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Abstract
The aim of this study was to determine the
relationship between Sense of Consistency and
mindfulness with job satisfaction in midwives
of Miandoab hospitals with the role of
mediator of emotional intelligence. The present
research is based on the purpose of the applied
type and based on the data collection method,
descriptive research is a correlation type. The
statistical population of the study consisted of
all midwives in Miandoab city in Imam
Khomeini Hospital and Shahid Abbasi
Hospital with 418 people. Using Cochran
formula and simple random sampling method,
200 these individuals were selected as research
samples. The questionnaires used in this study
included emotional intelligence (Pterride and
Farnham, 2000), sense of coherence
(Antonowski, 1987), mindfulness (Baer et al.,
2006) and job satisfaction (Lutans, 1969). In
the present study, for the analysis of
hypotheses and examine relationships between
variables, the Pearson correlation coefficient
and structural equation modeling approach is
used. The results of the study showed that there
is a positive and significant relationship
between the sense of coherence and job
satisfaction (r = 0. 77, p <0. 01) Mindfulness
and Job Satisfaction (r = 0. 624, p <0. 01) and
emotional intelligence and job satisfaction (r =
0. 774, p <0. 01). There was a relationship
between the sense of coherence and job
satisfaction and Mindfulness with the role of
mediator of emotional intelligence (p <0. 01).
Keywords: Emotional Intelligence, Sense of
Consistency, Mindfulness, Job Satisfaction
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 پریسا فتحی،1علی افشاری
چکیده
هدف پژوهش حاض ب رس رابطه بین حس انسجام و ذهان
آگاه با رضایت شغل در ماماهای بیمارستانهای میانادوآ
 روش پژوهش توصیی از.با نقش میانج هوش هیجان بود
 جامعاه آمااری پاژوهش شاام تماام.نوع همبستی بود
ماماهااای شااه میاناادوآ در بیمارسااتان امااام خمیناا و
 نیا بودناد کاه از418 بیمارستان شهید عباس باه تعاداد
ط ی ف مول کوک ان و روش نموناه گیا ی تصاادف سااده
 نی از این اف اد بهعنوان نمونه پژوهشا انتخاا200 تعداد
 جهااات جماااع آوری دادههاااای پاااژوهش از.گ دیدناااد
،)2000 ،پ سشنامه های هوش هیجان (پیت ایادز و فارنهاام
 ذهاان آگاااه (بااائ و،)1987 ، حااس انسااجام (آنتونوسااک
) اساتیاده1969 ،) و رضایت شاغل (لوتاانز2006 ،همکاران
 در پژوهش حاض ب ای تجزیه و تحلی دادهها و ب رس.شد
روابط بین متغی هاا از ضا یب همبساتی پی ساون و روش
 یافتهها نشان داد بین حاس.معادالت ساختاری استیاده شد
 باین ذهان،)p> 0/01 ،r= 0/577( انسجام با رضایت شغل
) و بین هوشp> 0/01 ،r= 0/624( آگاه با رضایت شغل
) همبستیp> 0/01 ،r= 0/774( هیجان با رضایت شغل
 بناب این باتوجه به ارتبا باین.مثبت و معناداری وجود دارد
 توجه به هاوش، حس انسجام و ذهن آگاه با رضایت شغل
.هیجان ض ورت دارد
،  ذهان آگااه، حس انساجام،  هوش هیجان:کلید واژه ها
رضایت شغل

aliafshari.psy@gmail.com  گ وه روانشناس، دکت ای روانشناس دانشیاه م اغه:  نویسنده مسلول.1
 کارشناس ارشد روانشناس دانشیاه آزاد ارومیه.2
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مقدمه
1

