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چکیده

مقدمه :رضایت شغلی احساسی است که موجب بهبود بهره وری ،افزایش انگیزه و توان مندی کارکنان می شود .لذا
شناخت عوامل موثر بر آن و توجه به هوش هیجانی می تواند زمینه افزایش رضایت شغلی را فراهم نماید.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي كاركنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشكي گيالن
با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی ،تالش هيجاني ،ناهماهنگي هيجاني ،مسخ شخصیت و نقصان موفقیت

فردی است.

روش کار :این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی انجام گرفته است .جامعه تحقیق حاضر كاركنان دانشکده های
دانشگاه علوم پزشكي گيالن بوده که تعداد آن ها  413نفر می باشد و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران

 200نفر تعیین شد .برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد و برای سنجش روایی از روایی محتوا و برای
پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و ازشاخص های آمار توصیفی و مدل سازی معادالت ساختاری برای

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره برداری شد.

یافته ها :نتایج نشان می دهد که هوش هیجانی بر ناهماهنگی هیجانی  ،فرسودگی هیجانی ،تالش هیجانی،
رضایت شغلی ،نقصان موفقیت فردی ،مسخ شخصیت و ناهماهنگی هیجانی بر فرسودگی هیجانی ،نقصان موفقیت

فردی ،رضایت شغلی ،مسخ شخصیت و تالش هیجانی بر فرسودگی هیجانی ،رضایت شغلی ،نقصان موفقیت فردی

و فرسودگی هیجانی بر مسخ شخصیت ،نقصان موفقیت فردی ،رضایت شغلی و در نهایت نقصان موفقیت فردی

بر رضایت شغلی تأثیر دارد.

نتیجه گیری :با توجه به محرز شدن رابطه بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی ،هوش هیجانی و ناهماهنگی
هیجانی الزم است تا مدیران برنامه هایی جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان و احساس خود کارآمدی اجرا نموده

و زمینه کاهش فرسودگی شغلی را فراهم نمایند.

کلمات کلیدی :رضایت شغلی ،هوش هیجانی ،ناهماهنگی هیجانی ،مسخ شخصیت ،فرسودگی هیجانی،
تالش هیجانی،نقصان موفقیت فردی
 -1استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت ،ایران
 -2دانشیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
 -3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
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بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي با توجه به نقش میانجی فرسودگی

مراد رضایی دیزگاه -فردین مهرابیان -محسن جانی پور

مقدمه

برخي از انسان ها به علت مشكالت اقتصادي ،ضعف

از کار سنجیده می شود( .)6رضایت شغلی بهعنوان

مديريت ،عدم برنامه ريزي صحيح و به ويژه توجه

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

نكردن به لزوم ارضاء نيازهاي اساسي ،دچار احساس
نارضايتي مي شوند .يكي از سازمان هايي كه رضايت

كاركنان در آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار
است ،سازمان هاي خدمات درماني و واحدهاي

وابسته به آن هاست .سازمان هاي بهداشتی و
درمانی به علت اهمیت وظیفه اي که در زمینه پیش

گیري مراقبت و درمان بر عهده دارند از جایگاه ویژه
جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

اي در جامعه برخوردار می باشند و نارضایتی شغلی

کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن کیفیت
خدمات ارایه شده و در نهایت نارضایتی مشتريان

آن ها خواهد شد و توجه به نظرات و خواسته هاي

آنان در واقع توجه به بهداشت و سالمت است.

احساس فرد نسبت به دوست داشتن و راضی بودن

احساسات و نگرشهای مثبت نسبت به شغل خود،
از جمله شاخصهای مهم و تأثیرگذار در محیط

کار میباشد(.)7محققان عوامل بسيار زيادي را در
ارتباط با رضايت شغلي مورد بررسي قرار داده اند،

اما بر اساس تحقيق لي و چیانگ ،هوش هيجاني،

ناهماهنگي هيجاني ،تالش هيجاني ،فرسودگي

هيجاني ،مسخ شخصيت و نقصان موفقيت فردي

به عنوان عوامل تاثيرگذار بر رضايت شغلي معرفي
شده است(.)6

یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی ،فرسودگی

شغلی است .فرسودگي شغلي ممكن است در هر

شغلي وجود داشته باشد( .)8اين سندرم براي همه
افرادي كه در انواع مشاغل فعاليت مي كنند ،مي

رضايت شغلي يكي از وسيع ترين موضوعاتی

تواند تهديد بزرگي به شمار آيد( )9فرسودگي شغلي

بررسي و مطالعه قرار گرفته است( .)1رضايت شغلي

كاركنان آن با مشتريان ،ارباب رجوع و قوانين دست

مي باشد كه در زمينه ي ادبيات مديريت مورد
به نگرش ها و نظرات کارکنان نسبت به شغل شان يا
محيط مربوطه و واكنش هيجاني كلي آن ها در مقابل

نقش هاي شغلي مربوط مي شود و يكي از اثربخش
ترين و موثرترين شاخص هاي خشنودي حرفه اي
يا شغلي است( .)2رضايت شغلي مي تواند به عنوان

يك وضعيت احساسي و عاطفي مطلوب ناشي از

ارزيابي و تخمين شغل شخص براي دست يابي يا
تسهيل رسيدن به موفقيت و ارزش هاي شغلي ديده

