
چکیده
مقدمه: تعهد سازمانی عامل حیاتی در دستیابی به اهداف سازمان، درك رفتار سازمانی 
و از عناصر مهم ارتقای کیفیت مراقبت است. از طرفی صالحیت بالینی پرستاران، کارایی 

و موفقیت سازمان های مراقبتی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
پرستاران  بالینی  تعهد سازمانی و صالحیت  بین  ارتباط  با هدف  هدف: مطالعه حاضر 

انجام شد.
موادوروشها:پژوهشی توصیفی همبستگی در بین پرستاران یکی از بیمارستان های 
پرستاران  از  نفر  تعداد 135  به روش سرشماری  انجام شد.  در سال 1394  آباد  نجف 
ابزار مطالعه فرم اطالعات فردی، پرسشنامه تعهد سازمانی )شامل  وارد مطالعه شدند. 
حیطه های تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر( و پرسشنامه صالحیت بالینی )شامل هفت 
آنها  روایی  و  پایایی  بود که  به شیوه خودارزیابی  ارزیابی 73 مهارت(  به منظور  حیطه 
به ترتیب با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 0/79 و 0/95 تایید شده بود. داده ها با استفاده 
از شاخص های آمار توصیفی )توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آزمون ضریب هم 

.)P>0/05( تحلیل شد  SPSS17 بستگی پیرسون با نرم افزار
يافتهها: صالحیت بالینی پرستاران در سطح خوب )11/69±74/42( و تعهد سازمانی 
آنها در سطح متوسط )10/77± 91( ارزیابی شد. تعهد سازمانی کلی با صالحیت بالینی 
 ،P=0/037( و آموزش و راهنمایی )r=0/256 ،P= 0/002( در حیطه های تضمین کیفیت
کلی  بالینی  با صالحیت  عاطفی  تعهد  بعالوه  داشت.  مستقیمی  همبستگی   )r=0/176
)r=0/170 ،P= 0/045( و حیطه های تضمین کیفیت )r=0/185 ،P=0/028(، آموزش و 
راهنمایی )r=0/190 ،P=0/024(، و اقدامات تشخیصی)r=0/205 ،P=0/015( همبستگی 

مستقیمی داشت.
که  می شود  پیشنهاد  پرستاری  مدیران  به  مطالعه،  یافته های  براساس  نتیجهگیري:
راهکارهای الزم را برای ارتقاء تعهد عاطفی پرستاران اجرا نمایند تا کیفیت مراقبت های 

پرستاری تضمین گردد. 
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تعهد سازمانی و صالحیت بالینی پرستاران

19 سالهفتم،دورههفتم،شمارهاول،بهار1397 فصلنامهمديريتپرستاري

 مقدمه
بهره وری  سطح  باالترین  به  دستیابی  سازمان  هدف  مهمترین 
ارتقای  عامل  مهمترین  متعهد  و  کارآمد  انسانی  نیروی  و  است 
بهره وری است )1(. تعهد سازمانی عامل حیاتی در دستیابی به 
اهداف سازمانی )2( و پیشگویی و درك رفتار سازمانی است )3(. 
تعهد سازمانی اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، الزام اخالقی، 
در  ماندن  به  نیاز  احساس  و  قلبی  تمایل  و  کارکنان  وفاداری  و 
سازمان است )1،3(. تعهد سازمانی در واقع نگرش فرد نسبت به 

سازمان است که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد )4(. 
که  شده  مطرح  تاکنون  متعددی  الگوها  سازمانی،  تعهد  درباره 
الگو  این  در  است.   )1997( مایر  و  آلن  الگوی  آنها،  معروفترین 
و  مستمر  تعهد  عاطفی،  تعهد  بخش  سه  دارای  سازمانی  تعهد 
تعهد هنجاری است. تعهد عاطفی مهمترین بخش تعهد سازمانی 
است و نشانگر تعلق احساسی فرد به سازمان است.کارکنان دارای 
تعهد عاطفی، در سازمان باقی می مانند زیرا تمایل به ماندگاری 
دارند )3،4(.  تعهد مستمر مربوط به تمایل به ماندن در سازمان 
به خاطر پاداش های ناشی از ماندن در سازمان یا هزینه های ترك 
سازمان است )1،5(. در این بعد کارکنان به دلیل نیاز و براساس 
تحلیل هزینه- منفعت نتیجه می گیرند که نیاز دارند در سازمان 
باقی می مانند )3،4(. تعهد هنجاری بعنوان نوعی التزام و احساس 
تکلیف برای ماندن در سازمان بدلیل اصول اخالقی تعریف شده 
است )4(. سه جز تعهد عاطفی براساس چهارچوب ذهنی که فرد 
را به سازمان مرتبط می سازد متفاوت هستند اما نتیجه رفتاری و 

قابل مشاهده هر سه آنها، ماندن در سازمان است )3(.
ویژگی های  شامل؛  متعددی  عوامل  تأثیر  تحت  سازمانی  تعهد 
و  همکاران  با  روابط  شغلی،  خصوصیات  شخصیتی،  فردی 
مذهبی،  باورهای  شغلی،  رضایت  سازمانی،  ویژگی های  مدیران، 
انتظارات سازمان و همکاران، و دلبستگی سازمانی قرار دارد )4(. 
برخورداری کارکنان از تعهد سازمانی می تواند منجر به ایجاد جو 
ارتقای  و  انگیزه  ایجاد  سازمانی،  اخالق  بهبود  کارآمد،  سازمانی 
تولید و بازدهی شود )1،4(. تعهد سازمانی اطالعات مفیدی جهت 
برنامه ریزی، سازماندهی، افزایش کارایی و عملکرد باال در اختیار 
مدیران قرار می دهد )6(. شناخت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 
می تواند سازمان را در بهبود عملکرد و جذب افراد توانمند یاری 
جایجایی  به  قصد  سازمانی،  رفتار  بر  سازمانی  تعهد   .)7( نماید 
یا ترك خدمت، میزان غیبت، تعارض و تنش شغلی و عملکرد 

