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 پژوهشیمقاله 

  بيرجند هرش آموزشي هايبيمارستان پرستاران در آن ابعاد و ياق شغلياشت با شده درک سازماني حمايت ارتباط
  

  *٢يرينص، احمد ١يزيمهرزينب 
  

  02/12/1400تاریخ پذیرش  12/07/1400تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

به  روريضت، تالش جهت ارتقاء آن مرتبط اس شغلي رضايتو  سازمانيهمچون تعهد  پيامدهاييپرستاران با  ياق شغلياشت ينکهبا توجه به ا :هدف و زمينهپيش
اق ياشتبا  شدهدرکتعيين ارتباط حمايت سازماني  باهدفبنابراين پژوهش حاضر  هدف، شناخت عوامل مؤثر بر آن است. اين راستايگام در  اولينرسد. مينظر 
  پرستاران و ابعاد آن انجام شد. يشغل

پرستار  ۱۲۰ هاآني آموزشي شهر بيرجند بود که از بين هامارستانيبجامعه آماري شامل پرستاران ود. همبستگي باز نوع  پژوهش حاضر توصيفي ها:روشمواد و 
 Eisenberger شدهدرکو حمايت سازماني  Utrecht ياق شغلياشتي هاپرسشنامه يلهيوسبه هاداده ي وارد مطالعه شدند.اچندمرحلهي ريگنمونهبه روش 

تفاده اس مستقل يت آزمونو  طرفهکي ضريب همبستگي پيرسون، آناليز واريانس يهاآزمون ي آمار توصيفي،هاشاخصاز  هادادهيل تحل منظوربهي شدند. آورجمع
  شد.

ند هرچ ).=p ،۳۳/۰r>۰۵/۰ي وجود داشت (داريمعنهمبستگي مثبت و  ياق شغلياشت قدرت مؤلفهبا  شدهنتايج نشان داد که بين حمايت سازماني درک :هاافتهي
 يگهمبست ينمشاهده شد اما ا يداريمثبت و معن يهمبستگ يزنلي و ساير ابعاد آن (فداکاري و جذب) شغ ياقاشت نمره کلشده با درک يسازمان يتن حمايب

مؤلفه  ينا يانگينت و ماشداري ديمعن تفاوت زنان و مردان يندر ب ياق شغلياشت يمؤلفه فداکار ).p ،۳/۰<r>۰۵/۰(شود يم يتلق يفاست و ضع ٣/٠کمتر از 
  ).p>٠٥/٠بود ( يشتردر زنان نسبت به مردان ب

و  يتيحما ييضاف يجادتوانند با ايم يپرستار مديرانباشد،  تأثيرگذارو ابعاد آن  يشغل ياقتواند بر اشتمي سازماني حمايت اينکهبا توجه به  :يريگجهينتبحث و 
  پرستاران گام بردارند. يشغل ياقتارتقاء اش يدر راستا يدر نظر گرفتن عوامل فرد

 ، پرستارانشدهدرکاشتياق شغلي، حمايت سازماني : هادواژهيکل

  
  ۷۶۲-۷۷۲ ، ص۱۴۰۰ يد، ۱۴۷ درپي، پيدهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
ــتان: آدرس مکاتبه ــان اس ــگاه-غفاري خيابان-بيرجند-جنوبي خراس ــکي علوم دانش ــکده-بيرجند پزش ــتاري دانش ــتاري گروه-مامايي و پرس    مامايي و پرس

  ٠٥٦-٣٢٣٨١٤٠٦: تلفن
Email: Nasiri2006@bums.ac.ir 

 
  مقدمه
 رايبکمبود پرستار و تالش مستمر  دليلبه  پرستاري، حيطهدر 
ار است برخورد حياتي اهميتاز  شغلي اشتياقمراقبت،  کيفيتبهبود 

 يرانمد يبرا يچالش دائم يکدر پرستاران  يشغل ياقاشت ايجاد). ۱(
 يراز )۲(است  يبهداشت يهامراقبت يهاستميو خصوصاً س يپرستار

ا، هبيمارياز  پيشگيريدر ارتقاء سالمت،  يپرستاران نقش اساس
خط . پرستاران کارکنان )۳(دارند  يماراندرد ب يامو الت يبخشتوان

ر ب ياديز يرپرستاران تأث اشتياقها هستند و بيمارستاندر  مقدم
و  Keyko. )۴(دارد  يمارمرتبط با ب هايپيامداقبت و مر يفيتک

                                                             
  رانيرجند، ايرجند، بيب يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما ي، دانشکده پرستارييو ماما ي، گروه پرستاريپرستار روانکارشناس ارشد  ١
  سنده مسئول)يران (نويرجند، ايرجند، بيب ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستارييو ماما ي، استاد، گروه پرستاريپرستار يدکتر٢

 يرابطه ياطور گستردهبه يمرور يا) در مطالعه۲۰۱۶همکاران (
 يستارحرفه پر ينهيدرزمآن  يامدهايو پ يشغل ياقاشت يشينهپ ينب

 يمار،ب يتمراقبت، رضا يفيتدر ک يشغل ياقاشت يتو اهم يرا بررس
 اين،عالوه بر  .)۴(کردند  رجستهبرا  يشغل يو اثربخش يوربهره

مداوم با قصد ترک شغل پرستاران مرتبط است  طوربه شغلي اشتياق
ت شرک پرستاري اجراييکه توسط مرکز  ي، در بررسوجودنيباا. )۵(

انجام شد،  متحدهاالتياپرستار در  ۴۰۰۰از  يش، بر بمشورتي هيئت
مشتاق  شدتبهدرصد پرستاران  ۲۶از آن بود که تنها  حاکي يجنتا

پور يبو حب يفيصد يزن داخلي. در مطالعات )۶(به کار بودند 
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اظهار داشتند که کاهش عالقه و شور و  يفيک ي) در پژوهش۲۰۲۰(
پرستاران مشهود بود و اکثر آنان  هايشوق کارکردن در اکثر صحبت

