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 چکیده 

مدیران ی در بین و عملکرد شغل یسازمان يریادگی ،یجانیهوش هپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین 

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماري را مدیران مدارس . به مرحلۀ اجرا درآمد مدارس

 581اي نسبی،  گیري طبقه دادند که با استفاده از روش نمونه تشکیل می رازیوپرورش ش آموزش کی هیناحادارۀ 

نامۀ هوش هیجانی،  ها، از سه پرسش جهت گردآوري داده. عنوان گروه نمونه انتخاب شدند ها به نفر از بین آن

ش شده نامۀ عملکرد شغلی استفاده کردیم که روایی و پایایی آن در حد مطلوب گزار یادگیري سازمانی و پرسش

نامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل  هاي حاصل از پرسش ها، داده در راستاي بررسی فرضیه. است

هاي هوش هیجانی، یادگیري  هاي پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه یافته. معادالت ساختاري تحلیل شد

ارزیابی قدرت هوش هیجانی در  .اردسازمانی و عملکرد شغلی مدیران آموزشی، رابطۀ معناداري وجود د

کنندۀ مثبت و  بینی بینی یادگیري سازمانی مدیران آموزشی نشان داد که هوش هیجانی مدیران پیش پیش

اما نوع رابطۀ . هاست کنندۀ مثبت و معنادار عملکرد شغلی آن بینی معنادار یادگیري سازمانی و همچنین پیش

نوع غیرمستقیم است؛ بدان معنی که هوش هیجانی مدیران  بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از

 .کند بینی می واسطۀ یادگیري سازمانی، عملکرد شغلی مدیران آموزشی آنان را پیش به
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 مقدمه 

 یتوجه بیسازمانی است که  مدیران هاي بسیار مهم دغدغهها از  مروزه روابط انسانی در سازمانا

هاي عاطفی و  قابلیتلذا توجه به . کندا مشکالت مختلفی مواجه به آن ممکن است سازمان را ب

تأثیر انکارناپذیري در بهبود روابط و پرورش افراد درون سازمان دارد که تاکنون در  ،اجتماعی

توجه به هوش . به آن توجه نشده استنحو شایسته  به ،مدیریت آموزشی ۀهاي حوز پژوهش

باشد؛ چراکه موضوع جدیدي شاید هاي سازمانی  سازي و تبیین آن در محیط و مفهوم 5هیجانی

 .مطالعات سازمانی قرار گرفتۀ در کانون توجه اندیشمندان حوز 5331 ۀدهاین موضوع از اواخر 

. است 2(5338)هاي دانیل گلمن  مدیون تالش ،ورود این مفهوم به دنیاي سازمان و مدیریت

وي معتقد است . کند کار تمرکز می هاي بر نیاز به هوش هیجانی در محیط( 5338)دانیل گلمن 

هستند، بلکه هر فردي که در ها نیازمند هوش هیجانی  شرکتتنها مدیران و رؤساي  که نه

 ،توانایی ذهنینوعی هوش هیجانی به معناي . نیازمند هوش هیجانی است ،کند سازمان کار می

هایی چون برقراري  تواند سبب بروز توانایی اجتماعی فرد است که می و هاي عاطفی بیانگر قابلیت

هوش هیجانی از  ،ها با این ویژگی. شودد و سایرین خو هاي و ضعف ها ارتباط، شناخت قوت

هاي  تواند بر سایر توانایی شود می تاآنجاکه ادعا می ؛اي براي یک مدیر برخوردار است اهمیت ویژه

که هوش هیجانی زیربناي اند  کردهتأیید هاي اخیر  پژوهش ،در این راستا. ثر واقع شودؤنیز ماو 

است و نه هوش   و موفقیت زندگی شغلی رضایتکیفیت  بسیاري از تصمیمات مهم سازمانی،

(  2112 ) 1و بریک(  2111 ) 5هاي بارآن پژوهش. ( 2112 9،ترینداد)منطقی یا قدرت مغزي 

از . کارکنان تأثیر مثبت و معناداري داشته است 7داد که هوش هیجانی بر عملکرد شغلی نشان

سازمان و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده یند یادگیري در اتوسعه و بهبود فر ،سوي دیگر

یادگیري  (5335) 6سینکوال. تواند تا حد زیادي بر بهبود عملکرد سازمانی اثرگذار باشد می

؛ شود محافظت میاز دانش فردي و سازمانی آن  ۀداند که به وسیل را ابزاري می 8سازمانی

رو  ازاین؛ گیرندبتوانند آن را یاد  بر ایجادکنندگان دانش نیز می که افراد دیگر عالوه طوري به

شرایط و تغییرات  ،تک افراد آن که تک است یادگیري سازمانی ایجاد شرایطی در سازمان

هوش  ۀوجود رابط. کنند دائمی استقبال می يینداعنوان فر پذیرند و از آن به وجودآمده را می به
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سازمانی، پژوهشگر را بر آن داشت که به هیجانی، یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی در ادبیات 

گري  بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد شغلی آنان با درنظرگرفتن اثر میانجی ۀبررسی رابط

ها نشان  پژوهش. هاي کمتري به آن توجه شده است که در پژوهشبپردازد یادگیري سازمانی 

. ، هوش هیجانی استدیراناند که یکی از عناصر مهم تأثیرگذار در عملکرد آموزشی م داده

 فرسودگی شغلی ۀدهند کاهش هوش هیجانی: ید این موضوع استؤمطالعات سازمانی نیز م

، (5931 ،نوري ثمرین) يخودکارآمد وهوش هیجانی  ،(5931 ،نژاد، سدري توان، چهرزاد، کاظم)

 ،پیرمند، ذاکریان، دهقانی، قاضی طباطبایی و دودانگه) هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان

5931) . 

