دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه
دوره چهارم – شماره دوم – پاییز و زمستان 5931

Journal of School Administration
Vol 4, No 2, Full & Winter 2016

صفحات51-76:
تبیین نقش هوش هیجاني با میانجي گری يادگیری سازماني در پیشبیني عملکرد
شغلي مديران مدارس
قاسم سلیمي ،*1مهدی محمدی ،2طناز حسیني فرزاد
دريافت مقاله49/12/23:

3

پذيرش مقاله49/03/31:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی در بین مدیران
مدارس به مرحلۀ اجرا درآمد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماري را مدیران مدارس
ادارۀ ناحیه یک آموزشوپرورش شیراز تشکیل میدادند که با استفاده از روش نمونهگیري طبقهاي نسبی581 ،
نفر از بین آنها بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .جهت گردآوري دادهها ،از سه پرسشنامۀ هوش هیجانی،
یادگیري سازمانی و پرسش نامۀ عملکرد شغلی استفاده کردیم که روایی و پایایی آن در حد مطلوب گزارش شده
است .در راستاي بررسی فرضیهها ،دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل
معادالت ساختاري تحلیل شد .یافتههاي پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفههاي هوش هیجانی ،یادگیري
سازمانی و عملکرد شغلی مدیران آموزشی ،رابطۀ معناداري وجود دارد .ارزیابی قدرت هوش هیجانی در
پیشبینی یادگیري سازمانی مدیران آموزشی نشان داد که هوش هیجانی مدیران پیشبینیکنندۀ مثبت و
معنادار یادگیري سازمانی و همچنین پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار عملکرد شغلی آنهاست .اما نوع رابطۀ
بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از نوع غیرمستقیم است؛ بدان معنی که هوش هیجانی مدیران
بهواسطۀ یادگیري سازمانی ،عملکرد شغلی مدیران آموزشی آنان را پیشبینی میکند.
کلید واژگان :هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی ،عملکرد شغلی ،مدیران مدارس
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مقدمه
امروزه روابط انسانی در سازمانها از دغدغههاي بسیار مهم مدیران سازمانی است که بیتوجهی
به آن ممکن است سازمان را با مشکالت مختلفی مواجه کند .لذا توجه به قابلیتهاي عاطفی و
اجتماعی ،تأثیر انکارناپذیري در بهبود روابط و پرورش افراد درون سازمان دارد که تاکنون در
پژوهشهاي حوزۀ مدیریت آموزشی ،بهنحو شایسته به آن توجه نشده است .توجه به هوش
هیجانی 5و مفهومسازي و تبیین آن در محیطهاي سازمانی شاید موضوع جدیدي باشد؛ چراکه
این موضوع از اواخر دهۀ  5331در کانون توجه اندیشمندان حوزۀ مطالعات سازمانی قرار گرفت.
ورود این مفهوم به دنیاي سازمان و مدیریت ،مدیون تالشهاي دانیل گلمن ( 2)5338است.
دانیل گلمن ( )5338بر نیاز به هوش هیجانی در محیطهاي کار تمرکز میکند .وي معتقد است
که نهتنها مدیران و رؤساي شرکتها نیازمند هوش هیجانی هستند ،بلکه هر فردي که در
سازمان کار میکند ،نیازمند هوش هیجانی است .هوش هیجانی به معناي نوعی توانایی ذهنی،
بیانگر قابلیتهاي عاطفی و اجتماعی فرد است که میتواند سبب بروز تواناییهایی چون برقراري
ارتباط ،شناخت قوتها و ضعفهاي خود و سایرین شود .با این ویژگیها ،هوش هیجانی از
اهمیت ویژهاي براي یک مدیر برخوردار است؛ تاآنجاکه ادعا میشود میتواند بر سایر تواناییهاي
او نیز مؤثر واقع شود .در این راستا ،پژوهشهاي اخیر تأیید کردهاند که هوش هیجانی زیربناي
بسیاري از تصمیمات مهم سازمانی ،کیفیت رضایت شغلی و موفقیت زندگی است و نه هوش
منطقی یا قدرت مغزي (ترینداد .) 2112 9،پژوهشهاي بارآن ) 2111 ( 5و بریک) 2112 ( 1
نشان داد که هوش هیجانی بر عملکرد شغلی 7کارکنان تأثیر مثبت و معناداري داشته است .از
سوي دیگر ،توسعه و بهبود فرایند یادگیري در سازمان و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده
میتواند تا حد زیادي بر بهبود عملکرد سازمانی اثرگذار باشد .سینکوال )5335( 6یادگیري
سازمانی 8را ابزاري میداند که به وسیلۀ آن از دانش فردي و سازمانی محافظت میشود؛
