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ارتباط سبکهای رهبری ،تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران
(مطالعه موردی :بیمارستان شهید صدوقی یزد)
سید محسن عالمه* :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان،
ایران.
علی چیت ساز :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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سید محمد یونسی فر :مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
چكیده :رضایت شغلی تحت تاًثیر عوامل زیادی است .از مهمترین عوامل تاًثیرگذار بر رضایت شغلی
سبک رهبری و تعهد سازمانی میباشد .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی
با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهیدصدوقییزد انجام شد .این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد میباشد .در کل  041نفر به روش
تصادفی ساده انتخاب شدند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامههای رهبری چند عاملی ،تعهد
سازمانی و رضایت شغلی انجام شد .دادهها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار
 SPSSتحلیل شد .یافته نشان میدهد که سبک رهبری تحول آفرین ( P > 1/110و  ) r = 1/4رهبری
تبادلی (  P > 1/110و  ) r = 1/22تعهد عاطفی (  P > 1/110و  ) r = 1/23تعهد مستمر( P > 1/110
و  ) r = 1/22تعهد هنجاری (  P > 1/110و  ) r = 1/07با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد ،در
مدل پیشبین سبک رهبری تحول آفرین ،تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی توانستند بیشترین نقش در
پیشبینی رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرها داشته باشند .نتایج بیانگر آن است که سبک رهبری تحول
آفرین ،تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی مهمترین پیشبینی کنندههای رضایت شغلی بودند بنابراین
به مدیران پیشنهاد میشود تا به نتایج متغیرهای تاًثیرگذار توجه کرده و براساس آنها برنامههایی برای
بهبود رضایت شغلی پرستاران طراحی کنند.
واژگان کلیدي :رضایت شغلی ،سبک رهبری ،تعهد سازمانی.
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مقدمه
بدون شک تمامی سازمانها به دنبال دستیابی به
کیفیت مطلوب هستند ،اما این امر در سازمانهای
خدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این
میان بیمارستانها نیز به عنوان یکی از مراکز خدماتی
که رابطه بسیار نزدیکی با مشتریان خویش دارند از این
امر مستثنی نیستند (قلی زاده و همکاران.)2101 ،
در واقع سازمانهای خدماتی منابع اصلی مزیت رقابتی،
کیفیت خدمات و نیروی انسانی ارائه دهنده آن خدمت
میباشد .ارائه کیفیت خدمات مناسب یکی از
استراتژیهای اساسی برای بقا سازمان میباشد.
فعالیتهای کارکنان در سازمانهای خدماتی با
مشتریان سازمان در ارتباط است .این فعالیتها عامل
حیاتی در توسعه روابط مؤثر با مشتری میباشند.
بنابراین رضایت شغلی کارکنان در این زمینه حائز
اهمیت میباشند چرا که در نهایت افراد برای ارائه
خدمات با کیفیتی که مطابق انتظار مشتری باشد،
مسؤولیت دارند (نکویی مقدم و همکاران.)2102 ،
رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست که
افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند ،رضایت شغلی
یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است; عاملی که
موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی
