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  قدمهم

یرضایت شغل
!

ي مختلفـی همچـون   هـا رشـته اي است کـه در  رشتهنیکی از مفاهیم بی 

مورد مطالعه قـرار   شناسیجامعهریزي آموزشی، اقتصاد و ، مدیریت و برنامهشناسیروان

رضـایت شـغلی    ةعلت این امر هم عمدتاً ناشی از این واقعیت است کـه سـاز  . گیردمی

د، تالش، عدم حضور در محل کـار و  با پیامدهاي مشخصی همچون میزان تولی تواندمی

). 1991رایس، جنتیل و مک فـارلین،  (نقل و انتقال افراد یک سازمان ارتباط داشته باشد 

ـ ـدیاز(افراد میبهزیستی عمو بینیپیشعالوه بر این، رضایت شغلی از عوامل مهم براي 

ز شـغل خـود   ا گیـري کنـاره و نیات و تصمیم آنـان بـراي   ) 2005سرانو و کابرال وییرا، 

بنـابراین، پـرداختن بـه رضـایت شـغلی      . آیدمیبه شمار ) 2002قازي اوغلو و تانسل، (

ـ هاسازماناز جمله  هاسازمانکارکنان در تمام  ت خاصـی برخـوردار   ي آموزشی از اهمی

داده شده است که رضایت شغلی معلمان و دبیران که از ارکـان اصـلی   نشانزیرا  ؛است

بر کیفیـت و ثبـات آموزشـی کـه بـه       تواندمیآیند، ه شمار مینظام آموزش و پرورش ب

  . داشته باشد تأثیر،دشوان ارائه میآموزدانش

واکـنش   ين مفهـوم بـه معنـا   یـ دهد که ایمنشانیت شغلیمتون مربوط به رضا یبررس

نسبت بـه شـغل    یک احساس کلیبه صورت  تواندمیو  فرد به شغل خود است یعاطف

ت یگـر، رضـا  یبه عبارت د). 1991گران، یس و دیرا(ف شود یآن تعر از ینیو عناصر مع

افراد به شغل خـود  ) تیعدم رضا(ا عدم عالقه ی) تیرضا(زان عالقه یم يبه معنا یشغل

  ). 1997اسپکتر، (است 

م یمفـاه  توانـد مـی آنـان   یت شـغل یگفت که رضا توانمیران یدر مورد معلمان و دب

محققـان   ین راستا، برخیدر ا. داشته باشدان دربرموزآدانشيریادگیيبرامیمه یضمن

انجام کـار   يبرا یکاف ةزیستند انگین یخود راض که از حرفۀ یاند که معلماندهین عقیبر ا

ن، احتمـال  یعالوه بر ا). 1986؛ اشتون و وب، 1992استروف، (بهتر در کالس را ندارند 

کـه از   یسه با معلمـان ی، در مقاشتریب یت شغلیرضا يوجود دارد که معلمان دارا يکمتر

ا از شـغل  یـ و  نـد هر دییـ خـود را تغ  ۀهسـتند، مدرسـ   یخـود ناراضـ   ياحرفـه  یزندگ

                                                                                                                    
1. Job Satisfaction
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گـر،  یبه عبارت د). 1993ي، بابیت، مدریچ، هورن و لیبرمن، چو(ند کن گیريکنارهمیمعل

 يهـا تیـ کـه صـرف فعال   یت انجـام کـار و مقـدار زمـان    یفیمعلمان با ک یت شغلیرضا

ـ  ین، تیوگین(دارد  دارمعنامثبت و  ۀرابط ،شودمیس معلم یرو تد یآموزش ، یلـور و برادل

با دو عنـوان   توانمیمعلمان را  یت شغلیگذار بر رضاتأثیر، عوامل یبه طور کل). 2003

از  توانـد میمعلمان  یت درونیرضا ،به طور مثال. قرار داد یمورد بررس یرونیو ب یدرون

احساسـات   ةدهنـد ان شکلآموزدانشعامالت روزانه با ت. شود یناش یکالس يهافعالیت

س آنـان قـادر بـه    یتـدر  ۀجـ یان در نتآمـوز دانـش ا یـ است که آ مسئلهن یا ةبارمعلمان در

ان و آمـوز دانـش یژگیمعلمان، و يات فردیخصوص. ریا خیخواهند بود  يزیآموختن چ

بـر   گـذار تأثیریرونز از عوامل دید نیط کالس دارکه بر مح یزان کنترلیادراك معلم از م

اند دادهنشانمطالعات  یبرخ). 1991ت، یک و اسمی، ددریل(معلم است  یت شغلیرضا

لفـورد،  یبـو و گ (دارنـد   دارمعنـا س در معلمـان رابطـه   یت از تدرین عوامل با رضایکه ا

 تـوان میران یدب یت شغلیوابسته به رضا یرونیاز عوامل ب). 1991گران، یو د ی؛ ل1992

ط کـار،  یر و همکاران، شـرا یمداز جانبیافتیت دریآنان، حما یافتیحقوق درزان یبه م

، یت، لیچ، ویتنر و لینچبوب(ل اشاره کرد ین قبیاز ا یمدرسه و مسائل ةت مدرسه، اندازیامن

  ).  1996نگرسول و السالم، ی؛ ا1993گران، یو د ي؛ چو1994

عملکـرد سـازمانی افـراد    محققان معتقدند که از عوامل درونـی مهـم و اثرگـذار بـر     

هوش عـاطفی  تواندمی
!
و 1995، گلمـن،  2000بویـاتزیس، گلمـن و ري،   (آنـان باشـد    

زیرا هوش عاطفی باال بر روي روابط بـین   ؛)2003به نقل از اسجوبرگ و لیترون،  1998

مفیـد دارد   تـأثیر و روابط اجتماعی افراد میهاي خود تنظیفرایندفردي، آگاهی هیجانی، 

کافتســیوس و (مــؤثر در تحمــل کــردن هیجــان و اســترس در کارهــا اســت  و عــاملی 

  ).2007زمپتاکیس، 

یکـی  . تعریف کـرد  توانمیهوش عاطفی را به طور کلی از طریق دو رویکرد عمده 

شـناختی و  هـاي    توانـایی اي از از طریق رویکرد توانایی که هـوش عـاطفی را مجموعـه   

دانـد و طرفـدارانی همچـون مـایر،     ف مـی ذهنی براي استدالل در باره هیجـان و عواطـ  

                                                                                                                    
1. Emotional intelligene
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در آن، هوش عـاطفی  دیگري از طریق رویکرد ترکیبی است که . سالووي، کاروسو دارد

غیرشناختی تعریف شـده  ي هامهارتها و  ها، شایستگی اي از قابلیتبه صورت مجموعه

کـار،  (اُن، گلمن، فارنهام و پترایدز از طرفداران آن هسـتند   ـاست و کسانی همچون بار  

انـد کـه ایـن    دادهنشـان هـا  ختالف در تعریف هوش عاطفی، پژوهشبا وجود ا). 2004

، 2005دایـس و اشکاناسـی،   (هاي رضایت شغلی است  کنندهبینیسازه، از مهمترین پیش

در تحقیقـی  ). 2007به نقل از کافتسیوس و زمپتاکیس،  2006وان روي و ویسوسواران، 

رضایت شغلی کارمندان انجـام دادنـد مشـخص     ۀدر زمین) 2006(که سی، ترام و اهارا، 

ـ      که هوش عاطفی کارمندان رابطه  شد . دارد نامثبتـی بـا رضـایت شـغلی و عملکـرد آن

تواننـد   بیشـتر مـی   نکارمندان با هوش عاطفی باال، رضایت شغلی باالتري دارند زیرا آنـا 

ونـگ و ال  نـب از جادر تحقیـق دیگـري کـه    . هیجانات خود را ارزیابی و تنظـیم کننـد  

در رابطه با اثر هوش عاطفی رئیس و مرئوس بر عملکرد و نگـرش خـود آنـان    ) 2002(

داد که هوش عاطفی هر دو گروه بـر عملکـرد و رضـایت    نشانها  صورت گرفت، یافته

هوش عاطفی بر متغیرهاي سـازمانی،   تأثیرهمچنین در زمینه . گذارد می تأثیرشغلی آنان 

میـزان   ةکننـد بینینتیجه رسیدند که هوش عاطفی، پیش به این) 2006(پترایدز و فارنهام 

  .کنترل استرس، رضایت شغلی و تعهد سازمانی است

اگر از . هاي شخصیتی افراد است گذار بر رضایت شغلی، ویژگیتأثیراز دیگر عوامل 

رد، یـ ي فردي افراد با شغل مورد نظر توجه کافی صورت نگهاویژگیابتدا به تطابق میان 

در انتخـاب افـراد بـراي مشـاغل     . ازگاري فرد با آن شغل دچار مشـکل خواهـد شـد   س

مختلف سازمان، اصل کلی این است کـه خصوصـیات داوطلـب بـا وظـایف شـغلی او       

هـاي شخصـیتی بـراي     ها و ویژگی ها و رغبت اگر فردي متناسب با توانایی. مطابقت کند

