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هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت کارکنان رابطه  یبررس

 1بندرعباس دو هیناح پرورش و آموزش

 2ایمانیجواد 
 

 چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت 

ی کارکنان شامل تمامآن  یآمار جامعهروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و . بود

و حجم نمونه مورد بودند ( نفر 123) 1051در سال  آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس

 سهها از  داده جمع آوری راستای در. بر جامعه منطبق بود پژوهش به روش سرشماری

و کیفیت زندگی ( 1510)، خالقیت تورنس(1556)نامه استاندارد هوش هیجانی گلمن  پرسش

ها از ضریب همبستگی  جهت تجزیه و تحلیل داده. شد هگرفت بهره( 1510)کاری والتون 

بین هوش : در نهایت نتایج حاصل از آن نشان داد. پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد

 هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و از این بین

بین از طرف دیگر  .بودرای خالقیت تری ب بینی کننده قوی پیش ،متغیر هوش هیجانی

متغیر های کیفیت زندگی کاری با خالقیت نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و  مؤلفه

های انسانی نسبت به دیگر متغیرها  های بالواسطه برای توسعه و استفاده از قابلیت تأمین فرصت

های هوش هیجانی  تمامی مؤلفه بین همچنین. تری برای خالقیت بودند بینی کننده قوی  پیش

متغیر خودآگاهی نسبت به دیگر دار وجود داشت که  ای مستقیم و معنی با خالقیت نیز رابطه

 .تری برای خالقیت بود بینی کننده قوی متغیرها پیش

 .هوش هیجانی، کیفیت زندگی کاری، خالقیت، آموزش و پرورش: های کلیدی واژه
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 مقدمه

 تیموفق دیترد بدون. هستند یسازمان هر کیاستراتژ منابع نیتر یاساس از یانسان منابع

 وابسته رفتاری علوم هیپا بر یانسان منابع از کارآمد استفاده به کاری های طیمح و ها سازمان

 تر جامع و شتریب هرچه شناخت منبع، نیا از کارآمد استفاده چالش با ییارویرو برای. است

 مهارت تینها در و است الزم آن خاص ابزارهای و یانسان منابع به مربوط های سازه و میمفاه

از طرفی دیگر  (.1019 بالنچارد، و یهرس) است ضروری امری ابزارها و ها سازه نیا از استفاده

موج این تغییرات زندگی همه ما را نیز . عصر ما عصر شتاب، سرعت، دگرگونی و تغییر است

ای در جهت سازگاری با تغییرات  از این رو جامعه. دهد می خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار

و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خالق و خود باور 

 (. 1051ایمانی، )برخوردار باشد 

 ضورورت  و نووآوری،  شدن اسوت و خالقیوت   نو حال در لحظه پیچیده امروزی، هر زندگی

نیازمند نوآوری و ابتکوار   پویایی در زندگی، انسان برای خلق نشاط و. استاستمرار زندگی فعال 

برای زنده ماندن و گریوز از مورگ و    انسانی جامعه. کند ارضاء است تا انگیزه تنوع طلبی خود را

 شماست مگر اینکه خالق و در انتظار نابودی"امروز شعار . دارد به تحول و نوآوری نیاز ایستایی

ا هو  سوازمان  ولیتئمسو  بنوابراین . ها قورار دارد  سازمان ی افراد و در پیش روی همه "نوآور باشید

 آوردن زمینه رشد و پرورش خالقیت و از یک سو وظیفه فراهم. گیرد می به خود متمایزیشکل 

 برعهده دارنود کوه ایون    های افراد را از استعدادها و توانایی دار نوآوری و استفاده صحیح و جهت

 بورای  در جامعه است و از سوی دیگور ...  اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی، خود زمینه ساز

دنیوای   بتوانود در  باشوند توا   موی  مندی از خالقیت و نووآوری  پرورش و بهره پویایی خود نیازمند

های سنتی بوه   روش از و نوآوری زمینه گذر تغییر. دنادامه ده خود رقابتی درحال تغییر، به بقاء

 و رشود  منوابع  از مهمتورین  یکوی  (.1052زارع، ) سوازد  موی  فوراهم  خالق راهای مدرن و روش

 هموه آدمیوان   ی تالش تمدن بشری نتیجه و فرهنگ باشد، اگرچه می خالقیت آدمی، پیشرفت

کاشوف،   هستیم کوه  ها انسان از را مدیون گروهی آن عظمت و غنا اما هاست دوران ی همه در

 آدموی  خوالق  اندیشوه  تمدن بشری مرهون. شوند می خالق نامیده و و متفکر هنرمند مخترع،
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 کموک  به فرد خالقیت. بود غیرممکن خواهد از خالقیت، یریگ بهره نیز بدون آن و دوام است

 و بوه زنودگی   نسبت سازد، نگرش مثبتی برقرار اعضای خانواده با تری مناسب روابط تا کند می

عسگری، )اقدام کند  دیگران با خود ارتباطی حل مشکالت به و کند پیدا آینده چشم اندازهای

کورد   ایجاد بایست موقعیتی جامعه و اهداف ها آرمان تحقق و به پیشرفت برای رسیدن(. 1086

فوراهم   شوناختی  و فراینودهای فکوری   از ای تازه موجبات ادراکی افراد برای آن ی که به وسیله

قرابواغی و  )بنگرنود   موورد نظور،   هوای  جنبه و مسائل به نگاه جدیدی با آنها بدین وسیله شود و

  (.1053همکاران، 

ها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شووند، احتموال    هر چه خواست

بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته شوند، از کارشوان، سرپرستشوان و همکارانشوان    

ر دچار حادثه یا غیبت از محول کوار   خشنودتر باشند، به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند، کمت

این اقدامات طیف وسیعی از وظایف و . گردند و از سالمت جسم و روان بیشتری برخوردار شوند

های مدیریت منابع انسانی از قبیل مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، توسعه و غنای  مسئولیت

. شوود  ن را شوامل موی  ، پرداخوت مناسوب و آمووزش و ارتقوای کارکنوا     محیط کار شغلی، امنیت

 هرچند اصطالح .(1080قاسم زاده، ) شود کاری خوانده میکیفیت زندگی  مجموعه این اقدامات

های اخیر رواج زیادی پیدا کرده است، اما هنوز در مورد معنای آن  کاری در سالکیفیت زندگی 

در موورد  تعواریف مختلوف و متنووع،     (1083) به نظر ابطحی و کواظمی . توافق کمی وجود دارد

کیفیوت زنودگی    -1: توان در سه تعریف اساسی خالصه کورد  را میکیفیت زندگی کاری  مفهوم

هوای رشود روان    مندی شوغلی، فرصوت   ای از نتایج برای کارکنان مانند رضایت به مجموعهکاری 

کیفیوت   -2. ، روابط مناسب کارفرما و میزان پوایین حووادث اشواره دارد   امنیت شغلیشناختی، 

