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Abstract
Introduction: Today, the decrease in nurses' organizational commitment has created many organizational 
problems and has led to a decrease in care services and the efficiency of hospitals. Since there is a relationship 
between emotional intelligence and organizational commitment, the present study was conducted to determine 
the effect of emotional intelligence skills training on nurses' organizational commitment.
Methods: An experimental study with a pretest-posttest design with a control group was conducted in 2014 
in Birjand. Using a simple random method, one teaching hospital was selected as the sampling site for the 
nurses in the intervention group and another for the control group. Pre-test and post-test data were collected by 
Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire as self-report. The Emotional Intelligence Skills 
Training Program is based on the Travis Brad berry and Jean Greaves model, which emphasizes the teaching 
of the four components of self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management 
over 10 sessions. After the intervention, both individuals were tested. Finally, the collected data were entered 
into SPSS software (18th edition) and analyzed with the help of the independent t-test and pair t-test at a 
significance level of 0. 05.
Results: The mean score of total organizational commitment before 94.25 ± 22.74 and after 98.56 ±2.77 
of training in the control group was not statistically significant (p> 0.05); While the mean score of total 
organizational commitment before training in the intervention group was 99.56 ±17.60 and after training was 
110.69 ± 16.49 and indicates a statistically significant difference (p =0.04).
Conclusions: To what extent can emotional intelligence affect the important variable of organizational 
commitment of employees of health organizations and is crucial. Therefore, laying the groundwork for 
promoting employees' emotional intelligence should be considered.
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چکیده 
مقدمــه: امــروزه کاهــش تعهــد ســازمانی پرســتاران مشــکالت ســازمانی بســیاری ماننــد افزايــش تــرک خدمــت، انگیــزه پايیــن شــغلی و 
کاهــش عملکــرد پرســتار را بــه وجــود آورده و در نتیجــه ســبب افــت خدمــات مراقبتــی و بــازده بیمارســتان هــا شــده اســت. از آنجــا کــه 
بیــن هــوش هیجانــی و تعهــد ســازمانی، ارتبــاط وجــود دارد؛ لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش مهــارت هــای هــوش 

هیجانــی بــر تعهــد ســازمانی پرســتاران انجــام شــد. 
روش کار: يــک مطالعــه تجربــی بــا طــرح پیش  آزمــون ـ پس  آزمــون بــا گــروه کنتــرل در ســال 1393 در شــهر بیرجنــد صــورت گرفــت. 
بــا اســتفاده از روش تصادفــی ســاده يــک بیمارســتان آموزشــی بــه عنــوان محــل نمونه گیــری پرســتاران گــروه مداخلــه و ديگــری بــرای 
ــه شــدند.  ــه روش در دســترس وارد مطالع ــاً 36 پرســتار ب ــان پرســتاران واجــد شــرايط، مجموع ــرل انتخــاب و ســپس از می ــروه کنت گ
داده هــای مربــوط بــه پیــش  آزمــون و پــس آزمــون در دو گــروه توســط پرسشــنامه تعهــد ســازمانی آلــن و مايــر بــه روش خودگزارشــی 
 Travis Brad berry( ــوز ــری و گري ــه از مــدل برادب ــی، برگرفت ــد. برنامــه آموزشــي مهــارت هــوش هیجان دهــی جمــع آوری گردي
and Jean Greaves( بــود کــه در آن بــر آمــوزش 4 مؤلفــه خودآگاهــی، خودمديريتــی، آگاهــی اجتماعــی و مديريــت رابطــه طــی 10 
جلســه  تأکیــد شــده اســت. پــس از مداخلــه، از افــراد هــر دو گــروه، پــس  آزمــون بــه عمــل آمــد. داده هــای جمــع آوری شــده وارد نــرم 
افــزار SPSS )ويرايــش 18( شــد و بــا کمــک آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل، و تــی زوجــی در ســطح معنــی داری 0/05 تجزيــه و 

تحلیــل گرديــد.
یافته هــا: میانگیــن نمــره تعهــد ســازماني کل قبــل 22/74 ± 94/25 و بعــد 2/77 ± 98/56 از آمــوزش در گــروه کنتــرل از نظــر آمــاري 
معنــادار نبــوده اســت )p<0/05(؛ در حالــی کــه میانگیــن نمــره تعهــد ســازمانی کل قبــل از آمــوزش، در گــروه مداخلــه 17/60 ± 99/56 

.)p=0/04( و بعــد از آمــوزش 16/49 ± 110/69 بــوده و حاکــی از تفــاوت آمــاری معنــادار اســت
ــان  ــازمانی کارکن ــد س ــم تعه ــر مه ــر متغی ــزان ب ــه می ــا چ ــی ت ــوش هیجان ــت ه ــوان درياف ــج، می ت ــاس نتاي ــری: براس نتیجه گی
ســازمان های بهداشــتی تأثیرگــذار و سرنوشت ســاز اســت. بنابرايــن بسترســازی جهــت ارتقــاء هــوش هیجانــی کارکنــان بايــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
کلیدواژه ها: پرستاران، تعهد سازمانی، هوش هیجانی.

مقدمه
ــن  ــا ارزش  تري ــن و ب ــزرگ تري ــور، ب ــر کش ــانی ه ــروی انس نی
ــوند  ــی  ش ــوب م ــش محس ــع خوي ــود در جوام ــرمايه های موج س
و شــالوده و ثــروت هــر ســازمانی را در قالــب دانــش  هــا، مهــارت 

 هــا و انگیــزه  هايشــان شــکل مــی دهنــد ]1[. در ســازمان  هــای 
بهداشــتی، توجــه بــه نیــروی انســانی، اهمیــت دو چندانــی می يابد. 
ــی  ــتی- درمان ــای بهداش ــازمان  ه ــای س ــالش  ه ــا ت ــع ب در واق
اســت کــه ســالمت نیــروی فعــال و کارآمــد ســاير ســازمان  هــا 
نیــز تضمیــن می شــود ]2[. تقريبــاً در تمــام کشــورها، عمــده  تريــن 
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بخــش نیــروی انســانی نظــام بهداشــتی را پرســتاران تشــکیل مــی 
ــه  ــد در عرص ــر و کارآم ــانی مؤث ــروی انس ــر نی ــد ب ــد. تأکی  دهن
بهداشــت و درمــان و بهــره وری گــروه پرســتاری، اهمیــت فــوق 
العــاده ای دارد؛ زيــرا پرســتاران نقشــی اساســی در کیفیــت مراقبــت 
و ارتقــای ســالمت داشــته و منبــع کاری بزرگــی را تشــکیل 
ــته،  ــال گذش ــزده س ــی پان ــه در ط ــوی ک ــه نح ــد ]3[، ب می دهن
ــر  ــزان بهــره وری پرســتاری در سراســر جهــان حــدود 45 براب می
افزايــش يافتــه اســت ]4[. بهــره وري پرســنل پرســتاري، موضــوع 
بســیار مهمــي اســت کــه بهــره وري کل ســازمان را تحــت تأثیــر 
ــت  ــز مراقب ــا و مراک ــازمان  ه ــه س ــوري ک ــه ط ــد؛ ب ــرار مي ده ق
بهداشــتي، بــدون نیــروي پرســتاري کارآمــد نمــي  تواننــد موفــق 
ــازی،  ــی، توانمند س ــل انگیزش ــرايط محیطــی، عوام ــوند ]5[. ش ش
ــوان  ــه عن ــازمانی ب ــد س ــغلی و تعه ــت ش ــری، رضاي ــیوه رهب ش
عوامــل مؤثــر بــر افزايــش بهــره وری نیــروی انســانی در ســازمان 

