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پذیرش مقاله29/2/92 :

چکیده
مقدمه :وجود نیروی انسانی متعهد در هر سازمان منجر به بهبود عملکرد آن و تحقق اهداف فردی و سازمانی میشود .پژووه اارژر بژا
هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان آموزشی منتخب در شهر کرمان صورت پذیرفت.
روش بررسی :پووه اارر مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که به روش مقطعی در سال  2921انجام شد .در این مطالعژه  978نفژر از
کارکنان با استفاده از شیوه نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدند .به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامههای فرسودگی شژغلی ماسژال و
تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و آزمژونهژای آمژاری تحلیلژی نظیژر همبسژتيی
پیرسون ،تحلیل واریانس و رگرسیون خطی و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  26استفاده شد.
یافتهها :در این پووه  71/8درصد افراد مورد مطالعه زن بودند 14 .درصد آنان دارای سابقه خدمت کمتر از  24سال بودند .میانيین تعهد
سازمانی ( )28/94و فرسودگی شغلی ( ) 71/98و در اد متوسط بود .بین تعهد سازمانی و تمامی ابعاد آن با فرسودگی شغلی رابطه معکوس و
معنیداری مشاهده شد ( .)P=4/44همچنین رابطه معنیداری بین تعهد سازمانی با جنسیت و سن و فرسژودگی شژغلی بژا نژوت اسژتخدامی
وجود داشت (.)P=4/42
بحث و نتیجه گیری :باال بودن تعهد سازمانی ،نشانير پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی از طژرف کارکنژان بژوده و کارکنژان متعهژد
عملکرد شغلی بهتری در سازمان دارند و میزان فرسودگی شغلی نیز در آنها کمتر رخ میدهد .بنابراین الزم است مدیران و مسئولین بژرای
باال بردن میزان آن بکوشند و آن را جزء برنامههای خود قرار دهند.
واژگان کلیدی :تعهد سازمانی ،فرسودگی شغلی ،بیمارستان آموزشی
ارجاع :توحیدی محیا ،پورکیانی مسعود ،امیراسماعیلی محمدرضا ،خسروی سجاد .بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان
آموزشی منتخب در شهر کرمان .مجله پژوهشهای سالمت محور 5921؛ .922-903 :)9(9

 .5دانشجوی دکترا ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .9استادیار ،عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9دانشیار ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4دانشجوی دکترا ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران.
* نویسنده مسئول :بزرگراه خلیج فارس ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی بم ،دانشکده بهداشت.
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دریافت مقاله29/6/92 :



دریافت مقاله اصالح شده29/8/92 :



خسروی*4

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان

مقدمه

محیا توحیدی و همکاران

برای آ ،،اعتقاد قوی به پذیرس ارزسها و اهداف باه

یکی از مهمترین منابع دستیابی به اهداف هر ساازما،،

عنوا ،یا

خصوصاً در بخشهای خدماتی ،نیاروی انساانی مای

سازمانی پایین موجا ترک شغ  ،غی ت و تأخیر شدت

باشد .در سازما،های بهداشتی توجه به نیروی انسانی

و تعهد سازمانی باال موجا افزایش رضایت شاغلی و

اهمیتی دو چندا ،مییابد .در واقع باا تا س ساازما،

پیشرفت شغلی میگاردد کاه تحات تاأثیر شارایط و

های بهداشتی است که س مت نیروی فعال و کارآماد

عوام محیطی گونااگو ،تغییار مایکناد ( .)6عواما

سایر سازما،هاا تاأمین مایشاود .ایجااد رضاایت در

درونی و بیرونی محیط کار میتوانند بر تعهد سازمانی

نیروی درو ،ساازما ،سا ا ایجااد رضاایت در کا

افراد تاأثیر قابا توجاه داشاته باشاند ( .)7از جملاه

سازما ،میشود که منجر به تسهی دسترسی به هادف

عوام درونی محایط کاار کاه اماروزت امار شاایع در

سازما ،یعنی ارتقای سطح سا مت جامعاه مایشاود

بیمارستا،ها میباشد و تأثیر زیادی بر کیفیت خدمات

( .)1به طور کلی میتوا ،گفت نیروی انسانی کارآمد،

ارائه شدت دارد ،فرسودگی شغلی میباشادMaslach .

