 وصول مقاله97/2/1 :
 اصالح نهايي97/3/6 :
 پذيرش نهايي97/3/6 :

بررسي رابطه توانمندسازي پرستاران با تعهد سازماني وتعهد حرفهاي در
بيمارستان ميالد

چكيده

محبوبه اکبريسفيده /9شهرام هاشمنيا /2هادي رزقيشيرسوار3

مقدمه  :يكي از شاخصهاي مهم ميزان موفقيت سازمانها وجود نيروي انساني متعهد به سازمان و حرفه خود است .از طرف
ديگر در سالهاي اخير توانمندسازي به عنوان يک راهكار نيروي انساني براي خلق کارآمدي ،بهرهوري مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به موارد مذکور هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه توانمندسازي پرستاران با تعهد سازماني و تعهد حرفهاي در بيمارستان
ميالد است.
روش پژوهش :ابزار گردآوري اين تحقيق توصيفي  -پيمايشي و از نظر هدف کاربردي ،پرسشنامه (با تاييد روايي و پايايي با
رويكرد صوري و آلفاي کرونباخ ( ))0/239بود .جامعه آماري  708پرستار بيمارستان ميالد و نمونه آماري مطابق فرمول کوکران
 962نفر بود .به منظور تحليل فرضيهها از آزمونهاي استنباطي استفاده شد.
یافتهها :در سطح معناداري کمتر از  ،0/00توانمندسازي پرستاران با تعهد سازماني و تعهد حرفهاي رابطه مثبت و معناداري
(ضريب همبستگي  0/207و  )0/828دارد .همچنين متغيرهاي توانمندسازي پرستاران و ابعاد آن ،تعهد سازماني و ابعاد آن و تعهد
حرفهاي در بيمارستان ميالد باالتر از متوسط (عدد  )3است وميانگين اين سه متغير در گروههاي سني ،تحصيالتي ،جنسيتي و
تجربه تفاوت معناداري ندارد.
نتيجهگيري :با توجه به محرز شدن رابطه بين توانمندسازي پرستاران و تعهد سازماني و تعهد حرفهاي در بين جامعه پرستاران
بيمارستان ميالد ميتوان پذيرفت که تالش براي بهبود توانمندي پرستاران ميتواند استراتژي ارزشمندي براي بهبود تعهد
سازماني و تعهد حرفهاي باشد.
کليد واژهها :توانمندسازي پرستاران ،تعهد سازماني ،تعهد حرفهاي.

 -2کارشناس ارشد گروه مديريت آموزشي واحد الكترونيكي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -9استاديار ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الكترونيکHashemnia_sh2877@yahoo.com :
 -3استاديار ،گروه مديريت آموزشي ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
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بررسي رابطه توانمندسازي پرستاران

