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STRESZCZENIE 

 

Wstęp: Szpitale publiczne stanowią dominującą formę organizacyjno-prawną w ochronie zdrowia w Polsce 

i na świecie. Kultura organizacyjna szpitala to wynik powiązania formalizacji i kreatywności. Z perspektywy 

międzyorganizacyjnego współdziałania kultura organizacyjna stanowi punkt odniesienia w procesie formułowania 

celów i strategii. Jest wzorem oceny, interpretacji i wyboru wspólnych programów działania. A także czynnikiem 

kształtującym zachowanie pracowników zarówno w samej organizacji, jak i relacjach z otoczeniem. Ma znaczenie 

integrujące, prowadząc do ujednolicenia postępowania członków oraz adaptujące w czasie wdrażania nowych 

rozwiązań organizacyjnych.  

Odpowiednia interpretacja kultury organizacyjnej w zarządzaniu publicznym, w tym zarządzaniu ochroną 

zdrowia, oddziałuje na przewidywanie słuszności wprowadzenia i zaakceptowania nowych technologii 

i innowacji, opracowanie wytycznych dotyczących obiegu informacji, zapewnienie spójności działań członków 

organizacji, zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w realizacji projektów własnych oraz kooperacji z innymi 

świadczeniodawcami usług a także wzrost zadowolenia obywateli ze świadczonych usług. W dążeniu 

do oferowania wysokiej jakości świadczeń pomocne są pomiar i ocena wydajności pracy pielęgniarek. 

Poznanie kultury organizacyjnej w kontekście wydajności pracy, w sytuacji wysokiej średniej wieku oraz 

niedoboru kadr pielęgniarskich jest niezbędne, w celu optymalizacji pracy w systemie ochrony zdrowia. Analiza 

dostępnego piśmiennictwa w bazach bibliograficznych PubMed, Scopus, Web of Science wskazuje, że w Polsce 

niewiele jest wiarygodnych doniesień naukowych dotyczących kultury organizacyjnej szpitali i całkowity brak 

na temat wydajności pracy personelu pielęgniarskiego.  

Powyższe uwarunkowania stanowiły przesłankę do oceny kultury organizacyjnej i jej związku 

z wydajnością pracy zespołów pielęgniarskich.    
 

Głównym celem pracy było określenie związku wydajności pracy zespołów pielęgniarskich z kulturą 

organizacyjną. 

Przyjęto główną hipotezę badawczą: kultura organizacyjna ma związek (pozytywny bądź negatywny) 

z wydajnością pracy zespołów pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych. 
 

Materiał i metody: dla potrzeb dysertacji materiał badawczy pochodzi od jednej grupy badanej – pielęgniarek 

zatrudnionych na oddziałach szpitalnych.  
 

Badania przeprowadzono w okresie wrzesień 2016 roku – czerwiec 2018 roku na 47 oddziałach szpitalnych, 

w 8 szpitalach różnych typów, na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego.  Przed badaniami 

właściwymi przeprowadzono w maju 2016 roku badanie pilotażowe wśród pielęgniarek zatrudnionych na oddziale 

pediatrycznym.  

Materiał badawczy:  

 508 kwestionariuszy ankiety dla potrzeb określenia obecnej kultury organizacyjnej, 

 508 kwestionariuszy ankiety dla potrzeb określenia pożądanej kultury organizacyjnej, 

 508 kwestionariuszy ankiety dla potrzeb określenia poziomu wydajności pracy pielęgniarek.  
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Kryterium włączenia do badań: 

 zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki na różnych oddziałach,  

 rok i więcej stażu pracy na stanowisku pielęgniarki,  

 typ szpitala (kliniczny, wojewódzki, miejski/powiatowy). 
 

Kryterium wyłączenia:  

 staż pracy na stanowisku pielęgniarki poniżej 1 roku,  

 pielęgniarka zatrudniona na bloku operacyjnym, OIT, OIOM, SOR. 
 

 

Metody badawcze:  
 

W celu określenia typu kultury organizacyjnej zastosowano: 

 Metoda: sondaż diagnostyczny.  

 Technika: ankieta.  

 Narzędzie: Standaryzowany kwestionariusz Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) autorstwa 

K. Camerona i R. Quinna.  
 

Celem określenia wydajności pracy na stanowiskach pielęgniarskich w szpitalach zastosowano:  

 Metoda: sondaż diagnostyczny.  

 Technika: ankieta.  

 Narzędzie: Standaryzowany kwestionariusz Six Dimension Scale of Nursing Performance (Six-D Scale, 

SDNS) autorstwa P. Schwirian. 
 

Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie (KE-0254/190/2016). Zgodę na prowadzenie badań uzyskano od dyrektorów szpitali, pielęgniarek 

naczelnych, kierowników/ordynatorów oddziałów szpitalnych, pielęgniarek oddziałowych oraz pielęgniarek 

odcinkowych.  
 

Zastosowano następujące procedury statystyczne: test U Manna-Whitneya (ang. Mann-Whitney U test), 

test ANOVA rang Kruskala – Wallisa, współczynnik korelacji rangowej Spearmana (ang. Test of significance for 

Spearman's rank-order correlation coefficient) oraz test chi-kwadrat (ang. Chi-square test). Otrzymane wyniki 

analizy przyjęto za statystycznie istotne przy p<0,05.  

