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 رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و دلبستگی شغلی در پرستاران 

 های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکردبیمارستان

 

اسالمی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی،) فروزان علیدوستی

 ، بیمارستان هاجر شهرکردشهرکرد، ایران(

 falidoosti95@gmail.com :پست الکترونیک

 شهرکرداسالمی، شهرکرد(، دانشگاه آزاد  اسالمی، واحد )استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعظم علوی

 azam_alavi92@yahoo.com :پست الکترونیک

 

 چکیده

های توسعه ترین حوزهیکی از مهم عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیت خاصی است نقش مقدمه:

 ها دارد.پایدار در جوامع بشری حوزه بهداشت و درمان است که ارتباط مستقیمی با سالمت انسان

راک شده و ابعاد آن و دلبستگی شغلی در پرستاران تعیین رابطه میان میانگین نمره حمایت سازمانی اد هدف:

 های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد بوده است.بیمارستان

وری آپیمایشی کاربردی است. جهت جمع -های توصیفیروش تحقیق از نوع پژوهش روش اجرای تحقیق:

( و پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و 2113) اطالعات از پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آلن

های آموزشی وابسته نفر پرستاران بیمارستان 213( استفاده شده است. جامعه آماری، شامل 1331) کلیپاتریک

گیری نیز دست آمده و  روش نمونهبه دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد بوده که با فرمول کوکران به

با استفاده از  و تحلیل واریانست. جهت تحلیل اطالعات از ضریب همبستگی پیرسون، ای بوده استصادفی طبقه

 .است شده استفاده spss 19افزارنرم

به دست  22113دست آمده است و میانگین نمره دلبستگی شغلی به 12122میانگین نمره حمایت سازمانی  نتایج:

های شغلی میان تنشهمبستگی  ،(12311) ستگی شغلیو دلبحمایت سازمانی میان میانگین نمره همبستگی آمده 

میان همبستگی ( 12233) های شغلی و دلبستگی شغلیمیان ویژگی(، همبستگی 12331) و دلبستگی شغلی

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 12111در سطح معناداری ( 12133) های شغلی و دلبستگی شغلیفعالیت
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ی فضاد یجاانند با امیتوبیمارستان یت دموجوار و قتددی از انماان عنوبهن سرپرستاگیری: بحث و نتیجه

مانی زیش حمایت ساافزای ابرزم را مینه الن، زمازسااف هدابه ن کنارکاد عتماایش حس افزو امناسب ری کا

 ند.آورهم افره و افزایش دلبستگی شغلی کارکنان شدادراک 

 اران، دلبستگی شغلیحمایت سازمانی ادراک شده، پرست واژگان کلیدی:

 

 قدمهم

ترین منبع ترین دارایی سازمانی، مهمترین مزیت رقابتی و کمیابعنوان یکی از با ارزشامروزه منابع انسانی به

های نوآور و برای پاسخگویی های بکر و بینش( .جهت خلق ایده1آید)حساب میدر اقتصاد دانش محور به

یعنی  توان از مهمترین دارایی نامشهود می  دهدحیط کاری رخ میتحوالت وسیعی که در م تر به اثربخش

  (.2کارکنان توانمند استفاده نمود)

د. در ها تلقی میشوآنبه ن مازتعهد ساان میزن از کنارکاه ادراک هنددننشاه شدادراک مانی زحمایت سا

به ار دارد. مانی قرزتعهد سااز ی جتماعاله دمبامبنای نوعی تفسیر بر ه شدادراک مانی زحمایت سام ع مفهوـقوا

طریق از آن میبخشند تا ش گسترن مازساد را در خوی کوششهاو ها شتالن کنارکه کارت صوینا

 (.3کنند)د نصیب خورا مالی و فیزیکی ی هاداشپاو جتماعی ی اهاداشپا

وری ی و بهرهعنوان ارزش کلی مورد انتظار هر سازمان، شاخصی برای تعیین سطح بازدهدلبستگی شغلی به

