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  تجارت شهر تهران

  
  رودهن واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم آموزشی مدیریتارشد  کارشناس ،1آناهیتا معدنکار

  واحد رودهن ،استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر نجمه وکیلی
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  چکیده

حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و هوش هیجانی مدیران با مدیریت  هدف اساسی پژوهش
  .دانش است

 600تعداد . جامعه آماري این پژوهش را مدیران و کارکنان  بانک تجارت شهر تهران تشکیل می دهند
از  ابزار سنجش عبارت است. چند مرحله اي و طبقه اي انتخاب شدند کارمند با روش نمونه گیري تصادفی

و )   98/0( سؤال می باشد  42که مشتمل بر  )2002( مدیریت دانش سالیس و جونزپرسش نامه هاي 
و پرسش نامه هوش )  93/0( سؤال  29شامل  ) 1973(پرسش نامه کیفیت زندگی کاري والتون 

که بر جامعه نمونه  ، می باشد)  83/0(سؤال  33که مشتمل بر ) 1996(نگ هیجانی سیبریا شری
بین  : نتایج  حاصل از رگرسیون چند متغیري خطی نشان داد که. کارکنان و مدیران بانک تجارت اجرا شد

بین کیفیت زندگی کاري و مدیریت دانش   انش رابطه معنی داري وجود ندارد وهوش هیجانی با مدیریت د
  .ردرابطه معنی داري وجود دا

  
  4، مدیریت دانش3، هوش هیجانی2کیفیت زندگی کاري: واژه هاي کلیدي 
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  مقدمه 

 کیتفک ستد و داد تیفعال کی يا ندهیفزآ طور هب دانش تیریمد ).1386رحیمی، (دانش منبع کلیدي عصر اطالعات است         
 تیریمد زیآم تیموفق يساز ادهیپ که است شده رفتهیپذ کامالً امروزه). 1996، 1نوناکا(باشد یم ها سازمان شتریب يبرا ریناپذ

 فعالیتی، اساسی اي گونه به، دانش مدیریت. )1384ان،ینوروز( است یانسان منابع تیریمد و دانش تیریمد تعامل مستلزم دانش
 ).1999، 2آدام کردي(   است معطوف محور انسان فکري  هاي سرمایه مدیریت براي تدابیري و استراتژي اتخاذ به که است

 درونی محیط از سازمان نیاز مورد هاي دانش و اطالعات، داده جذب و شناسایی براي الزم فرایندهاي ایجاد یعنی دانش مدیریت
، ایجاد فرآیند دانش مدیریت هم چنین. )3،2002ویگ کارل( افراد و سازمان اقدامات و ها تصمیم به آن ها انتقال و بیرونی و

، کردن برقرار ارتباط رسمی، دانش شامل، دانش .)5، ص1384موسوي، ( است دانش از وري بهره و انتشار ،سازماندهی، آوري جمع
 و رسوم و آداب، فرهنگی موضوعات، سازمان هاي فعالیت انجام و مشکالت براي جدید هاي حل راه توسعه، ها موقعیت تحلیل

 پذیرفته اصول عنوان به عموماً، نوآوري و کارایی .)2003، 4سونوات(   باشد می سازمان مخاطبین با روابط قبیل از ارزش هایی
 برند می کار به را دانش مدیریت از هایی شیوه، سازمان ها معموالً که است دلیل این به. است توسعه حال در دانش مدیریت شده
هم  و محیطی تغییرات به پاسخ در، ترباال پذیري نوآور با سازمان ها .)2009،  5وگراور مدهاون(  باشند شده ایجاد خوبی به که

 حالی در این .)2005، 6سابرامین( کند می کمک باالتر عملکرد به دستیابی براي آن ها به که جدید قابلیت هاي گسترش چنین
 از عبارت دانش دیریتم  .)2004، 7مونتز و مورنو( کند می تسهیل را دانش کاربرد و توسعه یکپارچگی نوآوري  نظریه که است
، تجربه به دسترسی رسمیت دانش مدیریت . )2010، 8ولسو و پارتنر، واکارو( دانش به اطالعات سپس و اطالعات به داده تغییر
 افزایش را مشتري ارزش و کرده تشویق را نوآوري، کند می ایجاد را جدیدي هاي توانایی و ها قابلیت کهاست  تخصص و دانش

 تفکر قدرت از برداي بهره و جدید هاي ایده ایجاد، آوري نو پشتیبان دانش مدیریت ).2004، 9ترزیوسکی و گلوت(  دهد می
 براي ارزشمند و مفید فرهنگ یک ایجاد طریق از دانش مدیریت داده نشان تحقیقات .)2000، 10تیلور و پاربی(است  سازمان

 و جو(  کند می ایفا نوآوري فرآیند در را مهمی نقش ها سازمان در همکاري فرهنگ ایجاد هم چنین و دانش تسهیم و ایجاد
 تکنولوژي، سریع تغییرات و گسترده رقابت دلیل به نیز و است تغییر حال در دائماً مشتریان نیازهاي که آنجایی از ) .2009، 11لی

 سترسد در دانش مقدار در رشد واسطه به هم چنین نوآوري پیچیدگی). 2003، 12و ژائو کاواسگیل( است جدید امري نوآوري
 بنابراین و است دانش بودن دسترس در تأثیر تحت شدت به نوآوري. یابد می افزایش است، نوآوري ایجاد پایه که سازمان ها
 آمیز موفقیت نوآوري بایست می لحاظ بدین و آید می وجود به شود می ایجاد دانش غناي در که تحوالتی لحاظ به آن پیچیدگی

 )2002 ،15افتونن مک و داروچ، 2001، 14و همکاران کاردینال، 2003 ،13نتبرمل و آدامز( کرد مدیریت و شناسایی را
 گرائی کل حل راه آن. سازمانی سطح و تیمی سطح شخصی، سطح :از عبارتند که پذیرد می صورت سطح سه در دانش دیریتم

