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های   سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستانرابطه جوّ
  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

  
  3یبهناز کرمان -2یقیشهرام توف -1یی بهرام دلگشا

  چکیده
وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی،  :مقدمه

 عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز باعث افزایش چشمگیر
عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و . دستیابی به اهداف فردی خواهد شد

سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتایج، ترک خدمت، غیبت زیاد، بی میلی به ماندن در سازمان، کاهش 
بنابراین تعهد به سازمان در کارکنان بیمارستان که در راستای . ماد مشتریان و کاهش درآمد می باشداعت

  گام بر می دارند اهمیت ویژه ای پیدا  " سالمت انسانهایحفظ، بازگشت و ارتقا"تولید محصولی بنام 
که یک  یران بودمد هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و. می کند

  .سازمان دیگر متمایز می سازد سازمان را از
جامعه پژوهش کلیه مـدیران و کارکنـان      . این پژوهش به روش مقطعی انجام شده است        :روش پژوهش 

بـوده  ) اکباتان، بعثت، فرشچیان و مباشر کاشـانی      (بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان        
دامنه زمانی پژوهش   .  نفر محاسبه گردید   137ه از فرمول نمونه گیری تصادفی       تعداد نمونه با استفاد   . است

داده ها با استفاده از سه پرسشنامه تعهد سازمانی، جو سازمانی و            .  بوده است  1387 و بهار    1386اسفندماه  
ویژگیهای فردی جمع آوری شده و با استفاده از آزمون هـای ضـریب همبـستگی گـشتاوری پیرسـون و                     

  . است تحلیل شدهANOVA، آزمون کای دو، رگرسیون چند متغیره، آزمون tآزمون 
  از  بـین    . داری بـر تعهـد سـازمانی کارکنـان و مـدیران دارد            ی   مثبـت و معنـ     تـأثیر جو سازمانی    :ها  یافته

پویـایی رابطـه     لفه های جو سازمانی، روحیه گروهی، صمیمیت، عالقمندی، مالحظـه گـری و نفـوذ و               ؤم
کلیـه ابعـاد تعهـد      . معنی داری با تعهد سازمانی دارنـد       کید بر تولید رابطه معکوس و     أت مزاحمت و  مثبت و 

  .داری با جو سازمانی دارندی معن  ونیز رابطه مثبت) عاطفی، مستمر و هنجاری(سازمانی 
افزایش تعهد کارکنان   بر اساس یافته های پژوهش حاضر، بهبود در جو سازمانی می تواند باعث               :گیری  نتیجه

 .ها و مزایای رقابتی سازمان گردد سازمان شود و می تواند پیوسته منجر به حفظ توانایی  مدیران بهو
   بیمارستان؛ جو سازمانی؛تعهد سازمانی :ها کلید واژه
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  مقدمه
نیـروی   .)1( کارکنان ارزشـمندترین دارایـی مـا هـستند      

انسانی است که با برخورد مناسب می تواند مثبت و در جهت            
، در خـالف جهـت      ف سازمان و یا در صورت عدم هدایت       اهدا

 نیـروی   از ایـن رو شـناخت رفتـار       . اهداف سازمان گام بردارد   
البتــه ایــن . )2(ر مــدیریت اهمیــت ویــژه ای دارد انــسانی د

شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفا نگهداشتن افـراد در           
سازمان نیـست بلکـه جـوش دادن آنهـا بـا سـازمان و ایجـاد                 

چـه بـسا افـرادی کـه        . همبستگی متقابل فرد و سازمان است     
ا اجبار است سازمان می مانند ولی عامل ماندن آنهسال ها در 

و در این صورت نه تنها باری از دوش سـازمان برنمـی دارنـد               
  گینی بـر دوش سـازمان   بلکه اگر فرصت پیـدا کننـد بـار سـن        

پس برای افزایش روحیـه و رضـایت شـغلی و           . )3(می گذارند 
تعهد سازمانی کارکنان الزم است به برطرف ساختن نیازهای         

می توانند امکان    نیتنها مدیرا . حیط کار توجه کنیم   آنان در م  
برطرف کردن نیازهـای مرتبـه هـای بـاالی کارکنـان تحـت               

فــضای (نظــارت حــوزه را فــراهم ســازند کــه فــضای روانــی  
  .)4(وجود آورده باشند  سازمان بمناسب را درون) سازمانی

، مولـد دارایـی هـای نامـشهود         تعهد کارکنان به سازمان   
هــم ، تعهــد ســازمانی بخــش مدر ســالهای اخیــر. )5(اســت 

