تحلیل روابط بین حمایت سازمانی ،اعتماد و تعهد سازمانی در پرستاران
یحیی صفری ،محمد اسدی  ،صدف خلیجیان ،محمدرضا جورسرا

مقدمه :امروزه کمبود پرستاران متعهد در سیستمهای مراقبت سالمت سراسر دنیا عامل
عمدهای است که پیامدهای مراقبت از مددجویان را به خطر میاندازد .از اینرو شناسایی
عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی پرستاران میتواند گامی در جهت بهبود خدمات
ارائه شده به بیماران باشد.

هدف :هدف از پژوهش حاضر تحلیل روابط بین حمايت سازماني ،اعتماد سازمانی و تعهد
سازماني در پرستاران بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه میباشد.

مواد و روشها :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود ،که در سال  1396اجرا
شد .جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه بودند
که با استناد به جدول مورگان  214پرسشنامه جهت گردآوری دادههای پژوهش به
شیوه نمونهگیری تصادفی ساده در بین پرستاران توزیع گردید .ابزار گردآوری دادهها سه
پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران ( )1986پرسشنامه اعتماد سازمانی ،از
کاناواتانچی و یونگجین یو ( )2002و تعهد سازمانی ،آلن و میر ( )1990بودهاند .ضریب
آلفای کرونباخ سه پرسشنامه بهترتیب فوق  0/82 ،0/79 ،0/88بوده است .جهت تجزیه
ن مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل
و تحلیل دادههای از آزمو 

مؤلف مسؤول :محمداسدی
دانشــجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم
تربیتی .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی .دانشگاه
کردستان ،ایران
آدرسasadi154@yahoo.com :

صدف خلیجیان
دانشــجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم
تربیتی .دانشــکده علوم تربیتی و روانشناســی.
دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران
محمدرضا جورسرا
کارشناس ارشــد مدیریت تحول ،گروه مدیریت.
دانشکده علوم انسانی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بوئین زهرا

استفاده شد.

يافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت
و معناداری با تعهد سازمانی دارند .اثر کلی حمایت سازمانی بر تعهدسازمانی  0/89بوده
است.

نتيجهگيري :به مدیران پرستاری و بیمارستان پیشنهاد میشود که در ایجاد جلب
اعتماد سازمانی در بین پرستاران اقدامات حمایتی انجام دهند تا در نهایت تعهد ایشان
افزون شود.

کلمات کلیدی :اعتماد سازمانی ،پرستار ،تعهد سازمانی ،حمایت سازمانی
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چکیده

یحیی صفری
دانشــیار گروه رادیولوژی ،دانشکده پیراپزشکی.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ایران

محمد اسدی و همکاران

متعهد و وفادار به اهداف سازمان نتایجی چون افزایش مشارکت در
کار ( ،)15رضایت شغلی ( ،)16اعتماد سازمانی ( ،)17توانمندسازی
( )18و ...را به دنبال خواهد داشت .به همین خاطر است که کمبود
پرستاران با صالحیت و متعهد در سیستمهای مراقبت سالمت
سراسر دنیا به عنوان عامل عمدهای شناخته میشود که پیامدهای
مراقبت از مددجویان را به خطر میاندازد ( .)19از جمله عواملی
که میتواند بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد،
حمایت سازمانی است .حمایت سازمانی به برداشت کارکنان از
میزان توجه سازمان به تالش ،سالمتی و آسایش آنها اشاره دارد
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شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش

با تشکر
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( )20و باورهاي كلي كارمندان را درباره سازمان منعكس ميكند،
مقدمه
پرستاری یکی از پرطرفدارترین حرفهها و بزرگترین گروههای اين اعتقادات و باورها كه عمدتاً از تجربيات كاري ناشي ميشود
ارائهدهندۀ مراقبتهای بهداشتی و درمانی در بخشهای دولتی ( )21حالتي در فرد ایجاد میکند كه براساس آن شاغل احساس
و خصوصی میباشد .ماهیت احساسی خواستههای بیمار ،ساعت ميكند كه سازمان وي را فردي مهم ،برجسته و مفيد ميداند و
کار طوالنی و بین حرفهای و همچنین درگیریهای بین فردی ،به خدماتش نياز فوري دارد ( .)22پژوهشهای سازمانی نیز مؤید
رویارویی مداوم با فناوریهای جدید مراقبتهای بهداشتی ،آن هستند که حمایت سازمانی بر بهبود عملکرد ( ،)23تعهد
کاهش بودجه و تغییر محیطهای مراقبتهای بهداشتی ( ،)1قرار ( ،)26-25-21-24رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری (،)27
گرفتن در شرایط متناقض کاری و مواجهه با نیازها و انتظارات افزایش تعلق و کاهش ترک خدمت ( )28و ...تأثیرگذار است .حال
جدید و متنوع ( ،)2حقوق و دستمزد کم ،ناامنی و وخامت شرایط میتوان به این اشاره نمود که در رابطه بین حمایت سازمانی و
کار ( ،)3مواجهه روزمره با بیماری ،رنج و مرگ ( )4همواره موجب تعهد سازمانی برخی عوامل میتوانند نقش میانجی را ایفا نمایند،
قرار گرفتن پرستاران در موقعیتهای آسیبپذیر شده است .به یکی از این عوامل اعتماد سازمانی میباشد .اعتماد عنصر کلیدی
همین خاطر است که حیطه عملکرد پرستاران به عنوان یکی برای موفقیت سازمانها ( )29و توسعه روابط بین فردی به شمار
از طاقتفرساترین زمینههای کاری شناخته میشود .در نتیجه میرود ( .)30اعتماد سازمانی به معنی اشتیاق کارکنان برای انجام
شاغالن این حرفه با چالشهایی چون میزان استرس زیاد ( ،)5فرمانهای مورد انتظار مدیر بدون نیاز به کنترل یا ارزشیابی است
فرسودگی شغلی ( ،)6نارضایتی شغلی ()7عزت نفس و رفاه ذهنی ( )31که به معني داشتن اطمينان به نيات و اعمال ديگران است.
پایین ( )8و اعتماد سازمانی پایین ( ...)9روبرو ساخته است .با این بدان معناست که با وجود اعتماد سازمانی میتوان بهبود
توجه به حساسیت کار پرستاران به عنوان بازوی توانمند سیستم پیامدهای رفتاری و عملکردی ( ،)32تعهد ( )33و ...را انتظار
خدمات بهداشتی و درمانی ،و نقش بهسزای آنها در تحول و داشت .از اینرو بدون تردید ایجاد اعتماد سازمانی در هر نظامی
پیشرفت امور مراقبتی ،درمانی ،بهبود و ارتقاء سالمت ( )10و رکن اصلی حاکمیت و مبنای مشروعیت آن است و مخدوش شدن
همچنین رابطهی مستقیمی که بین روحیهی آنان در محیط کار با آن در بلندمدت بنیان هر نظامی را مختل میکند ( .)34در نهایت
کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار ( )11وجود دارد وجود تعهد در امر با توجه به مطالبی که بیان گردید میتوان به این اشاره نمود
میان پرستاران امری بسیار حیاتی میباشد که لزوم توجه به آن را که وجود تعهد سازمانی در سازمانهای امروزی امری بسیار مهم
افزایش میدهد .تعهد سازمانی به معنای پذیرش و باور هدفهای میباشد .در محیط بیمارستان نیز از آنجاکه پرستاران همواره با
سازمانی ،میل و تالش زیاد در راستای اهداف سازمان و میل به مسائل مشکالت فراوانی روبهرو میباشند وجود تعهد در آنها ،برای
ماندن در سازمان ( )12و نشاندهنده دلبستگی روانی یک کارمند انجام وظایفشان بسیار مهم میباشد ،بنابراین شناخت عواملی که
به سازمان خود است و شامل نگرش و رفتار یک فرد نسبت به بر تعهد سازمانی تأثیرگذار میباشند بسیار مهم میباشد ،لذا در
با سالم و عرض ادب و احترام
هدفهای سازمانی میباشد ( .)13در مجموع میتوان گفت که این پژوهش به تحلیل روابط حمايت سازماني ،اعتماد سازمانی
نام نویسندگان و مشخصات و ترتیب آنها در بخش فارسی درست آمده است.
(ع) کرمانشاه
رضا
پرستاران
تعهد
امامشده است.
بيمارستانآوده
مفهومی پژوهش
سازمانيدردرزیر مدل
گذاشتین هم
سازمانکامنتیو که
به رابطه با
تعهد سازمانی نشاندهنده وفاداری یک کارمند نسبت در
خود میباشد ( .)14پژوهشها نیز مؤید آن است که وجود افراد پرداخته میشود.

