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بررسي اثرات هوش هيجاني بر توانمند سازي کارکنان
شرکت گيتي پسند اصفهان با اثر تعديل گري ارزشهاي فردي
عباس قائداميني هاروني* 1ـ رضا ابراهيم زاده دستجردي 2ـ مهرداد صادقي ده چشمه
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تاريخ دريافت 1400/1/11 :تاريخ پذيرش1400/2/15 :

چكيده
هدف اين تحقيق بررسي اثرات هوش هيجاني بر توانمند سازي کارکنان شرکت گيتي اصفهان پسند با اثر
تعديل گري ارزشهاي فردي بود.روش تحقيق بر اساس هدف توصيفي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات
از نوع تحقيقات همبستگي مبتني بر تجزيه و تحليل مدل سازي معادالت ساختاري ميباشد.جامعه آماري
تحقيق حاضر را کليه پرسنل شرکت گيتي پسند اصفهان به تعداد نفر 1873بودند که تعداد  384نفر به عنوان
نمونه انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني شرينگ ( )2007و پرسش نامه
استاندارد توانمند سازي اسپريتزر ( )2001و و پرسش نامه استاندارد ارزشهاي فردي شوارتز ()1992
استفاده کرد که روايي پرسشنامهها بر اساس روايي محتوايي با استفاده از نظر صاحب نظران ،صوري بر
مبناي ديدگاه تعدادي از جامعه آماري و سازه با روش تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفتند و پس از
اصطالحات الزم روايي مورد تائيد قرار گرفت و از سوي ديگرپايايي پرسش نامهها با روش آلفاي کرونباخ
به ترتيب براي هوش هيجاني  0/876و توانمند سازي  0/896و ارزشهاي فردي 0/913محاسبه شد.تجزيه و
تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي مشتمل بر ضريب همبستگي پيرسون و مدل سازي معادالت
ساختاري انجام گرفت.نتايج تحقيق نشان داد که هوش هيجاني داراي ضريب تاثير 0/72بر توانمند سازي
پرسنل بوده و با توجه به مقدار معني داري کمتر از  0/05اين تاثير معنادار است.از سوي ديگر مقدار اثر
تعديلي ارزشهاي فردي  0/04بوده و با توجه به مقدار معناداري  0/19که بيشتر از  0/05است ،اين اثر
تعديلي معنا دارنمي باشد.هر چه ميزان هوش هيجانياي افزايش مييابد توانمند سازي نيز افزايش مييابد و
اين مسئله توسط ارزشهاي فردي تعديل نميشود.يعني زماني که ارزشهاي فردي افزايش مييابد افزايش
ميزان ارزشهاي فردي باعث افزايش توانمند سازي نميگردد.
کليد واژهها :هوش هيجاني ،توانمند سازي کارکنان ،شرکت گيتي پسند اصفهان
 1دانشجوي دکتري ،گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
(نويسنده مسئول) abbasgheadamini2020@gmail.com

 2استاديار گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خوراسگان ،اصفهان ،ايران.
 3استاديار گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خوراسگان ،اصفهان ،ايران.
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ديگر عوامل کليدي موفقيت در توانمندسازي کارکنان

مقدمه
مهمترين مسأله براي سازمانها ،مسألهي نيروي

کدامند؟
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انساني توانمند است.به اعتقاد بسياري از متفکران علم

در عصر حاضر علم ،به قدرت و نفوذ هيجانهاي

مديريت ،سرمايه و تکنولوژي قابل تأمين است؛ يعني

ذهني انسان پي برده و در حال کشف و تبيين جايگاه

ميتوان آن را وارد کرد يا با جمع کردن سرمايههاي

هيجانها و احساسها در فعاليتها ،رفتارها ،حرکتها

اندك به سرمايهي بزرگي دست يافت ،ولي نيروي

و شخصيت انساني است.در حوزهي مطالعههاي هوش

انساني ماهر و توانمند را در طول يک يا دو سال

نيز سير مطالعهها از هوش منطقي (که بر پايهي شناخت

نميتوان بوجود آورد.منابع انساني يک سازمان و

استوار است) به سمت هوش هيجاني حرکت

بخصوص نيروي انساني توانمند ميتواند نقطهي قوت

ميکند.هوش هيجاني سعي در تشريح و تفسير جايگاه

سازمان و به عنوان مزيت رقابتي محسوب

هيجانها و احساسها در توانمنديهاي انساني

شود.بطوريکه سازمانهاي که داراي اين مزيت باشند

داردبسياري از نويسندگان راجع به تواناييهاي بالقوهي

براحتي ميتوانند در سطوح مختلف فعاليت حرفي

هوش هيجاني 5و آثار آن بر زندگي عادي و روزمرهي

براي گفتن داشته باشند (مير محمدي و همکاران،

انسان قلم فرسايي کرده اند ،که به هرحال اين بحثها

.)1396

باعث شده اين باور قديمي که ماهيت انسان را در

پيش از آنکه توانمندسازي در مديريت رايج گردد،

تعارض مداوم بين قلب و مغز ميداند ،به چالش کشيده

اين اصطالح در رشتههاي علوم سياسي ،علوم اجتماعي

شود و در مورد درستي آن ابهام به وجود آيد.افزون

و همچنين در کمکهاي اعطايي به کشورهاي جهان

براين سبب شده تا مردم به اين باور برسند که هوش

سوم مورداستفاده قرار ميگرفت.نويسندگان اين رشتهها

هيجاني ميتواند باعث افزايش ميزان سالمتي ،رفاه و

اصطالح توانمندسازي را به فراهم آوردن منابع و ابزار

آسايش عمومي ،ثروت ،موفقيت ،عشق و شادي در فرد

الزم براي افراد معنا ميکردند؛ بگونهاي که براي آنان

شود و کليد موفقيت و اثربخشي در بسياري از امور

قابل رؤيت باشد و آنان بتوانند از آنها در جهت

گروهي و سازماني همانند مديريت اثر بخش تر ،ايجاد

مصالح خود استفاده کنند (سيونگ.)2009 ،1در

روحيهي کارآفري نانه و افزايش انگيزههاي کاري،

مديريت ،سابقه استفاده از اصطالح توانمندسازي ،به

هوش هيجاني است.اما به دليل جديد بودن مباحث

دموکراسي صنعتي و دخالت دادن کارکنان در تصميم

مرتبط با هوش هيجا ني در مورد اين ادعاها الزم است

گيريهاي سازمان تحت عناوين مختلف تيم سازي،

تا ارزيابيهاي دقيق و علمي انجام شود تا درستي و

مشارکت و مديريت کيفيت جامع بر ميگردد و آخرين

نادرستي آنها مشخص شود) (رقيبي.)1387 ،امروزه از

تغييراتي که بر روي اين موضوع انجام شد،

يك سوي نيروي انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه

توانمندسازي کارکنان 2به خود نام گرفت (فوک،3

سازمان ،با مسائل و مشکالت عديدهاي روبروست و

( )2002پيش بيني کرده است که

کارشناسان مديريت و روان شناسان سازماني ميتوانند

مديران آينده با نياز فزآينده براي توانمندسازي کارکنان

با توجه به عوامل موثر در افزايش يا کاهش کارايي

روبرو ميشوند.از اين رو مديران بايد بفهمند چه زماني

انسان ،بر تاثير عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل

دستوري عمل کنند و چه زماني مشارکتي عمل

منفي بکاهند (نجفي.)2008 ،در طي دو دهه اخير

کنندبنابراين مسأله به خوبي روشن است؛ به عبارت

مبحث هوش عاطفي كه با عنوان هوش هيجاني نيز

 )2010دراکر
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ترجمه شده است يكي از مهمترين مباحث علوم
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اجتماعي و علوم انساني از جمله حوزه مديريتي و

کردن ،تنوع و آگاهي سياسي-5.مهارتهاي اجتماعي:

سازماني و آموزشي است که مورد توجه قرار گرفته

شامل تاثيرگذاري ،ارتباطات ،مديريت تعارض ،رهبري،

است و همواره كاربردها و تواناييهاي آن در مقايسه

سرعت دادن به تغيير ،برقراري پيوند ،همکاري و تعاون

با هوش منطقي مورد بحث بوده است.به طور كلي دو

و توانمنديهاي تيمي.از سوي ديگر توانمندسازي

مكتب مجزا به هوش عاطفي ميپردازند-1:مكتب روان

کارکنان عاملي مهم در توسعه منابع انساني است.

شناسي كه هوش عاطفي را يك توانمندي ميداند-2.

توانمندي به معناي ايجاد احساس شايستگي،

مکتبي که آنها را از حوزه اختصاصي روان شناسي

احساس داشتن حق انتخاب ،احساس موثر بودن،

خارج كرده و وارد حوزه علوم اجتماعي و سازماني

احساس معنادار بودن و احساس داشتن اعتماد به

كرده است.

