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Abstract 
Background & Aims: Occupational satisfaction is one of the most important and effective factors for the 

increase in organizational productivity. In addition, emotional intelligence is a series of skills that increase a 

person’s ability to face environmental pressures. Given the effect of emotional intelligence on individual 

psychological health, and with regard to the role of occupational satisfaction on the quality of services provided 

by operating room technicians, this study aimed to determine the relationship between emotional intelligence 

and occupational satisfaction in operating room technicians.  

Materials & Methods: This cross-sectional, descriptive, and analytical study was performed on all operating 

room technicians in hospitals of Sanandaj, Iran (n=110) were selected by census sampling in 2016, 10 of whom 

were excluded from the research due to a work experience less than one year. The inclusion criteria were a 

minimum work experience of one year, lack of chronic psychological diseases, lack of drug use, and no severe 

crises such as the death of first-degree family members, divorce, bankruptcy, and loss of property in the last six 

months. Data were collected using a demographic characteristics questionnaire (e.g., gender, marital status, 

education, income level, type of employment, number of children, age, work shift, and work experience), 

Sibriashring emotional intelligence questionnaire (including self-awareness, self-control, social awareness, 

social skills, and self-motivation), and Spector job satisfaction survey (nine dimensions of pay, promotion, 

supervision, benefits, contingent rewards, operating procedures, co-workers, nature of work and 

communication). In addition, data analysis was performed in SPSS version 16 using Pearson’s correlation 

coefficient, independent t-test, and one-way analysis of variance.  

Results: About 62% of the participants were female and the rest (38%) were male. In terms of marital status, 

34% of the subjects were single and 66% were married. In addition, the majority of the participants were below 

30 years and had a BSc. According to the results, there was no significant relationship between emotional 

intelligence and occupational satisfaction (P>0.05). On the other hand, a significant correlation was observed 

between the social skills of emotional intelligence and dimensions of promotion, supervision, and 

communication. In this regard, the relationship with promotion and supervision was reverse, while it was direct 

with communication. In addition, a significant correlation was observed between the social awareness 

dimension of emotional intelligence with the subscales of contingent rewards and communication, which was 

direct regarding the latter but poor and reverse in terms of the former. Moreover, we detected a poor, direct, and 

significant association between the self-awareness dimension of emotional intelligence and the total score of 

occupational satisfaction. Furthermore, there was a significant correlation between self-motivation and total 

occupational satisfaction and the dimensions of contingent rewards and communications. In this regard, the 

relationship was poor and direct with total occupational satisfaction and contingent rewards. In addition, we 

found a poor, reverse, and significant relationship between the self-control dimension of emotional intelligence 

and dimensions of benefits, co-workers, and communication. Moreover, the total emotional intelligence had a 

significant correlation with the dimensions of promotion, benefits, and communication, which was poor and 
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reverse with communication, reverse with benefits, and direct with communication. The mean emotional 

intelligence was 112, which demonstrated the favorable level of emotional intelligence of the participants. 

Moreover, the mean occupational satisfaction was 121.5, which was below moderate.  

Conclusion: According to the results of the study, the occupational satisfaction of operating room technicians 

was significantly lower than moderate. Overall, occupational satisfaction is affected by various factors, which 

change depending on time, location, and social situations. It seems that social, economic, and cultural situations 

of a society significantly determine the factors affecting occupational satisfaction. The occupational satisfaction 

of operating room technicians affects their work quality. Therefore, officials should pay more attention to this 

issue by holding educational workshops and courses to increase the occupational satisfaction of operating room 

technicians. Given the high workload of these individuals, researchers had limited time for filling the 

questionnaires, which was resolved by referring to the participants in evening and night shifts and on holidays 

when they had a lower workload. The researchers referred to the operating room to fill the questionnaire. Given 

the rapid growth of technology and advances in the field of health sciences, it is necessary to conduct a similar 

study with more up-to-date tools. The results of the present study can be presented to the officials of the 

University Educational and Medical Center in order to find a solution or design interventions to increase the 

welfare facilities in the workplace and provide appropriate promotions and favorable working environment 

conditions to improve the job satisfaction of operating room technicians. 
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 ق عملاهای اتژیستوارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی در تکنول
 

  4یشهسوار روسیس ،3یفروغاسراء  ،2یفروغ ایپر ،1یرضاقلپیمان 

 

 
 

 چکیده
است که  یهایمجموعه مهارتهیجانی و هوش  باشدها میسازمان وری بهره میزان افزایش بر تأثیرگذار و مهم ازعوامل شغلی تیرضا :زمینه و هدف

گذارد و ثیر میأهیجانی بر سالمت و بهداشت روانی فرد ت هوشکه این توجه به  با دهد.های محیطی را افزایش میتوانایی فرد جهت مواجهه با فشار

ا ی حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی بهای اتاق عمل مطالعهتکنولوژیستهمچنین با در نظر گرفتن نقش رضایت شغلی در کیفیت خدمات 

 های اتاق عمل انجام شد.رضایت شغلی در تکنولوژیست

های شهر های اتاق عمل بیمارستانی تکنولوژیستشامل همهشرکت کنندگان  و بودهتوصیفی  همبستگی: این پژوهش مقطعی از نوع روش بررسی

