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 چکيده

 مهارت میانجی نقش با کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

پیمایشی از نوع همبستگی است و از نظر هدف کاربردی  -اجتماعی می باشد.  روش تحقیق توصیفی

می 180و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه اماری پرستاران  بیمارستان ... می باشند که تعداد 

انتخاب نفر نمونه  118باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد

شد. روش گرداوری اطالعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد  و ابزار گرداوری اطالعات 

استفاده شد که طبق  plsو  spssپرسشنامه می باشد و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار 

 یمهارت اجتماع یانجیکارکنان با نقش م یبا اخالق حرفه ا یجانیهوش ه نیبنتایج حاصل از پژوهش،  

رابطه معنی داری وجود   کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی بین هوش وجود دارد. یدار یرابطه معن

رابطه معنی داری وجود دارد. بین مهارت اجتماعی و   مهارت اجتماعی با هیجانی دارد. بین هوش

 اخالق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

 .اجتماعی مهارت ای، حرفه اخالق هیجانی، هوش: واژگان کليدي
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 قاسمی فخر حامد

 .نایرا، بجنورد ،تحقیقات علوم واحد اسالمی ازاد دانشگاه تربیتی روانشناسی ارشد کارشناس
 

  ل:نام نویسنده مسئو

 قاسمی فخر حامد

  کارکنان اي حرفه اخالق با هيجانی هوش رابطه بررسی

 اجتماعی مهارت ميانجی نقش با
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 مقدمه
 بهداشت، هنر، روانشناسی، مدیریت، پژوهش، آموزش، مختلف هایزمینه در وسیعی طور به هیجانی هوش مفهوم امروزه

 رتقایا و افزایش نیز آن کارگیری به از اصلی هدف و شود می گرفته کار به پرستاری و سازمانی و صنعتی روانشناسی مشاوره،

 خودکنترلی خودآگاهی،: از است عبارت که وجوددارد اساسی عنصر چهار هیجانی درهوش .]1[ است خدمات کیفیت

 ی،شناسای در ها انسان توانمندی فردی، های تفاوت بحث در(. رابطه مدیریت) اجتماعی مدیریت و اجتماعی آگاهی ،(خودمدیریتی)

 نظر از. گویند می هیجانی هوش را توانمندی این که است متفاوت ها آن کردن مدیریت و عواطف ازهیجانات، استفاده و فهم

 هوش همچنین.]2[است «لیمبیک» حلقة نزدیک و مغز ساقة باالی قسمت در واقع «آمیگدال» هوش،در این جایگاه فیزیولوژی،

 اب تعارضات و مشکالت با برخورد در را ها آن مدیریت و گذارد می تأثیر پرستاران سالمتی و شادی احساس بر پایین هیجانیِ

 دنبر باال برای. یابد افزایش کارکنان مفید کار ساعات که است این باال کار اخالق های جلوه از یکی. کرد خواهد مواجه دشواری

 کردن پذیر هانداز با یعنی شود؛ برخورد منطقی شکلی به کارکنان عملکرد و انگیزش نگرش، با است الزم کارکنان مفید کار ساعات

  .]3[ شود اجرا و شناسایی مطلوب عملکرد و نگرش انگیزش، ایجاد های زمینه ها، آن عملکرد و انگیزش نگرش، میزان

 صحیح کار انجام از ناخواه خواه باشند، آن فاقد ای جامعه یا سازمان فرد، چنانچه که است هایی ارزش جمله از کاری اخالق

 های انسازم در ویژه به نیرو؛ این غیراصولی مدیریت و کمکاری و انسانی نیروی وری بهره میزان بودن پایین. مانندمی باز مولد و

 الح در جوامعِ در وری بهره بودن پایین عوامل از یکی. است جانبه همه توسعة به دستیابی در اساسی معضالت از کشور، دولتی

 این هب پرداختن بنابراین گذاشت؛ خواهد منفی اثرات جامعه توسعة بر که است کار اخالق و فرهنگ ضعف ایران، جمله از و توسعه

  .]4[ دارد ای ویژه اهمیت است، شده پرداخته شناسی جامعه دید از آن به کمتر اینکه به توجه با موضوع

 ارزشمند، قبول، قابل جامعه نظر از که نحوی به است دیگران با فردی بین روابط برقراری توانایی اجتماعی های مهارت

 های نشانه از یکی.باشند داشته دوجانبه های بهره و بوده سودمند وجامعه خانواده شخص، برای حال درعین و برعرف منطبق

 منبع دیگر هایانسان با صمیمی و گرم روابط چنین داشتن. است اجتماعی ارتباطات همین وجود اجتماعی، و روانی سالمت

   .]5[است ای وجامعه سازمان هرانسان، آسایش و راحتی اعتماد، ایمنی،

 های پاسخ و ها واکنش نیت، قصد، با اند غیرکالمی و کالمی رفتارهای شامل هستند، یادگرفتنی اجتماعی های مهارت 

