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رابطهی سازگاری راهبردی و درگيری شغلي
در بيمارستان هاشمي نژاد تهران
حسن ابوالقاسم گرجی* ،1،حامد فتّاحی ،2نسیم کاظمینی ،3آزاد شکری

چکیده
زمينه و هدف :بيمارستانها بهعنوان پرهزينهترين مراكز ارايه دهنده مراقبتها بيشترين نيروی انسانی
تحصيل كردهی بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص میدهند .از اينرو توجه به متغيرهای تأثيرگذار
در بهبود عملكرد كاركنان در بيمارستانها حائز اهميت است .اين مطالعه با هدف تعيين رابطه سازگاری
راهبردی و درگيری شغلی ،در بيمارستان هاشمینژاد شهر تهران طراحی و اجرا شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعهی مورد مطالعه شامل  424نفر از طبقات شغلی
پرستاری ،اداری-مالی ،پشتيبانی و پيراپزشكی بيمارستان هاشمینژاد تهران بود؛ از اين تعداد حجم نمونهای
معادل  202بهدست آمد .نمونهها با استفاده از روش نمونهگيری تصادفیطبقهای و متناسب با تعداد جمعيت
در هر طبقه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .دادههای بهدست آمده با استفاده
از روشهای آمار توصيفی شامل جداول مقايسهای و تطبيقی و آزمونهای همبستگی پيرسون و رگرسيون
خطی و چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتايج نشان داد ميانگين نمرات و انحراف معيار سازگاری راهبردی و درگيری شغلی بهترتيب
 13/00±4/44از  40و  44/30±4/14از  40بهدست آمد .همچنين نتايج بهدست آمده از آزمون تحليل
رگرسيون خطی نشان داد سازگاری راهبردی میتواند متغير پيشگوی درگيری شغلی باشد (r= 0/44
و.)P-value=0/03
نتيجهگيري :سازگاری راهبردی يكی از عوامل تأثيرگذار در درگيری شغلی كاركنان میباشد؛ هدفگذاری
با توجه به شرايط فردی و محيطی ،تدوين راهبردها جهت هدايت كاركنان برای تحقق اهداف ،هدفگذاری
مشاركتی و اطالعرسانی دقيق و شفاف به كاركنان از جمله روشهای بهبود مؤثر متغير سازگاری راهبردی و
به طبع آن درگيری شغلی میباشد.
کليد واژهها :سازگاری راهبردی  ،درگيری شغلی ،بيمارستان

* -3استاديار ،گروه مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشكده مديريت و اطالع رسانی پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی ايران ،تهران ،ايران
 -2دانشجوی دكترای مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشكده مديريت و اطالع رسانی پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی ايران ،تهران ،ايران
 -1كارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،تهران ،ايران
 -4دانشجوی دكترای مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشكده مديريت ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران ،ايران
*نويسندهی مسؤول :تلفن 023-43442144 :دورنگار-023-44144414 :

Email:Gorji.h@iums.ac.ir
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مقدمه
امروزه مراقبتهای بهداشتی و درمانی با طيف
وسيعی از چالشها شامل عرضه خدمات ،افزايش

خاورميانه از ضعف مديريتی و برنامهريزی منابع انسانی
و به كارگيری راهبردهای مناسب و ضروری رنج میبرند
(.)34
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هزينههای مراقبتهای سالمتی و نياز روزافزون به

