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Abstract 

Introduction: Emotional intelligence is considered to involve attention to human resources in the 

organizations and can be used as a modern tool for guiding people inside and outside the 

organizations. On the other hand, job motivation can explain the willingness of employees to 

overcome barriers of employment and working conditions. This study aimed to examine the effect 

of emotional intelligence on job motivation among nursing personnel in public hospitals of 

Kermanshah, Iran, in 2015. 

Methods: The study population was all nurses working at public hospitals of Kermanshah City in 

2015. Using the random sampling method and based on the Cochran formula, 142 samples were 

selected. Data were collected using the emotional intelligence questionnaire of Bar-On and job 

motivation questionnaire of Hackman and Oldham. Data were analyzed using inferential statistics 

and Pearson correlation test with the SPSS software version 20. 

Results: The results showed a positive and significant correlation between emotional intelligence, 

and job motivation in public hospitals of Kermanshah City. Pearson's correlation coefficient for the 

correlation between moral and emotional intelligence showed the correlation between job 

motivation and self-awareness (r = 0.542, P = 0.021), self-respect (r = 0.782, P = 0.033), social skills 

(r = 0.757, P = 0.037), empathy (r = 0.615, P = 0.015), and flexibility (r = 0,631, P = 0.010), which 

represents a strong positive correlation between all the ethical components of emotional intelligence 

and job motivation among nurses in public hospitals of Kermanshah, Iran. 

Conclusions: Job motivation plays an important role in improving the quality of nursing services. 

The results showed a significant relationship between emotional intelligence and job motivation. 

So, job motivation could improve by strengthening emotional intelligence training among nursing 

staff. 
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مقدمه

 ینتأم توجه، مورد موضوعات از یکی منابع انسانی، مدیریت در امروزه

 آنان کار کیفیت باالبردن برای زه،انگی ایجاد جهت کارکنان در نیازهای

فراهم  ،باشدیم سازمان در انسانی نیروی از بیشتر هرچه گیری و بهره

کردن انگیزه الزم برای انجام کار و توجه به نیروهای انگیزشی کارکنان 

وظایف مدیران یک  ترینیچیدهو در عین حال پ ینترمهماز جمله 

 یها. در حال حاضر سیستم سالمت کشور، با چالش(1)سازمان است 

ها، کیفیت این چالش ینتراست، که یکی از مهم فراوانی روبه رو

از سیستم است، یکی از عوامل مهم  ییهانامطلوب خدمات در قسمت

 چکیده

ت در دس ستهیو شا نینو یها و ابزاردر سازمان یانسان یرویاز توجه به عامل ن یاافتهیشکل تکامل  تواندیم ،یجانیهوش ه مقدمه:

 یازگارو س یغلبه بر موانع شغل یکارکنان را برا لیتما ،یشغل زشیانگ یها باشد. از طرفافراد درون و برون سازمان تیهدا یبرا رانیمد

در  در پرستاران شاغل یشغل زشیو انگ یجانیهوش ه نیب یهمبستگ یبه بررس قیتحق نیدر ا دهد،یم حیرا توض یکار تیبا وضع

 ..شودیپرداخته م 1390شهر کرمانشاه در سال  یدولت یهامارستانیب

هر ش یدولت یهامارستانیپرستاران شاغل در ب هیپژوهش کل نیا یاست، جامعه آمار یهمبستگ - یفیپژوهش حاضر توص روش کار:

نفر به  102حجم نمونه  Cochranبوده و با استفاده از فرمول  یبه صورت تصادف یریروش نمونه گ باشد،یم 1390کرمانشاه در سال 

 Hackman یشغل زشیو پرسش نامه انگ Bar_on یجانیپرسشنامه هوش ه قیتحق نیا یهاکسب داده یبرا یدست آمد. ابزار اصل

هوش  یرهایمتغ نیرابطه ب یبرا Pearson یو آزمون همبستگ یاز آمار استنباط قیتحق اتیآزمون فرض یبود، برا Oldhamو 

