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 دهیکچ

ترین اجزای نظام سالمت، به دلیل  مواجهله    عنوان یکی از مهم ها به اهداف اساسی هر سازمان است، بیمارستانی بهینه از منابع یکی از  استفاده :مقدمه

هلا را یلاری    تواند در رسیدن به ایلن هلدف بیمارسلتان    وری می ارتقای بهره. باشند ی بهینه از منابع می ها و کمبود منابع، به دنبال استفاده با افزایش هزینه

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط تعهد سازمانی و . هاست ترین عوام  در ارتقای کیفیت خدمات در سازمان تعهد سازمانی یکی از مهم از طرفی. نماید

 .وری انجام گرفت بهره

موزشلی  هلای آ  ی آماری پلژوهش کارکنلان بیمارسلتان    جامعه .ی اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود پژوهش کاربردی، از نظر نحوه :روش بررسی

ابلزار  . نفلر بلود   291ای و حجلم نمونله    گیری تصادفی طبقله  روش نمونه. بیمارستان دولتی و خصوصی بود 8دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشتم  بر 

ضلری    ها از میانگین، انحلراف معیلار،   برای تحلی  داده .بود Allen-Meyer، تعهد سازمانی Goldsmithوری  ی بهره نامه ها، پرسش گردآوری داده

 .همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد

تعهلد  )هلای تعهلد سلازمانی     مؤلفله بلین  . ارتباط معنادار و مثبت وجلود داشلت   t=828/8و  =000/0Pvalueوری با  بین تعهد سازمانی و بهره :ها یافته

 .وری ارتباط معنادار و مثبت وجود داشت و بهره( مستمر، عاطفی و هنجاری

وری و در نتیجله   هلایی بلرای افلزایش بهلره     شان در پی ایجلاد راه  ها با شناخت عوام  مؤثر بر افزایش تعهد کارکنان به سازمان بایستی مدیران بیمارستان :یریگ نتیجه

 .کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران باشند

 ها ها؛ دانشگاه وری؛ تعهد سازمانی؛ بیمارستان بهره :لیدیکهای  واژه
 

 22/7/91: اصالح نهایی   22/8/91: دریافت مقاله

 21/9/91: پذیرش مقاله
 

یتعهدسازمانیورابطه .جوادی مرضیه، جعفری مهرنوش :ارجاع

دانشگاهعلومهایآموزشیوریدرکارکنانبیمارستانبهره
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 مقدمه

 طها توس در کتاب وری برای اولین بار بهره ی ظهور واژه
Quasney (4771 میالدی) چنین  هم. انجام گرفتLittre 

 Early (4344وری را توان تولید کردن و  بهره (میالدی 4889)
 Organizationهای مشترک اروپا سازمان همکاری ،(میالدی

For European Cooperation (OEEC) (4304 میالدی) ،

Davis (4330 میالدی) ،Fabricant (4311 میالدی) ،
Siegel (4371 میالدی )و Somant (4373 میالدی ) همگی
تعریف ( داده) به ورودی( ستانده) وری را نسبت خروجی بهره
 (.4) اند کرده

ترین  ارزش ترین و با عنوان گران از سوی دیگر نیروی انسانی، به
شود، اهمیت نیروی انسالانی   سرمایه و منبع انسانی محسوب می

 سالازمان  عملیالاتی هالر   ی ترین عامال  در زنجیالره   مهمعنوان  به
 
این مقاله حاص  طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت  *

 .باشد آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می و با حمایت معاونت تحقیقات و فن

دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ملدیریت   -2

 تصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانواق

، علوم اجتماعی، دانشلگاه آزاد اسلالمی    ی ، دانشکدهعلوم اجتماعیگروه مربی،  -1
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 و همکار مرضیه جوادی          

هایی که موفقیت  که به اثبات رسیده و سازمانهاست  مدت
 ی توجه به این موضوع را در سرلوحه ،اند گیری داشته چشم

 (.1) اند داده کارهای خویش قرار
وری، در منابع انسانی  های بهره ی حرکت عبارتی بهتر پایه به

وری در هر  نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره
هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته  کشوری به داشتن انسان

