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 توحید اسکندرزاده
ایران ، ایلخچی ، اسالمی آزاد دانشگاه ، ایلخچی واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه  

 

 

 چکیده

هوش هیجانی به  ست که تاثیر به سزایی در نحوه عملکرد و رفتار کارکنان میگذارد .هوش هیجانی عامل مهمی ا

دهد تحت شرایط سخت بهتر فکر کنند و زمانی که باید سکوت ویا تشریک مساعی یا آوای افراد اجازه می

یب راه را سازمانی داشته باشند را بهتر تشخیص می دهند و به سادگی ذهن خود را آماده ساخته و با این ترت

در دنیای پیچیده و متغیر امروزی که رقابت بسیار زیادی بین جوامع  .کنندهای خالق باز میبرای ارائه ایده

ها، با صرفه ترین منابع و مجرب ترین نیروهای انسانی وجود آوریمختلف در راستای دستیابی به جدیدترین فن

های نو به مثابه با ارزش ترین کارآفرین و صاحبان اندیشهدارد، منابع انسانی و باالخص افراد خالق، نوآور، 

های سازمانی هستند. از آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی هایی روزافزون مواجه است، آشنایی سرمایه

ماندن در بازار رقابت و های مناسب برای بیشتر مدیران و کارکنان سازمانها با این پیچیدگی ها و شناختن راه

 می مدیر توسط سازمان در کارکنان شناخت طرفی از و ضروری است. ویق کارکنان به ارائه نظرات سازنده و نوتش

 رقبای میان در تمام رحمی بی با همواره محیط که داشت توجه باید سازد تر آسان را هدف این به دستیابی تواند

 هایخواسته به نتوانند سازمانها هک مواردی و زند می گزینش به دست خاص، کاری زمینه یک در موجود

 خروج حکم نکنند جلب سازمانی مشکالت مورد در انتقادات ارائه در را آنان اعتماد و بدهند بهتری پاسخ کارکنان

 کنند. می امضا رقابت چرخه از را

 

 : هوش هیجانی ، سکوت سازمانی ، تشریک مساعی ، آوای سازمانی واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

تفکر غالب این بود که افراد را به باهوش و کم هوش و متوسط تقسیم می کردند اما مشخص شد خیلی از افراد  0291ز تا قبل ا

باهوشند اما توانایی کنترل روابط خود را ندارند. این موضوع دانشمندانی همچون گاردنر را به کشف نوع دیگری از از هوش بنام 

 مختلف آموزش، زمینه های در وسیعی طور به هیجانی، هوش مفهوم . امروزه(Golman,2008) هوش هیجانی رهنمون ساخت

 شود و هدفمی گرفته کار به پرستاری و سازمانی و صنعتی مشاوره، روانشناسی بهداشت، هنر، روانشناسی، مدیریت، پژوهش،

 مثبت ویژگی یک تنها سالووی یروما نظر از هیجانی هوش باشد.می کیفیت خدمات ارتقای و افزایش نیز آن بکارگیری از اصلی

مسائل  به بیشتر توجهی اجتماعی هوش به نسبت و است متمایز هیجانی و استداللی هایاز توانایی ایمجموعه بلکه نیست

 بیشتر رضایت داشتن در هیجانی باال هوش دارای افراد .دارد افراد اجتماعی و شخصی مشکالت نشاندن فرو و هیجانی اساسی

 افرادی معموالً و متفاوتند دیگران به نسبت احساسات اطرافیان در شدن شریک و خانوادگی محیط از مندی بهره زندگی، از

 (.Salaski,2002بین هستند ) خوش و انگیزه با موفق، خونگرم، منظم،

 در یشرفتپ و بودن بهتر برای و است اساسی و ثمربخش،ضروری دیگر، شغلی مراکز و مولد کارگاه یک برای هوش هیجانی

 ها تخصص و ها مهارت که است داده نشان ها دیگر پژوهش عبارت به . است ضروری و حیاتی رهبری نقش یا پذیرش و شغل

 پیشرفت و موفقیت به منجر که است هیجانی باالی هوش سطوح بیشتر بلکه سازد نمی آشکار را درخشانی تنهایی عملکرد به

 سیستم هر بقای شرط امروزه .بود خواهد بیشتری برخوردار اهمیت از هیجانی وشه باشد، تر پیچیده شغل هر چه . شود می

 ما آوردن کارمندان پدید ای بر تالش و سازمان در موجود انسانی نیروهای نمودن به کافی و عمیق توجه ، سازمانی

 و کفایت هستند. فقدان ما های دارایی » رسالت به توجه با باشد می نظر عنوان مد تحت ارزشی ی زمینه« ارزشمندترین

 هیجانی که هوش است آن قضیه این مثبت بعد اما دارد باز شان بالقوه به پتانسیل دستیابی از را افراد تواند می هیجانی قابلیت

 .نیست ثابت ژنتیکی لحاظ از و است یادگیری قابل

 جدی از شغلی مراکز و کارگاه و صنعت است گرفته پژوهش قرار و بررسی مورد متنوعی های حیطه در هیجانی هوش امروزه

 .(0831حقیقت جو و همکاران،هستند) هیجانی هوش حیطة در بررسی مورد های ترین زمینه

نظام ها و  یمجر یک منبع استراتژیک و طراح و هامروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزل

 هاز انسان به مثاب ،گذشته یافته است تا جایی که درتفکر سازمانی پیشرفتهجایگاهی به مراتب واالتر از  ،فراگردهای سازمانی

امروزه سازمان ها برای بقا، انتظام و بالندگی خود می کوشند از  مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود. بدین لحاظ،

بخشی، انعطاف پذیری،  مر، کارآمدی، سودجهانی به رشد سریع، بهبود مست در گسترةو سالم طریق منابع انسانی فرهیخته 

آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصة فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیت ها، انطباق پذیری، آمادگی برای

 .بتوانند در مواجهه با بهترین ها به صورت رقابتی و اثربخش عمل کنندسازمانها غیرممکن است که 

ای سیستم هایی را برای کارمندان معرفی می کننند که پیشنهادات، انتقادات خود را مخصوصا در  سازمانها بطور فزاینده

محل های کاری که اتحادیه های کارگری ندارند با آنها اعالم کنند که بطور متفاوتی بنام های ایده ها، شکایات، یا سیستمهای 

(. بیان ایده های Aram and salipante , 1981هم متفاوتند)تناوبی حل مباحثات شناخته می شود که در برخی از جهات با 

درحالی که برنامه های مدیریت مشارکتی می تواند بسته به  .کارمندان یکی از مهمترین ویژگی های مشارکت کارمندان است 

که کارمندان سازمان میزان گرایش به مشارکت در مقیاس عمومی متفاوت باشد. تئوری اساسی بدین صورت تعریف شده است 

به طور کلی سازمان هایی  دارای توانایی و مهارت و اطالعات و عالقه کافی برای شرکت در تصمیم گیری های سازمان هستند.

که دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، کارکنان آنها نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می کنند. 

پیوند و وابستگی روانی به سازمان است که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به منظور از تعهد سازمانی، 
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ارزشهای سازمانی جای دارد. هنگامی که آنان نتیجه کار خود را عادالنه ببینند، تمایل بیشتری دارند در مبادالت اجتماعی که 

از قبل اطرافیان را شناخته و نظرات و عقاید خود را ابراز و در  و بیشترفراتر از انتظارات عادی از نقش آنهاست، شرکت کنند.

 (. 0820،شاهزاده احمدی جهت رفع مشکالت سازمانی برامده و منافع سازمانی را بر منافع شخصی اولویت دهند.)

 

 ضرورت و اهمیت

 اهمیت اساس، این بر. دارند سازمانها بر چشمگیری تأثیرات که میشوند بسیاری دگرگونیهای موجب سریع، محیطی تغییرات

 به جایگاهی سازمانی، فراگردهای و نظامها مجری و طراح و استراتژیک منبع یک منزله به او فرد منحصربه نقش و انسانی عامل

 سازمان برای دارایی و منبع مهمترین مثابه به انسان از پیشرفته، سازمانی درتفکر جاییکه تا است یافته گذشته از واالتر مراتب

 .(0831مقیمی،(میشود یاد

 این نماید در صحنه در و متعهد کار نیروی پرورش و منابع انسانی نقش اهمیت به معطوف را ها سازمان توانند می عوامل

 سالمت موجبات پویا، محیطی ایجاد با تواند می است که انسانی نیروی پرورش مؤثر های راه از یکی هوش هیجانی میان،

را  هیجانات و احساسات کنترل با اجتماعی مطلوب ارتباط همچنین و شادی و لذت با همراه یادگیری و دآور را فراهم روانی

 برخوردارند، می باالیی هیجانی هوش از که افرادی گفت توان طورکلی می به گوناگون های پژوهش براساس نماید. تسهیل

 های افراد شخصیت این نمایند. یقینا تبدیل فرصت به را تو محدودی نمایند استفاده خود وجودی های ظرفیت تمام از توانند

 خواهد تأثیر ها نشاط آن و شادکامی بر که بود خواهند هایی موفقیت شغلی صاحب های موقعیت و زندگی در و بوده مثبتی

 1386). ، پورزارعی( داشت

 رضایت که مساله این روی بر مدیران از عضیدارند ب خود کارکنان مداوم کنترل در سعی گوناگون مسائل با ارتباط در مدیران

 کارکنان، که است این تصورشان شاید می کنند. پافشاری داد، افزایش کار انجام ترغیب به و پاداش طریق از میتوان را کارکنان

می  سر به یادیز فشار مالی تحت کارکنان اینکه دلیل به امروزه بپذیرند. اگرچه را آنها فرامین باید و هستند زیردستان آنها

 و مفهوم با کارهای انجام به عالقه مند کارکنان به تدریج ولی است، کار اقتصادی مسائل به آنها تمایل و توجه بیشتر برند،

با  کارکنان این اگر و دهد دست آنها به ارزشمندی احساس طریق بدین تا هستند، کار خود در بیشتری شغلی استقالل خواهان

سرخوردگی  دچار نشوند، تحویل گرفته مدیران طرف از عبارتی به یا شوند روبه رو خود شغلی استه هایخو زمینه در موانعی

 سازمانی سکوت هم چون پدیدههایی به منجر خود نوبه به این امر که شد خواهند خود سازمان در گوشه گیری و شغلی های

اما مفهومی که  است، آمده در سازمان ها در شایع هایپدید صورت به کارمندان سکوت که این واقعیت وجود میشود. علیرغم

برای  اطالعاتی و نظرات ایده ها، دارای اغلب سازمان در طی آن افراد که است در مقابل این پدیده قرار می گیرد آوای سازمانی 

هستند.  سازمانی آوای منا مفهومی به بیان کننده کارکردها، هستند. این خود سازمان و کار بهبود در سازنده روشهای ارائه

 می کنند. ابراز سکوت و داشته نگاه مسکوت را خود و اطالعات نظرات ایده ها، دیگر برخی و ارائه را ایده ها این افراد برخی

 نظر برسند، به متضاد فعالیت دو رفتاری، لحاظ به است ممکن سازمانی( )سکوت آنها ارائه از یا مضایقه سازمانی( ایده ها )آوای

 آن واقعیت است. اما سازمان در موجود ومشکالت مسائل بیان نیازمند آوا، درحالی که است نکردن صحبت مستلزم سکوت رازی

 نیست گفتن سخن در آوا، و سکوت بین تفاوت حقیقت، نیست. در سازمانی آوای تقابل با در پدیدهای ضرورتاً  سکوت، که است

 Pinder & Harlos,2001))آنهاست  نظرات و ایده ها اطالعات، ارائه از خودداری در افراد در انگیزه بلکه

افراد در سازمان اغلب دارای ایده ها، نظرات و اطالعاتی برای ارائه روشهای سازنده در بهبود کار و سازمان خود هستند. 