 که تکنولوژیکی انداز چشم و یفرهنگ فرآیندي، شخصی، دیدگاه هاي مانند باشد، می متفاوت دیدگاه هاي از ترکیبی که است
 تمرکز نوآوري بر منحصراً دانش مدیریت). 2004 ،16وبون دوپلیزیس( هستند دانش مدیریت در مساوي تأثیر و وزن داراي همگی
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 آشنا زیر موضوعی هاي زمینه با بخش این در .شود می آن در نوآوري دادن رخ باعث که کند می ایجاد را محیطی بلکه ،ندارد
  : شویم می

 ).1999 ،1ماراکاس( دارد اشاره سودمند و جدید هاي حل راه و ها ایده ایجاد جهت در سازمان توانایی به دانش ایجاد: دانش ایجاد
 ).2،1996دیگران و لی( کنند می ایفا  مهمی نقش ناب، شانس و تجربه الهام، انگیزش، آن در که است نوپائی فرایند ،دانش ایجاد

 تفکر دانش خصوص در تواند می شرکت آن از استفاده با که دارد اشاره معیاري به، دانش به بخشی اعتبار: دانش اعتباربخشی به
 بخشی زمان گذشت با است ممکن که چرا .نماید  ارزیابی موجود سازمانی محیط با ارتباط در را آن اثربخشی و نماید تأمل و
  .) 3،2000بات( دارد کنونی هاي واقعیت براساس اصالح و ريبازنگ  به نیاز که گردد استفاده بال و منسوخ دانش از

 در و گیرد می قرار مختلفی ساخته هاي و ها رویه در که شود می توزیع مختلفی هاي موقعیت در سازمانی دانش : دانش ارائه
 به . دارند نیاز دانش ارائه زا متفاوتی هاي گونه به موارد این از هرکدام و شود می  ذخیره الکترونیکی و چاپی مختلف هاي رسانه
 باشد می دشوار سازمان اعضاي  براي متمایز و مجزا منابع این طریق از دانش ادغام ساختار تجدید، مختلف هاي سبک  این دلیل

 . )1383اندیش، خیر(
 گذارده اشتراك به  سازمان سراسر در گیرد قرار استفاده مورد سازمانی سطوح در دانش که آن از قبل است الزم :دانش توزیع
 .)1383اندیش، خیر( باشد داشته دانش توزیع بر مستقیم اثر تواند می افراد و فنون، سازمان هاي فناوري بین تعامل این .شود

مدیري که . یجانی مدیران است از جمله عواملی که در توسعه مدیریت دانش در سازمان ها، نقش تسهیل کننده دارد، هوش ه
ی دارد در سازمان خود موجب تقویت روح همکاري گروهی می شود و با درك و فهم عواطف خود و دیگران هیجانی باالیهوش 

 با افراد یافتگی سازش در توجه قابل وجوه از یکی عنوان به هوش). 1371زارعی،(به کسب بینش نسبت به انگیزه ها می پردازد 
 را آن باشند نخواسته کسی از وقتی تا که است کلماتی از یکی وشه.  رود می شمار به فردي هاي تفاوت مهم عوامل از و محیط
 توانایی یا یادگیري براي عمومی استعداد صورت به توان می نظر یک از را هوش ،داند می را آن کند می فکر، کند تعریف

وارد تأثیرگذار بر مدیریت هوش هیجانی مدیران از م ).2006،  4اسالوین( کرد تعریف ها مهارت یا دانش کارگیري به و فراگیري
ي ریگ میتصم يبرا آن از و است شتنیخو احساسات شناخت از یحاک که است یهوش، یجانیه هوش. دانش در سازمان ها است

 زین ما رامونیپ افراد يها احساس از افتنی یآگاه یعنی، یهمدل از یحاک هوش نیا .شود یم استفاده یزندگ در مناسب يها
 و یتهام(ی  اجتماع يها مهارتی، همدلی، ده خودنظمی، زشیخودانگی، خودآگاه: از عبارتند یانجیه هوش ابعاد. هست

دیگران و فرق گذاشتن میان احساسات وانایی نظاره کردن احساسات خود و هوش هیجانی عبارت است از ت. )1381، همکاران
 عاملی عنوان به هیجانی هوش). 1990، 5سالوي و مایر(ود خود با دیگران و استفاده از این امر به منظور هدایت افکار و اعمال خ

 عرف و هنجار از فراتر خود کار محل در که هستند کسانی کارآفرینان. است شده شناخته کار محل در موفقیت براي مهم
 اغلب که محیطی ییعن کار، محیط در عاطفی هوش به نیاز). 2003 ،6ونیتراواگل(  گیرند می پیشی دیگران از کار در و درخشند می

 هوش نیازمند شرکت ها رؤساي و مدیران تنها نه است معتقد او. کند می تمرکز احساسات، و قلب تا شود می توجه عقل به اغلب
) 2005( 8هایاشی. )2ص ،1998 ،7موريِ( است عاطفی هوش نیازمند کند می کار سازمان در که کسی هر بلکه هستند، عاطفی

  .باالتر باشد عملکرد مدیران نیز بهتر و مؤثرتر می باشدپی برد که هر چه هوش هیجانی 
امروزه پیچیده تر شدن ساختار و عملکرد سازمان ها، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به 

در کار و کاال، کاهش ، حذف خطرات احتمالی، افزایش کیفیت آن هاطوري که منجر به فعال شدن بیشتر نیروي انسانی، شادابی 
افسردگی ها، رشد تولید، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وري مورد نظر شود، از دغدغه هاي مدیران اجرایی و 
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. نیروي انسانی یکی از با ارزش ترین و در عین حال حساس ترین منابع یک سازمان می باشد. سازمان ها است هاي سرپرست
وانایی هاي فردي کارکنان و از موارد دیگري که شواهد نشان می دهد در مدیریت دانش تأثیر گذار است، افزایش بازدهی و ت

