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 چکيده
 اين بر عالوه. باشدمي هاآن هيجاني هوش به توجه کارکنان آموزش فرآيند بهبود هایراه از يکي

 مختلف هایسازمان در عملکردی هاینظام در هافعاليت بهبود جهت راهگشايي نيز نفسعزت رشد

 سازگاری خدمت در اساسي رواني زنيا يك عنوانبه نفسعزت ها،پژوهش از برخي با مطابق. است

 در کارکنان عملکرد با نفسعزت و هيجاني هوش رابطه بررسي پژوهش اين از هدف. است فرد

 جهت تحقيق اين در. گرفت صورت ايران بيمه در تحقيق اين منظور همين به بود، بيمه صنعت

 و نفسعزت هيجاني، وشه هایحوزه در استاندارد پرسشنامه سه از هاداده و اطالعات آوریجمع

 هر و شد سنجيده کرونباخ آلفای از استفاده با هاپرسشنامه اين پايايي. شد استفاده شغلي عملکرد

 اصلي هدف به توجه با و تحقيق هایداده آوریجمع از پس. گرفتند قرار تائيد مورد پرسشنامه سه

 همبستگي هایآزمون وسيلههب فرضيات اين و شدند تدوين تحقيق اين برای فرضيه پنج تحقيق،

 تمامي که داد نشان نتايج و گرفتند قرار آزمون و موردبررسي چندگانه رگرسيون و پيرسون

 شغلي ارتقاء و عملکرد بر نفسعزت و هيجاني هوش اثرگذاری و گرفتند قرار تائيد مورد فرضيات

 و نفسعزت و آن ابعاد و يهيجان هوش بين داد نشان پژوهش نتايج. شد اثبات ايران بيمه کارکنان

 و هيجاني هوش همچنين. دارد وجود معناداری رابطه ايران بيمه کارکنان شغلي عملکرد با آن ابعاد

 بينيپيش مثبت صورتبه را کارکنان شغلي عملکرد هستند قادر آن ابعاد و نفسعزت و آن ابعاد

 .کنند
 

 ايران بيمه بيمه، نعتص نفس،عزت هيجاني، هوش شغلي، عملکرد :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 که سازهای عنوانبه روانشناسي تحقيقات و نظری هایپيشينه در روزافزوني صورتبه گذشته دهه چند طي هيجاني هوش مفهوم

 زا ایآرايه را هيجاني هوش 7991 سال در ماتينز. [1] است شدهمعرفي دارد، ارتباط مختلف هایمحيط در انسان متعدد رفتارهای با

. گذاردمي تأثير محيطي فشارهای و تقاضاها با مقابله برای فرد توانايي بر که نموده تعريف شناختي غير هایشايستگي و هاتوانايي ها،مهارت

. گذاردمي تأثير سرپرستان يا و همکاران خود، توسط عملکرد اين ارزيابي در حتي و افراد کارآمد و موفق عملکرد نحوه بر هيجاني هوش

 جهت راهگشايي نيز نفسعزت رشد اين بر عالوه. است هاآن هيجاني هوش به توجه کارکنان آموزش فرآيند بهبود هایراه از يکي نابراينب

 رواني نياز يك عنوانبه نفسعزت ها،پژوهش از برخي با مطابق. باشدمي مختلف هایسازمان در عملکردی هاینظام در هافعاليت بهبود

 جمله آن از و اساسي نيازهای مراتبسلسله که رسدمي خودشکوفايي به کسي مازلو، نظريه اساس بر. است فرد سازگاری متخد در اساسي

 تأثير تحت فرد عملکرد که است معني بدين اين [2] باشد کرده ارضا حدی تا را است اساسي نيازهای مراتبسلسله از جزئي که را نفسعزت
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 شکل هاآن از مستقل يا و ديگران با خود مقايسه از است ممکن که است خودش درباره فرد نگرش بيانگر نفسعزت. است نيز نفسعزت

 هوش که داد نشان تحقيق هایيافته پرداختند، شغلي عملکرد با هيجاني هوش رابطه بررسي به دادند، انجام [3] کارل و همکاران. بگيرد

