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نونا مومنی


  

  

  چکیده

زیرا روحیه رهبر و رفتار  ،است شده مطرحاخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران 

ــر  ــأثیر بســزایی ب ــار ت  )2001( گــولمنر از نظــ. جوســازمانی وي دارد عــاطفی او در محــیط ک

 خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مـدیریت روابـط  عاطفی داراي چهار مؤلفه  هوش

نمایی از ویژگیهاي ظاهري فرهنگ است کـه از ادراك و نگرشـهاي کارکنـان    سازمانی جو  .است

اعتبـار، احتـرام، عـدالت، افتخـار و     متغیرهاي  )2003(لیمن . شود در یک دوره خاص ناشی می

 هفتـاد  دهـد کـه بـیش از     پژوهشـها نشـان مـی   . اسـت  معرفی کرده سازمانی جوبراي  صمیمیت

هـدف ایـن   . قیم شیوه رهبري و رفتار مدیر اسـت تدرصد درك کارمند از جوسازمانی نتیجه مس

از مـدیر  سـی   در این پـژوهش . اطفی مدیران بر جو سازمانی استپژوهش مطالعه تأثیر هوش ع

بطور تصادفی انتخاب شدند و جو سـازمانی و  ن هاي خصوصی تولیدکننده قطعات ماشی شرکت

 ،بـه ایـن ترتیـب   . سـنجیده شـد   درجه 360هوش عاطفی هر مدیر با استفاده از رویکرد بازخورد

نفر نمونه آمـاري   170مشتمل بر ) مدیران، سرپرستان، همکاران و زیردستان(هاي مختلف  گروه

ضـریب همبسـتگی و آزمـون آنـووا     تحلیل اطالعات بـا اسـتفاده از    .پژوهش را تشکیل می دهند

هوش عاطفی باالي مدیران با جـو سـازمانی متعـالی واحـد او ارتبـاط       حاکی از این است که 

جـو سـازمانی همبسـتگی     هـاي  مولفـه  عـاطفی بـا   هوش هاي مولفهبه عالوه تمامی  .مستقیم دارد

  .دارند

مـدیران تـأثیر بسـزایی در     توان به این نتیجه رسید که توانمندیهاي عـاطفی  هاي فوق می از یافته

عـالوه بـر آن، نتـایج آمـاري     . شـود  موفقیت آنان دارد و موجب رشد و تعالی جو سـازمانی مـی  

 مـدیر  آگـاهی اجتمـاعی  و  خودآگـاهی  هـاي  مولفـه عـاطفی،   از بین ابعاد هوشدهد که  نشان می

 مـدیر  اعتبـار  ،جـو سـازمانی   هاي مولفهاز بین  همچنین. بیشترین تأثیر را بر جو سازمانی دارند

  . گیرد می ويعاطفی  بیشترین تأثیر را از هوش

  درجه، رهبري 360هوش عاطفی، جو سازمانی، بازخورد : مفاهیم کلیدي

                                                
 -  استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهراء  

 -  التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهراء فارغ  
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  مقدمه 

هایی چون برقراري ارتباط، شناخت نقاط قوت و ضـعف خـود    هوش عاطفی با توانایی

 توانـد بـر   زیـرا مـی   اي براي مدیر برخوردار است سایرین مرتبط بوده و از اهمیت ویژه و

  .تأثیر بگذارد همچون رهبري و هدایت کارکنان هاي مدیر توانایی سایر

و  ي عـاطفی متـأثر از قابلیتهـا   ،آورد سازمانی که مدیر در محل کار به وجـود مـی   جو

هـا اعـم از    هزینـه  ،به عنوان مثـال  .کند ست و اثربخشی سازمان را تقویت میاونگرشهاي 

تـأثیر  با توجه به اهمیـت   .دهد تهاي بهداشتی و غیره را کاهش میجابجایی کارکنان، مراقب

ر ایجاد جـو  بامل مؤثر وجو سازمانی بر اثربخشی سازمانها، پژوهش در مورد بررسی ع

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش عـاطفی  . رسد سازمانی متعالی ضروري به نظر می

  .مدیران بر جوسازمانی آنان است

 ،شود که شـامل جـو سـازمانی    تشریح میموضوع مبانی نظري نخست ، این مقالهدر  

، پـژوهش سـپس بـه ترتیـب روش    . اسـت و پیشینه پـژوهش   رابطه این دوو عاطفی  شهو

  .گیرد مورد بحث قرار می گیري آماري و نتیجه نتایج

  

  جو سازمانی

در ایـن مـدت   ). 1952،لیـوین (گذرد  می جو سازمانیبیش از چند دهه از اولین تعریف 

  : ریف متعددي مطرح شده که جوهره همه آنها دو عنصر را در برداشته استتعا

  . ، که بیانگر سیستمهاي ارزشی سازمان است)عنصر ذهنی(سیستم شناختی . 1

و روشـهاي سـازمان    هـا از سیاستها، عملکردکه ) عنصر احساسی(برداشتهاي جمعی . 2

  .گیرد نشأت می

کـه از ادراکـات و    یهاي ظاهري فرهنگ استنمایی از ویژگ سازمانیجو به این ترتیب 

غیرقابـل   بخـش در واقع جو نماي قابل دیـد و فرهنـگ   . شود نگرشهاي کارکنان  ناشی می

فلمینگ(مثل یک کوه یخ شناور در آب  ،سازمان است رویت
1

 ،2002: 1            .(  

آنـان در   اتفاق نظر ندارند، ولی اکثـر  جو سازمانیاگر چه اندیشمندان راجع به تعریف 

ویژگیهـاي زیـر را بـراي جـو     . اند خصوص ویژگیهاي آن دیدگاههاي یکسانی ابراز داشته

  ): 2005گاردنر و همکاران، (اند  سازمانی برشمرده

برداشت جمعی کارکنان دربارة ویژگیهاي خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسـجام،  -

  حمایت، تقدیر، نوآوري و عدالت

  سازمان برآیند تعامل اعضاي یک-

اي براي تفسیر شرایط  پایه-
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  تداعی کننده هنجارها و ارزشها و نگرشها راجع به فرهنگ سازمان -

  منبع تأثیرگذار بر رفتار-

جو سازمانی مجموعه ویژگیهایی است کـه یـک سـازمان را توصـیف     "بر این اساس، 

دار اسـت، و  سازد، تقریبا در طـول زمـان پایـ    کند و آن را از دیگر سازمانها متمایز می می

فورهنـد (  "دهـد  رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قـرار مـی  
2

و گیلمـر  
3

 ،1964 :362.( 

سازمانی است که افراد آن را به صورت کـل نگـر    ویژگیهاي بیانگر همچنین جو سازمانی

پاول( کنند  و ذهنی درك می
4

و باترفیلد 
5

تـر   توان جو سازمانی را ساده می). 151: 1978، 

 "جو سازمانی درك کارکنان از محیطی است که در آن مشغول به کار هسـتند ": دبیان کر

بیکر(
6

تـوان جـو سـازمانی را نتیجـه رهبـري مـدیر دانسـت         مـی  برداشتبا این ). 1992، 

لیکرت(
7

دهد جـو سـازمانی رابطـه مسـتقیم بـا       به طور مثال، پژوهشها نشان می. )1964، 

برآورده ساختن نیازهاي روانی کارکنـان همچـون   توانایی مدیر در برانگیختن کارکنان با 

لیتـوین ( دارد .. توفیق طلبی، قدرت و
8

و اسـترینگر  
9

؛ بـه نقـل از   2002؛ اسـترینگر، 1968، 

آیرز
10

 ،2005.(  

ه هی گروپچهل سال يپژوهشهااز طرف دیگر،  
11

دهد جو سـازمانی تـأثیر    نشان می 

جـو   کـه  ین بررسیها بیانگرآن اسـت ا. بسزایی بر رفتار کارکنان و عملکرد سازمانی دارد

هاي جابجایی کارکنان و مقاومت آنان در برابر تغییـر   متعالی سازمان از  یک طرف هزینه

پـذیري   دهد و از سوي دیگر موجـب بهبـود کیفیـت کـاال، نـوآوري و ریسـک       هش میارا ک

ن، لـیم (شود که نتیجه نهایی این تأثیرات افزایش سودآوري و وفاداري مشتریان اسـت  می

ســازمانی  تــأثیر جــو) 2000(گــولمن و همکــاران  يپژوهشــها راســاسب).25، ص 2003

