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 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دکتری مدیریت رسانه ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3کارشناسارشد مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0031/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0031/03/30 :

چکيده
توانایي براي فهم و تحليل تجربههاي هيجاني به توانایي فهم خویشتن در ارتباط بهتر خود با محيط منجر مييشيود كيه تنيييم كاردمي
هيجان و تقویت خوببودن را پرورش ميده  .عملكرد شغلي تحت تأثير تو نایي كارمن در بهكارگيري هيجانها در تسهيل عملكرد است
و كارمن ان ميتوانن هيجانهاي مثبت و منفي را بهعنوان مزیتي براي بهبود عملكرد خود بهكار گيرن  .ه ف پژوهش حاضر بررسي تيأثير
ابعاد هوش هيجاني كاركنان شبكة ورزش بر عملكرد دنها و ابعاد دن است .از این رو ،به نير ميرس این تفياو هيا تيأثير معنياداري بير
سبک زن گي مانن سالمت جسم و روان ،عملكرد ،شغلي و روابط اجتماعي داشته باش  .تحقيي حاضير كياربردي و بيه روش تو ييفي –
همبستگي انجام گرفته است .ابزار پژوهش پرسشنامه است .نمونة  011نفري از كاركنيان شيبكة ورزش سييما بيه روش تصيادفي سياد
انتخاب ش  .نتایج حاكي از دن است كه هوش هيجاني و ابعاد چهارگانة دن بر عملكرد كاركنان تأثير مثبت و معنادار مييگيذارد و هرگونيه
افزایشي در خوددگاهي ،م یریت روابط ،دگاهي اجتماعي و خودكنترلي افراد عملكرد كاركنان را افيزایش مييدهي  .در نتيجيه ،هيوش هيجياني
عاملي سازماندهن است كه موجب بهبود عملكرد گرو ميشود.

کليدواژگان
دگاهي اجتماعي و خودكنترلي ،خوددگاهي ،عملكرد ،م یریت روابط ،هوش هيجاني.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsharifee@ut.ac.ir :
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مقدمه
در رویكرد جدید مدیریت فرهنگ سازماني ،كار تيمي و نحوة همكاري كاركنان با یكدیگر اهميت
خاصي دارد .در واقع ،تمركز اصلي بر رشد و پرورش افراد است تا از این رو ،بهرهوري سازمان
افزایش یابد .انتخاب كاركنان گام بسيار مهمي در تحقق عملكرد مطلوب سازمان است .بنابراین،
كاركناني مد نظر سازمانها هستند كه از توانمنديهاي اجتماعي و مهارتهاي ارتباطات برخوردار
بوده ،شنونده و سخنگوي خوبي باشند و با درك احساس خود و دیگران ،در بيان و انتقال احساس
به خوبي عمل كنند و در یك جمله بتوانند محيطي بانشاط ایجاد كنند كه در آن افراد رشد یابند.
مواجهه تالشهاي فرد در مهار و ادارة موقعيتهاي فشارزا ،استرسزا و چالشبرانگيز در موفقيت
در عمل و رفتار تأثير ميگذارد .هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به اهداف سازماني برسد،
سالهاست به مدیران ميآموزند كه توانایي آنها براي دستيابي به اهداف ،با توانایي افراد در
برانگيختن افراد اطراف خود رابطه دارد .این امر امروزه اهميت بيشتري یافته است ،زیرا مسائل
انساني ،ارتباطات و روابط بين مدیر و كاركنان افزایش یافته است ،بهویژه آنكه كارهاي فردي
روبهكاهش و اهميت كارهاي تيمي و گروهي روبهافزایش است ،این مهم شكلدهندة رویكرد
مدیریت جدید است كه اهميت آن روزبهروز آشكارتر ميشود .با توجه به نقش مهم متغيرهاي
هوش هيجاني در عملكرد در این مطالعه تالش شده است بررسي این دو متغير بهطور كاربردي
مورد توجه قرار گيرد.
بيان مسئله
هيچ سازماني نميتواند چندان اثربخش باشد ،مگر اینكه براي آنچه ميخواهد انجام دهد ،برنامهاي
داشته باشد .اغلب كساني كه عملكرد بهتري دارند ،داراي هوش هيجاني باالتري ميباشند ،در حالي
كه عملكرد پایين دارند ،به این علت نيست كه مهارتهاي بينفردي كمتري دارند ،ارتباطات
كاریشان

ضعيف است ،اقتدارطلب و جاهطلب ميباشند یا اینكه با مدیریت سطح باال اختالف دارند.

از آنجا كه صنعت رسانه تأثيرگذارترین صنعت در حوزههاي مختلف سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي،
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اجتماعي ،نظامي و غيره است ،عملكرد كاركنان در كيفيت رمزگذاري چرخة انتقال پيام نقش
كليدي دارد ،بنابراین ،عامل انساني در عصر ارتباطات در زمينة امور اقتصادي و تجاري مانند دیگر
بخشهاي اجتماعي ،مهم و حياتي است و در این ميان هوش هيجاني مناسب به افراد كمك ميكند
تا بتوانند مهارتهاي خود را به بهترین نحو ممكن در موقعيتهاي مختلف بهكار گيرند