شود(.)3رضايت شغلي نتيجه انتظارات و تجارب از

يك شغل بوده و به ميزان زيادي غيرفردي و ذهني

و دروني است(.)4رضایت شغلی عاملی است که بر
کیفیت خدمات ارایه شده تأثیر گذار است .بسیاری

مشكلي بالقوه در تمام مشاغل به شمار مي آيد كه

و پاگير دولتي سر وكار دارند .نكته ي مهم ديگر

در رابطه با فرسودگي شغلي هزينه هاي مستقيم و
غير مستقيم آن است .فرسودگي شغلي باعث غيبت

كاركنان از محل كار ،كاهش كيفيت كار ،تعارضات
بين فردي با همكاران ،مشكالت جسمي -رواني،

تغيير شغل و سرانجام ترك خدمت مي شود .ترك

خدمت هزينه هاي زيادي براي سازمان به دنبال

دارد ( .)10فرسودگی شغلی را می توان به عنوان
یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به
فشارهای کاری یا سازمانی تعریف نمود و فرسودگي

هيجاني مبتني بر خستگي رواني و فيزيكي ،همراه
با افت سطح انگيزش فرد در محيط كار محسوب
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شغل هر فرد بايد تأمين كننده قسمت عمده

ترک میکنند( .)5این متغیر از طریق اندازه گیری

اي از نيازهاي مادي ،رواني و اجتماعي او باشد ،اما
2

از کارکنان بهدلیل عدم رضایت از کار ،شغل خود را

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی... ،

مي شود .فرسودگی احساسی حالتی است که از

با مشتری قابل سنجش است( .)6تالش هیجانی

ایجاد می شود و با کاهش عمل کرد شغلی ارتباط

تعریف شود در زمانی که نیازهای هیجانی شغل

طریق تقاضاهای احساسی و فیزیولوژیکی در افراد

موثر بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش تعلق

بر مبنای نظریه حفاظت از منابع ،کارکنان فرسوده
شده ،منابع و انرژی شان کاهش می یابد(.)13

توان به یک ساختار دو بُعدی با یک بُعد صریح و
یک بعد ضمنی مفهوم سازی کرد .اين متغير از
طريق اندازه گيري سازه هاي تالش براي درك
احساسات واقعي مشتري براي كمك به او ،احساس

هوش هيجاني و ناهماهنگي هيجاني بر

ناخرسندي از رفتارهاي خالف واقع و خالف هيجان

نوعي از پردازش اطالعات عاطفي است كه شامل

و تعامل سازنده با مشتري ،تالش براي تغيير در

فرسودگی شغلی تاثیر گذار است .هوش هيجاني

ارزيابي درست هيجان و احساس در خود و ديگران،
شيوه اي است كه سطح زندگي را بهبود و فرسودگی
شغلی کارکنان را کاهش دهد .اين متغير از طريق

اندازه گيري ابعاد ارزيابي احساسات شخصي ،ارزيابي
و تشخيص احساسات ديگران،تنظيم احساسات و
هيجانات شخصي و استفاده از احساسات در فعاليت

ها و وظايف قابل سنجش است.ناهماهنگی هیجانی

یکی از پدیده های عاطفی است که اغلب سازمان
ها با آن مواجه هستند .این پدیده عواملی مانند،
محیط ،سازمان ،کارکنان و احساسات و عواطف را

در بر می گیرد( .)14ناهماهنگی هیجانی ،موقعيتي
توصيف شده است كه در آن يك كارگر يا كارمند

بايد هيجاني را نشان دهد كه در آن وضعيت خاص

صادقانه و واقعي نيست .اين متغير از طريق اندازه

گيري سازه هاي بیان احساسات واقعی در مورد
شغل ،بیان احساس واقعی در هنگام مواجه شدن

با مشتری ،عدم بیان احساس واقعی در هنگام ارایه
ی خدمات ،خوشنودی ظاهری و لبخند ساختگی

در مقابل مشتری و در هنگام ارایه ی خدمات،
تعامل و برقراری ارتباط بسیار مصنوعی و ساختگی

احساسات واقعي براي سازگاري با مشتري ،نياز به

بروز هيجانات براي مشتري و تالش براي عرضه

تصوير مطلوب از سازمان به مشتري قابل سنجش
است(.)3

مسخ شخصیتی یک تغییر در درک یا تجربه ی

خود فرد است که در نتیجه منجر به احساس

بی طرفی است که به شخص دست می دهد و در
واقع یک تجربه از جهان خارجی است که به نظر

عجیب و یا غیر واقعی است .اين متغير از طريق

اندازه گيري سازه هاي بحث با مشتريان سازش
ناپذير ،احساس بي عالقگي نسبت به ديگران در

مواجهه با شغل ،تغيير احساسات به خاطر در اختيار
داشتن شغل مورد نظر و عدم توجه به مشتريان
قابل سنجش است(.)13

نقصان موفقیت فردی به از دست دادن یا

کاهش احساسات رقابتی و موفقیت در کار اشاره

دارد .اين متغير از طريق اندازه گيري سازه هاي

درك صحيح از چگونگي احساس مشتريان ،توجه
اثربخش به حل مشكالت مشتريان ،احساس و
نگرش مثبت نسبت به زندگي با توجه به شغل