تر از یکسال مهای اتاق عمل به دلیل سابقه کژیستنفر از تکنولو 10و  انتخاب شدند 1396در سال که به صورت سر شماری بودند ( نفر 110) سنندج

 Job)و پرسشنامه رضایت شغلی  (Sibriashring) پرسشنامه هوش هیجانی ،جمعیت شناختی مشخصات فرماز . از مطالعه خارج شدند

Satisfaction Spector) ها با استفاده از نرم افزار داده. استفاده شد دادهوری برای جمع آSPSS  پیرسون  همبستگی ضریب و 16نسخه، t مستقل 

 .تجزیه و تحلیل گردید طرفه یک واریانس آنالیزو 

دهد هوش که نشان می بود 112 یجانیهمیانگین هوش  .(<05/0Pندارد ) داریمعنیکه هوش هیجانی با رضایت شغلی ارتباط  نشان داد جینتا :هایافته

 .بوددهد کمتر از حد متوسط بود که نشان می 5/121اف معیار رضایت شغلی انحر هیجانی در سطح مطلوبی قرار دارد و میانگین و

بنابراین پیشنهاد  ،ی کمتر از متوسط استداریمعنهای اتاق عمل به طور رضایت شغلی تکنولوژیست زانیمنتایج این مطالعه نشان داد  :کلی گیرینتیجه

های اتاق تکنولوژیست میزان رضایت شغلی کار محیط شرایط مطلوب و مناسب ترفیع کار، محیط در رفاهی افزایش امکانات با مسئوالن امر شود کهمی

 عمل را در سطح مطلوبی قرار دهند.
 

 اتاق عمل ،شغلی تیرضا ،هیجانی هوش ها:کلید واژه
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 مقدمه