مقدمه
امروزه وجود نيروهاي انساني توانمند و متعهد به
سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غيبت ،تاخير و
جابجايي ،باعث افزايش چشمگير عملكرد سازمان،
نشاط روحي کارکنان ،تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان
و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد[.]92
بيگمان نيروي انساني ماهر و کارآمد ،يكي از مهمترين
ابزارها براي رسيدن به هدفهاي سازماني است[.]21
در محيط بيمارستآنها نيز توانمندي ،تعهد و
مسئوليتپذيري پرستاران به عنوان بزرگترين گروه
حرفهاي در سيستم (سازمان) بهداشتي و درماني تأثير
زيادي بر موفقيت ،بهرهوري و تعالي سازمآنهاي
بهداشتي داشته است[ .]2امروزه کمبود پرستاران با
صالحيت در سيستمهاي مراقبت سالمت سراسر دنيا
عامل عمدهاي است که پيامدهاي مراقبت از مددجويان
را به خطر مياندازد[ .]28يكي از روشهاي مفيد براي
بهبود بهرهوري کارکنان و عملكرد کارکنان
توانمندسازي کارکنان است[.]6
توانمندسازي باعث ميشود از شرايطي که باعث ضعف
کارکنان و سازمان شده است دور شده و احساس خود
کفايتي کارکنان افزايش يابد ،خالقيت و نوآوري و عزم
و اراده و پشتكار کارکنان تقويت شود[ .]0بنابراين
توانمندسازي کارکنان يكي از فنهاي مؤثر براي
ارتقاي بهرهوري کارکنان و استفاده بهينه از ظرفيتها
و تواناييهاي آنان در زمينه اهداف سازماني است[.]22
حال از آنجا که حرفه پرستاري يكي از سختترين
مشاغل ميباشد ،اگر در بيمارستآنها به امر توانمندسازي
پرستاران توجه نشود ،و شرايطي فراهم نشود که
پرستاران از تمام توان خود استفاده نمايند آن بيمارستان
با مشكل مواجه خواهد شد.
از ديگر عواملي که در محيط بيمارستآنها بسيار
تأثيرگذار است وجود تعهد سازماني و تعهد حرفهاي در
ميان پرستاران است .تعهد سازماني يک مسئله بسيار
مهم در مراقبتهاي بهداشتي فعلي ميباشد[ .]90در
تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان ،احساس
وفاداري قوي دارد و از طريق آن سازمان خود را مورد
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شناسايي قرار ميدهد[ .]93 ،20به عقيده کوهن تعهد
سازماني منجر به پيامدهاي مفيدي از جمله افزايش
اثربخشي عملكرد و بهرهوري و کاهش تمايل و ترک
خدمت و غيبت در سطوح فردي و سازماني ميگردد[.]7
بنابراين افراد متعهد همچون منبعي از انرژي و توان
هستند که با قدرت به سمت آرمان و هدف خويش
پيش ميروند .افراد متعهد به قوانين و ساختارهاي
موجود اکتفا نميکنند و خود را در چارچوب آن محدود
نميسازند[.]20,3
سطح باالتر تعهد حرفهاي منجر به رفتاري مثبت
ميشود که به نفع سازمان است ،به همين دليل ،افرادي
که سطح تعهد حرفهاي باالتري دارند بايد کمتر به
فعاليتهاي دست بزنند که به سازمان آسيب
برساند[ .]90از اينرو اعضايي که در سطوح باالي تعهد
سازماني قرار دارند ،معموالً از عملكرد باالتر ،غيبت و
تاخير کمتري برخوردارند[ .]26از سوي ديگر کاهش
تعهد حرفهاي پرستاران ميتواند موجب کاهش بازده
کيفيتي در مراقبت گردد[ .]8امروزه سازمآنها به طور
ناخواسته هزينههاي سنگيني را به علت عدم تعهد
کارکنان خود متحمل ميشوند[ .]29بنابراين ميتوان
گفت که شناخت عوامل و ويژگيهاي که موجب
افزايش التزام و تعهد ميشود عملي ارزشمند براي
سازمآنها ميباشد[.]91
در نهايت ميتوان گفت از آنجاکه پرستاران در محيطي
پر از استرس فعاليت دارند و شغل آنها يک شغل بسيار
حساس و سختي ميباشد که با زندگي انسآنها سروکار
دارد ،لزوم توجه به پرستاران در جوامع امروزي يک امر
بسيار واجب ميباشد .از اينرو بايد شرايطي فراهم شود
که تعهد سازماني و حرفهاي پرستاران افزايش پيدا کند
تا آنها بتوانند وظايف محوله خود را به درستي انجام
بدهند ،زيرا زماني که پرستاران نسب به سازمان خود و
همچنين شغل خود تعهدي نداشته باشند ،وظايف خود
را به درستي انجام نخواهند داد و اين ميتواند عواقب
بسيار جبران ناپذيري براي ما داشته باشد .يكي از
عواملي که ميتواند بر افزايش تعهد سازماني و تعهد
حرفهاي پرستاران تأثير مثبتي داشته باشد توجه به امر