 زیرا ارتباط آن  .مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است      
ا و پـژوهش هـ    ) 6(زندگی سازمان اثبات شده است      با کیفیت   

ثر در  ؤ، یک نیروی قوی و م     نشان داده است که تعهد کارکنان     
تعهد سازمانی یک نگرش درباره     . )7(موفقیت سازمان هاست    

ستمر است که به    وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند م       
واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه بـه افـراد           

   .)8(سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند 
د در سازمان به نوع شخصیت فرد، نقش        شیوه عملکرد فر  

شـرایط سـازمانی     نیز موقعیـت و    ه دارد و  عهد سازمانی که بر  
، فرهنگ، ن محیطعنواه این موقعیت یا شرایط ب. بستگی دارد 

 ته است احساس، آهنگ و یا جو مورد مطالعه و توجه قرار گرف          
جو به مجموعه ای از ویژگیهایی اطـالق مـی شـود کـه              .  )9(

 همچنان که   .ا از سازمان دیگر متمایز می سازد      یک سازمان ر  
، جـو نیـز بـه       به خصوصیات اساسی فرد اشاره دارد     شخصیت  

نظر به اینکه   . )10(  شود ویژگیهای پایدار سازمانها مربوط می    

، عاد و جای جای سـازمان جریـان دارد        جو سازمانی در همه اب    
، رفتـار   گذاری در سـلوک و حالـت  اعـضا         تأثیربنابراین ضمن   

 قـرار   تـأثیر سازمانی از جمله تعهد سازمانی آنها را نیز تحـت           
ات می تواند موجب انگیزش و یا ضعف آن         تأثیراین  . می دهد 

  ملکــرد نیــروی انــسانی نقــش در عشــود کــه در هــر صــورت 
، گذاری در سلوک و حالت اعضا     تأثیر  بنابراین ضمن  .می بندد 

کـارایی و   .  قرار می دهـد    تأثیرها را نیز تحت     رفتار سازمانی آن  
توسعه سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیـروی انـسانی      

  .)11(بستگی دارد 
، کـه نیـروی انـسانی کارآمـد     بطور کلی می تـوان گفـت        

اخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سـازمانهای دیگـر      ش
متعهد، وجهـه سـازمان را در   انسانی  نیروی    وجود ).12( است

اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان            
، بنـابراین کارکنـان متخـصص، وفـادار        .)13(م می کنـد     فراه

وی، ســازگار بــا ارزشــها و اهــداف ســازمانی، دارای انگیــزه قــ
، از نیازهای اصـلی     عهد به حفظ عضویت سازمانی    متمایل و مت  

 زیـرا سـازمان بـه       .و بسیار ضروری هـر سـازمانی مـی باشـد          
کارکنانی نیازمنـد اسـت کـه فراتـر از شـرح وظـایف مقـرر و                

وجود چنین نیروهـایی    . معمول خود به کار و فعالیت بپردازند      
باعـث  خیر و جابجـایی،     أدر هر سازمان ضمن کاهش غیبت، ت      

افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نـشاط روحـی کارکنـان و           
تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دسـتیابی بـه اهـداف             

، عدم احساس تعهد و تعهـد سـطح پـایین         . فردی خواهد شد  
؛ تـرک   نتایج منفـی را بـرای فـرد و سـازمان بـه دنبـال دارد               

، کـاهش    به مانـدن در سـازمان      ، بی میلی  خدمت، غیبت زیاد  
. اهش درآمد از جملـه نتـایج مـی باشـد          ک  مشتریان و  اعتماد

شواهد موجود حاکی از آن است کـه افـراد ناراضـی، سـازمان            
. )14(خود را ترک می کنند و نیز بیشتر اسـتعفا مـی دهنـد               

ارزیابی های علمی در محیط کـار در دانـشگاه بـه دو نگـرش               
درگیــری شــغلی و تعهــد : دگــسترده کــاری دســت یافتــه انــ

بی از انگیزش افراد    این دو نگرش شاخص های مناس     . نیسازما
  .)15(می آورند  در کار فراهم

، موفقیت سازمان ها و محیط      به عقیده هرسی و بالنچارد    
های کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منـابع نیـروی            

پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی اسـت کـه بـه              انسانی بر 
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ن، مدیران و دست انـدرکاران امـور        گونه ای فزاینده سرپرستا   
بـدون شـک    . به خـود مـشغول کـرده اسـت        کار و سازمان را     

  ،  آن مـی کوشـیم کـاری را انجـام دهـیم            شرایطی نیز کـه در    
. ی و سرعت کوشش هایمـان اثـر بگـذارد         می تواند بر کارآمد   