 با مدار توانايي هيجاني هوش مختلف ابعاد بين رابطه .[4] گذاردمي تأثير فردی بين تتعامال و افراد شغلي و کاری عملکرد بر هيجاني

 نوع اين در بهتر عملکرد با تنهاييبه هيجاني ادراک در که بردند پي هاآن. قراردادند گيریمورداندازه را گيریتصميم تکاليف در عملکرد

 مديران عملکرد با هيجاني هوش رابطه بررسي به 7831 سال در انشهمکار و رئيسي آقای همچنين. است مرتبط گيریتصميم

 همبستگي آنان شغلي عملکرد با مديران هيجاني هوش بين که دادمي نشان هاآن هایيافته پرداختند، کرمانشاه آموزشي هایبيمارستان

 .دارد وجود دارمعني و مثبت

 در مديران روزافزون توجه و دارد افراد شناختيروان سالمت و وریبهره در آن پيامدهای و شغلي عملکرد که اهميتي به توجه با

 بررسي به حاضر پژوهش سازمان، در مناسب شرايط ايجاد منظوربه شغلي عملکرد هایکننده بيني پيشبه خصوصي و دولتي هایبخش

 .است ختهپردا ايران بيمه سازمان در کارکنان شغلي عملکرد با نفسعزت و هيجاني هوش رابطه

 تحقيق موضوعی ادبيات -2

 هيجانی هوش -2-1

 وسيعي حوزه هيجاني هوش نظرية. دارد اشاره زندگي هایموقعيت در افراد موفقيت و سازگاری چگونگي به هيجاني هوش مفهوم

 از ترمهم اغلب روزانه عملکرد رد هيجاني هوش که داردمي اظهار و کندمي توجيه را هيجانات کارگيریبه و شناخت با مرتبط هایتوانايي از

 پاسخ و ديگران عواطف و هاهيجان درست تشخيص برای توانايي شامل را هيجاني هوش ماير و سالووی ديدگاه از. [5] است شناختي هوش

 از فرد شناخت با هيجاني هوش. داندمي خويشتن هيجاني هایپاسخ کنترل و بخشيدن نظم و آگاهي برانگيختن، همچنين ها،آن به متناسب

 است، الزم اجتماعي هایخواست برآوردن در شدن موفق برای که پيرامون محيط با انطباق و سازگاری ديگران، با ارتباط ديگران، و خود

 .[6]دارد ارتباط
 

 

 آن در برخي که است فنوني و اصول دارای علمي، هایموضوع ساير مانند عواطف، و هااحساس که است آن نشانگر تحقيقات

 افراد اجتماعي، و شخصي زندگي در را هاآن تواندمي هيجاني هوش در اشخاص مهارت ميزان هستند ضعيف هم ایعده و دارند مهارت

 داشته پيشرفت علم، دنيای در است ممکن برخوردارند، بااليي هوشبر از که افرادی کهدرصورتي. کند موفق و دوستانسان سازگار، منعطف،

 به هيجاني هوش بنابراين. [7] باشند داشته مؤثری و مفيد رفتار توانندنمي ديگران با روابط در اجتماعي و شخصي زندگي در ولي باشند؛

 .دارد افراد هدايت و موفقيت در مهمي نقش اجتماعي، و شخصي زندگي مهم بامهارت بودن مرتبط علت

 

 نفسعزت -2-2
 درواقع،. هستند قائل شخص يك عنوانبه او برای ديگران يا و دهدمي نسبت خود به فرد که ارزشي ميزان يعني نفسعزت

 یمجموعه. گيرندمي شکل اجتماعي زندگي فرآيند در که کرد تصور هاتجربه و عواطف احساسات، افکار، از ایمجموعه توانمي را نفسعزت

 را آن برعکس يا بودن ارزشمند خوشايند، احساس خود به نسبت که شودمي باعث دارد، خود از فرد که ایتجربه و ارزيابي برداشت، هزاران

