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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش:عملکرد يک سازمان در گروي عملكرد نيروي انساني و به ويژه مديريت آن است .يکـي از
عوامل مهم تاثيرگذار بر عملکرد مديران ،مقوله هوش هيجاني است .هدف ايـ مقالـه بررسـي راببـه بـي هـوش
هيجاني وعملكرد مديران و معاوني كل وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران است.
روش پژوهش:روش پژوهش توصيفي ـ همبستگي واز نظر هدف ،کاربردي است .جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل
کليه مديران ومعاوني وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران شامل  24مدير و  30نفر از معاوني آنـان اسـت .بـراي
سنجش عملكرد مديران و معاوني  4نفراز كاركنان آنان که مجموعا  216نفر بودند به عنـوان نمونـه آمـاري مـورد
نظرسنجي قرارگرفتند .براي اندازهگيري هوش هيجاني مـديران از پرسشـنامه اسـتاندارد برادبـري وگريـوز و بـراي
سنجش عملکرد از پرسشنامه استاندارد آر .اي .براون استفاده شده است .هر دو پرسشنامه استاندارد و از پايايي قابل
قبول برخوردارند .براي تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي از جمله رگرسيون چند متغيره اسـتفاده
شده است.
يافتهها:نتيجه آزمون فرضيات نشان داد كه ميان هوش هيجاني و عملکرد مديران راببه مثبت معناداري وجـود دارد.
از ميان ابعاد هوش هيجاني ،به ترتيب مولفههاي همدلي ،خودانگيزشـي و مهـارتهـاي اجتمـاعي راببـه مثبـت بـا
عملکرد مديران دارند؛ اما مولفههاي خودکنترلي و خودآگاهي ارتباط معنادار با عملکرد مديران نداشتند.
نتيجه گيري:با تائيد راببه ميان هوش هيجاني و عملکرد ميتوان با تقويت هوش هيجاني مـديران عملکـرد آنـان و
بهره وري سازمان را ارتقا بخشيد.
واژگان كليدي:هوش هيجاني؛ خودآگاهي؛ خودكنترلي؛ خود انگيزشي؛ همدلي؛ مهارتهاي اجتماعي؛ عملكرد
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مديران با عواملي چون انگيرش ،امانت داري ،درست

مقدمه
مبحث هوش هيجاني 1يکي ازموضوعات عرصه

کاري ،اعتماد به نفس ،ضريب هوشي و هوش هيجاني

روانشناسي است که مدتي است وارد عرصه مديريت

آنان ارتباط دارد .چني تجربهاي مديران را ياري مي-

شده است .طبق نظر متخصصان ،هوش هيجاني به

دهد که احساسات و هيجانات خود وديگران را بهتر

کننده موفقيت افراد در زندگي از

درک کنند ،فهم وبرداشت درستي از خصوصيات

جايگاه ويژهاي برخوردار است .هوش هيجاني به معني

هيجاني داشته باشند و آنها را در جهت بهبود عملکرد

توانايي مديريت بر هيجانات خود و ديگران است.

شغلي خود وهمکاران بهکار گيرند.

عنوان عامل تعيي

اشخاصي که از هوش هيجاني بااليي برخوردارند ،در

نتيجه مبالعات برادبـري وگريـوز 6بـر روي افـراد

زمينه شناخت هيجانات خود و ديگران و کنترل

بسيار زيادي در محيط کار نشان داد که %90کساني کـه

هيجانات توانمندي ويژهاي دارند .کارکنان سازمانها

عملکرد شغلي عالي دارند ،هوش هيجـاني بسـيار بـاال

ميتوانند با بهرهگيري از اي مزيت ،در جهت کسب

دارند.آنان س از مبالعات خود اعالم کردند که تا کنون

اهداف سازمان و مديريت هرچه بهتر آن و در نتيجه

شغلي نيافته ايم کـه در آن عملکـرد رببـي بـه هـوش

ارائه عملکرد بهتر ،نقش مؤثري ايفا نمايند .اهميت

هيجاني نداشته باشد( .رئيسي وهمکاران)53 ،1384 ،

هوش هيجاني در سازمان به حدي است که مرلو2و

بدي ترتيب بـه نظرمـيرسـد کـه هـوش هيجـاني

همکاران وي ( )2002بيان کردند که نياز به تحقيق بر

مديران سازمان حـائز اهميـت بسـيار اسـت ،زيـرا کـه

روي جنبههاي عاطفي محيط کار ضروري است و

تصميمات و اقدامات آنان گستره وسيعتري از سـازمان

کوتاهي در اي زمينه سبب کاهش درک رفتارسازماني

را در برميگيرد ) )Goleman, 2002, P:7 .با توجـه بـه

خواهد شد)Parolini, 2005, P:2( .

ضرورت تحول و بازسازي سازمانهـا وتوجهـات روز

3

در اهميت هوش هيجاني ميگويد:

افزوني که به روابط انساني در سازمانهـا مـيشـود ،در

هوش بهر 4يا همان بهره هوشي در بهتري حالت تنها

اي ـ تحقي ـق بــه بررســي راببــه بــي هــوش هيجــاني

ميتواند عامل  %20از موفقيتهاي زندگي باشد %80،از

وعملکرد مديران کل ومعاوني وزارت امور اقتصادي و

موفقيت افراد به عامل ديگري وابسته است و سرنوشت

دارايي به عنوان يکـي از سـازمانهـاي مهـم و کليـدي

افراد در بسياري از موارد در گروي مهارتهاي هوش

پرداخته شده است .عملکرد مديران اي سـازمان نقـش

هيجاني است .از نظر وي نه تنها مديران و روساي

مهمي در اداره امور اقتصادي کشور دارد.

دانيل گلم

شرکتها ،بلکه همه کساني که در سازمانها کار مي
کنند ،نيازمند هوش هيجاني هستند .اهميت هوش

هوش هيجاني و تفاوت آن با بهره هوشي (هوش بهر)

هيجاني در مقايسه با هوش شناختي يا همان بهره

هوش هيجـاني ( )EQبـه معنـي توانـايي دريافـت،

هوشي در سبوح مديران و مديران ارشد سازمان

ارزيــابي وبيــان دقيــق عواطــت و نيــز توانــايي ارائــه

افزايش مييابد .مديران سازمانها از طريق هوش

احساسات و کنترل و متـوازن نمـودن عواطـت اسـت.

هيجاني ميتوانند خشم ،شک ،بدبيني و ساير

()Kierstecal,1999, P:2

احساسات منفي خود را کنترل نموده واحساسات مثبتي

ماير و سالووي هوش هيجاني را به عنوان نوعي از

چون اعتماد ،سازگاري وخوش بيني را جايگزي

هوش اجتماعي ،شامل توانايي نظارت کردن بر عواطت

نمايند .برادفورد )1984( 5معتقد است کارآيي باالي

خود وديگران ،تمايز قايل شـدن بـي آنهـا وبکـاربردن
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اطالعات براي راهنمايي اقدامات و تفکر فرد ،تعريـت

ومستلزم حمايت و تمري بسـيار اسـت( .

کردند)Kaur & Jaswal, 2006, P:1( .

)2005, P: 2

Davanlou,

از نظــر بــار -آن 7هــوش هيجــاني مجموعــهاي از

تحقيقــات در خصــوص همبســتگي ميــان هــوش

تواناييها ،شايستگيها و مهارتهاي غيرشناختي اسـت

هيجاني و بهره هوشي محدوده اي از  0تا  360را بسته

کــه بــه کــارايي بيشــتر شــخد در ارتبــاط بــا نيازهــا

بـــه نـــور ابزارمـــورد اســـتفاده نشـــان مـــيدهـــد.

Vakola et al,

( )Goleman,2002, P:10بنــابراي همبســتگي بســيار

وفشـارهاي محيبـي کمـک مـيکنـد( .
)2004, P:6

پائيني ميان هوش هيجاني و هوش عقالني وجـود دارد

روي و ويسوسواران )2004( 8هوش هيجاني را بـه

و ايــ دو اساســًا از يکــديگر مجــزا هســتند .بيشــتر

عنوان مجموعهاي از تواناييها تعريت کردهاند که يـک

اطالعات موجود نيز نشان ميدهدكه هوش هيجـاني در

شخد را قادر به ايجاد ،تصديق ،بيان ،درک و ارزيـابي

بســياري از مــوارد مهــمتــر از بهــره هوشــي اســت.

احساســات خــود وديگــران مــي كنــد ،بــراي اينکــه

()Kierstead,1999, P:2

احساسات بتوانند تفکر و اعمـال را هـدايت کنـد و بـه

ببــورکلي مــيتــوان گفــت بهــره هوشــي و هــوش

خــوبي از عهــده فشــارها و نيازهــاي محيبــي برآيــد.

هيجاني قابليتهـاي متضـاد نيسـتند ،بلکـه از يكـديگر

()Suliman & AL, sheikh, 2007, P:2

متمايزند .براي اساس همه افراد از ترکيبي از هـوش و

دانيل گلمـ بـه عنـوان بزرگتـري نظريـه پـرداز و

عواطت برخوردارند .در واقع ميان بهره هوشي و برخي

محقق در خصوص هوش هيجـاني در تعريفـي بسـيار

جوانب هوش هيجاني همبستگي مختصري وجـوددارد

ساده و کوتاه از هوش هيجاني آن را شـيوهاي متفـاوت

و اي ارتباط به قدري اسـت کـه روشـ کنـد ايـ دو

( Akers et al,

Goleman, 2002,

از هوشمندي افراد تعريت کرده است( .

 2004, P:2از نظر وي هوش هيجاني عبـارت اسـت از

قلمرو اساسًا مستقل از يكديگرنـد( .
)P:75

توانايي شناخت عواطت خود و سـايرافراد ،توانـايي در
انگيزش خود و مـديريت عاقالنـه عواطـت درخـود و
درارتباط با ديگران)Van Rensburg, 2005, P:13( .

مدلهاي هوش هيجاني
مدل توانايي ماير و

سالووي9

محققان و نظريه پردازان هوش هيجاني از ابتـدا آن

محققــان بســياري تــاكنون بــه بررســي جنبــههــاي

را از بهره هوشي متمايز نمودند .به نظرآنان بهره هوشي

اجتماعي هوش پرداختهانـد ،امـا بعـد از دهـه  90و بـا

توانايي انجام کار را نشان ميدهد ،در حالي کـه هـوش

مبرح شدن اصبالح هوش هيجاني نقش مايروسالووي

هيجاني ميگويد چه کاري را بايد انجـام داد .بـرخالف

در ايـ زمينــه انکارناپــذير اســت .ماحصــل تحقيقــات

بهره هوشي که بعد ازحدود نوزده سالگي تغييـر بسـيار

گسترده آنها در خصـوص هـوش هيجـاني ارائـه مـدل

کمي ميکند ،هوش هيجاني ميتواند ببور گسترده يـاد

توانــايي هــوشهيجــاني اســت .مايروســالووي ()1990

گرفته شده و توسعه پيدا كند)Penceliah, 2003, P:3( .

درکامــلتــري تعريــت خــود از هــوش هيجــاني آن را

در تاييد اي مبلب دوانلو بيان نمود که شايسـتگي

بعنوان توانايي نظارت برعواطت خود وديگـران ،تمـايز

هاي هوشهيجاني بر خالف بهره هوشـي مـيتوانـد از

قائل شـدن بـي آنهـا و بـه کـارگيري اطالعـات بـراي

طريق يادگيري توسعه يابد .وي اظهار کرد کـه توسـعه

راهنمايي اقدامات و تفکر افراد تعريت کردند و پس از

هوش هيجاني شامل فرآيندي دشـوار و طـوالني اسـت

مدتي با استفاده از ايـ تعريـت چهـار توانـايي را کـه
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مبنــاي مــدل چهــار شــاخهاي هــوش هيجــاني اســت،
مشخد نمودند .اي چهارشاخه عبارتند از:
 .1ادراک ،ارزيابي و بيان عواطت -ادراک عواطت

عبارتند از:
 درک مفاهيم عواطت واطالعات. -درک انتقاالت ميان عواطت.

