مقاله پژوهشی

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان
علی محمد مصدق راد ،1علی اکبری ساری ،2مریم


دریافت مقاله59/8/6 :



اسماعیلی*3

دریافت مقاله اصالح شده59/55/59 :
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مقدمه :بیمارستانها با توجه به نقششان در ارتقای سالمت جامعه ،باید از سالمت سازمانی کافی برخوردار باشند .سالالمت سالازمانی نقال
بسزایی در بهرهوری سازمانها دارد .این پژوه با هدف بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان انجام شد.
روش بررسی :این پژوه توصیفی -تحلیلی به صورت مقطعی در سال  5951در  7بیمارستان دانشگاهی شالهر اصالفهان بالا اسالتفاده از
پرسشنامه محقق ساخته سالمت سازمانی دارای  58بُعد و  91سؤال انجام شد .تعداد  089نفر از کارکنان بیمارستانها بر اساس نمونهگیالری
طبقهای تصادفی در این مطالعه شرکت کردند .برای تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  05و روشهای آماری توصیفی نظیر فراوانالی،
درصد ،میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد.
یافتهها :میانگین امتیاز سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصالفهان برابالر بالا  9/28±2/69از  9امتیالاز ارزشالیابی شالد .یالک
بیمارستان از سالمت سازمانی خوب ،پنج بیمارستان از سالمت سازمانی متوسط و یک بیمارستان از سالمت سازمانی ضعیف برخالوردار بالود.
بیشترین میزان سالمت سازمانی مربوط به ابعاد اخالقیات ،برنامهریزی ،رسمیت و کمترین آن مربوط به ابعاد عدالت ،تصمیمگیری و کنتالرل
بودند .ابعاد روابط درونبخشی ،استفاده بهینه از منابع ،سازگاری ،رهبری و استقالل بیشترین تالث یر را بالر سالالمت سالازمانی بیمارسالتانهالا
داشتند .بیمارستانهای تک تخصصی از سالمت سازمانی بیشتری نسبت به بیمارستانهای عمومی برخالوردار بودنالد .بالین سالابقه مالدیریت
مدیران و سالمت سازمانی رابطه آماری معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری :بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان از سالمت سازمانی در حد متوسط برخوردار هستند .بنابراین ،مدیران
بیمارستانها باید اقدامات الزم را برای ارتقای سالمت سازمانهای خود به کار گیرند.
واژگان کلیدی :سازمان ،بیمارستان آموزشی ،سالمت سازمانی ،آسیبشناسی سازمانی ،بهرهوری
ارجاع :مصدق راد علیمحمد ،اکبری ساری علی ،اسماعیلی مریم .بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان .مجله پژوهشهای
سالمت محور 5931؛ .923-944 :)4(2
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چکیده

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

مقدمه

برای اولین بار در سال  1696م یالدی توس ط Miles

سازمان ،روابط منظم و عقالیی ب ین مش ال متلل

برای سنجش جو سازمانی مدارس اس لفاد ش د .)6

 .)1ب

ب رای دس لیابی ب اد دام مشتص ی اس

سازمان سالم ،سازمانی اس

عبارتی ،سازمان یک سیسلم اجلماعی تشکی ش د از
دو یا چند نفر اس

برای دس لیابی ب اد دام مش لرش ت ال

توانمندیدایش دارد تا بلواند در این محیط دوام یاب د

کنن د .ب ا

افزایش وابسلگی مردم ب یکدیگر س ازمان در جامع
م درن ام روزی از ادمی

اس  .ددم یک سازمان ،تولید کاال ی ا اراه خ دم
ک دمادن
م یکنن د.

سازمان دای سالم داشل باشیم .س ازماند ا نی ز مانن د
انساندا دارای دوی

دسلند .سازمان نی ز

جسم ساخلار س ازمانی) و روح فردن

س ازمانی)

دارد .س اخلار س ازمانی اس کل  ،شوش

و وس

ارتباطات ،برابری بهین بدرت ،اسلفاد

اسلقالل ،سازشاری ب ا مح یط و کفای

ح

مس لل

میدان د  Hoy .)6و  Fedmanس س ط مؤسس ،
مدیریلی و فنی و دف

بع د انس جام مؤسس  ،نف و

مدیر ،مراعات کارکنان ،ساخلارددی و وظیف شرای ی،
شلیبانی منابع ،روحی و تأکید علمی را برای س الم
سازمانی یک مؤسس آموزشی تعری

سازمان را تشکی میددد .در مقاب  ،فردن س ازمانی
مث روحی اس

اددام ،کفای

س ازمانی را ش ام تمرک ز ب ر

بهین از منابع ،انسجام و یکپارچگی ،روحی  ،ن وآوری،

درنلیج  ،برای داشلن ی ک جامع رو ب رش د بای د
و شتصی

نیازدای رشد و توسع سازمان بی ان ک رد و ب ر ای ن
اساس ،ابع اد س الم

ب منظور تأمین نیازدای مشلریان اس  .جامع ب عنوان
با دم ب سوی تحقق اد دام خ ود ت ال

 Miles .)7ویژشیدای سازمان سالم را در تأمین س
نیاز اصلی شام نیازد ای وظیف ای ،نیازد ای بق ا و

بیش لری برخ وردار ش د

یک سیسلم کلی شام سازماندایی اس

س ازشار ش د و س عی در توس ع بابلی

د او

س ازمان جه انی بهداش

میکنند .)11

س الملی را «رف ا کام

ک ب ساخلار سازمانی جان میدد د

جسمی ،روانی و اجلماعی ن فق ط فق دان بیم اری و

و سازمان را ب کار کردن وا میدارد .سازمان میتوان د

معلولی » تعری

ک رد  .)11بع د جس می س الملی

سالم یا بیمار باشد .بنابراین ،سازمان ارشانیس می مث

شام کارکرد مطلوب اعضای بدن ،بعد روانی سالملی

انسان اس

ک مراحلی از سالملی ،بیماری و م ر

را

طی میکند .)2
مفه وم س الم

شام رفلار مناسب فرد در خ انواد و جامع و بع د
اجلماعی سالملی شام ارتباط س الم ف رد ب ا جامع

س ازمانی در دد  1691م یالدی در

آمریک ا ب ا ت ال د ای اندیش مندان م دیری
 Herzberg ،Argyrisو دمک

نظی ر

اس  .بنابراین ،انسان سالم فابد بیماری بود  ،توان ایی
ک ار ک ردن را دارد ،از ت نش روح ی و روان ی رن