بـه میـزان یـک سـوم اسـت و دو سـوم دیگـر مربـوط بـه           سازمان متعالی بر سودآوري

تـأثیر جـو سـازمانی بـر      1 شـکل شـماره  . موقعیتهاي اقتصادي و پویاییهاي رقابتی است

ایـن شـکل نشـان    . دکنـ  مـی  مقایسـه  ي معمـولی بازده یک صد شرکت برتر را با شـرکتها 

بازده شـرکتهاي برتـري کـه بـه جـو سـازمانی متعـالی دسـت          1993دهد که در سال  می

به عالوه، رشد عملکرد و بازده شـرکتهاي   .بازده سایر شرکتها است% 70اند، بیش از یافته

   .)26 :2003لیمن، ( است پنج برابر شرکتهاي معمولی گزارش شده 2000متعالی در سال 
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ده شرکتهاي برتراستزدهنده با خطوط بریده نشان:  

ها استشرکت دهنده بازده سایر خطوط ساده نشان:      

  

  تأثیر جو سازمانی بر بازده شرکتها  - 1شکل

  26، ص 2003لیمن، : منبع

  

سایر مطالعات تأثیر جو سازمانی بر اثربخشی سازمانی را بـه نحـو دیگـري توضـیح     

زمانی که با کارکنان به  ،کنند اظهار می) 2001(به عنوان مثال، روردس و دیگران . اند داده

تار شـود آنـان بـراي نشـان دادن ایـن نگـرش مثبـت، تشـویق         صورت عادالنه و مثبت رف

در واقـع در محیطـی   . شود به رهبري و سازمان می ناو این امر باعث اعتماد آنشوند  می

که کارکنان آن به منابع، اطالعات و حمایت دسترسی داشته باشند فرصت یـادگیري پیـدا   

  . دهد کنند و این امر توانمندي آنان را افزایش می می
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  جو سازمانی هاي مولفه

مفهـوم را بـا جـو سـازمانی مـرتبط       35با مرور مطالعات قبلی ) 1979(جونز و جیمز 

اند که آنها به شغل، ویژگیهاي نقش، ویژگیهـاي رهبـر، کـارگروهی و سیسـتمهاي      دانسته

  : از نظر آنان جو سازمانی متأثر از ابعاد زیر است. سازمانی مرتبط است

  تعارض و ابهام -

ا، اهمیت و تنوع شغلیچالشه-

  تسهیل و حمایت رهبر-

  همکاري، دوستی و صمیمیت بین اعضا-

  اي و سازمانی  روحیه حرفه-

  استانداردهاي شغلی-

رویچ
12

در یک پژوهش دانشگاهی ابعاد جو سازمانی را بیان کردنـد و  ) 1987(و بیکر  

اسـترینگر   .در این پژوهش بر اهمیت نقش رهبر به عنـوان مهمتـرین عامـل تأکیـد نمودنـد     

: اسـت  پژوهشگر دیگري است که شش متغیر را براي جو سازمانی معرفـی کـرده  ) 2002(

پذیري، پاداش، استانداردها، انطباق شفافیت در سازمان، مسئولیت
13

بـه  ( و روحیـه تیمـی   

بـر روي   )در مؤسسه پژوهشـهاي هـی گـروپ   ( گولمن و همکاران او). 2005نقل از آیرز،

کـه جـو سـازمانی کـه مـدیران در       بیـان کردنـد  مطالعه کردنـد و  مدیر  3871 از اي نمونه

   :بستگی داردعامل  6کنند به  واحدهاي خود ایجاد می

پذیري انعطاف
14

میزان آزادي کارکنان براي نوآوري و میزان محدودیت و دسـت و  : 

  .پاگیري ضوابط و مقررات

پذیري تمسئولی
15

  .میزان ادراك کارکنان از مسئولیت سازمانی: 

تانداردهااســ
16

گــرایش کارکنــان بــه اســتانداردهاي عملکــرد بــاال و میــزان تحمــل  : 

  .فشارهاي دائمی براي بهبود عملکرد

پاداش
17

عادالنه و منصفانه بودن پاداشها براساس کیفیت کارها و میزان کوشش و : 

   .تشویق کارکنان به کارهاي سخت

وضوح و شفافیت
18

 ن براي کارکنانوضوح و روشنی رسالت و مأموریت سازما: 

تعهد
19

گرایش کارکنان به پذیرش مسئولیت بیشتر و دسـتیابی بـه اهـداف مشـترك     : 

  .سازمان
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بر روي یکصد شرکت برتر با مصاحبه با )  27الی 19 :2003( که لیمن نتایج پژوهشی

کننده جو سازمانی متعالی پنج متغیـر  د، عوامل ایجادهد مینشان  انجام دادهزاران کارمند 

سه متغیر اول بر روي هـم بیـانگر   . مرتبط استر، احترام، عدالت، افتخار و صمیمیت اعتبا

در واقع اعتماد قوي کارکنـان بـه سـازمان و مـدیریت، عامـل اصـلی       . مفهوم اعتماد است

از نظر وي محیط متعالی براي کار جایی اسـت کـه   . شود محیط متعالی براي کار تلقی می

کننـد و   دهند افتخـار مـی   اد دارند و به کاري که انجام میکارکنان به مدیریت سازمان اعتم

در واقع احساس کارکنان نسبت به محـیط کـار را   . برند از رابطه با همکاران خود لذت می

همـین ابعـاد، اسـاس تمـایز بـین محـیط کـار        (مورد توجه قـرار داد   شکلتوان به سه  می

  )دهد ل میآل را تشکی معمولی و خوب، و محیط کار متعالی یا ایده

کارکنـان بـه رؤسـا و مـدیران خـود اعتمـاد        :احساس فرد نسبت به مدیریت سـازمان 

  .داشته باشند

  .کارکنان به کار و شغل خود افتخار کنند: احساس فرد نسبت به شغل خود

 دکارکنان از کار کردن با همکارانشان لذت ببرنـ : احساس فرد نسبت به همکاران خود

  .و آن را خوشایند بیابند

  .دهد جو سازمانی مزبور را نشان می هاي مولفه 2شکل شماره 

  

  »کنید که براي آنها کار می افرادي هب اعتماد«

  

  

  

  

  به آنچه افتخار«                                         از افرادي که لذت بردن«                   

  »دهید که انجام می                                                    »کنید با آنها کار می

  

  

جو سازمانی هاي مولفه  - 2شکل 
  

  )20: 2003 ( لیمن، :منبع

  مدیریت

  کارمند

  دیگر کارکنا ن  شغل
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  :شوند متغیر عنوان شده خود به چند شاخص تقسیم می 5هر یک از 

اعتبارـ 1
20

این عامل بیانگر نگرش کارکنان درباره مدیریت است و سه بعد اساسی زیـر  : 

:گیرد را در برمی
  

 دو جانبهارتباطات
21

ارتباطات غیررسمی و دو جانبه؛ به این مفهوم کـه هـم مـدیران    : 

  .با کارکنان و هم کارکنان با مدیران بطور غیررسمی ارتباط دارند

قابلیــت
22

توانــایی مــدیریت در همــاهنگی منــابع، احســاس مســئولیت، خلــق و ارائــه  : 

عملکرد مـدیریت  ، ه آناندازي روشن از فعالیتهاي سازمان و تنظیم مسیر دستیابی ب چشم

داشته باشند موجـب تقویـت جـو    به نوعی که کارکنان به صالحیت و شایستگی او اعتماد 

  .شود می

قت صدا
23

مدیریت در طول زمان، در کنار  ،قابل اعتماد بودن، درستی و رفتار اخالقی: 

قـی،  ارتباطات دو جانبه و قابلیت مدیریتی، بـا رفتـار صـادقانه و پایبنـدي بـه اصـول اخال      

  . دکن کارکنان را به خود جلب می

احترام ـ2
24

به نیازهاي روحی و شخصـی کارکنـان    مدیراین متغیر بیانگر میزان احترام : 

  :کننده این متغیر عبارتند از وامل تعیینع. است

حمایت
25

از کارکنان خود و ایجـاد فرصـتها و تمهیـداتی بـراي رشـد و       مدیرقدردانی : 

  .پرورش آنان

تشریک مساعی
26

و دیـدگاههاي کارکنـان و درگیـر نمـودن آنـان در       نظرجویا شدن : 

