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هوش هیجانی مدیران پرستاری و تعهد سازمانی پرستاران
مقدمه
موفقیت هر سازمان در نیل به اهداف تعیینشده در گرو یک رشته
عوامل به هم پیوسته است .از جمله عواملی که در بقای سازمانها
بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسؤوالن و مدیران سازمانها
میباشد ،نیروی انسانی است و هر سازمانی جهت نیل به اهداف
خود به منابع مختلفی نیاز دارد .بدون شک مهمترین منبع هر
سازمانی نیروی انسانی شاغل در آن سازمان است و به عنوان جزیی
جداییناپذیر و از مهمترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمان
مطرح است .چنانچه این نیرو دارای انگیزه و رضایت و تعهد باال
باشد ،توان و استعداد خودرادر آن سازمان به کار خواهد گرفت .لذا
موفقیت و پیشرفت هر سازمانی به نیروی انسانی و کاربرد صحیح
آن در سازمان بستگی دارد .نیروی انسانی و فادار ،سازگار با اهداف
و ارزشهای سازمانی ،حاضر است فراتر از و ظایف مقرر در شرح و
ظایف ،فعالیت نماید و میتواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی
باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باال رفتن سطح عملکرد
و پایین آمدن نرخ غیبت ،تأخیر و ترک خدمت میباشد و و جه
اعتبار سازمان را در اجتماع ،مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد
و توسعه سازمان فراهم میآورد .برعکس نیروی انسانی با احساس
و فاداری ،تعلق و تعهد سازمانی کم ،نه تنها خود در جهت نیل به
اهداف سازمان حرکت نمیکند ،بلکه با ایجاد بیتفاوتی نسبت به
مسائل و مشکالت سازمان ممکن است در بین دیگر همکاران تأثیر
منفی داشته باشد ،که این امر خود منشاء ناهنجاریهای بسیاری
در ابعاد مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه
است.
یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گستردهای در
مطالعات روانشناسی سازمانی گسترش یافته است ،مسأله تعهد
سازمانی است .مبحث تعهد سازمانی که امروزه جایگاه مهمی را در
تحقیقات از آن خود ساخته است ،بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد
شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تالش در جهت رسیدن
به آن اهداف است ،بطوری که نوعی و ابستگی عاطفی و روانی در
فرد شکل میگیرد و او را مایل به بقاء در سازمان میکند .ﺷﺎﻳﺪ
ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺿﻮعی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن درﻛﺎرآیی
و ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻤﭽﻮن
منبعی از اﻧﺮژی و ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آرﻣﺎن و اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ میروﻧﺪ .این اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎرهای ﻣﻮﺟﻮد
اﻛﺘﻔﺎ نمیﻛﻨﻨﺪ 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 میﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی یکی از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎسی اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎیی ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ
دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی
میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣلی ﭼﻮن رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐلی ،ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ،ﻏﻴﺒﺖ و ﺗأﺧﻴﺮ
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن تأﺛﻴﺮﮔﺬارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ[ .]1ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنی را میﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن،
اﺣﺴﺎس و ﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻟﺰام اﺧﻼقی ،ﺗﻤﺎﻳﻞ قلبی و اﺣﺴﺎس
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد[.]2
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی یک ﺣﺎﻟﺖ روانی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮعی ﺗﻤﺎﻳﻞ،
ﻧﻴﺎز و اﻟﺰام ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل در یک ﺳﺎزﻣﺎن میﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﻌنی
ﻋﻼﻗﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ قلبی ﻓﺮد ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻴﺎز ﻳﻌنی
ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاریﻫﺎیی ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ در آن اﺳﺖ و اﻟﺰام ﻋﺒﺎرت از ﻣﺴؤوﻟﻴﺖ و تکلیفی اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ.
از دﻳﺪﮔﺎهی دﻳﮕﺮ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ﻧﻮعی اﺣﺴﺎس و ابستگی و ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺎملی ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ یک ﺷﺨﺺ و ﻣﺤﻴﻂ او را
ﺷﺎﻣﻞ میﺷﻮد[ ]3و یک ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮان آن را
یک ﺣﺎﻟﺖ روانی داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
میکند .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ﻧﻮعی و ابستگی ﻋﺎﻃفی
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن تلقی میﺷﻮد و ﻓﺮدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻮﻳﺖ
ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن میﮔﻴﺮد ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ میﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آن در
میآﻣﻴﺰد و از ﻋﻀﻮﻳﺖ در آن ﻟﺬت میبرد[ .]4ﺑﻪ عبارتی میﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی یک ﻧﮕﺮش درﺑﺎره و ﻓﺎداری ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻛﺎرآیی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آن ﻧﺸﺎن میدﻫﻨﺪ.
ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻣﺎنی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن تأﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء
بهرهوری ﮔﺮدد[.]5
با توجه به اجتنابناپذیر بودن برخی از عوامل در حرفه پرستاری
و لزوم پیشگیری از آثار روانی و رفتاری مخربی که به کاهش تعهد
سازمانی کمک میکند ،به کارگیری تمهیدات و اقداماتی در جهت
بهبود کیفیت زندگی کاری و آموزش روشهای مقابلهای از جمله و
ظایف مدیران سازمانهای خدمات بهداشتی درمان است .همچنین
توصیههای زیادی به پرستاران برای استفاده از مراقبتهای پرستاری
غیر دارویی برای کنترل نشانههای بیماری شده است[.]6
اما با استفاده از هوش هیجانی به عنوان یک ابزار مدیریتی میتوانیم
مانع از عوارض ناشی از آن شویم[ .]7دانیل گلمن هوش هیجانی را
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فرناز بیوکزاده و همکاران
به عنوان معینکنندهی ظرفیت شناخت احساسات شخصی خود و
دیگران و ایجاد انگیزه در خود و مدیریت این احساسات بطور صحیح
در روابط ما تعریف کرده است[ .]8هوش هیجانی نقش یک و اسطه
را بازی میکند ،که این و اسطه بین سالمت روانی و عوامل مخربگر
قرار دارد .کسانی که دارای هوش هیجانی باالتری هستند توانایی
بیشتری در مقابله با درگیریهای زیستمحیطی نسبت به افرادی
که از هوش هیجانی پایین تری برخوردار هستند ،دارند .آگاهی
عاطفی و تنظیم آن منجربه توانایی مدیریت و بهبود عملکرد و ظایف
میشود .پرستاران به دلیل رو به رو بودن با عوامل استرسزای شغلی
از جمله محتوی شیفتکاری ،باال بودن حجم کار ،مجاورت مکرر با
بیماران ،درد ،رنج و مرگ ،بیشتر مستعد ابتال به استرس هستند،
که این موضوع باعث افزایش درگیریهایی میشود که در نهایت
منجربه خطر انداختن روابط میان فردی میشود .هوش هیجانی
مدیران و سالمت روانی آنها میتواند به افراد کمک کند تا مشکالت
شغلی خود را بهتر حل کنند[ ]9و باعث افزایش و پرورش پرستاران
متعهد میشود .مهارتهای هوش هیجانی به ویژه "خودآگاهی" به
پرستاران کمک میکند که با احساسات و رفتار خود آشنا شوند و از
فرآیند خودآگاهی به عنوان عکسالعمل استفاده کنند ،این فرآیند
شامل درک افکار ،مناقشه ،و انگیزه فرد است[ .]10هوش هیجانی
برای پرستاران به عنوان یک محافظ حقیقی در مقابل عوامل
مخربگر عمل میکند و نیز به عنوان یک عامل تسهیلدهنده
برای سالمت نشان داده میشود[ .]11هرچه هوش هیجانی باالتر
باشد تعهد بیشتر است که این رابطهی مستقیم ،نمایانگر رابطهی
معناداری است[.]12
مداخالت توسعه هوش هیجانی یک ایده است که با عالقه زیادی
مورد بحث قرار گرفته است .برنامههای آموزشی که باعث ارتقاء
هوش هیجانی در متخصصان مراقبتهای سالمت و بهداشت
میشود نه تنها در محیط کار بلکه در مطالعات پرستاری معرفی
شدهاند .شناخت و پذیرش احساسات ،طرز رفتار صحیح در زمان
خاص و مهمتر از همه بیان هیجان ،موضوعاتی است که باید به
عنوان هستهی اصلی این برنامهی آموزشی قرار گیرند[.]13
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد آموزش هوش هیجانی امکان
افزایش کنترل احساسات و ارتقاء شایستگی و صالحیت را به همراه
دارد[ .]14با یکپارچهسازی هوش هیجانی و با تدارک دیدن برنامهی
آموزشی برای مدیران پرستاری ،همراه با انتخاب یک فرصت مناسب
برای دریافتن و درک کردن خود ،همکاران و بیماران ،راه مناسبی
پیدا خواهد شد که در آن توانایی برقراری ارتباط سالم با دیگران را
به دست خواهند آورد .این مسئله به عنوان یک نیاز اصلی در ایجاد
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و گسترش آموزشهای استراتژیک به منظور ارتقاء هوش هیجانی
در محیطهای مراقبت سالمت احساس میشود[.]9
مطالعات مختلف نشان میدهد که هوش هیجانی خصوصیتی است
که قابل توسعه میباشد و برنامههایی به منظور افزایش آن نیز
طراحی شده است .هر کودکی که به دنیا میآید دارای استعدادهای
خاصی برای حساسیت هیجانی ،حافظه هیجانی ،پردازش اطالعات
هیجانی و توان یادگیری هیجانی میباشد؛ این استعداد به و سیله
تجارب زندگی ،به خصوص از طریق مبادالتی که حاوی پیامهای
هیجانی میباشند ،توسعهیافته یا آسیب میبیند .این پیامهای
هیجانی که فرد به مرور از معلمین ،و الدین و همساالن خود به مرور
دریافت میکند ،ظرفیتهای هیجانی او را شکل میدهد.
هوش هیجانی بر عکس هوش ،میتواند توسعه یابد و این بهعنوان
یکی از عوامل شهرت یافتن تئوری هوش هیجانی است که طیف
و سیعی از یافتهها از رشتههای روان درمانی و برنامههای آموزش
مدیران همه مدارکی را فراهم میکند و شایستگیهای اجتماعی و
هیجانی افراد میتواند با تالش مستمر و برنامهریزی منظم بهبود
یابد و الزم است به منظور غنیسازی هوش هیجانی الزاماتی از قبیل
تمایل به تغییر ،خود تأملی (اگر شخصی نداند که در درونش چه
اتفاقی میافتد ،غیر ممکن است که بداند بر دیگران چه میگذرد)،
کنترل هیجان ،تمرین همدلی ،توسعه مهارتهای گوش دادن فعال
و تصدیق هیجانات دیگران بهکار گرفته شود.
برای برون رفت از این مسئلهای که پرستاران بهعنوان نیروی انسانی
در سازمان که نقش بسزایی در تأمین ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت
جامعه دارند و با آن روبرو هستند و میتوان از تعهد سازمانی پایین
یاد کرد و بررسی کرد که دارای چه پیامدهایی است ،برای پاسخ به
این سؤال که آیا هوش هیجانی تعهد سازمانی افراد را میتواند بهبود
بخشد؟ و به منظور پاسخ به این سؤال که آیا هوش هیجانی مدیران
پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران تأثیر دارد یا خیر ،پژوهشی
با هدف تعیین میزان تأثیر برنامهی طراحی شده بهسازی هوش
هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران شاغل در
بیمارستان طراحی و اجرا شد و در نهایت پژوهشگر بهدنبال پاسخ
به این سؤال بود که آیا با بهسازی هوش هیجانی مدیران پرستاری
تغییری در سطح تعهد سازمانی پرستاران ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
مواد و روشها
این پژوهش یک تحقیق نیمه تجربی است که در سال 1395
بر روی دو گروه کنترل و آزمون صورت گرفته است .مداخله در
این پژوهش بهکارگیری تأثیر برنامه طراحی شده بهسازی هوش
هیجانی مدیران پرستاری بر بهبود تعهد سازمانی پرستاران شاغل

