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مقاله پژوهشی

ت يفيک و يشغل – يتيشخص يهاپين تيرابطه ب يبررس
 يهوش اجتماع يگريانجيپرستاران با م يکار يزندگ

٣ي، شاهد مسعود٢*یلیکائی، فرزانه م١یتا طهرانچیب

 07/04/1401تاریخ پذیرش  15/09/1400تاریخ دریافت 

 يدهچک
در آنان  ياحرفه یت زندگیفیکمنجر به کاهش  تواندیممختلف  يهابخشماران در یآور بط دردناك و رنجیمواجهه مکرر پرستاران با شرا :هدف و زمينهپيش

 یبررس باهدفا، پژوهش حاضر ن راستیدر ا ماران شود.یمراقبت از ب يندهایت مراقبت و برآیفی، همچون افت کیروان يهابیآس سازنهیزم تواندیمگردد که خود 
  انجام شد. یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م يکار یت زندگیفیک و یشغل – یتیشخص يهاپین تیرابطه ب

ان یدر م يمعادله ساختار يسازمدلها است که با ل دادهیو روش تحل يبر روابط ساختار یشرفته مبتنیپ یاز نوع مطالعات همبستگن مطالعه یاها: مواد و روش
ها داده يآورجمع يبرا .رفتمشغول به کار بودند، انجام گ خصوصی شهر مشهد مارستانیب 8در  1400بهشت تا آبان یارد یکه در فاصله زمان یپرستاراننفر از  300

) 1384زاده (قاسم يکار یت زندگیفیکو  )2001ن و داهل (وسین، یلورا، مارتیترومسو س یهوش اجتماع)، 1998گز (یبر -رزیما یتیپ شخصیت يهااز پرسشنامه
  انجام شد. يآزمون معادالت ساختارو  PLSو  SPSS يآمار يافزارهاز با کمک نرمیها نداده وتحلیلتجزیهاستفاده شد. 

 يداریرابطه معن یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م يکار یزندگ تیفیبا ک یشغل - یتیشخص يهاپیت نیبها نشان داد که داده وتحلیلتجزیهج ینتا ها:افتهي
م را یرمستقین اثر غیشتریان کند که بیرا ب يکار یزندگ تیفیکرات ییدرصد از تغ 47 یهوش اجتماعق یقادر است از طر با ساختار پیتر ی، و متغوجود دارد

 است. يپ شهودیز مربوط به تیم نیرمستقیزان اثر غین میترداراست. کم

آنان را  یو هوش اجتماع یشغل – یتیشخص يهاپیت پرستاران يکار یت زندگیفیبهبود ک يبرا شودیشنهاد می، پآمدهدستبهج یبا توجه به نتا: يريگجهينت
  د.یبهبود بخش
ی، هوش اجتماعیتیشخص يهاپی، تیت زندگیفیک :هاکليدواژه

 ۱۰۱۷-۱۰۰۸ ، ص۱۴۰۰، اسفند ۱۴۹درپي پي، دوازدهمشماره ، نوزدهممجله پرستاري و مامايي، دوره 

 09122063529  تلفن:، ی، گروه روانشناسیات و علوم انسانیه، دانشکده ادبیه، دانشگاه ارومیاروم: آدرس مکاتبه
Email: f.michaelimanee@urmia.ac.ir 

  مقدمه
 یدرمان ستمیکننده خدمات در سگروه ارائه نیترپرستاران بزرگ

 دارند یدرمان – یمراقبت بهداشت تیفیبر ک ییر بسزایبوده که تأث
 ستمیبازده س میمستق طوربه يپرستار یزندگ تیفیک کهطوريبه

 از يعضو عنوانبه). آنان 1دهد (یر قرار میرا تحت تأث سالمت
 و یدر محیط کار با حوادث بحران ،یبهداشت يهاکارکنان مراقبت

 ،ازحدبیشحجم کار  ن،یسنگ فیمانند وظا يحاد يعوامل خطرزا
 کارينوبت، ازحدبیشکمبود کارکنان، ساعات کار  ،یزمان ناکاف

  رانیواحد بجنورد، بجنورد، ا ی،گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالم يدکتر يدانشجو 1

 سنده مسئول) یران (نویه، ایه، ارومی، دانشگاه ارومیار گروه روانشناسیدانش 2
 رانیواحد قوچان، قوچان، ا ی،، دانشگاه آزاد اسالمیشناسار گروه مشاوره و روانیاستاد 3

4. Quality of Work Life

مواجه  باال یشغل يهاهمکاران و خواسته گریبا د يرینامنظم، درگ
ها مؤثر است آن  4يکار یزندگ تیفیکبر  طیشرا نیهستند که ا

