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تعهد :يشغل يها امديي ضمن خدمت پرسنل پرستاري با پها آموزشرابطه 
  خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني، سازماني

  
  *بهناز خيري، علي مرادي سيده فاطمه مناجاتي،

  
 

  چكيده
و بهسازي نيروي انساني  آموزشنياز به ، سابقه اطالعات مديريت سالمت روزافزون تكنولوژي و رشد بيي ها با توجه به پيشرفت: مقدمه

 يي ضمن خدمت پرسنل پرستارها آموزش از اين رو پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطه. يك ضرورت است سالمت شاغل در حوزه
خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني ، تعهد سازماني :يشغل يها امدياصفهان با پ يدانشگاه علوم پزشك يها مارستانيشاغل در ب

  .انجام شده است
 دري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ها جامعه آماري پرستاران شاغل در بيمارستاندراين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي : ها شرو

اطالعات  آوري جمعابزار . انتخاب شدند تصادفياي  به روش خوشه پرستار 135 پژوهش تعداد نيدر ا .انجام شد 1392نيمه اول سال 
پرسشنامه رضايت شغلي ، پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني، ضمن خدمت آموزشبراي ارزيابي اثربخشي  ساخته محققشامل پرسشنامه 

و نيز روش  صيفيتوآمار  با استفاده از، ها تحليل داده. بود) Balfour & Whechler( و پرسشنامه تعهد سازماني بالفور و وكسلر  ميعمو
  . تحليل مسير صورت گرفت

و ) r ،498/0β ،037/0=P=453/0( سازماني ضمن خدمت پرسنل پرستاري با تعهد آموزشنتايج حاصل نشان داد رابطه : نتايج
بين  بوده ونرفتار شهروندي معنادار  ضمن خدمت با آموزشاما رابطه . معنادار است) r ،348/0β ،018/0=P=194/0( رضايت شغلي

  . ارتباطي وجود نداشت آنها
 حاصل ضمن خدمت اثربخش آموزش دنبال به كه سالمت نظام در پرستاران صالحيت با عملكرد اهميت به توجه با: گيري نتيجه

 آموزشوجود دارد لزوم توجه به  يشغل يتعهد و خشنود مانند تياهم زيحا يشغل يها امديبا پ ها آموزش نيا نيكه باي  و رابطه شود مي
  . شود مي آشكار شياز پ شيب يپرسنل پرستار

  
  تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني، ي شغليمند رضايت، ي ضمن خدمتها آموزش: هاي كليدي واژه

  506تا  495 ):6(14؛ 1393 شهريور/ پزشكيدر علوم  آموزشمجله ايراني 

  
مقدمه  

ي ها ي مراقبتها نيروي انساني شاغل در حوزه آموزش

                                                 
روانشناسي صنعتي و سازماني، دانشكده بهناز خيري، كارشناسي ارشد : نويسنده مسؤول *

  behnazkhayeri@yahoo.com. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران، يروانشناس

 يدانشگاه علوم پزشك، مامايي يدانشكده پرستار، يفاطمه مناجاتي، كارشناس پرستار سيده
كارشناس ، يمراد يعل؛ )fatemehmonajati@gmail.com. (رانياصفهان، اصفهان، ا

. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك، يدانشكده پزشك، يآموزش تيريمد ارشد
)moradi_ali@med.mui.ac.ir(  

  4/5/93: ، تاريخ پذيرش11/12/92: ، تاريخ اصالحيه19/10/92: تاريخ دريافت مقاله

ان به اهميت نظر صاحبگرچه . پزشكي يك ضرورت است
جامع و كامل آن ، اين موضوع توجه و بر اجراي صحيح

ي ها نيازاما با توجه به تحوالت مستمر ، دارند تأكيد
ي ها بهداشتي جامعه و افزايش روزافزون دانستني

و بهسازي نيروي انساني  آموزشالزم است ، پزشكي
تر  ي بهداشتي به طور جديها ي مراقبتها شاغل در حوزه

كاركنان فرايند  آموزش. )1(مورد توجه قرار گيرد
در . يابي و پرورش كاركنان در محيط كار است موقعيت
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ي كه آموزشبا  آموزشاين نوع بسياري از موارد 
كند در ارتباط  ميكاركنان جديد را براي شغلشان آماده 

 و وري منابع انساني براي افزايش بهره آموزش. )2(است
ها با  سازمان. پيشرفت سازمان ضروري است

، مهارت، دانش، گذاري در توسعه منابع انساني سرمايه
با رقابت  توانايي و نگرش كاركنان خود را براي مقابله

ي  عمده ترين هدف هر برنامه. )3(دهند ميارتقا  جهاني
ي  مجموعه، سازماني آن است كه در كارمندان آموزش

را جايگزين  ها و نگرش ها مهارت، ها جديدي از دانش
در برآورده ساختن  ها به دليل اهميت سازمان. سازد

متخصصان تأكيد زيادي بر تداوم ، نيازهاي جامعه
ارائه شده به  آموزش. )4(رندضمن خدمت داي ها آموزش
 مؤثرِ  ِكنترلِ يها طريق دستيابي به مهارت از، كاركنان

تواند به آنها در  شغلشان مي  غيرمتعارف  تقاضاهايِ
زياد ي  فاصله. كند  كمك، هايشان كاهش اضطراب و نااميدي

