
چکیده
مقدمه: مديران پرستاری متناسب با توسعه سازمان ها بايد بيشتر به مسئله تعهد کارکنان 
مناسبی جهت  به روش  را  انسانی شاغل  نيروی  بتوانند مشکالت  تا  باشند  داشته  توجه 
آنان نقش يک و اسطه دارد که  به اهداف سازمان حل کنند. هوش هيجانی  دستيابی 

تنظيم آن منجربه توانايی مديريت و بهبود عملکرد و ظايف می شود. 
بهسازی هوش هيجانی مديران  برنامه ی طراحی شده  تأثير  تعيين  اين مطالعه  هدف: 

پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران بوده است. 
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربی بوده که در سال )1395( مداخله آن بر مبنای 
ماه   )2( به مدت  و  آموزشی رسمی  بار-آن )1982( در )8( جلسه  مدل هوش هيجانی 
پيگيری و نظارت غيرمستقيم با بررسی و تحليل موقعيت های رفتاری مديران پرستاری 
)15نفر( در گروه آزمون اجرا شده است. تأثير برنامه بهسازی در دوگروه آزمون و کنترل 
بر تعهد سازمانی پرستاران شاغل در دو بيمارستان قبل و بعد از مداخله بررسی شده و 
نمونه گيری به صورت تمام شماری( گروه آزمون 94 و گروه کنترل 108نفر پرستار )و با 
يکديگر همسان شده بودند. انتخاب بيمارستان ها و تخصيص آنها به دوگروه تصادفی بوده 
است. پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و ماير)1990( استفاده شده )با آلفای کرونباخ: 0/95( 
و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری کای دو، تی تست و 

آزمون عالمت و يلکاکسون استفاده شد. 
یافته ها: آزمون من ويتنی نشان داد قبل از مداخله بين دو گروه آزمون و کنترل پرستاران 
)P=0/896( تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد )از نظر ميانگين نمره تعهدسازمانی )کل
و دو گروه از اين نظر همسان بودند. اما بعد از مداخله بين دو گروه آزمون و کنترل از 
 ،)P>0/001( تفاوت آماری معنی داری وجود داشت )نظر ميانگين نمره تعهدسازمانی )کل
نتیجه  گیري: به مديران آموزشی بيمارستان ها پيشنهاد می شود که از اين برنامه برای 
بهسازی مديران پرستاری استفاه نمايند تا اثرات آن منجر به بهبود رفتارهای سازمانی 

پرستاران شود.
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 مقدمه
موفقيت هر سازمان در نيل به اهداف تعيين شده در گرو يک رشته 
عوامل به هم پيوسته است. از جمله عواملی که در بقای سازمان ها 
مديران سازمان ها  و  مدنظر مسؤوالن  و همواره  است  مؤثر  بسيار 
می باشد، نيروی انسانی است و هر سازمانی جهت نيل به اهداف 
منبع هر  بدون شک مهم ترين  دارد.  نياز  منابع مختلفی  به  خود 
سازمانی نيروی انسانی شاغل در آن سازمان است و به عنوان جزيی 
جدايی ناپذير و از مهم ترين ابزارها برای پيشبرد اهداف در هر سازمان 
مطرح است. چنانچه اين نيرو دارای انگيزه و رضايت و تعهد باال 
باشد، توان و استعداد خودرادر آن سازمان به کار خواهد گرفت. لذا 
موفقيت و پيشرفت هر سازمانی به نيروی انسانی و کاربرد صحيح 
آن در سازمان بستگی دارد. نيروی انسانی و فادار، سازگار با اهداف 
و ارزش های سازمانی، حاضر است فراتر از و ظايف مقرر در شرح و 
ظايف، فعاليت نمايد و می تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی 
باشد. وجود چنين نيرويی در سازمان توأم با باال رفتن سطح عملکرد 
و پايين آمدن نرخ غيبت، تأخير و ترک خدمت می باشد و و جه 
اعتبار سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده و زمينه را برای رشد 
و توسعه سازمان فراهم می آورد. برعکس نيروی انسانی با احساس 
و فاداری، تعلق و تعهد سازمانی کم، نه تنها خود در جهت نيل به 
اهداف سازمان حرکت نمی کند، بلکه با ايجاد بی تفاوتی نسبت به 
مسائل و مشکالت سازمان ممکن است در بين ديگر همکاران تأثير 
منفی داشته باشد، که اين امر خود منشاء ناهنجاری های بسياری 
در ابعاد مختلف اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه 

است.
يکی از مهم ترين مسائل انگيزشی که امروزه با حجم گسترده ای در 
مطالعات روان شناسی سازمانی گسترش يافته است، مسأله تعهد 
سازمانی است. مبحث تعهد سازمانی که امروزه جايگاه مهمی را در 
تحقيقات از آن خود ساخته است، بيش از هر چيز ناشی از اعتقاد 
شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف آن و تالش در جهت رسيدن 
به آن اهداف است، بطوری که نوعی و ابستگی عاطفی و روانی در 
فرد شکل می گيرد و او را مايل به بقاء در سازمان می کند. شايد 
تعلق کارکنان درکارآيی  و احساس  تعهد  اندازه  به  هيچ موضوعی 
همچون  متعهد  افراد  باشد.  نداشته  اهميت  سازمان  بهره وری  و 
منبعی از انرژی و توان هستند که با قدرت به سمت آرمان و اهداف 
موجود  ساختارهای  و  قوانين  به  افراد  اين  می روند.  پيش  سازمان 
اکتفا نمی کنند و خود را در چارچوب محدود نمیسازند. اگر قانون 
و ساختاری را در مقابل آرمان خود ببينند، سعی در تغيير آن و رفع 

موانع موجود میکنند.

تعهد سازمانی يکی از متغيرهايی است که میتواند در تحقق اهداف 
سازمان نقش اساسی ايفا کند. از مهمترين داليل اهميت موضوع 
تعهد سازمانی اين است که سازمان هايی با کارکنان متعهد معمواًل 
دارای عملکرد بهتری هستند، همچنين از آن جا که تعهد سازمانی 
میتواند بر عواملی چون رضايت شغلی، ترک خدمت، غيبت و تأخير 
تعهد  است]1[.  توجه  مورد  بسيار  تأثيرگذارد  کارکنان  عملکرد  و 
سازمانی را میتوان به طور ساده اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، 
احساس و فاداری به سازمان، الزام اخالقی، تمايل قلبی و احساس 

نياز به ماندن در سازمان تعريف کرد]2[.
تعهد سازمانی يک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمايل، 
نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يک سازمان می باشد. تمايل يعنی 
عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نياز يعنی 
فرد به خاطر سرمايه گذاریهايی که در سازمان کرده است ناچار به 
ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از مسؤوليت و تکليفی است 
که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن مي بيند.