رضایت شغل  ،نوع گ ایش ،عالقه ،استعداد و آمادگ جهت ارائاه پاساخ باه طا ز مطلاو یاا
نامطلو و بهطور کل نوع نی ش ف دی نسبت به محیط کار است (باوکمن ،ک افاورد ،لیپاین و
ژانگ .)2015 ،2همچنین رضایت شغل به مجموعه تمایالت مثبت یا احساسات مثبت کاه افا اد
نسبت به شغ خود دارند اطالق م شود (زاباال ،کارلساون ،دونااوان ،ماکساام و با اون.)2016 ،3
رضایت شغل عنص ی مهم در دیادگاه ساازمان اسات؛ زیا ا منجا باه تعهاد ساازمان بیشات
کارمندان م شود و تعهد باال منج به موفقیت و پیش فت سازمان و رشد بیشات و تأری گاذاری و
کارآمدی سازمان و درخواست کم کارمندان ب ای خ وج از سازمان م شاود .اشاخا ناراضا ای
که سازمان را ت ک م کنند ب انییزه اف ادی که در سازمان م مانند تأری م گذارناد و در نتیجاه
سطح عملک د این اف اد پایین م آید و آنها ممکن است کارشکن کا ده و شاغ را رهاا کنناد (
بال ،دی ،مول  ،دالورا ،راف ت  ،گ یییش و مابن.)2017 ،4
در سازمانهای که در بخشهای خدمات فعالیت دارند از جمله م اکز بهداشت  -درماان و
بیمارستان که بیشت کارها ب عهده اف اد است ،مسأله توجه به نیا وی انساان و مادی یت مناابع
انسان از نمود بیشت ی نسبت به سازمان های که عماده کارهاای آنهاا باا ابازار و ماشاین انجاام
م شود ،ب خوردار است .زی ا عوام انییزش  ،محیط و مانند آن ب اف اد ار م گذارد ( خامیسا،
اولدنب  ،پلتزر و ایلیک.)2015 ،5
از ب رس رضایت شغل کارکنان م توانند به اهداف زی دست یابند - 1 :شناخت مشاکالت
و مسائ موجود در سازمان - 2 ،شناخت علت آمد و شد و غیبات بیشات کارکناان - 3 ،ارزیااب
ار ات سازمان در ط ز تلق و ب داشت تصورات کارکنان - 4 ،ایجاد ارتبا صحیح و دوستانه باین
مدی ان و کارکنان - 5 ،کسب اطالعات درست و واقع ( وست ،دی یب  ،راباتین ،کال ،دیویدسون،
مولتاری و شانیلت .)2014 ،6بناب این اهمیت رضایت شغل از یک سو به دلی نقش است که در
بهبود و پیش فت سازمان و نیز بهداشت و سالمت نی وی کار دارد و از سوی دیی  ،باه ایان علات
است که میهوم رضایت شغل عالوه ب تعاریف و میهوم پ دازیهای متعدد و گاه پیچیاده ،محا
تالق و نیز سازه مشت ک بسیاری از حوزههای علم مانند روانشناس  ،مدی یت ،جامعه شناسا
و حت اقتصاد و سیاست بوده است (وست و همکاران.)2014 ،
1. Job Satisfaction
2. Buckman, Crawford, Lepine, & Zhang
3. Zablah, Carlson, Donavan, Maxham & Brown
4. Ball, Day, Murrells, Dall’Ora, Rafferty, Griffiths & Maben
5. Khamisa, Oldenburg, Peltzer, & Ilic
6. West, Dyrbye, Rabatin, Call, Davidson, Multari, & Shanafelt,
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یک از عوامل که م تواند در رضایت شغل ار گذار باشد حس انسجام 1است .حس انساجام
سازهای است که جهت گزین کل ف د نسبت باه زنادگ و احسااس اعتمااد و پویاای ماداوم و
ف اگی را در زندگ و دنیای پی امون وی نشان م دهد و باعث م شود تا اف اد تح یکات درون و
بی ون دریافت شده در زندگ را به صورت سازمان یافته ت  ،پیش بین پذی ت و توضایح پاذی ت
ادراک نمایند (نوویکا ،ال  ،سورجنن ،موکوناا ،پیت وبلا  ،فولماارک و فیات .)2016 ،2ایان ساازه
شخصیت سه ویژگ دارد که عبارتند از :ادراک پذی ی ،کنت ل پاذی ی و معنااداری .افا اد دارای
حس انسجام قوی در مقاب است س بسیار مقااوم و ساخت کاوش هساتند (نوسایت  ،والنتینا ،
کالت  ،کاسل  ،مازال ،فورالن و مارچسین  .)2017 ،3محققان ب این بااور هساتند کاه از ط یا
حس انسجام م توان توجیه کا د کاه چا ا ف دی م تواناد باا میازان بااالی از تاانش مقابلااه
نماوده و ساالم بماند (ماکسنس و الزارویز .)2016 ،4تحقیقات متعددی به نقش حس انسجام با
روی رضایت شغل پ داختاهاناد .با ای مثاال احتشاام زاده ،صاب ی نظا زاده و معمارباشا اول
( )1392در تحقیق که انجام دادند ،نتایج حاک از آن بود که احساس انساجام هام باه واساطه
راهب دهای مقابلهای هیجان مدار و مساله مدار و سالمت عموم و هم بهطور مستقیم با رضاایت
شغل رابطه دارد .همچنین معمارباش اول ،صب ی نظ زاده و عبدخدائ ( )1390در ب رس هاای
خود مشخص ک دند که بین احساس انسجام و عملکا د شاغل  ،عازت نیاس و عملکا د شاغل ،
احساس انسجام و عزت نیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و جهت همبستی ها گویای آن
است که با افزایش میزان احساس انسجام و عزت نیس ،میزان عملکا د شاغل در باین کارکناان
افزایش م یابد.
5
متغی دیی ی که با رضایت شغل رابطه دارد ،ذهن آگاه اسات .ذهان آگااه  ،احسااس
بدون قضاوت و متعادل از آگاه است که باه واضاح دیادن و پاذی ش هیجاناات و پدیادههاای
فیزیک  ،همانطور که اتیاق م افتند ،کمک م کند (باون و همکاران .)2014 ،6ذهن آگاه یک
از راههای کاهش هیجانات منی (است س ،اضط ا ) م باشد که در آن بازنماای ذهنا اشایا
موجود در زندگ که از کنت ل بالفاصله انسان خارج است ،از ط ی تنیس و فک ک دن آماوزش
داده م شود (لوب تو ،کوتاون ،ماک لایش ،مینییاون و اوب یاان .)2014 ،7ذهان آگااه کااهش

