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 چکیده :

بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستتان ،   این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استت  روش تحقیتق   

نفری کارکنتان، بتر استا      2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 

نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به صتور  تصتادفی     322جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 

ساده انتخاب شده است  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتان و پایتایی آن نیتز بتا     

% مورد تایید قرار گرفت  برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسا ، 821خ و به مقدار ضریب آلفای کرونبا

 SPSSتداعی خاطرا  و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است  نتایج فرضیا  که از طریق آزمون رگرسیون و بتا نترم افتزار    

ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازاریتابی عصتبی در   مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک

مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند  همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحریتک احساستا  بازاریتابی     رضایت

لوب به مشتتریان  عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوال  نوین بانک دارا می باشد  و در نهایت برای ارائه خدما  مط

 با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردید 
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Review  
      Abstract : 

Emotional intelligence plays an effective role in human 

behavior and refers to the capacity of people to recognize their 

own and others' emotions, which helps them motivate others 

and manage their emotions well in relation to them. In fact, it 

is emotional intelligence that can take a step towards the goal 

by using rational intelligence. Considering that nowadays the 

main goal of many organizations is to create and increase the 

productivity of the organization, the purpose of this research 

was to investigate the role of emotional intelligence of 

employees in predicting the productivity of advertising 

companies between 2019 and 2018. The research method used 

is the correlation method, and Baran's Emotional Intelligence 

Questionnaire (1980) with a reliability of 0.82 and Hersey and 

Goldsmith's Productivity Questionnaire (1980) with a 

reliability of 0.87 were used to collect research data. The 

statistical population included all the employees of advertising 

companies in Alborz province (Asangar Cooperative, 

Mehrangar Alborz and Royal Graphic Co.), numbering 168 

people. The sample size of 115 people was determined using 

Morgan's table and the sample was selected through random 

sampling. The collected data were analyzed using SPSS-22 

software and through Pearson's correlation test and multiple 

regression analysis. The results showed that emotional 

intelligence of employees can predict their productivity. In 

addition, there is a positive and significant relationship 

between emotional intelligence of employees and their 

productivity. 
 

Keywords: Emotional intelligence, social intelligence, 

productivity, advertising companies. 

 

 

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
mailto:motafaker@pnu.ac.ir
mailto:info@msmz.ir
mailto:j.rezvan68@gmail.com


                                        
1401 زمستان، 4، شماره2دوره ی،  انسان هیمنابع و سرما یمفصلنامه عل  

ISSN : 2783-3984 

 ...یغاتیتبل های شرکت وری بهره ینبی شیکارکنان در پ یجانینقش هوش ه یبررس

   HRC-2302-1086کدمقاله:

 
 

 تبلیغاتی های وری شرکتبینی بهرهبررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش

 (1401تا  1399های بین سال کیگراف الیمهرنگار البرز و رو آسانگار، یشرکت تعاون)مورد مطالعه: 

 متفکر  نیحجت االسالم دکتر حس

  motafaker@pnu.ac.irدکتری مدیریت استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
   میمحمد صالح منصورزع 

    info@msmz.ir کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
  یرضوان جامه بزرگ

 j.rezvan68@gmail.com  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی                       

 15/10/1401تاریخ پذیرش:        24/08/1401تاریخ دریافت: 

 

 چکیده :

-یاطالق م نیریخود و سا احساسات صیتشخ یافراد برا تیها دارد و به ظرفندر رفتار انسا یثرؤنقش م ،یجانیهوش ه

. ندینما تیریاحساسات خود را مد یو در ارتباط با آنان به خوب کنند جادیا زهیانگ گرانیکند در دیشود که به آنها کمک م

 که نیم بردارد. با توجه به ادر جهت هدف گا یهوش عقل یریکارگهتواند با بیاست که م یجانیه هوش نیدر واقع، ا

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش  باشد،یسازمان م یبهرور شیو افزا جادیها ااز سازمان یاریبس یامروزه هدف اصل

استفاده  قیروش تحقبود.  1401تا  1399های های تبلیغاتی بین سالوری شرکتبینی بهرههوش هیجانی کارکنان در پیش

و  82/0( با پایایی 1980بارآن ) هیجانی هوش پرسشنامه از قیتحق یهاداده یآورجمع یبرابوده و  یشده روش همبستگ

-. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکتدیاستفاده گرد87/0( با پایایی1980)هرسی و گلداسمیت ی وربهرهپرسشنامه 

به  نمونهحجم  نفر بود. 168گرافیک( به تعداد  البرز )شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال های تبلیغاتی استان

 .شدندانتخاب گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید و افراد نمونه از طریق روش نمونهنفر  115 تعداد

 ونیرگرستحلیل و پیرسون  یهمبستگو از طریق آزمون  SPSS-22 از نرم افزاربا استفاده  آوری شدهی جمعهاداده

بینی آنان را پیش یوربهره تواندمیکارکنان  هیجانینشان داد که هوش  جینتا. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دگانهچن

 دارد.وجود  یمعنادارمثبت و  هرابطآنان  یور بهرهو کارکنان  هیجانیهوش بین آن،  . افزون برکند

 

 تبلیغاتی.های وری، شرکتهوش اجتماعی، بهره،هوش هیجانی کلید واژگان :
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 مقدمه : 

 انسان ها این است، آن های سرمایه سایر از بیش سازمان یک در فکری های سرمایه اهمیت که یکم و بیست قرن در

 انسانی منابع سازمان، وری بهره کاهش یا افزایش اصلی عامل ترین مهم. کنند می تعیین را سازمان یک که  ارزش هستند

 محیط تغییرات با مستمر طور به را خود بتوانند که دارند بقا شانس هایی سازمان امروز، تیرقاب جهان در. سازمان است آن

 دنبال به همواره پیرامونی محیط با سازگاری منظور به تا می کند وادار را سازمان ها محیطی، تغییرات. وفق دهند پیرامونی

 های واحد رقابتی مزایای ترین مهم از انسانی عامل. یابند ستد رقابتی مزیت به بتوانند باشند تا ها و رویه راهکارها بهترین

 برخوردار باال قابلیت با انسانی نیروی از تجاری واحد و یابد افزایش آن قابلیت چقدر هر که شود محسوب می کار و کسب

  (.1393 یافت)محمدی، خواهد افزایش نیز تجاری واحد ثروت و آن، ارزش از استفاده تبع به باشد؛

به  کارآیی. نمود بندی تقسیم فعالیت انجام اثربخشی و کارآیی مولفه دو مجموع به صورت می توان را طرفی بهره وری از

 کار انجام نتایج حاصل از تطبیق به اثربخشی و کردن( کار )خوب گردد می اطالق کمتر داده از ستاده بدست آوردن توانایی

 کار دادن انجام درست از است بهره وری عبارت دیگر، عبارت به کردن(. وبخ )کار گردد می اطالق نظر مورد هدف های با

 .درست

 راه بر سر موجود محدودیت های تا تالش شده راستا این در و است بوده بهره وری بر زیادی تاکید گذشته سال 25 در

 به عنوان انسانی نیروی ( چراکه1382)رضایی، یابند دست بیشتر بهره وری به طریق این از تا برسانند حداقل به را کارکنان

 برای و می آید شمار به ملی بهره وری درنهایت سازمان و بهره وری مستمر ارتقاء و بهبود در عامل مهمترین و اساسی رکن

بهره  در هجانی هوش تاثیر که می رسد نظر (. به1385است)طاهری، بهره ور انسان به نیاز بهره ور، سازمان های داشتن

 بین مهارت های ارتباط، فردی، بین و فردی عاطفی، انسانی، جنبه های همه به رویکرد این در که باشد سبب اینبه  وری

شده  پرداخته کار محیط در سازنده کنش های ترغیب و سازمان بهینه بهره وری تامین در خودآگاهی اجتماعی و و فردی

می  تاثیر فنی نیز امکانات و سخت افزاری جنبه های از رکا محیط و سازمان ها در افراد عملکرد که است درست. است

 دارند موثرتری و نقش تعیین کننده کار محیط بر حاکم فرهنگی و اجتماعی روانشناختی زمینه های و جنبه ها ولی پذیرد،

 (.1379)ساعتچی،

 دیجد میاهفاز م یکیبه  یجانیکارکنان سازمان داشته باشد. هوش ه فیدر وظا یادیز یدهارکارب تواند یم یجانیهوش ه

 ید عالربا عملک تیریبه مد را متوسط تیریاست که مد یرسد بخش گم شده ا یم رشده است و به نظ یلتبد یریتدر مد

از  یشناخت خود و آگاه یارب یها داشتن مهارت یعنی ،یجانی. هوش ه(1391فع، او ر ریاکب ،یشکار)کند  یم یلتبد

خت اشن رب لهوش مشتم نیاز هوش است. ا یگرینوع د یجانیه . هوشیرفتارگی ستویافکار ، عواطف ، احساسات و پ

