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مطالعه  کیپرستاران:  یتعهد سازمان ینیبشیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ 

 یمورد

 5یحضرت مهیحک ،4،3یمهنا غالم ،*2یززول یحیعاطفه ذب ،1یالدن فت

 41/41/59 :دریافت مقاله              44/3/56 :شدهصالح دریافت مقاله ا             41/3/56 :پذیرش مقاله 

 
  دهچکی

 

 شیآناان، موباا افا ا    یکه ارتقا باشندیپرستاران م تیاز عوامل مهم در فعال یو هوش فرهنگ یشغل یتمندیرضا ،یتعهد سازمان :مقدمه

بینای  در پیش یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ یمطالعه با هدف بررس نیخدمات مراقبت خواهد شد. ا تیفیک یسازمان و ارتقا یوربهره
 انجام شد. مارستانیب یدر درمانکا یتعهد سازمان

منتخاا کاه باه روش     مارساتان ینفار از پرساتاران ب   141 یباود کاه بار رو    یلیتحل -یفیتوص یاپژوهش حاضر، مطالعه :بررسی روش

 5) ینال(، تعهد ساازما ؤس 12) یهوش فرهنگ ها شامل سه پرسشنامهداده یانتخاب شده بودند، انجام شد. اب ار گردآور یتصادف یریگنمونه
 ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ ایضر رینظ یلیتحل یآمار یهاها با استفاده از آزمونداده لیحلال( بود. تؤس 3) یشغل یتمندیال( و رضاؤس

 .شدند لیوارد و تحل 12نسخه  SPSS یآمار اف ارنرمها در انجام شد. داده

باا   یشاغل  یتمندیو رضاا  یهوش فرهنگ نیده سال بود. ب ریرستاران، زپ %1/63 یزن و سابقه کار یموردبررسپرستاران  %1/33 ها:یافته

از  %36 توانناد یما  یشاغل  یتمندیو رضاا  ینشان داد که هوش فرهنگ جی(. نتا>29/2P) وبود داشت یمعنادار یرابطه آمار ،یتعهد سازمان
 .ندینما ینیبشیرا پ یتعهد سازمان انسیوار

 تیا فیک یبهت ارتقاا  یتیریو مد یآموزش یهای یربرنامهمسئله در  نیباشد به ایالعه، الزم ممط جیبا توبه به نتا :یریگجهیو نت بحث

 توبه شود. مارانیپرسنل و ب یتمندیرضا شیو اف ا یخدمات درمان
 

 پرستاران ،یتعهد سازمان ،یشغل یتمندیرضا ،یهوش فرهنگ :یدیکل واژگان
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 .78-38(: 6)9؛ 6931 سالمت محور هایمجله پژوهش. یمطالعه مورد
 

 .، ایرانتهران ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه آموزش پزشک ار،ی. استاد6

 تهران، ایران. ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یآموزش پزشک قاتیمرکز تحق، رانیا یدانشکده پزشک ،یتخصص یدکترا ی. دانشجو2

 .رانیا ،یسار ،یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد یکارشناس یدانشجو. 9

 .رانیا ،یمازندران، سار یقلب و عروق، دانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق ،کارشناس. 4

 .رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یتخصص یدکترا یدانشجو. 5

 ی، گروه آموزش پزشک2طبقه  ران،یا یتهران، دانشگاه علوم پزشک ل:ئونویسنده مس *

                         Email: zabihi1823@gmail.com                                      22677122128 :تلفن

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 مقاله پژوهشی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 11

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-161-fa.html


 

 1931بهار / 1   / شمارهسوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی  77

  و همکاران یالدن فت

 

 یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ

 مقدمه

رفتار سازمانی به عنوان يک    اتیتعهد سازمانی در ادب

قرار گرفته اسک.  توهکه بکه     عیوس موردمطالعه ر،یمتغ

آن بر وفاداري افراد نسب. بکه   ریثأاين عامل ناشی از ت

توسککك راررنککان، اهککداس سککازمان  رشيسککازمان،  کک 

 زش،یککمانکدگاري افککراد در سککازمان، رابطکه آن بککا ان   

و  Porter(  1) باشدخدم. می رضاي. شغلی و ترک

 .يک هو نیکی تع یرا درهه سکن  یعهد سازمانت همکاران

 فيککفککرد بککا سککازمان و ماککارر. او در سککازمان تعر

تعهد سازمانی يک  ن کرش و    ی(  به عبارت2) اندررده

دهنده تمايکل، نیکاز و   ي  حال. روانی اس. ره ناان

باشکد و  یالزام هه. ادامه فعالی. در ي  سکازمان مک  

و خواس. قلبی فرد براي ادامه خکدم.   هيل، عالقتما

 ی(  در تعهکد سکازمان  4) دهکد یدر سازمان را ناان مک 

بر عملکرد سازمان داشکته   يراررنان آثار بالقوه و هد

 یبخاک اثکر  يبکرا  یمهمک  رننکده يیاک و یتوانند  یو م

سککازمان  يگککرفتن آن بککرا دهيککسککازمان باشککند و ناد

(  3) دارد بالرا به دن ياديز يهانهياس. و هز بارانيز

هککا ههکک. توسککعه امککروزه سککازمان  ککريد یانیککبککه ب

خود  یو اثربخا يورعملکرد و بهره يارتقا ،یسازمان

 ( 5) باشندیراررنان توانمند و متعهد م ازمندین

ناکان داده اسک. رکه تعهکد سکازمانی بکا        قاتیتحق  

رضاي. شکغلی و عملککرد شکغلی     لیاز قب امدهايیی 

تعهکد سکازمانی و    ی(  بکه عبکارت  1) اردرابطه مثبک. د 

عامکل مهکد در  یاک ويی و درک    رضاي. شکغلی دو  

رفتار سازمانی هستند ره بررسی آن بکه سر رسکتان در   

همچنکین  (  6) رندماکالت بالقوه رم  می یشناساي

رکه   یرا وارنش راررنان در برابر نقاک  یشغل .يرضا

 دون  بک (7) انکد تعريف رکرده  رنند،یم فايدر رارشان ا

راررنکان و   یشکغل  يخاکنود  زانیک م يریگش  اندازه

 ايک ثر در رکاهش  ؤنقکا  ضکعف و قکدرت مک     یبررس

راررنان، سازمان را در ارائه خدمات  يخانود شيافزا

 (  3) ردرم  خواهد ر يورارتقاء بهره تاًيبهتر و نها

ثر بودن در اين دنیاي بکدون مکرز،   ؤبراي م نیهمچن  

هککا و بککا فرهنکک  اعضککاي سککازمان بايککد خککود را   

هاي مغاير و متفاوت با نوع موهود در سازمان سیستد

 لهیانسان بکه وسک   يها.ی(  در واقع فعال4) وفق دهند

 و تحک.  شودیاو محدود م یکيزیو ف یاهتماع كیمح

در ارتبکا  بکا    ،( و انسکان 8) ردیک گیآن شکل مک  ریثأت

توانکد شکناخ. و   هکا و اشکیاء مکی   ههان، ساير انسکان 

آداب و سنن و ال وهاي  ،اخالق و تمايالت اعتقادات،

 نيبنکابرا  ؛(9) رفتاري خود را مورد تأيیکد قکرار دهکد   

و  باشکد یو تحکول مک   رییک در حکال تغ  اهیفرهن  هم

ها، خکالق و محکافد دائکد فرهنک  هسکتند  در      انسان

و  ی رسکنل بهداشکت   نیخوب ب ا حوزه سالم.، ارتب

هسکتند، بکه   آنکان   یاصل انيره ماتر مارانیبا ب یدرمان

از  یفککیو ط باشککدیدرک و فهککد متقابککل وابسککته مکک 

درک  نيک مکانع ا  ايک فارتورها به عنکوان رمک  رننکده    

 يهکا مهکارت  انیدر م لیدل ني(  به ا11) متقابل هستند

از  يمستمر با افکراد  قیتطب يیعصر، توانا نيا ازینمورد

 نیارتباطکات بک   اداره يیمختلکف و توانکا   يهافرهن 

(  هکوش فرهن کی   11اس. ) .یبا اهم اریبس یفرهن 

دامنه هديدي از هوش اس. رکه ارتبکا  بسکیاري بکا     

هکوش يککی از    ني(  ا4) هاي راري متنوع داردمحیك

رککاراترين ابزارهککا بککراي انرککام اثککربخش و ککايف در 

رککار  یککرويهککاي داراي تنککوع و نککاهم ون ن محککیك

اي توانکايی و مهکارت ويک ه    ،یباشد  هوش فرهن می

دهککد تککا در فککرد ايککن امکککان را مککی  اسکک. رککه بککه

ور اثکربخش بکه   چند فرهن ی بتواند به طهاي موقعی.