هوش هیجانی مدیران پرستاری و تعهد سازمانی پرستاران
بوده و نمونهگیری بهصورت تمام شماری انجام شده است .مداخله
بر روی گروه آزمون انجام شده است ،دراین پژوهش دو گروه آزمون
و کنترل مورد اندازهگیری متغیر وابسته قرارگرفتهاند .روش کار
در این پژوهش شامل سه مرحله قبل از مداخله ،مداخله و بعد از
مداخله بود.
دراین مطالعه دو بیمارستان دولتی-آموزشی اقماری شهر کرج به
عنوان جامعه پژوهش ،بعد از بررسی  11بیمارستان استان البرز
انتخاب و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .تخصیص دو
بیمارستان مورد نظر به دو گروه آزمون و کنترل به صورت تخصیص
تصادفی ساده به صورت قرعهکشی انجام شد .گروههای آزمون و
کنترل بطور حتمی باید از یکدیگر جدا میبودند؛ به دلیل انتقال
روش و برخورد ناخودآگاه مدیران پرستاری در حین و بعد از شرکت
در برنامه مداخله پژوهش و تأثیرگذاری بر روی گروه کنترل ،به
این ترتیب گروه آزمون و کنترل جامعه پژوهش از دو بیمارستان
جداگانه انتخاب شدند که از نظر تعداد بخشها ،نحوهی اداره کردن
بیمارستان ،سیستم مدیریتی ،سیستم حسابداری و کارگزینی و
نحوهی محاسبهی کارانه و حقوق پرسنل و نحوهی پاداش و توبیخ و
نوع و ترکیب شیفت بندی پرستاران (شیفت در گردش ،ثابت صبح،
ثابت عصر و ثابت شب) دو گروه آزمون و کنترل همسان بودند .در
این مطالعه نمونههای پژوهش عبارت است از کلیه پرستاران (تمام
شماری) شاغل در محیطهای پژوهش که در گروه آزمون تعداد آنها
( )94و در گروه کنترل ( )108تا بوده است ،که و اجد خصوصیاتی
چون؛ داشتن حداقل ( )2سال سابقه کار در این بیمارستانها ،عدم
استفاده از هرگونه داروی اعصاب و روان از زمان شروع پژوهش،
حداقل دارای مدرک کارشناسی بودهاند .آنها دراینصورت از پژوهش
خارج میشدند؛ استعفاء یا انتقال از بیمارستان مورد مطالعه ،اعالم
عدم ادامهی همکاری در این پژوهش ،ناقص پر کردن پرسشنامهها
و عدم اطمینان به همکاری صادقانه شخص مورد بررسی ،در صورت
بروز حادثه ناگوار در طول انجام پژوهش (از دست دادن عزیزی و یا
ابتال به بیماری خاص).
در این پژوهش جهت روایی ابزارهای گردآوری اطالعات توسط
مطالعه کتب ،مجالت ،نشریات داخلی و خارجی از پایگاههای
اطالعاتی الکترونیک بهره گرفته شد و در نهایت ابزار سنجش تعهد
سازمانی آلن و مایر به دلیل اعتبار علمی باال به عنوان پرسشنامه
استاندارد مورد توجه قرار گرفته است .آلن و مایر پرسشنامه
تعهد سازمانی را در سال ( )1990طراحی نمودند .فرم اولیه این
پرسشنامه در سال ( )1987ساخته شده بود این پرسشنامه دارای
( )24سؤال است که پاسخدهنده باید به آن در یک طیف لیکرت