زمانی کـه بـه انجـام دادن کـاری مـشغول هـستیم، محـیط                
ثر ؤما برای انجـام دادن آن مـ       بالفصل به اندازه توانایی واقعی      

در میان عواملی که می توانند رفتار کارکنـان را تحـت            . است
 قرار دهند، شرایط فیزیکی محـیط کـار بـارزتر از همـه              تأثیر

، نتـایج اجـرای برنامـه هـای پژوهـشی           با این حال  . عوامل اند 
، 1927شرکت وسترن الکتریک در کارخانه هـاتورن در سـال    

زینی بـه ورای    از موضوع گزینش و جـایگ     توجه روانشناسان را    
. یزش و روحیات انسانی توسـعه داد      ، انگ مسائل پیچیده روابط  

یافته های حاصل از ایـن مطالعـات معلـوم کـرد کـه شـرایط                
اجتماعی و روان شناختی محیط کـار بـه مراتـب مهـم تـر از                

 اجرا مـی شـود    شرایط فیزیکی است که تحت آن شرایط، کار         
)16(.  

 تـوان گفـت تعهـد       یوهش های پیشین، م   با توجه به پژ   
 تـأثیر سازمانی و جو سازمانی بر متغیرهای سازمانی بـسیاری          

  .می باشندپذیر تأثیر  برخی نیز ذارند و ازمی گ
 معکـوس آن    تـأثیر ات تعهد سازمانی می توان به       تأثیراز  

 تـأثیر و ) 15( تاخیر  ،)18,17(، غیبت   )17,15(بر ترک شغل    
، افزایش چـشمگیر عملکـرد      )18(مثبت آن بر رضایت شغلی      

همچنین تعهـد  .  اشاره کرد)17-19(شغلی و پیشرفت شغلی     
، تغییـر    )20(سازمانی با عـواملی همچـون عـدالت سـازمانی           

ــازمانی  ــری  ) 7(س ــبک رهب ــل دارد  )21(و س ــه متقاب        .رابط
عالوه با گسترش و افـزایش انگیـزه و مـشارکت سـازمانی،             ه  ب

علق، تعهد و وفاق سـازمانی فزونـی        میزان تالشها و احساس ت    
  .)20,19(می گیرد 

 ،)22 (جو سازمانی نیز با عوامل بسیاری از جمله عملکرد      
، کــاهش )24(ســبک رهبــری  ،)23(بهــره وری و اثربخــشی 

 یادگیری سـازمانی   و) 27,26(، رضایت شغلی    )25(جابجایی  
  .مرتبط است )28(

یژه بـو اهمیت این دو موضوع را بیش از پیش         موارد فوق   
 اداره کـردن بیمارسـتان    زیـرا   . در بیمارستان نمایان می سازد    

در ارکنان پزشکی و پرستاری هـم هـست و        شامل مشارکت ک  

بسیاری مواقع کارکنان پزشکی بسیاری از تصمیم گیری های         
حیاتی درباره سیاست عملیاتی را اتخـاذ مـی کننـد کـه بـاال               

 مـؤثر ی تواند تصمیمات مبودن تعهد آنها به سازمان در اتخاذ        
اهمیـت دو  ثر بـر آن  ؤو عوامـل مـ  لـذا تعهـد سـازمانی       . باشد

. سـازمانی اسـت    ثر، جو ؤیکی از این عوامل م    . چندان می یابد  
جو سازمانی نامناسب مـی توانـد بخـش عظیمـی از سـرمایه              
سازمان و تالش های کارکنان شایسته را جهت دسـتیابی بـه            

 با توجه به ایـن      لذا .)29( بهره وری سازمانی ضایع کند       سطح
رابطـه بـین جـو       تعیـین  هدف کلی    باحاضر   پژوهش،  مطالب

سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان هـای          
  .شگاه علوم پزشکی همدان انجام شدآموزشی دان

  
  روش تحقیق

 و بهـار    1386این پژوهش به روش مقطعی در زمـستان         
یران و جامعــه پــژوهش کلیــه مــد.  انجــام شــده اســت1387

کارکنان بیمارسـتان هـای آموزشـی دانـشگاه علـوم پزشـکی             
بـوده  ) رشـچیان و مباشـر کاشـانی      اکباتان، بعثـت، ف   (همدان  

پرسشنامه . دآوری داده ها پرسشنامه بوده است     ابزار گر . است
، پرســشنامه تعهــد توصــیف جــو ســازمانی هــالپین و کرافــت

