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 دولتی های سازمانتأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در 
 

 2محبی الدین سراج، 1فاطمه مونسان

 واحد قشمدانشگاه آزاد اسالمی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی 4

 و استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم علمی هیئتعضو  2

 

 چکیده

ای  در این تحقیق از روش کتابخانه. باشد میدولتی  های سازمانش هیجانی بر عملکرد کارکنان در هدف تحقیق حاضر تأثیر هو

ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار  روش کتابخانه. یا اسنادی بر اساس نتایج پیشینه تحقیق استفاده شده است

در این  .ای است های تحقیق کتابخانه ا انتها متکی بر یافته، از آغاز ت روش ازنظرموضوع تحقیق  ها آنگیرد و در بعضی از  می

 های نهپیشیمحقق با مراجعه به . از پیشینه تحقیق استفاده شده است برداری فیشترین ابزار این روش یعنی  روش از مهم

که در  شده آوری جمعاطالعات . نویسد می، های تحقیق مطالب مهم و مورد نیاز خود را در فیش، تحقیق شناسایی شده از قبل

و نتیجه تحقیق با نتیجه پیشینه تحقیق تطبیق داده شده  شده بندی دستهبا یک نظم منطقی ، اند شده داری نگهها ثبت و  فیش

 ها قابلیتمطلوب نسبت به سایر  وری بهرههوش هیجانی نقش بسزایی در داشتن عملکرد و ، تحقیق های یافتهبا توجه به . است

اما در کنار ، فنی توانمند بوده ازلحاظکه  باشند میکارکنانی ، ی از دالیل اهمیت هوش هیجانی در محیط کاریک. کند می ایفا

دولتی از عملکرد  های سازماندر  خواهند میپس بنابراین کارکنانی که . ناتوان هستند زا تنشآمدن با دیگران و کنترل شرایط 

همچنین . ش هیجانی بهره کافی برخوردار باشند و یا آن را در خود تقویت نماینداز هو بایست میباالیی برخوردار باشند ابتدا 

 ازجملهانگیزه بیشتری برای هرگونه موفقیت ، شامل پاداش پولی یا وضعیتی، بیش از هر چیز دیگری، استفاده از هوش هیجانی

 . است ها شرکتعملکرد 
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