از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم پاسخ دهد و دارای سه بعد :تعهد
عاطفی (وابستگی عاطفی فرد به سازمان از سؤالهای  1الی ،)8
تعهد مستمر (دربردارنده هزینههای متصور ناشی از ترک سازمان
است از سؤالهای 9الی  )16و تعهد هنجاری (الزام و احساس
تکلیف به باقی ماندن در سازمان از سؤالهای 17الی  )24است؛ این
پرسشنامه که دارای مقیاس لیکرت است که از  1تا  7امتیازدهی
میشود :کام ً
ال مخالفم ( 1امتیاز) ،نسبتاً مخالفم ( 2امتیاز) ،کمی
مخالفم ( 3امتیاز) ،نظری ندارم ( 4امتیاز) ،کمی موافقم( 5امتیاز)،
نسبتاً موافقم ( 6امتیاز) ،کام ً
ال موافقم ( 7امتیاز) .این نکته مورد
توجه قرار گرفته است که سؤاالت)4-5-6-8-9-18-19-21-24( :
به صورت معکوس نمرهگذاری و پس از به دست آوردن امتیاز هر
سؤال زیر مقیاسها به ترتیب محاسبه میشوند .باالترین امتیازی
که فرد در این پرسشنامه اخذ خواهد کرد ( )168و پایینترین
نمره ( )24است .هر چقدر امتیاز فرد در این آزمون باالتر باشد به
معنی باال بودن تعهد سازمانی فرد است و امتیاز کل از جمع بستن
نمره همه عبارات به دست میآید .روایی پرسشنامه تعهد سازمانی
آلن و مایر قب ً
ال در مطالعهی جعفرزاده در سال ( )1384مورد تأیید
قرار گرفته است .روایی عاطفی ( ،)0/86مستمر ( ،)0/79و هنجاری
( )0/75و ضریب پایایی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ تعهد
سازمانی ( ،)0/84تعهد هنجاری ( ،)0/73تعهد مستمر ( )0/70و
تعهد عاطفی ( )0/91بهدست آمده که بیانگر پایایی مناسب این
پرسشنامه است .در پژوهش حاضر ،برای تعیین پایایی پرسشنامهها
از ( )20نفر از پرستاران خواسته شد تا پرسشنامه تعهد سازمانی آلن
و مایر را تکمیل نمایند و با روش همبستگی درونی گویهها با ضریب
آلفا کرونباخ محاسبه گردید ( .)0/95همچنین در این پژوهش
از پرسشنامه دموگرافی به منظور حصول اطالعات و متغیرهای
زمینهای پرستاران در جنبههای سن ،جنس ،و ضعیت تأهل ،تعداد
فرزندان ،سابقهی کاری ،میزان تحصیالت ،ساعات اضافه کاری در
ماه ،شیفتکاری و  ...تهیه گردید .در گروه آزمون و کنترل میزان
هوش هیجانی مدیران پرستاری توسط پرسشنامهی هوش هیجانی
بار-آن سنجیده شد( .در گروه کنترل جهت اطمینان از همسانسازی
هوش هیجانی مدیران پرستاری در دو گروه پرسشنامه توزیع شد)
نیازسنجی مدیران پرستاری گروه آزمون از طریق کسب نمرات هر
مؤلفه در پرسشنامهی هوش هیجانی تعیین شد.
مرحله مداخله :مربوط به اجرای برنامهی طراحی شدهی بهسازی
هوش هیجانی مدیران پرستاری در گروه آزمون است .که این برنامه
از  8جلسه تشکیل شده است ،که هر جلسه به مدت ( )1/5ساعت
بوده و در برگزاری این جلسات از و سایل آموزشی مثل تخته و
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فرناز بیوکزاده و همکاران
ایت برد ،و یدئو پرژکتور ،پمفلت استفاده شده است .مبنا و پایه این
مداخله برگرفته از مدل هوش هیجانی بار-آن ()1982می باشد.
بار-آن مفهوم هوش هیجانی را در پنج مؤلفه ،مؤلفه درون فردی،
مؤلفه بین فردی ،مؤلفه سازگاری ،مؤلفه مدیریت استرس و مؤلفه
خلق عمومی و پانزده زیر مقیاس تشکیل دهنده آنها ارایه کرده است.
محتوای جلسات و اهداف هر جلسه بطور خالصه شامل این موارد
میشدند :جلسه اول :جلسهی توجیهی نام گرفت و به گونهای نیز
مدیران پرستاری را به چالش کشید و مدیران پرستاری گروه آزمون
با موضوعات آموزشی آشنا شدند .جلسه دوم و سوم :آموزش نظری
هوش هیجانی .از جلسه چهارم تا هشت محتویات جلسه شامل طرح
مسأله یا موقعیت موردی ،فعالیت مدیران پرستاری شرکتکننده
در پژوهش و بحث پیرامون موقعیت مطرح شده (بهروش طوفان
مغزی) ،تصمیمگیری و نتیجهگیری کلی از آن موقعیت و خود
گزارشدهی مدیران و از جلسه هشتم به بعد کنترل ،نظارت ،و
مانیتورینگ انجام شد.
پس از اتمام جلسات رسمی مداخله پژوهشگر به صورت هفتگی به
محیط پژوهش مراجعه کرد و از هر یک از مدیران پرستاری خواسته
میشد در برگهای خود گزارشدهی با موقعیتها و مواردی که
مواجهه شدهاند را گزارش کنند و هر دو هفته یکبار مدیران را
در جلسهی گرد هم جمع کرد و موقعیتهای خود در برای کلیه
افراد ارایه میکردند و خود به تحلیل موقعیتها میپرداختند ،تعداد
مدیران  15نفر میبود که هر دوهفته یکبار مدیران پرستاری به بیان
موقعیتهای پیش آمده ،پرداختند .در انتهای جلسات پژوهشگر
فقط بازخورد موقعیت بیان شده را میداد.
بطور میانگین بیش از دو ماه طول میکشد تا یک رفتار به انجام
خود به خودی آن برسد ،اگر بخواهیم دقیق بگوییم میشود ۶۶
روز .اما الزم به ذکر است طول مدت شکلگیری یک عادت جدید
به مقدار زیادی به نوع رفتار ،خود شخص و شرایط محیطی بستگی
دارد[ .]15سپس پس از گذشت  66روز پس از اتمام مداخله میزان
تعهد سازمانی پرستاران در گروه آزمون و کنترل سنجیده شد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS16استفاده شد .آزمونهای
آماری کای دو ،تی تست و آزمون عالمت و یلکاکسون برای تجزیه
و تحلیل استفاده شد.
يافتهها
در این مطالعه ( )136نفر از پرستاران بالینی زن از ( )2بیمارستان
دولتی-آموزشی اقماری استان البرز و ارد مطالعه شدند که آمار
توصیفی آنها به شرح زیر است:
جدول ( )1نشان میدهد که اکثر پرستاران در گروه کنترل ()%83/8
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و در گروه آزمون ( )%72/1در گروه سنی ( )25-35بودهاند .همچنین