1. Sense Of Consistency
2. Nowicka, Eli, Sorjonen, Mokoena, Pietrobelli, Flodmark, & Faith
3. Nuccitelli, Valentini, Caletti, Caselli, Mazzella, Forlani, & Marchesini
4. Moksnes, & Lazarewicz
5. Mindfulness
6. Bowen, Witkiewitz, Clifasefi, Grow ,Chawla, Hsu, & Larimer
7. Luberto, Cotton, Mcleish, Mingione & O’Bryan
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پ یشان روانشناخت و نشانههای اضط ا و افس دگ را به دنبال دارد و موجب بهبود بهزیست
روان  ،جسمان  ،هیجان  ،معنوی ،بهبود خود کارآمدی و کاهش نشانههای فیزیک م شاود .در
ب رس نقش ذهن آگاه در هیجانات ،نتایج نشان م دهد که ذهن آگاه پایش بینا کنناده
رفتار خودتنظیم و حاالت هیجان مثبت بوده و از ط یا ت کیاب سا زندگ و واضاح دیادن
تج بیات م تواند بهزیست ایجاد نماید (روزنست یچ و مارگالیت .)2015 ،1نتایج تحقیقات تاوک ،
سوننتاج و ب ایان )2018(2نشان داد که ذهن آگاه و مادی یت در کاار با روی رضاایت شاغل
تأری دارد .کینگ وهار )2017( 3تحقیق با موضوع ذهن آگاه و رضاایت و عملکا د شاغل با
روی نمونهای از کارکنان است الیای انجام دادند .نتاایج تحقیا نشاان داد کاه ذهان آگااه باا
رضایت شغل و عملک د کارکناان رابطاه معنا داری وجاود دارد .همچناین ف اتحلیا مسام -
ماگنوس ،ماناپ اگادا ،ویسواران و آلن )2017(4نشان داد ذهن آگاه با اعتماد باه نیاس ،ساالمت
روان ،رضایت شغل و زندگ رابطه مثبت و با است س شغل و زندگ  ،هیجان منی  ،اضاط ا و
افس دگ رابطه منی و معن داری دارد.
5
عام مهم بعدی در ارتبا با رضایت شغل  ،هوش هیجان است .هاوش هیجاان تواناای
پ دازش اطالعات درباره هیجانات خود و هیجانات دیی ان است .در ایان الیاو  4شااخه در نظا
گ فته شده است :شناسای هیجانها ،تسهی هیجانى تیک  ،فهم هیجانها و مدی یت هیجاانهاا
(یارمحمدیان و ش ف راد .)1390 ،هوش هیجان طب تع یف بار– ان ،)2000(3عبارت اسات از
مجموعهای از دانشها و توانای های هیجان و اجتماع که قابلیت کل ما را در پاسخ به نیازهای
محیط بهطور مثر ی تحت تأری ق ار م دهد .این مجموعه شام ماوارد زیا اسات .1 :تواناای
آگاه بودن از خود ،درک و فهم خود و قدرت بیان خویشتن .2 ،توانای آگاه بودن از دیی ان ،درک
و فهم دیی ان و قدرت بیان آنها .3 ،توانای مواجهه با هیجانهاای شادید و کنتا ل تکاناههاا در
خویشتن و  .4توانای انطباق با تغیی ات و ح مسایل با ماهیت اجتماع و یاا ف دی(موساوی و
همکاران .)1392 ،اخی ا تحقیقات گست دهای در خصو اختالل در هوشهیجان و ار ات آن با
کیییت زندگ  ،موفقیت شغل و تحصیل  ،مقاومت در ب اب اسات س ،ساالمت و کیییات رواباط
اجتماع و ازدواج صورت گ فته است (ما ادی ،جلیلیاان ،کیاانپور و امیا ی()1396؛ قاادری و
شمس ( .)1392این مطالعات از تاری ات هوشهیجان ب موفقیت و شادکام در زندگ حکایات
1. Rosenstreich, & Margalit,
2. Tuckey, Sonnentag, & Bryan
3. King, & Haar
4. Mesmer. Magnus, Manapragada, Viswesvaran, & Allen
5. Emotional Intelligence
3. Bar. On
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دارد .همچنین تحقیقات گست دهای ارتبا مثبت بین ویژگ هوشهیجان و متغی های م بو به
سالمت روان و ارتبا منی هوش هیجان با آسیب شناس روان را تایید نموده اسات (جاوزف،
جین ،نیومن واوبویله .)2015 ،1هوش هیجان در ب ق اری ارتبا موف با همکاران ،اعضا خانواده
و آشنایان به ما کمک م کند و درهای صمیمیت ،دوست و محبت را به رویماان ما گشااید باه
این حالت در روان شناس  ،بلوغ فک ی یا پختی م گویند (جوزف و همکااران .)2015 ،افا ادی
که از نظ هوش هیجان باال هستند ،از نظ اجتماع متوازن ،خوش ب خورد و بشااش هساتند و
در مقاب افکار نی ان کننده یا ت س آور مقاومند و در زمینه خدمت به ما دم یاا حا مشاکالت،
قبول مسلوولیت و ب خورداری از دیدگاه اخالق  ،ظ فیت قاب توجه دارند ،در ارتبا خاود باا
دیی ان هم حس و توجه نشان م دهند (چیو ،زین و حسن.)2013 ،2
م ادی ،جلیلیان ،کیانپور و امی ی ( )1396در تحقیق که انجام دادند .نتایج نشان داد هوش
هیجان ار منی و معن داری ب ناهماهنی هیجان و خستی هیجان و ارا مثبات و معنا -
داری ب عملک د ف دی ،رضایت شغل و کار هیجان دارد .نتایج کل نشان داد توجه به هیجاناات
کارکنان در سازمان م تواند پیامدهای مثبتا مانناد رضاایت و عملکا د بااال داشاته باشاد و از
پیامدهای منی مانند ف سودگ شغل جلوگی ی م کناد .همچناین قاادری و شمسا ()1392
تحقی ق با موضوع ب رس ارتبا بین هوش هیجان با درگی ی شغل در پ ستاران بالین انجاام
دادند .نتایج نهای نشان داد که بین هوش هیجان و درگیا ی شاغل ارتباا مساتقیم وجاود
دارد ،در واقع نتایج رگ سیون نشان داد  9/6درصد از تغی ات درگی ی و رضایت شغل م بو باه
زی مولیههای هوش هیجان م باشد .لذا با ب نامهریازی هماه جانباه در زمیناه رشاد و پا ورش
هوش هیجان در پ سن پ ستاری م تواند به رشد شخص و شغل آنها منج شاده و ایان اما
موجب افزایش به هوری پ ستاران و رضایت ه چه بیشت بیماران و در نهایت ارتقا سطح سالمت
جامعه م گ دد.
با توجه به خال پژوهش  ،هدف از انجام این پژوهش ب رس رابطه بین حس انسجام و ذهان
آگاه با رضایت شغل در ماماهای بیمارستانهای میانادوآ باا توجاه باه نقاش میاانج هاوش
هیجان م باشد.