هوش فرهن کی   Peterson  (12) دانرام و یفه بپرداز

هکا در  هکا و توانکايی  رکارگیري مهکارت  ه را استعداد بک 

 ( 14) رندهاي مختلف تعريف میمحیك
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                                                                                                                       و همکاران یالدن فت
 یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ

 

ره در  شودیدر نظر گرفتن مطالب فوق ماخص م با

راور توهه به هر سه بعد و  یو بهداشت یمانمرارز در

 دی  تباشدیم .یحائز اهم اریبس  ريکديها با رابطه آن

با  يضمن روابك رار یارائه رننده خدم. درمان

 هايو فرهن  هانهیزم يدارا مارانیبا ب  ر،يکدي

ره مراقب.  یهن ام و( 13) رو هستندهمختلف روب

ارائه  ماریب يها و باورهابر اساس ارزش یفرهن 

و  یاز دستورات درمان ماریب يروی  زانیشود، م

 یفرهن  یست يو رمبود شا ابديیم شيافزا یمراقبت

در راررنان شاغل در بخش سالم. ممکن اس. منرر 

قدرت  بیترت ني(  به ا15) شود مارانیب یتيبه نارضا

عملکرد را ارتقاء  ،یهوش فرهن  ریبه متغ دنیبخا

(  هوش 16) رندیم نیان را تضمسازم يیايداده و  و

تواند ینوع مکمل هوش اس. ره م  ي یفرهن 

در فائق آمدن با تنوع و رار رردن در  يرير  ییتغ

( و سطح 17) رند فیرا توص ديهد یفرهن  كيشرا

(  18) ثر باشدؤم یفرهن  يتواند بر سازگاریآن م

 نیو همکاران ناان داد ره ب يعبد طالعهم جينتا

 رستاران رابطه مثب.  یو عملکرد شغل یهوش فرهن 

 یوهود دارد و هر اندازه ره هوش فرهن  يو معنادار

 زیآنان ن یعملکرد شغل زانی رستاران باالتر باشد م

 انی( قره سفلو به دنبال   وهش خود ب19اس. ) اتریب

و  یشناخت ی هوش فرهن ،یهوش فرهن  نیررد ره ب

ن رابطه با عملکرد راررنا یزشیان  یهوش فرهن 

 (  21) دس. آمده ب يمثب. و معنادار

 يهاو اساس نظام هي ا یانسان يروین  ريد يسو از  

( و 6) دهندیم لیرا تاک یو درمان یبهداشت

راررنان شاغل در بخش سالم. و  یشغل يتمنديرضا

بر عملکرد سازمان  یتعهد آنان به سازمان، اثرات مهم

نسب. به سازمان   ي يبرتر يهادارد  از شاخص

 باشدیم تعهدوفادار و م یانسان يروین  ر،يسازمان د

هايی ره افراد آن مبتال به اهمال راري و (  سازمان1)

باشند، خست ی، ناامیدي، ترک عدم رضاي. شغلی می

رار، غیب. از رار و عدم موفقی. و ماکالت هسمی 

و روحی از وي گی راررنان آنان و عدم تحول، اف. 

هاي سازمانی آنان خواهد ی از وي گیعملکرد و رارآي

 رهینت نيفرد و محروب روش به ا نش(  دا21) بود

راررنان  يیبر رارا یشغل .يره رضا افتنديدس. 

