
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        بررسي رابطه بين تعهد سازماني، رضايت شغلي و عوامل فردي پرستاران 
                              هاي وابسته به  هاي داخلي جراحي بيمارستان در بخش

  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
  ۴ اکبرزاده باغبانعلیرضا دکتر ، ۳  محفوظ پورسعاددکتر  ، ۲ يدکتر مهرنوش پازارگاد ،* ۱ ريدون جهانگيفر

 چکيده
ثير بر عملکرد کارکنان باعث أتعهد سازماني با ت.  درک رفتار كاركنان مي باشدتعهد سازماني يك متغير مهم در :سابقه و هدف

با وجود اهميت زياد، تاکنون در ايران تحقيقي که تعهد . افزايش بهره وري، بهبود ارائه خدمات و افزايش کيفيت آن مي گردد
 پرستاران و رابطه ي تعهد سازمانميزان تعيين  با هدف مطالعه حاضر.سازماني پرستاران را مورد ارزيابي قرار دهد، انجام نشده است

         گاهـته به دانشـوزشي وابسـهاي آم تانـجراحي بيمارس ‐هاي داخلي شـتاران در بخـردي پرسـوامل فـلي و عـايت شغـآن با رض
  . انجام شد١٣٨٤علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در سال 

 مجموعه ٢٢٠تعداد .  همبستگي جهت توصيف و ارزيابي روابط بين متغيرها استفاده شد‐وش توصيفي از ر :ها مواد و روش

بين پرستاران توزيع شد که تعداد ) شامل فرم اطالعات فردي، پرسشنامه رضايت شغلي و پرسشنامه تعهد سازماني(پرسشنامه 
  .يه و تحليل نهايي مناسب تشخيص داده شدبراي تجزپرسشنامه مجموعه  ۱۹۸ ومجموعه پرسشنامه برگردانده  ٢٠٢

بين . و ابعاد مختلف تعهد سازماني پرستاران اختالف معني دار آماري وجود نداشت) جز جنسيته ب(بين عوامل فردي  :يافته ها

      رضايت شغلي پرستاران و تعهد عاطفي و تکليفي رابطه اي مثبت، ولي بين رضايت شغلي و تعهد مستمر رابطه اي منفي
ترين ميزان رضايت را از ارتباط با همكاران، جايگاه شغلي، نظارت و  ژوهش به ترتيب بيش د پرواحدهاي مو. وجود داشت

  .ترين ميزان رضايت را از شرايط كار و امنيت شغلي و حقوق و مزايا داشتند سرپرستي و مديريت، و كم
هد باشد و الزم است مديران پرستاري بعد از استخدام کارکنان، مالک گزينش پرستاران متع عوامل فردي نبايستي :نتيجه گيري

مديران پرستاري مي توانند با افزايش تعهد عاطفي و تکليفي در پرستاران . ها تالش نمايند جهت ايجاد تعهد سازماني در آن در
ت از حقوق و مزايا و فراهم کردن بدين منظور مديران پرستاري الزم است با ايجاد رضاي. ها را افزايش دهند ميزان عملکرد آن

نارضايتي کارکنان را کاهش داده و با حمايت از کارکنان و تشويق مناسب، زان مين امنيت شغلي، ميأشرايط مناسب کاري و ت
  .ميزان رضايت شغلي کارکنان پرستاري را افزايش دهند

   عوامل فردي،، رضايت شغلي  ، تعهد مستمر تعهد عاطفي ، تعهد تکليفيتعهد سازماني ، :ان کليديگواژ

  همقدم
محققان تعهد سازماني را به عنـوان يـك متغيـر مهـم در                  

اند كـه   داده  تحقيقات نشان.)١( دانند فهم رفتار كاركنان مي

، برون دادهاي سـازماني     )٢(سازماني، عملكرد كاركنان    تعهد  

، فـروش و سـودآوري   )۳(خـدمت  بـه تـرك   از قبيـل تمايـل  

ثير قـرار  أرا تحـت تـ  ) ٦و٥(و نيز غيبت كاركنان  ) ٤(مؤسسه  

  ث افزايشـاني باعـهد سازمـود تعـوري كه وجـبه ط. دهد مي

  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

   ۴۱۶ تا ۴۰۷  صفحات، ۵۹پي در پي , ۵شماره , سال دوازدهم

  ۱۳۸۶آذر و دی 

  ۲۵/۶/۸۵تاريخ دريافت مقاله  
 ٧/٣/٨٦   تاريخ پذيرش مقاله 

   استان فارس، الرستان، شهرجديد، دانشكده پرستاري و  :هـآدرس براي مکاتب. ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز)س( كده پرستاري حضرت زينبـ دانشمربي، :ؤول ـنويسنده مس.  ٭ ۱
 fridoonjahangir@yahoo.com  :کـپست الکتروني . ۰۹۱۷۳۵۲۰۷۸۸ :همراهتلفن + . ۹۸)۷۸۱( ۲۲۴۷۱۱۰  :تلفن. ۷۴۳۱۸۹۵۶۳۹ : کد پستي ).س( مامايي حضرت زينب         

                           دانشيار، دانشکده پرستاری ومامايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي .۲
    دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، استاديار  .٣
   دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتيي،کده پيراپزشک دانش، استاديار  . ٤
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ثير أخـدمت شـده و بـا تـ         تـرك سـسه وكـاهش     ؤسودآوري م 

