مقاله پژوهشی

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی در بیمارستانهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین



دریافت مقاله96/2/11 :



دریافت مقاله اصالح شده96/5/2 :



پذیرش مقاله96/5/4 :

چکیده
مقدمه :ایجاد جو سالم و مبتنی بر عدالت سازمانی ،زمینهساز یک سازمان سالم میباشد و از طریق آن میتوان در جهت اعتتالی ستازمان
پیچیدهای مانند بیمارستان گام برداشت .هدف از این پژوهش تعیین رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی در بیمارستانهای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.
روش بررسی :مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که بر روی  171نفر از کارمندان بیمارستانهای آموزشی شهر قتزوین کته
به روش نمونهگیری طبقهای ساده انتخاب شده بودند ،انجام شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای سالمت سازمانی پارستونز و بترای
سنجش ادراک سیاست سازمانی از پرسشنامه کاچمر وکارلسون استفاده شد .جهت تحلیتل ،از آزمتونهتای کتای دو ،تتی مستتقل ،ضتریب
همبستگی پیرسون ،آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده شد .برای این منظور ،از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
یافتهها :در بیمارستانهای مورد بررسی در  %76/8موارد ،سالمت سازمانی از دیدگاه کارکنان در ستط بتاو و لیلتی بتاو قترار داشتت و
سیاست سازمانی نیز در  %8/9موارد در سط باو بود .بین سیاست سازمانی و سالمت سازمانی رابطه معکتو و معنتیداری وجتود داشتت
بدین معنا که با کاهش سیاست سازمانی ،سالمت سازمانی افزایش مییافت (.)P=2/269
بحث و نتیجهگیری :ضروری است تا در بیمارستان ،به موضوع سالمت و سیاست سازمانی توجه کافی شده و محیطی در آن ایجاد شتود
که کارکنان و پرسنل ،روابط سازمانی مؤثرتری داشته باشند .پیشنهاد میشود سطوح سازمانی به طور شفاف تعریت و مشتخش شتده و در
راستای بهبود جو سازمانی ،اقدامات وزم به عمل آید.
واژگان کلیدی :ادراک سیاست سازمانی ،سالمت سازمانی ،بیمارستان آموزشی ،کارکنان
ارجاع :جعفرزاده داریوش ،محبیفر رفعت ،شیشهچی رامتین ،بحرینی رونا .بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی در بیمارستانهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین .مجله پژوهشهای سالمت محور 1931؛ .151-111 :)2(9
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داریوش جعفرزاده ،*1رفعت محبیفر ،2رامتین شیشهچی ،3رونا

بحرینی1

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

رفتار سیاسی پدیدهاي متعارف و مرسوم در هر

آمده شاید این ذهنیت را ایجاد كند كه رفتار سیاسی

سازمانی است ( .)1افراد در سطوح سازمانی مختلف،

در تضاد با منافع سازمان است و به عنوان تهدید و

به صورت حسابگرانه و عقالیی كار مـیكننـد و تـا

خطري در جهت فروپاشی سیستم سازمان تصور

جـایی بـا اهـداف سازمان همراهی دارند كه با

شود .در حالی كه مراد و مقصود از رفتارهاي سیاسی

اهداف فردي آنها همراهی داشـته باشـد ،لـذا هـر

این گونه كه تصور میشود ،نیست (.)4

فـرد بـه منزلـة سیاستمدار در سازمان عمل میكند
(.)2

پس میتوان گفت كه رفتارهاي سیاسی از یک
طرف ،اهداف سازمان را تحقق میبخشند و از طرف

رفتار سیاسی در سازمانها چنین تعریف میشود:

دیگر مانع نیل به اهداف سازمان میباشند .در رفتار

رفتاري كه به طور رسمی اجازه داده نمیشود ،به طور

سیاسی افراد میكوشند با بروز رفتارهاي مثبت و

اداري تأیید نمیشود یا بـه طـور گسـترده در

منفی یا به اهداف سازمان جامه عمل بپوشانند یا به

سـازمان پذیرفتـه نمیشود و به معناي تالش براي

مخالفت با آن بپردازند (.)4

حداكثر كردن نفع شخصی ،به هزینه سازمان یا

سالمت سازمانی یکی از جنبههاي مهم جو سازمانی

اعضاي آن اسـت (.)3

است كه نخستین بار در دانشگاه را تجرز توسط مایلز

شناخت این گونه رفتارها در سازمان ،حاصل كمک

براي نوآوري در مدارس ابداع شد ( )5و عبـارت

علوم سیاسی به رفتار سازمانی است .در دنیاي امروز،

اسـت از توانـایی سـازمان در حفظ بقا و سازش با

نمیتوان سازمانها را جداي از رفتار سیاسی درون

محیط و بهبود این تواناییها ( .)6سالمت سازمانی از

آنها مورد مطالعه قرار داد .تصور این كه افراد در

عوامـل بسـیاري تـأثیر میپذیرد كه میتوانـد در

سازمان تنها براي اهداف و مقاصد سازمان گام بر

دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان مؤثر واقع شود ،منجر

میدارند ،بسیار خوشبینانه میباشد .البته رفتارهاي

به اثربخشـی سـازمان شـود و در نهایت در سوددهی

سیاسی بخشی از شرح وظایف رسمی پرسنل در

و بـازدهی سـازمان كـارایی داشـته باشد (.)7

سازمان محسوب نمیشود؛ اما به دلیل تأثیر آن بر

همچنین  Sniderنشان داد كه سالمت سـازمانی باال

كسب منافع و دفع خطر از اهمیت ویژهاي برخوردار

با اثر بخشی سازمان همبستگی دارد ( .)8سیاست

است .توزیع رفتارهاي سیاسی در سطوح مختلف

سازمانی نیز مفهومی بحثانگیز است كه در دهههاي

سازمان یکسان نیست ،همچنان كه احتمال رخ دادن

اخیر در ادبیات سازمانی ظاهر شده است .برخی

آن در تمام مواقع نیز برابر نمیباشد .كسانی كه به این

سیاست سازمانی را اعمال نفوذ براي نیل به اهدافی كه

سیاستها مبادرت میورزند ،آگـاهانه به انواع بـازي-

مصوب سازمان نیست یا دستیابی به اهداف مصوب

هاي سـیاسی روي میآورند كه نقشی در نیل به

سازمان از طریق شیوههاي غیرمصوب نفوذ تعریف

اهداف سازمانی ندارد .هر چند كه امکان حذف چنین

میكنند .مطالعات و پژوهشهاي انجام گرفته در دو

رفتارهایی در سازمان وجود ندارد؛ اما گاهی از نحوه

دهه اخیر ،منجر به مفهومسازي این پدیده در سطح

بـروز آنهــا میتـوان مـدیران را در كاهـش اثـرات

گستردهاي شده است.
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مقدمه

مخربش یاري داد .مطالبی كه در باب رفتار سیاسی

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

میكنند كه ادراک سیاستهاي سازمانی درجهاي است

براي تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران

كه هركدام ازكاركنان ،محیط كار خود را به عنوان یک

استفاده شد و نمونهاي به حجم  368نفر در نظر

محیط كار ماهیتاً سیاسی میپندارند كه در آن هر كسبه

گرفته شد و با توجه به  21درصد ریزش در تکمیل

دنبال حداكثر كردن منافع شخصی و باالبردن مقام و

پرسشنامهها ،تعداد  454پرسشنامه توزیع گردید .با

منزلت خود است (.)9

توجه به این كه جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه

رفتارهاي سیاسی نیز ،ذات ًا در پی كسب منافع

كاركنان بیمارستانهاي آموزشی  -درمانی دانشگاه

شخصی انجام میشوند .ادراک سیاست سازمانی،

علوم پزشکی قزوین بود؛ بنابراین كاركنان موردنظر،

محصول تفسیر سیاسی عدهاي از اعضاي سازمان از

بر اساس نمونهگیري ساده تصادفی انتخاب شدند.

رفتارهاي دیگران ،رویدادهاي سازمان و محیط كاري

معیارهاي ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل مدرک

است (.)11

دیپلم و حذف كاركنان شركتی از مطالعه بود .در

بیمارستانها نیز همانند سایر سازمانها از سیاست-

نهایت  371پرسشنامه برگشت داده شد كه نشاندهنده

هاي داخل سازمانی تأثیر میپذیرند .نبود سیاستهاي

حدود  18درصد ریزش بود .پرسشنامهها در داخل

سازمانی درست در بیمارستانها میتواند فضاي سالم

بخشها و واحدهاي بیمارستانی با كسب رضایت

بیمارستان را به محیطی سیاسی و كشمکش بر سر

آگاهانه از مسئولین بخشها و پاسخدهندگان بدون

قدرت تبدیل نماید كه نتیجه آن چیزي جزء تخریب

درج اسامی و مشخصات هر یک از پرسنل توزیع

سالمت سازمانی نخواهد بود .از همین رو هدف از

شدند و جمعآوري آنها با توجه به مشغله كاري

این مقاله تعیین رابطه سالمت سازمانی با ادراک

برخی از نیروهاي درمانی بعد از  24ساعت صورت

سیاست هاي سازمانی در بیمارستانهاي آموزشی

پذیرفت و در بقیه موارد در همان روز جمعآوري

دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.

