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هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان شر کت آب و فاضالب مشهد می باشد .برای این منظور ،از پرسشنامه
هوش هیجانی بار – ان جهت سنجش هوش هیجانی و از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون جهت سنجش عملکرد شغلی استفاده شده است .نمونه
پژوهش مشتمل بر  08نفر از کارکنان رسمی شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و
عملکرد شغلی رابطه معنیداری وجود دارد و از میان  51مؤلفه هوش هیجانی بین مؤلفههای خوشبختی ،تحمل فشار روانی ،خودشکوفایی،
واقعگرایی و همدلی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .حال آن که مؤلفههای حل مسئله ،خود آگاهی هیجانی و عزت نفس با
عملکرد شغلی رابطه منفی و معنیداری دارند .و مدل تعدیل شده  64درصد از تغییرات در عملکرد شغلی را پیش بینی میکند .با توجه به توانایی
هوش هیجانی به عنوان یک مؤلفه در پیش بینی وضعیت عملکرد شغلی ،گنجاندن اجزای هوش هیجانی در برنامه آموزشی کارکنان میتواند در
ارتقاء عملکرد کلی شرکت و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موثر باشد.
کلمات کلیدی :عملکرد شغلی ،هوش هیجانی ،شرکت آب و فاضالب مشهد

.1

مقدمه

مهمترین هدف هر سازمانی دستیابی به باالترین سطح ممکن در بهرهوری یا بهرهوری بهینه است .عوامل کارآمد در بهرهوری عبارتنداز :سرمایه ،ابزار،
روشهای انجام کار و نیروی انسانی .بیگمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدفهای سازمان است ،زیرا نقش
مهمی در افزایش و کاهش بهرهوری سازمان دارد ،یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد ،اما فاقد نیروی
انسانی مولد و باانگیزه باشد ،به هدف خود نخواهد رسید] .[1در واقع سرمایه انسانی ،حیاتیترین عنصر راهبردی و اساسیترین راه افزایش اثربخشی
و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت ].[2
یک از مهمترین و اساسیترین مسائل هر سازمانی ،عملکرد شغلی نیروهای انسانی آن سازمان است ] .[3عملکرد را ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان
از تکههای مجزای رفتاری تعریف میکنند که هر فرد در طول دورههای مشخص از زمان انجام میدهد] .[4عالوه بر این عملکرد باالی سازمانی از
طریق تالشهای کارکنان معمولی حاصل ،نمیشود و یکی از دالیلی که باعث موفقیت سازمانها میشود ،این است که آنها دارای کارکنانی هستند که
فراتر از وظایف رسمی خود تالش مینمایند] .[5بیتردید عملکرد کارکنان از مواردی است که میتواند بهرهوری را تحت تاثیر قرار دهد .بر همین
اساس شناسایی عواملی که بتواند عملکرد کارکنان را بهبود بخشد و در نتیجه بهره سازمانی را ارتقا دهد ،از الزامات مدیریت منابع انسانی در هر سازمان
است ].[6
یکی از مهمترین نظریههای مطرحشده در خصوص هوش هیجانی ،نظریه هوش هیجانی بار -ان است که توصیف مبناییاش از هوش هیجانی شامل 51
مؤلفه است که عبارتنداز خودآگاهی ،خود ابرازی ،عزت نفس ،خودشکوفایی ،استقالل ،همدلی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط بین فردی،



