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چکیده
مقدم�ه: هوش هیجاني یک��ي ازعوامل موفقیت در محیط هاي آموزش��ي، حرفه اي و روابط 
اجتماعي اس��ت. که با رش��د و پرورش آن آثار مطلوبی بر جنبه هاي فردي و میان فردي و 
عملکرد افراد خواهد داشت. یکی از آثار مثبت آن رشد شخصي و درگیری شغلي مثبت افراد 

در سازمان ها است.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با درگیری شغلی پرستاران شاغل در  

بیمارستان های شهر جیرفت انجام شد. 
م�واد و روش ه�ا: این پژوهش توصیفی- تحلیلی به روش تمام ش��ماری بر روی 180 نفر 
از  پرس��تاران بخش های مختلف بیمارس��تان های شهر جیرفت در س��ال  1391 انجام شد. 
برای س��نجش میزان هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن )1980( 
اس��تفاده شد همچنین برای سنجش درگیری شغلی از پرسشنامه استاندارد بین المللی10 
ماده اي درگیري شغلي کانونگو )1982( استفاده شد. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه توسط 
پژوهشگر سنجیده شد و برای پرسشنامه هوش هیجانی و  درگیری شغلی  به ترتیب 0/872 
و 0/813 محاس��به گردی��د. برای تجزیه و تحلی��ل داده هاي از نرم افزار آم��اري Spss 17 و 

آزمون هاي آماري تی تست، آنوا و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: 81/1 درصد نمونه ها را زن تش��کیل داد. میانگین س��نی و میانگین س��ابقه کار 
نمونه ها به ترتیب ش��امل: 8/18 ± 35/6 و8/76 ± 26 س��ال بود. میانگین نمرات هوش 
هیجانی و درگیری ش��غلی به ترتی��ب 33/63 ± 313/64 و 13/39 ± 40/81 بود. آزمون 
آماری همبستگی پیرسون رابطه  مستقیمی )0/034( بین هوش هیجانی و درگیری شغلی 
را نشان داد. بر اساس آزمون آماری رگرسیون گام به گام، 9/6 درصد از تغییرات درگیری 

شغلی مربوط به زیر مؤلفه های هوش هیجانی می باشد. 
نتیجه گیري: نتایج نهایی نشان داد که بین هوش هیجانی و درگیری شغلی ارتباط مستقیمی 
وجود دارد، لذا با برنامه ریزی همه جانبه در زمینه رشد و پرورش هوش هیجانی در پرسنل 
پرس��تاری مي تواند به رشد شخصي و شغلي آنها منجر شده و این موجب افزایش بهره وری 

پرستاران و رضایت هرچه بیشتر بیماران و در نهایت ارتقاء سطح سالمت جامعه می گردد.
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، درگیری شغلی، پرستار بالینی
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ارتباط هوش هیجانی با درگیری شغلی پرستاران

9فصلنامه مدیریت پرستاري  سال دوم، دوره دوم، شماره سوم، پاییز 1392

 مقدمه
در س��ال  هاي اخیر، مفهوم هوش هیجاني )EQ( مورد توجه محققان 
زیادی قرارگرفته است هوش هیجاني شامل درك دقیق هیجان   هاي 
خود ش��خص و تعبیر دقیق حاالت هیجاني دیگران است )1(. هوش 
هیجانی مجموع های از توانایي   های شناختی و هیجانی به هم پیوسته، 
که به فرد کمک می کند تا با درك، ارزیابی و بیان دقیق هیجان  ها از 
احساسی که افکار را تسهیل می نمایند، آگاهی یابد و با برقراری توازن 
می��ان افکار و هیجان  های خود، تصمیم گیری   های عاقالنه و رفتاری 
مس��ؤوالنه داشته باش��ند )2(. هوش هیجاني یکي از عوامل موفقیت 
در محیط   هاي آموزش��ي، حرف هاي و روابط اجتماعي است )3( و با 
کمک هوش هیجانی می توان موفقیت در جنبه   های مختلف زندگی 
را پیش بینی نمود )4( زیرا نشان می دهد که چگونه فرد دانش خود 
را در موقعیت   های مختلف بکار می گیرد )5(. نتایج تحقیقات نش��ان 
داده، افرادی که هوش هیجانی باالی دارند از رضایت ش��غلی و تعهد 
س��ازمانی باالتری نسبت به س��ایر افراد برخوردار هستند )6،7( و در 
محیط کار کمتر دچار فرسودگی شغلی می شوند )8(. در این رابطه 
س��ای و همکارانش در تحقیقی ب��ر روی کارکنان آموزش و پررش 
ابرکوه نش��ان دادند که هوش هیجانی کارکنان با رضایت ش��غلی و 
عملکرد آن  ها رابطه مثبتی دارد )9(، همچنین بیرامی و همکارانش 
نیز در تحقیقی بر روی پرستاران بیمارستان   های تبریز نشان دادند 
پرستارانی که هوش هیجانی باالتری داشتند، کمتر دچار فرسودگی 

