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مقدمه
جامعه ما یك جامعه سازمانی میباشد .فعايیتهایی که تويد ،تحصیعن ،کار ،تفری  ،رشد معنروی
و مرگ ما را احاطه کردهاند ،اغلب یا توسط یك محریط سرازمانی تنظریم مریشروند و یرا تحرت
تأثیرآن قرار میگیرند (اویانگ ،سانگ ،يی و پنگ .)2015 ،1سعمت سرازمانی 2بعرد از سرالهرای
دهه ( )1980هم در نظریه و هم در کاربرد اهمیت زیادی پیدا کرد .در واقع سعمت سازمانی هرم
بر روابط داخلی و هم بر روابط بیرونی سازمان تأکید دارد (کورکماز .)2006 ،3سعمت سازمانی برا
استفاده از مؤيفههای کلیدی خود ،به دنبال تداوم و بقای سازمان است و عامل بسیار مهمی بررای
تسهیل رسیدن به اهداف و رسايت سازمان محسوب میشرود (هروی و میسرکل1987 ،4؛ هروی،
تارتر و بلیس1990 ،5؛ ویلیام ،گلیسون ،هملگارن و گرین .)2017 ،6همچنین نتایج پژوهشهرای
اورتوفسکی ،تتزالف ،استیل ،اشنیدر و جانگر  )2018(7نشان داد سعمت سازمانی موجب افرزایش
اثربخشی سازمان میشود .سعمت سازمانی یکی از بدیهیترین شاخصهای تأثیرگذار بر سرازمان
است .پوالنی به نقل از «الیدن و کلینگل» عنوان میکند سعمت سازمانی مفهومی کمابیش ترازه
است که تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف بهطور مرؤثر نیسرت بلکره شرامل توانرایی
سازمان برای رشد و بهبود نیز میشود (الیدن و ویلیرام .)2000 ،8در واقرع یکری از شررایط الزم
جهت توسعه و پیشرفت سازمان ،دارا بودن حد مناسبی از سعمتی در سازمان است .بردون شرك
جوّ سايم منجر به رشد و پرورش شخصی ،شادکامی و کارکرد بهتر افراد سازمان میشرود (سراالر
زهی ،مراد زاده و عرب .)2010 ،برای هر سازمانی میتوان  3وضعیت مختلف را در یك محیط در
نظر گرفت در یك سر طیف پریشانی و ناخوشی ،در میانه وضرعیت عرادی و در سرر دیگرر طیرف
سعمتی .وضعیت ناخوشی یا پریشانی عبارن است از مجمو شرایط فردی و محیطی پرتنش کره
منجر میشود افراد در یك سازمان عملکردی کمتر از حد انتظاران و پتانسیل خود داشته باشند.
وضعیت عادی شرایطی است که در آن عملکرد فردی در سطوح مورد انتظرار و در حرد متوسرط
قرار دارد .وضعیت سعمتی وضعیتی است که به افراد و سازمان متبو آنها این امکان را میدهرد
که عملکردی باالتر از حد معمول وحتی براالتر از همره رقبرای خرود داشرته باشرند و در چنرین
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وضعیتی سازمان به بهترین در نو خود و موجودیتی چابرك و انطعراف پرذیر تبردیل مریگرردد
(شاهکرم.)2009 ،
1
هوش هیجانی زیرمجموعهای از هوش اجتماعی است که شامل توانایی کنترل بر احساسران
و هیجانان خود و دیگران ،تمایز قائل شدن بین آنها و اسرتفاده از ایرن اطععران بررای هردایت
اعمال و افکار اشخاص است (سايوی ،مرایر و کراروس .)2002 ،2در پژوهشری ویلیرام و همکراران
( )2017نشان دادند که هوش هیجانی مدیران و کارمندان آنها اثرهای مثبتی برر سرط کیفری
فعايیتهای سازمانی آنها دارد ،فشار عاطفی شغل تعردیل کننرده رابطره نهرایی شرغل و هروش
هیجانی است و همچنین هوش هیجانی مردیران برر رضرایت و رفترار فررانقش آنران ترأثیر دارد.
اگوستوالندا ،يوپززوفرا ،بریوس و مارتوس و اگواليروزون )2008( 3دریافتنرد هروش هیجرانی یرك
عامل حمایتی در برابر استرس و عامل تسهیل کننده سعمت در کارکنران اسرت و رابطره مثبرت
ادرا شده با سعمت روانی ،رضایت شغلی و رضایت زندگی دارد ،که بهم پیوستگی آن برا دیگرر
عوامل همانند سرسختی در محیط کار به نظر میرسد که میتواند تعیین کنندهی با اهمیتری در
رشد کارایی کارکنان ایفا نماید (سینگ .)2017 ،4پیشینه هوش هیجانی را میتوان در ایردههرای
وکسلر به هنگام تبیین جنبههای غیرشناختی هوش عمومی جستجو کررد .چیرزی در درون هرر
یك از انسانهاست که تا حدی نامحسروس اسرت (ترونی )2007 ،5و برا شرناخت فررد از خرود و
دیگران ،ارتباط با دیگران ،سازگاری و انطبا با محیط پیرامون که برای موفق شردن در بررآوردن
خواستههای اجتمراعی الزم اسرت ،ارتبراط دارد و یرك توانمنردی تراکتیکی در عملکررد فرردی
محسوب میشود (سمد .)2009 ،6هوش هیجانی و مؤيفههای آن ذاتی نیستند ،آنهرا مریتواننرد
آموخته شوند (مختاری پور و سریادن .)1384 ،بنرا بره پرژوهشهرای برار  -اُن )2002( 7هروش
هیجانی در  5حیطره دارای  15مؤيفره اسرت :حیطره درون فرردی؛ شرامل  5مؤيفره خودآگراهی
هیجانی ،قاطعیت ،حرمت نفس ،استقعل و خودشکوفایی؛ حیطره بررون فرردی؛ شرامل  3مؤيفره
همديی ،روابط بین فردی و مسئويیتپذیری؛ حیطه سازگاری؛ شامل  3مؤيفه حل مسئله ،واقعیت
سنجی ،انعطاف پذیری؛ حیطه کنترل استرس؛ شامل  2مؤيفه تحمل فشار و کنترل تکانه؛ حیطره
خلق کلی :شامل  2مؤيفه خرسندی و خوشبینی .از نظرر گلمرن )2000( 8هروش هیجرانی هرم
1. emotional Intelligence
2. Salovey, Mayer, & Caruso
3. Augusto Landa, López-Zafra, Berrios Martos, & Aguilar Luzón
4. Singh
5. Tony
6. Samad
7. Bar-On
8. Goleman

