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مقدمه :در دنیای پر رقابت كنوني سازمان ها به كاركناني نیازمندند كه متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت
سازماني باشند .در این میان عاطفه مثبت و هوش هیجاني از جمله متغیرهایي هستند كه با خصوصیات فردی افراد
رابطه دارند و مي توانند در میزان دلبستگي افراد به شغلشان مؤثر باشند .مطالعه حاضر با هدف بررسي پیشبیني
دلبستگي شغلي از طریق عاطفه مثبت و هوش هیجاني روی ماماها و پرستاران انجام شد.
روشکار :مطالعه حاضر از نوع همبستگي با روش نمونهگیری تصادفي خوشهای مبتني بر هدف بر روی  83ماما و
پرستار بیمارستان های اصفهان انجام شد .ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دلبستگي شغلي (كانونگو،)1382 ،
پرسشنامه عاطفه مثبت مرتبط با شغل (فاكس و اسپکتور )1333 ،و پرسشنامه هوش هیجاني مؤسسه توانایيهای
بهداشتي ،انساني ( )2222بود .دادهها از طریق ضریب همبستگي و تحلیل رگرسیون چندگانه توسط نرمافزار SPSS
(نسخه  )12تحلیل شد .میزان  pكمتر از  2/20معني دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :متغیر عاطفه مثبت با دلبستگي شغلي در ماماها و پرستاران رابطه مثبت و معنيداری داشت ( )p≥2/21ولي
بین هوش هیجاني و دلبستگي شغلي آنان رابطه معنيداری مشاهده نشد (.)p<2/20
نتيجهگيری :بر اساس معادله رگرسیون به دست آمده عاطفه مثبت ميتواند دلبستگي شغلي را پیشبیني كند.
کلماتکليدی :دلبستگي ،شغل ،عاطفه مثبت ،هوش هیجاني
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مقدمه
نگرش فرد نسبت به كارش نشاندهنده ارزشیابي منفي
یا مثبتي است كه وی در رابطه با جنبهای از محیط
كاریاش دارد .در بین نگرشهای مختلف شغلي؛
دلبستگي به شغل به عنوان معیاری كه یك فرد با
شغلش همانندسازی ميكند ( )1و یا میزاني كه شغل
مركز هویت شخص ميشود ( )2از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در واقع سازمان ها به كاركناني نیازمندند
كه سازگار با ارزش ها و اهداف سازماني ،دارای انگیزه
قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازماني
باشند .كاركناني كه بخواهند و بتوانند بیش از مقدار
معمول برای دستیابي به اهداف سازماني مشغول به كار
باشند .دلبستگي شغلي باال نشان دهنده تجربه احساس
معناداری ،اشتیاق ،افتخار و غرق شدن در كار است كه با
گذشت زمان فرد به شغل خود دلبستگي پیدا ميكند
( )3و اثربخشي او در كارش نیز بیشتر ميشود (.)0 ،4
دلبستگي شغلي پایین ،بیگانگي با كار و سازمان و یا
بيهدفي به جدایي بین زندگي و كار افراد منجر ميشود
( .)2برخي محققان دلبستگي شغلي را به عنوان معیار
اصلي انگیزش فردی ( )0دانسته و آن را متغیری
ميدانند كه بر عملکرد شغلي ،ترك شغل و غیبت اثر
ميگذارد ( .)8 ،12در بین دیدگاه های مختلف ،واقع بینانه
ترین دیدگاه دلبستگي شغلي تابعي از شخصیت و فضای
سازماني است ( ،)0بدین معنا كه دلبستگي به شغل به
خصوصیات شخصي و ماهیت وظایف كاری مرتبط است.
به عنوان مثال افرادی كه خصیصههای شخصیتي معیني
مانند جایگاه مهار دروني و نیاز به پیشرفت دارند ،به
احتمال زیاد مستعد دلبسته شدن به شغل هستند .در
همین راستا و به منظور شناخت و افزایش سطح دلبستگي
شغلي ،الزم است نسبت به عوامل تعیین كننده آن نگاهي
همه جانبه داشته باشیم .در بین عوامل مختلف ،عاطفه
مثبت و هوش هیجاني از جمله متغیرهایي هستند كه با
خصوصیات فردی افراد رابطه دارند .به عنوان مثال
پژوهشهای مختلفي به رابطه مثبت عاطفه مثبت و
ویژگيهای شخصیتي از جمله ،بازبودن به تجربه،1
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 پيشبينيدلبستگيشغليازطريقعاطفهمثبتوهوشهيجاني

