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  چكيده
ثر بر مؤل عوامل ين دليهم كنند. به يفا ميها ا مارستانيدر ب ين نقش را در ارائه خدمات بهداشتيتر ن و مهميتر يپرستاران اصل :زمينه
و  يجانيبر اساس هوش ه يت شغليرضا ينيب شيمطالعه پن يمطالعه هستند. هدف ا يمهم برا يپرستاران همواره موضوع يت شغليرضا

  بوشهر بود. يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يمارستان آموزشيت پرستاران شاغل در بيصالح
انتخاب  يروش سرشمار بوشهر به يدانشگاه علوم پزشك يمارستان اصليپرستار شاغل در ب 132، ين مطالعه مقطعيدر ا :ها مواد و روش
ت ياس رضاينگ، مقياشريبريس يجانياس هوش هيا شامل مقيروا و پا يا ها از مجموعه داده يآور لعه قرار گرفتند. جهت جمعو مورد مطا

ب يو ضر گام به گام يخط ونيرگرس يكمك روش آمار ج بهيت پرستاران استفاده شد. نتاياس سنجش صالحي) و مقيآ يد ي(ج يشغل
  .ل قرار گرفتنديرسون مورد تحليپ يهمبستگ
را  يت شغليتوانند رضا يم يجانيهوش ه ياجتماع يها و مهارت ينشان داد كه ابعاد همدل يخط ونيل رگرسيج تحلينتا :ها يافته

رابطه  يت شغليو رضا يجانين هوش هيرا نداشتند. ب يت شغليرضا ينيب شيت قدرت پيك از ابعاد صالحي چياما ه ،ندينما ينيب شيپ
  نداشت. يت شغليبا رضا يدار يت رابطه معنياما صالحدار وجود داشت  يمثبت و معن

پرستاران  يت شغليرضا يبرا ين مناسبيب شيعامل پ يجانيهوش ه ياجتماع يها و مهارت يج نشان داد كه ابعاد همدلينتا :گيري نتيجه
  د.ينما ينيب شيرا پ يت شغليتواند رضا يت نميهستند اما صالح
  ، پرستاريت شغليرضا ت،ي، صالحيجانيهوش ه :واژگان كليدي
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  مقدمه
ا، ه مارستانير بياسترس نظ پر يكار يها طيدر مح

ماران را با يران و كاركنان در تالشند تا مراقبت از بيمد
). از آنجا كه پرستاران 1ت باال ارائه دهند (يفيك

ن نقش را در ارائه خدمات يتر ن و مهميتر ياصل
كنند، عوامل  يفا ميها ا مارستانيدر ب يدرمان - يبهداشت

ت يفيم بر كير مستقيثأپرستاران ت يت شغليثر بر رضاؤم
 يل همواره موضوعين دليهم ها دارند و به ارائه مراقبت

  ).2( ستبوده ا يبررس يو مهم برا ياتيح
از پرستاران از  ياديدر حال حاضر خروج تعداد ز

ل شده است. يتبد يك معضل جهانين حرفه به يا
 يت شغليست كه عدم رضاها نشان داده ا يبررس

 يثر در ترك شغل پرستارؤن عوامل ميتر از مهم يكي
ك سوم پرستاران يكه حدود  يا است به گونه

ل يكا تمايك پنجم پرستاران آمريش از يانگلستان و ب
 يگيرزابي). مطالعه م3اند ( داشته را ن حرفهيبه ترك ا

)Mirzabeigi (يشغل يتيزان نارضايز ميو همكاران ن 
درصد نشان داده  64ران را در حدود ياران اپرست

   ).4است (
 يت شغليثر بر عدم رضاؤدر ارتباط با عوامل م

و  ي، عوامل درونيپرستاران، عالوه بر عوامل خارج
رگذار در يثأز از عوامل مهم و تين يشخص يها ييتوانا

ن با توجه به ين بيشوند. در ا ينه محسوب مين زميا
از به ارائه يو ن يتارپرس يف و عاطفيت لطيماه