ه و برخی دیگر ایده ها، نظرات و این کارکردها، بیان کننده مفهومی به نام آوای سازمانی هستند. برخی افراد این ایده ها را ارائ

اطالعات خود را مسکوک نگه داشته و سکوت می کنند. ابراز ایده ها ) آوای سازمانی( یا مضایقه از ارائه آنها ) سکوت سازمانی( 

د ممکن است به لحاظ رفتاری، دو فعالیت متضاد به نظر برسند، زیرا سکوت مستلزم صحبت نکردن است در حالیکه آوا، نیازمن
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بیان مسائل و مشکالت موجود در سازمان است. اما واقعیت آن است که سکوت، ضرورتا پدیده ای در تقابل با آوای سازمانی 

نیست. در حقیقت، تفاوت بین سکوت و آوا، در سخن گفتن نیست بلکه در انگیزه افراد در خوداری از ارائه اطالعات، ایده ها و 

 سه نوع انگیزه مرتبط با سکوت و آوا وجود دارد:نظرات آنها است. در این چارچوب، 

رفتار کنارگیرانه بر اساس تسلیم بودن و رضایت دادن به هر چیز، رفتار خود حفاظتی بر اسااس تارس و رفتارهاای دیگار 

  (.Pinder & Harlos, 2001خواهانه بدلیل عالقه به دیگران و ایجاد فرصت برای تشریک مساعی با انها)

گیزه در کارمندان) انگیزه های خود حفاظتی، انگیزه کنارگیرانه، انگیزه دیگرخواهانه( منجر به سه نوع سکوت یا این سه نوع ان

آوا ) سکوت یا آوای مطیع، سکوت یا آوای تدافعی و سکوت یا آوای نوع دوستانه( می گردد که انگیزه ها خود نشات گرفته از 

  (.Avery & Quninones, 2002نفعالنه  )فعاالنه( می باشد )دو گونه رفتارهای انفعالی و رفتارهای غیر م
 

 

 هوش هیجانی

. اما دانستندیو هیجان و عقل را متضاد یکدیگر م دانستندیومرج، اتفاقی، غیر عقالنی و ناپخته م ، هیجانات را پر هرجشتهدرگذ

در خدمت عقل  توانندیجانات و احساسات مامروزه برخالف تصور گذشته، هیجانات و عقل در مقابل یکدیگر نیستند بلکه هی

 (.0838 اکبر زاده،عمل کنند )

ای ایفا کرده است. مدل شایان ذکر است هاوارد گاردنر در احیای تئوری هوش هیجانی در روان شناسی نقش عمده و برجسته

از جمله هوش شخصی، هوش های چندگانه شامل انواع متفاوتی از هوش های متکثر یا هوشتأثیرگذار وی تحت عنوان هوش

 میان ا فردی و هوش درون فردی است. 

شاید بتوان گفت که روون بارون اولین کسی است که گامهای تخستین را در جهت ارزیابی هوش هیجانی به عنوان معیاری از 

است. باالخره در سالمت برداشته است. وی در رساله دکتری خود اصطالح ضریب هیجانی را در مقابل بهره هوشی بکار برده 

کنند، مقاله خود تحت عنوان ، پیتر سالوی و همگارش جان مایر که در حال حاضر در دانشگاه همپشایر کار می0221سال 

رسانند که محور کامالً شناختی هوش هیجانی که بیشترین تأثیر را در حوزه تئوری هوش هیجانی برجا گذاشته به چاپ می

 (.0833فاطمی، دارد )

شامل تواناییهای مانند برانگیختن فرد، استقامت در مقابل استیصال، کنترل تکانه، »دکتر دانیل گلمن هوش هیجانی  از منظر

تأخیر در کامرواسازی، تعدیل خلق و خوی پرهیز از استرس هاس مخرب به منظور جلوگیری از اختالالت فکری، همدلی و 

 .«امیدواری است

هوش هیجانی توانایی درک هیجانها و عواطف به منظور دستیابی به »دارند که: اظهار می دکتر پیتر سالووی و دکتر جان مایر

ایجاد هیجان است تا ضمن کمک به تفکر بهتر بتواند منجر به شناخت هیجانها و عواطف نیز شود و هماهنگی الزم میان 

 «عواطف و احساسات را برای ارتقاء عاطفی و هوشی فراهم آورد.

دهد تا بتواند در ای از قابلیتهای غیرشناختی و مهارتهایی است که به فرد امکان میمجموعه»رون هوش هیجانی از نظر دکتر با

 «ها و فشارهای محیطی از عهده آنها برآیدبرابر خواسته

 داند.لیزا گاردنر هوش هیجانی را توانایی فرد در شناسایی و ابراز هیجانها در خود و دیگران می

کند در زندگی شخصی و کاری با دیگران ها که کمک میای از تواناییعتقد است هوش هیجانی مجموعهدکتر ماریوس م

 .ای دوستانه و مداراگرایانه برقرار کنیمرابطه

داند تا دکتر پرویز شریفی درآمدی در کتاب هوش هیجانی سازمانی، هوش هیجانی را شناخت عواطف خود و دیگران می

هایی است تا تاری مبتنی بر اخالق و وجدان اجتماعی داشته باشیم. هوش هیجانی در واقع داشتن مهارتبتوانیم براساس آن رف
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بدانید چه کسی هستید و چه افکار، احساسات، عواطف و انسجام رفتاری دارید. به عبارت دیگر توانایی درک و شناخت صحیح 

 گران است.ها، عواطف، صداقت و آگاهی نسبت به احساسات خود و دیهیجان

 تحقیقات در زمینه هوش هیجانی ادامه یافت تا اینکه هوش هیجانی را اینگونه تعریف کردند:

ها و هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجانها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجان

 (.0831آقایار و شریفی درآمدی، ) ، عاطفی و هیجانی فراهم گردددانش هیجانی، تا بتوان آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی

 اند که عبارتند از:برای هوش هیجانی چهار بعد تشخیص داده (0221سال )مایر و سالووی در 

 شناسایی هیجان در خود و دیگران: -

بت، توجه و رمزگشایی توانایی شناخت چگونگی احساسات خودمان و آنهایی که در اطرافمان هستند که شامل توانایی ث

شود. افرادی ای، تن صدا و کارهای هنری بیان میباشد. این ادراک در بافتهای متفاوت مانند بیانات چهرههای هیجانی میپیام

دهند و بنابراین تطابق بهتری با آن که مهارتهای این را دارند که هیجانات را درک کنند، محیط خودشان را بهتر شکل می

تواند بطور دقیق از حاالت حساس چهره آگاه شود، وضعیت بهتری در موقعیتهای هند. برای مثال، فردی که میدانجام می

بالقوه متضاد اجتماعی خواهد داشت تا کسی که توانایی درک چنین هیجاناتی را ندارد، سالوی و همکارانش، توانایی درک 

 (.0831سپهریان، )نی معرفی کردند ترین توانایی هوش هیجاهیجانات خود و دیگران را اساسی

