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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش تحليلی و بيتابی روانی با رضايت شغلی انجامشده است .روش پژوهش توصيفی از نوع
همبستگی است و جامعه آماری شامل تمامی کارمندان زن و مرد شهرداری مناطق 91و 02گانه شهر تهران بود که از ميان آنها يک
نمونه  921نفری ( 02مرد و  51زن) بهصورت نمونهگيری در دسترس ،با اجرای پرسشنامه فهرست بيتابی روانی ،فهرست رضايت
شغلی و آزمون هوش تحليلی ،بر روی کارکنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامهها بر روی آنها اجرا شد .تجزيهوتحليل
دادهها با استفاده از آزمون ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره انجام گرفت .نتايج نشان داد که گرچه متغيّرهای هوش
تحليلی و بيتابی روانی درمجموع ،حدود  90درصد از تغييرات رضايت شغلی کارکنان را تبيين میکنند ،امّا رضايت شغلی ،مستقل
از هوش تحليلی است و صرفاً بهطور معکوس بر اساس بيتابی روانی پيشبينی میشود .بيتابی روانی ،بهتنهايی حدود هشتدرصد
تغييرات رضايتشغلی را تبيين میکند .افزون بر آن ،هوش تحليلی نيز مستقل از بيتابی روانی است .استنتاج میشود ،رضايت شغلی
زنان و مردان شاغل بستگی به بيتابی روانی آنها دارد؛ امّا ميزان هوش تحليلی ايشان ،قادر به پيشبينی رضايت شغلی در آنها نيست.
واژههای کليدی :هوش تحليلی ،بيتابی روانی ،رضايت شغلی
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مقدمه
امروزه در هر کشوری صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آنها اشتغال دارند و از طريق آنها زندگی خود را اداره میکنند
آنچه همواره موردتوجه روان شناسان و انديشمندان علوم اجتماعی بوده رضايت شغلی افراد و آثار اين رضايت در روحيه آنها و
بازدهی کارشان است (سلطانی ،جباری و يزدان ستا .)9911 ،مطالعه روان شناسان آشکار کرده است که شغل و محيط کار دارای
اهميت فراوانی برای هر فردی است (آنگالچه .)0291 ،9گاپتا و جاش موافقاند که رضايت شغلی بسيار مهم است زيرا بيشتر مردم
بخش اعظمی از زندگیشان را در محل کارشان میگذرانند (علی و همکاران .)0295 ،سيلوا و رادان ( )0299رضايت شغلی را
بهعنوان احساس خشنودی که از محيط کار نشأت میگيرد تعريف کردهاند (اينتان 0و همکاران .)0291 ،ايانسيوچ بيان میکند که
رضايت شغلی يک نگرش است که افراد درباره شغلشان دارند؛ آن از ادراک آنها نسبت به شغلشان منتج میشود (آيدين 9و همکاران،
 .)0295رضايت شغلی ،نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و يکی از عوامل مهم در موفقيت شغلی است که باعث افزايش کارآيی،
بروز خالقيت و احساس رضايت فردی میگردد (کاهه و هيودی .)9919 ،رضايت شغلی ،نگرشی چندبعدی است (باتا.)0291 ،5
مالين اظهار میدارد که برخی کارکنان ممکن است از برخی از جنبههای شغلشان رضايت داشته باشند و از ديگر جنبهها احساس
نارضايتی کنند (اينتان و همکاران .)0291 ،بهطورکلی میتوان گفت رضايت شغلی مفهومی چندبعدی است که با عوامل روانی،
اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد .بنابراين ترکيب مجموعهای از عوامل مختلف سبب میشود فرد شاغل در لحظه معينی از شغلش
احساس رضايت کند (بهلول و همکاران .)9931 ،رضايتشغلی از عوامل بسيار مهم در افزايش کارآيی و ايجاد انگيزش مثبت در
فرد نسبت به کارش است .تمايل به رضايت شغلی از اين بابت تأثير میپذيرد که کارمندان راضی در سطح باالتری عمل میکنند.
کارکنانی که از شغل خود راضی هستند ،کارکنانی هستند که در حقيقت مولّدتر هستند (رابينز .)9115 ،1رضايت شغلی به ارتباطات
عاطفی افراد نسبت به نقش کاری خود اطالق میشود و بهعنوان ارتباط ادراکشده بين آنچه که يک فرد از شغلش میخواهد و
آنچه که به فرد ارائه میشود تعريف میشود (الولر .)9111 ،0در کل ايجاد رضايتشغلی در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که
در کنار هم موجب حصول نتيجه مطلوب میشود و چهبسا نبود يک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خويش قرار
میدهد که اين عوامل عبارتاند از عوامل سازمانی ،عوامل محيطی ،ماهيت کار و عوامل فردی (حسينینسب و جويانی.)9931 ،
رضايت شغلی مجموعه ای از احساسات و باور است که افراد در مورد مشاغل کنونی دارند (جنيفر و گريس .)9111 ،1رضايت