مورد نظر ،ايجاد جو مطلوب براي مشتريان و كسب

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

بيان صحيح احساس و تنظيم انطباقي احساسات به

به مشتري ،تالش براي نشان دادن ارتباط مناسب
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فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

خاطر شغلی ،سالمت و تعهد سازمانی است(.)12

برآورده می شوند .در واقع تالش هیجانی را می
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دارد( .)11بهبود منابع شغلی می تواند از راهکارهای

می تواند به عنوان درک منابع سرمایه گذاری شده

مراد رضایی دیزگاه -فردین مهرابیان -محسن جانی پور

تجربه هاي با ارزش با توجه به شغل مورد نظر و

هيجاني" را انجام دادند .داده ها نشان داد كه هوش

سنجش است(.)6

احساسی دارد(. )6

مواجه با مشكالت عاطفي به صورت بسيار آرام قابل

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

نتایج مطالعات علوي لنگرودي و همكاران

ایلیاس و همکاران ،در یک مطالعه هم بستگی

تعهد سازماني و فرسودگي شغلي معلمان مقطع

ارتباط مثبتی وجود دارد .از طرفی در این پژوهش از

( )1393با عنوان "بررسي رابطه رضايت شغلي،
متوسطه شهرستان خاتم" نشان داد که بین مولفهی
فرسودگی شغلی معلمان به تفکیک جنسیت تنها در

احساس کفایت تفاوت معنیداری وجود داشت و به

تفکیک سطح تحصیالت و سن تفاوت معنیداری

مشاهده نشد .تعهد سازمانی و رضایت شغلی در

پیشبینی خستگی هیجانی و احساس کفایت نقش
جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

داشتند ،اما در پیشبینی مسخ شخصیت ،تنها تعهد
سازمانی نقش داشت( .)15نتایج مطالعات بازوند و

همکاران ( )1392با عنوان "رابطه ی هوش هيجاني،
تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان اداره ی كل

تربيت بدني استان لرستان" نشان داد كه بين هوش
هيجاني با تعهد سازماني و رضایت شغلی رابطه

ی مثبت و معناداري وجود دارد .هم چنين بين
تعهد سازماني و رضايت شغلي رابطه ی مثبت و

معناداري مشاهده شد .نتايج حاصل از رگرسيون

نشان داد كه مؤلفه هاي شفاف سازي احساسات
و توجه به احساسات در پيش بيني تعهد سازماني

و رضايت شغلي معنادار است( .)16دال سانتو و

همکارانش( )2013پژوهشی را با عنوان "ناهماهنگی
هیجانی و رضایت شغلی :نقش تعدیل کننده ی تعهد

سازمانی و اهمیت وظیفه" انجام دادند .نتایج پژوهش

نشان داد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی
رابطه معناداری و جود دارد (.)17لي و چیانگ در
سال( )2012پژوهشي با عنوان "كاهش خستگي و

افزايش و ارتقا رضايت شغلي :نقش حياتي و تعيين
كننده ي هوش هيجاني کارکنان هتل و نيروي كار

نشان دادند که بین رضایت شغلی و هوش هیجانی

عوامل تجربه و سابقه کاری به عنوان عوامل اثرگذار

بر میزان رضایت شغلی و هوش هیجانی افراد نام

برده شده است ( .)18قونیم و همکاران در مطالعات

خود ارتباط مستقیم میان هوش هیجانی و رضایت

شغلی کارکنان را تایید و عنوان کردند که هوش

هیجانی بر عمل کرد شغلی و باالرفتن کیفیت کاری

تاثیر مثبت دارد (.)19

بررسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش

برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته
که از جنبه های نوآوری این تحقیق است .ارزیابی

نویسندگان این پژوهش حاکی از آن است که
علیرغم پژوهش های انجام شده مشابه در داخل

و خارج کشور پژوهش جامعی در خصوص تبيين
رضايت شغلي كاركنان دانشگاه های علوم پزشكي
با نقش میانجی فرسودگی شغلي ،هوش هيجاني
و ناهماهنگي هيجاني انجام نشده است .لذا توجه
به این که نیروی انسانی به عنوان گران ترین و با

ارزش ترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می

شود( )20و یکی از تالش هایی که سازمان ها جهت

حفظ منابع انسانی باید انجام دهند ایجاد رضایت

شغلی در کارکنان است ( )21و از آن جا که مهم
ترین عوامل پویایی و رشد کشورها ،مراکز علمی و

دانشگاهی می باشند ( ،)22بنابراین محقق در صدد

شد با انجام این پژوهش با عنوان تبیین رضایت

شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر

فرسودگی شغلی ،هوش هیجانی و ناهماهنگی
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هیجانی تاثیر مستقیم و مثبتی بر رضایت شغلی

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی... ،

ﺟﺪول) -(1ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
جدول  .1منابع پرسش نامه

هیجانی و استخراج نتایج آن ،فرضیه افزایش بهره
وری و بهبود عمل کرد و توان مندی کارکنان را

ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

) ﭼﻮ و ﻣﻮرﻣﻦ(2006 ،

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

)ﻣﺎﺳﻼچ و ﺟﻜﺴﻮن(1986 ،

32-38

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي

)ﻣﺎﺳﻼچ و ﺟﻜﺴﻮن(1986 ،

ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

روش کار

ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ

روش کار توصیفی،تحلیلی و مقطعی بود .جامعه

آماری و محیط پژوهش  413نفر از کارکنان
دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیالن شامل

دانشکده پزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشکده
دارو سازی ،دانشکده بهداشت ،دانشکده پرستاری
و مامایی شهید بهشتی و دانشکده پرستاری و
غیر احتمالی سهمیه ای و با استفاده از فرمول

کوکرا ن نمونه ای به حجم  200نفر به دست آمد.

