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چ يك ده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری

معلمان انجام شده است .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل  341نفر از

معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان میرجاوه بودند که  301نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( ،) 1973
هوش اجتماعی کروون ( )7002و پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند محمودوند ( )0931استفاده گردید .اطالعات

بدست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد سنجش قرار گرفت .یافتههای پژوهش

نشان داد که رابطه معنیداری بین هوش اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری وجود دارد .همچنین بین

فراموشی سازمانی هدفمند و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنیداری مشاهده گردید .نتایج تحلیل
رگرسیون گام به گام نیز بیانگر آن بود که از بین ابعاد هوش اجتماعی ،بعد مهارتهای اجتماعی و از بین ابعاد

شبینی را از کیفیت زندگی کاری معلمان
تهای بد بیشترین میزان پی 
فراموشی سازمانی هدفمند ،بعد اجتناب از عاد 
داشته است.

کلید واژهها :کیفیت زندگی کاری ،هوش اجتماعی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،معلمان.

دریافت مقاله3931/6/2 :

پذیرش مقاله3931/8/52 :

 -1استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

heidarzadegan@edpsy. usb. ac. ir
 -2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان maryamkoochakzaei@yahoo. com
 -3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات زاهدان

36

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره چهارم /زمستان 3931
فص 

مقدمه

امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان عظيم در سطح كشور به دليل ارتباط

مترين حوزههاي توسعه ي پايدار در جوامع
مستقيم با آموزش و پرورش انسانها ي يك از مه 
یرود .این نهاد ،اساس و زیربنای توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
بشري به شمار م 

یتوان سرمایه گذاری یک نسل
تهای آموزشی هر کشور را م 
هر جامعه است .از این رو فعالی 

برای نسل دیگر دانست .در واقع تمامی هزینههای مادی (پول) و غیرمادی (فرصتهای از دست

یروند،
رفته) که در جریان آموزش صرف میشوند ،سرمایه گذاری روی منابع انسانی بشمار م 

زیرا در شرایط مطلوب ،آموزش فرصت بهره وری را برای شخص و در نهایت برای سازمان و

تهای آموزشی ،رشد آگاهی و تواناییهای بالقوه
یکند .به نوعی هدف فعالی 
جامعه ایجاد م 
انسان است (نصیری ولیک بنی و همکاران .)3931 ،دستیابی به اهداف آموزشی نیازمند استفاده
بهینه از منابع انسانی ،مالی و تجهیزاتی است؛ اما پویایی نظام آموزش و پرورش وابسته به عوامل

مختلفی از جمله داشتن معلمانی خشنود ،برخوردار از تعهد و وفاداری باال نسبت به سازمان است

تا در محیطی پویا ،با به کار بستن تمام توان خویش ،برای کارایی بیشتر و بهتر این سازمان

فرهنگی گام بردارند (ناظم .) 85 31 ،معلمان به عنوان یکی از بزرگترین سرمایههای هر جامعه و
تترین عناصر نظام آموزشی ،نقشی بسیار حساس و سرنوشت ساز در تربیت
نیز یکی از پر اهمی 

یکنند و ثمرهی تالش آنها در نهایت ،رشد و توسعه جوامع بشری را در
نیروی متخصص ایفا م 

پی دارد (نارنجی ثانی .) 74 : 87 31 ،بنابراین با توجه به اهمیت و نقش برجستهای که معلمان در

سازمان دارند ،پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد آنان ،کاهش غیبت و ترک

یگردد ،مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران
خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وری م 

یباشد .یکی از این موضوعات مهم کیفیت زندگی کاری است.
م 

امروزه در مباحث مدیریت معاصر ،مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمدهای

مبدل شده است (لوتاس) 1998 ،1؛ در حالی که در دهههای گذشته فقط بر زندگی شخصی

یشد (محب علی ،) 1997 ،2در شرایط کنونی طرفداران نظریه زندگی کاری
(غیرکاری) تاکید م 

در جستجوی نظامهای جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری
: Luthans
: Mohebali

1
2
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و شخصی خود تعادل برقرار کنند (آکدر .)6002 ،1در واقع اهداف اساسی یک برنامه کیفیت

زندگی کاری اثربخش ،شرایط کاری بهبود یافته (به طور عمده از دیدگاه کارمندان) و اثربخشی

سازمانی بیشتر (به طور عمده از دیدگاه مدیران) است (احمدنژاد و همکاران .)1931 ،بیومن2و

همکاران کیفیت زندگی کاری را تحت عنوان مفهوم کلی بهزیستی با وجود رابطه قوی و درک

بهداشت فرد و توانایی رعایت نکات بهداشتی تعریف کردهاند .همچنین لوتاس (  ) 1998دستیابی
به کیفیت زندگی باال را هدف مهمی برای بسیاری از کارکنان مشغول به کار عنوان کرده است.

جان سورد ( )2002ادراکات کارکنان از کیفیت زندگی کاری خود را یک نیروی مداخله گر و

یداند که تاثیر مستقیمی در روحیه و در نهایت ترک خدمت آنها
عاملی موثر در رفتار آنها م 
دارد (نرگسیان .) 86 31 ،کاسیو (  ) 1998نیز کیفیت زندگی کاری را ادراک کارکنان از بهداشت

فیزیکی (جسمی) و روانی (ذهنی) خود در محیط کار تعریف کرده و عوامل آن را شامل

مشارکت کارکنان ،توسعه شغلی ،حل تعارض ،ارتباط ،سالمت ،امنیت شغلی ،جبران خدمات
یداند .کیفیت زندگی کاری ساختاری پویا و چند بعدی دارد
برابر ،و محیط امن و افتخارآمیز م 

که مفاهیمی نظیر امنیت شغلی ،نظامهای پاداش ،فرصتهای پیشرفت آموزشی و شغلی و شرکت
یگیرد .در واقع ،برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در
در تصمیم گیری را در بر م 

یشود( فیلیپو.) 1998 ،3
فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان م 

مترین
بنابراین ،نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ،سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مه 

متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار میدهد (شریف .) 1990 ،4برایان بلو و نورمن

اچ گاودین در سال  7002در مقالهای با عنوان«کیفیت زندگی کاری» نظر خود را این گونه بیان

مترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد ،چیزی است که ما آن را
کردهاند :یکی از مه 
یتواند برای فرد مصداق داشته باشد
ینامیم .کیفیت زندگی کاری ،هم م 
کیفیت زندگی کاری م 

و هم برای گروههای داخل سازمان؛ اما آنچه که باید امروز مورد توجه قرار گیرد کیفیت

زندگی کاری فردی کارکنان در درون سازمان است .در واقع ،توجه به عواملی است که بر

کیفیت و چگونگی سپری شدن مدت حضور فرد در سازمان اثر دارند .این عوامل عبارتند از:
Akdere
Bumin
filippo
shareef

1

:
:
3
:
4
:
2
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حقوق و دستمزد ،مزایای دریافتی ،تسهیالت ،پیشرفت استعدادها ،تعادل بین کار و زندگی و