از ديدگاهی ديگر، تعهد سازمانی نوعی احساس و ابستگی و تعلق 
خاطر به سازمان است و تعاملی پويا بين يک شخص و محيط او را 
شامل میشود]3[ و يک ساختار چند بعدی است که میتوان آن را 
يک حالت روانی دانست که پايبندی اشخاص را به سازمان منتقل 
ابستگی عاطفی  اين رويکرد تعهد سازمانی نوعی و  می کند. طبق 
به سازمان تلقی میشود و فردی که به شدت متعهد است، هويت 
خود را از سازمان میگيرد، در سازمان مشارکت میکند و با آن در 
می آميزد و از عضويت در آن لذت می برد]4[. به عبارتی میتوان 
گفت تعهد سازمانی يک نگرش درباره و فاداری کارمندان به سازمان 
است و فرآيند مستمری است که از طريق آن اعضای سازمان عالقه 
خود را به سازمان و موفقيت و کارآيی پيوسته آن نشان می دهند. 
بديهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد گرديد 
که بر روی عملکرد سازمان تأثير مثبت داشته باشد و موجب ارتقاء 

بهره وری گردد]5[.
با توجه به اجتناب ناپذير بودن برخی از عوامل در حرفه پرستاری 
و لزوم پيشگيری از آثار روانی و رفتاری مخربی که به کاهش تعهد 
سازمانی کمک می کند، به کارگيری تمهيدات و اقداماتی در جهت 
بهبود کيفيت زندگی کاری و آموزش روش های مقابله ای از جمله و 
ظايف مديران سازمان های خدمات بهداشتی درمان است. هم چنين 
توصيه های زيادی به پرستاران برای استفاده از مراقبت های پرستاری 

غير دارويی برای کنترل نشانه های بيماری شده است]6[. 
اما با استفاده از هوش هيجانی به عنوان يک ابزار مديريتی می توانيم 
مانع از عوارض ناشی از آن شويم]7[. دانيل گلمن هوش هيجانی را 
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به عنوان معين کننده ی ظرفيت شناخت احساسات شخصی خود و 
ديگران و ايجاد انگيزه در خود و مديريت اين احساسات بطور صحيح 
در روابط ما تعريف کرده است]8[. هوش هيجانی نقش يک و اسطه 
را بازی می کند، که اين و اسطه بين سالمت روانی و عوامل مخرب گر 
قرار دارد. کسانی که دارای هوش هيجانی باالتری هستند توانايی 
بيشتری در مقابله با درگيری های زيست محيطی نسبت به افرادی 
برخوردار هستند، دارند. آگاهی  پايين تری  از هوش هيجانی  که 
عاطفی و تنظيم آن منجربه توانايی مديريت و بهبود عملکرد و ظايف 
می شود. پرستاران به دليل رو به رو بودن با عوامل استرس زای شغلی 
از جمله محتوی شيفت کاری، باال بودن حجم کار، مجاورت مکرر با 
بيماران، درد، رنج و مرگ، بيشتر مستعد ابتال به استرس هستند، 
که اين موضوع باعث افزايش درگيری هايی می شود که در نهايت 
منجربه خطر انداختن روابط ميان فردی می شود. هوش هيجانی 
مديران و سالمت روانی آنها می تواند به افراد کمک کند تا مشکالت 
شغلی خود را بهتر حل کنند]9[ و باعث افزايش و پرورش پرستاران 
متعهد می شود. مهارت های هوش هيجانی به ويژه "خودآگاهی" به 
پرستاران کمک می کند که با احساسات و رفتار خود آشنا شوند و از 
فرآيند خودآگاهی به عنوان عکس العمل استفاده کنند، اين فرآيند 
شامل درک افکار، مناقشه، و انگيزه فرد است]10[. هوش هيجانی 
عوامل  مقابل  در  حقيقی  محافظ  يک  عنوان  به  پرستاران  برای 
تسهيل دهنده  عامل  عنوان يک  به  نيز  و  مخرب گر عمل می کند 
برای سالمت نشان داده می شود]11[. هرچه هوش هيجانی باالتر 
باشد تعهد بيشتر است که اين رابطه ی مستقيم، نمايانگر رابطه ی 

معناداری است]12[.
مداخالت توسعه هوش هيجانی يک ايده است که با عالقه زيادی 
ارتقاء  باعث  برنامه های آموزشی که  قرار گرفته است.  مورد بحث 
بهداشت  و  سالمت  مراقبت های  متخصصان  در  هيجانی  هوش 
می شود نه تنها در محيط کار بلکه در مطالعات پرستاری معرفی 
شده اند. شناخت و پذيرش احساسات، طرز رفتار صحيح در زمان 
خاص و مهم تر از همه بيان هيجان، موضوعاتی است که بايد به 
گيرند]13[.  قرار  آموزشی  برنامه ی  اين  اصلی  هسته ی  عنوان 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آموزش هوش هيجانی امکان 
افزايش کنترل احساسات و ارتقاء شايستگی و صالحيت را به همراه 
دارد]14[. با يکپارچه سازی هوش هيجانی و با تدارک ديدن برنامه ی 
آموزشی برای مديران پرستاری، همراه با انتخاب يک فرصت مناسب 
برای دريافتن و درک کردن خود، همکاران و بيماران، راه مناسبی 
پيدا خواهد شد که در آن توانايی برقراری ارتباط سالم با ديگران را 
به دست خواهند آورد. اين مسئله به عنوان يک نياز اصلی در ايجاد 

و گسترش آموزش های استراتژيک به منظور ارتقاء هوش هيجانی 
در محيط های مراقبت سالمت احساس می شود]9[.

