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 تاثیر ابعاد بهزیستی ذهنی بر طرد شدگی از محیط کار

 

 2. علی لاهوتی1محمد صادق حسن زاده پسیخانی
 

 20/8/99تاریخ پذیرش: 17/12/98تاریخ بازنگري : 24/11/97تاریخ دریافت:
 

 چکیده
وي براي نیرپدیده طرد شدگی از محیط کار، یک تجربه ناخوشایند و آزاردهنده 

با توجه به تبعات منفی طردشــدگی از محیط کار توجه به . گرددانسـانی محســوب می
از قبیل بهزیســتی ذهنی و هوش عاطفی بســیار ر و تعدیل کننده این پدیده ثّؤعوامل م

رد بر ط یذهن یســتیابعاد بهز ریتاثمهم اســت. هدف از انجام پژوهش حاضــر، بررســی 
ژوهش باشد.  پی میهوش عاطف گرلینقش تعد گرفتنبا در نظر کار طیاز مح یشدگ

پیمایشـــی  –از حیث هدف کاربردي و به لحاظ نحوه جمع آوري داده ها، توصـــیفی 
ه هســتند ک لانیاســتان گ یســتیکارکنان ســازمان بهزباشــد. جامعه آماري پژوهش می

ا باي تک مرحله اي و نفربوده و به روش نمونه گیري تصـادفی خوشه 588تعدادشـان 
ـــتفاده از فرمول کوکران،  نفر از جامعه آماري پژوهش به عنوان نمونه آماري  220اس

ــتاندارد می ــنامه اس ــش ــد. بتحت مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرس اش
برآورد گردید که نشانگر پایایی  7/0پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ بالاتر از 

رسـشنامه به روش روایی محتوا و کسب نظر استاد راهنما و روایی پ  .باشـدمطلوب می
روایی همگرا محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی، 

ها از روش مدلســازي و در بخش آمار اســتنباطی و  آزمون فرضــیه SPSSاز نرم افزار 
هاي پژوهش نشان تهاستفاده شد. یاف Smart PLSمعادلات سـاختاري توسـط  نرم افزار

ـــدگی از محیط کار در  ـــتی ذهنی و طردش داد کـه هوش عاطفی در تأثیر ابعاد بهزیس
ــتان گیلان نقش تعدیل ــتی اس ــازمان بهزیس ــت که با ارتقاء س گر دارد. این بدان معناس
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 ند.کبهزیستی ذهنی و هوش عاطفی میزان طردشدگی از محیط کار کاهش پیدا می
 

بهزیستی ذهنی، هوش عاطفی، طردشدگی از محیط کار، سازمان  واژه هاي کلیدي:
 بهزیستی استان گیلان

 
 مقدمه

درحال تبدیل  1میزان قابل توجهی از تحقیقات نشان می دهد که طرد شدگی از محیط کار
طردشدگی از محیط کار اشاره دارد ). 2018یانگ و همکاران، شدن به یک پدیده فراگیر است(

یده شود و توسط دیگران دکندکارش در سازمان نادیده گرفته میاحساس میبه میزانی که فرد 
) عنوان نمودند که پدیده طرد شدگی از محیط کار، یک تجربه 2004(2شود. اسمیت و ویلیامزنمی

گردد، به طوري که تبعات منفی چنین ناخوشایند و آزاردهنده براي نیروي انسانی محسوب می
از سایر رفتارهاي مضر در محیط کار از قبیل: تجاوز و آزار و اذیت اي بسی سنگین تر  تجربه

)، چندین رفتار فیزیکی را نمادي براي 2007(4). تائو و همکاران3: 2017، 3میباشد(ژانگ وشی
طردشدگی از محیط کار در نظر گرفت که عبارتند از: اجتناب از گفتگو یا تماس چشمی، به 

دیران، در دسترس نداشتن اطلاعات مورد نیاز، خیانت، سردي پاسخ گرفتن از همکاران و م
خشونت و.. محققان بسیاري اشاره داشتند که در برخی موارد، طرد شدگی از محیط کار منجر به 
استعفاء و ترك خدمت گشته است. به طور معمول به دنبال کاهش منابع شخصی، فرد در سازمان 

 ).25: 2014، 5تجربه خواهد نمود(هاكخستگی عاطفی، استرس شغلی و کاهش عملکرد را 
با توجه به تأثیرات منفی طردشدگی از محیط کار، درك چگونگی مقابله با این معضل و  

ها روي باشد. تحقیقات اخیر در سازمانهاي موثر براي رفع این پدیده با اهمیت میشناسایی استراتژي
 ).2018(یانگ و همکاران، اندکرده رفتارهاي سازمانی مثبت نظیر پدیده بهزیستی ذهنی تمرکز

ر د کهخود باشد یفرد از روند و جهت زندگ یابینشان دهنده ارز تواندیم 6یذهن یستیبهز

1 . ostracism 
2 . Smith & Wiliamz 
3 . Zhang & Shi 
4 . Thau & et al 
5 . Haq 
6 . Subjective Well-Being 
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 یستیبهز). 2002وهمکاران، نراید(باشدیم یزندگ يتمندیو نگرش فرد از رضا دگاهید رندهیبرگ
در  يخودکارآمد شیو افزا یاز زندگ تیباعث رضا يفکر ي وهیعلت ارتباط با ش به یذهن
تواند یم یدر زندگ تیبه موفق دیو ام نانهیخوشب يریگتجه ن،یبنابرا. شودیم یزندگ ریمس

 زشیود انگو بهب شیامر موجب افزا نیعاطفه مثبت باشد که ا وی ذهن یستیحاصل کارکرد بهز
 ).2015(وو، شودیم یدر زندگ تیو موفق یخوشبخت و احساس شتریتلاش ب يبرا

) اذعان داشته اند که بهزیستی ذهنی یک متغیر مهم در مقابله با 2007(1لوتانز و یوسف 
) بهزیستی ذهنی را 2015ر(ایند ).4: 2017پدیده طردشدگی از محیط کار است(ژانگ و شی، 

اي هکند و معتقد است میزانی که افراد ارزیابیشان تعریف مییک ارزیابی فردي از زندگی
هاي عاطفی نسبت به مطلوب بودن زندگی و تمایل به کارکردن از خود نشان واکنشمتفکرانه و 

دهند، بازگو کننده بهزیستی ذهنیشان است. بهزیستی ذهنی یک مفهوم شناختی و عاطفی می
) در سه بعد رضایت از زندگی، احساسات مثبت و 2015است که براساس نظر دنیر و همکاران(

 ). 44: 2015ت(دنیر، احساسات منفی تعریف شده اس
تحقیقات انجام گرفته در خصوص میزان ارتباط بین رضایت از زندگی و ارتباط منفی آن با 
استرس، اضطراب، خشم، نگرانی، تنهایی و علائم و اختلالات روانی وجود دارد(ژانگ وشی، 

