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چكیده
موفقيت در زندگي بسته به اين است كه فرد بتواند به تجارب هيجاني خود وديگران بيانديشد و پاسخ هاي هيجاني
سازمان يافته ای بدهد .افراد در توانايي تشخيص احساسات خود و ديگران و نظم بخشيدن به آنها و توانايي
استفاده از اطالعات هيجاني با هم تفاوت دارند .اين توانايي ها درچارچوبي به نام هوش هيجاني سازمان يافته
است .هدف اصلی اين تحقيق رابطه ميان هوش هيجانی و اثربخشی گروهی را در بيمارستان ميالد تهران می-
باشد .فرضيات تحقيق از طريق آزمون همبستگی و رگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .يافته
های تحقيق نشان میدهد از بين متغيرهای فرعی هوش هيجانی ويژگیهای برونفردی هوش هيجانی رابطه
مستقيم و معناداری با اثربخشی گروهی دارد .همچنين؛ از ويژگيهای درون فردی نيز متغيرهای خودابرازی و
عزت نفس نيز نيز با اثربخشی گروهی رابطه مستقيم و معناداری دارند .سه متغير فرعی ويژگيهای کنترل
استرس ،سازگاری و مهارت اجتماعی رابطهای با اثربخشی گروهی ندارند.
واژههاي كلیدي :هوش هيجانی ،اثربخشی ،بيمارستان ميالد.

 -1مقدمه
شناخت هوش هيجانی و تالش برای توسعه آن  ،ما را قادر می سازد خودمان را برانگيخته تر سازيم  ،فشارهای
روانی زندگی را کنترل کنيم  ،و تعارضهای خود را با ساير افراد  ،حل و رفع کنيم  .الگو پذيری از اين فرآيند ،
مهارتهايی نظير تشويق ديگران و احساس راحتی با آنها  ،رفتار منظم براساس الگوهای انضباطی و برخورد مناسب
و درست در موقعيتهای مختلف و با انواع گوناگون مردم در اجتماع را باعث می شود .طی اين فرآيند می آموزيم در
عرصه های خانوادگی  ،محل کار و جامعه تا چه حد قادريم به بيان موثر هيجانهايمان بپردازيم ( هاگس-00 ،5002،
 .)03عملکرد گروهی عالی يعنی حاصل جمع بهترين استعدادهای هريک از اعضای آن گروه .تمام نيروی به کار
گرفته شده را افزايش می دهد ،زمانی که گروه ها در بهترين حالت کار می کنند  ،نتايج حاصل بيش از حاصل جمع
توان آن ها است  .در اين صورت بهترين استعدادهای يک نفر ،تسهيل گر بهترين توان ديگران می شود تا نتايجی بسيار
فراتر از آنچه هر فرد به تنهايی می تواند بدست آورد  ،به بار آيد .بنابراين هوش هيجانی به عنوان زير مجموعه ای
از هوش اجتماعی می تواند باعث فعاليت گروه و اثربخشی عملکرد آن گردد .اصوالً هوش هيجانی به روش درك
انسان از محيطی كه در آن زندگی میكند اشاره دارد و هوش هيجانی در سازمان نيز به روش درك کارکنان يک
سازمان از محيطی كه در آن کار میكنند برمیگردد .هوش هيجانی در سازمان يکی از عناصر اصلی و موثر برای
برانگيختن افر اد به منظور پيشرفت و عملکرد شغلی نيروی انسانی است  .هوش هيجانی بر روي نحوه تفكر  ،رفتار
كاركنان و در نتيجه بر روي اثربخشی آنها و در نهايت سازمان اثر ميگذارد .هوش هيجانی قادر خواهد بود به
کارکنان و پرسنل هويتی سازمانی بخشد و کارکنان را با استعداد و خالق نمايد ،تعهد گروهی را آسان سازد و کارکنان
نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئوليت کنند ،ثبات نظام اجتماعی را ترغيب کند ،به شکل دادن
رفتار کارکنان کمک کند ،بر وظايف و نحوۀ عملکرد کارکنان تأثير گذارد .همچنين هوش هيجانی با ايجاد محدوديتهايی
برای مديريت وکارکنان ،بيان میکند که مدير چه کاری میتواند انجام دهد و چه کاری را نمیتواند انجام دهد .هوش
هيجانی نقش عمدهای را در نحوۀ عملکرد کارکنان و نوع انجام دادن وظايف آنان ايفا میکند .هوش هيجانی در سازمان
1دانشيارگروه علوم تربيتي ،واحد لامرد ،دانشگاه آزاد اسلامي ،لامرد ،ایران.
2دانشجوی دکتری مدیریت دولتي گرایش منابع انساني ،دانشگاه آزاد واحد امارات.
3دانشجوی دکتری مدیریت دولتي گرایش منابع انساني ،دانشگاه آزاد واحد امارات.
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اثر مهمی بر روی رفتار افراد در سازمان خواهد داشت .چنانچه اين هوش در جهت صحيح قرار گيرد قطعا ً در اثر
بخشی کارکنان نقش مهمی ايفا می کند (گلمن  )542 ،5030،لذا فرضيات زير مطرح می باشد؛
فرضيه اصلی :بين ويژگيهای درون فردی هوش هيجانی وميزان اثربخشی گروهی کارکنان رابطه دارد.
فرضيه های فرعی :
)3بين استقالل با ميزان اثربخشی گروهی کارکنان رابطه وجود دارد.
)5بين خودشکوفايی با ميزان اثربخشی گروهی کارکنان رابطه وجوددارد.
)0بين خودآگاهی هيجانی و اثربخشی گروهی کارکنان رابطه وجود دارد.
)4بين عزت نفس و ميزان اثربخشی گروهی کارکنان رابطه وجود دارد.
)2بين خودابرازی و ميزان اثربخشی گروهی کارکنان رابطه وجود دارد.