سااازما ،نساا ت بااه

از دسات

فرسودگی شغلی را ناشی از نگرانی و تر

سازما،های دیگر است .وجود نیروی انسانی متعهد به

داد ،شغ  ،کار زیاد و بایش از انادازت ،محایط کااری

سازما ،میتواند ضمن کاهش غی ات ،تاأخیر و جاباه

ناامن ،ساعات و برنامهریزی بیانعطاف بر مایشامارد

جایی ،باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازما ،،نشاط

( .)8بر اسا

گازارسهاا ،کارکناا ،بیمارساتا،هاا و

روحی کارکنا ،و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و

پرستارا ،به لحاظ ارزیابی ممتد عملکاردشاا ،توساط

نیز دساتیابی باه اهاداف فاردی گاردد ( .)2بناابراین

همکارا ،،برخورد مکرر و مستقیم با مرگ ،رنا هاا و

مدیرا ،متناسا با توسعه ساازما،هاا بایاد بیشاتر باه

جراحتها ،ساعات طوالنی کاار ،تعطای ت انادک و

مسئله تعهد کارکناا ،توجاه داشاته باشاند تاا بتوانناد

زما،های کوتات برای ارت اط اجتماعی باا دوساتا ،،باا

مشک ت نیروی انساانی شااغ را باه روس مناسا ی

فشارهای روانی و جسمانی بیشتری روباهرو هساتند.

ح و از آ،هاا جهات دساتیابی باه اهاداف و مناافع

تداوم مستمر این عوام اساتر زا در طاوالنی مادت

سازما ،استفادت کنند .تعهد سازمانی عاما حیااتی در

فرسودگی شغلی افراد را به همرات دارد ( .)9مطالعاات

دستیابی به اهداف سازمانی اسات و باعاث مایشاود

زیادی عواملی چو ،افزایش حقاو و مزایاا ،کااهش

کارکنا ،به جای ایجاد مشک به ح آ ،بپردازند (.)3

ساعات کاری ،تنظیم برناماههاای تفریحای ،برگازاری

تعهد سازمانی به عنوا ،وابستگی عاطفی و روانای باه

های ورزشای،

سازما ،در نظر گرفته میشود که بر اساا

کار گروهی در جلسات ،تشکی ک

آ ،فاردی

کارگاتهای آموزشی روسهاای مقابلاه باا تانشهاای

که شدیداً متعهد است ،هویت خود را با سازما ،معین

رواناای را باار فرسااودگی شااغلی مااؤثر دانسااتهانااد

میکند ،در سازما ،مشارکت مایکناد و در آ ،درگیار

( .)2،10،11در برخای از مطالعااات ،عواما فااو باه

میشود و از عضویت در سازما ،لذت میبرد ( .)4باه

عنوا ،عواملی جهت تغییر تعهد ساازمانی مطار مای

نظر  Lotansو  Shawتعهد سازمانی ،تمای قوی باه

شوند ( .)2،6بنابراین این فرضیه مطر مایشاود کاه

ماند ،در سازما ،،تمای به اعمال تا س فاو العاادت

فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی ارت اط دارد چرا کاه
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شاااخع عماادت برتااری یاا