مطــرح مــی  باشــند ]6[.
ــت  ــج مثب ــازمان نتاي ــه س ــبت ب ــان نس ــازماني کارکن ــد س  تعه
ــی  ــاال م ــد ب ــال خواهــد داشــت، نتیجــه تعه ــه دنب ــددی را ب متع
توانــد نظــم بیشــتر در کار و تمايــل زيــاد بــه مانــدن در ســازمان 
را در پــی داشــته باشــد. فقــدان تعهــد ســازمانی اثراتــی از قبیــل 
افزايــش تمايــل بــه تــرک شــغل، افزايــش تــرک شــغل، غیبــت 
ــر اثربخشــی  ــه ب ــر دارد ک ــف ت ــر بیشــتر و عملکــرد ضعی و تأخی
و کارآيــی ســازمانی تأثیــر منفــی دارد ]7[. در بیــن تعاريــف تعهــد 
ــک  ــدی هــای مختلفــی وجــود دارد و هــر ي ــه بن ســازمانی، طبق
از ابعــاد خاصــی بــه مســأله نگريســته انــد. در میــان ايــن طبقــه 
بنــدی هــا تقريبــاً مــدل آلــن و مايــر از بقیــه اهمیــت و شــهرت 
باالتــری دارد. آلــن و مايــر ســه بعــد بــرای تعهــد ســازمانی تحــت 
عنــوان تعهــد عاطفــی، تعهــد مســتمر و تعهــد هنجاری قائل شــده 
ــد. تعهــد عاطفــی بیانگــر تعلــق، وابســتگی و احســاس هويــت  ان
ــد  ــاس تعه ــت. براس ــازمان اس ــداف س ــا و اه ــا ارزش ه ــرد ب ف
عاطفــی، کارمنــد در ســازمان مــی مانــد؛ زيــرا قلبــاً دوســت دارد، 
بمانــد. تعهــد هنجــاری بیانگــر احســاس تکلیــف و الــزام اخالقــی 
بــه باقــی مانــدن در ســازمان اســت. تعهــد مســتمر بیانگــر درک 
کارمنــد از هزينــه هــا و عواقــب ترک ســازمان اســت ]8[. برداشــت 
و اســتنباط درســت، نقــش مهمــی در شــکل گیــری تعهــد کارکنان 
ســازمان ايفــا مــی کنــد. کارکنانــی کــه معتقدنــد ســازمان از آنــان 

حمايــت مــی کنــد، تمايــل پیــدا مــی کننــد کــه بــه ســازمان تعهد 
عاطفــی داشــته باشــند. آن هايــی کــه مــی بیننــد؛ ســرمايه گذاری 
اساســی بــرای ســازمان کــرده انــد و در صــورت تــرک آن ســرمايه 
ــه ســازمان تعهــد مســتمر  ــد، نســبت ب ــی افت ــه خطــر م شــان ب
ــان  ــه از آن ــد ک ــی کنن ــر م ــه فک ــی ک ــد. آن هاي ــی کنن ــدا م پی
وفــاداری آزمــون انتظــار اســت، تعهــد تکلیفــی را پــی مــی گیرنــد 
]9[. بــا توجــه بــه نقــش تعهــد ســازمانی در عملکــرد و تجلــی بهتر 
ســازمانی، محققــان همیشــه مشــتاق بــوده انــد، تعهــد ســازمانی را 
ــتراتژی  ــه و اس ــدازه گرفت ــف ان ــای مختل ــه ه ــاغل و حرف در مش

هايــی بــرای بهبــود آن طراحــی کننــد ]10[. 
پرســتاری يکــی از حرفــه هــای مــورد توجــه پژوهشــگران جهــت 
ــتاری  ــازمانی پرس ــد س ــد. تعه ــی باش ــازمانی م ــد س بررســی تعه
ــط کاری  ــا از محی ــارات آن ه ــه از انتظ ــک نتیج ــوان ي ــه عن ب
شــان، اعتمــاد ســازمانی و توانمنــد ســازی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. نتايــج تعهــد ســازمانی شــامل تمايــل و کشــش بــه مانــدن 
ــغلی،  ــای ش ــت ه ــش فعالی ــاال و افزاي ــور ب ــط کار، حض در محی
ــتاران  ــد. پرس ــی باش ــار کاری م ــش ب ــان افزاي ــاً در زم مخصوص
ــت از  ــه خاطــر غیب ــری ب ــه ســازمان، برخوردهــای کمت متعهــد ب
کار، درجــه باالتــری از تولیــد خالقانــه و حــل ســريع مشــکالت، 
مشــارکت بیشــتر در تصمیــم گیــری هــا، توانمنــد ســازی و رضايت 
شــغلی بهبــود يافتــه دارنــد ]11[. امــروزه در سراســر جهــان کاهش 
تعهــد ســازمانی پرســتاران مشــکالت ســازمانی بســیاری را ماننــد 
افزايــش تــرک خدمــت، انگیــزه پايیــن شــغلی، کاهــش عملکــرد 
پرســتاران و بــه تبــع آن عملکــرد پايیــن بیمارســتان هــا بــه وجــود 
ــازده  ــی و ب ــات مراقبت ــت خدم آورده اســت و در نتیجــه ســبب اف
بیمارســتان هــا شــده اســت ]12[. تعهــد ســازمانی بــرای عملکــرد 
ــژه ای  ــت وي ــا بهداشــت از اهمی ــط ب ــره وری ســازمان مرتب و به
ــود  ــغل خ ــه ش ــر، ب ــی ت ــتاران راض ــرا پرس ــت. زي ــوردار اس برخ
ــردش  ــی و گ ــت، نارضايت ــر غیب ــرف ديگ ــتند و از ط ــد هس پايبن

