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Review  
Employee self-efficacy is the main issue that has always occupied 

the minds of managers. Given that the self-efficacy of human 

resources is the most important source of competitive advantage in 

any organization, managers are always trying to improve the 

performance of their employees in order to achieve their goals.The 

purpose of this study is to investigate the relationship between 

emotional intelligence and critical thinking in order to increase the 

professional self-efficacy of Petro Niroo Saba employees . In this 

study, the variables of emotional intelligence, critical thinking as 

predictor variables and self-efficacy as criterion variables were 

examined. In a cross-sectional descriptive-analytical research design, 

150 employees of Petro Niroo Saba Company were selected from 

Krejcie and Mooregan table using the population size using simple 

random sampling. These employees completed the standard 

questionnaire of emotional intelligence and critical thinking and 

professional self-efficacy.Pearson multivariate correlation test with 

stepwise method was used to evaluate the results.Findings There was 

a positive and significant relationship between emotional intelligence 

component and critical thinking with professional self-efficacy of 

employees (p <0.05 .( Stepwise regression analysis showed that 

among the research variables, critical thinking has the most impact on 

the criterion variable, namely self-efficacy.Due to the significant 

relationship between emotional intelligence and critical thinking with 

professional self-efficacy in employees, increasing the ability of 

employees to control emotions and have critical thinking, will provide 

the ability to cope adaptably to the requirements and conflicts of life 

and will cause positive and flexible performance. Provide self-

efficacy in relation to the community for employees and prevent the 

occurrence of negative emotions. 
Keywords: emotional intelligence, professional self-efficacy, critical 
thinking 

 

http://ensani.ir/fa/article/journal/1568
http://ensani.ir/fa/article/journal/1568
http://civilica.com/l/87979/
http://civilica.com/l/87979/
http://magiran.com/8116
http://magiran.com/8116


                                        
1311 بهار، 1، شماره 3دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 صبا رویکارکنان شرکت پترو ن یحرفه ا یودکارآمدبا خ یو تفکر انتقاد یجانیارتباط هوش ه

   HRC-2202-1021کدمقاله:

 
 

 

 چکیده :

کارکنان به عنوان اصلیترين مسئله ای است که همـواره ذهـن مـديران را بـه خود مشغول کرده است. بـا ووهـه    یارآمددکخو

ن همــواره  نیروی انسانی مهمترين منبـع کسـب مزيت رقابتی در هر سازمانی به شمار مــی آيــد، مــديرا    یبه اينكه خودکارآمد

ـ   نيرا اروقا بخشند وا از اين راه به اهداف خود برسند.هدف از انجام ا دمـیكوشـند عملكـرد کارکنان سازمان خو  نیمطالعه رابطـه ب

مطالعـه   نيـ صـبا اسـت.  در ا   رویـ کارکنان شرکت پترو ن  یحرفه ا یخودکارآمد شيبه منظور افزا یو وفكر انتقاد یجانیهوش ه

قـرار ررفتنـد    یمالک مورد بررس ریبعنوان متغ یآمداردکو خو نیب شیپ یرهایبعنوان متغ یوفكر انتقاد ،یجانیهوش  ه یرهایمتغ

 151و مور ران با در نظرررفتن حجم هامعه وعـداد   یهدول کرهس یاز رو ،یاز نوع مقطع یلیوحل -یفیطرح پژوهش ووص کيدر 

اسـتاندارد هـوش    هامکارکنان  پرسشـن  نيساده  انتخاب شدند. و ا یوصادف یریونه رصبا با استفاده از نم رویکارکنان شرکت پترو ن

 ونیورررسـ  رسونیپ یاز روش آزمون همبستگ جينتا یکردند. در بررس لیرا وكم  یحرفه ا یو خودکارآمد یو وفكر انتقاد یجانیه

کارکنان   یحرفه ا یبا خودکارآمد  یو  وفكر انتقاد یجانیمولفه هوش ه نیها  ب افتهيبا روش رام به رام استفاده شد.  رهیچند متغ

ـ  ونیرررس لی(. وحلp<0.05شد ) دهيو معنادار د  بتمثرابطه   یوفكـر انتقـاد   قیـ وحق یرهـا یمتغ نیرام به رام نشان داد که از ب

بـا    یو وفكر انتقـاد   یجانیدارد. با ووهه به وهود رابطه معنادار هوش ه یخود کارآمد یعني مالک ریمتغ یرو بر رو ریواث نيشتریب

، امكـان مقابلـه    یو داشـتن وفكـر انتقـاد    جانـا  یکنتـرل ه  یکارکنان بـرا  يیووانا  شيافزادر کارکنان    یحرفه ا یخود کارآمد

را  در  یرا فراهم نموده و سبب خواهد شد عملكرد مثبـت و منعطـو و خودکارآمـد    یو کشمكش های زندر ا یسازرارانه با مقتض

 کند. عتانمم  یمنف  جانا یشود و از بروز ه نیکارکنان وأم یاروباط با هامعه برا

 ی،وفكر انتقاد یحرفه ا ی،خودکارامدیجانیهوش ه کلیدی :واژگان 
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 مقدمه : 

ای است که همـواره ذهـن مـديران را بـه خود مشغول کرده است. با ووهه به  به عنوان اصلیترين مسئله ودکارآمدی کارکنانخ
آيــد، مــديران همــواره     سازمانی به شمار مـینیروی انسانی مهمترين منبـع کسـب مزيت رقابتی در هر  خودکارآمدیاينكه 

را اروقـا بخشـند وـا از ايـن راه بـه اهـداف خـود برسـند. در ايـن ههــت، ازهملـه             مـیكوشـند عملكـرد کارکنان سازمان خود
ردن هـوش  استراوژيهايی که در دنیای متالطم و رقابتی امـروز بـرای دسـتیابی بـه اهـداف میتواند به سازمانها کمک کند، باالب

ن را کارا، سودآور و مفید به حال هامعـه سـازد و در   هیجانی کارکنان سازمان اسـت. نیـروی انسانی کارآمد و ووانا میتواند سازما
مجموع، کشور را شكوفا کند و از وابستگی برهانـد؛ بنـابراين بايـد بـه عامـل بهسـازی نیروی انسانی ووهه بیشتری شود. يكی 

کارکنان در محیط کار نیروی انسانی وـأثیری بسزايی دارد، باال بردن هوش هیجانی  و خود کارآمدی  بهسازی از عواملی که در
ریری مناسـب   يک مهار  اهتماعی است و شـامل درک احساسـا  خـود بـرای وصمیم« هوش هیجانی (2117است )رلمن، 

ن نوع هوش، از همله عوامل بسـیار مهـم در   واکنشهاست. ايآور و کنتـرل  در زنـدری و ووانـايی کنتـرل حالـتهـای اضـطراب
رلمن ).  2117بر فرآيند فكر، قضاو ، کنش و واکـنش افـراد وـأثیر بسـزايی دارد )رلمـن، موفقیت فـردی محسـوب میشود و

هتماعی وقسیم خودآراهی، مديريت هیجانـا ، مديريت عواطو، همدلی و اروباطا  ا های هوش هیجانی را به پنج دسته مؤلفه
اروقای عملكرد کارکنان استفاده شـده اسـت که در  زاری در ههت بهبود وکرد. در اين پـژوهش، از هـوش هیجانی به عنوان اب

 .اند های هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل بر عملكرد کارکنـان، بـه عنوان متغیر وابسته وأثیر داده شده اين باره مؤلفه
مله مسائل مهمـی  وفكر انتقادی است. وفكر و مهار  درست انديشیدن از ه خودکارآمدی کارکنان موثر بر  يكی ديگر از عوامل

است که از ديرباز ذهن انديشمندان مختلفی را به خود مشغول کرده است و اکنون پرورش مهار  های مختلـو وفكـر يكـی از    
وی دارد کـه يكـی از مهمتـرين شـیوه هـای آن وفكـر انتقـادی        اساسی ورين اهداف نظام وعلیم و وربیت است. وفكر انواع متفاو

در هر کشور است و هر کشوری برای رسیدن به رشد و شكوفايی نیاز  يكی از مهمترين اصول  وفكر انتقادی(2112)دورون،است
رای رشد و بهره مندی باشند. وفكر انتقادی به عنوان يک فرايند شناختی اساسی ب اليیبه افرادی دارد که دارای وفكر انتقادی با
  (2115)کینگ،حل مساله قابل استفاده است  وع از وفكر برای پیشرفت واز دانش درنظر ررفته می شود و اين ن

 ) 2111)بريكـويتز، . درـزايی داوـأثیر بس و خودکارآمدی کارکنان  بر موفقیت شغلی و وفكر انتقادی  از آنجا که هوش هیجانی

شــرکت   استفاده کرده است. افـزون بـر اينكـه مــديران  صبا رویپترو نای پژوهش خود در شرکت پژوهشگر اين موضوع را بر
اند که البته واکنون چندان  اند و راهكارهای رونـارونی به اهرا رذاشته پیشتر فعالیتهای بسیاری برای حل اين مشكل انجام داده