 -2مبانی نظری پژوهش
در اين راستا نظريات مربوط به هوش بصورت عام و هوش هيجانی بصورت خاص مورد بررسی قرار گرفته و
سپس همين کار در مورد اثر بخشی ،گروه و اثربخشی گروهی صورت می پذيرد .مدلهای گوناگون هوش هيجانی
مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از :
 مدل ماير وسالووي
 مدل گلمن
 مدل بار -آن
 مدل دولويکس و هيگس
مدل ماير و سالووي  ،مدل توانايي هوش هيجاني
اين دو دانشمند بيان کردند که افراد در توانايي شان براي پردازش اطالعات مربوط به يک واقعه هيجاني و
توانايي شان در ارتباط دادن پردازش هيجاني جهت شناخت وسيع تر ،متفاوتند .مفهوم هوش هيجاني ماير و سالووي
بيان مي کند که هوش هيجاني داراي  5حيطه است .حيطه مفهوم هوش تجربي ( توانايي احساس کردن ،پاسخگويي و
استفاده درست از اطالعات هيجاني) و حيطه استراتژيک ( توانايي فهم و مديريت هيجان) ،هرحيطه نيز به دو شاخه
تقسيم مي شود.
 -3احساس و ابراز هيجان
 -5تسهيل تفکر بوسيله هيجان
 -0فهم و درک هيجان
 -4تنظيم و مديريت هيجان
 -5احساس و ابراز هيجان
مدل گلمن از هوش هيجاني
گلمن مدلي از هوش هيجاني ارائه کرد که بيست و پنج شايستگي را در پنج خوشه جاي داده بود يا به عبارت
ديگر مدل هوش هيجاني گلمن داراي  5حوزه است:
-3حوزه آگاهي شامل آگاهي هيجاني  ،ارزيابي صحيح از حوزه اعتماد به نفس
- 5حوزه کنترلي شامل قابليت اعتماد :وجدان  ،انطباق پذيري  ،نو آوري  ،حوزه کنترلي
 -0خود انگيختگي شامل گام برداشتن به سوي هدف ،قصد  ،پيشگام بودن  ،خودکنترلي
 -4همدلي شامل درک ديگران  ،رشد ديگران
 -5تنظيم روابط شامل تاثيرگذاري ،ارتباطات  ،مديريت رهبري  ،تعارض  ،سرعت دادن به تغيير ،برقراري
پيوند،همکاري و تعاون
مدل هوش هيجاني دولويکس و هيگس
دولويکس و هيگس بر اساس تحقيقات تجربي خود عناصر محوري مشترک را در ساختار کلي هوش هيجاني
شناسايي کرده اند که عبارتند از :
 -3خود آگاهي  ،آگاهي از احساسات شخصي خود وتوانايي تشخيص و مديريت آنها
 -5انعطاف هيجاني  ،توانايي خوب عمل کردن و سازگاري در موقعيتهاي مختلف
 -0انگيزش  ،انرژي و انگيزه اي که براي دستيابي به نتايج وهدفهاي کوتاه مدت ،بلند مدت وجود دارد
 -4حساسيت بين فردي  ،توانايي آگاه بودن ازاحساسات ديگران و دستيابي به تصميمات قابل نفوذ در آنها
 -5تاثير ،توانايي ترغيب ديگران به تغيير ديدگاهشان در باره يک مساله
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 -6فراست ،توانايي استفاده از بينش و تعامل در تصميم گيري هنگام رويارويي با اطالعات مبهم
 -7صداقت ،توانايي ايجاد و تعهد در هنگام مواجهه با چالش و اقالم ثابت و درست
رابطه مدلهاي هوش هيجاني
عليرغم وجود مدل هاي متفاوت از هوش هيجاني  ،شباهتهاي آماري و نظري  ،بين مفاهيم گوناگون آنها وجود
دارد .درسطحي جامع تر  ،تمامي مدل ها قصد فهميدن و سنجش عناصر دخيل در درک و تنظيم هيجانات شخصي خود
فرد و ديگران را دارا هستند .تمامي مدل ها ،با اين نگاه که مولفه هاي کليدي معيني براي هوش هيجاني وجود دارد ،
موافقند  .براي نمونه  ،هر سه مدل هوش هيجاني سالووي و ماير ،بار -آن و گلمن  ،متضمن آگاهي ( درک) هيجانات
و مديريت هيجانها به عنوان عناصر کليدي در وجود يک شخص هوشمند هيجاني هستند .براکت و مايربين شاخص
فرعي تنظيم هيجان در آزمون هوش هيجاني  MSCEITو شاخص بين فردي هوش هيجاني در پرسشنامه بهره هيجاني
 ،بار -آن  ،شباهتهاي زيادي يافتند.
بين معيارهاي خود گزارش دهي هوش هيجاني از جمله دو معيار ماير و سالووي و بار -آن همبستگي قابل
مالحضه اي يافت شده است .معيارهاي ديگري نيز از هوش هيجاني وجود دارد که درزمينه هاي صفتي و سازماني
کاربرد دارد.
در اين پژوهش از مدل هوش هيجانی بارآن و پرسشنامه هوش هيجانی بارآن و پرسشنامه اثر بخشی گروهی ميلر