مانند آن(نصرت پناه و همکاران .)1931 ،فدریکو ( )3002نیز معتقد است که رسالت کیفیت
زندگی کاری ،ایجاد رضایت شغلی برای کارکنان و کمک به سازمان برای گزینش ،حفظ و

نگهداری کارکنان است .در کل میتوان گفت کیفیت زندگی کاری ،مجموعهای از روشها و

اقداماتی است که به افزایش و حفظ رضایت کارکنان کمک میکند و هدف آن بهبود شرایط

کاری آنها و افزایش کارایی سازمان است که در نهایت به برآورده شدن نیازهای کارکنان و
بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان منجر خواهد شد (شریف.) 1990 ،

والتون (  ،) 1973کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار و به ویژه پیامدهای
یکند .با استفاده از این تعریف،
ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سالمت روحی تعریف م 

یتوان گفت کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی ،تجربه کاری و چگونگی بهبود کار به
م 

منظور رفع نیازهای کارکنان تاکید دارد .در همین رابطه والتون ،الگویی نظری را برای تبیین

یباشد:
کیفیت زندگی کاری ارائه نموده است که دارای مولفههای زیر م 

تها با
 -1پرداخت منصفانه و کافی :پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخ 
معیارهای اجتماعی و دیگر معیارهای کاری؛

 -2محیط کار ایمن و بهداشتی :ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار
منطقی؛

 -3تامین فرصت رشد و امنیت مداوم :فراهم نمودن زمینه بهبود تواناییهای فردی ،فرصتهای

تهای کسب شده و تامین امنیت در زمینه درآمد و
پیشرفت ،فرصتهای به کارگیری مهار 
اشتغال؛

 -4قانون گرایی در سازمان :فراهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از عکس العمل مقام
باالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی؛

تهای
 -5وابستگی اجتماعی زندگی کاری :نحوه برداشت یا ادراک کارکنان درباره مسئولی 
اجتماعی در سازمان؛

شهای زندگی
 --6فضای کلی زندگی :برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخ 

کارکنان شامل اوقات فراغت ،تحصیالت و زندگی خانوادگی؛
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 -7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان :ایجاد جو و فضای کاری مناسب جهت تقویت
احساس تعلق کارکنان به سازمان و این که آنان موردنیاز سازمان هستند؛

 -8توسعه قابلیتهای انسانی :فراهم بودن فرصتهایی نظیر استفاده از استقالل و خودکنترلی در

تهای گوناگون و دسترسی به اطالعات متناسب با کار (سلمانی،
کار ،بهره مند شدن از مهار 
.) 16 : 84 31

یخواهد شان و منزلت
مفهوم کیفیت زندگی کاری ،مربوط به فلسفهای در سازمانها است که م 

کارکنان را افزایش دهد .در بعضی سازمانها ،برنامههای کیفیت زندگی کاری قصد دارد

اعتماد ،درگیری و توانایی حل مسئله کارکنان و در نتیجه رضایت و اثربخشی سازمان را افزایش

یشود ،بازتابی است
دهد (نعیمی .)1931 ،توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری معطوف م 

یرسد که شمار بسیاری از کارکنان از
لاند .این گونه بنظر م 
از اهمیتی که همگان برای آن قائ 

یخواهند در پیامدهای
یدارتری هستند .چرا که کارکنان م 
کار خود ناراضی و در پی کار معن 

تهای مهم مدیریت ،بیتوجهی
اقتصادی و غیراقتصادی کارشان تغییراتی بوجود آید .یکی از آف 
یتوجهی ،اثر بخشی و کارآیی سازمان
یباشد .این ب 
به کیفیت ز ندگی کاری کارکنان سازمان م 

یدهد .به دلیل عدم شناخت مدیران سازمانها از کیفیت زندگی کاری ،این
را به شدت کاهش م 

مقوله ،تناسب و اندازههای واقعی خود را در سازمانها از دست داده است .کیفیت زندگی کاری

بترین روشهای ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی و
یا کیفیت نظام کار یکی از جال 

یسازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله ی انگیزش دارد.
غن 
ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن ،یک منطق دارد و آن هم این است که 65

درصد عمر مفید انسانها در محیط کار سپری میشود (غالمی .) 88 31 ،کیفیت زندگی کاری

یآید ،شرایط روانی و اجتماعی
نامطلوب که تحت تاثیر کار نامناسب و ناسازگار با انسان پدید م 

نامتعادل را در کارکنان یک سازمان به وجود میآورد .این مساله نه تنها بیاعتنایی به اهداف

سازمان ،کاهش بهره وری ،افزایش غیبت ،جا به جایی و ترک خدمت را در پی دارد ،بلکه

یشود و اگر چارهای برای آن برگزیده
سرانجام منجر به از خود بیگانگی نیروی کار در سازمان م 

نشود ،روز به روز به عنوان یک عامل مخرب ،سازمان را به نابودی بیشتر خواهند کشاند .حال در

صورتی که به انطباق کار با نیروی انسانی در سازمانها توجه شود و کیفیت زندگی کاری ارتقا

یابد ،موجبات بالندگی و رشد سازمان فراهم خواهد شد (احمدنژاد و همکاران .)1931 ،ک ًالًال

40

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره چهارم /زمستان 3931
فص 

نتایج کیفیت زندگی کاری عالوه بر تامین منابع کارکنان ،سازمان و جامعه نتایج متعددی در سه

زمینه فردی (همدلی و هماهنگی بیشتر با یکدیگر ،حفظ عزت نفس ،کاهش نگرانی ،اضطراب و

خستگی) ،سازمانی (کاهش غیبت و ترک خدمت ،افزایش تولید ،بهبود کیفیت محصول و در

نهایت افزایش بهرهوری و افزایش عملکرد) و نتایج اجتماعی (افزایش ارزش سرمایههای انسانی،

یباشد
مشارکت و همکاری در رفع مشکالت اجتماعی و افزایش رضایت از زندگی در جامعه) م 
شهای
(لیندا 0020 ،به نقل از نعیمی و همکاران .)1931 ،در بین سالهای  1980تا  6002پژوه 

یدهد کیفیت
فراوانی در زمینه کیفیت زندگی کاری انجام شده است که نتایج آنها نشان م 

زندگی کاری با سایر متغیرهای موجود در سازمان نظیر عملکرد ،بهره وری ،تعهد سازمانی و

غیره رابطه مثبتی دارد که میتوان از جمله آنها به هوش اجتماعی کارکنان و فراموشی سازمانی
هدفمند اشاره کرد.