دهد که در ینشان م نهیزم نیدر ا گرفته مطالعات انجام). 2(
مطلوب نه تنها  يکار یزندگ تیفیک ،یبهداشت یمراقبت يهاستمیس

از  نانیدارد، بلکه از عوامل مهم جهت اطم یدر پ را کارکنان تیرضا
 ياکنندهنییو تع رگذاریتأث یاست و عامل یبهداشت ستمیس يداریپا

 از یکیافراد و  یو عملکرد خانوادگ یروان، عملکرد شغل سالمت در
 تیرضا و بهبود یدر منابع انسان زهیانگ جادیا يعوامل برا نیترمهم
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 تیفیک چه است که هر یدر حال نیا ).4، 3( رودیبه شمار م یشغل
- ها از شغلآن باشد، احتمال انصراف نییدر پرستاران پا يکار یزندگ

). مطابق با مطالعات صورت گرفته، 4( افتیخواهد  شیشان افزا
- یر میپرستاران تأث يکار یت زندگیفیبر ک یگوناگون يرهایمتغ

- شیآنان را پ يکار یت زندگیفیا عدم کیت یفیتوانند کیم گذارند و
 یشغل – یتیشخص يهاپیتوان به تین جمله میکنند که از ا ینیب

 ت،یدر شخص يکاربردو  مهم يهاهیاز نظر یکی ).5،6( اشاره کرد
 پیت 8را در قالب  تیخود، شخص هیاست او در نظر  1ونگی هینظر

گرز یرز و بری). ما7نموده بود ( یمعرف )یدوقطب پیسه ت( یتیشخص
)Myers & Briggs) (8(پیت کیو  را گسترش دادند هینظر نی، ا 

 / Judgment( ییگرامالحظه /ییگراقضاوت یدوقطب

Conservatism( ییگرادرون /ییبرونگرا یتیشخص را به ابعاد 
)Extraversion / Introversion( ی/ احساس ی)، عقالنRational 

/ Emotional( توانند به نوبه یم یتیشخص يهاپیاضاف نمودند. ت
ر قرار یرا تحت تأث یت زندگیفیا نامطلوب کیخود و به نحو مطلوب 

 که یتر از کسوجدان است، آسان که با یکس مثال عنوانبهدهند. 
 بر موانع تواندیم دارد؛ را یمهم زندگ فیوظا به یابیدست زهیکمتر انگ

 جادیدر ا تواندیفرد باوجدان م ن،یبنابراغلبه کند؛  رمنتظرهیغ
حرفه موفق و کسب  کی داشتن( یزندگ تیفیک ینیع يهاشاخص

را به  یذهن سالمت يسطوح باال واندتیم زیباشد و ن ترموفق) ثروت
از نقش  ی) حاک5ج پژوهش قرچه (ین راستا، نتای). در ا9(دست آورد 

، يگفتاربود.  يکار یت زندگیفیک ینیبشیدر پ یتیشخص يهاپیت
 يهایژگین وینشان دادند که ب ی) در پژوهش6( يو شکار یحیذب

وجود دارد.  يرابطه معنادار يکار یت زندگیفیو ک یتیشخص
جه گرفتند که ین نتی) از پژوهش خود چن10و همکاران ( 2ملمنیو
 یت زندگیفیک ینیبشیاز عوامل مؤثر در پ یتیشخص يهاپیت

نقش  یز در پژوهشی) ن11( 3ا و آردانتایاتکسبرا، یهستند. اتکسبر
مورد  يکار یت زندگیفیک ینیبشیرا در پ یتیشخص يهاپیت

 يبرا موجود يالگوها نیتراز کامل یکید قرار دادند. ییو تأ یبررس
) 12( 4اولدهام هاکمن و یشغل يهایژگیطرح شغل، مدل و لیتحل

تنوع مهارت،  مانند یشغل يهاپیتکه  کندیم انیمدل ب نیاست. ا
 زشیبازخورد با انگ عمل در کار و يشغل، آزاد تیشغل، اهم تیماه

را  ریز یژگیپنج و هااساس آن نیبر ا. ارتباط دارند یشغل تیو رضا
 تنوع -1اند از: کردند که عبارت یمعرف یشغل یابعاد اصل عنوانبه

-5 8لاستقال -4  7فهیوظ تیاهم -3 6فهیوظ تیهو -2 5فیوظا

1. Yong
2. Wimmelmann
3. Etxeberria, Etxebarria & Urdaneta
4. Hackman & Oldham
5. Skill Variety
6. Task Identity
7. Task Identity

و همکاران  10ج پژوهش گلسماینه، نتاین زمی). در ا13( 9دبازخور
پرستاران را معنادار  یت زندگیفیکهاي شغلی و پین تیبرابطه ) 14(