توافقپذیری 2و وظیفهگرایي 3اشاره كردهاند ( .)12 ،11هر
چند مطالعه ای جهت بررسي روابط بین این سه متغیر
یافت نشد ،ولي مطالعات متعدد دیگری وجود دارد كه
روابط دلبستگي شغلي ،عاطفه مثبت و هوش هیجاني را
با سایر متغیرهای سازماني سنجیده و نشان ميدهد این
متغیرها به طور غیر مستقیم با هم در ارتباط اند.
عاطفه مثبت خصیصهای است كه تمایل به درگیری و
رویارویي با محیط از جمله اجتماعي و شغلي دارد .افراد
با عاطفه مثبت باال ،فعال و توانمندند و همراه بودن با
دیگران را با شور و اشتیاق دنبال ميكنند و از آن لذت
ميبرند ( .)13به طوری كه این افراد توانایي بیشتری در
كنترل هیجانات خود دارند ( .)14همچنین بر اساس
شواهد نظری و پژوهشي ارائه شده توسط وان پرن
( )2223و سالمي ( )2212افراد دارای عاطفه مثبت،
افرادی با جهتگیری برونگرایانه و خواهان لذت ،پاداش
و شادماني هستند ( .)12 ،10در واقع عواطف افراد در
محیط كار ،نحوه و چگونگي تفکر آنان را تحت تأثیر قرار
مي دهد ( )10و بر اساس مدل نظری القاء عاطفه4؛ خلق
افراد ،نحوه رویارویي آنان با وظایف شغلي و سپس نحوه
پردازش اطالعات را تحت تأثیر قرار ميدهد ( .)18در
رابطه با نقش عاطفه مثبت در محیط كار؛ مطالعات
مختلف نشان مي دهد كه رفتار جامعهیار و غیبت شغلي
با واكنشهای عاطفي در سطح فردی و گروهي رابطه
دارد به طوری كه اگر حال و هوای افراد مثبت باشد
میزان رفتارهای جامعهیار افزایش و غیبت شغلي كاهش
ميیابد ( .)13برایف و ویس ( )2222نیز نشان دادند كه
عواطف مثبت و منفي ميتواند پیامدهای نگرشي (نظیر
رضایت یا نارضایتي از شغل) را پیشبیني كنند (.)22
بنابراین با توجه به رابطه منفي بین عاطفه مثبت و غیبت
از كار ( )13و رابطه منفي غیبت از كار و دلبستگي شغلي
( )23 ،21و همچنین رابطه مثبت بین عاطفه مثبت و
رضایت شغلي ( )22و رابطه رضایت شغلي و دلبستگي
شغلي ( ،)22 ،24ميتوان استدالل كرد كه بررسي رابطه
بین عاطفه مثبت و دلبستگي شغلي جهت دستیابي به
نگرشي روشنتر نسبت به تأثیر این متغیرها در سازمان

 عاليهحقيقيوهمكاران

ارزشمند است .در رابطه با هوش هیجاني؛ گلمن هوش
هیجاني را در  0حیطه آگاهي از هیجانات خود ،كنترل
هیجانات ،تحریك پذیری ،شناخت هیجانات دیگران و
كنترل معرفي مي كند ( .)20همچنین در مطالعات دیگر
میرهاشمي و پاشاشریفي ( )1380نشان دادند كه بین
متغیر هوش هیجاني و دلبستگي شغلي پرستاران ،رابطه
معنيدار وجود دارد و بر اساس مؤلفههای هوش هیجاني
ميتوان مدلي را برای پیشبیني متغیر دلبستگي شغلي
ارائه داد ( .)28در این راستا گولریوز و همکاران ()2228
نیز در مطالعه ای كه هدف آن تأثیر هوش هیجاني و
ابعاد آن بر رضایت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بود،
دریافتند كه هوش هیجاني به طور قابل توجهي با
رضایت شغلي و تعهد سازماني ارتباط دارد ( .)23در
مطالعات مختلف دیگر نیز نشان داده شده است كه بین
هوش هیجاني و تعهد سازماني ( )32 ،31 ،32و تعهد
سازماني و دلبستگي شغلي ( )34 ،33رابطه معنيدار
وجود دارد .همچنین بین هوش هیجاني و رضایت شغلي
( )38 ،30 ،23و رضایت شغلي و دلبستگي شغلي (،20
 )33 ،22رابطه معنيدار وجود دارد.
با توجه به پیشینه پژوهشي ذكر شده ميتوان گفت،
بررسي روابط بین متغیرهای عاطفه مثبت ،هوش
هیجاني و دلبستگي شغلي ،ارزشمند و گامي در جهت
شناخت بیشتر آنهاست .در واقع چنانچه متغیرهای
مختلف مرتبط با دلبستگي شغلي افراد شاغل در
سازمانهای مختلف به ویژه بیمارستانها بررسي و مورد
مطالعه قرار گیرند؛ ميتوان در گزینش افراد و افزایش
اثربخشي و رضایتمندی سازمان گامي مؤثر برداشت.
بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه بین سه
متغیر عاطفه مثبت ،هوش هیجاني و دلبستگي شغلي
انجام شد تا مشخص شود كه آیا متغیرهای عاطفه مثبت
و هوش هیجاني پیشبین مناسبي برای دلبستگي شغلي
ماماها و پرستاران ميباشد یا خیر؟ در این راستا
فرضیههای پژوهش به این ترتیب در نظر گرفته شد كه،
عاطفه مثبت در ماماها و پرستاران ميتواند دلبستگي
شغلي آنان را پیشبیني كند ،و هوش هیجاني ماماها و
پرستاران ميتواند دلبستگي شغلي آنان را پیشبیني
كند.