 ). در حقیقت افراد با سطح پایین رضایت از زندگی، در معرض مسائل و مشکلات6: 2017
اجتماعی و روانشناختی بیشتري نسبت به سایرین قرار دارند. همچنین احساسات مثبت و منفی دو 

. احساسات مثبت اشاره دارد )2018(اسچات و همکاران، مولفه دیگر از ابعاد بهزیستی ذهنی هستند
ی اشاره فبه میزانی که یک فرد مشتاق، با انگیزه و فعال است اشاره دارد و به دنبال آن احساسات من

محسوب  گی مثبتژدارد به احساسات و عواطف ناخوشایند. به طور مثال، برونگرایی که یک وی
 ). 46: 2015شود در رابطه منفی و معناداري با طردشدگی از محیط کار قرار دارد(دنیر، می

از سوي دیگر تجربیات تحقیقات گذشته ثابت نموده است که احساسات منفی رابطه مثبتی 
شدگی از محیط کار دارند. احساسات منفی انواع مختلفی از رفتارهاي ناخوشایند از قبیل: با طرد

 تواند علت طردشدگی از محیطشود که میعصبانیت، خشم، انزجار، گوشه گیري را شامل می
) ادعا کرد که بهزیستی ذهنی  کارکنان 1986(2.  باندورا)2018(آرچر، کار را توجیه نماید

1 . Lotanz & Yousef 
2. Bandora  
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ز قبیل: غم، استرس ، خستگی عاطفی و تنش شغلی  را کاهش میدهد. تاي و تجربیات منفی ا
) ثابت کردند که کارکنانی که سطح بالایی از بهزیستی ذهنی را دارا هستند، 2015(1همکاران

دوتان، (در محیط کار و حرفه خود بهتر عمل میکنند. شادترند و احساس رضایت بیشتري دارند
)، در پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند که کارکنان با سطح 2006(2هیتلان و همکاران  .)2017

پایین بهزیستی ذهنی، در محل کار ناکارآمد هستند. زیرا افراد در محیط کار نیازمند تعاملات 
شان تحقیقات قبلی در زمینه مسائل اجتماعی و روانشناختی نبین فردي و کارکردن بایکدیگرند. 

ي وجود دارند که بر بهزیستی ذهنی تأثیرگذارند و نتایج آن اشدهدهد که عوامل شناختهمی
تواند در میزان طردشدگی از محیط کار تأثیرگذار باشد و منجربه افزایش یا کاهش می

 ).2018یاماگوچی و ارا، طردشدگی از محیط کار گردد (
تواند موجب تعدیل رابطه بین بهزیستی ذهنی و طردشدگی از یکی از این عوامل که می

زیر مجموعه اي از هوش اجتماعی است  عاطفیهوش  است. 3عاطفیمحیط کار گردد، هوش 
که اشاره دارد به توان کنترل و مدیریت احساسات و عواطف خود و تشخیص و تفکیک 

) نشان 2007و همکاران ( فریس). 2017سینگه، احساسات به منظور هدایت تفکر و اقدامات(
هوش  گردد و بالابودنبالا باعث افزایش اثربخشی و کنترل فردي می عاطفیدادند که هوش 

 اطفیعدر ارتباطات فردي یک مزیت به شمار میآید و افرادي که سطح بالایی از هوش  عاطفی
نفی بر میزان م را دارا هستند قادر به بهبود تأثیر رضایت از زندگی، احساسات مثبت و احساسات

بالا  فیعاطاین بدان علت است که کارکنان با دارابودن هوش طردشدگی از محیط کار هستند. 
در ادراکاتشان از وضعیت طردشدگی از محیط کار، طیف وسیعی از علائم این پدیده را مورد 

ربه جبررسی قرار میدهند و این توانمندي را دارا هستند که تشخیص دهند چرا این احساسات ت
 ).8: 2017تواند وضعیت عاطفی مناسب را تعیین نماید(ژانگ وشی، شود و آنگاه میمی

در حال حاضر و باتوجه به این که نیروي انسانی فعال در هر سازمانی یک مزیت رقابتی به 
تواند سازمان را نسبت به رقبایش متمایز سازد، توجه به مبحث روانشناسی رود که میشمار می
در حقیقت نوعی سرمایه گذاري ساختاري محسوب میگردد که نتایج آن منجر به سازمانی 

داشتن کارکنانی توانمند، آگاه و فعال خواهد بود. توجه به ویژگی هاي روانی کارکنان موجب 

1 . Tay & et al 
2 . Hitlan & et al 
3 . Emotional Intelligence 
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ردد. گبهبود مولفه هاي کیفی زندگی شان و افزایش سطح رضایتمندي از زندگی کارکنان می
نقش احساسات و عواطف در بروز رفتارهاي فردي بسیار تعیین کننده  با توجه به این که امروزه

ه اي که به نظر کند به گونباشد، لذا مسأله بهزیستی ذهنی در کارکنان اهمیت بیشتري پیدا میمی
بعات گردد.  با توجه به ترسد کمبود این عنصر منجر به احساس طردشدگی در محیط کار میمی

ر که میتواند در طیف وسیعی از حالات از قبیل سردبرخوردکردن، منفی طردشدگی از محیط کا
ل ر و تعدیثّؤرمزي صحبت کردن و عدم ارائه اطلاعات لازم نمود پیدا کند، توجه به عوامل م

کننده این پدیده بسیار مهم است. در واقع، توانمندي ذهنی کارکنان در ارزیابی نسبت به حقایق 
رخ داده، عنصریست که باید مد نظر قرار گیرد که از این  محیط کاري و عارضه یابی مسائل

وق، شود. با امعان به توضیحات فتعبیر می عاطفیواژه در ادبیات روانشناسی سازمانی به هوش 
دگی بهزیستی ذهنی بر طردشابعاد پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا 

ان ر بین کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلاز محیط کار با نقش تعدیلگري هوش عاطفی د
 تاثیر دارد ؟

 
 مروري بر ادبیات پژوهش

 بهزیستی ذهنی
د از اي است که شامل رضایت معمولی فرهزیستی مفهوم کلیدي و اصلی تفکر گستردهب 

ي آن یک قضاوت باشد. اولین مؤلفهزندگی، احساسات مثبت و فقدان احساس منفی می
گذرد، مؤلفه بعدي شادکامی فرد در این است که زندگی فرد چه طور میي شناختی درباره

 .)2003و همکاران،  سطوح تجارب شخصی است (داینر
علی رغم پیشرفتی که در حیطه سلامت و بهزیستی وجود دارد، هنوز تعریف یکسانی از 

ي در نظرسلامت روان شناختی و بهزیستی روانی اائه نشده است و در واقع هیچگونه اتفاق 
خصوص وجود ندارد. به عنوان مثال در حالی که بعضی از اندیشمندان ، بهزیستی را معادل این

ایی هشادي و تعادل عاطفی می دانند نظریه پردازان دیگر این سازه را متشکل از ابعاد و مولفه
). بعضی 1386پندارند(سیف،نیرومندي روانی و شادي می خاص مثل معناداربودن زندگی،