 ةشد بلکه جامعه نیز از او بهر شغلی انتخاب شود نه تنها شکوفایی فردي حاصل خواهد

مـی د گفت، حاصل چند دهه تـالش و کوشـش عل  ین راستا بایدر ا. بیشتري خواهد برد

 ياز روش آمـار  يریگت با بهرهیدر شخص ییربنایز يفرد يهاتفاوتییشناسا ۀنیدر زم

پـنج عامـل بـزرگ     يت، ارائـه الگـو  یشخصـ  يهـا ویژگـی ت یو با محور یل عاملیتحل

ک کشـف  یاست که همانند  1980يدر اواخر دهه يکر کاستا و مک يت از سویشخص

ـ ا). 2006، زانـگ ؛ 2004کوروتکـف و هانـا،   (رسـد  مـی به نظـر   يادیبن ن الگـو، یـک   ی
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!(N)آزردگیروانفراگیر و در برگیرنده پنج عامل نسبتاً پایدار  یشناسسنخ
ییگرابرون، 

(E)!
!(A)دلپذیر بودن ،

!(O)ي پذیرانعطاف، 
!(C)ا وجدان بودن بو  

کاسـتا و  (اسـت   

  ). 2004، به نقل از کوروتکف و هانا، 1992مک کري، 

انجام دادند بـه ایـن نتیجـه    ) 2002(در تحقیقی که فارنهام، پترایدز، جکسون و کاتر 

 مرتبط بـا شـغل  رونی یب ـ  با عوامل بهداشتی يپذیرانعطافو  با وجدان بودنرسیدند که 

دارد کارمندان مثبت با رضایت از زندگی و رضایت شغلی  ۀرابطیی گرابرون. رابطه دارد

). 2001به نقـل از جـاج، بودریـو و باسـول،      1989و ورینگ،  1986فارنام، زاك هرل، (

داد کـه  نشانج یانجام دادند، نتا) 2005(فوکس -که گرنت و لنگان یقین در تحقیهمچن

در . شـود مـی یت شـغل یعـدم رضـا  ن باعث ییپا بودندلپذیر باال و  آزردگیتعامل روان

در ) 2004(و ییتـار یت وان دنبـرگ و پ یشخصـ  يها یژگیو و یت شغلیرضا ۀرابط ۀنیزم

منفی  ۀو افسردگی رابطمثبت  ۀرابط یت شغلیدند که رضایجه رسین نتیق خود به ایتحق

عامـل  بـا   یمنف ۀرابط یت شغلیداد که رضا نشانج ین نتایهمچن. دارد پذیريانعطافبا 

جاج،  ی،ت شغلیموفق ۀنیدر زم. دارد عامل با وجدان بودنمثبت با  ۀو رابط آزردگیروان

 با وجدان بودنیی و گرابرونق خود به این نتیجه رسیدند که یدر تحق) 2001(گران یو د

  .افراد در سازمان است ییعملکرد اجرا مؤثريهاکنندهبینیپیشاز 

ت، گرنـت و  یشخصـ  يهـا ویژگیو  ، استرس کاریت شغلین رضایب ۀدر مورد رابط

پـایین و   آزردگیرواندر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ) 2005(لنگان ـ فوکس  

در . کنـد مـی بینیپیشباال، استرس کم و رضایت شغلی را  با وجدان بودنیی و گرابرون

پـایین، اسـترس بـاال و نارضـایتی شـغلی را      بـودن با وجـدان باال و  آزردگیروانمقابل 

پـایین نارضـایتی شـغلی را     دلپذیر بـودن باال و  آزردگیروانبه عالوه . کندمیبینیپیش

  . کندمیبینیپیش

ان هوش یم ۀکه تاکنون صورت گرفته، رابط ییهاپژوهش حاضر، متفاوت از پژوهش

                                                                                                                    
1. Neuroticism
2. Extraversion
3. Agreeableness
4. Openness to experience
5. Conscientiousness



هاي آموزشیپژوهش در نظام      88

و نـه کارمنـدان   (ران شـاغل  یـ را در دب یت شـغل یت و رضـا یشخص يهاویژگی، یعاطف

 ين گروه از افراد بـه معنـا  یت از شغل در ایرا رضایز ؛دهدیقرار میمورد بررس) يادار

بـه   توانـد مـی بـر آن،   مـؤثر عوامـل   یو بررسـ  ییس اسـت کـه شناسـا   یت از تدریرضا

ط ین عوامـل، شـرا  یت کمک کند تا با در نظر گرفتن ایم و تربیتعل ۀزان در عرصیربرنامه

ـ  فـراهم نماینـد  س و آموزش یران از امر تدریشتر دبیت بیرضا يرا برا  ،بیـ ن ترتیدو ب

ن، در پـژوهش  یـ عالوه بر ا. دندان شآموزدانشزش یو انگ يریادگیموجب ارتقاء سطح 

ت یگر بـا رضـا  یکـد یب بـا  یت در ترکیشخص يهاویژگیو  یحاضر، رابطه هوش عاطف

مطـرح شـود    تواندمیکه  یتسؤاالن راستا، یدر ا. گرفتقرار  یران مورد بررسیدب یشغل

ران یـ دب یتیشخصـ  يهـا ویژگـی و  یهـوش عـاطف   ةک از دو سـاز یـ کدام ن است کهیا

 ۀرابطـ  توانـد مـی ران یـ ت دبیا جنسیکند؟ آ بینیپیشآنان را بهتر  یت شغلیرضا تواندمی

گفت هـدف   توانمیبه طور مشخص  ،بین ترتیدد؟ بیل نمایر را تعدین سه متغیان ایم

ن از طریق ابعاد هـوش عـاطفی و   رایبینی ابعاد رضایت شغلی دب پیش) 1: پژوهش حاضر

ان هـوش عـاطفی،   یـ م ۀت در رابطـ یبررسی نقش جنس) 2آنان، و  یهاي شخصیت ویژگی

  .هاي شخصیت و رضایت شغلی است ویژگی

  روش

 145نفر از دبیران مقطع دبیرستان بودنـد کـه از ایـن تعـداد      300هاي مورد بررسی، آزمودنی

گیـري   ها از روش نمونـه  براي انتخاب آزمودنی. دزن بودن) 7/51(نفر  155مرد و ) 3/48(نفر 

ـار بدین صـورت کـه ابتـدا از هـر یـک از نـواحی       . شداي تصادفی استفاده  خوشه گانـه   چه

دبیرسـتان پسـرانه بـه صـورت تصـادفی       2دبیرستان دخترانـه و   2آموزش و پرورش شیراز، 

بـدین ترتیـب   . گرفتنـد  ها مورد مطالعه قراراندبیران این دبیرستمیانتخاب شدند و سپس تما

  . ي شهر شیراز در نمونه پژوهش شرکت داشتندهادبیرستاندبیرستان از بین  16

  :ها استفاده شد آوري داده ر جهت جمعیز يهااسین پژوهش، از مقیدر ا

هوش عاطفی اسـت   ۀشده پرسشنامن پرسشنامه، فرم کوتاهای: عاطفی پرسشنامۀ هوش.1

گویـه اسـت    30ایـدز و فارنهـام سـاخته شـده و داراي     پتر ۀبه وسـیل  2001که در سال 

هـر   گـذاري نمرهدر این فرم، براي ). 1385ازغندي، فراست معمار، تقوي، ابوالحسنی، (

 گیـرد مـی به هر آزمودنی تعلق ) موافقم کامالً(7تا ) مخالفم کامالً(1بین  ايدرجهگویه، 
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. آیـد میدست ه ه کلی پرسشنامه بها، نمرهي به دست آمده از تمام گویهانمرهو با جمع 

  . معکوس است هايسؤالاز میدر نی گذارينمرهروش 

ـارانی  81/0به روش آلفاي کرونباخ برابر  هپایایی پرسشنام ، بـه نقـل از   1382(در تحقیق م

ـاران   85/0، برابر )1385ازغندي و دیگران،   88/0و برابـر  ) 1385(در تحقیق ازغندي و همک

ـین پایـایی از    . گزارش شده است) 1386(در تحقیق صفري  در تحقیق حاضر نیز جهـت تعی

  .دست آمده براي کل مقیاس ب 90/0روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضریبی برابر 

ـ پرسشـنامه را از طر  یـی روا )1385، به نقل از ازغندي و دیگـران،  1382(یماران ق ی

قرار  یماکس مورد بررسیاروه چرخش متعامد به روش ویاز ش يریگل عامل با بهرهیتحل

ي هـا مهـارت درك عواطف، کنترل عواطـف،   يهاعامل به نام چهارن راستا یداده و در ا

پرسشـنامه را از   یـی روا) 1386(يصـفر  .ده اسـت کـر استخراج  یبینخوش، و یاجتماع

بـا  (آن  ةدهنـد لیتشـک  هـاي سؤالتک هر بعد با تک یکل ةنمر یهمبستگ ۀق محاسبیطر

تمـام  . قـرار داد  ی، مـورد بررسـ  )کـل بعـد   ةف سؤال مربوطه از نمـر حذف و بدون حذ

را با بعد مربوط بـه   ین همبستگیشتریه بیمعنادار بودند و هر گو 01/0ب در سطح یضرا

  . خود داشت

!(TIPI)شخصــیت  ايگویــه10ۀپرسشــنام .2
گاســلینگ،   از جانــبایــن پرسشــنامه : 