 های تقویت هستند، محیطی عوامل از متأثر باشند، می خاص رفتارهای کنترل و متناسب زمان مستلزم اند، همراه متناسب

 شدن اجتماعی مکانیسم گروهی، مهارت فردی، میان ، فردی ارتباطی، های مهارت.]5[ رسانند حداکثرمی به را دیگران اجتماعی

   .]6[ رود می شمار به فوق های مهارت از ای نمونه جهانی ارتباط هارت نمادی متقابل کنش دیدگاه.  انسان

 با و ودهب پذیر انطباق که است مدیرانی و کارکنان نیازمند تغییر هرگونه و تغییرند دستخوش ها سازمان از بسیاری امروزه

 کلیدی صرعن عنوان به رهبران و مدیران بیشتر برای بخش ثمر و شایسته ای شیوه به اجتماعی تعامل این در شوند، سازگار تغییر

 یویژگ افراد، شناختی روان ابعاد کل به توجه در مهم رویکردهای از یکی لذا. دارد ای فزاینده اهمیت سازمانی تغییر مدیریت در

   .]3[باشد می شخصیتی های

 اب کنارآمدن در اما بوده توانمند فنی نظر از که دارد اشاره کارکنانی به کار، محیط در هیجانی هوش اهمیت دالیل از یکی

 زیابیار سریع، دریافت توانایی در را ها آن تواند می هیجانی هوش شرایط این در. هستند ناتوان زا تنش شرایط کنترل و دیگران

 پس. کند می کمک اعمال و افکار هدایت برای هیجانی اطالعات کاربردن به و شرایط آن کردن اداره و فهمیدن هیجانات، ابراز و

 و روانی و ذهنی انرژی شدن متعهد کار، اخالق اینکه به توجه. ]7[دارد زیادی تاثیر کاری محیط تجارب روی بر هیجانی هوش

 نابعم چون. گردد می محسوب اقتصادی توسعه در فرهنگی عامل مهمترین کار اخالق لذا است جمعی ایده به گروه یا فرد فیزیکی

 نابعم از سازند، می متراکم را ها سرمایه که هستند فعالی عوامل ها انسان و دهند می تشکیل را ها ملت ثروت اصلی پایه انسانی

 اخالق ضعف برند، می جلو به را ملی توسعه و میسازند را سیاسی و اقتصادی اجتماعی، های سازمان کنند، می برداری بهره طبیعی

 رعایت رو این از. ]8[ بگیرد قرار توجه مورد بایستی که است مدیران و مسئوالن از بسیاری دغدغه دولتی بخش در خصوصاً کار

 جو افزایش و تعارض و اختالف کاهش روابط، بهتر تنظیم راه از تواند می مدیران هم و کارکنان سوی از هم سازمان در کار اخالق

 ولیتمسئ و تعهد افزایش موجب عالوه به. دهد قرار تاثیر تحت را عملکرد کنترل، از ناشی های هزینه کاهش نیز و همکاری و تفاهم
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 و داخلی ذینفعان با برخورد در اخالقیات رعایت بنابراین. انجامد می گروهی و فردی کارایی بهبود به شده، کارکنان بیشتر پذیری

 دبهبو موجب سرانجام شده، چندگانگی افزایش از ناشی مزایای از استفاده و سازمان اقدامات مشروعیت افزایش باعث بیرونی،

  بردارند را هایی گام سازمان اخالقی ارتقای جهت در مدیران.  است الزم رو این از. شود می رقابتی مزیت و سودآوری

 

 هيجانی هوش مفهوم
 استاد ثروندایک ال - پروفسورای. گرددمی بر 1920 سال در ثروندایک اجتماعی هوش نظریه به هیجانی هوش پیشینه

 عبارت وا. گرفت نظر در نامی هیجانی هوش به مربوط های مهارت برای که بود کسی اولین کلمبیا دانشگاه شناسی روان دانشکده

 است فردی های توانایی و ها قابلیت دهنده نشان اجتماعی هوش او عقیده به که چرا کرد، وضع بار اولین برای را اجتماعی هوش

 ارتقاء زمینه در ایمقاله مازلو آبراهام دکتر 1950 سال در. شود می منجر موفق اجتماعی روابط و دیگران با آمدن کنار خوب به که

 نسانا مکتب از تجلیل زمینه در عظیمی تحول و انقالب رنسانس دوره از بعد که نوشت روانی و معنوی جسمی، هیجانی، نیازهای

 ها انسان استعداد و توان به مربوط علوم تحول و رشد موجب مازلو نظریه 1990 تا 1980 های سال بین. آورد وجود به گرایی

 دانشگاه در 1990 تا 1980 های سال بین که تحقیقاتی جمله از گرفت، شکل داری دامنه و وسیع تحقیقات زود خیلی. ]9[گردید