 ایدن سراسر در يا عمده یاجتماع موضوع به يکار یزندگ تیفیک مفهوم معاصر تیریمد در امروزهکیفیت زندگی کاري است که 
بقا و تداوم . اي هر فرد از اهداف عمده مدیریت منابع انسانی استایجاد شرایط مناسب کاري بر. )1،1998لوتانز( است شده مبدل

یکی از گام هاي اساسی در جهت بهبود عملکرد . دارفعالیت ها در سازمان ها و مؤسسه ها به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی د
 يجستجو در يکار یزندگ بر فقط گذشته يها دهه در که یحال در). 1385خلیلی، (کارکنان، افزایش کیفیت زندگی کاري است 

  کنند برقرار تعادل خود یشخص یزندگ و يکار یزندگ نیب بتوانند آن ها تا هستند کارکنان به کمک يبرا يدیجد يها نظام
 در کارکنان یتعال و رشد باعث که است یسازمان فرهنگ در بهبود هرگونه شامل يکار یزندگ تیفیک برنامه). 2،2006آکدر(

مورد توجه قرار می  کاري زندگی کیفیتهشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء   4والتون. )1998، 3فیلیپو( شود یم سازمان
 :این متغیرها عبارتند از. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. دهد

امکان امنیت و رشد ، امکان گسترش و استفاده از ظرفیت هاي انسان ،لم و ایمنشرایط کاري سا، جبران خدمت منصفانه و کافی
 کریم(، کار معتبر و سودمند اجتماعی نقش متعادل کار ، اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون،ائتالف اجتماعی در سازمان کاري ،دائمی
 .)52، ص1386وند، 

اس مسئولیت در کارکنان، افزایش رضایتمندي وخشنودي کارکنان از دوتن از نویسندگان مدیریت منابع انسانی نیز ایجاد احس 
شغل، ایجاد زمینه دخالت و مشارکت به کارکنان، ایجاد احترام واعتماد به کارکنان و بهبود عملکرد سازمان را از جمله اهداف 

  )351، ص1376، 5شولر و دوالن( عملیاتی کیفیت زندگی کاري به شمارمی آورند
 است سازمان یک کارکنـان برداشـت و درك، ذهـنی تصـور معنی به کاري زندگی کیفیت که گفت توان می لیک تعریف یک در
  .)1388شکري، ( خود کار محیط روانی و فیزیکی مـطلوبیت از

سط در تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاري با مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن که تو
صورت گرفت، نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاري و مدیریت دانش رابطه وجود دارد اما بین هوش ) 1389(آذري 

 کیفیت با آن هاي لفهؤم و هیجانی هوش بین رابطهنیز  )1390( کالنتري تحقیق در. هیجانی و مدیریت دانش رابطه وجود ندارد
 کیفیت و هیجانی هوش میزان بین: که ددا نشان نتایج مورد بررسی قرار گرفت و جانزن استان بدنی تربیت دبیران کاري زندگی
 دبیران کاري زندگی کیفیت و تنظیمی خود میزان بین ،آن ها کاري زندگی کیفیت و آگاهی خود میزان بین ،ایشان کاري زندگی
 کاري زندگی کیفیت و همدلی میزان بین ی،بدن تربیت دبیران کاري زندگی کیفیت و انگیختگی خود میزان بین بدنی، تربیت
 در. دارد وجود معنادار ارتباط بدنی تربیت دبیران کاري زندگی کیفیت و اجتماعی هاي مهارت میزان بین و بدنی تربیت دبیران

 فتپیشر و شغلی عملکرد با آن هاي لفهؤم و هیجانی هوش بین رابطه بررسی هدف با )1384( خاکسار که توسط تحقیق دیگري
 خود شغلی عملکرد با آن هاي لفهؤم کلیه و هیجانی هوش بین که بود آن از حاکی مدهآ بدست شواهد درآمد اجرا مرحله به شغلی

 وجود دار معنی و مثبت رابطه تماماً فردي، بین شغلی عملکرد و فنی شغلی عملکرد عمومی، شغلی عملکرد هاي حیطه در ارزیابی
ان بررسی بین هوش هیجانی مدیران با مدیریت دانش در شرکت هاي پتروشیمی که توسط دوج در پژوهش دیگري با عنو. دارد

انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و مدیریت دانش رابطه معنی داري وجود دارد و می توان چنین ) 1389(
ن ها در ایجاد بستر فرهنگی و فضاي فکري استدالل کرد که هوش هیجانی در رهبري سازمان ها موثر بوده و رهبري سازما

هم چنین . مناسب در سازمان ها که پیش زمینه اصلی پیاده سازي مدیریت دانش در آن سازمان ها می باشد اثر گذار است
ند رابطه مدیریت دانش با هوش هیجانی مدیران دانشگاه هنر را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت) 1387(جعفریان 

هوش هیجانی شرط حتمی و اجتناب ناپذیر در سازمان به . که بین هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش رابطه وجود دارد

                                                             
1 . Lutans 
2 . Akder 
3 . Flippo 
4 .Walton 
5 . Dulan and Schuler 
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نماینده سازمان در جوامع عمومی هستند و با بیشترین  آن هابراي رؤسا و رهبران بهره هیجانی الزم است زیرا . حساب می آید
در تحقیق دیگري تحت عنوان  .هستند که روحیه کارکنان را می شناسند آن هادارند و افراد در درون و بیرون سازمان تعامل 

صورت گرفت نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین رضایت ) 2011( 1رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی که توسط کوکو
 با دانش مدیریت ابعاد رابطه بررسی " زمینه در پژوهشینیز  )1391( رشمه .و شایستگی هوش هیجانی وجود دارد شغلی عمومی

 مدیریت ابعاد بین :که دریافت وي، است داده انجام، " 8 منطقه اسالمی آزاد دانشگاه علمی تأهی اعضاي کاري زندگی کیفیت
متقی  هم چنین .دارد وجود داري معنی رابطه 8 منطقه اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات اعضاي کاري زندگی کیفیت و دانش

