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رابطه بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان
امام رضا (ع) شهر مشهد
آسیه عاقبت خواه  ،جعفر طالبیان شریف  ،سعید عبدخدایی

چکیده
هدف :هوش فرهنگی عامل مهمی در عملکرد وتعامل مؤثر در داخل و در میان محیطهای درمانی است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی رابطه ی هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با رضايت شغلی در پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد انجام شد .
مواد و روشها :پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی میباشد که درآن  333پرستار شاغل  ،با حداقل  1سال و حداکثر  22سال
سابقه کاری که به صورت تصادفی از بخشهای سوختگی و جراحی و اورژانس ،ICU ،CCU ،زنان ،نوزادان و طبی انتخاب
شدند ،شرکت داشتند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی و پرسشنامه رضايت شغلی
استفاده شد .روايی پرسشنامه ها از طريق روائی محتوايی و ظاهری و پايايی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ تائید شد .بمنظور
تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واريانس يکطرفه بوسیله نرم افزارSPSS 11
استفاده شد/.يافته ها :رابطه همبستگی معناداری بین هوش فرهنگی و رضايت شغلی پرستاران با ضريب همبستگی 0/99
بدست آمد ولیکن بین مهارتهای ارتباطی با رضايت شغلی پرستاران در سطح اطمینان  92درصد رابطه منفی معناداری وجود
دارد .يعنی رابطه آنها رد می شود و قابل تائید نیست.
واژههای كلیدی :هوش فرهنگی ،رضايت شغلی  ،مهارتهای ارتباطی ،پرستاران.
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مقدمه و بیان مسئله:
يکی از مهمترين عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسان سالمت روان میباشد .محیط پیرامون بشر شامل عوامل فیزيکی ،اجتماعی
و روانی است که هر کدام در وضعیت سالمتی نقش مهمی دارند .يکی ازاين عوامل مهم تنشزا1درانسان ،محیط کاری است که
میتواند ديگر حیطههای زندگی او را نیز تحت تأثیرقراردهد .فشارهای روانی که باعث عدم تعادل بین مطالبات و خواستههای
محیطی با توانائی فرد برای پاسخ دادن به آنها میشود ،درارتباط است که به تجربه منفی در فرد و فرسودگی شغلی2منتهی
میگردد (شاهحسینی.)1393 ،
امروزه در سايه سیستماتی کشدن سازمانها ومراکز،زندگی شخصی و کاری افراد دستخوش دگرگونیهای عمدهای شده است.
بروز اين تغییرات تنش و استرس را فرا میخواند که در صورت عدم رسیدگی و برطرف شدن اين حاالت در نهايت به
فرسودگیهای جسمی ،روانی و شغلی منجر میشود .فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پديد میآيد که موجب تباهی
در کیفیت خدمات ارائهشده توسط کارکنان میشود .اين نشانهها در بین مشاغل پرستاری ،3پزشکی ،آموزشی ،امنیتی و
مواردی از اين قبیل بیشتر مشاهده میشود (ساعتچی.)1333 ،
محیط کار انسان بهگونهای منزل دوم او محسوب میشود و چهبسا کسانی عمده ساعات شبانهروز خود را درمحیط کارشان به
سر میبرند؛ .بدون هیچ ترديدی میتوان ادعا کرد که رضايت شغلی 4اولین ،پراهمیتترين وقديمیترين متغیر وابسته
موردمطالعه و يکی از چالشبرانگیزترين مفاهیم سازمانی و پايه بسیاری از سیاستها و خطمشیهای مديريت برای افزايش
بهرهوری و کارآيی سازمان2میباشد (ماشین چی وجهانیان.)1394 .
مفهوم رضايت شغلی مفهومی بسیار پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی ،جسمانی و اجتماعی و عوامل روانی در ارتباط
است .کسی که از شغلش رضايت دارد اين شغل سازگاری عاطفی و لذت مطلوبی را برای او تأمین مینمايد .رضايت شغلی
ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون مثل میزان درآمد ،ارزش اجتماعی شغلی ،شرايط محیط کار ،آرامش روحی و روانی و
 ...میباشد (کاسکیو.)2002،1
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هرسی و بالنچارد )2000( 3معتقدند که رضايت شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد در
حالتی که اين دو توافق و تعادل داشته باشند .رفتار بهطور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است ،يعنی
اثربخشی و رضايت توأماً حاصل میگردند.
وروم )1991( 3نظر خود را در مورد رضايت شغلی اينچنین میگويد :يک نوع برداشت ذهنی که فرد نسبت به شغل خود دارد
و انجام يک نوع رفتار سازمانی است؛ بنابراين رضايت و انجام کار در اثر عوامل کامالً متفاوت به وجودمیآيند.
هدف نهايی هر سازمان فراهم کردن رضايت کارکنان آن میباشد و رضايت شغلی بهعنوان يکی از مؤلفههای مهم موفقیت می-
تواند موجب کارآيی و احساس رضايت فرد از خود گردد .شواهد متعدد نشان میدهد که در مورد پرستاران ،رابطه مثبتی بین
رضايت شغلی ايشان با رضايت بیمار و کیفیت مراقبت وجود دارد .عدم رضايت شغلی پرستاران میتواند تهديدکننده سالمت
جسمی ،روانی و کیفیت زندگی و مانعی برای دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان باشد و منجر به کاهش عالقه
فرد برای حضور در محل کار گردد (میرفرهادی و همکاران.)1393 ،
از ديگر چالشهای مهم و نوين عصر حاضرحاصل فناوری اطالعات و ارتباطات است .برقراری ارتباط مستلزم داشتن اطالعات
است کسب اطالعات به واژه هوش وابسته میباشد .هوش مجموعه متنوعی از توانايیهايی مانند برنامهريزی ،حل مسئله ،تفکر
انتزاعی ،استفاده از زبان و يادگیری و ...میباشد .واژه هوش کیفیت پديدهای را بیان میکند که دارای حالت انتزاعی بوده و