 یره با باال رفتن تعهد سازمان يگ ارد به طوریم ریثأت

 شيراررنان سازمان افزا يیرارا یشغل .يو رضا

و همکاران در  یروح ه(  مطالع22) ابديیم

 زیگلستان ن یدانا اه علوم  زشک هايمارستانبی

و تعهد  یشغل .يرضا نیاز آن بود ره ب یحار

 شودیمااهده م یمیدار مستقیارتبا  معن یسازمان

 یتعهد سازمان .یشناخ. وضع نيبنابرا ؛(24)

و بهبود  ارف.یرا در   رانيمد تواندیراررنان م

 باهدس(    وهش حاضر 1) رساند ياريراررنان 

بینی در  یش يتمنديو رضا ییین نقش هوش فرهن تع

منتخب در  مارستانیب ی رسنل درمان یتعهد سازمان

از دو   يانرام شد تا با شناخ. نقش هر  يشهر سار

اطالعات  ،یرادر درمان یفوق در تعهد سازمان ریمتغ

فراهد آورد و منرر  یآموزش زانيربرنامه يبرا یمناسب

 .یبه منظور ترب یوزشمناسب آم يهابه اتخاذ روش

 گردد    یاثربخش در حوزه علوم  زشک یانسان يروین

 

 روش بررسی

بود ره  یلیتحل -یفیتوص يا  وهش حاضر، مطالعه

نفر از  رسنل رادر  213 يبر رو یمقطع وهیبه ش

حرد نمونه  نییره با استفاده از فرمول تع یدرمان

م ساده انتخاب شدند، انرا یرورران و به روش تصادف

مطالعه از سه  رسانامه هوش  ني  در اديگرد

شد   تفادهاس یشغل .يو رضا یتعهد سازمان ،یفرهن 
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  و همکاران یالدن فت

 

 یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ

 مطالعه از سه  رسانامه استفاده شد: نيدر ا

 21و همکاران شکامل   Ang یهوش فرهن   رسانامه

 3) چهار بعد استرات ي هوش فرهن کی  يدارا وسؤال 

ال(، ان یکزش  ؤسک  6) ال(، دانکش هکوش فرهن کی   ؤس

 5) ال( و رفتار هکوش فرهن کی  ؤس 5) هوش فرهن ی

االت آن بکا اسکتفاده از   ؤبه س یازدهیال( بود ره امتؤس

  حکداقل  (23) صورت گرف. کرتیل يیتا نج اسیمق

 ،ی ک وهش رکا م   یبود  طک  111و حدارثر  21 ازیامت

ررونبکا    يو آلفا ديیأنظران تآن از نظر صاحب يیروا

 ابل قبکول ابکزار داشک.   ق يیايبود ره ناان از  ا 81/1

(25 ) 

 9تعهد سکازمانی بکالفور و ورسکلر داراي      رسانامه  

و  یوست یتعهد   ،يسه بعد همانندساز يسؤال و دارا

االت با اسکتفاده از  ؤبه س یازدهیبود  امت ياتعهد مبادله

( تا بسکیار  1) لیکرت از بسیار مخالفد يیتا نج اسیمق

 6، 4سکؤاالت   گ اري( صورت گرف.  نمره5) موافقد

بککود  حککداقل نمککره ايککن  وسبککه صککورت معککک 9و 

امتیاز در نظر گرفته شد   35و حدارثر آن  9 رسانامه 

 همکارانابزار در مطالعه اخباري و  نيررونبا  ا يآلفا

  (26) آن داش. يیايبود ره ناان از  ا 78/1

 یعمککوم یشککغل يتمنديرضککا یسککؤال 4 رساککنامه  از

 .ي رساکنامه رضکا   نيک د  او رامن استفاده ش امنیف

  دهکد یقرار مک  یابيمورد ارز یرا به صورت رل یشغل

رنندگان میزان موافق. خود را بکا هکر يک  از    شرر.

