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Abstract
Introduction: Emotional stability is a personality trait that includes natural and constant domains
of emotions found in individuals at different stages of life and in different environments.This study
aimed at determining the relationship of emotional stability with job conscience and professional
commitment.
Methods: This study had a descriptive-analytical design. This study was conducted on 200 nurses
of Kerman University of Medical Sciences through cluster random sampling. Data was gathered
using a questionnaire, which included 4 parts: demographic data, Goldberg emotional stability
questionnaire, Mac Cry Job conscience questionnaire, and Henning and Clikeman professional
commitment questionnaire. Data were analyzed with the SPSS version 20 software using Pearson
correlation test, independent T-test, Analysis of Variance (ANOVA), and multiple linear regression.
Results: The mean score of emotional stability, Job conscience, and professional commitment
among nurses was 46.2 (±15.6), 44.4 (±14.3), and 49 (±14.4). Forty percent of nurses had high
emotional stability. There was a statistically significant positive correlation between emotional
stability with Job conscience (P < 0.0001) and professional commitment (P < 0.00001). There was
also a statistically significant positive correlation between Job conscience and professional
commitment (P < 0.0001).
Conclusions: According to the results of the present study, there was a positive correlation between
emotional stability and job conscience, and professional commitment. Therefore, attention to
emotional stability, training and planning for its growth, creating corporate profits, and improving
professional commitment and job conscience is required.
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چکیده
مقدمه :حل مشکالت و بحرانهای حرفهای و شخصی و هم چنین کارامدی حرفهای به طور گستردهای با ویژگیهای روانی افراد
خصوصاً ثبات عاطفی آنان وابستگی مستقیم دارد و میتواند بر عملکرد شغلی فرد تأثیر بگذارد .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ثبات
عاطفی با تعهد حرفهای و وجدان کاری در پرستاران شاغل در بیمارستانهای کرمان در سال  1332انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی که به روش تصادفی خوشهای بر روی  277پرستاربیمارستانهای شهرکرمان در خرداد
تا پایان مهر ماه ماه  1332انجام شد .ابزار گرد آوری دادهها پرسشنامهای مشتمل بر  4بخش :مشخصات فردی ،پرسشنامه ثبات عاطفی
گلدبرگ ،تعهد حرفهای کالیکمن و هنینگ و وجدان کاری کاستا و مک کرای بود که روایی و پایایی این پرسشنامهها بارها در ایران
مورد تائید قرار گرفته است.
یافتهها :میانگین نمره ثبات عاطفی ،وجدان کاری و تعهد حرفهای به ترتیب  )± 14/4(43،(± 14/3(44/4،)± 12/1(41/2بود 47 .درصد
از پرستاران تحت مطالعه از ثبات عاطفی باالیی برخوردار بودند .بین میانگین نمره کل ثبات عاطفی با وجدان کاری ( )P > 7/7771و
تعهد حرفهای ( )P > 7/7771ارتباط آماری مثبت و معنی داری وجود دارد .هم چنین بین وجدان کاری و تعهد حرفهای نیز ارتباط آماری
مثبت و معنی داری وجود دارد (.)P > 7/7771
نتیجه گیري :با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین ثبات عاطفی با وجدان کاری و تعهد حرفهای پرستاران ارتباط مثبت و معنی داری
وجود دارد .از این رو توجه به ثبات عاطفی و آموزش و برنامه ریزی در جهت رشد آن منفعت سازمانی و بهبود تعهد حرفهای و وجدان
کاری را به همراه دارد.
واژگان کلیدي :ثبات عاطفی ،وجدان کاری ،تعهد حرفهای ،پرستار
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
بلندمدت و ظرفیت تحمل تأخیر وتجدید نظر در انتظارات خود را دارند .فرد
با ثبات عاطفی توانایی تطبیق موثربا خود ،اعضاء خانواده ،همکاران و ...در
اجتماع را دارند .که میتواند رفتارهای مرتبط با حرفه را نیز تحت تأثیر قرار
دهد ( .)2روتمن ثبات عاطفی رابه عنوان یک شاخص در پیش بینی عملکرد
شغلی و هم چنین به عنوان نقش کلیدی در تعاالت اجتماعی در محل کار،
اشاره میکند ( .)3آرورا در مطالعه خود در سال  2712بیان میکند افراد با
ثبات عاطفی پایئن فاقد توانایی پیداکردن راه حل سازنده برای مشکالت
هستند ( .)4این توانایی میتواند تحت تأثیر عوامل متعددی باشد .چوجیان
بیان میدارد که تعهد حرفهای به عنوان یک اعتقاد و پذیرش قوی

