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یدر عملکرد کارکنان سازمان رانیمدو فرهنگ سازمانی  یجانیهوش ه نیارتباط ب  
 

 2یمظفر یمحمد مهد، 1,* مهیار حسنی
 ، قزوین، ایرانینیامام خم یالملل نیب دانشگاه، یدانشکده علوم اجتماع، یصنعت تیریگروه مد -1

 ، قزوین، ایرانینیامام خم یالملل نیب دانشگاه، یدانشکده علوم اجتماع، یصنعت تیریگروه مد اریاستاد -2

 
  خالصه

با  یرانیشرکت و داشتن مد کینوآورانه در  یفرهنگ سازمان کی جادیا تیبر اهم دیپژوهش تاک نیا یهدف اصل 

کنان رکاعملکرد عوامل را بر  نیکار، پژوهش حاضر ، اثرات ا نیموسسات است. با انجام ا یبرا یجانیاز هوش ه ییسطح باال

بر عملکرد کارکنان  یجانیهوش ه یدارا رانیو مد آورنو ینهاد فرهنگ کی، اثرات پژوهش نیکند. با انجام ا یم یبررس

قرار گرفتند.  یابینفر مورد ارز 503کنان ارائه شد. در مجموع ربه کا یمرحله ا 11برآورد  کیشده است.  لیو تحل هیتجز

 ییااستفاده از روش ه لهیبوس جیقرار گرفت و سپس نتا یبررسمورد  SPSS 22آن بر اساس نرم افزار  ییایو پا ییروا

هوش  نیب یارتباط معنادار ،جهیقرار گرفت. در نت یابیمورد ارز ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ لی، تحلیعامل لیشامل تحل

فرهنگ  کی ادجیتوان گفت که به منظور ا یم نینوآورانه و عملکرد کارکنان وجود دارد. بنابرا ی، فرهنگ سازمانیجانیه

 یعملکرد کارکنان ضرور شیبه منظور افزا یجانیاز هوش ه ییبا سطح باال رانی، داشتن مدشرکت ینوآورانه برا یسازمان

 است
  

 عملکرد کارکنان، نوآورانه  یفرهنگ سازمان، یجانیهوش هکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه   .1

و  تیفیبا ک یو کارکنان رانیداشتن مد ازمندیها ن ، شرکتکسب و کار یماندن در صحنه رقابت یباق یامروزه، برا

هوش  ییبه توانا ر،یمد یفیباال بردن سطح ک نینگه داشتن آن کارکنان در شرکت هستند. همچن یتالش برا نیهمچن

را باز نگه  یمهم است که شرکت ها بستر نوآور اری، بسیجانیدارد. عالوه بر هوش ه یآن بستگ یو هوش شناخت یجانیه

با سطح هوش  رانی، مددر این جهتشرکت ها در بازار توسعه دهند.  گریو محصوالت و خدماتشان را در مقابل د دارند

ها  کردیرو نیا احاصل کنند که کارکنان، ب نانیو اطم اورندینوآورانه را در شرکت بوجود ب یفرهنگ سازمان دیباال با یجانیه

، در نظر گرفتن هوش شوند یشان موفق و خوشحال م یو حرفه ا  یشخص یسازگار هستند. همانطور که افراد در زندگ

توانند  یامروزه شرکت ها م ن،ی. عالوه بر استین یکاف یجانیمفهوم هوش ه تیاهم شیافزا یخود برا یبه خود یشناخت

به صورت تواند  یم نیداشته باشند. ا ینوآور دیها رقابت کنند آنها با رکتش گریخود را حفظ کنند و با د تیموجود

مهم است که شرکت ها، فرهنگ  اری، بسرهگذر نیکارکنان باشد. در ا لهیانجام شده بوس یاز نوآور تیو حما رفتنیپذ

 یو فرهنگ سازمان رانیمد یجانیاست که نشان دهد هوش ه نیپژوهش، ا نیا یکنند. هدف اصل جادینوآورانه را ا یسازمان

 ت.نوآورانه بر عملکرد کارکنان تاثر گذار اس
 

                                                 
* Email: Hassani.mahyar@gmail.com 
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 اتیو فرض اتیادب یبررس  .2

 هوش هیجانی. 2-1

مورد استفاده از   نی. اولمیکن نیکه مفهوم هوش و احساس را مع ستیابتدا ضرور یجانیدرک مفهوم هوش ه یبرا

انجام شد.  1220در سال  کیتورندا لهیمرتبط با هوش بوس یطبقه بند نیگردد. اول یمفهوم هوش به دوران ارسطو بر م

ابعاد  نیقرار داد. ا یهوش را در سه بعد مورد بررس "یروان یابیدر ارز یاشتباهات دائم "در کارش تحت عنوان  کیتورندا

 یاجتماع یاز هوش است که با زندگ یبُعد ی. هوش اجتماعیکیو هوش مکان ی، هوش انتزاعیعبارتند از هوش اجتماع

 یو اصول میاز هوش است که با مفاه یعدبُ یاست. هوش انتزاع افراد تیریدرک و مد ییانسان در ارتباط است و شامل توانا

 ا،یمرتبط با استفاده از ابزار و اش یها و رفتارها یی. تواناردیگ یمرتبط است که در حل مشکالت مورد استفاده قرار م

 (.2015 ،گرانیاوگلو و د یاسلیاست.)  یکیهوش مکان فیتوص

است.  یضرور طیاز مح یرویو پ یانتخاب ، شکل ده یاست که برا ینذه ییتوانا کیبر طبق نظر استرنبرگ؛ هوش 

 زین طیانتخاب و شکل مح ،یهست. عالوه بر انطباق فرد زین یبلکه کنشگر ستیهوش فقط واکنش ن ف،یتعر نیبر طبق ا