بالینی پرستاران تأثیر گذار است )1(.
با  کارکنان  داشتن  بخش سالمت،  چالش های  از  یکی  از طرفی 

تعهد سازمانی باال در راستای ارتقای اثربخشی و کارایی است )8(. 
در حرفه پرستاری، تعهد سازمانی به عنوان یکی از عناصر مهم 
ارتقای کیفیت مراقبت از اهمیت زیادی برخوردار است )7(. پایین 
و  عملکرد  افت  موجب  می تواند  پرستاران  سازمانی  تعهد  بودن 
نهایتا کاهش کیفیت مراقبت های بیمارستانی شود )6(. به منظور 
تضمین کیفیت مراقبت و ایمنی بیماران، ارزیابی صالحیت بالینی 
پرستاران ضروری به نظر می رسد )9(. صالحیت بالینی پرستاران 
بعنوان بزرگترین گروه کارکنان نظام سالمت، کارایی و موفقیت 
عواملی   .)10( می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  مراقبتی  سازمان های 
آگاهی  ارتقای  سالمت،  پایش  سیستمهای  سریع  تغییر  مانند؛ 
مردم در مورد موضوعات سالمتی، افزایش انتظارات مردم برای 
برای  مراقبتی  سازمان های  تمایل  و  کیفیت  با  خدمات  دریافت 
شاغالن  بالینی  تا صالحیت  شده  سبب  ماهر  کار  نیروی  جذب 

مؤسسات سالمتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد )11(. 
توانایی های مورد  و  از مهارت ها  بهره مندی  را  بالینی  صالحیت 
جهت  عاطفی  و  حرکتی  روان  شناختی،  حیطه های  در  نیاز 
تعریف  واقعی  محیط  در  استاندارها  با  مطابق  و  ایمن  عملکرد 
کرده اند )10(. صالحیت بکارگیری مدبرانه مهارت های تکنیکی 
و ارتباطی، دانش، استدالل بالینی، عواطف و ارزش ها در محیط 
بالین است. بنابراین کسی واجد صالحیت محسوب می شود که 
و  در سطح  خود  نقشهای  از  مجموعه ای  یا  نقش  انجام  به  قادر 
صالحیت  عدم  از  ناشی  پیامدهای   .)12( باشد  مناسب  کیفیت 
بالینی پرستاران بسیار ناگوار است. نتایج برخی گزارشات حاکی 
از آنست که بیش از 80% خطاهای منجر به صدمات ثانویه بیماران 
به علت غفلت یا عدم صالحیت بالینی پرستاران بوده است )10(. 
ارزیابی صالحیت پرستاران نقش مهمی در مدیریت ارایه مراقبت 
و نیل به اهداف مراقبتی دارد. این ارزیابی در تعیین حیطه هایی 
و  پرستاران  آموزشی  نیازهای  تعیین  و  دارند  ارتقا  به  نیاز  که 
تا  دارد.  زیادی  اهمیت  مطلوب  مراقبت  ارایه  از  اطمینان  کسب 
جاییکه از آن به عنوان نقطه ثقل عملکرد سیستم های تضمین 
کیفیت، و مدیریت منابع انسانی یاد می کنند )9(. از دیدگاه بِِنر 
)1984( بهترین رویکرد در ارزیابی صالحیت، خود ارزیابی است 
)13(. خودارزیابی صالحیت یک اقدام مدیریتی مفید است که به 
پرستاران در حفظ و ارتقای عملکردشان بواسطه شناسایی نقاط 

قوت و رفع نقاط ضعف آنها کمک می کند )14(.
بالیني  صالحیت  ارتقاي  و  حفظ  کسب،  در  متعددي  عوامل 
پرستاران مؤثرند. از مهم ترین آن ها، مي توان به عوامل خارجي 
اشاره نمود که از آن جمله سازماندهي محیط بالین، جو رواني 
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بهروز رضائی و همکاران

سالهفتم،دورههفتم،شمارهاول،بهار201397 فصلنامهمديريتپرستاري

دسترس،  در  تکنولوژي هاي  مداوم،  آموزش  برنامه هاي  بخش، 
مدیریت مؤثر و کنترل و نظارت را می توان نام برد )15(.

