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 مقدمه 

عنوان عامل توسعة جامعه تأکید زیادی  میت و نقش نیروی انسانی بهنظران بر اهامروزه صاحب

از ارکان توسعة کشورها، توسعة . دانندترین سرمایة هر سازمان را نیروی انسانی می دارند و مهم

نظام سالمت و درمان است؛ با وجود این، یکی از اقشاری که نقش مهمی در ارتقای سالمت و 

های مراقبت بهداشتی و طوری که سازمان رند، پرستاران هستند؛ بهتوسعة نظام سالمت جامعه دا

یکی از . توانند به عملکرد شغلی مناسبی دست یابنددرمانی بدون نیروی کارآمد پرستاری نمی

اگر پرستاران که پایه و اساس نظام . سازمانی است تعهد، شغلی عملکردر ب عوامل اثرگذار

د از تعهد باالیی نسبت به سازمان برخوردار باشند، بر اقدامات دهندرمانی را تشکیل می -بهداشتی

. یابدوری و اثربخشی سازمان افزایش میها در سازمان اثر خواهد گذاشت و بهره و رفتار آن

مسئولیت در برابر اعمال محولة سازمان این رفتار را به دیگران منتقل تفاوت یا بیبرعکس افراد بی

نحریر و )شوند ملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمّی و کیفی میکنند و باعث کاهش عمی

 (.42، ص9831همکاران، 

این . اندها بوده ای آنها و کارکنان حرفهها، پژوهشگران نگران ارتباط بین سازمانبرای سال

تی ای ذاای و سازمانی به گونههای حرفههنجارها و ارزش»عنوان این فرض که  ارتباط عموماً به

عالوه بر این، بنا بر شواهدی، این روابط متضاد ممکن است سبب . شناخته شده است« ناسازگارند

ناسازگاری »اما مطالعات بعدی فرض . نتایج سازمانی نامطلوبی نظیر ترک خدمت کارکنان شود

به رعایت  کنند، ملزم ها کار میپرستاران و بهیاران که اکثراً در بیمارستان. را زیر سؤال برد« ذاتی

. ها و هنجارهای سازمان خود هستند و به نوعی انتظار این است به سازمان خود متعهد باشندارزش

ای شغل خود را نیز ای که دارند باید ضوابط و استانداردهای حرفهها با توجه به وظیفه از طرفی، آن

اگر تعهد نسبت به . اند مواجه ای نیزدر نظر بگیرند و به نوعی عالوه بر تعهد سازمانی با تعهد حرفه

 -ایکنند که تضاد حرفهها تضادی را تجربه می ای در تضاد باشد، آنسازمان با هنجارهای حرفه

ای است که براساس روابط مشارکتی با با توجه به اینکه پرستاری حرفه. شودسازمانی نامیده می

وش کند یا حتی گاهی ممکن است بیمار بنا شده است، این تضاد ممکن است این روابط را مخد
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بنابراین، این مسئله مطرح است که تضاد . به نارضایتی، حتی ترک سازمان توسط افراد منجر شود

ها  سازمانی ممکن است عملکرد پرستاران را تحت تأثیر قرار دهد و مشکالتی را برای آن -ایحرفه

 .وجود آورد در بیمارستان در ارتباط با بیماران به

ای و سازمانی بین پرستاران گذاشته و براساس حاضر بنا را بر سازگاری تعهد حرفهپژوهش 

ای پرستاران و این سازگاری، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تعهد سازمانی و تعهد حرفه

سازمانی -ایای برای تضاد حرفهتواند مقدمهسازمانی اثرگذار است و می -ایبهیاران بر تضاد حرفه

سازمانی بر اقدامات و عملکرد منابع انسانی تأثیرگذار  -ایاشد؟ و در وهلة دوم، آیا تضاد حرفهب

 تواند مقدمات نارضایتی و ترک خدمت را فراهم کند؟است؟ و می

 ایتعهد سازماني و تعهد حرفه

را به خود جلب است که در حوزة مدیریت و سازمان توجه پژوهشگران تعهد یکی از موضوعاتی 

بلکه با مراجع دیگری چون حرفه، خانواده،  ،تنها با سازمان دلبستگی و تعهد کارمند نه. رده استک

، امّا دو جنبه از تعهد بیشتر مورد توجه قرار سرپرست مستقیم، مذهب و غیره در ارتباط است

شناخت ماهیت (. Mathieu & Zajac, 1995, p.181) ایتعهد سازمانی و تعهد حرفه :گرفته است

  .رابطه، سازگاری یا تقابل میان دو نوع تعهد، موضوع بسیاری از مباحث است

و در اصطالح  ،بستن داشتن، عهد و پیمان گرفتن، نگاه عهده از به است تعهد از نظر لغوی عبارت

 دادن دارشدن انجام تقبل یا عهده ،عمل متعهدشدن به یک مسئولیت یا یک باور عبارت است از

بخشی به افراد از تعهد سازمانی عبارت است از هویت (.91، ص9831فر،  ادقیص) کاری در آینده

شهید (. Gunlu et al., 2010, p.704)کردن آنان در سازمانی خاص  طریق درگیرکردن و سهیم

فلسفه یا قراردادهایی  پایبندی به اصول و ایمعن تعهد به: گوید تعهد می ةدربار( 9813)مطهری 

متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار  فرد. استها معتقد و پایدار  است که انسان به آن

 تعهداز طرفی،  .صیانت کند ،ها و برای حفظ پیمان بسته است باشد و اهدافی را که به خاطر آن

های یک سازمان، به خاطر خود  اهداف و ارزش حمایت و پیوستگی عاطفی با ایمعن سازمانی به

 (. 91، ص9891رنجبریان، )است های ابزاری آن  زشسازمان و دور از ار
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 9توسط پورترنگرشی یا عاطفی های تعهد سازمانی از بعد  یکی از پرکاربردترین تعریف

اعتقاد قوی به اهداف سازمان و قبول ( الف: کند بیان شده است که بر سه ویژگی تأکید می( 9191)

 ,El-Rajabi)مایل زیاد برای ماندن در سازمان ت( اراده برای تالش حداکثری در سازمان؛ ج( آن؛ ب

2007, p.489 .) قوی به سازمان و تعیین هویت با  ةدلبستگی و عالقطبق این تعریف، تعهد به نوعی

توجه شده   «حسابگرانه تعهد»نیز به رفتاری  از دیدگاه(. Leong et al., 2003, p.364)است  آن

هایی که در سازمان گذاریو منافعی که دارند و سرمایه دلیل مزایا در این دیدگاه افراد به. است

میر و آلن  .ددهنشوند و به عضویت خود در سازمان ادامه میبه سازمان دلبسته می ،اندکرده

تعهد عاطفی به . معتقدند، تعهد سازمانی شامل سه بعد عاطفی، هنجاری و دستوری است( 9119)

 ماندن در سازمان ، تعهد مستمر مربوط به تمایل باقیکند یاشاره م وابستگی احساسی فرد به سازمان

و سرانجام تعهد  ،های ناشی از ماندن در سازمانهای ترک سازمان یا پاداشهزینه دلیل به را

 & Meyer) کندعنوان یک عنصر سازمان را منعکس می ماندن به هنجاری احساس تکلیف به باقی

Allen, 1991, p.65 .) 

