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 چکیده

 هـای   سـبک  در ایـن پـژوهش رابطـه   ،یژه صـمیمت، خرسـندی و تعهـد   و های ارتباطی به    های دلبستگی در ویژگی      نظر به اهمیت سبک    :هدف
 .های دولتی شهراصفهان بررسی شده است  در پرستاران بیمارستانشغلیرضایت و استرس   بادلبستگی بزرگسالی

 65 زن و    95( هاناصف دولتی شهر  های پرستاران بیمارستان  از نفر 160 های پژوهش  آزمودنی.  مقطعی بود  -این بررسی از نوع توصیفی     : روش
 سـال   33و زنـان    ) 7/2انحراف معیار   ( سال   33میانگین سنی مردان     .ای انتخاب شدند    چند مرحله  -گیری تصادفی  بودند که به روش نمونه    ) مرد

 و  انجـام شـد    های سبک دلبستگی بزرگساالن، رضایت شغلی و استرس شغلی         نامه  کمک پرسش   ها به   گردآوری داده . بود) 9/1انحراف معیار   (
 .و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل گردیدند های آماری همبستگی کمک روش به

ی هـا  آزمـودنی هـای   و میـانگین کـل نمـره   ) 5انحراف معیـار    (1/11 منیسبک دلبستگی ا  های دارای    آزمودنیهای    میانگین کل نمره   :ها یافته
چنـین ضـریب    هـم . دسـت آمـد    به) 4/4انحراف معیار    (10/8و  ) 2/4یار  انحراف مع  (9ترتیب    به دوسوگرا   و دلبستگی اجتنابی    های سبکدارای  

 و ضـریب همبسـتگی  اسـترس شـغلی و سـبک دلبسـتگی                ) >05/0p (-71/0های سبک دلبسـتگی ایمـن         همبستگی بین استرس شغلی و نمره     
 .  بود)>p 05/0 (69/0اجتنابی 
 ودلبسـتگی اجتنـابی   هـای    سـبک هـای دارای      کمتـر از آزمـودنی     مـن یسبک دلبسـتگی ا   های دارای     میزان استرس آزمودنی   :گیری  نتیجه

 .بینی نماید خوبی پیش را بهشغلی ی و استرس  شغلتواند رضایت سبک دلبستگی می.  استدوسوگرا
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پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهران، پل گیشا، روبروی کوی نصر، خیابان نسـیم، دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی                  .  روانشناسی سالمت دانشگاه تهران    دانشجوی دکترای تخصصی   *

                               E-mail:eshaghrahimian@yahoo.com ).نویسنده مسئول(021-88254734: دورنگار. مدرس دانشگاه سمنان. دانشگاه تهران

 . ، دانشیار دانشگاه اصفهان) سازمانی-صنعتی(ای  انشناسی حرفهدکترای رو **
 .دانشگاه اصفهان استادیار ،عمومیدکترای روانشناسی  ***

 . دکترای روانشناسی آزمایشی، دانشیار دانشگاه اصفهان****
 .شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان دکترای جامعه *****



 

 مقدمه
  کـودک نیسـت بلکـه      1یه تحـول  نظریـ تنها  نظریه دلبستگی   
ــالبی( هســت  نیــز2گســتره حیــات نظریــه تحــول در ، 1969، 3ب

) 1994( 6کلر- شلدون  و 5وست .)1994 ،4ویس؛  1980،  1973
 کـه دانند    میی  یدو عنوان روابط دوبه   هدلبستگی بزرگساالن را ب   

 را در   7منـی یاحساس ا به  افتن  ی ژه دست یک شخص و  یدر کنار   
 11 و وال10، واتـرز 9، بلهـر 8نـزورث یو ا) 1988(بـالبی  . پـی دارد 

 را  14 و دوسوگرا  13، اجتنابی 12منیسه سبک دلبستگی ا   ) 1978(
ی ارتبـاطی مثبـت     هـا   ژگییمن با و  یدلبستگی ا . ص دادند یتشخ

ــا ســطوح  یمیماننــد صــم ــابی ب ت و خرســندی، دلبســتگی اجتن
 و دلبستگی دوسوگرا با شـور و        ،ت و تعهد  یمیتری از صم   نییپا
شغولی در زمینه روابـط تـوأم بـا خرسـندی کـم،             م جان و دل  یه

کـردن   الگوهای حمایت ). 16،1990 و نولر  15نییف(  مرتبط است 
 بـر هسـتند،  های دلبستگی   خواستن که همراه با سبک     حمایت و

عشـق   نزدیکـی و   رضایت، کـار،  مانند   هاروابط وعملکرد  سایر
ــین دو ــأثیر ب ــگذار مــی شــریک ت ــز ،17سیمپســون( دن  و 18راهل

 و 22، راس 21 مـک نـالتی    -، برنـان  20توماسـو ی؛ د 1992،  19گانینل
  ).23،2003بورگس 
هـای ارزشـمند ارتقـای سـالمتی و         از پایـه   24ت شغلی یرضا

و ) 1382 رازی،یب و ش یحب( رود میشمار   ت از زندگی به   یرضا
ی اورژانـس و    ها  نین پرستاران، تکنس  ی که در ب   25استرس شغلی 

شغلی آنان مـؤثر اسـت      ت  یشود، بر رضا   میده  یاد د یپزشکان ز 
 شـغلی   رضـایت  )1976( 28کهال ).2000 ،27نسنها    و 26گراس(

ابی تجارب  یارز که از دانسته است   حالت عاطفی مثبت    یک  را  
بـاور  ) 1990 (30 و تئورل  29کارازک و شود می ناشی شغلی فرد 

ــه  ــد ک ــاالبودن  دارن ــتهب ــای 31خواس ــغل  ه ــناختی ش و  یروانش
 دیی شـد  هـا   واکـنش ام کارها    انج کنترل متصدی بر  بودن    پایین
هـای    مـاری یب و   افسـردگی  اضـطراب،  خستگی،مانند   32زا  تنش

ــه ــدنی را ب ــد  ب ــراه دارن ــونرو(هم ــگیردها   و34، ردول33م  ،35ن
با  هستند که  میت شغلی و استرس شغلی دو مفهو      ی رضا ).1998