از آنجایی که تعهد سازمانی تأثیر قابل توجهی بر بهره وری سازمان ها 
دارد در سالهای اخیر بخش زیادی از مطالعات سازمانی را بخود 
اختصاص داده است. در مطالعات گذشته تعهد سازمانی پرستاران 
در سطح متوسط  گزارش شده است)1،4،6،7،8،16،17،18،19( 
و بر لزوم ارتقای تعهد سازمانی پرستاران تاکید شده است. در این 
مطالعات تعهد سازمانی پرستاران با باورهای مذهبی )4(، رفتار 
دلبستگی   ،)7( حرفه ای  اخالق   ،)16( شغلی  رضایت  و  اخالقی 
شغلی )3(، عدالت سازمانی و آگاهی اجتماعی )17،18(، رضایت 
ارتباطی )8(، و رفتار شهروندی )20( رابطه مستقیم معنی داری 
داشته است و با متغیرهای تضاد سازمانی و تمایل به ترك خدمت 
رابطه معکوس معنی داری داشته  )21(، فرسودگی شغلی )19( 
انجام شده،  مطالعات  اکثر  در  بالینی  زمینه صالحیت  در  است. 
 )9  ،10  ،22-27( خوب  سطح  در  پرستاران  بالینی  صالحیت 
مطالعات  برخی  در  است.  شده  گزارش   )12( باال  به  متوسط  و 
 ،)10( شغلی  رضایت  متغیرهای  با  پرستاران  بالینی  صالحیت 
هوش معنوی )24( و شادکامی )11 ( رابطه مستقیم معنی داری 
داشته است و با استرس شغلی پرستاران رابطه معکوس معنی دار 
داشته است )26(. مرور پیشینه تحقیق حاکی از اهمیت موضوع 
تحقیق  پیشینه  در  است.  زمینه  این  در  بیشتر  مطالعه  لزوم  و 
ارزیابی صالحیت بطور گسترده مورد تایید قرار گرفته و عمدتا 
شده  تاکید  خودگزارشی  شیوه  به  بالینی  صالحیت  سنجش  بر 
از  باشد.  واقعی  میزان  از  باالتر  نتایج می تواند  که  است. هرچند 
دهند  ارتقا  نموده  حفظ  را  خود  صالحیت  باید  پرستاران  اینرو 
پرستاران  صالحیت  مستمر  بطور  باید  نیز  پرستاری  مدیران  و 
شده  ارایه  مراقبت های  ایمنی  و  کیفیت  از  تا  کننند  ارزیابی  را 
از  یکی  پرستاران  سازمانی  تعهد  میزان  بررسی  یابند.  اطمینان 
اولویت های مؤثر در پیشرفت بیمارستان ها محسوب می شود. در 
صالحیت  و  سازمانی  تعهد  موضوع  به  توجه  ضرورت  نیز  ایران 
بالینی پرستاران در سالهای اخیر بیش از پیش احساس می شود. 
بهروه وری سازمانی  ارتقای  این دو مقوله در  اهمیت  به  با توجه 
ارتباط  کنون  تا  اینکه  به  توجه  با  و  مراقبت ها  کیفیت  بهبود  و 
تعهد سازمانی و صالحیت بالینی پرستاران مطالعه نشده، پژوهش 
بالینی  صالحیت  بر  سازمانی  تعهد  تأثیر  تعیین  هدف  با  حاضر 
پرستاران بالینی انجام شد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران 
تغییرات  ایجاد  راستای  در  هایی  استراتژی  تدوین  در  پرستاری 
نماید.  کمک  کارکنان  سازمانی  تعهد  افزایش  هدف  با  مطلوب 

این راهبردها می تواند شرایط و زمینه مطلوبتری را برای ارتقای 
صالحیت بالینی پرستاران فراهم نمایند.

 موادوروشها
مطالعه حاضر، از نوع توصیفی هم بستگی و از نظر زمانی مقطعی 
تمام  شامل  آماری  جامعه  شد.  انجام   1394 سال  در  که  است 
پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های نجف آباد )176 نفر( 
وارد  پژوهش  محیط  پرستاران  تمام  سرشماری  شیوه  به  بود. 
شرایط  که  آنها  از  نفر   135 تعداد  نهایت  در  که  شدند  مطالعه 
کامل  بطور  را  پرسشنامه های طرح  و  داشته  را  مطالعه  به  ورود 
تکمیل نموده و برگشت دادند. معیارهای ورود به مطالعه شامل 
مشارکت  به  تمایل  باالتر،  یا  پرستاری  کارشناسی  تحصیالت 
پرسشنامه های  بود.  بالینی  کار  سابقه  ماه  حداقل6   و  طرح  در 
مدیریت  موافقت  کسب  از  پس  شدند.  خارج  مطالعه  از  ناقص 
پرستاران  فهرست  پرستاری  مدیریت  همکاری  با  بیمارستان، 
دارای شرایط ورود به مطالعه تهیه شد. سپس در طی یک هفته 
در شیفت های مختلف ضمن تشریح اهداف طرح و کسب موافقت 
شرکت کنندگان، پرسشنامه های طرح در اختیار شرکت کنندگان 

قرار گرفت و پس از تکمیل در همان روز جمع آوری گردید.
ابزاز مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات فردی و شغلی، پرسشنامه 
تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه صالحیت بالینی مرتوجا 
از  فردی  مشخصات  شامل  فردی  اطالعات  پرسشنامه  بود.  ریتا 
جمله سن، جنس، تاهل، بخش محل خدمت، میزان تحصیالت، 

و سابقه کار بود. 
پرسشنامه تعهد سازمانی توسط آلن و مایر در سال 1990طراحی 
و توسط شکرکن به فارسی ترجمه شده است. این ابزار شامل 24 
سوال در طیف هفت گزینه ای لیکرت از کامال موافق )امتیاز 1( تا 
کامال مخالف )امتیاز7( می باشد. این پرسشنامه دارای سه حیطه؛ 
تعهد عاطفی)سواالت 1 تا8 (، تعهد مستمر )سواالت9 تا 16 ( و 
تعهد هنجاری )سواالت17 تا 24( است. دامنه امتیاز هر حیطه 
8 تا 56 و دامنه امتیاز کل 24 تا 168 است. امتیازات کل ابزار 
در سه سطح؛ تعهد پایین )24-72(، تعهد متوسط ) 72 تا 121( 
تقسیم بندی می شود )28(.  تا 168(  نمرات 121   ( باال  تعهد  و 
در تحقیقات مایر و آلن )1996( ضرایب پایایی هر سه مقیاس 
در   .)29( است  شده  0/88گزارش  تا   0/50 بین  سازمانی  تعهد 
مطالعات داخلی ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه برای 
 0/83 مستمر  تعهد  حیطه   ،0/91 تا  عاطفی0/70  تعهد  حیطه 
تا0/90، حیطه تعهد هنجاری 66/ 0 تا0/80 و در کل ابزار 0/79 
و حیطه های  پایایی کل   .)6،8،17( است  تا 0/82 گزارش شده 
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سه گانه ابزار نیز در مطالعه حاضر با ضریب آلفای کرونباخ0/77 
تا 0/79 تایید شد. اعتبار نسخه فارسی ابزار در مطالعات گذشته 
به روش اعتبار صوری و اعتبار محتوا بررسی و تایید شده است 