93

معصومه خوش اندام کوتنایی ،شعبان حیدری و بهرام میرزائیان

شامل عناصر درونی و هم بیرونری اسرت .عناصرر درونری شرامل میرزان خودآگراهی ،خودانگراره،
احساس استقعل و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت و عناصر بیرونری شرامل روابرط برین فرردی،
سهويت در همديی و احساس مسئويیت است (اویانگ ،سانگ ،يی و پنگ.)2015 ،
سرسختی مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی است که به منزيه منبع مقاومت در مواجهه برا
رویدادهای استرسزای زندگی عمل میکند و این متغیرشخصیتی از سه مؤيفره وابسرته بره هرم،
شامل تعهد ،کنترل و مبارزه طلبی تشرکیل شرده اسرت (هاشرمی و میرجعفرری .)2017 ،افرراد
سرسخت نسبت به آنچه انجام میدهند متعهدتر بوده و خود را وقف هدف میدانند (تعهد ،)1آن-
ها همچنان احساس میکنند بر اوضا مسلط بوده و خودشان تعیین کننده هسرتند (کنتررل )2و
تغییران زندگی را چايشها و فرصتهایی برای رشد و پیشرفت میدانند نره محردودیت و تهدیرد
(مبارزه طلبی) (کوباسا ،مدی و کاهان .)1994 ،3انزيیچت ،آرونسون ،گو و مك کی )2006(4نشان
دادند که مؤيفههای سرسختی با به کارگیری راهبردهای سازگارانهتر مانند راهبردهای مسأيه مدار
و افزایش ادرا تواناییهای خود در رویارویی با منبع استرس موجب افزایش سعمت روان افرراد
میشود .کوتاه سخن آنکه پژوهشگران به دنبال یافتن و تقویت متغیرهایی درون افراد هستند کره
سط سازگاری و سعمت آنها را افزایش دهد.از سوی دیگر سازمانها برای رسیدن بره اهرداف و
مقاصد خود و غلبه بر چايشهای محیطی باید از منابع انسانی خود بهطور مؤثر اسرتفاده نماینرد،
یکی از تعشهایی که سازمانها جهت حف منابع انسانی باید انجام دهند ایجراد رضرایت شرغلی
در کارکنان است (یوسف.)2017 ،5
رضایت شغلی مفهومی چند بعدی و پیچیده میباشدکه با عوامرل روانری و جسرمانی ارتبراط
دارد و تنها یك عامل موجب رضایت شغلی نمیشرود ،بلکره ترکیرب معینری از مجموعره عوامرل
گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در يحظه معینی از شغل خرود راضری اسرت و از آن يرذن
میبرد (يمبرن ،اورشب ،فرانك ،کايهام و اسمیت .)2018 ،6فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از
قبیل میزان درآمد،ارزش اجتماعی شغل،شرایط محیط کار و اشتغال در زمانهای مختلف دارد به
طر گوناگون از شغلش احساس رضایت مریکنرد(پرهیزگاری .)1989،از نظرر سرازمانی ،سرط
باالی رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی 7بسیار مطلوبی است که منجر به جرذب و بقرای
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کارکنان میشود ،رضایت شغلی 1به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطع میشود (سید جروادین،
 .)1386از دیدگاه کیت دیویس ،سازمانی سايم است که کارکنان احساس کنند کار سودمندی به
جای میآورند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست یابنرد (آيویسریو و همکراران.)2018 ،2
موضو قابل توجه این است که در کشورهای پیشرفته ،مدیریتها با توجره برر نیازهرای اساسری
کارکنان استوار است و رضایت شغلی کارکنان ععوه بر این که توجه به کرامت انسان هاسرت ،در
افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار میگیرد و آنها هزینههای گسرتردهای را برهنظرور بررسری
تغییران ساالنه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت میکنند ،پرداخت چنین هزینههرایی نشران
میدهد که رضایت شغلی موضو بسیار با اهمیتری اسرت (اسرماعیلی و انصراری .)1386 ،منرابع
انسانی مهمترین سرمایه و عامل موفقیت سازمان محسوب شده و میبایست بهطور خراص مرورد
توجه قرار گیرند (محمدی .)2010 ،با عنایت به اینکه افرادی که در سازمان فعايیت میکننرد در
عملکرد سازمان نقش بسزایی دارند به نظر میرسد که نگررشهرای مثبرت واحساسران افرراد در
رابطه با سازمان و شغل خود میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکعن موجرود در سرازمان
باشد (زمینی ،حسینی نسب ،زمینی و زارعی.)2011 ،
روابط بین مت غیرهای موجود در این پرژوهش از گذشرته ترا کنرون مرورد بررسری و ارزیرابی
پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفته است و نتایجی مشرابه برا پرژوهش حاصرل بدسرت آمردهاسرت.
خايدیان ،بابایی و امینری ( )2016نشران دادنرد کره برین سرسرختی روانشرناختی برا باورهرای
غیرمنطقی و کارزدگی ،رابطه منفی و معنرادار ،برین سرسرختی روانشرناختی و هروش هیجرانی
ارتباط مثبت ،بین هوش هیجانی با باورهای غیر منطقری و همرديی کرارایی رابطره معنرادار و در
نهایت ،بین سرسختی روان شناختی ،باورهای غیر منطقی و همديی در کار مردان و زنران تفراون
معناداری وجود دارد ،زهرایی و رجایی پور ( ،)2011در مقايه منتشر شده خود با عنروان بررسری
رابطه میان هوش سازمانی و سعمت سازمانی در دانشگاههای اصفهان ،بیان داشتهاند برین هروش
سازمانی و سعمت سازمانی درجه متوسطی از رابطه وجود دارد .محمدی ( ،)2010در مقايه خرود
با موضو ارتباط هوش هیجانی و سعمت سازمانی مدیران مدارس ،به این نتیجه اشراره دارد کره
بین هوش هیجانی و مؤيفههای آن با مؤيفههای سعمت سازمانی رابطه مثبت و معنراداری وجرود
دارد .حال آنکه ایرانیان ،سراعتچی و امیرری ( ،)2010در پرژوهش خرود رابطره برین سرسرختی
روانشناختی و گرانباری نقش با سعمت روانری کارکنران را مرورد بررسری قررار دادنرد و نتیجره
گرفتند که بین سرسختی روانشناختی و گرانباری نقش با سعمت روانری رابطره معنرادار وجرود
دارد و این دومتغیر سعمت روانری را پریشبینری مریکنرد .در همران سرال غفروری و همکراران
1. job satisfaction
2. Aloisio
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( ،)2008در پژوهشی بهعنوان انگیزه پیشرفت و سرسرختی روانشرناختی برا هیجران خرواهی و
مسئويیتپذیری به این نتیجه دست یافتند که بین دو متغیرر سرسرختی روانشرناختی و انگیرزه
پیشرفت با دو متغیر مسئويیتپذیری و هیجان خواهی ارتباط وجود دارد.
در تحقیقان انجام گرفته در خارج کشور نیز مواردی وجرود دارد ،از جملره ،مرایو همفرری و
کاین ( )2017ویلیام ،گلیسون ،هملگارن و گرین ( ،)2017اشکونر و تزینر )2017( ،نشران دادنرد
که هوش هیجانی با سط سعمت ،عملکرد سازمانی و رضایت در محیط شغلی رابطره داراسرت و
رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با توجه به جنس و سن متفاون نمیباشرد ،ایرن نترایج
نشان میدهد که هوش هیجانی به کارکنان کمك میکند تا منرابع شرغلی را بره دسرت آورنرد و
سبب بهبود رضایت شغلی و کارآیی میشود .کوتزی و هری ( ،)2014اویانگ ،سانگ ،يری و پنرگ
( )2015و یوسف ( )2017در پژوهش خود اهمیت افزایش تواناییهای مررتبط برا عنروان هروش
هیجانی برای ارتقاء سط سازگاری شغلی افراد و درنتیجه رضایت شغلی آنها را مرورد سرنجش
قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که هوش هیجانی میتواند بهعنوان یك پیشبینی کننرده
1
در زمینه تصمیمگیری و افزایش خودکارآمدی و تعهد شغلی تأثیرگذار باشد .بارناباس و همکاران
( )2013در یافتههای پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین هروش هیجرانی و رضرایت
شغلی در بین کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این نشان میدهد که با افرزایش هروش
هیجرانی ،رضرایت شررغلی افرزایش مرییابررد .سرینگ ( )2017و هاشرمی و میرجعفررری ()2017
دریافتند که بین سرسختی کارکنان در محیط شغلی با سط عملکرد سازمانی و تجربهی مثبرت
سعمت رابطه و اثری معنادار وجود دارد.
بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ،پاسخ به این دو سؤال است:
آیا هوش هیجانی در رابطه سرسختی روان شناختی با سرعمت سرازمانی در اداره کرل پسرت
استان مازندران نقش واسطهای دارد؟
آیا رضایت شغلی در رابطه سرسختی روانشناختی برا سرعمت سرازمانی در اداره کرل پسرت
استان مازندران نقش واسطهای دارد؟