یگرموارد مشمول احساس بهزیستی را رضایت کلی از زندگی، احساس انسجام و پیوستگی د
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 .)2011، 1ریگو و همکاراندر زندگی و تعادل عاطفی بر شمرده اند(
بهزیستی روانی بیانگر آن است که افراد چه احساسی از خودشان دارند و شامل پاسخ هاي 

تی شود. بهزیسدرباره کیفیت زندگی میهیجانی افراد، رضایت مندي از زندگی و قضاوت 
 اعثب و  روانی ساختار مهمی است که در سطح پایین منجر به افسردگی و انزواي اجتماعی

 جسمی و روانی سلامت کاهش به و بوده احساس و نفس به اعنماد و رضایت احساس فقدان
 .)2001، کینگ(شودمی منجر

 

 هوش عاطفی
مفهوم هوش عاطفی، تعریف هاي مختلفی از آن ارائه نظران در طی تاریخ تکوین صاحب

هاي خود و )، هوش عاطفی را توانایی فرد براي کنترل هیجان1990یر و سالووي(نموده اند. می
ها و استفاده از اطلاعات هیجانی براي راهنمایی مثبت و منفی هیجان دیگران، تمایز میان اثرهاي

 ).1395رده اند(سیفی زاده و همکاران، فرایند تفکر و اقدام هاي خود تعریف ک
غیر  هايشایستگی ها واي از مهارت ها، توانایی)، هوش عاطفی را آرایه1997( 2مارتینز 

 تأثیر محیطی فشارهاي و تقاضاها با مقابله فرد براي توانایی بر که است نموده تعریف شناختی

 صحیح شامل؛ ارزشیابی که است عاطفی اطلاعات پردازش نوعی عاطفی است. هوش  گذار

 به که نحوي به است احساس ها تنظیم سازگارانه و مناسب بیان و دیگران و خود احساس هاي

 و دیگران خود احساس هاي مدیریت بر عاطفی هوش واقع زندگی منجر شود. در جریان بهبود

)، هوش هیجانی مشتمل بر توانایی پیگیري و با انگیزه 1997( 3دارد. طبق نظر مک گاروي تأکید
بودن، توانایی کنترل هیجان ها، توانایی کنترل نکته ها، توانایی همدلی و عطوفت کردن است. 

ان هاي خود و دیگراز نظر گلمن، ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساس عاطفیتعریف هوش 
 ).1393باشد(حیدري و همکاران، در روابط با دیگران می براي برانگیختن خود و استفاده از آنها

ها و احساس هاي خود )، هوش عاطفی، توانایی نظارت بر هیجان1998( 4به اعتقاد ایزینگر 
هاي خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی و دیگران، توانایی تشخیص و تفکیک احساس

دارد که هوش است. بعدها وي اظهار می در جهت هدایت تفکر و ارتباط هاي خود و دیگران

1 . Rego & et al 
2. Martinz  
3 . Macc Garvy 
4 . Eisenberger 
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هیجانی، هوش به کارگیري هیجان و احساس در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با 
ها، مشتریان، چگونگی  استفاده از زمان و انجام دادن کار براي ارتقاء نتایج همکارها، سرپرست

 ).2016، 1باشد(آلوارز و همکارانمی
 

 رطردشدگی از محیط کا
 اهافراد و گروه لهیواقع شدن به وس یتوجهیگرفته شدن و مورد ب دهیمحروم شدن، ناد

 یکار است که به آن طردشدگ طیمختلف از جمله مح یاجتماع يهانهیمشترك در زم ياتجربه
 ).2011، 2(ویلیامزباشد در همه جا وجود داشته تواندیم شدنگرفتهدهیطردشدن و نادیند. گویم

ي اتواند از سوي همکاران، مدیران یا به دلیل استفاده از زبان محاورهاحساسی در فرد میچنین 
اي که شخص به عنوان درجه ادراك طردشدگی. که شخص قادر به فهم آن نیست، ایجاد گردد

مولدن  و (شوداست تعریف میکند توسط دیگران در محیط کار نادیده گرفته شدهاحساس می
به عبارت دیگر احساس طردشدگی نوعی بی اعتنایی به اشخاص به صورت  ).2009، 3همکاران

. تمحلی نیز مصداق طردشدگی اسعدم تعامل چشمی یا کلامی است. برخورد سرد اطرافیان یا بی
در  یدشدگطر که دهدینشان م یاجتماع یشناختو روان یرفتارشناس ،یمتون انسان شناس یبررس

 یتصنع جوامعو يبدو لیدارد؛ ازجمله: کودکان و بزرگسالان؛ در قبا ها وجوداز گروه ياریبس
 کی عنوان به ها وملت ها، نهادها و سازمان انیدر م خیاز توب یروش رسم کیمدرن؛ به عنوان 

 ).2010، 4(باستین و هاسلامرهیو غ يباز يهانیدر زم يضرور یررسمیواکنش غ
 

 )1393(منبع: توکلی و همکاران، مشابه میو مفاه یطردشدگ فیتعر ). 1(جدول
 نویسنده و سال مفهوم تعریف

 )2009آندرسون( گریز سازمانی ستبوده ا یعضو گروه یکه زمان يفرد کیستماتیس حذف
تباط ار يبرقرار ایکه تنها باشد و  یتیفرد در موقع قراردادن

 .ممنوع باشد شیبرای اجتماع
 تیمحروم

 یاجتماع
بلکهارت و 

 )2009همکاران(
 یزبان از افراد به يشتریتعداد ب ایاست که در آن دو  یتیموقع

 .تندسیقادر به درك آن ن رامونیکه افراد پ کنندیم صحبت
طردشدگی 

 زبانی
دوتان و 

 )2009همکاران(

1. Alvarez & et al  
2 . Wiliamz 
3 . Molden & et al 
4 . Bastin & Haslam 
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ه دنبال ب يکه فرد یدرحال یارتباط اجتماع ياجتناب از برقرار
 يگریهر چند کوتاه مدت با فرد د یوستگیپ ای رابطه جادیا

 .باشد
 عدم پذیرش

بلکهارت و 
 )2009همکاران(

 ایرفته شده گ دهیناد گرانیتوسط د نکهیاحساس فرد نسبت به ا
 .قرار شده است یپوش چشممورد

 طردشدگی
فریس و 

 )2008همکاران(
 ایواقع شدن فرد  یمورد چشم پوش ایشدن، ردشدن و  محروم
 يد برافر ییکه توانا گرید یگروه ایفرد  لهیوس به یگروه

 .بردیم نیرا از ب يفرد نیب مثبت تداوم رابطه ای جادیا

 
 طردشدگی

 
هیتلان و 

 )2006همکاران(
ت که اس یسازمان فیاز رفتار تضع ینوع مشخص یطردشدگ

ی) کلام نیمانند توه(میبه شکل اقدامات مستق فرد. ممکن است
 به اطلاعات یمانند عدم امکان دسترس بازدارنده يرفتارها ای