را  طیند و محاطراف خود بگذار طیبر مح یمداوم ریتاث نندتوا یو کنشگرانه م یاز مردم با هوش عمل یاریاست. بس یضرور

 (.2002 ،رمیدهند) س ریتغ گرانید یخودشان و هم برا یهم برا

کلمه  نیبه ا e شوندیپ یاست که وقت یمعن نیمشتق شده است و به ا " motere " نیکلمه احساس از کلمه الت

شود )  یم لیکند که به حرکت تبد یاشاره م یحرکت کردن به دور است. که به هر احساس یشود به معن یاضافه م

 نیو خاص و همچن نیل به احساس و افکار معیتما "گولمن احساس عبارت است از لی(. بر طبق نظر دان2015گولمن 

 (.2015 ،) گولمن"از حرکات یسر هیو  یکیولوژیو ب یحاالت روان

در سال  ریمپشاه ویاز دانشگاه ن ریِو دکتر جان مِ لییاز دانشگاه  یسالو تریدکتر پ لهیبوس یجانیهوش ه ت؛یدر نها

کنترل  یژگی، و گرانیبه صورت درک احساسات خود و د یجانی، هوش ه سندگانینو نیا فیشد. بر طبق تعر فیتعر 1220

احساسات،  یابیسه بعد است: ارز یدارا یجانی، هوش هریو م یق سالویظهور کرد. بر طبق تعر یاستدالل احساس ییو توانا

 یبرا یجانی(. مفهوم هوش ه2002 اسلیز احساسات به صورت هوشمندانه ) گورباز و استفاده ا ییاحساسات و توانا میتنظ

، حل مشکالت  نیسو انطباق ، تح یسازگار ییو درک احساسات ، توانا انی، ب یهمدل "مانند  یعاطف ینگرش ها فیتوص

 (.2001 ،اپراکیلیسی) ردیگ یمورد استفاده قرا م "و پشتکار ، شفقت و احترام یفرد نیب

و  عیاستفاده از احساس، درک موثر قدرت و ادراک سر یی، توانایجانی، هوش هکوپر و ساواف اتیبا توجه به نظر

بخش مورد  3را در  یجانی، هوش ه(. بارون1221است ) کوپر و ساواف و ارتباط آنها به عنوان منبع نفوذ  یاطالعات انسان

بخش  نیا نی. همچنیاسترس و حالت کل تیری، مدیریانطباق پذ ،یفرد نی، بیبخش شامل : فرد 3 نیقرار داد، ا یبررس

نشان داده  1مجموعه ها، در جدول  ریز نی(. ا2002 ،گرانیو د نیشوند) ساه یم میخودشان تقس یمجموعه ها ریبه ز زین

 شده است.

  ابعاد هوش هیجانی و زیر ابعادش در مدل بارون -1جدول 
 ابعاد زیر ابعاد

 هوشیاری فردی ، ثبات، اعتماد به نفس، حس عاطفی از خوداستقالل، خودشناسی

 روابط بین فردی مسئولیت اجتماعی، روابط بین فردی، یکدلی

 تطبیق شرایط و محیط انعطاف پذیری، رئالیسم، حل مساله

 مدیریت استرس تحمل تنش، کنترل انگیزش، 

 حالت عمومی شادی، خوشبینی
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 ییتونا کی نیاست و همچن ینوع هوش اجتماع کی یجانیکنند که هوش ه یم انیخود ب فیدر تعر ریو ما یسالو

افکار و رفتار ها  تیجدا و از اطالعات آنها به منظور هدا گریکدیاست تا آنها را از  گرانیدرک احساس و عواطف د یبرا

درست  انیمانند ب یحس یاه ییشامل توانا یجانیگر ، هوش هید فی(. بر طبق تعار2001 گرانیاستفاده کند ) جوردن و د

مختلف  یها تیدرک احساسات و اثرات آنها بر وضع یی، توانایشناخت یها ندیادغام احساسات با فرآ ییاحساسات، توانا

کامل و با  ورفرد به ط کی نکهیا یمهم است برا اریدرک احساسات بس ییتوانا ن،ی(. عالوه بر ا2001 گرانیاست) الو و د

ها،  تیشود که در واکنش به موقع یم ایبهتر مه یزمان نیو درک کند ا ریو عواطف خود را تفس تواند احساسات یدقت م

 (. 2010 نیوجود داشته باشد ) آک زین یتعامالت احساس

 نوآورانه سازمانی . فرهنگ2-2

ه مشتق شد رییو تغ ی، نوسازدیتجد یبه معن "innovus " و در مجموع از کلمه "novus " و "in "از ینوآور

 .است دیجد شیزهایچ یجنبه که در بعض کی ایو  دیجد تیوضع کی: 1 یبه معن ،یاست. بر طبق فرهنگ لغت زبات ترک

: معموال  ی: نوآور5. ستندیو اثربخش ن دی، مف دیو جد دمضر هستن ایکه منسوخ شده اند و  ییها زیچ ایدادن و اح ریی: تغ2

رفتار  تیریو مد ی، سازمانده دیتول یها ندی، فرآ دتریجد یصوالت کاربردباالتر، مح تیفی، کشتریب یها شرفتیبه صورت پ

 (. 2011 هیشود ) انجمن زبان ترک یم فیتعربا شروع از دانش موجود 

به صورت  ینوآور طیشرا نیترکند، در ساده یم سیکه در دانشگاه هاروارد تدر تر،یبر طبق گفته پروفسور ژوزف شومپ

در صنعت، مانند اختراع  دیسازمان جد کی جادیا یها تیشامل فعال یشود. نوآور یم فیتعر دیجد دیتابع تول کی جادیا

 یانحصار ازاتیامت جادیو ا هین مواد اولیتام یبرا دیمنابع جد جادی، ادیبازار جد جادی، ادی، توسعه متد تولدیمحصول جد کی