 پرســشنامه ویژگــی هــای فــردی ســازمانی مــی یــر و آلــن و
، رسـته فعالیـت،     هـل، سـن، تحـصیالت     أنسیت، وضعیت ت  ج(

، وضعیت استخدامی، کار شیفتی، میـزان حقـوق و          کارسابقه  
نظـر و   که روایی آنهـا توسـط اسـاتید صـاحب    ) سطح فعالیت 

 نمونـه کـه     15پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ         
. صادفی از جامعه انتخاب شده بودند، محاسبه گردید      بصورت ت 

: تتیجه بررسی برای پرسشنامه ها بـه شـرح زیـر بـوده اسـ              ن
 823/0 و   684/0،  789/0پرسشنامه تعهد سازمانی با ضرایب      

. های تعهد عاطفی، هنجاری و مـستمر      به ترتیب برای پایایی     
ضریب پایایی شاخص های جو سازمانی نیز برای فاکتورهـای          

، مزاحمـت، عالقمنـدی، صـمیمیت، مالحظـه         روحیه گروهی 
: عبارت است از  فاصله گیری و تاکید بر تولید به ترتیب         گری،  
و  857/0 و 856/0،  822/0،  835/0،  851/0،  824/0،  814/0

  . است837/0ضریب پایایی کل نیز 
در پرسشنامه های تعهد و جو سـازمانی از مقیـاس پـنج             

جـو سـازمانی در ایـن       . درجه ای لیکرت استفاده شـده اسـت       
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   درصد95 اطمینان ضریب*. می باشد160 و حداکثر نمره جو سازمانی120 حداکثر نمره تعهد سازمانی -1
  درصد99ضریب اطمینان  ** 

روهــی، مزاحمــت، روحیــه گ: لفــهؤپــژوهش شــامل هــشت م
صمیمیت، عالقمندی، مالحظه گری، فاصـله گیـری، نفـوذ و           
پویایی و تاکید بر تولید می باشد و تعهد سـازمانی نیـز دارای         

  .عهد عاطفی، مستمر و هنجاری استسه بعد ت
تعداد نمونه با اسـتفاده از فرمـول نمونـه گیـری جامعـه              

عیار، برای محاسبه انحراف م   .  نفر محاسبه گردید   137محدود  
 پرسـشنامه در بیمارسـتان اکباتـان توزیـع و جمـع       15تعداد  

 انحـراف   d=16/0 و   8615/11آوری شد و انحراف معیار آنهـا        
نرخ .  معیار محاسبه شد و در فرمول حجم نمونه استفاده شد         

 پرسشنامه  112بوده است و    %  75/81بازگشت پرسشنامه ها    
بـا اسـتفاده از   داده ها . از سوی کارکنان و مدیران تکمیل شد    

، کای دو،   tآزمون های ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون،       
 ANOVAرگرســیون تــک متغیــره وچنــد متغیــره، آزمــون 

   .تحلیل شده اند
  

   ها یافته
 6/37رکت کننده در ایـن پـژوهش        میانگین سن افراد ش   

میـانگین سـابقه کـار      . متاهل بودند % 6/86مرد و   % 4/46. بود
آنـان مـدرک لیـسانس      % 70دود   سال بـود و حـ      8/14آن ها   
به ترتیب دارای مدرک    % 5/4 و% 4/5،  %7/10،  %8/9. داشتند
% 60بـیش از    . ، فوق دیپلم، فوق لیسانس و دکترا بودند       دیپلم

، %2/15،  %9/8. افراد در قسمت درمانی مشغول فعالیت بودند      
. ت مدیریتی، مالی و اداری داشتند     نیز به ترتیب فعالی   % 3/14

پیمانی و % 17، د افراد استخدام رسمی بودندص در70بیش از 
. کار شیفتی داشتند  % 4/46. قراردادی مشغول کار بودند   % 10

حقــوق % 38تومــان و  هــزار 200-400حقــوق % 55حــدود 
، میانی و کارکنان به ترتیب      مدیران ارشد .  داشتند 600-400
 .را تشکیل می دهند   ها  از نمونه   % 61/61و  % 25/31،  14/7%

 به ترتیب آمـار توصـیفی و رتبـه بنـدی            2 و   1ه  جداول شمار 
. می دهند  مانی و تعهد سازمانی را نشان     شاخص های جو ساز   

 نمـره جـو      و میـانگین   48/78میانگین نمره تعهـد سـازمانی       
   .1 می باشد35/109سازمانی 

  
  
  

