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 چکیده

به  پیمایشی-توصیفی روش از استفاده با مدیران شغلی عملکرد و عاطفی هوش بین رابطه تحلیلاین مطالعه با هدف 

 و( نفر ۲2) کرمانشاه فاضالب و آب شرکت عملیاتی و میانی عالی، مدیران شامل آماری جامعه. رشته تحریر درآمد

 بهره با کارکنان بین در و انتخاب نفر ۲2 کلیه سرشماری روش به مدیران بین از و بوده( نفر ۶۳۲) شرکت همان کارکنان

 هایپرسشنامه از اطالعات گرداوری جهت. گردیدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به نفر 22۲ کوکران فرمول از گیری

 کرونباخ آلفای. آمد عمل به استفاده ساخته محقق پرسشنامه یک و( عملکرد و سایبرشانیک عاطفی هوش) استاندارد

 t واریانس، تحلیل هایآزمون از استفاده با اطالعات. گردید تعیین( ۹2/۰ ،۸۹۲/۰ ،۸۲۹/۰) ترتیب به هاپرسشنامه

 همبستگی ضرایب تحلیلتحلیل گردید.  Spss 1۸ افزار نرم در درصد ۸۶ داری معنا سطح با هامیانگین مقایسه مستقل،

 و مثبت رابطه متغیر دو هر هایمؤلفه تمامی بین که است واقعیت این بیانگر شغلی عملکرد و عاطفی هوش ابعاد بین

. دارد وجود همبستگی کمترین کنترلی خود و بیشترین آگاهی-خود و مدیر انسانی عملکرد بین و داشته وجود معناداری

 هاآن و کرده مهار را خود احساسات توانندمی خوبی به برخوردارند باالیی عاطفی هوش از که مدیرانی دهدمی نشان نتایج

 .کنند بیان مناسب شکل به را

 ، سازمانهوش عاطفی، عملکرد ، مدیریت: کلیدی کلمات
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 مقدمه

 افراد ترینهوش با هاآن لزوماً که است این دانیممی هاسازمان موفق و بزرگ رهبران مورد در مسلماً که آنچه

 را افراد وسیله همین به و دارند سایرین به نسبت باالتری 1عاطفی شعور بلکه نیستند، هوشی ضریب لحاظ از سازمان

 رهبران( 1۳۹۳ زاده، اکبر) است نکته همین نیز افراد بر هاآن نفوذ رمز دهند،می سوق دارند نظر در که سمتی به

. گیرند کار به خود نظر مورد اهداف جهت در را هاآن اعمال و افکار افراد هایقلب بر نفوذ با چگونه دانندمی موفق

 بر او نفوذ و رهبر قدرت( 1۳۹2 گلمن،) گیردنمی قانون از را خود مشروعیت لزوماً سازمان در رهبر که دانیممی

 در را رهبری نقش که مدیرانی که است دلیل همین به گردد،می بر او شخصیتی هایویژگی به بیشتر کارکنان

 تغییرات سرعت که امروز دنیای در هستند، ترموفق هاسازمان در تحوالت و تغییرات ایجاد در دارند عهده به سازمان

 سازمان برای مناسب محیط یک تشکیل و سازگاری اهمیت است، شده عوض نیز تغییرات ماهیت حتی و باالست

 موضوع، این کنند، همگام تغییرات آهنگ با را خود کارکنان بتوانند باید مدیران( 1۳۹۰ منصوری،) است شده بیشتر

 که مدیریتی تا کند منعطف را سازمان تواندمی ترساده بسیار نفوذ با رهبر یک. دهدمی نشان را رهبری اهمیت

 این مهم نکته( 1۳۸۰ مالیی،) یابد دست مهم این به بیشتری زمان صرف و خاص هایتکنیک بر تکیه با خواهدمی

 برخوردارند، باالیی عاطفی هوش از که رهبرانی. است بیشتری ارزش و قدرت دارای عاطفه با توأم استدالل که است

 تمام تا شودمی باعث عاطفی هوش از استفاده. دارند نظر مد همیشه افراد به خود تصمیمات توجیه برای را نکته این

 اعالم خودکار طور به دهنده هشدار پیام عنوان به را اعمال نتایج و شود بررسی سرعت به مسئله یک جزئیات

 مهمی قسمت ،2غریزی احساسات یا عاطفی هایبینش. شود انتخاب گزینه بهترین یا شود دوری خطر از تا شودمی

. دهدمی افزایش را تفاهم حسن به میل شهودی و خالق کاری شعور و دارند عهده به را استدالل و مشکل حل از

 علوی،) است ارزش دارای باشد، نداشته محکمی اطالعاتی پشتوانه اگر حتی افراد، عمیق( عاطفی هوش) احساسات

 دارد انسانی پیوندهای و عاطفی روابط به زیادی بستگی چیز همه شغلی، هایموفقیت و همکاری زمینه در( 1۳۹۸

 و رقابت عرصه در ماندن برای هستند، شدیدی تغییرات خوشدست زمان این در کاری هایمحیط( 1۳۹۸ نورایی،)

 به باید همچنین. کنند مجهز عاطفی هوش به را خود سازمان، رهبران و مدیران باید مناسب ۳رقابتی مزیت کسب

. است امروز دنیای در بقا الزمه نوآوری و خالقیت. باشند برده ا ر کافی بهره هوش این از که باشند نیروهایی دنبال

 داشتن( 1۳۹۶ فاطمی،) کرد مجهز عاطفی هوش به منطقی هوش بر عالوه را افراد باید خالق محیط یک ایجاد برای

 بر سعی کارکنان از کدام هر زیرا شود، سبب سازمان در را خصومت و تزلزل تواندمی هاسازمان در نوآوری از بستری

 از. کند برقرار تعادل آن از بیرون و سازمان درون تغییرات حجم بین بتواند باید سازمان و دارند خود هایایده اعمال

                                                           
1 - Emotional intelligence 
2 - Instinctive feelings 
3 - Competitive Advantage 
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 با و بپذیرند ا ر مسئله این باید نشده اجرا هاآن هایایده که کارکنانی و ماند دور به تشنج از سازمان جو باید طرفی

. کند تبدیل خالق انرژی به را خصومت بتواند که است جوی ایجاد اینجا در رهبری نقش. باشند هماهنگ سازمان

 خودداری توافق در اجبار از که بیاموزیم مردم به که است این کار در آزادی کلید: گویدمی باره این در  1اس ترپی

 ها،تضاد باید ما کند؟می توجه کسی چه اما. است برخوردار زیادی اهمیت از توافق که کنیممی فکر ما. کنند

 ترهوشمندانه توانمی یکدیگر کمک به زیرا بگذاریم میان در دیگران با را هاآن و دهیم بروز را مشکالت و اختالفات

 سمت به را سازمان بر حاکم فرهنگ رهبری که است این نیازمند سازمان درون تضادهای با مقابله. کرد عمل

 در اجتناب هنگام به که خالقی انرژی ز ا استفاده به تشویق را کارکنان و داده سوق هانارضایتی و هامخالفت پذیرش

 این. دارد وامی فعالیت به را جسمانی و فکری پذیری سازش عاطفی، پذیری سازش. بکند آید،می پیش توافق

 هایویژگی از بسیاری. کندمی اعطا فرد به پذیری انعطاف نوعی و افتدمی اتفاق عمل در هااستعداد در هماهنگی

 این لذا ؛(2۰۰۲ کینز، هاپ) هاآن منطقی هوش در نه د، دار هاآن عاطفی هوش در ریشه موفق، و بزرگ رهبران

 وجود رابطه مدیران عملکرد بهبود بر عاطفی هوش بین آیا که باشدمی اساسی سؤال این به پاسخ پی در پژوهش،

 دارد؟

 

                                                           
1 - Peter.S 
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          ( مدل مفهومی پژوهش)منبع:نگارنده(1شکل)

 پیشینه پژوهش

 مفهوم هوش عاطفی

 از افالطون گفته اساس بر. «هستند عاطفی زیربنای یک دارای هایادگیری تمام: »گفت افالطون پیش سال هزار دو

 زیادی مطالعات احساسات، نقش نفی یا اثبات جهت در زیادی فیلسوفان و پژوهشگران دانشمندان، کنون تا زمان آن

 از یکى در هنر رشته دکتری مقطع دانشجوی یک که گردد برمی 1۸۹۶ سال به عاطفی هوش مبحث اندداده انجام

 سال در سپس. بود کرده مطالعه را عاطفی هوش آن در که رسانید اتمام به راای نامه پایان آمریکا هاى دانشگاه

 و نوشتند عاطفی هوش مورد در مقاله دو 2«سالوی ترپی» و 1«مایر جان» ییآمریکا دانشگاهیک  استاد دو 1۸۸۰

 و خود احساسات شناخت در افراد از برخی که دریافتند استاد دو این. کردند آغاز رابطه این در را خود هایپژوهش

 هوش مورد در هاآن نظریه که کنندمی نقل آنان هستند ترتوانمند عاطفی و احساسی مشکالت حل و دیگران