وري، بهبـود و افـزايش        عملكرد كاركنان باعث افزايش بهـره     بر

 منابع  ندر اين ميان مديرا   ). ٧(گردد    كيفيت ارائه خدمات مي   

توانند با آگاهي از تعهد سازماني، اهـداف سـازماني            انساني مي 

 تبيين    را بهبود بخشيده و راهكارهايي براي توسعه سازماني      

تعهد سازماني در حقيقت نوعي نگرش نـسبت بـه          ). ١(كنند  

 كار است كه به طور مشخص با مشاركت كاركنان و تمايل آن       

ها براي باقي مانـدن در سـازمان مـرتبط بـوده و در عملكـرد          

 قابل  ء تعهد سازماني از سه جز     ).٢(ثر است   ؤشغلي كاركنان م  

تفکيک يعني تعهد عاطفي، مستمر و تکليفـي تـشکيل شـده            

کارمنـد  تعهد عاطفي عبارت است از دلبستگي هيجـاني    . است

در ايـن نـوع، تعهـد سـازماني از نـوع           . )۸(نسبت به سـازمان     

وابستگي عاطفي است كه بر اساس آن فرد مـستخدم هويـت            

خويش را از سازمان گرفته، به آن احساس تعلـق و وابـستگي             

تعهد مستمر ). ۹(کرده و از ادامه عضويت در آن لذت مي برد   

رت است از تعهد فرد بر اسـاس تـشخيص فـرد از هزينـه               عبا

طبق اين تعريف، افـراد در      ). ١٠(هاي مرتبط با ترك سازمان      

احـساس اجبـار اخالقـي    کـه    مي مانند نه به دليل اين سازمان

 بلکه به ايـن     ،کرده يا احساس  وابستگي عاطفي داشته باشند       

ز دليل که اگر سازمان را ترک کننـد برخـي مزايـاي شـغلي ا              

را از   ... مزايـاي بازنشـستگي و     مقام و جايگاه شـغلي،    :  جمله

تعهد تکليفي عبارت است از احـساس       ). ٩(دست خواهند داد    

عبارتي ديگـر،   ه  ب). ١٠(اخالقي براي ماندن در سازمان       اجبار

افراد در سازمان مي مانند چون احساس تكليف مي كنند كه           

 قبـل از ورود بـه       تجربيـات افـراد   . نبايد سازمان را ترك كنند    

و بعـد از    ) خـانوادگي  مانند اجتماعي شدن فرهنگي،   (سازمان  

از عوامـل   ) مانند اجتمـاعي شـدن سـازماني      (ورود به سازمان    

 شـغلي عبـارت اسـت از        رضـايت ). ٩(ثر بر آن مي باشـند       ؤم

نگرش کلي فرد نسبت به شغل خويش که به طورمستقيم بـا            

  ).٢(نيازهاي فرد در ارتباط است 

ن محققين مختلف در مورد وجود يا عدم وجود رابطه بي   

بين رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران اختالف نظر 

به طوري که بعضي محققان وجود رابطه قوي بين  وجود دارد

     کيد قرار داده، أتعهد سازماني و رضايت شغلي را مورد ت

ت ـن رضايـرده اند که بيـا کـر ادعـروهي ديگـدر حالي که گ

با توجه ). ١١( شغلي و تعهد سازماني رابطه اي وجود ندارد

قات پرستاري، براي سنجش ـبه اين که در اکثر اين تحقي

د سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني مودي و همکاران ـتعه

رده اند که ـير و آلن ادعا ک استفاده شده و اين که مي

ورد کاران فقط تعهد عاطفي را مـپرسشنامه مودي و هم

کارگيري پرسشنامه تعهد ه دهد، لذا با بسنجش قرار مي

 تعهد سازماني يعني ءسازماني مي ير و آلن که هر سه جز

ا مورد سنجش قرار مي دهد، رمستمر و تکليفي   عاطفي،تعهد

 فهم دقيق تري از تعهد سازماني پرستاران و رابطه مي توان

ر تغييرات هاي اخي در سال. دست آورده آن با ساير عوامل ب

هاي بهداشتي به وقوع پيوسته است كه از  زيادي در سيستم

ها  كيد بر كاهش نيروي انساني سازمانأآن جمله مي توان ت

كيد بر كاهش هزينه ها و كوچك سازي أ استخدام پرستاران، تو

ر زيادي روي كاركنان ـثيأتواند ت ها را نام برد که مي سازمان

با توجه به حساسيت كار بهداشتي داشته باشد، از طرفي 

          ل ـه دليـتاران، بـله پرسـجمـتي و از داشـنان بهـكارك

هاي  گونه تغيير در سياستكارداشتن با جان بيماران، هرسرو

ثير روي أبهداشتي بايستي با مالحظات دقيقي از نظر ت

پايش تعهد سازماني کارکنان به . سالمت بيماران اعمال گردد

را خواهد داد كه با وجود تغييرات سازماني ما اين اطمينان 

نان به  اهداف سازماني ـر، کارکـهاي اخي ده در سالـايجاد ش

 ها را  ها پايبند بوده و اين تغييرات عملکرد آن بيمارستان

با وجود اهميت زياد  اما. ثير قرار مي دهدأتر تحت ت کم

 مفهوم تعهد سازماني و عوامل مرتبط آن در رشته پرستاري،

کنون در ايران  توجه قرار گرفته، به طوري که تاتر مورد کم

       ي ـورد بررسـتاران را مـاني پرسـهد سازمـقي که تعـتحقي

  .  قرار دهد، انجام نشده است

 ،لذا اين پژوهش با اهداف تعيين ميزان تعهد سازماني    

  رضايت شغلي و تعيين همبستگي بين عوامل فردي و رضايت 

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي رابطه تعهد سازماني، رضايت شغلي و عوامل فردي پرستاران                دو ماهنامه پژوهنده     /  ۴۰۸
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‐ با ميزان تعهد سازماني پرستاران در بخشهاي داخلي شغلي