اران،Maslow ،

نمی برد ،می تواند فکر کند ،تصمیم بگیرد و بر اس اس

 Porter ،McGregorو Lawlerو  Vroomو تأکید

آن عم کن د و در نهای

 ،م یتوان د ب خ وبی در

آندا بر توج ب نیروی انسانی در مح یط ک ار ش ک

اجلماع زندشی کن د .ب ر ای ن اس اس م یت وان ابع اد

شرف

 .)3-8این مطالعات نق ش بس زایی در بهب ود
س الم

س ازمانی ب رای اف زایش

جنب د ای متلل

بهر وری س ازماند ا داش

س ازمانی

992

 .وا س الم

سالم

جسمی ،روانی و اجلم اعی را ب رای س الم

یک سازمان دم در نظر شرف  .جسم س ازمان ش ام
سیسلم حاکمی  ،مدیری

و ردبری سازمان ب عن وان

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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تا ب صورت ددفمند و دمادن

ک با محیط اطرام خ ود

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

مغز سازمان و ساخلار سازمانی ب عنوان بدن س ازمان

اطالعات موردنیاز برای انجام ص حی کارد ای خ ود

س ازمانی

دسلرسی داشل باشند .مدیران دم ادنگید ای الزم را

ک در برشیرند «مفروضات ،اعلقادات ،ارز دا،

ایجاد میکنند .ارتب اط

میباشد .روح و روان سازمان دمان فردن
اس

نگر دا ،اندیش دا ،دنجارد ا ،احساس ات ،اعم ال و

.

بین کارکنان و بین مدیران و کارکنان مطل وب اس

؛ بن ابراین،

مدیران منابع الزم را برای انجام کاردا ف رادم ک رد و

و

کارکنان طبق برنام  ،کاردا را ب ص ورت اث ربتش و

ساخلار و فردن سازمانی مطلوب بیانگر س الم ب ودن

کارآمد انجام میددند .چنین سازمانی چاب ک ب ود و

برخ ورداری س ازمان از ی ک سسیس لم م دیری
 .در نهای

جس م و روح س ازمان اس

اجلماعی یک سازمان شام کفای

 ،س الم

برب راری ارتب اط

خود را ب راحلی با تغییرات محیطی تطبیق میدد د و
ب طور مسلمر تواناییدای خ ود را توس ع م یدد د

بین م دیران و کارکن ان در درون س ازمان و ب ا س ایر

.)2

سازماندا در محیط یرامون میباشد .)2

ژودشدای انجام شد رابط مسلقیمی ب ین س الم

بن ابراین ،س الم

س ازمانی را م یت وان س ازشاری

مطلوب جسمی ،روحی و اجلماعی سازمان نسب
محیط یرامون آن تعری

ب

ک رد .ب عب ارتی ،س الم

سازمانی ایجاد تعادل بین سالم

سازمانی و تعهد سازمانی  )12،13و رض ای
کارکنان  )11نشان میددد .س الم

ش غلی

س ازمانی منج ر

ب ارتقای عملکرد کارکنان و سازماندا د م م یش ود

جس می ،روح ی و

 .)11،19ی ک س ازمان س الم وی ا ،در ح ال رش د،

ک ب ن وعی ب ر نح و

انعطام ذیر ،منسجم و کارآمد اس  .در یک س ازمان

کارکرد سازمان تأثیر دارند .یک س ازمان س الم دارای

س ازمان خ ود احس اس

اجلماعی یک سازمان اس
سیسلم حاکمی  ،م دیری

س الم ،کارکن ان نس ب

ب

و ردب ری ملعه د و ب وی

وفاداری بیشلری داشل و در راس لای تحق ق اد دام

اس  .در یک سازمان سالم دورنمایی از آیند مطلوب

 ،س ازمان س الم و

سازمان تدوین شد  ،اددام چالش ی ،دس

سازمان تال

میکنند .در حقیق

ی افلنی و

ویا دارای جوی مطلوب و سالم ب ود و کارکن ان آن

واض تعیین م یش ود و ب رای دس لیابی ب اد دام

ملعهد ،وظیف شناس و با انگیز دس لند .آند ا از ک ار

برنام ریزی دبیق ب عم

م یآی د .س اخلاردای الزم

کردن در سازمان خود خشنود بود  ،با عالب در مح

برای دسلیابی ب اد دام س ازمانی ایج اد م یش ود.

کار خود حاضر میش وند ،درش واض حی از اد دام

کارکنان سالم از نظر جسمی و روحی ،مادر و ملعه د

س ازمان داش ل  ،ب نظ رات و خواس ل د ای منطق ی

داد م یش وند و ب رای

یکدیگر احلرام میشذارند و احس اس مفی د ب ودن در

ب کار شرفل ش د  ،آم وز
دس لیابی ب

اد دام س ازمان ،انگی ز

و د دای

م یش وند .در چن ین س ازمانی تع ادل ب ین ک ار و
توان ایید ای کارکن ان رعای

ش د  ،من ابع س ازمان

سازمان دارند .آند ا ب ا یک دیگر دمک اری داش ل و
باصداب

مشغول اراه خدمات در محیطی سرش ار از

مدیری

و ردبری انعطام ذیر م یباش ند .از ط رم

ب ص ورت بهین ب ین کارکن ان بت شد ای متلل

دیگر ،جو س ازمان س الم و حم ایلگر باع

توزیعشد و سیسلمدای ارتباطی ب خ وبی طراح ی و

بیشلر و روحی ب االی کارکن ان م یش ود .در چن ین

اجرا م یش وند ت ا کارکن ان بلوانن د ب س هول

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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رفلاردای مشلرش کارکنان س ازمان» اس

بین کارکنان واحددای متلل

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

اس

علی محمد مصدق راد و همکاران

کارکنان آندا را در حد ملوسط ارزشیابی کردند -29

.)17،18

سازماندای بهداشلی و درمانی وظیف اراه خ دمات

 .)21رض ای

مش لریان و کیفی

خ دمات در

رض ای

ش غلی و تعه د

بهداشلی ،یشگیری ،تشتیصی ،درمانی و ب ازتوانی را

س ازماند ای خ دماتی ب

ب جامع با ددم ارتقا  ،بازشرداندن و حفظ س الم

س ازمانی کارکن ان بس لگی دارد  .)27،28س الم

بهداشلی و درمانی باید خدمات باکیفی
دزین باب

رداخ

خ وب و ب ا

را در دسلرس دم اف راد نیازمن د

کاری کارکنان و ارتقای عملک رد آند ا داش ل باش د.
بنابراین ،ای ن ژودش باد دم :ارزش یابی وض عی

خدمات سالملی برار ددند .مدیران بای د اس ش وی

س الم

نیازدای مشلریان باشند و نیازد ا و انلظ ارات منطق ی

اصفهان انجام شد اس  .نلای این ژودش اطالع ات

آندا را برآورد کنند .سازماندای بهداشلی و درم انی

مفیدی را برای مدیران بیمارسلاندا و سیاس ش ذاران

در زمر یچید ترین سیسلمدای اجلماعی دس لند ک
ب جامع خدم

میددند .این س ازماند ا ب ر مح یط

بهداش

س ازمانی بیمارس لاند ای دانش گادی ش هر

و درمان ب منظور ارتقای س الم

س ازمانی

بیمارسلاندا فرادم میدارد.