 استفاده شده است. SPSS 20 یبر اساس نرم افزار آمار یشغل زشیو انگ یجانیه

دولتی کرمانشاه همبستگی مثبت و معنا دار وجود داشت،  هاییمارستانبین هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرستاران ب ها:یافته

 702/0) یبرای همبستگی بین مؤلفه اخالقی هوش هیجانی و انگیزش شغلی شامل خودآگاه Pearsonهمچنین ضریب همبستگی 

 =r، 021/0=P( احترام به خود ،)582/0  =r، 033/0  =Pیاجتماع یها(، مهارت (575/0  =r ،035/0  =Pهمدل ،)617/0) ی  =r، 

017/0  =Pیری( و انعطاف پذ (631/0  =r، 010/0  =P به دست آمد، که )یهانشان دهنده همبستگی قوی، مثبت و معنادار تمام مؤلفه 

 .باشدیدولتی کرمانشاه م یهامارستانیاخالقی هوش هیجانی با انگیزش شغلی در بین پرستاران ب

 یدولت یهامارستانیشاغل در ب یپرسنل پرستار یشغل زشیو انگ یجانیهوش ه نینشان داد که ب قیتحق نیا جینتا نتیجه گیری:

شهر  یدولت یهامارستانیپرستاران ب نیدر ب یجانیهوش ه یهاهرچقدر مؤلفه جهیشهر کرمانشاه رابطه معنا دار و جود دارد، در نت

 .افتیخواهد  شیافزا زیپرستاران ن یشغل زشیانگ ابدی شیو افزا نهیها، نهادآموزش مهارت قیکرمانشاه از طر

 یشغل زشیانگ ،یجانیآموزش، هوش ه ،یپرستار ها:یدواژهکل

http://dx.doi.org/10.21859/jne-06028
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در کیفیت نامطلوب ارائه خدمت بهداشتی و مراقبتی، عوامل انسانی 