از هر دانشکده به نسبت تعداد کارکنان تعداد
افراد نمونه مشخص گردید.

ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد هشت

بخشی شامل پرسش نامه هوش هیجانی توسط

وونگ و الو( ،)2002ناهماهنگی هیجانی و تالش
هیجانی توسط چو و مورمن(  ،)2006فرسودگی
هیجانی ،مسخ شخصیتی و موفقیت فردی توسط

ماسالچ و جکسون( )1986و رضایت شغلی توسط

کامن و همکاران( )1979است .بخش اول مربوط
به اطالعات فردی و دموگرافیک پاسخ دهندگان،

)ﻣﺎﺳﻼچ و ﺟﻜﺴﻮن(1986 ،
)ﻛﺎﻣﻦ و ﻫﻤﻜﺎران(1979 ،

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازش
Chi-Square
Chi-Square/DF
GFI
NFI
RMSEA
RMR

1/91

0/90

0/091

0/038

49-51

هوش هیجانی ،بخش سوم آن مربوط به متغیر
ناهماهنگی هیجانی (شامل  9سؤال) ،بخش

چهارم آن مربوط به متغیر تالش هیجانی(شامل

 4سؤال) ،بخش پنجم آن مربوط به فرسودگی
هیجانی (شامل  7سؤال) ،بخش ششم مربوط به

متغیر مسخ شخصیتی (شامل  4سؤال) بخش
هفتم آن مربوط به متغیر موفقیت فردی (شامل

 6سؤال) و بخش آخر هم مربوط به متغیر رضایت
شغلی است (شامل  3سؤال) و با استفاده از
مقیاس لیکرت امتیازدهی شد (( .)23جدول )1

روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری

و استفاده از نظرات صاحب نظران و اصالح جزیی
بخش هایی از پرسش نامه و پایایی آن با استفاده

از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد( جدول .)2

وضعیت توزیع داده ها با استفاده از آزمون آماری

کولموگروف اسمیرنوف بررسی و با توجه به این که

ﻣﺪل ﻛﺎﻣﻞ

0/91

43-48

بخش دوم با  16سوال مربوط به سواالت

ﺟﺪول ) -(2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل
جدول  .2شاخص های برازندگی اعتبار مدل
21/01

39-42

5

ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻘﺪار ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺟﺪول
 1ﺗﺎ 3

) 0ﻋﺪم ﺑﺮازش( ﺗﺎ ) 1ﺑﺮازش ﻛﺎﻣﻞ(

) 0ﻋﺪم ﺑﺮازش( ﺗﺎ ) 1ﺑﺮازش ﻛﺎﻣﻞ(
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از 0/01

ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از 0/05

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

مامایی شرق گیالن بودندکه به روش نمونه گیری

)ﭼﻮ و ﻣﻮرﻣﻦ(2006 ،

26-31

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر

1-16

17-25
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فراهم نماید.

) ووﻧﮓ و ﻻو(2002 ،

ﺳﻮاﻻت

مراد رضایی دیزگاه -فردین مهرابیان -محسن جانی پور

سطح معنی داری در تمامی متغیرها باالی  0/05بود،

آزادی مدل محاسبه میشود .اغلب مقادیر بین 2

در تحقیق حاضر از نرم افزار  spasنسخه 18

حال دیدگاهها در این زمینه متفاوت است .شوماخر

بنابراین فرض نرمال بودن توزیع داده ها تایید شد.

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

برای محاسبه شاخص های آمار توصیفی و از نرم افزار

و لومکس ( )1388مقادیر بین  1تا  ،5کارماینز و

تایید روابط بین متغیر ها استفاده شد .قبل از تایید

مقادیر بین  1تا  2و کالین ( )2005مقادیر بین 1

 lisrelنسخه  8/72برای محاسبه آمار استنباطی و
روابط مناسب بودن و برازش مناسب مدل بررسی و
مورد تایید قرار گرفت (جدول .)3

مک ایور ( )1981مقادیر بین  2تا  ،3اولمن ()2001
تا  3را قابل قبول میدانند .مقدار قابل قبول برای
شاخص  NFIحداقل  0/90و مقداری که نشان

نرم افزار لیزرل از قابلیت محاسبهی شاخص

دهنده یک برازش خوب است حداقل  0/95در نظر

توسط مدل به کل مجذورات ماتریس برآورده شده

همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است ،برای

نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده
در جامعه) برخوردار است .شاخص نیکویی برازش

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

برای اعتبار مدل تحقیق و ضرایب مسیرها مورد
بررسی قرار می گیرد .این شاخص از لحاظ مطلوبیت

به ضریب هم بستگی شباهت دارد .هر دوی این

معیارها بین صفر تا یک متغیر هستند؛ گرچه از
لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (در واقع نباید

چنین اتفاقی بیفتد ،زیرا حاکی از عدم برازش قطعی
مدل با دادههاست) .هرچه  GFIبه عدد یک نزدیکتر

