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تاریخ پذیرش نهایی مقاله1395/8/2 :

چکیده

طي دهههاي اخير« ،رضایت شغلي کارکنان» به طور فزایندهاي مورد توجه مدیران و نظریهپردازان
سازماني قرار گرفته است ،به طوري که تحقيقات بسياري در زمينه شناخت عوامل موثر بر آن انجام شده
است .ازاین رو ،پژوهش حاضر باهدف شناسایي «تاثير هوش هيجاني بر رضایت شغليکارکنان اداره گاز»
انجام شده است .روش تحقيق در این پژوهش به صورت پيمایشي است .بدین منظور پرسشنامهاي براي
سنجش این متغيرها طراحي شد و پس از اطمينان از اعتبار و پایایي ابزار اندازهگيري در ميان نمونهاي
متشکل از  235نفر از کارکنان اداره گاز توزیع شد .دادههاي جمعآوري شده از طریق پرسشنامه با استفاده
از نرمافزار  spssبا آزمونهاي همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره مورد تجزیه و تحليل قرارگرفت.
نتایج به دست آمده نشان داد که بين هوش هيجاني و ابعاد آن با رضایت شغلي کارکنان اداره گاز رابطه
معنيداري وجود دارد.
واژگان كليدي :هوش هيجاني ،رضایت شغلي و کارکنان اداره گاز.
بیان مسأله

منطقه  8عمليات انتقال گاز ،به عنوان یکي از مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز ایران و یکي از واحدهاي
اصلي انتقال دهنده گاز درکشور ،مسئوليت انتقال گاز از مبادي مصرف را جهت تامين گاز صنایع ،گاز خانگي
و نيروگاهها و صادرات به کشورهاي ترکيه ،ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان بر عهده دارد.
این منطقه در سال  1369فعاليت خود را به عنوان یك واحد مستقل تحت نظر مدیریت عمليات (پاالیش
و انتقال) شرکت ملي گاز ایران آغاز نمود .هم اکنون مسئوليت خدمات انتقال گاز (انتقال مطمئن ،مستمر
 .1کارشناسیارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
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و مطلوب) و نگهدا ري خطوط لوله را در محدوده عملياتي خود (شش استان کشور) مطابق با استانداردها و
دستورالعملهاي شرکت ملي گاز ایران به عهده دارد .از لحاظ جغرافيایي منطقه  8عمليات انتقال گاز 6
استان حوزه شمال غرب کشور را مدیریت مينماید و وظيفه انتقال گاز به مبادي مصرف در استانهاي
آذربایجانشرقي ،آذربایجانغربي ،اردبيل و قسمتهایي ازاستانهاي زنجان ،گيالن و کردستان را برعهده
دارد .درحال حاضر داراي  9ایستگاه تقویت فشار 6 ،مرکز بهرهبرداري و تعميرات خطوط لوله و  4ایستگاه
اندازهگيري ميباشد.
در این شرکت مانند همه شرکتهاي مشابه ،مهمترین عامل در نيل به اهداف هر سازماني نيروي انساني
است و یکي از موضوعهاي مهم و مورد توجه در مدیریت نيروي انساني در سازمانها ،تامين نيازهاي افراد و
ایجاد انگيزه براي باال بردن کيفيت کاري آنها است .کارآیي انسانها همواره بر اساس محاسبات اقتصادي
قابل پيشبيني نيست و عوامل متعددي در این زمينه دخيل هستند که برخاسته از نيازهاي برتر انسان در ابعاد
اجتماعي ،احترام و خودیابي است(حسينزاده و صائميان .)1 :1381 ،عوامل زمينهساز و ایجاد کننده رضایت
شغلي متنوع و متعددندکه ميتوان آنها را به جنبههاي دروني شامل ویژگيهاي شخصيتي ،احساسات عاطفي،
حالتهاي هيجاني و جنبههاي بيروني شامل شرایط و ویژگيهاي سازماني ،اجتماعي و فرهنگي دستهبندي
کرد .رضایت شغلي سطحي از لذت است که ميتواند نتيجهاي از ارزیابي شغل در مقابل پيروزي یا موفقيت از
ارزش واقعي آن شغل محسوب گردد(ساعتچيان و دیگران .)138 :1391 ،یکي ازعوامل دروني موثر بررضایت
شغلي هوش هيجاني است .هوش هيجاني باال موجب ميشود که عملکرد ،درک و شناخت استراتژیك و
رضایت شغلي افزایش یافته ،جهتیابيها نقش مثبت ایجاد کرده و مشکالت کارمندان کاهش یابد(امين و
دیگري .)34 :1392 ،در محيط کار هوش هيجاني نقش بارزتري در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر
قابليتها از قبيل هوش شناختي یا مهارتهاي فني ایفا ميکند؛ بنابراین با پرورش و رشد هوش هيجاني و
قابليتهاي آن هم سازمان و هم کارکنان از مزایاي آن بهرهمند ميشوند(آقایار و دیگري .)20 :1386 ،با
عنایت به شرایط کاري سخت شرکت عمليات انتقالگاز منطقه هشتکه اغلب مناطق تحت پوشش آن مناطق
سردسير ،برفگير و صعبالعبور ميباشد و کارکنان به ویژه در فصلهاي پایيز و زمستان فشار کاري باالیي را
تحمل ميکنند ،به گونهاي که حتي به علت مسدود بودن راهها امکان تغيير پُست وجود ندارد و کارکنان مي-
بایست روزهاي زیادي را به صورت مداوم درمحل کار خود حضور داشته باشند که این مساله موجب عصبانيت،
خشم و حتي بگومگو و درگيري لفظي بين کارکنان و مدیران ميشود که این موضوع تا اندازهاي روي رضایت
شغلي کارکنان اثر منفي ميگذارد .لذا سوال اصلي تحقيق حاضر این است که چه رابطهاي بين هوش هيجاني
و رضایت شغلي کارکنان منطقه هشت عمليات انتقال گاز شرکت ملي گاز ایران وجود دارد ؟
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هدف اصلی تحقیق

 تعيين رابطه بين هوش هيجاني و رضایت شغلي کارکنان اداره گاز.اهداف فرعی

 تعيين رابطه بين هوش هيجاني و ميزان رضایت شغلي کارکنان تعيين رابطه بين مولفه هوش هيجاني درونفردي و ميزان رضایت شغلي تعيين رابطه بين مولفه هوش هيجاني بين فردي و ميزان رضایت شغلي کارکنان تعيين رابطه بين مولفه هوش هيجاني مقابله با فشار و ميزان رضایت شغلي تعيين رابطه بين مولفه سازگاري هوش هيجاني و ميزان رضایت شغلي کارکنان تعيين رابطه بين مولفه خلق عمومي هوش هيجاني و ميزان رضایت شغلي کارکنان.فرضیهها

 بين هوش هيجاني و ميزان رضایت شغلي کارکنان رابطه وجود دارد. بين مولفه هوش هيجاني درونفردي و ميزان رضایت شغلي کارکنان رابطه وجود دارد. بين مولفه هوش هيجاني بين فردي و ميزان رضایت شغلي کارکنان رابطه وجود دارد. بين مولفه هوش هيجاني مقابله با فشار و ميزان رضایت شغلي کارکنان رابطه وجود دارد. بين مولفه سازگاري هوش هيجاني و ميزان رضایت شغلي کارکنان رابطه وجود دارد. بين مولفه خلق عمومي هوش هيجاني و ميزان رضایت شغلي کارکنان رابطه وجود دارد.متغیرهای تحقیق

متغير وابسته :رضایت شغلي
متغيرهاي مستقل :هوش هيجاني و ابعاد آن
متغيرهاي زمينهاي یا جمعيتشناختی :جنسيت ،سن ،سطح تحصيالت و وضعيت اشتغال.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

رضایت شغلی:
هرزبرگ1

و همکاران او است که در سال  1959ارائه
یکي از تعاریف مربوط به رضایت شغلي متعلق به
شد .هرزبرگ اعتقاد داشت که رضایت شغلي داراي دو بعد جداگانه است .یکي از این ابعاد که به عامل
بهداشت معروف است شامل ویژگيهاي محيطي شغل و جنبههاي بيروني مانند :سرپرستي ،حقوق ،روابط
Herzberg