روشکار
مطالعه توصیفي ،تحلیلي حاضر از نوع همبستگي است
كه با روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای روی همه
ماماها و پرستاران بیمارستان های استان اصفهان در تیر
و مرداد ماه سال  1331انجام شد .به این صورت كه از
بین بیمارستانهای بزرگ استان اصفهان كه بیش از
 222نفر پرسنل داشتند ،یك بیمارستان به طور تصادفي
انتخاب و با استفاده از فرمـول تاباكنیك و فیدل ()1332
برای برآورد حجم نمونهی انتخابي؛ تعداد  122نفر ماما و
پرستار به روش تصادفي انتخاب و پرسشنامه بین آنان
توزیع شد ( .)42بر اساس فرمول تاباكنیك و فیدل
( )1332تعداد نمونه بایستي بیشتر از  8برابر تعداد
متغیرها به عالوه  02باشد ( .)N>50+8Mدر نهایت
 83پرسشنامه به طور كامل جمعآوری شد .داده ها در
سطح  p≥2/21با استفاده از ضریب همبستگي و تحلیل
رگرسیون ،توسط نرم افزار آمار ( SPSSنسخه  )12مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .میزان  pكمتر از
 2/20معني دار در نظر گرفته شد.
ابزارسنجش
1

پرسشنامه دلبستگي شغلي کانونگو ( :)41این
پرسشنامه شامل  12ماده است و آزمودني بر اساس
مقیاس  0درجهای لیکرت (از كامالً موافقم تا كامالً
مخالفم) به آنها پاسخ ميدهد .كانونگو ( )1382ضریب
همساني دروني و بازآزمایي این مقیاس را به ترتیب
 2/80و  2/80گزارش كرد .پیروت ( )2222با تحلیل
دادههای حاصل از اجرای مقیاس دلبستگي شغلي
كانونگو روی  133نفر از فارغالتحصیالن مراكز آموزش
عالي در كشور فرانسه؛ گزارش ميكند كه این مقیاس
ضریب اعتبار مطلوبي دارد (آلفای كرونباخ برابر با)2/82
( .)42میرهاشمي ( )1382با اجرای این پرسشنامه روی
 32نفر از اعضاء هیئت علمي واحد رودهن آلفای كرونباخ
برابر با  2/82به دست آورد كه در سطح قابل قبولي است
( .)43یك نمونه از مادههای این پرسشنامه به این شرح
است ":بیشترین عالئق من معطوف به شغلم ميباشد".