استفاده ميشود .فرض براين است که فرد دارای هوش هيجانی باالتر سازگاری و مشارکت بيشتری در گروه داشته و
در نتيجه اثر بخشی گروه را افزايش می دهد.
حوزه درون فردی مدل بارآن :
خود آگاهی هيجانی  :عبارت است از توانايی تشخيص و درک هيجانات خود فرد.
ابراز وجود  :توانايی بيان افکار ،احساسات و باورها در يک روش غير پرخاشگرانه است مانند دفاع از حقوق
شخصی.
استقالل  :عبارت است از توانايی هدايت و کنترل خود در تفکر و اعمال شخصی و آزاد بودن از وابستگی
هيجانی.
عزت نفس  :به توانايی فرد در فهم  ،قبول و احترام به خود اشاره می کند.
خود شکوفايی  :توانايی تشخيص پتانسيل های شخصی و رسيدن به هدفی است که فرد در پی دست يافتن به آن
است.
حوزه بين فردی مدل بارآن :
همدلی  :عبارت است از توانايی آگاه بودن و فهميدن احساسات ديگران
مسووليت اجتماعی  :عبارت است از توانايی همکاری و سهيم شدن سازنده در گروه اجتماعی شخص
نگهداشتن ارتباطات بين شخصی  :به استعداد ايجاد و نگهداشتن دوستی های ويژه ای اشاره می کند که بوسيله
نزديکی عاطفی و صميميت روانشناسانه ايجاد شده است.
حوزه تطابق پذيری مدل بارآن :
حل مساله  :توانايی تشخيص مسايل درون فردی و اجتماعی که آنها را با عبارات قابل حل تعريف و راه حلهای
موثری توليد و اجرا کند.
آزمون واقعيت  :توانايی ارزيابی کردن همخوانی بين تجربيات ذهنی موقعيتهای عينی بيرونی است .
انعطاف پذيری  :توانايی تغيير افکار ،احساسات و رفتار فرد که با تغيير موقعيتها در انطباق باشد.
حوزه مديريت استرس مدل بارآن :
تحمل استرس  :به استعداد تحمل کردن مشکالت بوجود آمده  ،چالشها  ،استرسها  ،بدون ناتوانی در جبران و
مشاجره هيجانی اشاره می کند.
کنترل تکانه ها  :به استعداد مقاومت يا به تاخير انداختن عکس العمل در برابر يک تکانه و کنترل هيجانات
شخص اشاره می کند.
حوزه خلق و خو مدل بارآن :
احساس رضايت و خوشبينی  :توانايی خوش گذراندن با خود و ديگران ،شوخ بودن ،بيان احساسات مثبت و
رضايت از خوش بينی ،توانايی ديدن نيمه شفاف چيزها حتی هنگام روبرو شدن با مشکالت(.سپهريان-17 ، 3031 ،
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 -3پیشینه تحقیق
 -3کارگروه هوش هيجانی :توسعه در مقياس و رابطه با فرايند اثربخشی تيم و تمرکز بر هدف
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اين تحقيق توسط پيتر جوردن و همکاران در دانشگاه کويينزلند استراليا انجام شده است .هدف در اين تحقيق
ارتباط بين هوش هيجانی و اندازه گيری عملکرد تيم کاری است .در اين پژوهش  ،در تيم های با هوش هيجانی کمتر ،
ابتدا در يک سطح پايين تر از تيم های با هوش هيجانی باال ،کار انجام می شود .با گذشت زمان  ،تيم های با ميانگين
پايين هوش هيجانی  ،افزايش عملکرد خود را برای مطابقت با تيم های باهوش هيجانی باال  ،نشان می دهند .يعنی در
واقع هوش هيجانی خود را بهبود می بخشند.
-5آموزش مهارت های هوش هيجانی در تيم و رهبر تيم  :بررسی چند سطح از تاثير هوش هيجانی در عملکرد
تيم
اين تحقيق توسط اليزابت استابز کومان و ديگران انجام شده است .اين پژوهش با اين زمينه و برای
ارائه شواهدی در مورد اثرات هوش هيجانی رهبر تيم بر تيم و همچنين برای بررسی اينکه آيا سطح هوش هيجانی
بر عملکرد تيم تاثير ميگذارد ،انجام گرفته است .اين تحقيق در پی بررسی گسترش دانش پايه در مورد احساسات در
گروه است .در اين تحقيق استدالل شده است که هوش هيجانی ) (3EIرهبر تيم  ،سطح هوش هيجانی گروه ) ، (5GEIکه
توسط آزمون تيم هنجارهای گروه احساسی ) (0ECGNاندازه گيری می شد را تحت تاثير قرار می داد .داده ها از
 455پاسخ دهنده  ،به نمايندگی از  33تيم در يک سازمان نظامی جمع آوری گرديده است.نتايج تحقيق نشان داد که