 د)مهم( با آن مواجه شو

 
 طردشدگی

 
دوفی و 

 )2002همکاران(
 

 يم سازمحرو ایگرفتن  دهیناد يهاتیفعال ای تیهر گونه فعال
 .گرید یگروه ایفرد  لهیبه وس یگروه ایفرد 

 )2001ویلیامز( طردشدگی

 
 ابعاد بهزیستی ذهنی و طردشدگی از محیط کار

بهزیستی ذهنی  کارکنان تجربیات منفی از قبیل: غم، استرس، ) ادعا کرد که 1986باندورا(
) ثابت 2015. تاي و همکاران()2008، 1(چودهدشغلی  را کاهش می خستگی عاطفی و تنش

کردند که کارکنانی که سطح بالایی از بهزیستی ذهنی را دارا هستند، در محیط کار و حرفه 
)، 2006هیتلان و همکاران ( بیشتري دارند. کنند. شادترند و احساس رضایتخود بهتر عمل می

در پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند که کارکنان با سطح پایین بهزیستی ذهنی، در محل کار 
ناکارآمد هستند. زیرا افراد در محیط کار نیازمند تعاملات بین فردي و کارکردن بایکدیگرند. 

ده اي ش دهد که عوامل شناختهنشان میتحقیقات قبلی در زمینه مسائل اجتماعی و روانشناختی 
ز محیط تواند در میزان طردشدگی اوجود دارند که بر بهزیستی ذهنی تأثیرگذارند و نتایج آن می

کار تأثیرگذار باشد و منجربه افزایش یا کاهش طردشدگی از محیط کار گردد (فریس و 
 ). 56: 2008همکاران، 

ه بهزیستی ذهنی یک متغیر مهم در مقابله با پدیده ) اذعان داشته اند ک2007لوتانز و یوسف(
با توجه به توضیحات فوق، فرضیه اول  ).4: 2017طردشدگی از محیط کار است(ژانگ و شی، 

1. Chow  
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 شود:پژوهش حاضر بدین صورت بیان می
 

ضایت از زندگی بر طرد شدگی از محیط کار در کارکنان بهزیستی فرضیه اوّل: ر
 استان گیلان تاثیر دارد.

 ابعاد بهزیستی ذهنی و هوش عاطفی
) معتقدند که افرادي که  هوش عاطفی بالایی دارند قادرند تا میزان 2017ژانگ و شی(

رضایتشان از زندگی و احساساتشان را به طرز مطلوبی در جهت درك از طردشدگی در سازمان 
ه در اساتی را کسازد تا طیف وسیعی از احستوجیه نمایند.  هوش عاطفی کارکنان را قادر می

ها و اطلاعاتی که در دست دارند، مورد ارزیابی قرار دهند. کنند با قابلیتمحل کار تجربه می
سازد تا چرایی و علت پدیده طرد سازمانی را بررسی نماید و هوش عاطفی، کارمند را قادر می

. در خیراین که تشخیص دهد که آیا چنین رفتاري در شرایط خاص قابل پذیرش است یا 
حقیقت کارکنانی که توان و قابلیت بالایی در مدیریت هیجانات خود دارند، بهتر قادرند تا 

 ).2003، 1هاي احساسی را در محیط کار تبیین نمایند(دیویدعکس العمل
) در پی انجام یک فراتحلیل دریافتند که بین بهزیستی ذهنی و 2016آلوارز و همکاران(

 معناداري وجود دارد. هوش عاطفی ارتباط مثبت و
) در پژوهشی که به بررسی نقش میانجی هوش عاطفی در رابطه 2011(2اسچات و مالوف

بین ذهنیت کارکنان و بهزیستی ذهنی انجام دادند، دریافتند که ذهنیت قوي در افراد منجر به 
سات اهوش عاطفی بالاتر و به دنبال آن رضایت از زندگی بیشتر، احساسات مثبت بیشتر و احس

گردد. با توجه به توضیحات فوق، فرضیه دوم پژوهش حاضر بدین صورت بیان منفی کمتر می
 شود:می

 
هزیستی عاطفی بر طرد شدگی از محیط کار در کارکنان بهزیستی بفرضیه دوم: 

 استان گیلان تاثیر دارد.
 هوش عاطفی و طردشدگی از محیط کار

) نشان دادند که هوش هیجانی بالا باعث افزایش اثربخشی و کنترل 2007فریس و همکاران (

1. David  
2. Schutte & Malouf  
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فردي میگردد و بالابودن هوش هیجانی در ارتباطات فردي یک مزیت به شمار میآید و افرادي 
که سطح بالایی از هوش هیجانی را دارا هستند قادر به بهبود تأثیر رضایت از زندگی، احساسات 

ه این بدان علت است کحساسات منفی بر میزان طردشدگی از محیط کار هستند. مثبت و ا
کارکنان با دارابودن هوش هیجانی بالا در ادراکاتشان از وضعیت طردشدگی از محیط کار، 

دهند و این توانمندي را دارا هستند که طیف وسیعی از علائم این پدیده را مورد بررسی قرار می
تواند وضعیت عاطفی مناسب را شود و آنگاه میحساسات تجربه میتشخیص دهند چرا این ا
 ).8: 2017تعیین نماید(ژانگ وشی، 

) در پژوهشی تأثیر هوش عاطفی را بر نادیده گرفتن طرد شدگی 2013(1نوزاکی و کولاسو
در سازمان مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که افرادي که قادر به کنترل هیجانات خود که 

باشد، هستند، قدرت بیشتري در نادیده گرفتن طردشدگی از مولفه هاي هوش هیجانی مییکی 
با توجه به توضیحات فوق، فرضیه سوم  پژوهش حاضر بدین صورت بیان  در سازمان دارند.

 شود:می
 

طرد شدگی از محیط کار در کارکنان بهزیستی استان  بروش عاطفی فرضیه سوم: ه
 گیلان تاثیر دارد.

تعدیلگري هوش عاطفی در رابطه بین ابعاد بهزیستی ذهنی و طردشدگی از محیط 
 کار

افراد  یتوجه یو ب گرفتندهیناد کردن،محروم)، طردشدگی در محیط کار را 1997(2امزیلیو
 مردنش تیاهم ی. بداندیکار م طیمح جمله مختلف از یاجتماع يهانهیدر زم يها به فردو گروه

ند که ااست. پژوهشها نشان داده ينگر یسطحی در محل کار، نوع ژهیو به ،یتجربه طردشدگ
آن  یاجتماع يهابیآس یشود و حت دردناك تجربه ینوع جادیمنجر به ا تواندیم یطردشدگ
نشان  یسازمان يهاتجربه). 1393(توکلی و همکاران، شده است هیتشب یجسمان يبه دردها

 انیخصوص در ممنسجم، به يهاگروه ای کارکنان گران،ید يطردشدن از سو دهیکه پد دهدیم
زمان در کارکنان سا يکار يو سوء رفتارها ندیناخوشا احساسات جادیافراد تازه وارد، منجر به ا

رود که پدیده طردشدگی از محیط کار منجر به تعدیل رابطه بین ابعاد . لذا انتظار میشودیم

1 . Nozaki &Kolaso 
2 . Wiliamz 

                                                           



زاده پسیخانی و همکارانسنح  95 
 

) نیز به 2017ن موضوع در پژوهش ژانگ و شی(بهزیستی ذهنی و هوش عاطفی گردد که ای
با توجه به توضیحات فوق، فرضیه چهارم و پنجم  پژوهش حاضر بدین اثبات رسیده است. 