 (. 1252 تریشود) شومپ یم فیتعر

کال  دیدر کار و تول دیجد یو استفاده از روش ها دیجد یها کیکردن و توسعه تکناستفاده  "به صورت  یسرتو نوآور

خدمات و هم در  ر، هم د دیبه صورت توسعه محصول جد یجونز ، نواور فی(.  بر طبق تعر2003) سرتو  "و خدمات است

(. دراکر 2001ونز آورد ) ج یو کسب و کار بوجود م دیتول ستمیدر س یشود و تحول یم فیتوص یکسب و کار صنعت

 ینیاز ابزار کارافر یکی یداند. نوآور یها و اطالعات مختلف کارکنان موثر م یی، در ارتقا توانادیاطالعات مف هرا ب ینوآور

 یسندگانینو نی(. عالوه بر ا2012 یکای) سار ابدیبهبود  نیتواند آموزش و تمر یعلم است که م کی ینوآور نیاست. همچن

به طور  کالیراد ی(. نوآور1221 جیو پ نیفیکنند ) گر یم فیدر محصوالت تعر یرا به صورت نوآور یورهستند که نوآ زین

جهان  یبرا ییها فیاست و توص ازمندین دیدانشمندان اجرا شده و به اطالعات جد لهیاست که بوس ینوع از نوآور کی یکل

بر هستند. همانطور که انها  نهیهز ندیفرا کیدهند و  یرخ م و با دوام داریپا یپژوهش ها انینهاد است. آنها در پا کی ایو 

شکست آن است. عالوه بر  یباال سکیجنبه آن، ر نیبشر به ارمغان آورده اند مهم تر یزندگ یرا برا یعلم یها شرفتیپ

ممکن  ریرا  غ بازار لیو تحل هیوجود دارد که تجز ییها سکیکند ر جادیا دیبازار جد کیخواهد  یم کالیراد ینوآور ن،یا

 ،نسنیستیها منطبق نباشد) کر یبا نوآور یبه اندازه کاف ایکم مواجه شود و  یگذار هیکند و بازار ممکن است با سرما یم

و  ندیها، فرآ دهیا کهیتخصص و تجربه به صورت بیترک "کرد  فین صورت تعریرا به ا ی(. بارکر فرهنگ نوآور1221

در  راتییمنتظره، تغ ری، تحوالت غعلل از جمله مقررات ی(. برخ2011) بارکر "ندبا ذهن باز محقق شو دیمحصوالت جد

کند که  یها را مجبور م مانادراک ، اطالعات داخل و خارج سازمان ، ساز ریی، تغ یشناخت تیجمع راتییصنعت و بازار ، تغ

 (.1223داشته باشند ) دراکر  ینواور

را به دسته  ی، نوآور1221وجود دارد. تاسمن و نادلر در سال  یوآوراز مفهوم ن یمختلف قیتعار نیو همچن انواع

 ینوآور یرا با نام ها ی، سه نوع نوآور1215کردند. زالتمن در سال  میتقس یندیفرآ یها یمحصول و نوآور یها ینوآور
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 یاز نوآور یسه نوع طبقه بندنام برد. دامن پور ،  کالیراد یها ینوآورو  ییو نها دیمف یها ی، نوآور یزیقابل برنامه ر یها

-ندیفرآ یها ی، نوآور کالیآرام و راد یها ی، نوآور یتیریو مد یفن یها یسه نوع عبارتند از : نوآور نیرا ارائه کرد که ا

محصول  -ندی، فرآ کالی، راد یترقم ی، نوآور ینوع طبقه بند نیتر جیکه را رسدی. با توجه به گزارشات به نظر ممحصول

 (.2012 ،یکایاست ) سار

بر رفتار و اعمال هر شخص در موثر  ی، ارزش ها و هنجار هایفکر یتواند به صورت متد ها یم یسازمان فرهنگ

 ی، سبک هاتیری، سبک مدرانیو مد نانیاز منظر کارآفر یفرهنگ سازمان نیی، تعمهم یرهایشود. متغ فی، تعرشرکت

 نییرده پا رانیانتقال قدرت و فرصت اعطا شده به مد یبرا نانیرکار آف و رانیمد لی، تمامورد استفاده در سازمان یارتباط

نشان داده  2گذارند در جدول  یم ریتاث ی، بر نوآوری(. عناصر فرهنگ سازمان2002 ،است ) تاکمک ینوآور جادیا یبرا

 شده است.

  (2002تاکماک، )منبع:  یبر نوآور یعناصر فرهنگ سازمان ریتاث -2جدول 

 
 کرد کارکنانعمل. 2-3

ر اجرا و اتمام کار باشد. د تیموفق ای، هدف کیبه  دنیرس یتالش موثر انجام شده برا کیتواند به عنوان  یعملکرد م

را انجام  یبه مقصد مورد نظر کار دنیرس یکسب و کار برا کی ایاست که در آن فرد، گروه  یفیو ک یکم انی، بعملکرد

 (.1220دهند) باس و ارتار  یم

دانش و مهارتش به منظور  ایخود و  یدرون لیشخص از پتانس کیاستفاده  یاست که چگونگ یمفهوم دعملکر

دوره  کیدر کار در  تیافراد به منظور موفق تیمفهوم، درصد ظرف نیکند. ا یم فیبه اهداف و انتظارات را توص یابیدست

 (.2002 گرانیو د زید لیمشخص است )  یزمان

 جادیعملکرد کارکنان ا تیفیک یابیاست که در کسب و کار ها به منظور ارز یرسم تیریمد ستمیس کی، عملکرد یابیارز

 (.2002گرات ) شده است

و  سیدهند ) مات یآنچه که کارکنان در شغل خود انجام م یریاندازه گ یاست برا ییها تیعملکرد مجموعه فعال یابیارز

 (.1221جکسون 
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در مورد دستمزد، ارتقا  یتیریمد یریگ میانجام تصم نیکرد کارکنان است و همچن، بهبود عملعملکرد یابیاز ارز هدف