باشند ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهده شده
بیش تر است .یکی دیگر از شاخصهای عمومی
برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبهی
شاخص برازش ،کای اسکوئر به هنجار یا نسبی است

که از تقسیم سادهی مقدار کای اسکوئر بر درجه

گرفته شده است .مقدار  RMSEAکه در حقیقت
مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشند0/05 ،یا
کم تر است .مقادیر باالتر از  0/08نشان دهندهی

خطای معقولی برای تقریب در جامعه است و در

مدلهایی که مقدار آ ن  0/1یا بیش تر است برازش
ضعیفی دارند .حداقل مقدار برای شاخص RMR

صفر است ،یعنی حالتی که برازش کامل و ماتریس

باقی مانده یک ماتریس صفر است (ماتریسی که
همهی درایههای آن صفر می باشد) .اما حداکثر آن
با توجه به مقادیر کوواریانس ها در ماتریس باقی

مانده میتواند عددی کوچک یا بزرگ باشد .در هر

حال کوچکتر بودن مقدار  RMRبرای یک مدل

در مقایسه با مدل دیگر میتواند به عنوان یکی از
معیارهای بهتر بودن آن مدل تلقی شود(جدول )2

های ﭘﮋوﻫﺶ
متغیرﻫﺎي
آماری ﻣﺘﻐﻴﺮ
های آﻣﺎري
شاخص ﻫﺎي
توصیف ﺷﺎﺧﺺ
جدول -.3(3ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺟﺪول )
پژوهش
ﻣﺘﻐﻴﺮ

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار
1

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ

1

ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

1

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

1

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار
5

5

5

5

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
2/863

2/689

3/147
2/816

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

1

5

2/363

ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

1

5

2/985

ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ

1

5

3/332

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
0/569

0/398

0/321

0/542

0/801

0/911
0/876
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تا  3را برای این شاخص قابل قبول میدانند .با این

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی... ،

بر اساس جدول ( )3آشکار میشود که مدل

در جدول ( )4و اشکال ( 1و  )2ارایه شده است.

دو به هنجار در بازهی مطلوب بین یک تا پنج قرار دارد.

ساختاری با نرم افزار لیزرل با هدف میزان تاثیر

ساختاری پژوهش مدل مناسبی است زیرا مقدار کای

و  RMRزیر  0/05بوده و مقادیر سایر شاخصها باالتر

یافته ها

برآورد پارامترهای مدل معادالت ساختاری یک

مجموعه معادالت رگرسیون بر حسب متغیرهای

مستقل و وابستهی مدل تدوین میشود .تأثیر یک
متغیر بر متغیر دیگر ،هم میتواند مستقیم و هم از

درخصوص مشخصه های دموگرافیک شرکت

طریق تأثیرگذاری بر متغیر میانی دیگر ،غیرمستقیم

تا  40سال و ( )%55مرد و ( )%46کارشناسی

که در یک نمودار تحلیل مسیر به وسیلهپیکانهای

دانشکده دندانپزشکی ( )%25بودند.

میشوند .تأثیرات غیرمستقیم و کل یک متغیر بر

کنندگان یافته ها نشان داد که ( )%55بین 30

و بیش ترین تعداد افراد شرکت کننده مربوط به

باشد .اکثر تغییرات مستقیم همان تغییراتی هستند

یک طرفه مشخص و توسط پارامترهای مدل برآورد

ترین میانگین ( )2/68و متغیر مسخ شخصیت با

به عالوهی تمامی تأثیرات غیرمستقیم که از هم

بیش ترین میانگین برابر با  3/332است.

نتایج بررسی فرضیات تحقیق و اثرات متغیرها

هستند .تأثیر کل عبارت است از تأثیر مستقیم،

بستگی بین متغیرهای بیرونی و تأثیرات متقابل
حاصل میشوند .یک مدل معادالت ساختاری کامل

ﺟﺪول ) -(4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت

جدول  .4نتایج مربوط به فرضیات

ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.
ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.

ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ

آﻣﺎره t

ﺗﺎﻳﻴﺪ /رد ﻓﺮﺿﻴﻪ

-0/38

-5/71

ﺗﺄﻳﻴﺪ

0/57

-0/36

-5/42

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-0/35

-5/41

ﺗﺄﻳﻴﺪ

0/22

3/13

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-0/16
0/32

0/24

-2/16
4/42

3/23

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-0/20

-3/67

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-0/19

-2/73

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-0/22

-3/73

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-2/32

ﺗﺄﻳﻴﺪ

0/21

0/18

ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

0/53

ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.

-0/39

ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد.

9/86

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-0/14

3/57

2/40

8/72

-6/46

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ
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نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی در جدول

متغیر دیگر طبق درخواست ،در برنامه قابل محاسبه

( )3نشان داد که متغیر فرسودگی هیجانی با کم

7
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

از  0/90میباشد که همگی مقدار مطلوبی هستند.

متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است .برای
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نوع روش آماری مورد استفاده از تحلیل معادالت

مراد رضایی دیزگاه -فردین مهرابیان -محسن جانی پور

شروع میشود .در تحقیقاتی که هدف ،آزمودن

جدول ،اثر مستقیم کلیه متغیرها بر هم از اثر غیر

تحلیل مدل معادالت ساختاری استفاده میشود.
یا به عبارتی دیگر ،برای بررسی روابط ع ّلی بین

مسخ شخصیت بر رضایت شغلی است که با توجه

بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته است،

میزان بر متغیر وابسته تاثیر گذار است .با توجه به

مدل خاصی از رابطهی بین متغیرها است ،از

مستقیم بیش تر می باشد وتنها در خصوص اثر منفی

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

متغیرها به صورتی منسجم کوششهای بسیاری در

دههی اخیر صورت گرفته است .یکی از روشهای
نویدبخش در این زمینه مدل معادالت ساختاری یا

تحلیل چند متغیری با متغیرهای پنهان است .از
این روش تحت عنوان مدل علّی و تحلیل ساختار

کواریانس یاده شده است.
جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

جدول ( )5اثرات مستقیم و غیرمستقیم

به این که اثر غیرمستقیم بیش تر شده،یعنی مسخ
شخصیت با اثری که روی نقصان موفقیت فردی دارد

اثر منفی بیش تری روی رضایت شغلی می گذارد.
نتایج حاصل از آزمون و روابط علّی بین
متغیرهای اصلی پژوهش در دو حالت استاندارد و

معناداری در شکل زیر نشان داده شدهاند .شکل
( ،)1نتایج تحلیل مسیر در حالت استاندارد را نشان
می دهد .در بین روابط ع ّلی بین متغیرهای اصلی

متغیرهای موجود در مدل پژوهش با استفاده از روش

پژوهش ،هوش هيجاني بر تالش هيجاني كاركنان با

می دهد .اعداد جدول ( ،)5نشان می دهد که متغیر

شکل ( )2نتایج تحلیل مسیر در حالت معنی

تحلیل معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل را نشان

 0/57بیش ترین تاثیر را داشته است.

های مستقل به صورت مستقیم و هم چنین به صورت

داری را نشان می دهد .اعداد معنا داری باالتر از 2

ﺟﺪول ) -(5ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
جدول  .5بررسی اثر متغیرها

اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

اﺛﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-0/38

-

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-0/16

-0/083

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/57

-0/36

-

-0/083

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-0/35

-0/108

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/22

0/039

ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/32

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/24

ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/21

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-

-0/20

-0/048

-0/19

-

-0/22

-0/025

-0/14

-0/206

0/18

ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/53

ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-0/39

ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

0/119

-

-

-

-
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با یک نمودار مسیر که معرف روابط نظری مورد

غیرمستقیم و با توجه به نقش میانجی متغیرها چه

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی... ،

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

استاندارد
مسیر در
شکل  .1نتایج
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
حالتدر ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ
تحلیلﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻜﻞ )-(1

داری
معنی
حالت
مسیر در
ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺴﻴﺮ در
ﺗﺤﻠﻴﻞ
تحلیل( -ﻧﺘﺎﻳﺞ
شکل  .2نتایج ﺷﻜﻞ )2

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

 = hﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  = n -ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  = t -ﺗﻼش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  = f -ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ  = r -رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  = m -ﻣﺴﺦ ﺷﺼﻴﺖ  = no -ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮدي
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مراد رضایی دیزگاه -فردین مهرابیان -محسن جانی پور

و  -2نشان دهنده تایید فرضیه و تاثیر گذاری متغیر

افزایش هوش هیجانی کارکنان دانشکده های دانشگاه

معناداری نشان میدهد که کلیه فرضیات پژوهش

يافت .هم چنین آزمون معادالت ساختاری نیز این

های مستقل بر روی وابسته است .محاسبهی اعداد

10

بحث و نتیجه گیری

فرضیه را تأیید می کند .نتیجه این فرضیه با نتایج

پژوهش میکالژاک و همکارانش( )24هم راستا بوده و با

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

هدف اصلی این تحقیق ،سنجش تأثیر ابعاد

آن مطابقت دارد .هوش هیجانی نقش مهمی در زندگی

و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی كاركنان دانشکده

برای کارکنان خواهد داشت .وجود هوش هیجانی در

هوش هیجانی و ناهماهنگی هیجانی و تالش هیجانی
های دانشگاه علوم پزشكي گيالن است .تحقیقات انجام

سازمانی دارد و این نقش اقدامات اساسی و حیاتی را

کارکنان کلید موفقیت آن سازمان است و در شمار

شده همواره نشان می دهد که کارکنان مایلند بیش

عواملی است که باعث بهبود عمل کرد کارکنان می

از طرفی احساس می کنند که مدیریت همواره آن ها

برای عمل کرد محسوب می شود و تأثیرات وسیعی

ترین تالش خود را در انجام وظیفه به کار گیرند .ولی

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

را به گونه هایی از انجام آن باز می دارد .شواهد هرچند

نشان گر آن نیست که مدیران اغلب نا آگاهانه شرایطی
را به وجود می آورند که به کاهش روحیه و رضایت

شغلی می انجامد و نیاز و خواسته هایی که برآورده

نمودن آن ها موجب رضایت شغلی افراد می شود با
انگیزه هایی که فرد را برای انجام کار مطلوب بر می

انگیزند ،متفاوت است .برای این که مربی وظایف خود
را به نحو احسن انجام دهد ،باید از کار خود رضایت
داشته و فضایی دلخواه بر محیط کار حاکم باشد .برای

رسیدن به این وضعیت باید برنامه هایی طراحی نمود
که راهنمای عمل فرد باشدنتايج به دست آمده از

تحلیل معادالت ساختاری نشان داد كه هوش هیجانی

بر تالش هیجانی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم

پزشکی تاثیر دارد و هرچه هوش هیجانی کارکنان

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی افزايش يابد تالش
هیجانی آنان نيز افزايش خواهد يافت .هم چنین آزمون
معادالت ساختاری نیز این فرضیه را تأیید می کند.