 شود:صورت بیان می
 

وش عاطفی در تاثیر رضایت از زندگی بر طرد شدگی از محیط کار هفرضیه چهارم: 
 در کارکنان بهزیستی استان گیلان نقش تعدیلگر دارد.

هوش عاطفی در تاثیر بهزیستی عاطفی بر طرد شدگی از محیط کار فرضیه پنجم: 
 در کارکنان بهزیستی استان گیلان نقش تعدیلگر دارد.

 مدل نظري پژوهش
 شد ییپژوهش شناسا يشنهادیپ یپژوهش مدل مفهوم اتیادب يپس از مطالعه و جمع بند

اشد. بدر این مدل بهزیستی ذهنی، متغیر مستقل پژوهش می قابل مشاهده است.  )1(که در شکل
 گر و طردشدگی از محیط کار، متغیر وابسته پژوهش است.هوش عاطفی متغیر تعدیل 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ). مدل نظري تحقیق1شکل(

 
 شناسی تحقیقروش

 –ها،  توصیفی کاربردي وروش آن بر اساس نحوه گردآوري دادهپژوهش از حیث هدف 
 با که باشدمی گیلان استان بهزیستی سازمان کارکنان پژوهش آماري باشد. جامعهپیمایشی می

 آماري جامعه محج  پژوهش، بخش و گیلان استان بهزیستی سازمان سرپرستی به مستقیم مراجعه

 بھزیستی ذھنی
 

 

طردشدگی از 
 محیط کار

عاطفیھوش   
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 گیري نمونه پژوهش، این در استفاده مورد گیرينمونه روش .شد گزارش نفر 588 پژوهش
نفر برآورد  220بوده  و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه  ايمرحله تک ايخوشه

ستی باشد که براي سنجش متغیر بهزیگردید. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه استاندارد می
)، متغیر 1985) و داینر و همکاران(1988همکاران(ذهنی از پرسشنامه استاندارد واتسون و 

) و براي سنجش متغیر 2008طردشدگی از محیط کار از پرسشنامه استاندارد فریس و همکاران(
است. پایایی سوالات ) استفاده شده2002هوش عاطفی از پرسشنامه استاندارد ونگ و لو(

یی پرسشنامه به روش روایی محتوا و باشد و روامی 7/0پرسشنامه نیز بالاتر از مقدار مطلوب 
روایی همگرا تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی رابطه علی و معلولی بین 
متغیرهاي پژوهش از روش مدلسازي معادلات ساختاري و با بکارگیري الگوریتم حداقل 

ربوط به پرسشنامه اقدام شده است. در ادامه اطلاعات م Smart PLSافزارمربعات جزیی توسط نرم 
 ارائه شده است:

 
 ). ایعاد و سوالات پرسشنامه1جدول(

 منبع تعداد سؤالات ابعاد متغیرهاي پژوهش

 )2008فریس  وهمکاران( 13 طردشدگی از محیط کار

 بهزیستی ذهنی
 )1988واتسون و همکاران( 15 بهزیستی عاطفی

 )1985داینر و همکاران( 5 رضایت از زندگی

 هوش عاطفی

 خودآگاهی
 

28 
 

 )2002ونگ و لو(
 خود مدیریتی

 آگاهی اجتماعی
 مدیریت رابطه

 
 هاي پژوهشیافته

با رویکرد روش  )SEMها از روش مدلسازي معادلات ساختاري(در قسمت تحلیل داده
براي بررسی مدل مفهومی پـژوهش،  Smart PLS افزار و با استفاده از نرم مربعات جزئی حداقل 

ین هایی است که در آنها روابط بگرفته شد. این روش بهترین ابزار براي تحلیل پژوهش بهـره
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ها غیرنرمال است. درضمن، براي سنجیدن پیچیده، حجم نمونه اندك و توزیع داده متغیرهـا
رویکرد حداقل مربعات جزئی روشی بسـیار مناسـب اسـت(داوري و رضـازاده،  روابـط علـی،

 شود.ها بررسی میهاي حاصل از تحلیل دادهیافته ادامـه،در  ). 1392
) ، مدل پژوهش در حالت استاندارد و در حالت معناداري 5) و (4) و (3) و (2(در شکل 

 ارائه داده شده است:

 
 )1). آزمون مدل تحقیق در حالت استاندارد(2شکل(

 

گذاشته شده است که میزان )،  مدل تحقیق در حالت استاندارد به نمایش 2براساس شکل(
 باشد.ضرایب تأثیر متغیرها بر یکدیگر مشهود می
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 )1). آزمون مدل تحقیق در حالت معناداري(3شکل(

 

+ و 96/1)، بار عاملی تمامی مسیرها خارج از بازه (3براساس نتایج کسب شده در شکل(
مورد تأیید قرار  % 95توان گفت که تمامی فرضیات در سطح اطمینان ) قرار دارد و می- 96/1

 گرفتند.

 
 )2). آزمون مدل تحقیق در حالت استاندارد(3شکل(
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)،  مدل تحقیق در حالت استاندارد به نمایش گذاشته شده است که میزان 3براساس شکل(
 باشد.ضرایب تأثیر متغیرها بر یکدیگر مشهود می

 
 )2). آزمون مدل تحقیق در حالت معناداري(4شکل(

 
+ و 96/1)، بار عاملی تمامی مسیرها خارج از بازه (4نتایج کسب شده در شکل(براساس 

مورد تأیید قرار  % 95توان گفت که تمامی فرضیات در سطح اطمینان ) قرار دارد و می- 96/1
 گرفتند.

 
 ارزیابی مدل اندازه گیري

واگرا گیري از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی براي سنجش برازش مدل اندازه
پایایی شاخص براي سنجش پایایی درونی، شامل سه معیـار آلفـاي کرونبـاخ،  استفاده شد.

