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چكيده
هدف از اجراي اين تحقيق ،بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خﻼقيت و بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و

پرورش شهر تهران بوده است .اين پژوهش از لحاظ طبقه بندي برمبناي هدف ،كاربردي و از لحاظ طبقه بندي برمبناي روش،

يك تحقيق توصيفي-همبستگي است .جامعهي آماري اين تحقيق شامل همه كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
در سال  ٩٧-٩٨به تعداد  ٣٥٠نفر ميشود .براي برآورد حجم نمونه ،از جدول مورگان تعداد حجم مورد نياز برابر  ١٨٦نفر

است .براي گردآوري داده ها ،از سه پرسش نامه هوش هيجاني ،خﻼقيت و عملكرد شغلي استفاده گرديد كه پايايي آن ،از

طريق آلفاي كرونباخ سنجيده شده است .ضريب آلفاي كرونباخ متغير هوش هيجاني  ٠/٩١٠و ضريب آلفاي كرونباخ متغير
خﻼقيت  ٠/٨٩٧و ضريب آلفاي كرونباخ متغير عملكرد  ٠/٩١٩است .داده هاي گردآوري شده از طريق نرم افزار  spssو

 Smart-PLSو همچنين فرضيههاي تحقيق ،با كمك مدلسازي معادﻻت ساختاري مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفتند .نتايج

حاصل از اين تحقيق نشان داد كه :بين هوش هيجاني و خﻼقيت كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ،رابطه وجود
دارد .بين خود آگاهي ،خود مديريتي و آگاهي اجتماعي ،با خﻼقيت كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ،رابطه
وجود دارد .بين هوش هيجاني و بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ،رابطه وجود دارد .بين خود

مديريتي ،آگاهي اجتماعي ،مديريت روابط با بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد.
واژگان كليدي :هوش هيجاني  ،خﻼقيت كاركنان  ،بهبود عملكرد كاركنان

 -١كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ،آموزش و پرورش mathteacherpro@ gmail.com

 -٢استاديار ،گروه مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ،تهران mehdishariatmadari@ yahoo.com
 -٣استاديار ،گروه مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ،تهران parastoo.khosravi@ yahoo.com
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 -١مقدمه:
امروزه همه سازمانها ،تحت تأثير آشوب هاي

را هدايت ميكند.

گذارد ،بنابراين قابليت هايي ﻻزم است كه در

اين ترتيب راه دسترسي به بينش دروني و ايده-

محـيطي قرار دارند .با توجه به اين حقيقت كه

عدم قطـعيت ،بر سـازمان و كـاركنان آن تأثير مي
عين مقاومت در برابر اين آشوب ها ،بتوان بدون
از دست دادن انگيزه ادامه راه ،تصميم مناسب

گرفته و از اين آشوبها به عنوان فرصتي سودآور

براي سازمان استفاده كرد) .پوركياني ،اميري و

آذرپور .(١٣٩٢ ،يكي از اين قابليتها را ميتوان
»هوش هيجاني در افراد سازمان« دانست )گلمن،١

 .(١٣٩٣مفهوم »هوش هيجاني« در سازمانها آن

است كه بر توسعة نيروي انساني تاكيد كنند .تا بر

هيجاني قابليتي است كه تفكر و اقدامات هر فرد
افراد با هوش هيجاني باﻻ به سرعت و به

سادگي ذهن خود را آرام و شفاف ميسازند و به

هاي خﻼق را به روي خود ميگشايند) .عالي ده
چناري .(١٣٩٧،رابرت گانيه ) (١٩٨٤آفرينندگي
٤

را نوعي حل مسأله مي داند و معتقد است كه

اعمال آفرينشي مانند رفتار حل مسأله ،بر مقدار
زيادي دانش قبلي متكي هستند )اميري و پرتابيان،

 .(١٣٩٥تورنس  ،خﻼقيت را واجد تفاصيل
٥

بيشتري دانسته و به عنوان نوعي مسأله گشايي مد

نظر قرار داده است .به نظر وي تفكرِ خﻼقِ

مهارت هاي مهمي كه در محيط كار ،غير از

مختصر عبارت است از فرآيند حس كردن مسائل

گفته ميشود كه هوش هيجاني »چيزي« است كه

آزمودن فرضيه ها ،بازنگري و بازآزمايي آن ها و

قابليت هاي تخصصي مربوط به آن شغل ﻻزم

است ،بپردازند) .سالوي ٢و همكاران.(٢٠٠٢ ،

در درون هر يك از ماست كه تا حدي هم

يا كاستي هاي موجود در اطﻼعات ،فرضيه سازي

درباره حل مسائل و رفع كاستي ها ،ارزيابي و

سرانجام انتقال نتايج به ديگران )حدادي و آيباغي

نامحسوس است .هوش هيجاني تعيين ميكند كه:

اصفهاني.(١٣٩٣ ،

تصميماتي بگيريم كه به نتايج مثبت ختم شوند

هيجانات در خود و همكاران ،تعريف شده است.

چگونه رفتار خود را اداره كنيم ،چگونه با
مشكﻼت اجتماعي كنار بياييم و چگونه

)برادبري و گريوز .(١٣٩٢ ،٣هوش هيجاني از

سازههايي است كه از طريق تظاهرات هيجاني و

»هوش هيجاني« نوعي توانايي است كه به

عنوان ادراك ،ابراز ،شناخت ،كاربرد و اداره

هوش هيجاني شامل توانايي هايي مثل برانگيختن
خود ،مقاومت در مواجه شدن با ناكاميها ،كنترل

با درك و انسجام بخشيدن به هيجان ها جلوه گر

تكانهها و به تأخير انداختن خوشي ها ،تنظيم

برخورد با عواطف در خود و ديگران را در بر

و ديگران ،برانگيختن خود و مديريت صحيح

ميشود .به نظر ماير وسالووي ) (١٩٩٧هوش

هيجاني گونهاي هوش اجتماعي است كه توانايي

ميگيرد .همچنين آنان بر اين باورند كه هوش
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خلق خود ،همدلي كردن و اميدوار بودن است.
هوش هيجاني ظرفيت بازشناسي احساسات خود
هيجانات خود در روابط مختلف با ساير افراد

است .يكي از ابعاد هوش هيجاني ،توانايي استفاده
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از هيجانها براي تسهيل فرايندهاي شناختي