 توانایی تسهیل تفکر توسط هیجانات: -

هوش هیجانی در این الگو، توانایی تسهیل تفکر توسط هیجانات است. این الگو به توانایی ارزیابی و و تولید احساساتی که تفکر 

د تفکرات معین درباره احساسات ویژه مثل توانند وارد سیستم شناختی شوند. ماننکند، اشاره دارد. هیجانات میرا تسهیل می

کند مانند وقتی که یک شخص خوشحال فکر های هیجانی تغییر می. همینطور شناخت با موقعیت"من خوشحال هستم"

توانند به وسیله دادن اطالعات درباره موقعیت خلقی . بنابراین، هیجانات می"امروز همه چیز مطابق میل من است"کند که می

ر را تسهیل کنند. این شاخه به توانایی برقراری ارتباط میان هیجانات و به کار بستن آنها برای پرورش تفکر و درک ما، تفک

 (.0831 سپهریان،)پردازد های اجتماعی میهیجانات پیچیده در موقعیت

همساز هستند. بنابراین، کنیم که با موقعیت خلقی ما اگر ما خوشحال، غمگین، ترسید یا عصبانی هستیم، به روشی فکر می

مردمی که در یکپارچگی هیجانی ماهر هستند، به احتمال بیشتر، زمانی که شاد هستند، مسائل را از دیدگاه خوشبینی و زمانی 

کنند، دیدگاهی کنند و همین طور، زمانی که احساس اضطراب و عصبانیت میکه ناراحت هستند از دیدگاه بدبینی بررسی می

های یکپارچگی هیجانی رند. توانایی در تغییر دیدگاه به موقعیت خلقی فرد بستگی دارد و افراد دارای مهارتتهدید مدار دا

کند مسائل را از دیدگاههای مختلف بررسی کنند. این توانایی دیدن توانند همانگونه که خلقشان تغییر میخوب رشد یافته، می

دهند تا کسانی که خلق ثابت دارند سهیل خالقیت بیشتری نشان میمسائل از دیدگاههای گوناگون، ممکن است موجب ت

 همان منبع(.)

های شناختی تحمیل کنند و سازمان توانند دستورهایی را بر سازمانوقتی که هیجانات، شناسایی و نامگذاری شدند، می

ند. وقتی شخص شاد است، شناختهای ها را تغییر دهتوانند شناختها میشناختی را به سوی خلق بهتری هدایت کنند. هیجان

 (.0821مختاری،شود )او منطقی و زمانی که ناراحت است، شناختهای او غیرمنطقی می

 

 فهم و درک هیجانات: -

سومین شاخه هوش هیجانی در این مدل، فهم معناهای هیجانی است، یعنی توانایی فهم مفاهیم ضمنی از هیجانات. مردم با 

شود. چگونه هیجانات در زمان تغییر توانند بفهمند که چگونه یک هیجان به دیگری منجر میه، میفهم هیجانی خوب رشد یافت

 (.0831 سپهریان،) توانند بر روی روابط تأثیر بگذارندها میکنند و چگونه آنمی
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 معنی و کند درک را اههیجان بتواند که کسی .باشدمی لغات با هاهیجان گذارینام سطح، شامل این در قابلیت تریناساسی

 تشاخیص توانایی ،بااال هیجانی هوش با افراد.باشدمی برخوردار شخص بین روابط درک ظرفیت نعمت بفهمد از را آنها

 کلمات از ای طبقه در که هیجانی عبارات از گروهی و آشنا کلمات از ای مجموعه در توصیف هیجانات برای که اصطالحاتی

 (.0838، اکبرزادهدارند) را اندیافته ترتیب نامشخص

 تنظیم و مدیریت هیجان: -

 و کنترل مطلوب سطح .است معین موقعیتی در آن کاربرد براساس هیجان یک با ارتباط توانایی معنی به هیجان مدیریت

 سرکوب را هیجانی هوش است ممکن هاهیجان برد بین از یا سازیکوچک برای کوشش .آنهاست تعادل ها درهیجان تنظیم

 را دیگران هایهیجان بتوانند طریق آن از که کنندمی استفاده خود خلق تنظیم برای فنون متعددی و هاروش از افراد .نماید

 است ممکن ورزش و شناختی هایاسترس، تالش سازی، کنترل آرام از ترکیبی شامل خالق تنظیم فعاالنه روش .کنند کنترل

 باشد )همان منبع(. منفی خلق تغییر برای هاروش موثرترین

دهیم؟ آیا ما ها چه واکنشی نشان میها، چهارمین مؤلفه هوش هیجانی است هنگام هجوم بی وقفه سیالبمدیریت هیجان

توان به سه صورت ها میکنند؟ در برخورد با هیجانها هستند که ما را مدیریت میکنیم یا این هیجانها را مدیریت میهیجان

 زیر عمل کرد:

 ها به طور کامل بر ما مستولی شوند؛اماًل منفعل باشیم و اجازه دهیم هیجانا ک 0

 ها را سرکوب، و به شدت از بروز آنها جلوگیری کنیم.ا هیجان 9

 ها را مدیریت کنیم.ا هیجان 8

از وجود، ظهور، ها مستلزم آگاهی ها به معنی مدیریت آگاهانه، حاذقانه و خالقانه آنها است. مدیریت هیجانمدیریت هیجان

ها توان به مدیریت آن پرداخت. مدیریت هیجانها نمیحضور و نقش آفرینی آنها است. به عبارت دیگر، بدون آگاهی از هیجان

گیرد صرفاً شامل هیجانهای منفی مانند مانند خشم، غم و ناامیدی نیست بلکه هیجانهای مثبت از قبیل شادی را نیز دربر می

 (.0833فاطمی، )

شود، جزء ساختار هوش هیجانی شده است. ظیم هیجان به علت اینکه به حالتهای خلقی سازگارانه و تقویت کننده منجر میتن

لیکن سطح مطلوب کنترل و تنظیم هیجانات در تعادل آنهاست.کوشش برای کوچک سازی یا از بین بردن هیجانات به طور 

کنند. به ها و فنون متعدد برای تنظیم هیجانات خود استفاده میز روشکامل ممکن است هوش هیجانی را سرکوب کند. افراد ا

های فعاالنه تنظیم هیجان ترکیبی از آرام سازی، کنترل باشد. روشها مستلزم صرف انرژی میترین روشطورکلی موفق