 است. ضرایب بارهاي عاملی و پایـایی مرکـب



99 زمستان، 98م، شماره نهویریت(بهبود و تحول)، سال بیستمطالعات مد 100  
 

 آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا
آلفاي کرونباخ شاخصی است که برآوردي را براي پایایی براساس همبستگی درونی معرف 

معیار  منظـور محاسـبۀ پایـایی،به. است 7/0دهد و مقدار مناسب براي آن بزرگتر از می هـا ارائـه
 هایی را نسـبت بـه روش سـنتی محاسـبۀ آن توسـط آلفـايدیگري نیز وجود دارد که برتري

 شود. برتري پایایی ترکیبی نسبت به آلفا در) گفته میCRکرونباخ دارد و به آن پایایی ترکیبی (
ایشـان بـا هصورت مطلق، بلکه با توجه بـه همبسـتگی سـازهها نه بهاست که پایایی سازه ایـن

ـت هاي با بـار عـاملی بیشـتر، اهمیشود. همچنین براي محاسبۀ آن، شاخصمحاسبه می یکـدیگر
 دارند. زیـادتري

ایایی پ شوند. برايدرنتیجه براي سنجش بهتر پایایی، هر دوي این معیارها استفاده می 
مناسب ذکر شده اسـت. روایـی همگـرا معیـار دیگـري اسـت کـه بـراي  7/0میزان بالاي  مرکـب
کار برده مـیشـود. فورنـل گیري در روش مدلسازي معادلات ساختاري بههاي اندازهمدل بـرازش

ـار اعتبعنوان معیاري براي  شده را به استفاده از متوسط واریانس استخراج)، 1981(و لارکـر
بـالاتر از  ،شـودنمایش داده مـی AVEبودن  کرده اند. معیاري که براي مطلوب همگـرا پیشـنهاد

 ).  1392رضازاده،  اسـت (داوري و 5/0
-همانگونه،  2شـده در جـدول توجه به مقادیر آلفاي کرونبـاخ و پایـایی مرکـب گـزارش با

الاي ب مقدار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبـی شود تمام متغیرهاي پنهان دارايکه مشاهده می
 دهـد. همچنـین، مقـدار متوسـط واریـانسهستند که پایایی مناسب مدل را نشان می 7/0

-مدل اسـت؛ بنـابراین، روایـی همگـراي 5/0متغیرهـاي مکنـون بـالاتر از  ه براي  شد استخراج
دومین معیاري است که به منظور برازش روایی همگرا،  ند.هست گیري نیز مطلوبهاي اندازه

گیرد و میزان همبستگی هر سازه با ابعادش را نشان مدل اندازه گیري مورد استفاده قرار می
)، میانگین استخراج شده براي کلیه متغیرها و ابعادشان از مقدار مرزي 2دهد، براساس جدول(می

 دهد.یبیشتر بوده که آن نیز میزان روایی مدل را نشان م 5/0
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 ). توصیف متغیرهاي پژوهش2جدول(

 
 
 
 
 
 
 

 
 ارزیابی مدل ساختاري

گیري، مدل ساختاري از طریق روابـط بـین پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه 
)، t-Value( متغیرهـاي مکنون، ارزیابی شد. در پژوهش حاضر از سه معیار ضریب معناداري

 ) استفاده شده است.2Q( و ضریب قدرت پیشبینی)  2R(تعیـینضریب 
 

  ( values-t) ضرایب معناداري
اولین معیار برازش مدل ساختاري، ضرایب معناداري است. این ضرایب بـراي مـدل 

  96/1از اساس، تمام ضرایب معناداري  براینه است. نشان داده شد ) 2و در شکل(اجراشـده 
 دهد.درصد نشان می 95بیشتر دارند که معنـاداربودن روابط بین متغیرها را در سطح اطمینان 

 
 )Q2( و ضریب قدرت پیشبینی)  R2(ضریب تعیـین

را بـراي تمـام متغیرهـاي ) R- Squares (،معیـار زیر تحلیل مـدل سـاختاري در جـدولنتایج  
دهـد بـرازش مـدل سـاختاري معیار نشـان مـی دهد. نتایج اینزاي مدل پژوهش نشان میدرون

بینی منظور بررسی قدرت پیش درضمن، به و در حد خوبی بود. » قوي«طورکلی بهتحقیق حاضر 
ل جدواستفاده شد. با توجه به نتایج این معیار در ) 2Q)Stone-Criterion Geisserمدل از معیاري

 .دارد» يقو«بینی توان نتیجه گرفت مدل قدرت پیشمی  3
 شمنظـور کنتـرل بـرازگیري و ساختاري مدل پژوهش حاضر، بـهپس از برازش بخش اندازه

 آلفاي کرونباخ یپایایی ترکیب میانگین استخراج شده شاخص ها

 80/0 863/0 566/0 بهزیستی عاطفی
 76/0 859/0 612/0 رضایت از زندگی

 81/0 814/0 659/0 خود آگاهی
 74/0 847/0 633/0 خودمدیریتی

 80/0 839/0 514/0 آگاهی اجتماعی
 82/0 833/0 566/0 مدیریت رابطه

 79/0 841/0 639/0 طردشدگی از کار
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است  370/0نامبرده برابر استفاده شد. با توجـه بـه آنکـه معیـارGOFکلی مدل از معیاري با عنوان 
» قوي«کلی مدل در حد  بـرازش)، 2009(هاي وتزلـز و همکـارانو همچنین با توجه به پژوهش

 .شودتأیید می
 

 ). مقادیر ضریب تعیین و ضریب قدرت پیش بینی3جدول(
 طردشدگی از محیط کار 

2R 189/0 
2Q 37/0 

 
 هاآزمون فرضیه

گیري و مدل ساختاري و داشتن بـرازش مناسـب هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل
نتـایج ضـرایب معنـاداري بـراي هاي پژوهش بررسی و آزمـون شـد. درادامـه، فرضیه هـا،مـدل

یج ها و نتاها، ضرایب استانداردشدة مسیرهاي مربوط به هریک از فرضیهفرضیه هریـک از
 شود.ارائه می 4در جدول  بررسـی فرضـیه،

 
 ها). نتایج بررسی فرضیه4جدول(

 
 

 ضریب فرضیه
𝛃𝛃 

 آماره
t 

 نتیجه معنی داري

 تأیید Sig>05.0 -324/9 -275/0 طردشدگی از کاررضایت از زندگی                 
 تأیید Sig>05.0 -494/10 -344/0 بهزیستی عاطفی             طردشدگی از کار

 تأیید Sig>05.0 -111/9 -286/0 طردشدگی از کار        هوش عاطفی          
تعدیلگري هوش  عاطفی در رابطه رضایت از 

 زندگی و طردشدگی از کار
394/0- 770/10- 05.0<Sig تأیید 

تعدیلگري هوش  عاطفی در رابطه بهزیستی 
 عاطفی و طردشدگی از کار

506/0- 988/10- 05.0<Sig تأیید 
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پنج دهـد تمـام نشـان مـی  4ها و ضرایب معناداري با توجه به جدولنتایج آزمون فرضیه
 اند.فرضیۀ پژوهش تأیید شده

 

 بحث و نتیجه گیري
 نقش ررسیب: کار محیط از شدگی طرد بر ذهنی بهزیستی ابعاد حاضر با هدف تاثیرپژوهش 