بهطوريکه افراد دیگر عالوهبر ایجادکنندگان دانش نیز میتوانند آن را یاد بگیرند؛ ازاینرو
یادگیري سازمانی ایجاد شرایطی در سازمان است که تکتک افراد آن ،شرایط و تغییرات
بهوجودآمده را میپذیرند و از آن بهعنوان فرایندي دائمی استقبال میکنند .وجود رابطۀ هوش
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هیجانی ،یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی در ادبیات سازمانی ،پژوهشگر را بر آن داشت که به
بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد شغلی آنان با درنظرگرفتن اثر میانجیگري
یادگیري سازمانی بپردازد که در پژوهشهاي کمتري به آن توجه شده است .پژوهشها نشان
دادهاند که یکی از عناصر مهم تأثیرگذار در عملکرد آموزشی مدیران ،هوش هیجانی است.
مطالعات سازمانی نیز مؤید این موضوع است :هوش هیجانی کاهشدهندۀ فرسودگی شغلی
(توان ،چهرزاد ،کاظمنژاد ،سدري ،)5931 ،هوش هیجانی و خودکارآمدي (نوري ثمرین،)5931 ،
هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان (دودانگه ،ذاکریان ،دهقانی ،قاضی طباطبایی و پیرمند،
.)5931
افرادي که در سازمان داراي هوش هیجانی بیشتري هستند ،در کار خود موفقیتهاي
بیشتري بهدست میآورند؛ زیرا در برقراري ارتباطات بینفردي ،ایجاد انگیزۀ کاري بهویژه انگیزۀ
تدریس و یادگیري در کالسهاي درس و جلبتوجه دیگران تواناییهاي بیشتري دارند (صمدي
و کیوان  .)5932به عبارتی ،هوش هیجانی در برقراري ارتباطات گروهی و فردي ،جلبتوجه و
ایجاد انگیزۀ کار در خود و دیگران اهمیت دارد .در محیطهاي سازمانی ،هوش هیجانی به
شناخت و کنترل عواطف و هیجانهاي خود و دیگران تعبیر میشود .همچنین صاحبنظران بر
این باورند که هوش هیجانی نوعی پردازش اطالعات عاطفی است که شامل ارزیابی گامبهگام
عواطف خود و دیگران و بیان عواطف بهموقع است .براساس دیدگاه گلمن ،هوش هیجانی از پنج
مؤلفه تشکیل شده است :خودآگاهی ،خودکنترلی و انگیزش که تعیین میکنند افراد چقدر
خودشان را میشناسند و میتوانند خود را مدیریت کنند و مؤلفههاي همدلی و مهارتهاي
اجتماعی که تعیین میکنند افراد چقدر میتوانند روابط با دیگران را مدیریت کنند .مدیریت
هوش هیجانی در سازمان میتواند به مدیریت بهتر زندگی سازمانی منجر شود و همواره بهویژه
در سالهاي اخیر ،از سوي پژوهشگران موردتوجه و مطالعه بوده است .در این راستا ،هوش
هیجانی را نقطۀ تالقی تواناییها و مهارتهاي پیشرفته در شناخت دقیق خود و قوتها و
ضعفهاي شخصی ،ایجاد تداوم روابط سالم و اثر بخش ،کارکردن مفید و ثمربخش با دیگران و
برخورد اثر بخش و سالم با خواستهها و فشارهاي زندگی روزمره میدانند (عابدي و همکاران،
 .)5931همچنین پیتر سالووي هوش هیجانی را نوعی پردازش اطالعات عاطفی میداند که
شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران ،بیان صحیح احساس و تنظیم
انضباطی احساسات است؛ به شیوهاي که سطح زندگی بهبود یابد .مایر و همکاران او بیان کردند
که هوش هیجانی نوعی توانایی است که به شناخت مفهوم و استدالل و حل مسائل بر مبناي
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آنها (عواطف و حل مسئله) میپردازد.
گلمن در کتاب معروف خود با عنوان هوش هیجانی ،در سال  ،5331هوش هیجانی را
اینگونه بیان میکند :ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران براي
برانگیختن خود و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن در روابط با مدیران .او ابعاد هوش
هیجانی را به شرح زیر میداند:
خودآگاهی :خصوصیاتی همچون آگاهی هیجانی و اعتماد به خود
خودتنظیمی :شامل خودکنترلی ،نوآوري و قابلیت اطمینان
خودانگیزي :شامل خوشبینی ،ابتکار و انگیزۀ پیشرفت
همدلی :ویژگیهایی نظیر درک و فهم دیگران
مهارتهاي اجتماعی :یعنی تأثیرگذاربودن ،توانایی همکاري با گروه و مدیریت تعارض
از نظر گلمن ،سه مؤلفۀ اول درونفردي است؛ یعنی براي سایرین نامرئی بوده و در درون فرد
رخ میدهد و دو مؤلفۀ دیگر بینفردي است؛ یعنی به آنچه بین ما و مردم اتفاق میافتد ،مربوط