هوش هيجانی در عملکرد تيم تاثير مثبتی دارد .به عبارت ديگر  ،عملکرد تيم با افزايش ميزان هوش هيجانی اعضا،
افزايش می يافت.
-0ايجاد هوش هيجانی گروه :اين پژوهش توسط وانسا دروسکات و ديگران انجام شده است .هدف بررسی نقش
هوش هيجانی بر گروه و راههای ايجاد آن بوده است.شرکتها در دنيای پرتالطم قوانين رسمی و رقبا و خواستهای روز
افزون مشتريان و منفعت طلبی سهامداران در حال تکاپو هستند .برای مثال شرکت  4IDEOچگونه می توانست اطمينان
حاصل کند که تيم خود را عليرغم اينکه تحت فشار زمانی باال و فشار بودجه است ،به طور مداوم به توليد نوآورانه
ترين محصوالت وادار نمايد ؟و باالخره به اين نتيجه رسيد که می تواند با تمرکز برروی هوش هيجانی تيم که ترکيب
قدرتمندی از مديريت مهارت ها وتوانايی ارتباط برقرار کردن با ديگران است به اين مهم دست يابد.
با بررسی های به عمل آمده هيچ تحقيقی تاکنون به بررسی ارتباط هوش هيجانی و اثربخشی گروهی در ايران
نپرداخته است .تنها تحقيقات مشابهی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
 -3بررسی ارتباط هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی
تحقيق توسط خانم دکتر اکرم هاديزاده و ديگران جهت بررسی رابطه بين هوش فرهنگي و اثربخشي گروهي
انجام شده است .جامعه اين پژوهش  40نفر از کارمندان مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت بازرگانی که در 7
گروه کاری مشغول به کار بودند .اين تحقيق با هدف کاربردی و از نوع پيمايشی و همبستگی انجام شده است .ابزار
اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه است که بر اين اساس برای متغيرهای مورد بررسی به ترتيب برای سنجش هوش
فرهنگي از پرسشنامه بومي سازي شده  Cultural intelligencesو برای سنجش اثربخشي گروهي از پرسشنامه
اثربخشي گروهي فريدمن و ياربراق( )3832استفاده شده است .يافته های اين تحقيق نشان داده است که کارکنان دارای
هوش فرهنگی بعنوان محوری برای تجميع تالشهای ديگران عمل نموده و در نهايت اثر بخشی گروههايی که در آن
عضو بودند افزايش می يافت.
 -5بررسی ارتباط هوش هيجانی ،سبک اسناد و خودکارامدی با رضايت از زندگی در زنان شاغل :
تحقيق توسط خانم دکتر بتول احدی و ديگران جهت بررسی ارتباط هوش هيجانی ،سبک های اسنادات و خود
کارآمدی با رضايت از زندگی زنان شاغل انجام شده است .جامعه اين پژوهش کليه زنان شاغل  00تا  40ساله ای
بوده اند که بطور تمام وقت در بخش دولتی شهرستان بجنورد در سال  3034مشغول به کار بوده اند که از ميان آنان ،
نمونه ای به حجم  350نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گرديد .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های
هوش هيجانی ،خود کارآمدی ،سبک های اسنادات و رضايت از زندگی استفاده شده است  .اين تحقيق نشان داد که
زنان شاغل با هوش هيجانی باال دارای رضايت بيشتری از زندگی بوده و نسبت به ديگران دارای سطح باالتری از
خود کارآمدی بودند.
 -0رابطه هوش هيجانی با رهبری تحول افرين در مديران صنعت بيمه
1
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تحقيق توسط دکتر انصاری رنانی و ديگران جهت بررسی ارتباط هوش هيجانی با رهبری تحول آفرين در قالب
مقاله در چهارمين کنفرانس بين المللی مديريت انجام شده است  .اين پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده در
نيمه دوم سال  3034از شرکتهای فعال در صنعت بيمه ايران انجام شده است .نمونه ای متشکل از  11مدير ارشد
شرکتهای بيمه و  382نفر از زيردستان آنها از جامعه آماری مديران ارشد فنی و زيردستان آنها ،برگزيده شد .يافته
های تحقيق نشان داد که هوش هيجانی ،با رهبری تحول آفرين مديران ارشد صنعت بيمه رابطه دارد.