( Bhatt,

 .)2002, pp.31-39بررسي چگونگي تأثير هوش هيجاني كاركنان رسانه در عملكرد آنها ،موضوعي
است كه باید به آن توجه ویژهاي كرد .دالیل اصلي نياز سازمانها به انجامدادن ارزیابي عملكرد
كاركنان عبارتاند از تشویق عملكردهاي مطلوب و نهي از عملكردهاي نامطلوب كاركنان،
شناسایي افرادي كه قابليت ارتقا دارند ،یا مستحق افزایش دستمزد و مزایاي جانبي هستند و
نيازسنجي آموزشي كاركناني كه براي ارتقا یا جبران كاستيها نياز به آموزش دارند .بنابراین ،اگر
كاركنان بين آنچه سازمان در قالب بيانية مأموریت ،چشمانداز و ارزشها تعيين كرده است و نيز
آنچه كاركنان در قالب ارزیابي عملكرد باید پاسخگو باشند هيچ ارتباط واضحي نبينند ،نسبت به
اهميت بيانية مأموریت و جز آن سازمان بياعتنا خواهند بود .از سوي دیگر ،شبكههاي تازهتأسيس
مانند شبكة ورزش بهدليل جوان بودن ساختار ،به كميتة جذب نيروي انساني براي جذب نيروهاي
كارآمد و متخصص و فعال براساس ساختار و مأموریت این شبكه نياز دارند .اما بهدليل
تشكيلنشدن كميتة جذب نيروي انساني ،به تناسب ویژگيهاي شغلي و توانایيهاي فردي توجه
نشده است و افراد به دور از مهارتها و شایستگيها در چرخة توليد و جذب قرار ميگيرند.
بنابراین ،از همدلي در همة سطوح فردي ،گروهي و سازماني دور ميشوند .از آنجا كه كاركنان
سيما نيز به نوعي در فرایند توليد قرار دارند ،تا زماني كه به این همدلي نرسند در رمزگذاري و
انتقال و درك مخاطب هم با مشكل خواهند شد .در اجراي برنامههاي هوش هيجاني در سازمان
باید به چند اصل مهم كاربردي توجه كرد .این اصول كاربردي عبارتاند از مشخصكردن اهداف
سازمان بهطور واضح ،ایجاد پيوند بين آموزش و اهداف سازمان ،ارزیابي دقيق كاركنان در برنامة
آموزشي براي مشخصكردن توانایيهاي پایه و نيازهاي فردي آنان ،انطباق طرح برنامة آموزشي با
توانایيها و ضعفهاي كاركنان ،برقراري ارتباط و پيوند بين آموختهها و تجربههاي دنياي واقعي
كاركنان ،فراهمكردن فرصتهایي براي تمرین آموختهها ،بهكارگيري موقعيتهاي گروهي براي
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ایفاي نقش و مهمترین رفتارهاي اجتماعي و آموزش آنها ،همگي بر سطح عملكرد افراد در
سازمان مؤثر است .عملكرد شغلي تحت تأثير توانایي كارمند در بهكارگيري هيجانها در تسهيل
عملكرد است و كارمندان ميتوانند هيجانهاي مثبت و منفي را بهعنوان مزیتي در بهبود عملكرد
خود بهكار گيرند .براي مثال ،هيجانهاي مثبت مانند برانگيختگي یا اشتياق ميتواند فرد را براي
ایجاد خدمات بهتر به اربابرجوع و تكميل وظيفة كاري خود یا مشاركت در سازماندهي تحریك
كند .از سوي دیگر ،هيجانهاي منفي مانند اضطراب ،توانایي تمركز كارمند را بر فعاليتهاي شغلي
تسهيل ميكند .كاروسو و چالز ميگویند اینكه فرد در موقعيت كاري هيجانهاي خود و دیگران را
چگونه مدیریت ميكند ،ميتواند بر عملكرد و رضایتمندي شغلي او تأثير عمده بگذارد (سياروچي و
همكاران .)3002 ،شبكة ورزش با قابليتهاي متفاوتي كه براي جذب مخاطب دارد ،برنامهریزي
براي مهارتافزایي فردي در الگوي عملكرد رسانهاي تأثيرگذار است .به گزارش روابط عمومي
شبكة ورزش ،در سال  233با قرارگرفتن در رتبة یازده در كل شبكههاي سيما و كاهش مخاطب
طبق گزارشهاي محرمانة مركز پژوهشهاي سازمان در سال  33به  4060نفر ،نوسان عملكرد را
نشان ميدهد .كاهش مخاطب ،نبود واحد منابع انساني براي جذب نيروي توانمند و متناسب با
ساختار شبكة ورزش در این راستا این پژوهش براساس ابعاد چهارگانة هوش هيجاني گلمن بر
عملكرد كاركنان ،پژوهش و پرسشنامة مرتبط براي اندازهگيري سطح هوش هيجاني و عملكرد
كاركنان شبكة ورزش تعریف ميشود.
مباني نظری
هوش هيجاني

