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بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان در شرکت ملی پخش
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چكیده
تحقیق حاضر به بررسی نقش تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
میاندوآب پرداخته است .هدف از آن بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه میاندوآب می باشد .اصلی ترین سؤالی که برای نگارش مقاله وجود دارد این است که تاثیر هوش هیجانی بر
بهره وری کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب چیست؟ روش تحقیق استفاده شده روش
همبستگی بوده و برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید که دارای روایی و پایایی مناسبی بود
)آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هوش هیجانی  . /68برای متغیر بهره وری عدد  ) . /61و جامعه آماری کل کارکنان در
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب می باشد که  222نفر می باشد .و برای تجزیه و تحلیل داده ها از
نرم افزارهای  SPSSاستفاده شده است و نتایج نشان داده که هوش هیجانی کارکنان بر بهره وری تأثیر معناداری دارد.
افزون بر آن ،نتایج حاصل از فرضیات فرعی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که
هوش هیجانی کارکنان با بهره وری رابطة معناداری دارد.
واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،خودآگاهی ،خودمدیریتی ،شرکت پخش فرآورده های نفتی ،بهره وری نیروی انسانی.

 -5مقدمه
یکی از ویژگی های بسیار مهم فردی هوش هیجانی است .هوش هیجانی در مدیریت مقوله های بسیار نوین با ریشة روانشناسی
است .با توجه به ابعاد گستردة هوش هیجانی و جایگاه مهم آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانها ،در حوزه های مدیریتی در
رفتار سازمانی ،نقش آن در بهبود عملکرد مدیران و کارکنان سازمان ها ،محور اصلی بسیاری از تحقیقات بوده است .ادبیات
مدیریتی بیانگر آن است که مهارت های مدیریتی در کل و هوش هیجانی به طور اخص ،نقش تعیین کننده ای در موفقیت
مدیران در محیط کاری دارند) رهنورد ،جویبار )1861 ،رقابت بسیار زیاد در بین سازمان ها ،باعث شده است که مدیران سازما
نها از هر فرصتی که بدانند سبب پیشرفت آنها می گردد ،استقبال کنند .در  22سال گذشته تأکید زیادی بر بهره وری بوده
است و در این راستا تالش ها شده تا محدودیت های موجود بر سر راه کارکنان را به حداقل برسانند تا از این طریق به بهر ه
وری بیشتر دست یابند) رضایی)1862 ،

1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب تحت عنوان « تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی در کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی ایران (منطقه میاندوآب)» می باشد کا به راهنمایی آقای دکتر مقتدر زاده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانداب به انجام رسیده است.
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چراکه نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی و مهمترین عامل در بهبود و ارتقاء مستمر بهره وری سازمان و درنهایت بهره وری
ملی به شمار می آید و برای داشتن سازمان های بهره ور ،نیاز به انسان بهره ور است )طاهری)1862 ،به نظر می رســد که
تأثیر هوش هیجانی در بهره وری به این ســبب باشد که در این رویکرد به همه جنبه های انسانی ،عاطفی ،فردی و بین فردی،
ارتباط ،مهارت های بین فردی و اجتماعی و خودآگاهی در تأمین بهره وری بهینه سازمان و ترغیب کنش های سازنده در
محیط کار پرداخته شده است .درست است که عملکرد افراد در سازمان ها و محیط کار از جنبه های سخت افزاری و امکانات
فنی نیز تأثیر می پذیرد ،ولی جنبه ها و زمینه های روانشناختی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محیط کار نقش تعیین کننده و
مؤثرتری دارند (ساعتچی.)1811،