توان با  وری را می بهرهGoldsmith دلم اساس بر (.9) است
، کمک، انگیزش، (وضوح) توانایی، شناختصاخشکمک هفت 

 .نجیدسارزیابی، اعتبار و محیط 
هایی که امروزه توجه پژوهشگران و  از طرفی یکی از ضعف

نظران رفتار سازمانی را به خود جلب کرده است، کاهش  صاحب
به معنای وفاداری فرد تعهد سازمانی تنها . تعهد سازمانی است

به سازمان نیست، بلکه فرایندی مستمر است که از طریق آن 
خود را به سازمان، اهداف و  ی کارکنان سازمان عالقه

 .(1)  کنند های آن ابراز می ارزش
ترین مدلی که به تبیین و توضیح تعهد  ترین و شناخته معروف

این . تسا Allen-Meyerپردازد، مدل سه بعدی  سازمانی می
فی، هنجاری طه بعد تعهد عاستم  بر شازمانی را مسمدل تعهد 

های  مؤلفهازمانی و ستعهد  طاما ارتبا. داند تمر میسو م
 ی های تعیین کننده صاخشوری و  آن با بهره ی دهنده کی شت

 .تسنی صخشخوبی م  آن به
وری و  بهره طان دادن ارتباشن صوصها در خ شبرخی پژوه

که  از جمله این. اند ورت گرفتهص شا   دهندهکیشهای ت مؤلفه
کی  شازمانی و ابعاد تسبین تعهد  ش  و همکارانصریفی اش

تمر با سفی، هنجاری و مطتم  بر تعهد عاشم شا دهنده
کی رازی شپز ی درمانی روانشوری در کارکنان مرکز آموز بهره
 (.0) اند معنادار و مثبت یافته طارتبا
نفر از کارکنان  944ای در بین  العهطاعتچی در مسایی و ضر

یدند که بین سکارخانجات مخابراتی ایران به این نتیجه ر
وری و تعهد  انی مؤثر در بهرهستان به عوام  انسرپرس شنگر
تان و تعهد سرپرسبک رهبری ستان و بین سازمانی زیردس
 (.1) مثبت و معنادار وجود دارد ی هطتان رابسازمانی زیردس
یک  شنجستوان با  این دو عام ، می طدقیق از ارتباالع طبا ا

ازمان برآورد کرد، عالوه بر سعیت عام  دیگر را در ضعام  و

تمر، سازمانی مسآن با تعیین این که کدام موارد از تعهد 
توان با انجام  دارند، می طوری ارتبا فی با بهرهطهنجاری و عا

 وری نی بر بهرهازماسای، اثرات تغییر تعهد  های مداخله شپژوه
 .قرار داد شنجسرا مورد ( سو برعک)

تواند به  ود، میش   میصریق حاطی که از این شدان یقیناً
یابی به کیفیت برتر  تسور دظمن ریزی به مدیران در برنامه

 ی تریان و کارکنان و تداوم ارایهشم تر بیشایت ضخدمات، ر
ازمان س ی عهسد و توشوری باال و در نهایت ر خدمات با بهره

تعهد  ی هطر با هدف تعیین رابضحا شرو پژوه از این .کمک کند
وری کارکنان  با بهره شا دهنده  کی شهای ت مؤلفهازمانی و س

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت  بیمارستان
 .برداشتن گامی در این راستا انجام شد

 
 روش بررسی

اجرا  ی نظر نحوهاین پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از 
آماری پژوهش کارکنان  ی جامعه. توصیفی از نوع همبستگی بود

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشتم  بر  بیمارستان
های دولتی  بیمارستان. اند بیمارستان دولتی و خصوصی بوده 8

 مطالعه کاشانی، خورشید، الزهرا، عیسی ابن مریم ومورد 

. مهرگان بودند و سینا سعدی، بهارستان،های خصوصی  بیمارستان
وری  بهره ی نامه آوری اطالعات از پرسش برای جمع
Goldsmith هم استفاده شده ( 7)نصراله پور  که در پژوهش

گویی از خیلی کم تا خیلی زیاد را شام   طیف پاسخاست و 
سوال بود و برای سنجش تعهد سازمانی  11شد و مشتم  بر  می