 ها يي كه آنها ي مورد نياز كارمندان و مهارتها بين مهارت
دارند موجب فقدان خشنودي شغلي و تمايل به ترك شغل 

 )Chiaburu & Tekleab(تكلب وچيبرو . )5(شود ميآنان 
 يريز برنامهاي  ضمن خدمت را طراحي مداخله آموزش

. )1(نددان ميافراد  شده براي افزايش عملكرد شغلي 
 آموزشضمن خدمت فرصت بهبود و توسعه  آموزش
با حمايت  ها مديريت مهارتمشاوره و  گري مربي ٰعملي
  . )6(كند ميكارشناسان را فراهم اي  حرفه
ضمن خدمت پرستاران تاكنون به  آموزشي ها برنامه

به اجرا درآمده است  ها اشكال مختلف در بيمارستان
ي ها رغم سابقه طوالني اجرا برنامه سفانه عليأاما مت

ايم  ضمن خدمت براي پرستاران نتوانسته آموزش
ي شغلي ها بر پيامد ها آموزشات مثبت اين تأثيرشاهد 

ي پرستاري ها آنان و در نهايت ارتقاي كيفيت مراقبت
ضمن خدمت  آموزشي ها به طوري كه برنامه باشيم

ي ها از نياز ميي ميزان كگو پاسخپرستاران تنها 
در سطح  ها ي آنان بوده و كيفيت ارائه برنامهآموزش
شامل  مؤثرسازماني  آموزشبرنامه . )7(است ضعيف

 ريزي طرح، تنظيم اهداف، ها پنج مرحله ارزيابي نياز
. )8(است آموزشو ارزيابي  آموزشعرضه ، آموزش

را  آموزشمدل ارزيابي ) Kirkpatrick(كرك پاتريك 
انتقال و نتايج تقسيم ، يادگيري، به چهار سطح واكنش

  . )9(كرده است
شامل تشريح ي ضمن خدمت ها آموزش عمدتاًاز آنجا كه 
 ،اهداف و عملكرد بهينه در سازمان است، ها ماموريت

كاركنان  تر بيشآگاهي يافتن از موارد مذكور باعث توجه 
نسبت به مسائل سازماني شده و هر يك از آنان زمينه و 
انگيزه الزم در رشد و توسعه مسائل سازماني را تقويت 

، فرآيند استيي كه پيامد اين ها يكي از متغير. خواهند نمود
منظور از رفتار . رفتار شهروندي سازماني است

ي مرتبط با ها شهروندي سازماني آن دسته از فعاليت
نقش افراد در سازمان است كه فراتر از انتظارات وظيفه و 

شود و هر چند كه سيستم  ميشرح شغل فرد انجام 
كند ولي براي  ميرا شناسايي ن ها اين رفتار  ميپاداش رس

  .)10(است مؤثرخوب سازمان  عملكرد
ي رفتار شهروندي سازماني در سازمان شامل ها پيامد

كاهش نياز به ، مديريتي وري افزايش همكاري و بهره
تخصيص منابع كمياب براي حفاظت از منابع سازمان و 

تسهيل هماهنگي ، نظارت و كنترل بر اجرا وظايف روزمره
ايجاد ، كاريي ها و گروه  ميبين اعضاي تي ها فعاليت

جذب و حفظ كاركنان با كيفيت ، محيط كاري خوشايند
ارتقاي عملكرد سازماني از طريق كاهش تغييرپذيري ، باال

ي كاري و ارتقاي توانايي سازمان در ها در عملكرد واحد
  . )11(تطبيق با تغييرات محيطي است

بر تعهد سازماني و خشنودي  ها ي سازمانآموزشاقدامات 
تعهد سازماني نگرشي . )12(گذارد مي تأثيرشغلي كاركنان 

است كه انعكاس احساساتي همانند دلبستگي و وفاداري 
و كمبود آن باعث غيبت  است نسبت به اهداف سازمان

سرقت و ، ي كاريها ايجاد هزينه، جابجايي، كاركنان
و رويكرد براي در ادبيات د. )13(شود مينارضايتي شغلي 

تعهد ، در تعريف اول. شود ميتعريف تعهد سازماني يافت 
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. به عنوان هدف كارمندان براي كار مداوم در سازمان است
دومين تعريف نيز آن را به عنوان دلبستگي كه بين افراد و 

 بالفور و وكسلر. )14(كند ميسازمان وجود دارد تعريف 
)Balfour & Whechler ( خود سه نوع در طبقه بندي

شده و سازي  تعهد همانند اي، تعهد را با عنوان تعهد مبادله
شده را سازي  تعهد همانند. اند تعهد پيوستگي معرفي كرده

تعهد پديدآمده بر مبناي عضويت در سازمان معرفي 
بر مبناي  در تعهد پيوستگي احساس نوعي تعهد. اند كرده

تعهد . شود ميبه داليل عقالني و عاطفي مطرح ، رابطهپيوند و 
نوعي پيوند هيجاني و دلبستگي عاطفي كاركنان به اي  مبادله

 )Rowden & Conine( رودن وكونين. )15(سازمان است
سازماني به عنوان ابزاري براي  آموزشپيشنهاد كردند كه 

رابينز . )16(افزايش خشنودي شغلي قابل استفاده است
)Robbins(  رضايت شغلي را حاصل تفاوت ميان تعداد