نگارس تعریاد شادت اسات ( .)5تعهاد

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان

محیا توحیدی و همکاران

در مطالعات محدودی که در خارج از کشور در زمینه

تعهاااد ساااازمانی  Allenو  Meyerاساااتفادت شاااد،

فرسااودگی شااغلی و ارت اااط آ ،بااا تعهااد سااازمانی

پرسشاانامه فرسااودگی شااغلی در سااال  1985توسااط

صورت گرفته است ،در برخی ابعااد ارت ااط مب ات و

 Maslachساخته شد و شام  22سؤال است که ساه

معنیدار و در برخی ابعاد ارت ااط منفای و معنایداری

جن ه فرسودگی شغلی شام

گزارس شادت اسات ( .)11،13باا توجاه باه ایان کاه

شخصیت و عدم کفایت شخصی را در بار مایگیارد.
مقیاا

پان

تفاوتهای فرهنگی میتواند بار عملکارد پرسان در

نمرتگذاری ایان پرسشانامه بار اساا

سااازما ،،تعهااد و کیفیات کااار آ،هااا ماؤثر باشااند و

درجهای لیکرت میباشاد و افاراد بار اساا

همچنین اث ات این فرضیه میتواند به مادیرا ،کما

کسا شدت در سه ط قه خفید (کمتر از  ،)54متوسط

کند تا با به ود وضاعیت فرساودگی شاغلی کارکناا،،

( 55تااا  )104و شاادید (باااالتر از  )105دسااتهبناادی

تعهد سازمانی را نیز افزایش دهاد ( ،)14،15لاذا ایان

م ایشااوند ( .)16پرسشاانامه تعهااد سااازمانی توسااط

مطالعه با هدف بررسی رابطاه باین تعهاد ساازمانی و

 Allenو  Meyerدر سال  1990پس از باازبینیهاای

فرسودگی شغلی در بیمارساتا ،آموزشای منتخاا در

مکرر ساخته شد و شام  24گویاه اسات کاه تعهاد

شهر کرما ،انجام پذیرفت.

سازمانی را در سه بعد تعهد عااطفی ،تعهاد مساتمر و

نمارات

تعهد هنجااری ارزیاابی مایکناد .نمارتگاذاری ایان
روش بررسی

پرسشنامه نیز بر اسا

پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که به

میباشد و افراد بر اسا

روس مقطعی در ساال  1394در بیمارساتا ،آموزشای

گروت تعهد سازمانی کم (کمتر از  ،)56تعهد ساازمانی

منتخا در شهر کرما ،انجام شد .جامعه این پاژوهش

متوسط ( 57تا  )112و تعهد سازمانی زیااد (بیشاتر از

شام کلیه پرسن بیمارستا ،آموزشی منتخا بودند و

 )113قاااارار گرفتنااااد ( .)16روایاااای و پایااااایی

مقیا

پان درجاهای لیکارت

نمرات کساا شادت در ساه

در شش رساته پرسان بهداشاتی – درماانی ،اداری و

پرسشنامههای مذکور در مطالعات ق لای ماورد تأییاد

مالی ،خدماتی ،آموزشی -فرهنگی ،فناوری اط عاات

قرار گرفته است ( .)9،16جهت تجزیاه و تحلیا دادت

و فنی مهندسی تقسیم شدند .در این پژوهش از نمونه

ها از روسهای آمار توصیفی نظیر میاانگین ،انحاراف

از

معیار و آزمو،های آماری اساتن اطی نظیار هم ساتگی

بخشهای مورد مطالعه به صاورت وز،دهای شادت و

پیرسو ،،آنالیز واریاانس و رگرسایو ،خطای اساتفادت

و ماورد پاژوهش قارار

گردید .دادتها با اساتفادت از نارمافازار آمااری SPSS

گیری سهمیهای اساتفادت شاد و کارکناا ،هار یا
به صورت تصاادفی انتخاا

گرفتند .همچنین حجم نمونه موردنیاز نیاز بار اساا

نسخه  16تحلی شدند.