خـرده مقیـاس    پـنج عبارت بـا   10ي ، ساخته شده است و حاو)2003(رینتفرو و سوان 

با ، )7، 2عبارات (دلپذیر بودن، )6، 1عبارات (ییگرابرونیویژگی شخصیت 5است که 

، 5عبارات (پذیريانعطافو ) 9، 4عبارات (یجانی، ثبات ه)8، 3عبارات (وجدان بودن

تا ) خالفمم کامالً(1بین  ايدرجهنمره هر عبارت، در . دهد را مورد سنجش قرار می) 10

  . معکوس است هايسؤالاز مییدر ن يگذار روش نمره. قرار دارد) موافقم کامالً(7

 ییاس بـا روش بازآزمـا  یکل مق يبرا ییایپا) 2003(نگ و دیگران یدر پژوهش گاسل

ـ از آنجا که در مـورد پا . گزارش شده است 72/0برابر  یبیده شده و ضریسنج ـ ا ییای ن ی

ـ ا ییایـ در پـژوهش حاضـر، پا  ،بنـابراین در دسترس نبـود  یران اطالعاتیاس در ایمق ن ی

 ۀبـا فاصـل  (ییاز روش باز آزما ییاین پاییجهت تع. پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت

                                                                                                                    
1. Ten-Item Personality Inventory (TIPI)
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، 80/0برابر بـا   ییگرابروناس یر مقیز يبرا ییج بازآزماینتا. استفاده شد) دو هفته یزمان

اس یـ ر مقیدو ز. دست آمده ب 60/0با  برابر یجانیو ثبات ه 66/0برابر با  با وجدان بودن

برابر بـا   یبیبا ضر يپذیرانعطافو  18/0برابر با  یبیبا ضر دلپذیر بودنيهاگر به نامید

  . حذف شدند يل آماریه و تحلیاز تجز ییایل عدم پایبه دل 04/0

ـ ) 2003(روایی این پرسشنامه که در تحقیق گاسلینگ و دیگران  واگـرا   ـبه روش همگرا

از آنجـا کـه در مـورد روایـی ایـن      . ه اسـت شده شده است، در حد مطلوب گزارش سنجید

در پـژوهش حاضـر، روایـی ایـن پرسشـنامه      ،طالعاتی در دسترس نبودمقیاس نیز در ایران ا

ـ   تک گویهبا استفاده از روش همبستگی تک) 1982(مطابق با آناستازي  ـا  اسها بـا زیـر مقی ه

  . آمده است )1(در جدول مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن

  آن هايهاي مقیاس شخصیت با زیر مقیاسیب همبستگی گویهضر) 1(جدول 

گشودگی در تجربهثبات هیجانیيمداروظیفهتوافق پذیريگراییبرون  گویه ها

173/0
*

30/0 -03/011/0 -33/0

223/0 -92/0
*

04/015/014/0 -

309/0 -16/067/0
*

44/0
***

23/0

409/0 -02/009/090/0
*

08/0

509/005/0 -0001/006/056/0
**

687/0
*

13/0 -29/0 -06/008/0

705/0 -43/0
***

35/034/0 -01/0 -

82/0 -12/091/0
*

12/0 -06/0

912/001/0 -06/067/0
*

05/0

1019/012/0 -18/005/071/0
*

  
001/0 =P      *  01/0 =P        **  05/0 =P  ***  

پرسشنامه رضایت شغلی  .3
! (JSS) : سـاخته   )1985(اسـپکتر    از جانـب این پرسشنامه

ت یرضـا  ةکننـد نیـی عامل تع 9خرده مقیاس است که  9سؤال و  36شده است و حاوي 

                                                                                                                    
1. Job Satisfaction Survey
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ت از یارتقـاء، رضـا   يهـا ت از فرصـت یت از حقـوق، رضـا  یرضـا  يهـا بـه نـام   یشغل

ت ی، رضـا يو ماد يمعنو يهاپاداشت از ی، رضایالت رفاهیت از تسهیسرپرست، رضا

ت از یت کـار و رضـا  یـ ط و ماهیت از محـ یت از همکـاران، رضـا  یط کار، رضـا یاز شرا

) خیلی زیاد مخالفم(1اي بین  گذاري هر عبارت، درجه براي نمره. سنجدیارتباطات را م

دست آمده ه ب يهانمرهگیرد و با جمع  به هر آزمودنی تعلق می) خیلی زیاد موافقم(6تا 

ن پرسشـنامه  یـ الزم به ذکر است که در ا. آیدمیدست ه کل پرسشنامه ب ةر بعد، نمراز ه

  .شوندمیگذارينمرهبه صورت معکوس  هايسؤالیبرخ

ـ پا) 1985(در پژوهش اسـپکتر    ياس بـا اسـتفاده از روش آلفـا   یـ کـل مق  يبـرا  ییای

در . شـده اسـت  گـزارش   71/0برابر  ییو با استفاده از روش بازآزما 91/0کرونباخ برابر 

پایـایی کـل مقیـاس بـا اسـتفاده از روش آلفـاي       ) 2009(یوسـف یپژوهش پوریاسـین و  

برابـر  ) زمـانی دو هفتـه   ۀبـا فاصـل  (و با استفاده از روش بازآزمایی  86/0کرونباخ برابر 

بـه روش  ) 1985(ن پرسشنامه در پـژوهش اسـپکتر   یا ییروا. دست آمده استه ب 92/0

در . و در حد مطلوب گزارش شـده اسـت  قرار گرفته  مورد سنجشو همگرا  یصیتشخ

ـ زبـین نمـرات   یروایی از طریـق همبسـتگ  نیز ) 2009(یوسفیپژوهش پوریاسین و  ر ی

تـا   58/0اي از ب به دست آمده در دامنهیو ضرااست سنجیده شده کل  ةبا نمرها اسیمق

  . قرار داشتند 70/0

  هایافته

هـاي   ق ابعـاد هـوش عـاطفی و ویژگـی    یـ ز طربینی ابعاد رضایت شغلی ا به منظور پیش

استفاده شد که نتایج آن به همـراه  به شیوه همزمان شخصیت، از روش تحلیل رگرسیون 

  .آورده شده است )2(هاي رگرسیون در جدول  آماره
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چندگانه به منظور پیش بینی ابعاد رضایت شغلی از طریق ابعاد  رگرسیوننتایج  )2(جدول

  یژگی هاي شخصیت در کل نمونههوش عاطفی و ابعاد و

  متغیرهاي پیش بین
متغیرهاي 

  مالك
FP<R  R2

  βtP<

درك عواطف

رضایت از 

  حقوق
745/2  009/0  257/0  066/0  

04/0-  555/0  N.S.
  .N.S  837/0  -07/0کنترل عواطف

  .N.S  271/0  02/0ي اجتماعیهامهارت
  005/0  379/3  27/0بینیخوش

.N.S  495/1  -1/0اییگربرون
  05/0  073/2  -14/0يمداروظیفه

.N.S  882/0  06/0ثبات هیجانی
درك عواطف

رضایت از 

فرصت هاي  

  ارتقاء

365/2  02/0  240/0  057/0  

05/0  689/0  N.S.
.N.S  958/0  -08/0کنترل عواطف

.N.S  734/0  -06/0ي اجتماعیهامهارت
  0002/0  570/3  28/0بینیخوش

.N.S  194/0  -01/0گراییبرون
.N.S  743/0  -05/0يمداروظیفه

.N.S  123/1  -08/0ثبات هیجانی
درك عواطف

رضایت از 

  سرپرست
920/5  0001/0  364/0  132/0  

03/0  351/0  N.S.
.N.S  251/0  -02/0کنترل عواطف

  05/0  301/2  20/0ي اجتماعیهامهارت

.N.S  825/0  06/0بینیخوش
.N.S  327/0  02/0گراییبرون
  0002/0  543/3  23/0يمداروظیفه

.N.S  630/0  -04/0ثبات هیجانی
درك عواطف

رضایت از 

تسهیالت 

  رفاهی

640/2  012/0  252/0064/0  

1/0-  321/1  N.S.
.N.S  719/0  -06/0کنترل عواطف

.N.S  149/1  1/0ي اجتماعیهامهارت
  005/0  045/3  24/0بینیخوش

.N.S  883/1  -12/0گراییبرون
  05/0  194/2  -14/0يمداروظیفه

.N.S  365/0  03/0ثبات هیجانی
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عاد چندگانه به منظور پیش بینی ابعاد رضایت شغلی از طریق اب رگرسیوننتایج  )2(جدول