كند با مقدار پاداشي كه فكر  يي كه فرد دريافت ميها شپادا
شخصي كه واجد سطح . ددان مي، كند بايد دريافت كند مي

نسبت به شغل خويش ، بااليي از رضايت شغلي است
اما شخص فاقد رضايت نسبت به شغلش ، بازخوردي مثبت

  . )17(بازخوردي منفي دارد
 )Sahinidis & Bouris( نتايج پژوهش بوريس و ساهينديس

و  آموزشنشان داد كه بين ادراك كارمندان از اثربخش بودن 
ي دار معناخشنودي شغلي و انگيزش آنان رابطه ، تعهد

 )(Meyer & Allenنتايج پژوهش ماير و آلن. )5(وجود دارد
به كار  ها ي كه توسط سازمانآموزشاقدامات  داد كه نشان

تواند اثر مستقيم يا غير مستقيم بر روي  ميشود  ميگرفته 
. )12(انگيزش كارمندان و تعهد سازماني آنها داشته باشد

كه متعهد  نشان داد) Tsai(نتايج پژوهش تساي و همكاران 
سطوح باالي خشنودي شغلي ، كردن كارمندان به يادگيري

بارتل . )18(دارد ه همراهبه همراه اثر مثبت در عملكرد را ب
)Bartel (يابي در صنايع توليدي به  در يك پژوهش زمينه

كاركنان و  آموزشي ها برنامهسازي  ارتباط مثبتي بين پياده
هم در سطح فردي و هم در سطح سازماني دست  وري بهره
) Ahmad & Bakar( پژوهش احمد و باكر نتايج. )19(يافت

در  آموزشسازي  براي آزمون ارتباط بين پياده
با  آموزش كه ابعاد نشان داد، وتعهد سازماني ها سازمان

ارتباط ) هنجاري و مستمر، عاطفي(سه جزء تعهد 
نشان داد  نتايج پژوهش دماوندي و الزامي. )20(دارد

ي ضمن خدمت معلمان بر توانمندي شغلي آنان ها آموزش
نتايج پژوهش . )21(دهد ميرا افزايش  وآن دارد تأثير

ي ضمن خدمت بر ها آموزشيغمايي سابق نشان داد كه 
شهر  ميي عموها ي شغلي كاركنان كتابخانهها مهارت
پژوهش ملكي نتايج . )22(داشته است معنادار تأثيرتبريز 

با چهار صفت  مينظا آموزشو صانعي نشان داد كه 
 اعتمادبه نفس و، گرايي برون، شخصيتي تعادل هيجاني

با دو صفت شخصيتي  و جويي رابطه مثبتبرتري 
اجتماعي بودن و كاهش ميل به عصبي بودن افراد رابطه 

  . )23(منفي داشت معنادار
ي كاركنان دولت از جمله موضوعاتي كه آموزشدر نظام 

هاي  كننده دارد موضوع دوره نقش محوري و تعيين
با توجه به اهميت . )24(ضمن خدمت است آموزش
در )7(بر عملكرد كاركنان پرستاريضمن خدمت  آموزش

ي ضمن ها آموزشاين پژوهش محققين به بررسي رابطه 
تعهد  :ي شغليها خدمت كاركنان پرستاري با پيامد

خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني ، سازماني
در جهت حركت كاربردي علم به سمت  ميتا گا اختندپرد 

مشكالت و جلو در راستاي دستيابي به نتايج و رفع 
  . تقويت نقاط قوت باشد

  
  ها شرو

اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي و از نظر هدف 
ي ها مكان انجام پژوهش بيمارستان. بود كاربردي
ي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان وبازه آموزش

جامعه آماري . بود 1392زماني تحقيق در نيمه اول سال 
ي ها بيمارستاناين پژوهش پرستاران شاغل در 

از . ي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بودآموزش
 ؛)25(جامعه موردنظر منطبق با روش پيشنهادي استيونز



  فاطمه مناجاتي و همكاران  يشغل يها امديبا پي ضمن خدمت ها رابطه آموزش
 

 http://ijme.mui.ac.ir )6(14؛ 1393شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  498

مبني بر در نظر گرفتن تعداد پانزده آزمودني براي هر 
. آزمودني مورد نياز بود 135متغير يا خرده متغير تعداد 

تصادفي اي  نفر به روش خوشه 135 در اين تحقيق تعداد
 در مرحله نخست از سطح .انتخاب شدند اي چند مرحله

ي درماني دانشگاه علوم پزشكي آموزشده مركز 
نور و علي ، فيض، )س(الزهرا( بيمارستان اصفهان چهار
سپس از  ،انتخاب ساده به شيوه تصادفي) اصغر و امين

بخش به عنوان  سه ي سادههر بيمارستان نيز به تصادف
ي ورود در اين ها معيار. اب شدندنمونه پژوهش انتخ

 استخدام ،پژوهش مدرك تحصيلي كارشناس پرستاري
ي آموزشي ها بيمارستان اشتغال در، يا پيماني ميرس

 تر بيشدرماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان وداشتن 
ضمن خدمت در سال بود و  آموزشساعت  80از 

شامل طرحي بودن پرستاران و عدم ورود ي ها معيار
ابزار اين تحقيق . ي ديگر بودها بودن از استان امورم