نظیور مودیریت مشوارکتی، غنوی     سوازمانی   ای از کارها یا عملکردهوای  مجموعه به کاریزندگی 

سازی، سیستم پرداخت برای تشویق عملکرد خوب، تضومین شوغلی و شورایط کواری مطموئن      

مربووط  محویط کوار    های ذهنی و روانی فورد از  به برداشت کیفیت زندگی کاری  -0. اشاره دارد

ور  شاغل، تناسب روحیه افراد بوا فرهنوگ سوازمان فورد، بهوره     شود و این امر تناسب شغل و  می
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نیوز معتقود    (2330) 1پاورز. گیرد را در بر می محیط کار بودن و خود را مفید احساس کردن در

اند که ایجاد تعادل بین کار و زنودگی کارکنوان تحوت     ها دریافته است، امروزه بسیاری از سازمان

 گوردد  و باال بردن سطح خالقیت و تولید موی یت شغلی رضا عمل موجب ارتقای پوشش آنان در

 (.1053، کامرانی)

 قبیول  از هوا  قابلیوت  بوه سوایر   در عملکرد مطلوب افراد نسبت بارزی نقش هیجانی هوش

 هم سازمان و آن، های هیجانی و قابلیت با پرورش هوش و کند می فنی ایفا یا ذهنی های مهارت

 به این عقیده اند که بر از دانشمندان برخی. شوند مند بهره آن مزایای از توانند کارکنان می هم

هیجوانی   هووش  هوشوی، دارای  عالوه بر بهره بایستی ها انسان در سازمان، عملکرد بهتر منظور

از طرف دیگر برای انجام هور کواری داشوتن مهوارت     (. 1051نقابی و بهادری، )نیز باشند  باالیی

که جوهره و زیور بنوای پیشورفت در آن شوغل بوه      شود،  های مختلف یک ضرورت محسوب می

یکوی از ایون   . ها منبع مهمی از تفاوت هوای فوردی در شوغل هسوتند     این مهارت. آیند شمار می

دهد هوش هیجانی کارکنان است که  ها که رفتار در شغل و سازمان را تحت تأثیر قرار می تفاوت

سازد و بورای افورادی    امکان پذیر می های بین فردی را گیری از مهارت داشتن ذهن عملی و بهره

تووان آن را بور    زیرا موی . کنند از اهمیت خاصی برخوردار است که در حیطه سازمان فعالیت می

خالف بهره هوشی، جهت حل مسوائل اجتمواعی و افوزایش توانوایی کنتورل احساسوات فوردی        

 (. 1053شیخ اسماعیلی،)آموزش داد 

و  فوردی  رفتار در دیگران و های خود هیجان سات واز احسا استفاده توانایی هوش هیجانی

 هوای هووش   مهوارت  اسوت بنوابراین   حوداکثر رضوایت   با نتایج حداکثر جهت کسب در گروهی

 مختواری )مفید باشد  کارساز و اهداف به دستیابی این افراد به سوی سوق در تواند می هیجانی

 و برخورد متوازن، خوش اجتماعی از نظر باال هیجانی هوش دارای افراد(. 1080سیادت،  و پور

 بوه  خودمت  در زمینوه  آنوان . مقاومند نگران کننده یا ترس آور افکار مقابل در و هستند بشاش

قابول توجوه    از دیدگاهی اخالقوی ظرفیتوی   برخورداری و مسوولیت قبول مشکالت حل یا مردم

آنان غنوی اموا    عاطفیزندگی . دهند می نشان توجه و حسی هم دیگران با خود ارتباط در دارند

                                                      
1
 Powers 
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راحتنود   کننود  موی  زنودگی  آن در کوه  اجتماعی مجموعه و دیگران با خود آنان. است همخوان

 (.1051درویش صفت و همکاران، )

عصر انطباق با تغییرات به معنوای واقعوی آن و همگوامی و همراهوی بوا ایون        ،عصر حاضر

انسوان کنوونی در   . (1081، یپورکیانی و صباغ مالحسوین ) تغییرات از خصوصیات بارز آن است

تغییراتی که به نوعی به ریشه و اصل افراد  ثر از این تغییرات است،أکند که مت عصری زندگی می

چگونوه   ای جز نابودی به همراه ندارد، تحرکی در دنیای امروز نتیجه سکون و بی دهد، رجعت می

؟ نحوو احسون اسوتفاده نموود     و چگونه باید از این تغییورات بوه   باید با این تحوالت هم گام شد

های مودیران   ها و قابلیت موفقیت نظام دولتی هر کشوری در گرو شناخت علمی و دقیق توانایی

هوای نزدیوک شودن بوه ایون هودف سونجش و         یکی از راه .و به طور کلی دست اندرکاران است

د اسوت کوه   ای جدیو هو  گیری از ابوزار و شویوه   های ذهنی به صورت علمی با بهره ارزیابی توانایی

های افوراد را فوراهم    های ایجاد محیط مناسب برای شکوفایی استعدادها و توانش تواند زمینه می

موایر معتقود    .اسوت  و کیفیت زندگی کاری از ملزومات این مهوم  توجه به هوش هیجانی، نماید

کوه او بوه یواری     شود، گاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میآاست هوش هیجانی با 

های استرس آمیز پاسخ  به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت سازی آنها، هیجانات نیرومند و فعال

بنوابراین هووش هیجوانی یکوی از      .از سواخت وجوودی خوود دفواع کنود      ت آمیز داده،أهای جر

همچنین . کند که کارایی سازمان را افزایش دهند میکمک  افرادمهمترین نیروهایی است که به 

هوایی کوه    یکی از راه. شود هوش هیجانی باعث خالقیت و نوآوری در سازمان می توجه کردن به

از طرف دیگر بوا بررسوی    .است پرورش داد توجه به هوش هیجانیرا توان خالقیت و نوآوری  می

 گیوری  تحقوق، تصومیم   کاری از یک سوو باعوث   زندگی کیفیتادبیات مربوطه مشخص شد که 

ایجواد   خوودگردانی،  و مالکیوت  کاری، احسواس  محیط و طبهبود شرای امنیت شغلی، مشارکتی،

 نیازهوای  شوغلی، ارضوای   سوازی  غنوی  و و توسوعه  کوار  از قدرشناسی شغلی، فرصت پیشرفت

 توجه عدمو از سوی دیگر  شود می سازمان در ماندگاری انگیزه برای ایجاد و خودشکوفایی افراد

 باعوث  کار در نارضایتی و خستگی ایجاد طریق از مستقیم غیر طور به کاری زندگی کیفیت به

 از. شوود  می آنان روانی تنیدگی و خدمت ترک کار، از غیبت افزایش و کارکنان روحیه کاهش



 یانیما ادجو .سبارعندبدو هیناح پرورش و آموزشهوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت کارکنان رابطه 