و  یوخو قخلوب اداره مطل ییاست . توانا یمناسب در زندگ یها میاتخاذ تصم یاراز آن ب ادهفو است شتنیخو احساسات

 زهگیان جادیر شخص ابه هدف، د افتنین از دست یشکست ناش امگاست که به هن یهاست. عامل ل تنشرو کنتی وضع روان

 مینام یم یجانیکه آن را هوش ه یمجموعه مهم یگرد عبارت . به(1388،  یادهیک یحسن زاده و سادات)کند یم دیو ام

خود را  یو تکانش ها دینما یداریپا ماتینامال لدر مقاب د،ینما فظخود را ح زهگیان بتواند دراست که ف ییها ییتوانا لشام
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ان یگرد اب سازد، او را خدشه دار رکف، قدرت ت رخاط یشانریپ ذاردگو ن دینما میخود را تنظ یحاالت روح کند، لرکنت

 (.1389دار،  ررنجب)باشد دواریکند و ام یهمدل

سازد تا با اعتماد به نفس، انعطاف  یگذارد و انسان را قادر م یم ریثاانسان ت یاز زندگ یبر هر جنبه اهوش هیجانی 

 هیتک هوش هیجانی با کارکنان به یو همکار تیریمد ،یرهبر یبرا یمنابع انسان مدیرانعمل کند.  یو همدل زهیانگ ،یریپذ

 .دارند ازین هوش هیجانی به یحفظ و بهره ور زه،یانگ ،تتعامالبه  دنیالهام بخش یبرا و همچنین کنند یم

هوش  ، دوز سالمآن(-پرسنامه به روش بار از آزمون هوش هیجانی )پیشنهاد ماتوانند با استفاده  یم یمنابع انسان رانیمد

م تواند در محل کار  بیانی درست ابد. مثال های تاثیر گذار از اهمیت هوش هیجانی کنن قیکار تزر طیرا به مح هیجانی

یت با بیان ویژگی های اثر بخش تقوگذارد.  یم ریثاو کارمندان ت نییسطح پا رانیآنها بر همکاران، مد نوع ارائه. موثر باشد

 میتنظ ،یخودآگاهبا کمک کنند و اجازه دهند  گرانیبه د دنیتوانند به الهام بخش یم یمنابع انسان مدیران، هوش هیجانی

و همه این عوامل منجر به  شوند لیتبد همکاران انیراهنما در م به یک روهاین ،مثبت یاجتماع یاحساسات و مهارت ها

 افزایش بهره وری منابع انسانی خواهد شد.

 

 بیان مساله

تمامی  اطالعات، هدف و انرژی مواد، سرمایه، کار، نیروی چون گوناگون منابع از کارآمد و استفاده موثر و بهبود برای تالش

 (73:1387 دیگران، و )طواری است خدماتی مؤسسات و صنعتی تولید، واحدهای و اقتصادی های سازمان مدیران

 گرفته مدیریت قرار خاص دانشمندان موردتوجه مختلف اعصار در که بوده تمدیری عرصه در عنصر ترین محوری انسان،

 مطرح مدیریت های نظریه تکوین سیر در کار، محیط انسانی در عامل به توجه نقش بررسی میالدی 1920 سال در. است

 دیگران و 3آرجریس ، 2مک گریگور های نظریه همچنین و 1مازلو انسانی نیازهای نظریه هاثورن مطالعات بر مشتمل که شد

تحقیقات  از حاصله نتایج و کرد جلب را دانشمندان اکثر توجه نیز هجانی یا عاطفی هوش اخیرا موارد، افزون براین. بود

 است دخیل افراد ضریب هوشی اندازه به کم دست هیجانی هوش ها سازمان کارایی و افراد موفقیت در که است آن نشانگر

 شواهد طبق اما است، بوده هوشی بهره یا هوش منطقی بیستم، قرن در محرک نیروی اینکه وجود با گفت، توان می و

 (.64:1384 مرادی، جعفری، )عابدی شد خواهد تحوالت هیجانی موجب هوش یکم، و بیست قرن آغاز در موجود

از  یمنبع مهم یجانیش هها، هو در سازمان .است سازماندر  یانسان یروین یبهره ور شیافزا یجانیاز اثرات هوش ،ه یکی

 یها یبانیها و پشت هیو متخصصان توص کارکنانالزم است که  ردیکه کارها انجام گ نیا یبرا .رودی به شمار م یبهره ور

 گرانید یریهر چند سلسله مراتب ابزار قدرتمند به کارگ ،شرکت به کار بندند یرا فراتر از ساختار سلسله مراتب گرانید

سا چقدر قدرتمند هستند و ور نکهیصرف نظر از ا اول،:سازدی اثر م یبه طور بالقوه کاربرد آنها را ب یژگیدو و یاست ول

بگذارند  ریثادستورها ت یدر اجرا ریخااز راه ت ییممکن است بر بازده نها ردستانی،است ز یسازمان تا چه اندازه سلسله مراتب
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مشاغل با گذر زمان کامل  تیبله کنند. دوم همانگونه که ماهمقا ماتیبا تصم یفرصت طلبانه تا حدود یو با رفتارها

را  تیاستاندارد موفق یاتیعمل یها هیرو ایو کنترل  یاعتماد صرف به ساختار فرمانده ابدی یضرورت م یمیکارت ،شودیم

و  یمواد انرژ، هیکار سرما یرویثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نوبهبود و استفاده م یکند. تالش برا ینم نیتضم

وجود  .باشدی م یسسات خدماتوو م یصنعت یدیتول یو واحدها یاقتصاد یها ازمانس رانیمد یاطالعات، هدف تمام

کار متعادل و از همه مهمتر هوش  یو ابزار کار ،سالم فضا زاتی،کارآمد تجه ییاجرا یها مناسب روش یساختار سازمان

مشارکت کارکنان در  .ردیگقرار  رانیمورد توجه مد دیمطلوب با یبه بهره ور لین یکه برا باشندی م یاتیاز ضرور یجانیه

بهبود بهره  یبرا ریو تعم یبهره ور زانیبر م تواندی م یو آگاهانه آنان همراه با انضباط کار ارانهیهوش یها امور و تالش

 دهیدر کالبد سازمان دم دیبا ید بهره ورروح فرهنگ بهبو .گذارد ریثات یم با ناامنامتالطم و تو طیمح کیدر  ژهیوه ب یور

  .دهدی م لیرا تشک یهسته مرکز ،یجانیهوش ه انیمشود که در آن 

 

 ضرورت تحقیق

 در دنیای. (1391)عباسپور، است کارآمد آن انسانی نیروی کشور یک رقابت سرمایه مهمترین همانطور که مشخص است

 ها آن کارایی و بخش اثر عامل ترین مهم ، انسانی منابع که تماع هستنداج های نظام ها سازمان امروز، اجتماع و پیشرفته

 برای تالش شرایط، این در. دارند نیاز بهینه د عملکر با موثر کارکنان به خود اهداف دستیابی به برای ها آن. باشند می

 هستند ها وری سازمان هرهب و مستمر ارتقای خدمت در که کارکنان های توانمندی و ها ظرفیت مستمر و توسعه بهبود

 استخراج، همچنین و انسانی منابع در العاده نهفته خارق نیروهای و استعدادها کشف حقیقت، در. است ناپذیر اجتناب امری

 و نوری فرد، است)ذاکر مدیر هر مسلولیت ترین اصلی و مدیریت هنر نیروهای انسانی، توسعه و بهبود کارگیری، به

 (.1390سلطان،

 ابعاد، به توجه بدون که قطعا است سازمان انسانی نیروی سازمان، هر در زیربنایی و اصلی ارکان از یکی دیگر تعبار به

 که بود خواهند موفق سازمان هایی راستا، این در. بود خواهد سازمان مشکل اهداف به نیل افراد، درون تمایالت و انگیزه ها

وکشف  کارکنان رفتار مختالف زوایای و ابعاد شناخت و افراد انگیزش در مختلف عوامل و نقش پذیری تحریک میزان به

 مسیر در را ها آن و بتوانند نمایند مبذول کافی توجه سازمان تشکیالت عرصه در ها آن بالقوه و استعدادهای ها توانایی

 (.1390اکبرزاده، و پور )نیاوران کنند رهبری و هدایت سازمان، کل اهداف

1)هوش هیجانی موضوع
EQ 2 ای

EI) هوش هیجانیقرار گرفته است.  یبه طور گسترده مورد توجه محققان سازمان ریاخ یدر سال ها 

در خود و در  جاناتیه حیصح تیریدر خود و مد زشیانگ جادیبه منظور ا گرانیاحساسات خود و د شناخت تیعبارت است از قابل

 د،یآ یکارکنان به شمار م یشغل تیو موفق یدر اثربخش یاصل عامل یجانیهوش ه یها(. مهارت 1998، 3)گلمن گرانیروابط با د
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 جادیمطلوب آن ها و ا تیریو مد گرانیدرک روابط خود و د ،یانسان روابط توجه به عواطف و احساسات و کاربرد مناسب آن ها در

 ،یه گذشته با عنوان هوش عاطفاست که ده یدر تفکر و شناخت موضوع احساسات و استفاده مثبت از عواطف و گرانیبا د یهمدل

 یمسائل و مشکالت سازمان نیدر سازمان ها از مهم تر یرفته است. امروزه روابط انسان بکار تیریمد اتیدر ادب یجانیه ای یاحساس

 سقوط بکشاند. نقطه است که ممکن است سازمان را به

 در سازمان ها کمک کند. عواطف، تبادالت یانسان منابع یتوسعه  یها تیتواند به فعال یمهوش هیجانی مربوط به  قاتیتحق

 مسائلی تواند راه گشا یکه م یسازمان یبه عنوان ابزار توسعه هوش هیجانی  نیکنند. بنابرا یم لیدهند و تسه یرا شکل م یاجتماع

Br)شده است.  رفتهیو مشاوران پذ رانیاز مد یاریباشد، از جانب بس یاجتماع هیسرما یو ارتقاء دهنده  ooks and 

Naf ukho,2006). 