1. Barnabas, et al
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نقش واسطهای هوش هیجانی و رضایت شغلی در رابطه سرسختی روانشناختی با ...

هوش هیجانی

سرسختی روانشناختی

سعمت سازمانی

رضایت شغلی

شکل .1مدل میهومی پژوهش بر اساس پیشینهی پژوهشی

روششناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از نو طرحهای همبستگی مبتنی بر روش مدلیابی معادالن ساختاری
بود .جامعه آماری شامل  556کارمند اداره پسرت اسرتان مازنردران در سرال  1396برود و بررا
تعیین حجم نمونه از روش موير1استفاده شد .از نسبت حجم نمونه بره پرارامتر آزاد بررا بررآورد
استفاده میشود و حداقل این نسبت را  5به  ،1حد متوسط آن را نسبت  10به  1و حد براال
آن را نسبت  20به  1عنوان میکند (موير .)2005 ،1996 ،که با توجه به تعرداد پارامترهرای آزاد
(15بارهای عاملی3 ،ضرایب ساختاری ،واریانس متغیر برون زا پنهان  3و واریانس متغیرر درون زا
پنهان  ،)1در مجمو  220نمونه با توجه به حد متوسط به روش نمونرهگیرری تصرادفی سراده از
بین کارکنان اداره پست دریافت گردید.
در روش کار ،در گام نخست پس از کسب مجوزهای دانشگاه و اداره پست در خصوص انجرام
پژوهش در بازهی زمانی فروردین ترا خررداد  1396برا مراجعره بره ادران پسرت سراسرر اسرتان
مازندران به صورن فردی پس از قرعهکشی نرام تمرامی جامعره هردف انتخراب شردند ،در ابتردا
توضیحان مقدماتی در خصوص هدف پرژوهش و نحروهی همکراری ،زمران الزم (نریم سراعت) و
تکمیل ابزارها به کارکنان داده شده و پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از جانب افراد در خصوص
1. Muller
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اجرا طرح و مجوزهای ارگانی ،پرسشنامهها در اختیار افرراد قررار گرفرت ،در ایرن پرژوهش بررای
تجزیه و تحلیل اطععان بدست آمده از مدل یابی معادالن رگرسیونی سراختاری اسرتفاده شرد و
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS 18و Amos 23انجام گرفت.