  )ادامه(هوش عاطفی و ابعاد ویژگی هاي شخصیت در کل نمونه

  متغیرهاي 

  پیش بین

متغیرهاي 

  مالك
FP<R  R2

  βt  P<

درك عواطف

رضایت از 

  همکاران
036/80001/0  414/0  171/0  

06/0  792/0  N.S.  
  .N.S  605/0  05/0کنترل عواطف

  .N.S  008/0  - 001/0ي اجتماعیهامهارت
  005/0  446/3  26/0بینیخوش

  .N.S  302/0  - 02/0گراییبرون

  005/0  094/3  20/0يمداروظیفه

  .N.S  152/0  - 01/0ثبات هیجانی
درك عواطف

رضایت از 

  ماهیت کار
350/11  0001/0  475/0  226/0  

16/0  337/2  05/0  

  .N.S  172/1  09/0کنترل عواطف
  .N.S  138/0  01/0ي اجتماعیهامهارت

  0002/0  533/3  25/0بینیخوش

  .N.S  263/1  08/0گراییبرون
  .N.S  703/0  04/0يمداروظیفه

  .N.S  181/0  01/0ثبات هیجانی
درك عواطف

رضایت از 

  ارتباطات
546/9  0001/0  444/0  197/0  

04/0  594/0  N.S.  
  05/0  164/2  17/0کنترل عواطف

  .N.S  620/0  05/0ي اجتماعیهامهارت
  05/0  044/2  15/0بینیخوش

  05/0  350/2  14/0گراییبرون

  05/0  657/2  16/0يمداروظیفه

  .N.S  184/1  - 08/0ثبات هیجانی
  

ابعاد هوش عاطفی و  تأثیربراي بررسی  Fدهد مقدار آزمون مینشان)2(نتایج جدول 

 P=009/0بـوده کـه در سـطح     745/2ي شخصیت بر رضایت از حقوق برابر بـا  هایژگیو

R2مقدار. معنادار است
ابعـاد  بادرصد از واریانس رضایت از حقوق  6/6که  دهدمینشان

همچنـین نگـاهی بـه ضـرایب     . شـود مـی ي شخصـیت تبیـین   هـا ویژگیهوش عاطفی و 

27/0β(بینی شهاي خواسدهد که فقط زیر مقیمینشانرگرسیون  و با وجدان بـودن  ) =

)14/0 -β ند رضایت از حقوق را به ترتیب به طور مثبت و معنادار و منفـی و  توانمی، ) =

  .ندکنبینیپیشمعنادار 
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و  یابعاد هـوش عـاطف   تأثیریبررس يبراF، مقدار آزمون)2(ج جدول یبر اساس نتا

بوده که در سـطح   365/2ابر با ارتقاء بر يهات از فرصتیت بر رضایشخص يهاویژگی

02/0=Pمقدار. معنادار استR2
ت از یانس رضـا یـ درصـد از وار  7/5کـه   دهدمینشان

در ایـن  . شـود مین ییت تبیشخص يهاویژگیو  یابعاد هوش عاطفباارتقاء  يهافرصت

28/0β(یبینخوشاس یر مقیفقط زراستا،  ارتقاء را  يهات از فرصتیرضا تواندمی) =

  .دکنبینیپیشور مثبت و معنادار به ط

ي هـا ویژگـی ابعاد هـوش عـاطفی و    تأثیربراي بررسی  Fین ترتیب مقدار آزمون دب

معنـادار   P=0001/0بوده که در سطح  920/5شخصیت بر رضایت از سرپرست برابر با 

R2مقدار. است
ابعـاد  بـا درصد از واریانس رضایت از سرپرست  2/13که  دهدمینشان

آن  ةدهنـد نشانضرایب رگرسیون . شودمیي شخصیت تبیین هاویژگیی و هوش عاطف

و بـا وجـدان بـودن    ) = 2/0β(اجتمـاعی  ي هـا مهـارت هـاي  هستند که فقط زیرمقیاس

)23/0β   .ندکن بینیپیشند رضایت از سرپرست را به طور مثبت و معنادار توانمی، )=

ابعـاد   تـأثیر بـراي بررسـی    Fدهد مقدار آزمونمی نشان)2(همچنین نتایج جدول 

 640/2ي شخصیت بر رضایت از تسـهیالت رفـاهی برابـر بـا     هاویژگیهوش عاطفی و 

R2مقدار. معنادار است P=012/0بوده که در سطح 
درصـد از   4/6کـه   دهـد مـی نشـان 

ي شخصـیت  هـا ویژگـی ابعاد هـوش عـاطفی و   باواریانس رضایت از تسهیالت رفاهی 

یـت از آن دارنـد کـه فقـط زیـر      ابطـه، ضـرایب رگرسـیون حکا   در این ر. شودمیتبیین 

24/0β(ی بینخوشهاي مقیاس β-14/0(و با وجدان بودن ) = ند رضـایت  توانمی، ) =

  .ندکن بینیپیشاز تسهیالت رفاهی را به ترتیب به طور مثبت و معنادار و منفی و معنادار 

ي هـا ویژگـی د هـوش عـاطفی و   ابعـا  تـأثیر براي بررسـی   Fن ترتیب مقدار آزمون ه ایب

معنـادار   P=0001/0بـوده کـه در سـطح     036/8شخصیت بر رضایت از همکاران برابـر بـا   

R2مقدار. است
ابعاد هـوش  بادرصد از واریانس رضایت از همکاران  1/17که  دهدمینشان

ـیون      . شـود مـی ي شخصیت تبیـین  هاویژگیعاطفی و  ـاهی بـه ضـرایب رگرس همچنـین نگ

26/0β(ی بینـ خـوش دارد که فقط زیر مقیـاس هـاي   حکایت از آن  ـا وجـدان بـودن    ) = و ب

)20/0β   .نمایند بینیپیشدار ز همکاران را به طور مثبت و معناند رضایت اتوانمی، )=

 یابعاد هوش عاطف تأثیریبررس يبرا Fمقدار آزمون  دهدمینشان)2(ج جدول ینتا
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بـوده کـه در سـطح     350/11برابر بـا  ت کار یت از ماهیت بر رضایشخص يهاویژگیو 

0001/0=P مقدار. معنادار استR2
ت یانس رضـا یـ درصد از وار 6/22که  دهدمینشان

. شـود مـی ن یـی ت تبیشخصـ  يهـا ویژگـی و  یابعاد هوش عاطفاز جانبت کار یاز ماه

درك عواطـف   ياس هـا یـ ر مقیـ کـه فقـط ز   حاکی از آننـد ون یب رگرسین ضرایهمچن

)16/0β 25/0β(یبینخوشو ) = ت کار را به طور مثبـت  یت از ماهیند رضاتوانمی، )=

  .ندکنبینیپیشو معنادار 

 يهـا ویژگـی و  یابعاد هوش عاطف تأثیریبررس يبرا Fنکه مقدار آزمون یسرانجام ا

معنـادار  P=0001/0بوده که در سـطح   546/9ت از ارتباطات برابر با یت بر رضایشخص

R2مقدار. است
ابعـاد  بـا ت از ارتباطات یانس رضایدرصد از وار 7/19که دهدمینشان

د نـ دهیمـ  نشانون یب رگرسیضرا. شودمین ییت تبیشخص يهاویژگیو  یهوش عاطف

17/0β(کنترل عواطـف   يهااسیر مقیکه ز ـ یب، خـوش )= 15/0β(ین یـی گرابـرون ، )=

)14/0β 16/0β(با وجدان بودنو ) = را بـه طـور   ارتباطـات   ت ازیند رضاتوانمی، )=

  .ندکن بینیپیشدار مثبت و معنا

ت از یت بـر رضـا  یشخصـ  يهـا ویژگـی و  یابعـاد هـوش عـاطف    تأثیریبررس يبرا

ل بـا  یـ ن تحلیج ایاما نتاشد ون چندگانه استفاده یز از رگرسین يو معنو يماد يهاپاداش

  .بود معنادار نبود 654/1به دست آمده که برابر  Fتوجه به مقدار 

هـاي شخصـیت و    فاوت بـین دو جـنس در هـوش عـاطفی، ویژگـی     براي بررسی ت

ک صـدم و کمتـر از   یـ يبا سطح آلفا(مستقل  آزمون تیيرضایت شغلی از روش آمار

کـه در   طـور همـان . داده شـده اسـت  نشـان )3(ج آن در جدول یاستفاده شد که نتا) آن

هـوش   یکلـ  ةن نمـرات زنـان و مـردان در نمـر    یانگین میب شودمیمشاهده  )3(جدول 

، یاجتمــاعي هــامهــارتن در ابعــاد یو همچنــ یت شــغلیرضــا یکلــ ةو نمــر یعــاطف

، يو معنـو  يماد يت از پاداش هایت از حقوق، رضایرضا با وجدان بودن،، یبینخوش

ن یبـد . وجـود دارد  يت کـار تفـاوت معنـادار   یـ ت از ماهیت از همکاران و رضـا یرضا

شـتر  ین نمرات مردان بیانگینان از من نمرات زیانگیصورت که در همه موارد ذکر شده م

  .وجود نداشتيدو گروه تفاوت معنادارنمرات ن یانگین میگر بیاما در ابعاد د. باشدمی
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میانگین نمرات دبیران زن و مرد در متغیرهاي مورد مطالعه مقایسه) 3(جدول 

tPانحراف معیارمیانگینتعداد  جنسیتمتغیرها

  نمره کلی هوش عاطفی
  19/23  34/151  155  زنان

91/2004/0
  28/22  69/143  145  مردان

  نمره کلی رضایت شغلی
  30/19  07/115  155  زنان

84/40001/0
  88/18  39/104  145  مردان

  درك عواطف
  63/7  53  155  زنان

55/1N.S.
  83/7  61/51  145مردان

  کنترل عواطف
  80/7  28/31  155  زنان

60/1N.S.
  37/7  87/29  145مردان

  ي اجتماعیهامهارت
  14/6  18/29  155  زنان

25/3001/0
  6  90/26  145مردان

  بینیخوش
  53/7  87/37  155  زنان

94/2004/0
  63/7  29/35  145مردان

  گراییبرون
  52/3  63/8  155  زنان

089/0N.S.
  16/3  67/8  145مردان

  يمداروظیفه
  99/1  23/12  155  زنان

15/40001/0
  69/2  04/11  145مردان

ثبات هیجانی
  88/2  32/9  151  زنان

71/1N.S.
  64/2  75/8  132مردان

  رضایت از حقوق
  79/3  59/9  155  زنان

1/3002/0
  70/3  24/8  145مردان

هاي رضایت از فرصت

  ارتقاء

  09/4  61/11  155  زنان
69/1N.S.