است. انگیزش نیرویی است که کارکنان سازمان را به سوی عملی خاص 

طور کلی انگیزش به عوامل . همچنین به دهدیو حرکت م کشاندیم

که رفتار هدفداری را بر  شودیزیستی، اجتماعی و آموزشی اطالق م

، انگیزش شغلی در بین پرسنل پرستاری یکی از ابزارهای (2) انگیزدیم

مهم در القای پرستاران برای نیل به نتیجه مؤثر و کارآمد در 

، فرایند انگیزش با نیازی (3)و مراکز بهداشتی است  هایمارستانب

د رد را برمی انگیزانکه ایجاد تنش نموده و ف شودیبرآورده نشده شروع م

تا به جستو جوی اهداف برود که در صورت رسیدن به هدف، نیاز را 

. پرستاران بیشتر از هر قشر دیگری دهدیبرآورده و تنش را کاهش م

برای انجام درست کارهای خود نیاز به انگیزش دارند. توجه به نیروهای 

ا، طاقت فرس که مجبور به کارهای هایمارستانانگیزشی پرستاران در ب

 وظایف مدیران ترینیچیدهپرمسئولیت هستند از جمله مهمترین و پ

که عدم توجه به عوامل انگیزشی پرستاران،  (0)باشد یم هایمارستانب

منجر به عدم رضایت شغلی، کاهش کیفیت خدمات، کند شدن فرایند 

بهبودی بیماری و در نهایت عدم رضایت استفاده کنندگان از خدمات 

. هوش هیجانی نه تنها با رفتارهای شغلی بلکه با برایندهای (7)گردد یم

. هوش (6)مرتبط با کار نظیر رضایت و انگیزش شغلی نیز مرتبط است 

و در  (5)مطرح شده  1990هیجانی یکی از مفاهیمی است که از سال 

دو دهه اخیر در علم روانشناسی کار، توجه بسیاری را به خود جلب 

محققان هوش . تا قبل از مطرح شدن هوش هیجانی، (8)نموده است 

، اما امروزه عقیده دانستندیعامل موفقیت افراد م ینترشناختی را مهم

 یرتبر این است که هوش هیجانی و توانایی بهره گیری از آن، عامل مهم

از  یا. هوش هیجانی مجموعه(9)فردی است  هاییتدر موفق

شناختی و هیجانی به هم پیوسته است که به فرد کمک  هایییتوانا

که  ییها، از احساسهایجانتا با دریافت، ارزیابی و بیان دقیق ه کندیم

و با برقراری توازن میان افکار  (10) یابد، آگاهی کنندیل مافکار را تسهی

عاقالنه و رفتاری مسئوالنه داشته  هاییریگ خود تصمیم هاییجانو ه

 هاییژگینشان داد که و یا( در مطالعه2000) Brown. (11)باشد 

هوش هیجانی برای رهبری موفق ضروری است و رهبران باید تمام 

هوش هیجانی از جمله سازگاری، خوش بینی، همدلی و  هاییژگیو

. بنابراین هوش هیجانی محصول دو (12)خودآگاهی را داشته باشند 

: قابلیت فردی شامل خودآگاهی و خودمدیریتی و باشدیمهارت اصل م

قابلیت اجتماعی که شامل آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه است که 

ها توانایی فرد در هوش هیجانی به مهارت در هر یک از این مؤلفه

ها نشان داده پرستارانی که نسبت به . پژوهش(13)بستگی دارد 

هیجانات خود آگاهی بیشتری دارند در تعامل و ارتباط با بیمار رفتار 

داشته و با تشخیص احساسات و عواطف  یترمحترمانه و مناسب

به عنوان  . کرمانشاه(10)آنها را مدیریت کنند  توانندیبیماران، بهتر م

درمانی غرب کشور است که تعداد زیادی از بیماران  یهایکی از قطب

این شهر مراجعه  هاییمارستانبرای طی کردن دوره بیماری به ب

، توجه به مسائل روانی و کیفی ارائه خدمات باعث رضایت کنندیم

شهر کرمانشاه خواهد شد، با  هاییمارستانبیشتر مراجعه کنندگان به ب

به اهمیت هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرستاران به عنوان یکی توجه 

از اعضا مهم در سیستم سالمت کشور، این تحقیق به تعیین همبستگی 

 هاییمارستانهوش هیجانی و انگیزش شغلی در پرسنل پرستاری ب

 .پردازدیم 1390دولتی شهر کرمانشاه در سال 

 روش کار

جامعه آماری این پژوهش ، پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است

دولتی شهر کرمانشاه  هاییمارستانکلیه پرستاران شاغل در ب

)ع(، دکتر  ی)ره(، امام رضا )ع(، امام عل ینیامام خم هاییمارستان)ب

، باشدیم 1390محمد کرمانشاهی، طالقانی، فارابی، معتضدی( در سال 

ول از فرمروش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است و با استفاده 

Cochran  در انتخاب حجم نمونه  نفر به دست آمد. 102حجم نمونه

سعی بر این شد که از هر بیمارستان تعدادی پرستار انتخاب شود تا 

ابزار اصلی برای  .حجم نمونه معرف مطمئنی از جامعه آماری باشد

 پرسشنامه ، که شاملباشدیاین تحقیق پرسشنامه م یهاکسب داده

 Bar-On emotional intelligence)ی جانیهوش ه

Questionnaire پرسش نامه انگیزش شغلی( و (Oldham 

_Hackman job motivation Questionnaire) باشدیم. 