قابلرؤيت نیست .به علت دارا بودن چنین ويژگی تعريف آن مشکل است و ازاينرو تعاريف متعددی از آن ارائهشده است .از
مهمترين سازه های هوش ،حالت شناختی و پردازشگر بودن آن میباشد .اين جنبه از هوش در مبحث هوش فرهنگی
قابلبررسی است (عاليی و میرمحمدی.)1392،
هوش فرهنگی توانايی يادگیری الگوهای جديد در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به اين الگوها تعريفشده
است .ارلی و آنگ ،9معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جديد فرد بايد با توجه به اطالعات موجود يک چارچوب
شناختی مشترک تدوين کند ،حتی اگر اين چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد ،تدوين چنین
چارچوبی تنها از عهده کسانی برمیآيد که از هوش فرهنگی بااليی برخوردار باشند (لئونگ.)2014 ،10
در قرن حاضر میان مهارتهای موردنیاز ،توانايی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانايی اداره ارتباطات بین
فرهنگی رابطه حائز اهمیتی موجود است .محیط کار جهانی ،نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند
با افراد ساير فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند .برای اين منظور ،افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند .توانايی فرد برای تطبیق
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باارزشها ،سنتها و آدابورسوم متفاوت ازآنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در يک محیط متفاوت فرهنگی ،معرف
هوش فرهنگی است .هوش فرهنگی ،منبع بالقوهای برای ايجاد مزيت رقابتی است (لیورمور.)2011 ،11
در مجموع هوش فرهنگی استعداد و توانايیهای شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاريرا دربرمی گیرد که مناسب محیطهای
متفاوت فرهنگی است .افراد با هوش فرهنگی باال ،رفتارهای مناسبی رابراساس توانايیهای کالمی وغیرکالمی ازخودبروز
میدهند که اهمیت خاصی در کیفیت زندگی کاری آنها دارد .در محیطهای کاری متنوعِ قرن حاضر ،الزم است تا استرسهای
ناشی از شوک فرهنگی ،اختالال ت و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوبی اداره شود .ازآنجاکه پرستاران با
گروههای قومی متفاوت در ارتباط هستند ،برقراری ارتباط و مراقبت ازبیماران مستلزم هوش فرهنگیا ست .اين هوش ،مفهومی
چندبعدی است و عملکرد پرستاران نیز تابعی از دانش ،مهارت ،توانايی و انگیزش میباشد بايد علم مورد نیاز و مهارت فرهنگی
مناسب را به دست آورند (آهنچیان.)1391 ،
مهارت های ارتباطی ازجمله عوامل مؤثر در برقراری ارتباط و ايجاد مناسبات اجتماعی که ازجمله مهمترين مهارتها محسوب
میشود ،است .امروزه کارکنان به توانايیهای متعددی نیاز دارند که هرکدام میتواند بهنوعی درروند زندگی و کار او تأثیرگذار
باشد .از طريق ارتباطات است که افراد روابط بین اشخاص را که برای انجام وظايف روزانهشان به نحو مطلوب ضرورت دارد
برقرار میسازند و حفظ میکنند (بارتون.)1990 ،12
توانايی برقراری ارتباط صحیح ،يکی از مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی بوده و اهمیـت آن در زندگی انسان به حدی اسـت
کـه برخـی از صاحبنظران مبنای رشد انسانی ،آسیبهای فـردی و پیشرفتهای بشری را در فرآيند ارتباط دانستهاند.
مهارتهای ارتباطی به فرد کمک میکنند تا عواطف و نیازهای خـود را بهدرستی بیان نموده و در دستیابی به اهداف بین
فـردی موفقتر باشد (احمدپناه و همکاران.)1390 ،
مهارتهای ارتباطی باعث افزايش عملکرد بهینه افراد در سازمان بهخصوص کارکنان بهداشت و علوم پزشکی که حیاتیترين
ارگان در جامعه بشری میباشد ،محسوب میشود .درواقع کاهش مهارتهای ارتباطی و نقصان آن باعث استرس شغلی و کاهش
رضايت شغلی و درنهايت منجر به فرسودگی شغلی کارکنان میشود (کالیگان و هیگینز.)2002 ،13
کارکنـان حرفههای بهداشـتی و درمانـی بـه بهبـود مهارتهای ارتباطـی نیـاز دارنـد .چراکه ايـن مهارتها برکیفیت خدمـات
ارائهشده تأثیر بسـزايی داشـته و خصوصاً بــر حفــظ ايمنــی و کیفیــت درمــان اثــرات مثبتــی به دنبال دارد .مهارتهای
ارتباطـی باعـث حـس مشـترک بیـن اعضـای گروه کاری ،بیمـاران و خانـواده آنـان شـده و بهعنوان صالحیـت اصلـی حرفـه
پرسـتاری و ارائهدهندگان مراقبـت بهحساب میآيد و خصوصاً پرسـتاران بــرای ارائــه خدمــات مناســب ،برقــراری
ارتبــاط بــا ســاير متخصصیـن مراقبتهای بهداشـتی ،توانمندسـازی بیمـاران و افزايــش رضايــت آنــان ،بايــد از
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مهارتهای ارتباطــی مناسـبی برخـوردار باشـند .مهـارت ارتباطـی باعـث کاهـش اسـترس و اضطــراب ،کاهــش
فرســودگی شــغلی و از طرفــی باعــث افزايــش رضايــت شــغلی پرســتاران میشود (قاسمی و همــکاران.)1392 ،
هدف از انجام اين تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با رضايت شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا
(ع) شهر مشهد است .همانطور که میدانیم ،رضايت شغلی پرستاران انگیزه و توان کاری آنها را بیشتر میکند و درنتیجه به
بهبود ارائه خدمات آنها به بیماران ،منجر میشود .بیمارانی که خدمات درمانی مناسبتری دريافت میکنند ،روحیه بهتری
دارند و روند درمان آنها تسريع می يابد .با توجه به نتايج اين پژوهش وجود رابطه يا عدم وجود رابطه بین اين موارد را بررسی
میکنیم.