 پزشکی علوم دانشگاه آموزشی غیر و آموزشی هاي بیمارستان در کاري زندگی کیفیت مقایسهدر پژوهشی با موضوع، ) 1391(
 کاري زندگی کیفیت میان چشمگیري تفاوت:  که دریافت، ها بیمارستان پرستاران گاه دید از دانایی مدیریت با آن رابطه و کاشان

 مدیریت و کاري زندگی کیفیت رابطه و نشد مشاهده کاشان پزشکی علوم دانشگاه غیرآموزشی و آموزشی هاي بیمارستان در
 دانش مدیریت عنوان تحت خود پژوهش در) 2011( 2ویالنو وا  نونوزهم چنین  .گردید ارزیابی مثبت مراکز از دسته هر در دانایی

 باید، است دانش مدیریت ابعاد از که فکري هاي هسرمای منابع میان در ایمنی و بهداشت: که دریافتند شغلی ایمنی و بهداشت در
 3اسپکتور .است سازمانی اهداف تحقق براي قدرتمند ابزار و ایمنی در عنصرکلیدي یک عنوان به دانش مدیریت. گیرد قرار مدنظر

ر ضعیف، داراي جو نیز بیان می کنند که، فرهنگ سازمانی که از ابعاد مدیریت دانش است، اگ)  2004( 4، وبر و پلیسکین)2000(
بسته باشد منجر به آشفتگی و فشار روانی می شود که نشانه هاي آن به صورت نارضایتی شغلی خود را نشان می دهند، افرادي 

در پژوهشی ) 2012( 5آن هو لی عالوه بر آن. که این حالت را تجربه می کنند بیشتر به ترك کار یا جابجایی و غیبت تمایل دارند
  .تماد در محیط کاري می تواند باعث افزایش اشتراك گذاري دانش در سازمان گرددپژوهشی دریافت که اع

هدف از انجام پژوهش حاضر، یافتن پاسخ براي این پرسش است که آیا بین کیفیت زندگی کاري و هوش هیجانی با مدیریت 
  دانش در بانک تجارت شهر تهران رابطه وجود دارد؟

  تحقیق سؤاالت
  دارد؟ وجود دانش مدیریت و هیجانی هوش نبی اي رابطه آیا  -1
  دارد؟ وجود دانش مدیریت و کاري زندگی کیفیت بین اي رابطه آیا -2

  روش 
 .پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع همبستگی چند متغیري  است

  جامعه آماري
 6758، تعداد 1390تشکیل می دهند که در سال  ن بانک تجارتجامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش را مدیران و کارکنا 

  . در شهر تهران مشغول به کار بوده اند آن هانفر 
  نمونه و روش نمونه گیري

نفر کارمند انتخاب  600با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز  . استفاده شد  به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول کوکران
و هوش هیجانی سیبریا ) 1973( 7و کیفیت زندگی کاري والتون)  2002( 6اي مدیریت دانش سالیس و جونزپرسش نامه ه. شد

  . به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز از روش تصادفی مرحله اي و طبقه اي استفاده شد. اجرا شد آن هاروي ) 1996( 8شیرینگ
  ابزار پژوهش

  :صورت گرفته استدر این پژوهش جمع آوري اطالعات به شرح زیر 
  استفاده از کتب، پایان نامه ها، نشریات و فصلنامه ها؛: روش کتابخانه اي و اسنادي )الف

                                                             
1 . Kokou 
2 . Nuñez & Villanueva 
3 . Spector 
4 . Weber & Pliskin 
5 . Li-An Ho 
6 . Sallis & Jons 
7 .Walton 
8 .Sibrya shering 
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سؤال می باشد که داراي 42ابزار گردآوري داده ها در این بعد شامل پرسش نامه مدیریت دانش که مشتمل بر : روش میدانی ) ب
، تقسیم دانش در )7-10سؤاالت (کار تیمی و جوامع یادگیرنده در سازمان ، )1-6سؤاالت (ابعاد رهبري و مدیریت در سازمان 

، ایده ها )17-20سؤاالت (، بی عدالتی دیجیتالی در سازمان )14-16سؤاالت (، خلق دانش در سازمان )11-13سؤاالت (سازمان 
- 32سؤاالت (زمانی در سازمان ، فرهنگ سا)24-27سؤاالت (، استراتژي در سازمان )21-23سؤاالت (و مأموریت در سازمان 

  .است) 37-42سؤاالت (، سازمان یادگیرنده )33-36سؤاالت (، سرمایه عقالنی در سازمان )28
-27-32-33سؤاالت (سؤال می باشد که داراي ابعاد خود آگاهی  33پرسش نامه هوش هیجانی سیبریل شیرینگ که مشتمل بر 

، )9-15-20-21-26- 31سؤاالت (، خودانگیختگی )2-5-11-16-18-23-30سؤاالت (، خود کنترلی )26-24-14-12-10
  .می باشد) 7-8-13-19-28سؤاالت (و مهارتهاي اجتماعی) 3-4-17-22-25-29سؤاالت (همدلی 

، محیط کاري )1-3سؤاالت (سؤال که داراي ابعاد پرداخت منصفانه و کافی 29 پرسش نامه کیفیت زندگی کاري والتون شامل
، )11-14ت سؤاال(، قانون گرایی در سازمان )7-10سؤاالت (، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم )4-6سؤاالت (ایمن و بهداشتی 

، یکپارچگی و انسجام اجتماعی )17-20سؤاالت (، فضاي کلی زندگی )15-16سؤاالت (کاري وابستگی اجتماعی زندگی 
  .شدمی با) 25-29سؤاالت (، توسعه قابلیت هاي انسانی )20-24سؤاالت (

اعتبار و روایی هر سه پرسش نامه مدیریت دانش، هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاري توسط محققان در پژوهش هاي مختلف 
از آلفاي کرونباخ استفاده شده است که  آن هاانجام شده است، بنابراین از نظر محتوایی داراي روایی است که براي تعیین اعتبار 