افراد هوشمند از نظر هيجاني ميتوانند به اث ربخشي در همة سطوح سازمان منجر شوند و در زمينة
كيفيت و اثربخشي تعامل اجتماعي با دیگران نقش مهمي ایفا كنند .هوش هيجاني براي موفقيت
1. Carouso & Chales
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شغلي ضروري است و  40درصد عملكرد در همة شغلها را تحت تأثير قرار ميدهد .هوش
هيجاني بهتنهایي بزرگترین عامل براي پيشبيني عملكرد فرد در محيط كار و قويترین نيرو براي
رهبري و موفقيت است (برادبري و گریوز  .) 233 ،توني ( )3004بيان كرد عضو گمشدهاي كه
باعث تمایز عملكرد عالي و متوسط مدیران ميشود ،هوش هيجاني است .او در مطالعة خود به این
نتيجه رسيد كه ميان هوش هيجاني و پنج وظيفة اصلي فعاليتهاي اجتماعي ،شامل مشاركت
كاربران ،مشاهده و ارزیابي ،تصميمگيري ،همكاري و تعاون و مقابله با استرس رابطه وجود دارد.
در نهایت ،او به این نتيجه ميرسد كه هوش هيجاني از جمله مهارتهایي است كه مدیران باید آن
را بهطور مداوم توسعه و نگهداري كنند ( .)Tony, 2006كاركنان داراي هوش عاطفي پایين آگاهي
اندكي از احساس خود و توانایي كمتري براي مقابله با احساس خود دارند .در نتيجه ،در مواجهه
با شرایط دشوار و استرسزا عملكرد آنها كاهش ميیابد

(& Chang, 2008

 .)Yangباپانا و

همكاران (  )30در تحقيق خود به این نتيجه رسيدند كه براي كارمندان شاغل در صنایع خدماتي
داشتن هوش هيجاني باال اهميت زیادي دارد .مطالعة آنها هوش هيجاني را با سطح عملكرد با
توجه به عوامل مختلف بررسي كرده و به اهميت هوش هيجاني در مطالعات سازماني اشاره
ميكند .نتایج تحليل آنها نشان داد بهبود در هوش هيجاني در افزایش عملكرد و اثربخشي
كاركنان مؤثر است .خودارزیابي ،خودكنترلي ،عملگرایي ،همدلي و روابط اجتماعي از ابزارهاي
ضروري درك موفق هستند كه كمك ميكنند افراد هنگام تصميمگيري به بهبود بهرهوري و
عملكرد برسند .امروزه نظریة هوش عاطفي به تبع باالرفتن ارزش ارتباطات انساني ،بيشتر مورد
توجه قرار گرفته است و یكي از مباحث پرطرفدار براي سازمانها و شركتهاي تجاري است و به
نظر مي رسد با گذشت زمان و درگيرشدن با عنصري كه به عصر ارتباطات معروف بوده و موقعيت
استراتژیك و درك این موقعيتها فقط از توان مدیران خالق و باهوش عاطفي باال مقدور است،
اهميت دوبرابر پيدا كرده و جایگاه خود را بيشتر از این ارتقا خواهد داد .بهعبارت دیگر ،موفقيت
1. Bradbury & Greaves
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مدیران در گذشته متكي به مهارتهاي فني و هوش منطقي بوده است ،امروزه موفقيت مدیران
بيشتر در گرو هوش عاطفي آنها است.
مدل ترکيبي گلمن (با تأکيد بر عملکرد سازماني)

مؤلفههاي مدل تركيبي گلمن به شرح زیر است:
خودآگاهي

خودآگاهي اساس هوش عاطفي است و عبارت از توانایي فهم احساس ،حاالت روحي و
هيجانات خود ،همانطور كه رخ ميدهند و تأثير آن بر دیگران است .هر فرد ممكن است درك
دقيقي از عواطف خود داشته باشد و براي سازگاري با موقعيتهاي فردي و اجتماعي به روش
صحيح آن را بهكار گيرد .خودآگاهي ،اهميت بازشناسي احساس خود را و اینكه چگونه بر عملكرد
شخص تأثير ميگذارد ،منعكس ميكند .سطح دیگر خودآگاهي فهم قدرت و ضعفهاي فرد است.
افراد با خودآگاهي باال از توانایيها و محدودیتهاي خود ،آگاه و در جستوجوي پسخوراند
هستند و از اشتباهات خود پند ميگيرند و در روابط كاري ،موقعيتشناس و وقتشناس هستند.
خودآگاهي مبناي اعتمادبهنفس است .افرادي كه نسبت به شناخت عواطف خود اطمينان بيشتري
دارند ،ضعفها و قدرتهاي خود را ميشناسند ،خودارزیابي واقعي داشته و حس قوي از
شایستگي خود دارند .بنابراین ،بهتر ميتوانند عواطف خویش را هدایت كنند و در اتخاذ
تصميمهاي شخصي اعتمادبهنفس بيشتري دارند (.)Wannamaker, 2005
خودمديريتي (کنترل عواطف)

كنترل و ادارة عواطف ،مناسب و بهجابودن آنها در هر موقعيت مهارتي است كه بر پایة
خودمدیریتي شكل ميگيرد و عبارت است از توانایي ادارهكردن واكنشهاي عاطفي ،كنترل تكانهها
و آشفتگيهاي زندگي .كساني كه از اداره و كنترل احساس خود عاجزند ،بهطور دائم در اضطراب
1. Self- awareness
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و افسردگي دستوپا ميزنند ،در حالي كه آنهایي كه از این لحاظ قويترند ،خيلي سریع خود را
از چنگال غم و اندوه بيرون ميكشند ،همچنين ،افرادي كه به ميزان باالیي از این توانایي
برخوردارند ،با سرعت بيشتري نامالیمات زندگي را پشت سر ميگذارند و در تسكين خود در
جلوگيري از واكنشهاي سریع و شتابزده عاطفي و تعدیل اضطراب و افسردگي ناشي از ناكامي
موفقترند (گلمن.) 233 ،
مدیریت خود ،سرمایة بزرگي است كه به فرد امكان ميدهد كه چگونه ،چه زمان و در چه
مكاني عواطف خود را ابراز كند و بدین ترتيب فرد را قادر ميكند بهطوري كه به روابط او با
دیگران آسيب نرسد به اهداف دست یابد و هيجانات خود را اظهار كند.
آگاهي اجتماعي (همدلي)

