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 کارخانه سیمان ایالمدر  EFQMبر اساس مدل  بررسی رابطة هوش هیجانی و تعالی سازمانی

 گلشنی محسن,  شریفی محمدجواد,  خلیلوند کلثوم

کارخانه سیمان ایالم در  EFQMبر اساس مدل  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة هوش هیجانی و تعالی سازمانی: چکیده

سیبریاشرینگ برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامة تعالی سازمانی پس از اطمینان از روایی و  پرسشنامة بدین منظور. باشدمی

برای تجزیه و تحلیل . آوری شدتوزیع و جمع 9312در سال کارخانه سیمان ایالم نفر از کارکنان  452گیری بین پایایی ابزار اندازه

رابطة مثبت و  نتایج تحقیق حاضر نشان دهندة. زمان استفاده شدها از روش همبستگی پیرسون و همچنین از رگرسیون همداده

ولی بین هوش هیجانی و مولفه فرایندها رابطه معناداری وجود  تعالی سازمانی بودمؤلفه های اکثر هوش هیجانی و معنادار بین 

توانند می( P=000/0) ی داری، همچنین نتایج آزمون رگرسیون همزمان نشان داد که مؤلفه های هوش هیجانی با سطح معننداشت

به ( 393/0)همدلیو ( 255/0)خود آگاهی ، (509/0)خود انگیزی مؤلفه های . سازمانی را تبیین کننددرصد از واریانس تعالی  55

در شود با توجه به نتایج تحقیق حاضر به مدیران پیشنهاد می .بینی کنندة تعالی سازمانی می باشندترتیب مهم ترین عوامل پیش

 .ای داشته باشنداستخدام و ارتقای منابع انسانی به مسئله هوش هیجانی توجه ویژه

 EFQMهوش هیجانی، تعالی سازمانی، مدل : کلمات کلیدی
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 :مقدمه

نیروی انسانی نسبت به سایر منابع سازمانی،  "اقصاد دانش محور"با توجه به تغییر و تحول عصر حاضر و با ورود سازمان ها به 

در واقع سرمایه سازمانی، حیاتی ترین عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثر (. 9)اهمیت خاصی برخوردار شده است از 

های نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش. بخشی و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت

ها یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است، بلکه مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمان سازمان، نه تنها عاملی برای برتری

در این راستا، امروزه بسیاری از محققان به دنبال درک عمیق عوامل متفاوت اثرگذار بر تعهد کارکنان متخصص (. 9)شود تلقی می

دهد که در مرور ادبیات موضوعی در این زمینه نشان می. استمندی از حداکثر توانایی آنهنسبت به سازمان و همچنین بهره

های شناختی عملکرد کارکنان تأکید شده و تأثیر ابعاد هیجانی در تحقیقات رفتار سازمانی به تحقیقات گوناگون، بیشتر بر جنبه

تواند اختالف نتایج انی میمطرح کرد که توجه به متغیرهای هیج( 4004)طور وسیعی نادیده گرفته شده است، از اینرو جردن 

 (.3)مطالعات اولیه در موضوعات رفتاری را تشریح کند 

به نظر . مطرح شد 9140هوش هیجانی ریشه در مفهوم هوش اجتماعی دارد که برای اولین بار توسط ثوراندیک در سال 

، محققان به مفهوم 9130در اوایل سال  (.2)ثوراندیک هوش اجتماعی بیانگر توانایی درک و مدیریت افراد در روابط انسانی است

و کار استینر ( 9133)مشهورترین آنها، هوش درون فردی و برون فردی گارنر . سازی نظام مند ایده هوش هیجانی دست زدند

آن را هوش  9110-9131های یر در سالسواد عاطفی بود که سنگ بنای مفهومی شد که سالوی و می "در زمینة ( 9132)

یر هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که بیانگر توانایی کنترل احساسات و به تعبیر سالوی و می. میدندهیجانی نا

