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مقدمه :ارتقاء سالمت اداری در سازمانهای بهداشتی و درمانی یکی از اولویتهای تحول اداری میباشد .مطالعه حاضرر برا هردع تع ر
م زان سالمت اداری ب مارستانهای آموزشی و استفاده از نتایج آن جهت ارتقای سالمت اداری انجام شد.
روش بررسی :ای مطالعه توص فی-تحل لی به صورت مقطعی در سال  1141در یازده ب مارستان آموزشی شرهر اصرفهان انجرام ررفرت.
 222نفر از کارکنان بال نی و غ ربال نی با استفاده از روش نمونهر ری طبقهای ساده انتخاب و پرسشنامه را تکم ل نمودنرد .ابرزار ررردآوری
دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن آزمون شد .پرسشنامه در دو بخش طراحی رردید که بخش اول شامل  4سؤال در
مورد مشخصات دمورراف کی افراد مورد مطالعه و بخش دوم شامل  59سؤال مربوط به سالمت اداری بود که امت ازبندی سؤاالت با اسرتفاده
از مق اس  2رزینهای ل کرت صورت ررفت .دادههای جمعآوری شده از  141پرسشنامه تکم ل شده ،با استفاده از نرمافرزار آمراری SPSS
نسخه  11و آزمونهای مقایسه م انگ پارامتریک  tو آنال ز واریانس تحل ل رردید.
یافتهها :ب ش از ن می از افراد مورد مطالعه زن ( )%21/21و بق ه مرد بودند )%71/97( ،افراد مورد مطالعره متههرل بودنرد .م رانگ امت راز
سالمت اداری از دیدراه کارکنان در ب مارستانهای مورد مطالعه ( 5/11کمتر از متوسط) به دست آمد .مهمتری عوامل تهدیدکننده سالمت
اداری تعلق خاطر نداشت کارکنان به ب مارستان ( ،)1/00عدم ارائه رزارش تخلف ( )1/00و دستکاری و افشای اطالعات و مدارک ()1/14
شناسایی شدند .زنان ،افراد کمتر از  52سال ،کارکنان دارای مدرک دکترای حرفهای و کارکنان مجرد نمره باالتری به سالمت اداری دادند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به لزوم ارتقای سطح سالمت اداری ،اتخاذ تداب ری برای افزایش تعلقخاطر کارکنان به ب مارستان ،برقراری
س ستم پاسخگویی و رزارشدهی کارآمد و آراهسازی در مورد اهم ت اطالعات صح ح و انتقال آنها جهت افرزایش م رزان سرالمت اداری
توص ه میشود.
واژگان کلیدی :سالمت اداری ،کارکنان بال نی ،کارکنان غ ربال نی ،ب مارستان آموزشی ،شهر اصفهان
ارجاع :سجادی حانیهسادات ،حالجی فرشاد ،معروف ناصر .بررسی سالمت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان .مجله پژوهشهای
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 .2کارشناس ،کمیته پژوهشهای دانشجویان ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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چکیده

سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان

حانیه سادات سجادی و همکاران

رشد و توسعه همه جانبه جوامع امروزی مستلزم

محسوب میشود .به همین دلیل ،همواره کسانی که

وجود و فعالیت سازمانهای سالم و پویایی است که

در اندیشه سالمت نظام اجتماعی بشر و رشد و

با بهرهگیری از منابع انسانی خالق ،سازنده و متعهد

تکامل آن بودهاند ،موضوع پیشگیری و مبارزه با این

خود ،در همه عرصههای تولیدی و خدماتی ،به

پدیدهی شوم اجتماعی را دنبال میکردهاند (.)5

صورتی کارا و اثربخش اهداف خود را محقق ساخته

عوامل متعددی در تأمین و ارتقای سالمت اداری

و موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند (.)1

نقش دارند .در یک تقسیمبندی کلی این عوامل را

یک سازمان زمانی دارای سالمت اداری است که همه

میتوان در دو گروه عوامل درونسازمانی و برون

منابع آن ،قابلیت تأمین اهداف سازمان را به طور

سازمانی قرار داد .عوامل درونسازمانی عواملی مانند

مطلوب داشته باشند و بتواند انحراف از هنجارهای

مقررات ،قوانین ،نیروی انسانی ،ساختار تشکیالتی و

اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع

ابتکارات نهادی موجود برای رفع فساد اداری و

وقت شناسایی و تدابیر الزم و بههنگام را برای رفع

افزایش سالمت اداری را شامل میشوند که مربوط به

آنها لحاظ نمایند .نظام اداری سالم ،نظامی کارآفرین

محیط داخل سازمان هستند .عالوه بر محیط داخلی،

و شاد خواهد بود که به رفاه و آسایش فکری،

محیط بیرونی سازمان نیز میتواند با حذف شرایط

جسمی ،خشنودی و انگیزه مثبت منابع انسانی در کنار

نامناسبی برای نظام اداری و کاهش آسیب نظام اداری

تولید کاال و ارایه خدمت بر اساس نیاز واقعی مشتری

موجبات سالمت اداری را فراهم آورد .شناسایی این

و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی

عوامل جهت یافتن راهکارهای افزایش سالمت اداری

توجه دارد (.)2

و حذف فساد اداری ضروری میباشد (.)6

سالمت نظام اداری مجموعهای است از خصایص

نبود یا پایین بودن سطح سالمت اداری در هر

نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط ،روحیه باالی

سازمانی پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد که

نیروی کار ،کفایت برای حل مشکالت و سرعت

اهم آن عبارت بودند از :خدشهدار شدن امنیت شغلی،

عمل را به همراه دارد ،سالمت نظام اداری بر برآیند

بروز ناهنجاریهای روحی و روانی ،تهدید اعتبار و

انجام کار اثربخش تأکید دارد ( .)3معموالً برای تبیین

حیثیت فرد ،پایین آمدن انگیزه کاری در کارکنان،

بهتر سالمت اداری ،موضوع فساد اداری تشریح و

تقدم منافع فـردی بر منـافع سـازمانی ،ایجـاد جو

توضیح داده میشود زیرا فساد اداری نقطه مقابل

بیاعتمادی در مردم و تضعیف اعتماد عمومی جامعه،

سالمت اداری در نظر گرفته میشود ( .)1فساد اداری

آسیب به فرآیند توسعه منابع انسانی ،عدم رعایت

مسألهای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاهها

ضوابط و اصول شایسته ساالری در استخدامها،

و سازمانها بوده و هسته اندیشه بسیاری از

خدشهدار شدن حیثیت اجتماعی سازمان ،تضعیف

دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است

نظام ارزیابی و مواردی از این قبیل(.)7

( .) 4منابع بر این امر توافق نظر دارند که فساد ،از

همان طور که اشاره گردید سالمت اداری در هر

عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به

سازمانی گویای میزان تبعیت از قوانین و مقررات،
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مقدمه

اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها

سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان

حانیه سادات سجادی و همکاران

وجود مدیران حرفهای و متعهد ،دارا بودن کارکنان

پزشکی اصفهان بررسی شود و ضمن تعیین این

متعهد و شایسته در سازمان میباشد که میتواند

وضعیت ،موارد قابل اصالح جهت بهبود سالمت

اعتماد مردم را نسبت به سازمان جلب کرده و راه را

اداری شناسایی گردد .انتظار میرود نتایج حاصل از

برای دستیابی به اهداف و تعالی سازمان هموار کند.

این مطالعه ،راهنمای مدیران جهت اطالع از وضعیت

سازمانهای بخش سالمت نیز از این حیث مستثنی

سالمت اداری و اتخاذ تدابیر الزم جهت افزایش

نبوده و لزوم توجه و وجود سالمت اداری در این

سالمت اداری باشد.

حوزه با توجه به این که اوالً منابع انسانی در این
بخش در دستیابی به اهداف نقش پررنگتری دارند

روش بررسی

()8؛ ثانیاً بخش سالمت از حوزههای استراتژیک

مطالعه توصیفی  -تحلیلی حاضر به صـورت مقطعـی

جامعه است و زندگی همه افراد یک جامعه از زمان

در ســال  1393و در  11بیمارســتان آموزشــی شــهر

تولد تا مرگ را تحت تأثیر میدهد و نقش پر رنگی

اصفهان صورت گرفت .جامعه پـژوهش شـامل همـه

را در توسعه و رفاه اجتماعی یک کشور بر عهده دارد

کارکنان بالینی (کارکنان زیرمجموعه مدیریت خدمات

( )9و در نهایت نیز هزینههای این بخش حدود  3تا

پرستاری و مراقبتی ،خدمات پاراکلینیکی و درمانگاهها

 13درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود

شامل ماما ،کمـک بهیـار ،بهیـار ،پرسـتار ،سرپرسـتار،

( ،)11بیش از سایر بخشها احساس میشود.