كه  يشخص يها ييت، از جمله توانايفيبا ك يها مراقبت
پرستاران مورد توجه  يت شغليرضا يابيدر ارز يستيبا

  ت آنان است.يو صالح يجانيرد مفهوم هوش هيقرار گ
ت خدمات از جمله يفيت و كي، خالقيكار گروه

 يجانير هوش هيثأهستند كه احتماال تحت ت ييرفتارها
ن بار ياول يبرا يجاني). اصطالح هوش ه5دارند ( رقرا

ر و يما يها شناس به نام توسط دو روان 1990در دهه 

كه از  يمطرح شد. آنان معتقد بودند كه كسان يسالو
توانند عواطف خود و  يبرخوردارند م يجانيهوش ه

 يت و منفبمث يامدهاين پيگران را كنترل كرده بيد
 يبرا ياطالعات عاطف ز قائل شوند و ازيعواطف تما

  ). 6( استفاده كنند يند تفكر و اقدامات شخصيفرا
 يجانيو همكاران معتقدند كه هوش ه) Prati( يپرات

مرتبط با  يندهايبرآبا بلكه  يشغل ينه تنها با رفتارها
   ).7ز مرتبط است (ين يت شغلير رضايكار نظ
از  يبيت تركيمعتقد است كه صالح )Tzeng( تزنگ
ر و خلق روابط يل، تفسيكه شامل تحلاست ه توانايي

  ).8( شود يم ين فرديب
دهد كه تاكنون در  يق نشان مينه تحقيشيبر پ يمرور

ن يانجام شده در داخل و خارج كشور ا يها پژوهش
اند. در  قرار نگرفته ير با هم مورد بررسيسه متغ
و ) Augusto Landa(الندا اگستو كه  يا مطالعه

، استرس يجانيد رابطه هوش ههمكاران انجام دادن
قرار  يپرستاران مورد بررس يو سالمت عموم يشغل

ا و بر يدر اسپان يمارستانين مطالعه كه در بيگرفت. در ا
ر يثأدهنده ت ج نشانيپرستار انجام شد نتا 180 يرو

پرستاران و  يبر استرس شغل يجانيمثبت هوش ه
  ).9آنان بود ( يسالمت عموم

و همكاران ) Guleryuz(وز يگولرگر، يد يا در مطالعه
 يت شغليرا در ارتباط با رضا يجانيمفهوم هوش ه

ه يدر ترك يمارستان آموزشيك بيپرستار شاغل در  550
ج نشان داد كه هوش يقرار دادند. نتا يمورد بررس

 يت شغليبا رضا يدار يطور مثبت و معن به يجانيه
) Utriainen(نن يايوتري). 10دارد ( يپرستاران همبستگ

ثر بر ؤخود عوامل م يز در مطالعه مرورين همكارانو 
ن ينمودند. در ا يدر پرستاران را بررس يت شغليرضا

 يت شغليثر بر رضاؤمطالعه، دو عامل مهم و م
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و مراقبت از  ين فرديپرستاران، عبارت بودند از روابط ب
ن دو عامل در ين است كه ايماران. نكته قابل توجه ايب

ت يو صالح يجانيبا هوش ه يتنگاتنگ ك ويرابطه نزد
ز يو همكاران ن) Nehrir(ر ي). نحر11پرستاران هستند (

 يو تعهد سازمان يت شغلين رضايرابطه ب يبا بررس
ن يها، نشان دادند كه ب مارستانيپرستاران شاغل در ب

در پرستاران ارتباط  يو تعهد سازمان يت شغليرضا
  ).12وجود دارد ( يدار يمعن

 يرسد اجرا ينظر م كه گفته شد، به يبه مطالببا توجه 
منظور درك بهتر روابط  تر به قيشتر و عميمطالعات ب

ت ي، رضايجانيهمچون هوش ه يمهم يرهاين متغيب
انداز  تواند چشم يت پرستاران ميو صالح يشغل