 مقاله رد مایر جان و سالووی پیتر توسط شخصی، و شغلی های موفقیت میزان با را هیجانی هوش میان ارتباط و گرفت انجام بیل

 قابل و پذیر آزمون هیجانی هوش عنوان تحت هوش، علمی نظر از را هیجانی هوش مقاله آن در که شد مطرح 1990 سال در ای

 سازمان که کتابش ترین پرفروش در گلمن دانیل توسط 1995 سال در هیجانی هوش شدن مطرح با. دانستند می گیری اندازه

 پرفروش عنوان با که رساند چاپ به هیجانی هوش کارکرد عنوان با کتابی او 1988 سال در کردند، استقبال آن از زیادی های

 . شد شناخته سال کتاب ترین

 هوش تمرینات آن قالب در بتوانند تا بودند اجرایی روش بهترین کشف دنبال به ای ثانیه شش مطالعات گروه 1997 سال در

 دیگران اب رابطه برقراری اثر در دلخواه و بهینه نتایج کسب توانایی از بود عبارت آنها هیجانی هوش تعریف کنند، عملی را هیجانی

 هشت همراه به کن، دیگران وقف را خودت کن، انتخاب خودت بشناس، را خودت شامل ثانیه شش مدل حوزه سه است، خودتان و

 . است ویژه مهارت

 از دیگر کیی. است یکدیگر با احساسات و فکر تلفیق هدفش و است کارسو دیوید دکتر دیدگاه بازتاب ای ثانیه شش رویکرد

 کارکرد حوهن زمینه در که است داماسو آنتونیو دکتر داد، قرار تاثیر تحت را گلمن دانیل دکتر مطالعاتش نتایج که مشهور محققان

  تاس عقالیی تصمیمات گر هدایت و تصمیمات سازی یکسان افراد احساس گیری شکل در ها آن نقش و مغز در عواطف و هیجان

 .]9[ گیرد می سرچشمه عاطفه و هیجان از هوشیارانه احساس گوید می او

 

 اي حرفه اخالق مفهوم
 سازمانی سطوح در و ]10[است نموده ظهور بیستم قرن دوم نیمه از غرب در علمی مفهوم یک عنوان به سازمانی اخالق

 های سازمان فراروی اساسی چالش یک عنوان به آن از که کرده جلب خود به گذشته دهه چهار در را مختلف پژوهشگران توجه

 کار و کسب اخالق که بود بعد به 19600 دهه از تنها امریکا ویژه به و پیشرفته جهان در . شود می یاد جهان سطح در مختلف

 و یونانی تمدن در حتی داشته، دیرینه ریشه وسطی قرون در کار کسب اخالق از ابعادی که است حالی در این. گردید دار معنی

 کنندهمصرف حقوق بحث بروز 1960 دهه از پس. است بوده مطرح آن از قبل زمین مشرق تمدن حتی و میالد از قبل رومی

 عنوان به کار و کسب اخالق پیشرفته کشورهای در 1970 دهه در. گردید کار و کسب اخالق به بیشتر توجه زمینه امریکا و دراروپا

 رینآف نقش مذکور گرایش پردازی تئوری در دو هر دینی امور نظران صاحب و دانشگاه اساتید و شد مطرح مطالعاتی گرایش یک

 .گشتند

 واقعی، غیر تبلیغات ارائه مانند کار، و کسب اخالق به مربوط اصطالحات سری یک 1970 دهه اواخر در خاطر همین به 

 زیرا. نامید کار و کسب اخالق تثبیت دهه توان می را 1980دهه اما. قرارگرفت پژوهشگران مطالعه مورد معامالت، در کالهبرداری

 در فراوانی درسی های کالس و سمینارها و ها کارگاه و دادند قرار تایید مورد دانشگاهی رشته یک عنوان به را آن علمی مجامع
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 می نتس و رسوم اقتدار، معنی به اتیک یونانی واژه از گرفته نشات اخالق ریشه. شد اندازی راه معتبر های دانشگاه در آن با ارتباط

 ]11[ دارد سروکار رفتارها بودن غلط و درست به مربوط استانداردهای با اخالق واژه کلی طور به ]10[ باشد

 این را اخالقیات جورج دی. کندمی تلقی رفتاری قواعد و معنویات از ایمجموعه را اخالق چمبرز، انگلیسی المعارف دایره

 برای باید هک مقرراتی تعیین طریق از افراد و جامعه معنوی و اخالقی تجربه دریافت برای یافته نظام تالشی کند،¬می تعریف گونه

 بموج را زندگی در بهبودی که ای مشخصه صفات و درست های ارزش کردن دنبال. بگیرد قرار استفاده مورد انسانی، رفتار اداره

 نگذاشت شود، می شامل را ذیل مصادیق همچون مواردی که است نگرشی موضوعی اخالقیات که است معتقد سالمون. گردند می

 ای خواسته چه که این دانستن است، نادرست کاری چه و درست کاری چه که این دانستن خودش، جای در هدف و فعالیت هر