سوپروایزر ،مترون ،پزشک عمومی ،پزشک متخصص،

موضوع سالمت اداری چند سالی است که مورد

متصدی امور آزمایشگاه ،متصدی امور تصـویربرداری

توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته است .مروری بر

و متصــدی امــور بهداشــت) و غیــر بــالینی (کارکنــان

مطالعات انجام شده در این خصوص نشان میدهد

زیرمجموعــه مــدیریت خــدمات اداری و حرفــهای،

بیشتر این مطالعات به بررسی سالمت اداری و

مدیریت منابع مـالی و حسـابداری ،مـدیریت برنامـه-

متغیرهای گوناگون و عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای

ریــزی و عملکــرد ،مــدیریت منــابع انســانی و رفتــار

سالمت اداری پرداختهاند ( .)1،3،11برخی نیز با

سـازمانی و معاونــت آموزشـی شــامل متصـدی امــور

مطالعه وضعیت فساد اداری و علل آن ،متغیرهای

دفتــری ،مــددکار اجتمــاعی ،کارشــناس اداره امــور

مرتبط و مؤثر بر فساد و سالمت اداری را مورد

بیمارستان ،مسؤول رسیدگی بـه شـکایات ،حسـابدار،

مطالعه قرار دادهاند ( .)12-21این مطالعات همگی در

کارپرداز ،کارگزین ،متصدی پذیرش ،متصدی آمـار و

خارج از بخش سالمت انجام شده و کمتر مطالعهای

مدارک پزشکی ،کارشناس آموزش ،نگهبـان ،انبـاردار،

موضوع سالمت اداری را در بخش سالمت و

کارشناس تجهیزات پزشکی ،متصدی امور تأسیسـات

زیرمجموعههای آن بررسی نموده است ( .)22بر این

و خدمه) این مراکز بودند .تعداد این جامعـه براسـاس

اساس و با توجه به اهمیت مطالعه در زمینه سالمت

آخرین آمار  7213نفر بود .برای تعیـین حجـم نمونـه

اداری بخش بهداشت و درمان در این مطالعه تالش

ابتدا از روش نمونهگیری طبقهبندی ساده استفاده شـد

شد میزان سالمت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در

که با دقت نمونهگیری برابر  2درصد و خطای نمونـه
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نظارتهای درون سازمانی و برون سازمانی کارآمد،

بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم

سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان

حانیه سادات سجادی و همکاران

آمد .سپس با استفاده از تخصـیص متناسـب براسـاس

بودنــد ،توزیــع و جمــعآوری گردیــد .هنگــام توزیــع

تعداد کارکنان ،حجم نمونه موردنیاز در هر بیمارستان

پرسشــنامه در مــورد اهــداف مطالعــه ،نحــوه تکمیــل،

آموزشــی مشــخص شــد .از مجمــوع  555پرسشــنامه

اطمینان از محرمانه مانـدن اطالعـات توضـیحات الزم

توزیع شده 391 ،پرسشـنامه تکمیـل و بـه پژوهشـگر

به افراد ارایه گردید و پس از اخذ رضایت آگاهانـه از

تحویل داده شد (نرخ پاسخدهی .)%75 :کمبـود وقـت

افراد ،پرسشـنامههـا توزیـع شـد .پـس از جمـعآوری

کارکنان جهت تکمیل پرسشنامه و نیز عـدم همکـاری

پرسشنامهها و ورود دادهها ،تحلیـل دادههـا بـا کمـک

یکی از بیمارستانها از دالیل پایین بـودن نـرخ پاسـخ

نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام پذیرفت .برای تعیین

دهی بود.