میگردد .رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و
لوازم یک شغل ،شرایطی که درآن کارانجام میگیرد و
پاداشی که برای آن دریافت میشود (ستین و همکاران،
.)2102
سبک رهبری یکی از عوامل مؤثر بر خالقیت ،انگیزش،
افزایش رضایت شغلی و کارآیی و بهرهوری سازمان
است .لذا شناسایی و بررسی سبکهای مختلف رهبری
و موارد کاربرد آن ضروری و شناخت آنها حائز اهمیت
است (الک و همکاران.)2114 ،
یکی از جدیدترین تقسیم بندی های سبک رهبری بر
اساس نظریه های شخصیتی ،سبک های تحول آفرین،
تبادلی و عدم مداخله است (دنیس و همکاران.)2112 ،
مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین و تبادلی از سوی بِرنـز
 0791ارائه شد و در تحقیقات بعدی از سوی بس و
آلیو تکمیل گردید .برنز بیان داشت کـه رهبـران
تحـول آفـر ین نیازهـای اساسی پیروان (همانند نیاز
به خود شکوفایی از دید مـازلو) را مخاطـب قـرار داده
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و آنـان را بـه سطﺢ باالتری از انگیزش سوق میدهند.
بِرنـز مـشخﺺ کرد که رهبران تحول آفرین صاحب
بینش هستند و دیگران را برای انجام دادن کارهای
استثنایی به چالش و تالش وا میدارند .وی در ادامه
بحﺚ خود بیان نمود که :تنها رهبران تحـول آفـرین
هستند که به ترسیم مسیرهای ضروری برای
سازمانهای جدید قـادر هـستند؛ زیرا آنهـا منـشأ
تغییرات هستند ،بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف
کامل دارند و بر موج تغییرات سـوارند .از نظر بِرنز
رهبری تحول آفرین از سوی هر کـس بـا هـر موقعیت
در سـازمان قابل پیاده شدن است (کوشینگ،
 .)2112منظور از رهبری عدم مداخلهگر عدم حضور
رهبر یا اجتناب از رهبری کردن است که در واقع در
طیف رهبری ،غیر فعالترین نوع رهبری به شمار
میآید .در مقابل رهبری مبادلهای ،حالت عدم مداخله
گری ،حالتی کامالً غیر مبادلهای و بی تفاوت را نمایان
میکند و رهبر از تصمیمگیری خودداری و مسؤولیتها
را واگذار میکند (کوشینگ.)2112 ،
پژوهشهایی در زمینه ارتباط سبکهای رهبری و
رضایت شغلی انجام شده است .به طور خالصه
پژوهشها نشان دادهاند که سبک رهبری تحول آفرین
و تبادلی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار و
سبک رهبری عدم مداخله با رضایت شغلی رابطه
معناداری نداشت(اختری شجاعی و همکاران)2112 ،
هم در پژوهش خود به بررسی رابطه سـبک رهبـری
مدیران بر اساس نظریﺔ لیکرت (سـبک رهبـری
اســـتبدادی دســـتوری ،ســـبک اســـتبدادی
خیرخواهانـــه ،ســـبک مشـــاورهای و ســـبک
مشارکتی -گروهی) با رضایت شغلی پرسـتاران
پرداختهاند .بر اساس یافتههـای این پـژوهش ،بین
سبک رهبری و رضایت شغلی رابطﺔ معنیدار وجود
داشته است و مدیرانی کـه کارکنـان خود را در
تصمیمات مربوط به امـورات خـود مشارکت میداده
اند و یا اینکه محیط مشاورهای ایجــاد کــرده بودنــد
میزان رضــایت شــغلی پرستارانشـان بیشتر بـوده
اسـت (اختری شجاعی و همکاران.)2112 ،
در پژوهشی کــه بــه بررسی رابطــﺔ سبک رهبری
(تحولگـرا و عمـلگـرا ) مسـؤوالن تربیت بدنی و
رضایت شغلی معلمـان ورزش پرداختهاند ،بین سبک
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رهبری و رضایت شغلی رابطـﺔ معنـیداری مشـاهده
کـردهانــد (احسانی و حــاج هاشمی.)2112 ،
در پژوهشی با عنوان رابطه سبک رهبری)تحول
آفرین ،تبادلی و عدم مداخله) مدیران و رضایت شغلی
تکنسین های فوریت های پزشکی در شهرستان
اصفهان به این نتیجه رسیدند که سبکهای رهبری