  .فعالیتهاي سازمان

توجه
27

  .تک افراد، صرفنظر از نیازهاي کاري و شغلی آنها محترم شمردن عالئق تک: 

عدالت  ـ3
28

شـود، کـه جملگـی بـه نحـوه       عامل عدالت نیز با سه عامل زیـر تعریـف مـی   : 

  :مختلف و پرهیز از تبعیض داللت دارند برخورد عادالنه سازمان با اقشار

برابري
29

پرداخت حقوق و مزایاي مناسـب و عادالنـه و نیـز نگـاه یکسـان بـه عمـوم        : 

  .کارکنان به عنوان عضوي از سازمان

طرفی بی
30

  .اي مربوط به گزینش و ارتقاي کارکنانهطرفی در تصمیم بی: 

عدم تبعیض
31

یناف بـه کارکنـان، یعنـی    اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطاي حق اسـت : 

  .حق تجدید نظر خواهی در تصمیمها
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افتخار -4
32

عامل افتخـار بـه مفهـوم احسـاس غـرور یـا مباهـات کارکنـان بـه شـغل و           : 

دستاوردهاي گروهی و سازمانی آنـان مربـوط اسـت و بـه وسـیله عوامـل زیـر تعریـف         

  :شود می

شغل فردي
33

بتوانـد در انجـام   شغل معنی خاصی براي شاغل داشته باشد و شـاغل  : 

  .وظیفه، خود را مطرح و شایستگیهاي خود را آشکار کند

دستاوردهاي تیمی
34

اي گروهی و دستاوردهاي کـاري افـراد در   هیتعکارکنان از موق: 

  .سایر واحدها احساس غرور کنند و به خود ببالند

 تصویر ذهنی کارکنان از سازمان(انگاره سازمان(
35

ا کارکنان با مباهـات شـرکت ر  : 

  .به دیگران معرفی و به جایگاه شرکت در جامعه افتخار کنند

صمیمیتـ  5
36

و نیز احساس عضـویت   متقابل این عامل بیانگر احساس پذیرش و عالقه: 

توان آن را با استفاده از سـه عامـل    در یک خانواده مشترك در وجود کارکنان است و می

  :دکرتبیین 

رفاقت
37

شدن بـا یکـدیگر، احسـاس محـرم بـودن بـا       توانایی دوست بودن یا دوست : 

  .دیگران

مراقبت و حمایت از دیگران
38

  .جو اجتماعی دوستانه و خوشایند در سازمان: 

عضویت
39

احساس تعلق و وابستگی به سازمان، مانند احسـاس پیونـد و یگـانگی بـا     : 

.اعضاي خانواده یا تیم

ارتباط کارکنان بـا  (زمانی از سه بخش ایجادکننده جو سادهد  نشان میلیمن هاي  یافته

ارتبـاط مـدیر بـا کارکنـان خـود      ) مدیران، شغل کارمندان و ارتبـاط کارکنـان بـا یکـدیگر    

سـایر   ادعـاي   این امر تأییـدي اسـت بـر     کننده جو سازمانی است و مهمترین عامل تعیین

مهمتـرین  رهبر " کنند که بیان  می گولمنپژوهشگران همچون استرینگر، لیتوین، لیکرت و

به عالوه متغیرهاي این پژوهش شیوه رهبـري و  . "سازمانی است کننده جو تعیینعامل 

دهـد زیـرا تأکیـد بیشـتري بـر       رفتارهاي موثر مدیر بر جو سـازمانی را بهتـر نشـان مـی    

دیگر جو سازمانی همچون اسـتانداردها و شـفافیت در    هاي مولفهرفتارهاي رهبر دارد تا 

ودن و به روز بـودن رویکـرد در عملیـاتی نمـودن جـو      مزیت دیگر آن جدیدتر ب. سازمان

هـاي خـانم لـیمن اسـتفاده      با توجه به این دالیل در این پـژوهش از مولفـه  . سازمانی است

  .است شده

  

  جو سازمانی و رهبري
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هاي سازمان، وضـعیت   دهد که سیاستها، برنامه نشان می) 2003( لیمننتایج پژوهش 

سازمان را به محیطی مناسب براي کارکردن تبـدیل  مالی یا ارزش سهام شرکت هیچکدام 

احساس کارکنان . سازد آل و مطلوب می کند، بلکه آنچه از سازمان یک محیط کار ایده نمی

  .است) مدیریت، شغل و همکاران(محیط کار  شرایطنسبت به 

مهمتـرین عامـل   کـه سـبک رهبـري و رفتـار مـدیر       دهـد  مـی نشان متعدد  يپژوهشها

لیکـرت ( جو سازمانی است گرش پرسنل ازن تاثیرگذار بر
40

؛ لیتـوین و اسـترینگر،   1964، 

احساسـاتی کـه    کهگفت توان  بنابراین می. )2005به نقل از آیرز، 2002؛ استرینگر،1968

متـاثر از اعتمـاد و احساسـی     ، بیش از هر چیـز کنند تجربه میکار در محیط  کارکنان

 واقع، از بین سه ویژگی فوق، مدیران رادر . نسبت به مدیران خود دارند آناناست که 

نهایـت ایجـاد جـو     توان عامل اصلیِ ایجاد و تقویت این احساس در کارکنـان و در  می

  .سازمانی متعالی دانست

پژوهش در یکصد شرکت برتر دنیا به این نتیجـه رسـید کـه مـدیران      با )2003(لیمن  

دریافـت کـه مـدیران     او. دارند شرکتها براي ایجاد و تقویت این احساس بیشترین نقش را

به منظور ایجاد و تقویت این احساس در سازمان به طور جدي عوامـل زیـر    ،این شرکتها

  :کنند را پیگیري می

کنند و از این طریـق اطالعـات الزم را    مدیران ارتباطی دو جانبه با کارکنان برقرار می

کنند و با رفتارهـاي   ن اثبات میدهند و صالحیت خود را به کارکنا قرار می آناندر اختیار 

  .دهند افزایش میرا اخالقی و صادقانه اعتبار خود در افکار عمومی 

شناسی و قدردانی، فراهم آوردن شرایط و فرصتهاي الزم براي  مدیران از طریق حق

هـا و حساسـیت نسـبت بـه عالئـق       رشد کارکنان، مداخله آنها در امـور، اسـتقبال از ایـده   

  .دهند و احترام به کارکنان را نشان می شخصی آنان، توجه

  مدیران از طریق رعایت عدالت در پرداختها، رفتار با کارکنان به عنوان اعضاء دائمـی

 خانواده سازمان، عدالت در اسـتخدام و ارتقـاء، عـدم تبعـیض و قایـل شـدن حـق تجدیـد        

نصـاف و  انـد، ا  نظرخواهی براي کارکنانی که مـتهم، متخلـف یـا ناکارآمـد شـناخته شـده      

  .کنند طرفی خود را آشکار می بی

کارها و تالشهاي گروهی را . کنند دار و ارزش آفرین می مدیران کار کارکنان را معنی

کـار و عضـویت در    کـه کارکنـان از   آورنـد  میند و شرایطی فراهم کن تشویق و تسهیل می

فضـایی  د و بـاالخره از طریـق صـمیمیت و همـدلی و ایجـاد      کننـ سازمان احساس افتخار 

  .دشو دوستانه در کارکنان احساس همراهی و وفاداري ایجاد می
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  هوش عاطفی

اي علمـی در مقطـع    عنوان هوش عاطفی به صورت علمی براي نخستین بار در رسـاله 

از آن زمان تا کنـون پژوهشـگران   ). 1985آن،  -بار(دکتري رشته روانشناسی مطرح شد 

پـردازي   اولین نظریـه . اند این رابطه پرداخته هاي گوناگون به پژوهش در مختلف در حوزه

نـوعی از  اسـت کـه آنـرا    ) 1990(سـالوي   که تعریف علمی از هوش عاطفی بیان کرد پیتر

که شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در داند  می) هیجانی(پردازش اطالعات عاطفی 

اي کـه   یوهخود و دیگران، بیان صحیح احساس، و تنظیم انطباقی احساسـات اسـت بـه شـ    

. ن او این تعریف را بهبود بخشیدندمایر و همکارا 1999در سال  .سطح زندگی بهبود یابد

که به شناخت مفهـوم عواطـف و روابـط     دانند میتوانایی  را هوش عاطفی مایر و همکاران

هوش عاطفی شـامل ظرفیـت درك   . پردازد آنها، و استدالل و حل مسائل بر مبناي آنها می