تفاوت میانگین نمره سالمت براساس متغیرهای فردی

ابزار جمعآوری دادههـا در ایـن مطالعـه ،پرسشـنامه

از آزمونهای آماری مقایسـه میـانگین پارامتریـک  tو

محققساخته سـالمت اداری بـود .ایـن پرسشـنامه بـا

آنالیز واریانس استفاده گردید .در تحلیلها بیشـترین و

توجه به مرور مطالعات ،محیط مورد مطالعه و استفاده

کمترین میانگین به ترتیب  5و  1بود و میـانگین  3بـه

از تجارب و نظـرات پژوهشـگران مربوطـه از طریـق

عنوان وضعیت متوسط در نظر گرفته شد.

ارسال نسخه پیشنویس پرسشنامه و اعمال اصالحات

این مطالعه پس از کسب مجـوز اخالقـی جمـعآوری

تدوین شد .سپس روایی ،صوری پرسشـنامه بـا بهـره

داده از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان و

گــرفتن از پیشــنهادهای  2نفــر از اســاتید دانشــکده

معرفینامههای مربوطـه اجرا شد .بــا توجه بــه لزوم

مــدیریت و اطــالعرســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی

رعایت اصل محرمانه بودن اطالعات گردآوری شده و

اصــفهان 3 ،نفــر از مــدیران بیمارســتان و  2نفــر از

تعهد به رعایت امانت و صداقت در استفاده اطالعات

کارشناسان تحـول اداری وزارت بهداشـت ،درمـان و

در این مطالعــــه ،از آوردن نام بیمارستانها خودداری

آموزش پزشکی ارزیابی گردید .پایایی آن نیز با انجـام

شده است.

مطالعه مقدماتی بـر روی  12نفـر و محاسـبه ضـریب
آلفای کرونباخ ( )α=1/85تأیید شد .پرسشـنامه در دو

یافتهها

بخش طراحی گردید که بخش اول شامل  6سـؤال در

تحلیل دادهها گویای آن بود که بیش از نیمی از افـراد

مورد مشخصات دموگرافیکی افراد مـورد مطالعـه و 3

تحت بررسی زن ( )%56/53و بقیه مرد بودند .توزیـع

سؤال درباره عنـاوین سـازمانی و محـل فعالیـت ایـن

سنی نشان داد که اکثریت افـراد در رده سـنی 25-35

افراد و بخش دوم نیز دربرگیرنده  24سـؤال بـود کـه

سال قرار داشتند ( .)%41/43در بین افراد پاسخدهنـده،

وضعیت سالمت اداری را ارزیابی مینمود .پاسخدهی

دارنــدگان مــدرک کارشناســی بیشــترین ( )%47/15و

به سـؤاالت ،براسـاس مقیـاس پـنجگزینـهای لیکـرت

دکترای عمومی حرفـهای کمتـرین ( )%1میـزان را بـه

(خیلــی زیــاد= ،5زیــاد= ،4متوســط= ،3کــم = 2و بـه

خود اختصاص دادند %76/47 .افراد شرکت کننـده در

ندرت= )1تنظیم شده بود .پرسشنامهها با مراجعـه بـه

مطالعه متأهل بودند %26/16 .افراد شرکت کننده بـین

مراکز و هماهنگی با دفتـر مـدیریت بیمارسـتانهـا در

 1تا  5سال سابقه کاری داشتند .از نظر توزیع فراوانـی
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گیری  5درصد اندازه نمونه نهایی  555نفر بـه دسـت

بین کارکنانی که بـه صـورت تصـادفی انتخـاب شـده

سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان

حانیه سادات سجادی و همکاران

نوع شغل ،بیشتر افراد پاسخدهنده ( )%59/91کارکنـان

را به خود اختصاص دادند و کارکنان رسـمی()34/11

غیربالینی بودند .از نظر وضعیت اسـتخدامی ،کارکنـان

و پیمانی( )19/44در رتبـههـای بعـدی قـرار داشـتند

قراردادی ( )%45/53بیشترین فراوانی پاسـخدهنـدگان

(جدول .)1
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جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان مورد مطالعه در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان
فراوانی (درصد)

ویژگی
جنسیت

ویژگی

فراوانی (درصد)