ــی نتیجــه نهايــی پرســتاران ناراضــی اســت ]13[.   مال
عوامــل متعــددی کارآيــی افــراد را در ســازمان تحــت تأثیــر قــرار 
مــی دهــد، يکــی از ايــن عوامــل کــه تعهــد ســازمانی هر فــرد را به 
شــدت تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، هــوش هیجانــی اســت ]14[. 
ــا مهــارت هــای بیــن فــردی هــوش هیجانــی  تعهــد ســازمانی ب
ــه انجــام شــده در مــورد  همبســتگی دارد؛ يکــی از مطالعــات اولی
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 Abraham رابطــه هــوش هیجانــی بــا تعهــد ســازمانی توســط
)2000( انجــام شــد. وی ايــن ايــده را مــورد بررســی قــرار داد کــه 
افــراد دارای هــوش هیجانــی باالتــر، حتــی در صــورت عــدم وجــود 
ــوع  ــک ن ــد و ي ــا متعهدترن ــازمان کار فرم ــه س ــرل، نســبت ب کنت
تعهــد قــوي تــر و درونــي را کــه مــي تــوان گفــت از نــوع عاطفــي 
 Abraham ــد. شــايان ذکــر اســت کــه ــروز مــی دهن اســت، ب
ــارت هــای اجتماعــی  ــه هــای مه ــه جنب ــرد ک ــرض ک )2000( ف
ــط  ــاد رواب ــه ايج ــک ب ــا کم ــت ب ــن اس ــی ممک ــوش هیجان ه
ــر تعهــد ســازمانی  ــرل جــدی ب ــن همــکاران، کنت ــوی بی کاری ق
ــد  ــی نويس ــز م ــور )1388( نی ــد ]15[. ودادی و احمدپ ــته باش داش
ــا مشــکالت  ــگام مواجهــه ب ــاال در هن ــي ب ــراد باهــوش هیجان اف
ــی در خــود و در  در ســازمان, ســازمان را مســئول احســاس ناکام
نتیجــه دلیــل تــرک ســازمان نمــي داننــد، در نتیجــه ايــن افــراد 
نســبت بــه ســايرين بــه ســازمان خــود متعهدتــر خواهند بــود ]16[.

ــه  ــان داد ک ــکاران )2010( نش ــه Benson و هم ــج مطالع نتاي
ــرای ايجــاد  ــر ب ــت عملکــردی مؤث ــک ظرفی ــی، ي هــوش هیجان
ــرايط  ــوب در ش ــرد خ ــردی و عملک ــش میان ف ــط رضايت بخ رواب
فشــار کاری اســت و افــراد بــا هــوش هیجانــی باالتــر، در برقــراری 
 ،)2020( Alam ــن ــند ]17[. همچنی ــر می باش ــط، توانمندت رواب
ضمــن تأيیــد نقــش واســطه ای انگیــزه کارکنــان در تعهــد 
ســازمانی و رضايــت شــغلی، مــی نويســد رهبرانــی کــه از هــوش 
هیجانــی برخــوردار هســتند، احساســات کارمنــدان خــود را در محل 
کار شناســايی کــرده و آن هــا را ترغیــب بــه افزايــش ســطح انگیزه 
خــود مــی نماينــد، در نتیجــه کارمنــدان احســاس رضايــت نمــوده 
ــد  ــازمان و تعه ــان در س ــدگاری آن ــث مان ــأله باع ــن مس ــه اي ک

ــه آن مــی شــود ]18[.  نســبت ب
ــالخورده،  ــت س ــد جمعی ــه رش ــد رو ب ــتاری، رون ــود کادر پرس کمب
ــالمت،  ــام س ــه از نظ ــارات جامع ــاه و انتظ ــطح رف ــن س ــاال رفت ب
تــرک خدمــت پرســتاران تــازه اســــتخدام، گســترش کمــی حیطه 
کار پرســــتاران و نیــز رقابــت ســازمان هــای بهداشــتی درمانــی با 
يکديگــر در ارائــه خدمــات بــا کیفیــت تــر و مراقبــت بهتــر، نیــاز و 
نگرانــی دربــاره اســــتخدام و بــه ويژه حفــظ کادر پرســتاری وفادار 
ــدل  ــر اســاس م ــدان نمــوده اســت ]20،19[. ب و متعهــد را دو چن
ــر و  ــدی ت ــوج ج ــین، م ــات پیش ــج از مطالع ــی منت ــای مفهوم ه
ــده در  ــای آين ــال ه ــه ای در س ــتار حرف ــود پرس ــدی از کمب جدي

بســیاری از کشــورها رخ خواهــد داد ]21[ کــه يکــی از عوامل اصلی 
و تشــديد کننــده آن، نداشــتن تعهــد ســازمانی کافی در پرســتاران و 
در نتیجــه تــرک خدمــت آنــان اســت ]22[. لــذا توجــه و مداخلــه در 
جهــت ارتقــاء تعهــد ســازمانی در ايــن قشــر از کارکنــان ســازمانی 
ــن  ــتگی بی ــد همبس ــه تأيی ــه ب ــا توج ــیاری دارد. ب ــرورت بس ض
ســطح هــوش هیجانــی بــا تعهــد ســازمانی در کارکنــان، بنابرايــن 
ــر آمــوزش مهــارت  هــای  ــن تأثی ــا هــدف تعیی ــه حاضــر ب مطالع

هــوش هیجانــی بــر تعهــد ســازمانی پرســتاران انجــام شــد.  

روش کار
ــا گــروه  ــی ب پژوهــش حاضــر جــزء دســته مطالعــات نیمــه تجرب
کنتــرل نامتعــادل بــه همــراه آزمــون قبــل و بعــد بــود کــه در ســال  
1393اجــرا گرديــد. محیــط پژوهــش بیمارســتان هــای دانشــگاهی 
ســطح شهرســتان بیرجنــد )بیمارســتان هــای ولیعصــر )عــج( و امام 
رضــا )ع(( و جامعــه آمــاری، کلیــه پرســتاران شــاغل در بیمارســتان 
هــای مذکــور بــود. حجــم نمونــه براســاس نتايــج مطالعــه مشــابه 
نقــدی )1388( و بــا اســتفاده از فرمــول زيــر، 15 نفــر بــه عنــوان 
گــروه آزمــون و 15 نفــر نیــز بــه عنــوان گــروه کنتــرل محاســبه 
شــد ]23[. بــا توجــه بــه احتمــال ريــزش نمونــه هــا حــذف، تعــداد 
ــر از  ــن منظــور 18 نف ــه هــا 15 درصــد افزايــش يافــت؛ بدي نمون
ــوان  ــه عن ــز ب ــر نی ــون و 18 نف ــروه آزم ــوان گ ــه عن ــتاران ب پرس

گــروه کنتــرل وارد مطالعــه شــدند. 
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خاطــر نشــان مــی گــردد کــه در اجــرای کالس هــای آموزشــی 
ــرای دو  ــس از اج ــتاران پ ــر از پرس ــی 2 نف ــوش هیجان ــه ه برنام
ــای کاری در  ــیفت ه ــل ش ــه دلی ــوق ب ــای ف ــه از کالس ه جلس
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گــردش و مشــکالت خانوادگــی قــادر بــه ادامــه همــکاری نبودنــد 
و در پايــان 16 نفــر باقــی ماندنــد و بررســی هــا بــر روی داده هــای 

ايــن 16 نفــر صــورت پذيرفــت. 
معیارهــای ورود بــه پژوهــش شــامل؛ تمايــل بــه شــرکت و 
همــکاری در راســتای اجــرای پژوهــش، داشــتن مــدرک تحصیلــی 
کارشــناس پرســتاری، داشــتن ســابقه کاری بیــن 3 تــا  12 ســال، 
ــردش  ــیفت کاری در گ ــی،  ش ــمت مديريت ــت و س ــتن پس نداش
ــوش  ــوای ه ــا محت ــی ب ــای آموزش ــور درکارگاه ه ــدم حض و ع
هیجانــی، بــود. معیارهــای خــروج از پژوهــش نیــز عبــارت بودند از؛ 
عــدم تمايــل بــه ادامــه در پژوهــش و شــرکت در کارگاه آموزشــی 