شغلی بودند )10(.
 هوش هیجانی با افزایش رضایت از زندگی، وضعیت فرد را در زمینه 
صمیمیت و مسؤولیت پذیری بهبود می بخشد و باعث ارتقای کیفیت 
روابط می شود. افراد دارای هوش هیجانی باال از تعامل   های اجتماعی 
مثبت تری برخوردارند، رابطه با دوستان و افراد خانواده را ارج می نهند 
و در روابط بین فردی موفق ترند )11( به همین دلیل برخی معتقدند 
که به کارگیری این افراد در مشاغلی مانند تدریس، و مشاوره )مانند 
پرس��تاری(، که نیازمند تعامل  های اجتماعی باال اس��ت، با موفقیت 
بیشتری همراه است تا استفاده از آن  ها در مشاغلی که مستلزم تکالیف 

اداری و اجرایی است )12(.
یافته   های تحقیقات نش��ان داده که هوش هیجانی یک مهارت قابل 
یادگیری بوده و به واسطه تمرین و یادگیری کسب می شود و می توان 
ب��ا دادن آموزش مناس��ب س��طح کمی و کیفی آنرا بهبود بخش��ید 
)12،13(. بطوریکه در کش��ور آمریکا ساالنه بیش از 50 بیلیون دالر 
جهت آموزش کارکنان هزینه می گردد که بخش قابل توجهی از آن 

به قابلیت   ها و مهارت  های هیجانی و اجتماعی تخصیص می یابد )14(. 
افراد با هوش هیجاني باالتر نس��بت به اف��راد با میزان هوش هیجاني 
پایین ت��ر، از توانایي بهتري ب��راي اداره ک��ردن و مدیریت برخوردار 
هس��تند )3(. بر این اس��اس می توان گفت علت بارز موفقیت برخي 
از مهندس��ان و دانشمندان در ش��غل و حرفه خود، این است که این 
گروه بدلیل هماهن��گ کردن تالش  هاي خود با کار تیمي به صورت 
مؤثر، مسؤولیت پذیري و رهبري، توانایي پذیرش دیدگاه  هاي دیگران، 
متقاعدس��ازي دیگران، همکاري و اجتناب از تعارض، تنظیم صحیح 
وقت و تعهدات کاري، نسبت به دیگران موفق تر هستند )15(. احدی 
و همکارانش در پژوهش��ی بر روی زنان شاغل در شهرستان بجنورد 
نشان دادند که میانگین نمره هوش هیجانی در زنان شاغل در سیستم 