 (.5و  5)هیجانات خود و دیگران، تمایز میان آنها و استفاده از این اطالعات برای هدایت فکر و عمل است 

خود به طور آنی و عمیق و استفاده از آن برای  شناخت احساسات و هیجانات: خودآگاهی( 9هوش هیجانی از پنج مهارت 

توانایی مهار و مدیریت هیجانات و حفظ آرامش برای کمک به : مهارت خود نظم دهی( 4. های مناسبگیریراهنمایی در تصمیم

ق خود برای ترین عالیاستفاده از عمیق: خود انگیختگی( 3. های شناختی به نحو مناسبتصمیم گیری و بهره گیری از توانمندی

حرکت دادن و هدایت به سمت اهداف تا کمک کند پیش قدم شده و در جهت تکامل و پیشرفت تالش کنیم، نه اینکه منتظر مانده 

کنند، توانایی در نظر گرفتن درک آنچه افراد احساس می: همدلی( 2. تا یک واقعه یا شخص باعث ایجاد انگیزه و حرکت در ما گردد

به ویژه در محیط کاری و )های گوناگون به منظور ارتقای کار گروهی و توسعه حسن تفاهم و هماهنگی با انسانهای دیگران دیدگاه

های فهم دقیق موقعیتها و شبکه. در روابط با دیگران، به خوبی کنار آمدن با عواطف خود و دیگران: ارتباطات اجتماعی( 5. سازمان

ها برای متقاعد از وجود کردن، حل تضادها و تعارض ها و استفاده از این مهارتمهارت خوب گوش کردن، و خوب ابر. اجتماعی

 (.7)سازی، رهبری و مدیریت 

اند، چرا که های راهبردی رهبری، بر اهمیت هوش هیجانی و اجتماعی برای مدیران و رهبران تأکید کردهبرخی از نظریه

اما همان طور که پیش تر . های مهم رهبران شایسته استاز ویژگیپذیری های رفتاری و شناختی و همچنین انعطافپیچیدگی

-اشاره شد، در ادبیات موضوع، شواهد تجربی کمی در رابطه با ابعاد هیجانی، از جمله تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر دیگر ویژگی

د، نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین اشاره کر( 4099)توان به تحقیق نیالشی و همکاران های سازمان دارد که از میان آنها می

نشان داد که بین ( 4007)کومار سینگ (. 3)هوش هیجانی اعضای سازمان و اثربخشی سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد 

ر نقش هوش هیجانی را ب( 4099)ساهدات و همکاران (. 1)و معناداری وجود دارد  هوش هیجانی و رهبری سازمانی رابطة مثبت

های خوآگاهی، خود نظم دهی و آگاهی اجتماعی سود بخشی سازمانی مورد بررسی قرار دادند، نتایج این تحقیق که خرده مقیاس

در تحقیقی رابطة هوش هیجانی و ( 4090)صدام حسین رحیم (. 90)رابطة معنادار و مستقیمی با سود بخشی سازمان دارد 
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نتایج تحقیق وی نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد سازمانی رابطة مثبت و  .عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داد

 (. 99)معناداری وجود دارد و همچنین اینکه سطح تحصیالت نیز با هوش هیجانی در ارتباط است 

نتایج تحقیق آنها . در تحقیقی رابطة بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند( 9337)رضائیان و کشته کار 

های هوش هیجانی، خرده مقیاس ارتباطات اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد نشان داد که از میان خرده مقیاس

در تحقیقی رابطة هوش هیجانی و جو سازمانی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج این ( 9335)همچنین زکلیکی و مومنی ( 94)

با توجه به این که هوش هیجانی (. 93)ه خودآگاهی و آگاهی اجتماعی مدیران تأثیر بسزایی در جو سازمان دارد تحقیق نشان داد ک

توان های آن در روابط بین فردی و کار گروهی موثر است، میهای سازمان رابطه دارد و با توجه به خرده مقیاسبا دیگر ویژگی

