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 و رابطه آن با هوش هیجانی مدیران واحدهای صنعتیبررسی سبکی و کارایی 

 

پرداختهه  شهرکرمانشاه و ارتباط آن با هوش هیجانی مدیران  واحدهای صنعتیو سبکی بررسی سطح کارایی  مقاله حاضر به – چکیده

روش  کهه بها   نفهر بهود   33، که تعداد پرسنل آنها حهداقل  است شهر کرمانشاه 5333در سال کارخانه فعال  51 شاملنمونه آماری آن  و

و پرسشنامه هوش هیجانی برادبهری  و سبکی  نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه های کارایی 

 13/3تفاده از دو نیمهه آزمهون برابهر بها     و گریوز بود. ابزارها از روایی صوری برخوردار بوده و اعتبار پرسشنامه ارزیابی کارایی نیز بها اسه  

با اسهتفاده از   تحلیل داده هامحاسبه شد.  11/3تعیین شد. همچنین اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی با استفاده از آلفای کرانباخ برابر با 

 وبستگی بین کهارایی  شد، سپس هم انجامواحدهای صنعتی رتبه بندی  و مقایسه  و نیزضرایب نزدیکی و محاسبه روش تاپسیس فازی 

 هوش هیجانی مدیران رابطه وجود دارد.  سبکی و کارایی کارخانه با نتایج نشان داد که بین محاسبه شد. هوش هیجانی 

 هوش هیجانیسبکی، کارایی، ارزیابی سریع،  کلید واژه ها:

 مقدمه -1

براساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یك بنگاه برنهاده های مورد استفاده آن، به دست می آید که برای محاسهبه آن، دو روش  

غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیرپارامتری که اساس محاسبات این پژوهش نیز است، با استفاده از یك سری بهینه کلی پارامتری و 

کهارایی بهه معنهای اسهتفاده بهینهه از      بهدین ترتیهب   . (5331)پورکاظمی و همکاران،  سازی ریاضی، کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد

اهداف از طریق درست انجام دادن کار است. کارآیی مربوط به اجرای درست کارها در سهازمان اسهت    امکانات سازمان برای دستیابی به 

ههوش   (.3، 5313)طهاهری،   شهوند  ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه

جانهای و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخهوردار از  موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هینیز هیجانی 

هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، ضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سهازند. ههوش هیجهانی    

ی در مواجهه با موانع در راه رسیدن به ههدف  )عاطفی(، توانایی برای مدیریت اضطراب و کنترل تنش ها و انگیزه، امیدواری و خوش بین

 است.

امروزه شرایط کنونی اقتصاد و بازار دنیا به گونه ای است که فعالیت و رقابت شرکت ها و سازمان ها در آن دارای دشواری و پیچیهدگی   

د این تغییرات، ارزیهابی عملکهرد   زیادی است. در چنین شرایطی، صنایع و بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرات مداوم هستند و با وجو

یکی از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد محسوب می شود. این کار در گذشهته بیشهتر از طریهق بهه کهارگیری      

فهی  (. اما امروزه روش ها و ابزارهای دیگری معر6332شاخص های مالی اجرا شده است که مستلزم زمان و هزینه است )وین و دیگران، 

( در مقالهه خهود بها عنهوان ارزیهابی      6336گودسون)شده است که می تواند این فرایند را سریعتر و دقیق تر انجام دهد. به عنوان مثال 

مشخص می سازد که مدیریت پیچیدگی و تغییر پذیری که از عوامل ارزیابی سریع کارخانهه اسهت چگونهه پیچیهدگی و      سریع کارخانه

کم می کند. او همچنین قرار گرفتن کارخانه در بهترین حالت را بعنوان عوامل کارایی  را اداره، کنترل، و تغییرپذیری پیش روی صنعت

اسهتفاده از   -سیستم برنامه ریزی -سیستم مدیریت دیداری -ایمنی و نظم و ترتیب-مقوله ی، رضایت مشتری 55و سبُکی کارخانه، در 

مهدیریت پیچیهدگی و تغییهر     -زش، وضهعیت تعمیهر و نگههداری تجهیهزات و ابهزارآ ت     کارتیمی و انگی -فضا، مواد و جریان خط تولید

پایبندی به کیفیت، معرفی می کند. او قرار داشتن کارخانه در بهترین وضعیت ممکن نسبت به این  -یکپارچگی زنجیره تدارک -پذیری

 عوامل را نشانه کارایی می داند.  