www.SID.ir

Archive of SID
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
دانشگاه تهران ،تهران
 62و  62بهمنماه 9315
واقعگرایی ،انعطافپذیری ،حل مسئله ،تحمل فشار روانی ،کنترل تکانه ،خوشبینی و شادمانی ] .[7هوش هیجانی عبارت از توانایی ناظر بر ظرفیت
ادراک ،ابراز ،شناخت ،کاربرد و کنترل هیجانها در خود و دیگران می باشد ] .[8هوش هیجانی طی دو دههی اخیر توجه عموم را به خود جلب کرده
است .اولین بار در سال  5468از مفهوم هوش اجتماعی استفاده شد .پس از آن در سال  5448سالوی و مایر برای اولین بار کلمه هوش هیجانی را برای
این مفهوم به کار بردند ] .[9قبل از مطرح شدن هوش هیجانی ،همه نگاه ها معطوف به هوش شناختی بود ،اما امروزه عقیده بر این است که هوش
شناختی در بهترین شرایط تنها  08درصد موفقیت ها را باعث میشود و  08درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از
مواقع در گرو مهارتهایی است که هوش هیجانی را تشکیل میدهند ] .[9هوش هیجانی باال میتواند دورنمای خوبی از موفقیت و پیشرفت فرد ترسیم
کند ولی نمیتوان از آن به عنوان مقیاس سنجش موفقیت استفاده کرد .افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند ،مهارتهای اجتماعی بهتر و روابطی
پایدارتر دارند و در برخورد با مشکالت بهتر عمل میکنند ] .[10آموزش میتواند توانایی افراد را در تنظیم و ابراز هیجانات تقویت کند .باید توجه کرد
که یک نوع واحد و یکپارچه هوش نیست که موفقیت در زندگی را تضمین میکند ،بلکه طیف گستردهای از هوش وجود دارد که سبب موفقیت فرد
در حوزههای مختلف میشود ] .[11بررسیهای دلویتز و هیگز حاکی از آن است که هوش هیجانی بر نحوه عملکرد موفق و کارآمد افراد و حتی در
ارزیابی این عملکرد توسط خود ،همکاران و یا سرپرستان تاثیر میگذارد ] .[12همچنین مایر و همکاران نشان دادهاند که هوش هیجانی بر عملکرد
کاری و شغلی و تعامالت بین فردی تاثیر میگذارد ] .[13در نتیجه هوش هیجانی یکی از مهمترین متغیرهایی است که نقش عمدهای در تبیین عملکرد
و موفقیت افراد در زمینههای مختلف دارد و به گمان بسیاری از پژوهشگران و نظریهپردازان این حیطه ،سهم هوش هیجانی در تبیین موفقیت افراد بیش از
تواناییهای شناختی یا  IQاست ] .[14,8بر این اساس هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مؤلفههای هوش هیجانی با خود ارزیابی عملکرد کارکنان
شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد و فرضیه پژوهش به شرح زیر مطرح میگردد.
فرضیه پژوهش:هوش هیجانی و مؤلفههای آن با ارزیابی عملکرد رابطه دارند.

.2

روش پژوهش

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف  ،پژوهشی کاربردی محسوب میشود و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .به
منظور بررسی رابطه بین مؤلفههای هوش هیجانی و عملکرد شغلی رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS23مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل رسمی بخشهای اداری و مالی ،شرکت آب و فاضالب مشهد در آبان ماه سال 5941می
باشد .بر اساس اطالعات بدست آمده از مدیریت منابع انسانی و تشکیالت تعداد کارکنان مذکور در آبان ماه سال  49 ، 5941نفر ( 10نفر اداری 94 ،نفر
مالی) بوده است  .از این رو با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد بررسی  08نفر در نظر گرفته شد . .از آن جا که روش نمونهگیری این پژوهش
تصادفی طبقهای بود بر همین اساس  60نفر از شرکتکنندگان در بخش اداری و  90نفر در بخش مالی شاغل بوده اند.