تعالی سازمانی؛ یعنی تعهد سازمان به رشد و توسعه . سازمانی شود خالقیتد باعث توانانتظار داشت که هوش هیجانی کارکنان می

به (. 92)پایدار و دائمی جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری سازمان در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده 

فیت، عملکرد برتر و میزان رشد آگاهی نسبت به عبارت دیگر، تعالی سازمانی، به منظور شناسایی میزان دستیابی سازمانها به کی

مبنای  EFQMهای تعالی سازمانی، مدل از میان مدل. اهمیت کیفیت و تعالی عملکرد، تحت یک قالب رقابتی به وجود آمده است

مشی و خط : این مدل بر اساس نه حوزه پایه گذاری شده است که شامل. باشدمورد استفاده در جایزه ملی کیفیت ایران می

باشد ها و منابع، فرایندها، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج عملکردهای کلیدی میاستراتژی، کارکنان، مشارکت

آنها، پنج معیار  از میان. ذارندگاین نه معیار با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و شکل یک چرخه پیشبرنده بر هم تأثیر می(. 95)

هرچند که . عملکرد و دستاورد فعالیت سازمان هستند "نتیجه"شوند و چهار معیار دیگر،یک سازمان محسوب می "ساز توانمند"

از آنجایی که مدل (. 95)کنند، اما نتایج، نیز ارتقا بخش و رشد دهندة توانمندسازها خواهند بود توانمندسازها، نتایج را ایجاد می

ت سازمان و رضایت مشتریان بنا نهاده شده است و همانطور که قبالً بیان شد هوش هیجانی بر پایه پیشرف EFQMتعالی سازمانی 

 EFQMرسد بین هوش هیجانی و تعالی سازمانی بر اساس مدل به نظر می. نیز یکی از عوامل موثر در پیشرفت سازمان است

در در  EFQMی و تعالی سازمانی بر اساس مدل از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة هوش هیجان. ارتباط وجود داشته باشد

    .باشدهای ورزشی استان خراسان شمالی میادرات تربیت بدنی و هیئت

 روش شناسی پژوهش

 برای جامعه حجم به توجه با. بودند 9312در سال کارخانه سیمان ایالم  کارکنان نظر این تحقیق شامل کلیه مدیران، جامعه مورد

 حجم، نفر 740 تعداد با جامعه برای مورگان جدول به توجه با اساس این بر که شد استفاده مورگان جدول از تحقیق نمونه تعیین

 .که روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی ساده بود .بود نفر  452 با برابر نمونه

متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب برای سنجش هوش ابزار اصلی گرد آوری اطالعات پرسشنامه است که بر این اساس برای 

این پرسشنامه شامل . ترجمه و هنجاریابی شده بود استفاده شد( 9330)هیجانی از پرسشنامة سیبریاشرینگ که توسط منصوری 

خود ( 3اهی خود آگ( 4خود انگیزی ( 9ها عبارتند از این خرده مقیاس. کندخرده مقیاس را اندازه گیری می 5سوال دارد و  33

های اجتماعی و پرسشنامة تعالی سازمانی که توسط امانی شلمزاری طراحی و تدوین شده مهارت( 5هوشیاری اجتماعی ( 2کنترلی 

 5تا  9باشد که سوأالت سوأل می 50این پرسشنامه شامل . و روایی صوری و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است

مربوط به خرده مقیاس کارکنان،  92تا  90مربوط به خرده مقیاس خط مشی و استراتژی،  1تا  5رهبری، مربوط به خرده مقیاس 

مربوط به خرده مقیاس  35تا  47مربوط به خرده مقیاس فرایندها،  45تا  40مربوط به خرده مقیاس شراکت ها و منابع،  91تا  95

مربوط به  50تا  22مربوط به خرده مقیاس نتایج جامعه،  23تا  29رکنان، مربوط به خرده مقیاس نتایج کا 20تا  35نتایج مشتری، 