 .می باشد 93/0و کیفیت زندگی کاري  82/0، هوش هیجانی 98/0 یت دانشبه ترتیب هر سه پرسش نامه مدیر
  یافته ها 

در جدول  آن هابهره گرفتیم که نتایج حاصل از  tدر تحلیل داده ها از آمارهاي استنباطی، ضریب همبستگی، رگرسیون آزمون 
  . هاي زیر ارائه می شود

  
  ها مربوط به آزمودنی جمعیت شناختی اطالعات خالصه - 1 جدول

  

ان
دیر

م
 

 درصد فراوانی تأهل درصد فراوانی تحصیالت درصد فراوانی سابقه درصد فراوانی جنسیت

 5/10 21 مجرد 7/5 15 دیپلم وفوق دیپلم 3 6 سال15تا10بین  5/64 129 مرد

 5/89 179 متأهل 5/63 127 لیسانس 57 114 سال20تا15بین  5/35 71 زن

   
 40 80 سال20باالتر از

فوق لیسانس و 
 باالتر

58 29 
   

 100 200 تعداد کل 100 200 تعداد کل 100 200 تعداد کل
تعداد 
 کل

200 100 

ان
رکن

کا
  

 3/16 98 مجرد 7/13 82 دیپلم وفوق دیپلم 7/6 40 سال 5کمتر از  3/53 320 مرد

 7/83 502 متأهل 2/55 331 لیسانس 12 72 سال10تا5بین  7/46 280 زن

   
 2/18 109 سال15تا10بین 

فوق لیسانس و 
 باالتر

182 3/30 
   

   
 8/0 5 بدون پاسخ 8/33 203 سال20تا15بین 

   

   
 3/29 176 سال20باالتر از

    
 100 600 تعداد کل 100 600 تعداد کل 100 600 تعداد کل

تعداد 
 کل

600 100 
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 متغیرهاي مورد در پاسخ گویی مدیران و کارمندان درصد و فراوانی توزیع 1 ور که مالحظه می شود در جدول شمارههمان ط
 129 جنس متغیر مورد در گویی مدیران پاسخ درصد و فراوانی توزیعکه . داده شده است نشان جنس، سابقه کاري، تحصیالت 

   خدمت سابقه متغیر مورد درمدیران  درصد و فراوانی توزیع .هستند زن ددرص 5/35 معادل نفر 71 مرد، درصد 5/64 معادل نفر
 درصد 40 معادل نفر 80، سال 20 تا 15 بین سابقه درصد 57معادل نفر 114، سال 15 تا 11 بین سابقه درصد 3معادل نفر6

 5/7 معادل نفر 15 کهدهد می شانن را تحصیالت متغیر مورد در مدیران درصد و فراوانی توزیع. دارند باال به سال 20 سابقه
چنین  هم .هستند فوق لیسانس و باالتر درصد 29 معادل نفر 58 ،لیسانس درصد 5/63 معادل نفر 127، دیپلم و فوق دیپلم درصد

نفر  179درصد مجرد،  5/10 نفر معادل 21 توزیع فراوانی و درصد مدیران در مورد متغیر وضعیت تأهل را نشان می دهدکه
  .                                               درصد متأهل هستند 5/89معادل 

 نفر 280مرد، درصد 3/53معادل نفر 320که دهد می نشان را جنس کارکنان متغیر مورد در پاسخ گویان درصد و فراوانی توزیع
 7/6 معادل نفر 40. دهد می نشان را  متخد سابقه متغیر مورد درکارکنان  درصد و فراوانی توزیع. هستند زن درصد 7/46 معادل
 15 تا 11بین سابقه درصد 2/18 معادل نفر 109، سال 10 تا 5 بین سابقه درصد 12 معادل نفر 72، سال 5 از کمتر سابقه درصد
 هم و دارند سال 20 از باالتر سابقه درصد 3/29 معادل نفر 176 و سال 20 تا 15 بین سابقه درصد 8/33 معادل نفر 203،سال

، دیپلم و فوق دیپلم درصد 7/13 معادل نفر 82. دهد می نشان را تحصیالت متغیر مورد در کارکنان درصد و فراوانی توزیعچنین 
توزیع فراوانی و درصد کارکنان  .هستند فوق لیسانس و باالتر درصد 3/30 معادل نفر 182 ،لیسانس درصد 2/55 معادل نفر 331

  .درصد متأهل هستند  7/83نفر معادل  502درصد مجرد،  3/16نفر معادل 98. ا نشان می دهددر مورد متغیر وضعیت تاهل ر
  آن مؤلفه هاي و هیجانی هوش متغیر توصیفی آماري شاخص هاي خالصه - 2 جدول

  
   اجتماعی هاي مهارت همدلی انگیختگی خود کنترلی خود گاهیآ خود هیجانی هوش

  میانگین 75/13 56/17 73/22 13/19 49/22 65/95
 میانه 00/13 00/17 50/22 00/18 00/22 00/95

 نما 12 14 20 18 19 83

 انحراف معیار 184/2 281/3 401/2 571/3 841/2 125/11

 دامنه تغییرات 9 11 10 16 13  45

 حداقل نمره 10 13 18 12 16 79

 حد اکثر نمره 19  24 28 28 29 124

  نمره کل 8247 10536 13638 11475 13494  57390
 

 و اند کرده کسب را 79 نمره که است کسانی به متعلق »هیجانی هوش«نمره  ترین پایین شود، می مالحظه که همان طور
 نمرات توزیع دامنه، بنابر این .باشد می 57390 آن کل نمره و اند کرده کسب را124 نمره که است کسانی به متعلق نمره باالترین