نتیجه این مطالعه با یافته های حاصل از پژوهش دو

دانگه و همکاران ( )2016مطابقت داشته و در یک

راستا می باشد ( .)7نتایج این تحقیق نشان داد با

شود .هوش هیجانی عامل پیش بینی کننده قوی
بر تعهد کارکنان ،کار تیمی و شکوفایی استعداد دارد.

هم چنین نتایج نشان داد که هرچه هوش هیجانی

کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی افزايش
يابد ناهماهنگی هیجانی آنان کاهش خواهد يافت.
هم چنین آزمون معادالت ساختاری نیز این فرضیه

را تأیید می کند .از طرفی نتایج این تحقیق نشان داد

که هوش هیجانی بر مسخ شخصیت کارکنان دانشکده
های دانشگاه علوم پزشکی تاثیر دارد و با افزایش هوش

هیجانی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
مسخ شخصیت آنان کاهش خواهد يافت .این فرضیه

با نتایج کارملی( )2003مطابقت داشته و در یک راستا
می باشد( .)25افرادی که دارای هوش هیجانی باالیی
هستند ،سازگاری و انعطاف پذیری بیش تری نسبت
به تنظیم احساسات خود به منظور سازگاری با الزامات

موقعیتی در مقایسه با کسانی که هوش هیجانی باالیی

ندارند ،از خود بروز می دهند .بين هوش هیجانی و

نقصان موفقیت کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم
پزشکی رابطه معني داري وجود دارد و هرچه هوش

هیجانی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
گیالن افزایش یابد نقصان موفقیت آنان کاهش خواهد
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مورد تایید می باشند.

علوم پزشکی ،ناهماهنگی هیجانی آنان کاهش خواهد

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضايت شغلي با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی... ،

یافت  .این فرضیه با نتایج مطالعات شات و همکارانش

کرده و احساسات دیگران را درک کنند ،به گونه ای

مثبت بیش تری با دیگران دارند .آن ها نسبت به دیگران

می دانند که چگونه اقدامات خود را در شغلشان به

با سطوح باالتری از کار هیجانی تعامالت اجتماعی

نگران می شوند ،به طور داوطلبانه به دیگران کمک می
می شوند .نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه

بين ناهماهنگی هیجانی و فرسودگی هیجانی کارکنان

طور مناسبی مدیریت کنند .یافته ها حاکی از آن است

که بين فرسودگی هیجانی و رضایت شغلی کارکنان

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی رابطه معني داري
وجود دارد .با توجه به اين كه جهت اين رابطه منفی و

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی رابطه معني داري

مستقيم مي باشد نشان مي دهد كه هر چه فرسودگی

های دانشگاه علوم پزشکی افزايش یابد فرسودگی

افزايش يابد رضایت شغلی آنان کاهش خواهد یافت.

وجود دارد و اگر ناهماهنگی هیجانی کارکنان دانشکده

هیجانی آنان افزایش خواهد يافت .این فرضیه با نتایج
می توانند احساسات خود را به خوبی تنظیم کنند،

نتایج این پژو هش با مطالعه اصغری و همکاران(،)27

مهرابیان و همکاران( )28و امیری و همکاران( )29هم
راستا می باشد.

می توانند احساسات خود را در قالب عبارات موثر مدل

سماعی و همکاران( )30در پژوهش خود نشان

استفاده کنند ،در شرایط پراسترس به خوبی تصمیم

معناداری وجود دارد .درمطالعه خندان و همکاران

سازی کنند ،به طور موثری از استراتژی های احساسی

دادند که بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه

بگیرند و از مهارت های مختلف مورد نیاز برای بروز

()31نیز مشخص شد که بین هوش هیجانی و سالمت

نشان می دهند کسانی که هوش هیجانی باالیی دارند

با توجه به متغیر هوش هیجانی که باعث افزایش

را با نمایش احساسی مثبت هم سو نمایند؛ چرا که

های دانشگاه علوم پزشکی گیالن و هم چنین

رفتار اجتماعی موثر استفاده کنند .چنین یافته هایی
با موفقیت بیش تری می توانند احساسات واقعی خود

عمومی کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد.