سؤال پژوهش:
آيا هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی میتوانند رضايت شغلی را پیشبینی کنند؟

فرضیههای پژوهش:
-9بین هوش فرهنگی و رضايت شغلی پرستاران رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد.
-3بین مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی پرستاران رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهشهای انجامشده:
تحقیقات لو )2002( 14نیز نـشان میدهد عـواملی نظیـر سطح تحصیالت پرستار ،نوبتکاری و شـرح وظايف میتواند بـر
رضـايت شـغلی آنان مؤثر باشد .عدم توجـه بـه مسئله رضـايت شـغلی ،در بلندمدت نظـام سـازمان را مختـل نمـوده و
موجـب

بـروز

عـصیان،

کـاهش

حـس

مسؤولیت

و

درنهايت

تـرک

خـدمت

شـود. .

12

فلوريت و ويال الدوسا ( )2003در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتند که تأثیرات تحصیالت بر رضايت شغلی عمدت ًا
غیرمستقیم هستند؛ از جمله تأثیر تحصیالت بر سالمت کارگران ،دستمزد و ديگر ويژگیهای شغلی .
کمال11و همکاران ( )2009در پژوهشی به بررسی تأثیر دستمزد بر رضايت شغلی پرداختند .نتايج اين تحقیق نشان داد که
دستمزد مهمترين عامل مؤثر در رضايت شغلی میباشد .نتايج حاکی از آن بود که رضايت از حقوق ،تأثیر مثبتی بر رضايت
شغلی دارد.
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فاراگر13و همکاران ( )2002در پژوهشی درباب رضايت شغلی به اين نتیجه دست يافتند که عالوه بر اينکه رضايت شغلی نقش
مهمی در سالمت فرد دارد ،بر کارآمدی کارمندان و تصمیمات آنان برای بازنشستگی اثر گذاشته و سبب رونق اقتصادی جامعه
خواهد شد .
هربرت و گاوديانو ،رينگلد و مايرز )2002( 13در پژوهشی با همین عنوان دريافتند که آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
باعث کاهش ناسازگاری اجتماعی آزمودنیهامیشود .آنان همچنین بیان میکنند که درمان گروهی شناختی رفتاری میتواند به
آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند.
دام باگن و کريمیت )2003( 19در پژوهشی آموزش مهارتهای ارتباطی و درمان رفتاری-شناختی را بر سازگاری اجتماعی
مطالعه کردند .در پژوهش خود نشان داد که افزايش مهارتهای کالمی ،سخن گفتن ،حضور در اجتماع و ارتباط کالمی با
ديگران ،باعث کاهش اضطراب اجتماعی میشود.
سهرابی و نظری ( )1392در پژوهشی که باهدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در
طبقهبندی مديران سازمانهای ورزشی و ارائه مدل طراحیشده بود ،به معناداری روابط بین هوش فرهنگی و مهارتهای
ارتباطی پی بردند.
شعبانی ،خلیلی ،نوده ،فراهانی و درويش ( ) 1392که باهدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی پرستاران
طراحیشده بود ،متوجه رابطه همبستگی بین هوش فرهنگی و بهبود عملکرد در آنان شدند.
قلتاش ( )1393در پژوهشی که باهدف بررسی رابطه فرهنگسازمانی و هوش سازمانی با رضايت شغلی کارکنان طراحیشده
بود ،رابطه معناداری و مستقیمی بین اين موارد را گزارش کرد.
بوالحسنی ،سوری لک ،محمودی و سپهوند ( )1391در پژوهشی که باهدف بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی
پرستاران طراحیشده بود ،مطالعه نشان داد که بین يافتههای اين تحقیق رابطه معناداری وجود دارد.
امیری ،کوهستانی و آهنچیان ( )1333در پژوهشی که باهدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتبـاطی مديران و رضايت شغلی
کـارکنان طراحیشده بود ،دريافتند که بین عوامل اين پژوهش رابطه معنادار وجود دارد.
رحمانی ( )1394در تحقیقی که بهمنظور بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با مهارتها ی ارتباطی پرستاران بیمارستانهای
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داد ،به وجود روابط معنادار بین آنهادستيافت.
زارعی و يوسف زاده ( )1390در تحقیقی با عنوان تبیین شاخصهای مهارت ارتباطی مديران و نقش آن در رضايت شغلی
کارکنان به رابطه مثبت و معنادار بین آنها پی برد.
2-Faragher
3- Herbert, Gaudiano, Rhingold, & Myers
4-Dam-Baggen & Kraaimaat
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شیرکوند ( )1391در بررسی رابطه بین هوش اخالقی و هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در بین پزشکان پی به وجود
رابطه معنادار و مستقیمی بین اين عوامل برد.
کشتیدار ،فهیم و هراتی ( )1392در بررسی نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی دررابطه با مديريت ارتباط
متوجه تأثیر مثبت و معنادار آنها شد.
فشارکی ،قاسمی پنچاه ،صفوی پور ،بندبنی ( )1394در پژوهشی با عنوان مهارتهای ارتباطی و عوامل مرتبط آن در پرستاران
بیمارستانهای آموزشی گیالن ،انجام دادند و به معناداری روابط آنها دست يافتند.
احمديان و امیرپور ( )1392در تحقیقی که با عنوان تأثیر هوش فرهنگی بر مهارتهای ارتباطی انجام دادند به معناداری روابط
بین اين موارد دست يافتند.
اربابی ( )1393در تحقیقی که با عنوان رابطه بین مهارتهای ارتباطی مديران با رضايت شغلی کارکنان انجام داد پی به روابط
معنادار و مثبت آنها برد.
براتی ،امینیان ،سماواتیان و حقیقی ( )1393در تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر استرس شغلی
پرستاران انجام داد و طبق نتايج تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی باعث کاهش استرس شغلی و افزايش رضايت شغلی آنان
میگردد.
نظری ( ) 1394در پژوهشی با عنوان اثر مهارت ارتباطی مديران و رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به معناداری روابط
بین اين موارد دستيافت.
ساعتچی ( ) 1330در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه خشنودی شغلی با سالمت روانی کارکنان نظامی و غیرنظامی يکی از
شاخههای معاونت انتظامی ارتش جمهوری اسالمی ايران به اين نتیجه دستيافت که هرچه خشنودی شغلی کارکنان مذکور
افزايش يابد سطح سالمت روانی آنان نیز افزايش خواهد يافت.
با توجه به بحثهايی که گذشت تاکنون بررسی رابطه هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با رضايت شغلی در بین پرستاران
شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد تحقیقی به عمل نیامده است .مطالعه و تحقیق حاضر به بررسی اين مقوله خواهد
پرداخت.