براي ارزيابي  ساخته محققشامل يك پرسشنامه 
در اين پژوهش تنها ( ضمن خدمت آموزشاثربخشي 

ي ها آموزشي ضمن خدمت مد نظر بوده و ها آموزش
و سه پرسشنامه  )مداوم و مجازي در نظر گرفته نشد

 آموزشبخشي پرسشنامه ارزيابي اثر. استاندارد بود
ت ومباني نظري و سؤاال، ضمن خدمت با توجه به اهداف

 20اين پرسشنامه  .مطالعات انجام شده تهيه و تنظيم شد
اي  ت بر اساس طيف پنج گزينهسؤاالي بوده و همه سؤال

، موافقمكامالً كه به گزينه اي  به گونه. ليكرت طراحي شد
مخالفم به ترتيب كامالً ، مخالفم، نظري ندارم، موافقم

گرفت حداقل نمره اين  ميتعلق  1تا 5امتيازات بين 
امتياز بود و روايي آن  100و حداكثر آن  20پرسشنامه 

ي ها ان حوزهنظر صاحبتوسط اخذ نظر پنج تن از 
پايايي اين . رسيد تأييدي پزشكي و مديريتي به ها مراقبت

 87/0به روش آلفاي كرونباخ  ساخته محققپرسشنامه 
 - 1:سه پرسشنامه استاندارد شامل. حاسبه شدم

پرسشنامه تعهد سازماني بالفور و وكسلر كه اين 
زير . زير مقياس است 3و  سؤال 9پرسشنامه داراي 

و اي  مبادله، شدهسازي  شامل تعهد همانند ها مقياس
اختصاص  سؤال 3به هر زير مقياس . پيوستگي است

در طيف ليكرتي از بسيار  ها پاسخ. داده شده است
. گيرند ميقرار 5تا  1مخالفم تا بسيار موافقم با نمره 

به صورت معكوس  9و  6، 3ت سؤاالي گذار نمره
و حداكثر  9حداقل نمره اين پرسشنامه . گيرد ميصورت 

اخباري و عريضي ضريب پايايي به . است امتياز 45آن 
براي زير را براي تعهد كلي و  78/0روش آلفاي كرونباخ 

تعهد پيوستگي و ، شدهسازي  ي تعهد همانندها مقياس
گزارش  70/0و  0/ 76، 0/ 85به ترتيب اي  تعهد مبادله

پرسشنامه رفتار شهروندي ، دومين ابزار. )26(كردند
ي تعديل شده سؤال 16سازماني بود كه يك پرسشنامه 
 )Smitt & Organ( است و توسط اسميت و ارگان

اين پرسشنامه داراي ابعاد رفتار . ساخته شده است
 اخالق اجتماعي و ادب شغلي، شناسي وظيفه، ياري كننده

اختصاص داده شده و حداقل  سؤال 4به هر بعد . است
 امتياز 20و حداكثر آن  4نمره هر بعد اين پرسشنامه 

به  85/0 منش ي اين ابزار در پژوهش محبوبيپاياي. است
ن پرسشنامه نشان ت ايسؤاالمحتواي . دست آمده است

مقياس . دهنده رفتار فرا نقشي و شهروندي است
اين پرسشنامه طيف ليكرتي از بسيار مخالفم  دهي پاسخ
حداقل و حداكثر . است 5تا بسيار موافقم با نمره  1نمره 

 - 3. )27(بود 80و  16امتياز كل اين پرسشنامه 
براي سنجش اين : پرسشنامه رضايت شغلي عمومي

 & Fishman( ي فيشمن و كامنسؤال 3متغير از مقياس 

Common (اين پرسشنامه رضايت شغلي . استفاده شد
دهد و به  ميرا به صورت كلي مورد ارزيابي قرار 

ميزان  كنندگان شركت. پردازد ميبررسي ابعاد آن ن
ي پرسشنامه بر ها موافقت خود را با هر يك از ماده

از بسيار مخالفم با اي  درجه 5روي يك طيف ليكرتي 
كنند  ميمشخص ، 5تا بسيار موافقم با نمره  1نمره 

 15و 3حداقل و حداكثر امتياز اين پرسشنامه به ترتيب 
به دست  71/0 پاژخ پايايي اين ابزار در پژوهش. است
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 تأييدي پژوهش به ها ابزار  ميروايي تما. )28(آمد
جهت اجراي اين . ان مديريتي رسيده استنظر صاحب
به صورت  ي مورد استفادهها پرسشنامه ،پژوهش
ي انتخابي ها بين پرستاران شاغل در بخش تصادفي

نور و علي اصغر و ، فيض، )س(ي الزهراها بيمارستان
و كسب مجوزهاي الزم  چس از طي مراحل قانونيامين 

در ابتدا از واحد هاي پژوهش جهت شركت  .شدتوزيع 
 اطالعاتي در رابطه بادر مطالعه اجازه گرفته شد سپس 

ارائه و به  ها نحوه پر كردن پرسشنامه اهداف پژوهش و
محرمانه كامالً آنان اطمينان داده شد كه اطالعات آنان 

ي به دست آمده مورد ها دادهدر نهايت خواهد ماند و
 با استفاده از ها تحليل داده .رفتتجزيه و تحليل قرار گ

