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  چکيده

مشكالت شناسايی  دركه بررسي آن به سرپرستان  هستندتعهد سازماني و رضايت شغلي دو عامل مهم در پيشگويي و درك رفتار سازماني  :اهداف

اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط رضايت شغلي و تعهد . هستندشاخص سنجش ميزان برتري آن سازمان  ،سازمان کارکنان. كندبالقوه كمك مي

   .دشانجام  هادر بيمارستان پرستاران شاغلسازماني در 

ديپلم به باال، دارای عضويت رسمي و حداقل سه سال سابقه كار شركت مورد پرستار با مدرك فوق ۱۳۲همبستگي،  -ای توصيفيدر مطالعه :هاروش

ها با استفاده از آزمون مجذور داده. انجام شد يرلن و ميآو تعهد سازماني  لوتانزهاي رضايت شغلي نامهها با پرسشگردآوري داده. مطالعه قرار گرفتند

  . تجزيه و تحليل شدند SPSS 11افزار کای و با نرم

داري وجود بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط معنی. داراي تعهد سازماني بودند% ۱۷/۴۰پرستاران از شغل خود راضی بودند و % ۱۷/۴۳ :هايافته

ی داشت؛ اما با متغيرهاي جنسيت، سطح تحصيالت و داریارتباط معن وضعيت تاهل همچنين، تعهد سازماني با متغيرهاي مسكن و). >۰۰۱/۰p(داشت 

داری داشت؛ ولی با ساير متغيرهاي وضعيت تاهل و جنسيت ارتباط معنی رضايت شغلي نيز با سطح تحصيالت،. داري نداشتپست سازماني ارتباط معنی

  . داري نداشتط معنیدموگرافيك ارتبا

تواند بر رضايت شغلي و تعهد سازماني شود و رفتارهاي تشويقي مدير و سبك رهبري وي ميوجود عواملي كه باعث انگيزش کارکنان مي :گيرينتيجه

  .موثر باشد

  رضايت شغلي، تعهد سازماني، پرستار :هاکليدواژه

 

Relationship of job satisfaction and organizational commitment  

in hospital nurses  
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Abstract 

Aims: Organizational commitment and job satisfaction are two important factors in predicting and understanding 

organizational behavior that their analysis can help supervisors to identify the potential problems. Organization’s 

staffs are the index of that organization’s superiority. This study was conducted to investigate the relationships 

between job satisfaction and organizational commitment in Iranian hospital nurses.  

Methods: In a descriptive-correlation study, 132 nurses with the certificate higher than Associate Degree (AD), 

with formal membership and at least 3 years of experience in the company were participated. Data were 

collected by job satisfaction Luthanz and organizational commitment of Allen & Meyer questionnaire. Data were 

analyzed using chi square test and SPSS 11 software. 

Results: 43.17% of nurses were satisfied with their job and 40.17% of nurses had organizational commitment. 

There was a significant correlation between job satisfaction and organizational commitment (p<0.001), also 

there was a significant correlation between organizational commitment and housing and marriage status, but it 

was not correlated with sex, education and organizational post. Likewise, job satisfaction had significant 

correlation with education, marriage status and sex, but hadn’t significant correlation with other demographic 

variables. 

Conclusion:  The presence of some factors which cause staff motivation and encouraging behavior of manager 

and the leadership style can be effective for organizational commitment and job satisfaction.  
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Nurse 
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  مقدمه