اس مدل بر اس )گیلان استان بهزیستی سازمان کارکنان:مطالعه مورد(عاطفی هوش تعدیلگر
پیشنهادي پژوهش صورت پذیرفت.  در این راستا، براي آزمون مدل ارائه شده، به روش 
مدلسازي معادلات ساختاري با استفاده از رویکرد الگوریتم مربعات جزیی توسط نرم افزار  

Smart PLS  .پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند 
 بهزیستی انکارکن در کار محیط از شدگی طرد بر یزندگ از در فرضیه اول تأثیر معنادار رضایت

ی با توجه به بررسی فرضیه از طریق روش حداقل مربعات جزی گیلان مورد بررسی قرار گرفت. استان
رابطه معناداري وجود دارد  طرد شدگی از محیط کار وضایت از زندگی ربین شود که ملاحظه می

ضایت از راست.  مقدار عدد معناداري نیز براي رابطه بین  -275/0و ضریب مسیراستاندارد برابر با 
).  از آنجایی که عدد معناداري -t> 96/1است( -324/9برابر با  طرد شدگی از محیط کار وزندگی 

درصد اطمینان  95نتیجه با حداقل قرار دارد، در  -96/1+ و 96/1بدست آمده خارج از دامنه ي 
ضایت از زندگی بر طرد شدگی از محیط کار در کارکنان بهزیستی استان گیلان ر توان پذیرفت:می

)، حسن زاده و 1394نتایج این فرضیه، با نتایج پژوهش بشلیده و همکاران( تاثیر دارد.
)، ماتیو 2017و یانگ()، چانگ 2017)، ژانگ و شی(1391)، ارشدي و همکاران(1396همکاران(

باشد. به طور کلی احساس رضایت از زندگی منجر به بهبود روحیه مثبت ) همراستا می2014و تري(
وان گفت تشود و این افراد در محیط کار روحیه مشارکتی بالاتري دارند. از این حیث میدر افراد می

ین از این موارد باشد، در اتواند یکی که احساسات منفی در محیط کار که احساس طردشدگی می
خورد ویا این که استنباط متعادل تري نسبت به سایر افراد به این موضوع دارند. کمتر به چشم می
) در پژوهشی که به بررسی نقش میانجی هوش عاطفی در رابطه بین ذهنیت 2011(1اسچات و مالوف

بالاتر  در افراد منجر به هوش عاطفیکارکنان و بهزیستی ذهنی انجام دادند، دریافتند که ذهنیت قوي 
 ردد.گو به دنبال آن رضایت از زندگی بیشتر، احساسات مثبت بیشتر و احساسات منفی کمتر می

1. Schutte & Malouf  
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 کارکنان در کار محیط از شدگی طرد بر عاطفی در بررسی فرضیه دوم، تأثیر بهزیستی
ریق روش حداقل ه از طبا توجه به بررسی فرضیگیلان مورد بررسی قرار گرفت.  استان بهزیستی

ابطه ر طرد شدگی از محیط کار وهزیستی عاطفی ب بینشود که مربعات جزیی ملاحظه می
است.  مقدار عدد معناداري نیز  -344/0معناداري وجود دارد و ضریب مسیراستاندارد برابر با 

-t> 96/1است( -494/10برابر با کار  طیاز مح یطرد شدگ و یعاطف یستیبهزبراي رابطه بین 
قرار دارد، در  -96/1+ و 96/1). از آنجایی که عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 

 طیمح از یبر طرد شدگ یعاطف یستیبهز توان پذیرفت:درصد اطمینان می 95نتیجه با حداقل 
 بشلیده و نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش دارد. ریتاث لانیاستان گ یستیکار در کارکنان بهز

)، ژانگ و 1391)، ارشدي و همکاران(1396)، حسن زاده و همکاران(1394همکاران(
تاي و  باشد.) همراستا می2014)، ماتیو و تري(2017)، چانگ و یانگ(2017شی(

دارا هستند،  را عاطفی) ثابت کردند که کارکنانی که سطح بالایی از بهزیستی 2015همکاران(
 کنند. شادترند و احساس رضایت بیشتري دارند.می در محیط کار و حرفه خود بهتر عمل

به بررسی پیشامدها و پیامدهاي طردشدگی از محیط  که ) در پژوهشی1520وو و همکاران(
توافق پذیري و برون رفت از نظر منفی و روان رنجوري به طور  پرداخت، دریافتند کهمیکار 

 مثبت با طردشدگی در محیط کار مرتبط است. 

بهزیستی روانی ساختار مهمی است که در سطح پایین منجر به  )، 2001به عقیده کینگ(
 ودهب احساس و نفس به اعنماد و رضایت احساس فقدان باعث و  افسردگی و انزواي اجتماعی

بهزیستی عاطفی مثبت براي ). 2018آرچر، (شود می منجر جسمی و روانی سلامت کاهش به و
خوب و با کیفیت در کنار عوامل دیگر لازم است(دانایی فرد و  ایجاد یک زندگی و جامعه

هاي شغلی، افراد کارآمدي هستند که در افراد با هوش عاطفی بالا در محیط). 1392همکاران، 
ران، کنند(مختاري پور و همکاهاي خود براي همبستگی با افراد، بهتر از دیگران عمل میتعامل
1385 .( 

 هزیستیب کارکنان در کار محیط از شدگی طرد بر عاطفی تأثیر هوشدر بررسی فرضیه سوم، 
با توجه به بررسی فرضیه از طریق روش حداقل مربعات گیلان مورد بررسی قرار گرفت.  استان

رابطه معناداري وجود دارد کار  طیاز مح یطرد شدگ و یهوش عاطفشود که جزیی ملاحظه می
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 یهوش عاطفاست.  مقدار عدد معناداري نیز براي رابطه  -286/0و ضریب مسیراستاندارد برابر با 
). از آنجایی که عدد معناداري بدست -t> 96/1است(  -111/9برابر با  کار طیاز مح یو طرد شدگ

توان درصد اطمینان می 95قرار دارد، در نتیجه با حداقل  -96/1+ و 96/1آمده خارج از دامنه ي 
. دارد ریتأث لانیاستان گ یستیکار در کارکنان بهز طیاز مح یبر طرد شدگ یهوش عاطف پذیرفت:

)، 1396)، حسن زاده و همکاران(1394نتایج این فرضیه، با نتایج پژوهش بشلیده و همکاران(
) 2014)، ماتیو و تري(2017)، چانگ و یانگ(2017)، ژانگ و شی(1391ارشدي و همکاران(

) در پژوهشی تأثیر هوش عاطفی را بر نادیده گرفتن 2013نوزاکی و کولاسو( باشد.می همراستا
طرد شدگی در سازمان مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که افرادي که قادر به کنترل هیجانات 

باشد، هستند، قدرت بیشتري در نادیده گرفتن خود که یکی از مولفه هاي هوش هیجانی می
 که به پژوهشی در) 9213(طاووسی ).2016زمان دارند(آلوارز و همکاران، طردشدگی در سا