رها ين متغين ايروابط ب ياز چگونگ يتر شفاف
 يتيرضااز آنها در جهت كاهش نا يريگ منظور بهره به

ت ارائه يفيت باالتر بردن كيپرستاران و در نها يشغل
بشر  يشگياز و ضرورت هميكه ن يخدمات مراقبت
ار مهم يقت، موضوع بسيد. در حقياست ارائه نما

 يماران، ضرورت مطالعه عوامليت مراقبت از بيفيك
مرتبط  يرهايگر متغيپرستاران و د يت شغليچون رضا

ن ياست كه در ا ين در حالياد. ينما يه ميبا آن را توج
ن يل اين دليهم نه خالء اطالعات محسوس است. بهيزم

بر اساس  يت شغليرضا ينيب شيپژوهش با هدف پ
ت پرستاران شاغل در يو صالح يجانيهوش ه

بوشهر  يدانشگاه علوم پزشك يمارستان آموزشيب
  د.يو اجرا گرد يطراح

  

  ها مواد و روش
 يمقطع يبا طراح ين مطالعه از نوع مطالعات كميا

بود. جامعه آماري و نمونه تحقيق متشكل از كليه 
دانشگاه علوم  يمارستان اصليپرستاران شاغل در ب

گيري از  و روش نمونه 1390بوشهر در سال  يپزشك

پرستار  132ن اساس تعداد يبود. بر ا ينوع سرشمار
ت و ياهم ،در مطالعه شركت كردند. در دسترس بودن

ل يند، دلك يفا ميا يدرمان - يكز آموزشن مريكه ا ينقش
ار ورود يط پژوهش بود. معيعنوان مح انتخاب آن به

مارستان يعنوان پرستار در ب كار به هها اشتغال ب نمونه
ار يمع ول به مشاركت در طرح يمورد مطالعه و تما

  . بود ل به ادامه مشاركت در طرحيعدم تمانيز خروج 
سه پرسشنامه استفاده ها از  داده يآور منظور جمع به

 يت شغليد كه عبارت بودند از پرسشنامه رضايگرد
 2كنياشريبريس يجاني، پرسشنامه هوش ه1يآ يد يج

ن ييمنظور تع . به3ت پرستارانياس سنجش صالحيو مق
 ييها، شاخص روا پرسشنامه ييايمحتوا و پا ييروا

 72/0و  75/0ب يترت كرونباخ به يزان آلفايمحتوا و م
 يبرا 65/0و  81/0، يت شغليشنامه رضاپرس يبرا

اس يمق يبرا 86/0و  83/0و  يجانيپرسشنامه هوش ه
دست آمد كه نشان  هت پرستاران بيسنجش صالح

  مناسب هر سه ابزار بود. ييايو پا ييدهنده روا
ت از يرضا ،در پنج حوزه يت شغليپرسشنامه رضا
كند كه شامل نوع كار، حقوق،  يم يابيشغل را ارز

باشد.  يو همكاران م يارتقاء، سرپرست يها فرصت
از صفات و  يها فهرست ن حوزهيك از ايهر  يبرا

 ييعبارات كوتاه وجود دارد. پاسخ دهنده راهنما
ا عبارات با توجه به يها  ك از واژهيا هر يگردد كه آ يم

 يخوان از شغل كه مدنظر اوست هم يا ژهيو يها جنبه
 216رسشنامه صفر تا ن پير؟ دامنه نمرات ايا خيدارد 

  ). 13است (
ز در قالب ينگ نياشريبريس يجانيآزمون هوش ه

 ييم شده است. روايكرت تنظيل يا نهياس پنج گزيمق
ان يهاشم ين آزمون در مطالعه بنيا

                                                 
1 Job Description Inventory 
2 Cyberia Shrink Emotinal Intelligence Questionnaire 
3 Nurse Competence Scale 
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)Banihashemian (آن  ييايو همكاران مناسب و پا
ن آزمون ياالت اؤ). س14گزارش شده است ( 85/0