ــا دوره آموزشــی.  ــی همزمــان ب ــوای هــوش هیجان ــا محت ب
ــتفاده  ــمتي اس ــنامه دو قس ــا از پرسش ــع آوري داده ه ــت جم جه
گرديــد. در ابتــدای ايــن پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک 
مشــارکت کننــدگان بــه منظــور حصــول اطالعاتــی در خصــوص 
ــابقه کاری،  ــکونت، س ــل س ــل، مح ــت تأه ــس، وضعی ــن، جن س
ــان  ــه کاری آن ــیفت اضاف ــودن ش ــت و دارا ب ــل خدم ــش مح بخ
تعبیــه شــد. در بخــش دوم نیــز پرسشــنامه تعهــد ســازماني آلــن و 
مايــر قــرار داشــت که شــامل 24 ســؤال در طیــف هفــت گزينه اي 
لیکــرت )کامــاًل مخالفــم، نســبتاً مخالفــم، مخالفــم، نظــري نــدارم، 
موافقــم، نســبتاً موافقــم و کامــاًل موافقــم( بــود. اين مقیــاس داراي 
ســه خــرده مقیــاس تعهــد عاطفــي، مســتمر و هنجــاري اســت ]7[. 
جهــت انــدازه گیــري خــرده مقیــاس هــاي ذکــر شــده، 8 گويــه 
بــراي هــر بعــد، در پرسشــنامه در نظــر گرفتــه شــده اســت. هــر 
آزمودنــي در هــر ســؤال، بــا انتخــاب گزينــه هــاي کامــاًل موافــق 
تــا کامــاًل مخالــف، مــي توانســت بــه ترتیــب امتیــازي بیــن 7 تا 1 
را بدســت بیــاورد. بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز کلــی پرسشــنامه، 
امتیــازات حاصــل از تــک تــک ســؤاالت بــا هــم جمــع مــی شــوند 
ــاز  ــاز کلــی در نظــر گرفتــه می شــود. ايــن امتی ــوان امتی ــه عن و ب
بیانگــر میــزان بــاال يــا پايیــن بــودن متغیــر بــر اســاس نظر پاســخ 
دهنــده مــی باشــد و هــر چــه امتیــاز باالتــر باشــد، نشــان دهنــده 
بــاال بــودن متغیــر اســت و برعکــس در ايــن پرسشــنامه حداکثــر 
نمــره 168 امتیــاز بــوده و حداقــل آن نیــز 24 می باشــد و ســؤاالت 
شماره 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 24 دارای شیوه 
نمــره گــذاری معکــوس مــی باشــند. روايــي پرسشــنامه مذکــور در 
مطالعــه نیــازآذري و همــکاران )1393( بــا اســتفاده از روايــي محتوا 
و صــوري مــورد تأيیــد قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن در مطالعــه 
وي ضريــب پايايــي مقیــاس تعهــد ســازماني بــا اســتفاده از روش 

آلفــاي کرونبــاخ 0/86 بــه دســت آمــد ]24[.
ــس از اخــذ مجــوز، لیســت  ــری، پ ــه گی ــه منظــور انجــام نمون  ب
ــه  ــتان تهی ــر دو بیمارس ــاغل در ه ــتاری ش ــنل پرس ــی پرس تمام
ــه  ــه ب ــا توج ــاغل ب ــتاران ش ــخصات پرس ــی مش ــس از بررس و پ
ــت. در بیمارســتان  ــری صــورت گرف ــی نمونه گی ــات دريافت اطالع
امــام رضــا )ع( تعــداد 33 نفــر از کل پرســتاران شــاغل و در 
ــاغل  ــتاران ش ــر از پرس ــداد 88 نف ــج( تع ــر )ع ــتان ولیعص بیمارس

ــد. ــه را دارا بودن ــه مطالع ــای ورود ب ــار ه معی
در ايــن مرحلــه بــه منظــور همســان ســازی دو گــروه، بــا توجــه 
ــتان،  ــر بیمارس ــار ورود در ه ــتاران دارای معی ــداد کل پرس ــه تع ب
تعــداد پرســتاران شــاغل در بخــش هــای ويــژه و عمومــی، 11 نفــر 
ــتاران  ــر از پرس ــژه و 7 نف ــای وي ــاغل در بخش ه ــتاران ش از پرس
ــه  شــاغل در بخــش هــای عمومــی بیمارســتان امــام رضــا )ع( ب
ــاغل در بخــش  ــتاران ش ــر از پرس ــرل و 13 نف ــروه کنت ــوان گ عن
هــای ويــژه و 5 نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش هــای عمومــی 
ــا روش  ــون ب ــروه آزم ــوان گ ــه عن ــج( ب ــر )ع ــتان ولیعص بیمارس

ــه گیــری در دســترس انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند.  نمون
ــازمانی و  ــد س ــنامه تعه ــروه پرسش ــر دو گ ــتاران در ه ــدا پرس ابت
ــپس  ــد. س ــل نمودن ــک را تکمی ــات دموگرافی ــنامه اطالع پرسش
آمــوزش برنامــه هــوش هیجانــی بــه مــدت ده جلســه 90 دقیقــه 
ای )هــر هفتــه يــک جلســه(، توســط محقــق بــرای گــروه آزمــون 
برگــزار شــد. در طــول برگــزاری جلســات آموزشــی،10 ســاعت بــه 
منظــور مشــاوره و دسترســی شــرکت کننــدگان، جهــت پاســخ بــه 
ســؤاالت پیــش آمــده، بــا دکتــرای روانشناســی در نظرگرفتــه شــد. 
در محتــواي آموزشــي بــه ابعــاد مختلــف هــوش هیجانــي شــامل 
خود-آگاهــی، خودمديريتــي، آگاهــی اجتماعــی و مديريــت رابطــه 

ــد ]26،25[.  اشــاره گردي
در حیــن برگــزاری کالس هــای آموزشــی برنامــه هــوش هیجانــی، 
ــری  ــه، يادگی ــرای برنام ــه خطــا در اج ــری از هرگون ــرای جلوگی ب
ــتار،  ــری پرس ــل از درک و يادگی ــان کام ــتاران و اطمین ــر پرس بهت
آمــوزش بــه صــورت گروهــی در محــل آمفــی تئاتــر بیمارســتان 
ولیعصــر )عــج( شهرســتان بیرجنــد برگــزار شــد. در هــر هفتــه فقط 
يــک جلســه آموزشــی برگــزار شــد تــا مشــارکت کننــدگان بتواننــد 
ــه کار  ــود ب ــره خ ــی روزم ــه را در زندگ ــان از برنام ــه هايش آموخت

گیرنــد. 
ــای هــوش  ــارت ه ــوزش مه ــوای ده جلســه آم خالصــه ی محت

ــه شــده اســت.  ــی در )جــدول1( ارائ هیجان
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جدول1: برنامه آموزش هوش هیجانی 
روش آموزش محتوای جلسات جلسات 

