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 يشغل يترضا يزانبا م يكاركنان پرستار ياعتماد سازمان يانرابطه م يبررس
  1384اصفهان در سال  يدانشگاه علوم پزشك هاي يمارستاندر ب يشانا

  
  عفت صفاري اناركي، ٭رضا يوسفي، منصوره پورميري علي

  
  

  چكيده
عامل  يكو از آنجا كه اعتماد . ارتباط وجود دارد يشغل يتضار يتكاهش تعارض و در نها ،ياعتماد حاكم بر سازمان با اثر بخشبين  :مقدمه

 يدانشگاه علوم پزشك يكاركنان پرستار يشغل يتاعتماد و رضا يپژوهش به بررس يناست ا يآموزش يها يمارستانساختار ب يمدر تنظ ياتيح
  .اصفهان پرداخته است

اصفهان در سال  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها نيمارستان بشامل پرستارا يآمار جامعه يليتحل يفيپژوهش توص ينا در :ها شرو
اطالعات دو پرسشنامه  يابزار گردآور. انتخاب شدند يقنفر به عنوان نمونه تحق 111 يتصادف يگير بود كه با استفاده از روش نمونه1387

 يبرا .درصد بود 80 ييياپا يببا ضر) 1984(ر لست يشغل يتدرصد و پرسشنامه رضا 98 ييياپا يببا ضر) 1999( يناز ساشك ياعتماد شغل
  .استفاده شد يهمبستگ يبو ضر t يها نآزمو ينو همچن يفيآمار توص يها شاز رو ها داده يلتحل

نمرات ابعاد  يانگينم ينهمچن. رابطه وجود دارد يپرستاران با اعتماد سازمان يشغل يترضا يزانمبين  وهش نشان داد كه ژنتايج پ :نتايج
  .پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته است يشغل يترضا يزانرا در م يانگينم يشترينب يببه ترت ياحقوق و مزا ،نظارت ،يشغل يتامن

كاركنان  ياعتماد سازمان يننشان داد كه ب يقتحق ياصل يها يهدر خصوص فرض ها داده يلو تحل يهآمده از تجز به دست يجنتا :گيري نتيجه
 يتداشته باشند رضا يشتريسازمان اعتماد ب يرانهرچه پرستاران به مد يگرد به عبارت. رابطه وجود دارد يشانا يشغل يتو رضا يپرستار
  .خواهد بود يشترآنان ب يشغل

  
  ي آموزشيها ناعتماد سازماني، رضايت شغلي، بيمارستا :كليدي  واژه

  592تا  586) / 5(10؛ 1389زمستان /  )نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  مقدمه 

اعتماد موضوع بسيار مهمي است   به گفته مارتين هوليس

                                                 
و  يرفتار سازمان يريتمد يدكتر يدانشجو يري،منصوره پورم :نويسنده مسؤول *

  pourmiri90@gmail.comران اي دانشگاه اصفهان، اصفهان، يمنابع انسان
و .مطالعات ي،مديريتآموزش پزشك يقات، مركز تحق)ياردانش( يوسفي رضا يعل دكتر

اصفهان،  يتوسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشك
  )aryousefi@edc.mui.ac.ir.(راناي فهان،اص 

  ، واحد خوراسگانيدانشگاه آزاد اسالم ي،آموزش يريتكارشناس ارشد مد يانارك يصفار عفت
اصالح شده و در  27/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/11/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 30/11/88تاريخ 

اعتماد يك  ..كه در تمام علوم اجتماعي و بشري ريشه دارد
ها در قالب  كه سازمان ساختار اجتماعي است و تا زماني

. )1(اجتماعي وجود دارند، اعتماد شرط الزم براي آنها است
بر اعتماد را به عنوان پيش نياز ساختار اجتماعي ماكس و

وي معتقد است كه با افزايش پيچيدگي يك سيستم، . داند مي
  .)2(يابد مينياز به اعتماد نيز به طور نسبي افزايش 

اعتماد دستاورد و نتيجه مديريت خوب : گويد ميتامپسون 
توان اعتماد را مديريت كرد بلكه  ميديگر ن به عبارت. است
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رفتارهاي مديريتي مناسب و با درك متقابل بهتر  با
  . توان آن را ايجاد و حفظ كرد ميانتظارات 