بررسی  صبا رویپترو نکارکنان شرکت  خودکارآمدی بر  ر انتقادی وفكو  اند. در ايـن پـژوهش، وـأثیر هـوش هیجانی مؤثر نبوده
ا ووهه به نتايج وحقیق، راههای حـل احتمـالی را کـه باعـث بـاالرفتن هوش هیجانی کارکنان اين شـرکت و  میشود وا بتوان ب

 آنها میشود، معرفی کنیمو افزايش خود کارآمدی  در نتیجه بهبود عملكرد 
هوش هیجانی و وفكـر  در اين وحقیق به دنبال بررسی اين موضوع هستیم که چه رابطه ای بین موارد رفته شده لذا با ووهه به 

 . انتقادی با خود کار آمدی کارکنان  وهود دارد

 بیان مساله
امـل  وری منابع انسانی و ووهـه بـه عو   ووههی به بهره بی .امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی بر هیچ کس پوشیده نیست   

ايتی و افزايش ضايعا  و حوادث در میان آنهـا  ی سازمان را به بار خواهد آورد و باعث ايجاد نارضديگر کاهش اثربخشی و کاراي
کشور بر عهده آنهاسـت،   اداره که مسئولیت  سازمان ها اداری ووههی به کارکنان  (به همین نحو بی1332هعفری، )خواهد شد 
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کشـور را بـا    کارکنـان اداری  ووههی به آن میتوانـد حـوزه کـاری     رد. از همله متغیرهايی که بیآو بار میتواند مسائلی چند را به
 چالش مواهه نمايد، خودکارآمدی است

(ايـن باورهـای   2111بانـدورا،  )خودکارآمدی را قضاووهای افراد در مورد ووانايیهای خود عنوان کرده اسـت  2111باندورا در سال 
انجام يـک رفتـار   ش آنها اثر میگذارد خودکارآمدی باوری است که فرد در مورد اليشان روی پشتكار و وافراد نسبت به ووانايیها

دارد خودکارآمدی اطمینان به ووانايی خود در کنترل افكار، احساسا  و فعالیتهاست و بنابراين روی پیامد اعمال مـؤثر   مشخص 
کوششی که صرف يک  ش و الانا ، انتخاب رفتار و سرانجام میزان واست. انتظارا  خودکارآمدی بر عملكرد واقعی افراد، هیج

عاوی مهم اسـت  وجربیـا    الخودکارآمدی يک فرد مبتنی بر چهار منبع اط (2113میلتیاد و ساونگ، )ر است فعالیت میشود، مؤث
ده عملكردهـا، موفقیتهـا و   های قبلی، موفقیت و شكست)، وجربیا  الگوبرداری در مورد مشـاه  آمیز (وجربه ماهرانه يا موفقیت

و حالتهـای عـاطفی و فیزيولـویيكی،     (ن، همكاران و خويشاوندانمی از همنوعاالورویب ک)شكستهای ديگران، ورویب اهتماعی 
کوربانگلو )پذيری خود نسبت به عملكرد نادرست خود را مورد قضاو  قرار میدهند  که افراد بر اساس آنها ووانايی، نیرو و آسیب

سانی وحت وأثیر خود شكی يـا خـود   در اين شرايط مهاروها میتوانند به آ (1335؛ به نقل از مهداد و همكاران، 2112ن، و همكارا
داشته باشند، از ووانايیهـای   1ورديدی قرار بگیرند؛ در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرايطی که باور ضعیفی نسبت به خود 

ناکارآمدی ادراک شده نقش مهمی در افسردری، اضطراب و ديگر حالتهای  (2113ک، ال باندورا و)خود استفاده کمتری میكنند 
وه، خودکارآمدی پايین نیز باعث میشود کـه حاالـت روحـی و روانـی ماننـد خسـتگی،       الع (به1332علینیا، )اطفی بازی میكند ع

؛ به نقـل از علینیـا کروثـی،    2111باندورا، )د عصبانیت و درد و رنج در فرد به وهود آيد و منجر به نقصان کیفیت زندری او شون
 کنند خودشان را ناکارآمد احساس میاند آنهايی که  نیز بیان داشته(1332

حلها و ارزيابی ناقص بازخوردها مشـخص   کنند و با وعیین و ارزيابی نامناسب راه ریری اشتباهی را اوخاذ می راهبردهای وصمیم
 (1332نصروی سرايدشتی، )میشوند 
 تعواملی که بر روی خودکارآمدی حرفه ای کارکنان واثیر می رذارد هوش هیجانی اس از يكی

 1333)اند. به عنوان نمونه، علیزاده و همكاران  پژوهشهای متعددی به بررسی رابطه بین خودکارآمدی و هوش هیجانی پرداخته
رابطه وهود دارد. در اين رابطـه بیـان میدارنـد کـه     (بیان میدارند که بین خودکارآمدی و کیفیت زندری کاری  1331)(و نوبخت 
آمیـز عملكـردی    بر کیفیت زندری به درک فرد از مهاروها و ووانايیهايش در انجام موفقیـت  آمدی به عنوان عاملی مؤثرخودکار

شرايطی که افراد شايسته وأکید دارد. به عبار  ديگر، خودکارآمدی بر درک از عملكرد و رفتارهای سازرارانه و انتخاب محیط و 
 .ش میكنند وا به آن دست يابند، اثر میگذاردالو

داند که  ای از مهاروها، استعدادها و ووانايیهای غیرشناختی می هوش هیجانی را در برریرنده مجموعه (2113 )همچنین، بار آن 
  .دهدآمیزی افزايش می طور موفقیت ووانايی فرد را در رويارويی با فشارها و شرايط محیطی به

شـته و دچـار ناامیـدی و افسـردری بیشـتر      اشخاص با هوش هیجانی پايین، قدر  سازراری کمتری با وقايع ونشزای زندری دا
(بـه   1332)نـژاد و میرانـی    (و حسین 1332)(پژوهشهای متعددی از همله سلیمانی و علیبیگی 1331نقابی و بهادری، )میشوند 

اند. آنها نشان دادند که هوش هیجـانی بـا کارآمـدی رابطـه مثبـت و       مدی پرداختهبررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآ
 .اری داردمعناد

وفكر انتقادی به عنوان ووانايی دسـتیابی بـه    عالوه بر اين وفكر انتقادی نیز بر روی خود کارآمدی حرفه ای کارکنان موثر است
 (2115)کینگ،وعريو می شود العا  نتايج منطقی مبتنی بر مشاهده اط
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ی خـود را در يـک موضـوع خـاص مـرور کننـد و       وفكر انتقادی را اينگونه وعريو می کند که افراد همه دانش قبل(2113) امیر 
افراد دارای وفكر انتقادی دارای ويژری های پذيرنـدری  (2113)امیر،مهاروهای وفكر خودشان را ارزيابی کرده و وغییر رفتار دهند 

خـورداری از  قیت، وحلیلی بودن، پرانریی بـودن، خطـر پـذيری، بر   العطاف پذيری، ومايل به وغییر، خدر برابر ايده های هديد، ان
به نتايج متناقضی دست  خودکارآمدی پژوهش ها در زمینه اروباط وفكر انتقادی با (2112)پوپیل،معرفت و مشاهده رری هستند 

الوری بـا  خودکارآمـدی  دارای وفكر انتقادی بیشتری هستند، يافته اند. در حالی که برخی پژوهش ها رزارش کردند افرادی که 
الوری بـا  خودکارآمـدی  های ديگر رزارش کردند افرادی که دارای وفكر انتقادی کمتری هستند،  پژوهش(2112)هاکوب،دارند 
 (1337)آقايی،دارند 
خیره سازی دانش و انتقـال  عوامل خلق دانش،وسهیم دانش،بكارریری دانش و ذ وا است آن بر حاضر پژوهش رو از اين -

در واقع به دنبال يافتن پاسخ  .دهد بررسی قرار مورد صبا رویشرکت پترو ن یعملكرد سازمان ثر بر مهاروهای مديريتی مو
 واثیر دارند ؟ صبا رویشرکت پترو ن یعملكرد سازمانآيا مديريت دانش و مولفه هايش بر اين سوال هستیم که 

 
 اهداف و سواالت پژوهش

 فهداا -
 .صبا رویشرکت پترو ن هوش هیجانی و وفكر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکناناروباط بررسی 
 .صبا رویشرکت پترو ن هوش هیجانی با خودکارآمدی حرفه ای کارکناناروباط بررسی 
 .صبا رویشرکت پترو ن وفكر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکناناروباط بررسی 

 
 سواالت -
 اروباط وهود دارد؟ صبا رویشرکت پترو ن هوش هیجانی و وفكر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان بینا آي

 اروباط وهود دارد؟ صبا رویشرکت پترو ن هوش هیجانی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان آيا بین
 باط وهود دارد؟روا صبا رویشرکت پترو ن وفكر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان آيا بین