ابزار گردآوری دادهها
 .1پرسشنامه هوش هیجانی بار آن:اويین مقیاس هوش هیجانی بار آن 1در سرال  2004دارای
 133سوال ساخته شد .مقیاس هوش هیجانی او دارای پنج مقیراس یرا جنبره (مهرارن هرای
درون فردی ( 1تا  )40و برون فردی ( 41تا  ،)69سازگاری ( 70تا  ،)95کنترل اسرترس (96
  )113و خلق کلی ( ))133 - 114اسرت .پاسرخهرای آزمرون نیرز در روی یرك مقیراس 5درجهای در ردیف يیکرن (کامع موافقم ،موافقم ،تا حدودی ،مخايفم و کامع مخرايفم) تنظریم
شده است ،نمره باالتر نشان دهنده هوش هیجانی بیشتر است .روایی سرازه همزمران توسرط
سازنده تایید شده است و میزان آيفای کرونباخ برای مهارنهرای درون فرردی  0/88و بررون
فردی  ،0/86کنترل استرس ،0/83سازگاری  0/89و خلق کلی  0/90و برای کل آزمون 0/93
گزارش گردید (بار  -آن .)2002 ،در ایران روایی سازه همزمان توسط سموعی ( )1391تایید
و پایایی به روش آيفای کرونباخ برای بررای مهرارنهرای درون فرردی  0/85و بررون فرردی
 ،0/84کنترل استرس ،0/80سرازگاری  0/87و خلرق کلری  0/87و بررای کرل آزمرون 0/92
گزارش گردید .در پژوهش حاضر پایایی به روش آيفای کرونباخ برای مهارنهای درون فردی
 0/86و برون فردی  ،0/87کنترل استرس ،0/84سازگاری  0/87و خلرق کلری  0/83و بررای
کل آزمون  0/91بدست آمده است.
 .2پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز :این پرسشنامه توسط کیامرثی در سال ( )1376و برا
 27سوال ساخته شده است که بهنظور نمره گذاری این مقیاس برای هر یك از گزینههرا «هرگرز»،
«به ندرن»« ،گاهی اوقان» و «بیشتر اوقان» به ترتیب مقادیر  2 ،1 ،0و  3در نظرر گرفتره شرده-
است .به جز برای مادههای  17 ،13 ،10 ،7 ،6و  21که دارای بار منفی هستند و برای هرر یرك از
چهار گزینه بايعکس نمره گذاری میشود ،دامنه نمره بین صرف تا  81اسرت و نمرره براالتر نشران
دهنده سرسختی روانشناختی بیشتر است .کیامرثی روایی سازه را همزمان تایید و پایایی را بره دو
روش باز آزمایی و آيفای کرونباخ به ترتیب  0/84و  0/85گزارش نمود و در پژوهش حاضر ضررایب
آيفای کرونباخ پرسشنامه سرسختی روانشناختی  0/82بدست آمد.

1. Bar on
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نقش واسطهای هوش هیجانی و رضایت شغلی در رابطه سرسختی روانشناختی با ...

 .3پرسشنامه رضایت شغلی :)MSQ(1پرسشنامه رضایت شرغلی مینره سروتا توسرط وایرس،
داویس و انگلند الفکویست 2در سال  1967با  19سوال ساخته شده است ،که در یك مقیاس
 5درجهای به صورن خیلی ناراضیم  ،1ناراضیم ،2تاحدودی راضیم ،3راضیم 4و خیلی راضیم
 5نمره گذاری میشود و کسب نمره باالتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشرتر اسرت .ایرن
پرسشنامه شرش بُعرد نظرام پرداخرت (سرواالن  ،)3 ،2 ،1نرو شرغل (سرواالن،)7 ،6 ،5 ،4
فرصتهای پیشررفت (سرواالن ،)10 ،9 ،8جرو سرازمانی (سرواالن ،)12 ،11سربك رهبرری
(سواالن ،)16 ،15 ،14 ،13شرایط فیزیکی (سواالن )19 ،18 ،17را مورد بررسی قررار مری-
دهد .روایی سازه و همزمان پرسشنامه توسط سازندگان تایید شرده اسرت و پایرایی بره روش
آيفای کرونباخ به ترتیب در نظام پرداخت ( ،)0/84نو شغل ( ،)0/86فرصرتهرای پیشررفت
( ،)0/90جو سازمانی ( ،)0/86سبك رهبری ( ،)0/88شرایط فیزیکی ( )0/91و بررای کرل آن
( )0/93بدست آمدهاست .رحمانی خواجه ينگی ( )1388روایی سازه و همزمان را تایید نمرود
و همچنین آيفای کرونبراخ پرسشرنامه را بره ترتیرب در نظرام پرداخرت ( ،)0/76نرو شرغل
( ،)0/72فرصتهای پیشرفت ( ،)0/80جو سازمانی ( ،)0/82سربك رهبرری ( ،)0/79شررایط
فیزیکی ( )0/83و برای کل آن ( )0/84گزارش کرد .در پژوهش حاضر پایایی به روش آيفرای
کرونباخ برای مويفههای به ترتیب در نظام پرداخت ( ،)0/78نو شرغل ( ،)0/76فرصرتهرای
پیشرفت ( ،)0/82جو سازمانی ( ،)0/81سبك رهبری ( ،)0/80شرایط فیزیکی ( )0/78و برای
کل آن ( )0/83بدست آمده است.
 .4پرسشنامه سالمت سازمانی :)OHI(3پرسشنامه سعمت سازمانی هوی و فیردمن 4در سرال
 1987دارای  44سوال است که این پرسشنامه هفت بعرد سرعمت سرازمانی یعنری ،یگرانگی
نهادی ( 1تا  ،)7نفوذ مدیر ( 8تا  ،)12معحظهگری ( 13تا  ،)17سراخت دهری ( 18ترا ،)22
پشتیبانی منابع ( 23تا  ،)27روحیه ( 28تا  ،)36تاکید علمی (  37ترا  )44را مرورد سرنجش
قرار میدهد .در طول مقیاس چهار درجهای يیکرن ،همیشه نمره  ،4غايبا نمره  ،3گاهی نمره
 ،2به ندرن نمره  1نمره گذاری نماییم .نمره باالتر نشان دهنده سعمت سازمانی بیشتر است،
روایی سازه و همزمان توسط سازندگان تایید و پایایی به روش آيفای کرونبراخ بررای یگرانگی
نهادی ( ،)0/83نفوذ مدیر ( ،)0/84معحظهگرری ( ،)0/87سراخت دهری ( ،)0/82پشرتیبانی
منابع ( ،)0/82روحیه ( )0/89تاکید علمی (  )0/89و کل آن ( )0/97بدسرت آمردهاسرت .در
1. Minnesota satisfaction questionnaire
2. Weiss, Dawis, & England
3. Organizational Health Inventory
4. Hoy & Feldman
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پژوهش شریفی ( )1389روایی سازه و همزمان تایید و پایایی به روش آيفرای کرونبراخ بررای
یگانگی نهادی ( ،)0/80نفروذ مردیر ( ،)0/81معحظرهگرری ( ،)0/84سراخت دهری (،)0/85
پشتیبانی منابع ( ،)0/83روحیه ( )0/87تاکید علمی (  )0/89و کل آن ( )0/96بدسرت آمرده
است ،در پژوهش حاضر پایایی به روش آيفای کرونباخ پایایی بره روش آيفرای کرونبراخ بررای
یگانگی نهادی ( ،)0/80نفروذ مردیر ( ،)0/85معحظرهگرری ( ،)0/86سراخت دهری (،)0/83
پشتیبانی منابع ( ،)0/81روحیه ( )0/87تاکید علمی (  )0/84و کل آن ( )0/92بدسرت آمرده
است.

