
  

   .ارسال شود zayazdani@sums.ac.irها به نشانی  تمامی درخواست. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی: نویسنده مسئول*
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سپیدان عضو هیات علمی1

 .پذیرش گردیده است 11/9/91اصالح شده و در تاریخ  8/8/91به دفتر مجله رسیده، در تاریخ  5/7/91این مقاله در تاریخ 

  یادگیريکارکنان  وري بهره بررسی رابطه هوش هیجانی و

  3، شماره 3، دوره 91 پاییز

M
E

D
IA

 

17 

  
کارکنان واحدهاي اداري دانشگاه علوم  وري بهره بررسی رابطه هوش هیجانی و

  1389پزشکی شهر شیراز در سال 

  1زهره ریاضی ،*زهرا یزدانی

  ایران ،شیراز معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
  

A Survey of the Relationship Between Emotional Intelligence and 
Productivity of Shiraz University Medical Sciences Personnel in Shiraz, 
2010 
Zahra Yazdani*, Zohre Riazi1 

Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Sari, Mazandaran, Iran 
 
Abstract 
Introduction: The present study reviews the role of employing E-learning in the teaching and 
learning process at Payam Noor Univarsity, Mazandaran province, Iran, from the faculty 
members' point of view during 2012. 
Methods: This study is practical in terms of purpose and descriptive in terms of nature and 
survey in terms of method. The statistical population consisted of 300 faculty members. 103 
persons were selected using the Kerjcie-Morgan table according by the simple random sampling 
method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The face and content 
validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was 0.87 according to 
retest and Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done by means of descriptive and 
inferential (chi-square test) statistics. 
Results: From the faculty members' point of view, online and conventional training, internet, 
video-conference, multimedia, mobile based training and also training via TV and audio-video 
tapes are effective in the student's learning-teaching process. 
Conclusion: Professors and students can employ introduced E-learning tools in order to promote 
and improve the educational quality and the teaching-learning process in Payam Noor University 
Centers of Mazandaran province. 
Keywords 
Online Systems, Education, Videoconferencing, Multimedia, Tape Recording, Universities 

 
  چکیده

کار  تواند هوش شناختی را به در واقع این هوش عاطفی است که می. ها دارد هوش عاطفی، نقش مؤثري در آرامش انسان :مقدمه
ها را باعث  موفقیتدرصد از  20محققان بر این باورند که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها . گیرد و در جهت هدف گام بردارد

وري  این پژوهش به منظور بررسی رابطه هوش عاطفی و بهره. ها به هوش عاطفی افراد بستگی دارد درصد از موفقیت 80شود و  می
  .کارکنان انجام گرفته است

عات با گردآوري اطال. نفر از کارکنان انجام شد 241این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که روي  :ها مواد و روش
روایی صوري و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات . و نمرات ارزشیابی کارکنان صورت گرفت Bar-onاستفاده از پرسشنامه 

  . تأیید شد 93/0اساتید دانشگاه و پایایی آن با استفاده از الفاي کرونباخ با ضریب 
هاي  مهارت(عاطفی هاي هوش  بین مؤلفه از. ادار یافت نشدرابطه مثبت و معن وري بین هوش عاطفی و بهره نشان داد :نتایج

بین سن  .رابطه معنادار وجود دارد وري بهرهتنها بین مؤلفه مهارت سازگاري با  )خلق کلی فردي، سازگاري، استرس، فردي، بین  درون
  .مرد تفاوت معنادار یافت شد زن وعاطفی همچنین بین میانگین نمره هوش  .معنادار یافت شد رابطه مثبت وعاطفی هوش  و

  اصیل مقاله
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تواند به  علت این امر می. وري یافت نشد نتایج کلی نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین هوش عاطفی و بهره :گیري نتیجه
 با شود پیشنهاد می. این دلیل باشد که در ارزشیابی کارکنان باید به فاکتورهاي دیگر توجه و از حالت ارزشیابی متمرکز خارج شود

  .آموزش به افرادي که وظیفه خطیر ارزشیابی را بر عهده دارند تحولی در نظام ارزشیابی ایجاد گردد
  

  يکلیدواژگان 
   ها ، دانشگاهکارمندان، کارایی، عاطفیهوش 

 
  مقدمه 

وري  بهرهاثرگذار بر  واملع. وري بهینه است وري ممکن یا بهره ن، دستیابی به باالترین سطح بهرهسازما مهمترین هدف هر
یکی از مهمترین ابزارها براي  ،مداکار گمان نیروي انسانی ماهر و بی. نیروي انسانی هاي انجام کار و عبارتند از سرمایه، ابزار، روش