هاي  در کار خود موفقیت ،افرادي که در سازمان داراي هوش هیجانی بیشتري هستند

 ۀویژه انگیز کاري به ۀفردي، ایجاد انگیز زیرا در برقراري ارتباطات بین؛ آورند دست میبیشتري به

صمدي )هاي بیشتري دارند  توجه دیگران توانایی هاي درس و جلب تدریس و یادگیري در کالس

توجه و  به عبارتی، هوش هیجانی در برقراري ارتباطات گروهی و فردي، جلب(. 5932و کیوان 

 به هوش هیجانیهاي سازمانی،  در محیط .کار در خود و دیگران اهمیت دارد ۀایجاد انگیز

نظران بر  همچنین صاحب. شود و دیگران تعبیر می هاي خود شناخت و کنترل عواطف و هیجان

گام  به این باورند که هوش هیجانی نوعی پردازش اطالعات عاطفی است که شامل ارزیابی گام

هوش هیجانی از پنج  ،ه گلمنبراساس دیدگا. موقع است عواطف خود و دیگران و بیان عواطف به

کنند افراد چقدر  که تعیین می انگیزش و کنترلیخود، آگاهیخود: تشکیل شده است لفهؤم

 هايمهارتو  همدلیهاي  لفهؤتوانند خود را مدیریت کنند  و م شناسند و می خودشان را می

مدیریت . توانند روابط با دیگران را مدیریت کنند میچقدر کنند افراد  که تعیین می اجتماعی

ویژه  هو همواره بشود تواند به مدیریت بهتر زندگی سازمانی منجر  هوش هیجانی در سازمان می

هوش  ،در این راستا.  موردتوجه و مطالعه بوده استاز سوي پژوهشگران  ،هاي اخیر سالدر 

و  ها هاي پیشرفته در شناخت دقیق خود و قوت ها و مهارت تالقی توانایی ۀهیجانی را نقط

شخصی، ایجاد تداوم روابط سالم و اثر بخش، کارکردن مفید و ثمربخش با دیگران  و  هاي ضعف

عابدي و همکاران، )دانند  ها و فشارهاي زندگی روزمره می و سالم با خواسته برخورد اثر بخش

داند که  همچنین پیتر سالووي هوش هیجانی را نوعی پردازش اطالعات عاطفی می(. 5931

شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران، بیان صحیح احساس و تنظیم 

مایر و همکاران او بیان کردند . سطح زندگی بهبود یابداي که  ی احساسات است؛ به شیوهطباضان

که هوش هیجانی نوعی توانایی است که به شناخت مفهوم و استدالل و حل مسائل بر مبناي 
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 . پردازد می( عواطف و حل مسئله)ها  آن

، هوش هیجانی را 5331، در سال هیجانی هوشگلمن در کتاب معروف خود  با عنوان 

ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران براي : کند بیان می گونه این

او ابعاد هوش  .ثر احساسات خود و استفاده از آن در روابط با مدیرانؤبرانگیختن خود و کنترل م

 :داند میهیجانی را به شرح زیر 

 خصوصیاتی همچون آگاهی هیجانی و اعتماد به خود: خودآگاهی

 دکنترلی، نوآوري و قابلیت اطمینانشامل خو: خودتنظیمی

 پیشرفت ۀبینی، ابتکار و انگیز شامل خوش: خودانگیزي

 هایی نظیر درک و فهم دیگران ویژگی: همدلی

 یعنی تأثیرگذاربودن، توانایی همکاري با گروه و مدیریت تعارض: هاي اجتماعی مهارت

و در درون فرد بوده یعنی براي سایرین نامرئی ؛ فردي است اول درون ۀلفؤاز نظر گلمن، سه م

مربوط  ،افتد یعنی به آنچه بین ما و مردم اتفاق می؛ فردي است دیگر بین ۀلفؤهد و دو مد رخ می

از ادبیات مفهوم هوش (. 2111 5،فریدمن و بلس) شدنی است شود و در رفتارها مشاهده می

گلمن  ۀرسد که نظری چنین به نظر می اینهاي مدیریت  هیجانی و کاربرد این متغیر در پژوهش

قرار گرفته وي ابعاد هوش هیجانی مورد عنایت و توجه  ۀها بوده و کلی هتر از سایر نظری جامع

رسد از یک سو کیفیت هوش هیجانی بر یادگیري سازمانی اثرگذار  همچنین به نظر می. است

و عملکرد سازمانی داده را افزایش  سازمانیهاي  تواناییسازمانی  یادگیري ،و از سوي دیگر باشد

که به است ی پویای یندافر سازمانی یادگیري کهکرد توان اذعان  می همچنین .بخشد را بهبود

بهتر سازمان و  ۀمنظور درک و ادار هاي نیروي کار را به کنند توانایی آن مدیران تالش می ۀوسیل

 .صورت مداوم افزایش دهد کرد سازمانی را بهمحیط افزایش دهند تا تصمیمی اتخاذ کنند که عمل

هاي  اي از اقدام یادگیري سازمانی را مجموعه( 2112)و همکارانش  9تمپلتون(. 2111 2،جونز)

دانند که به صورت  ها و اطالعات سازمانی می سازمانی مانند کسب دانش، توزیع و تفسیر داده

 و همکاران همچنین هانوانیسیچ. مثبت دارد سازمانی اثرل آگاهانه یا ناآگاهانه بر فرایند تحو

ثرتر در مقابل ؤتر و م سازد سریع ها را قادر می د که یادگیري، سازمانندار اظهار می  (2117)

نیز فرایند تبیین کیفیت اثربخش و ی عملکرد شغل. العمل نشان دهند محیط پویا و پیچیده عکس

 (. 5981نژاد پاریزي،  ایران)کارایی اقدامات گذشته است 

 در و دارد بستگی کارکنان عملکرد چگونگی به ها سسهؤم و ها سازمان فعالیت تداوم و بقا
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 همان عملکرد .شود می کارکنان عملکرد باالبردن براي زیادي گذاري مختلف، سرمایه هاي سازمان

 فیوظا اجراي در کار موفقیت حدود و تالش میزان و است مقرر قانونی وظایف طبق افراد بازده

 موردانتظار کلی هايارزش عنوانبه نیهمچن. کند می بیان را موردانتظار رفتاري تکالیف و شغلی

 از معین ۀدور یک طول در فرد یک که است شده تعریف رفتاري مجزاي هايتکه از سازمان،

 انگیزش و توانایی متقابل تأثیر از پیامدي عملکرد(. 2119 5،موتوویدلو) دهدمی انجام زمان

 را ها آن دنتوان می سازمانی موانع اما ؛شوند منتهی عملکرد به توانندمی انگیزش و توانایی. است

 مانند سازمانی هاي بازدارنده. دارد نیاز انگیزه و توانایی به خوب شغلی عملکرد. کنند مهار

لفه را ؤعملکرد شغلی دو م. دنکن مداخله خوب شغلی عملکرد در دنتوان می ضعیف آموزش

ها و الزامات شغلی را منعکس  اي است که نیازمندي ل عملکرد وظیفهاوّ ۀلفؤم :گیرد دربرمی

کار  نشده و نامشخص نظیر هاي تعریف اي است که فعالیت دوم عملکرد زمینه ۀلفؤکند و م می

هایی اظهار  پژوهش(. 5981 ،متین، جندقی و توره زارعی) گیرد تیمی و حمایتی را دربرمی

 .بینی کند وري آنان را پیش تواند میزان عملکرد و بهره هوش هیجانی کارکنان می که اند کرده