ها نسبت به هم، کارکنان هاي سنجش ميزان برتري سازماناز شاخص

ها هستند كه ميزان وفاداري و تعهدشان باعث شاغل در آن سازمان

امر اين . شود وظايف محوله را با كيفيت باالتري به انجام برسانندمي

. شودوري و اثربخشي سازمان ميموجب افزايش عملكرد، بهره

مسئوليت در برابر اعمال محوله سازمان، تفاوت يا بيبرعكس، افراد بي

كنند و باعث كاهش عملكرد افراد و اين رفتار را به ديگران منتقل مي

نيروي انساني، پايه و ]. ۱[شوند تنزل سازمان از نظر كمي و كيفي مي

  ].۲[دهند درماني را تشكيل مي -هاي بهداشتينظاماساس 

و همکاران، رضايت شغلي و تعهد سازماني بر  ويلياماساس تحقيقات بر

آوردن منظور فراهماما به. هاي مرتبط اما متمايز استوار استساخته

هاي مبنايي براي تصميمات مديران نيروي انساني در زمينه

هاي نيروي انساني و كاهش هزينهريزي، جذب و نگهداري  برنامه

صورت مشترك مورد ناشي از ترك خدمت كاركنان از سازمان، به

]. ۳[اي برخوردار است گيرند كه از اهميت ويژهسنجش قرار مي

تحقيقات نشان داده كه كاركنان با رضايت شغلي باالتر، از نظر فيزيك 

ر سازماني، بدني و توان ذهني در وضعيت بهتري قرار دارند و از نظ

كننده جو سازماني بسيار مطلوب سطح باالي رضايت شغلي منعكس

از داليلي ]. ۴[شود است كه منجر به جذب و ماندگاري كاركنان مي

سازد، اين است كه اهميت بررسي و مطالعه تعهد سازماني را نمايان مي

هايي با اعضايی در سطوح باالي تعهد سازماني، معموال  از كه سازمان

ملكرد باالتر، غيبت و تاخير كمتري از سوي كاركنان خود برخوردارند ع

نفع سازمان، ها به افرادي نياز دارد كه بهو در موارد بسيار، سازمان

ويژه در مشاغل حساس از فراتر از وظايف مقرر تالش كنند و اين به

  ].۳[جمله مشاغل نظامي، امنيتي و درماني حايز اهميت است 

داند ضايت شغلي را حالت عاطفي مثبت و خوشايندي مي، رفردلوتانز

وي اضافه . كه حاصل ارزيابي فرد از شغل يا تجارب شغلي او است

نظرشان مهم کند رضايت شغلي، نتيجه ادراك كاركنان از آنچه بهمي

رضايت شغلي، ]. ۱[خوبي فراهم كرده است است و شغل آنها  را به

، روابط ، نظام سازماني شغلكارزاييده عواملي نظير شرايط محيط 

. ]۵[، عوامل اجتماعي و تاثير عوامل فرهنگي است كارحاكم بر محيط 

اعتقاد "تعهد سازماني، پيوند افراد با سازمان است كه توسط سه عامل 

تمايل به "، "هاي سازمان، تعهد عاطفيقوي و پذيرش اهداف و ارزش

ماندن ميل قوي براي باقي"و " تالش زياد براي سازمان، عهد مستمر

ژوهشگران تعهد  اکثر پ]. ۶[شود مشخص مي" در سازمان، تعهد تكليفي

تعهد نگرشي، . دانندمي) نگرشي و رفتاري(را دو جزء مجزا اما مرتبط 

بيانگر درجه وفاداري افراد به سازمان است كه بر تطبيق و مشاركت 

انگر فرآيند پيوند افراد با تعهد رفتاري، بي. افراد در سازمان تاكيد دارد

تعهد عاطفي، مستمر و تكليفي را از اجزا  ير و آلنمياما . سازمان است

، سازماني و فراسازماني عوامل فردي، شغلي]. ۷[دانند تعهد نگرشي مي

روي تعهد سازماني موثر هستند؛ از جمله، رضايت شغلي بر تعهد 

  ].۸[سازماني كاركنان تاثير زيادي دارد 

هاي زيادي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان را پژوهش

، رابطه بين رضايت شغلي و تعهد وو ونورمن . اندمورد بررسي قرار داده