Kanungo
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پرسشنامه عواطف مثبت مرتبط با شغل فاکس و
اسپكتور:)44( 1این پرسشنامه توسط فاكس و اسپکتور
( )1333ساخته شده است و دارای  10سؤال است كه بر
اساس مقیاس  0درجهای لیکرت (از تقریباً همیشه تا
هرگز) عواطف را در محل كار ميسنجد .در مطالعه
صباحي ( )1388شواهد مربوط به روایي (روایي صوری و
همزمان) این پرسشنامه نشان داد كه روایي آن در حد
قابل قبولي است ( )40و میزان پایایي این مقیاس بر
اساس آلفای كرونباخ برابر با  2/33ميباشد (.)40

يافتهها

 03درصد از ماماها و پرستاران بین سنین  22تا 32
سال 41 ،درصد بین سنین  31تا  42سال و  2درصد
بیش از  42سال سن داشتند .از نظر تحصیالت 13/3
درصد از اعضاء نمونه فوق دیپلم 80/0 ،درصد لیسانس و
 1/2درصد تحصیالت باالتر از لیسانس داشتند .در مورد
سابقه كار؛  00/4درصد از افراد كمتر از  0سال28/3 ،
درصد بین  0تا  12سال و  10/2درصد بیش از  12سال
سابقه كار داشتند .در رابطه با یافتههای استنباطي در
جدول  1میانگین ،انحراف معیار و همبستگي دروني بین
متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

تواناييهای

پرسشنامه هوش هيجاني مؤسسه 
بهداشتي و انساني :2این پرسشنامه توسط مؤسسه
توانایيهای بهداشتي و انساني ( )2222ساخته شده است
و دارای  12سؤال است كه هر فرد باید بر مبنای میزان
شباهت حاالت خود به متن سؤال پاسخ خود را بر اساس


جدول-1ميانگين،انحرافمعياروهمبستگيدرونيبينمتغيرهایپژوهش


متغیرها

میانگین

انحراف معیار

دلبستگي شغلي

22/10

2/30

عاطفه مثبت

32/14

12/81

هوش هیجاني

31/38

0/82

همبستگي دروني
دلبستگي شغلي

عاطفه مثبت

-

-

**

-

2/00

2/13

سطح معني
*
داری
p≥2/21

2/22

* آزمون همبستگي پیرسون

( )2/31نشان ميدهد كه  31درصد از واریانس متغیر
دلبستگي شغلي را متغیرهای عاطفه مثبت و هوش
هیجاني تبیین ميكنند .مقدار  Rمشاهده شده ()2/00
نیز نشان دهنده آن است كه این مدل رگرسیون خطي
ميتواند برای پیشبیني استفاده شود.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان برای
پیشبیني دلبستگي شغلي از طریق عاطفه مثبت و
هوش هیجاني در جدول  2ارائه شده است.

چنانچه در جدول  1مشاهده ميشود رابطه مثبت و
معنيداری بین عاطفه مثبت و دلبستگي شغلي وجود
دارد ( )p≥2/21اما بین هوش هیجاني با دلبستگي
شغلي و عاطفه مثبت رابطه معنيدار مشاهده نميشود.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس در تحلیل رگرسیون
نشان ميدهد كه همبستگي بین متغیرهای عاطفه مثبت
و هوش هیجاني با دلبستگي شغلي معنيدار است
( .)p=2/22،F=18/12همچنین مقدار  R2به دست آمده
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ضرایب غیراستاندارد
ضریب ثابت
عاطفه مثبت
هوش هیجاني

ضرایب استاندارد

ضریب همبستگي

خطای استاندارد

ضریب همبستگي استاندارد

8/23
2/22
2/23

3/33
2/24
2/12

2/03
2/28

*تحلیل رگرسیونروش همزمان
1

Fox & Spector Job Relate Positive Affects
Questionnaire
2
Emotional Intelligence Questionnaire Of
Human and Hygienic Abilities Institution
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مقدار t