  86/3  83/10  145مردان

  پرسترضایت از سر
  89/3  12/19  155  زنان

18/2N.S.
  23/4  10/18  145مردان

رضایت از تسهیالت 

  رفاهی

  70/3  69/8  155  زنان
47/2N.S.

  60/3  64/7  145مردان

هاي رضایت از پاداش

  مادي و معنوي

  11/4  64/11  155  زنان
89/2  004/0  

  95/3  29/10  145مردان

  رضایت از همکاران
  82/2  80/19  155  زنان

23/5  0001/0  
  69/3  81/17  145مردان

رضایت از ماهیت کار
  76/3  75/17  155  زنان

45/4  0001/0  
  57/4  60/15  145مردان

رضایت از ارتباطات
  55/3  86/16  155  زنان

06/2  N.S.
  93/3  96/15  145مردان

  

یران زن و مرد در برخـی  بدین ترتیب به دنبال وجود تفاوت معنادار در میانگین نمرات دب

کنندگی جنسـیت در رابطـه میـان    لاز متغیرهاي پژوهش حاضر، به منظور بررسی نقش تعدی

ـیوه  لهاي شخصیت و رضایت شغلی، تحلی هوش عاطفی، ویژگی هاي آماري رگرسیون به ش
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  :ین شرح استدهمزمان به تفکیک جنسیت انجام گرفت که نتایج آن ب

هـاي شخصـیت    از طریق ابعاد هوش عاطفی و ویژگیابعاد رضایت شغلی  بینیپیش

:آورده شده است )4(نتایج مربوط به این بررسی در جدول  در دبیران زن

چندگانه به منظور پیش بینی ابعاد رضایت شغلی از طریق ابعاد  رگرسیوننتایج  )4(جدول

هوش عاطفی و ابعاد ویژگی هاي شخصیت در زنان

P< t β R2 R P< F
متغیرهاي 

مالك

متغیرهاي پیش بین

N.S. 26/0  03/0  

167/0  409/0  0001/0  076/4  
رضایت از 

  حقوق

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  -14/0  274/1

N.S. ي اجتماعیهامهارت  -07/0  652/0

بینیخوش  32/0  018/3  005/0

گراییبرون  -23/0  538/2  05/0

يمدارهوظیف  -19/0  150/2  05/0

N.S. ثبات هیجانی  05/0  533/0

05/0 156/2  22/0  

137/0  370/0  003/0  219/3  

رضایت از 

فرصت هاي  

ارتقاء

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  -07/0  615/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  -14/0  220/1

بینیخوش  36/0  382/3  005/0

N.S. اییگربرون  02/0  174/0

N.S. يمداروظیفه  01/0  153/0

N.S. ثبات هیجانی  -11/0  103/1

N.S. 182/0  02/0  

154/0  393/0  001/0  706/3  
رضایت از 

سرپرست

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  -005/0  043/0

ي اجتماعیهامهارت  30/0  583/2  05/0

N.S. بینیخوش  08/0  796/0

N.S. گراییبرون  -03/0  285/0

يمداروظیفه  20/0  294/2  05/0

N.S. ثبات هیجانی  -15/0  190/1

N.S. 881/0  09/0  

112/0  335/0  02/0  568/2  

رضایت از 

تسهیالت 

رفاهی

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  -05/0  409/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  05/0  387/0

بینیخوش  34/0  131/3  005/0

گراییبرون  -22/0  390/2  05/0

N.S. يمداروظیفه  -09/0  001/1

N.S. ثبات هیجانی  -09/0  902/0
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نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی ابعاد رضایت شغلی از طریق ابعاد ) 4(جدول 

)ادامه(هوش عاطفی و ابعاد ویژگی هاي شخصیت در زنان

P< t β R2 R P< F متغیرهاي مالك متغیرهاي پیش بین

N.S. 174/1  12/0-  

131/0 362/0  005/0  065/3  
رضایت از 

  همکاران

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  16/0  446/1

N.S. ي اجتماعیهامهارت  -11/0  946/0

بینیخوش  31/0  886/2  005/0

N.S. گراییبرون  04/0  451/0

N.S. يمداروظیفه  11/0  258/1

N.S. ثبات هیجانی  0001/0  005/0

05/0  280/2  21/0  

239/0  489/0  0001/0  386/6  
رضایت از ماهیت 

  کار

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  11/0  067/1

N.S. ي اجتماعیهامهارت  -05/0  490/0

بینیخوش  28/0  788/2  007/0

N.S. گراییبرون  13/0  494/1

N.S. يمداروظیفه  -06/0  686/0

N.S. ثبات هیجانی  -01/0  135/0

N.S. 462/1  14/0-  

252/0 502/0  0001/0  849/6  
رضایت از 

  ارتباطات

درك عواطف

کنترل عواطف  24/0  297/2  05/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  12/0  132/1

بینیخوش  23/0  337/2  05/0

N.S. گراییبرون  14/0  598/1

يمداروظیفه  18/0  149/2  05/0

N.S. ثبات هیجانی  -16/0  632/1

N.S. 082/1  11/0  

131/0  363/0  005/0  070/0  

رضایت از 

پاداشهاي مادي و 

  معنوي

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  -08/0  688/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  06/0  545/0

بینیخوش  27/0  527/2  05/0

N.S. گراییبرون  -07/0  797/0

N.S. يمداروظیفه  002/0  026/0

N.S. ثبات هیجانی  06/0  613/0

ـیت بـر     ابعـاد هـوش عـاطفی و ویژگـی     تـأثیر براي بررسی  Fمقدار آزمون  ـاي شخص ه

R2مقدار. معنادار است >0001/0Pکه در سطح بوده  076/4رضایت از حقوق برابر با 
نشـان 

هـاي   ابعـاد هـوش عـاطفی و ویژگـی    بـا درصد از واریانس رضایت از حقـوق   7/16داد که 

ی بینـ خـوش زیر مقیاس  ،دهد می نشاننگاهی به ضرایب رگرسیون . شود شخصیت تبیین می
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)32/0β ـ بینـی پـیش دار  تواند رضایت از حقوق را به طور مثبـت و معنـا   می) = د و زیـر  کن

ـایت از    ، مـی )= β- 19/0(و با وجدان بودن ) = β- 23/0(یی گرابرونهاي  مقیاس تواننـد رض

  .ندکنبینیپیشدار  حقوق را به طور منفی و معنا

ت بـر  یشخصـ  يهـا  یژگـ یو و یابعاد هوش عاطف تأثیریبررس يبراFمقدار آزمون

. معنادار اسـت >003/0Pدر سطح  بوده که 219/3ارتقاء برابر با  يها ت از فرصتیرضا

R2مقدار
ابعـاد  بـا ارتقـاء   يهـا  ت از فرصتیانس رضایدرصد از وار 7/13داد که  نشان

 حـاکی از آننـد  ون یب رگرسـ یضرا. شود ین مییت تبیشخص يها یژگیو و یهوش عاطف

22/0β(ي درك عواطف هااسیر مقیکه فقط ز 36/0β(یبینـ خوشو ) = ـ ) = تواننـد   یم

  .دکننبینیپیشدار  ارتقاء را به طور مثبت و معنا يها صتت از فریرضا

هـاي   ابعاد هـوش عـاطفی و ویژگـی    تأثیربراي بررسی Fبدین ترتیب مقدار آزمون

معنـادار   >001/0Pبوده کـه در سـطح    706/3شخصیت بر رضایت از سرپرست برابر با 

R2مقدار. است
ابعـاد  بـا پرست درصد از واریانس رضایت از سر 4/15دهد که  مینشان

بررسی ضرایب رگرسیون حکایت . شود ي شخصیت تبیین میهاویژگیهوش عاطفی و 

30/0β(اجتماعی ي هامهارتهاي  از آن دارد که فقط زیر مقیاس و با وجـدان بـودن   ) =

)20/0β = (ندکنبینیپیشدار  توانند رضایت از سرپرست را به طور مثبت و معنا می.  