يكی از مهمترين ابزارهای مديريتی و راهبردهای

دستاوردهای علمی روبرو هستند ( .)3در چنين شرايطی

توسعهی شغلی كه كاركنان سازمان را بهسوی موفقيت

ضروريست كه مديران بيمارستانها از عملكرد مؤثر و

رهنمون میسازد هدفگذاری مؤثر است ( .)34در

كارآمد سازمان خود اطمينان حاصل كنند و تمام تالش

حقيقت مديريت اثربخش در يك سازمان هنگامی وجود

خود را به كار بندند تا با كمترين منابع در دسترس به

خواهد داشت كه سازمان بتواند به اهداف از پيش تعيين

بيشترين دستاوردها دست يابند (.)2

شدهی خود در جهت برآورده ساختن نيازهای ذینفعان

از آنجا كه ارايهی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

خود دست يابد ( .)34اين مهم محقق نخواهد شد مگر

صنعتی منحصر به فرد محسوب میشود و دستاوردهای

زمانیكه كاركنان از اهداف سازمانی و مسؤوليت خود در

آن بهطور مستقيم به شايستگیها و توانايیهای فنی

قبال اين اهداف آگاهی داشته باشند .كاركنان يك

كاركنانش بستگی دارد ،بيمارستان هنگامی پويايی خود

سازمان بايد بتوانند به اين سؤاالت پاسخ دهند كه چه

را حفظ میكند كه منابع انسانی آن بهطور كامل با

كارهايی قرار است انجام دهند ،با چه سطح استانداردی؟

وظايف خود آشنا باشند و به تعهدات خود عمل نمايند

و اينكه ميزان مشاركت آنان در فرايندهای سازمانی

( .)1-4در واقع با توجه به شرايط حاكم بر اينگونه

چقدر است؟ و چگونه میتوانند از نتايج عملكرد خود

سازمانها ،بدون وجود كاركنان با كيفيت آنها قادر به

آگاهی يابند .با فرض وجود درآمد (حقوق ،دستمزد و

ادامهی فعاليت نخواهند بود ( .)4از اينرو مديريت منابع

مزايا) و ايجاد يك محيط كاری مناسب كاركنان خواهند

انسانی ( )HRنقشی حياتی در ارائهی خدمات با كيفيت

توانست در راستای پاسخگويی به اين سؤاالت تمام تالش

به بيماران در بيمارستانها دارد (.)4

خود را جهت اجرای وظايفشان و پيروی از هنجارهای

با توجه به اينكه تحقيقات سازمانها پيرامون

سازمانی بهكار بندند .بهعبارت ديگر كاركنان خواهند

كاركنان خود نسبت به دهههای گذشته افزايش يافته

توانست تالشهای خود را در جهت اهداف سازمانی و

است ( ،)4همكاری فزايندهای بين محققان حوزهی

سازگاری با آنها بهكار گيرند و يا اينكه با محيط خود

سالمت و سياستگزاران اين عرصه جهت يافتن

سازگار شوند ،آن را اصالح كنند و يا تغيير دهند تا به

متغيرهای مهم و تأثيرگزار در بهبود عملكرد نيروی

اهداف سازمانی دست يابند .در غير اينصورت سازمانها

انسانی صورت میگيرد كه به نوبه خود منجر به استفاده

و اعضای تشكيل دهندهی آنها در دستيابی به سطح

از نتايج اينگونه پژوهشها در بدنهی سياستگزاری

مطلوب "سازگاری راهبردی" ()Strategic alignment

بهداشت و درمان خواهد شد ( .)4با اين رويكرد ،مديريت

بهمعنای آشنايی كاركنان با اهداف سازمانی و آگاهی از

و برنامهريزی راهبردی منابع انسانی از جمله مهمترين

مسؤوليت خود در قبال اين اهداف) با مشكالت متعددی

مهارتهای مديران مراكز بهداشتی-درمانی در راستای

مواجه خواهند شد (.)34

پيشبرد اهداف سازمانی خواهد بود ( .)0-31با اين وجود
بسياری از بيمارستانها مخصوصاً در كشورهای

همچنين "درگيری شغلی" ()Employee Engagement
يكی ديگر از بازخوردهای مرتبط با كار است (.)34
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آمد كه كاركنان فراتر از انتظارات شغلی خود در