 ای مجموعه را اخالق سازمان، در کارکنان اخالقی رفتار بر تاثیرگذار عوامل مقاله، در. باشد می اشتباه تمایالتی چه و درست

 یداپ ظاهری بروز شود، می ناشی انسان خلقیات از که رفتاری و اعمال صورت به که کرده تعریف انسان باطنی و روحی ازصفات

 ]11[ است الزامات از یکی اخالقی های ارزش و اخالق به  پرداختن ها سازمان رفتار تحلیل و تجزیه در و کند می

 

 اجتماعی مهارت
 اجتماعی های مهارت دانشمندان. دارد بسیار اهمیت زندگی مراحل همه در دیگران با تعامل توانایی و شدن اجتماعی مسئله

 که اشدب تعامل در دیگران با گونه آن تا سازد می قادر را فرد که پسندی جامعه اکتسابی رفتارهای: کنند می تعریف گونه این را

 رفتارهایی مجموعه اجتماعی های مهارت ورزد اجتناب آنها منفی های واکنش از و کرده بیشتر آنان مثبت رفتارهای بروز احتمال

 می بار هب را مثبت نتایج شود می گرفته کار به سایرین با فردی ارتباطات در موقعیت و اجتماعی هنجارهای با متناسب که است

 .]12[آورد

 : شامل اجتماعی های مهارت دهنده تشکیل اجزاء 

 برقراری ها،غریبه با ارتباط ارتباط، برقراری در اولیه هایمهارت کالمی، غیر کالمی، هایمهارت: ارتباطی های مهارت .1

 .مخالف جنس با ارتباط دوستی،

 دیگران، و خود حقوق شناسایی خود، نیازهای بیان گفتن، "نه" توانایی به مربوط هایمهارت: ورزی جرئت های مهارت .2

 دیگران از قدردانی و تعریف خود، عقاید و احساسات بیان خود، محاسن پذیرش پذیری، انتقاد کردن، انتقاد خشم، بیان

 در همکاری به مربوط های مهارت: دوستی نوع و پذیری همکاری،مسئولیت حس پرورش به مربوط های مهارت .3

 . اجتماع در همکاری و منزل در مدرسه،همکاری

 .خویش مالی امور اداره و مطالعه یابی، هویت ، خود از مراقبت های مهارت: گردانی خود های مهارت .4

 به مربوط های مهارت و اجتماعی درک به مربوط های¬مهارت: جامعه های ارزش شناسایی و اجتماعی درک های مهارت .5

 .جامعه های ارزش شناسایی

 .]13[فراغت اوقات پرکردن های مهارت .6

 

 پژوهش پيشينه
 میانجی نقش با کارکنان خدمات کیفیت با سازمانی هوش رابطه بررسی عنوان تحت تحقیقی( 1398) فرد دادوی و بابایی

 رفهح اخالق میانجی نقش به توجه با کارکنان خدمات کیفیت با سازمانی هوش بین رابطه. دادند انجام وخالقیت ای حرفه اخالق

 نشان پژوهش های یافته مجموع در.است رسیده انجام به استاندارد، پرسشنامه ابزار با و پیمایشی -توصیفی روش به وخالقیت ای

 اقتصادی، محیط رقبا، و رجوع ارباب مخاطبین، و جامعه) مشتریان مثل عوامل همه به نسبت عمیق دانشی داشتن که میدهد

 سازمان رد مدیریتی تصمیمات کیفیت بر زیادی تاثیر که...( و انسانی منابع تولید، فروش، مالی،) سازمانی فرآیندهای و عملیات

 .]14[ گردید استفاده بهره لیزرل افزار نرم از مقاله این در تحلیل تجزیه روش.طلبد می را سازمانی هوش نیاز گذارد می

 میانجی نقش به باتوجه مداری مشتری با معنوی هوش ی رابطه بررسی عنوان تحت تحقیقی( 1398) همکاران و صحت

 طالعاتا گرداوری شیوه ازنظر و پیمایشیـ  توصیفی تحقیقات جز روش لحاظ حاضربه تحقیق. دادند انجام کارکنان ای حرفه اخالق
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 که دباش می گرگان شهرستان ملت بانک شعب کارکنان کلیه شامل پژوهش این اماری باشدجامعه می همبستگی تحقیقات جز

 انتخاب ای طبقه تصادفی ازروش بااستفاده که بوده نفر106 پژوهش دراین موردمطالعه نمونه و باشد می نفر120 تعدادکارکنان

 دالتمعا مدل ازروش تحقیق این اماراستنباطی دربخش باشد می استاندارد پرسشنامه حاضر درپژوهش گیری اندازه ابزار ند شدها

 ینهمچن و دانش بامدیریت معنوی هوش بین میدهد نشان تحقیق هادراین یافته است شده استفاده لیزرل افزار نرم و ساختاری