یافتههای پژوهش
در خصوص اطععان جمعیت شناختی ،جمعیت مردان ( 159نفر) بیشرتر از جمعیرت زنران (61
نفر) بوده است .به يحاظ سنی 111( ،نفر) در رده سنی باالی  40سال 98( ،نفر) در رده سنی 40
  31سال و ( 11نفر) در رده سنی  20 - 30سال قرار داشتند 199( .نفر) از پاسخگویان متأهرلبودهاند .به يحاظ سط تحصیعن 41( ،نفر) دیپلم و فو دیرپلم 129( ،نفرر) يیسرانس 49( ،نفرر)
فو يیسانس و ( 1نفر) دکتری بودهاند .از نظر سابقه خدمت نیرز ( 12نفرر) دارای 5سرال سرابقه،
( 90نفر)  5 - 15سال 53( ،نفر)  15 - 20سال 65( ،نفر)  20 - 30سال بودهاند.
در ابتدا با بررسی پیشفرضهای آماری با استفاده از آزمونهای ،کشیدگی و چويگی ،جعبره-
ای ،کويموگروف  -اسمیرنوف دادههای پرن شناسایی ،سپس برا اسرتفاده از آزمرون ماهراالنوبیس
دادههای پرن حذف گردید و تعداد دادهها به  226نمونه کاهش یافت ،همچنرین پرس از بررسری
نرمايی دادهها مدل اندازهگیری (روایی تاییدی) بررسی گردید ،در مدل اندازهگیری و مردل اويیره
متغیر سعمت سازمانی مويفهی پشتیبانی منابع و در متغیر رضرایت شرغلی شررایط فیزیکری بره
ديیل ضرایب پیش بین کمتر از  0/3از مدل نهایی جهت بهبود برازش حذف گردیده شد.
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نقش واسطهای هوش هیجانی و رضایت شغلی در رابطه سرسختی روانشناختی با ...
فدول :1ماتریس همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی ،سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی با
سالمت سازمانی
رضایت شغلی