عبارت است از توانايي شناسايي وکشت عواطت با

 -تفسير عواطت پيچيـده ودرک ترکيـب عواطـت

توجه به چهره ،تصوير ،صدا و جلوههاي فرهنگي كه

گوناگون( .به عنوان مثال ،همزمان شادي وترس

شامل چهار توانايي زير است:

را تجربه کردن).
 -طبقــه بنــدي عواطــت وتشــخيد راببــه ميــان

 درک وبيان عواطت خود. درک وبيان عواطت افـراد ديگـر بـا اسـتفاده اززبان ،صدا ،ظاهرورفتار.

عواطت مختلت و مفاهيم آنها.
 .4اداره  /تنظيم عواطت -اداره/تنظيم عواطت

 بيان دقيق عواطت و نيازهـاي ارتبـاطي مـرتبطبا عواطت.

عبارت است از توانايي تنظيم عواطت خود و ديگران
كه شامل توانايي آگاهي از عواطت خود ،حتي عواطفي

 -تمايز قائل شدن ميـان بيـان عواطـت مختلـت

که نامبلوب هستند و توانايي تعيي عواطت آشکار يا

مانند بيان صحيح در مقابل غير صـحيح و بيـان

معمولي و توانايي حل مشکالت پرعاطفه ،بدون اينكه

صادق در مقابل بيان غيرصادق.

عواطت منفي پايمال شود .از نظر مايروسالووي اي

 .2به کار بردن عواطت براي تسهيل تفکر -اي

شاخه شامل سه توانايي زير است:

توانايي به معني مهار احساسات براي تسهيل فعاليت-

 -صداقت در ارتباط با عواطت مبلوب و نامبلوب.

هاي تشخيصي گوناگون مانند تفکر و حل مشکل است

 -به کار بردن عواطت با انديشه،

كه شامل توانايي استفاده از عواطت براي هدايت،

 -اداره عواطت در خود و ديگران با تعديل عواطت

توجه به رويدادهاي خاص و ايجاد عواطفي است که

منفي و افزايش عواطت مثبت

(Mayer & Salovey

تصميمگيري را تسهيل ميکند .مايروسالووي اي شاخه

( ،)& Caruso, 2002, P:2

Salovey &Grewal,

را شامل سه توانايي زير ميدانند:

)2005, P:2

 توجه دقيق به عواطت و سازماندهي تفکر برحسباهميت.

مدل تركيبي بار -آن ()1997

 دگرگوني درک افراد و ايجاد ديدگاههاي گوناگون. -تقويت رويکردهاي حل مشکل با استفاده از حاالت

برخي بار -آن را به عنوان معروفتري نظريه پرداز
هوش هيجاني ميشناسند.کاراصلي بار-آن ارائـه مـدلي

عاطفي.

تركيبي براي هوش هيجاني بود .به عقيـده او نيـز بهـره

 .3درک و استدالل به وسيله عواطت -اي توانايي

هوشي به تنهايي نميتواند عامل موفقيـت افـراد باشـد.

عبارت است از فهم زبان عاطفي و درک روابط پيچيده

بلكه افراد با بهره هوشي بـاالتر از ميـانگي  ،عمومـاً در

ميان عواطت ،درک چگونگي انتقاالت ميان عواطت،

تعامل با فشارها و نيازهاي محيبي بسـيار موفـقترنـد.

شناخت علل عواطت است .افرادي که در اي شاخه

مدل تركيبـي هـوش هيجـاني بـار-آن ( )1997از پـن

توانايي بااليي دارند اغلب بهتر از ديگران ميتوانند

مقياس و پانزده خرده مقياس تشکيل شـده اسـت .ايـ

روابط بي فردي را درک نمايند .مايروسالووي ()1997

مقياسها عبارتند از:

اي شاخه را شامل چهار بعد فرعي ميدانند .اي ابعاد
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 .1عامــل درون فــردي :بــار-آن عامــل درون فــردي را
آگاهي و درک عواطت واحساسـات خـود مـيدانـد.

 1-2همدلي به معني آگاهي از عواطت ديگران و
قدرداني از آنان است.

مولفه عامل درون فـردي شـامل پـن خـرده مقيـاس

 2-2روابط ميان فردي ،به معني برقـراري روابـط

خودآگـــاهي عـــاطفي ،جـــرات ،عـــزت نفـــس،

لذت بخش دوجانبه است که نزديکي افراد را

خودشکوفايي و استقالل مي باشد .که ببور خالصـه

نشان ميدهد .افراد با اي توانمندي قـادر بـه

به شرح زير است:

برقراري روابـط رضـايت بخـش دوجانبـه و

1-1خودآگاهي عـاطفي ،شـناخت ودرک عواطـت

ايجاد روابط عاقالنه با ديگران هستند.

خود فرد است .کساني که در اي بعـد مهـارت

 3-2مسئوليت اجتماعي نشـان دهنـده عضـويت

بااليي دارند از عواطت خودآگاه هسـتند وآنهـا

شخد درگروه و مشارکت در رفتار سـازنده

را به خوبي درک مي نمايند.

در گروه است .اي افراد قادر به ايجاد راببـه

2-1جرات ،به معني بيان عواطـت ،عقايـد ،و تفکـرات
ببور آشکار ميباشد .افراد با جـرات بـه طورمـوثر
ومفيد قادر به بيان عواطت خود هستند.

با گروههاي اجتماعي و همکاري بـا ديگـران
هستند.
 .3سازگاري ،عبـارت اسـت از قابليـت انعبـاف و

 3-1عزت نفس به معني آگاهي از خـود و احتـرام بـه

تغييرعواطــت خــود بــا وضــعيتهــاي متغيــر .مولفــه

خود است .کساني که در اي بعـد مهـارت بـااليي

سازگاري شامل سه خرده مقياس حـل مسـاله ،آزمـون

دارند ميتوانند به طور دقيق خود را شناخته ودرک

واقعيت و انعباف پذيري است که خالصـه هريـک بـه

نمايند.

شرح زير است:

 4-1خودشــکوفايي ،يعنــي درک پتانســيلهــاي

1-3حل مساله ،به معني تشخيد و ايجاد راه حـل

شخصــي ودرگيرشــدن در فعاليــتهــايي کــه

براي مشکالت فردي و اجتماعي است .با ايـ مهـارت

شخد از آن لذت مي برد .کساني کـه در ايـ

ميتوان مشکالت با ماهيت شخصـي و ميـان فـردي را

بعد مهارت بااليي دارند ميتوانند بـراي کسـب

ببور موثر حل نمود.

اهداف شخصي تالش کنند وتوانائيهاي خودرا
محقق نمايند.

2-3آزمــون واقعيــت ،عبــارت اســت از ارزيــابي
ارتباط بي ادراک و واقعيت .بـا ايـ بعـد مـيتـوان

 5-1اســـتقالل ،عبـــارت اســـت از خـــودکنترلي و
خودهدايتي در تفکر وعمل .افراد بـا ايـ مهـارت،
متکي به نفس بوده وازوابستگي عاطفي به ديگـران
آزاد هستند.

عواطت شخصي را ببور عينـي تصـديق نمـود و بـا
واقعيتهاي خارجي در باره آن تفکرکرد.
 3-3انعباف پذيري به معني تنظيم عواطـت ،تفکـرات
و رفتارهاي شخد با وضـعيتهـاي متغيـر اسـت .قـدرت

 .2مهارتهـاي ميـان فـردي ،بـه معنـي آگـاهي ودرک

سازگاري وتنظيم عواطت شخصي وتفکر بنـا بـر وضـعيت

عواطت واحساسات ديگران است .اي مولفه شامل سه

جديد توانايي هاي افراد با اي نور توانمندي است.

خرده مقياس همـدلي ،روابـط بـي فـردي ومسـئوليت

 .4مولفــه مــديريت تــنش بــه معنــي اداره تــنشهــا

اجتماعي است .که خالصه تعريت هريک به شرح زيـر

وکنتــرل عواطــت اســت .ايـ مولفــه شــامل دو خــرده

است:

مقياس تحمل تنش و کنترل ضربه است:
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 1-4تحمـــل تـــنش بـــه ايســـتادگي در برابـــر

 .2خود تنظيمي ،مهارتي است که افراد را قادر بـه اداره

رويدادهاي ناسازگار و موقعيتهـاي پـرتنش

کردن ،برانگيخت و کنترل حاالت درونـي خـود مـي

مـرتبط اسـت .بـا ايـ مهـارت مـيتـوان بــه

سازد و افراد از طريق کنترل ميتوانند رفتـار خـود را

مـــديريت ســـودمندانهتـــر و موثرعواطـــت

مبابق بـا عوامـل بيرونـي و موقعيـت تنظـيم نماينـد.

پرداخت.

افرادي که داراي مهارت خـود تنظيمـي بـاال هسـتند،

 2-4کنترل ضربه به معني پايـداري يـا بـه عقـب

هنگام تعارض ،فشار و استرس امکان تنظيم عواطـت

انــداخت ضــربه و کنتــرل عواطــت شخصـي

را دارنــد وببــور ســريع پيشــرفت روان وظــايت را

جهت کنترل بهتر عواطت است.

تسهيل کرده و روابط کاري موثر ومثبتـي را بـا سـاير

 .5مولفه خلق و خوي عمومي به احسـاس و بيـان
عواطت مثبت و خوش بيني افـراد مربـوط اسـت .ايـ

اعضاي تيم ومشتريان گسترش ميدهند.
 .3خودانگيختگي يـا کنتـرل تمـايالت عـاطفي ،کسـب

مولفه شامل دو خرده مقياس نشاط و خـوش بينـي بـه

اهداف شخصي را تسهيل مـيکنـد و افـراد را قـادر بـه

شرح زير است:

انجام کارگروهي موثر ميسازد .زيرا کـارگروهي موفـق

 1 -5نشاط ،عبارتست از احساس رضايت به واسـبه

مستلزم انگيزش است وخودانگيختگي سبب ميشـودکه

زندگي شخصي و بيان احساسات ببور مثبـت.

اعضاي گروه هـم مسـئول انگيـزش خـود باشـند وهـم

اي مهارت موجب احساس رضايت از خـود و

نقشي کليدي در انگيزش گروه وهمکاران ايفا نمايند.

ديگران و ببور کلي از زندگي ميشود.

 .4همدلي يا آگاهي و شناخت عواطت ديگران ،هـوش

 2-5خوش بيني به معني نگرش خوش بينانه و حفظ

هيجاني عالوه بـر کنتـرل اعمـال ورفتارهـاي فـردي،

نگرش مثبت به زنـدگي علـي رغـم مشـکالت

روابط بي افراد را نيز دربر ميگيرد .بـا ايـ مهـارت

است( .

(Bar- On, 2006, P:21

ميتوان نيازها وخواسـتههـاي ديگـران را شـناخت و
جهان را ازديدگاه ديگران مشاهده نمود.
 .5مهارتهاي اجتماعي يا تنظيم روابط ديگـران شـامل

مدل هوش هيجاني گلمن
هوش هيجاني گلمـ از  5بعـد يـا مهـارت اصـلي

ارتباطات موثر ،مهـارت مـديريت تعـارض ،توانـايي

(خودآگاهي ،خـود تنظيمـي ،خـودانگيختگي ،همـدلي،

رهبري ،مهارت مـديريت ،تغييـر ،توانـايي همکـاري

مهارتهاي اجتماعي) تشکيل شده است .ابعاد اي مدل

وکارگروهي وقابليت عضويت تيمي ببور موثر است.