، اول از همه الزم است که . به منظور بهبود عملکرد کارکنانردیگ یصورت م یابیحاصل از ارز جی، که بر طبق نتااخراج ایو 

ه بازخود نسبت مانند ارائ ی، موارداهداف نیا. عالوه بر (2012 ،ناریقائل شد )پ زیاکارکنان موفق و کارکنان ناموفق تم نیب

اهداف کسب و کار و  نیی، تعاهداف نیی، تعیکوچک ساز یها یاستراتژ ای، بحث در مورد اخراج و به عملکرد کارکنان

عملکرد از اهداف  یابیکارکنان با هدف ارز یراهنما برا کی، فراهم کردن کسب و کار ی، بهبود عملکرد کلالزامات توسعه

 (.2001،گراتباشد )یم

 .شود که خودشان را بهتر بشناسند و نواقص را رفع کنند یباعث م نیا. 1

 .شان خواهد بود سییر یشده از سو حیتشر یشغل فیانتظارات از کارمندان بر اساس شرح وظا. 2

 یشغل تیکه رضا نندیبکسب و کارشان را ب یها تیکه کارمندان موفق اوردیرا بوجود ب نانیاطم نیتواند ا یم نیا. 5   

 .آنها به همراه خواهد داشت  یرا برا      

 .کند یآماده م دیجد یها تیها و مامور شرفتیپ یعملکرد، افراد را برا یابیحاصل از ارز جینتا. 1   

 : قرار خواهد گرفت یمورد بررس ریز یها هیپژوهش ، فرض نیا در

 .عملکرد کارکنان دارد بر یو مثبت میارتباط مستق یجانیهوش ه :1 هیفرض

 بر عملکرد کارکنان دارد. یو مثبت میشرکت ، ارتباط مستق یفرهنگ نوآور :2 هیفرض

 

 قیروش تحق  .3

 یابیو ارز قی، اطالعات بدست آمده از تحققیتحق نی، روش استفاده شده در اقیتحق یها تی، دامنه و محدودهدف

بخش مورد  نیبه صورت جداگانه در ا یو همبستگ ونیرگرس لی، تحللعام لی، تحلنانیاطم تیقابل لیو تحل هی، تجزآنها

، مشخص شد که مورد مطالعه کارکنان شرکت انیپرسشنامه م عیاز توز ه، با استفادپژوهش نی. در اردیگ یبحث قرار م

به کارکنان  نترنتیو ا لیمیا قیو فرهنگ نوآورانه شرکت بر عملکرد کارکنان موثر است. پرسشنامه از طر یجانیهوش ه

 وردپرسشنامه م 503داده در طول پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع  یجمع آور یارائه شد. پرسشنامه، برا

مربوط به  یها نهیانجام شد. گز کرتیل یقسمت هفت اسیپرسشنامه بر طبق مق یبه فرم ها ییقرار گرفت. پاسخگو یابیارز

( نه 1) ،ی( مخالفت جزئ5مخالف ) شتری( ب2( کامال مخالف )1است: ) ریشرح زپرسشنامه به  نیپارسخ ها در ا یابیارز

 کرت،یل یمرحله ا 1 اسیمق نیاست که ا نی( کامال موافق. تصور بر ا1( موافق )1) ی( موافقت جزئ3موافقم، نه مخالف، )

 ارائه دهد.  کرتیل یمرحله ا 10و  3 فیبا ط سهیرا در مقا یتر نانیقابل اطم جینتا

 

  سواالت و گویه های پرسشنامه -3دول ج
 مغیرها تعداد سواالت

 هوش هیجانی 11

 فرهنگ سازمانی نواورانه 10

 عملکرد کارکنان 12

 کل تعداد سواالت 51
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نشان داده شده است. در بخش مربوط به هوش  5و تعداد سواالت استفاده شده در پژوهش در جدول  رهایمتغ

نامه  انی، از پا(. در بخش فرهنگ نواورانه شرکت2002،ریاستفاده شد ) دم ECI و  MSCEIT  ،EQ-I ، از مدل یجانیه

ارشد گورکانالر در بخش عملکرد کارکنان  یکارشناس امهن انیاز پا نی(. همچن2011 نداگیاستفاده شد)آلت نداگیدکترا آلت

در  رانیدرباره مد کیاطالعات دموگراف یحاو ی(. عالوه بر سواالت گفته شده، سواالت2010استفاده شده است )گورکانالر 

شده  آماده یپرسش ها نیا لهیکه فرم ها را پر کردند بوس یپرسشنامه وجود دارد. اطالعات در مورد کسب و کار و افراد

است. اطالعات مورد  13حال تعداد کل پرسش ها  نیدر پرسشنامه وجود دارد. با ا کیسوال دموگراف 2خاص بدست آمد. 

،  رانیمد یجانیشد. با پرسشنامه انجام شده ، هوش ه یجمع آور لیمیارسال ا قیاز طر شرکت ها، از پژوهش یبرا ازین

از  قیمورد استفاده در تحق اسیشد. اگرچه مق یریو اندازه گ یابیشرکت ها و عملکرد کارکنان ارز رانهاثرات فرهنگ نوآو

 تیما دارد. قابل یدر حوزه مطالعات یمهم گاهیپژوهش جا ییایپا لیو تحل هی، تجزاقتباس شده بود زین یمطالعات قبل

 .است یریاز تکرار اندازه گ یناش ج،ینتا ناتیاطم

در  نیگزیجا یها ریکرونباخ از متغ ی، ابتدا ارزش آلفاپژوهش یها اسیتمام مق نانیاطم تیمنظور تست قابل به

 51و  02222همه عوامل برابر با  نانیاطم تیقابل یکل لیو تحل هیآلفا در تجز بیقرار گرفت. ضر یمورد بررس اسیمق