 -4روش تحقیق
اين پژوهش که از نظر هدف كاربردي است ،توصيفي ـ تحليلي از نوع پيمايش ميباشند .و همچنين از نظر روش
و ماهيت از نوع تحقيق همبستگي و تحليل رگوسيون در نظر گرفته شده است زيرا كه دراين تحقيق تاثير متغيرهاي
مستقل براي متغير وابسته سنجيده ميشود.
جامعه آماري اين پژوهش بيمارستان ميالد تهران در طی زمانی سه ماهه اول  3086ميباشد .در انجام اين
تحقيق ،بخشي از اطالعات كه مبناي طرح را تشكيل ميدهند به روش كتابخانهاي گردآوري ميشوند همچنين برای
جمع آوری اطالعات ميدانی از طريق پرسشنامه استاندارد هوش هيجانی بار-آن (ويرايش  )5001و پرسشنامه
اثربخشی ميلر ( )5001استفاده میگردد .اين مدل دارای پنج گويه يا جنبه (مهارت های درون فردی ،برون
فردی،کنترل استرس ،سازگاری و مهارت اجتماعی) و پانزده زيرگويه است.
مقياس مهارت های درون فردی شامل خود و مقياس های آگاهی هيجانی ،خودابرازی ،عزت نفس ،خودشکوفايی
و استقالل است( .کيانی .)3033
به منظور تجزيه و تحليل دادهها از تکنيک های مناسب آمار استنباطی استفاده شده است .به منظور آزمون
فرضيههای تحقيق ،با توجه به نرمال بودن توزيع از آزمون ضريب همبستگی پيرسون و سپس از آزمون رگرسيون
چندگانه استفاده شده است .برای انجام آزمون هاي آماري و بدست آوردن جداول مربوطه ،از نرمافزارهای SPSS
و  EXCELكه قابليتهاي زيادي در زمينه انجام آزمونهاي آماري دارند ،استفاده شده است.