عهد شغلی نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل را نشان ت ،از طرف دیگر

تواند نیازهای  تعهد شغلی، اعتقاد دربارة شغل فرد است و به مقداری که یک شغل می. دهد می

اشخاصی که شدیداً درگیر شغل هستند، شغل را بخش . فعلی فرد را برآورده کند، بستگی دارد

عالوه بر این، افراد با وابستگی شغلی باال، بیشتر . گیرند ر میشان در نظ مهمی از هویت شخصی

 . کنند عالیق خود را وقف شغل خود می

و لئونگ ( 9111)؛ بریرلی (9139)؛ آرانیا و همکاران (9132)پژوهشگرانی مانند آرانیا و فریس 

جای  به« حرفه»کردن واژة  ، براساس تعریف تعهد سازمانی، با جایگزین(4008)و همکاران 

های حرفه و قبول آن، اراده برای تالش ای را اعتقاد قوی به اهداف و ارزش، تعهد حرفه«سازمان»

 ,El-Rajabi, 2007)حداکثری در حرفه، و تمایل زیاد برای حفظ عضویت در حرفه تعریف کردند 

                                                           
1. Porter  

2. Calculative commitment 
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p.490 .)حرفه که شامل تعهد به حرفه، وقف ،معنای تعیین هویت با حرفه است ای بهتعهد حرفه 

ای بر احساس مسئولیت و عالقه نسبت تعهد حرفه .استای شدن و پذیرش اهداف و اخالق حرفه

گرفتن  احساس پایبندی فرد به وظایفی که با برعهده عبارت دیگر، به. مبتنی استفرد  ةبه حرف

د تعه ،(9113)س انتوس(. 4، ص9831 حبیبی،) داندها می آن دادن نقشی، خود را ملزم به انجام

داند و بر تمایل و ای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص میحرفه

ر پژوهشی د(. Santos, 1998, p.58) کندای تأکید می عنوان تعهد حرفه عالقه به کار در یک حرفه به

این نظریه معتقد است . تهویت اجتماعی تعریف شده اس ةای از دیدگاه نظریتعهد حرفه ،دیگر

(  از جمله حرفه، گروه، سازمان و نظایر آن)فراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعی ا

. کنندخاص تبیین می یکنند و از طریق آن خود را بر حسب عضویت در موجودیتبندی می دسته

 (. Kwon & Banks, 2004, p.611) گیرند ای از جامعه قراریعنی افراد عالقه دارند در گروه یا دسته

ای مانند تعهد سازمانی سه بعد  برای تعهد حرفه( 9119)، مانند میر و آلن (9111)االس و

ای را احــساس هویت با یک حرفه، نیاز به  عاطفی، مستمر و هنجاری در نظر گرفته و تعهد حرفه

ابطحی و )استمرار خدمت در یک شغل و احساس مسئولیت باال نسبت به آن تعریف کرده است 

 (.19، ص9831موالیی، 

احساس مسئولیت درونی  ،تعهد اسالمی. تعهد از دیدگاه اسالم نیز مورد توجه قرار گرفته است

. الهی است هایایمان و اعتقاد آن براساسوظایف محوله و پیامدهای  دادن فرد در قبال انجام

ُنوْا »فرمایند میمؤمنان خطاب به خداوند در قرآن کریم  ا الَِّذينا آما اى کسانى که »، «...أاْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ َيا أاي ُّها

وا اوفوا ...»فرماید ؛ یا در جایی دیگر می(9/ مائده)« وفا کنید اید به قراردادهاى خود ایمان آورده
سئولا  « از عهد و پیمان سؤال خواهد شد( در قیامت)و به پیمان وفا کنید که »، «ِبلعاهد اّن العاهدا کانا ما

خود به مالک اشتر، وفای به عهد را یکی از  ةدر عهدنام( ع)امیرمؤمنان علی ، همچنین(. 82/ اسراء)

 بارةآورد و حتی شکستن پیمان درخدایی در اجتماع بشری به حساب می های فریضهترین مهم

این موارد اهمیّت وفای به عهد و تعهد را در  (.18 ةالبالغه، نامنهج)داند دشمن را نیز جایز نمی

 .دهد میاسالم نشان 
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 سازماني -ایتضاد حرفه

تضاد یا (. Wang, 2008, p.102)سازمانی کاربردهای عملی مهمی دارد  -ایمفهوم تضاد حرفه

صحیح و  ةاستفاد. دارد ها عملکرد افراد و سازمانبر ای است که آثار مثبت و منفی  تعارض پدیده

غیرمؤثر  ةو استفاد شود  ان میسازم مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سالمتی

مؤثر از  ةاستفاد. شود تشنج در سازمان می از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و

کننده و کسب مهارت در  علل خلق ،ماهیت آن و همچنین تعارض مستلزم شناخت و درک کامل

توانایی . دآی شمار می های مدیریت به ترین مهارت البته امروز یکی از مهم اداره و کنترل آن است که

ها  اگر تعارض. ای دارد ارزنده ها نقش آن، در موفقیت مدیران سازمان ةبرخورد با تعارض و ادار

تغییر و نوآوری و تحول سازنده را  ةشوند و زمین می سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خالق

تا به اهداف سازمانی خویش نائل کنند  به مدیریت کمک می ،و در نهایت کنند در سازمان فراهم می

  .دآی

توان گفت این دو ای و تعهد سازمانی بیان شد، میهایی که از تعهد حرفه با توجه به تعریف

 Leong et)های متفاوتی نیز دارند بینیطوری که این دو نوع تعهد نتایج و پیش مفهوم متمایزند، به

al., 2003, p.364 .)ی دربارة رابطة این دو متغیر با یکدیگر وجود داردبا این حال، نظرهای متفاوت .