Salovey وMayer  را به هوش هیجانی  1990در سال

عواطف و احساسات خود و  توانایی نظارت بر عنوان

گیری از این دیگر افراد، متفاوت شمردن آنها و بهره

تعریف کردهاطالعات برای هدایت تفکر و عمل فرد 

هوش هیجانی را استفاده متفکرانه از  Cherniss. (1)اند

کند با بهرهاحساسات تعریف کرده که به فرد کمک می

احساسات را کنترل  آن، تفاوت بین عواطف و گیری از

از این اطالعات به عنوان یک عامل راهنما برای  کرده و

وش هیجانی میه .(2)ردیبرنامه ریزی کمک گ و تفکر

به انسان در  یک عامل سازمان دهنده جهت کمک تواند

گذشته عوام معتقد بودند که  در .(3)شرایط آسیب زا باشد

بهره هوشی باال عامل اصلی موفقیت در زندگی است ولی 

 اند غیر از هوش و استعداد عوامل دیگری ازدریافته اخیراّ

فراد . ا(4)ها دخیل هستندجمله هوش هیجانی در موفقیت

دارای هوش هیجانی باال رضایت بیشتری از زندگی 

داشته و در شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به 

دیگران متفاوت بوده و افرادی منظم، خوش بین، خون 

وش هیجانی در موفقیت افراد ه .(4)گرم و با انگیزه هستند

ای های بهداشتی و درمانی از اهمیت ویژهدر سازمان

ی بهتر فکر این مهارت به افراد اجازه برخوردار است و

 و دهدکردن و جلوگیری از هدر رفتن زمان را می

همچنین به باز کردن راه برای رسیدن به بصیرت درونی و 

استفاده  .(6)کنندهای خالق به فرد کمک میایده

های در محیط و بخشی کاری هاهوشمندانه از سبک

 ثیرگذارأمختلف بستگی به هوش هیجانی دارد و عاملی ت

افزایش توانایی شخص در جلوگیری از فرسودگی و  در

در  بین فردی افزایش انگیزه به کار در روابط فردی و

به مجموع  شغلی رضایت .(7)باشدیم محیط کاری

عواطف مثبت که افراد نسبت به شغل خود  تمایالت یا

نظم کار  ،هارویه ،ارتباطات ،شود که حقوقمی گفته ،دارند

ثیر أتواند روی آن تهای شخصیتی کارکنان میو ویژگی

میزان رضایت شغلی به صورت عام نگرش  .(8)داشته باشد

 Spectorاز نظر  .(9)مثبت یا منفی فرد از شغل خود است

ت که هر فرد رضایت شغلی مجموعه احساساتی اس

کارکنان با رضایت شغلی باالتر  .(10)درباره شغل خود دارد

انایی ذهنی در وضعیت بهتری از نظر فیزیک بدنی و تو

توجه به اینکه رضایت شغلی از عوامل بسیار  با .(11)هستند

موفقیت شغلی است و سبب باال رفتن سطح  اهمیت در پر

طح باالی افراد با س ،شودعملکرد و احساس فردی می

انجام وظیفه  رضایت شغلی دارای انگیزه بیشتری در

ک سطح پایین رضایت شغلی موجب تر .(12)هستند

به طوری  شغل خواهد شد تعویض به یا منجر و خدمت

شغل  تغییر زانی، مکه طبق گزارش انجمن استخدام آمریکا

یم درصد 40ترک خدمت  و درصد 32پرستاران  در

که  آمریکا نشان داد در Taylourمطالعات . (13)باشد

ارتقاء کیفیت خدمات ارائه  رضایت شغلی در پرستاران با

جو  ،نظر سازمانی از .(14)استهمراه شده از سوی آنان 

رضایت شغلی باال را به دنبال دارد که به  ،مناسب سازمان

 . بر اساس(15)شودجذب و ماندگاری کارکنان منتهی می

 آلمان و نروژ در در کشورهای 2009مطالعاتی که در سال 

پزشکان  ،ارتباط با رضایت شغلی صورت گرفت

های نروژ از رضایت شغلی باالتری نسبت به بیمارستان

های آلمان برخوردار بودند و این به پزشکان بیمارستان

مزایای  دلیل عواملی چون ساعت کاری و حقوق و

نتایج مطالعات  .(16)های نروژ بودمناسب در بیمارستان

 از درصد 59/3موسوی تبار و همکاران نشان داد 

حد  از های نظامی و دولتی شهر تهرانپرستاران بیمارستان

مدنی پور و  .(17)متوسط رضایت شغلی برخوردارند

 ،خودتنظیمی ،همکاران نشان دادند که بین عوامل خودآگاه

خودانگیزی و مهارت اجتماعی با رضایت شغلی  ،همدلی

داری وجود داشته و هوش هیجانی یی معنپرستاران رابطه

 .(18)ثیر مثبت داردأشغلی این پرستاران تروی رضایت  بر

روی پرستاران شاغل در  های جاللی برطبق پژوهش

 62،پزشکی ایراندرمانی دانشگاه علوم  مراکز آموزشی

 درصد 34 ،پرستاران شغلی رضایت شغلی پایین از درصد

طح رضایت شغلی از آنها از س درصد 4تنها  متوسط و

پرستاری اتاق عمل یکی از مشاغل  .(19)باالیی برخوردارند
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های بهداشتی درمانی بوده که ارائه خدمات مهم در محیط

عهده داشته و افزایش  بر کیفیت مناسب به مددجویان را با

رضایت شغلی این دسته از پرستاران ارتقاء کیفیت 

نها به بیماران را به دنبال خدمات ارائه شده ازسوی آ

 کشور در ایمطالعه رد  Stokو  Gardner.(20)دارد

 که کردند اشاره نکته این به وی پرستارانر بر آمریکا

 رضایت برای سودمند ایکننده هیجانی پیش بینی هوش

 با هیجانی هوش همچنین و است تعهد سازمانی و شغلی

بنابراین  .(21)دارد رابطه سازمانی و تعهد شغلی رضایت

ضروری است عوامل مرتبط با رضایت شغلی این گروه از 

ام سالمت مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. کارکنان نظ

یکی از عوامل مرتبط با رضایت شغلی مطرح در متون 

ای که ارتباط در مرور متون مطالعه هوش هیجانی است.

های اتاق عمل مورد این دو مفهوم را در تکنولوژیست

بررسی قرار دهد یافت نشد. با توجه به ضرورت ارزیابی 

عمل و نیز اقدام در راستای رضایت شغلی کارکنان اتاق 

 ارتقای آن، ضروری است عوامل مرتبط با رضایت شغلی

پژوهش حاضر با هدف  مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین

تعیین ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی در 

 های اتاق عمل انجام شد.تکنولوژیست

 

 بررسیروش 

به روش همبستگی توصیفی بر روی  مقطعی مطالعهاین 

های شهر های اتاق عمل بیمارستانی تکنولوژیستمهه

انجام شده است.  1396در سال  بودند نفر 110که   سنند

 IR.MUK.REC.1396/68 اخالقبا کد این پژوهش 

یید أت در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

های نفر از تکنولوژیست 10در این مطالعه  ه است.شد

وارد مطالعه قه کمتر از یکسال اتاق عمل به دلیل ساب

حداقل یکسال کار  .1معیار ورود به مطالعه شامل:  شدند.ن

 .3 های مزمن روانیمبتال نبودن به بیماری .2 بالینی

نبود بحران .4 روان گردان و مصرف نکردن مواد مخدر

طالق ، های شدید مانند مرگ عزیزان درجه یک

اه گذشته م ششورشکستگی و از دست دادن اموال در 

ضمن رعایت اصول اخالقی مصوبه کمیته اخالق بود. 

پزشکی دانشگاه توضیحاتی در رابطه با هدف کلی 

پژوهش و اطمینان دادن به تمام پاسخ دهندگان در رابطه 

با محرمانه ماندن اطالعات داده شد. پس از اخذ رضایت 

کتبی آگاهانه از واحدهای پژوهش جمع آوری داده انجام 

 اتاق هایتکنولوژیست کار باالی حجم به وجهت با شد.