است كه نمره  يجانيهوش همربوط به ابعاد مختلف 
ن ابعاد عبارتند از يگردد. ا يك جداگانه محاسبه ميهر 

و  ي، همدليختگي، خودانگيمي، خودتنظيخودآگاه
شش نمره جداگانه  ي. هر آزمودنياجتماع يها مهارت

ك نمره يكند كه پنج نمره مربوط به ابعاد و  يافت ميدر
مه ن پرسشنايباشد. دامنه نمرات ا يز نمره كل مين

 ياالت چنانچه آزمودنؤس ياست. در برخ 165-33
نه يك و چنانچه گزينه اول را انتخاب كند نمره يگز

در  .رد و بر عكسيگ يپنج را انتخاب كند نمره پنج م
  ). 15( ن روند معكوس استيها ا نهيگز يبرخ
ه بنر و يت پرستاران بر اساس نظرياس صالحيمق
 يان طراحو همكار) Meretoja(له مرتوجا يوس هب
و ) Bahreini( ينيران توسط بحري) و در ا16(

). 18 و 17كار گرفته شده است ( ههمكاران ترجمه و ب
ه است يگو 44 ياس داراين مقيشده ا يابيفرم هنجار

ها  طهين حياند. ا شده يطه سازماندهيكه در شش ح
طه ي)، حگويه 4مار (يطه كمك به بيعبارتند از ح

طه اقدامات ي)، حيهگو 10( ييآموزش و راهنما
 5( يتيريمد يها ييطه تواناي)، حگويه 5( يصيتشخ
طه ي) و حگويه 6( يطه اقدامات درماني)، حگويه
). ابزار فوق گويه 14( يو سازمان يف شغليوظا
ن ياجرا شود. در ا يابيروش خود ارز تواند به يم

ها كه در  هيك از گويدر مقابل هر  يصورت آزمودن
هستند، به خود  يتلف پرستارمخ يها قت مهارتيحق
تواند حداقل صفر  ياز مين امتيدهد. ا ياز (نمره) ميامت
ت پرستار در مورد آن مهارت) و يعدم صالح يمعنا (به
 يابيفرد ارز يمند بهره يمعنا ا حداكثر صد باشد كه بهي

ت ممكن در مورد آن ين صالحيشتريشونده از ب
  مهارت است.

با مراجعه حضوري به مطالعه محقق  يمنظور اجرا به
ها را در اختيار پرستاران قرار داد  مارستان، پرسشنامهيب

الزم از آنان  يها و با ارائه توضيحات و آموزش
خواست نسبت به تكميل آنها اقدام نمايند. نحوه 

  بود.  يفا و انفراديصورت خود ا ها به ل پرسشنامهيتكم
در  ينامه كتب تيت اخالق پژوهش، رضايمنظور رعا به
ها قرار گرفت و در آن بر محرمانه بودن  ار نمونهياخت

، و مشاركت آگاهانه و ياطالعات، حفظ ناشناس
 1ها  داده يآور جمعدر اين مطالعه د شد. يكأداوطلبانه ت

  د.يطول انجام ماه به
 يافزار آمار ها، از نرم جهت تجزيه و تحليل داده

SPSS )SPSS Inc، Chicago، Il،USA (15 ويرايش 
 يشامل فراوان يفيآمار توصمنظور از  استفاده شد. بدين
ار و آمار ي، ميانگين و انحراف معيو درصد فراوان

ب همبستگي پيرسون و رگرسيون ياستنباطي شامل ضر
و قدرت  يگام به گام جهت آزمون همبستگ يخط
سطح در اين مطالعه . گرديدرها استفاده يمتغ ينيب شيپ

 د.يگرد نييتع )>α 05/0( يدار يمعن

  

  ها يافته
 132ن پرستاران، يع شده بيپرسشنامه توز 150از 

ل كرده و يها را تكم ) پرسشنامهدرصد 80پرستار (
) خانم و درصد 91نفر ( 120ن، ين بيعودت دادند. از ا