هوش هیجانی

سالمت سازمانی

تأکیدعلمی

روحیه

پشتیبانی منابع

ساخت دهی

مالحظه گری

نفوذ مدیر

یگانگی رهبری

شرایط فیزیکی

سبک رهبری

پیشرفت
جو سازمانی

نوع شغل
فرصت های

نظام پرداخت

سرسختی

خلق

کنترل استرس

سازگاری

برون فردی

درون فردی

متغیر

**0/61

**0/50

**0/50

0/04

0/70

**0/19

0/20

3/77

3/93

3/81

3/36

**0/39

**0/40

**0/37

**0/50

12/73 55/96

*0/14

0/90** 33/66 331/81
0/10

**0/67

**0/57

**0/34

**0/32

**0/34

**0/26

**0/52

**0/41

**0/41

0/03

0/10

**0/24

0/02

**0/22

*0/13

**0/88

**0/65

**0/32

**0/41

**0/38

**0/46

**0/55

**0/42

**0/42

0/02

0/09

**0/19

0/02

*0/30

*0/18

**0/66

**0/40

**0/23

**0/38

0/12

**0/28

**0/27

**0/23

**0/23

0/13

0/10

**0/21

0/06

**0/35** 0/43* 0/39

**0/30

0/07

0/04

*0/50** 0/13

0/03

0/02

0/01

0/01

0/05

0/03

0/02

0/30

0/30

**0/62** 0/27** 0/20

**0/66** 0/86

**0/51** 0/64

**0/30** 0/31

**0/34** 0/38

**0/20** 0/37

**0/35** 0/43

**0/45** 0/52

**0/34** 0/46

**0/34** 0/46

0/07

*0/15

0/10

*0/35** 0/13

**0/27

**0/28** 0/22** 0/30

0/04

**0/26

0/02

0/07

1

* 0/13

*0/68

**0/31

**0/60

**0/43

**0/59

1

**0/73

**0/60

**0/69

**0/49

1

**0/50

*0/15

* *0/54

1

0/50** 43314

2/20

2/20

3/36

2/54

43222

3/25

3/44

2/62

9/49

5/94

7/86

8/14

**0/78

**0/48

1

0/71** 12/77 126/61

22/57

20/65

43364

20

15

13/65

13/63

8/29

43232

6/72

43288

13/77

6/96

52/91

46/99

38/56

63/51

73/52

8/15

**0/47

1

11/83 109/21

1

M

SD

1

2

3

4

5

6

7

**0/72

**0/37

**0/34

**0/30

**0/27

**0/11

**0/20

**0/22

0/19

**0/19

**0/42

**0/82

0/03

0/09

0/09

0/09

0/01

0/05

0/04

*0/13

1

**0/72

**0/27

**0/19

*0/15

*0/14

0/05

0/07

0/12

**0/17

*0/13

**0/17

**0/46

**0/56

**0/48

**0/74

0/12

*0/15

0/09

0/12

0/10

0/05

0/01

0/12

0/12

**0/54

**0/62

**0/53

1
**0/43

**0/50

**0/39

1

1

8

9

10

11

**0/76

0/05

0/02

0/08

0/08

0/02

0/02

0/06

0/02

0/02

*0/15

**0/51

**0/68

*0/16

**0/21

**0/19

**0/55

**0/36

**0/09

1

1

12

13
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رضایت شغلی

هوش هیجانی

**0/15

**0/57

*0/16

0/07

**0/63

**0/57

**0/26

**0/22

0/09

**0/49

**0/69

*0/14

0/03

**0/40

**0/60

**0/16

**0/48

0/10

**0/40

**0/55

سالمت سازمانی

**0/66

**0/32
1

**0/21

**0/19

**0/68

**0/19

**0/34
1

تأکیدعلمی

**0/32

**0/29
1

روحیه

**0/24

**0/35
1

پشتیبانی منابع

**0/55

**0/36
1

ساخت دهی

مالحظه گری

نفوذ مدیر

1

یگانگی رهبری

سبک رهبری

شرایط فیزیکی

پیشرفت
جو سازمانی

نوع شغل
فرصت های

نظام پرداخت

سرسختی

خلق

کنترل استرس

سازگاری

برون فردی

درون فردی

متغیر

14
15
16
17
18
19

**0/17

**0/75

*0/18

1

1

20
21

*در سط  0/05معنی داری است* * .در سط  0/01معنی داری است.
نتایج مندرج در جدول  : 1همبستگی مستقیم معناداری بین هوش هیجانی ،سرسختی روان شناختی
و رضایت شغلی با سعمت سازمانی را در کارکنان نشان میدهد.
فدول  :2شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها پس از چهار مرحله اصالح
مقادیر قابل

مقدار به دست آمده

مقدار به دست آمده

قبول

قبل از تصحیح

پس از تصحیح

4/05

2/243
0/048

نام آزمون

توضیحات

χ2/df
RMSEA

کای اسکوئر نسبی

>3

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/061

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<0/9

0/851

0/975

NFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/798

0/942

CFI

شاخص برازش مقایسهای

<0/9

0/788

0/905

DF

192
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مقدار  RMSEAبرابر با  0/048میباشد يذا این مقدار کمتر از  0/1است که نشران دهنرده
این است که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول مریباشرد .همچنرین
مقدار کای دو به درجه آزادی( )2/243بین  1و  3میباشد و میرزان شراخص CFI ،GFIو NFI
نیز تقریبا برابر و بزرگتراز  0/9میباشد که نشان میدهند مدل اندازهگیرری متغیرهرای پرژوهش،
مديی ،مناسب است.
فدول  :3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر

b

β

R2

سرسختی بر سعمت سازمانی

0/46

0/38

0/174

هوش هیجانی بر سعمت سازمانی

0/42

0/36

0/151

رضایت شغلی بر سعمت سازمانی

0/13

0/04

0/005

با توجه به جدول ( ) 3مسیرهای سرسرختی ،هروش هیجرانی و رضرایت شرغلی اثرر مسرتقیم
معناداری بر سعمت سازمانی دارا هستند.
فدول  :4برآورد غیرمستقیم مدل با استیاده از روش تخمینی بوت استراپ
متغیر

