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Abstract: The aim of this study was to develop a model of the effect of organizational 

harmony in the Vice Chancellor for Education and Research on reducing organizational 

divisions in Mazandaran University of Medical Sciences. In this study, a hybrid strategy was 

used. The research method was performed in two parts: quantitative and qualitative. In the 

qualitative part, the grounded theory method was used and in the quantitative part of the 

research, the structural equation method (SEM) was used. The statistical population of this 

research in the qualitative stage of specialists and managers of education and research 

includes 20 people and in the quantitative part of all professors working at Mazandaran 

University of Medical Sciences in 2019, which using Cochran do formula estimated 334 

people as the sample size Were. In the qualitative part based on sampling containing rich 

information and in the quantitative part stratified sampling method was used to select the 

samples. The required information was analyzed using researcher-made questionnaires. 

Exploratory and confirmatory factor analysis was used to analyze the data. Qualitative results 

of research; Causal conditions (trust, organizational spirituality and intelligence), contextual 

conditions (communication skills, organizational structure and imagination), intervention 

conditions (emotional situation, informal groups and political behaviors), strategy 

(development and improvement of organizational culture) Showed organizational meritocracy 

and empathy skills training) and results (reduction of anti-citizenship behavior, reduction of 

organizational hypocrisy and reduction of organizational inertia) in the form of organizational 

consensus model on reduction of organizational hypocrisy. There are also few findings; 

Organizational consensus is effective in reducing organizational hypocrisy in Mazandaran 

University of Medical Sciences and the research model and its indicators are acceptable and 

appropriate. 

Keywords: Organizational harmony, organizational hypocrisy, educational and research 

output, University of Medical Sciences. 
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 مقدمه

 با  نيا  فیارنای در مایریری  هاز سازممز  موفقيت 

 گیوها  گیو در شیه بين پيش هز بینزم  تحقق و اهیاف

 سزممزن  بیو  حی  تز و سزممزن  اغلب درو  میغيیهز  ام

 اهیاف ب  ني  در میغيیهزر  و عوام  ک  معنز ارن ب  است،

 و میغيیهاز ارن شنزخت جی  دارنی. گذار  تأثيی سزممزن 

 قزلب در آنهز واپزرش و هیارت بیا  شیه ررز بینزم  تالش

 فیارنای اران در بسيزر مهم  نقش منی، نظزم میریرت رك

 اهایاف با  نيا  در ماوثی میغيیهز  ميز  در کنی.م  ارفز

 اشازره بازا سزممزن  همبسیگ  وجود ب  توا م  سزممزن ،

 کا  قو  همبسیگ  بسيزر مهم هز شزخص جمل  ام کید.

 مثزب  ب  و گیدریه تلق  کزرآمی سزممزن  فیهنگ ام زد نم

 محساو  هز  میریری سزممز  و هزنظزم پيشیا  و موتور

 میریا  ميز  در عميق مبزن  هم و همیل  وجود گیدد،م 

 واحایهز  مخیلا  و هازبخاش در کزرکنز  و مسئوا  و

کاازتز  (.1398ساایفیام  و همراازرا  )بزشیماا  ساازممز 

را ب  عنوا  توانزر  بیا  ب  دسات آورد  ( همیل  1963)

تجیب  درگیا  توصي  کاید، گاور  کا  در حقيقات راك 

شخص درگی است. همیل  بی پزر  خودآگزه  اسیوار است. 

همیل  ب  جاز  بياز  صایف احسزسازا، شازم  تفرای و 

احسزس است. توانزر  شنزخین احسزسزا فید و شنزسازر  

  فید بز احسزسزا بيشیی آ ، ذات  و آموخین  است. هی چ

خود مطزبقت بيشیی  داشی  بزشی، در خوانی  احسزسازا 

  (. طبااق گفیاا  کزراا 2015درگاایا  بهیاای است)تیاساا  

( هماایل ، درا احسزساازا شااخص درگاای اساات. 2011)

همیل  بایا  کزرکناز  مهام اسات کا  آ  را با  عناوا  

ساطو    بیست آورنی تاز بیواننای در هما  "مهزرا نیم"

هز  واس و همرزرا  زر  کننی. طبق گفی بهیی بز هم همر

دهای تاز ( همیل  ب  کزرکناز  اران امراز  را ما 2010)