روش پژوهش:
تحقیق فوق ازنوع مطالعات توصیفی و روش پژوهش همبستگی است .همچنین بهمنظور جمعآوری اطالعات ادبیات و مبانی
نظری پژوهش از روش کتابخانهای و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادههای خام ،بهمنظور تحلیل و توصیف و تبیین
چگونگی رابطه بین هوش فرهنگی و رضايت شغلی با نقش واسطهای مهارتهای ارتباطی استفادهشده است.
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جامعه ،نمونه ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری:
بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد با قدمتی باالتر از  20سال دارای بخشهای متعددی است که بهصورت شبانهروزی و مداوم
به حجم بسیار بااليی از بیماران مراجعهکننده خدمات درمانی ارائه میدهد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران
شاغل دربخشهای مختلف بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد است .دراين پژوهش از بین جمعیت آماری مدنظر که حدود
 2300نفر هستند 333،نفر از پرستاران شاغل دربخشهای مختلف بیمارستان بهصورت نمونهگیری تصادفی طبق جدول
نمونهگیری کرجسی -مورگان20انجامشده است که  333نفر اين پرسشنامهها را تکمیل کردند .ويژگیها و روايی و پايايی ابزار
پژوهش در ذيل آمده است.

ابزار و روش گردآوری داده:
 -1پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ ( ،)2003طراحی شد .اين پرسشنامه  20سؤال بسته پاسخ دارند .اين پرسشنامه
دارای چهار خرده مقیاسکه دارای طیف مقیاس  3درجهای لیکرت21میباشدکه آلفای کرونباخ22برای هر عامل عبارت است از:
راهبرد يا فراشناخت ( ،)1/31دانش يا شناخت) )1/33رفتاری ()31/1و انگیزشی).(34/1
 -2پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی بارتون ( ،)1990طراحیشده است که دارای سه مؤلفه است .اين پرسشنامه 13
سؤال بسته پاسخ دارد .اين پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری شده است و دارای دو نوع تحلیل  -1براساس
مؤلفههای پرسشنامه -2 .بر اساس میزان نمره بهدستآمده ،میباشد .پايايی و روايی مهارت ارتباطی مدير در تحقیق رئیسی و
همکاران تائید شده است.همچنین پايايی آن در تحقیق علیزاده سامع ( %9 )1333به دست آمد که نشانگر پايايی باالست.
 -3پرسشنامه رضايت شغلی لینز ( ،)2003تهیهشده است؛ که  13گويه دارد و هدف از طراحی آن بررسی و ارزيابی میزان
رضايت شغلی در کارکنان سازمانهامیباشد .اين پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری شده است و دارای دو نوع
تحلیل  -1براساس مؤلفههای پرسشنامه -2 .بر اساس میزان نمره بهدستآمده ،میباشد .پايايی پرسشنامه رضايت شغلی در
پژوهش اصغری و حسینی  %323به دست آمد و ازآنجاکه مقادير بهدستآمده بیشتر از  %3میباشد میتوان گفت پايايی ابزار
تحقیق مورد تائید قرار میگیرد.

5

-kerjesi-morgan tablet

1-lickret
2

-crounbach alpha
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روش تجزیهوتحلیل دادهها:
پرسشنامههای مربوطه بین افراد جامعه توزيع و جمعآوری شد .نتیجه توسط نرمافزار  spssنسخه  11مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفت .روشهای آماری و تجزيهو تحلیل اطالعات نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی است .برای آمار توصیفی از درصد
فراوانی میانگین و انحراف معیار و انحراف استاندارد ،نما ،واريانس استفاده شد و درسطح استنباطی برای تحلیل سؤال پژوهش
از آزمون تحلیلرگرسیون23و جهت تجزيه تحلیل فرضیههای فرعی از ضريب همبستگی پیرسون24استفادهشده است.

تجزیهوتحلیل
ویژگیهای جمعیت شناختی :هدف اين پژوهش ،بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با رضايت
شغلی پرستاران میباشد .ويژگی های جمعیت شناختی مربوط به آزمودنیهای پژوهش شامل وضعیت جنسیت ،وضعیت سنی،
وضعیت تأهل ،تجربه کاری ،میزان تحصیالت و ساعات کاری در ادامه ارائه میگردد.

 .9وضعیت جنسیت:
توزيع آزمودنیها برحسب جنسیت در جدول  1-4گزارششده است.

جدول .9-4توزیع آزمودنیها برحسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

123

24/4

زن

134

24/1

جمع کل

333

100

همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد 24/4 ،درصد آزمودنیها مرد و  24/1درصد آزمودنیها زن میباشند.

3

-regresion

4

-piyerson
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وضعیت سنی:
توزيع آزمودنیها برحسب گروه سنی در جدول  2-4گزارششده است.
جدول .2-4توزیع آزمودنیها برحسب گروه سنی

گروه سنی

فراوانی

درصد

30-20

33

21/11

40-31

143

43/91

20-41

33

22/34

10-21

21

1/22

جمع کل

333

100

در میان آزمودنیها 21/11 ،درصد بین  30-20سال 43/91 ،درصد آزمودنیها بین  40-31سال 22/34 ،درصد بین 20-41
سال و  1/22درصد بین  10-21سال هستند.

 .2وضعیت تأهل:
توزيع آزمودنیها برحسب وضعیت تأهل در جدول  3-4گزارششده است.
جدول .3-4توزیع آزمودنیها برحسب وضعیت تأهل

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

متأهل

233

30/1

مجرد

99

29/4

جمع کل

333

100

همانطور که درجدول  3-4مشاهده میگردد 30/1 ،درصد آزمودنیها متأهل و  29/4درصد مجرد هستند..
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 .3وضعیت تجربه كاری:
توزيع آزمودنیها برحسب تجربه کاری در جدول  4-4گزارششده است.
جدول .4-4توزیع آزمودنیها برحسب تجربه كاری

تجربه كاری

فراوانی

درصد

2-1

24

11/02

10-1

144

42/32

12-11

13

19/33

20-11

43

13/94

22-21

22

3/41

جمع کل

333

100

در میان آزمودنیها 11/02 ،درصد بین  2-1سال 42/32 ،درصد بین  10-1سال 19/33 ،درصد  12-11سال 13/94 ،درصد
بین  20-11سال 3/41 ،درصد بین  22-21سال دارای تجربه کاری میباشند