 يهـا  یژگـ یو و یابعـاد هـوش عـاطف    تـأثیر یبررسـ  يبـرا Fن مقدار آزمون یهمچن

 >02/0Pبـوده کـه در سـطح     568/2برابـر بـا    یالت رفاهیت از تسهیت بر رضایشخص

R2مقدار. معنادار است
الت یت از تسـه یانس رضـا یـ درصـد از وار  2/11داد کـه  نشـان 

ب یضـرا . شـود  ین مـ یـی ت تبیشخصـ  يهـا  یژگیو و یابعاد هوش عاطفسويازیرفاه

34/0β(یبینـ خـوش يهـا  اسیـ ر مقیـ د که فقط زنده یمنشانمربوطه ونیرگرس و ) =

β-22/0(ییگرابرون ـ را به ترت یالت رفاهیت از تسهیتوانند رضا یم)  = ب بـه طـور   ی

  .ندکنبینیپیشو معنادار  یدار و منف مثبت و معنا

ش عـاطفی و  ابعاد هـو  تأثیربراي بررسی  F، مقدار آزمون )4(در راستاي نتایج جدول 

 >005/0Pبوده کـه در سـطح    065/3هاي شخصیت بر رضایت از همکاران برابر با  ویژگی

R2مقدار. معنادار است
بـا درصد از واریانس رضـایت از همکـاران    1/13دهد که  مینشان

همچنـین نگـاهی بـه ضـرایب     . شـود  ي شخصیت تبیین میهاویژگیابعاد هوش عاطفی و 
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31/0β(ی بینـ خـوش کـه فقـط زیـر مقیـاس     رگرسیون حکایت از آن دارد  توانـد   مـی ) =

  .ندکنبینیپیشدار  رضایت از همکاران را به طور مثبت و معنا

ت بـر  یشخصـ  يهـا  یژگـ یو و یابعاد هوش عاطف تأثیریبررس يبرا Fمقدار آزمون 

. معنـادار اسـت   >0001/0Pبـوده کـه در سـطح     386/6ت کار برابـر بـا   یت از ماهیرضا

R2مقدار
ابعاد هوش بات کار یت از ماهیانس رضایدرصد از وار 9/23ر آن بود که انگیب 

 دهندمینشانون یب رگرسیضرا در اینجا. شود ین مییت تبیشخص يها یژگیو و یعاطف

21/0β(درك عواطف  يها اسیر مقیکه فقط ز 28/0β(یبینخوشو ) = تواننـد   ی، م)=

  .دکننبینیپیشت کار را به طور مثبت و معناداریت از ماهیرضا

و  یابعـاد هـوش عـاطف    تـأثیر یبررسـ  يبـرا  F، مقدار آزمـون  )4(بر اساس جدول 

بـوده کـه در سـطح     849/6ت از ارتباطـات برابـر بـا    یت بـر رضـا  یشخصـ  يها یژگیو

0001/0P< مقدار. معنادار استR2
ت یانس رضـا یـ درصد از وار 2/25دهد که  یمنشان

ب یضـرا . شـود  ین مـ یـی ت تبیشخصـ  يهـا  یژگـ یو و یابعاد هوش عاطفبااز ارتباطات 

24/0β(کنتـرل عواطـف    يها اسیر مقید که زنده یمنشانیون رگرس یبینـ خـوش ، )=

)23/0β 18/0β(با وجدان بودن، )= ارتباطـات را بـه طـور     ت ازیتوانند رضـا  ی، م)=

  .دکننبینیپیشدار مثبت و معنا

ابعـاد   تـأثیر یبررسـ  يبرا Fآزمون، مقدار )4(ج جدولینکه بر اساس نتایسرانجام ا

برابـر بـا    يو معنو يماد يهاپاداشت از یت بر رضایشخص يها یژگیو و یهوش عاطف

R2مقـدار . معنادار است >005/٠Pبوده که در سطح  070/3
 1/13کـه   دهـد مـی نشـان 

و  یهـوش عـاطف   ابعـاد بـا معنـوي  و  يمـاد  يهـا پاداشت از یانس رضایدرصد از وار

دهد  یم نشانون یب رگرسیبه ضرا ین نگاهیهمچن. شود ین مییت تبیشخص يها یژگیو

27/0β(یبینخوشاس یر مقیکه فقط ز و  يمـاد  يهـا پـاداش ت از یتوانـد رضـا   یم) =

  .دکنبینیپیشدار را به طور مثبت و معنا يمعنو

هـاي شخصـیت در    ابعاد هوش عاطفی و ویژگـی  ابعاد رضایت شغلی از طریق بینیپیش

ج جـدول  ینتـا . آورده شـده اسـت   )5(در جدول  به این تحلیلنتایج مربوط:دبیران مرد

 يهـا  یژگـ یو و یابعاد هوش عـاطف  تأثیریبررس يبرا Fدهد مقدار آزمون  یمنشان)5(

. معنادار اسـت >03/0Pبوده که در سطح  341/2ت از حقوق برابر با یت بر رضایشخص

R2مقدار
ابعـاد هـوش   بـا ت از حقـوق  یرضـا  انسیدرصد از وار 8/11دهد که  یمنشان
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ون یب رگرسـ یبـه ضـرا   ین نگـاه یهمچن. شود ین مییت تبیشخص يها یژگیو و یعاطف

β-36/0(اس کنتـرل عواطـف   یر مقیدهد که فقط ز یم نشان ـ ) = ت از یتوانـد رضـا   یم

  . کندبینیپیشو معنادار  یحقوق را به طور منف

ق ابعاد بینی ابعاد رضایت شغلی از طرینتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش  )5(جدول

  مردان هاي شخصیت درهوش عاطفی و ابعاد ویژگی

P< t β R2 R  P< F
متغیرهاي 

مالك

متغیرهاي پیش بین

N.S. 289/1  15/0 -  

118/0  344/0  03/0  341/2  
رضایت از 

  حقوق

درك عواطف

کنترل عواطف  - 36/0  880/2  006/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  10/0  813/0

N.S. بینیخوش  20/0  614/1

N.S. گراییبرون  14/0  478/1

N.S. يمداروظیفه  - 14/0  500/1

N.S. ثبات هیجانی  07/0  716/0

N.S. 404/0  05/0  

117/0  341/0  03/0  300/2  
رضایت از 

سرپرست

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  - 03/0  231/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  09/0  690/0

N.S. بینیخوش  03/0  245/0

N.S. گراییبرون  07/0  712/0

يمداروظیفه  24/0  448/2  05/0

N.S. ثبات هیجانی  04/0  409/0

01/0  769/2  31/0 -  

132/0  363/0  02/0  645/2  

رضایت از 

تسهیالت 

رفاهی

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  - 11/0  913/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  13/0  037/1

N.S. بینیخوش  15/0  324/1

N.S. گراییبرون  06/0  650/0

يمداروظیفه  - 25/0  658/2  01/0

N.S. ثبات هیجانی  12/0  234/1

05/0  301/2  25/0  

216/0  465/0  0001/0  805/4  
رضایت از 

همکاران

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  03/0  299/0

N.S. ي اجتماعیهامهارت  04/0  331/0

N.S. بینیخوش  14/0  346/1

N.S. گراییبرون  - 07/0  813/0

N.S. يمداروظیفه  17/0  851/1

N.S. ثبات هیجانی  02/0  189/0
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ق ابعاد ینی ابعاد رضایت شغلی از طرینتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش ب) 5(جدول 

  )ادامه(هاي شخصیت در مردان هوش عاطفی و ابعاد ویژگی

P< t β R2 R  P< F
متغیرهاي 

مالك

متغیرهاي پیش بین

N.S. 517/1  16/0  

203/0  450/0  0001/0  428/4  
رضایت از 

  ماهیت کار

درك عواطف

N.S. کنترل عواطف  13/0  112/1

N.S. ي اجتماعیهامهارت  008/0  068/0

N.S. بینیخوش  20/0  884/1

N.S. گراییبرون  03/0  303/0

N.S. يمداروظیفه  03/0  361/0

N.S. ثبات هیجانی  04/0  465/0

05/0  372/2  26/0  

204/0  451/0  0001/0  458/4  
رضایت از 

  ارتباطات

درك عواطف

N.S. اطفکنترل عو  14/0  151/1

N.S. ي اجتماعیهامهارت  -04/0  303/0

N.S. بینیخوش  001/0  014/0

N.S. گراییبرون  15/0  665/1

N.S. يمداروظیفه  14/0  567/1

N.S. ثبات هیجانی  -02/0  176/0

  
ابعـاد   تـأثیر یبررسـ  يبـرا  Fدهد مقدار آزمـون   یمنشان)5(ج جدول ین نتایهمچن

بـوده کـه    300/2ت از سرپرست برابر با یت بر رضایشخص يها یژگیو و یعاطفهوش 

R2مقدار. معنادار است >03/0Pدر سطح 
انس یـ درصـد از وار  7/11دهـد کـه    یم نشان

. شـود  ین مـ یـی ت تبیشخصـ  يهـا   یژگـ یو و یابعاد هوش عاطفبات از سرپرست یرضا

24/0β(يدارم فهیاس وظیر مقید که فقط زنده یمنشانون یب رگرسیضرا توانـد   یم) =

  .دکنبینیپیشت از سرپرست را به طور مثبت و معنادار یرضا

ابعـاد   تـأثیر یبررس يبراFدهد مقدار آزمون  یمنشان)5(ج جدول یب نتاین ترتیبد

 645/2برابـر بـا    یالت رفـاه یت از تسـه یت بر رضایشخص يها یژگیو و یهوش عاطف

R2مقدار. معنادار است >02/0Pبوده که در سطح 
درصـد از   2/13دهـد کـه    یمـ  نشـان 

ت یشخصـ  يهـا ویژگـی و  یابعاد هـوش عـاطف  بایالت رفاهیت از تسهیانس رضایوار

درك  يهـا  اسیـ ر مقیـ کـه فقـط ز   بیانگر آنندون یب رگرسین ضرایهمچن. شود ین مییتب
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β-31/0(عواطف  β-25/0(با وجدان بودنو )  = الت یت از تسهیتوانند رضا ی، م) =