تالش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان دانشکده

آن ها می توانند به سرعت تضاد بین احساسات درونی

باعث کاهش فرسودگی هیجانی ،مسخ شخصیت و

داد که تالش هیجانی بر فرسودگی هیجانی کارکنان

علوم پزشکی گیالن می شود پیشنهاد می شود که

و عواطف ظاهری خود را حل کنند .این تحقیق نشان

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تاثیر دارد و با توجه
به اين كه جهت اين رابطه منفی و مستقيم مي باشد

نقصان موفقیت فردی کارکنان دانشکده های دانشگاه
سازمان برای خود اهدافی تعیین کند و برای رسیدن

به آن تالش نماید و نسبت به احساسات و عواطف

نشان مي دهد كه اگر تالش هیجانی کارکنان دانشکده

حساس باشد .با توجه به متغیر تالش هیجانی که

هیجانی آنان کاهش خواهد يافت .این فرضیه با

دانشگاه علوم پزشکی و هم چنین باعث کاهش مسخ

کارکنانی که می توانند احساسات خود را مدیریت

می شود پیشنهاد می گردد که دانشگاه علوم پزشکی

های دانشگاه علوم پزشکی افزايش يابد ناهماهنگی

نتایج برادریچ و لی( )2002هم راستا می باشد(.)26

باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان دانشکده های
شخصیت ،فرسودگی هیجانی و نقصان موفقیت فردی

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

برادریج و لی( )2002هم راستا می باشد .افرادی که

هیجانی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی

11
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کنند و به عنوان دوستان خوب توسط دیگران درک

شده و تجارب منفی عاطفی آن ها کاهش می یابد و
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( )2011مطایقت داشته و در یک راستا می باشد .افراد

فکر می کنند که احساسات مثبت در آن ها تقویت

مراد رضایی دیزگاه -فردین مهرابیان -محسن جانی پور

دانشگاه گیالن ،کارکنان خود را به سوی تمرکز در

که مشغول به این کار شده اند نسبت به دیگران بی

هنگام برخورد با مشتریان هدایت کند .با توجه به

فردی که باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان

رفتار در هنگام بروز احساسات و بروز احساسات در

12

شخصیت کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم
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پزشکی گیالن و کاهش رضایت شغلی کارکنان
دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیالن می شود

پیشنهاد می گردد شرایط به گونه ای فراهم شود تا
احساس نا امیدی در سازمان کاهش یافته و مطابق

با نظریه  yمک گریگور به کار و تالش عالقه مند

باشند .با توجه به متغیر مسخ شخصیت که باعث
افزایش نقصان موفقیت فردی کارکنان دانشکده های

جلد  /8شماره  / 1بهار 1397

دانشگاه علوم پزشکی گیالن و کاهش رضایت شغلی

کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیالن
می شود پیشنهاد می گردد شغل شان طوری باشد

که روحیات مشتریات از نظر عاطفی مورد توجه قرار

گیرد و با برخی از مشتریان به گونه ای رفتار نکنند
که انگار آن ها اشیایی فاقد شخصیتند و کارشان به
صورتی نباشد که کارکنان احساس کنند از هنگامی

importance-

of

application

“Practical

4.Pan,F,

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیالن می شود
پیشنهاد می گردد که شرایط شغلی به صورتی باشد
که کارکنان احساس کنند که چیزهای ارزش مندی

در کارشان انجام داده اند وکارکنان باید سعی کنند
که با آرامش با مشکالت عاطفیشان برخورد نمایند
و شغل های سازمانی به گونه ای باشد که کارکنان
اثر مثبتی بر زندگی سایرین داشته باشند و احساس

کنند کاری که انجام می دهند مفید است.

از محدودیت های تحقیق نیز می توان به در نظر

نگرفتن بخش های مختلف سازمانی مانند گروه های
صف و ستاد در رضایت شغلی اشاره کرد .هم چنین
این تحقیق به علت وسیع بودن کار تنها در سازمان

دولتی انجام گرفت و در سازمان های خصوصی صورت

نپذیرفت .از سویی مطالعه حاضر به صورت مقطعی و
در بازه زمانی مهر  1394تا آذر  1394انجام شده
است ،لذا اقدامات مستمر را منعکس نمی کند.
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Study the effect of emotional intelligence on job satisfaction
considering the mediator role of job burnout, emotional labor,
emotional inconsistency, personality deprivation and deficiency of
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Abstract
Introduction: Job Satisfaction is a perception that improves employees’ productivity, motivation and empowers
them. Therefore, recognizing the factors affecting it and paying attention to emotional intelligence can provide
the basis for increasing job satisfaction.
The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence on job satisfaction considering the
mediator role of job burnout, emotional Labor, emotional inconsistency, personality deprivation and deficiency of
individual success in the Staff of Guilan University of Medical Sciences
Material and Method: This research used descriptive and cross-sectional method. The study population
included 413 staffs from the faculties of Guilan University of Medical Sciences. The sample was determined 200
people using Cochran’s formula. A standard questionnaire was used to collect data. Content validity was done for
this questionnaire and also its reliability studied using Cronbach’s alpha coefficient. Descriptive statistics and
structural equation modeling were used to analyze the data using Lisrel software.
Result: The results showed that emotional intelligence affects emotional inconsistency, emotional exhaustion,
emotional Labor, job satisfaction, deficiency of individual success and deprivation of personality. Also, emotional
inconsistency affects on emotional exhaustion, deficiency of individual success, job satisfaction and personality
deprivation. In addition, the results show that emotional exhaustion affects deprivation of personality, deficiency
of individual success and job satisfaction and finally, the deficiency of individual success affects job satisfaction.
Conclusion: Considering the relationship between job satisfaction with job burnout, emotional intelligence
and emotional inconsistency, it would be helpful for managers to implement programs to increase employee
satisfaction and self-efficacy and provide a context for reducing job burnout.
Key words: Job Satisfaction, Emotional Intelligence, Emotional Inconsistency, Personality Depersonalization,

Emotional Exhaustion, Emotional Labor, Deficiency of Individual Success
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