احساسات مربوط به عواطف، درك اطالعات ایـن عوطـف و مـدیریت آنهـا      عواطف، تلفیق

کیاروچی(باشد  می
41

، فورگاس
42
و مایر 

43
  ،2001: 9 .(  

در همین دوران، گولمن
44

در  "هـوش عـاطفی  "با انتشار کتاب معروف خود با عنـوان   

وي در تعریـف خـود چهـار    . تعریف هوش عاطفی را تا حد زیـادي تغییـر داد   1995سال 

دانسـتن احساسـات فـرد، مـدیریت     : امل اصلی در تشـکیل هـوش عـاطفی معرفـی کـرد     ع

. احساسات، بـرانگیختن خـود، درك احساسـات در دیگـران و ایجـاد روابـط و هـدایت آن       

گولمن مهارتهاي اجتماعی همچون ارتباطات، رهبري، مدیریت تضاد را بـه هـوش عـاطفی    

مدل خود را ساده کرد و یک مـاتریس دو  )  2001(بعد از چند سال گولمن . داند مرتبط می

در دو را با متغیرهاي خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابـط ارائـه   

توانـد از   هوش عاطفی مهارتی است که دارنده آن می گولمن از نظر). 3شکل شمارة (کرد 

ا بهبود بخشـد،  طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن ر

اي رفتـار کنـد    از طریق همدلی، تاثیر آنها را درك کند و از طریق مدیریت روابط به شـیوه 

آن -در همـین دوران  بـار   ).54: 1382دوستار ، (که روحیه خود و دیگران را باال ببرد 
45
 

دهنده توانایی  نشانرا هوش عاطفی او : تعریف خود را از هوش عاطفی ارائه کرد )2000(

بینی فرد در موفقیـت در زنـدگی    به پیشداند که  میرد در حل مسائل و چالشهاي روزانه ف

 اشـاره کـرد  اي و زنـدگی شخصـی فـرد     موفقیـت حرفـه   تـوان  می کمک میکند از آن جمله

  ). 2، ص1383وثوقی کیا،(
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  هوش عاطفی هاي مولفه

ــگران،   ــان پژوهش ــایراز می ــالوي، م ــو، س کارس
46

ــار  ــولمن و ب ــرین معرو آن -، گ فت

پـردازان   این نظریـه  .اند مورد هوش عاطفی پرداخته در پژوهشبه  پژوهشگرانی هستند که

بـا   سـالوي و کارسـو   ،مـایر : انـد  هـوش عـاطفی را معرفـی نمـوده    مختلفی در مورد ابعاد 

چهـار   ارا بـ ) هیجـانی (هـوش عـاطفی   مـدل  ، 1999در سال  پژوهش در محیط دانشگاهی

   :کردند معرفیعامل 

هیجـانی  اظهارو  برداشت
47

توانـایی در درك و ابـراز عـاطفی، کـه شـامل ارزیـابی       : 

درست عواطف و هیجانات در خود و دیگران از جملـه هیجانـات در صـورت، موزیـک، و     

 .طراحی است

تسهیل تفکر بوسیله هیجـان 
48
توانـایی در بکـارگیري   ): ده از هـوش هیجـانی  ااسـتف ( 

مثـل  (مل صحیح هیجانات با دیگر ادراکـات  هیجانات براي تسهیل افکار است که شامل تعا

 .و توانایی بهبود تفکر است) رنگها، بافت

فهم یا درك هیجانی
49

شامل تجزیه و تحلیل هیجانات بـه قسـمتها، درك گـذر از یـک     : 

  . احساس به حس دیگر، و درك احساسات پیچیده در شرایط پیچیده

مدیریت یا تنظیم هیجانی
50

کیـاروچی،  (خـود و دیگـران   توانایی مدیریت احساسات : 

  )12-10: 2001فورگاس و مایر، 

توانایی ارزیـابی   :از ستدهنده هوش هیجانی عبارت مهمترین جزء تشکیلاز نظر آنان 

و بیان صحیح هیجانها، توانایی تشخیص هیجانها در خود و توانـایی اظهـار و بیـان    

  ). 108 :1383 ،اکبرزاده( احساسات خود

زمانی و دانشـجویان  مدیر ، متخصص مسایل سا 600طالعه مبا  2001درسال گولمن 

  :کند می زیر معرفیدر قالب چهار عنصر  مدل خود را، هاي ارشد دوره

خود آگاهی
51

بطور صحیح احساسات خود را هر زمان کـه بـروز    تواند آیا مدیر می : 

  .دتماد به خوعخودآگاهی عاطفی، خودآگاهی صحیح از خود، ا مثل کند تشخیص دهد؟ می

خود مدیریتی
52

تواند احساسات خود را به سـمت نتـایج مثبـت مـدیریت      می آیا مدیر: 

خود کنترلی عـاطفی، وظیفـه شناسـی یـا وجـدان کـاري، سـازگاري، انگیـزه          ،همانند د؟کن

  .طلبی، ابتکار عمل توفیق



  1385، تابستان 2ي  اول، شماره  ران، دورهفصلنامه علوم مدیریت ای

!!

آگاهی اجتماعی
53
توانـد بطـور صـحیح احساسـات دیگـران را هنگـام        آیـا مـدیر مـی    :

همـدلی،   نها یا در حین کار با آنها تشـخیص دهـد؟ عینیـت آن بـه صـورت     رودررویی با آ

  .است محوري و آگاهی سازمانی خدمت

)مهارتهاي اجتماعی(مدیریت روابط 
54
تواند ارتباطات خود با دیگـران را   آیا مدیر می :

پـرورش  : د و به سمت نتایج مثبت هدایت کند؟ هماننـد کناي مدیریت  سازنده و بطور موثر

ارتباطات، مدیریت تعـارض، تصویرسـازي، تحلیـل تغییـر، همکـاري و کـار        ، نفوذ،دیگران

گریوز(تیمی 
55
و بردبري 

56 
 ،2003  :2(.  

  .شود نشان داده می 3ابعاد مزبور در شکل شماره 

                        

  دهد فرد چه کاري را انجام می                    فرد چه چیز را می بیند       

    

  در مورد              
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  ابعاد هوش عاطفی از نظر گولمن - 3شکل 

  www.talentsmart.com :منبع

 هـوش عـاطفی را در  ، نمونه در آمریکا 4000با بیش از  در پژوهشی) 1997(آن  ـ  بار
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پرسشـنامه زیـر    3اسـت، امـا    شـده  ارائـه نوع تست هوش عـاطفی   60تاکنون بیش از 

)نآ -بار( پرسشنامه سنجش هوش عاطفی :مفیدتر هستند
62
 ،رمـای ( تست هوش عـاطفی   ،

)سالوي و کارسو
63

)گولمن( پرسشنامه قابلیتهاي عاطفی، 
64

  

  

گولمن و همکاران وي در مؤسسه پژوهشهاي هی گروپ پرسشنامه قابلیتهاي عـاطفی  

. انـد  دیران سازمانها تهیه نمودهما مخصوص را به منظور بررسی هوش عاطفی کارکنان و

تـر بـراي سـازمانها     مناسبتر و  این مدل نسبت به مدل مایر، سالوي و کاروسو کاربردي

مـدیر سـازمانی، متخصصـان مسـایل سـازمانی و       600است، زیرا براي تهیه این مدل از 

مـدل گـولمن از رویکـرد    . اسـت  هاي کارشناسی ارشد بهره گرفتـه شـده   دانشجویان دوره

ــازخورد  ــی  360ب ــتفاده م ــه اس ــنامه    درج ـــ آن داراي پرسش ــدل بار ــه م ــد در حالیک کن

خودسنجی
65

من در مقایسه با دیگر پژوهشگران بر مهارتهاي اجتماعی همچون گول. است 

ارتباطات، تاثیرگذاري، رهبري و مدیریت تضاد تاکیـد بیشـتري دارد و ایـن عوامـل را بـه      

  . داند هوش عاطفی مرتبط می

گولمن در مقایسه با دیگـر پژوهشـگران بـر مهارتهـاي اجتمـاعی همچـون ارتباطـات،        

ت تضاد تاکید بیشتري دارد و این عوامل را به هوش عـاطفی  تاثیرگذاري، رهبري و مدیری

از این رو در این پژوهش با توجه به جدیدتر بودن نظریه گولمن وتناسب  . داند مرتبط می