شدند.
به منظور بررسی سالمت سازمانی ،پرسشنامه

روش بررسی

استاندارد سالمت سازمانی كه از الگوي Parsons

این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی بود كه در سال

اقتباس شده است به كار گرفته شد .پرسشـنامه

 1394بر روي كاركنان تشخیصی-درمانی و اداري-

سـالمت سازمانی شامل دو گروه سـؤاالت عمـومی

مالی در  6بیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه

و سـؤاالت اختصاصی است .سؤالهاي عمومی شامل

علوم پزشکی قزوین انجام شد .جامعه آماري شامل

سن ،جـنسیت ،سابقه خدمت ،وضعیت تأهـل ،بومی

 1942نفر بودند.

و غیربومی بودن ،نـوع اسـتخدام ،تحصیالت ،گروه

انتخاب حجم نمونه بر حسب بیمارستانها از طریق

كاري و میزان حقوق میباشد .سؤاالت اختصاصی

نمونهگیري طـبقهاي مـتناسب هر طـبقه (بیمـارستان)

شامل سؤاالت مربوط به ابعاد هفتگانه سالمت

انتخاب و از درون طبقـات افـراد به شـکل تصـادفی

سـازمانی مـیباشـد .پرسشنامه مذكور نخستین بار
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براي نمـونه افرادي مثل  Kachmrو همـکاران عنوان

ساده انتخاب گردیدند.

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

توسط  Hoyو  Feldmanتهیه گردید و داراي سه

(از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم) ارزشگذاري شد

سطح (فنی ،اداري و نهادي) در هفت بعد روحیه (9

(.)9

سؤال) ،ساختدهی ( 5سؤال) ،حمایت منابع (5

در سه سطح پایین ( )15-35متوسط ( )36-55و باال

سؤال) ،نفوذ مدیر ( 5سؤال) ،یگانگی نهادي (7

( )56-75بود .روایی و پایایی پرسشنامه سیاست

سؤال) و شامل  44سؤال میباشد .امتیازدهی به

سازمانی توسط ابراهیمی و مشبکی ،ارزیابی شد.

سؤاالت با استفاده از مقیاس پنجتایی لیکرت

پژوهشگران براي بررسی روایی پرسشنامه از نظر

(مقیاسها=5 :همیشه =4غالباً =3گاهی =2به ندرت

افراد متخصص در زمینه رفتار سازمانی و تحلیل

=1هرگز) بود ( .)11حقیقتجو در پژوهش خود

عاملی استفاده كردند .پایایی پرسشنامه نیز از طریق

روایی و پایایی این پرسشنامه را تأیید نمود .روایی

محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ در سطح باالیی

این ابزار از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید

( )1/96مورد تأیید قرار گرفت (.)14

حاصل شد .آلفاي كرونباخ این پرسشنامه  %88به

آمارههاي توصیفی نظیر درصد ،میـانگین و انحـراف

دست آمد كه نشان از پایایی آن داشت ( .)12نحوه

معیار محاسبه شدند .در بخش تحلیلی از آزمـونهـاي

امتیازبندي به این صورت است كـه سؤاالت  31و

كـاي دو ،تــی مســتقل ،ضـریب همبســتگی پیرســون،

 12،7،6،5،4،3،2به دلیل تأثیر منفی در ابعاد سالمت

آزمون تحلیل رگرسـیون چنـد متغیـري گـام بـه گـام

سازمانی ،به صورت معکوس نمرهگذاري شد (.)13

استفاده شد .دادهها در نرمافزار آمـاري  SPSSنسـخه

اگر امتیاز محاسـبه شده بین  171-221باشد ،سازمان

 21وارد شدند .سطح معنیداري 1/15 ،در نظر گرفتـه

از سـالمت سـازمانی خیلی باالیی برخوردار بود .اگر

شد.

امتیاز محاسبه شده بین  132-169باشد ،سـازمان از
سـالمت سـازمانی بـاالیی برخوردار میباشد .اگر

یافتهها

امتیاز محاسـبه شـده بـین  88-131باشد ،سازمان از

بیشترین افراد مورد مطالعه در گروه سنی  26-35سال

سالمت سـازمانی معمـولی برخـوردار بود و اگر

( )%46و كمترین مربوط به گروه سنی  46سال به باال

امتیاز محاسبه شده بـین  44-87باشـد ،نشان از آن

( )%6/2بود .میانگین سنی كاركنان  33/32±7/31بود.