ــد   ــه دارن ــتگی رابط ــبک دلبس ــزن ( س ــ36ه ؛ 1987 ،37وری و ش
؛ 1990ور،ی؛ هـزن و شـ     1988 لبی،؛ بـا  1996 ور،یو شـ   38بارتلمو
، 42؛ فرالـی  1995 ،41لها    -نگی؛ ب 1994 ،40نگی و اسپرل  39برمن
، 47تانـگ  ،46مـز ی؛ ج 2003 ،45؛ هگـزل  2000 ،44 و برنـان   43والر
 و  50؛ اوگبـارو  1993،  49رزیـ ؛ م 1990مپسـون، ی؛ س 2000،  48پیا

؛ 1379  ، مظــاهری،2002 رز،یــ و م52ریتــ؛ و51،2000ابنــگ
هـای   فـراد دارای سـبک    ا ).1382و احمـدی،  نژاد   بشارت، گلی 

سـه بـا افـراد دلبسـته        یمن اجتنابی و دوسـوگرا در مقا      دلبسته ناای 

ت کمتــری را تجربــه یشــتر و رضــای اســترس و نگرانــی ب،مــنیا
زان یـ م کمک سبک دلبسـتگی     توان به  جا که می    کنند، تا آن   می

، 53رابرتــز( نــی نمــودیب شیکلــی اســترس و نــاراحتی فــرد را پــ
ــگوتل ــازل54بیـ ــارتر ؛1996 ،55 و کـ ؛ 2002 ،57گـــاپ و 56کـ

، 62، هـورش  61میکولینسـر ؛  1994 ،60نراهـان ها    و 59، نـولر  58نییف
 1  ).1998 ،65 میکولینسر و فلوریان؛1999، 64 و کوتلر63التییا

ه یـ مارسـتانی در ارا   یدی کارکنـان ب   یـ با توجـه بـه نقـش کل       
رس ت و اسـت   یت رضا یل اهم یدل خدمات بهداشتی به جامعه و به     

ن یـ رنـد، در ا   یگ مـی شغلی آنان کـه از سـبک دلبسـتگی تـأثیر            
ــژوهش کوشــش شــده اســت    دلبســتگی یهــا  ســبکرابطــهپ

بـین پرسـتاران      در شـغلی استرس  ی و    شغل رضایت  با بزرگسالی
ی هـا   فرضـیه  .های دولتی شهر اصفهان بررسـی شـود        بیمارستان

ی دلبسـتگی  هـا   بین سـبک   -1 :پژوهش حاضر عبارت بودند از    
در پرستاران شـهر    ی  شغلبا رضایت    دوسوگراو   اجتنابیایمن ،   

  ایمـن،  ی دلبسـتگی  ها  سبکبین   -2 .اصفهان رابطه وجود دارد   
 شـغلی در پرسـتاران شـهر        میزان استرس  با دوسوگرا اجتنابی و 

هـای پـژوهش حاضـر نیـز         پرسـش  .اصفهان رابطـه وجـود دارد     
هـای دلبسـتگی در      دار سـبک   یسـهم معنـ    -1 :عبارت بودند از  

_______________________________________ 
1- developmental theory 2- life span 
3- Bowlby  4- Weiss 
5- West   6- Sheldon-Keller  
7- security  8- Ainsworth 
9- Blehar   10- Waters  
11- Wall   12- secure  
13- avoidant  14- ambivalent 
15- Feeney  16- Noller  
17- Simpson  18- Rholes 
19- Nelligan  20- Ditommaso 
21- Brannen-McNulty 22- Ross 
23- Burgess  24- job satisfaction                          
25- job stress   26- Gross 
27- Hansen  28- Locke 
29- Karasek  30- Theorell                                   
31- demand  32- tension                                    
33- Munro  34- Rodwell                                  
35- Harding  36- Hazan 
37- Shaver  38- Bartholomew 
39- Berman  40- Sperling 
41- Byng-Hall  42- Fraley 
43- Waller  44- Brennan 
45- Hexel   46- James 
47- Thong  48- Yap 
49- Myers  50- Ugboro 
51- Obeng  52- Vetere 
53- Roberts  54- Gotlib                                  
55- Kassel   56- Carter                         
57- Gapp   58- Feeney                    
59- Noller  60- Hanrahan                        
61- Mikulincer  62- Horesh 
63- Eilati   64- Kotler 
65- Florian 
 
 



 

سـهم   -2شغلی پرستاران چـه انـدازه اسـت؟          بینی رضایت  شپی
بینــی اســترس شــغلی  هــای دلبســتگی در پــیش دار ســبک یمعنــ

 پرستاران چقدر است؟
 

   روش
پرسـتاران   شـامل جامعـه آمـاری     ،  فییپژوهش توص در این   

معیار انتخاب  . بوداصفهان   های دولتی شهر   بیمارستانزن و مرد    
رشـته پرسـتاری تـا       دانی در ها دارابودن مـدرک کـار       آزمودنی

هـای دولتـی     مارستانیب کی از ی در  میمقطع دکترا و اشتغال رس    
 از شـتر یپرستاران زن ب   که آمار  نیبا توجه به ا   . اصفهان بود  شهر

 نفـر زن    95شده    نفر پرستار انتخاب   160پرستاران مرد است، از     
ای  ری تصــادفی چندمرحلــهیــگ  نفــر مــرد بــه روش نمونــه65 و

ــدیدانتخــاب گر ــه.دن ــرای انتخــاب نمون ــم ازنخســت هــا   ب ان ی
ی هـا   مارستان به نام  یاصفهان هشت ب   های دولتی شهر   مارستانیب
ــتانیب ــ   مارس ــارابی، ف ــراء، ف ــای الزه ــیه ــیض، ام د، ین، خورش
 تصـادف  هبـ د بهشـتی    یشه  و ،سوانح م، سوختگی و  یمر بن سییع

تصـادف یـک بخـش       مارستان، به یسپس از هر ب   . شدندانتخاب  
عنـوان آزمـودنی در       و همه پرستاران آن بخـش بـه        شدانتخاب  

بـه پرسـتاران گفتـه شـد کـه هـدف از             . بررسی شرکت نمودند  
ت و  یپژوهش، بررسی نگرش و احسـاس آنهـا در زمینـه رضـا            

همـه  ن از پرستاران خواسته شـد       یچن هم. باشد میاسترس شغلی   
چ پرسشـی را بـدون      یها را به دقت بخوانند و ه       ی آزمون ها  ماده
 . نگذارندپاسخ

   :ابزارهای سنجش به شرح زیر بودند
نامه   پرسشاین    :(AAI) 1نامه دلبستگی بزرگسالی     پرسش -1

) 1990،  1987(ور  یاست وتوسـط هـزن و شـ       پرسش   15دارای  
له دو تن از اسـتادان روانشـناس   یوس هن ابزار بی ا.ه شده است  یارا