تحول آفرین و تبادلی با رضایت شغلی رابطه مثبت و
معنادار و سبک رهبری عدم مداخلهگر با رضایت شغلی
رابطه معناداری نداشت (قربانیان و همکاران.)2101 ،
یکی دیگر از عواملی که میتواند رضایت شغلی را
پیشبینی کند ،تعهد سازمانی است .تعهد سازمانی
تاًثیر بسزایی بر عملکرد سازمان دارد کارکنان زمانی
عملکرد فوق العادهای خواهند داشت کـهاحساس
کننـد کـار متعلق به خود آنهاست و تعلق روانی
نسبت به سازمان داشته باشند و یا هویت خـود را بـه
سازمان نسبت دهند .به عبارت بهتر ،دارای تعهد
سازمانی باالیی باشند (کریمزاده.)2111 ،
تعهد حالتی درونی است که نوعی تمایل ،نیاز و الزام
جهت اشتغال در یک سازمان فراهم میآورد .تعهد
سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و
تعهد هنجاری است .تعهد عاطفی شامل وابستگی
عاطفی افراد به تعیین هویت در سازمان و درگیر شدن
در فعالیتهای سازمان با داشتن احساس مثبت است.
افراد با تعهد عاطفی قوی در سازمان باقی میمانند،
چون آنها میخواهند که در سازمان بمانند .تعهد
مستمر شامل تعهدی است که مبتنی بر ارزش نهادن
به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم
میشود .در این بعد از تعهد کارکنان در سازمان
میمانند ،چون نیاز دارند که بمانند و دارای وفاداری
باال در سازمان هستند .تعهد هنجاری شامل احساسات
افراد مبتنی بر ضرورت ماندن در سازمان است و
کارکنان با تعهد هنجاری قوی احساس تکلیف به باقی
ماندن در سازمان به عنوان یک عضو سازمان میکنند
(آلن.)2112 ،
پژوهشهایی در زمینه ارتباط تعهد سازمانی و رضایت
شغلی انجام شده است .برای مثال در مقالهای با عنوان
مقایسه میزان رضایت شغلی و کارایی کارکنان و
مدیران غیر هیأت علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان،
متغیرهای مؤثر بر کارایی کارکنان دانشگاه مورد
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بررسی قرار گرفت .نتایج بررسیها نشان داد که مثبت
بودن نظرات مدیران و افزایش کارایی آنها نسبت به
سایرین ،ناشی از مشارکت عمومی آنان در
برنامهریزیهای اجرایی دانشگاه میباشد و چنانﭽه
امکان مشارکت برای سایر کارکنان نیز میسر گردد
میزان رضایت و کارایی افزایش خواهد یافت .از
جنبههایی مطلوبیت رضایت شغلی روی رفتار اثر
میگذارد .این رفتار نیز روی کارکرد سازمان تأثیر
میگذارد .بهرهوری ،غیبت و ترک خدمت تحت تأثیر
رضایت شغلی قرار دارند (ادریسی و رئیسی.)2110 ،
پژوهش دیگر با عنوان تعهد سازمانی در بین معلمان
انجام شد که نشان داد تعهد سازمانی در بین مراکز
آموزشی در سطﺢ باالیی قرار دارد و این امر موجب
رضایت شغلی میشود (بورلی.)2110 ،
به طور خالصه پژوهشها نشان دادهاند که تعهد
سازمانی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارند.
با توجه به مطالعه پیشینهی پژوهش متغیرهای مذکور
مهمترین متغیرهایی بودند که بیشترین ارتباط را با
رضایت شغلی داشتند ،لذا با مشخﺺ کردن مؤثرترین
متغیرها در رضایت شغلی پرستاران میتوان این
امیدواری را داشت که این قشر زحمتکش که مسؤول
حفظ و ارتقای سالمت بیماران هستند ،مسؤولیتهای
محول شده به آنها را با دقت بیشتری انجام دهند،
عملکرد خود را بهبود ببخشند ،به سالمت بیماران
کمک کنند و تحولی در سیستمهای بهداشتی ایجاد
کنند .بنابراین با توجه به نقش و اهمیت رضایت شغلی
پرستاران هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط
سبکهای رهبری ،تعهد سازمانی با رضایت شغلی
پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد است.