.)4،6،8،28(
 پرسشنامه صالحیت بالینی توسط مرتوجا ریتا )2004( طراحی 
و  ترجمه  فارسی  به   )1387( همکاران  و  بحرینی  توسط  و 
ماهر  تا  مبتدی  نظریه  براساس  ابزار  این  است.  شده  اعتباریابی 
در  را  پرستاری  مهارت  پرسشنامه 73  است.  طراحی شده  بنر  
هفت حیطه؛ یاری رسانی به بیمار، آموزش و راهنمایی، اقدامات 
تضمین  درمانی،  مداخالت  مدیریتی،  تواناییهای  تشخیصی، 
کیفیت، و وظایف شغلی و سازمانی به شیوه خود ارزیابی سنجش 
می کند )جدول1(. پرستاران میزان صالحیت خود در هر مهارت 
 100 تا  ممکن(  بالینی  صالحیت  )کمترین  صفر  مقیاس  در 
)بیشترین صالحیت ممکن( ارزیابی می کنند. در نهایت میانگین 
صالحیت کلی و میانگین صالحیت هر حیطه برمبنای نمره صفر 
رتبه بندی صالحیت  منظور  به   .)22( می شود  مشخص   100 تا 
نسبتاً  امتیاز(،  پایین )0-25  نمرات کل در چهار سطح  بالینی، 
خوب  بسیار  و  امتیاز(،   51-75( خوب  امتیاز(،   26-50( خوب 
)100-76 امتیاز( تقسیم بندی می شود. روایی نسخه فارسی ابزار، 
توسط بحرینی و همکاران به شیوه روایی محتوا با کسب نظرات 
کارشناسان و اساتید پرستاری دانشگاههای بوشهر و شیراز تایید 
شده و ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن  نیز در حیطه های هفت 
همسانی  ضریب  است.  شده  گزارش   0/89 تا   0/75 بین  گانه 
درونی حیطه های هفت گانه در مطالعه مرتوجا و همکاران بین 
0/79 تا 0/91 گزارش شده است ) 22،23 (. در مطالعه حاضر 
که  آمد  دست  به   0/95 ابزار  کل  پایایی  کرونباخ  آلفای  ضریب 

نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است.
)جهت  اسمیرنوف  کلموگروف  آزمون های  از  استفاده  با  داده ها 
)به  پیرسون  همبستگی  ضریب  و  داده ها(،  بودن  نرمال  بررسی 
منظور بررسی ارتباط دو به دو متغیرهای کمی با هم( در نرم افزار 

SPSS نسخه 17 و در سطح معنی داری 0/05 تحلیل گردید.

اجرای  برای  مطالعه  مورد  بیمارستان  مدیریت  موافقت  اخذ 
بودن  نام  بی  کنندگان،  شرکت  از  آگاهانه  رضایت  کسب  طرح، 
شرکت  بودن  مختار  اطالعات،  محرمانگی  حفظ  پرسشنامه ها، 
کنندگان برای خروج از مطالعه، استفاده از منابع معتبر و ارایه 
نتاج طرح به مسؤولین محیط مورد پژوهش از مالحظات اخالقی 

رعایت شده در این مطالعه بوده است.
 يافتهها

در مطالعه حاضر تعداد 135 پرسشنامه بطور کامل تکمیل و مورد 
اکثریت   .)%76/7 دهی  پاسخ  )نرخ  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه 
کارکنان پرستاری مورد مطالعه مونث )92/6%(، دارای تحصیالت 
بالینی)%89/6(  پرستار  شغلی  جایگاه  در  و  کارشناسی)%98/5( 
یا  قراردادی  استخدامی  وضعیت   )%54( نیمی  از  بیش  بودند. 
طرحی داشته و نزدیک به نیمی از آنها سابقه کار کلی کمتر از 
5 سال داشتند )جدول 2(. میانگین سنی کارکنان مورد مطالعه 
7/44±32/25 سال و  میانگین سابقه کار کلی آنها 7/2 ± 8/75 

سال بود. 
نتایج خود ارزیابی تعهد سازمانی نشان داد میانگین نمرات تعهد 
سازمانی پرستاران 10/77± 91  و در سطح متوسط ارزیابی شد. 
در بررسی نمرات حیطه های مختلف تعهد سازمانی، نمرات تعهد 

هنجاری از سایر حیطه ها باالتر بود )جدول3(.
نتایج خودارزیابی حیطه های هفت گانه صالحیت بالینی نشان داد 

جدول)1(:حیطههایهفتگانهارزيابیصالحیتبالینیپرستاران

حیطههایصالحیت
بالینی

تعداد
توصیفحیطهمهارت

کمک به بیمار برای سازگاری بیشتر، فراهم ساختن مراقبت های فردی و اخالقی 7وظایف یاری رسانی به بیمار

تشخیص نیازهای آموزشی بیمار و خانواده وی و فراهم ساختن امکان خود مراقبتی، هدایت و راهنمایی سایر پرستاران 16آموزش و راهنمایی

تشخیص و تحلیل موقعیت های بالینی و مشکالت فردی بیمار7اقدمات تشخیصی

تشخیص بموقع تغییرات، ایجاد هماهنگی و اولویت بندی اقدامات به گونه ای انعطاف پذیر و مناسب8توانایی های مدیریتی

برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای مراقبت ها براساس موقعیت های بالینی و مشاوره با سایر کارکنان  10مداخالت درمانی 