 مساوي پاسخ گویان از نیمی هیجانی هوش نمره .باشد می 83 با برابر افراد بیشتر هیجانی هوش نمره.  دباش می نمره 45 با برابر
 توجه با .باشد می965/95 با برابر آماري نمونه“هیجانی هوش” نمره متوسط .باشد می نمره آن از بیش دیگر نیمی و 95 از کمتر یا
 کلی ارزیابی در .اند شده پراکنده میانگین اطراف در 12/11 حدود در “هیجانی هوش” هاي نمره متغیر توزیع معیار انحراف مقدار به
 از حکایت نرمال توزیع به آن ابعاد و متغیر این نبودن نزدیک دلیل به که داشت اذعان باید آن  ابعاد و هیجانی هوش متغیر از

 .است تجارت بانک در متغیر این مطلوب نا وضعیت
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  آن مؤلفه هاي و کاري زندگی کیفیت متغیر توصیفی آماري خص هايشا خالصه - 3 جدول

  
 و اند کرده کسب را 29 نمره که است کسانی به متعلق » کاري زندگی کیفیت« نمره  ترین شود، پایین می مالحظه که همان طور

 توزیع ، دامنهبنابر این.  باشد می 425000 آن کل نمره و اند کرده کسب را 116 نمره که است کسانی به متعلق نمره باالترین
 از نیمی کاري زندگی کیفیت نمره .باشد می 87 با برابر افراد بیشتر کاري زندگی کیفیت نمره .باشد می نمره 87 با برابر نمرات

 آماري نمونه “کاري زندگی کیفیت” نمره متوسط .باشد می نمره آن از بیش دیگر مینی و 50/72 از کمتر یا مساوي پاسخ گویان
 اطراف در 20 حدود در “کاري زندگی کیفیت” هاي نمره متغیر توزیع معیار انحراف مقدار به توجه با.  باشد می 83/70 با برابر

 این نبودن نزدیک دلیل به که داشت اذعان باید آن  ابعاد و کاري زندگی کیفیت متغیر از کلی ارزیابی در .اند شده پراکنده میانگین
   .است تجارت بانک در متغیر این مطلوب نا وضعیت از حکایت نرمال توزیع به آن ابعاد و متغیر

 
 آن مؤلفه هاي و دانش مدیریت متغیر توصیفی آماري شاخص هاي خالصه  -  4جدول

 زندگی کیفیت
 کاري

 پرداخت
 و منصفانه
 کافی

 محیط
 ایمن کاري

 بهداشتی و

 تامین
 رشد فرصت

 امنیت و
 مداوم

 قانون
 در گرایی

 سازمان

 وابستگی
 در اجتماعی

 کاري زندگی

 فضاي
 کلی

 زندگی

 و یکپارچگی
 انسجام

 اجتماعی

 توسعه
 هاي قابلیت

 انسانی

  

  میانگین 00/12 72/9 80/9 00/5 90/11  28/7 28/7 86/7 83/70
 میانه 50/11 00/10 00/10 00/6 00/12 00/8 00/8 00/9 50/72

 نما 15 12 12 6 15 9 9 9 87

انحراف  796/3 974/2 798/2 505/1 909/3 474/2 536/2 102/2 20
 معیار

دامنه  15 12 12 6 15 9 9 9 87
 تتغییرا

 حداقل نمره 5 4 4 2 5 3 3 3 29

حد اکثر  20 16 16 8 20 12 12 12 116
 نمره

  نمره کل 7201 5833 5880 2997 7141 4365 4366 4717 42500

 مدیریت
 دانش

 و رهبري
 مدیریت

 و کارتیمی
 جوامع

 دگیرندهیا

 تقسیم
 دانش

 خلق
 دانش

 عدالت
 دیجیتالی

 و ها ایده
 موریتأم

 يژاسترات
 فرهنگ

 سازمانی
 سرمایه
 فکري

 سازمان
 یادگیرنده

  

 میانگین 67/14 54/9 24/12 98/9 35/7 21/10 69/7 88/7 51/9 10/15 17/104

 میانه 00/16 00/9 00/12 00/10 00/7 00/11 00/8 00/9 00/10 00/16 00/107

 نما 18 12 15 12 9 12 9 9 12 18 126

انحراف  945/4 625/3 954/3 190/3 217/2 776/2 412/2 248/2 203/3 270/4 467/28
 معیار

دامنه  18 12 15 12 9 12 9 9 12 18 126
 تغییرات

حداقل  6 4 5 4 3 4 3 3 4 6 42
 نمره

حد اکثر  24 16 20 16 12 16 12 12 16 24 168
 نمره

 نمره کل 8802 5722 7344 5990 4412 6126 4616 4727 5703 9062 62504
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 باالترین و اند کرده کسب را 42 نمره که است کسانی به متعلق »دانش مدیریت«نمره  ترین شود، پایین می مالحظه که همان طور
 126 با برابر نمرات توزیع امنه، دبنابر این .است 62504 آن کل نمره و اند کرده کسب را 168 نمره که است کسانی به متعلق نمره
  .است 126 با برابر افراد بیشتر دانش مدیریت نمره .باشد می نمره
 مدیریت” نمره متوسط .باشد می نمره آن از بیش دیگر نیمی و 107 از کمتر یا مساوي پاسخ گویان از نیمی دانش مدیریت نمره

 در 46/28 حدود در “دانش مدیریت” هاي نمره متغیر توزیع معیار انحراف ارمقد به توجه با .است 17/104 با برابر آماري نمونه “دانش
 این نبودن نزدیک دلیل به که داشت اذعان باید آن ابعاد و دانش مدیریت متغیر از کلی ارزیابی در .اند شده پراکنده میانگین اطراف
  .است تجارت بانک در متغیر این نامطلوب وضعیت از حکایت نرمال توزیع به آن ابعاد و متغیر

  دارد؟ وجود دانش مدیریت و هیجانی هوش بین اي رابطه آیا که پژوهش پرسش به پاسخ براي :پرسش یکم
  