هز و نظیاا سزری افیاد را بهیای درا کننای و بزعا  دریگزه

تای شاود. تحقيقازا نشاز  شود محيط کزر لذا بخشم 

دهی کا  همایل  ررا  ام مهمیایرن عواما  در ارجازد م 

هااز را بهبااود ساازممز  تواناای عملراایداعیماازد اساات و ماا 

 (.2016 ببخشی)عبیالیحمن

و  اعضز  هيزا علما   گذار  درام سور ؛ کزهش سیمزر 

بیا  جلوگيی  ام کنییل سزممزن  و با  دسات  آنز تمزر  

هز  عمل  نشیه و انیظزراا بایآورده آورد  اسیقالل، وعیه

-نشاایه بزعاا  باایبين  ساازممزن  و نفاازم ساازممزن  ماا 

(. نفازم راز ررزکازر  با  منزلا  2017شود)فینزنیم گزرنت 

و . شاودشود، تعیرا  ما نزتوان  در عم  و آنچ  گفی  م 

هاز  اعاالم بیا  توصي  رفیزر داوطلبزن  فید  کا  ارمش

کنی، اسیفزده شیه و انیظزراا پذریفی  شیه را بیآورده نم 

شااود. بنازبیارن، رااك منازفق فااید  خواهای بااود کاا  ما 

کنای ام کنای و وانماود ما ين م معيزرهز  بزاتی  را تعي

گیارا  و هز  مثبیا  مزننای فضايلت، تعهای، آرماز ارمش

کنای. درای  چناين همیل  بیا  اهیاف خود اسیفزده ما 

هاز  هزر  ک  منعرس کننیه نزسزمگزر افیاد  در سزممز 

رفیاازر  آنهااز هسااینی، معمااول اساات. در واقاا ، رفیاازر 

ف بين گفیمز  و اخیال -نزمشخص، ام نظی کلمزا و اعمزل 

ممرن است بعنوا  رك امای اجیناز  نزپاذری در  -اقیامزا 

-کيلا کوگلاو و واقعيت منیگ  سزممزن  بوجود آرای)کيل 

مایل تازثيی   ارائا ضمن در ارن پژوهش  (.2019کوگلو 

وفزم سزممزن  بی کزهش نفزم سازممزن  در دانشاگزه علاوم 

تااالش شاایه اساات مفاازهيم هماایل  مزمناایرا  پزشاار  

ا ، ممينا  شیارط علا ، بیرس  و مزن  و نفزم سزممزن سزم

سزممزن  و  همیل  بهبود بی راهبیدهز  اثیگذار گی ومیاخل 

 وفازم. پيزمیهز  حزصال  ام آ  شنزسازر  شاونی همچنين

هز  هز  سزممز همواره رر  ام مهمییرن دغیغ  )همیل (

هز  دسیيزب  ( و راه1398 مخیل  است )نجف  و فیهمنی

، موان  تحقق آ ، عوام  فیسزرش و نيز پيزمیهزرش، ب  آ 

را ب  خاود معطاوف کایده  ام دریبزم ذهن صزحبز  انیرش 

(. همایل  روشا  اسزسا  1397 است)بزقی  و همرازرا 

تاوانيم باز دنياز  اطایاف خاود درا و است ک  بز آ  ما 

تعزم  کنيم. توانزر  مز بیا  درا و ارتبزط بز افایاد درگای، 

لرید  ام رونی همیل  اسات. درا همایل  تز حیود  عم

هم عزم  مهما  در ماورد چگاونگ  بیقایار  ارتبازط باز 

رریرگی و همچنين رك ورژگ  شخص  است ک  توانزر  مز 

در تیغيب افیاد درگی بیا  پذریش رك اریه، احسزس راك 
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روش خزص رز دنبزل کید  رك مسيی مشخص را تساهي  