داشت كه سازمان از سالمت سازمانی پایینی

 %75/5نمونههاي مورد بررسی را زنان تشکیل

برخوردار است ( .)12براي سنجش ادراک از سیاست

میدادند %71/4 .كاركنان متأهل بودند %69/8 .افراد

سازمانی كه داراي سه مؤلفه اصلی رفتار سیاسی

داراي تحصیالت لیسانس و  %1/3آنان داراي مدرک

عمومی (سؤال  1تا  ،)2پیشرفت مستمر (سؤال  3تا

دكتراي تخصصی بودند %37/2 .كاركنان در وضعیت

 ،)9سیاستهاي پرداخت و ارتقاء (سؤال  11تا )15

استخدامی رسمی بودند و  %14/6آنها طرحی و

میباشد؛ نیز از پرسشنامه  Kachmrو Carlson’s

تعهد خدمت بودند .بیشترین درصد  %74/1كاركنان

كه شامل  15سؤال است ،استفاده شد .امتیازدهی به

مورد مطالعه در گروه كاري پاراكلینیک و  %25/9در

سؤاالت پرسشنامه براساس معیار  5گزینهاي لیکرت

گروه كاري اداري -مالی قرار داشـتند .حـقوق %49/6
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سؤال) ،تأكید علمی ( 8سؤال) ،مالحظهگري (5

نحوه امتیازبندي سؤاالت بخش سیاست سازمانی

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

دو مـیلیون تومان حقوق دریافت میكردند .میانگین

و هر یک از مؤلفههاي آن پرداخته شده است.

سابقه كار  8/95±7/35بود .بیشترین درصد سابقه كار

همانطور كه مشاهده میشود بین نمره كلی سالمت

مربوط به گروه كمتر از  5سال و كمترین مربوط به

سازمانی ،ابعاد رعایت و حمایت منابع با هیچ كدام از

گروه  21سال به باال.

متغیرهاي دموگرافیک رابطه معنیداري پیدا نشد

 8/6درصد از پاسخدهندگان سالمت سازمانی

( .)P>1/15بین بعد روحیه با متغیرهاي جنسیت،

بیمارستان ها را در سطح خیلی بـاالیی ارزیـابی

سطح تحصیالت و نوع استخدام ارتباط معنیداري

كـردند .به نظــر  68/2درصد از پاســخدهنــدگان

وجود داشت ( .)P>1/15همچنین ارتباط معنیداري

ســالمت سازمانی بیمارستانها در سـطح بـاال و به

بین بعد تأكید علمی و سکونت مشاهده شد

اعتقاد  23/2درصد كاركنان بیمارستانها ،سـالمت

( .)P>1/15بعد ساختدهی با متغیر جنسیت ارتباط

سازمانی در سطح معمولی قرار داشت .همچنین

معنیداري داشت .بین نمره بعد نفود مدیر با

میتوان گفت ادراک سیاست سازمانی در  6/5درصد

گروههاي جنسیتی و سطح تحصیالت ارتباط آماري

از كاركنان مورد بررسی در سطح پایین بود و به

معنیداري وجود داشت ( .)P>1/15در نهایت بین

عقیده  84/6درصد از آنان در سطح متوسط و از نظر

بعد یگانگی نهادي و سطح تحصیالت رابطه

 8/9درصد آنها باال بودند .در جدول  1به بررسی

معنیداري پیدا شد (.)P>1/15

جدول  :1بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با سالمت سازمانی و هر یک از مؤلفههای آن

حمایت منابع

9/435

9/345

9/331

9/959

9/135

9/146

9/996

9/553

9/966

نفوذ مدیر

9/633

9/959

9/951

9/999

9/232

9/436

9/221

9/461

9/941

یگانگی نهادی

9/915

9/962

9/953

9/993

9/132

9/113

9/963

9/913

9/492

سالمت سازمانی

9/445

9/333

9/431

9/333

9/935

9/332

9/153

9/355

9/342

سنa

ساختدهی

9/342

9/936

9/316

9/131

9/931

9/139

9/192

9/693

9/662

جنسb

رعایت

9/191

9/543

9/519

9/665

9/939

9/393

9/149

9/913

9/969

تأهلb

تأکید علمی

9/334

-/999

9/493

9/945

9/996

9/513

9/161

9/526

9/416

پست

وضعیت

تحصیالتa

سکونتb

سازمانیb

وضعیت

استخدامیa

روحیه

9/531

9/991

9/324

9/923

9/453

9/999

9/133

9/269

9/931

مؤلفههای سالمت سازمانی

کارb

حقوقa

سابقه

متغیرهای دموگرافیک

(P<0.05); a: Mann-Whitney Test; b: Kruskal-Wallis Test

در جدول  2به بررسی ارتباط بین متغیرهاي

معنیداري نداشت ( .)>P1/15بین بعد پیشرفت

دموگرافیک با ادراک سیاستهاي سازمانی و هر یک

مستمر و متغیرهاي وضعیت تأهل ،سکونت و نوع

از مؤلفههاي آن پرداخته شده است .بعد رفتار سیاسی

استخدامی ارتباط معنی داري مشاهده شد (.)P>1/15

عمومی با هیچ كدام از متغیرهاي دموگرافیک ارتباط
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یک میلیون تا  1511111تومان بود و تنها  %6/5آنـان