انجام مراقبت و اجرای مداخالت پرستاری مهمترین و اصلیترین وظیفه
حرفهای پرستاران است که میبایست با حساسیت و احترام و رعایت اخالق
حرفهای در محیطی امن و سالم ارائه گردد .بهبود این عملکرد و افزایش
بازدهی شغلی همیشه مورد توجه مدیران پرستاری بوده است ( .)1ثبات
عاطفی شاید ماندگارترین مفهوم شخصیتی در افراد باشد .ودر واقع روندی
است که در آن شخصیت به طور مداوم در تالش است که سالمت عاطفی
هم در بعد درون جسمی و هم درون فردی ایجاد نماید .هم چنین تاکید
میشود که فرد با ثبات عاطفی ،مقاومت در مقابل تأخیر در رفع نیازها،
توانایی تحمل میزان معقولی از سرخوردگی ،و اعتقاد به برنامه ریزی
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مورگان و با توجه به جامعه آماری حجم نمونه  277پرستارکه عالقه مند
به شرکت در پژوهش بودند از خردادماه تاپایان مهر ماه ماه  ،1332انتخاب
شدند .معیارهای ورود به مطالعه تمایل به شرکت در مطالعه ،داشتن
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری ،حداقل یک سال سابقه
کار ،بیان کالمی شرکت کنندگان از عدم وجود سابقه مشکل روانی و
مصرف داروهای روانی و معیار خروج نیز عدم تمایل به شرکت و ایجاد
بحران جدی طی مطالعه میباشد .ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامهای
مشتمل بر چهار قسمت بود :بخش اول شامل مشخصات فردی شرکت
کنندگان شامل (سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،نوبت
کاری ،سابقه کار و سمت) بود .بخش دوم شامل پرسشنامه ثبات عاطفی
گلدبرگ که شامل  12سؤال پنج گزینهای در دو بعد نگرانی (از سؤال 1
تا  )17و بعد آسیب پذیری (از سؤال  17تا  )12میباشد .نمره گذاری این
آزمون بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت تنظیم شده است که به آن
نمره  1تا  2اختصاص داده شد .تقسیم بندی امتیازات کلی به صورت:
 32-12ثبات عاطفی پایین 31 -22 ،ثبات عاطفی در سطح متوسط و
 21-02ثبات عاطفی باالست .بخش سوم تعهد حرفهای کالیکمن و
هنینگ بود .این پرسشنامه  12آیتم دارد که نمره گذاری این سؤاالت
براساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت از نمره  1تا  2میباشد .پاسخها به
صورت پنج درجهای و ترتیبی است (کامالً موافق ،تاحدی موافق ،نظری
ندارم ،تاحدی مخالف ،کامالً مخالف) و به آن نمره  1تا  2اختصاص داده
شد .دامنه نمرات برای هر فرد بین  12تا  02میباشد .نمره باال در این
مقیاس نشاندهنده تعهد حرفهای باال است (نمره باالتر از  .)42نمره -37
 42تعهد حرفهای متوسط است .نمره  37-12نیز حد پائین تعهد حرفهای
را نشان میدهد .برای بررسی روایی ،این پرسشنامهها در اختیار ده تن از
اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار گرفت و پس از اعمال
نظرات ایشان روایی محتوا و صوری الزم را کسب کردند .بخش چهارم
پرسشنامه وجدان کاری کاستا ومک کرای میباشد .این پرسشنامه شامل
 11سؤال از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کرای میباشد؛
 0سؤال از این پرسشنامه (سوالهای  )1-0مربوط به زیر مقیاس قابلیت
اتکا است و  0سؤال دیگر (سؤالهای  ،)3-11زیرمقیاس موفقیت مداری
را میسنجد .این پرسشنامه از نوع پنج درجهای لیکرت میباشد که در
آن برای جوابهای کامالً" موافقم (نمره  ،)4موافقم (نمره  ،)3نظری ندارم
(نمره  ،)2مخالفم (نمره  )1و کامالً مخالفم (نمره صفر) داده میشود.
حداقل امتیاز ممکن  7و حداکثر  14خواهد بود .نمره بین  7تا  21وجدان
کاری ضعیف است .نمره بین  21تا  32وجدان کاری متوسط است .و نمره
باالتر از  32وجدان کاری قوی است .روایی و پایایی این پرسشنامه در
ایران بررسی و تائید شده است ( .)21قبل از انجام مطالعه حاضر ،ازتمامی
پرستاران رضایت شفاهی اخذ شد و به ایشان اطمینان داده شد که دادهها
بدون نام وفقط برای استفاده در پژوهش جمع آوری شد .به منظور تعیین
پایایی پرسشنامههای مذکور درجامعه آماری پژوهش در مطالعهای
مقدماتی  37پرسشنامه توزیع شد که نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه ثبات عاطفی ( ،)%03پرسشنامه تعهد حرفهای (،)%37
پرسشنامه وجدان کاری ( )%01بدست آمد که نشاندهنده پایایی مطلوب
پرسشنامهها جهت جمع آوری اطالعات مرتبط با پژوهش میباشد.
دادهها پس از گردآوری با نرم افزار آماری  SPSSنسخه  27مورد تجزیه
وتحلیل قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (توزیع
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) وآمار تحلیلی (ضریب همبستگی