بهداشت و درمان نسبت به زنان سایر مشاغل بیشتر است )16(.
مس��لم است که رشد و پرورش هوش هیجاني با آثار مطلوب خود در 
جنبه   هاي ف��ردي و میان فردي و در بهبود عملکرد افراد مي تواند به 
رشد شخصي و درگیری شغلي مثبت فرد منجر شود )17(. درگیري 
ش��غلي، به میزان هویت روان شناختي فرد با شغل خود اشاره دارد. 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که بین درگیري ش��غلي با ویژگي   هاي 
شخصیتي، مانند انعطاف پذیري، منظم بودن، پایبندي به رعایت اصول 
اخالق��ي و به نوعي تعهد اخالقي به وظایف کاري ارتباط معنی داری 
وجود دارد )18(. شغل کارکنان داراي درگیري شغلي باال با خیلي از 
هویت ها، عالیق و اهداف زندگي آنان رابطه تنگاتنگ داش��ته و براي 
آن  ها اهمیت بس��یار دارد. کارکنان، ممکن اس��ت در محیط کار در 
واکنش به ویژگي   هاي خاص از محیط یا موقعیت کاري با شغل خود 
درگیر شوند. همچنین، برخي از کارکنان ممکن است مجموع هاي از 
نیازها، ارزش   ها یا صفات را دارا باش��ند که زمینه ي درگیري در شغل 
را فراهم آورند. در واقع، افراد داراي درگیري شغلي باال، ظاهرا از شغل 
خود رضایت دارند، روحیه ي مثبتي در کار نش��ان مي دهند و نسبت 
به سازمان و همکاران خود تعهد باالیي ابراز مي کنند )19( همچنین 
اشخاص با درگیري شغلي باال، به ندرت به ترك شغل مي اندیشند و 
براي سازمان متبوع خود، تا آیند هاي قابل پیش بیني بطور مؤثر کار 
می کنند )20(. از مش��اغل وابسته به پزشکی بعلت مسؤولیت تامین 
راحتی، آس��ایش و مداوای بیماران از اهمیت ویژ ه��ای برخوردارند. 
پرس��نل پرستاری بیشترین نیروی انسانی را در این حرفه   ها تشکیل 
می دهند و نقش اصلی را در امر مراقبت از بیماران بر عهده دارند. این 
نقش ایجاب کننده درگیری شغلی بیشتر این پرسنل در محیط   های 

درمانی می باشد )21(.
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مصعب قادری و همکاران 
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 از آنجا که امروزه بسیاری از بزرگساالن که وارد بازار کار می شوند فاقد 
کفایت و صالحیت هیجانی الزم و ضروری هستند، مداخله در محیط 
کار در جهت بهبود هوش هیجانی و س��ایر قابلیت   های عاطفی کاماًل 
الزم و ضروری اس��ت )8( بطوری که یک تحقیق در امریکا نشان داد 
بیش از نیمی از کارکنان فاقد انگیزش جهت حفظ و ادامه یادگیری و 
پیشرفت در مشاغل شان هستند و تنها 19% از آن  ها که برای مشاغل 
غیر تخصصی بکار گرفته می ش��دند در عادات کاری خود خویشتن 
داری داش��تند )14(. لذا، با توجه به مطالب فوق و اهمیت پرستاران 
در امر مراقبت از بیماران، بر ان ش��دیم تا مطالعه ای با اهداف تعیین 
میزان نمره هوش هیجانی و درگیری شغلی در پرستاران بیمارستان 
ام��ام خمینی جیرف��ت و همچنین تعیین ارتب��اط هوش هیجانی و 

زیرمؤلفه   های آن با درگیری شغلی انجام دهیم.
 مواد و روش ها

این پژوهش توصیفی- تحلیلی اس��ت که در آن بعلت محدود بودن 
جامعه کلیه پرستاران )180 نفر( شاغل در بیمارستان   های وابسته به 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت )امام خمینی )ره( و کاشانی( به روش 
تمام شماری  انتخاب شدند. در ابتدای شیفت قبل از تعویض شیفت 
پس از توضیح اهداف پژوهش به نمونه   ها و کس��ب رضایت آگاهانه از 
آنها، پرسشنامه   هاي پژوهش به پرستاران داده شد و از آن  ها خواسته 
شد که پرسشنامه را تکمیل نمایند. برای سنجش میزان هوش هیجانی 
از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن )EQ-i( استفاده شد. 
که یک پرسشنامه استاندارد جهت سنجش هوش هیجانی می باشد. 
این پرسشنامه در سال 1980 توسط بار- ان ساخته شده و 90 سؤال 
و5 زیرمقیاس دارد که پایایي و روایي آن مورد س��نجش و تایید قرار 
گرفته است )22(. پرسش��نامه ي هوش هیجاني بار- ان را سموعي و 
همکاران )1382( از نظر روان س��نجي بررس��ي و اعتبار و پایایي آن 
را تأیید نموده اند )23(. در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه توسط 
پژوهش��گر بر روی 20پرستار از جامعه تحت مطالعه سنجیده شد و 
ضریب آلفای 0/872 بدس��ت آمد. پرسشنامه حاضر شامل 90 سؤال 
ب��ود ک��ه روش نمره گذاری آن لیکرت )بص��ورت 0، 1، 2، 3، 4( بود. 
حداقل و حداکثر نمره آن بترتیب صفر و 360 اس��ت. س��ه نمونه از 
گویه   های این ابزارعبارتند از؛ " نس��بت به هیجاناتم آگاهم، مي توانم 
بدون تنش زیاد  ، با مش��کالت مقابله کنم، کمک کردن به دیگران را 