و قابليتهاي آن ،هم سازمان و هم كاركنان از

آفرينش چيزهاي بديع و مفيد است .ويژگي بديع

كاركنان مي تواند ميزان عملكرد و بهرهوري آنان

ازجمله خﻼقيت است .خﻼقيت ،يكي از مهمترين

فرآيندهاي شناختي انسان و توانايي خلق افكار و

مزاياي آن بهره مند مي شوند) .آقايار.(١٣٨٥ ،

پژوهشهايي اظهاركردهاند كه هوش هيجاني

و مفيد بودن خﻼقيت ،به عنوان يكي از ويژگي-

را پيش بيني كند .كساني كه عملكرد سازماني

خلق مثبت خود را حفظ كند و آن را افزايش

قابليت ها و مهارت هاي عاطفي شان برقرار است

هاي اصلي خﻼقيت مورد پذيرش قرارگرفته

است .هوشهيجاني همچنين ،باعث ميشود فرد

دهد .چنين به نظر ميرسد كه با افزايش خلق

مثبت ،خﻼقيت افزايش مييابد و هوش
هيجانيمي تواند به طور مستقيم باعث افزايش

تفكر خﻼق شود) .كامكاري و افروز .(١٣٩٠ ،از

آنجا كه نهادهاي آموزشي ،خصوصاً آموزش و

پرورش ازجمله سازمانهاي بزرگ و پيچيدهاي

هستند كه بيش از ساير سازمانها با نيروي انساني

در ارتباط بوده و عهدهدار تربيت و تأمين نيروي
انساني جامعه هستند از حساسيت ويژهاي

برخوردار هستند .از اين رو مديريت مؤثر منابع
انساني مهم ،و نيازمند روش مناسبي است .در اين

راستا يكي از مهمترين مؤلفه هاي شخصيتي كه
ميتواند به كاركنان در جهت انجام وظايف محوله

و حل مسائل كاري كمك نمايد ،هوش هيجاني
است .حضور كاركناني ،باهوش هيجاني باﻻ ،در

بهبود عملكرد و اثربخشي سازمان ،افزايش

باﻻيي دارند ،از سطوح بـاﻻتري از هـوش

هيجـاني برخوردار هستنـد و پيونـدي قـوي بـين

)گلمن .(١٩٨٥ ،نتـايج پـژوهش ﻻنگهـرن

١

) ( ٢٠٠٤نيـز بـا عنــوان »هــوش هيجــاني

چگونــه عملكــرد مــديران را بهبــود مي-

بخشد؟« نشان داد كه عملكرد نقـاط كليـدي در

سـازمان بـه هوش هيجاني مديران بستگي دارد.
)پرهيزكار و همكاران.(١٣٩٣ ،

سيستم آموزشي كشور ما ،تمركز بسيار

زيادي بر مهارتهاي استدﻻلي با توالي زماني

داشته و تواناييهاي خﻼقانه تر كامﻼً تحتالشعاع
آن قرار گرفتهاند .تجارب محققان خﻼق و
انديشمندان نوآور در عرصههاي علوم و فنون

برتر ،حكايت از آن دارد كه چنين اشتغاﻻت و

مسئوليتهايي نميگذارند انديشههاي خﻼق به

راحتي شكوفا شوند .در نظامهاي كنوني آموزش
و پرورش ،تفكر همگرا محور و اساس كار است

و تفكر واگرا ،نه تنها مورد عنايت نيست ،بلكه

رضايت شغلي كاركنان ،ارتباط مؤثر با اعضاي

اغلب تضعيف هم ميشود) .چراغچشم.(١٣٨٦ ،

در محيط كار هوش هيجاني نقش بارزتري در

در اين مطالعه سوال اساسي اين اسـت كـه» :آيـا

سازمان و ايجاد جو مناسب براي آموزش سهم

بسزايي دارد )دستان و توكلي منظري.(١٣٩٤ ،

داشتن عملكرد مطلوب نسبت به ساير قابليت ها
از قبيل هوش شناختي يا مهارت هـاي فنـي ايفـا

ميكنـد .بنابراين با پرورش و رشد هوش هيجاني

از اين رو ،با توجه به اهميت و نقش هوش

هيجاني بر بهبود خﻼقيت و عملكرد در سازمان،

بـين هـوش هيجاني با خﻼقيت و بهبود عملكرد
Longhorn
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كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

رابطه وجـود دارد؟«

 -٢مباني نظري و پيشينه پژوهش:
هوش هيجاني:

هوش هيجاني ،مهارتي است كه دارنده آن

)كازاكوف .(٢٠١٦ ،١اهميت خودآگاهي در شيوه

كار اجتماعي در استاندارد )  (NASWبيان شده
٢

است .مهارت خودآگاهي ،توانايي تشخيص افكار،
باورها ،هيجانها ،صفات شخصيتي ،ارزشهاي

شخصي ،عادتها ،جهتگيريها ،توانمندي ها،

ميتواند از طريق خودآگاهي ،روحيات خود را

ضعف ها ،و نيازهاي روان شناختي را شامل مي-

از طريق مديريت رابطه ،به شيوهاي رفتار كند كه

هاي محيطي و بر چگونگي هيجان هايش در

كنترل كند و از طريق خود مديريتي ،آن را بهبود

بخشد .از طريق همدلي ،تاثير آنها را درك كند و
روحيه خود و ديگران را باﻻ ببرد.

خودآگاهي:

آگاهي ،يك مفهوم اصلي در پيشرفت شغلي

است و به عنوان ادراك نسبتاً درست و كامل افراد

از خصوصيات خود و ويژگيهاي محيط شان

تعريف ميشود .همه الگوهاي پيشرفت شغلي
پايه ،به روشن ساختن چگونگي دستيابي و به

كارگيري خودشناسي افراد براي انتخاب شغل و

شكلدهي پيشرفت شغلي شان منجر ميشود.

پيش فرض عمده در نظريههاي اصلي پيشرفت

شغلي آن است كه خودشناسي ،براي پيشرفت در
شغل و افزايش رضايت شاغلين ضروري است.

در بيشتر الگوهاي مديريت شغل ،اين اصل

پذيرفته شده است كه افزايش بينش نسبت به

خود و محيط كاري به موفقيت و كارايي بهتر

ميانجامد )صالح بلوردي و پاشا شريفي.(١٣٨٩ ،

خودآگاهي ،ادراك درست و واقع بينانه از

عﻼيق ،ارزشها ،مهارتها ،محدوديتها و

رجحانهاي زندگي شخص است .خودآگاهي به
عنوان صفت شخصيتي و مهارتي تصور ميشود

كه گفته شده است در تنظيم عملكرد افراد و
كسب برتري مديرانه نقش مهمي بازي ميكند

شوند كه رفتار آدمي را بر ميانگيزند .اين امر به

توانايي تشخيصي شخص براي واكنش به نشانه

برقراري رابطه با ديگران تاثير ميگذارد )روتمن،
گرينلندولش .(٢٠٠٨ ،
٣

خودآگاهي ،عبارت است از توانايي درك

صحيح و دقيق عواطف در همان لحظهاي كه

روي ميدهند و فهميدن اينكه در رابطه با

وضعيتهاي متفاوت چه تمايﻼتي وجود دارد.