ارزشیابی اهداف و مشارکت در ارتقای مراقبت های پرستاری6تضمین کیفیت 

همکاری، مسؤولیت پذیری، استقالل در عملکرد  و ارتقای مداوم شغلی و حرفه       ای خود19وظایف شغلی سازمانی
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میانگین امتیاز صالحیت بالینی پرستاران 11/69±74/42 و در 
سطح خوب بود. باالترین امتیاز صالحیت بالینی مربوط به حیطه 
اقدامات درمانی و کمترین امتیاز مربوط به حیطه تضمین کیفیت 

بود )جدول3(.
صالحیت  نمرات  داد  نشان  اسمیرنف  کلموگروف  آزمون  نتایج 
 ،P=0/508( و نمرات تعهد سازمانی )z=0/721 ،P=0/676( بالینی
z=0/823( توزیع نرمال داشتند. لذا از آزمون ضریب همبستگی 
پیرسن به منظور بررسی ارتباط نمرات تعهد سازمانی با حیطه های 
صالحیت بالینی استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد نمرات 
 ،r=0/176(تعهد سازمانی کلی با حیطه های آموزش و راهنمایی

P=0/037(، و تضمین کیفیت )r=0/256 ،P=0/002( همبستگی 
معناداری داشت )جدول4(.

هم چنین سایر یافته ها نشان داد نمرات تعهد عاطفی با نمرات 
صالحیت بالینی کلی )r=0/170 ،P=0/045( و حیطه های آموزش 
 ،P=0/015( اقدامات تشخیصی ،)r=0/19 ،P=0/024( و راهنمایی
r=0/205( و تضمین کیفیت )r=0/185 ،P=0/028( همبستگی 

معنی داری داشت )جدول4(. 
عالوه براین نمرات تعهد مستمر با نمرات حیطه تضمین کیفیت 
 )r=0/220  ،P=0/009( داشت  معنادرای  همبستگی  صالحیت 

جدول)3(:نمراتصالحیتبالینیوتعهدسازمانیپرستارانموردمطالعه

حیطهها

از
متی

لا
داق

ح

یاز
امت
ثر

داک
ح

ین
انگ

می

رد
دا
تان
اس
ف

حرا
ان

ها
طه

حی
ی
ند
بهب

رت

حیطه کمک 
34/21100/0072/8113/996به بیمار

حیطه آموزش 
24/1398/1374/0613/075و راهنمایی

حیطه اقدامات 
29/93100/0078/0813/042تشخیصی

حیطه اقدامات 
41/00100/0079/4012/991درمانی

حیطه 
توانایی های 

مدیریتی
45/50100/0074/4511/964

حیطه تضمین 
16/3398/3364/6517/397کیفیت

حیطه وظایف 
شغلی و 
سازمانی

30/08100/0076/9613/473

صالحیت 
-41/6598/0874/4211/69بالینی کلی

174430/784/532تعهد عاطفی
114328/695/953تعهد مستمر
204931/534/481تعهد هنجاری
تعهد سازمانی 

-4813691/0010/77کلی

جدول)2(:مشخصاتدموگرافیکپرستارانموردمطالعه

فراوانی)درصد(طبقاتمتغیر

ت
سی

125 )92/6(زنجن
10 )7/4(مرد

هل
37 )27/4(مجرد تأ

98 )72/6(متأهل

الت
صی

تح

12کارشناسی
133 )98/5(کارشناسی ارشد و باالتر

2 )1/5(اعالم نشده

سن

16 )11/9(کمتر از 25 سال
51 )37/8(25 تا 30 سال
44 )32/6(30 تا 40 سال
24 )17/7(باالی 40 سال

ام 
خد

ست
ع ا

نو

28 )20/7(رسمی
34 )25/2(پیمانی

40 )29/6(قراردادی
33 )24/4(طرحی

ری
 کا

ه ی
ابق

س

63 )46/8(زیر 5 سال
25 )18/5(5 تا 10 سال

23 )17/0(10 تا  15 سال
24 )17/8(بیشتر از 15 سال

لی
شغ

ده 
121 )89/6(پرستارر

9 )6/7( سرپرستار
5 )3/7(سوپروایزر

135)100(تعدادکل
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بیمار  به  کمک  حیطه  در  صالحیت  با  هنجاری  تعهد  نمرات  و 
.)P=0/047 ،r=0/168( همبستگی معنی داری داشت

 بحث
صالحیت  با  سازمانی  تعهد  رابطه  تعیین  هدف  با  پژوهش  این 
تعهد  یافته ها،  براساس  شد.  انجام  پرستاری  کارکنان  بالینی 
سازمانی کارکنان پرستاری در سطح متوسط ارزیابی شد. همسو 
سازمانی  تعهد  مشابه،  ابزار  با  شده  انجام  مطالعات  اکثریت  در 
پرستاران در سطح متوسط گزارش شده است )30،31، 16-19، 
اینکه براساس مطالعات گذشته عوامل  با توجه به   .)1 ،4 ،6-8
رضایت  سازمانی،  عدالت  همانند  پرستاران  شغلی  و  سازمانی 
شغلی، ایمنی و امنیت شغلی، تضاد سازمانی و فرسودگی شغلی 
در وضعیت مطلوبی نیست و ارتباط عواملی مانند عدالت سازمانی 
به  پرستاران  سازمانی  تعهد  با   )16( شغلی  رضایت  و   )17،18(
اثبات رسیده است، سطح متوسط تعهد سازمانی پرستاران قابل 
توجیه است. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی در عملکرد شغلی 
کارکنان، تقویت آن ضروری است. زیرا مطلوب نبودن سطح تعهد 
سازمانی با عواقبی همچون ترك خدمت پرستاران همراه بوده که 
خود می تواند سبب لطمه جدی به فعالیت های بیمارستان گردد 
)4(. آگاهی از میزان تعهد سازمانی به مدیران کمک می کند تا 
مبنای مناسبی برای تصمیمات در مدیریت منابع انسانی فراهم 
تعهد سازمانی پرستاران،  به سطح متوسط  با توجه  آورند )6(.  
ضروری است عوامل بازدارنده تعهد سازمانی باال شناسایی شده 
اتخاذ  ارشد  مدیران  توسط  تعهد سازمانی،  تقویت  راهکارهای  و 