موي و ميليندا در پژوهش خود، اعتماد كاركنان به مديريت 
اثر بخشي  را امري ضروري براي روابط بين فردي و

  .)3(اند سازماني ذكر كرده
 ميليگان در پژوهش خود به بررسي اعتماد سازماني در

امريكا بر اساس تئوري اعتماد ساشكين  يينيروي هوا
هاي  نتايج پژوهش وي نشان داد كه محيط. پرداخته است

كاري با اعتماد باال منجر به افزايش كارهاي تيمي، كاهش 
تعارض در سازمان و بهبود عملكرد واثر بخشي رهبري 

  .)4(گردد مي
 در پژوهشي، رابطه اعتماد سازماني كريستينا الفرتي

هاي عملكرد كاركنان  كاركنان پرستاري را با برخي شاخص
نتايج پژوهش وي نشان داد كه . مورد بررسي قرار داد

اعتماد رابطه معكوسي با ميزان ترك خدمت كاركنان و 
  . )5(ي بيماران داردمند رضايتبا  مي رابطه مستقي

ان از ميان همه مفاهيمي كه نظر صاحببه اعتقاد بسياري از 
رفتار سازماني، مديريت و روانشناسي  متخصصان

هاي سازماني مختلف مورد  سازماني و صنعتي در موقعيت
هاي  ، رضايت شغلي از مهمترين زمينهاند مطالعه قرار داده

وقتي درباره رضايت شغلي صحبت . پژوهشي بوده است
شود، ذكر اين نكته بسيار مهم است كه افراد با نيازهاي  مي

سازمان شده و هريك از آنها به  بسيار متفاوتي وارد
لذا يك پرسش عمده . پردازند ميبه رقابت در رفتار اي  گونه

و مهم براي مديران و پژوهشگران رفتار كار وجود دارد و 
از شغل خود چه  آن اين است كه كاركنان واقعاً

  )6(خواهند؟ مي
در پژوهشي كه توسط قرباني و همكاران با هدف تعيين 

- لي كادر پرستاري مراكز بهداشتيميزان رضايت شغ
درماني و آموزشي سراسر كشور صورت گرفت، تعداد 

ي تصادفي مورد مطالعه گير پرستار به صورت نمونه 3029

  :قرار گرفته و نتايج زير حاصل شد
 62.9رضايت شغلي واحدهاي مورد پژوهش از شرايط كار 

 74.3درصد، ماهيت كار  69.6درصد، ارتباط با همكاران 
درصد، سياستگذاري  57.6صد، نظارت و سرپرستي در

درصد،  6/80درصد، ارتباط با زندگي شخصي  50مديريتي 
در سطح متوسط از رضايت و در خصوص امنيت شغلي 

ن ييدرصد در سطح پا 3/77درصد و حقوق و مزايا  5/63
  .)7(از رضايت قرار داشتند

و تعيين كننده پرستار در  مؤثركه نقش  نظر به اين 
لگوگيري تيم سالمت مرهون رضايت شغلي آنان بوده و ا

تاثير آموزشي اين افراد بر دانشجويان تيم سالمت اعم از 
هاي آموزشي  ها در بيمارستان ها و رزيدنت اينترن

انكارناپذير است، و با توجه به نقش اعتماد سازماني در 
وري سازمان و  رضايت شغلي كاركنان و به دنبال آن بهره

قيم آن در سالمت جامعه، اين مقاله بر آن است تا نقش مست
به بررسي اعتماد سازماني و رابطه اش با رضايت شغلي 

و ضمن نشان دادن رابطه ميان . كاركنان پرستاري بپردازد
و ارشد و درجه اعتمادي كه  ييرفتار مديريتي مديران اجرا

و ارشد را قادر به  ييدر سازمان حاكم است، مديران اجرا
ذ رفتاري كند كه به دنبالش افزايش رضايت شغلي اتخا

اين پژوهش گام اول، يعني . كاركنان را به دنبال داشته باشد
هاي آموزشي در  وضع موجود بيمارستان ييشناسا

. خصوص وضعيت اعتماد سازماني و رضايت شغلي است
ي بعدي كه همانا استفاده از ها مبديهي است كه گا

مباحث رفتار سازماني هاي مناسب در خصوص  آموزش
تر و  حلي اساسيبراي مديران و البته كاركنان است مرا