بـا  ضمنا پرسشنامه از طریق مکاتبه . است استفاده شدهاین مدل آن با مباحث مدیریتی از 

  .استفاده قرار گرفتمورد پس از ترجمه  و گروپ تهیه شد سازمان هی

  

  چارچوب نظري پژوهش

وري، تعهـد، اثربخشـی    پژوهشهاي بسیاري در مـورد تـأثیر جـو سـازمانی بـر بهـره      

گـروپ در هتـل شـرایتن     پـژوهش مـوردي سـازمان هـی    (سازمانها صورت گرفته اسـت  

ــا ؛ )2002( ــال آدوتک ــوروزي  ؛ ) 2002(م ــهراب ن ــریش،   )1381(س ــس اي، پ ــوب، مک ؛ ج

محور برخـی از پژوهشـها عوامـل مـوثر بـر جـو سـازمانی        ). 1995، پاتریشیاوآن دانکن

؛ 1968و اسـترینگر ،   ؛ لیتـوین 2000گـولمن، (همچون آموزش و سـبکهاي رهبـري اسـت    

بعضـی از پژوهشـها بـه تـأثیر الگوهـاي رفتـاري و       ). 2003؛ رابـرت لـو،  2002استرینگر،

ري نیـز بطـور   پژوهشـهاي دیگـ  . هاي رهبري بر جو سـازمانی تأکیـد داشـته اسـت     شیوه

واتـس (کننـد   مستقیم رهبر را عامل اساسی تأثیرگذار بـر جـو سـازمانی معرفـی مـی     
66
و  
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هندرسون
67

؛ کوِن2006، 
68

، وگالر
69

و سـوترز  
70
؛ گـاردنر 2002،

71
، آولیـو 

72
ولوتـانز  

73
 ،

می
74
و والومبووا 

75
؛ مانینگ2005، 

76
، داویدسون

77
   .)2005و مانینگ، 

گـولمن، بویـاتزیس  (شـها  از طرفی دیگر در برخی از پژوه
78

و ام سـی کـی   
79

؛ 2002، 

دیربورن
80

به نقش هـوش عـاطفی در اثربخشـی رفتـار و روابـط اجتمـاعی فـرد        ) 2002، 

توان با توجه به اهمیـت هـوش عـاطفی در رفتـار      از این رو می. است پرداخته شده) رهبر(

تقیم بـین  مدیر و از طرف دیگر نقش اساسی مدیر در خلق جـو سـازمانی، رابطـه اي مسـ    

نیـز در  ) 2000(همـانطور کـه گـولمن    . هوش عاطفی مـدیر و جـو سـازمانی فـرض کـرد     

است،  هاي شش گانه رهبري را بر جو سازمانی بررسی کرده پژوهش خود که تأثیر سبک

هاي مـدیریتی تأکیـد    هاي عاطفی مدیر به عنوان عاملی اساسی بر ایجاد سبک بر توانمندي

  . کند می

  

  جو سازمانیبا مدیران هوش عاطفی رابطۀ 

جـوي کـه   . جو سازمانی استبر  رهبر مهمترین عامل تأثیرگذار همانطور که بیان شد

ثر از ایـن اسـت کـه چگونـه مـدیران      أمتـ  بیش از هر چیـز  کند کارمند در محیط تجربه می

د و نبخشـ  بهبود مـی کنند، عملکرد آنها را  با آنها رفتار میکنند،  می کارکنان خود را هدایت

. دهند داش میپا

روحیه رهبر و رفتارهاي مالزم با آن مهمتـرین عنصـر تاثیرگـذار بـر جـو سـازمانی       

و رفتارهاي سایر افراد  اتکننده روحیه، احساس روحیه و رفتارهاي رهبري تحریک. است

آورد که پـر از افـراد کـم     سازمان زهرآگینی به وجود می ،طینت و ظالم دیک مدیر ب. است

دهنـده، پیـروان    امـا یـک رهبـر الهـام     ،گیرنـد  فرصتها را نادیده می افراد آموز است و این 

  ).22 :1381 ،گولمن(غلبه کنند  یکه قادرند بر هر چالش وفاداري را به دنبال خود دارد

را در تـیم   مـؤثر همکـاري   واحساسات خوب را در افراد ، با قابلیت عاطفی باال يرهبر

بـا بهبـود روابـط خـود بـا افـراد و       دانند  و الیق میرهبران تیمی خوب  .کند خود ایجاد می

مانیـا ارونـد  (یابد  وري نیز افزایش می ایجاد جوي شورانگیز و صمیمی بهره
81

 ،2004 :2 .(

دهنده آن است که هوش عاطفی یک رهبر، عامـل ایجـاد جـو سـازمانی      این مطالعات نشان

. گیرنـد  مـی گیري نزج و یادپذیري سالم  که در آن مشارکت اطالعاتی، اعتماد، ریسک  است

از آنجـا  . کند می ایجاد جوي سرشار از بیم و اضطراب پایین مدیر،برعکس، هوش عاطفی 

 ،وري باالیی داشته باشـند  توانند بهره مدت می زده، در کوتاه که کارکنان عصبی یا وحشت

هـا   هیاما این نتایج و بـازد  ؛سازمانهاي آنها ممکن است نتایج و بازدهی خوبی کسب کنند

تـوان بیـان کـرد کـه مـدیري       بنابراین می ).23 :1381گولمن، (دوام چندانی نخواهند یافت 
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توانـد   اثربخش است که از قابلیتهاي عاطفی باالیی برخـوردار باشـد و چنـین مـدیري مـی     

اي بـاال در   پـذیر بـا انگیـزه    جوي را خلق کند که در آن کارکنان وفادار، تیزهوش و ریسک

  .کنندجهت اهداف تالش 

و  مطالعـه  راسـازمانی   جوان و بین هوش عاطفی مدیرمستقیم ارتباط  این پژوهش در

اهمیت هوش عاطفی را به عنـوان عامـل اصـلی در خلـق جـو سـازمانی متعـالی بررسـی         

  .کنیم می

بین هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی رابطه مثبت وجود دارد به ایـن معنـا     :1فرضیه

ان بیشتر باشد جو سازمانی براي فعالیت کارکنان مساعدتر که هر چه هوش عاطفی مدیر

  .است

  .دني جوسازمانی رابطه معنادار دارها مولفهي هوش عاطفی با ها مولفه: 2فرضیه

  

بـا توجـه بـه توضـیحات     . دهـد  چارچوب مفهومی پژوهش را نشان می 4شکل شماره 

در ایـن   "جـو سـازمانی   هـاي  مولفه"و  "هوش عاطفی هاي مولفه"ارائه شده در بخشهاي 

هاي هـوش عـاطفی گـولمن و بـراي جـو       گیري هوش عاطفی از مولفه پژوهش براي اندازه

  . است لیمن استفاده شده هاي مولفهسازمانی از 

  

  

  شپژوه یچارچوب مفهوم  - 4شکل 

  

  روش پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  :هوش عاطفی مدیر

 خودآگاهی

خودمدیریتی

آگاهی اجتماعی

مدیریت روابط

  :یجوسازمان

اعتبار  

احترام  

عدالت  

افتخار  

صمیمیت
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وامـل  صورت گرفته است به دلیل تـأثیر ع با استفاده از پرسشنامه این پژوهش که در 

تولیـدي  گر همچون صنعت و تکنولوژي تصمیم برآن شد که مـدیران سـازمانهاي    مداخله

سازي خودرو انتخاب  صنعت قطعهمدیر از مدیران  30به این منظور. انتخاب شوندمشابه 

  . نددش

سـازمانی پرسشـنامه مجزایـی تنظـیم      براي هر کدام از متغیرهاي هوش عاطفی و جو

درجه 360خورد شد و اطالعات به شیوه باز
82
گیـري   بـه منظـور انـدازه    .دشـ آوري  جمـع  

که سازمان  است هوش عاطفی مدیران از پرسشنامه قابلیتهاي عاطفی گولمن استفاده شده

ایـن پرسشـنامه طـی پژوهشـهاي گـولمن و      . گروپ در اختیـار پژوهشـگران قـرار داد    هی

سـاس مـدل ماتریسـی    همکاران او در مورد مدیران و کارکنان سازمانهاي مختلف و بـر ا 

 5/94الزم به ذکر است که درصد آلفاي کرونباخ این پرسشـنامه   .است تدوین شدهگولمن 

هـاي مشـابه خـارجی    براي سنجش جو سازمانی، از نمونـه پرسشـنامه   .درصد است
و  83