100 

 

 توانست خواهد کاری زندگی کیفیت فنون کاربرد طریق از کار محیط کردن روحبخش رو این

 زنودگی  کیفیوت هوش هیجانی و  اینکه به توجه با. سازد مرتفع کارکنان در را اساسی نیاز این

ضرورت و اهمیت انجام تحقیقواتی از   دنده قرار تأثیر تحت را خالقیت کارکنان دنتوان می کاری

دهد و نیز آموزش و پرورش خواهند توانست از نتوایج ایون    این دست را الزم و ضروری نشان می

در ایشان هرچه بیش از  پژوهش بهره برده و کارمندان خود را تشویق کرده و روحیه خالقیت را

ای که صورت گرفت و  با عنایت به مقدمه ذکر شده و با مطالعهاز طرفی دیگر . پیش شکوفا کنند

ها و آمار کسب شده، مشخص گردید که در کشور موا مسوأله هووش هیجوانی،      بر اساس گزارش

ای  حرفوه  کیفیت زندگی کاری، خالقیت و جوانب دیگر وابسته به آنها به صوورت کارشناسوانه و  

هوا حواکی از ایون واقعیوت      همین گزارش. کمتر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

است که در این خصوص در قلمرو آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس هیچ مطالعه و تحقیوق  

بنابراین موضوع این پژوهش از این جهت مورد توجوه قورار   . مدون و جامعی صورت نگرفته است

ه با سنجش میزان هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری بوا خالقیوت و بررسوی آن در    گرفت ک

گور در   بین کارکنان در پی یافتن نتایج مفید و ارزشمند بوده و نیز در سدد یافتن عوامل مداخله

از . وری افراد را ارتقواء بخشود   ها بوده تا از آن طریق کیفیت کار و سطح کارایی و بهره این زمینه

رسود کوه واقعواً سوهم      پرداختن به موضوع این تحقیق از آن جهت مهم به نظر موی ر، سوی دیگ

آوردهای تمدن بشوری، آسوایش و    صنعتی در دنیا، دست -های علمی  بزرگی از جریان پیشرفت

شکوه زندگی انسان محصول هوش و تفکر خالقانه و برخورداری از کیفیت زندگی کاری مطلوب 

تحورک بووده و    نوآوری عرصه زندگی برای همه به اندازه کافی سرد و بیاست، زیرا بدون ابداع و 

لوذا توجوه بوه    . شود  حیات بشر نیز خیلی بیش از این ساده و همراه با رنج و زحمت هموراه موی  

. چنین امر خطیری، دقیقاً به معنی توجه به سرنوشت زندگی اجتماعی بشر و آینده جوامع است

هوای صوورت    ررسی پیشینه پوژوهش و مطالعوه سوایر پوژوهش    بنابراین براساس مقدمه فوق و ب

ای بوین   گرفته و با توجه به اهمیت موضوع، مساُله اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطوه 

 دو هیو ناح پورورش  و آمووزش  کارکنانهوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت در بین 

 وجود دارد؟ بندرعباس
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:های زیر جهت انجام پژوهش در نظر گرفته شدند فرضیه بنابراین براساس مقدمه ذکر شده  

.وجود دارد داری یمعن بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت کارکنان رابطه -  

.وجود دارد داری یمعنبین ابعاد کیفیت زندگی کاری با خالقیت رابطه  -  

.وجود دارد داری یمعنبین ابعاد هوش هیجانی با خالقیت رابطه  -  

.های هوش هیجانی قابل پیش بینی است خالقیت کارکنان از طریق مؤلفه -  

.های کیفیت زندگی کاری قابل پیش بینی است خالقیت کارکنان از طریق مؤلفه -  

.خالقیت کارکنان از طریق هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری قابل پیش بینی است -  

  

  پژوهش نهیشیپ

 تیخالق با یجانیه هوش یها مؤلفه رابطه» عنوان با یپژوهش در (1051)انیپرتاب و یریام

 که دادند نشان ،«التیتحص و سن ت،یجنس کننده لیتعد نقش با نور امیپ دانشگاه انیدانشجو

 با یجانیه هوش کل نیب نیهمچن و یجانیه هوش یزیخودانگ و یخودآگاه یها مؤلفه نیب

 یمنف رابطه آنها تیخالق با یاجتماع مهارت مؤلفه نیب و مثبت رابطه پسر، انیدانشجو تیخالق

 هوش کل و مهارت ،یخودآگاه یها مؤلفه نیب که داد نشان شریف آزمون جینتا دارد؛ وجود

 مدرک با انیدانشجو تیخالق با یزیخودانگ مؤلفه نیب دختران، و پسران تیخالق با یجانیه

 تفاوت مختلف نیسن در انیدانشجو تیخالق با یزیخودانگ مؤلفه نیب و سانسیل و پلمید فوق

 در که داد نشان گام به گام ونیرگرس لیتحل آزمون جینتا نیهمچن. دارد وجود دار یمعن

 یرهایمتغ دختر، انیدانشجو در و گام کی در یخودآگاه ریمتغ تنها پسر، انیدانشجو

 تیخالق ینیب شیپ با را چندگانه یهمبستگ نیشتریب گام، دو در یخودکنترل و یزیخودانگ

  .است داشته انیدانشجو
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 بوا  یپژوهش در (1056)یمیالر پافشرده و یداداش ،ییوکالید انینوروز ،ییوکالید انیجعفر

 هووش  نیبو  که دادند نشان ،«انیدانشجو در تیخالق با یجانیه هوش ی رابطه یبررس» عنوان

 یملکو . دارد وجوود  یمعنوادار  ارتبواط  یبازرگان تیریمد ارشد انیدانشجو در تیخالق و یجانیه

 آموزان دانش نیب در تیخالق و یجانیه هوش نیب رابطه یبررس» عنوان با یپژوهش در( 1059)

 متوسوطه  دوره آموزان دانش نیب در تیخالق و یجانیه هوش نیب که داد نشان ،«متوسطه دوره

 مولفوه  رابطوه  یبررس» عنوان با یپژوهش در (1059)انیپرتاب و یریام .دارد وجود معنادار رابطه

 بوا  یجوان یه هووش  یها مولفه نیب که دادند نشان ،«انیدانشجو تیخالق با یجانیه هوش یها

 .دارد وجود یمعنادار و معکوس رابطه انیدانشجو تیخالق

 ینووآور  بوا  یکار یزندگ تیفیک رابطه» عنوان با یپژوهش در( 1050) یمظفر و یمفاخر

 یسازمان ینوآور با یکار یزندگ تیفیک نبی که دادند نشان ،«سمنان دانشگاه کارکنان یسازمان

 یسوازمان  ینووآور  ینیب شیپ تیقابل یکار یزندگ تیفیک و دارد؛ وجود یمعنادار و مثبت رابطه