  .ضروري خواهد بود
  

  ها روش
آوري، توصيف  از آنجا كه هدف از انجام اين پژوهش جمع

و تجزيه اطالعات به منظور شناخت رابطه ميان اعتماد و 
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هاي اموزشي  ميزان رضايت شغلي كاركنان بيمارستان
پزشكي اصفهان است اين پژوهش از نوع داانشگاه علوم 

جامعه آماري اين پزوهش كليه . همبستگي است –توصيفي 
هاي آموزشي شهر اصفهان در سال  پرستاران بيمارستان

در صد  10حدود  در مطالعه حاضر. بوده است 85-1384
ي گير جامعه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه

عنوان نمونه انتخاب نفر به  122تصادفي ساده به تعداد 
ابزار . پرسشنامه عودت داده شد 111كه از اين ميان . شدند
ي اين تحقيق دو پرسشنامه اعتماد سازماني گير اندازه

) 9و8(پرسشنامه رضايت شغلي لستر است ساشكين و
ل بوده سؤا 50پرسشنامه اعتماد سازماني ساشكين شامل 

مختلف، ثبات ثبات رفتار مدير نسبت به افراد «مقوله  10و 
گفتار مديرنسبت به افراد مختلف، ثبات رفتار مدير در 

هاي  هاي مختلف، ثبات گفتار مدير در موقعيت موقعيت
مختلف، تناسب اطالعات مطرح شده توسط مدير، تطابق 
گفتار مدير با رفتار گذشته وي، صحت گفتار مدير براي 

فتار پيش بيني رفتار آينده، تطابق قول و فعل مدير، صحت گ
را  »مدير براي پيش بيني نتايج آينده، قابليت اعتماد به مدير

الت اين پرسشنامه در سؤاپاسخ . دهد ميمورد بررسي قرار 
پرسشنامه . ليكرت طراحي شده استاي  گزينه 5طيف 

كه در اين . ل استسؤا  77رضايت شغلي لستر نيز داراي 
ته ل تقليل يافسؤا 62تحقيق بر اساس فرهنگ جامعه به 

عامل  9اين پرسشنامه رضايت شغلي را بر اساس . است
نظارت، همكاران، شرايط كار، حقوق و مزايا، احساس «

ليت، ماهيت كار، پيشرفت كار، امنيت شغلي، قدرداني مسؤو
  .دهد ميمورد بررسي قرار  »از كار آنان

تعدادي از  دييتأهاي مذكور به  پرسشنامه ييروا
ها از  پرسشنامه ييآورد پاياو جهت بر. ان رسيدنظر صاحب

ضريب آلفاي كرونباخ، پس از مطالعه آزمايشي استفاده 
درصد  98/0پرسشنامه اعتماد سازماني  ييضريب پايا. شد

برآورد  80/0ه رضايت شغلي پرسشنام ييو ضريب پايا

  .گرديد
هاي اين پژوهش، در دو  هاي تجزيه و تحليل داده روش

افزار  استفاده از نرم سطح آمار توصيفي و استنباطي با
در سطح توصيفي با . صورت گرفته است SPSSآماري 

هاي آماري نظير فراواني، درصد،  استفاده از مشخصه
ها پرداخته و  ميانگين، انحراف معيار به تجزيه و تحليل داده

، ضريب همبستگي Tهاي  در سطح استنباطي از آزمون
  .پيرسون، استفاده شده است

  نتايج
نفر از كاركنان پرستاري  111بر روي اين پژوهش 

هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  بيمارستان
بر اساس نتايج بيشترين درصد تعداد پرستاران . انجام شد

درصد  3/52سال با  40-31مورد مطالعه در گروه سني 
  .اند بوده

درصد زن  64بيشترين درصد پرستاران مورد مطالعه با 
ران بر حسب مدرك تحصيلي نشان توزيع پرستا. بودند
درصد پرستاران داراي مدرك تحصيلي  3/15دهد كه  مي

 4/5درصد مدرك تحصيلي ليسانس و  3/79فوق ديپلم و 
توزيع پرستاران بر . درصد مدرك فوق ليسانس داشتند

درصد پرستاران  9/18نشان داد كه  تأهلحسب وضعيت 
  .قه بودنددرصد مطل 4/5و  تأهلدرصد آنان م 7/75مجرد، 