مطالعات مختلف نشان می دهد که هوش هيجانی خصوصيتی است 
نيز  آن  افزايش  منظور  به  برنامه هايی  و  می باشد  توسعه  قابل  که 
طراحی شده است. هر کودکی که به دنيا می آيد دارای استعداد های 
خاصی برای حساسيت هيجانی، حافظه هيجانی، پردازش اطالعات 
هيجانی و توان يادگيری هيجانی می باشد؛ اين استعداد به و سيله 
تجارب زندگی، به خصوص از طريق مبادالتی که حاوی پيام های 
پيام های  اين  می بيند.  آسيب  يا  توسعه يافته  می باشند،  هيجانی 
هيجانی که فرد به مرور از معلمين، و الدين و همساالن خود به مرور 

دريافت می کند، ظرفيت های هيجانی او را شکل می دهد.
هوش هيجانی بر عکس هوش، می تواند توسعه يابد و اين به عنوان 
يکی از عوامل شهرت يافتن تئوری هوش هيجانی است که طيف 
و سيعی از يافته ها از رشته های روان درمانی و برنامه های آموزش 
مديران همه مدارکی را فراهم می کند و شايستگی های اجتماعی و 
هيجانی افراد می تواند با تالش مستمر و برنامه ريزی منظم بهبود 
يابد و الزم است به منظور غنی سازی هوش هيجانی الزاماتی از قبيل 
تمايل به تغيير، خود تأملی )اگر شخصی نداند که در درونش چه 
اتفاقی می افتد، غير ممکن است که بداند بر ديگران چه می گذرد(، 
کنترل هيجان، تمرين همدلی، توسعه مهارت های گوش دادن فعال 

و تصديق هيجانات ديگران به کار گرفته شود.
برای برون رفت از اين مسئله ای که پرستاران به عنوان نيروی انسانی 
در سازمان که نقش بسزايی در تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت 
جامعه دارند و با آن روبرو هستند و می توان از تعهد سازمانی پايين 
ياد کرد و بررسی کرد که دارای چه پيامدهايی است، برای پاسخ به 
اين سؤال که آيا هوش هيجانی تعهد سازمانی افراد را می تواند بهبود 
بخشد؟ و به منظور پاسخ به اين سؤال که آيا هوش هيجانی مديران 
پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران تأثير دارد يا خير، پژوهشی 
با هدف تعيين ميزان تأثير برنامه ی طراحی شده بهسازی هوش 
در  شاغل  پرستاران  سازمانی  تعهد  بر  پرستاری  مديران  هيجانی 
بيمارستان طراحی و اجرا شد و در نهايت پژوهشگر به دنبال پاسخ 
به اين سؤال بود که آيا با بهسازی هوش هيجانی مديران پرستاری 
تغييری در سطح تعهد سازمانی پرستاران ايجاد خواهد کرد يا خير؟ 

 مواد و روش ها
سال 1395  در  که  است  تجربی  نيمه  تحقيق  يک  پژوهش  اين 
بر روی دو گروه کنترل و آزمون صورت گرفته است. مداخله در 
اين پژوهش به کارگيری تأثير برنامه طراحی شده بهسازی هوش 
هيجانی مديران پرستاری بر بهبود تعهد سازمانی پرستاران شاغل 
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بوده و نمونه گيری به صورت تمام شماری انجام شده است. مداخله 
بر روی گروه آزمون انجام شده است، دراين پژوهش دو گروه آزمون 
اندازه گيری متغير وابسته قرارگرفته اند. روش کار  و کنترل مورد 
در اين پژوهش شامل سه مرحله قبل از مداخله، مداخله و بعد از 

مداخله بود.
دراين مطالعه دو بيمارستان دولتی-آموزشی اقماری شهر کرج به 
عنوان جامعه پژوهش، بعد از بررسی 11 بيمارستان استان البرز 
انتخاب و در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. تخصيص دو 
بيمارستان مورد نظر به دو گروه آزمون و کنترل به صورت تخصيص 
تصادفی ساده به صورت قرعه کشی انجام شد. گروه های آزمون و 
کنترل بطور حتمی بايد از يکديگر جدا می بودند؛ به دليل انتقال 
روش و برخورد ناخودآگاه مديران پرستاری در حين و بعد از شرکت 
در برنامه مداخله پژوهش و تأثير گذاری بر روی گروه کنترل، به 
اين ترتيب گروه آزمون و کنترل جامعه پژوهش از دو بيمارستان 
جداگانه انتخاب شدند که از نظر تعداد بخش ها، نحوه ی اداره کردن 
بيمارستان، سيستم مديريتی، سيستم حسابداری و کارگزينی و 
نحوه ی محاسبه ی کارانه و حقوق پرسنل و نحوه ی پاداش و توبيخ و 
نوع و ترکيب شيفت بندی پرستاران )شيفت در گردش، ثابت صبح، 
ثابت عصر و ثابت شب( دو گروه آزمون و کنترل همسان بودند. در 
اين مطالعه نمونه های پژوهش عبارت است از کليه پرستاران )تمام 
شماری( شاغل در محيط های پژوهش که در گروه آزمون تعداد آنها 
)94( و در گروه کنترل )108( تا بوده است، که و اجد خصوصياتی 
چون؛ داشتن حداقل )2( سال سابقه کار در اين بيمارستان ها، عدم 
استفاده از هرگونه داروی اعصاب و روان از زمان شروع پژوهش، 
حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده اند. آنها دراين صورت از پژوهش 
خارج می شدند؛ استعفاء يا انتقال از بيمارستان مورد مطالعه، اعالم 
عدم ادامه ی همکاری در اين پژوهش، ناقص پر کردن پرسشنامه ها 
و عدم اطمينان به همکاری صادقانه شخص مورد بررسی، در صورت 
بروز حادثه ناگوار در طول انجام پژوهش )از دست دادن عزيزی و يا 

ابتال به بيماری خاص(. 
توسط  اطالعات  گردآوری  ابزارهای  روايی  پژوهش جهت  اين  در 
پايگاه های  از  خارجی  و  داخلی  نشريات  مجالت،  کتب،  مطالعه 
اطالعاتی الکترونيک بهره گرفته شد و در نهايت ابزار سنجش تعهد 
سازمانی آلن و ماير به دليل اعتبار علمی باال به عنوان پرسشنامه 
پرسشنامه  ماير  و  آلن  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  استاندارد 
تعهد سازمانی را در سال )1990( طراحی نمودند. فرم اوليه اين 
پرسشنامه در سال )1987( ساخته شده بود اين پرسشنامه دارای 
)24( سؤال است که پاسخ دهنده بايد به آن در يک طيف ليکرت 