ن عملکرد شغلی، و به تبع ها پایین بودن میزارود. در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی سازمانشمار میآن به

ناپذیری را به ترک خدمت کارکنان و به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است که صدمات جبران بعضاً آن

کننده آفرین و از عوامل تهدیداز کار را پرهزینه، مشکل گیرینمایند. مدیران و محققان، کنارهسازمان وارد می

 (.1دانند)کارائی سازمان می

در اقتصاد جدید که برای بسیج کامل منابع انسانی قوانین سازمانی  مخصوصاًتوان گفت دلبستگی شغلی می

ی شغلی هم بر توان گفت دلبستگطور کلی می(. به2وضع شده یک متغیر انگیزشی مورد عالقه سازمانی است)

عنوان کلیدی برای گشودن انگیزش گذارد .از دید سازمانی دلبستگی شغلی بهفرد و هم بر سازمان تاثیر می

کارمند و افزایش تولید محسوب شده است و از دید فردی کلیدی برای انگیزش عملکرد و رشد فردی و 

طور عمیق در ردن کارمندان بهشود. دلبستگی شغلی از طریق درگیر کرضایت در محل کار محسوب می

 کند. درکارشان و بامعنا ساختن تجربه کاری، در اثربخشی سازمانی، تولید و روحیه کارمندی کمک می
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رو هستند و کارکنان این ها و فشارهای زیادی روبههای کاری هرروز با چالشها و محیطعصری که سازمان

کنند، حمایت سازمانی شاید مرهم وپنجه نرم میکالت، دستکاری فراوانی را تحمل و با مش ها بارسازمان

(. حمایت سازمانی ادراک شده میزان اهمیتی است که سازمان برای 1ها و فشارها باشد)مناسبی برای این چالش

-زا و سخت به وی کمک میشود و درشرایط استرسهای فرد و سالمت جسمانی و روانی وی قائل میتالش

آورهای برابر اثر استرس اند دلبستگی شغلی کارکنان و حمایت سازمانی مانعی دران دادهها نشکند. پژوهش

باشند انرژی و تالش بیشتری شان دلبسته و متعهد میهایباشد کارکنانی که به مشاغل و سازمانفرد می شغلی بر

روانی  آسیب جسمی و کنند که منجربهکار می رعایت مسائل ایمنی در تر وظایف شغلی وصرف انجام دقیق

 (. 3شود. دلبستگی شغلی یک منبع مهم از رضایت شغلی و نیاز مهم در محیط شغلی است)کمتر می

که حمایت سازمانی ادراک شده، نتیجه نوع رابطه بین پرستاران و بیمارستان است. مبنای این از آنجائی

گیرد، ریشه دارد. طبق تئوری مبادله اجتماعی یبین پرستاران و بیمارستان صورت م ی کهرابطه در انواع تعامالت

شود. از طرف معموال فراتر از مبادله اقتصادی بوده و شامل تعامالت اجتماعی نیز می ای بین دوارتباط مبادله

دیدگاه پژوهشگران سازمانی، ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از منابعی مانند پول، خدمات و اطالعات 

گیرد. در طول زمان بلکه منابع شخصی و احساسی مانند تأیید، احترام و حمایت را نیز دربر میگیرد، نشأت نمی

کند. دهد در کارکنان احساس الزام جبران این حمایت را ایجاد میمیزان حمایتی که سازمان از خود نشان می

رود که تمال بیشتری میکنند، احاین اساس، پرستارانی که سطح باالیی از حمایت سازمانی را درک می بر

های مثبت و رفتارهای کاری دلخواه، جبران کنند. از سوئی دیگر سالمت از حقوق حمایت سازمان را با نگرش

آید. طبق قانون اساسی سازمان جهانی بهداشت، سالمت فقط به حساب میناپذیر هر انسانی بهاصلی و تبعیض

کامل از سالمت جسم، روان و رفاه اجتماعی است. در ظرف  معنی بیمار نبودن نیست، بلکه شامل برخورداری