خودآگاهي ،يعني؛ بررسي واقع گرايانه باورها،

ارزش ها ،احساسات ،آرمانها و تواناييهاي

بالقوه و بالفعل خود و استفاده از آنها در تصميم-

گيريها به گونهاي كه به نفع خود و روابط مان
با ديگران باشد .اين در واقع مهارتي است كه به

حس بالنده عزت نفس منجر خواهد شد .در واقع
آگاهي از خود ،روندي مستمر و استنتاجي است
كه طي آن متوجه ميشويم چه كسي هستيم.

)رضايي و معقول.(١٣٩٧ ،

صالح ) (١٣٨٨چهار بعد براي خود آگاهي

موقعيتي تعريف كردهاست .خودآگاهي در
موقعيت مديريتي ،عبارت است از مديريت

تعاملهاي خود با ديگران پس از كسب شناخت
خود .خودآگاهي خود ابرازي در موقعيت عمومي

عبارت است از خود آگاهي در موقعيت عمومي

Kazakov
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3
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1

كه خود ابرازي را در بر مي گيرد و شامل تمركز

بر خود در زمان ابراز وجود مي شود .خودآگاهي
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هدفي كه در خود كنترلي دنبال ميشود،

ارائه يك شخصيت سالم است كه به بلوغ فكري

در موقعيت خصوصي ،شامل شناخت نسبت به

رسيده است ،در برابر انواع مشكﻼت از خود

بعد مخالف با خودآگاهي در موقعيت خصوصي

اين امر از طريق تدارك بسترهاي مناسب در

تجارب دروني ،احساسات ،هيجانات و ارتباط

خود با ديگران است و نا آگاهي از خود موقعيت،
است كه شامل احساسات منفي در رابطه با خود،

نا آگاهي نسبت به خود و اضطراب درباره نحوه

عملكرد در موقعيتهاي ناشناخته و جديد است.
)صالح بلوردي و پاشا شريفي.(١٣٨٩ ،
خودكنترلي يا مديريت خود:

خود كنترلي ،توانايي پيروي از درخواست

معقول ،تعديل رفتار مطابق با موقعيت ،به تأخير

انداختن ارضاي يك خواسته در چارچوب

پذيرفته شده اجتماعي ،بدون مداخله و هدايت
مستقيم فردي ديگر تعريف شده است .اساس
خود كنترلي توانايي فرد در كنترل ارادي

فرايندهاي دروني و برون دادهاي رفتاري است«.

)پوﻻدي و همكاران.(١٣٩٧ ،

خود كنترلي ،ايجاد حالتي است درون فرد

كه او را به انجام وظايفش متمايل ميسازد ،بدون

آنكه عامل خارجي ،او را در كنترل خود داشته

باشد» .به عبارت ديگر ،خودكنترلي ،مراقبتي
دروني است كه براساس آن وظايف محول شده
انجام و رفتارهاي ناهنجار و غيرقانوني ترك مي

شود .در اين ديدگاه ،خود كنترلي ،فرآيندي است
كه براساس آن ،افراد بدون اجبار و تهديد و

تطميع ،به وظايف سازماني خود تعهد نشان مي-

دهند و از بيشترين توانشان در جهت پيشبرد
اهداف سازمان استفاده ميكنند« )صالح بلوردي و

پاشا شريفي.(١٣٨٩ ،

مقاومت نشان ميدهد و عﻼوه بر محيط كار در

زندگي شخصي خويش نيز خود كنترل ميشود.

سازمان ،نهادينه خواهد شد« )شريعتمداري و

دارنده .(١٣٩٠ ،اين تعاريف ،مبين آن است كه
خود كنترلي فرايندي است كه طي آن افراد بدون

اجبار و تهديد و تطميع ،به وظايف سازماني خود،

تعهد نشان ميدهند و از حداكثر توان خود در
جهت تحقق اهداف سازمان استفاده مي كنند.

خود مديريتي ،يعني توانايي استفاده از

آگاهي از عواطف براي انعطافپذير ماندن و رفتار

خود را بهطور مثبت رهبري كردن ،واكنشهاي

هيجاني خود نسبت به مردم و وضعيتهاي
مختلف را مديريت كردن است.

يكي از مفاهيم ويژه و پر اهميت در نظريه

راترا منبع كنترل است .منبع كنترل ،به باور افراد

در مورد اين امر است كه تا چه حد بر سرنوشت
خود حاكم هستند و ميتوانند آن را كنترل كنند و

داراي دو بعد دروني و بيروني است .افراد با منبع

كنترل بيروني معتقدند كه موفقيت و شكست هاي

آنها بهوسيله عوامل بيروني مانند سرنوشت ،بخت،

شانس ،افراد قدرتمند و نيروهاي محيطي غيرقابل

پيش بيني اداره مي شوند ،اما افراد با منبع كنترل

دروني ،معتقدند كه اعمال و تواناييهاي آنها
عوامل دروني و شخصي تعيين كننده موفقيت ها

و شكستهاي آنهاست) .دروسكات١و همكاران،
.(٢٠٠٦

Druskat
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از جمله مفاهيم ديگري كه در رابطه با كار

افراد ،به آن توجه شده است ،خود كنترلي )خود

نظارتي( است .خود كنترلي ،نخستين بار در سال

) (١٩٧٤بهوسيله اشنايدر گسترش يافت ،به اين

معني است كه يك شخص در موقعيت خود ،چه

شـكل ميگيـرد ،همدلي بـا ديگران اسـت كـه

نوعـي مهـارت مردمي محسـوب ميشـود.

)اميري و پرتابيان.(١٣٩٥ ،
مديريت رابطه:

توانايي كاربرد آگاهي از عواطف خود و

قدر انعطاف پذير يا چه قدر پايدار است )پوﻻدي

ديگران ،براي مديريت كردن )اداره كردن(

توانايي در حدس زدن دقيق عواطف ديگران

از خﻼقيت تعاريف مختلفي ارائه شده است.

و همكاران.(١٣٩٧ ،

خودانگيزي هوشياري اجتماعي)همدلي(:

و فهميدن اين كه واقعاً آن ها چه احساسي دارند.

تعاملها است) .رسولي و همكاران.(١٣٩٠ ،
خﻼقيت:

رايجترين تعريف عبارت است از ايجاد طرحي

همدلي يا توانايي درك احساسات ديگران براي

جديد ،با ارزش و متناسب.به بيان ديگر خﻼقيت،

ديگران است .بهطوريكه واكنشهاي شما را با

دبونو (٢٠٠٨)٢خﻼقيت را يك مهارت

داشتن هوش هيجاني بسيار مهم است .اما در واقع
اين مفهوم ،بسيار وسيعتر از درك احساسات
توجه به ابراز احساسات ديگران نيز دربرميگيرد.