بررسی هر يك متغيرهای فوق پرداختهاند .بهعنوان مثال

سازمانها عمل نمايند و از لحاظ ذهنی -عاطفی و بعد

نتايج حاصل از پژوهش  Khalesiو همكاران نشان

جسمانی با كار خود در ارتباط باشند ( .)30تحقيقات

میدهد كه در بيمارستانهای آموزشی و درمانی وابسته

نشان دادهاند كه سطوح مختلف درگيری شغلی با ابعاد

به دانشگاه علوم پزشكی كردستان سطح متوسطی از

عملكردی واحدهای مختلف در سازمان (رضايتمندی،

درگيری شغلی وجود دارد (.)24

وفاداری نسبت به سازمان ،سودآوری و ايمنی) دارای

اين مطالعه با هدف تعيين رابطهی سازگاری

رابطهی مثبت است ( .)20-22درگيری شغلی

راهبردی و درگيری شغلی كاركنان در بيمارستان

پيامدهايی همچون افزايش نگرش مثبت از محيط كاری،

هاشمی نژاد تهران طراحی و اجرا شده است .نتايج

بهبود سالمت روانی كاركنان و ارتقاء عملكرد و رفتار

بهدست آمده از اين مطالعه میتواند بهطور بالقوه زمينه

آنان در سازمان دارد .همچنين در مقايسه با افرادی كه

را برای بهبود عملكرد سازمانی بيمارستانهای كشور و

درگيری شغلی كمتری در سازمان از خود نشان میدهند

ارايهی راهكارهای مديريتی الزم برای افزايش بهرهوری

كاركنان با سطح مطلوب اين عامل در سازمان از شغل

و ادارهی مناسبتر بيمارستانها فراهم میسازد.

خود رضايت بيشتری دارند ،نسبت بهكار خود تعهد
بيشتری نشان میدهند و كمتر سازمان خود را ترك
میكنند (.)21-24

مواد و روش بررسي
اين پژوهش از نوع همبستگی و كاربردی است.

مطالعات موجود بيانگر اين موضوع است كه

جامعهی مورد مطالعهی اين پژوهش  424نفر از طبقات

سازمانها میتوانند از طريق بهبود وضعيت متغير

پرسنلی پرستاری ،اداری -مالی ،پشتيبانی و پيراپزشكی

"سازگاری راهبردی" سبب افزايش سطح "درگيری

بيمارستان هاشمی نژاد تهران بود كه از اين تعداد با استفاده

شغلی" در سازمان شده و در نتيجه ،بستر الزم را برای

از فرمول كوكران حجم نمونهای معادل  202نيروی انسانی

تشريك مساعی و مشاركت همه جانبهی كاركنان در

بهدست آمد .نمونههای مورد مطالعه با روش نمونه گيری

فرايندهای سازمانی را فراهم سازند ( .)34، 24بهعنوان

تصادفی طبقهای و در هر طبقه متناسب با جمعيت هرگروه

مثال  Stringerدر مطالعهی خود ضمن بررسی ارتباط

پرسنلی انتخاب شدند.

ميان هر دو متغير فوق به اين نتيجه رسيد كه سازمانها

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای انگليسی برگرفته از

میتوانند با بهبود سطح متغير "سازگاری راهبردی" به

پژوهشی در اياالت متحده آمريكا بود ( )34كه جهت تعيين

سطح مطلوبتری از "درگيری شغلی" كاركنان خود در

اعتبار آن (پايايی و روايی) از روش  Banvilleو همكاران

سازمان دست يابند ( .)34اگر چه در برخی از كشورهای

استفاده شد ( .)24بهطور خالصه ،در ابتدا پرسشنامه به

توسعه يافته مطالعاتی بهمنظور بررسی هر يك از

كمك دو مترجم به زبان فارسی برگردانده شد .در مرحلهی

متغيرهای سازگاری راهبردی و درگيری شغلی انجام

دوم پژوهشگر و دو مترجم ديگر كه با موضوع آشنا بودند

شده ،در كشورهای در حال توسعه كمتر به اين موضوع

بهطور جداگانه اين ابزار را دوباره به زبان انگليسی ترجمه

پرداخته شده است .در ايران نيز تا كنون چنين

نمودند (بدون دسترسی به نسخه اصلی انگليسی اين ابزار).

