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سازمانی با نقش میانجی خودارزیابی  کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاریبررسی 

 در شهرداری تهران کارکنان
 

 داودی ابوالفضل سید

 ایران تهران، کاربردی، -علمی جامع دانشگاه ،11 واحد فرهنگی، ریزی برنامه - فرهنگی امور مدیریت کارشناسی

 

 چکیده

سازمانی با نقش میانجی خودارزیابی کارکنان در شهرداری  کاراییوش هیجانی بر ه تأثیرگذاریبررسی  حاضر پژوهش هدف

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه دهند میجامعه آماری این تحقیق را کارکنان شهرداری تهران تشکیل . باشد میتهران 

نمونه انتخاب  عنوان بهنفر  973اد نمونه که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعد شود میاز جدول مورگان استفاده 

 پیمایشی است. ابزار-ماهیت و روش توصیفی ازنظرهدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و  ازنظرشدند. پژوهش حاضر 

محاسبه  7/1، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از باشد میپرسشنامه  اطالعات این تحقیق گردآوری

از آزمون مدل معادالت ساختاری و  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  .شده برخوردار است تائیدشد. پرسشنامه از روایی و اعتبار 

قرار داد،  تائیدسازمانی مورد  کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاری ها دادهاست. نتایج تجزیه و تحلیل استفاده شده  Pls افزار نرم

کارکنان شهرداری سازمانی در میان  کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاریودارزیابی کارکنان در همچنین نتایج نشان داد خ

 نقش میانجی دارد.تهران 

 

 سازمانی، خودارزیابی کارکنان کاراییهوش هیجانی، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

 کارکنانشانمودن عملکرد و تالش نوین جهت حداکثر ن های شیوهدر جستجوی  ها سازماندر دنیای بسیار رقابتی امروز، 

و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت  ترین بزرگهستند. 

تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است )محمدی و  ها سازمانالشعاع قرار می دهد و دستیابی به اهداف 

 . (2933نداف، 

مبحث هوش هیجانی یکی از موضوع های جدید در عرصه روان شناسی است که به تازگی به عرصه مدیریت وارد شده است. 

درباره این موضوع مقاالت، تحقیقات و کتاب های زیادی در چند سال اخیر تألیف شده است. در بیشتر این مطالعات و 

یک مالک تعیین کننده موفقیت افراد در زندگی از جایگاه  عنوان بهی تحقیقات بر این موضوع تأکید شده است که هوش هیجان

(. هوش هیجانی نقش 2932ویژه ای برخوردار است. هوش هیجانی همان مدیریت بر هیجان های خود و دیگران است )یزدانی، 

نتایج مرتبط با شغل،  مهمی در محیط کار ایفا می نماید؛ به ویژه بنا بر نظر محققان هوش هیجانی در مدیران می تواند

 (1120، 2آن ها را تحت تأثیر قرار دهد )ایانگ و همکاران کاراییی بیرونی و در نتیجه ها سازمانهمکاران، 

مهارت های هوش هیجانی در موفقیت شغلی و ایفای مسئولیت های حساس، بسیار مهم تلقی می شوند. روانشناسان معتقدند 

 هوش هیجانی (.کارمندانی که2937بستگی دارد )کروبی،  به هوش هیجانی 01شی و %از موفقیت های شخص به بهره هو %11

که یک فرد  پذیرتر هستند. این شوند و انعطاف تر با تغییرات سازگار می کنند، سریع باالتری دارند، در قالب یک گروه بهتر کار می

فاقد فاکتورهای اصلی هوش هیجانی باشد، بعید است  هایی روی کاغذ دارد مهم نیست، اگر او چه مدارک تحصیلی و چه توانایی

هایی جدید و نوآوری برای یک شرکت الزم  (.به همان اندازه که تکامل، پذیرش فناوری2931موفقیتی کسب کند )هاشمی، 

 (.2930ای پیدا کرده است )فیض و گلشاهی،  است، وجود فاکتورهای هوش هیجانی در کارمندان هم اهمیت فزاینده

اصلی ترین سازه روانشناختی در وجود هر انسانی قرار داشته باشد مفهوم  عنوان بهه متغیر های دیگری که می تواند ازجمل