شغلی ،عالقه و وفاداری به سازمان و بالندگی آن ،منوط به ايجاد محيطی است که مديران ،مسئول و متولی آن هستند و شناسايی
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عوامل مرتبط با رضايت شغلی و همچنين شناسايی عوامل نارضايتی شغلی و ارزيابی شغلی ،ازجمله اقدامات کليدی در هر سازمانی
محسوب میشوند .لذا رضايتمندی شغلی مسئوالن و مديران ،پيششرط رضايتمندی کارکنان آن سازمان است (بدری پشته.)9931 ،
ديدهشده است که افراد ناراضی سازمان را ترک میکنند و بيشتر استعفا میدهند ،همچنين ثابتشده است که کارکنان راضی از
سالمت بهتری برخوردارند ،حتی میتوان گفت رضايت از شغل در هر رده شغلی پديدهای است که از مرز سازمان فراتر رفته،
بهطوریکه اثرات آن در زندگی خصوصی و شخصی فرد نيز مشاهده میشود (رابينز .)9912 ،حاضر ( ،)9913در تحقيقی به اين
نتيجه رسيد هنگامیکه کارکنان مسئوليت میپذيرند و در تصميمگيریها بهصورت پويا مشارکت میکنند ،بهطور فزايندهای برانگيخته
میشوند و روحيهی مثبت حاصل از اين برانگيختگی باعث رضايتمندی آنها در محيط کار میشود .تحقيقات بهعملآمده در مورد
رضايت شغلی ،چند عامل مهم را مؤثر دانسته است که از ميان آنها میتوان به حقوق ،دستمزد ،ترفيعات ،خطمشی سازمانی ،نوع
شغل و محيط شغلی ،گروه کاری ،شرايط کاری ،مديريت مشارکتی و همچنين عوامل فردی مؤثر بر رضايت شغلی که شامل متغيّرهای
دموگرافيک مثل جنس ،سن ،تحصيالت ،سابقه خدمت و ،...بررسیشده است .رضايت شغلی با ميزان مشارکت باالی کارکنان در
دستيابی به اهداف سازمان ،رضايتمندی مشتريان ،افزايش تعهد کارکنان نسبت به سازمان ،افزايش بهرهوری و سوددهی سازمان
رابطه دارد (چان و گرين 0229 ،9و تيموری و همکاران .)0221 ،از يکسو رضايت شغلی موجب افزايش اعتمادبهنفس و انجام بهتر
و باعالقه کارها و از سوی ديگر موجب بهبود ارتباطات میشود .همچنين از فشار روانی کارکنان کاسته (کاندنبرگ 0و همکاران،
 )9111و زمينه تضمين سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی آنها را فراهم میکند (اکسو 9و همکاران .)9110 ،از طرفی هم عدم
رضايت شغلی باعث کاهش روحيه کارکنان ،تشويش ،کمکاری ،غيبت ،استعفا ،ترک خدمت ،بازنشستگی زودرس و ناراحتیهای
جسمی و روحی میگردد (کوبر و باريبال .)0221 ،5پژوهشها نشان میدهد که افراد ناراضی از شغل ،بيشتر در معرض وقوع
حوادث هستند .رضايت شغلی از اهميت روانی و اقتصادی برخوردار است و کنش متقابل سازگارپذيرتر در رابطه (انسان -شغل)
رشد و بهسازی ،توانايیهای انسان را تقويت میکند (لورای .)9939 ،1تجربيات ناشی از موفّقيت و يا شکست کارکنان در طول
سالهای خدمت ،تصورات آنها را در رابطه با توانايیهايشان نسبت به انجام وظايف شغلی تحت تأثير قرار میدهد و اين باعث
افزايش رضايت شغلی کارکنان میشود (عبداللهی.)9931 ،
رضايت شغلی تحت تأثير عوامل درونی و بيرونی متعددی است که از زوايای مختلف روانشناختی و جامعهشناختی موردبررسی
قرارگرفته است و نتايج حاصله نشان میدهد که اين ويژگی میتواند اثرات مخربی در زندگی افراد داشته باشد .ازآنجاکه شناخت
اين عوامل و تأثير آن بر کارايی کارکنان يکی از دلمشغولیهای رهبران و مديران سازمانها نيز است (امين بيدختی.)9931 ،
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هاميل )0220( 9عوامل اصلی که بهطور ثابت شايستگی فرد را در مقابل ناماليمات افزايش میدهد ،معرفی میکند که شامل مهارت-
های حل مسئله و عملکرد هوشی خوب است .اين صفات ارتقای شايستگی فرد طی رشد طبيعی را موجب میگردد .چنين
مهارتهايی موجب حمايت فرد در مقابل تهديدها ،ناماليمات و مصائب زندگی نيز است .دو مؤلفه هوش تحليلی و بيتابی روانی،
نقش اساسی در رضايت شغلی دارند .هوش تحليلی بر توانايی فهم و گيرايی در محوريابی ،ريشهيابی سادة مفاهيم ،تجزيهوتحليل
مطالب ،طبقهبندی راحت مفاهيم به شيوه نوين ،ارائه آسان دستهبندیهای جديد از مفاهيم و سرانجام ،سازماندهی سادة مباحث
داللت دارد (کاظمی حقيقی .)9915 ،بيتابی روانی نيز بهعنوان هيجان ،از شيوهای که افراد تبادالتشان با جهان را تفسير و ارزيابی
میکنند ،ناشی میشود (الزاروس .)9130 ،0بيتابی شامل :بيمناکی ،بیقراری ،گرفتاری درونی ،گردش انديشهها ،تظاهرهای انديشه و