تها و خصوصیات
هوش اجتماعی ،اصطالح فراگیری است که مجموعه گستردهای از مهار 

یگردد
نفردی اطالق م 
تهای درون فردی و بی 
فردی را در برگرفته و معمو ًالًال به آن دسته از مهار 

تهای فنی یا حرفه ای
شهای پیشین ،همچون هوش و مهار 
که فراتر از حوزه مشخصی از دان 

است .در طی دو دهه اخیر مبحث هوش اجتماعی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و

علومانسانی از جمله در حوزه مدیریتی ،سازمانی و آموزشی مورد توجه قرار گرفته است و
همواره کاربردها و تواناییهای آن در مقایسه با دیگر هوشها مورد بحث بوده است(رضایی و

تهای اجتماعی ،به خاطر تفاوتهای فردی ،یکسان عمل
خلیل زاده .) 88 31 ،افراد در موقعی 

نمیکنند ،این تفاوتهای فردی در ادبیات روانشناسی به هوش اجتماعی اشاره دارد .محققان

یباشد (نصیری
اولیه نظیر ثورندایک پیشنهاد کردند که توانایی اجتماعی عنصر مهمی از هوش م 
ولیک بنی .)3931 ،هوش اجتماعی از نظر ثورندایک توانایی درک دیگران ،عمل و رفتار
هوشمندانه در رابطه با دیگران است .در این راستا ،گلمن بیان میدارد که ،هوش اجتماعی به
هوش شناختی و هیجانی بسیار نزدیک است .در حقیقت هوش اجتماعی ،از آگاهی اجتماعی و

انعطاف پذیری اجتماعی تشکیل شده است .در نظریه سه وجهی اشترنبرگ نیز هوش اجتماعی

بخش گستردهای از منبع دانش است که به وسیله آن ،مشکالتی که فرد در دنیای فیزیکی و

یشود را حل میکند (کیلستورم و کنتور 0020؛ به نقل از سبزی و
اجتماعی با آن روبرو م 

یوسفی  .)3931نجهولت ،استاک و نیشیدا ( )9002هوش اجتماعی را به عنوان توانایی ضروری
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برای افراد به منظور ارتباط ،درک و تعامل موثر با دیگران تعریف کردهاند .به نظر سلز ()7002
یتواند به طور گستردهای به عنوان یک نوع هوش که در پشت تعامالت و
هوش اجتماعی م 

رفتارها قرار دارد ،تعریف شود .والنیوس ،پوناماکی و ریمپال ( )7002هوش اجتماعی را درک
بهتر از روابط بین انسانها ،احساسها ،افکار و رفتارها تعریف کردهاند .کروان ( )9002نیز آن را

به عنوان دو نوع هوش فردی که به دو جنبه هوش درون فردی و هوش بین فردی که شامل

دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران است تعریف کرده است (سلگی و علیپور .)1931 ،در

مجموع هوش اجتماعی به عنوان توانایی به انجام رساندن وظایف و کارهای بین فردی و

یشود .هوش اجتماعی به عنوان قابلیتی شناخته
خردمندانه رفتار کردن در رابطهها مطرح م 
یدهد که رفتار مناسب را جهت دستیابی به یک هدف مشخص داشته
یشود که به فرد اجازه م 
م 

باشد .این طور به نظر میرسد که هوش اجتماعی به معنی باهوش بودن در رابطهها است نه درباره

آنها (کروان.)9002 ،

بر این اساس ،سیلورا ،مارتینوسن و دهل ( )1002در تدوین مقیاس خودگزارشی هوش اجتماعی،

تهای
سه توانایی برای آن در نظر گرفتهاند که عبارتند از :پردازش اطالعات اجتماعی ،مهار 

اجتماعی ،آگاهی اجتماعی(رضایی .) 89 31 ،پردازش اطالعات اجتماعی؛ یعنی توانایی برای

شبینی رفتار و احساسات دیگران .پردازش اطالعات راهی برای پیوند منفعالنه
درک و فهم و پی 
با ارتباط است .افرادی که اطالعات را صرفًاًا پردازش میکنند ،فعاالنه در پی آن نمیگردند ،اما

یگیرند ،حتی اگر این مواجهه تصادفی باشد .آگاهی
وقتی با آن مواجه شدند آن را به کار م 

تهای
یها و احساسات سایرین از ارکان موفقیت در فعالی 
اجتماعی؛ درک مناسب از نگران 

اجتماعی است .حساسیت دیگران برای کسب عملکرد شغلی برتر ،بسیار حیاتی است .پزشکانی

که به هیجانات و روحیات بیماران خود حساس هستند ،موفق ترند .توانایی شناخت نیازهای

یباشد .سطح آگاهی
مهای توسعه محصول م 
یهای مدیران موفق و تی 
دیگران ،جزو ویژگ 
یها و نیازهای اغلب ناگفته مشتریان اعم از موکل ،کارمند و
اجتماعی ،توانایی شناسایی نگران 

غیره و سپس هماهنگ کردن آن نیازها و نگرانها با خدمات ،محصول و نحوه تامین نیازها در

صالحیت خدمات دهی به مشتریان خود نقش کلیدی دارد .در این استراتژی ،همدردی از جمله

یدهد (گلمن ،نقل از
زمینههایی میباشد که عامالن قدرتمند را از عاملین عادی و متوسط تمیز م 

تهای اجتماعی به توانایی فرد
تهای اجتماعی؛ کارایی مهار 
رضایی و خلیل زاده .) 88 31 ،مهار 
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جهت نفوذ بر هیجانات فرد دیگر بستگی دارد .اگر نتوانیم هیجانات ناگهانی خود را کنترل کرده
و فاقد همدردی باشیم ،شانس کمیوجود دارد که بتوانیم در روابط خود ،کارآمد و مفید عمل

تهای اجتماعی بر مدیریت روابط ،نفوذ ارتباطات ،مدیریت تعارض ،رهبری،
نماییم .مهار 

تغییرات مرزهای ساختاری ،همکاری گروهی و تشریک مساعی تاثیر بسزایی دارد (سبحانی نژاد
و یوزباشی 87 31 ،به نقل از رضایی و خلیل زاده.) 88 31 ،

شها رابطه بین هوش اجتماعی با شایستگی اجتماعی و رفتار اجتماعی بیانگر این است
در پژوه 

یشود که از اضطراب اجتماعی باال و هوش
که کاستی در عملکرد اجتماعی در افرادی دیده م 

اجتماعی پایین برخوردار هستند ،به عبارتی هوش اجتماعی و اضطراب اجتماعی رابطه منفی و

معناداری دارند (همپل 1و همکاران .) 011 2 ،همچنین ،بین هوش هیجانی -اجتماعی و مشکالت
بین فردی افراد ،همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (بشارت .) 84 31 ،سالووی 2و همکاران
( )2002و همچنین ،صفوری و همکاران ( ) 88 31براساس یافتههای پژوهش خود بین هوش

عاطفی که سازهای نزدیک به هوش اجتماعی است و سازگاری اجتماعی و عاطفی ارتباط مثبت
و معناداری را گزارش کردند .در همین زمینه ،امرایی و همکاران ( ،)0931براساس نتایج

تهای ارتباطی کتابداران ارتباط مثبت و معناداری را به
پژوهش خود بین هوش عاطفی و مهار 

دست آورند .حوزه آموزش و یادگیری نیز از تاثیر هوش عاطفی و اجتماعی بر چگونگی

تهای ارتباطی بهره مند است .معلمانی که رفتار آنها با هوش اجتماعی باال در ارتباط است
مهار 
بر ارزش همکاری تاکید دارند.