ارزشهای حرفهای ،تمایل به تالش بسیار جهت ارتقای حرفه و حرفهای
شدن میباشد ( .)2محققان گزارش میکنند که مفهوم تعهد حرفهای شامل
نگرانیها ودل مشغولیهای حرفهای ،صداقت ،وفاداری ،وظیفه شناسی،
ارتباطات ،بازشناسی ،اعتقادات ،اخالقیات ،رضایت درونی ،رشد حرفهای و
درگیری حرفهای میباشد ( .)1پرستاری حرفهای انسانی است که به دلیل
داشتن بدنه علمی منحصر به فرد نیاز به آموزش نظری ،مهارت علمی ،و
استقالل حرفهای دارد ( )0به جهت حرفهای بودن دارای معیارهای ویژهای
از جمله تعهد به ارائه خدمات به جامعه ،اعتقاد به احترام و ارزش هرفرد،
تعهد به آموزش و استقالل میباشد ( .)0بنابراین تعهد حرفهای مفهوم اصلی
ارزشها و معیارهای حرفهای محسوب میشود .تعهد به عنوان یک متغیر
مهم روابط مثبت کارکنان محسوب میشود ( .)3که نتایج مهمی را در ارائه
خدمات درمانی و بهداشتی به همراه دارد ( .)17تعهد حرفهای قوی به یک
حرفه با رضایت شغلی و توجه به نتایج در ارتباط است .پرستاران متعهد
مسئولیت بیشتری برای ارائه خدمات و مراقبتهای بهداشتی برای بیماران
احساس میکنند ( .)11کالیستا روی از آن به عنوان یک نیروی نامرئی که
از طریق آن رسیدگی به امور پرستاری اتفاق می افتد اشاره میکند .ساختار
تعهد حرفهای مهم است چراکه به چگونگی ارتباطات کاری ،توسعه و پرورش
افراد و ایجاد حس تعلق کمک میکند ( .)12تعهد حرفهای ابعاد خاص،
تعاریف متفاوت و چالشهای متعدد دارد .در مطالعه جعفر آقایی نشان داد
که ارتقاء حرفه یک ویژگی از تعهد حرفهای محسوب میشود .هم چنین
نشان داد که هرچه تعهد حرفهای بیشتر باشد تمایل به ترک شغل نیز کمتر
و وفاداری و تمایل به حرفه و مسئولیت به مسائل حرفهای بیشتر میشود
( .)13هم چنین عنایتی بیان میکند که وفاداری به حرفه و تمایل به ماندن
در حرفه پرستاری از دیگر موارد مرتبط با تعهد حرفهای میباشد (.)12 ,14
وجدان کاری را میتوان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین
شده برای انسان تعریف کرد ( .)11با این شرط که بدون هرگونه سیستم
نظارتی ،شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند .وجدان
کاری با مفاهیمی از قبیل انضباط ،روحیه ،کارایی ،انگیزش و تعهد در حالی
که رابطه نزدیک دارد ،متفاوت است ( .)10وجدان کاری پیش بین عملکرد
شغلی در همة مشاغل است ( .)10چان و اشمیت اشاره کردهاند که وجدان
کاری با عملکرد رابطه مثبت دارد زیرا افرادی که وجدان کاری باالتری دارند
وقت و تالش بیشتری را برای انجام تکلیف خود صرف میکنند ( .)13میلر
ووهر در مطالعه خود بیان میکنند که کارکنانی که وجدان کاری و اخالق
کاری باالتری دارند دلبستگی شغلی ،تعهد حرفهای ،خشنودی شغلی و
عملکرد باالتری دارند ( .)27پایبندی پرستار به بیمار و مراقبت مستلزم توجه
و اهمیت دادن به ارزشهایی همانند وجدان کاری و تعهد حرفهای است که
میتواند با عوامل و فاکتورهای تأثیر گذار روحی – روانی ارتباط داشته باشد.
وجدان کاری پیش شرط مهم تحقق هر نوع برنامه ریزی در محیط کار
محسوب میشود .با توجه به اهمیت ثبات عاطفی و وجود پژوهشهای اندک
ر این زمینه مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ثبات عاطفی با وجدان
کاری و تعهد حرفهای در پرستاران شاغل در بیمارستانهای کرمان انجام
گرفت.