( 1۸۸۶) گلمن تحقیقات نتایج. گردید 1۸۸۶ سال در خود فروش پر کتاب نوشتن برای ۳گلمن انگیزه عامل عاطفی،

 آمادگی با باشد، داشته را الزم تجربیات فنی نظر از و باشد برخوردار زیادی عاطفی هوش از که مدیری دهدمی نشان

 آغاز از 2۰۰۶ ،۲روزِت، پرداخت خواهد سازمان در گروهی هایضعف و هاتعارض رفع به دیگران به نسبت بیشتری

 و هیجان رابطه ماهیت نیز و آن انطباقی کارکردهای و هیجان شناختیروان اثرات زمینه در بحث 1۸۸۰ دهه

 در پیشرفت آخرین عاطفی هوش مفهوم واقع در. گرفت خود به ایتازه ابعاد عاطفی هوش مفهوم معرفی با شناخت

 مناسب استعاره یک «هوش» مفهوم کاربرد که باورند این بر محققان و بوده تفکر و هیجان بین رابطه فهم زمینه

 1۸۸۰ دهه در مایر و سالووی توسط مفهوم این ابداع. شودمی یاد عاطفی هوش واژه با آن از که است ایسازه برای

-1: از عبارتند که اندکرده ذکر را پایه مؤلفه چهار خود تعریف در پژوهشگران این( 2۰۰۰ بارلین،) گرفت صورت

 تنظیم -۲ عاطفی آگاهی بکارگیری و هاهیجان تحلیل و فهم -۳ تفکر عاطفی تسهیل -2 هیجان، ابراز و ادراک

 را عاطفی هوش در درگیر اساسی هایکفایت توانمی بنابراین. عقالنی و عاطفی رشد ارتقای جهت هیجان واکنشی

 این بر پژوهشگران از بسیاری. نمود ذکر هیجان اداره و هاهیجان این فهم دیگران، و خود در عاطفی ادراک شامل

 عاطفی هوش. دارد وجود پیوند زندگی روزمره اقتضائات با تطابق در موثر عملکرد و عاطفی هوش بین که فرضند

 و شغل در موفقیت تحصیل، و مدرسه در موفقیت مانند واقعی زندگی برآیندهای در کننده تعیین و موثر عامل

 2۰۰۶ ۲الونیس، 2۰۰2 ،۶همکاران و سیاروچی .باشدمیعمومی  سالمت در کلی طور به و شخصی بین روابط

 رابطه سیگار کشیدن آفرین خطر رفتارهای با و است همبسته باال عمومی سالمت با باال عاطفی هوش که دریافتند

 (.1۳۹۳ ژزف، سیاروچی) باشدمی شخصی زندگی سبک و سالمت در اساسی بسیار متغیر و دارد منفی

 باال عاطفی شعور دارای رهبر هایویژگی

                                                           
1 - John Mayer 
2 - Peter Salovey 
3 - Golman, D. 
4 - Rosett 
5 - Ciarrochi 
6 - Laonice 
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 انعطاف و صداقت همدلی، شخصیت، استحکام اعتماد، نظیر اخالقی هایارزش برای ای هکنند فعال انرژی عواطف،

 اعتماد قابل و سودمند تجاری روابط حفظ و ایجاد در توانایی یعنی 1اجتماعی هایسرمایه الزمه نیز و بوده پذیری

 بدون زیرا دیگران، و خود ترغیب در توانایی یعنی است؛ هیجان ایجاد در استعداد رهبری، خصیصه ترینمهم. است

 نظر طبق امروز دنیای در گیری تصمیم مشکالت از یکی. قدرت نه و است اصول دارای نه استدالل عواطف، کمک

 از را احساس و عاطفه ان، مشاور و تخصصی متون تمامی که است این( شیگانمی بازرگانی مدیریت استاد) 2پراهالد

 و است بوده مشاغل بیشتر و مدیریت در قبول مورد شیوه قدیم هایزمان از فنی خردگرایی. دانندمی جدا مدیریت

 تواندمی عاطفی هوش از ناشی احساس یا شهود که حالی در داند،می مشکالت برای حل راه بهترین را صوری منطق

 عاطفی استعدادهای زاییده که زندگی در فرد یک شخصیت همه از ترمهم و بنیادین هایارزش تصمیم روند بازدهی

 خالصه رهبری مسئله در تنها عاطفی هوش کاربرد( 2۰۰۶ استرویک،) باشد است، هوشی ضریب نه و نهفته

 از استخدام هنگام در هاشرکت از بسیاری شود،می واقع استفاده مورد نیز کارکنان انتخاب در بلکه شود،نمی

 کسب باالیی نمرات آزمون، این در که افرادی اکثر که است داده نشان نتایج. برندمی بهره عاطفی هوش هایآزمون

 در باید این بر عالوه. برندمی بهره روش این از فورد نظیر بزرگی هایشرکت. اندبوده ترموفق خود شغل در اندکرده

 هوش خصوصیات از برخی ولی سازد،می سازمان برای را نفوذتری با رهبران عاطفی، هوش اگرچه که داشت نظر

 ولی باشد، داشته همراه به زیادی هایهزینه کار این است ممکن. شود داده آموزش اصلی، کارکنان به باید عاطفی

 خواهد همراه به را مفیدی نتایج که است انسانی منابع روی بلندمدت گذاری سرمایه یک این داشت نظر در باید

 (.1۳۹۸ علوی،) داشت

 اثربخش عملکرد و عاطفی هوش

 ایفا مهمی نقش گروه اعضای ایی کار در مسئله حل تسهیل برای هاهیجان تولید یا هیجانات بکارگیری توانایی

 را تعارض کرده، تسهیل را گروه اعضای مشارکت و همکاری ها،گروه داخل در مثبت هایهیجان گسترش. کندمی

 در ،۳ییل مدیریت دانشکده از( 2۰۰۰) بارساد. بخشدمی بهبود را گروه اعضای ایی کار میزان و داده کاهش

 معناداری طور به داشتند، باالیی عاطفی هوش که هاییگروه عملکرد که دریافت عاطفی، شناخت درباره ایمطالعه

 به هامطالعه سایر و هابررسی این نتایج به توجه با. داشتند پایینی عاطفی هوش که است هاییگروه عملکرد از بیشتر

 گروه عملکرد بهبود موجب تواندمی دهنده سازمان و ایواسطه عامل یک عنوان به عاطفی هوش که رسدمی نظر

 نظر به همچنین. درآید هماهنگ شکل به مؤثر و وسیع طور به که آوردمی فراهم را امکان این گروه، برای زیرا شود؛

 نحوه تا باشند داشته نیاز بیشتری وقت به دارند، قرار پایینی حد در عاطفی هوش نظر از که هاییگروه که رسدمی

 (.1۳۹۸ رحمانی،) کنند تجربه هماهنگ گروه یک قالب در را مؤثر کارکرد

                                                           
1 - Social assets 
2 - Prahalad, Professor of Business Administration, University of Michigan 
3 - Barsad, Yale University 
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 رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران (2شکل)

 باا ( اجتمااعی  هاای مهاارت  و اجتمااعی  آگاهی مدیریتی، -خود آگاهی،-خود) عاطفی هوش هایمؤلفه مدل این در

 بیشاتری  تالش سازمان در کارکنان که شودمی باعث مدیر باالی عاطفی هوش و سازندمی را عاطفی هوش ؛یکدیگر

 .رود باال رهبر اثربخشی نهایت در و یابد افزایش هاآن رضایتمندی ،(مضاعف کوشش) دهند انجام

 مفهوم ارزشیابی عملکرد

 شاغل  که وظایفی انجام درجه به عملکرد. دریابیم را عملکرد مفهوم ابتدا بایستی عملکرد ارزشیابی مفهوم درک برای

 را شاغل  یک الزامات کارمند یک چگونه که دهدمی نشان و ؛(2۰۰۹ بایرز،) دارد اشاره کندمی تکمیل را کارمند یک

 اساس بر عملکرد اما شود،می تلقی یکسان دارد انرژی صرف به اشاره که «تالش» با اغلب عملکرد. رساندمی انجام به

 آزماون  برای شدن آماده در را زیادی تالش است ممکن دانشجو یک مثال برای. شودمی گیریاندازه هافعالیت نتایج

 ابیلای، )اسات  باوده  پاایین  عملکرد اما گرفته صورت زیادی تالش مورد این در کند دریافت کمی نمره اما گیرد بکار

 تاالش، : باین  متقابال  ارتباا   نتیجاه  عناوان  به تواندمی موقعیت یک در افراد عملکرد 1ورُو  بایرز عقیده به (1۳۹1

 یاا  فیزیکای ) انارژی  میزان به اشاره گیردمی نشأت برانگیختگی از که «تالش. »شود تلقی نقش ادراکات و هاتوانایی

 انجاام  در اساتفاده  ماورد  شخصی هایویژگی «هاتوانایی. »دارد کندمی استفاده وظیفه انجام در فرد یک که( ذهنی

 کنناد،  هدایت شغلشان انجام جهت در را هایشانتالش بایستی دارند باور افراد که مسیرهایی به و هستند شغل یک