یرامون خود تأثیر شذاشل و از آن نیز اثر م ی ذیرن د.
بنابراین ،توج ب س الم

س ازمانی در س ازماند ای

روش بررسی

بهداشلی -درمانی ب ویژ بیمارسلاندا ضروری اس

مطالع حاضر از نوع توص یفی -تحلیل ی ب ود ک ب

.)16

شیو مقطعی در نیم اول سال  1361انجام شد .تعداد
با

 7بیمارسلان  3بیمارسلان عمومی و  1بیمارسلان تک

ب رای اراه خ دمات

تتصصی) از مجموع  11بیمارسلان دانشگادی موجود

.)21

در ش هر اص فهان انلت اب ش دند .ب رای انج ام ای ن

بیمارسلاندا با توج ب نق ش مهم ی ک در حف ظ و

ژودش از یک رسشنام محقق ساخل اس لفاد ش د.

س ازمانی

برای توسع رسشنام یک مطالع مروری انج ام ش د

س ازمان بیمارس لان ترکیب ی از کارکن ان متلل
مه ارتد ا و وظ ای

متلل

تشتیص ی و درم انی ب
ارتقا سالم

مش لریان اس

جامع دارند ،باید از س الم

کافی برخوردار باشند .بیش لر ژودشد ای س الم
س ازمانی در ص نع

ع الی و در م دارس و

آم وز

دانش گا د ا انج ام ش د اس

 .ب ا ای ن وج ود،

صنع

و اجلماعی برای سالم
سالم

سازمانی در نظر شرفل شد.

جسمی س ازمان ش ام  8بُع د برنام ری زی،

س ازمانی در

تص میمشی ری ،انگی ز  ،ردب ری ،کنل رل ،رس می ،

و بیمارس لان د ای کش ور رداخلن د.

 .برنام ری زی

ژودشدای محدودی ب بررسی سالم
سالم

 .)6،11،26-31در این ژودش ابعاد جسمی ،روان ی

نلای این ژودشدا سالم

سازمانی بیمارسلاند ا را

در حد ملوسط ارزشیابی کردند .)21،22

اسلفاد بهین از منابع و اس لقالل اس

شام تعیین اددام سازمانی و انلتاب اسلراتژید ا و
ابدامات الزم برای دسلیابی ب اددام س ازمان اس

.

ژودشد ای ببل ی می زان ک ارایی بیمارس لاند ای

تص میمشی ری فرآین د انلت اب از می ان رادکارد ای

دانشگادی شهر اصفهان را در حد ایین  )23و میزان

محرک ی

کیفی
992

زندشی کاری ،رضای

شغلی و تعهد س ازمانی

موجود برای ح یک مسلل اس  .انگی ز
برای ددای

کارکنان برای انجام کاردا اس  .ردب ری،
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ب ر عه د دارن د  .)1بن ابراین ،م دیران س ازماند ای

سازمانی میتواند تأثیر باب توجهی بر کیفی

زن دشی

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

فرآیند نفو  ،ددای

و ایجاد انگیز در کارکن ان ب رای

میکند .محیط اجلماعی سازمان نقش باب ت وجهی در

 .کنل رل؛ فرآین د

ش غلی و تعه د

دسلیابی ب اد دام س ازمانی اس

رف ا کارکن ان س ازمان و رض ای

ان داز شی ری عملک رد س ازمان ،مقایس عملک رد ب ا

سازمانی آندا دارد .)2

اددام تعیین شد و ب کارشیری ابدامات اص الحی در

رسش نام س الم

مشال سازمان را نشان میددد  .)32در سازماند ای
با درج رسمی

ب اال ش رح وظ ای

ب ط ور کام

سالم

سازمانی بیمارسلاند ا ش ام  11س ؤال ب ود.

برای در جز از ابعاد سالم

مشتص شد و بوانین و مقررات و دسلورالعم د ای
دبیقی برای انج ام ک ار تعی ین ش د اس

مشتصات دموشرافی ک کارکن ان و بس م

 .رس می

س نجش

سازمانی س س ؤال در

نظر شرفل شد .سؤاالت این بتش ب ر اس اس مقی اس
لیکرت با شزین دای خیلی کم ،ک م ،ملوس ط ،زی اد و

بتشیدن و اسلانداردسازی کاردا از اعمال سلیق د ای

خیلی زیاد تنظیم شد .ارز

فردی در انجام کاردا م یکاد د و موج ب دم ادنگی

 1تا  1ارز شذاری شد .بنابراین ،کسب املیاز ب ین 1

بیش لر در انج ام کارد ا م یش ود .در س ازماند ای

 ،1/81-ب ین  ،2/91 -1/81ب ین  ،3/11 -2/91ب ین

لیر ملمرکز با درج اسلقالل باال ،سطوح ایین سازمان

سازمانی

در فرآیند تصمیمشیریدا مش ارک
چنین سازمانی مساه ب سرع
بیش لری در فرآین د ح

 1/21- 3/11و بیشلر از  1/21بیانگر سالم

فع الی دارن د .در

بسیار ضعی  ،ضعی  ،ملوسط ،خوب و خیلی خوب

ح میش وند ،اف راد

بیمارسلاندا بود .فرضی آماری ژودش عب ارت ب ود

مس لل مش ارک

دارن د و

کارکنان احساس مفید بودن میکنند .)2
سالم

عددی این ن شزین از

از H1:µ≥3/11 :بیمارسلان د ا از س الم

س ازمانی

خوبی برخوردار دسلند).

روانی سازمان شام  8بُعد اخالبیات ،تعهد،

برای انجام روایی صوری و محل وایی رسش نام از

یادشیری ،خالبی  ،فاصل بدرت ،سازشاری ،انس جام

و درمان و برای

و ع دال

س ازمانی اس

 .برخ ی از ویژش ید ای

نظرات ملتصصین مدیری

بهداش

انداز شیری ایایی رسشنام از آزمون آلفای کرونب ا

فردن س ازمانی مانن د ایبن دی ب اص ول اخالب ی،

اسلفاد شد ک ضریب ب دس

احلرام ملقاب بین مدیران و کارکن ان ،فاص ل ب درت

بود .کلی کارکنان بتشدای درمانی ،تشتیصی ،اداری

بین مدیران و کارکنان ،انسجام و دمبس لگی ،روحی

و شلیبانی شال در بیمارسلان دای دانش گادی ش هر

کار شرودی ،دمکاری و خالبی

آم د براب ر ب ا 1/67

ب ر رض ای

ش غلی

کارکن ان و تعه د س ازمانی آند ا اث ر مثب

دارد.