 4/41توزيع پرستاران بر حسب سابقه خدمت نشان داد كه 
 6/12سال،  3درصد پرستاران داراي سابقه خدمت كمتر از 

 5درصد سابقه خدمت  9سال،  5تا  3درصد سابقه خدمت 
سال به باال  10بقه خدمت درصد سا 9/36سال و  10تا 

  .داشتند
  :آمد به دستنتايج زير  1هاي جدول  بر اساس يافته

ثبات « ،»ثبات رفتار مدير نسبت به افراد مختلف«رابطه ميان 
ثبات گفتار مدير در «و » گفتار مدير نسبت به افراد مختلف

با ابعاد نظارت، حقوق و مزايا و امنيت  »هاي مختلف موقعيت
  .معنادار است >05/0pشغلي، در سطح
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با  »هاي مختلف ثبات رفتار مدير در موقعيت«رابطه ميان 
بعاد نظارت، حقوق و مزايا، پيشرفت شغلي و امنيت شغلي، ا
با ابعاد نظارت، ماهيت كار و  »تناسب اطالعات مطرح شده«

صحت گفتار مدير براي پيش بيني رفتار «امنيت شغلي، 

با ابعاد نظارت، امنيت شغلي و قدرداني از كار،  »آينده
با ابعاد  »صحت گفتار مديربراي تطابق قول و فعل مدير«

 >05/0pهمكاران، حقوق و مزايا و امنيت شغلي در سطح 
  .معنادار است

  ضريب همبستگي ابعاد اعتماد شغلي و ابعاد رضايت شغلي :1جدول 
  ابعاد اعتماد

  ضريب همبستگي
p- value  

شرايط   همكاران  نظارت  
  كار

حقوق و 
  مزايا

احساس 
  ليتمسؤو

ماهيت 
  كار

پيشرفت 
  شغلي

امنيت 
  شغلي

قدرداني 
از كار 
  آنان

ثبات رفتار مدير نسبت 
  به افراد مختلف

  43/0  252/0  083/0 -058/0  159/0  227/0  048/0  -109/0  217/0  مقدار
sig 022/0 255/0 618/0 017/0 095/0 548/0 386/0 008/0 654/0 

ثبات گفتار مديرنسبت به 
  افراد مختلف

  -034/0  389/0  182/0 -102/0  -171/0  31/0  051/0  -141/0  274/0  مقدار
sig 004/0 140/0 593/0 001/0 072/0 285/0 050/0 000/0 723/0 

ثبات رفتار مدير در 
  هاي مختلف موقعيت

  033/0  362/0  228/0 -034/0  -049/0  243/0  -018/0  -109/0  209/0  مقدار
sig 028/0 253/0 854/0 010/0 609/0 726/0 016/0 000/0 733/0 

ثبات گفتار مدير در 
  ي مختلفها موقعيت

  -109/0  242/0  060/0 -047/0  -169/0  241/0  085/0  -095/0  220/0  مقدار
sig 020/0 320/0 376/0 011/0 077/0 621/0 531/0 011/0 255/0 

تناسب اطالعات مطرح 
  شده توسط مدير

  -128/0  199/0  040/0 -085/0  -157/0  379/0  154/0  -132/0  279/0  مقدار
sig 003/0 167/0 106/0 000/0 100/0 374/0 673/0 036/0 181/0 

تطابق گفتار مدير با 
  رفتار گذشته وي

  -180/0  183/0  025/0 -194/0  - /039  174/0  065/0  -084/0  219/0  مقدار
sig 021/0 382/0 499/0 067/0 687/0 042/0 797/0 050/0 06/0 

صحت گفتار مدير براي 
  پيش بيني رفتار آينده

  -260/0  257/0  -044/0 -167/0  -106/0  145/0  036/0  -168/0 259/0  مقدار
sig 006/0 078/0 711/0 130/0 270/0 079/0 649/0 006/0 006/0 

  -166/0  190/0  058/0 -124/0  -071/0  187/0  042/0  -206/0  167/0  مقدار  تطابق قول و فعل مدير
sig 081/0 030/0 658/0 049/0 461/0 195/0 546/0 046/0 082/0 