 دانناد مای  آن نظیار  و هامهارت شخصی، هایویژگی از ناشی را عملکرد( 1۳۹1 مورهد،) 2دیگران و نو. کندمی اشاره

 واقاع  در. شاوند می تبدیل عینی نتایج به کارکنان رفتار طریق از هاویژگی این دهدمی نشان (۳) شکل که طورهمان

 داشاته  را شاغل  یاک  انجاام  برای ضروری هایویژگی سایر و هاتوانایی ها،مهارت دانش، که صورتی در تنها کارکنان

 .دهند نشان را رفتارشان توانندمی باشند

                                                           
1 - Byars, L.I & Rue, L.W. 
2 - Noe, R.A. 
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 (2002 دیگران، و نو) هاسازمان در عملکرد ارزیابی مدل (3) شکل

 پژوهش شناسیروش
 مدیران کلیه شامل آماری جامعه. است دانیمی تحقیقات شاخه از پیمایشی – توصیفی پژوهش این در تحقیق روش

 استان روستایی فاضالب و آب شرکت( نفر 2۰۲) کارکنان و( عملیاتی و میانی عالی، مدیران سطح سه در نفر ۲2)

 کارکنان گروه در و انتخاب نمونه عنوان به نفر ۲2 کلیه سرشماری روش به مدیران جامعه میان از. باشدمی کرمانشاه

 در و انتخاب نمونه عنوان به را نفر 1۹1 کوکران فرمول از گیری بهره و ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با

 الکترونیکی و مکتوب ایکتابخانه منابع برداری، فیش ابزارهای از اطالعات گردآوری برای. شدند داده شرکت پژوهش

. شد استفاده( ساخته محقق پرسشنامه یک و مقیمی شغلی عملکرد سیبریاشرینگ، عاطفی هوش) هایپرسشنامه و

 برخی و شد استفاده مدیریت عرصه نظرانصاحب و اساتید نظر از پرسشنامه محتوایی و ظاهری روایی سنجش جهت

 ۶ در سؤال ۲2 با عاطفی هوش پرسشنامه نهایت در و حذف نداشت سازگاری حاضر پژوهش اهداف با که سؤاالتی از

 با مدیران شغلی عملکرد پرسشنامه( همدلی اجتماعی، هایمهارت انگیزشی، خود کنترلی، خود آگاهی، خود) فاکتور

 قرار اساتید تأیید مورد( ارزشیابی و قانونی اجرایی، اداری، رفتاری، علمی، انسانی، عملکرد) فاکتور ۲ در سؤال ۳2

 عاطفی هوش از مدیران یعنی ۸۹ از کمتر امتیاز و امتیاز 21۰ عاطفی هوش پرسشنامه جهت امتیاز حداکثر. گرفت

 و بوده متوسط حد یک در مدیران بین در عاطفی هوش یعنی، 1۶۲ تا ۸۹ بین امتیاز. برخوردارند پایینی بسیار

 جهت ممکن امتیاز حداکثر. است بهینه حد یک در مدیران بین در عاطفی هوش یعنی، 21۰ تا 1۶۲ بین امتیاز

 عملکرد از کارکنان رضایت یعنی، بود آن از کمتر و ۲۶ امتیاز اگر. بود خواهد ۳2 1۲۰شغلی عملکرد پرسشنامه

 عملکرد از کارکنان رضایت یعنی، بود 12۰ تا ۲۶ اعداد بین آمده بدست امتیاز اگر. است پایین حد در مدیران

 از کارکنان رضایت باشد، داشته قرار 1۲۰ تا 2۰ اعداد بین حاصله امتیاز اگر. دارد قرار متوسط حد یک در مدیران

 و ۸۲۹/۰ عاطفی هوش پرسشنامه پایایی کرونباخ آلفای ضریب همچنین. دارد قرار بهینه حد یک در مدیران عملکرد

 باالیی پایایی ضریب از هاپرسشنامه که گفت توانمی بنابراین گردید برآورد ۸۹۲/۰ عملکرد پرسشنامه پایایی

 ۹2۸ شغلی عملکرد و عاطفی هوش بین رابطه سنجش ساخته محقق پرسشنامه اعتبار همچنین. باشدمی برخوردار

 تحلیل: آماری هایآزمون از هاداده تحلیل جهت. است برخوردار باالیی اعتبار ضریب از که گردید محاسبه درصد
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 توزیع جداول همچنین و واریانس معیار، انحراف میانگین، هایآماره و ها،میانگین مقایسه مستقل، t واریانس،

 هاداده تحلیل جهت اطمینان ضریب. است آمده عمل به استفاده... و هرمی و ایمیله نمودارهای درصد، و فراوانی

 .باشدمی درصد ۶ خطای میزان با درصد ۸۶

 یافته ها
( ۲۸۸) سال ۶۰ تا ۲1 دامنه مدیران گروه در سنی دامنه لحاظ از پرسشنامه توزیع از آمده بدست اطالعات اساس بر

 بنابراین. باشدمی دارا را فراوانی بیشترین( ۳2۸) سال ۳۰ تا 2۰ دامنه نیز کارکنان گروه در و فراوانی بیشترین

 گروه در و دهند؛می تشکیل باال کاری سوابق با افرادی را کرمانشاه استان روستایی فاضالب و آب شرکت مدیران

 فراوانی هایقابلیت امر این و بوده جوان نیروهای دارای کرمانشاه استان روستایی فاضالب و آب شرکت نیز کارکنان

 نیز جنسیت لحاظ از. بخشدمی نوید سازمان، انسانی منابع بین در را رسانی خدمات در نوآوری و خالقیت بروز چون

 نیز کارکنان گروه در و دهندمی تشکیل( ۸۹۸) مردان را مدیران جامعه یعنی باشدمی مرد نفر یک بجز مدیران کلیه

 شرکت غالب جنس که است واقعیت این بیانگر اطالعات این. باشدمی( ۲۶۸) مردان گروه به مربو  فراوانی بیشترین

 ترینعامیانه شاید و بوده مذکر دارد استان در که مأموریتی و ماهیت نوع دلیل به کرمانشاه روستایی فاضالب و آب

 روستا و شهر مختلف نقا  در رسانیآب هایشبکه نظارت و ساخت هایپروژه غالب در عملیاتی کار به نیاز آن دلیل

. اندداده اختصاص خود به را نمونه کل از( ۸۲۸) متأهلین نیز کارکنان گروه در و( 1۰۰۸) متأهل مدیران کلیه. باشد

 ۲۳ و نفر ۳2) فراوانی با لیسانس تحصیالت به مربو  مدیران گروه در فراوانی بیشترین تحصیالت میزان بعد از

 و نفر ۲1) فراوانی با دیپلم از ترپایین دیپلم فوق تحصیالت به مربو  فراوانی بیشترین کارکنان گروه در و( درصد

 کرمانشاه استان روستایی فاضالب و آب شرکت پرسنل که است واقعیت این بیانگر اطالعات این. باشدمی( درصد ۳۲

 مدیران گروه در فراوانی بیشترین ماهیانه درآمد وضعیت بعد از. هستند مطلوب حد در آکادمیک تحصیالت دارای

 فراوانی بیشترین کارکنان گروه در و( درصد ۶۰ و نفر 2۶) فراوانی با بیشتر و ماه هر در تومان میلیون یک به مربو 

 این بیانگر اطالعات این. باشدمی( درصد ۶2 و نفر ۸۲) فراوانی با ماه هر در تومان هزار ۲۸۸ تا ۶۰۰ به مربو 

 کارکنان درآمدی وضعیت که است حالی در این و بوده دارا را ایبهینه مالی وضعیت مدیران گروه که است واقعیت

 تا 1۲ خدمتی سابقه به مربو  فراوانی بیشترین مدیران گروه در خدمتی سابقه بعد از. باشدنمی بخش رضایت زیاد

 سابقه به مربو  کارکنان گروه در فراوانی بیشترین همچنین باشدمی( درصد ۲۰ و نفر 2۰) فراوانی با سال 2۰

 و آب شرکت مدیران کلیه استخدامی نوع بعد از. است( درصد ۲۳ و نفر ۲۹) فراوانی با سال 1۰ تا ۲ خدمتی

 سازمان استخدام به کشوری رسمی صورت به که اندداده تشکیل رادیاف را کرمانشاه استان روستایی فاضالب

 و نفر ۲۲) فراوانی با رسمی استخدامی وضعیت با کارکنان به مربو  فراوانی بیشترین کارکنان گروه در و اند؛درآمده

 به مربو  فراوانی بیشترین نمایندمی خدمت انجام ان در مدیران که مدیریتی سطوح بعد از. باشدمی( درصد ۳۶

 .باشدمی( درصد ۶۲ و نفر 2۹) فراوانی با عملیاتی مدیریان

 شغلی عملکرد و عاطفی هوش هایپرسشنامه بین همبستگی ضرایب( 1) جدول

هوش 

  هیجانی

 