 هم هاییمحدودیت با مطالعه در این پژوهشگران عمل،

 و هاکردن پرسشنامه پر برای کافی زمان کمبود چون

 آوری جمع جهت هابیمارستان از برخی همکاری نکردن

و جهت حل این محدودیت بودند؛ رو به ها روپرسشنامه

و یا روزهای تعطیل که بار های عصر و شب ها در نوبت

ها برای جمع آوری دادهباشد میکاری اتاق عمل کمتر 

  مراجعه شد.

جمعیت  مشخصات فرمها ازوری دادهآجمع  برای

هل، تحصیالت، أ، وضعیت تجنسیت شامل) شناختی

فرزند، سن، ساعت کار  میزان درآمد، نوع استخدام، تعداد

و رضایت  نیهیجا هوش هایپرسشنامه ( وو سابقه کار

 از هیجانی هوش سنجش برای .استفاده شد شغلی

 Sibriashring والیئس 33 هیجانی هوش پرسشنامه

 Golmanنظریه  اساس بر 1996در سال  که ستفاده شدا

های این گویه .تدوین شده است Sibriashringتوسط 

 اغلب ،(الف) همیشهصورت  به لیکرت شیوه به پرسشنامه

 هیچوقت و (د) ندرت به (،ج) اتگاهی اوق (،ب) اوقات

 ابعاد مذکور پرسشنامه .(22)ه است)ه(، سطح بندی شد

 آگاهی، خودکنترلی، خود شامل هیجانی هوش پنجگانه

 33با  را خودانگیزی اجتماعی، مهارت اجتماعی، آگاهی

 شدند معرفی باال در که ترتیبی به بعد هر .سنجدمی سؤال

 به سؤاالت برخی .باشندمی گویه 7،5،6،7،8 دارای

 به شوند؛می دهی نمره منفی نیز برخی و مثبت صورت

 آزمودنی چنانچه پرسشنامه این در سؤاالت که طوری

گزینه ب را انتخاب  ،1 نمره، انتخاب کند را الف گزینه

د را  ، گزینه3ه ج را انتخاب کند نمره گزین ،2کند نمره 

 کنند انتخاب را ه گزینه چنانچه و 4انتخاب کند نمره 

 سؤاالت در آزمودنی اگر بالعکس گیردمی 5 نمره
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 کند انتخاب را الف گزینه 33،29،28،23،16،12،10،5،2،1

 را ه و د ج، ب، گزینه آزمودنیچنانچه  و گیردمی 5 نمره

 هوش .گیردمی نمره کمتری ترتیب به کند، انتخاب

 بررسی بعد مورد پنج نظر از تکنولوژیست هر هیجانی

دریافت  مستقل امتیاز ابعاد از یک هر و قرارگرفت

 هوش برای هم کل نمره یک این، بر عالوه .(23)نمودند

 نمرات دامنه .یافت اختصاص تکنولوژیستهیجانی 

 Sibriashring (165-33) هیجانی هوش پرسشنامه

 برای کرونباخ آلفای ضریب، سلگی و نیا صفاری .(24)بود

 به 86/0 تا 79/0 بین هامؤلفه برای و 84/0را  آزمون کل

 به حاضر پژوهش در ابزار این پایایی. (25)ندا آورده دست

 کرونباخ آلفای یمحاسبه با و درونی همسانی روش

  .دست آمد به 75/0 باالی

 یشغل رضایت پرسشنامه از شغلی رضایت سنجش یبرا

JSS  (Job satisfaction spector1985) استفاده 

 ۀطیح نه در را رضایت شغلی ،پرسشنامه این .شد

 جانبی، همکاران، مزایای سرپرستی، ارتقاء، ها،تپرداخ

و  اجرایی مقررات شغل، ماهیت احتمالی، هایپاداش

 پرسشنامه این مؤلفه هر .(26)کندمی بررسی ارتباطات

 دارای پرسشنامه مجموع در و بوده ( سؤال4بر ) مشتمل

 مبنای بر (مثبت سؤال 17 و سؤال منفی 19) سؤال 36

 مثبت، هایسؤال در .استلیکرت  ایگزینه شش مقیاس

 )موافقم کامالّ (شش تا) مخالفم کامالً) یک از نمره طیف

 دهی روش نمره منفی هایوالئس در که حالی در بوده

 216 حداکثر و 36 یاکتساب نمره قلاحد .است برعکس

 .است و نمره باال نشاندهنده رضایت شغلی بیشتر است

 پرسشنامه که نمودند همکاران گزارش و تبار اکبری

Spector رضایت جهت سنجش قبولی قابل روایی از 

 پایایی .(27)است برخوردار ایران جامعه در کارکنان شغلی

 با و همسانی درونی روش به حاضر پژوهش در ابزار این

  .آمد به دست85/0 باالی کرونباخ آلفای یمحاسبه

 SPSS از نرم افزار استفاده باها تجزیه و تحلیل داده

 سطح دو در پژوهش هایداده انجام شد. 16 ینسخه

 تحلیل 05/0 داریدر سطح معنی استنباطی و توصیفی

هوش  بین رابطه بررسی جهت پژوهش این در. است شده

 پیرسون همبستگی ضریب از رضایت شغلی و هیجانی

 جهت تعیین میزان پیش بینی متغیر وابسته )رضایت

 شد. استفاده هیجانی( شغلی( توسط متغیر مستقل )هوش

شامل ) شناختی جمعیت متغیرهای نقش بررسی جهت

هل، تحصیالت، میزان درآمد، نوع أجنسیت وضعیت ت

 از( فرزند، سن، ساعت کار و سابقه کار استخدام، تعداد

 . شد استفاده راهه یک واریانس تحلیل و مستقل t آزمون

 