 -4یافته های تحقیق
بر اساس آزمون کلموگروف اسميرنوف متغيرهای تحقيق نرمال بوده و نتايج ضريب همبستگی پيرسن مطابق
جدول ( )3می باشد؛
جدول ( : )1آماره های مربوط به رابطه متغیرهای مستقل و جذب منابع
اثربخشی گروهی

متغيرهای مستقل
ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتيجه آزمون

استقالل

-0/044

0/545

رد

خودشکوفايی

0/664

0/046

رد

خودآگاهی

0/533

0/043

رد

خودابرازی

0/507

0/003

قبول

عزت نفس

0/545

0/000

قبول

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود بين متغيرهای ( خود آگاهی با ضريب همبستگی(،)0/533
خودابرازی ( )0/507و عزت نفس ( )0/545و اثربخشی گروهی در کارکنان بيمارستان ميالد در سطح  5درصد
رابطه معنی داری مشاهده شد و در بقيه موارد رابطه معنی داری مشاهده نشد.
برای بررسی بيشتر تاثير متغيرهای فوق بر اثربخشی گروهی در کارکنان بيمارستان ميالد از رگرسيون چندگانه
استفاده شد؛
جدول ( )2پیش بینی اثربخشی گروهی در کارکنان بیمارستان میالد از روي متغیرها
متغيرها
عدد ثابت

ضرايب

مقدار t

سطح معنيداري

0/513

3/584

.000

5

خودآگاهی
عزت نفس
خودابرازی

X1
X2
X3

*0/255
*0/102
*0/022
ضريب تعيين
0/115

تعديل
شده
0/660

5/153
2/024
0/713
دوربين
مقدار آماره F
واتسون
4/075
5/37

0/033
0/000
0/000
سطح معنيداري
0/000

با توجه به جدول فوق ،فقط متغيرهاي (خودآگاهی ،عزت نفس و خودابرازی) در معادله رگرسيون جاي گرفتند و
تغييرات متغير وابسته (اثربخشی گروهی) را تبيين مي كنند.
الزم به ذكر است كه ضريب تعيين ( )R Squareحاصل از تحليل فوق برابر  0/665است؛ به بيان ديگر ،اين
سه متغير روی هم  %66/5تغييرات متغير وابسته را تبيين ميكند.
يكي از شروط استفاده از رگرسيون ،استقالل باقيمانده هاست؛ با توجه به اينكه آزمون دوربين واتسون
 3/5 > D.W =5/37 > 5/5مي باشد پس باقيمانده ها مستقل هستند.
همانطور كه مشاهده مي شود مقدار  Sig =0/000براي آماره  Fکمتر از  0/05است ،لذا نتيجه می شود مدل
رگرسيون معتبر است.