میشود و در رفتارها مشاهدهشدنی است (فریدمن و بلس .)2111 5،از ادبیات مفهوم هوش
هیجانی و کاربرد این متغیر در پژوهشهاي مدیریت اینچنین به نظر میرسد که نظریۀ گلمن
جامعتر از سایر نظریهها بوده و کلیۀ ابعاد هوش هیجانی مورد عنایت و توجه وي قرار گرفته
است .همچنین به نظر میرسد از یک سو کیفیت هوش هیجانی بر یادگیري سازمانی اثرگذار
باشد و از سوي دیگر ،یادگیري سازمانی تواناییهاي سازمانی را افزایش داده و عملکرد سازمانی
را بهبود بخشد .همچنین میتوان اذعان کرد که یادگیري سازمانی فرایند پویایی است که به
وسیلۀ آن مدیران تالش میکنند تواناییهاي نیروي کار را بهمنظور درک و ادارۀ بهتر سازمان و
محیط افزایش دهند تا تصمیمی اتخاذ کنند که عملکرد سازمانی را بهصورت مداوم افزایش دهد.
(جونز .)2111 2،تمپلتون 9و همکارانش ( )2112یادگیري سازمانی را مجموعهاي از اقدامهاي
سازمانی مانند کسب دانش ،توزیع و تفسیر دادهها و اطالعات سازمانی میدانند که به صورت
آگاهانه یا ناآگاهانه بر فرایند تحول سازمانی اثر مثبت دارد .همچنین هانوانیسیچ و همکاران
( )2117اظهار میدارند که یادگیري ،سازمانها را قادر میسازد سریعتر و مؤثرتر در مقابل
محیط پویا و پیچیده عکسالعمل نشان دهند .عملکرد شغلی نیز فرایند تبیین کیفیت اثربخش و
کارایی اقدامات گذشته است (ایراننژاد پاریزي.)5981 ،
بقا و تداوم فعالیت سازمانها و مؤسسهها به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد و در
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سازمانهاي مختلف ،سرمایهگذاري زیادي براي باالبردن عملکرد کارکنان میشود .عملکرد همان
بازده افراد طبق وظایف قانونی مقرر است و میزان تالش و حدود موفقیت کار در اجراي وظایف
شغلی و تکالیف رفتاري موردانتظار را بیان میکند .همچنین بهعنوان ارزشهاي کلی موردانتظار
سازمان ،از تکههاي مجزاي رفتاري تعریف شده است که یک فرد در طول یک دورۀ معین از
زمان انجام میدهد (موتوویدلو .)2119 5،عملکرد پیامدي از تأثیر متقابل توانایی و انگیزش
است .توانایی و انگیزش میتوانند به عملکرد منتهی شوند؛ اما موانع سازمانی میتوانند آنها را
مهار کنند .عملکرد شغلی خوب به توانایی و انگیزه نیاز دارد .بازدارندههاي سازمانی مانند
آموزش ضعیف میتوانند در عملکرد شغلی خوب مداخله کنند .عملکرد شغلی دو مؤلفه را
دربرمیگیرد :مؤلفۀ اوّل عملکرد وظیفهاي است که نیازمنديها و الزامات شغلی را منعکس
میکند و مؤلفۀ دوم عملکرد زمینهاي است که فعالیتهاي تعریفنشده و نامشخص نظیر کار
تیمی و حمایتی را دربرمیگیرد (زارعی متین ،جندقی و توره .)5981 ،پژوهشهایی اظهار
کردهاند که هوش هیجانی کارکنان میتواند میزان عملکرد و بهرهوري آنان را پیشبینی کند.
کسانی که عملکرد سازمانی باالیی دارند ،از سطوح باالتري از هوش هیجانی برخوردارند و
پیوندي قوي بین قابلیتها و مهارتهاي عاطفیشان برقرار است (گلمن.)5331 ،
بهطور خالصه در پژوهشهاي عرصۀ سازمان و مدیریت ،پژوهشگران مختلفی به بررسی رابطه
بین هوش هیجانی با متغیرهاي سازمانی رضایت شغلی و عملکرد شغلی پرداختهاند .از جمله
رابطۀ بین هوش هیجانی و رضایت شغلی (رضوي5981 ،؛ دوستآبادي5986 ،؛ حقیقتجو
2
،شفیق پور و انصاري5986 ،؛ یارمحمدي منفرد ،همتی نژاد  ،رمضانی نژاد 5983 ،؛ استوارت،
211؛ روستو2118 9،؛ فورد)2151 5،؛ رابطۀ بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی (صفیر مردانلو،
5989؛ رئیسی  ،نصیري پور و کرمی 5985 ،؛ شفیعی5986 ،؛ نورائی5983 ،؛ چیپین2119 1،؛
براینت2111 7،؛ جونز2116 6،؛ میشرا .)2151 ،نکتۀ قابلتامل دربارۀ این مطالعات آن است که
اغلب این مطالعات در سازمانهاي تجاري و بازرگانی صورت گرفته و در سالهاي اخیر ،پیوند
هوش هیجانی و عملکرد شغلی بهویژه در محیطهاي آموزشی ،نقطۀ تمرکز پژوهشهاي اندکی
بوده است .در این پژوهش سعی میشود تا رابطۀ هوش هیجانی و عملکرد شغلی با درنظرگرفتن
1. Motowidlo
2. Stewart
3. Ruestow
4. Ford
5. Chipain
6. Bryant
7. Jones