 شود مجموع تعهد به سازمان وفرض می« سازمانی -ای مدل تعارض حرفه»کالسیک  متوندر 

 ,Wallace) شودمی شدن تعهد به طرف دیگر به یک طرف باعث کم یعنی تعهد. صفر است حرفه

1995, p.339 .)ن این دو نوع تعهد دارند و وجود یکی را عامل ای اعتقاد به تعارض بیعده ،بنابراین

تنها در تعارض با یکدیگر  ای معتقدند این دو نوع تعهد نهدر مقابل، عده. دانندکاهش دیگری می

نیستند، بلکه رابطة مثبتی با هم دارند و برای اینکه سازمان بتواند به نتایج بهتری دست یابد، وجود 

است و سازمان باید با ایجاد شرایط مناسب، میزانی از هر دو نوع هر دو نوع تعهد در سازمان الزم 

تعهد  یعنی(. 982-981، ص 9831اخباری و همکاران، سادات)تعهد را در کارکنان خود ایجاد کند 

این صورت  که در ،های جدا و متمایز فرض شوندعنوان پدیده  د بهنتوانای میسازمانی و حرفه

توانند به حرفه و در ها میای پس حرفه. گیرندر راستای یکدیگر قرار میسازمانی د ای وحرفه تعهد
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اگرچه عوامل شغلی و سازمانی (. Wallace, 1995, p.339) عین حال به سازمان خود متعهد باشند

 (.19، ص9831ابطحی و موالیی، )دهند زیادی رابطة بین این دو را تحت تأثیر قرار می

ای پاداش دهد، این دو اده است وقتی سازمان به رفتارهای حرفهنتایج بعضی مطالعات نشان د

 ,Lachman & Aranya, 1986, p.281; Wallace, 1995)ای مثبت با هم دارند نوع تعهد رابطه

p.340 .)بودن شغل در رابطة  ایبیان کرد وضعیت سازمان و میزان حرفه( 9111)واالس  ،همچنین

از طرف دیگر، نتایج بعضی از تحقیقات نشان داد . ر استای مؤثتعهد سازمانی و تعهد حرفه

های سازمانی با اصول و اخالق یابند که ارزش ای با هم تعارض میهنگامی تعهد سازمانی و حرفه

در واقع، (. Aranya & Ferris, 1984, p.7; Brierley & Turley, 1995, p.34)ای ناسازگار باشد حرفه

وقتی . دانندای و تعهد سازمانی میا سبب تعارض تعهد حرفهحرفه ر -ها تعارض سازمان آن

دهند و به سمت آید، کارکنان تعهد سازمانی خود را کاهش میوجود می حرفه به -تعارض سازمان

های ناظر بر تعارض و دیدگاه ،در ادامه(. El-Rajabi, 2007, p.492)روند ای میتعهد حرفه

 .شودای بیان میسازگاری بین تعهد سازمانی و حرفه

احتمال ایجاد تعارض در تعهد افراد به  :ای و سازمانیهای ناظر بر تعارض تعهد حرفهدیدگاه

ای  او بیان کرد کارکنان حرفه. مطرح شد( 9119)بار توسط گلدنر  سازمان و حرفه، برای اولین

در . شوند وفادار میای خود  سازمانی یعنی گروه حرفه جای وفاداری به سازمان، به مرجعی برون به

مقابل، کارکنان دارای دانش و توانایی محدود، به سازمان متعهد بوده و دارای یک گروه مرجع 

برخالف محدودبینان ( ها ای حرفه)اندیشان  خاطرنشان کرد گسترده( 9119)گلدنر . داخلی هستند

ای  نی و تعهد حرفهکند تعهد سازما او ادعا می. مانند و در تکاپو هستند در یک سازمان نمی

ابطحی و )، (شود یک کارمند یا به سازمان یا به یک حرفه و نه هر دو، متعهد می)ناسازگارند 

، بسیاری از پژوهشگران، تعهد سازمانی (9111)از دیدگاه ماتیو و زاجاک (. 13، ص9831موالیی، 

تعارض ( 9139)گ کالربرگ و بر. اند های متمایزی و تعهد شغلی همبستگی ضعیف داشته و سازه

تشریح کردند که در « بازی حاصل جمع صفر»ای و تعهد سازمانی را در قیاس با مفهوم  تعهد حرفه

ای باعث کاهش مقدار تعهد سازمانی خواهد بود و  آن هر مقدار افزایش در میزان تعهد حرفه
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و   ای فهای کمتر شاهد تعارض هستیم زیرا اهداف حر های حرفه معموالً در سازمان. بالعکس

برای نمونه در مراکز پژوهشی، مؤسسات حسابداری و . سازمانی در راستای یکدیگر قرار دارد

ای و سازمانی، سطح تعارض در حداقل  منظور سازگاری اهداف حرفه های خصوصی به بیمارستان

 از طرف دیگر،. ای و سازمانی مشهود است خود قرار داشته و برعکس رابطة باالی تعهد حرفه

کنند  های پیشرفت شغلی ایجاد نمی ای، فرصت های حرفه ای به اندازة سازمان رفههای غیرح زمانسا

یارهای مع. ها شود ای این سازمان تواند باعث کمترشدن تعهد سازمانی کارکنان حرفه که این امر می

طور  و به ای معموالً عینی های حرفه زان پرداخت و نظام ترفیع در شرکتمورد استفاده در تعیین می

ای معموالً از  های غیرحرفه اما سازمان .گیری است عمده براساس استانداردهای قابل اندازه

رسد دارای  کنند و در نتیجه به نظر می ها استفاده نمی معیارهای عینی و آشکار برای توزیع پاداش

 (.Wallace, 1995, p.342)مشروعیت کمتری باشند 

، مدعی (9112) 9بات و رابرتس :ای و سازمانی عهد حرفههای ناظر بر سازگاری ت دیدگاه

تواند برای سازمان خوشایند  ای و سازمانی می هستند که وقوع همزمان سطوح باالی تعهد حرفه

برای مثال، تعهد . نسبت به یکدیگر عمل کنند« سازیمتعادل» سازوکاریباشد و به صورت 

را ( مثل پدیدة انسان سازمانی)هد باالی سازمانی های تع تواند برخی ناکارآمدی ای باال می حرفه

ای زیاد بدون تعهد سازمانی باال اثربخش نیست، زیرا  همچنین، تعهد حرفه. جذب و تعدیل کند

ها  آن. ممکن است کارها با کیفیت بسیار باالیی انجام گیرد، اما در راستای نیازهای سازمانی نباشد

