
25 

Authors:  

Abdi K 1 

Yaghobi M 2 

Nouri B 3 

Karimian A 4* 

1- Instructor, Nursing department, faculty of medicine, Kumar University 
of science and technology, Sulaymaniya, Kurdistan, Iraq.       
2- Department of nursing, faculty of nursing and midwifery, Kurdistan 
university of medical sciences, Sanandaj, Iran. 
3- Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for 
Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanan-
daj, Iran. 
4. Department of Emergency Medical Sciences, faculty of paramedical, 
Kurdistan university of medical sciences, Sanandaj, Iran. 
Corresponding Author: Ar.bio67@gmail.com 

Introduction: Job involvement is a prominent and effective fac-
tor in shaping employee’s motivation that reflects the passion 
and attitude of the person to work. The aim of this study was to 
investigate the job involvement and its related factors in the 
emergency medical staff of Kurdistan province. 
Methods: In this descriptive-analytic study in 2019, 100 medi-
cal emergency staff in Kurdistan province were selected through 
cluster sampling. Data were collected by the Kanungo question-
naire (JIQ). To analyze the information, we used version 12 of 
STATA software. Nonparametric Mann-Whitney, Kruskal-
Wallis, and Spearman correlation coefficients were used to eval-
uate the hypothesis of the study. 
Results: Most of the participants were in the age range of 26-30 
years old. Most of the participants had an associate degree and  
work experience of fewer than 5 years. Job involvement was 
higher in single groups in comparison to married colleagues. 
There was a significant relationship between job involvement, 
education, and marital status (p<0.05). There was no statistically 
significant relationship between variables such as age, job expe-
rience, and income with job involvement (P>0.05). 
Conclusion: We concluded that job involvement in the emer-
gency medical personnel is low. So, rooting and accurate plan-
ning by the relevant managers is recommended to promote and 
increase job involvement.  
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دهی انگیزش کارکنان است و اشتیاا  و  دلبستگی شغلی عاملی موثر در شکلمقدمه: 

کند. این مطالعه با هدف بررسی میزان دلبستاگای  نوع نگرش فرد به کار را منعکس می

 های پزشکی استان کردستان انجام شد. شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان فوریت

 943انجام شد، تعاداد  8931تحلیلی که در سال  -در این مطالعه توصیفیکار:   روش

های پزشکی شاغل در استان کردستان به روش تمام سرشامااری  نفر از کارکنان فوریت

کننده از پرسشنامه کانوناگاو  آوری اطالعات افراد شرکت وارد مطالعه شدند. جهت جمع

(JIQ) نارم افازار  85آوری شده از نساهاه  استفاده شد. برای تحلیل اطالعات جمع

STATA های ناپارامتری مان های مطالعه از آزمون استفاده شد. جهت بررسی فرضیه- 

 والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. -ویتنی، کروسکال

به دست آمد که نشانگر ساطا   5012± 3039میانگین نمره دلبستگی شغلی ها:  یافته

های پزشکی بود. دلبستگی شغالای افاراد  دلبستگی شغلی متوسط در کارکنان فوریت

مجرد بیشتر از افراد متاهل بود. بین دلبستگی شغلی با سط  تحصیالت و وضاعایات 

(. بین متغیرهای سن، سابقه خادمات و >3032Pتاهل ارتباط معناداری وجود داشت )

 (.<3032Pمیزان درآمد با دلبستگی شغلی ارتباط معنادار آماری وجود نداشت )

های پزشکای،  با توجه به پایین بودن دلبستگی شغلی در کارکنان فوریتگیری:   نتیجه

ریزی دقیق از سوی مدیران مربوطه جهت ارتقاء و افزایش دلبستگای  یابی و برنامه ریشه

 شود. شغلی پیشنهاد می

 نویسندگان:

 8 کامل عبدی

 5مهتار یعقوبی 

 9بیژن نوری 
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 سلیمانیه، عرا .