 8/78نفر از آنها ( 104ن يمرد بودند. همچن يمابق
ت يهل بودند. از نظر وضعأه متي) مجرد و بقدرصد

 يمانيمربوط به پرسنل پ ين فراوانيشتريب، ياستخدام
ز مربوط به ين ين فراواني) و كمتردرصد 1/65نفر،  86(

نفر از  55) بود. درصد 1/9نفر،  12( يپرسنل طرح
 1/15نفر ( 20سال و  5ر ي) زدرصد 7/41پرستاران (

  سال سابقه كار داشتند. 15 ي) باالدرصد
و  يانجين هوش هين مطالعه نشان داد كه بيج اينتا
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 p=006/0وجود دارد ( يدار يرابطه معن يت شغليرضا
 يت شغليت و رضاين صالحي) اما بr=24/0و 

و  p=09/0وجود نداشت ( يدار يپرستاران رابطه معن
11/0=r(  جدول)1( . 

آزمون همبستگي پيرسونويتوصيف يها شاخص) 1جدول
براي تعيين رابطه ميان هوش هيجاني و صالحيت با رضايت 

  يشغل

رها
متغي

 

داد
 تع

گين
ميان

 

ارد
اند

است
ف 

حرا
 ان

 با 
گي

بست
 هم

يب
ضر

لي
شغ

ت 
ضاي

 ر

ري
نادا

 مع
طح

 س

97/82 132 صالحيت  99/11  11/0  09/0  

23/100 132 هوش هيجاني  15/6  24/0  006/0  

 

 يجانيهوش ه يرهايمتغ ينيب شيدر ارتباط با قدرت پ
وارد معادله  يت در مرحله اول بعد همدليو صالح
رابطه خطي معنادار  F و R2ر يتوجه به مقاد شد كه با

درصد  7د. اين رابطه حاكي از آن است كه يگرد
وسيله  هواريانس متغير رضايت شغلي در پرستاران ب

تبيين شده است. در مرحله دوم بعد  يبعد همدل
ن بعد يهاي اجتماعي وارد معادله شد كه در ا مهارت

معنادار  رابطه خطي Fو  R2 ريز با توجه به مقادين
ن يگزارش شد. اين رابطه حاكي از آن است كه در ا

اضافه شده  ينيب شيمرحله سه درصد به قدرت پ
  ). 2است (جدول 

 
  

  هيجاني بر رضايت شغلي ) رگرسيون گام به گام براي تعيين ميزان تأثير ابعاد هوش2جدول
  داري سطح معني Beta tضريب  Bضريب R R2 F P متغير

  009/0  66/2  23/0  30/2  004/0  77/8  07/0  26/0  بعد همدلي
  04/0  03/2  17/0  29/2  002/0  55/6  10/0  31/0  هاي اجتماعي بعد مهارت

  
گر ين مطالعه نشان داد كه ابعاد ديا يها افتهير يسا

ثير معناداري بر روي أت تيو صالح يجانيهوش ه
  . رضايت شغلي نداشتند

  

  بحث
بر  يشغل تيرضا ينيب شيبا هدف پ يكنون يبررس

ت پرستاران شاغل در يو صالح يجانياساس هوش ه
بوشهر انجام  يدانشگاه علوم پزشك يمارستان آموزشيب

و  يج مطالعه نشان داد ابعاد همدليگرفت. نتا
 ينيب شيقدرت پ يجانيهوش ه ياجتماع يها مهارت
قات يج توسط تحقين نتايرا دارند. ا يت شغليرضا

 ني، مك كوئرانهمكاو ) Akerjordet(آكرجوردت 
)McQueen(  و براكت)Brackett (د قرار ييأمورد ت

ج پژوهش يد نتاييأن در تي). همچن19-21گرفته است (

و ) Larrabee( يتوان به پژوهش الراب يحاضر، م
ن عوامل يتر ز اشاره كرد كه در آن مهميهمكاران ن