 5سککؤاالت  رساککنامه بککر روي يکک  طیککف لیکرتککی 

موافقد بکا   یارتا بس 1اي از بسیار مخالفد با نمره درهه

، ماخص نمودند  حداقل و حدارثر امتیاز ايکن  5نمره 

ابزار  نيا يیاي(   ا27) بود 15و  4نامه به ترتیب  رسا

(  الزم بکه  28) به دسک. آمکد   71/1در   وهش  اژ  

و  یدو  رساککنامه تعهککد سککازمان يککیذرککر اسکک. روا

و  یدر مطالعکه مناهکات   زین یعموم یشغل يتمنديرضا

 ( 27اس. ) شده ديیأهمکاران ت

 مارسکتان یبین  رستاران و سر رستاران ب ها رسانامه  

هکا  از آن يشدند  تعکداد  عيتوز يمنتخب در شهر سار

دادنکد،   ليک و تحو لیک  رسانامه را در همکان روز تکم 

 ليک ، روز بعکد تحو باال يبار رار لیبه دل  ريد يتعداد

 رساکنامه اخک     لیک آنان به منظور تکم .يدادند  رضا

ها تنها داده شد ره اطالعات آن نانیها اطمشد و به آن

ها حفکد  آن یاهد بود و محرمان محقق خو اریدر اخت

ضکريب   رینظ یلیتحل يآمار يهاخواهد شد  از آزمون

استفاده شکد     یهمبست ی  یرسون و رگرسیون لرست

 لیک تحل 21نسخه  SPSS يآمار يها در نرم افزارداده

 در نظر گرفته شد  15/1 يداریشدند  سطح معن

 

 هایافته
 46زن و ( %2/84) یموردبررسنفر از  رستاران  178

سابقه رار  يآنان دارا %2/68( مرد بودند  %8/16نفر )

نفر از افراد  1 الت،یتحص بر اساسده سال بودند   ريز

( %3/94نفر ) 211 ،یراردان التی( تحص5/1%)

  يارشد و  ی( رارشناس%6/5نفر ) 12 ،یرارشناس

 بودند  ي( درتر%5/1نفر )
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                                                                                                                       و همکاران یالدن فت
 یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ

 

 پرستاران مورد مطالعه موگرافیکد هایویژگی: توزیع فراوانی 1جدول  

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی

 تعداد )درصد(

 687(2/79)  مؤنث جنسیت

 91(7/61)  مذکر

 

 سنوات خدمت

 641(22/17)  سال 62≥

 95(91/61)  سال 22 -66

 99(42/65)  سال 22≤

 

 تحصیالت

 6(5/2)  کاردانی

 222(4/39)  کارشناسی

 62(1/5)  دکارشناسی ارش

 6(5/2)  دکترا

 

از   يککهککر  اریککو انحککراس مع نیان یککم 2هککدول 

 ازیک امت نیان یک م  دهکد ی  وهش را ناان مک  يرهایمتغ

از  بکود   44/74رل  یحاصل شده هه. هوش فرهن 

 نياالترکب ،یرهن کوش فکدهنده ه لیککعوامل تا نیب

 

بکه خکود اختصکا      یرا دانش هوش فرهن  نیان یم

و  84/29 یتعهککد سککازمان ازیککامت نیان یککمداده بککود  

 بود  65/11 یشغل يتمنديرضا ازیامت نیان یم
 

 
 و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی از دید پرستاران : میانگین2جدول 

 توصیفی هایآماره

 موردبررسیمتغیرهای 

 میانگین ±انحراف معیار

 87/65±13/6 فرهنگی هوش استراتژی

 79/22±23/5 فرهنگی دانش هوش

 86/68±84/9 فرهنگی هوش انگیزش

 36/67±16/4 فرهنگی هوش رفتار

 99/89±37/62 در کل() فرهنگیهوش 

 79/23±91/4 تعهد سازمانی

 15/62±78/6 رضایتمندی شغلی

 

شود بین مااهده می 4طور ره در هدول همان

هاي دانش هوش فرهن ی و رفتار هوش لفهؤم

همبست ی مثب. معناداري  فرهن ی با تعهد سازمانی

همچنین بین نمره رل هوش فرهن ی و  داش. وهود 

نمره رضايتمندي شغلی با تعهد سازمانی رابطه آماري 

هاي لفهؤ(  بین م>15/1Pمثب. و معناداري ديده شد )

ان یزه هوش فرهن ی و استرات ي هوش فرهن ی با 

تعهد سازمانی همبست ی معناداري وهود نداش. 

(15/1P>  ) همبست ی چندگانه بین رضايتمندي

بود و  61/1شغلی و هوش فرهن ی با تعهد سازمانی 

 از %46 توانندس. ره اين دو متغیر میا اين بدان معنا

  تغییرات تعهد سازمانی در رادر درمانی را تبیین رنند
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  و همکاران یالدن فت

 

 یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ

 مانیهای آن با تعهد سازلفهؤ: بررسی ارتباط بین رضایتمندی شغلی، هوش فرهنگی و م3جدول 

 تعهد سازمانی                                                 

 موردبررسیمتغیرهای 

 P-value ضریب همبستگی

 226/2 54/2 رضایتمندی شغلی

 45/2 -227/2 استراتژی هوش فرهنگی ابعاد هوش فرهنگی

 226/2 94/2 دانش هوش فرهنگی

 216/2 6/2 انگیزش هوش فرهنگی

 226/2 29/2 رهنگیرفتار هوش ف

 226/2 23/2 نمره کل هوش فرهنگی

 

را  گامبهگامتحلیل واريانس، اعتبار تحلیل رگرسیون 

 ح کطک( در س=597/24Fهد سازمانی )کبینی تعشکدر  ی

 (  3يید قرار داد )هدول أ( مورد ت111/1) يمعنادار

 

 
  سازمانی تعهد با گیفرهن هوش و شغلی رضایتمندی بین چندگانه : همبستگی4جدول 

 F P-value اصالح شده R 2R 2R متغیرها

 226/2 538/29 948/2 912/2 122/2 رضایتمندی شغلی و هوش فرهنگی 

 

ضرايب رگرسیونی متغیرهاي رضايتمندي  5 هدول

ثیر هر أهاي هوش فرهن ی و میزان تلفهؤشغلی و م

ي  از اين دو متغیر را در معادله رگرسیونی ناان 

  یرکرايب غکنده ضکدهاانکبه ترتیب ن βو  Bهد  دمی

 

 

بودند ره ماخص  یونیرگرسدارد کتانکاندارد و اسکاست

در هر ي  از متغیرهاي  واحد  ي رییرردند با تغ

هاي هوش فرهن ی چه مقدار لفهؤرضايتمندي و م

 متغیر تعهد سازمانی يا متغیر مالک تغییر خواهد ررد  

 تعهد سازمانی بر اساس نمرات رضایتمندی شغلی و هوش فرهنگی بینیپیشاستاندارد و غیر استاندارد برای ضرایب رگرسیونی  :5جدول 

 T P-Valueآماره  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد 

   β خطای استاندارد B بینپیشمتغیرهای 

673/6  رضایتمندی شغلی  649/2  562/2  963/7  226/2  

 

 هوش فرهنگی

687/2 فرهنگی دانش هوش  255/2  265/2  267/9  226/2  

242/2 هوش فرهنگی استراتژی  657/2  261/2  251/2  833/2  

-292/2 انگیزه هوش فرهنگی  287/2  638/2-  399/2-  224/2  

621/2 رفتار هوش فرهنگی  251/2  694/2  214/2  225/2  

 

شود ره در صورت ثاب. ن ه داشتن ساير مالحظه می

ي  واحد در نمره رضايتمندي،  شرايك با افزايش

 )متغیر مالک( افزايش واحد نمره تعهد سازمانی 512/1

 هاي هوش فرهن ی، با لفهؤياف.  همچنین در بین ممی

 

( β=215/1توهه به مقادير بتا دانش هوش فرهن ی )

بینی رننده تعهد سازمانی ترين متغیر  یشبه عنوان قوي

 ررد نی بیبود ره آن را به صورت مثب.  یش
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 گیرینتیجهبحث و 

رضايتمندي شغلی  نقش تعیین حاضر   وهش از هدس

 رب  بود تعهد سازمانی بینی یش و هوش فرهن ی در

حاضر بین نمره رل هوش    وهش هايهيافت اساس

لفه از هوش فرهن ی شامل دانش ؤفرهن ی و دو م

هوش فرهن ی و رفتار هوش فرهن ی با تعهد سازمانی 

هاي ان یزه هوش لفهؤود داش. و بین مرابطه وه

فرهن ی و استرات ي هوش فرهن ی با تعهد سازمانی 

 رابطه آماري معناداري وهود نداش. 