دوست دارم." 
   همچنین برای س��نجش درگیری ش��غلی از پرسشنامه استاندارد 
بین المللی10 ماد هاي درگیري شغلي کانونگو استفاده شد )24(. این 

پرسشنامه اس��تاندارد توسط پژوهشگران داخلی و خارجی متعددی 
برای س��نجش میزان درگیری شغلی مورد استفاده قرار گرفته است 
)3،19( این پرسشنامه، شامل 10 عبارت است که بر پایه یک مقیاس 
7 درج هاي تکمیل مي ش��ود. حداقل و حداکثر نمره آن بترتیب 10و 
70 اس��ت کانونگو، ضریب همس��اني دروني و باز آزمایي این مقیاس 
راب��ه ترتیب و 0/87 و 0/85 گزارش کرده اس��ت. با تحلیل داده   هاي 
حاصل از اجراي مقیاس درگیري ش��غلي کانونگو )1982( روي 199 
نفر از فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالي در کش��ور فرانس��ه که در 
مراحل اولیه ي اش��تغال به کار بودند، گزارش ش��ده که این مقیاس 
ضریب پایایي )0/83( مطلوبي دارد. میرهاشمي )1386( با اجراي این 
پرسشنامه، روي 32 نفر از اعضاي هیات علمي ضریب آلفاي 0/807 را 
گزارش کرده است )25(. پایایی این پرسشنامه مجدد توسط محققین 
ط��رح حاضر بر روی 38 نفر از پرس��تاران بیمارس��تان امام خمینی 
جیرفت مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب پایایی آن 0/813 بدس��ت 
آمد. سه نمونه از گویه   های این پرسشنامه؛ "مهم ترین اتفاقات زندگی 
من به کارم مربوط می ش��ود، شغلم تنها بخش کوچکی از هویت من 
است، ش��غلم برای من حکم زندگی و هستی ام را دارد". برای تجزیه 
و تحلیل داده   هاي تحقیق از نرم افزار آماري SPSS17 اس��تفاده شد. 
جهت محاس��به میانگین نمرات هوش هیجانی و درگیری شغلی از 
آزمون   هاي آماري تی تس��ت، آنوا، و برای محاسبه ارتباط بین هوش 
هیجانی- درگیری شغلی از رگرسیون استفاده گردید و p >0/05 به 

عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
 یافته ها

ای��ن مطالع��ه ب��ر روی 180 نف��ر از پرس��تاران )81/1 درصد زن و 
18/9درصد مرد( انجام گرفت. میانگین س��نی و میانگین سابقه کار 
نمونه   ها به ترتیب شامل 8/18 ± 35/6 و 8/76 ± 26 سال بود. سایر 
مشخصات دموگرافیک و ارتباط آن با هوش هیجانی و درگیری شغلی 
در جدول شماره 1 آورده شده است. میانگین نمرات هوش هیجانی و 
درگیری شغلی به ترتیب 33/63 ± 313/64 و 13/39 ±40/81 بود. 
نتایج به دست آمده تحلیل واریانس )جدول شماره2( نشان دهنده این 
است که مدل رگرسیونی معنی دار است )p>0/001(. بعبارت دیگر، 