 فردي بین عارضت پرداخت، دریافت که بینمی عاطفی بهزیستی و شغلی تنیدگی بین رابطه بررسی
 تعارض بین و معنادار مثبت همبستگی جسمانی هاي نشانه با سازمانی محدودیتهاي و کار محیط در
 منفی بستگیهم شغل از ناشی عاطفی بهزیستی با سازمانی محدودیتهاي و کار محیـط در فردي بین

 .دارد وجود معنادار
یادگیري مهارت هاي هوش هیجانی موجب تقویت سرمایه فکري و بهبود وضعیت سازمان 

هاي هوش عاطفی کنند. یادگیري مهارتشود و افراد به طور مؤثرتري با هم همکاري میمی
شود و افراد به طور مؤثرتري با هم فکري و بهبود وضعیت سازمان میموجب تقویت سرمایه 

هاي شغلی، افراد ). افراد با هوش عاطفی بالا در محیط2011، 1کنند(گولنزهمکاري می
 کنندهاي خود براي همبستگی با افراد، بهتر از دیگران عمل میکارآمدي هستند که در تعامل

 ). 1385(مختاري پور و همکاران، 
بر طرد  یاز زندگ تیرضا ریدر تاث یهوش عاطفگرر بررسی فرضیه چهارم، نقش تعدیلد
جه به آن مورد بررسی قرار گرفت. با تو لانیاستان گ یستیکار در کارکنان بهز طیاز مح یشدگ

ی متغیر حاصل ضرب منفی تأثیر از نشان بوده که -394/0 با برابر استاندارد مسیر ضریب که مقدار
 گرددمی مشاهده که دارد. همانطوري هوش عاطفی و رضایت زندگی با طردشدگی از کار 

1 . Golnaz 
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باشد. کمتر می -96/1 مرزي مقدار از مقدار این که بوده -770/10 با برابر تقریبا t آماره مقدار
 -275/0کاراز سوي دیگر چون مسیر مستقیم رابطه رضایت از زندگی و طردشدگی از محیط 

 لحداق با توانمی نتیجه در باشد،در سطح معناداري قابل قبول می  -394/0و مسیر تعدیلگري
هوش عاطفی نقش تعدیلگري را در رابطه بین رضایت از زندگی  که پذیرفت اطمینان درصد 95

تاثیر گذاري هوش عاطفیبه عنوان متغیر  فرضیه نتیجه در و طردشدگی از محیط کار دارد.
استان  یتسیکار در کارکنان بهز طیاز مح یطرد شدگ یلگر در رابطه رضایت از زندگی و تعد

)، حسن 1394نتایج این فرضیه، با نتایج پژوهش بشلیده و همکاران( .باشدمی قبول قابل لانیگ
)، چانگ و 2017)، ژانگ و شی(1391)، ارشدي و همکاران(1396زاده و همکاران(

به که ) در پژوهشی 2017ژانگ و شی( باشد.) همراستا می2014)، ماتیو و تري(2017یانگ(
داخت، دریافت پرمی گر هوش هیجانیدیلبررسی رابطه بین بهزیستی ذهنی  با توجه به نقش تع

 بینی شپی نقش کار محیط در طردشدگی و روانی بهزیستی بین ارتباط در هیجانی هوش که
 را انیهیج هوش از بالایی سطح کارکنان که زمانی داد، نشان پژوهش هاي یافته. دارد ايکننده

 محیط زا طردشدگی و مثبت احساسات زندگی، از رضایت بین منفی رابطه دادند نشان خود از
 .دش ضعیف کار محیط از طردشدگی و منفی احساسات بین مثبت رابطه و شد قوي کار

بر  ی عاطفیبهزیست ریدر تاث یهوش عاطفگر در بررسی فرضیه پنجم تحقیق، نقش تعدیل
ا توجه مورد بررسی قرار گرفت. ب لانیاستان گ یستیکار در کارکنان بهز طیاز مح یطرد شدگ

 متغیر حاصل منفی تأثیر از نشان بوده که -506/0 با برابر استاندارد مسیر ضریب آن که مقداربه 
 مشاهده که دارد. همانطوري ضربی هوش عاطفی و رضایت زندگی با طردشدگی از کار 

کمتر  -96/1 مرزي مقدار از مقدار این که بوده-988/10 با برابر تقریبا t آماره مقدار گرددمی
ط و طردشدگی از محی یعاطف یستیبهزباشد. از سوي دیگر چون مسیر مستقیم رابطه می
 وانتمی نتیجه در باشد،در سطح معناداري قابل قبول می -506/0و مسیر تعدیلگري -344/0کار

 یستیهزبهوش عاطفی نقش تعدیلگري را در رابطه بین  که پذیرفت اطمینان درصد 95 حداقل با
 تاثیر گذاري هوش عاطفی به عنوان فرضیه نتیجه در محیط کار دارد. و طردشدگی از یعاطف

 یستیهزکار در کارکنان ب طیاز مح یطرد شدگ و  یعاطف یستیبهزمتغیر تعدیلگر در رابطه 
)، 1394نتایج این فرضیه، با نتایج پژوهش بشلیده و همکاران( .باشدمی قبول قابل لانیاستان گ
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)، چانگ و 2017)، ژانگ و شی(1391ارشدي و همکاران()، 1396حسن زاده و همکاران(
بهزیستی ذهنی بستر مناسبی را جهت  باشد.) همراستا می2014)، ماتیو و تري(2017یانگ(

) و سبب ارتقاي افراد در مشارکت 2003، 1پیشرفت براي دستیابی به اهداف(هریس و همکاران
اهم می کند. همچنین از ذهنی سلامت وري فرنوع دوستانه آنان در محیط کاري، افزایش بهره
یفیت توان به افزایش کگردد. از دیگر موارد میبه سلامت جسمی و افزایش طول عمر رهسپار می

). به طور کلی 1396زندگی کاري و تأثیر گذاري بر رفتار شهروندي نام برد(مرادیان و حبیبی، 
بت در مضاعف شدن روحیه مث عنصر هوش عاطفی در تقابل با عنصر بهزیستی عاطفی منجر به

افراد شده که این موضوع زمینه را براي بروز رفتارهاي مثبت از سوي افراد، مشارکت جویی، 
) در 2017ژانگ و شی( کند.ارتباط مسالمت آمیز و تقویت همکاري بین فردي ایجاد می

-می یجانیه گر هوشبه بررسی رابطه بین بهزیستی ذهنی  با توجه به نقش تعدیلکه پژوهشی 
 کار حیطم در طردشدگی و روانی بهزیستی بین ارتباط در هیجانی هوش پرداخت، دریافت که

 از بالایی سطح کارکنان که زمانی داد، نشان پژوهش هاي یافته. دارد ايکننده بینی پیش نقش
 و مثبت احساسات زندگی، از رضایت بین منفی رابطه دادند نشان خود از را هیجانی هوش

 محیط از طردشدگی و منفی احساسات بین مثبت رابطه و شد قوي کار محیط از طردشدگی
 .شد ضعیف کار

  

1 .Harris 
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