مواد و روشها
طرح پژوهش در این مطالعه توصـــیفی_تحلیلی از
نوع مقطعی میباشــد .جامعه آماری این پژوهش همه
پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد بودند .جامعه
آماری این پژوهش  211نفر بود که بر اســـاس جدول
مورگان  041نفر به روش نمونه گیری ت صادفی ساده
استفاده شد (تباخنیک.)2119 ،
برای جمعآوری دادهها از سه پر س شنامه ا ستفاده شد
برای اندازهگیری سبکهای رهبری از پرسشنامه چند
عاملی رهبری باس و آولیو که دارای سه بعد رهبری
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تحول آفرین ،رهبری ت بادلی و رهبری عدم مداخ له
ا ست ،ا ستفاده شد .این ابزار دارای  23گویه ا ست که
با اســـتفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از یک تا
پنج نمرهگذاری میشــود .نمره ابعاد با جمع کردن
نمره گویه های ســـازنده هر بعد و میانگین گرفتن از
آنها به د ست میآید .بنابراین در هر بعد حداقل نمره
آزمودنی یــک و حــداکثر نمره آن پنج خواهــد بود.
پایایی پر س شنامه را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد
رهبری تحول آفرین  ،./12رهبری تبــادلی  ،./12و
رهبری عدم مداخله  ./13به دست آمد (آکار.)2102 ،
برای اندازه گیری تعهد ســازمانی از پرســشــنامه تعهد
سـازمانی آلن و میر که دارای ســه بعد تعهد عاطفی،
تعهد مستمر و تعهد هنجاری است ،استفاده شد .این
ابزار دارای  01گویه است که با استفاده از مقیاس پنج
درجهای لیکرت از یک تا پنج نمره گذاری میشـــود.
ب نابراین نمره اب عاد با جمع کردن نمره گو یه های
ســازنده آن هر بعد و میانگین گرفتن از آنها به دســت
میآید .بنابراین در هر بعد حداقل نمره آزمودنی یک
و حداکثر نمره آن پنج خواهد بود ،پایایی پر س شنامه
را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد تعهد عاطفی ،./12
تعهد م ستمر  ./91و تعهد هنجاری  ./12به د ست آمد
(آلی و میر.)0779 ،
برای اندازه گیری رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت
شغلی دنت و همکاران که بر ا ساس نظر هرزبرگ
ساخته شده ا ست ،ا ستفاده شد .این ابزار دارای 92
گویه ) 23گویه رضایت شغلی و  23گویه نارضایتی
شغلی) ا ست که با ا ستفاده از مقیاس هفت درجهای
لیکرت از یک تا هفت نمره گذاری میشـــود .در این
پژوهش برای ارزیابی رضـــایت شـــغلی از  23گویه
رضایت شغلی استفاده شد .نمره کل ر ضایت شغلی با
جمع کردن نمره گو یه های آن و م یانگین گرفتن از
آنها به دست آمد (محسنی و همکاران.)2102 ،
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
یعنی شـــاخﺺهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای
توصیف توزیع متغیرها و از ضریب همبستگی پیرسون
و رگرسیون گام به گام برای آزمون فرضه ـای آماری
استفـــاده شد .همﭽنین دادههـــا در سطﺢ  1/12و با
استفاده از نرم افزار  spssتحلیل شدند.