  هما  رومه بایا  کنی. همیل  ابزار  ارتبزط  است کم 

گذار  افرزر، احسزسزا و تجیب  درا درگیا  و ب  اشییاا

(. 2016 کنيم)والنیاا شخصاا  خااود ام آ  اساایفزده ماا 

محققز  همیل  را صفی  ب  عناوا  راك سازمه مایاوم در 

کننی کا  نشاز  دهنایه توانازر  و سطح فید  تعیر  م 

 تمزر  فید بیا  درا احسزسزا افیاد در مواقا  عازطف  و

 تجیباا  دوباازره اراان احسزساازا است)مزشااود و همراازرا 

دهاای کاا  هماایل  دارا  (. تجیبياازا نشااز  ماا 2010

سزخیزر  چنی بعی  است و در رابط  بز طيا  وسايع  ام 

هز  سزممزن ، مزننی رفیزر شهیونی  سزممزن ، ظهاور پیریه

فید  مورد بیرس  قیار گیفیا  اسات. رهبی  و عیالت بين

ح  نظی  اخيی، همیل  را ب  عنوا  راك عالوه بی ارن، مبز

بين  رفیزر سزممزن ، ام جملا  تبازدل سزمه مهم بیا  پيش

(، مااایریرت 2017 عضااو )کااالرا و همراازرا -رهباای

(، نيروکاازر  )مااولی و 2018 بحیا )کونيااگ و همراازرا 

( 2012( و بخشاااش )فهااای و گلفزنااای 2014 همرااایا 

-ما  یل هما نيیو  بز سزممز ، رك انی. درشنزسزر  کیده

 ام بسايزر  گشاود، را پيچيایه هاز ام گایه بسيزر  توا 

 فعزليت و کزر دشوار هز راه و سزخت ممرن را هزغيیممرن

 نيیورا  همایل ،. پيماود هاز رابینزما  و اهایاف تحقق و

 و سزممز  هز بینزم  و اهیاف سزخین محقق بیا  توانمنی

-رشای شخصا  ما  پيشابید بایا  دليا  کزرآمایتیرن

 (.1398 یفیام  وهمرزرا بزشی)س

ام سطو  خاید -در اریا ، بیرسى رفیزرهز  فید  و جمعى

دارا  دهی ک  ام دریبزم ب نشز  م  گیفی  تز سطو  کالنیی

میعاید فیهنگاى، سيزساى، تازررخى، طيفاى ام رفیزرهاز  

هز  مخیل  جزمع  نهزدرن  شایه و بایارن ررزکزران  در ار 

د  شار  گیفیا  اسات. فایاسزس، بسيزر  ام روابط ميز 

مصزدرق ارن آسيب مهم فیهنگاى، آ  قایر در رفیزرهاز  

روممیه مشهود است ک  انرزر آ  اگی هم غيیممرن نبزشای، 

دانشگزه علاوم  (.1397 رسی)انوار نظی م قطعز بيهوده ب 

ملا  میاول  وظازرف   نهزد رك ب  عنوا  پزشر  مزمنیرا 

عا ، ارائا  پزسایار  ام بهیاشات و ساالمت جزم من جمل ،

هاز  درمازن ، تنظايم بینزما هز  پزشر ، خیمزا فوررت

 تزمين و تومر  نيیوهاز  تخصصا  پزشار  و پيیاپزشار 

 است امم است. ب  منظور پيشبید اهیاف و وظزر  محول 

باز  اعضز  هيزا علما   و مسوا نزم بیده  ک  در سزممز 

 آ  با  واساط  تز داشی  صميم  و نزدرك ارتبزط رریرگی

شاود. در واقا  بایا   محقاق اثیبخشا  و کازرار  اکثیحی

دانشگزه علوم پزشر  مزمنیرا  امم است تمزم  افیاد اران 

جهات باوده و دل و ركسزممز  اعم ام میری و کزرکنز  رك

هز  سزممز  توافق داشی  بزشنی ک  در اران باين بی ارمش

وجود وفزم در سزممز  ب  عناوا  جازک کليای  ارتبزطازا، 

کنی. چیا ک  موجب انسجزم، همبسایگ  زن  م کمك شزر

افیاد سزممز  و ارجزد درا مشییا و توافاق کزرکناز  بای 

شای. همچناين در اران راسایز هز  سزممزن  خواهی ارمش

در محيط  فعزليت نمزرنی کا   دانشگزه امم است کزرکنز 

ی. اگای محايط سازممزن  تبلاور نعزر  ام تزوری و رراز بزشا

فزم و دورور  بزشی، اشیيزم با  همایل ، رفیزرهزر  نظيی؛ ن

ا  رزباای. نفاازم پیراایههمبساایگ  و انسااجزم کاازهش ماا 

وجود دارد، حازل اگای  هزسزممز  در اکثی ک  نروهيیه است

وفزم در سزممز  شر  گياید و کزرکناز  همایل بزشانی ام 

جورنای. در مجماو  دورور  و رفیزرهز  منزفقزن  دور  م 

و نفزم ارتبزط امم و ملزوم  اسات  بزری گفت ارتبزط وفزم

گون  جیار  امهام نایارد. هیجاز وفازم و همایل  ک  هيچ

هست نفزق  نيز وجود نایارد و هیجازر  کا  نفازم بزشای، 

رو محققاز  بياز  بناید. ام ارانوفزم و همیل  رخت بیم 

هز هیگاز گیفیازر نفازم و کننی کزرکنز  پزربنی ب  ارمشم 

با  وفازم سازممزن  در دانشاگزه دورور  نيسینی. لذا توج  

علوم پزشر  مزمنیرا  جی  تلق  شایه و بزرسای  با  آ  

پیداخی  شود، عیم توج  با  اران مبحا ، دانشاگزه علاوم 

پزشر  را بز مخزطیاا مرزد  همیاه خواهی نمود. بنازبیارن 

بزتوج  ب  اهميت موضو ، تحقياق حزضای در پا  تایورن 

م سازممزن  در میل تازثيی وفازم سازممزن  بای کازهش نفاز

دانشگزه علوم پزشر  بوده و ب  دنبزل پزساخگور  با  اران 

سوال بوده ک ؛ میل تزثيی وفزم سزممزن  بای کازهش نفازم 

 است؟  چگون سزممزن  در دانشگزه علوم پزشر  مزمنیرا  
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 رابطا  در پژوهش  با  بیرسا ( 1398مار  و همرزرا  )

 ادراا رواس جوّ نقش :منزفقزن  رفیزر و قلیرمآبزن  رهبی 

پیداخینی و ب  اران نیيجا  دسات  فید بين اعیمزد و شیه

رهبی  قلیرمآبزن  بی بیوم رفیزرهز  منزفقزن   رزفینی ک 

فاید  دارا  تأثيی مثبت و معنزدار و بای اعیمازد باين

فاید  بای دارا  تأثيی منف  و معنازدار و اعیمازد باين

د. بیوم رفیزرهز  منزفقزنا  تاأثيی منفا  و معنازدار دار

 در پژوهش  ب  موضو ( 1398شهیاسب  و همرزرا  )

 سازممز  در سازممزن  همایل  بهباود مایل ارائ  و تبيين

پیداخی   بنيزد داده نظیر  روررید بز آمومش کشور سنجش

 سازممزن : عل  )عوام  شیارط و عوام  اثیگذار را در قزلب

 مشزرکی ، فیهنگ سزممزن  سزممزن ، سزخیزر جوسزممزن ،

 محايط محيطا : عوام  سزممزن ، عیالت زممزن ،س اهیاف

-ورژگ  فید : عوام  سزممزن ،درو  محيط سزممزن ،بیو 

 عواما  ،)شخصايی  هاز ورژگا  شنزخی ،جمعيت هز 

مسا   هيجازن ، خسایگ  شاغل : گای )فیساودگ میاخل 

 میریرت میریری : عوام  فید ، کفزرت کزهش شخصيت،

 ا  )عواما ممينا  اما عو سازممزن (، تفزوت ب  نزکزرآمی،

 ارمرازب  نظازم مایریری ، حمزرات انگيزشا : و حمازری 

 شاغ ، ورژگيهاز -فاید تنزساب شاغل : عواما  عملرید،

 اعیمزدسزم  سزممز : فیآرنیهز  راهبیدهز )بهبود ،)شغل 

 اثایبخش اثایبخش، راهبای  سازم  گایوه سازممز ، در

 مسايی توسع  همیل ، آمومش اثیبخش، میریرت سزممزن :

 اثایبخش، ارتبزطازا ور  سزممزن :پيزمیهز )بهیه و  (شغل

 سزممزن ، شهیونی  رفیزر مادر ،ضتعزر سزممزن ، اثیبخش 

 توساع  فاید : توسع  سزممزن ، تعهی و نوآور ، خالقيت

قنبی  ارائ  دادنی.  فید ( عملرید فید ، بهزرسی  شغل ،

پيشااازرنیهز و در پژوهشااا  بااا  ( 1398و سااالطزنقل  )

رفیزرهز  منزفقزن  در ارتبزطزا بين فاید  در   پسزرنیهز

میغيیهاز  مزکيزوليسام، ادراا ؛ پیداخینای کا هز سزممز 

عیالی ، سيزست جذب  دفع  مایریرت در قبازل منازب  ب 

انسازن  ساازممز ، نظاازم ضاعي  اررمراازب  عملرااید، رفیاازر 

سيزساا ، جااو سااروا، ساابك رهباای  و خااود شاايفیگ  

با   را فیهناگ سازممزن میریا ، ضع  قازنون  نظازرت  و 

عنوا  پيشزرنیهز  رفیازر منزفقزنا  و میغيیهاز  افازارش 

-مي  ب  تیا خیمت، کزهش انگيزش درون ، کزهش بهیه

ور  افزارش فشزر روان ، کازهش رضازرت شاغل ، کازهش 

اعیمزد بين فید ، سروا سزممزن  و ترثيی رفیزر منزفقزنا  

-بزطازا باينب  عنوا  پيزمیهز  رفیازر منزفقزنا  در ارترا 

با   در پژوهش ( 1398شیرعی  ). دنینموفید  شنزسزر  

 صنیوم در سزممزن  همیل  ارجزد بی مؤثی عوام  شنزسزر 

 6حازک  ام شنزسازر   آ نیزرج پیداخی  و اميی  کزرآفیرن 

( 2( ساازخیزر ساازممزن ، 1عزماا  مااوثی تحاات عناازورن: 