بین درگیری شغلی و هوش هیجانی ارتباط وجود دارد.
مقدار R و F نیز بیانگر آن اس��ت که مدل رگرس��یون خطی حاضر 
می تواند برای پیش بینی، اس��تفاده ش��ود. بر اساس نتایج رگرسیون 
)جدول ش��ماره 3(، کلیه زیرمؤلفه   های هوش هیجانی شامل هوش 
 p=0/040( سازگاری ،)Beta:0/260 و p=0/042( هیجانی بین فردی
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و Beta:0/276(، خل��ق عمومی )p=0/006 و Beta:0/346( بصورت 
مثبت و معنی داری درگیری شغلی را پیش بینی می کند و اثر افزایشی 
دارند در حالی که زیرمؤلفه   های هوش هیجانی درون فردی و مدیریت 

 R2 اس��ترس ارتباط معنی داری نداش��تند. در نهایت بر اساس مقدار
تعدیل شده 9/6 درصد از تغییرات درگیری شغلی توسط زیرمؤلفه   های 

هوش هیجانی توضیح داده می شود.
 بحث

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که میانگین هوش هیجانی 
در زن   ها نسبت به مرد  ها بیشتر است. خلیلی آذر )1387( و همچنین 
صالحیان )1389( و همکاران در پژوهش   های خویش نتایج مشابهی 
را گ��زارش نمودند )17، 26(. که با پژوهش حاضر همخوانی دارد که 
می تواند به این دلیل باشد که زن   ها به لحاظ برخورداری از احساسات 
قویتر و اینکه در ابراز احساس��ات تواناترن��د، روابط اجتماعی خود را 

در مسیری هوشمندانه تر پایه ریزی می کنند. بر خالف نتایج مطالعه 
حاضر؛ آقاجانی )1388( و همچنین ثم��ری )1387( و همکاران در 
مطالعات خود میانگین هوش هیجانی در مرد  ها نسبت به زن   ها بیشتر 
گ��زارش کردند )27، 28( که ممکن اس��ت به دلیل تفاوت ش��رایط 

محیطی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه   های مورد مطالعه باشد.
ارتباط بین س��ن و هوش هیجانی به اثبات رس��یده است )29،30(. 
در این زمینه نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که با افزایش سن 
میانگین نمره هوش هیجانی در نیز افزایش می یابد. مرتضوی )1385(، 
کیوانلو )1389( و همکارانش نیز در پژوهش  های خویش ارتباط بین 
هوش هیجانی و افزایش س��ن را گ��زارش نمود که با تحقیق حاضر 
همخوان��ی دارد. این محققان دلیل آن��را افزایش خودشناسي و دیگر 
شناسي با افزایش سن بیان کرده اند که در نهایت موجب تقویت هوش 
هیجانی می شود )29،30(. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نش��ان داد 
که میانگین نمره هوش هیجانی در افراد متاهل نسبت به افراد مجرد 

جدول 1. رابطه هوش هیجانی و درگیری شغلی با برخی مؤلفه   های دموگرافیک در پرستاران

مؤلفه ها
آزمون آماریدرگیری شغلیآزمون آماریهوش هیجانیدرصدتعدادمشخصات

جنس
مرد
زن

34
146

18/9
81/1

307/21±37/41
315/14±32/64

T test
P=0/78 

41/5±16/05
40/64±12/74

T test
P=0/004 

وضعیت تاهل
مجرد
متاهل

25
155

13/9
86/1

312/58±31/55
320/24±44/69

T test
P =0/002

44/16±14/65
40/26±13/14

T test
P=0/164

سابقه کار
10-0
20-11
21-30

95
32
53

52/8
17/8
29/4

318/00±36/33
319/87±31/95
301/58±26/24

 One-way
anova

P=0/007 

37/87±13/45
42/78±10/04
44/87±13/96

 One-way
anova

P=0/006 

سن
<40

40-31
>30

64
67
49

35/6
37/2
27/2

326/92±42/23
308/85±23/46
230/51±26/88

 One-way
anova

P=0/001 

39/45±14/06
39/01±11/45
14/21±45/21

 One-way
anova

P=0/072 

جدول 2. جدول تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین درگیری شغلی و هوش هیجانی

p-valueآماره Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدل
2826/5895565/320رگرسیون
*0/005<18482/865117157/9733/579باقیمانده