ارتباط سبک هاي رهبري...

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا به بررسی
متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شد که در جدول
شماره  0قابل مشاهده است و برای بررسی روابط میـان
متغیـرها از جـدول ضـرایب همبستگی پیرسون
استفاده شد که در جدول  2گزارش شده است.
یافتههای جدول  2نشان داد که سبک رهبری تحول
آفرین (  P > 0/000و  ،) r = 0/4سبک رهبری تبادلی
(  P > 0/000و ، ) r = 0/23تعهد عاطفی ( P > 0/000
و  ، ) r = 0/23تعهد مستمر (  P > 0/000و r = 0/33
) و تعهد هنجاری (  P > 0/000و  ) r = 0/01با رضایت
شغلی رابطه مثبت و معنـادار داشتند .به عبـارت دیگـر
بـا افـزایش هـر یک از متغیرهای سبک رهبری تحول
آفرین ،سبک رهبری تبادلی ،تعهد عاطفی ،تعهد
مستمر و تعهد هنجاری ،رضایت شغلی پرستاران
افزایش مییابد .سبک رهبری عدم مداخله با رضایت
شغلی رابطه معناداری نداشت .سایر متغیرها رابطه
معناداری نداشتند .همﭽنین میانگین و انحراف
استاندارد متغیرها در جدول  2قابل مشاهده است .
یافتههای جدول  2نشان میدهد که نخست سبک
تحول آفرین بیشترین نقش را در پیش بینی رضایت
شغلی داشته است .ضریب همبستگی این متغیر با
رضایت شغلی  1/4بوده است .بعد از سبک تحول آفرین
 ،تعهد عاطفی با ضریب همبستگی  1/23بیشترین
نقش را در رضایت شغلی پرستاران داشته است.
سومین متغیری که در رضایت شغلی نقش داشته
است ،سبک تبادلی بوده است که دارای ضریب
همبستگی  1/22با رضایت شغلی دارد .در نهایت این
سه متغیر سبک تحول آفرین ،تعهد عاطفی و سبک
تبادلی توانستهاند بیشترین پیش بینی در رضایت
شعلی پرستاران داشته باشند.
همﭽنین با توجه به ضرایب رگرسیون سبک تحول
آفرین با بتای استاندارد معادل  1/42بیشترین سهم را
در پیش بینی تغییرهای رضایت شغلی دارد ،سپس
تعهد عاطفی با بتای استاندارد  1/21نقش مثبت و
مؤثری در پیش بینی رضایت شغلی دارد و پس از آن
سبک تبادلی با بتای استاندارد  1/27نقش مؤثری در
رضایت شغلی دارد.
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جدول  : 1توزیع فراوانی متغیر جمعیت شناختی جنسیت و سن در نمونه
فراوانی داده ها