( فیهنااگ 4( عاایالت ساازممزن ، 3ارتبزطاازا ساازممزن ، 

 بزشای.ما ( کزر گیوه  6( معنورت سزممزن  و 5 ، سزممزن

نفزم شیکت  در پژوهش  ضمن بیرس ( 2020ميزئو و ژو )

و رفیزر کزر ضی توليای: الگاو  تعایر  شایه ميازنجيگی  

شنزسزر  سزممزن  و اهميت درا شیه مسئوليت اجیمزع  

کا  ررزکازر  شایکت  ب  ارن نیيج  دسات رزفینای شیکت

شاود و بزعا  تحیراك زن  م منجی ب  کزهش هورت سزمم

 شیخواهی رفیزر کزر  ضیمولی علي  شیکت 

بز سيی  در تحقيقزا داخلا  و خازرج  انجازم گیفیا  در 

هز، مشخص گیدرایه کا  در تحقيقازا هز و شیکتسزممز 

 گوناازگو  داخلاا  و خاازرج ، محققااز  باا  مبحاا  وفاازم

انای، اماز )همیل ( و نفزم )دورور  رز تزوری(... توج  داشای 

باين  علّا  رابطا  رزفین درجهت تالش  و پژوهش تزکنو 

توج  ب  ارن امای کا  . حزل آنر  است نشیه انجزم میغيیهز

اعضاز    تایآگزهزنا  پيوسایگ هام با  وجود وفزم موجب

 باين در شایه و وحایا آنز  همبسیگ  بيشیی سزممز  و

هاز و ارمش و قواعای پاذریش ام حيا  افایاد سازممزن  را

عنااوا  رزباای و در عماا  باا فاازارش ماا هنجزرهاز  رارااج ا

دورور ، راهرزر  بیا  رسيی  ب  سزممزن  عزر  ام نفزم و 

خاالک  همچناين .را نبزری ام نظی دور داشات بزشیمفيی م 

 ب ک  علم  در خصوص میغيیهز  پژوهش مشزهیه شیه 

و  سزممز  در نفزم ممين  در بينش  و دانش  شرزف صورا

 ب  شود،م  دریه سزممزن  یزررف مطزلعزا در همیل  پیریه

 هاز تيیرس پژوهش ام سزمه دو ارنارتبزط بين  ک  نحو 

ارائ  رك عیم گفین  است؛  .است مزنیه دور سزممزن  رفیزر
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میل جزم  و کازربید  بایا  ارمرازب  ارتبازط مياز  اران 

هز  بهیاشای  همزننای دانشاگزه علاوم میغيیهز در سزممز 

بوده اسات. انجزم پژوهش  رر  درگی ام ضیوررزا پزشر  

آنچ  ک  ارن تحقياق را بطاور کزما  ام امم ب  ذکی است؛ 

سزمد، ساع  در تمزم تحقيقزا داخل  و خزرج  میمزرز م 

ا ، میاخلا ا ، بیرس  تمزم عوام  من جمل ؛ عل ، ممينا 

توانی نفزم سزممزن  را ام طیرق وفازم ک  م  راهبید  است

محقق در ارائا  مایل اوليا   سزممزن  تحت تزثيی قیار دهی.

هز  معیبی و بیوم انجزم گیفیا  تحقيق، بسيزر  ام پژوهش

در خصوص موضو  تحقيق را بیرس  نموده تاز راك مایل 

 اوصازف پاژوهش باز اران اولي  کزم  و جزمع  ارائ  گیدد.

بين ارن میغيی و ارائا  راك   رابط  بیرس  ز هیفب حزضی

لوم پزشر  مزمنیرا  الگو  کزربید  و جیری در دانشگزه ع

  است. بز روش آميخی  انجزم شیه

 کارروش 

 پاژوهش پژوهشا ، رورراید ام لحاز  حزضی پژوهش

با   باز کيفا  در بخاش کا  باود اکیشازف  نو  ام آميخی 

ارائا  راك باز شی، تالش  بنيزد، داده نظیر  روش کزرگيی 

 سزممزن  وفزم تیورن میل تزثيیمیل و اعیبزرسنج  آ  در 

 پزشر  مزمنیرا  علوم دانشگزه در سزممزن  نفزم کزهش بی

توضيح داده  خبیگز  و میخصصز  منظی ام آ  اعیبزررزب  و

 نيما  هز مصزحب  انجزم حزص  بخش ارن هز داده شود.

. میخصصاز  و خبیگاز  1شزم   ام نفی 20 بز سزخیزررزفی 

مایریرت منازب   هز حومه در نخبگز دانشگزه  )اسزتيی و 

لی ، رفیزر انسزن  و سزممزن ، علاوم اجیمازع  و انسزن ، دو

 اسیز  دریریا  دانشگزه علوم پزشر  م. 2( و علوم تیبيی 

 نظای  )هیفمنای( گيای نمونا  روش بز ک  بود مزمنیرا 

 اشبز  ک  کید پيیا ادام  آنجز تز گيی نمون  .شینی انیخز 

و تجزرا   .شاود حزصا  گیدآور  شیه اطالعزا در نظی 

با  روش  در میحلا  کيفا  پاژوهش ارن هز دهدا تحلي 

روش ( و در میحلا  کما  با  GTکيف  گیناید تئاور  )

 اران گیفات. بای انجازم (SEMکم  معزداا سزخیزر  )