عبارتند از:

افراد با مهارتهاي اجتماعي باال قادر به ايجاد روابـط

 .1خود آگاهي يا شناخت عواطت خود ،گلمـ خـود-

مثبت و سـازنده بـا همکـاران هسـتند .آنـان قادرنـد

آگاهي را پايه و اساس هوش هيجاني ميدانست و آن

ازتعارض جلوگيري کرده وتنشهـاي اساسـي را کـه

را شناخت حاالت دروني ،ترجيحـات و بيـنشهـاي

ممک است انباشته شوند وتاثير منفي بر روابط کاري

شخصي تعريت مـينمـود .افرادخودآگـاه قـدرتهـا

وموفقيــت پــرواه داشــته باشــد را حــذف نماينــد.

وضعتهاي عواطت خود و تـاثير آن را بـر ديگـران

(( )،Luca&Tarricone, 2001, P:3

Davanlou,

درک ميکنند .آنـان همچنـي توانـايي درک وتفسـير

)Hayward, 2005, P:42( )،2005, P:3

عواطت خود از طريق انعکاس دروني را دارند.
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خود مديريتي يا تنظيم عواطت خود،گلم

مدل شايستگيهاي گلمن
گلمـ پــس از طــرح مــدل عمــومي  5عــاملي بــه

مديريتي را کنترل وبرانگيخت

خود

عواطت خود و
(& Stys

بررسيهاي دقيقتـر وجـامعتـري در خصـوص هـوش

سازگارکردن آن با شرايط متغير ميداند.

هيجاني پرداخـت .وي در بررسـيخـود ببـور خـاص

 )Brown, 2004, P:15به عبارت ديگرخود مديريتي

عوامل اصلي واساسي موثر در کار وعملکـرد کـاري را

توانايي استفاده ازقابليت آگاهي از عواطت خود براي

بررسي نمود (Adeyemo, 2004, P:4 ( .وتمرکز اصـلي

منعبت ماندن وهدايت رفتار خود ببور مثبت تعريت

مبالعات خود را برروي تاثير هوش هيجاني بر عملکرد

شده است )(Bradberry &Greaves, 2004, P:4 .خود

قرار داد .او با بررسي تعاريت ومدلهاي مختلت هوش

مديريتي داراي  6قابليت (خودکنترلي ،قابليت اعتماد،

هيجاني با تغييراتي در مدل اوليه خود بـه قابليـتهـاي

وظيفهشناسي ،وفق پذيري ،توفيق طلبي وابتکار) است.

عاطفي توجه نمود که در پـيش بينـي عملکـرد کـارايي

آگاهي اجتماعي يا شناخت عواطت ديگران ،به

Emmerling & Goleman, 2003,

معني توانايي دريافت ،درک و نشان دادن عکسالعمل

بيشـتري دارنـد( .

به عواطت ديگران در حي درک شبکههاي اجتماعي

)P:16
گلم قابليـتهـاي هـوشهيجـاني را بـه دودسـته

است ) )tys & Brown, 2004, P:15:4 .اي

بعد از

قابليتهاي فردي وقابليتهاي اجتماعي تقسـيم نمـود.

هوش هيجاني شامل سه صالحيت (همدلي ،خدمت

از نظروي قابليتهاي فردي به معني چگونگي مديريت

گرايي وآگاهي سازماني) است.

خود و قابليتهاي اجتماعي بـه معنـي چگـونگي اداره
روابط با ديگران است)Ireland, 2006, P:2( .
در قابليتهاي فردي ،شخد عواطت خـود را کـه

مديريت روابـط يـا تنظـيم عواطـت در ارتبـاط بـا
ديگران :گلم مديريت روابط را توانـايي القـا  ،نفـو
وتوسعه ديگران در حي اداره تعارض ميدانـد( .

Stys

در ارتباط با ديگـران نقـش دارد تشـخيد داده و آنهـا

 )&Brown, 2004, P:15همچنــي مــديريت ،روابــط

تنظيم ميکند .اما در قابليتهاي اجتماعي ابتدا عواطت

توانايي شخد در استفاده از آگـاهي خـود از عواطـت

ديگران را تشخيد داده وسـسس بـه تنظـيم روابـط بـا

خود و عواطت ديگران براي مديريت تعـامالت ببـور

ديگران ميپردازد .سسس گلم مدل جديدي شـامل20

موفق است)Brad berry & Greaves, 2004, P:5( .

قابليت در  4بعد (خودآگاهي ،خـود مـديريتي ،آگـاهي
اجتماعي و مديريت روابط) ارائه نمود.

اي ـ بعــد از هــوش هيجــاني شــامل  8صــالحيت
(توسعه ديگران ،نفـو  ،ارتباطـات ،مـديريت تعـارض،

خودآگاهي يا شناخت عواطت خـود ،عبارتسـت از
توانايي شناخت عواطت خود و تـاثير آنهـا در هـدايت

رهبري ،کاتاليزور تغيير ،ارتباطات ساختاري ،همکـاري
وکار گروهي) است.

تصميمات Stys & Brown, 2004, P:15( ( .به عبـارت
ديگر خودآگاهي عبـارت اسـت ازتوانـايي شـخد در

تعاريف و نظريات پيرامون عملكرد

درک عواطــت خــود ببــور دقيــق وپــذيرفت آنهــا

عملکرد سازمانها مفهومي است که خود به تنهايي

& Bradberry

قادر به توجيه وجود ،بقا و يـا حتـي انحـالل سـازمان

 Greaves, 2004, P:4اي ـ توانــايي شــامل 3قابليــت

هاست .زيرا قضاوت در مـورد يـک سـازمان از طريـق

(خودآگاهي عاطفي ،خودارزيابي دقيق وخـود بـاوري)

عملکــردآن اســت )Hay ward, 2005, P:19( .بــراي

است.

اساس ميتوان گفت که فلسفه وجودي سازمانها همـان

همـانبوريکـه اتفـاق افتـاده اسـت( ( .
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عملکــرد آنهاســت .ماهيــت عملکــرد شــغلي در يــک

در توانايي برقراري ارتباط ،صرف نظر از صـحت

ســازمان بــه مبالبــات و نيازهــاي شــغلي ،اهــداف و

موضور ارتباط دارد.

ماموريــتهــاي ســازمان بســتگي

داردBefor and( .

)Hattrup, 2003, P:1

 .4اثبات تـالش ،بـه عنـوان سـازگاري يـا پشـتکار
ونيرومنــدي افــراد بــراي تکميــل وظــايت آنــان

عملکرد ،عبارت است از به نتيجه رساندن وظـايفي
که از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده
است)Casio,1989, P:304( .

تعريت شده است.
 .5حفظ انضباط شخصي ،به اجتنـاب از رفتارهـاي
منفي در کار اشاره دارد.

كمسبل ،10عملکرد را مترادف با رفتار در نظر گرفتـه

 .6حفظ عملکرد تيم وهمکاران ،به ميـزان حمايـت

و آن را مترادف با رفتارها و اعمالي مي داند که مـرتبط

افراد از همکاران و کمک به حل مشکالت شغلي

با اهداف سازماني هستند و مـي تواننـد طـي ضـواببي

آنان تا حد يک مربي اطالق ميشود.

وسيله سنجش مهارتهـاي کارکنـان باشـند .او معتقـد

 .7سرپرستي ورهبري ،رفتارهـاي هـدايت شـده در

است که عملکرد پيامد يا نتيجه عمل نيست بلکه خـود

اداره يک سازمان است که با نقشهاي رهبري يـا

عمل است)Frese, 2007, P:3( .

سرپرستي مرتبط است.

ارزيابي عملکرد ،11به معني ساخت عوامل حيـاتي

 .8مديريت يا اداره ،به معني رفتارهاي هدايت شده

Okkonen,

در اداره يک سازمان است که با نقشهاي اداره و

موفقيت ببور تحليلي و سنجش آنهاست( .

مديريت مرتبط است)Steel et al, 2006, P:15( .

)2004, P:17
با بررسي ديـدگاههـاي دانشـمنداني چـون بـارم ،
موتوويــدلو ،کمسبــل و ديگــران روش ـ مــيشــود کــه
عملکردمفهومي چند بعـدي اسـت( .

Carolyn, 2005,

ابعاد و مولفههاي عملكرد در مدل بارمن و
موتوويدلو12

 )P:2کمسبــل وهمکــاران بيشــتري مولفــه ( 8جــز يــا

از ميان مولفـههـا و ابعـاد مختلفـي کـه دانشـمندان

بعداصلي) را براي عملکرد در نظر گرفتنـد .ايـ ابعـاد

ومحققان براي عملکرد قائلاند ،دو بعـد بـيش از سـاير

عبارتند از:

ابعاد مورد توجه قرارگرفته اسـت .بـارم وموتوويـدلو

 .1مهارت وظيفهاي معي شغل ،مهـارتي اسـت کـه

( )1997آن دو را عملکرد زمينهاي و عملکرد وظيفـهاي

افراد ميتوانند بـا آن وظـايت حقيقـي وتکنيکـي

ناميدهاند.

مهــم شــغل خــود را انجــام دهنــد .ايـ جــز از

 .1عملکرد زمينهاي مربوط به رفتارهايي است که ببور

عملکرد وظايفي را نشان ميدهد که يک شـغل را

رسمي در شرح شغل بيان نشده است ،اما ببور اتي

از ديگر شغلها متمايز مي سازد.

در همه مشاغل وجود دارند وبنيان اجتماعي سازمان را

 .2مهارت وظيفـهاي غيـرمعي شـغل ،بـه وظـايفي

حمايت ميکنند)Javahar, 2005, P:27( .

اشاره دارد که مخصوص يک شغل خاص نيسـت

اي بُعد از عملکرد رفتارهاي غيرمرتبط بـا مهـارت

و از همه اعضاي سازمان انتظار مي رود كـه آنهـا

هاي کاري يعني رفتارهاي فرانقشـي را در برمـيگيـرد

را انجام دهند.

ودر اثربخشي سازمان از طريق شـکل دادن بـه مفـاهيم

 .3ارتباطات شفاهي وکتبي ،مولفههايي از عملکـرد

روان شناختي ،اجتماعي وسازماني مؤثرنـد وبـه عنـوان

شغلي را منعکس ميکنند که به تخصد متصدي

کاتاليزور براي فرآيندها وفعاليتهـاي وظيفـهاي عمـل
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ميکنند .افراد با اي مهارت جهت انجام وظـايت خـود

واحــد تهــران مرکــز در ســال 1382 -83در مقبــع

ايستادگي ميکننـد ،بـراي ماموريـتهـاي فـوق العـاده

کارشناسي ارشد صورت گرفتـه اسـت .جامعـه آمـاري

داوطلب ميشوند ،به همکاران خود کمـک مـيکننـد و

پژوهش شامل 100شرکت برتر وزارت صنايع و معادن

به خوبي با آنها همکاري مينمايند ،از قواني و رويـه-

بوده است .از جامعه آماري مديران که تعـداد آنهـا500

هاي سازماني بدون توجه به نامبلوب بودن آنها پيروي

نفر بود ،تعداد  384نفربا روش نمونـه گيـري تصـادفي

ميکنند و ببور رسمي وغيررسمي اهـداف سـازماني را

مورد نظرخواهي قرار گرفتند .در اي پـژوهش از مـدل

تصــديق وحمايــت کــرده و از آنهــا دفــار مــيکننــد.

شايستگيهاي دانيل گلم استفاده شـد و نتـاي نشـان

()Bhavsar, 2006, P:2- 3

دادکــه بــي مولفــه هــاي خودآگــاهي ،مهــارت هــاي

 .2عملکرد وظيفهاي يا فني ،در واقع همـان وظـايت و

خودمديريتي ،آگـاهي هـاي اجتمـاعي ومهـارت هـاي

مسئوليتهايي است که ببـور خـاص در شـرح شـغل

اجتماعي از هوش عـاطفي وعملكـرد مـديران منتخـب

تصريح شده است وببور مستقيم با نتـاي کـار وشـغل

وزارت صنايع ومعادن راببه معناداري وجود دارد.