ي توصيفي نظير ها شاخص و Amos-16 افزار نرم
  . انجام شدمسير  روش تحليل پراكندگي و ميانگين و نيز

كه تحليل مسير با ، مدل يابي معادالت ساختاري
كامالً يك روش ، شود ميمتغيرهاي مكنون نيز ناميده 

اجتماعي به رايج مورد استفاده در علوم رفتاري و 
ي چند متغيري ها منظور نشان دادن روابط علّي در داده

توان برازندگي مدل مفروض و  با اين روش مي. است
اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرها را درآن بررسي 

ضرايب (اين روش برآوردهايي از پارامترهاي مدل . كرد
چندشاخص نيكويي برازش را  و) جمالت خطا مسير و

  . )29(گيرد مياندازه 
  

  نتايج
درصد  2/55، شناختي جنسيت از نظر متغير جمعيت

از نظر . مرد بودند درصد كارمندان 2/42زن و  كاركنان
 2/35، سال 30- 20بين  درصد آنها 8/43متغير سن 

سال  40از  تر بيش درصد 20، سال 40- 30بين  درصد
درصد كاركنان 5/29 تأهلاز نظر وضعيت . ندسن بود

 در نهايت از نظر متغير. بودند تأهلم مجرد و مابقي
درصد  20، بدون فرزند درصد 5/50تعداد فرزندان 
 9/3داراي دو فرزند و  درصد 7/25، داراي يك فرزند

  . فرزند بودند تر بيشدرصد داراي سه و 

  
رضايت شغلي و رفتار شهروندي ، تعهد سازماني، ضمن خدمت آموزشي ها نمرات متغير معيارو انحراف  ميانگين: 1جدول 

  سازماني
  ميانگين و انحراف استاندارد  زير مقياس  متغير
  ٨/۶٧±١۴/٩    _  )100نمره كل (آموزش ضمن خدمت 

  تعهد سازماني
  )45نمره كل (

 ۶٠/٣٣±٣١/٣  تعهد سازماني كلي

 ٢٢/١١±۴/٢ )15كل  نمره(سازي شده تعهد همانند

  ٢١/١٢±۴۴٨/٢)15نمره كل (تعهد مبادله اي

 ١٧/١٠±٠٩٧/٢) 15نمره كل(تعهد پيوستگي

  رضايت شغلي 
 )15نمره كل (

_ ٧۴٩/٩±١/٠  

  رفتار شهروندي سازماني
 )80نمره كل (

  ۴۴/۶١±۶٨/۴  )80از (رفتار شهروندي سازماني كل 

  ٠٠/١۶±٢٧٢/٢)20نمره كل (رفتار ياري كننده

  ۶/١۶±٨/٢  )20نمره كل (شناسي وظيفه

  ٣۶/١۴±٣٢/٢  )20نمره كل (اخالق اجتماعي

  ۴٨/١۴±٢٨٨/٢)20نمره كل (ادب شغلي
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رضايت شغلي و ، روابط بين متغيرهاي تعهد سازماني
بوسيله تجزيه و تحليل چند  آموزشرفتار شهروندي با 

. ي تحليل مسير استفاده شدها مدلمتغيره بررسي و از 
و سطح خطا %  95براي تمام مسيرها ضريب اطمينان 

  . لحاظ گرديد % 5
ي ها آموزشدهد رابطه بين  مينتايج حاصل نشان 

ضمن خدمت بارضايت شغلي و تعهدسازماني معنادار 
ي ضمن ها آموزشه اما رابط. و داراي اثر مستقيم است

خدمت بارفتار شهروندي سازماني معنادار نبوده و 
با  ها مقدار مسيرهاي ارتباط. ارتباطي وجود ندارد

ي ساختاري به دست آمده در ها مدلاستفاده از 
  . آورده شده است1و شكل  2جدول

  
رضايت ، نسبت بحراني و سطح معناداري براي متغيرهاي تعهد سازماني، ضرايب رگرسيوني و رگرسيوني استاندارد: 2جدول 

  آموزششغلي و رفتار شهروندي سازماني بر روي كيفيت 

سطح 
 معناداري

  ضريب تعيين نسبت بحراني
ضريب 

رگرسيوني 
استاندارد

ضريب 
 رگرسيوني

 روابط

 همانندسازي ≈آموزش 136/0130/0  018/0 002/0833/2

 آموزش ≈اي مبادله 197/0189/0  029/0 167/2  011/0

 آموزش ≈پيوستگي 397/0328/0  158/0 001/006/2

 آموزش ≈اخالق 216/0528/1  047/0 70/2  002/0

 آموزش ≈شناسي وظيفه 058/0493/0  004/0 247/005/1

 آموزش ≈دهنده ياري 072/0498/0  005/0 048/067/2

 آموزش ≈ادب 210/0467/1  044/0 043/070/2

 آموزش ≈رضايت شغلي 194/0348/0  038/0 018/036/2

 ≈رفتار شهروندي سازماني 498/0 214/0  046/0 160/1 245/0
 آموزش

 آموزش ≈تعهد سازماني 453/0498/0  0205/0 037/008/2

  
تعهد  ضمن خدمت با آموزشبراي بررسي رابطه بين 

 2هاي آن بنا به اطالعات جدول  سازماني و زيرمقياس
، =498/0βسازماني  تعهد(توان دريافت كه  مي