1. Joseph, Jin, Newman& O'boyle,
2. Chew, Zain & Hassan
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حس انسجام

هوش هیجان

رضایت شغل

ذهن آگاه

نمودار  :1مدل مفهومی تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای پژوهشی

روش پژوهش
پژوهش حاض ب اساس هدف از نوع کارب دی و ب اساس نحوه گ دآوری دادهها تحقی توصیی از
نوع همبستی است .در انجام این تحقی ب ای گ دآوری مبان نظ ی و پیشینه تحقیقاات انجاام
یافته از روشهای اسانادی و کتابخاناهای گا دآوری اطالعاات اساتیاده شاد .با ای جماع آوری
دادههای میدان از پ سشنامه استیاده شد.
جامعه آماری پژوهش شام تمام ماماهای شه میانادوآ در بیمارساتان اماام خمینا و
بیمارستان شهید عباس به تعداد  418نی بودند که از ط ی ف مول کوک ان و روش نمونه گی ی
تصادف ساده (از ط ی تهیه لیست تمام ماماها و انتخا از ط ی ق عه کش ) تعداد  200نی از
این اف اد بهعنوان نمونه پژوهش انتخا گ دیدند .به این صورت کاه ابتادا اساام کلیاه ماماهاا
دریافت و شماره بندی شدند و سپس به قید ق عه از بین آنها  200نی باهعناوان نموناه انتخاا
گ دید .پس از آن ،گ وه نمونه پ سشنامههاای م بوطاه را در یاک جلساه و در زماان اسات احت
دریافت و تکمی ک دند .جهت رعایت اخالق در پژوهش از سواالت م بو باه اطالعاات شخصا
پ هیز شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنها بصورت مح مانه باق خواهد ماند و از این
اطالعات ص فا در جهت یافتههای پژوهش استیاده م شود.
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ابزارهای پژوهش
1