خاص ارتباط دارد .اي بعد از عملکرد با فعاليـتهـايي

 .2پژوهش ديگري درسال  1386با موضـور راببـه

مانند توليد محصـول ،فـروش کـاالي تجـاري ،فـراهم

بي هوش هيجاني وعملکـرد مـديران بيمارسـتانهـاي

نمودن فهرست موجودي ،مديريت زيـردسـتان و غيـره

آموزشي کرمانشاه" توسـط شـيرزاد کرمـي در دانشـگاه

مربوط است( .

(Befor & Hattrup, 2003, P:1

آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات در مقبع كارشناسي

عملکرد وظيفهاي ببور مستقيم با اجراي بخشـي از

ارشد انجام شده است .روش تحقيق از نور همبسـتگي

فرآيندهاي تکنيکي و ببور غيرمستقيم با نياز به فـراهم

و کــاربردي و جامعــه آمــاري شــامل 60نفــراز مــديران

نمودن مواد وخدمات ارتباط دارد .اي وظيفه همچنـي

بيمارستانهاي کرمانشـاه اسـت .بـراي سـنجش ميـزان

با آگاهيهاي موقعيتي (آگاهي فرد از شرح وظايت) نيز

هوش هيجاني از پرسشنامه سايبرياشرينگ استفاده شده

مرتبط است ،ببوريکه با کاهش آگـاهيهـاي مـوقعيتي

است .نتاي اي پژوهش نشان داد که بي ابعـاد هـوش

توانايي فرد براي کسب اطالعات مـرتبط بـا وظيفـهاش

هيجاني مديران با عملکرد شغلي آنان راببه معنـا داري

کاهش مي يابد که اي امر بـه عملکـرد وظيفـهاي فـرد

وجود دارد.

زيان ميرساند)Greon, 2006, P:14( .

 " .3بررسي راببه بي هـوش هيجـاني و عملکـرد

اگرچه عملکرد داراي دو بعد اسـت ،امـا تنهـا بعـد

مديران گروه هاي آموزشي دانشکده هاي فني و علـوم

وظيفهاي آن ،در ارزشيابي عملکرد مدنظر قرار ميگيـرد

انساني دانشگاه تهران" موضـور پـژوهش داوود ملكـي

کــه تعــاريت مختلــت از ارزشــيابي عملکــردهم ايــ

دردانشگاه تهـران در سـال 1388در مقبـع كارشناسـي

موضور را تأييد ميكند.

ارشــد اســت .جامعــه آمــاري پــژوهش شــامل دو زيــر
مجموعه :مديران گروههاي آموزشي دانشکدههاي علوم

پيشينه پژوهش

انساني دانشگاه تهران (شامل  68نفر مدير گروه) و544

پژوهشهاي داخلي:

نفر عضو هيات علمي و دومـي مجموعـه شـامل کليـه

 .1پژوهشي با موضور «بررسي راببـه بـي هـوش

مديران گروههاي آموزشي دانشکدههـاي فنـي دانشـگاه

عاطفي بـا عملکـرد مـديران منتخـب وزارت صـنايع و

تهران متشکل از 44نفـر مـديرگروه و  393نفـر عضـو

معادن" توسط ليدا صفير مردانلودر دانشگاه آزاد اسالمي

هيــات علمــي اســت .نمونــهگيــري بــه روش طبقــهاي
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متناسب انجام شـد و نتـاي نشـان داد کـه بـي هـوش

هيجاني  110مـدير سـبح عـالي بررسـي شـد .جهـت

هيجاني و عملکرد مديران گروه هاي آموزشي دانشـگاه

سـنجش رهبـري از پرسشـنامه (

Bass & Avolio, P:

تهران راببـه مثبـت ومعنـا داري وجـود دارد و مولفـه

 )2000و جهت سنجش هـوش هيجـاني از پرسشـنامه

مديريت روابط ،بهتري پيش بيني کننده ميزان عملکـرد

( )Palmer &Stough, P: 2001استفاده شد .نتيجه ايـ

مديران است .همچني تفـاوت معنـاداري بـي مـديران

پژوهش وجود راببه مثبت و قوي بي رهبـري تحـول

گروههاي آموزشي دانشکدههاي فنـي و علـوم انسـاني

آفري و هوش هيجاني را نشان داد.

دانشگاه تهران در برخورداري از هـوش هيجـاني و در
بعد عملکرد وجود ندارد.

 .2پژوهش ديگـري بـا عنـوان "راببـه بـي هـوش
هيجاني و موفقيت كارراهه شغلي افراد بـا هـوش بـاال"

 .4پژوهشي بـا موضـور "مقايسـه هـوش هيجـاني

در سال  2004توسط ريان ويت 17انجام شده است .اي

مديران (عالي -مياني -پايه) سـازمان مـديريت وبرنامـه

مبالعه که با انتخاب نمونهاي از مجمع بي المللي افراد

ريزي کشور وسازمانهاي تابعـه" درسـال  1384توسـط

با هوش 18انجام شد نشان داد كه افراد با بهـره هوشـي

منوچهر جويبار در موسسـه عـالي آمـوزش وپـژوهش

باال از هوش هيجاني كمتر از متوسط برخوردارنـد ،امـا

مــديريت وبرنامــه ريــزي در مقبــع کارشناســي ارشــد

در كار خود موفقاند .نتيجه اي پـژوهش لـزوم انجـام

صورت گرفته است .جامعه آمـاري شـامل  553نفـر از

تحقيقات بيشتر در راببه بـي هـوش هيجـاني و بهـره

مديران سازمان مزبور است که از ميان آنها  353نفـر بـا

هوشــي را بــه خصــوص در موضــور كارراهــه شــغلي

روش نمونهگيري تصادفي طبقـه اي از هـر سـه سـبح

مشخد نمود.

انتخاب شدند .يافتههاي پژوهش نشان داد که وضـعيت

 .3بکم و همکارانش 19نيز تحقيقاتي در خصوص

هوش هيجاني در ميان مديران سبوح مختلت متفـاوت

هوش هيجاني و عملکرد انجام دادنـد وبـه ايـ نتيجـه

است .ابعاد خودآگاهي ،خـودنظمي وانگيـزش مـديران

رسيدند که هوش هيجاني يکي از عوامـل مهـم پـيش-

سبوح مختلت بـا هـم تفـاوت دارد ،ولـي در دو بعـد

بينيکننده عملکرد بهشمار ميآيـد( ( .

Dayetal, 2003,

همدلي ومهارت اجتماعي تفاوتي بي مديران سه سبح

P:10

مختلت مشاهده نشد.

زمينه ارتباط بي بهره وري عاطفي و عملکرد شغلي بـه
اي نتيجه رسيد که هـوش هيجـاني بـه تنهـايي  %58از

پژوهشهاي خارجي:
درخارج از کشور مبالعـات وتحقيقـات زيـادي در
راببه با هوش هيجاني وعملکـرد مـديران انجـام شـده
است که مـيتـوان بـه مبالعـات افـرادي مثـل :گلمـ
( ،)1998ميلر ،)1999( 13لئونارد )1999( 14اشاره کـرد.
اي تحقيقات اغلب نشاندهنده همبستگي معنـادار بـي
هوش هيجاني وعملکرد مديران اسـت( .ملکـي:1388 ،
)89
.1در پژوهشي توسط ليزا گاردنر15وكـ

اسـتفاف16

در سال  2001در آمريكا ،راببه بـي رهبـري و هـوش
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 .4شرکت تالنت امارت نيـز در تحقيقـات خـود در

عملکرد شغلي رهبران را تبيي ميکند %90 .از افراد بـا
عملکرد برتر داراي بهره عـاطفي بـااليي هسـتند وتنهـا
 %20از عمل کنندگان ضعيت داراي هوش هيجاني باال
هستند( .

(Talent Amart, 2003, P:2

 .5جردن وتروست ( )2004طي مبالعهاي دريافتند
که تيمهاي متشکل از اعضايي با هـوش هيجـاني بـاال،
مهارتهاي عملکرد وظيفهاي باالتري را در مقايسـه بـا
اعضاي با هـوش هيجـاني پـائي تـر نشـان مـيدهنـد.
()Morehouse, 2007, P:2
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 .6النگورن معتقد بود که هوش هيجاني قادر است

عملکرد افراد در محل کار وجود دارد را از هم متمـايز

عملکرد مديران اجرايي را پـيش بينـي کنـد و عملکـرد

کند .شايستگيهاي بيست گانـه مـدل گلمـ در قالـب

مديران را بهبود بخشد( .

(Longhorn, 2004, P:10

 .7نوواک بـه تحقيقـاتي کـه نشـانگر تـاثير هـوش

چهارنور توانايي عمومي و کلي بيان ميشوند .بر مبناي
اي مـدل بـراي موفقيـت الزم نيسـت کـه افـراد همـه

هيجاني بر عملکرد است اشـاره مـي کنـد .نتـاي ايـ

شايستگي ها را داشته باشند ،بلکه با توجه بـه شـرايط،

تحقيقات نشان داد که کارکنان داراي هوش هيجاني باال

ترکيبي از شايستگيها ميتواند منجر به اثربخشـي فـرد

توليد بيشـتري دارنـد .همچنـي مـديران و رهبـران بـا

شود( .سيدجوادي  ،حسي پور)4 :2007 ،

بيشتري ميزان توليد ببور قابل تـوجهي از شايسـتگي-

براي سنجش عملکرد از ميان نظريـات مختلـت از

هــاي عــاطفي بــاالتري نســبت بــه ســاير مــديران

مدل عملکرد وظيفهاي بارم وموتوويدلواسـتفاده شـده

برخوردارند( .

(Nowak, 2006, P:1

است .در اي مدل عملکـرد وظيفـهاي همـان وظـايت
ومسئوليتهاي درج شده در شرح شغل در نظر گرفتـه

چارچوب نظري و مدل مفهومي پژوهش

شده که ببور مستقيم با نتاي کاري و شغلي خاص فرد

در تحقيق حاضر براي سـنجش هـوش هيجـاني از

مرتبط است .اي وظايت در پرسشنامه شـرکت آر .اي.

مــدل شايســتگيهــاي هــوش هيجــاني گلمـ ()2001

براون 20با ارزيابي 360درجه شـامل وظـايفي همچـون:

استفاده شده است .در اي مدل که به طور خاص بـراي

برنامه ريزي ،سازماندهي ،رهبـري ،ارتباطـات ،کنتـرل،

پيش بيني موفقيت در محل کـار طراحـي شـده اسـت،

تصميمگيري ،مديريت منابع انساني و کارتيمي است .از

عملکرد بر مبناي هوش مد نبر قرار گرفته اسـت .ايـ

آنجا که اي وظايت با شرح شغل مديران وزارت امـور

مدل ترکيبي از توانايي هاي هني و برخي ويژگيهـاي

اقتصادي ودارايي همخواني دارد ،براي سنجش عملکرد

شخصيتي اسـت کـه متفـاوت از مـدلهـاي مبتنـي بـر

مورد استفاده قرار گرفت.