ارتباط بین متغیرهاي دموگرافیک با سالمت سازمانی

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

بین گروههاي مختلف از قبیل سن ،وضعیت

در نهایت میانگین نمره كلی ادارک از سیاستهاي

استخدامی ،حقوق و سابقه كار با بعد سیاستهاي

سازمانی اختالف آماري معنیداري میان گروههاي

پرداخت و ارتقاء اختالف آماري معنیداري دیده شد

استخدامی و سکونت داشت (.)P>1/15

(.)P>1/15

متغیرهای دموگرافیک

سنa

جنسیت

b

b

وضعیت تأهل

a

تحصیالت

b

سکونت

b

پست سازمانی

مؤلفههای سالمت سازمانی

رفتار سیاسی عمومی

وضعیت
استخدامی

حقوق

سابقه کار

a

9/126

9/943

9/641

9/665

9/299

9/232

9/145

9/135

9/161

پیشرفت مستمر

9/323

9/119

9/935

9/115

9/993

9/151

9/934

9/991

9/393

سیاستهای پرداخت و ارتقاء

9/995

9/912

9/536

9/434

9/336

9/311

9/933

9/935

9/923

ادراک سیاست های سازمانی

9/236

9/932

9/231

9/643

9/993

9/159

9/995

9/191

9/539

(P<0.05); a: Mann-Whitney Test; b: Kruskal-Wallis Test

بر اساس نتایج جدول  3سیاست سازمانی و سطوح

و معنیدار بود .دركل بین سیاست سازمانی و سالمت

فنی ( )r=-1/224و اداري ( )r=-1/311با سالمت

سازمانی رابطه معکوس و معنیداري وجود داشت

سازمانی رابطه معکوس و معنیداري داشت و رابطه

(.)r=-1/228

سیاست سازمانی با سطح نهادي ( )r=1/169مستقیم
جدول  :3بررسی ارتباط بین سیاست سازمانی با سطوح سالمت سازمانی
سطوح سالمت

سیاست سازمانی

فنی

اداری

نهادی

سالمت سازمانی

r

-9/223

-9/991

9/113

-9/224

p

9/999

9/999

9/991

9/999

بر اساس نتایج جدول  4مشخص است كه سیاست

= )rو نفوذ مدیر ( )r=-1/197رابطه معکوس و

سازمانی با ابعاد روحیه ( ،)r=-1/253تأكید علمی

معنیداري داشت و رابطه سیاست سازمانی با یگانگی

( ،)r=-1/142رعایت (مالحظهگري) (،)r=-1/279

نهادي ( )r=1/284مستقیم و معنیدار به دست آمد.

ساختدهی ( ،)r=-1/226حمایت منابع (-1/217
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جدول  :2بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با ادراک سیاستهای سازمانی و هر یک از مؤلفههای آن
a

b

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

جدول  :4بررسی ارتباط بین سیاست سازمانی با هر یک از مؤلفههای سالمت سازمانی
سیاست سازمانی

سطوح سالمت

-9/259

P- Value

9/999

r

-9/132

P-Value

9/991

r

-9/263

P-Value

9/999

r

-9/221

P-Value

9/999

r

-9/216

P-Value

9/999

r

-9/936

P-Value

9/912

r

9/243

P-Value

9/999

روحیه

تأکید علمی

رعایت

ساخت دهی

حمایت منابع

نفوذ مدیر

یگانگی نهادی

نمودار  1نشانگر این است كه با كاهش ادراک

استفاده از آزمون كاي دو اختالف معنیداري مشاهده

سیاستهاي سازمانی كاركنان ،سالمت سازمانی در

شد (.)P=1/169

بیمارستانهاي مورد بررسی افزایش یافته است و با

نمودار  :1میزان همبستگی سالمت سازمانی با ادراک از سیاستهای سازمانی در کارکنان مورد مطالعه
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r

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

بحث و نتیجهگیری

نتیجه مطالعه حاضر میباشد و شاید بتوان دلیل این

با توجه به این كه سالمت سازمانی به دوام و پایداري

نتایج را به سیاستهاي اتخاذ شده از سوي متولیان

سازمان در محیطی پیچیده اشاره مینماید و سازمانی

نظام سالمت ارتباط داد.