نشان داد که سواالت پرسشنامه به وضوح،  جهینت نیاست. ا هاست که حد آستان 02100تعداد باالتر از  نیمحاسبه شد. ا

امل ع لیگنجانده شده بود در تحل لیو تحل هیتجز نیکه در ا یوجود، هر عامل نیتوسط کارکنان درک شده اند. با ا

 ها را برطرف کند. دیترد نکهیخواهد بود بدون ا یآمار لیتحل هیدر سطح باالتر ازتجز یاکتشاف

 

  تحلیل قابلیت اطمینان متغیرها -4جدول 
 مغیرها تعداد سواالت ارزش الفای کرونباخ

 هوش هیجانی 11 02211

 فرهنگ سازمانی نواورانه 10 02211

 عملکرد کارکنان 12 02251

 کل تعداد سواالت 51 02212

 

است. این مقدار یک  02211تا  02251نیز در محدوده  KMOهوش هیجانی از سه عامل مشتق شده است. مقدار 

نسبت تقریبا کامل است. در نهایت همه متغیر های متعلق به عملکرد کارکنان که متغیر وابسته این پژوهش هستند تحت 

 تعیین شد. 02251مربوط به عملکرد کارکنان  KMOیک عامل گروه بندی می شوند. مقدار 
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  تجزیه و تحلیل همبستگی متغیر ها -5جدول 

 
 قابل توجه است. 0203همبستگی در سطح  قابل توجه است. * 0201همبستگی در سطح ** 

 

اد باالتر از نوآورانه و هم همه ابع یو عوامل فرهنگ سازمان یجانیهم ابعاد هوش ه ،یهمبستگ لیو تحل هیدر تجز

قرار  یمورد بررس یجانیعوامل هوش ه یوقت نکهیشوند. اول ا یگنجانده م لیو تحل هیتجز نیها در ا ریجمله همه متغ

خالقانه و عملکرد  یاز ارتباط با عامل فرهنگ سازمان یدر سطح متوسط یشود که عامل نفسان یمشاهده م رندیگیم

 یکیشده است.   نییتع 02301 اندازهو عملکرد کارکنان در  یعامل نفسان نیب یکارکنان قرار دارد. در واقع سطح همبستگ

را با  یکینزد نیشتریاست که ب یجانیو هوش ه یعامل نفسان نیمربوط به ارتباط ب02212ها   تیموقع نیاز جالب توجه تر

نشان  نیوجود دارد. ا زیقانه نخال یو فرهنگ سازمان یبه نوآور شیگرا نیاست که ب یتیهمان وضع نیدارد. ا یعامل نفسان

، مشکالت  تیموقع نیو فرهنگ نوآورانه شرکت ارتباط وجود دارد. که اصطالحا ا نینو یریجهت گ نیدهد که ب یم

را در  دیترد کیدو عامل ممکن است  نیباالتر باشد ا ای 02230 یهمبستگ تشود. اگر نسب یم دهیچندگانه نام یهمبستگ

 یآنها مشاهده نشده است. بر مبنا نیب یچندگانه ا یهمبستگ چیحال ، ه نیهمراه آورد. با ا پرسشنامه به یمورد طراح

شده است نشان  یریاندازه گ یال که به درست دهیا اسیمق کیمدرک و  کیممکن است به صورت  نینامه ، ا انیپا نیا

  .داده شود
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است  لیو تحل هیروش تجز کی ونیرگرس لیتحل شود. یدر مجموعه داده ها اعمال م ونیرگرس لی، تحلمرحله بعد در

انجام شود  ریمتغ کیاستفاده از  لهیبوس لیو تحل هیکند. اگر تجز یم یریرا اندازه گ ریچند متغ ایدو  نیکه ارتباط ب

انجام شود اصطالحا به آن  یشتریب یها ریبا متغ لیو تحل هیزشود و اگر تج یم دهینام رهیتک متغ ونیاصطالحا رگرس

 .ندیگو یم رهیچند متغ ونیرگرس

  مدل تحلیل رگرسیون، متغیر وابسته: عملکرد کارکنان -6جدول 

 
، همه فاکتورهای فرعی هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی نوآورانه و همچنین فرهنگ سازمانی نوآورانه به اول از همه

، یک متغیر مستقل فرعی 3مجموع  شامل  عنوان یک فاکتور برتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این تجزیه و تحلیل در

، بر نفسانیت، اگاهی، عوامل با گرایش نوآورانهمتغیر وابسته ارشد، یک متغیر وابسته است یافته ها نشان می دهد که 

، بوسیله سه متغیر مستقل توضیح داده شده درصد تغییرات در عملکرد کارکنان 3221عملکرد کارکنان تاثیر داشته اند. 

نشان می دهد فرهنگ سازمانی نوآورانه تاثیری بر عملکرد کارکنان به عنوان یک عامل برتر ندارد. وقتی که ما به است که 

 Fاست. در این مدل ، ارزش  02121مقدار بتا نگاه می کنیم، مشاهده می شود که باالترین میزان مربوط به عامل آگاهی با 
درصد است. هنگام ارزیابی تجزیه و تحلیل  3ای مستقل کمتر از که و میزان خطای متغیر ه 352111برابر است با 

قرار دارد  02321رگرسیون مهم ترین نکته در نظر گرفتن ضریب اطمینان است. در این مدل ، این ضریب که در سطح 

 تقریبا دو برابر حوزه علوم اجتماعی در نظر گرفته می شود.