از بسيار مخالفم تا بسيار موافقم پاسخ دهد و دارای سه بعد: تعهد 
عاطفی )وابستگی عاطفی فرد به سازمان از سؤال های 1 الی 8(، 
تعهد مستمر )دربردارنده هزينه های متصور ناشی از ترک سازمان 
احساس  و  )الزام  هنجاری  تعهد  و   )16 9الی  سؤال های  از  است 
تکليف به باقی ماندن در سازمان از سؤال های 17الی 24( است؛ اين 
پرسشنامه که دارای مقياس ليکرت است که از 1 تا 7 امتيازدهی 
می شود: کاماًلً مخالفم )1 امتياز(، نسبتاًً مخالفم )2 امتياز(، کمی 
مخالفم )3 امتياز(، نظری ندارم )4 امتياز(، کمی موافقم)5 امتياز(، 
نسبتاًً موافقم )6 امتياز(، کاماًلً موافقم )7 امتياز(. اين نکته مورد 
توجه قرار گرفته است که سؤاالت: )4-5-6-8-9-18-19-21-24( 
به صورت معکوس نمره گذاری و پس از به دست آوردن امتياز هر 
سؤال زير مقياس ها به ترتيب محاسبه می شوند. باالترين امتيازی 
پايين ترين  و   )168( کرد  اخذ خواهد  پرسشنامه  اين  در  فرد  که 
نمره )24( است. هر چقدر امتياز فرد در اين آزمون باالتر باشد به 
معنی باال بودن تعهد سازمانی فرد است و امتياز کل از جمع بستن 
نمره همه عبارات به دست می آيد. روايی پرسشنامه تعهد سازمانی 
آلن و ماير قباًل در مطالعه ی جعفرزاده در سال )1384( مورد تأييد 
قرار گرفته است. روايی عاطفی )0/86(، مستمر )0/79(، و هنجاری 
)0/75( و ضريب پايايی اين مقياس را از طريق آلفای کرونباخ تعهد 
سازمانی )0/84(، تعهد هنجاری )0/73(، تعهد مستمر )0/70( و 
تعهد عاطفی )0/91( به دست آمده که بيانگر پايايی مناسب اين 
پرسشنامه است. در پژوهش حاضر، برای تعيين پايايی پرسشنامه ها 
از )20( نفر از پرستاران خواسته شد تا پرسشنامه تعهد سازمانی آلن 
و ماير را تکميل نمايند و با روش همبستگی درونی گويه ها با ضريب 
پژوهش  اين  در  همچنين   .)0/95( گرديد  محاسبه  کرونباخ  آلفا 
متغيرهای  و  اطالعات  منظور حصول  به  دموگرافی  پرسشنامه  از 
زمينه ای پرستاران در جنبه های سن، جنس، و ضعيت تأهل، تعداد 
فرزندان، سابقه ی کاری، ميزان تحصيالت، ساعات اضافه کاری در 
ماه، شيفت کاری و ... تهيه گرديد. در گروه آزمون و کنترل ميزان 
هوش هيجانی مديران پرستاری توسط پرسشنامه ی هوش هيجانی 
بار-آن سنجيده شد. )در گروه کنترل جهت اطمينان از همسان سازی 
هوش هيجانی مديران پرستاری در دو گروه پرسشنامه توزيع شد( 
نيازسنجی مديران پرستاری گروه آزمون از طريق کسب نمرات هر 

مؤلفه در پرسشنامه ی هوش هيجانی تعيين شد. 
مرحله مداخله: مربوط به اجرای برنامه ی طراحی شده ی بهسازی 
هوش هيجانی مديران پرستاری در گروه آزمون است. که اين برنامه 
از 8 جلسه تشکيل شده است، که هر جلسه به مدت )1/5( ساعت 
بوده و در برگزاری اين جلسات از و سايل آموزشی مثل تخته و 
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ايت برد، و يدئو پرژکتور، پمفلت استفاده شده است. مبنا و پايه اين 
مداخله برگرفته از مدل هوش هيجانی بار-آن )1982(می باشد.

بار-آن مفهوم هوش هيجانی را در پنج مؤلفه، مؤلفه درون فردی، 
مؤلفه بين فردی، مؤلفه سازگاری، مؤلفه مديريت استرس و مؤلفه 
خلق عمومی و پانزده زير مقياس تشکيل دهنده آنها ارايه کرده است. 
محتوای جلسات و اهداف هر جلسه بطور خالصه شامل اين موارد 
می شدند: جلسه اول: جلسه ی توجيهی نام گرفت و به گونه ای نيز 
مديران پرستاری را به چالش کشيد و مديران پرستاری گروه آزمون 
با موضوعات آموزشی آشنا شدند. جلسه دوم و سوم: آموزش نظری 
هوش هيجانی. از جلسه چهارم تا هشت محتويات جلسه شامل طرح 
مسأله يا موقعيت موردی، فعاليت مديران پرستاری شرکت کننده 
در پژوهش و بحث پيرامون موقعيت مطرح شده )به روش طوفان 
و خود  موقعيت  آن  از  کلی  نتيجه گيری  و  تصميم گيری  مغزی(، 
و  نظارت،  بعد کنترل،  به  از جلسه هشتم  و  گزارش دهی مديران 

مانيتورينگ انجام شد.
پس از اتمام جلسات رسمی مداخله پژوهشگر به صورت هفتگی به 
محيط پژوهش مراجعه کرد و از هر يک از مديران پرستاری خواسته 
می شد در برگ های خود گزارش دهی با موقعيت ها و مواردی که 
را  مديران  يکبار  هفته  دو  هر  و  کنند  گزارش  را  مواجهه شده اند 
در جلسه ی گرد هم جمع کرد و موقعيت های خود در برای کليه 
افراد ارايه می کردند و خود به تحليل موقعيت ها می پرداختند، تعداد 
مديران 15 نفر می بود که هر دوهفته يکبار مديران پرستاری به بيان 
انتهای جلسات پژوهشگر  موقعيت های پيش آمده، پرداختند. در 

فقط بازخورد موقعيت بيان شده را می داد.
بطور ميانگين بيش از دو ماه طول می کشد تا يک رفتار به انجام 
خود به خودی آن برسد، اگر بخواهيم دقيق بگوييم می شود 66 
روز. اما الزم به ذکر است طول مدت شکل گيری يک عادت جديد 
به مقدار زيادی به نوع رفتار، خود شخص و شرايط محيطی بستگی 
دارد]15[. سپس پس از گذشت 66 روز پس از اتمام مداخله ميزان 
تعهد سازمانی پرستاران در گروه آزمون و کنترل سنجيده شد. برای 
تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. آزمون های 
آماری کای دو، تی تست و آزمون عالمت و يلکاکسون برای تجزيه 

و تحليل استفاده شد. 
 یافته  ها

در اين مطالعه )136( نفر از پرستاران بالينی زن از )2( بيمارستان 
آمار  ارد مطالعه شدند که  و  البرز  استان  اقماری  دولتی-آموزشی 

توصيفی آنها به شرح زير است: 
جدول )1( نشان می دهد که اکثر پرستاران در گروه کنترل )%83/8( 