سبک  که  نمودند  گزارش   )2018( همکاران  و  لوبر   .)1( گردد 
بر  مثبتی  تأثیر  پرستاری  مدیران  کارتیمی  و  تعاملی  رهبری 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان پرستاری داشت )31(. 
یافته های مطالعه میدانر و همکاران )2018( نشان داد که میزان 
استقالل پرستاران در بخشها و حمایت فردی توسط مدیران و 
 .)32( دارد  پرستاران  سازمانی  تعهد  بر  مثبتی  تأثیر  همکاران 
ارتقای  و  آموزشی  دوره های  داد  نشان   )2015( جونس  مطالعه 
است  مؤثر  پرستاران  سازمانی  تعهد  بر سطح  کاری  مهارت های 
بود  )33(. مؤسسات مراقبت سالمتی در صورتی موفق خواهند 
که دارای کارکنان واجد رضایت شغلی و تعهد سازمانی باال باشند 
)31(. در این راستا براساس پیشینه مطالعه ضروری است مدیران 
بواسطه اقداماتی ازجمله بکارگیری سبک رهبری مناسب، توسعه 
پرستاران،  استقالل  درجه  افزایش  و  فردی  حمایت  تیمی،  کار 
برگزاری دوره های آموزشی،  ایجاد جو سازمانی مثبت، و عدالت 
تعهد  شغلی،  رضایت  و  انگیزه  ارتقای  ضمن  پاداشها  توزیع  در 

سازمانی پرستاران را ارتقا بخشند. 
در مطالعه حاضر ابعاد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری در سطح 
متوسط بود اما امتیاز تعهد هنجاری باالتر و نمرات تعهد مستمر 
پرستاران  تعهد مستمر  برخی مطالعات،  بود. همسو در  پایین تر 
در سطح پایین تر )1،4،34( و سطح تعهد هنجاری باالتر )5،34( 
تعهد  مطالعات  برخی  در  غیرهمسو  اما  است.  شده  گزارش 
هنجاری )6،7،17،18( و در مطالعه بهرامی و همکاران )1395( 
تعهد مستمر پرستاران نمرات پایین تری داشته است )4(. تفاوت 

جدول)4(:همبستگیبینابعادتعهدسازمانیوحیطههایصالحیتبالینیپرستاران

ابعاد تعهد سازمانیابعادصالحیتبالینی

تعهدعاطفی
rا)p(

تعهدمستمر
rا)p(

تعهدهنجاری
rا)p(

تعهدسازمانیکلی
rا)p(

) 0/051 ( 0/165)*0/047( 0/168)0/325( 0/084) 0/210 ( 0/107حیطه کمک به بیمار
)* 0/037 ( 0/176) 0/106( 0/137 )0/432( 0/067)*0/024( 0/190حیطه آموزش و راهنمایی
) 0/554 ( 0/050) 0/379( 0/075)0/193( 0/111-)* 0/015( 0/205حیطه اقدامات تشخیصی
) 0/299 ( 0/088) 0/281( 0/092)0/818( 0/020-) 0/142( 0/125حیطه مداخالت درمانی

) 0/144 ( 0/124) 0/226( 0/103)0/180( 0/114)0/555( 0/050حیطه موقعیت های مدیریتی
)** 0/002 ( 0/256) 0/126 ( 0/130)** 0/009( 0/220)* 0/028( 0/185حیطه تضمین کیفیت

) 0/596 ( 0/045) 0/798 ( 0/022-)0/939( 0/006) 0/159 ( 0/120حیطه وظایف شغلی و سازمانی
) 0/089 ( 0/144) 0/248 ( 0/098) 0/526 ( 0/054)* 0/045 ( 0/170صالحیت بالینی کلی

**P>0/05 , *P>0/01
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و  سازمانی  محیط  شرایط  در  اختالف  بدلیل  می تواند  یافته ها 
تفاوت در سبک رهبری و مدیریتی مدیران و نحوه اربتاطات آنها 
با کارکنان پرستاری مورد مطالعه باشد. باال بودن تعهد هنجاری 
و پایین تر بودن تعهد مستمر نشان می دهد که پرستاران بدلیل 
بلکه  نمی مانند  باقی  خود  سازمان  در  لذت  و  تمایل  وابستگی، 
سازمان  در  ماندن  اینکه  و  سازمان  به  اخالقی  وابستگی  بدلیل 
ادامه  بیمارستان  در  خود  فعالیت  به  می دانند  الزام  و  تکلیف  را 
می دهند )34(. از طرفی پایین بودن تعهد مستمر نشان می دهد 
احتماال پرستاران مورد مطالعه بهره کمی از منافع سازمان خود 
احساس  خود  سازمان  از  خروج  در  بیشتری  مزایای  و   می برند 
هزینه  تحلیل  براساس  باال  مستمر  تعهد  با  کارکنان  می کنند. 
بیمارستان دیگری  یا  منفعت در می یابند که  رفتن به سازمان 
برای آنها هزینه بر است. وقتی پرستاران درك کنند که سهم خود 
را از حمایت و رفاه از سازمان دریافت نموده اند بطور مؤثری در 
شغل خود درگیر شده و تالش بیشتری برای رفع شرایط تنش 
زای شغلی می کنند )3(. تعهد هنجاری بر احساس دین و الزام 
ماندن در سازمان داللت دارد و افراد دارای تعهد هنجاری اعتقاد 
دارند که ماندن در سازمان وظیفه آنهاست )1(. تعهد هنجاری 
سبب می شود که فرد نسبت به سازمان احساس وفاداری نماید 
 .)1،28( نباشد  راضی  هم  سازمان  موجود  شرایط  از  اگر  حتی 
به  برتری یک سازمان نسبت   از شاخص های  اینکه  به  با توجه 
بنابراین  می باشد،  متعهد  و  وفادار  انسانی  نیروی  دیگر،  سازمان 
شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می تواند مدیران را در 

