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پر رقابت كنوني سازمان ها به كاركناني نیازمندند كه متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت  یدر دنیا :مقدمه
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مقدمه
دهنده ارزشیابي منفي  فرد نسبت به كارش نشان نگرش

ای از محیط  یا مثبتي است كه وی در رابطه با جنبه

های مختلف شغلي؛  نگرش بیندر . اش دارد كاری

 با فرد یك كه معیاریدلبستگي به شغل به عنوان 

كه شغل  يمیزان یا و( 1) كند مي همانندسازی شغلش

ای  اهمیت ویژه از( 2)د شو يشخص م یتمركز هو

 نیازمندند كاركناني به ها سازمان واقع در. برخوردار است

 انگیزه دارای سازماني، اهداف و ها ارزش با سازگار كه

 سازماني عضویت ادامه و حفظ به متمایل و متعهد و قوی

كاركناني كه بخواهند و بتوانند بیش از مقدار . دباشن

سازماني مشغول به كار دستیابي به اهداف  یمعمول برا

دهنده تجربه احساس  باال نشان يشغل دلبستگي. باشند

افتخار و غرق شدن در كار است كه با  یاق،اشت ی،معنادار

 كند مي یداپ يگذشت زمان فرد به شغل خود دلبستگ

(. 0، 4) شود مينیز بیشتر  شدر كار او اثربخشي و( 3)

 یامان و با كار و ساز یگانگيب پایین، شغلي دلبستگي

 شود يو كار افراد منجر م يزندگ ینب جدایي به هدفي يب

 معیاررا به عنوان  شغلي دلبستگي محققان برخي(. 2)

را متغیری  دانسته و آن( 0) فردی انگیزش اصلي

ترك شغل و غیبت اثر  ،دانند كه بر عملکرد شغلي مي

 بینانهمختلف، واقع  یها در بین دیدگاه(. 8، 12)گذارد  مي

 ین دیدگاه دلبستگي شغلي تابعي از شخصیت و فضاتری

معنا كه دلبستگي به شغل به  بدین ،(0)سازماني است 

. مرتبط است یماهیت وظایف كار خصوصیات شخصي و

شخصیتي معیني  یها خصیصه كه افرادی مثال عنوان به

نیاز به پیشرفت دارند، به  ومانند جایگاه مهار دروني 

 در. ه شدن به شغل هستنداحتمال زیاد مستعد دلبست

به منظور شناخت و افزایش سطح دلبستگي  و راستا همین

 نگاهيبه عوامل تعیین كننده آن  نسبتاست  الزم ،شغلي

عاطفه  مختلف، عوامل بیندر . داشته باشیم  جانبه همه

 با كههستند  یرهایيجمله متغ از یجانيمثبت و هوش ه

 مثال نوانع به. دارند رابطهافراد  یفرد یاتخصوص

 و مثبت عاطفه مثبت رابطه به مختلفي های پژوهش

 ،1تجربه به بازبودن جمله، از شخصیتي های ویژگي

                                                 
1 Openness to Experience  

 هر .(12، 11) اند هكرداشاره  3گرایي و وظیفه 2پذیری توافق

 یرسه متغ ینا ینب روابط بررسي جهت مطالعه ای چند

دارد كه  وجوددیگری  مطالعات متعدد يول ،نشد یافت

را  یجانيعاطفه مثبت و هوش ه ي،شغل يلبستگروابط د

 این دهد ينشان م و یدهسنج يسازمان متغیرهای سایربا 

 . ندا با هم در ارتباط مستقیم یرطور غه ب یرهامتغ

ای است كه تمایل به درگیری و  مثبت خصیصه عاطفه

افراد . داردو شغلي  اجتماعيرویارویي با محیط از جمله 

و همراه بودن با  ندعال و توانمندف ،با عاطفه مثبت باال

كنند و از آن لذت  دیگران را با شور و اشتیاق دنبال مي

در  یشتریب توانایيافراد  اینطوری كه  به(. 13)برند  مي

 اساس بر همچنین(. 14)خود دارند  یجاناتكنترل ه

 پرن وان توسط شده ارائه پژوهشي و نظری شواهد

 مثبت، عاطفه ایدار افراد( 2212) سالمي و( 2223)