       هاي آموزشي وابسته به دانشگاه  بيمارستان جراحي

اشتي درماني شهيد بهشتي در خدمات بهد علوم پزشكي و

  .تـام گرفـ انج١٣٨٤ال ـس

  ها مواد و روش
همبستگي با روش  ‐    اين پژوهش يك مطالعه توصيفي

نمونه گيري طبقه اي تصادفي مي باشد که جامعه پژوهش از      

معيارهاي .  بيمارستان تشکيل شده است۱۲طبقه معرف ۱۲

وجود سابقه عدم ) ۱:  ورود به مطالعه عبارت بودند از

          )استخدامي( کار  يهـابقـال سـسـل يک داقـح) ۲مديريتي 

اشتغال به کار به طور تمام وقت در يکي از بخش هاي ) ۳

اي دانشگاه علوم پزشکي ـهن تاـمارسـي بيـراحـج ‐ليـداخ

قق ابتدا با ـمح. د بهشتيـدرماني شهي ‐و خدمات بهداشتي

ه علوم پزشکي و خدمات مراجعه به دفتر پرستاري دانشگا

بهداشتي درماني شهيد بهشتي از روي ليست آمار کارکنان 

هاي  پرستاري و برحسب درصد پرستاران شاغل در بخش

    جراحي و به صورت تصادفي، تعداد نمونه  ‐داخلي

جهت دستيابي به تعداد نمونه . مشخص شده را انتخاب نمود

. ده استدر هر طبقه از تخصيص متناسب استفاده گردي

سپس با مراجعه به آنان در صورت تمايل به شركت در 

تحقيق، اهداف پژوهش و مسائل اخالقي مربوط به آنان را 

توضيح داده و پرسشنامه هاي تحقيق شامل فرم  اطالعات 

فردي، پرسشنامه تعهد سازماني و پرسشنامه رضايت شغلي 

كميل در اختيار آنان قرار گرفت و پرسشنامه ها توسط آنان ت

در اين مطالعه تعداد نمونه براساس فرمول حداقل . گرديد

     نفر محاسبه گرديد که جهت پيشگيري٢٠٠حجم نمونه، 

دهاي مورد ـن واحـنامه بيـ پرسش٢٢٠داد ـونه تعـاز افت نم

 . پژوهش توزيع شد

ه عنوان ابزار کار رفته در اين پژوهش به پرسشنامه هاي ب    

ردي ـات فـرم اطالعـف :  بود ازآوري داده ها عبارتگرد

 يه شده توسط پژوهشگر و پرسشنامه تعهد سازماني آلن وـته

طور گسترده ه   طراحي شده و ب١٩٨٩مي ير كه در سال 

براي سنجش اجزاي سه گانه تعهد سازماني استفاده شده 

   در اين پرسشنامه براي سنجش هر يك از اجزاي . است

 ارت ـ عب٨في از ـمر و تكليـفي، مستـهد عاطـه گانه تعـس

 ١٦تا  ٩ تعهد عاطفي، ٨تا  ١عبارت هاي . استفاده شده است

 تعهد تكليفي را ارزيابي مي کنند ٢٤ تا ١٧تعهد مستمر و 

مورد سنجش طور كلي ه  ها تعهد سازماني را بكه مجموع اين

شركت كنندگان در مطالعه ميزان موافقت يا . قرار مي دهند

 با هر مورد بر اساس مقياس ليكرتدر با عدم موافقت خود را

، ١: فـ مخالكامالً. ندـان مي دهـنش) ٥تا  ١ از( گزينه ٥

  . ٥ : موافقالًـ، كام٤ :قـوافـ، م٣ :ـاوت، بي تف٢ :مخالف

رم اطالعاتي بعدي رضايت شغلي بود که اين پرسشنامه ـف

 به منظور بررسي ارتباط ١٣٧٥ توسط شفائيان در سال

وه عملكرد کارکنان پرستاري در ـبا نحلي ـرضايت شغ

هاي آموزشي شهر سمنان، تهيه شده و پس از  بيمارستان

      ه ـنامـپرسش. رفتـرار گـفاده قـورد استـييرات الزم مـتغ

       ال مي باشد كه شرايط كار ؤ س٣٢اصالح شده شامل 

       ، حقوق دريافتي ) عبارت٤(، امنيت شغلي ) عبارت٦(

، نظارت و ) عبارت٤(، ارتباط با همكاران )ارتـعب ٥(

 جايگاه شغلي  و) عبارت٤(، مديريت ) عبارت٤(سرپرستي 

شركت كنندگان در مطالعه ميزان . جدـرا مي سن)  عبارت٤(

رضايت يا عدم رضايت خود را با هر مورد بر اساس مقياس 

ار ـبسي. نشان مي دهند) ٥ تا ١از( گزينه ۵ليكرت در 

ار ـ، بسي ۴ :راضي،  ۳ :اوتـ بي تف، ٢: يـراض، نا ١: ناراضي

  .۵ :يـراض

شامل پرسشنامه تعهد (براي تعيين اعتبار پرسشنامه ها     

از اعتبار ) سازماني، رضايت شغلي و فرم اطالعات فردي

ت أ نفر از اساتيد هي١٠محتوا استفاده شد، بدين ترتيب كه 

كي و هاي پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشه علمي دانشكد

ران و ـخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، ايران، ته

 اي ـتان هـمارسـتاران بيـر از پرسـ نف٤ درس وـت مـتربي

  و بيمارستان شهداي) ع(  طالقاني، امام حسينشهيد آيت اهللا

  ٤٠٩/  و همکاران فريدون جهانگير                                                                        ۱۳۸۶آذر و دی , ۵۹پي در پي ، ۵شماره 
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سنجيده و اصالحات الزم صورت تجريش اعتبار پرسشنامه را 