 

 

 

Wyniki: Badane pielęgniarki wskazały, że obecnie najczęściej postrzeganym przez nie, jako dominujący 

typ kultury organizacyjnej był typ hierarchii oraz typ klanu. Preferowanym wybrały kulturę organizacyjną 

typu klan, a następnie typu adhoracja, typu hierarchia, typu rynek. Typ hierarchia wskazany został nieznacznie 

częściej w grupach wiekowych 36-45 lat oraz powyżej 55 lat, niż w grupach wiekowych do 35 lat i 46-55 lat, 

gdzie dominował typ klanu. Wszystkie grupy bez względu na wiek, jako preferowany wybrały typ klanu. 

Pielęgniarki z wykształceniem średnim – liceum medyczne, wyższym – licencjat pielęgniarstwa oraz magister 

pielęgniarstwa oceniły dominujący typ kultury organizacyjnej jako typ hierarchia. Zarówno pielęgniarki 

posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, jak i bez specjalizacji określiły obecną kulturę 
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organizacyjną jako typ hierarchia.  Każda z grup wybrała typ klanu jako preferowany. Grupa pielęgniarek 

ze stażem w zawodzie do 7 lat postrzegała obecną kulturę organizacyjną jako typ klanu, pozostałe grupy 

dostrzegały dominujące cechy charakterystyczne dla kultury typu hierarchia. Pielęgniarki ze stażem pracy 

na danym oddziale do 7 lat oraz powyżej 15 lat oceniły obecną kulturę jako typ klan. Tylko pielęgniarki 

zatrudnione na danym oddziale od 8 do 15 lat postrzegały kulturę organizacyjną jako typ hierarchia. 

Najbardziej pożądaną dla wszystkich pielęgniarek, bez względu na staż pracy w zawodzie czy na danym oddziale, 

była kultura typu klan.  

Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu klinicznym określiły obecną kulturę organizacyjną jako typ klanu, 

natomiast ze szpitala wojewódzkiego jako typ hierarchia. Pielęgniarki ze szpitali miejskich/powiatowych równie 

silnie jak typ hierarchia postrzegały obecny typ kultury organizacyjnej jako typ klan. Jednoznacznie wskazano 

kulturę typu klan jako preferowaną, bez względu na typ szpitala. Na oddziałach zabiegowych obecnie 

dominującym okazał się typ klanu. Cechy kultury organizacyjnej typu hierarchia najsilniej postrzegano 

na oddziałach zabiegowych. Na oddziałach pediatrycznych wyznaczono obecnie dwa dominujące typy kultury 

organizacyjnej: typ klanu i typ hierarchia. Bez względu na miejsce zatrudnienia, postrzegane z poziomu rodzaju 

oddziału (zabiegowe, zachowawcze, pediatryczne) pielęgniarki wyznaczyły pożądaną kulturę organizacyjną typu 

klan. W jednostkach organizacyjnych zatrudniających większą liczbę pielęgniarek częściej dostrzegano cechy 

kultur organizacyjnych typu hierarchia i typu rynek, niż typu klan. Stwierdzono pozytywną korelację liczby łóżek 

na oddziale z kulturą organizacyjną jako typu rynek, zaś z ujemną z kulturą organizacyjną typu klan. 

Wydajność pracy zespołów pielęgniarskich ma istotny związek z kulturą organizacyjną. Obecna kultura 

organizacyjna typu klan determinowała wzrost wskaźnika wydajności pracy w kryterium głównym: przywództwo, 

intensywna/krytyczna opieka, planowanie/ocena opieki, relacje międzyludzkie/ komunikacja w zespole oraz 

profesjonalny rozwój zawodowy. Ujemną korelację stwierdzono pomiędzy kulturą organizacyjną typu hierarchia 

a wszystkimi kryterium głównymi, co oznaczało spadek wydajności pracy we wszystkich organizacjach 

cechujących się kulturą organizacyjną typu hierarchia.  
 

 

Wnioski: Na oddziałach szpitalnych najczęściej postrzeganym, przez pielęgniarki, typem kultury organizacyjnej 

był typ hierarchia, a następnie typ klanu. Bez względu na miejsce zatrudnienia (szpital kliniczny, szpital 

wojewódzki, szpital miejski/powiatowy), rodzaju oddziału (zabiegowe, zachowawcze, pediatryczne), 

grupę wiekową, poziom wykształcenia, posiadanie specjalizacji, staż pracy w zawodzie, staż pracy na danym 

oddziale pielęgniarki wskazały jako pożądaną kulturę organizacyjną typu klan. Wykazano pozytywną korelację 

liczby łóżek na oddziale z występowaniem kultury organizacyjnej typu rynek, zaś ujemną z kulturą organizacyjną 

typu klan. Stwierdzono istotny związek wydajności pracy zespołów pielęgniarskich z kulturą organizacyjną. 

Kultura organizacyjna typu klan determinuje wzrost wskaźnika wydajności pracy pielęgniarek w  kryterium 

głównym: przywództwo, intensywna/krytyczna opieka, planowanie/ocena opieki, relacje międzyludzkie/ 

komunikacja w zespole oraz profesjonalny rozwój zawodowy. Natomiast kultura organizacyjna typu hierarchia 

warunkuje spadek we wszystkich badanych kryteriach wydajności pracy zespołów pielęgniarskich.  