 -5نتیجه گیری
بين ويژگيهای درون فردی از هوش هيجانی با ميزان اثربخشی گروهی کارکنان بيمارستان ميالد تهران ارتباط
وجود دارد.
براساس يافته های تحقيق؛ از بين ويژگيهای درون فردی؛ ويژگيهای خودآگاهی ،عزت نفس و خودابرازی رابطه
مستقيم و معناداری با ميزان اثربخشی گروهی کارکنان بيمارستان ميالد تهران دارند و متغيرهای استقالل و
خودشکوفايی هيج رابطه معناداری با ميزان اثربخشی گروهی کارکنان بيمارستان ميالد تهران ندارند .خودآگاهی
هيجانی ما را قادر می سازد تا در تعامل با محيط پيرامونی خود موثرتر و راهبردی تر برخورد نماييم .با پرورش اين
توانايی می توانيم هنگامی که موضوعی از نظر هيجانی ما را منفعل يا مملو از انرژی می گرداند  ،دليل و چرايی آن
را مشخص نماييم و در مورد تداوم مشارکتهای وابسته به افراد  ،فعاليتها يا سازمانهای مرتبط با آن تصميماتی بر
مبنای اطالعات کافی بگيريم(بارآن .)36 ،5005،بديهی است فردی با چنين توانمندی  ،در يک گروه و تيم کاری
بسادگی دچار احساسات و هيجانات زودگذر نشده و از اتخاذ تصميمات احساسی و عجوالنه و مبتنی بر اطالعات
ناکافی پرهيز می نمايد .اين امر موجب نبود يا کاهش تعارضات در گروه شده و اثر بخشی گروه را افزايش می دهد.
عزت نفس يکی از قدرتمندترين عوامل پيش بينی کننده رفتارهای شايسته می باشد (بارآن .)074 ،5005،کسی
که عزت نفس را در خود نيرومند می سازد  ،ممکن است مهارتهای حل مساله و ابراز وجود هم در وی تقويت شوند.
هر چه عزت نفس فرد افزايش يابد  ،فرد غنی تر ،انعطاف پذيرتر  ،مطمئن تر و ايمن تر ميشود (بارآن،5005،
 .)074بديهی است که چنين فردی در ساختار تيم يا گروه بهتر ظاهر شده و توانمنديهای خود را  ،که بوضوح براثر
اين خودآگاهی افزايش چشمگيری يافته  ،بهتر در اختيار گروه قرار داده و از تعارضات پرهيز می نمايد.
ابراز وجود توانايی اخذ حقوق  ،بيان عقايد ،ايده ها ،باورها و نيازها در عين رعايت احترام ساير افراد می
باشد(ويسينگر .)355 ،3883،3جرات ورزی يک رفتار بيانی است که حتی وقتی انتقال مطلبی که ناخوشايند يا بحث
انگيز باشد  ،پيش می آيد  ،باز هم شان و انسانيت را مد نظر قرار می دهد .بديهی است در يک گروه ابراز عقيده بدون
بروز رفتاری که منجر به ناراحتی ديگران شود ،يکی از شاخصه های مهم در حفظ انسجام گروه و در نهايت افزايش
اثربخشی گروه می باشد.
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش بايد به اين نکته اشاره شود که در مجموع هوش هيجانی جامعه آماری ما
پايينتر از متوسط است .تمام گروههای جامعه مورد مطالعه هوش هيجانی پايين تر از متوسط دارند .در بين اين گروه-
ها تنها گروه اتاق عمل هوش هيجانی نزديک به متوسط دارد .از نظر اثربخشی گروهی نيز گروه اتاق عمل بر اساس
گروهی گروه بلوک زايمان متوسط و گروه آزمايشگاه
طيف ليکرت جايگاه باالتر از متوسط اما نه زياد دارد .اثربخشی
ِ
نزديک به متوسط است .ساير گروهها اثربخشی پايين تر از متوسط يا کم دارند.
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با توجه به ضرايب همبستگی و رگرسيون محاسبه شده از متغير فرعی هوش هيجانی ويژگيهای درون فردی نيز
متغيرهای خودآگاهی ،خودابرازی و عزت نفس نيز نيز با اثربخشی گروهی همبستگی دارند و شدت رابطهی آنها قوی
است.
تفاوت متدولوژی اين تحقيق با ساير تحقيقات مشابه باعث شده است که جزئيات سنجههای مورد بررسی با ساير
تحقيقات متفاوت باشد ،ا ّما يافتههای اين تحقيق و تأييد فرضيهی اصلی اين تحقيق بر نتايج تحقيقات مشابه قبلی از جمله
تحقيق انجام شده در کشور ترکيه توسط شبنم اصالن و همکاران( )5003تحت عنوان "پژوهشی برتاثير هوش هيجانی
گروهی بر اثربخشی تيمی" صحه میگذارد.
لذا پيشنهاد می شود؛
 -3توجه و شناخت و اهميت دادن به احساسات خود.
 -5توجه به روش صحيح ابراز هيجانات و احساسات.
 -0ياد گيري مهارتهاي اجتماعي و ابراز احساسات و همدلي با ديگران.
 -4مراجعه به م شاور در صورت نياز داشتن به بيان هيجانات و احساسات خود و همچنين افزايش سازگاري و حل
مسائل و مشكالت.
 -5تفهيم ماهيت و مفهوم هوش هيجاني و تفكيك آن از مفهوم بهره هوشی کارمندان توسط متخصصان و كارشناسان.
از اين جهت كه بسياري افراد بين اين دو گزينه تفاوتي قايل نيستند و آن دو را مترادف مي شمارند.
 -1با توجه به اينکه هوش هيجانی و اثربخشی گروههای مختلف بيمارستان با يک سنجه مشترک ارزيابی شده اند و
در واقع با قدری احتياط می توان گفت اعداد بدست آمده نوعی مقايسه نسبی بين گروههاست  .الزم است ابتدا با
توجه به ماهيت وظايف و فرايندهای کاری گروهها نيازسنجی دقيق تری از هوش هيجانی و اثربخشی گروهی
صورت گيرد .آنگاه برای هرگروه دستورالعمل مشخصی جهت بهبود مستمر اثربخشی تدوين گردد.
 -7باتوجه به اينکه گروههای بخش ژنيکولوژی از نظر هوش هيجانی در وضعيت نامطلوبی قرار دارند ،پيشنهاد می
شود مديران بيمارستان برای بهبود وضعيت هوش هيجانی و در نهايت اثربخشی گروهی اين گروهها چاره انديشی
کنند.
 -3پيشنهاد می شود آزمون هوش هيجانی در بازه های زمانی متفاوت در بيمارستان انجام گرفته و نتايج در پرونده
پرسنلی کارکنان نگهداری و وضعيت هوش هيجان آنان در مدت خدمت پايش گردد.
3
 -8پيشنهاد می شود مديران  ،بر مبنای هوش هيجانی کارکنان از راهکارهايی همچون گردش مشاغل برای تعديل
هوش هيجانی در بخشهای مختلف سازمان استفاده نمايند.
 -30برگزاري دوره هاي مختلف آموزش ضمن خدمت و كارگاههاي آموزشي ،براي كليه پرسنل در زمينه مهارتهاي
زندگي و از جمله هوش هيجاني.
 -33تهيه منابعي بصورت مكتوب ،همراه با دستورالعملهاي قابل اجرا و كاربردي در زمينه آموزش مولفه هاي مربوط
به هوش هيجاني با بهره گيري از تجربه هاي كارشناسان.
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سپهريان ،ف .هوش هيجانی .اروميه :جهاد دانشگاهی واحد آذربايجان غربی.3036 .
قهار ،ه .کارگروهى :ضرورت ها و مزيت ها .هفته نامه پگاه حوزه.3033 .05-54 ،
کاوسی ،ا .مديريت هوش هيجانی (جلد پژوهشانامه  .)64تهاران :پژوهشاکده تحقيقاات راهباردی مجماع تشاخيص مصالحت
نظام.3038 .
گلمن ،د .کاربرد هوش هيجانی در محيط کار( .ن .پارسا ،مترجم) تهران :انتشارات رشد.3083 .
Job Rotation
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: متارجم) تهاران، ابراهيمای. (ب. هوش هيجانی در ماديريت و رهباری ساازمانی. آ، س مک کی،. ر، بوياتزيس،. د، گلمن.30
.3035 .سازمان مديريت صنعتی
. انتشاارات معياار انديشاه: متارجم) تهاران، ذوالناوار. (م.)  هفده اصل کار تيمی (ويژگيهای يک همکار تيمی. ج، ماکسول.33
.3037
 از،3083  بازياااااابی در. بررساااااي رابطاااااه باااااين هاااااوش فرهنگاااااي و اثربخشاااااي گروهاااااي. ا، س حسااااانی،. ا، هااااااديزاده.35
http://www.jobportal.ir: http://www.jobportal.ir/S1/Default.aspx?ID=15_1_2315