محبوبه اکبريسفيده و همکاران

توانمندسازي پرستاران ميباشد .توانمندسازي باعث
ميشود تواناييهاي افراد که مجالي براي ظهور آنها
وجود نداشته شكوفا شود ،و هم اينكه دانش و فناوري
جديد وارد بيمارستان شود ،که اين امر باعث افزايش
بهرهوري پرستاران ميشود و ميتوانند وظايف محوله
خود را دقت و توانايي بيشتري انجام دهند .لذا در اين
پژوهش رابطه بين توانمندسازي ،تعهد حرفهاي و تعهد
سازماني پرستاران مورد بررسي قرار ميگردد .و از
آنجاکه در بيمارستان ميالد نيز همين دغدغه وجود
دارد ،بنابراين ضرورت انجام اين پژوهش در بيمارستان
ميالد احساس ميگرديد.
يكي از آخرين پژوهشها را در حوزه موضوع تحقيق را
لي و همكاران انجام دادند .در اين پژوهش با عنوان
"تأثير عدالت سازماني بر درک توانمندسازي ،تعهد
سازماني و قصد ترک در پرستاران بيمارستان" به
بررسي تاثير عدالت سازماني بر قصد ترک شغلي
پرستاران از طريق متغيرهاي ميانجي درک
توانمندسازي و تعهد سازماني در کشور کره جنوبي
پرداخته شد .ابزار گردآوري داده در اين تحقيق
پرسشنامه بود .در اين تحقيق از روش معادالت
ساختاري و نرمافزار آموس جهت تجزيه و تحليل
دادهها استفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که
عدالت سازماني اثر مستقيميبر توانمندسازي کارکنان
دارد .و توانمندسازي اثر مستقيم قابل توجهي بر تعهد
سازماني دارد ،همچنين تعهد سازماني اثر منفي بر قصد
ترک شغل کارکنان دارد[.]23
چيب در پژوهشي با "عنوان مطالعهاي بر تعهد سازماني
و توانمندسازي محل کار به عنوان پيشبيني رفتار
شهروندي سازماني" به بررسي تاثير تعهد سازماني و
توانمندسازي در محل کار بر رفتار شهروندي سازماني
کارکنان در کشور هند پرداختند .ابزار گردآوري داده در
اين تحقيق پرسشنامه بود .در اين تحقيق از روش
رگرسيون خطي ساده و نرمافزار اس .پي.اس .اس
جهت تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد .نتايج اين
پژوهش نشان داد که تعهد سازماني و توانمندسازي
ميتوانند رفتار شهروندي سازماني را پيشبيني کنند و
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همچنين بين تعهد سازماني و توانمندسازي کارکنان
رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد[.]1
اويانگ و همكاران در پژوهشي با عنوان "تأثير
توانمندسازي روانشناختي و تعهد سازماني بر رضايت
شغلي پرستاران چيني" به بررسي تاثير توانمندسازي
روانشناختي و تعهد سازماني بر رضايت شغلي در
پرستاران چيني پرداختند .ابزار گردآوري داده در اين
تحقيق پرسشنامه بود .در اين تحقيق از روش رگرسيون
چندگانه و نرمافزار اس .پي .اس .اس جهت تجزيه و
تحليل دادهها استفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد
که توانمندسازي روانشناختي بر تعهد سازماني و رضايت
شغلي تأثيرگذار است[.]28
باني و همكاران در پژوهشي با عنوان "بررسي رابطه
بين توانمندسازي روانشناختي کارکنان و تعهد
سازماني" به بررسي رابطه بين توانمندسازي
روانشناختي کارکنان و تعهد سازماني در بين پرستاران
شهر سمنان پرداخته است .ابزار گردآوري داده در اين
تحقيق پرسشنامه بود .در اين تحقيق از روش رگرسيون
خطي ساده و نرمافزار اس .پي.اس .اس جهت تجزيه و
تحليل دادهها استفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد
که رابطه مثبت و معنيداري بين توانمندسازي
روانشناختي و تعهد سازماني وجود دارد[.]9
راوب و روبرت در پژوهشي با عنوان "توانمندسازي،
تعهد سازماني و رفتار صدايي در صنعت مهماننوازي:
شواهدي از يک نمونه چند مليتي" به بررسي تاثير
توانمندسازي ،تعهد سازماني و رفتار صدايي در صنعت
هتلداري در کشورهاي آسياي شرقي و اقيانوسيه
پرداختند .ابزار گردآوري داده در اين تحقيق پرسشنامه
بود .در اين تحقيق از روش معادالت ساختاري و
نرمافزار آموس جهت تجزيه و تحليل دادهها استفاده
شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که توانمندسازي
کارکنان ميتواند تأثير مثبتي بر تعهد سازماني کارکنان
داشته باشد[.]27
در تحقيقات داخلي عابدي و همكاران در پژوهشي با
عنوان "بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد
سازماني معلمان تربيت بدني استان خراسان شمالي" به