 
 پیشینه نظری پژوهش

 هوش هیجانی

در زمینه فهم رابطه میان وعقل و هیجان است و از آن به عنوان ماشه چكان يک انقالب هوش هیجانی، هديد ورين وحول 
ها  شود. در واقع مفهوم هوش هیجانی، يک حیطه چند عاملی از مجموعه مهاربزرگ در زمینه اروقای بهداشت روانی ياد می

ت هیجان، حل مسأله و سازراری وأثیر های فرد برای وشخیص درک و مديريهای اهتماعی است که بر ووانايیو صالحیت
 (.1332،  خانجانیکند )های زندری سازرار میرذارد و به طرز مؤثری فرد را با نیازها، فشارها و چالشمی

نوشتن  ه و حل مسئله ومرکز کردنـد که نخستین کوشش آنها برایروانشناسان در ابتدا بر ساختارهای شناختی همچون حافظ
شناختن ررايش شناختی  کشیدن و به رسمیت ت و از ايـن زمـان بـه بعـد، پژوهشگران برای به چالشدر مـورد هـوش اسـ

ختی که دارند، در های غیرشناختی آن، کار خود را آغاز کردند. انسانها به دلیل وفـاووهـای شنا هوش هیجانی و ديگر هنبه
هند. در اين باره يكی از مباحثی کـه در علـوم انسـانی، ن دشرايط يكسان، ممكن اسـت رفتارهـای متفـاووی از خـود نشـا

روانشناسی مطرح شده است، موضوع هوش هیجانی میباشد. از ديدراه ریج و برالينـر  1بـه ويـژه در علـم مـديريت و 
 (2121، اختن به امور انتزاعی، ووانايی حل مسئله و ووانايی يادریری است )ریج و برلینرهوش، به معنای ووانايی پرد

.  
های اخیر عالوه بر روان شناسان و روان پزشكان، ووهه عموم را به های هذاب و رستردۀ آن در دهههوش هیجانی و هنبه
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رردد. پس از آن ماير و باز می 1341دهۀ  خود هلب کرده است. به کارریری مفهوم هوش اهتماعی برای اولین بار به
ای در نقش عمده« هوش چندرانه»کردند. راردنر با مدل وأثیر رذار خود به نام سالووی، اصطالح هوش هیجانی را ووصیو 

، دو نوع عمدۀ هوش وهود دارد  اول هوش 1ریری نظريه هوش هیجانی داشت. بر اساس نظريۀ هوش چندرانه راردنرشكل
انش و آراهی در روابط بین فردی دهد و دوم دیچیده انسان را میدرونی فرد که اهازۀ شناسايی و افتراق احساسا  پو آراهی 

آورد دانستن اينكه هوش هیجانی چیست شما را ياری های ديگران را به وهود میکه ووانايی شناخت و ومايز عواطو و انگیزه
 جانی از چهار مهار  اصلی شامل بخشید. هوش هیخودرا بهبود  EQووانید دهد که چگونه میمی

 خود آراهی

 خود مديريتی

 ماعیآراهی اهت

 مديريت رابطه وشكیل شده است.

صبری دهید شكل می ریرد )چهار مهار  هوش هیجانی براساس آنچه درباره خود می بینید و آنچه درباره ديگران انجام می
 (1337و همكاران،

ر  عامل مهمی در ايجاد وغییرا  اساسی در زندری است. اررچه کودکان با سرشت و فط EQوحقیقا  نشان داده است که 
رونارون به دنیا می آيند و چگونگی برخورد آنها با مسائلی چون برخوردهای اهتماعی، اشتیاق، خجالت و غیره متفاو  است، 

عدم وهود آنها کار کرده و بنابراين کودکان را  ها و يااما هوش عاطفی به والدين و مربیان کمک می کند وا بر روی قابلیت
نماينده میزان موفقیت  2های متمادی وصور بر اين بودکه ضريب هوشیآماده کنند. برای سال برای رويارويی با هامعه بیرونی

ونها  IQافراد است. در مدارس معیار اهداء هوايز به دانش آموزان وست هوش بود، در دهه اخیر محققان در يافتند که 
 (.1335،  ابراهیمیشاخص ارزيابی موفقیت يک فرد نیست )

 یتعریف هوش هیجان-

، به معنی حرکت، وحريک،  movereبرای آن استعمال می شود از ريشه الوین emotionهیجان که در انگلیسی وایه 
شت، خشم، اندوه، عشق و ... حالت ونش و وهییج ررفته شده است. اين مفهوم حالت ذهنی مختلفی از قبیل شادی، نفر ، وح

شود  واکنش کلی و کوواه اررانیسم به يک موقعیت وعريو می را شامل می شود. هیجان به شكل اصطالحی به صور  زير
غیر منتظره، همراه با يک حالت عاطفی خوشايند با ناخوشايند. البته بايد متذکر شد که علیرغم وحقیقا  صور  ررفته ماهیت 

 (.1337،  صبری و همكاراناله ای از ابهام قرار دارد )هیجان هنوز در ه
م با آراهی بر هنبه غیرشناختی فعالیـتهـا، هوش هیجانی را نوعی فرايند اطالعا  1331ی در سال بار ماير و سالوو نخستین

می و کیفی هیجانی که شامل ارزيابی دقیق هیجانـا  خـود و ديگران، بیان مناسب هیجانا  و ونظیم در ههت افزايش ک
ای از دانشها و ووانايیهای  ا به عنـوان مجموعـههوش هیجانی ر( 2121سـطح زنـدری است، وعريو کردند. رئوبن بار ـ ان )

هیجانی و اهتماعی که قابلیت کلی مـا را در پاسـخ بـه نیازهـای محیطی وحت وأثیر قرار میدهد، وعريو کرد )بار ـ ان، 
ک دقیقی از احساسا  خود و حاال  عاطفی ديگران میشود، نوعی هوش که شامل در هوش هیجانی به عنـوان(. 2121
خته شده است. اين هوش از لحاظ احساس فردی، ارزيابی میشود؛ بـدينمعنـا کـه فرد از احساسا  خود و چگونگی کنترل شنا

 .(1333آنها آراه خواهد بود )بهبهانی، 

 
فت، درک و کاربرد نمادها و سمبل شود. در هر مورد، هوش به ووانايی دريامیامروزه از انواع مختلو و متعدد هوش صحبت 

                                                                                                                                                    
1 gardner 

2
 - IQ 



 1311 بهار، 1، شماره 3دوره ،   یانسان هیو سرما منابع یعلم فصلنامه                                       
ISSN : 2783-3984 

 صبا رویکارکنان شرکت پترو ن یحرفه ا یبا خودکارآمد یو تفکر انتقاد یجانیارتباط هوش ه

   HRC-2202-1021کدمقاله:

 

ه نوعی ووانايی انتزاعی است، اشاره دارد. امروزه هوش هیجانی آخرين وحول و ابداع مهم، در درک رابطه ی بین وفكر و ها ک
نی چه مفهومی دارد و يا اصال چنین عاطفه است و در زندری روزمره اهمیت زيادی دارد. حال سوال اين است که هوش هیجا

مفهوم هديد ارر سه مالک را داشته باشد، نوعی هوش محسوب می مفهومی، نوعی هوش است؟ برخی معتقدند که يک 
 شود. اين سه مالک عباروند از 

ووانايی ذهنی اينكه بتوان به های آنكه با يک نوع هوش مانند يک رفتار يا صنعت اختیاری برخورد کرد، آن را همانند يک 
 ووصیو و عملیاوی کرد.

 شته باشد، اما در عین حال بتوان آن را از انواع ديگر هوش متمايز کرد.يک نوع هوش بايد با هوشهای ديگر اروباط دا

 يک نوع هوش بايد همراه با افزايش سن و کسب وجربه، رشد و وحول پیدا کند.

 نواع هوش معرفی کرده است مالک را برای شناسايی ا 2راردنر نیز در فهرستی، 

 يی ها هدا کند، وهود داشته باشد.امكان اينكه صدما  مغزی بتواند آن را از بقیه ووانا

 افرادی وهود داشته باشندکه در اين زمینه دارای ووانايی استثنايی هستند.

 دهند.وهود يک مجموعه عملیا  که محور هوش را وشكیل می

 انه باشند.دارای واريخچه رشد و وحول هدار

 بر مبنای يک فرايند وكاملی شكل بگیرد.

 يشا  وجربی، برای اثبا  وهود آنها ارائه نمود.بتوان شواهدی مبتنی بر آزما

 حمايت حوزه روان سنجی از وهود آنها.

 (.1335، ابراهیمیامكان رمز رردانی اطالعا  در يک نظام نمادين.)