 و مثبت رابطه نیز مداری مشتری و کارکنان ای حرفه اخالق بین دارد وجود ومعناداری مثبت رابطه کارکنان ای حرفه اخالق

 نتایج این دارد وجود معناداری و مثبت رابطه ای حرفه اخالق ازطریق مداری مشتری با معنوی هوش همچون دارد وجود معناداری

 .]15[ است قرارگرفته موردتایید نیز دیگر درمطالعات

 خیانت از دیده آسیب زنان خودآگاهی و اجتماعی های مهارت هیجانی، هوش مقایسه عنوان تحت تحقیقی( 1396)  عطاری 

 مراکز به کننده مراجعه همسر خیانت از دیده آسیب زنان ی کلیه شامل پژوهش آماریاین ی امعه. داد انجام بهنجار و همسر

 گیری نمونه روش از استفاده با که بود شده دیده خیانت زنان از نفر 30 شامل پژوهش های آزمودنی.بودند عادی و مشاوره

 ازمقیاس ها داده آوری جمع برای. شدند انتخاب همتاسازی شیوهی به عادی زنان از نفر 30 و شدند انتخاب غیرتصادفیدردسترس

. شد استفاده( 2003) ورایان براون خودآگاهی و( 1983) همکاران و ماتسون اجتماعی های مهارت ،(1998) شاته هیجانی هوش

 داری معنی تفاوت خودآگاهی و ااجتماعی مهارت هیجانی، هوش در گروه دو بین داد نشان متغیری چند واریانس تحلیل نتایج

 یم کمک اند شده آسیب دچار که افرادی به ها زمینه این در خدماتی ارایه که گرفت نتیجه میتوان بنابراین(. 0/05) دارد وجود

 .]16[یابد ارتقا وخودآگاهی اجتماعی های مهارت و هیجانی هوش در تا کند

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با اجتماعی های ومهارت هیجانی هوش رابطه بررسی عنوان تحت تحقیقی( 1394) رودی

 هب خواف شهر دبیرستان مقطع پسر آموزان دانش کلیه را تحقیق این آماری امعه. داد انجام شهرستان متوسطه دوم مقطع پسر

 حاصل نتایج.  گردید تعیین نفر 278 مورگان و کرجسی جدول از استفاده با نمونه حجم.  دادند می تشکیل نفر 1000تعداد

 هارتوم هیجانی هوش بین مثبت ارتباط که داد نشان فرضیات آزمون برای رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب های ازآزمون

 نهایت در.است دار معنی آماری نظر از( 0/000 داری معنی سطح) درصد 95 اطمینان سطح در ارتباط این و دارد وجود اجتماعی

 بین از دادکه نشان نیز اجتماعی مهارت و هیجانی هوش متغیرهای از یک هر سهم تبیین منظور به رگرسیون تحلیل نتایج

 .]17[دارد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت تبیین در را سهم بیشترین هیجانی هوش متغیر ، مطالعه مورد متغیرهای

 و کار در فردی بین روابط و رهبری در تواند می هیجانی هوش که دریافتند تحقیقی طی(2016) سالووی و مایر کارسو،

 .]18[باشد داشته مثبتی نقش زندگی

 ملکردع با نگری مثبت و بینی  شادمانی،خوش نظیر مثبت هیجانی های گرایش که است آن بیانگر(2015)  یپرن تحقیقات 

 .]19[است معکوسی رابطه دارای منفی شغلی عملکرد با منفی هیجانی های گرایش برعکس و مثبت رابطه دارای افراد شغلی

 به که اخالقی کدهای که کند می  بیان "مدیران فردی اعمال و اخالق بر مروری" عنوان تحت خود مقاله در( 2017) بوید

 او. اشندب مفید فعالیت و کار برای کلی اخالقی فضای یک آوری فراهم در توانند می شوند می تعیین ها حرفه و ها سازمان وسیله

 برخی که نددار کار سرو انسانی روابط و تعامالت با مدیران زیرا ؛ نیستند کافی مدیران برای کدها این دانستن تنها که است معتقد

 ای ونهگ به را اخالقی کدهای باید مدیر یک بنابراین.  برانگیزند چالش و سخت آنها از برخی و هستند خوشایند و مثبت آنها از

 اصالح قابل زمان طول در تا باشند داشته پذیری انعطاف قابلیت و باشند مناسب معیار یک عنوان به که ،دهد بهبود و گسترش

 ولاص اجرای بر باید و. است مسئول خود کارمندان کار مقابل در مدیر یک ،که دارد اشاره نیز مسئله این به مقاله این.  باشند

 رانکتابدا نقش به و است پرداخته ای حرفه اخالق اصول شدن اجرایی در مدیران نقش به مقاله این.  باشد داشته نظارت اخالقی

 .]20[است نپرداخته اصول این رعایت در

 نتیجه این به کاری محیط در ای حرفه اخالق و هیجانی هوش" عنوان با خود پژوهش در( 2016) تسااوسس و کوالئو