های مدیران در مدیریت و رهبری یک سازمان، هوش هیجانی است. هوش هیجانی جایگاه هیجانات  ترین ویژگی یکی از مهم

کند. مدیرانی که هوش هیجانی باالیی دارند رهبریت مؤثرتری نسبت به رقبای خود  و احساسات انسانی را تفسیر می

 یجانیهوش ه هربار)دمندی و تعهدپذیری کارمندان خود خواهد شد فزایش راندمان، رضایتخواهند داشت. همچنین باعث ا

 .(1،1400ویویر نسیزیاثر هاروارد ب

در  یتیریمد یدر حوزه ها ها، انسانی و اجتماع یفرد یمهم آن در زندگ گاهیو جا یجانیهوش ه هبا توجه به ابعاد گسترد

 نیا امیبوده است. پ قاتیاز تحق یاریبس یها محور اصل سازمان کارکنان و رانیمدنقش آن در بهبود عملکرد  ،یرفتارسازمان

توانند  یم یتوجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوب یعاطف یها تیو موفق به قابل اثربخش رانیمقاله آن است که مد

 ییباالهیجانی کالم از هوش  کی در را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و گرانید احساسات عواطف و

 یتیریمد یها مهارت ن،ی. همجندینمای م جادیا ییبه سزا ریتاث یسازمان یبهرور شیافزا یامر در راستا نیبرخوردارند و ا

 یجانیدارند. هوش ه یکار طیدر مح رانیمد تیدر موفق یا کننده نییبه طور اخص، نقش تع یجانیدر کل و هوش ه

 قتی. در حقشودی محسوب م ییاستثنا یخوب و رهبر یکار یها گروه باالتر یعملکرد بهتر، بهره ور یبرا یعامل ضرور

نفس و  به ،اعتمادیهمدل ،یمانند خودآگاه ییها تیداشتن قابل تیاهم یحدود افراد در سازمان تا ارتقاء رسد یبه نظر م

 .کند یم شتریرا ب زشیانگ

 :قیتحق نةیشیپ

 رانیدر ا قیتحق نهیشیپ

 یجانیو هوش ه یهوش معنو ت،یخالق نیرابطه ب نییتع»طی پژوهش  (1397)ی و همکاراننیسادات حس رایسم -الف

از نوع  روش پژوهش به این نتایج دست یافته است:« استان گلستان یآن ها در سازمان جهاد کشاورز یکارکنان با بهره ور

نمونه  حجم استان گلستان بودند. یازمان جهاد کشاورزس یستاد کارکنان پژوهش تمام نیا یجامعه آمارو  گیهمبست

                                                                                                                                                    
1
 Harvard Business Review 



                                        
1401 زمستان، 4شماره، 2دوره ی،  انسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 ...یغاتیتبل های شرکت وری بهره ینبی شیکارکنان در پ یجانینقش هوش ه یبررس

   HRC-2302-1086کدمقاله:
 

 
 

. دیدرگب ساده انتخا یتصادف یریو نمونه ها با روش نمونه گ نییتعفر ن 120، تعداد رانکومول کراز ف ادهتفبا اس یآمار

 یه وررو به نگیک یآن، هوش معنو-بار یجانیهوش ه پ،یرندسی سازمان تیسشنامه خالقراز چهار پ ادهفسپس با است

 یرمس یلی، تحل یفیآمار توص یها از شاخص هفاداست با ها فتند. دادهرار گرمورد آزمون ق تیگلداسم-یسهر یانسان یویرن

آمده نشان  بدست یها افتهی. شدندیل و تحل هیسون تجزیرپ گیهمبست یو آزمون آمار یمعادالت ساختار یابی از نوع مدل

سازمان کارکنان به  تیخالق و یجانیهوش ه ،یناسب دارد و هوش معنوازش مرپژوهش ب نیای داد که مدل با داده ها

و  یجانیه هوش ،یابعاد هوش معنو نیب نی. همچنندینما یم ینیب شیرا پ یانسانی ویرن یه ورر، بهمیصورت مستق

 گردید.مشاهده  یو معنا دار میمستق گیهمبست آن ها یه وررسازمان کارکنان با به تیخالق

 جینتا نیا به« یتیامن یکارکنان سازمان ها یبر بهره ور یهوش عاطف ریتاث»طی پژوهش ( 1397) یشه یباقر یمهد -ب

 ران،یمد معاونان، سازمان حفاظت اطالعات آجا شامل ینفر از کارکنان ستاد 360شامل یآمار هجامع است: افتهیدست 

اطالعات بوده است. حجم نمونه  حفاظت و ارشد رشته اطالعات یکارشناس انیاستادان دانشگاه، کارشناسان و دانشجو

 نیمورداستفاده در ا یریگ . روش نمونهدیگرد یپرسشنامه جمع آور 200 تینهادر که و  دیبرآورد گرد 186 قیتحق

 ساده بوده است. یپژوهش، تصادف

دن روابط مشخص نمو یسپس برا و رمنیاسپ یهمبستگ بیضر از آزمون ق،یتحق یرهایمتغ نینوع رابطه ب نییتع یبرا

چندگانه استفاده شده است.  ونیساده و رگرس یخط ونیرگرس مستقل و وابسته از آزمون یرهایمتغ نیب یعلت و معلول

 .دارد وجود معناداری رابطه هوری بهر و امنیتی نهای سازما کارکنان عاطفی هوش بینآن است که  انگریحاصله ب هجینت

( بر ی)عاطفیجانیو هوش ه یاجتماع هینقش سرما یبررس»عنوان  طی پژوهش با (1401ی)طهماسب سهراب بهیط -ج

 بهره هیجانی)عاطفی(، هوش اجتماعی، سرمایه سه مفهوم« یبه اهداف سازمان یابیدر دست یمنابع انسان یبهره ور زانیم

با  اسیق ها در افتهی جید. نتایگرد یرابطه بررس نیدر ا به روش مروری مختلف قاتیتحق جینتا زیو نانسانی  منابع وری،

 بهی ابیدر دست یمنابع انسان یبر بهره ور ی(عاطفی)جانیو هوش ه یاجتماع هیدهد که سرما یمشابه، نشان م یها افتهی

 دارد. میرمستقیتاث یاهداف سازمان

 افتهیدست  جینتا نیا به «مدارس رانیمد یو اثربخش یرابطه هوش عاطف یبررس» پژوهش یط (1386) ینجات الیل -د

 یمرحله ا چند یا خوشهی ریگ مدارس متوسطه شهر تهران بوده است. روش نمونه رانیمد هیشامل کل یآمار هجامع: است

تعداد کل حجم نمونه به  بیترت نیشدند و بد انتخابی به صورت تصادف ریدب 8 ریهر مد یو به ازا ریمد 45بوده که تعداد 

گروه  یبرا یآزمون ت ون،یرگرس لیتحل رسون،یپ یآزمون همبستگ از اطالعات لیوتحل هیتجز یاست. برا دهینفر رس 405

 یباالتری که از هوش عاطف یرانیآن است که مد انگریحاصله ب هجیاستفاده شده است. نت انس،یوار لیتحل مستقل و یها

 در کارشان دارند. یشتریب یبرخوردار هستند، اثربخش

 (هیپا -یانیم -یعال)رانیگانه مد سطوح سه انیدر م یعاطفهوش  سهیمقا» پژوهش یط (1384) باریمنوچهر جو -هـ

 است: افتهیدست  جینتا نیا به «تابعه یکشور و سازمان ها یزیو برنامه ر تیریسازمان مد
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 سطوح سه رانیمد زشیانگ و یخودنظم ،یسطوح مختلف متفاوت بوده و در ابعاد خودآگاه انیدر م یهوش عاطف تیوضع

 سه سطح مختلف مشاهده نشد. رانیمد نیبی تفاوت یو مهارت اجتماع یدر دو بعد همدل یولگانه با هم تفاوت دارد 