 -2ضرورت و اهمیت تحقیق
منابع انســانی از اساسی ترین منابع راهبردی هر سازمانی اســت .بدون تردید موفقیت سازمان ها به اســتفاده کارامد از
منابع انســانی بر پایة علوم رفتاری وابسته اســت .برای رویارویی با چالش اســتفاده کارامد از این منابع ،شناخت هرچه بیشتر
و جامع تر مفاهیم و سازه های مربوط به منابع انســانی و ابزارهای خاص آن الزم و مهارت اســتفاده از این سازه ها و ابزارها
امری ضروری است .امروزه بســیاری از ســازمان ها در حال تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که
انطباق پذیر بوده و با تغییرها ســازگار شوند .در این میان ،تعامل اجتماعی به شیوهای شایسته و ثمربخش برای مدیران و
کارکنان به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت تغییرهای ســازمانی اهمیت فزاینده ای دارد
هوش یکی از مهمترین ســازه های فرضی اســت که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه  2اویل قرن بیســتم همواره
برای تبیین موفقیت شــغلی و کارایی به کار رفته اســت .در این میان ،میزان بهرة هوشــی  IQافراد به تنهایی نمیتواند
نشــانگر موفقیت و ارتقای بهره وری کاری آنان باشد .به گونه ای که نمیتوان گفت افرادی که از  IQباالتری بهره مند هستند
حتی در زمینه روابط اجتماعــی ،زندگی عاطفی و ...نیز عملکرد بهتری دارند؛ بنابراین ضریب هوشــی باال و به تبع آن
تحصیالت باال و موقعیت شــغلی خوب نمیتواند موفقیت فرد را در تمامی زمینه ها تضمین کند ،مگر اینکه فرد از لحاظ هوش
هیجانی  EQنیز نمره باالتری کسب نماید .هوش هیجانی  ،شــیوه برخورد فرد با مســائل گوناگون کاری و فراز نشــیب های
زندگی را نشان میدهد .به عبارتی هوش هیجانی مجموعه ای از ویژگی های شــخصیتی اســت که در سرنوشــت و ســبک
زندگی فرد مؤثر است .این خصوصیات شــخصیتی موجب می شود که فرد از شیوه های مناســب برای گذران زندگی و مراحل
آن استفاده کند .نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این است که توانایی های هوش هیجانی ذاتی نیستند ،آنها می
توانند آموخته شوند .افرادی که دارای هوش هیجانی باالتری هســتند ،از زندگی رضایت بیشــتری دارند؛ شاداب ترند؛ ارتباط
بهتری با اطرافیان برقرار می کنند؛ قدرت ســازش بیشــتری با مشکالت دارند؛ دلسوز و پر مالحظه اند؛ مســئولیت پذیرند؛ در
مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند؛ مهربان و صمیمی اند و بیشتر از افراد دیگر پذیرای تجارب احساسی و هیجانی
هستند .صاحبنظرانی که به بررسی و مطالعة علمی هوش هیجانی پرداخته اند ،معتقدند که هوش هیجانی میتواند کاربردهای
زیادی در وظایف مدیریت ســازمان چــون رهبری و هدایت دیگران ،زندگی شغلی و زندگی خانوادگی ،تعلیم و تربیت و حتی
سالمت روانی داشته باشد .با توجه به اکتســابی بودن هوش هیجانی و لزوم تقویت آن در میان کارکنان ،این کار تحقیقی
سبب خواهد شــد به منظور ارتقای بهره وری و کارایی کارکنان ،هوش هیجانی در برنامه ریزی های آموزشــی لحاظ و تقویت
هوش هیجانی به عنوان یکی از پیشنیازهای موفقیت سازمان محسوب گردد

 -9اهداف تحقیق
هــدف از انجام این پژوهش بررســی تأثیر هوش هیجانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر
بهره وری آنان است که میتوان آن را به صورت هدف اصلی و اهداف فرعی به صورت زیر بیان کرد:
-5-9هدف اصلی
َAlfred Bine
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 .1بررسی تأثیر هوش هیجانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری.
-2-9اهداف فرعی
.1
.2
.8
.4

بررسی رابطة خودآگاهی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب با بهره وری.
بررسی رابطة آگاهی اجتماعی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب با بهره وری.
بررسی رابطة خودمدیریتی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب با بهره وری.
بررسی رابطة مدیریت روابط کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب با بهره وری.

 -4فرضیه های تحقیق
 -5-4فرضیة اصلی
 .1هوش هیجانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری آنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

 -2-4فرضیه های فرعی
.1
.2
.8
.4

خودآگاهی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری آنان تاثیر معناداری دارد.
آگاهی اجتماعی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری تاثیر معناداری دارد.
خود مدیریتی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری تاثیر معناداری دارد.
مدیریت روابط کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری تاثیر معناداری دارد.