توانايي است و مـيتوانـد تفـاوتهـاي فـردي کـه در
مدل مفهومي پژوهش
عملکرد

هوش هيجاني

مدیرا
خود آگاهي
خود كنترلي
خود انگيزشي

برنامه ريزي
سازماندهي
رهبري
ارتباطات

همدلي
مهارتهاي
اجتماعي

كنترل
تصميم گيري
مديريت
منابع
كار تيمي
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قرارگرفت .تحليل دادهها با استفاده از روشهاي آمار

روش شناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر از نور توصيفي  -همبستگي

توصيفي مانند محاسبه ميانگي  ،واريانس و انحراف

وبه لحاظ هدف از نور كاربردي است .جامعه آماري

معيارانجام گرفت كه در قالب جدول ونمودار ارائه

جهت بررسي هوش هيجاني متشکل از کليه مديران

گرديده است .در تحليل استنباطي براي آزمون فرضيه

ومعاوني وزارت امور اقتصاد و دارايي است كه شامل

هاي پژوهش از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده که

 24نفر مديرکل و 30نفر از معاوني آنان ميباشد .براي

در آن متغير عملکرد نقش متغير مالک وهوش هيجاني

دستيابي به تعداد مناسب پاسخها ،نمونهگيري انجام

نقش متغير پيشبي را داشته است .فرضيههاي تحقيق

نشده و کليه اعضاي جامعه مورد نظرخواهي

به شرح زير است:

قرارگرفتند .جهت ارزيابي عملکرد مديران ومعاوني

فرضيه اصلي :بي هوش هيجاني و عملکرد مديران و

نيز،کارکنان آنان (به ازاي هر مدير  4نفر از کارمندان

معاوني کل وزارت امور اقتصادي و دارايي راببه معنا

زيردست) مورد نظرخواهي قرارگرفتند .براي گردآوري

داري وجود دارد.

دادهها بر مبناي مدل شايستگيهاي هوش هيجاني

 -فرضيههاي فرعي:

گلم

از پرسشنامه استاندارد  28گزينهاي برادبري

وگريوز ( ،)2000دوت ازصاحب نظران برجسته عرصه
هوش هيجاني و براي سنجش عملکرد برمبناي مدل
عملکرد وظيفهاي بارم

وموتوويدلو از پرسشنامه

استاندارد آر .اي .براون استفاده شده است .در اي
پرسشنامه عملكرد مديران با مؤلفههايي چون برنامه
ريزي؛ سازماندهي؛ رهبري؛ ارتباطات؛ کنترل؛ تصميم-
گيري؛ مديريت منابع انساني و کارتيمي ،مورد ارزيابي
قرار گرفت .تبابق  8وظيفه مزبور با شرح شغلي
مديران در وزارت امور اقتصادي ودارايي موجب
استفاده از اي

 .1بي

مولفه خودآگاهي از هوش هيجاني و

عملکردمديران راببه معناداري وجود دارد.
 .2بي

مولفه خود كنترلي از هوش هيجاني و

عملکردمديران راببه معناداري وجود دارد.
 .3بي

مولفه خودانگيزشي از هوش هيجاني و

عملکردمديران راببه معناداري وجود دارد.
 .4بي مولفه همدلي از هوش هيجاني و عملکردمديران
راببه معناداري وجود دارد.
 .5بي مولفه مهارتهاي اجتماعي از هوش هيجاني و
عملکردمديران راببه معناداري وجود دارد.

پرسشنامه گرديد .ازکل پرسشنامههاي

توزيع شده تعداد  39پرسشنامه هوش هيجاني از
مديران و معاوني

يافتههاي پژوهش

(14پرسشنامه از مديران كل

بر اساس نتاي بدسـت آمـده مشخصـات جمعيـت

و25پرسشنامه از معاوني ) وتعداد 163پرسشنامه

شناختي پاسخگويان به اي شرح است 35/9 :درصد از

ارزيابي عملكرد از كاركنان جمعآوري گرديد .جهت

پاسخگويان داراي سمت مديريتي و  64/1درصد داراي

سنجش پايايي پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار

سـمت معــاون کــل هســتند .همچنــي  43/6درصــد از

 spss11. 5آلفاي کرونباخ پرسشنامه عملکرد برابر 0/94

مديران و معاوني داراي مدرک ليسانس و  56/4درصد

و پايايي پرسشنامه هوش هيجاني شامل ابعاد:

داراي مدرک فـوق ليسـانس و اكثريـت آنـان در دامنـه

همدلي

ســني  36تــا  40و بــاالتر از  45هســتند و ســ 12/8

خودآگاهي،

خودکنترلي،

خودانگيزشي،

ومهارتهاي اجتماعي به ترتيب برابر  0/705و0/730

درصد ازمديران زير  35سال است .سابقه کاري اکثر

و0/707و 0/712و 0/723محاسبه و مورد تائيد
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جدول  :1شاخدهاي توصيفي خرده مقياسهاي هوش هيجاني مديران
خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني

ميانگي

تعداد مديران کل

انحراف استاندارد

خود آگاهي

39

13/1538

1/30864

خود کنترلي

39

23/3333

2/68871

خود انگيزشي

39

7/6486

1/18360

همدلي

39

12/3590

1/20279

مهارتهاي اجتماعي

39

16/3421

1/58159

مديران بي  16تا  20سـال اسـت ( )25/6و فقـط 7/7

و  16/15است .تنها بعد رهبري بـا سـاير ابعـاد فاصـله

درصد داراي سابقه  10سال يا کمتر هستند.

زيادي دارد.

جدول شماره  1وضعيت ميانگي و انحراف معيـار
متغيرهاي مختلت را درگروه مديران نشان ميدهـد .در

آزمون فرضيههاي پژوهش
براي بررسي فرضيهها از تحليل رگرسيون چندگانه

بي متغيرهاي هوش هيجاني ،بزرگتـري و کـوچکتري

استفاده شده است .ابتدا بي نمره کل دو متغيـر هـوش

ميانگي به ترتيب به متغيرهـاي خـود کنترلـي و خـود

هيجاني و عملکرد ،عمل رگرسيون انجام شده و سـسس

انگيزشي اختصاص داردکه مقدار آنها بـه ترتيـب برابـر

خرده مقياسهاي عملکرد جداگانه تجزيه وتحليل شده

 23/33و  7/65است .در بي خرده مقياسهاي مختلت

است .معادله رگرسيون متغير مالک بر روي سـه متغيـر

هوش هيجاني بيشتري انحراف معيار مربوط بـه خـود

پيش بي به صورت زير است .در اي معادله  Aعـرض

کنترلي است که مقدار آن  2/69وکمتري انحراف معيار

از مبدا است که مقدار متغير مالک در صورت نبود هيچ

مربوط به متغير خود انگيزشي به ميزان  1/18است.

يك از پيش بي هـا در معادلـه اسـت .مقـادير  Bشـيب

تحليل خرده مقياسهاي عملکرد مديران درجـدول

رگرسيون هر يک از متغيرهاي پـيش بـي اسـت .ايـ

شماره  2نشان داده شده است .در ميان ابعـاد عملکـرد،

مقادير ميزان تغيير در متغير مالک بـه ازاي يـک واحـد

بيشتري انحراف معيار مربوط به بعد رهبري بـه مقـدار

تغيير در متغير پيش بـي مربوطـه را نشـان ميدهـد.

'Y

تقريبي  8و کمتري انحراف معيار مربوط به کار تيمـي

مقادير پيش بي شده متغير مالک بر اسـاس متغيرهـاي

به مقدار  4/1است .انحراف معيار ساير ابعاد مابي ايـ

پيش بي است و  Xهـا مقـادير متغيرهـاي پـيش بـي

دو قرار دارد .بيشتري و کمتـري ميـانگي بـه ترتيـب

هستندY '  A  B1 X1  B2 X 2  B3 X 3 .

مربوط به ابعاد رهبري و تصميمگيري به مقـدار 32/98
جدول  :2شاخدهاي توصيفي خرده مقياسهاي عملکرد مديران از نظرکارکنان
تعدادکارکنان

ميانگي

انحراف استاندارد

خرده مقياسهاي مختلت عملکرد مديران
ارتباطات

163

26/5496

6/61153

برنامه ريزي

163

26/6397

6/52277

سازماندهي

163

22/6821

5/35406

مديريت منايع انساني

163

22/4162

4/63155

کنترل

163

23/0085

5/35514

رهبري

163

32/9833

7/99613

تصميم گيري

163

16/1491

4/11117

کار تيمي

163

16/2805

4/07006

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

95

سوسن عالئی و مریم مؤذنی

جدول  :3تحليل واريانس رگرسيون عملکرد بر هوش هيجاني
منبع تغييرات

مجمور مجذورات

درجه آزادي

ميانگي مجذورات

F

رگرسيون

277/27

1

277/27

7/41

باقي مانده

74/2677

38

R

معناداري
0/039

R2

/475

0/235

0

39/57

پژوهش ،نمرهکل عملکرد ،نقش متغير وابسته و هر يک

آزمووون فرضوويه ايوولي -ميــان هــوش هيجــاني

از خرده مقياسهاي هوش هيجاني نقش متغير مستقل

وعملكرد مديران راببه معناداري وجود دارد.
در صورتي كه نمره کل عملکرد نقش متغير وابسته

را خواهند داشت .با اي شرايط نتاي رگرسيون كه در

و نمره کل هوش هيجاني نقش متغير پيش بي را داشته

جدول شماره  5منعكس شده است ،نشان ميدهد که

رگرسيون

با ورود متغير پيشبي به معادله ميزان  Rو R2به ترتيب

نشان ميدهدکه با ورود متغير پيشبي به معادله ،ميزان

به  0/498و  0/248رسيده است که به لحاظ آماري

 Rو R2به ترتيب به  0/475و  0/235ميرسد که به

معنادار است ( .)𝐹(5,38) = 14. 43, 𝑃 = 0. 035در

= 𝑃 𝐹(1,38) = 7. 41,

نتيجه حدود  25درصد از واريانس عملکرد مديران

باشد ،طبق دادههاي جدول شماره  5نتاي

لحاظ آماري معنادار است (

 .)0. 039در نتيجه ميتوان گفت در حدود  24درصد

توسط خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني تبيي

از واريانس عملکرد توسط هوش هيجاني تبيي شده

شده است.
جدول شماره  6ضريب رگرسيون عملکرد را بر

است.

خرده مقياسهاي هوش نشان ميدهد .بر اساس اي

جدول شماره  4ضريب رگرسيون متغير هوش
هيجاني را نشان ميدهد .بر اساس اي ضريب مثبت

ضرايب و سبح معناداري آنها ميتوان در مورد

دو متغير هوش هيجاني و عملکرد راببه مثبت

به تفکيک

بي

معناداري هر يک از متغيرهاي پيش بي

معناداري وجود دارد .زيرا اگر سبح معناداري متغير

قضاوت کرد .ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي در ستون

پيش بي (که با عالمت  pنشان داده ميشود) از 0/05

آخر جدول سهم هر يک از متغيرها را در پيش بيني

کوچکتر باشد ( )p> 0/05ميتوان گفت بي دو متغير

نشان ميدهد .هرگاه سبح معناداري متغيري از 0/05

راببه معناداري وجود دارد .بر اي اساس  9درصد از

کوچکتر باشد ضريب همبستگي نيمه تفکيکي آن،

واريانس عملکرد از طريق هوش هيجاني قابل پيش

مجذور و سسس در  100ضرب شده و به عنوان سهم

بيني است .در ادامه براي آزمون فرضيههاي فرعي

آن متغير در پيش بيني تفسير ميشود.