 مورد خود، توانايي از فرد تصور و نفسعزت بين متقابل ارتباط شده،انجام 7911 سال در استنك توسط که مطالعاتي در. [8] باشد داشته

 مربوط هایپژوهش. آيدمي وجود به فرد در توانينا و ضعف احساس يابد، کاهش نفسعزت ميزان اگر که معني بدين. است قرارگرفته تائيد

 تصور، دو بين همگرايي که است؛ آرماني تصور نوعي و خود از تصور نوعي دارای شخصي هر که است انديشه اين مؤيد نفسعزت به

 تأثير افراد پيشرفت و موفقيت ازجمله زندگي گوناگون جوانب بر که است شخصيتي مهم هایويژگي از يکي و نفسعزت شاخص یمنزلهبه

 .گذاردمي

 

 تحقيق متدولوژي -3
 ستادی کارکنان تمامي را تحقيق اين آماری جامعه. است همبستگي نوع از روش، ازنظر و کاربردی هدف منظر از پژوهش اين

 تعداد کوکران، جدول از فادهاست با آماری، جامعه باالی حجم توجه با همچنين. دهندمي تشکيل ،7891 سال در و تهران شهر در ايران بيمه

 حجم با متناسب ایطبقه گيرینمونه روش از هاآن انتخاب برای که شدند انتخاب نمونه حجم عنوانبه ايران بيمه کارکنان از نفر 113

 .است شدهاستفاده

 :تحقيق فرضيات -3-1

http://www.rassjournal.ir/


 966-960، ص 5931 ، تابستان 6شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

نفس با عملکرد کارکنان در عزت فرضيات اين تحقيق با توجه هدف اصلي تحقيق که بررسي رابطه بين هوش هيجاني و

 :باشندياست. اين فرضيات به شرح زير م شدهينخدماتي مي باشد، تدو یهاسازمان

 بين ابعاد هوش هيجاني و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد. •

 نفس و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.بين ابعاد عزت •

 

 .باشنديبيني عملکرد شغلي م يشپناداری قادر بهطور معابعاد هوش هيجاني به •

 .باشنديبيني عملکرد شغلي م يشپطور معناداری قادر بهنفس بهابعاد عزت •

 .باشنديبيني عملکرد شغلي م يشپطور معناداری قادر بهنفس بههوش هيجاني و عزت •

 تحقيق: يهاابزار گردآوري داده -3-2
طور جداگانه تشريح خواهد تحقيق از سه پرسشنامه استفاده شد که در ادامه هر يك به یهاادهدر اين پژوهش جهت گردآوری د

 شد:

گويه  13است. اين پرسشنامه  شدهيهته 7991پرسشنامه هوش هيجاني: اين پرسشنامه توسط تراويس و گريوز در سال  -8-1-7

. پايايي اين پرسشنامه کنديم يریگعي و مديريت رابطه را اندازهاجتما ي، خود مديريتي، آگاهي)سؤال( دارد و چهار مهارت خودآگاه

 آمده است.دستبه 1833شده و استاندارد با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه

است. اين پرسشنامه شامل پانزده گويه  شدهيهته 1118نفس: اين پرسشنامه توسط کرنس در سال پرسشنامه عزت -8-1-1

قرار  يديگران موردبررس يتزندگي بر اساس انتظارات، موفقيت در تکاليف، مقبول یهانفس مشروط را در حوزه)سؤال( است که عزت

 اين پرسشنامه از پايايي بااليي برخوردار است. دهديآمده است و اين امتياز نشان مدستبه 1833، آلفای کرونباخ اين پرسشنامه دهديم

گويه )سؤال(  71است و دارای  شدهينتدو 7991رسشنامه توسط پارتسون در سال پرسشنامه عملکرد شغلي: اين پ -8-1-8

 از پايايي قابل قبولي برخوردار است. دهديشده است که نشان ممحاسبه 1819است. آلفای کرونباخ اين پرسشنامه جهت بررسي پايايي آن 