عالوه بر هوش اجتماعی ،فراموشی سازمانی هدفمند نیز آثار بالقوه و جدی بر کیفیت زندگی

یتواند پیشگویی کننده مهمیبرای کیفیت زندگی
کاری معلمان و بالطبع عملکرد آنان داشته و م 

یدارد
کاری معلمان باشد .در بیان اهمیت دانش در سازمانها سیوی .) 168 ،0002( 3اظهار م 
دانش مبنای اساسی رقابت است .اگرچه مطالعه دانش به اندازه تاریخچه انسان قدمت دارد ،اما

در دهههای گذشته به عنوان عنصری حیاتی در توسعه سازمانها لحاظ شده است .امروزه

کترین منبع برای خود قلمداد میکنند و بر
سازمانها دانش را به عنوان ارزشمندترین و استراتژی 

1

: Hampel
: Salovey
3
: Civi
2

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و  /...حیدرزادگان و همکاران

43

این اعتقادند برای اینکه رقابتی باقی بمانند باید قابلیت و منابع فکری خود را مدیریت کنند .از
این رو در دنیای پر رقابت امروزی سازمانهایی موفق خواهند بود که سهم بیشتری از دانش

یشود و
سازمانی را به خود اختصاص داده باشند .همان طور که یادگیری در سازمانها بیشتر م 

شها
یشوند ،چال 
سیستمهای حافظه در سازمانها در به خاطر سپردن و حفظ دانش ،کارآمدتر م 

یآید .یادگیری برای ایجاد دانش ضروری است ،اما
و موانع بیشتری در اداره کردن دانش پدید م 

تضمینی برای سودمندی دانش آموخته شده و سازگاری آن با محیط نیست .در واقع بهره برداری

یتواند مفید باشد ،اگر محیط تغییر
از دانش موجود ،تنها در صورت ثابت ماندن شرایط محیطی م 

کند ،یادگیری دانش ،قوانین و فناوریهای موجود میتواند بار اضافی برای افراد و سازمان باشد
(بهات .) 89 ،0002 ،1از این رو برای تکمیل یادگیری سازمانی ،فراموشی عامل مهمی است که

یگیرند تا به دانش سازمان ،شکلی دهند .چون سازمانها با حجم
مدیران موفق آن را به کار م 
عظیمی از اطالعات مفید و غیرمفید مواجه هستند که در حافظه سازمان انباشته شده و در بعضی

مواقع مانع حرکت سریع سازمان میشود .بنابراین باید به صورت عمدی و آگاهانه بسیاری از

اطالعات غیر مفید را از حافظه سازمان پاک کرد یا به اصطالح با فراموشی سازمانی هدفمند

حافظه سازمان را برای یادگیری دانش جدید آماده نگه داشت (صادقیان و همکاران.)1931 ،

هوالن و فیلیپس عقیده دارند که فراموشی در معنای فراموش کردن دانش قدیم برای ایجاد

فضایی جدید به منظور کسب دانش جدید ،این پتانسیل را دارد که بعد جدید و مهمی را به

درک ما از پویایی دانش سازمانی اضافه کند ،اما این امر نیاز به یک برنامه پژوهشی خاص و
گسترده دارد .از نظر محققان ،فراموشی سازمانی توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و

یشود(به نقل از حاجی عزیزی و همکاران،
بخش مهمی از پویایی دانش در سازمانها محسوب م 

 .) 88 31بنا به نظرهالن و همكاران ( )2400نیز به دو دليل ،پرداختن به پديدهي فراموشي سازماني
حياتي است :نخست آن كه از دست دادن غيرآگاهانهي دانش ،هزينههاي زيادي را به آنان
یكند .دوم آن كه يادگيري سازماني با فرايند فراموشي سازماني مرتبط است و
تحميل م 

تهايي جديد دانش ،آشنا شوند؛
سازمانهايي كه میخواهند متحول شوند نه تنها بايد با قابلي 

یرا نيز ياد بگیرند .بنا به نظر هالن و فیلیپس ()3002
بلكه بايد فراموش كردن دانش قديم 

: Bhatt
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فراموشی سازمانی همان اندازه در به دست آوردن مزیت رقابتی سازمانها مهم است که
یادگیری سازمانی مهم است (حسینی و مغدانی.)2931 ،

از دیدگاه فیلیپس و هوالن ( )624 ،4002فراموشی سازمانی از دو بعد قابل بررسی است :بعد

اول ،هدفمند بودن و تصادفی بودن فرایند فراموشی سازمانی است و بعد دوم جدید بودن و
نبودن دانش فراموش شده است .بعد اول به این معنی است که آیا سازمان به طور هدفمند عمل

یدهد .بعد دوم
فراموشی را انجام میدهد یا اینکه به طور ناخواسته این فرایند در سازمان رخ م 
بیانگر این نکته است که دانش فراموش شده در سازمان موجود بوده یا اینکه دانش جدید است.

با توجه به دو بعد چهار نوع فراموشی سازمانی (یا چهار طریق برای فراموشی کردن دانش

سازمانی) وجود خواهد داشت :زمانی که یک سازمان نتواند دانشی که به تازگی وارد آن شده
است را به خاطر بسپارد یا دانشی که در سیستم حافظه سازمان ذخیره شده است با گذشت زمان
ناپدید شود ،یا بخشی از دانش قبل از اینکه آن دانش به طور کامل در سازمان تثبیت شود از

سازمان حذف شود ،یا بخشی از دانش تثیبت شده با هدف مشخصی از حافظه سازمان حذف
یدهد .بین این دو بعد فراموشی ،تفاوت اساسی وجود دارد .در
شود ،فراموشی سازمانی رخ م 

یتواند
یشود .فراموشی سازمانی هدفمند م 
بعد اول هدفمندی و غیرهدفمندی فراموشی مطرح م 

سازمان را از دانشی که نتایج غیرمفید به دنبال دارد ،خالص کند و سبب ایجاد تغییرات جدید
یباشد .اولی یادگیری زدایی است که در آن سازمان عمدًاًا شروع به
شود که خود بر دو نوع م 

تهای بد سازمان میباشد .اما فراموشی
یکند و دومین نوع اجتناب از عاد 
حذف حافظه م 

یتواند
سازمانی تصادفی (غیرهدفمند) بیشتر مرتبط با از دست دادن دانش ارزشمندی است که م 

بکاهش رقابتپذیری سازمان شده و زیانآور خواهد بود .بعددوم تفاوت بین دانش جدید
موج 
یسازد در حقیقت فرایندهای مرتبط با فراموشی دانشی که
و دانش موجود (قدیمی) را روشن م 
به طور عمیق در حافظه سازمانی جای گرفتهاند ،بسیار متفاوت از فرایندهای مرتبط با دانش

جدید خواهد بود ،زیرا دانش جدید قبل از اینکه به طور وسیعی شناخته شده و مستحکم شوند،

به آسانی قابل کنار گذاشتن و دور انداختن هستند (فیلیپس و هوالن .)624 ،4002 ،از آنجایی که

مهمترین نوع فراموشی سازمانی از دیدگاه استراتژیک ،هدفمند بودن فراموشی سازمانی است،
آنچه در این تحقیق مورد نظر محقق میباشد فراموشی سازمانی هدفمند است.