بررسي رابطه توانمندسازي پرستاران

بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني معلمان
تربيت بدني استان خراسان شمالي پرداختند .ابزار
گردآوري داده در اين تحقيق پرسشنامه و جهت تجزيه
و تحليل دادهها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و
نرمافزار اس .پي.اس .اس استفاده شد .نتايج اين
پژوهش نشان داد که بين توانمندسازي رواني و تعهد
سازماني معلمان تربيت بدني استان خراسان شمالي
رابطه معناداري وجود دارد .همچنين مطابق نتايج
تحقيق حاضر ميانگين توانمندسازي وابعاد آن و تعهد
سازماني و ابعاد آن در معلمان تربيت بدني استان
خراسان شمالي بيشتر از متوسط وجود داشت[.]2
خشوعي و بهرامي در پژوهشي با عنوان "نقش
توانمندسازي روانشناختي و تعهد سازماني بر فرسودگي
شغلي معلمان" به بررسي نقش توانمندسازي
روانشناختي و تعهد سازماني بر فرسودگي شغلي معلمان
مدارس شهررضا پرداختند .ابزار گردآوري داده در اين
تحقيق پرسشنامه و جهت تجزيه و تحليل دادهها از
آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون سلسله
مراتبي و نرمافزار اس .پي.اس .اس استفاده شد .نتايج
اين پژوهش نشان داد که بين توانمندسازي روانشناختي
و تعهد سازماني با فرسودگي شغلي رابطه منفي و
معنيداري وجود دارد .مطابق نتايج اين تحقيق
فرسودگي شغلي معلمان در وضعيت پايينتر از ميانگين
و متغيرهاي تعهد سازماني و توانمندسازي روانشاختي
باالتر از ميانگين وجود داشت .مچنين مطابق نتايج
ديگر ميانگين متغيرهاي توانمندسازي ،تعهد سازماني و
فرسودگي شغلي درگروههاي متفاوت ويژگيهاي
جمعيت شناختي جنسيت ،تحصيالت ،سن ،سابقه کار و
وضعيت تاهل تفاوت معنيداري با يكديگر ندارند[.]22
سليماني و مطهري در پژوهشي با عنوان "رابطه
توانمندسازي و تعهد شغلي مديران در مدارس متوسطة
استان سمنان" به بررسي رابطه توانمندسازي و تعهد
شغلي مديران در مدارس متوسطة استان سمنان
پرداختند .ابزار گردآوري داده در اين تحقيق پرسشنامه
بود .در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل دادهها از
آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون و نرمافزار اس.
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پي.اس .استفاده شد.نتايج اين پژوهش نشان داد که
بين توانمندسازي مديران و تعهد شغلي آنها رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد[.]9
در نهايت کليه تحقيقات فوق بر رابطه معنادار
توانمندسازي و ابعاد آن با تعهد سازماني و ابعاد آن و
تعهد حرفهاي تاکيد دارند .بنابراين با توجه به تحقيقات
مرور شده مدل مفهوميتحقيق به شرح شكل  2ارائه
گرديد( .شكل)2
در بيمارستان ميالد نيز از آنجاکه پرستاران در يک
محيط سرشار از استرس هستند و هر روز با تنشهاي
خاصي از جمله مشاهده مرگ و ميرها ،بيماريها
هستند و از طرف ديگر بخاطر موقعيت قرارگيري اين
بيمارستان در شهر تهران ،اين بيمارستان داراي
تقاضاي خدمات پزشكي زيادي از شهر تهران و ديگر
شهرهاي کشور ميباشد و بنابراين پرستاران بيمارستان
ميالد داراي شرايط کاري سنگين ميباشند .لذا باتوجه
به موارد مذکور به دليل احتمال زياد دچار شدن
پرستاران بيمارستان ميالد به خستگي عاطفي و
فرسودگي شغلي ،بهصورت ناخودآگاه تعهد سازماني و
تعهد حرفهاي پرستاران کاهش مييابد .بنابراين لزوم
تقويت عواملي که در تعهد سازماني و حرفهاي
پرستاران مؤثر ميباشد در بيمارستان ميالد بسيار حياتي
است .يكي از اين عوامل توانمندسازي است که
ميتواند باعث شود تعهد حرفهاي و تعهد سازماني
پرستاران افزايش يابد ،لذا در بيمارستان ميالد لزوم
توجه به توانمندسازي احساس ميگردد بنابراين باتوجه
به پيشينه مرور شده هدف اصلي پژوهش بررسي رابطه
توانمندسازي پرستاران با تعهد سازماني و تعهد حرفهاي
در بيمارستان ميالد مي باشد.
روش پژوهش