یعنی اگر سازمان از  وري سازمان دارد کاهش بهره زیرا نیروي انسانی نقش مهم در افزایش و هاي سازمان است رسیدن به هدف
 انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید فاقد نیروي انسانی مولد و با اماامکانات برخوردار باشد  بهترین فناوري و یشترین سرمایه وب
اختالالت روانی  همچنین پیشگیري اولیه از موفقیت و بر ثرؤبینی عوامل م ی دیدگاه جدیدي درباره پیشتئوري هوش هیجان .]1[

سازمانی است زیرا فرد در محیط سازمانی  محیط ،رین حوزه براي مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختیبهت .]2[ کند می فراهم
معتقدند در گذشته  Einedvik و Johnson]. 3[ نمایید یاستفاده م نیز هاي هیجانی خود توانمندي هاي علمی از توانمندي عالوه بر

کارکنان نیز . شونددر محیط کار حاضر  را در بیرون سازمان رها کرده و احساسات خود عواطف و هیجانات و شد به کارکنان گفته می
واسطه تعامل با  ، همواره در محیط سازمان بههاي ذاتی خود بر ویژگی بنا ولی در باطن و نمودند تبیعیت می از این امر ظاهرًا
مدیران  حیطه روابط کارکنان و مفاهیم تازه در ازهوش هیجانی یکی  ].3[ هستند بوده و هاي هیجانی درگیر هاي دیگر با مقوله انسان

به هوش  نیاز بر ،در کتاب خود Golman. سنجد دیگران می خود و کنترل هیجانات در است که توانایی افراد را در شناخت و
 مدیران و نه تنهااست  معتقد او .احساسات، توجه دارد قلب و شود تا می آن اغلب به عقل توجه محیطی که در محیط کار، هیجانی در

 Golman ].3[ هوش هیجانی است کند، نیازمند سازمان کار می بلکه هرکس که در هوش هیجانی هستند نیازمند ها رؤساي شرکت
 این طریق بتوانند با محیط کار پی خواهند برد تا از هوش هیجانی در ها به اهمیت رشد ، سازمانکند در آینده نزدیک بینی می پیش

حتی وقتی کاري  ؛توانید مشاهده کنید ثار هوش هیجانی را در هر کاري میآ .وري شغلی به رضایت مشتري دست یابند افزایش بهره
 ].4[انگیزش درونی هستید  انضباط و نیازمند این حالت نیز در زیرا. دهید اي از اتاق محل کارتان انجام می در گوشه را به تنهایی و

وابسته است  يگریها به عوامل د تیدرصد از موفق 80 شود و یها را باعث م تیدرصد از موفق 20تنها طیشرا نیدر بهتر یهوش شناخت
هوش هیجانی از دو . ]2[ دهند می لیرا تشک یجانیاست که هوش ه يها مهارت گرو در ها تیموقع ازي اریو سرنوشت افراد در بس

وش ، هPiagetنظریه  در .این دو واژه آورده شده استاکنون تعریف اجمالی در خصوص  .هیجان تشکیل شده است واژه هوش و
محیط را  در نتیجه تعامل ثمربخش بین فرد و هاي ذهنی و گسترش ساخت که ایجاد و آید نوعی فعالیت زیستی به حساب می

ات به یاد ماندنی لحظ ،فقر غنا و ،هاي تجارت روزانه نشیب اساس فراز و بخش زندگی و هیجان، پدیده جان]. 5[سازد  پذیر می امکان
هاي  ها پدیده هیجان. کنند ش بسیار مهم در زندگی ما بازي مینق ها مهم هستند و آشکار است که هیجان .حیات انسان است

خشمگین  مثالً .تا به شیوه خاصی احساس کنیم شوند باعث می هاي عاطفی ذهن هستند و ایی حالت ها تا اندازه هیجان .اند چندوجهی
 .سازد دن را براي عمل سازگاري آماده میهاي فیزیولوژیکی که ب واکنش. هاي زیستی نیز هستند ها پاسخ هیجان. شویم یا شادمان می
 .اند هایی اجتماعی ها پدیده باالخره اینکه هیجان. هیجانی فرق دارد شود که با حالت بی زدگی طوري فعال می م هیجانبدن ما هنگا

 Golman]. 3[ رساند هیجانی درونی ما را به دیگران میهاي  که تجربه کنند یم بدنی تولید وصورتی  ها طوري حالت متمایز هیجان
تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود  در تعریف هوش هیجانی، آن را مهارتی می داند که دارنده آن می