تحلیل روابط بین حمايت ،اعتماد و تعهد سازماني

متغیر زمینهای
جنسیت

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

زیرمجموعهها

تعداد

درصد

مرد

97

45/3

زن

117

54/7

مجموع

214

100

کارشناسی

143

66/8

کارشناسی ارشد

67

31/3

دکتری

4

1/9

مجموع

214

100

تا  10سال

81

37/9

 10تا  20سال

113

52/8

باالتر از  20سال

20

9/3

مجموع

214

100
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مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی؛ از جنبه زمان گردآوری
دادهها ،مقطعی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها و میزان کنترل
متغیرها ،در زمره پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان
امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سال  1396بود که با استناد به
جدول مورگان  214پرسشنامه به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده
در بین پرستاران توزیع گردید .قابل ذکر است به منظور رعایت
مالحظات اخالقی به آزمودنیها اطمینان داده شد که دیدگاههای
آنها به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه فردی تمایل
به تکمیل پرسشنامهها پژوهش نداشت ،فرد دیگری به صورت
تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار میگرفت .ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر سه پرسشنامه با طیف پاسخ گویی پنج گانه
لیکرت و به شرح زیر بود:
پرسشنامه حمایت سازمانی ،این پرسشنامه در برگیرنده  8گویه و با
اقتباس از پرسشنامه آیزنبرگر و همکاران میباشد ( .)29پرسشنامه
اعتماد سازمانی ،این پرسشنامه در برگیرنده  8گویه و از کاناواتانچی
و یونگجین یو میباشد ( .)30پرسشنامه تعهدسازمانی ،این
پرسشنامه در برگیرنده  12گویه و با اقتباس از آلن و میر میباشد
( .)31در پژوهش حاضر روایی پرسشنامهها از طریق بررسی روایی
محتوایی و با استناد به دیدگاه صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامهها به ضریب آلفای کرونباخ
استناد گردید که ضریب آلفای کرونباخ سه پرسشنامه حمایت
سازمانی( ،)0/88اعتماد سازمانی( )0/79و تعهدسازمانی()0/82
مورد تأیید بود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده گردید .براین اساس جهت بررسی برازش الگو
با دادهها ،از شاخصهای مجذور کاری( ،)x2نسبت مجذور کای به
درجه آزادی ،ریشه میانگین خطای مجذورات تقریب (،)RMSEA
شاخصهای برازش مقایسه ای( ،)CFIشاخص نیکویی برازش(،)GFI
شاخص برازش افزایشی( )IFIو شاخص هنجار شده برازندگی()NFI
استفاده گردید .این تحلیلها از طریق نرمافزار  Lisrelانجام گرفت.
يافتهها
در جدول( ،)1توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ،مدرک
تحصیلی و سنوات خدمت ارائه شده است.
مفروضه اصلی پژوهشی مبنی بر نقش حمایت سازمانی در تعهد
سازمانی پرستاران ،به صورت مستقیم و با واسطه اعتماد سازمانی
بود .جهت بررسی این مفروضه ،از مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده شد .دیاگرام  ،۱بیانگر مدل تجربی پژوهشی مبنی بر

جدول( :)1توزیع فراونی مطلق و نسبی ویژگیهای دموگرافیک واحدهای پژوهش

روابط حمایت سازمانی ،اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران
میباشد .در این دیاگرام ،ضرایب استاندارد شده بتا و مقادیر خطا
برای متغیرهای پژوهشی مشخص شده و به عنوان مدل نهایی
پژوهش پذیرفته میشود.
در جدول( ،)2مقادیر بار عاملی متغیرهای آشکار بر روی متغیرهای
مکنون و مقایر امتناظر با بارهای عاملی ارائه شده است .در حالت
کلی چنانچه مقادیر  tمتناظر برای بارهای عاملی باالتر از  1/96باشد،
در سطح خطای کمتر از  0/۰۵معنیدار خواهند بود .در پژوهش
حاضر مقادی ر متناظر برای همه متغیرهای آشکار باالتر از  1/96بود و
لذا مشخص میشود که گویههای آشکار برای اندازهگیری متغیرهای
مکنون ،به خوبی روی آنها بار شدهاند .به بیان دیگر میتوان گفت که
سؤاالت پرسشنامهها میتوانند توصیف مناسبی از متغیرهای اصلی
پژوهشی به عمل آورند.
نتایج بررسی مدل ساختاری پژوهش همچنین نشان میدهد که
ضرایب بتای مربوط به روابط بین همهی متغیرهای پژوهشی ،باالتر
از  0/4و مقادیر  متناظر با آنها در سطح خطای کمتر از 0/۰۵
معنیدار بودند .با این حال به منظور قضاوت در مورد درستی مدل
مشاهده شده ،الزم است به شاخصهای نیکویی برازش استناد گردد
(جدول .)3
نتایج جدول فوق نشان میدهد که مقدار آماره مجذور کای
( )958/56در سطح خطای کمتر از  0/۰۵معنیدار میباشد.
همچنین نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر با  2/5است
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محمد اسدی و همکاران
که بیانگر برازش مدل براساس این شاخص میباشد .یکی دیگر از
شاخصهای بسیار مهم در جدول  ،۲ریشه میانگین مربعات خطا
یا  RMSEAمیباشد .براساسی این شاخص ،حالت مطلوب برای
برازش مدل  0/9و پایینتر از آن میباشد .با توجه به اینکه در مدل
مشاهده شده ،مقدار این شاخص  0/08میباشد ،لذا براساس این