احساس تحتفشار بودن ،میشود که در مفهوم وسيعتر میتوان گفت ،شدت انديشهگری ،فعّاليّت و گفتوگوی ذهنی در ارتباط با
مسائل فکری ،فرد را دچار گرفتاری درونی ،دلمشغولی و بیقراری مستمر و دائمی کرده که همراه با سرگشتگی و احساس از دست
دادن کامل يقين میشود .شک و ترديد در حل مسائل ،فرد را گرفتار کرده و او همواره احساس حسرت را در مورد کسانی که هميشه
در حال يقين زندگی میکنند ،با خود به همراه دارد که باعث میشود نسبت به حل مسائل خود دچار بيمناکی و نگرانی شده،
فراموشی و ضعف حافظه ،فرسودگی تدريجی ،احساس دائمی خستگی ،ناتوانی و احساس تنهايی وی را فراگرفته و در قالب
کمکاری و عدم فعّاليّت ،تحتفشار باشد و در پی آن ،افزايش ضربان و تپش قلب و سردرد را ،بروز دهد (کاظمی حقيقی.)9910 ،
از ديدگاه ولمن ،)9112( 9نظريه ذهن دربرگيرنده انواع دانش فرد از دنيای ذهنی است .اين دانش بر روی يک پيوستار قرار دارد.
يکسوی پيوستار ،دانش اندک و ابتدايی فرد درباره يک پديده قرار دارد و هرچه اين دانش به سمت ديگر پيوستار میرود ،هماهنگتر
و کاملتر میشود .اشترنبرگ 5و همکارانش ( ،)9139باهدف بررسی نظريه ضمنی هوش در ميان بزرگساالن ،ضمن مصاحبهای از
افراد با موقعيتهای متفاوت تخصصی ،به تعريف هوش پرداختند .يافتههای آنان نشان داد که ميان ديدگاه افراد مصاحبهشونده در
مورد تعريف هوش ،همخوانی وجود داشته است و بيشتر آنان هوش را ،توانايی حل مسئله (استدالل منطقی ،توجّه به تمام جنبههای
يک مسئله و برقراری پيوند ميان ايدهها) ،توانايی کالمی (سيالی کالمی ،صحبت کردن بهصورت روشن و واضح) و داشتن مهارت
اجتماعی (پذيرش ديدگاه ديگران ،پذيرش اشتباهات) تعريف کردهاند .اين پژوهشگران بيان کردند که توافق در تعريف هوش ،تحت
تأثير فرهنگ مشترک و وجود نقاط افتراق ناشی از تخصص و حرفه افراد پاسخدهنده است .در پژوهش ديگری ،اشترنبرگ ( ،)9131به
بررسی تعريف رفتارهای هوشمند از ديدگاه افراد متخصص در رشتههای هنر ،اقتصاد ،فلسفه و فيزيک پرداخت .يافتهها نشان داد که
هوشمند ،فردی است که بتواند بهخوبی از عهده حل مسئله برآيد ،استدالل روشن داشته باشد ،بهطور منطقی فکر کند ،هدفمند باشد و
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بهطور فراگير بينديشد .همچنين عالوه بر تعاريف مشترک از مفهوم هوش ،تعاريف ديگری نيز ارائهشده است که با رشته و تخصص
پاسخدهندگان مرتبط است .با توجّه به يافتههای اين دو پژوهش ،به نظر میرسد که ديدگاه افراد درباره تعريف هوش و هوشمندی،
تحت تأثير فرهنگ جامعهای که در آن زندگی میکنند ،قرار میگيرد .اسميت ،کندال و هيولين ،9پنج بعد اساسی يعنی ماهيت شغل،
پرداخت حقوق و مزايا ،فرصتهای پيشرفت و ترقی سرپرستان و همکاران در کار را ،مهمترين عوامل مؤثر در احساس افراد نسبت
به کارشان میدانند .مطالعه  122پژوهش در مورد رضايت شغلی کارکنان نشان داده که بين رضايت شغلی و سالمت روحی و
جسمی 0کارکنان رابطه وجود دارد و اين مسئله بهطور معنیداری با مشکالت روحی و روانی ،9خستگی مفرط ،5اعتمادبهنفس،1
افسردگی و اضطراب ،0رابطه داشته است (لوکا .)9111 ،از طرفی اشخاصی که ميزان هوش آنها زيادتر است و از استعداد بااليی
برخوردارند ،نسبت به ساير همکاران در يک کار مشابه ،تمايل بيشتری دارند که کار خود را به خاطر مشاغل سطح باالتر ترک کنند
و احتماالً کسانی که دارای هوش و استعداد پايينتری هستند ،فشارهای شغل را بيشتر تحمل میکنند (نسبی .)9912 ،همانطور که
کاظمی حقيقی ( ،)9915در نظريه هيجان انديشه ،اشاره به يکپارچگی دامنههای شناختی و عاطفی میکند و الزاروس ( ،)9119نظريه
هيجان خود را ،نظريه شناختی -انگيزشی -رابطهای مینامد ،بیشک میتوان ادعا کرد که در دل بيتابی روانی ،مؤلفه شناختی وجود
دارد که احراز آن ،بيتابی را تنها در دنيای تعريف و توصيف ،محصور نمیکند و به مؤلفه بيتابی روانی ،عينيت میبخشد .باز میتوان،
هرچه بيشتر ،با اشاره به مطالب فوق ،به ارتباط هوش تحليلی و بيتابی روانی و درنهايت ،اين ارتباط با رضايت شغلی تأکيد کرد.
زيرا ،نهتنها مؤلفههای هوش تحليلی و بيتابی روانی بهعنوان دو بُعد شناخت و هيجان باهم میتوانند در ارتباط باشند ،بلکه دو بُعد
شناخت و هيجان ،در مؤلفه رضايت شغلی هم جايگاه خاصی دارند .باز برای تأکيد و تأييد هرچه بيشتر رابطه بين سه مؤلفه هوش