ــا مــتن اصــلی توســط دو اســتاد    دانشــگاه اصــفهان ترجمــه و ب
ابی یـ در مرحلـه بعـد بـه اعتبار       . ق داده شد  یگر تطب ینشناس د روا
ی بـرای کـاربرد در      یایی و پا  ید روا ییاس پرداخته شد و با تأ     یمق

ــاده گرد ــژوهش آم ــپ ــا .دی ــه در ن پرســشی ــ نام اس یــک مقی
شــود  پاســخ داده مـی ) هرگــز تـا تقریبــاً همیشـه  (ای  گزینـه  پـنج 

 هـا   زمـودنی ازآ). چهـار نمـره   شه  یباً هم یتقر نمره صفر و     هرگز(
را انتخاب کنند که سبک ویژه آنها        ای نهیشد تا گز   میخواسته  

ــط نزد ــدر روابـ ــررا ک یـ ــ بهتـ ــیف یتوصـ ــد مـ ــره . کنـ نمـ
 ن پـنج پرسـش هـر      یانگیی دلبستگی با محاسبه م    ها  اسیمق خرده
نامـه مربـوط بـه        پنج ماده پرسـش   . دیآ میدست   هاس ب یمق خرده

دلبسـتگی  من، پـنج مـاده مربـوط بـه سـبک            یسبک دلبستگی ا  
اجتنــابی و پــنج مــاده مربــوط بــه ســبک دلبســتگی دوســوگرا  

توسـط  ) 1987(ورینامه هـزن و شـ       ل عامل پرسش  یتحل. باشد می
، استخراج سـه عامـل عمـده را در پـی            )1990 (3دی و ر  2نزیکول

ت ایجـاد روابـط     یـ عنـوان ظرف    داشت که پژوهشگران آنها را به     
) 1987 (وریهــزن و شــ. انــد ک معرفــی نمــودهیــو نزد  مییصــم
ی با آلفای   یای و پا  81/0نامه را     ن پرسش یی کل ا  یی بازآزما یایپا

ــاخ را  ــد 78/0کرونب ــزارش نمودن ــول . گ ــنز و ریک ) 1990(د ی
در . دسـت آوردنـد      بـه  79/0ی آن را بـا آلفـای کرونبـاخ،          یایپا

ک از  یـ ی هر هـا   ب آلفـای کرونبـاخ مـاده      یپژوهش حاضر ضر  
) n=40( هـا   مـودنی نامه برای کـل آز      ی این پرسش  ها  اسیرمقیز

اس ســبک یــمق ، در خــرده77/0مــنی ســبک امقیــاس خــردهدر 
 و بـرای    83/0  سـبک دوسـوگرا    مقیاس   خرده ، در 81/0اجتنابی
ن یـ ی و صـوری ا    یاعتبـار محتـوا   . دست آمد  هب 75/0اسیکل مق 
ی پنج نفـر    ها  ن نمره یب همبستگی ب  یبا سنجش ضرا   نامه  پرسش

ب یفـت و ضـرا    از متخصصان روانشناسی مورد بررسی قرار گر      
 67/0من، از   ی برای سبک دلبستگی ا    83/0 تا 77/0همبستگی از 

 بـرای   87/0 تـا    69/0 برای سبک دلبستگی اجتنابی و از        80/0تا
ی یـ در بررسـی روا  . دسـت آمـد    هسبک دلبسـتگی دوسـوگرا بـ      

 ضریب  4ن ابزار با برنامه مصاحبه دلبستگی بزرگسال      یهمزمان ا 
، بــرای ســبک 79/0 مــنیهمبســتگی بــرای ســبک دلبســتگی ا

 و بــرای ســبک دلبســتگی دوســوگرا 84/0دلبســتگی اجتنــابی 
دست  هب=r 80/0زمان کل آزمون ی همیروا. دست آمد به 87/0

ــین نمــرهیب همبســتگی پایــایی بازآزمــایضــرا .آمــد ی هــا ی ب
 هـا   با فاصله دو هفتـه بـرای کـل آزمـودنی          ) n=40( ها  آزمودنی

 1 .  محاسبه شد94/0
 اسیـ این مق  :(JSDS) 5یتی شغل ی نارضا -تیاس رضا ی مق -2

) 1990(وریهـزن و شـ    ی  شغل تییرضا نا -تیرضا اسیبر پایه مق  
های دولتی شهر اصفهان     مارستانیشد و برای پرستاران ب    ساخته  
 ترجمـه ایـن     .)1383رحیمیـان بـوگر،     (ابی شـده اسـت      یهنجار

سنج با اصـل آن انطبـاق داده         مقیاس توسط دو متخصص روان    
د ییـ اس پرداخته شد و بـا تأ      یابی مق یاعتباردر مرحله بعد به     . شد
ن یـ ا. دیـ ی برای کـاربرد در پـژوهش آمـاده گرد         یایی و پا  یروا

. شـود   ای پاسـخ داده مـی       گزینـه  اس پنج یک مق ی نامه در   پرسش
 ها  ب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی     ین ابزار با ضر   یی ا یایپا
)40=n ( بـــرای  80/0ت شـــغلیی رضـــامقیـــاس خـــردهدر ،

 81/0اس  یـ  و بـرای کـل مق      82/0 شغلی   تییرضانا مقیاس  خرده
اس بـا سـنجش     یـ ن مق یی و صوری ا   یاعتبار محتوا . دست آمد  هب

_______________________________________ 
1- Adult Attachment Inventory  
2- Collins  3- Read 
4- Adult Attachment Interview 
5- Job Satisfaction-Dissatisfaction Scale 



 

ــیضــرا ــا ن نمــرهیب همبســتگی ب ــر از متخصصــان  ه ــنج نف ی پ
ب همبسـتگی از    یروانشناسی مورد بررسی قرار گرفـت و ضـرا        

 تـا  75/0ت شـغلی و از  ی رضـا مقیـاس  خرده برای  88/0  تا 81/0
ی یـ در بررسـی روا   . دسـت آمـد    هی بـ  شغلتی  یارض نا  برای 82/0
شـکرکن،   ((JDI) 1فی شـغل  ین ابزار با شاخص توص    یزمان ا  هم

ــافظی،  ــاس خــرده در) 1378ح ــغلیی رضــامقی  ، در83/0  ت ش
زمــان کــل  ی هــمیــ و روا84/0تی شــغلیی نارضــامقیــاس خــرده

ن نمـره کلـی     یب همبستگی بـ   یضرا.  آمد دست  به 84/0آزمون  
بـا شـاخص     شـغلی    تییرضـا  نا -تیارض اسیمق   در ها  آزمودنی