با اسلفاد از فرمول محاسب حجم نمون ک ودن281 ،

اجلماعی یک سازمان شام دو بُعد

ب 311

درنهای  ،سالم

روابط درون بتشی و ب رون بتش ی س ازمان اس

.

اصفهان جامع ژودش را تشکی دادند .تعداد نمون
نفر ب دس

آمد ک ب منظور اف زایش دب

نفر افزایش یاف  .رسشنام د ا ب ص ورت طبق ای

محیط اجلماعی سالم یک سازمان ب ارضای نیازد ای

تصادفی بین کارکنان توزیع شد .تعداد  283رسشنام

اجلماعی کارکنان در سازمان کمک میکند و از طریق

اس دد ی  61/3درص د) بازشردان د ش د از کلی

تشریک مساعی ،کار شرودی و توسع اعلماد و احلرام

کارکنان ش رک

کنن د در مطالع رض ای

بین کارکنان دسلیابی ب اد دام س ازمانی را تس ریع

آشادان اخ ذ ش د و ب آند ا اطمین ان داد ش د ک
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صورت نیاز اس

 .)1رسمی

میزان اسلاندارد ب ودن

س ازمانی دارای دو بس م

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

اطالع ات آند ا محرمان و فق ط جه

علی محمد مصدق راد و همکاران

اس لفاد در

مدرش تحصیلی لیسانس ،در شرو سنی  31-31س ال

 21نرمافزار آماری  SPSSو رو دای آمار توص یفی

درصد شرک کنن دشان در ژودش ب ن وعی م دیر

نظیر درصد ،میانگین و انحرام معیار و آمار اسلنباطی

بودند و بیشلرین سابق مدیری

آندا بین  1تا  1سال

نظیر رشرسیون و آنالیز واریانس تحلی شدند.

بود جدول .)1

یافتهها

بیشلر شرک کنندشان این ژودش زن ،ملأد  ،دارای
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان مورد بررسی

متغیرهای دموگرافیک

جنسیت

مرد

(09)22/9

جمع کل

(289)522

وضعیت تأهل

زن

(222)77/7

مجرد

(15)58

متأهل

(295)85/0

وضعیت

جمع کل
زیر دیپلم

(5)2/4

 5-1سال

(18 )22/1

دیپلم

(27)3/1

 0-52سال

(82)28/9

 55-51سال

(14)53/5

 50-22سال

(91)52/4

 25-21سال

(23)52/2
(21)8/8

فوقدیپلم

(97)59/5

لیسانس

(229)75/7

فوقلیسانس

(52)4/2

دکترای تخصصی

(9)5/5

 20-92سال

جمع کل

(289)522

سابقه کاری

تحصیلی

عدم پاسخ

(5)2/4
(289)522

گروه سنی

نوع استخدام

نوع استخدام

جمع کل
22-21

(52)9/1

 5-1سال

(20)3/2

20-92

(02)25/2

 0-52سال

(54)4/3

95-91

(78)27/0

 55-51سال

(3)9/2

90-42

(17)22/5

 50-22سال

(9)5/2

45-41

(43)57/9

 25-21سال

(5)2/4

40-12

(53)0/8

فاقد سابقه مدیریت

(292)85/9

باالتر از 12

(52)9/1

جمع کل

(289)522

جمع کل

(289)522

شرکتی

(25)7/4

قراردادی

(522)91/9

طرحی

(52)9/1

پیمانی

(77)27/2

رسمی آزمایشی

(52)9/0

رسمی قطعی

(01)29

جمع کل

(289)522

سابقه مدیریت

باالتر از  92سال

(2)2/7
(289)522

نوع واحد مشغول به خدمت

994

تعداد (درصد)

متغیرهای دموگرافیک

تعداد (درصد)

تشخیصی

(01)29

درمانی

(531)03

اداری و پشتیبانی

(29)8/2

جمع کل

(289)522
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اجرای تحقیق خوادد بود .داد دا با اس لفاد از نس ت

و ب ا س ابق ک اری  9-11س ال بودن د .ح دود 18/7

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

سازمانی در بیمارسلاندای

میانگین املیاز سالم

جسمی ،روانی و

میانگین املیاز ابعاد سالم

دانشگادی شهر اصفهان برابر با  3/18±1/93از 1

اجلماعی بیمارسلاندا ب ترتیب برابر با ،3/17±1/91

املیاز ارزشیابی شد حداب  2/19و حداکثر .)3/19

 3/11±1/96و  3/23±1/81بود .بنابراین ،بیشلرین و

 3/11تعیینشد فرضی

این میزان کملر از ارز

کملرین سط سالم

نمون ای ،فرضی
سالم

ژودش رد میشود .ب عبارتی،

بیشلرین میانگیندا مربوط ب

سازمانی این بیمارسلاندا در حد ملوسط

ارزشیابی شد 1 .بیمارسلان از سالم
 1بیمارسلان از سالم
بیمارسلان از سالم

برنام ریزی و رسمی

سازمانی خوب،

ابعاد اخالبیات،

و کملرین آن مربوط ب ابعاد

عدال  ،تصمیمشیری ،کنلرل ،اسلفاد صحی از منابع،

سازمانی ملوسط و 1
سازمانی ضعی

اجلماعی و سالم

روانی بود.

یادشیری و خالبی

ب دس

آمد جدول .)2

برخوردار

بودند.
جدول  :2توزیع فراوانی و میانگین امتیاز سالمت سازمانی به تفکیک ابعاد در بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان
ابعاد سالمت سازمانی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد
انحراف معیار ±میانگین