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و  /...حیدرزادگان و همکاران

45

در کل با توجه به نقش اساسی هر یک از مفاهیم فوق الذکر در رشد و پیشرفت سازمان ،این

یشود که آیا بین هوش اجتماعی با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه وجود
سوال مطرح م 

دارد؟ و آیا فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان ارتباط دارد؟ با پاسخ

گويي به سواالت اين پژوهش ،ميزان و ارتباط هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با

یشود .آن وقت
کیفیت زندگی کاری در بین معلمان آموزش و پرورش میرجاوه معلوم م 

یتوان جهت بهبود هوش اجتماعی ،فراموشی سازمانی هدفمند و کیفیت
درصورت لزوم م 

زندگی کاری كاركنان بيشتر تالش كرد و يا در فكر چاره جويي بود .از این رو هدف كلي از
انجام اين پژوهش ،بررسي ارتباط بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت

یباشد .مطالعات نظری این تحقیق،
زندگی معلمان زن آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه م 

اساسًاًا مبتنی بر اهداف پژوهش بوده و با توجه به اینکه هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی
یتواند در کیفیت زندگی کاری معلمان موثر باشد ،رابطه بین هوش اجتماعی و
هدفمند م 

یتحقیق ( شکل)1
فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان در الگوی مفهوم 
طراحی شد و براساس آن ،سواالت تحقیق تدوین شدند.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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سواالت پژوهش

 -1آیا بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه
وجود دارد؟

 -2آیا بین ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه وجود دارد؟

 -3آیا بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه وجود
دارد؟

شبینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی کاری معلمان
 -4کدامیک از ابعاد هوش اجتماعی ،پی 
است؟

شبینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی
 -5کدامیک از ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند ،پی 
کاری معلمان است؟
روش پژوهش

روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان

یباشد .روش نمونهبرداری در این
زن مقطع ابتدایی شهرستان میرجاوه به تعداد  341نفر م 
پژوهش به صورت نمونهگيري تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد

 301نفر برآورد شد .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه بوده است .پرسشنامه کیفیت زندگی
کاری :جهت سنجش کیفیت زندگیکاری از پرسشنامه والتون (  ) 1973استفاده گردید.
یباشد که براساس مقیاس  5گزینهای لیکرت تنظیم شده و 8
پرسشنامه مذکور دارای  27گویه م 

عامل پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کاری ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت

مداوم ،قانونگرایی در سازمانی ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی،
یسنجد .عالمه (  ) 1378ضریب
تهای انسانی را م 
یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلی 
آلفای این پرسشنامه را  0/ 94گزارش کرد .در این پژوهش نیز ،ضریب آلفای پرسشنامه 0/ 97

محاسبه گردید .پرسشنامه هوش اجتماعی :جهت سنجش هوش اجتماعی از پرسشنامه

کروون (7002؛ به نقل از مقیمی)0931 ،استفاده گردید .پرسشنامه مذکور دارای  12گویه

میباشد که براساس مقیاس  5گزینهای لیکرت تنظیم شده و  3عامل پردازش اجتماعی،

یسنجد .در این پژوهش ،ضریب آلفای پرسشنامه
تهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را م 
مهار 
 0/ 97محاسبه گردید .پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند :جهت سنجش فراموشی
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سازمانی هدفمند از پرسشنامه محقق ساخته فراموشی سازمانی هدفمند محمودوند ( )0931که از

مولفههای الگوی فراموشی سازمانی هدفمند ارائه شده توسط هوالن ،فیلیپس و لورانس ()4002
یباشد که براساس مقیاس
اقتباس شده است ،استفاده گردید .پرسشنامه مذکور دارای  14سوال م 

یسنجد.
تهای بد را م 
 5گزینهای لیکرت تنظیم شده و  2عامل یادگیری زدایی و اجتناب از عاد 

این پرسشنامه در مطالعات گوناگون در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته و پایایی و روایی
آن تایید شده است؛ به عنوان مثال صادقیان و همکاران ( )1931آن را معتبر دانسته و ضریب

آلفای کرونباخ آن را  0/ 85گزارش کردند .در این پژوهش نیز ،ضریب آلفای پرسشنامه 0/ 96

محاسبه گردید.

یافتهها

 -1آیا بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری
معلمان رابطه وجود دارد؟

برای بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری

معلمان از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )1آورده
شده است.

جدول  .1بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری
متغیرها

هوش اجتماعی

فراموشی سازمانی هدفمند

r
0/ 55

0/ 52

کیفیت زندگی کاری

P>0/ 01 N= 103

sig
0/ 000

0/ 000

یافتههای جدول فوق حاکی از آن است که ضریب همبستگی کیفیت زندگی کاری با هوش
یباشد که در سطح
اجتماعی برابر با  r=0/ 55و با فراموشی سازمانی هدفمند برابر با  r=0/25م 

اطمینان  99درصد رابطه معنادار است (  .)P<0/ 01لذا به لحاظ آماری بین هوش اجتماعی و

فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 -2آیا بین ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه
وجود دارد؟

برای بررسی رابطه بین ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان از روش آماری
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )2آورده شده است.

48

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره چهارم /زمستان 3931
فص 
جدول  .2بررسی رابطه بین ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان
متغیرها

پردازش اطالعات

پرداخت منصفانه و کافی

**0/ 68 3

اجتماعی

محیط کار ایمن و بهداشتی

**

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

**

0/ 393
0/ 396

قانون گرایی در سازمان

**

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

0/ 468

**

0/ 433

**

0/ 499

فضای کلی زندگی
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
تهای انسانی
توسعه قابلی 

**0/673
**

0/ 48

P>0/ 01 N= 103

تهای
مهار 
اجتماعی
**

**

0/ 411
0/ 451

آگاهی

اجتماعی
**0/124
**

0/464

**

0/ 430

**0/774

**0/434

**

0/ 458

**

**
**
**

0/ 451
0/475
0/ 537

**0/904

**
**
**

0/724
0/ 451
0/4 81
0/ 483

یدهد که ضریب همبستگی بین پردازش اطالعات اجتماعی با بعد
یافتههای تحقیق نشان م 

پرداخت مصفانه و کافی ( ،)r=0/ 68 3محیط کار ایمن و بهداشتی (  ،)r=0/ 393تامین فرصت

رشد و امنیت مداوم (  ،)r=0/ 396قانون گرایی در سازمان (  ،)r=0/ 468وابستگی اجتماعی

زندگی کاری (  ،)r=0/ 433فضای کلی زندگی ( ،)r=0/673یکپارچگی و انسجام اجتماعی در

یباشد که در سطح  99درصد رابطه
سازمان (  )r=0/ 499و توسعه قابلیتهای انسانی (  )r=0/ 48م 

یتوان گفت که بین متغیر پردازش اجتماعی از ابعاد هوش
معنادار است(  .)P<0/ 01بنابراین م 
اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین در

تهای اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری یافتههای تحقیق
مورد وجود رابطه بین متغیر مهار 

تهای اجتماعی با بعد پرداخت مصفانه و کافی ( ،)r=0/ 411
یدهد که بین متغیر مهار 
نشان م 

