تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محمد حسین باقیانی مقدم

بهرام کوهنورد*5
 .1كارشناس ارشد ،تکنولوژی آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران.
 .2كارشناس ارشد ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .3دانشجوی كارشناسی ارشد ،بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .4گروه خدمات بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ،شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .5گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران.

چکیده
مقدمه :افراد دارای هوشهیجانی باال در داشتن رضایت بیشتر از زندگی ،بهرهمندی از محیط خانوادگی و شریك شدن در احساسات اطرافیان نسبت به
دیگران متفاوتاند .این مطالعه باهدف بررسی تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی كاركنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.
روشها :این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل بود .جهت ارزیابی رضایتشغلی كاركنان از پرسشنامه
رضایتشغلی استفاده شد .از بین كاركنان دانشکده بهداشت ،كاركنان زن به روش سرشماری انتخاب شدند كه به تعداد  55نفربرآورد گردیدند .در ابتدا
تمامی كاركنان زن پرسشنامه رضایت شغلی را تکمیل كردند .مباحث هوشهیجانی از طریق آموزش سیار به مدت  5هفته به گروه آزمون آموزش داده
شد .پس از گذشت  45روز ،پرسشنامه رضایتشغلی به هردو گروه كنترل و آزمون جهت تکمیل داده شد .نتایج با نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد كه آموزشهای سیار هوشهیجانی بر رضایتمندی شغلی ،رضایت از محل كار ،رضایت از همکار و رضایت از سرپرست
كاركنان زن دانشکده بهداشت تأثیر معناداری دارد ( ،)P-Value<5/55ولی بر میزان رضایت از حقوق دریافتی كارمندان و رضایت از پاداش تاثیر
معناداری ندارد ( .)P-Value<5/55همچنین بین رضایتشغلی و مشخصات دموگرافیك كارمندان زن ارتباط معناداری وجود ندارد (.)P-Value<5/55
نتیجهگیری :با توجه به اینكه تأثیر آموزش سیار هوشهیجانی بر رضایتمندی شغلی كاركنان زن تأیید شد ،پیشنهاد میشود مدیران دانشگاهها بر
این هوش تأكید نمایند تا از مزایای آنها در بهبود رضایتشغلی كاركنان و تأثیرگذار بودن بر دیگران بهرهمند شوند.
کلیدواژهها :هوشهیجانی ،آموزش  ،رضایتمندی شغلی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله71/1/21 :

پذیرش مقاله71/8/18 :

ارجاع :مقنیان طاهره ،باقیان زارچی نجمه ،موسویان اصل علویه زینب ،کوهنورد بهرام .تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد .طب پیشگیری1871 .؛ .1-9 :)2(8

مقدمه

و طراحی و نگهداری محیط مساعد كاری برای سایر كاركنان

كاركنان نه تنها بخشی از نیروی انسانی هر سازمان

دارند .اكنون موقعیت به صورتی در آمده است كه داشتن

محسوب می گردند ،بلکه نقش تعیین كنندهای هم در فراهم سازی

كاركنان راضی و پر انرژی و خالق از جمله مهمترین منابع

نویسنده مسئول :بهرام کوهنورد ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاهه علوم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران.
تلفن+74 7114488119 :

پست الکترونیکیbahramk2011@gmail.com:
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طاهره مقنیان

1

نجمه باقیان زارچی

2

علویه زینب موسویان اصل

3

4

طاهره مقنیان و همکاران

تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی

سازمانها و مدیران سازمانها رضایتشغلی كاركنان است.

خواهند بود .از طرفی هماهنگ كردن خود با هیجانات دیگر

رضایتشغلی در واقع نگرش افراد به كار است و قابلیت ارتقاء

كاركنان و تاثیر بر روی آنها یك مهارت جالب برای مدیران و

سطح موفقیت سازمان از نظر كیفی را دارد ،همچنین تعیینكننده

كاركنان تلقی میشود (.)7

بسیاری از متغیرهای سازمانی نیز میباشد .به طوری كه باعث

براساس یافته های حقیقتجو و همکاران در مطالعه ای كه با

افزایش بهرهوری فرد ،تعهد فرد به سازمان و افزایش توان در

هدف بررسی رابطه هوشهیجانی بر رضایتشغلی كاركنان زن

یادگیری مهارتهای شغلی شده و عدم رضایتشغلی باعث

و مرد دانشگاههای علوم پزشکی كشور انجام دادند ،دریافتند

كاهش روحیه كاركنان و بهرهوری سازمانی میشود (.)2

كاركنانی كه از هوشهیجانی باالیی برخوردارند از رضایت

رضایتشغلی به مفهوم ساده بیان كننده میزان عالقه فرد به

بیشتری برخوردار هستند.