و  =0β/ 189 اي مبادله، =130/0βهمانندسازي
. است معنادار% 95در سطح  )=328/0β پيوستگي
ضمن خدمت  آموزشتوان دريافت كه  مي همچنين
معناداري بارفتار شهروندي ندارد و از زير  رابطه

رابطه  شناسي هاي رفتار شهروندي وظيفه مقياس
اما . ضمن خدمت ندارد آموزشمعناداري با 

رابطه  هاي ديگر از رفتار شهروندي زيرمقياس
رضايت شغلي . ضمن خدمت دارند آموزشمعناداري با 

 آموزشبا  معناداررابطه % 95اطميناننيز در سطح 
  . ضمن خدمت دارد
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  مدل تحليل مسير معادله ساختاري براساس ضرايب رگرسيوني استاندارد شده: 1شكل 
 

 : مدل) مناسب بودن(برازش 

طرق متعددي براي برآورد ، پس از معين شدن مدل
ي مشاهده شده وجود ها نيكويي برازش كلي مدل با داده

 چندين شاخص براي سنجش برازش مدل مورد. دارد
استفاده ، مدل تأييدبراي  معموالً. گيرد استفاده قرارمي

از اين رو تناسب برازش . ازسه تاپنج شاخص كافي است
 درجه آزادي، )X^2(ي كاي دوها شاخصبا ، مدل حاضر

)df( ور خطاهاي مدلو ميانگين مجذ )RMSEA ( بررسي
افزار  قابل ذكر است كه شاخص مناسب در نرم. شوند مي

Amos  كاي دو تقسيم بر درجه آزادي تعريف گرديده
ميانگين مجذور خطاهاي مدل ، RMSEAاست و شاخص 

 و درجه آزادي 75/74در اين جا مقدار مجذور كاي. است
به ويژه ، ي برازندگيها شاخصباتوجه به . است 25برابر 

كه بايد  99/2ي آزادي برابر  نسبت مجذوركاي به درجه
 GFI و نيز شاخص نيكويي برازش 3و  2مقداري بين 

شاخص ، با مقدار قابل قبول نزديك به يك 928/0برابر 
كه بايد مقداري  907/0برابر ) IFI( برازندگي افزايشي

برابر  )CFI(نزديك به يك و شاخص برازندگي تطبيقي

با مقدار قابل قبول نزديك به يك و در آخر ريشه ، 906/0
 053/0 برابر) RMSEA(خطاي تقريب ميانگين مجذورات 

، شده است كه بايد مقداري نزديك به صفر داشته باشد
توان نتيجه گرفت كه مدل از برازندگي مناسبي  مي

 )30و29(برخوردار است

نموده  تأييدتحقيق را   ميمدل مفهو ها شاخصاين جا در 
گر تناسب مدل هستند و لذا مدل مورد استفاده از  و بيان

دهد كه ارتباط  ميو نشان  است تناسب بااليي برخوردار
مبناي چارچوب نظري  بين متغيرهاي پژوهش بر

  . صحيحي استوار بوده است
  

  بحث
 آموزشدر اين پژوهش به بررسي رابطه بين 

ي ها خدمت پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان ضمن
با تعهد  ي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهانآموزش

 خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني، سازماني
  . شود ميپرداخته 

  همانندسازي

  پيوستگي

E١ 

E٢ 

E٣ 

E۴ 

رفتار ياري دهنده

  وظيفه شناسي

  اخالق اجتماعي

  ادب شغلي

رفتار شهروندي 

34/0  

11/0  

70/0  

02/1  

97/0 98/0  

مبادله اي تعهد شغلي

E
٥

E۶ 

E٧ 

77/0  

09/0  

19/0  

43/0  

88/0  

30/0 

52/0 

 رضايت شغلي

 خدمتاموزش ضمن

19/0 

72/0

45/0 21/0  

Z٣ 

Z1 

43/0 
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بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ميانگين نمره 
ضمن خدمت پرسنل پرستاري شاغل در  آموزش

ي درماني دانشگاه علوم پزشكي آموزشي ها بيمارستان
نتايج پژوهش همچنين . است متوسطر از تاصفهان باال

اي  تعهد مبادله، نشان داد كه از بين ابعاد تعهد سازماني
. ندين امتياز را داشتتر كمباالترين امتياز و تعهد پيوستگي 

و تعهد پيوستگي پرسنل پرستاري اي  ميزان تعهد مبادله
ي درماني دانشگاه علوم آموزشي ها شاغل در بيمارستان

نتايج اين پژوهش . متوسط بودتر ازاصفهان باالپزشكي 
از ميان ابعاد رفتار شهروندي سازماني  نشان داد كه

) كار و تالش فراتر از الزامات سازمان( شناسي وظيفه
حاكي از ( و اخالق اجتماعي ين امتيازتر بيشداراي 

نه افراد در حين انجام وظيفه و مسؤوالمشاركت فعال و 
اال نسبت به حيات سازمان و به طور كلي حساسيت ب

داراي ) شود ميكارهايي كه موجب افزايش وجهه سازمان 
ميانگين نمره رضايت شغلي پرسنل . است ين امتيازتر كم

ي دانشگاه علوم پزشكي ها پرستاري شاغل در بيمارستان
  . متوسط بود تر ازاصفهان باال

ضمن  آموزشنتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه بين 
ي ها خدمت پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با رضايت شغلي و 
در واقع . وجود دارد معنادارتعهدسازماني رابطه 