(. 1110، 1خویشتن و خودارزیابی است که می تواند بنیان سالمت روانی و کاری هرفردی را تحت تاثیر قراردهد )جودگی و بون

ی روان شناختی اهمیت بسیار زیادی دارند مرکزی ترین سازه در روان شناسی، معتقدند در مباحث سازمانی جدید که سازه ها

 9مفهوم خود، ساختارآن و چگونگی ساز و کارهای آن مؤثر بر عملکرد انسان است. طبق نظریه شناخت اجتماعی بندورا

حساس توانمند بودن را تحت ( باورها و قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام مسئولیت ها می تواند ا2337)

سازمانی با نقش میانجی خودارزیابی کارکنان  کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاریبررسی تاثیر قراردهد. در تحقیق حاضر، به 

  .شود میدر شهرداری تهران پرداخته 

 

 بیان مسئله

با بهه کهارگیری سهرمایه ههای      ها سازمانت. داشتن نیروی انسانی توانمند اس ها سازمانیکی از مهم ترین فاکتورهای کلیدی در 

و اثربخشی سازمان را افزایش دهنهد. در سهال ههای اخیهر بهه نقهش نیهروی انسهانی در          کاراییانسانی کارآمد، تالش می کنند 

نسبت به سایر منابع شرکت، توجه خاصی شده و محققان به دنبال بررسی عوامهل و فاکتورههایی هسهتند کهه باعهث       ها سازمان

 (.2930نیروی انسانی می گردد. یکی از این عوامل، هوش هیجانی است )تقی زاده و علی پور،  اراییکش افزای

                                                           
1 Ouyang 
2 Judge & Bono 
3 Bandura 
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ها، اسهتفاده   گذاری مناسب برای آن هوش هیجانی، توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران، تشخیص احساسات مختلف و نام

 حساسات برای انطباق با محهیط یها رسهیدن بهه اههداف اسهت      از اطالعات عاطفی برای هدایت تفکر و رفتار، مدیریت و تنظیم ا

 .(1124، 4)آنباژاگان و ناگاراجان

های خود است. ههوش هیجهانی، اصهطالر فراگیهری      هوش هیجانی، احساسی یا عاطفی شامل شناخت، کنترل عواطف و هیجان

ههای درون   عمول بهه آن دسهته مههارت   ها و خصوصیات فردی را دربرگرفته و به طور م ای از مهارت گسترده ٔ است که مجموعه

ههای فنهی یها     هوشهی و مههارت   ٔ های پیشین، مانند بهره مشخصی از دانش ٔ که فراتر از دایره شود میفردی و بین فردی گفته 

تواننهد عواطهف خهود و دیگهران را کنتهرل       (.کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند، می2930ای است )فیض و گلشاهی،  حرفه

یامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطالعات عاطفی برای راهنمایی فرایند اندیشه و اقهدامات شخصهی   کرده، بین پ

 (.2933استفاده کنند )محبوبی و رستم زاده، 

تواننهد عواطهف خهود و     آید که، کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می گونه بر می از مقاالتِ پژوهشی برخی دانشمندان این

گران را کنترل کرده، بینِ پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطالعاتِ عاطفی برای راهنمهایی فراینهدِ تفکهر و    دی

ها و خصوصیات فهردی   ای از مهارت اقدامات شخصی استفاده کنند. هوش هیجانی، اصطالرِ فراگیری است که مجموعه گسترده

کهه فراتهر از دایهره مشخصهی از      شهود  مهی های درون فردی و بین فردی گفته  ته مهارتطور معمول به آن دس را دربرگرفته و به

در عصر حاضر، طراحهان نظهام ههای     (.2931ای است )سعیدی،  های فنی یا حرفه و مهارت بهره هوشی های پیشین، چون دانش

سازمانی اغلب تالش خود را معطوف به کسب هدف های راهبردی و مزیت رقابتی نمودهاند و بر آن هستند تا با طراحی چنهین  

ایهن   را در بازارهای امروزی پدید آورند. آنچه در این میان مهم به نظر میآید و توسط ها سازماننظام هایی، بستر بقا و یا رهبری 

طراحان بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، اهمیت منابع انسانی در این نظام ها و نقش آن در تحقق هدف های مورد نظر اسهت. از  