، تادانها در اختیار تعدادي از اسـ  به منظور افزایش روایی، پرسشنامه. استفاده شدداخلی، 

، اصـالحات الزم انجـام   هاي آنـان پیشنهاد مدیران قرار گرفت و با کسب نظر وکارکنان و 

مقدار آلفـاي کرونبـاخ بـراي    . ضریب آلفاي  کرونباخ محاسبه شد ،براي تعیین اعتبار. شد

. کـه بیـانگر پایـایی پرسشـنامه اسـت     درصد به دست آمد  35/93ي جوسازمانی ها مولفه

اطالعات، پس از تکمیل پرسشنامه توسط افـراد،   شایان ذکر است به منظور افزایش اعتبار

  . تعدادي به صورت تصادفی انتخاب و مورد سنجش مجدد قرار گرفتند

کـه   نحوبه این . ، اصوال بررسی از باال به پایین استهاشیوه ارزیابی افراد در سازمان

 اشـکال ایـن  . گیـرد  سنجش قرار می یابی وشهر فردي توسط مدیر مستقیم خود مورد ارز

شیوه آن است که ممکن است مدیر دید کاملی در مورد فرد نداشته باشد و یا از تخصص 

به عالوه، این روش ارزیابی یک بعـدي بـوده   . یابی افراد برخوردار نباشدشارز برايالزم 

بـا   ولـی . طرفانـه نباشـد   و ممکن است با سوگیري همراه باشد و یا بـه عبـارتی دیگـر بـی    

درجه 360بازخورد  استفاده از روش
84
  . شدتا حدودي تعدیل  این مسائل 

کنـد، بلکـه،    نمـی  مـورد فـرد مـورد نظـر پـر      این شیوه تنها مدیر پرسشـنامه را در  در

کننـد و نیـز افـرادي کـه مشـتریان       همکاران همتراز او، کارکنانی که زیر نظـر او کـار مـی   

یابی شـ ارز ،دگاههادیـ  ایـن  بالطبع تلفیق. کنند درباره فرد، اظهارنظر می خدمات وي هستند

کننـده و تعـداد نمونـه     بیـانگر گروههـاي شـرکت    1جدول  .کند درباره فرد ارایه می بهتري

  .باشد آماري پژوهش می
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  مشخصات گروه هاي شرکت کننده  - 1جدول 

  خطاي معیار  انحراف استاندارد  میانگین پاسخ  درصد  تعداد  دهنده هاي پاسخ گروه

  188/0  03/1  79/11  65/17  30  مدیر

  320/0  75/1  24/12  94/52  90  پرسنل مدیر

  256/0  40/1  80/10  76/21  37  همتراز مدیر

  186/0  02/1  11/9  65/7  13  مدیر ارشد

  163/0  78/1  99/10  100  170  جمع

  

  

  هاي آماري تحلیل داده

جـدول   . اسـت  هاي پـژوهش از آزمـون همبسـتگی اسـتفاده شـده      براي آزمون فرضیه

نتـایج در مـورد   . دهـد  عاطفی و جو سازمانی کل را نشـان مـی   همبستگی هوش 2شماره 

نشـان مــی   جوسـازمانی  ومـدیران   هــوش عـاطفی فرضـیه اول همبسـتگی مثبـت را بـین     

  ).  P > 01/0(دهد

  

  آزمون همبستگی بین هوش عاطفی و جو سازمانی  - 2جدول 

  جوسازمانی   ضریب همبستگی

   

  هوش عاطفی 

  558/0 **  همبستگی پیرسون

  00/0  داري دو سویه معنی

  170  تعداد پرسشنامه

  .تاس) >01/0p(درصد  99داربودن رابطه درسطح اطمینان  دهنده معنی نشان (**)عالمت 

  

به منظور درك بهتر رابطه جو سازمانی و هوش عاطفی مـدیران از رابطـه رگرسـیون    

سـازمانی بـه   در این رابطه هوش عاطفی به عنوان متغیر مستقل و جو . است استفاده شده

شود تا چه میـزان جـو سـازمانی     شود و تعیین می عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می

  .است نشان داده شده 3روابط این دو در جدول شماره . معلول هوش عاطفی است

آزمون رگرسیون بین جو سازمانی و هوش عاطفی مدیران  - 3جدول 

  عرض از مبداء  ضریب بتا  استاندارد خطاي  ضریب تعیین  ضریب همبستگی رگرسیون  مدل

1  558/0  31/0  49/0  53/0  10/5  
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و ضـریب تعیـین آن    558/0هوش عـاطفی مـدیران    باضریب همبستگی جو سازمانی 

به این معنا که نسبتی از واریانس جو سـازمانی کـه از هـوش عـاطفی تعیـین       ،است 31/0

  . دکنطه بدست آمده را تأیید میاست راب 00/0که   Fاست و نسبت  31/0است برابر با  شده

  :شود تابع بدست آمده به صورت زیر نشان داده می

X53/0 +1/5 = Y  

واحـد در   53/0به ازاي هر واحد تغییـر در هـوش عـاطفی بـه انـدازه      به این مفهوم که 

سـازمانی   از بررسی رابطه تابعی بین هوش عاطفی و جـو . جوسازمانی قابل تخمین است

 درصـد از هـوش عـاطفی مـدیر     53/0تـا   جو سازمانیوان بیان کرد که ت این نتیجه را می

  .شود حاصل می

نتــایج همبســتگی مثبــت و بــاال  را بــین  4در رابطــه بــا فرضــیه دوم، جــدول شــماره

میـزان  ).  P >01/0(دهـد   هاي جـو سـازمانی نشـان مـی     مولفه هاي هوش عاطفی با مولفه

جـو سـازمانی و کـل آن در جـدول      يهـا  مولفـه ها و کل هوش عـاطفی و   همبستگی مولفه

  .است مشخص شده 4شماره

  

  )اعداد به درصد(آزمون همبستگی بین ابعاد جو سازمانی و ابعاد هوش عاطفی - 4جدول 

  هوش عاطفی

  جوسازمانی
  هوش عاطفی  مدیریت روابط  آگاهی اجتماعی  خودمدیریـی  خودآگاهی

69**  61**  64 **  61 **  62 **  اعتبار

63**  61 **  59 **  58 **  4/59 **  احترام

58**  53 **  52 **  54 **  6/59 **  عدالت

65**  61 **  60 **  59 **  55 **  افتخار

55**  49 **  46 **  42 **  9/49**  صمیمیت

8/55**49**50**49**55**  جو سازمانی

  .تاس) >01/0p(درصد  99دار بودن رابطه در سطح اطمینان  دهنده معنی نشان  (**)عالمت 
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توان به شیوه دیگري  میرا آنها  هاي مولفهرابطه هوش عاطفی و جو سازمانی و  تایید

ابتدا نمونه آماري با توجه به میزان هوش عاطفی آنها و میـزان انحـراف   . نیز بررسی کرد

سـپس میـانگین    )1نمـودار  (کنیم  وه باال، متوسط و پایین تقسیم میبه سه گر) SD(معیار 

به ). 6جدول (کنیم  ها را محاسبه می ها و نمره ابعاد هر یک از گروه جو سازمانی کل گروه

جـو سـازمانی    هاي مولفههاي  بودن تفاوت بین میانگین نمرهدار  این منظور ابتدا باید معنی

  ). 5جدول شماره (کنیم  استفاده می Fها تعیین شود بنابراین از آزمون  در گروه

  

  سازمانی جو هاي مولفهبراي  Fجدول   - 5جدول 

  dfMean of Square  F  Sig  جو سازمانی هاي مولفه

  00/0  72/13  74/40  3  اعتبار

  00/0  95/9  04/28  3  احترام

  00/0  42/11  77/41  3  عدالت

  00/0  59/13  12/41  3  افتخار

  00/0  84/23  92/70  3  صمیمیت

  00/0  41/10  30/29  3  کل جو سازمانی

  

) درصــد05/0(ن کــوچکتر از درصــد اطمینــا Sigبــزرگ باشـد و   f زمـانی کــه میــزان 

بـا  . دار اسـت  سـازمانی معنـی  جـو   هـاي  مولفهتوان با اطمینان بیان کرد که تفاوت بین  می

بـه میـزان بررسـی ایـن      تـوان  مـی اکنون . توان این ادعا را تأیید کرد می 5توجه به جدول 