به اهماع نسبی که بین  ه از هوش هیجانی بیان خواهیم کرد و با ووهههای فوق و وعاريفی که در ادامبا وهود مالک
 ( در اين زمینه اکتفا می کنیم 2112) 1بر سر هوش بودن هوش هیجانی وهود دارد، فقط به بیان استدالل ايزارد دانشمندان، 

را نداشتند که بطور مستقل  ها دارای کارکردهای منحصر به فرد نبودند و اين ظرفیت و قابلیتوی می رويد  ارر هیجان
ووانستند آنها را به حوزه شناخت نسبت دهند و با آنها مانند ومام ديگر عملیا  و کار خود را انجام دهند، نظريه پردازان می

 شوند که ذهنشوند، اما عالوه بر اين شامل احساساوی میها نیز در برریرنده اطالعا  میانواع اطالعا  برخورد کنند. هیجان
 (.1332ديگر اطالعا  نیستند )همان،  فرد آنها را وجربه کرده است و حاال  انگیزشی هستند که مانند هیچ يک از انواع

IQ  شود، درحالی که شامل استعدادها و معلوما  ذهنی فرد میEQ  های زندری و اروباط بین فردی اطالق میبه مهار-

ور از افرادی هستند که از ضريب هوشی با ضريب هوشی متوسط، راهی موفقکند که چرا افراد رردد. هوش هیجانی بیان می
-خوردارند. شكی نیست که برخورداری از ضريب هوش باال، به ونهايی برای حل مسائل پیچیده زندری کفايت نمیباالور بر

ای ثابت می غ، وا اندازهکه بیشتر وحت واثیر عوامل وراثتی است و در طول زندری و به خصوص پس از بلو IQکند. برخالف 
یطی و وربیتی است بنابراين هوش هیجانی حتی در بزررسالی هم مح ماند، هوش هیجانی بیشتراکتسابی و وحت واثیر عوامل

 (.        1335،  صائمیور شود )وواند پرورش يافته و قویمی

ی و عاطفی در شرايط خاص چه عملی مناسب های روانهوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اهتماعی و در بده بستان
در شرايط مختلو بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد، با ديگران همدلی  كه فردو چه عملی نامناسب است. يعنی اين

انی های کوچک را ناديده انگارد، نگذارد نگرنمايد، احساسا  ديگران را بشنود، برای به دست آوردن پاداش بزررتر، پاداش
در همه حال انگیزه خود را حفظ نمايد. هوش قدر  وفكر و استدالل او را مختل نمايد، در برابر مشكال  پايداری نمايد و 

های خود چگونه به بهترين نحو ممكن استفاده کنیم و حتی کند از مهار هیجانی نوع استعداد عاطفی است که وعیین می

                                                                                                                                                    
1- Izard 
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ار ریريم. هوش هیجانی وابسته به شناخت فرد از خويشتن و ديگران، اروباط با کند خرد را در مسیری درست به ککمک می
های اهتماعی و فردی است، هوش  ران و سازراری با محیط پیرامون است که الزمه موفقیت در برآورده ساختن خواستهديگ

انش خود را بالدرنگ در موقعیتی وواند ددهد که چگونه فرد می سازد، زيرا نشان می بینی موفقیت را ممكن می هیجانی پیش
 (.1332 مرادزاده قرائی،به کار ریرد)

اند که بسیاری از آنها با هم مشابه ن حوزه روانشناسی وعاريو مختلو و رونارونی را از هوش هیجانی ارائه کردهانديشمندا
ش شناختی به دلیل انتزاعی بودن، اند. البته وعريو هوش هیجانی نیز همچون هواست و فقط از الفاظ مختلفی استفاده کرده

ووان يافت. در حقیقت در مفهوم هوش افق نسبی بر سر وعريو آن میاز ههتی چندان ساده نیست. اما با اين وهود وو
های عاطفی انسان که در هوش شناختی مغفول واقع شده بود ووهه کرده اند هیجانی، روانشناسان به حیطه هیجانی و ووانايی

. 
رد امور مختلو زندری های خود و ديگران ههت پیشبهای فرد در شناخت صحیح هیجانبه ووانايیوش هیجانی بطور کلی ه

ای با هان اشاره دارد. دانیل رلمن که نقش قابل ووههی در عمومی کردن مفهوم هوش هیجانی داشته  است در مصاحبه
انی نوع ديگری از هوش است. اين هوش مشتمل هوش هیج"کند  هوش هیجانی را چنین ووصیو می 2112در سال  1انیل
های مناسب در زندری است. ووانايی اداره مطلوب خلق و از آن برای اوخاذ وصمیمشناخت احساسا  خويشتن و استفاده  بر

هاست. عاملی است که به هنگام شكست ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص، ايجاد خوی و وضع روانی و کنترل ونش
ماعی يعنی خوب مدارا کردن با کند. هم حسی، يعنی آراهی از احساسا  افراد پیرامون شماست. مهار  اهتامید می انگیزه و

 (.1332 خانجانی،) "های خويش در رابطه با ديگران و ووانايی وشويق و هدايت آنانمردم و کنترل هیجان

 تاریخچه هوش هیجانی -

، ماير و سالوی، و رلمن نمونه ان -ورد هوش هیجانی بكار برده اند که بارپژوهشگران مختلو مدل های متفاووی را در م
آن، بر اساس -های زيادی وهود دارند، اما هوش هیجانی در مدل بارها شباهتهورور آنند. با اين که در اين مدلهای مش

ه عملكرد مورد بررسی و نظريه شخصیت در مدل ماير و سالوی، در چارچوب نظريه هوش و در مدل رلمن، بر پايه نظري
ه عنوان ووانايی وشخیص و ونظیم هیجانا  خود و ديگران در هر مطالعه قرار ررفته است. با اين حال مفهوم هوش هیجانی ب
 (.1335 ابراهیمی،سه اين مطالعا  مورد پذيرش و وأيید واقع ررديده است )

وش هیجانی عباروست از ووانايی شناسايی احساسا  خود و رويد  هپردازان در زمینه هوش هیجانی میرلمن، يكی از نظريه
گران و مديريت خود و ديگران. او ابعاد متفاو  هوش هیجانی را به دو رروه اصلی به شرح زير ، انگیزش خود و ديديگران

 وقسیم نموده است 

 رردد.مل میهای خود آراهی و خود مديريتی شخص را شاهای فردی که خود مولفهها يا قابلیتشايستگی

 (.1333مان دهی روابط فرد واکید دارد )رلمن، های اهتماعی که بر آراهی اهتماعی و ووان ساها يا قابلیتشايستگی

های داند که در  نهايت نحوه برخورد انسان با نیازها و خواستهها میای از قابلیت( هوش، هیجانی را مجموعه2115)2آن -بار
انايی شناخت و ها را  ووانايی شناخت، درک و بیان احساسا  خود، وو. او اين مجموعه از قابلیتبخشداهتماعی را بهبود می

ايجاد اروباط با ديگران، ووانايی برخورد با هیجانا  خود و کنترل آن و ووانايی مطابقت با وغییر و حل مسائل اهتماعی خود 
 (1335صائمی،آورد )بشمار می

 ه ظهور و بروز پیدا کرد مفهوم هوش هیجانی طی پنج دور

                                                                                                                                                    
1- John Enil 

2 Bar an 
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 ررفت.یجان هدا و مستقل از يكديگر صور  می، مطالعا  روانشناختی هوش و ه1311 -1323درسالهای  -1

آيند و بعد هیجان يا بالعكس های فیزيولویيكی به وهود میدرحیطه هیجانا   مطالعا  معطوف به اين بود که آيا ابتدا واکنش
 (1337عرشی و همكاران،)

 آمد  های هوش به وهودش  قلمرو روان آزمايی هوش رسترش يافت و به وبع آن آزمونطه هودر حی

، ثرندايک روانشناس مشهور آمريكايی با نوشتن کتاب سه هلدی 1321،1331درحیطه هوش اهتماعی  در دهه های 
نصر مهم هوش مورد ووهه روانشناسی آموزش از هوشی نام برد به نام)هوش اهتماعی( که متاسفانه آن به عنوان يک ع

 می به خود هلب نكرد.روانشناسان قرار نگرفت و ووهه پژوهشگران را از لحاظ عل

  در اين سالها مطالعاوی به منظور وعیین واثیر متقابل هوش و هیجان صور  1371 -1323درسالهای  -2
مطالعاوی صور  ررفت. چگونگی درک  ( همچنین در زمینه اروباطا  غیر کالمی که راهی عاطفی هستند1،2115ررفت)ماير

رار ررفت. مفهوم هوش درونی ووسط راردنر مطرح ررديد. هوش اهتماعی ها نیز مورد ووهه قحاال  عاطفی ووسط رايانه
های همدلی، بازخوردهای هامعه پسند، اضطراب اهتماعی، مهار -های مورد بازنگری قرارررفت و از آن به عنوان مهار 

مرادزاده غاز شد )ی بودن نام برده شد. مطالعه روی مغز برای وفكیک اروباطا  بین هیجان و شناخت آاهتماعی و عاطف
هوش هیجانی برای نخستین بار در زبان انگلیسی در » شد( و راه و بیگاه از اصطالح هوش هیجانی استفاده می1332قرائی،
د و ن، رشد هوش هیجانی، خوديكپارچگی، ورس، دردر رساله دکترايش وحت عنوان )بررسی هیجا 2ووسط پین 1322سال 

ی وقويت هوش هیجانی بايد به وخلیه هوش هیجانی کودکان در مدارس باروش روان آرزو( مطرح شد. او ووصیه کرد برا
 «.درمانی مبادر  ورزيد

را اقا زمینه مناسبی منتشرررديد که اوف3چند مقاله در زمینه هوش هیجانی ووسط ماير و سالووی  1331 -1337درسالهای -3
اين دراين دوره چهار ساله اولین مقیاس هوش هیجانی نیز برای مطرح شدن مفهوم هوش هیجانی فراهم نمودند. عالوه بر 

 مورد بررسی و مطالعه قرارررفت.                         