فرمول کوکرا ،محاس ه شد که برابر با  278نفار باود.
در ایاان پااژوهش باارای جمااعآوری دادتهااا از دو

یافتهها

پرسشنامه به این ترتیا اساتفادت شاد بارای بررسای

بیشتر پاس دهندگا ،در این مطالعه ز 74/8( ،درصد)

فرسااودگی شااغلی از پرسشاانامه فرسااودگی شااغلی

و در گروت سنی بااالتر از  41ساال قارار داشاتند (42

 Maslachو برای بررسی تعهد سازمانی از پرسشنامه

درصد) .از لحاظ سابقه خادمت یافتاههاای پاژوهش

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم  /شماره / 3پا یز 5331

905

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 3:41 +0430 on Wednesday August 5th 2020

خستگی عااطفی ،مسا

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان

محیا توحیدی و همکاران

 10سال بودند ( 40درصد).

نشا ،داد که بیشتر افراد دارای سابقه خدمت کمتار از

جدول  :1ارتباط ویژگیهای دموگرافیک با میانگین نمره تعهد سازمانی و فرسودگی در کارکنان مورد بررسی
تعداد(درصد)

سنوات خدمت

نوع استخدام

مرد

(00)91/9

551/91 ±59/9

زن

(903)04/3

33/01 ± 59/91

انحراف معیار  ±میانگین
03/94 ± 50/9

0/005

0/9

09/94 ± 51/44
00/19 ± 54/49

90-90

(04)93/0

33/91 ± 51/55

95-40

(30)95/9

24/93 ± 54/30

09/94 ±59/35

باالتر از 45

(550)49

554/13 ± 55/91

04/30 ±54/11

0/09

کمتر از 50

(559)40

29/31 ±51/9

55-90

(24)94/5

21/94 ± 59/41

03/91 ± 59/94

بیشتر از90

(09)91/2

23/09 ±55/20

01/91 ± 53/9

0/9

03/24 ±51/99

0/4

رسمی

(550)92/3

505 ±50/30

پیمانی

(21)94/9

29/43 ±54/34

03/99 ±59/99

قراردادی و طرحی

(09)93/9

25/13 ± 51/99

355/91 ±54/30

0/4

30/99 ± 54/4

0/03

0/04

یافتههای این پژوهش نشا ،داد که در کارکناا ،ماورد

فرسودگی شغلی در حد متوسط بودت اسات (جادول

بررسی میزا ،تعهاد ساازمانی و ابعااد آ ،و همچناین

.)2

جدول  :2وضعیت میانگین نمره فرسودگی شغلی ،تعهد سازمانی و ابعاد آن در کارکنان مورد بررسی
میانگین

شدت

23/90

متوسط

متغیرهای مورد مطالعه
تعهد عاطفی

22/50

متوسط

تعهد هنجاری

23/90

متوسط

تعهد مستمر

20/90

متوسط

04/13

متوسط

تعهد سازمانی

فرسودگی شغلی

باا فرساودگی

مؤلفههای تعهد سازمانی رابطه معکو

شغلی داشتند ،بادین معناا کاه باا افازایش فرساودگی

میشود .همچنین مؤلفه تعهد مستمر بیشاترین ضاریا
هم ستگی را کسا کرد (جدول .)3

شغلی در افراد از میازا ،تعهاد ساازمانی افاراد کاساته
جدول  :3بررسی ارتباط میان میانگین نمره فرسودگی شغلی و مؤلفههای تعهد سازمانی در کارکنان مورد بررسی
فرسودگی شغلی
ß

انحراف معیار

R2

P-Value

تعهد عاطفی

0/933

9/94

0/59

0/000

-0/43

تعهد هنجاری

0/499

9/11

0/54

0/000

-0/90

تعهد مستمر

0/943

9/30

0/02

0/000

-0/19

ابعاد تعهد سازمانی
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گروه سنی

تعهد سازمانی

فرسودگی شغلی

انحراف معیار  ±میانگین

متغیر های دموگرافیک
جنسیت

P-value

P-value

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان

محیا توحیدی و همکاران

بررسی نشا ،میدهد.