 تحقيق يهاداده وتحليلیهروش تجز -3-3
شده است. همچنين اين تحقيق از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده یهاداده وتحليليهبرای تجز

 شده است.انجام SPSSافزار و با استفاده از نرم 1811 داریياين تحقيق در سطح معن یهاتجزيه تحليل داده

 ي تحقيقهادادهوتحليل یهتجز -1
ي و تحليل قرار موردبررسي استنباطی آماری هاآزموناستفاده از  های تحقيق بايهفرضدر اين بخش از پژوهش هر يك از 

 گيرند:يم

 .دارد وجود معناداری رابطه شغلي عملکرد و هيجاني هوش ابعاد فرضيه اول: بين -1-7

 شدهارائهاست، نتايج اين آزمون در جدول شماره يك  شدهاستفادهبرای بررسي اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون 

 است:

 

 شغلی عملکرد با هيجانی هوش ابعاد بين رابطه بررسی براي همبستگی ماتریس : آزمون1جدول شماره 

 1 1 8 1 7 يموردبررسمتغير 

     7 يخودآگاه

    7 1811 خود مديريتي

   7 1817 18.9 آگاهي اجتماعي

  7 18.7 1811 1817 مديريت رابطه

 7 18.1 18.1 1811 1818 عملکرد شغلي
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چهارگانه هوش هيجاني و عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه  شود بين ابعاد(، مشاهده مي7با توجه به نتايج جدول شماره )

داری وجود دارد. مقادير ضريب همبستگي پيرسون در اين رابطه به ترتيب برابر با ، رابطه مثبت و معني1811داری ايران در سطح معني

گيرد و دست آمده از اين آزمون، فرضيه اول اين پژوهش مورد تائيد قرار مي بنابراين با توجه به نتايج به ت؛اس 18.1،18.1، 1811، 1818

 دارد. وجود معناداری رابطه شغلي عملکرد و هيجاني هوش ابعاد گيريم که بيننتيجه مي

 دارد. وجود معناداری رابطه شغلي عملکرد و نفسعزت ابعاد فرضيه دوم: بين -1-1

 شدهارائهاست، نتايج اين آزمون در جدول شماره دو  شدهاستفادهای بررسي اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون بر

 است:

 شغلی عملکرد بانفس عزت ابعاد بين رابطه بررسی براي همبستگی ماتریس : آزمون2جدول شماره 

 1 8 1 7 يموردبررسمتغير 

    7 زندگي بر اساس انتظارات

   7 18.1 يت در انجام تکاليفموفق

  7 1881 1819 مقبوليت توسط ديگران

 7 1811 1811 1811 عملکرد شغلي

 

نفس و عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران در سطح عزت شود بين ابعادبا توجه به نتايج جدول شماره دو، مشاهده مي

 ، 1811دير ضريب همبستگي پيرسون در اين رابطه به ترتيب برابر با داری وجود دارد. مقا، رابطه مثبت و معني1811داری معني

 

گيرد و دست آمده از اين آزمون، فرضيه دوم اين پژوهش مورد تائيد قرار مي بنابراين با توجه به نتايج به است؛ 1811و 1811

 دارد. وجود معناداری رابطه شغلي عملکرد و نفسعزت ابعاد گيريم که بيننتيجه مي

 باشند.مي شغلي عملکرد بيني پيشبه قادر معناداری طوربه هيجاني هوش فرضيه سوم: ابعاد -1-8

نتايج اين آزمون در جدول شماره سه  .است شدهاستفاده زمانهم شيوه به رگرسيون تحليل آزمون از فرضيه اين بررسي برای

 است: شدهارائه

 هوش هيجانی ابعاد بر اساس شغلی عملکرد بينیپيش براي هچندگان رگرسيون تحليل آزمون : نتایج3جدول شماره 

 >BETA t P< R 2R f df P آزمون رگرسيون چندگانه

 

 متغير

 مستقل

  18117 881 1811 يخودآگاه

1837 

 

18.7 

 

91817 

 

111 

 