 با EI بطهرا. گیرند می تعهد نظر از باالیی نمره و استرس نظر از پائینی نمره ، دارند باالیی هیجانی هوش که کارکنانی ،رسیدند

 ار باالیی هیجانی هوش که کارکنانی.  کند می تصدیق و تائید سازمانی های درمجموعه را هیجانی هوش اهمیت ،سازمانی تعهد

 نندک می پیشنهاد آنها. دهد می افزایش را سازمان به وفاداری و تعهد احساس امر این که ،دارند کمتری پریشانی ،کنند می تجربه
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 طوری به ، دباش داشته کار در شان عملکرد روی بر مثبتی تاثیر است ممکن ، باال هیجانی هوش با کارکنانی گزینش و استخدام که

 .]21[کنند برخورد تری بخش اثر طور به استرس با بود خواهند قادر آنها که

 ان آماری نمونه که «اثربخش تجاری رهبری در معنوی و هیجانی هوش سهم»عنوان با خود دکتری ی رساله( 2015) آمرام

 بعد 5 ی ومشاهده ارزیاب خود پرسشنامه طریق از را مدیران هیجانی و معنوی است،هوش برداشته در را کارمند 210 و مدیر 42

 رشگزا و رهبری توانایی از کارکنان ارزیابی از مرکب نمره توسط را رهبری اثربخشی و.  است داده قرار بررسی مورد شخصیتی

 نتایج. است شده گیری اندازه کار ترک پایین میزان و اشتراک ،احساس ،روحیه شغلی ،رضایت وری ،بهره سازمانی تعهد از کارکنان

 یهمبستگ رهبری بخشی اثر از ها آن ارزیابی با مدیر هیجانی و معنوی هوش از کارکنان بندی درجه که دهد می نشان پژوهش این

 گر مشاهده مشاهدات و ارزیاب خود پرسشنامه نتیجه از مرکب معنوی نیز و هیجانی هوش نمره میانگین همچنین.دارد معناداری

 .]22[.دارد رهبری اثربخشی با معناداری همبستگی

 

 تحقيق روش
 جامعه. باشد می مقطعی زمان نظر از و کاربردی هدف نظر از و است همبستگی نوع از پیمایشی -توصیفی تحقیق روش

 118تعداد ساده تصادفی گیری نمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با که باشد می180 تعداد که باشند می......  پرستاران اماری

 یم پرسشنامه اطالعات گرداوری ابزار و  باشد می میدانی و ای کتابخانه مطالعات اطالعات گرداوری روش. شد انتخاب نمونه نفر

 قالب در که شد استفاده  ،(2001) گلمن هیجانی هوش آزمون شده کوتاه پرسشنامه از هیجانی هوش سنجش برای که باشد

 استفاده( 2009همکاران؛ و هیوود) پرسشنامه از ای حرفه اخالق سنجش برای و است شده تنظیم لیکرت ای گزینه پنج مقیاس

 افزار نرم از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت و شد استفاده( 1989)ریجیو پرسشنامه از اجتماعی هایمهارت سنجش برای و شد

spss و pls شد استفاده. 

 

 ها یافته
 .هستند زن درصد 51.9 و  مرد جنسیت دارای آماری جامعه درصد 48.1 هاداده تحلیل و توجه با

 نفر 7 سال، 40 تا 31 بین سنی رده در( 69.2) نفر 45 سال، 30 تا 25 بین سنی رده در( 20.0) نفر 13  نتایج، به توجه با

 .دارند قرار سال 50 تا 41 بین سنی رده در( 10.8)

 و لیسانس تحصیالت دارای پاسخگویان از درصد( 58.5) نفر 38کاردانی، تحصیالت دارای( 35.4) نفر 23 نتایج، به توجه با

 .هستند باالتر و لیسانسفوق تحصیالت دارای درصد( 6.2) نفر 4

 سابقه دارای پاسخگویان از درصد( 36.9) نفر 24سال، 5 تا 1 خدمت سابقه تحصیالت دارای( 12.3) نفر 8 نتایج، به توجه با

 قرار باالتر و سال 16 خدمت سابقه دارای( 12.3) نفر 8 و سال 15 تا 11 تحصیالت دارای( 38.5) نفر 25 سال، 10 تا 6 خدمت

 .دارند

 ساختاري معادالت
 نشان 2 و  1 هایشکل در استاندار ضرایب معناداری حالت در و استاندار ضرایب تخمین حالت در تحقیق گیری اندازه مدل

. است شدهداده نشان استاندارد، ضرایب معناداری به مربوط شکل در و استاندارد ضرایب تخمین به مربوط شکل در. است شدهداده

 .است قبولقابل مدل لذا بوده 0/5 از بیشتر سؤاالت تمام عاملی بارهای است مشخص 1  جدول در که طورهمان