 نیبو  رابطوه » عنووان  بوا  یپژوهشو  درنیوز   (1050) یدریح و یمکوند زاده،یعل. باشد یم دارا را

 یپزشوک  علووم  دانشوگاه  کارکنوان  در یکار یزندگ تیفیک با تیخالق و یخودکارآمد یها مؤلفه

 وجوود  یدار یمعن مثبت رابطه یکار یزندگ تیفیک و یخودکارآمد نیب که دادند نشان ،«اهواز

 وجود یدار یمعن مثبت رابطه یکار یزندگ تیفیک و آن یها اسیمق خرده و تیخالق نیب دارد،

 ن،یبرز ،یامجد. دارد وجود چندگانه رابطه یزندگ تیفیک با تیخالق و یخودکارآمد نیب و دارد

 تیخالق و یشغل تیرضا با یجانیه هوش رابطه» عنوان با یپژوهش در (1050) پور یعل و معمر

 طحسو  کوه  دادنود  نشان ،«یغرب جانیآذربا استان پرورش و آموزش کل اداره کارکنان ینوآور و

 شیافوزا  موجوب  کارکنوان  یشوغل  تیرضا شیافزا قیطر از آن یها مؤلفه و یجانیه هوش یباال

 بررسوی »در پژوهشوی بوا عنووان    ( 1052) زینلوی و  توابلی . گوردد  یمو  آنوان  ینوآور و تیخالق

 آن توأثیر  و رفسونجان ( عوج ) عصر ولی دانشگاه کارکنان بین در کاری زندگی کیفیت های مؤلفه

نووآوری  داری بوین کیفیوت زنودگی کواری و      رابطه معنوی ، نشان دادند که «سازمانی نوآوری در

هوای   همچنوین هموه مؤلفوه    .رفسونجان وجوود دارد  ( عوج ) سازمانی کارکنان دانشگاه ولی عصر

مین فرصوت رشود، قوانون گرایوی در کوار،      أپرداخت کافی، محیط ایمن، ت)کیفیت زندگی کاری 
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هوای   کپوارچگی و انسوجام اجتمواعی و توسوعه قابلیوت     یوابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، 

 نوامجو  و ینلو یز ،یمصوباح . اسوت داری داشوته   ی سازمانی رابطه مثبت و معنیبا نوآور( انسانی

 ،«یسوازمان  ینووآور  و یکوار  یزنودگ  تیفیک نیب رابطه یبررس» عنوان با یپژوهش در (1052)

 دانشوگاه  کارکنوان  یسازمان ینوآور و یکار یزندگ تیفیک نیب یدار یمعن رابطه که دادند نشان

 ینووآور  بوا  یکوار  یزنودگ  تیو فیک یهوا  مؤلفه همه نیهمچن .دارد وجود کرمان مرکز نور امیپ

پژوهش مرادی گرمورت؛ امین بیودختی و   نتایج. ستا داشته یدار یمعن و مثبت رابطه یسازمان

که ضوریب همبسوتگی بوین کیفیوت زنودگی کواری و        بوداین  حاکی از ،(1051) شهریاری پور

 ،پرداخوت کوافی   ،ای کیفیت زنودگی کواری  ه همچنین همه مؤلفه شدهوری سازمانی معنادار آنو

 ،فضوای کلوی زنودگی    ،وابستگی اجتماعی ،کار قانون گرایی در ،مین فرصت رشدأت ،محیط ایمن

وری سوازمانی رابطوه مثبوت و    آهای انسانی با نوو  یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت

  .اند داری داشته معنی

 

 روش شناسی پژوهش

جامعه . باشد این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می

 سال در بندرعباس دو هیناح پرورش و آموزش کارکنانی پژوهش حاضر شامل تمام یآمار

نفر  123تعداد ایشان بر اساس آمار موجود برابر با در زمان انجام تحقیق باشند که  می 1051

باشد که به روش سرشماری جهت انجام  می نفر 123تعداد  نمونه مورد پژوهشحجم . باشد می

(. گیرد نمونه بر جامعه منطبق بوده و تمام افراد جامعه را در بر می)پژوهش انتخاب گردید 

 :استفاده شدزیر  شرحبه  استاندارد نامه ها از سه پرسش داده جمع آوری جهت

 هوش آزمون از هیجانی کارکنان، هوش میزان تعیین جهت :نامه هوش هیجانی پرسش -1

مؤلفه  9و  گویه 29دارای  آزمون این که است ذکر به الزم. استفاده شد( 1556)گلمن  هیجانی

های اجتماعی، مدیریت رابطه و انگیزش است که شیوه  ، خود مدیریتی، آگاهیخودآگاهی

خیلی زیاد تا نمره یک به خیلی به  9به ترتیب از نمره )گذاری آن بر اساس طیف لیکرت  نمره

 سنجش کیفیت زندگی کاری جهت: کیفیت زندگی کارینامه  پرسش -2. باشد می( کم
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نامه دارای  این پرسش. استفاده شد( 1510)کیفیت زندگی کاری والتون  آزمون از کارکنان،

 یخیل زیاد، کم، تا حدی، کم، خیلی)گویه است که بر اساس طیف لیکرت  02هشت مؤلفه و 

 ها مؤلفه این. گیرد به آنها تعلق می 9و  0، 0، 2، 1 نمره ترتیب به کهطراحی شده ( زیاد

 تیامن و رشد فرصت نیتأمی، بهداشت و منیا کار طیمحی، کاف و منصفانه پرداخت: از عبارتند

 یکل یفضا و شغل ی،شغل یزندگ یاجتماع یوابستگی، شغل سازمان در ییگرا قانون ،مداوم

 یبرا بالواسطه یها فرصت نیتأمی و شغل سازمان در یاجتماع انسجام و یگپارچگی، یزندگ

از به منظور سنجش خالقیت  :خالقیتنامه  پرسش -0. یانسان یها تیقابل از استفاده و توسعه

که توسط دکتر ( 1510)یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خالقیت  تورنس  آزمون زمینه

 23دارای  جمعاً این ابزار .رد و معرفی گردیده، استفاده شده استاستاندا 1060عابدی در سال 

سیالی، : ها عبارتند از لفهؤاین م. کند گیری می باشد که چهار ویژگی افراد خالق را اندازه گویه می

به  9به ترتیب از نمره )شیوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت . بسط، ابتکار و انعطاف پذیری

 ،ها نامه در این تحقیق برای آزمون پایایی پرسش. باشد می( یک به خیلی کم خیلی زیاد تا نمره

هوش نامه  بر اساس این روش میزان پایایی پرسش. از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید

جهت . بدست آمد 30509و خالقیت  30810، پرسش نامه کیفیت زندگی کاری 30591هیجانی 

های  ها از روش همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده. است آزمون روایی محتوایی استفاده شده

 . آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است

 

 یافته های پژوهش

 