  آمار توصیفی شاخص های جو سازمانی: 1جدول 
  

 میانگین حداکثر حداقل رتبه شاخص ها
 26/16 20 4 1 گروهیروحیه 

 29/15 20 7 3 مزاحمت
 46/15 20 6 2 عالقمندی
 11/14 20 1 4 صمیمیت

 57/12 20 4 5 مالحظه گری
 04/12 19 6 6 فاصله گیری
 52/11 19 4 8 نفوذ و پویایی
 98/11 20 2 7 تاکید بر تولید
 35/109 136 81 - جو سازمانی

  

  انیآمار توصیفی ابعاد تعهد سازم: 2جدول 
  

 میانگین حداکثر حداقل رتبه ابعاد تعهد

 18/27 38 8 1 عاطفی
 99/25 35 14 2 مستمر
 31/25 35 13 3 هنجاری

 48/78 101 45  تعهدسازمانی

 تـأثیر  نیز نشان می دهند که جو سازمانی         4 و   3جداول  
. داری بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دارد       ی  مثبت و معن  

روحیـه گروهـی، مزاحمـت،      (ازمانی  کلیه متغیرهـای جـو سـ      
کیـد  ، مالحظه گری، نفوذ و پویایی و تأ       صمیمیت، عالقمندی 

بجز فاصله گیری با تعهد سازمانی رابطه معنی داری ) بر تولید 
کلیه روابط هم بجز رابطه مزاحمت و تاکیـد بـر تولیـد             . دارند

کلیـه ابعـاد    . مثبت است و این دو رابطه معکـوس مـی باشـد           
بـا جـو    )  هنجـاری  ابعاد عاطفی، مستمر و   (نیز  تعهد سازمانی   
  . هستندسازمانی مرتبط

  

  سازمانی  جو سازمانی و میزان همبستگی ابعاد تعهد: 3جدول 
  

 ضریب همبستگی p-value تعهد سازمانی

 408/0٭٭  000/0 تعهد عاطفی

 205/0٭    030/0 تعهد مستمر

 439/0٭٭  000/0 تعهد هنجاری

 455/0٭٭  000/0 تعهد سازمانی
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  سازمانی تعهد سازمانی با لفه های جوؤمیزان همبستگی م: 4جدول 
  

ضریب همبستگی  p-value لفه های جو سازمانیؤم

 425/0٭ 000/0 روحیه گروهی

 -227/0٭٭ 016/0 مزاحمت

 463/0٭٭  000/0 عالقمندی

 407/0٭٭  000/0 صمیمیت

 287/0٭٭  002/0 مالحظه گری

 0062/0 519/0 فاصله گیری

 291/0٭٭  002/0 نفوذ و پویایی

 -366/0٭٭  000/0 تاکید بر تولید

  
  بحث 

 هـر دو    و جـو سـازمانی    در این پژوهش تعهـد سـازمانی        
 از  .وضعیت متوسطی داشته و نیاز بـه اصـالح و بهبـود دارنـد             

قرار دادن زیر تستهای هشتگانه و انواع ششگانه جو سـازمانی           
   )بــسته ســتانه، پدرانــه وشــده، دوبــاز، خــودگردان، کنتــرل(

می توان به خصوصیاتی دست یافت که نمایـانگر تفـاوت جـو             
  .سازمانی در هر یک از این زیرتستها می باشد

ران مدی   نیز نشان می دهد، کارکنان و1همانطور که جدول 
سـازمان خـود را ایـن چنـین       مطالعـه جـو    بیمارستانهای مـورد  

 پـایین،   مـت نـسبتاً   روحیه گروهـی بـاال، مزاح     : گزارش کرده اند  
،  پـایین  ت متوسط، مالحظه گری نـسبتاً     عالقمندی باال، صمیمی  

.  زیاد، نفوذ و پویایی کم، تاکید بر تولید زیـاد          فاصله گیری نسبتاً  
چهار زیر تست مربوط به خصوصیات کارکنان بیانگر جو بـاز در            

اما چهار زیر تستی که مربوط به روابط مدیر بـا           . سازمان هستند 
  .ست، نشان دهنده جو بسته استکارکنان ا

نتایج بیانگر وضـعیت نـسبتا مطلـوبی در زیـر تـست هـای         
 امـا در مـورد رفتـار        .مربوط به خصوصیات کارکنـان مـی باشـد        

مدیران نیاز به اصالحات و اقـدامات جـدی رفتـار آنهـا در برابـر                
زیرا با توجه به نتیجه تحقیقات انجام       . کارکنان احساس می شود   