شعور یا آگاهي اجتماعي یا همدلي توانایي دیگري است كه براساس خودآگاهي شكل ميگيرد و
نوعي «مهارت مردمي» اساسي محسوب ميشود .همدلي ،داشتن حساسيت عاطفي نسبت به
دیگران ،استعداد براي دقيقشدن در احساس دیگران و توانایي خواندن پيامهاي غيرقابل بيان آنها
است .این مؤلفه با احساس مسئوليت در قبال دیگران نسبت بيشتري دارد ،زیرا هر چه افراد
پيرامون یا مقابل ما براي ما اهميت بيشتري داشته باشند ،سعي بيشتري خواهيم كرد كه واكنش
مناسب در قبال آنها نشان دهيم و شرایط واكنش مناسب درك نوع احساس طرف مقابل است.
بين مؤلفههاي هوش عاطفي ،تشخيص همدلي از همه راحتتر است ،همة ما همدلي یك دوست
یا معلم را تجربه كردهایم و تشخيص داده ایم كه واكنش او تا چه حد باعث دلگرمي ما شده است.
به اعتقاد گلمن ،همدلي را ميتوان یاد گرفت و یادگيري انسان از سالهاي اولية زندگي شروع
ميشود .حتي كودكان خردسال خانوادههاي مهربان كه فرزندشان را از نظر عاطفي مورد توجه قرار
مي دهند ،غالباً براي تسكين دوست غمگين و ناراحت خود تالش ميكند .بدین ترتيب افراد با
همدلي باال ،تحمل شنيدن و پذیرفتن حاالت عاطفي دیگران (آشفتگي ،ناراحتي و یا شور و اشتياق
)1. Social awareness (Empathy
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و جز آن) را دارند و در برقراري ارتباط مؤثر با دیگران موفقاند .استعداد كساني كه در شایستگي
مدیریت تعارض ،مهارت یافتهاند ،شامل درنظرگرفتن مشكل ،همانطور كه جریان دارد و براي
آرامكردن تعارض قدمبرداشتن .اینجا هنرهاي گوشدادن و همدليكردن براي سروكارداشتن با
مردم و موفقيتهاي مشكل با بهكارگيري دیپلماسي اساسي است .تشویق ،گفتوگو و بحث باز و
هماهنگ كردن موقعيتهاي «پيروز  -پيروز» مدیریت و مذاكرة مؤثر براي رابطة تجاري با
همزیستي طوالنيمدت مهم هستند.
مهارتهای اجتماعي (مديريت روابط)

مهارتهاي اجتماعي عبارت است از اینكه بتوانيم بر احساس خود كنترل داشته باشيم و متناسب
با هر موقعيت به راحتي با دیگران ارتباط برقرار كنيم و هنگام شركت در كارهاي گروهي ،بهجاي
نزاع ،با دیگران مذاكره كنيم و با همكاري آنها به نتایج بهتري دست یابيم.
مهارتهاي اجتماعي یا مدیریت روابط ،توانایي است كه بهمعناي مدیریت خود و همدلي
ساخته ميشود ،كه هر یك خود نياز به آگاهي دارند .یعني مهارت كنترل احساس دیگران و
عملكردن به طریقي كه به آن هيجانات بيشتر شكل ميدهد ،به فرد امكان ميدهد تا با دیگران
ارتباط برقرار كنند ،احساس آنها را برميانگيزاند و براي آنان الهامبخش باشد .افرادي كه
مهارت هاي اجتماعي باال دارند ،هميشه درصددند كه چرخة وسيعي از اطالعات را فراهم كنند و
خيلي سریع جنبههاي مشترك افراد را شناسایي كنند ،بعد از آن یك رابطة مؤثر برقرار كنند.
مديريت عملکرد

مدیریت عملكرد 3از مهمترین پيشرفتهاي اخير در مدیریت منابع انساني سازمانها است .این
اصطالح ابتدا توسط بير و روه ) 394( 2مطرح شد .با اینكه این مفهوم نتيجة نياز به یك رویكرد
مستمر و یكپارچه به مدیریت و پاداش مبتني بر عملكرد بود ،تا اواسط دهة  330بهعنوان
1. Social skills
2. Performance Management
3. Beer & Ruh
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رویكردي متمایز مورد توجه واقع نشد .از آنجا كه نظامهاي ارزیابي و پرداخت مبتني بر عملكرد
به طور سطحي و عجوالنه طراحي و اجرا شدند ،اغلب نتوانستند نتایج مورد انتظار سازمان را ،كه
تا حدي نيز سادهلوحانه بود ،محقق كنند .عملكرد به نتيجه یا اثر فعاليتهاي فردي در دورة زماني
مشخص اشاره ميكند .مدیریت عملكرد كاركنان بهمنظور دستيابي به اهداف سازماني ضروري
است و با كيفيت و موفقيت سازماني ارتباط مستقيم دارد (.)Shahzad et al., 2010
عملکرد عبارت است از بهنتيجهرساندن وظایفي كه از طرف سازمان بر عهدة نيروي انساني
گذاشته شده است .بهعبارت دیگر ،به نتيجه یا اثر فعاليتهاي فردي در یك دورة مشخص اشاره
ميكند .در یك رویكرد كالن ،مدیریت عملكرد راهي است براي پاسخگویي در قبال هدفگذاري و
فرایند بازخور ،و ميتواند به مدیران و كاركنان كمك كند تا مسئوليت خود را براي درك كسبوكار،