که در پژوهش  Allen-Meyerتعهد سازمانی  ی نامه از پرسش
 سوال که 91 سلیم اوغلی هم استفاده شده است، شام 

 موافقم را  مخالفم تا کامالً گویی از کامالً طیف پاسخ 
گیری تصادفی  از روش نمونه. گرفت، استفاده شد در بر می

ای در این پژوهش استفاده شد و بر اساس فرمول طبقه
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توان  z2 بوده، 31/4که  30/4ضریب اطمینان  z1پژوهش، 
 ی ضریب همبستگی بین نمره r بود و 481/4که  آزمون

 از فرن431 تعداد. برآورد شده است 1/4 متغیرهاست که حداق 
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      وری در کارکنان تعهد سازمانی و بهره

 

مطالعه شدند که در هر  بیمارستان اصفهان وارد 8کارکنان در 
 ی نامه که پرسش با توجه به این. شدندنفر انتخاب  11بیمارستان 

 است، وری و تعهد سازمانی هر دو در کشور ما اجرا شده بهره
های هدایتی و سلیم اوغلی تعیین  در پژوهشها  آن اعتبار و پایایی
روایی و پایایی  تر بیشدر جهت ایجاد اطمینان ولی شده بود 
پایایی  که طوری ، به های مذکور تعیین شد نامه پرسش
و  Alpha Cronbach 81/4ها از طریق ضریب  نامه پرسش

ق قضاوت خبرگان از طری content validity روایی محتوایی
 .مجدداً تعیین شد

های آمار توصیفی و  ها با کمک شاخص تجزیه و تحلی  داده
استنباطی صورت گرفت که در بخش توصیفی با کمک فراوانی، 

ضریب  ،ر و در بخش استنباطیدرصد، میانگین و انحراف معیا
، آزمون تحلی  واریانس و t، آزمون Pearsonهمبستگی 
 Pearson ضریب همبستگی. استفاده شد متغیره  رگرسیون چند

، وری بهرهبرای تعیین همبستگی بین متغیرهای تعهد سازمانی و 
رگرسیون چند متغیره برای ارتباط همزمان چند متغیر با هم 

 .کار برده شد به( وری بهرههای  زمانی و مؤلفههای تعهد سا مؤلفه)
 

 ها یافته

هالای   وری کارکنالان بیمارسالتان   نتالای  نشالان داد، میالانگین بهالره    
وری، بالاالترین   های بهالره  مؤلفهباشد و از بین  می 11/81 منتخب

با . باشد ین مربوط به اعتبار میتر کممیانگین مربوط به انگیزش و 
های آمالاری   وری با کمک تحلی  بهرهکه حد مطلوب  توجه به این

هالای   وری کارکنالان بیمارسالتان   تعیین شد و میالانگین بهالره   484
وری  بهالره  توان گفت که دست آمد، بنابراین می هب 11/81منتخب 

های مذکور کمی از حد متوسط باالتر و در حد  کارکنان بیمارستان
 (.4جدول ) باشد خوب می

هالای   مطالعه هم با کمک دادهمورد  ی میزان تعهد سازمانی جامعه
میالانگین  . آمار توصیفی شام  میانگین، انحراف معیار تعیالین شالد  

بود و میانگین تعهالد سالازمانی در    47/411تعهد سازمانی کارکنان 
، 99/11، 91/19های مستمر، هیجانی، عالاطفی باله ترتیالب     مؤلفه
هالای تعهالد    عبالارتی دیگالر از بالین مؤلفاله     به. دست آمد به 11/01

 تالرین   سازمانی، تعهد عاطفی باالترین میانگین و تعهد مستمر کالم 
 

کاله حالد مطلالوب تعهالد      با توجه باله ایالن  )میزان میانگین را دارند 
تعیالین شالد و میالانگین     198هالای آمالاری    سازمانی با کمک تحلی 

، لالذا  دست آمده است به 47/411تعهد سازمانی در این پژوهش عدد 
هالای   توان نتیجه گرفت که تعهد سالازمانی کارکنالان بیمارسالتان    می