اي رفتار کند که روحیه خود و  درك کند و از طریق مدیریت روابط، به شیوه مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تأثیر آنها را
براي سازگاري  که فرد را داند ها می مهارت ها و قابلیت ،ها اي از توانایی مجموعه هوش هیجانی را ،Bar-on]. 6[دیگران را باال ببرد 

اي  ي معتقد است که هوش هیجانی سلسلهدر تعریف دیگر Bar-on ].3[ کنند نیل به موفقیت در زندگی تجهیز می با محیط و ثرمؤ
سازد بر فشارهاي  اي که آنان را قادر می گونه هگذارد ب اثر می توانایی افراد ها است که بر مهارت ها و هاي غیرشناختی، قابلیت از توانایی

  :به شرح زیر است بوده و عامل 15مؤلفه و  5داراي  ،Bar-onمدل ]. 3[ محیطی غلبه کنند
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، )Emotional self-awareness( آگاهی عاطفیخود: )Interpersonal components( هاي درون فردي مؤلفه )1
 استقالل، )Self actualization( خودشکوفایی، )Self-regard( عزت نفس، )Self -assertiveness( مندي خودابرازي یاجرأت

)Independence(.  
 مسئله ، حل)Flexibility( پذیري انعطاف، )Realism( گرایی واقع: )Adaptability component( هاي سازگاري مؤلفه) 2

)Problem solving(.  
 شادمانی، )Optimism( بینی خوش: )General mood components( خوي عمومی هاي خلق و مؤلفه) 3

)Happiness(.   
 Social( مسئولیت اجتماعی، )Empathy( همدلی): Between personal components( فردي هاي میان مؤلفه )4

responsibility( ،فردي روابط بین )Interpersonal relationship(.  
، )Stress tolerance(توانایی تحمل استرس : )Stress management components( هاي مدیریت تنیدگی مؤلفه )5

  .)Impulse control( کنترل تکانه
 توانایی فرد بیشتر این مدل به استعداد و. نه نتیجه آن توجه دارد به توان بالقوه انجام کار و عمدتًا Bar-on مدل هوش هیجانی

 ].3[ نه پیامدمحور دانست نوعی الگوي فرایندمحور و عمدتًا آن را توان حقیقت می در گرایش دارد و دستآوردهاي اواز 
Tengen ها یا منابع براي تولید یا ارائه  فاده مؤثر وکارامد از وروديوري، است بهره: کند وري را چنین تعریف می بهره

وري عبارت  به سخن دیگر بهره. شود ها، منابعی هستند که براي خلق خروجی یا ستاده استفاده می ها یا نهاده ورودي. هاست خروجی
توان، استعداد و مهارت نیروي انسانی وغیره، گیري و استفاده بهینه از نیروي کار،  است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره

مورد نظر  يها که سازمان به هدف یزانیم ایسازمان عبارت است از درجه  یبخشاثرمعتقد است  Deft .]7[به منظور ارتقاي رفاه 
کارها به نحو  دنیعنی انجام داکارایی  :چنین تعریف کرده است رادو واژه کارایی و اثربخشی  Drucker .]8[ دیآ یم لیخود نا

  :توان گفت با توجه به توضیحات فوق می. یعنی انجام دادن کارهاي شایسته یا مناسب شایسته یا مناسب و اثربخشی
  کارایی+اثربخشی =وري بهره 

  ]9[ انجام درست کارها +انجام کارهاي درست  =وري بهره
  :آیددست می ي از مجموع اثربخشی با کارآیی بهور ه بهرهارتباط وجود دارد چرا ک ،وريبین کارایی، اثربخشی و بهرهبنابراین 
  وري بهره= اثربخشی + کارآیی 
برعکس، هرچه اثربخشی و کارآیی یا یکی از آنها پایین . م بیشتر خواهد بوده وريآیی باالتر باشد، بهرهکاراثربخشی و هرچه 

البته ممکن است کارآیی سازمان وجود داشته باشد ولی اثربخشی وجود نداشته باشد و برعکس،  .یابد میهم کاهش  وري هرهبباشد، 
  .]9[ ممکن است اثربخشی وجود داشته باشد ولی کارآیی وجود نداشته باشد

ر باهوش اینکه چقد. شویم هاي جدید ارزیابی می وسیله شاخص ما به در حال تغییرند و کردن دائماً قوانین کار Golmanبه قول 
گیرد بلکه چقدر خوب  گاه مورد قضاوت قرار نمی داراي چه تخصصی هستیم، هیچ ایم و را طی کرده هستیم یا چند دوره آموزشی