اکثر پرستاران در گروه کنترل ( )%95/6و گروه آزمون ()%100/0
دارای تحصیالت کارشناسی بودهاند .در گروه کنترل اکثریت افراد
متأهل و مجرد (هر کدام  )%44/1و در گروه آزمون ،متأهل()%48/8
بودهاند .اکثریت پرستاران در گروه کنترل ( )%38/2بطور مساوی
دارای سابقه کمتر از ( (5یا ( )11-15سال و در گروه آزمون
( )%36/8دارای سابقه کار ( )5-10سال بودهاند .اکثریت ()%89/7
پرستاران در گروه کنترل و آزمون شیفتکاری در گردش بودهاند.
اکثریت پرستاران در گروه کنترل( )%52/9و در گروه آزمون()%47/1
( )30-80ساعت اضافه کار بودهاند .اکثریت ( )%85/3پرستاران در
هر دو گروه کنترل و آزمون به دلیل استرس از روش دارویی استفاده
نکردهاند .آزمون آماری کای دو نشان داد بین دو گروه آزمون و
کنترل از نظر سن ،تحصیالت ،و ضعیت تأهل ،سابقه کار مدیریتی،
شیفتکاری ،ساعت اضافه کاری و استرس از روش دارویی تفاوت
آماری معنیداری وجود ندارد .بهعبارت دیگر؛ پرستاران در هر دو
گروه همسان بودهاند.
جدول شماره ( )2مقایسه میانگین نمرات زیرمقیاسهای تعهد
سازمانی پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله
را نشان میدهد که آزمون تی مستقل و من ویتنی نشان داد قبل
از مداخله از نظر میانگین نمرات زیر مقیاسهای تعهد عاطفی،
تعهد مستمر و تعهد هنجاری دو گروه کنترل و آزمون تفاوت
آماری معنیداری وجود ندارد ( )P <0/05و دو گروه از نظر این
زیرمقیاسها همسان میباشند.
آزمون تی مستقل و من ویتنی نشان داد بعد از مداخله میانگین
نمرات زیر مقیاسهای تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری
بین دو گروه کنترل و آزمون تفاوت آماری معنیداری یافته است
(.)P >0/05
همچنین آزمون تی زوجی و رتبه عالمتدار و یلکاکسون نشان داد
که میانگین نمرات زیر مقیاسهای تعهد عاطفی و تعهد هنجاری
در هر دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله نسبت به قبل از
مداخله تفاوت آماری معنیداری یافته است( )P>0/05با این تفاوت
که مقدار آن در گروه آزمون افزایش و در گروه کنترل کاهش یافته
است .همچنین میانگین نمره زیر مقیاس تعهد مستمر در گروه
آزمون بعد از مداخله نسبت به قبل مداخله تفاوت آماری معنیداری
یافته و مقدار آن افزایش یافته است ( )P >0/05ولی در گروه کنترل
تفاوت آماری معنیداری ایجاد نشده است (.)P <0/05
بنابراین نتایج نشان میدهد که میانگین نمرات زیر مقیاسهای
تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری در گروه آزمون بعد