نشان داد که ارتباط  ی) در پژوهش15( 11. ادگارگزارش نمود
جمله استقالل، ارتباطات، از  يشغل پرستار يهاپین تیب يمعنادار

 یت زندگیفیا کمار و درجه عدم قطعیت بدرمان بی زمان کافی براي
) 16( انینه و حافظی، پوديجعفر، ییغالمرضاآنان وجود دارد.  يکار

 23 یشغل يهایژگیوجه گرفتند که ین نتیز از پژوهش خود چنین
ن یبنابرا کند.یم نییمعلمان را تب یزندگ تیفیک انسیدرصد از وار

 يهاپین تیاند، بز نشان دادهین یکه شواهد پژوهش طورهمان
 يمعنادار یهمبستگ يکار یت زندگیفیو ک یشغل - یتیشخص

د قرار یها را مورد تردم آنینظران رابطه مستقوجود دارد اما صاحب
ن رابطه نقش یتوانند در ایم يمتعدد يرهایداده و معتقدند که متغ

توان به هوش یرها مین متغیداشته باشند که از جمله ا یانجیم
  ).18، 17اشاره کرد ( 12یاجتماع

است که  ییهامهارت ها واز توانش يامجموعه یهوش اجتماع
 یطیمح يفشارها و کنار آمدن با تیموفق يبرا يفرد ییبر توانا

و  ایدانشگاه کلمب، روانشناس 13کی). ثرندا19( است رگذاریتأث
: کندیم انیب را طرح نمود، یاجتماع که مفهوم هوش یکس نینخست
- سربازخانه ،يبازنیها، زممکرر در مهدکودك طوربه یاجتماع هوش

 طیشرا اما در کندیم ییحراج، خودنما يهاکارخانجات و سالن ها،
 ،یاجتماع هوش )20( افتیآن را  توانینم یشگاهیو استاندارد آزما

در  خردمندانه است که سبب عملکرد گرانیدرك و اداره د ییتوانا
با  نهیبه باعث ارتباط گرید یانیبه ب گرددیم یارتباطات انسان

). در 21( شودیم یزندگ يبرا زهیکنترل خود، تطابق و انگ گران،ید
 يا، پورافکارینیمی) و حک22( يو جبار يازآذری، نینه ناظمین زمیا

 ین هوش اجتماعینشان دادند که ب ییها) در پژوهش23( يو غفار
ج پژوهش یوجود دارد. نتا يمعنادار یهمبستگ یت زندگیفیو ک
) 18( يریخ و خطی، شیخانی، علیزدانیپور) و 24( یو طاوس يدیسع

و  یتیشخص يهاپیبا ت یمعنادار هوش اجتماع یاز همبستگ یحاک
جه ین نتی) از پژوهش خود چن25( و خدابنده ياسد بود. یشغل

وجود  يها ارتباط معناداروارهو طرح ین هوش اجتماعیگرفتند که ب
 ت و نقش هوشی، اهمی) در پژوهش26( 14دارد. کاپورو و روات

و  یپرستاران مورد بررس يکار یت زندگیفیزان کیرا در م یاجتماع

8. Autonomy
9. Job Feedback
1 0. Gelsma 
1 1. Edgar 
1 2. Social Intelligence 
1 3. Thorndike 
1 4. Kapur & Rawat 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

2.
10

08
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             2 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.12.1008
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4537-fa.html


، شاهد مسعودي، فرزانه میکائیلیبیتا طهرانچی
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بر نقش هوش  یز در پژوهشی) ن27( 1د قرار دادند. الکسمنییتأ
  د نمود.یتأک يکار یت زندگیفیر مؤثر بر کیمتغ عنوانبه یاجتماع

موجود و  یمطرح شده و شواهد پژوهشحال با توجه به مطالب 
خدمات هايمهم در سیستم ک رکنی که پرستاري ییاز آنجا

ندتواپرستاري می است و خدمات يکشور درمانی هر – بهداشتی
آن با هاي مرتبطشاخص و بیماري سالمت و پیامد بر ماً یمستق

 يکار یت زندگیفیکه ک یین از آنجایباشد؛ و همچن رگذاریتأث
ر نظر د ياو کار حرفه يورعامل درك و بهره عنوانبهپرستاران 

 و يکار یت زندگیفیک یابیو ارز ین رو بررسیشود، از ایگرفته م
پژوهش  ن راستایرسد. در ایسته به نظر مین عوامل مؤثر بر آن باییتع

- شیدر پ یشغل – یتیشخص يهاپینقش ت یحاضر به دنبال بررس
هوش  یانجیپرستاران با توجه به نقش م يکار یت زندگیفیک ینیب