 در .اسهت  کارکنهان  تبیهین رفتارههای   و توصیف سازمانی رفتار حوزه پژوهشگران و مدیران مهم هدف های از سوی دیگر یکی

 پژوهشگران نخستین .پرداخته اند کار محیط در کارکنان رفتارهای مختلف شناسایی هب هدف، پژوهشگران این به نیل راستای

و حهرف   مشهارکت  بهه  دیگهران، میهل   بهه  شغلی، وقت شناسی، کمهک  وظایف انجام در جدیت مثبت مانند رفتارهای مطالعه به

مفهوم مهمی در زمینه نگرش ها و (. خود ارزشیابی های محوری 1117، 0دادند )لوتانز و یوسف نشان گرایش فرادست از شنوی

 در پهژوهش ههای   را گهرایش هها   و تمهایالت  و سرشتی عوامل تناسب و اهمیت پژوهشگران رفتارهای شغلی دارند. درحالی که

نگرش  سرشتی پیشایند های به مربوط از مطالعات زیادی تعداد .داده اند قرار موردانتقاد شغلی رفتارهای و نگرش ها به مربوط

ارزشیابی  خود با افراد .داده اند قرار تائید شغلی، مورد رفتارهای و نگرش ها بر عوامل را این تأثیر شغلی، اهمیت ارهایرفت و ها

 مثبهت تهر   را زندگی رویدادهای .کنند ادراک مثبت شیوه ای به را زندگی و کار گوناگون جنبه های تا قادرند باال های محوری

 چالشهی  عنوان به را کار افراد این .می کنند اجتناب منفی از موقعیت های و هستند ت تریمثب موقعیت های دنبال ببینند، به

 و کنهد )بویهار   عمهل  می گهذارد  اثر آن ها رفتار بر مثبتی به طور که بنیادی انگیزشی عامل عنوان به ممکن است که می بینند

 موسلی
لهذا بها توجهه بهه      .گهردد  سازمانی مدنی رفتارهای، زبرو باعث می تواند سازمان در مثبت رویدادهای همین ( و1117، 6

 تأثیرگهذاری سازمانی، این مطالعهه تهالش دارد بهه بررسهی      کاراییاهمیت متغیر های هوش هیجانی و خود ارزیابی کارکنان در 

 سازمانی با نقش میانجی خودارزیابی کارکنان در شهرداری تهران بپردازد.  کاراییهوش هیجانی بر 

                                                           
4. Anbazhagan & Nagarajan 
5 Luthans & Youssef 
6 Boyar & Mosley 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C
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 ات انجام شده:پیشینه تحقیق

بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش اجتماعی بر راهبردههای حهل تعهارر در     "تحقیقی با عنوان  (2933رحیمی و همکاران )-

هها و   انجام داده انهد. یافتهه   "دانشجویان دختر )مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای دختران اطهر اراک( 

اجتماعی و سه مولفهه پهردازش اطالعهات اجتمهاعی، آگهاهی اجتمهاعی و مههارت اجتمهاعی بهر           نتایج پژوهش نشان داد هوش

راهبردهای حل تعارر تاثیر معنادار دارد، اما در مورد هوش هیجانی، تنها تاثیر دو مولفه هوشیاری اجتماعی و مهارت برقهراری  

ههای خهود را بهرای     توانند مهارت نی و هوش اجتماعی میشدند. بنابراین، دانشجویان با ارتقای هوش هیجا تائیدرابطه اجتماعی 

 حل تعارر توسعه دهند.  

تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شهغلی کارکنهان در صهنعت هتلهداری )مطالعهه       "تحقیقی با عنوان (2937کروبی و همکاران )-

ت که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد انجام داده اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن اس"ستاره شهر شیراز( 0موردی : هتل های 

مقدار  ترین بزرگآن تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر آگاهی اجتماعی دارای 

 .ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر عملکرد شغلی بیشتر است

ابطه بین هوش هیجانی کارکنان با مشتری گرایی در شعب صندوق مهر امام رضها  بررسی ر "تحقیقی با عنوان (2939اژدری )-

انجام داده است. یافته ها در خصوص وجود رابطه بین هوش هیجانی کارکنان با مشتریمداری حهاکی از   ")ع( در استان گلستان