كاركنان خود به  آموزشبا سرمايه گذاري در  ها سازمان
ي خود را براي ها كنند تا دانش و مهارت ميآنان كمك 

ود ارتقا دهند و وجود فاصله انجام هر چه بهتر وظايف خ
ي فرد ها ي مورد نياز شغلي با مهارتها بين مهارت

بنابراين . شود ميموجب فقدان خشنودي شغلي كاركنان 
ي ها زماني كه سازمان براي تجهيز كاركنانش هزينه

شود كه براي  ميبه كاركنانش القا ، كند ميهنگفتي صرف 
و اين موجب بهبود تعهد  هستند سازمان داراي اهميت

اما در اين پژوهش بين . شود ميسازماني كاركنان 
 ضمن خدمت با رفتار شهروندي سازماني رابطه آموزش

  . معنادار وجود نداشت

اين پژوهش با نتايج پژوهش ساهينديس و بوريس  جنتاي
)Sahinidis & Bouris(  كه نشان داد بين ادراك

 و تعهد شغلي و آموزشكارمندان از اثربخش بودن 
 خوان هم) 5(ي وجود دارددار معناخشنودي شغلي رابطه 

  . است
ي ماير و ها همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش

ي آموزشكه نشان داد اقدامات  & Allen (Meyer( آلن
شود بر روي تعهد  ميبه كار گرفته  ها كه توسط سازمان
 با پژوهش احمد و باكر ،)12(دارد تأثيرسازماني كاركنان 

)Bakar (Ahmad &  كه حاكي از وجود رابطه بين
) 20(ي كاركنان وتعهد سازماني بودآموزشي ها برنامه

ي ضمن خدمت همچنين ها آموزش. است خوان هم
شغلي كاركنان شوند  تواند منجر به سطوح باالي تعهد مي

كنند كه براي سازمانشان  ميچرا كه وقتي كاركنان ادراك 
زش دارند و به آنان به عنوان بزرگ ترين سرمايه ار

قدردان رسيدگي و توجهات ، شود ميسازمان نگريسته 
سخت كار  سازمان نسبت به خود هستند و آن را در

كردن و خشنودي از اين كه عضوي از سازمان هستند 
رغم  علي ها در واقع وقتي سازمان. دهند مينشان 
ي فراوان مقداري از بودجه خود را صرف ها هزينه

كنند به كاركنان خود  ميو بهسازي كاركنانشان  آموزش
 كنند كه براي مديريت و سازمان داراي اهميت ميالقا 

و بدين ترتيب تعهد كاركنان نسبت به سازمان  هستند
ي ها يابد كه نتايج پژوهش حاضر و پژوهش افزايش مي

تايج پژوهش رودن و ن. پيشين مويد اين ادعا هستند
 مبني بر وجود رابطه بين )Rowden & Conine(كونين

و پژوهش ) 16(و خشنودي شغلي ضمن خدمت آموزش
متعهد كردن  و همكاران كه نشان داد) Tsai( تساي

 هسطوح باالي خشنودي شغلي را ب، كارمندان به يادگيري
در واقع . است خوان همنيز با اين پژوهش ) 18(همراه دارد

ضمن خدمت از اين نظر بر رضايت شغلي  آموزش
ي ها دارد كه وجود فاصله زياد بين مهارت تأثيركاركنان 

ي مورد نياز شغلشان موجب فقدان ها پرسنل و مهارت



  يشغل يها امديي ضمن خدمت با پها رابطه آموزش  فاطمه مناجاتي و همكاران
 

http://ijme.mui.ac.ir   503/  )6( 1393/14شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

ي ضمن ها آموزششود و  ميخشنودي شغلي آنان 
خدمت بر خشنودي شغلي پرسنل از طريق كم كردن اين 

دليل تغييرات مداوم و  در واقع به. گذارد مي تأثيرفاصله 
كاركنان ، هستند تأثيرگذارها  بر سازمان سريعي كه امروزه

 در ارتباط با شغلشان ي فزايندهها دچار اضطراب و نگراني
كند  ميي ضمن خدمت به كاركنان كمك ها آموزشو  هستند

ي الزم براي انجام وظايفشان ها و تخصص ها تا از مهارت
نتايج پژوهش حاضر و ديگر . بهره مند گردند تر بيشهر چه 
ضمن خدمت  آموزشمبني بر وجود رابطه بين  ها پژوهش

. است كاركنان با خشنودي شغلي مويد ادعاي پژوهشگر
در پژوهش  نيز )Rowden & Conine( كونين رودن و

ي ضمن ها آموزشتوان از  ميكه اند  خود بيان كرده
خدمت به عنوان ابزاري براي افزايش خشنودي شغلي 

  .)16(اركنان استفاده كردك
معناداري  ضمن خدمت رابطه آموزشدر پژوهش حاضر 

ي ها بارفتار شهروندي نداشت در واقع همه زير مقياس
رفتار شهروندي سازماني به جز زير مقياس 

نتايج  .داشت معناداررابطه  آموزشبا  شناسي وظيفه
و طربسا نشان داد بين اقدامات منابع  ميپژوهش حاج كر
ضمن خدمت با رفتار شهروندي  آموزشانساني از جمله 