سخنرانی و ارائه برنامه زمانبندی جلسات معرفی و بیان اهداف آموزشی 1

خودآگاهی هیجانی، عزت نفس و گام های مؤثر در افزايش آن، شناسايی و کنترل احساسات، 2 و 3
سخنرانی، بحث گروهی و انجام فعالیت های عملی انواع خود )فیزيکی، واقعی، آرمانی، اجتماعی و معنوی( 

4 و 5
مهارت های اجتماعی و ارتباط، مدل ارتباطات، عناصر اصلی ارتباط، موانع ارتباط مؤثر، 

توصیه هايی برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمی، حل تعارض ها در روابط، همدلی و راه های 
افزايش آن

سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و انجام 
فعالیت های عملی

انواع هیجان ها، اجزاء و ماهیت خشم، علل ايجاد خشم و شیوه های عملی برای کنترل 6 و 7
خشم، عوارض خشم، حل مسئله و مراحل آن، خويشتن داری و مراحل آن

سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و انجام 
فعالیت های عملی

8 و 9 
استرس و تعاريف آن، انعطاف پذيری و تحمل استرس، اثرگذاری استرس، علل و عوامل 

تنیدگی، مقابله سازگارانه با استرس، روش های کاهش استرس در محیط کار و مهارت مقابله 
با خلق منفی

سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و انجام 
فعالیت های عملی

سخنرانی، پرسش و پاسخ مرور خالصه ای از جلسات قبلی 10

ــه  ــی ]27[، ب ــه آموزش ــن جلس ــرای آخري ــس از اج ــت روز پ هف
منظــور ســنجش میــزان تعهــد ســازمانی در هــر دو گــروه آزمــون و 
کنتــرل و مقايســه نتايــج حاصــل بــا اســتفاده از آزمون هــای آماری 
مناســب در هــر دو گــروه و بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل، پــس 
ــد. ايــن پژوهــش در کمیتــه اخــالق دانشــگاه  آزمــون اجــرا گردي
ــد  ــت )ک ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأيی ــد م ــکی بیرجن ــوم پزش عل
91/02 و کــد اخــالق IR.BUMS.1391.02(. پرسشــنامه 
ــی از دانشــگاه و بیمارســتان  هــا پــس از کســب مجوزهــای قانون
هــای مربوطــه و بــا رعايــت مــوارد اخالقــی در اختیــار واحدهــای 
مــورد پژوهــش قــرار گرفــت. بــه منظــور رعايــت اصــول اخالقــی 
تحقیــق، فــرم رضايــت آگاهانــه توســط تمــام شــرکت کننــدگان 
تکمیــل شــد. عــالوه بــر ايــن، بــر محرمانــه بــودن اطالعــات بــه 
مشــارکت کننــدگان تأکیــد شــد و همــه شــرکت کننــدگان رضايت 
ــد. تمــام مشــارکت  ــه اعــالم کردن ــه مطالع ــرای ورود ب خــود را ب
کننــدگان از اهــداف تحقیــق و ماهیــت داوطلبانــه مشــارکت آنــان 
مطلــع بودنــد؛ همچنیــن بــه آنــان گفتــه شــد کــه مــی تواننــد در 

هــر مرحلــه از شــرکت در ادامــه مطالعــه انصــراف دهنــد.
 SPSS ــزار ــرم اف ــت داده هــای جمــع آوری شــده وارد ن در نهاي
ــرل و  ــروه کنت ــردن گ ــخص ک ــدون مش ــد و ب ــش 18( ش )ويراي
آزمــون در اختیــار همــکار آمــار جهــت آنالیــز قــرار گرفت.  مقايســه 
متغیرهــای دموگرافیــک در دو گــروه از آزمــون دقیــق فیشــر و تــی 
ــودن داده  ــال ب ــه نرم ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده ش تســت مســتقل اس
ــرای مقايســه  هــا  از آزمــون هــای تــی زوجــی و تــی مســتقل ب
ــي داري 0/05 در  ــطح معن ــد. س ــتفاده ش ــا اس ــروه ه ــن گ میانگی

نظــر گرفتــه شــد. 

یافته ها
در ايــن مطالعــه در مجمــوع 32 نفــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد 
کــه 16 نفــر در گــروه کنتــرل و 16 نفــر درگــروه آزمــون شــرکت 
 62/5( زن  کنتــرل  گــروه  شــرکت کنندگان  بیشــتر  داشــتند. 
درصــد(، متأهــل )75 درصــد( و دارای محــل ســکونت شــخصی 
)68/5 درصــد( بودنــد. میانگیــن ســنی و ســابقه خدمــت افــراد ايــن 
گــروه بــه ترتیــب 3/71 ± 35/56 و 46/66 ± 112/56 )برحســب 
ــدگان زن  ــرکت کنن ــتر ش ــز بیش ــون نی ــروه آزم ــود. در گ ــاه( ب م
ــکونت  ــل س ــد( و دارای مح ــل )87/5 درص ــد(، متأه )87/5 درص
ــنی  ــن س ــروه میانگی ــن گ ــد. در اي ــد( بودن ــخصی )62/5 درص ش
ــت  ــابقه خدم ــن س ــدگان 3/91 ± 33/13 و میانگی ــرکت کنن ش
ــاوت  ــود. جهــت بررســی تف ــاه( ب 41/22 ± 106/96 )برحســب م
ــابقه  ــنی و س ــن س ــاظ میانگی ــرل از لح ــون و کنت ــروه آزم دو گ
ــان داد  ــج نش ــد، نتاي ــتفاده ش ــت اس ــی تس ــون ت ــت از آزم خدم
ــن ســنی  ــاداری از لحــاظ میانگی ــاوت معن ــروه تف ــن دو گ ــه بی ک
)p=0/08,t=-1/78( و ســابقه خدمــت  )p=0/72,t = 0/36( وجــود 
ــد؛  ــه کاری بودن ــیفت اضاف ــتاران دارای ش ــت پرس ــت. اکثري نداش
کــه از ايــن تعــداد 15 نفــر )93/8 درصــد( در گــروه آزمــون و 15 
نفــر )93/8 درصــد(  نیــز در گــروه کنتــرل جــای داشــتند. نتايــج 
ــر از پرســتاران در بخــش  ــداد 21 نف ــه تع ــن نشــان داد ک همچنی
ــی  ــای عموم ــش ه ــز در بخ ــان نی ــر از آن ــژه و 11 نف ــای وي ه
بیمارســتان مشــغول بــه کار بودنــد. در گــروه آزمــون و کنتــرل نیــز 
اکثريــت پرســتاران در بخــش هــای ويــژه بیمارســتان مشــغول بــه 
کار هســتند. جهــت بررســی تفــاوت دو گــروه آزمــون و کنتــرل از 
لحــاظ بخــش محــل خدمــت از آزمــون مجــذور کای دو اســتفاده 
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ــاداری  ــاوت معن ــروه تف ــن دو گ ــه بی ــان داد ک ــج نش ــد، نتاي ش
)p=0/x2,7=0/13( وجــود نداشــت. از طرفــی تفــاوت معنــی داری 

در توزيــع فراوانــی جنــس، تأهــل و محــل ســکونت در پرســتاران 
ــون وجــود نداشــت. )جــدول 2(. ــرل و آزم ــروه کنت گ