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

اخالقیات

(54)4/3

(29)8/5

(520)97/1

(88)95/5

(12)58/4

9/49 2/83

برنامهریزی

(8)2/8

(95)55

(521)97/5

(39)92/3

(40)50/2

9/42 2/84

رسمیت

(55)9/3

(20)3/2

(552)98/3

(31)99/1

(45)54/1

9/45 2/87

رهبری

(55)9/3

(92)52/0

(521)97/5

(83)95/4

(48)57

9/42 2/87

روابط برون بخشی

(7)2/1

(92)55/9

(523)41/0

(78)27/0

(97)59/5

9/99 2/84

انگیزش

(51)1/9

(99)55/7

(550)45

(82)28/2

(93)59/8

9/92 2/88

فاصله قدرت

(8)2/8

(92)52/0

(595)40/9

(84)23/7

(92)52/0

9/28 2/74

انسجام

(22)7/8

(99)55/7

(554)42/2

(89)23/9

(95)55

9/25 2/32

تعهد

(58)0/4

(47)50/0

(523)98/1

(79)21/8

(90)52/7

9/57 2/35

استقالل

(9)5/5

(49)51/2

(548)12/2

(03)24/4

(22)7/5

9/57 2/03

روابط درون بخشی

(22)7/5

(93)59/8

(595)40/2

01)29(01

(28)3/3

9/54 2/87

سازگاری

(24)8/1

(42)54/8

(528)41/2

(05)25/0

(28)3/3

9/28 2/83

خالقیت

(28)3/3

(05)25/0

(558)45/7

(43)57/9

(27)3/1

2/30 2/31

یادگیری

(92)52/0

(47)50/0

(597)48/4

(15)58

(58)0/4

2/34 2/80

استفاده بهینه از منابع

(43)57/9

(75)21/5

(521)97/5

(40)50/9

(52)4/2

2/79±2/39

کنترل

(42)54/8

(74)20/5

(554)42/9

(42)54/2

(59)4/0

2/72 2/3

تصمیمگیری

(74)20/5

(78)27/0

(525)91/7

(29)8/5

(7)2/1

2/45 2/88

عدالت سازمانی

(521)97/5

(79)21/8

(05)25/0

(95)55

(59)4/0

2/27 5/20

سالمت سازمانی

(0)2/5

(10)53/8

(520)48/5

(75)21/5

(54)4/3

9/28±2/09
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ژودش بود و با توج ب انجام آزمون  Tیک

مربوط ب سالم

سازمانی بیمارسلاندا ب ترتیب

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

میانگین

املیاز

سازمانی

سالم

در

ابعاد روابط درون بتشی ،اسلفاد بهین از منابع،

بودند.

سازشاری ،ردبری و اسلقالل بر اساس آزمون تحلی

بیمارسلاندای عمومی برابر با  2/62±1/18و در

بیمارسلاندا داشلند .عواملی نظیر ایجاد ارتباط خوب

املیاز بود .این اخلالم از نظر آماری معنادار بود

بین مدیران و کارکنان ،انسجام و دمادنگی کارکنان

 .)P=1/11کلی

رشرسیون بیشلرین تأثیر را بر سالم

برای دسلیابی ب اددام سازمانی ،تعیین وظای

و

نقشدای کارکنان ب صورت واض  ،توزیع عادالن و
درس

منابع بین کارکنان ،صداب

در شزینش و ارتقای کارکنان ،ددای

در رفلار ،عدال
صحی کارکنان

برای دسلیابی ب اددام سازمان ،آموز

کارکنان،

تشتیص ب موبع مساه و مشکالت سازمان و ابدام
برای رفع آندا ،تعهد و مسلولی

ذیری کارکنان،

ایجاد انگیز در کارکنان و ارتباط بین کارکنان ب
ترتیب بیشلرین تأثیر را بر سالم

سازمانی

بیمارسلاندا داش .

بیمارسلاندای تک تتصصی نسب

ب بیمارسلاندای

آوردند.

عمومی املیاز بیشلری ب دس

بتشدای اداری  -شلیبانی و تشتیصی از سالم
سازمانی بیشلری نسب

ب بتشدای درمانی و بالینی

برخوردار بودند جدول  .)3این اخلالم از نظر
آماری معنادار بود  .)P=1/123سالم

سازمانی در

واحددای مدارش زشکی  ،)3/89دیالیز ،)3/77
ترمیم  )3/91و رادیولو ی  )3/32باال و در
اطفال

واحددای

،)2/11

ارتو دی

،)2/18

مرابب دای ویژ  ،)2/71عفونی  )2/76و سوخلگی

بیمارسلاندای تک تتصصی از سالم
بیشلری نسب

ابعاد سالم

سازمانی در

سازمانی

 )2/87ایین بود.

ب بیمارسلاندای عمومی برخوردار

جدول  :3میزان سالمت سازمانی به تفکیک بخشهای بیمارستانها
بخشهای تشخیصی

بخشهای درمانی

بخشهای اداری و پشتیبانی

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

ابعاد سالمت سازمانی
سالمت جسمی

9/22±2/15

9/25±2/00

9/22±2/73

سالمت روحی

9/53±2/01

2/37±2/08

9/92±2/77

سالمت اجتماعی

9/42±2/77

9/50±2/82

9/41±2/03

سالمت سازمانی کل

9/22±2/14

9/25±2/04

9/28±2/74

دمان طور ک جدول  1نشان میددد ،ارتباط بین
سالم

سازمانی و ابعاد آن و کلی ارتباطدای بین

ابعاد سالم

سازمانی در سط  1/11از نظر آماری

معنادار بود .بین میزان سالم
990

مدیری

کارکنان رابط آماری معناداری مشادد شد

 r=1/131و  )P=1/126یعنی با افزایش سابق
مدیری

مدیران میزان سالم

سازمانی افزایش یاف .

سازمانی و سابق
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سازمانی

بیمارسلاندای تک تتصصی برابر با  3/29±1/91از 1

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران
جدول  :4ارتباط بین سالمت سازمانی و ابعاد آن
 .5سالمت سازمانی
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 .9انگیزش
 .4رهبری
 .1تصمیمگیری
 .0کنترل
 .7رسمیت
 .8استفاده از منابع
 .3استقالل
 .52اخالقیات
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 .51سازگاری
 .50انسجام
 .57عدالت سازمانی
 .58روابط درون بخشی

2/703

 .53روابط برون بخشی

بحث و نتیجهگیری

سازمانی و تصمیمشیری در بیمارسلاندا در حد

ددم از انجام این ژودش بررسی سالم

سازمانی

بیمارسلاندای دانشگادی شهر اصفهان بود .سالم
سازمانی این بیمارسلاندا در حد ملوسط ارزشیابی شد
 3/18±1/93از  1املیاز) .بیمارسلاندا از سالم
اجلماعی بهلری برخوردار بودند .ولیکن ،سالم
جسمی
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 .2برنامهریزی

05

06

07

08

09

ساخلار سازمانی) و سالم

ضعی

ارزشیابی شد .ابعاد روابط درون بتشی،

اسلفاد بهین از منابع ،سازشاری ،ردبری و اسلقالل
بیشلرین تأثیر را بر سالم

سازمانی بیمارسلاندا

داشلند.
ژودشدای معدودی ب سنجش سالم

سازمانی

روانی

سازماندای بهداشلی و درمانی کشور رداخلند.