  است. یاجتماع

  مواد و روش کار
بر  یشرفته مبتنیپ یهمبستگ يهاپژوهش حاضر از نوع طرح

 يمعادله ساختار يسازمدلها، ل دادهیو روش تحل يروابط ساختار
)SEMپرستاران  کلیهپژوهش حاضر را  مورد نظر ي) است. جامعه
در  نفر) 3000(در مجموع حدود  خصوصی شهر مشهد مارستانیب 8

زش یل داد. در مطالعه حاضر، با احتساب نرخ ریتشک 1400سال 
اساس حداقل حجم نمونه در  بر نفر، 300، حجم نمونه یاحتمال

ن یکه از ب شد)، در نظر گرفته 28، هومن (يمعادالت ساختار
ر د 1400تا آبان  1400بهشت یارد یکه در فاصله زمان ینپرستارا

ت ل به شرکیمشغول به کار و ما خصوصی شهر مشهد يهامارستانیب
به پژوهش،  یار ورود آزمودنیمع .در پژوهش بودند، انتخاب شد

ر شهر مشهد و بودن د یخصوص يهامارستانیباز  یکیاشتغال در 
مودن نز ناقص پر ین هاآنار خروج یسال و مع 65تا  15 یمحدوده سن
  هش بود.در پژو يبه ادامه همکار هاآنل یا عدم تمای هاپرسشنامه

بود: اخذ مجوز از  لیذپژوهش حاضر به شرح  یمالحظات اخالق
 جنوردب یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیکم

)IR.IAU.BOJNOURD.REC.1400.001به  ی)، ارائه اطالعات
اطالعات و  یحفظ محرمانگ ،یافراد در مورد پژوهش به صورت کتب

هاو آزاد گذاشتن بودن پرسشنامه نامیب کنندگان،شرکت تیهو
نداشتن به  لیخروج از پژوهش در صورت تما يبرا کنندگانشرکت

  .يادامه همکار
 -رزیما یتیپ شخصین پژوهش از سه ابزار پرسشنامه تیدر ا

وسن و ین، یلورا، مارتیترومسو س یاجتماع هوش)، 1998گز (یبر

1. Laxman
2. Myers-Briggs Type Indicator

- جمع ي) برا1384زاده (قاسم يکار یت زندگیفیکو  )2001داهل (
  ها استفاده شد.داده يآور

٢گزيبر -رزيما يتيپ شخصيپرسشنامه استاندارد ت ن یا: 
پ ی) ساخته شده است و چهار ت8گز (یرز و بریما پرسشنامه توسط

 – ی، عقالنی، شمی، حسییدرونگرا – ییبرونگرا یدوقطب یتیشخص
وسته مورد یاس پیگرا را در مقمالحظه –گرا ، قضاوتیاحساس

م یبخش تنظ 4سؤال است که در  93يدهد و دارایقرار م یبررس
نه که ین گزیترکینزد یده است. در بخش اول و سوم آزمودنیگرد
دوم و چهارم،  يهادهد و در بخشیت غالب را در او نشان میوضع

پسندد از نظر معنا و مفهوم، یشتر میرا که ب يانهیگز یآزمودن
ت خود در پاسخنامه ینه جواب بدون در نظر گرفتن وضعیگز عنوانبه

د) و صفر ینه کلیک (گزیبه صورت  يگذارد. نمرهینمایمشخص م
 يهاپید به نفع تینه کلیگردد. گزید) انجام میر کلینه غی(گز

ده است. در ضمن یم گردیگرا تنظو قضاوت ی، عقالنیبرونگرا، حس
ت فرد را یاز شخص ياست بلکه جنبهیها غلط نکدام از پاسخچیه

 یی) روا29( یعقوبیو  يپورصابر ش).  در پژوه8دهد (ینشان م
د شده است و یین حوزه تأید و متخصصان ایاسات پرسشنامه توسط

دست آمده  به 78/0 يکرونباخ باال يپرسشنامه از روش آلفا ییایپا
  است.

ن پرسشنامه توسط ی: ايکار يت زندگيفيپرسشنامه ک
روابط  مؤلفه 8 و سؤال 53 يا) ساخته شده و دار30زاده (قاسم
، مشارکت، یشرفت شغلی، پیت شغلی، امنيط کاریدر مح یانسان
، ير، تعهد کاین کار و زندگی، توازن بیت حقوق و منزلت انسانیرعا

کرت یل يانهیگز پنجف یباشد و بر اساس طیم یو رفاه یمسائل مال
به  ن همکارانیب یط کار من، ارتباط شغلیدر محمانند ( یسؤاالتبا 

. پردازدیم يکار یت زندگیفی) به سنجش ک.شودیمسهولت انجام 
= 2الفم، = کامالً مخ1( 5تا  1کرت یف لیآن از ط يگذارنمره يبرا