 ◄11تبیین نقش هوش هیجاني با میانجيگری يادگیری...

نقش یادگیري سازمانی در بین مدیران مدارس ناحیۀ یک آموزشوپرورش شهر شیراز مورد
بررسی و مطالعه قرار گیرد .برایناساس هدف کلی این پژوهش «بررسی رابطۀ هوش هیجانی و
عملکرد شغلی با واسطهگري یادگیري سازمانی» است .در این راستا ،پژوهش حاضر میکوشد
فرضیههاي زیر را آزمون کند:
 .5بین هوش هیجانی و یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی مدیران رابطۀ معناداري وجود
دارد.
 .2هوش هیجانی پیشبینیکنندۀ مستقیم عملکرد شغلی مدیران است.
 .9هوش هیجانی پیشبینیکنندۀ مستقیم یادگیري سازمانی مدیران است.
 .5هوش هیجانی پیشبینیکنندۀ عملکرد شغلی مدیران با واسطهگري یادگیري سازمانی
است.
روششناسي
رویکرد پژوهش کمی است که به روش توصیفی – همبستگی اجرا گردید .جامعۀ آماري پژوهش
شامل همۀ مدیران مدارس ناحیۀ یک آموزشوپرورش شهر شیراز به تعداد  919نفر بود .نمونه
با استفاده از روش نمونهگیري طبقهاي نسبی و براساس جدول مورگان و با استفاده از فرمول
کوکران  581نفر محاسبه شد .جهت گردآوري دادههاي موردنیاز این پژوهش از سه پرسشنامۀ
استاندارد استفاده شده است .پرسشنامۀ هوش هیجانی گلمن ( )2117داراي  22گویۀ
پنجگزینهاي با طیف لیکرت است .در این پرسشنامه ،چهار بُعد از پنج بُعد هوش هیجانی شامل
خودآگاهی ،خودکنترلی ،همدلی و مهارتهاي اجتماعی بررسی شد .براي محاسبۀ روایی
پرسشنامه از روش تحلیل گویه استفاده و آلفاي کرونباخ محاسبه شد .تمامی گویهها رابطۀ
مثبت و معناداري را با نمرۀ کل زیرمقیاسهاي مربوطه نشان دادند که تأییدکنندۀ روایی این
پرسشنامه بود .همچنین ضرایب باالي آلفاي کرونباخ در چهار زیرمقیاس مربوط به پرسشنامۀ
هوش هیجانی ،تأییدکنندۀ پایایی این پرسشنامه بود .طیف ضرایب همبستگی هوش هیجانی از
 1/69تا  1/67بود .همچنین براي محاسبۀ پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است
که براي هوش هیجانی مقدار  1/67محاسبه شد .پرسشنامۀ یادگیري سازمانی توسط نیف و
همکاران (چوپانی و همکاران )5932 ،در هفت بُعد چشمانداز مشترک ،فرهنگ سازمانی ،کار و
یادگیري تیمی ،استراتژي ،رهبري مشارکتی ،توسعۀ شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی
مشخص شده است .این پرسشنامه داراي  25گویه بر مبناي طیف پنجگزینهاي بوده است.
روایی و پایایی پرسشنامۀ یادگیري سازمانی بهترتیب با استفاده از روشهاي تحلیل گویه و
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آلفاي کرونباخ محاسبه شد .تمامی گویهها رابطۀ مثبت و معناداري را با نمرۀ کل زیرمقیاسهاي
مربوطه نشان دادند که تأییدکنندۀ روایی این پرسشنامه است .همچنین ضرایب باالي آلفاي
کرونباخ در  6زیرمقیاس مربوط به پرسشنامۀ یادگیري سازمانی ،تأییدکنندۀ پایایی این
پرسشنامه بود .ضرایب همبستگی یادگیري سازمانی از  1/71تا  1/63بود .همچنین براي
محاسبۀ پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که براي یادگیري سازمانی مقدار
 1/83محاسبه شد .پرسشنامۀ عملکرد شغلی بر اساس پرسشنامۀ حقیقی و همکارانش ()5988
و با توجه به ابعاد عملکرد رفتاري ( 6گویۀ اول) و عملکرد فرایندي (گویههاي  8تا  )51تعیین
شد .براي محاسبۀ روایی پرسشنامه از روش تحلیل گویه استفاده شد .پایایی مقیاس هوش
هیجانی از روش ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد .تمامی گویهها رابطۀ مثبت و معناداري را با
نمرۀ کل زیرمقیاسهاي مربوطه نشان دادند که تأییدکنندۀ روایی این پرسشنامه است.
همچنین ضرایب نسبتاً باالي آلفاي کرونباخ در دو زیرمقیاس مربوط به پرسشنامۀ عملکرد
شغلی ،تأییدکنندۀ پایایی این پرسشنامه بود .ضرایب همبستگی عملکرد شغلی از  1/71تا 1/86
بود .همچنین براي محاسبۀ پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که براي
عملکرد شغلی مقدار  1/65محاسبه شد .در این پرسشنامه سؤاالت  2 ،5و  5به صورت
معکوس بودهاند .گفتنی است که هر سه پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنجگزینهاي
(=5کامالً مخالفم = 2 ،مخالفم = 9 ،نظري ندارم = 5 ،موافقم = 1 ،کامالً موافقم) درجهبندي شد
که به قصد سنجش متغیرهاي هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی تهیه شده بود.
شایان ذکر است براي تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش از نرمافزارهاي  spss21و lisrel 8.8
استفاده شد.
يافتهها
فرضیۀ اول :رابطۀ معناداري بین هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی مدیران وجود دارد.