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی میباشد .نمونه گیری
به روش تصادفی خوشهای انجام شده است .بدین ترتیب که از میان
بخشهای مختلف به تناسب تعداد و به صورت تصادفی و براساس جدول
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پیرسون t ،مستقل ورگرسیون گام به گام  )... Anovaاستفاده شد .به
منظور بررسی روابط متغیرها ،از روش تحلیل همبستگی ،به منظور
بررسی تفاوتهای گروهی در متغیرها از تحلیل واریانس و برای بررسی
تأثیرات وجدان کاری و تعهد حرفهای بر ثبات عاطفی از روش رگرسیون
گام به گام استفاده شد .ضریب اطمینان  %32وسطح معنی داری نیز
( )P > 7/72در نظر گرفته شد.

بودند .سایر مشخصات دموگرافیک افراد تحت مطالعه در جدول  1آمده
است.
میانگین و انحراف معیار ثبات عاطفی  )± 12/1(41/2تعهد حرفهای
 )± 14/4(43و وجدان کاری  )± 14/3(44/4بود .طبق نتایج حاصل از
آزمون هبستگی پیرسون بین ثبات عاطفی و وجدان کاری ارتباط مثبت
و معنی دار آماری وجود دارد ( )P > 7/7771به طوریکه با افزایش
ثبات عاطفی سطح وجدان کاری نیز افزایش مییابد .بین تعهد حرفهای
با ثبات عاطفی ( )P > 7/7771و وجدان کاری نیز ارتباط مثبت و
معنی دار وجود دارد ( .)P > 7/772نتایج مربوطه در جدول  3آمده
است.