1.
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بين فردي ،شرایط و موقعيتهاي کاري است .بعد دیگر به عوامل برانگيزنده معروف استکه در واقع عوامل
وابسته به وظایف ،محتواي شغل و جنبههاي دروني آن و در برگيرنده جنبههایي مانند :اهميت دادن به
پيشرفت ،مسئوليت و رشد است(بهاري .)33 :1390 ،مولفههاي مختلف رضایت شغلي در تحقيق حاضر عبارت
است از :کار و محيط کار ،ارتقاء ،سرپرست ،پرداختها و همکار .در بعد کار و محيط کار با گویههایي مانند:
ساده و تکراري بودن کار ،تحمل کردن کار ،ناراضي بودن و  ،...در بعد سرپرست با گویههایي مانند :شایسته
بودن ،باهوش بودن ،در دسترس بودن و ميانهرو بودن و  ،...در بعد همکاران با گویههایي مانند :وفادار بودن،
سریع عمل کردن ،احساس مسئوليت داشتن و  ،....در بعد ارتقاء با گویههایي مانند :منظم بودن ،ارتقاء بر
اساس توانایي ،فرصت خوب براي پيشرفت و  ،...در بعد پرداخت با گویههایي مانند :امنيت شغلي داشتن،
متناسب بودن حقوقها با تالش افراد و  ...مورد سنجش قرار گرفتهاند.
هوش هيجانی:

گلمن( )2001در تعریف هوش هيجاني ميگوید :مهارتي است که دارنده آن ميتواند از طریق خودآگاهي
روحيات خود را کنترل کند ،از طریق خود مدیریتي آن را بهبود بخشد ،از طریق همدلي تاثير آنها را درک کند
و از طریق مدیریت روابط به شيوهاي رفتار کند که روحيه خود و دیگران را باال ببرد(گلمن .)2001 ،این متغير
داراي  5بعد ميباشد که هرکدام از این ابعاد داراي ابعاد خردتري هم هستند که به شرح زیر ميباشند:
بعد درون فردي هوش هيجاني از خرده مولفههایي مانند :خودآگاهي هيجاني ،قاطعيت ،حرمت نفس،
خودشکوفایي و استقالل تشکيل شده است .بعد برونفردي هوش هيجاني ازخرده مولفههایي مانند :همدلي،
روابط ميانفردي و مسئوليتپذیري تشکيل شده است .بعد سازگاري با خرده مولفههایي مانند :حل مسئله،
واقعگرایي و انعطافپذیري تشکيل شده است .بعد کنترل استرس و فشار با خرده مولفههایي مانند :تحمل
استرس و کنترل تکانه مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت بعد خلق کلي با خرده مولفههایي مانند:
خرسندي و خوشبيني مورد سنجش قرار گرفتهاند .در ادامه به تعریف مفهومي و عملياتي تك تك ابعاد
پرداخته شده است.
خودآگاهی هيجانی:

منظور از "خودآگاهي هيجاني" شناخت خود ،هيجانها و علت به وجود آمدن آنها ،الیههاي عميق
احساسات و هيجانها ،ارتباط افکار و هيجانها با هم است.
بسياري از اوقات مسائلي ما را ميآزارند ،ولي در واقع نميدانيم چرا از این موضوع تا این حد احساس
آزردگي کردهایم .بنابراین شاید تا مدتها این ناراحتي در خاطر باقي بماند ،بدون آن که بتوانيم براي رفع آن
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کاري کنيم .در حالي که اگر افراد داراي خودآگاهي هيجاني باشند ،ميتوانند به علت اصلي ناراحتيهاي خود
پي ببرند و چارهاي براي آن بيندیشند.
قاطعيت:

قاطعيت توانایي بيان احساسات ،عقاید و افکار خود (مثالً پذیرش خشم ،صميميت و  )...به صورت
آشکار است؛ هر چندکه این احساسات و عقاید خوشایند یا ناخوشایند باشند و اتخاذ تصميم راسخ و روشن
حتي اگر به قيمت محروم ماندن از مزایایي باشد و یا اجراي آن براي فرد از لحاظ عاطفي مشکل باشد.
به بيان دیگر قاطعيت یعني توانایي بيان و احقاق حق خود بدون خشونت و پرخاشگري.
حرمت نفس:

پذیرش خود به عنوان شخصي ارزشمند ،احترام به خود و دوست داشتن خود به آن گونه که هستيم.
یعني با تمام قابليتها ،توانایيها ،ضعفها ،محدودیتها و در کل تمام نکات مثبت و منفي به معناي
حرمت نفس است .انسانها زماني ميتوانند از حرمت نفس الزم برخوردار باشند که خود را به عنوان یك
موجود با توانایيها و امکانات محدود که امکان اشتباه کردن را دارد ،بپذیرند .در این صورت خود را به
خاطر انجام یك خطا تحقير نکرده و بيارزش و ناالیق نميپندارند.
خودشکوفایی:

منظور از خودشکوفایي ،تالش براي شکوفا کردن استعدادهاي بالقوه خود از طریق اهداف مشخص و
درازمدت و در عين حال قابل دستیابي استکه ،تا فرد خود را به صورت کامل نشناخته و از خود رضایت
نداشته باشد ،ميسر نميشود(امينيها.)122 :1375 ،
استقالل:

استقالل به حالتي اشاره دارد که در عين حال که فرد از دلبستگي برخوردار است ،متکي و وابسته به
دیگران نيست .در تصميمگيريهایش نظر دیگران را جویا ميشود ،اما درنهایت خود تصميمگيرنده است.
به عبارتي استقالل ،خود هدایتگري ،خودکنترلي و عدم وابستگي عاطفي است(شيخ اسمعيلي.)1390 ،
همدلی:

همدلي توانایي درک کردن و شناخت احساس دیگران و بيتفاوت نبودن نسبت به آنها است و
اینکه بتوان خود را به جاي دیگري گذاشت و از دریچه فکر او به موقعيت نگریست .این احساس که ما
را وا ميدارد به فرد نابينایي در رد شدن از خيابان کمك کنيم و یا این که با دیدن ناراحتي و یا بيماري

مطالعات جامعهشناسی ،سال هشتم ،مشاره سيام ،هبار 1395

144

یکي از اعضاي خانواده خود بالفاصله به یاري او ميشتابيم و بار او را به دوش ميکشيم ،بيانگر همدلي
ماست(شيخ اسمعيلي.)1390 ،
روابط ميانفردي:

توانایي برقراري ارتباط با دیگران و حفظ این ارتباطات و تاثيرگذاري بر آنها ،توانایي صميميت و
محبت و انتقال دوستيکه خود مستلزم خویشتنداري ،همدلي و مهارت در ابراز احساسات است ،درروابط
ميانفردي مدنظر است(شيخ اسمعيلي.)1390 ،
مسئوليتپذیري:

توانایي ابراز خود به عنوان فردي همکار ،کمكرسان و سازنده در گروههاي اجتماعي تحت عنوان
مسئوليتپذیري مشخص ميشود .این توانایي مستلزم مسئول بودن شخص است .افراد مسئول در روابط
بين فردي خود مسئولاند و ميتوانند دیگران را بپذیرند و استعدادهايشان را به نفع جمع به کار گيرند(شيخ
اسمعيلي.)1390 ،
انعطافپذیري:

منظور از انعطافپذیري ،توانایي منطبق ساختن عواطف ،افکار و رفتار با موقعيتها ،شرایط و توانایي
کلي در سازگاري با شرایط ناآشنا ،غيرقابل پيشبيني و پویا است .در عصر کنوني که با حضور تکنولوژي؛
تغيير ،از ویژگيهاي غيرانکار زندگي است ،عدم انعطافپذیري و انطباق با شرایط جدید ،مشکالت زیادي
را براي فرد ایجاد ميکند .افراد منعطف از تعصب و پيشداوري جلوگيري ميکنند و در برابر شيوههاي
جدید گشادهرو و صبورند(شيخ اسمعيلي.)1390 ،
حل مساله:

توانایي شناسایي ،تعریف مشکل ،خلق ،انجام راهحلهاي موثر و انگيزه براي بهکارگيري حداکثر توان
مقابله با مشکالت تحت عنوان حل مساله مشخص ميشود .برخي افراد یك راهحل را در ذهن دارند و
براي حل تمامي مشکالت خود بيتوجه به بقيه مسائل همان یك راه را به کار ميگيرند و مسلماً نمي-
توانند نتایج خوبي را حاصل کنند(امينيها.)122 :1375 ،
واقعيت سنجی:

واقعيت سنجي شامل :درک موقعيت کنوني ،تالش براي حفظ شرایط درست و تجربه رویدادها
آنگونه که واقعاً هستند ،به دور از خيالبافي و رویاپردازي است .به عبارت کلي واقعيت سنجي به معناي
توانایي درک موقعيت جدید است(امينيها.)122 :1375 ،
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تحمل فشار:

توانایي مقاومت در برابر رویدادها و موقعيتهاي فشارزا بدون توقف ،همراه با سازگاري فعال و مثبت
بدون از پا درآمدن را ،تحمل فشار ميگویند(امينيها.)122 :1375 ،
به عبارت دیگر "تحمل فشار" قابليت انتخاب روشهایي براي سازگاري با فشار ،چارهجویي ،یافتن
راهحلهاي مناسب و داشتن نگرش خوشبينانه به توانایي خود در برخورد با موقعيتهاي جدید براي غلبه
بر مشکل به دور از هيجانات شدید است(امينيها.)122 :1375 ،
كنترل تکانه:

بارها شاهد عصبانيتهاي شدید اطرافيان خود بودهاید ،طوريکه تعجب شما را برانگيخته ،که چرا این
موضوع تا این حد او را خشمگين کرده است و یا چرا او نامتناسب با موقعيت و این چنين تند واکنش
نشان داد؟ توانایي به تاخير انداختن تکانه ،وسوسه انجام عملي ،تحت عنوان کنترل تکانه نامگذاري شده
است .این توانایي شامل قابليت پذیرش تکانههاي پرخاشگرانه ،خودداري و کنترل خشم است .در واقع
خویشتنداري و توانایي مهار احساسات و به تعویق انداختن کامروایي در جهت رسيدن به هدف مشخص
را کنترل تکانه گویند(امينيها.)122 :1375 ،
خرسندي:

منظور توانایي لذت بردن از زندگي خود و دیگران و داشتن رضایت از زندگي است .به طور کلي
خرسندي با شادي و نشاط رابطه دارد .به عبارت دیگر زماني که افراد از زندگي خود احساس رضایت
داشته باشند ،شادي را تجربه خواهند کرد(امينيها.)122 :1375 ،
خوشبينی:

توانایي روشن دیدن زندگي و داشتن نگرش مثبت ،حتي در زمان بداقبالي که نشاندهنده اميد به
زندگي است .منظور از خوشبيني ،ساده انگاري نيست؛ مهم این است که واقعيتها را زیبا دید(امينيها،
.)122 :1375
پیشینه تجربی

مطالعه رسمي رضایت شغلي با مطالعات هاثورن در اوایل دهه  1930شروع شد و از دهه  1930رضایت
شغلي به طور گسترده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .در اصل رضایت شغلي به این دليل اهميت پيدا
کرد که طرفداران اوليه رویکرد روابط انساني ،صاحبنظران و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال
کارگري سودآور است .در این رابطه پورميرزا در تحقيق با عنوان ارتباط هوش هيجاني و نگرش شغلي
کارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ایران دریافت که هوش هيجاني با سه مولفه تعهد
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سازماني (تعهد عاطفي ،مستمر و هنجاري) ارتباط معناداري دارد .نتایج پژوهش بخشي سورجاني بيانگر
این است که رابطه مثبت و معناداري بين هوش هيجاني و سالمت روان با تعهد سازماني وجود دارد و
نتایج تحليل رگرسيون پژوهش نشان داد که هوش هيجاني و سالمت روان به گونهاي مثبت و معنادار
ميتواند تعهدسازماني شاغلين را پيشبيني کند .یافتههاي باغچه سرایي درخصوص ارتباط هوش هيجاني
با تعهد سازماني در کارکنان بخش بينالملل بانكهاي ملت و اقتصاد نوین موید این است که بين تمام
سازههاي هوش هيجاني و سه مولفه تعهد سازماني (تعهد عاطفي ،عقالني و هنجاري) کارکنان منطقه 2
دانشگاه آزاد اسالمي ارتباط معناداري وجود دارد .رضایيان و عبدالعلي نيز در تحقيقي به این نتيجه دست
یافتند که هوش هيجاني با تعهد سازمانيکارکنان رابطه معناداري دارد .همچنين از بين ابعاد هوش هيجاني،
مدیریت روابط بيشترین تاثير را بر تعهد سازماني دارد .نتایج تحقيق کرامتي و همکاران( )1391ذیل عنوان
«بررسي رابطه هوش هيجاني با رضایت شغلي کارکنان ادارات دولتي شهر قوچان» حاکي از آن است که
بين هوش هيجاني و رضایت شغلي کارکنان همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد .همچنين نتایج به
دست آمده نشان داد که بين مولفههاي خودکنترلي و مهارتهاي اجتماعي به عنوان مولفههاي هوش
هيجاني با رضایت شغلي کارکنان همبستگي معنيداري وجود دارد اما بين سایر مولفهها با رضایت شغلي
همبستگي مثبت و معنيداري مشاهده نشد .نتایج حاصل تحليل رگرسيون در این تحقيق نيز نشان داد از
بين مولفههاي هوش هيجاني ،متغيرهاي خودکنترلي و مهارتهاي اجتماعي به عنوان متغيرهاي پيشبين،
معيار ورود به معادله نهایي رگرسيون براي توضيح تغييرات رضایت شغلي (متغيرمالک) را به دستآوردند.
نهایتاً نتایج آزمون تحليل واریانس نيز نشان داد که بين کارکنان زن و مرد از نظر متغير هوش هيجاني
تفاوت معنيداري وجود دارد ،اما از نظر متغير رضایت شغلي تفاوت معنيداري وجود ندارد(کرامتي و دیگران،
.)117 :1391
نتایج تحقيقات موسوي و همکاران( )1391ذیل عنوان «بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفههاي آن
با باورهاي انگيزشي و راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و عملکرد تحصيلي دانشجویان» حاکي از آن
است که ضرایب مسير مربوط به عامل روابط بين فردي و عامل همدلي معنيدار نبود .ضریب مسير براي
مولفههاي شادماني ،واقعگرایي و مسئوليتپذیري با باورهاي انگيزشي معنيدار به دست نيامد .در تاثير
باورهاي انگيزشي و راهبردهاي یادگيري خود تنظيمي بر عملکرد تحصيلي ،تمام مسيرها معنيدار بودند و
در تاثير مولفههاي هوش هيجاني ،باورهاي انگيزشي و راهبردهاي یادگيري خود تنظيمي بر عملکرد
تحصيلي تمام مسيرها رابطه معنيداري را نشان دادند(موسوي و دیگران.)179 :1391 ،
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روش تحقیق

روش تحقيق پيمایشي است ،از نظر اجرایي ،از نوع تحقيق کاربردي بوده و به لحاظ بررسي زماني،
در زمره تحقيقات مقطعي یا عرضي ميباشد که در یك برهه زماني خاصي صورت ميگيرد .این پژوهش
از نوع مطالعات همبستگي است.
جامعه آماری و نمونه

جامعه آماري این تحقيق شامل کارکنان منطقه هشت عمليات انتقال گاز شرکت ملي گاز ایران بود کهه
بر اساس اعالم معاونت نيروي انساني در حال حاضر  2000نفر ميباشد .این افراد در استانهاي آذربایجهان-
شرقي ،آذربایجانغربي ،اردبيل ،گيالن ،زنجان و کردستان مشغول خدمت هستند .حجم نمونه بها اسهتفاده از
جدول مورگان  235نفر برآورد گردید .با عنایت به اینکه کارکنان از نظر عضویت در سه وضهعيت و از نظهر
جغرافيایي در شش استان قرار ميگيرند از روش نمونهگيري تصادفي مطبق استفاده شد.
ابزار گردآوری دادهها

بنابر ماهيت موضوع پژوهش و روش انجام آن ،از پرسشنامه برايگردآوري دادهها استفاده شده است.
سواالت پرسشنامه تحقيق براساس چهارچوب نظري تحقيق ،مفاهيم و متغيرهاي به کار رفته در فرضيه-
هاي تحقيق و با بازبيني پرسشنامههاي تحقيقات مشابه که در خارج از کشور انجام گرفته ،طراحي شده
است .براي طراحي پرسشنامه متغير هوش هيجاني ازمولفهها و گویههاي پایاننامه انجام شده توسط
باران سال  1998استفاده شده و همچنين براي پرسشنامه رضایت شغلي از پرسشنامه استاندارد استفاده
کردیم .بعد از طراحي پرسشنامه و قبل از اجراي نهایي آن ،ابتدا پرسشنامه توسط چند متخصص مرتبط
در این زمينه ،مورد ارزیابي قرار گرفته و بعد از اصالحاتي ،دوباره براي پيشآزمون آماده گردیده است .در
پيشآزمون نحوه جملهبندي هر پرسش ،تشخيص گویههاي ناکارآمد و غيراصولي ،عکسالعمل پاسخگویان
در برابر پرسشها و معني آنها مورد ارزیابي قرارگرفته و بعد از تصحيح و بازبيني آنها ،پرسشنامه نهایي
استخراج شده است.
اعتبار و پایایی