 يطمح ياند ولبا عالقه کار خود را شروع کرده نکهيباامعتقد بودند 
کاهش داده است.  يابرده  بينها از شور و شوق را در آن اينکار 

کردند که با گذشت زمان از شروع ورود مي بيانپرستاران  همچنين
احساس  يافتهخود را کاهش ياقکار، شور و اشت محيطبه حرفه و 

صرف  يبرا يلو تما وظايفانجام خوب  اشتياقکنند و مانند سابق مي
و  سيدين. در مطالعه وقار)۷(را ندارند  ربيمابا  يشتروقت و ارتباط ب

 يزانپرستاران م يشغل اشتياق ينمره کل) ۲۰۱۵مود (سلماني
 نتايج) ۲۰۱۳. در مطالعه جودت و همکاران ()۸(داشت  يمتوسط

و  )۹(پرستاران بود  يشغل انگيزشمتوسط  ينمره کلاز  يحاک
 يشغل يزشگزارش کردند که انگ يز) ن۲۰۰۹پور و همکاران (يبيحب

 انگيزشعوامل مؤثر در  بايستيپرستاران در حد متوسط است و 
  .)۱۰( يردقرار بگ يموردبررسپرستاران  ليشغ

به  يشغل ياقاشت) ٢٠٠٤( Bakkerو  Schaufeliطبق تعريف 
و شور و شوق در رابطه با کار اشاره دارد و از  يمانند انرژ ياحساسات

) و جذب Dedication( ي)، فداکارVigorسه مؤلفه قدرت (
)Absorptionمؤلفه قدرت به سطوح  .)۱۱(ل شده است ي) تشک

 شتريب يلبودن همراه با تما يو پرانرژ يروان يريپذاز انعطاف ييباال
به  ياشاره دارد. مؤلفه فداکار يفبه تالش و مقاومت در انجام وظا

که ينحوشود، بهيشدن کامل فرد با شغلش مربوط م يرتعامل و درگ
 يدر سازمان دارد و سرشار از احساسات يکند نقش مهميمفرد حس 

ل از تمرکز کام يفيمانند شوق، غرور و افتخار است. مؤلفه جذب توص
مجذوب شغلش  يفرد در شغلش است که در آن فرد چنان با خرسند

 ياقاشت يطورکلبه. )۱۲(شود يشود که متوجه گذشت زمان نميم
 يبرا يزهن، داشتن انگبه سازما يحس وابستگ صورتبه يشغل

 فيآن توص يريتمد يابه انجام کامل کار  يمؤثر و باور قو يعملکرد
 يشبر پرستاران همانند افزا يمثبت يراتتأث يدارا و )۱۳(شود يم

وق حق يشو افزا يسطح سالمت يشنفس، افزاعزت يش، افزايوربهره
 يها. همچنين تأثيرات مثبت اشتياق شغلي براي سازمان)۱۴(است 

پرستاران از محل کار، بهبود  يبتشامل کاهش غ يو درمان يبهداشت
کاهش ترک  يمني،ا يشپرستاران، افزا يزهانگ يشو افزا يهروح

فاده با است ياستفاده از داوطلبان محل يبرا يشترب ييخدمت و توانا
  .)۱۴(است  يسازنيجانش يهااز طرح

ات مشخصسه عامل  يرتحت تأث ياديز ميزانبه  يشغل اشتياق
. )۱۵( گيردميقرار  سازماني خصوصياتو  مديريتي هايافراد، سبک

است.  يازن يشغل يپرستاران به منابع کاف يشغل ياقاشت يشافزا براي
رد شغل اشاره دا سازمانيو  اجتماعي فيزيکي، هايمنابع به جنبه ينا

(از  فرد هاييازو توسعه و برآورده کردن ن يادگيري افزايشکه باعث 
حمايت  .)۱۶(شود مي) صالحيتاحساس تعلق و  اتونومي، بيلق

عنوان يکي از منابع سازماني دانست که سبب به توانيسازماني را م
، تعلق و دييعاطفي و اجتماعي کارکنان مانند تأ يازهاين شوديم

و ازنظر تجربي نيز حمايت سازماني  )۱۷(نفس تأمين شود عزت
). ۳۷بر اشتياق شغلي است ( يامقدمه شيشده پيشگام و پدرک

و  Eisenbergerشده که توسط طبق تئوري حمايت سازماني درک
احساس و  سازماني، حمايت) مطرح شد، منظور از ۱۹۸۶همکاران (

راستا است که سازمان نسبت به  اينافراد در  يافتهتعميم باورهاي
خود ارزش قائل بوده و نگران  اعضاي حمايتمساعدت و  همکاري،

و  Eisenberger. )۱۸( ها استآن آيندهو  خوشبختيدلواپس  و
Stinglhamber )۲۰۱۱ اظهار داشتند که حمايت سازماني (

تقويت عالقه دروني به انجام وظايف، تأثير مثبتي  لهيوسشده بهدرک
. حمايت )۱۹( شوديبر اشتياق شغلي دارد و باعث افزايش آن م

ن عقيده و انتظار در کارکنان که ايجاد اي لهيوسشده بهسازماني درک
سازمان در صورت نيازشان کمک و منابع عاطفي يا مادي برايشان 

 ياازهي، ندهدي، در مقابل عملکرد باال به آنان پاداش مکنديفراهم م
نفس يا تأييد را برآورده عاطفي آنان مانند نياز به عزت-اجتماعي

باعث عالقه به کار و  ،کنديو خودکارآمدي آنان را تقويت م سازديم
که درک کارکنان  دهديها نشان مپژوهش .)۱۹( شوديم فشانيوظا

از توجه سازمان و ارزشي که سازمان براي مشارکت در ارائه خدمات 
و همکاري آنان قائل است، سبب ايجاد نگرش و رفتارهاي مثبت در 

 اظهار داشتند) ۲۰۱۸و همکاران ( Ali. )۲۱, ۲۰( شوديکارکنان م
از جانب سازمانشان حمايت  کننديکه کارکناني که احساس م

. در مطالعه )۲۲(از اشتياق شغلي بااليي برخوردار هستند  شونديم
Imran )۲۰۲۰شده از ) نيز مشخص شد که حمايت سازماني درک