براي بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی مدیران از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  5آمده است.

 ◄12تبیین نقش هوش هیجاني با میانجيگری يادگیری...

جدول ( :)1ماتريس همبستگي ابعاد مختلف هوش هیجاني ،يادگیری
سازماني و عملکرد شغلي مديران
خودمدیریتی

آگاهی
اجتماعی

مهارت
اجتماعی

چشمانداز
مشترک

فرهنگ
سازمانی

کار تیمی

ابعاد

خودآگاهی

خودآگاهی

5

خودمدیریتی

**1/51

5

آگاهی اجتماعی

**1/57

**1/51

5

مهارت اجتماعی

**1/57

**1/98

**1/15

5

چشمانداز

**1/28

**1/29

**1/97

**1/91

5

فرهنگ سازمانی

**1/28

**1/25

**1/51

**1/91

**1/11

5

کار تیمی

**1/97

NS

**1/99

**1/97

**1/19

**1/57

5

استراتژي
رهبري مشارکتی
توسعۀ شایستگی
ساختار سازمانی
عملکرد رفتاري
عملکرد فرایندي

**1/91
**1/99
**1/51
**1/51
*1/22
*1/21

**1/27
*1/21
**1/27
*1/21

**1/91
**1/91
**1/91
**1/93

**1/95
**1/26
**1/91
**1/55

NS

NS

NS

NS

*1/56

NS

**1/75
**1/75
**1/15
**1/53
**1/96
**1/25

**1/55
**1/75
**1/58
**1/15
**1/51
**1/98

**1/75
**1/18
**1/57
**1/15
**1/96
**1/92

استراتژي

5
**1/17
**1/57
**1/15
**1/95
**1/21

رهبري
مشارکتی

5
**1/75
**1/17
**1/98
**1/25

توسعۀ
شایستگی

5
**1/15
**1/21
*1/53

ساختار
سازمانی

5
**1/25
**1/28

*P>0.05

عملکرد
رفتاري

5
**1/28

**P>0.01
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طبق نتایج بهدستآمده ،بین اکثر ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی
اجتماعی و مهارتهاي اجتماعی) ،یادگیري سازمانی (چشمانداز مشترک ،فرهنگ سازمانی ،کار
و یادگیري تیمی ،استراتژي ،رهبري مشارکتی ،توسعۀ شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی) و
عملکرد شغلی (عملکرد رفتاري و عملکرد فرایندي) با یکدیگر ،رابطۀ مثبت و معناداري مشاهده
شد .هوش هیجانی استفادۀ هوشمندانه از عواطف و احساسات است که مجموعهاي از مهارتها و
خصایص فردي را دربردارد .معموالً این ویژگیها را مهارتهاي نامحسوس یا مهارتهاي
درونفردي مینامند .برخی اندیشمندان عقیده دارند که بهمنظور عملکرد شغلی بهتر در سازمان،
انسانها باید عالوهبر بهرۀ هوشی داراي بهرۀ هیجانی نیز باشند .این نوع هوش با توانایی درک
خود و دیگران ،شناخت هرچهبیشتر احساسات و عواطف خویش و سازگاري فرد با مردم و محیط
پیوند دارد.
بنابراین براساس یافته میتوان نتیجه گرفت که با تقویت مهارتهاي خودآگاهی،
خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مهارتهاي اجتماعی مدیران میتوان عملکرد شغلی آنها را
بهبود بخشید .به عبارتی با افزایش هر یک از مؤلفههاي هوش هیجانی ،به طور نسبی عملکرد
شغلی باال میرود .این یافته درعینحال به طور ضمنی گویاي آن است که بر مبناي
درنظرگرفتن محدودیتهاي پژوهش ،میتوان بهطور احتمالی ،اثرگذاري هوش هیجانی و
مؤلفههاي آن را روي عملکرد شغلی بهعنوان یکی از نمودهاي رفتاري در محیط کار مطرح کرد.
این یافته در این صورت با نظریات مطرح در باب تأثیرگذاري و مهم تلقیکردن هوش هیجانی و
مؤلفههاي آن بر رفتارها در محیطهاي اجتماعی و کاري ،نظیر گلمن و همکاران ( ،)5337دي و
کارول )2115( 5همسویی نسبی نشان میدهد .همچنین به عقیدۀ برخی پژوهشگران دیگر،
تواناییهاي هوش هیجانی در محیط کار نقش مهمی دارند (مونت و همکاران.) 2113 2،
فرضیۀ دوم :هوش هیجاني پیشبینيکنندة مستقیم عملکرد شغلي مديران است.
براساس نمودار ( ،)2هوش هیجانی مدیران پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار عملکرد شغلی آنها
(  p<1/15و  )β =1/51است .در متغیر هوش هیجانی ،ابعاد آگاهی اجتماعی (با بار عاملی
 ،)1/69مهارتهاي اجتماعی (با بار عاملی  ،)1/78خودآگاهی (با بار عاملی  )1/76و
خودمدیریتی (با بار عاملی  ،)1/71بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند و
در متغیر عملکرد شغلی ،ابعاد عملکرد فرایندي (با بار عاملی  )1/71و عملکرد رفتاري (با بار
عاملی  ،)1/56بهترتیب باالترین تا پایینترین قدرت تبیین را دارند.
1. Day & Carooll
2 . Mount et al
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0/49