و در گروه آزمون )72/1%( در گروه سنی )35-25( بوده اند. همچنين 
اکثر پرستاران در گروه کنترل )95/6%( و گروه آزمون )%100/0( 
دارای تحصيالت کارشناسی بوده اند. در گروه کنترل اکثريت افراد 
متأهل و مجرد )هر کدام 44/1%( و در گروه آزمون، متأهل)%48/8( 
بوده اند. اکثريت پرستاران در گروه کنترل )38/2%( بطور مساوی 
آزمون  گروه  در  و  سال   )11-15( يا   (5( از  کمتر  سابقه  دارای 
)36/8%( دارای سابقه کار )10-5( سال بوده اند. اکثريت )%89/7( 
پرستاران در گروه کنترل و آزمون شيفت کاری در گردش بوده اند. 
اکثريت پرستاران در گروه کنترل)52/9%( و در گروه آزمون)%47/1( 
)80-30( ساعت اضافه کار بوده اند. اکثريت )85/3%( پرستاران در 
هر دو گروه کنترل و آزمون به دليل استرس از روش دارويی استفاده 
نکرده اند. آزمون آماری کای دو نشان داد بين دو گروه آزمون و 
کنترل از نظر سن، تحصيالت، و ضعيت تأهل، سابقه کار مديريتی، 
شيفت کاری، ساعت اضافه کاری و استرس از روش دارويی تفاوت 
آماری معنی داری وجود ندارد. به عبارت ديگر؛ پرستاران در هر دو 

گروه همسان بوده اند. 
تعهد  زيرمقياس های  نمرات  ميانگين  مقايسه   )2( شماره  جدول 
سازمانی پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله 
را نشان می دهد که آزمون تی مستقل و من ويتنی نشان داد قبل 
عاطفی،  تعهد  مقياس های  زير  نمرات  ميانگين  نظر  از  مداخله  از 
تفاوت  آزمون  و  کنترل  گروه  دو  هنجاری  تعهد  و  مستمر  تعهد 
اين  از نظر  آماری معنی داری وجود ندارد )P <0/05( و دو گروه 

زيرمقياس ها همسان می باشند.
آزمون تی مستقل و من ويتنی نشان داد بعد از مداخله ميانگين 
نمرات زير مقياس های تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری 
بين دو گروه کنترل و آزمون تفاوت آماری معنی داری يافته است 

.)P >0/05(
همچنين آزمون تی زوجی و رتبه عالمت دار و يلکاکسون نشان داد 
که ميانگين نمرات زير مقياس های تعهد عاطفی و تعهد هنجاری 
از  به قبل  از مداخله نسبت  در هر دو گروه آزمون و کنترل بعد 
مداخله تفاوت آماری معنی داری يافته است)P>0/05( با اين تفاوت 
که مقدار آن در گروه آزمون افزايش و در گروه کنترل کاهش يافته 
است. همچنين ميانگين نمره زير مقياس تعهد مستمر در گروه 
آزمون بعد از مداخله نسبت به قبل مداخله تفاوت آماری معنی داری 
يافته و مقدار آن افزايش يافته است )P >0/05( ولی در گروه کنترل 

.)P <0/05( تفاوت آماری معنی داری ايجاد نشده است
نتايج نشان می دهد که ميانگين نمرات زير مقياس های  بنابراين 
تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری در گروه آزمون بعد 
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از اجرای برنامه ی هوش هيجانی نسبت به گروه کنترل ارتقاء يافته 
است.

)کل(  سازمانی  تعهد  نمره  ميانگين  مقايسه   )3( شماره  جدول 
پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله را نشان 
دو  بين  مداخله  از  قبل  داد  نشان  ويتنی  من  آزمون  که  می دهد 
گروه آزمون و کنترل پرستاران از نظر ميانگين نمره تعهدسازمانی 

)کل( تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد )P =0/896(و دو گروه 
از اين نظر همسان می باشند. اما بعد از مداخله بين دو گروه آزمون 
آماری  تفاوت  نمره تعهدسازمانی )کل(  از نظر ميانگين  و کنترل 

.)P>0/001( معنی داری وجود دارد
همچنين نتيجه آزمون رتبه عالمت دار و يلکاکسون نشان داد که 
ميانگين نمره تعهدسازمانی )کل( پرستاران در هر دو گروه آزمون 

  توزیع فراوانی مطلق ونسبی پرستاران برحسب سن در دو گروه کنترل و آزمون  :١جدول 

  

مؤلفهزير  مؤلفه  
گروه 
 كنترل

نتيجه آزمون كاي  جمع گروه آزمون
 دو

 درصد تعداد درصدتعداد درصد تعداد
737/2  

df = 1 
P = 098/0 سن

 

35-25  57 8/83  49 1/72  106 9/77  
45-36  11 2/16  19 9/27  30 1/22  

0/100 68 كل  68 0/100136 0/100  

الت
صي

 تح

6/95 65 كارشناسي  68 0/100133 8/97  068/3  
df=1

080/0P= 
4/4 3 كارشناسي ارشد  0 0/0  3 2/2  

0/100 68 كل  68 0/100136 0/100  

هل
 تا

1/44 30 مجرد  29 6/42  59 4/43  

446/0  
df=2

800/0 P= 

1/44 30 متاهل  33 8/48  63 3/46  

8/11 8 مطلقه يا بيوه  6 8/8  14 3/10  

0/100 68 كل  68 0/100136 0/100  

كار
قه 

ساب
  

  03/36  49  8/33  23  2/38  26سال 5كمتر از 
942/2  

df = 3 
P = 230/0

10-5  16  5/23  25  8/36  41  15/30  
15-11  26  2/38  20  4/29  46  82/33  

  0/100  100 0/100  68  0/100  68  كل

ري
 كا

فت
شي

  

  8/8  12  8/8  6  8/8  6  ثابت صبح 
00/0  

df=1
00/1 P=  

  5/1  2  5/1  1  5/1  1  ثابت شب 
  7/89  122  7/89  61  7/89  61  درگردش

  0/100  136 0/100  68  0/100  68  كل

ري
 كا

افه
اض

  

  0/14  19  7/14  10  3/13  9  ساعت 30كمتر از 
472/0  

df=1
790/0 P=  

80-30  36  9/52  32  1/47  68  0/50  
  0/36  49  2/38  26  8/33  23  ساعت 80بيشتر از 

  0/100  136 0/100  68  0/100  68  كل 

 از 
اده

ستف
ا

يي
دارو

ش 
رو

  

000/0  7/14  20  7/14  10  7/14  10  بلي  
df=1 

00/1 P=  
  3/85  116  3/85  58  3/85  58  خير
  0/100  136 0/100  68  0/100  68  كل

جدول)1(: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پرستاران برحسب سن در دو گروه كنترل و آزمون
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و کنترل در بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماری 
معنی داری يافته است )P>0/001(با اين تفاوت که مقدار آن در 

گروه آزمون افزايش و در گروه کنترل کاهش يافته است.