کارشنااس ارشاد پارساتااری، گاروه اتاا  عامال، دانشاکاده پارساتااری و مااماایای،  -5

 کردستان، سنندج، ایران. پزشکی علوم دانشگاه

ساالمات،  سالمت، پژوهشکده توسعه  دکترای آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر -9

 کردستان، سنندج، ایران. پزشکی دانشگاه علوم

پایاراپازشاکای،   هاای پازشاکای، دانشاکاده کارشناس ارشاد پارساتااری، گاروه فاوریات -4
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 مقدمه     

شناسی سازماانای و                   های اخیر، پژوهشگران حوزه روان                               طی دهه      

ی کار و           مدیریت، بر وجود بازخوردهای متفاوت کارکنان درباره                                                

اند. سازه دلبستگای                     رفتارهای مرتبط با این بازخورد تاکید کرده                                        

های       یکی از بازخوردهای مرتبط با کار است که از دیدگاه                                                 8شغلی    

(. دلبستگی شغالای باه عاناوان                          8مهتل  بررسی شده است )                     

اشتیا ، رضایت و احساس شور و شع  در محیط کار تاعاریا                                                    

شود کاارکاناان از شار                       ای که موجب می               شده است، به گونه                

(. در واقع این مقوله به                         5و ا   و اهداف سازمان نیز فراتر روند )                                     

 گونگی در  افراد از شغل و محیط کاری خود و هماهاناگای                                                   

 (.  9بین شرایط شغلی و زندگی شهصی اشاره دارد )                                        

دلبستگی شغلی به عنوان یك نگرش، متغیر ماهامای                                              

( و عاملی           4کند )       است که به افزایش اثربهشی سازمان کمك می                                      

(.    2کاارکاناان اسات )               5دهی انگیزش            برجسته و موثر در شکل                    

مدار هستاناد،               کارکنان دارای دلبستگی شغلی با ، افرادی هدف                                          

حال آن که افراد با سط  دلبستگی شغلی پایایان افارادی باا                                                     

ویژگی ترس شدید از شکست هستند. این متغیر یك ویاژگای                                                  

نسبتا  ثابت است که تحت تاثیر وضعیت موجود در محیط کاار                                                      

(. دلبستگی شغلی اشتیا  و نوع نگرش فرد باه                                          2گیرد )        قرار نمی        

کند. افراد با دلبستگی شغلی باا  احسااس                                        کار را منعکس می               

(.  نین افرادی به ندرت به                           9کنند که کارشان معنادار است )                              می  

ها بارای           رود سال         اندیشند و انت ار می                     انصراف از شغل خود می                    

ای است که فارد در                    ( و درجه        1سازمان متبوع خود کار کنند )                           

کند که نتیجه آن                   شناختی می           کار خود احساس یکپار گی روان                           

 (.    3باشد )        فرد می        9نفس     افزایش عزت          

باشاد:         از طرفی درگیر شدن در شغل دارای سه بعد می                                         

ال ( شور و حرارت در کار: سط  با یی از انر ی و تحمل روانی                                                          

فرد در هنگام کار و تمایل به صرف تالش در آن کار باا وجاود                                                       

سهتی،  ( وق  شدن: دلبستگی عمیق با یك کار و احسااس                                                  

اهمیت، جدیت و  الش در کار و ج( غر  شدن: تمرکز شدید و                                                      

اشتغال به یك کار با رضایت خاطر و احساس شادی در حایان                                                    

کار، به طوری که گذشت زمان برای فرد سریع بوده و جدا شدن                                                        

 (.    83گیرد )        او از کار به سهتی صورت می                         

دلبستگی شغلی با  یك ویژگی  اتا  مطلو  کارکاناان                                                

است. درواقع افراد دارای دلبستگی شغلی با  از شاغال خاود                                                     

دهند و نسبت باه                  رضایت دارند، روحیه م بتی در کار نشان می                                       

(. در       88کناناد )        سازمان و همکاران خود تعهد با یی ابراز می                                        

گایاری،         صورتی کاه کاارکاناان داراری اقاتادار تصامایام                                    

پذیری و سرعت عمل در کاار را داشاتاه بااشاناد،                                           مسئولیت       