رلمن، در سراسر دنیا، آثار و ووسط  1335؛ به دنبال انتشار کتاب هوش هیجانی درسالهای 1334 -1337هایدرسال -4
های شخصیت وحت عنوان هوش هیجانی منتشرشدند. از مقیاس های علمی در اين حیطه رسترش يافت و وعدادینوشته

 استفاده کرد.    EQمجله وايمز برای نامیدن مفهوم هوش هیجانی از

يد برای سنجش هوش هیجانی و چاپ مقاال  های هدوا کنون؛ دوران اخیر را به موازا  ابداع آزمون 1332از سالهای  -5
 (.1333هیجانی در نظر ررفت )رلمن، سازی در مورد مفهوم هوشافعا  شفووان دوران انجام مطالپژوهشی می

 
 تفکر انتقادی

 تعریف تفکر انتقادی:

مؤسسا  وربیتی ولقی  ی ی وفكر را هدف عمده دهند و رشد قوه مربیان بزرگ وفكر را مبنا و اساس وعلیم و وربیت قرار می
شود. وفكر زيربنا و  رو می ا سؤال، مسأله يا موقعیت نامعینی روبهآغاز وفكر هنگامی است که انسان ب (2112پوپیل،کنند. )  می

ها،  های رونارونی است که يكی از آن وفكر دارای شیوه (2112هاکوب،اساس وربیت و محور اساسی علم و فلسفه است ) 
 ست.ا« وفكر انتقادی»

های زندری برشمرده  از مهار   را يكی ریری و وفكر انتقادی بندی خود، مهار  وصمیم ( در آخرين وقسیم2113يونیسو )
نقد   باشد. وفكر انتقادی در واقع به امروز هر انسانی برای درست زيستن نیازمند فراریری درست فكر کردن می است. در ههان  

                                                                                                                                                    
1 mayer 

2 pin 
3 Mayer & salowy 
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ثیررذار ، هنجارهای اهتماعی و اعتقادا  و عوامل وأ ها ها، ارزش و همساالن، وحلیل نگرشها  و وحلیل کشیدن وأثیرا  رسانه
 (.1334 وحد ،ها و شناسايی اطالعا  مروبط و منابع اطالعاوی است. ) بر آن

. 
های  ثهای غلط، پرهیز از وناقضا  و مفروضا  اظهار شده و اظهار نشده در بح مايرز، وفكر انتقادی را شناسايی استدالل

(. لیپمن، وفكر 1337بختیارنصرآباد،اند. ) کرده رو شدن با مسأله يا وعادل وعريو ديگران، نداشتن هیجان عاطفی هنگام روبه
چنین، وفكر انتقادی را وفكری ماهرانه و  داند و هم انتقادی را شامل وجديدنظر و بازسازی و بررسی دقیق افكار می

ها وأکید دارد، خودوصحیح کننده است و به  سازد؛ چون بر مالک یح را وسهیل میداند که قضاو  صح پذيری می مسؤلیت
های متفاو  وفكر، به ويژه وفكر انتقادی، يكی از  ووان رفت، پرورش شیوه ها حساس است. ) همان(. از اين رو می ضوعمو

 شود. اهداف اساسی نظام وعلیم و وربیت محسوب می
 

 ماهیت تفکر انتقادی
ر انتقادی و پرورش آن، ی اهمیت ووهه به وفك رغم اهماع متخصصین و دانشمندان درباره ت؟ علیانتقادی چیسماهیت وفكر 

ی وعريو و ماهیت وفكر انتقادی، آراء متنوعی ارائه شده است. يكی از علل آن است که وفكر انتقادی مفهومی پیچیده  درباره
پذير نیست و  ریری آن به راحتی امكان باشد. بنابراين، ووصیو و اندازه یای نیز م است و دارای فعالیت و فرآيند ذهنی پیچیده

يگر اين که، هر محقق با ووهه به فهم فردی و نیازهای پژوهش خويش به وعريو آن پرداخته است. مثالً انجمن وفكر دلیل د
سازی فعاالنه و ماهرانه، کاربست، وحلیل،  ( وفكر انتقادی را فرايند نظم دادن فكورانه، مفهوم2112انتقادی به نقل از اسنايدر )

شده، يا وولید شده به وسیله مشاهده، وجربه، وأمل، استدالل يا اروباطا  به عنوان  آوری  ارزيابی اطالعا  همعورکیب، و 
 راهنما برای نظر و عمل وعريو کرده است. 

ختی است که احتمال نتايج مطلوب را های شنا ( وفكر انتقادی استفاده از مهار 2117بر طبق ديدراه هالپرن )
 ها اين در شود می استفاده است، -هدايت بر مبتنی – و مند، دلیل مند، هدف که وفكری ووصیو برای آن از و دهد، می افزايش
ی ا تقادی را مجموعهان وفكر برادلی. باشد می ریری وصمیم و احتماال ، برآورد بندی، فرمول استنتاج، مسأله، حل شامل هدف،

 کند.  استنباط نتیجه وعريو می اختی مثل شناسايی مباحث محوری و مفرضا ، ارزيابی رويداد، وهای شن از مهار 
های زيادی نیز وهود دارند که عباروند از  بصیر ، عقالنیت،  پوشانی ها، هم وهود اختالف نظرهای موهود در اين وعريو با 

 .(2112)دورون،ریری، خالقیت، استنباط و ارزيابی ربنايی، حل مسأله، وصمیمهويی، شناسايی مفروضا  زي وفكر وأملی، دلیل
 

 یت برخورداری از تفکر انتقادیاهم
 اند  ورين داليل برخورداری دانشجويان از وفكر انتقادی را، موارد زير دانسته نظران مهم برخی از صاحب

هـا بـه ايـن موضـوع آرـاه شـوند کـه         که آن شود های وفكر انتقادی باعث می مجهز ساختن دانشجويان به مهار  .1
وواند هامعه را هدايت کند، بلكه اين هامعه و افـراد آن هسـتند کـه     نمی علمی، به ونهايیهای  اکتشافا  و پیشرفت

 (2115رل،های علمی را به بهترين وهه کنترل و هدايت کنند. ) بايد اکتشافا  و پیشرفت
يـق مطالعـه کتـاب، اينترنـت و     وا به طور مؤثری، اطالعـاوی را کـه از طر   سازد وفكر انتقادی دانشجويان را قادر می .2

انـد،   های مورد اسـتفاده، بـه دسـت آورده    های رايج، معیارها يا استانداردهای موهود و روش ی نظريه دربارهدانشگاه، 
لی پی ببرند، و بـه  ها، از طريو روش استدال دهی کنند، و به میزان صحت، ارزشمندی و اعتبار آن ارزيابی و سازمان
 .(1332)بابامحمدی،ها در وصرف خود درآورند  اين ورویب آن
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 یمفهوم خودکارآمد

 یریادريبندورا بر نقش  هيشناس معروف، قرار دارد. نظر بَندورا،روان یشناخت اهتماع هيدر مرکز نظر «يیکارآ-خود» مفهوم
 .(2112)پاچارس،دارد  دیوأک تیدر رشد شخص یوقابل يیو هبرررا یاواهتماعیوجرب ،یا مشاهده
 دهیخود نام ستمِیاست که س یزیدهندهچ لیهر فرد، وشك یشناخت یها ر و مها ها یها، ووانائ نظر بندورا، نگرش براساس

. کند یم فايا یا ها، نقش عمده رفتار ما در واکنش به آن یمختلو و چگونگ طيدرکما از شرا یدر چگونگ ستمیس ني. اشود یم
 (.2114ولتر،است )« خود ستمِیس» نياز ا یبخش مهم ،يیکارآ-خود

 خودکارآمدی حرفه ای
(  2111رآمدی حرفه ای يک شاخص مهم می باشد زيرا بر پیش بینی رغبتها و آرزوهای حرفه ای )باندورا و همكاران، خودکا

دهای عدالت نقش مهمی در سازمانها اثر دارد. به عالوه خودکارآمدی حرفه ای با وعدادی از متغیرهای روانی، همچنین فرآين
انها ممكن است باورها، احساسا ، نگرش ها و رفتار کارکنان را وحت وأثیر قرار ايفا کرده و چگونگی برخورد با افراد در سازم

  (2113)سیواندانی،دهد 

و وظايو اشاره می کند خودکارآمدی حرفه ای به عنوان باور فرد، به ووانايی های خود برای انجام موفقیت آمیز کارها  
می کند که آيا افراد برای انجام دادن کاری دشوار خواهند  (. داشتن احساس خود کارآمدی وعیین1322، 1377)باندورا ، 

(. همچنین خود کار آمدی حرفه ای نیز با کاربرد مفهوم خودکارآمدی در 2115کوشید و پشتكار خواهند داشت يا خیر )باندورا، 
باط با طیفی از رفتارهای با حرفه ووسعه يافته است و به عنوان قضاو  افراد در مورد کارآمدی شان در ارو رفتارهای مروبط

 (2111باندورا،الزم در ههت انتخاب و سازراری حرفه ای وعريو می شود )
ش خواهند کرد، اثر شد  و اطمینان افراد در مورد کارآمدی خود، بر اينكه آيا آنان برای اداره کردن موقعیت های خاص وال 

عیت هايی بدانند که ممكن است برای آنها وهديد کننده باشد، می رذارد. وقتی افراد خود را واهد شايستگی اداره کردن موق
 اين کننده وعیین کارآمدی انتظارا  واقع در ،(2111 ،) باندورا نظر بر بنا درریر فعالیت می شوند و با اطمینان رفتار می کنند. 