بنابراين نتايج نشان می دهد که ميانگين نمره تعهدسازمانی)کل( 
هيجانی  هوش  برنامه ی  اجرای  از  بعد  آزمون  گروه  در  پرستاران 

نسبت به گروه کنترل ارتقا يافته است.

جدول)2(: مقایسه میانگین نمرات زیرمقیاس های تعهد سازمانی پرستاران در دو گروه كنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله

جدول)3(: مقایسه میانگین نمره تعهد سازمانی )كل( پرستاران در دو گروه كنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله

  .مقایسه میانگین نمرات زیرمقیاس های تعهد سازمانی پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله: ٢ جدول

  

وع و نتايج آزمونن
قبل از مداخله  بعد از مداخله

گروه

س
قيا

يرم
ز

انحراف 
معيار

  ميانگين
انحراف 
معيار

ميانگين

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P<126/5-Z=

كنترل  029/27  321/8  926/24  920/7

في
عاط

هد 
آزمون  P<065/8)=67t(  053/6  456/31  883/8  309/27 ,001/0زوجي  tتع

500/974U=  
001/0 P<  

189/0)=134t(  
850/0 P=  

   نوع و نتايج آزمون
)t و من وينتي)  مستقل

t  974/0زوجي, P=032/0)=-67t( كنترل  515/28  766/7  500/28  315/7

مر
ست

د م
آزمون  P<296/5)=67t(  480/6  206/31  106/8  073/28 ,001/0زوجي  tتعه

283/2)=078/132t(  
024/0 P=  

324/0-)=134t(  
746/0 P=  

   نوع و نتايج آزمون
)t مستقل(  

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P=225/3-Z=

كنترل  941/26  590/6  206/25  487/5

ري
جا
 هن

هد
تع

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P=474/3-Z=  

آزمون  368/27  189/7  897/29  306/4

546/5)=134t(  
001/0 P<  

00/2232U=  
727/0 P=  

   نتايج آزمون نوع و
)مستقلt(من وينتي و 

  

  
  
بنابراين نتايج نشان می دهد که ميانگين نمرات زير مقياس های تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری در گروه آزمون بعد از  

  ی هوش هيجانی نسبت به گروه کنترل ارتقا يافته است. اجرای برنامه
سازمانی(کل) پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله را نشان می دهد  مقايسه ميانگين نمره تعهد ٣جدول شماره 

که آزمون من ويتنی نشان داد قبل از مداخله بين دو گروه آزمون و کنترل پرستاران از نظر ميانگين نمره تعهدسازمانی(کل) تفاوت 
ر همسان می باشند. اما بعد از مداخله بين دو گروه آزمون و کنترل )و دو گروه از اين نظ=P ٨٩٦/٠داری وجود ندارد( آماری معنی 

 ).>٠٠١/٠Pداری وجود دارد ( از نظر ميانگين نمره تعهدسازمانی(کل) تفاوت آماری معنی 
و همچنين نتيجه آزمون رتبه عالمت دار ويلکاکسون نشان داد که ميانگين نمره تعهدسازمانی(کل) پرستاران در هر دو گروه آزمون 

)با اين تفاوت که مقدار آن در گروه >٠٠١/٠Pداری يافته است( کنترل  در بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماری معنی
  آزمون افزايش و در گروه کنترل کاهش يافته است.

  
  
  

  
  

  بعد از مداخلهمقایسه میانگین نمره تعهد سازمانی(کل) پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و  :٣ جدول

 

  نمره تعهد سازماني(كل)

نوع و نتايج آزمون
قبل از مداخله  بعد از مداخله

انحراف گروه
معيار انحراف   ميانگين

معيار   ميانگين

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P<254/4-Z=  

كنترل  485/82  276/15  632/78  316/15

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P<430/6-Z=  

آزمون  750/82  243/16 559/92  310/11

t مستقل  
032/6)=134t(  

001/0 P< 

  من ويتني
00/2282U=  

896/0 P=

  نوع و نتايج آزمون
)مستقل t(من وينتي و 

  
  
  

ی هوش هيجانی  بنابراين نتايج نشان می دهد که ميانگين نمره تعهدسازمانی(کل) پرستاران در گروه آزمون بعد از اجرای برنامه
  سبت به گروه کنترل ارتقا يافته است.ن

  
ضريب همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و هوش هيجانی مديران پرستاری را نشان می دهد که آزمون همبستگی  ٤جدول شماره 

  ).P >٠٠١/٠پيرسون نشان داد بين تعهد سازمانی پرستاران با هوش هيجانی مديران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد(
  

  ضریب همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و هوش هیجانی مدیران پرستاری: ٤ جدول
  

نتيجه آزمون ضريب 
  نام متغير  همبستگي پيرسون

379/0 r =   
001/0< P  

تعهد سازماني كل پرستاران
  هوش هيجاني مديران پرستاري

  
  
  
  

دو گروه پرستاران و مديران پرستاری را نشان می ارتباط ويژگی های دموگرافيک با تعهد سازمانی و هوش هيجانی در  ٥جدول 
دهد که در بررسی ارتباط بين ويژگيهای دموگرافيک با تعهد سازمانی پرستاران، آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد بين متغيرهای 

  ) وجود دارد. =r-١٩٢/٠و  =٠٢٥/٠Pتعهد سازمانی و ساعت اضافه کاری ارتباط منفی معنی دار (
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پرستاران  سازمانی  تعهد  همبستگی  ضريب   )4( شماره  جدول 
آزمون  که  می دهد  نشان  را  پرستاری  مديران  هيجانی  هوش  و 
همبستگی پيرسون نشان داد بين تعهد سازمانی پرستاران با هوش 
.)P >0/001( هيجانی مديران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد

جدول )5( ارتباط  ويژگی های دموگرافيک با تعهد سازمانی و هوش 
هيجانی در دو گروه پرستاران و مديران پرستاری را نشان می دهد 
که در بررسی ارتباط بين  ويژگی های دموگرافيک با تعهد سازمانی 
پرستاران، آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد بين متغيرهای تعهد 
سازمانی و ساعت اضافه کاری ارتباط منفی معنی دار )P=0/025 و 

r= -0/192( وجود دارد.
 بحث

اين مطالعه برای آزمون اين فرضيه "تعهد سازمانی پرستاران پس 
مديران  هيجانی  هوش  بهسازی  شده  طراحی  برنامه ی  اجرای  از 
پرستاری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بهبود می يابد" انجام 