 (.0838اکبرزاده، )های شناختی و ورزش، مؤثرترین روشها برای تغییر هیجانات منفی است استرس، تالش

 دکتر دانیل گلمن معتقد است که مدل هوش هیجانی شامل چهار حوزه و بیست قابلیت است که عبارتند از:

ها و حاالت روانی دیگران، نقاط قوت و ضعف و توانایی ارزیابی خودآگاهی: از طریق شناخت عمیق عواطف، هیجان -

نات و احساسات خود را بخوانید و از آنها آگاه باشید. آید و به عبارتی در خودآگاهی شما هیجاصحیح از خود به دست می

 دهد تا نقاط قوت و محدودیتهای خود را بشناسند.خودآگاهی به افراد اجازه می

خودمدیریتی: توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجانها، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا،  -

ات درونی است. به عبارتی خودمدیریتی توانایی کنترل عواطف و هیجانات و رفتارهای صادقانه توانایی خودانگیزشی و ابزار منوی

ها دانند منشأ بدخلقیها در طول روز از آنها سر بزند و میدهند بدخلقیو درست است. افراد با مهارت خودمدیریتی اجازه نمی

 کجاست و ممکن است چقدر طول بکشد.

دانند اگر گذارد و میدانند که گفتار و کردارشان بر دیگران تأثیر میای این مهارت دقیقاً میآگاهی اجتماعی: افراد دار -

تأثیر رفتارشان منفی باشد آن را تغییر دهند. یک نمونه از مهارت آگاهی اجتماعی، همدلی است. همدلی یعنی توانایی ورود به 

 ند تصمیم گیری هوشمند فردی یا گروهی است.احساسات دیگران یا توانایی درک احساسات کارکنان در فرآی
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توان در مدیریت روابط: شامل برقراری ارتباطات، تأثیرگذاری، تشریک مساعی و کار گروهی است. از این مهارت می -

های خودآگاهی و خودمدیریتی مربوط به حوزه فردی است جهت گسترش شور و اشتیاق و حل تعارضات استفاده کرد. مهارت

های آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط به چگونگی برقراری رابطه با افراد و اجتماع برمی گردد و بیشتر به توانایی اما مهارت

 .(0831 آقایار و شریفی درآمدی،) پردازندافراد در حفظ صحیح روابط خود با دیگران می

ها همه جا و همه وقت با ما ر، در راه خانه، آندارند. در خانه، سرکااحساسات و عواطف هیچ وقت دست از سر ما بر نمی 

ها را در خانه پشت سر خود خواهید به سرکار خود بروید، آنتوانید به این بهانه که میهستند. مالحظه نیز ندارند! هرگز نمی

ا آگاهی یابید، و هرچه کنند. هرچه زودتر صدایشان را بشنوید و از آنهها همیشه مثل مدعیانی زیر گوشمان وزوز میبگذارید. آن

توانید کنترل کار و زندگی خود را به دست بگیرید. درک، شناخت و مدیریت احساسات و زودتر آنها را بشناسید، زودتر می

عواطف تنها راه بهره وری و بازدهی باال در کار و زندگی است و یگانه حامی و راهنمای شما در رسیدن به اهدافتان محسوب 

 (.0833ری و همکاران، براد ب)شود می

تواند، موجب بهبود عملکرد گروهی شود زیرا برای گروه این امکان ای و سازمان دهنده میهوش هیجانی به عنوان عاملی واسطه

هایی که از نظر هوش هیجانی در حد رسد، گروهآورد که به طور سریع به شکل هماهنگ و مؤثر درآید. به نظر میرا فراهم می

 .(0831 سبحانی نژاد،دارند، جهت کار کردن مؤثر در قالب یک گروه هماهنگ به وقت بیشتری نیاز داشته باشند ) پایین قرار

گوید کارکنان به ویژه مدیران و رهبران نیازمند درجه باالیی از هوش هیجانی هستند. چرا؟ چون آنان کسانی دانیل گلمن می

با بسیاری از افراد در داخل و خارج سازمان تعامل دارند و نقش مهمی در  کنند وهستند که سازمان را به جامعه معرفی می

ایجاد روحیه کارکنان دارند. رهبران با ویژگی همدلی قادرند نیازهای کارکنان را شناخته و با دریافت بارخور سازنده آن نیازها را 

جانی هستند به عنوان مثال موفقیت یک های مختلف نیازمند انواع هوش هیگوید شغلبرطرف نمایند. دانیل گلمن می

فروشنده نیازمند نوعی همدلی است تا بتواند روحیات مشتری را تشخیص داده و از مهارتهای ارتباطی نیز برای تصمیم گیری 

استفاده نمایند که چه موقع نزد مشتری سکوت کند یا اینکه کاالی خود را معرفی نماید. اما موفقیت یک نقاش یا تنیس باز 

 (.0831 آقایار و شریفی درآمدی،)ای بستگی به مهارتهای خود انضباطی فردی و انگیزش دارد حرفه

 

 آوای سازمانی کارکنان 

مرور جامع ادبیات راجع به آوا، این واژه را به عنوان ابراز شفاهی ایده ها، اطالعات و نظرات راجع به کار با انگیزه مثبت تشریک 

 (.Pfeffer , j 1997لی، مثبت و دیگر خواهانه در سازمان تعریف کرده اند)مساعی، به صورت غیر انفعا

همانند چارچوب سه عنصری ارائه شده در مورد سکوت، سه نوع آوا شامل آوای نوع دوستانه براساس انگیزه دیگر خواهی ، آوای 

 & Zhou)رایط موجود، وجود داردتدافعی بر اساس انگیزه خود حمایتی و آوای مطیع بر اساس تسلیم و رضایت دادن به ش

George, 2001.) 