فردن سازمانی) بیمارسلاندا نیاز ب توج بیشلری

ب عنوانمثال ،در ژودشی در سال  1388با اسلفاد از

در حد

سازمانی 7

دارد .ابعاد اخالبیات ،برنام ریزی و رسمی

یک رسشنام محقق ساخل  ،سالم

خوب ،ابعاد ردبری ،روابط برون بتشی ،انگیز ،

معاون

فاصل بدرت ،انسجام ،تعهد ،اسلقالل ،روابط درون

بابلی

بتشی ،سازشاری ،خالبی  ،یادشیری ،اسلفاد بهین از

شیرندشان حساس اطالعاتی ،نگر

منابع و کنلرل در حد ملوسط و درنهای  ،ابعاد عدال

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم  /شماره / 4زمستان 5931

سلادی دانشگا علوم زشکی اصفهان در ابعاد
جذب نیروی انسانی ،بابلی

سازمان ،انسجام ،ظ رفی

جذب منابع مالی،
بلندمدت در

ی ادشیری ،س ط ن وآوری،
997

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

سط
رضای

علی محمد مصدق راد و همکاران

افزود ،

فنآوری ،فردن سازمانی ،ارز
مشلریان و نیروی انسانی توسع

ارزشیابی شد .میزان سالم

یافل

سازمانی معاون دای

سلادی دانشگا علوم زشکی اصفهان در حد ملوسط
مالی ،نوآوری ،یادشیری ،بابلی

جذب نیروی انسانی

و فردن سازمانی نیاز ب توج ویژ مدیران داشلند
 .)33مقایس یافل دای این ژودش با نلای

ژودش

حاضر نشان میددد ک دنوز بعد از  9سال ابدام جدی
در زمین ارتقای سالم

سازمانی در این دانشگا و

زیر مجموع دای آن صورت نگرفل اس  .شوادد
ژودشی نقش باب توجهی در شناسایی صحی
مشکالت و اراه

رادکاردای اصالحی دارند.

سیاس شذاران و مدیران بهداشلی و درمانی باید از
شوادد ژودشی برای بهبود عملکرد سازماندای
بهداشلی و درمانی اسلفاد کنند .ترجمان دانش باید
موردتوج جدی مدیران سازماندا و ژودشگران وابع
شود.
در ژودشی ک خالصی و دمکاران با اسلفاد از
رسشنام  Hoyو  Fedmanب ارزشیابی سالم
سازمانی  1بیمارسلان منلتب دانشگا علوم زشکی
تهران در  7بعد روحی  ،تأکید علمی ،مراعات،
ساخلارددی ،شلیبانی منابع ،نفو مدیر و انسجام
مؤسس رداخل شد .میانگین املیاز سالم

سازمانی

بیمارسلاندا  3/11از  1املیاز ملوسط) با حداب 2/76
و حداکثر  3/11املیاز محاسب شد  .)21در ژودشی
دیگر ک در  2بیمارسلان آموزشی دانشگا علوم
زشکی جندیشا ور ادواز در سال  1361با اسلفاد از
دمین رسشنام انجام شد ،میزان سالم

سازمانی در

حد مل وسط ارزش یابی شد .در م یان اب عاد س الم

998

شلیبانی منابع دارای کملرین میانگین بود اس
سالم

بنابراین ،با توج ب ادمی

)22؛

سازمانی در

بهر وری سازماندا ،مدیران بیمارسلاندا باید ابدامات
سازماندای خود ب کار

جدی را برای ارتقای سالم
شیرند.
سالم

جسمی سازمان شام

ساخلار سازمانی آن اس

سیسلم مدیری

ک

و

در بیمارسلاندای

دانشگادی شهر اصفهان املیاز ملوسط کسب کرد
اس  .برنام ریزی ،تصمیمشیری ،انگیز  ،ردبری،
کنلرل ،رسمی  ،اسلفاد بهین از منابع و اسلقالل ابعاد
سالم

جسمی یک سازمان را تشکی

میددند.

بیمارسلاندای دانشگادی شهر اصفهان در ابعاد
برنام ریزی و رسمی

املیاز خوب ،در بعد

تصمیمشیری املیاز ضعی

و در سایر ابعاد سالم

جسمی املیاز ملوسطی ب

دس

آوردند .این

بیمارسلاندا با توج ب این ک دانشگادی محسوب
میشوند ،تابع بوانین و مقررات سازماندای دوللی
دسلند .بنابراین ،این بیمارسلاندا تا حدود زیادی
بوروکراتیک بود و از درج رسمی
بیمارسلاندای

خصوصی

باالیی نسب

برخوردار

ب

دسلند.

بیمارسلاندا در سال مورد ارزشیابی و اعلباربتشی
برار میشیرند .برنام ریزی اسلراتژیک یکی از
محوردای مهم اعلباربتشی بیمارسلانی در کشور
اس ؛ بنابراین ،کسب املیاز باال در این بعد سالم
سازمانی باب توجی اس  .کلی بیمارسلاندای کشور
برای کسب املیاز اسلاندارددای اعلباربتشی باید برنام
تدوین کنند.
سازماندا برای رشد نیاز ب ساخلاردا و فرآینددای
مناسب و مؤثر دارند .تسهیالت ،تجهیزات و م لزومات
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ارزشیابی شد .حوز دایی نظیر بابلی

جذب منابع

سازمانی ،بعد روحی

دارای بیشلرین میانگین و

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

موردنیاز باید برای اراه خدمات فرادم شود .ساخلار

میان

سازمانی نحو تقسیم ،شرو بندی و دمادنگی کاردا و

فردن سازمانی ضعی

ارتباط بین مشال و س دای متلل

سازمانی را در

 11/1درصد) و  9بیمارسلان دارای
 11/1درصد) بودند .)31

مقایس یافل دای این دو ژودش نشان میددد ک

بسزایی در بهر وری سازماندا دارد .ساخلار سازمانی

فردن سازمانی ب کار نمیشیرند .با توج ب عمر

نامناسب در یک سازمان موجب عدم دمادنگی بین

کوتا مدیری

و جاب جایی زیاد مدیران انگیز تغییر و

واحددا و افراد میشود .در نلیج  ،کاردا در زمان

اصالح در مدیران بیمارسلاندا ایین اس  .احمدیان و

مناسب و با اسلفاد از منابع مناسب انجام نمیشود.