 عملکرد 

 خود انگیزشی خود کنترلی آگاهی-خود
مهارت های 

 اجتماعی
 همدلی

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری
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 ۰۶/۰ ۲۰۲/۰ ۰۶/۰ ۲11/۰ ۰۶/۰ ۳۶۲/۰ ۰۶/۰ 22۲/۰ ۰۶/۰ ۲۶۹/۰ انسانی

 ۰۶/۰ ۳۳۲/۰ ۰۶/۰ 222/۰ ۰۶/۰ ۳۲2/۰ ۰۶/۰ ۳۲۸/۰ ۰۶/۰ ۳2۹/۰ علمی

 ۰۶/۰ ۳۲۶/۰ ۰۶/۰ ۲۰۲/۰ ۰۶/۰ 2۸۸/۰ ۰۶/۰ ۲۰1/۰ ۰۶/۰ 2۰2/۰ رفتاری

 ۰۶/۰ 2۲۸/۰ ۰۶/۰ 1۹۹/۰ ۰۶/۰ ۲1۳/۰ ۰۶/۰ ۳۲۲/۰ ۰۶/۰ 2۹۲/۰ اداری

 ۰۶/۰ ۳۸۲/۰ ۰۶/۰ 2۹۹/۰ ۰۶/۰ 2۶۶/۰ ۰۶/۰ ۳1۸/۰ ۰۶/۰ ۲۰۲/۰ اجرایی

 ۰۶/۰ ۲۲۳/۰ ۰۶/۰ ۲۲۲/۰ ۰۶/۰ ۳2۲/۰ ۰۶/۰ 2۳۲/۰ ۰۶/۰ 2۹2/۰ فانونی

 ۰۶/۰ 222/۰ ۰۶/۰ 2۳۲/۰ ۰۶/۰ ۳۸۰/۰ ۰۶/۰ ۲1۹/۰ ۰۶/۰ ۳۲۸/۰ ارزشیابی

 مدیران، شغلی عملکرد ابعاد و عاطفی هوش ابعاد بین از کل در گردد،می مالحظه( 1) جدول در که گونههمان

 اجتماعی هایمهارت بین و( >۲۲۲/۰r= ،۰۶/۰p) همبستگی بیشترین دارای قانونی عملکرد و اجتماعی هایمهارت

 .است بوده برقرار (>1۹۹/۰r= ،۰۶/۰p)همبستگی میزان کمترین اداری عملکرد و

 (انسانی عملکرد مؤلفه) بینی پیش جهت همبستگی مجذور و چندگانه همبستگی ضریب( 2) جدول

ف
دی

ر
 

 شاخص آماری

 متغیر وارده شده

ضریب 

همبستگی 

 چند گانه

ضریب همبستگی 

انحصاری افزوده 

 شده

مجذور 

ضریب 

همبستگی 

 چند گانه

مجذور 

ضریب 

همبستگی 

 شدهتعدیل 

خطای 

استاندارد 

 برآورد
F 

سطح 

معنا 

 داری

 21۳/2 1۲۹/۰ 1۶۸/۰ ۰ ۲۰2/۰ آگاهی-خود 1

2۶۲/1۸ ۰۶/۰ 

 ۳21/۳ 1۸1/۰ 1۸۸/۰ ۰۸/۰ ۲11/۰ خود کنترلی 2

 ۲۶۲/2 2۳۰/۰ 22۲/۰ ۰۶1/۰ ۲۲2/۰ انگیزشی-خود 3

مهارت های  4

 اجتماعی

۲۲۰/۰ ۰۰۹/۰ 1۹۸/۰ 1۹۳/۰ ۲۲۸/2 

 ۸۸۰/2 1۸۲/۰ 2۰2/۰ ۰1۶/۰ ۲۹۶/۰ همدلی 5

 ابعاد با انسانی عملکرد مؤلفه گام پنج طی گام به گام رگرسیون تحلیل در( 2) جدول در مرقوم هاییافته به توجه با

 مثبت همبستگی( همدلی و اجتماعی هایمهارت انگیزشی، خود کنترلی، خود ،آگاهی-خود) عاطفی هوش گانهپنج

 قرارگیری ترتیب و شوندمی اضافه مدل به متغیرها گام به گام رگرسیون تحلیل در که آنجا از. اندداشته دار معنا و

 همبستگی ضریب دارای انسانی عملکرد با آگاهی-خود اول گام در لذا است، زیادی اهمیت دارای جدول در متغیرها

 کرد، صعود ۲11/۰ به چندگانه همبستگی ضریب شد اضافه مدل به کنترلی خود که دوم گام در. است بوده ۲۰2/۰

 با پنجم گام در نهایت در. باشدمی( ۰۸/۰) برابر مدل به شده افزوده انحصاری همبستگی ضریب میزان گام این در

 همبستگی ضریب آخر گام در که یافت افزایش ۲۹۶/۰ عدد به چندگانه همبستگی مدل به همدلی شدن افزوده

 واریانس از درصد 2۰ تعین به قادر الذکرفوق متغیر پنج مجموع در. باشدمی( ۰1۶/۰) مدل به شده اضافه انحصاری

 .هستند مدیران انسانی عملکرد

 انسانی عملکرد مؤلفه بینی پیش برای استاندارد غیر و استاندارد رگرسیون ضریب( 3) جدول

ام
گ

 

 شاخص

 متغیرها

 ضرایب غیر استاندارد

ب 
رای
ض
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گ  ا م پ  ن ج م - گ  ا م آ  خ ر  د ر  ت ح ل ی ل ع  م ل ک ر د ر  ف ت ا ر ی م  د ی  βخطای  β ر
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 استاندارد

 ۰۶1۰/۰ ۰۶۶/۰ -- ۸۲/1 ۰۲۸۹/۰ مقدار ثابت

 ۰۰۰1/۰ 1۰۶/۳ 2۲۳/۰ ۹۲/۰ 2۹۹/۰ آگاهی-خود

 ۰۰۰1/۰ ۰۰۹/۳ 2۲۶/۰ ۲2/۰ 2۲۰/۰ مهارتهای اجتماعی

 ۰۰1/۰ ۸1۰/2 22۳/۰ ۰۲۲/۰ 221/۰ خودکنترلی

 ۰۰1/۰ ۲۲۰/2 2۰1/۰ ۰۶1/۰ 2۰۲/۰ خود انگیزشی

 ۰2۰/۰ 2۲1/2 1۸۲/۰ ۰۳۰/۰ ۰۸۲/۰ همدلی

 رگرسیون تحلیل نهایی معادله در عاطفی هوش گانهپنج متغیرهای شود،می مشاهده( ۳) جدول در که گونههمان

 دارای آگاهی خود بود، رگرسیون تحلیل جهت گام تریننهایی و آخرین که پنجم گام در. اندشده وارد گام به گام

 نتیجه توانمی آخر گام از لذا باشد؛می استاندارد بتای ضریب  ترینپایین دارای نیز همدلی و (β=2۲۳/۰)بیشترین

 آگاهی، خود) شامل که عاطفی هوش مختلف هایمؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای به که گرفت

 و 2۰1/۰ و 22۳/۰ و 2۲۶/۰ و 2۲۳/۰) ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی، هایمهارت

 توانمی نهایت در پس پیونددمی وقوع به مدیران انسانی عملکرد در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد( 1۸۲/۰

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر انسانی عملکرد بینی پیش معادله

 standard = (0/0698+0/288+0/260+0/221+0/206+0/097)= 1/142 = پیش بینی عملکرد انسانی مدیر

 خودداری جداول آوردن از مقاله این در صفحات تعداد محدودیت به توجه با: مدیر علمی عملکرد بینی پیش

 بیشترینو دارای اجتماعی هایمهارت رگرسیون تحلیل پنجم گام در گردد،می گزارش نتایج صرفاً و است گردیده

 به که گرفت نتیجه توانمی آخر گام از لذا بود استاندارد بتای ضریب( β=1۹2/۰)ترینپایین دارای نیز کنترلی خود

 هایمهارت آگاهی، خود) شامل که عاطفی هوش مختلف هایمؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای

 واحد( 1۹2/۰ و 1۸۸/۰ و 21۲/۰ و 2۲۹/۰ و 2۹۳1/۰) ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی،

 بینی پیش معادله توانمی نهایت در پس پیوندد،می وقوع به مدیران علمی عملکرد در معیار انحراف حسب بر تغییر

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر علمی عملکرد

 standard= (0/0554+0/256+0/240+0/212+0/197+0/0871)= 1/0475 = پیش بینی عملکرد علمی مدیر

 گام به گام رگرسیون تحلیل نهایی معادله در عاطفی هوش گانهپنج متغیرهای: پیش بینی عملکرد رفتاری مدیر

 دارای همدلی بود، رگرسیون تحلیل جهت گام تریننهایی و آخرین که پنجم گام در. اندشده وارد

 آخر گام از لذا باشد؛می استاندارد بتای ضریب( β=1۲۲/۰)ترینپایین دارای نیز انگیزشی خود و( β=1۸۶/۰)بیشترین