از سطوح باالتري از هوش هیجانی برخوردارند و  ،که عملکرد سازمانی باالیی دارندکسانی 

 (. 5331گلمن، )شان برقرار است  هاي عاطفی ها و مهارت پیوندي قوي بین قابلیت

به بررسی رابطه  سازمان و مدیریت، پژوهشگران مختلفی ۀعرص هاي پژوهشدر طور خالصه  به

از جمله . اند سازمانی رضایت شغلی و عملکرد شغلی پرداختهبین هوش هیجانی با متغیرهاي 

جو  ؛ حقیقت5986آبادي،  ؛ دوست5981رضوي، )رضایت شغلی  و بین هوش هیجانی ۀرابط

 2،استوارت؛ 5983، نژاد ، رمضانی نژاد ،همتی ؛ یارمحمدي منفرد 5986، ،شفیق پور و انصاري

صفیر مردانلو، )بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی  ۀ؛ رابط(2151 5،؛ فورد2118 9،؛ روستو211

؛ 2119 1،؛ چیپین5983؛ نورائی، 5986؛ شفیعی، 5985، ، نصیري پور و کرمی ؛ رئیسی 5989

مطالعات آن است که  این بارۀدر تامل قابل ۀنکت .(2151؛ میشرا، 2116 6،؛ جونز2111 7،براینت

پیوند  ،هاي اخیر هاي تجاري و بازرگانی صورت گرفته و در سال اغلب این مطالعات در سازمان

هاي اندکی  تمرکز پژوهش ۀنقط ،هاي آموزشی ویژه در محیط به هوش هیجانی و عملکرد شغلی

هوش هیجانی و عملکرد شغلی با درنظرگرفتن  ۀشود تا رابط در این پژوهش سعی می. بوده است
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3. Ruestow 

4. Ford 

5. Chipain 

6  . Bryant 

7. Jones 
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وپرورش شهر شیراز مورد  یک آموزش ۀنقش یادگیري سازمانی در بین مدیران مدارس ناحی

هوش هیجانی و  ۀبررسی رابط»هدف کلی این پژوهش اساس  براین. بررسی و مطالعه قرار گیرد

کوشد  پژوهش حاضر می ،ادر این راست. است «گري یادگیري سازمانی عملکرد شغلی با واسطه

 : دکنرا آزمون زیر  هاي فرضیه

معناداري وجود  ۀبین هوش هیجانی و یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی مدیران رابط. 5

 .دارد

 .استمستقیم عملکرد شغلی مدیران  ۀکنند بینی هوش هیجانی پیش.  2

 .استمستقیم یادگیري سازمانی مدیران  ۀکنند بینی هوش هیجانی پیش.  9

گري یادگیري سازمانی  عملکرد شغلی مدیران با واسطه ۀکنند بینی هوش هیجانی پیش. 5

 .است

 

  شناسي روش

آماري پژوهش  ۀجامع .اجرا گردید همبستگی –توصیفی  وشرکمی است که به  پژوهشرویکرد 

 نمونه .بودنفر  919به تعداد پرورش شهر شیراز  و یک آموزش ۀمدیران مدارس ناحیهمۀ شامل 

براساس جدول مورگان و با استفاده از فرمول و  اي نسبی گیري طبقه روش نمونهبا استفاده از 

 ۀنام سه پرسشهاي موردنیاز این پژوهش از  جهت گردآوري داده. شدنفر محاسبه  581کوکران 

 ۀگوی 22داراي  (2117) هوش هیجانی گلمن ۀنام پرسش. استاندارد استفاده شده است

 عد هوش هیجانی شاملبُپنج عد از بُچهار  ،نامه در این پرسش. است اي با طیف لیکرت گزینه  پنج

روایی  ۀبراي محاسب. شد هاي اجتماعی بررسی همدلی و مهارت ،خودآگاهی، خودکنترلی

 ۀها رابط تمامی گویه .و آلفاي کرونباخ محاسبه شدنامه از روش تحلیل گویه استفاده  پرسش

روایی این  ۀهاي مربوطه نشان دادند که تأییدکنند کل زیرمقیاس ۀمثبت و معناداري را با نمر

 ۀنام زیرمقیاس مربوط به پرسشچهار همچنین ضرایب باالي آلفاي کرونباخ در . نامه بود پرسش

ب همبستگی هوش هیجانی از یطیف ضرا. نامه بود پایایی این پرسش ۀهوش هیجانی، تأییدکنند

پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است  ۀمحاسبهمچنین براي . بود 67/1تا  69/1

توسط نیف و  یادگیري سازمانی ۀنام پرسش. شدمحاسبه  67/1که براي هوش هیجانی مقدار 

 و کار سازمانی، فرهنگ مشترک، اندازچشم عددر هفت بُ( 5932چوپانی و همکاران، )همکاران 

 سازمانی ساختار و کارکنان شایستگی ۀتوسع مشارکتی، رهبري استراتژي، تیمی، یادگیري

. اي بوده است گزینه گویه بر مبناي طیف پنج 25نامه داراي  این پرسش. شده است مشخص

گویه و  تحلیل هاي ترتیب با استفاده از روش بهیادگیري سازمانی  ۀنام پرسشروایی و پایایی 
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هاي  کل زیرمقیاس ۀمثبت و معناداري را با نمر ۀها رابط تمامی گویه .آلفاي کرونباخ محاسبه شد

همچنین ضرایب باالي آلفاي . استنامه  روایی این پرسش ۀییدکنندأمربوطه نشان دادند که ت

پایایی این  ۀیادگیري سازمانی، تأییدکنند ۀنام زیرمقیاس مربوط به پرسش 6کرونباخ در 

همچنین براي . بود 63/1تا  71/1ب همبستگی یادگیري سازمانی از یضرا. نامه بود پرسش

پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که براي یادگیري سازمانی مقدار  ۀمحاسب

( 5988) حقیقی و همکارانش ۀنام پرسشبر اساس  عملکرد شغلی ۀنام پرسش. شدمحاسبه  83/1

تعیین ( 51تا  8هاي  گویه) و عملکرد فرایندي( اول ۀگوی 6)و با توجه به ابعاد عملکرد رفتاري 

پایایی مقیاس هوش . نامه از روش تحلیل گویه استفاده شد روایی پرسش ۀبراي محاسب . شد

مثبت و معناداري را با  ۀها رابط تمامی گویه .هیجانی از روش ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد

. استنامه  روایی این پرسش ۀتأییدکنندهاي مربوطه نشان دادند که  کل زیرمقیاس ۀنمر

عملکرد  ۀنام زیرمقیاس مربوط به پرسشدو همچنین ضرایب نسبتاً باالي آلفاي کرونباخ در 

 86/1تا  71/1ب همبستگی عملکرد شغلی از یضرا .نامه بود پایایی این پرسش ۀشغلی، تأییدکنند