جدول 2. مقايسه توزيع فراوانی متغیرهای گروه بندی در پرستاران گروه کنترل و آزمون

نتیجه آزمون دقیق فیشر
گروه

آزمونمتغیر
فروانی )درصد(

کنترل
فراوانی )درصد(

P= 0/220 
)87/5(14 )62/5(10 مونث

جنس
)12/5(2 )37/5(6 مذکر

 P= 0/654
)12/5(2 )25(4 مجرد

تاهل
)87/5(14 )75(12 متاهل

 P= 1/000
)62/5(10 )68/8(11 شخصی

5)31/3(محل سکونت )31/3(5 استیجاری
)6/3(1 )0(0 ساير

نمــرات کســب شــده پرســتاران گــروه کنتــرل و آزمــون از 
پرسشــنامه تعهــد ســازماني و ابعــاد مختلــف آن مبین آن اســت که 
قبــل از مداخلــه نمــرات پرســتاران دو گــروه، همگــن بــوده اســت 
ــاي  ــر متغیره ــروه از نظ ــن دو گ ــاداري بی ــاري معن ــالف آم و اخت

ــدول 3(. ــت )p<0/05( )ج ــته اس ــود نداش ــور وج مذک
در )جــدول 4( میانگیــن نمــرات تعهــد ســازمانی کل و ابعــاد آن در 
گــروه کنتــرل و آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه آمــده اســت. نتايــج 
نشــان داد کــه در گــروه آزمــون میانگیــن نمــره تعهــد ســازمانی 

کل بعــد از مداخلــه بــه طــور معنــاداری بیشــتر از مرحلــه قبــل از 
مداخلــه بــود )p>0/05(؛ کــه ايــن تفــاوت در گــروه کنتــرل وجــود 
نداشــت )p<0/05(. همچنیــن نمــره ابعــاد تعهــد ســازماني قبــل 
ــادار نبــود  ــه در گــروه کنتــرل از نظــر آمــاري معن و بعــد از مداخل
)p<0/05(، ايــن در حالــي اســت کــه تفــاوت نمــرات نمــره تعهــد 
ســازماني در حیطــه تعهــد مســتمر قبــل و بعــد از مداخلــه در گــروه 

.)p>0/05( آزمــون معنــادار بــوده اســت

جدول 3: مقايسه میانگین نمرات تعهد سازماني کل و ابعاد آن در پرستاران گروه کنترل و آزمون قبل از مداخله

نتیجه آزمون آماري تي مستقل
قبل از مداخله

متغیر
انحراف معیار ± میانگین گروه

 t=1/03 ، p=0/31
32/06 ± 9/05 کنترل

تعهد عاطفی
35/13 ± 7/69 آزمون

 t=0/44 ، p=0/66
30/56 ± 8/82 کنترل

تعهد مستمر
31/69 ± 5/07 آزمون

 t=0/46 ، p=0/64
31/63 ± 6/83 کنترل

تعهد هنجاری
32/75 ± 6/86 آزمون

 t=0/46 ،p=0/46
94/25 ± 22/74 کنترل

تعهد سازمانی کل
99/56 ±17/60 آزمون
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جدول 4: مقايسه میانگین نمرات تعهد سازماني کل و ابعاد آن در پرستاران گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مدخله

نتیجه آزمون آماري تي زوج
بعد از مداخله قبل از مداخله

انحراف معیار ± میانگین انحراف معیار ± میانگین گروه متغیر
 P=0/10 33/81 ± 9/45 32/06 ± 9/05 کنترل

تعهد عاطفی
 P=0/10 38/94 ± 8/16 35/13 ± 7/69 آزمون
 P=0/12 32/19 ± 6/62 30/56 ± 8/82 کنترل تعهد مستمر
P = 0/04 35/38 ± 4/83 31/69 ± 5/07 آزمون
 P=0/ 36 32/56 ± 7/25 31/63 ± 6/83 کنترل

تعهد هنجاری
 P=0/08 36/50±908 32/75 ± 6/86 آزمون
 P=0/45 98/56 ± 21/77 94/25 ± 22/74 کنترل

تعهد سازمانی کل
P = 0/04 110/69 ± 16/49 99/56 ±17/60 آزمون

بحث   
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر برنامــه آموزشــی هــوش 
ــه  ــد و يافت ــام ش ــتاران انج ــازمانی پرس ــد س ــر تعه ــی ب هیجان
ــد  ــی، تعه ــوش هیجان ــه ی ه ــوزش برنام ــه آم ــان داد ک ــا نش ه
ــاداری  ــاوت معن ــد و تف ــی بخش ــاء م ــتاران را ارتق ــازمانی پرس س
ــروه  ــتاران گ ــتمر پرس ــد مس ــازمانی کل و تعه ــد س ــز در تعه نی
ــت.  ــود داش ــه وج ــد از مداخل ــل و بع ــل قب ــن مراح ــون بی آزم
علــی رغــم جســتجوی گســترده در پايــگاه هــای علمــی داخلــی 
و خارجــی، مطالعــات مداخلــه ای کــه بــه بررســی تأثیــر آمــوزش 
هــوش هیجانــی بــر تعهــد ســازمانی پرســتاران يــا ســاير کارکنــان 
ســازمانی بپــردازد، يافــت نگرديــد. لــذا جهــت پــرورش بحــث، از 
ســاير مطالعــات مداخلــه ای مرتبــط کــه بــه بررســی تأثیــر هــوش 
ــره  ــد، به ــه ان ــان پرداخت ــغلی کارکن ــای ش ــر پیامده ــی ب هیجان

ــه شــد.  گرفت
ــوش  ــه ی ه ــوزش برنام ــان داد آم ــه ی حاضــر نش ــج مطالع نتاي
ارتقــاء داده اســت.  را  تعهــد ســازمانی پرســتاران  هیجانــی، 
Aghabozorgi و همــکاران )2014( نیــز بــا انجــام يک مطالعه 
همبســتگی دريافتنــد میــان ابعــاد مختلــف هــوش هیجانــی و تعهد 
ســازمانی پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای عمومــی ســنندج 
 Kumari .]28[ ــود دارد ــاداری وج ــت و معن ــاری مثب ــاط آم ارتب
)2018( نیــز نشــان داد هــوش هیجانــی مديــران بــا تعهــد 
ســازمانی ارتبــاط مثبــت معنــادار دارد ]29[. در تبییــن نتايــج مــی 
تــوان گفــت کــه تعهــد ســازمانی بــه عنــوان يــک نگــرش شــغلی 
اصلــی حاکــم بــر ديگــر رويکردهــای رفتــاری و نگرشــی شــغلی 
ــی  ــازمان م ــراد در س ــاط اف ــی و ارتب ــت. کار گروه ــدان اس کارمن
توانــد منجــر بــه تعهــد ســازمانی گرديــده و آن را بهبــود بخشــد. 