همچنین بین رضایتشغلی

شغل خود بوده و به عبارت دیگر به معنای اختالف بین میزان و

مولفههای هوشهیجانی (خودآگاهی ،خودكنترلی ،هوشیاری

شدت نیازهای فرد و میزان برآورده شدن آن نیازها در شغل

اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و خودانگیزی) در كاركنان زن و

میباشد .رضایتشغلی به عنوان مفهمومی پیچیده و چند بعدی،

مرد رابطه وجود دارد ( .)8اعتباریان و امیدپناه در پژوهش خود

از عوامل مهم موفقیت شغلی و افزایش كارآیی به شمار میآید

به این نتایج دست یافتند كه هوشهیجانی و رضایتشغلی با

(.)3

یکدیگر همبسته هستند ( .)3از آنجا كه شناخت عوامل موثر بر
امروزه در محیطهای كار با رویکردهای مدیریتی و عملیاتی

رضایتشغلی و تأثیر آن بر كارایی كاركنان یکی از دل

متفاوتی مواجه هستیم و با گذشت زمان و پیشرفت محققان در

مشغولیهای رهبران و مدیران سازمانها می باشد ،بنابراین این

شکلدهی و اثبات فرضیههای علمی جدید ،شاخصهای جدیدی

پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است كه

برای بررسی محیطهای كاری از جنبه های گوناگون مورد

آموزش سیار هوشهیجانی بر رضایتشغلی كاركنان زن شاغل

استفاده قرار میگیرند .یکی از این شاخصها ،شاخص میزان

در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد به

هوشهیجانی كاركنان میباشد (.)4

عنوان یك سازمان آموزشی چه اثراتی را میتواند داشته باشد.

هوش هیجانی مجموعهای از تواناییهای استداللی و هیجانی
متمایز است و نسبت به هوشاجتماعی توجه بیشتری به مسائل

مواد و روشها

اساسی هیجانی و فرو نشاندن مشکالت شخصی و اجتماعی

این مطالعه از نووع شوبه آزمایشوی بوا طورح پیشآزموون و

افراد دارد ( .)5افراد دارای هوشهیجانی باال در داشتن رضایت

پسآزمون با گروه كنترل بوود .جهوت ارزیوابی رضوایتشوغلی

بیشتر از زندگی ،بهرهمندی از محیط خانوادگی و شریك شدن

كاركنان از پرسشنامه رضایتمندی شوغلی كوه توسوط ،Smith

در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوتند و به طور

 Kendallو  Hulinاستفاده شد .از بین كاركنان دانشکده بهداشت،

معمول افرادی منظم ،خونگرم ،موفق ،باانگیزه و خوشبین هستند

كاركنان زن به روش تمامشماری انتخاب شدند كه بوه تعوداد 55

( .)1منظور از هوشهیجانی توانایی دریافت سریع ،ارزیابی و

نفربوورآورد گردیدنوود .گروههووای آزمووایش و كنتوورل بهصووورت

ابراز هیجانات ،فهمیدن و اداره كردن آن و به كار بردن اطالعات

تصادفی معادل گردید؛ قبل از اعموال مداخلوه ،پیشآزموون و در

هیجانی برای هدایت افکار و اعمال است .افرادی كه از

پایان مداخله پسآزمون اجرا گردید .در ابتدا تموامی كاركنوان زن

هوشهیجانی رشد یافتهتری برخوردار باشند ،قادر خواهند بود

پرسشنامه رضایتشغلی را تکمیل كردند سپس به دو گوروه 25
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سازمانی در نظر گرفته میشود ( .)1یکی از مؤلفههای كارآمدی

ارتباط بهتری برقرار كنند و در كار گروهی همراهان خوبی

طاهره مقنیان وهمکاران

تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی

آموزش سیار به مدت  5هفته به گروه آزمون آموزش داده شود.

نرمافزار  SPSSنسخه  25مورد پردازش و تحلیول قورار گرفوت.