 )۲۳(کننده در اشتياق شغلي کارکنان است عوامل اصلي مشارکت
  .خورديبه چشم م نيز )Park )۲۰۲۰ ()۲۴که در مطالعه 

ن تعهد همچو پيامدهاييپرستاران با  ياق شغلياشت ينکهبا توجه به ا
 ريضرومرتبط است، تالش جهت ارتقاء آن  شغلي رضايتو  سازماني
هدف، شناخت عوامل مؤثر  اين راستايگام در  اولينرسد. ميبه نظر 

عوامل  يبه بررس يرانيدر مطالعات ا کهييازآنجابر آن است. 
 پرستاران کمتر پرداخته شده است؛ يشغل ياقبر اشت يرگذارتأث

شده با درک يسازمان يتارتباط حما يينمطالعه حاضر باهدف تع
  پرستاران انجام شد. يشغل ياقاشت

 مواد و روش کار
 و همبستگي استاز نوع  پژوهش توصيفييک  پژوهش حاضر

اي ههاي بستري بيمارستانتمام پرستاران شاغل در بخش جامعه آن
(عج)، امام رضا  عصريولي هامارستانيبشامل  آموزشي شهر بيرجند
ع) و رازي به تعداد 

)
.بود ١٣٩٧در پاييز سال  نفر، ٤٧٤
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نصيري احمد ،مهريزي زينب

 مجله پرستاري و مامایی  1400، دي 147، پی در پی دهم، شماره نوزدهمدوره  764

 و همکاران اميريييبابا از نتايج مطالعه جهت برآورد حجم نمونه
ير براي حجم نمونه فرمول ز بر اساسو شد ) استفاده ٢٥() ٢٠١٦(

نمونه،  ريزش %٢٠آمد که با احتساب  به دست ١٠٠عدد حاصل 
 ،Z=1.96( نفر در نظر گرفته شد ۱۲۰حجم نمونه  تيدرنها

S=1.62، d= (0.2×S) × 2،n=100.6.(

n =
푧 × 푠
푑

اي انجام مرحلهچند ورتصبهگيري نمونه روشدر اين پژوهش 
 هايول با توجه به تعداد کل پرستاران بيمارستاندر مرحله اشد. 

، )n=١٢٠( شدهمحاسبه نمونه حجمو  نفر بود ٤٧٤که  موردمطالعه
-(بيمارستان ولي اي براي هر بيمارستان اختصاص داده شدسهميه
. در )٢٨و بيمارستان رازي= ٣٥، بيمارستان امام رضا=٥٧عصر=

در نظر  ها وبيمارستانهاي هر يک از مراجعه به بخش مرحله دوم با
 هر بخش شاغل در تعداد پرستاران و گرفتن سهميه هر بيمارستان

(نسبت تعداد پرستار شاغل در هر بخش به تعداد پرستار 
-خشب يک از اي براي هر، سهميهبراي هر بيمارستان) افتهيصيتخص

نظر تعداد مورد تخصيص يافت و در مرحله سوم هاي بيمارستان
، ٢٧(اورژانس= با توجه به سهميه هر بخش انکنندگشرکت

) و از روي ليست پرستاران شاغل ٣٠، عمومي=٣٦، ويژه=٢٧جراحي=
  وارد مطالعه شدند. کشي)ساده (قرعه تصادفي صورتبهدر آن بخش، 

حداقل دو  يسابقه کار معيارهاي ورود به مطالعه شامل پرستاران با
 هاي آموزشييمارستانهاي بستري بدر بخش اشتغال به کارسال و 

  بود. هاتکميل پرسشنامهعدم  شامل خروج يارو مع
  براي گردآوري اطالعات از سه ابزار استفاده شد:

 : شاملپرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي محقق ساخته -۱
سابقه گويه شامل سن، جنسيت، تحصيالت، وضعيت تأهل،  ۱۰
خش، وضعيت ، نوع بمحل کار، بيمارستان يفت کاريش، نوع يکار

  استخدام و ميزان درآمد است.
 Utrecht: پرسشنامه اشتياق شغلي پرسشنامه اشتياق شغلي -٢

(شش عبارت،  مؤلفه قدرتعبارت است. اين ابزار داراي سه  ١٧داراي 
عنوان نمونه: "در محل کارم پرانرژي و قوي هستم")، فداکاري (پنج به

دهم هدفمند که انجام ميکنم کاري عنوان نمونه: "فکر ميعبارت، به
عنوان نمونه: "غرق در و معنادار است") و جذب (شش عبارت، به

دهندگان با استفاده از يک مقياس شغلم هستم") است. پاسخ
دهند. =هميشه) به هر عبارت پاسخ مي٦=هرگز و ٠( يادرجههفت

متغير است. نمرات باالتر بيانگر سطوح  ١٠٢نمره کلي از صفر تا 
  .)٢٦( است گانکنندشرکتاشتياق شغلي باالتر 

 ياقاشت يريگ) با عنوان "اندازه٢٠١٧ا و همکاران (ينيدر پژوهش تراب
 ياسمق ينسخه فارس يسنجروان هاييژگيدر پرستاران: و يشغل
با استفاده از  محتواييو  صوري روايي "Utrecht يشغل ياقاشت

 يآلفا ضريب ،يايياپ بررسي برايبا تجربه انجام شد و  اساتيدنظرات 
ت اس گرديدهپرسشنامه محاسبه  ينتمام ابعاد ا يبرا ٨٤/٠کرونباخ 

)٢٧(.  
: مقياس حمايت شدهپرسشنامه حمايت سازماني درک) ٣

و سؤال است  ٨مشتمل بر  Eisenbergerشده سازماني درک
(کامالً مخالفم)،  ١ ي،ادرجه هفت مقياس بر اساس کنندگانشرکت