اکثریت قریب به اتفاق نظرات پژهشگران در مورد آوا، آن را به عنوان رفتاری با نیت و قصد مثبت در نظر : آوای نوع دوستانه

ن را رفتاری توصیف با در نظر گرفتن آوای نوع دوستانه به عنوان شکلی از رفتار شهروندی سازمانی، آ میگیرند. ون داین و لپین

می کنند که تاکید بر بیان نظرات تحول محور با انگیزه رشد و بهبود و بر اساس انگیزه هایی مبتنی بر تشریک مساعی، به جای 

انتقاد صرف از موقعیت دارد. بنابراین این نوع خاص از آوا، رفتاری تعمدیف غیر انفعالی و دیگر خواهانه است. این رفتار اساسا 

. آوای نوع دوستانه شبیه سکوت نوع دوستانه (Van Dyne & Lepine,1998)عت رسانی به دیگران و سازمان تاکید داردبر منف

نیازمند آگاهی و بصیرت است و ممکن است هیچگاه از طرف سازمان نسبت به آن اعالم نیاز نشود. در حقیقت، با صراحت 

یکی از انواع رفتارهای شهروند سازمانی باشد. زیرا این نوع رفتار  صحبت کردن و ارائه پیشنهادات برای تغییر، ممکن است

مستلزم ریسک شخصی است. این امر به دلیل آن است که بسیاری از کارمندان در سازمان ) بخصوص آنهایی که در موضع 
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نابراین آوای قدرت هستند( از مسیری که در آن هستند احساس رضایت کنند و حفظ وضعیت موجود را ترجیح می دهند. ب

 (.Nemeth & Staw, 1997کنندگان آن، پدیده ای مثبت تلقی نمی شود) نوع دوستانه الزاما همیشه توسط دریافت

برای توصیف آوای تدافعی، از مفهوم سازی سکوت مطیع) سکوت بر اساس ترس( و سکوت تدافعی)سکوت بر  :آوای تدافعی

جود( که به ترتیب شبیه آوای مطیع و آوای تدافعی است کمک می گیریم. اساس عدم توانایی در ایجاد تفاوت در شرایط مو

آوای تدافعی مبتنی بر خود حفاظتی می باشد. بروز این نوع رفتار مستلزم مسئولیت پذیری شخصی کمتر و اخذ تصمیمات 

کالت سازمان بترسند، عموما بدون هر گونه ریسک است. بنابراین چنانچه افراد از پیامد های تنبیهی به دلیل بحث در مورد مش

رفتارهایی دفاعی به منظور حفاظت از خود نشان می دهند. این رفتار ها شامل تغییر مسیر توجه، سرزنش و مالمت به سوی 

دیگران، معذرت خواهی، توجیه و انکار کردن به عنوان استراتژی های خود حفاظتی است که در آنها آوا به عنوان اظهار ایده ها، 

 (.Morrison & Milliken, 2000)ت یا نظرات مرتبط با کار ، بر اساس ترس، با هدف حفاظت از خود استاطالعا

آوای مطیع با توجه به انگیزه های به وجود آورنده آن، بیان ایده ها، اطالعات و نظرات بر اساس احساس تسلیم : آوای مطیع

س در فرد است که او قادر به ایجاد تغییر در شرایط نیست.بنابراین است.این نوع آوا، رفتاری غیر مشارکتی مبتنی بر این احسا

 & Avery)این نوع آوا، منجر به بروز اظهارات موافقت گونه و حمایت از وضع موجود با توجه به انگیزه مطرح شده می گردد

Quninones, 2002 .)عات و نظرات مرتبط با کار همچون دو آوای قبلی، این آوا نیز بر اساس اظهارات تعمدی ایده ها، اطال

 (.Van Dyne, et.al,2003)است. اما تفاوت آن با دو آوای قبلی این است که نسبت بهت آنها کمتر غیر انفعالی است
عوامل  -9عوامل فردی -0مولفه های تاثیر گذار در ایجاد آوای سازمانی در سه دسته تقسم بندی شده اند که عبارتند از: 

ماهیت درونی افراد وافکار و توانمندی های نهادینه شده در وجود آنها، منشاء بروز  عوامل فردی.  جتماعیعوامل ا -8سازمانی 

قابلیت اظهار نظر و بیان عقاید می باشد. در بررسی عوامل فردی موثر در بروز آوای کارکنان: تجربه، سطح دانش، اعتماد به 

کارکنان با تجربه در حیطه کاری خود، دارای نظریات و : تجربه.  موثر استنفس و شرایط اقتصادی آنان از مهمترین مولفه های 

درجه باالیی از توانمندی : سطح دانش ایده های سازنده می باشند که از دانسته های کاری و حرفه ای آنان نشات می گیرد.

سطح علمی افراد، میزان رغبت درونی  کارکنان در بیان ایده وابسته به سطح معلومات و دانش کارکنان  میباشد که با ارتقای

شرایط  به مفهوم متکی بر خود بودن در زمینه داوری و ارائه نظر می باشد. اعتماد به نفس: برای اظهار نظر افزایش می یابد.

 Zhou)در شرایط بحران اقتصادی، ریسک پذیری افراد کاهش یافته و از اظهار نظر و بیان عقاید خوداری می نمایند : اقتصادی

& George, 2001).   درعوامل سازمانی استراتژی سازمانها نقش بسزایی در گسترش آوای سازمانی دارد که این امر با بستر

سازی مناسب برای اظهار نظر و بیان ایده های کارکنان، محقق می گردد. در این زمینه پذیرش سازمان، فرهنگ سازمانی، 

درعوامل  (.Zhou & George, 2001)جمله مهمترین عوامل شناسایی شده اندارتفاع سازمان و سیستم ارزش گذاری از 

رفتار انسانها و عملکرد آنها برخاسته از ساختار اجتماعی جامعه می باشد. بسیاری از رفتار های افراد نتیجه تاثیر  اجتماعی

ساختار اقتصادی و مشارکت افراد در  مستقیم یا غیر مستقیم عوامل اجتماعی است. ساختار سیاسی و مدنی، ساختار فرهنگی و

 فعالیت های تیمی و گروهی در بیان نظرات و عقاید موثر است.
 

 یو مدیریت یسازمان ی: متغیر هایعوامل موثر در پیدایش سکوت سازمان

وت در هدف از بیان متغیرهای سازمانی و مدیریتی موثر در ایجاد سکوت سازمانی،تشریح فرآیندی است که به واسطه آن سک 

از عوامل موثر در پیدایش سکوت می توان به تعدادی متغیرهای محیطی و  سازمان ایجاد شده، تقویت و تداوم می یابد.