های اخیر، بعد روحانی )معنوی( سالمت هم به تعریف مزبور اضافه شده است. درک دنیا از سالمت و نیز سال

دهد که این امر لزوم توجه به تالش جهانی برای تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت، سیر تکامل خود را ادامه می

ها بایستی به همین دلیل پرستاران در بخش خدمات درمانی و شاغل در بیمارستان(. 3نمایاند)شتر میسالمت را بی

از حمایت سازمانی مناسبی در محیط کار خود برخوردار باشند تا بتوانند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند در 

-ارد خواهد شد بیماران ناراضی نیز میهای بسیاری که بر پیکره سازمان وصورت عالوه بر ضرر و زیانغیر این

عنوان منبع منفی تبلیغات برای آن بیمارستان تلقی گردد و اعتبار مراکز خدمات درمانی را نیز از بین توانند به

در اغلب تحقیقات پیشین تأثیر و رابطه حمایت سازمانی بر عملکرد شغلی سنجیده شده است و کمتر ببرد. 
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زمانی بر دلبستگی شغلی پرداخته شده است به همین دلیل یک خالء تئوریک در پژوهشی به بررسی حمایت سا

شود که در این پژوهش سعی شده است به آن پرداخته شود. لذا با توجه به مطالب مطرح این بخش احساس می

ر شده مسأله اصلی در این تحقیق عبارت است از اینکه رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و دلبستگی شغلی د

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد چگونه است؟ و آیا میان کادر پرستاران بیمارستان

ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود دارد؟ امید است با پاسخ به این سؤال و با توجه به نتایج پژوهش و ارائه 

کادر  ندان در راستای بهبود عملکرد و اثربخشیپیشنهادات کاربردی در جهت تقویت روحیه و دلبستگی کارم

 های آموزشی گامی مثبت بردارد.پرستاری بیمارستان

 

 بررسیروش  -1

گردد. با توجه به نحوه گردآوری داده، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می

های گوناگون شود. از میان روشیبندی مهای توصیفی )غیرآزمایشی( طبقهاین تحقیق در زمره پژوهش

 پیمایشی است. -های توصیفیهای توصیفی، روش انجام این تحقیق، از نوع پژوهشپژوهش

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر جامعه آماری پژوهش حاضر، کادر پرستاران بیمارستان

-هگیری بدست آمد. روش نمونهنفر به 213باشند با کمک فرمول کوکران تعداد دقیق نمونه شهرکرد( می

 1صورت تصادفی طبقاتی بوده است. برای سنجش حمایت سازمانی ادراک شده از پرسشنامه استاندارد آلن

سوال استفاده شده  13های سازمانی و تعداد های شغلی، فعالیتهای شغلی، تنشبا سه بعد ویژگی (2113)

امتیازبندی شده است. برای  3و حداکثر امتیاز  1اقل امتیاز ای لیکرت حددرجه 3است. و براساس طیف 

سوال، استفاده  21( با 1331) 2سنجش متغیر وابسته دلبستگی شغلی از پرسشنامه استاندارد ادواردز و کلیپاتریک

آوری اطالعات امتیاز بندی شده است. جهت جمع 1تا  1درجه ای لیکرت از  1شده است و براساس طیف 

-دهندگان و اخذ رضایت قبل از تکمیل پرسشنامه اقدام به جمعسازی اهداف پژوهش به پاسخافمحقق با شف

( و 3دست آمده است)به31/1آوری اطالعات نموده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حمایت سازمانی 

دست آمده به 32/1(. و ضریب آلفای کرونباخ دلبستگی شغلی 3محاسبه شده است) 1233مقدار روایی سازه 

(. برای تحلیل استنباطی متغیرها باتوجه به نتایج 11محاسبه شده است) 1232( همچنین روایی سازه آن 3است)

                                                             
1 Allen 
2 Edwards and clapatrick 
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تک  t آزمون نرمال بودن و یا غیرنرمال بودن متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون و یا اسپیرمن و همچنین 

 استفاده شده است. 13نسخه  spssارافزبا استفاده از نرم نمونه، تی مستقل و تحلیل واریانس

 

 هایافته -2

برای تحلیل استنباطی متغیرها با توجه به نتایج نرمال بودن و یا غیرنرمال بودن متغیرها، از ضریب همبستگی 

 13نسخه  spssافزاربا استفاده از نرم تک نمونه، تی مستقل و تحلیل واریانسt آزمون پیرسون و همچنین 

 استفاده شده است.