 يها ييپرستاران، توانا يت شغليكننده رضا ينيب شيپ
 يز همبستگيپزشك و ن -رابطه پرستارر ينظ يارتباط
ن يج اي). از نتا22ن شده بود (ييپرستاران تع يگروه

ل دهنده يتشك يها ت سازهيتوان به اهم يمطالعه م
 يپ يت شغليدر ارتباط با مفهوم رضا يجانيهوش ه
 يها رسد رابطه همدالنه و مهارت ينظر م برد. به
م يدر به تنظكه پرستاران را قا يعنوان عوامل به ياجتماع

 يكند نقش مهم يمثبت و هدفمند م يا گونه روابط به
پرستاران دارند چرا كه  يت شغليش رضايدر افزا
ك ي يبرقرار يياز توانا يبخش مهم يجانيهوش ه

  دهد. يز را به خود اختصاص ميآم تيرابطه موفق
 يجانين مطالعه نشان داد پرستاران با هوش هيج اينتا
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ز برخوردارند. ين يباالتر يغلت شيباال از سطوح رضا
 همكارانو ) Ostovar(ج در مطالعه استوار ين نتايا

قت ي). در حق23د قرار گرفته است (ييأمورد ت
برخوردارند در  ييباال يجانيكه از هوش ه يپرستاران

ر يم عواطف خاص خود نسبت به سايو تنظ يابيارز
برخوردارند،  يكمتر يجانيكه از هوش ه يافراد
ط يدر ارتباط با مح يشتريب يسازگار ييتوانا
ل و از ين دليهم خود دارند. به يط كاريخصوص مح به

ها در  انسان ياز زندگ يا آنجا كه امروزه بخش عمده
از  يمند شود بهره يم يآنها سپر يكار يها طيمح

ت يريتواند پرستاران را در مد يبهتر م يقدرت سازگار
  د. ينما ياري يشغل يها مشكالت و استرس

ل ياز دال يكيتواند  يسم مين مكانيرسد ا ينظر م هب
باشد كه از  ينزد پرستاران يت شغليباال بودن رضا

ن يبرخوردارند. همچن يباالتر يجانيهوش ه
ط يك محيجاد يباال با ا يجانياز هوش ه يمند بهره
شرفت يت كاركنان و پير بر رضايمطبوع و دلپذ يكار

باال باعث  يجانيوش هرا هيگذارد ز ير ميثأسازمان ت
ك و يشود كه عملكرد، درك و شناخت استراتژ يم

افته و مشكالت او يش يفرد افزا يت شغليرضا
ز اذعان كرد كه ين مسئله نيد به ايابد. بايكاهش 

كه از هوش  يماران به پرستارانيبازخورد مثبت ب
ن يبرخوردارند و آن را در روابط ب يباالتر يجانيه

ت يدر نها احتماالً ،گذارند يش ميامار به نميخود و ب
  شود.  يآنان م يت شغليموجب بهبود رضا

ش يل افزايدال) Cable( بليو ك) Semple(سمپل 
باال  يجانيهوش ه يدر پرستاران دارا يت شغليرضا

ن ياند. ا گر مورد توجه قرار دادهيد يكرديرا از رو
 يها ستميدر س يمين با تمركز بر مفهوم كار تيمحقق
اند  قت را مورد توجه قرار دادهين حقيمراقبت، ا ارائه

برخوردارند  ييباال يجانيكه از هوش ه يكه پرستاران

ز ير پرستاران و نيبا سا يميتوانند كار ت يتر م راحت
را  يدرمان يدهنده خدمات بهداشت  گر كاركنان ارائهيد

در آنها بهبود  يت شغليرضاراه ن يتجربه كنند و از ا
  ).24ابد (ي يم
ش شرط يت پين مطالعه نشان داد كه صالحيا يها افتهي

ت يل صالحين دليهم ون را نداشته است و بهيرگرسانجام 
ن مطالعه يج اين، نتايد. همچنيو ابعاد آن وارد معادله نگرد