  .گرفت

  : پايايي ابزار به روش زير انجام گرفت

 طي يک مطالعه آزمايشي :روش همساني دروني) الف

 نفر از واحدهاي پژوهش توزيع شد و ٢٤پرسشنامه ها بين 

اي كرونباخ به کمک پس از جمع آوري اطالعات ضريب آلف

االت مورد تجزيه و ؤ محاسبه شد و سSPSSنرم افزار 

ال ؤس(االت تعهد تكليفي ؤيکي از س. تحليل قرار گرفت

االت ديگر مورد ؤبه دليل عدم همبستگي با س) ۶شماره

بازنگري قرار گرفته و مشخص شد كه بايستي به صورت 

ال به دليل پاسخ كم ؤاين س. عكس نمره گذاري شود

حدهاي مورد پژوهش، از تجزيه و تحليل نهايي حذف وا

در نهايت ضريب آلفا کرونباخ براي تعهد عاطفي . گرديد

 و در مجموع ۸/۰، تعهد تکليفي ۸۱/۰، تعهد مستمر ۹۵/۰

        .  محاسبه شد۸۸/۰االت تعهد سازماني ؤبراي کل س

 ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه رضايت چنين هم

  . اسبه شد مح٨٦/٠شغلي 

  در اين پژوهش جهت انجام اين روش:روش آزمون مجدد)ب

 پس دو هفتهانتخاب شده در روش قبل،  از پرستاران نفر ١٥

 ضريب .تكميل كردند را پرسشنامهمجدداً  مرحله نخست از

. شد تكميل ابزار سنجيدهه همبستگي پيرسون بين دو مرتب

 جدد براي مدر روش آزمون پيرسون ضريب همبستگي

) ۸۹۳/۰( رضايت شغلي و) ۸۸۲/۰( تعهد سازماني پرسشنامه

  .محاسبه شد

 انجام SPSSتجزيه و تحليل داده ها به کمک نرم افزار      

ها از آمار توصيفي و تحليلي براي تجزيه و تحليل دادهو 

 بدين صورت که براي استخراج جداول و .استفاده شد

در قسمت هاي آماري از آمار توصيفي و  محاسبه شاخص

هاي ضريب همبستگي پيرسون، ضريب  تحليلي از روش آمار

طرفه  هاي تحليل واريانس يک همبستگي اسپيرمن و آزمون

خطاي نوع اول . آزمون تي استفاده شد آزمون تي زوجي و

  .نظر گرفته شد در α = ۰۵/۰ آزمون در اين تحقيق

   هايافته

 %) ٩/٤٤(ش  اكثر واحد هاي مورد پـژوه       که  نشان داد    نتايج  

.  قرار دارند  ٤٣/٣٤ سال با ميانگين سني      ٢٦‐٣٥در گروه سني    

ــت آن ــا  اكثري ــل أمتزن، ) %٤/٨٦(ه ــناس )%٧/٧٣(ه ، كارش

 به صورت پيماني    %٧/١٦ به صورت رسمي و    %١/٥٩و  ) %٩/٩٣(

ميانگين سـابقه خـدمت واحـدهاي مـورد         . استخدام مي باشند  

 مــورد  ســال و اكثــر واحــدهاي١٦/١١پــژوهش در پرســتاري 

.  سـال داشـتند    ١٠ تـا    ١سابقه خـدمت     %۱/۵۶ پژوهش يعني 

 ١ ‐٥ فعاليـت     ي سابقه) %٩/٤٢(اكثر واحدهاي مورد پژوهش     

چنـين   هم.  سال داشته اند   ٦سال در بيمارستان فعلي با ميانه       

ها  زمان در ساير سازمان     واحد هاي مورد پژوهش هم      از %٧/١٧

ثر واحـدهاي مـورد     ميزان حقوق دريافتي اك   . فعاليت داشته اند  

ــژوهش  ــه  ٢١٠ ‐٣٠٠حــدود ) %٤/٤٣(پ ــا  ميان ــان ب  هزارتوم

  .شد تومان مي با٣٠٠٠٠٠

ميانگين نمرات كـسب شـده واحـدهاي مـورد پـژوهش از                

 از حـداكثر نمـره      ٧١ /٨١ پرسشنامه تعهد سازماني برابـر بـا      

% ۹۵ با توجه به اين كه فاصله اطمينان          بود که  ١١٥محتمل  

و ) تعهـد متوسـط    (۶۹از كسب شده، عدد     براي ميانگين امتي  

را شامل نمي شود، لـذا ميـزان تعهـد      ) تعهد باال  ( ۹۲يا عدد   

سازماني واحدهاي مورد پژوهش بـين متوسـط تـا بـاال قـرار              

که ميزان تعهد واحدهاي     براي تعيين اين  ). ۱جدول  (داشت  

مورد پژوهش در کدام يک از ابعاد تعهد باالتر است از تحليل            

ي تکرار شده و آزمون تي زوجـي اسـتفاده شـد كـه              اندازه ها 

بيانگر آن بود که تعهد عاطفي، تعهد مستمر، و تعهد تكليفي           

بـا   و) > ۰۱/۰P(در پرستاران اختالف معني دار آماري دارند 

استفاده آزمون تـي زوجـي مـشخص شـد كـه ميـزان تعهـد                

عاطفي و تعهد مستمر در پرستاران يكسان بود در حالي كـه            

و تعهد مـستمر  ) >۰۰۱/۰P( في و تعهد تكليفي با     تعهد عاط 

اخـتالف معنـي دار آمـاري    ) > ۰۰۱/۰P(و تعهد تكليفي بـا  

با در نظر گرفتن ميانگين نمرات کسب شده در هـر           . داشتند

يک از ابعاد تعهد سازماني، مي توان گفت تعهـد تكليفـي در             

  .پرستاران پايين تر از تعهد عاطفي و تعهد مستمر بود

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي رانرابطه تعهد سازماني، رضايت شغلي و عوامل فردي پرستا                دو ماهنامه پژوهنده     /  ۴۱۰
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 جراحي بيمارستانهاي ‐در بخشهاي داخليشاخص هاي آماري نمرات کسب شده واحدهاي پژوهش  از پرسشنامه تعهد سازماني  ‐١جدول 

  ١٣٨٤دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در سال وابسته به 

درصد براي ميانگين۹۵فاصله اطمينان    
  تعهد شاخص هاي آماري

 دامنه محتمل دامنه واقعي انحراف معيار ميانگين

 حد باال        حد پايين
۹۷/۲۴ تعهد عاطفي  ۸۲/۶  ۴۰‐۸  ۴۰‐۸  ۰۱/۲۴  ۹۳/۲۵  
۱۷/۲۶ تعهد مستمر  ۳۲/۶  ۴۰‐۱۲  ۴۰‐۸  ۲۹/۲۵  ۰۶/۲۷  
۶۷/۲۰ تعهد تکليفي  ۶۳/۵  ۳۳‐۷  ۳۵‐۷  ۸۸/۱۹  ۴۶/۲۱  
)كل( تعهد  سازماني  ۸۱/۷۱  ۳۲/۱۲  ۱۰۴‐۳۰  ۱۱۵‐۲۳  ۰۹/۷۰  ۵۴/۷۳  

  