در ارتقاء ارائة  یعاطف هوش یها یتوانمند قیتطب یابیو ارز یپژوهش بررس یط (1385) یگیب میحک یرحمان نایم -و

 است: افتهیدست  جینتا نیا به (و بانک تجارت نیبانک کارآفر)کشور  یخدمات کارکنان نظام بانکدار

 یبانکدار نظام در ارتقاء ارائه خدمات کارکنان یهوش عاطف یهای توانمند یقیتطب یابیو ارز یبه بررس قیتحق نیا در

 یو خصوص یدولت یها کبان از یا عنوان نمونه به نیمنظور بانک تجارت و بانک کارآفر نیکشور پرداخته شده است. بد

حاصل نشان داد که هوش  جیشد و نتا استفاده پاسخ لیتحل یدار بود. برا نفر باجه 96شامل  قیتحق هانتخاب شدند. نمون

داران بانک تجارت  باجه یاز هوش عاطف نیداران بانک کارآفر هباج از آزمون یا االت پرسشنامهوبه س های آزمودن T یعاطف

 است. شتریب

 :یخارج هنیشیپ

قرار  یابیسازمان ها مورد ارز ییکارا یبر رو یعاطف هوش لهیوس به هیجریدر ن یپژوهش ( 2009) وزوینوکا و اها -الف 

بود. ابعاد  هیجریکشور ن یسازمان ها ییو کارآ یابعاد هوش عاطف نیرابطه ب یبررس پژوهش نیا یگرفت. درواقع هدف اصل

 نمونة.یتیریمد دروابط و خو تیریمد ،یاجتماع یآگاه ،یعبارتند از: خودآگاه قیتحق نیدر ا یموردبررسی هوش عاطف

 است. یسازمان التیاز تشک ریمد 108 یموردبررس

 ها عبارتند از: هیفرض

 انجامد. یم ییکارکنان به کارا یدآگاهخو -

 دارد. ییکارا یبر رو یمثبت ریثات یتیریخود مد -

 دارد. ییکارا یمثبت بر رو ریثات یاجتماع یآگاه -

 انجامد. یم ییروابط به کارا تیریمد -

 یو روش ها یمبستگه اطالعات، از روش لیوتحل هیتجز یو پرسشنامه و برا یدانیاطالعات، از روش م یع آورجم یبرا

. دهدی سازمان ها را نشان م ییو کارا یهوش عاطف نیب یقو هرابط کیپژوهش  یها افتهیاستفاده شده است. یآمار

 ها وجود دارد. سازمان ییکارا و یابعاد هوش عاطف ه هم نیمثبت ب یکه وابستگ کندی م انیب نیهمچن

(Nwokah & Ahiauzu,2009,PP.864-881) 
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را در  یو عملکرد شغل تعارض تیریمد یها سبک ،یهوش عاطف نیرابطه ب ،یدر پژوهش (2010)و سوسانتو نیش -ب 

و  یلح هاتعارض شامل مصا تیریدو نوع سبک مد قیتحق نیا درقرار دادند. یمورد بررس یمنتخب کشور اندونز یها دولت

 استان بود. کیو  یاز دو بخش محل ینفر از کارمندان دولت 300شامل  یموردبررس هنمونگرفتند. قراری مورد بررس یانسجام

 عبارت اند از: قیتحق یها هیفرض

 مثبت دارد. یهمبستگ یبا سبک انسجام یهوش عاطف -

 مثبت دارد. یهمبستگ یبا سبک مصالح ها یهوش عاطف -

 مثبت دارد. یهمبستگ یبا عملکرد شغل یسبک انسجام -

 مثبت دارد. یهمبستگ یبا عملکرد شغل یسبک مصالح ها -

 مثبت دارد. یهمبستگ یبا عملکرد شغل یهوش عاطف -

 نقش واسطه دارد. یو عملکرد شغل یهوش عاطف نیب یسبک انسجام -

 نقش واسطه دارد. یو عملکرد شغل یهوش عاطف نیب یسبک مصالح ها -

 ونیشده، از روش رگرس یآور جمع اطالعات لیوتحل هیتجز یو پرسشنامه و برا یدانیاطالعات، از روش م یآور جمع یبرا

 استفاده شده است.

 

 :مقاله بودن جدید و نوآوری جنبة

 اتقیبا تحق مقایسه در یول انجام نگرفته است، شرکت های تبلیغاتینوع در کشور و  نیاز ا ی با این موضوع وقیتاکنون تحق

 افزایش بهره وری در سازمان می شود.کارکنان موجب  هیجانیهوش حاصل شد که  یمشابه جینتا انجام شده

 تعریف متغیرها و مفاهیم:

 تعریف مفهومی

 یجانیهوش ه
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( با استفاده از نظریه هوش چندگانه گاردنر 1985)2و پیتر سالوی 1اولین بار مفهوم هوش هیجانی توسط جان مایر برای

هوش چندگانه مجموع های از مهارت ها و توانایی ها شامل هوش درونی و بین فردی بود که مایر و سالوی از  معرفی شد.

توانایی فرد در ارزیابی، "استفاده کرده و هوش هیجانی را به صورت  نیآن به عنوان مبنایی برای توسعه مفهوم هوش هیجا

ه مناسب و کارآمد از آن برای هدایت و کنترل اندیشه و عمل بیان و تنظیم احساسات و عواطف خود و دیگران و استفاد

، "انگیزش"، "ودمدیریت عواطف خ"، "شناسایی عواطف خود"عنصر را شامل می شد:  5تعریف کردند. این تعریف  "خود

 ."مدیریت روابط"و  "تشخیص عواطف دیگران"

 یجانیهوش ه شهیگذارد. ر یم ریاز رفتار تاث یو درک چگونگ یاست که بر خودآگاه ییمجموعه مهارت ها ،یجانیه هوش

 ،یمولفه تجرب کی ،یحرکت ای یانیمولفه ب کیشامل  جانیکرد . ه یابیرد جانیمربوط به ه اتیتوان در ادب یرا            م

از  جانیهابراز  ییشامل توانا یحرکت ای یانیباشد. مولفه ب یم یپردازش ای یمولفه شناخت کیو  یمیتنظ -یمولفه نظارت کی

 جهینت نیباشد و ا یتجربه م کیشامل احساس مربوط به  یباشد. مولفه تجرب یم یحاالت چهره، تن صدا، ژست بدن قیطر

باشد.  یم رامونیپ ثشخص از حواد ریاز حاالت چهره شخص و تفس یبازخورد ناش ،یعصب مرکز ستمیاز عالئم س یآگاه

شامل  یپردازش ای یشود. مولفه  شناخت یتجربه شده مربوط م یانجیبه واکنش در مقابل ه یمیتنظ -یمولفه نظارت

 ییتوانا نیرشد ا نیشتریباشد. ب یآنها م یحاالت چهره، تن و سرعت صدا قیاز طر گرانیاحساسات د کیو تفک صیتشخ

 (.1380 ،یباشد )منصور یم تیها در دوران طفول

 تیموفق ییپاسخگو یافراد برا ییمهارت است که بر توانا و ستهیشا ،یرشناختیغ یاز مهارت ها یمجموعه ا یجانیه هوش

 (2002، 3آن-گذارد )بار یم ریتأث یطیمح یو فشارها ازهایبه ن زیآم

 یجانیهوش ه یها مولفه

 است:  ریپنج مولفه به شرح ز رندهیدربرگ یجانیهوش ه 

 ن ها است و شامل:ها و کنترل آ جانیاز ه یشخص در آگاه ییانگرتوانای: بیدرون فرد یمولفه ها1-

 و احترام به خود( شیخو رشیدرک و پذ ،یخودآگاه ییعزت نفس)توانا -الف

 احساسات( نیو فهم ا شیفرد از احساسات خو یآگاه زانی)میجانیه یخودآگاه -ب

 سازنده) یا وهیبه ش شی)ابراز احساسات، باورها، افکار و دفاع از حق و حقوق خو یخود ابراز ای یجرات مند -ج

 (یجانیه یها یاز وابستگ ییو رها یو عمل یفکر یدار شتنیخود، خو یرهبر ییاستقالل )توانا -د

                                                                                                                                                    
1
 John Mayer 

2
 Piter Salovey 

3
 Bar-on 
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آن است  یکه شخص نه تنها خواهان اجرا ییو استعداد انجام کارها یذات یاستعدادها صیتشخ یی)تواناییخودشکوفا -ه

 شود(. یبرد م یبرخوردار است و از انجام آن لذت م زیانجام آن ن ییبلکه از توانا

 است و شامل: یاجتماع یو اعمال مهارت ها گرانیبا د یسازگار یشخص برا یی: که توانایفرد انیم یمولفه ها 2-

 آن احساسات( نیو درک و تحس گرانیاز احساسات د یآگاه یی)توانا یهمدل -الف

در گروه  یحس همکار یو سازنده و دارا دیمف یخود به عنوان عضو یفرد در معرف یی)توانا یاجتماع تیمسوول -ب

 (شیخو یاجتماع

آن  یها یژگیاز و تیمیو صم یعاطف یکیبخش متقابل که نزد تیو حفظ روابط رضا جادیا یی)توانا یفرد انیارتباط م -ج

 است(.