 نظیرا  رعنا  شايوه ارن در اطالعزا تحلي  جهت اسزس

 شاود:ما  اسایفزده شايوه کیگاذار  سا  ام بنيازد داده

 نیخزب )مین ا کیگذار  محور ؛ بزم؛ کیگذار  کیگذار 

 (.1397همرزرا  و

 و دانشاگزه کليا  اسازتيی کما ، بخاش در پژوهش جزمع 

با  تعایاد  مزمنیرا  اسیز  پزشر  علوم دانشگزه کزرمنیا 

 ام روش اسایفزده نفی بز 334( بود ک  1398در سزل ) نفی

 شاینی. جهات انیخز  نمون  عنوا ب  ا طبق  گيی نمون 

 سزخی محقق پیسشنزم  ام بخش کم  هز داده گیدآور 

در ارتبازط باز روارا  اسات.  شایه اسایفزده ا گورا  79

، ام روار  محیوار  اسیفزده شی کا  بزتوجا  با  پیسشنزم 

CVI  وCVR شایارط علّا   در بعای  هزنهزر  تمزم  سزمه

هاز  ا  )گورا (، بعای شایارط ممينا 15تاز  1هز  )گور 

(، بعای 36 تاز 31هاز  (، بعی مقول  اصل  )گورا 30تز16

(، بعای راهباید 51تاز  37هاز  ا  )گورا شیارط میاخلا 

 67هاز  ( و بعی پيزمی رز نیزرج )گور 66تز  52هز  )گور 

همچنين پزرازر   انی.مورد تزريی خبیگز  قیار گیفی ( 79تز 

ام لحز  پزرزر  میکب در هی س  معيازر )آلفاز   پیسشنزم 

ميازنگين  ( و ضایربCRکیونبزخ، ضیرب پزرازر  میکاب )

(( دارا  وضعيت منزساب و AVEواررزنس اسیخیاج شیه )

هز ام آمزر توصايف  و بیا  توصي  داده انی.قزب  قبول  بوده

بیا  بیرس  سوااا پاژوهش ام آمازر اساینبزط  تحليا  

و  SPSSافزارهاز  عزمل  اکیشزف  و تزئيی  ب  کمك نایم

AMOS  توج  نیسزنی ، آسيب و سودمنی ی. شاسیفزده 

 چگاونگ  دربازره کازف  اطالعازا ارائا  و درگایا  رفزه ب 

 کساب کننایه، شایکت هاز  آمماودن  تمزم  ب  پژوهش

 رعزرات پاژوهش در شایکت منظاور ب  کیب  نزم  رضزرت

 پیوپاومال ثبات کای پژوهشا ، اخالم رعزرت جهت. شینی

 ثبات دانشاگزه اخالم   کميی  در ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷۱۰18

 شی.

 هایافته

مایل هز  های راك ام ابعازد نزسزر  مولف ب  منظور ش     

سازممزن  در دانشاگزه  نفازم کازهش بی سزممزن  وفزم تزثيی

گورا (،  15شایارط علّا  )، بایا  علوم پزشر  مزمنایرا 

گور (،  15ا  )گور (، شیارط میاخل  15ا  )شیارط ممين 

در  گوراا ( 13گوراا ( و نیاازرج و پيزماایهز ) 15راهبااید )
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باز تعایاد  پزس  گوراز در بين  ک   تهي  شیه پیسشنزم 

 پزرازر  درونا بایا  تعياين . نفی قیار گیفیا  اسات 334

 اسایفزده شای ضیرب پزرزر  )آلفز  کیونبزخ(پیسشنزم  ام 

  پزرازر  قزبا  قباول و نشزنیهنیه 75/0مقزدری بيشیی ام 

بنزبیارن موضو  مقازدری بیسات آمایه ام  بزشی.منزسب م 

AVE  وCR (1)پیسشانزم  در جایول  و آلفز  کیونبزخ 

 گیدری.

 ای، راهبرد و نتایجای، مداخله، زمینهی شرایط علیتحلیل پایایی سازه. 1جدول

Table 1. Structural reliability analysis of causal, contextual, intervention, strategy and results conditions 

 (AVEضریب میانگین واریانس استخراج شده ) (CRضریب پایایی مرکب ) آلفای کرونباخ متغیرها

ی
عل

 

 596/0 854/0 779/0 اعتماد

 679/0 894/0 841/0 معنویت سازمانی

 693/0 900/0 851/0 هوش اخالقی

نه
می

ز
ی

ا
 

 637/0 897/0 857/0 تخیل

 645/0 879/0 817/0 ساختار سازمانی

 652/0 903/0 866/0 مهارت های ارتباطی

له
اخ

مد
ی

ا
 

 627/0 893/0 852/0 تارهای سیاسیرف

 733/0 917/0 879/0 موقعیت هیجانی

 769/0 930/0 900/0 گروه های غیر رسمی

رد
هب

را
 

 598/0 877/0 821/0 آموزش مهارت های همدلی

 743/0 920/0 884/0 توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی

 538/0 820/0 701/0 شایسته ساالری سازمانی

ج
تای

ن
 

 713/0 909/0 866/0 رسی سازمانیکاهش این

 720/0 911/0 870/0 کاهش رفتار ضد شهروندی

 844/0 956/0 938/0 کاهش نفاق سازمانی

 

بز توجا  با   گیدد،( مالحظ  م 1همزنطور ک  در جیول )

یای کم P-Valueو مقیار  tمقیار ، اسیزنیارد عزمل ضیرب 

تیتيااب باا  در تحقيااق،  پزساا  گورااز ام دراایگزه  05/0ام 

هز  هوش اخالق ، اعیمازد و معنورات سازممزن  در میغيی

ي  تبيين شیارط عل  موثی و بز توج  ضیارب اسیزنیارد تحل

و  عزمل  میتب  دوم ب  تیتيب ذکی شیه در الورات اول، دوم

 وهز  ارتبازط  هز  تخي ، مهزرامیغيینهزر  قیار دارنی. 