 18117 881 1873 خود مديريتي 18117

 18117 181 1881 آگاهي اجتماعي

 18117 1 1881 مديريت رابطه
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 18.7و ضريب تعيين اين آزمون برابر  1837دهد که ضريب همبستگي چندگانه برابر با نتايج جدول شماره سه، نشان مي

بيني درصد از واريانس متغير عملکرد شغلي را پيش 18.7باشد. اين نتايج بيانگر اين مطلب است که ابعاد هوش هيجاني درمجموع حدود مي

دار قادر طور مثبت و معنيتوان نتيجه گرفت که تمام ابعاد هوش هيجاني بهداری و مقدار بتا مينين با توجه به سطح معنيکنند. همچمي

توان نتيجه گرفت، فرضيه سوم تحقيق مورد تائيد قرار پيش بيني عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران هستند و درنهايت ميبه

 گيرد.مي

 باشند.مي شغلي عملکرد بيني پيشبه قادر معناداری طوربه نفسعزت ابعادفرضيه چهارم:  -1-1

نتايج اين آزمون در جدول شماره چهار  .است شدهاستفاده زمانهم شيوه به رگرسيون تحليل آزمون از فرضيه اين بررسي برای

 است: شدهارائه

 

 

 

 

 

 نفسعزت ابعاد بر اساس شغلی عملکرد بينیشپي براي چندگانه رگرسيون تحليل آزمون : نتایج4جدول شماره 

 >BETA t P< R 2R f df P آزمون رگرسيون چندگانه
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 1811و ضريب تعيين اين آزمون برابر  18.1دهد که ضريب همبستگي چندگانه برابر با مينتايج جدول شماره چهار، نشان 

بيني درصد از واريانس متغير عملکرد شغلي را پيش 1811نفس درمجموع حدود باشد. اين نتايج بيانگر اين مطلب است که ابعاد عزتمي

دار قادر طور مثبت و معنينفس بهوان نتيجه گرفت که تمام ابعاد عزتتداری و مقدار بتا ميکنند. همچنين با توجه به سطح معنيمي

توان نتيجه گرفت، فرضيه چهارم تحقيق مورد تائيد قرار پيش بيني عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران هستند و درنهايت ميبه

 گيرد.مي

 اين بررسي برای .باشندمي شغلي عملکرد بيني شپيبه قادر معناداری طوربه نفسعزت و هيجاني فرضيه پنجم: هوش -1-1

 :است شدهارائه پنج شماره جدول در آزمون اين نتايج .است شدهاستفاده زمانهم شيوه به رگرسيون چندگانه تحليل آزمون از فرضيه

 هيجانی هوش بر اساس شغلی عملکرد بينیپيش براي چندگانه رگرسيون تحليل آزمون : نتایج5جدول شماره 

 نفس کارکنانعزت
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است.  1813آزمون برابر  و ضريب تعيين اين 1819دهد که ضريب همبستگي چندگانه برابر با نتايج جدول شماره پنج، نشان مي

درصد از واريانس متغير عملکرد شغلي را  1813نفس درمجموع حدود اين نتايج بيانگر اين مطلب است که ابعاد هوش هيجاني و عزت

طور نفس بهتوان نتيجه گرفت که تمام ابعاد هوش هيجاني و عزتداری و مقدار بتا ميکنند. همچنين با توجه به سطح معنيبيني ميپيش

توان نتيجه گرفت، فرضيه پنجم تحقيق پيش بيني عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران هستند و درنهايت ميدار قادر بهمثبت و معني

 عملکرد که است قادر نفسعزت به نسبت هيجاني هوش که دهدمي نشان جدول شماره پنج نتايج اين بر گيرد. عالوهمورد تائيد قرار مي

 .کند بينيپيش بيشتری صورتبه را نان بيمه ايرانشغلي کارک

 

 هاي پژوهش:گيري و تحليل یافتهنتيجه -5
مديريتي  خود مهارت اينکه به توجه با .دارد وجود معناداری رابطه کارکنان عملکرد با مديريتي خود مؤلفه بين که داد نشان نتايج