روش انجام پژوهش ،توصيفي و از نوع همبستگي و به
لحاظ هدف ،کاربردي بود  .جمعآوري دادهها به صورت
ميداني انجام گرفت .جامعه آماري اين پژوهش
پرستاران بيمارستان ميالد تشكيل دادند که برابر با
 708نفر بودند .تعداد افراد پاسخدهنده به پرسشنامه با
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استفاده از فرمول کوکران  962نفر مشخص شدند که
به صورت تصادفي ساده از جامعه آماري انتخاب شدند.
ترکيبي از پرسشنامههاي استاندارد به عنوان ابزار اصلي
جمع آوري دادههاي مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت.
اين پرسش نامه از دو بخش مجزاي  .2مشخصات
فردي و  .9سواالت سنجش متغيرها تشكيل شده بود.
در بخش اطالعات فردي مقياسهاي جنسيت ،سن،
ميزان تحصيالت و سابقه کار اندازه گيري شد .بخش
دوم با استفاده از مقياس توانمندسازي وتن و کامرون،
آلن و مير و تعهد حرفهاي کليكمن و هنونگ طراحي
شد .شيوه نمرهگذاري آن بر اساس طيف ليكرت بود .به
طوري که گزينه کامال مخالفم ،نمره  ،2مخالفم نمره
 ،9نه موافق و نه مخالفم نمره  ،3موافقم نمره  1و
کامال موافقم نمره  0را به خود اختصاص داد.
در تحقيق هر چند هر سه مقياس استفاده شده
استاندارد بوده و در بسياري از مطالعات به کار رفتهاند،
اما جهت روايي از رويكرد صوري و نظرات اساتيد
مديريت استفاده شد و روايي پرسشنامه ترکيبي مورد
تاييد قرار گرفت .به منظور پايايي پرسشنامه توسط روش
آلفاي کرونباخ ،از نرم افزار  SPSS 19استفاده شد که
براي سواالت توانمندسازي  ،0/78براي سواالت تعهد
سازماني  0/73و براي سواالت تعهد حرفهاي  0/86به
دست آمد .در تحليل دادهها از آمار توصيفي و براي
توصيف آزمودنيهاي تحقيق و براي تحليل آماري از
روش استنباطي مختلف استفاده شد .باتوجه به نتيجه
آزمون کلموگروف اسميرنف از آزمون همبستگي
اسپيرمن ،آزمون دوجملهاي ،آزمون مان  -ويتني و
آزمون کروسكال -واليس براي به آزمون گذاشتن
فرضيههاي تحقيق در سطح معنيداري ()P 0/00
استفاده شد.
یافتهها
يافتههاي توصيفي در مورد ويژگي پرستاران نشان مي
دهدکه  21درصد پرستاراني که به عنوان آزمودني در
اين پژوهش انتخاب شدند مرد و مابقي زن بودند82 .
درصد آزمودنيها داراي تحصيالت کارشناسي و 92
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درصد داراي تحصيالت کارشناسي ارشد بودند و بيشتر
آزمودنيها در محدوده سني  30تا  10سال قرار داشتند
و همچنين بيشترين درصد تجربه آزمودنيها مربوط به
تجربه کاري  20تا  20سال و پس از آن به فاصله
نزديک مربوط به تجربه  20تا  90و  0تا  20سال بود.
با توجه به آمار توصيفي ميانگين متغيرهاي
توانمندسازي و ابعاد آن و تعهد حرفهاي باالتر از
متوسط (باالتر از عدد  )3و وضعيت ميانگين متغير تعهد
سازماني و ابعاد آن به طور متوسط (حول عدد )3
ميباشد( .جدول)2
همان طور که در جدول  9مشاهده ميگردد ضريب
همبستگي رابطه متغير توانمندسازي منابع انساني و
ابعاد آن با متغير تعهد سازماني و ابعاد آن و تعهد
حرفهاي به صورت معنيدار (سطح خطاي آزمون کمتر
از  0درصد) است .همچنين با توجه به مثبت بودن
ضرايب همبستگي اين روابط به صورت مستقيم و
مثبت برقراراست و در نهايت باتوجه به مقدار ضريب
همبستگي رابطه متغير توانمندسازي و ابعاد آن با متغير
تعهد سازماني و ابعاد آن و تعهد حرفهاي ميزان اين
همبستگيها به صورت باال ميباشد( .جدول)9
در اين پژوهش جهت بررسي مطلوب و يا نامطلوب
بودن وضعيت متغيرهاي توانمندسازي و ابعاد آن ،تعهد
سازماني و ابعاد آن و تعهد حرفهاي ،از آزمون
دوجملهاي استفاده شد .از نظر پاسخگويان متغيرهاي
توانمندسازي و ابعاد آن ،تعهد سازماني و ابعاد آن و
تعهد حرفهاي در سطح معنيداري خطاي کمتر از 0
درصد در بيمارستان ميالد به صورت باالتر از متوسط
وجود دارد و بنابراين به طور کلي ميتوان گفت که
وضعيت متغيرهاي توانمندسازي و ابعاد آن ،تعهد
سازماني و ابعاد آن و تعهد حرفهاي پرستاران در
بيمارستان ميالد به طور مطلوب است( .جدول)3
براي بررسي ويژگي جمعيت شناختي جنسيت و
تحصيالت از آزمون مان ويتني استفاده شد .آزمون
يومان -ويتني که يک آزمون ناپارامتري است به آزمون
 Uنيز مرسوم است و جهت مقايسه ميانگين دو جامعه
استفاده ميشود .مطابق نتايج جدول  1و باالتر بودن
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سطح خطا از مقدار  0/00ميانگين کليه متغيرهاي