ه و موثی بودا  سزخیزر سزممزن  نيز در تبيين شیارط ممين 

بز توج  ضیارب اسایزنیارد تحليا  عازمل  میتبا  دوم با  

. تیتيب ذکی شیه در الورات اول، دوم و نهازر  قایار دارنای

 هز  موقعيت هيجزن ، رفیزرهز  سيزس  و میغيیهمچنين 

 

 

ا  موثی و باز هز  غيیرسم  در تبيين شیارط میاخل گیوه

وم ب  تیتياب توج  ضیارب اسیزنیارد تحلي  عزمل  میتب  د

ذکاای شاایه در الوراات اول، دوم و نهاازر  قاایار دارناای و 

-هز  توساع  و بهباود فیهناگ سازممزن ، شزرسای میغيی

هز  همایل  در تبياين سزار  سزممزن  و آمومش مهزرا

راهبید  موثی هسینی و بز توج  ضیارب اسیزنیارد تحليا  

عزمل  میتب  دوم ب  تیتيب ذکی شیه در الورات اول، دوم و 

هاز  کازهش میغيیگيینی و سیانجزم ارنرا  نهزر  قیار م 

رفیزر ضی شهیونی ، کازهش ارنیسا  سازممزن  و کازهش 

نفزم سزممزن  در تبياين نیازرج ماوثی هساینی و باز توجا  

ضیارب اسیزنیارد تحلي  عزمل  میتب  دوم ب  تیتياب ذکای 

 گيینی. شیه در الورت اول، دوم و نهزر  قیار م 

 نتایج ) پیامد(ای، راهبرد و ای، مداخلههای علی، زمینهاملی مرتبه دوم عوامل سازه. تحلیل ع2جدول

Table 2. Second-order factor analysis of causal structures, contextual, interventional, strategy and results (outcome) 
 اولویت نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد هابررسی تبیین کنندگی عوامل سازه
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ی
عل

 

 2 ست.ادار معنی 0009/0 219/7 70/0 اعتماد

 3 ست.ادار معنی 0009/0 522/6 50/0 معنویت سازمانی

 1 ست.ادار معنی 0009/0 935/7 71/0 هوش اخالقی

نه
می

ز
ی

ا
 

 1 ست.ادار معنی 0009/0 465/9 78/0 تخیل

 3 ست.اار دمعنی 0009/0 896/5 47/0 ساختار سازمانی

 2 ست.ادار معنی 0009/0 427/8 72/0 مهارت های ارتباطی

له
اخ

مد
ی

ا
 

 2 ست.ادار معنی 0009/0 219/8 75/0 رفتارهای سیاسی

 1 ست.ادار معنی 0009/0 813/9 76/0 موقعیت هیجانی

 3 ست.ادار معنی 0009/0 000/8 56/0 گروه های غیر رسمی

رد
هب

را
 

 3 ست.ادار معنی 0009/0 794/4 41/0 یآموزش مهارت های همدل

 1 ست.ادار معنی 0009/0 612/5 71/0 توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی

 2 ست.ادار معنی 0009/0 799/4 49/0 شایسته ساالری سازمانی

ج
تای

ن
 

 2 ست.ادار معنی 0009/0 007/11 78/0 کاهش اینرسی سازمانی

 1 ست.ادار معنی 0009/0 716/11 80/0 کاهش رفتار ضد شهروندی

 3 ست.ادار معنی 0009/0 812/11 75/0 کاهش نفاق سازمانی

 

-ابعزد و مولف بیا  بیست آورد  ميزا  اهميت هی رك ام 

ساازممزن  در  نفازم کازهش و سازممزن  وفازممایل هاز در 

حز  دانشگزه علوم پزشر  مزمنیرا  نيز  ميزا  اولورت ام ل

  د بیرس  قیار گیفت و ام لحزضیرب اسیزنیارد عزمل  مور

ه هز  آممو  فیریمن اسیفزدعملرید ام روش ميزنگين رتب 

دهای؛ (( نشاز  ما 3شی ک  نیزرج حزص  ام آ  )جایول )

 بيشییرن اولورت ام لحز  عملرید  میبوط ب  میغيی 

 

، دوماين اولورات 50/4ا  بز ميزنگين رتبا  شیارط میاخل 

، ساومين اولورات 01/4  میبوط ب  پيزمیهز بز ميزنگين رتب

، چهازرمين 23/3میبوط ب  شیارط عل  بز ميازنگين رتبا  

، 20/3اولورت میبوط با  مقولا  اصال  باز ميازنگين رتبا  

 16/3پنجمين اولورت میبوط ب  راهبیدهز بز ميزنگين رتب  

و کمییرن اولورت ام لحاز  عملراید  میباوط با  مقولا  

 ت.بوده اس 90/2ا  بز ميزنگين رتب  ممين 

 مدل اصلی پژوهشهای برازش شاخص. 3جدول 

TABLE 3. FITS OF THE MAIN RESEARCH MODEL 
 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

کای دو )
2تایید مدل 913/4094 - (مجذور کای 

P-Value - 000/0  تایید مدلعدم 

Df )0 )درجه آزادیdf 2318 تایید مدل 

df

2

 
3

2


df



 
 مدل تایید 767/1

RMSEA 0.1RMSEA  048/0 تایید مدل 

NFI 0.8NFI  762/0  تایید مدلعدم 

AGFI 0.8AGFI  726/0  تایید مدلعدم 

GFI 0.8GFI  745/0  تایید مدلعدم 

CFI 0.8CFI  880/0  مدلتایید 

IFI 0.8IFI  881/0 تایید مدل 

SRMR .تایید مدل 175/0 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 
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 گیریبحث و نتیجه

وفزم )همایل ( سازممزن  نیزرج ارن پژوهش نشز  داد؛      

بیرس  نیازرج  تزثيی معنزدار  دارد. بی کزهش نفزم سزممزن 

 تازثيیمایل ك ام ابعزد هز  هی رتحقيق در خصوص مولف 

سازممزن  نياز نشاز  داد؛ ام  نفازم کزهش بی سزممزن  وفزم

، معنورات ساازممزن  و هااوش اعیماازددرایگزه پزسااخگورز  

هاز  ارتبازط ، اخالق  ب  عنوا  ابعزد شیارط عل ، مهزرا

هاز  شایارط سزخیزر سزممزن  و تخيا  با  عناوا  مولفا 

م  و هااز  غيیرسااا ، موقعياات هيجاازن ، گاایوهمميناا 

ا ، هز  شایارط میاخلا رفیزرهز  سيزس  ب  عنوا  مولف 

سزار  سازممزن  توسع  و بهبود فیهنگ سزممزن ، شزرسی 

هز  راهباید، هز  همیل  ب  عنوا  مولف و آمومش مهزرا

کزهش رفیزر ضیشهیونی ، کزهش نفزم سزممزن  و کزهش 

ج نیازرهز  نیزرج هساینی. ارنیس  سزممزن  ب  عنوا  مولف 

(، 1398هاز  سایفیام  و همرازرا  )بیست آمیه بز رزفی 

(، 1398(، شهیاسب  و همرازرا  )1398مار  و همرزرا  )