(. در مقابل درگایاری                    85یابد )        دلبستگی شغلی آنها افزایش می                           

تواند احساس بیگانگی نسبت به اهداف شغالای،                                           شغلی پایین می             

خودبیگانگی در سازمان یا احساس جدایی بین زندگی فردی و                                                      

(. در ماجاماوع             9کاری را در کارکنان به دنبال داشته باشد )                                        

های مهتلفی از  این متاغایار                            پردازی        هر ند که تعاری  و مفهوم                       

ی تعاری  بر این نکته توافاق                              رسد همه         وجود دارد، اما به ن ر می                        

گاذاری         دارند که درگیری شغلی بیانگر سط  با یی از سرماایاه                                               

هاای       شهصی در و ای  کاری است. ارتباط این متغیر با باازده                                                 

ساباب       2وری     ، بهره      4سازمانی ن یر تر  خدمت، رضایت شغلی                                 

های فراوانی در خصو  پیشاایانادهاا و                                   شده است که پژوهش                

 (.  5پیامدهای آن انجام شود )                       

اگر ه شواهد حاکی از این است که دلبستگی شغالای،                                                 

متغیری است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده                                                        

کند کاه ایان              تر به ادبیات آن آشکار می                          است، اما نگاهی دقیق                   

(. مارور ادبایاات و                  2پدیده به طور کامل شناخته نشده است )                                   

دهد کاه          شده در خصو  این متغیر نشان می                               های انجام           پژوهش     

ها بر شناسایی و در  پیاشاایانادهاای                                  با وجود تمرکز پژوهش                   

های اندکی در مورد متغیرهای مارباوط                                    دلبستگی شغلی، بررسی                   

های باه دسات آماده نایاز                       به آن صورت گرفته است و یافته                            

( بیان       84و 9(. به عنوان م ال در برخی مطالعات )                                  2اند )       متناق       

عامل وضعیت تاهل و دلبستگی شغلی ارتباط معناداری وجاود                                                     

( این ارتباط معناادار                      4ی محقق و همکاران )                    ندارد اما در مطالعه                   

(   9عنوان شده است. هم نین در مطالعه سعید و هاماکااران )                                                

ی علمای وجاود               ارتباط معناداری بین دلبستگی شغلی و مرتبه                                        

ی خود این ارتباط را معنادار                               ( در مطالعه           2ندارد، اما میرهاشمی )                     

ی علمی با تار را                   گزارش کرده و دلبستگی شغلی افراد با مرتبه                                        

 بیشتر عنوان کرده است.                     

دهد کاه          های انجام شده نشان می                       در این راستا بررسی                   

به مقوله دلبستگی شغلی و عوامال ماوثار بار آن در گاروه                                                  

های پزشکی بسیار اند  توجه شده است. از سویی دیگار                                                   فوریت     

های پزشکی             کارکنانی که در اور انس پیش بیمارستانی و فوریت                                             

زا باه         کنند، عالوه بر تماس با سایر عوامل اساتارس                                        فعالیت می         

وضعیت بحرانای بایاماار،                         دلیل محدودیت وقت در انجام امور،                               

    انت ارات همراهان، عدم دسترسی به پزشك حین انجام و یفاه،                                                     

بینی        پیش     کفایتی از نجات جان بیمار و تعداد غیرقابل                                          ترس از بی         

های اعزامی بیشتر در معر  عوار  ناشی از                                          بیماران و ماموریت                 

( که این موضوع اهمیت بررسی مایازان                                  89گیرند )         کار قرار می           

دلبستگی شغلی که مستقیما  با خستگی و فرسودگی شغلای در                                                     

دهد. از این رو هدف                      باشد را در این کارکنان نشان می                                ارتباط می         

از انجام این پژوهش، تعیین میزان دلبستگی شغلی و عاوامال                                                      

های پزشکی بود تا با استناد باه                                 مرتبط با آن در کارکنان فوریت                            