  .پرداخت 6تفاوتها در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  عاطفی به سه گروه پایین، متوسط و باالهاي هوش  تقسیم نمره  ـ1نمودار

  

  سازمانی و ابعاد آن ـ رابطه هوش عاطفی با جو 6جدول 

  ابعادجو سازمانی 

  هوش عاطفی
  کل جوسازمانی  صمیمیت  افتخار  عدالت  احترام  اعتبار

  47/12  77/12  11/13  43/13  87/12  20/14  باال

60/70/69/969/6

پایینهوش عاطفی متوسط هوش عاطفیهوش عاطفی باال
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  34/11  95/11  17/11  06/11  15/11  01/12  متوسط

  70/9  87/9  13/9  76/9  36/9  47/10  پایین

  ".است 2.31تا  1.21بین  ها مولفهخطاي معیار تمامی "

 شود هوش عاطفی با تمامی ابعـاد جـو   نشان داده می 6 جدول شماره همانگونه که در

هـوش عـاطفی    از(سازمانی رابطه مستقیم دارد به این معنا که با افـزایش هـوش عـاطفی    

مثـال بـا افـزایش     بطور. یابد سازمانی نیز افزایش می اد جوابع) پایین تا هوش عاطفی باال

 20/14تـا   47/10از  پایین به باال، میانگین مؤلفه اعتبار براي مدیران نیـز  هوش عاطفی از

دهنده سیر صعودي مؤلفه اعتبار براي مدیران است بنـابراین   است و این نشان تغییر کرده

  .بستگی مثبت داردهوش عاطفی کل با میانگین مؤلفه اعتبار هم

  

  هوش عاطفی هاي مولفهبراي  F آزمون  - 7جدول 

  dfMean of Square  F  Sig  هوش عاطفی هاي مولفه

  00/0  92/23  82/57  3  خودآگاهی

  00/0  42/23  66/48  3  خود مدیریتی

  00/0  02/11  19/45  3  آگاهی اجتماعی

  00/0  24/32  72/57  3  مدیریت روابط

  00/0  24/32  72/57  3  کل هوش عاطفی

  

  .دهیم هوش عاطفی را انجام می هاي مولفهرا براي  F، آزمون 7در جدول شماره 

) درصـد  05/0(کـوچکتر از درصـد اطمینـا ن     Sigبزرگ اسـت و   f نجاییکه میزانآ از

  . دار است هوش عاطفی معنی هاي مولفهبا اطمینان بیان کرد که تفاوت بین  توان میاست 

انی کل با هوش عاطفی کل و جو سـازمانی کـل بـا ابعـاد     رابطه جو سازم 8در جدول 

تـرین نمـره    دول جو سـازمانی کـل از پـایین   در این ج. است هوش عاطفی نشان داده شده

نمـایش داده   2اسـت کـه در نمـودار شـماره      تغییر کرده) 81/15(تا باالترین نمره ) 48/7(

  .است شده

  .پرداخت 8ول به میزان بررسی این تفاوتها در جد توان میاکنون 

  

  

  

  

  

  

81/48/48/48/7

پایین جو سازمانیانی متوسطجو سازمباال جو سازمانی
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  تقسیم نمره هاي جو سازمانی به سه گروه پایین، متوسط و باال  ـ 2نمودار 

  

  ـ رابطه جوسازمانی با هوش عاطفی و ابعاد آن 8جدول 

  ابعاد هوش عاطفی

  جو سازمانی

  

  خودآگاهی

  

  خودمدیریتی

  

  آگاهی اجتماعی

  

  مدیریت روابط

  

  کل هوش عاطفی

  89/11  77/10  16/13  03/12  15/12  باال

  57/11  28/11  06/12  33/11  35/11  متوسط

  74/9  11/9  41/10  97/9  50/9  پایین

  ".است 31/2تا  41/1بین  ها مولفهخطاي معیار تمامی "

  

سـازمانی بـا تمـامی ابعـاد      شـود جـو   نشان داده مـی  8 جدول شماره همانگونه که در

 به این معنا که بـا افـزایش جـو    هوش عاطفی به غیر از مدیریت روابط، رابطه مسقیم دارد

ابعـاد هـوش عـاطفی نیـز افـزایش      ) سازمانی بـاال  سازمانی پایین تا جو از جو(سازمانی 

از پایین به باال، میانگین مؤلفه خودآگاهی براي  جو سازمانیبطورمثال با افزایش . یابد می

ودي مؤلفـه  دهنـده سـیر صـع    است و این نشـان  تغییر کرده 15/12تا  50/9مدیران نیز از 

بنابراین جو سازمانی کـل بـا میـانگین مؤلفـه خودآگـاهی      . خودآگاهی براي مدیران است

  .همبستگی مثبت دارد

  

گیري بحث و نتیجه

روحیه رهبر و رفتارهاي مالزم با آن مهمترین عنصـر  دهد  قبلی نشان می يپژوهشها

ده روحیـه،  کننـ  روحیـه و رفتارهـاي رهبـري تحریـک    . اسـت تاثیرگذار بـر جـو سـازمانی    

دهنـد   شاخه رهبري نشان مـی  همچنین مطالعات .و رفتارهاي سایر افراد است اتاحساس

 شود از از این رو عنوان می. که هوش عاطفی عامل موثر بر رفتار فرد به ویژه مدیر است

او عامل مهم و تأثیرگـذار بـر جـو سـازمانی     عاطفی  هايقابلیتهاي مدیر  بین سایر ویژگی

  .هستند

در . اسـت  پرداخته بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی به هشاین پژو

  : این پژوهش دو فرضیه مطرح شد

  هوش عاطفی مدیران با جو سازمانی رابطه مستقیم دارد  -1

  . ابعاد هوش عاطفی با ابعاد جو سازمانی رابطه معنادار دارد -2
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ی است که تاکنون انجـام گرفتـه   هاي پژوهشهای کننده یافته ي این پژوهش تکمیلها یافته

هاي رهبري، الگوهاي رفتـاري و آمـوزش مـدیران    در پژوهشهاي گذشته تأثیر سبک. است

است و در این پـژوهش قابلیتهـاي عـاطفی     عوامل تأثیرگذار بر جو سازمانی شناخته شده

و یابد به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر جـ  ر رفتار و شیوه رهبري او تجلی میمدیر که د

  . است سازمانی مطالعه شده

هـاي   یافتـه . ها مورد تأیید قرار گرفته است ها نشان داد فرضیه همانطور که تحلیل داده

پژوهش بیانگر آن است که هوش عاطفی باالي مدیران با جو سازمانی همبستگی مثبـت و  

را تأیید مطالعه کرده و آن  جو سازمانیمطالعات متعددي تأثیر رهبري را بر . باالیی دارد

بـر جـو    فرهمنـد کارمنـدنگر  رهبـري   کننـد  بیان می) 2002(اند، مثالً کوون و دیگران  کرده

امـا چگـونگی تأثیرگـذاري کمتـر مطالعـه      . سازمانی بیش از رهبري کار محور تـأثیر دارد 

در پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بخـش       . است شده

دهنـده   اطفی مدیران اسـت کـه ایـن امـر نشـان     و سازمانی هوش عمهم موثر بر ج اعظم و

  . تأثیر بسزاي هوش عاطفی مدیران بر جو سازمانی است

هـاي   بـر یافتـه   اثربخشی سازمانها برراجع به تأثیر رهبري  اخیر چند دههپژوهشهاي 

به این ترتیب که برخی تأثیر رهبري را چشمگیر و ). 1990باس،(ضد و نقیض داللت دارد 

تـأثر از متغیرهـاي کنترلـی و    شـماري نیـز ایـن رابطـه را م    . اند کردهرخی ناچیز گزارش ب

نقـیض  هاي ضد و  اندیشمندان این یافته. دانند اي چون صنعت و شرایط محیطی می واسطه

بـه عنـوان مثـال    . کننـد  میپژوهش قلمداد  روشهاي غیرقطعی را ناشی از ضعف  و تحلیل

همۀ متغیرها را کنترل کرد و چون اثربخشـی   توان مین معتقد است که چون )1991(هانت 

ها قادر به سنجش دقیق تأثیر عملکـرد رهبـر   بسیار پویا و پیچیده است، پژوهش سازمانها