نوع فعالیت

زن

(223 )%65/61

بالینی

(362 )%11/13

مرد

(351 )%12/35

غیربالینی

(229 )%61/06

بدون پاسخ

(2 )%0/63

بدون پاسخ

(32 )%1/05

جمع

(133)%300

جمع

(133)%300

وضعیت تأهل

سن
کمتر از  26سال

(23 )%6/19

مجرد

(93 )%31/36

 26تا  16سال

(352 )%13/11

متأهل

(233 )%95/19

 16تا  16سال

(313 )%11/60

مطلقه

(30 )%2/66

بیوه

 16تا  66سال

(65 )%31/11

بدون پاسخ

(23 )%6/19

بدون پاسخ

(9 )%3/93

جمع

(133)%300

جمع

(133)%300

وضعیت تحصیالت

(1 )%3/01

سابقه خدمت
(13 )%22/99

دیپلم

 3تا  6سال

(31 )%26/05

فوق دیپلم

(51 )%35/19

 6تا  30سال

(95 )%33/11

کارشناسی

(311 )%19/06

 30تا  36سال

(53 )%36/53

کارشناسی ارشد

(10 )%30/21

 36تا  20سال

(62 )%31/10

دکترای عمومی حرفهای

(1 )%3/02

 20تا  26سال

(51 )%35/33

دکترای تخصصی

(5 )%3/61

 26تا  10سال

(20 )%6/33

بدون پاسخ

(1 )%3/02

بدون پاسخ

(23 )%6/19

(133)%300

جمع

(133)%300

جمع
وضعیت استخدامی
رسمی

(311 )%11/03

پیمانی

(95 )%33/11

قراردادی

(391 )%16/61

بدون پاسخ

(1 )%3/02

جمع

(133)%300

تحلیل دادهها ،میانگین کل نمـره سـالمت اداری را در

پایینتر از میانگین بود .بـاالترین میـانگین کـل نمـره

بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعه  2/11نشـان داد.

سالمت اداری مربوط به دو بیمارستان آموزشی «ز» و

میــانگین کــل نمــره ســالمت اداری حــدود نیمــی از

«ی» با میانگین  2/21و کمتـرین میـانگین مربـوط بـه

بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعه باالتر و نیمی نیز

بیمارستان «ه» با میانگین  1/97بـود (جـدول  .)2مهـم
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سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان
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ترین عوامل تهدید کننده سالمت اداری تعلـق خـاطر

گــزارش تخلــف ( )1/11و دســتکــاری و افشــای

نداشــتن کارکنــان بــه بیمارســتان ( ،)1/11عــدم ارائــه

اطالعات و مدارک ( )1/19شناسایی شدند.

جدول  :2میانگین نمره سالمت اداری به تفکیک بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان
بیمارستان آموزشی «الف»

2/03 ± 0/11

مرکز آموزشی درمانی «و»

2/02 ± 0/16

بیمارستان آموزشی «ب»

2/33 ± 0/12

مرکز آموزشی درمانی «ز»

2/20 ± 0/13

مرکز آموزشی درمانی «ج»

2/33 ± 0/23

مرکز آموزشی درمانی «ح»

2/31 ± 0/11

مرکز آموزشی درمانی «د»

2/30 ± 0/22

مرکز آموزشی درمانی «ط»

2/09 ± 0/26

مرکز آموزشی درمانی «ه»

3/39 ± 0/10

مرکز آموزشی درمانی «ی»

2/20 ± 0/12

2/33 ± 0/12

جمع کل

نتایج همچنین نشان داد زنان ،افراد کمتر از  25سـال،

پیمانی و کارکنـان شـاغل در قسـمتهـای غیربـالینی

کارکنــان دارای مــدرک دکتــرای حرفــهای و کارکنــان

بیمارستانها نمره پـایینتـری بـه سـالمت اداری داده

مجرد نمره باالتری بـه سـالمت اداری داده بودنـد .در

بودند (جدول .)3

مقابل افـراد بـا سـابقه خـدمت  11-5سـال ،کارکنـان
جدول  :3میانگین نمره سالمت اداری بر اساس ویژگیهای دموگرافیک کارکنان مورد مطالعه
ویژگی
جنسیت

سن

وضعیت تحصیالت

ویژگی

میانگین نمره

آماره

میانگین نمره

آماره

آزمون

(انحراف معیار)

آزمون

(انحراف معیار)