 که عاطفی هوش مختلف هایمؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای به که گرفت نتیجه توانمی

 و 1۹1/۰ و 1۸۶/۰) ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی، هایمهارت آگاهی، خود) شامل

 پس پیوندد،می وقوع به مدیران رفتاری عملکرد در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد( 1۲۲/۰ و 1۲2/۰ و 1۹۰/۰

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر رفتاری عملکرد بینی پیش معادله توانمی نهایت در

= پیش بینی عملکرد رفتاری مدیر standard= (0/0384+0/3104+0/300+0/287+0/253+0/0234)= 1/212 

-خود بود، رگرسیون تحلیل جهت گام تریننهایی و آخرین که پنجم گام در: پیش بینی عملکرد اداری مدیر

 لذا. باشدمی استاندارد بتای ضریب  ( β=۹۲/۰)ترینپایین دارای نیز همدلی و ( β=1۳۲/۰)بیشترین دارای انگیزشی

 هوش مختلف هایمولفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای به که گرفت نتیجه توانمی آخر گام از

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

12 

 

 و 1۳۲/۰) ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی، هایمهارت آگاهی، خود) شامل که عاطفی

 پیوندد،می وقوع به مدیران اداری عملرد در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد( ۹۲/۰ و ۸۹/۰ و 1۰۰/۰ و 11۲/۰

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر اداری عملکرد بینی پیش معادله توانمی نهایت در پس

= پیش بینی عملکرد اداری مدیر standard= (0/0235+0/230+0/226+0/213+0/208+0/198)= 1/0985 

 خود بود، رگرسیون تحلیل جهت گام تریننهایی و آخرین که پنجم گام در: پیش بینی عملکرد اجرایی مدیر

 لذا باشد؛می استاندارد بتای ضریب  ( β=۲۹/۰)ترینپایین دارای نیز همدلی ( β=112/۰) بیشترینو دارای انگیزشی

 هوش مختلف هایمؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای به که گرفت نتیجه توانمی آخر گام از

 و 1۳۲/۰) ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی، هایمهارت آگاهی، خود) شامل که عاطفی

 پیوندد،می وقوع به مدیران اداری عملکرد در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد( ۹۲/۰ و ۸۹/۰ و 1۰۰/۰ و 11۲/۰

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر اداری عملکرد بینی پیش معادله توانمی نهایت در پس

= پیش بینی عملکرد اجرایی مدیر standard= (3/492+0/297+0/283+0/273+0/251+0/264)= 4/86 

 بود، رگرسیون تحلیل جهت گام تریننهایی و آخرین که پنجم گام در :پیش بینی عملکرد قانونی مدیر

 استاندارد بتای ضریب( β=1۸۹/۰)ترینپایین دارای نیز همدلی و( β=221/۰)بیشترین دارای اجتماعی هایمهارت

 هایمؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای به که گرفت نتیجه توانمی آخر گام از لذا باشد؛می

 ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی، هایمهارت آگاهی، خود) شامل که عاطفی هوش مختلف

 به مدیران قانونی عملکرد در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد( 1۸۹/۰ و 2۰۰/۰ و 21۰/۰ و 21۹/۰ و 221/۰)

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر قانونی عملکرد بینی پیش معادله توانمی نهایت در پس پیوندد،می وقوع

= پیش بینی عملکرد قانونی مدیر standard= (1/121+0/312+0/300+0/291+0/286+0/273)= 2/583 

 تحلیل نهایی معادله در عاطفی هوش گانهپنج متغیرهای :پیش بینی عملکرد مدیر در مولفه ارزشیابی

-خود بود، رگرسیون تحلیل جهت گام تریننهایی و آخرین که پنجم گام در. اندشده وارد گام به گام رگرسیون

 استاندارد بتای ضریب( β=۹2/۰)ترینپایین دارای نیز اجتماعی هایمهارت و ( β=11۲/۰)بیشترین دارای آگاهی

 هایمؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد یک ازای به که گرفت نتیجه توانمی آخر گام از لذا باشد؛می

 ترتیب به( همدلی و انگیزشی خود کنترلی، خود اجتماعی، هایمهارت آگاهی، خود) شامل که عاطفی هوش مختلف

 وقوع به مدیران ارزشیابی مؤلفه در معیار انحراف حسب بر تغییر واحد( ۹۳/۰ و ۸۶/۰ و 1۰1/۰ و 1۰۹/۰ و 11۲/۰)

 :نمود ریزی طرح زیر شرح به را مدیر ارزشیابی مؤلفه بینی پیش معادله توانمی نهایت در پس پیوندد،می

= پیش بینی ارزشیابی مدیر standard= (0/210+0/201+0/194+0/162+0/152+0/133)= 1/052 

 پژوهش اصلی سؤال تحلیل

 اجتماعی، هایمهارت انگیزشی، خود کنترلی، خود آگاهی، خود) عاطفی هوش ابعاد بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود رابطه کرمانشاه استان روستایی فاضالب و آب شرکت مدیران عملکرد و( همدلی

 مالک نمره با کارکنان و مدیران دیدگاه از عملکرد با آن رابطه و عاطفی هوش نمره میانگین مقایسه( 4) جدول

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

t p 

 ۰۰۰/۰ ۲۶/۸ ۲1۹/۰ ۲۶/1 رابطه هوش عاطفی با عملکرد
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 توجه با و است بوده ۲1۹/۰ معیار انحراف با ۲۶/1( کارکنان و مدیران) گروه دو هر در پاسخگویان کل نمره میانگین

 1Hفرض و شده رد صفر H فرض بنابراین است، بوده دار معنی > ۰۶/۰p اطمینان سطح در شده مشاهده t اینکه به

 احساسات توانندمی خوبی به برخوردارند باالیی عاطفی هوش از که مدیرانی دهدمی نشان نتایج. گرددمی پذیرفته

 کنترل و باال همدلی حس داشتن دلیل به افرادی چنین. کنند بیان مناسب شکل به را هاآن و کرده مهار را خود

 همچنین و شوند،می عملکردشان بهبود باعث طریق این از و مؤثرند فردی بین روابط در خود هیجانات بر مناسب

 در حمایتی عامل یک عنوان به ان از توانندمی هستند باال با متوسط عاطفی هوش دارای که افرادی دهدمی نشان

 .نمایند استفاده عملکردشان بهبود جهت

 آگاهی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد؟-آیا بین خود

 آگاهی مدیران و رابطه آن با عملکرد آنها-مقایسه میانگین نمره خود (۶)جدول 

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

t p 

 ۰۰۰/۰ 2۹/۸ ۶۰۳/۰ ۹۶/1 بر عملکرد  آگاهی-خود

 توجه با و است بوده ۶۰۳/۰ معیار انحراف با ۹۶/1 کارکنان و مدیران گروه، دو هر در پاسخگویان کل نمره میانگین

 فرض و شده رد صفر H فرض بنابراین است، بوده دار معنی > ۰۶/۰p اطمینان سطح در شده مشاهده t اینکه به

1H نشان نتایج. شودمی افراد عملکرد بهبود موجب زیادی سطح در آگاهی خود دیگر عبارت به. گرددمی پذیرفته 

 را خود هایمحدودیت و قوت نقا  توانندمی باشند، آگاه خود احساسات و هیجانات از مدیران اگر که دهدمی

 این و دهند قرار تأثیر تحت را کارکنان چگونه دانندمی مستقیم درک راه از و یابند اعتماد خود ارزش به و بشناسند

 .شودمی عملکردشان بهبود باعث

 دارد؟ وجود رابطه آنان عملکرد و مدیران اجتماعی هایمهارت بین آیا

 هاآن عملکرد با آن رابطه و مدیران اجتماعی هایمهارت نمره میانگین مقایسه( ۲) جدول

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

t p 

 ۰۰۰۰/۰ 2۲/۹ ۶۲1/۰ ۹1/1 عملکرد و اجتماعی هایمهارت

 

 توجه با و است بوده ۶۲1/۰ معیار انحراف با ۹1/1 کارکنان و مدیران گروه، دو هر در پاسخگویان کل نمره میانگین

 فرض و شده رد صفر H فرض بنابراین است، بوده دار معنی > ۰۶/۰p اطمینان سطح در شده مشاهده t اینکه به

1H شودمی افراد عملکرد بهبود موجب زیادی سطح در اجتماعی هایمهارت دیگر عبارت به. گرددمی پذیرفته .