كه اين نتيجه تا  ،)31(سازماني رابطه مثبت وجود دارد
   .بودهم سو حدودي با نتايج پژوهش حاضر

يي وجود دارد كه عمال از كنترل ها در هر پژوهش متغير
يي ها ديتمحقق خارج بوده و پژوهشگران را با محدو

پژوهش حاضر هم از اين قاعده مستثني ، كند ميروبرو 
معموال بين آن چه افراد  :دو مورد از انها عبارتند از، نبود

يي وجود ها كنند تفاوت ميباور دارند و آنچه كه ابراز 
دارد و در برخي مواقع افراد به دليل محافظه كاري از 

تواند  ميله كنند و اين مسئ مياظهار نظر واقعي خودداري 
موجب كاهش دقت نتايج پژوهش شود؛ به دليل زياد بودن 

ت پرسشنامه اين امكان وجود داشته است كه سؤاالتعداد 
ت سؤاالبه دليل خستگي به طور دقيق به  ها آزمودني

  . پاسخ نداده باشند

ي پيشين در ساير كشورها رابطه بين ها در پژوهش
، شغلي يها ضمن خدمت كاركنان با پيامد آموزش

وجه برتري . بررسي شده بود رضايت و تعهد سازماني
اين پژوهش نسبت به تحقيقات مشابه در نظر گرفتن 

كه  است متغير رفتار شهروندي سازماني در اين رابطه
پژوهشي كه به ، پژوهشگر در تحقيقات داخلي و خارجي

تعهد ، ضمن خدمت آموزشهر چهار متغير  زمان همطور 
غلي و رفتار شهروندي سازماني را رضايت ش، سازماني

  . سنجيده باشد را نيافت، در پرسنل پرستاري
، شود ميي پژوهش حاضر پيشنهاد ها با توجه به يافته
ضمن خدمت مورد نياز  آموزشي ها نيازسنجي دوره

عدم ، پرستاران به صورت فردي و سازماني انجام شود
ي ي با شيفت كارآموزشي ها تداخل زمان برگزاري كالس
در دو نوبت برگزار شود ها  پرستاران و اين كه اين دوره

، حاضر شوند ها تا پرسنل با آرامش خاطر در كالس
در خصوص نهادينه نمودن اهميت  تر بيشسازي  فرهنگ
تا پرسنل صرفا جهت  انجام شود ضمن خدمت آموزش

ي ها دوره. شركت نكنند ها كسب امتياز در اين دوره
ضمن خدمت ارائه شده جهت تعيين ميزان  آموزش

. شود اثربخشي آن در ارتقاي عملكرد پرسنل ارزيابي
ضمن  آموزشمديران ارشد بيمارستان در مورد رابطه 

  .ي شغلي پرسنل توجيه گردندها خدمت با پيامد
  

  گيري نتيجه
باتوجه به نقش كليدي پرستاران در نظام سالمت و با 

صورت وجود صالحيت عنايت به اينكه اين نقش در
 ارتقا، پرستاران به خوبي ايفا شده و براي حفظاي  حرفه

، است ضمن خدمت آموزشو تداوم اين صالحيت نياز به 
تواند به  ميضمن خدمت پرستاران  آموزشتبيين اهميت 

در طراحي و  آموزشان و مجريان ريز برنامه، مديران
ضمن خدمت اثربخش كمك نموده و دست  آموزشاجراي 

را كه بهبود و  آموزشاهداف تر  و سهل تر بيشابي ي
نتايج اين . پرستاران است فراهم آورد ارتقاي عملكرد
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دهد كه ادراك پرستاران از  ميپژوهش همچنين نشان 
حائز اهميت است ، يآموزشبودن برنامه  اثربخش و مفيد

ي ضمن خدمت پرسنل پرستاري رابطه ها آموزشو 
خشنودي شغلي و تعهد  شغلي مثلي ها ي با پيامدمعنادار

  . سازماني ايشان دارد
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Abstract 
 
Introduction: According to the increasing development of information technology and unprecedented 
growth in health management information, training and improvement of human resources working in the 
field of health care is a necessity. Therefore, this study was conducted to identify the relationship between 
the in-service training of nursing staff working in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical 
Sciences and occupationaloutcomes including organizational commitment, job satisfaction, and 
organizational citizenship behavior.  
Methods: We conducted this correlational descriptive study in year 2013 on a statistical population of 
nurses working inhospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. In this study, 135 subjects 
were selected throughcluster random sampling method. The data collection instruments included a 
researcher-made questionnaire for evaluation of in-service training effectiveness, a questionnaire for 
organizational citizenship behavior, the questionnaire of general job satisfaction,as well as Whechler and 
Balfour’s questionnaire of organizational commitment. We analyzed the data using descriptive statistics as 
well as path analysis.  
Results:The results showed that there was a significant relationship between in-service training of nursing 
staffwith organizational commitment(r=0.453, β=0.498, P =0.037) andjob satisfaction (r=0.194, β=0.348, 
P=0.018). However the relationshipbetween in-service trainingwith organization citizenship behavior was 
not significant and there is no relationship.  
Conclusion:According to the importance of qualified performance by nurses in the health system that seeks 
to ensure effective training, and the relationship between this training with occupational outcomes including 
organizational commitment and job satisfaction, paying attention to the training of nurses is more evident.  
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