 -1پیشینة تحقیق
-5-1مطالعات انجام شده در داخل کشور
لیال نجاتی ( )1868طی پژوهش « بررســی رابطه هوش هیجانی و اثربخشی مدیران مدارس
متوسط شهر تهران » به این نتایج دست یافته است:
جامعة آماری شــامل کلیه مدیران مدارس متوســطه شهر تهران بوده اســت .روش نمونه گیری خوشــه ای چندمرحله ای
بوده کــه تعداد  42مدیر و به ازای هر مدیــر  6دبیر به صورت تصادفی انتخاب شــدند و بدین ترتیب تعداد کل حجم نمونه
به  422نفر رسیده است .برای تجزیه وتحلیل اطال عات از آزمون همبســتگی پیرسون ،تحلیل رگرســیون ،آزمون تی برای
گروه های مستقل و تحلیل واریانس ،استفاده شده است .نتیجة حاصله بیانگر آن است که مدیرانی که از هوش هیجانی باالتری
برخوردار هستند ،اثربخشی بیشتری در کارشان دارند.
منوچهر جویبار ( )1864طی پژوهش «مقایسه هوش عاطفی در میان سطوح سه گانه مدیران )عالی -میانی  -پایه) سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های تابعه »به این نتایج دست یافته است :وضعیت هوش عاطفی در میان ســطوح
مختلف متفاوت بوده و در ابعاد خودآگاهی ،خودنظمی و انگیزش مدیران سطوح سه گانه با هم تفاوت دارد ولی در دو بعد
همدلی و مهارت اجتماعی تفاوتی بین مدیران سه سطح مختلف مشاهده نشد
-2-1مطالعات انجام شده در خارج
در ســال(  )2221پژوهشی در نیجریه به وســیله نوکا و اهایوزو 3و هوش هیجانی بر روی کارایی ســازمان ها مورد ارزیابی
قرار گرفت .درواقع هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و کارآیی سازمان های کشور نیجریه بود.
ابعاد هوش عاطفی موردبررســی در ایــن تحقیق عبارتنــد از :خودآگاهی ،آگاهی اجتماعــی ،مدیریت روابط و خود مدیریتی.
نمونة مورد بررسی  126مدیر از تشکیالت سازمانی است.
فرضیه ها عبارتند از:
 خودآگاهی کارکنان به کارایی میانجامد.
Nwokah & Ahiauzu
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خود مدیریتی تأثیر مثبتی بر روی کارایی دارد.

 آگاهی اجتماعی تأثیر مثبت بر روی کارایی دارد.
 مدیریت روابط به کارایی میانجامد.
برای جمع آوری اطالعات ،از روش میدانی و پرسشــنامه و برای تجزیه وتحلیل اطالعات ،از روش همبستگی و روشهای آماری
استفاده شده است.
یافته های پژوهش یک رابطة قوی بین هوش هیجانی و کارایی سازمانها را نشان میدهد .همچنین بیان میکند که وابستگی
مثبت بین همة ابعاد هوش هیجانی و کارایی سازمان ها وجود دارد.
شین و سوسانتو  )2212( 4در پژوهشی ،رابطه بین هوش عاطفی ،سبکهای مدیریت تعارض و عملکرد شغلی را در دولتهای
منتخب کشور اندونزی مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق دو نوع ســبک مدیریت تعارض شــامل مصالحه ای 11و
انسجامی 12مورد بررسی قرار گرفتند .نمونة موردبررســی شــامل  822نفر از کارمنــدان دولتی از دو بخش محلی و یک
اســتان بود.
فرضیه های تحقیق عبارتاند از:
هوش عاطفی با سبک انسجامی همبستگی مثبت دارد.
هوش عاطفی با سبک مصالحهای همبستگی مثبت دارد.
سبک انسجامی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد.
سبک مصالحهای با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد.
هوش عاطفی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد.
سبک انسجامی بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی نقش واسطه دارد.
سبک مصالحه ای بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی نقش واسطه دارد.
بــرای جمــع آوری اطالعــات ،از روش میدانی و پرسشــنامه و بــرای تجزیه و تحلیــل اطالعات جمع آوری شده ،از روش
رگرسیون استفاده شده است.