شود  ای به رضایت کاری و عملکرد بهتری منجر می ی و حرفهکنند تعامل بین تعهد سازمان ادعا می

ابطحی و )تنهایی یافت نخواهد شد  که این میزان رضایت و عملکرد در هر یک از تعهدها، به

از طرفی، نتایج پژوهش دیگری نشان داد، رابطة معناداری بین تعهد (. 13، ص9831موالیی، 

عبارت دیگر، نتایج نشان  به. هد سازمانی وجود داردای و ابعاد عاطفی، مستمر و هنجاری تع حرفه

بودن این دو نوع تعهد را  ای سازگاری داشته و چندبعدیدهد تعهد به سازمان با تعهد حرفه می

 (.Rahman & Hanafiah, 2002, p.88)نشان داده است 

                                                           
1. Baugh & Roberts  



  024            ...  سازماني بین پرستاران و بهیاران و نقش آن در  -ایای و تعهد سازماني بر تضاد حرفهتأثیر تعهد حرفه 

  

 

 ایحرفه تعهد و سازماني تعهد متقابل اثر

، احتماالً تمایل دارند از ندهم به سازمان خود متعهدافرادی که در حد باالیی هم به حرفه و 

از طرفی، . سازمانی کمتری را تجربه کنند -ایپوشی کنند و تضاد حرفهناسازگاری بین آن دو چشم

در نهایت، . کنندافرادی که به حرفه و سازمان تعهد کمی دارند، احتماالً تضاد بیشتری را تجربه می

این دو حد افراطی قرار دارد، ممکن است به میزانی تضاد را  افرادی که سطوح تعهدشان بین

 .بیان شده است 9 شکلروابط در  نای(. 1، ص9832تهرانی و همکاران، )تجربه کنند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6، ص1831تهرانی و همکاران، )سازمانی -ایسازمانی و تعهد حرفه -ایشناسی تضاد حرفهنوع. 1شکل 

مراتب سازمانی،  ها نشان داده است میزان تضاد به عواملی مانند سلسلهالبته نتایج پژوهش

مراتب  طوری که در باالی سلسله به. دن سازمان و جز آن بستگی داردبو ایای یا غیرحرفهحرفه

های سازمانی کمتر است یا در سازمان -ایای بیشتر و تضاد حرفهسازمانی تعهد سازمانی و حرفه

ای شباهت بیشتری با اهداف سازمانی داشته باشد، در مقایسه با ای هنگامی که اهداف حرفهحرفه

کنند، ای که ناسازگاری بیشتری را تجربه میهای کاری غیرحرفهر محیطای شاغل دافراد حرفه

 ,Tuma & Grimes, 1976)ای و سازمانی باید وجود داشته باشد سازگاری بیشتری بین تعهد حرفه

p.195.) 
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 پیشینة تجربي پژوهش

فته هایی در خارج و داخل کشور انجام گرسازمانی پژوهش -ایتضاد حرفه موضوع با در زمینة

 .شودها اشاره می است که در ادامه قسمت به آن

بین رضایت شغلی و تعهد در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ( 9814)مرادی و همکاران 

مهم  ةلفؤای دو مو رضایت شغلی و تعهد حرفهداری وجود دارد ارتباط مثبت و معناای حرفه

مرادی و )گذارند هم اثر میرستاری خدمات پ عرضةبر کیفیت  بوده کهبر یکدیگر  اثرگذار

 (. 11، ص9814همکاران، 

، در پژوهشی بین کارکنان پاالیشگاه استان اصفهان رابطة (9831)اخباری و همکاران سادات

تعهد سازمانی و . ها نشان داد نتایج پژوهش آن. ای و سازمانی را بررسی کردندبین تعهد حرفه

ای ای رابطة معناداری با تعهد حرفهپیوستگی و تعهد مبادله های آن مثل همانندسازی، تعهدمؤلفه

 (.941، ص9831اخباری و همکاران، سادات)دارد 

نتایج . سازمانی حسابداران را بررسی کردند -ایدر تضاد حرفه( 9832)تهرانی و همکاران 

و معنادار، و سازمانی معکوس  -ایها نشان داده است، اثر تعهد سازمانی بر تضاد حرفه پژوهش آن

همچنین، نشان داده شده است که . سازمانی غیر معنادار است -ایای بر تضاد حرفهاثر تعهد حرفه

مراتب سازمانی ارتباط  طور معکوس با سلسله سازمانی به -ایای، تضاد حرفهدر مؤسسات حرفه

 (.9، ص9832تهرانی و همکاران، )دارد 

ای و سازمانی پرستاران یجه رسید که تعهد حرفه، در پژوهش خود به این نت(4091)بریتو 

ای عاطفی، تعهد طوری که تعهد حرفه به. ارتباط مستقیمی با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد

ای مستمر، تعهد سازمانی مستمر و فداکاری فردی موجب بروز سازمانی عاطفی، تعهد حرفه

 (. Brito, 2015)شود رفتارهای شهروندی سازمانی می

سازمانی و تعهد سازمانی به  -ای، در پژوهشی با عنوان جو اخالقی، تضاد حرفه(4001)شافر 

سازمانی در ارتباط -ایطور معناداری با تضاد حرفه های جو اخالقی بهاین نتیجه رسید که مؤلفه

زمانی سا -ایهمچنین، رابطة منفی و معنادار بین تضاد حرفه. گذارداست و بر تعهد سازمانی اثر می

 (. Shafer et al., 2009, p.1106)و تعهد سازمانی تأیید شد 
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های فرهنگی در میان  سازمانی و تفاوت -ایدر پژوهشی با عنوان تضاد حرفه( 4009)محمد 

ای اثر معنادار و منفی بر تضاد حسابداران در اردن و کویت دریافت تعهد سازمانی و تعهد حرفه

همچنین، نتایج او نشان . ای و سازمانی منفی استبطة بین تعهد حرفهسازمانی دارند و را -ایحرفه

سازمانی و رضایت شغلی و رابطة مثبت و  -ایداری بین تضاد حرفهداد رابطة منفی و معنا

 (.El-Rajabi, 2007, p.497)معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد 

ای و درگیری شغلی را بررسی زمانی، تعهد حرفه، رابطة تعهد سا(4008)لئونگ و همکاران 

ای و درگیری شغلی داری بین تعهد سازمانی، تعهد حرفهنتایج نشان داد، رابطة مثبت و معنا. کردند