تحليلی (بُعد شناخت) ،بيتابی روانی (بِعد هيجان) و رضايت شغلی (بعد احساس) ،اشاره به بيان پتينل ،)0295( 1ضروری است.
پتينل میگويد« :افکار ،هيجانها و احساسها ،سه جزء اصلی از مغز هستند» .درگذشته نهچندان دور ،قدرت و مزيت رقابتی يک
سازمان و يا يک جامعه انسانی ،تحت تأثير سهولت دسترسی به آن منابع مادی قرار داشت .سازمانهای پيشتاز ،سازمانهايی بودند
که به مواد اوليه ،نيروی انسانی ارزان و ساير عوامل توليد ،دسترسی بيشتری داشته باشند .ولی در عصر رقابت کنونی ،شرايط
بهطورکلی متحول گرديده و قدرت قالب سازمانها ،منابع مادی و فيزيکی نيست ،بلکه اين قدرت ،سرمايه فکری ،قدرت فکری و
دانش ،در عرصههای رقابت جهانی است (نسبی .)9912 ،بنابراين ،افرادی موفّق و پرقدرت هستند که از بهره هوشی باال بهرهمند
بوده و بتوانند با بهرهگيری از هوش خدادادی و استفاده از قدرت فکر و دانش خود ،بر مسائل و مشکالت زندگی غلبه کنند .در
1. Smit,Kenedall & Hiolin
2. Mental and Physical Health
3. Psychological Problems
4. Fatigue
5. Self Confidence
6. Depression and Anxiety
7. Pettinelli
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عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر میرود ،با توجّه به پيشرفت علوم و فنون ،پيدايش نيازها و چالشهای جديد ،سازمانها پيچيدهتر
و اداره آنها مشکلتر میشود (کهنسال .)9933 ،مسلماً پيوستارهای هوش تحليلی ،بيتابی روانی و رضايت شغلی ،میتواند مهمترين
پژوهش بهحساب بيايد ،زيرا پيوستار ديگری را بهوجود میآورد که نهتنها موفّقيت و پيشرفت فردی را شامل میشود ،بلکه پيشرفت
شرکتهای بزرگ در جوامع را ،میتواند جوابگو باشد و درنهايت ،پيشرفت يک جامعه ،هويت فردی و اجتماعی را در دنيا واضح و آشکار
میکند ،چراکه با درک هوش تحليلی و بيتابی روانی و پیبردن به اين دو ويژگی فردی ،میتوان زمينههای رضايت شغلی را فراهم کرد و تأثير
آنرا در پيشرفت و خلّاقيّت شرکتها و جوامع مشاهده کرد و در دنيا به هويت جامعة خويش افتخار کرد.
روش پژوهش
اين تحقيق ازنظر هدف کاربردی بوده ،روش آن توصيفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری موردنظر در اين پژوهش شامل تمامی
کارکنان منطقه  91و  02شهرداری شهر تهران در سال  9911بود .حجم جامعه موردنظر  092نفر بوده است .بر اساس جدول مورگان
حجم نمونه آماری اين پژوهش  921نفر در نظر گرفتهشده است .برای انتخاب واحدهای موردمطالعه از روش نمونهگيری در
دسترس استفادهشده است .بهنحویکه نسبت کارکنان زن و مرد در نمونه برابر با نسبت کارکنان همان مناطق در جامعه است .بدين
ترتيب  02نفر مرد و  11نفر زن برای نمونه انتخابشدهاند .سرانجام  921نفر از کارکنان ،پرسشنامهها را بهصورت کامل تکميل
نموده و دادههای حاصل از پرسشنامهها با روشهای آمار توصيفی شامل فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار؛ و آمار استنباطی
شامل ضريب همبستگی و رگرسيون چندمتغيره با نرمافزار  spssمورد تجزيهوتحليل قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه رضایت شغلی :فهرست رضايت شغلی ،شامل  01گويه است که توسط کاظمی حقيقی ( ،)9910اجرا و همسانی درونی بسيار
قابلقبول گويههای هر يک از مؤلفهها را ،در ارزيابی رضايت شغلی ،تأييد کرده است .اين ابزار دارای پنج عامل جذابيت فضا،
تجربهاندوزی ،تأمين ،معنويت و پژوهش است .آزمودنیها در مقياس ليکرت ،ميزان موافقت خود را درباره شغلشان با يکی از نمرات
( 9بسيار کم)( 0 ،کم)( 9 ،متوسط)( 5 ،زياد) و ( 1بسيار زياد) ،مشخص میکنند.
پرسشنامه هوش تحليلی :برای آزمون هوش تحليلی از مقياس هوش آر -بی -کتل ،9مقياس ( 9بزرگساالن) ،فرم  ،Aاستفاده میشود.
در فرم  12 ،Aسؤال وجود دارد و بهترتيب درجة دشواری تنظيمشده است .مقياس هوش آر -بی -کتل ،يک آزمون ناوابسته به
فرهنگ و برای اندازهگيری عامل  Gاست (کتل .)9119 ،مقياس ( 9بزرگساالن) آر -بی -کتل ،به دفعات انجامشده و همچنين اعتبار،
روايی و هنجاريابی آزمون هوش کتل (مقياس  ،9فرم  ،)Aبه دفعات صورت گرفته است .رحمانی ،هومن حيدرعلی و عمادالدين
سرتختی ( ،)9919ضريب اعتبار آزمون را از طريق آلفای کرونباخ 2/139 ،بهدست آوردهاند .نتايج تحليل مؤلفههای اصلی و چرخشی