جدول  4نمرت کلی فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی
و هماچنین ارت ااط باین آ،ها را در کاارکانا ،ماورد

جدول  :4بررسی ارتباط میان میانگین نمره فرسودگی شغلی و میانگین نمره تعهد سازمانی در کارکنان مورد بررسی
تعهد سازمانی

23/90

51/94

P‐value= 0/000

فرسودگی شغلی

04/13

59/14

r = -0/930

بحث و نتیجهگیری

هر ی

یافتههای این پژوهش نشا ،میدهد که میانگین تعهد

و معنیداری دارند یعنی هر چه بر میزا ،تعهد سازمانی

سازمانی و مؤلفههای آ ،در این بیمارستا ،در حد

افراد افزودت شود ،از میزا ،فرسودگی شغلی آ،ها

متوسط بودت است .در مطالعات دیگری که در محیط

کاسته میشود Lemkau .و همکارا ،در پژوهش خود

بیمارستا ،و بر روی کارکنا ،و پرستارا ،صورت

بر روی مشاغ پیراپزشکی نیز گزارس کردت است که

گرفته نیز این میزا ،در حد متوسط گزارس شدت است

تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معنیدار دارد

( .)17-20میزا ،فرسودگی شغلی نیز در مطالعه حاضر

( .)25در مطالعه  Choو همکارا ،و  Gemlikو

در حد متوسط بود .جعفری و همکارا ،در مطالعه

همکارا ،نیز بین ابعاد تعهد سازمانی و فرسودگی

خود بر روی بهورزا ،خانههای بهداشت میزا،

شغلی ارت اط معنیدار معکوسی مشاهدت شدت است

فرسودگی را در حد متوسط گزارس دادت است (.)21

( .)12،26فردی که به سازما ،خود متعهد باشد هویت

مطالعه اسفندیاری بر روی کادر پرستاری در

خود را از سازما ،میگیرد ،در سازما ،مشارکت دارد و

بیمارستا ،نشا ،میدهد که  96/4درصد از پرستارا،

با آ ،در میآمیزد و از عضویت در آ ،لذت میبرد.