بهعنوان مثال وقتي متوجه ميشويد كه فردي نا

بهكارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد فكر يا
مفهوم جديد است)رنزولي.(١٩٩٣ ،١

ميداند كه ميتواند ياد گرفته شود ،توسعه يابد و

به كار گرفته شود .تورنس (١٩٦٨)٣معتقد است

اميد يا ناراحت است ،در اين شرايط نحوه رفتار

كه خﻼقيت ،داراي عناصر تشكيل دهندهاي مانند

نشود يا تﻼش كنيد او را از غصههايش خﻼص

مربوط به استعداد ،آموزش و تجربه در يك زمينه

شما با او بسيار مهم است .در اين مواقع ممكن
است با آن فرد محتاطانه صحبت كنيد كه ناراحت

كنيد .همدلي با ديگران به افراد اين امكان را

ميدهد كه قدرت تأثير ارتباطات اجتماعي را به

قلمرو مهارتها ،مهارتهاي تفكر خﻼق و انگيزه

است .اولين عنصر ،قلمرو مهارتهاست كه

خاص است و به عنوان مواد اوليه كار محسوب

ميگردد .به بيان ديگر ،براي اين كه افراد در يك

ويژه در محيط كار بيشتر درك كنند .افرادي كه

حوزه خاص ،خﻼق گردند ،بايد داراي مهارت

تأثير نيروي رفتار و احساسات متقابل با ديگران

مختلفي برخوردار هستند كه باعث ميشود آنان

اين ويژگي شخصيتي را دارند ،قادرند ميزان نفوذ
خود را در روابط با ديگران درك كنند و متوجه

ميشوند و با تفسير شرايط مختلف از اين نيروها،

بهترين نتيجه را بهدست ميآورند )رضايي و
معقول .(١٣٩٧ ،هدايـت احساسـات ،در جهـت
هدفـي خـاص بـراي تمركز توجـه و ايجاد

انگيـزه در خود ،بسـيار مهم اسـت .توانايـي

ديگـري كـه بـر اسـاس خودآگاهـي هيجانـي

ﻻزم در آن زمينه باشند .عنصر دوم ،مهارتهاي

تفكر خﻼق است .همه افراد از ويژگيهاي
بتوانند قلمرو مهارتهاي خود را در راه جديدي

به كار بيندازند .اين ويژگيها يا مهارتها را

ميتوان با آموزش و تجربه گسترش داد .عنصر

سوم ،انگيزه است .انگيزه ميل به كار ،به خاطر

Renzulli, Joseph, S.
2
Debono
3
Torrance.E.P.
1
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ميل به كار است .اصوﻻً انگيزه ،زماني ايجاد

) (٢٠١٢خﻼقيت را توانايي آفرينش انديشههاي

براي ظهور و تقويت خﻼقيت در افراد ،بايد محل

موجود است و به شخص اين توانايي را ميدهد

ميشود كه شخص كار را جالب ،جذاب و
رضايتآميز ببيند و به انجام آن عﻼقهمند گردد.

نو در سطح عالي ميداند كه آميزهاي از نوآوري،
انعطافپذيري و حساسيت در برابر باورهاي

تقاطع اين سه عنصر مشخص گردد .زيرا اين

كه همواره با انديشه منطقي و خردمندانه به

به اعتقاد بايرد و همكاران (٢٠٠٣) ١خﻼقيت،

دانشمندان ،خﻼقيت را به عنوان تخيل ،رويا ،تفكر

محل تقاطع ،تركيب پرقدرتي است كه شخص را

به سوي خﻼقيت سوق ميدهد) .مويدي.(١٣٩١ ،

عبارت است از ايجاد دستاوردها ،روشها و

فعاليتهايي كه جديد و بالقوه و مفيد هستند.

دستاوردها زماني جديد محسوب ميشوند كه

منحصر به فرد باشند و زماني مفيد تلقي ميشوند

كه داراي ارزش بالقوه براي جامعه باشند .به-

طوركلي در فرايند خﻼقيت ،دو شيوه تفكر

دخالت دارد :يك شيوه »تفكر تداعيگرايانه« است
كه بين اطﻼعات مختلف ارتباط برقرار ميكند ،اما
اين ارتباط ضرورتاً علّي نيست .بنابراين راهحلها

در اين شيوه مبهم هستند .شيوه دوم» ،تفكر
تحليلي« است .در اين تفكر ،رابطه علت و

معلولي بين اطﻼعات برقرار ميشود .اين مرحله

منجر به راهحلهايي ميشود كه ميتوانند به

رقابت با دانش موجود بپردازند )فرجاللهي و

يافتههاي ديگري بينديشد تا دستاوردهاي سودمند
براي امور ديگران داشته باشد .بسياري از

واگرا ،ابتكار شهود ،نبوغ ،نوآوري ،كنجكاوي،

اكتشاف و توانايي حل مسئله تعريف ميكنند.

)استرنبرگ.(٢٠١٢ ،
عملكرد كاركنان:

يكي از متغيرهاي اساسي در رفتار سازماني

عملكرد شغلي ،است ،عملكرد شغلي نقش تالش-

ها و رفتارهاي فرد را در تحقق اهداف سازماني

ميسنجد) .ويت.(٢٠٠٢،٤

تعاريف مختلفي را جعبه عملكرد شغلي،

صورت گرفته است .عملكرد شغلي عبارت است
از به نتيجه رساندن وظايفي است كه از طـرف

سـازمان بـر عهـده نيـروي انسـاني گذاشته شده
است )كاسكيو(١٩٨٩ ،٥آنچه را كه افراد در يك

سازمان انجام ميدهند و شيوهاي كه آن افراد بر

همكاران .(١٣٨٩،از نظر گابورا (٢٠١٠)٢خﻼقيت

عملكرد سازمان اثر مي گذارند )رابينز.(٢٠٠٠،٦

معتقد است كه خﻼقيت فقط وابسته به استفاده از

)كريستين .(٢٠٠٤، ٧از تعاريف ياد شده چنين

مستلزم آن است كه فرد روش تفكر خود را با

نيازهاي مسئله و شرايط نيز هماهنگ كند .البته او
اين دو شيوه تفكر نيست بلكه خﻼقيت مستلزم

آن است كه فرد روش تفكر خود را با نيازهاي

مسئله و شرايط نيز هماهنگ كند .استرنبرگ

رفتاري كه در جهت رسيدن به اهداف سازماني

اندازهگيري شده يا ارزش گذاري شده است

برميآيد كه عملكرد شغلي ،يك مفهوم كلي است

كـه نتيجة فعاليتهاي سازماني را نشان ميدهد.