ــی،  ــو هــوش هیجان ــود مگــر در پرت ايــن امــر ممکــن نخواهــد ب
ــی هســتند، در  ــی پايین ــه دارای هــوش هیجان ــرادی ک ــه اف چراک
ــن  ــردی دارای مشــکل هســتند و اي ــن ف ارتباطــات گروهــی و بی

ــد داد ]10[. ــان را کاهــش خواه ــازمانی آن ــد س تعه
ــه  ــز در مطالع Widayanti و Palupiningdyah )2019( نی
خــود دريافــت هــوش هیجانــی بــر تعهــد ســازمانی و نیــز عملکــرد 
ســازمانی پرســتاران شــاغل در يکــی از بیمارســتان هــای اندونــزی 
بــه عنــوان يکــی از متغیرهــای آن تأثیــر مثبــت معنــادار دارد ]30[ . 
Geun و Park )2019( نیــز ارتبــاط مثبــت معنــادار میــان هوش 
هیجانــی و تعهــد ســازمانی در میــان پرســتاران کــره ای را تأيیــد 
ــج  ــا نتاي ــده ب ــام ش ــش انج ــل از پژوه ــج حاص ــود ]31[. نتاي نم
ــوان گفــت کــه  ــات ذکــر شــده مطابقــت داشــته و مــی ت تحقیق
کســب مهــارت هــای درون فــردی و میــان فــردی هــوش هیجانی 
ــط کاری خــود، يکديگــر را  ــراد در محی ــه اف ــی شــود ک باعــث م
بهتــر شــناخته و درک کــرده، بــا شــرايط و موقعیــت هــای ويــژه 
ــار بیاينــد، ضمــن حفــظ اســتقالل فــردی جــذب  ی يکديگــر کن
گــروه شــوند و در کارهــای گروهــی مشــارکت نماينــد. ايــن امــور 
منجــر بــه ايــن خواهــد شــد کــه محیــط ســازمان بــرای کارمنــدان 
بــه صــورت دلخــواه درآمــده و باعــث افزايــش رضايــت آن هــا از 
ــتگی  ــت، دلبس ــن رضاي ــردد و اي ــی گ ــان م ــط کار و شغلش محی
آن هــا را نســبت بــه شــغل و حتــی تعهدشــان را نســبت بــه کل 
ــت  ــد مديري ــرد جدي ــد ]32[. در رويک ــی بخش ــاء م ــازمان ارتق س
ــا ديگــران در  فرهنــگ ســازمانی، کار تیمــی و نحــوه همــکاری ب
ــازمان  ــر س ــد نظ ــی م ــی دارد و کارمندان ــت خاص ــازمان اهمی س
ــای  ــارت ه ــی و مه ــای اجتماع ــدی ه ــه از توانمن ــا هســتند ک ه
ارتباطــات برخــوردار باشــند، شــنونده و ســخنگوی خوبــی باشــند و 
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بــا درک احساســات خــود و ديگــران در بیــان و انتقــال احساســات 
ــه خوبــی عمــل کننــد ]33[.   ب

همســو بــا نتايج مطالعــه حاضــر، بیــوک زاده و همــکاران )1396( 
نیــز بــا آمــوزش برنامــه طراحــی شــده بهســازی هــوش هیجانــی 
بــه مديــران پرســتاری، میــزان تعهــد ســازمانی پرســتاران را ارتقاء 
دادنــد ]34[. مطالعــه ای ديگــر نیــز نشــان داد بــا آمــوزش مهارت 
هــای هــوش هیجانــی قــادر خواهیم بــود انگیــزه شــغلی کارکنان 
را بهبــود بخشــید. بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای انگیــزه میــان 
ــه مذکــور  ــوان مطالع ــی و تعهــد ســازمانی مــی ت هــوش هیجان
ــت ]35[.  ــر دانس ــه حاض ــای مطالع ــه ه ــا يافت ــو ب ــز همس را نی
نــادری و ســودانی )2010( نیــز بــا آمــوزش مهــارت هــای بیــن 
ــوزش  ــد آم ــرد، دريافتن ــان م ــه کارکن ــی ب ــردی هــوش هیجان ف
ايــن مهــارت هــا قــادر اســت رضايــت شــغلی و تعهــد ســازمانی 
را در آن هــا افزايــش دهــد ]Karimi .]36  و همــکاران )2020( 
پــس از اجــرای يــک دوره آموزشــی کارگاهــی، آمــوزش همتايان، 
ــان  ــه کارکن ــی آموزشــی، ب ــه چهــره و دوره هــای بالین چهــره ب
مراقبــت از ســالمندان اســترالیا، دريافتنــد آمــوزش مهــارت هــای 
ــن  ــغلی مراقبی ــرد ش ــود عملک ــد ب ــادر خواه ــی ق ــوش هیجان ه
ــرد  ــه عملک ــه اينک ــه ب ــا توج ــد ]37[. ب ــاء ده ــالمندان را ارتق س
شــغلی يکــی از متغیرهــای تعهــد ســازمانی اســت ]5[، لــذا مــی 
تــوان نتايــج مطالعــه مذکــور را همجهــت بــا يافتــه هــای مطالعــه 
ــه  ــج مطالعــه حاضــر، يافت ــا نتاي حاضــر در نظرگرفــت. همســو ب
ــا  ــان داد ب ــز نش ــه Munir و Azam )2019( نی ــای مطالع ه
آمــوزش مهــارت هــای 4 گانــه هــوش هیجانــی قــادر خواهیــم 
  Al  .]38[ ــود بخشــیم ــان را بهب ــود عملکــرد ســازمانی کارکن ب
ــس  ــود، پ ــی خ ــه تجرب ــه نیم ــز در مطالع Reshidi )2019( نی
از آمــوزش مهــارت هــای هــوش هیجانــی، بــا مقايســه نمــرات 
ــده  ــب ش ــرات کس ــت نم ــون، درياف ــس آزم ــون و پ ــش آزم پی
ــده در  ــت علمــی دانشــکده پرســتاری شــرکت کنن اعضــای هیئ
ــه  ــبت ب ــغلی، نس ــدی ش ــنامه خودکارآم ــون از پرسش ــروه آزم گ
مرحلــه قبــل از مداخلــه، افزايــش معنــاداری داشــته اســت ]39[.
در مطالعــه حاضــر آمــوزش هــوش هیجانــی تنهــا بــر بعــد تعهــد 
ــن  ــت. اي ــوده اس ــر ب ــازمانی، مؤث ــد س ــنامه تعه ــتمر پرسش مس
ــد.  ــی باش ــادری )1388( م ــه ی ن ــج مطالع ــالف نتاي ــه برخ يافت
نــادری نشــان داد، آمــوزش مهــارت هــای درون فــردی و میــان 
فــردی هــوش هیجانــی، قــادر خواهــد بــود »تعهــد عاطفــی« را  
ــه عنــوان يکــی از ابعــاد فرهنــگ ســازمانی و رضايــت شــغلی  ب