ی هـا   ان سـازه  یـ دهنـده همبسـتگی مثبـت م       فی شغل نشـان   یتوص
نامـه    زمان پرسش  دهندۀ اعتبار هم    ن دو ابزار و نشان    یمطرح در ا  

ل یـ جـه تحل  یافـزون بـر آن، نت     .  اسـت   شغلی تییرضا نا -تیرضا
هـای هـردو      ه پرسـش  یـ نشان داد کـه کل     های هردو ابزار    پرسش
 بیضـر . اس دارند یمق با کل ) 86/0(خوبی  رابطه مثبت و     ابزار
ک یـ بـرای    شغلی   تییرضا نا -تیرضا اسیمق ییی بازآزما یایپا

  . بود84/0 نفری با فاصله دو هفته 40نمونه 
و نامـه     پرسـش  ایـن    :(JSS) 2نامه اسـترس شـغلی       پرسش -3

نقـل از     ، به 1991( 5کی  و مک  4نزی، راب 3سیویتوسط د منابع آن   
نامه خـود دارای دو       ن پرسش ی ا . است ه شده یارا) 1381ستوده،  

: م اسـترس شـغلی    یـ نامه سـنجش عال     پرسش) الف: بخش است 
م اسـترس   یـ نامـه، عال    ن پرسـش  یـ ا .باشد می ماده   20که دارای   

نامـه    پرسـش ) ب. سـنجد   شغلی را ازسه ماه گذشته تا کنون می       
 مـاده   50نامـه دارای      ایـن پرسـش   : سنجش منابع استرس شـغلی    

ات شغلی افـراد    ی تجرب  و ابع استرس شغلی  ن من ییاست و برای تع   
گـذاری   بـرای نمـره   . کنون ساخته شده است    در سال گذشته تا   

 طـور  هب نمره صفر،    هرگزنه  ینامه به گز    ن پرسش یهر بخش ا   در
نمـره  اغلـب اوقـات     نمـره دو،    بعضی اوقـات     ک،ینمره  اتفاقی  
نامـه    پرسـش . ردیـ گ مـی نمـره چهـار تعلـق       شه  یبأ هم یتقرسه، و   

کـار بـرده      ابی و به  یاصفهان هنجار  ر چند سازمان شهر   یادشده د 
نقطـه  ) جا  همان( پژوهش ستوده  در). 1381ستوده،  (شده است   
 نقطـه    و 9/36نامه استرس شغلی    ی درصدی پرسش  ها  برش رتبه 
ن نقطـه بـرش     یچنـ   هـم  ،41/63 آن   Tهـای اسـتاندارد     برش نمره 

 و نقطـه    97نامه منابع اسـترس شـغلی         ی درصدی پرسش  ها  رتبه
ل یـ تحل.  گزارش گردیـد   66/62 آن   Tهای استاندارد   رش نمره ب

هـای    نامه نشـان داد کـه همـۀ پرسـش           های هردو پرسش    پرسش
ی یـ روا. نامـه دارنـد     آنها رابطه مثبـت و خـوبی بـا کـل پرسـش            

زمـان   ی هـم  یـ ب روا یوه ضـر  ینامـه بـه شـ       آزمون هـردو پرسـش    
.  آمـد  دسـت   بـه  70/0نامـه،     پرسش دو برای هر ) ی مالک یروا(

وه آلفای کرونباخ یش نامه استرس شغلی به     ی پرسش یای پا بیضر

.  آمد دست  به 92/0نامه منابع استرس شغلی      و برای پرسش   86/0
ت شـغلی و سـطح      یزان استرس شـغلی و مسـئول      ین م ین ب یچن هم

سو و منابع اسـترس شـغلی    کیالت همسران کارکنان از    یتحص
  آمد تدس  بهداری    همبستگی منفی معنی   ،کارکنان و سابقه کار  

)05/0p<.( 
هـای آمـاری همبسـتگی و تحلیـل           کمـک روش    ها بـه    داده

 1 .رگرسیون گام به گام تحلیل گردیدند
 
 ها یافته
 و  7/2ار  یـ انحراف مع ( سال   33 ن سنی پرستاران مرد   یانگیم

ی پرسـتار زن    هـا   ن سنی آزمـودنی   یانگیو م ) 24-51دامنه سنی   
 1جـدول   . بود)23 -49 و دامنه سنی     9/1ار  یانحراف مع ( سال 33
ی پژوهش را در    ها  های آزمودنی   نمرهمعیار  ن و انحراف    یانگیم

 اسـترس شـغلی     و  شـغلی   رضایت ،های دلبستگی  آزمون سبک 
 .دهد مینشان در مردان و زنان 

 

هـای پرسـتاران در       نمرهمعیار  میانگین و انحراف     -1جدول  
 استرس شـغلی   و    شغلی تی، رضا های دلبستگی  آزمون سبک 

 برحسب جنسیت

مردان 
)65= (n 

 زنان
)95= (n 

 کل
)160= (N 

 میانگین متغیرها
 انحراف(

 )معیار

 میانگین
 انحراف(

 )معیار

 میانگین
 انحراف(

 )معیار

 دلبستگی ایمن
70/10 

)13/5( 

32/11 

)15/4( 

1/11  

)5( 

 دلبستگی اجتنابی
83/8 

)36/4( 

12/9 

)05/4( 

0/9  

)2/4( 

 دلبستگی دوسوگرا
54/8 

)57/4( 

8/7 

)22/4( 

1/8  

)4/4( 

  شغلیتیرضا
10/21 

)61/11( 

56/25 

)24/9( 

7/23  

)5/10( 

 استرس شغلی
03/28 

)37/17( 

71/28 

)80/16( 

4/28  

)17( 
_______________________________________ 
1- Job Descriptive Index 2- Job Stress Scale                                                  
3- Dawis   4- Robins 
5- McCey 



 

ی هـا   ن نمـره  یانگیـ دهد، م   نشان می  1جدول  گونه که     همان
و هـا     از سایر مقیاس  من باالتر   ی در سبک دلبستگی ا    ها  آزمودنی

هـا    گرا کمتر از سـایر مقیـاس      ی دلبستگی دوسو  ها  ن نمره یانگیم
این بررسی بین زنان و مردان از نظر سـبک دلبسـتگی            . باشد  می

ی دلبستگی با ها  سه رابطه سبک  یمقا. دار نشان نداد    تفاوت معنی 
و روش آمـاری همبسـتگی      کمـک     بهت و استرس شغلی     یرضا