شد و نتايج نشان دهنده تأييد آن است. 
مطالعه سان هان و همکار )2015( که به بررسی فشارهای روانی 
پرداخته  می شود  ارد  و  پرستاران  بر  که  سازمانی  تعهد  از  ناشی 
روان شناختی  پشتوانه  از  که  پرستارانی  که  داد  نشان  که  است 
بيشتری برخوردار هستند احساس تعهد بيشتری نسبت به شغل 
و  غريب  صالح الدين  مطالعه  در  و  می کنند]16]؛  خود  سازمانی 
همکاران)2014( که به بررسی تعهد سازمانی در ميان پرستاران 
زن بيمارستان های دانشگاهی مصر پرداخته که نتايج آن نشان داد 
که برگزاری جلسات بطور منظم بين سرپرستاران و سوپروايزران 

و پرستاران برای بحث و حل مشکل پرستاران باعث ارتقای تعهد 
سازمانی آنان می شود ]17[، نتيجه ی مطالعه يعقوبی و همکاران 
)1386( به بررسی رابطه تعهد سازمانی در مديران بيمارستان های 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شده است که نشان 
داد که مديران پرستاری بايد تعهد و پايداری کارکنان به سازمان را 

نيز حفظ کرده و پرورش دهند ]18[.
ذکر شده  تحقيقات  نتايج  با  انجام شده  پژوهش  از  نتايج حاصل 
مطابقت داشته و تفاوت مطالعه ما در روش مداخله ای آن نسبت 
به ساير مطالعات بوده است و نيز با مداخله بر روی هوش هيجانی 
مديران پرستاری و بهبود هوش هيجانی آن ها و بررسی مجدد تعهد 
سازمانی پرستاران گروه آزمون ثابت کرد که ارتقای هوش هيجانی 
مديران پرستاری باعث افزايش تعهد سازمانی پرستاران شده است.

در اين قسمت به بررسی رابطه نمره تعهد سازمانی پرستاران و هوش 
هيجانی مديران پرستاری می پردازيم، جدول )4( ضريب همبستگی 
نمره تعهد سازمانی پرستاران و هوش هيجانی مديران پرستاری 
ميان  داد  نشان  پيرسون  همبستگی  آزمون  که  می دهد  نشان  را 
نمره تعهد سازمانی پرستاران با هوش هيجانی مديران پرستاری 
ارتباط آماری معنی داری وجود دارد )P>0/001(. در مطالعه بازوند 
و همکاران )1391( رابطه معنی دار هوش هيجانی با تعهد سازمانی 
تأييد شده است]19[. نتايج حاصل از پژوهش انجام شده با نتايج 
تحقيقات ذکر شده مطابقت داشته و به رابطه ی معنی دار بين تعهد 

سازمانی و هوش هيجانی پرداخته است.
پژوهش حاضر با هدف، بررسی تأثير برنامه طراحی شده بهسازی 

جدول)4(: ضریب همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و هوش هیجانی مدیران پرستاری

جدول)5(: ارتباط  ویژگی های دموگرافیک با تعهد سازمانی و هوش هیجانی در دو گروه پرستاران و مدیران پرستاری

  
  

  بعد از مداخلهمقایسه میانگین نمره تعهد سازمانی(کل) پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و  :٣ جدول

 

  نمره تعهد سازماني(كل)

نوع و نتايج آزمون
قبل از مداخله  بعد از مداخله

انحراف گروه
معيار انحراف   ميانگين

معيار   ميانگين

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P<254/4-Z=  

كنترل  485/82  276/15  632/78  316/15

  رتبه عالمت دار ويلكاكسون
001/0, P<430/6-Z=  

آزمون  750/82  243/16 559/92  310/11

t مستقل  
032/6)=134t(  

001/0 P< 

  من ويتني
00/2282U=  

896/0 P=

  نوع و نتايج آزمون
)مستقل t(من وينتي و 

  
  
  

ی هوش هيجانی  بنابراين نتايج نشان می دهد که ميانگين نمره تعهدسازمانی(کل) پرستاران در گروه آزمون بعد از اجرای برنامه
  سبت به گروه کنترل ارتقا يافته است.ن

  
ضريب همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و هوش هيجانی مديران پرستاری را نشان می دهد که آزمون همبستگی  ٤جدول شماره 

  ).P >٠٠١/٠پيرسون نشان داد بين تعهد سازمانی پرستاران با هوش هيجانی مديران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد(
  

  ضریب همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و هوش هیجانی مدیران پرستاری: ٤ جدول
  

نتيجه آزمون ضريب 
  نام متغير  همبستگي پيرسون

379/0 r =   
001/0< P  

تعهد سازماني كل پرستاران
  هوش هيجاني مديران پرستاري

  
  
  
  

دو گروه پرستاران و مديران پرستاری را نشان می ارتباط ويژگی های دموگرافيک با تعهد سازمانی و هوش هيجانی در  ٥جدول 
دهد که در بررسی ارتباط بين ويژگيهای دموگرافيک با تعهد سازمانی پرستاران، آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد بين متغيرهای 

  ) وجود دارد. =r-١٩٢/٠و  =٠٢٥/٠Pتعهد سازمانی و ساعت اضافه کاری ارتباط منفی معنی دار (
  

  
  
  
  
  
  

  ارتباط ویژگی های دموگرافیک با تعهد سازمانی و هوش هیجانی در دو گروه پرستاران و مدیران پرستاری: ٥ لجدو

  

ساعت   هلأوضعيت ت  شيفت كاري
وضعيت   سابقه كار  اضافه كاري

نام     سن  تحصيلي
  گروه  متغير

  آناليز واريانس  آناليز واريانس
همبستگي 
  اسپيرمن

همبستگي 
  اسپيرمن

همبستگي 
  اسپيرمن

همبستگي 
  اسپيرمن

نوع 
  آزمون

  

ران
ستا

پر
  

  F)2و133(=219/1
299/0P=  

  F)2و133(=437/1
241/0P=  

192/0-r=

025/0P=  
119/0r=

167/0P=
-  

054/0r=

536/0P=

نتيجه 
آزمون

تعهد 
  سازماني

 

  
  
  
  
  
  

 بحث
شده بهسازی هوش هيجانی مديران تعهد سازمانی پرستاران پس از اجرای برنامه ی طراحی  اين مطالعه برای آزمون اين فرضيه "

  ان است .  تأييد  انجام شد و نتايج نشان دهنده  "يابدمی پرستاری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بهبود 
که به بررسی فشارهای روانی ناشی از تعهد سازمانی که بر پرستاران وارد می شود پرداخته  )٢٠١٥سان هان و همکار ( مطالعه