تحقيقي توسط ]. ۹[دانند سازماني را يك رابطه دو طرفه و مثبت مي

هاي ، تحت عنوان بررسي رابطه تعهد سازماني و ويژگياکبرشاهي

نامه تعهد پرستار توسط پرسش ۱۰۰تاران، روي شخصيتي در پرس

هاي شخصيتي کتل انجام شده که و ويژگيير ميو  آلنسازماني 

ها حاکي از آن است که اکثريت پرستاران از تعهد سازماني يافته

وي در تحليل . تعهد سازماني پايين برخوردار هستند% ۲۰متوسط و 

رکنان تحت شرايط و کند که تعهد سازماني کانتايج خود بيان مي

کند و عوامل دروني و بيروني محيط عوامل محيطي مختلف تغيير مي

  ].۱۰[توانند بر تعهد سازماني افراد تاثير قابل توجه داشته باشند کار مي

کند که توانمندسازي سبب افزايش رضايت شغلي و ، اشاره ميکوکانن

، زي پرستارانهدف اصلي توانمندسا. شودتعهد سازماني پرستاران مي

هاي آنان است افزايش انگيزه آنان براي کارکردن و بهبود نتايج فعاليت

ترين آنها رضايت بيماران و ارتقا سطح سالمت جامعه است که مهم

پرستار از چندين بخش  ۳۰نيز روي مک اي که توسط در مطالعه]. ۱۱[

امل وسيله مصاحبه نيمه رسمي با هدف شناسايي عويک بيمارستان به

؛ موثر بر تعهد سازماني و ارتقا تعهد سازماني در پرستاران انجام شد

هاي ، برنامه، رضايت شغليهاي يادگيري، فرصتعوامل شخصي

هاي پرستاري مطلوب و با کيفيت باال بر و ارايه مراقبت بازنشستگي

تعهد سازماني تاثير مثبت و فقدان امنيت شغلي، ارتباطات درون 

عدالتي در پرداخت ، عدم پرداخت امتيازات يا بيگروهي ضعيف

رسد در اثر نظر ميبه]. ۱۱[امتيازات، تاثير منفي بر تعهد سازماني دارند 

بندي و بندي، درجهگذشت زمان و تغييرات ساختاري همچون رتبه

تغييراتي ايجاد شده ) رضايت و تعهد(غيره، در اين دو پارامتر مهم 

يژه خدمات کارکنان گروه پزشكي و هميت وعلت ااز طرفي به. است

تلفيق علم و تخصص و تعهد كه طبيعتا  رضايت بيمار و رضايت 

آورد؛ اين پژوهش با هدف بررسی ميزان تعهد کارکنان را فراهم مي

سازمانی و رضايت شغلی در هر دو گروه و همچنين تاثير رضايت 

  .شغلی بر تعهد سازمانی در اين دو گروه انجام شد

  

  ها روش

همبستگي که در بازه زمانی فروردين تا  -در اين پژوهش توصيفي

بيمارستان شهر تهران  ۲پرستار از  ۱۳۲انجام شد،  ۱۳۸۱خرداد 

نفر به شيوه تصادفي و از  ۷۶از بيمارستان الف . انتخاب شدند

ها همه نمونه. نفر به روش سرشماري انتخاب شدند ۵۶بيمارستان ب 

 ۳ديپلم به باال، قرارداد رسمي و حداقل فوق داراي مدرك تحصيلي

  . سال سابقه كار بودند

قسمتی شامل مشخصات ۳نامه ها، پرسشابزار گردآوري داده

و تعهد ) سئوال ۶۵( لوتانز ، رضايت شغلي)سئوال ۱۱(دموگرافيك 

روايی ابزار با روش روايی . بود) سئوال ۱۷( يرآلن و ميسازماني 

بازآزمون /منظور تعيين پايايي از روش آزمونبه. محتوي تاييد شد
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  ). ۹۴/۰(استفاده شد 

اي از رضايت گزينه۵های نامه رضايت شغلي با پاسخدهی پرسشنمره

در . انجام شد) نمره ۱" (عدم وجود رضايت"تا ) نمره ۵" (بسيار خوب"

تا ) نمره ۷" (كامال  مخالفم"اي از گزينه۷مورد تعهد سازماني، طيف 

، )۳و  ۲، ۱نمرات " (باتعهد"تر، طيف كلي ۳و ) نمره ۱" (موافقم كامال "