نیازمند توجه ویژه در این زمینه میباشد ،لذا انجام

سازمانی (گروه كاري اداري-مالی و درمانی–

چنین پژوهشی كه بتواند رابطه بین ادراک

تشخیصی) ارتباط معنیدار داشت؛ این بدین معنی

سیاستهاي سازمانی كاركنان بیمارستان را با سالمت

است كه توانـایی سـازمان در حفظ بقاء و سازش با

سازمانی مورد مطالعه قرار دهد ضروري به نظر رسید.

محیط و بهبود این تواناییها با پست سازمانی

در این شرایط ،اهمیت داشتن سازمانی سالم

پاســخدهنــدگان بیمارستانهاي فوق در ارتباط بوده

ضروري به نظر میرسد و نیاز به بررسی عوامل

است .حال آن كه در مطالعه خمارنیا و همکاران این

تأثیرگذار بر آن میباشد .در بررسی متون انجام شده،

ارتباط با متغیرهاي سن و تحصیالت برقرار بود (.)19

مطالعهاي كه عین ًا بتواند نتایج این مطالعه را نسبت به

با توجه به شرایط بسیار متحول حاكم بر سازمانها

آن ،مورد مقایسه قرار دهد به دست نیامد ،لذا بیشتر

به ویژه بیمارستانها و لزوم اثربخشی آنها ،ضرورت

مطالعات ،ارتباط سایر عوامل را با سالمت سازمانی

توجه به ادراک كاركنان در سیاستهاي سازمانی از

مورد بررسی قرار دادهاند .از جمله رابطه مثبت و

اهمیت زیادي برخوردار میباشد.

معنادار سالمت سازمانی با نگرشهاي مثبت كاري

اعتقاد بر این است كه ادراک از سیاستهاي

( ،)15رابطه معنادار سالمت سازمانی با رفتار

سازمانی ،در نتیجه تفسیر رفتارهاي دیگران و

شهروندي ( ،)16ارتباط سالمت سازمانی با بهرهوري

رویدادهاي سازمانی توسط فرد ادراک كننده صورت

كاركنان ( )17و رابطه سالمت سازمانی با تعهد

میپذیرد و میتواند مثبت یا منفی باشد ( .)21در این

سازمانی كاركنان (.)18

مطالعه نتایج بیانگر آن بود كه با كاهش ادراک

نتایج پژوهش حاضر ،سالمت سازمانی را در

سیاستهاي سازمانی كاركنان ،سالمت سازمانی در

بیمارستانهاي آموزشی قزوین در سطح باال (68/2

بیمارستانهاي مورد بررسی افزایش مییافت ،البته

درصد) نشان داد ،حال آن كه در مطالعهاي كه

نظر به این كه  84/6درصد از كاركنان مورد بررسی

خمارنیا و همکاران تحت عنوان بررسی وضعیت

در زمینه ادراک از سیاستهاي سازمانی در حد

سالمت سازمانی در بیمارستانهاي مسجد سلیمان

متوسط بوده است میتوان چنین نتیجه گرفت

انجام دادند ،نتایج بیانگر آن بود كه سالمت سازمانی

پاسخدهندگان شاید در پاسخگویی نیز دچار رفتار

در بیمارستانهاي مورد مطالعه در حد متوسط بود

سیاسی شدهاند ،لذا مدیران و مسئولین میتوانند

( .)19در مطالعه دیگري در بیمارستانهاي آموزشی

جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی در این

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظــر 68

سازمانها و سازمانهاي مرتبط ،با اعمال تغییراتی بر

درصــد پاســخدهنــدگان بیمارستان ،سالمت

مبناي یافتههاي تحقیق حاضر از جمله توجه خاص

سازمانی در سطح باال گزارش شدهاند ( )21كه مشابه

به سـطوح سـالمت سـازمانی و مؤلــفههاي آنهـا و
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همچون بیمارستان كه آكنده از تغییرات میباشد،

همچنین در مطالعه حاضر سالمت سازمانی با پست

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی

داریوش جعفرزاده و همکاران

همچنین تفهیم و مطلعسازي نیروها نسبت به ادراک

سالمت و سیاست سازمانی توجه كافی را داشته

سیاست سازمانی و سالمت سازمانی عملکردشان را

باشند و محیطی را در سازمان به وجود آورند تا

بهبود بخشند.