 .1پرسشنامه هوش هیجانی :این پ سشنامه توسط پیت ایادز و فارنهاام ( )2000تهیاه شاده
است و متشک از  30ماده است که به ه ماده از نم ه  1تا ( 5کامال موافقم تا کامال مخالیم)
تعل م گی د .پ سشنامه مذکور ،هوش هیجان را در چهار حیطه شام درک عواطف خود و
دیی ان ،کنت ل احساسات و عواطف ،تنظیم رواباط خاود و دییا ان (مهارتهاای اجتمااع ) و
خوشبین و نی ش مثبت ،مورد سنجش ق ار م دهد .پیت ایدز و فارنهام ( )2000با اساتیاده
از روش همسان درون سوالهای پ سشنامه ،پایای آن را  0/86گزارش نمودناد .در تحقیا
تجل و همکاران( ،)1389ض یب آلیای ک ونباخ گویههای هوش هیجان ب ابا  0/86بدسات
آمد که نشان از پایای مناسب ابزار پژوهش م باشد در تحقی حاض آلیاای ک ونبااخ با ای
پ سشنامه هوش هیجان  0/77بدست آمد.
 .2فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام :ف م کوتاه پ سشنامه حس انسجام توساط آنتونوساک
در سال  1987ط اح شده است .این پ سشنامه  13سثال دارد که ه سثال از لیک ت هیت
نقطهای تشکی یافته است .سه خ ده مقیاس دارد که عبارتند از :الاف  -ادراک پاذی ی- ،
کنت ل پذی ی و ج  -معناداری .در ای ان محمدزاده و همکاران(به نق از صابح و همکااران،
 ) 1395پ سشنامه مذکور را پس از ت جمه ب روی دانشجویان ای ان هنجاریااب ک دناد کاه
آلیای ک ونبااخ پ سشانامه در دانشاجویان پسا و دختا باه ت تیاب  0/75و  0/78و روایا
همزمان این مقیاس با پ سشنامه  45سثال س سخت روانشناخت  0/54گازارش کا دهاناد.
همچنین ض یب اعتبار بازآزمای ک مقیاس  0/66به دست آماده اسات .باهمنظاور ب رسا
اعتبار پ سشنامه ،ارتبا خ ده مقیاسهای ادراک پذی ی ،کنت ل پذی ی و معنااداری باا نما ه
ک پ سشنامه ب رس شده است که باه ت تیاب ضا ایب  0/81 ،0/86و 0/76؛ بدسات آماده
است .نتایج به دست آمده نشان از اعتبار و پایای مطلو مقیاس است همچناین در تحقیا
حاض آلیای ک ونباخ ب ای پ سشنامه حس انسجام ب اب با  0/83بدست آمد.
 .3پرسشنامه ذهن آگاهی :ب ای سنجش ذهن آگاه از مقیااس  39آیتما باائ و همکااران
( )2006استیاده شد .آزمودن باید در یک مقیاس لیک ت  5درجهای از ( 1ه گز و یاا بسایار
به ندرت) تا ( 5اغلب یا همیشه) میزان موافقت یا مخالیت خود با ه یک از عباارات را بیاان
کند .از جمع نم ات ه زی مقیاس یک نم ه کل به دست م آید .ه چاه نما ه بااالت باشاد
ذهن آگاه هم بیشت است .ب اساس یافتههای (نلوسا 2010 ،؛ نقا از احمدوناد،)1391 ،
همسان درون عام ها مناسب و ض یب آلیا در گسات های باین 0/75تاا 0/91گازارش شاده
1. Peterides & Farnham
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است .همچنین در مطالعهای که ب روی اعتبار یاب و پایائ ایان پ سشانامه در ایا ان انجاام
گ فته است ،ض ایب همبستی آزمون  -باز آزمون در نمونه ای ان بین  0/57و  0/84گزارش
شده است .هم چنین ض ایب آلیا در حد قاب قبول باین 0/55و  0/83گازارش شاده اسات
(احمدوند .)1391 ،همچنین آلیای ک ونباخ بدست آمده در تحقی حاضا با ای پ سشانامه
ذهن آگاه  0/88بدست آمد.
 .4پرسشنامه رضایت شغلی :ب ای سنجش رضاایت شاغل از پ سشانامه  65ساثال رضاایت
شغل لوتانز ( )1969استیاده شد .که شام ماهیت کار ( 22گزیناه) ،مادی یت و س پ سات
( 14گزینه) ،ارتبا با همکاران ( 11گزیناه) ،ارتقاای شاغل ( 7گزیناه) و حقاوق و مزایاای
شغل ( 4گزینه) م باشد .ش کت کنندگان میزان رضایت یا عدم رضایت خود را با ها ماورد
ب اساس مقیاس لیک ت در  5درجهای از بسیار ناراض تا بسیار راضا نشاان ما دهناد .در
تحقی حاض آلیای ک ونباخ ب ای پ سشنامه رضایت شغل ب اب با  0/72بدست آمد.
ب ای تجزیه و تحلی یافتههای پاژوهش از روش همبساتی و تحلیا مسای اساتیاده شاد.
همچنین بهمنظور محاسبات آماری از ن م افزار  spss 23و  Lisrel 8. 80استیاده شد.
یافتهها
دادههای جمعیت شناخت م بو به وضعیت تاه آزمودن های تحقی نشاانی آن اسات کاه از
 200نی ی که به این سوال پ سشنامه پاسخ گیتهاند  62نی (معادل  31درصد) مج د و  138نی
(69درصد) متاه بودند .همچنین از بین آزمودن ها  31نی ( 15/5درصد) سابقه شغل کمتا از
 5سال 70 ،نی ( 35درصد) سابقه بین  5تا  10سال 70 ،نی ( 35درصد) ساابقه باین  11تاا 15
سال و  29نی ( 14/5درصد) سابقه باالی  16سال دارند.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی متغیرهای پیش بین با رضایت شغلی
انحراف معیار