تحقيق و ابعاد آنها در دو گروه پاسخ دهنده با
تحصيالت کارشناسي و کارشناسي ارشد و دو گروه
جنسيت زن و مرد تفاوت معناداري ندارد( .جدول)1
همچنين جهت بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي
سن و تجربه از آزمون کروسكال  -واليس يک آزمون
ناپارامتري است که به منظور بررسي اختالف ميانگين
چند جامعه آماري است استفاده شد .مطابق نتايج جدول
 0و باالتر بودن سطح خطا از مقدار  0/00ميانگين کليه
متغيرهاي تحقيق و ابعاد آنها در گروههاي پاسخ دهنده
با سن و تجربه متفاوت تفاوت معناداري ندارد.
(جدول)0
بحث و نتيجهگيري
در اين تحقيق به تعيين رابطه توانمندسازي پرستاران با
تعهد سازماني وتعهد حرفهاي در بيمارستان ميالد
پرداخته شد .مطابق نتايج اين تحقيق مشخص شد
پاسخگويان وضعيت متغيرهاي توانمندسازي منابع
انساني و ابعاد آن ،تعهد سازماني و ابعاد آن و تعهد
حرفهاي در بيمارستان ميالد را باالتر از متوسط ارزيابي
نمودند .همچنين ميانگين متغيرهاي توانمندسازي منابع
انساني و ابعاد آن ،تعهد سازماني و ابعاد آن و تعهد
حرفهي در بيمارستان ميالد از نظر ويژگيهاي جمعيت
شناختي جنسيت و تحصيالت سن و تجربه تفاوت
معنيداري ندارد.
مطابق نتايج تحقيق حاضر مشخص شد بين متغير
توانمندسازي پرستاران و ابعاد آن با متغيرهاي تعهد
سازماني و ابعاد آن رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
به بيان ديگر توانمندسازي پرستاران و ايجاد احساس
شايستگي ،احساس مؤثر بودن ،احساس خودمختاري،
احساس معناداري و احساس اعتماد در آنها باعث
ميشود که آنها به سازمان اعتماد و از لحاظ عاطفي،
استمرار و هنجاري به سازمان تعهد بيشتري داشته
باشند .الزم به ذکر است که نتايج حاصل با مطالعات
پيشين همخواني دارد .به طوري که در مطالعات لي و
همكاران[ ،]23چيب[ ،]1اويانگ و همكاران[،]28
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عابدي و همكاران[ ]2و خشوعي و بهرامي[ ]22به اين
نتيجه رسيدند که توانمندسازي بر تعهد سازماني
تأثيرگذار است.
در نهايت در اين تحقيق مشخص شد که توانمندسازي
پرستاران با تعهد حرفهاي آنان رابطه مثبت و معنيداري
دارد .اين بدان معني است که با توانمندسازي پرستاران
و شفاف سازي وظايف و مسئوليتهاي شغلي پرستاران
و تجانس آرمآنها و استانداردها با وظيفهاي که انجام
ميدهند ،احساس شايستگي ،احساس مؤثر بودن،
احساس خودمختاري ،احساس معناداري و احساس
اعتماد در پرستاران ايجاد نموده و در نتيجه تعهد
حرفهاي آنان بهبود مييابد .الزم به ذکر است که نتايج
حاصل با مطالعات پيشين همخواني دارد .به طوري که
در مطالعات سليماني و مطهري[ ]90به اين نتيجه
رسيدند که توانمندسازي روانشناختي بر تعهد حرفهاي
تأثيرگذار است .در واقع با توجه به محرز شدن رابطه
بين توانمندسازي پرستاران و تعهد سازماني و تعهد
حرفهاي در بين جامعه پرستاران بيمارستان ميالد
ميتوان پذيرفت که تالش براي بهبود توانمندي
پرستاران ميتواند استراتژي ارزشمندي براي بهبود
تعهد سازماني و تعهد حرفهاي باشد .و بنابراين در اين
راستا پيشنهادهاي کاربردي جهت بهبود و ارتقاي
توانمندسازي ،تعهد سازماني و تعهد حرفهاي به مديران
و تصميم گيران اين بيمارستان و همچنين پژوهشگران
آتي ارائه ميشود:
مديران بيمارستان ميالد ميتوانند با فراهم نمودن
شرايط سازماني مناسب ،سهولت در دسترسي به منابع،
دادن آزادي عمل ،مديريت مؤثر ،ارتقاي انگيزش و توان
خود مديريتي ،آموزشهاي ضمن خدمت و دادن حقوق
و پاداش بر مبناي لياقت و شايستگي ،شرايطي مطلوبي
فراهم آورند .در نتيجه ،پرستاران شغل خود را با ارزش
تلقي نموده و نسبت به آن عالقه دروني مييابند ،به
توانايي و ظرفيت خود براي انجام وظايف محوله اعتقاد و
باور يافته و به يكديگر احساس اعتماد ،عالقه و
شايستگي بيشتري خواهند داشت .اين عوامل سبب
افزايش تعهد سازماني و تعد حرفهاي آنها ميشوند.
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همچنين در نهايت به محققان ديگر پيشنهاد ميشود
به بررسي تاثير توانمندسازي پرستاران بر تعهد سازماني
و تعهد حرفه اي با استفاده از متغيرهاي ميانجي همانند
بهبود يادگيري سازماني و بهبود هويت سازماني
بپردازند .به محققان ديگر پيشنهاد ميشود شود به
بررسي تاثير توانمندسازي پرستاران بر تعهد سازماني و
تعهد حرفهاي با استفاده متغيرهاي تعديل گر همانند
رابطه رهبر  -پيرو بپردازند.