سکوت پیامدی است که مدیون دو عامل ترس مدیران از بازخور منفی و  . سازمانی و تعدادی متغیر های فردی اشاره کرد

امل بوجود آورنده این باور ها می توان به یک سری شرایط سازمانی و محیطی و مجموعه ای از باور های ضمنی آنهاست. از عو

نیز متغیر های فردی، اشاره کرد. این باورها، به همراه ترس مدیریت از بازخورهای منفی، منجر برانواع پیش بینی از ساختار ها 
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. این ساختار ها و روشها به توسعه آن وسیاست های سازمانی و مدریتی می شود که مانع جریان صعودی اطالعات هستند

چیزی کمک میکنند که فضای سکوت نامیده می شود: برداشتهای مشترک گسترده در میان کارکنان مبنی بر این که صحبت 

کردن درباره مسائل و موضوعات، کاری غبث یا خطرناک است. وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد، واکنش اصلی کارکنان در 

ه جای اظهار عقاید و ایده ها، سکوت خواهد بود. البته، احتمال اینکه چنین فضایی پدیدار شود و همچنین قدرت و سازمان، ب

  (.Morrison & Milliken, 2000گسترش چنین فضایی به فعالیت های جمعی کارکنان برای معنا بخشی بستگی خواهد داشت)
 

 فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی:

 مانی کارکنان در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری دارد.هوش هیجانی با آوای ساز

 فرضیه های فرعی:

 .خود آگاهی با آوای سازمانی کارکنان در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری دارد 

 یجان شرقی رابطه معنی داری دارد.خود مدیریتی با آوای سازمانی کارکنان در شرکت آب و فاضالب استان آذربا 

 .آگاهی اجتماعی با آوای سازمانی کارکنان در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری دارد 

 .مدیریت روابط با آوای سازمانی کارکنان در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری دارد 

 

 

 روش شناسی تحقیق 

. باشدیمق حاضر به لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی تحقی

نفر از کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در تبریز می باشد که تعداد  911امعه آماری پژوهش شامل ج

 .نمونه آماری با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد
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جهت اخذ اطالعات در زمینه مبانی نظری  ی استفاده نمودند.آمارجامعهی از ریگنمونهی تصادفی ساده جهت ریگنمونهاز روش 

سوال و  92بعد و  1ی و در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته هوش هیجانی که شامل اکتابخانهی هاروشتحقیق از 

 کرتیل یادرجه 5 اسیمق اساس بر و یافاصله یریگاندازه سوال می باشد، با سطح 08پرسش نامه آوای سازمانی دارای 

پس از بررسی و انجام اصالحات الزم توسط  پرسشنامهاستخراج شده، مورد استفاده قرار گرفته است. روایی صوری و محتوایی 

یید قرار گرفته و برای سنجش پایایی آن از آزمون کرونباخ استفاده شده است با توجه به این که ضریب اساتید دانشگاه مورد تا

 از قابلیت اتکای باالیی برخوردار است. هادادهگفت  توانیمبه دست آمد؛  1/1آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه باالی 

 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

نفر  51نفر مرد می باشند. از نظر تحصیالت،  55نفر زن و  091نظر متغیر های جمعیت شناختی شامل  نمونه مورد مطالعه از

 نفر فوق لیسانس می باشد. 11نفر لیسانس و  12دیپلم و 
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برای نیل  لذا قبل از انجام آزمون های آماری باید از توزیع نرمال بودن داده ها جهت انتخاب روش آزمون مناسب، آگاهی یافت.

 به این هدف از آزمون کلومگروف اسمیرنوف استفاده شده است تا از نرمال بودن متغیرهای تحقیق اگاهی یافت.
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 (: آزمون کلموگروف اسمیرنوف0جدول )

 متغیر

 

 کلموگروف اسمیرنوف Z سطح معنی داری

 115/0 021/1 خود آگاهی

 102/0 951/1 خود مدیریتی

 033/0 002/1 آگاهی اجتماعی

 909/0 011/1 روابط مدیریت

 

در آزمون نرمال بودن داده ها فرض صفر چنین است که توزیع داده ها از توزیع نرمال تبعیت می کند و فرض مقابل بر خالف 

است، از این رو می توان گفت که  15/1داده ها بیش از  ( سطح معنی داری تمامی0این امر داللت دارد و با توجه به جدول )

بدست آمده از پرسشنامه نرمال است. به همین منظور برای آزمون فرضیه ها از آمار پارامتریک می توان  توزیع داده های

خطی  استفاده کرد. در این بخش به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود که از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون

 استفاده شده است.
 (: ضریب همبستگی داده ها9جدول )

 متغیر خود آگاهی خود مدیریتی آگاهی اجتماعی بطمدیریت روا
111/1 111/1 111/1 111/1 sig 

 رضایت شغلی
 ضریب همبستگی 132/1 119/1 205/1 320/1

 

فرض عدم وجود رابطه H 0 کهیطوربه  شودیماستفاده  1Hو H 0به منظور بررسی رابطه همبستگی بین دو متغیر از دو فرض 

( 9ل )همانطور که جدو. دهدیمفرض مخالف مبنی بر وجود رابطه بین دو متغییر را نشان  1Hو  کندیمبین دو متغیر را بیان 

بوده و مقدار آن برابر با صفر است بنابراین فرض عدم  15/1از  ترکوچک، با توجه به اینکه سطح معنی داری دهدیمنشان 

و  شودیمتائید  هاآنی بین داریمعنو رابطه همبستگی وجود رابطه همبستگی معنی داری بین ابعاد هوش هیجانی رد شده 

و با سطح  10/1نابراین در سطح خطای . بباشدیمبا توجه به ضریب به دست آمده از جدول فوق  هاآنمیزان همبستگی بین 

 ی وجود دارد.داریمعنگفت که بین آنها رابطه  توانیمدرصد  22اطمینان 

آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با آوای سازمانی را در مدل  ( ضرایب همبستگی بین خود8جدول )

 رگرسیون خطی ساده نشان می دهد.
 (: ضریب همبستگی داده ها در رگرسیون8جدول )

 ضریب تبیین R یهمبستگضریب 
R(squre) 

 اشتباه معیار ضریب تبیین تعدیل شده

 تخمین

 دوربین واتسون

213/1 251/1 255/1 09081/1 111/9 

( مشاهده می شود، در تحلیل رگرسیون خطی ساده، بین خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی 8جدول )همانطور که در 

درصد  1/25وجود دارد و این متغیرها  قادر به تبیین  213/1اجتماعی، مدیریت روابط با آوای سازمانی ضریب همبستگی 

است، بنابراین فرض  9برابر با  قرار گرفته و 5/9تا  5/0دوربین واتسون در بازه بین  واریانس است و با توجه به این که ضریب

 استقالل خطاها پذیرفته شده و امکان استفاده از مدل رگرسیون وجود دارد.