جمعآوري داده و سنجش عملكرد تسهيم كنند ( .)Shahzad et al., 2010مدیریت عملكرد كاركنان
مؤلفة مهمي در مدیریت راهبردي منابع انساني است .عملكرد كلي سازمان از عملكرد واحدها و
عملكرد واحدها از عملكرد افراد منتج ميشود .از این رو ،عملكرد كاركنان باید با راهبردهاي
سازمان همسو شود

(et al., 2007

 .)Millmoreمدیریت عملكرد را بهمثابة رویكرد سازماني به

شفافسازي ،ارزیابي ،اجرا و بهبود مستمر راهبردهاي سازمان معرفي كردهاند .بنابراین ،مدیریت
عملكرد از تعریفهاي محدودي مانند جمعآوري اطالعات و گزارشدهي فراتر ميرود و چيزي
بيشتر از مدیریت افراد است .مدیریت عملكرد عبارت است از شناخت ،سنجش و مدیریت آنچه
بهمنظور بهبود اثربخشي ،كارایي و عملكرد كلي سازمان اهميت دارد ( .)Marr, 2008ارزیابي 240
درجه و بازخورد آن به افراد كمك ميكند تا ادراك خود را دربارة محيط كاري ،با درك
ارزیابيكنندگان مهم ،مقایسه كند .منظور از ارزیابيكنندگان همكاران ،زیردستان ،مدیران مافوق،
سرپرستان و مشتریان است ) .(Armstrong, 2006در اين تحقيق نظرية گلمن و ارزيابی عملکرد 063
درجه بهکار گرفته شده است.
1. Performance
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فرضيههای تحقيق
فرضيههاي تحقيق به شرح زیر بيان ميشود:
 .خودآگاهي بر عملكرد كاركنان شبكة ورزش سيما تأثير معنادار ميگذارد.
 .3آگاهي اجتماعي بر عملكرد كاركنان شبكة ورزش سيما تأثير معنادار ميگذارد.
 .2مدیریت روابط بر عملكرد كاركنان شبكة ورزش سيما تأثير معنادار ميگذارد.
 .6خودكنترلي/خودمدیریتي بر عملكرد كاركنان شبكة ورزش سيما تأثير معنادار ميگذارد.
با توجه به فرضيههاي تحقيق ،مدل مفهومي به شرح زیر ترسيم ميشود.
خودآگاهي
آگاهي اجتماعي

H
H3
H2

عملكرد كاركنان

مدیریت روابط
H6
خودمدیریتي
شکل  .1مدل مفهومي تحقيق

روششناسي تحقيق
تحقيق حاضر از حيث هدف ،كاربردي و از حيث نحوة گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي
 همبستگي است .جامعة آماري شامل كاركنان شبكة ورزش بوده است كه از ميان آنها با روشتصادفي ساده و براساس فرمول كوكران  60نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامه بوده است .كه براي سنجش هوش هيجاني پرسشنامة استاندارد گلمن ،و براي عملكرد
كاركنان پرسشنامة محققساخته بهكار گرفته شد .براي بررسي پایایي پرسشنامه آلفاي كرونباخ
محاسبه شد و براي آزمون روایي پرسشهاي پرسشنامة عملكرد اعتبار سازه بررسي شد .براي
سنجش اعتبار سازة پرسشنامة نظرهاي متخصصان بهكار گرفته شد .در این مرحله با انجامدادن
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مصاحبههاي مختلف و كسب نظرهاي خبرگان آشنا به موضوع تحقيق ،اصالحات الزم انجام
گرفت و بدین ترتيب اطمينان حاصل شد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محققان را
ميسنجد .اعتبار عاملي پرسشنامه نيز با كمك تحليل عاملي تأیيدي و با نرمافزار ليزرل بررسي شد.
با توجه به شاخصها و خروجيهاي مدل سنجش شاخص عملكرد كاركنان به همراه مؤلفه و
گویههاي سازندهاش ،ميتوان گفت ،معرفهاي انتخابشده براي سنجش عملكرد كاركنان از
اعتبار الزم برخوردار است و بهخوبي ميتوانند این متغير را بسنجند.
بهمنظور آزمون فرضيهها ،مدلسازي معادالت ساختاري ،با نرمافزار  Lisrelانجام گرفت.
يافتهها
براي بررسي مدل ساختاري شاخصهاي برازش بررسي شد (جدول ).
جدول  .1شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

معیارهای برازش مدل

نام اختصاری

مقدار

حد مطلوب

تفسیر

نسبت كاي دو به درجة آزادي

χ2/df

3/3269

>2

مطلوب

شاخص نيكویي برازش

GFI

0/34

<0/30

مطلوب

شاخص نيكویي برازش تعدیلشده

AGFI

0/32

<0/30

مطلوب

شاخص برازش هنجارشده

NFI

0/36

<0/30

مطلوب

شاخص برازش تطبيقي

CFI

0/33

<0/30

مطلوب

ریشه ميانگين مربعات خطاي تقریب

RMSEA

0/093

>0/03

مطلوب

با توجه به شاخصهاي برازش در جدول  ،دادههاي جمعآوريشده بهخوبي مدل مفهومي را
حمایت ميكنند .به بياني دیگر ،مدل تحقيق از برازش مناسبي برخوردار است.
براي آزمون فرضيههاي تحقيق مدل ساختاري بررسي شد .شكل  3مدل ساختاري پژوهش را
در حالت ضرایب استاندارد ،و شكل  2مدل ساختاري را در حالت ضرایب معناداري نشان ميدهد.
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شکل  .2تأثير مؤلفههای هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان (در حالت استاندارد)

شکل  .3تأثير مؤلفههای هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان (در حالت معناداری)

مطالعة تأثير ابعاد هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه :شبکة ورزش سيمای جمهوری اسالمي ...