مفاهیمی  ،ها و عواطف ، هیجانکلماتی مانند احساسات .گیرد قضاوت قرار می مورد توجه و توانیم خودمان و دیگران را اداره کنیم، می
انی یک هوش هیج اکنون این سؤال مطرح است آیا. کار مؤثرند طور روز افزون در موفقیت کسب و ستند که بهلمس ه قابل درك و

  ؟کند ثربخشی عملکرد نقش مهمی ایفاء میپایدار که در ا مفهومی زیربنایی و هوس زودگذر مدیریت است یا
رهبري استثنایی  هاي کاري خوب و باالتر، گروهوري  بهتر، بهره شواهد حاکی است هوش هیجانی عامل ضروري براي عملکرد

همدلی،  ،ی مانند خودآگاهیهای رسد ارتقاء شما در سازمان تا حدودي اهمیت داشتن قابلیت نظر می در حقیقت به. شود محسوب می
 تفاوت مدیران موفق و .ارزشند هاي شناختی یا فنی بی البته بدان معنی نیست که قابلیت .کند بیشتر می انگیزش را نفس و اعتماد به

 شود که جزء ابتکارات مربوط می تشریک مساعی و همدلی، ارتباطات، اعتماد، خودکنترلی، هایی مانند به فقدان مهارت ناموفق معموًال
شناختی مهم نیستند بلکه شواهد حاکی است مدیران  هاي فنی و قابلیت البته تصور نشود هاي هوش هیجانی هستند؛ ینفک قابلیتال
 ولی باالت در مقایسه با مدیران بهره هوشی کنترل احساسا هاي حفظ و معمولی اما با داشتن مهارت) IQ(ا بهره هوشی یا هوشبهر ب

  .]4[ برتري هستند هاي روابط انسانی داراي عملکرد ضعف مهارت
با عنوان بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در ایران  رز تحقیقی که توسط محرابی و رنگ در

تفاوت معناداري  .ایران وجود ندارد ارتباط معناداري بین میزان هوش هیجانی و عملکرد کارکنان در .به دست آمد نتایج زیرانجام شد 
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نامه خود با موضوع بررسی در پایان دذاکري دهوسطی نژا .داردود نجنظر جنسیت و عملکرد کارکنان از بین میزان هوش هیجانی و
بین هوش . اثربخشی مدیران مقطع متوسطه شهر بندرعباس به نتایج زیر دست یافت ی بااسترس شغل رابطه هوش هیجانی و

لی، نفس، همد نی، عزتبی ین ابعاد حل مسئله، استقالل، خودشکوفایی، خوشب. هیجانی و اثربخشی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد
بین استرس . بین اثربخشی مدیران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد. ابرازي هوش هیجانی با اثربخشی رابطه وجود داردخود

 .]10[ مرد تفاوت معناداري وجود ندارد بین هوش هیجانی مدیران زن و .شغلی مدیران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد
 یران مدارس متوسطه شهر تهران توسط نجاتیمد یبخشو اثر یجانین هوش هیرابطه ب یدر خصوص بررس گرید یقیتحق

 يکه از هوش هیجانی باالتر یرانین مطلب بود که مدیانگر ایق بین تحقیجه حاصل از اینت .نفر انجام شد 405 يبر رو انیحاتم
شرکت در سراسر جهان نشان داد  200در تحقیق خود بر روي  Robins .]11[ در کارشان دارند يشتریب یبخشاثر ،برخوردار هستند

هاي عاطفی  هاي فنی و شناختی است و دو سوم آن مربوط به توانایی هاي عملکردي کارکنان مربوط به مهارت که یک سوم تفاوت
گی کارکنان وجود دارد هایی که همدلی، همدردي و یکپارچ در تحقیقات خود نشان داد در محیط Tracy .]12[کارکنان است 

 .]13[گردد  شود و حمایت از کارکنان موجب موفقیت سازمان می خالقیت و نوآوري بیشتر و کشمکش و انتقاد بی جا کمتر دیده می
Golman هوش یک عملکرد برجسته را  گویدمی ،ثر استؤسش که چگونه هوش هیجانی در کار مدر تحقیق خود، در برابر این پر

ن ترکیبات عملکرد عالی عنوا هوش هیجانی به بهره هوشی و که هاي شناختی نیز مهم هستند اما وقتیمهارت .ردآووجود می هب
 ،Golmanبنا به گفته . تر است دو برابر مهم ،دهند که هوش هیجانی براي مشاغل در تمام سطوحشوند، نشان می محاسبه می

بیشتر تحقیقات اخیر  .]14[ گردد در سازمان می کارمندهوش هیجانی موجب ارتقاي  ولی افراد، باعث استخدام شناختیهوش 
Golman این . تري دارند هاي هیجانی نقش مهم باشد به همان میزان توانایی تردهد که هر اندازه سطح مدیریت باالنشان می