(نسبتاً موافقم)،  ٥(نظري ندارم)،  ٤سبتاً مخالفم)، (ن ٣(مخالفم)،  ٢
نمره  .)٢٨(دهند يپاسخ م سؤاالتبه (کامالً موافقم)  ٧(موافقم) و  ٦
 مايتحسطوح باالتر  يانگراست. نمرات باالتر ب متغير ٥٦تا  ٨از  يکل

  کنندگان است.درک شده شرکت سازماني
رابطه  ي) با عنوان "بررس١٣٩٦( يدر پژوهش هاشم مطور

 يشغل ياقشده با اشتدرک يسازمان يتو حما يشناختروان يهسرما
ا ب اساتيدنظرات با استفاده از  ييو محتوا يصور رواييپرستاران" 

 ۷۸/۰کرونباخ  يآلفا يب، ضرپايايي بررسي برايتجربه انجام شد و 
  .)۲۹(است  گرديدهپرسشنامه محاسبه  ينا يبرا

نامه از يبا ارائه معرف ياصل پژوهش، پژوهشگر اينانجام  براي
 تهيو اخذ مجوز کم يرجندب يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش

-بيمارستانبه  )IR.BUMS.REC.1397056(اخالق در پژوهش 
نفر از پرستاران جامعه  ۱۲۰مراجعه کرد.  يرجندشهر ب آموزشي هاي

 ايچند مرحله گيريورود و به روش نمونه هاييارفوق مطابق با مع
 تيپژوهش و اخذ رضا يندکامل فرآ يحتوض آروارد مطالعه شدند. پس 

ها بدون نام داده شد که پرسشنامه ينانآگاهانه، به پرستاران اطم
ها شده محرمانه خواهد بود. پرسشنامه آوريبوده و اطالعات جمع

 يزارشخودگ صورتبهو  يعکنندگان توزشرکت ينتوسط پژوهشگر ب
صبح و در زمان استراحت و  هاييفتها در ششد. پرسشنامه تکميل

پس  د.ش يل، توسط پرستاران تکميکسان يطيمح يطشرا رعايتبا 
 SPSSافزار آماري استفاده از نرم ها بـاها، دادهاز تکميل پرسشنامه

مستقل، آناليز هاي تيهاي آمار توصيفي و آزمونو شاخص ۱۶نسخه 
 p>۰۵/۰ن تحليل و طرفه و ضريب همبستگي پيرسوواريانس يک

  داري در نظر گرفته شد.عنوان سطح معنيبه

 يافته ها
در  يموردبررسهاي جمعيت شناختي، نمونه مطابق با يافته

 ± ۱۷/۶ پرستاران سني کل ميانگيننفر بود.  ۱۲۰پژوهش حاضر 
سال قرار  ۳۱-۴۰در رده سني پرستاران  %۷/۴۸و  بود ۵۲/۳۳

 %۳۰ وو کمتر  سال ۵ يسابقه کارپرستاران داراي  %۸/۴۰ داشتند؛
همچنين ساير ي ويژه مشغول به کار بودند. هابخشپرستاران در 

 جمعيت شناختي پرستاران در جدول شماره يک ارائه مشخصات
 شده است.
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اشتياق شغلي در  شده ودرک ميانگين نمره کل حمايت سازماني
است و  ۰۰/۶۲ ± ۲۲/۱۷ و ۴۰/۲۷ ± ۳۵/۸ ترتيب به پرستاران

نيز در جدول شماره دو  ي اشتياق شغليهاميانگين نمرات مؤلفه
  مشاهده است. قابل

شده با مؤلفه قدرت درک يسازمان يتحما يننتايج نشان داد که ب
وجود داشت  يداريمثبت و معن يهمبستگ يشغل ياقاشت

)۰۵/۰<p،۳۳/۰=rشده با درک يسازمان تين حماي). هرچند ب

) p ،۲۱/۰=r>۰۵/۰( )، جذبp ،۲۱/۰=r>۰۵/۰( يفداکار يهامؤلفه
مثبت  يهمبستگ يز) نp ،۲۷/۰=r>۰۵/۰( يشغل ياقو نمره کل اشت

است و  ۳/۰کمتر از  يهمبستگ ينمشاهده شد اما ا يداريو معن
  ).۲(جدول شماره  شوديم يتلق يفضع
در  يلشغ ياقاشت يلفه فداکارمؤميانگين نمره  نشان داد که يجنتا

ر مؤلفه د ينا يانگيناشت و مداري ديمعن تفاوت زنان و مردان ينب
  ).۳) (جدول p>۰۵/۰بود ( يشترزنان نسبت به مردان ب

 ي آموزشي شهر بيرجندهامارستانيبمشخصات پرستاران شاغل در  ):۱جدول (
 فراواني(درصد)  متغير فراواني (درصد) متغير

 (سال) سنيرده 

 ٤٦) ٧/٣٨( سال ٣٠کمتر از 

 استخدام وضعيت

٣٩) ٥/٣٢(رسمي

٤٥) ٥/٣٧(پيماني

 ٥٨) ٧/٤٨( سال ٣١-٤٠
٨) ٧/٦(قراردادي

٢٨) ٣/٢٣( شرکتي

 بيمارستان  ١٥) ٦/١٢( سال ٤١بيشتر از 

٥٧) ٥/٤٧((ع) عصريول

٣٥) ٢/٢٩((ع)امام رضا 

٢٨) ٣/٢٣(رازي

 جنسيت

٩٤) ٣/٧٨( زن

 کاريسابقه 

 (سال)

٤٩) ٨/٤٠( سال و کمتر ٥

٢٦) ٧/٢١( مرد

٣٥) ٢/٢٩( ٦-١٠

١٧) ٢/١٤( ١١-١٥

١٣) ٨/١٠( ١٦-٢٠

٦) ٥( سال و بيشتر ٢١

 وضعيت تأهل
١٣) ٨/١٠(مجرد

 درآمد

 تومان) يليون(م

 ٣٨) ٢/٣٤( و کمتر تومان ونيليم ٢
١٠٧) ٢/٨٩(متأهل

 يالتتحص
١٠٩) ٨/٩٠( کارشناسي

٤٢) ٨/٣٧( ١/٢-٥/٢ 
١١) ٢/٩(کارشناسي ارشد

 نوع بخش

٣٠) ٢٥(عمومي

٦/٢-٣ 
)٢٩) ١/٢٦ 

٣٦) ٣٠(ويژه

٢٧) ٥/٢٢(اورژانس

٢٧) ٥/٢٢(جراحي

 شيفتنوع 
مان و ميليون تو ٩١/٣) ٥/٧(ثابت

 بيشتر
)٢) ٨/١ 

١١١) ٥/٩٢( در گردش
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 کار و درآمدحمايت سازماني درک شده، سن، سابقه نمره کلهاي اشتياق شغلي با و مؤلفه نمره کلارتباط  ):۲جدول (