سؤال است که به  133دارای  Bar _onپرسشنامه هوش هیجانی 

عنوان نخستین ابزار ارزیابی معتبر فرا فرهنگی سنجش هوش هیجانی 

ساخته شده، پرسش نامه دارای یک نمره کلی  1995است که در سال 

)روابط درون فردی، روابط بین فردی،  یهوش هیجانی، پنج عامل اصل

، تنش و خلق عمومی(، پانزده خرده مقیاس، یک مقیاس یسازگار

دیدگاه مثبت و دیدگاه منفی و یک شاخص ناهمسانی است سؤاالت 

ز، )هرگ یکرتلکوتاه تشکیل شده است و پاسخ به سؤاالت با روش 

بندرت، گاهی، معموالً، همیشه( است و به هر سؤال نیز بر اساس پاسخ 

. دامنه نمرات برای این پرسش (9) یردگینمره تعلق م 7تا  1آزمودنی از 

( در مطالعه خود 1397است، توان و همکاران ) 667تا  133نامه بین 

و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای  ییدروایی این پرسش نامه را تأ

پرسش نامه انگیزش . همچنین (0)به دست آوردند  57/0کرونباخ 

دارای که  Oldhamو  Hackmanشغلی، پرسشنامه دیدگاه کارکنان 

زمینه شغل سؤال است و هدف از آن بررسی انگیزه کارکنان در  17

. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت باشدیکنونی آنها در سازمان م

؛ کامالً 0؛ موافقم، 3؛ نه موافقم نه مخالف،2؛ مخالفم،1)کامالً مخالفم،

 57تا  17دامنه نمرات پرسش نامه بین  .(3)باشد ی( م7موافقم؛ 

نگیزش شغلی به وسیله هاکمن و اولدهام، پنج ا یها. مدلباشدیم

اند که شامل، تنوع مهارت، هویت هسته اصلی ابعاد کار را شناسایی کرده

شغل، استقالل و بازخورد است و هدف آن ارزیابی انگیزش  یتشغل، اهم

. روایی پرسش نامه انگیزش باشدیها مشغلی کارکنان در تمامی سازمان

 و پایایی آن با استفاده از ضریب سنجشرد شغلی در تحقیات گذشته مو

, 17)قرار گرفته است  ییدمورد تأ 59/0و  80/0آلفای کرونباخ با مقادیر 

نفر متخصص داده شد،  10ها به . روایی محتوایی پرسش نامه(16

تشخیصی بررسی کرده و  یهامتخصصان این پرسش نامه را با مالک

ی پایایی پرسش نامه انگیزش برا کردند. ییدروایی محتوایی آن را تأ

از روش آلفای کرونباخ جهت پیش تست استفاده شده است. شغلی نیز 

نفر از نمونه  17در ابتدا پرسشنامه تهیه شده و قبل از اجرای نهایی، 

پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیارآنان قرار 

امه میزان ضریب های بدست آمده از پرسشنگرفت. با استفاده داده

به دست آمد. نرمال بودن متغیرهای  53/0اعتماد با روش آلفای کرونباخ 

بررسی شد و فرض  Kolmogorov-Smirnovتحقیق توسط آزمون 

 و آزمون همبستگی شد ییدنرمال بودن برای متغیرهای مورد بررسی تأ



و همکاران امیدی  

79 

 

Pearson بر اساس نرم افزار آماری تحقیق  یرهایبرای رابطه بین متغ

20 SPSS .استفاده شده است 

 هایافته

نشان  1نتایج تحلیلی توصیفی ویژگی پاسخ دهندگان در جدول 

 8/00سال با  30تا  26بیشترین درصد گروه سنی به گروه ، دهدیم

درصد اختصاص  3/11سال به باال با  37درصد و کمترین به گروه باالی 

یافته است. بیشترین درصد گروه تحصیلی به گروه تحصیالت 

درصد و کمترین به گروه تحصیلی فوق دیپلم و  7/06کارشناسی با 

ته است. بیشترین درصد گروه درصد اختصاص یاف 7/22پائین تر با 

درصد و کمترین  9/70سال سابقه کار با  17به گروه بیشتر از سابقه کار 

 درصد اختصاص یافته است. 5/0سال با  7تا  1سابقه کار به گروه 

 

 خصوصیات دموگرافیک حجم نمونه: 1جدول 

 فراوانی شاخص

  جنسیت

 (76) 80 مرد

 (00) 62 زن

  سن

20-27 28 (20) 

26-30 78 (01) 

31-37 00 (28) 

 (11) 16 به باال 37

  تحصیالت

 (23) 32 فوق دیپلم و پایین

 (06) 66 کارشناسی

 (31) 00 ارشد و باالتر

  سابقه کار

1-7 10 (5) 

6-10 02 (30) 

11-17 12 (8) 

 (77) 58 و بیشتر 16

 اطالعات در جدول به صورت فراوانی )درصد( بیان شده است.