پیشبرد و بهبود کارکنان و اهداف سازمان یاری رساند.
در سطح  پرستاری  کارکنان  بالینی  مطالعه حاضر صالحیت  در 
خوب ارزیابی شد و کمترین صالحیت مربوط به حیطه تضمین 
باالترین صالحیت مربوط به حیطه مداخالت درمانی  کیفیت و 
بود. همسو در اکثر مطالعات داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی 
بوشهر، شیراز، گلستان و اهواز صالحیت پرستاران به شیوه خود 
غیر  ابزار  و   )35،27،26،23،22،12،10( مشابه  ابزار  با  ارزیابی 
مشابه مطالعه حاضر )36،25،24،11( در سطح مطلوب گزارش 
شده است. در اکثر مطالعات خارجی نیز صالحیت پرستاران در 
همسو  غیر   .)36-43( است  شده  گزارش  عالی  تا  خوب  سطح 
میرالشاری )1395( صالحیت پرستاران شاغل در بخشهای ویژه 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  بیمارستان های  کودکان 
در سطح متوسط گزارش نموده است)9(. به نظر می رسد برنامه 
آموزش مداوم پرستاران، نظارت مستمر وزارت بهداشت و استقرار 
به  وابسته  بیمارستان های  در  عملکرد  بر  مبتنی  ارزشیابی  نظام 

مؤثر  پرستاران  صالحیت  ارتقای  در  پژشکی  علوم  دانشگاههای 
و  بوده  پیچیده  غالبا  پرستاران  کاری  محیط های  است.  بوده 
نیازمند کارکنان با کیفیت و صالحیت باال می باشد )43( و سطح 
می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  مراقبت  کیفیت  پرستاران  صالحیت 
گذار  تأثیر  عامل  تنها  پرستاران  صالحیت  وجود  این  با   .)44(
در  کشور  پرستاران  تحصیالت  سطح  پیشرفت  وجود  با  نیست. 
پرستاری  مراقبت های  پایین  کیفیت  از  مردم  گذشته،  سالهای 
گله مند هستند )45(. به نظر می رسد علیرغم گزارش سطح باالی 
کیفیت  داخلی،  گذشته  مطالعات  اکثر  در  پرستاران  صالحیت 
مراقبت های پرستاری چندان مطلوب نیست. این مسئله نیازمند 

تحقیقات بیشتری است.  
نتایج مطالعه حاضر نشان داد تعهد سازمانی کلی با حیطه های 
تضمین کیفیت و آموزش و راهنمایی صالحیت بالینی کارکنان 
پرستاری همبستگی مستقیم معنی داری داشت. همچنین تعهد 
کیفیت،  تضمین  حیطه های  و  کلی  بالینی  صالحیت  با  عاطفی 
مستقیم  همبستگی  تشخیصی  اقدامات  و  راهنمایی،  و  آموزش 
برای  مشابهی  مطالعه  پژوهش،  پیشینه  در  داشت.  معنی داری 
سازمانی  تعهد  پیشین  مطالعات  در  نبود.  یافته ها  این  مقایسه 
شغلی  رضایت   ،)4( مذهبی  باورهای  متغیرهای  با  پرستاران 
عدالت   ،)3( شغلی  دلبستگی   ،)7( حرفه ای  اخالق   ،)16،17(
سازمانی )18،17(، رضایت ارتباطی )8(، رفتار شهروند سازمانی 
در  چنین  هم  است.  داشته  معنی داری  مستقیم  رابطه   )20(
سازمانی  تعهد  بین  معنی داری  معکوس  ارتباط  مطالعات  این 
و   )21( خدمت  ترك  به  تمایل  و  سازمانی  تضاد  متغیرهای  و 
فرسودگی شغلی )19( گزارش شده است. مطالعات زیادی نشان 
داده است که تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان و نتایج 

سازمانی تأثیر زیادی دارد )4(. 
تعهد عاطفی باال سبب حفظ کارکنان در سازمان بدلیل تمایل 
قلبی آنها برای ماندگاری در سازمان می گردد )1(. افزایش آگاهی 
با  تعامل  برای مدیران هنگام  ارتباطات، می تواند  این  از  مدیران 
کارکنان سودمند باشد چراکه تعامل مدیران با کارکنان بر رفتار 
این  سازمانی و تعهد و عملکر شغلی کارکنان مؤثر است )46(. 
یافته ها بدین معنا است که پرستارانی که از لحاظ عاطفی تعهد 
حیطه های  در  بویژه  باالتری  بالینی  صالحیت  داشتند  باالتری 
تضمین کیفیت، اقدامات تشخیصی و آموزش و راهنمایی داشتند. 
به نظر می رسد این امر بطور مستقیم بر کیفیت ارایه خدمات و 
مدیریت  توانایی  باشد.  گذار  تأثیر  بیماران  رضایت مندی  میزان 
برای ایجاد محیط های کار مثبت، می تواند توسعه شغلی، رضایت 
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بدنبال  خود  شغل  در  را  کار  تازه  پرستاران  ماندگاری  و  شغلی 
داشته باشد )39(. هم چنین تمرکز بر اهدافی که بطور عاطفی 
مدیران  برای  می کند  متعهد  خود  کار  محیط  در  را  پرستاران 
مؤسسات مراقبتی مفید فایده است )46(. تعهد سازمانی با تأثیر 
مثبت بر انگیزه ها، و ایجاد وابستگی عاطفی به سازمان می تواند 
شود.  سازمانی  مثبت  رفتارهای  تقویت  و  شغلی  رضایت  سبب 
این امر می تواند به نوبه خود عملکرد شغلی پرستاران را بهبود 
بخشیده و ارتقای صالحیت بالینی را پرستاران را بدنبال داشته 
باشد. به نظر می رسد که مدیران پرستاری باید تالش کنند تا با 
افزایش سطح تعهد سازمانی به خصوص تعهد عاطفی پرستاران 
کیفیت خدمات  ارتقای  نهایتا   و  بالینی  بهبود صالحیت  زمینه 