باخ استفاده شده است که براي پایایی ابزار از روش آلفاي کرون ۀهمچنین براي محاسب. بود

صورت  ه ب 5و  2، 5االت ؤنامه س در این پرسش. شدمحاسبه  65/1عملکرد شغلی مقدار 

اي  گزینه نامه به صورت طیف لیکرت پنج است که هر سه پرسش گفتنی. اند معکوس بوده

 بندي شد درجه( کامالً موافقم=  1موافقم، =  5نظري ندارم، =  9مخالفم، =  2کامالً مخالفم، =5)

. که به قصد سنجش متغیرهاي هوش هیجانی، یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی تهیه شده بود

 lisrel 8.8و  spss21افزارهاي  از نرم ي پژوهشها براي تجزیه و تحلیل دادهشایان ذکر است 

  .استفاده شد
 

 ها  يافته
 .وجود دارد معناداري بین هوش هیجانی، یادگیري سازمانی و  عملکرد شغلی مدیران ۀرابط: اول ۀفرضی

از ضریب  بین هوش هیجانی، یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی مدیران ۀبراي بررسی رابط

 . آمده است 5 جدول همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در
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 ابعاد مختلف هوش هیجاني، يادگیری ماتريس همبستگي  (:1)جدول 

 عملکرد شغلي مديران سازماني و 

 خودمدیریتی خودآگاهی ابعاد
آگاهی 

 اجتماعی

  مهارت

 اجتماعی

انداز  چشم

 مشترک

فرهنگ 

 سازمانی
 استراتژي کار تیمی

رهبري 

 مشارکتی

توسعۀ 

 شایستگی

ساختار 

 سازمانی

عملکرد 

 رفتاري

            5 خودآگاهی

           5 51/1** خودمدیریتی

          5 51/1** 57/1** آگاهی اجتماعی

         5 15/1** 98/1** 57/1** مهارت اجتماعی

        5 91/1** 97/1** 29/1** 28/1** انداز چشم

       5 11/1** 91/1** 51/1** 25/1** 28/1** فرهنگ سازمانی

      NS **99/1 **97/1 **19/1 **57/1 5 97/1** کار تیمی

     5 75/1** 55/1** 75/1** 95/1** 91/1** 27/1** 91/1** استراتژي

    5 17/1** 18/1** 75/1** 75/1** 26/1** 91/1** 21/1* 99/1** رهبري مشارکتی

   5 75/1** 57/1** 57/1** 58/1** 15/1** 91/1** 91/1** 27/1** 51/1** توسعۀ شایستگی

  5 15/1** 17/1** 15/1** 15/1** 15/1** 53/1** 55/1** 93/1** 21/1* 51/1** ساختار سازمانی

 NS NS NS **96/1 **51/1 **96/1 **95/1 **98/1 **21/1 **25/1 5 22/1* عملکرد رفتاري

 NS *56/1 NS **25/1 **98/1 **92/1 **21/1 **25/1 *53/1 **28/1 **28/1 21/1* عملکرد فرایندي

**P>0.01      *P>0.05      
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خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی )آمده، بین اکثر ابعاد هوش هیجانی  دست طبق نتایج به

انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار  چشم)، یادگیري سازمانی (هاي اجتماعی اجتماعی و مهارت

و ( شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی ۀاستراتژي، رهبري مشارکتی، توسعو یادگیري تیمی، 

مثبت و معناداري مشاهده  ۀبا یکدیگر، رابط( عملکرد رفتاري و عملکرد فرایندي)عملکرد شغلی 

 و ها از مهارت اي مجموعه که است احساسات و عواطف از هوشمندانه ۀاستفاد هیجانی هوش. شد

 هاي یا مهارت نامحسوس هاي مهارت را ها ویژگی این معموالً. دربردارد را فردي خصایص

 ،در سازمان بهتر عملکرد شغلی منظور به که دارند عقیده اندیشمندان برخی. نامند می فردي درون

 درک توانایی با هوش نوع این .باشند نیز هیجانی ۀبهر داراي هوشیۀ بهر بر عالوه باید ها انسان

 محیط و مردم با فرد سازگاري و عواطف خویش و احساسات بیشتر هرچه شناخت ،دیگران و خود

  .دارد پیوند

هاي خودآگاهی،  مهارت با تقویت که گرفت نتیجه توان یم یافته بنابراین براساس

 را ها شغلی آن عملکرد توان می مدیران هاي اجتماعی خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت

هاي هوش هیجانی، به طور نسبی عملکرد  به عبارتی با افزایش هر یک از مؤلفه .بخشید بهبود

حال به طور ضمنی گویاي آن است که بر مبناي  این یافته درعین. رود شغلی باال می

اثرگذاري هوش هیجانی و  ،طور احتمالی توان به هاي پژوهش، می درنظرگرفتن محدودیت

. عنوان یکی از نمودهاي رفتاري در محیط کار مطرح کرد هاي آن را روي عملکرد شغلی به مؤلفه

هوش هیجانی و  کردن این یافته در این صورت با نظریات مطرح در باب تأثیرگذاري و مهم تلقی

، دي و (5337) هاي اجتماعی و کاري، نظیر گلمن و همکاران هاي آن بر رفتارها در محیط مؤلفه

 ،پژوهشگران دیگربرخی  ۀعقید همچنین به. دده همسویی نسبی نشان می( 2115) 5کارول

 .( 2113 2،مونت و همکاران)دارند  مهمی نقش کار محیط در هوش هیجانی هاي توانایی

 .استمستقیم عملکرد شغلي مديران  ةکنند بیني هوش هیجاني پیش: دوم ۀفرضی

ها  آنعملکرد شغلی مثبت و معنادار  ۀکنند بینی پیش هوش هیجانی مدیران، (2)براساس نمودار 

 (15/1 p< 51/1و =β )با بار عاملی)آگاهی اجتماعی  ، ابعادهوش هیجانیدر متغیر . است 

و ( 76/1 با بار عاملی)، خودآگاهی (78/1 با بار عاملی) هاي اجتماعی ، مهارت(69/1

و  هستندترین قدرت تبیین  ترتیب داراي باالترین تا پایین ، به(71/1 با بار عاملی)خودمدیریتی 

 با بار)کرد رفتاري و عمل( 71/1با بار عاملی )در متغیر عملکرد شغلی، ابعاد عملکرد فرایندي 

 . را دارندترین قدرت تبیین  ترتیب باالترین تا پایین ، به(56/1عاملی 

                                           
1  . Day   & Carooll 

2 . Mount et al 
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 براساس هوش هیجاني آنان بیني عملکرد شغلي مديران پیش(: 1)نمودار 