433

جدول  .2نتايج آزمون فرضيهها

ردیف

متغیر تأثیرگذار

متغیر تأثیرپذیر

خودآگاهي
3

خودمدیریتي

2

آگاهي اجتماعي

6

مدیریت روابط

عملكرد كاركنان

ضریب استاندارد اعداد معناداری
0/32

3/93

0/62

5/94

0/33

3

0/95

3/ 2

/

طبق نتایج جدول  ،3با توجه به اینكه ضریب معناداري همة بعد هوش هيجاني در خارج از
نسبت بحراني ( - /34تا  ) /34است .بنابراین ،ميتوان گفت چهار بعد هوش هيجاني
(خودآگاهي ،خودمدیریتي ،آگاهي اجتماعي و مدیریت روابط) بر عملكرد كاركنان مؤثرند.
همچنين ،با توجه به ضرایب استاندارد ،چهار بعد هوش هيجاني تأثيري مستقيم بر عملكرد كاركنان
دارند ،یعني با افزایش خودآگاهي ،خودمدیریتي ،آگاهي اجتماعي و مدیریت روابط كاركنان رسانه،
عملكرد كاركنان نيز بهبود ميیابد .شایان ذكر است بين بعد هوش هيجاني« ،آگاهي اجتماعي» با
ضریب استاندارد  0/33بيشترین تأثير ،و خودمدیریتي با ضریب استاندارد  ،0/62كمترین تأثير را بر
عملكرد كاركنان دارند .ضریب بتا برابر با  ،0/33براي مؤلفة آگاهي اجتماعي بدین معناست كه
بهازاي یك انحراف استاندارد افزایش در آگاهي اجتماعي كاركنان ،عملكرد آنها به اندازة 0/33
انحراف استاندارد بهبود خواهد یافت .تفسير سایر ضرایب هم به همين صورت است ،صرفاً ميزان
تأثير تغيير ميكند.
بحث و نتيجه
براساس فرضيههاي تحقيق ،نتایج به شرح زیر بيان ميشود.
با توجه به ميتوان گفت بين هوش هيجاني كاركنان شبكه و عملكرد آنها رابطة مثبت و قوي
وجود دارد كه نشان ميدهد هرگونه افزایشي در هوش هيجاني در عملكرد كاركنان تغيير بهوجود
ميآید .بدین معنا كه با تقویت و ایجاد خودآگاهي ،خودكنترلي ،مدیریت روابط ،آگاهي اجتماعي
در كاركنان در عملكرد مجموعه ميتوان مؤثر بود .كارمند داراي هوش عاطفي در دو بعد مهم و
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كليدي ،مهارت ميیابد ،این دو بعد عبارتاند از «شایستگي شخصي» یعني افراد چگونه خودشان
را مدیریت كنند و «شایستگي اجتماعي» یعني افراد چگونه روابط بين خود و دیگران را مدیریت
كنند ( .)Kiersted, 1999كاركنان داراي هوش عاطفي پایين آگاهي اندكي از احساس خود داشته و
توانایي كمتري براي مقابله با احساس خود دارند .در نتيجه ،در مواجهه با شرایط دشوار استرس
عملكرد آنها كاهش ميیابد ( .)Yang & Chang, 2008بنابراین ،هوش عاطفي از نظر اهميت ،در
صف مقدم مهارتهاي مربوط به كار و شغل قرار ميگيرد و در تغييرات فراگيري كه در محل كار
انجام ميگيرد ،بازتاب ميیابد .این رابطه توسط نورائي ( ) 234نيز تأیيد شده است ،زماني یكي از
كاركنان نميتواند از عصبانيتهاي ناگهاني خود جلوگيري كند یا حساسيتي در قبال افكار و
احساس دیگران ندارد .براي مثال وقتي فردي از نظر عاطفي آشفته است ،نميتواند بهخوبي تمركز
كند ،یا مسائل را به خاطر آورد یا مطالب را بياموزد و تصميم بگيرد .بنابراین ،هوش عاطفي براي
سازمان مولد و فعال ،ثمربخش ضروري و اساسي است و تلویحات مفيد و ارزشمند براي مشاغل
تخصصي دربردارد .با توجه به نتایج یادشده در راستاي تقویت هوش هيجاني با توجه به جامعة
آماري پيشنهاد ميشود با افزایش مهارت خودآگاهي ،خودمدیریتي ،آگاهي اجتماعي ،مدیریت
رابطه بين كاركنان زمينة خودارزیابي ،شناسایي هيجانهاي دیگران ،ارزیابي هيجانهاي دیگران،
تنظيم هيجانهاي خود و دیگران ،نشاندادن خشم به شيوة مناسب و برخورد سازنده با تعارض
فراهم شود .همچنين ،سرمایهگذاري براي ایجاد و نهادینهكردن فرهنگ توجه به هوش هيجاني
بهعنوان قابليتي كه ميتواند در ارتقاي عملكرد مؤثر باشد و تشویق افراد به ارتقاي این مهارتها و
بهكارگيري آن در محيط كار براي تحقق اهداف سازمان پيشنهاد

ميشود.