درنظر گرفته " تفاوتبي"عنوان به ۴و نمره ) ۷و  ۶، ۵نمرات (تعهد بي

با آزمون آماري مجذور كاي  SPSS 11افزار ها توسط نرمداده. شد

  .تجزيه و تحليل شد

   

  نتايج

با ميانگين  سال ۴۲تا  ۲۸هاي پژوهش دارای دامنه سن واحد

. متاهل بودند% ۷/۶۹واحدهاي پژوهش زن و % ۷۵. بود ۶۷/۵±۸۳/۳۴

ها در نمونه% ۶/۳۸. ها دارای مدرک کارشناسی بودندنمونه% ۶/۸۵

در خانه % ۵/۲۳سازماني و % ۳استيجاري، % ۶/۳۲مسكن ملكي، 

  . مورد نيز به اين سئوال پاسخ ندادند ۳پدري سکنی داشتند و 

ر شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستان الف باالت در مجموع، رضايت

اما، تعهد سازماني پرستاران شاغل . )>۰۰۱/۰p( از بيمارستان ب بود

  . )۱جدول ؛ >۰۰۱/۰p(در بيمارستان ب باالتر از بيمارستان الف بود 

  

 بيمارستان ۲مقايسه متغيرهای مورد بررسی در  )۱جدول 

  ←بيمارستان

  متغير↓

  الف

  )درصد(

  ب

  )درصد(

سطح 

  داری معنی

رضايت 

  شغلی

  ۸/۲۸  ۸/۷۲  راضی

۰۰۱/۰  
  ۶/۳۵  ۳/۵  ناراضی

  ۲۸  ۱/۹  تفاوتبی

  ۶/۷  ۸/۱۲  پاسخبی

تعهد 

  سازمانی

  ۵/۷۵  ۵/۲۴  باتعهد

۰۰۱/۰  
  ۸/۱۷  ۶/۵۳  تعهدبی

  ۶  ۶/۱۶  تفاوتبی

  ۸/۰  ۳/۵  پاسخبی

   