 2ها و فاکتور اول مربوط به توانمندسازی 5فاکتور تشکیل شده که  1این پرسشنامه از . باشدخرده مقیاس نتایج کلیدی عملکرد می
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ه این صورت که وزن خیلی کم برابر صفر، گزینه کم هر یک از گزینه ها دارای وزن بوده، ب. باشدفاکتور بعدی مربوط به نتایج می

پایایی سوأالت نیز بر . شوددر نظر گرفته می 900و گزینه خیلی زیاد برابر  75، گزینه زیاد برابر 50، گزینه متوسط برابر 45/0برابر 

، خرده مقیاس کارکنان 375/0، خرده مقیاس استراتژی 193/0اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  برای خرده مقیاس رهبری 

، خرده مقیاس نتایج 375/0ها ، خرده مقیاس توانمندسازی352/0، خرده مقیاس فرایندها 337/0، خرده مقیاس شرکا 315/0

، 341/0، خرده مقیاس نتایج کلیدی عملکرد 194/0، خرده مقیاس نتایج جامعه 195/0، خرده مقیاس کارکنان 333/0مشتری 

 (.9333امانی شلمزاری، )باشد می 33/0ازمانی ، و تعالی س335/0نتایج 

تمام عملیلت آماری با استفاده . ها از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شدبرای تجزیه وتحلیل داده

   .انجام شد 05/0و در سطح معناداری  40مدل  spssاز نرم افزار 

 هایافته

 . سازمانی و مؤلفه های هر یک نشان می دهد تعالینتایج ضریب همبستگی پیرسون را برای هوش هیجانی و  9جدول شماره 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و تعالی سازمانی و مؤلفه های آنها. 9جدول 

خط مشی  رهبری نام متغیر

 و راهبرد

مشارکت  کارکنان

 ها و منابع

تایج ن فرآیندها

 مشتری

نتایج 

 کارکنان

نتایج 

 جامعه

نتایج 

کلیدی 

 عملکرد

نتیجه  

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

نتیجه 

آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

هوش 

 هیجانی

257/0 249/0 297/0 399/0 015/0 315/0 559/0 411/0 259/0 

سطح معنی 

 داری

00000 00002 00005 00005 00053 000/0 000/0 002/0 000/0 

تأیید  نتیجه آزمون

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 

تأیید عدم 

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 

تأیید 

 رابطه 
  *05/0>P 

رابطة  به جز فرایندها تعالی سازمانیتمامی مؤلفه های مشاهده می شود بین هوش هیجانی و  9همانطور که در جدول شماره 

 .مثبت و معنی داری وجود دارد

از آزمون تحلیل رگرسیون به  تعالی سازمانیهمچنین به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هوش هیجانی و مؤلفه های آن بر 

 . ارائه شده است 4روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 رگرسیون چندگانه برای پیش بینی تعالی سازمانی از روی مؤلفه های هوش هیجانی -3جدول 
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R Rضریب همبستگی  مدل

2 
R

خطای استاندارد پیش بینی  تعدیل شده 2

 شده

9 71/0 75/0 55/0 74/0 

نشاندهنده این است که بین مولفه های هوش هیجانی و تعالی  R =7179/0مشاهده می کنید میزان  4همانطور که در جدول 

R=  55/0سازمانی همبستگی نسبتا قوی وجود دارد و ضریب تعیین 
درصد از  55آمده است  نشان می دهد که تا حدود بدست  2

 .روی متغیرهای مستقل می توان تعالی سازمانی را پیش بینی کرد

 

 شاخص های آماری رگرسیون رابطة مؤلفه های هوش هیجانی با هوش سازمانی. 3جدول 

پیش  متغیرهای

 بین
B Std. Error β t p 

 * 000/0 42/5 255/0 055/0 275/0 خود آگاهی

 * 000/0 49/4 509/0 053/0 495/0 خود انگیزی

 992/0 935/0 909/0 001/0 002/0 خود کنترلی

 *000/0 419/2 393/0 053/0 095/0 همدلی

مهارت های 

 اجتماعی
442/0 057/0 055/0 321/0 595/0 

 