مطالعهای بهويژه در بخش بهداشت و درمان انجام نشده

سپس نسخههای التين و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند
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تا اختالفات موجود در آنها برطرف شود .در نهايت نسخهی

 34تا  24بهصورت متوسط و كمتر از  34بهصورت ضعيف

اصالح شده فارسی برای پنج نفر متخصص در زمينهی

طبقه بندی شد .همچنين در حيطه درگيری شغلی نمرات

موضوع پژوهش و دو نفر متخصصين حوزهی پژوهش

باالی  40بهصورت مطلوب و نمرات بين  24تا  40بهصورت

فرستاده شد و به اين ترتيب روايی پرسشنامه بدون حذف

متوسط و نمرات كمتر از  24بهصورت ضعيف طبقه بندی

هيچ سؤالی مورد تأييد قرار گرفت .از نظر پايائی پرسشنامه

گرديد (.)24

نيز با توزيع آن در بين  10نفر از كاركنان واحدهای مورد
مطالعه با آلفای كرونباخ  0/44مورد تأييد قرار گرفت.

بهمنظور رعايت محرمانه بودن اطالعات كاركنان ،از
رمزهای عددی برای شناسايی پرسشنامهها استفاده شد.

اين پرسشنامه شامل سه بخش بود :قسمت اول

معيار ورود به اين مطالعه اشتغال افراد در يكی از گروههای

پرسشنامه شامل شش سؤال دموگرافيك و قسمت دوم

شغلی (پرستاری ،پشتيبانی ،اداری -مالی و پيراپزشكی)

جهت سنجش سازگاری راهبردی حاوی هشت پرسش بود.

بود .از آنجا كه براساس مطالعات صورت گرفته افراد با

متغير سازگاری راهبردی ،دارای دو بعد اصلی میباشد كه

سابقهی كاری كمتر از دو سال در سازمان نمیتوانند درك

بعد اول آن آشنايی كاركنان با اهداف سازمان و بعد دوم آن

درستی نسبت به اهداف سازمان خود داشته باشند (،)34

آگاهی آنان از وظايفشان در قبال اهداف سازمان میباشد

معيار خروج از اين پژوهش سابقهی كاری كمتر از دو سال

( .)34قسمت سوم شامل  34پرسش بود كه جهت سنجش

در بيمارستان بود .برای تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار

درگيری شغلی تنظيم شده بود .گويههای پرسشنامه

 SPSSنسخه  34استفاده شد .دادههای بهدست آمده با

براساس مقياس پنج درجهای ليكرت امتياز بندی شدند؛ به

استفاده از روشهای آمار توصيفی شامل جداول مقايسهای

اين صورت كه برای اندازهگيری و ارزشگذاری ،از عبارت

و تطبيقی و آزمونهای آماری مانند ميانگين ،انحراف معيار،

كامالً مخالفم (نمره  ،)3مخالفم (نمرهی  ،)2نظری ندارم

فراوانی مطلق و نسبی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

(نمرهی  ،)1موافقم (نمرهی  )4و كامالً موافقم (نمرهی )4

همچنين از آزمونهای همبستگی و رگرسيون خطی و

استفاده شد .همچنين در مورد پرسشهايی مانند "فكر

چندگانه جهت سنجش ارتباط ميان متغيرها استفاده شد.

كردن به چيزهای ديگر در هنگام كار" كه با مفهوم منفی

در مجموع با كنار گذاشتن موارد مخدوش و ناقص (پاسخ

میباشند امتيازدهی برعكس بود .همهی سؤاالت دارای

ندادن حداقل به  40درصد پرسشها و پاسخ ندادن به كل

وزن يكسان بودهاند و نمرهی هر متغير در هر حيطه از

متغيرهای دموگرافيك) 342 ،پرسشنامه تحليل شد.