 -6چارچوب مفهومی تحقیق
باوجود تحقیقات فراوانی که در زمینة هوش هیجانی صورت گرفته اســت ،هنوز هم درباره مفهوم هوش هیجانی و اجزای
تشکیل دهنده آن توافق نظری حاصل نشده است و اگر به ادبیات موجود در این زمینه رجوع شود ،می توان مالحظه کرد که
دانشمندان مختلف هرکدام اجزای هوش هیجانی را به صورتی متفاوت بیان کرده اند .در سال  2221پژوهشی در نیجریه به
وسیله نوکا و اهایوزو انجام شــد که در آن تأثیر هوش هیجانی بر روی کارایی ســازمان ها مورد ارزیابی قرار گرفت .ابعاد هوش
هیجانی مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از :خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت روابط و خودمدیریتی.
در این تحقیق هوش هیجانی کارکنان به عنوان متغیر مســتقل و بهره وری کارکنان به عنوان متغیروابسته است .الگوی
مفهومی این پژوهش به صورت زیر ارائه میگردد:

 -7مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی رابطه هوش هیجانی و بهره وری شغلی در شکل شماره  1ارائه شده است.

Shin & Sosanto
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ابعاد هوش هیجانی

بهره وری

خودآگاهی
هوش هیجانی

آگاهی اجتماعی
مدیریت روابط
خودمدیریتی

شکل  1مدل مفهومی رابطه هوش هیجانی و بهره وری شغلی
(منبع :نوکا و آهایوز )2221

 -8تعریف متغیرها
 -5-8هوش هیجانی
هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می خواهد از طریق خودآگاهی ،حیات خود را کنترل کند ،از طریق خود مدیریتی آن
را بهبود ببخشد ،از طریق همدلی ،تأثیر آنها را درک کند و یا از طریق مدیریت روابط به شیوهای رفتار کند که روحیه خود و
دیگران را باال ببرد(.گلمن.)81 :2221 ،
-2-8بهره وری
در جهان امروز توانمندی ،قدرت و رفاه هر کشور در گرو استفادة بهینه از امکانات ،منابع و نیروی انسانی آن کشور است؛
بنابراین بهره وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه برای حفظ سازمان خود در جست و جوی کارایی
بیشتر هستند .دستاوردهای جدید علم مدیریت ،رسیدن به کارایی باال در ســازمان را مرهون توسعه نیروی انسانی می داند.
ارتقای بهره وری یکی از عوامل مؤثر بر بهبود ســازمان ها است که در این راستا ،عوامل متعددی نقش آفرینی می نماید.
شناخت عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به مدیران کمک می کند تا با مدیریت بر این عوامل ،بر بهره وری کارکنان و در
نهایت بهره وری سازمان بیفزایند (رضایی ،ساعتچی )1861،بهره وری نیروی کار ،شــاخص کلیدی عملکرد نیروی کار اســت
(دتا و دیگران ) 2222 ،و در سطح کارکنان به تجزیه و تحلیل ،اندازه گیری و بهبود بهره وری منابع انسانی اختصاص دارد
(خاکی)1818،

 -3روش تحقیق
این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها ،از نوع تحقیقات توصیفی و از شــاخة همبســتگی است که به روش پیمایشــی انجام
شده است .همچنین این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی است .در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی برای
جمع آوری اطالعات استفاده گردیده است .به منظورجمع آوری داده ها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده
گردیده است اعتبار محتوا یی این پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع مورد تأیید قرارگرفته و از
اعتبار الزم برخوردار است .به منظور تعیین روایی ،نمونه اولیه شامل  82پرسشنامه پیش آزمون گردید و ســپس با استفاده از
داده های به دســت آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری  spssمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ
محاســبه شــد که برای هوش هیجانی  ،2/68برای ســؤاالت بهره وری عدد  2/61به دســت آمد .این اعداد نشان دهندة آن
است که پرسشــنامه مورد اســتفاده ،از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است .جامعه آماری پژوهش
حاضر 222 ،نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب می باشد.
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 - 51پایایی پرسشنامه ها
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ مورد تایید است .همچنین آلفای کرونباخ را
برای کلیه سواالت این تحقیق نیز محاسبه کرده ایم که عدد  68درصد به دست آمده است و از آنجا که این عدد بزرگتر از
هفتاد درصد می باشد پایایی این پرسشنامه در حد باالیی تایید می شود.
جدول شماره  :1آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش هیجانی
درصد

تعداد

122/2

82

Valid

2/222

 2درصد

Exclud
eda

122/2

82

Total

تعداد سواالت
22

Cases

آلفای کرونباخ
2/68

برای کل سواالت پرسشنامه بهره وری عدد  61درصد بدست آمد .این عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده،
از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار میباشد.