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه مثبت و معناداری میباشد. همچنین بین مولفه های هوش هیجانی با مشتری گرایی 

تحقیقی با عنوان تاثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی انجام داده است . نتایج نشان مهی دههد    (2931صفرزاده )-

ی که هر یک از مولفه های هوش هیجانی با تفاوت خیلی کم تاثیر مثبت و معنی داری را بر روی مولفه ههای اثربخشهی بازاریهاب   

دارد. و بنا به نتایج تحقیق، اثر کلی هوش هیجانی بر اثر بخشی واحد بازار یابی مثبت و معنادار است که خود نشان دهنده یهک  

 رابطه قوی بین سازه های تحقیق بوده است.

است .آنها  انجام شده "بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان "( تحقیقی با عنوان 1124) 7گالدسون و همکاران -

هها بها ههوش هیجهانی در ارتبهاط       ای بر روی عملکهرد سهازمان   ها بطور فزاینده در این تحقیق به این نتیجه رسید که شایستگی

هستند ناگارجان و همکاران در تحقیقات خود نتیجه گرفتند که هوش عاطفی افراد با کاربرد عواطف، موجب تولید عقاید و بروز 

کاری گروهی می شود و با درک و فهم عواطف خود و دیگهران موجهب کسهب بیهنش نسهبت بهه       یک احساس و تقویت رور هم

 .شود میانگیزهای افراد در محیط کار 

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان کارخانه تریدمیل در 1124) 0آنباژاگان و ناگاراجان-

نفر از کارکنان این صنعت به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب  401ای این منظور تعداد ایالت تامیل نادو هند پرداخته اند. بر

شدند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و تمامی ابعاد آن با عملکرد شغلی و تمامی ابعاد و جنبه های آن در کارکنان مورد 

 بررسی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. 

به بررسی تأثیر هوش هیجانی مدیران بر عملکرد کارکنان با متغیر میانجی فرایند رهبری مهدیران   (1124) 3مکاران و ه ارشاد-

پرداخته اند. جامعه آماری پژوهش آن ها کارکنان بخش خدمات عمومی در پاکستان بوده اند. نتایج نشان داد کهه تمهامی ابعهاد    

                                                           
7 Gladson et al 
8. Anbazhagan & Nagarajan 
9. Irshad et al 
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مستقیمی از طریق متغیر میانجی فرایند رهبهری مهدیران بهر عملکهرد کارکنهان      هوش هیجانی به جز تسهیل افکار، ارتباط غیر 

 داشته است. 

( در رساله دکترای خود به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پذیرش تغییر سازمانی در بین کارکنهان غیهر   1121) 21الن و لوییس-

قرار گرفته بود؛ پرداخهت. نتهایج حاصهل از     سرپرستی در یک سازمان کوچک بهداشتی درمانی که تحت ادغام و تجدید ساختار

ههای شخصهیتی و رفتهار     این مطالعه بیانگر این بود که متوسط باالی سطور هوش هیجانی همراه با هوش شناختی و خصیصهه 

 گذارد. شهروند سازمانی بر پذیرش تغییر سازمانی تاثیر می

 

 فرضیات تحقیق:

 اری داردسازمانی تاثیر معنی د کاراییهوش هیجانی بر  -2

 هوش هیجانی بر خودارزیابی کارکنان تاثیر معنی داری دارد -1

 خودارزیابی کارکنان بر هوش هیجانی تاثیر معنی داری دارد -9

 سازمانی با نقش میانجی نقش میانجی دارد کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاریخودارزیابی کارکنان در  -4

 

 روش تحقیق

است زیرا نتایج تحقیق برای حل مسائل اجرائی سازمانها مناسب است . این تحقیق این تحقیق ازنظرهدف کاربردی 

پیمایشی است.توصیفی زیرا به شرایط پدیده هاپرداخته وپیمایشی زیرا اطالعات ازطریق -توصیفی  ها دادهازنظرماهیت گردآوری 

داری تهران می باشند که تعداد آنها جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان هر توزیع پرسشنامه جمع آوری گردیده است .