٣

اثربخشـي و كـارايي بـه عنـوان اجـزاي عملكرد
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مورد توجه قرار ميگيرند )دروسكات و

پژوهش براساس جدول كوكران  ٨٥نفر انتخاب

دو مورد مهم از اين ابعاد عبارتند از :عملكرد

٢٨سؤالي )برادبري وجين گريوز( و خﻼقيت

همكاران .(٢٠٠٦ ،١بيشتر محققان بر اين باورند
كه عملكرد شغلي يك سازه چند بعدي است و

شده است .جهت جمعآوري اطﻼعات از دو
پرسشنامه

استاندارد

هوشهيجاني

آزمون

زمينهاي و عملكرد وظيفهاي؛ عملكرد وظيفهاي،

عابدي استفاده گرديد .روش تحقيق توصيفي با

توليد محصول ،مديريت زيردستان ،ارائه خدمات

و واريانس( و آمار استنباطي )ضريب همبستگي

شامل رفتارهايي ميشــود كه در فعاليتهاي
مربـوط به تبديل و نگهداري در سازمان از قبيــل

استفاده از جداول فراواني بوده ،كه با بهرهگيري از

روش آمار توصيفي )ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار

و فروش كاﻻ دخالت دارند .امــا عملكرد زمينه-

پيرسون( ،اطﻼعات به دست آمده با استفاده ازنرم

كار از قبيــل كار به صورت تعاوني با ديگران،

سازگاري با خﻼقيت و نوآوري مديران مدارس

اي به عنوان رفتاري تعريف ميشود كه بر روي

زمينــههاي روانشناسي ،اجتماعي و ســازماني

افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه :اوﻻً بين

پشــتكار جهت رسيدن به اهداف مشكل ،پيروي

رابطه معناداري وجود دارد ،ثانياً هوش هيجاني و

مربوط به شــغل از قبيل كار كردن سخت ،كمك

يافتههاي حاصل از تحليل ضريب همبستگي

از قوانين سازماني و ...تأثير ميگذارد .در واقع

عملكرد زمينهاي به آن دســته از فعاليت هاي
به ديگران و غيره گفته ميشود كه به طور غير

رسمي در اثر بخشي سازماني تأثير دارند ولي به-
طور رســمي به عنوان بخشي از شــغل يا وظيفه

تلقي نميشوند) .ثابت و همكاران.(١٣٩٦ ،

پيشينه پژوهش:
 -١دستان و منظري توكلي) (١٣٩٤پژوهشي

با عنوان »بررسي رابطه هوش هيجاني با خﻼقيت

و نوآوري در بين مديران مدارس شهر فسا« انجام

دادهاند كه هدف آن ،بررسي ارتباط بين هوش

هيجاني با خﻼقيت و نوآوري بود .جامعه آماري

پژوهش شامل همه مديران مدارس سه مقطع
تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان فسا به

تعداد  ١٠٠نفر است كه در سال تحصيلي ٩٢-٩٣

مشغول به خدمت بودهاند .نمونه آماري اين
Druskat et al.
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ساير ابعاد آن )همدلي ،خود مديريتي ،كنترل(
رابطه معكوس با خﻼقيت و نوآوري دارد ،ضمناً

پيرسون نشان داد كه بين ابعاد هوشهيجاني تنها

سازگاري به طور مثبت با خﻼقيت و نوآوري را
پيشبيني ميكند .براي سنجش اعتبار پرسشنامه از
روش بازآزمايي استفاده شده است بدين گونه كه

پساز اجراي اوليه پرسشنامه مجدداً پس از

دوهفته پرسشنامه ،در اختيار  ٢٠نفر از مديران
مدارس قرار گرفت كه ضريب اعتبار به

دستآماده  %٨١است .همساني دروني سؤاﻻت
پرسشنامه نيز  %٩٢گزارش شده است.

 -٢حدادي و اصفهاني آيباغي)(١٣٩٣

پژوهشي با عنوان »بررسي رابطه هوش هيجاني و
مشاركت كاري كاركنان با خﻼقيت در شركت

مشهد نخ« انجام دادهاند كه هدف آن بررسي

ارتباط بين هوش هيجاني و مشاركت كاركنان

بوده است .جامعه آماري پژوهش شامل همه

كاركنان شركت مشهد نخ بالغ بر  ٥٠١نفر بود .با
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استفاده از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي

تعهد سازماني دبيران آموزش و پرورش منطقه

استاندارد خﻼقيت با  ٣٥سوال ،پرسشنامه هوش

سازماني بود .با توجه به ماهيت اصلي آن ،اين

متناسب با حجم ٢٠٠ ،نفر به عنوان نمونه انتخاب

شدند .ابزار جمعآوري دادهها ،سه پرسشنامه
هيجاني با  ١٢سوال و پرسشنامه مشاركت با ٩

سوال بود .پايايي پرسشنامهها از طريق محاسبه
ضريب آلفاي كرونباخ تعيين شده بود .تجزيه
تحليل دادهها از طريق تحليل معادﻻت ساختاري

بيضاء« انجام دادهاند كه هدف آن ،بررسي رابطه
بين هوش هيجاني وخﻼقيت سازماني با تعهد
پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود .نمونه

پژوهش شامل  ١٦٠نفر از دبيران بخش بيضاء كه
با استفاده از شيوه نمونهگيري طبقهاي نسبتي
انتخاب شدند .ابزارهاي مورد استفاده در اين

با استفاده از نرم افزار ليزرل صورت گرفت .يافته-

پژوهش ،مقياس خﻼقيت سازماني تورنس ،هوش

يافتهها همچنين نشان داد كه بين مشاركت با

آلفاي كرونباخ براي هوش هيجاني ،٠/٨٠خﻼقيت

هاي اين پژوهش نشان داد كه :بين هوش هيجاني

و خﻼقيت رابطه مثبت معناداري وجود دارد .اين

مولفه بسط با جزئيات خﻼقيت رابطه مثبت وجود

دارد.

 -٣نوروزي) (١٣٩٢پژوهشي با عنوان

هيجاني شات و همكاران و پرسشنامه تعهد

سازماني آلن و ماير بود .پايايي آنها از طريق

سازماني ٠/٧٨و تعهد سازماني  ،٠/٧٩محاسبه

گرديد .تحليل دادهها از طريق ضريب همبستگي
پيرسون و رگرسيون چند متغيره به روش اينتر و

»بررسي رابطه هوش هيجاني با عملكرد شغلي

تي تست گرو هاي مستقل صورت گرفت .نتايج

مدرك ديپلم و باﻻتر در شركت تاليا بود .در اين

مقياس هاي آن ،رابطه معناداري وجود دارد.

كاركنان« انجام دادهاند كه هدف آن بررسي رابطه

هوش هيجاني با عملكرد شغلي كاركنان كه داراي

پژوهش از پرسشنامه هوش هيجاني شيرينگ ،و

نيز پرسشنامه عملكرد شغلي دونالد پاترسون
) (١٩٩٢در شركت تاليا مورد استفاده قرار گرفت.
جامعه پژوهش متشكل از كارمندان آن شركت به

اين پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني و
خﻼقيت سازماني ،با تعهد سازماني كل وخرده

همچنين نتايج اين تحقيق بيانگر توانايي پيشبيني

تعهد سازماني بهوسيله هوش هيجاني و خﻼقيت

سازماني بود و اين كه تعهد سازماني زنان در حد
باﻻتري نسبت به مردان قرار داشت.