زن

(2/36 )0/12

*0/033

نوع فعالیت

بالینی

(2/31 )0/10

مرد

(2/05 )0/10

غیربالینی

(2/33 )0/11

**0/31

وضعیت تأهل

کمتر از  26سال

(2/39 )0/16

مجرد

(2/31 )0/13

 26تا  16سال

(2/33 )0/13

متأهل

(2/30 )0/12

 16تا  16سال

(2/03 )0/12

مطلقه

(2/32 )0/31

 16تا  66سال

(2/32 )0/12

بیوه

(3/36 )0/60

دیپلم

(2/01 )0/10

**0/096

سابقه خدمت

 3تا  6سال

(2/36 )0/11

فوق دیپلم

(2/01 )0/29

 6تا  30سال

(2/01 )0/10

کارشناسی

(2/31 )0/11

 30تا  36سال

(2/31 )0/13

کارشناسی ارشد

(2/36 )0/13

 36تا  20سال

(2/33 )0/16

دکترای عمومی حرفهای

(2/21 )0/29

 20تا  26سال

(2/30 )0/10

دکترای تخصصی

(3/31 )0/15

 26تا  10سال

(2/33 )0/11

رسمی

(2/33 )0/11

پیمانی

(2/30 )0/23

قراردادی

(2/31 )0/11

وضعیت استخدامی

**0/922

* مقدار احتمال مربوط به آماره آزمون  tاست.
**مقدار احتمال مربوط به آماره آزمون آنالیز واریانس است.
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نام بیمارستان آموزشی

انحراف معیار  ±میانگین نمره

نام بیمارستان آموزشی

انحراف معیار  ±میانگین نمره

سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان

حانیه سادات سجادی و همکاران

در مطالعــه حاضــر تــالش شــد وضــعیت ســالمت اداری

در حال پیادهسازی است .قانون ارتقای سالمت نظام اداری

بیمارستانها تعیین شود و براساس نتـایج بـه دسـت آمـده

و مقابله با فساد ( ،)24قـرار دادن موضـوع سـالمت اداری

راهکارهایی جهت حفظ و ارتقـای ایـن سـالمت پیشـنهاد

در فهرســـت محورهـــای تحـــول اداری ( )25و تـــدوین

گردد .مهمترین یافتههای مطالعـه در ادامـه در ایـن بخـش

شاخصهای اندازهگیری سالمت اداری ( )26نمونههایی از

تفسیر خواهد شد.

تالشهای صورت گرفته جهت ارتقای سـالمت اداری در

نخستین یافته مطالعه حاکی از متوسط بودن سطح سـالمت

کشور است.