متغیرها

میانگین

حس انسجام

49/85

9/12

ذهن آگاه

146/32

17/39

هوش هیجان

113/73

14/44

رضایت شغل

216/68

49/23

ضریب همبستگی

معناداری

0/577

0/01

0/624

0/01

0/774

0/01

---

----

در جدول ،1میانیین ،انح اف معیار ،ض یب همبستی و معناداری متغی های حاس انساجام،
ذهن آگاه و هوش هیجان با رضایت شغل نشان داده شده است .همانیونه کاه مالحظاه ما -
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شود بین حس انسجام ،ذهن آگاه و هوش هیجان با رضایت شاغل رابطاه مثبات و معنااداری
وجود.
مدل سازی تحلیل مسیر
در تحلی مسی از دو نوع نمودار استیاده م شود .نمودارهای م بو به مدل میهوم و نظ ی که
پیش از تحلی دادهها ت سیم م شود ،نشان دهندهی روابط علَ باین متغی هاای موجاود اسات.
همچنین نمودار تج ب و عمل که پس از انجام تحلی مسای حاصا ما شاود نشاانی الیاوی
روابط علَ ب اساس دادههای مورد تحلی است .ب این اساس نمودار میهوم و نظ ی م باو باه
متغی های حس انسجام (متغی ب ون زاد) ،ذهن آگااه (متغی با ون زاد) ،هاوش هیجاان (متغی
میانج ) و رضایت شغل (متغی درون زاد) در انیاره 1نشان داده شده است.
انیاره شماره  1و  2و جدول شماره  2نتایج آزمون ف ضیه اصال باه روش مادل ساازی با
اساس تحلیا مسای را نشاان ما دهناد .جادول شاماره ( R ،2ضا یب اساتاندارد) ،ارزش  tو
شاخصهای ب ازش مدل را نشان م دهد .باهمنظاور آزماون مادل و مسای های آن از روشهاای
گوناگون استیاده م شود .یک از روشهاای موجاود شااخص نیکاوی با ازش اسات و از میاان
آمارههای ب ازش چهار شاخص مورد توجه است که عبارتند از :نیکاوی با ازش ( ،)GFIشااخص
تعدی شده نیکوی ب ازش ( ،)AGFIریشه خطای میاانیین مجاذورات تق یاب ( )RMSEAو
خ دو (هومن .)1391 ،مقادی  GFIو  AGFIب ای الیوی حاضا باه ت تیاب  0/94و  0/92باه
دست آمد .ه چقدر مقدار این دو شاخص به  1نزدیکت باشد ،نشان ما دهاد کاه با ازش مادل
کام است و الیو دارای ب ازندگ بسیار خوب است .شاخص  RMSEAکه با ای انادازهگیا ی
متوسط باقیماندهها (خطا) به کار م رود ب اب با  0/078به دست آمد .با توجه به در نظا گا فتن
باقیماندهها و خطاها ،کم بودن آن به منزله مطلوبیت مدل ب ازش است .آمااره خا دو مهمتا ین
آماره ب ازش است که میزان تیاوت مات یس مشاهده شده و ب آورد شده را اندازهگیا ی ما کناد.
معنادار نبودن این آماره ب ازش مدل را نشان م دهد .در این الیو میزان ارزش خ دو ب اب 2/54
و درجه آزادی ب اب  8و سطح معن داری ب اب  0/001بدست آمد.
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حس انسجام

هوش
هیجان

رضایت شغل

ذهن آگاه

نمودار  :2خروجی آزمون رابطه علی میان حس انسجام و ذهن آگاهی با رضایت شغلی در حالت معناداری

با توجه به خ وج این نمودار ،ض ایب به دست آمده معنادار است .چا ا کاه مقادار آزماون
معناداری( )tتک تک آنها از  1/96بزرگت است.
جدول  :2پارامترهای اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پژوهش در الگوی مفروض نهایی و
شاخصهای برازندگی مدل
ضریب استاندارد )(R

حس انسجام ← رضایت شغل

0/22

t - value
3/98

ار مستقیم دارد

حس انسجام ← هوش هیجان

0/13

2/43

ار مستقیم دارد

هوش هیجان ← رضایت شغل

0/71

9/74

ار مستقیم دارد

ذهن آگاه ← رضایت شغل

0/12

2/26

ار مستقیم دارد

ذهن آگاه ← هوش هیجان

0/72

13/51

ار مستقیم دارد

حس انسجام ← رضایت شغل
(نقش میانج هوش هیجان )

0/3

1/99

ار غی مستقیم دارد

ذهن آگاه ← رضایت شغل
(نقش میانج هوش هیجان )