(، موساو  و 1397(، اشگیف و اميای  )1398شیرعی  )

بزشای. ( همسو ما 2018(، گي  و همرزرا  )1396مار  )

بز توج  ب  ادبيزا تحقيق همیل  سزممزن  ب  عناوا  ررا  

هز  کليی  تحات تازثيی عواما  مخیلا  علا ، ام مهزرا

توانی پيزمیهزر  مان گی قیار دارد ک  م ا  و میاخل ممين 

 جمل  کزهش نفزم سزممزن  را ب  دنبزل داشی  بزشی. بیره 

 بیخاوردار همایل مایریا  و کزرکنز  ام ک  سزممزن  است

 ور  بهیی  خواهی داشت.عملرید و بهیه است،

مایل هز در ابط بين ابعزد و مولف روبیرس  نیزرج تحقيق 

سازممزن  در دانشاگزه علاوم  نفزم کزهش بی سزممزن  وفزم

ام دراایگزه  پزشاار  مزمناایرا  حاازک  ام آ  بااود کاا 

، معنورت سازممزن  و هاوش در تحقيق، اعیمزد پزسخگورز 

هااز  ارتباازط ، اخالقاا  در تبيااين شاایارط علاا ، مهاازرا

ا ، مميناا  ساازخیزر ساازممزن  و تخياا  در تبيااين شاایارط

هز  غيیرسم  و رفیزرهز  سيزس  موقعيت هيجزن ، گیوه

ا ، توسااع  و بهبااود فیهنااگ در تبيااين شاایارط میاخلاا 

هاز  سزار  سزممزن  و آماومش مهازراسزممزن ، شزرسی 

همیل  در تبياين راهباید، کازهش رفیازر ضیشاهیونی ، 

کزهش نفزم سزممزن  و کزهش ارنیس  سازممزن  در نیازرج 

هاز  فاوم باز نیازرج تحقيقازا مار  و ینی. رزفیا موثی هس

(، شایرعی  1398(، قنبی  و سلطزنقل  )1398همرزرا  )

شاايی  و (، 1398شهیاسااب  و همراازرا  )(، 1398)

(، اشاگیف و 1397(، غفزر  و همرزرا  )1397همرزرا  )

(، 2019(، دوامااااور )2020(، رووا  )1397امياااای  )

وگلااو و همراازرا  ک(، کيلاا 2018الحياازل  و اليزسااين )

( 2016( و عبایالیحمن )2017(، فینزنیم گازرا )2017)

هاز در تبيين ارن رزفی بزشی. همسو م همخوان  داشی  و 

در میل طیاح  شایه شایارط  توا  اذعز  داشت ک م 

منجای با   ، معنورت سزممزن  و هوش اخالق اعیمزدعل ؛ 

هاز  مهازراا  شود. عوام  ممين همیل  سزممزن  م 

بسایی فایاهم کننایه  رتبزط ، سزخیزر سزممزن  و تخيا ا

بزشاانی و در نهزراات راهبیدهااز  مااوثی در ماایل ماا 

-توسع  و بهبود فیهناگ سازممزن ، شزرسای راهبیدهز  

در اسیقیار  هز  همیل سزار  سزممزن  و آمومش مهزرا

ا  و تبيين میل، در تعزم  بز عوام  و شایارط ممينا 

کازهش رفیازر  مایهزر  نظيایگی منجی با  پيزو میاخل 

ضیشهیونی ، کازهش نفازم سازممزن  و کازهش ارنیسا  

 خواهنی شی. سزممزن 

هاز در وم  و اهميت هی رك ام ابعزد و مولفا بیرس  نیزرج 

سازممزن  حازک  ام آ   نفازم کزهش و سزممزن  وفزممیل 

 کزهش بی سزممزن  وفزما  در میل شیارط میاخل بود ک ؛ 

بزشی. در تحقياق یرن الورت را دارا م تسزممزن  بيش نفزم

هز  غيیرسام  و موقعيات رفیزرهز  سيزس ، گیوهحزضی 

ا  ماوثی هيجزن  ب  عنوا  مولف  در تبيين شیارط میاخل 

  حزضی تزئيی شنزخی  شینی. بز میور  بی ادبيزا نيز رزفی 

هز  رزد شیه تزثيی چشامگيی  شود ک  هیرك ام مولف م 

وفازم سازممزن  و کازهش نفازم دارنای.  در ارجزد همیل  و

دسات    کزرکنز  سزممز  بیا  با وسيل  رفیزر سيزس  ب 

شاود کزر گیفی  م  کزرگيی  قیرا ب  آورد ، افزارش و ب 

ثباازت  و عایم اطمينااز  و تاز ام آ  طیراق در شاایارط با 

رازفین راها   . در واقا ؛نزهمزهنگ  ب  اهیاف خود بیسانی

هاز  درو    مزاراز و کزسای جهت اعمازل نفاوذ در تومرا
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هازر  کا  با  فعزليات سيزسا  در سازممز . سزممز  است