 هایافته

درصد مرد بودند و  38درصد شرکت کنندگان زن و  62

 اکثریتهل بودند. أدرصد مت 66درصد مجرد و  34

مدرک  بوده وسال سن  30شرکت کنندگان زیر 

ارتباط  هابررسی در .(1)جدول شماره  داشتندکارشناسی 

دار آماری بین میانگین کلی نمرات هوش هیجانی و معنی

نیز رضایت شغلی با اطالعات جمعیت شناختی شرکت 

 بر .(1 شماره کنندگان در مطالعه مشاهده نشد )جدول

 یجانیهمیانگین و انحراف معیار کلی هوش ها یافته اساس

 ندبود 5/121 ± 8/21 یشغل رضایت و 112 ± 27/12

  .(2)جدول شماره 
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و ارتباط آن ها با هوش هیجانی و رضایت  جمعیت شناختی متغیرهای برحسب واحدهای مورد پژوهش فراوانی توزیع :1جدول شماره 

 شغلی

 

 عمل اتاق هایتکنولوژیست هیجانی هوشمیزان 

 .باالتر است نمره ابزار از میانه سنند شهر هایبیمارستان

است در حالی که  126میانه نمره ابزار رضایت شغلی 

های اتاق عمل تکنولوژیستمیزان رضایت شغلی 

باشد و این میزان می 121/ 5سنندج  های شهربیمارستان

 (.2 شماره جدولاز میانه نمره ابزارکمتر است )
 

 

هوش هیجانی و میانگین و انحراف معیار  :2 شماره جدول

 رضایت شغلی در افراد مورد پژوهش

 

 متغیر تعداد درصد هیجانی هوش رضایت شغلی

 میانگین ± انحراف معیار نتیجه آزمون میانگین ± انحراف معیار نتیجه آزمون

391/0p= 

861/0T= 

98df= 

12/21 ± 86/120  510/0p= 

661/0 T = 

98 df = 

 جنسیت زن 62 62 35/113 ± 32/13

26/71 ± 12/123  مرد 38 38 81/111 ± 29/9 

234/0p= 

119  T = 

98df= 

36/12 ± 34/117  869/0p= 

169/0 T = 

98 df = 

وضعیت  مجرد 34 34 54/112 ± 31/12

هلأت  16/18 ± 36/112  

 

هلأمت 66 66 26/113 ± 45/12  

387/0p= 

869/0 T = 

98df= 

36/19 ± 35/124  369/0 p = 

902/0 T = 

98 df = 

 تحصیالت کاردان 30 30 12/111 ± 21/10

41/20 ± 41/120  کارشناس 70 70 32/113 ± 25/12 

624/0 p = 

474/0F= 

98 df = 

75/21 ± 36/113  382/0 p = 

973/0 F = 

98 df = 

22/14 ± 75/114 25 25 2-5/1 میزان درآمد،  

انمیلیون توم  81/21 ± 36/119  20/11 ± 34/11 53 53 2-5/2  

55/41 ± 86/121  15/11 ± 55/115 22 22 3-5/2  

878/0 p = 

131/0 F = 

99 df = 

36/13 ± 30/121  524/0 p = 

651/0 F = 

99 df = 

   پیمانی 32 32 18/114 ± 15/12

 نوع استخدام

  

19/18 ± 31/120  رسمی 46 46 85/113 ± 35/11 

36/17 ± 48/123  قراردادی 22 22 65/111 ± 55/13 

p  = 059/0  

F = 715/0  

df =99 

36/9 ± 12/134  257/0 p = 

12/1F= 

99df= 

  بدون فرزند 57 57 45/112 ± 11/12

 تعدادفرزند

 
12/9 ± 42/134 فرزند 1 25 25 116/ 42 ± 35/11   

12/16 ± 39/133 و باالتر فرزند 2 18 18 36/110 ± 41/11   

170/0 p = 

155 F = 

99 df = 

64/9 ± 25/120  361/0 p = 

1/113F= 

99 df = 

30 ریز 41 41 35/111 ± 15/9   

12/123 ± 15/10 سن، سال  28/11 ± 18/114 34 34 30-39  

41/10 ± 40/112 به باال 40 25 25 26/111 ± 34/10   

p = 589/0  

F= 16/2  

df =99 

22/14 ± 36/135  274/0 p = 

589/0F= 

99 df = 

پایین به 180 28 28 32/115 ± 14/14   

36/132 ± 54/9 کار ساعت  12/10 ± 45/111 41 41 181-219  

15/7 ± 71/134 باال به 220 31 31 74/112 ± 30/11   

p = 121/0  

F = 69/1  

df =99 

25/9 ± 52/135  557/0 p = 

24/1 F = 

99 df = 

10 ریز 62 62 46/112 ± 12/13 سابقه کار،  

64/129 ± 18/14 سال  35/10 ± 86/114 21 21 10-19  

36/8 ± 28/135 به باال 20 17 17 31/110 ± 20/10   

 میانگین و انحراف معیار تعداد متغیر وابسته

 112±  27/12 100 هیجانی هوش

 5/121±  8/21 100 رضایت شغلی
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دار آماری بین نمره کل هوش براساس نتایج رابطه معنی