كاركنان و پرسنل ،روابط سازمانی مؤثري داشته باشند.

پیشنهادها

طور شفاف تعریف و مشخص شود و در راستاي

با توجه به این كه مطالعه حاضر از نوع پیمایشی

بهبود جو سازمانی اقدامات الزم را اعمال نمایند.

میباشد در نتیجه قادر به كنترل همه عوامل نبوده

همچنین مدیران سازمانها به به كارگیري و ارتقاء

است .جامعه آماري و قلمرو مکانی این پژوهش

افراد در داخل سازمان و شایسته ساالري اهمیت

محدود به كاركنان بیمارستانهاي آموزشی قزوین

ویژهاي دهند.

بوده است؛ این محدودیت ازمیزان تعمیمپذیري نتایج
پژوهش به دیگر سازمانها میكاهد؛ بنابراین ،پیشنهاد

سپاسگزاری

میشود پژوهشهاي مشابهی در جوامع آماري و

این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم

قلمروهاي مکانی دیگري نیز انجام شوند.

پزشکی

قزوین

به

شماره

قرارداد

از طرفی با توجه به پیامدهاي اثرگذار اداراک از

 Ir.qums.rec.1394.260در سال  1394انجام

سیاستهاي سازمانی كاركنان ،به مدیران بیمارستانها

شد .نویسندگان مقاله بدین وسیله از همکاريهاي

پیشنهاد میشود كه قوانین و رویههاي سازمان را به

ارزنده كاركنان بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم

گونهاي تدوین نمایند كه به صورت واضح و روشن

پزشکی قزوین قدردانی به عمل میآورند .این مطالعه

نحوه تصمیمگیريها ،نحوه اجراي سیاستها و خط

با حمایت هاي مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مشیهاي موردنظر در بیمارستان را براي همه كاركنان

انجام پذیرفت.

نمایان سازد .به طوري كه با ایجاد جو سالم و مبتنی
بر عدالت سازمانی كه خود بسترساز یک سازمان

تعارض منافع

سالم میباشد ،در جهت اعتالي سازمان پیچیدهاي

نویسندگان مقاله هیچ نوع تعارض منافعی با یکدیگر

مانند بیمارستان برآیند.

نداشتند.

به مدیران و مسئولین سازمانها به ویژه مدیران و
سیاستگذاران نظام سالمت پیشنهاد میشود به بحث
2. Morgan G. Images of Organization. United
States of America: Berrett-Koehler; 1998.
3. Ferris GR, King TR. Politics in human resources
decisions: a walk on the dark side. Organizational
Dynamics 1991;20(2):59-71.
4. Salajegheh S, Nazari M. Analytical study of the
management of political behavior in organizations.
Asr-e-Modiriat 2011; 4(14-15): 102-5. Persian

فصلنامه علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال سوم  /شماره / 2اتبستان 6931

References
1. Danaeefard H, Balutbazeh AE, Haji Kashi K.
Good soldiers' perceptions of organizational politics
understanding the relation between organizational
citizenship behaviors and perceptions of
organizational politics: evidence from Iran.
European Journal of Economics, Finance and
Administrative Sciences 2010; 18: 147-62.

153

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 12:07 +0430 on Tuesday August 21st 2018

براي این موضوع توصیه میشود سطوح سازمانی به

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 12:07 +0430 on Tuesday August 21st 2018

داریوش جعفرزاده و همکاران
5. AziziMoghaddam A. A survey of the relationship
between organizational health of schools and
teachers’ burn out in secondary schools (Mahabad
2007-2008) Daneshvar Raftar 2009; 16(36): 1-22.
Persian
6. Abbaspur A. Advanced
Human Resource
Management Approaches, Process and Functional.
Tehran: Samt; 2005. Persian
7. Barati Marani A, Haghani H, Mohammadi R,
Moradi F, Rouhani B, Torsaki M, Khodayari R.
The relationship between organizational health and
performance indicators of health care in teaching
hospitals affiliated to Tehran University of Medical
Sciences: 2011. Journal of Health Administration
2012; 14(46):31-8. Persian
8. Snider J. The Organizational Health of high
school. Departmental effectiveness [dissertation]
NewYork: St. John's University: Faculty of
Education and Human Services; 2000.
9. Ebrahimi SA, Moshabaki A. The Impact of
Perception of Organizational Politics and Perceived
Organizational Support on Employees Engagement
in Deviant Work Behaviors. Scientific Journal
Management System 2013; 1(2): 7-22. Persian
10. Hadavinejad M, Alizade Sani M, KhaefiElahi
AA. Manager’s political behaviors, employee’s
organizational politics perceptions and resistance to
change. Iranian Journal of Management Sciences
2009;16(4):119-37. Persian
11. Hoy WK, Feldman JA. Organizational health:
the concept and its measure. Journal of Research
and Development in Education 1987; 20(4): 30-8.
12. Haghighatjoo Z, Naazem F. Relationship
between managers` creativity and organizational
health with employee’s efficiency in Medical
Sciences Universities of Iran. Health Information
Sciences 2007; 4(1): 143-51. Persian
13. Arab M. Influence organizational structure and
management style on hospital indicator and
determine appropriate model for general hospitals
[dissertation]. Tehran: Tehran Medical University;
2000‐2001. Persian
14. Ebrahimi SA, Moshabaki A. The impact of
perception of organizational politics and perceived
organizational support on employee’s engagement