1. Intelligence Test R. B Cattle
فصلنامه راهبردهاي نو در روان شناسي و علوم تربیتي ،دوره دوم ،شماره پنجم ،بهار 1911

0

کرباسیان و همکار

رابطه هوش تحلیلی و بیتابی روانی با رضایت شغلی (مورد مطالعه :کارکنان شهرداری شهر تهران)

متمايل برای تعيين روايی سازه ،منجر به استخراج چهار عامل؛ فراخنای حافظه ،دقت ،ادراک و استدالل استقرايی شده است .نتايج
بهدست آمده با نظريه ساخت هوش سيّال کتل ،هماهنگ بوده است.
پرسشنامه بیتابی روانی :آزمون بيتابی روانی ،توسط عليخانی ( )9910در حوزة هيجان انديشه طراحی شده است و شامل  05گويه
است .آزمون بيتابی روانی ،مجموعاً يک عامل را با  ./11واريانس میسنجد که شامل بيمناکی ،بیقراری ،گرفتاری درونی ،گردش
انديشه ،تظاهرات انديشه و احساس فشار بودن است .ضريب آلفای کرونباخ گويههای اين مؤلفه 2/193 ،و بيانگر همسانی درونی
قابلقبول گويههاست .اين آزمون در طی بارها اجرا ،تأييد شده است که ضرايب همبستگی گشتاوری بهعنوان شاخص روايی برای
مقياس بيتابی روانی ،بين  2/52تا  2/11است .ضريب اعتبار آلفای کرونباخ ،مقياس بيتابی روانی  2/10و کل آزمون  2/31است
(کاظمی حقيقی ،علیخانی .)9910 ،نمرهگذاری اين فهرست از مقياس ليکرت ،از ( 9بسيار کم) تا ( 1بسيار زياد) ،انجام میگيرد.
یافتهها
جدول ( )9نتايج ميانگين و انحراف معيار متغيرهای اصلی تحقيق را نشان میدهد.
جدول .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای اصلی تحقيق
متغيرها

کمترین نمره

بيشترین نمره

ميانگين

انحراف معيار

بيتابی روانی

59

33

13/19

09/95

هوش تحليلی

1

93

90/91

1/12

رضایت شغلی

92

00

19/10

92/19

با توجه به جدول  ،9پايينترين نمره بين پاسخگويان در متغير بيتابی روانی 59،و باالترين نمره  33بوده است ،همچنين ميانگين
نمرات پاسخگويان در اين متغير 13/19و انحراف معيار آن برابر با  09/95بوده است .به منظور انتخاب آزمون پارامتريک يا
ناپارامتريک ،ابتدا می بايد از توزيع آماری متغيرها ،اطمينان حاصل کرد .برای آزمون نرمال بودن توزيع ،از آزمون کولوموگراف-
اسمينروف استفاده شد.
جدول .2نتایج آزمون کولوموگروف-اسمينروف برای متغيرها
متغيرها

مقدار آزمون

سطح معنی داری

بيتابی روانی

2/100

2/909

هوش تحليلی

2/190

2/910

رضایت شغلی

9/091

2/233

چنانچه در جدول 0نمايان است ،توزيع تمامی متغيرها با توجه به اين که سطح معناداری آنها بزرگتر از  2/21است ،نرمال هستند.
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جدول .3آزمون لوین جهت بررسی تجانس واریانسها
متغيرها

مقدار آماره لوین

سطح معناداری

بيتابی روانی

2/911

2/012

هوش تحليلی

2/130

2/911

رضایت شغلی

2/299

2/193

با توجه به جدول  9سطح معناداری تمامی متغيرها بزرگتر از  2/21است میتوان گفت که واريانس از تجانس برخوردار است.
جدول 4ضرایب همبستگی بين رضایت شغلی با بيتابی روانی و هوش تحليلی
3