 : که شامل: یسازگار یمولفه ها - 3

 یها تینیو ع -فرد حس کرده آنچه- یعاطف یتجربه  نیب یرابطه  یابیارز یی)تواناییواقع گرا ای تیآزمون واقع -الف

 آنچه در عالم واقع وجود داشته است(.-موجود 

 (.ریمتغ یها تیو موقع طیفرد در شرا یها، افکار و رفتارها جانیکنار آمدن با ه یی)توانا یریانعطاف پذ -ب

 موثر است(. یراه حل ها یریخلق و بکارگ ص،یتشخ ییحل مساله )توانا -ج

 س: که شاملاستر تیریمد یمولفه ها 4-

 (.دیشد یها جانیتنش زا و ه طیشرا ند،یناخوشا یدادهایتحمل استرس )تحمل فرد در برابر رو -الف

 است(. شیها خو جانیوسوسه و کنترل ه ایمقاومت فرد در برابر تنش ها  ییکنترل تکانش)توانا -ب

 یخلق عموم یمولفه ها 5-

هنگام وجود  یو حفظ نگرش مثبت، حت یروشن تر زندگ یتوجه به جنبه ها یی: تواناینیخوش ب -شامل: الف که

 .ندیو ناخوشا یاحساسات منف

، به نقل از  1383و ابراز احساسات مثبت(. )دوستدار،  یسرزندگ گران،یاز خود و د تیاحساس رضا یی)توانایشادمان -ب

 (1385 یلیو وک یصالح

 

 یور بهره



                                        
1401 زمستان، 4، شماره2دوره ی،  انسان هیمنابع و سرما یمفصلنامه عل  

ISSN : 2783-3984 

 ...یغاتیتبل های شرکت وری بهره ینبی شیکارکنان در پ یجانینقش هوش ه یبررس

   HRC-2302-1086کدمقاله:

 
 

تواند بدون هدف و مقصد باشد،  یانسان نم یها تیاز آنجا که فعال باشد. یها م تیسنجش فعال اریاز مع یکی  یور بهره

و  دیسو، نقش مف کیباشد. از  یم یکامال جدا از هم قابل بررس هیکار از دو زاو دیآ یم انیبه م یسخن از بهره ور یلذا وقت

 نیشود. برا یمطرح م تیبازده فعال گرید یمورد سوال است و از سو یمیرسبه هدف ت یابیدر دست تیموثر بودن فعال

 نمود.  یبند میتقس تیانجام فعال یو اثربخش ییتوان به صورت مجموع دو مولفه کارآ یرا م یاساس، بهره ور

آن کشور است؛  یانسان یرویاز امکانات، منابع و ن نهیقدرت و رفاه هر کشور در گرو استفاده به ،یجهان امروز توانمند در

 ییکارا یحفظ سازمان خود در جست وجو یدارد و همه برا رانیرا نزد مد گاهیجا نیرزشمندترا ییو کارا یبهره ور نیبنابرا

داند.  یم یانسان یرویباال در سازمان را مرهون توسعه ن ییبه کارا دنیرس ت،یریعلم مد دیجد یهستند. دستاوردها شتریب

. دینما یم ینینقش آفر یراستا، عوامل متعدد نیاز عوامل مؤثر بر بهبود سازمان ها است که در ا یکی یبهره ور یارتقا

کارکنان و  یعوامل، بر بهره ور نیابر  تیریکند تا با مد یکمک م رانیکارکنان به مد یشناخت عوامل مؤثر بر بهره ور

 (.1393 ،یو م حداد یهش ی، نقل از باقر 1387 ،یساعتچ ،یی)رضاندیفزایسازمان  ب یبهره ور تیدرنها

توان  یم د،یعوامل تول یِسطوح بهره ور ی. با ارتقادیاز عوامل تول کیاستفاده موثر از هر زانیعبارت است از م یور بهره

و  یرا توسعه داد)مطلب یمحصوالت صنعت دیو تول یدیتول یها تیفعال قیطر نیداد و از ا شیافزا عیآن ها را در صنا ییکارا

به منظور  یبه روش علم یانسان یرویبه حداکثر رساندن استفاده از منابع ن یعنی یانمنابع انس ی(. بهره ور1396همکاران، 

به منظور  یحداکثر استفاده مناسب از منابع انسان زیومصرف کنندگان، و ن ران،یکارکنان، مد تیها و رضا نهیکاهش هز

 ا،یالرعا نیندوشن و ام یاثیغ ازبه نقل  1387فرد،  یینای)م نهیزمان و هز نیحرکت در جهت اهداف سازمان با کمتر

1395.) 

 ینهاده ها، منابع ایها  یهاست. ورود یارائه خروج ای دیتول یمنابع برا ایها  یاستفاده موثر وکارآمد از ورود ،یور بهره

عبارت است از به دست آوردن حداکثر  یبهره ور گریشود. به سخن د یستاده استفاده م ای یخلق خروج یهستند که برا

 یبه منظور ارتقا رهیوغ یانسان یرویکار، توان، استعداد و مهارت ن یرویاز ن نهیو استفاده به یریا بهره گسود ممکن ب

پر رقابت  یایسازمان ها را در دن یاست که دوام و بقا ییاز جمله عامل ها ی(. در واقع، بهره ور1391 ،یاضیو ر یزدانیرفاه)

سازمان ها  یو معنو یماد امکانات یاز تمام نهیموجب استفاده به ،یکند. حاکم شدن فرهنگ بهره ور یم نیتضم یکنون

 (.1395 ،ینقل از احمد انیرضائ ،یشود )هنر یم

 یبهره ور خچهیو تار سابقه

در  1766در سال  یزنیواژه توسط کوئ نیبار ا نیباشد، اول یم یدیو استعداد تول یسودمند ،یبارور یبه معن یبهره ور واژه

 فیتعر دیرا قدرت تول یبهره ور ترهیبه نام ل یفرد یادیم 1833سال بعد در سال  70برده شد و  شیسال پ 240حدود 

اقتصاد  یسازمان همکار 1950باشد. در سال  یو مولد بودن م یبارور ،یدیقدرت تول یبه معنا یبهره ور یکرد. به عبارت

و  یتوان مجموعه اثربخش یم زیرا ن یکرد. بهره ور فیرمنابع تع ای دیاز عوامل تول یکیبه  یرا نسبت خروج یاروپا بهره ور

کرد که هر فرد در هر  فیتعر نگونهیتوان ا یشدن را م یدر نگرش جهان تیفیو ک یبهره ور تیریدر نظر گرفت. مد ییکارا
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امعه ج ییبه آن موجب شکوفا دنیو ارتقاء بخش یتیریاز چرخش مد ییتواند با به حرکت در آوردن گوشه ها یم یگاهیجا

 (.1396 وند،ی، نقل از کول1996،4 انگیو  نجلفسونیگردد )بر یبهره ور شیو افزا

 یبا بهره ور یجانیهوش ه رابطه

توان  یروبرو هستند که همه آ نها را نم یو بهره ور یانسان یرویمسائل مربوط به ن یاریدر سازمان ها با بس رانیمد امروزه

 (.1388،یطلبد )زارع یرا م یانسان یرویاحساسات و عواطف ن شتریل کرد و توجه بو توسعه فناورانه ح یفن یبا سازوکارها

 ،یآرمان خواه ،ینیخوشب ،یدهد که نقش احساسات و عواطف مثبت مانند بردبار ینشان م  یعلم یها افتهیبر  یمرور

آن، در  رینظ یامور منطق ریو سا لیشامل هوشمند بودن تفکر، تحل یاحساس عزت نفس و امثال آن در کنار عوامل منطق

% و نقش 80را تا  یجانیپژوهشگران نقش، هوش ه یاست. برخ دهشناخته نش دیانسان ها آن طور که با تیو موفق یابیکام

 تیشکل مز نیدترینشانگر جد ی(. هوش عاطف1383،یروانیدانند )ش یم ی% موثر در بهره ور20را تنها  یهوش شناخت

است  مالز نیمواجه اند؛ بنابرا تیاز نظر کارکنان و منابع با محدود یدست کم تا حدوداست. اکثر کسب وکارها  یرقابت

 یکننده قو لیتسه ای ستیکاتال کی یجانیکرد. هوش ه تیموجود هدا یروش ها نیکارکنان و منابع را با استفاده از بهتر

هوش به  نی(. ا1385 ار،یدارد )آقا ییم بسزاسه یرقابت تیاست و در ارتقاء مز یو بهره ور تیخالق ،یکارکنان، نوآور یبرا

 هیروح یحفظ و نگهدار ،یریبه کارگ لیاز قب ییها نهیعملکرد فرد است و در زم ینیب شیدر درک و پ دیمف یعنوان عامل