ميانگين نمرات كسب شـده واحـدهاي مـورد پـژوهش از                

 ١٦٠ از حداكثر نمره محتمل    ٦٢/٨٧پرسشنامه رضايت شغلي  

براي ميانگين  % ۹۵كه فاصله اطمينان      با توجه به اين    بود که 

 ۱۲۸و يـا عـدد      ) بـي تفـاوت    (۹۶امتياز كـسب شـده عـدد        

را شامل نمي شد، لـذا مـي تـوان گفـت كـه ميـزان                ) راضي(

وهش بـين بـي تفـاوت تـا      رضايت شغلي واحد هاي مورد پـژ      

کـه ميـزان     بـراي تعيـين ايـن     ). ۲جدول  (راضي قرار داشت    

م يک از ابعاد رضـايت      رضايت واحدهاي مورد پژوهش در کدا     

شغلي باالتر است از تحليل اندازه هاي تکـرار شـده و آزمـون            

دهنـده آن بـود کـه تمـامي          وجي استفاده شد كه نشان    زتي  

ابعاد رضايت شغلي با هم اختالف معنـي دار آمـاري داشـتند            

)۰۰۱/۰P < .( با استفاده از آزمون تي زوجي مشخص شد كه

زان رضايت از امنيت شـغلي   ميزان رضايت از شرايط كار با مي      

چنين ميزان رضـايت از مـديريت و ميـزان رضـايت از              و  هم  

نظارت و سرپرستي يكسان بوده است، ولي ميزان رضايت در          

بـا در نظـر     . بقيه ابعاد رضايت شغلي بـا هـم متفـاوت بودنـد           

گرفتن ميانگين نمرات کسب شده در هر يک از ابعاد رضايت           

   ژوهش بـه ترتيـب       ود پ شغلي مي توان گفـت واحـد هـاي مـ          

ترين ميزان رضايت را از ارتبـاط بـا همكـاران، جايگـاه              بيش

تـرين ميـزان     نظارت و سرپرسـتي و مـديريت و كـم          شغلي،

         رضــايت را از شــرايط كــار و امنيــت شــغلي و حقــوق و      

  .مزايا داشتند

و   سـازماني  با استفاده از آزمون تي بـين تعهـد عـاطفي              

 بـا جنـسيت   اني و تعهـد سـازماني كـل   تعهد مستمر سـازم   

واحدهاي مـورد پـژوهش، رابطـه معنـي دار آمـاري وجـود              

ــا جنــسيت تعهــد تكليفــي ســازمانينداشــت ولــي بــين   ب

معنـي دار آمـاري وجـود        واحدهاي مـورد پـژوهش، رابطـه      

تـر از   و تعهد  تکليفي مـردان بـيش  )  P=۰۴۱۱/۰(داشت 

ف  همبـستگی بـين متغيرهـای مختلـ        ٣جـدول   . زنان بـود  

  . دهد مطالعه را نشان مي

در بخشهاي داخلـي جراحـي بيمارسـتانهاي         شاخص هاي آماري نمرات کسب شده واحدهاي پژوهش  از پرسشنامه رضايت شغلي               ‐٢جدول  

  ١٣٨٤وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در سال 

     درصد براي ميانگين۹۵فاصله اطمينان 
  رضايت هاي آماري شاخص

  دامنه محتمل  واقعي دامنه  معيارانحراف   ميانگين

  حد باال  حد پايين
  ۱۶  ۶۴/۱۴  ۶‐۳۰  ۶‐۲۵  ۸۳/۴  ۳۲/۱۵  شرايط كار

  ۳۱/۱۰  ۳۴/۹  ۴‐۲۰  ۴‐۱۷  ۴۳/۴  ۸۲/۹ امنيت شغلي
  ۳۸/۱۰  ۳۸/۹  ۵‐۲۵  ۵‐۲۱  ۵۷/۳  ۸۸/۹  حقوق و مزايا

  ۳۰/۱۴  ۴۳/۱۳  ۴‐۲۰  ۴‐۲۰  ۱۲/۳  ۸۶/۱۳  ارتباط با همكاران
  ۸۷/۱۱  ۷۹/۱۰  ۴‐۲۰  ۴‐۲۰  ۸۳/۳  ۳۳/۱۱  نظارت و سرپرستي

  ۹۶/۱۱  ۸۵/۱۰  ۴‐۲۰  ۴‐۲۰  ۹۵/۳  ۴/۱۱  مديريت
  ۵۴/۱۶  ۳۹/۱۵  ۵‐۲۵  ۵‐۲۵  ۱/۴  ۹۶/۱۵  جايگاه شغلي
  ۵۴/۹۰  ۶۹/۸۴  ۳۲‐۱۶۰  ۳۴‐۱۳۳  ۸۵/۲۰  ۶۲/۸۷  )كل( رضايت شغلي

  ٤١١/  و همکاران فريدون جهانگير                                                                        ۱۳۸۶آذر و دی , ۵۹، پي در پي ۵شماره 
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   همبستگي بين متغيرهاي مختلف‐٣جدول 
 
 

  متغير

 
  تعهد عاطفي

 
  تعهد
  مستمر

 
  تعهد
  تکليفي

 
 رضايت
  شغلي

 
  سن
  

در  سابقه فعاليت
  پرستاري

  سابقه فعاليت
  در بيمارستان

  فعلي

 
  حقوق
  دريافتي

  ٠١٢/٠  ٠٨٩/٠  ٠٩٣/٠  ٠٩٦/٠  ••٥٣١/٠  ••٦٦٠/٠  ••‐۱۴۷/۰  ١  تعهد عاطفي
  ٠٧٧/٠  ‐٠٦٢/٠  ٠٠٠/٠  ٠١٤/٠  ••‐٢١٤/٠  ‐٠٦/٠  ١  ••‐١٤٧/٠  مستمر
  ‐٠٣٦/٠  ٠٠٤/٠  ٠٢٢/٠  ٠١٤/٠  ••٥٤٧/٠  ١  ‐٠٦/٠  ••٦٦٠/۰  تکليفي