متغيرها

1

2

بيتابی روانی

9

9

هوش تحليلی

2/50

9

9

رضایت شغلی

-2/519

2/51

9

در جدول 5همبستگی ميان رضايت شغلی با هوش تحليلی و بيتابی روانی نشان داده شده است .نتايج نشان میدهد که بيتابی روانی
با رضايت شغلی رابطه منفی معنادار و هوش تحليلی با رضايت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارند و اين ارتباط در سطح اطمينان
 2/11معنادار است .پس از تاييد نرمال بودن دادهها و تجانس واريانسها و روابط معنادار بين متغيرها جهت بررسی سوال اصلی
پژوهش آزمون رگرسيون انجام شد .خالصه نتايج در جدول  1آورده شده است.
جدول .5نتایج تحليل رگرسيون همزمان پيش بينی رضایت شغلی بر اساس هوش تحليلی و بيتابی روانی
متغير مالك
رضايت شغلی

متغيرهای

ضریب

ميزان

سطح

پيشبينی کننده

بتا

t

معنیداری

هوش تحليلی

0/22

1/33

0/053

بيتابی روانی

0/10

5/11

0/0001

R

0/335

R2

0/121

F

15/11

جدول 1پيش بينی رضايت شغلی را از روی هوش تحليلی و بيتابی روانی نشان میدهد .نتايج رگرسيون نشان میدهد ضريب
رگرسيون چندخطی معنادار است ( .)R=2/991r2 =2/900 ،F)9/990(=91/90 P≥2/2229همچنان که جدول نشان میدهد ضريب
همبستگی چندگانه ميان ترکيب خطی متغيرهای پيش بين و رضايت شغلی  2/991بود .هوش تحليلی و بيتابی روانی  2/900رضايت
شغلی را تبيين میکنند .همچنان که جدول نشان میدهد به ازای هر واحد افزايش در نمرات بيتابی روانی ،رضايت شغلی آنها 2/02
واحد کاهش میيابد.
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بحث و نتيجهگيری
با مشاهده نتايج آماری میتوان اظهار نمود ،متغيّرهای هوش تحليلی و بيتابی روانی ،درمجموع حدود  90درصد از تغييرات متغيّر
وابسته رضايت شغلی کارکنان را ،تبيين نمودهاند .افزايش ميزان رضايت شغلی ،تحت تأثير کاهش بيتابی روانی است ،به عبارتی به
ازای هر يک واحد کاهش در ميزان بيتابی روانی ،شاهد افزايش  2/ 02برابری ،در رضايت شغلی هستيم .اين رابطه نشان میدهد که
رضايت شغلی بهطور معکوس و منفی ،با بيتابی روانی رابطه دارد .بنابراين ،نتايج يافتههای مربوط به سؤال اصلی نشان میدهد ،بين
هوش تحليلی و بيتابی روانی با رضايت شغلی ،رابطه معنادار وجود دارد ،امّا تنها بيتابی روانی قادر به تبيين رضايت شغلی است.
مؤلفه بيتابی روانی ،تنها مؤلفهای است که در هر سنی میتواند بارز و آشکار شود .افراد بهنجار ،در هر طيف سنی میتوانند دارای
هيجانی خاص باشند که اين هيجان در بعضیاوقات ،الزم و ضروری است ،چراکه فرد را در حل مسائل و پيشبرد در زندگی ،به
حرکت وامیدارد که از بيان ما در اين مبحث خارج است .درک بيتابی روانی بهعنوان يک هيجان معمول و عادی ،الزم و ضروری
است .زيرا هم فرد را از نگرانی نسبت به حال خويش آگاه کرده و هم يک مجموعهای را از برداشت غلط ،نجات داده و در مسير
پيشبرد و پيشرفت ،ياری میکند .همانطور که بيان شد ،بيتابی روانی در مقوله هيجان و رضايت شغلی در مقوله احساس مطرحشده
است و مکرراً به وجود ارتباط ميان هيجان 9و احساس 0تأکيد و تأييد بسيار شده است.
"ابرازگری هيجانی" ،بهعنوان يک مؤلفه اصلی در هيجان ،به نمايش بيرونی هيجان ،بدون توجّه به ارزش (مثبت و منفی) يا شيوهی
(چهرهای ،کالمی و رفتاری) آن اطالق میشود (دفندرف .)0292 ،9بيان فوق حاکی از اين است که هيجان با شيوههايی همچون
چهره ،کالم و رفتار بروز پيدا میکند و با پذيرفتن اين واقعيت ارتباط ميان بيتابی روانی و رضايت شغلی آشکارتر و بارزتر میشود.
تعريفی که الولر 5و تای ،)9111( 1از احساس ارائه میدهند ،عبارت است از:
( )9حالت ارزيابیکننده منفی يا مثبت که نسبتاً کمعمر بوده،
( )0عناصری شناختی و عصبشناختی در خود دارد،
( )9تحت کنترل کامل انسان قرار نمیگيرد.
تعريف الور و تای ( ،)9111از احساس و اشارة مستقيم به جزء شناختی آن ،میتواند از نتيجه فوق مبنی بر وجود رابطه معکوس و
منفی ميان رضايت شغلی و بيتابی روانی حمايت کند .رضايت شغلی به مفهوم جذابيت فضا ،تجربهاندوزی ،تأمين ،معنويت و پژوهش
متأثّر از بيتابی به معنای بیقراری ،دلمشغولی ،شک و ترديد ،احساس دلشورگی ،دلنگرانی ،بيمناکی ،فرسودگی ،تنهايی ،نااميدی در