خودمديريتي

**0/40
0/94
0/70
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هوش هیجاني
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عملکرد شغلي

**/83
0

مهارتهای اجتماعي
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**0/47
0/88
0/48
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نمودار ( :)1پیشبیني عملکرد شغلي مديران براساس هوش هیجاني آنان
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فرضیۀ سوم :هوش هیجاني پیشبینيکنندة مستقیم يادگیری سازماني مديران است.
براساس نمودار شماره ( ،)9هوش هیجانی مدیران پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار یادگیري
سازمانی آنها ( p<1/15و  )β =1/75است .در متغیر هوش هیجانی ،ابعادآگاهی اجتماعی (با بار
عاملی  ،)1/69مهارتهاي اجتماعی (با بار عاملی  ،)1/73خودآگاهی (با بار عاملی  )1/76و
خودمدیریتی (با بار عاملی  ،)1/18بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند و
در متغیر یادگیري سازمانی ،ابعاد رهبري مشارکتی (با بار عاملی  ،)1/85چشمانداز مشترک (با
بار عاملی  ،)1/61استراتژي و ساختار سازمانی (با بار عاملی  ،)1/65کار و یادگیري تیمی (با بار
عاملی  ،)1/62توسعۀ شایستگی (با بار عاملی  )1/65و فرهنگ سازمانی (با بار عاملی،)1/61
بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند.
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ارزیابی قدرت هوش هیجانی در پیشبینی یادگیري سازمانی مدیران نشان داد که هوش
هیجانی مدیران ،پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار یادگیري سازمانی آنهاست .نتایج جزئی و
مشخص در ارتباط با ابعاد آگاهی اجتماعی ،مهارتهاي اجتماعی ،خودآگاهی و خودمدیریتی،
بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند و در متغیر یادگیري سازمانی ،ابعاد
رهبري مشارکتی ،چشمانداز مشترک ،استراتژي و ساختار سازمانی ،کار و یادگیري تیمی ،توسعۀ
شایستگی ،و فرهنگ سازمانی ،بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند.
با توجه به مطالب ارائهشده ،پژوهشگر دریافت که هوش هیجانی بر یادگیري سازمانی تاثیر
داشته است .مطالعات متعددي نشان میدهد که هوش هیجانی مجموعهاي از تواناییها،
کفایتها و مهارتهاي غیرشناختی است که توانایی فرد را براي کسب موفقیت در مقابله با
اقتضائات و فشارهاي محیطی تحتتاثیر قرار میدهد (بارآن .)2111 ،هوش هیجانی همچنین
بهعنوان توانایی درک و تظاهر هیجانها ،فهم و بهکارگیري هیجانها و ادارۀ هیجانها ،جهت
تقویت رشد شخصی نیز تعریف میشود )سالووي و همکاران .)2112 ،پایینبودن هوش هیجانی
باعث کارایینداشتن ،ضعف در قضاوت ،تصمیمگیري غلط ،جذب کارکنان نامناسب ،ازدستدادن
کارکنان الیق ،بیانگیزگی کارکنان ،فقدان کار گروهی و نداشتن خودمدیریتی میشود .درعوض،
کسی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشد ،باعث افزایش کارایی ،قضاوت صحیح،
تصمیمگیري هوشمند ،استخدام افراد شایسته و حفظ آنها ،ایجاد انگیزه در دیگران ،کار گروهی
قوي و خودمدیریتی نیز میشود .هوش هیجانی به نظر میرسد میتواند شکل تکاملیافتهاي از
توجه به انسان در سازمانها باشد و ابزاري نوین و شایسته در دستان مدیران تجاري و
نظریهپردازان بازار براي هدایت افراد سازمان و مشتریان برون سازمان و تأمین رضایت آنها.
فرضیۀ چهارم :هوش هیجانی پیشبینیکنندۀ غیرمستقیم عملکرد شغلی مدیران با واسطهگري
یادگیري سازمانی آنان است.
بر طبق شکل ( )5میتوان مشاهده کرد که هوش هیجانی ( P ≥1/15و  )β=1/75با واسطۀ
یادگیري سازمانی بهطور غیرمستقیم پیشبینیکنندۀ معنادار عملکرد شغلی مدیران (P ≥1/15
و  )β=1/31است .اما هوش هیجانی ( P ≥1/ 15و  )β=-1/53بهطور مستقیم پیشبینیکنندۀ
معنادار عملکرد شغلی مدیران نبود که در مدل نهایی این رابطه حذف شد (نمودار  .)1این بدان