نفر از افراد  31اند و  دهندگان زن بوده درصد پاسخ 11های دموگرافیک مشخص شد که در بررسی ویژگی

درصد از حجم نمونه را  22دهندگان که نفر از پاسخ 13اندو سال قرار داشته 32-12دهنده در بازه ی سنی پاسخ

 اند.سال بوده 12-22ی خدمت بین اند دارای سابقهشامل شده

های آموزشی وابسته به ی بین حمایت سازمانی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستانی رابطهدر بررس

دست هب 311/1بوده و مقدار همبستگی نیز  (=12111pدانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، سطح معناداری )

های اران بیمارستاندهد میان میانگین نمره حمایت سازمانی و دلبستگی شغلی در پرستآمده است که نشان می

 (.1 آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، رابطه معناداری وجود دارد)جدول

های آموزشی وابسته به های شغلی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستانی بین تنشدر بررسی رابطه

دست هب 331/1دار همبستگی نیز بوده و مق =p)12111( دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، سطح معناداری

های های شغلی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستاندهد میان میانگین نمره تنشآمده است که نشان می

 (.2)جدول  آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، رابطه معناداری وجود دارد

های آموزشی وابسته به لی در پرستاران بیمارستانهای شغلی و دلبستگی شغی بین ویژگیدر بررسی رابطه

دست آمده هب 233/1و مقدار همبستگی نیز  =p)12111(دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، سطح معناداری 

های های شغلی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستاندهد میان میانگین نمره ویژگیاست که نشان می

 (.3)جدول  علوم پزشکی شهر شهرکرد، رابطه معناداری وجود داردآموزشی وابسته به دانشگاه 

های آموزشی وابسته و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستان سازمانیهای ی بین فعالیتدر بررسی رابطه

-هب 133/1بوده و مقدار همبستگی نیز  12/1به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، سطح معناداری کمتر از 
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و دلبستگی شغلی در پرستاران  سازمانیهای دهد میان میانگین نمره فعالیتاست که نشان میدست آمده 

 (.1 )جدول های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد، رابطه معناداری وجود داردبیمارستان

 

 بحث  -3

ن داد به نشادار بطه مثبت معنیرا پرستارانلبستگی شغلی حمایت سازمانی ادراک شده و دتحقیق بین ی هایافته

ب در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه مطلوو مناسب و حمایت سازمانی یط مناسب اشرد یجاایگر با رت دعبا

پرستاران افزایش پیدا خواهد کرد نتایج این تحقیق با نتایج لبستگی شغلی علوم پزشکی شهر شهرکرد، د

( که در پژوهش خود عنوان کرد بین حمایت سازمانی ادراک شده 1332زاده قریه علی)محققانی همچون زکی

-با درگیری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ارتباط معناداری وجود دارد همراستا می

های سازمانی با های شغلی و فعالیتهای شغلی، تنشها نشان داد که بین سه مولفه ویژگی. همچنین یافتهباشد

( همچنین با نتایج محققانی 3باشد )همراستا میری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد درگی

در  پرستار 32باشد. ایزنبرگ  و همکاران طی تحقیقی بر ( همراستا می2111) همچون ایزنبرگ و همکاران

به معناداری حمایت سازمانی و کانادا به بررسی حمایت سازمانی و بهبود عملکرد شغلی پرداختند که آنان نیز 