ستفاده = کامالً موافقم) ا5= موافقم، 4موافقم،  ي= تا حد3مخالفم، 
 يو مشهد يباقرانیرونده، ژیب یسعادتشده است. در پژوهش 

 یابین پرسشنامه مناسب ارزیا يو صور ییمحتوا ییروا )31( یفراهان
 ين پرسشنامه باالیضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده اشده است و 

 برآورد شد. 92/0
و  3لورایسن پرسشنامه توسط یا :يپرسشنامه هوش اجتماع

مطرح شده در  یهوش اجتماع يهابر اساس مؤلفه )32همکاران (
 یو هدف آن بررس هیگو 21شامل  ه شده است ویک تهیه ثورانداینظر

ن پرسشنامه بر اساس یا. باشدیمدر افراد  یزان هوش اجتماعیم
 ؛3؛ نه موافقم نه مخالف،2؛ مخالفم،1مخالفم، کامالًکرت (یاس لیمق

ن پرسشنامه یا ییایو پا ییروا باشد.ی) م5موافقم؛ کامالً؛ 4،موافقم

3. Sivera
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ب ید قرار گرفت و ضریی) مورد تأ32لورا و همکاران (یدر پژوهش س
ن ین پرسشنامه گزارش شد. همچنیا يبرا 86/0کرونباخ  يآلفا
) 33زاده (لیو خل ییرضا ن پرسشنامه در پژوهشیا ییایو پا ییروا

ن یا يبرا 88/0کرونباخ  يب آلفاید قرار گرفت و ضرییمورد تأ
  پرسشنامه به دست آمد.
و  یفیها در دو سطح توصل دادهیتحل در پژوهش حاضر،

ابتدا با استفاده از  یفیانجام شد. در سطح توص یاستنباط
- کمک نرمن، انحراف استاندارد با یانگی، میچون فراوان ییهاشاخص

ز آزمون معادالت ین یو در بخش استنباط SPSS يافزار آمار
ر یهمزمان چند متغ وتحلیلتجزیه( به واسطه  )1SEM( يساختار

استفاده شد.  PLSافزار ر وابسته) با کمک نرمیمستقل با چند متغ

  يافته ها
و سانس یالت لیتحص يدرصد) دارا 7/65نفر ( 197از مجموع 

سانس و باالتر بودند یالت فوق لیتحص يدرصد) دارا 3/34نفر ( 103

نفر با سابقه  178 درصد)، 7/6سال ( 5نفر کمتر از  20در مجموع  و
 يسابقه کار ز باینفر ن 102درصد) و  3/59سال ( 15تا  5 يکار

  بودند.) درصد 34سال ( 15شتر از یب
ت یفیبا ک یشغل- یتیشخص يهاپین تیرابطه ب یج بررسینتا

در ادامه ارائه  یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م يکار یزندگ
 t) مشخص است مقدار آماره 1که در شکل ( طورهمانشده است. 

برابر  یبر هوش اجتماع یشغل- یتیشخص يهاپیتمربوط به اثر 
د رابطه ییتأ ياست و به معنا 96/1شتر از یکه ب 102/78است با 

 بر یهوش اجتماع مربوط به اثر tن مقدار آماره یباشد. همچنیم
 96/1شتر از یشده است که ب 863/454برابر با  يکار یزندگ تیفیک

هوش ر یتوان گفت متغیباشد. لذا میم د رابطهییتأ ياست و به معنا
ن یدر رابطه ب یانجیر میک متغی عنوانبهقادر است  یاجتماع

فا کند.ینقش ا يکار یزندگ تیفیکبا  یشغل- یتیشخص يهاپیت

 یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م يکار یزندگ تیفیبر ک یشغل - یتیشخص يهاپیتاثر  يمدل معنادار ):۱( شکل

بر هوش  یشغل- یتیشخص يهاپیتر یزان تأثی) م2در شکل (
 دهندهنشان يگزارش شده است که از نظر آمار -932/0 یاجتماع

دار است. یمعن يباشد که از نظر آماریم يقو معکوس و يریتأث
 985/0 يکار یزندگ تیفیبر ک یهوش اجتماع ریزان تأثین میهمچن

م و یمستق يریدهنده تأثنشان يشده است که از نظر آمار گزارش
توان یجه میدار است. در نتیمعن يباشد که از نظر آماریم يقو

 یزندگ تیفیبر ک یشغل - یتیشخص يهاپیت ریزان تأثیگفت م
-918/0 بیبه ترت یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م يکار

1 . Structural Equation Modeling

توان یاست. در واقع م يمعکوس و قو يریدهنده تأثاست که نشان
 یتیشخص يهاپیترها چنانچه یر متغیگفت با فرض ثابت بودن سا