مورد مطالعه فرسودگی شغلی زیادی داشتهاند (.)22

فردی که از عضویت خود در سازما ،راضی باشد و

همچنین  Molinaو همکارا ،و  Vaheyو همکارا،

متعهد به سازما ،باشد ،استر

کمتری خواهد داشت

در انگلستا ،نیز در مطالعههای خود میزا ،فرسودگی

و کمتر دچار فرسودگی میشود .نتای پژوهش حاضر

در کارکنا ،بهداشتی را در حد متوسط گزارس دادتاند

نشا ،داد که فرسودگی شغلی با تمامی ابعاد تعهد

( .)23،24وجود این تفاوتها ممکن است به علت جو

سازمانی رابطه معکو

دارد .ارت اط معنیداری که بین

سازمانی حاکم ،شرایط کاری و یا متغیرهای شخصی

فرسودگی شغلی و تعهد عاطفی دیدت شدت است

چو ،ارزسها ،باورها و غیرت باشد .کارکنا ،بهداشتی

میتواند به این دلی

باشد که تعهد سازمانی بیشتر

و درمانی در بیمارستا ،بنابر ماهیت شغلی خود در

مربوط به خود فرد ،هویت فرد و شناخت فرد در

معرض فشارهای متعدد قرار میگیرند .فرسودگی

سازما ،میباشد .وجود این شناخت و هویت باعث

بیماری شغلی است که باید سریع تشخیع و با

میشود فرد خود را جزئی از سازما ،بداند که با تعهد

شناسایی عوام مؤثر بر آ ،سعی در بر طرف کرد ،آ،

عاطفی مشخع میشود .و ارت اط معنیداری که بین

نمود .نتای این پژوهش نشا ،داد که تعهد ساازمانی و

فرساودگی شاغلی و تاعهد هنجاری دیدت شادت است،

نتای
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متغیرهای مورد مطالعه

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری و میزان همبستگی

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان

میتواند نشا ،دهندت این باشد که با کاهش فرسودگی
شغلی احسا

وفاداری فرد به سازما ،بیشتر خواهد

شد .در بررسی ارت اط بین تعهد سازمانی و فرسودگی

شغلی و وضعیت استخدام ارت اط معنیدار وجود دارد
( .)27،28باال بود ،تعهد سازمانی ،نشانگر پذیرس
اهداف و ارزسهای سازمانی از طرف کارکنا ،بودت و

تنها بین تعهد سازمانی

کارکنا ،متعهد عملکرد شغلی بهتری در سازما ،دارند

با جنسیت و سن و فرسودگی شغلی با نوع استخدام

و میزا ،فرسودگی شغلی نیز در آ،ها کمتر رخ

ارت اط معنیدار در این مطالعه مشاهدت شد .بدین گونه

میدهد.

که میزا ،تعهد سازمانی در مردا ،و در افراد سنین
باالتر بیشتر بود که مطالعه جهانگیری و همکارا ،و

پیشنهادها

محمودی و نعیمیحسنی نیز مشابه مطالعه حاضر

مدیرا ،سازما ،بایستی با بررسی دورتای ،وضعیت

میباشد ( .)18،19باالتر بود ،میزا ،تعهد سازمانی

تعهد سازمانی را در کارکنا ،خود ارزیابی نمایند و با

مردا ،در این مطالعه شاید به این دلی باشد که مردا،

شناخت عوام فردی ،عوام شغلی و عوام سازمانی

مسئولیت تأمین منابع مالی خانوادت را به عهدت دارند،

مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنا ،،در جهت به ود تعهد

لذا حفظ شغ  ،ارتقای شغلی و اطمینا ،از کسا

سازمانی کارکنا ،اقدام نمایند .ع وت بر آ ،،بایستی با

درآمد برایشا ،مهم میباشد .از دیگر یافتههای مطالعه

اختصاص منابع کافی و اتخاذ سیاست عدم تمرکز

حاضر وجود ارت اط آماری معنیدار بین فرسودگی

توسط مسئوال ،،مدیرا ،ش که بهداشت و درما ،و

شغلی و نوع استخدام بود به طوری که کارکنا ،رسمی

بیمارستا،ها آ،ها را در این رات یاری رساند.

میزا ،فرسودگی شغلی کمتری داشتند .کارکنا ،رسمی
به دلی اطمینا ،بیشتری که به عدم اخراج خود دارند

سپاسگزاری

به راحتی شکایات خود را مطر میکنند و بیشتر در

نویسندگا ،مراتا تشکر و قدردانی از کلیه شرکت

خدمت خود بر میآیند .مطالعه

کنندگا ،و افرادی که امکا ،انجام این پژوهش را

یعقوبینیا و همکارا ،و طائی و همکارا ،نیز در بین

فراهم نمودند ،به خصوص کارمندا ،محترم بیمارستا،

کارکنا ،بهداشتی -درمانی نشا ،داد که بین فرسودگی

آموزشی شفای شهر کرما ،اع م میدارند.