و چه مد  استقامت خواهند ورزيد راد در رويارويی با موانع و وجربه های ناسازرار چه مقدار والش خواهند کرد اف که است
 (2111باندورا،)
  

 پیشینه تجربی
در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با سالمت روان و مقايسه آن (1337)مینی زرار و همكاران ا

ممتاز و عادی وفاو  ج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی، باورهای خودکارآمدی و سالمت روان افراد پرداختهاند. نتاي
 معناداری وهود دارد

رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودری شغلی در بین «در پژوهشی با عنوان (1332)اقدمی باهر و همكاران 
به اين نتیجه دست يافتند که بین احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با مؤلفه  »کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد وبريز

 .همبستگی وهود دارد 533/1و  32/1ساس موفقیت فردی به ورویب اح
به اين » مت عمومیالرابطه هوش هیجانی و سبكهای حل مسأله با س«در پژوهشی با عنوان (1332)زارعان و همكاران 

با احساس روانی المت وه بر سالهوش هیجانی و سالمت روانی رابطه وهود دارد. هوش هیجانی عنتیجه دست يافتند که بین 
 .خودکارآمدی نیز مروبط است

رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمايت اهتماعی ادراک شده در «در پژوهشی با عنوان (1333)رستمی و همكاران  
های هوش هیجانی و حمايت اهتماعی  فتند که خودکارآمدی با همه مؤلفهبه اين نتیجه دست يا» دانشجويان دانشگاه وهران

از واريانس خودکارآمدی را وبیین کرد و همبستگی مشترک  22/1رابطه مستقیم و معنادار دارد. هوش هیجانی ادراک شده، 
هیجانی ووانست به های هوش هیجانی، ادراک  بود. از بین مؤلفه 21/1های هوش هیجانی با خودکارآمدی برابر  مؤلفه
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 درصد از واريانس خودکارآمدی را وبیین کند 11ونهايی حدود 
بررسی رابطه کیفیت زندری کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس مقطع ابتدايی «در پژوهشی با عنوان (1333)نوبخت  .

 .بت و معناداری وهود داردنشان میدهد که بین کیفیت زندری کاری و خودکارآمدی معلمان رابطه مث» شهرستان رلپايگان

های (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ايمن و بهداشتی  مؤلفههای کیفیت زندری کاری به هز  همچنین بین ومام مؤلفه
 و وابستگی اهتماعی زندری کاری) و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وهود دارد

انی و کیفیت زندری کاری با خودکارآمدی کارکنان آموزش و رابطه هوش هیج«در پژوهشی با عنوان (1332)اقتصادی  .
به اين نتیجه میرسد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندری کاری با خودکارآمدی رابطه معناداری  »پرورش ناحیه سه شیراز

های کیفیت  فههای هوش هیجانی با خودکارآمدی رابطه معناداری وهود دارد و بین ومامی مؤل وهود دارد؛ بین ومامی مؤلفه
های هوش هیجانی و کیفیت زندری کاری  ومامی مؤلفهزندری کاری با خودکارآمدی نیز رابطه معناداری وهوددارد. همچنین 

 طور معناداری قادر به پیشبینی خودکارآمدی هستند به
ندری کاری در کارکنان های هوش هیجانی با کیفیت ز رابطه بین مؤلفه«در پژوهشی با عنوان (1337)علیزاده و همكاران  .

وش هیجانی و خرده مقیاسهای آن و کیفیت زندری کاری رابطه دانشگاه علوم پزشكی اهواز به اين نتیجه میرسند که بین ه
 مثبت و معناداری وهود دارد

اروباط خودکارآمدی، وفكر انتقادی، سبک های وفكر و هوش هیجانی با پیشرفت (در پژوهشی با عنوان 1333عاشوری)
اهرايی و هوش هیجانی با پیشرفت  وفكر،وفكر انتقادی ،خودکارآمدی به اين نتیجه رسید که  صیلی دانشجويان پرستاریوح

 وحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند 
به » بررسی رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانشجويان«در پژوهشی با عنوان (1337)میری و دری 

 .ه میرسند که رابطه مثبت و معناداری بین خودکارآمدی و هوش هیجانی وهود دارداين نتیج
ی دارند، خودپنداره و خودکارآمدی آنها نیز باالتر است و اليدر مطالعه خود دريافت افرادی که هوش هیجانی با(2117)چان   

خود ونظیمی به عنوان شاخص و  (نظیمیخوشبینی، آراهی هیجانی، احساس همدلی و خود و(از بین چهار بعد هوش هیجانی 
 .پیشبینی مهم برای خودپنداره محسوب میشود

نشان میدهد که هوش هیجانی رابطه مثبتی با خودکارآمدی دارد و هر دو متغیر قابلیت (2112)بررسیهای راوهی و راستوهی  
در مقايسه با افراد دارای هوش هیجانی  الها افراد دارای هوش هیجانی با بینی يكديگر را دارند. بر اساس اين يافته پیش

با بررسی اروباط هوش هیجانی و ارزيابی شناختی رويدادهای استرسزا دريافتند  .ارندپايین در همه موقعیتها عملكرد بهتری د
ن عنوا زا به زا و ارزيابی رويدادهای استرس با احساس خودکارآمدی، کنار آمدن با موقعیت استرس الکه هوش هیجانی با

 چالش و فرصتی برای يادریری، نه وهديدی برای اهمیت، رابطه دارد
انجام شد، نتايج نشان داد » رابطه هوش هیجانی و خودکارآمدی مديران«با عنوان (2112)ديگری که ووسط ريم در مطالعه  .

دارد. با اين حال، حیتهای خودکارآمدی وهود نالدر هر فاکتور هوش هیجانی و ص که هیچ رابطه چشمگیری بین مديران
 .هود داردهمبستگی مثبت متوسطی بین هوش هیجانی و خودکارآمدی مديران و

 محدوده و قلمرو ی مورد مطالعه
 قلمرو موضوعی اين وحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و وفكـر انتقـادی بـا خـود کارآمـدی حرفـه ای کارکنـان         -

  .می پردازد صبا رویشرکت پترو ن
 .انجام می ریرد 1411 دی ماهوا  1411 مهروحقیق در قلمرو زمانی اين 

 .شرکت پترو نیر صبا انجام ررفته می ریردقلمرو مكانی اين وحقیق در 
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 یقروش و ابزار تحق

شرکت پتـرو  کارکنان وحلیلی از نوع مقطعی بود. هامعه آماری اين پژوهش شامل  -مطالعه حاضر مطالعه ای ووصیفی 
وش وصـادفی  و نمونه مورد نظـر بـا اسـتفاده از ر   استفاده شد. هدول مورران ورد حجم نمونه از بود به منظور برآ صبا روین

ساده انتخاب شدند برای ررداوری اطالعا  از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شد  و با اسـتفاده از پرسشـنامه   
 محاسبه ررديد. 72/1پايايی پرسشنامه به میزان استاندارد   اطالعا  الزم رردآوری شد و با استفاده از الفای کرونباخ 

 داده ها یلو تحل یهتجز

آوری شده دراين پژوهش بادرنظرررفتن روش انجام پـژوهش ازيـک سلسـله    های همعزيه ووحلیل نتايج از دادهبرای وج
اده شـده اسـت. بـه    اسـتف  spss20فنون آماری مروبط استفاده ررديده و برای سهولت، دراستفاده ازاين فنون ازنرم افـزار 

طـرز پاسـخگويی نمونـه هـای آمـاری بـه سـواال          ها و اطالعا  همعیت شناختی ومنظوروجزيه ووحلیل ووصیفی داده
پژوهش از آمارهايی همچون فراوانی، درصدفراوانی، فراوانی وجمعی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکنـدری...  