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنی پرستاران شرکت کننده در این پژوهش
 )± 0/3(32بود 43 .درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه متأهل
جدول  :1اطالعات فردی پرستاران تحت مطالعه

تعداد (درصد)

متغیر
جنس

(127 )17
)47(07

زن
مرد
وضعیت تأهل

)43(30
)43(01
)0(11

متأهل
مجرد
سایر
سابقه کار
 1-17سال
 27-17سال
 27سال و باالتر

)21(172
)31/2(03
)12/2(22

در گردش
ثابت

)10/2(130
)31/2(13

پرستار
سرپرستار
سوپروایزر

)01(112
)11/2(23
)0/2(12

نوبت کاري

سمت

سطح تحصیالت
)02(114
)10(31

لیسانس
فوق لیسانس

جدول  :2فراوانی و درصد ثبات عاطفی ،وجدان کاری و تعهد حرفهای پرستاران شرکت کننده در مطالعه
فراوانی

دامنه نمرات

درصد

وجدان کاري
کم
متوسط
باال

22
31
144

12/2
12/2
02

03
30
07

41/2
10/2
47

ثبات عاطفی
ضعیف
متوسط
قوی
تعهد حرفهاي
10
3
123

پائین
متوسط
باال

32

34
1/2
14/2
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جدول  :3ضریب همبستگی ثبات عاطفی با وجدان کاری و تعهد حرفهای
متغیر پیش بین

 Pمقدار

ضریب همبستگی

ثبات عاطفی
وجدان کاري

7/31

7/777

تعهد حرفهاي

7/30

7/777

وجدان کاري
7/42

تعهد حرفهاي

7/772

جدول  :4برآورد ضریب رگرسیون متغیرهای پیش بین ثبات عاطفی
ضریب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

آزمون

مقدار معنی داري

متغیر پیش بین
وجدان کاري

7/22

7/27

2/3

> 7/774

تعهد حرفهاي

7/47

7/32

2/2

> 7/777

چنین ویژگیهایی است که این ارتباط به صورت بهتری خود را توجیه
میکند  .در مطالعه حاضر بین ثبات عاطفی و تعهد حرفهای نیز
همبستگی مثبت آماری مشاهده شد .عنایتی و همکاران نیز در مطالعه
خود با عنوان رابطه اخالق حرفهای و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و
معنی داری بین اخالق حرفهای باتعهد سازمانی و ابعاد (عاطفی ،مستمر
و هنجاری) وجود دارد ( . )11هم چنین ثبات عاطفی با رضایت شغلی
و عملکرد شغلی نیز ارتباط معنی داری دارد .چند مطالعه متاآنالیز به
بررسی ارتباط ثبات عاطفی و عملکرد شغلی پرداخته است که نشان
داد با افزایش ثبات عاطفی عملکرد شغلی و رضایت شغلی افزایش
مییابد ( .)3 ,4مطالعه براتی احمدآبادی و همکاران و علی رضایی و
همکاران نیز نشان داد بین ابعاد مختلف وجدان کاری و عملکرد شغلی
رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به طوریکه با باالرفتن سطح
وجدان کاری افراد عملکرد شغلی و در پی آن جو همکارانه پرستاران
افزایش مییابد ( .)22 ,14نتایج هم چنین نشان داد که بین وجدان
کاری و تعهد حرفهای همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد که نتایج
مطالعه حسینی و همکاران ( )21ارتباط مثبت بین تعهد حرفهای با
رضایت شغلی و عملکرد شغلی را نشان میدهد .و مطالعه فرخی و
همکاران ( )13و براون و همکاران ( )23نیز موید این نتایج است به
طوریکه با افزایش تعهد حرفهای ،وجدان کاری نیز افزایش مییابد .این
نتایج میتواند بیانگر ارتباط تنگاتنگ بین ثبات عاطفی ،وجدان کاری و
تعهد حرفهای با یکدیگر باشد .بین جنسیت و تعهد حرفهای ارتباط
معنی دار و همبستگی مثبت نشان داده شد به طوریکه تعهد حرفهای
در زنان بیشتر از مردان است که با نتایج مطالعه بخشی ( )11موافق
ومطالعه کاستا مخالف است ( .)10بیشتر شرکت کنندگان در این
پژوهش و اکثر پرستاران رازنان تشکیل دادند.
نتایج این مطالعه نشان داد که بین تعهد سازمانی و سابقه کار و جنسیت
و سمت ارتباط معنی دار وجود داردبه طوریکه با افزایش سابقه کار
تعهد سازمانی بیشتر میشد .در سوپر وایزرها نسبت به پرستاران و
سپس سر پرستاران نیز تعهد سازمانی نمره باالتری به خود اختصاص
میداد و هم چنین زنان نمره تعهد حرفهای باالتری داشتند .که با
مطالعه خاتونی در سال  )24( 1337و با مطالعه فرخی با عنوان "
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاری و تعهد سازمانی در
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی هم خوانی ندارد ( .)13این تفاوت میتواند
مربوط به جامعه و نمونه پژوهش و نوع حرفه باشد .چرا که در این