فتار مدير براي صحت گ
  پيش بيني نتايج آينده

  -103/0  188/0  -049/0 -295/0  -015/0  089/0  013/0  -174/0  252/0  مقدار
sig 008/0  068/0  888/0 353/0 874/0 002/0 608/0 048/0 284/0 

  -093/0  181/0  -075/0 -253/0  -215/0  105/0  -052/0  -127/0  142/0  مقدار  قابليت اعتماد به مدير
sig 137/0 185/0 590/0 273/0 024/0 007/0 436/0 050/0 333/0 

  
  

دست آمده از پژوهش همچنين نشان داد كه ه نتايج ب
ميانگين نمره ابعاد اعتماد از نظر پرستاران با توجه به 

، در سطح تأهلو وضعيت ) كاركنان و مدير(جنسيت، سمت 

05/0p< همچنين . معنادار استt  مشاهده شده در خصوص
ايسه ميانگين نمره ابعاد رضايت شغلي از نظر پرستاران مق

با توجه به جنسيت آنان، در ابعاد همكاران و احساس 
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معنادار بوده ولي با توجه به  >05/0pليت در سطح مسؤو
  .معنادار نيست >05/0pدر سطح  تأهلسمت و وضعيت 

  
  بحث
ها در خصوص  دست امده از تجزيه و تحليل دادهه نتايج ب
هاي اصلي تحقيق نشان داد كه بين اعتماد سازماني  فرضيه

كاركنان پرستاري و رضايت شغلي ايشان رابطه وجود 
دارد به عبارت ديگر هرچه پرستاران به مديران سازمان 
اعتماد بيشتري داشته باشند، رضايت شغلي آنان بيشتر 

همچنين ميانگين نمرات ابعاد امنيت شغلي، نظارت و . است
به ترتيب بيشترين ميانگين را در ميزان حقوق و مزايا 

. اند رضايت شغلي پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته
ها با  و ارشد بيمارستان ييبه عبارت ديگر مديران اجرا

حقوق و مزاياي  تأمين ايجاد امنيت شغلي، نظارت حمايتي و
توانند در افزايش رضايت شغلي و بهره وري  ميمكفي 

بين ميانگين  به عالوه. اهبردي داشته باشندسازمان نقش ر
ابعاد اعتماد و رضايت شغلي از نظر پرستاران با توجه به 

در صورتيكه . جنسيت، سمت تفاوت معنادار وجود داشت
بين ميانگين نمرات ابعاد اعتماد و رضايت شغلي از نظر 

آنان تفاوتي وجود  تأهلپرستاران با توجه به وضعيت 
ستگي ميان ابعاد اعتماد سازماني با ابعاد ميزان همب. نداشت

امنيت شغلي، نظارت و حقوق و مزايا از ديگر ابعاد رضايت 
  .شغلي باالتر بود

 و .آيد ميسالمت به شمار  تيم در مهم عضو يك پرستار
 حمايتي، مراقبتي، نقش جمله ازاي  گسترده هاي نقش داراي

 حقيقاتيت و آموزشي مديريتي،، مشورتي، هماهنگي درماني،
 از حمايت و مراقبت وظيفه پرستار كه معنا اين به. باشد مي

 و بيمار و پزشك و بيمار بين هماهنگي وظيفه بيمار،
 يا بيمار نيازهاي و ها خواست دهنده انتقال( بيمار خانواده
 براي بندي اولويت( بخش مديريت مسووليت، )مددجو

 ردمو در موقع به گيري تصميم و بيماران به رسيدگي

بيمارو تيم سالمت  به آموزش وظيفه، )اورژانسي بيماران
 هاي روش درباره تحقيق وظيفه،...اعم از اينترن، رزيدنت و

 كاهش نحوه روي بر تحقيق و است كرده اعمال كه مراقبتي
با توجه  .دارد عهده بر را بيمار يك بستري روزهاي تعداد

و از هاي مختلف  به نقش حساس و مهم پرستار در زمينه
در  به خصوصجمله آموزش به تيم مراقبت بيمار، 

هاي آموزشي كه جامعه مورد نظر در اين  بيمارستان
بر رضايت شغلي آنان  مؤثرپژوهش است، توجه به عوامل 

بسيار مورد توجه بوده كه مديران سازمان در راستاي 
بهره وري و بهبود ارائه خدمات بايستي مورد توجه  ارتقاي