مجموع امتيازات مربوط به سؤاالت آن حيطه بهدست آمده
است .بعد از ارزشگذاری هر كدام از گزينهها حاصل جمع
عددی اين ارزشها بهعنوان نمرهی هر يك از متغيرها در
نظر گرفته شد.
همچنين گروه بندی افراد در هر كدام از حيطهها با
توجه به مطالعات قبلی صورت گرفت؛ كه نمرات باالتر از
صدك  40بهصورت مطلوب ،نمرات بين صدك  40و40
بهصورت متوسط و نمرات كمتر از صدك  40بهصورت
ضعيف طبقه بندی شد .به اين ترتيب در حيطهی سازگاری
راهبردی نمرات باالی  24بهصورت مطلوب و نمرات بين

یافتهها
در اين قسمت ابتدا يافتههای مربوط به ويژگیهای
جمعيت شناختی جامعه تحت مطالعه بيان میشود كه
جدول  3مشخصات جامعهی آماری را بهطور خالصه
نشان میدهد.
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جدول  -1توزیع فراوانی نمونهي مورد بررسی بر حسب
ویژگیهاي جمعيت شناختی
متغير
جنسيت

مدرک تحصيلی

پست سازمانی

سابقه کار (سال)

مرد
زن
≤24
14-24
44-14
44-44
≥44
نا معلوم
ديپلم و كمتر
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
پرستار
اداری مالی
پشتيبانی
پيراپزشكی
2
1-4
4-4
4-30
33-34

34-20
بيشتر از 20
نا معلوم
وضعيت استخدامی رسمی
رسمی آزمايشی
پيمانی
قراردادی
طرحی

41
330
31
302
24
32
2
34
14
24
304
4
44
14
24
20
44
4
43
13
4

10/4
40/2
4/4
40/1
34/4
4/0
3/2
0/2
30/4
34/4
42/4
2/0
43/2
23/4
34/4
33/4
13/1
4/4
21/4
34/0
4/3

4
34
4
23
0
44
44
34

1/4
0/0
4/4
32/2
4/2
10/4
12/4
30/4

يافتههای حاصل از مقايسهی نمرات ميانگين

مردان  14/4±4/00بود كه نمايانگر سطح مطلوب

متغيرهای جمعيت شناختی بر حسب متغير سازگاری

سازگاری راهبردی آنان بود .همچنين نمرات ميانگين و

راهبردی نشان داد زنان با ميانگين نمرات و انحراف معيار

انحراف معيار اين متغير ( )24/40±4/42در كاركنان

 24/3±4/42از  40به لحاظ متغير سازگاری راهبردی

دارای وضعيت استخدامی رسمی نيز در سطح متوسطی

در سطح متوسطی قرار داشتند؛ درحالیكه اين ميزان در

قرار داشت (جدول.)2
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سن (سال)

طبقه

فراوانی درصد فراوانی
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جدول  -2ميانگين نمران و انحراف معيار ویژگیهاي جمعيت
شناختی بر حسب سازگاري راهبردي
متغير
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مرد
جنسيت
زن
≤24
سن
14-24
44-14
44-44
≥44
ديپلم و كمتر
تحصيالت
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
پرستار
پست سازمانی
اداری مالی
پشتيبانی
پيراپزشكی
2
سابقه کار (سال)
1-4
4-4
4-30
33-34
34-20
بيشتر از 20
وضعيت استخدامی رسمی
رسمی آزمايشی
پيمانی
قراردادی
طرحی

ميانگين
14/4
24/3
12/4
13/4
13/2
11/0
14/0
14/4
13/4
13/3
12/4
13/4
10/4
14/1
11/4
12/3
20/3
13/1
13/4
13/4
12/3
12/2
24/4
12/2
12/3
14/2
13/4

انحراف معيار
4/00
4/42
4/41
4/24
4/04
4//00
3/43
4/31
4/02
4/40
4/02
4/10
4/43
4/04
4/43
4/01
1/44
4/34
4/24
4/43
1/24
4/44
4/42
4/04
4/34
4/40
4/41

همچنين يافتهها نشان داد كاركنان اداری-مالی در

نتايج بهدست آمده با توجه به مقياس امتيازدهی ليكرت،

اين بيمارستان با انحراف معيار و ميانگين 44/4±4/44

ميانگين نمرات و انحراف معيار سازگاری راهبردی

از  40و كاركنان دارای سابقهی باالی  20سال با

 13/00±4/44از  40بهدست آمد .همچنين ميانگين و

 44/2±30/44از  40دارای سطح متوسطی از درگيری

انحراف معيار نمرات آزمودنیها از نظر ميزان درگيری

شغلی در سازمان میباشند .ضمناً كاركنان رسمی

شغلی 44/30±4/14 ،از  40بهدست آمد.