  ‐٠٠٦/٠  ٠٦٨/٠  ٠٩١/٠  ۰۷۸/۰  ١  ••٥٤٧/٠  ••‐٢١٤/٠  ••٥٣١/٠  رضايت شغلي
  ••٦٦٤/٠  ••٥٨٢/٠  ••٩٠٢/٠  ١  ۰۷۸/۰  ٠١٤/٠  ٠١٤/٠  ٠٩٦/٠  سن

  ••٦٨٦/٠  ••٦٧٠/٠  ١  ••٩٠٢/٠  ٠٩١/٠  ٠٢٢/٠  ٠٠٠/٠  ٠٩٣/٠  در پرستاري سابقه فعاليت
  ••٥٢٦/٠  ١  ••٦٧٠/٠  ••٥٨٢/٠  ٠٦٨/٠  ٠٠٤/٠  ‐٠٦٢/٠  ٠٨٩/٠  بيمارستان در سابقه فعاليت
  ١  ••٥٢٦/٠  ••٦٨٦/٠  ••٦٦٤/٠  ‐٠٠٦/٠  ‐٠٣٦/٠  ٠٧٧/٠  ٠١٢/٠  حقوق دريافتي

  داراست از لحاظ آماري معني  p<0/01در سطح••

  
 بحث

 تعهد در اين مطالعه بين سابقه فعاليت در بيمارستان فعلي و    

عاطفي، مستمر و تكليفي پرستاران رابطـه معنـي دار آمـاري       

در تحقيقي توسط تالمن و برانينگ      ). ۳جدول  (وجود نداشت   

نيز مشخص شد که بين سابقه فعاليـت در بيمارسـتان            )١٢(

عهد عاطفي واحدهاي مورد پژوهش رابطه معني دار        فعلي با ت  

در حـالي کـه در    .)< r ، ۰۵/۰P= ١٥/٠( آماري وجود نـدارد 

پژوهش آنها بين سابقه فعاليت در بيمارسـتان فعلـي بـا تعهـد          

مستمر واحد هاي مورد پژوهش رابطه معني دار آماري وجـود           

 بـا افـزايش    به اين معني که)> r، ۰۱/۰P = ٣٥٥/٠( داشت

هـا افـزايش      در آن   نيـز   تعهد مستمر  ،قه فعاليت کارکنان  ساب

ــد ــي ياب ــه چــن .م ــي ک ــسکو  در تحقيق در  )۱۳( و فرانسي

بين تعهـد سـازماني کارکنـان و         نيزند    انجام داد   ٢٠٠٠سال

آمــاري وجــود  ســابقه فعاليــت در ســازمان رابطــه معنــي دار

چن و فرانسيـسکو    چنين    هم ).<r   ،۰۵/۰P= ٠٥/٠(شت  ندا

         کـه بـين سـابقه فعاليـت         نتيجـه رسـيدند کـه      به اين  )١٤(

ــان   ــازمان فعلــــي کارکنــ ــه دارودر ســ ــازيکارخانــ                       ســ

ــاطفي  ــد ع ــا تعه ــي  )<r ، ۰۵/۰P= ١٩/٠( ب ــد تکليف            و تعه

)١٥/٠ =r ، ۰۵/۰P> (     در  .رابطه معني دار آماري وجود ندارد 

کـه  ه شد   ان داد نش) ١٥( مي ير و همکاران      توسط فراتحليلي

بين سابقه فعاليت در سازمان فعلي بـا تعهـد عـاطفي، تعهـد           

مستمر و تعهد تکليفي واحدهاي مورد پژوهش رابطه مثبـت          

      پژوهــشگران  ايــن همــان طــور کــه خــود البتــه.وجــود دارد

   نتايج پـژوهش مـا     . اين رابطه ضعيف بوده است     کرده اند ذکر  

 دريـافتي پرسـتاران و      كه بين ميزان حقـوق    گر آن بود     بيان

تعهد عاطفي، تكليفي و مستمر آنان رابطه معنـي دار آمـاري            

در فراتحليلـي کـه گيتنـر       چنين   هم. )۳ جدول( وجود ندارد 

 کـه بـين ميـزان حقـوق         ه شـد  انجام داد نيـز نـشان داد      ) ۳(

    دريــافتي بــا تعهــد ســازماني آنــان رابطــه معنــي دار آمــاري 

 تحقيـق گيتنـر نيـز در        بـا توجـه بـه ايـن کـه          .وجود نـدارد  

هشگر نيز معتقد است کـه بـين        وژ  لذا پ ،  پرستاران انجام شده  

ميزان حقوق دريافتي با تعهد سازماني پرستاران رابطه وجود         

نتيجه تحليل تکميلي با اسـتفاده      بر اساس   به هرحال،   . ندارد

از ضريب همبستگي پيرسون، بين رضايت از حقـوق و مزايـا            

 تکليفــي و تعهــد) >r ، ۰۰۱/ ۰P= ۳۹۶/٠(بــا تعهــدعاطفي 

)۴۹۶ /٠ =r ،۰۰۱/ ۰P< (   رابطــــه معنــــي دار آمــــاري        

 ولي بين رضايت از حقوق و مزايا با تعهد مستمر   اشتوجود د 

نتـايج  از سـوي ديگـر      . شـت رابطه معني دار آماري وجود ندا     

پژوهش ما نشان داد بين سابقه فعاليت در پرستاري و تعهـد            

ــدارد ه معنــي دارعــاطفي، پرســتاران رابطــ     آمــاري وجــود ن

  ).۳جدول (

 بـين  تعهـد      ،)۱۶ (و همکـاران   لـيچ    مطالعه اي توسـط   در      

معني دار   اخالقي پرستاران با سابقه فعاليت در پرستاري رابطه       

  ش ـ افزايني باـيع) >r ، ۰۱/۰P= ٢١/٠(داشت ود ـآماري وج

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي زماني، رضايت شغلي و عوامل فردي پرستارانرابطه تعهد سا                دو ماهنامه پژوهنده     /  ۴۱۲
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ها   تعهد اخالقي آن   ،سابقه فعاليت پرستاران در رشته پرستاري     