پس از گذشت  45روز ،مجددا پرسشنامه رضایتشغلی بوه هور

به منظوور پوردازش و تحلیول دادههوای تحقیوق در بخوش آموار

دو گروه كنترل و آزمون داده شد .این پرسشونامه شوش مقولوه

توصویفی از آمارههوای فراوانوی ،درصود ،میوانگین ،واریوانس و

ماهیت كار ،سرپرستی ،ترفیعات ،حقوق و مزایا و وضعیت محیط

انحراف معیار و جهوت تحلیول دادههوا ،از تحلیول كوواریوانس و

كار فرد را ارزیابی میكرد كه در طیف لیکرت طراحی شده بوود

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

( .)15در برنامه آموزشی سویار هوشهیجوانی  5عامول (هووش

یافتهها

درون فردی ،بوین فوردی ،انطباقپوذیری ،كنتورل اسوترس ،خلوق
عمومی) ،مد نظر بود .مؤلفههای هوشهیجانی شوامل مؤلفوههای

جدول  1میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون

فردی (خودآگاهی ،خودتنظیمی و انگیزش) و مؤلفههای اجتماعی

رضایتمندی شغلی و ابعاد آن را در گروه كنترل و آزمایش را

(همدلی و مهارتهای اجتمواعی) بوود .دادههوای بهدسوتآمده از

نشان میدهد.

جدول  -1توصیف ویژگیها و آمارههای توصیفی رضایتمندی شغلی و بعدهای آن در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
رضایت از همکار
رضایت از محل كار
رضایت از حقوق
رضایت از پاداش
رضایت از سرپرست
رضایت كلی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

كنترل

25

21/71

5/83

25

21/25

5/75

آزمایش

25

21/11

1/23

25

28/55

5/73

كنترل

25

27/48

5/75

25

24/41

1/35

آزمایش

25

31/38

1/35

25

35/5

1/75

كنترل

25

15/24

5/55

25

14/31

47

آزمایش

25

11/35

5/15

25

12/75

5/13

كنترل

25

12/31

5/78

25

12/12

5/72

آزمایش

25

15/28

5/71

25

8/35

1/52

كنترل

25

24/5

5/45

25

22/58

5/77

آزمایش

25

27/47

1/27

25

35/75

1/13

كنترل

25

151/18

3/55

25

155/78

3/51

آزمایش

25

157/71

2/33

25

115/45

2/35

در جدول  2با توجه به سطح معناداری آزمون كوواریانس

در جدول  3با توجه به سطح معناداری آزمون كوواریانس

كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش شده است (P-5/55

كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش شده است (P-5/55

< ،)Valueتأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر رضایتمندی

< ،)Valueتأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان

شغلی كاركنان زن دانشکده بهداشت معنیدار میباشد.

رضایت از محل كار كاركنان تأیید میشود.

جدول  -2تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر رضایتمندی شغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت ()N =55
منابع تغییرات

مجموع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

گروه

211/582

3

2115/582

5/555

5/448

1/25

پیشآزمون

25/121

1

5/575

5/454

5/511

35/121

رضایتمندی شغلی

5224/235

3

82/817

5/555

5/114

1/555

كل

141455/5

155

-
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نفره كنترل و آزمون تقسیمشده و مباحث هوشهیجانی از طریق

طریق پرسشنامه در پیشآزموون و پوسآزموون بوا اسوتفاده از

طاهره مقنیان و همکاران

تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی

جدول  -3تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان رضایت از محل کار کارکنان زن دانشکده بهداشت ()N =55
مجموع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

منابع تغییرات
گروه

188/755

3

223/583

4/815

5/58

5/131

85553/215

1

85553/215

135/558

5/555

5/341

رضایت از محل كار

188/755

3

223/583

4/815

5/15

5/131

كل

85815/555

155

-

-

-

-

در جدول  4با توجه به سطح معناداری آزمون كوواریانس

در جدول  5با توجه به سطح معناداری آزمون كوواریانس

كه بیشتر از خطای مفروض در پژوهش شده است (P-5/55

كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش شده است (P-5/55

< ،)Valueتأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان

< ،)Valueتأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان

رضایت از حقوق دریافتی و رضایت از پاداش كاركنان تأیید

رضایت از سرپرست كارمندان دانشگاه شهید صدوقی یزد تأیید

نمیشود.

میشود.