ق یاز طر يکار یزندگ تیفیکر یابد متغیش یک واحد افزای یشغل -
ن مقدار یافت. همچنیکاهش خواهد  918/0به اندازه  یهوش اجتماع

ن یاشده است که  970/0 يکار یزندگ تیفیک ين براییب تعیضر
قادر است  یشغل - یتیشخص يهاپیتر یکه متغ کندیمان یمطلب ب

 يکار یزندگ تیفیکرات ییدرصد از تغ 97 یهوش اجتماعق یاز طر
ان کند.یرا ب
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 یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م يکار یزندگ تیفیبر ک یشغل - یتیشخص يهاپیاثر ت یب بار عاملیضرامدل  ):۲( شکل

ه، یفرض يآمده برا به دستجه ینان از نتیبه منظور حصول اطم
قرار  یل و بررسیه را مورد تحلین فرضیز ایبه کمک آزمون سوبل ن

- یگزارش شده نشان م يداریگرفته است که با توجه به سطح معن
 يکار یزندگ تیفیبا ک یشغل - یتیشخص يهاپیت نیب دهد که

 وجود دارد. يداریرابطه معن یهوش اجتماع يگریانجیپرستاران با م
به ر یشود مقادیم ) مشاهده2که در جدول ( طورهمانن یهمچن
 یگر هوش اجتماع یانجیبا حضور م زیآمده از برازش مدل ن دست

  مورد قبول است.

 هیفرض يجه آزمون سوبل براینت ):۱جدول (

آماره هیفرض
 سوبل

سطح 
 يداریمعن

 میاثرمستقنتیجه

 25/0 دییتأ 000/0 12/17 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  گرادرون
 43/0 دییتأ 000/0 41/21 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  گرابرون
 39/0 دییتأ 000/0 23/21 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  یحس

 23/0 دییتأ 000/0 93/16 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  يشهود
 34/0 دییتأ 000/0 10/18 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  فکور

 36/0 دییتأ 000/0 25/18 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  یاحساس
 47/0 دییتأ 000/0 43/28 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  با ساختار

 33/0 دییتأ 000/0 15/18 يکار یزندگ تیفیک  یهوش اجتماع  منعطف

 برازش مدل يهاشاخص ):۲جدول (
 آمده به دستمقدار  مطلوب)قبول (ر قابل یمقاد شاخص

  19/2  >3 یاسکوئر نسب يکا
 08/0  >1/0  بیتقر ين توان دوم خطایانگیشه میر

 91/0  <9/0 ونتب -شاخص برازش هنجار شده بتلر 
d-ULS95/0< 52/0 

بیتا طهرانچی، فرزانه میکائیلی، شاهد مسعودي
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d-G 95/0<  87/0  
  92/0  1ک به عددینزد برازش ییکوین

  شود.ید میین برازش مدل تأیر به دست آمده از برازش مدل مورد قبول است و بنابرایشود، مقادی) مشاهده م2طور که در جدول (همان
  

  يريگ يجهبحث و نت
 – یتیشخص يهاپین تیرابطه ب یبررس باهدفپژوهش حاضر 

هوش  يگریانجیپرستاران با م يکار یت زندگیفیک و یشغل
ر یها نشان داد که متغداده وتحلیلتجزیهج یانجام شد. نتا یاجتماع

درصد از  47 یهوش اجتماعق یقادر است از طر با ساختار پیت
ن اثر یشتریکه بان کند یرا ب يکار یزندگ تیفیکرات ییتغ
ز مربوط به یم نیرمستقیزان اثر غین میترم را داراست. کمیرمستقیغ
  است. يپ شهودیت

 يهاافتهیج به دست آمده از پژوهش حاضر، همسو با ینتا
و  يا، پورافکارینیمی)، حک22( يو جبار يازآذری، نیپژوهش ناظم

و  خیش ،یخانیعل ،یزدانیپور)، 24( یو طاوس يدیسع)، 23( يغفار
) و 26( کاپورو و روات)، 25( و خدابنده ياسد)، 17( يریخط

  ) است.27الکسمن (
و  يا، پورافکارینیمی) و حک22( يو جبار يازآذری، نیناظم

و  ین هوش اجتماعینشان دادند که ب ییها) در پژوهش23( يغفار
ج پژوهش یوجود دارد. نتا يمعنادار یهمبستگ یت زندگیفیک

) 17( يریخ و خطی، شیخانی، علیزدانیپور) و 24( یو طاوس يدیسع
و  یتیشخص يهاپیبا ت یمعنادار هوش اجتماع یاز همبستگ یحاک
جه ین نتی) از پژوهش خود چن25( و خدابنده ياسد بود. یشغل