  .ندکنبینیپیشو معنادار  یرا به طور منف یاهرف

و  یابعاد هوش عـاطف  تأثیریبررس يبرا F، مقدار آزمون )5(بر اساس نتایج جدول 

بـوده کـه در سـطح     805/4ت از همکـاران برابـر بـا    یت بـر رضـا  یشخصـ  يهـا  یژگیو

0001/0P<مقدار. معنادار استR2
ت یانس رضـا یدرصد از وار 6/21دهد که  یم نشان

بـه   ینگـاه . شـود  ین مـ یـی ت تبیشخصـ  يها یژگیو و یابعاد هوش عاطفبااز همکاران 

25/0β(اس درك عواطـف  یـ ر مقیـ ت از آن دارد که فقط زیون حکایب رگرسیضرا = (

  .دکن بینیپیشدار ز همکاران را به طور مثبت و معنات ایتواند رضا یم

 یابعاد هوش عاطف تأثیریبررس يبرا Fدهد مقدار آزمون  یمنشان)5(ج جدول ینتا

بـوده کـه در سـطح     428/4ت کـار برابـر بـا    یت از ماهیت بر رضایشخص يها یژگیو و

0001/0P<مقدار. معنادار استR2
ت یانس رضـا یـ درصد از وار 3/20دهد که  یمنشان

ک یـ چیشود، اما هـ  ین مییت تبیشخص يها یژگیو و یابعاد هوش عاطفبات کار یاز ماه

ت از یرضـا  بینـی پـیش قادر بـه   ییت به تنهایشخص يها یژگیو و یفاز ابعاد هوش عاط

  .باشد یت کار نمیماه

 يهـا  یژگـ یو و یابعاد هوش عاطف تأثیریبررس يبرا Fنکه مقدار آزمون یسرانجام ا

معنـادار   >0001/0Pبوده که در سـطح   458/4ت از ارتباطات برابر با یت بر رضایشخص

R2مقدار. است
ت از یانس رضـا یـ درصـد از وار  4/20د کـه  دهـ  یمـ  نشـان ) 5جـدول  (

ب ین ضـرا یهمچن. شود ین مییت تبیشخص يها یژگیو و یابعاد هوش عاطفباارتباطات 

26/0β(اس درك عواطف یر مقیدهد که فقط ز یمنشانون یرگرس ت یتواند رضا یم) =

  .دکنبینیپیشمعنادار از ارتباطات را به طور مثبت و 

ت یشخصـ  يها یژگیو و یابعاد هوش عاطف تأثیرج، ینتابر اساس قابل ذکر است که 

در مـردان   يو معنـو  يمـاد  يهـا پـاداش ت از یارتقاء و رضـا  يها ت از فرصتیبر رضا

  .نبودمعنادار 

  گیري نتیجه

هاي شخصـیت و   پژوهش حاضر با هدف عمده بررسی رابطه بین هوش عاطفی، ویژگی

ت از حقـوق،  یداد کـه ابعـاد رضـا   نشـان ج یدر این راستا نتـا . رضایت شغلی انجام شد
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ت از همکاران تنها از یو رضا یالت رفاهیت از تسهیارتقاء، رضا يهات از فرصتیرضا

ـ . بودنـد  بینیپیشقابل  یبینخوشاس یق خرده مقیطر کـه بعـد    شـد ن مشـخص  یهمچن

ت از ی، بعـد رضـا  یاجتمـاع ي هـا مهـارت اس یـ ق خرده مقیت از سرپرست از طریرضا

ت از یو بعـد رضـا   یبینـ خـوش درك عواطف و  ياس هایق خرده مقیت کار از طریماه

. بودنـد  بینیپیشقابل  یبینخوشکنترل عواطف و  ياس هایق خرده مقیارتباطات از طر

، به نقـل  2003و و جورج، ی، زهو2003کسون، یفردر(قات یتحق یج برخیج با نتاین نتایا

ـ ، پترا)2006(سـالووي ، گریوال، کـادیس، گـال و   ، لوپز)2006، ی و دیگراناز س دز و ی

بـه  . استهمسو ) 2007(می، و سال)2002(، ونگ و ال )2003(ی، کارمل)2006(فارنهام 

و  یابیـ جانات خـود را ارز یند هتوانمیشتر یباال، ب یل که کارمندان با هوش عاطفین دلیا

، )2002(هاي پالمر، دونالدسون و اسـتاف   بنابر یافته). 2006، ی و دیگرانس(م کنند یتنظ

ـ    هـاي   رد را در زمینـه هوش عاطفی با افزایش رضایت از زندگی، وضـعیت اجتمـاعی ف

بخشـد و باعـث کـاهش     پـذیري بهبـود مـی   آمیزي، صمیمیت و مسئولیتقاطعیت، مردم

 ین هوش عاطفیهمچن. شود مشکالت بین شخصی و ارتقاي کیفیت روابط اجتماعی می

ل یو بـا تسـه  ) 2003، یکـارمل (آوردمـی دوستانه را به وجـود نگرش مثبت و رفتار نوع

ارزیابی هیجانات ). 2006لوپز و دیگران، (رد و تحمل استرس رابطه دا ين فردیروابط ب

دیگران، استفاده از هیجانات مثبت و تنظیم هیجانات باعث افـزایش رضـایت شـغلی در    

محـیط  این افـراد در وفـق دادن خـود بـا     ). 2007کافتسیوس و زمپتاکیس، (شود  فرد می

افـراد  ). 2007کافتسیوس و زمپتـاکیس،  (کنندمیهاي مؤثرتري استفاده  راهبرداز شان کار

آوري بیشتري دارند زیرا آنها توانایی فهمیدن علت اسـترس و   با هوش عاطفی باال، تاب

کارهاي الزم براي رفـع اسـترس را   استقامت در برابر اثرات منفی آن و سرانجام رشد راه

و همین موضـوع باعـث   ). 2006و دیگران، به نقل از سی 1997ساواف،  کوپر و(دارند 

رتباط تر باشند و ا بینخوششود که این افراد در ارتباط با سرپرست و همکاران خود  می

همچنین نسبت به حقوق و تسهیالت رفاهی مربوط بـه شـغل خـود     ؛خوبی برقرار کنند

ش عاطفی پـایین در آگـاهی نسـبت بـه     بر عکس توانایی کم افراد با هو. تر باشند راضی

زا، باعـث   مشـکل  و مقابله با هیجانات منفی در مواجهه بـا یـک موقعیـت   شان هیجانات

  ).2006و دیگران، سی(شود  شدن رضایت شغلی در آنان میتشدید استرس و کم
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ت بـر ابعـاد   یشخصـ  يهـا ویژگـی تـأثیر ن پـژوهش  یـ ج ایگر از نتاید یکین یهمچن

الت یت از تسـه یت از حقـوق و رضـا  ین صورت که ابعاد رضایه اب ؛بود یت شغلیرضا

بودنـد و   بینـی پـیش قابـل   یبه طور منف با وجدان بودناس یر مقیق زیتنها از طر یرفاه

وجـدان  بااس یـ ق خـرده مق یت از همکاران تنها از طریت از سرپرست و رضایابعاد رضا

ق یـ ت از ارتباطـات از طر ین بعـد رضـا  یهمچن. بودند بینیپیشبه طور مثبت قابل  بودن

ـ ا. بـود  بینیپیشقابل  وجدان بودنباو  ییگرابرونيهااسیخرده مق ج یج بـا نتـا  ین نتـا ی

کانگــاس یس و مکیونن، ورمولســت، گــریــنی، ک)2004(ســون یســکا و فلیوزی، مینــیوا

ـ . باشدمیهمسو ) 2003(ترون ی، اسجوبرگ و ل)2002(و دیگران  ، فارنهام)2003( ن یدب

شـرفت،  یل بـه پ یـ ب، تمایـ چون نظم و ترت ییهاویژگیبا  وجدان بودنبال که عام یمعن

ـ ، قابليمـدار شـرفت ی، پیقول، خوشينگرندهی، آيکاردرست ت اعتمـاد و اتکـا همـراه    ی

شـرفت،  یبـه پ  يادیل زیآورند تمامیبه دستییباال ن عامل نمرةیکه در ا يافراد. است

از ). 1380گروسـی فرشـی،   (دارنـد   یعت اجتمایو موفق يریپذتیب، مسئولینظم و ترت

، نسبت بـه حرفـه و شـغل خـود     با وجدان بودنیژگیافراد برخوردار از و ،گرید يسو

ش یخـو  یف شغلیوظا یفیو کمیکه از لحاظ ک يبه طور ؛دهندمینشانيشتریتعهد ب

ن ی، بـد )1385پـور،   ، نعـامی، شـکرکن، تقـی   يریـ جزا(دهندمیرا به نحو احسن انجام 

فـوق هسـتند و    یژگیو يکنند، دارامیکسب  یین عامل نمره باالیکه در ا یکسانب یترت

ر خود داشته باشند و یبا همکاران و مد یرود که روابط خوبمیاز آنان انتظار  ،ن رویاز ا