 
  6 نسیم شیرخانی ،5سوسن  ئی 

 Susanlaei100@gmail.comاستادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران. . 5
 Shirkhani.na@gmail.com.کارشناس ارشد مهندسی صنایع.  6
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به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات و دسترسی به سطح قابل قبول در این مولفه  یکی از مهمترین خصیصه هایی که می تواند

ههوش هیجهانی،   "( در مقاله خود تحت عنوان 5333های نامبرده شده، کمك کند، هوش هیجانی آنها است. خزایی پور و سلطانی پور )

نی در اثربخشی و کارایی سازمان ها اشاره کرده و آن را یکهی از  به اهمیت هوش هیجا "حلقه گم شده در اثربخشی و کارایی سازمان ها 

 ویژگی های مهم مدیران در موفقیت سازمان و دسترسی به اهداف آن می دانند.  

از طرفی گودسون بر لزوم تدارک یك تیم برای بررسی عوامل نام برده در کارخانه تاکید دارد. این در حالی است که دسته خاصهی از  

نند عدم توانایی در تشکیل یك تیم کاری، بدلیل ضعف در انتخاب اعضای تیم، عدم توانایی در بکارگیری کارکنهان در قالهب   مشکالت، ما

(. 533، 6332یك تیم، و ناتوانی در حل و فصل مناقشات میان اعضای تیم، مربوط به روابط میان فردی اسهت )مهك کهارتی و کمپبهل،     

 این رابطه می پردازد.هوش هیجانی به نقش فعال مدیران در 

تحقیق در مورد هیجان ها در محل کار، نشان می دهد که هیجانات بسیاری از موارد بههره وری، سهود، نهوآوری هها و دسهتاوردهای      

دارای (. گفته می شود افراد 5331، به نقل از کوپر، 32، 6،6353و پاتارتیکا 5افراد، تیم ها و سازمان ها را میسر می سازد )پراتاپ سینگ

)پراتاپ سهینگ و   اثربخشی هستند هوش هیجانی با  در هدایت و مدیریت دیگران و پرورش نگرش های مثبت در میان کارکنان دارای

   .(32، 6353پاتارتیکا،

مدیریت می تواند شاخص های عملکرد کیفیت خارجی را به طور واضح برای کارکنان نمایش دهد. تابلوهای نشان دهنهده گذاشهتن یها    

رداشتن اشتباهات، شکایات مشتری و بازده بیش از زمان، راهنماهای کیفیت برای کارگران و غیره گویای حساسیت، نسبت به خواسته ب

 (.13، 6333های مشتریان و تضمین کیفیت می باشد ) همار، 

 تحقیقروش  -2

آن بها   ارتبهاط بر اساس مهدل ارزیهابی سهریع  و     آن رتبه بندیو حاضر بررسی نتایج حاصل از کارایی و سبُکی کارخانه هدف از تحقیق 

واحهدهای  آن شهامل کلیهه    جامعهه آمهاری  انجام شده است. بنابراین با استفاده از روش تاپسیس فازی است که ، نهوش هیجانی مدیرا

 فعال در شهر کرمانشاه می باشد.صنعتی 

نفر بهوده و   33شهر کرمانشاه است که تعداد پرسنل آنها حداقل  کارخانه از  51برابر با تحقیق حاضر نمونه آماری : آماری  نمونه. 2-1

 هدفمند انتخاب شده اند.    و با نمونه گیری مشغول به فعالیت هستند 5333سال در 

بر اساس مدل ارزیابی واحد صنعتی ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه میزان کارایی درونی : . ابزارهای گردآوری داده ها2-2

مقوله کلی در کارخانه برای درجه بندی میزان کارایی را مورد مشاهده قرار می دهد. ههر   55( است که6336رخانه )گودسون،سریع کا

 63( بها  6331درجه ای فازی نمره گذاری شده است. همچنین از پرسشنامه هوش هیجهانی )برادبهری و گریهوز،     1مقوله با یك طیف

ن تحقیق به مقیاس فازی تغییر یافت. این پرسشنامه هوش هیجانی را در قالب چههار خهرده   سوال استفاده شد و نمره گذاری آن در ای

 مقیاس خودآگاهی، خودمدیریتی، مدیریت روابط و آگاهی اجتماعی بررسی می کند.