  دانش مدیریت با هیجانی هوش رگرسیون - 5 جدول
  

  خطاي معیار برآورد ضریب همبستگی تعدیل شده مجذور همبستگیضریب  مجذور  ضریب همبستگی

030/0 001/0 001/0 - 478/28 
  
  

 متغیر بین همبستگی میزان که اي گونه به دهد می نشان را تعیین ضریب یا همبستگی مجذورضریب همبستگی، ضریب 5جدول
 ، هوش)-001/0(و در سطح پایینی می باشد هم چنین به علت پایین بودن مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده ) 030/0(فوق هاي

  .ندارد وجود آن ها بین اي رابطه و دهد قرار بینی پیش مورد را دانش مدیریت متغیر است نتوانسته هیجانی
  

  تحلیل واریانس یک راهه - 6ول جد
  

 سطح معنی داري F مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات 
 463/0 539/0 397/437 8 397/437 رگرسیون

   981/810 591 577/484966 باقیمانده

    599 973/485403 جمع

  
 تأیید نشدن  از حکایت )463/0(و سطح معنی داري ) 539/0(محاسبه شده  Fبا توجه به  6جدول در شده ارائه يدار یمعن سطح
 .باشند می وابسته متغیر تغییرات بینی پیش به قادر مستقل متغیر و است رگرسیونی مدل

  دارد؟ وجود دانش یریتمد و کاري زندگی کیفیت بین اي رابطه آیا که پژوهش پرسش به پاسخ براي :پرسش دوم
  

  دانش مدیریت با کاري زندگی کیفیت رگرسیون -  7جدول
  

  خطاي معیار برآورد مجذورضریب همبستگی تعدیل شده ضریب همبستگی مجذور  ضریب همبستگی

867/0 752/0 752/0 186/14 
  

 فوق هاي متغیر بین همبستگی میزان هک اي گونه به دهد می نشان را تعیین ضریب یا همبستگی مجذورضریب همبستگی، ضریب 7جدول
 توسط دانش مدیریت وابسته  متغیر تغییرات از درصد 75 که است این بیانگر تعیین ضریب هم چنین .باشد می باالیی سطح در و 86/0

  .شود می داده پوشش کاري زندگی کیفیت متغیر
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  تحلیل واریانس یک راهه - 8 جدول
  

 سطح معنی داري F ور میانگینمجذ درجه آزادي مجموع مجذورات 

 000/0 041/1814 263/365061 1 263/365061 رگرسیون
   242/201 598 710/120342 باقیمانده

    599 973/485403 جمع
  

  از حکایت که است 01/0 از کمتر داري معنی سطح و 1814 برابر که  F مقدار به توجه با 8 جدول در شده ارائه يدار یمعن سطح
 .هستند وابسته متغیر تغییرات بینی پیش به قادر مستقل متغیر و است رگرسیونی مدل تأیید

  
  استاندارد غیر و استاندارد مقادیر حسب بر مستقل متغیرهاي ضرایب میزان  - 9 دولج

  

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده

t  سطح معنی داري  
B خطاي معیار Beta 

 000/0 849/7  133/2 741/16 تمقدار ثاب
 000/0 592/42 867/0 029/0 234/1 کاري زندگی کیفیت

  
 درصد 75 تر دقیق عبارت به .است 75/0 برابر تعیین ضریب و 86/0 برابر دانش مدیریت و کاري زندگی کیفیت بین همبستگی

 در کاري زندگی کیفیت متغیر بتاي میزان .دشو می داده پوشش مستقل متغیر توسط دانش مدیریت وابسته  متغیر تغییرات از
  .  است 86/0 اندازه به وابسته متغیر بینی پیش

  بحث و نتیجه گیري
با توجه به موضوع مورد مطالعه و در نظر گرفتن عامل هاي هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاري در مدیریت دانش، نتایج بدست 

یریت دانش در کارکنان و مدیران بانک تجارت رابطه معنی داري وجود آمده نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کاري و مد
این یافته .  .دارد ولی بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و  مدیریت دانش در بانک تجارت رابطه معنی داري دیده نشده است

شگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاري با مدیریت دانش در دانکه ر) 1389(با پژوهش آذري 
را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که بین کیفیت زندگی کاري و مدیریت دانش رابطه وجود دارد، اما بین هوش هیجانی و 

در یافته هاي خود رابطه مثبت و معنی داري را ) 1389(، جعفریان)1387(دوج .همسویی دارد  مدیریت دانش رابطه وجود ندارد،
  .ش هیجانی و مدیریت دانش بدست آورده اند که این با نتیجه این پژوهش همسویی ندارد بین هو

لیسکین ، وبر و پ)2012(، لی آن هو )1390(و رشمه ) 1391(یافته پژوهش حاضر با پژوهش افرادي همچون متقی هم چنین،
  .دار می دانند، همسویی دارد که رابطه کیفیت زندگی کاري و مدیریت دانش را معنی ) 2000(و اسپکتور ) 2005(

مراتب بیش از  بهبه سرعت  این معنا . در دنیاي امروزه شرایط و معناي رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است
در سال هاي اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از چالش هاي مهم دولت ها و . است آن هاگویی و توان تطبیق  سرعت پاسخ

  .یادگیري در سازمان ایجاد شود  -براي ماندن در رقابت و پایداري باید فرایند یاددهی . ن هاي امروزي مطرح استسازما
 تیریمد در امروزهاز موارد دیگري که شواهد نشان می دهد در مدیریت دانش تأثیر گذار است، کیفیت زندگی کاري است که 

 گذشته يها دهه در که یحال در .است شده مبدل ایدن سراسر در يا عمده یاجتماع موضوع به يکار یزندگ تیفیک مفهوم معاصر
 یزندگ و يکار یزندگ نیب بتوانند آن ها تا هستند کارکنان به کمک يبرا يدیجد يها نظام يجستجو در يکار یزندگ بر فقط