برای اطالع از سهم هریک از متغیرهای پیش بین در تبین واریانس
متغیر ثبات عاطفی ،آزمون رگرسیون گام به گام انجام شد که مشخص
گردید که سهم هر دو متغیر وجدان کاری و تعهد حرفهای از لحاظ
اماری معنی دار است .در گام نخست متغیر تعهد حرفهای و در گام دوم
وجدان کاری به طور معنی داری تغییرات مربوط به ثبات عاطفی را
پیش بینی میکنند .در گام نخست نمره کل متغیر تعهد حرفهای (7/47
=  )Rودر گام دوم متغیر وجدان کاری ( )R = 7/31به طور معنی داری
تغییرات مربوط به ثبات عاطفی را پیشگویی میکنند .از نظر متغیرهای
جمعیت شناختی به منظور تعیین ارتباط جنس ،وضعیت تأهل ،سابقه
بیماری ،سابقه خانوادگی با هر کدام از نمرات ثبات عاطفی ،وجدان
کاری و تعهد حرفهای نیزاز آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج
نشان داد بین ثبات عاطفی و جنس ( ،)P > 7/7771سطح تحصیالت
( )P > 7/771و سابقه کار ( )P > 7/774ارتباط مثبت ومعنی داری
وجود دارد به طوریکه در مردان و با افزایش سطح تحصیالت وافزایش
سابقه کارثبات عاطفی نمره باالتری به خود اختصاص داده است .بین
وجدان کاری و سابقه کار ( ،)P > 7/7771سمت ( )P > 7/7771و
سطح تحصیالت ( )P > 7/77771ارتباط مثبت و معنی دار وجود
داشت .بین تعهد حرفهای با سابقه کار ( ،)P > 7/7771جنسیت
( ،)P > 7/7771و سمت ( ،)P > 7/7771ارتباط آماری مثبت و معنی
دار وجود دارد .بین سن و متغیر تعهد حرفهای ( ،)P > 7/774وجدان
کاری ( )P > 7/77771و ثبات عاطفی ( )P > 7/77771طبق نتایج
پژوهش رابطه معنی دارآماری وجوددارد.