بيمارستان نيز سطح متوسطی از درگيری شغلی را از

نتايج بهدست آمده در خصوص رابطهی بين

خود نشان دادند ( .)44/3±4/44جدول  1ميانگين

سازگاری راهبردی و ابعاد آن با درگيری شغلی كاركنان

نمرات و انحراف معيار ويژگیهای جمعيت شناختی بر

نشان داد بين درك كاركنان از مسؤوليتهای خود در

حسب متغير درگيری شغلی را نشان میدهد.

قبال اهداف و درگيری شغلی با ضريب همبستگی

در مجموع از چهار گزينه جهت سنجش هر يك از

پيرسون  ،)P-value=0/03( 0/43رابطهی معنادار و

ابعاد سازگاری راهبردی استفاده گرديد كه براساس

مثـبت وجـود دارد كه از رابطـهی بـعد اول سـازگـاری
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راهبردی (درك كاركنان از اهداف سازمان) با درگيری

رگرسيون نشان داد سازگاری راهبردی میتواند متغير

(P-=0/03

( r=0/44و(P-=0/03

شغلی با ضريب همبستگی پيرسون 0/44

پيشگوی درگيری شغلی باشد

همبستگی پيرسون  ،)P-value=0/03( 0/44در

رگرسيون چندگانه رابطهی معناداری ميان هيچيك از

نمونههای مورد بررسی رابطهی معنادار و مثبت وجود

متغيرهای دموگرافيك با درگيری شغلی در اين مطالعه

داشت .همچنين نتايج بهدست آمده از آزمون تحليل

وجود نداشت.

جدول  -3ميانگين نمرات و انحراف معيار ویژگیهاي جمعيت
شناختی بر حسب متغير درگيري شغلی
ميانگين انحراف معيار
متغير
4/43
44/4
مرد
جنسيت
4/44
41/2
زن
4/10
44/4
≤24
سن
4/02
44/2
14-24
4/40
43/0
44-14
4/44
44/4
44-44
3/43
43/0
≥44
4/42
44/3
ديپلم و كمتر
تحصيالت
4/40
44/0
فوق ديپلم
4/40
42/0
ليسانس
4/13
44/4
فوق ليسانس
4/44
44/4
پرستار
پست سازمانی
4/44
44/4
اداری مالی
4/32
44/0
پشتيبانی
4/44
44/4
پيراپزشكی
4/43
44/0
2
سابقه کار (سال)
4/44
43/1
1-4
4/44
44/0
4-4
4/41
41/4
4-30
4/24
44/4
33-34
4/33
43/1
34-20
30/44
44/2
بيشتر از 20
4/44
44/3
وضعيت استخدامی رسمی
4/44
44/3
رسمی آزمايشی
4/22
44/4
پيمانی
4/44
44/4
قراردادی
4/43
44/4
طرحی
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 )valueقویتر بود .دركل بين اين دو متغير نيز با ضريب

 .)valueدر نهايت براساس نتايج بهدست آمده از آزمون
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بحث

توجه به نتايج ذكر شده از پژوهش حاضر مبنی بر نقش
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نتايج حاصل از مطالعهی حاضر بيان میدارد

سازگاری راهبردی بر بهبود درگيری شغلی در

سازگاری راهبردی میتواند متغير پيشگوی درگيری

بيمارستان ،اين موضوع نيز نشان دهندهی تطابق نتايج

شغلی باشد كه اين موضوع با مطالعهی صورت گرفته

بهدست آمده از اين پژوهش و مطالعهی حاضر میباشد.