معناست که نوع رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از نوع غیرمستقیم است؛ یعنی
هوش هیجانی مدیران بهواسطۀ یادگیري سازمانی ،عملکرد شغلی آنان را پیشبینی میکند.
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ارزیابی مدل رابطۀ هوش هیجانی و عملکرد شغلی با واسطۀ یادگیري سازمانی مدیران نشان
داد که نوع رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از نوع غیرمستقیم است .یعنی هوش
هیجانی مدیران بهواسطۀ یادگیري سازمانی ،عملکرد شغلی آنان را پیشبینی میکند .این نوع
نقش واسطهگري بهعنوان میانجی غیرمستقیم یاد شده است (ژائو و همکاران .)2151 ،نتیجۀ
این پژوهش و پژوهشهاي دیگري که در مورد هوش هیجانی انجام شده ،اهمیت نقش یادگیري
سازمانی را نشان میدهد بهعنوان یک رفتار سازمانی که باعث بهبود عملکرد شغلی افراد
میشود .همچنین با توجه به نقش و اهمیت یادگیري سازمانی و مقولههایی مانند بهکارگیري
دانش براي هدایت فرایندها و ساختارها و نیز فعالیتهاي سازمانی ،بیانکنندۀ نقش واسطهاي
یادگیري سازمانی است .هوش هیجانی میتواند محیط کاري مطبوع و دلپذیري را به وجود آورد
و بر رضایت شغلی ،مدیریت کارآمد و پیشرفت سازمان تأثیر بگذارد؛ زیرا هوش هیجانی باال باعث
میشود که عملکرد ،درک و شناخت استراتژیک و رضایت شغلی افزایش یافته ،جهتیابیها نقش
مثبت ایجاد کرده و مشکالت کارمندان کاهش یابد (مولر و کارهان .)2117 ،همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که هوش هیجانی ارتباطی قوي با یادگیري سازمانی دارد و از طرف دیگر
یادگیري سازمانی رابطۀ معناداري با عملکرد شغلی دارد؛ بنابراین توانسته است نقش واسطهگري
معناداري را ایفا کند .براي تعیین برازش مدل ،با استفاده از نرمافزار  ،8. 54 LISRELمقادیر
مختلف برازش محاسبه شد (جدول شماره  .)2طبق جدول با توجه به باالبودن شاخصهاي
برازش ( NFIشاخص برازش هنجارشده)( CFI ،شاخص برازش تطبیقی)( IFI ،شاخص برازش
افزایش)( RMR ،باقیماندۀ میانگین ریشه) و ( GFIشاخص نیکویی برازش) میتوان دریافت که
مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار است .گفتنی است که شاخصهاي برازش مدل پژوهش
با شاخصهاي برازش مورداتفاق صاحبنظران در مدلسازي ساختاري هوپر و همکاران مقایسه
شدهاند (هوپر و همکاران.)2118 ،
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بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این پژوهش ،بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی و عملکرد شغلی
مدیران مدارس بوده است .براي دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظري بررسی شد و پس از آن
دادههاي پژوهش جهت همراستایی میزان همخوانی آنها با مبانی نظري گردآوري و مورد آزمون
قرار گرفت .نتایج پردازش دادههاي گردآوريشده در این پژوهش ،منجر به نتایجی شد که مؤید
فرضیۀ اول است .یافتههاي مطالعه نشانگر این است که بین مؤلفههاي هوش هیجانی
(خودآگاهی ،همدلی ،مهارتهاي اجتماعی ،خودکنترلی و خودانگیزي) با مؤلفههاي یادگیري
سازمانی (چشمانداز مشترک ،فرهنگ سازمانی ،کار و یادگیري تیمی ،استراتژي ،رهبري
مشارکتی ،توسعۀ شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی) و عملکرد شغلی (عملکرد رفتاري و
عملکرد فرایندي) رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد .این نتایج با مطالعات پژوهشگرانی چون
گلمن ،)5338( 1دلویتز ( ،)2111مایر ،سالووي و همکاران ( ،)2111صفري دهنوي (،)5988
صفري دهنوي ( ،)5931رئیسی و همکاران ( ،)5985صفري و همکاران ( )5935که رابطۀ بین
هوش هیجانی و عملکرد شغلی را موردمطالعه قرار دادهاند ،همراستاست.
1. Goodness of fit Index
2 .Normed Fit Index
3 .Comparative Fit Index
4 .Incremental Fit Index
5 .Golman