0/8

2/13

ار غی مستقیم دارد

فرضیه تحقیق

نتیجه

شاخصهای ب ازندگ مدل
=0/92 AGFI = 0/94GFI = 0/078RMSEA = 8df = 2/54X2
ارزش  tدر سطح اطمینان  % 99معن دار م باشد.
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طب نتیجه جدول  ،2باین حاس انساجام باا رضاایت شاغل ( )r =0/22t= ,3/98و هاوش
هیجان ( )r =0/13t= ,2/43رابطه معنادار وجود دارد .بین هوش هیجان با رضایت شغل رابطه
معناداری وجود دارد ( .) r =0/71, t=9/74بین ذهن آگاه با رضایت شغل (r 0/12t= ,2/26
=) و هوش هیجان ( ) r =0/72t= ,13/51رابطاه معناادار وجاود دارد .هماانطور کاه مشااهده
م شود ،اعتبار و ب ازندگ مناسب مدل تأیید م شود ،چ ا که مقدار کای دو ،مقدار RMSEAو
نسبت کای دو به درجه آزادی کم و مقدار  GFIو  AGFIنیز باالی  90درصد است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ب رس رابطه بین حس انسجام و ذهن آگاه با رضایت شاغل در ماماهاای
بیمارستانهای میاندوآ با نقش میانج هوش هیجان انجام گ فته است .نتایج ض یب همبستی
نشان داد بین حس انسجام با رضایت شغل در ماماهاای بیمارساتانهای میانادوآ رابطاه وجاود
دارد .بین ذهن آگاه با رضایت شغل در ماماهای بیمارستانهای میاندوآ رابطه وجود دارد .بین
هوش هیجان با رضایت شغل در ماماهای بیمارستانهای میاندوآ رابطاه وجاود دارد .همچناین
نتیجه تحلی مسی نشان داد بین حس انساجام و ذهان آگااه باا رضاایت شاغل در ماماهاای
بیمارستانهای میاندوآ با نقش میانج هوش هیجان رابطه وجود دارد.
نتااایج یافتااههااای فااوق بااا یافتااههااای احتشااام زاده و همکاااران ( ،)1392معمارباشاا و
همکاااران( ،)1390گ ونسااتین و بلومااک( ،)2015لیناادمارک ،هاااکب و هوگوساان( )2011و
باسینسکا ،اندروزکویچ و گ اباسکا( )2011مبن ب ارتبا بین حس انسجام با رضاایت شاغل  ،باا
یافتههای سوننتاج و ب ایان( ،)2018کینگ وهار( ،)2017مسم  -ماگنوس ،ماناپ اگادا ،ویساواران
و آلن( ،)2017طباطبای  ،آریاپوران ،منتظ ی و طالی ( )1395و راستیو ،ح فه دوست و خی جاو
( )1395در خصو ارتبا بین ذهن آگاه با رضایت شغل و با یافتههاای لیاو ( ،)2018گااود
( ،)2017ب ونتو ،تلو ،شاکوالک ،فار  -وارتون( )2012و ونگ و همکاران( )2011مبن با ارتباا
هوش هیجان با رضایت شغل همسو م باشد.
در تبیین یافته پژوهش در خصو ارتبا بین حس انسجام با رضایت شغل م توان گیات
فشار روان با تأری روی سالمت اف اد ،باعث کاهش عملک د شغل و ب عالقی نسبت باه انجاام
دادن وظایف شغل م گ دد و اف اد با سطوح مختلف تنش ،با انواع مختلف رفتارهای مقابلهای به
آن واکنش نشان م دهند که این ف ایند به سطوح مختلف عملک د م انجامد .بنااب این احسااس
انسجام در این بین م تواند همانند سپ ی در ب اب فشار روان عم کند و عملک د اف اد را بهباود
بخشد .زی ا احساس انسجام جهان بین مثبت ف د نسبت به توانای های خود و معنااداری وقاایع
است .کارکنان که دارای احساس انسجام قوی ت ی هستند ،سازگاری و انعطاف پذی ی بیشات ی
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با ش ایط شغل و محیط کاری خود دارند که این ام عملک د شغل آنها را بهبود م بخشد .زیا ا
نی ش این کارکنان نسبت به موقعیت ،خود و توانای های خود و همچنین ارزشمندی فعالیتشان،
از آنها ف دی مصمم م سازد .در حالیکه کارکنان دارای احساس انسجام ضعیف ،دنیاای اطا اف
خود را به گونهای درک م کنند که ب ای آنها مشکالت را به دنبال خواهد داشت؛ آنهاا وقاایع
زندگ را غی قاب کنت ل م دانند و باور دارند کاه مناابع الزم با ای مقابلاه باا تقاضااهای آن را
ندارند ،به همین دلی زندگ را ب ارزش و ب معن ما دانناد .باه عباارت آنهاا موقعیات یاا
مح ک است س زا را بیش از آ ن چه هست و توانای های خود را کمتا از آن چاه هسات با آورد
م کنند و این باعث م شود که ف د مغلو عوارض است س محیط کار شده که ضمن صادمه باه
سالمت ف د منج به عملک د شغل ضعیف م شود.
همچنین در خصو ارتبا بین ذهن آگاه با رضایت شغل نتایج تحقی توک و همکاران
( )2018نشان داد که ذهن آگاه و مدی یت در کار ب روی رضاایت شاغل تاأری دارد .تحقیا
کینگ وهار ) 2017(1نشان داد کاه ذهان آگااه باا رضاایت شاغل و عملکا د کارکناان رابطاه
معن داری دارد .در ط ف اتحلیل که مسم  -ماگنوس و همکاران ( )2017انجام دادناد ،نتاایج
این ف ا تحلی نشان داد ذهن آگاه با اعتماد به نیس ،ساالمت روان ،رضاایت شاغل و زنادگ
رابطه مثبت و با است س شغل و زندگ  ،هیجاان منیا  ،اضاط ا و افسا دگ رابطاه منیا و
معن داری دارد .در خصو ارتبا بین هوش هیجان با رضایت شاغل ما تاوان گیات هاوش
هیجان در موفقیات افا اد در ساازمانهای بهداشت و درماان از اهمیاات خاصاا ب خااوردار
باوده و این مهارتها باه افا اد اجاازه م دهد تحت شا ایط ساخت بهتا فکا کننااد و از هاادر
رفاتن زمان به واسطه احساسات خود را آرام ساخته و به این ت تیب راه را ب ای بصی ت درونا و
ایدههای خالق به روی خاود بااز کنند (لیاو .)2018 ،کارمنادان باا هاوش هیجاان بااال تمایا
بیشت ی دارند که دارای سطوح باالی رضایت شغل باشند زی ا آنها در ارزیاب و تنظایم عواطاف
خا خود نسبت به کارمندان دارای هوش هیجان کمت  ،سازگارت ند .هوش هیجاان ما تواناد
یک محیط کاری مطبوع و دلپذی ی را به وجاود آورد و با رضاایت شاغل کارمنادان ،مادی یت
کارآمد و پیش فت سازمان تأری بیذارد زی ا هوش هیجان باال باعث م شود که عملکا د ،درک و
شناخت است اتژیک و رضایت شغل افزایش یافتاه ،جهات یااب هاا نقاش مثبات ایجااد کا ده و
مشکالت کارمندان کاهش یابد (ونگ و همکاران .)2011 ،همچناین در خصاو نقاش میاانج
هوش هیجان م توان گیت ب اساس شواهد موجود ،هوش هیجان روی رضایت شاغل کارکناان
تأری م گذارد .آگاه از عواطف بین  -ف دی و هیجاناات درون فا دی ،باه تنظایم احساساات و
1. King & Haar
150