 عملی بیشتر را دیگران عواطف و هیجانات هستند، اجتماعی هایمهارت دارای که مدیرانی که دهدمی نشان نتایج

 اگر و گذاردمی تأثیر دیگران بر کردارشان و گفتار که دانندمی دقیقاً بنابراین. کنند حس را آن اینکه تا سازندمی

 بهبود را عملکردشان طریق این از و دهندمی تغییر را آن باشد، داشته کارکنان بر منفی تأثیر رفتارشان و کالم

 .بخشندمی

 کنترلی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد؟-آیا بین خود

 هاآن عملکرد با آن رابطه و مدیران کنترلی-خود نمره میانگین مقایسه( ۲) جدول

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1۲ 

 

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

t p 

 ۰۰۰۰/۰ 2۳/11 ۲۳۳/۰ ۸۰/1 کنترلی-خود

 توجه با و است بوده ۲۳۳/۰ معیار انحراف با ۸۰/1( کارکنان و مدیران گروه، دو هر در پاسخگویان کل نمره میانگین

 1H فرض و شده رد صفرH فرض بنابراین است، بوده دار معنی > ۰۶/۰p اطمینان سطح در شده مشاهده t اینکه به

 نتایج. شودمی هاآن عملکرد بهبود موجب زیادی سطح در مدیران کنترلی-خود دیگر عبارت به. گرددمی پذیرفته

 .شوندمی عملکردشان بهبود باعث خود صادقانه رفتار و عواطف هیجانات، کنترل با مدیران که دهدمی نشان

 انگیزشی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد؟-آیا بین خود

 هاآن عملکرد با آن رابطه و مدیران انگیزشی-خود نمره میانگین مقایسه( ۹) جدول

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

t p 

 ۰۰۰۰/۰ 1۹/1۰ ۲۳۲/۰ ۹1/1 انگیزشی-خود

 توجه با و است بوده ۲۳۲/۰ معیار انحراف با ۹1/1 کارکنان و مدیران گروه، دو هر در پاسخگویان کل نمره میانگین

 فرض و شده رد صفر H فرض بنابراین است، بوده دار معنی > ۰۶/۰p اطمینان سطح در شده مشاهده t اینکه به

1H بهبود موجب چشمگیری طور به انگیزش سطح افزایش با مدیران دیگر، عبارت به. گرددمی پذیرفته 

 راستای در را خالقیت این و باشند داشته بیشتری خالقیت خود کار در مدیران اگر بنابراین. شوندمی عملکردشان

 .شوندمی عملکردشان بهبود ایجاد باعث برند، کار به سازمان اهداف

 آیا بین همدلی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد؟

 هاآن عملکرد با آن رابطه و مدیران همدلی نمره میانگین مقایسه( ۸) جدول

انحراف  میانگین شاخص

 معیار

t p 

 ۰۰۰۰/۰ 11/11 ۲۶۲/۰ ۸2/1 همدلی و عملکرد

 

 توجه با و است بوده ۲۶۲/۰ معیار انحراف با ۸2/1 کارکنان و مدیران گروه، دو هر در پاسخگویان کل نمره میانگین

 فرض و شده رد صفر H فرض بنابراین است، بوده دار معنی > ۰۶/۰p اطمینان سطح در شده مشاهده t اینکه به

1H زیادی سطح در خود هیجانات و احساسات تحریک بر و همدلی با مدیران دیگر، عبارت به. گرددمی پذیرفته 

 و مهارت نوع هر ساز زمینه احساسی هم و همدلی که دهدمی نشان نتایج. شودمی هاآن عملکرد بهبود موجب

 هر در کنند سایرین با همسو و همدل و برانگیزانند موقع به را خود احساسات قادرند که کسانی و است موفقیتی

 .باشند مؤثر و مولد کنندمی سعی شود، واگذار آنان به که کاری

 مستقل tآزمون 

 جنسیت حسب بر هاپاسخ تحلیل مستقل t آزمون( 1۰) جدول

 هاآماره مرد زن شاخص
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 ۶1۲/۰ ۲۰/1 ۲۹۰/۰ ۸۹/2 ۶۶/۰ ۸۲/1 هوش عاطفی

 ۰۶۶/۰ ۶۲/2 ۰۲۲/۰ 22/1 ۸۳۲/۰ 2 آگاهی-خود

 ۳۲۶/۰ 2 ۲۲2/۰ 1۶/2 2۲۲/۰ ۹۶/1 کنترلی-خود

 ۲۹۰/۰ ۲2۸/۰ ۹۰۲/۰ ۳۲/1 2۰/۰ ۶/1 انگیزشی-خود

 2۲۸/۰ ۳۹/1 ۹۰۲/۰ ۳۲/1 ۳۲2/۰ ۶۳/1 اجتماعی هایمهارت

 2۰/۰ 2 ۰21/۰ 1/1 ۶۰۲/۰ ۹2/1 همدلی

 تفاوت مرد و زن دهنگان پاسخ نظرات بین نیست، دار معنی P <۰/۰۶ سطح در شده مشاهده F اینکه به توجه با

 عاطفی، هوش تأثیر مورد در یکسانی نظر مرد و زن مدیران و کارمندان دیگر، عبارت به. ندارد وجود داری معنی

 و هیجانات برانگیختن مدیران، کنترلی-خود انسانی، روابط مدیریت اجتماعی، آگاهی-خود مدیران، آگاهی-خود

 بر تأثیر بیشترین مرد کارمندان و مدیران. دارند مدیران عملکرد بهبود بر مدیران خالقیت و انگیزش سطح افزایش

 مدیران، آگاهی-خود مدیران، کنترلی-خود ترتیب به سپس و اجتماعی آگاهی-خود را مدیران عملکرد بهبود

 مدیران عملکرد بهبود در را تأثیر کمترین و انسانی روابط مدیریت و انگیزش سطح افزایش هیجانات، برانگیختن

 و انگیزش سطح افزایش را مدیران عملکرد بهبود بر تأثیر بیشترین زن، کارمندان و مدیران. انددانسته عاطفی هوش

 و اجتماعی آگاهی-خود مدیران، کنترلی-خود انسانی، روابط مدیریت مدیران، آگاهی-خود ترتیب به سپس

 نتیجه توانمی بنابراین. انددانسته عاطفی هوش مدیران عملکرد بهبود در را تأثیر کمترین و هیجانات برانگیختن

 .انددانسته عاطفی هوش را مدیران عملکرد بهبود بر تأثیر کمترین و دارند همگونی نظرات مردان و زنان که گرفت

 نتیجه گیری و پیشنهادها

 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با  با تحقیقات پیشین

 حیطه ۲ در مدیران عملکرد و عاطفی گانه هوشپنج هایمؤلفه بین که است این از حاکی پژوهش این نتایج

 ،>۰۶/۰p) دارد وجود معناداری و مثبت رابطه( قانونی و ارزشیابی اداری، اجرایی، علمی، رفتاری، انسانی، عملکرد)

۲۶/۸ t=، ۲۶/1a.v= .)حیدری و( 1۳۹۹) دهنوی ،(1۳۹۲) پرور گل ،(1۳۹۲) رئیسی ،(1۳۹2) ترابی نتایج با که 

 ،2۰۰1 2همکاران و پالمر ،2۰۰۰ گلمن ،1۸۸۸ 1همکاران و جانسون ،1۸۹۹ گلمن ،1۸۸۶ گلمن( 1۳۸۰) همچنین

 تطابق 2۰1۰ ۲ملیسا ،2۰۰۸ ،۶پارک ،2۰۰۲ ۲همکاران و گاروین ،2۰۰۶ سیاروچی و روزت ،2۰۰۳ ۳اتیکن و هیگز

 مهار را خود احساسات توانندمی خوبی به برخوردارند باالیی عاطفی هوش از که مدیرانی دهدمی نشان نتایج. دارد

 بر مناسب کنترل و باال همدلی حس داشتن دلیل به افرادی چنین. کنند بیان مناسب شکل به را هاآن و کرده

                                                           
1 - Johnson et al. 
2 - Palmer et al. 
3 - Higgs and Aitken 
4 - Garvin et al. 
5 -Parek 
6 - Melissa.B 
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 نشان همچنین و شوند،می عملکردشان بهبود باعث طریق این از و مؤثرند فردی بین روابط و در خود هیجانات

 جهت در حمایتی عامل یک عنوان به ان از توانندمی هستند باال با متوسط عاطفی هوش دارای که افرادی دهدمی

 مدیران عملکرد میان تفاوت علت درصد ۸۰ از بیش که داد نشان( 1۸۸۹) گلمن. نمایند استفاده عملکردشان بهبود

 است معتقد گلمن باشد،می عاطفی هوش از آنان برخورداری میزان در تفاوت دلیل به سازمان معمولی و برجسته

 چقدر هر و دارد وجود ترکیبی ور به عالی و برتر دهی عملکرد برای ادراکی و فنی هایمهارت مانند عاطفی هوش

 پلکان عاطفی هوش دیگر عبارت به دارند نیاز بیشتری عاطفی هوش به یابند ارتقاء شغلی نظر از سازمان در افراد

 برخوردار باالتری عاطفی هوش از بایدمی پیشرفتند و ترقی خواستار که مدیرانی. باشدمی هاسازمان رهبران ترقی

 افرادی از درصد ۸1 از بیش که داد نشان کار محیط در زیادی افراد تعداد مطالعه از پس برادبری هاییافته. باشند

 را خود عاطفی هوش که کسانی و هستند برخوردار باالتری عاطفی هوش از دارند تریمناسب شغلی عملکرد که

 این. دارند یکدیگر با تنگاتنگی رابطه شغلی موفقیت و عاطفی هوش زیرا موفقند خود شغل در معموالًًٌ دهندمی رشد