توسط  )34( Stringerمطابقت داشت .اين پژوهشگر

همچنين  )10( Boswellنيز در پژوهش خود تحت

رابطهی دو متغير مذكور را در بخش تجارت اياالت

عنوان سازگاری كاركنان با اهداف راهبردی سازمان

متحده آمريكا با حجم نمونه  340نفر مورد بررسی قرار

نتيجه میگيرد كه سطح عملكرد كاركنانی كه

داده بود؛ براساس نتايج بهدست آمده از پژوهش وی با

راهبردهای سازمان و مسؤوليتهای سازمانشان را

ضريب همبستگی  0/14بين اين دو متغير رابطه معنادار

بيشتر درك میكردهاند در مقايسه با كاركنانی كه درك

و مثبت آماری وجود داشت .همچنين براساس نتايج

كمتری داشتهاند ،بيشتر بوده است .همچنين مشخص

بهدست آمده از پژوهش وی سازگاری راهبردی عاملی

شده است كه اين افراد دارای انگيزه ،رضايت شغلی و

در جهت بهبود وضعيت درگيری شغلی در سازمان

تعهد سازمانی بيشتری نسبت به ساير كاركنان بودهاند؛

میباشد؛ كه اين موضوع با نتايج بهدست آمده از اين

كه اين موضوع با توجه به اينكه براساس نتايج بهدست

پژوهش مبنی بر نقش سازگاری راهبردی بر درگيری

آمده از پژوهش حاضر دو بعد تأثيرگذار آگاهی كاركنان

شغلی كاركنان بيمارستان مطابقت داشت.

از اهداف سازمان وآگاهی كاركنان نسبت به مسؤوليت

در پژوهشی ديگر  )24( Gagnonبه ارزيابی سطوح

خود در قبال اهداف بهعنوان عوامل تأثيرگذار در سطح

مختلف سازگاری راهبردی در بين  341كارمند يك

درگيری شغلی در بيمارستان تعيين شدهاند با نتايج اين

كارخانه توليد چوب در آمريكا پرداختند و اينگونه

پژوهش تطابق دارد.

استنتاج شد كه ارتباط معناداری بين سازگاری راهبردی

براساس نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر

و مشاركت كاركنان وجود دارد .يافتههای اين

هيچگونه رابطهی معناداری ميان ويژگیهای جمعيت

پژوهشگران بيانگر آن است كه افزايش درك و آگاهی

شناختی و متغير درگيری شغلی يافت نشد كه اين

كاركنان از راهبردهای سازمانی منجر به افزايش تعهد

موضوع با نتايج بهدست آمده از پژوهش  Littenو

سازمانی ،رضايت شغلی و اعتماد كاركنان میشود .از

همكاران ( )30همخوانی داشت ،بر خالف اين نتايج،

طرف ديگر آنها يافتند كه هر اندازه كاركنان درك

 Mirhashemiدر پژوهش خود با استفاده از پرسشنامه با

بيشتری نسبت به اهداف و راهبردهای سازمانی خود

بررسی  234عضو هيئت علمی تمام وقت و نيمه وقت 4

داشته باشند و در فعاليتهای سازمانی درگير شوند

واحد دانشگاه آزاد اسالمی كه با روش تصادفی چند

بدبينی آنان نسبت به سازمان كاهش قابل توجهی خواهد

مرحلهای انتخاب شده بودند به اين نتيجه میرسد كه

يافت .از آنجا كه امروزه مشخص گرديده درگيری شغلی

ميان برخی از ويژگیهای جمعيت شناختی همچون

كاركنان شالوده اساسی در عملكرد سازمانی بهشمار

جنسيت ،سابقهی كار و تحصيالت آزمودنیها با سطح

میرود ( )24، 20میتوان اينگونه استنتاج نمود

درگيری شغلی در سازمان رابطهی معنادار و مثبت آماری

سازگاری راهبردی با بهبود سطح درگيری شغلی در

وجود دارد؛ كه اين موضوع در اين پژوهش مشاهده نشد

كاركنان سبب افزايش عملكرد سازمانی خواهد شد كه با

( .)34اختالف نتيجه با پژوهش مذكور را میتوان بهعلت
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مطالعه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد انجام شده