دهنده اثر  ور و قالوندي نااننتايج مطالعه نقی

مستقید و معنادار هوش فرهن ی بر روي تعهد 

مطالعه زارع و همکاران نیز حاری از   (4) سازمانی بود

ترين رنندهترين و تعیینآن بود ره هوش فرهن ی مهد

مستقید و مثب. میزان تعهد سازمانی گ ار ثیرأعامل ت

شود و بین هوش فرهن ی با تعهد محسوب می

نتايج مطالعه   (16) سازمانی رابطه معناداري وهود دارد

اسکندر ور و همکاران ناان داد ره بین هوش فرهن ی 

 ( 29) با تعهد سازمانی رابطه معناداري وهود دارد

با بررسی متون داخلی و خارهی ماخص شد ره در   

ارثر مطالعات موهود بین هوش فرهن ی با تعهد 

ره  با توهه به اينسازمانی رابطه مثب. وهود دارد  

 تايکدر راس یکروان ال.ح و ن رش ي  سازمانی تعهد

 سازمان در فعالی. هه. ادامه فرد الزام و نیاز ايل،تم

ثیر فارتورهاي مختلف نظیر أت باشد ره خود تح.می

آمکادگی ، ان یزه باالرضايتمندي فرد از محیك شغلی، 

مندي براي حفد عالقکه بکراي تکالش فکراوان و

 راد داراي کفل ا در ا ؛گیردقرار می ازمانکوي. در سعض

هاي هوش فرهن ی باالتر ره توانايی تطبیق با محیك

فرهن ی را دارند،  بین ارتباطات متنوع فرهن ی و اداره

 ثیر محیكأبسیاري از عوامل نارضايتی ره ناشی از ت

 به سازمان نیز باالتر باشد، راهش يافته و میزان تعهد می

 

 

هوش  لفهؤم 3در مطالعه حاضر، از بین  خواهد بود 

لفه استرات ي هوش فرهن ی و ؤفرهن ی، بین دو م

رفتار هوش فرهن ی با تعهد سازمانی رابطه معناداري 

هاي هوش فرهن ی، دانش لفهؤناد و در بین مياف. 

بینی ترين متغیر  یشهوش فرهن ی به عنوان قوي

 رننده تعهد سازمانی بود 

اد ره و همکاران نیز ناان د طباطبايی  ورمطالعه نیلی  

بین دانش فرهن ی با تعهد سازمانی رابطه مثب. و 

هاي لفهؤولی در مورد ساير م ،معنادار وهود دارد

  وهش   (41) اي مااهده نادهوش فرهن ی رابطه

حاری از آن بود ره بین تمامی ابعاد و همکاران زارع 

هوش فرهن ی با تعهد سازمانی در راررنان 

ارتبا  معنادار وهود دارد ره با نتايج  و رورشآموزش

مطالعه میر و  .(16) مغايرت دارد حاضرمطالعه 

هاي هوش از بین مؤلفههمکاران نیز ناان داد ره 

و  415/1لفه رفتار با ضريب همبست ی ؤفرهن ی، م

بیاترين رابطه  415/1شناخ. با ضريب همبست ی 

ره  اندمعنادار را در هه. مثب. با تعهد سازمانی داشته

با توهه به   (41) مغايرت دارد حاضربا نتايج مطالعه 

شناختیبعدعنوانبهفرهن یهوشره دانش اين

ها و بیان ر درک فرد از تفاوت ،فرهن یهوش

بنابراين بهبود وضعی. اين  ؛هاي فرهن ی اس.شباه.

بعد، منرر به آمادگی فرد در خصو  مواههه با 

هاي مختلف و به تبع آن تقوي. فارتورهاي فرهن ی

ل ا انتظار  ؛واهد شدثر بر تعهد سازمانی خؤمثب. م

لفه، تعهد سازمانی فرد نیز ؤرود با افزايش اين ممی

 افزايش يابد 

بین رضايتمندي با تعهد سازمانی  حاضردر مطالعه   

دار وهود داش.  نتايج مطالعه رابطه آماري معنی

ناان داد ره رضاي.  محروب روشفرد و دانش

 اداري ر معنکازمانی اثکعهد سکبر ت %78دت کشغلی با ش
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  و همکاران یالدن فت

 

 یتعهد سازمان ینیب شیدر پ یشغل یتمندیو رضا ینقش هوش فرهنگ

 

 بین رابطه در مطالعه خود،Norman و Wu  (22) دارد

و  طرفه دو رابطه ي  را تعهد سازمانی و شغلی رضاي.

    وهش بازوند و همکاران (42) بیان رردند مثب.

ره بین تعهد سازمانی و   حاری از آن بوده اس.