  . انجام دهند ین کار خود را به خوبیهمچن

ه مربوط بـه  اما نتیج. شودمین افراد یا یت شغلیش رضایتمام موارد فوق باعث افزا

هـاي   بر رضایت از حقوق و رضایت از تسهیالت رفـاهی بـا یافتـه    با وجدان بودنتأثیر

گیـري محتـاط    دار و در تصـمیم شتنیباال، خو داراي وجدانافراد . باشد فوق ناهمسو می

 یکه نارضایتی خود را ابراز نکنند و در مقابل سـع  شودمیهستند و همین ویژگی باعث 

ونـد  ی، با تحرك و ارتباط پگرابرونافراد . دهند نشانرا از خود  يترباال یو کوشش شغل

با داشـتن ابتکـار    ییگرابرون. شودمیییگراش و گروهرین منجر به پذیک دارند و اینزد

ـ آمورود به جمع و مـردم  يبرا يورزجرئتو  ، یقـ یحق(مـرتبط و همبسـته اسـت     يزی

 داراي وجـدان و  گـرا بـرون فـراد  ا). 1385کنش، شکرکن، شهنی ییالق و نیسـی، خوش
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گـران را  یخوب با د يفردنیکارکردن سخت و دشوار و داشتن روابط ب يالزم برا ۀنیزم

 ییهاویژگیبا توجه به دارا بودن  گرابرونن افراد یهمچن). 2001و دیگران، جاج(دارند 

ش روابـط  یخـو  ۀند با حرفـ توانمییره، به راحتیبودن، فعال بودن و غ یل اجتماعیاز قب

گـر،  ید ياز سـو . دهنـد  نشـان خود عالقه  ۀبرقرار کنند و نسبت به حرف یمطلوب یعاطف

ط ی، در محـ هسـتند گـران  یمناسب با د یجاد روابط اجتماعیچون قادر به ا گرابرونافراد 

ـ کننـد، و ا مـی افـت  یدر یمتنـوع  يهـا تیو تقو هاپاداششانکار ش ین منجـر بـه افـزا   ی

  . شودمینات به شغل و حرفه در آنو تعهد نسبیشغل یدلبستگ

، ی، شـوخ طبعـ  ییت بـاال، شـاد خـو   یـ چـون فعال  ییهـا ویژگیيدارا گرابرونافراد 

تعامـل بـا    يبـرا  ییبـاال  ةزیانگ گرابروناشخاص . ، گروه گرا هستندي، با انرژیسرزندگ

ند و به خاطر داشـتن شـجاعت و   شدن داریاجتماع يبرا يشتریگران و صرف وقت بید

برنـد مـی گـران سـود   یبـا د مییو روابط گرم و صـم  یت اجتماعیاز حما يورزجرئت

کمتر منفعـل و   گرابرونکه افراد  شودمین امر موجب یو هم) 2001ک، یکاردوم و کراپ(

ـ از کنتـرل بـر موقع   يمندتیشه رضایگر باشند و بر عکس همخود مالمت  نت در آنـا ی

را از  يریناپذیو عالقه و خستگ ينرژو شعف و ا ياز شاد ییوجود دارد و سطوح باال

ـ با توجه به ا). 2002و توماکا،  یپنل(دهندمینشانخود  ط یک محـ یـ کـه محـل کـار    نی

و  دهنـد میخود را انجام  يگر کارهایاست، کارکنان در کنار و با مالحظه همد یاجتماع

 ییهـا ویژگـی از جمله  گراییجمعژه فعال بودن، شاد بودن و یبه و یات اخالقیخصوص

ن یـ کـه بـه ا   یکارکنـان  اسـت و معمـوالً   گذارتأثیرن و همکاران مسئواليهستند که رو

که  شودمیو باعث  گیرندمیشتر مورد عالقه و عطوفت قرار یب شوندمیشهره  هاویژگی

  . و خشنود باشند ین افراد از شغل خود راضیا

از نظر میانگین نمـرات   داد که که بین گروه زنان و مردان نشاندیگر این پژوهش  ۀیافت

ین صورت کـه میـانگین نمـرات    دب ؛هوش عاطفی و ابعاد آن تفاوت معناداري وجود دارد

اجتمـاعی و  ي هـا مهارتزنان بیشتر از میانگین نمرات مردان بود و همچنین زنان در ابعاد 

ایـن نتـایج بـا نتـایج برخـی      . ی در مقایسه با مردان داراي نمرات بیشتري بودنـد بینخوش

، مـایر و  2000، چان و کاپوتی، 1382؛ یوسفی، 1999مایر، کاروسو و سالووي، (حقیقات ت

، اسـجوبرگ  )1385(پور ، بشارت، شالچی و شمسی)1382، به نقل از یوسفی، 1996گهر، 
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بـرادي و  . اسـت همسـو  ) 2004(و کافتسیوس  )1998(گران ، شات و دی)2003(و لیترون 

ي موجـود  هـا تفـاوت دربارة که تحقیقات انجام شده ) 1386، به نقل از گلمن، 1993(هال 

تـر از  از آنجـا کـه دختـران سـریع     ،کننـد میادعا  اندکردهدر عواطف دو جنس را خالصه 

که در بیان دقیـق احساسـات خـود     شودمیاین امر موجب  شوندمیپسرها بر زبان مسلط 

ي هـا مهـارت تر و شود که از هوش عاطفی بـاال  تر باشند و همین موضوع باعث میمجرب

همچنین نتایج حاصل از آزمون تی مستقل در دو گروه . اجتماعی بیشتري برخوردار باشند

بودن تفـاوت  با وجدانداد که بین میانگین نمرات زنان و مردان در بعد  نشانزنان و مردان 

یج این نتیجه بـا نتـا  . ین صورت که نمرات زنان بیشتر از مردان بوددمعناداري وجود دارد ب

یـی و  گرابـرون امـا در ابعـاد   . باشدمیهمسو ) 2004(و گودوین و گوتلیب ) 2006(زانگ 

، پاشـا  )1386(ثبات هیجانی تفاوت معناداري وجود نداشت که این نتایج با نتایج بشـارت  

 اینکـه بـا توجـه بـه    . اسـت همسو ) 1386(، شکري، کدیور و دانشور پور )1383(شریفی 

دار هستند بالطبع در محـیط کـار    خانه و تربیت فرزندان را عهده ةزنان مسئولیت ادار اساساً

  .ندهستپذیرتر از مردان  نیز مسئولیت

ـ   ۀیافت ن گـروه زنـان و مـردان از نظـر     یدیگر این پژوهش حکایت از این دارد کـه ب

ن صورت که یدب ؛وجود دارد يو ابعاد آن تفاوت معنادار یت شغلین نمرات رضایانگیم

ـ    یانگیـ شتر از مینان بن نمرات زیانگیم ن زنـان در ابعـاد   ین نمـرات مـردان بـود و همچن

ت از همکـاران و  ی، رضـا يو مـاد  يمعنـو  يهـا پـاداش ت از یت از حقوق، رضـا یرضا

ـ ا. بودنـد  يشـتر ینمرات ب يسه با مردان دارایت کار در مقایت از ماهیرضا ج بـا  ین نتـا ی

، یحمزه خان ينقل از مراد ، به1376، ي، فرامرز1375، یشاه سن(قات یتحق یج برخینتا

وس و یکافتســ) 1380، یــی، بــه نقــل از مال1376ان زاده، یــری، ام1375پارســا، (، )1381

نظـر بـه   . اسـت همسـو  ) 1379(ییایـ و کبر یسی، رئ)1380(یی، مال)2007(س یزمپتاک

مـواره در ایـن مـورد    و ه اسـت مسئولیت مالی هر خانواده به عهده مـردان   اصوالً اینکه

ي مربوطـه نسـبت بـه زنـان کمتـر      هـا پاداشاز حقوق و شان رضایتمندي ند،دغدغه دار

تري بـا همکـاران خـود نسـبت بـه مـردان برقـرار         همچنین زنان روابط صمیمانه. است

بـر  . شـود  و همین موضوع باعث رضایتمندي بیشتر زنان نسبت بـه مـردان مـی    کنندمی

فرهنـگ کشـورمان، عوامـل     ران دریـ دب یت شغلیمحققان آینده است که در مطالعه رضا
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ی لیو اقتصادي، مدرك تحص یت تأهل، طبقه اجتماعیچون سن، وضع يگرید گذارتأثیر

هـاي  همچنین تکرار این پـژوهش در گـروه  . قرار دهند یس را مورد بررسیسابقه تدرو 

) مـدارس  مـدیران  دوره ابتدایی، راهنمایی و معلمان(دیگر شاغل در آموزش و پرورش 

گـذار بـر رضـایت شـغلی مدرسـان و کارکنـان       تأثیراخت بیشـتر عوامـل   واند به شنتمی

.آموزشی سازمان آموزش و پرورش کمک کند

راز را شـامل  یچهارگانـه شـهر شـ    ینـواح  يهارستانیران دبیپژوهش حاضر، فقط دب

  . دشومیبه دیگر نقاط ج ینتا یدهمیتعم ةن مسئله باعث کاهش حوزیشد و امی
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