هیجانی و نمره کل رضایت شغلی وجود نداشت. بعد 

، ءارتقاهای اجتماعی هوش هیجانی با ابعاد مهارت

سرپرست و ارتباطات از زیر مقیاس رضایت شغلی 

دار آماری داشت و این ارتباط با بعد همبستگی معنی

و سرپرست ضعیف و معکوس و با بعد ارتباطات  ءارتقا

هوشیاری اجتماعی هوش هیجانی  باشد. بعدمستقیم می

های احتمالی و ارتباطات رضایت های پاداشبا زیر مقیاس

دار آماری داشت و این ارتباط با معنی شغلی همبستگی

های احتمالی ضعیف بعد ارتباطات مستقیم و با بعد پاداش

باشد. بعد خودآگاهی هوش هیجانی با نمره و معکوس می

دار آماری ضعیف و کل رضایت شغلی ارتباط معنی

خود انگیزگی با رضایت شغلی کل و  نیبمستقیم داشت. 

دار همبستگی معنیاحتمالی های ابعاد ارتباطات و پاداش

وجود داشت و این ارتباط با رضایت شغلی کل  آماری

ضعیف و مستقیم و با بعد ارتباطات مستقیم و با پاداش

همچنین بعد  باشد.های احتمالی ضعیف و مستقیم می

خودکنترلی هوش هیجانی با ابعاد مزایای جانبی، همکاران 

ضعیف  آماریدار و ارتباطات رضایت شغلی رابطه معنی

، ءداشت. هوش هیجانی کل با ابعاد ارتقا و معکوس

مزایای جانبی و ارتباطات رضایت شغلی همبستگی معنی

ضعیف و  ءدار آماری داشت و این ارتباط با بعد ارتقا

معکوس، با بعد مزایای جانبی معکوس و با بعد ارتباطات 

 (.3 شماره باشد)جدولمستقیم می

 
های آن و زیر مقیاسرضایت شغلی  میانگین نمره کل باآن های زیر مقیاسو  میانگین نمره کل هوش هیجانیبین  : ارتباط3 شماره جدول

 در مطالعهدر شرکت کنندگان 

 
 

 هوش هیجانی هوش هیجانی کل خودکنترلی خودانگیزی آگاهی خود اجتماعی هوشیاری اجتماعی هایمهارت

 رضایت شغلی

001/0 p < 921/0  p = 330/0p = 891/0 p = 254/0 p = 080/0 p = پرداخت 

r= 363/0  r= 010/0-  r= 098/0  014/0- r= r= 115/0-  r= 176/0-  

655/0   p = 252/0  p = 889/0 p = 903/0 p = 145/0 p = 045/0 p = ءارتقا 

r= 045/0-  r= 116/0  r= 014/0  r= 012/0-  r= 147/0-  r= 197/0-  

042/0  p = 168/0  p = 431./ p = 107/0p = 124/0 p = 103/0 p = سرپرست 

r= 204/0-  r= 139/0-  r= 080/0-  r= 162/0-  r= 155/0-  r= 164/0  

062/0   p = 679/0 p = 729/0 p = 761/0p = 035/0 p = 001/0 p = مزایای جانبی 

r= 187/0-  r= 042/0-  r= 035/0-  r= 031/0-  r= 211/0-  r= 328/0-  

299/0  p = 027/0 p = 447/0 p = 030/0p = 077/0 p = 105/0 p = های احتمالیپاداش 

r= 105/0  r= 051/0-  r= 077/0  r= 217/0  r= 178/0-  r= 163/0-  

136/0  p = 864/0 p = 932/0 p = 210/0p = 133/0 p = 159/0 p = های عملرویه 

r= 150/0-  r= 017/0  r= 009/0-  r= 126/0  r= 151/0-  r= 142/0-  

813/0  p = 110/0 p = 927/0 p = 266/0p = 047/0 p = 273/0 p = همکاران 

r= 024/0-  r= 159/0  r= 009/0  r= 112/0  r= 199/0-  r= 111/0  

619/0  p = 105/0 p = 585/0 p = 341/0p = 111/0 p = 057./ p = ماهیت کار 

r= 050/0-  r= 169/0  r= 055/0  r= 096/0  r= 160/0-  r= 191/0  

001/0 p < 001/0 p < 372/0 p = 001/0 p < 009/0 p = 002/0 p = ارتباطات 

r= 396/0  r= 550/0  r= 090/0  r= 490/0  r= 261/0-  r= 307/0  

876/0  p = 618/0 p = 032/0 p = 011/0 p = 181/0 p = 807/0 p = رضایت شغلی کل 

r= 017/0  r= 253/0  r= 050/0  r= 214/0  r= 135/0-  r= 025/0-  
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 گیریو نتیجه بحث