مقدار

حد پایین

حدباال

مرناداری

سرسختی روانشناختی با واسطهگری هوش هیجانی بر
سعمت سازمانی

0/291

0/214

0/491

0/004

سرسختی روانشناختی با واسطهگری رضایت شغلی بر
سعمت سازمانی

0/314

0/248

0/476

0/002

با توجه به جدول ( )4از مسیر غیرمستقیم در نظر گرفته شده با توجه بره مقرادیر اسرتاندارد
شده ( ،)βاستاندارد نشده ( )bو ( )R2به دست آمده ،مسیر سرسرختی برا واسرطهگرری هروش-
هیجانی و رضایت شغلی بر سعمت سازمانی ،با توجه به مقدار بدست آمده دارای واریانس تبیرین
شدهی ( )R2برابر با  0/85میباشد و با توجه به روش بررآورد حرداکثر درسرت نمرایی ( )MLو
بون استرپ مورد تایید واقع گردید.
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نمودار  :1مدل نهایی آزمون شده به همراه آمارههای پیشبینی استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هردف بررسری نقرش واسرطهای هروش هیجرانی و رضرایتشرغلی در رابطره برا
سرسختی روانشناختی با سعمت سازمانی در اداره کل پست استان مازندران انجام شده است.که
نتایج این پژوهش گویای آن است که بطور کلی سه متغیر برونزای تحقیق توان پربشبینری 85
درصدی متغیر سعمت سازمانی را دارا میباشد .سابق بر این ،برخی پژوهشگران هماننرد؛ سرینگ
( )2017و هاشمی و میرجعفری ( ،)2017اویانگ ،سانگ ،يی و پنرگ ( ،)2015یوسرف (،)2017
مایو همفرری و کراین ( )2017ویلیرام ،گلیسرون ،هملگرارن و گررین ( ،)2017اشرکونر و تزینرر،
( )2017و خايدیان ،بابایی و امینی ( ،)2016روابط و اثران مستقیم هوش هیجرانی ،سرسرختی و
رضایت شغلی بر عملکرد مرتبط با سعمت سرازمانی را بره صرورن مجرزا بررسری کرردهانرد؛ امرا
همچنان پژوهشهای گسترده برای کشف جنبههای دیگر این متغیرها در حال انجام است .از این
نظر سواالن مطرح شده در پژوهش به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
آیا هوش هیجانی در رابطه سرسختی روان شناختی با سرعمت سرازمانی در اداره کرل پسرت
استان مازندران نقش واسطهای دارد؟
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با توجه به نتایج بدست آمده هوش هیجرانی ،بیشرترین پریشبینری را در سرعمت سرازمانی
کارکنان دارا میباشد ،در مسیرهای پیشنهادی مدل ،مسیر سرسختی روانشناختی با واسطهگری
هوش هیجانی نسبت به مسیر سرسختی روانشناختی باواسطهگری رضایت شغلی نقش بیشتری
در پیشبینی سعمت سازمانی دارا میباشد .در تبیین نترایج بدسرت آمرده از پرژوهش مریتروان
اینگونه بیان نمود که هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی که از سازههای اساسی شناختی و
هیجانی میباشند (ویلیام و همکاران2017 ،؛ هاشمی و میرجعفرری ،)2017 ،جنبر بسریار مهرم
اجتماعی فرهنگی را ایفا میکنرد و بسریار تحرت تراثیر متغیرهرای روانشرناختی و محریطهرای
اجتماعی میباشد و ارزش بیشتری را به تناسب رضایت شغلی در مباحث اجتماعی ایفا میکننرد
و این به ديیل تاثیران بسیار زیاد بر روی مباحث اجتماعی میباشد (اشکونر و تزینر .)2017 ،این
نتایج همسو با یافتههرای رضرائیان و کشرته گرر ( ،)1387کروتزی و هرری ( ،)2014بارنابراس و
همکاران ( ،)2013میباشد .میرزایی )1386( ،معتقد است که هوش هیجانی بیانگر آن اسرت کره
در روابط اجتماعی و در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسرب اسرت ،یعنری ایرن
افراد در شرایط مختلف بتوانند امید را در خود زنده نگه دارند ،با دیگران همديی کنند ،احساسان
دیگران را بشنوند ،در برابر مشکعن پایداری کند و در همه حال انگیزه خود را حفر کنرد .ایرن
استعداد عاطفی تضمین میکند از مهرارنهرای خرود چگونره بره بهتررین نحرو اسرتفاده کنریم.
اسدی( )1385نیز معتقد است افرادی که از هوش هیجانی باالتری برخوردارنرد بره ویرژه در بعرد
سازمانی موفقترند ،در مشاغلی که مستلزم کار هیجانی زیادی اسرت دچرار فرسرودگی کرمترری
میشوند و احساس موفقیت و پیشررفت شخصری براالتری را تجربره مرینماینرد .سریاروجی نیرز
( )1384معتقد است کسانی که که نمیتوانند با هیجانهای خود بره خروبی کنرار بیاینرد ،دارای
روابط بین فردی مطلوبی نیستند ،در نتیجه از سعمت تمامی حیطهها از جملره کراری و برهطرور
کلی روانی کمتری برخوردارند و موفقیتهای شغلی کمتری را تجربه مینمایند .در تبیین یافتره-
های این فرضیه میتوان بیان نمود که افرادی که هروش هیجرانی پرایینی دارنرد نمریتواننرد برا
حوادث فشارزا و ناخوشایند همانند :افزایش مسويیتکاری ،ساعان کاری و  ...سرازگار شروند و در
نتیجه واکنشهای افسرده وار و منفععنهی بیشتری نشان میدهند ،کره منجرر بره کراهش بهرره
ورری سازمانی فرد میگردد و در نهایت تقویتهای مناسب با توجه به کاهش بهرره وری خرود از
حیطهی سازمانی خود دریافت نمینماید و بیشتر دچار نا امیدی میشوند .بر عکرس افررادی کره
هوش هیجانی باالیی دارند ،به این معنا که توان کنترل عواطف و فشارهای روانی ناشی از حیطه-
ی کاری را بهتر تحلیل و بازخوردهای رفتاری مناسبتری را با توجه به درخواستهرای محیطری
اعمال مینمایند ،پاسخهای سازشی و انطباقی بیشتری نسبت به وقایع نراگوار و منفری زنردگی از
خود نشان میدهند و انتظار میرود کره برا رویردادها و براینردهای گونراگونی زنردگی ،ارتبراط و
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برخورد مستقیمی داشته باشند .بهطور کلی فردی که از هوش عاطفی باالیی برخوردار باشد بهتر
میتواند با مشکعن و چايشهای زندگی سرازگار شرود و بره گونرهای مرؤثر بره کنتررل عواطرف
میپردازد «بدین ترتیب موجبان بهبود و سعمت روان خودش را فراهم میآورد و از طررف دیگرر