1. Emotion
2. Feeling
3. Slavin
4. Lawler
5. Thye
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هنگام گردش انديشه و رويارويی با مسئله است .امّا مستقل از هوش تحليلی به معنای توانايی فهم ،دريافت و گيرايی در محوريابی،
ريشهيابی ساده مفاهيم ،تجزيهوتحليل مطالب ،طبقهبندی راحت مفاهيم به شيوههای نوين ،ارائه آسان دستهبندیهای جديد از مفاهيم و
سازماندهی ساده مباحث است و هوش تحليلی نيز مستقل از بيتابی به معنای بیقراری ،دلمشغولی ،شک و ترديد ،احساس دلشورگی،
دلنگرانی ،بيمناکی ،فرسودگی ،تنهايی ،نااميدی در هنگام گردش انديشه و رويارويی با مسئله است .بهبيانديگر ،هوش تحليلی به معنای
توانايی فهم ،دريافت و گيرايی در محوريابی ،ريشهيابی ساده مفاهيم ،تجزيهوتحليل مطالب ،طبقهبندی راحت مفاهيم به شيوههای نوين،
ارائه آسان دستهبندیهای جديد از مفاهيم و سازماندهی ساده مباحث مستقل از رضايت شغلی به مفهوم جذابيت فضا ،تجربهاندوزی،
تأمين ،معنويت و پژوهش و بيتابی به معنای بیقراری ،دلمشغولی ،شک و ترديد ،احساس دلشورگی ،دلنگرانی ،بيمناکی ،فرسودگی،
تنهايی ،نااميدی در هنگام گردش انديشه و رويارويی با مسئله است ولی رضايت شغلی به مفهوم جذابيت فضا ،تجربهاندوزی ،تأمين،
معنويت و پژوهش متأثّر از بيتابی به معنای بیقراری ،دلمشغولی ،شک و ترديد ،احساس دلشورگی ،دلنگرانی ،بيمناکی ،فرسودگی،
تنهايی ،نااميدی در هنگام گردش انديشه و رويارويی با مسئله است به مفهوم گستردهتر ،بيتابی روانی به معنای شدّت انديشهگری،
فعاليت و گفتوگوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکری ،فرد را دچار گرفتاری درونی ،دلمشغولی و بیقراری مستمر و دائمی میکند که
همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن يقين است ،شک و ترديد در حل مسائل ،فرد را گرفتار میکند و او در حسرت کسانی به
سر میبرد که هميشه در حال يقين زندگی میکنند ،نسبت به حل مسائل خود ،دچار بيمناکی و نگرانی میشود ،فراموشی و ضعف
حافظه کالفهاش میکند ،بهويژه وقتی مسئله جدی است ولی حل نمیشود ،نااميدی از خود ،احساس فرسودگی تدريجی ،احساس
دائمی خستگی ،ناتوانی و تنهايی وی را فراگرفته و در قالب کمکاری و عدم فعاليت بروز میکند .خواب را از او میگيرد و او با
دلشورگی و دلنگرانی احساس میکند که برای انجام فعاليت تحتفشار است و در پی آن ،خستگی ،تشنگی شديد ،گرسنگی عجيب،
لرزش بدن ،افزايش ضربان و تپش قلب را در خود احساس میکند ،با کاهش رضايت شغلی به مفهوم جذابيت فضا ،تجربهاندوزی،
تأمين ،معنويت و پژوهش همبستگی دارد .بهبيانديگر ،نارضايتی شغلی با بيتابی روانی همراهی دارد؛ يعنی در فضای شغلی که به
گرفتاری کارمند رسيدگی نمیشود ،امکان تخصّص و تجربه در کار فراهم نيست ،عدالت شغلی ،شرايط تشويقآميز ،مديريت صحيح،
امکان مادی ،مالی و امنيت شغلی ،ثبات محيط شغلی و امکان پيشرفت در کار وجود ندارد ،نيازهای معنوی ارضاء نمیشود کار با
تحصيل تناسب ندارد ،برای مطالعه و تحقيق و فعاليت کارمند ارزشگذاری نمیشود ،ايستايی و يکنواختی حاکم است ،طبع ًا آرامش
روانی در فضای سازمانی نيز حس نمیشود و بيتابی روانی به معنای بیقراری ،دلمشغولی ،شک و ترديد ،احساس دلشورگی ،دلنگرانی،
بيمناکی ،فرسودگی ،تنهايی ،نااميدی در هنگام گردش انديشه و رويارويی با مسئله رخ میدهد امّا هوش تحليلی به معنای توانايی فهم،
دريافت و گيرايی در محوريابی ،ريشهيابی ساده مفاهيم ،تجزيهوتحليل مطالب ،طبقهبندی راحت مفاهيم به شيوههای نوين ،ارائه آسان
دستهبندیهای جديد از مفاهيم و سازماندهی ساده مباحث لزوماً نمیتواند اين نارضايتی شغلی و بيتابی روانی را برطرف کند .از سوی
ديگر وضعيت روانی که شدّت انديشهگری ،فعاليت و گفتوگوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکری ،فرد را دچار گرفتاری درونی،
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دلمشغولی و بیقراری مستمر و دائمی میکند که همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن يقين است ،شک و ترديد در حل مسائل
فرد را گرفتار میکند و او در حسرت کسانی به سر میبرد که هميشه در حال يقين زندگی میکنند ،نسبت به حل مسائل خود دچار
بيمناکی و نگرانی میشود ،فراموشی و ضعف حافظه کالفهاش میکند ،بهويژه وقتی مسئله جدی است ولی حل نمیشود ،نااميدی از
خود ،احساس فرسودگی تدريجی ،احساس دائمی خستگی ،ناتوانی و تنهايی وی را فراگرفته و در قالب کمکاری و عدم فعاليت بروز