جدول  -4تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر رضایت از حقوق دریافتی و پاداش کارکنان زن دانشکده بهداشت ()N =55
منابع تغییرات

مجموع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

گروه

451/571

3

2815/571

5/555

5/328

1/17

پیشآزمون

27/421

1

5/475

5/554

5/513

31/223

رضایتمندی شغلی

1125/135

3

12/774

5/555

5/521

1/555

كل

1153/12

155

-

-

-

-

جدول  -5تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان رضایت از سرپرست کارمندان زن دانشکده بهداشت ()N =55
منابع تغییرات

مجموع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

گروه

334/221

3

331/457

11/851

5/551

5/334

پیشآزمون

17352/252

1

17352/252

3441/834

5/551

5/373

رضایت از سرپرست

334/221

3

331/457

11/851

5/551

5/343

كل

75823/555

155

-

-

-

-

نتایج جدول  1گویای آن است كه با توجه به سطح معناداری

( .)P-Value<5/55همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون

آزمون كوواریانس كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش شده

نشان داد بین رضایتشغلی و مشخصات دموگرافیك كاركنان

است ،تأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان رضایت از

ارتباط معناداری وجود ندارد (.)P-Value<5/55

همکار كارمندان دانشگاه شهید صدوقی یزد تأیید میشود
جدول شماره  -6تحلیل کواریانس تأثیر آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان رضایت از همکار کارمندان کارکنان زن دانشکده بهداشت ()N =55
مجموع مجذورها

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

211/354

3

211/354

15/513

5/551

5/13

منابع تغییرات
پیشآزمون

13413/15

1

13413/15

835/432

5/25

5/754

رضایت از همکار

315/721

3

315/721

151/111

5/551

5/783

13542/52

155

-

-

-

-

گروه

كل

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بود .تأثیر

بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هوشهیجانی از طریق

آموزشهای سیار هوشهیجانی بر رضایتمندی شغلی كاركنان

آموزش سیار بر رضایتمندی شغلی كاركنان زن دانشکده

نشان داد كه آموزشهای سیار هوشهیجانی بر رضایتمندی

4

مجله طب پیشگیری ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز وزمستان 1331

http://jpm.hums.ac.ir/

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 9:25 +0330 on Monday December 17th 2018

پیشآزمون

طاهره مقنیان وهمکاران

تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی

تحقیقات زمانیان و همکاران و زارع همسو بود كه نشان دادند

سرپرست و همکار كارمندان دانشگاه شهید صدوقی یزد تأثیر

آموزش هوشهیجانی باعث افزایش رضایتشغلی میشود (-12

معناداری را نشان داد ( .)P-Value<5/55نتایج این بخش از

 .)11در تبیین این یافته میتوان گفت كه باال بودن هوشهیجانی

تحقیق با مطالعه سبحانی صراطی همخوانی دارد ( .)15در تبیین

میتواند یوك محیط كاری مطبوع و دلپذیری را به وجود آورد و بر

این بخش از تحقیق میتوان گفت تأثیر آموزشهای سیار

رضایتشغلی كاركنان ،مودیریت كارآمود و پیشرفت سازمان تأثیر

هوشهیجانی باعث افزایش میزان رضایت كاركنان از

بگذارد .زیرا هوشهیجانی باال باعث میشود عملکورد ،درك و

سرپرستان خواهد شد و همچنین كارمندان روابط بهتری با

شوناخت استراتژیك و رضایت شغلی افزایشیافته ،جهتیابیها

همکاران خود داشته و درنتیجه از همکاران خود رضایت كافی

نقوش مثبوت ایجواد كورده و موشکالت كارمندان كاهش یابد.

خواهند داشت.

همچنین یافتهها نشان داد آموزشهای سیار هوشهیجانی بر

بین رضایتشغلی و مشخصات دموگرافیك كارمندان

میزان رضایت از محل كار كاركنان تأثیر معناداری دارد (P-5/55

ارتباط معناداری دیده نشد ( .)P-Value<5/55نتایج این بخش از

< .)Valueنتایج این بخش از تحقیق ،با نتایج مطالعات Bar-On

تحقیق ،با نتایج مطالعه بنیهاشمیان مغایرت دارد ( .)11دلیل این

همراستا است ( .)13به تعبیری در تبیین این نتیجه میتوان گفت

مغایرت را میتوان را با جنسیت شركتكنندگان توجیح نمود كه

آموزشهای سیار هوشهیجانی باعث میشود كاركنان كمتر محل

همگی زن بودند.

كار خود را با افراد دیگر مقایسه كرده و احساس رضایت بیشتری
از محل كار خود خواهند داشت.

در نهایت با توجه به تاثیر آموزش هوشهیجانی بر
رضایتشغلی ،برگزاری دورههای آموزش هوشهیجانی به

نتایج نشان داد آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان
رضایت از حقوق و پاداش دریافتی كاركنان تأثیر معناداری

صورت آموزش ضمن خدمت ،كارگاههای آموزشی ،آموزش از
طریق موبایل و آموزش چندرسانهای پیشنهاد میشود.