: بﺮرسي ارتﺒاط هﻮش هﻴﺠاني با گﺮايﺶ كارآفﺮيﻨانه مﻄالعه مﻮردي. س، س حساااااينی،. ح، راماااااين مهااااار،. ا، هااااااديزاد ه.30
.3033 .365-308 ، شﻤاره چهارم، سال اول، تﻮسعه كارآفﺮيﻨي.سازمانهاي وابﺴﺘه به شﺮكﺖ نفﺖ
 مرکز آموزش: مترجم) تهران، گودرزی. (ع. هوش هيجانی و رهبری سازمانی. ب. ج، س ترل،. ل، پترسون،. م، هاگس.34
.3033.و تحقيقات صنعتی ايران
15. aslan، s.، ozata، m.، & mete، m. The investigation of effects of group emotional intelligence on
team effectiveness. Humanity & social science، 104-115.5003
16. Baninajarian، N.، & Bin Abdullah، Z. Groups in Context: A Model of Group Effectiveness.
European Journal of Social Sciences، 335-340.5008
17. Bushe، G. R.، & Coetzer، G. H. Group Development and Team Effectiveness. THE JOURNAL
OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE، 43-2، 184-212.5007
18. carr، a. Positive psychology. newyork: brunner-routledge.5004
19. caruso، D. A practical Guide to the mayer-salovay caruso emotional intelligence test.
sanfrancisco: jossey-bass press.5004
20. ghorbani، m.، & ahmadizadeh، m. The relationship between emotional intelligence and
organizational health in esfarayen industrial complex. world applied science journal، 825830.5033
21. Hein ، S. Importance of emotions and scenes. journal of psychology.5004
22. Jordana، P. J.، Ashkanasyb، Charmine E.J، N. M.، & Charmine، E. Workgroup emotional
intelligence Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus.
Human Resource Management Review، 195-214.5005
23. Mayer، J.، salovaey، P.، & caruso، D. emotional intelligence test user manual. toronto: MHS
publishers.5005
24. prati، L.، Douglas، c.، Ferris، g.، & Ammeter، a. Emotional intelligence ، leadership effectiveness
and team outcomes. the international journal of organizational analysis، 21-40.5000
25. Sternberg، R.، & kauffman، s. b .The Cambridge Handbook of Intelligence. New York :
Cambridge University Press.5033
26. Taylor، G. Recent developements in alexithymia. toronto: canadian journal of psychiatry.5000
27. Zheng، y. w.، & Mclean، b. Linking organizational culture، structure، strategy، and organizational
effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research، Vol63،
764.5030
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