اغلب  هاي باالتري قرار دارند،موقعیت در ب سازمانی،سلسله مرات دهند کسانی که دراند که نشان می با تحقیقاتی همسو شده ها یافته
با . ت نیز در هوش هیجانی مؤثر استیتفاوت جنس .]14[ دهند نشان می Golmanمقیاس  داري را در یشتنسطوح باالتري از خو

بت به مردان مشخص شد زنان امتیاز بیشتري نس ،نفر زن صورت گرفت 2300نفر مرد و 5400اي که بر روي هوش هیجانی مطالعه
شان نشان که مردان نسبت به زنان تحمل بیشتري در مقابل فشار روانی از خود ئولیت اجتماعی کسب کردند در حالیاز همدلی و مس

سانند ولی هریک در بعضی زنان و مردان یک ،عبارتی از نظر هوش هیجانی به .نفس باالتري برخوردارند دهند و از اعتماد بهمی
تحقیقی در خصوص رابطه بین عملکرد و حاالت عاطفی مثبت در محیط کار انجام داده  Rogers .]4[ کندعمل میتر  قوي ها زمینه
این تحقیق . کند این محقق معتقد است که توجه به نیازهاي کارمندان در آنان حس تعلق و تعهد نسبت به سازمان ایجاد می. است

 .]15[شود، انگیزه و تعهد قوي کارکنان نسبت به سازمان بیشتر است  می هایی که به فضاي عاطفی توجه نشان داد در سازمان
Gustavo  وBract طور  هاند که هوش هیجانی در زنان بها نشان دادهطی مطالعاتی روي جامعه دانشجویان و مدیران سازمان

هد که از لحاظ دنشان می ،ی استکه مربوط به جنسیت و هوش هیجان Simmonsتحقیقات  .]16[ داري باالتر از مردان استمعنا
در پژوهشی  Neely .]17[ رسد که بین مردان و زنان با یکدیگر تفاوت معناداري وجود داشته باشدنظر می هوش هیجانی کلی به

 هاي هوش هیجانی، به رشد غیر هاي آموزشی در زمینه مؤلفه پس ازبرگزاري کالس. گیري کرد نفر را اندازه 34ابتدا هوش هیجانی 
این افراد پس از گذراندن دوره فوق، توانایی بهتري در برخورد با زندگی و دیگران . هاي مذکور دست یافت قابل تصوري در حوزه

کند که آموزش هوش عاطفی نتایج زیر  با اجراي یک دوره آموزش هوش عاطفی بیان میWannamaker .]18[کسب کرده بودند 
  .را به دنبال داشته است

  لیموفقیت شغ) 1
  روابط درون و برون سازمانی بهتر) 2
  وري به واسطه احساس تعلق سازمانی افزایش بهره) 3
  ]. 19[ایجاد انگیزه جهت فعالیت بهتر و بیشتر ) 4

  .وري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است هاي آن با بهره هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و مؤلفه
  

  ها مواد و روش
کلیه کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  پژوهش راجامعه آماري . مقطعی است-توصیفیاین پژوهش یک مطالعه 

ابزار تحقیق . باشد ، میطور تصادفی انتخاب شده بودند از کارمندان که به نفر 475 نمونه پژوهش شامل. دهند تشکیل می 1389 سال
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 هاي بین فردي، مهارتهاي درون فردي،  مهارت( مؤلفه 5سوال با  90ه شامل ک Bar-onشامل پرسشنامه هوش هیجانی 
روایی  .باشد می1388فرم ارزشیابی کارکنان در سال  و) هاي مدیریت استرس مهارت هاي خلق کلی، مهارت هاي سازگاري، مهارت

مورد  93/0نباخ یی آن با محاسبه آلفاي کروپایا متخصصان این مهارت و محتوایی ابزار گردآوري توسط چند تن از اساتید و صوري و
  .تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه و spssافزار  استنباطی با استفاده از نرم ها با کمک آمار توصیفی و سپس داده .تائید قرار گرفت

  
  ها یافته

  .جدول به شرح زیر خالصه شده است 3هاي این پژوهش در  یافته
و سطح  141/0مقدار ضریب همبستگی  .کارکنان رابطه معنادار یافت نشدوري  بهره هیجانی وبین هوش ، 1با توجه به جدول 

فردي،  هاي درون مهارت( هاي هوش هیجانی مؤلفه بین از .است دهنده عدم ارتباط در دو متغییر فوق نشان 102/0معناداري 
تنها بین مؤلفه مهارت سازگاري با  )خلق کلیهاي  هاي استرس، مهارت هاي سازگاري، مهارت فردي، مهارت هاي بین مهارت