1- Job Involvement 
2- Motivation 
3- Self  Esteem 

4- Job Satisfaction 
5- Productivity 
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ریزی بهتری جهت بهبود وضعیات کااری                                   نتای  آن بتوان برنامه                     

 های پزشکی انجام داد.                      کارکنان فوریت             

 

 روش کار       

باا      8931حاضر در ساال               2تحلیلی          –مطالعه مقطعی توصیفی                     

هاای       هدف بررسی میزان دلبستگی شغلی کاارکاناان فاوریات                                          

پزشکی استان کردستان و عوامل مرتبط با آن اناجاام گارفات.                                                     

های پزشکی اساتاان                   نفر از کارکنان فوریت                      943جامعه پژوهش             

کردستان بودند که به روش تمام سرشماری وارد مطالعه شدناد.                                                        

معیار های ورود به مطالعه شامل دارا بودن حداقل یاك ساال                                                      

های پزشکی             سابقه کار، دارا بودن حداقل مدر  کاردانی فوریت                                             

های       و اشتغال به مدت حداقل یك سال در یکی از مراکز فوریت                                                  

پزشکی استان و تمایل به شرکت در پژوهش بود. هاما انایان                                                  

 ناق  پرنمودن پرسشنامه، معیار خروج از مطالعه تعیین شد.                                                     

پس از تایید پژوهش توسط کمیته اخال  دانشگاه علوم                                                 

پزشاکای کاردساتاان باه شامااره کاد مصاوباه اخاال                                       

IR.MUK.REC.1397/65                           و  اخذ مجوز، با هامااهاناگای

های پزشکی استان کردستان اقدام به انجام                                          مدیران مرکز فوریت                 

هاای فاوریات             پژوهش شد. بعد از مراجعه ح وری به پاایاگااه                                       

پزشکی استان و پس از توضی  اهداف پژوهش و کسب رضایات                                                   

  923آگاهانه و اطمینان در حفط محرمانه بودن اطالعات، تعداد                                                     

 عدد پرسشنامه توزیع شد.                      

آوری اطالعات از پرسشنامه دلاباساتاگای                                   جهت جمع        

شناختی          آوری اطالعات جمعیت                   شغلی کانونگو و پرسشنامه جمع                           

 ساخته استفاده شد.                     محقق    

  83شامل        :         JIپرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو                                 -8

ماده )کامال  مهالفم، مهالفم، ن ری                                    2سوال با مقیاس لیکرت در                        

ندارم، موافقم، کامال  موافقم( می باشد. نامارات مارباوط باه                                                      

متغیر بود و کسب نماره باا تار باه                                 23تا      83پرسشنامه بین              

ی دلبستگی شغلی با تر باود. روایای و پاایاایای ایان                                                منزله     

پرسشنامه در ایران در مطالعات متعددی اناجاام شاده اسات.                                                    

  3093( ضریب پایایی پرسشنامه را                           84میرهاشمی و همکاران )                    

گزارش نموده اند. هم نین این پرسشنامه در مطالعه یااسار و                                                       

( نیز مجددا  به روش همسانی درونی مورد باررسای                                             9همکاران )         

به دست آمد. پایایی کالای                          3013قرار گرفت که آلفای کرونبا                             

پرسشنامه در این مطالعه نیز براساس ضریب آلفای کاروناباا ،                                                       

 محاسبه شد.              3093

  سا  ت ه:        شنا تی م ق              پرسشنامه اطالعات ج  یت                       - 

آوری اطاالعاات               نامه توسط محقاق بارای جاماع                         این پرسش        

شناختی ن یر سن، وضعیت تاهل، سط  تاحاصایاالت،                                           جمعیت     

 سابقه خدمت، محل خدمت، میزان درآمد تن یم شد.                                           

آوری شده از               در این مطالعه برای تحلیل اطالعات جمع                                    

استفاده شد. باا اساتافااده از                             STATAنرم افزار             85نسهه      

های آمار توصیفی برای متغیرهای کیفی جدول تاوزیاع                                                 شاخ     

فراوانی و برای متغیرهای کمی، میانگین باه هاماراه فااصالاه                                                     

های مطاالاعاه از                   برآورد شد. برای بررسی فرضیه                             32اطمینان         

والایاس و           -ویتنی، کروساکاال                -های ناپارامتری یو من                      آزمون     

  2ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. سط  معناداری برابر                                                     

 درصد درن ر گرفته شد.                    