گذارد  یم ریسازمان تاث یخدمات و... بر اثربخش تیفیک ان،یمشتر یوفادار ،یبهره ور ،ییکارآ ،یو تعهد کارکنان، نوآور

 ،یشناخت تیبر وضع یط سازمانیدر مح یاجتماع تیکند که حما ی( استدالل م1990(. )کاپلمن، 1385 ،یشهر یمی)کر

 (.2007و،یگردد )مت یآنان م یافراد و باال رفتن بهره ور زهیانگ شیگذاشته، باعث افزا ریروح و روان افراد تاث

 تعریف عملیاتی

 5گویه  90که دارای  (1997ان )-نامه هوش هیجانی بار ز پرسشها اای است که آزمودنی نمره هوش هیجانی: -1

مؤلفه )حل مساله، شادمانی، استقالل، تحمل استرس، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی،  15ای در  گزینه

پذیری، مسئولیت اجتماعی، بینی، عزت نفس، کنترل تکانه، انعطافآزمایی، روابط بین فردی، خوشواقعیت

 ی یا ابراز( است کسب کردند.مندهمدلی، جرات

( که 1980) ی هرسی و گلداسمیتها از پر کردن پرسشنامهای است که آزمودنی در این پژوهش نمرهوری: بهره -2

و  ،، اعتباردبازخور ی،سازمان یتحما یزش،درک و شناخت، انگ یی،توانا)بُعد  7ای و گزینه 4سؤال  26دارای 

  ی( است کسب کردند.سازگار
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 مدل مفهومی

  

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

است.  یهمبستگ نظر روش از نوعو از  ی، از نظر هدف کاربردیفیتوص قاتیها از نوع تحق داده یآورنظر جمع از قیتحق نیا

مه و دو پرسشنا است دهیاطالعات استفاده گردی آور جمع یبرا یدانیم قاتیو تحق یا مطالعات کتابخانه زا پژوهش نیدر ا

 .ها اجرا گردیدبر روی آزمودنی (1980وری هرسی و گلداسمیت )( و بهره1980هوش هیجانی بار ان )

 حجم نمونه  -4-3

گیری تصادفی گیری مورگان و با استفاده از نمونهنفر و با استفاده از جدول نمونه 115 نمونه انتخاب شده شاملگروه 

 انتخاب شدند.
 

 هاتجزیه و تحلیل توصیفی داده

-ی پرسشنامههای موجود در زمینهدر این بخش از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که مطابق با دستورالعمل

ها میانگین گرفته های مرتبط با هر یک از مقیاسهای افراد نمونه آماری به نمرات داده شده به سوالهای تحقیق از پاسخ

ها جمع زده شده و بر تعداد سواالت تقسیم گردیده است. نتایج به یک از مقیاسهای هرشد. یعنی نمرات داده شده به سؤال

 ترتیب جداول زیر آمده است:

 بهره وری

ی 
جان

 هی
ش

هو
 

 

 درون فردی

 بین فردی

مدیریت 

 استرس

 وری بهره

 خُلق عمومی

توان 

 سازگاری
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 بهره وری مقیاسآمار توصیفی  (:1جدول )

 واریانس اریانحراف مع نیانگیم تعداد مقیاس

 133.694 11.562           110.087 115 بهره وری

 

 110.087باشد. میانگین بهره وری برابر با نفر می 115ها شامل دهد تعداد کل آزمودنیمی چنانچه جدول فوق نشان

 بوده است.    
 

 هوش هیجانی

 های آن در کارکنانمقیاسهوش هیجانی و خرده مقیاسآمار توصیفی  (:2جدول )

 واریانس اریانحراف مع نیانگیم تعداد مقیاس

 115 311.122 64.616 4175.266 (EQهوش هیجانی )

 16.459 4.057 23.122 115 حل مساله

 15.447 3.930 23.026 115 شادمانی

 15.472 3.933 22.839 115 استقالل

 16.037 4.005 21.565 115 تحمل استرس

 15.472 4.008 23.339 115 خودشکوفایی

 15.343 3.917 22.087 115 خودآگاهی هیجانی

 11.412 3.378 20.209 115 واقع گرایی

 18.768 4.332 22.400 115 روابط بین فردی

 15.007 3.874 24.043 115 خوش بینی

 14.672 3.830 23.765 115 عزت نفس

 20.974 4.580 20.791 115 کنترل تکانشی

 11.582 3.403 21.443 115 پذیریانعطاف

 17.057 4.130 22.548 115 پذیریمسئولیت

 20.101 4.483 22.713 115 همدلی

 13.478 3.671 20.148 115 خودابرازی
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بوده است. همچنین  311.122دهد میانگین کلی هوش هیجانی کارکنان برابر با نشان می 2نتایج اطالعات جدول 

 شود. مشاهده می 2گانه هوش هیجانی در جدول های پانزدهمقیاسمیانگین نمرات هریک از خرده

 
 های پانزده گانه هوش هیجانی در کارکنانمقیاسخردهمقایسه میانگین  (:1) نمودار

 

 

 آمار توصیفی پنج بُعد اصلی هوش هیجانی در کارکنان (:4-3جدول )

 واریانس اریانحراف مع نیانگیم تعداد اسیمق

 405.475 20.136 119.261 115 درون فردی

 174.915 13.225 72.078 115 بین فردی

 78.238 8.845 42.383 115 مدیریت استرس

 78.497 8.860 43.730 115 خُلق عمومی

 259.009 12.107 70.835 115 توان سازگاری
     

 دهد.دهد میانگین هریک از پنج بُعد اصلی هوش هیجانی کارکنان را نشان مینشان می 3نتایج اطالعات جدول 
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 مقایسه میانگین پنج بُعد اصلی هوش هیجانی در کارکنان (:2) نمودار

 

 افته های

 آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیری
 

 فرضیه اول:

 رابطه معنادار وجود دارد؟ بین هوش هیجانی و بهره وری کارکنان

 کارکنان یو بهره ور یجانیبرای بررسی ارتباط هوش ه (: نتایج گشتاوری پیرسون4جدول )

 بهره وری کارکنان هوش هیجانی 

  1 هوش هیجانی

 722/0**  نهمبستگی پیرسو

 000/0  نقطه تشخیص در دودامنه

   115   115 تعداد                                                                            

    (05/0P<) 
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همبستگی وجود دارد )آزمون دو دامنه،  کارکنان یو بهره ور یجانیهوش هدهد بین چنانچه جدول فوق نشان می

05/0 P< ، 115 =n  ،722/0 =r طور مثبت و ها بهدهد که نقاط داده( نشان می3(. همچنین نمودار پراکندگی )شکل

اند. یعنی با افزایش های خارجی پراکنده شدهبه خوبی در طول خط رگرسیون به شکل ارتباطی خطی و بدون الیه

 لعکس. یابد و باهوش هیجانی کارکنان،           بهره وری آنان افزایش می

 
 هوش هیجانی کارکنان با بهره وری آنانرگرسیون برای نشان دادن ارتباط  خط(: 3نمودار )

 فرضیه دوم:

 بینی بهره وری کارکنان سهم دارند.گانه هوش هیجانی در پیشهای پانزدهمقیاسخرده

 آمده است. 7تا  5ی اطالعات در مورد تبیین تحلیل رگرسیون در جدول شماره خالصه
 

 آزمون رگرسیون بین موضع کنترل درونی و بیرونی با عملکرد کارکنان (:5جدول )
 

 ضریب همبستگی

R 

 

مجذور ضریب 

 R2همبستگی 

ضریب تعدیل 

 شده

خطای انحراف از 

 برآورد

0.838 0.702 0.657 6.775 
 

 

ا بهره وری کارکنان برابر گانه هوش هیجانی بهای پانزدهبراساس اطالعات جدول باال همبستگی کلی بین خرده مقیاس

درصد از تغییر در بهره  70.2باشد. یعنی می  R2=  0.702است و میزان ضریب تبیین رگرسیون برابر با  0.838با 

 گانه هوش هیجانی آنان است. های پانزدهوری کارکنان مربوط به خرده مقیاس
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 آنانگانه هوش هیجانی های پانزدهمقیاسدهخربهره وری کارکنان از طریق  خالصه تحلیل رگرسیون (:6جدول )
 

 شاخص

 منبع

 

مجموع 

 مجذورات

 

 درجه آزادی
میانگین 

 مجذورات
 Fمیزان 

داری  سطح معنی

Sig. 

 713.094 15 10696.408 اثر رگرسیون

 45.906 99 4544.722 اثر باقیمانده 000/0 15.534

  114 15241.130 جمع
 

گانه های پانزدهمقیاس(، خردهdf=  114و  15و  F= 15.534واریانس مشاهده شده ) در اطالعات مربوط به تحلیل

 ( است.>05/0P) دارهوش هیجانی در تبیین بهره وری کارکنان معنی
 

 

 متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون شده است (:7جدول )

 شاخص       

 منبع
 

ضریب بتای    

 استاندارد 
 tنسبت 

داری سطح معنی 

Sig. 