مديران بيمارستان ميالد ميتوانند با استفاده از توسعه
فنون برقراري ارتباط ،شفاف سازي و برگزاري جلسات
مشترک و صميميبا پرستاران ،احساس اعتماد را در بين
آنها افزايش دهند و بدين طريق ميل آنها به پذيرش
اهداف ،ارزشها و تعهد نسبت به آنها و ماندن در
سازمان را افزايش دهند .اگر بيمارستان به مشكالت
شغلي ،به ويژه مشكالت خانوادگي پرستاران توجه کند،
پرستاران احساس تعلق و تمايل بيشتري به کارخود
دارند .از اينرو توصيه ميشود واحدهاي مربوطه و حتي
مديران به شناخت مشكالت پرستاران به ميزان کافي
توجه کنند تا از اين طريق بتوانند بيشتر در ايجاد
احساس تعلق پرستاران به بيمارستان موثر باشند .به
نظر ميرسد وفاداري به سازمان تا حد زيادي به فرصت
پيشرفت حرفهاي و معيارهاي توزيع پاداشها ،بستگي
دارد .اگر سازمان براي افراد اين مسير پيشرفت را
فراهم نكند وفاداري به سازمان کمتر خواهد بود.

تشکر و قدرداني
اين مقاله حاصل بخشي از پاياننامه کارشناسيارشد
تحت عنوان «ررسي رابطه توانمندسازي پرستاران با تعهد
سازماني و تعهد حرفهاي در بيمارستان ميالد» دانشگاه آزاد
اسالمي واحد الكترونيكي ميباشد.

جدول  - 9آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق

توانمند سازي

متغيرهاي تحقيق

کامال
مخالفم

مخالفم

نظري
ندارم

موافقم

کامال
موافقم

ميانگين

احساس شايستگي

 %0

 %0

 %0

 %70

 %20

1

احساس مؤثر بودن

 %0

 %0

 %0

 %00

 %10

 1410

احساس خودمختاري

 %0

 %0

 %90

 %80

 %0

 3460

احساس معناداري

 %0

 %0

 %90

 %80

 %20

 3420

احساس اعتماد

 %0

 %90

 %30

 %00

 %0

 3430

 %0

 %6

 %20

 %66

 %23

 3476

تعهد عاطفي

 %8

 %37

 %28

 %93

 %20

 3400

تعهد مستمر

 %9

 %30

 %90

 %10

 %3

 3420

تعهد هنجاري

 %3

 %10

 %90

 %98

 %20

 3409

کل تعهد سازماني

 %1

 %36

 %22

 %39

 %2

 3406

تعهد حرفه اي

 %8

 %92

 %20

 %00

 %8

 3460

کل توانمند سازي

تعهد سازماني
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جدول  - 2نتایج آزمون همبستگي اسپيرمن

/ 00

رابطه

ضريب همبستگي

سطح خطا

احساس شايستگي با تعهد عاطفي

0/762

04000

احساس شايستگي با تعهد مستمر

0/166

04000

احساس شايستگي با تعهد هنجاري

0/726

04000

احساس مؤثر بودن با تعهد عاطفي

0/280

04000

احساس مؤثر بودن با تعهد م ستمر

0/677

04000

احساس مؤثر بودن با تعهد هنجاري

0/280

04000

احساس خودمختاري با تعهد عاطفي

0/280

04000

احساس خودمختاري با تعهد مستمر

0/677

04000

احساس خودمختاري با تعهد هنجاري

0/280

04000

احسا س معناداري با تعهد عاطفي

0/212

04000

احساس معناداري با تعهد مستمر

0/839

04000

احساس معناداري با تعهد هنجاري

0/212

04000

احساس اعتماد با تعهد عاطفي

0/280

04000

احساس اعتماد با تعهد مستمر

0/007

04000

احساس اعتماد با تعهد هنجاري

0/280

04000

توانمندساز ي با کل تعهد سازماني

0/207

04000

احساس شايستگي با تعهد حرفه اي

0/872

04000

احساس مؤثر بودن با تعهد حرفه اي

0/719

04000

احساس خودمختاري با تعهد حرفه اي

0/719

04000

احساس معناداري با تعهد حرفه اي

0/722

04000

احساس اعتماد با تعهد حرفه اي

0/700

04000

توانمندسازي با تعهد حرفه اي

0/828

04000
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جدول  - 3نتایج آزمون دوجملهاي
متغير
احساس شايستگي
احساس مؤثر بودن
احساس خودمختاري
احساس معناداري
احساس اعتماد
کل توانمندسازي
تعهد عاطف ي
تعهد مستمر
تعهد هنجاري
کل تعهد سازماني
تعهد حرفه اي