وجود  يها ارتباط معناداروارهو طرح ین هوش اجتماعیگرفتند که ب
 ت و نقش هوشی، اهمی) در پژوهش26دارد. کاپورو و روات (

و  یپرستاران مورد بررس يکار یت زندگیفیزان کیرا در م یاجتماع
بر نقش هوش  یز در پژوهشی) ن27د قرار دادند. الکسمن (ییتأ

 د نمود.یتأک يکار یت زندگیفیر مؤثر بر کیمتغ عنوانبه یاجتماع
متغیرهاي اذعان نمود که  گونهنیاتوان یها مافتهین ین اییدر تب
که تقاضاهاي خاص  کنندیشخصیتی تعیین م يهایآمادگفردي و 

 يهاپیتکاري، قابل مدیریت یا تعارض زا تلقی شوند. افراد با 
متفاوتی براي مواجهه با  ياشخصیتی مختلف، راهبردهاي مقابله

شخصیتی  يهایژگیو، گرید یعبارت به. رندیگیبکار م شرایط فشارزا
ها تفکر فرد را در مورد واکنش به واقعیت هگوناگون در افراد نحو

با ( ییساختارگرا یشناختترجیح روانن، ین بی. در ادهدمی نشان
فرد هنگام پردازش اطالعات، افکار و ند که ین فرآی) با اساختار
رابطه دارد. به این  خودش را به جریان امور فرافکنی کند يهاارزش

و  حالت محسوس و عینیها از ترتیب به دلیل خارج شدن قضاوت
بین آنچه در ، هاشخصی شدن فرایند پردازش اطالعات و قضاوت

و این  شودیتفاوت ایجاد م کندیادراك م جریان است و آنچه فرد
  .)24( دهدیقرار م ریفرد را تحت تأث یاجتماعمسئله هوش 

شود که به فرد یشناخته م یتیقابل عنوانبه یهوش اجتماع
به هدف مشخص  یابیرفتار مناسب را جهت دست دهد کهیاجازه م

برخوردار هستند،  ییباال یکه از هوش اجتماع يداشته باشد. افراد
ارتباط مؤثر با  يخود جهت برقرار یو جسمان ياز تمام قدرت مغز

باال منجر  ی). در واقع هوش اجتماع21کنند (یگران استفاده مید
ن اساس یط برقرار کنند. بر اگر ارتبایکدیتر با شود که افراد راحتیم

گران را به سمت خود یدر جمع حاضر شود و د یتواند به خوبیفرد م
 يزه ویها را به دست آورده و انگت آنیق و حماید، تشویجلب نما

هوش  يهان مؤلفهیبنابرا؛ )26ابد (ییش میشرکت در گروه افزا يبرا
و  یاجتماع يها، مهارتیاعم از پردازش اطالعات اجتماع یاجتماع

هستند که در درك و فهم احساسات  ییهاییتوانا یاجتماع یآگاه
نسبت به  یم عواطف و آگاهیها، تنظامین فهم پیگران و همچنید

ن امر به نوبه خود منجر به یکنند که ایم ياریارتباط، فرد را 
شتر از کار و به دنبال آن یت بیان، رضایبهتر فرد با اطراف يسازگار

ش و یگر، افزاید یشود. به عبارتیم يکار یت زندگیفیبهبود ک
پرستاران، منجر به  یاجتماع يها و سازگارییها، توانات مهارتیتقو

اعتماد  يجاد فضایمارستان، ایمناسب در ب يکار يجاد جو و فضایا
 یت احساس تعلق و انسجام اجتماعیماران و تقویبه همکاران و ب

  شود.یآنان م يکار یت زندگیفیجه بهبود کیپرستاران و در نت
گونه استدالل نمود که نیتوان ایافته مین یشتر ایر بیدر تفس

پرستاران با  يکار یت زندگیفیبر ک با ساختار یتیشخص پیر تیتأث
- رد و از مهمیگیصورت م یزشیو انگ یشناخت يهاسمیواسطه مکان

و  یخودگردان، يزیرتوان به برنامهیم یشناخت يهاسمین مکانیتر
توان به یم یزشیانگ يهاسمین مکانیترو از مهم یدهسازمان
 ییاز آنجا ؛ واشاره کرد ینیباق، داشتن معنا و خوشی، اشتيهدفمند

مسئله  کیند در مواجهه با نتوایمباال  یکه افراد با هوش اجتماع
د و نامتحان کن و یابیارز ها راآن د،نریبگ نظر مختلف را در يهاراه

هم  یلذا هوش اجتماع. ندیحل مسئله برگز يروش را برا نیبهتر
 یزشیانگ يهاسمیمکان يو هم دارا یشناخت يهاسمیمکان يدارا

 یتیشخص پین تیب یمناسب یانجیم یجه هوش اجتماعیاست. در نت
با  یتیشخص يهاپیاست و ت يکار یت زندگیفیبا ک با ساختار