برای تعیین روایی از روایی صوری استفاده شد و بر اساس نظهر متخصصهان موضهوعی، پرسشهنامه هها از      : . اعتبار و روایی ابزار2-3

روایی برخوردار بودند. برای تعیین اعتبار در پرسشنامه ارزیابی سریع )در تعیین کارایی(، از همبستگی دو نیمه آزمون اسهتفاده شهد و   
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تبار پرسشنامه هوش هیجانی، ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شد و نتیجهه  بدست آمد همچنین برای تعیین اع 13/3ضریب همبستگی 

 برخوردار است. 11/3نشان داد که ابزار از ضریب اعتبار درونی برابر با 

 ها های آماری و ابزار تجزیه و تحلیل داده . روش2-4

برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از روش تاپسیس فازی ضرایب نزدیکی محاسبه شد، سپس از آمار توصیفی و اسهتنباطی  

ابزار مورد نظر برای تحلیل آماری داده ها شامل نهرم  مان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. -uشامل آزمون 

 است.  TOPSIS FUZZY Solverو  SPSSافزار های 

  تجزیه و تحلیل داده ها .3

 در تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا داده ها با آمار توصیفی و سپس با آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر است:

 و هوش مدیران واحدهای صنعتی: گزارش توصیفی ضرایب نزدیکی  ارزیابی 5جدول 

 کارخانه ها RPAضریب نزدیکی  EQضریب نزدیکی 

 تایر کرد 0.6904 0.5606

 کابل باختر 0.3847 0.4309

 سیمان غرب 0.5043 0.4898

 کاشی کرد 0.5752 0.5106

 سیمان سامان 0.7007 0.556

 مهرکام پارس 0.7101 0.5945

 پتروشیمی پلی اتیلن سنگین شرکت پلیمر 0.693 0.5648

 فو دمجتمع نورد  0.4235 0.4004

 شرکت روژین تاک 0.4308 0.4576

 پتروشیمی کرمانشاه 0.7719 0.6435

 صنایع کاشی بیستون 0.5286 0.5105

 بازیافت خدمات شهری 0.2944 0.4762

 شرکت قطعات بتنی آماده فرامان غرب 0.4721 0.4358

 کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت)نازگل( 0.6327 0.5375

 دایکات 0.4527 0.4607

 آراد غرب 0.365 0.4037

 دنیای لوله کرمانشاه 0.2798 0.3403

 با هوش هیجانی مدیران رده باال آنها رابطه ای وجود دارد؟ واحدهای صنعتی. آیا بین کارایی و سبُکی 3-1

، ابتدا همبستگی بین ضرایب نزدیکی هوش هیجانی مهدیران و کهارایی بها ضهریب     واحد صنعتیبرای بررسی رابطه بین کارایی و سبُکی 

از نظر کارایی و نیهز ههوش    واحدهای صنعتیهمبستگی پیرسون محاسبه شد. سپس برای تأیید بیشتر نتایج همبستگی بین رتبه های 

 هیجانی مدیران مجدداً با ضریب همبستگی اسپیرمن، به شرح زیر محاسبه گردید:
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Table 2: Correlations between Relative closeness of efficiency & Emotional intelligence  

Relative closeness 
efficiency Emotional intelligence 

efficiency 

Pearson Correlation 1 .919
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 17 17 

Emotional intelligence 

Pearson Correlation .919
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 
 

N 17 17 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

با فرض دو دامنه  36/3~353/3ضریب همبستگی برابر با  p=0< 0.01بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، با توجه به 

که تحت سرپرسهتی آن  واحدهای صنعتی معنادار است. بعبارت دیگر بین هوش هیجانی مدیران و کارایی  35/3بودن فرضیه، در سطح 

 ها است، یك رابطه قوی و مستقیم وجود دارد.

 Table 2: Correlations between rank of efficiency & Emotional intelligence  

 Rank  
efficiency Emotional intelligence 

 

efficiency 

Correlation 

Coefficient 

1 .880
**

 

 
Sig. (2-tailed) 

 
.000 

Spearman's rho 
N 17 17 

 

Emotional intelligence 

Correlation 

Coefficient 

.880
**

 1 

 
Sig. (2-tailed) .000 

 

 
N 17 17 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

با فرض دو دامنهه بهودن    33/3ضریب همبستگی برابر با  p=0< 0.01بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن، با توجه به 

معنادار است. بعبارت دیگر بین هوش هیجانی مدیر و کارایی کارخانه، یك رابطهه قهوی و مسهتقیم وجهود دارد.      35/3فرضیه، در سطح 

یجهانی مهدیران و کهارایی    همانطور که مشاهده می شود هر دو نوع همبستگی) رتبه ای اسپیرمن و پیرسون( بیانگر رابطه بین ههوش ه 

 است.واحدهای صنعتی 

 . آیا بین هر یک از مقوله های کارایی با هوش هیجانی )بطور تفکیکی( رابطه وجود دارد؟3-2

، نشهان مهی دههد کهه بهین       P<0.05و توجه به  واحدهای صنعتیمشاهده ضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و مولفه های سبُکی 