محیط کار ایمن و بهداشتی (  ،)r=0/ 451تامین فرصت رشد و امنیت مداوم (  ،)r=0/ 430قانون

گرایی در سازمان ( ،)r=0/774وابستگی اجتماعی زندگی کاری (  ،)r=0/ 458فضای کلی

زندگی (  ،)r=0/ 451یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ( )r=0/475و توسعه قابلیتهای
یتوان
انسانی (  )r=0/ 537رابطه معناداری در سطح  99درصد وجود دارد (  .)P<0/ 01بنابراین م 

تهای اجتماعی از ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری
گفت که بین متغیر مهار 

معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که در سطح 99

درصد رابطه معناداری بین بعد آگاهی اجتماعی با بعد پرداخت مصفانه و کافی (،)r=0/124

محیط کار ایمن و بهداشتی ( ،)r=0/464تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ( ،)r=0/904قانون
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گرایی در سازمان ( ،)r=0/434وابستگی اجتماعی زندگی کاری ( ،)r=0/724فضای کلی

زندگی (  ،)r=0/ 451یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان (  )r=0/ 481و توسعه قابلیتهای

یتوان گفت که بین متغیر آگاهی اجتماعی
انسانی (  )r=0/ 483وجود دارد (  .)P<0/ 01بنابراین م 
از ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 -3آیا بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان

رابطه وجود دارد؟

برای بررسی رابطه بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان از

روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )3آورده شده
است.

جدول  .3بررسی رابطه بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان
یادگیری زدایی

متغیرها

پرداخت منصفانه و کافی

**

محیط کار ایمن و بهداشتی
تامین فرصت رشد و امنیت مداوم
قانون گرایی در سازمان

**

**0/973

**

**0/144

**

**0/844

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

**

فضای کلی زندگی

**

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

**

تهای انسانی
توسعه قابلی 

0/ 33

تهای بد
اجتناب از عاد 

**

0/ 37
0/ 456
0/ 499
0/ 51

**

0/ 488

0/ 381

**0/773

0/ 513

**

0/ 559

**

0/ 493

0/ 456

**0/574

P>0/ 01 N=301

یدهد که ضریب همبستگی بین یادگیری زدایی با بعد پرداخت منصفانه
یافتههای تحقیق نشان م 
و کافی (  ،)r=0/ 33محیط کار ایمن و بهداشتی ( ،)r=0/973تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

( ،)r=0/144قانون گرایی در سازمان ( ،)r=0/844وابستگی اجتماعی زندگی کاری ( ،)r=0/ 456

فضای کلی زندگی (  ،)r=0/ 381یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان (  )r=0/ 513و توسعه
یباشد که در سطح  99درصد رابطه معنادار است( .)P<0/ 01
قابلیتهای انسانی ( )r=0/574م 
یتوان گفت که بین متغیر یادگیری زدایی از ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد
بنابراین م 

کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین در مورد وجود رابطه

یدهد که
بین متغیر اجتناب از عادتهای بد با ابعاد کیفیت زندگی کاری یافتههای تحقیق نشان م 
بین متغیر اجتناب از عادتهای بد با بعد پرداخت منصفانه و کافی ( ،)r=0/073محیط کار ایمن
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و بهداشتی (  ،)r=0/ 456تامین فرصت رشد و امنیت مداوم (  ،)r=0/ 499قانون گرایی در سازمان
(  ،)r=0/ 51وابستگی اجتماعی زندگی کاری (  ،)r=0/ 488فضای کلی زندگی (،)r=0/773

تهای انسانی ( )r=0/ 493
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان (  )r=0/ 559و توسعه قابلی 

یتوان گفت که بین متغیر
رابطه معناداری در سطح  99درصد وجود دارد (  .)P<0/ 01بنابراین م 

تهای بد از ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان
اجتناب از عاد 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

شبینی کننده بهتری برای کیفیت
 -4کدامیک از ابعاد هوش اجتماعی ،پی 

زندگی کاری معلمان است؟

شبینی کننده بهتری برای
به منظور بررسی این موضوع که کدام یک از ابعاد هوش اجتماعی پی 

کیفیت زندگی کاری معلمان است ،از روش آماری رگرسیون گام به گام استفاده شده که نتایج
آن در جدول ( )4نشان داده شده است.

شبینی کیفیت زندگی کاری
جدول  .4خالصه نتایج الگوی رگرسیون در پی 
متغیرها

تهای اجتماعی
مهار 

R

R2

F

B

T

sig

0/545

0/ 297

42 /646

0/545

6/ 530

0/000

تهای
یافتههای جدول فوق حاکی از آن است که از بین ابعاد هوش اجتماعی ،فقط بعد مهار 
شبینی کند .ضریب
اجتماعی توانسته  29 /7درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری معلمان را پی 
تهای اجتماعی دارای ضریب
یدهد که در معادله رگرسیون متغیر مهار 
بتای استاندارد نشان م 

یباشد که در سطح  99درصد معنادار است( .)P>0/ 01
بتای  0/545م 

 -5کدامیک از ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند ،پیشبینی کننده بهتری برای

کیفیت زندگی کاری معلمان است؟

شبینی کننده
به منظور بررسی این موضوع که کدام یک از ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند پی 

بهتری برای کیفیت زندگی کاری معلمان است ،از روش آماری رگرسیون گام به گام استفاده

شده که نتایج آن در جدول ( )5نشان داده شده است.

شبینی کیفیت زندگی کاری
جدول  .5خالصه نتایج الگوی رگرسیون در پی 
متغیرها

تهای بد
اجتناب از عاد 

R

R2

F

B

T

sig

0/ 54

0/292

41 /406

0/ 54

6/ 450

0/000

یافتههای جدول فوق حاکی از آن است که از بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند ،فقط بعد

تهای بد توانسته  29 /2درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری معلمان را
اجتناب از عاد 
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یدهد که در معادله رگرسیون متغیر اجتناب از
شبینی کند .ضریب بتای استاندارد نشان م 
پی 

عاد 
تهای بد دارای ضریب بتای  0/ 54میباشد که در سطح  99درصد معنادار است( .)P>0/ 01
بحث و نتیجه گیری

یکی از مهمترین خصیصههای هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی ،داشتن افرادی

است که مایلند در تغییرات موفقیت آمیز سازمان مشارکت داشته باشند ،و این امر زمانی ممکن

میشود که افراد در محل کار خود احساس آرامش و راحتی و به عبارت دیگر در سطح باالیی

از کیفیت زندگی کاری قرار داشته باشد .امروزه ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی کاری به عنوان

یکی از مهمترین اجزاء و زیرساختهای مدیریتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است.

کیفیت زندگی کاری جنبههای وسیعی از محیط کاری را در بر میگیرد که روی یادگیری و

سالمت کارکنان تاثیر گذاشته و اثری مثبت بر تعهد سازمانی دارد .اعتقاد کلی بر این است که

کیفیت زندگی کاری؛ مکان کاری انعطاف پذیرتر ،با انگیزه تر و صادقانه تر را پرورش میدهد.