  لکرد کارکنانمدل تحلیل رگرسیون، متغیر وابسته: عم -7جدول 

 



 

 
 

www.MANAGECONF.ir         9 

 یابینوآورانه مورد ارز یو فرهنگ سازمان یجانیهوش ه یها رفاکتوریتمام ز ون،یرگرس لیو تحل هیمدل تجز نیدر ا

و  ی، آگاهتیدهد که نفسان یها نشان م افتهیوابسته است و  ریمتغ 1مستقل و  ریمتغ 3شامل  لیتحل نیقرار گرفتند. ا

 ریسه متغ نیا لهی، بوسدر عملکرد کارکنان راتییدرصد از تغ 3221. دن تاثرگذار هستنبر عملکرد کارکنا یبه نوآور شیگرا

 ی، مربوط به عامل آگاهزانیم نیکه باالتر مینیب ی، ممیکن یکه ما به مقدار بتا نگاه م یشود. وقت یداده م حیمستقل توض

درصد  3 ریمستقل معنادار ز یر هایمتغ یخطا نزایو م  112151برابر است با  f، مقدار مدل نیاست. در ا 02121با مقدار 

 نیاست. در ا نانیاطم بیدر نظر گرفته شود ، ضر دیکه با یشود، نکته مهم یم یابیارز ونیرگرس لیتحل کهیاست. وقت

 1122 یگریاست. د یدر نظر گرفته شده در حوزه علوم اجتماع نیانگیحدودا دو برابر م 02321در سطح  بیضر نیمدل ، ا

توان آن  یمدل  نم نیمستقل موجود در ا یها ریمتغ گریوجود د لیکارکنان موثر است اما به دل عملکرداست که بر  درصد

 در نظر گرفته شود. دیبا یکیزیف طی، مح یمانند دستمزد ، روابط انسان گری، عوامل د ندهیداد. در مطالعات آ حیرا توض

  کرد کارکنانمدل تحلیل رگرسیون، متغیر وابسته: عمل -2جدول 

 
به منظور درک یافته های ناشی از این پژوهش باید تفسیر درست و دقیق و همچنین تجزیه و تحلیل مازاد مناسب 

صورت گیرد. تجزیه و تحلیل رگرسیون مازاد باید به منظور کشف اثرات اختالف های جزئی که ممکن است رخ دهد صورت 

ر عامل هایشان که مشمول این تحلیل رگرسیون بودند با تحلیل های جدید تک ، همه متغیر ها و همه زیپیش از این گیرد.

 عاملی در این پژوهش جایگزین می شود. 

به عبارت دیگر ، هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی نوآورانه در این پژوهش با یکدیگر جایگزین می شوند بدون اینکه 

دو عامل به صورت مستقیم و مثبت بر عملکرد کارکنان تاثیر  به عامل هایشان تقسیم شوند. نتایج نشان می دهد که هر

گذارند مگر اینکه به زیر عنوان های خود تقسیم شوند. میزان این دو متغیر مستقل برای عملکرد کارکنان که متغیر می

هیجانی ، علت کاهش نرخ این است که زمانی که زیر عامل های هوش بر طبق جدول قبلی درصد است. 1022وابسته است 

، عامل کارکنان معنی دارتر شده است. جزئیات مورد بررسی قرار گرفتند به صورت جداگانه و در و فرهنگ سازمانی نوآورانه

ود ضریب تعیین کاهش اگر ما عمیق تر به این تحلیل نگاه کنیم نتایج بهتر و موفق تر هستند. اگر یک تحلیل انجام ش

 یابد. می

بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار باشد تاثیر اصلی از  02131آورانه در این تحیل با ضریب بتا حتی اگر فرهنگ سازمانی نو

، از اهمیت زیادی دارد، کارکنانبوجود می آید. در سازمان هایی که هوش هیجانی  02351عامل هوش هیجانی با ضریب بتا 

کنان به صورت مستقیم و مثبت تحت تاثیر قرار این موقعیت، همدلی و روابط متقابل دوستانه آگاه هستند و عملکرد کار

 می گیرد. این یافته ها هم مدل در رگرسیون چند گانه و هم همبستگی ثابت شده است.
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 یریگ جهینت. 4

قرار گرفته  یآن بر عملکرد کارکنان مورد بررس رینوآورانه و تاث یو فرهنگ سازمان یجانی، هوش هپژوهش نیدر ا

  نکهیا لیبر عملکرد کارکنان دارد به دل یمیمستق ریها از آن برخوردارند تاثسازماندر  رانیمد که یجانیاست. سطح هوش ه

قرار دهد قطعا  یابیمورد ارز یلیرفتار کارکنان را به صورت تحل واندت یبا کارکنان دارد و م یکه حس همدل ریمد کی

کارکنان و  نیب شتریب یموجب ارتباط و همکارتواند  یم ریمد کیمشکالت دورن سازمان را به حداقل خواهد رساند. 

کنند اگر تعارض  یپرفشار و پر استرس در شرکت ها کار م طیکه در مح یشود. کارمندان یکار گروه هیروح جادیا نیهمچن

کسب و کار شرکت  نیو همچن دیبا یم شیعملکرد آنها افزا نیکنند. بنابرا یحس م یتر مانهیباشد جو صم نییو تضاد پا

 کیکه احساسات آنها  ندیگو یاحساسات کارکنان را درک کنند به کارکنان م رانیخواهد گرفت. اگر مد یشتریب شتاب

 یاگر لحظات بحران یاحساس نخواهد کرد حت یکمبود ی، و کسدر سازمان شتباهعنصر ا کیاست و نه  یتیریراهبرد مد

 دهند.  یو ارتقا در تخصص خود را م شرفتیبه آنها اجازه پ بخشند یکار کارکنان را بهبود م تیفی، آنها کوجود داشته باشد

و اگر قادر باشند تا به  ندقلمداد کن شتری، اگر کارکنان احساس خودشان را به صورت کسب تجارب بریمس نیدر ا

طابقت با م یآنها برا یها ییشان خواهد داشت. توانا یکار یو زندگ تیبر موفق یمثبت ریفکر کنند قطعا تاث یصورت متفاوت