21309/463122کل
         * در سطح 0/05 معنی دار
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بیشتر می باشد. ظهیرالدین و همکاران )1389( نیز در پژوهشی مشابه 
نتایج همسو با پژوهش حاضر گزارش کردند )31( با متاهل شدن افراد 
و پذیرش نقش   های همسری، والدینی، و دغدغه   های زندگی؛ مشغله 
فکری افراد بیشتر می شود، که به دنبال آن از میزان درگیری شغلی 

افراد کاسته می شود. 
  در مطالعه حاضر درگیری شغلی در افراد متاهل نسبت به افراد مجرد 
بیش��تر بود. که این نتیجه همسو با نتایج پژوهش کورتیس و کاسار 
)2005( می باشد )32(. همچنین نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان 
داد که درگیری شغلی در مرد  ها نسبت به زن  ها بیشتر می باشد. میر 
هاشمی )1388( نیز در پژوهش خود نتایج مشابه پژوهش ما گزارش 
نمودند )25(. از آنجا که زنان عالوه بر نقش   های شغلی، مسؤولیت  های 
مادری و خان��ه داری را برعهده دارند در وضعیت نامس��اعدی به سر 
می برند زیرا مقتضیات خانوادگی ممکن است با کار آنان تداخل ایجاد 
کن��د و احتماالً نتوانند به طور تمام وقت به کار مش��غول باشند. در 
نتیجه، ممکن است در مقایس��ه با مردان از لحاظ درگیری شغلی در 
حد پایین تری ارزیابی شوند. )32( نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان 
داد که با افزایش سن درگیری شغلی نیز افزایش می یابد. در پژوهش 
میرهاشمی )1388( هم نتیجه مشابهی گزارش شد )25( مارشال و 
همکاران )2004( رابطه مثبت و معنی دار بین سن و درگیری شغلی 

را گزارش کردند. )33( که با پژوهش حاضر همخوانی دارد.
تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از پژوهش آقایي و همکاران تحت 
عنوان "رابطه هوشهیجاني با موفقیت ورزشي در ورزشکاران حرفهاي 
و  هوشهیجاني  کلي  نمرات  بین  دادکه  نشان  حرفهاي"  نیمه  و 
موفقیت ورزشي ورزشکاران همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد 

و هوشهیجاني در پیشبیني موفقیت ورزشي از توان قابل توجهي 
برخوردار است )34( در پژوه��ش مختاري و همکاران��ش )1385( 
معناداري  رابطه  رهبري  بازدهيهاي  و  ه�وشهیج�اني  ب�ین  نی��ز 
وجود داش��ت )35(. یافتههاي بشارت و همکاران )1385( روي 360 
داد که هوشهیج�اني ه�مبستگي  نشان  دانشآموز پیشدانشگاهي 
مثبت و معناداري با موفقیت تحصیلي دانشآم�وزان دارد )36(. در 
پژوهش مالی��ی و همک��اران بررسي رابطه هوشهیجاني و موفقیت 
مدیران آموزشي دانشگاه علوم پزشکي گلستان ب�ین ه�وشهیج�اني 
و موفقیت مدیران رابطه معنادار آماري وج�ود دارد )37(. نتایج تجزیه 
و تحلیل رگرسیونی نشان داد که زیرمؤلفه   های هوش هیجانی چون 
مهارت   های بین فردی، سازگاری، خلق عمومی با درگیری شغلی رابطه 
معنی داری دارند. در میان این عوامل خلق عمومی نقش مهم تری را 
بازی می کند؛ و اشخاص با خلق عمومی باالتر از درگیری شغلی بهتری 
برخوردارن��د، که این نتایج همسو با نتایج حاصل از مطالعات بنسون 
)2009(، نق��ی زاده )1389(، میرهاشم��ی )1388( و همکارانش��ان 
اس��ت )3، 38،39(. رییسی و همک��اران در تحقیقی بر روی مدیران 
بیمارستان  های قزوین نشان دادند مدیرانی که هوش هیجانی باالتری 