جدول شماره  :2آلفای کرونباخ پرسشنامه بهره وری
درصد

تعداد

122/2

82

Valid

2/222

 2درصد

Exclud
eda

122/2

82

Total

تعداد سواالت
82

Cases

آلفای کرونباخ
2/61

همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ مورد تایید است .همچنین آلفای
کرونباخ را برای کلیه سواالت این تحقیق نیز محاسبه کرده ایم که عدد  61درصد به دست آمده است و از آنجا که این عدد
بزرگتر از  12درصد می باشد پایایی این پرسشنامه در حد باالیی تایید می شود.
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 - 55جامعة آماری و نمونه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .صفت مشترک
صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد( .آذر ،مومنی،1868 ،
ج  .)2 :1جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه میاندوآب می باشد که در سال
1812مشغول فعالیت در آن شرکت هستند.
گروه نمونه ،یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعة آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعة آماری تعمیم
دهد( .سکاران .)212 :1861 ،در این تحقیق بدلیل کوچک بودن جامعه آما ری و همچنین دستیابی به نتایج دقیق تر نمونه
گیری صورت نگرفته و کل جامعه آماری را که به تعداد  222نفر می باشد مورد بررسی قرار می دهیم.

 - 59آزمون فرضیات تحقیق
در این قســمت به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده و برای تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق ،از طریق آزمون
های آماری مناسب اقدام شده است .آزمون مورداســتفاده برای تعیین نوع رابطه بین متغیرهای تحقیق ،ضریب همبســتگی
پیرسون است .سپس برای مشخص نمودن روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون رگرسیون چندگانه
استفاده شده است.
-5-59آزمون فرضیه اصلی تحقیق
 H0هوش هیجانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بر بهره وری آنان تأثیر مثبت و معناداری
ندارد.
 H1هوش هیجانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه م یاندوآب بر بهره وری آنان تأثیر مثبت و معناداری
دارد..
در اینجا بر اســاس مقیاس اندازه گیری که رتبه ای اســت ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که با توجه به
خروجی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده بین این دومتغیر  r =2/181اســت .چون کمترین سطح معنی داری  sigبه
دست آمده از ســطح خطای  2/22کمتراست ،بنابرایــن با اطمینان  2/12میتوانیم بگوییم که بین این دو متغیر رابطه وجود
دارد و فرضیه  H1مورد تائید قرار میگیرد .نوع همبســتگی به دلیل اینکه مقدار ضریب همبســتگی محاسبه شده  ./181ریال
=  rاست و بین عدد صفر و یک قرار دارد ،از نوع ناقص و مستقیم است.
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جدول شماره  :8برر سی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و بهره وری کارکنان با مدل ضریب همبستگی
فرضیه ها

فراوانی

شاخص اماری
متغیرها

فرضیه اصلی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون
222

هوش هیجانی

2 ./181

2/221

بهره وری
فرضیه فرعی اول

222

خودآگاهی

2 ./821

2/221

بهره وری
فرضیه فرعی دوم

222

آگاهی اجتماعی

2 ./481

2/221

بهره وری
فرضیه فرعی سوم

222

مدیریت روابط بهره

- ./881

2/222

وری
فرضیه فرعی چهارم

222

خودمدیریتی

2/481

2/221

بهره وری

 - 54آزمون ضریب همبستگی پیرسون
با توجه به اطالعات جدول شماره 8در بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و بهره وری کارکنان از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد که مقدار ضریب همبستگی در مولفه خودآگاهی 2 ./821در آگاهی اجتماعی 2 ./481و مولفه مدیریت
روابط – ./ 881و در مولفه خودمدیریتی 2/481و همچنین در فرضیه اصلی  ./181محاسبه گردید  ،که مقدار احتمال مربوط
به بررسی معنی داری آن برابر  2/221می باشد که از  2/22کوچکتر است ،بنابراین با اطمینان  2/12فرض صفر آماری
) مبنی بر عدم وجود ارتباط معنی دار رد می شود و با توجه به عالمت مثبت و معنی داری ضریب همبستگی
(
پیرسون می توان نتیجه گرفت بین مولفه های هوش هیجانی و بهره ورری کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.