در این پژوهش براي تعيين اعتبار از اعتبار محتوایي و یا به صورت خاصتر از اعتبار صوري استفاده
شده است .بدین منظور بعد از تنظيم پرسشنامه و قبل از اجراي آن پرسشنامه در اختيار چند متخصص
قرار گرفت و بعد از تایيد متخصصين پرسشنامه گردآوري شد .به دليل عدم اطالع از واریانس جامعه
آماري یك پيمایش مقدماتي (پيش آزمون) از طریق  30نفر از کارکنان انجام شد و طي آن واریانس
جامعه آماري به لحاظ متغير پاسخ تحقيق به دست آمد .از نتایج حاصل از پيشآزمون انجام شده براي
تحليل روایي نيز استفاده شد .اعتبار پرسشنامه مورد نظر فقط دربخش اعتبار صوري انجام شد .در تحقيق
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حاضر با استفاده از این روش پایایي مقياسها مورد سنجش قرارگرفته شده و گویههایيکه موجب کاهش
ضریب آلفاي مقياس شدند از مقياس حذف گردیدند.
جدول شماره ( :)1ضریب پایایی مقیاسها در پرسشنامه نهایی
متغیرها

پرسشنامه نهایی

متغیرها

پرسشنامه نهایی
تعداد گویهها

ضریب روایی

تعداد گویهها

ضریب روایی

5

%79

6

%70

حل مسئله

6

%69

روابط بین فردی

شادمانی

6

%79

خوشبینی

6

%72

استقالل

6

%64

احترام به خود

%66
%89

خودابرازی

6

%77

کنترل تکانه

5

تحمل استرس

6

%71

انعطافپذیری

6

خودشکوفایی

6

%66

مسئولیتپذیری

6

%73

خود آگاهی هیجانی

6

%70

همدلی

6

%72

واقعگرایی

5

%69

کار و محیط کار

10

%69

ارتقاء

5

%86

پرداختها

6

%80

سرپرست

8

%71

همکار

10

%85

نتایج تجربی تحقیق

متغير رضایت شغلي (متغير وابسته) با  5بعد ،بوده است و مورد بررسي قرار گرفته است .متغير رضایت
شغلي با نمره  29به عنوانکمترین نمره و  383به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ،229/08واریانس
 3744/063و انحراف معيار  61/188ميباشد .ميانگين مورد نظر باالتر از حد متوسط ميباشد و نشان
ميدهد که پاسخگویان از نظر رضایت از شرایط ابعاد پنجگانه شغلي در شرایط خوبي قرار دارند.
ابعاد این متغير از نظر آمارههاي توصيفي مورد نظر به شرح زیر ميباشد:
بعد کار متغير رضایت شغلي با نمره  10به عنوان کمترین نمره و  99به عنوان باالترین نمره داراي
ميانگين  ، 60/725واریانس  406/572و انحراف معيار  20/136ميباشد .ميانگين این بعد از رضایت
شغلي نيز باالتر از حد متوسط ميباشد و نشان ميدهد که این کار از نظر خالقيت ،پيچيدگي ،تنوع و
چالش برانگيزي آنها را راضي ميکند.
بعد سرپرست متغير رضایت شغلي با نمره  8به عنوان کمترین نمره و  80به عنوان باالترین نمره
داراي ميانگين  ، 51/748واریانس  7/525و انحراف معيار  263/030ميباشد .باال بودن نمره ميانگين از
حد متوسط نشاندهنده رابطه خوب ميان سرپرست و مدیران با کارکنان خود ميباشد.
بعد همکار متغير رضایت شغلي با نمره  10به عنوان کمترین نمره و  100به عنوان باالترین نمره
داراي ميانگين  ، 65/497واریانس  408/129و انحراف معيار  20/202ميباشد .ميانگين این بعد از متغير
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وابسته نيز باالتر ازحد متوسط ميباشد و نشان ميدهد که روابط موجود بين همکاران و حمایت اجتماعي
و عاطفي بين آنها در شرایط خوبي قرار دارد و پاسخگویان از همکاران خود رضایت مطلوبي دارند.
بعد پرداختهاي متغير رضایت شغلي با نمره  6به عنوان کمترین نمره و  60به عنوان باالترین نمره
داراي ميانگين  ، 26/293واریانس  179/770و انحراف معيار  13/407ميباشد .این بعد از متغير رضایت
شغلي تنها بعدي از متغير استکه ميانگين آن پایينتر از حد متوسط ميباشد و نشان ميدهد که کارکنان
و در حقيقت پاسخگویان از عوامل انساني و شرایط محيطي رضایت باالتر از حد متوسط را دارند اما از
شرایط مالي و پرداختيها ناراضي ميباشند.
بعد ارتقاء شغلي متغير رضایت شغلي با نمره  5به عنوان کمترین نمره و  50به عنوان باالترین نمره
داراي ميانگين  ، 22/953واریانس  130/398و انحراف معيار  11/419ميباشد .ميانگين این بعد باالتر از
حد متوسط ميباشد و بيانگر رضایت باالتر از متوسط پاسخگویان از شرایط ارتقاء شغلي آنها ميباشد.
نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل و ابعاد آن

متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با  15بعد که هر بعد داراي  6سوال بوده است مورد بررسي قرار
گرفته است .متغير هوش هيجاني با نمره  210به عنوان کمترین نمره و  369به عنوان باالترین نمره
داراي ميانگين  ، 291/940واریانس  672/889و انحراف معيار  25/940ميباشد .نمره ميانگين این متغير
از حد متوسط باالتر ميباشد و پاسخگویان از نظر هوش هيجاني شرایط مطلوبي را داشتهاند .هوش
هيجاني شامل  15بعد ميباشد که با تلفيق برخي ابعاد نزدیك به یکدیگر شامل  5بعد کلي ميباشد که
به تشریح هر یك ميپردازیم .اما جدا از این ،تك تك ابعاد این متغير از نظر آمارههاي توصيفي مورد نظر
به شرح زیر ميباشد:
بعد حل مسئله متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  16به عنوان کمترین نمره و  30به
عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ، 23/461واریانس  6/341و انحراف معيار  2/518ميباشد .ميانگين
این بعد از متغير باالتر از حد متوسط ميباشد و نشانگر این موضوع ميباشد که ،پاسخگویان در تشخيص
و تعریف مسئله و مشکالت مورد نظر و در راهکارسازي برا حل آنها شرایط مطلوبي را دارند.
بعد شادماني متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  12به عنوان کمترین نمره و  28به عنوان
باالترین نمره داراي ميانگين  ،18/709واریانس  7/525و انحراف معيار  2/743ميباشد .این متغير از نظر
ميانگين پایينتر از حد متوسط قرار دارد و نشان ميدهد که شادابي و شادماني که شامل نگاه به جنبههاي
روشن زندگي و داشتن نگرش مثبت به زندگي ميباشد شرایط مطلوبي ندارند.
بعد استقالل متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  8به عنوان کمترین نمره و  27به عنوان
باالترین نمره داراي ميانگين  ،16/118واریانس  15/356و انحراف معيار  3/918ميباشد .این بعد از
متغير مستقل هوش هيجاني نيز در شرایط خوبي قرار ندارد و پایينتر از حد متوسط ميباشد .این بعد
شامل خودفرماني و خودکنترلي در تفکر و عمل شخصي ميباشد.
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بعد تحمل فشار و استرس متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  13به عنوان کمترین نمره و
 26به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ، 19/351واریانس  7/284و انحراف معيار  2/698ميباشد.
ميانگين این بعد بر روي حد متوسط قرار دارد و نشاندهنده شرایط متوسط پاسخگویان از حيث این بعد
ميباشد .بعد تحمل فشار و استرس شامل مقاومت در مقابل وقایع نامطلوب و استرسزا ميباشد.
بعد خودشکوفایي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  6به عنوان کمترین نمره و  26به
عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ، 17/502واریانس  8/657و انحراف معيار  2/942ميباشد .این نمره
ميانگين باالتر از حد متوسط موجود ميباشد و نشان دهنده این ميباشد که افراد پاسخگو توانستهاند
استعدادها و توانایيهاي خود را از بالقوه به بالفعل رسانده و از ميزان آن راضي باشند.
بعد خود آگاهي هيجاني متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  12به عنوان کمترین نمره و  26به
عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ،19/610واریانس  6/584و انحراف معيار  2/565ميباشد .نمره ميانگين
این بعد باالتر از حد متوسط ميباشد و نشان دهنده شرایط مطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش
اجتماعي ميباشد و نشان ميدهد که پاسخگویان فهم و بازشناسي مناسبي از احساسات خود دارند.
بعد واقعگرایي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  9به عنوان کمترین نمره و  24به عنوان
باالترین نمره داراي ميانگين  ، 15/255واریانس  8/265و انحراف معيار  2/874ميباشد .نمره ميانگين
این بعد پایينتر از حد متوسط ميباشد و نشان دهنده شرایط نامطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير
هوش اجتماعي ميباشد و پاسخگویان از نظر این که ارزیابي موفقي در ميان تجارب ذهني و عيني داشته
باشند ،شرایط مناسبي ندارند.
بعد روابط بين فردي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  12به عنوان کمترین نمره و  25به
عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ،19/959واریانس  6/633و انحراف معيار  2/575ميباشد .نمره
ميانگين این بعد باالتر از حد متوسط ميباشد و نشاندهنده شرایط مطلوب پاسخگویان از حيث این بعد
متغير هوش اجتماعي ميباشد .این امر نشانگر این موضوع ميباشد که پاسخگویان توانایي ایجاد و حفظ
روابط رضایت بخش را با یکدیگر دارند .بعد خوشبيني متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره 12
به عنوان کمترین نمره و  23به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ،18/164واریانس  3/968و انحراف
معيار  1/199ميباشد .نمره ميانگين این بعد باالتر از حد متوسط ميباشد و نشاندهنده شرایط مطلوب
پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .ميانگين این بعد باالتر از حد متوسط ميباشد
و بيانگر احساس شادي در زندگي و انگيزه خوب براي شاد کردن خویش و دیگران ميباشند .بعد احترام
به خود متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  10به عنوان کمترین نمره و  25به عنوان باالترین
نمره داراي ميانگين  ،18/747واریانس  5/221و انحراف معيار  2/306ميباشد .نمره ميانگين این بعد
باالتر از حد متوسط ميباشد و نشان دهنده شرایط مطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش
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اجتماعي ميباشد ،این نمره ميانگين نشانگر آگاهي باال و فهم و پذیرش افراد نسبت به توانایيها و
احترام به خود ميباشد.
بعد خویشتنداري متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با نمره  6به عنوان کمترین نمره و  29به
عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ، 16/812واریانس  21/988و انحراف معيار  4/689ميباشد .نمره
ميانگين این بعد پایينتر از حد متوسط ميباشد و نشان دهنده شرایط نامطلوب پاسخگویان از حيث این
بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .این امر نشانگر شرایط نه چندان مطلوب افراد در توانایي مقاومت در
برابر تنشها و یا وسوسه و کنترل هيجانهاي خویش ميباشد .بعد انعطافپذیري متغير هوش هيجاني
(متغير مستقل) با نمره  12به عنوان کمترین نمره و  30به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين ، 19/082
واریانس  8/819و انحراف معيار  2/969ميباشد .نمره ميانگين این بعد پایينتر از حد متوسط ميباشد و
نشان دهنده شرایط نامطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .انعطافپذیري
شامل تنظيم تفکر و رفتار به هنگام تغيير موقعيت و شرایط ميباشد که پاسخگویان با توجه به نمره کمتر
از ميانگين این بعد شرایط مطلوبي ندارند .بعد مسئوليتپذیري متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با
نمره  14به عنوان کمترین نمره و  30به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ، 23/659واریانس  7/09و
انحراف معيار  2/662ميباشد .نمره ميانگين این بعد باالتر از حد متوسط ميباشد و نشان دهنده شرایط
مطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد و این امر نشانگر این ميباشد که
پاسخگویان این توانایي را دارند که خود را به عنوان عضوي مفيد ،سازنده و داراي حس همکاري معرفي
کنند و خوشبختانه از این حيث شرایط مطلوبي دارند .بعد همدلي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با
نمره  12به عنوان کمترین نمره و  30به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ، 24/105واریانس 10/371
و انحراف معيار  3/220ميباشد .نمره ميانگين این بعد باالتر از حد متوسط ميباشد و نشان دهنده شرایط
مطلوب پاسخگویان ازحيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد ،این نمره ميانگين نشانگر توان آگاهي
از احساسات دیگران و درک و تحسين این احساسات ميباشد .بعد خودابرازي متغير هوش هيجاني (متغير
مستقل) با نمره  7به عنوان کمترین نمره و  29به عنوان باالترین نمره داراي ميانگين  ،19/075واریانس
 10/136و انحراف معيار  3/183ميباشد .نمره ميانگين این بعد باالتر ازحد متوسط ميباشد و نشاندهنده
شرایط مطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .خودابرازي شامل توانایي بيان
و ابراز احساسات ،عقاید ،تفکرات و دفاع از حقوق شخصي ميباشد که نمره ميانگين باالتر از حد متوسط
نشانگر شرایط مطلوب پاسخگویان در این بعد ميباشد.
بعد درون فردي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با ميانگين  91که باالتر از حد متوسط ميباشد
و نشان دهنده شرایط مطلوب پاسخگویان ازحيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .بعد درون فردي
شامل  5بعد کوچكتر خودآگاهي ،استقالل ،احترام به خود ،خودشکوفایي و خودابرازي ميباشد .نمره
ميانگين باالتر از حد متوسط نشانگر شرایط مطلوب پاسخگویان در این بعد ميباشد.
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بعد برون فردي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با ميانگين  67/932که باالتر از حد متوسط ميباشد
و نشاندهنده شرایط مطلوب پاسخگویان ازحيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .بعد برون فردي شامل
 3بعد کوچكتر همدلي ،مسئوليتپذیري و روابط بين فردي ميباشد .نمره ميانگين باالتر از حد متوسط نشانگر
شرایط مطلوب پاسخگویان در این بعد ميباشد.
بعد مقابله با فشار متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با ميانگين  36 / 251که باالتر از حد متوسط
ميباشد و نشان دهنده شرایط مطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .بعد
مقابله با فشار شامل  2بعد کوچكتر تحمل استرس و فشار و خویشتنداري ميباشد .نمره ميانگين باالتر
از حد متوسط نشانگر شرایط مطلوب پاسخگویان در این بعد ميباشد.
بعد سازگاري متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با ميانگين  57/985که پایينتر از حد متوسط ميباشد و
نشان دهنده شرایط نامطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .بعد سازگاري شامل
 3بعد کوچكتر حل مسئله ،واقعگرایي و انعطافپذیري ميباشد .نمره ميانگين پایينتر از حد متوسط نشانگر
شرایط نامطلوب پاسخگویان در مجموع این  3بعد ميباشد.
بعد خلق فردي متغير هوش هيجاني (متغير مستقل) با ميانگين  36/ 900که پایينتر از حد متوسط
ميباشد و نشان دهنده شرایط نامطلوب پاسخگویان از حيث این بعد متغير هوش اجتماعي ميباشد .بعد
خلق فردي شامل  2بعد کوچكتر خوشبيني و شادماني ميباشد .نمره ميانگين پایينتر از حد متوسط
نشانگر شرایط نامطلوب پاسخگویان در مجموع این  2بعد ميباشد.
تحلیل استنباطی روابط بین متغیرهای زمینهای و رضایت شغلی