تعداد  ٣٦٠نفر بودند كه تعداد  ١٥٢نفر را بهعنوان

 -٥آمرو و همكاران (٢٠١٨) ١در تحقيقي با

قابل قبولي براي عملكرد شغلي باشد .قويترين

براي ارائه شواهد تجربي درباره تعامل ميان

نمونه انتخاب شدند .با توجه به نتايج به دست
آمده ،هوش هيجاني مي تواند پيشبيني كننده

پيشبيني كننده براي عملكرد شغلي كاركنان،
مولفه مهارتهاي اجتماعي است.

 -٤مويدي و همكاران) (١٣٩١تحقيقي با

عنوان »رابطه هوش هيجاني و خﻼقيت سازماني با

عنوان "مديريت دانش ،محيط زيست و محيط
كاري ،خﻼقيت و عملكرد :نقش رهبري معتبر"
رهبري معتبر ،هماهنگي كار در محل كار،

خﻼقيت كاركنان و عملكرد آنان انجام دادند.

بديهي است كه اين موضوع از اهميت بسياري
Amro Alzghoul
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٨٠

برخوردار است ،زيرا جهان به سمت يك اقتصاد

بررسي ارتباط بين رهبري ،نگرش و رفتارهاي

مبتني بر دانش در حركت است .در اين تحقيق از

كاركنان بود .دادههاي از طريق پرسشنامه مربوط

طور مثبت بر محيط زيست ،محيط كاري،

استفاده از مدلسازي معادﻻت ساختاري مورد

مدل معادﻻت ساختاري استفاده شده است .نتايج

تجربي اين تحقيق نشان داد كه رهبري معتبر ،به
خﻼقيت و عملكرد شغلي تاثير ميگذارد .فضاي

كاري در محيط كار بر خﻼقيت و عملكرد شغلي
تاثير مثبت دارد .فضاي كار در محيط كار ،ارتباط

بين رهبري معتبر و خﻼقيت و عملكرد شغلي را

به  ٥٤٣كارمند متعلق به سازمان هاي دولتي و
خصوصي مختلف در كيپ ورد بود .مدل با

آزمايش قرار گرفت .نتايج اين مطالعه به مديران
براي درك اين كه چگونه تعهد عاطفي ،ابتكار،

خﻼقيت وعملكرد كاركنان را افزايش دهند كمك

مي كند .تأثير نقش رهبري بر كاركنان مورد تأييد

تعديل مي كند .همچنين رفتار به اشتراك گذاري

قرار گرفت .اين مطالعه نشان داد كه سازمانها

 -٦وان و همكاران (٢٠١٦) ١در تحقيق خود

دهند زيرا اين امر ميتواند منجر به تأثير مثبت

دانش ،ارتباط بين رهبري معتبر و محيط زيست
در محيط كار را كاهش مي دهد.

به بررسي رابطه بين همكاري در محل كار ،هويت
مربوط به كار ،خﻼقيت كاركنان و عملكرد شغلي

بايد بر انتخاب رهبران معتبر تمركز كنند و
فعاليتها و مراكز آموزشي مناسب را هدف قرار

بر نگرش و رفتار كاركنان شود.

 -٧زو و جورج ) ( ٢٠٠٣در تحقيقي كه با
٣

پرداختند .هدف مطالعه آنان ،سنجش ارتباط

عنوان »بررسي نقش هوش هيجاني در خﻼقيت

سازمان بر عملكرد شغلي كاركنان تأثير مي-

خﻼقيت كاركنان خود را نيز افزايش دهند .شيوه-

همچنين اين متغير ،در ارتباط بين همكاري

توليد ايده هاي نو ،تغيير و اصﻼح ايدهها و كاربرد

همكاري در محل كار و عملكرد شغلي و نشان

دادن مكانيزمي بود كه از طريق آن ،همكاري در

گذارد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه :خﻼقيت

كاركنان ،بر عملكرد شغلي آنان تأثير دارد.
كاركنان و عملكرد شغلي تأثير ميانجي دارد .اين

مطالعه بينش جديدي را براي مديران اجرايي،

تيمهاي مديريتي و كاركنان ارائه ميدهد و نشان

ميدهد كه آنها ميتوانند عملكرد شغلي كاركنان
خود را ارتقا دهند .

 -٦آنا سوزته و همكاران ) (٢٠١٦به بررسي
٢

تأثير رهبري بر تعهد عاطفي ،ابتكار ،خﻼقيت

وعملكرد كاركنان پرداختند .هدف از اين مطالعه،
Won-Moo Hur
Ana Suzete
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كارمندان« انجام دادند و دريافتند مديراني كه از

هوش هيجاني باﻻيي برخوردار باشند ،ميتوانند

هايي كه آنها ميتوانند اين كار را انجام دهند

عبارتند از :تشخيص و جمع آوري اطﻼعات،
ايدهها .به نظر ميرسد كه استادان دانشگاه ،با

آموزش هوشهيجاني از جمله شيوه خود آرام

سازي و خود كنترلي به دانشجويان ميتوانند آنان

را در مواجهه با موقعيتهاي دشوار و به كارگيري
روشهاي حل مسئله اجتماعي و يا تصميمگيري
اجتماعي آماده سازند تا با انگيزه ،شوق ،احساس

لذت و تفكر خﻼقانه به سوي پيشرفت و تعالي

گام بردارند.

Zhou, J. & George, J. M.
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 .٣فرضيه هاي پژوهش:
 .١خود آگاهي ،بر خﻼقيت كاركنان اداره

كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير
معنادار دارد.

 .٢خود مديريتي ،بر خﻼقيت كاركنان اداره
كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير
معنادار دارد.

 .٣آگاهي اجتماعي ،بر خﻼقيت كاركنان

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

تاثير معنادار دارد.

٨١

تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است .در اين

پژوهش پژوهشگر ميكوشد تا با پرسش از يك
نمونه منتخب از جامعه آماري ،اطﻼعات آماري
مورد نياز را جمع آوري كند .جامعه آماري اين

تحقيق ،شامل همه كاركنان اداره كل آموزش و
پرورش شهر تهران در سال  ٩٨-٩٧ميشود كه

طبق گزارش  ٣٥٠نفر اعﻼم شده است.

روش نمونه گيري كه در اين تحقيق مورد

استفاده قرار خواهد گرفت نمونه گيري از نوع

تصادفي ساده است .نمونه آماري با استفاده از

 .٤مديريت روابط ،بر خﻼقيت كاركنان اداره

جدول حجم نمونه كرجسي و مورگان  ١٨٦نفر

 .٥خود آگاهي ،بر بهبود عملكرد كاركنان

هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه استاندارد دانيل

كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير
معنادار دارد.

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

تاثير معنادار دارد.