معیار نیز ،مدل از برازشی خوبی برخوردار است .بررسی دو شاخصی
( )CFI)، (IFIو ( )NFIنیز حکایت از برازش نسبی مدل تجربی
پژوهشی دارد؛ با این حال مقایر شاخص ()GFIبیانگر آن است که
مدل پژوهش براساس این شاخص ،از برازش مطلوبی برخوردار
نیست.
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شکل( :)1مدل ساختار پژوهش
جدول( :)2بار عاملی متغیرهای آشکار برروی متغیرهای مکنون و مقادیر  tمتناظر با آنها

حمایت سازمانی
اعتماد سازمانی
تعهد سازمانی

12

گویه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

بار عاملی

0/71

0/62

0/52

0/70

0/56

0/89

0/75

0/67

-

-

-

-

میزان t

16/07 18/84 21/40 12/61 17/13 11/73 14/49 17/18

-

-

-

-

گویه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

بار عاملی

0/57

0/88

0/62

0/73

0/73

0/72

0/61

0/56

-

-

-

-

میزان t

10/19 10/79 12/06 12/11 12/19 10/93 15/40 10/53

-

-

-

-

گویه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

بار عاملی

0/61

0/92

0/48

0/44

0/54

0/45

0/57

0/72

0/64

0/52

0/55

0/82

میزان t

18/82 11/20

9/26

8/56

11/86 14/74 10/74 8/88 10/30

10/40 9/92

16/0
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تحلیل روابط بین حمايت ،اعتماد و تعهد سازماني
جدول( :)3شاخصهاینیکویی برازش مدل مشاهده شده با دادههای پژوهش

Chi.squar/df

2/50

پایینتر از 3

RMSEA

0/084

پایینتر از 0/09

CFI

0/95

باالتر از 0/9

GFI

0/82

باالتر از 0/9

IFI

0/94

باالتر از 0/9

NFI

0/91

باالتر از 0/9

جدول( :)4ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش

فرض پژوهش

آماره
بتا

آماره
t

نتیجه

اثر رگرسیونی حمایت سازمانی بر
تعهدسازمانی

0/53

4/05

تأیید فرض

اثر رگرسیونی حمایت سازمانی بر
اعتماد سازمانی

0/78

7/37

تأیید فرض

اثر رگرسیونی اعتماد سازمانی بر
تعهدسازمانی

0/47

3/50

تأیید فرض

در مجموع با توجه به اینکه ،مدل مشاهده شده براساس اکثر
شاخصهای برازندگی ،از برازش مناسبی برخوردار است ،و نیز با
توجه به معنیدار بودن مقادی ر متناظر با ضرایب مسیرهای منتهی
به تعهدسازمانی ،میتوان گفت که مفروضه پژوهشی مبنی بر نقش
حمایت سازمانی در تعهدسازمانی پرستاران ،به صورت مستقیم و
با واسطه اعتمادسازمانی مورد تأیید قرار میگیرد .در ادامه جهت
دستیابی به فهم بهتر پیرامون یافتههای پژوهش ،ضمن ارائه
ضرایب بتا و مقادی ر متناظرآنها (جدول ،)4نتایج حاصل از بررسی
فرضهای جزئی گزارش شده است.
فرضیه اول :حمایت سازمانی میتواند پیشبینی کننده تعهدسازمانی
پرستاران باشد.
همانگونه که در جدول( )۳مالحظه میگردد ،ضریب بتای حمایت
سازمانی بر تعهدسازمانی برابر با  0/53بود .این بدان معناست که
بهازای یک انحراف استاندارد تغییر در متغیر حمایت سازمانی،
میتوان پیش بینی نمود که  0/53انحراف استاندارد تغییر در متغیر
تعهدسازمانی اتفاق افتد .با توجه به اینکه ،مقادی ر متناظر با ضریب
مسیر حمایت سازمانی به تعهدسازمانی ( ،)4/05بزرگتر از 1/96
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شاخصهای
برازش