در این بين ارتباط بين جنسيت و رضایت شغلي با نمره  51/196در آزمون  tو با سطح معناداري
 )p>0/05( 0/000مورد تایيد قرار گرفت ،به عبارت دیگر نمره رضایت شغلي آزمودنيها بر اساس جنسيت
متفاوت بوده است و این تفاوت کامالً معنادار ميباشد .ميزان رضایت شغلي بر اساس جنسيت افراد به
گونهاي بوده استکه ميزان رضایت مردان بيش از زنان بوده است .همچنين ارتباط بين شهرهاي مختلف
و رضایت شغلي نيز با نمره  3/371در آزمون  fو با سطح معناداري  )p>0/05( 0/000مورد تایيد قرار
گرفت ،به عبارت دیگر نمره هوش هيجاني آزمودنيها بر اساس شهرهاي مختلف متفاوت بوده است و
این تفاوت معنادار ميباشد .شهرهاي گيالن ،مرند و آستارا به ترتيب با  282 ،292و  258باالترین
ميانگين رضایت شغلي را در بين شهرهاي دیگر داشتهاند و شهرهاي اروميه ،بازرگان و اردبيل نيز به
ترتيب با نمرات ميانگين  195 ،187و  198پایينترین ميزان رضایت شغلي را داشتهاند .همچنين ارتباط
بين اشتغال و هوش هيجاني نيز با نمره  1/662در آزمون  fو با سطح معناداري  )p>0/05( 0/038مورد
تایيد قرار گرفت ،به عبارت دیگر نمره هوش هيجاني آزمودنيها بر اساس جنسيت متفاوت بوده است و
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این تفاوت کامالً معنادار ميباشد و از نظر رضایت شغلي به ترتيب افرادي که به صورت شرکتي استخدام
شدهاند باالترین ميزان رضایت و بعد از آنها نيز افراد استخدامي رسمي و قراردادي باالترین ميزان
رضایت را داشتهاند.
تحلیل استنباطی روابط بین رضایت شغلی و ابعاد آن با هوش هیجانی و ابعاد آن

بعد کار رضایت شغلي در ارتباط با هوش هيجاني در بين پاسخگویان بر اساس آزمون همبستگي
پيرسون  –0/230بوده است ،این ميزان همبستگي نشاندهنده ارتباط منفي و نزدیك به متوسط بين دو
متغير ميباشد و بيانگر این است که بين بعد کار رضایت شغلي و هوش هيجاني رابطه منفي وجود دارد و
با افزایش یکي از این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري )p>0/05( 0/005
مورد تایيد قرار گرفته است.
بعد سرپرست رضایت شغلي نيز در ارتباط با هوش هيجاني در بين پاسخگویان بر اساس آزمون همبستگي
پيرسون  –0/118بوده است ،این ميزان همبستگي نشاندهنده ارتباط منفي بين دو متغير ميباشد و بيانگر این
است که بين بعد سرپرست رضایت شغلي و هوش هيجاني رابطه منفي و ضعيف وجود دارد و با افزایش یکي
از این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .اما این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/152مورد تایيد قرار
نگرفت.
بعد همکاران رضایت شغلي در ارتباط با هوش هيجاني در بين پاسخگویان بر اساس آزمون همبستگي
پيرسون  –0/214بوده است ،این ميزان همبستگي نشاندهنده ارتباط منفي و ضعيف بين دو متغير ميباشد
و بيانگر این است که بين بعد همکاران رضایت شغلي و هوش هيجاني رابطه منفي وجود دارد و با افزایش
یکي از این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/008مورد تایيد قرار
گرفته است .بعد ارتقاء شغلي رضایت شغلي در ارتباط با هوش هيجاني در بين پاسخگویان بر اساس
آزمون همبستگي پيرسون  –0/123بوده است ،این ميزان همبستگي نشاندهنده ارتباط منفي بين دو
متغير ميباشد و بيانگر این است که بين بعد ارتقاء شغلي رضایت شغلي و هوش هيجاني رابطه منفي
وجود دارد و با افزایش یکي از این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .اما این ارتباط نيز با سطح معناداري
 )p>0/05( 0/136مورد تایيد قرار نگرفت .بعد شرایط پرداختيهاي رضایت شغلي در ارتباط با هوش هيجاني
در بين پاسخگویان بر اساس آزمون همبستگي پيرسون  –0/241بوده است ،این ميزان همبستگي نشان
دهنده ارتباط منفي و نزدیك به متوسط بين دو متغير ميباشد و بيانگر این است که بين بعد شرایط
پرداختيهاي رضایت شغلي و هوش هيجاني رابطه منفي وجود دارد و با افزایش یکي از این دو متغير
دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/003مورد تایيد قرار گرفته است .بعد
همکاران رضایت شغلي درارتباط با هوش هيجاني در بين پاسخگویان براساس آزمون همبستگي پيرسون
 –0/214بوده است ،این ميزان همبستگي نشان دهنده ارتباط منفي بين دو متغير ميباشد و بيانگر این
است که بين بعد همکاران رضایت شغلي و هوش هيجاني رابطه منفي وجود دارد و با افزایش یکي از این
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مورد تایيد قرار گرفته

دو متغير دیگري کاهش مي یابد .این ارتباط با سطح معناداري 0/008
است.
در پایان خود متغير رضایت شغلي در ارتباط با هوش هيجاني در بين پاسخگویان بر اساس آزمون همبستگي
پيرسون  –0/261بوده است ،این ميزان همبستگي نشان دهنده ارتباط منفي بين دو متغير ميباشد و بيانگر
این استکه بين رضایت شغلي و هوشهيجاني رابطه منفي وجود دارد و با افزایش یکي از این دومتغير دیگري
کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/002مورد تایيد قرار گرفته است .در بين  5بعد کلي
تنها بعد روابط بين فردي داراي رابطه بسيار ضعيف بوده و معنادار نبود .همچنين ابعاد کوچكتر این بعد کلي
نيز که همدلي ،مسئوليتپذیري ،و روابط بينفردي ميباشد داراي رابطه معناداري با متغير وابسته نبودند .بعد
درون فردي هوش هيجاني در رابطه با رضایت شغلي در بين پاسخگویان بر اساس آزمون همبستگي پيرسون
 – 0/292بوده است ،این ميزان همبستگي نشان دهنده ارتباط منفي بين دو متغير ميباشد و بيانگر این است
که بين این بعد از هوش هيجاني و رضایت شغلي رابطه منفي وجود دارد و با افزایش یکي از این دو متغير
دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/000مورد تایيد قرارگرفته است .در بين ابعاد
کوچكتر این بعدکلي از هوش هيجاني خودآگاهي و قاطعيت و رضایتشغلي به ترتيب با  –0/160و –0/158
و با سطوح معناداري  0/034و  0/041رابطه معناداري وجود دارد .همچنين ابعاد خودشکوفایي و استقالل نيز با
مقدار همبستگي  –0/239و  –0/ 312داري رابطه متوسط و معناداري با سطوح معناداري  0/002و 0/000
ميباشد .جهت منفي این روابط نشاندهنده عملکرد عکس این متغيرها ميباشد و نشان ميدهد با افزایش
یکي از متغيرها دیگري کاهش ميیابد.
بعد مقابله با فشار هوش هيجاني در رابطه با رضایت شغلي نيز در بين پاسخگویان بر اساس آزمون
همبستگي پيرسون  –0/262بوده است ،این ميزان همبستگي نشان دهنده ارتباط منفي بين دو متغير ميباشد
و بيانگر این است که بين این بعد از هوش هيجاني و رضایت شغلي رابطه منفي وجود دارد و با افزایش یکي از
این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/001مورد تایيد قرار گرفته
است .در بين ابعاد کوچكتر این بعد کلي از هوش هيجاني تحمل استرس و خویشتنداري و رضایت شغلي به
ترتيب با  –0/276و  –0/172و با سطوح معناداري  0/000و  0/023رابطه معناداري وجود دارد .جهت منفي
این روابط نشان دهنده عملکرد عکس این متغيرها ميباشد و نشان ميدهد با افزایش یکي از متغيرها دیگري
کاهش ميیابد .همچنين بعد سازگاري از متغير هوش هيجاني در رابطه با رضایت شغلي در بين پاسخگویان بر
اساس آزمون همبستگي پيرسون  –0/202بوده است ،این ميزان همبستگي نشان دهنده ارتباط منفي بين دو
متغير ميباشد و بيانگر این است که بين این بعد از هوش هيجاني و رضایت شغلي رابطه منفي وجود دارد و با
افزایش یکي از این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري  )p>0/05( 0/009مورد تایيد
قرار گرفته است .در بين ابعاد کوچكتر این بعد کلي از هوش هيجاني حل مسئله ،واقعگرایي و انعطافپذیري
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در رابطه با رضایت شغلي به ترتيب با ميزان همبستگي  –0/218 ، –0/211و  –0/253و با سطوح معناداري
 0/004 ، 0/005و  0/001رابطه معناداري وجود دارد .در این ابعاد نيز جهت منفي این روابط نشان دهنده
عملکرد عکس اینمتغيرها ميباشد و نشان ميدهد باافزایش یکي از متغيرها دیگريکاهش ميیابد .اما آخرین
بعد از هوش هيجاني که خلق عمومي افراد را نشان ميدهد در رابطه با رضایت شغلي در بين پاسخگویان بر
اساس آزمون همبستگي پيرسون نمره همبستگي  –0/197بوده است ،این ميزان همبستگي نشان دهنده
ارتباط منفي بين دو متغير ميباشد و بيانگر این است که بين این بعد از هوش هيجاني و رضایت شغلي رابطه
منفي وجود دارد و با افزایش یکي از این دو متغير دیگري کاهش ميیابد .این ارتباط با سطح معناداري 0/008
( )p>0/05مورد تایيد قرار گرفته است.
در بين ابعاد کوچكتر این بعد کلي از هوش هيجاني خوشبيني و شادماني در رابطه با رضایت شغلي به
ترتيب داراي نمرات همبستگي  –0/038و  –0/236بودهاند ،سطح معناداري  0/614براي رابطه بين بعد
خوشبيني و رضایت شغلي با توجه به همبستگي بسيار ضعيف و نزدیك به صفر بين آنها نيز نشاندهنده
عدم رابطه و معنادار نبودن آن ميباشد .اما بعد شادماني با سطح معناداري  0/001رابطه معناداري با متغير
رضایت شغلي داشته استکه منفي ميباشد .جهت منفي این روابط نشان دهنده عملکرد عکس این متغيرها
ميباشد و نشان ميدهد با افزایش یکي از متغيرها دیگري کاهش ميیابد و در نهایت براي بررسي ميزان
پيشبيني واریانس کل متغير وابسته با متغيرهاي مستقل موجود و ابعاد آن از رگرسيون استفاده شد و نتایج
زیر به دست آمد:
بر اساس متغيرهاي وارد شده در رگرسيون در تحليل نهایي رگرسيون فقط  4عامل پيشبين در بين
جدول رگرسيون باقيمانده استکه متغير وابسته را پيشبيني ميکنند .این سه عامل باقيمانده در رگرسيون
به ترتيب متغيرهاي واقعگرایي ،نوع شرکتي استخدامي ،روابط بين فردي و شادماني ميباشند .که دو مورد
آخر از ابعاد هوش معنوي ميباشند .هر سه عامل باقيمانده در جدول رگرسيون با سطح معناداري ()p >0/01
کامالً معنادار ميباشند.
اطالعات به دست آمده از نتایج رگرسیون