 

ها باالترین نمره در رعایت عوامل مربوط پرسشنامه یهاتوجه به مؤلفه با

 هاییمارستانپرستاران ب بین اخالقی هوش هیجانی در یهابه مؤلفه

احترام به خود،  آن از پس است. دولتی کرمانشاه خودآگاهی بوده

. نمرات .باشدیاجتماعی، همدلی و انعطاف پذیری م یهامهارت

 نشان داده شده است. 2هوش هیجانی در جدول  یهامؤلفه

 یهاشدت رابطه و سطح معنا داری هوش هیجانی و مؤلفه 3جدول 

ن . آزمودهدیاخالقی آن با انگیزش شغلی در بین پرستاران را نشان م

Pearson اخالقی آن  یهاهوش هیجانی و مؤلفه بین دهدینشان م

ماعی، همدلی و انعطاف اجت یهاخودآگاهی، احترام به خود، مهارت)

 مستقیم معنا دار وجود دارد.رابطه  با انگیزش شغلی پذیری(

 

 یهامؤلفه استاندارد نمرات میانگین و انحراف فراوانی، :2جدول 

 اخالقی هوش هیجانی پرستاران

 هوش هیجانی
 ±انحراف استاندارد 

 میانگین

 رتبه

 1 002/0 ± 0253/1 خودآگاهی

 2 961/3 ± 9523/0 احترام به خود

 3 520/3 ± 9007/0 اجتماعی یهامهارت

 0 332/3 ± 9357/0 همدلی

 7 102/3 ± 9002/0 انعطاف پذیری

 

برای آزمون  Pearsonهمبستگی نتایج آزمون ضریب  :3 جدول

 همبستگی بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرستاران

 P value r متغیرهای فرضیه

 512/0 000/0 انگیزش شغلی -هوش هیجانی

 702/0 021/0 انگیزش شغلی –خودآگاهی هیجانی 

 582/0 033/0 انگیزش شغلی –احترام به خود 

 575/0 035/0 انگیزش شغلی -اجتماعی یهامهارت

 617/0 017/0 انگیزش شغلی –همدلی 

 631/0 010/0 انگیزش شغلی –انعطاف پذیری 

 

 بحث

و  کنندیوابسته به آن در طی زمان رشد م یهاهوش هیجانی و مهارت

 یهابا آموزش و برنامه توانی، همچنین میابندیدرگذر زندگی تغییر م

. (15)اصالحی آنها را در روند رشد، رضایت و انگیزش شغلی تسریع داد 

احساسی خاصی را  یهاهیجانی اکتساب مهارت از آنجایی که هوش

تعیین همبستگی بین هوش  ، هدف اصلی این مطالعهکندیجستجو م

تی دول هاییمارستانهیجانی و انگیزش شغلی در پرسنل پرستاری ب

میانگین نمرات هوش هیجانی در  .بود 1390شهر کرمانشاه در سال 

بین پرستاران شاغل مطالعه حاضر نشان داد که میزان هوش هیجانی در 

دولتی کرمانشاه متوسط و رو به باال هست. رضایی و  یهامارستانیدر ب

همکاران در تحقیق خود که به پیش بینی رضایت شغلی پرستاران بر 

اساس هوش هیجانی و صالحیت پرداختند به این نتیجه رسیدند که 

ه ااصلی دانشگ یهامارستانیمیزان هوش هیجانی پرستاران شاغل در ب

 یا، اسالملو نیز در مطالعه(18)بوشهر در سطح متوسطی قرار دارد 

میزان هوش هیجانی دانشجویان پرستاری را متوسط اعالم کرده بود 

ش هیجانی دانشجویان . کلیشمی و همکاران میانگین نمرات هو(17)