یشود مدیران به عوامل مختلف جهت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
بنابراین توصیه م 
توجه نموده و از طریق آن باعث بهبود سایر ابعاد سازمانی از جمله بهره وری و تعهد سازمانی
شوند .از این رو هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی

سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش
اجتماعی با کیفیت زندگی کاری در بین معلمان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدین معنا

یکند.
که با ارتقای هوش اجتماعی معلمان سطح کیفیت زندگی کاری آنان بهبود پیدا م 

تحقیقی که در گذشته به رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت زندگی کاری بپردازد انجام نشده
است اما با توجه به اینکه هوش هیجانی شامل دو جزء هوش درون فردی و هوش میان فردی

یباشد؛ بنابراین نتایج این پژوهش با
است ،و هوش میان فردی بر هوش اجتماعی متمرکز م 

یافتههای تحقیقات مارتین 1و همکاران ( ،)3002اسپنسی 2و همکاران ( ،)3002سیاروچی 3و

همکاران ( ،)3002فارنهام ،)3002( 4آگستولندا 5و همکاران ( ،)6002ونتا 6و همکاران (،)5002
1

: Martin
: Spence
3
: Ciarrochi
4
: Furnham
5
: Augusto Landa
6
: Veneta
2
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کیامرثی و ابوالقاسمی ) 2010 ( 1و یوسفی و صفری ( ) 88 31مبنی بر معنیدار بودن رابطه بین

یتوان گفت که ،یکی
یباشد .در تبیین این یافته م 
هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری همسو م 

یکند ،هوش اجتماعی
از عواملی که نقش چشمگیری بر موفقیت و عدم موفقیت افراد ایفا م 

است .هوش اجتماعی به عنوان توانایی با انجام رساندن وظایف و کارهای بین فردی و خردمندانه

یشود .چنانچه که در تحقیقات ثابت شده است ،هوش
رفتار کردن در رابطههای مطرح م 

یامور مربوط به زندگی به کار
یدر تمام 
اجتماعی به صورت تعاملی برای رشد و پیشرفت آدم 

میروند .گلمن نیز بر این باور است که هر چند ،ضریب هوشی تعیین کننده ی پیشرفت علمی و
تها و عملکردهای اجتماعی کمتر از 20
تهای حرفه ای است ،اما سهم آن در موقعی 
موفقی 

درصد است .وی با مطالعاتی که در زمینه ی هوش اجتماعی به عمل آورد چارچوب نظری خود

یداد چگونه توانایی و مهارت یک فرد در زمینه ی خودآگاهی ،خود
را ارائه نمود که نشان م 

یتواند در بهبود عملکرد وی موثر باشد .از این
مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و ساماندهی روابط م 
یدهد که رفتار مناسب را
یشود که به فرد اجازه م 
رو هوش اجتماعی به عنوان قابلیتی شناخته م 

جهت دستیابی به هدف مشخص داشته باشد .افرادی که از هوش اجتماعی باالیی برخوردار

هستند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود جهت برقراری ارتباط موثر با دیگران استفاده

یشود که افراد راحت تر با یکدیگر ارتباط برقرار
یکنند .در واقع هوش اجتماعی باال منجر م 
م 
یتواند به خوبی در جمع حاضر شود و دیگران را به سمت خود جلب
کنند .بر این اساس فرد م 

نماید ،تشویق و حمایت آنها را به دست آورده و انگیزه او را برای شرکت در گروه افزایش

تهای
ییابد .بنابراین مولفههای هوش اجتماعی اعم از پردازش اطالعات اجتماعی ،مهار 
م 
اجتماعی و آگاهی اجتماعی تواناییهایی هستند که در درک و فهم احساسات دیگران و

یکند .که این امر به
همچنین فهم پیامها ،تنظیم عواطف و آگاهی نسبت به ارتباط ،فرد را یاری م 
نوبه خود منجر به سازگاری بهتر فرد با اطرافیان ،رضایت بیشتر از زندگی و بدنبال آن بهبود

کیفیت زندگی کاری میشود.

بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی

کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ که از این بیشترین ضریب همبستگی

: Kiamarsi & Abolghasemi

1
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تهای اجتماعی با یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
( )r=0/475به ارتباط بین مهار 
یها و سازگاری اجتماعی
اختصاص داشت؛ بدین معنا که افزایش و تقویت مهارتها ،توانای 

معلمان ،منجر به ایجاد جو و فضای کاری مناسب در سازمان ،ایجاد فضای اعتماد بین همکاران و

تقویت احساس تعلق و انسجام اجتماعی معلمان میشود .نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد

شبینی کننده بهتری برای کیفیت
تهای اجتماعی پی 
که از بین ابعاد هوش اجتماعی ،بعد مهار 
یتوان این گونه استنباط کرد که برای بهبود
یباشد .از نتایج پژوهش م 
زندگی کاری معلمان م 

تهای اجتماعی به عنوان یکی از تواناییها و
کیفیت زندگی کاری معلمان توجه به مهار 
تهای آغازین ،الزم و ضروری است .به طور کلی در تبیین این یافته باید گفت که
مهار 

تهای اجتماعی شامل رفتارهایی هستند که به عوامل مختلفی همچون رفتار بین فردی،
مهار 

بهداشت روانی و نیز عملکرد مفید در جامعه اثر دارد (مالتون 1990 ،به نقل از ) .هالینگر ( ) 1987
یداند که برای داشتن ارتباط موثر با دیگران
تهایی م 
تهای اجتماعی را عبارت از مهار 
نیز مهار 

تها
و پذیرش توسط آنها ضروری است (به نقل از یوسفی و خیر .) 81 31 ،در واقع کارایی مهار 
اجتماعی به توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات فرد دیگر بستگی دارد .اگر نتوانیم هیجانات

یوجود دارد که بتوانیم در روابط
ناگهانی خود را کنترل کرده و فاقد همدردی باشیم ،شانس کم 

خود ،کارآمد و مفید عمل نماییم و این نیز به نوبه خود بر کیفیت زندگی شخصی و کاری افراد
یگذارد.
تاثیر م 

نتایج دیگر پژوهش نیز نشان داد که بین فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری در

بین معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که اجتناب از عادتهای بد و

یادگیری زدایی در راستای تحقق بخشیدن به فراموشی سازمانی هدفمند در بهبود و ارتقای

یباشد .تحقیقی که در گذشته به رابطه بین فراموشی سازمانی
کیفیت زندگی کاری موثر م 
هدفمند با کیفیت زندگی کاری بپردازد انجام نشده است .در تبیین این یافته باید گفت که

یتوانند یک سازمان را از نظر عملکردي و رقابت
فرایندهاي مدیریت دانش در کنار هم م 

پذیري ،توانمند نگه دارند .دانش همواره در حال تغییر است و سازمانها سعی دارند تا دانش

سازمانی خود را به روز نگه دارند .قسمتی از دانش سازمانی بصورت تصادفی یا هدفمند فراموش