 .وجود داشت معنادار رابطه عملکرد و خودآگاهي مهارت بين اين تحقيق در ينکها به توجه با همچنين و گيردمي شکل خودآگاهي پايه بر

 روانشناسان خود مديريتي از بسياری .نبود انتظار از دور عملکرد و مديريتي خود مهارت بين رابطه وجود بر مبني آمدهدستبه نتيجه بنابراين

 رسيدن برای و دهدنمي انجام شدهتعيين پيش از هدف بدون را یکار هيچ سالم انسان هاآن عقيده به .نامندمي بقاء شرط را

 و کرده کنترل را خود احساسات مهارت اين از برخورداری با کارکنان بيمه ايران .است الزم خود مديريتي هدف انتخاب حتي يا و

روز شغلي در را دانش به با خود، خود منفي تهيجانا کنترل و هيجانات بر تسلط با کندمي پيدا تغيير سرعتبه دانش و که علم شرايطي در

 بين معنادار رابطه خصوص در ...داد خواهند نشان خود از بهتری عملکرد شغلي وظايف در اين طريق از و کنندمي منطبق صنعت بيمه

 .گيردمي شکل خودآگاهي اساس بر که است ديگری توانايي همدلي يا اجتماعي شعور نتيجه گرفت توانمي شغلي عملکرد و اجتماعي آگاهي

 وجود دارد. مثبت رابطه شغلي عملکرد با روابط مديريت بين که داد نشان نتايج در ارتباط با فرضيه اول

 تأثير فرد رواني سالمت و ديگران با رابطه چگونگي بر نفسعزت توان سطحدست آمده از فرضيه دوم مي در تحليل نتايج به 

 از ترس ديگران، و خود پذيرش عدم .است الزم سالم و طبيعي رشد برای و است انسان هر برای حياتي تيك ضرور نفسعزت .دارد زيادی

 پيامدهای از ديگران، با ارتباط برقراری و گيریتصميم زندگي، مديريت به مربوط مشکالت اعتياد، دفاعي، هایاستفاده شيوه شدن، طرد

کارکنان و  وجود و بخشرضايت منابع مناسب، ساختار به بيمه ايران، در سازمان رتقایا اساس اين رود. برمي به شمار پايين نفسعزت

 توانمي يافته اين تبيين در همچنين .دارد نياز دهند، پرورش خود در را باال نفسعزت و کنند قلمداد ارزشمند را خود شايسته که مديران

 مختلف هایموقعيت با توانندمي برخوردارند، بهتر پاييني نفسعزت از که باکساني مقايسه در دارند، بااليي نفسعزت که کساني گفت

 .شوند سازگار

 پذيری،انعطاف ها،واقعيت قبول برای فرد ظرفيت شامل هيجاني هوش که گفت توانمي تبيين نتايج آزمون فرضيه سوم در

 طريق از تواندمي آن دارنده که است مهارتي هيجاني شهو همچنين شود.مي استرس با مقابله هيجاني، توانايي مشکالت حل توانايي

 طريق از و کند درک را هاآن تأثير همدلي، طريق از بخشد، بهبود را آن مديريتي خود طريق از کند، کنترل را روحياتش خودآگاهي،

 خوبي خودآگاهي فت کارکنان بيمه ايرانتوان گهمچنين مي و ببرد؛ باال را ديگران و خود روحيه که کند رفتار ایشيوه به مديريت روابط

 اشتياق و مثبت تفکر و نفساعتمادبه رشد به و ببرد بين از را شغل و کار به منفي، نسبت نگاه تواندمي اين که خوددارند هيجانات به نسبت

 کنند برقرار کار به مربوط محيط و کار اطرافيان، با بهتری ارتباط تا کندمي کمك به کارکنان هيجاني هوش اين بدر عالوه. کند کمك کار به

 باشند. داشته کار محيط و هيجاني عاطفي با مشکالت بيشتری سازش قدرت و

. گذاردمي اثر انسان وجودی هایجنبه تمام روی نفسعزت ميزان که گفت تواندر تحليل نتايج آزمون فرضيه چهارم مي