ل یـ از دال . رین نقـش را در جـو سـازمان دارد         شده، مـدیر بیـشت    
  : توان اشاره کردیر میج به موارد زین نتای بدست آمدن ایاحتمال

  عملکــرد مــدیران   پــایین بــودن نفــوذ و پویــایی وعلــت
 تواند نداشتن انگیزه آنان برای به زحمت انـداختن خـود،            یم

 زیرا. الگو قرار دادن خود باشد  کمک به کارکنان، تالش زیاد و     
عالوه مدیران در   نمی شود و ب    به عملکرد مدیران  ی  توجه زیاد 

دادن انگیزه به کارکنان از     . سازمان به سرعت تغییر می کنند     
سوی مدیریت و توجه وی به افراد نقـش مهمـی در عالقـه و               
تعهد به سازمان خواهد داشت و باعث می شود توانـایی هـای         

ولـی مـدیر    . یابـد بالقوه آنها افزایش یابد و عملکردشان ارتقـا         
   تـأثیر زمانی می توانـد بـه کارکنـان انگیـزه دهـد کـه اول از                 

  نگرش های کارکنان همچون رضایت شغلی، تعهـد سـازمانی          
بر عملکرد سـازمان آگـاه باشـد و دوم اینکـه خـود بایـد                ... و  

  .انگیزه داشته باشد تا بتواند انگیزه دهد
ــه مــدیریت بیمارســتا  از  ــوان ب  ن ودیگــر دالیــل مــی ت

ـ     .  اشاره کرد  یتحصیالت و  وسـیله یـک    ه  مـدیریت مناسـب ب
مــدیر بیمارســتان آمــوزش دیــده و کــارآزموده بــر کارآمــدی 

از آنجا که اغلب مـدیران در       . وکارسازی بیمارستان می افزاید   
رشته های تحصیلی به جز مدیریت تحصیل کرده اند، اولویت          

ی استفاده از مدیران دارای تحصیالت مرتبط است ولی برگزار        
 زیـرا   .دوره های آموزشی می تواند در این امر راهگـشا باشـد           

آگاهی از نگرش های کارکنان از جمله تعهد آنان و آگـاهی از          
 بـر آنهـا مـی توانـد نقـش          مؤثرجو حاکم بر سازمان و عوامل       

البتـه دوره هـای     . ثری در بهبود جو بیمارستان ها ایفا کند       ؤم
 دیـد صـحیحی      باشـد کـه    مـؤثر آموزشی هم زمانی می تواند      

تالشی هدفمند برای تغییر رفتار و اصـالح        (نسبت به آموزش    
، مـدیران بایـد     وجود داشته باشـد   ) تعالی و موفقیت  در جهت   

زایش تعهـد ســازمانی  عالقمنـد بـه تغییـر جــو سـازمان و افـ     
، نیاز به تغییر را احساس کنند، الگوی ذهنی و          کارکنان باشند 

زه هـم بـرای ایـن کـار         زاویه نگاهشان را تغییر دهنـد و انگیـ        
الزم به ذکر است افرادی که در زمـان مناسـب           . داشته باشند 

مسائل الزم را آموزش دیده انـد مـی تواننـد بـا دیـد بـازتری              
تجربه کسب کننـد و در حـل مـسائل سـازمانی، ایجـاد جـو                

  . باشندمؤثرمطلوب و افزایش تعهد سازمانی کارکنان 
، ورد مطالعـه  نی در بیمارسـتان هـای مـ       سازمانمره تعهد   

تعهد سازمانی متوسط کارکنان و مدیران به سازمان را نـشان           
 آمده است تعهد عـاطفی    2می دهد و همانگونه که در جدول        
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هنجاری کمترین نمره   در بین کارکنان بیشترین نمره و تعهد        
ـ  سازمان می مانن   عبارتی کارکنان در  ه  ب. را داشته اند   ه بـه   د ن

سـازمان  ننـد کـه بایـد در      ی ک م این دلیل که احساس تکلیف    
؛ بلکه به این علـت کـه بـه سـازمان احـساس تعلـق و                 بمانند

ـ . ز ادامه عضویت در آن لذت می برند       وابستگی می کند و ا     ه ب
مایل به حفـظ عـضویت در      به طور قلبی و باطنی      عبارتی فرد   

ــه ادامــه فعالیــت در ســازمان هــم  . ســازمان اســت تمایــل ب
ینـه هـای مـرتبط بـه        تاحدودی مرتبط با تشخیص فرد از هز      

ترک سازمان است و تعهد مـستمر رتبـه دوم را در بـین سـه                
هنجاری در اولویت آخر قـرار      جزء تعهد سازمانی دارد و تعهد       