 ◄72تبیین نقش هوش هیجاني با میانجيگری يادگیری...

این بخش از یافتهها نشاندهندۀ این است که در محیطهاي آموزشی ،در صورتی که مدیران
از مؤلفههاي هوش هیجانی بهرهمند باشند ،قادر خواهند بود پارهاي از بحرانهاي روابط انسانی را
از میان بردارند ،برخی دیگر را بهنحوي مؤثر اداره کنند و با استفاده از یادگیري سازمانی از
عملکرد شغلی باالیی برخوردار شوند .به بیان دیگر با توجه به ارتباط بین متغیرهاي پژوهش،
زمانی که بین هوش هیجانی و یادگیري سازمانی رابطه وجود دارد ،مدیران با برداشت درست از
واقعیت هاي خویشتن ،مدیریت فشار روانی ،همکاري مؤثر با دیگران ،آگاهی نسبت به نقاط
ضعف و قوت و ...میتوانند در سازمان ،یادگیري خود و همکاران خویش را بهبود بخشند .در
تبیین این یافته میتوان اذعان کرد که وجود هر سه متغیر سازمانی در محیطهاي آموزشی
ضروري است؛ چراکه هدف غایی هر سیستم انسانی حرکت در جهت پیشرفت ،تکامل و تعالی
است و تکامل و تعالی آن به رشد ،پیشرفت ،توسعه و تکامل اجزاي آن بستگی دارد و منابع
انسانی عامل مهمی براي تحقق اهداف این سازمانها بهشمار میروند .در حقیقت این نیروهاي
انسانی هستند که سازمانهاي یادشده را به سوي اهداف موردنظر سوق میدهند و زمانیکه
آنها به اهداف خود نائل شوند ،موجبات دستیابی جامعه و سرانجام دولتها را به اهداف خود
فراهم میسازند .مدیریت اینگونه سازمانها بسیار حساس و پیچیده است .بقا و بهبود عملکرد
شغلی ،ویژگیهاي خاصی را میطلبد که عموماً مدیران براي پاسخ به آنها با مشکالت بسیاري
مواجه میشوند .در این زمینه ،یکی از مؤلفههاي مهم شخصیتی که میتواند به رهبران و مدیران
کمک کند ،هوش هیجانی است.
عملکرد بهتر ،وابسته به قابلیت سازمان براي یادگیري از منابع خارجی است و سازمانهایی که
توسعۀ راهبردهاي یادگیري را در نظر دارند ،نسبت به سازمانهاي بدون یادگیري سازمانی مؤثر،
عملکرد بهتري دارند .پاسخهاي مدیران در جامعۀ آماري نیز متضمن همین نکته است .مدیران
باید اهداف یادگیري را در ذهن خود مرور کنند و براي فرایند یادگیري سازمانی ارزش قائل
شوند .آنها باید بدانند که یادگیري سازمانی از لحاظ ظرفیت اثرگذاري بر عملکرد ،تنوع مییابد
(کاالنتون و همکاران .)2112 5،لذا سازمانها براي موفقیت و بقاي خود نیازمند ایجاد موقعیت،
سیستم و ساختاري هستند که هم از ظرفیت و تعهد نیروي انسانی خود براي یادگیري مستمر در
تمام سطوح سازمان بهره ببرد و هم به اکتساب مستمر و کاربرد مؤثر دانش جدید منجر شود .با
توجه به یافتههاي پژوهش مبنی بر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی ،یادگیري سازمانی و
عملکرد شغلی مدیران آموزشی ،مطلوب است که به کلیۀ مدیران آموزشی توصیه شود جهت
ارتقاي عملکرد شغلی خود به تقویت و توسعۀ یادگیري سازمانی و هوش هیجانی بپردازند؛
1 .Calantone et al
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بهعنوان متغیرهایی که میتوانند بر عملکردشان اثرگذار باشند .همچنین یافتههاي مطالعۀ
کنونی نشان داد که هوش هیجانی مدیران ،پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار عملکرد شغلی
آنهاست .این یافته همراستا با مطالعات صفیر مردانلو5989 ،؛ رئیسی و دیگران5985 ،؛
شفیعی5986 ،؛ نورائی5983 ،؛ براینت2111 ،؛ جونز2116 ،؛ میشرا 2151 ،است .این
پژوهشگران در مطالعات مذکور ،بر وجود رابطۀ بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی تأکید کردند.
در ادامه مقالۀ ارزیابی قدرت هوش هیجانی در پیشبینی یادگیري سازمانی مدیران نشان داد که
هوش هیجانی مدیران ،پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار یادگیري سازمانی آنهاست .نتایج جزئی
و مشخص در ارتباط با ابعاد آگاهی اجتماعی ،مهارتهاي اجتماعی ،خودآگاهی و خودمدیریتی،
بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند و در متغیر یادگیري سازمانی ،ابعاد
رهبري مشارکتی ،چشمانداز مشترک ،استراتژي و ساختار سازمانی ،کار و یادگیري تیمی ،توسعۀ
شایستگی و فرهنگ سازمانی ،بهترتیب داراي باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند .نتایج
پژوهش چان ( ،)2115سنجقی و همکاران ( ،)5939ناظم ( ،)5983مشبکی و شجاعی (5988
) ،همراستا با نتایج حاصل در پژوهش حاضر است.
سرانجام نتایج مطالعه نشان داد که هوش هیجانی بهطور مستقیم پیشبینیکنندۀ معنادار
عملکرد شغلی مدیران نبود .این بدان معناست که نوع رابطۀ بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی
فقط از نوع غیرمستقیم است .یعنی هوش هیجانی مدیران بهواسطۀ یادگیري سازمانی ،عملکرد
شغلی آنان را پیشبینی میکند .در تبیین یافتۀ اخیر میتوان اشاره کرد که هوش هیجانی
بهطور مستقیم به ارتقاي عملکرد شغلی مدیران نمیانجامد؛ لذا سیاستگذاري سازمانی باید بر
توسعۀ یادگیري سازمانی بهعنوان میانجی هوش هیجانی و عملکرد شغلی تمرکز یابد .در پایان
باید اذعان کرد که تعمیم یافتۀ مطالعۀ اخیر به همۀ موسسات آموزشی ،نیازمند انجام
پژوهشهاي مشابه بیشتري است.
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