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  ،10شماره  / 36پاییز 1397

ب رس رابطه بین حس انسجام و ذهن آگاه با رضایت شغل  :نقش میانج هوش هیجان

هیجانات منی کمک م کند و عملک د ف د از این ط ی بهت م شاود .از ط فا عملکا د بهتا
موجب پایه ریزی رضایت شغل بیشت در کارکنان م شود .به نظ ما رساد کارکناان باا هاوش
هیجان باال م توانند رضایت شغل بیشت ی داشته باشند زی ا آنان احساس ناامیدی و است س را
بهت شناسای م کنند و کاهش م دهند .این در حال است که نتایج تحقیقاات مختلاف نشاان
م دهد اف ادی که است س شغل کمت ی دارند ،دارای رضایت شغل بیشت ی نیز هستند.
همچنین محققان در پژوهشهای بسیاری به این نتیجه رسیدند اف ادی با هوش هیجان بااال،
در سطح مطلوب از رضایت از زندگ ق ار دارند .این در حال اسات کاه رضاایت شاغل  ،بخاش
کوچک از مبحث بزرگت رضایت از زندگ به حساا ما آیاد .نتاایج تحقیا قاادری و شامس
( ) 1392حاک از آن بود که هوش هیجان کارکنان رابطﺔ مثبت و معن داری با رضایت شغل و
عملک د شغل آنان دارد .در این راستا ب ای مثال تحقیقات ما ادی ،جلیلیاان ،کیاانپور و امیا ی
( )1396نشان دادند هوش هیجان ار منی و معنا داری با ناهمااهنی هیجاان و خساتی
هیجان و ار مثبت و معن داری با عملکا د فا دی ،رضاایت شاغل و کاار هیجاان دارد .ارا
مثلیههای کار هیجان یعن ناهماهنی هیجان و تالش هیجاان با رضاایت شاغل معنا دار
نبود .همچنین ار مسخ شخصیت و خستی هیجان ب رضاایت شاغل غی معنا دار ،ولا ارا
عملک د ف دی ب رضایت شغل معن دار بود .در واقع نتایج کلا نشاان داد توجاه باه هیجاناات
کارکنان در سازمان م تواند پیامدهای مثبت مانند رضایت و عملک د داشته باشد و از پیامادهای
منی مانند ف سودگ شغل جلوگی ی م کند .به ه مندی از هوش هیجان بااال باا ایجااد یاک
محیط کاری مطبوع و دلپذی ب رضایت کارکنان و پیش فت سازمان تأری م گاذارد زیا ا هاوش
هیجان باال باعث م شود که عملک د ،درک و شناخت است اتژیک و رضایت شاغل فا د افازایش
یافته و مشکالت او کاهش یابد .باید به این مسلله نیز اذعان ک د که بازخورد مثبات بیمااران باه
پ ستاران که از هوش هیجان باالت ی ب خوردارند و آن را در روابط بین خود و بیمار باه نماایش
م گذارند ،احتماال در نهایت موجب بهبود رضایت شغل آنان م شود.
در این پژوهش محدودیتهای وجود داشت که از جمله آنهاا ما تاوان باه ماواردی چاون
خودگزارش بودن ابزارهای پژوهش ،تعداد زیاد پ سشنامههای تحقی و حجم باالی سواالت آن،
عدم همکاری مناسب بعض از آزمودن ها در خصو پ ک دن پ ساشناماههاا و بازگ دانادن آن
اشاره ک د .همچنین از آنجای که پژوهش حاض از نوع پژوهشهای همبستی باوده نما تاوان
گیت که متغی های پیش بین علت اصل متغی مالک م باشد .بناب این در تحقیقاات بعادی الزم
است ار ات سای متغی های روانشناخت نظی ویژگ های دموگ افیک  ،ویژگا هاای شخصایت و
تنظیم شناخت هیجان نیز ب رس و مطالعه شود .همچناین در ایان پاژوهش با ای جماعآوری
دادهها از پ سشنامه استیاده شد ،از این رو با توجه به این کاه پ سشانامههاا جنباه خودسانج
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داشتهاند ممکن است در پاسخها سوگی ی وجود داشته باشد .پیشنهاد م شاود در پاژوهشهاای
آت از روش مصاحبه و مشاهده هم ب ای جمعآوری اطالعات استیاده شود .با توجه به یافتههاای
پژوهش پیشنهاد م شود ب نامهریزی همه جانبه در زمیناه رشاد و پا ورش هاوش هیجاان در
پ سن پ ستاری م تواند به رشد شخص و شغل آنها منج شده و این ام موجب افزایش به ه-
وری پ ستاران و رضایت ه چه بیشت بیماران و در نهایت ارتقا سطح سالمت جامعه م شود.
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