هوش هیجانی مدیران پرستاری و تعهد سازمانی پرستاران
(کل) تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد ()P =0/896و دو گروه
از این نظر همسان میباشند .اما بعد از مداخله بین دو گروه آزمون
و کنترل از نظر میانگین نمره تعهدسازمانی (کل) تفاوت آماری
معنیداری وجود دارد (.)P>0/001
همچنین نتیجه آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون نشان داد که
میانگین نمره تعهدسازمانی (کل) پرستاران در هر دو گروه آزمون

از اجرای برنامهی هوش هیجانی نسبت به گروه کنترل ارتقاء یافته
است.
جدول شماره ( )3مقایسه میانگین نمره تعهد سازمانی (کل)
پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله را نشان
میدهد که آزمون من ویتنی نشان داد قبل از مداخله بین دو
گروه آزمون و کنترل پرستاران از نظر میانگین نمره تعهدسازمانی

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

جدول( :)1توزیع فراوانی مطلق و نسبی پرستاران برحسب سن در دو گروه کنترل و آزمون
ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﮔﺮوه

زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﻌﺪاد

ﮔﺮوه آزﻣﻮن

ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎي

ﺟﻤﻊ

دو

ﺳﻦ
ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺗﺎﻫﻞ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري
روش داروﻳﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

25-35

57

83/8

49

72/1

106

77/9

36-45

11

16/2

19

27/9

30

22/1

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

136

100/0

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

65

95/6

68

100/0

133

97/8

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

3

4/4

0

0/0

3

2/2

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

136

100/0

ﻣﺠﺮد

30

44/1

29

42/6

59

43/4

ﻣﺘﺎﻫﻞ

30

44/1

33

48/8

63

46/3

ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻮه

8

11/8

6

8/8

14

10/3

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

136

100/0

ﻛﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل

26

38/2

23

33/8

49

36/03

5-10

16

23/5

25

36/8

41

30/15

11-15

26

38/2

20

29/4

46

33/82

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

100

100/0

ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺒﺢ

6

8/8

6

8/8

12

8/8

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺐ

1

1/5

1

1/5

2

1/5

درﮔﺮدش

61

89/7

61

89/7

122

89/7

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

136

100/0

ﻛﻤﺘﺮ از  30ﺳﺎﻋﺖ

9

13/3

10

14/7

19

14/0

30-80

36

52/9

32

47/1

68

50/0

ﺑﻴﺸﺘﺮ از  80ﺳﺎﻋﺖ

23

33/8

26

38/2

49

36/0

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

136

100/0

ﺑﻠﻲ

10

14/7

10

14/7

20

14/7

ﺧﻴﺮ

58

85/3

58

85/3

116

85/3

df=1

ﻛﻞ

68

100/0

68

100/0

136

100/0

P= 1/00

߯ ଶ ൌ 2/737
df = 1

P = 0/098

߯ ଶ ൌ 3/068
df=1

P=0/080

߯ ଶ ൌ 0/446
df=2

P= 0/800

߯ ଶ ൌ 2/942
df = 3

P = 0/230

߯ ଶ ൌ 0/00
df=1

P= 1/00

߯ ଶ ൌ 0/472
df=1

P= 0/790

߯ ଶ ൌ 0/000
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فرناز بیوکزاده و همکاران
و کنترل در بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماری
معنیداری یافته است ()P>0/001با این تفاوت که مقدار آن در
گروه آزمون افزایش و در گروه کنترل کاهش یافته است.

بنابراین نتایج نشان میدهد که میانگین نمره تعهدسازمانی(کل)
پرستاران در گروه آزمون بعد از اجرای برنامهی هوش هیجانی
نسبت به گروه کنترل ارتقا یافته است.