وهش   نتايج پـژوهش مـا بـا نتـايج ايـن پـژ            . افزايش مي يابد  

مغايرت دارد با اين وجود بايستي توجه داشت که در پژوهش           

 رابطه ضعيف بوده و در عين حـال از ابـزار متفـاوتي              ليج اين 

نتـايج  .  اسـت  شـده براي سـنجش تعهـد سـازماني اسـتفاده          

پژوهش ما نشان داد كه بين سن پرستاران و تعهـد عـاطفي،             

 مستمر و تكليفي آنان رابطه معنـي دار آمـاري وجـود نـدارد             

بين سن واحدهاي   ،  در پژوهشي تالمن و برانينگ     ).۳جدول  (

هش و تعهد عاطفي رابطه معنـي دار آمـاري وجـود            مورد پژو 

درحــالي کــه بــين ســن    ). >r، ۰۱/۰P= ٢٥٩/٠(اشــت د

پـژوهش بـا تعهـد مـستمر رابطـه معنـي دار              واحدهاي مورد 

به هر حال   . )r ، ۰۵/۰P>( )۱۲= ١١٧/٠( آماري وجود نداشت  

بـين سـن واحـدهاي    ، ۲۰۰۱ در سـال ) ۱۷( در تحقيق هفنر 

 مستمر و تکليفي رابطه معنـي       مورد پژوهش و تعهد عاطفي،    

 پـاول و    مطالعه اي ديگر توسـط    در   .شتدار آماري وجود ندا   

 بين جنـسيت واحـدهاي مـورد پـژوهش و           ،)۱۸ (آنانتارامان

ــاطفي  ــد عـ ــي )>r  ،۰۱/۰P=٤٢/٠( تعهـ ــد تکليفـ      و تعهـ

)٦٢/٠ =r   ،۰۱/۰P< (  يعني تعهد عاطفي    شترابطه وجود دا 

ـ     و تکليفي زنان بيش     ولـي بـا تعهـد       ،وده اسـت  تر از مردان ب

  ، r=١٣/٠(داشــت مــستمر رابطــه معنــي دار آمــاري وجــود ن

۰۵/۰P>.( چـــن و فرانسيـــسکو،در تحقيـــق امـــا  )در ) ۱۴

بين جنسيت واحدهاي مـورد پـژوهش بـا تعهـد           ،  ۲۰۰۳سال

تعهد مستمر و تعهد تکليفي واحدهاي مورد پژوهش         عاطفي،

ــود ند   ــاري وجـ ــي دار آمـ ــه معنـ ــت رابطـ ــه (اشـ در همـ

ــوا در ) ۱۳(چنــين فرانسيــسکو و چــن  هــم ).<۰۵/۰Pرد،م

 ۳۶ نفـر از کارکنـان         ۳۳۳در  ۲۰۰۰در سال   تحقيق ديگری   

ت و تعهـد سـازماني کارکنـان        يبـين جنـس   ،   مختلف سازمان

شــت مختلــف در چــين رابطــه معنــي دار آمــاري وجــود ندا

)۰۵/۰P>.(               با توجه بـه ايـن کـه انتظـارات فرهنگـي جهـت

اي فرهنگـي يکـي از عوامـل ايجـاد          پايبندي افراد به هنجاره   

 يکي از داليل باال بودن تعهـد        تعهد تکليفي است لذا، احتماالً    

    ازفي مردان نسبت به زنان، باال بودن انتظارات فرهنگيـتکلي

   .مردان در جامعه ما باشد

بــين تعهــد عــاطفي ، )١٢ (در تحقيــق تــالمن و برانينــگ    

ني دار آماري وجود    ها رابطه مع   پرستاران و رضايت شغلي آن    

ــت  ــستمر   ) >r ، ۰۱/۰P=٤٤٤/٠(داش ــد م ــين تعه ــي ب ول

پرستاران با رضايت شغلي آنان رابطه معني دار آماري وجـود           

ــت ــتاري، ).<r ، ۰۵/۰P = ‐٠٩١/٠( نداشـ ــته پرسـ  در رشـ

تحقيقات مختلفي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سـازماني          

 همکـاران  بـه عنـوان مثـال آکـورن و         که    کرده اند  ارزيابيرا  

 نشان دادند که بين تعهـد سـازماني و رضـايت شـغلي              )۱۹(

پرستاران رابطه معني دار آماري وجود دارد و رضايت شـغلي           

. ثير قـرار مـي دهـد      أپرستاران، تعهد سازماني آنان را تحت ت      

نيز نشان دادنـد کـه بـين تعهـد          ) ١١(نورمن و وو    همچنين  

ــتاري را   ــشجويان پرس ــغلي دان ــايت ش ــازماني و رض ــهس      بط

به هر حال   ). >r ، ۰۱/۰P= ٤٤٦/٠(  دار آماري وجود دارد    معني

 ، وجود اين که مطالعات زيادي در ايـن زمينـه انجـام شـده         با

مي نويسد مطالعـات بـسيار کمـي        ) ۲۰(همکاران   تومولتي و 

اشکال مختلف تعهد سـازماني و عوامـل مـرتبط بـا آن را در               

  .رشته پرستاري مورد بررسي قرار داده اند

نتايج پژوهش در راستاي هدف اول نشان داد که ميزان     

ميزان  و تعهد سازماني پرستاران بين متوسط با باال قرار دارد

تکليفي در واحدهاي  تعهد عاطفي و مستمر نسبت به تعهد

نتايج پژوهش مطابق با هدف  .مورد پژوهش غالب بوده است

لي ـ شغتـيزان رضايـ که مودـگر آن ب انـبيش ـدوم پژوه

هاي  واحد وپرستاران بين ميزان متوسط تا باال قرار دارد

ترين ميزان رضايت را از ارتباط  ژوهش به ترتيب بيش د پرمو

نظارت و سرپرستي و مديريت و  با همكاران، جايگاه شغلي،

 شرايط ،ترين ميزان رضايت را به ترتيب از حقوق و مزايا كم

      ايت ـزان رضـال مير حـبه ه. لي دارندـيت شغـكار و امن

دهاي مورد پژوهش در هيچ کدام از ابعاد رضايت شغلي ـواح

جز حقوق و ه ب( در سطح بااليي قرار ندارد و در همه ابعاد

سفانه أمتدر سطحي بين متوسط تا باال قرار دارند و ) مزايا

  .ني قرار داردـح پاييـزايا در سطـ موق وـميزان رضايت از حق

  ٤١٣/  و همکاران فريدون جهانگير                                                                        ۱۳۸۶آذر و دی , ۵۹، پي در پي ۵شماره 
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ترين عامل  که فروغي انجام داده است نيز مهم تحقيقيدر 