ديگران است (احمدي.)1389 ،که هر يک از اين موارد

وكسلر (روان شناس) به هنگام تبيين جنبههاي غير

احساس شايستگي ميکنند.بعضي از نويسندگان

شناختي هوش عمومي جست و جو كرد.وكسلر

معتقدند که احساس شايستگي ،مهمترين عنصر

درصدد آن بود كه جنبههاي غير شناختي و شناختي

توانمندي است که با احساس شايستگي ،افراد

هوش عمومي را با هم بسنجد.تالش او در زمينه درك

ميتوانند براي رويارويي با چالشهاي تازه ،بياموزند و

و فهم (سازگاري اجتماعي) و در تنظيم تصاوير

رشد يابند-2.احساس داشتن حق انتخاب :افراد

شناخت و تميز (موقعيتهاي اجتماعي) بود.در سال

توانمند ،احساس خودساماني ميکنند.خود داوطلبانه و

 1968كتل و بوچر روان شناساني بودند كه سعي

عامدانه در وظايف خود درگير ميشوند.فعاليتهاي آنها

داشتند تا هم پيشرفت تحصيلي در مدرسه و هم

پيامد آزادي و اقتدار شخصي است-3.احساس موثر

خالقيت را از طريق توانايي ،شخصيت و انگيزه افراد

بودن :اعتقاد افراد توانمند در يک مقطع مشخص از

پيش بيني كنند.آنها موفق شدند اهميت اين موضوع را

زمان در مورد توانايي براي ايجاد تغيير در جهت

حتي در پيشرفت دانشگاهي نيز نشان دهند.پژوهشهاي

مطلوب است-4.احساس معنادار بودن :افراد توانمند

انجام شده توسط سيپس 6و همكارانش ( )1987نشان

احساس معنادار بودن ميکنند.آنان براي مقصود يا

ميدهد كه بين درك و فهم تصاوير و شاخصهاي هوش

اهداف فعاليتي که به آن اشتغال دارند ،ارزش قايل

اجتماعي همبستگي معناداري وجود دارد.ليپر)1948( 7

اند.فعاليت در نظام ارزشي شان مهم تلقي ميشود.درباره

نيز بر اين باور بود كه تفكر هيجاني بخشي از تفكر

آنچه که توليد ميکنند ،دقت ميکنند و بدان اعتقاد

منطقي است.با توجه به آن چه مطرح گرديد و بر

دارند-5.احساس داشتن اعتماد به ديگران :سرانجام

اساس تحقيقات انجام شده ،گلمن مدلي از هوش

افراد توانمند داراي حسي به نام اعتماد هستند.اطمينان

هيجاني ارائه کرد که  5بعد آن به شرح زير

دارند که متصديان مراکز قدرت يا صاحبان قدرت به

است(.گلمن-1 )1998 ،8خود آگاهي :شامل آگاهي

آنان آسيب و يا زيان نخواهند زد و احساس امنيت

هيجاني ،ارزيابي صحيح از خود و اعتماد به نفس-2.

شخصي ميکنند.

خود تنظيمي :شامل خود کنترلي ،قابليت اعتماد،

يکي از موضوعات مهم زندگي اجتماعي انسان در

وجدان ،انطباق پذيري و نوآوري-3.انگيزش :شامل گام

دورههاي مختلف تاريخ بشر ،توجه به مساله اخالق و

برداشتن به سوي هدف ،تعهد ،پيشگام بودن و مثبت

ارزشها بوده است.مساله دو گانه نسبي و يا مطلق

گرايي-4.همدلي :درک ديگران ،رشد ديگران ،اهرم

بودن اخالقيات که در نحوه ارزش گذاري مکاتب
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پيشينه هوش هيجاني ( )EQرا ميتوان در ايدههاي

به شرح زير است-1:احساس شايستگي :افراد توانمند
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مختلف در امور يکسان دارد ،به بهترين وجه ميتواند

چالش در زندگي (متهور ،زندگي متنوع و زندگي

گوياي اين مطلب باشد.احتماالً کانت 9در نسبي کردن

مهيج) -5خود رهبري:انديشه مستقل و انتخاب عمل،

اخالق سهمي اساسي داشته است زيرا ارزش را به

خالقيت ،اکتشاف (خالقيت ،آزادي ،مستقل ،کنجکاو،

غايات وابسته و از اين طريق آنها را و هم غايات را

انتخاب شخصي و هدفهاي خود) -6جهاني بودن

مشروط کرد.از اين رو ارزش آنها به اوضاع و حيات

فهم ،سپاسگذاري ،بردباري و حمايت از رفاه همه افراد

انسان و نيازها و تمايالتي که از آن اوضاع و احوال

و طبيعت (داراي وسعت نظر ،خرد ،عدالت اجتماعي،

پديد ميآيد بستگي دارد (عريضي و همکاران.)1391 ،

برابري ،صلح جهاني ،جهاني زيبا ،بيگانگي با طبيعت،

10

حفاظت از محيط زيست) -7خير خواهي :حفظ و

وجود دارد ولي يک تعريف مورد قبول عام وجود

افزايش رفاه مردمي كه فرد با آنها به طور مكرر تماس

ندارد.اما به طور کلي همگي قبول دارند که رفتار افراد

شخصي دارد (ياريگربودن ،صادق ،بخشنده ،وفادار،

به وسيله ارزشهاي فردي آنها شکل ميگيرد (الن 11و

مسئوليت پذير) -8سنت :احترام ،تعهد و پذيرش سنن

همکاران.)2009 ،آل وسون )2002( 4معقتد است كه

و عقايدي كه فرهنگ سنتي يا مذهب به فرد ارائه

ارزشهاي فردي همانند يك راهنما به اشخاص در

ميدهد (متواضع ،پذيرش سهم خود از زندگي ،مومن،

جهت گيري نيات و اعمال شان كمك ميكنند ارزشها

احترام به سنت ،معتدل) -9همرنگي :بازداري اعمال،

اهميت دارند ،زيرا پايهها و مبناهايي را براي درك

تمايالت و تكانش هايي كه احتمال ميرود باعث

نگرش ،انگيزش و نيز نفوذ در ادراك افراد ايجاد

رنجش يا آزار ديگران شود و انتظارات و هنجارهاي

تعاريف متعدد و فراواني از اصطالح ارزش
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را

نقض

نمايد(.ادب،

فرمانبردار،

ميکنند.در دهه گذشته نظريه نظام اداري در باب محتوا

اجتماعي

و سازمان يافتگي ارزش افراد ارائه و به گونهاي تجربي

خودانضباطي ،احترام به والدين و بزرگ ترها) -10

اعتبار يابي شده است.اين نظريه ،نظريه ارزشي شوارتز

امنيت :ايمن بودن ،هماهنگي و ثبات جامعه ،روابط و

است که مفهوم سازي مناسبي در مورد ريختهاي

خود (امنيت خانوادگي ،امنيت ملي ،نظم اجتماعي،

ارزشي ارائه کرده است.وي پس از اعمال برخي

پاکيزه ،جبران محبتهاي ديگران) (شوارتز.)2001 ،13

12

مروري بر شواهد و بررسي ادبيات تحقيق نشان

و ابداع روش شناسي خويش در اندازه گيري ارزشها

ميدهد که ارزشهاي فردي افراد ميتواند با تمايل

نظريه ارزشهاي انساني بنيادي را تدوين کرد.وي ده

آنها به توانمندسازي کارکنان ارتباط داشته باشد.به

نوع ارزش انگيزشي را مطابق با نيازمنديهاي عمومي

عنوان مثال افرادي که ارزشهاي سنت ،پيشرفت ،خود

از شرايط انساني که در تحقيقات فرهنگي متفاوتي

رهبري و انگيختگي از نظر آنها اهميت دارد احتماالً

تأييد شده بودند استخراج نموده و هر نوع را با استفاده

تمايل به توانمندسازي بيشتري نيز خواهند داشت.يکي

از اهداف مرکزي تعريف کرد که عبارتند از-1 :

از مهمترين خصيصه هايي که ميتواند به رهبران و

قدرت :موقعيت اجتماعي و وجهه ،كنترل يا تسلط بر

مديران در پاسخ به تغييرات محيطي کمک کرد و

ديگران يا سرمايه (قدرت اجتماعي ،ثروت ،اقتدار) -2

توانمندي مديران را در کسب و کار به طرز موثري

پيشرفت :موفقيت فردي در اثبات شايستگي با توجه به

افزايش دهد ،هوش هيجاني است (کثيريني و

معيارهاي اجتماعي (موفق ،توانا ،بلندمرتبه جو ،با نفوذ)

همکاران )2014 ،14مديران بخوردار از هوش هيجاني،

-3لذت:لذت و کامروايي حسي خويشتن (لذت،

رهبران موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهرره وري

زندگي لذت بخش) -4انگيختگي:هيجان و تازگي و

و با کسب رضايت و تعهد کارکنان محقق ميسازند

تغييرات در مفهوم پردازي ارزشها از ديدگاه راکيچ
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(نجفي.)2008 ،کثيريني و همکاران در مطالعهاي با