 173/0وري  بهرههاي مهارت سازگاري با  دست آمده بین مؤلفه مقدار ضریب همبستگی به .دار وجود داردرابطه معنا کارکنانوري  بهره
طوري که با افزایش  به داردمعنادار وجود  رابطه مستقیم و وري بهره بین مهارت سازگاري وبنابراین  .است 044/0سطح معناداري با 

  .یابد وري نیز افزایش می کارکنان، بهره سازگاري
  وري بهرهبا ) هاي آن مؤلفه و(ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی  :1جدول 

  فراوانی  رهامتغی
ضریب 

  همبستگی
سطح 

  معناداري
  102/0  141/0  135  وري هوش هیجانی و بهره

  198/0  111/0  135  وري فردي و بهره مؤلفه درون
  229/0  104/0  135  وري فردي و بهره مؤلفه بین

  *0/ 044  173/0  135  وري و بهره مؤلفه سازگاري
  208/0  109/0  135  وري مؤلفه مدیریت استرس و بهره

  328/0  085/0  135  وري مؤلفه خلق کلی و بهره
  

  بر اساس متغیر جنسیت) مستقل t-test( نتایج :2جدول

 معیار انحراف میانگین تعداد جنسیت 
سطح 

 معناداري

 نمره ارزشیابی
 835/2 2/94 71 مرد

831/0 
 592/5 4/94 64 زن

 فردي درون هاي مهارت
 523/11 06/107 73 مرد

004/0* 
 801/10 62/112 66 زن

 فردي بین هاي مهارت
  *006/0 975/7 191/71 73 مرد

 673/6 666/74 66 زن 

 مدیریت استرس
 696/6 232/39 73 مرد

014/0* 
 320/6 484/41 66 زن

 هاي سازگاري مهارت
 346/6 164/63 73 مرد

060/0 
 475/6 227/65 66 زن

 خلق کلی هاي مهارت
 504/6 876/44 73 مرد

069/0 
 850/4 651/46 66 زن

 هوش هیجانی نمره کل
 025/32 534/325 73 مرد

003/0* 
 586/27 151/341 66 زن
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فردي، مدیریت استرس و نمره کلی هوش هیجانی در میان کارکنان  فردي، بین ونهاي دردهد که بین مؤلفه نشان می 2جدول 
اما در . مردان استهاي فوق در زنان بیشتر از اساس نتایج فوق نمره مؤلفه بر. زن و مرد از نظر آماري تفاوت معناداري وجود دارد

  .در میان کارکنان زن و مرد از نظر آماري تفاوت معناداري یافت نشد سازگاري و خلق کلیمره ارزشیابی، نظیر ن هاسایر مؤلفه
تر  با توجه به سطح معناداري که بزرگ. هاي هوش عاطفی است دهنده ضریب همبستگی بین متغییر سن و مؤلفه نشان 3جدول 

فردي، مدیریت استرس، خلق کلی و  فردي، بین درونهاي درصد بین مؤلفه 95ینان توان گفت در سطح اطممی ،باشدمی 05/0 از
درصد  95توان گفت در سطح اطمینان می ،باشدمی 05/0تر از  داري که کوچکبا توجه به سطح معناهمچنین . رابطه وجود ندارد ،سن
  .دارد مؤلفه سازگاري و سن، هوش هیجانی و سن رابطه وجودبین 

  
  هاي هوش هیجانی مؤلفهیب همبستگی بین متغیر سن و ضرا :3جدول 
 سطح معناداري ضریب همبستگی فراوانی متغیرها
 116/0 135/0 137 فردي سن و مؤلفه درون
 072/0 154/0 137 فردي سن و مؤلفه بین

 078/0 151/0 137 سن و مدیریت استرس
 *010/0 218/0 137 سن و مؤلفه سازگاري
 342/0 082/0 137 سن و مؤلفه خلق کلی

 *034/0 181/0 137 هیجانیسن و هوش 
  

  گیري  بحث و نتیجه
هاي هوش  بین مؤلفه از. کارکنان رابطه مثبت و معنادار یافت نشد وري نتایج بدست آمده نشان داد بین هوش عاطفی و بهره

تنها بین  )کلیهاي خلق  هاي استرس، مهارت هاي سازگاري، مهارت فردي، مهارت هاي بین فردي، مهارت  هاي درون مهارت(عاطفی 
معنادار  آنها رابطه مثبت وعاطفی هوش  بین سن کارکنان و .کارکنان رابطه معنادار وجود دارد وري بهرهمهارت سازگاري با  هاي مؤلفه