   

 ها    یافته     
های پزشکی استان                   نفر از کارکنان فوریت                      923این مطالعه روی                

نفر به دلایال نااقا  پار کاردن                            83کردستان انجام شد که                     

پرسشنامه از مطالعه حذف شدند و تجریه و تحلیل آماری  در                                                       

 نفر انجام گرفت.                 943مجموع روی           

درصد از افاراد ماجارد و                        92بر اساس نتای  مطالعه،                        

  52-93درصد متاهل بودند. بیشتر افراد در رده سانای                                            25092

کاناناده در            درصد(. بیشتر افراد شارکات                         92011قرار داشتند )             

 (.  8سال داشتند )جدول شماره                          2مطالعه سابقه کار کمتر از                          
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6- Descriptive-analytical Cross-sectional 
7- Job Involvement Questionnaire-JIQ 

 شنا تی و شغلی : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای ج  یت8جدول 

 درصد تعداد شناختی و شغلی متغیرهای جمعیت

  

 سن

52-53 12 52 

93-52 855 92011 

92-98 32 51054 

<92 99 83011 

وضعیت 

 تاهل

 49092 828 مجرد

 25092 893 متاهل
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بر اساس نتای  مطلعه، میانگین دلبساتاگای شاغالای                                            

بود. بین متغیر دلبستگی شغلی با سط  تحصیالت                                             ±5012   3039

(. بایان        >3032Pو وضعیت تاهل رابطه معناداری یافت شاد )                                     

دلبستگی شغلی و عوامل دیگر هم ون سن، سابقاه خادمات،                                                 

وضعیت تاهل، محل خدمت و میزان درآمد ارتباط ماعانااداری                                                    

 (.  5یافت نشد )جدول شماره                    

سابقه 

 خدمت

>2 892 93098 

83-2 852 92092 

82-88 28 84034 

<82 83 2023 

محل 

 خدمت

 59054 93 سنندج

 85092 45 مریوان

 5022 3 شویشه

 3098 99 کامیاران

 82011 24 بیجار

 2 89 قروه

 9022 52 بانه

 8081 4 دهگالن

 81054 25 سقز

 8081 4 وینسار

 5034 83 دیواندره

سط  

 تحصیالت

 5032 9 دیپلم

 25092 891 فو  دیپلم

 49029 841 کارشناسی

 5032 9 ارشد و با تر

 درآمد
 2402 812 میلیون 902 - 5

 4202 822 میلیون 2 - 902

 های آماری و سطح م ناداری متغیرها شنا تی و شغلی، آزمون : متغیرهای ج  یت جدول 

 سط  معناداری* آزمون آماری میانگین وابستگی شغلی شناختی و شغلی متغیرهای جمعیت

  

 سن

52-53 3039 ± 9 

8019f= 3089P=  
93-52 3032 ± 501 

92-98 3032 ± 501 

<92 3033 ± 501 

وضعیت 

 تاهل

 5034 ± 3032 مجرد
5052f=  3039P= 

 5093 ± 3034 متاهل

  

سابقه 

 خدمت

>2 3032 ± 501 

 8059f= 3051P= 
83-2 3032 ± 501 

82-88 3039 ± 503 

<82 3038 ± 502 
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 گیری      ب   و نتیجه           

براساس نتای  مطالعه میزان دلبستگی شغالای در کاارکاناان                                                   

های پزشکی استان کردستان در سط  ماتاوساط قارار                                             فوریت     

ی یاسر سعید               داشت.  نتای  این بهش از مطالعه با نتای  مطالعه                                              

( که دلبستگی شغلی را در کارکنان پارساتااری                                         9و همکاران )           

بررسی کرده بودند، همهوانی داشت. هم انایان ضایاایای و                                                

( نیز دلبستگی شغلی معلمان را در سط  متاوساط                                           4همکاران )         