 (. Leong et al., 2003, p.367)وجود دارد 

سازمانی، -ایگرایی و تضاد حرفه، در پژوهشی ارتباط ابعاد حرفه(4004)شافر و همکاران 

مایل به ترک خدمت حسابداران مدیریت را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند ابعاد ت

سازمانی دارد و حسابداران مدیریت با سطح تضاد  -ایطور مثبت با تضاد حرفه گرایی به حرفه

تر و تمایل به ترک تر، رضایت شغلی پایینسازمانی باالتر، دارای تعهد سازمانی پایین -ایحرفه

 (. Shafer et al., 2002, p.57)االتر هستند خدمت ب

ای با تعهد بررسی رابطة بین تعهد حرفه در (9139)همکاران  های پژوهش آرانیا ویافته

ای شرکا و سرپرستان کمتر است ای حسابداران ارشد از تعهد حرفهسازمانی، نشان داد تعهد حرفه

ها ارتباط سازمانی و رضایت از پاداش -یاای با تعهد سازمانی، تضاد حرفهو بین تعهد حرفه

پژوهشی را در ( 9132)آرانیا و فریس  ،همچنین(. Aranya et al., 1981, p.274)معنادار وجود دارد 

سازمانی  -ایها نشان داد تضاد حرفه های آنسازمانی انجام دادند که یافته -ایارتباط با تضاد حرفه

ر مثبت با تمایل به ترک خدمت حسابداران رسمی ارتباط طو طور معکوس با رضایت شغلی و به به

 (. Aranya & Ferris, 1984, p.8)دارد 

. را بررسی کردند  اداری و ایحرفه هایآرمان بین تفاوت( 9192)و سورنسن  سورنسن

ای باال و گرایش اداری باال قادر به ارضای ها نشان داد حسابدار رسمی با گرایش حرفه های آن یافته

شاید این اولین اشاره به وجود تضاد . و گرایش نیست، زیرا آن دو در تضاد با یکدیگر قرار دارندد

 (.Sorensen & Sorensen, 1974, p.101)سازمانی بود  -ایحرفه
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 مدل مفهومي پژوهش

ای تدوین شد که تعهد حرفه 4با توجه به مطالبی که بیان شد، مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل 

سازمانی و تمایل به ترک خدمت و نارضایتی  -ایسازمانی عوامل اثرگذار بر تضاد حرفهو تعهد 

البته در مدل مفهومی، رضایت شغلی . سازمانی در نظر گرفته شدند -ایشغلی از نتایج تضاد حرفه

 .با ارتباط معکوس نشان داده شده است

 مدل مفهومی تحقیق. 2شکل 

 .ای پژوهش به شرح زیر تدوین شدهبراساس مدل مفهومی تحقیق، فرضیه

 .گذارد سازمانی می -ایای اثر منفی و معناداری بر تضاد حرفهتعهد حرفه: 9فرضیة  -

 .گذارد سازمانی می -ایتعهد سازمانی اثر منفی و معناداری بر تضاد حرفه: 4فرضیة  -

 .گذارد میسازمانی اثر مثبت و معناداری بر تمایل به ترک خدمت  -ایتضاد حرفه: 8 ةفرضی -

 .گذارد سازمانی اثر منفی و معناداری بر رضایت شغلی می -ایتضاد حرفه: 2فرضیة  -

 .گذارد ای اثر منفی و معناداری بر تمایل به ترک خدمت میتعهد حرفه: 1فرضیة  -

 .گذارد ای اثر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی میتعهد حرفه: 1فرضیة  -

 .گذارد معناداری بر تمایل به ترک خدمت می تعهد سازمانی اثر منفی و: 9فرضیة  -

 .گذارد تعهد سازمانی اثر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی می: 3فرضیة  -

سازمانی  -ایتضاد حرفه
(POC) 
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 روش تحقیق

کند، از نظر  سازمانی را بین پرستاران بررسی می -ایبا توجه به اینکه تحقیق حاضر تضاد حرفه

های دیگر کاربرد داشته ها و سازمانتواند در بیمارستانهدف کاربردی است، زیرا نتایج آن می

 . همبستگی است -از نظر روش نیز توصیفی. باشد

 جامعه و نمونة آماری 

دولتی مهر و امام  پژوهش حاضر پرستاران و بهیاران شاغل در دو بیمارستان مورد بررسی ةجامع

 802برابر با  9818 آمده در سال دست ها با اطالعات به شهرستان مالیر بود که تعداد آن( ع)حسین 

شیوة انتخاب نمونة . نفر انتخاب شد 911حجم نمونة آماری براساس جدول مورگان . نفر بود

 89نتایج نشان داد جامعة آماری شامل . ای نسبی بین دو بیمارستان تقسیم شدآماری روش طبقه

 20تا  89درصد بین  84سال،  80درصد زیر  21درصد زن بودند، از نظر سن  11درصد مرد و 

 2سال داشتند؛ از نظر سابقة خدمت  10درصد باالی  2سال و  10تا  29درصد بین  93سال، 

درصد بین  49درصد بین شش تا ده سال،  84درصد بین دو تا پنج سال،  41درصد زیر یک سال، 

ز درصد باالی بیست سال داشتند؛ ا 1درصد بین شانزده تا بیست سال و  98یازده تا پانزده سال، 

درصد  99درصد لیسانس و  21دیپلم،  درصد دارای مدرک دیپلم یا فوق 89نظر تحصیالت نیز 

 .لیسانس و باالتر بودند فوق

 ابزار پژوهش

گویه مربوط به تعهد  3ای بود که گویه81ای ها در این پژوهش، پرسشنامهابزار گردآوری داده

 2، (9111) 9ای از جفری و ویرهلتحرفه گویه مربوط به تعهد 1، (9132)سازمانی از میر و آلن 

گویه مربوط به تمایل به  9، (9132)سازمانی از آرانیا و فریس  -ایگویه مربوط به تضاد حرفه

                                                           
1. Jeffery & Weatherholt 
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 4گویه مربوط به رضایت شغلی از بابین و بلس 9، و (9111) 9ترک خدمت از کالبرس و فوگارتی

کار گرفته شد، روایی صوری آن از  دارد بهعلیرغم اینکه پرسشنامة استان. اقتباس شده است( 9113)

پایایی ابزار . نظر و روایی سازة آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد طریق استادان صاحب

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با . پژوهش نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد

تری از پایایی سازگاری درونی  ورد سختگیرانهبا توجه به اینکه آلفای کرونباخ برآ. است 913/0

دیگر به نام   های مسیری ساختاری از یک سنجة دهد، در مدل ارائه می( آلفا)متغیرهای مکنون 