بر آورده ميشود .در نهايت تعداد  ٢١٠پرسشنامه

قابل تحليل در اختيار محقق قرار گرفت .داده

گلمن) (١٩٩٥براي هوش هيجاني و پرسشنامه
استاندارد درابجي ) (١٩٩٨براي خﻼقيت كاركنان

 .٦خود مديريتي ،بر بهبود عملكرد كاركنان

و پرسشنامه استاندارد پاترسون ) (١٩٩٢براي

 .٧آگاهي اجتماعي ،بر بهبود عملكرد كاركنان

مناسب و نتيجه گيري ،اطﻼعات جمع آوري شده

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

تاثير معنادار دارد.

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير
معنادار دارد.

عملكرد كاركنان سنجيده ميشوند.

پس از جمع آوري داده ها ،جهت اتخاذ تصميم

بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند .براي آزمون

فرضيههاي اين پژوهش ،از مدل معادﻻت

 .٨مديريت روابط ،بر بهبود عملكرد كاركنان

ساختاري توسط نرم افزار  smart-plsاستفاده شده

.٤روش پژوهش:
اين پژوهش در پي بررسي رابطه هوش-

آزمون كنيم كه ضرايب مسير بهدست آمده در

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

تاثير معنادار دارد.

هيجاني با خﻼقيت و بهبود عملكرد كاركنان اداره

كل آموزش و پرورش شهر تهران است .از نظر

هدف ،در زمره پژوهشهاي كاربردي قرار دارد.

بر اساس طبقهبندي تحقيق بر مبناي روش ،يك

است.

.٥يافته هاي پژوهش:
در اين قسمت ميخواهيم اين فرض را

نمودار ١از نظر آماري معنادار است يا خير؟
آزمون اين قست بهصورت زير نشان داده ميشود:

٨٢

براي تصميم گيري در اين قسمت ،از ضرايب

قرار دارد و بنابراين فرضيه صفر مبني بر

معناداري گزارش شده در نمودار ٢استفاده مي-

اثرگذاري متغير مستقل رد ميشود و فرضيه مقابل

جا عدد  ١/٩٦است .بنابراين هرگاه قدر مطلق

شاخصهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته

كنيم .بدينصورت كه آماره به دست آمده را با
عدد بحراني مقايسه ميكنيم .عدد بحراني در اين

آماره آزمون بزرگتر از  ١/٩٦قرار باشد ،آن گاه

نتيجه ميگيريم كه آماره آزمون در ناحيه بحراني

در سطح معناداري  ٥درصد پذيرفته ميشود.
همچنين جهت بررسي برازش مدل نيز از

است كه در جدول ١به تعدادي از آنها اشاره

شده است.

نمودار -١ضرايب مسير مدل تحقيق

٨٣

نمودار -٢معناداري ضرايب مسير مدل تحقيق

٠/٦٥٨

٠/٨٨٤

٠/٦٢٥

آگاهي اجتماعي

٠/٥٥٦

عملكرد

٠/٥٨٠

مديريت روابط
خﻼقيت

٠/٥١٨
٠/٥٧١

٠/٨٣١
٠/٧٨٧
٠/٧٦١
٠/٩١٣
٠/٩٣١

جدول -٢نتايج آزمون فرضيات

خود مديريتي ،بر خﻼقيت كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.
خود آگاهي ،بر خﻼقيت كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.

مديريت روابط ،بر خﻼقيت كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.

آگاهي اجتماعي ،بر خﻼقيت كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.

خود مديريتي ،بر بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.

آگاهي اجتماعي ،بر بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.
مديريت روابط ،بر بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.

خود آگاهي ،بر بهبود عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران تاثير معنادار دارد.

٠/٧٩١
٠/٨٢١
٠/٧٩٣
٠/٧٣٠
٠/٨٩٧
٠/٩١٩

نتيجه

٣/٧٨٥

تاييد

ضريب تاثير

خود مديريتي

AVE>0.5

Composite Reliability>0.7

Cronbachs Alpha>0.7

معني داري

خودآگاهي

جدول  -١معناداري ضرايب مسير مدل تحقيق

٠/٥٩٢
٠/٢٦٨
٠/١١٣
٠/٠٤٥
٠/٥٠٥
٠/٣١٨
٠/٢٠٧
٠/٠٤٥

١١/٦٣٥
١/٩٠٣
٠/٩٤٣
٣/٥١٥
٣/٩٧٩
٥/٣٣٤
١/٧٩٩

تاييد
رد
رد

تاييد
تاييد
تاييد
رد

٨٤

 .٦بحث و نتيجهگيري:
با توجه به سطح معناداري فرضيههاي اول،

دوم ،ششم ،هفتم و هشتم تحقيق در نمودار٢

باﻻتر از  ،١/٩٦نتيجه ميگيريم كه اين فرضيه ها
مورد تاييد

هستند .حدادي و اصفهاني

آيباغي) (١٣٩٣نيز نشان دادند كه بين هوش

هيجاني و خﻼقيت و همچنين عملكرد كاركنان
رابطه مثبت معناداري وجود دارد .نتايج پژوهش

نوروزي و همكاران) ،(١٣٩٢مويدي و همكاران

) ،(١٣٩١آمرو و همكاران

) ، (٢٠١٨وان و

همكاران ) ،(٢٠١٦آنا سوزته و همكاران )(٢٠١٦

و زو و جورج ) ( ٢٠٠٣با نتايج به دست آمده از

اين فرضيهها همراستا است .دستان و منظري

صحبت كنند و چگونه آنها را حل كنند ،چگونه
از احساسات خود صحبت كنند و متقابﻼً پيام

هاي غير زباني افراد ديگر را درك كنند.

 .٢طرحهاي ترفيع و پاداش بر اساس هوش

هيجاني و خﻼقيت و عملكرد ايجاد شود.

 .٣ساختاري منعطف براي پذيرش نوآوريها

ايجاد شود.

 .٤شبكه گسترده ارتباطات انساني براي بهره-

گيري از تخصصهاي درون سازماني و برون
سازماني براي حل مسائل پيچيده ايجاد شود.

 .٥همكاري هاي بين بخشي در جهت بهبود

نوآوري ها در سازمان ايجاد شود.

 .٦مهارت هاي بهره وري شخصي به منظور

توكلي ) (١٣٩٤به اين نتيجه رسيدند كه هوش

مديريت زمان و تعهدات ،توسعه داده شود.

و در تضاد با اين پژوهش است.

هاي نوآورانه تشويق نمايند.

هيجاني و ساير ابعاد آن )همدلي ،خود مديريتي،

كنترل( رابطه معكوس با خﻼقيت و نوآوري دارد
با توجه به اين كه سطح معناداري به دست

آمده براي فرضيه هاي سوم ،چهارم و پنجم

 .٧رهبران سازمان به صورت حمايتي رفتار

كنند و افراد را نسبت به توسعه و افزايش ايده
 .٨سازمان نسبت به تفويض تصميم گيري به

كارمندان اقدام كند تا كارمندان نسبت به غني

تحقيق در نمودار ٢كوچكتر از  ١/٩٦است ،نتيجه

بودن شغل خود درك بهتري داشته باشند .از اين

نظري همراستا نيست.