ارزیابی کرده بودند. در مطالعه ضیایی و همکاران باه حاقاو                                                        

پایین،  ندشغله بودن و جایگاه اجتماعی پایین به عنوان عوامل                                                           

اصلی کاهش دلبستگی شغلی اشاره شده است. اما زردشتیان و                                                      

( در مطالعه دیگر، دلبستگی شغلی معلمین تربیت                                             83همکاران )         

بدنی شهر همدان را در سط  با یی ارزیابی کرده بودند کاه باا                                                         

نتای  این تحقیق همسویی نداشت. در مطلعه حاضر از د یال                                                     

های پازشاکای             پایین بودن دلبستگی شغلی در کارکنان فوریت                                        

های کاری سنگین، میزان درآماد پاایایان،                                      توان به شیفت              می  

ای، وضعیت بحرانی بیماران و                              های جاده          اشتغال به کار در پایگاه                       

 استرس کاری با  اشاره کرد.                         

در این مطالعه بین سط  تحصیالت و دلبستگی شغلای                                              

( کاه      84ارتباط معنادار وجود داشت که با مطالعه میرهاشمی )                                                

بین مدر  تحصیلی و دلبستگی شغلی ارتباط معناداری یاافات                                                     

ی     نشد  همسویی نداشت. در این مطالعه بایاشاتاریان ناماره                                             

دلبستگی شغلی مربوط به کارکنان با مدر  تحصیلی دیپلم بود                                                        

و نمره دلبستگی شغلی با با رفتن مدر  تحصیلی کمتر شاده                                                     

توان پایین بودن سط  توقعات این                                  است. دلیل این موضوع را می                         

کارکنان عنوان کرد. از سویی دیگر با  رفتن سط  تحاصایاالت                                                     

شود که کارکنان خواستار دریافت مزایای بیشتری در                                                  باع  می       

محیط کار باشند که عدم تحقق این خواسته ساباب کااهاش                                                

رضایت شغلی شده  و به تبع آن دلبستگی شاغالای کااهاش                                               

 یابد.       می  

از ن ر محل خدمت، کمترین دلبستگی شغلی مارباوط                                             

های فوریت پزشکی شهر سنندج بود                                 به کارکنان شاغل در پایگاه                         

دهد افرادی که در مرکز استان مشغول به خادمات                                             که نشان می          

تری دارند. حجم کاری بیشتار و                               هستند، دلبستگی شغلی پایین                         

های مراکز اور انس سنندج که نتیاجاه                                    با  بودن تعداد ماموریت                      

باشد، احتما   دلایال                      آن خستگی و فرسودگی شغلی بیشتر می                                

باشد. هاما انایان                دلبستگی شغلی پایین در این کارکنان می                                    

های فوریت پزشکی شهری، دلبستگای                                 کارکنان شاغل در پایگاه                      

های فاوریات             شغلی بیشتری نسبت به کارکنان شاغل در پایگاه                                          

توان        ای داشتند که یکی از د یل این موضوع را می                                          پزشکی جاده          

هاای       هاا در پاایاگااه              این  نین بیان کرد که  بیشتر ماموریت                                   

باشاد کاه           های وخیم می             ای مربوط به تصادفات و وضعیت                             جاده    

این عامل نیز خود استرس شغلی در این افراد را با  می برد کاه                                                           

باشد. در سایر                 ی آن افزایش بار کاری و  استرس شغلی می                                       نتیجه     

مطالعات در رابطه با این متغیر موردی یافت نشد که پیشناهااد                                                         

 گردد مطالعات بعدی در این زمینه انجام گردد.                                            می  

در این پژوهش ارتباط معناداری بین متغایار سان و                                              

دلبستگی شغلی وجود نداشت که با نتای  برخی از ماطاالاعاات                                                     

( نیز فاقادان             84ی میر هاشمی )               (. مطالعه         4و 9باشد )        همسو می       