 عاملی بارهاي. 1 جدول

      هوش هیجانی

1 0.961 20 0.854 11 0.816 8 0.836 

2 0.949 21 0.751 12 0.943 9 0.746 

3 0.958 22 0.961 13 0.923 10 0.937 
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4 0.938 23 0.714 14 0.836 11 0.949 

5 0.842 24 0.918 15 0.863 12 0.837 

6 0.910 25 0.715 16 0.876 13 0.832 

7 0.906 26 0.761 17 0.923 14 0.947 

8 0.860 27 0.734 18 0.937 15 0.726 

 0.948 16 0.852 19 اخالق حرفه ای 0.914 9

 0.758 17 مهارت اجتماعی 0.887 1 0.894 10

11 0.893 2 0.981   18 0.918 

12 0.887 3 0.718 1 0.738 19 0.848 

13 0.900 4 .0722 2 0.953 20 0.837 

14 0.856 5 0.817 3 0.748 21 0.974 

15 0.928 6 0.918 4 0.827 22 0.883 

16 0.948 7 0.716 5 0.963 23 0.993 

17 0.889 8 0.717 6 0.937 24 0.938 

18 0.825 9 0.714 7 0.831   

19 0.943 10 0.922 8 0.862   

 

 پایایی هاي آزمون

 پایایی هاي آزمون. 2 جدول

 1پایایی اشتراکی 1AVE 1CR الفای کرونباخ 

 0.872 0.832 0.533 0.823 مهارت اجتماعی

 0.855 0.816 0.599 0.799 اخالق حرفه ای

 0.923 0.904 0.601 0.904 هوش هیجانی

 

 7/0 باالی سازه هر برای( CR)ترکیبی پایایی مقدار و  است قبول قابل پایایی نشانگر 7/0 از باالتر کرونباخ آلفای مقدار

 میانگین)AVE.   است قبول قابل 5/0 از باالتر(: communality)اشتراکی پایایی مقدار.   باشد می درونی پایایی وجود نشانگر

  است، شده گرفته درنظر 5/0 مقدار حداقل شاخص این  برای(: استخراجی واریانس
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 ساختاري معادالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد ضرایب حالت در ساختاري مدل. 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد ضرایب معناداري حالت در ساختاري مدل. 2 شکل

 

 ها فرضيه
 .دارد وجود داری معنی رابطه اجتماعی مهارت میانجی نقش با کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین

 :آماری بیان به
 .ندارد وجود داری معنی رابطه اجتماعی مهارت میانجی نقش با کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین: صفر فرض
 .دارد وجود داری معنی رابطه اجتماعی مهارت میانجی نقش با کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین: یک فرض
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H0: R=0         کند نمی گری میانجی 

H1 :R≠0          کند می گری میانجی 

 هوش بین( -1.96 تا1.96 محدوده از خارج) معناداری با رابطه در2 شکل در شده گزارشT-VALUE مقدار به توجه با

  مهارت بین و ،20.994 ، اجتماعی مهارت و هیجانی هوش بین و دارد وجود مستقیم رابطه(  3.294) ای حرفه اخالق و هیجانی

 مهارت میانجی نقش با کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین داشت بیان توان می( 13.494) ای حرفه اخالق و اجتماعی

 . باشد می جزئی نوع از میانجی و دارد وجود داری معنی رابطه اجتماعی

 :فرعی های فرضیه

 .دارد وجود داری معنی رابطه  کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین

 هوش بین( -1.96 تا1.96 محدوده از خارج) معناداری با رابطه در2 شکل در شده گزارشT-VALUE مقدار به توجه با

 فرضیه و باشد می( 0.207) 1 شکل در مسیر ضریب و دارد وجود داری معنی رابطه( 3.294)کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی

 . شود می تایید

 .دارد وجود داری معنی رابطه  اجتماعی مهارت با هیجانی هوش بین

 هوش بین( -1.96 تا1.96 محدوده از خارج) معناداری با رابطه در2 شکل در شده گزارشT-VALUE مقدار به توجه با

 فرضیه و باشد می( 0.745) 1 شکل در مسیر ضریب و دارد وجود داری معنی رابطه( 20.994)کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی

 . شود می تایید

 .دارد وجود داری معنی رابطه ای حرفه اخالق و اجتماعی مهارت بین

 هوش بین( -1.96 تا1.96 محدوده از خارج) معناداری با رابطه در2 شکل در شده گزارشT-VALUE مقدار به توجه با

 فرضیه و باشد می( 0.750) 1 شکل در مسیر ضریب و دارد وجود داری معنی رابطه( 13.494)کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی

 . شود می تایید

 

 گيري نتيجه
 معنی رابطه اجتماعی مهارت میانجی نقش با کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین پژوهش، از حاصل نتایج طبق 

 .دارد وجود داری

 هایخواسته بر تسلط داری،خویشتن دیگران، و خود احوال درک انسانی، روابط در هاآن مناسب کاربرد و هاهیجان به توجه