دمکاران ب ترتیب فردن سازمانی  73/7 ،18/8و 9/1

ساخلار سازمانی باید ملناسب با اسلراتژیدای سازمانی

درصد از بیمارسلاندای آموزشی دانشگا

علوم

و نیازمندیدای فرآینددای کاری طراحی شود تا منجر

زشکی تهران را ضعی  ،ملوسط و بوی ارزیابی

ب افزایش کارایی و بهر وری سازمان شود )2؛

کردند .)39

بنابراین ،آموز دای کاربردی الزم باید برای مدیران
بیمارسلاندای دانشگادی شهر اصفهان ب ویژ در
حوز دای تصمیمشیری ،کنلرل ،اسلفاد بهین از منابع،
اسلقالل ،انگیز

فردن سازمانی شام دنجاردایی اس

ک نگر

رفلار افراد را در سازمان تعیین میکند
فردن سازمانی نقش بسزایی در توسع

و
.)2

 )37و

و ردبری اراه شود .مدیران دانشگا

بهر وری  )38سازمان دارد .فردن سازمانی تأثیر

باید اخلیار بیشلری ب مدیران بیمارسلاندا برای انجام

شغلی کارکنان یا تمای آندا ب ترش

وظای

و مسلولی دا ددند و با آموز

و

توانمندسازی آندا زمین الزم را برای اسلفاد بهین از
منابع بیمارسلانی برای افزایش بهر وری فرادم کنند.
سالم

روانی سازمان شام فردن سازمانی اس

زیادی بر رضای

سازمان دارد .فردن سازمانی ب سازمان کمک میکند
تا در برابر تغییرات محیط خارجی بقا یابد و ب
فعالی دای خود ادام

ک

ددد .در بعد داخلی

فردن سازمانی منجر ب آموز

دنجاریدای شغلی

املیاز ملوسطی در بیمارسلاندای دانشگادی شهر

ب کارکنان میشود .عالو بر این ،فردن سازمانی

روانی سازمان

نقش باب توجهی در عملکرد سازماندای بهداشلی و

اصفهان کسب کرد اس  .سالم

شام ابعاد اخالبیات ،تعهد ،یادشیری ،خالبی  ،فاصل
بدرت ،سازشاری ،انسجام و عدال

سازمانی اس .

بیمارسلاندای دانشگادی شهر اصفهان در بعد
اخالبیات املیاز خوب ،در بعد عدال
در سایر ابعاد سالم

املیاز ضعی

و

روانی املیاز ملوسطی ب دس

درمانی و کیفی

خدمات آندا دارد .یک

فردن سازمانی منسجم و خوب منجر ب توسع
خالبی

سازمانی ،بهبود روحی کار شرودی بین

کارکنان ،ارتقای کیفی
رضای

خدمات بهداشلی و درمانی و

باالی بیماران میشود  .)36در مقاب ،

آوردند .ژودشدای ملعددی در زمین فردن سازمانی

فردن سازمانی ک بر ساخلاردای رسمی ،بوانین و

در کشور انجام شد اس  .ب عنوان مثال ،در ژودشی

مقررات زیاد و خطوط ارتباط سازمانی رسمی تأکید

ک در سال  1389در  11بیمارسلان دانشگادی شهر

داشل باشد منجر ب بهر وری ایین سازمان خوادد شد

اصفهان انجام شد 1 ،بیمارسلان دارای فردن
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یک سازمان نشان میددد  .)31ساخلار سازمان نقش

مدیران بیمارسلاندا ابدام جدی برای ارتقای

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

خالبی

علی محمد مصدق راد و همکاران

و نوآوری تأثیر زیادی در بهر وری سازماندا

دارد .بااینوجود ،ب توسع خالبی
کشور توج

در بیمارسلاندای

زیادی نمیشود .میزان خالبی

در

بیمارسلاندای عمومی آموزشی دانشگا علوم زشکی
زشکی تهران )39؛ بیمارسلاندای دانشگا علوم
 )11و بیمارسلاندای شهر بزوین )12

زشکی باب

نیز در حد ملوسط ارزیابی شد .مدیران باید کارکنان را
در زمین خالبی
فرص

و نوآوری آموز

ددند ،ب آندا

اراه یشنهادات و اید دای خالبان برای انجام

کاردا را ددند و از اید دای آندا حمای

کنند .این

اید دا و یشنهادات باید در محیط سازمان اجرا شوند
و نوآوری و یگیری امور در بین

تا روحی خالبی

کارکنان ب وجود آید.
سالم

اجلماعی یک سازمان شام ابعاد روابط درون

بتشی و برون بتشی سازمان اس  .بیمارسلاندای
دانشگادی شهر اصفهان املیاز ملوسطی از نظر سالم
اجلماعی در دو بعد روابط درون و برون بتشی)
کسب کردند .مدیران بیمارسلاندا باید بیشلر ب
کارکنان و تأمین نیازدای آندا توج کنند .مدیران باید
ب کارکنان احلرام شذاشل و آندا را ب کار شرودی
برای افزایش بهر وری سازمان تشویق کنند .سبک
ردبری مدیران نقش بسیار زیادی بر سالم

سازمانی

دارد .سبک ردبری مشارکلی و تحولشرا ضمن توج
ب نیازدا و انلظارات کارکنان منجر ب توسع خالبی
کارکنان نیز میشود  .)12بنابراین ،مدیران بیمارسلاندا
باید آموز

ببینند تا با اسلفاد از سبک ردبری مناسب

با ساخلار و فردن

سازمان خود یک سازمان سالمی

را ایجاد و توسع ددند.
بیمارسلاندای تک تتصصی از سالم
ب یشلری نس ب
942

سازمانی

ب بی مارس لاندای عم ومی در ای ن

واحددا و نادمگونی آندا منجر ب
ساخلار سازمانی و تنوع فردن

یچید تر شدن

و خرد فردن دای

سازمانی میشود .از طرم دیگر ،تعداد زیاد بتشدا و
واحددا در بیمارسلاندای عمومی ارتباطات درون و
برونسازمانی را دم یچید تر و ست تر میکند.
درنلیج  ،ایین بودن املیاز سالم
بیمارسلاندای عمومی باب
مدیران ارشد دانشگا

سازمانی در

توجی اس ؛ بنابراین،

باید در انلتاب مدیران
بیشلری داشل باشند.

بیمارسلاندای عمومی دب
از طرم دیگر ،سالم

سازمانی در بتشدای

درمانی و تشتیصی بیمارسلاندای دانشگادی شهر
اصفهان کملر از بتشدای اداری و شلیبانی بود .ب
عبارتی ،نوع خدمات این بتشدا و واحددا و
ضرورت تعام با بیماران بر میزان سالم

سازمانی

آندا اثر داشل اس ؛ بنابراین ،مدیران بیمارسلاندا باید
از مدیران باتجرب و حرف ای برای ادار بتشدا و
واحددای بالینی اسلفاد کنند تا منجر ب ارتقای
سالم

سازمانی و افزایش بهر وری آندا شود.