داد که پرستارانی که از پشتوانه روان شناختی بيشتری برخوردار هستند احساس تعهد بيشتری نسبت به شغل سازمانی است که نشان 
) که به بررسی تعهد سازمانی در ميان پرستاران زن ٢٠١٤]؛ و در مطالعه صالح الدين غريب و همکاران(١٦خود می کنند[

نشان داد که برگزاری جلسات به طور منظم بين سرپرستاران و سوپروايزران و بيمارستان های دانشگاهی مصر پرداخته که نتايج آن 
]، نتيجه ی مطالعه يعقوبی و ١٧پرستاران برای بحث و حل مشکل پرستاران باعث ارتقای تعهد سازمانی آنان می شود[

م پزشکی اصفهان پرداخته شده ) به بررسی رابطه تعهد سازمانی در مديران بيمارستان های آموزشی دانشگاه علو١٣٨٦همکاران(
  ]١٨دهند[ شاست که نشان داد که مديران پرستاری بايد تعهد و پايداری کارکنان به سازمان را نيز حفظ کرده و پرور

نتايج حاصل از پژوهش انجام شده با نتايج تحقيقات ذکر شده مطابقت داشته وتفاوت مطالعه ما در روش مداخله ای آن نسبت به ساير 
ت بوده است و نيز با مداخله بر روی هوش هيجانی مديران پرستاری و بهبود هوش هيجانی آن ها و بررسی مجدد تعهد مطالعا

سازمانی پرستاران گروه آزمون ثابت کرد که ارتقای هوش هيجانی مديران پرستاری باعث افزايش تعهد سازمانی پرستاران شده 
  است.

ضريب  ٤سازمانی پرستاران و هوش هيجانی مديران پرستاری می پردازيم، جدول در اين قسمت به بررسی رابطه نمره تعهد 
همبستگی نمره تعهد سازمانی پرستاران و هوش هيجانی مديران پرستاری را نشان می دهد که آزمون همبستگی پيرسون نشان داد 

). در مطالعه P>٠٠١/٠نی داری وجود دارد (ميان نمره تعهد سازمانی پرستاران با هوش هيجانی مديران پرستاری ارتباط آماری مع
]. نتايج حاصل از پژوهش انجام شده ١٩) رابطه معنی دار هوش هيجانی با تعهد سازمانی تأييد شده است[١٣٩١بازوند و همکاران (

  با نتايج تحقيقات ذکر شده مطابقت داشته و به رابطه ی معنی دار بين تعهد سازمانی و هوش هيجانی پرداخته است.
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هوش هيجانی مديران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران شاغل 
در بيمارستان های مورد مطالعه انجام گرفت، نتايج حاصل از آن 
نشان می دهد که اجرای برنامه طراحی شده بهسازی هوش هيجانی 
مديران پرستاری موجب نوعی افزايش تعهد سازمانی پرستاران گروه 
آزمون شده است که اين امر نشأت گرفته از تغيير در هوش هيجانی 
و بهبود مهارت های هوش هيجانی مديران پرستاری بوده است که 
بطور مستمر با پرستاران شاغل در گروه آزمون ارتباط داشته اند و در 
نهايت نتيجه به دست آمده حاکی از آن است که بين ارتقاء هوش 
هيجانی مديران پرستاری با بهبود تعهد سازمانی پرستاران رابطه ی 

معنی داری وجود دارد. 
 نتیجه  گیري

کاربرد نتايج در پرستاری را می توان اين گونه بيان داشت که مديران 
پرستاری می توانند با استفاده از يافته های اين پژوهش، برنامه های 
آموزشی ضمن خدمت درخصوص آشنايی پرسنل پرستاری با هوش 
اجتماعی پرسنل  و  روانی  هيجانی گام مهمی در جهت سالمتی 

پر  نقش  به  می توان  نيز  پرستاری  آموزش  در  بردارند.  پرستاری 
اهميت آموزش هوش هيجانی در ارتقای سالمت روانی دانشجويان 
پرستاری اشاره کرد تا قبل از ورود دانشجويان پرستاری در حيطه ی 
کاری، با ايجاد ريشه و پای محکم تعهد سازمانی آنها را و ارد عرصه ی 
محيط های کاری )بيمارستان ها( کرد، که اين خود تأثير بزرگ و به 

سزايی در رشد و بهسازی پرستاری آينده خواهد داشت.
 تشکر و قدرانی

در   IR.TNU.REC.1394.168 پژوهشی  طرح  حاصل  مقاله  اين 
گرفته  قرار  تأييد  مورد  مدرس  تربيت  دانشگاه  پژوهشی  معاونت 
اساتيد  از  را  خود  قدردانی  مراتب  پژوهشگران  بدين وسيله،  است. 
و معاونت پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی 
البرز و پرستاران و مديران پرستاری عزيز بيمارستان های مورد بررسی 
که نهايت همکاری را برای اجرای اين پژوهش داشته اند، صميمانه 
سپاسگذاری می کنيم. در نهايت سپاس و قدردانی از حمايت مالی 

معاون پژوهش دانشگاه تربيت مدرس بر خود الزم می دانم.
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Reflection of emotional intelligence’s nurse managers on 
nurses’ organizational commitment 

Introduction: Nurse managers must be notice to staff commitment 
more than other organizational issues, because they can solve the 
staff problems effectively in order to attainment of organozational 
goals. So, their emotional intelligence play a mediator role for their 
abilities in managerial tasks and improving their performances. 
Aim: This study was done for assessing the effect of management 
development plan in emotional intelligence on nurses’ organizational 
commitment. 
Method: This study was a semi- experimental that was done in 
(2016), and its intervention was based on the Bar-On Model of  
Emotional Intelligence in (8) formal educational session and (2) 
months follow up with indirect control and supervision on nurse 
managers’ behaviors (18 nurse managers) in case group. The  
effects of this education program )management development plan( 
in two groups assessed on nurses’ organizational commitment in two 
 hospitals before and after intervention. All of nurses in two 
 hospitals were samples (94 nurses in case group and 108 nurses 
in control group(. Of course, hospitals allocated to two groups, 
randomly. And nurses in two groups were matched. For data  
gathering Allen & Meyer (1990) scale with Alpha-Cronbach (0.95) 
used. And for analyzing statistics test such as Mann-Whitney test, 
t-test, Chi-squared and Sign test of Wilcoxon used by SPSS 16.
Results: Findings showed that before intervention organizational 
commitment between nurses in two groups are the same, Mann-
Whitney test (P=0.896). After intervention there was a significant 
difference between means in two groups(P<0.001).
Conclusion: It is recommanded to nurse managers that use this 
plan for management development )nurse managers training( 
and they observe improving nurses’ organizational commitment.
Key words: emotional intelligence, management development, 
nurses, nurse managers, organizational commitment
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