هيجاني باال با عملکرد بهتر در زمينه خود تنظيمي ،ابراز

عنوان تاثير هوش هيجاني بر توانمندي مديران تجاري

وجود ،استقالل ،همدري با ديگران ،کنترل ،خوش بيني

در کشورزيمباوه نشان دادند که هوش هيجاني ميتواند

و خودکارآمدي رابطه دارد.همچنين بررسيهاي راتهي
19

(براون 15و همکاران )2006 ،حاکي از آن بود که هوش

رابطه مثبتي با خود کارآمدي داشت و هر دو متغيير

هيجاني بيشتر ،با خستگي ذهني کمتر در ارتباط

قابليت پيش بيني يکديگر را داشتند.نتايج پژوهشها،

و همکاران)  )2008در پژوهشي با

مويد آن است که هوش هيجاني پايين منجر به عدم

عنوان بررسي تاثير هوش هيجاني و ابعاد آن بر تعهد

اعتماد به نفس؛افسردگي و عدم سالمت روحي؛عدم

سازماني و رضايت شغلي پرستاران ،دريافتند که رابطه

خود آگاهي؛عدم مهارتهاي اجتماعي ؛ و عدم کنترل

مثبت و معني داري بين هوش هيجاني با تاثير متغير

استرس ميشود (منتظر غيب و احقر.)1388 ،با توجه

ميانجي تعهد سازماني بر متغير رضايت مشتري وجود

به نتايج پژوهشهاي پيشين ،هوش هيجاني ميتواند

داشت.از سوي ديگر توانمندسازي کارکنان يکي

رفتارهاي ارتباطي گروهي و رفتارهاي مرتبط با

ازعوامل مهم بهبود بهرهوري نيروي انساني در سازمانها

سالمت رواني را تحت تاثير قرار دهد (گلمن،

بوده و براي گسترش فرهنگ بهرهوري و تقويت آن بايد

.)2003بنابرين با توجه به اين که مباحث مرتبط با

بره توانمند سازي کارکنان از طريق افزايش مهارتها و

پژوهش حاضر الزم است تا ارزيابيهاي دقيق و علمي

توسعه و رشد حرفهاي آنان اقدام نمود (مهرابيان و

انجام در کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان انجام

همکاران.)1395 ،احساس توانمندي ،بحث نسبتا

شود تا درستي يا نادرستس آنها مشخص شود.از يک

جديدي است که تاثير بسزايي در عملکرد کارکنان

سوي نيروي انساني در شرکت گيتي پسند اصفهان به

سازمان دارد ،چنانچه افراد احساس توانمندي کنند،

عنوان ارزشمند ترين سرمايه سازمان ،با مسائل و

منافع سازماني و فردي متعددي از قبيل خالقيت،

مشکالت عديدهاي روبروست و کارشناسان مديريت و

انعطاف پذيري ،حل مسئله عملکرد شغلي با کيفيت باال،

روانشناسان سازماني ميتوانند با توجه به عوامل موثر

رضايت شغلي ،سالمت و بهداشت رواني را در بر

در افزايش يا کاهش کارايي نيروي انساني در شرکت

خواهد داشت.عالوه بر اين افراد توانمند ،خود کنترل و

گيتي پسند اصفهان ،بر تاثير عوامل مثبت افزوده و از

خود تنظيم هستند.آنها به آساني قبول مسئوليت

نقش عوامل منفي بکاهند.و با توجه به اين که پروش

ميکنند و ديدگاه مثبتي درباره خود ،ديگران و محيط

تواناييهاي ذاتي کارکنان در شرکت گيتي پسند اصفهان

دارند و به زندگي شغلي خوش بين هستند و اساسا

عامل موثري در بر قراري تعادل روحي و رواني و

ديگران را به عنوان همکار و شريك ميبينند نه

تقويت ادراک کارکنان دارد.بنابراين عالوه بر اينکه

رقيب.هنگامي که تضاد يا مشکلي در موقعيت شغلي

هوش هيجاني ،يکي از مهمترين عوامل در تصميم

اتفاق ميافتد ،به جاي بي تفاوت بودن و مشکل را به

گيريها و فرايندهاي رفتاري افراد بوده و داراي نقش

گردن ديگران انداختن ،در جستجوي راه حل براي آن

موثري در مديريت منابع انساني ميباشد و همچنين

هستند.آنها انتقاد پذيرند و دائما در حال يادگيري

ميتوان به عنوان عامل انگيزشي در توانمند سازي،

هستند) قرباني زاده و خالقي نيا.)1388 ،

بهبود و رشد کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان از آن

است.گوليرياز

17

استفاده کرد و با توجه به اينكه داشتن نيروهايي توانمند

( ، )2008معتقدند که هوش

جهت اداره امور در شرکت گيتي پسند اصفهان

پژوهشگراني چون ويليام و همکاران و بيورلي
( )2008و همکاران

18

سال دهم /شماره بيستم /پائيز و زمستان 1398

شايستگيهاي مديريتي آنان را بهبود بخشد.نتايج مطالعه

و راستوجي

16

( )2008نشان داد که هوش هيجاني

 / 6عباس قائداميني هاروني ـ رضا ابراهيم زاده دستجردي ـ مهرداد صادقي ده چشمه

مسالهاي مهم و اساسي است ،توجه به عوامل موثر بر

گيري ميشود در حالي که در رويکرد توانايي،

توانمندي کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهاننظير مقوله

مفهوم پردازش اطالعات مربوط به توانايي هايي

هوش هيجاني نيز اهميت شاياني دارد.لذا با توجه به

نظير تشخيص ،ابراز و تنظيم هيجان ميباشد

مطالبي که عنوان شد.پژوهش حاضر در راستاي تعيين

(حسين زاده شهري و همکاران.)1394 ،

رابطه بين هوش هيجاني افراد و توانمند سازي کارکنان
شرکت گيتي پسند اصفهان و راهکارهاي بهبود اين
وضعيت چيست و آيا متغييري همچون ارزشهاي
شخصي بر اين رابطه اثر تعديل گري دارد ؟

توانمندسازي کارکنان
در ادبيات و نوشتههاي توانمندسازي ،تعريف معين
و پذيرفته شدهاي از موضوع كـه همگـان روي آن
اتفاق نظر داشته باشند ،وجود ندارد.تعريـف

مباني نظري تحقيق

توانمندسـازي در بـين دانشـمندان بـه شـدت متفاوت

هوش هيجاني (هوش عاطفي)

است؛ بسياري از مطالعات آن رابه عنـوان انگيـزش
بـراي انجـام وظـايف اصـلي (كـانگر و كاالنگو،

هوش هيجاني يا هوش عاطفي را به کارگيري
سال دهم /شماره بيستم /پائيز و زمستان 1398

مهارتهاي ناشناخته ،تواناييها و شايستگيها براي

 ،1998توماس ولتهاس )1990 ،و يا بازتاب انگيزشي

رويارويي با تقاضاها و فشارهاي محيطي تعريف کرده

تناسب بين كار و كارمند (زيمرمان )1990 ،و يا

اند که در مجموع مهارتهاي فردي را تحت تاثير قرار

تفويض اختيار (اسكات و ژافه )1991 ،و يا طرح هايي

ميدهد (دولوييز.)2003 ،20در تعاريف هوش هيجاني

بر مبناي تعهد (اسـپريترز )1996 ،و يا مشاركت

دو رويکرد وجود دارد.

(نيكوديم و سيمونتي )1994 ،تعريف نموده اند.

-1رويکرد توانايي هوش هيجاني:21براساس مدل

محققين همچنين توانمندسازي را تحت عنوان

توانايي ماير22و همکاران ( )2000هوش هيجاني

ساختار شغل به شكل انتقال قدرت يا اختيار (بورك،

به توانايي هايي اشاره ميکند که در پردازش

 ،1986كانتر )1998 ،و يا ساختارهاي حمايت شغل

اطالعات دربارهي هيجانات خود شخص و

مانند اشتراك منابع و اطالعات (بلو والبا،1982 ،

ديگران ،مورد استفاده قرار ميگيرد.در اين الگو،

هاردي وليبا ،سوليوان )1998 ،نيز تعريف كرده اند .از

چهار شاخه وجود دارد:ادراک هيجانات جاري،

توانمندسازي همچنين به عنوان فرايندي وابسته به

توانايي تسهيل تفکر توسط هيجانات (توانايي

عملكرد مديريت يا رهبري سازمان (بينش و نانوس،

درون سازي تجربههاي هيجاني در شناخت) ،

 ،1985بورك )1987 ،و وابسته به كاركردهاي منابع
انساني مانند برنامههاي آموزشي و سيستم پاداش

فهم معناهاي هيجاني و مديريت هيجاني.
23

-2رويکرد ترکيبي (التقاطي) هوش هيجاني :از

(كانگر و كاالنگو ،اللر )1986 ،نيز ياد شده

تفاوت ميان اين دو نظريه ،ميتوان به تفاوت ميان

است.سرانجام توانمندسازي در ارتباط با نتايج رفتارها

مفهوم صفت و پردازش اطالعات در مولقه هوش

يا مربوط به عملكرد نيز مورد استفاده قرار ميگيرد

هيجاني اشاره کرد.در رويکرد ترکيبي ،مفهوم

(زيمرمان.)1990 ،آنچه كه امروزه بيش از ابعاد ديگر

همدلي،

توانمندسازي در سازمانها مورد توجه محققين قرار

جرات و خوش بيني رابطه دارد.صفت ريشه در

گرفته است بعد روانشناختي توانمندسازي است

چارچوب شخصيتي که از طريق پرسش نامه

(احمدي.)1389 ،

صفت با شاخصهاي بين موقيعتي

24

خود سنجي (که رفتار خاصي را ميسنجد) اندازه
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مفهوم ارزش
ارزش