ووان نوع آزمون را درمراحل وجزيه ووحلیل وشـخیص داد،  ن ههت که میو نمودارهای مربوطه استفاده ررديده است، از آ
 -ت وضعیت نرمالیته داده ها مورد بررسی قرار ریرد. از اين رو در اين وحقیق بااسـتفاده ازآزمـون کولمـورروف   لذا الزم اس

های پژوهش حلیل فرضیهاسمیرنو نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با وأيید نرمال بودن، برای وجزيه وو
های مربوط به فرضـیه اصـلی و فرضـیا     ها و آزمون دادهامهبه منظور افزايش ووان آزمون، و ههت وعیین قابلیت پرسشن

باشند، از آزمون های همبستگی پیرسون ای و متغیرهای ما پیوسته میریری فاصلهفرعی نظر به اينكه مقیاس مورد اندازه
 .بهره ررفته شده است.  Spss20م افزار و رررسیون ، با کمک نر

 پژوهش های یافته
 

 ناختیویژگی های جمعیت ش
 ووصیو هنسیت  -

 
 وضعیت جنسیت .1جدول

 درصد فراوانی فراوانی رويه ها

 66.7 100 مرد

 33.3 50 زن

 100.0 150 همع کل

 
 

نفر از آنها مرد و    111نفر رروه نمونه   151صور  است که از  به اين  جنسیت  وضعیتطبق هدول باال ووزيع فراوانی 
 نفر از آنها زن هستند.  51
 

 



                                        
1311 بهار، 1، شماره 3دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 صبا رویکارکنان شرکت پترو ن یحرفه ا یودکارآمدبا خ یو تفکر انتقاد یجانیارتباط هوش ه

   HRC-2202-1021کدمقاله:

 
 

 وضعیت سن .3جدول
 درصد فراوانی فراوانی رويه ها

25-21 86 57.3 

22-31 28 18.7 

31-35 12 8.0 

35+ 24 16.0 

 100.0 150 همع کل

 
نفر از آنها  سنشان بین 22نفر رروه نمونه     151صور  است که از به اين  سن وضعیتطبق هدول باال ووزيع فراوانی 

 + سال  هستند.35نفر از آنها   24و  31-35نفر از آنها  بین  12و  22-31نفر از آنها  بین    22و    21-25
 
 

 . وضعیت تحصیالت4جدول
 درصد فراوانی فراوانی رويه ها

 71.3 107 ديپلم وزيرديپلم

 24.0 36 فوق ديپلم

 4.0 6 لیسانس

 7. 1 شد وباالورار

 100.0 150 همع کل

 
نفر از آنهـا  در مقطـع    117نفر رروه نمونه      151صور  است که از ه اينب  سن وضعیتطبق هدول باال ووزيع فراوانی 

ارشـد و  نفر از آنها در مقطـع  1نفر از آنها  در مقطع لیسانس و  2نفر از آنها  در مقطع فوق ديپلم و  32ديپلم و زير ديپلم   و  
 .باالور   هستند
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 یال . وضعیت وحص1نمودار
 

 سابقه خدمت. وضعیت 3جدول
 درصد فراوانی فراوانی رويه ها

 60.7 91 سال و کمتر 5

2-11 46 30.7 

11-15 11 7.3 

15+ 2 1.3 

 100.0 150 همع کل

 
سال  5نفر از آنها   31نفر رروه نمونه     151زصور  است که ا به اين  وضعیت سابقه خدمتطبق هدول باال ووزيع فراوانی 

سال سابقه  15نفر از آنها باالور از  2سال  و    15-11نفر از آنها  بین   11سال  و  11-2نفر از آنها  بین  42متر   و  و ک
 دارند   

 
 یا نرمال بودن متغیرها-آزمون معنی داری

 
 است پس الزم .است برخوردار خاصی اهمیت از وابسته متغیر خصوص به و ها داده بودن نرمال آماری، های روش انجام در

 .شد مطمئن بابت اين از و نموده اقدام امر اين به نسبت مناسب آماری های آزمون با که

 بررسی حاصل رردد. هنگامههت بررسی اين موضوع از آزمون معناداری استفاده می شود وا از نرمال بودن داده ها اطمینان 

کنـیم.   مـی  وسـت  %5 خطـای  سـطح  در اسـت را  نرمال ها ادهد ووزيع اينكه بر مبتنی صفر فرض ما ها، داده بودن نرمال
 اسـت،  نرمـال  داده اينكه بر مبتنی صفر فرض رد صور  دلیلی برای اين در آيد، بدست5/1بزررتر آزمون آماره ارر بنابراين

 زير صور  به آماری های فرض نرمالیته آزمون برای بود.  خواهد ها نرمال داده ووزيع ديگر عبار  به داشت.  نخواهد وهود

 :شود می ونظیم
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 : H0 است. نرمال متغیرها از هريک به مربوط های داده ووزيع 

: H1 نیست. نرمال متغیرها از هريک به مربوط های داده ووزيع 
با   1011ريكه ارر ضريب معنی داری کمتر از ههت بررسی وأيید يا رد فرضیه ها از ضريب معنی داری استفاده شده است، بطو

باشد  1011% باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه هايگزين مورد وأيید است و بالعكس ارر ضريب معنی داری بیشتر از 33ن اطمینا
 فرضیه هايگزين رد و فرضیه صفر مورد وأيید قرار می ریرد.  

 
 اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگوروف. 5جدول

 سطح معنی داری آماره آزمون داد داده هاوع متغیرها

 0/405 4.587 151 نیهوش هیجا
 0/274 3.845 151 وفكر انتقادی

 0/471 4.741 151 خودکارآمدی حرفه ای

و خودکارآمدی حرفه ،  وفكر انتقادیو  هوش هیجانی هدول باال نشان می دهد سطح معنی داری برای داده های متغبرهای 
نرمال بودن ووزيع متغیر پژوهش می باشد. لذا  بوده که آماره های فوق نشان از  1015ه بیشتر ازنشان می دهد ک ای 

 پژوهشگر می وواند ازآزمون های پارامتريک استفاده کند.

 فرضیه ها

 .رابطه وهود داردصبا رویشرکت پترو ن خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  بین هوش هیجانی  و وفكر انتقادی با  

هوش هیجانی  و بر اساس  ی کارکنان تایج تحلیل رگرسیون همزمان خودکارآمدی حرفه ان. 6جدول
 تفکر انتقادی

 مدل ضريب رررسیون  ضريب وعیین ضريب اصالح شده خطای استاندارد

08362/2 985/1 986/1 993/1 
a 1 

شاهده کردکه درهدول مدل که م ووان ضريب همبستگی، و ضريب وعیین و ضريب اصالح شده را می وواندر هدول فوق می
 .باشد هوش هیجانی  و وفكر انتقادی وارد معادله شده اندده میونها مدل ايجاد ش

هوش هیجانی  و بر اساس  خودکارآمدی حرفه ای کارکنان .  نتایج تحلیل رگرسیون همزمان 8جدول 

 )آنوا(تفکر انتقادی 
 مدل جذورا مجموع م درهه آزادی میانگین مجذورا  f سطح معناداری

.111a 522/223 321/327 

254/3 

2 
151 
152 

232/1235 

255/242 

347/2133 

 ضريب رررسیون

 باقی مانده 
 کل



 1311 بهار، 1، شماره 3دوره ،   یانسان هیو سرما منابع یعلم فصلنامه                                       
ISSN : 2783-3984 

 صبا رویکارکنان شرکت پترو ن یحرفه ا یبا خودکارآمد یو تفکر انتقاد یجانیارتباط هوش ه

   HRC-2202-1021کدمقاله:

 

 

 آن دهنده نشان F مقدار ووان مجذور ضريب همبستگی و میانگین مجذورا  را می ووان مشاهده کرددر هدول فوق می

 خطای درسطح F داری معنی با موضوع اين وشخیص یر؟خ يا است مناسبی مدل وحقیق رررسیونی مدل آيا که است

 نشان می دهد که آمده دست به 111/1 وحقیق اين در F داری معنی عدد که .است امكانپذير15/1از  بزررتر يا کوچكتر

 يعنی هوش هیجانی و وحقیق مستقلهای  متغیر  قدر  از رواه و است معنادار 522/223 آمده دست به مقدار با آماره اين
 .خودکارآمدی حرفه ای  می باشد وابسته يعنی  متغیر اريانسو و وغییرا  میزان وبیین وفكر انتقادی  در

 ضرایب غیر استاندارد و ضریب استاندارد. 9جدول
ضرايب  t سطح معناداری

 استاندارد

 متغیر مالک متغیر پیش بین ضرايب غیراستاندارد

Beta B  خطای
 استاندارد

212/1 
 

411/1 
 

111/1 
 

1/241 

253/0 
 

532/23 

 
 

125/1 
 

321/1 

222/1 
 

125/0 
 

967/1 

114/1 
 

231/1 
 

123/1 

 عدد ثابت 
 

 هوش هیجانی

  