.3

ابزار پژوهش

پرسشنامه هوش هیجانی :این پرسشنامه را بار -اُن ( )5408برای نخستین بار ساخته است .این آزمون  559سؤال و  51مقیاس دارد که بر روی 9095
نفر از  4کشور که  60/0درصد آن ها مرد و  15/0درصد آن ها زن بودند ،اجرا شده و به طور نظاممند در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید .نتایج
حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار برخوردار است .مقیاسهای آزمون عبارتنداز :خودآگاهی هیجانی ،خود ابرازی ،عزت
نفس ،خودشکوفایی ،استقالل ،همدلی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط بین فردی ،واقعگرایی ،انعطافپذیری ،حل مسئله ،تحمل فشار روانی ،کنترل
تکانش ،خوشبینی ،خوشبختی(شادمانی) .پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه ،در ایران به  48سؤال تقلیل یافته با همان مقیاس پایایی
آزمون از طریق آلفای کرونباخ  8/49محاسبه گردیده ،برای دانشجویان ایرانی دارای اعتبار و پایایی است و برای مقاصد مختلف کاربرد داشته و مورد
پذیرش است ] .[13از آن جا که گزینهها بر روی طیف لیکرت  1درجهای تنظیمشدهاند نمرهگذاری از  1به  5و در بعضی سؤاالت با محتوای منفی یا
ال مخالف  1انجام میشود.
معکوس از  5به  ،1کامالً موافقم  5و کام ً
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پرسشنامه عملکرد شغلی :پرسشنامه عملکرد شغلی ،توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال  5944نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران،
ترجمه شده است .این پرسشنامه دارای  51سؤال می باشد .این پرسشنامه عملکرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلی و سازمانیشان اندازه میگیرد .این
پرسشنامه  51سؤالی ،به صورت چهارگزینهای است و گزینههای آن شامل؛ «خیلی ضعیف (به ندرت)»« ،ضعیف (گاهی)»« ،خوب (اغلب)» ،و «عالی
(همیشه)» می باشد .در ازای هر یک از گزینهها به ترتیب امتیازات 0 ،5 ،8 ،و  9داده میشود .بنابراین ،دامنه نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین  8تا 61
می باشد .به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه ،در سال  00-05صالحی از دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن آزمون استفاده کرد که با توجه به
جدول ارائه شده ،مشخص گردید که ضریب اعتبار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ برابر با  8/04و با روش دو نیمه کردن آزمون ،برابر  8/09می
باشد .ضریب اعتبار به دست آمده در سطح معنیداری  8/85معنادار است و معرف ضریب اعتبار مطلوبی می باشد ].[14

.4

نتایج

برای بررسی اثر مؤلفههای هوش هیجانی بر عملکرد شغلی از رگرسیون خطی استفاده شد (جدول .)5
جدول  .1نتیجه آزمون رگرسیون اثر مؤلفههای هوش هیجانی بر عملکرد شغلی