25

از ابعاد اخالقي را شناسايي و عرضه نموده اند.اما به
39

تشكيل جوامع اوليه تاكنون در زندگي انسان نقشي مهم

اين عقيده و نظر را مطرح کرد که نياز به نقشه و

داشته است.ارزشها يكي از ابعاد مهم و اساسي

ابزارهاي راهنما دارند تا بتوان مشکالت اداره امور

شخصيت و زندگي اجتماعي بشمار ميآيند در واقع،

دولتي را با حداقل بحث و با کمترين سر درگمي و

ارزشها چارچوب هايي ويژه براي افراد جامعه تعيين

آشفتگي ،مطالعه و حل و فصل کنند.قرن بيستم با

ميكنند تا بدانند در هر موقعيتي چه رفتار و پاسخي

تمرکز برروي تحقيقات و پرسشهاي ارزشي و

مناسب است.آنها جهت دهنده و تعيين كننده رفتار و

اخالقي از قرون ديگر متمايز است.فهرست دوازه

عامل رفتار در محيط كار ميباشند.عالوه بر اين،

گانهاي که والدو مطرح کرده بقرار زير است -1.تعهد

ارزشها از لحاظ تجربي به ابعاد مهم رفتار سازماني،

به قانون اساسي-2تعهد به قانون -3تعهد به ملت يا

عملكرد آموزشي و تصميم گيري شغلي پيوند

کشور -4تعهد به دموکراسي -5تعهد به هنجارهاي

ميخورند.عالوه بر اين ،آنها نمايانگر باورهاي اصولي

سازماني-بوروکراتيک (مثل:وفاداري ،وظيفه شناسي،

هستند كه از نظر فردي يا اجتماعي نوعي رفتار برتر

نظم ،بهرهوري و کارايي) -6تعهد به تخصص و

شمرده شده و نيز يكي از ابعاد فردي رفتار سازماني و

تخصص گرايي-7تعهد به خانواده و دوستان-8تعهد

پايه و اساس درك نگرشها و انگيزش افراد بوده وبر

به خود (مثل غرور ،خود خواهي ،داشتن شغل با درآمد

ادراك آنها اثر ميگذارند (شوارتز.)2002 ،26ارزش را

باال) -9تعهد به جماعت کوچک محله (مثل:حزب،

يك گرايش گسترده 27به ترجيح وضعيتهاي معيني از

طبقه ،نژاد ،اتحاديه ،منافع و عاليق گروهي) -10تعهد

امور بر امور ديگر تعريف ميكند ارزش به عنوان باوري

به منافع عمومي يا رفاه عمومي-11تعهد به انسانيت و

پايدار درباره شيوه خاصي از رفتار يا هدف غايي كه از

جهان-12تعهد به اعتقادات ديني و مذهبي (پور ياني،

نظر فردي يا اجتماعي در برابر شيوه رفتار يا هدفي ديگر

.)1387

مرجع است ،تعريف ميگردد.ارزشها را به عنوان

پيشينه تحقيق

اهداف فرا موقعيتي مطلوب 28و متفاوت از نظر اهميت

بختياري ( )1388درتحقيقي با عنوان بررسي ميزان

كه به عنوان اصول راهنما در زندگي فرد بكار گرفته

تاثير ويژگيهاي روانشناختي بر توانمندسازي روساي

ميشوند ،تعريف شده است (شوارتز.)1992 ،موضوع

کالنتريها و فرماندهان پاسگاهها در استانهاي بوشهر،

ارزشها و نظام ارزشي ،نخستين بار در دهه1930

سمنان ،اصفهان ،تهران ،کرمانشاه ،گلستان ،آذربايجان

بطور جدي مورد توجه قرار گرفت.در اين دهه بود که

غربي ،مرکزي ،قم ،زنجان ،گيالن ،سيستان و بلوچستان

آلپورت 29و همکارانش شش بعد ارزش را شناسايي

و خراسان رضوي انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند

کردند که عبارتند از:ارزشهاي نظري ،ارزشهاي

که ويژگيهاي روانشناختي بر توانمند سازي روساي

هنري يا زيبايي ،ارزشهاي اقتصادي ،ارزشهاي

کالنتريها و فرماندهان پاسگاهها موثر بود.رضاييان و

سياسي و ارزشهاي مذهبي.پس از آلپورت و

کشته گر ( )1387در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه

همکارانش ،دانشمندان ديگري از جمله گريوز،30

بين هوش هيجاني و تعهد سازماني در کارکنان بانک

روکيچ  ،31رآلين  ،32روهر  ،33هيجکا ،34دن هارت،35

مسکن تهران انجام شد به اين نتيجه رسيدند که بين

کوپر ،36لوزير ،37دوبل 38و همين طور انجمن مديريت

هوش هيجاني کارکنان بانک مسکن و تعهد سازماني

دولتي آمريکا هر کدام ابعادي از نظام ارزشي و بعدي

رابطه معناداري وجود داشت.شريف زاده ،محمدي
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به عنوان يك پديده اجتماعي ،از زمان

طوري کلي ميتوان گفت که والدو براي اولين بار
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مقدم ( )1388درتحقيقي با عنوان ارتباط توانمندسازي

همبستگي و نمونه آماري 100نفر انجام دادند به اين

کارکنان با بهرهوري نيروي انساني کارکنان فرماندهان

نتيجه رسيدند که بين مولفههاي هوش هيجاني با

انتظامي در استان لرستان انجام گرفت ،به اين نتيجه

توانمند سازي نيروي انساني رابطه مثبت معنادار وجود

رسيدند که توانمندسازي با بهرهوري کارکنان ارتباط

داشت.مهرابيان و همکاران ( )1395در تحقيقي با

مستقيم و معناداري وجود داشت.باب الحوائجي و

عنوان رابطه هوش هيجاني و توانمندسازي کارکنان

آقاکيشي ( )1389درتحقيقي با عنوان رابطه هوش

مراکز بهداشت استان گيالن که با روش پيمايشي

هيجاني با توانمندسازي کتابداران ،در کتابخانههاي

تحليلي و با حجم نمونه 354نفر انجام دادند به اين

دانشگاهي شهرستان تبريز انجام گرفت ،به اين نتيجه

نتيجه رسيدند که رابطه معني دار مثبت بين مولفههاي

رسيدند که رابطه معنادار مثبت بين مولفههاي هوش

هوش هيجاني و توانمندسازي کارکنان مراکز بهداشت

هيجاني و توانمندسازي کتابداران کتابخانههاي

استان گيالن بود.مير محمدي و همکاران ( )1396در

دانشگاهي تبريز وجود داشت.جهانيان ( )1389در

تحيقي با عنوان عوامل کليدي موفقيت توانمندسازي

تحقيقي با عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و

کارکنان که در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با

مديريت تعارض در مديران در مدارس متوسطه شهر

روش توصيفي همبستگي و با نمونه آماري 352نفر

تهران انجام شد ،به اين نتيجه رسيدند که بين هوش

انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که بين عوامل فردي،

هيجاني و مديريت تعارض رابطه معناداري وجود

گروهي و سازماني با توانمندسازي کارکنان رابطه مثبت

داشت.حاجي پور و وظيفه دوست ( )1390در تحقيقي

و معني داري وجود داشت.

با عنوان بررسي تاثير ميزان هوش هيجاني و

40

مورايس

و همکاران ( )2015در پژوهشي با

قابليتهاي مديريت در سطح دانشگاههاي پيام نور

عنوان دانش و توانمندي که در شرکت توليدي پرتغال

استانهاي خوزستان ،لرستان و ايالم انجام شد ،به اين

با حجم نمونه  384نفر انجام دادند به اين نتيجه

نتيجه رسيدند که بين هوش هيجاني و قابليتهاي

رسيدند که دانش و مديريت دانش بر توانمندي مديران

مديريت (برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت و کنترل)

اثر گذار بود.عتيق ،فاروق )2015( 41در پژوهشي با

رابطه مثبت و معناداري وجود داشت.اميرکبيري و

عنوان تأثير هوش هيجاني در زمينه انگيزش،

همکاران ( )1390در تحقيقي با عنوان ارزيابي رابطه

توانمندسازي و سازههاي سازماني :مورد دانشگاهها در

هوش هيجاني و رضايت شغلي کارکنان در معاونت

اسالم آباد ،که با روش توصيفي از نوع همبستگي و با

برون مرزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي

حجم نمونه 384نفر انجام دادند به اين نتيجه رسيدند

انجام شد ،به اين نتيجه رسيدند که بين هوش هيجاني

که رابطه معني دار مثبت بين مولفههاي هوش هيجاني و

و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود داشت.سالجقه

توانمندسازي کارکنان بود.کاترين 42و همکاران ()2014

و همکاران ( )1390در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه

در پژوهشي با عنوان با عنوان تاثير هوش هيجاني بر

هوش هيجاني و نوآوري سازماني در بين مديران بخش

توانمندي مديران تجاري در کشورزيمباوه نشان دادند

خصوصي و سازمانهاي دولتي شهر تهران انجام شد،

که هوش هيجاني ميتواند شايستگيهاي مديريتي آنان

به اين نتيجه رسيدند که رابطه معناداري بين آنها وجود

را بهبود بخشد.بنتن 43و همکاران ( )2014در پژوهشي

داشت.عابدي و همکاران ( )1390در تحقيقي با عنوان

با عنوان اثر تعهد ،توانمندي بر روي مديريت دانش در

رابطه هوش هيجاني مديران با توانمند سازي نيروي

شرکتهاي لوازم خانگي ژاپن که با روش توصيفي از

انساني دانشگاه پيام نور که با روش توصيفي از نوع

نوع همبستگي و با حجم نمونه 384نفر انجام دادند به
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اين نتيجه رسيدند که تعهد سازماني و توانمند سازي
بر مديريت دانش گذار بود .گوليريز 44و همکاران

 )2بين ابعاد هوش هيجاني با ابعاد ارزشهاي فردي
رابطه معنادار وجود دارد.