هوش هیجانی مدیران و مقوله های ایمنی، محیط زیست تمیزی و نظم و ترتیهب، سیسهتم مهدیریت دیهداری، سیسهتم برنامهه ریهزی،        

استفاده از فضا، حرکت مواد و جریان خط تولید، سطوح موجودی و کا ی در جریان تولیهد، کهار تیمهی و انگیهزش، وضهعیت تعمیهر و       

رابطه مستقیم و قوی  واحدهای صنعتیات و ابزار آ ت، مدیریت پیچیدگی و تغییرپذیری، یکپارچگی زنجیره تدارک در نگهداری تجهیز

، ایهن  P=0.80>0.05وجود داشت که با توجه به  11/3وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و رضایت مشتری همبستگی ضعیف در حد 

وجهود داشهت کهه بها توجهه بهه        -53/3نی و پایبنهدی بهه کیفیهت همبسهتگی     رابطه معنادار نمی باشد. همچنهین بهین ههوش هیجها    

P=0.699>0.05 .این رابطه معنادار نمی باشد ، 
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 و هوش هیجانی مدیران آن هاواحدهای صنعتی : مقایسه سطح کارایی 5نمودار

 

 تاثیر دارد؟ واحدهای صنعتی. آیا هوش هیجانی مدیران بر کارایی 3-3

 مان ویتنی به شرح زیر استفاده شد:-uبا استفاده از آزمون ناپارامتریك  واحدهای صنعتیبررسی تاثیر هوش هیجانی مدیران برکارایی 
Table 4: Ranks 

 efficiency N Mean Rank Sum of Ranks 

intelligence 

Low efficiency 9 5.00 45.00 

Too efficiency 8 13.50 108.00 

Total 17   

 
Table 5: Mann-Whitney Test 

 intelligence 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 45.000 

Z -3.464 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000
b
 

a. Grouping Variable: efficiency 

b. Not corrected for ties. 

مان ویتنی ، می توان چنین استنباط کرد که هوش هیجانی مدیران بر سهطح کهارایی   -u، در آزمون sig =0.001 < 0.01با توجه به 

 تاثیر معنادار دارد. واحدهای صنعتی

 گیری نتیجه .4

بر اساس نتایج بدست آمده مبنی بر مقایسه رتبه های داده شده بر اساس تاپسیس فازی، بین رتبه ههای کهارایی و    -

همبستگی با  و مثبت وجود دارد که نشان دهنهده رابطهه مسهتقیم کهارایی بها اثربخشهی       رتبه های هوش هیجانی 

 است.

و میهزان ههوش   واحهدهای صهنعتی   مقایسه نمرات داده شده با تاپسیس فازی نشان می دهدکه بین میزان کهارایی   -

 رابطه معنی دار وجود دارد.واحدهای صنعتی مدیران آن 
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بهین ههوش   روش ارزیابی سریع نشان می دهد که بر اساس ضرایب همبستگی بررسی خرده مقیاس های کارایی در   -

هیجانی مدیران و مقوله های ایمنی، محیط زیست تمیزی و نظم و ترتیب، سیستم مدیریت دیداری، سیستم برنامه 

 حرکت مواد و جریان خط تولید، سطوح موجودی و کها ی در جریهان تولیهد، کهار تیمهی و      ریزی، استفاده از فضا،

انگیزش، وضعیت تعمیر و نگهداری تجهیزات و ابزارآ ت، مهدیریت پیچیهدگی و تغییرپهذیری، یکپهارچگی زنجیهره      

، و نیهز بهین   رابطه مستقیم و قوی وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و رضایت مشتری واحدهای صنعتیتدارک در 

   معنادار نمی باشد. از نظر آماری، رابطهاین  اما ردهمبستگی ضعیف وجود دا هوش هیجانی و پایبندی به کیفیت،

آزمون ناپارامتریك نشان داد که هوش هیجانی بر میزان کارایی تاثیر دارد و این تاثیر از نظر آماری معنهی دار اسهت.    -

بنابراین می توان پیش بینی کرد که مدیران به عنوان منابع انسانی اثرگذار بر کارخانه، می توانند بر افزایش کهارایی  

موثر باشند. یکی از د ئل این امر این است که مدیران می توانند در همهاهنگی و سهازماندهی   واحدهای صنعتی ر د

بیشتر و بهتر و همچنین بر سایر متغیرها مانند عوامل خط تولید، محصول، فرایند تولید و سطح رضایتمندی سهایر  

 منابع انسانی نقش کلیدی داشته باشند.

  سپاسگزاری

 .می شودسپاسگزاری  ستا را در انجام پژوهش یاری کردهاز دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه که محقق 
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