 یت زندگیفیش کیباعث افزا یهوش اجتماع یانجیبا نقش م ساختار
  گردد.یپرستاران م يکار
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 کنندیم ینیبشیو حوادث را پ نگرندندهیآ زین افراد شهودي
نون آنچه اک تري ازبزرگ ریگذرند و تصویم یکنون تیها از وضعآن

ون اند و چراغب طیدادن شرا رییعلت به تغ نیبه هم نندیبیهست م
 باًیقرت یاز ابتدا تا زمان بازنشستگها آن يبرا يکار ادار يهاطیمح

ط کنترل یکنند که بر شرایاست، لذا احساس م ینیبشیقابل پ
ات پردازش اطالع يهانهیدر زم هاکارآمدي آن ن امریدارند. ا
 يهاکه از مؤلفه یاجتماع یو آگاه یاجتماع يها، مهارتیاجتماع

ه منجر ب ش موارد فوقیدهد. افزایش میهستند، افزا یهوش اجتماع
بال آن شتر از کار و به دنیت بیان، رضایبهتر فرد با اطراف يسازگار

  شود.یم يکار یت زندگیفیبهبود ک
 نیرو بود: الف. در ا به رو ریز يهاتیپژوهش با محدود نیا

در سال  خصوصی شهر مشهد مارستانیب 8پرستاران پژوهش از 
 توانندینم عتاًیطب که شد استفاده جامعه مدنظر عنوانبه 1400

- خودگزارش از ابزارب. استفاده باشند؛  پرستاران کل معرف جامعه
. انجام 1: شودیم شنهادیپ اساس نی؛ بر هم)ياپرسشنامه( یهد

انجام  ترعیوس ییایجغراف محدودهو تر پژوهش با حجم نمونه بزرگ
 يریکارگدر خصوص نحوه به یمتراکم و منسجم اتیتا ادب ردیگ

و  يریپذمیتعم تیقابل منظور . به2 د؛یذکرشده فراهم آ يرهایمتغ
پرستاران  نیب مشابه پژوهش مذکور در ج،ینتا سهیامکان مقا

 الزم، عالوه يهاداده يآورجمع ي. برا3اجرا شود؛  زینگر ید يشهرها
طور همان. 4 شود؛ مصاحبه استفاده رینظ ییهابر پرسشنامه از روش

و هوش  یشغل -یتیشخص يهاپیشد، تز گفته ین مقاله نیکه در ا
ستند، بلکه تا یر نییر قابل تغیو غ یذات يهایژگیجزء و یاجتماع

 یت زندگیفیبهبود ک يدارند، لذا برا يریادگیت یقابل يادیحدود ز
و هوش  یشغل – یتیشخص يهاپیتوان تیپرستاران م يکار

  د.یآنان را بهبود بخش یاجتماع
  

  يتشکر و قدردان
 ياریرا  ، محققانپژوهش نیکه در ا يافراد یاز تمام لهیوسنیبد

  گردد.یم یکردند، تشکر و قدردان
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INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY-
OCCUPATIONAL TYPES AND QUALITY OF WORK LIFE OF 

NURSES MEDIATED BY SOCIAL INTELLIGENCE 
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Abstract 
Background & Aims: Frequent exposure of nurses to painful and excruciating conditions of patients in 
different wards can lead to a decrease in their quality of professional life, which in turn can cause to 
psychological injuries such as a decrease in the quality and outcome of the patient care. In this regard, 
the present study was conducted to investigate the relationship between personality-occupational types 
and quality of work life of nurses mediated by social intelligence. 
Materials and Methods: This study is an advanced correlational one was performed by modeling 
structural relationships, data analysis method, and structural equation on 300 nurses working in 8 private 
hospitals in Mashhad, Iran, between May and November 2021. The Pesonality Type Questionnaire 
(Myers-Briggs, 1998), Social Intelligence Scale (Tromso Silvera, Martin, Eusen & Dahl, 2001), and the 
Quality of Work Life Questionnaire (Qasemzadeh, 2005) were used to collect data. Data analysis was 
performed using SPSS and PLS statistical software programs and structural equation modeling. 
Results: The results of data analysis showed that there was a significant relationship between 
personality-occupational types and the quality of nurses' working life by mediating social intelligence, 
and the variable “Structural” type is able to explain 47% of changes in quality of work life through social 
intelligence which has the most indirect effect on it. The lowest indirect effect is related to intuitive 
personality type.  
Conclusion: According to the obtained results, it is suggested that to improve the quality of work life 
of the nurses by improving their personality-occupational types and social intelligence.  
Keywords: Quality of Life, Personality Types, Social Intelligence 
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