-شونی، پزداش داده م افیاد  ک  درگيی رفیزر سيزس  م 

- شود، بزا خواهی بود. رفیزرهز  سيزس  را در سزممز  نم

لاذا . اساتنزپاذری ا  اجیناز توا  ام ميز  بید، مریا پیریه

توانای ثمایاا ما  چیا کا  بطور صحيح میریرت شودبزری 

مایری   .بزارمش  را بیا  سزممز  و افیاد ب  ارمغز  بيازورد

دست ب  ارن گونا  در سزممز  ک  انیظزر داشی  بزشی کس  

ا  ام سزده لاوح  خاود را رفیزرهز نزنی، بز ارن نگیش نشزن 

هز  سيزسا  را رفیزرب  معیض نمزرش گذاشی  است. ول  

تاز در محایودری  منطقا  و توا  و بزری کنیایل کاید م 

و ام با  وجاود آمای  جاو  میشانج و  سزمنیه قیار گيینی

شاود جلاوگيی  م رفیزرهز  منزفقزن  مخی  ک  منجی ب  

آفیرناز  سازممزن  بایا  شود. ب  عقيیه میخصصز ، نقاش

هاز  خاود بزرای ام همرازر  دسیيزب  ب  اهایاف و بینزما 

بهایه  هز  رسام  و غيیرسام  موجاود در سازممز گیوه

گيینی و وجود وفازم سازممزن  و کزساین ام نفازم ررا  ام 

هاز  امایوم  موفاق اسات. اگیچا  رواباط اهیاف سزممز 

هااز ام نظاای هاازر  را باایا  ساازممز غيیرساام  محاایودرت

آورنای، ولا  در صاورا شانزخت و وجود ما عملرید  ب 

توا  ب  عنوا  نيیور  سزمنیه و کزرا بیا  جز م میریرت ب 

هز سود جسات. هز و اهیاف سزممزن  ام آ   بینزم رسيی  ب

تای موجاب ثبازا، چیا ک  بز ارجزد مجیاهز  ارتبزط  بيش

ممزن  کا  آورد. رضزرت و همیل  بیا  تشريالا پیری م 

شاونی، نا  تنهاز ام هيجزنزا ب  شر  کنییل نشیه ابیام م 

کزرکید مرسی  و اجیمزع  بیخوردار نيسینی، بلر  آسايب 

ب  عنوا  مثزل خشم شایری و کنیایل  گیدنی.م  مننیه هم

نشیه منجی ب  شرسی  شی  حلق  ارتبزطازا باين فاید  

 .رسازنیشیه و ب  شبر  حمزرت اجیمزع  افیاد آسيب ما 

عاایم ماایریرت صااحيح هيجزناازا عااالوه باای آنراا  روابااط 

شاود ، موجب م دهیاجیمزع  افیاد را تحت تزثيی قیار م 

دچزر اخیالل و همیل  کمیناگ  ک  ارتبزطزا بين کزرکنز 

 شود.

-ب  پزرين اغلب سازممز  بزا بز توج  ب  سزخیزر هیم  و ام

و کزرکناز  در میریا  چ   نفزمهز  اریان  توج  ب  شيو  

ود  باباز توجا  با  جیرای  همچنين رسی.ب  نظی م  امم

و شااهیهز  درگاای   هاازامم اساات در ساازممز  موضااو 

و  گياید انجازم رگیای میعاید و در حجام بز هز پژوهش

میعید بز هم مقزرس  گیدد تز بیاوا  با   هز نیزرج پژوهش

همایل  و  در جهات بهباود تای و عملا  تایدانش وسي 

 جملا  امسزممزن  دست رزفت.  نفزمرفیزر نزمنزسب  کزهش

 جزمعا  باود  محایود با  تاوا  ما  پژوهش ضع  نقزط

 ز انیخا در محیودرت هچنين مزمنیرا  و اسیز  ب  آمزر 

 بز. کید اشزره جغیافيزر  شیارط واسط  ب  میریا  و اسزتيی

 همچنين و موضو  بز رابط  در پژوهش  هز  خأل ب  توج 

 انیخاز  تاوا  م  پژوهش موضو  بود  کزربید  و جزم 

 وفازم تازثيی مایل   ارائا  رعنا  پژوهش موضو  منزسب

 بیوناایاد افاازارش و ساازممزن  نفاازم کاازهش باای ساازممزن 

 جملا  ام را مزمنایرا  پزشار  علاوم دانشگزه در آمومش 

 .دانست  حزضی پژوهش قوا نقزط
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ی. بیآورد شین ی ب  عنوا  حجم نمون نف 334گيی  ام فیمول کوکیا  تعیاد ( ک  بز بهیه1398)در سزل  مزمنیرا 

-هز ام شيوه نمون در بخش کم  بیا  انیخز  نمون  و گيی  حزو  اطالعزا غن نمون بی اسزس در بخش کيف  

 ماورد آور هاز  محقاق سازخی  جما پیسشنزم  ام اسیفزده بز نيزم مورد اطالعزا .ا  اسیفزده شیطبق گيی  

نیازرج  گیدرای.اسیفزده ام تحلي  عزمل  اکیشزف  و تزئيی   بیا  تجزر  و تحلي  داده قیارگیفت. تحلي  و تجزر 

هز  ارتبزط ، سازخیزر مهزراا  )شیارط ممين ، (، معنورت سزممزن  و هوشاعیمزدشیارط عل  )پژوهش؛ کيف  

راهباید ، (هاز  غيیرسام  و رفیزرهاز  سيزسا موقعيت هيجزن ، گایوها  )شیارط میاخل ، (سزممزن  و تخي 

کزهش رفیازر نیزرج ) و (هز  همیل سزار  سزممزن  و آمومش مهزرافیهنگ سزممزن ، شزرسی توسع  و بهبود )

را در قزلب میل وفزم سزممزن  بی کازهش نفازم  (ضیشهیونی ، کزهش نفزم سزممزن  و کزهش ارنیس  سزممزن 

سازممزن  در دانشاگزه  نفازم کازهش بی سزممزن  وفزمهز  کم  حزک  است؛ نشز  داد. همچنين رزفی سزممزن  

 هز  آ  درحی قزب  قبول و منزسب قیار دارنی.و میل پژوهش و شزخصعلوم پزشر  مزمنیرا  موثی است 

 

  .دانشگزه علوم پزشر پژوهش ،  و آمومش  بیونیاد ،سزممزن  نفزم وفزم سزممزن ، واژگان کلیدی:
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