و به موازات هوش  یبه درست گرانیرا انجام دهند و با د دیمحوله جد فیسازد تا وظا ی، آنها را قادر میسازمان یها استیس

درباره  یکه اگر کارمندان نظر مثبت ی، قابل درک است که فقط عواملپژوهش نیکنند. در محدوده ا یهمکار شان یجانیه

سوء و  ری، بر عملکرد کارکنان تاثنیکنند ا یم یریگ میاحساس خودشان تصم یبر مبناداشته باشند که طور کامل  یافراد

 . ستین هیپا تیعقالن یبر مبنا نکه احساساتشا ی، کارمندانگریدارد. به عبارت د یمنف

دهد که  یسازمان است به طور خاص به آنها اجازه م یمورد استفاده برا یتیراهبرد حما کیاحساسات تنها 

در  یدادن به نوآور تیاهم ،یامروز طی. همانطور که مشخص است در شرارندیبگ یرا در لحظات بحران یا نهیبه ماتیتصم

 ریغ یحال، در سازمان ها نیدر نظر گرفته شود. با ا نهیگز کیفقط به عنوان  نکهیو نه ا ردیصورت بگ دیسازمان ها با

 نیا یاصل لیمقاومت وجود دارد. دل کی ید که در مقابل نوآوررس ی، به نظر میخانوادگ یدر کسب و کار ها ژهی، بویرسم

 یسازمان یدر ساختار ها دیکه آنها با آنچهناشناخته است. اگر کارکنان نتوانند  یزهایاحساس ترس از چ دیمقاومت شا

مواجه خواهند  مستیس رییکنند و اگر آنها از، از دست دادن قدرت بترسند آنها با خطر تغ ینیب شیانجام دهند را پ دیجد

و خدمات  دیدر تول یاز حد  از دانش فن شیاحساس شود. استفاده ب یدر جو سازمان یشود حس ناراحت یبود که سبب م

که  یحال زمان نیسطح باالست. با ا یمهندس یها کیتکن ازمندین نکهیا یاز شرکت ها دارد برا یاریبس یبرا یباال نهایهز

رسد منابع  یبه نظر م یبازار ضرور طیماندن در شرا یباق یبرا یشود و نوآور یم لیاز آن تبد یبه بخش یریرقابت پذ

. محصوالت و ابندی ی، بهبود م ازیمورد ن راتییاز تغ نانیبه منظور حصول اطم یضرور یها ندیشوند و فرآ یفراهم م دیجد

 باشند. محدود دیفراهم کنند و نبا بانیرا نسبت به رق یبازده باالتر دیبا دیخدمات جد

با محصوالت  سهیرا در مقا یشرکت به طور عمده بازده باالتر دیدهد که محصوالت جد ینشان م نیها همچن افتهی 

 یمدرن داده است. محصوالت و خدمات کردیخود را به رو یجا گرید یدیتول کردی، روگریکنند. به عبارت د یارائه م یمیقد

همه در دسترس هستند و نه فقط  یبرا میکه به طور مستق یا شرفتهیپ یها یدارند عبارتند از تکنولوژ ییباال تیفیکه ک

 .دهد یقرار م ریتحت تاث شتریب زهیانگ جادیسازمان ها را با ا نیگذار هستند بلکه عملکرد کارکنان در ا ریبر شرکت ها تاث

 یدارد شامل ، آگاه ییایت مزاحال نیدهند. ا یکارکنان انتخاب و اختصاص م نیخود را از ب رانیاز شرکت ، مد یبرخ

 کیهست. پس از اتمام  زین یبیمعا یدارا نکهی، ضمن اسازمان یو انسان یو ساختار مال ریمد یبا فرهنگ سازمان کینزد

اگر کارکنان را  دیایشرکت بوجود ب یبرا یمنف یتی، ممکن است موقعشرکت ها یشغل یزیبرنامه ر لی، به دلیسال کار

با سطح  رانی.  مدرندیکارکنان را در نظر نگ تیو صالح یجانیو سطح هوش ه ابندیشان ارتقا  یفقط بر طبق دانش فن



 

 
 

www.MANAGECONF.ir         11 

فقط بر  دیرا نبا دانکارمن نی. بنابراستندیو کارکنان موثر ن یو ارتقا فرهنگ سازمان یآگاه جادی، در انییپا یجانیهوش ه

 رانیمد یجانیهوش ه یابیمختلف و ارز یتیشخص یها اسیکرد بلکه مق یابیارز شانیو مهارت ها یسطح دانش فن یمبنا

  .موثر خواهد بود یدر ارتقا درون سازمان

. به ستین یکاف یجهان اسیشده در مق ییشناسا یکه حجم نمونه ها تاس نیپژوهش ا نیمهم ا یها تیمحدود

 یرا بررس یشتریب یدگگستر فیشود نمونه ها با ط یم هیکنند توص یم قیتحق نهیزم نیدر ا ندهیکه در آ انیدانشگاه

نگران  اریپرسش بس نیاند در جواب دادن به چند کردهکه پرسشنامه را پر  یکه کارمندان میافتی، درنیکنند. عالوه بر ا

اشتباه در  لهیرا بوس زهایچ ی، بعضقاتیاست که تحق نی، ایروش در علوم اجتماع نیضعف پرسشنامه در ا نی. مهم تربودند

 انجام شود. کیستماتیبه روش س دیاشتباهات از پرسشنامه با نیدهد. حذف ا یم رییتغ آن، یریاندازه گ

 بر عملکرد کارکنان دارد. یمیمثبت و مستق ریتاث یجانی: هوش ه1هیفرض

را در پرسشنامه  پرسش مربوط به عملکرد کارکنان 51تا  23پرسش اول در  11 لهیبوس یجانیکه عامل هوش ه یوقت

 لیبر عملکرد کارکنان بر طبق تحل یقابل توجه ریتاث یجانیاست که هوش ه یمعن نیبه ا ردیگ یقرار م یابیمورد ارز