متغير
تعداد 
نمونه

M ± SD
 يسازمان يتحما کل نمره

  درک شد
 درآمد کارسابقه  سن

٢٢/٢١ ١٢٠ قدرت ± ٣٧/٦
r= ٣٣/٠
p= *٠٠/٠  

r= - ٠١/٠
p= ٨٦/٠  

r= - ٠٥/٠
p= ٥٦/٠

r= ٠٣/٠
p= ٧٣/٠

٥٠/١٩ ١٢٠ فداکاري ± ٤٥/٥
r= ٢١/٠
p= *٠١/٠  

r= ٠٠/٠
p= ٩٥/٠  

r= - ٠٤/٠
p= ٦٣/٠

r= - ١١/٠
p= ٢٤/٠

٢٨/٢١ ١٢٠ جذب ± ٦٢/٦
r= ٢١/٠
p= *٠١/٠  

r= ٠٦/٠
p= ٤٧/٠  

r= - ٠٣/٠
p= ٧٣/٠

r= - ٠٥/٠
p= ٥٤/٠

٠٠/٦٢ ١٢٠ اشتياق شغلي نمره کل ± ٢٢/١٧
r= ٢٧/٠
p= *٠٠/٠  

r= ٠٢/٠
p= ٨٢/٠  

r= - ٠٤/٠
p= ٦٢/٠

r= - ٠٤/٠
p= ٦٣/٠

 M=Mean ،SD=Standard Deviationبا آزمون ضريب همبستگي پيرسون،  >p)۰۵/۰ (دار ارتباط معني دهندهنشان *

ت فيشو  يالتتأهل، تحص يت،(جنس دموگرافيک هايمتغير حسب بر شغلي اشتياق هايمؤلفه و نمره کل يانگينم مقايسه ):۳جدول (
  )يکار

متغير
تعداد 
 نمونه

 نمره کل جذب فداکاري قدرت

M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD 

 جنسيت

١٩/٢١ ٩٤ زن  ± ٥٠/٦  ٩٣/٦٢ ٦٧/٢١ ± ٦٠/٦  ٠٧/٢٠ ± ١٦/٥  ± ١٠/١٧  

٣٤/٢١ ٢٦ مرد  ± ٠١/٦  ٨٨/١٩  ٤٢/١٧ ± ٠٥/٦  ± ٦٢/٦  ٦٥/٥٨  ± ٥٦/١٧  

تست مستقل تي  
٩١/٠p= 

١٠/٠t= - 

١١٨df=  

*٠٢/٠p= 

٢٣/٢t= 

١١٨df=  

٢٢/٠p=

٢١/١t=

١١٨df=

p= ٢٦/٠
١٢/١t=

١١٨df=

 تأهل

٣٨/٢١ ١٣ مجرد  ± ٢٥/٥  ٦٩/٢٠  ٣٠/١٩ ±٩٨/٤  ± ٩٤/٥  ٣٨/٦١  ± ٩٢/١٤  

٢٠/٢١ ١٠٧ متأهل  ± ٥١/٦  ٣٥/٢١  ٥٢/١٩ ± ٥٢/٥  ± ٧٢/٦  ٠٨/٦٢  ± ٥٣/١٧  

تست مستقل تي  
٩٢/٠p=  
٠٩/٠t= 

١١٨df=  

٨٩/٠p= 

١٣/٠t= - 

١١٨df=  

٧٣/٠p=

٣٤/٠-t=

١١٨df= 

p= ٨٩/٠
٠/ ١٣-t=

١١٨df= 

 تحصيالت

٠٦/٢١ ١٠٩ کارشناسي  ± ٣١/٦  ٢٠/٢١  ٤٧/١٩ ± ٥٢/٥  ± ٦٩/٦  ٧٤/٦١  ± ٢٩/١٧  

ارشد کارشناسي  ٨١/٢٢ ١١  ± ١١/٧  ٠٩/٢٢  ٧٢/١٩ ±٩٤/٤  ± ٦٩/٦  ٦٣/٦٤  ± ٠٥/١٧  

تست مستقل تي  
٣٨/٠p= 

٨٦/٠t= - 

١١٨df=  

٨٨/٠p= 

١٤/٠t= - 

١١٨df=  

٦٧/٠p=

٤٢/٠t= -

١١٨df=

p= ٥٩/٠
t= - ٥٢/٠

١١٨df=

يفت کاريش  

٧٧/١٨ ٩ ثابت  ± ٧٤/٧  ٤٤/١٧  ٠٠/١٨ ±٣٦/٥  ± ٣٦/٩  ٢٢/٥٤  ± ٧٥/٢١  
٤٢/٢١ ١١١ در گردش  ± ٢٥/٦  ٥٩/٢١  ٦٢/١٩ ±٤٦/٥  ± ٣٠/٦  ٦٣/٦٢ ± ٧٦/١٦  

تست مستقل تي  
٢٣/٠p= 

٢٠/١t= - 

١١٨df=  

٣٩/٠p= 

٨٥/٠t= - 

١١٨df=  

٠٧/٠p=

٨٢/١t= -

١١٨df= 

p= ١٥/٠
t= - ٤١/١

١١٨df= 
p< ،M=Mean ،SD=Standard Deviation)۰۵/۰( دارارتباط معني دهندهنشان*

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

0.
76

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.10.762
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4497-fa.html


بيرجند شهر آموزشي هايبيمارستان پرستاران در آن ابعاد و شغلي اشتياق با شده درک سازماني حمايت ارتباط