داشتند از مهارت  های ارتباط بهتری برخوردار بودند )40(. 
نتای��ج حاصل از ای��ن پژوهش نشان داد ک��ه 9/6 درصد از تغییرات 
درگیری شغلی توس��ط زیرمؤلفه   های هوش هیجان��ی توضیح داده 
می شود. که بدین معناست که 6/9 درصد درگیری شغلی پرستاران 
مرب��وط به هوش هیجانی آنان است که این میزان نسبت به مطالعه 
میرهاشمی )1387( کمتر می باشد. سایر شاخص   ها نیز نشان دادند که 
بین مؤلفه   های هوش هیجانی و درگیری شغلی همبستگی معنی داری 

جدول 3. نتایج رگرسیون برای تعیین درگیری شغلی براساس زیرمؤلفه   های هوش هیجانی

متغیر  های پیش بین
ضریب استاندارد شدهضریب استاندارد نشده

tPRR2R2 )adj( B خطای معیارضریبBeta

0/3640/1330/096*33/1311/782/8110/006ثابت
*0/2260/2260/1341/0010/319درون فردیهوش هیجانی

*0/5350/3020/2601/7720/042بین فردی
*0/4480/2440/2761/8320/040سازگاری

*0/4330/2800/2461/5440/125مدیریت استرس
*0/5160/1860/3462/7770/006خلق عمومی

 متغیر مالك: درگیری شغلی
* در سطح 0/05 معنی دار
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وجود دارد و مدل رگرسیونی حاضر می تواند برای پیش بینی متغییر 
وابسته استفاده شود.

 نتیجه گیري
در نهایت با توجه به مدل رگرسیون می توان گفت که ارتباط مستقیم 
و معن��ی داری بین هوش هیجانی و درگیری شغل��ی وجود دارد. لذا، 
پیشنهاد می شود از آنجا که هوش هیجانی مهارت قابل آموزش و ارتقا 
است در راستای بهبود هرچه بهتر کیفیت خدمات ارایه شده توسط 

پرستاران، این مهارت را در بین افراد از طریق آموزش ارتقاء بخشند.

از محدودیت  های تحقیق، می توان به تکمیل پرسشنامه تحت تأثیر 
حاالت روحی روانی نمونه   ها اشاره نمود.

 تشکر و قدرانی
ای��ن پژوهش حاصل نتایج ط��رح تحقیقاتی مصوبه مرکز تحقیقاتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شماره 86/91 می باشد. در نهایت از 
تمامی مسؤوالن، پرسنل پرستاری که ما را در انجام این پژوهش یاری 

نمودند، تشکر و قدردانی می نماییم.
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The relationship between emotional intelligence and job 
involvement among hospital nurses

Introduction: One of the success factors in educational envi-
ronments, professional, social relations is emotional intelligence 
which it’s development would be favorable effects on aspects 
of personal, interpersonal and his performance . One of the its’ 
positive effects in organizations is personal growth and job in-
volvement. 
Aim: The aim of this study was to determine the relationship 
between emotional intelligence and job involvement among hos-
pital nurses in  Jieroft.
Method: : This study was descriptive – analytical that all of hospi-
tal nurses ( 180) nurses in various hospitals of Jieroft city were se-
lected in 2011. For data gathering was used the Emotional Quotient 
Inventory (EQ-i) standardized questionnaire and for measurement 
of job and work was used questioner 10 factors of  Kanungo . Re-
liability and validity of both questionnaires were 0.872 and 0.813, 
respectively. Data was analyzed using statistical software Spss17 
and T- test, ANOVA and regression analysis were performed.
Results: Findings showed that (81.1%) of the samples were 
women. Their age and work experience were, respective-
ly: (35.06 ± 8.183) and (12.26 ± 8.76) years. Mean scores of 
emotional intelligence and job involvement were respectively 
(313.64 ± 33.63) and (40.81 ± 13.39). Pearson correlation test 
(0.034) was found between emotional intelligence and job in-
volvement. Based on stepwise regression test (9.6%) changes of 
emotional intelligence is related to job involvement.
Conclusion: Final results showed that there is a direct rela-
tionship between emotional intelligence and job involvement. 
Therefore, a comprehensive plan for development of emotional 
intelligence in nursing staff can lead to their personal growth and 
job development. This results would be increased productivity 
and more satisfied nurses and patients and ultimately improve 
the health of the community.
Key words: emotional intelligence, job involvement, hospital nurse
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