درصد فراوانی

زن

59

76/59

جنسیت
مرد

59

23/59

 33-23سال

55

73

 23-53سال

57

23/5

 53-93سال

6

9

بیشتر از  93سال

2

3/3

جدول  :2میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب همبستگی و پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

M

SD

1

سبک تحول آفرین

2/5

3/59

5

سبک تبادلی

2/53

3/55

3/75

5

سبک عدم مداخله

3/39

/67

-3/25

-3/36

5

تعهد عاطفی

2/55

3/65

3/2

3/95

3/35

5

تعهد مستمر

2/33

3/57

3/53

3/55

3/56

3/36

5

تعهد هنجاری

2/57

3/53

3/25

3/55

3/52

3/33

3/65

5

رضایت شغلی

5/59

5/57

3/5

3/23

3/35

3/27

3/33

3/55

2

3

4

5

7

6

5

جدول  :3خالصه تحلیل رگرسیون با مدل گام به گام رضایت شغلی پرستاران
ضرایب رگرسیون

متغیر پیش بین

R2

سبک تحول آفرین

3/353

5/55

تعهد عاطفی

3/295

3/63

سبک تبادلی

3/553

3/73

T

P
3/335
3/335
3/332

غیر استانداردB

انحراف استاندارد

استاندارد Beta

3/553

3/59

6/9252

3/535

3/25

7/253

3/25

3/35

5/755

بحث و نتیجهگیري
یکی از مسائل اساسی در سازمانها ،مدیریت منابع
انسانی است .هدف از مدیریت منابع انسانی ،افزایش
اثربخشی سازمان ،افزایش بهرهوری کارکنان و گروهها
و کسب سطﺢ باالتری از مهارت ،شایستگی و افزایش
تعهد و انگیزه در کارکنان است .استفاده از سبک
رهبری مناسب باعﺚ افزایش تعهد و رضایت شغلی در
کارکنان میشود .این پژوهش به بررسی ارتباط
سبکهای رهبری ،تعهد سازمانی با رضایت شغلی
پرداخته است .سبک رهبری تحول آفرین ،سبک
رهبری تبادلی ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد
هنجاری با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار
داشتند .همﭽنین نتایج مدل گام به گام نشان دهنده
آن است که سبک تحول آفرین بیشترین سهم را در