 مجله پرستاري و مامایی  1400، دي 147، پی در پی دهم، شماره نوزدهمدوره  767

 )استخدام وضعيت و بخش(نوع  افيکدموگر هايمتغير حسب بر شغلي اشتياق هايمؤلفه و نمره کل ميانگين مقايسه ):۴جدول (

متغير
تعداد 
 نمونه

 نمره کل جذب فداکاري قدرت
M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD 

 بخش

٦٠/١٩ ٣٠ عمومي  ± ٣٥/٤  ٩٣/١٧  ± ٩٩/٤  ٥٣/١٩  ± ٤٣/٥  ٠٦/٥٧  ± ٦٣/١٣  
٣٨/٢١ ٣٦ ويژه  ± ٦٩/٦  ٣٦/١٩  ± ٥٦/٥  ٠٥/٢١  ± ٣٩/٧  ٨٠/٦١  ± ٤٦/١٨  

٠٣/٢٣ ٢٧ اورژانس  ± ٠٨/٧  ٠٠/٢١  ± ٥٩/٥  ٧٠/٢٢  ± ١٦/٧  ٧٤/٦٦  ± ٧١/١٨  
٠٠/٢١ ٢٧ جراحي  ± ٩١/٦  ٩٢/١٩  ± ٤٥/٥  ١١/٢٢  ± ٠٤/٦  ٠٣/٦٣  ± ٩٦/١٦  

طرفه يک واريانس آناليز  
p= ٢٤/٠  

F= ٤١/١  

df=٣ 

p= ١٩/٠  

F= ٥٩/١  
df=٣ 

p= ٢٨/٠  

F= ٢٧/١  
df=٣ 

p= ٢٠/٠
F= ٥٥/١  
df=٣ 

 استخدام

٧١/٢٠ ٣٩ رسمي  ± ٣١/٧  ١٧/١٨  ± ٥٠/٥  ٤١/٢٠  ± ٧٠/٧  ٣٠/٥٩  ± ٢٤/١٩  
١١/٢٢ ٤٥ پيماني  ± ٣٣/٥  ٤٨/٢٠  ± ٣٢/٤  ٩٥/٢١  ± ٥٣/٥  ٥٥/٦٤  ± ٨٢/١٣  

٠٠/٢٠ ٨ قراردادي  ± ٥٢/٦  ١٢/٢٠  ± ٧٠/٨  ٣٧/٢٠  ± ٧٤/٧  ٥٠/٦٠  ± ٠٠/٢٢  
٨٥/٢٠ ٢٨ شرکتي  ± ٦٤/٦  ٥٧/١٩  ± ٨٢/٥  ٦٧/٢١  ± ٤٨/٦  ١٠/٦٢  ± ٠٧/١٨  

طرفه يک واريانس آناليز  
p= ٦٨/٠  

F= ٤٩/٠  
df=٣ 

p= ٢٧/٠  

F= ٣٠/١  
df=٣ 

p= ٧١/٠  

F= ٤٥/٠  
df=٣ 

p= ٥٧/٠
F= ٦٦/٠  
df=٣ 

p< ،M=Mean ،SD=Standard Deviation)۰۵/۰( دارارتباط معني دهندهنشان*

 يريگ يجهبحث و نت
هدف تعيين ارتباط بين حمايت سازماني  مطالعه حاضر با

 نيپژوهش ب ايندر  اشتياق شغلي پرستاران انجام شد.ا ب شدهدرک
 يگهمبست يشغل ياقبا مؤلفه قدرت اشت ي درک شدهسازمان يتحما

و همکاران  Xuمشاهده شد. در اين راستا  يداريمثبت و معن
 يدر ط ينپرستار شاغل در چ ۶۸۹که بر  يپژوهش ي) در ط۲۰۲۱(

 حمايتهده کردند که انجام دادند، مشا ۱۹-کوويد بيماري يريگهمه
 شغلي اشتياقبر  مستقيميمثبت و  تأثيردرک شده  سازماني

 تحماي بيندر ارتباط  شناختيروان امنيت متغيرپرستاران دارد و 
د کنمي ايفارا  ميانجينقش  شغلي، اشتياقدرک شده و  سازماني

 ۱۸۶بر که ) ۲۰۲۱( Bani Issaو  Al‐Hamdan در مطالعه .)۳۰(
ر د دانشگاهيو  خصوصي دولتي، هايبيمارستانر پرستار شاغل د

 يسازمان يتحما يناز آن بود که ب يحاک يجنتا شد، اردن انجام
وجود  دارييمتوسط و معن يهمبستگ يشغل ياقشده و اشتدرک
بر  اي کهدر مطالعه) ۲۰۲۰( Mohamedو  Nagib Ali .)۳۱(دارد 
 يهامارستانيپرستار شاغل در بيمارستان دانشگاه مينيا و ب ۳۰۰

دادند، مشاهده دانشگاهي مربوط به زنان، زايمان و کودکان انجام 
که بين حمايت سازماني و اشتياق شغلي همبستگي مثبتي کردند 

 ۱۳۳۰) بر ۲۰۱۷و همکاران ( Wang در پژوهش .)۳۲(وجود دارد 
عمومي در  يهامارستانيمختلف ب يهاپرستار زن شاغل در بخش

 ياهايت سازماني ارتباط مثبتي با مؤلفهمشخص شد که حم، چين

ر د ينيبخوش يرقدرت، فداکاري و جذب اشتياق شغلي دارد و متغ
 يقدرت، جذب و فداکار يهامؤلفه و يسازمان يتحما ينارتباط ب

. اين مطالعه ازنظر )۳۳(د رکيا مايفرا  ميانجينقش  يشغل ياقاشت
 ابمؤلفه قدرت اشتياق شغلي  وارتباط مثبت بين حمايت سازماني 
) ۲۰۱۶و همکاران ( Guptaپژوهش حاضر همخواني داشت. 