ر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش سه عامل ب. قرار دهند
حقوق و مزاياي كافي  تأمين امنيت شغلي، نظارت حمايتي و

هاي  از عوامل مهم رضايت شغلي پرستاران در بيمارستان
عامل بسيار مهم اعتماد  به عالوه. آيد ميآموزشي به شمار 

سازماني كه در ابعاد مختلف مورد تحقيق قرار گرفت، نقش 
در عملكرد پرستاران و در ارتباط با رضايت اي  دهتعيين كنن

شغلي آن داشته كه همبستگي مثبتي را با ابعاد رضايت 
  .شغلي نشان داد

اين پژوهش از نظر رابطه ميان ابعاد اعتماد و رضايت شغلي با 
تحقيقات ميليگان، انجمن پرستاران تگزاس، نورمن و سونيا 

ارتباط بين  هاي ذكر شده پژوهش. همخواني داشته است
  )10(.كرده است دييتأاعتماد و رضايت شغلي را 

  
  گيري نتيجه

نقش مهم و گسترده پرستار در ارائه خدمات سالمت به 
به بيماران و نقش فعال آنها در آموزش تيم درمان 

هاي آموزشي مرهون رضايت  در بيمارستان خصوص
در صورت عدم حضور رضايت شغلي . شغلي آنان است

پرستاران، از جمله آموزش و برقراري ارتباط كليه وظايف 
مناسب با تيم درمان و بيمار دچار اختالل گرديده كه نتيجه 
مستقيم آن كاهش سطح كيفي وكمي خدمات سالمت به 
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ها بايستي با ايجاد جوي  لذا مديران بيمارستان .جامعه است
حمايت آميز و قدرداني از كاركنان خود از طريق ثبات رفتار 

هاي  ر خود نسبت به افراد مختلف و در موقعيتو گفتا
گوناگون، تطابق قول و فعل خود و تناسب اطالعات مطرح 
شده توسط ايشان، موجب جلب اعتماد كاركنان شده و با 
ايجاد انگيزه در آنان موجبات تحقق اهداف سازماني را 

كه بدين منظور بايستي با شناخت وضع . فراهم نمايند

هاي هرچه  اقدام به آموختن شيوهموجود سازمان خود 
بدين . بهتر مديريت نمودن سازمان تحت امر خود نمايند

هاي آموزشي مثمر ثمر  شود كه دوره ميمنظور پيشنهاد 
براي كليه مديران و كاركنان در خصوص ابعاد مختلف 
رفتار سازماني طراحي گرديده تا با ايجاد جوسازماني 

سالمت جامعه است  مناسب، به اهداف سازمان كه همانا
  .وري سازمان فراهم شود ل شده و موجبات بهرهينا
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An Investigation on the relationship Between Nursing Personnel's 
Confidence Building and their Job Satisfaction in Isfahan University 

of Medical Sciences Hospitals in 2005 
 

Alireza Yousefi1 , Mansoureh Pourmiri2 ,Efat Safari Anaraki3 
 
Abstract 
Introduction: Prevailing confidence in an organization has relationship with efficacy, conflict reduction 
and job satisfaction Since, confidence is a crucial factor in structuring educational hospitals, this study has 
tried to investigate trust and nursing personnel's confidence building and their job Satisfaction in Isfahan 
university of Medical Sciences. 
Methods: This is a descriptive analytic study. The target population included nurses in educational hospitals 
in Isfahan University of Medical Sciences in 2008. The samples (111) were selected through random 
sampling. Data were collected by Sashkin questionnaire of job confidence (1999) with reliability of 98% and 
lessler job satisfaction questionnaire (1984) with reliability of 80%. Data were analyzed by descriptive 
statistics, T-test and coefficient index. 
Results: The findings showed that there was a relationship between nurses' level of job satisfaction and 
organizational confidence. Mean scores of job security, supervision and salary were the highest in nurses' 
job satisfaction regarding confidence dimensions. 
Conclusion: The results obtained by data analysis in main hypotheses of the study showed a relationship 
between nursing personnel's organizational confidence and their job satisfaction. In other words, the more 
the nurses rely on organizational managers, the more job satisfaction they will have. 
Keywords: Organizational confidence, job satisfaction, educational hospitals 
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