در مدل اول رگرسيون و بيشترین ميزان تعيينکنندگي و تبيين واریانس را بعد واقعگرایي هوش هيجاني
به خود اختصاص داده است و واریانس تبيين شده در این گام  0/347با سطح معناداري  0/000ميباشد .این
بدین معني ميباشدکه موارد تبيين شده و رابطه بين دو متغير کامالً معنادار بوده و برحسب تصادف نبوده است.
در گام دوم نوع اشتغال (شرکتي) اضافه شده است و ميزان تبيين در این گام  0/403رسيده است و
سطح معناداري نيز  0/000ميباشد .این متغير اضافه شده با اضافه شدن در این گام  0/056به ميزان
تبيين شده واریانس افزوده است و کامالً معنادار ميباشد.
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در گام سوم بعد روابط بين فردي از ابعاد هوش هيجاني اضافه شده است و ميزان تبيين در این گام
 0/465رسيده است و سطح معناداري نيز  0/000ميباشد .این متغير اضافه شده با اضافه شدن در این
گام  0/062به ميزان تبيين شده واریانس متغير وابسته افزوده است.
در گام چهارم و آخر رگرسيون نيز بعد شادماني هوش هيجاني اضافه شده است و ميزان تبيين در این
گام  0/513رسيده است و سطح معناداري نيز  0/000ميباشد .این متغير اضافه شده با اضافه شدن در
این گام  0/048به ميزان تبيين شده واریانس افزوده است.
و در نهایت از متغيرهاي واردشده به رگرسيون این  4متغير باقيماندهاند که ميتوانند  0/513درصد از
واریانس متغير وابسته را تبيينکنند و الزم به ذکر است آماره دوربين واتسون براي درستي رگرسيون که
باید بين  1/5و  2/5باشد با ميزان  1/627درستي رگرسيون و پيشبيني صورت گرفته را تایيد ميکند.
بحث و نتیجهگیری