 شودمااهده میرضاي. شغلی رابطه مثب. و معناداري 

با عنوان  حمديامیراربیري و   در مطالعه امیر(44)

ثر بر تعهد سازمانی نیز همبست ی مستقید ؤعوامل م

بین رضاي. شغلی و تعهد سازمانی در سطح راررنان 

  نتیره (43)  زشکی و غیر  زشکی مااهده شد

 بین ره اس. آن دهندةتحقیقات عزيزي ناان

 سازمانی و تعهد راررنان شغلی رضاي. هايشاخص

  (45) دارد وهود داريمعنی و مستقید رابطه

 داشتنن هناان داد در صورت ثاب.  حاضرمطالعه   

ساير شرايك، با افزايش ي  واحد در نمره 

واحد نمره تعهد سازمانی افزايش  512/1رضايتمندي، 

ده يابد  اين مسئله در ساير مطالعات نیز ناان دامی

شده اس. به عنوان نمونه  مطالعه موسوي و همکاران 

حاری از آن بود ره در صورت ثاب. بودن ساير شرايك 

 518/1با افزايش ي  واحد در نمره رضايتمندي، 

  (46واحد نمره تعهد سازمانی افزايش خواهد داش. )

 376/1عدد اين  مطالعه رهبی و همکاران  همچنین در

 ( 47بود )

ثب. در مطالعات گوناگون حاری از آن اين رابطه م

اس. ره با افزايش رضايتمندي شغلی در  رسنل میزان 

، همکاري ءوفاداري فرد به سازمان، ان یزه هه. ارتقا

در  اف.يخواهد  شيهمکاران و     افزا ريساو تعامل با 

 دیدر فرد خواه یتعهد سازمان شيما شاهد افزا رهینت

 بود 

بر وهود رابطه یهش حاضر مبن وک  جياکبا توهه به نت

 

مثب. و معنادار بین رضايتمندي، هوش فرهن ی و 

ايتمندي و کمود ره رضکیان نکتوان بانی، میکتعهد سازم

وش فرهن ی نقش مهمی در تعهد سازمانی  رسنل که

شاغل در بخش سالم. دارند و با فراهد رردن 

توان در محیك ها میهاي مناسب هه. ارتقاء آنزمینه

تالطد و  ر رقاب. امروز، بستر مناسبی براي بهبود  ر

ریفی. و عملکرد رادر درمان ايراد ررد تا در هه. 

 تر گام برداريد  داشتن هامعه و محیك راري سالد

 

 هاپیشنهاد

ره هوش فرهن ی قابل يادگیري  با توهه به اين 

باشد و اساس خودرفايی و استقالل هر هامعه بر می

ل ا  یانهاد  ؛باشدهامعه می هاي آموزش آن ايه

هاي آموزشی و مديريتی، ريزيگردد در برنامهمی

مسئله ارتقاي هوش فرهن ی و بسترسازي مناسب 

هه. افزايش رضايتمندي شغلی  رسنل درمانی مورد 

توهه قرار گیرد تا بدين ترتیب در هه. باال بردن 

تعهد سازمانی رادر درمانی راور گامی مثب. برداشته 

   شود
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ساري و رلیه عزيزانی ره ما در انرام اين   وهش 

  يدياري رساندند رمال تاکر را دار
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Abstract  

 
Background & Objectives: Organizational commitment, cultural intelligence and job 

satisfaction are important factors in nursing profession. Improvement of these factors leads to 

the improvement of organizational productivity and the quality of health care services. The 

aim of this research was to investigate the role of cultural intelligence and job satisfaction in 

predicting organizational commitment among hospital staff. 

Methods: This descriptive- analytical study was performed on 214 nurses in a selected 

hospital. Subjects were selected through randomized sampling. Data collection tools were 

Organizational Commitment Questionnaire (9 Questions), Cultural Intelligence Questionnaire 

(20 Questions), and Job Satisfaction Questionnaire (3 Questions). Data were analyzed through 

SPSS20 and using descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and 

regression analysis).  

Results: From all, 83.2% of the nurses were female and 68.2% of them had less than 1o years 

work experience. Cultural intelligence and job satisfaction showed significant relationship 

with organizational commitment (P<0.05). The results showed that cultural intelligence and 

job satisfaction could predict 36 percent of organizational commitment variance. 

Conclusion: According to the results of the study, it is necessary to pay attention to this issue 

in educational and management planning to improve the quality of health care services and 

increase the satisfaction of staff and patients. 
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