خود مؤلفه های ، از بین مؤلفه های هوش هیجانی، با توجه به سطح معنی داری 3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره 

، این سه خرده مقیاس قابلیت پیش بینی هوش سازمانی را در (P=000/0) همدلیو  (P=000/0)، خود انگیزی (P=000/0)آگاهی 

دهد که مهم ترین عوامل پیش بینی کنندة هوش نیز نشان می (β)ضریب معیاری . دارند کارخانه سیمان ایالمبین کارکنان 

 .می باشند( 393/0) همدلیو ( 275/0) خودآگاهی، (509/0) انگیزیبه ترتیب خود  کارخانه سیمان ایالم سازمانی در کارکنان 

 گیریبحث و نتیجه

بدین منظور پرسشنامه . انجام شدکارخانه سیمان ایالم تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطة هوش هیجانی و تعالی سازمانی در 

نفر از کارکنان جامعة مذکور پخش  .....سیبریاشرینگ برای ارزیابی هوش هیجانی و پرسشنامة تعالی سازمانی امانی و شلمزاری بین 

بدین معنی که هوش . های هوش هیجانی و تعالی سازمان بودان دهنده همبستگی باالی مولفهنتایج آزمون همبستگی نش. شد

تواند به این دلیل باشد که افراد با این امر می. هیجانی باالتر کارکنان یک سازمان با تعالی آن سازمان ارتباط مستقیم و مثبت دارد

حل ین افراد این است به جای این که دنبال مقصر بگردند بروی راههای اهوش هیجانی باالتر خوشبین هستند و یکی از ویژگی

از آنجا که هر سازمان، مشکالت خاص خود را دارد و ممکن است به احساس سرخوردگی و ناکامی منجر شود، . کنندتمرکز می

نه افراد، هنگامی که در حالت این گو. دانند سازمان مسئول تمام احساسات ناخوشایند آنها نیستافراد با هوش هیجانی باال می

کوپر و ساواف، )هیجانی مثبت قرار دارند، قادرند حاالت هیجانی منفی را که پیامد مخربی دارند را تحت کنترل خود در آورند 

از دانند که چگونه از احساسات ناکارآمد جلوگیری کنند و چطور در جهت کاهش آن گام بردارند، این گونه افراد، آنها می(. 9117
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شوند شوند، بلکه با توجه به میزان وابستگی احساسی خود به سازمان، بر انگیخته میطریق تبادالت منطقی برانگیخته نمی

 (.  9115آشفورت و هومفری، )

پیش بینی و همدلی  خودآگاهیخودانگیزی ، های همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد خرده مقیاس

با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر ارتباط هوش هیجانی و تعالی سازمانی نقش مطالعه و . ی سازمانی هستندکنندة قوی تعال

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که هوش هیجانی باالتر منجر به . یابدآموزش مدیران در این خصوص بیش از پیش اهمیت می

توان این گونه دهد بنابرای میگروهی منسجم اساس هر سازمانی را تشکیل می شود، ازآنجایی که کارکار گروهی منسجم تر می

نتیجه گرفت که سازمانی که کارکنانش هوش هیجانی باالتری داشته باشند تعهد بیشتری به اهداف سازمان دارند و در نتیجه تعالی 

 .یابددر آن سازمان افزایش می

شود در استخدام و ارتقای منابع انسانی به مسئله هوش هیجانی توجه نهاد میبا توجه به نتایج تحقیق حاضر به مدیران پیش

دهند و ای داشته باشند چرا که اگر افرادی که هوش هیجانی باالتری داشته باشند به سرعت خود را با شرایط جدید وفق میویژه

کنند و از فراد جدید را با شرایط جدید آشنا میهمچنین از طرف دیگر کارکنانی که هوش هیجانی باالتری داشته باشند سریع تر ا

 .شودجویی میاینرو در منابع و وقت سازمان صرفه
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