اداری بود .تاکنون مطالعهای که میزان سـالمت اداری را از

در این مطالعه مهمترین عوامل تهدیدکننده سـالمت اداری

دیدگاه کارکنان در بخش سالمت اندازهگیری نماید ،یافـت

تعلق خاطر نداشـتن کارکنـان بـه بیمارسـتان ،عـدم ارائـه

نشد که بتواند مبنایی جهت مقایسه نتایج به دست آمـده از

گزارش تخلف و دستکاری و افشای اطالعات و مـدارک

این مطالعه قرار بگیرد ،اما با توجه به گزارش سـطح فسـاد

شناسایی شدند .مطالعات قبلـی عوامـل مـرتبط بـا کیفیـت

اداری که توسط سازمان شفافیت بینالملل هر سـاله ارائـه

زندگی کاری ،عوامل درون سـازمانی ،فـردی ،فرهنگـی و

شد ،میتوان گفت سالمت اداری در محـیطهـای مختلـف

برون سازمانی را از عوامـل تأثیرگـذار بـر سـالمت اداری

ســازمانی در کشــور تقریب ـاً وضــعیت مشــابهی دارنــد .در

معرفی کردهاند ( .)15صرف نظر از تعـدد علـل و عوامـل

گزارش پیشگفت نمره شـاخص بـینالمللـی فسـاد اداری

مؤثر بر میزان سالمت اداری آنچه مهـم بـه نظـر مـیآیـد،

بین صفر تا  111تعیین شده که بر اساس آن ،هرچه فسـاد

شناسایی راهکارهای عملیاتی جهت رفـع موانـع سـالمت

اداری در کشــوری بیشــتر باشــد ،نمــره بیشــتری از ایــن

اداری است .با توجه به تهدیدکنندههای سـالمت اداری در

شاخص دریافت میکند .بر پایه گـزارش ایـن سـازمان در

بیمارستانها توصیه میشود مسؤوالن و مدیران اداری ایـن

سال  2114کشورهای دانمارک ،نیوزیلند و فنالند کمتـرین

مراکز اتخاذ تدابیری برای افزایش تعلقخـاطر کارکنـان بـه

میزان فسـاد اداری و کشـورهای سـومالی ،کـره شـمالی و

بیمارستان ،برقراری سیسـتم پاسـخگویی و گـزارشدهـی

سودان بیشترین میزان فسـاد اداری را داشـتهانـد .در میـان

کارآمد و جامع و آگاهسـازی در مـورد اهمیـت اطالعـات

کشورهای خاورمیانه نیز امارات متحده عربی بـا شـاخص

صحیح و انتقال آنها را در دستور کـار خـود قـرار دهنـد.

 71دارای کمترین میزان فساد اداری و سودان بـا شـاخص

انتظار مـیرود اجرایـی نمـودن ایـن پیشـنهادها بتوانـد بـا

 ،11دارای بیشترین میزان فسـاد اداری بـوده اسـت .بـرای

افزایش رضـایت شـغلی و انگیـزه کارکنـان ،جلـوگیری از

وضعیت فساد اداری در ایـران نیـز شـاخص عـددی  27و

جمود شخصیت ،روحیه محافظه کاری و سـرخوردگی در

رتبه  136در بین  175کشور جهـان گـزارش شـده اسـت

بین کارکنان ،افزایش خالقیت و نوآوری ،افزایش سـرعت

( .)23بر این اساس به نظر میرسد برای رسیدن به سـطح

انجام امور ،تمرکز منطقی بر انضباط اداری ،رقابت سـالم و

سالمت ایدهآل ،انجام اقداماتی در راستای ارتقای سـالمت

ایجاد خوشـبینی ،اعتمـاد ( )15و بهبـود عملکـرد نیـروی

اداری در سازمانهای کشور ضرورت دارد .خوشبختانه در

انسانی ( ،)11به رشد و تعالی بیمارستانهـا کمـک نمایـد.

چند سال اخیر موضوع تأمین سالمت اداری دسـتگاههـای

یافته دیگر مطالعه گویای آن بود زنان در مقایسه با مـردان

اجرایی کشور مورد توجه مسؤوالن اجرایی قـرار گرفتـه و

امتـیاز بیـشـتری و کـارکنـان پیـمانی و افـراد شـاغـل در
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بحث و نتیجه گیری

مداخالتی در سطح ملی برای تأمین این سالمت طراحی و

سالمت اداری از دیدگاه کارکنان بیمارستان

حانیه سادات سجادی و همکاران

دادند .تحقیقی که میزان سالمت اداری در بخـش سـالمت

سالمت شود .بر این اساس انجام ایـن گونـه مطالعـات از

را بر حسب متغیرهای دموگرافیک اندازهگیری کرده باشـد

اهمیت خاصی برخوردار میباشد .با توجـه بـه یافتـههـای

یافت نگردید .اگرچـه تعیـین علـت ایـن اخـتالف ،انجـام

مطالعه که نشاندهنده نیاز بـه انجـام اقـداماتی در راسـتای

تحقیق دیگری را میطلبد که به طور دقیق به بررسـی ایـن

افزایش سالمت اداری است ،اتخاذ تدابیری بـرای افـزایش

موضوع بپردازد ولی به نظر میرسد تفـاوتهـای زمینـهای

تعلــقخــاطر کارکنــان بــه بیمارســتان ،برقــراری سیســتم

بین زن و مرد ،نبود امنیت شـغلی کـافی در بـین کارکنـان

پاسخگویی و گزارشدهی کارآمد و آگـاهسـازی در مـورد

پیمانی و ارتباط بیشـتر بخـشهـای غیربـالینی بـا مباحـث

اهمیت اطالعات صحیح و انتقال آنهـا توصـیه مـیشـود.