وش هیجانی با ه نشان داد که حاضر پژوهشنتایج 

با نتایج پژوهش  . این یافتهرضایت شغلی ارتباط ندارد

 الزهرا بیمارستان پرستاراندر همکاران و  مدنی پور

 آموزش کارکنانه آماری در جامع و اعتباریان (18)اصفهان

باشد و از دالیل همسو نمی (28)ابرکوه شهرستان پرورش و

جمعیت شناختی،  یهایژگیو به توانیمهمسو نبودن 

 ،، ابزارهای متفاوت غربالگریمطالعه موردی هانمونه

نتایج  .اشاره کردو رفتاری جوامع فرهنگی ی هاتفاوت

های اتاق عمل در هوش هیجانی تکنولوژیستنشان داد 

 و همکارانبا مطالعات توان  کهمطلوب قرار دارد  سطح

 رشت شهر درمانی آموزشی مراکز شاغل در انپرستاردر 

 های وابستهبیمارستان پرستاران در و رستمی و همکاران

مشابه می کرمانشاه شهر پزشکی علوم دانشگاه به

در جامعه  همکارانولی با نتایج حنانی و  (26،24)باشد

که به این نتیجه  (29)ای جراحی در تهرانهتکنولوژیست

 دارای (%5/71)عمل اتاق هایتکنولوژیست رسیدند بیشتر

این  باشد. شایدبودند همسو نمی متوسط هیجانی هوش

 کار به اشتغال که کرد تبیین گونهاین بتوان را تفاوت

 از پس مناسب هایآموزش ندیدن صرف و مدیریتی

 صحیح کارگیری به به ضعف منجر سازمان، در استخدام

رضایت  زانیم .است شده آن نزولی سیر عاطفی و هوش

 های شهرهای اتاق عمل بیمارستانتکنولوژیستشغلی 

که با ی کمتر از متوسط است داریمعنسنندج به طور 

 در شاغل پرستاراندر  نتایج مطالعات موسوی تبار

و  تهران شهر دولتی و نظامی منتخب هایبیمارستان

در پرستاران مراکز آموزشی شهر  همکاران اصغری و

 کاهش باعث که از عواملی .(17،11)باشدهمسو می رشت

 به های اتاق عمل نسبتتکنولوژیست شغلی رضایت

 شرایط چون به عواملی توانمی گرددمی پرستارن

 حرارت، اشعه، صدا، نور، و سر مانند محیطی نامطلوب

 سنگین مسؤولیت و کم کارکنان تعداد زیاد، کار و رطوبت

 فعالیت عنو به نسبت مزایا و حقوق کمی همچنین و

 در که عواملی از دیگر . یکی(30)نمود اشاره شده انجام

می کاری است نوبت ثرؤم شغلی رضایت این کاهش

 شیوع میزان شده باالترین داده نشان ایمطالعه در باشد.

 اثرات و روانی، گوارشی –روحی مشکالت به مربوط

 کاران به نوبت مربوط اجتماعی زندگی بر نامطلوب

های بین مهارت .(31)باشدمی عمل اتاق ایهتکنولوژیست

های رضایت شغلی اجتماعی با بعد ارتباطات از زیر شاخه

هوشیاری اجتماعی با بعد  دار وجود داشت.ارتباط معنی

های رضایت شغلی های احتمالی از زیر شاخهپاداش

خود  رضایت شغلی کل با نیب دار داشت.ارتباط معنی

داری وجود داشت که اط معنیانگیزگی و خود آگاهی ارتب

 پرستاراندر  مشابه با نتایج مدنی پور و همکاران

در جامعه آماری  اعتباریان ،(18)اصفهان الزهرا بیمارستان

 و (28)ابرکوه شهرستان پرورش و آموزش کارکنان

Utriainen و Kyngas(32) ود انگیزگی در خ باشد.می

شود و فرد برای فرد موجب خوش بینی و ابتکار عمل می

 کند.رسیدن به اهدافش با جدیت بیشتری تالش می

 ها،احساس شناخت توانایی های اتاق عملتکنولوژیست

 آورنده وجود به عوامل و قوت خویش و ضعف نقاط

 به نیاز کار در پیشرفت و برای دارند را هااحساس نوع

می باعث این .دارند تمجید دیگران و ترغیب و تشویق

 بدانند. انرژی از و سرشار توانمند قوی، را خود که شود

 هایهمدلی و مهارت خودتنظیمی، نتایج نشان داد که بین

 های اتاق عملتکنولوژیست شغلی رضایت اجتماعی با

پور و ندارد که با نتایج مدنی وجود دارمعنی رابطه

همسو  (18)اصفهان الزهرا بیمارستان انپرستاردر  همکاران

باشد و دلیل آن دو جامعه مختلف مورد هدف و نمی

های تکنولوژیست باشد.نه متفاوت میهمچنین حجم نمو

 موجود هایتکانش و هیجان بروز اختالالت از اتاق عمل

 کار در شوند،می کنند، مسئولیت پذیرمی جلوگیری

 و گیرندمی پیش در را و درستکاری صداقت معیارهای

می سازگار جدید و اطالعات راهکارها ها،ایده با را خود

با سن و  یجانیوش هه نیدر پژوهش حاضر ب .سازند

 دلپسند جینتا با نشد و افتی یداریسابقه کار ارتباط معن

های ویژه شهر در پرستاران بخش مراقبت و همکاران
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، که در پرستاران کشور اسپانیا همکاران و  Landa،تهران