( )2008در پژوهشي با عنوان بررسي تاثير هوش

 )3تعيين رابطه بين ابعاد (قدرت ،پيشرفت ،لذت،

هيجاني و ابعاد آن بر تعهد سازماني و رضايت شغلي

انگيختگي ،خودرهبري ،جهاني بودن ،خيرخواهي،

پرستاران ،دريافتند که رابطه مثبت و معني داري بين

سنت ،همرنگي و امنيت) ارزشهاي فردي با توانمند

هوش هيجاني با تاثير متغير ميانجي تعهد سازماني بر

سازي کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان رابطه

متغير رضايت مشتري وجود داشت.از سوي ديگر

معنادار وجود دارد.

توانمندسازي کارکنان يکي ازعوامل مهم بهبود بهرهوري
نيروي انساني در سازمانها بوده و براي گسترش
فرهنگ بهر هوري و تقويت آن بايد بره توانمند سازي

روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است ،زيرا به

حرفهاي آنان اقدام نمود.براون 45و همکاران ()2006

سازي ميپردازد.از سوي ديگر تحقيق مذکور از نظر

در تحقيقي با عنوان رابطه مستقيم و غير مستقيم بين

نحوه گرد آوري اطالعات توصيفي از نوع همبستگي

هوش هيجاني وخستگي ذهني در دانشجويان انجام

است.زيرا به بررسي اثرات هوش هيجاني بر توانمند

دادند به اين نتيجه رسيدند که که هوش هيجاني بيشتر،

سازي افراد و اثر تعديل گري ارزشهاي فردي در

با خستگي ذهني کمتر در ارتباط بود.

کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان ميپردازد و روابط
ميان متغيرهاي مذکور را در قالب مدل سازي معادالت
ساختاري مورد بررسي قرار ميدهد.جامعه آماري مورد

مدل مفهومي تحقيق
هوش
هیجانی

توانمند سازی
کارکنان

بررسي در اين پژوهش ،کليه پرسنل شرکت گيتي پسند
اصفهان ميباشند که تعداد آنها 1873نفر طبق آمار
معاونت منابع انساني شرکت در سال  1398است.که
شرح توزيع برحسب شغل سازماني مطابق جدول ()1

ارزش های
فردی

زير ميباشد.
جدول  :1ترکيب جمعيتي مربوط به جامعه آماري

فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي :هوش هيجاني بر توانمند سازي افراد
تاثير ميگذارد و ارزشهاي فردي پرسنل شرکت گيتي
پسند اصفهان اين رابطه را تعديل ميکند.

فرضيههاي فرعي:
 )1بين ابعاد هوش هيجاني با توانمندي کارکنان شرکت
گيتي پسند اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.

تکنسين و کارگر کارشناس و کارشناس ارشد
1028

695

مدير
150

براي آن که حجم نمونه کافي براي تحقيق حاضر
فراهم آيد محقق با استفاده از فرمول نمونه گيري
جامعه محدود حجم نمونه مورد نياز براي تحقيق را به
شرح زير برآورد نموده است:
N ( t / 2 ) 2 s 2
( N  1 ) 2  ( t / 2 )2 s 2

n

) 1873( 1.96 ) 2 ( 0.5 * 0.5
 384
) ( 1873  1 )(.05 ) 2  ( 1.96 ) 2 ( 0.5 * 0.5

n
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کارکنان از طريق افزايش مهارتها و توسعه و رشد

کاربرد متغييرهاي مطرح شده براي کمک به توانمند
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با توجه به جامعه آماري تحقيق حاضر ،محقق از
روش نمونه گيري طبقهاي متناسب با حجم هر طبقه
استفاده نموده است.بنابراين در اين تحقيق با توجه به
حجم نمونه محاسبه شده با توجه به فرمول کوکران،
متناسب با هر طبقه که در جدول  2آمده است نمونه
گيري صورت گرفت.
جدول  :2حجم نمونه آماري متناسب با طبقات
رديف

حجم نمونه

طبقه

1

تکنسين و کارگر

211

2

کارشناس و کارشناس ارشد

142

3

مدير

31

در اين پژوهش براي گردآوري دادههاي مورد نياز
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تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.سواالت

تخصصي در طيف ليکرت بوده که نحوه امتياز دهي به
صورت زير ميباشد.

روايي پرسش نامهها:
الف :روايي محتوا:بدين منظور محقق پس از ساخت
پرسشنامه آن را در اختيار  10نفر از صاحبنظران و
اساتيد حوزه مديريت وسازمان قرار داد و مورد
تاييد قرار گرفت
ب :روايي صوري:روايي در اصل به صحت و درستي
اندازهگيري محقق برميگردد .براي افزايش روايي
پرسشنامه ،ابتدا  30پرسشنامه بين تعدادي از
مخاطبان در جامعه آماري توزيع و کليهي ابهامات
افراد.

جدول  :2تركيب سئواالت پرسش نامه
متغيرهاي مورد بررسي

ابعاد و شماره سواالت در پرسش نامه

هوش هيجاني

خود آگاهي  1 :تا 8
خود تنظيمي 9:تا 15
انگيزش 16 :تا 22
همدلي 23 :تا 28
مهارتهاي ارتباطي 29 :تا 33
احساس معناداري :از  1تا 3
احساس شايستگي در کار 4:تا 7
احساس داشتن حق انتخاب 8:تا 11
احساس موثر بودن 12:تا 14
احساس اعتماد به همکاران 15:تا 18
قدرت 1-4
پيشرفت 5-10
لذت جويي 11-13
انگيختگي 14-16
خودرهبري 17-22
جهاني بودن 23-31
خيرخواهي 32-40
سنت 41-45
همرنگي 46-49

توانمند سازي

ارزشهاي فردي

توضيحات

جمع سواالت

پرسش نامه استاندارد شرينگ
()2007

23

14

پرسش نامه استاندارد اسپريتزر
()2001

57

پرسشنامه استاندارد شوارتز
()1992

جدول  :3ضريب قابليت اعتماد پرسش نامههاي بکار رفته
نام پرسش نامه آلفاي کرونباخ

توضيحات

پرسش نامه هوش هيجاني

0/876

آلفاي کرونباخ پرسش نامه هوش هيجاني شرينگ (0/840: )2007

پرسش نامه توانمند سازي

0/896

آلفاي کرونباخ پرسش نامه اسپريتزر (0/91 )2001

پرسش نامه ارزشهاي فردي

0/913

آلفاي کرونباخ پرسشنامه شوارتز (0/883 )1992
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جامعه آماري در رابطه با سئواالت مشخص
شد.بدين ترتيب تعدادي از سئواالت ،حذف و تعداد
ديگري جايگزين آن شد و در نهايت پس از شفاف

و ارزشهاي فردي پرسنل شرکت گيتي پسند اصفهان
اين رابطه را تعديل ميکند.
به منظور بررسي فرضيه فوق از نرم افزار وارپ پي
46

شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت ،پرسشنامه نهايي و

ال اس استفاده شده است که خروجي آن در شکل 2

توزيع گرديد.ج :روايي سازهاعتبار عاملي پرسشنامه براي

نشان داده شده است.

بررسي اعتبار عاملي پرسشنامههاي بکار رفته از دو روش

همان طور که در شکل 2نشان داده شده است

تحليل عاملي تائيدي و اکتشافي در تحقيق حاضر استفاده

هوش هيجاني داراي ضريب تاثير  0/72بر توانمند

گرديد.پايايي پرسش نامه ها:بدين منظور يک نمونه اوليه

سازي کارکنان بوده و با توجه به مقدار معنيداري

شامل  30پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده

کمتر از  0/05اين تاثير معنادار است.از سوي ديگر

از دادههاي به دست آمده از اين پرسشنامهها و به کمک

مقدار اثر تعديلي ارزشهاي فردي  0/04بوده و با

نرمافزار  SPSS 22ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي

توجه به مقدار معناداري  0/19که بيشتر از  0/05است،

کرونباخ محاسبه شد که عدد بدست آمده براي هر ابزار

اين اثر تعديلي معنادار نميباشد .جدول ( )4اين اثرات

بدين شرح ميباشد.