ترين  مهم رضايت شغلي پرستاران را ارتباط با همكاران و

وق و مزاياي حق  به ترتيب راعوامل نارضايتي پرستاران

پذيرش اجتماعي حرفه و ارتباط شغل با زندگي  دريافتي،

 در راستاينتايج پژوهش  ).۲۲( شخصي گزارش کرده است

 هدف سوم پژوهش نشان داد که بين اطالعات دموگرافيک

با تعهد عاطفي، مستمر و تکليفي پرستاران ) يتجزجنسه ب(

دموگرافيک ذا اطالعات ، لارتباط معني دار آماري وجود ندارد

الزم است  نمي تواند مالک گزينش کارکنان متعهد باشد و

جهت ايجاد  مديران پرستاري بعد از استخدام کارکنان، در

مورد عوامل فردي  در .ها تالش نمايند تعهد سازماني در آن

ش هاي انجام شده ـتر به نتايج پژوه نتايج پژوهش ما بيش

 سکوـن و فرانسيـد مطالعات چـمانن( رقيـاي شـورهـكش در

 در حالي كه با نتايج ،شباهت دارد )۲۰۰۳ و ۲۰۰۰درسال

کاران در ـير و هم ه ميـمثل مطالع( كشورهاي غربي

 عوامل متفاوت است لذا مي توان گفت احتماالً) ۲۰۰۲سال

تعيين كننده تعهد سازماني در فرهنگ غربي با فرهنگ 

ايج  با توجه به اين كه نت.داراي تفاوت مي باشدشرقي 

جز ه ب( بين عوامل فردي كهگر آن بود  بيانپژوهش 

د سازماني رابطه معني دارآماري وجود ندارد ـو تعه) يتجنس

هايي   اجراي برنامهلذا مي توان انتظار داشت كه احتماالً

ثرتر از ؤبهبود تعهد سازماني كاركنان، در كشور ما م جهت

  .كشورهاي غربي باشد

 ســوم  هــدفدر راســتايش ـايج پژوهـــچنــين نتــ  هــم   

پژوهش نشان داد كه بين رضايت شغلي و تعهـد عـاطفي و             

تکليفي پرستاران رابطه مستقيم وجود دارد ولي بـين          تعهد

لـذا  . رضايت شغلي و تعهد مستمر رابطه عكس وجـود دارد         

مي توان انتظار داشت كه با افزايش رضايت شغلي كاركنان          

في در كاركنـان    د عاطفي و تعهد تكلي    ـپرستاري ميزان تعه  

         . در حــالي كــه تعهــد مــستمر كــاهش يابــد،افــزايش يابــد

 ميزان تعهد عاطفي و تعهد  بر اساس مطالعه حاضراز طرفي

 ،)۱۰ (وستي بر طبق نظر   .بودمستمر بيش از تعهد تكليفي      

يـا تعهـد عــاطفي در    زمـاني كـه تعهـد عــاطفي و تكليفـي    

ــان ــان   ،كاركن ــرد كاركن ــد عملك ــب باش ــد غال ــر تعه         بهت

تحقيقات نشان داده انـد کـه تعهـد مـستمر بـا             . خواهد بود 

لذا بـا افـزايش رضـايت       ،  عملکرد کارکنان رابطه منفي دارد    

شغلي در كاركنان پرستاري، مـي تـوان انتظـار داشـت کـه         

    ميزان تعهـد عـاطفي و تكليفـي نـسبت بـه تعهـد مـستمر               

      ل بـه هـر حـا     . غالب شده و عملكـرد سـازماني بهبـود يابـد          

در صورتي كه اقداماتي در جهـت افـزايش تعهـد سـازماني             

صورت گيرد بايستي تعهد مستمر در كاركنان پـايش شـود           

زيرا در صورتي كه تعهد مستمر بيش از حـد كـاهش يابـد              

از طرفي . ثير معكوس روي عملكرد كاركنان خواهد داشتأت

تـرين ميـزان     نتايج پژوهش نـشان داد کـه پرسـتاران کـم          

 امنيـت شـغلي      و شـرايط کـار   ،  را از حقوق و مزايـا     رضايت  

لذا مديران پرستاري مي توانند بـا ايجـاد رضـايت از            ،  دارند

مين أحقوق و مزايا و فراهم کردن شرايط مناسب کاري و تـ           

، ميزان نارضايتي کارکنان را کاهش داده و بـا          امنيت شغلي 

ميزان رضايت شغلي و  حمايت از کارکنان و تشويق مناسب،

تيجه تعهد عاطفي و تکليفي را در کارکنـان پرسـتاري           در ن 

  .افزايش دهند

با توجه به اين كه مطالعه حاضر        : هاي پژوهش  محدوديت

 همبستگي لذا از وجـود رابطـه بـين          ‐ يك مطالعه توصيفي  

   . معلولي کرد‐ متغيرهاي مختلف نمي توان استنباط علي

  تشکر و قدرداني
هـاي وابـسته بـه       ستاناز کليه پرستاران شاغل در بيمار        

درمـاني شـهيد     ‐ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي     

 را در انجام پـژوهش يـاري نمودنـد          انبهشتي که پژوهشگر  

ولين محتـرم   ؤاز مـس   .صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم     

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خـدمات        بيمارستان

ام ايـن   بهداشتي درماني شهيد بهـشتي کـه موجبـات انجـ          

   را  تـشکر و قـدرداني        نيـز کمـال    پژوهش را فـراهم کردنـد     

  .ابراز مي دارم

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي رابطه تعهد سازماني، رضايت شغلي و عوامل فردي پرستاران                ه پژوهنده     دو ماهنام/  ۴۱۴
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