ــابی و دوســوگرا یا(دلبســتگی  ســه ســبکمقایســه  ) مــن، اجتن
ت و  ینـی رضـا   یب شیدر پ م به گام    ون گا یل رگرس یتحلکمک    به

هـای    شـغلی و سـبک     رضـایت های    نمرهارتباط   ،استرس شغلی 
ن یب همبستگی بـ یضرچنین  هم. دادنشان دار   معنیدلبستگی را   

مـن  یهـای سـبک دلبسـتگی ا       شـغلی و نمـره     رضـایت های    نمره
 دییـ أه اول بـرای سـبک دلبسـتگی ت        یفرضـ از این رو    . بود 83/0
تـر   مـن ی ا ،ه هرچه سـبک دلبسـتگی     کتوان گفت     و می شود    می

ب یضـر افـزون بـر آن      . شتر اسـت  ی شغلی ب  رضایتزان  یباشد، م 
هـای سـبک       شـغلی و نمـره     رضـایت هـای     ن نمـره  یهمبستگی ب 

ــابی   ــتگی اجتن ــاری   -57/0دلبس ــاظ آم ــیاز لح دار اســت  معن
)05/0p<(شـغلی و    رضـایت ه اول برای رابطه     یفرض از این رو     ؛ 

 و بــا توجــه بــه شــود مــید یــز تائیــســبک دلبســتگی اجتنــابی ن
ن گفـت کـه هرچـه       اتـو  مـی ب همبسـتگی    ین ضر یبودن ا  منفی

زان یـ های سـبک دلبسـتگی اجتنـابی کمتـر باشـد، م             زان نمره یم
 . شتر استی شغلی پرستاران برضایت
هـای سـبک      ن اسـترس شـغلی و نمـره       یب همبستگی ب  یضر

 اسـت دار    که از نظـر آمـاری  معنـی        بود   -71/0من  یدلبستگی ا 
)05/0p<(تـوان   مید شد و  أیی برای آن ت   دومه  یفرض از این رو     ؛

 بـاالتر باشـد،     ،مـن یهای سبک دلبستگی ا     گفت که هرچه نمره   
ب همبسـتگی   یضـر چنـین     هـم  .زان استرس شغلی کمتر است    یم

) >05/0p، 69/0(اســترس شــغلی و ســبک دلبســتگی اجتنــابی 
های سـبک دلبسـتگی اجتنـابی     که هرچه نمره  گویای آن است    

. ز باالتر است  یزان استرس شغلی آنان ن    ین باالتر باشد، م   پرستارا
ب همبستگی سبک دلبستگی دوسوگرا و اسـترس شـغلی          یضر
دهـد    و نشان مـی   است  دار   یآماری معن نظر  که از   بود   53/0ز  ین

هـای سـبک دلبسـتگی دوسـوگرا در پرسـتاران             که هرچه نمره  
 .ز باالتر استیزان استرس شغلی آنان نیباالتر باشد، م

 نیبـــ شیمتغیرهـــای پـــ رای بررســـی ســـهم هریـــک ازبـــ
ت و استرس   یرضا( ی مالک ها  متغیر در) ی دلبستگی ها  سبک(

 ).2جـدول   (کار برده شـد       حلیل رگرسیون گام به گام به     ت) شغلی
ون یگرسـ ردهـد در مرحلـه اول    مـی نشان  2جدول که    چنان هم
مــن وارد معادلــه شــده اســت کــه بــا یر ســبک دلبســتگی ایــمتغ
 شـغلی را  رضـایت هـای   نمره% 1/68، 826/0ون  یگرسرب  یضر
ر یـ متغ،  در مرحلـه دوم    .)>05/0p( کنـد  مـی نی  یب شیی پ یتنها به

افـزوده  بـه معادلـه      879/0 ونیب رگرس یبا ضر  سبک دوسوگرا 
هـای    نمـره % 2/77 نمـ یار سبک دلبستگی    یمتغ همراه که به شد  

ر سـبک   یـ  متغ .)>05/0p(کنـد    مـی نـی   یب شی شغلی را پ   رضایت
نـی  یب شی شغلی را پـ    رضایتهای     نمره %2/2ی  یتنها به دوسوگرا

ر سـبک دلبسـتگی اجتنـابی بـه معادلـه           یـ ت، متغ یدر نها .کند می
نی کلی  یب شی قدرت پ  889/0ون  یگرسرب  یو با ضر  افزوده شد   
ــه رضــایت ــغلی را ب ــزا%1/79 ش  ســبک دلبســتگی .دادش ی اف

 شـغلی  رضایتهای   نمره%6/0ی یتنها  به سوماجتنابی در مرحله    
راسـتاندارد  یب استاندارد و غ   یضرا،  3جدول   .نمودنی  یب شیرا پ 
 رضـایت بینـی    پـیش یهـا  معادله برای  داری آن را   یمعنسطح  و  

های اسـتاندارد و خـام بـه همـراه عـدد ثابـت         نمره پایه   برشغلی  
 .دهد مینشان 

 
 )N=160(  شغلی در پرستارانرضابتبینی  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش -2جدول 

 تغییرات ضریب همبستگی چندگانه
 مرحله

 متغیر وارد
 معادله شده

 ضریب
 رگرسیون

 سهم کل
 در مرحله

 خطای
 سهم خالص معیار

 F 1df 2df هر مرحله
سطح 

 داری معنی

 001/0 158 1 06/337 %1/68 93/5 %1/68 826/0 دلبستگی ایمن 1

 001/0 156 1 18/15 %2/2 05/5 %2/77 879/0 دلبستگی دوسوگرا 2

 001/0 154 1 71/4 %01/0 87/4 %1/79 889/0 دلبستگی اجتنابی 3
  



 

 )N=160( بینی رضایت شغلی پرستاران پیشمعادله  راستانداردیب استاندارد و غیضرا -3جدول 

 متغیر ضریب غیر استاندارد
β خطای استاندارد 

 ضریب
 T استاندارد بتا

سطح 
 داری معنی

 001/0 10/6 - 37/2 45/14 عدد ثابت

 001/0 62/5 429/0 175/0 984/0 دلبستگی ایمن

 001/0 -72/3 -163/0 105/0 -391/0 دلبستگی دو سوگرا

 05/0 -17/2 -111/0 129/0 -280/0 دلبستگی اجتنابی

 
ر یسه متغ  ز هر یون ن یگرسرل  یحتی در تحل  ها نشان دادند      یافته

س شـغلی پرسـتاران     نـی اسـتر   یب شیداری در پـ    یدارای سهم معنـ   
ب یمن با ضـر   یهای سبک دلبستگی ا     باشند؛ به نحوی که نمره     می
ــه اول وارد معا71/0ون یگرســـر ــده و د در مرحلـ ــه شـ  %7/49لـ