 دهد. ( تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده برای تبین هوش هیجانی را نشان می1جدول )
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 ون(: تحلیل واریانس رگرسی1جدول )

 مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری

 رگرسیون خطی 201/51 1 192/08 111/288 111/1 

 باقی مانده 510/9 011 105/1  

 جمع کل 101/51 011   

 

ل واریانس، اعتبار است. بنابراین تحلی 15/1( مشاهده می شود، مقدار سطح معنی داری کوچکتر از 1همانطور که در جدول )

 تحلیل رگرسیون را نیز تایید می کند.

  ( ضرایب رگرسیون استاندارد و استاندارد نشده را برای تاثیر ابعاد هوش هیجانی را نشان می دهد.5جدول )
 (: ضریب استاندارد و استاندارد نشده رگرسیون5جدول )

 Tمقدار  سطح معنی داری

 رد نشده ضرایب استاندا ضرایب استاندارد شده

 بتا خطای استاندارد بتا مدل

 عدد ثابت 159/1 118/1  109/1 109/1

 خود آگاهی 952/1 191/1 939/1 122/08 111/1

 خود مدیریتی 901/1 192/1 019/1 511/1 111/1

 آگاهی اجتماعی 935/1 191/1 851/1 211/01 111/1

 مدیریت روابط 919/1 198/1 805/1 131/01 111/1

می باشد و تمامی  15/1( مشاهده می شود، سطح معنی داری تمامی متغیرها کمتر از 1وجه به آنچه که در جدول )با ت

متغیرهای خود اگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط در آوای سازمانی تاثیر داشته و قادر به پیشگویی آن 

را داشته و بعد از آن خود آگاهی، مدیریت روابط و خود مدیریتی تاثیر دارد می باشند. بطوریکه آگاهی اجتماعی بیشترین تاثیر 

 و معادله رگرسیون آن به صورت زیر است:

Y= آوای سازمانی 

=1Xخود آگاهی 

=2X خود مدیریتی 

=3X  آگاهی اجتماعی 

=4Xمدیریت روابط 

 

Y0=159/1+952/1+1x901/1+2x935/1+3x919/14x 

 

 

 بحث و نتیجه گیری
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هایی هستند که بر توانایی ییتواناهایی هستند که بر یتوانمندو  هامهارتهای غیر شناختی، ییتوانانی گروهی از هوش هیجا

گذارند. داشتن هوش هیجانی باالتر منجر به توانایی بهتر در کنترل یمیر تأثبا موقعیت محیطی و فشارها  مؤثرشخص در تطابق 

ه خواهد شد که منجر به بهبود سالمت روانی افراد خواهد شد. همچنین هوش هیجانی هیجانات و تطابق با مشکالت روزان مؤثر

برای کمک به تفکر فرد و مدیریت این احساسات به منظور جداسازی این  هاآنتوانایی شناخت دقیق احساسات، استفاده از 

 تعقالت از احساسات انسان است.

ی مهم و مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان هاموضوعیکی از  اندحسین زاده و صائمیان اشاره کردههمانطور که 

است. توجه به این عامل اساسی بیانگر اهمیتی است  هاآنین نیازهای افراد و ایجاد انگیزه برای باال بردن کیفیت کاری تأمها 

از آنجایی که کارایی نیروی انسانی همواره بر های با ارزش قائل هستندیهسرماکه مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یکی از 

ی متعدد دیگری در این زمینه دخیل هستند که برخواسته از هاعاملاساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، 

کارایی کارآمد و  هاسازماننتیجه اگر بخواهیم نیروی انسانی  در نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است.

 یم.کنها و اصول روانشناسی در محیط کار استفاده بهره وری شغلی در سطح مطلوب باشد، باید از یافته

، گامی در راستای آوای سازمانیتحقیق حاضر به دنبال آن بود تا با تبیین تحقیقات در زمینه بررسی رابطه هوش هیجانی و 

. بر اساس مطالعه صورت گرفته قطعی بین این دو مقوله بردارد یارابطه تدوین رویکردی جامع و همه جانبه نسبت به شناسایی

 آوردن به دست که داد نشان بررسی مورد مطالعات نتایج تحلیل و تجزیه یر دارد.تأثهوش هیجانی در آوای سازمانی کارکنان 

 یک به عنوان شغلشان و خود ان،به همکار نسبت کارکنان نگرش و در دیدگاه که اساسی تغییرات با هیجانی هوش هایمهارت

 شان نیز گردد.ای، سبب افزایش رضایت شغلیعالوه بر ارتقای حرفه تواندمی کند،می ایجاد ای،حرفه مهارت

 :کرد ارائه سازمانها افزایش آوای سازمانی در برای را زیر پیشنهادات توانمی

 خالق؛ پیشنهادات و نظرات برای مناسب دهی پاداش نظام استقرار-0 

 عقاید؛ آزاد بیان از ترس و نگرانی و استرس کوچکترین بدون آزاد تریبون سیستم استقرار-9

 گیری؛تصمیم و اجرایی امور در آنها از استفاده و افراد های قابلیت و ها توانمندی شناسایی-8

 اختیار؛ تفویض و سازمانی تمرکز کاهش-1

 آنها؛ به مسئولیت واگذاری جهت افراد شخصیتی و فردی ویژگیهای شناخت-5 

 ارتباط؛ برقراری و عمومی روابط آموزشی هایکارگاه تشکیل-1

 کارکنان؛ نظرات از حمایت برای هایینامه آئین تدوین-1

 سازمانی؛ یادگیری و یادگیرنده سازمانهای موقعیت به دستیابی  جهت در سازمان فرهنگ تغییر-3

 نسانی؛ا منابع مدیریت بهبود برنامه برقراری-2

 انتقاد؛ از هراس و ترس جو کاهش و کارکنان برای شغلی امنیت ایجاد-01

 .توامان منفی و مثبت بازخورد سیستم ایجاد-00

 .دنیا روز های آوری فن و تکنولوژی با بودن همگام برای کارکنان آموزش سیستم استقرار-09 
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