ب خاطر مادی

ویژ سازماندای بهداشلی و درمانی ب

مدیران حرف ای ملتصص ،توانا و باتجرب نیاز اس .
مدیران نقش باب توجهی در افزایش بهر وری
سازماندا دارند .مدیران اددام درسلی برای سازمان
تعیین میکنند ،منابع سازمانی را ب صورت کارآمد ب
کار میشیرند ،کارکنان را آموز

داد و ددای

میکنند تا در راسلای دسلیابی ب اددام تعیین شد و
بر اساس برنام تدوین شد وظای

خود را انجام

ددند .در نهای  ،مدیران با ایشدا و کنلرلدای
ب موبع مانع از انحرام کارکنان از مسیر تعیین شد
میشوند  .)2مدیری
شکس

یا م وفقی

بیش از در عام

دیگر در

ی ک س ازمان ن ق ش دارد )13؛
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ایران  ،)11بیمارسلاندای آموزشی دانشگا علوم

ژودش برخوردار بودند .تعداد بیشلر بتشدا و
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بنابراین ،سیاس شذاران و مدیران سطوح باالی نظام
سالم

سازمانی بیمارسلاندا

باید برای ارتقای سالم

و افزایش بهر وری آندا از مدیران تتصصی مدیری
اسلفاد کنند.
در این

ژودش ،بین میزان سالم

بیمارسلاندا و سابق مدیری

سازمانی

مدیران از نظر آماری

رابط معناداری مشادد شد .مدیران باسابق مدیری
باالتر توانسلند سالم

سازمانی بتش یا واحد خود را

بهبود بتشند؛ بنابراین ،در انلتاب مدیران بیمارسلاندا
بیشلری ب عم

باید دب

آید .مدیران سازماندای

بهداشلی و درمانی باید از دانش اساسی مدیری

و

مهارتدای تفکر اسلراتژیک ،سیسلمی ،خالبان  ،جانبی
و انلقادی برخوردار شوند  .)2مدیران سازماندای
بهداشلی و درمانی برای ادار اثربتش و کارآمد این
سازماندا باید ترکیبی از دانش ،تجرب و مهارتدا را
داشل باشند تا بلوانند ب موبع تصمیمدای مناسب را
اتتا

کنند ،برنام دا ،اسلراتژیدا ،تاکلیکدا و

سیاس دای الزم را تدوین کرد  ،کارکنان را برای
دسلیابی ب اددام سازمانی ددای

و ردبری کنند و

درنهای  ،با نظارت و کنلرل ب موبع دسلیابی ب
اددام را تسهی کنند .مدیران بیمارسلاندا باید بادر
باشند تا علم و عم مدیری

را در دم آمیزند و با

آشادی از سازماندای خود و محیط خارج ،از

برار داد اس  .بر این اساس یک رسشنام معلبر
برای سنجش سالم

سازمانی برای سازماندای

بهداشلی و درمانی ب ویژ بیمارسلاندا توسع یاف .
رسشنام دای ببلی بیشلر برای مؤسسات آموزشی
طراحیشد بودند .درنهای  ،سط

سالم

سازمانی

بیمارسلاندای دانشگادی شهر اصفهان ارزشیابی شد.
رسشنام سالم

سازمانی ابزار مناسبی برای آسیب

شناسی سازماندا اس  .یشنهاد میشود مدیران بب از
اجرای برنام دای تغییر با اسلفاد از این رسشنام ب
آسیبشناسی سازمان خود ابدام کنند .در صورت
اکلساب نمر ایین ،مدیران باید بب از شروع برنام
ب ارتقای سالم

تغییر نسب

سازمان خود ابدام کنند.

مدیران برای بهبود شاخصدای عملکردی کلیدی باید
بر ارتقای سالم

سازمانی بیمارسلاندای خود ب ویژ

ابعاد ساخلار سازمانی و فردن سازمانی ملمرکز شوند.
با توج ب این ک این ژودش در تعداد محدودی از
بیمارسلاندای شهر اصفهان انجام شد ،نلای باب تعمیم
ب

سایر بیمارسلاندای کشور نیس

و یافل دای

ژودش باید با احلیاط مورد اسلفاد برار شیرد.
بنابراین ،یشنهاد میشود ژودشدای مشاب در سایر
بیمارسلاندای کشور انجام شود تا مدیران ضمن
آشادی از سط

سالم

سازمان خود ،ابدامات الزم

برای ارتقای آن ب کار شیرند.

تلوریدا ،مدلدا و مفادیم مدیریلی ب خوبی اسلفاد

سپاسگزاری

کنند.

این مقال حاص بتشی از ایاننام کارشناسی ارشد

پیشنهادها

این ژودش یک مدل مفهومی فیزیولو یکی ،روان
شناخلی و اجلماعی برای سالم

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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مدیری

خدمات بهداشلی و درمانی با عنوان «بررسی

سالم

سازمانی بیمارسلاندای شهر اصفهان در سال

 »1361میباشد ک با حمای

دانشگا علوم زشکی و

خدمات بهداشلی درمانی تهران اجرا شد اس  .بدین
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و بهداش

و درمان ک دانش و تجرب الزم را دارند

و سازشاری با محیط یرامون سازمان را نیز موردتوج

بررسی سالمت سازمانی بیمارستانهای دانشگاهی

علی محمد مصدق راد و همکاران

. تشکر میکنند،کمک کردند

مدیران و کارکنان

از دمکاری کلی

وسیل
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بیمارسلاندای دانشگادی شهر اصفهان ک در این
تعارض منافع

، دمچنین. تشکر میکنیم،ژودش ما را یاری رساندند

نویسندشان در دیچ زمین ای با یکدیگر تعارض منافع

نویسندشان از داوران محلرمی ک با انلقادات سازند و

.ندارند

این مقال

بیان نظرات کارشناسی خود ب ارتقای کیفی
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Abstract
Background & Objectives: Hospitals, due to their role in improving the health of
populations, should have adequate organizational health. Organizational health is critical for
organizational productivity. This study aimed to evaluate the organizational health of
university hospitals of Isfahan, Iran.
Methods: This descriptive-analytic and cross- sectional study was conducted in 7 hospitals in
2015. A researcher-made questionnaire with 18 dimensions and 54 questions was used to
gather data. A total of 283 hospital employees were randomly selected from seven hospitals.
Data analysis was performed through SPSS21 and using descriptive statistics such as
frequency, percent, mean ± SD as well as inferential statistics like regression and ANOVA.
Results: The mean score Mean score of organizational health in studied hospitals was 3.08 ±
0.63 from 5. Organizational health was good in one hospital, moderate in five hospitals and
poor in one hospital. Dimensions of morale, planning and formality had the highest and
dimensions of justice, decision- making and control had the lowest scores. Intra-ward
relationships, efficient use of resources, adaptability, leadership and independence showed the
most effect on organizational health. Specialty hospitals had better organizational health
compared to general hospitals. There was significant relationship between managers’ work
experience and organizational health.
Conclusion: University hospitals of Isfahan have moderate organizational health and hospital
managers should apply necessary activities for improvement of organizational health.
Keywords: Organization, Teaching hospital, Organizational health, Organizational
pathology, Productivity
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