امتياز

درصد

≤3

%0

3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3
≤3
3

% 200
%0
% 200
%0
% 200
%0
% 200
% 90
% 70
%0
% 200
% 60
% 10
% 10
% 60
% 60
% 10
% 10
% 60
% 90
% 70

سطح خطا

نتيجه

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متو سط

0400

باالتر از متوسط

0400

باالتر از متوسط

جدول  - 4نتایج آزمون مان ویتني
بر اساس جنسيت

/ 06

بر اساس تحصيالت

آماره آزمون

سطح خطا

آماره آزمون

سطح خطا

احساس شايستگي

 -04780

 04379

 -04076

 04007

احساس مؤثر بودن

 -24278

 04930

 -24072

 04970

احساس خودمختاري

 -24278

 04930

 -24072

 04970

احساس معناداري

 -2462

 04208

 -24332

 04273

احساس اعتماد

 -24382

 04267

 -04771

 04388

کل توانمندسازي

 -24197

 04203

 -04770

 04386

تعهد عاطف ي

 -24108

 04202

 -24209

 04980

تعهد مستمر

 -04261

 0478

 -24262

 04012

تعهد هنجاري

 -24108

 04202

 -24209

 04980

کل تعهد سازماني

 -24108

 04202

 -24209

 04980

تعهد حرفه اي

 -04608

 04022

 -04013

 04260
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جدول  - 5نتایج آزمون کروسکال -واليس
بر اساس گروه سني
آماره خي

سطح خطا

آماره خي

سطح خطا

احساس شايستگي

 3426

 04388

 34102

 04171

احساس مؤثر بودن

 34721

 04983

 94862

 04022

احساس خودمختاري

 34721

 04983

 94862

 04022

احساس معناداري

 14390

 04997

 24689

 04826

احساس اعتماد

 14018

 04906

 34217

 04033

کل توانمندسازي

 34668

 04300

 34827

 04116

تعهد عاطف ي

 14978

 04939

 94180

 04612

تعهد مستمر

 04691

 04232

 04021

 04987

تعهد هنجاري

 14978

 04939

 94180

 04612

کل تعهد سازماني

 14978

 04939

 94180

 04612

تعهد حرفه اي

 14002

 04962

 24381

 04712

شکل  .9مدل مفهوميتحقيق

/ 06

بر اساس گروه تجربه
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The Relationship between Organizational and Professional Commitment to
Empower Nurses in Milad Hospital

1

Abstract

2

Akbari Sefideh M , Hashemnia SH , Rezghi Shirsavar H

3

Introduction: One of the most important determinants of organizations success is the
presence of manpower committed to organization their careers. On the other hand, in
recent years, empowering human resources has been used as a way to create efficiency
and productivity. In this respect, purpose study was to investigate the relationship
between empowerment and organizational commitment and professional commitment
of nurses in Milad hospital
Methods: The method of collecting this descriptive-survey and applied study was
questionnaire (Validity and reliability was evaluated with a formal approach and
Cronbach's alpha test (0.932)). Population was 807 Nurses and sample according to
Cochran formula was 261 Nurses. To analyze the hypotheses, inferential tests were
used.
Results: In the significance level less than 0.05, nurses' empowerment with
organizational commitment and professional commitment has a positive and significant
correlation (correlation coefficient is 0.908 and 0.797). Also, nurses' empowerment and
their dimensions, organizational commitment and its dimensions, and professional
commitment in Milad Hospital are higher than average (3). And the mean of these
variables is not significantly different in age groups, education, gender and experience.
Conclusion: Considering the relationship between nursing empowerment,
organizational commitment, and professional commitment among the nurses in Milad
Hospital, it can be concluded that efforts to improve nurses' ability can be a valuable
strategy to improve organizational commitment and professional commitment.
Keywords: Empowerment of nurses, organizational commitment, professional commitment.

1- MA Department of Educational Management Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2- Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran,
(Corresponding Author), Hashemnia_sh2877@yahoo.com
3- Assistant Professor, Department of Education Management, Islamic Azad University, West Branch
University, Tehran, Iran
10 / Journal of Healthcare Management 2018; 9 (1)