به عبارتی نتایج نشان می دهد که حتی  .مرد تفاوت معنادار یافت شد زن وعاطفی همچنین بین میانگین نمره هوش  .یافت شد
نظر به اینکه با . اند داراي نمره هوش هیجانی باال هستند در رابطه با بهره وري و رسیدن به اهداف سازمان موفق نبودهافرادي که 

هاي اخیر  توجه به تحقیقات گذشته هوش عاطفی اهمیت خاصی در پیشرفت و موفقیت در زندگی فردي و شغلی دارد و پژوهش
   :داند هوش عاطفی میدرصد از موفقیت افراد را مربوط به  80حدود 

تواند مدیران خوب از مدیران خیلی خوب را تجربه می تر مدیریت، عواملی مانند توانایی، هوش، آموزش و در رده پایین) الف
هاي فوق یعنی توانایی، هوش، آموزش و تجربه داراي اهمیت کمتري هستند و از آنها متمایز سازد اما در رده عالی مدیریت مؤلفه

تواند باعث تفکیک هایی که میدر سطح عالی رهبري سازمانی مؤلفه .براي تشخیص میان مدیران خوب و برتر استفاده کرد تواننمی
 هوش هیجانی است Golmanهاي آموزشی یا بهره هوشی نیست بلکه به گفته  رهبران خوب از رهبران عالی شود گذراندن دوره

]4[.   
هاي که اختالف در مهارت ها، جاییسطوح عالی سازمان هاي هوش هیجانی درکه شایستگی دهدتحقیقات نشان می) ب

هاي شایستگی ،سخن، هرچه مقام این مجریان برجسته باالتر بود به دیگر. کند می تکنیکی اهمیت ناچیزي دارد، نقش مهمی ایفا
   .]20[ شدثیرگذاري آنها مطرح میأعنوان عامل ت هیجانی بیشتري به

-تاب کار با هوش هیجانی بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار یعنی محیطی که اغلب بر عقل توجه میدر ک Golman) ج
ها نیازمند هوش هیجانی هستند بلکه هر کسی که در محیط ساي شرکتؤشود تا قلب تمرکز نموده و معتقد است نه تنها مدیران و ر

رویم، اهمیت هوش هیجانی در مقایسه  ازمان به سمت سطوح باالتر میهرچه در س. کند، نیازمند هوش هیجانی است سازمان کار می
هاي سازمانی کاربرد دارد و همکاران معتقدند هوش هیجانی در تمامی رده Golmanاین زمینه  در. یابدبا هوش عقلی افزایش می

  .]3[ تر استهاي مدیریتی ارشد، اهمیت آن حیاتیرده اما در
کند نان سازمان، ترکیبی از هوش شناختی و هوش هیجانی است و به رهبران سازمان کمک میراهبردهاي عملکردي کارک) د

هاي ویژه، پایه و اساس اثربخشی رهبري و تلفیق و هدایت این قابلیت. دست آورند هبهترین عملکرد را از طریق بهترین کارکنان ب
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ن در مسیر نوآوري، خالقیت و قوي براي کارکنان سازما ايکننده هوش هیجانی تسهیل. رسیدن به حداکثر توان سازمانی است
  . ]4[ وري است بهره

این دو متغییر در کارکنان  لذا در این پژوهش پس از بررسی میزان هوش عاطفی ومیزان بهره وري، به نظر می رسد میزان رابطه
ها حالت منفعل دارند و اجراي اکثر سازمانکارکنان در ادارات و از انجایی که . علوم پزشکی شیراز بسیار پایین و ضعیف است

واز طرف دیگر افرادي که وظیفه ارزشیابی  ،گیري شخصی مقدم استدستورات مافوق و قوانین سازمان بر هوش هیجانی و تصمیم
این نتیجه دور  شود کار وفعالیت پرسنل را برعهده دارند اطالعات کامل واصولی ندارند و ارزشیابی بیشتر به روش غیر علمی انجام می

لذا با توجه به اهمیت تاثیر و نقش هوش عاطفی بر پیشرفت و موفقیت شغلی و در نهایت احساس آرامش در زندگی . از انتظار نبود
  : شود فردي و اجتماعی افراد توصیه می

و پیشرفت پرسنل با توجه  نظام ارزشیابی کارکنان از حالت متمرکز خارج شود و به سوي عدم تمرکز پیش رود تا زمینه براي رشد
هاي جدید و علمی ارزیابی پرسنل را فرا گرفته و با توجه به ها و شیوهروش ،بهتر است مدیران. به هوش هیجانی آنها فراهم آید