 .4وضعیت تحصیالت:
توزيع آزمودنیها برحسب وضعیت تحصیالت در جدول  2-4گزارششده است.
جدول .5-4توزیع آزمودنیها برحسب وضعیت تحصیالت

وضعیت تحصیالت

فراوانی

درصد

کارشناسی

131

22/2

کارشناسی ارشد

111

43/3

جمع کل

333

100

در میان آزمودنیها 22/2 ،درصد آزمودنیها کارشناسی و  43/3درصد آزمودنیها کارشناسی ارشد هستند.
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 .5وضعیت ساعات كاری:
توزيع آزمودنیها برحسب ساعات کاری 1-4در جدول زير گزارششده است.
جدول .6-4توزیع آزمودنیها برحسب ساعات كاری

ساعات كاری

فراوانی

درصد

20-40

149

44/21

10-21

103

30/21

30-11

22

12/43

30-31

33

9/39

جمع کل

333

100

در میان آزمودنیها 44/21 ،درصد بین  20-40ساعت 30/21 ،درصد بین  10-21ساعت 12/43 ،درصد بین  40-11ساعت و
 9/39درصد بین  30-31ساعت کار میکنند.

بررسی توصیفی اطالعات
در اين پژوهش ،متغیرهای هوش فرهنگی ،مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی موردبررسیقرارگرفته است .در اين بخش
اطالعاتی همچون میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثرنمرات مربوط به متغیرهای پژوهش که حاصل اجرای پرسشنامه
میباشند در جدول زير ارائه میگردد.
جدول.7-4بررسی میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداكثر متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداكثر

هوش فرهنگی

32/12

11/32

10

112

مهارتهای ارتباطی

23/24

11/42

33

93

رضايت شغلی

41/13

2/29

23

21
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با توجه به جدول 3-4میانگین و انحراف استاندارد متغیر هوش فرهنگی به ترتیب برابر با  32/12و  11/32و میانگین و انحراف
استاندارد متغیر مهارتهای ارتباطی به ترتیب برابر با  23/24و  11/42و میانگین و انحراف استاندارد متغیر رضايت شغلی به
ترتیب برابر با  41/13و  2/29میباشد.

یافتههای استنباطی
بهمنظور تجزيهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا نرمال بودن توزيع دادهها توسط شاخصهای چولگی 22و
کشیدگی21موردبررسی قرار میگیرد .چنانچه مقادير چولگی و کشیدگی در بازه ( 2و  )-2باشد ،میتوان گفت توزيع دادهها
نرمال است .مقادير چولگی و کشیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول  3-4ارائه میشود.
جدول .8-4مقادیر چولگی ،كشیدگی و خطای انحراف استاندارد چولگی و كشیدگی متغیرهای پژوهش

متغیر

چولگی

خطای

انحراف

كشیدگی

استاندارد چولگی

خطای

انحراف

استاندارد كشیدگی

هوش فرهنگی

0/103

0/133

-1/094

0/212

مهارتهای ارتباطی

0/932

0/133

0/433

0/212

رضايت شغلی

-0/013

0/133

-0/423

0/212

با توجه به مقادير چولگی و کشیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش و شاخصهای آنکه در بازه ( 2و  )-2قرار دارند ،میتوان
گفت که توزيع دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال میباشند.

سؤال پژوهش:
آیا هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی میتوانند رضایت شغلی را پیشبینی كنند؟
قبل از اجرای رگرسیون ابتدا مفروضههای هم خطی بودن متغیرها و استقالل خطاها موردبررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد که
شاخص تحمل (تولرانس )23برای تمام متغیرهای پیشبین بزرگتر از  0/10میباشند (هوش فرهنگی برابر با  0/93و
مهارتهای ارتباطی برابر با  ،)0/93شاخص تورش واريانس23کوچکتر از  10میباشد (هوش فرهنگی برابر با  1/011و
1. Skewnes
8

. Kurtosis

3. Tolerance
4

. VIF
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مهارتهای ارتباطی برابر با )1/011و همچنین مقدار شاخص دوربین واتسون 29که بهمنظور بررسی مفروضه استقالل خطاها
اجرا شد برابر با  1/209میباشد .زمانی که شاخص تحمل بزرگتر از  ،0/10شاخص تورش واريانس ،کوچکتر از ده ()VIF>10
و مقدار آزمون دوربین واتسون کوچکتر از چهار باشد ( )Durbin- Watson> 4میتوان گفت که از مفروضههای رگرسیون
تخطی صورت نگرفته است .همچنین مقادير چولگی و کشیدگی نیز حاکی از نرمال بودن توزيع دادههامیباشد .بنابراين با توجه
به شاخصهای بهدستآمده ،میتوان نتیجه گ رفت که شرايط انجام آزمون رگرسیون رعايت شده است .همچنین بهمنظور
بررسی اثرات ترکیبی مؤلفههای پیش بین بر متغیر مالک رگرسیون چندگانه اجرا گرديد که نتايج حاصل از آن در جدول 9-4
ارائهشده است.
جدول .9-4نتايج حاصل از آزمون آماری رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رضايت شغلی از طريق هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیشبین

2300/912

2

1400/423

10/122

**0/000

باقیمانده

3312/224

334

23/1

کل

10211/439

331

Adjusted R Squared= 6226

نتايج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان میدهد که ترکیب خطی هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطیدر سطح اطمینان 99
درصد میتوانند رضايت شغلی را پیشبینی نمايند ( .)F)2, 334( =100122،p>0001همچنین نتايج نشان میدهد که مجذور
ضريب همبستگی يا ضريب تبیین تعديلشده برابر با  0/21میباشد ( )Ajusted R Squared= 6226که اين مقدار بیانگر آن
است که هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی میتوانند  21درصد از تغییرات متغیر مالک يعنی رضايت شغلی را تبیین کنند.
نتايج حاصل از رگرسیون چندگانه اثرات ترکیبی متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک را موردبررسی قرار میدهد .درنتیجه
بهمنظور بررسی اينکه کداميک از متغیرهای هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی بهتنهايی قادر به پیشبینی متغیر مالک
رضايت شغلی میباشد ،نتايج ضرايب رگرسیون در جدول  10-4گزارش میشود.