با توجه به مقدار معناداري ( )t= 0/33بين خودآگاهي كاركنان شبكة ورزش و عملكرد آنها
رابطه وجود دارد ،یا بهعبارت دیگر ،فرضية اول تحقيق تأیيد ميشود .با توجه به ضریب تأثير
( ،(β =0/32بين خودآگاهي كاركنان رسانه و عملكرد آنها رابطة مثبت با شدتي قوي وجود دارد.
بهعبارت دیگر بهازاي یك واحد تغيير در خودآگاهي كاركنان 0/32 ،واحد در عملكرد آنان تغيير
بهوجود ميآید .چنين سازماني ميتواند بهراحتي با مسائل و مشكالت برخورد كرده و راهحلهاي
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بهتري ارائه دهد و در تصميمگيريهاي خود نيز خشك و نامنعطف نيست و شور و اشتياق ،اعتماد
و حس همكاري را در پيروان خود ایجاد كند .این نتيجه نشان ميدهد هرگونه افزایشي در هوش
هيجاني موجب افزایشي در عملكرد كاركنان ميشود و بر عكس .این موضوع در مدل گلمن
( ) 335نيز تأكيد شده است كه بازشناسي احساس كاركنان به هدایت درست تصميمها منجر
ميشود .بنابراین ،پيشنهاد ميشود با تقویت این بعد ،كاركنان شبكه را در شناخت عواطف خود
كمك كرد تا بتوانند ضعفها و قدرتهاي خود را بشناسند و با دستيابي به خودارزیابي واقعي به
حس قوي از شایستگي خود دست یابند .در نتيجه ،تعميق و تقویت توان آگاهي از هيجانها،
كنترل آن ،تشخيص هيجانهاي اربابرجوعان و سازوكار ایجاد ارتباط در سطوح كاركنان پيشنهاد
ميشود .با توجه به مطالعات و تحقيقات ،در این صورت افراد بهتر ميتوانند عواطف خویش را
هدایت كنند و در زمينة اتخاذ تصميمهاي شخصي از اعتمادبهنفس بيشتري برخوردار ميشوند
(.)Wannamaker, 2005
با توجه به مقدار معناداري و ضریب مسير تأثير آگاهي اجتماعي بر عملكرد كاركنان رسانه
(

/0

=t؛  ،)β=0/33آگاهي اجتماعي كاركنان رسانه بر عملكرد آنها تأثير معنادار دارد .بهعبارت

دیگر ،فرضية دوم تحقيق تأیيد شد .ميتوان گفت آگاهي اجتماعي كاركنان رسانه بر عملكرد آنها
تأثير مثبت و قوي ميگذارد .بهعبارت دیگر بهازاي یك واحد تغيير در آگاهي اجتماعي كاركنان،
 0/33واحد در عملكرد آنان تغيير به وجود ميآید .بهعبارت دیگر ،آگاهي اجتماعي بين كاركنان
شبكه به افزایش احساس مسئوليت در قبال دیگران منجر ميشود و افراد پيرامون یا مرتبط با شبكه
اهميت بيشتري داشته باشند .در نتيجه ،سعي بيشتري ميشود واكنش مناسب در قبال آنها نشان
داده شود و شرایط درك نوع احساس طرف مقابل ایجاد شود.
با توجه به مقدار معناداري و ضریب مسير تأثير مدیریت روابط كاركنان بر عملكرد كاركنان
رسانه (t=3/43؛  ،)β=0/95مدیریت روابط كاركنان رسانه بر عملكرد آنها تأثير معنادار دارد.
ميتوان گفت مدیریت روابط كاركنان رسانه بر عملكرد آنها تأثير مثبت با شدتي قوي وجود دارد.
بهعبارت دیگر بهازاي یك واحد تغيير در مدیریت روابط كاركنان  0/95واحد در عملكرد آنان
تغيير بهوجود ميآید .بهعبارت دیگر ،این تأثير در شبكه و بين كاركنان منجر ميشود بهراحتي
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مسير فكري سایر ذينفعان به سمتي هدایت شود كه توافق براي ایجاد رفتار جدید و یا برانگيختن
رفتار و عملكرد با توليد جدید ميسر شود .تجزیهوتحليل اطالعات حاصل از اندازهگيري عملكرد
كاركنان و مقایسة آن با استانداردهاي عملكردي و انجامدادن اقدامات مقتضي از قبيل تشویق و
تنبيه و بازخورهاي مناسب و بهكارگيري بازخور  240درجه در توافق تعامالت مؤثر است.
همچنين ،تقویت كار تيمي بين كاركنان بهمنظور رسيدن به همدلي و تقویت مدیریت روابط باال در
سازماندهي گروهي كاركنان مؤثر است كه این مهم در حل مسائل و روابط بهينة كاركنان
زمينهسازي ميكند .همدليكردن براي سروكارداشتن با مردم و موفقيتهاي مشكل با بهكارگيري
دیپلماسي اساسي است .تشویق ،گفتوگو و بحث باز و هماهنگكردن موقعيتهاي «پيروز -
پيروز» مدیریت و مذاكرة مؤثر براي روابط سازماني با همزیستي طوالنيمدت مهم است
(منصوري.) 23 ،
با توجه به مقدار معناداري و ضریب مسير تأثير خودمدیریتي كاركنان بر عملكرد كاركنان
رسانه (t=6/32؛  ،)β=0/62خودمدیریتي كاركنان رسانه بر عملكرد آنها تأثير مثبت و معنادار
ميگذارد .بهعبارت دیگر ،بهازاي یك واحد تغيير در خودمدیریتي كاركنان 0/62 ،واحد در عملكرد
آنان تغيير بهوجود ميآید .با فراهمكردن ابزارهاي هيجاني و محيط كاري خوشایند بين كاركنان
شبكه افراد با تقویت خودآگاهي از توانایيها و محدودیتهاي خود ،آگاه شده و در روابط كاري،
موقعيتشناستر ميشوند .همچنين ،كاركناني كه به ميزان باالیي از این توانایي برخوردارند با
سرعت بيشتري نامالیمات را پشت سر ميگذارند و در تسكين خود در جلوگيري از واكنشهاي
سریع و شتابزده عاطفي و تعدیل اضطراب و افسردگي ناشي از ناكامي موفقترند (گلمن.) 233 ،
بهطور كلي ميتوان گفت در شبكة ورزش شاهد روابط متقابل قوي بين اجزاي هوش هيجاني
با عملكرد هستيم و با تقویت و تربيت این متغير ميتوان در عملكرد كاركنان تغيير ایجاد