**90/0 

 

 

 

 87/0 عملکرد رفتاری

 49/0 عملکرد فرايندی

**98/0 
 

**40/0 
 **P>0.01      *P>0.05 

 

 

**48/

0 
 

**40/0 

94/0 

70/0 
 
**83/

0 

70/0 

29/0 
 
**47/0 

88/0 

48/0 
 

 

 مهارتهای اجتماعي

 

 

 خودآگاهي

 

 خودمديريتي

 

 آگاهي اجتماعي
 

 عملکرد شغلي
 

 هوش هیجاني

 

99/0 

49/0 

98/0 

93/0 
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 .استمستقیم يادگیری سازماني مديران  ةکنند بیني هوش هیجاني پیش: سوم ۀفرضی

یادگیري مثبت و معنادار  ۀکنند بینی پیش هوش هیجانی مدیران، (9)براساس نمودار شماره 

با بار ) ، ابعادآگاهی اجتماعیهوش هیجانیدر متغیر . است( β= 75/1و >p 15/1)ها  آن سازمانی

و ( 76/1 با بار عاملی)، خودآگاهی (73/1 با بار عاملی)هاي اجتماعی  ، مهارت(69/1 عاملی

و  هستندترین قدرت تبیین  پایین ترتیب داراي باالترین تا ، به(18/1با بار عاملی ) خودمدیریتی

با )انداز مشترک  ، چشم(85/1با بار عاملی )در متغیر یادگیري سازمانی، ابعاد رهبري مشارکتی 

با بار )گیري تیمی ، کار و یاد(65/1با بار عاملی )، استراتژي و ساختار سازمانی (61/1بار عاملی 

، (61/1با بار عاملی)و فرهنگ سازمانی ( 65/1با بار عاملی )شایستگی  ۀ، توسع(62/1عاملی 

 .هستندترین قدرت تبیین  ترتیب داراي باالترین تا پایین به
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**P>0.01      *P>0.05      براساس هوش هیجاني آنان بیني يادگیری سازماني مديران پیش(: 2)نمودار  

**49/

0 
 

 استراتژی

چشم انداز 

 مشترک

99/0 

 91/0 فرهنگ سازماني

کار و يادگیری 

 تیمي
97/0 

99/0 

 39/0 رهبری مشارکتي

توسعه شايستگي 

 90/0 کارکنان

 94/0 ساختار سازماني

 

**48/

0 
 

**97/

0 

94/0 

70/0 
 
**83/

0 

70/0 

29/0 
 
**44/0 

88/0 

48/0 
 

 مهارتهای اجتماعي

 

 خودآگاهي

 

 خودمديريتي

 

 آگاهي اجتماعي

 

 يجانیهوش ه

99/0 

48/0 

94/0 

93/0 

**89/

0 

**48

/0  
 

**80/

0 

**94

/0 

70/0 

**

88/0 

94/0 

70/0 
 

**82/

0 

**70

/0 

29/0 

**79

/0 

70/0 

29/0 
 

**89/

0 

**88

/0 

48/0 

**79

/0 

88/0 

48/0 
 

**71/

0 
 **81/

0 

94/0 

70/0 
 

**89/

0 

70/0 

29/0 
 

 یریادگي 

 يسازمان
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بینی یادگیري سازمانی مدیران نشان داد که هوش  قدرت هوش هیجانی در پیشارزیابی 

نتایج جزئی و . ستها مثبت و معنادار یادگیري سازمانی آن ۀکنند بینی مدیران، پیشهیجانی 

هاي اجتماعی، خودآگاهی و خودمدیریتی،  مشخص در ارتباط با ابعاد آگاهی اجتماعی، مهارت

و در متغیر یادگیري سازمانی، ابعاد  هستندترین قدرت تبیین  ترتیب داراي باالترین تا پایین به

 ۀ، توسعانداز مشترک، استراتژي و ساختار سازمانی، کار و یادگیري تیمی کتی، چشمرهبري مشار

 . هستندترین قدرت تبیین  ترتیب داراي باالترین تا پایین ، و فرهنگ سازمانی، بهشایستگی

پژوهشگر دریافت که هوش هیجانی بر یادگیري سازمانی تاثیر  ،شده با توجه به مطالب ارائه

 ها، توانایی از اي هوش هیجانی مجموعهدهد که  مطالعات متعددي نشان می. داشته است

 با مقابله در موفقیت براي کسب را فرد توانایی که است غیرشناختی هاي مهارت و ها کفایت

 همچنین هیجانی هوش(. 2111 آن،بار) دهدمی قرار تاثیر تحت محیطی فشارهاي و اقتضائات

 جهت ،ها ۀ هیجانادار و ها هیجانکارگیري  به و فهم ها، هیجان تظاهر و درک توانایی عنوان به

 هیجانی هوش بودن پایین (.2112 همکاران، و سالووي(شود  می تعریف نیز شخصی رشد تقویت

 دادن ازدست نامناسب، کارکنان غلط، جذب گیري تصمیم قضاوت، در  ضعف ،نداشتن ییاکار باعث

 درعوض، .شود می خودمدیریتی نداشتن و کار گروهی فقدان کارکنان، انگیزگی الیق، بی کارکنان

 صحیح، یی، قضاوتاکار افزایش باعث باشد، برخوردار باالیی هیجانی هوش از که کسی

 گروهی کار در دیگران، انگیزه ایجاد ها، آن حفظ و شایسته افراد استخدام هوشمند، گیري تصمیم

 از اي یافته تکامل شکل تواند می رسد می نظر به هیجانی هوش .شود می نیز خودمدیریتی و قوي

 و تجاري مدیران دستان در شایسته و نوین ابزاري و ها باشد سازمان در انسان به توجه

 .ها آن رضایت تأمین و سازمان برون مشتریان و سازمانافراد  هدایت براي بازار پردازان نظریه

گري  غیرمستقیم عملکرد شغلی مدیران با واسطه ۀکنند بینی هوش هیجانی پیش: چهارم ۀفرضی

 .استیادگیري سازمانی آنان 

 ۀبا واسط (β=75/1و  P ≤15/1)که هوش هیجانی کرد توان مشاهده  می( 5)بر طبق شکل 

 P ≤15/1)معنادار عملکرد شغلی مدیران  ۀکنند بینی طور غیرمستقیم پیش یادگیري سازمانی به

 ۀکنند بینی طور مستقیم پیش به (β=-53/1و  P ≤1/ 15)هوش هیجانی اما . است( β=31/1و 

این بدان . (1نمودار )شد حذف این رابطه که در مدل نهایی  نبودمعنادار عملکرد شغلی مدیران 