 .داری وجود دارد بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت رابطه معنی: فرضیه اول

 . یب همبستگی پیرسون استفاده می شودجهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضر
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 ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت: 1جدول 

 خالقیت 

 P ‹ ضریب همبستگی

 331/3 011/3 هوش هیجانی

 331/3 003/3 کیفیت زندگی کاری

در  00/3و  011/3توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با  با توجه به جدول فوق می

کمتر می باشد  39/3بدست آمده است و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول  331/3سطح 

لذا بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با  (>31/3P)لذا این ضرایب معنادار شده است 

 . وجود دارد داری یمعنتقیم و خالقیت رابطه مس

 

 .داری وجود دارد بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با خالقیت رابطه معنی: فرضیه دوم

 . جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود

 ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با خالقیت : 2جدول 

 خالقیت  

 P ‹ همبستگیضریب 
ی

کار
ی 

دگ
 زن

ت
فی

کی
د 

بعا
ا

 

 331/3 061/3 پرداخت منصفانه و کافی

 331/3 218/3 محیط کار ایمن و بهداشتی

 331/3 280/3 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 338/3 229/3 قانون گرایی در سازمان شغلی

 31/3 238/3 وابستگی اجتماعی زندگی شغلی

 0/3 -36/3 شغل و فضای کلی زندگی
 331/3 065/3 یگپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان شغلی

تأمین فرصت های بالواسطه برای توسعه و 

 استفاده از قابلیت های انسانی

081/3 331/3 
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 تیفیک یها مؤلفهتوان متوجه شد که ضرایب همبستگی تمامی  با توجه به جدول فوق می

 39/3 معناداری قبول قابل سطح ازی زندگ یکل یفضا و شغلبه غیر از مؤلفه  یکار یزندگ

 تیامن و رشد فرصت نیتأم ،یبهداشت و منیا کار طیمح یها مؤلفه نیب لذا. دنباش یم کمتر

 انسجام و یگپارچگی ،یشغل یزندگ یاجتماع یوابستگ ،یشغل سازمان در ییگرا قانون مداوم،

 یها تیقابل از استفاده و توسعه یبرا بالواسطه یها فرصت نیتأم و یشغل سازمان در یاجتماع

 . وجود دارد داری یمعنبا خالقیت رابطه مستقیم و  یانسان

 

 .داری وجود دارد بین ابعاد هوش هیجانی با خالقیت رابطه معنی: فرضیه سوم

 . جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود

 ضریب همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی با خالقیت : 0جدول 

 خالقیت  

ضریب 

 همبستگی

› P 

ی
جان

هی
ش 

هو
د 

بعا
ا

 
 331/3 096/3 خودآگاهی

 331/3 250/3 خود مدیریتی

آگاهی های 

 اجتماعی

000/3 331/3 

 331/3 002/3 مدیریت رابطه

 331/3 210/3 انگیزش

برابر  یجانیه هوش یها مؤلفه یهمبستگ بیضراتوان متوجه شد که  با توجه به جدول فوق می

 باشد یم کمتر 39/3 قبول قابل مقدار از که است 210/3و  002/3، 000/3، 250/3، 096/3با 

 .دارد داری وجود یمعن و میمستق رابطه تیخالق با یجانیه هوش یها مؤلفه یتمام نیب لذا

 

 .بینی است های هوش هیجانی قابل پیش خالقیت کارکنان از طریق مؤلفه: فرضیه چهارم
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 . برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است

 تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی با خالقیت : 0جدول 

توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی با خالقیت تا  با توجه به جدول فوق می

 داری یمعنو سطح  Fدهد که نسبت  های جدول فوق نشان می دو گام پیش رفته است و  داده

در این مرحله . آن در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر خودآگاهی در معادله رگرسیون است

باشد، و  معنادار می 331/3به دست آمده که در سطح معناداری   =F 2/06اثر رگرسیون 

درصد واریانس  21است، یعنی این متغیر  21/3ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر 

و سطح معناداری آن در مرحله دوم بیانگر اثر  Fنسبت  .کند بینی می متغیر خالقیت را پیش 

در این مرحله . معنادار متغیرهای خودآگاهی و آگاهی های اجتماعی در معادله رگرسیون است

باشد، و  معنادار می 331/3به دست آمده که در سطح معناداری   =F 5/28ر رگرسیون اث

درصد  25است، یعنی این متغیرها  25/3ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر 

با توجه به نتایج بدست آمده در مورد این فرضیه  .کنند بینی می واریانس متغیر خالقیت را پیش

تری  بینی کننده قوی که متغیر خودآگاهی نسبت به دیگر متغیرها پیشتوان نتیجه گرفت  می

 . باشد برای خالقیت می

 

 .بینی است های کیفیت زندگی کاری قابل پیش خالقیت کارکنان از طریق مؤلفه: فرضیه پنجم

 . برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است

 

 R ² R F › P β T › p متغیر ها گام ها

 331/3 31/6 096/3 3331/3 2/06 21/3 096/3 خودآگاهی اول

 خودآگاهی دوم

 های اجتماعیآگاهی

909/3 25/3 5/28 3331/3 093/3 

011/3 

6/0 

1/0 

331/3 

331/3 
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تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با خالقیت : 9جدول 

 کارکنان 

توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با  با توجه به جدول فوق می

و سطح  Fدهد که نسبت  های جدول فوق نشان می تا سه گام پیش رفته است و  دادهخالقیت 

های بالواسطه برای توسعه و  معناداری آن در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر تأمین فرصت

 =F 0/01در این مرحله اثر رگرسیون . های انسانی در معادله رگرسیون است استفاده از قابلیت

باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر  معنادار می 331/3که در سطح معناداری به دست آمده 

بینی  درصد واریانس متغیر خالقیت را پیش 20است، یعنی این متغیر  20/3اساس این متغیر 

و سطح معناداری آن در مرحله دوم بیانگر اثر معنادار متغیرهای تأمین  Fنسبت  .می کند

عه و استفاده از قابلیت های انسانی و پرداخت منصفانه و کافی های بالواسطه برای توس فرصت

به دست آمده که در سطح  =F 9/01در این مرحله اثر رگرسیون . در معادله رگرسیون است

 01/3باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر  معنادار می 331/3معناداری 

و  Fنسبت  .کنند یر خالقیت را پیش بینی میدرصد واریانس متغ 01است، یعنی این متغیرها 

های بالواسطه  سطح معناداری آن در مرحله سوم بیانگر اثر معنادار متغیرهای تأمین فرصت

های انسانی، پرداخت منصفانه و کافی و یگپارچگی و انسجام  برای توسعه و استفاده از قابلیت