هوش عاطفی پایین یك عامل بايقوه تهدید کننده سعمت روان است.
آیا رضایتشغلی در رابطه سرسختی روانشرناختی برا سرعمت سرازمانی در اداره کرل پسرت
استان مازندران نقش واسطهای دارد؟
پس از هوش هیجانی سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی بیشترین پریشبینری را بررای
سعمت سازمانی دارا میباشند ،رضایت شغلی همواره متغیرری فرردی اسرت و منفعرت فرردی را
معیار قرار میدهد .بهطور کلی برازش مناسب مدل را میتوان در رویکردهای اجتماعی فرهنگی و
شناختی جستجو نمود (اگوستوالندا و همکاران ،)2008 ،که حاکی از آن است که در پس زمینر
آن مباحث روانشناختی همانند سرسختی روانی و مباحث دو جانب شناختی اجتمراعی هماننرد
هوش هیجانی قرار دارد ،که توان بسیار مناسب در حیطر سرعمت سرازمانی دارا مریباشرد ،امرا
تعدیلکنندگی مدل در متغیر رضایت شغلی عیان بوده و به ديیل همبستگی متوسط بدست آمده
بین سعمت سازمانی و رضایت شغلی میباشد ،از طرفی دیگر خرود رضرایت شرغلی برا توجره بره
مويفههای آن تابع کلی مباحث روانشناختی همانند هوش و سرسرختی و ...مریباشرد ،کره ایرن
چندگانگی در مويفههای آن منجر میگردد ،که توان کافی در همبستگی برا سرعمت سرازمانی را
نداشته باشد .این نتایج همسو با یافتههرای صرباحی ،گنجعلری زاده و طرايبی ( ،)1395عابردینی
( ،)1392میباشد .آنان بیان میدارند رضایت کارکنان نگرش آنران را نسربت بره سرازمان تغییرر
میدهد ،بدین صورن که اگر رضایت شغلی فرد در سط باالیی باشد دارای نگرش مثبت و اگر از
کارش ناراضی باشد نگرش وی منفی است .این یافته درخصوص رابطه رضایت شغلی برا سرعمت
سازمانی با نتایج گزارش شرده توسرط رحیمری پردنجرانی ( )1379مغرایر مریباشرد و برا نترایج
پژوهشهای گزارش شده توسط کوتزی و هری ( ،)2014بارناباس و همکاران ( ،)2013انردرودی
( ،)1381کعهی و همکاران ( )1393و بیكزاد ،سرمست و خویشی )1388( ،همسو بوده و بیانگر
آن است که سعمت سازمانی در سط فنی با رضایت شغلی رابطه مستقیم دارد .بنابراین داشرتن
حس نو دوستی ،اعتماد متقابل در بین کارکنان ،عشق به کار ،وجود استانداردهای عايی و قابرل
وصول و همچنین محیط جدی ومنظم باعث افزایش روحیره کراری و رضرایت شرغلی مریشرود.
کارکنان ناراضی به طر مختلف از جمله اعتراض،تسلیم ،تر سازمان و اقدامان منفی نارضایتی
خود را بروز میدهند .رضایت شغلی میتواند موجبان افزایش بهره وری ،افرزایش روحیره ،تعهرد
سازمانی ،سرعمت فیزیکری و ذهنری و رضرایت از زنردگی را فرراهم نمایرد و عردم توجره بره آن
پیامدهایی از جمله تشویش ،غیبت ،تأخیر در کار ،تر خردمت و بازنشسرتگی زودرس را در برر
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خواهد داشت (بارناباس و همکاران )2013 ،و یکی از اصلی ترین منابع سازمان در راستای ارتقای
بهره وری ،رشد و توسعه ی نیروی انسانی اسرت (کروتزی و هرری ،)2014 ،بررای اینکره نیرروی
انسانی در زمینه پیشرفت و موفقیت سازمان حداکثر قابلیرتهرا و توانمنردیهرای خرود را مرورد
استفاده قرار دهد ،باید رضامندی آنها در سط مطلوب ارتقا یافته و حفر شرود .کارکنرانی کره
رضایت شغلی آنها در حد مطلوب قرار ندارد ،قادر به تمرکز بر روی انجام امور محويره نیسرتند ،و
بايطبع در سایر زمینهها در جسرتجوی عوامرل ایجراد رضرایت خواهنرد برود (جلرودار و جلرودار،
.)2012
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ،جهت کاربردی نمودن نتایج پیشرنهاد مریگرردد :در بردو
استخدام ععوه بر آزمون های مرسوم ،میرزان هروش هیجرانی افرراد مرورد سرنجش قررار بگیررد،
همچنین با توجه به آنکه مويفههای هوش هیجانی میتواند اکتسابی و آمروختنی باشرد ،آمروزش
الزم برای کارکنان در نظر گرفته شود .با توجه به دیگرر همبسرتههرای سرسرختی روانشرناختی
همانند :استرس ،عزن نفس و  ...پیشنهاد میگردد ،آمروزش مهرارنهرای زنردگی ،آمروزش حرل
مسأيه ،آموزش ایمنسازی در مقابل اسرترس ،آمروزش خویشرتنداری ،در قبرال حفر تعهرد در
محیط کار همواره به صورن دورهای برگزار گردد .برای دستیابی به سعمت سازمانی بایسرتی در
گام نخست افراد متخصص در سمت مورد نظر انتخاب و با توجه به مسويیت و شایستگیها فردی
تقویتهایی همانند :پاداش ،مرخصی تشویقی و ...داده شود ،که در نهایت سبب ارتقا سعمت افراد
در سازمان میگردد .از رسانههای گروهی جهت اشاعه آموزشهای رقابت منصفانه ،علیايخصروص
در محیط کاری و تمام سطوح جامعه استفاده گردد ،چررا کره گراهی افرراد در حیطر سرازمانی،
یکدیگر را در یك تیم نمیبینند ،بلکه رقیب و حتی در مرواردی در مقابرل یکردیگر مریپندارنرد.
هدف های سازمانی برای اعضا تشری گردد ،چرا که رسايت اصلی سازمان اهمیت دارد و افراد نیرز
در یك سیستم میتوانند به پیشرفت برسند .مدیران باید برا اسرتفاده از مشرارکت دادن اعضرا در
تصمیمگیری و حل تعارضان ،ایجاد نظام پیشنهادان ،کمك به تامین نیازهرای جسرمی و روانری،
شایسته ساالری ،ایجاد روحیه خعقیت و نوآوری ،روزآمدی و استفاده از مشاوران و صاحب نظران
باعث ایجاد جو باز و سازنده شوند تا بتوانند سعمت سازمانی را تضمین کنند .بهطور کلی با توجه
به آنکه سعمت سازمانی توسط سه متغیر پژوهش مورد پیشبینی قرار گرفت ،پیشنهاد میگرردد،
برای افزایش قابل قبول و بلند مدن سعمت سازمانی ،رضایت شغلی ،هروش و معیارهرای تحمرل
روانی افراد همواره مورد بررسی قرار بگیرد .مدیران میتوانند ،با بهبرود رضرایت شرغلی و در نظرر
گرفتن ویژگیهای روانی قابل قبول در بدو گزینش ،بستری جهت دستیابی به سعمت سرازمانی
ایجاد کنند.
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