 حـل   یشتر برا ی ب ییش علم و توانا   یق افزا یآموزش از طر   .دارد
 توانـد تعهـد کارکنـان بـه سـازمان را            یط کار مـ   یمسائل مح 

 بیـشتر بـه شایـستگی و        ن اگـر مـدیران    یهمچن. ش دهد یافزا
لیاقت کارکنان در واگذاری وظایف به آنها توجه داشته باشند          
و توانایی و استعداد آنان را شناسایی کرده و بکار گیرند، ایـن             
امر موجب تمایل بیشتر برای یادگیری، پیشرفت و شرکت در          
دوره های آموزشی نیز خواهد شد و کارکنان بـه دوره هـا بـه           

 یابیـ  در ارز  ثرؤمـ   صـرفاً  یه ا ألجبار و مـس   دید یک تکلیف و ا    
 صـرف شـده     ینـه هـا   ی کننـد و در برابـر هز       یساالنه نگاه نم  

 در غیر این صورت کارکنان مـاهر و .  شودیشتر م ی ب یاثربخش
تعهد آنها به سازمان و انگیـزه آنـان       شایسته سرخورده شده و   

  .فعالیت در سازمان کاهش می یابد برای تالش و
مـشارکت   ران از نظـرات و    ی اسـتفاده مـد    ل عدم یگر دال یاز د 
این موجب کاهش بازدهی تصمیمات   است و درگیر با کار   کارکنان

  .  خواهد شد وبالعکسیاقدامات و همچنین تعهد سازمان و
بنابراین تالش برای بهبود جـو سـازمانی مـی توانـد یـک              

سته  لذا شای  .استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی باشد      
ورهای آن، در   سازمانی و فاکت   ن با شناخت کامل جو    است مدیرا 

آنهـا  . د تالش نمایند  سازمانی کارکنان خو   جهت باال بردن تعهد   
مثبت و محیطی مطلوب برای کارکنان، می تواننـد          با ایجاد جو  

، تـالش   حساس تکلیف برای مانـدن در سـازمان       باعث افزایش ا  
تگی دلبـس  و) تعهـد هنجـاری   (به اهداف سازمان    برای رسیدن   

تعهـد  (سـازمان     و عاطفی و لذت بـردن از مانـدن در          احساسی
   تغییــر از مــن آغــاز "بعــالوه چــون. در آنــان شــوند) عــاطفی
شایسته است مدیر با هدفهای سازمان آشنا باشـد و          . "می شود 

به تعهدات خود در قبال رسیدن به هـدفهای سـازمانی پایبنـد             
د و با رفتـار خـود       باشد تا بتواند الگویی برای سایر کارکنان باش       

  . و ایجاد انگیزه کنددر کارکنان نفوذ
محـیط هـایی چـون کارخانـه هـا،            پیشین در  پژوهشهای

 در محیطی    این پژوهش  اما .شرکتها انجام شده است    مدارس و 
یعنـی حـوزه     شـرایط خـاص خـود      ها با سازمان سایر متفاوت از 
هـای  مهمتـرین تفاوت   جام شده اسـت کـه از      درمان ان  بهداشت و 

 تریان خـاص آن اسـت کـه تعهـد         سایر سازمانها مش    آن با  مهم
ـ . اهمیت بیشتری می یابد     سـازمانی فاکتورهـای    عـالوه جـو   ه  ب

ایـن    تعـدادی از   هر پـژوهش  می گیرد که در      بر مختلفی را در  
 کلیـه پژوهـشها     بررسی قرار گرفتـه اسـت ولـی        موردفاکتورها  
 .اندکردهیید أترا بین این دو عامل  داری رابطه معن

هایی وزی و پیـشوا پژوهـش     مهار، میرهاشمی، نـور   توران،  
نتایج، حاکی  . مشابه را در مدارس و دانشگاه ها انجام داده اند         

از ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مرتبط بـا محـیط           
داری بـین جـو     ی  کار با تعهـد سـازمانی اسـت و رابطـه معنـ            

ت و  اسـتوار  .)30,17,16,6 (تعهد سـازمانی اسـت     سازمانی و 
ــاران در م ــدی ؤهمک ــسات تولی ــام داده و  و پژ،س ــشی انج ه

فاکتورهای جو را استقالل، همبستگی، اعتماد، فشار، حمایت،        
لی در نهایت وجـود     شناخت، عدالت و نوآوری در نظر گرفته و       

  .)25( یید کرده اندأرابطه را ت
اسکات، در پژوهـشی کـه سـه کارخانـه          مک موری، پیس و   