8

. Durbin- Watson
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جدول .96-4ضرایب رگرسیون استانداردشده برای پیشبینی رضايت شغلی از طريق هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی

متغیرهای پیشبین

B

خطای انحراف استاندارد

عدد ثابت

23/313

2/413

هوش فرهنگی

0/24

0/022

0/204

مهارتهای ارتباطی

-0/034

0/023

-0/031

ضرايب رگرسیون ()β

T

سطح معناداری

9/322

0/000

10/19

0/000

-1/493

0/132

ضرايب رگرسیون استانداردشده نشان میدهند که هوش فرهنگی( )t=10019, p<0001در سطح اطمینان  99درصد میتواند
پیشبین خوبی برای رضايت شغلی باشند؛ اما مهارتهای ارتباطی سهمی در پیشبینی رضايت شغلی ندارد.

فرضیههای پژوهشی:
بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی پرستاران رابطه معناداری وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهای بودن نوع متغیرها و نرمال بودن توزيع دادههای مربوط به هوش فرهنگی و
رضايت شغلی ،از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده میشود .نتايج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 11-4
ارائهشده است.
جدول .99-4بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی

متغیر

رضايت شغلی

هوش فرهنگی
مقادير همبستگی

سطح معناداری

**0/21

0/000
** همبستگی در سطح 0/01

* همبستگی در سطح 0/02

بر اساس نتايج مندرج در جدول  11-4که از اجرای آزمون همبستگی پیرسون حاصلشده است ،میزان همبستگی بین هوش
فرهنگی و رضايت شغلی در محدوده ( )1- 0/2قرار دارند و اين میزان همبستگی با توجه به طبقهبندی که توسط کوهن
ارائهشده است در سطح قوی میباشد و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده ،میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد
بین هوش فرهنگی و رضايت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد ()p>0/01؛ بنابراين فرضیه صفر پژوهش که داللت بر
عدم وجود رابطه دارد رد میشود.
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بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی پرستاران رابطه معناداری وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهای بودن نوع متغیرها و نرمال بودن توزيع دادههای مربوط به هوش فرهنگی و
مهارتهای ارتباطی ،از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده میشود .نتايج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول
 12-4ارائهشده است.

جدول .92-4بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی

متغیر

مهارتهای ارتباطی

هوش فرهنگی
مقادير همبستگی

سطح معناداری

-0/102

0/023
** همبستگی در سطح 0/01

* همبستگی در سطح 0/02

بر اساس نتايج مندرج در جدول  12-4که از اجرای آزمون همبستگی پیرسون حاصلشده است ،میزان همبستگی بین هوش
فرهنگی و مهارتهای ارتباطی در محدوده ( )0/2– 0قرار دارند و اين میزان همبستگی با توجه به طبقهبندی که توسط کوهن
ارائهشده است در سطح ضعیفی میباشد و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده ،میتوان گفت که بین هوش فرهنگی و
مهارتهای ارتباطی رابطه معناداری وجود ندارد ()p<0/02؛ بنابراين فرضیه صفر پژوهش که داللت بر عدم وجود رابطه دارد،
تائید میشود.

بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی پرستاران رابطه معناداری وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهای بودن نوع متغیرها و نرمال بودن توزيع دادههای مربوط به مهارتهای ارتباطی
و رضايت شغلی ،از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده می شود .نتايج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول -4
 13ارائهشده است.
جدول .93-4بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی

متغیر

رضايت شغلی

مهارتهای ارتباطی
مقادير همبستگی

سطح معناداری

*-0/124

0/023
** همبستگی در سطح 0/01

* همبستگی در سطح 0/02
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بر اساس نتايج مندرج در جدول  13-4که از اجرای آزمون همبستگی پیرسون حاصلشده است ،میزان همبستگی بین
مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی در محدوده ( )0/2– 0قرار دارند و اين میزان همبستگی با توجه به طبقهبندی که توسط
کوهن ارائهشده است در سطح ضعیفی هست و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده ،میتوان گفت که در سطح اطمینان 92
درصد بین مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد ()p>0/02؛ بنابراين فرضیه صفر پژوهش که
داللت بر عدم وجود رابطه دارد رد میشود.

نتیجهگیری:
در اين پژوهش ،رابطه متغیرهای هوش فرهنگی ،مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی موردبررسی قرارگرفته است .نتايج حاصل
از رگرسیون چندگانه نشان میدهد که ترکیب خطی هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی رضايت شغلی را پیشبینی نمايند.
همچنین نتايج نشان میدهد که مجذور ضريب همبستگی يا ضريب تبیین تعديلشده برابر با  0/21میباشد؛ که اين مقدار
بیانگر آن است که هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی میتوانند  21درصد از تغییرات متغیر مالک يعنی رضايت شغلی را
تبیین کنند .بر اساس نتايج بهدستآمده بعد از اجرای اين تحقیق میزان همبستگی بین هوش فرهنگی و رضايت شغلی
همبستگی قوی وجود دارد و با توجه به اين سطح معناداری بهدستآمده ،میتوان گفت که بین هوش فرهنگی و رضايت
شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین میزان همبستگی بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی در محدوده
ضعیفی میباشد و با توجه به سطح معناداری اندک بهدستآمده ،میتوان گفت که بین هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی
رابطه معناداری وجود ندارد .طبق نتايج بهدستآمده از اين تحقیق بین مهارتهای ارتباطی و رضايت شغلی رابطه منفی
معناداری وجود دارد .بنابراين متغیر هوش فرهنگی بهتنهايی قادر به پیشبینی متغیر مالک رضايت شغلی میباشد و میتواند
پیشبین خوبی برای رضايت شغلی باشد .اما مهارتهای ارتباطی سهمی در پیشبینی رضايت شغلی ندارد .نتايج اين پژوهش
پیشنهاد میدهد باتوجه به تنوع فرهنگی در شغل پرستاران و ارتباطات بین فردی فراوان آنها ،بهتر است بخش آموزش
بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد و مديران پرستاری به علت اهمیت ارتقا سطح هوش فرهنگی جايگاه ويژهای را برای تقويت
آن در پرستاران درنظر بگیرند .ازآنجايیکه پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده است ،در نشان دادن روابط علی میان متغیرها
ناتوان هست .بهعالوه ،معنیدار نشدن برخی ارتباطها ممکن است به دلیل کم بودن حجم نمونه باشد .بها دادن به حرفه
پرستاری ،ايجاد تنوع و خالقیت در شغل پرستاری ،استفاده از شیوههای ارتقاء سالمت روان و ارتباط صحیح با پرستاران ،شغل
پرستاری را پربارتر میکند و فرصت برای عملکرد بهتر را فراهم میآورد .همچنین ،با توجه به وضعیت سالمت روانی ،رضايت
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شغلی و خالقیت در کارکنان بیمارستاهای موردبررسی به نظر میرسد راهکارهايی مانند ايجاد حمايت و امنیت شغلی ،در کنار
ارتقاء وضعیت تسهیالت و درآمد ،میتواند در بهبود و ارتقاء سالمت روان اين کارکنان و افزايش رضايت شغلی مؤثر واقع شود.