کارمنــدان مــرد افزايــش دهــد ]32[. همچنیــن برخــالف يافتــه 
ــکاران )1396(،  ــوک زاده و هم ــه بی ــر، در مطالع ــه حاض مطالع
ــه تغییــر مثبــت  ــه مديــران منجــر ب آمــوزش هــوش هیجانــی ب
ــده  ــاد تعهــد ســازمانی در پرســتاران گردي ــادار در تمامــی ابع معن
اســت ]34[. تفــاوت موجــود در يافتــه هــا ممکــن اســت بــه علــت 
تفــاوت هــای موجــود در عوامــل تأثیرگــذار بــر تعهــد ســازمانی از 
ــردی و شــخصیتی  ــاوت هــای ف ــز تف ــه جــو ســازمانی و نی جمل
آنــان قابــل توجیــه باشــد. همچنیــن بدلیــل عــدم کنتــرل کافــی 
متغیرهــای مخــدوش گــر بدلیــل انتخــاب غیرتصاقــی واحدهــای 
پژوهشــی از جملــه علــل احتمالــی ايــن همســوئی در نتايــج مــی 
ــوک زاده و  ــه بی ــای مطالع ــه ه ــا يافت ــود ب ــض موج ــد. تناق باش
ــوق، ممکــن اســت  ــوارد ف ــر م ــز عــالوه ب همــکاران )1396( نی
در نتیجــه تفــاوت در گــروه دريافــت کننــده مداخلــه و ســنجش 
ــوش  ــه ه ــکاران ب ــوک زاده و هم ــه بی ــد. در مطالع ــد، باش پیام
هیجانــی بــه عنــوان ابــزاری مديريتــی نگريســته شــده اســت. در 
حالــی کــه مطالعــه حاضــر هــوش هیجانــی را جــزء خصوصیــات 
ــر  ــذاری ب ــه تأثیرگ ــادر ب ــه ق ــه ک ــردی پرســتاران در نظرگرفت ف

تعهــد ســازمانی مــی باشــد.
ايــن مطالعــه بــا چنديــن عامــل محــدود کننــده نیــز مواجــه بــود 
کــه بايــد در تحقیقــات آينــده مــورد توجــه قــرار گیــرد. اول ايــن 
اســت کــه ســؤاالت پرسشــنامه هــا مربــوط بــه ســازمان بــود ، 
در نتیجــه، ممکــن اســت پرســتاران در مــورد ســؤاالت محافظــه 
کارانــه عمــل کــرده باشــند )عــدم درســتی پاســخ هــا يــا جــواب 
ــزاری  ــت برگ ــان جه ــود زم ــن کمب ــا(. همچنی ــه آن ه ــدادن ب ن
ــن  ــت هــای اي ــوارد محدودي ــه م ــز از جمل جلســات آموزشــی نی
ــی  ــز م ــش نی ــوت پژوه ــاط ق ــه نق ــد. از جمل ــی باش ــه م مطالع
ــش  ــای پژوه ــاب واحده ــل انتخ ــودن مح ــزا ب ــه مج ــوان ب ت
گــروه آزمــون و کنتــرل و در نتیجــه کنتــرل اثــر انتشــار مداخلــه 
و حضــور يــک دکتــرای روانشناســی در جلســات آموزشــی اشــاره 
ــرد  ــتفاده از راهب ــه اس ــن مطالع ــای اي ــه ه ــود. براســاس يافت نم
ــزان  ــد می ــی توان ــی م ــوش هیجان ــای ه ــارت ه ــوزش مه آم
ــازمان و موسســه  ــه س ــتاران را نســبت ب ــاداری پرس ــد و وف تعه
شــغلی شــان ارتقــاء دهــد و  مســیری را بــرای متخصصــان ارائــه 
می دهــد تــا برنامــه آموزشــی مهــارت هــای هــوش هیجانــی را 
بــرای ارائــه بــه پرســتاران، بــه عنــوان مجموعــه ای از فعالیــت 

هــای بازآمــوزی مــورد توجــه قــرار دهنــد.   
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نتیجه گیری 
ــرد آمــوزش  ــن مطالعــه اســتفاده از راهب ــه هــای اي براســاس يافت
مهــارت هــای هــوش هیجانــی مــی توانــد میــزان تعهد و وفــاداری 
پرســتاران را نســبت بــه ســازمان و موسســه شــغلی شــان ارتقــاء 
دهــد. اگرچــه محققــان بــر ايــن باورنــد کــه هــوش هیجانــی برای 
بســیاری از مشــاغل، از جملــه مشــاغل مربــوط بــه علــوم پزشــکی، 
مهــم اســت و يــک پیــش بینــی کننــده قــوی از تعهــد ســازمانی 
اســت، امــا ايــن اولیــن مطالعــه ای اســت کــه بــه تأثیــر آمــوزش 
هــوش هیجانــی بــه پرســتاران بــرای ارتقــاء تعهــد ســازمانی آنــان 
پرداختــه اســت. همچنیــن يافتــه هــای ايــن مطالعــه نشــان مــی 
ــری اســت و  ــوزش و يادگی ــل آم ــی قاب ــوش هیجان ــه ه ــد ک ده
ممکــن اســت منجــر بــه بهبــود تعهــد ســازمانی و ابعــاد مختلــف 
آن گــردد. ايــن شــواهد انگیــزه ای را بــرای توســعه ابتــکارات عملی 
ــی فراهــم مــی آورد. مطالعــات بیشــتر در  آمــوزش هــوش هیجان
ــازمان خصوصــی  ــک س ــه را در ي ــن مطالع ــد اي ــی توانن ــده م آين
تکــرار کــرده و يافتــه هــا را بــا نتايــج ايــن مطالعــه مقايســه کننــد. 
عــالوه بــر ايــن، در ايــن زمینــه از متغیرهــای دموگرافیک و شــغلی 
مــی تــوان بــه عنــوان متغیرهــای تعديــل کننــده اســتفاده نمــود. 
همچنیــن بــا توجــه بــه محدوديــت هــای ذکــر شــده در مطالعــه 

ــب طــرح  ــه ای در قال ــات مداخل ــه می شــود، مطالع حاضــر، توصی
ــای  ــنجش ه ــر و س ــیع ت ــه وس ــم نمون ــا حج ــی، ب ــای تجرب ه

پیگیرانــه، در پژوهــش هــای آينــده مــورد توجــه قــرار گیــرد.

سپاسگزاری 
ايــن پژوهــش در کمیتــه اخــالق دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بیرجنــد مــورد تأيیــد قــرار گرفتــه اســت)کد 91/02 و کــد 
ــرح  ــک ط ــوان ي ــه عن ــالق IR.BUMS.1391.02( و ب اخ
تحقیقاتــی بــرای گذرانــدن واحــد درســی پايــان نامــه کارشناســی 
ارشــد آمــوزش پرســتاری گرايــش داخلــی- جراحــی اجــرا شــده 
ــه  ــه صمیمان ــن مطالع ــام اي ــه در انج ــاني ک ــام کس ــت. از تم اس
ــرم  ــه پرســتاران محت ــا پژوهشــگران همــکاري داشــتند، از جمل ب
ــکر و  ــا )ع( تش ــام رض ــتان ام ــج( و بیمارس ــتان ولیعصر)ع بیمارس

قدردانــي مي گــردد. 

تضاد منافع 
نويســندگان اذعــان مــی دارنــد کــه هیچگونــه تضــاد منافعــی در 

ايــن مطالعــه وجــود نــدارد. 
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