6931 اتبستان/ 2  شماره/– سال سوم

فصلنامه علمی ژپوهشاهی سالمت محور

بررسی رابطه سالمت سازمانی با ادراک سیاستهای سازمانی
in deviant work behaviors. Journal of Management
of Governmental Organizations 2012; 1(2): 7-22.
Persian
15. Ansari M, Ostadi H, Javeri F. The relationship
between organizational health and working positive
attitudes in Isfahan tax affairs head offices. Journal
of Tax 2009; 6(54): 41 - 65. Persian
16. Khalesi N, Shams L, Yegane S, Jafari Pooyan
E, Nasiri T, Roustai N, et al. The relationship
between organizational health and organizational
citizenship behavior in hospitals affiliated to
Tehran University of medical sciences in 2010.
Payavard Salamat 2013; 6 (6):412-22. Persian
17. Iranzadeh S, Khadivi A, MashatZadegan M. A
study of the relationship between emotional
intelligence and managerial performance in bahman
Industrial Group. Journal of Productivity
Management 2014;7(27):125-44. Persian
18. Jafari H, Mohammadian M, Hossein Pour D.
organizational health and its relation to
organizational commitment in personnel of selected
teaching hospitals affiliated
with Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences: 2011.
Jundishapur Journal of Health Sciences 2011; 4(6):
41-8. Persian
19. Khammarnia M, Baghbanian A, Mohammadi
R, Barati A, Safari H. The relationship between
organizational health and performance indicators of
Iran University hospitals J Pak Med Assoc 2013;
63(8): 1021-26.
20. Barati Marani, Haghani H, Mohammadi R,
Moradi F, Rouhani B, Torsaki M, et al. The
relationship between organizational health and
performance indicators of health care in teaching
hospitals affiliated to Tehran University of Medical
Sciences: 2011. J Health Adm 2012; 14(46):31-8.
Persian
21.
Moghbelbaarz
A,
Hadavinejhad
M.
Organizational politics perceptions and citizenship
behaviors in Tehran-located public universities:
moderating role of workplace spirituality.
Management Researches in Iran 2011; 15(2): 181204. Persian

119

Original Article

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 12:07 +0430 on Tuesday August 21st 2018

The Relationship between Organizational Health and Perception of
Organizational politics in Educational Hospitals of Qazvin University of
Medical Sciences
Jafarzadeh Dariush1*, Mohebbifar Rafat2, Shishechi Ramtin3, Bahreini Rona1
 Received: 01. 05. 2017

 Revised: 24. 07. 2017

 Accepted: 26.07. 2017

Abstract
Background & Objectives: Creating a healthy environment that is based on organizational
justice leads to a healthy organization and can be used to promote complex organizations such
as hospitals. The main purpose of this study was to determine the relationship between
organizational health and perception of organizational politics in educational hospitals of
Qazvin University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 371 staff members of educational
hospitals in Qazvin/ Iran selected through simple stratified sampling method. Organizational
Health Questionnaire adapted from Parsons Pattern and Kachmr and Carlson’s (1997)
Perceptions of Organizational Politics Scale were used for data collecting. Data analysis was
done through SPSS20 and using Chi-square, independent t-test, Pearson correlation
coefficient and stepwise multivariate regression analysis.
Results: In the studied hospitals, organizational health from the perspective of employees was
in high and very high levels in 76.8% of cases and organizational politics was high in 8.9%
cases. There was a significant inverse relationship between organizational politics and
organizational health; that is, reduction of organizational politics was significantly associated
with organizational health increase (P=0.069).
Conclusion: It is necessary to pay special attention to health and organizational politics in
hospitals and to create an environment with more efficient organizational relationships among
staff. It is also recommended to define and determine the levels of organization clearly and to
take the necessary measures to improve the organizational climate.
Keywords: Perceptions of Organizational Politics, Organizational Health, Educational
Hospital, Staff
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