صدد تغییر مح

References
4. Mowday RT, Porter LW, Steers RM. Employeeorganization linkages: the psychology of employee
commitment,
absenteeism,
and
turnover
(organizational and occupational psychology). 1th
ed. NewYork: Academic Press; 1982.
5. Shaw J, Luthans F. Turnover rates and
organizational performance: review, critique, and
research agenda. Organizational Psychology
Review. 2011; 1(3): 187–213.
6. McElroy JC. Managing workplace commitment
by putting people first. Human Resource
Management Review. 2001; 11(3):327-35.
7. Zahedi SM, Ghajarieh F. Relationship between
organizational commitments and nurse’s intention
to remain at health centers affiliated to army of the

904

1. Abili K, Nastezaie N. Surveying the relationship
between
psychological
empowerment
and
organizational commitment in nursing staff. Tolooe-Behdasht. 2009; 8(1-2): 26-39. Persian
2. Bahrami MA, Emamrezaei A, Sattar E, Ranjbar
Ezzatabadi M, Dehghani Tafti A. The comparative
survey of organizational commitment based on
personal traits: a case study on nurses in Yazd
training hospitals. Toloo-e-Behdasht. 2010; 9(2-3):
44-56. Persian
3. Dehghani H, Salimi T, Hooshyar M, Fallahzade
H. Effect of instruction of reducing work hours on
organizational commitment of intensive care unit’s
nurses in birjand vali-e-asr hospital. Modern Care
Journal. 2012; 9(3):190-8. Persian

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم /شماره / 3پاییز 5331

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 3:41 +0430 on Wednesday August 5th 2020

شغلی با متغیرهای دموگرافی

محیا توحیدی و همکاران

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 3:41 +0430 on Wednesday August 5th 2020

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان

Islamic republic of Iran. Iran Journal of Nursing.
2011; 24(73):19-26. Persian.
8. Maslach C. Early predictors of job burnout and
engagement. J Appl Psychol. 2008; 93(3): 498-512.
9. Beyrami M, Hashemi T, Ghahramanzadeh A,
Alaie P. The relationship between mental health
and emotional intelligence with job burnout in
nurses of Tabriz stat hospital. Journal of Research
in Behavioural Sciences. 2011; 9(2):141-7. Persian.
10. Aziz Nejad P, Hoseini SJ. Occupational
Burnout and its causes among practicing nurses in
hospitals affiliated to Babol University of Medical
Sciences (2004). J Babol Univ Med Sci. 2006;
8(2):63-9. Persian
11. Arab M, Rahimi A, Vali L, Ravangard R,
Akbari sari A. Study of the relationship between
nurses’ work environment indices and their burnout
aspects in TUMS teaching hospitals. Iran
Occupational Health Journal. 2012; 9(3): 39-51.
Persian
12. Gemlik N, Sisman FA, Sigri U. The
relationship between burnout and organizational
commitment among health sector staff in Turkey.
Journal of Global Strategic Management. 2010;
4(2):137-49.
13. El-Demerdash SM, Basal AA, Aldeeb GA. The
relationship between burnout and organizational
commitment among nurses at Tanta University
hospitals. Journal of Nursing and Health Science.
2013; 2(6): 20-8.
14. Liou SR, Cheng CY. Building organizational
commitment of Asian nurses in the United States. J
Nurs Adm. 2008;38(1):8-10.
15. Jaros S. Meyer and Allen Model of
organizational commitment: Measurement Issues.
Icfai Journal of Organizational Behavior. 2007;
5(4):7-25.
16. Nehrir B, Ebadi A, Tofighi S, Karimi Zarchi A.
A, Honarvar H. Relationship of job satisfaction and
organizational commitment in hospital nurses. J Mil
Med. 2010; 12(1):23-6. Persian
17. Sajadi H, Khamesipoor M, Hassanzadeh A,
Vali L. Organizational commitment and job
quitting among staff in Administrative chancellery
of Isfahan University of Medical Sciences. Iran
Occupational Health Journal. 2009;6(3):37-40.
Persian
18. Jahangir F, Pazargadi M, Mahfoozpoor S,
Akbarzadeh Baghban AR. A Single high-dose 308-