 یتعال و رشد باعث که است یزمانسا فرهنگ در بهبود هرگونه شامل يکار یزندگ تیفیک برنامه .کنند برقرار تعادل خود یشخص
  .شود یم سازمان در کارکنان
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در پایان الزم به یادآوري است که در دنیاي امروز نقش حساس و بسیار مؤثر بانک ها در رشد اقتصادي بر کسی پوشیده نیست، و 
و مد نظر قرار دادن کیفیت کارگیري هوش هیجانی مدیران ه با توجه به یافته هاي حاضر براي باال بردن سطح مدیریت دانش ب

ها از افرادي  که براي به کارگماري و انتصاب مدیران در بانکاین، پیشنهاد می شود  زندگی کاري الزم و ضروري است، بنابر
  .نان حساس تر هستند، استفاده شود کاستفاده شود که داراي هوش هیجانی باالتري و نسبت به کیفیت زندگی کاري کار

  دانیرقد و تشکر
صورت پذیرفته است که جا دارد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن این مقاله یک پروژه تحقیقاتی  و با حمایت بخش پژوهشی 

  .این قسمت تشکر و قدردانی خود را از  واحد مربوطه اعالم دارم 
  منابع فارسی
دانشگاه در دانشگاه  مدیریت بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و هوش هیجانی و). 1389( .آذري، م

برنامه ریزي  ،رشهرکی پوحسن : استاد مشاور، ناظمفتاح : استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، .آزاد اسالمی رودهن
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،روان شناسیآموزشی، دانشکده علوم تربیتی و 

  .نشر روان:  تهران. )1387(د محمدي یحیی سیترجمه  ،شناسی تربیتی روان). 2006( .اسالوین، ر
ي شهر ن هاابررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهاي رویاري آن در دبیرست). 1381. (تهامی منفرد، ش ؛ علیایی، ش

 .شیراز درخشان، استعدادهاي ملی همایش اولین. تهران
 نامه پایان. تهران هنر هدانشگا مدیران هیجانی هوش با دانش مدیریت رابطه ررسیب). 1389( .جعفریان، ر
روان  و تربیتی علوم دانشکده، آموزشی تحقیقات ،کریم زادهصمد : تاد مشاورسا، ناظمفتاح : استاد راهنما،ارشد کارشناسی

 .رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شناسی
استاد ، ارشد سیکارشنا نامه پایان. شغلی پیشرفت و عملکرد با هیجانی هوش میان رابطه ).1384( .ف، خاکسار
 .خوراسگان واحد، اسالمی آزاد دانشگاه، عمومی روان شناسی، آقاییاصغر : استاد مشاو ر ،گل پرورمحسن : راهنما

رابطه کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن با جامعه پذیري سازمانی کارکنان سازمان تأمین ). 1385. (خلیلی، م
 .35-1387،37، بهار و تابستان 36، اسیروان شندانش و پژوهش در . اجتماعی شهر اصفهان

 تدبیر  ماهنامه . استراتژي هاي مدیریت براي دانش شخصی و سازمانی ). 1383( .، عیر اندیش، م ، افشارنژادخ
،145 ،7،2-26. 

 در دانش مدیریت با سازمانی فرهنگ و مدیران هیجانی هوش بررسی رابطه بین). 1387. (دوج، م
 مدیریت، کریم زادهصمد : استاد مشاور، ناظمفتاح : استاد راهنما، ارشد کارشناسی نامه انپای. پتروشیمی هاي شرکت
 .رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه، روان شناسی و تربیتی علوم دانشکده، آموزشی

 ترجمه محمد علی طوسی و دکتر محمد ریت امور کارکنان و منابع انسانی،مدی.  )1993( .دوالن، ش ال ؛ شولر، ر
 .چاپ ششم وزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزي، مؤسسه عالی آم: تهران . )1381(صائبی

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاري و میزان کارآفرینی اعضاي هیأت علمی ). 1386. (رحیمی، ح
سلیمی، انعلی قرب: استاد مشاور ،رجایی پور سعید :استاد راهنماپایان نامه کارشناسی ارشد، .  دانشگاههاي شهر اصفهان

  .، دانشگاه اصفهانروان شناسیمدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و 
 دانشگاه علمی تأهی اعضاي کاري زندگی کیفیت با دانش مدیریت ابعاد رابطه بررسی). 1390( .رشمه، ج

 .، تهرانآموزشی يآن هاسازم در دانش مدیریت ملی همایش اولین . 8 منطقه اسالمی آزاد
 . 73-66، 17ماهنامه مدیریت، .  )نیروي انسانی(برنامه ریزي استراتژیک ). 1371.  (زارعی متین، ح

 .سازمان مدیریت صنعتی: تهران .یگاه علمی بحث بهره وريجا). 1388. (شکري، م 
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بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري کارکنان با بهره وري آنان در آموزش و پرورش ). 1386.(کریم وند، ص 
روان دانشکده  ،نقشبنديسیامک : استاد مشاور  ،ناظم فتاح :استاد راهنما  پایان نامه کارشناسی ارشد، .شهر تهران

 .علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن  و شناسی
ارتباط هوش هیجانی با کیفیت زندگی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه استان ). 1390.(کالنتري، پ 

بدنی و علوم ورزشی،  تربیت فراهانی،ابوالفضل : استاد مشاور ،هنريحبیب : استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد،. زنجان
 دانشکده علوم انسانی. مرکز تهران ،دانشگاه پیام نور  ،عمومی گرایش

 علوم دانشگاه آموزشی غیر و آموزشی هاي بیمارستان در کاري زندگی کیفیت مقایسه). 1390.(متقی، م 
 رفتار ملی همایش ،ها بیمارستان پرستاران گاه دید از دانایی مدیریت با آن رابطه و کاشان پزشکی
 .ريپرستا در سازمانی

  . 42-40، 46و علوم تربیتی،  روان شناسی.  مدیریت دانش). 1384.(موسوي، ع 
  .29-156،24تدبیر،  .مدیریت دانش در بخش دولتی ). 1384. (نوروزیان، م  
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