میکند؛ خواب را از او میگيرد و او با دلشورگی و دلنگرانی احساس میکند که برای انجام فعاليت تحتفشار است و در پی آن،
خستگی ،تشنگی شديد ،گرسنگی عجيب ،لرزش بدن ،افزايش ضربان و تپش قلب را در خود احساس میکند مجموع چنين شرايط
روانی لزوماً توانايی فهم ،دريافت و گيرايی در محوريابی ،ريشهيابی ساده مفاهيم ،تجزيهوتحليل مطالب ،طبقهبندی راحت مفاهيم به
شيوههای نوين ،ارائه آسان دستهبندیهای جديد از مفاهيم و سازماندهی ساده مباحث را دچار آسيب و صدمه نمیکند.
همچنين در فضای شغلی که به گرفتاری کارمند رسيدگی نمیشود ،امکان تخصّص و تجربه در کار فراهم نيست ،عدالت شغلی ،شرايط
تشويقآميز ،مديريت صحيح ،امکان مادی ،مالی و امنيت شغلی ،ثبات محيط شغلی و امکان پيشرفت در کار وجود ندارد ،نيازهای معنوی
ارضاء نمیشود کار با تحصيل تناسب ندارد ،برای مطالعه و تحقيق و فعاليت کارمند ارزشگذاری نمیشود ،ايستايی و يکنواختی حاکم
است ،طبع ًا آرامش روانی در فضای سازمانی نيز حس نمیشود نيز لزوم ًا به توانايی فهم ،دريافت و گيرايی در محوريابی ،ريشهيابی
ساده مفاهيم ،تجزيهوتحليل مطالب ،طبقهبندی راحت مفاهيم به شيوههای نوين ،ارائه آسان دستهبندیهای جديد از مفاهيم و سازماندهی
ساده مباحث ،آسيب و صدمه وارد نمیآورد.
اين پژوهش نيز همانند ديگر پژوهشهای حوزه روانشناسی با محدوديتهايی مواجه بوده است .مشخص نبودن ميزان تحصيالت،
سن و پايگاه اقتصادی اجتماعی کارکنان شرکتکننده و همچنين ميزان صداقت شرکتکنندگان در پاسخ به پرسشنامههای
خودگزارشی است که احتمال دارد در نتيجه پژوهش اثرگذار بوده باشد .يافتههای اين پژوهش ،محدود به مقتضيات بررسیهای پس
رويداری است و قابل تعميم به پژوهشهای تجربی و علّيتی نيست .بهطورکلی بايد گفت با توجه به اينکه برخالف ضريب هوشی
که بهطور نسبی ثابت است ،هوش تحليلی را میتوان از طريق آموزش افزايش داد و با رشد هوش تحليلی کارکنان آنان مهارتهای
بين فردی الزم را کسب میکنند و به کارکنانی اهل بينش و درايت تبديل میشوند و اين تغييرات مثبت ،آنان را قادر میسازد تا
کارکنانی مولد و کارآمد شوند ،مهارتهای خود را افزايش دهند ،از شغل خود راضی باشند .اگر بخواهيم کارکنانی به لحاظ کارايی
و بهرهوری در سطح مطلوب باشند ،بايد از يافتهها و اصول علمی استفاده کنيم .در سالهای اخير بسياری از سازمانها به آموزش
هوش تحليلی و عقلی توجه کردهاند .به همين منظور اگر سازمان شهرداری شهر تهران در کنار فراهم ساختن ديگر امکانات و تأمين
نيازها و خواستهای کارکنان اقدام به آموزش های هوش تحليلی و راهکارهای مقابله با بيتابی روانی کند در آينده شاهد رضايت
شغلی بيشتر اين کارکنان خواهيم بود.
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The relationship between analytic intelligence and psychic restlessness with job satisfaction
Abstract
In this research, the relationship between analytic intelligence and psychic restlessness with job satisfaction
will be studied. The research population is consist of Tehran different municipality regions staffs among
which a 105 people (60 men and 45 women) were selected and examined as samples. The instruments of
this study were scale 3 R – B- Kettle intelligence test, psychic restlessness list, job satisfaction list and
analytic intelligence test. To analyze the data, Pierson Correlation Coefficient and linear multivariable
regression were used. The results showed that, however analytic intelligence and psychic restlessness
variables totally express about 9% of staffs job satisfaction changes, but job satisfaction is something
different and apart from analytic intelligence and it is merely predicted inversely based on psychic
restlessness. Psychic restlessness solely expresses about 8% of job satisfaction changes. Furthermore,
analytic intelligence is also independent from psychic restlessness. It is resulted that employed men and
women job satisfaction is correlated with their psychic restlessness but the amount of their analytic
intelligence is not able to predict their job satisfaction.
Key words: Analytic Intelligence, Psychic Restlessness, Job Satisfaction
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