مقدار بهدست
آمده

مقدار قابل
قبول

میباشد ،لذا فرضیه اول پژوهش مبنی بر نقش حمایت سازمانی در
پیش بینی تعهدسازمانی پرستاران تأیید میگردد.
فرضیه دوم :حمایت سازمانی میتواند پیش بینی کننده
اعتمادسازمانی پرستاران باشد.
تأملی بر نتایج جدول( )۳نشان میدهد که ضریب رگرسیون
حمایت سازمانی بر اعتمادسازمانی برابر با  0/78و مقادی ر متناظر
با آن برابر با  7/37میباشد .با توجه به اینکه مقادی ر مشاهده شده
بزرگتر از  tبحرانی ( )1/96میباشد ،لذا نتیجه گرفته میشود
که حمایت سازمانی میتواند بطور معنیداری پیش بینی کننده
اعتماد سازمانی پرستاران باشد .بطور واضحتر نتایج نشان میدهد
که بهازای یک انحراف استاندارد تغییر در حمایت سازمانی ،میتوان
پیش بینی نمود که  0/78انحراف استاندارد تغییر در اعتمادسازمانی
پرستاران اتفاق افتد.
فرضیه سوم :اعتمادسازمانی نقش میانجی در پیش بینی
تعهدسازمانی پرستاران از طریق حمایت سازمانی دارد.
نتایج بررسی فرضیههای پژوهش نشان میدهد که حمایت
سازمانی ،هم به صورت مستقیم و هم با میانجی اعتمادسازمانی،
پیش بینی کننده مناسبی برای تعهدسازمانی پرستاران میباشد.
بطور واضحتر ،اثر رگرسیونی مستقیم حمایت سازمانی بر
تعهدسازمانی برابر با ( ،)0/53اثر رگرسیونی غیرمستقیم آن برابر
با ( )0/36و اثر رگرسیونی کلی حمایت سازمانی بر تعهدسازمانی
برابر با ( )0/89میباشد.
بحث
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطه حمايت سازماني و تعهد
سازماني در پرستاران بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه به صورت
مستقیم و با واسطه اعتماد سازمانی میباشد .نتایج یافتههای
حاصل از پژوهش بیانگر این امر بود که بین حمایت سازمانی
و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتایج
همسو با یافتههای پژوهشهای پیشین ( )16-19بود ،که در
پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده بودند که بین حمایت
سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در تبیین نتایج پژوهش میتوان بیان داشت که تعهد سازمانی
نشاندهنده دلبستگی روانی یک کارمند به سازمان خود است در
ایجاد این دلبستگی عوامل مختلفی میتوانند دخیل باشند ،یکی از
این عوامل حمایت سازمانی میباشد .زمانی که سازمان از کارکنان
خود حمایت نماید و شرایط الزم را برای رشد و توسعه آنها فراهم
نماید و این احساس در میان کارکنان شکل بگیرد که سازمان برای
آنها ارزش قائل است ،وجود این عامل باعث میشود تا کارکنان
13
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نسبت به سازمان احساس تعهد نمایند و تمام تالش خود را برای
موفقیت سازمان و رسیدن به هدفهای سازمان ایجاد نمایند .نتایج
همچنین نشان داد که بین اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی رابطه
مثبت و معناداری وجود این نتایج همسو با یافتههای پژوهشهای
پیشین ( )32 ،33بود ،که در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده
بودند بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .در تبیین نتایج پژوهش میتوان بیان داشت که زمانی
که در میان کارکنان اعتماد وجود داشته باشد و کارکنان به سازمان
خود باور داشته باشند ،کارکنان خود را جزئی از سازمان میبینند.
بنابراین نسبت به سازمان خود تعهد پیدا میکنند ،و تعهد سازمانی
آنها افزایش پیدا میکند .از طرفی دیگر وجود اعتماد سازمانی
باعث میشود تا کارکنان با امنیت خاطر بیشتری فعالیتهای
خود را انجام دهند و از تمام توان خود برای رسیدن سازمان به
اهدافش استفاده نمایند ،که این امر خود باعث ایجاد تعهد در میان
کارکنان میگردد .نتایج به دست آمده همچنین بیانگر این امر بود
که بین حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد این نتایج همسو با یافتههای پژوهشهای پیشین (،34
 )21بود ،که در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده بودند بین
حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .در تبیین یافتههای پژوهش میتوان بیان داشت زمانی که
در محیط بیمارستان حمایت سازمانی وجود داشته باشد و برای
باورها و احساسات پرستاران ارزش قائل شوند .پرستاران احساس
خشنودی و رضایت خواهند نمود لذا این امر موجب افزایش کارایی
و بهرهوری پرستاران و همچنین افزایش اعتماد سازمانی در میان
آنها میشود.
در نهایت امر یافتههای کلی مدل معادالت ساختاری بیانگر این امر
بود که حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی نه تنها بطور مستقیم
با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارند ،بلکه در
عین حال اعتماد سازمانی میتواند نقش میانجی را در رابطه بین
حمایت سازمانی و تعهد سازمانی ایفا نماید .که میتوان آن را
اینگونه تبیین نمود که حمایت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان
تأثیرگذار میباشد ولی در بعضی از موارد وجود حمایت سازمانی