 (.1جدول )باشد  منتخب کمی از حد متوسط باالتر می

 
های  مؤلفهوری و  های توصیفی بهره شاخص :1 جدول

 های مورد مطالعه آن در کارکنان بیمارستان ی دهنده تشکیل

 انحراف معیار میانگین ها مؤلفه

 901/2 99/20 توانایی

 99/2 21/20 (وضوح) شناخت

 97/2 99/8 کمک

 12/8 78/18 انگیزش

 82/2 29/9 ارزیابی

 89/2 09/9 اعتبار

 82/1 92/21 محیط

 81/9 18/81 وری بهره

 
های  مؤلفههای توصیفی تعهد سازمانی و  شاخص :2 جدول

 های مورد مطالعه آن در کارکنان بیمارستان ی دهنده تشکیل

 انحراف معیار میانگین ها مؤلفه

 98/7 21/82 تعهد مستمر

 28/7 22/81 تعهد هنجاری

 87/21 98/98 تعهد عاطفی

 92/11 07/281 تعهد سازمانی

 
های تحلی  رگرسالیون و همبسالتگی    چنین با کمک آزمون هم

وری و  وجود و یا عدم وجود رابطه بین تعهد سالازمانی و بهالره  
نتای  نشان داد، بین تعهالد  . ارایه شد  های تشکی  دهنده مؤلفه

مساوی  βدرصد با  33وری در سطح اطمینان  سازمانی و بهره
. رتباط معنادار و مثبت وجود داردا 193/9مساوی  tو  913/09
هالای   مؤلفهوری و  های حاص  از بررسی ارتباط بین بهره یافته

ارایاله شالده    9در جالدول   آن با تعهد سازمانی ی تشکی  دهنده
 .است

 



 

 

 4417 4931 سیاسی اقتصادی در مدیریت سالمتهای  چالشی  نامه ویژه/ ی هفتم  شماره/ ی دهم  دوره/ مدیریت اطالعات سالمت 

 و همکار مرضیه جوادی          

 
 

 آن ی های تشکیل دهنده مؤلفهوری و  آن با بهره ی های تشکیل دهنده مؤلفهتعهد سازمانی و  ی خالصه رابطه: 3جدول 

 توانایی وری بهره ها مؤلفه
 وضوح

 (شناخت)
 اعتبار انگیزش ارزیابی محیط کمک

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد تعهد سازمانی

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد تعهد مستمر

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد تعهد هنجاری

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد تعهد عاطفی

 
 بحث

و هر سه  های پژوهش نشان داد، بین تعهد سازمانی یافته
وری  و بهره( تعهد مستمر، هنجاری و عاطفی)های آن  مؤلفه

وری  های بهره مؤلفهاما از بین . ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد
های آن ارتباط  مؤلفهتنها انگیزش است که با تعهد سازمانی و 

توانایی، کمک، ارزیابی، )وری  های بهره مؤلفهدارد و بین دیگر 
های آن ارتباط  مؤلفهازمانی و و تعهد س( شناخت، اعتبار و محیط

 .وجود ندارد
های  ت گرفته از آن باشد که ارتقای شاخصأتواند نش این امر می

که  دهد و یا این وری، تعهد سازمانی را نیز افزایش می بهره
رند، وضعیت بیمارستان را کارکنانی که تعهد سازمانی باالتری دا

 .دهند وری ارتقا می های بهره از نظر شاخص
عنوان  که تعهد سازمانی به ای  این پژوهش در خصوص ایننت

( 7) وری است، با پژوهش نصراله پور عام  مؤثر بر افزایش بهره
چنین  هم. راستاست هم( 1) ، رضایی و ساعتچی(0) شریفی اص 

وری  عنوان عام  مؤثر بر بهره در پژوهش نصراله پور انگیزش به
که این  ستاسترا هم معرفی شده است که با نتای  این پژوهش

 .باشد بر نتای  حاصله از این پژوهش می تر بیشییدی أموارد ت
چه تعهد سازمانی  ها چنان به عبارتی بهتر طبق نتای  این پژوهش

که  بر اساس نتای  آن عالوه بر تعیین این سنجیده شود،کارکنان 
است،  تر بیشاحتمال ماندگاری کدام کارکنان در بیمارستان 

وری  بینی کرد که کدام گروه از کارکنان بهره توان پیش می
 .بیمارستان را افزایش خواهند داد