موقعيت هاي شغلي كارمندان مي توان از سيستم

ميگيريم كه اين فرضيه ها مورد پذيرش قرار

نميگيرد .نتايج بهدست آمده ،با پيشينه و مباني

طريق است كه كارمندان نسبت به زواياي
مختلف كاري خود اشراف مي يابند .با توجه به

با توجه به نتايج حاصله از آزمون فرضيه،

جابجايي شغلي استفاده نمود .تا افراد با فعاليت

است ،در جهت افزايش هوش هيجاني ،آموزش-

حس ارزشمندي در كار را پيدا ميكنند و از

مديران مياني برگزار گردد .تا ياد بگيرند كه چه

تخصصي به آن ها وجود دارد.

پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد:

 .١با توجه به آن كه هوش هيجاني اكتسابي

هاي كارگاهي دورهاي بهوسيله متخصصان علوم

اجتماعي و علوم روانشناسي براي كاركنان و
زماني در رابطه با مشكﻼت شخصي خود

هاي متناسب با فعاليت اصلي خود نيز آشنايي

پيدا كنند .به اين ترتيب از يك طرف ،كارمندان

طرف ديگر در مواقعي كه كارمندان آن بخش ها

با مشكلي مواجه مي شوند ،توانايي كمك

 .٩دوره هاي خودآگاهي با استفاده از استادان

برجسته در جهت افزايش خودآگاهي كاركنان
و تقويت اعتماد به نفس كاركنان برگزار شود.

 .١٠كاركنان به نوشتن برنامه ها و اولويت ها

تشويق شوند .برنامه هاي نوشته شده به فرد
كمك مي كند تا بتواند به ارزيابي نتايج آينده

بپردازد .همچنين به ذهن كمك مي كند تا فضا
براي ايده هاي جديد باز شود.
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منابع و ماخذ:
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.٣

.٤
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اميري ،مهدي و پرتابيان ،اكبر ).(١٣٩٥
بررسي رابطه مؤلفه هاي هوش هيجاني با
)مطالعه
دانشجويان
خﻼقيت
موردي:دانشگاههاي پيام نور جنوب فارس(.
فصلنامة علمي ،پژوهشي ابتكار و خﻼقيت
در علوم انساني .دورةپنجم ،شمارة چهارم،
بهار ، ٩٥صص .٢١٦-١٩١
برادبري ،تراويس؛ گريوز ،جيمز).(١٣٩٢
هوش هيجاني)مهارتها و آزمونها( .ترجمه
مهدي گنجي،تهران ،تهران :ساواﻻن
پرهيزكار ,محمد مهدي ,جوكار ,علي اكبر,
دريني ,ولي محمد .(١٣٩٣) .شناسايي عوامل
موثر بر نوآوري سازماني با تكيه بر پارادايم
نوآوري باز مطالعه موردي :صنعت نشر
كشور .مطالعات مديريت صنعتي-١٢٥ ،
. ١١(٣١) ،١٠١
پوﻻدي ريشهري ,اكبر؛ جهانيار بامدادصوفي؛
مهدي حقيقي كفاش و حامد دهقانان،
) ،(١٣٩٧هوش هيجاني و موفقيت رهبري و
مديريت ،دومين همايش بين المللي
علوم
و
مديريت،حسابداري،اقتصاد
اجتماعي ،همدان ،دبيرخانه دايمي كنفرانس
ثابت عباس ،يدالهي خالص حسين ،رازقي
سعيد ،شاكري زاده شيرازي محمد
حسين .(١٣٩٦).بررسي عوامل سازماني و
روانشناختي مؤثر بر توسعه و بهسازي
عملكرد شغلي اعضاي هيأت علمي.
راهبردهاي مديريت در نظام سﻼمت;١٣٩٦ .
١٦٣-١٧٢: (٣) ٢
چراغ چشم عباس ،(١٣٨٦) ،بررسي تاثير
شيوه هاي تدريس مبتني بر تكنيك هاي
خﻼقيت در آموزش و يادگيري دانش
آموزان ،تربيت اسﻼمي  :پاييز و زمستان
 , ١٣٨٦دوره  , ٣شماره  ; ٥از صفحه  ٧تا
صفحه ٣٦
حدادي ،سيدمحمود و سعيد آيباغي
اصفهاني ".(١٣٩٣) ،بررسي رابطه هوش
هيجاني و مشاركت كاري كاركنان با
خﻼقيت در شركت مشهد نخ" ،دومين

.٨
.٩

.١٠

.١١

.١٢

.١٣

همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم
مديريت و حسابداري ،تهران ،دانشگاه جامع
علمي كاربردي.
دستان ،ليﻼ و منظري توكلي ،حمداﷲ.
)" .(١٣٩٤بررسي رابطه هوش هيجاني
باخﻼقيت و نوآوري در بين مديران مدارس
شهرستان فسا سال تحصيلي " .١٣٩٢- ٩٣
رسولي ,رضا؛ محمدرضا جابرانصاري و
فروزان نجاتي پور ،(١٣٨٩) ،بررسي رابطه
هوش هيجاني ونوآوري كاركنان شركت
ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه
لرستان ،سومين كنفرانس ملي خﻼقيت
شناسيTRIZ ،و مهندسي و مديريبت
نوآوري ايران ،تهران ،پژوهشكده علوم
خﻼقيت شناسي ،نوآوري و، TRIZ
رضايي ,مجتبي و علي معقول،(١٣٩٧) ،
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد
شغلي كاركنان شعب بانك شهر
مشهد ،دومين كنفرانس بين المللي تحوﻻت
نوين در مديريت  ،اقتصاد و حسابداري،
تهران ،موسسه آموزش عالي عﻼمه خويي
)ره( -شركت بين المللي كوش
شريعتمداري ،مهدي و دارنده ،اشرف
) .(١٣٩٠بررسي رابطه بين هوش عاطفي
مديران با عملكرد معلمان مدارس شهرستان
دامغان در سال تحصيلي  .٨٨- ٨٩فصلنامه
رهبري و مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد
اسﻼمي واحدگرمسار ،سال پنجم ،شماره ٤
،زمستان ١٠٢- ٨٣ ،١٣٩٠صص
صالح بلوردي ،آناهيتا ،شريفي ،حسن پاشا.
) .(١٣٨٩بررسي رابطه خودآگاهي در
موقعيت شغلي با رضايت شغلي مديران
فروش سازمان مديريت صنعتي ايران.
فصلنامه روان شناختي تحليلي شناختي،
.٢٣-١٦ ,(٢)١
عالي ده چناري ،ذلفا ،(١٣٩٧) ،بررسي رابطه
ي هوش هيجاني و انگيزش تحصيلي با
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس
رياضيات ،ششمين همايش علمي پژوهشي
علوم تربيتي وروانشناسي ،آسيب هاي
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