باشد آن نیز در ( می1333) (. از دیگر نتایج همراستایی با نتایج تحقیق نصیری11عملکرد شغلی دست یافتند)

پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی در اداره تحقیق خود نشان داد که و بین میزان حمایت سازمانی و مسئولیت

 (.11دار وجود دارد)کل شهرداری همدان، رابطه مثبت و معنا

های آموزشی های شغلی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستانهمچنین نتایج تحقیق نشان داد بین تنش

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد که این نتیجه با نتایج محققانی 

های مدیر و کارمند شرکت 211قیق خود بر ( متناقض است جمال در تح1331های جمال )همچون یافته

کانادایی به این نتیجه دست یافت که بین استرس شغلی و دلبستگی شغلی ارتباط معناداری وجود ندارد. شاید 

های مورد مطالعه و ها و تفاوت در جامعهدلیل تناقض نتایج این پژوهش با نتایج آنان به دلیل نوع سازمان

 (.12باشد )اهای شغلی مختص به خود را دارد، میهمچنین هر سازمانی فشارز

های  های شغلی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستانهمچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد که این نتیجه با نتایج 

های ها در تحقیق خود تحت عنوان ویژگیباشد آن( همراستا می1332) درستیزاده و محققانی همچون بیک
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های شغل کارکنان و دلبستگی شغلی آنان در بنیاد بین ویژگیشغلی و دلبستگی شغلی کارکنان نشان دادند که 

مادزاده و همچنین با نتایج ع .(12داری وجود دارد)شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی رابطه معنی

های شغلی و باشد آنان نیز در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه بین ویژگی( همراستا می1333) همکاران

های شغلی و بین ویژگیهای دانشگاه اصفهان نشان دادند که دلبستگی شغلی کارکنان کتابخانه هوش عاطفی با

 (.13)ود داردی معناداری وجهوش عاطفی با دلبستگی شغلی کارکنان رابطه

های های سازمانی و دلبستگی شغلی در پرستاران بیمارستانهمچنین نتایج تحقیق نشان داد بین فعالیت

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد که این نتیجه با نتایج 

شد آنان نیز در تحقیق خود تحت عنوان رابطة با( همراستا می1331) پورنژاد و مرادیمحققانی همچون حیدری

دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی با جو سازمانی مدارس متوسطه شهر اهواز به این نتیجه رسیدند که بین 

 (.11دار وجود دارد)دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس متوسطه رابطه مثبت معنی

شده توسط پرستاران ، تاثیر مستقیمی بر بروز دلبستگی شغلی داشته باشد.   رسد که حمایت ادراک نظر میبه

باشد.  جا منظور از حمایت سازمان از کارکنان، توجه سازمان به رشد، رفاه و آسایش آنان میدر این

به   کنند، طور عادالنه جبران میهایی هستند که خدمات کارکنان خود را به های حمایتگر سازمان سازمان

(. به این ترتیب اگر به کار کردن در یک 11نمایند) ها توجه دارند و به کارکنان خود افتخار می یازهای آنن

 های حمایتگر بسیار کمتر است. گذاری در سازمان گذاری نگاه کنیم، خطر سرمایه عنوان یک سرمایهسازمان به

اند، احتمال کمتری برای را دریافت کردههای سازمانی در مجموع برای پرستارانی که میزان زیادی از حمایت

-(. همچنین امکان دارد پرستارانی که حمایت13ترک سازمان یا جستجو برای مشاغل جایگزین وجود دارد)

در آن مراکز را داشته ها توسط ادامه همکاری کنند، تمایل به جبران آن حمایتهای سازمانی را دریافت می

 (.13باشند)

 

 گیرینتیجه

های پرستاران فراهم شود، منظور افزایش مهارتهای رشد و پیشرفت بهکه فرصتگفت تا زمانی توانمی

هایشان به مراکز درمانی را افزایش دهند که در نهایت این مسئله به افزایش توانند توجه و کمکپرستاران می