در . بُعدی است است، آن بلوک تک 9/0شود، وقتی این مقدار بیشتر از  استفاده می 8پایایی مرکب

شوند، ولی با اهمیت یکسان وارد محاسبات میها محاسبة آلفای کرونباخ هر سازه، همة شاخص

شود ها با بارهای عاملی بیشتر اهمیت زیادتری داشته و باعث میدر محاسبة پایایی مرکب، شاخص

. تری نسبت به آلفای کرونباخ باشدتر و دقیقها معیار واقعیسازه( CR)که مقادیر پایایی مرکب 

، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر نشان داده شده است 9طور که در جدول  همان

 . یک از متغیرها نیز نشان از پایایی مناسب پرسشنامه دارد
 

 آلفای کرونباخ هر متغیر و کل پرسشنامه. 1جدول 

 (CR)پایای مرکب  آلفای کرونباخ مربوطههای  پرسش متغيرها

 319/0 311/0 9-3 تعهد سازمانی

 101/0 392/0 1-99 ایتعهد حرفه

 312/0 319/0 93-49 سازمانی –ایتضاد حرفه

 149/0 199/0 44-43 تمایل به ترک خدمت

 391/0 393/0 41-81 رضایت شغلی

 - 913/0 9-81 کل پرسشنامه

                                                           
1. Kalbers & Fogarty  
2. Babin & Boles 
3. Composite Reliability 



  044            ...  سازماني بین پرستاران و بهیاران و نقش آن در  -ایای و تعهد سازماني بر تضاد حرفهتأثیر تعهد حرفه 

  

 

 (روايي سازه)تحلیل عاملي تأيیدی 

میزان تبیین هر پنج )شده در مدل پژوهش  گانة مطرحمنظور بررسی روایی سازة متغیرهای پنج به

این مدل . ، تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت(شده در مدل های مرتبط مطرح متغیر توسط پرسش

ها باید همبسته و کدام عامل با کدام عامل( ها پرسش)ها کند کدام متغیرها با کدام عاملمشخص می

 .خالصه شده است 4نتایج تحلیل عملی تأییدی در جدول . شود
 

 عاملی تأيیدینتايج تحلیل . 2ادامة جدول 

 مربوطه( پرسش)شاخص  متغير
بار 

 عاملی

مقادیر 

 معناداری

ی 
مان

ساز
د 

عه
ت

(
O

C
) 

 43/90 90/0 .کنم بخشی از سازمان هستممن احساس می

 20/3 10/0 .کنمبالم که به مردم بگویم در این سازمان کار میمن به خود می

 88/1 11/0 .برمازمان لذت میمن از بحث کردن درباره سازمانم با افراد بیرون از س

 18/90 99/0 .دانممن واقعاً مسائل این سازمان را مسائل خودم می

 18/90 94/0 .باشمکنم که بخشی از خانواده در سازمانم میمن احساس می

 88/99 91/0 .من معتقدم یک شخص همیشه باید به سازمانش وفادار باشد

 11/99 99/0 .مونه در سازمانم باشممن دوست دارم به عنوان یک فرد ن

 43/1 29/0 .دهمهایی فراتر از حد انتظار انجام می من برای موفقیت سازمان تالش

فه
حر

د 
عه

ت
ی 

ا
(

P
C

) 

 14/90 94/0 .دهممن در جایگاهی هستم که کارهایی که واقعاً دوست دارم انجام می

 34/1 10/0 .دهندة مسئولیت من در سازمان استعنوان شغلی من نشان

 11/1 19/0 .ام راضی هستمام دریافت کردههایی که در مسیر شغلیمن از موفقیت

 31/90 98/0 .ام راضی هستمهایی که به سمت اهداف کلی مسیر شغلی خود داشتهمن از پیشرفت

 10/90 99/0 .ای خود انجام دهممن تمایل دارم تالش زیادی را جهت کسب موفقیت حرفه

 02/1 12/0 .پذیرمام را میرگونه انتصاب شغلی مرتبط با حر فهمن ه

 01/90 11/0 .ام در یک راستا هستندهای حرفههای من با ارزشارزش

 89/90 90/0 .کنممن به سرانجام این حرفه توجه می

 12/9 11/0 .ای است که من عضو آن هستمها این بهترین حرفهاز بین تمام حرفه
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 عاملی تأيیدینتايج تحلیل . 2ادامة جدول 

 مربوطه( پرسش)شاخص  متغير
بار 

 عاملی

مقادیر 

 معناداری

فه
حر

اد 
ض

ت
ی

ا
- 

ی 
مان

ساز
(

P
O

C
) 

ای دهد که کامالً به صورت یک حرفهموقعیت شغلی فعلی من این فرصت را به من می

 .عمل کنم
91/0 11/90 

های ای من بین استانداردهای کاری موجود در سازمان و تواناییبراساس قضاوت حرفه

 .واقعی من تضاد وجوددارد
91/0 34/90 

ای صحیح است کاری که براساس استانداردهای حرفهمن اغلب مجبور به انتخاب بین 

 .باشمو کاری که از نظر سازمان بهترین است، می
30/0 34/99 

 91/99 99/0 .ای کار من با استانداردهای کاری سازمان تضاد وجود داردبین استانداردهای حرفه

ل 
شغ

ک 
 تر

 به
یل

ما
ت

(
Q

I
) 

 84/99 91/0 .ا ترک خواهم کردمن به صورت اختیاری در سه سال آینده سازمان ر

 93/94 30/0 .کنممن اغلب به شغل دیگری فکر می

حتی اگر سازمان از نظر مالی در وضع خوبی نباشد، من باز هم تمایل به ترک سازمانم 

 .را ندارم
93/0 31/99 

 19/94 39/0 .در صورت ترک سازمان، چیزهای زیادی از دست نخواهم داد

ام را در این سازمان خواهم شد که بتوانم باقیماندة مسیر شغلی من بسیار خوشحال

 .بگذرانم
39/0 13/94 

در زمان حاضر برایم دشوار است، سازمان را ترک کنم حتی اگر بخواهم این کار را 

 .بکنم
98/0 13/90 

کنم ترک سازمانم اگر پیشنهاد شغل بهتری در سازمان دیگری به من شود احساس می

 .تصحیح نیس
91/0 99/94 

ی 
شغل

ت 
ضای

ر
(

JS) 