را نشان ميدهد.

يافتههاي تحقيق
در اين بخش محقق به بررسي فرضيات تحقيق

است که آيا شاخصهاي برازش مدل معنادار است؟

ميپردازد.

بدين منظور شاخصهاي مناسب بودن برازش مدل را
مورد بررسي قرار ميدهيم که در جدول ( )5خالصه
شده است.

فرضيه اصلي تحقيق
هوش هيجاني بر توانمندسازي افراد تاثير ميگذارد

شکل  :2مدل روابط متغيرهاي فرضيه اصلي
جدول  :4اثرات غير مستقيم و کل متغيرهاي غير مکنون فرضيه اصلي
اثرات غير مستقيم و کل
اثرات کل
توانمند سازي
هوش هيجاني

0/72

ارزشهاي فردي

توانمند سازي

هوش هيجاني* ارزشهاي فردي
0/04
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حال يک سوال اساسي مطرح ميشود و آن اين
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جدول  :5نماي ضرايب متغيرهاي مکنون فرضيه اصلي
مقدار
استاندارد

ارزشهاي

هوش هيجاني

فردي

توانمند سازي

ضريب تعديل

0/156

ضريب تعديل شده

0/153

هوش هيجاني *
ارزشهاي فردي

قابليت اعتماد مرکب

≥0/7

0/871

0/704

0/769

0/837

آلفاي کرونباخ

≥0/7

0/779

0/721

0/639

0/785

ميانگين واريانس استخراج شده

≥0/5

0/693

0/461

0/5

0/381

≤5

1/255

1/171

1/236

1/002

ميزان  VIFبراي هم خطي
شاخص ارتباط پيش بين ()Q2

≥0/15

0/158

شاخص برازش کلي مدل ()GOF

≥0/25

0/272
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کليه شاخصهاي مذکور معنادار بوده و نشان

نيز افزايش مييابد و اين مسئله توسط ارزشهاي

دهنده برازش مناسب مدل است.عالوه بر اين بايستي

فردي تعديل نميشود.يعني زماني که ارزشهاي فردي

روايي واگراي مدل مذکور نيز مورد بررسي قرارگيرد

افزايش مييابد افزايش ميزان ارزشهاي فردي باعث

که اين موضوع در جدول ( )6نشان داده شده است.

افزايش توانمند سازي نميگردد.

با توجه به آنکه جذر واريانس استخراج شده که در
پرانتز و بر روي قطر اصلي ماتريس است ،بزرگتر از

فرضيات فرعي تحقيق

بارهاي عاملي هر يک از متغيرهاي مکنون در هر ستون
است لذا مدل فرضيه اصلي تحقيق از روايي واگراي

آزمون فرضيه فرعي شماره يک :بين ابعاد هوش
هيجاني و توانمندي کارکنان رابطه وجود دارد.

مناسب برخوردار ميباشد.

با توجه به خروجي  ،SPSSضريب همبستگي

با توجه به موارد مطرح شده فوق ،فرضيه اصلي

پيرسون بين متغيرها در جدول ( )7-4نشان داده شده

تحقيق مبني برهوش هيجاني بر بهبود توانمند سازي

است.مقادير عدد معناداري مشاهده شده کمتر از0/01

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان تاثير دارد

و نزديک به صفر ( )Sig>0/01ميباشد ،که از سطح

و ارزشهاي فردي اين رابطه را تعديل ميکند ،.تاييد

معناداري استاندارد ( )= %5کمتر است.لذا فرضيه

H0

نميشود.همان طور که نشان داده شده است هر چه
ميزان هوش هيجانياي افزايش مييابد توانمند سازي
جدول  :6روايي واگرا مربوط به مدل فرضيه اصلي
هوش هيجاني

ارزشهاي فردي

توانمند سازي

هوش هيجاني

()0/833

ارزشهاي فردي

0/328

()0/679

توانمند سازي

0/394

0/308

()0/601

-0/039

-0/031

-0/011

اثر

تعديلي

ارزشهاي

فردي* هوش هيجاني

اثر تعديلي ارزشهاي فردي* هوش هيجاني

()0/617
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در سطح اطمينان  %95تأييد نميشود.يعني بين

رابطه ارزشهاي فوق با هوش هيجاني عبارتست از:

ابعاد هوش هيجاني و توانمد سازي کارکنان رابطه

ارزش قدرت  ،0/268ارزش پيشرفت  ،0/366ارزش

معناداري وجود دارد.با توجه به اين که ضريب

لذت  ،0/295ارزش انگيختگي  ،0/343ارزش

همبستگي بين اين دو متغير مثبت است.بنابراين

خودرهبري  ،0/359ارزش جهاني بودن  ،0/388ارزش

ميتوان گفت هر چه ميزان ابعاد هوش هيجاني در

سنت  ،0/388ارزش خيرخواهي  ،0/425ارزش

افراد بهبود يابد ،ميزان توانمندي کارکنان نيز بهبود پيدا

همرنگي  0/470و ارزش ايمني  0/519است.لذا فرضيه

ميکند .در جداول شماره  7و  8نتايج باال به صورت

تحقيق مبني بر وجود رابطه بين مولفههاي نظام ارزشي

خالصه ارائه ميگردد.

با هوش هيجاني کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان
تاييد ميگردد.

فرضيه فرعي دوم تحقيق
بين هوش هيجاني و ابعاد ارزشهاي فردي درشرکت
گيتي پسند اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي سوم تحقيق
بين ابعاد (قدرت ،پيشرفت ،لذت ،انگيختگي،

همه مولفههاي نظام ارزشي با هوش هيجاني رابطه

و امنيت) ارزشهاي فردي با توانمند سازي کارکنان

معنادار آماري وجود دارد (.)P≥0/01ميزان (شدت)

شرکت گيتي پسند اصفهان رابطه وجود دارد.

جدول  :7جدول آزمون همبستگي پيرسون ميان ابعاد هوش هيجاني و توانمندي کارکنان
عوامل مرتبط با هوش هيجاني

ضريب همبستگي

عدد معناداري ()sig

نتايج

خودآگاهي

0/221

کمتر از 0/01

رابطه معنادار وجود دارد

خودتنظيمي

0/351

کمتر از 0/01

رابطه معنادار وجود دارد

انگيزش

0/346

کمتر از 0/01

رابطه معنادار وجود دارد

همدلي

0/384

کمتر از 0/01

رابطه معنادار وجود دارد

مهارتهاي ارتباطي

0/328

کمتر از 0/01

رابطه معنادار وجود دارد

جدول  :8نتايج آزمون همبستگي
متغير
ارزش قدرت
ارزش پيشرفت
ارزش لذت
ارزش انگيختگي
ارزش خودرهبري
ارزش جهاني بودن
ارزش خيرخواهي
ارزش سنت
ارزش همرنگي
ارزش ايمني

هوش هيجاني
**

سطح معناداري

0/268

0/003

**0/366

0/002

**
**
**
**
**
**
**
**

0/295
0/343
0/359
0/388
0/425
0/388
0/470
0/519

0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000

**

P≥0/01

سال دهم /شماره بيستم /پائيز و زمستان 1398

نتايج جدول شماره  8نشان ميدهد که بين نمره

خودرهبري ،جهاني بودن ،خيرخواهي ،سنت ،همرنگي
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جدول  :9نتايج آزمون همبستگي
متغير

ضريب همبستگي با توانمند سازي کارکنان

سطح معناداري

**0/242

0/0005

ارزش قدرت
ارزش پيشرفت

**

0/167

0/004

ارزش لذت

0/048

0/411

ارزش انگيختگي

0/112

0/056

ارزش خودرهبري

0/055

0/355

ارزش جهاني بودن
ارزش خيرخواهي
ارزش سنت
ارزش همرنگي
ارزش ايمني

*

0/132

0/024

**0/212

0/0005

**
**

0/258
0/157

0/107

0/0005
0/008
0/068
P≥0/05 , P≥0/01
**

*
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نتايج جدول  9نشان ميدهد که بين ارزشهاي

هيجاني و توانمند سازي کارکنان مشخص کرده اند در

لذت ،انگيختگي ،خودرهبري و ايمني با توانمند سازي

تمامي اين تحقيقات مشخص شده است که هوش

کارکنان رابطه معنادار آماري وجود ندارد (.)P›0/05بين

هيجاني بر توانمند سازي کارکنان تاثير داشته و باعث

ارزشهاي قدرت ،پيشرفت ،خيرخواهي ،سنت و

بهبود اين مسئله ميشود اما درباره اثر تعديلي

همرنگي با توانمند سازي کارکنان رابطه معنادار آماري

ارزشهاي فردي اثرات متناقضي وجود دارد و

وجود دارد (.)P≥0/01ميزان (شدت) رابطه ارزشها با

تحقيقات بسيار کمي وجود دارد که نشان دهد متغير

توانمند سازي کارکنان عبارتست از  :ارزش قدرت

ارزشهاي فردي داراي اثر تعديل گري بر روابط

 ،0/242ارزش پيشرفت  ،0/167ارزش خيرخواهي

مذکور ميباشد.براساس نتايج اين تحقيق ميتوان در

 ،0/212ارزش سنت  0/258و ارزش همرنگي

تفسير اين مسئله بايد گفت که پرسنل شرکت گيتي

0/157است.همچنين بين ارزش جهاني بودن با توانمند

پسند اصفهان بر اساس مکانيزم انتخاب خاصي انتخاب

سازي کارکنان رابطه معنادار آماري وجود دارد

ميشوند و قبل از آن که انتخاب شوند از آزمونهاي

( )P≥0/05و ميزان (شدت) اين رابطه 0/132است.