  =F 1/20ین مرحله اثر رگرسیون در ا. اجتماعی در سازمان شغلی در معادله رگرسیون است

گام 

 ها

 R ² R F › P β T › p متغیر ها

 331/3 0/6 081/3 3331/3 0/01 20/3 081/3 ها تأمین فرصت اول

 ها  تأمین فرصت دوم

 پرداخت منصفانه و کافی

999/3 01/3 9/01 3331/3 009/3 

035/3 

0/0 

5/0 

331/3 

331/3 

 ها  تأمین فرصت سوم

 پرداخت منصفانه و کافی

یگپارچگی و انسجام 

 اجتماعی

982/3 00/3 1/20 3331/3 216/3 

215/3 

229/3 

0/2 

9/0 

0/2 

32/3 

331/3 

31/3 
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باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر  معنادار می 331/3به دست آمده که در سطح معناداری 

درصد واریانس متغیر خالقیت را پیش  00است، یعنی این متغیرها  00/3اساس این متغیر 

توان نتیجه گرفت که متغیر  با توجه به نتایج بدست آمده در مورد این فرضیه می .کنند بینی می

های انسانی نسبت به دیگر متغیرها  های بالواسطه برای توسعه و استفاده از قابلیت تأمین فرصت

 . باشد تری برای خالقیت می بینی کننده قوی پیش

یت زندگی کاری قابل پیش خالقیت کارکنان از طریق هوش هیجانی و کیف: فرضیه ششم

 .بینی است

 . برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است

تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی : 6جدول 

 کاری با خالقیت کارکنان

توان متوجه شد که رگرسیون بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی  با توجه به جدول فوق می

و  Fدهد که نسبت  های جدول فوق نشان می دادهکاری با خالقیت تا دو گام پیش رفته است و 

سطح معناداری آن در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر هوش هیجانی در معادله رگرسیون 

 331/3 داری یمعنبه دست آمده که در سطح  =F 0/05 در این مرحله اثر رگرسیون. است

است، یعنی این  22/3غیر معنادار می باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این مت

آن  داری یمعنو سطح  Fنسبت  .کند بینی می درصد واریانس متغیر خالقیت را پیش 22متغیر 

در مرحله دوم بیانگر اثر معنادار متغیرهای هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری در معادله 

ناداری به دست آمده که در سطح مع =F 31/25در این مرحله اثر رگرسیون . رگرسیون است

است، یعنی  25/3باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر  معنادار می 331/3

با توجه به نتایج بدست  .کنند درصد واریانس متغیر خالقیت را پیش بینی می 25این متغیرها 

 R ² R F › P β T › p متغیر ها گام ها

 331/3 2/6 011/3 3331/3 0/05 22/3 011/3 هوش هیجانی اول

 هوش هیجانی دوم

 کیفیت زندگی کاری

906/3 25/3 31/25 3331/3 092/3 

03/3 

9/0 

8/0 

331/3 

331/3 
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توان نتیجه گرفت که متغیر هوش هیجانی نسبت به دیگر متغیر  آمده در مورد این فرضیه می

 .باشد تری برای خالقیت می بینی کننده قوی پیش

 

 

 بحث و نتیجه گیری

بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت هدف از انجام پژوهش حاضر، 

که نتایج حاصل از آن . باشد می 1051 سال در آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباسکارکنان 

 داری یمعنبین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خالقیت رابطه مستقیم و  :اند بدین شرح

تری برای خالقیت  بینی کننده قوی پیش ،متغیر هوش هیجانی وجود داشته و از این بین

های کیفیت زندگی کاری با خالقیت نیز رابطه مستقیم و  بین مؤلفهاز طرف دیگر  .باشد می

های بالواسطه برای توسعه و  متغیرهای آن متغیر تأمین فرصت وجود داشته و از بین داری یمعن

تری برای خالقیت  بینی کننده قوی های انسانی نسبت به دیگر متغیرها پیش استفاده از قابلیت

ای مستقیم و  های هوش هیجانی با خالقیت نیز رابطه بین تمامی مؤلفه همچنین. باشد می

بینی کننده  ر خودآگاهی نسبت به دیگر متغیرها پیشمتغیدار وجود دارد و از این بین  معنی

 . باشد تری برای خالقیت می قوی

 انیجعفر، (1051)انیپرتاب و یریامهای  بنابراین نتایج کسب شده با نتایج حاصل از پژوهش

 یمظفر و یمفاخر ،(1059)انیپرتاب و یریام، (1059) یملک، (1056)همکاران و ییوکالید

 نامجو و ینلیز ،یمصباح، (1052) زینلیو  تابلی، (1050) یدریح و یمکوند زاده،یعل ،(1050)

 پورکیانی و صباغ مالحسینی، (1088)، هاشمی (1051)همکاران مرادی گرمورت و ، (1052)

 .هم خوانی داشته و در یک راستاست... و ( 1081)

 هر در انسانی منابع به امروزه که است توجهی است، نمایان عملی و نظری مبانی در آنچه

 تردید بدون. است سازمانی هر استراتژیک منابع اساسی ترین انسانی از منابع. گردد می سازمانی

 رفتاری علوم پایه بر انسانی منابع کارآمد از استفاده به های کاری محیط و ها موفقیت سازمان

 بیشتر و هر چه شناخت منبع، این از استفاده کارآمد چالش با رویارویی برای. وابسته است
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در نهایت  و است الزم آن ابزارهای خاص و انسانی منابع مربوط به های سازه و تر مفاهیم جامع

 در(. 1019و بالنچارد،  هرسی)است  ضروری امری ابزارها و ها این سازه از استفاده مهارت

 ها و شرکتها،  کار، سازمان های محیط روانشناسی در از جدیدی کاربرد شاهد اخیر، های دهه

و  معضالت در حل آن اثربخشی هیجانی و هوش پدیده طرح. ایم بوده انسانی منابع مدیریت

 ده طی در روانشناسی موضوعات ترین پر بحث یکی از به این پدیده را منابع انسانی، مشکالت

جهت  کاری، زندگی کیفیت و وری بهره همچنین امروزه. است کرده سال گذشته تبدیل

 را بیست و یکم سده که جوران این جمله جوزف سازمانی هستند و عملکرد اصلی دهندگان

 طلیعه در. شناخت این موضوع و ضرورت اهمیت بر تأکیدی است است؛ نامیده کیفیت قرن

 تغییرات به نیاز همواره هستند، مواجه جهانی رقابت محیط با ها سازمان که جدید قرن

 را امروزی های سازمان جهانی، رقابتی نیروی شود؛ می احساس کاری های خالقیت و ای ریشه

 های روش خود، ثابت کاری های رویه و ها روش ادامه سال ها ده از بعد که است کرده مجبور

 نوعی از و نبوده کاری ثبات دارای ها سازمان که ای گونه به بگیرند، پیش در را جدید کاری

 نمانند عقب رقابت قافله از اینکه برای ها سازمان این(. 1050رستمی، ) برخوردارند نسبی ثبات