   انجــام دادنــد بــه همبــستگی لیابــزرگ اتومبیــل ســازی اســترا
. )31(سازمانی دست یافتنـد      سازمانی و جو    بین تعهد  داری  معن

، که قادر به بهبود جو سازمانی است      سازمانی  ن نموده   چیانگ بیا 
 تسای و هوانگ .)32 (می تواند تعهد سازمانی افراد را بهبود دهد    

در رابطه بین جو اخالقی موجود در سازمان و تعهد سـازمانی را             
  ).33( یید کرده اندأ توانیپرستاران تای
 بـه نتـایج زیـر    پژوهش خود در یـک بنـدرگاه     از   چیومی

از متغیرهای جو سـازمانی، درجـه همـدلی         : دست یافته است  
 تـأثیر احتـرام بـه زیردسـتان،        مدیر، ارتباطات میان فـردی و     

   .)34(  دارندداری روی تعهد سازمانیی نمثبت مع
ســازمانی در پــژوهش دکــروز ابعــاد مــورد مطالعــه جــو 

ــدالت،  : عبارتنــد از ــاری، همبــستگی، ع اســتقالل و خودمخت
نوآوری، فشار مصائب و سـختی هـا، بـه رسـمیت شـناختن،              
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 مـدیران   ینتایج پژوهش که رو   . حمایت و پشتیبانی و اعتماد    
ارشد، میانی و اجرایی کارخانه سیمانی در مالزی انجام شـده           

 و جو   ار بین تعهد سازمانی   دی   حاکی از وجود رابطه معن     است
 و   لوسـکوکو    تو در شرکت های تـایوان،      .)35(سازمانی است   

  ).37,36,16( دست یافته اند ی نیز به نتایج مشابهتای
  

  گیری نتیجه
بــر اســاس یافتــه هــای پــژوهش حاضــر، بهبــود در جــو 

سازمانی می تواند باعث افزایش تعهد کارکنان و مـدیران بـه             

 د منجر به حفظ توانایی هـا و مزایـای         سازمان شود و می توان    
 .رقابتی سازمان بطور مستمر گردد

  
  تشکر و قدردانی

الن بیمارستان های وؤو مسدر پایان از کارکنان، مدیران 
در انجام این ما را ، فرشچیان و مباشرکاشانی که اکباتان، بعثت

  .گردد پژوهش صمیمانه یاری نمودند، تشکر و قدردانی می
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The relationship between organizational climate 
and organizational commitment in teaching 
hospitals of Hamedan University of medical 

sciences 
 

B. Delgoshaei1, Sh. Tofighi2, B. Kermani3 
 

Abstract 

Background and Aim: Committed human forces to an organization besides reducing absences, 
delays and displacements, causes a great rise in the operation of the organization, mental freshness of 
the staffs and manifesting both organizational admirable targets and personal goals. Lack of 
commitment or a low-level one leads to negative results for the person and organization; such as 
lapses from duty, absence excisions', unwillingness to stay in organization, deduction in the trust of the 
clients and decrease in income.  Therefore, organizational commitment in the staff of a hospital who 
pace in creating a product named "protection, returning and qualifying human health" appears to be of 
great importance. It is the goal of the ongoing research to study the relationship between the 
organizational climate and the organizational commitment of the staff and the managers which leads to 
distinction between organizations. 
Materials and Methods: This survey is based on a cross-sectional method. The community of the 
research has been the whole managers and the staffs of teaching Hospitals of Hamedan University of 
medical science (Ekbatan, Besat, Farshchian and Mobasher Kashani).The samples were calculated in 
accordance with the coincidentally sampling formula of 137 individuals. Time scope of the research 
has been February up to June of 2008. The data is analyzed upon the tests of moment correlation 
coefficient of Pierson, t test, chi square test, regression and ANOVA test. 

Results: Organizational climate has a positive and meaningful effect on organizational commitment of 
the staffs and managers. Among the compilations of organizational climate, group spirit, intimacy, 
engagement, consideration and thrust has positive effect; and hindrance and production emphasis has 
negative impact on organizational commitment. All dimensions of the organizational commitment 
(affective, continuous and normative) also have positive and meaningful relation with organizational 
commitment. Also among personal characteristics gender, age, record of service, level and field of 
activity are of important relation on organizational commitment. 

Conclusion: Based on the results of the ongoing research, improvement on the organizational climate 
causes a rise in the commitment of the staffs and managers to the organization and also can lead to 
protecting the abilities and continual competing advantages. 
Key Words: Organizational Commitment; Organizational Climate; Hospital 
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