 پاداش لذت، خواهان و گرایانه برون گیری جهت با افرادی

عواطف افراد در  واقع در(. 12، 10) هستند شادماني و

ثیر قرار أمحیط كار، نحوه و چگونگي تفکر آنان را تحت ت

 خلق ؛4عاطفه ءو بر اساس مدل نظری القا( 10) دهد مي 

  ي و سپس نحوهوظایف شغل با آنان رویارویينحوه  افراد،

 در (.18)دهد  ثیر قرار ميأپردازش اطالعات را تحت ت

مطالعات كار؛  یطرابطه با نقش عاطفه مثبت در مح

 شغلي غیبت و یار جامعه رفتار كه دهد ميمختلف نشان 

 رابطه گروهي و فردی سطح در عاطفي های واكنش با

مثبت باشد  افراداگر حال و هوای  كه طوری به دارد

یار افزایش و غیبت شغلي كاهش  فتارهای جامعهمیزان ر

 كه ندداد ننشا نیز( 2222) یسو و یفابر(. 13)یابد  مي

 نظیر) نگرشي یپیامدها نداميتو منفيو  مثبت طفاعو

(. 22) كنند پیشبینيرا ( شغلاز  ضایتيرنا یا ضایتر

 غیبتعاطفه مثبت و  بین منفي رابطه بهتوجه  با بنابراین

 شغلي دلبستگي و كار از غیبت منفي ابطهر و( 13) كار از

و  مثبت عاطفه ینب مثبت رابطه ینهمچن و( 23، 21)

 دلبستگي و يشغل رضایت  رابطه و( 22) يشغل یترضا

رابطه  ياستدالل كرد كه بررس توان مي ،(22، 24) شغلي

به  یابيجهت دست يشغل يو دلبستگ مثبتعاطفه  ینب

  سازماندر  یرهامتغ این ثیرأتتر نسبت به  روشن ينگرش

                                                 
2 Agreeableness 
3 Conscientiousness 
4 Affect Infusion Model 
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هوش  گلمن یجاني؛رابطه با هوش ه در. ارزشمند است

كنترل  خود، هیجانات از آگاهي حیطه 0 دررا  یجانيه

و  یگراند یجاناتشناخت ه یری،پذ یكتحر یجانات،ه

 دیگر مطالعات در همچنین(. 20)مي كند  معرفيكنترل 

 ینكه ب نشان دادند( 1380) پاشاشریفي و یرهاشميم

 رابطهپرستاران،  يشغل يو دلبستگ یجانيهوش ه یرمتغ

 یجانيهوش ه یها لفهؤاساس م وجود دارد و بر دار يمعن

 يشغل يدلبستگ یرمتغ بیني یشپ  یرا برا يمدل توان يم

( 2228)و همکاران  زگولریواین راستا  در .(28)داد  هئارا

 و هیجاني شهو تأثیر آن فهد كه مطالعه ای در یزن

 د،بو رانپرستا مانيزسا تعهد و شغلي ضایتر بر آن دبعاا

 با توجهي قابل طور به هیجاني شهو كه یافتنددر

 در(. 23) دارد ارتباط مانيزسا تعهد و شغلي ضایتر

 ینشده است كه ب  نشان داده یزن یگرد مختلف مطالعات

تعهد  و( 32، 31، 32) سازماني تعهد و هیجاني هوش

 دار معني رابطه( 34، 33) يشغل يو دلبستگ يسازمان

شغلي  رضایت و هیجاني هوش بین همچنین. دارد وجود

، 20) شغلي دلبستگي و شغلي رضایت و( 38، 30، 23)