جدول  :4ضرايب رگرسيون عملکرد بر روي هوش هيجاني
مقادير

ضريب رگرسيون

خباي استاندارد

بتاي استاندارد شده

تي

معناداري

مقدار ثابت

818/180

656/76

-

2/359

0/026

0/89

0/41

0/4

2/17

0/039

هوش هيجاني

جدول  : 5تحليل واريانس مربوط به رگرسيون عملکرد بر روي خرده مقياسهاي هوش هيجاني
منبع تغييرات

مجمور مجذورات

درجه آزادي

ميانگي مجذورات

رگرسيون

1440/22

5

287/22

باقي مانده

74/2122

38

20/15

96

F

14/43

معناداري
0/035
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جدول  :6ضرايب رگرسيون عملکرد بر روي نمرات خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني
ضريب

خباي

بتاي استاندارد

رگرسيون

استاندارد

شده

مقدار ثابت

178/426

80/195

-

2/225

خود آگاهي

1/017

7/094

0/041

0/143

0/887

خود کنترلي

1/622

2/472

0/146

0/656

0/518

0/073

خود انگيزشي

6/158

2/643

0/243

2/33

0/037

0/28

همدلي

6/862

3/24

0/258

2/12

0/029

0/35

مهارتهاي اجتماعي

4/967

2/24

0/232

2/22

0/041

0/21

مقادير

همبستگي

تي

معناداري
0/036

0/028

نيمه تفکيکي

در جدول شماره  6اگر سبح معناداري هر يک از

بر اساس نتاي جدول شماره ( 6سبح معناداري بزرگتر

متغيرهاي پيش بي (که به عالمت  pنشان داده مي-

از آلفاي  ) 0/05ميتوان گفت بي دو متغير خود

شود) از  0/05کوچکتر باشد ( )p> 0/05پس ميتوان

كنترلي از هوش هيجاني و عملکرد مديران راببه

گفت بي آن متغير و متغير مالک راببه معناداري وجود

معنادارآماري وجود ندارد.

دارد .سسس بر اساس عالمت و مقدار ضريب رگرسيون

 -3فرضيه فرعي سوم  -بي مولفه خود انگيزشي از

متغير پيش بي در مورد جهت و ميزان راببه قضاوت

هوش هيجاني وعملكرد مديران راببه معناداري

ميشود .ولي اگر سبح معناداري مربوط به متغير پيش

وجود دارد.

بي مورد نظر از  0/05بزرگتر باشد ( )p< 0/05بي دو

بر اساس سبح معناداري اي متغير که از آلفاي 0/05

متغير هيچ راببهاي وجود ندارد .در ادامه با توجه به

کوچکتر است ،ميتوان گفت بي

دو متغيرخود

اي توضيحات در مورد هر يک از فرضيههاي مربوط

انگيزشي از هوش هيجاني و عملکرد مديران راببه

به متغيرهاي پيش بي قضاوت شده است.

معنادار مثبت وجود دارد .به عالوه پس از مجذور
کردن ضريب همبستگي نيمه خالد در ستون آخر

نتايج آزمون فرضيههاي فرعي:

جدول شماره  ،6حدود  7/8درصد از واريانس

 -1فرضيه فرعي اول  -بي مولفه خودآگاهي از هوش

تبيي شده به خود انگيزشي مربوط است.

هيجاني وعملكرد مديران راببه معناداري وجود

 -4فرضيه فرعي چهارم  -بي مولفه همدلي از هوش
هيجاني وعملكرد مديران راببه معناداري وجود

دارد.
بر اساس نتاي جدول شماره  6چون سبح معناداري

دارد.

متغير از آلفاي  0/05بزرگتر است ،ميتوان

همانند استدالل فرضيه قبل بر اساس نتاي جدول

گفت بي دو متغير خود آگاهي از هوش هيجاني و

متغير از 0/05

اي

عملکرد مديران راببه معنادار آماري وجود ندارد.

شماره  ،6چون سبح معناداري اي
کوچکتر است ،پس بي

دو متغير همدلي از هوش

مولفه خود كنترلي از

هيجاني و عملکرد مديران راببه معنادار مثبت وجود

هوش هيجاني وعملكرد مديران راببه معناداري

دارد و با مجذورکردن ضريب همبستگي نيمه خالد

وجود دارد.

ميتوان گفت در حدود  12/25درصد از واريانس تبيي

 -2فرضيه فرعي دوم  -بي

شده به همدلي مربوط است.
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جدول  :7تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس ارتباطات و مقياسهاي هوش هيجاني
منبع تغييرات

مجمور مجذورات

درجه آزادي

ميانگي مجذورات

F

معناداري

R

R2

رگرسيون

1478/22

5

295/22

13/72

0/021

0/22

0/05

باقي مانده

55/2457

38

22/69

 -5فرضيه فرعي پنجم  -بي

مولفه مهارتهاي

اجتماعي از هوش هيجاني وعملكرد مديران راببه

اساس هريك از خرده مقياسهاي عملکرد (بصورت
جداگانه) انجام شده است.
اگر متغيرارتباطات نقش مالک و خرده مقياسهاي

معنا داري وجود دارد.
نتاي جدول شماره  6و سبح معناداري اي متغير

هوش هيجاني نقش پيش بي

داشته باشند ،نتاي

نشان ميدهد که بي مهارتهاي اجتماعي و عملکرد

رگرسيون در جدول شماره  7نشان ميدهد که با ورود

مديران راببه معنادار مثبت وجود دارد .مجذور ضريب

متغير پيشبي

به معادله ميزان  Rو R2به ترتيب به

همبستگي نيمه خالد نيز نشان ميدهد كه حدود 4

ميزان  0/22و  0/05ميرسد که به لحاظ آماري معنادار

درصد از واريانس تبيي شده به مهارتهاي اجتماعي

است ( .)𝐹(5,38) = 13. 72, 𝑃 = 0. 021در نتيجه مي-

مربوط است.

توان گفت كه حدود  5درصد از واريانس ارتباطات
در بي

بنابراي

هيجاني بيشتري

خرده مقياسهاي معنادار هوش
تاثير به همدلي ،سسس به خود

توسط خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني تبيي
شده است.

انگيزشي و در نهايت به مهارتهاي اجتماعي مربوط

جدول شماره  8ضريب رگرسيون ارتباطات را بر

است .به عالوه دو متغير خود کنترلي و خود آگاهي

روي خرده مقياسهاي هوش نشان ميدهد .بر اساس
اي

راببه معناداري با نمره کل عملکرد ندارند.

ضرايب و سبح معناداري آنها ميتوان در مورد

معناداري هر يک از متغيرهاي پيش بي قضاوت کرد.
بررسي تاثير هوش هيجاني بر هريک از ابعاد

ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي در ستون آخر جدول،

عملكرد

سهم هر يک از متغيرها در پيش بيني را نشان ميدهد.

در ادامه ،هر يک از خرده مقياسهاي عملکرد به

هرگاه سبح معناداري متغيري از  0/05کوچکتر باشد

ترتيب نقش متغير مالک و خرده مقياسهاي هوش

ضريب همبستگي نيمه تفکيکي آن مجذور و در 100

هيجاني نقش پيش بي را خواهند داشت وتحليل بر

ضرب شده و به عنوان سهم آن متغير در پيش بيني
تفسير ميشود.

جدول  :8ضرايب رگرسيون خرده مقياس ارتباطات و خرده مقياسهاي هوش هيجاني
تي

معناداري

همبستگي نيمه تفکيکي

مقادير
مقدار ثابت

30/163

12/195

-

2/52

0/036

-

خود آگاهي

0/887

0/23

0/3

3/83

0/001

0/176

خود کنترلي

0/005

1/432

0/146

0/656

0/478

0/002

خود انگيزشي

0/447

0/14

0/258

3/21

0/019

0/11

همدلي

0/071

1/643

0/243

0/33

0/37

0/093

مهارتهاياجتماعي

0/158

2/24

0/232

0/22

0/41

0/033
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ضريب رگرسيون

خباي استاندارد بتاي استاندارد شده
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جدول  :9تحليل واريانس رگرسيون خرده مقياس برنامه ريزي و مقياسهاي هوش هيجاني
منبع تغييرات

درجه آزادي

مجمور مجذورات

F

ميانگي مجذورات

رگرسيون

778/05

5

132/28

باقي مانده

55/2457

38

22/69

6/22

معناداري
0/12

2

R

0/09

R

0/0081

بر اساس ستون معناداري متغيرها در جدول شماره 8

در جدول شماره  ،10متغيرسازماندهي نقش مالک

فقط خرده مقياسهاي خود آگاهي و خود انگيزشي با

و خرده مقياسهاي هوش هيجاني نقش پيشبي دارند،

ارتباطات راببه مثبت معنادار دارند .پس از مجذور

نتاي رگرسيون نشان ميدهد که با ورود متغير پيش

کردن ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي در ستون آخر

بي به معادله ،ميزان  Rو  R2به ترتيب برابر  0/273و

ميتوان گفت خود آگاهي  3/2درصد و خود انگيزشي

 0/09ميشود که به لحاظ آماري معنادار است

 1/2درصد از واريانس ارتباطات را تبيي کرده اند در

( .)𝐹(5,38) = 12. 27, 𝑃 = 0. 031در نتيجه ميتوان

اي بي نقش خود آگاهي بيشتر است.

گفت که حدود  9درصد از واريانس سازماندهي توسط

اگر برنامه ريزي نقش مالک و خرده مقياسهاي
هوش هيجاني نقش پيش بي

خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني تبيي

داشته باشند ،نتاي

شده

است.

رگرسيون در جدول شماره  9نشان ميدهد که با ورود

جدول شماره  11ضريب رگرسيون سازماندهي و

متغير پيش بي به معادله ميزان  Rو  R2به ترتيب به

خرده مقياسهاي هوش را نشان ميدهد .بر اساس

 0/09و  0/0081ميرسد که به لحاظ آماري معنادار

ستون معناداري متغيرها در اي

جدول فقط خرده

نيست ( .)𝐹(5,38) = 6. 22, 𝑃 = 0. 12در نتيجه بي

مقياسهاي خودآگاهي ،خود انگيزشي و همدلي با

برنامهريزي و خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني

سازماندهي راببه مثبت معنادار دارند .مجذور ضرايب

راببه معناداري وجود ندارد.

همبستگي نيمه تفکيکي ستون آخر نشان ميدهد که

جدول  :10تحليل واريانس رگرسيون خرده مقياس سازماندهي و خرده مقياسهاي هوش هيجاني
مجمور مجذورات

منبع تغييرات

درجه آزادي

F

ميانگي مجذورات

رگرسيون

1325/25

5

324/22

باقي مانده

12/2356

38

25/69

12/27

معناداري
0/031

2

R

0/273

0/09

جدول  :11ضرايب رگرسيون خرده مقياس سازماندهي با خرده مقياسهاي هوش هيجاني
مقادير

ضريب

خباي

بتاي استاندارد

رگرسيون

استاندارد

شده
-

همبستگي

تي

معناداري

2/21

0/033

-

2/83

0/011

0/125

0/781

0/003
0/191

نيمه تفکيکي

مقدار ثابت

27/645

10/758

خود آگاهي

0/610

0/311

0/191

خود کنترلي

0/004

0/336

0/003

0/656

خود انگيزشي

0/970

0/751

0/029

3/22

0/021

همدلي

0/627

0/221

0/182

3/33

0/045

0/151

مهارتهاياجتماعي

0/091

0/763

0/031

0/22

0/41

0/023
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جدول  :12تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس مديريت منابع انساني و خرده مقياسهاي هوش هيجاني
منبع تغييرات

مجمور مجذورات

درجه آزادي

ميانگي مجذورات

F

معناداري

R

R2

رگرسيون

1515/22

5

350/32

12/12

0/042

0/254

0/064

باقي مانده

22/2112

38

25/19

جدول فقط

خرده مقياس خودآگاهي  1/4درصد ،خود انگيزشي 4

اساس ستون معناداري متغيرها در اي

درصد و همدلي  2/25درصداز واريانس سازماندهي را

خرده مقياسهاي خودآگاهي ،همدلي و مهارتهاي

تبيي کردهاند .در اي بي نقش خود انگيزشي بيشتر و

اجتماعي با مديريت منابع انساني راببه مثبت معناداري

نقش خود آگاهي کمتر است و نمره همدلي ميان آنها

دارند .مجذور ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي نشان

قرار دارد.