 - 51آزمون رگرسیون چندگانه
پس از آنکه از طریق آزمون های ذکرشده ،وجود رابطه بین هریک از متغیرهای مستقل (خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی
اجتماعی و مدیریت روابط) با متغیر وابســته (بهره وری) مشــخص گردید ،در این قســمت برای ســنجش رابطه علت و
معلولی هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته بهره وری از آزمون رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است .
 H0بین متغیرهای مســتقل ( خودآگاهی ،خودمدیریتــی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط)با متغیر وابسته (بهره وری)
H1بین متغیرهای مســتقل( خودآگاهی ،خودمدیریتــی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) با متغیر وابسته (بهره وری)
کمترین ســطح معنی داری ( )sigمحاسبه شده از ســطح خطای  2/22کمتر بوده ،بنابراین فرض وجود رابطة خطی بین
سطوح مختلف هوش هیجانی و بهره وری مورد تائید قرارمیگیرد و فرضیه  H1موردقبول واقع میشود که رابطة خطی آن بر
اساس مشاهدات به صورت زیر برقرار است :رابطة خطی به قرار زیراست :خودآگاهی  + 2/261خودمدیریتی  + 2/461آگاهی
اجتماعی  2/218و مدیریت روابط ) )166/0 +ثابت ،عرض از مبدأ )) = 12/224بهره وری طبق رابطة باال به احتمال 12%
اگر به میزان یک واحد به خودآگاهی اضافه نماییم ،شاهد افزایش هوش هیجانی به اندازه ضریب خودآگاهی 2/261خواهیم بود
و اگر به میزان یک واحد به خود مدیریتی اضافه نماییم ،شــاهد افزایش هوش هیجانی به اندازه 2/461بوده و اگر به میزان
یک واحــد به آگاهی اجتماعی اضافه نماییم ،شــاهد افزایش هوش هیجانی به اندازه  2/228خواهیم بود.
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 - 56نتیجه گیری
نتیجه گیری مرحله نهایی کار پژوهش است .با توجه به اطالعات بدست آمده از نمونه آماری مورد مطالعه و تعمیم آن به جامعه
آماری که در این تحقیق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب بوده ،به بررسی و نتیجه گیری اطالعات حاصله
از تجزیه و تحلیل داده های پرداخته شد و نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق بیان شد ،با توجه به اینکه همه فرضیات فرعی و
اصلی تحقیق مورد قبول واقع شده و معنادار بودن آنها مشخص گردیداین نتیجه حاصل گشت که هوش هیجانی از اهمیت
واالیی برخوردار است و تاثیر زیادی در افزایش بهره ورری در کارکنان را دارا می باشد ،بنابراین با توجه به نتایج مذکور و داده
های گردآوری شده؛ در زیر پیشنهادهایی ارائه شده اند که امید است با کاربرد آنها؛ بر بهره وری هر چه بیشتر کارکنان شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی افزوده گردد ،رؤسا ،معاونان و مدیران شرکت ملی نفت ایران باید همواره به غیراز هوش شناختی،
با لحاظ نمودن هوش هیجانی در برنامه های آموزشــی ،به احساسات و عواطف کارکنان توجه نمایند .توجه به احساسات به
یکی از وظایف مدیران تبدیل شود ،به منظور ارتقاء بهره وری بیشتر کارکنان این نهاد گردد ،پیشنهاد می شود برای این منظور
معاونت نیروی انســانی این ســازمان ها فرایند گزینش و کارمندیابی خود را اصالح نمایند؛ به گونه ای که هنگام اســتخدام
افراد ،به هوش هیجانی توجه ویژه داشته باشند.
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