 .دارد وجود دار معني رابطه( 33، 22

 گفت، توان مي شده ذكر يپژوهش یشینهتوجه به پ با

هوش  مثبت، عاطفه ین متغیرهایروابط ب بررسي

جهت  در گامي  زشمند وار ي،شغل يو دلبستگ یجانيه

 یرهایدر واقع چنانچه متغ. آنهاست یشترشناخت ب

افراد شاغل در  يشغل يمختلف مرتبط با دلبستگ

و مورد  يبررس ها یمارستانب یژهمختلف به و یها سازمان

 یشافراد و افزا ینشدر گز توان يم یرند؛مطالعه قرار گ

. برداشت ثرؤم  ميسازمان گا یتمندیو رضا ياثربخش

با هدف بررسي رابطه بین سه حاضر مطالعه  نابراینب

هوش هیجاني و دلبستگي شغلي  مثبت، عاطفهمتغیر 

عاطفه مثبت  یرهایمتغ یاآ كهشود  مشخصانجام شد تا 

 يشغل يدلبستگ یبرا يمناسب بین یشپ یجانيو هوش ه

راستا  یندر ا یر؟خ یا باشد يم پرستاران و ماماها

تیب در نظر گرفته شد كه، به این تر پژوهش های یهفرض

 يدلبستگ تواند يم پرستاران و ماماهادر  مثبت عاطفه

 و ماماها یجانيه هوش و ،كند بیني یشآنان را پ يشغل

 بیني یشآنان را پ يشغل يدلبستگ تواند يم پرستاران

 .كند
 

 کارروش

حاضر از نوع همبستگي است  توصیفي، تحلیلي مطالعه

 همهي خوشه ای روی گیری تصادف كه با روش نمونه

 یراستان اصفهان در ت های بیمارستانماماها و پرستاران 

 از كه صورت این به. انجام شد 1331سال  ماه و مرداد

استان اصفهان كه بیش از  بزرگهای  بیمارستان بین

تصادفي  طورنفر پرسنل داشتند، یك بیمارستان به  222

( 1332) لیدف و تاباكنیك لوـفرمانتخاب و با استفاده از 

و  مامانفر  122 تعداد انتخابي؛ ی نمونه حجم برآورد برای

بین آنان   پرسشنامه و انتخاب تصادفي روش بهپرستار 

 لفید و تاباكنیك لفرموبر اساس . (42) شدتوزیع 

برابر تعداد  8تعداد نمونه بایستي بیشتر از  (1332)

 نهایت در(. N>50+8M)باشد  02متغیرها به عالوه 

در  هاداده . شد آوری جمع كامل طور به پرسشنامه 83

 تحلیل و همبستگي ضریببا استفاده از  p≤21/2سطح 

 ردمو( 12 نسخه) SPSS رماآ ارفزا منر توسط رگرسیون،

كمتر از  pمیزان  .فتگرقرار  ریماآ تحلیل و تجزیه

 .معني دار در نظر گرفته شد 20/2

سنجشابزار

  این :(41)1گوکانونشغليدلبستگيپرسشنامه

است و آزمودني بر اساس  ماده 12پرسشنامه شامل 

 موافقم تا كامالً از كامالً)ای لیکرت  درجه 0مقیاس 

 ضریب( 1382) كانونگو.دهد مي پاسخ آنها به( فممخال

 ترتیب به را مقیاس این بازآزمایي و دروني همساني

با تحلیل ( 2222) پیروت. كرد گزارش 80/2 و 80/2

ی حاصل از اجرای مقیاس دلبستگي شغلي ها داده

 آموزش مراكز التحصیالن فارغ از نفر 133 رویكانونگو 

 مقیاس این كه كند مي گزارش فرانسه؛ كشور در عالي

( 82/2با برابر كرونباخآلفای ) دارد مطلوبي اعتبار ضریب

 رویبا اجرای این پرسشنامه ( 1382) میرهاشمي .(42)

مي واحد رودهن آلفای كرونباخ هیئت عل ءنفر از اعضا 32

 است قبولي قابل سطح در كه آورددست ه ب 82/2برابر با 

 شرح این به پرسشنامه این های ماده از نمونه یك(. 43)

 . "باشد مي شغلم به معطوف من عالئق بیشترین ":است

                                                 
1 Kanungo 
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 شغلفاکسوعواطفپرسشنامه مثبتمرتبطبا

و اسپکتور فاكس  توسطپرسشنامه  این:(44) 1اسپكتور

 بر كه است الؤس 10 دارایساخته شده است و ( 1333)