ميدهد که خود آگاهي 1/6درصد ،همدلي  2/1درصد

در صورتيکه متغيرمديريت منابع انساني نقش

و مهارتهاي اجتماعي  1/2درصد از واريانس مديريت

مالک و خرده مقياسهاي هوش هيجاني نقش

منابع انساني را تبيي کردهاند .در اي بي نقش همدلي

متغيرهاي پيش بي داشته باشند ،نتاي آزمون رگرسيون

بيشتر است.

در جدول شماره  12نشان ميدهد که با ورود متغير

در جدول شماره  14متغيرکنترل ،نقش مالک و

پيش بي به معادله ،ميزان  Rو R2به ترتيب برابر 0/254

خرده مقياسهاي هوش هيجاني نقش پيش بي دارند،

و  0/064ميشود که به لحاظ آماري معنادار است

نتاي رگرسيون نشان ميدهد که با ورود متغير پيش

( .)𝐹(5,38) = 12. 12, 𝑃 = 0. 042در نتيجه مي توان

بي

به معادله ميزان  Rو  R2به ترتيب به  0/313و

نتيجه گرفت که حدود  6/4درصد از واريانس مديريت

 0/098ميرسد که به لحاظ آماري معنادار است

منابع انساني توسط خرده مقياسهاي مختلت هوش

( .)𝐹(5,38) = 14. 42, 𝑃 = 0. 012در نتيجه حدود 10

هيجاني تبيي شده است.

درصد از واريانس متغيرکنترل توسط خرده مقياسهاي

جدول شماره  13ضريب رگرسيون مديريت منابع

مختلت هوش هيجاني تبيي شده است.

انساني و خرده مقياسهاي هوش را نشان ميدهد .بر
جدول  :13ضرايب رگرسيون خرده مقياس مديريت منابع انساني بر روي نمرات خرده مقياسهاي هوش هيجاني
مقادير

ضريب رگرسيون

تي

خباي استاندارد بتاي استاندارد شده

معناداري همبستگي نيمه تفکيکي

مقدار ثابت

23/827

9/918

-

0/021 2/402

-

خود آگاهي

0/258

0/096

0/088

0/041 2/291

0/127

خود کنترلي

0/172

0/310

0/124

0/281 0/555

0/010

خود انگيزشي

0/067

0/921

0/022

0/072

0/31

0/014

همدلي

0/799

0/204

0/254

0/001 3/135

0/154

مهارتهاياجتماعي

0/414

0/204

0/156

0/031 2/588

0/111

جدول  :14تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس کنترل و خرده مقياسهاي هوش هيجاني
منبع تغييرات

F

مجمور مجذورات

درجه آزادي

ميانگي مجذورات

رگرسيون

1515/22

5

350/32

/42

باقي مانده

22/2112

38

25/19

14

100

R

معناداري
0/012
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جدول  :15ضرايب رگرسيون خرده مقياس کنترل و خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني
تي

معناداري

همبستگي نيمه تفکيکي

ضريب رگرسيون خباي استاندارد بتاي استاندارد شده

مقادير
مقدار ثابت

28/784

11/250

-

2/559

0/017

-

خود آگاهي

0/464

0/205

0/137

2/411

0/041

0/139

خود کنترلي

0/194

0/351

0/121

0/552

0/781

0/097

خود انگيزشي

0/130

1/044

0/036

0/125

0/21

0/024

همدلي

0/889

0/499

0/244

4/121

0/035

0/254

مهارتهاياجتماعي

0/073

0/798

0/024

0/092

0/48

0/018

ضريب رگرسيون متغيرکنترل و خرده مقياسهاي

 0/264ميشود که به لحاظ آماري معنادار است

هوش در جدول شماره  15نشان داده شده است.

( .)𝐹(5,38) = 28. 12, 𝑃 = 0. 012براي

براساس معناداري متغيرها ،فقط خرده مقياسهاي

 26درصد از واريانس رهبري توسط خرده مقياسهاي

خودآگاهي و همدلي با کنترل راببه مثبت معناداري

مختلت هوش هيجاني تبيي شده است.

اساس حدود

دارند .مجذور ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي نشان

جدول شماره  17ضريب رگرسيون رهبري و خرده

ميدهد که همدلي  6/6درصد و خودآگاهي  2درصد از

مقياسهاي هوش را نشان ميدهد .ستون معناداري

نقش

جدول نشان ميدهد كه فقط خرده

واريانس کنترل را تبيي

بي

کردهاند و در اي

همدلي بيشتر است.

متغيرها در اي

مقياسهاي خود انگيزشي و مهارتهاي اجتماعي با

در جدول شماره  16متغيررهبري نقش مالک و

رهبري راببه مثبت معنادار دارند .پس از مجذورکردن

خرده مقياسهاي هوش هيجاني نقش پيش بي دارند،

ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي ميتوان گفت كه خود

نتاي رگرسيون نشان ميدهد که با ورود متغير پيش

انگيزشي 19درصد و مهارتهاي اجتماعي 7درصد از

بي به معادله ميزان  Rو  R2به ترتيب برابر  0/514و

واريانس رهبري را تبيي کردهاند.

جدول  :16تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس رهبري با خرده مقياسهاي هوش هيجاني
ميانگي مجذورات

F

رگرسيون

2115/22

5

421/8

28/12

باقي مانده

21/1242

38

15/19

منبع تغييرات

مجمور مجذورات

درجه آزادي

معناداري
0/012

R2

R

0/264

0/514

جدول  :17ضرايب رگرسيون خرده مقياس رهبري و خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني
ضريب رگرسيون

خباي استاندارد

بتاي استاندارد شده

تي

معناداري

همبستگي نيمه تفکيکي

مقادير
مقدار ثابت

34/499

14/684

-

2/35

0/028

-

خود آگاهي

0/078

1/299

0/016

0/401

0/541

0/011

خود کنترلي

0/595

0/453

0/267

0/552

0/781

0/035

خود انگيزشي

1/886

0/918

0/354

2/925

0/032

0/438

همدلي

1/779

1/033

0/350

1/121

0/435

0/018

مهارتهاي اجتماعي

1/516

0/960

0/355

2/12

0/041

0/259
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جدول  :18تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس تصميمگيري و خرده مقياسهاي هوش هيجاني
مجمور مجذورات

درجه آزادي

ميانگي مجذورات

F

رگرسيون

728/15

5

125/28

5/21

باقي مانده

51/2751

38

25/61

منبع تغييرات

R

معناداري
0/32

R2

0/0064

0/08

در جدول شماره  18متغيرتصميمگيري نقش مالک و

 .)27. 22, 𝑃 = 0. 003در نتيجه حدود  24درصد از

خرده مقياسهاي هوش هيجاني نقش پيش بي دارند،

واريانس کارتيمي توسط خرده مقياسهاي مختلت

نتاي رگرسيون نشان ميدهد که با ورود متغير پيش بي

هوش هيجاني تبيي شده است.

به معادله ،ميزان  Rو R2به ترتيب برابر  0/08و 0/0064

جدول شماره  20ضريب رگرسيون کارتيمي و

ميباشد که به لحاظ آماري معنادار

نيست= )𝐹(5,38

خرده مقياسهاي هوش را نشان ميدهد .بر اساس

 .) )5. 21, 𝑃 = 0. 32در نتيجه بي

تصميم گيري و

سبح معناداري متغيرها در جدول شماره  20فقط خرده

خرده مقياسهاي مختلت هوش هيجاني راببه

مقياسهاي خود انگيزشي ،همدلي و مهارتهاي

معناداري وجود ندارد.

اجتماعي با کارتيمي راببه مثبت معناداري دارند و
متغيرکارتيمي به عنوان متغير

مجذور ضرايب همبستگي نيمه تفکيکي حاکي از آن

با در نظر گرفت

مالک و خرده مقياسهاي هوش هيجاني به عنوان

است که خرده مقياس خود انگيزشي  1/7درصد،

متغير پيش بي  ،نتاي رگرسيون در جدول شماره 19

همدلي  16درصد و مهارتهاي اجتماعي  3/2درصد

به معادله،

از واريانس کارتيمي را تبيي کردهاند .در اي بي نقش

نشان ميدهد که با ورود متغير پيش بي

ميزان  Rو R2به ترتيب برابر  0/487و  0/238ميباشد
که به لحاظ آماري معنادار است

همدلي بيشتر است.

(= )𝐹(5,38

جدول  :19تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس کارتيمي بر روي خرده مقياسهاي هوش هيجاني
ميانگي مجذورات

F

رگرسيون

2115/22

5

421/8

27/22

باقي مانده

21/1242

38

15/19

مجمور مجذورات

منبع تغييرات

درجه آزادي

معناداري
0/003

R2

R

0/487

0/238

جدول  :20ضرايب رگرسيون خرده مقياس کارتيمي و خرده مقياسهاي هوش هيجاني
تي

معناداري

همبستگي نيمه تفکيکي

مقادير
مقدار ثابت

15/177

8/317

-

1/825

0/028

-

خود آگاهي

0/144

0/736

0/052

0/195

0/541

0/036

خود کنترلي

0/180

0/256

0/145

0/702

0/781

0/118

خود انگيزشي

0/512

0/203

0/173

2/638

0/042

0/126

همدلي

1/288

0/485

0/456

3/200

0/003

0/401

مهارتهاي اجتماعي

0/586

0/212

0/246

2/989

0/031

0/180
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است .همچني نتاي پژوهش نشان داد که بـي مولفـه-

بحث و نتيجه گيري
هدف اي مقاله بررسي راببه بي هـوش هيجـاني

هاي همدلي ،خودانگيزشي و مهارتهـاي اجتمـاعي از

وعملکرد مديران ومعاوني کل وزارت امـور اقتصـادي

هوش هيجاني وعملکرد شغلي به ترتيب راببه مثبت و

ودارايي به عنوان يکي از سـازمانهـاي مهـم اقتصـادي

معنــادار وجــود دارد .ولــي دو متغيــر خودآگــاهي و

کشور بود .ابعاد هـوش هيجـاني براسـاس مـدل دانيـل

خودکنترلي راببه معناداري با عملکرد نداشتند.

گلم با ابعاد :خودآگاهي ،خـودکنترلي ،خودانگيزشـي،

نتــاي پــژوهش حاضــر در ايــ زمينــه بــا نتــاي

همدلي و مهارتهاي اجتماعي به عنوان متغير پيش بي

تحقيقات مردانلو ( )2004در بـار بررسـي راببـه بـي

و عملکرد مديران با ابعـاد برنامـه ريـزي ،سـازماندهي،

هوش عاطفي با عملکرد مديران منتخب وزارت صنايع

رهبري ،ارتباطات ،کنترل ،تصميم گيري ،مديريت منابع

ومعادن ،مبالعه کرمي ( )1386بـا موضـور راببـه بـي

انساني و کارتيمي به عنوان متغير مالک در نظـر گرفتـه

هــوش هيجــاني و عملکــرد مــديران بيمارســتانهــاي

شد.

آموزشي کرمانشاه ،تحقيق ملکي ( )2009با عنوان راببه
اطالعات جمعيت شناختي جامعه آماري نشـان داد

بي هوش هيجاني وعملکرد مديران گروههاي آموزشي

که س حدود  50درصد از مديران اي سازمان باالتر از

دانشکدههـاي فنـي وعلـوم انسـاني دانشـگاه تهـران و

 40ســال اســت و  43/6از پاســخگويان داراي مــدرک

همچني تحقيق جويبار ( )2005در بار مقايسه هـوش

تحصيلي کارشناسي ارشد هستند .براي اساس ميتـوان

هيجاني در ميان سبوح سه گانه مديران (عالي -مياني-

گفت که مديران اي سازمان درحد مبلوبي از دانـش و

پايه) سازمان مديريت وبرنامهريزي کشور وسازمانهاي

تجربه الزم برخوردارند.