نکردند، همسو  افتیو سن  یجانیه هوش نیب یارابطه

و  رانوندیب یمطالعه جینتاکه با  یدرصورت .(34،33)باشدیم

اهواز  پزشکی علوم دانشگاهدر جامعه پرستاران  همکاران

کار با هوش  یسابقه سن و نیب یداریکه رابطه معن

 میمستق یکه همبستگ یشمس و یو پژوهش قادر یجانیه

 رتیرا نشان دادند، مغا یجانیهوش ه سن با نیب

ننایج نشان داد که هوش هیجانی با جنسیت  .(36،35)دارد

 رستمی و همکاران داری نداشت که با نتایجارتباط معنی

 علوم دانشگاه به های وابستهبیمارستان پرستاران در

نتایج  باشد ولی بامیهمسو  (24)کرمانشاه شهر پزشکی

های جراحی در در جامعه تکنولوژیستحنانی و همکاران 

 توانیماز دالیل همسو نبودن و  باشدهمسو نمی (29)تهران

رهای متفاوت جمعیت شناختی، ابزا یهایژگیو به

 .نسبت دادفرهنگی ی هاتفاوت ،غربالگری رضایت شغلی

 رابطه تأهل وضعیت با هیجانی هوش بین مطالعه این در

همکاران در  و park هاییافته با که نشد یافت داریمعنی

 هیجانی هوش دادند که نشان تاری کشور کرهجامعه پرس

 مغایر (37)مجرد بود پرستاران از باالتر متأهل پرستاران در

شمسی در دانشجویان  و قادری پژوهش نتایج با و است

در همکاران  و دلپسند پژوهش رستان جیرفت،شه

پژوهش  ،های ویژه شهر تهرانپرستاران بخش مراقبت

درمانی در  خدمات کارکناندر جامعه  فشارکی و همکاران

، پژوهش حنانی و همکاران در جامعه تکنولوژیستتهران

وهمکاران در  قادری پژوهش وهای جراحی در تهران 

 بین م پزشکی اهواز کهجامعه دانشجویان دانشگاه علو

 ،نکردند یافت ایرابطه وضعیت تأهل و هیجانی هوش

ثیر أرضایت شغلی تحت ت .(38،35،34،30،29) باشدهمسو می

ها نیز به فراخور های متعددی است که این متغیرمتغیر

وند. شزمان و مکان و شرایط اجتماعی دچار دگرگونی می

رسد شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به نظر می

ثر ؤحاکم بر جامعه به میزان زیادی تعیین کننده عوامل م

های رضایت شغلی تکنولوژیست بر رضایت شغلی است.

باشد گذار بر کیفیت کار آنها میثیرأاتاق عمل یک مسئله ت

بنابراین نیازمند توجه بیشتر مسئوالن به صورت برگزاری 

 ایی برایدوره صورت آموزشی به هایکارگاه و هاالسک

 رضایت شغلی افزایش اتاق عمل جهت هایتکنولوژیست

 اتاق هایتکنولوژیست کار باالی حجم به توجه با .است

 کافی زمان محدودیت با مطالعه در این پژوهشگران عمل،

که جهت حل  بودند رو به رو کردن پرسشنامه پر برای

های عصر و شب و یا روزهای نوبت این محدودیت در

کردن  تعطیل که بار کاری اتاق عمل کمتر است جهت پر

همچنین با توجه  پرسشنامه به اتاق عمل مراجعه کردند.

آوری و پیشرفت در حوزه علوم سالمت به رشد سریع فن

ای مشابه با ابزارهای گردآوری داده ضروری است مطالعه

تواند ژوهش حاضر مینتایج پروزآمدتری صورت گیرد. 

در جهت یافتن راهکار یا طراحی مداخالت در جهت 

 و مناسب ترفیع کار، محیط در رفاهی امکانات افزایش

کار برای بهبود سطح رضایت  محیط شرایط مطلوب

به مسئولین مرکز های اتاق عمل، تکنولوژیست شغلی

 آموزشی و درمانی دانشگاه ارائه شود.
 

 سوی از منافع تضاد گونه هیچ تعارض منافع:

 .است نشده نویسندگان گزارش

 

 تشکرتقدیر و 

این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن 

 آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

دانند که بدینوسیله نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

دانشگاه علوم  تحقیقات و فن آوریاز معاونت محترم 

های کردستان، ریاست، مدیران و تکنولوژیست پزشکی

ها که بدون همکاری آن های سنندجاتاق عمل بیمارستان

انجام این مطالعه میسر نبود تشکر و قدردانی کنند.
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