زمان این دو  که هم انجام این پژوهش، پژوهش مشابهی در زمان
های مرتبط  در پژوهش ،مولفه را با هم مورد بررسی قرار دهد

ا ام. های مرتبط خارجی یافت نشد داخلی خیلی کم و در پژوهش
هایی که تا حدودی مرتبط بودند، اشاره  مؤلفهها به  بعضی پژوهش

یوسفی و  مثالً. راستاست ند که با نتای  این پژوهش هما هکرد
بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش و تسهیم دانش ( 8) همکاران

بین تعهد ( 3) مهداد. اند ارتباط مثبت و معناداری را نشان داده
بین مشارکت کارکنان و تعهد ( 1) رنیاسازمانی و محیط کار، صف
بین رضایت شغلی  (44) و تحریر( 44) سازمان، روحی و همکاران

 بین تعهد سازمانی و( 41) و تعهد سازمانی، جعفری و همکاران
 -بین عوام  فردی( 49) سالمت سازمانی، پازارگاردی و جهانگیر

بین تحصیالت و Roelofsen (41 )محیطی و تعهد سازمانی، 
بین عملکرد مدیریت و Iona (40 )و  Batistiوری،  بهره
 McGuire وری و بین محیط و بهرهKapyla (41 )وری،  بهره
 اند بین تعهد سازمانی و محیط ارتباط مثبت و معناداری یافته( 47)

 .راستاست که همگی به نوعی با نتای  این پژوهش هم
وری نیروی انسانی، نتای   ستمر با بهرهتعهد م ی رابطه ی در زمینه

این امر . پژوهش حاضر با نتای  چند پژوهش مشابه متفاوت بود
تواند ناشی از تعارضاتی از جمله تفاوت در نوع ابزار سنجش  می
ها، نوع سازمان، فرهنگ و  گویی به برنامه پاسخ ی وری، شیوه بهره

 .ش باشدجو سازمان و نوع شغ  افراد شرکت کننده در پژوه
وهش از جمله ژهای خاص این پ گیژها و وی چنین محدودیت هم

که  خدمات سالمت با خدمات صنعتی و این ی تفاوت بین ارایه
که موضوع کار به جای  رفتار نیروی انسانی در قبال کار، هنگامی
تواند عام  ایجاد این تفاوت  اشیا، جان و سالمت انسان باشد، می

 . باشد
با  ،وری تعهد هنجاری با بهره ی حاص  در مورد رابطه ی نتیجه
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-14) خوانی دارد نتای  برخی مطالعات مشابه داخلی و خارجی هم
و همگی بر وجود همبستگی مستقیم بین تعهد هنجاری با  (48
 .أکید دارندوری ت بهره
سو با ارتباط مستقیم مشاهده شده بین تعهد عاطفی سازمانی  هم

نیز در پژوهش خود بین Cichy (48 )انسانی، وری نیروی  و بهره
در . اند مستقیم و معناداری یافته ی تعهد عاطفی و عملکرد رابطه

پژوهش مشابه دیگری هم بین تعهد عاطفی و عملکرد کاری 
(. 43)ه است دست آمد همستقیم و معناداری ب ی کارکنان رابطه

وری  حاجی احمدی نیز در پژوهش خود، بین تعهد عاطفی و بهره
 ی در گروه مدیران و کارگران مراکز صنعتی شهر قم، رابطه

 .(11) داری را گزارش نمود معنی
 ی اما یکی از نتای  دور از انتظار این پژوهش، عدم وجود رابطه

وری و تعهد  بهره ی های تشکی  دهنده مؤلفهمعنادار و مثبت بین 
شاید  .دادها تفاوت اساسی نشان  پژوهشسازمانی بود که با نتای  

حاصله از این پژوهش را بتوان در عواملی چون  ی تفاوت نتیجه
به عبارتی دیگر . مورد بررسی قلمداد کرد ی ناهمگن بودن جامعه

های  که کارکنان مورد بررسی در بیمارستان در رده جایی از آن
های پرستاری،  متفاوت علمی و شغلی مث  خدماتی، اداری، بخش