 وفكر انتقادی

 هدول نتايج وحلیل در.در هدول فوق می ووان  ضرايب غیر استاندارد و ضريب استاندارد را  می ووان  مشاهده کرد  

 يک به بتا ضريب هرچه قدر که صور  بدين است، 1 وا 1 بین عددی بتا ضريب .کنیم می استفاده بتا ضريب از رررسیونی

 بتا ضريب ديده می شود، فوق  هدول در که همانطور .دارد وهود وابسته و مستقل متغیر بین قوی وری رابطه باشد نزديكتر

بین اين  در می دهد است که نشان کرده بکس را )32/1 بتا ضريب( متغیرها بین در مقدار متغیروفكر انتقادی بیشترين برای
بنابراين با ووهه به نتايج به دست بیشترين واثیر را برمتغیرا خودکارآمدی حرفه ای  می رذارد  وفكر انتقادیمتغیر  دو   متغیر،

در نمونه نی  وفكر انتقادی  و هوش هیجااز بین متغیرهای  وفكر انتقادی ووان اظهار داشت که متغیرآمده از هدول ضرايب می
باشد. با میخودکارآمدی حرفه ای  است قادر به پیش بینی بیشتر متغیر  5/1اری آن کمتر از مورد بررسی چون سطح معناد
ووان اظهار داشت که فرضیه پژوهشی وايید شده است. در ستون معنی داری میزان معنی داری ووهه به نتیجه بدست آمده می

 خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  ین هوش هیجانی و ب انگر معنی داری اين وغییرا  می باشد.بوده که نماي 111/1برابر با 
 رابطه وهود دارد. صبا رویشرکت پترو ن
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شرکت   خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  هوش هیجانی و پیرسون میان  همبستگی ضریب .8جدول 
 صبا رویپترو ن

 متغیرها ضريب همبستگی ضريب معنی داری

  ای کارکنان  خودکارآمدی حرفه هوش هیجانی و  514/1 011/1

نشان می دهد که هوش هیجانی  بر خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  واثیر معنادار   دارد؛ بنابراين  نتايج آزمون در هدول
نی  بر . همان طوری که هدول نشان می دهد، واثیر هوش هیجارردد می وأيید 1Hهايگزين فرضیه رد و 1H صفر فرضیه

 ضريب معنادار است. همچنین 11/1ور از و سطح خطای کوچک33/1سطح اطمینان  خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  در
باشد.بنابراين هر چقدر هوش هیجانی  افزايش يابد خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  نیز  می 51/1برابر  فوق هدول همبستگی

 . رابطه وهود داردصبا وریشرکت پترو ن ارآمدی حرفه ای کارکنان خودک افزايش می يابد. بین وفكر انتقادی  و 

 خودکارآمدی حرفه ای کارکنان تفکر انتقادی  و پیرسون میان  همبستگی .   ضریب11جدول

 متغیرها ضريب همبستگی ضريب معنی داری

  خودکارآمدی حرفه ای کارکنان  وفكر انتقادی  و  741/1 017/1

واثیر معنادار   دارد؛ بنابراين  کارآمدی حرفه ای کارکنان شان می دهد که وفكر انتقادی  بر خودن نتايج آزمون در هدول
. همان طوری که هدول نشان می دهد، واثیر وفكر انتقادی  بر رردد می وأيید 1Hهايگزين فرضیه رد و 1H صفر فرضیه

 بضري معنادار است. همچنین 11/1ور از و سطح خطای کوچک33/1در سطح اطمینان  خودکارآمدی حرفه ای کارکنان 
 باشد. می 74/1برابر  فوق هدول همبستگی

 

 منابع

 فكرنو. ،انتشارا یو ضرور  آن در فرزندپرور یجانی(هوش ه1335)،بهمنیمیابراه   

 2 هیکارکنان آموزش و پرورش ناح یبا خودکارآمد یکار یزندر تیفیو ک یجانی(رابطه هوش ه1332)  دیسع ،یاقتصاد   

و  یتیواحد مرودشت، دانشكده علوم ورب یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تيريارشد)، رشته مد یکارشناس اننامهي. پا»رازیش

 . یروانشناس

 نیدر ب یشغل یبا فرسودر یجانی(رابطه هوش ه1332شعله. ) ،یوارهانیل د؛یسع ،ینجارپور استاد رضا؛یباهر، عل یاقدم   

 14-32دوره دوم، شماره هفتم، صص  یتیعلوم ورب یابی. فصلنامه آموزش و ارزش»زيواحد وبر یمکارکنان دانشگاه آزاد اسال

(مورد مطالعه   یبر وعهد سازمان یو استرس شغل یشغل تيرضا ،یروانشناخت یووانمندساز ری(وأث1332) نیافش ،یهعفر   

شماره هجدهم، دوره  ،یغرب جانيآذربا یانتظام فصلنامه دانش)». یغرب جانياستان آذربا یانتظام یکارکنان ستاد فرمانده

 1-31ششم، صص 

 انیمرب يیکمالگرا و یگریمرب یبا خودکار آمد یجانیرابطه هوش ه ی((بررس1332کاوه  ،یرانیو م اکبرینژاد، عل نیحس
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 13-25شناخت، سال چهارم، شماره اول، صص  یو روان پزشك یمجله روانشناس». مدارس فووبال

 محال   یستياداره بهز ت،انتشارا يريو کاربرد آن در مد یجانی(هوش ه1332)لیع،اسمایخانجان  

آنان در  یبا خود کارآمد یآموزش یرروهها رانيمد یجانیرابطه هوش ه ی((بررس1332فرزانه ،یگیبینادر؛ عل ،یمانیسل  

واحد ررمسار،  یشگاه آزاد اسالمدان یآموزش تيريو مد یفصلنامه رهبر». منطقه ده کشور یدانشگاه آزاد اسال م یواحدها

 154-137، 4سال سوم، شماره 

 32در فرزندان،انتشارا  خانه خوبان،شماره  یجانی(ضرور  پرورش هوش ه1335)نی،حسیصائم 

 یلیوحص شرفتیبا پ یجانیوفكر و هوش ه یسبک ها ،یوفكر انتقاد ،ی( اروباط خودکارآمد1333)،ابوالفضلیعاشور 

 3و دوم ،شماره  ستیهمدان،دوره ب يیو ماما یدانشكده پرستار یعلم همجليپرستار، انيدانشجو

دختران نوهوان در خانواده  نیب یجانیهوش ه یا سهيمقا ی(. بررس1337عذرا ) ،یمعصومه و فرمان اد،یص حه؛یمل ،یعرش    

 .33-47، 3شماره  ،یاهتماع یو در مراکز شبه خانواده شهر وهران. فصلنامه مددکار

 یزندر تیفیبا ک تیو خالق یخودکارآمد یمؤلفه ها نی(رابطه ب1337) رضایعل ،یدریبهنام؛ ح ،یمكوند نا؛یم زاده،یعل

 یو مطالعا  رفتار یعلوم انسان یالملل نیکنفرانس ب». اهواز یدر کارکنان دانشگاه علوم پزشك یرکا

سوم  هيپا رستانیدانشآموزان مقطع دب یو سالمت روان یرابطه مفهوم خودکارآمد ی(بررس1332رستم ) ،یکروث اینیعل 

 یارشد، دانشگاه عالمه طباطبائ یکارشناس اننامهيپا». شهر بابل

 پارسا،وهران انتشارا  رشد نينسر ،مترهمیجانی(. هوش ه1333)لیرلمن،دان 

ران و کودکان ماد یجانیهوش ه زانیکودک مادران با م -والد یدریون زانیرابطه م ی(. بررس1332) بايز ،يیزاده قرا مراد

  ژهيو یازهایافراد با ن یاهتماع یفرد یووانمندساز یمل شيهما نیآنان. نخست

ادراک شده و  یسازمان تيحما نیعز  نفس در رابطه ب ی(نقش واسطها1335منظر ) ،یزهرا، عزو ،یبياد ؛یمهداد، عل

 121-135،صص2دوره ششم، .شماره ،یروانشناخت یکاربرد ی. فصلنامه پژوهشها»یخودکارآمد

 یو اروباط آن با اثربخش النیمدارس متوسطه استان ر رانيمد یخودکارآمد یبررس»(1332) هیرق ،یدشتيسرا ینصرو

 دانشگاه کردستان. ،یتیارشد، رشته علون ورب یکارشناس اننامهي. پا»یرهبر

دوره چهاردهم،  ،یطب نظام. مجله »نانهيو رفتار کارآفر یجانی(رابطه هوش ه1331) ميمحمد کر ،یبهادر د؛یسع ،ینقاب

 122-123ص شماره دوم، ص

شهرستان  يیمعلمان مدارس مقطع ابتدا یبا خودکارآمد یکار یزندر تیفیرابطه ک ی(بررس1333نوبخت، زهرا )

 .یو روانشناس یتیدانشگاه الزهرا (س( دانشكده علوم ورب ،یآموزش تيريارشد، رشته مد یکارشناس اننامهي. پا»گانيرلپا
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