 و اشتباهات اذعان به تمايل تغيير، توانايي پذيرش پذيری،انعطاف استقالل، خالقيت، ،فراست گرايي، عقالني، واقعه رفتار با سالم نفسعزت

 خصوصي زندگي در که مشکالتي با برخورد در فرد باشد، بيشتر و ترمحکم فرد نفسعزت چه هر بنابراين. است ارتباط مستقيم در همکاری

 در اين بر عالوه کند، کار بيشتری مسئوليت و تعهد با تواندمي کار محيط و گيزند در و دارد بيشتری آمادگي کند،مي بروز و شغل کار در و

  گيریشکل سبب نفسعزت که گفت توانمي يافته تبيين اين

 

 وظايف به نسبت و کند؛ پيدا خود شغلي به مسير تریروشن ديدگاه فرد تا کندمي کمك و شودمي فرد در فردی هایصالحيت

 به پذيرترانعطاف و نفساعتمادبه پذيری،مسئوليت رشد به کمك با تواندمي نفسعزت بنابراين. دهد نشان خود زا بيشتری اشتياق شغلي

 اين با. نمايد فراهم را کارکنان خودکارآمدی و خودباوری زمينه و همچنين کند کمك کارکنان بيمه ايران منزلت و رواني بهداشت رشد
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 هميشه و هستند راضي خود شغل و زندگي از باشند، برخوردار باال سازماني نفسعزت و باال ارزشمندی احساس از افراد کهدرصورتي تفاسير

 ارزشي، خود حس بردن باال و سازماني نفسعزت حس و شغلي هایانگيزه ايجاد با است که روشن پس. برسند خود اهداف به کنندمي تالش

 .داد ارتقا را هاآن شغلي عملکرد و کرد وادار بهتر باکيفيت تدابيری و بيشتر تالش به را کارکنان بيمه ايران توانمي

 نيز فني ازنظر و است برخوردار بااليي هيجاني هوش ضريب از که گفت فردی توانمي تبيين نتايج آزمون فرضيه پنجم در

 ارتباط موجود، خألهای و سازماني و گروهي یهاضعف نوپا، تعارضات به رفع ديگران از ترسريع و بيشتر مهارت و آگاهي با است، باتجربه

 شخصي، مديريت سازگاری يا و پذيریانطباق انساني، ارتباطات اينکه به با توجه و پرداخت خواهد متقابل روابط تيرگي و درازمدت پنهاني

 رهبری توانايي درنهايت و مذاکره در مهارت يا و همکاری روحيه داشتن و گروهي کار توانايي و پيشرفت رشد، و برای کار انگيزه و اشتياق

 اين در احتمالي گيرینتيجه و تفسير نفس،عزت توسط شغلي عملکرد مثبت بينيپيش ٔ  هستند. درزمينه انساني هوش هيجاني به مربوط

 هایديدگاه باعث که شادماني و بينيخوش با همراه خود به اطمينان به نسبت فرد تصوری ايده صورتبه نفسعزت که است اين حوزه

 ارزيابي را شرايط بينيخوش و خاطر اطمينان با خود ارزيابي در فرد تا شودمي باعث شود،مي اطراف و جهان خود به فرد سوی از تریمثبت

 تخدم در رواني اساسي نياز يك عنوانبه نفسو همچنين عزت شود؛ سازگار زود خيلي کند،مي وظيفهکه انجام مکاني به نسبت و نمايد

 بهتر. کنند را برقرار تریسودبخش روابط توانندمي بهتر خيلي هستند، برخوردار بااليي نفسعزت از که کارکناني. است فرد سازگاری

با مشتريان درون و  خوبي ارتباط رفتارهايشان و خود از مثبت ارزيابي با و باشند خودکفا و مولد و کنند استفاده هافرصت از توانندمي

 را درراه رسيدن به اهدافش ياری دهند و سازمان کنند برقرار مانيسازبرون
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