مقدار استاندارد

متغیر

ضریب

خطای معیار ضریب

مقدار ثابت

9/89

9/85

8/88

حل مسئله

-8/09

8/96

-8/61

-0/19

خوشبختی

8/04

8/05

8/54

5/91

8/505

استقالل

-8/59

8/95

-8/84

-8/16

8/149

تحمل فشار روانی

8/48

8/90

8/14

0/00

8/884

خود شکوفایی

8/41

8/91

8/44

0/90

8/880

خود آگاهی هیجانی

-5/54

8/99

-8/40

-9/56

8/889

واقعگرایی

8/44

8/99

8/10

0/14

8/850

روابط بین فردی

8/55

8/00

8/89

8/10

8/484

خوشبینی

8/59

8/91

8/80

8/90

8/984

عزت نفس

-8/94

8/95

-8/64

-0/69

8/854

کنترل تکانش

-8/85

8/08

-8/85

-8/86

8/446

انعطافپذیری

8/56

8/09

8/80

8/14

8/114

مسئولیتپذیری

8/56

8/09

8/84

8/19

8/144

همدلی

8/98

8/04

8/90

0/90

8/808

خود ابرازی

8/59

8/09

8/89

8/60

8/494

ضریب

آماره آزمون

P-value

5/88

8/908
8/859

معنیداری مدل رگرسیونF)51 ،46(=6/94 ،P<8/885 :
ضریب تبیین اصالح شده8/60 :
به دلیل معنیدار نبودن بعضی از مؤلفهها با استفاده از روش پسرو ( ،)Backwardمدل رگرسیون تعدیل شد و مؤلفههایی که معنیدار نبودند از مدل
خارج شدند (جدول  .)0نتایج حاکی از آن بود که مؤلفههای خوشبختی ،تحمل فشارروانی ،خودشکوفایی ،واقعگرایی و همدلی دارای اثر مثبت بر
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عملکرد شغلی هستند .و سایر مؤلفههای حل مسئله ،خود آگاهی هیجانی و عزت نفس بر عملکرد شغلی اثر منفی دارند .ضریب تبیین اصالح شده نشان
داد مدل تعدیل شده  64درصد تغییرات عملکرد شغلی را پیش بینی میکند.
خوشبختی (شادمانی) باعث میشود فرد درباره خود و محیط اطراف دید مثبتتری داشته باشد و این باعث میشود فرد در ارزیابی خود ،با اطمینان خاطر
و خوشبینی شرایط را مورد ارزیابی قر ار دهد .در عین حال خودشکوفایی نیز بر مبنای تالش و کوشش فرد برای تعالی بخشی استعدادهای بالقوه خود
میتواند باعث شود تا فرد کوششهای معطوف به عملکرد بهینهتر شغلی را در راستای تحقق بخشی تواناییهای بالقوه خویش تعبیر و تفسیر نماید.
همچنین افراد دارای توانایی همدلی ،همراه با اطمینان به خود و گرایشات خلقی مثبت بهتر قادر به برقراری ارتباط و همکاری با همکاران و سرپرستان
خود خواهند بود.

جدول  .2نتیجه آزمون مدل تعدیل شده (به روش  )Backwardرگرسیون اثر مؤلفههای هوش هیجانی بر عملکرد شغلی

مقدار استاندارد

متغیر

ضریب

خطای معیار ضریب

مقدار ثابت

4/80

1/99

8/88

حل مسئله

-8/91

8/04

-8/90

-0/14

خوشبختی

8/61

8/59

8/04

0/10

8/850

تحمل فشار روانی

8/49

8/05

8/48

6/16

<8/885

خود شکوفایی

8/44

8/98

8/44

9/06

8/880

خود آگاهی هیجانی

-5/05

8/99

-8/46

-9/44

<8/885

واقعگرایی

8/44

8/09

8/10

9/14

8/885

عزت نفس

-8/94

8/04

-8/10

-9/80

8/889

همدلی

8/94

8/06

8/94

9/00

8/880

ضریب

آماره آزمون

P-value

5/14

8/509
8/850

معنیداری مدل رگرسیونF)0 ،95(=4/01 ،P<8/885 :
ضریب تبیین اصالح شده8/64 :

.5

نتیجهگیري

با توجه به نتایج پژوهش میتوان به طور احتمالی اثرگذاری هوش هیجانی و مؤلفههای آن بر روی عملکرد شغلی را به عنوان یکی از نمودهای رفتاری
در محیط کار مطرح کرد .از این جهت نتایج پژوهش با نظریات مطرحشده در جهت تاثیر گذاری مؤلفههای هوش هیجانی بر رفتارها در محیطهای
اجتماعی و کاری ،نظیر گلدمن ،دلویتز و هیگز و دی کارول همسویی نسبی دارد].[9,11,12,17
در نهایت به طور طبیعی افرادی که دارای تواناییهای مستتر در هوش هیجانی ( مانند حل مسئله،خود ابرازی ،عزت نفس ،خودشکوفایی و )...هستند .به
خوبی قادر خواهند بود تا در همکاری و تشریک مساعی در راستای هدفهای شرکت بهتر عمل نمایند.عالوه بر این با توجه به توانایی هوش هیجانی به
عنوان یک مؤلفه در پیش بینی وضعیت عملکرد شغلی ،گنجاندن اجزای هوش هیجانی در برنامه آموزشی کارکنان میتواند در ارتقاء عملکرد کلی
شرکت و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موثر باشد.
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