یعنی  ؛معناست که نوع رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از نوع غیرمستقیم است

 .کند بینی می یادگیري سازمانی، عملکرد شغلی آنان را پیش ۀواسط هوش هیجانی مدیران به
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 يادگیری سازماني ۀمدل رابطه هوش هیجاني و عملکرد شغلي با واسط(: 9)نمودار 
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 استراتژی

 99/0 چشم انداز مشترک

 94/0 فرهنگ سازماني

کار و يادگیری 

 تیمي

98/0 

94/0 

 39/0 رهبری مشارکتي

 یستگیتوسعه شا

 کارکنان

91/0 

 98/0 ساختار سازماني

**89/
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 **80/0 

 

**83/0 

 44/0 عملکرد رفتاری
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 مدل نهايي رابطه هوش هیجاني و عملکرد شغلي با واسطۀ يادگیری سازماني(: 9)نمودار  
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یادگیري سازمانی مدیران نشان  ۀهوش هیجانی و عملکرد شغلی با واسط ۀارزیابی مدل رابط

یعنی هوش . داد که نوع رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از نوع غیرمستقیم است

این نوع  .کند بینی می یادگیري سازمانی، عملکرد شغلی آنان را پیش ۀواسط هیجانی مدیران به

 ۀنتیج(. 2151مکاران، ژائو و ه) شده است عنوان میانجی غیرمستقیم یاد به گري نقش واسطه

یادگیري هاي دیگري که در مورد هوش هیجانی انجام شده، اهمیت نقش  این پژوهش و پژوهش

عنوان یک رفتار سازمانی که باعث بهبود عملکرد شغلی افراد  بهدهد  میرا نشان سازمانی 

کارگیري  هایی مانند به همچنین با توجه به نقش و اهمیت یادگیري سازمانی و مقوله. شود می

اي  نقش واسطه ۀکنند هاي سازمانی، بیان یندها و ساختارها و نیز فعالیتادانش براي هدایت فر

 آورد وجود به را دلپذیري و مطبوع کاري محیط تواند می هیجانی هوش .یادگیري سازمانی است

 باعث باال هیجانی هوش زیرا؛ بگذارد تأثیر سازمان و پیشرفت کارآمد مدیریت شغلی، رضایت بر و

 نقش ها یابی جهت یافته، افزایش شغلی رضایت و شناخت استراتژیک و درک عملکرد، که شود می

 نتایج همچنین(. 2117 و کارهان، مولر)مشکالت کارمندان کاهش یابد  و کرده ایجاد مثبت

با یادگیري سازمانی دارد و از طرف دیگر  قوي ارتباطی هیجانی هوش که داد نشان پژوهش

گري  بنابراین توانسته است نقش واسطه ؛معناداري با عملکرد شغلی دارد ۀیادگیري سازمانی رابط

مقادیر  ،LISREL 54 .8افزار  براي تعیین برازش مدل،  با استفاده از نرم .کندمعناداري را ایفا 

هاي طبق جدول با توجه به باالبودن شاخص(. 2 جدول شماره) مختلف برازش محاسبه شد

شاخص برازش ) IFI، (شاخص برازش تطبیقی) CFI، (شاخص برازش هنجارشده) NFIبرازش 

توان دریافت که می( شاخص نیکویی برازش) GFI  و( میانگین ریشه ۀماند باقی)RMR ، (افزایش

 پژوهش مدل برازش هاي شاخص که است گفتنی. استمدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار 

 مقایسه همکاران و هوپر سازي ساختاري مدل در نظران صاحب مورداتفاق برازش هاي با شاخص

 (.2118 هوپر و همکاران،) اند شده
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 پژوهش برازش مدل نهايي  (:2) جدول

 نتیجه  شده محاسبه مقدار  دامنه مورد قبول  شاخص

X2  (P > 0.070)  21/81  تأیید 

Df  -  79  - 

X2/df  9-5  26/5  تأیید 

RMSEA  18/1 RMSEA<  19/1  تأیید 

GFI
5  31/1 GFI>  32/1  تأیید 

NFI
2  31/1 NFI>  31/1  تأیید 

CFI
9  31/1 CFI>  33/1  تأیید 

IFI
5  31/1 IFI>  33/1  تأیید 

RFI  31/1 RFI>  35/1  تأیید 

 

 گیری بحث و نتیجه

بین هوش هیجانی، یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی  ۀبررسی رابط، پژوهش این کلی هدف

 آن از پس و شد نظري بررسی مبانی ابتدا هدف این به دستیابی براي .است بوده مدیران مدارس

 آزمون مورد و نظري گردآوري مبانی با ها آن همخوانی میزان راستایی جهت هم پژوهش هاي داده

ید ؤم که شد نتایجی به منجر این پژوهش، در شده گردآوري هاي داده پردازش نتایج. گرفت قرار

 هیجانی هوش هاي مؤلفه بین که است این نشانگر هاي مطالعه یافته. استاول  ۀفرضی

یادگیري هاي  لفهؤم با( خودانگیزي و خودکنترلی اجتماعی، هاي مهارت همدلی،، خودآگاهی)

تیمی، استراتژي، رهبري انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیري  چشم) سازمانی

عملکرد رفتاري و )و عملکرد شغلی ( شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی ۀمشارکتی، توسع

چون  پژوهشگرانیاین نتایج با مطالعات  .دارد وجود معناداري و مثبت ۀرابط (عملکرد فرایندي

، (5988)دهنوي صفري ، (2111) و همکاران ، مایر، سالووي(2111)دلویتز  ،(5338) 1گلمن

بین  ۀکه رابط( 5935)صفري و همکاران ، (5985)، رئیسی و همکاران (5931)صفري دهنوي 

 .ستراستا هم ،ندا ههوش هیجانی و عملکرد شغلی را موردمطالعه قرار داد

                                           
1. Goodness of fit Index 

2 .Normed Fit Index 

3 .Comparative Fit Index 

4 .Incremental Fit Index 

5 .Golman 
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 مدیران که صورتی در ،هاي آموزشی حیطمدر  که است این ۀدهند نشان ها یافته از بخش این 

 را ي روابط انسانیها بحران از اي پاره بود خواهند قادر ،مند باشند بهره هیجانی هوش هاي مؤلفه از

از  با استفاده از یادگیري سازمانی و کنند مؤثر اداره نحوي به را دیگر برخی بردارند، میان از

به بیان دیگر با توجه به ارتباط بین متغیرهاي پژوهش، . شوندعملکرد شغلی باالیی برخوردار 

که بین هوش هیجانی و یادگیري سازمانی رابطه وجود دارد، مدیران با برداشت درست از  زمانی