كرد.

هوش بهتنهایي عامل موفقيت در زندگي و محيط كار نيست و عواطف نقش اصلي در موفقيت
سازماني دارند

(& Al-Shaikh, 2007

 .)Sulimanافراد هوشمند از نظر هيجاني ميتوانند باعث

اثربخشي در همة سطوح سازمان شوند و در زمينة كيفيت و اثربخشي تعامل اجتماعي با دیگران
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نقش مهمي ایفا كنند .هوش هيجاني بهتنهایي بزرگترین عامل براي پيشبيني عملكرد فرد در
محيط كار و نيرویي قوي براي رهبري و موفقيت است (برادبري و گریوز .) 233 ،از این رو،
حاالت هيجاني و آثار آن ميتواند افراد را بهسوي اهداف متفاوت ،هدایت كند و در نتيجه ،در
عملكرد سازمان مؤثر باشد .گسترش هيجانهاي مثبت در گروهها ،همكاري و مشاركت اعضاي
گروه را تسهيل ميكند ،تعارض را كاهش ميدهد و ميزان كارایي اعضاي گروه را بهبود ميبخشد.
هوش هيجاني بهعنوان عامل سازماندهنده ميتواند موجب بهبود عملكرد گروه شود ،زیرا این
امكان را براي گروه فراهم ميكند كه بهطور وسيع و مؤثر و بهطور هماهنگ درآید و وقت كمتري
را براي تشریح نحوة كاركردن مؤثر صرف كند.
پيشنهادهای کاربردی
با توجه به نتيجه تحقيق ،مهارت هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان رسانه تأثير ميگذارد ،و با
توجه به اهميت و آثار مثبتي كه ابعاد هوش هيجاني امروزه بر عرصههاي مختلف بهویژه مدیریت
سازمانهاي رسانهاي گذاشته است ،پيشنهادهاي زیر مطرح ميشود.
 تعميق و تقویت توان آگاهي از هيجانات ،كنترل آن ،تشخيص هيجانات اربابرجوعان وسازوكار ایجاد ارتباط در سطوح كاركنان؛
 تقویت خودآگاهي و راههاي شناسایي ضعفها و قدرتهاي فردي براي كاركنان واندازه گيري مستمر سطح شایستگي كاركنان و توجه به بهسازي كاركنان و سطوح كاري
افراد؛
 دقت در گزینش و استخدام افرادي كه داراي مهارتهاي فني و مهارتهاي گروهي وتيمي باشند؛
 تقویت كار تيمي بين كاركنان؛ تبيين ،تشریح و برگزاري آموزشهاي الزم براي ارزیابي خود و دیگران؛ استخراج ویژگيهاي شایستگي مناسب احراز سطوح كاري؛ -توجه به تناسب جذب نيروي انساني با شرح وظایف احراز شغل؛
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 آموزش تكنيكهاي مذاكره و حل مسئله به كاركنان؛ آموزش تكنيكهاي مدیریت بحران و كاهش تعارضات هنگام بروز مسائل؛ تشریح خودمدیریتي و كنترل عواطف بين كاركنان؛ تقویت همدلي و آگاهي اجتماعي بين كاركنان؛ تهية نماي شایستگي مشاغل استراتژیك :هدف از تهية پروفایل شایستگي مشاغل این است كههمة دانشها ،مهارتها ،رفتارها ،ارزشها و خصوصيات مورد نياز براي انجامدادن مشاغل سازمان
شناسایي شود .با این كار ،سازمان نيازهاي مشاغل را با جزئيات كامل مشخص ميكند .این كار
توسط واحد منابع انساني از طریق روشهایي مانند مصاحبه با افرادي كه نيازهاي شغلي را خوب
ميفهمند ،بهكار گرفته ميشود .پروفایل شایستگي ،مرجعي براي واحد منابع انساني است كه
ميتواند براي انتصاب ،استخدام ،آموزش و توسعة افراد در پستهاي مشخص بهكار گرفته شود.

1. Profile
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