 
 ضریب بتا

B 
   Beta خطای معیار

 0.000 9.678  5.894 57.083 مقدار ثابت 

 0.237 1.190 0.099 0.238 0.283 حل مسأله

 0.199 1.293 0.111 0.253 0.237 شادمانی

 0.815 0.234 0.020 0.256 0.060 استقالل

 0.656 0.447 0.038 0.249 0.111 تحمل استرس

 0.020 2.364 0.212 0.259 0.613 خودشکوفایی

 0.046 2.019 0.168 0.246 0.497 خودآگاهی هیجانی

 0.397 0.851 0.061 0.246 0.210 واقع گرایی

 0.000 5.149 0.456 0.237 1.218 روابط بین فردی

 0.336 0.966 0.082 0.253 0.245 خوش بینی

 0.384 0.784 0.082 0.284 0.248 عزت نفس

 0.856 0.182 0.012 0.170 0.031 کنترل تکانشی
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 0.573 0.566 0.043 0.260 0.147 انعطاف پذیری

 0.872 0.162 0.014 0.237 0.038 مسئولیت پذیری

 0.002 3.258 0.288 0.228 0.742 همدلی

 0.027 2.252 0.163 0.228 0.514 خودابرازی
 

انه هوش هیجانی، فقط پنج خرده مقیاس گهای پانزدهمقیاسدهد که از بین خردهنشان می 7ارقام مندرج در جدول 

بینی بهره وری کارکنان سهم ی، روابط بین فردی، همدلی، و خودابرازی( در پیشجانیه یخودآگاه)خودشکوفایی، 

 وری کارکنان دارد. بینی بهرهها باالترین سهم را در پیشمقیاسدارند و روابط بین فردی نسبت به بقیه خرده
 

 فرضیه سوم:

بینی اصلی هوش هیجانی )دورن فردی، بین فردی، مدیریت استرس، خُلق عمومی، و توان سازگاری( در پیش پنج بُعد

 بهره وری کارکنان سهم دارند.

 آمده است. 10تا  8ی اطالعات در مورد تبیین تحلیل رگرسیون در جدول شماره خالصه
 

 

 بهره وری کارکنان گانه هوش هیجانی باآزمون رگرسیون بین ابعاد پنج (:8جدول )
 

 ضریب همبستگی

R 

 

مجذور ضریب 

 R2همبستگی 

ضریب تعدیل 

 شده

خطای انحراف از 

 برآورد

0.699 0.488 0.465 8.461 
 

 

است و  0.699برابر با  کارکنان یبا بهره ور یجانهی هوش گانهابعاد پنجبراساس اطالعات جدول باال همبستگی بین 

وری کارکنان مربوط به درصد از تغییر در بهره 48.8باشد. یعنی می R2=  0.488با  میزان ضریب تبیین رگرسیون برابر

 پنج بُعد اصلی هوش هیجانی آنان است. 

 

 آنان گانه هوش هیجانیابعاد پنجاز طریق  بهره وری کارکنان خالصه تحلیل رگرسیون (:9جدول )
 

 شاخص

 منبع

 

مجموع 

 مجذورات

 

 درجه آزادی
میانگین 

 مجذورات
 Fمیزان 

داری  سطح معنی

Sig. 

 000/0 20.777 1487.500 5 7437.498 اثر رگرسیون
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 71.593 109 7803.633 اثر باقیمانده

  114 15241.130 جمع
 

گانه هوش هیجانی کارکنان ابعاد پنج(، df= 114و  5و  F= 20.777)در اطالعات مربوط به تحلیل واریانس مشاهده شده 

 است.( >05/0P) دار ری آنان معنیودر تبیین بهره

 

 متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون شده است (:10جدول )

 شاخص       

 منبع
 

ضریب بتای    

 استاندارد 
 tنسبت 

داری سطح معنی 

Sig. 

 
 ضریب بتا

B 
   Beta خطای معیار

 0.000 10.320  5.760 59.443 مقدار ثابت 

 0.970 0.038 0.003 0.046 0.002 دورن فردی

 0.025 2.266 0.246 0.095 0.215 بین فردی

 0.764 0.300 0.026 0.111 0.033 مدیریت استرس

 0.045 2.027 0.188 0.121 0.245 خُلق عمومی

 0.006 2.798 0.337 0.115 0.322 توان سازگاری

 

سه بُعد )بین فردی با شاخص های ی هوش هیجانی، فقط گانهدهد که از ابعاد پنجنشان می 10ارقام مندرج در جدول 

ی و بعد توان شادمانی و نیخوش بی، خُلق عمومی با شاخص های فرد نیروابط بی، اجتماع یریپذ تیمسئول، همدلی

ی( با بهره وری کارکنان رابطه مثبت دارند. به این ترتیب ریپذ انعطافیی، واقع گرا، حل مسالهسازگاری با     شاخص های 

بینی چنین میزان بتای جدول فوق نماینگر این نکته است که این سه بُعد هوش هیجانی، قدرت پیشنتایج تحلیل و هم

بینی وری کارکنان را دارند. همچنین، در بین این ابعاد، بُعد توان سازگاری نسبت به سایر ابعاد هوش هیجانی پیشبهره

 وری کارکنان دارد.بیشتری از میزان بهره
 

 بحث و نتیجه گیری

 توانی پژوهش را م نیبدست آمده از ا جینتا یانسان یروین یوربهره و یجانیهوش ه یرهایمتغ نیخصوص ارتباط ب در

و مثبت در  دیجد ینگرش جادیکه سبب ا استفرد  یهوش وجود نیبه عنوان باالتر هیجانیهوش که  نمود نییتب نگونهیا

اشاره به اعتقاد فرد به  زیافراد ن یخودکارآمد گرید یطرف و از شودی او م رامونیو جهان پ گرانیفرد نسبت به خود د
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تا فرد با  گرددی در فرد سبب م هیجانینمود که باال بودن هوش  انیب توانی م نیبنابرا .خود دارد یها و مهارت هایی توانا

خود را به  یها هارتم زیانجام کار ن نیبتواند در ح کندی م دایپ هیجانیبه واسطه هوش  شکه نسبت به خود ینگاه مثبت

 شیامر باعث افزا نیباال را به همراه خواهد داشت که هم یباال خودکارآمد هیجانیهوش  بیترت نیو بد ردیبه کار بگ یخوب

 در سازمان خواهد شد.  یانسان یروین یبهره ور

دار وجود طه مثبت و معنیهای تبلیغاتی رابوری کارکنان شرکتهای تحقیق حاضر، بین هوش هیجانی و بهرهبراساس یافته

 لیذ یها بدست آمده از پژوهش جیبا نتا جینتا نیراستا ا نیدر همگردد. دارد. بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می

 یوره و بهر تیمعنو نیب یرابطه مثبت و معنادار( 1392) یاتیح یها افتهی. باشدی داشته و با آنها همسو م یهمخوان

هوش  نیب یرابطه مثبت و معنادار( 1389ـداف و همکاران )ن .رکنان کتابخانه ها نشان داده استرا در کا یانسان یروین

، (1393ی)و حداد یهش یباقر یهاافتهی همچنین .نشان دادند یصنعت یکارکنان شهرک واحدها یور و بهره هیجانی

 باشد.مسو میهبا موضوع این پژوهش  (1391) یاضیو ر یزدانی ( وتا یب) یارس یو ساع یینورا

وری کارکنان بینی بهرههای هوش هیجانی )بین فردی، خُلق عمومی، و توان سازگاری( قدرت پیشسه مولفه از بین مولفه

برخوردارند از نظر  یقو یجانیکه از هوش ه یافراد گردد.های تبلیغاتی را دارند و فرضیه دوم تحقیق نیز تایید میشرکت

 میندارند و احساسات خود را به طور مستق ینگران ــایتــرس  ــهب یشـیگرا چیده اند و همتعادل شاد و سر زن یاجتماع

دارند و در رابطه خود با  تیمسئول رشیتعهد پذ یبرا یریچشمگ تی. آنان ظرفکنندی و راجع به خود مثبت فکر م انیب

ه به (. با توج1389یی، رجا) کنندیورد مراحت برخ اریبا خود بس نیآنان همچن ودلسوز و با مالحظه اند  اریبس گرانید

هایی که دارای کارکنان شادتری ارتباط مستقیم شادی کارکنان با بهره وری سازمان ها و اینکه ثابت گردیده سازمان

سازمان ها و مدیرانی که به دنبال افزایش بهره وری هستند، می توانند با صرف حداقل هزینه و  پسبهره ور ترند،  هستند،

مثبتی که درسازمان  بینی با نگرشخوشهمچنین  .(1386 گانه،)ی اد محیطی شاد درجهت ارتقای سازمان خود بکوشندایج

 با وجود داشتن چالش افراد خوش بینایجاد می کند به عنوان یک مشوق برای بهره وری نیروی انسانی محسوب می شود. 