مراقبتی را فراهم نمایند. 
سنجش صالحیت به شیوه خود گزارشی، کمبود تحقیقات مشابه 
بویژه در داخل کشور برای مقایسه نتایج، انجام پژوهش در یک 
جامعه محدود از محدودیت های این مطالعه است که می تواند بر 
تعمیم پذیری نتایج اثرگذار باشد. پیشنهاد می شود مطالعات آتی 

در جامعه آماری بزرگتری انجام شود.
 نتیجهگیري

نتایج این مطالعه حاکی از سطح متوسط تعهد سازمانی و سطح 
تعهد  بین  و  بود  مطالعه  مورد  پرستاران  بالینی  باالی صالحیت 
بالینی همبستگی  از زیرمقیاس های صالحیت  سازمانی و برخی 
معناداری وجود داشت. براساس یافته های این مطالعه و پیشینه 

پژوهش، توصیه میشود مدیران بواسطه اقداماتی شامل بکارگیری 
سبک رهبری مناسب، توسعه کار تیمی، حمایت فردی و افزایش 
درجه استقالل پرستاران، ایجاد جو سازمانی مثبت، و عدالت در 
توزیع منابع مالی تعهد سازمانی پرستاران را ارتقا بخشند.به نظر 
می رسد با ارتقای تعهد سازمانی پرستاران می توان زمینه بهبود 
تامین  راستا  این  در  آورد.  فراهم  را  پرستاران  بالینی  صالحیت 
پرستاران  برای  سازمان  منافع  از  بیشتری  و سهم  رفاه  حمایت، 
ضروری به نظر می رسد. تعهد سازمانی متوسط پرستاران می تواند 
سبب شود بیمارستان کارکنان با صالحیت خود را از دست دهد 
داده  از دست  را  کاری خود  انگیزه  کارکنان  این  تدریج  به  یا  و 
از طرفی  یابد.  آنان کاهش  بالینی  و عملکرد شغلی و صالحیت 
تضمین  در  مطلوب  سطح  در  پرستاران  بالینی  صالحیت  حفظ 
کیفیت مراقبت های پرستاری اهمیت دارد و در این زمینه ارزیابی 
مستمر به شیوه خود ارزیابی و ارزیابی توسط سرپرستان پیشنهاد 
ارتقای  با  می توانند  پرستاری  مدیران  می رسد  نظر  به  می شود. 
تعهد سازمانی پرستاران زمینه ارتقای صالحیت بالینی پرستاران 

و در نهایت تامین مراقبت های با کیفیت و ایمن را فراهم آورند.
 تشکروقدرانی

این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  مالی  حمایت  با  و   )494006 اخالق  )کد 
واحد اصفهان )خوراسگان( انجام شده است. از همکاری پرستاران 

مورد مطالعه تشکر و قدردانی می شود.
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Relationship between organizational commitment and nurses' 
clinical competency 

Introduction: Organizational commitment is a critical factor 
in achieving organizational goals, understanding organizational  
behavior, and is an important element in improving the quality of 
care. On the other hand, clinical competence of nurses affects the 
effectiveness and success of health care organizations. 
Aim: The study was conducted to determine the relationship 
between organizational commitment and nurses' clinical competency. 
Material & Methods: A descriptive correlational study was  
conducted among nurses in a hospital in Najaf Abad city, Isfahan 
province, 2015. In this study a total of 135 nurses were included 
via census method. The tools included self reported question-
naires consisting personal information inventory, organizational 
commitment questionnaire (including three dimensions; affective, 
normative and continuance commitment), and clinical compe-
tence questionnaire (in seven dimensions for assessing 73 skills), 
whose validity and validity were confirmed by Alpha- Chronbach  
that were 0.79 and 0.95 respectively. Data were analyzed using 
descriptive statistics (distribution tables, mean, standard devia-
tion) and Pearson correlation coefficient test using SPSS version 
17 (P <0.05).
Results: The clinical competence of nurses was good (74.42 ± 11.69) 
and their organizational commitment was moderate (91 ± 10.77). 
Overall organizational commitment had a positive correlation with clin-
ical competence in the areas of quality assurance (r=0.256, P = 0.002) 
and education and guidance (r=0.176, P = 0.037). In addition, emo-
tional commitment had a direct correlation with total clinical com-
petence (r=0.170, P = 0.045) and dimensions of quality assurance 
(r=0.185, P = 0.028), education and guidance (r=0.190, P = 0.024), 
and diagnostic measures (r=0.205, P = 0.015). 
Conclusion: According to the findings it is recommended that 
nurse managers apply all of the strategies that would be increase 
nurses' emotional commitment. Because the increasing of nurses' 
emotional commitment can help to quality of nursing care.
Key words: clinical competency, organizational commitment,
clinical nurses, professional development
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