 .دارد سروکار تغییر ایجاد با کارکنان به توجه زیرا اند، کرده کارکنان به معطوف را خود توجه

 روان یعامل عنوان بههوش هیجانی  که داشت انیب توان یم نتایج این پژوهش بر اساس

 که دارد وجودیی ها مهارتی جانیه هوش در که چرا دارد رابطهخالقیت کارکنان  بای شناخت

 به کهی افراد نیبنابرا .شوند یم فکر انسجام باعث و کرده لیتسه رای جانیه اطالعات پردازش

 را خودی خلقی ها حالت و ندینمای م درک ویی شناسا را آنها و کرده توجه خود احساسات

 آنها بای راحت به و رسانده حداقل به را زا استرس اتفاقات تأثیر توانند یم کنند یمی بازساز

 رغبت و شوراین عوامل  برخوردارندی شتریبی روان وی جسم سالمت از جهینت در و کنند مقابله

در نتیجه خالقیت و . کنند یم جادیا وجودشان در را عالقه نیشتریب و مشتعل را کارکنان

 که شد متوجه توان یمتحقیق  جینتا بنابراین بر اساس .دهد یم شیافزادر ایشان  را نوآوری

 .هستند برخورداری و بیشتر بهتر خالقیت از دارندی باالتری جانیه هوش کهی افراد
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ی هوش هیجانی  تمام مباحثی که به این رابطه اشاره دارد، به نوعی به نقش تسهیل کننده

خالقیت مثبت و باال برای بروز خالقیت تاکید دارند اما هوش هیجانی باال الزاماً موجب 

کند و در روابط بین فردی و درون فردی  هوش هیجانی، مسیر زندگی را تسهیل می. شود نمی

تری از لحاظ روانی و درونی  تواند زندگی سالم فرد باهوش هیجانی باال می. ثر استؤبسیار م

 داشته باشد و در روابط با دیگران و رویارویی با مشکالت، واکنش بهتری از خود نشان دهد اما

افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند الزاماً ناموفق نیستند به طور مثال افرادی که 

کنند، حتماً افراد  پرخاشگرند یا تحمل کمی دارند یا روابط مناسبی با دیگران برقرار نمی

بسیاری از . آیند ناموفقی در تحصیل و شغل و زندگی نیستند و به خوبی با کارهایشان کنار می

ین افراد، مدیرانی هستند که با زیر دستان خود، برخورد تندی دارند اما در انگیزه دادن به خود ا

ها نتوانند رفتار خود را با  شاید آن. برای به انجام و اتمام رساندن کارهایشان، بسیار مهارت دارند

را با انرژی کننده و یکنواخت  توانند کارهای سخت و کسل دیگران به خوبی کنترل کنند اما می

 ای اندازه تا و مدیریتی  ها موفقیت خود را از طریق مهارت خود آن. بسیار و با سرعت انجام دهند

دستاوردهای هوش هیجانی به نوعی به سالمت روانی افراد . آورند هوش باال، به دست می با

ونی و های گوناگون در شود و این سالمت روانی در بهبود روابط و کم شدن تنش منتهی می

شود که احتماالً منجر به رشد و  محیطی، سبب به کارگیری مفیدتر توان بالقوه ذهنی بشر می

گیری و خود  آموزش تصمیم. های بشری خواهد شد باروری در کار و تحصیل و سایر فعالیت

ای و شغلی البته تأثیراتی در بهبود  های حرفه محیط آگاهی و انگیزش و سایر موارد ذکر شده در

آورند اما خالقیت،  لکرد به همراه خواهند داشت و از اتالف انرژی جلوگیری به عمل میعم

ها  آن ها و درگیر شدن عمیق با تعارضات و در گاهی تنش. آید انحصاراً با موارد فوق حاصل نمی

کند و  تر می له را جدیأور شدن و استرس حاصل از آن را تجربه کردن، تمرکز بر حل مس غوطه

 . نمایاند له را ضروری و الزامی میأای حل مسنیاز بر

این  .باشد توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می های مهم مدیریت، بی یکی از آفت

امروزه مبحث کیفیت زندگی . دهد سازمان را به شدت کاهش می توجهی، کارایی و نوآوری بی

استفاده  به نیاز و کرده پیدا خاصی اهمیت کاری به خصوص رابطه آن با نوآوری سازمانی
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 انگیزش ایجاد درتواند  می کیفیت زندگی کاری .شود می احساس پیش از بیش آنها از کارآمدتر

 ازدیاد در همچنین و ها گیری تصمیم در افراد مشارکت ایشان، ی روحیه بهبود کارکنان، برای

 به کارکنان روانی سالمت تأمین در مهم منبع یک عنوان به و باشد ثرؤم نوآوری و خالقیت

 خواهیم معکوس نتایج نباشد مناسب کیفیت زندگی کاری چنانچه برعکس و آید حساب

 .داشت

 نیروی منابع دیگر همانند که است امری ها سازمان کارکنان وری بهره و کارایی بردن باال

 باشد می آرامش و نشاط جسمانی، و روانی سالمت از آنان برخورداری نیازمند جامعه انسانی

 از بهینه استفاده و پرتحرک و سالم زندگی داشتن گرو در هایی ویژگی چنین داشتن مینأت که

 عالقمند که هایی سازمان لذا. است میسر عمومی سالمت مینأت جهت در فراغت اوقات و ایام

 نشاط و پویایی و طراوت احساس تا کوشند می هستند مطلوب کاری زندگی کیفیت بهبود به

 اساسی نقش کاری زندگی کیفیت های برنامه اخیر های سال طی در. کنند ایجاد کارکنان در را

 داشته عهده بر بزرگ های شرکت و ها سازمان و انسانی نیروی وری بهره افزایش در مهمی و

 یک ها سازمان در انسانی منابع کاری زندگی کیفیت ارتقای استراتژیک های برنامه. است

 نقش کارآمد انسانی نیروی که است معنی بدین این .باشد می گسترده و گر درون رویکرد

 بوده کیدأت و مدنظر کاری غیر زندگی صرفاً گذشته در .کند  می ایفا سازمان تحول در محوری

 کیفیت. باشد می ها سازمان های اولویت از کاری زندگی کیفیت و بهبود امروزی جامعه در ولی

 ،انکارکن توجه و رضایت جلب منظور به که است وسیعی و جامع برنامه یک کاری زندگی

 نارضایتی. شود می طراحی سازمان در کارکنان حفظ و تغییرات مدیریت جهت آنان به کمک

 کارکنان همه موقعیت، و پست به توجه بدون که است اساسی مشکل کاری زندگی کیفیت از

 زندگی کیفیت در گذار تأثیر های جنبه تمام شناسایی و کردن جدا .دهد می قرار تأثیر تحت را

 .باشد می ایی پیچیده بسیار کار کاری،
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 منابع و ماخذ