نتایج تحقيق حاضر در رابطه با تحقيق کرامتي و همکاران( ،)1389امين و پورکياني( ،)1392منوریان
و همکاران( ،)1394سانسي اوتمن( )2009و یوسف( ،)2006مبني بروجود رابطه بين هوش هيجاني و ابعاد
آن و رضایت شغلي همبستگي معناداري وجود دارد ،همسویي وجود دارد.
در همين رابطه فرضيه دوم تحقيق مبني بر وجود رابطه بين خودآگاهي هوش هيجاني و ميزان رضایت
شغليکارکنان پيشينه تجربي درخوري وجود داشت وکارهاي صورت گرفته پيشين اغلب خود هوش هيجاني
را سنجيده بودند و به ابعاد آن نپرداخته بودند .تئوري انتظار بر مبناي تحقيقات ووروم پایهگذاري شده است.
این نظریه بر این فرض است که گزینشهایي که یك شخص از ميان راهکارهاي گوناگون به عمل مي-
آورد مربوط به رویدادهاي رواني و روانشناختي است که همزمان با آن رفتار روي ميدهد .به عبارت دیگر
این انتخابها با ادراک و شکلگيري نگرشها و عقاید مرتبط است .همين طور دستیابي به نتيجه مطلوب
در زندگي از ارکان اساسي شادابي و خوشبيني در زندگي هر فرد است .ریشه تئوري انتظار در نظریههاي
ادراکي قرار دارد .بر اساس این تئوري انگيزه فرد براي انجام عمل خاص ،ناشي از ميزان انتظار و احتمالي
است که او براي آن عمل قائل است(الواني .)157 :1377 ،بنابراین رضامندي هنگامي حاصل ميشود که
فرد در مقابل کار یا فعاليتي که انجام ميدهد به نتيجه مورد انتظار دست یابد ،در غير این صورت نارضایتي
به بار خواهد آورد .بنابراین نظریه رابطه بين خوشبيني و شادماني از ابعاد هوش هيجاني با رضایت شغلي
تایيد ميشود .این تئوري بر مبناي تحقيقات ووروم پایهگذاري شده است .این نظریه بر این فرض است که
گزینشهایي که یك شخص از ميان راهکارهاي گوناگون به عمل ميآورد مربوط به رویدادهاي رواني و
روانشناختي است که همزمان با آن رفتار روي ميدهد .به عبارت دیگر این انتخابها با ادراک و شکل-
گيري نگرشها و عقاید مرتبط است .مدل ساده شده نظریه انتظار به شرح زیر است.
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بر اساس نظریه کارگردگرایي ،نيازها با نظام در ارتباط است و صرف نظر از بحث مربوط به سرچشمه
این نيازها ،نظامهایي داراي کارکرد استکه به سوي هدف ارضاي نيازها تحول ميیابد .هرنظام اجتماعي
کارآمد باید به برخي نيازها به عنوان حداقل نياز اساسي براي حفظ بقاء خود پاسخ دهد .عمدتاً سازمانها
و نهادهاي سودآور برطرف کننده نياز به تعبير کارکردگرایان ،سازمانهايکارکردي پایدار خواهد بود(بني-
فاطمه و همکاران 18 :1388؛ به نقل از ریتزر) .بر اساس این نظریه موجود حمایت اجتماعي موجود در
بينکارگران و روابط بينفردي با رضایت شغلي رابطه مستقيمي دارد و این امر در یافتههاي تحقيق حاضر
نيز مورد تایيد قرار گرفت.
به نظر هرزبرگ مدیر باید تالش کند شرایطي که باعث ایجاد نارضایتي در کارکنان ميشود را حذف
کند و براي تحقق این هدف یعني ایجاد وضعيت عدم نارضایتي مدیر باید به عوامل بهداشتي و شرایط
کاري قابل قبول کارکنان توجه کند و هنگامي که عوامل نارضایتي از بين ميروند هرگونه عملي جهت
باال بردن سطح انگيزش کارکنان با استفاده از عوامل بهداشتي بيفایده خواهد بود در نتيجه در اقدام
بعدي عوامل انگيزش وارد صحنه ميشوند که مدیریت سازمان ميتواند با فراهم آوردن فرصتهاي الزم
جهت کسب موفقيت ،مسئوليت ،رشد و پيشرفت موجب احساس رضایت در کارکنان شوند .در این زمينه
نيز باید یادآور شد که در تحقيق حاضر رابطه معناداري بين خود شکوفایي و رضایت شغلي برقرار بود ،در
واقع این فرصتهاي الزم به افراد در فضاي شغلي ميباشدکه آنها را به خودشکوفایي و خودابرازي مي-
رساند و موجبات رشد و پيشرفت آنها را فراهم ميکند .سلسله مراتب نيازهاي مازلو به دليل اینکه اولين
تئوري نيازها است شهرت یافته است و از معروفترین تئوريها بين مدیران ميباشد ولي تحقيقات نتوانسته-
اند قابل اثبات بودن این نظریه را تایيد کنند .چرا که به طور معمول همه سطوح پنجگانه نيازها همواره
وجود ندارند و سلسله مراتب واقعي نيازها هميشه با سلسله مراتب ارائه شده توسط مازلو هماهنگي ندارد و
ميتوان گفت ساختار نيازها پویاتر ،متغيرتر و ناپایدارتر از آن است که مازلو مطرح ميکند .بر همين مبنا در
تحقيق حاضر با وجود پایين بودن ميزان رضایت از پرداختيها اما در کل و به خاطر عوامل نيروي انساني
موجود در محيط کار ،از همکاران گرفته تا سرپرست موجب به وجود آمدن رضایت مطلوب از شرایط کار
شده است .هر فردي بر اساس شخصيت ،روحيات و فرهنگ خود ممکن است گروهي از نيازها برایش
اهميت پيدا کند ،پس در این نظریه عوامل شخصيتي و ویژگيهاي شخصي اهميت دارند .عمدهترین
نيازهایي که در این نظریه مطرح شدهاند عبارت است از :نيازهاي زیستي ،تعلق و رشد .نيازهاي زیستي،
همان نيازهاي جسماني و امنيت در تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو ميباشند .نياز به تعلق شامل
نيازهایي چون محبت ،ارزش و احترام است .نياز به رشد نيز ميل به کمال در آدمي است(الواني:1377 ،
 .)157با استفاده از این نظریه مي توان استنباط کرد که اگر فرد به سازماني وارد شود و آن سازمان بتواند
به گونهاي این نيازها را در او برآورده سازد ،به نوعي به رضایت منجر ميشود .نياز به تعلق مورد اشاره به
دست نميآید جزء در صورت روابط اعتمادي و حمایتي متقابل اعضاء که در این تحقيق در محيط مورد
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تحقيق تایيد شد .بر اساس این نظریه ،سازمان نيز به عنوان یك سيستم داراي دروندادهاي نيروي
انساني ،انتظارات ،مواد اوليه و پرداختها ميباشد و تعامالت انسانها با همدیگر ،ویژگيهاي شغلي
محيط کار ،ساختار رسمي سازمان و غيره ،مجموعهاي از نتایج فردي و سازماني را فراهم ميکند که
رضایت شغلي یکي از مهمترین آنها در سطح فردي است .این برونداد با اهميت تاثير خود را در نتایج
سازماني و اجتماعي نيز اعمال ميکند(قراباغي32 :1382 ،؛ به نقل از ميشل و دیگري .)1986 ،این نظریه
اطالعات این تحقيق در زمينه یافتههاي توصيفي را مورد تایيد قرار ميدهد .الک معتقد است که بسته به
نوع کارکنان ،نيازها ،خواستهها و ارزشهاي آنان فرق ميکند .بنابراین رضایت شغلي آنها بستگي به
تامين این خواستهها و ارزشها دارد و تعداد مشخصي نياز یا ارزش وجود ندارد ،پس مجموعه وسيعي از
ارزشها ميتواند در رضایت شغلي موثر باشد .وي همچنين ميگوید رضایت شغلي پاسخ موثري است که
در نتيجه تجاربي که دربطن کار به دست ميآید و به عنوان یك متغير ،در شرایطيخاص مورد توجه قرار
ميگيرد .اساساً رضایتمندي شغلي منبع این علت نيست ،به عبارتي دیگر یك پدیده عاطفي -اجتماعي
است که فرد شاغل ميتواند درباره شغل خود احساس کند .این تئوري به جاي توجه به نيازها به این امر
ميپردازد که آیا آنچه را که افراد از کار خود ميخواهند و آرزو دارند که به آن برسند و براي آنان ارزش-
مند است آن را فراهم ميسازد یا نه ،نتيجه عمل شخص و اهميت و ارزش این کار نگرشهاي فرد را
تعيين ميکند(فارنهام .)300-301 :2005 ،این نظریه نيز با توجه به تاکيد خود بر لزوم آگاهي فرد از خود
و شرایط خود ،با نتيجه این تحقيق در مورد رابطه بين بعد خودآگاهي هوش هيجاني و رضایت شغلي همسو
ميباشد.
1
دانيل گلمن صاحب نظر علوم رفتار و نویسنده کتابِ کار کردن به وسيله هوش هيجاني ،اولين کسي
بود که این مفهوم را وارد عرصه سازمان نمود(تراویس برادبري .)1384 ،او اظهار نمود که هوششناختي
در بهترین شرایط تنها  %20از موفقيتها را باعث ميشود و  %80از موفقيتها به عوامل دیگر وابسته
است و سرنوشت افراد در بسياري از موفقيتها در گروِ مهارتهایي است که هوش هيجاني را تشکيل
ميدهند .در واقع هوش هيجاني عدم موفقيت افراد باال و همچنين موفقيت غيرمنتظره افراد داراي هوش
متوسط را تعيين ميکند .گلمن هوش هيجاني را شامل خودآگاهي ،مدیریت و مهار هيجانها ،برانگيختن
خویشتن ،همدلي ،دستکاري و ادارهي روابط ميدانست .در سال 1996دانيل گلمن با انتشار کتاب مشهور
خود ،نقش قابل توجهي در عموميت بخشيدن به این مفهوم ایفا کرد و در سال  ،1998هوش عاطفي را
چنين توصيف کرد :هوش عاطفي نوع دیگري از هوش ،مشتمل بر شناخت احساساتِ خویشتن و استفاده
از آن براي اتخاذ تصميمهاي مناسب در زندگي است .به عبارت دیگر ،هوش عاطفي بيانگر توانایي اداره
مطلوب خلق و خو وضع رواني و کنترل تنشهاست و در واقع عاملي است که به هنگامِ ناکامي در دست-
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یابي به هدف ،درشخص ایجاد انگيزه و اميد ميکند(اشفورد1995 ،1؛ به نقل از هاديزادهمقدم و دیگري،
 .)1387اما یافتههاي نظري دانيل گلمن در باره هوش هيجاني و رابطه با آن رضایت شغلي و همچنين
رابطه بين ابعاد هوش هيجاني با رضایت شغلي آیينه تمام نماي نظري تحقيق حاضر ميباشد.
به سخني دیگر ،بر اساس شواهد موجود ،هوش هيجاني روي رضایت شغلي کارکنان تاثير ميگذارد.
آگاهي از عواطف بين فردي و هيجانات درونفردي به تنظيم احساسات و هيجانات منفي کمك ميکند
و عملکرد فرد از این طریق بهتر ميشود .از طرفي عملکرد بهتر موجب پایهریزي رضایت شغلي بيشتر در
کارکنان ميشود .به نظر ميرسد کارکنان با هوش هيجاني باال ميتوانند رضایت شغلي بيشتري داشته
باشند زیرا آنان احساس نااميدي و استرس را بهتر شناسایي ميکنند و کاهش ميدهند .این درحالي است
که نتایج تحقيقات مختلف نشان ميدهد افرادي که استرس شغلي کمتري دارند داراي رضایت شغلي
بيشتري نيز هستند .همچنين محققان در پژوهشهاي بسياري به این نتيجه رسيدند افرادي با هوش
هيجاني باال در سطح مطلوبي از رضایت از زندگي قرار دارند ،این در حالي است که رضایت شغلي بخش
کوچکي از مبحث بزرگتر رضایت از زندگي به حساب ميآید.
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