خصوصي در هند  يهامارستانيپرستار شاغل در ب ۷۵۰پژوهشي بر 
در  يتعهد عاطف يرانجام دادند. در اين مطالعه مشخص شد که متغ

 يشغل يامدهايشده و پدرک يسازمان يتحما ينارتباط مثبت ب
و  Abed. )۳۴(کند مي ايفارا  ميانجي، نقش يشغل ياقازجمله اشت

Elewa )۲۰۱۶ پرستار شاغل در دانشگاه، بيمه  ۲۵۷) پژوهشي بر
در اين مطالعه  و سالمت و واحدهاي بيمارستان خصوصي انجام دادند

اشتياق شغلي و شده درکمشخص شد که بين حمايت سازماني 
مطالعات داخلي نيز  در .)۳۵(بااليي وجود دارد  داريهمبستگي معن

پرستار شاغل در  ۱۸۰) در پژوهش خود بر ۱۳۹۶هاشم مطوري (
طالقاني تهران مشاهده کرد که بين حمايت  اهللاتيبيمارستان آ

در  .)٢٩(وجود دارد  يدارياشتياق شغلي رابطه معن و سازماني
 اريآمشد که جامعه  يافت ايناهمسو، مقاله نتايجمقاالت با  بررسي

و همکاران  Setiawanراستا  اينبا پژوهش حاضر داشت. در  متفاوتي
در  شيميايي هايفرد شاغل در شرکت ۱۶۵بر  پژوهشي) ۲۰۲۰(

ده شدرک يسازمان حمايتنشان داد که  يجانجام دادند و نتا نزياندو

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

0.
76

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.10.762
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4497-fa.html


 نصيري احمد ،مهريزي زينب
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، دي 147، پی در پی دهم، شماره نوزدهمدوره  768

 احتمالي داليل. از )۳۶(کارکنان نداشت  يشغل اشتياقبر  يريتأث
حجم نمونه، جامعه  ميزاناوت در توان به تفيم يجنتا يرتعدم مغا
دو  ينب فرهنگي هاينوع سازمان و حرفه کارکنان و تفاوت آماري،

  کشور اشاره کرد.
 ياقبر اشت يمثبت تأثيرتواند مي سازماني حمايت اينکه ييندر تب

نها به تافراد نه يشغل ياقتوان گفت که اشتميداشته باشد،  يشغل
و  يداخل هاييتغل، بلکه با حمادر رابطه با ش يفرد يهايستگيشا

 ينسو تح يقمرتبط است که شامل تشو نيز يطياز منابع مح يخارج
نسبت به شغل در  اشتياقدر قبال وجود عالقه و  يسازمان يطمح

در مواقع شکست و وجود  يراناز جانب مد يتحما يافتکارکنان، در
 يمناسب پاداش در برابر دستاوردها يافتدر ينمشکالت و همچن

انجام شده توسط  هاي. در پزوهش)۳۷(باشد مي يشغل
Eisenberger ) و  )۳۸() ۱۹۹۷و همکارانRhoades  و همکاران

کنند با يکه احساس م يمشخص شد که کارکنان )۳۹() ۲۰۰۱(
 از برند،ميو از جانب سازمان خود سود  شودميها منصفانه رفتار آن

و در  شوندميفادارتر به کار و سازمان خود متعهد و و عاطفينظر 
 يتدهند. حمايم يشرا نسبت به سازمان افزا اشتياقشانمقابل، 
پرستاران را بهبود ببخشد  شغليتواند نگرش مي درک شده يسازمان

 يو سازمان شغلي رفتارهايمثبت،  محيطيعامل  يکو به عنوان 
توانند يپرستاران م فرآيند، اينکند که در  يجاددر کارکنان ا يمثبت

بود خود را به يشغل ياقکار خود متمرکز شوند و اشت يبر رو يشترب
  .)۳۳(ببخشند 

 يهاشده و مؤلفهدرک  يسازمان يتحما يندر مطالعه حاضر ب
مثبت و  يهمبستگ يشغل ياقجذب و نمره کل اشت ي،فداکار

 اين همبستگي که هر چند. )p>۰۵/۰مشاهده شد ( يمعنادار
 نتايج ساير مطالعات بيندر بررسي  د.باشمي اما ضعيفدار بود معني

در  ي آنهامؤلفه و حمايت سازماني درک شده و اشتياق شغلي
. در اين راستا در مطالعه مشاهده شد داري، ارتباط معنيپرستاران

Wang ) شده و ) بين حمايت سازماني درک۲۰۱۷و همکاران
ت شجذب و فداکاري اشتياق شغلي ارتباط مثبتي وجود دا يهامؤلفه

 در چين ) که۲۰۲۰و همکاران ( Yang. همچنين در مطالعه )۳۳(
نتايج حاکي از  ؛شده بودانجام ک شاغل در بيمارستانپزش ۸۳۶بر 

جذب و فداکاري  يهاارتباط مثبت بين حمايت سازماني با مؤلفه
هاي تفاوتکه رسد . به نظر مي)۴۰(اشتياق شغلي در پزشکان بود 
، جامعه آماري (پزشکان در مطالعه فرهنگي، ميزان حجم نمونه

Yangهاي محل اشتغال ) و تفاوت در نوع بيمارستان و بخش
-تواند بر ميزان همبستگي بين حمايت سازماني درکمي پرستاران

  باشد. شده و اشتياق شغلي تأثيرگذار
 نمره مؤلفه فداکاري ميانگين هاي پژوهش حاضر نشان داد کهيافته

داري در زنان بيشتر از مردان بود. در اين نيطور معبه اشتياق شغلي

) و همکاران مشخص شد که Aboshaiqah )۲۰۱۶در مطالعه  راستا
بين جنسيت پرستاران و مؤلفه فداکاري اشتياق شغلي تفاوت 

از ميانگين  انو نمره اشتياق شغلي در زن ردداري وجود دامعني
و  Adriaenssens .)۱( برخوردار بودن بيشتري نسبت به مردا

بيمارستان  ۱۳در  اورژانسپرستار  ۱۷۰) مطالعه بر ۲۰۱۵همکاران (
بلژيک انجام دادند و نتايج نشان داد که جنسيت مؤنث با ميزان باالي 