در مرحلـه   ). >05/0p(نمـود   نی  یب شیهای استرس شغلی را پ      نمره
کـه بـا    افـزوده شـد،     ر سبک دلبستگی اجتنابی به معادله       یدوم متغ 

 و  %9/67مـن   ی ا  دلبستگی نار سبک  در ک  82/0ون  یگرسرب  یضر
کنــد  مــینــی یب شیزان اســترس شــغلی را پــیــ م%2/18ی یتنهــا بــه

)05/0p<.(               در مرحله سـوم کـه سـبک دلبسـتگی دوسـوگرا بـه
و سـهم   دست آمـد      به 85/0ون  یگرسرب  ی، ضر افزوده شد معادله  

 آن %5/3زان  یـ ن م یـ از ا بـود؛    %4/71ن مرحلـه برابـر      یـ کل برای ا  
طور خالصه سه سبک     به .بودتگی دوسوگرا   متعلق به سبک دلبس   

نــی یب شیزان اســترس شــغلی پرســتاران را پــیــ م%4/71دلبســتگی 
نــی یب شی معادلــه پــهــای بیضــر 4جــدول . )>05/0p( کنــد مــی

 .دهد میاسترس شغلی پرستاران را نشان 

هـای خـام و       نمـره  پایه    بر  را ها   معادله های  بیضر 4جدول  
هــای  ســبک پایــه لی بــرنــی اســترس شــغیب شی پــدراســتاندارد 

را رهـا   ین متغ یـ نی ا یب شیداری توان پ   یدلبستگی پرستاران و معن   
 .دهد مینشان 
ب همبسـتگی   ی ضـر  ی جانبی پژوهش نشـان دادکـه      ها  افتهی

 اســترس شــغلی  و دلبســتگیهــای نمــره ســن پرســتاران و نیبــ
نظـر  ب همبسـتگی از  ین ضری ا وباشد می 75/0 برابر  طورتوأم هب

ب همبسـتگی   ی ضر ن،یچن  هم ).>05/0p( ستدار ا  یمعن آماری
اسـترس  و   دلبسـتگی    هـای   نمـره  پرسـتاران و     سـابقه کـاری    نیب

 ب همبسـتگی  ین ضـر  یـ ا. باشد می 83/0 برابر   توأم طور هشغلی ب 
ون یل رگرسـ  یـ تحل). >05/0p( دار است  یمعن آمارینظر   از   زین
 دلبستگی  %3تواند نزدیک به     میز نشان داد که سن پرستاران       ین

 و متغیـر سـابقه   )>05/0p(دیـ نـی نما یب شیرس شـغلی را پـ     و است 
ــاری  ــیک ــا   م ــد تنه ــغلی را  %4/4توان ــترس ش ــتگی و اس  دلبس

 .)>05/0p( دینی نمایب شیپ
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 بحث 
هـای پرسـتاران      ن کل نمره  یانگیمکه    داد ن پژوهش نشان  یا

 )57/4معیـار   انحراف  ( 06/11 من برابر با  یدر سبک دلبستگی ا   
 بیـ ترت  بـه  جتنـابی ر برای سـبک دلبسـتگی ا      ین مقاد یا .باشد می

ــار  ( 9 ــراف معیــ ــرای)17/4انحــ ــتگی    و بــ ــبک دلبســ ســ
ج بـا  ین نتـا یـ  ا.باشـد  مـی  )37/4انحراف معیـار    ( 10/8دوسوگرا

ــهی ــا افت ــ ه ــ یی پژوهشــی ش ــزن و ش ــییف ،)1990( وریور، ه  و ن
ــاران  ــ و ) 1994(همک ــزن و ش ــم) 1987(وریه ــو ه  .ی داردیس

ــهیی یســو هــم ــه چگــونگی توزی در زمهــا افت ــن ی هــا ع ســبکی
تـوان بـر پایـه دو     ی گونـاگون را مـی  هـا  دلبسـتگی در فرهنـگ  

از یـ ک نیعنوان  هنخست آن که، دلبستگی ب  . ن نمود ییاحتمال تب 
نـه  یسـتی الزم را در زم     یی ز هـا   آمـادگی ) 1973،بالبی( نینخست

عنـی کـودک و     ین رابطـه،    یـ رفتارهای دلبستگی در دوسـوی ا     
رهـای  ی دوم آن کـه، در حـالی کـه متغ          .سـازد  مـی مادر ، فراهم    

 -اتی و تعامـل سـازنده کـودک       یی ح ها  شناختی، ارزش  ستیز
ت یـ مـن فعال  یت دلبستگی ا  یری و تقو  یگ مادر در خدمت شکل   

ی هـا   طی کـه بـر پایـه آن آمـادگی         یآمدن شـرا   کنند، فراهم  می
تر از آن ارزش     ستی در هر دوسوی رابطه مختل شوند و مهم        یز
ابند، همواره دشوار   یمن کاهش   یاتی و رفتارهای دلبستگی ا    یح

ی دلبسـتگی   ها  ت، کاهش فراوانی سبک   ین وضع یا. خواهد بود 
  .کند میه یرا توج) اجتنابی و دوسوگرا( منیناا

 هـا  افتـه یی اول و دوم پـژوهش،     هـا   هید فرض ییدر راستای تأ  
 تیبا رضـا  من  ین سبک دلبستگی ا   یهمبستگی ب نشان دادند که    

 نی همبسـتگی بـ    اسـت و   دار معنـی  آمارینظر   از    مثبت و  شغلی
ت شـغلی   ی و دوسـوگرا بـا رضـا       دلبسـتگی اجتنـابی    یها  سبک
ی هـا   های پـژوهش    سو با یافته    افته پژوهش هم  ین  یا. استمنفی  

ن یـی چنـد تب  . اسـت ) 1990(نـی و نـولر    یو ف ) 1990(وریهزن و ش  
اعتمـاد بـه خـود و       : شـود  مـی  مطـرح    ها  افتهین  یاحتمالی برای ا  

 رود میمن به شمار یژگی اساسی افراد ا یگران دو و  یاعتماد به د  
کـی  یعنوان    اعتماد به خود به   ). 1996 ور،ی و ش  2سیر ،1دولیت(