هاي خویشتن، مدیریت فشار روانی، همکاري مؤثر با دیگران، آگاهی نسبت به نقاط  واقعیت

در . توانند در سازمان، یادگیري خود و همکاران خویش را بهبود بخشند می... ضعف و قوت و

هاي آموزشی  که وجود هر سه متغیر سازمانی در محیطکرد توان اذعان  می تبیین این یافته

ت، تکامل و تعالی هدف غایی هر سیستم انسانی حرکت در جهت پیشرفچراکه ؛ ضروري است

است و تکامل و تعالی آن به رشد، پیشرفت، توسعه و تکامل اجزاي آن بستگی دارد و منابع 

نیروهاي  در حقیقت این. روند شمار می ها به براي تحقق اهداف این سازمان میانسانی عامل مه

که  دهند و زمانی هاي یادشده را به سوي اهداف موردنظر سوق می انسانی هستند که سازمان

ها را به اهداف خود  ها به اهداف خود نائل شوند، موجبات دستیابی جامعه و سرانجام دولت آن

بقا و بهبود عملکرد  .است پیچیده و حساس بسیار ها سازمان گونه این تمدیری. سازند فراهم می

 بسیاري مشکالت با ها آن به پاسخ براي عموماً مدیران که طلبد می را خاصی هاي ویژگی شغلی،

 مدیران و رهبران به تواند می که شخصیتیمهم  هاي مؤلفه از یکی ،زمینه این در .شوند می مواجه

 .است هیجانی کند، هوش کمک

 که هایی سازمان و است خارجی منابع از براي یادگیري سازمان قابلیت به وابسته بهتر، عملکرد

 مؤثر، سازمانی یادگیري بدون هاي سازمان به دارند، نسبت نظر در را یادگیري راهبردهاي توسعۀ

 مدیران .است نکته همین متضمن نیز آماري در جامعۀ مدیران هاي پاسخ .دارند بهتري عملکرد

 قائل سازمانی ارزش یادگیري فرایند براي و کنند مرور خود ذهن در را یادگیري اهداف باید

یابد  می عملکرد، تنوع بر اثرگذاري ظرفیت لحاظ از سازمانی یادگیري که بدانند باید ها آن. شوند

 موقعیت، ایجاد نیازمند خود بقاي و موفقیت براي ها سازمان لذا(. 2112 5،همکاران و کاالنتون)

 در مستمر یادگیري براي خود انسانی نیروي تعهد و ظرفیت از هم که هستند ساختاري سیستم و

با . شود منجر جدید دانش مؤثر کاربرد و مستمر اکتساب به هم و ببرد بهره سازمان تمام سطوح

بین هوش هیجانی، یادگیري سازمانی و  ۀبررسی رابطهاي پژوهش مبنی بر  توجه به یافته

شود جهت  توصیهی مدیران آموزش ۀبه کلی ، مطلوب است کهیعملکرد شغلی مدیران آموزش

 بپردازند؛ یادگیري سازمانی و هوش هیجانی ۀعملکرد شغلی خود به تقویت و توسع يارتقا

                                           
1 .Calantone et al 
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 ۀهاي مطالع یافته همچنین .دنتوانند بر عملکردشان اثرگذار باش عنوان متغیرهایی که می به

عملکرد شغلی مثبت و معنادار  ۀکنند بینی ، پیشکنونی نشان داد که هوش هیجانی مدیران

؛ 5985؛ رئیسی و دیگران، 5989صفیر مردانلو، راستا با مطالعات  این یافته هم .ستها آن

این . است 2151؛ میشرا، 2116؛ جونز، 2111؛ براینت، 5983؛ نورائی، 5986شفیعی، 

. کردندکید أتبین هوش هیجانی و عملکرد شغلی  ۀرابطبر وجود  ،پژوهشگران در مطالعات مذکور

بینی یادگیري سازمانی مدیران نشان داد که  قدرت هوش هیجانی در پیشارزیابی  ۀدر ادامه مقال

نتایج جزئی . ستها مثبت و معنادار یادگیري سازمانی آن ۀکنند بینی هوش هیجانی مدیران، پیش

هاي اجتماعی، خودآگاهی و خودمدیریتی،  مشخص در ارتباط با ابعاد آگاهی اجتماعی، مهارت و

و در متغیر یادگیري سازمانی، ابعاد  هستندترین قدرت تبیین  ترتیب داراي باالترین تا پایین به

 ۀانداز مشترک، استراتژي و ساختار سازمانی، کار و یادگیري تیمی، توسع رهبري مشارکتی، چشم

نتایج . هستندترین قدرت تبیین  ترتیب داراي باالترین تا پایین شایستگی و فرهنگ سازمانی، به

 5988)، مشبکی و شجاعی (5983)ناظم ، (5939)سنجقی و همکاران  ،(2115)چان  پژوهش

 .استراستا با نتایج حاصل در پژوهش حاضر  هم، (

معنادار  ۀکنند بینی ر مستقیم پیشطو سرانجام نتایج مطالعه نشان داد که هوش هیجانی به

بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی  ۀاین بدان معناست که نوع رابط. نبودعملکرد شغلی مدیران 

یادگیري سازمانی، عملکرد  ۀواسط یعنی هوش هیجانی مدیران به. فقط از نوع غیرمستقیم است

که هوش هیجانی کرد توان اشاره  اخیر می ۀدر تبیین یافت .کند بینی می شغلی آنان را پیش

گذاري سازمانی باید بر  لذا سیاست؛ انجامد مینطور مستقیم به ارتقاي عملکرد شغلی مدیران  به

در پایان . عنوان میانجی هوش هیجانی و عملکرد شغلی تمرکز یابد یادگیري سازمانی به ۀتوسع

موسسات آموزشی، نیازمند انجام  ۀاخیر به هممطالعۀ  ۀباید اذعان کرد که تعمیم یافت

  .هاي مشابه بیشتري است پژوهش
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 منابع 

، انگیزش کارکنان: هاي مدیریتپرورش مهارت. (5981) .اس .یمک ،و کمرون. یویدد ،آلرد وتن

 .تحقیقات و آموزش مدیریت ۀسسؤم: کرج. نژاد پاریزي، مهديایران(مترجم)

ارتباط بین هوش هیجانی و (. 5931. )، نادیاسدريو  احسان؛ نژاد، کاظم؛ چهرزاد، مینومیترا ؛توان، اصغر

  .81-18.53 .پرستاري و مامایی جامع نگر ۀمجل. فرسودگی شغلی پرستاران

(. 5932. )پور، مریم؛ رحیمی، رئوف؛ و ملکی حسنوند، مسلم سیدعلی؛ کاظمچوپانی، حیدر؛ سیادت، 