و برای نمونه گیری نیز در این  نفر تعیین می شود 973نفر میباشد که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه  10111

، پایایی پرسشنامه با باشد میابزار گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه  .شود میتحقیق از روش تصادفی ساده استفاده 

در این تحقیق شده برخوردار است.  تائید( محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و اعتبار 011/1ستفاده از ضریب آلفای کرونباخ )ا

 برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. 

 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

ومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرهای منظور ارزیابی مدل مفه در این تحقیق به

 شوند. های پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده می پژوهش و بررسی رضیه

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Alen & louis 
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 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -1 مودارن

 

 
 

های تحقیق   فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -2نمودار 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -1جدول 

 T-VALUE ضریب مسیر فرضیه های تحقیق فرضیه
نتیجه پیش 

 بینی

 تائید ٪33 0،747 17070 سازمانی تاثیر معنی داری دارد کاراییهوش هیجانی بر  اول

 تائید ٪33 7،109 17012 کارکنان تاثیر معنی داری داردهوش هیجانی بر خودارزیابی  دوم

 تائید ٪33 0،306 1013 خودارزیابی کارکنان بر هوش هیجانی تاثیر معنی داری دارد سوم

 

 فرضیه چهارم تحقیق:

 .سازمانی با نقش میانجی نقش میانجی دارد کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاریخودارزیابی کارکنان در 

 میانجی متغیر خودارزیابی کارکنان بررسی نقش -

وجود دارد که برای معناداری  22در این بخش.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر کاربرد به نام آزمون سوبل

 :شود میرود و از فرمول زیر محاسبه تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می

 
 خودارزیابی کارکنان ل از آزمون سوبل متغیرنتایج حاص-2جدول 

z-value Sb Sa b a 

97136 17100 17104 17123 17130 

 

 باشد میکه بیانگر نقش میانجی متغیر خودارزیابی کارکنان  باشد می 2736باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

 VAFای به ناماز طریق متغیر میانجی از آماره عالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم
که  شود میاستفاده 21

 گردد:از فرمول زیر محاسبه می

 
 نتیجه حاصل از آزمون تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی خودارزیابی کارکنان-3جدول 

VAF c b a 

17279 17917 17123 17130 

                                                           
11 Sobel Test  
12 Variance Accounted For  
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. باشد می 17279اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی خودارزیابی کارکنان برابر با بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار شدت 

سازمانی با نقش  کاراییهوش هیجانی بر  تأثیرگذاریچهارم مبنی بر اینکه خودارزیابی کارکنان در  لذا در مجموع فرضیه

 میانجی نقش میانجی دارد، مورد تائید قرار می گیرد. 

 

 ادات:نتیجه گیری و پیشنه

برای آشنایی بیشتر  شود میپیشنهاد ؛ به مدیران در شهرداری تهران  فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

کارکنان با مفاهیم مربوط به هوش هیجانی و ابعاد آن دوره های آموزشی کوتاه مدت )آموزش همدلی و ایجاد ارتباط، برنامه 

آن، کنترل استرس، خودمدیریتی و ...( در سازمان برگزار کنند و کارکنانی که دارای  آموزش چگونگی غلبه بر تعارر و حل

و هر چند وقت یک بار از کارکنان تست هوش  هوش هیجانی باالی هستند را برای انجام امور حساس در سازمان بکار بگیرید

مایند تا کارکنان از نحوه عملکرد خود در سازمان )هیجانی یا سایر تست های هوش( بگیرید و نتایج ان را به کارکنان بازخورد ن

آگاهی پیدا کنندو همچنین به مدیران در شهرداری تهران پیشنهاد می شود در برخورد با کارکنان نهایت دقت را داشته باشند 

ازمان برای و به نظرات و دیدگاه ها، احساسات و عواطف آنها احترام گذاشته شود و حس همکاری و کمک به همدیگر را در س

انجام امور تشویق کنند و هر چند وقت یک بار جلسات گروهی را با کارکنان برگزار کنند تا از مشکالت رفتاری و کاری 

کارکنان آگاهی یابد و برای بهبود ارتباطات در سازمان، مدیران می توانند از جلسات خارج از زمان کاری برای ارتباط با 

ان را برای مشارکت در کارهای گروهی، مشارکت در جلسات توجیهی، شرکت در تیم های کاری کارکنان استفاده کند و کارکن

 .تشویق و ترغیب کنند
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