سيدين . در مطالعه وقار)۴۱(اشتياق شغلي در پرستاران مرتبط است 
پرستار شاغل در شش  ۴۰۰) نيز که بر ۲۰۱۵مود (و سلماني

بسته به علوم پزشکي بيرجند انجام شد، زنان نسبت به بيمارستان وا
  .)۸(کردند مردان، اشتياق شغلي بيشتري را گزارش 

 گفت که فداکاري که يکي از مؤلفه توانيدر تبيين اين يافته م
شود به تعامل و درگير شدن کامل فرد با اشتياق شغلي محسوب مي

مهمي در  کند نقشفرد حس مي کهينحوشغلش اشاره دارد؛ به
 سازمان دارد و سرشار از احساساتي چون شوق، غرور و افتخار است

در پژوهش حاضر پرستاران زن نسبت به پرستاران مرد نمره  .)۱۲(
 رسد علت آنبه نظر مي و باالتري در اين مؤلفه کسب کرده بودند

 بدين خاطر باشد که زنان نسبت به مردان شغل خود را بسيار با
کنند بنابراين تالش بيشتري براي انجام وظايف، يتر تلقي مارزش

. همچنين بيشتر بودن )۴۲( نمايندحفظ يا ارتقاء شغلي خود مي
مؤلفه فداکاري در زنان را شايد بتوان به علت سابقه طوالني زنان در 

 .)۱( حرفه پرستاري دانست که فداکاري يک جزء اساسي آن است
-يدرک شده م سازماني حمايتپژوهش حاضر نشان داد که  نتايج

 رگذارتأثيو ابعاد آن و خصوصا در بعد قدرت،  يشغل ياقتواند بر اشت
 ريقطاز  يسازمان يتتوانند با بهبود حمايم يپرستار يرانباشد. مد

 پيشرفت هايفرصت ايجادها، ابراز توجه به کارکنان و احترام به آن
اعث اعتماد ب يتگرسالم و حما يجو سازمان يک ايجاددر سازمان و 

 اقياشت افزايشآنان و متعاقب آن باعث  يباال يهافراد، روح يشترب
وبه کارکنان به ن کارايي يشپرستاران شوند که افزا ييو کارا يشغل

 يطشود. در محيسازمان محسوب م يدر اثربخش يخود، عامل مهم
خواهند که به سخنانشان گوش داده شود مياز کارکنان  بسياريکار 

 وجوديارزش  داراي يکهر  گويين چنان رفتار شود که و با آنا
ا و هنياز براي راستيسازمان به  يابند اطمينانخواهند ميهستند و 

-حمايت رفتارهاي ديگر بيانکند. به مي دلسوزيآنان  هايدشواري
تواند موجب فراهم آوردن مي سازمانيو جو  پرستاري مديرانکننده 

 ي درشغل ياقعاقب آن بهبود اشتشده و متدرک يسازمان يتحما
تواند در يم يزپرستاران ن يتنوع جنس همچنينپرستاران شود. 

 يامل فردعو يردهنده تأثباشد که نشان يرگذارآنان تأث يشغل ياقاشت
 يرگذارتأثبرطرف کردن عوامل  يا تقويتاست و با  شغلي اشتياقبر 
هر دو جنس پرستاران را در  يشغل ياقتوان اشتيخصوص، م ايندر 

  .بخشيدبهبود 
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ي پرستاران مشغله کاربه  توانيمي اين پژوهش هاتيمحدوداز 
اشاره کرد. با  هاپرسشنامهو کمبود وقت جهت همکاري و پر کردن 

 شوديمتوجه به اهميت اشتياق شغلي در حرفه پرستاري پيشنهاد 
يي که در رهايمتغي بعدي نيز ارتباط آن با ساير هاپژوهشکه در 

ن پژوهش بررسي نشده است، انجام شود و همچنين پژوهشي نيز اي
ي (خصوصي و غيره) و با آموزش ريغي هامارستانيبدر اين رابطه در 

 حجم نمونه بيشتر انجام گيرد.

 يتشکر و قدردان
از طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه علوم  بخشياين مقاله 

پژوهش توسط  اين ماليمنابع . است ٤٨٠٢کي بيرجند با کد پزش
. شده است تأمين يرجندب يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش

داننـد کـه مراتب تقدير و تشکر نويسندگان مقاله بر خود الزم مـي
خود را از تمام پرستاران، مــديريت و دفــاتر پرســتاري 

د و تمام افرادي که در انجام شهر بيرجن آموزشي هـايبيمارســتان
الزم به ذکر  اين مطالعه همراهي و همکاري داشتند، ابراز نمايند.

 ندارد. وجود يگونه تعارض منافع هيچمقاله  نويسندگان بيناست که 
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Abstract 
Background & Aims: As nurses' work engagement (WE) is associated with outcomes such as 
organizational commitment and job satisfaction, efforts to improve it seem necessary. The first step 
toward this goal is to identify the factors that affect it. Therefore, the present study was conducted to 
determine the relationship between perceived organizational support (POS) and nurses' WE and its 
dimensions. 
Materials & Methods: The present study was a descriptive correlational one. The statistical population 
included nurses of educational hospitals in Birjand, from which 120 nurses were included in the study 
by multistage sampling. Data were collected using Utrecht WE and Eisenberger POS questionnaires. 
Data analysis was performed by using descriptive statistics, Pearson's correlation-coefficient, one-way 
analysis of variance, and independent t-test. 
Results: The results showed that there was a positive and significant correlation between the vigor 
dimension of WE and POS (r=0.33, p<0.05). Although a positive and significant correlation was 
observed between POS and the total score of WE and its other dimensions (dedication and absorption), 
but this correlation is less than 0.3 and is considered weak (r<0.3, p<0.05). The dedication dimension of 
WE was significantly different between men and women and the mean of this dimension was higher in 
women (p<0.05). 
Conclusion: As POS can affect WE and its dimensions, nursing managers should to promote nurses' 
WE by creating a supportive environment and considering individual factors. 
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