نشان داد  يت شغليت و رضاين صالحيدر مورد رابطه ب
ر در پرستاران مورد مطالعه رابطه ين دو متغين ايكه ب
  وجود ندارد. يدار يمعن
 ن بود كه احتماالًيه اياست كه تصور اول ين در حاليا

برخوردارند  يشتريت بيكه از صالح يپرستاران
ز داشته باشند. در ين يباالتر يت شغليرضا يستيبا يم

ر يج مطالعات موي، نتايكنونج مطالعه يتضاد با نتا
)Moyer ( ت رابطه يدهد صالح ينشان م همكارانو

). در 25پرستاران دارد ( يت شغليبا رضا يدار يمعن
و ) Forsgren(ج مطالعه فورسگرن ينقطه مقابل، نتا
). به 26هستند ( يكنونج مطالعه يد نتاييأهمكاران در ت
ثر از أدر پرستاران مت يت شغلير رضايهر حال، متغ
در  يستياست كه با يفراوان يو خارج يعوامل داخل

زان ير مينظ ينمود. عواملج به آنها توجه ين نتايل ايتحل
شرفته و يزات پيدستمزد، امكانات در دسترس، تجه

گاه ير جاينظ يو اجتماع يعوامل فرهنگ يبرخ يحت
هستند كه  يدر جامعه از جمله عوامل يحرفه پرستار

ن عوامل، ياز ا يمند زان بهرهيممكن است بسته به م
رد. ير قرار گيثأز تحت تيپرستاران ن يت شغليرضا
اقرار كرد كه ممكن است در پرستاران  يستين بايبنابرا
چندان  يت شغليز رضايت نيسته و با صالحيشا

ج مطالعه حاضر يكه نتا يمناسب نباشد، موضوع
  دكننده آن است.ييأت
ن مطالعه نشان يا يها افتهي يكل يريگ جهيعنوان نت به
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با  يدار يرابطه مثبت و معن يجانيدادند كه هوش ه
ن ابعاد مختلف يران دارد و از بپرستا يت شغليرضا

 ياجتماع يها و مهارت ي، ابعاد همدليجانيهوش ه
فاء يا يت شغليرضا ينيب شين نقش را در پيشتريب
ن يج ايگر نتاياست كه د ين در حاليكردند. ا يم

توان از  ين امر داللت داشتند كه نميمطالعه بر ا
 يت شغلين رضايب شيك عامل پيعنوان  ت بهيصالح
  ران استفاده كرد.پرستا

 ين پژوهش دارايد توجه داشت كه ايبا
رند. يد مورد توجه قرار گياست كه با ييها تيمحدود
ها از  داده يآور منظور جمع ن پژوهش بهيدر ا

استفاده شد كه با  يابيپرسشنامه و از روش خود ارز
گر، ممكن است بر  توجه به احتمال انحراف پاسخ

ج يم نتايد در تعمين بايمچنر گذاشته باشد. هيثأج تينتا
مطالعه  ين مسئله توجه كرد كه با توجه به طراحيبه ا

 يعلاتوان از آن روابط  ينم ،است يكه از نوع همبستگ
مورد مطالعه  يها ن، نمونهيبر ا را استنباط نمود. عالوه

ن يهم مارستان انتخاب شده بودند و بهيك بياز  صرفاً
ها  مارستانير بياران ساج آن به پرستيم نتايل در تعميدل
  اط نمود.يد احتيبا

شنهاد ين پژوهش پيا يها تيج و محدوديبا توجه به نتا
بزرگتر و  يها نمونه ين مطالعه بر رويشود مشابه ا يم
 ،يدانشگاه يها مارستانيدر ب يا سهيصورت مقا به
 تكرار شود.  يو خصوص يدولت ،يردانشگاهيغ

 يجانين هوش هين مناسب است رابطه بيهمچن
ج يو نتا يپرستار يها ت مراقبتيفيپرستاران با ك