محدودیتهای پژوهش:
از مهمترين محدوديتهای اين پژوهش میتوان به موارد زير اشاره کرد -1 :نـوع تحقیـق بـر روی حجــم کــوچکی از
جامعــه آمــاری بــزرگ صــورت پذيرفتــه ،محدوديتهای چندی ازلحاظ تعمیم به همراه دارد-2.زمانبر بودن مراحل
تحقیق نیز يکی ديگر از محدوديتهای اين تحقیق بود -3 .همچنین میتوان به پیچیدگی رفتار و فعالیتهای انسانی اشاره
نمود که همواره مشکل جمعآوری اطالعات صحیح از افراد مطرح بـوده است -4 .تعجیل ،عدم دقت و محافظهکاری برخـی از
کارکنـان در ارائه پاسخ میتواند در نتايج تأثیرگذار باشد -2.برای اندازهگیری میزان هوش فرهنگی پرستاران فقط از پرسشنامه
استفاده گرديدو ازآنجايیکه افراد تمايل دارند خود را کاملترازآنچه هستند نشان دهند ،اندازهگیری اين متغیر را با مشکل
مواجه میکرد -1 .پژوهش حاضر بر روی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد اجرا گرديده ،لذا نتايج آن به ساير
پرستاران و پرستاران ساير بیمارستانها ،قابلتعمیم نمیباشد.

پیشنهادات
 -1برگزاری دورههای مختلف آموزش ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی برای کلیه پرستاراندرزمینه مهارتهای تعاملی و
هوش فرهنگی-2 .تهیه منابعی بهصورت مکتوب همراه بـا دستورالعملهای قابلاجرا و کاربردی درزمینهآموزش مؤلفههای
مربــوط بــه هــوش فرهنگی بــه پرستاران-3 .آمــوزش روشهای خودکنترلی درزمینه برخورد مناسب بـا بیماران و
خودآگاهی با تأکید بر شناخت و تمییز رفتارهای مناسب و منطقی از رفتارهای نامناسب و غیرمنطقی در پرستاران.