 تا همیشه تقریباًاز ) لیکرت ای درجه 0 مقیاس اساس

 مطالعهدر . سنجد مي كار محل در را عواطف( هرگز

صوری و   روایي) شواهد مربوط به روایي( 1388)صباحي 

در حد  آن این پرسشنامه نشان داد كه روایي (همزمان

 بر مقیاس این پایایي و میزان( 40) ي استقابل قبول

 (.40) باشد مي 33/2 با برابر كرونباخ آلفای اساس

 هوشپرسشنامه هایتواناييسسهؤمهيجاني

سسه ؤتوسط م پرسشنامه این:2انسانيوبهداشتي

است   شده ساخته( 2222)های بهداشتي و انساني  توانایي

مبنای میزان هر فرد باید بر  كهال است ؤس 12 دارایو 

ال پاسخ خود را بر اساس ؤشباهت حاالت خود به متن س

 موافقم تا كامالً از كامالً)ای لیکرت  درجه 0مقیاس 

  .انتخاب كند( مخالفم
 

 هايافته
 32 تا 22 سنین بین پرستاران و ماماهااز  صددر 03

 درصد 2 و سال 42 تا 31 سنین بین درصد 41 سال،

 3/13از نظر تحصیالت  .داشتند سن سال 42 از بیش

 و لیسانسدرصد  0/80 یپلم،نمونه فوق د ءدرصد از اعضا

 مورددر . داشتند لیسانس از باالتر تحصیالت درصد 2/1

 3/28سال،  0درصد از افراد كمتر از  4/00سابقه كار؛ 

سال  12از  یشدرصد ب 2/10سال و  12تا  0 یندرصد ب

 در ياستنباط یها یافتهدر رابطه با . ندسابقه كار داشت

 بین دروني همبستگي و معیار انحراف میانگین، 1 جدول

 .است شده ارائه پژوهش متغیرهای


پژوهشمتغيرهایبيندرونيهمبستگيومعيارانحرافميانگين،-1جدول


 انحراف معیار میانگین متغیرها
سطح معني  دروني همبستگي

 عاطفه مثبت دلبستگي شغلي *داری

- -  30/2 10/22 شغلي دلبستگي

21/2≥p 00/2** 81/12 14/32 مثبت عاطفه  -

 22/2 13/2 82/0 38/31 هیجاني هوش
 همبستگي پیرسونآزمون  *                                 

 

 و مثبت رابطه شود يمشاهده م 1در جدول  چنانچه

 وجود شغلي دلبستگي و مثبت عاطفه بین داری معني

 دلبستگي با هیجاني هوش بین اما( p≤21/2) دارد

 .شود يمشاهده نم دار معني رابطه مثبت عاطفه و شغلي

 رگرسیون تحلیل واریانس در تحلیل از حاصل نتایج

 مثبت عاطفه متغیرهای بین همبستگي كه دهد مي نشان

 است دار معني شغلي دلبستگي با هیجاني هوش و

(12/18=F،22/2=p .) همچنین مقدارR
آمده دست ه ب 2

درصد از واریانس متغیر  31دهد كه  نشان مي( 31/2)

عاطفه مثبت و هوش  یرهایدلبستگي شغلي را متغ

( 00/2)مشاهده شده  Rمقدار . كنند تبیین مي یجانيه

نیز نشان دهنده آن است كه این مدل رگرسیون خطي 

 .بیني استفاده شود تواند برای پیش مي

 برای همزمان  وهشی به رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج

 و مثبت عاطفه طریق از شغلي دلبستگي بیني پیش

 .است شده ارائه 2 جدول در هیجاني هوش


يجانيعاطفهمثبتوهوشهيقازطريشغليدلبستگبينييشپیبرا(همزمان)يونرگرسيلتحليجنتا-2جدول


 
 استاندارد ضرایب غیراستاندارد ضرایب

 t مقدار
 سطح

 همبستگي استاندارد ضریب استاندارد خطای یب همبستگيضر *داری معني

 21/2 21/2٭٭-  33/3 23/8 ثابت ضریب

 22/2 23/0٭٭ 03/2 24/2 22/2 مثبت عاطفه

 32/2 32/2 28/2 12/2 23/2 هیجاني هوش
 روش همزمانیونرگرس یلتحل*       

 1 Fox & Spector Job Relate Positive Affects 

Questionnaire 
2 Emotional Intelligence Questionnaire Of 

Human and Hygienic Abilities Institution 
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 یناز ب دهد ينشان م 2ارائه شده در جدول  نتایج

تنها عاطفه  یجاني،طفه مثبت و هوش هعا یرهایمتغ

را دارد  يشغل يدلبستگ بیني یشمثبت توان پ

(21/2≥p .)2 جدول در بتا استاندارد ضریب همچنین 

كه ( p≤21/2) باشد مي03/2 مثبت عاطفه متغیر برای

با  یرمتغ ینرابطه مثبت ا یباال یزاندهنده م  نشان

ه ب بدر نهایت با توجه به ضرای. است يشغل يدلبستگ

توان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب  دست آمده مي

 :رگرسیون غیر استاندارد به این صورت تدوین كرد

 (شغليدلبستگي ) Y=23/8+22/2(مثبتعاطفه ) 
 