ها الویت عوام   در هر کدام از این بخش، دبودن غیرهاتاق عم  و 
عبارتی بهتر در بخش  به. باشند وری متفاوت می اثرگذار بر بهره
مادی، در بخش اداری عالوه  ی عوام  انگیزاننده خدمات عمدتاً

چنین  همو بر عوام  انگیزاننده عوام  دیگر چون ارزیابی و اعتبار 
ه سختی کار باال و رسد با توجه ب در بخش پرستاری به نظر می

شاخص  ،عدم دریافت مزایای کافی متناسب با خدمات ارایه شده
لذا یکی از . وری نشان دهند ی را بر بهرهتر بیشکمک اثرگذاری 

دالی  تفاوت نتیجه حاصله را شاید بتوان این عام  و عوام  

دیگری چون فرهنگ سازمانی متفاوت بیمارستان با دیگر 
 .قلمداد کردها  ها و سازمان ارگان

 
 گیری نتیجه

چه تعهد سازمانی  های حاص  از این پژوهش نشان داد، هر یافته
ه علوم پزشکی های آموزشی دانشگا در کارکنان بیمارستان
 تر بیشهر چه کارکنان اهداف سازمان را  اصفهان افزایش یابد و
های آن را بپذیرند و به حفظ و عضویت در  قبول داشته و ارزش

ی داشته باشند، به عبارتی بهتر تمای ، تر بیش ی عالقهسازمان 
-اشتغال در یک سازمان داشته باشند  ی نیاز و الزام جهت ادامه

که البته این تعهد شام  وابستگی عاطفی و تعلق خاطر برای 
 اشتغال در سازمان بوده ی انجام کار و تمای  به ماندن جهت ادامه

خدمت را در سازمان وظیفه،  ی که افراد ادامه چنین این و هم -
ها  وری در این بیمارستان ولیت خود بدانند، بهرهؤتکلیف و مس
طبق نتای  این پژوهش هرچه تعلق کارکنان به . یابد افزایش می
تری  تر و قوی شده و کارکنان روابط مستحکم تر بیشبیمارستان 

 .یابد شان افزایش می وری با بیمارستان داشته باشند، بهره

نین کارکنانی که به سازمان وابستگی روانی، عاطفی پیدا چ هم
خود را متعلق به سازمان کرده و سازمان را متعلق به خود و 

های مشترک،  مند بوده و ارزش به شغ  خود عالقه دانند و می
مند هستند،  رسالت، اهداف سازمان را پذیرفته و به کار خود عالقه

به صورت خود انگیخته به ی قدرت انگیزش باالیی بوده و ادار
پردازند و از قدرت انگیزش باالیی  های سازمانی خود می فعالیت

مادی و )کاری  ی برخوردارند و هر چه میزان عوام  انگیزاننده
در سازمان باالتر رود، تعهد و وابستگی کارکنان به ( غیرمادی

 .سازمان باالتر خواهد رفت
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Abstract  
Introduction: Optimum resource utilization is one of the primary objectives of any organization. 

Hospitals as one of the most important elements of health systems, facing escalating costs and resources 

scarcity, are concerned with this issue as well. Productivity improvement can help hospitals to achieve this 

objective. Organizational commitment is the main factor to increasing quality in organizations. This study 

undertakes to investigation the correlation between organizational commitment and productivity. 

Methods: This research is a correlation study, the research society consisted of employees of Isfahan 

medical science universities hospitals. 192 employees were selected as a stratified random study. Data 

collection instrument were 2 questionnaires, one of them was Goldsmith questionnaire for measuring 

productivity, and another was Allen-Meyer questionnaire for measuring organizational commitment. The 

data were analyzed by SPSS. Pierson correlation coefficient and regression was used for analyzing data. 

Results: The result showed that there is positive relationship between organizational commitment and 

productivity (Pvalue=0/000, t=4/418). There is positive and meaningful relationship between components 

of organizational commitment (affective, continuance, normative) and productivity. There isn’t positive 

and meaningful relationship between components of productivity (ability, clarity, help, evaluation, validity 

and environment) and organizational commitment with the exception of incentive. 

Conclusion: Hospital manager must recognize effective factors for increseaing organizational 

commitment and perform some strategies for increasing productivity and quality. 
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