 18/90 92/0 .مند هستندبه نظر من دوستان و همکارانم بیشتر از من به کارشان عالقه

 90/90 90/0 .من از کارم در حال حاضر راضی هستم

 89/3 10/0 .من کارم را در این سازمان دوست دارم

 81/90 99/0 .ستمکنم در کارم نسبت به بقیه افراد شادتر ه من احساس می

 12/90 92/0 .من بیشتر روزها نسبت به کارم مشتاق هستم

 93/99 91/0 .ارزشمند است دهم، واقعاًًکاری که من انجام می

 92/90 98/0 .برممن واقعاً از کارم لذت می
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عدد )ها معنادار است  شود، بار عاملی همة پرسشمشاهده می 4طور که در جدول  همان

های پرسشنامة پژوهش برای سنجش  توان گفت همة پرسشبنابراین، می(. 11/9بیشتر از  معناداری

برای بررسی روایی ابزار پژوهش، عالوه بر روایی سازه، روایی . اند متغیرهای مربوطه مناسب

های سنجش هر سازه را روایی همگرا همبستگی میان شاخص. ابزار نیز محاسبه شد 9همگرای

. معیاری برای روایی همگرا است( AVE) 4شده کارگیری متوسط واریانس استخراج به. دهدنشان می

AVE های خود استدهندة میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصنشان .

دهد که هر چه های خود را نشان میمیزان همبستگی یک سازه با شاخص AVEتر، به بیان ساده

کنندة اعتبار  بیان 1/0معادل  AVEحداقل . باشد، برازش نیز بیشتر استاین همبستگی بیشتر 

طور میانگین بیش از نیمی از  تواند به همگرای کافی است، به این معنا که یک متغیر مکنون می

 :بیان شده است 8در جدول  AVEمقادیر . هایش را تبیین کند پراکندگی معرف
 

 روايی همگرای ابزار تحقیق. 8جدول 

 AVE ی پنهانيرهامتغ

 190/0 (OC)تعهد سازمانی 

 141/0 (PC)ای تعهد حرفه

 118/0 (POC)سازمانی  -ای تضاد حرفه

 142/0 (QI)تمایل به ترک خدمت 

 102/0 (JS)رضایت شغلی 

 1/0برای متغیرهای مکنون باالتر از  AVEشود مقدار  مشاهده می 8طور که در جدول  همان

 .ان گفت روایی همگرای متغیرهای تحقیق مطلوب استتو بنابراین، می. است

دهندة تأیید مدل توسط  های نیکویی برازش برای مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز نشانشاخص

                                                           
1. Convergent Validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 
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  ،09/0برابر با  RMSEAطوری که  به. های موجود استداده
4
و شاخص برازش  34/9برابر با     

های برازش برای مدل تحلیل مسیر نیز  همچنین، شاخص .دست آمد به 39/0برابر با  CFI))تطبیقی 

 .بیان شده است 2ها در جدول  این شاخص. نشان داد  مدل اصلی پژوهش برازش مناسب دارد
 

 تحلیل مسیر زش مدل اهای نیکويی بر شاخص. 1جدول 

 آمده دست مقدار به معيار مقبوليت زشاشاخص بر

(Chi square)  
4  

4
    8 21/0 

RMSEA RMSEA< 03/0  000/0 

<NFI (NFI) شاخص برازش هنجارشده 10/0  000/9 

<CFI CFI)) شاخص برازش تطبیقی 10/0  000/9 

<GFI GFI) ) شاخص نیکویی برازش 10/0  000/9 

<AGFI AGFI))شده  شاخص نیکویی برازش اصالح 31/0  13/0 

 .های موجود است هدهندة برازش خوب مدل توسط داد ها نشان ، شاخص2براساس جدول 

 های پژوهشآزمون فرضیه

شده در پژوهش از طریق مدل تحلیل مسیر بررسی و تحلیل  های مطرحدر این بخش فرضیه

شده بین  ای از روابط شناختهها، تخمین مدل با مجموعهآوری دادهبعد از بیان مدل و جمع. شود می

معناداری همة ضرایب و پارامترهای  در خروجی مدل. شودشده شروع می گیریمتغیرهای اندازه

بزرگتر  11/9برای معناداربودن یک ضریب، اعداد معناداری باید از . گیردمدل مورد آزمون قرار می

نتایج ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مدل تحلیل مسیر برای . کوچکتر باشد -11/9یا از 

 .داده شده استنشان  2و  8های   های پژوهش به ترتیب در شکلفرضیه

برای مثال اثر تعهد سازمانی بر . میزان اثر متغیرها بر یکدیگر نشان داده شده است 8در شکل 

سازمانی برابر با  -ایای بر تضاد حرفهو اثر تعهد حرفه -49/0سازمانی برابر با -ایتضاد حرفه

 .است بیان شده 1در ادامه روابط و ضرایب پارامترهای مدل در جدول . است -89/0
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 (ضرايب استاندارد)مدل تحلیل مسیر . 8شکل 

 

 

 
 (ضرايب معناداری)مدل تحلیل مسیر . 1شکل 

بر متغیر رضایت ( 18/0)ای دارای باالترین اثر کل ، بین متغیرها، تعهد حرفه1براساس جدول 

به ترک ای بر متغیر تمایل از طرفی، باالترین اثر غیرمستقیم، مربوط به تعهد حرفه. شغلی است

نتایج مدل تحلیل مسیر در حالت ضرایب استاندارد و ضرایب . است -94/0خدمت با ضریب اثر 

 .بیان شده است 1طور خالصه در جدول  ها به معناداری و نتایج رد یا تأیید فرضیه
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 غیرمستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل و وابسته محاسبة اثرات مستقیم و. 5جدول 