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین میانگین کل نمره ثبات عاطفی و
وجدان کاری ارتباط آماری معنی دار و مثبت وجود دارد .کریمی در
مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عملکرد
شغلی نشان داد که ویژگیهای شخصیتی همچون ثبات عاطفی برای
عملکرد شغلی موثرتر و هم چنین توانایی کار گروهی همچون پرستاری
بسیار مهم است و بین این مؤلفه ها ارتباط معنی دار و مستقیم وجود
دارد ( .)0احمدی و همکاران نیز بیان میکنند که بین وجدان کاری و
ویژگیهای شخصیتی همانند ثابت قدم بودن ،سخت کوشی و احتمال
کار آفرینی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد ( .)12وظایف پرستاران
باتوجه به ماهیت کار ایشان و اینکه با جان افراد سر وکار دارد نیازمند
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بخشهای مختلف از آزمونهای شخصیتی استفاده شود تا به منفعت
سازمانی بینجامد و تناسب بین شخصیت وشغل به بیشترین حد ممکن
 با توجه به نتایج این مطالعه بین مغیر وجدان کاری و تعهد.برسد
حرفهای با ثبات عاطفی همبستگی مثبت وجود دارد که میتواند سبب
 از این رو توجه به ثبات عاطفی و برنامه ریزی.ارتقا عملکرد شغلی شود
در جهت رشد آن مانند برگزاری کالسهای اموزشی با محوریت بهبود
 براساس.سالمت روان و ثبات عاطفی میتواند کمک کننده باشد
یافتههای حاصل از این پژوهش و مشخص شدن رابطه بین ثبات عاطفی
 مدیران پرستاری و سیاست گزاران،با وجدان کاری و تعهد حرفهای
بخش سالمت به ویژه نقش حائز اهمیتی دارند که ثبات عاطفی نقش
 عدم توجه به.کلیدی در موفقیت مراقبتهای بهداشتی و بالین دارد
انسان و شخصیت افراد سبب انحراف از حرکت افراد به سمت اهداف
 این مطالعه پیشنهاد میکند که مطالعاتی جهت سنجش تأثیر.میشود
.آموزش و برنامههای ضن خدمت با محوریت ثبات عاطفی انجام شود

پژوهش افرادی تحت مطالعه قرار گرفتند که با انسان و نه ابزار و اشیاء
سر وکار دارند و الزمه کار آنها داشتن تعهد حرفهای و وجدان کاری
 وجدان کاری و ثبات عاطفی، در رابطه سن با تعهد حرفهای.میباشد
میتوان گفت یک نتیجه طبیعی از ارتباط افزایش سن همراه با افزایش
سابقه کار و سمت پرستاران و نتیجتاً رسیدن به تعادل و ثبات عاطفی
 ارتباط تعهد حرفهای و وجدان کاری باسن با مطالعه آنجلیا.میباشد
 در این مطالعه پرستاران از سطح متوسط رو به. )12( هم خوانی ندارد
باالیی از تعهد حرفهای برخوردار بودند که با مطالعه نوگراس هم خوانی
 آنچه.) که میتواند به خاطر شرایط حاکم بر محیط کار باشد22( دارد
که مهم است این است که تعهد حرفهای به طور مستقیم نحوه وکیفیت
انجام کار در سازمانها و به ویژه حرفه پرستاری که با روح و جانانسان
ها سر و کار دارد را تحت تأثیر قرار میدهد و اهمیت آن تا جایی است
 مهم است که،از این رو. که آن را بر رضایت شغلی مقدم دانستهاند
راهکارهایی به منظور ارتقای هرچه بیشتر آن در کادر درمان به ویژه
)پرستاران (که بیشترین ونزدیک ترین ارتباط کاری را با بیمار دارند
.پیش بینی و اجرا کرد

سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود الزم میدانند از کلیه عزیزانی که ما را در انجام
 به ویژه از تمامی پرستاران که در این،این پژوهش یاری نمودند
 صمیمانه قدردانی و تشکر نمایند،پژوهش شرکت کردند

نتیجه گیری
با جمع بندی نتایج باال به مدیران پرستاری در سطح کالن میتوان
چنین پیشنهاد کرد که در زمان جذب و به کار گماردن پرستاران در
.
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