میشود .سعی سازمانها باید در این راه باشد که دانش ارزشمند و مفید خود را حفظ نموده و
شهاي جدیدي که منجر به
نگذارند تا بصورت سهوي از بین رود و همچنین سعی کنند تا دان 
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شهاي منسوخ نمایند و براي اینکار باید
یشود جایگزین دان 
رقابت پذیري و عملکرد بهتر م 

دانش منسوخ شناسایی شده و بصورت هدفمند یا دانش جدید جایگزین شود .با حذف دانش

یشود که این خود منجر
منسوخ امکان یادگیري و اخذ دانش مفید جدید براي سازمان فراهم م 

به ارتقاء عملکرد سازمانی و همچنین عملکرد رفتاری بهتر و زندگی باکیفیت تر برای کارکنان

یشود.
م 

همچنین بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد

کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و بیشترین همبستگی

تهای بد با یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و
(  )r=0/ 559بین ابعاد اجتناب از عاد 

یباشد .نتایج
کمترین همبستگی(  )r=0/ 33بین ابعاد یادگیری زدایی با پرداخت منصفانه م 

رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند ،بعد اجتناب از

شبینی را از کیفیت زندگی کاری معلمان داشته است .از نتایج پژوهش
تهای بد بیشترین پی 
عاد 

لها ،اعمال ،عقاید و
تها ،دستورالعم 
یتوان استنباط کرد که یک سازمان با حذف هدفمند عاد 
م 
یتواند منجر به بهبود شرایط
ارزشهای ناشایستی که ممکن است به موقعیتش آسیب برساند م 

کاری و همچنین اثربخشی سازمانی بیشتر شود.

به طور کلی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که تقویت هر بعد از ابعاد هوش اجتماعی و ابعاد

فراموشی سازمانی هدفمند ،سایر ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان را تحت تاثیر قرار داده و

یآورد .در واقع توانایی معلمان برای درک و فهم و
فضای مطلوب را برای انجام وظایف فراهم م 

شبینی رفتار و احساسات دیگران (پردازش اطالعات اجتماعی) ،درک مناسب و شناسایی
پی 

تهای
یها و نیازهای سایرین (آگاهی اجتماعی) و توانایی آنها جهت وارد شدن در موقعی 
نگران 

اجتماعی جدید و سازگاری اجتماعی (مهارت اجتماعی) یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت

یشود که در فرایند استخدام
یباشد .از این رو به مدیران و مسئولین توصیه م 
زندگی کاری م 
كهاي گزینش لحاظ شود .همچنین از
تهای هوش اجتماعی به عنوان یکی از مال 
معلمان مهار 

سها ،کارگاهها و جلسات آموزشی کافی و مناسب در قالب دورههاي
طریق برگزاری کال 

آموزش ضمن خدمت اقدام به تقویت و بهبود هوش اجتماعی معلمان کنند .عالوه بر این

فراموشی سازمانی هدفمند و تمرکز بر حذف هدفمند اطالعات و دانش غیر مفید (یادگیری
تها ،عقاید و ارزشهای ناشایست به عنوان عامل دوم موثر بر کیفیت
زدایی) و اجتناب از عاد 
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یگردد تا با
یشود .بنابراین به مسئولین نظام آموزشی پیشنهاد م 
زندگی کاری معلمان شناخته م 

فراموشی یا حذف هدفمند قوانین و مقررات منسوخ و انعطاف پذیرتر کردن ساختار سازمانی و

نیز حذف هدفمند ابزارآالت و تجهیزات منسوخ و جایگزینی تکنولوژيهاي نو و تازه و

همچنین حذف هدفمند دانش غیرضروری و جایگزینی دانش نو و به روز رسانی دانش

یاساسی در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری معلمان بردارند.
کارکنان ،گام 
منابع

احمدنژاد ،محمود .حسنی ،محمد .سپهریان آذر ،فیروزه .شجاعی ،خه بات ( .)1931بررسی رابطه بین

هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق التدریس مقطع

ابتدایی شهرستان سردشت در سال تحصیلی  . 89 - 90پژوهش در برنامهریزی درسی ،سال نهم،
دوره دوم ،شماره  ،5صص .321- 136

امرایی ،مرتضی .اشرفی ریزی ،حسن .پاپی ،احمد .بهرامی ،سوسن .سموعی ،راحله ( .)0931رابطه بین

تهای ارتباطی کتابدران کتابخانههای دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی
هوش هیجانی و مهار 

اصفهان .مدیریت اطالعات سالمت ،شماره .2 66 -276 ،5

بشارت ،محمدعلی ( .) 84 31بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی .مطالعات
روانشناختی ،سال  ،1شماره 2و ،3صص .52-83

حاجی عزیزی ،نادیا .عصمتی ،محدثه دخت .مرادی ،شیما ( .) 88 31فراموشی سازمانی :رویکرد نوین در
مدیریت دانش .علوم و فناوری اطالعات ،شماره  : 60صص . 317 - 330

حسینی ،یعقوب .مغدانی ،رضا ( .)2931اولویت بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی :استفاده از مدل
تحلیل شبکه ای فازی با رویکرد برنامهریزی غیرخطی .پژوهشنامه مدیریت اجرایی ،سال پنجم،

شماره نهم ،صص .21- 36

رضایی ،اکبر ( .) 89 31مقیاس هوش اجتماعی ترومسو :ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در
شهای نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) ،سال ،5
جامعه ی دانشجویان .پژوه 
شماره . 65 - 82 ، 20

رضایی ،اکبر .خلیل زاده ،احد ( .) 88 31رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان
مدارس .علوم تربیتی ،سال دوم ،شماره  ،7صص .121-541
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صادقیان ،رحمت اله .یعقوبی ،نورمحمد .اعزازی ،محمد اسماعیل ( .)1931بررسی رابطه فراموشی
شهای مدیریت عمومی ،سال پنجم ،شماره هفدهم،
سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی .پژوه 

صص .301-021

صفوی ،محبوبه .موسوی لطفی ،مریم .لطفی ،رضا ( .) 88 31بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و
سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانشآموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی
 . 86 31 - 87پژوهنده ،سال  ، 14شماره  ،5صص . 55 2- 61 2

سبزی ،ندا .یوسفی ،فریده ( .)3931بررسی الگوی علی هوش اجتماعی ،خودکارآمدی عاطفی و
مهار 
تهای ارتباطی .مجله روانشناسی ،سال هجدهم ،شماره  ،2صص .902-522

سلگی ،زهرا .علی پور ،احمد ( .)1931مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به
دست برتری آنها .روانشناسی کاربردی ،سال  ،6شماره  ،) 24 (4صص .301- 119

سلمانی ،داوود ( .) 84 31کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی .تهران :انتشارات دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران.

غالمی ،علیرضا ( .) 88 31عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان .توسعه انسانی پلیس ،دوره
 ،6شماره  ، 24صص . 80 -001

نارنجی ثانی ،فاطمه ( .) 87 31بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای

هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

ناظم ،فتاح ( .) 85 31ادراک کارکنان اداری از کیفیت زندگی کاری و مولفههای آن در مناطق مختلف
دانشگاه آزاد اسالمی .اندیشههای تازه در علوم تربیتی ،سال اول ،شماره چهاردهم ،صص
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