 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم وابسته  متغير متغير مستقل 

 (PC) ایتعهد حرفه

 -89/0 ------ -89/0 سازمانی -ایتضاد حرفه

 -81/0 -94/0 -48/0 تمایل به ترک خدمت

 80/0 01/0 42/0 رضایت شغلی

 (OC)تعهد سازمانی 

 -49/0 ------ -49/0 سازمانی -ایتضاد حرفه

 -83/0 -01/0 -41/0 تمایل به ترک خدمت

 18/0 02/0 21/0 رضایت شغلی

-ایتضاد حرفه

 (POC) سازمانی

 84/0 ------ 84/0 تمایل به ترک خدمت

 -91/0 ------ -91/0 رضایت شغلی

 
 (ها فرضیهتأيید يا رد )ضرايب استاندارد و معناداری . 6جدول 

 به از فرضيه
ضریب 

 استاندارد

اعداد 

 معناداری

یيد یا رد أت

 فرضيه

 تأیید -18/4 -89/0 سازمانی -ایتضاد حرفه ایعهد حرفهت 9

 تأیید -99/4 -49/0 سازمانی -ایتضاد حرفه تعهد سازمانی 4

 تأیید 10/2 84/0 تمایل به ترک خدمت سازمانی -ایتضاد حرفه 8

 تأیید -38/4 -91/0 رضایت شغلی سازمانی -ایتضاد حرفه 2

 تأیید -99/4 -48/0 تمایل به ترک خدمت ایتعهد حرفه 1

 تأیید 11/4 42/0 رضایت شغلی ایتعهد حرفه 1

 تأیید -13/4 -41/0 تمایل به ترک خدمت تعهد سازمانی 9

 تأیید 49/1 21/0 رضایت شغلی تعهد سازمانی 3

دو )شود ضرایب استاندارد برای هشت فرضیة پژوهش مشاهده می 1طور که در جدول  همان

معنادار ( -11/9، یا کمتر از 11/9با اعداد معناداری بیشتر از ( رعیفرضیة اصلی و شش فرضیة ف

ای و سازمانی، به دو متغیر تعهد حرفه. شودهای پژوهش تأیید میبنابراین، همة فرضیه. است

. سازمانی اثر معکوس و معناداری دارند -ایبر تضاد حرفه -49/0و  -89/0ترتیب با ضریب 

طور  طور مستقیم بر تمایل به ترک خدمت و به سازمانی به -ایاد حرفهطور که انتظار بود، تض همان
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ای و سازمانی نیز بر تمایل به ترک خدمت اثر منفی تعهد حرفه. معکوس بر رضایت شغلی اثر دارد

در نهایت، بیشترین اثر مستقیم مربوط به تعهد سازمانی بر . و بر رضایت شغلی اثر مستقیم داشتند

 . رضایت شغلی است

 بحث و نتیجه

سازمانی، -ایای بر تضاد حرفهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعهد سازمانی و تعهد حرفه

سازمانی بر تمایل به ترک -ایتمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی و همچنین اثرات تضاد حرفه

ور که ط همان. خدمت و رضایت شغلی بین پرستاران و بهیاران دو بیمارستان دولتی انجام گرفت

اثر تعهد سازمانی و تعهد . های پژوهش تأیید شدنتایج مدل تحلیل مسیر نشان داد همة فرضیه

دار و بر رضایت سازمانی و تمایل به ترک خدمت معکوس و معنا -ایای بر تضاد حرفهحرفه

و  سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مثبت -ایهمچنین، اثر تضاد حرفه. دار بودشغلی مثبت و معنا

 .معنادار و بر رضایت شغلی معکوس و معنادار بود

سازمانی معکوس و  -ایای بر تضاد حرفهبا توجه به اینکه اثر تعهد سازمانی و تعهد حرفه

باهم سازگارند و ناسازگاری ذاتی بین ای و سازمانی تعهد حرفهتوان نتیجه گرفت معنادار بود، می

رابطه و سازگاری دو ای، های حرفهتوان گفت، در سازماندیگر، می عبارت به. شوداین دو رد می

سازمانی  -ایاز آنجا که جهت اثرگذاری هر دو نوع تعهد بر تضاد حرفه. تعهد باال خواهد بود نوع

تعهد . معکوس بود، اثر این دو نوع تعهد بر اقدامات و عملکردهای منابع انسانی نیز یکسان بود

شود و تمایل به ترک خدمت را نیز کاهش  یشتر در سازمان میای منجر به رضایت شغلی بحرفه

برای تعهد سازمانی نیز همین نتیجه حاصل شد، یعنی تعهد سازمانی باعث رضایت شغلی . دهدمی

شود و هر قدر تعهد سازمانی باالتر باشد، تمایل به ترک خدمت در سازمان کاهش در سازمان می

جایی که . است( 4001)ژوهش مطابق با نتایج پژوهش شافر نتایج این پ. کند و بالعکسپیدا می

براساس نتایج، . سازمانی و تعهد سازمانی تأیید شد -ایدار بین تضاد حرفهرابطة منفی و معنا

. ای و سازمانی تأکید کردسازمانی باید بر تعهد حرفه -ایتوان گفت، برای کاهش تضاد حرفه می

به حرفه یا سازمان خود متعهد باشند، به نفع سازمان بوده و یعنی هر قدر پرستاران و بهیاران 
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فرما همچنین، جو رضایتمندی در سازمان حکم. شودسازمانی می -ایموجب کاهش تضاد حرفه

توان به از نتایج پژوهش می. جایی یا ترک سازمان خواهند بود ها کمتر به فکر جابه خواهد شد و آن

از شغل خود احساس رضایت کرده و تالش بیشتری برای سازمان فرد متعهد . اهمیت تعهد پی برد

 . دهدانجام می

های مورد مطالعه پیشنهاد کرد با به مدیران بیمارستانتوان بنابراین، براساس این نتایج می

افزایش زمینه تعهد سازمانی کارکنان خود سعی در افزایش رضایت شغلی و کاهش تضاد 

های متعهدکردن پرستاران و بهیاران، یکی از راه. ود را فراهم کنندسازمانی کارکنان خ -ای حرفه

های اتخاذشده  ها نسبت به تصمیم های سازمان است، تا آنگیریها در تصمیم دادن آن مشارکت

تواند بهبود جو سازمانی نیز می .ها افزایش یابد متعهد شوند و به این وسیله تعهد سازمانی آن

بنابراین، مدیران باید با شناخت کامل جو . ی بهبود تعهد سازمانی باشداستراتژی ارزشمندی برا

در این تحقیق نقش  .سازمانی و عوامل آن، برای باالبردن تعهد سازمانی کارکنان خود تالش کنند

سازمانی مورد توجه قرار گرفت، بنابراین، به  -ایای بر تضاد حرفهتعهد سازمانی و حرفه

سازمانی مورد توجه و  -ایشود عوامل احتمالی اثرگذار بر تضاد حرفهمی پژوهشگران آتی پیشنهاد

تواند سازمانی بین مشاغل مختلف می -ایهمچنین، بررسی و مقایسة تضاد حرفه. تحقیق قرار گیرد

شود این مهم در تحقیقات آتی مد نظر بنابراین، پیشنهاد می. موضوعی برای تحقیقات آتی باشد

سازمانی نیز قابل بررسی -ایایت، باید گفت دیگر پیامدهای احتمالی تضاد حرفهقرار گیرد و در نه

 .است
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