تشکر و قدردانی
با درود و سپاس فراوان و تقدير از زحمات اساتید عزيز و بزرگوار دانشکده حکمت رضوی مشهد بهخصوص جناب آقای دکتر
طالبیان شريف و آقای دکتر عبد خدايی که در انجام اين پژوهش زحمات بی دريغشان را نثارم کردند .در پايان از واحد
پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد که زمینه اجرای اين مطالعه را فراهم نمودند و در امر ساماندهی اطالعات ما را
ياری نمودند و نیز کلیه پرستاران محترم بخشهای سیسی يو و آی سی يو و داخلی،نوزادان ،سوختگی ،جراحی و مسمومین و
اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد صمیمانه تشکر و قدردانی مینمايیم.
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شغلی پرستاران .نشريه دانشکده پرستاری و مامايی .23)32( ،صص .42-40
محمودی ،حسین و بوالحسنی ،معصومه وسوری لکی ،ابوذر و سپهوند ،محمدجعفر .)1391(.بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی
و رضايت شغلی پرستاران .ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد.21)101( .
آهنچیان ،محمدرضا و امیری ،سیما و کوهستانی ،حسینعلی .)1333( .بررسی رابطه بین مهارتهای ارتبـاطی مديران و رضايت
شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال .32-31پژوهشهای تربیتی .14 .صص .1-13
احسانی،محمدو سهرابی،زهرا و نظری،رسول .)1392( .رابطه بین مهارتهای ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در
طبقهبندی مديران سازمانهای ورزشی و ارائه مدل .مجله مطالعات مديريت ورزشی .33.صص .13-34
اصانلو ،بهاره و خدامی،سهیال .)1393( .بررسی اثر هوش فرهنگی بر شوک فرهنگی ،سازگاری میان فرهنگی و عملکرد.
مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی .)2(33 .صص .32-1
جهانشیری ،زهره .)1390(.بررسی رابطه هوش فرهنگی و شادکامی با سازگاری اجتماعی دبیران زن شهرمشهد .پاياننامه.
رحمانی ،مريم .)1394( .عنوان :بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی تهران .پاياننامه.
شیرکوند ،مهرداد .)1391( .رابطه بین هوش اخالقی و هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در بین پزشکان .سومین کنفرانس
بینالمللی روانشناسی جامعهشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
هراتی ،محسن و فهیم دوين ،حسن و کشتی دار ،محمد .)1392( .نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه
با مديريت ارتباط با مشتری .مطالعات مديريت رفتار سازمانی در ورزش .3)11( .صص .23-32
اربابی ،محمدعارف .)1393( .رابطه بین مهارتهای ارتباطی مديران با رضايت شغلی کارکنان در ادارات شهرستان مهرستان.
اولین سمپوزيوم بینالمللی علوم مديريت با محوريت توسعه پايدار.
نظری ،رسول .)1394( .اثر مهارتهای ارتباطی مديران بر رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای ورزشی :مدل
معادالت ساختاری .مجله مديريت ارتباطات در رسانههای ورزشی .3)10( .صص .23-10
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يوسف زاده ،سعید و زارعی متین ،حسن .)1339( .تبیین شاخصهای مهارت ارتباطی مديران و نقش آن در رضايت شغلی
کارکنان .فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن .1)2( .صص .43-24
منافزاده ،اصغر .)1394( .فرسودگی شغلی ،علل و راهکارهای مقابله با آن .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و
جامعه  -شماره  .133صص .24-43
موسوی،سیده زينب و شاهحسینی ،محمد .)1394( .ارتباط جوسازمانی و رضايتمندی شغلی با سالمت روان در بین کارکنان
دانشگاه شیراز در سال  .1393مجله علمی پژوهان .14 )2( .صص .23-13
درفشیجوان ،حنانه .) 1333( .بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضايت شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزيستی شهرستان
کرج .پاياننامه.
ساعتچی ،حسین .)1333( .فرسودگی شغلی .صص .92-30
جعفری ،اصغر و موسوی بیرکی ،سید قاسم .)1393( .رابطه سبکهای فراانگیزشی و هوش فرهنگی با فرسودگی شغلی در
مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی .کنفرانس بینالمللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری.
طوالبی ،زينب .خیری ،علیرضا و صمدی ،سعید .)1394(.رابطه بین هوش فرهنگی و تعامالت اجتماعی در دانشجويان .مجله
روانشناسی .19)3( .صص .291-231
قاسمی ،وحید و يزدخواستی ،گیسو و وحید ،فريدون .)1339( .تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوهای تقويتی آن .فصلنامه
تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسالمی -شوشتر .4)9( .صص .20-33
فیاضی ،مرجان و جان نثاراحمدی ،هدی .)1332( .مديريت فرهنگی .ماهنامه تدبیر .132)1( .ص .41
رحیمنیا ،فريبرزومرتضوی،سعیدودآلرام،طوبی .)1393( .بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفهای مديران شعب
بانک اقتصاد نوين استان تهران .علمی و پژوهشی مديريت فردا .22)3( .صص .33-13
نوری،اصغر .مقايسه تأثیرهوش علمی وهوش عاطفی بر شخصیت ،فصلنامه آموزه،13 )1( ،ص .33
عالئی ،سوسن و میرمحمدی ،مهسا .)1392( .بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی درمديريت فرهنگی .3)32( .صص -129
.199
کالنی ،امین و خلیفه ،نعمت و طیبی ،سجاد .)1394( .نقش ابعاد هوش فرهنگی درتسهیل انسجام تیمی بازيکنان لیگ
برتروالیبال ايران .مجله مديريت منابع انسانی درورزش .2)2( .صص .112-102
مقیم بیگی،عباس و شادی،مجیدو صادقی ،امیر .)1392( .رابطه بین رضايت شغلی و فرسودگی پرستاران.مجله علمی دانشکده
پرستاری و مامائی همدان .)4(24 .صص .242-233
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قلتاش ،عباس .)1393( .رابطه فرهنگسازمانی و هوش سازمانی با رضايت شغلی کارکنان .فصلنامه علمی–پژوهشی رهیافتی
نودرمديريت آموزش .)3(2 .صص .123-112
هومن ،حیدرعلی .)1330( .تهیه و استاندارد کردن مقیاس رضايت شغلی 3( .و  .12 )24صص .32-11
پال ،هرسی و بالنچارد ،کنت اچ .)1332( .مديريت رفتارسازیمانی،کاربرد منابع انسانی،ترجمه علی عالقهمند ،تهران ،انتشارات
برکو ،ری ام .)1334( .مديريت ارتباطات فردی و عمومی .ترجمه سید محمد اعرابی و داود يزدی .تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
گلمن ،دانیل .)1333( .ويژگیهای يک رهبر .ترجمه مريم شريفیان ثانی .مجله گزيده مديريت. 10-31،12 ،
نعیم ،سارا .)1333( .رابطه مهارتهای ارتباطی با رضايت زناشويی .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات ،تهران.
جهانشیری ،زهره .)1390( .بررسیرابطه هوشفرهنگی و شادکامی با سازگاری اجتماعیدبیران زن شهرمشهد .پاياننامه.
رحمانزاده ،سید علی و نجفی نیاسر ،طاهره .)1392( .مطالعه رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشکده فنی دختران
تهران ولیعصربا اثربخشی آموزشی.)3(23 .
نظری ،رسول و اشرف گنجويی ،فريده و احسانی ،محمد و قاسمی ،حمید .)1391( .اثرات مهارتهای ارتباطی و ارتباطات بین
فردی بر اثربخشی سازمانی مديران ورزشی ايران و ارائه الگو .مطالعات مديريت ورزشی .11 .صص 123- 134
میرزابیگی ،غضنفروسالمی ،صديقه و سنجری ،مهناز و شیرازی ،فاطمه و حیدری ،شیوا و ملکی ،صديقه .)1333( .رضايت شغلی
پرستاران ايران .مجله حیات .)1( 12 .صص .29-49
میردريکوندی،رحیم .)1339( .شغل،رضايت شغلی وروشهای ارزيابی آن .فصلنامه معرفت.)2(33 .
پهلوان يلی ،حجت .)1333( .مقايسه میزان افسردگی و رضايت شغلی کارگران مرد ورزشکار و غیر ورزشکار کارخانجات بزرگ
شهر رشت .پايانامه.
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The Relationship Between Cultural Intelligence and Communication Skills
with JobSatisfaction In Nurses Of Emam Reza Hospital In Mashhad City

Objective: Cultural intelligence is an important factor in the effective functioning and
interaction within and among the therapeutic environments. The purpose of this study was to
investigate the relationship between cultural intelligence and communication skills with job
satisfaction in nurses of Imam Reza Hospital in Mashhad. Materials and Methods: In this
descriptive-correlational study, 333 nurses with at least 1 year and maximum 22 years of work
experience were randomly selected from burn and surgical and emergency wards, CCU, ICU,
women, neonates and medical staff. Participants were used to collect data from the cultural
intelligence and communication skills questionnaire and job satisfaction questionnaire.
Validity of the questionnaires was verified through content validity and apparentness and
reliability using Cronbach's alpha. Pearson correlation, multiple regression and one way
ANOVA were used to analyze the data using SPSS 11 software. Results: There was a
significant correlation between cultural intelligence and job satisfaction of nurses with a
correlation coefficient of 0099. However, there was a significant negative correlation between
communication skills with nurses' job satisfaction at 92% confidence level. That is, their
relationship is rejected and can not be verified.
Keywords: Cultural Intelligence, Job Satisfaction, Communication Skills, Nurses.
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