محل 

 خدمت

 501 ± 3039 سنندج

3023f= 3015P= 

 503 ± 3031 مریوان

 9032 ± 3038 شویشه

 5031 ± 3038 کامیاران

 5039 ± 3033 بیجار

 503 ± 3038 قروه

 503 ± 3038 بانه

 504 ± 3038 دهگالن

 503 ± 3032 سقز

 501 ± 309 وینسار

 509 ± 308 دیواندره

سط  

 تحصیالت

 509 ± 3039 دیپلم

9099f= 3033P=  
 9038 ± 3034 فو  دیپلم

 509 ± 3034 کارشناسی

 5051 ± 3052 ارشد و با تر

 درآمد
 501 ± 3034 میلیون 902 - 2

3081f= 3054P= 
902 - 2 3038 ± 501 

*درن ر گرفته شد. 3203سط  معناداری کمتر از      
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دهاد. هار  اناد               همبستگی بین سن و درگیری را  نشان مای                                   

کنند که افزایش سن توام با افزایاش                                    مطالعات مهتل  عنوان می                      

( و این عوامل خود                   89و 82باشد )        فرسودگی و خستگی شغلی می                       

شوند اما شواهدی از ارتابااط                             باع  کاهش دلبستگی شغلی می                         

 بین سن و دلبستگی شغلی موجود نیست.                                   

براساس نتای  مطالعه حاضر، بین وضعایات تااهال و                                             

دلبستگی شغلی ارتباط معنادار وجود دارد و میانگین دلبستگای                                                         

شغلی افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر است. د یل ایان                                                         

ساعته،          54های       توان ارا ه خدمت به صورت شیفت                              موضوع را می           

ای و سهت بودن شرایاط کاار                           های امداد جاده                خدمت در پایگاه              

عنوان کرد که انر ی  زم برای رسیدگی به خانواده را برای افراد                                                             

کند. از طرفی پایین بودن مایازان دریاافاتای                                         متاهل کمتر می             

های پزشکی باع  شده است که برخی کارکنان                                          کارکنان فوریت             

متاهل شاغل در این رشته به شغل دوم روی آورناد کاه خاود                                                    

عاملی برای کاهش دلبستگی شغلی در افراد متااهال در ایان                                                    

باشد. نتای  این بهش از مطالعه با تحقیق ضیایای و                                                  مطالعه می         

( همسویی نداشت. در مطالعه ضیایی، دلباساتاگای                                          4همکاران )         

شغلی معلمان متاهل به طور معناداری از معلمان مجرد باا تار                                                        

بود که محقق دلیل آن را در ن ر گرفتن شاغال باه عاناوان                                                  

ترین ابزار تامین معاش خانواده عنوان کرده است. هم نین                                                        مهم   

بهش خانواده و نقش همسر به عاناوان حاامای                                        ف ای آرامش          

تواند تا حد زیادی از استرس شغلی کاسته و دلبستگی شغلی                                                        می  

 را با  ببرد.            

بین سابقه کار و دلبستگی شغلی ارتباط معنادار وجاود                                                   

(   9ی یاسر سعایاد و هاماکااران )                         نداشت که با نتای  مطالعه                        

( همسو نباود. در                 84همسویی داشت اما با مطالعه میرهاشمی )                                    

مطالعه میرهاشمی عنوان شده است با توجه به این که افزایاش                                                        

سابقه کار همسو با افزایش سن است و بین سن و دلباساتاگای                                                    

شغلی ارتباط معنادار وجود دارد درنتیجه این ارتباط معنااداری                                                           

نیز قابل توجیه است. هم نین ارتباط معناداری بایان مایازان                                                      

تاوان        درآمد و دلبستگی شغلی وجود نداشت که علت آن را مای                                               

های پازشاکای             یکسان بودن حقو  دریافتی در کارکنان فوریت                                        

( نایاز ارتابااط              4عنوان کرد. در مطالعه ضیایی و همکااران )                                      

معناداری بین میزان درآمد و دلبستگی شغلی وجود نداشت کاه                                                       

ضیایی علت آن را شرایط شغلی و دریافتی حقو  یاکاساان در                                                    

 افراد با سط  تحصیالت متفاوت عنوان کرده است.                                            