رد. از آنجا كه هوش يقرار گ يمراقبت مورد بررس
توان آن را در افراد بهبود  يبوده و م ياكتساب يجانيه

 يپژوهش يشود با طراح يشنهاد ميد، پيبخش
 يها بر جنبه يجاني، آثار ارتقاء هوش هيا مداخله

  رد. يقرار گ يمورد بررسپرستاران  يمختلف رفتار شغل

فا يط كار ايدر مح يتواند نقش مهم يم يجانيهوش ه
ن حال يمهم و در ع يا ، حرفهيكند. از آنجا كه پرستار

نقش  ،است ين فرديروابط ب يندهايبر فرا يمبتن
  رسد. ينظر م تر به رنگ ن حرفه پريدر ا يجانيهوش ه

و  يگر در غربالست يبا يمن مسئله، يبا توجه به ا
آنان از هوش  يمند زان بهرهيم استخدام پرستاران، به

ن اساس با استفاده از يژه نمود. بر ايتوجه و يجانيه
 يتوان افراد ي، ميجانيهوش ه يريگ اندازه يابزارها
ن حرفه از يبا ا يشترينش نمود كه تناسب بيرا گز

 داشته باشند.  يارتباط يها لحاظ مهارت

است،  يريادگيقابل  يجانياز آنجا كه هوش ه
مناسب است تا با افزودن مباحث مرتبط با مفهوم 

، يكنترل جانات، خوديت هيرير مدينظ يجانيهوش ه
و  ين فرديب يشناس ، اخالق، روانيآگاه خود

 يليدروس مقاطع تحص يدر محتوا يشناس جامعه
 ين موهبت الهينده را به اي، پرستاران آيپرستار

هوش  يريادگيم. امكان آموزش و ييمجهز نما
ز فراهم است. يدر مورد پرستاران شاغل ن يجانيه

آموزش  يها برنامه يران با طراحيمناسب است تا مد
و  يتوسعه فرد يها ضمن خدمت در قالب برنامه

ت يريت خشم، مديرير برنامه مدي، نظيا حرفه
ن يت زمان در ايريو مد ييراهنما ،استرس، مشاوره

  ند.ينه اقدام نمايزم
  

  انيو قدرد سپاس
ارشد دانشگاه آزاد  ينامه كارشناس انين مقاله از پايا

واحد مرودشت استخراج شده است.  ياسالم
دانشگاه آزاد  يله از معاونت محترم پژوهشيوس نيبد

 يواحد مرودشت و دانشگاه علوم پزشك ياسالم
ن يا يكه در اجرا يز از پرستاران محترميبوشهر و ن

  گردد. يم يقدردان ،اند نموده يپژوهش همكار
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Abstract 

Background: Nurses play a crucial role in providing health care services in hospitals. Therefore, factors 
affecting job satisfaction of nurses are critical and important issues for study. The purpose of this research 
was to predict job satisfaction by emotional intelligence and competence among nurses working in central 
hospital of Bushehr University of Medical Sciences.  
Material and Methods: In this cross-sectional study, a total of 132 nurses working in main hospital of 
Bushehr University of Medical Sciences were selected and studied using census sampling. For data 
collection, a set of valid and reliable instruments including Shiberiyashring’s Emotional Intelligence Scale, 
Job Satisfaction Scale and Nurse Competence Scale were administered. The hypotheses were tested using 
linear Regression and Pearson correlation coefficient.  
Results: The findings of linear regression analysis showed that emotional intelligence component of 
empathy and social skills predicted the job satisfaction changes but none of competence domains had 
predictive power of job satisfaction. The results showed that there was a significant relationship between 
emotional intelligence and Job satisfaction but there was no significant relationship between competence and 
job satisfaction.  
Conclusion: Results indicated that component of emotional intelligence like empathy and social skills are 
good predictors for nurses' job satisfaction but competence cannot predict job satisfaction. 
 
 
Keywords: emotional intelligence, competence, job satisfaction, nurse  
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