  . یا مدیر بر اثربخشی سازمانها نیستند

دهد کـه بـه تشـریح     مورد کنکاش قرار می ينیز مراتب را از زاویه دیگر )1998(یوکل 

ر اثربخشی سـازمان  ببه اعتقاد یوکل تأثیر رهبر و یا مدیر . کند مک میک یافته این پژوهش

هـایی از سـودآوري،    ارتی اگر اثربخشی سازمان را الیهبه عب. با تأخیر زمانی همراه است

شـرکت  هاي رهبر نهایتاً بایـد در سـود   فعالیتبازار و جو سازمانی تلقی کنیم، گرچه تأثیر 

ها و انجامد تا صورتهاي مـالی آثـار تصـمیم    به طول می ولی این تأثیر مدتی نمایان شود،

به عنوان مثال، یک مدیر تازه وارد به یک شرکت، در وهله . اقدامات رهبر را منعکس سازد

را متعــالی کــرده و شــرایط را بــراي  جــو ســازمانیخــود  ياول بــا رفتــار و برخوردهــا

ریزي بـا   در بستر برنامهاین شرایط . سازد تالش، همکاري و سازندگی مهیا می مشارکت،

افزایش میزان کمی و کیفی تولید و خـدمات همـراه بـوده و بـه تـدریج بـه افـزایش حجـم         
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احتمـاالً تقویـت کیفیـت کـاال و خـدمات      . شـود  فروش و عملکرد خوب در بازار منتهی مـی 

بدیهی است عملکرد خوب بازار نیـز  . سازد نها را در بازار رقابتی فراهم میافزایش بهاي آ

به این ترتیب جو سازمانی عنصر مستقیم . شود بلند مدت موجب تقویت سودآوري می در

  . شود تأثیرپذیر مدیر تلقی می

به این ترتیب، تأثیر و کمک این پژوهش بـه ادبیـات، ارایـه پاسـخی روشـن بـراي ایـن        

پرسش اساسی است که آیا واقعـاً مـدیر یـا رهبـر در اثربخشـی سـازمان تـأثیر دارد؟ و        

دارد و ایـن   جـو سـازمانی  پاسخ این پژوهش این است که رهبر تأثیر بسزایی در چگونه؟ 

ن یافته کاربردهاي عملـی  طبیعتاً ای. گیرد تأثیر عمدتاً از طریق هوش عاطفی او صورت می

یافته مزبور لحاظ نمودن هوش عـاطفی را  . اي از نظر انتخاب و ارتقا مدیر دارد و گسترده

براساس یافتـه مزبـور در سـنجش تـأثیر و     . دهد تأکید قرار میبراي انتخاب و ارتقا مورد 

ارزیابی عملکرد مدیر باید تغییرات جو سازمانی بیش از تأثیرات مالی مـورد توجـه قـرار    

  . گیرد

هـاي هـوش عـاطفی و ابعـاد جـو       نتایج همچنـین بیـانگر همبسـتگی مثبـت بـین مولفـه      

نتایج به دسـت آمـده حـاکی از     و ها مولفهضرایب همبستگی پیرسون بین . سازمانی است

اي کـه بـا    بـا مصـاحبه  . ار تـأثیر بیشـتري دارد  است که هوش عاطفی بـر مؤلفـه اعتبـ    آن

. تأیید کردند را این امر کارکنان و مدیران انجام شد، آنان نیز

سـازمانی کـل نیـز     ي هوش عاطفی با جوها مولفهتک  از مقایسه نتایج آماري براي تک

 آگـاهی اجتمـاعی  و  خود آگاهی هاي مولفهکه جو سازمانی کل با  این نتیجه به دست آمد

 با توجه به ادعـاي گـولمن توضـیح داد    توان میرا ع دلیل این موضو .ارتباط بیشتري دارد

..) هاي اجتمـاعی و از جمله روابط اجتمـاعی، تخصصـ  (ها مهارت هسته مرکزي "آگاهی"که 

ات اثربخش و صحیحی به سیسـتم  شود که اطالع زیرا هوش عاطفی زمانی آغاز میاست 

وایزینگر( ادراکی وارد شود
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ی یکـی از عوامـل مـؤثر در    مبنی بر اینکـه هـوش عـاطف   لعات قبلی شواهد کافی مطادر 

از سـطح   آفرینبه عنوان مثال رهبران تحول  .)2003آوولیو (است است ارایه شده رهبري

ر بـ مطالعـات تـأثیر هـوش عـاطفی مـدیران      امـا ایـن   . باالیی از هوش عاطفی برخوردارند

در حالی که مطالعه اخیر اوالً بیشـترین  . اند هبري و نوع تأثیر را روشن نساختهچگونگی ر

  .است و آنهم در جو سازمانی بررسی کردهتأثیر رهبر را از طریق هوش عاطفی 

 نـد توان مـی سـایر پژوهشـگران   این پژوهش در سازمانهاي تولیدي انجام گرفته است، 

روش پژوهش را براي سایر صنایع و سازمانها نظیر سـازمانهاي دولتـی، کارخانجـات و    
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مقایسـه هـوش عـاطفی مـدیران در      دوم اینکـه، . خدمات عمومی مورد استفاده قرار دهنـد 

کـه   سطوح مختلف سازمانی و تأثیر هر کـدام بـر جـو سـازمانی مسـتلزم مطالعـه اسـت       

در ایـن پـژوهش    سـوم،  . مهم پرداختـه شـود   هاي آتی به اینشود در پژوهش پیشنهاد می

نـد متغییرهـاي یـاد    توان مـی ه نشدند که سایر پژوهشها تگر در نظر گرف متغییرهاي مداخله

در نهایـت،   .عمر سازمان را مورد بررسـی قـرار دهنـد    و، تکنولوژي استراتژي شده نظیر

هر چند  کند نمیکفایت بررسی تمامی ابعاد و ویژگیهاي مسأله  برايبکارگیري پرسشنامه 

درجه این محدودیتها  360است با استفاده از رویکرد بازخورد  در این پژوهش سعی شده

هاي آینده، رویکردهـاي دیگـري همچـون    شود در پژوهش برسد، اما پیشنهاد میبه حداقل 

  .مصاحبه مورد استفاده قرار گیرد

  

  :ها نوشت پی

30 -Impartiality
31 -Justice
32 -Pride
33 -Personal job
34 -Team accomplishments
35 -Corporate image
36 -Camaraderie
37 -Intimacy
38 -Hospitality
39 –Community
40 -Likert
41 -Ciarrochi
42 -Forgas
43 -Mayer
44 -Daniel Goleman 
45 -Bar-On
46 -David Caruso
47-Emotional perception and  expression
48-Emotional Facilitation of Thought
49 -Emotional understanding
50 -Emotional Management
51 -Self awareness
52 -Self management
53 -Social awareness 
54 -Relationship management
55 -Greaves 
56 -Brad berry
57 -Optimism

1 -Fleming
2 -Forehand
3 -Gilmer
4 -Powell
5 -Butterfield
6 -Baker
7 -Likert
8 -Litwin
9 -Stringer
10 -Ayers
11 -Hay Group Research Institute
(www.haygroup.com)
12 -Roueche
13 -conformity
14 -Flexibility
15 -Responsibility
16 -Standards
17 -Rewards
18 -Clarity
19 -Team commitment
20 -Credibility
21 -Communication
22 -Competency
23 -Honesty
24 –Respect
25 -Support
26 -Collaboration
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58 -Self-actualization
59 -Happiness

27 -Caring
28 -Fairness
29 –Equity

  

77 -Davidson
78 -Boyatzis
79 -McKee
80 -Dearborn
81 -Manya  Arond
82 -360 version feedback
83 -Great place to work 

به منظور بررسی شیوه اجرا به سـایتهاي   -84

مراجعه  "گرِِیت پِلیس تو ورك"و  "هی گروپ"

سایت مربوط به هوش  "هی گروپ": است شده

عاطفی و دومین سایت، مربوط به جو سازمانی 

   :است

"Hay Group "and" Great place to work"   

85 –Weisinger

60 -Independence
61 -Social responsibility
62-the EQ-I  
     (Emotional Quotient Inventory)
63-the MSEIT 
     (Mayer Salovey Caruso Emotional 
      Intelligence Test)
64-the ECI 
     (Emotional Competence Inventory)
65 -self – report assessment
66 -Watts
67 -Henderson
68 -Koene
69 -Vogelaar
70 -Soeters
71 -Gardner
72 -Avolio
73 -Luthans
74 -May
75 –Walumbwa
76 -Manning
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