وی شـد بـه     با مـی من  یاز مبانی درونی فرد که دارای دلبستگی ا       
ن شخصـی بـا    یای و ب   دهد که در روابط حرفه     میی را   ین توانا یا

برخورداری . شتر به تعامل بپردازد   ینان و آرامش ب   یمهارت، اطم 
گـر افـراد    یژگـی د  ی دو و  ،شدن گری و نزدیک   از توان اکتشاف  

نسـر  یکولیم(د  یـ ن نما ییافته را تب  یاین  تواند   میباشد که    میمن  یا
    ). 1998 ان،یو فلور

 یهـا   سـبک  نیهمبسـتگی بـ   پژوهش حاضر نشـان داد کـه        
 نظـر   از منفی و    ،ت شغلی ی و دوسوگرا با رضا    دلبستگی اجتنابی 

ز بــر پایــه چهــار احتمــال یــن یافتــه نیــا .داراســت یآمــاری معنــ
صورت معکوس   همن ب یی ناا ها  گفته که در مورد آزمودنی     شیپ

گـران  ینبود اعتماد بـه خـود و د       . شود مین  ییباشد، تب  میصادق  
اســت ) اجتنــابی و دوســوگرا(من یدو ویژگــی اصــلی افــراد نــاا

نداشتن اعتماد به خـود بـا       ). 1997 ،5 و ساگوال  4، توماس 3لوپز(
ی هـا   تیـ ی بـا موقع   یارویـ روانی، توان رو   ادهای درون یل بن یتحل

دهد و درماندگی روانشناختی را بر فرد         زا را کاهش می    استرس
 و درمانـدگی کـه بـه نوبـه          شانیین پر یا .کند میل  یمن تحم یناا

ی نـــامطلوب، بـــه احساســـات هـــا حســـب تجربـــه خـــود بـــر
زند، ناتوانی وی    میبینی و اضطراب شخص دامن        خودکوچک

ش اســترس یجــه افــزایت از کــار و در نتیرا در احســاس رضــا
 منیافــراد دارای ســبک دلبســتگی نــاا .کنــد مــیه یــشـغلی توج 

ایی مـــن توانـــ یکمتـــر از افـــراد ا ) اجتنـــابی و دوســـوگرا (
ــاف ــری و نزد اکتش ــد  یگ ــی دارن ــر یکولیم(ک ــاران، نس و همک

ی، و اعتماد به خود جبرانـی،       یگرا گری، آرمان  اجتناب  .)1999
 ی اصــلی افـراد دارای ســبک دلبســتگی اجتنــابی هــا ژگـی یاز و

اســت کــه آنهــا را در معــرض ) 1998 ، و فلوریــاننســریکولیم(
ی اهـ   ژگـی یگـر، و  یاز سـوی د   . دهـد  مـی تی شغلی قـرار     ینارضا

ــوگراها   ــلی دوس ــی تردیاص ــعن ــدگی،  ی ــمکش، درمان د، کش
، آنها را به شـدت در معـرض         )جا  همان( آشفتگی و تکانشوری  

ی ها  تیری، درماندگی، استرس و رفتار نابهنجار در موقع       یدرگ
تی یب، نارضا ین ترت یبد. دهد میزا و روابط اجتماعی قرار       تنش

سه با  ی مقا  در ها  گرها و دوسوگرا   شغلی و استرس شغلی اجتناب    
 1 .شود میه ی توجها منیا

ز نشان دادکـه    یه دوم ن  یهای پژوهش در ارتباط با فرض       یافته
منفی ،  منیسبک دلبستگی ا  استرس شغلی با    ب همبستگی   یضر

و  و دوسـوگرا مثبـت       سبک دلبستگی اجتنـابی   با    و ،دار  و معنی 
هـای سـبک دلبسـتگی       هرچـه نمـره   دار اسـت؛ از ایـن رو          معنی

زان اسـترس   یـ باشـد، م    پرسـتاران بـاالتر    وگرا در  و دوس  اجتنابی
ــان ن ــشــغلی آن ــاالتر زی ــا. اســت ب ــه نین ی ــافت ــهی ــا یافت ــای  ز ب ه

 .هماهنـگ اسـت   ) 1999( و همکـاران     نسریکولیی م ها  پژوهش
 ایمن ن است که، دلبستگییافته این ین احتمالی برای ایی تب یک

کـه سـالمت روانشـناختی را درطـول          یک منبـع درونـی اسـت      
 ،منبع ایمـن  نبود  که   کند، درحالی  میزا حفظ     استرس های دوره

،  و فلوریـــاننســر یکولیم(را در پــی دارد  مشــکالت عــاطفی   
1998.( 
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تنهـایی    بـه مـن   یسبک دلبسـتگی ا   ن پژوهش نشان دادکه     یا
دارد و هــر ســه ســبک  شــغلی را رضــایتبینــی  توانــایی پــیش

نـی اسـترس شــغلی   یب شیدار در پــ یدارای سـهم معنـ  دلبسـتگی  
ی هـا  های پـژوهش  افته پژوهش با یافته  ین  ی ا .باشند میان  پرستار

و نـی   یف ،)1996(و همکاران     رابرتز ،)2000(فرالی و همکاران    
 نیگــودو و) 1998( میکولینســر و فلوریــان ،)1994(همکــاران 

 هـا   افتـه ین  یـ ن احتمالی بـرای ا    ییچند تب . ی دارد یسو  هم) 2003(
ک فـرد خـاص،     یـ  بـا    )وند عاطفی یپ( دلبستگی :شود میمطرح  

ــه دلبســتگی ا   ــرد اســت و تجرب مــن یالزمــه تحــول ســالم در ف
سـالمت  وری سـالم روانـی و    ربنـای کـنش  یه و ز یدرکودک پا 

گــر رابطــه یســوی د از. عملکــرد در دوران بزرگســالی اســت 
اعتمادی،   تی بی یهای شخص   ت ویژگی یمن، در نها  یدلبستگی ناا 

ی بـا   ی مربـوط بـه همـدرد      هـا   نـه یتی و مشـکالتی در زم     ینارضا
ن، دلبسـتگی تـا     یبنـابرا . گران و ابراز عـاطفی را در پـی دارد         ید

ــدازه ــای پو ان ــا ییای ــالی را تب ه ــف دوران بزرگس ــیی مختل ن ی
بـاور دارد   ) 1973(گونه کـه بـالبی       ن، همان یافزون بر ا  . کند می

ط اسـترس، نگرانـی، اضـطراب و تـنش          ینظام دلبستگی در شرا   
ماننـد مـوقعی    (کنـد     ین شکل خود فعال مـ     یتر روانی را به قوی   