استخدامي مشخصي عبور ميکنند که از جمله
مهمترين اين آزمونها تستهاي انتخابي در حوزه

بحث و نتيجه گيري

هوش ،شخصيت و ويژگيهاي رفتاري آن هاست که

فرضيه اصلي اين تحقيق عبارت است از هوش

بر اساس نظريات حرفهاي روان شناسان استخراج

هيجاني بر توانمند سازي کارکنان تاثير ميگذارد و

ميگردند براين اساس ميتوان جمع بندي کرد که

ارزشهاي فردي پرسنل شرکت گيتي پسند اصفهان

زماني که کارکناني که در اين شرکت انتخاب ميشوند

اين رابطه را تعديل ميکند.بر اساس نتايج از فصل

بر اساس هوش هيجاني قابل قبول باشند اين هوش

چهارم فرضيه اصلي حاصل از شکل شماره 2مي توان

هيجاني قابل قبول باعث ميشود که احساس معناداري

نتيجه گيري کرد که ارزشهاي فردي داراي اثر تعديل

آنها از شغل بهبود يافته و از شغل خود احساس

گر بر هوش هيجاني و توانمند سازي کارکنان

اهميت داشته باشند اين مساله باعث ميشود که تا

نميباشد.در ارتباط با اين فرضيه ميتوان بررسي کرد

هوش هيجاني قابل قبول با ضريب تاثير باال بر توانمند

که نتايج تحقيقات بسيار زيادي رابطه بين هوش

سازي پرسنل موثر واقع شود.
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هوش هيجاني و توانمندي کارکنان رابطه وجود

مشارکتي وهمکاري و هماهنگي در امور تنظيم شده

دارد.در تمامي تحقيقاتي که در اين حوزه انجام شده

است در طول زمان افراد به تدريج از مشکالت

است نشان داده شده که هوش هيجاني و ابعاد آن

يکديگر در قالب مشارکت آگاه ميشوند اين مساله

شامل خود آگاهي ،خود تنظيمي ،انگيزش ،همدلي و

باعث تقويت احساس همدلي آنها شده و به عملکرد

مهارتهاي ارتباطي با توانتمندسازي کارکنان ارتبط

کاري آنها و احساس معناداري و هويت شغلي آنها و

داشته و اين ارتباط در اين تحقيق نيز تاييد ميگردد.اما

استقالل عملشان کمک بسيار زيادي مينمايد که در

در تفسير اين فرضيه ميتوان گفت زماني که پرسنل بر

مجموع باعث ميشود که توانمدي افراد افزايش پيدا

اساس آموزنهاي حرفهاي انتخاب و در طول زمان از

کند.در ارتباط با مهارتهاي ارتباطي بايد اشاره کرد که

آموزشهاي الزم برخوردار ميشوند به تدريج خود

افرادي که در اين شرکت در پستهاي مختلف و بويژه

آگاهي آنها به نقاط قوت و ضعف شان و احساسات

ستادي و مديريتي فعاليت ميکنند داراي مهارتهاي

مثبت و منفي شان در حوزه کار و ساير موارد بهبود

ارتباطي خوبي بوده و از سوي ديگر به صورت دائم و

پيدا ميکند بهبود خود آگاهي در طول زمان باعث شده

مداوم توسط بخش آموزش اين شرکت مهارتهاي

تا آنها احساس اهميت و معناداري بيشتري از شغلشان

مختلف مديريتي از جمله مهارتهاي ارتباطي براي

داشته باشند و به اين ترتيب رابطه معنا دار مستقيم بين

آنها توصيه ميگردد.اين مساله باعث ميشود تا افراد

خود آگاهي و توانمندي تاييد ميگردد.در رابطه با خود

توانمندي بهتري در قبال مهارتهاي ارتباطي داشته

تنظيمي ميتوان گفت که زماني که کارکنان از خود

باشد و بتوانند به راحتي با اين توانمنديها کنار بيايند.

تنظيمي مناسب برخوردار باشند در شرايط سخت يا

فرضيه فرعي دوم تحقيق عبارت است از اين که

تحت فشارهاي کاري واکنشهاي مناسب تري از خود

بين هوش هيجاني و ابعاد ارزشهاي فردي رابطه

بروز ميدهند از آنجايي که کارکنان در اين شرکت در

معنادار وجود دارد.بر اساس جدول ( )11-4تمامي ده

شرايط خود تنظيمي مناسب و قابل قبولي دارند لذا

بعد ارزشهاي فردي شوارتز مشتمل بر (قدرت،

زمانيهاي که تحت فشارهاي کاري شديد قرار

پيشرفت ،لذت ،انگيختگي ،خودرهبري ،جهاني بودن،

ميگيرند چون احساس معنا داري استقالل عمل و

خيرخواهي ،سنت ،همرنگي و امنيت) داراي رابطه

احساس هويت از شغل خود دارند اين مسائل باعث

معنادار مثبت با هوش هيجاني ميباشد و اين رابطه

بهبود توانمندي آنها ميشود در رابطه با انگيزش بايد

تاييد ميگردد در رابطه با اين فرضيه تحقيقات که در

گفت مکانيزمهاي متعددي در فرايند انگيزش دخيل

اين حوزه انجام شد تحقيقي يافت نشد که رابطه اين

هستند که از آن جمله ميتوان به سبک پرداخت،

دو متغيير را به صورت کامل و مستقيم نشان دهد و

نحوي مديريت ،فرهنگ سازماني حاکم بر شرکت و

تحقيقاتي که در حوزه ارزشهاي فردي انجام شده اند

مواردي از اين قبيل و انگيزيشهاي دروني خود افراد

رابطه غير مستقيم با هوش هيجاني را از خود نشان

اشاره کرد که شايد مهمترين عامل براي عملکرد براي

دادند.در تفسير اين مساله بايد گفت که زماني که افراد

آنها باشد چون افراد براي انجام کارهاي خود از

احساس قدرت ،احساس رشد و پيشرفت در محيط

انگيزشهاي دروني مناسب برخوردار هستند لذا اين

کار ،احساس لذت و احساس انگيختگي بااليي در

مسئله باعث بهبود سطح توانمندي آنها شده است.در

درون خود داشته باشند و از سويي ديگر خود راهبري

ارتباط با عامل همدلي بايد گفت که از آنجا که در اين

مطلوب و مثبتي داشته باشند و اين تصور رو داشته
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فرضيه فرعي اول عبارت است از اين که بين ابعاد

شرکت نظام مشارکت وجود دارد و براي افراد آيتمهاي
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باشند که به راحتي بر شرايط کاري خود مسلط هستند

سويي ديگر بر شرايط مسلط بوده و بتوانند به راحتي

و ميتوانند آن را مديريت کنند و از سويي ديگر تمامي

شرايط کاري خود را رهبري کنند و از سويي ديگر

افرادي که در قالب همکاران و مديران آنان هستند

همکاران آنها در محيط کار با آنها برخورد هايي

رفتارهاي کامالً دوستانه و خير خواهانه دارند و

دوستانه و صميمانه و مبتني بر احترام داشته باشند و

نيازهاي ايمني آنها به شدت مد نظر قرار ميگيرد

ارزشهاي کليدي و نهادينه مثبتي در فرهنگ اين

آنها احساس توانمندي خواهد نمود و احساس

سازمان وجود داشته باشد که افراد تابع پذيرش آنها

خواهند کرد که ارتباط بهتري با همکاران خود دارند و

باشند و آنها را اجرا نمايند اين مساله باعث ميشود

احساس خود تنظيمي بيشتري خواهند داشت و

که به ناخودآگاه اين ارزشهاي فردي به درون سازمان

احساس ميکنند که اين ارزشهاي فردي باعث

تسري پيدا کرده و باعث شود که کارکنان شرکت گيتي

ميشود که توانمنديها و مهارتهاي آنها از بالقوه به

پسند اصفهان در طول زمان و به تريج احساس اعتماد

بالفعل تبديل شوند.در مجموع از زماني که اين

به همکاران داشته باشند و استقالل عمل بيشتري در

ارزشهاي فردي به سمت مثبت حرکت ميکنند اين

کار داشته باشند و از کار خود احساس اهميت بيشتري

ارزشها در مجموع ابعاد هوش هيجاني را مورد تاثير

داشته باشند و کارشان معنادار و با هويت باشد و به

قرار خواهند داد و طبيعي است که هوش هيجاني در

اين ترتيب توانمندي کاري براي آنها توسعه و بهبود

کارکنان توسعه پيدا کند.