ﺟﺪﻭﻝ . :٢ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺯیﺮﻣﻘیﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
جدول( :)2مقایسه میانگین نمرات زیرمقیاسهای تعهد سازمانی پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله
زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس

ﮔﺮوه

ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف

ﻧﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن

ﻣﻌﻴﺎر

ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﻛﻨﺘﺮل

27/029

8/321

24/926

7/920

آزﻣﻮن

27/309

8/883

31/456

6/053

ﻧﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن

t(134)=0/189

U=974/500

) tﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻦ وﻳﻨﺘﻲ(

P=0/850

P<0/001

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

 tزوﺟﻲ t(67)=8/065, P<0/001

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻛﻨﺘﺮل

28/515

7/766

28/500

7/315

 tزوﺟﻲ t(67)=-0/032, P=0/974

آزﻣﻮن

28/073

8/106

31/206

6/480

 tزوﺟﻲ t(67)=5/296, P<0/001

ﻧﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
) tﻣﺴﺘﻘﻞ(

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

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

ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري

ﻛﻨﺘﺮل

26/941

6/590

25/206

5/487

آزﻣﻮن

27/368

7/189

29/897

4/306

ﻧﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
)ﻣﻦ وﻳﻨﺘﻲ و  tﻣﺴﺘﻘﻞ(

U=2232/00
P=0/727

t(134)=5/546

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

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

P<0/001

ﺟﺪﻭﻝ  :٣ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻞ( ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
جدول( :)3مقایسه میانگین نمره تعهد سازمانی (کل) پرستاران در دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله

ﻣﻘﻳﺎﺱﺗﻌﻬﺪ
ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻧﻣﺭﺍﺕ ﺯﻳﺭ ﻧﻤﺮه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ)ﻛﻞ( ﺗﻌﻬﺩ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺩ ﻫﻧﺟﺎﺭی ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ
ﻫﺎی ﺗﻌﻬﺩ ﻋﺎﻁﻔﯽ،
ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺍﺟﺭﺍی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪی ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ
ﻣﺪاﺧﻠﻪﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻗﺒﻞ از
ﺟﺩﻭﻝ ﺷﻣﺎﺭﻩ  ٣ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻝ( ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﻭ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻗﺑﻝ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
اﻧﺤﺮاف ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﻧﻮع و
ﺗﻌﻬﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻝ( ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ
اﻧﺤﺮافﺁﺯﻣﻭﻥ ﻭ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ
ﮔﺮوه ﺩﺍﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺑﻳﻥ ﺩﻭ ﮔﺭﻭﻩ
ﮐﻪ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻣﻥ ﻭﻳﺗﻧﯽ ﻧﺷﺎﻥ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻌﻴﺎر
ﺁﻣﺎﺭی ﻣﻌﻧﯽ ﺩﺍﺭی ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ)( P=٠/٨٩٦ﻭ ﺩﻭ ﮔﺭﻭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﻅﺭ ﻫﻣﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺑﻳﻥ ﺩﻭ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻭ ﮐﻧﺗﺭﻝ
ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻝ( ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭی ﻣﻌﻧﯽ ﺩﺍﺭی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ).(P<٠/٠٠١
رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺖ دار وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن
ﺗﻌﻬﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻝ( ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺩﻭ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻭ
ﻭﻳﻠﮑﺎﮐﺳﻭﻥ ﻧﺷﺎﻥ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺭﺗﺑﻪ
ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ78ﻧﻣﺭﻩ 15/316
/276ﺩﺍﺩ15ﮐﻪ /632
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼﻣﺕ ﺩﺍﺭ 82/485
/001
4/254ﮐﻪZ=-
ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ
<, Pﺗﻔﺎﻭﺕ
(ﺑﺎ0ﺍﻳﻥ
ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺩﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭی ﻣﻌﻧﯽﺩﺍﺭی ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ)P<٠/٠٠١
ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﮐﺎﻫﺵ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ.
رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺖ دار وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن
آزﻣﻮن
11/310 92/559 16/243 82/750
Z=-6/430, P<0/001
ﻧﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن

)ﻣﻦ وﻳﻨﺘﻲ و  tﻣﺴﺘﻘﻞ(

ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ

 tﻣﺴﺘﻘﻞ

U=2282/00

t(134)=6/032

P=0/896

P<0/001
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ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻝ( ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺟﺭﺍی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪی ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ.

ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ)ﮐﻝ( ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺟﺭﺍی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪی ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ.
ﺟﺩﻭﻝ ﺷﻣﺎﺭﻩ  ٤ﺿﺭﻳﺏ ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
سازمانی.( P<٠/
تعهدﺩﺍﺭﺩ)٠٠١
ﺩﺍﺭی وﻭﺟﻭﺩ
مدیران ﻣﻌﻧﯽ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭی
ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ
ﭘﻳﺭﺳﻭﻥ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻳﻥ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ
پرستاران
پرستاری
هیجانی
هوش
ﺟﺪﻭﻝ  :٤ﺿﺮیﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫیﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ

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

ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ

ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران

r =0/379

P<0/001
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺟﺪﻭﻝ  :٥ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭیﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓیﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫیﺠﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ
جدول( :)5ارتباط ویژگیهای دموگرافیک با تعهد سازمانی و هوش هیجانی در دو گروه پرستاران و مدیران پرستاری

ﮔﺮوه

ﻧﺎم

ﺳﻦ

وﺿﻌﻴﺖ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

ﺳﺎﻋﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري

ﭘﺮﺳﺘﺎران

ﮔﺭﻭﻩ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﺩﺭ
ﻭﻳژﮔﯽ ﻫﺎی ﺩﻣﻭﮔﺭﺍﻓﻳﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺩ
ﺟﺩﻭﻝ  ٥ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
اﺿﺎﻓﻪﺩﻭﻛﺎري
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺁﺯﻣﻭﻥ ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺍﺳﭘﻳﺭﻣﻥ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻳﻥ ﻣﺗﻐﻳﺭﻫﺎی
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺩﻣﻭﮔﺭﺍﻓﻳﮏ ﺑﺎ
ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻧﻮعﺑﻳﻥ ﻭﻳژﮔﻳﻬﺎی
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻬﺩﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
وارﻳﺎﻧﺲ
ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺎﻋﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺩﺍﺭ ) P=٠/٠٢٥ﻭ  (r=-٠/١٩٢ﻭﺟﻭﺩآﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺩﺍﺭﺩ.
آزﻣﻮن

اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ

ﺗﻌﻬﺪ

ﻧﺘﻴﺠﻪ

r=0/054

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

آزﻣﻮن

P=0/536

اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ
-

اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ

اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ

r=0/119

r=-0/192

133)=1/437وF(2

133)=1/219وF(2

P=0/167

P=0/025

P=0/241

P=0/299

جدول شماره ( )4ضریب همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و پرستاران برای بحث و حل مشکل پرستاران باعث ارتقای تعهد
و هوش هیجانی مدیران پرستاری را نشان میدهد که آزمون سازمانی آنان میشود [ ،]17نتیجهی مطالعه یعقوبی و همکاران
همبستگی پیرسون نشان داد بین تعهد سازمانی پرستاران با هوش ( )1386به بررسی رابطه تعهد سازمانی در مدیران بیمارستانهای
هیجانی مدیران ارتباط آماری معنیداری وجود دارد ( .)P >0/001آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شده است که نشان
جدول ( )5ارتباط ویژگیهای دموگرافیک با تعهد سازمانی و هوش داد که مدیران پرستاری باید تعهد و پایداری کارکنان به سازمان را
ﺑﺣث
هیجانی در دو گروه پرستاران و مدیران پرستاری را نشان میدهد نیز حفظ کرده و پرورش دهند [.]18
ﺍﻳﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺑﺭﺍی ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺿﻳﻪ " ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﺟﺭﺍی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ی ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ ﺑﻬﺳﺎﺯی ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ
شده .با نتایج تحقیقات ذکر شده
پژوهشﺗﺄﻳﻳﺩانجام
حاصل
تعهد
دموگرافیک با
ویژگی
ﮔﺭﻭﻩبین
بررسیﺩﺭارتباط
که در
ﺍﻥ ﺍﺳﺕ
از ﺩﻫﻧﺩﻩ
ﻧﺷﺎﻥ
نتایج ﻧﺗﺎﻳﺞ
سازمانیﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩ ﻭ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ"
ﺑﻬﺑﻭﺩ
های ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻧﺗﺭﻝ
ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ
ﺁﺯﻣﻭﻥ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی
ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ
ﺷﻭﺩ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ
تفاوتﮐﻪ ﺑﺭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺩ
ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ﺑﺭﺭﺳﯽ
نشان ﺑﻪ
 (٢٠١٥ﮐﻪ
ﻫﻣﮑﺎﺭ )
آزمونﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻥ
نسبت
ای آن
مداخله
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ روش
مطالعه ما در
داشته و
مطابقت
ﻓﺷﺎﺭﻫﺎیتعهد
متغیرهای
داد بین
اسپیرمن
همبستگی
پرستاران،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻐﻝ
ﺑﻪ
ﻧﺳﺑﺕ
ﺑﻳﺷﺗﺭی
ﺗﻌﻬﺩ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ
ﺑﻳﺷﺗﺭی
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺭﻭﺍﻥ
ﭘﺷﺗﻭﺍﻧﻪ
ﺍﺯ
ﮐﻪ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻧﯽ
ﮐﻪ
ﺩﺍﺩ
ﻧﺷﺎﻥ
ﮐﻪ
ﺍﺳﺕ
سازمانی و ساعت اضافهکاری ارتباط منفی معنیدار ( P=0/025و به سایر مطالعات بوده است و نیز با مداخله بر روی هوش هیجانی
ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ][١٦؛ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻏﺭﻳﺏ ﻭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ) (٢٠١٤ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺯﻥ
مجددﻭتعهد
هاﻭو بررسی
هوش هیجانی آن
بهبود
پرستاری و
وجود دارد.
)r= -0/192
ﺳﻭﭘﺭﻭﺍﻳﺯﺭﺍﻥ
ﺳﺭﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ
ﻣﻧﻅﻡ ﺑﻳﻥ
ﻁﻭﺭ
مدیرانﺟﻠﺳﺎﺕ ﺑﻪ
ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺻﺭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﮐﻪ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی
ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎی
هیجانی
ارتقای هوش
،[١٧ثابت
آزمون
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﺑﺣﺙ ﻭ ﺣﻝ ﻣﺷﮑﻝ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺗﻌﻬﺩسازمانی
بحث
ﻳﻌﻘﻭﺑﯽ ﻭ
کرد یکه ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺗﻳﺟﻪ
گروهﺷﻭﺩ]
پرستارانﻣﯽ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﻧﺎﻥ
ﺷﺩﻩ
ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﭘﺯﺷﮑﯽ
ﻡ
ﻋﻠﻭ
ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ
ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ
ﻫﺎی
ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ
ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻬﺩ
ﺭﺍﺑﻁﻪ
ﺑﺭﺭﺳﯽ
ﺑﻪ
(
١٣٨٦
ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ)
این مطالعه برای آزمون این فرضیه "تعهد سازمانی پرستاران پس مدیران پرستاری باعث افزایش تعهد سازمانی پرستاران شده است.
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻌﻬﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭی ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺣﻔﻅ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺩﻫﻧﺩ][١٨
ﺳﺎﻳﺭهوش
پرستاران و
سازمانی
از اجرای برنامهی طراحی شده بهسازی هوش هیجانی مدیران در این قسمت به بررسی رابطه نمره تعهد
ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﭘژﻭﻫﺵ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﺑﺎ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﻣﻁﺎﺑﻘﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍی ﺁﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ
همبستگی
ضریب
جدول ()4
ﻫﻭﺵ می
پرستاری
مدیران
ﻣﺩﻳﺭﺍﻥهیجانی
ﻫﻳﺟﺎﻧﯽانجام
ﻫﻭﺵییابد"
بهبود م
کنترل
نسبتﺑﺎبه گروه
پرستاری
ﻣﺟﺩﺩ ﺗﻌﻬﺩ
ﺑﺭﺭﺳﯽ
پردازیم ،ﻫﺎ ﻭ
ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﺁﻥ
ﺑﻬﺑﻭﺩ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﻭ
ﺭﻭی
ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺑﺭ
آزمونﻭ ﻧﻳﺯ
گروه ﺍﺳﺕ
در ﺑﻭﺩﻩ
ﻣﻁﺎﻟﻌﺎﺕ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﺷﺩﻩ
هوشﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺗﻌﻬﺩ
سازمانیﺑﺎﻋﺙ
تعهدﭘﺭﺳﺗﺎﺭی
ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ
ﺁﺯﻣﻭﻥ
دهندهﮔﺭﻭﻩ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ
پرستاری
هیجانی مدیران
پرستاران و
ﺛﺎﺑﺕ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽنمره
است.
تأیید آن
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ نشان
شد و نتایج
ﺍﺳﺕ.
مطالعه سان هان و همکار ( )2015که به بررسی فشارهای روانی را نشان میدهد که آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺑﻪ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻧﻣﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﻳﻡ ،ﺟﺩﻭﻝ  ٤ﺿﺭﻳﺏ
پرستاری
مدیران
هیجانی
ﺁﺯﻣﻭﻥهوش
پرستاران با
ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ نمره
ﻫﻳﺟﺎﻧﯽپرداخته
ﻫﻭﺵیشود
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ وﻭ ارد م
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ پرستاران
سازمانی که بر
ناشی از
ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﭘﻳﺭﺳﻭﻥ
ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
سازمانیﺩﻫﺩ ﮐﻪ
تعهدﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﺭﺍ
تعهدﻧﻣﺭﻩ ﺗﻌﻬﺩ
ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﺩﺭ
(.
P
<
٠
/
٠٠١
)
ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺍﺭی
ﻧﯽ
ﻣﻌ
ﺁﻣﺎﺭی
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی
ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ
ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ
ﻫﻭﺵ
ﺑﺎ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻬﺩ
ﻧﻣﺭﻩ
استﻣﻳﺎﻥکه نشان داد که پرستارانی که از پشتوانه روانشناختی ارتباط آماری معنیداری وجود دارد ( .)P>0/001در مطالعه بازوند
ﺑﺎﺯﻭﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ) (١٣٩١ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺩﺍﺭ ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ] .[١٩ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﭘژﻭﻫﺵ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ
بیشتری برخوردار هستند احساس تعهد بیشتری نسبت به شغل و همکاران ( )1391رابطه معنیدار هوش هیجانی با تعهد سازمانی
ﺑﺎ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﻣﻁﺎﺑﻘﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻁﻪ ی ﻣﻌﻧﯽ ﺩﺍﺭ ﺑﻳﻥ ﺗﻌﻬﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻭﺵ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﺍﺳﺕ.
سازمانی خود میکنند[[16؛ و در مطالعه صالحالدین غریب و تأیید شده است[ .]19نتایج حاصل از پژوهش انجام شده با نتایج
همکاران( )2014که به بررسی تعهد سازمانی در میان پرستاران تحقیقات ذکر شده مطابقت داشته و به رابطهی معنیدار بین تعهد
زن بیمارستانهای دانشگاهی مصر پرداخته که نتایج آن نشان داد سازمانی و هوش هیجانی پرداخته است.
که برگزاری جلسات بطور منظم بین سرپرستاران و سوپروایزران پژوهش حاضر با هدف ،بررسی تأثیر برنامه طراحی شده بهسازی
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فرناز بیوکزاده و همکاران
 در آموزش پرستاری نیز میتوان به نقش پر.پرستاری بردارند
اهمیت آموزش هوش هیجانی در ارتقای سالمت روانی دانشجویان
پرستاری اشاره کرد تا قبل از ورود دانشجویان پرستاری در حیطهی
 با ایجاد ریشه و پای محکم تعهد سازمانی آنها را و ارد عرصهی،کاری
 که این خود تأثیر بزرگ و به،محیطهای کاری (بیمارستانها) کرد
.سزایی در رشد و بهسازی پرستاری آینده خواهد داشت
تشکر و قدرانی
 درIR.TNU.REC.1394.168 این مقاله حاصل طرح پژوهشی
معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مورد تأیید قرار گرفته
 پژوهشگران مراتب قدردانی خود را از اساتید، بدینوسیله.است
و معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی
البرز و پرستاران و مدیران پرستاری عزیز بیمارستانهای مورد بررسی
 صمیمانه،که نهایت همکاری را برای اجرای این پژوهش داشتهاند
 در نهایت سپاس و قدردانی از حمایت مالی.سپاسگذاری میکنیم
.معاون پژوهش دانشگاه تربیت مدرس بر خود الزم میدانم

هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران شاغل
 نتایج حاصل از آن،در بیمارستانهای مورد مطالعه انجام گرفت
نشان میدهد که اجرای برنامه طراحی شده بهسازی هوش هیجانی
مدیران پرستاری موجب نوعی افزایش تعهد سازمانی پرستاران گروه
آزمون شده است که این امر نشأت گرفته از تغییر در هوش هیجانی
و بهبود مهارتهای هوش هیجانی مدیران پرستاری بوده است که
بطور مستمر با پرستاران شاغل در گروه آزمون ارتباط داشتهاند و در
نهایت نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که بین ارتقاء هوش
هیجانی مدیران پرستاری با بهبود تعهد سازمانی پرستاران رابطهی
.معنیداری وجود دارد
نتيجهگيري
کاربرد نتایج در پرستاری را میتوان اینگونه بیان داشت که مدیران
 برنامههای،پرستاری میتوانند با استفاده از یافتههای این پژوهش
آموزشی ضمن خدمت درخصوص آشنایی پرسنل پرستاری با هوش
هیجانی گام مهمی در جهت سالمتی روانی و اجتماعی پرسنل
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Reflection of emotional intelligence’s nurse managers on
nurses’ organizational commitment
Farnaz Boyokzadeh, Hassan Navipour , Zohreh Vanaki, Marziye Asareh

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, MannWhitney 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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