
 

 

 
 

 

 

 

 قزوين وم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه عل

 و پیراپزشكی بهداشتدانشكدة 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 عنوان:

 مارستانیدر ب یبا سطح سالمت سازمان رییتغ رشیکارکنان به پذ یآمادگ انیارتباط م یبررس

 6931 در سال نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یها

 استاد راهنما:
 روح اله كلهر دكتر

 مجری / مجریان
 ،صدف آقایی،فاطمه برزگرپژمان صادقی

 6931آبان 



 چکیده

 تغيير برابر در مقاومت هسااتند، روبرو آن با ها سااازمان كه بزرگی مسااا   از یكی امروزه :مقدمه

سازمان های اثربخش  .شادد  می مشاك  آفری   ساازمايی،  تغييرات اجرای در مساير  كه اسات، 

دستيابی به پيشرفت در جامعه محسدب می شديد در ای  ميان سازمان هایی به مهمتری  وسای  

اثر بخشای وداهند رسايد كه وهوه بر داشات  دیشر شرایر رروری از سهمت ييز برودردار    

تدايایی سازمان در حفظ، بقا و سازش با محير و بهبدد ای   باشند. سهمت سازمايی را می تدان

منجر به اثربخشی در سازمان شدد و در يهایت  می تدايد سهمت سازمايیتدايایی را، تعبير كرد. 

پژوهش حارر در پی ای  مدردع است كه  در سدددهی و بازدهی سازمان كارایی داشته باشد.

رابطه ی بي  پذیرش تغيير در كاركنان و سطح سهمت سازمايی را در بيمارستان های آمدزشی 

 .بسنجد 6931شهرستان قزوی  در سال 

 در بيمارستان 6931باشد كه به صدرت مقطعی در سال میای  مطالعه از يدع تدصيفی  روش کار:

 را  ايجاز شااده است. جامعه پژوهش های آمدزشای وابساته به دايشاشاه ولدز پزشاكی قزوی    

 913ز مطالعه ييو يمديه تشكي  داديد،   یشهرستان قزو یآمدزش یها مارستانيپرسن  ب یتمام

كه ای استفاده شد های جداگايهاز پرساشانامه   ها به منظدر جمع آوری داده گشات. يفر برآورد 

 سطح پذیرش تغيير پرسشنامه و یای سهمت سازمايشاام  اطهوات زمينه ای و پرساشنامه ه  

ها تدساار يرز امتيازدهی شااديد. تحلي  دادهگزینه ای ليكرت  7و 3 طيف به ترتيب دركاركنان 

 ايجاز شد.پيرسدن و آيدا  و با استفاده از آزمدن های آماری  SPSS-24افزار 

ميزان سطح سهمت سازمايی در حد باالیی قرار دارد  در مطالعه حارار يتای  حاكی از آن است كه نتایج: 

و در بررسای ارتبا  ميان ساطدح سهمت سازمايی با پذیرش تغيير سطح یشايشی يهادی دارای ارتبا    

ر يو بي  سطح اداری و فنی سهمت سازمايی با پذیرش تغي ( P<0/05)تغيير بدد معناداری با پذیرش 

 (.P>0/05)ارتبا  معنادار مشاهده يشردید 

پذیرش تغيير ارتبا  معناداری با سطح سهمت سازمايی كاركنان بيمارستان ها دارد كه باوث  گیری:نتیجه

سطح سهمت سازمايی رادر بيمارستان ها  می شادد كاركنان بيشاتر پذیرای تغييرات ساازمايی باشند و   

  ارتقا دهند.

 یمارستانبپرسنل -پذیرش تغییر-سالمت سازمانیکلمات کلیدی : 