تابعه همخواني دارد .در پايـان جهـت بهبـود و ارتقـا

ارزيابي وضـعيت هريـک از ابعـاد هـوش هيجـاني
مديران نشان داد که سبح هـوش هيجـاني مـديران در

عملكــرد مــديران وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي
پيشنهادهايي بر اساس يافتههاي پژوهش ارائه ميشود:

ســبح متوســط اســت .بيشــتري مقــدار ميــانگي بــه  .1با توجه به نتاي فرضيه اول پيشنهاد ميشود با تشکيل
متغيرخودکنترلي وکمتـري آن بـه متغيـر خودانگيزشـي

کارگاهها و دورههاي آموزشي ميزان هوش هيجاني و

اختصــاص دارد .همچنــي بيشــتري ميــزان پراکنــدگي

به ويژه توانايي خودآگاهي مديران را افزايش دهند.

(انحراف معيار) مربوط به متغير خود کنترلي و کمتـري

الزم است در اي آموزشها مواردي همچون :شناخت

پراکندگي مربوط به متغير خود انگيزشي است.

تواناييها و ناتوانيهاي خود ،تاثيرات متقابل رفتار با

در ميان ابعاد عملکرد مديران ،بيشـتري و کمتـري
ميــانگي بــه ترتيــب مربــوط بــه متغيرهــاي رهبــري و

ديگران و همچني نقش افراد در شرايط مختلت مورد
توجه قرار بگيرد.

تصميمگيري است .همچني بيشتري ميـزان پراکنـدگي  .2برپاية نتيجة فرضيه دوم و جهت بهبود مولفه خودکنترلي
مربوط به متغير رهبري و کمتري پراکندگي مربـوط بـه

مديران به مسئولي سازمان پيشنهاد ميشود با برگزاري

متغيرهاي کارتيمي و تصميم گيري است.

دورههاي آموزشي وجلسات هم انديشي به تقويت

نتيجه آزمون فرضـيات نشـان داد کـه ميـان هـوش
هيجاني و عملکرد مديران مـورد مبالعـه راببـه مثبـت

اعتماد به نفس مديران و توانايي کنترل تنشها و تسلط
بر رفتار در شرايط دشوار اقدام نمايند.

معناداري وجود دارد و حـدود  24درصـد از واريـانس  . 2با توجه به نتاي
عملکرد مديران با ميزان هوش هيجاني آنان تبيي شـده

فرضيه سوم تحقيق به مسئولي

گزينش وجذب نيروي انساني سازمان پيشنهاد ميشود
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که درگزينش افراد به ويژه براي پستهاي مهم و

آموزشي كرمانشاه ،فصلنامه علمي – پژوهشي

کليدي به قابليت خودانگيزشي آنان توجه نموده و با

مديريت سالمت دوره  ،8شماره .22

شيوههاي تشويقي زمينه را براي افزايش اي توانايي در
مديران سازمان فراهم نمايند.

صفير مردانلو ،ليدا ( ،)1383بررسي راببه بي

هوش

عاطفي و عملكرد مديران منتخب وزارت صنايع و

 . 3براساس نتيجة فرضية چهارم به مسئولي امر پيشنهاد
ميشود که توانايي همدلي مديران را در ارزشيابي

معادن ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران مرکز.

عملکرد آنان مد نظر قراردهند .اي توانايي شامل :بهبود

كرمي ،شيرزاد ( ،)1386مبالعه راببه هوش هيجاني با

توانايي برقراري ارتباط با ساير افراد ،درک نيازها

عملكرد مديران بيمارستانهاي آموزشي كرمانشاه.

واحساسات ديگران ،پذيرش انتقاد و درک جو حاکم بر

تهران ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقيقات،
گلم  ،دانيل ( ،)1389هوش هيجاني ،ترجمه نسري

محيط است.
 . 4با توجه به نتيجة فرضيه پنجم نيز پيشنهاد ميشود با

پارسا ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات رشد.

اجراي برنامهها و برگزاري کارگاههاي مختلت به

ملكي ،داود ( ،)1388بررسي راببه بي هوش هيجاني

افزايش مهارتهاي اجتماعي مديران اقدام شود .الزم

و عملكرد مديران گروههاي آموزشي دانشكده هاي

آموزشها ،بر توانايي نفو و رهبري و

فني و علوم انساني دانشگاه تهران ،پايان نامه

است در اي

مهارت رفع تعارضات در محيط کار تاکيد شود.
 . 5با توجه به نتاي رگرسيون خرده مقياسهاي عملکرد
نيز به مديران منابع انساني و اداره آموزش سازمان
پيشنهاد ميشود جهت تقويت مهارتهاي ارتباطي و
تصميم گيري ،موضوعات زير را مد نظر قرار دهند:
 شناخت شيوههاي برقراري ارتباط، نقش وجايگاه ارتباطات در مديريت و مزاياي آن، نقش و اهميت تصميمگيري و شيوههاي آن، شيو تصميمگيري در شرايط بحران و مخاطرات.منابع و مآخذ
برادبري ،تراويس؛گريوز ،جي ( : )1384هوش هيجاني
(مهارتها ،آزمون) ،ترجمه گنجي ،مهدي ،چاپ اول،
تهران ،نشر ساواالن.
جوادي  ،سيدرضا؛ حسي پور ،حس (: )2007سومي
کنفرانس ملي مديريت عملکرد ،مرکزهمايشهاي
علمي جهاد دانشگاهي .رئيسي وهمکاران (.)1384
راببه هوش هيجاني با عملكرد مديران بيمارستانهاي

104

كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
Adeyemo, DA. (2004), the buffering effect of
emotional intelligence on the adjusted of
secondary school student in transition.
Electronic Journal of Research in Educational
psychology 3 (2), Haygodd No1, 79-90
& Akers, C. & Miller, C. & Fraze, S. D,
Hangdog, J. A. (2004) trj – state needs
assessment of emotional interlligence in
agricultural education. Journal of Agricultural
Education. Vol. 45, No. 1, 86-94.
Bar – on, R. (2006). the Bar – on Model of
Emotional – Social Intelligence (ESI).
Consortium for Research on Emotional
Intelligence in Organization – Issues in
Emotional Intelligence.
Beford, N. & Hattrup, K., (2003), Valuing task,
and contextual performance: Experience, Job
Roles, and Ratings of the Importance of Job
Behaviors, Applied H. R. M. Research, Vol 8,
No. 1, pp. 17-32.
Bhavsar, K., (2006), investigating the Effect of
Employment type and performance type on
performance Rating, Thesis Submitted to the
Graduate Faculty of North Carolina state
University In partial Fulfillment of the
Requirement For the Master Degree in
Psychology.
Bradberry, T., Greaves, J. (2004). Emotional
Intelligence Appraisial: There is More then IQ
– Technical Manual Update. Talent smart.

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

رابطه هوش هيجانی و عملكرد مدیران و معاونين وزارت امور اقتصادي و دارایی ایران
Luca, J., & Tarricone, P. (2001) Does Emotional
Intelligence Affect Successful Teamwork.
School of communications and Multimedia
Edith cowan university Australia.
Morehouse, M. M. (2007). an exploration of
emotional intelligence across carrier arenas.
Leadership & Organization Development
Journal. VD. 28, No. 4. 296-307.
Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence:
leadrs make a Difference. HR Trends, 17, 4042.
Okkonen, J (2004). The use of performance
measurement in knowledge work context.
Dissertation for the degree of Doctor of
philosophy e- Business Research Center
Research Reports 9. Tampere University of
Technology and university of Tampere.
Parolini, J. L. (2005), Investigating the
Relationships among Emotional Intelligence
servant leadership Behaviors and Servant
leadership Culture. School of Leadership
studies Regent University.
Penceliah, Y. (2003). Emotional intelligence for
public managers / administrators to meet the
challenges of the future. Department of public
Administration, University of Durban –
Westvillege South Africa.
Salovey, P., & Grewal, D. (2005), the Science of
Emotional
Intelligence.
American
Psychlogyical Society. Vol. 14, No 6, 281-285.
Steel, P. D. G., & Huffcutt, A. I., & Kammeyer –
Mueller, J. (2006). from the work one knows
the worker: A Systematic Reviews of the
challenges, Solutions, and Steps to Creating
synthetic validity. International Journal of
Selection and Assessment, Vol. 14, 16 -36.
Stys, Y. & Brown, S. L. (2004). A Review of the
Emotional
Intelligence
literature
and
Implications for Corrections Research Branch,
Correctional service of Canada.
Suliman, A. M., & Al, Shaikh, F. N., (2007).
Emotional intelligence at work: links to
conflict and innovation, Employee Relations,
Vol. 29. No. 20, 208-220.
Vokola, M. & Tsaousis, I., & Nicolaou, I.,
(2004). The rale of Emotional intelligence and
personality variable on attitudes toward
organizational change. Journal of Managerial
Psycholotg. Vol. 19, No 2, 88 – 110

يادداشتها
1

Emotional Intelligence
Merlo et al
3 Daniel Goleman
4 Intelligence Quotient
5 Brad Ford
2

105

Carolyn, C. C. L. (2005). Perceived soldier
performance in Peace time and combat.
Ministry of Defence, Singapore.
Casio, W. F. (1989), "Managing Human
Resource": Third of work life, Profit, New
York Megraw Hill company.
Davanlou, R. (2005). Graduate school of
Management Sharif university of Thechnology.
Emmerling, R. J., & Goleman, Daniel (2003).
Emotional Intelligence: Issues and Common
Misunderstandings. The Consortium for
Research on Emotional intelligence in
organizations.
Frese, M. (2007). Eine aktives performans
konzept in der Arbeits – und organizations
psychologische: Entwichlungen neue for
schungs fragen Justus Liebig University
Giessen: Arbeits – und Organizations
psychologie Research unit for evidence – based
management and entrepreneur ship (EBME).
Goleman, D. (2002 b), The Emotionally
Intelligence workplace, chapter 3, An EI –
Based Theory of performance, Consortium for
Research on Emotional Intelligence in
organizations.
Greon, M. (2006). Marking Task – objective
relevant information University of Bristol,
Department of Experimental Psychology.
Hayward, B. A. (2005). Relationship between
Employee performance, leadership And
Emotional Intelligence in a Sought African
parasitatal organization. A Thesis submitted in
fulfillment of the requirement for the degree of
Master of commerce Department of
Management Rhodes University. http://www.
business balls. com
Ireland, L. (2006). Project Managers competence
in Emotional Intelligence. American society for
the Advancement of project Management.
Kierstecal, James. (1999) Human Resource
Management trends and / ssues Emotional
Intelligence (EI) in the work place, publice
service commission of Canada.
Javahar, I. M., (2005), predicting task versus
Contextual
performance,
faculty
of
Management college of Business, Illinois state
University, U. S. A.
Kaur, R., & Jaswal, S. (2006). Strategic
Emotional
Intelligence
of
Punjabi:
Adolescents, J. Hum. Ecol. 20 (1), 49-52.
Kiersted, James, (1999), Human Resource
management Trends and Issues: EI in the work
place, Reseach Directorate, PSC. S.
Langhorne, S. (2004). How Emotional
Intelligence can Improve Management
performance,
International
Journal
of
Contemporary Hospitality Management. Vol.
16. No. 4, 220-230

1394  پائيز/ شماره بيست و نهم/ سال نهم/مجله مديريت فرهنگي

سوسن عالئی و مریم مؤذنی

6

Bradberry & Greaves
Bar -On
8 Rooy & viswesvaran
9 Mayer & Salovey
10 Campbell
11 Performance Evaluation
12 Barman &Motowidlo
13 Miller
14 Leonard
15 Lisa Gardner
16 Con Stough
17 Ryan Witte
18 IHIQS
19 Bachman et al
20 R E Brown Co
7

1394  پائيز/ شماره بيست و نهم/ سال نهم/مجله مديريت فرهنگي

106