901

محیا توحیدی و همکاران
nm excimer laser in treatment of stable plaque
psoriasis. Pajoohandeh Journal. 2007; 12(5):40716. Persian
19. Mahmoudi Rad G, Naeim Hassani S.
Relationship between organizational commitment
and burnout of nurses working in Valiasr Hospital
of Birjand in 2011. Mod Care J. 2014; 10(4):26471. Persian.
20. Mahdavi M, Arab M, Mahmoudi M,
Fayazbakhsh A, Akbari F. Organizational
Commitment and Intention to Leave among
Hospitals’ Employees in Tehran Hospitals. Journal
of Hospital. 2014; 12 (4):19-29. Persian
21. Jafari M, Maleki MR, Eyvazi M, Khodayari R,
Ahadi B. The study of relationship between job
burnout and performance in East Azerbaijan’s
health house workers. J Health Syst Res. 2013;
9(11):1375-84. Persian
22. Esfandiari GR. The survay of the rate of
occupational burnout between nursing staff of
sanandaj hospitals affiliated to Kurdistan University
of Medical Sciences in 2001. Sci J Kurdistan Univ
Med Sci. 2001;6(21):31-5. Persian
23. Molina SA, García PMA, Alonso GM.
Prevalence of worker burnout and psychiatric
illness in primary care physicians in a healthcare
area in Madrid. Aten Primaria. 2003;31(9):564-71.
24. Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP,
Vargas D. nurse burnout and patient satisfaction.
Med Care. 2004; 42(2 Suppl): 57–66.
25. Lemkau J, Rafferty J, Gordon R. Burnout and
career-choice regret among family practice
physicians in early practice. Fam Pract Res J.
1994;14(3):213-22.
26. Cho J, Laschinger HK, Wong C. Workplace
empowerment,
work
engagement
and
organizational commitment of new graduate nurses.
Nurs Leadersh (Tor Ont). 2006; 19(3):43-60.
27. Yaghoobnia F, Mazloom SR, Salehi Ghadrdy J,
Esmaeili H. Study of the relationship between self esteem and burnout in nurses of hospitals of
Mashhad University of Medical Sciences in 2000.
Journal of Sabzevar University of Medical
Sciences. 2003; 10(3):73-9. Persian
28. Taee M, Safizadeh H, Divsalar K. Frequency of
burnout among general practitioners of Kerman
city, 2008. Journal of Kerman University of
Medical Sciences. 2010; 17(3):268-76. Persian

5331 پا یز/ 3  شماره/– سال دوم

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

The Relationship between Organizational Commitment and Job Burnout: a
study on staff of selected hospitals affiliated to Kerman University of
Medical Sciences
Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 3:41 +0430 on Wednesday August 5th 2020

Tohidi Mahya1, Pour Kiani Masoud2, Amiresmaili Mohammad Reza3, Khosravi Sajad4*
 Received: 19. 09. 2016

 Revised: 19. 12. 2016

 Accepted: 19. 11. 2016

Abstract
Introduction: The presence of committed human resources improves organizational
performance and achievement of individual and organizational goals. The objective of this
study was to investigate the relationship between organizational commitment and job burnout
among staff of the selected hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytic study was carried out in 2015. In this
study, 278 employees were selected using quota sampling. In order to collect data, Maslach
questionnaires on job burnout (22 questions) and Allen & Meyer organization commitment
questionnaire (24 questions) were used. Data analysis was performed through SPSS 16 and
using descriptive statistics as well as analytical statistics tests such as Pearson correlation,
ANOVA and linear regression.
Results: In whole, 74.8% of the participants were female and 40% had less than 10 years of
work experience. Mean scores of organizational commitment (98.20) and job burnout (74.58)
were in moderate level. Organization commitment and all its dimensions had significant
inverse relationship with job burnout (P=0.000). In addition, the relationships of organization
commitment with gender and age, and job burnout with employment status were significant
(P=0.01).
Conclusion: High organizational commitment represents the acceptance of organizational
goals and values by the employees. Committed employees have better job performance in the
organization and less job burnout. Therefore, managers must attempt to raise the level of
organizational commitment and put it in their programs planning.
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