آفرین در دانشگاه علوم پزشکی  آفرینی رهبران تحول ها در پرتو نقش افزایش یادگیري در سازمان

 .96-11، (12(57، (15)، مدیریت سالمت ،5935 -5932اصفهان در سال تحصیلی 

رابطۀ هوش (. 5986. )جو، زینب انصاري، حمید؛ و حقیقتپور، محمدرضا؛  جو، زهرا؛ شفیق حقیقت

فصلنامه دانشکده . هاي علوم پزشکی کشور هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاه
 . 573 – 518  ،(5) 7، پرستاري و مامایی ارومیه

بر  یعدالت سازمان ریثأت یبررس(. 5988. )دیحم مهر، نیرامو  مان؛یا ،ياحمد ؛یمحمدعل ،یقیحق

 .63-515، (21) 6 ،ی سازمان یفرهنگ تیریمد ،عملکرد کارکنان

(. 5931. )رضا ،پیرمندو  ؛قاضی طباطبایی، محمود ؛دهقانی، محمد ؛ذاکریان، ابوالفضل ؛دودانگه، سجاد

هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل معادالت ساختاري در  ۀبررسی رابط

 .95-52 ،(5) 7 ،فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، یکی از صنایع نفت تهران

بدنی سازمان  طفی و رضایت شغلی در کارکنان تربیترابطۀ هوش عا(. 5986. )آبادي، علیرضا دوست
  بدنی و علوم نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتۀ تربیت ، پایانوپرورش خراسان رضوي آموزش

 .ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 معلمان زن و مرد شهرستان یزد،غلی رابطۀ هوش هیجانی با رضایت ش(. 5981. )رضوي، حسین

شناسی مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتۀ روان پایان

 . رودهن

رابطۀ هوش هیجانی با عملکرد مدیران (. 5985. )پور، امیراشکان؛ و کرمی، شیرزاد رئیسی، پوران؛ نصیري

 . 72 – 16،  (22) 8، سالمت مدیریت پژوهشی لمیع فصلنامه. هاي آموزشی کرمانشاه بیمارستان

شناخت عوامل شهروندي سازمانی و  (.5981. )ناصر، تورهو  ؛غالمرضا ،جندقی؛ حسن، زارعی متین

 .95-79 (.52)، مجله فرهنگ مدیریت. بررسی ارتباط آن با عملکرد

تأثیر هوش  بررسی(. 5939. )افسانه ،زاده سعیدي ؛ ومحمدجواد سید ،غضنفري؛ محمدابراهیم ،سنجقی

موردي یک سازمان  ۀنقش فرهنگ مشارکتی مطالع تأکید بر بایادگیري سازمانی  هیجانی  بر

 .521-557، (5)9، نوآوري مدیریت دولتی،

بین هوش عاطفی و عملکرد کارشناسان سازمان پژوهش و  ۀبررسی رابط(. 5986. )شفیعی، زاهده
 ، دانشگاه آزاد اسالمی ،  مدیریت دولتینامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتۀ  پایان. ریزي برنامه

 .  واحد تهران مرکزي

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1357&Number=80&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1357&Number=80&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6842&Number=601&Appendix=0
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مقایسۀ هوش هیجانی و (. 5988. )صفري دهنوي، یداهلل؛ شریفی درآمدي، پرویز؛ و سماواتیان، حسین

ها در منطقۀ  وپرورش و رابطۀ آن با عملکرد شغلی آن گانۀ آموزش شناختی مدیران مقاطع سه

 . 72 – 15 ،(51) 55، کاربردي شناسی روان در پژوهش و دانشلنجان اصفهان، 

خدمت و جنسیت با  ۀبین سن، تحصیالت، سابق ۀرابط (.5931. )احمد، عابديو  ؛یداهلل، صفري دهنوي

رویکردهاي نوین لنجان اصفهان،  ۀهوش هیجانی و هوش شناختی مدیران سه مقطع در منطق
 .89-36، (2) 7،  آموزشی

و سطوح  هوش شناختی ،هوش هیجانیهمبستگی بین  (.5935. )احمد، عابديو  ؛یداهلل، صفري دهنوي

رویکردهاي نوین لنجان اصفهان،  ۀدر منطق دورهمدیران سه  گانۀ آن با عملکرد شغلی  پنج
 .525-551 ،(57) 6،  آموزشی

بررسی رابطۀ بین هوش عاطفی با عملکرد مدیران منتخب وزارت صنایع و (. 5989. )مردانلو، لیدا صفیر
نامۀ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد  پایان. معادن

 .  تهران مرکزي

بررسی نقش هوش هیجانی مدیران در برقراري ارتباطات . (5932). ادیاکیوان، نو  باس؛صمدي، ع

 .558-523،  (59) 1، مدیریت دولتیاثربخش، 

هوش هیجانی مدیران  ۀرابط. (5931. )کبرسلطانی، او  همن؛ب پور، ؛ سعیديسینح ،زارعمد؛ عابدي، ص
، (51)5 ،(علوم تربیتی)مجله آموزش و ارزشیابی. با توانمندسازي نیروي انسانی دانشگاه پیام نور

526-516. 

بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و (. 5931. )نژاد، حسین عرب، محمد؛ زراعتی، حجت؛ و شعبانی

 .5-6، (2)51 .فصلنامه بیمارستان. ارتباط آن با عملکرد آنان

رابطۀ هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ (. 5988. )مشبکی، اصغر؛ و خلیلی شجاعی، وهاب

 .65-15(.  9) 21،  شناختی کاربردي ، مجله جامعهنفت ایران سازمانی یادگیري در شرکت ملی

 ،یدر دانشگاه آزاد اسالم یسازمان يریادگیو  رانیمد یجانیهوش ه نیب ۀرابط(. 5983. )فتاح ناظم،

 .551-596، (1) 2، یو سازمان یشغل ۀمشاور فصلنامه

ها؛ با رویکرد  تأثیر هوش هیجانی اعضاء هیئت علمی بر عملکرد آموزشی آن(. 5983. )نورائی، محمود

 . 551 – 525  ،(59) 5، فراسوي مدیریت. هاي فردي شایستگی

هوش معنوي و هوش هیجانی با خودکارآمدي در دانشجویان  ۀرابط(. 5931. )شهرام ،نوري ثمرین

 .516-522 ،(5)3، شناسی و دین فصلنامه روان .لدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفو

رابطۀ هوش هیجانی و (. 5983. )نژاد، رحیم نژاد، مهرعلی؛ و رمضانی یارمحمدي منفرد، سعید؛ همتی

 .555-556،  (7)2،  مدیریت ورزشی .رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی
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