شاید به تنهایی برای ایجاد تعهد در میان کارکنان کافی نباشد،
زیرا این امکان وجود دارد که حمایت سازمانی صورت بگیرد ولی
کارکنان نسبت به سازمان اعتماد نداشته باشند بنابراین تعهد در
میان آنها شکل نگیرد .از اینرو زمانی که در میان کارکنان نسبت
به سازمان اعتماد وجود داشته باشد ،حمایت سازمانی میتواند
تأثیر بیشتری را بر شکلگیری تعهد در میان کارکنان داشته باشد.
نتيجهگيري
در نهایت امر با توجه به یافتههای پژوهش میتوان اینگونه
نتیجهگیری نمود که وجود حمایت سازمانی و ایجاد اعتماد در
میان پرستاران زمینهساز شکلگیری تعهد سازمانی در میان آنها
خواهد بود .که این امر باعث بهبود خدمات ارائه به مراجعان در
بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه میگردد .زیرا در شرایطی که
پرستاران نسبت به شغل خود تعهد داشته باشند ،وظایف سازمانی
خود را با بهترین شکل ممکن انجام میدهند و از تمام توان
خود برای انجام وظایف سازمانی استفاده خواهند نمود ،بنابراین
در چنین شرایطی خدمات مناسبی به بیماران ارائه خواهد شد،
که این امر رضایت بیماران و همراهان آنها را به دنبال خواهد
داشت .بنابراین به مدیران بیمارستان توصیه میگردد با کاربست
پیشنهادهای ساده و اجرایی زیر ،زمینه رشد تعهد سازمانی را در
میان پرستاران افزایش دهند:
 مشارکت دادن پرستاران در تصمیمگیریها و تعیین هدفهایسازمانی
 برگزاری جلسات دورهای با پرستاران و نمایندههای آنها برایشنیدن انتقادات و نظرات آنها
 قدردانی از پرستاران و فعالیتهای مثبت صورت گرفته توسطآنها در سازمان
 پرهیز از شماتت پرستاران به ویژه در جمع همکارانتشکر و قدرانی
بدینوسیله ،پژوهشگران از تمامی مسؤولین و پرستاران عزیزی
که نهایت همکاری را برای اجرای این پژوهش داشتهاند ،قدردانی
مینمایند.
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Introduction: Today, commitment nurses in health care organizations
are a vital element that they would be effect on patients. So, nursing
shortage might be has negative effect on quality of care. For this
reason assessing factors that effect on nurses commitment and on
quality of care are important.
Aim: Assessing the relationship between organizational support,
trust and organizational commitment in nurses who work in
Kermanshah hospitals in 2017.
Material & Methods: This study was descriptive that 214 nurses
selected randomly based on Morgan's table. For Data gathering were
used these questioners; Eisenberger & et., al (1986) for organizational
support, Alen & Meyer (1990) and Kanawattanachaii & Yoo for
organizational trust. Their reliability by Alpha Chronbach were
0.88, 0.82 and 0.79 representatively. For analyzing Structural
Equation Modeling was used.
Results: Analyzing data showed that there was significant
relationship between organizational support and trust with
organizational commitment. General effect organizational support
on commitment was 0.89.
Conclusion: It is recommanded to nurse managers and hospital
administrators use strategies for staff support that it would be
help their trust and commitment to organization.
Key words: clinical nurse, organizational commitment,
organizational support, organizational trust