 را شغلی کنون تا دارند اذعان هاآن. کندمی صدق دنیا سراسر در هاسازمان تمامی کارکنان تمامی مورد در هایافته

 دیگر اساس و ریشه آگاهی-خود گلمن نظر از. باشد نداشته عاطفی هوش به ربطی عملکرد ان در که ایمنیافته

 انتخاب در است، برخوردار پایینی آگاهی-خود سطح از که زمانی تا مدیر یک و باشدمی عاطفی هوش هایمؤلفه

 که نظمی بکارگیری خود، برانگیختگی خود، احساسات کنترل و مدیریت هدف، به رسیدن برای ریزی برنامه هدف،

 مواجه مشکل با اطرافیان با خود روابط مدیریت در همچنین و شد هماهنگ دیگران احساسات با آن اساس بر بتوان

 تأیید را شغلی عملکرد با آگاهی-خود مؤلفه بین رابطه بودن دار معنی پژوهش این از حاصله آماری نتایج. شودمی

 .دارد خوانیهم( 1۳۹2) ترابی و( 1۸۹۶ و 1۸۶۶) گلمن نتایج با زمینه این در حاضر پژوهش نتایج. نمایدمی

 و قوت نقا  توانندمی باشند، آگاه خود احساسات و هیجانات از مدیران اگر که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 تحت را کارکنان چگونه دانندمی مستقیم درک راه از و یابند اعتماد خود ارزش به و بشناسند را خود هایمحدودیت

 ارتبا  در مؤثر و مهم عامل یک عنوان به آگاهی-خود. شودمی عملکردشان بهبود باعث این و دهند قرار تأثیر

 و 1۸۶۶) گلمن مطالعات. است گرفته قرار تأیید و تأکید مورد گلمن تجارب و مطالعات سایر در اثربخش و کارآمد

 عاطفی هوش از هاییمؤلفه در که بودند کسانی موفق خیلی مدیران که بود داده نشان مدیر ۶۰۰ روی بر( 1۸۹۶

 .داشتند باالیی بسیار مهارت آگاهی-خود مثل

 برخوردارند، خود هیجانات و احساسات به  نسبت آگاهی-خود مهارت از باالیی درجات از که مدیرانی نیست تردیدی

 احساس آنچه با آنان چرا؟ و روندمی مسیری چه به که دانندمی و شناسندمی را خود هایرویه و اهداف ها،ارزش

 شرایط در را محوله سازمانی امورات و وظایف توانندمی بنابراین. هستند هماهنگ است، درست برایشان کنندمی

 .باشندمی سایرین به نسبت بهتری عملکرد دارای کل در برسانند انجام به تریمطلوب

 با. دارد وجود داری معنی رابطه مدیران عملکرد با کنترلی-خود مؤلفه بین داد نشان پژوهش این نتایج همچنین

 بین حاضر پژوهش در اینکه به توجه با همچنین و گیردمی شکل آگاهی-خود پایه بر خودکنترلی اینکه به توجه

 بین رابطه وجود بر مبنی آمده دست به نتیجه بنابراین، داشت، وجود معناداری رابطه عملکرد و آگاهی-خود مهارت

 ابزار از که مدیرانی دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج همچنین. باشدنمی انتظار از دور عملکرد و خودکنترلی مهارت

 کردن کنترل طریق از دیگران، رفتار و هیجانات کنترل طریق از توانندمی کنند،می استفاده کارشان در کنترلی خود

 خود از درست و صادقانه رفتار وسیله به کارکنان تعهد و رضایت کسب و مدیریت طریق از کار محیط از ناشی فشار
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 نتیجه به رسیدن طریق از و سازمان راهبردی مشکالت حل طریق از کارکنان، بین در پذیر تطبیق ی ا شیوه به و

 .دارد تطابق( 1۳۹۲) رئیسی نتایج با نتایج این. شوند عملکردشان بهبود باعث سازمان، دستاوردهای تحقق و گرایی

 بدون سالم انسان هاآن عقیده به نامند،می بقاء شر  را انگیزشی-خود نوین، و کالسیک شناسانروان از بسیاری

 ضروری و الزم «انگیزشی-خود» هدف انتخاب حتی یا و رسیدن برای و دهدنمی انجام شده تعیین پیش از هدف

 نتیجه با که دهدمی نشان را مدیران عملکرد و انگیزشی-خود بین معنادار و مثبت رابطه پژوهش این نتایج. است

 خالقیت از که مدیرانی که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج همچنین. دارد نزدیکی بسیار خوانیهم( 1۳۹2) ترابی

 به رسیدن شغلی، رضایت سازمان، اهداف به تعهد طریق از توانندمی کنند،می استفاده درستی به خود انگیزش و

 وظایف تمام دادن انجام بهینه سازمانی، تعالی بهبود راستای در کارکنان و خود معنوی و مادی انتظارات ماورای

 نتایج با نتایج این. شوند عملکردشان بهبود موجب سازمان تعالی روند در مستمر یادگیری بر اثر و شده واگذار

 .دارد تطابق نیز( 1۳۹۲) گلپرور

 عبارت همدلی( 1۸۸۶) گلمن عقیده به. گیردمی شکل آگاهی-خود اساس بر که است دیگری توانایی نیز همدلی

 برای عالقه مورد واکنش و مناسب عمل یک بکارگیری و دیگران مختلف هایجنبه و احساسات ادراک از است

 مورد مدیران عملکرد و همدلی بین دار معنا و مثبت رابطه پژوهش این در اند،گرفته قرار ما پیرامون در که افرادی

 که مدیرانی که است واقعیت این گواه حاضر پژوهش نتایج. دارد تطابق( 1۳۸۰) حیدری نتایج با که گرفت قرار تأیید

 و خالقیت ارتقای طریق از توانندمی شوند،می خود احساسات آوردن در هیجان به و برانگیختن باعث همدلی با

 و گیری تصمیم کیفیت بهبود طریق از شود،می واگذار هاآن به که مسئولیتی هر در شدن گذار تأثیر و نوآوری

 .شوند عملکردشان بهبود باعث نوآوری و پویایی

 بنی نتایج با که رسید اثبات به معناداری و مثبت رابطه عملکرد و اجتماعی هایمهارت بین پژوهش این در

 اجتماعی هایمهارت دارای که مدیرانی که دهدمی نشان نتایج. دارد تطابق( 1۳۹۲) رئیسی و( 1۳۹۸) هاشمیان

 که دانندمی دقیقاً بنابراین. کنند حس را آن اینکه تا سازندمی عملی بیشتر را دیگران عواطف و هیجانات هستند،

 تغییر را آن باشد، داشته کارکنان بر منفی تأثیر رفتارشان و کالم اگر و گذاردمی تأثیر دیگران بر کردارشان و گفتار

 .بخشندمی بهبود را عملکردشان طریق این از و دهندمی

 نتیجه گیری کلی

 استان روستایی فاضالب و آب شرکت مدیران عملکرد و عاطفی هوش بین رابطه بررسی هدف با مطالعه این

 توجه کشوری مسئولین دیرباز از چه اگر که گفت توانمی مطالعه این هاییافته به توجه با. درآمد اجرا به کرمانشاه

 حیطه این که داشت توجه باید اما اند،نسپرده فراموشی به را حوزه این گاههیچ و اندداشته کارکنان ادراک به ایویژه

 عرصه در دیگر بار دارد را خود خاص هایقابلیت و شودمی نامیده عاطفی هوش که جدیدتری عنوان با ادراکی

 به را اثربخشی و وریبهره نظرانصاحب سایر و انسانی منابع مدیران توجه مدیریت و شناسیروان به مربو  مطالعات

 عملکرد راهبردهای. کنند تغییر باید نیز هامهارت شدند، تغییر خوشدست هایمسئولیت اگر. است نموده جلب خود

 از را عملکرد بهترین کندمی کمک سازمان رهبران به و باشدمی شناختی هوش و عاطفی هوش از ترکیبی انسانی

 بهبود و اثربخشی اساس و پایه ویژه هایقابلیت این هدایت و تلفیق. آورند بدست کارکنان و مدیران بهترین طریق

 .است مختلف سطوح در پتانسیل و توان حداکثر به رسیدن و مدیران عملکرد

 

 از پژوهش حاضر آمدهکاربردی برای مدیران بر اساس نتایج بدست  پیشنهادهای
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 این از و شوند آشنا هاآن احساسات و عواطف با تا کنند برقرار رابطه راحتی به خود کارکنان با باید مدیران 

 .باشند داشته بهتری عملکرد طریق

 آورند وجود به خود بین مستحکمی پیوندهای و کنند حل را خود اختالفات آشکار، روابط برقراری با باید مدیران 

 .ببخشند بهبود را عملکردشان طریق این از و

 داشته تسلط خود کار بر بتوانند تا کنند کار منفی، فشارهای و استرس از خالی هاییمحیط در باید مدیران 

 .باشند

 باشند داشته بهتری عملکرد طریق این از تا کنند کنترل را خود هیجانات و احساسات بتوانند باید مدیران. 