يابد.

فرضيه فرعي سوم تحقيق عبارت است از بين ابعاد
(قدرت ،پيشرفت ،لذت ،انگيختگي ،خودرهبري،

پيشنهادات تحقيق

جهاني بودن ،خيرخواهي ،سنت ،همرنگي و امنيت)

پيشنهادات برمبناي فرضيه اصلي تحقيق و فرضيات

ارزشهاي فردي با توانمند سازي کارکنان شرکت گيتي

تحقيق در زمينه توانمندي سازي کارکنان پيشنهادات

پسند اصفهان رابطه وجود دارد.نتايج نشان داد که ابعاد

زير مطرح ميگردد.

ارزشهاي فردي شوارتز مشتمل بر (قدرت ،لذت،

درحوزه توانمندي سازي براي اينکه کارکنان گيتي

انگيختگي ،خودرهبري و امنيت) داراي رابطه معنادار

پسند از شرايط مناسب تري برخواردار باشند توصيه

با توانمند سازي کارکنان يافت نشد اما در ساير ابعاد

ميگردد تا کالسهاي آموزشي درحوزه توانمندي

رابطه معنا دار مثبتي يافت شد تاييد ميگردد در رابطه

سازي نيروي انساني و ساير حوزههاي رفتاري ارائه

با اين فرضيه تحقيقات که در اين حوزه انجام شد

گردد تا در حوزه کاري توانمند گردند.

تحقيقي يافت نشد که رابطه اين دو متغيير را به

پيشنهاد ميگردد تا براي مديران به منظور بهبود

صورت کامل و مستقيم نشان دهد و تحقيقاتي که در

توانمندي سازي کارکنان دورههاي مرتبط با طراحي

حوزه ارزشهاي فردي انجام شده اند رابطه غير

شغل ،انگيزش ،رهبري و حل تعارض و مديريت کار

مستقيم با توانمندي سازي را از خود نشان دادند.در

گروهي تنظيم گردد و نتايج آن در طول زمان ارزيابي

تفسير اين مساله بايد گفت که ابعاد ارزشهاي فردي

شود.

(پيشرفت ،خود رهبري ،خيرخواهي ،همرنگي و سنت)

ايجاد جلسات در قالب گفتمانهاي بين مديران و

که ارتباط معنادار مثبتي با توانمند سازي کارکنان ايجاد

کارکنان در باب هدايت آنها در باب مشارکت کردن

کرده اند به داليل زير ميتواند باشد.زماني که کارکنان

فعاليتهاي کاري براي انجام بهتر کارها.

احساس رشد ،پيشرفت و توسعه داشته باشند و از

ايجاد مکانيزمهاي براي تفويض اختيار بيشتر به
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نظر ميرسد که بخش عمده از فعاليتهاي توسط

ميشود به نظر ميرسد که بايستي در اين حوزه

سرپرستان ،مديران مياني و مديران ارشد انجام ميشود

مکانيسمهاي ديگري نيز طراحي شود و نظام نامهاي

و ساير کارکنان چندان در فعاليتهاي کاري به

مشارکت اصالح شده و مکانيسمهاي اجرايي و ساز و

مشارکت گرفته نميشوند به نظر ميرسد که طراحي

کارهاي مناسبي براي آن در نظر گرفته شود که از آن

مکانيزمهاي تفويض اختيار از سوي مديران به کارکنان

جمله ميتوان به درگير نمودن و متصل نمودن مکانيسم

انگيزه آنها و احساس توانمندي آنها را افزايش

جبران خدمات و ارزيابي عملکرد به نظام مشارکت

ميدهد.

پيشنهاد داد.

اصالح نظام پاداش مبتني بر شايستگي به نظر

طراحي و مکانيسم حفظ و نگه داشت پرسنل

ميرسد که در اين شرکت بيشترين بخش نظام پاداش

باسابقه و توانمند اين شرکت در بخش سيستم حفظ و

بر اساس نرخ قطع کاري طراحي شده است حال آن

نگه داشت پرسنل باسابقه داراي مشکل بوده و به نظر

که در بخشهاي ستادي و ساير بخشها اين سبک

ميرسد که الزم است تا در بخش منابع انساني يک

کاربردي ندارد به نظر ميرسد که در سبک نظام پاداش

بخشي براي حفظ و نگه داشت نيروي انساني مد نظر

اين شرکت بايد اصالحاتي صورت گرفته و نظام

قرار گيرد.

کارکنان احساس توانمندي بيشتري در انجام کارها
خواهند داشت.
توسعه مکانيسمهاي ارتقاء افقي از آنجايي که اين

را مطرح کرد
توسعه مهارت خودآگاهي افراد از طريق آموزش
مهارت خودآگاهي و توسعه مهارتهاي فردي

شرکت داراي مکانيسم ارتقاء عمودي است و مکانيسم

توسعه خودآگاهي و خود تنظيمي از طريق

ارتقاء عمودي زمان بر است ممکن است براي از

برگزاري جلسات مشاوره به نظر ميرسد که به منظور

مشاغل پايين سطوح سازمان به راحتي امکان پذير

توسعه خودآگاهي و خود تنظيمي افراد در اين شرکت

نباشد به اين شرکت توصيه ميگردد تا براي افزايش

الزم است تا جلسات مشاوره با کمک روانشناسان

توانمند سازي و ارتقاء انگيزه در کارکنان مکانيسمهاي

حرفهاي براي تک تک کارکنان صورت پذيرد از اين

ارتقاء افقي بر اساس نظام نامههاي حرفهاي منابع

طريق آنها خودآگاهي و خود تنظيمي شان بهبود پيدا

انساني طراحي گردد.

کرده و مهارت کنترل خود را در شرايط مشکل آفرين

طراحي مسير پيشرفت شغلي مناسب براي مشاغل

را خواهند داشت.

کليدي در اين شرکت ،اين شرکت فاقد يک مسير

طراحي کالسهاي آموزشي خاص از جمله توسعه

پيشرفت شغلي مناسب براي کارکنان کليدي ميباشد.به

مهارتهاي رهبري و توسعه مهارتهاي ارتباطي و

همين دليل الزم است که بخش اول براي کارکنان

ساير حوزهها براي مديران اين شرکت به منظور

کليدي مسير پيشرفت شغلي مناسبي را طراحي و با

ارتباطات اثر بخش با کارکنانشان.

اطالع رساني به آنها ،آنها را در مسير اين مکانيسم
قرار دهد.

در نظر گرفتن آيتم هوش هيجاني به عنوان يک
عامل بسيار مهم و تاثير گذار در فرايند انتخاب پرسنل

طراحي و توسعه نظام مشارکت و درگير نمودن

به ويژه براي مشاغل خاص مانند بخش ارتباط با

افراد در اين مکانيسم ،اين سيستم در شرکت گيتي

مشتري ،شکايات مشتري ،خدمات پس از فروش و

پسند در حال حاضر وجود دارد اما بسيار ضعيف انجام

فروش و ساير بخشهاي که به ارتباطات و مهارتهاي
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پاداش بر اساس شايستگي اصالح شود به اين ترتيب

در ارتباط با هوش هيجاني ميتوان پيشنهادات زير
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هوش هيجاني بيشتر نياز دارند بدين منظور توصيه
ميگردد تا حتي براي کارکنان اين شرکت در فرايند
مصاحبه نيز در حوزه هوش هيجاني افراد صورت گيرد
و پس مصاحبه انتخاب پرسنل بر اساس آزمونهاي
روان شناختي با در نظر گرفتن هوش هيجاني افراد
.باشند
،برگزاري کالسهاي مديريت فشارهاي عصبي
 حل تعارض و مذاکره براي بهبود مهارتهاي،استرس
خود تنظيمي در کارکنان و مديران شرکت گيتي پسند
در رابطه با ارزشهاي فردي نيز پيشنهادات.اصفهان
زير به نظر ميرسد
بهبود نظام ارزشهاي سازمان در قالب آموزش به
مديران براي ترويج ارزشهاي فردي مناسب در
شرکت به نظر ميرسد اين شرکت نيازمند آن است که
تا به مديران شرکت آموزشهاي در قالب توسعه
ارزشهاي فردي در سازمان ارائه شده و از طريق گفتار
.و رفتار مديران آموزشها به ساير پرسنل منتقل گردد
طراحي و ترويج نظام نامه ارزشهاي فردي در
شرکت به نظر ميرسد که براي فرهنگ شدن
ارزشهاي فردي مطلوب در اين سازمان نياز است يک
نظام نامه ارزشهاي فردي در اين سازمان طراحي شده
 حفظ و، جبران خدمات،و ارتباط آن با مکانيسم ارتباط
نگه داشت نيروي انساني و حتي سيستم پاداش و
بر اين اساس.ارزيابي عملکرد در نظر گرفته شود
کارکنان به تدريج و آرام آرام ارزشهاي فردي را درون
خود نهادينه خواهند کرد و اين مساله تبديل به يک
.فرهنگ اساسي خواهد شد
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