با هوش  رانیرود که مد یشده است  و انتظار م رفهیپذ 1 هیفرض نیدارد. بنابرا ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ لی، تحلعامل

 هم راستا بود. هیبا فرض جیته باشند. نتابر عملکرد کارکنان در شرکت ها داش یمیمثبت و مستق ریباال تاث یجانیه

 بر عملکرد کارکنان دارد. یمیمثبت و مستق رینوآورانه تاث ی: فرهنگ سازمان2هیفرض

و عملکرد کارکنان  ردیگ یقرار م یابیسوال  در پرسشنامه مورد ارز 13-21 لهینوآورانه بوس یکه فرهنگ سازمان یوقت

بر  یقابل توجه رینوآورانه تاث یکه فرهنگ سازمان میریگ یم جهیده است نتسوال را به خود اختصاص دا 51تا  23از 

شده است.  رفتهیپذ زین 2 هیفرض نیدارد. بنابرا ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ لی، تحلعامل لیعملکرد کارکنان بر طبق تحل

 .هم راستا بود هیبا فرض جینتا

گذار است.  ریبر عملکرد کارکنان تاث نیگرفته شوند، ا در نظر یمستقل به عنوان عامل اصل ریفقط دو متغ کهیوقت

( یعامل ها ) عامل فرع ریشود که ز یانجام م قیدق یها زمان لیحال تحل نیشوند. با ا یم تیحما یاصل هیدو فرض نیبنابرا

  .شوند تیو حما یبانیپشت زیهم ن

، آموخته شود یتواند بر خالف هوش شناخت یم یجانیرسد که هوش ه یها، به نظر ماز پژوهش یاریاستناد به بس با

 یانجام شود. برنامه ها یجانیاز پژوهش ها ممکن است در درون سازمان ها به منظور توسعه هوش ه ی. برخابدیو توسعه 

تواند با سطح  یم ی، آگاهنیدر سازمان اجرا شود. عالوه بر ا تبممکن است به طور مر یاجتماع یو برنامه ها یآموزش

 دیجد یها یاستراتژ دی، شرکت ها بارانیمد دگاهیمشاوره مرتبط باشد. از د یبا گرفتن آموزش از شرکت ها ینجایهوش ه

مرحله،  نیکنند. در ا یزسا کپارچهیمتناسب با سازمان  ،یفناور یها شرفتیآنها به منظور انطباق با پ دیرا اعمال کنند با

 یجانیبه آن، هوش ه یابیدست  یدر سازمان است. برا راتییو تغ یوآورمقاومت در برابر ن فی، تضعرانیمد فهیوظ نیمهم تر

تواند با آنها  یم یحرفه ا رانیآگاه باشند که داشتن مد دیابزر استفاده شود. سهامداران با کیبه عنوان  دیبا رانیمد

هستند که هوش  یحرفه ا افراد کارکنان نی. اابندیتوانند به آن دست  یکند که آنها م شنهادیهدف پ کیکند و  یهمدرد

به صورت مطلوب استفاده کنند. امروزه، کارکنان با دانش ، به عنوان  یجانیهوش ه نیتوانند از ا یدارند و م ییباال یجانیه

سازمان،  ی، برادجایباشند. در ا دیموثر و مف اریبس تیریمد علمتوانند در  یشوند که م یاستعداد در نظر گرفته م کی

 هدف همه کسب و کار هاست. نیتر یاستعداد و هنر را دارند اصل نیکنان که ابدست آوردن کار

 

 

 
 



 

 
 

www.MANAGECONF.ir         12 

 مراجع  .5

1. Akın, S. (2010). Banka Çalışanlarının Duygusal Zekâlarının Örgütsel Bağlılıklarına 
Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde. 

2. Altındağ, E., & Kösedağı, Y. (2015). The relationship between emotional intelligence 
of managers, innovative corporate culture and employee performance. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 210, 270-282. 

3. Samuel, C. C. (2000). Modern Management Diversity, Quality, Ethics & the Global 
Environment. 

4. Christensen, C. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great 
firms to fail. Harvard Business Review Press. 

5. Grote, R. C. (2002). The performance appraisal question and answer book: A survival 
guide for managers. AMACOM Div American Mgmt Assn. 

6. Sy, T., Tram, S., & O’Hara, L. A. (2006). Relation of employee and manager 
emotional intelligence to job satisfaction and performance. Journal of vocational 
behavior, 68(3), 461-473. 

7. Strizhakova, Y., & Tsarenko, Y. (2017). Coping with Service Failures: The Role of 
Emotional Intelligence, Self-Efficacy and Intention to Complain. In The Customer is 
NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World (pp. 654-
654). Springer, Cham. 

8. Carragher, J., & Gormley, K. (2017). Leadership and emotional intelligence in nursing 
and midwifery education and practice: a discussion paper. Journal of Advanced 
Nursing, 73(1), 85-96. 

9. Holt, S. S., & Wood, A. (2017). Leadership and Emotional Intelligence. In Leadership 
Today (pp. 111-138). Springer International Publishing. 

10. Washington, G. D., & Shen, L. (2017). Emotional Intelligence and Job Stress. In 
Handbook of Research on Human Factors in Contemporary Workforce Development 
(pp. 226-248). IGI Global. 

11. Graham, J. R., Harvey, C. R., Popadak, J., & Rajgopal, S. (2017). Corporate culture: 
Evidence from the field (No. w23255). National Bureau of Economic Research. 

12. Strese, S., Adams, D. R., Flatten, T. C., & Brettel, M. (2016). Corporate culture and 
absorptive capacity: The moderating role of national culture dimensions on innovation 
management. International Business Review, 25(5), 1149-1168. 

13. Houldsworth, L., & Brewster, C. (2016). The importance of context: comparative 
HRM and employee performance management. 
 

 