موسسه مطالعات و پژوهش های : ، تهرانوری بهره .(1083)ابطحی، حسین و کاظمی، بابک  -

 .بازرگانی

 یجانیه هوش رابطه (.1050) عادل پور، یعل و جمال معمر، ن؛یحس ن،یبرز جواد؛ ،یامجد -

 استان پرورش و آموزش کل اداره کارکنان ینوآور و تیخالق و یشغل تیرضا با

 شرکت: مرودشت ،یشناس روان و یتیترب علوم یمل شیهما نینخست ،یغرب جانیآذربا

 . جوان مبتکر سازان شهیاند

 انیدانشجو تیخالق با یجانیه هوش یها مؤلفه رابطه(. 1051)اکبر، انیپرتاب ی و، مهدیریام -

 ،11 دوره ،یعال آموزش ۀنام، التیتحص و سن ت،یجنس کننده لیتعد نقش با نور امیپ دانشگاه

 .210-201: ، صص00 شماره

 تیخالق با یجانیه هوش یها لفهؤم رابطه یبررس(. 1059)اکبر، انیپرتاب ی و، مهدیریام -

 .0 شماره ،9 دوره ،یانسان علوم در تیخالق و ابتکار فصلنامه، انیدانشجو

بررسی آموزش کاربرد رایانه و فناوری اطالعات در کارآفرینی  (.1051)ایمانی، بهروز  -

، طرح مصوب ای و کاردانش استان هرمزگان دانش آموزان مقطع متوسطه فنی و حرفه

شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان 

 .هرمزگان

سی رابطه بین هوش هیجانی با ربر (.1081) مسعود و صباغ مالحسینی، ایمانپورکیانی،  -

اولین همایش نوآوری و کارآفرینی،  ،نیروی کار در سازمان کارایی و خالقیت و نو آوری

 .تبریز، مدیران هم اندیش فراخیز

 بین در کاری زندگی کیفیت های مؤلفه بررسی(. 1052) سینا، زینلیو  حمید، تابلی -

، مقاله ارائه سازمانی نوآوری در آن تأثیر و رفسنجان( عج) عصر ولی دانشگاه کارکنان

 .، دانشگاه پیام نور یاسوجهمایش سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی اسالمیشده در 
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، یمیالر پافشردهو  محمد ،یداداش ؛میمریی، وکالید انینوروز ؛دهی، ماییوکالید انیجعفر -

، مقاله ارائه شده انیدانشجو در تیخالق با یجانیه هوش ی رابطه یبررس(. 1056) فاطمه

 در جهان و رانیا نینو یها پژوهش یمل کنفرانس نیاول و یجهان کنفرانس نیچهارمدر 

 .یانسان علوم و یحسابدار و اقتصاد ت،یریمد

 هوش رابطه مطالعه(. 1051)کیاالشکی، هدایت و  علیمردانی، سحردرویش صفت، محمود؛  -

 نوین، استان مدیریت علوم ملی همایش نخستین، دانشجویان آموزشی عملکرد با هیجانی

 .شهریور گلستان، گرگان، پنجم

 و یکار یزندگ تیفیک با عاطفی هوش رابطه یبررس (.1050)عبدالوهاب  ،یرستم -

 ارشد یکارشناس نامه انیپا، استان هرمزگان پرورش و آموزش کل اداره کارکنان تیخالق

 .هرمزگان قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاهی،  تیتربی شناس روان رشته

رابطه بین سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش با خالقیت (. 1052)زارع، سوسن  -

، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، شیراز 4مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 

 .تربیتی دانشگاه آزاد مرودشتدانشکده روانشناسی و علوم 

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی (. 1053)شیخ اسماعیلی، سامان  -

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه سازمانی

 .آزاد اسالمی واحد سنندج

 آموزان دانش خالقیت میزان بر قیتخال آموزشی های روش تأثیر (.1086)محمد  عسگری، -

، صص 0و  0، شماره ی شناختی روان های پژوهش یفصلنامه ابتدایی، چهارم ی دختر پایه

51- 82. 

 خود یها مؤلفه نیب رابطه(. 1050) رضایعل ،یدریح و بهنام ی،مکوند نا؛یم ،زادهیعل -

 ،اهواز یپزشک علوم دانشگاه کارکنان در یکار یزندگ تیفیک با تیخالق و یکارآمد

 تختیپا پرداز دهیا رانیمد موسسه :تهران ،یرفتار مطالعات و یانسان علوم یالملل نیب کنفرانس

 .رایو
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 به روش دیویس بر کیفیتمشاوره شغلی  بررسی تأثیر .(1080)قاسم زاده، علی  -

مشاوره شغلی،  ، پایان نامه کارشناسی ارشدشهرداری اصفهانکارکنان  کاریزندگی 

 .دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 ی رابطه بررسی. (1053)قراباغی، حسن؛ امیر تیموری، محمد حسن و مقامی، حمیدرضا  -

 آموزشی تکنولوژی رشته ی دانشجویان کارشناسی در ای رایانه خالقیت با خودکارآمدی بین

فصلنامه ابتکار و خالقیت طباطبایی،  عالمه دانشگاه و علوم تربیتی شناسی روان ی دانشکده

 .191-118، سال اول، شماره دوم، صص در علوم انسانی

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سالمت روان کارکنان  (.1053) کامرانی، زینب -

موسسه آفاق  :نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، تهران ،ذوب آهن اصفهان

 .صنعت

 هیجانی، هوش با رهبری و مدیریت(. 1080)علی  سید سیادت، و مرضیه پور، مختاری -

 .18-21، صص 169شماره  شانزدهم، ، سالتدبیر ماهنامه

رابطه  (.1051) پور، رضا علی اکبر و شهریاری ،مرادی گرمورت، فرشاد؛ امین بیدختی -

، اولین همایش ملی کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان

 .مدیریت و کارآفرینی، خوانسار، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

 یزندگ تیفیک نیب رابطه یبررس(. 1052) ارغوان نامجو، و نایس ی،نلیز م؛یمر ی،مصباح -

 نیدوم ،(کرمان مرکز نور امیپ دانشگاه کارکنان: یمورد مطالعه) یسازمان ینوآور و یکار

 .نور امیپ دانشگاه :قم ،یاقتصاد توسعه و ینیکارآفر ت،یریمد یالملل نیب کنفرانس

 یسازمان ینوآور با یکار یزندگ تیفیک رابطه (.1050) هیرقی، مظفرو  مهیفهی، مفاخر -

 علوم در یدیکل مباحث یسراسر شیهما در شده منتشر، مقاله سمنان دانشگاه کارکنان

 مرکز ر،یتدب یبنا عمران یمهندس شرکت پژوهش و آموزش گروه رگان،ی، گحسابدار و تیریمد

 . گلستان استان احمر هالل یکاربرد و یعلم آموزش
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