تـوان    از ایـن رو مـی     ). ده اسـت  یا ترسـ  یـ مار، خسته و    یکه فرد ب  
شـدن بـه دیگـران در     گفت که افـراد دلبسـته ایمـن بـا نزدیـک       

مقایسه با افراد دلبسته ناایمن این نامالیمـات را کمتـر احسـاس             
ن یـ شـده در ا    هـای انجـام    ن با توجه بـه پـژوهش      یبنابرا .کنند می
ن یبـ  شیر پـ  یـ ک متغ یعنوان   ه دلبستگی را ب   توان سبک  مینه  یزم

 .شمار آورد بهشغلی استرس  رضایت و اساسی در
سـه  یدر مقا کار و جوان این بررسی نشان داد که پرستاران تازه 

با پرستاران باسـابقه و مسـن در نمـره دلبسـتگی و اسـترس شـغلی                 
کـار و جـوان      داری با یکدیگر دارند و پرستاران تـازه        یتفاوت معن 

تری نسـبت بـه پرسـتاران باسـابقه و مسـن دارنـد و                گی ایمن دلبست
های   افته پژوهش با یافته   ین  یا .دارای استرس شغلی کمتری هستند    

 میکولینسـر و فلوریـان     ،)1996(و همکـاران     رابرتـز    یهـا   پژوهش
ن احتمالی  یین تب ی مهم تر  .سو است  هم) 2003( نیوگودو) 1998(

 ی شغلی در افراد مسـن و بـا        افته، فراوانی بروز فرسودگ   ین  یبرای ا 
 .باشد میکنواخت یک شغل یاد در یسابقه کاری ز

ت دلبسـتگی   یی پژوهش بر اصالت و اهم     ها  افتهیطورکلی،   هب
ی هــا تیــن و اساســی در موقعیاز نخســتیــک نیــمنزلــه  مــن بــهیا

ش یویژه درکاهش استرس و نگرانـی و افـزا           سازمانی به  -صنعتی
ی هـا   نداشـتن سـبک    اوتتفـ . اشـاره دارد  ت از محـل کـار       یرضا

ی مــرد و زن افــزون بــر اصــالت    هــا دلبســتگی در آزمــودنی 

ل یـ کننـده اوا   نیـی  نقـش تع   هدهنـد   شناختی دلبستگی، نشان   ستیز
ــه عــدم تمــا(کــودکی  ــو پا) ی جنســیهــا ز نقــشیمرحل داری ی

شـتر افـراد دارای سـبک    یتوانمندی ب. ی دلبستگی هستند ها  سبک
نمـودن   کمتر تجربـه  ت شغلی و    یمن در احساس رضا   یدلبستگی ا 

ی دلبسـتگی   هـا   سـه بـا افـراد دارای سـبک        یاسترس شغلی در مقا   
ــاا ــوگرا ( منین ــابی و دوس ــ، اهم)اجتن ــبک ی ــش س ــا ت و نق ی ه

هـای شـغلی، صـنعتی و سـازمانی برجسـته             دلبستگی را در زمینـه    
نی و عملــی پــژوهش حاضــر   یاز کاربردهــای بــال . ســازد مــی
اری و یـ   ک دلبسـتگی  سب مسئوالن امر از  نمودن پرستاران و     آگاه

ــالیــاز د. هــای شــغلی اســت آنهــا در کــاهش اســترس نی یدگاه ب
ــه  د کــه یــآ مــیدســت  ســازگاری مناســب اجتمــاعی هنگــامی ب

 . منی همراه باشدیگران با احساس ایدلبستگی افراد به د
سـتگی  بطور کلی پژوهش حاضر گویای آن است که دل          به

ت از یات شغلی و رضـ یگاهی امن برای رضا   یپا) منیا( مطلوب
مـن مکـانی درونـی بـرای        ین دلبسـتگی ا   یچن  هم ؛استزندگی  

تر در روابـط      ط کار و در مفهوم گسترده     یکنترل استرس در مح   
ن یافته در   ینی ا ین کاربرد بال  یتر مهم. دینما میفردی فراهم     میان

اتی برای مداخلـه زودرس    یاز ح یناست و بر    فرزندپروری  زمینه  
ن یتـر   ممکـن اسـت باصـرفه      من دلبستگی، کـه   یدر الگوهای ناا  

 .داردد یابزار بهبود بهداشت روانی مردم باشد، تأک
ر و  یی را در زمینـه تفسـ      یها  اطیی پژوهش احت  ها  تیمحدود

محدود شـدن جامعـه     . کند  ایجاب می ی پژوهش   ها  افتهیتعمیم  
کــار نبــردن  هــای دولتــی و بــه مارســتانیآمــاری بــه پرســتاران ب

ــا روش ــال ه ــر ســنجش ب ــه  نی مانیی معتبرت ــد مصــاحبه از جمل ن
 1  .ی پژوهش هستندها تیمحدود

شـود افـزون     مـی شنهاد  یپی یادشده   ها  تیبرای رفع محدود  
ن یهــای دولتــی، چنــ مارســتانیبــر پــژوهش دربــاره پرســتاران ب

ــا پرســتاران ب هــای خصوصــی، کارکنــان  مارســتانیپژوهشــی ب
 خصوصی و کارکنان موقت پرستاری در        و های دولتی  شرکت
د و تـا حـد امکـان پـژوهش          یـ مرحلـه اجـرا درآ    بـه    گرینقاط د 
نه اجرا شود تا برای اثربخشـی راهبردهـای         ین زم یشی درا یآزما

ن فـردی افـراد     یبـ  نمودن مشکالت  موقع و برطرف   های ب  مداخله
ی هـا   افتـه ین به منظور بـاالبردن صـحت        یافزون بر ا  . اقدام شود 
در را   هـا   افتـه ین  یویژه در مواردی که قصد کاربرد ا        پژوهش به 

ق سـنجش   یـ ی دق ها  م، الزم است روش   ینی دار یی بال ها  تیموقع
ــ در کنــار مقیافتهویــژه مصــاحبه ســاختار نی بــهیبــال اس معتبــر ی

 .کار برده شود دلبستگی به
_______________________________________ 
1- Goodwin 
 



 

 سپاسگزاری
هـای مـورد     مارستانینگارندگان ازکلیه مدیران و معاونان ب     

ــ ــان و از پرســتاران   هپــژوهش ب خــاطر همراهــی و همکــاری آن
 .ندینما میقدردانی  ن پژوهشیکاری در اجرای ادلیل هم به
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