 اخالق استانداردهای وجود.  است هیجانی هوش موضوع شناخت، و تفکر در هاهیجان از مثبت استفاده و دیگران با همدلی آنی،

 پیامدهای گیرد،می صورت خودجوش صورت به کارمنـدان توسـط کـه ایداوطلبانـه نقـش فـرا رفتارهای کمک بـه حرفهای

 نهادهای ویژه به مؤسسات و سازمانها قبیل این اگـر ازایـنرو. دارد پی در شغلی تعارضات کاهش جمله از مهمی سازمانی و فردی

 یقـانون هـایالـزام و دارد قـرار باالیی بسیار اولویت در هاآن هایخواسته و اربابرجوعان به پاسخگویی سرعت هاآن در که خدماتی

 یا و هارجوع ارباب نیازهای به سرعت به بخواهند دارد، وجـود هـاآن هـایخواسته به رسیدگی ضرورت بر شدیدی حکـومتی و

 بعمنا مدیریت اقدامات و سیاستها باید آیند، بر راهـشان سـر بر موجود هایچالش پس از خوبیبه و دهند پاسخ خـود مـشتریان

 نای راهحل و  دهند افزایش را کارایی درنتیجه و داده کـاهش را کـار محیط در تعارض که نمایند تنظیم نحوی به را خود انسانی

 قرار اجتماعی مهارت تقویت و ایحرفه اخالق اسـتانداردهای ایجاد راستای در را خود انسانی منابع اقدامات که اسـت آن نیـز کار

 اساسـی هـایگام عقیدتی- فرهنگی هایهبرنام و تشویقی هـایطرح و هانظام ارائه ویژه به هوشمندانه مدیریت اعمال با و دهند

 بردارند مهم این راستای در را

 .دارد وجود داری معنی رابطه  کارکنان ای حرفه اخالق با هیجانی هوش بین پژوهش، از حاصل نتایج طبق

 جـذب زمان در هاسازمان اغلب. نیست پوشیده کسی بر هـاآن کارکنـان بـین در و هاسازمان در ای حرفه اخالق اهمیت

 فـرد یـک مداری اخالق بر متفاوتی عوامل. دهندمی قرار مـدنظر را خالقـی ا هـای ارزش رعایـت و فـرد تعهد خود انسانی نیـروی

 ؤثرم سازمان در رهبری نقش و افراد سازمانی عملکـرد بـر هیجـانی هـوش عامـل صاحبنظران تحقیق نتـایج براسـاست اس مـؤثر
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 تحقیق این نتیجه براساس است بوده تأثیرگذار سـازمانی هـای مولفـه از دیگـر یکـی بـر هیجـانی هوش آن با همراسـتا میباشد

 لحـاظ بدین یافته این علت است شده مشاهده سـازمان در کـاری اخالق رعایت و هیجانی هوش بین معناداری و مثبـت ارتبـاط

 مـی عمل اخالقی چارچوب به توجه با عمدتاً خودآگـاهی و مـدیریتی خود و دیگران با مناسب تعامالت دارای افـراد کـه اسـت

 .کننـد

 .دارد وجود داری معنی رابطه  اجتماعی مهارت با هیجانی هوش بین پژوهش، از حاصل نتایج طبق

 هک باشد موضوع این از ناشی میتواند هستند، برخوردار نیز بهتری اجتماعی هایمهارت از باالتر، هیجانی هوش دارای افراد

 مدیریت و کنترل به امر این خود که باشند داشته بیشتری آگاهی خویش هایهیجان از تا کندمی کمک افراد به باال، هیجانی هوش

 ردهایراهب تقویت به خود، هیجانات کنترل ضمن توانند می فردی بین تعامالت در افراد نتیجه، در. میانجامد احساسات و هیجانات

 از ار موقعیت با سازگار رفتارهای و نموده دیگران هیجانات و احساسات پیشبینی به موفق ضمن، در و پرداخته کارآمد رویارویی

 .دهند بروز خود

 .دارد وجود داری معنی رابطه ای حرفه اخالق و اجتماعی مهارت بین پژوهش، از حاصل نتایج طبق

 اشدب داشته دنبالبه را سازمانی پاسخگویی و اجتماعی مهارت افزایش تواندمی سازمان در اخالقیات به توجه و ایحرفه اخالق

 اخالقی رهبری ای،حرفه اخالق کلیدی نقش به توجه با. کندمی گوشزد سازمان در را اخالقی مباحث به توجه اهمیت امر، این که

 به خاصی توجهات مربوطه مسؤوالن و مدیران که رسدمی نظر به ضروری سازمانی، و فردی یتوسعه ارتقای در اجتماعی مهارت و

 ماعیاجت های مهارت ارتقای و اخالقیات سازینهادینه برای را الزم بسترهای موانع، بردنبین از با و باشند داشته مذکور متغیرهای

 .کنند فراهم را
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