 7از  52/3دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران را 

 یها. بر اساس نتایج مطالعه حاضر در بین مؤلفه(19)به دست آوردند 

هوش هیجانی خودآگاهی بیشترین نمره را دربین پرستاران شاغل در 

ید و همکاران در تحقیق دولتی کرمانشاه داشت، سع یهامارستانیب

ب نظامی منتخ یهامارستانیمشابه نیز نشان دادن در بین پرستاران ب

. مالیی، (13)تهران خودآگاهی باالترین نمره را کسب کرده است 

Nikol  وKoker  بر جوامع مختلف آماری، نمره نیز در مطالعه

. نتایج تحقیق (22-20)اند ها بیان کردهخودآگاه را باالتر از سایر مؤلفه

اخالقی آن و  یهاحاضر نشان داد بین هوش هیجانی و تمام مؤلفه
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مثبت و معنا دار وجود دارد. میری و دری با مورد مطالعه  انگیزش رابطه

قرار دادن دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند به این نتیجه رسیدند که 

اجتماعی با  یهاخودکارآمدی، خودآگاهی و مهارت یهابین مؤلفه

، نتایج تحقیق (23)انگیزه دانشجویان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد 

Parker (2000 ،)Gomorma  (2002 و )Brackett  و همکاران

هوش هیجانی و  یها( نیز از رابطه مثبت و معنار دار مؤلفه2003)

نتایج تحقیق حاضر هوش هیجانی را  .(26-20)انگیزش حکایت دارد 

به عنوان عاملی مهم در انگیزش شغلی و مدیریت صحیح منابع انسانی 

هوش  یهادر اهمیت مؤلفه کندیمعرفی م کرمانشاه یهامارستانیدر ب

پرستار  132هیجانی رضایی و همکاران با مورد مطالعه قرار دادن 

علوم پزشکی بوشهر، نشان دادند که ابعاد همدلی و  هاییمارستانب

اجتماعی هوش هیجانی عامل پیش بین مناسبی برای  یهامهارت

. فالح و حیدری نشان دادند (18)رضایت شغلی پرستاران هستند 

تا فرد، بهتر بتواند با  شودیهوش هیجانی باعث م یهاآموزش مؤلفه

اهی است، کنار آیند و از شادکامی باالتری مسایلی که ویژه محیط خوابگ

 .(25)برخوردار باشند 

 نتیجه گیری

نتایج این تحقیق اهمیت توجه به هوش هیجانی و رابطه آن با انگیزه 

را از نقش مهم  هامارستانیمدیران ب شغلی آنان را نشان داد، همچنین

که با  دهدیهوش هیجانی در بهره وری سازمانی آگاه و به آنها نشان م

 توانیتقویت و آموزش هوش هیجانی در بین پرسنل پرستاری، م

همانند بسیاری از تحقیقات،  .انگیزش بین پرستاران را بهبود بخشید

 یی همراه بود، یکی ازاجرای این تحقیق نیز با موانع و محدودیتها

تحقیق تفاوت بین میزان حجم نمونه به دست آمده و  هاییتمحدود

 مشابه این شودیتکمیل شده بود. پیشنهاد م یهاتعداد پرسش نامه

در  اییسهبزرگتر و به صورت مقا یهامطالعه بر روی نمونه

 دانشگاهی و غیر دانشگاهی تکرار شود. هاییمارستانب

گزاری سپاس

کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم اخالق از  هیدییدارای تأله حاضر مقا

و کد اخالقی  20/01/1396پزشکی ایالم در تاریخ 

ir.medilam.rec.1396.54 بدین وسیله پژوهشگران باشدیم .

کمال تقدیر و تشکر را از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایالم و 

 .دارندیکرمانشاه اعالم م

 تضاد منافع

.تضاد منافعی در این مطالعه وجود نداشت
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