  بحث

كارهاي عملي، عواطف اي و كادر پزشكي هنگام انجام عمليات حرفه

حتي اگر از نظر شغلي، رضايت و رفاه . كنندرا جايگزين وظايف مي

زيادي نداشته باشند؛ ولي به مجرد اينكه زندگي بيماري دچار مخاطره 

، گذارند و تنها مساله مهم، تمام افكار قبلي خود را كنار میشود

شرايط حاكم بر با توجه به . شودبرگرداندن سالمت و زندگي بيمار می

روحيه کارکنان نظامی، در اوايل تشكيل اين ا رگان و فراغت اين گروه 

هايي چون اهميت شمردن مقولهمسايل مادي و دنيوي و بي از توجه به

حقوق و مزايا، امكانات محيطي و رفاهي و سازماني، عليرغم تمام 

هاي آن مشكالت فوق، رضايت و تعهد اين گروه بسيار باال بود و جلوه

نتايج حاصل از . راحتي ملموس و مشهود بودسال دفاع مقدس به ۸در 

پرستاران شاغل، رضايت % ۳/۴۵اين پژوهش در مجموع نشان داد كه 

رضايت شغلي و تعهد سازماني % ۵/۶۱شغلي و تعهد سازماني داشتند، 

با وجود عدم رضايت شغلي، تعهد سازماني داشته و % ۷/۵۴  نداشتند؛

بين رضايت . وجود رضايت شغلي، تعهد سازماني نداشتندبا % ۵/۳۸

براساس فرضيه . ارتباط وجود دارد) >۰۰۱/۰p(شغلي و تعهد سازماني 

شد كه رضايت شغلي کارکنان باعث تعهد پژوهشگر، تصور مي

شود يعني رضايت شغلي پيش شرط تعهد سازماني سازماني آنها مي

از اين فرضيه  تزنگو  يتاسم، بلگن، تامولتي، زهراتحقيقات . است

كه روي پرستاران  اسميتو  سرولندر تحقيقات . كنندحمايت مي

انجام شد، ارتباط بين تعهد سازماني با رضايت شغلي و عوامل شخصي 

تر و ها وسيعرسد كه هر چه سازماننظر ميبه]. ۱۰[گزارش شده است 

تعهد  شود،شان به كسب هزينه بيشتر ميشوند و توجهتر ميبزرگ

هاي مراقبت  بهداشتي، كاهش سازماني پرستاران و ديگر حرفه

تامين حقوق و دستمزد و ديگر مزاياي كاركنان كه جزء عوامل . يابد مي

كند اما ايجاد ابقا در سازمان هستند، از عدم رضايت جلوگيري مي

 سرولن و اسميتدر دو مطالعه انجام شده توسط . نمايندانگيزش نمي

ترين نشانه رهاكردن كار از سوی پرستاران، ه قويگزارش شد ك

پرستار اظهار كردند  ۳۰، در اين مطالعه. نداشتن تعهد سازماني است

آنها در ارتباط با عوامل شخصي مثل نيازهاي  كه تعهد سازماني

هاي آموزشي، منافع مالي و عالقه به ، فرصت، رضايت شغليخانواده

كه جابجايي كارمندان در صورتي ]. ۱۰[بازنشستگي از سازمان است 

ريزي انجام شود عالوه بر رفع نيازهاي در داخل سازمان با برنامه

شود و سازماني باعث افزايش تعهد سازماني و رضايت شغلي آنها مي

ها سازمان]. ۱۱[يابد يدر نتيجه تمايل به ترك خدمت در آنها كاهش م

منظور جلوگيري از مشکالت رفتاري پيش روي نيروي انساني، الزم به

خصوص ابعاد هنجاري و مستمر که ناشي از است به تعهد سازماني به

در اين  .اي مبذول نمايندعوامل بيروني محيط کار است عنايت ويژه

ت اطمينان و ويژه قابليمنظور ارتقا کيفيت کلي خدمات بهبه ،راستا

اقدام به افزايش تعهد هنجاري از طريق تاکيد بر  دباي ،تضمين کيفيت

ي سازمان و گزينش و استخدام افراد بر اين هاها و ماموريتارزش

افزايش تعهد مستمر از طريق ايجاد امتيازات و امکانات . اساس نمايند

 با ارتقا مسيرهاي آموزشي همراه ها، ايجاد دورهمتمايز با ساير سازمان

کاهش سنوات گروه شغلي و ارزشيابي عادالنه کار همراه با  شغلي،

بازخورد و ايجاد سيستم تشويقي در راستاي نتايج حاصل از عملکرد 

نقش چشمگيري  کارکنان و ايجاد امنيت شغلي از طريق نوع استخدام،

  .ها ايفا خواهد نموددر بهبود کيفيت خدمات بستري در بيمارستان

  

  گيرييجهنت

درماني  -هاي بهداشتي، در نظامدنبال تغييرات روزافزون در جوامعبه

کاركناني كه اعتقاد بيشتر به اهداف . آيدوجود مینيز تغييرات زيادي به

هاي سازماني دارند، در مقابل تغييرات انعطاف بيشتري نشان و ارزش

گيري و عملكرد کارکنان، عدم توجه به پيامدهاي هر تصميم. دهندمي

عواقب جبران ناپذيري براي بيماران و سالمت جامعه در برخواهد 
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لذا، مديران منابع انساني بايد از طريق انتخاب كاركنان . داشت

، حفظ موقع و مناسبهاي به، توسعه، اعطاي پاداش، جايگزينيشايسته

شوند تعهد  هاي آموزشي، موجبکارکنان شايسته در سازمان و فعاليت

  .سازماني و رضايت شغلي کارکنان تقويت و ارتقا يابد

 

بدين وسيله از کليه کارکنان پرستاري و : تشکر و قدرداني

کننده و همکاراني که در انجام های شرکتمسئوالن محترم بيمارستان

  .شود، قدرداني مياين تحقيق ياري نمودند
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