نداشت ( .)P-Value<5/55عابدی و مرادی همخوانی نیز در

پژوهش حاضر در دانشکده بهداشت شهرستان یزد انجام

مطالعه خود دریافتند هوشهیجانی بر میزان رضایت از حقوق و

شد و یافتههای آن قابل تعمیم به دیگر استان ها نیست .انجام

پاداش دریافتب كاركنان تاثیری ندارد ( .)14با این وجود میتوان

پژوهشهای مشابه در بافتهای دیگر ،امکان مقایسه با یافتههای

این گونه قضاوت كرد رضایت از شغل در كاركنان منجر به

این مطالعه را فراهم خواهد كرد.

احساس تعهد بیشتر آنان به سازمان میگردد و باعث میشود

با توجه به این كه در این تحقیق فقط اثر هوشهیجانی

كاركنان در سازمان نقش بهتری را ایفا كنند و مسئولیت خود را

بررسی شد پیشنهاد میشود تحقیقی در خصوص میزان تأثیر

با دقت بیشتری انجام دهند .همچنین كاركنان برای انجام بهتر

سایر هوشها (اخالقی ،فرهنگی ،معنوی) بر رضایتشغلی ،سهم

وظایف برانگیخته و درنتیجه عملکرد آنان بهتر خواهد شد .در

هركدام و میزان پراكنشی كه هركدام در نتایج عملکرد آنان ایجاد

نتیجه مدیران میتوانند با افزایش رضایتمندی كاركنان نسبت به

میكنند ،انجام شود.

سرپرستان ،این احساس را در كاركنان به وجود آورند كه
سازمان نسبت به مسائل رفاهی آنان ،استفاده از سیستم مناسب
جهت تنبیه و تشویق كاركنان و روابط مناسب افراد در محیط
كار توجه نشان میدهد.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه مقطع كارشناسی ارشد با
عنوان بررسی تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر
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شغلی آنان تأثیر معناداری دارد ( .)P-Value<5/55این یافتهها با

آموزشهای سیار هوشهیجانی بر میزان رضایت از
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تأثیر هوشهیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایتشغلی

در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رضایتشغلی كاركنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

جهت همکاری در این پژوهش كمال تشکر و قدردانی را داشته

پزشکی شهید صدوقی یزد در دانشگاه آزاد اسالمی یزد می

.باشند

 نویسندگان بر خود الزم میدانند از تمامی كاركنان خانم.باشد
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The effect of emotional intelligence through mobile education on job satisfaction
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Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 9:25 +0330 on Monday December 17th 2018

Tahereh Moghanian1

Najmeh Baghian Zarchi2

Mohammad Hosein Baghiani Moghadam4

1.
2.
3.
4.
5.

Alavie Zainab Mousavian Asl3

*

Bahram Kouhnavard 5

MSc, Educational Technology, Faculty of Humanities Sciences, Azad Islamic University Of Yazd, Yazd, Iran.
MSc, Health Services Management, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
MSc Student, Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.
Department of Health Services, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran.

ABSTRACT
Introduction: People with high emotional intelligence are more likely to have more satisfaction with life, enjoying a family
environment, and sharing their feelings with others. The aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence
through mobile education on job satisfaction among female staff of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
Methods: This was a quasi-experimental study with pre-test post-test design and a control group. To evaluate the job
satisfaction, a job questionnaire questionnaire was used. Out of the staff of the Health School, all 50 women were selected by
census method as the intervention group. After completing job satisfaction questionnaires by all female staff, emotional
intelligence topics were taught to the intervention group through mobile training for 5 weeks. After 40 days, the job satisfaction
questionnaires were completed again in both intervention and control groups. Data were analyzed using SPSS software.
Results: The results showed that training emotional intelligence by mobile, significantly influences the job satisfaction,
workplace satisfaction, satisfaction from colleagues, and satisfaction from supervisor in female employees of school of public
health (P-Value<0.05), but it has no significant effect on the satisfaction from salary and bonus (P-Value>0.05). The results also
showed that there was no significant relationship between job satisfaction and demographic characteristics in female employees
(P-Value<0.05).
Conclusion: Considering the confirmed effect of emotional intelligence mobile learning on job satisfaction of female
employees, it is suggested that university administrators emphasize on the emotional intelligence in order to improve the
employees' job satisfaction.
Key Words: Emotional Intelligence, Education, Job Satisfaction.
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