بحث
 كهدهد  مينشان  مطالعهدست آمده در این ه ب نتایج

و مثبت   متغیر عاطفه مثبت با دلبستگي شغلي رابطه

دست آمده ه ب رگرسیوندار دارد و بر اساس معادله  معني

توان دلبستگي شغلي را بر اساس عاطفه مثبت  مي

داری بین  معني  این میان رابطه در. بیني كرد پیش

 همچنین. دلبستگي شغلي و هوش هیجاني مشاهده نشد

( 03/2)دست آمده برای عاطفه مثبت ه ضریب بتای ب

مثبت بین این متغیر و   هدهد كه میزان رابط نشان مي

یافته از آن جهت با  این. شغلي بسیار باالست دلبستگي

دهد متغیر عاطفه مثبت  اهمیت است كه نشان مي

شغلي باشد  دلبستگي بیني پیشمهمي در  عاملتواند  مي

و افراد با عاطفه مثبت باال دلبستگي بیشتری به شغل 

 كه شادند و در واقع افراد با عاطفه مثبت باال. خود دارند

افرادی با  اند،لذت، پاداش و شادماني  خواهان و

و بنابراین ( 12، 10)هستند  گرایانه برون یریگ جهت

. دهند وظایف كاری خود را با اشتیاق بیشتری انجام مي

( 40) كاسمیر ای مرحله سه مدل اساس بر( 1334) آریه

 -طور كلي متغیرهای شخصيه كه ب رسید نتیجه این به

 دلبستگي اصلي های كننده تعیین شغل موقعیت و رواني

شد كه  مشخص حاضر مطالعهدر (. 48) هستند شغلي

بیني  عاطفه مثبت، در پیش مانندهای شخصي  ویژگي

در تبیین این یافته . دارد یمعنادار تأثیردلبستگي شغلي 

 دارایهای كاری كه  محیط در حضورتوان گفت كه  مي

ایجاد احساس  باعثمثبت است  عاطفه هوای و حال

 دهند مي ترجیحطوری كه  بهخوشایند در افراد شده 

 بیشتری  انگیزه با را خود شغل و یافته حضور خود سركار

 . انجام دهند

 مثبت طفاعو كه ندداد ننشا نیز( 2222) یسو و یفابر

را  شغلنسبت به  نگرشي یپیامدها نداميتو منفيو 

 با وفراد شادتر هرچقدر ا واقع در(. 22) كنند پیشبیني

عاطفه مثبت در آنان  باشند بیشتری نفس  به اعتماد

 افراد این پژوهش، این های یافته اساس بر وبیشتر است 

 . هستند شان شغل به وفادارتر و تر دلبسته

 مطالعههرچند در  یجاني،هوش ه یرمتغ با رابطه در

 بین كه شد داده نشان( 28) پاشاشریفي و  میرهاشمي

 پرستاران، شغلي دلبستگي و هیجاني هوش متغیر

 حاضر مطالعه در ولي دارد وجود دار معني همبستگي

 اساس بر. نشد مشاهده متغیر دو این بین معناداری رابطه

شناخت و  یيتوانا اگرچهكه  یابیم مي در نتیجه این

 یجانيهوش ه ياصل یها یژگيكه از و ها یجانه یریتمد

، 43) كند كمك افراد عملکرد بهبود به تواند مي واست 

 ینيب یشآنان را پ يشغل دلبستگيتواند  نمي اما( 02

 محدودیت از ناشي تواند مي تفاوت این همچنین. كند

 دلیل به مطالعه این در. باشد حاضر مطالعه های

 وضعیت مانند یرهامتغ يبرخ ي،سازمان های محدودیت

 درمورد نظر،  نمونه خانواده وضعیت یا و روان سالمت

الزم  رسد مي نظر به كه نشد كنترل یا و واردمطالعه  نای

 .شود توجهموضوع  ینبه ا مطالعات آیندهاست در 

انجام  پرستاران و ماماها روی مطالعهكه این  یيآنجا از

دلبسته به  پرسنلتوان گفت كه برای داشتن  مي ،شد

مثبت، اعتماد به نفس و در كل   شغل بایستي روحیه

با وجود چنین . آنان را تقویت كردویژگي عاطفه مثبت 

كاركناني نه تنها سازمان امیدوار به وفاداری بیشتر این 

بلکه  ،افراد و ترك شغل و غیبت شغلي كمتری است

. یابد كیفیت خدمات نیز در این شرایط بهبود مي

رسد كه توجه سرپرستان سازماني  بنابراین به نظر مي

د در در سطوح مختلف برای برقراری محیطي شا

تواند  سازمان و توجه به عوامل روانشناختي در كار مي

 خود وظایف بیشتری اشتیاق با تابه كاركنان كمك كند 

 داشته خود شغل به بیشتری دلبستگي و داده انجام را

 . باشند
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 در وآنان  يشغل يدلبستگ ارتقاءبه حفظ و  یدوارام
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