سالمت اداری و ماهیت مالی و اداری بودن این قسمتهـا

همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهایی به منظور شناسـایی

از دالیل متفاوت بودن میانگین نمره سالمت اداری در این

راهکارهــای عملیــاتی مبــارزه بــا فســاد اداری و ارتقــای

گروهها باشد.

سالمت اداری در بخش سالمت طراحی و اجرا گردد.

در این مطالعه سالمت اداری با رویکرد کمی و اسـتفاده از
پرسشــنامهای کــه افــراد آن را تکمیــل کردنــد ،در قلمــرو

سپاسگزاری

محدودی از بخـش سـالمت (بیمارسـتانهـای آموزشـی)

این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی تحـت عنـوان «بررسـی

ارزیابی شد .با توجه به این محدودیتها به نظر مـیرسـد

رابطــهی ســالمت اداری و ســرمایهی اجتمــاعی در مراکــز

مطالعاتی در راستای تدوین و انـدازهگیـری شـاخصهـای

آموزشی درمـانی شـهر اصـفهان در سـال  »1393مصـوب

عینی جهت تعیین وضعیت سالمت اداری در محـیطهـای

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سـالمت دانشـگاه علـوم

بیمارســتانی کــه ســالمت اداری در آنهــا از حساســیت

پزشکی اصفهان در سال  1393به کد  293334بود کـه بـا

بیشتری برخوردار است ( )27و در محیطهای دیگر بخش

حمایت مالی مرکز تحقیقات مـدیریت و اقتصـاد سـالمت

سالمت با بهـرهگیـری از هـر دو رویکـرد کمـی و کیفـی

دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان اجـرا شـده اسـت .بـدین

پژوهش الزم باشد.

وسیله از کلیه کارکنان شاغل در مراکز مورد مطالعه و کلیه
افرادی که در اجرای این مطالعه نقش داشتهانـد ،تشـکر و

پیشنهادها

سپاسگزاری میکنیم.

مطالعــه در زمینــه ســالمت اداری مــیتوانــد مبنــای ارایــه
راهکارهایی به مدیران سـالمت در جهـت افـزایش میـزان
organization of Shiraz). Knowledge Evaluation
Quarterly. 2013;5(17): 115-35.
4. Moshfegh MA. Social pathology of administrative
and economic corruption in Iran. Journal of Social
Research 2005;5(17): 145-72. Persian.
5. Hasani A, Shams AH. Anti-corruption Strategies
Based on Islamic Value. Islam va Pazhuheshhaye
Modiriyati. 2012; 2(1): 81-104. Persian.
6. Khalfkhani M. Checking the relationship between
social capital and administrative corruption. Quarterly
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Abstract
Introduction: The administrative health improvement is one of the administrative reform's
priorities in our health care organizations, Being aware of the current status of administrative
health is necessary to propose the strategies of administrative health improvement. This study
aimed to determine the administration health status of teaching hospitals and contribute to
improve the it.
Method: This cross-sectional and analytical-descriptive study was conducted in 11 teaching
hospitals of Isfahan city in 2014. 555 of clinical and non-clinical staff were selected using
simple stratified sampling method and completed the questionnaire. The data collection tool
was a researcher-made questionnaire the validity and reliability of which were tested. The
questionnaire was designed in two parts. The first part included 9 close ended questions about
demographic information, and the second part contained 24 close ended questions related to
the administrative health status with 5-item Likert scale. Collected data of 391 completed
questionnaires were analyzed using SPSS software (version 16), t-test, and Analysis of
Variance.
Results: More than half of respondents were female (56.53%) and the rest were male. Over
76/47% of participants were married. The mean score of administrative health from the view
of employees was 2.11 (less than average). The most important threatening factors of the
administrative health were lack of sense of commitment of employees (1.00), the lack of
effective violations reporting (1.00), and information manipulating and disclosing. Females,
younger than 25, MD degree and single respondents viewed the administrative health status
better than others.
Conclusion: Regarding the necessity of administrative health improvement, taking actions
such as strategies to increase the employees' commitment, the establishment of an efficient
comprehensive system of accountability and reporting, and informing about the importance of
valid information and broadcasting them are recommended to reach better administrative
health status.
Keywords: Administrative Health, Clinical Staff, Non Clinical Staff, Teaching Hospital,
Isfahan City.
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