سطح
*
معنيداری

٭٭2/21
٭٭0/23
2/32

2/21
2/22
2/32
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مقیاس  0درجهای لیکرت (از كامالً موافقم تا كامالً
مخالفم) انتخاب كند.
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سركار خود حضور یافته و شغل خود را با انگیزه بیشتری
انجام دهند.
برایف و ویس ( )2222نیز نشان دادند كه عواطف مثبت
و منفي ميتواند پیامدهای نگرشي نسبت به شغل را
پیشبیني كنند ( .)22در واقع هرچقدر افراد شادتر و با
اعتماد به نفس بیشتری باشند عاطفه مثبت در آنان
بیشتر است و بر اساس یافتههای این پژوهش ،این افراد
دلبستهتر و وفادارتر به شغلشان هستند.
در رابطه با متغیر هوش هیجاني ،هرچند در مطالعه
میرهاشمي و پاشاشریفي ( )28نشان داده شد كه بین
متغیر هوش هیجاني و دلبستگي شغلي پرستاران،
همبستگي معنيدار وجود دارد ولي در مطالعه حاضر
رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد .بر اساس
این نتیجه در مي یابیم كه اگرچه توانایي شناخت و
مدیریت هیجانها كه از ویژگي های اصلي هوش هیجاني
است و مي تواند به بهبود عملکرد افراد كمك كند (،43
 )02اما نمي تواند دلبستگي شغلي آنان را پیش بیني
كند .همچنین این تفاوت مي تواند ناشي از محدودیت
های مطالعه حاضر باشد .در این مطالعه به دلیل
محدودیت های سازماني ،برخي متغیرها مانند وضعیت
سالمت روان و یا وضعیت خانواده نمونه مورد نظر ،در
این مطالعه وارد و یا كنترل نشد كه به نظر مي رسد الزم
است در مطالعات آینده به این موضوع توجه شود.
از آنجایي كه این مطالعه روی ماماها و پرستاران انجام
شد ،ميتوان گفت كه برای داشتن پرسنل دلبسته به
شغل بایستي روحیه مثبت ،اعتماد به نفس و در كل
ویژگي عاطفه مثبت آنان را تقویت كرد .با وجود چنین
كاركناني نه تنها سازمان امیدوار به وفاداری بیشتر این
افراد و ترك شغل و غیبت شغلي كمتری است ،بلکه
كیفیت خدمات نیز در این شرایط بهبود ميیابد.
بنابراین به نظر ميرسد كه توجه سرپرستان سازماني
در سطوح مختلف برای برقراری محیطي شاد در
سازمان و توجه به عوامل روانشناختي در كار ميتواند
به كاركنان كمك كند تا با اشتیاق بیشتری وظایف خود
را انجام داده و دلبستگي بیشتری به شغل خود داشته
باشند.

نتایج ارائه شده در جدول  2نشان ميدهد از بین
متغیرهای عاطفه مثبت و هوش هیجاني ،تنها عاطفه
مثبت توان پیشبیني دلبستگي شغلي را دارد
( .)p≥2/21همچنین ضریب استاندارد بتا در جدول 2
برای متغیر عاطفه مثبت 2/03ميباشد ( )p≥2/21كه
نشان دهنده میزان باالی رابطه مثبت این متغیر با
دلبستگي شغلي است .در نهایت با توجه به ضرایب به
دست آمده ميتوان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب
رگرسیون غیر استاندارد به این صورت تدوین كرد:
(عاطفه مثبت)( Y=8/23+2/22دلبستگي شغلي)

بحث
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان مي دهد كه
متغیر عاطفه مثبت با دلبستگي شغلي رابطه مثبت و
معنيدار دارد و بر اساس معادله رگرسیون به دست آمده
ميتوان دلبستگي شغلي را بر اساس عاطفه مثبت
پیشبیني كرد .در این میان رابطه معنيداری بین
دلبستگي شغلي و هوش هیجاني مشاهده نشد .همچنین
ضریب بتای به دست آمده برای عاطفه مثبت ()2/03
نشان ميدهد كه میزان رابطه مثبت بین این متغیر و
دلبستگي شغلي بسیار باالست .این یافته از آن جهت با
اهمیت است كه نشان ميدهد متغیر عاطفه مثبت
ميتواند عامل مهمي در پیشبیني دلبستگي شغلي باشد
و افراد با عاطفه مثبت باال دلبستگي بیشتری به شغل
خود دارند .در واقع افراد با عاطفه مثبت باال كه شادند و
و خواهان لذت ،پاداش و شادماني اند ،افرادی با
جهتگیری برونگرایانه هستند ( )12 ،10و بنابراین
وظایف كاری خود را با اشتیاق بیشتری انجام ميدهند.
آریه ( )1334بر اساس مدل سه مرحلهای كاسمیر ()40
به این نتیجه رسید كه به طور كلي متغیرهای شخصي-
رواني و موقعیت شغل تعیین كنندههای اصلي دلبستگي
شغلي هستند ( .)48در مطالعه حاضر مشخص شد كه
ویژگيهای شخصي مانند عاطفه مثبت ،در پیشبیني
دلبستگي شغلي تأثیر معناداری دارد .در تبیین این یافته
ميتوان گفت كه حضور در محیطهای كاری كه دارای
حال و هوای عاطفه مثبت است باعث ایجاد احساس
خوشایند در افراد شده به طوری كه ترجیح ميدهند
22
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بر اساس معادله رگرسیون به دست آمده عاطفه مثبت
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