پیش بینی تغییر رضایت شغلی دارد ،سپس تعهد
عاطفی نقش مثبت و مؤثری در پیش بینی رضایت
شغلی دارد و پس از آن سبک تبادلی نقش مؤثری در
رضایت شغلی دارد.
نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشهای پیشین
همسو است .برای مثال؛ در پژوهشی که پیالی و
همکارانش در سال  2114با عنوان بررسی رابطه میان
رهبری تحول آفرین ،کفایت نفس ،انسجام گروهی،
تعهد و عملکرد بر روی  212نفر از کارکنان آتش نشانی
انجام پـذیرفت و نـشان داد که در گروههای کاری،
فرآیند رهبری تحول آفرین ضـمن تـأثیرگـذاری بـر
کفایـت نفـس و انسجام گروهی ،موجب افزایش تعهد
و بهبود عملکرد پیروان خواهد شد (پیالی و همکاران،
.)2114
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و همﭽنین در مطالعاتی که دادگر و همکارانش در سال
 0274با عنوان ارتباط سبکهای رهبری ،تعهد
سازمانی و شادکامی با رضایت شغلی در بیمارستانهای
 02خرداد و شهید مفتﺢ شهرستان ورامین انجام دادند
نتایج نشان داد ،سبک رهبری تحول آفرین ،سبک
رهبری تبادلی ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد
هنجاری و شادکامی با رضایت شغلی رابطه مثبت و
معنادار داشتند (دادگر و همکاران.)2102 ،
در تبیین معنادار بودن سبک رهبری تحول آفرین
میتوان گفت که سرپرستارانی که چنین سبکی دارند
از یک سو به پرستاران خود آزادی و اختیار میدهند و
از سوی دیگر به طور غیر مستقیم بر آنها نظارت دارند
و به افکار و عقاید آنان احترام میگذارند و باعﺚ تقویت
روحیه آنان میشوند و به دلیل این امور از سوی
پرستاران خود مورد تایید قرار میگیرند که در نهایت
این امر هم باعﺚ افزایش رضایت سرپرستاران از کار
خودشان میشود و هم باعﺚ افزایش رضایت شغلی
پرستاران میشود .در تبیین معنادار بودن سبک
رهبری تبادلی میتوان گفت سرپرستارانی که سبک
رهبری تبادلی دارند ،احساس میکنند که در رسیدن
به اهداف و ارزشهای سازمان تاًثیر بسزایی دارند ،یعنی
احساس سهیم بودن در تحقق اهداف واالی سازمان
میکنند و این احساس را به پرستاران زیردست خود
نیز منتقل میکنند که این امر باعﺚ میشود که فرد
در سازمان یک عنصر مؤثر و سودمند باشد و در نهایت
باعﺚ افزایش رضایت شغلی آنان میشود .در تبیین
دیگر میتوان گفت :افراد دارای سبک رهبری تبادلی با
اینکه زیردستان را کنترل میکنند اما تا حدودی
نیازهای آنها را برآورده میسازند که این امر تا
حدودی باعﺚ جلب اعتماد دیگران میشود  .بنابراین
این ویژگیها باعﺚ افزایش رضایت شغلی میشود.
بنابراین با توجه به ارتباط معنادار تعهد سازمانی و
سبک رهبری با رضایت شغلی پیشنهاد میشود
برنامهریزان و دست اندرکاران برای ارتقای رضایت
شغلی الزمی است که شرایط کاری را طوری فراهم
کنند که افراد شیفته کار شده و آن را ارزشمند تلقی
کنند و عالوه بر آن الزام است به ارتباطهای انسانی در
سازمان اهمیت خاصی داده و روابط همکاری میان
اعضا را دوستانه ،خوشایند ،خالقانه ،برانگیزاننده و توأم
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با اعتماد به نفس و احساس مسؤولیت سازند .عالوه بر
آن با توجه یافتههای پژوهش حاضر سبک رهبری
تبادلی ،تعهد عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین
مهمترین پیش بینیکنندههای رضایت شغلی بودند.
بنابراین مدیران ،برنامه ریزان ،درمانگران و مشاوران به
نشانههای متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس
آنها برنامههایی را برای بهبود رضایت شغلی پرستاران
طراحی کنند .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد ذیل
ارائه میشود:
 .0درباره باورها و ارزشهای اساسی خود با کارمندان
صحبت نمایند
 .2در هنگام حل مشکلها دیدگاهها و جوانب
مختلف را در نظر بگیرند.
 .2درباره آینده و کارهایی که باید انجام شود ،خوش
بینانه و با جدیّت و شوق صحبت کنند.
 .4بر لزوم داشتن یک حس قوی درباره هدف تأکید
داشته باشند.
 .2برای راهنمایی و آموزش کارکنان خود وقت الزم
را اختصاص دهند.
 .3از کارمندان بخواهند تا مشکالت را از زوایای
مختلف مورد بررسی قرار دهند.
 .9بایستی به کارمندان خود کمک کنند تا
تواناییهایشان را بسط و توسعه دهند.
 .1به کارمندان خود راههای جدید نگرش به
چگونگی انجام کار را نشان دهند.
 .7بر اهمیتِ داشتن حس همکاری گروهی دربارۀ
مأموریت سازمان تأکید کنند.
 .01هر یک از کارکنان را به عنـوان کـسی کـه
دارای نیازهـا ،توانـاییهـا و خالقیـتهـای متفاوت
از دیگران است ،در نظر بگیرند و عالوه بر این که با
آنها به عنوان عضوی از سازمان رفتار میکنند به
عنوان یک شخﺺ نیز احترام قائل شوند.
 .00وقتی کارکنان به خواستهها و اهدافشان
میرسند ،از این اقدام آنها احساس رضـایت و آنان
را مورد تشویق قرار دهند.
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The Relationship between Leadership Styles and Organizational
Commitment with Job Satisfaction in Nurses
(Case Study: Shahid Sadoghi hospitals in Yazd)
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Abstract: Job satisfaction has been affected by many factors. The most important
factors affecting on job satisfaction are leadership styles and organizational
commitment. The aim of present study was to examine the relationship of
leadership styles and organizational commitment with job satisfaction among
nurses. This research was descriptive–analysis study. The statistical population
was all nurses of Shahid Sadoghi hospitals in yazd; totally 140 students nurse were
selected through simple random sampling. Data collection using questionnaires
included multiple leadership, organizational commitment and job satisfaction.
Then, data was analyzed using Pearson correlation, stepwise regression and SPSS.
The research findings showed that leadership style (r=0.4 & p<0.001),
transactional leadership (r=0.32& p<0.001), affective commitment (r=0.36 &
p<0.001), continuance commitment (r=0.22 & p<0.001), normative commitment
(r=0.19 & p<0.005) had a significantly positive relationship with job satisfaction.
In a predictor model, transactional leadership style, affective commitment and
transformational leadership could demonstrate greatest role in forecast job
satisfaction rather than other variables. The results indicated that transactional
leadership, affective commitment and transformational leadership were regarded
as the most important predictors of job satisfaction. Therefore, managers,
programmers and counselor would be recommended to consider the results of
influence variables of present research and to design programs to improve nurses’
job satisfaction.
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