بخشهای بيمارستان ،عدم امكان ارائه مستقيم

است كه اين موضوع میتواند بر نتايج حاصله تأثير

پرسشنامهها به كاركنان برخی از بخشهای بيمارستان

بگذارد .با اين وجود نتايج مطالعهی پيش رو نشان داد

و مشكالت ناشی از بديع بودن موضوع تحقيق از قبيل

كاركنان اداری و مالی و كاركنان با وضعيت استخدام

كمبود منابع نظری ،امكان دستيابی پژوهشگران به نتايج

رسمی در بيمارستان دارای سطح پايينتری از درگيری

دقيقتر را محدود كرده است .اميد است اين پژوهش

شغلی در سازمان میباشند.

زمينهی و پايهای را جهت مطالعات مشابه در عرصه
بهداشت و درمان را فراهم سازد.

نتيجهگيری
با توجه به يافتههای پژوهش بهنظر میرسد كه افزايش
سطح سازگاری راهبردی در سازمان ،بهبود وضعيت
درگيری شغلی را در كاركنان در پی دارد .لذا با توجه به
اهميت متغير سازگاری راهبردی و نقش آن در درگيری
شغلی كاركنان و بهبود عملكرد سازمانی پيشنهاد
میگردد:

 هدفها بهنحوی تعيين گردند كه كاركنان احتمالتحقق آن را باتوجه به شرايط و مقتضيات فردی و محيطی
پذيرا باشند.

 تدوين راهبردها عملی و رهنمون كننده جهت هدايتكاركنان برای تحقق اهداف با مشاركت كاركنان مخصوصاً
در تبيين اهداف بخش در راستای اهداف سازمان صورت
گيرد.

 اطالع رسانی دقيق و شفاف به پرسنل در جهت آشنايیآنها با اهداف كالن و اهداف خرد بيمارستان انجام شود.

 سازوكارهايی مانند ،مشاركت در هدفگذاری  -ايجادهدفهای چالش برانگيز – در تعيين هدف مورد استفاده
قرار گيرد.
محدودیتهاي پژهش
با وجود اينكه اين مطالعه برای اولين بار در كشور
ايران و مخصوصاً در بخش بهداشت و درمان صورت
پذيرفته است ،موانعی مانند عدم دسترسی به منابع
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Abstract
Background: Hospitals are as the most expensive health care centers, and they take most of
the health budget, on the other hand they have largest number of educated personnel. Therefore, considering variables that affecting the performance of the hospitals employees is important. This study has been designed and implemented to determine The Relationship between "strategic alignment and "employee engagement" of HashemiNejad Hospital in Tehran.
Methods: This Research is a correlation study. Population included 424 staff of nursing, administrative (human resource and finance) as well as auxiliary and paramedical, which a sample size of 202 was calculated. Samples selected randomly in proportion to the number of people in each class. A questionnaire was applied to collect data. Finally Data were analyzed using
descriptive statistics including tables, comparative analysis, Pearson correlation, and Multiple
Regression.
Results: Based on results Mean ± SD scores for the strategic alignment 31.90±4.47 from 40
and Mean ± SD score for employee engagement 54.19±7.34 of 70 was calculated. The findings
of liner regression analysis indicated that strategic alignment can be a predictor of employee
engagement (P-value=0.01, r=0.64).
Conclusion: Strategic alignment is one of the effective factors in Employee engagement. Goal
setting according to demographic and environmental conditions, prepare strategies to guide
employees for achieve the goals, collaborative goal setting and accurate and clear information
to employees are as effective methods for improving strategic alignment and then employee
engagement.
Keywords: Strategic Alignment, Employee Engagement, Hospital
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