اما همین امید و اعتقاد به عنوان  دارند،رسیدن به اهداف ش و کوشش بیشتری برای الت نیاز به تالها، موانع و مشک

کاوسی کامکار،  ،ش بیشتر برای رسیدن به بهره وری می کندالکند و آنان را تشویق به تاستانداردهای عملکرد، عمل می

ری مسئولیت پذی ( که نشان می دهد1398)کاظم زاده  ،محمدی بازرگانی یها افتهیهمچنان (. 1398) دکتر تعجبی

با موضوع این پژوهش  ثیر مثبت و معنی داری داردااجتماعی شرکتی بر بهره وری سازمانی در اداره کل گمرک بازرگان ت

 باشد.همسو می

 تیریمد ،یفرد نیب ،ی)دورن فرد یجانیهوش ه یپنج بُعد اصلبا تحلیل فرضیه سوم نیز به این نتیجه رسیدیم که از 

بینی بیشتری از میزان بُعد توان سازگاری نسبت به سایر ابعاد هوش هیجانی پیش ،(یارو توان سازگ ،یسترس، خُلق عموما

  وری کارکنان دارد.بهره

 

 پیشنهادهای پژوهش:

 بهره بر آنها؛ کاربرد است با امید که اند شده ارائه پیشنهادهایی زیر در شده؛ گردآوری های داده و مذکور نتایج به توجه با

 گردد: شرکت های تبلیغاتی افزوده رکنانکا بیشتر چه هر وری

 آموزشی، های برنامه در هیجانی نمودن هوش لحاظ با شناختی، هوش به غیراز همواره مدیرعامالن شرکت های تبلیغاتی -

 .شود تبدیل مدیران وظایف از یکی به به احساسات توجه. نمایند توجه کارکنان عواطف و احساسات به



                                        
1401 زمستان، 4شماره، 2دوره ی،  انسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 ...یغاتیتبل های شرکت وری بهره ینبی شیکارکنان در پ یجانینقش هوش ه یبررس

   HRC-2302-1086کدمقاله:
 

 
 

 این انسانی منابع منظور مدیران این برای می گردد پیشنهاد ، شرکت های تبلیغاتی بیشتر وری بهره ارتقاء به منظور -

 توجه هیجانی هوش به افراد، استخدام هنگام ای که به گونه نمایند؛ اصالح را خود کارمندیابی و گزینش فرایند ها سازمان

 باشند. داشته ویژه

 نظر در خود کارکنان هوش هیجانی ارتقای و پرورش برای آموزشی یها های تبلیغاتی دورهشرکت شود می پیشنهاد -

 . بگیرند

 و استفاده از رسانه و مطبوعات ردیصورت گ یجانیهوش ه یها نهیدر تمام زم یگسترده تر قاتیشود تحق یم شنهادیپ -

 و زشیو انگ یجانیهوش ه شیتواند در افزا یچرا که استفاده از آن ها م رد،یدر دستور کار قرار گ یجانیآموزش هوش ه در

 مناسب باشد. ندهیکارکنان آ عملکرد

 یریثاآگاه باشند چون ت یسازمان نیکارکنان از قوان یرویپ وهیالزم است در مورد ش شرکت های تبلیغاتی رانیمد -

 شرکت دارد. انیسود و ز جهیو در نت، بهره وری عملکرد بر میمستق

 بودن، قطع نکردن صحبت طرف میاالت هوشمندانه، روشنفکر و فهوس دنیپرس یعنیثر ومربوط به شنود م یمهارت ها -

ی کار به عنوان کس طیشود فرد در مح یاز آن ها باعث م یهستند که برخوردار یاز جمله موارد شنهاد،یو ارائه پ مقابل

 ارتباطات مهارت دارد.  یشود که در برقرار شناخته

 

 منابع

در  یانسان منابع یبهره ور زانی) بر می( عاطفیجانیو هوش ه یاجتماع هینقش سرما یبررس(. 1401سهرابی، طیبه. ) طهماسب

 . 1401بهار  ،یتیو علوم ترب یروانشناس یپژوهش یعلم یمل شیهما نیدوازدهم ی،به اهداف سازمان یابیدست

 -یفصلنامه علم امنیتی، های نسازما کارکنان بهره وری بر عاطفی هوش (. تاثیر1393م. ) هشی، مهدی؛ حدادی، محمد باقری
 .42-23ص  1393بهار  - 45: شماره زدهمیسال س ،ی(پژوه تیامن) یپژوهش

 یجانیو هوش ه یهوش معنو ت،یخالق نیرابطه ب نییتع(. 1393ی. )تیگ، راد یهمت؛ربابه ، فریی عطا ؛سادات رایسمی، نیحس

زمستان ، 36شماره ،10دوره  ی،و سازمان یفصلنامه مشاوره شغل ،لستاناستان گ یجهاد کشاورز سازمان آن ها در یکارکنان با بهره ور

1397 ،174 – 155. 

سرپرستان با تعهد  یکسب رهبری ور ثر در بهرهوم ینگرش به عوامل انسان نیرابطه ب(. 1387. )میمر ،یساعتچ ال،یل ،ییرضا

 . 37 دهم، شماره اصفهان، سال ،یدر روانشناسو پژوهش  دانشه فصلنام، رانیا یدر کارکنان کارخانجات مخابرات یسازمان

تهران: هستان، چاپ (.ریفراگی ور بهر ه تیریمد، )ها آن در سازمان لیوتحل هیو تجز یور بهره (.1385. )نیریش ،یطاهر

 دوازدهم.

 نجم.چاپ پ : نشر روان،تهران.در خانه، مدرسه و سازمان رانیمد یبرا یکاربرد یروانشناس (.1379. )میمر ،یساعتچ
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 از استفاده با عملکرد شغلی و عاطفی هوش رابطه تحلیل و کاوی داده. (1391سمانه. ) رافع، و محمد اکبری، عباس؛ غالم شکاری،

 .اطالعات فناوری و کامپیوتر ملی مهندسی برق، کنگره. مشهد شهرداری  ICTهای پروژه کارکنان بین در درخت تصمیم

 .روان نشر :تهران .هیجان( و عاطفه احساس، مدیریت هوش هیجانی) (.1388) مرتضی. کیادهی، ساداتی و رمضان حسن زاده،

 .15-12ص  3 شماره پنجم، سال ،مدرسه مشاور مجله. آن افزایش راه های و هیجانی هوش (. 1389) سمیرا. رنجبردار،

 ،تیریدانش مد همجل. ،نیرآف تحول یو رهبر یهوش عاطف نیرابطه ب یبررس(. 1384)دیمج ،یمراد د،یحم ،یجعفر یعابد
 .89-82ص  70شماره 

وری نیروی انسانی در صنایع ثر در ارتقای بهرهؤبندی عوامل سازمانی ماولویت (.1388انصاری، محمود و سبزعلی، کبری. )

  .73-65، ص 21ی اول، شماره دوره وری،بهره. کوچک

 .اول چاپ سپاهان،: نشر تهران. هیجانی هوش(. 1385سمیه. ) آقایار،

 رب تفیش ستانرپرس یادراک یآموزش مهارت ها ثیرتا (.1390. )جیرابوالقاسم و سلطان، ا ،یالسادات؛ نور یرد، منرف رذاک

 .177-188، ص 1سال ششم، شماره  ،رمعاص یروانشناسد شغل کارکنان. رو عملک تیرضا زانیم

 .یکم چاپ آگاه،: نشر تهران. پیشرفته سازمانی رفتار مدیریت (.1388حمید. ) متین، زارعی

 .ویرایش انتشارات: ان تهر .راهبردی بهره وری روانشناسی(. 1390محمود. ) ساعتچی،

 .. نشر فوالدبهبود نظام روابط کار دری شعور عاطف ریثات(. 1383. )رضایعل ،یروانیش

 .سمت انتشارات: تهرانکارکردها(.  و پیشرفته )رویکرد فرآیندها انسانی منابع مدیریت (.1391عباس. ) عباسپور،

و متوسط  ییمدارس راهنما رانیمد یو سبک رهبر یجانیهوش ه نیرابطه ب یبررس (.1385ی. )مصطف ،یشهر یمیکر

 سال دوم، شماره هشتم. ،یجیترو -یعلم یتیترب یها شپژوهی تخصص هفصلنام، وپرورش شهر مشهد آموزش 5 هیناح

آموزان تیزهوش دختر هوش شناختی با رضایت از زندگی در دانش رابطه هوش هیجانی و(. 1396گرشاسبی، فهیمه. )

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، دانشکده ی کارشناسی ارشد،نامهپایانمتوسطه دوره دوم آموزش و پرورش شهرستان کرج. 

 ی مدیریت آموزشی.روانشناسی و علوم تربیتی، رشته

 (، تهران: نشر نسل نو اندیش.1399) غالمحسین خانقائیه ترجم هوش هیجانی. (.2012)گلمن، دانیل. 
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