  .سري اصول کاربردي، این امر خطیر انجام شود یک
اکثریت پرسنل،  ،گیري شخصی مقدم استمبا توجه به اینکه در ادارات ما اجراي دستورات مافوق بر هوش هیجانی و تصمی

الزم است  بنابراین. باشدخوشایند نظام اداري نمی ،اند که این حالتصورت یک ابزار در آمده حالت منفعل در سازمان داشته و به
  . تفویض اختیار و مشارکت کارکنان افزایش یابد

به خود جلب کنند  هاي متفاوت رانتخاب به افراد، شخصیترهبران سازمانی نیاز به ایجاد فرایندي دارند که با دادن حق ا
  .]20[ و همه فرصت عمل داشته باشند ها وارد شوندبهترین که طوري به

بدین  .نظران قرار گرفته است مورد توجه اکثر دانشمندان و صاحب ،ثیر آن بر موفقیت شغلی و شخصیأامروزه هوش هیجانی و ت
هاي آموزش ضمن خدمت جهت پرسنل ادارات در نظر گرفته شود تا بر میزان ترقی و پیشرفت سري کالس بهتر است یکمنظور 
ها رفته و با وجود احتمال ها به جاي کنار کشیدن، خود به استقبال چالشدر رویارویی با مشکالت و استرسو. ثیر مثبت بگذاردأافراد ت

  .ندخطر از مقابله دست نکش
شود تا از هوش شناختی باالیی هاي اجرایی به افراد وارد میان گزینش براي ورود به مقاماز آنجایی که فشار زیادي در زم

 اي سنجش میزانبر )آزمونی جهت بررسی میزان هوش هیجانی( منديگونه فشار گزینشی نظام هیچ، اما برخوردار باشند
اوتی برخوردارند که وقتی زکاغلب همه رهبران از چنان هوش و  ،و یا اندك است شود انجام نمیهاي هوش هیجانی آنان  شایستگی

  .]20[ کننده است ها بسیار بیشتر از هوش شناختی، تعیینشود، برتري در این قابلیتمی صحبت از اجراي رهبري درخشان
در قبال کار خود دارد  ادزی ها و ادارات کشور ما تفاوت چندانی بین پرسنل موفق و کارمندي که احساس مسئولیتدر اکثر سازمان

میزان حقوق دریافتی و پاداش آخر سال همه کارکنان تقریباً  طور مثال به .وجود ندارد ،تفاوت استبا فردي که نسبت به کار خود بی
بهتر آن است که مدیران سعی کنند با تشویقات مادي و معنوي، از زحمات پرسنل کارآمد و اثربخش سازمان . یکسان بوده است

  .ردانی کنندقد
پذیرد و ها را می مشیهاي هر فرد در سازمان به صراحت تعیین شود، فرد از صمیم قلب، اهداف و خطاگر وظایف و مسئولیت

  .تواند بر استرس حاصل از کار و زندگی، مدیریت صحیح داشته باشدمی
هاي که در سازمان به سبب جنسیت تفاوت ها وبهتر است تبعیض ،ثر نیستؤبا توجه به این مطلب که جنسیت در اثربخشی م

همین امر  .کنند و سعی در برقراي ارتباط مثبت، در آنها بیشتر استتر عمل میدر بعد همدلی قوي زنان. برداشته شود ،وجود دارد
تر از آنها ي حساسهاتوان در پستمی ،پذیرتر هستندمسئولیت زنان همچنین. تواند ایجاد محیطی مناسب براي کار را فراهم آوردمی

  .استفاده شود
گیري کند و احتمال موفقیت را تر تصمیمتواند بر پایه تجارب گذشته خود بهتر و وسیعفرد می ،یابدهر چه سن افزایش می

و به مندي مطلوب، احتمال موفقیت را در درازمدت افزایش داده  تواند با کسب رضایتصورت بالقوه می دهد چرا که فرد بهافزایش می
قابل  اي رود که این نکتههوش هیجانی باال می ،یابدهرچه سن افزایش می .جاي راکد و ایستا بودن با موانع و مشکالت مقابله کند

سابقه نگریست و واژه بازنشستگی که  جهت آموزش کارکنان کم عنوان یک استاد ها است که به افراد با سابقه بهتوجه در سازمان
حذف شده تا بتوان به سمت تعالی و کرامت انسانی و در نهایت تعالی و بهبود  ،ادگی و عدم توانایی همراه استگاهی با از کارافت

  .مداوم سازمان گام برداشت
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دارند و توفیق  اعالم می نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی خود را از کلیه مدیران و کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 .قدر را از درگاه الهی خواستارند همگی اساتید گرانروزافزون 
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