 با را خود و کنند درک را خود درونی هایپیام شوند قادر مشکالت، حل در خالقیتشان افزایش با باید مدیران 

 .بیاورند کنترل تحت را خود احساسات و دهند وفق شرایط

 با ترمؤثر روابط ایجاد در سعی خود، شخصی هایمهارت و خالقیت افزایش با شودمی پیشنهاد مدیران به 

 .باشند داشته مشتریان و کارکنان

 بهبود را خود عملکرد پژوهش منابع از استفاده با و هیجانی هوش ابعاد شناخت با شودمی پیشنهاد مدیران به 

 .بخشند

 اشارات اوالًبه است، الزم کار این برای. بخشید بهبود را آن توانمی که است مهارتی دیگران هیجانات شناخت 

 بگیرد یاد تواندمی نفر یک ثانیاً،. شود توجه بیشتر تعامالت، و هامالقات طی ویژه به خود مقابل طرف هیجانی

 با که مقابل طرف ایچهره تغییرات به ابتدا یعنی بخواند، نیز را هانانوشته است، ارتبا  در دیگران با که هنگامی

 .کند توجه دارد، مطابقت او صدای و هاصحبت

 آرام یا گروه یک به دادن انرژی مسأله، حل جریان به کمک برای هیجان ایجاد با که شودمی پیشنهاد مدیران به 

 کمک با و آموخت را هاآن توانمی که هستند هاییمهارت جمله از مصاحبه، یا مالقات یک از قبل خود ساختن

 .داد انتقال نیز دیگران به را برانگیختگی این بتوان آن از ترمهم و شد تربرانگیخته و ترشاد هاآن

 مقابل طرف چرا که دریافت تا کندمی کمک هاآن مورد در تفکر و دیگران هیجانات صحیح درک به باید مدیران 

 هیجانات، درباره توانمی طریق این از عالوه به دارد؟، احساسی چه و دهدمی نشان واکنش خاص ایشیوه به

 .کرد کسب بیشتری اطالعات هاآن کارکردهای و علل

 شکل به هیجانی هایپویایی درک به قادر و دارید را هیجانی شرایط صحیح درک توانایی مدیر عنوان به شما اگر 

 با هیجانی مدیریت. باشیدمی نیز خود هیجانی وضعیت اثربخش مدیریت نیازمند هستید، بنیادی و اساسی

 که سؤال این پرسیدن طریق از. است مشکل یک وجود عالمت ناخوشایند، احساس یک. شودمی شروع آگاهی

 با که کنید مطرح را هاییسؤال. نمایید تحلیل و تجزیه را موقعیت کنید سعی دارید؟، را احساسی چنین چرا

 مسئله آن به مختلف هایواکنش بروز نحوه شدن مشخص به طریق این از تا شودمی شروع «اگر شدمی چه»

 ها،آن تحلیل و تجزیه از پس و سازید مطرح را متعددی هایطرح کنید سعی جریان این در. نمایید کمک

 موضوع این خود ریزی برنامه در. باشد داشته همراه به را موفقیت شانس بیشترین که نمایید انتخاب را طرحی

 هیجانات، کاربرد و دهندمی نشان واکنش چگونه احتماالًً دیگران هایی،موقعیت چنین در که کنید لحاظ را

 .نمائید کسب بیشتری موفقیت تا دهدمی یاری را شما چگونه

 انگیزش منبع و است هیجانی ش هو هایمهارت از یکی که پیروان در آینده درباره بینانه خوش تصویر یک ارائه 

 .آوردمی پدید را سازمان اهداف مسیر در حرکت برای کافی تحریک و
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 راهنمایی، مورد پیروان،. دارد کارکنان اثربخشی و رضایتمندی مضاعف، کوشش بر مثبتی تأثیر هیجانی هوش 

 نتایج به توجه با. یابدمی توسعه و رشد منظم فرآیند یک در هایشانتوانایی و گرفته قرار مدیر حمایت و آموزش

 کسانی. برد باال را کارکنان توانایی و قابلیت سطح بتوان که است این هیجانی هوش مهم اصول از یکی پژوهش،

 در زنند،می دست بیشتر ابتکار به دارند، بیشتری تسلط احساس هستند، باال فردی توانمندی سطح دارای که

 مدیران بالندگی، خود این ایجاد برای. گیرندمی یاد ترسریع و کنندمی بیشتری مسئولیت احساس هایشانکار

 ارایه خود کارکنان به سازنده بازخوردهای و کنند ایفا را مؤثری دهنده آموزش و گریمربی نقش بایستی سازمان

 .دهند

 و...ها شرکت ها،سازمانکاربردی برای پیشنهادهای 

 کرد گیری تصمیم در گروهی مشارکت به تشویق را کارمندان و مدیران سازمان، یک در شودمی پیشنهاد. 

 شود، داده آموزش تکنیکی هایمهارت مدیران به تنها نه سازمانی اثربخشی به رسیدن برای شودمی پیشنهاد 

 گذارند، احترام یکدیگر به کنند، درک را یکدیگر تا شود داده آموزش نیز هاآن به را هیجانی هایمهارت بلکه

 .باشند داشته اعتماد هم به و کنند دنبال را مشترکی اهداف

 رهبران برای هیجانی هوش هایمهارت ایجاد در آموزشی هایبرنامه تدوین و تهیه. 

 به ایران اداری هایسازمان نظام بهبود و موفقیت برای تا شودمی پیشنهاد سازمان در مدیریت مشاوران به 

 چرا کنند، اقدام سازمانی نتایج در آن تأثیرات و هاویژگی آن، عوامل هیجانی، هوش هایمؤلفه بیشتر شناخت

 توسط هوش نوع این عوامل شناخت با سازمان مشکالت و مسایل حل به کمک و نظر ارائه مشاوره، هرگونه که

 .بود خواهد ترمطلوب مدیران،

 استخدامی هایمصاحبه و آزمون در عاطفی هوش سنجش هایتست دادن قرار. 

 عاطفی شعار یک ایجاد و هفتگی صورت به هاان تغییر و سازمان مختلف هایتابلو در احساسی جمالت نوشتن 

 .نماید تحریک سازمانی اهداف به نیل جهت در را کارکنان احساسات بتواند که سازمان برای

  منابع

 . ۶۹ شماره.  مدیریت دانش. دولت کارکنان ارزشیابی نظام اثربخشی بر تحلیلی(.1۳۹1) ،خدایار ابیلی

 نشر سمت.: تهران دوم، چاپ ،دیگران و سالوی دیدگاه: عاطفی هوش ،(1۳۹۳)  نسرین اکبرزاده،

 .دانشگاهی جهاد اصفهان، انارکی، گوهری مسعود ترجمه ،شادی روانشناسی ،(1۳۹۳)مایکل آرگایل،

 سپاهان. انتشارات ،سازمانی هیجانی هوش (،1۳۹۲شریفی) و آقایار

 علوم ، مجلهمعلمان شغلی رضایت و مدیران هیجانی هوش و عمومی سالمت رابطه(، 1۳۹۸بهرامی، احسان)

 .1۳۹۸ بهار  ، 1، شماره۲رفتاری، دوره

 هیجدهم. ، چاپ ویرایش نشر:  تهران ،تربیتی علوم و شناسی ان رو در تحقیق روش(، 1۳۹۲علی) دالور،

استان ای منطقهبررسی شاخص های هوش عاطفی از دیدگاه مدیران سازمان برق (، 1۳۹۹دهنوی، میالد)

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی ، واحد علوم تحقیقات تهران جنوب. تهران

 پارساییان، و ترجمه: اعرابی ،ها کاربر و هانظریه مفاهیم،: سازمانی رفتار مدیریت (،1۳۹1پی) استیفن، ، رابینز

 تهران. بازرگانی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه: تهران
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 ، 1۲۶ شماره تدبیر،  ، هیجانی هوش با رهبری و مدیریت ، (1۳۹۲سیدعلی) سیادت، و مرضیه ، پور مختاری

 .1۳۹۲ بهمن
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Analysis of the relationship between Emotional Intelligence and 

Performance Management Kermanshah Rural Water Co. 

 

 

Abstract 

This study aimed to analyze the relationship between emotional intelligence and job 

performance of managers using the description was written. The population consists of 

senior managers, middle, and water and wastewater operations Kermanshah (62 

patients) and employees the same company (536 people) Using census managers (n = 

62) were selected as sample Also, by using simple random sampling Morgan number 

(224) employees participated in the study. Three questionnaires were used to gather 

data. Cronbach's alpha, respectively (948/0, 984/0, 82/0) were determined. Data were 

analyzed using ANOVA, t-independent, the mean and 95% significance levels were 

analyzed in 19 Spss software. Analysis of the correlation between emotional intelligence 

and job performance reflects the fact that both variables are positive and significant 

relationship between all the components are there. The results show that managers 

who have high emotional intelligence can well control your emotions and to express 

them as appropriate. 

Keywords: emotional intelligence, performance, management, Organization 
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