های مطالعه حاضر، عادم باررسای                              یکی از محدودیت               

شناختی کارکنان در راباطاه باا                              های شهصیتی و روان                   ویژگی     

ی     ( در مطالعه           82باشد. حقیقی و همکاران )                         دلبستگی شغلی می               

خود عنوان کردند که دلبستاگای شاغالای ناوعای رویاکارد                                             

باشد و عوامل روانی ن یر عاطفه                                 شناختی نسبت به شغل می                       روان    

شود       روی دلبستگی شغلی م بت می باشد. بنابراین پیشنهاد می                                                  

شناختی بر دلبستگی شغلی                          در مطالعات بعدی تاثیر عوامل روان                                

مورد بررسی قرار بگیرد. در این مطالعه برای اولین بار در سطا                                                             

کشور، دلبستگی شغلی و عوامل موثر بار آن در کاارکاناان                                                  

شود این مطالعه در                     های پزشکی بررسی شد. پیشنهاد می                                فوریت     

سایر کارکنان شاغل در کادر پزشکی ن یر پرستاران، پزشکان و                                                         

پیراپزشکان انجام گردد. هم نین  کر این نکته ضروری اسات                                                      

کننده در این مطالعه مرد بودند و امکاان                                         که تمامی افراد شرکت                   

ی جنس و دلبستگی شغلی وجاود ناداشات کاه                                      بررسی رابطه           

بررسی ارتباط این دو متغیر در مطالعات آتی در سایر مشااغال                                                        

هاای ایان           توان از ماحادودیات                 شود. هم نین می                پیشنهاد می          

بررسی به انجام آن در سط  استان کردستان اشاره کارد کاه                                                     

شود کاه          گردد لذا پیشنهاد می                     پذیری آن می             باع  کاهش تعمیم               

هاا      های پزشکی سایر استاان                      این مطالعه در بین کارکنان فوریت                               

 هم انجام گردد.                

ی     های پزشکی به دلیل ماهیت حارفاه                              کارکنان فوریت              

باش بوده و در کمترین زمان بر                                خود باید همواره در حالت آماده                             

بالین بیمار حاضر شوند. کار کردن در محیطی پر از حاواد  و                                                        

های جسمی و روانی، تجربه مر  و آسیب شدید و محیط                                                  آسیب    

ثبات و مواجهه با خشونت باع  شده است که رشاتاه                                               کاری بی       

ترین مشاغل قرار بگیرد. با                             های پزشکی در فهرست سهت                        فوریت     

های پازشاکای             توجه به نتای  این مطالعه بیشتر کارکنان فوریت                                            

ترین د یل آن را                   دلبستگی شغلی کم و متوسط دارند که مهم                                    

های کاری سنگین، مایازان درآماد پاایایان،                                      توان شیفت           می  

پراسترس بودن شغل  و فرسودگی شغلی با  عنوان کرد. پاییان                                                       

بودن دلبستگی شغلی به معنای پایین بودن رضایات شاغالای،                                                   

پایین بودن نگرش م بت به شغل و پایین بودن تعهد نسبت باه                                                       

یاابای و          باشد. این وضعیت نایااز باه ریشاه                              کار و سازمان می               

ریزی دقیق از سوی مدیران مربوطه جهت ارتقاء و افزایش                                                      برنامه      

 دلبستگی شغلی دارد.                    

 

 تشکر و  دردانی              

 IR.MUK.REC.1397/65این مطالعه با کد مصوبه اخال                              

در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و                                                         

کمیته اخال  دانشگاه تصویب شده است. نویسندگان این مقالاه                                                       

از حمایت ها و همکاری معاونت تحقیقات و فنااوری دانشاگااه                                                        

علوم پزشکی کردستان و مدیران و کارکنان مارکاز حاواد  و                                                    

کننده در            های پزشکی استان کردستان و کارکنان شرکت                                        فوریت     

 این مطالعه، کمال تشکر را دارند.                               
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