 هاپاداش ارایه برای ساعدم و مناسب هایشود. فرصتامنیت شغلی و در نهایت دلبستگی شغلی آنها منجر می

 مهم منظور به سازمان شود. تمایالتمی شده ادراک سازمانی حمایت نسبت به پرستاران مثبت ارزیابی موجب
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 آموزش افزایش. خواهد داشت قوی رابطه شده ادراک سازمانی باحمایت اعضایش شغلی دادن آینده جلوه

 ارتقای باعث شغل، و نقش ایفای در آنان عمل ادیآز بهبود  سازمانی حمایت سنجش و پرستاران و بررسی

سازی کنند های شغلی تمهیداتی را پیادهریزی. بهتر است مسئوالن در راستای برنامهشودمی سازمانی حمایت

که در انتهای روز و شیفت کاری پرستاران دچار خستگی مفرط نباشند تا بتوانند عالوه بر کسب انگیزه 

رسانی شروع نمایند. استخدام پرسنل بیشتری از پرستاران و سرزندگی برای خدمتروزهای آتی خود را با 

تواند در این راستا مفید باشد. وظایف پرستاران به خوبی برای آنان تشریح استفاده از ساعات شیفت کمتر می

ه شود تا پرستاران های توجیهی استفاده نمایند. تمهیداتی پیادشود در این راستا بهتر است که مسئوالن از کالس

برگزاری جلساتی که پرستاران هایشان در ارائه خدمات خود استفاده نمایند. ها و تواناییبتوانند از تمامی مهارت

ها بکاهد، با آسودگی خاطر صحبت هایی که ممکن است از کار آن ها و اضطراب و ترسبتوانند از نگرانی

تراک بگذارند و از تجربیات یکدیگر بهره ببرند و روحیه گروهی کنند و نقطه نظرات خود را با یکدیگر به اش

 و همدلی در بین آنان افزایش پیدا کند.

 

 های تحقیقمحدودیت

دهندگان مورد پژوهش، هنگام تحقیق حاضر مقطعی بودن پژوهش، همچنین وضعیت روانی وعاطفی پاسخ  در

 ان تاثیرگذار باشد.دقت پاسخگویی آن صحت و پاسخگویی به سواالت ممکن است در

های این تحقیق خالء تحقیقی با همین عنوان بوده است که رابطه همچنین یکی از از مهمترین محدودیت

میان حمایت سازمانی و دلبستگی شغلی را بسنجد به همین دلیل محقق در مقایسه موردی نتایج پژوهش با 

 تحقیقات پیشین اندکی مشکل نمود.

 

 تقدیر و تشکر:

له از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه  آزاد اسالمی  شهرکرد جهت تصویب طرح پژوهشی وسیبدین

مایه و تجارب ارزشمند خود را در اختیار ما قرار همچنین از کلیه پرستاران که وقت گران مصوب حاضر و

 آید.عمل میدادند، صمیمانه تشکر و قدردانی به
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 همبستگی میان حمایت سازمانی و دلبستگی شغلی -1جدول 

  
 دلبستگی شغلی حمایت سازمانی

 حمایت سازمانی
 12311 1 ضریب همبستگی پیرسون

 1211  مقدار معناداری

 

 های شغلی و دلبستگی شغلیهمبستگی میان تنش -2جدول 

  
 دلبستگی شغلی های شغلیتنش

 های شغلیتنش
 12331 1 نضریب همبستگی پیرسو

 1211  مقدار معناداری

 

 های شغلی و دلبستگی شغلیهمبستگی میان ویژگی -3جدول 

  
 دلبستگی شغلی های شغلیویژگی

 های شغلیویژگی
 12233 1 ضریب همبستگی پیرسون

 1211 - مقدار معناداری

 

 های سازمانی و دلبستگی شغلیهمبستگی میان فعالیت -4جدول

  
 دلبستگی شغلی مانیفعالیت های ساز

 های سازمانیفعالیت
 12133 1 ضریب همبستگی پیرسون

 1211 - مقدار معناداری
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