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کارکنان، دارایی ارزشمندی هستند که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می کنند و عملکرد انسان ها در صحنه رقابت، سازمان را پیشتاز 
نگه می دارد و لذا اهمیت ویژه ای دارد، هوش هیجانی اثراتی چون تاثیر انگیزشی و همچنین ارضای نیازهاو عوامل دلگرمی و اثربخشی 
بیشتر در کارکنان و ایجاد محیط صمیمی و پرچاذبه  بر آنان می شود و باعث پیشرفت در خط مثبت سازمانی می شود. هدف این مطالعه 
بررسی تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی و 
کاربردی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان می باشد که براساس جدول مورگان 
تعداد 201 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.  به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه هوش هیجانی 
برادبری- گریوز )2005(، انگیزش شغلی رایت )2004( و عملکرد شغلی پاترسون )2008( و روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و 
پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت، با استفاده از مدل معادالت ساختاری به بررسی وضعیت روابط ابعاد و 
متغیرهای پژوهش از دیدگاه پاسخ دهندگان پرداخته شده است. نتایج نشان داد هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان شرکت 
قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد. به طور خاص مشخص شد خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط 

 .)p >0/05( بر انگیزش و عملکرد بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد

1- مقدمه
امروزه کارکنان از تحصیالت باالیی برخوردار هستند و 
کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل 
گذشــته آنها را وادار به انجام کار کرد. در سازمان های 
امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت 
سازمان می باشد. در حقیقت ایجاد انگیزش موفقیت هر 
چه بیشتر ســازمان می گردد. ایجاد انگیزش که منجر 
به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروه های کاری 
گردد، موجب انجام اثربخشی، کارآمد، منظم و هماهنگ 
کارها و افزایش تعهد و بهبود عملکرد سازمانی می گردد  
]1[. بنابرایــن با توجه به اهمیت منابع انســانی برای 
ســازمان، بررسی عملکرد آن  ها اهمیت ویژه ای دارد. از 
دیرباز عملکــرد کارکنان، به عنوان یکی از عوامل مهم 

موفقیت در شرکت ها مطرح شده است. صاحب نظران 
همواره کوشــیده اند تا از ارزشــیابی عملکرد کارکنان 
بهــره جویند و از نتایج آن که پایه برنامه ریزی اســت، 
برای ارتقاء شــرکت ها اســتفاده کنند. معیار سنجش 
مطلوبیت یک شــرکت یا ســازمان، میزان مطلوبیت 
عملکرد کارکنان آن می باشد. شناخت کارکنان قوی و 
اعطای پاداش به آن ها و از این طریق ایجاد انگیزه برای 
بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی 
ارزیابی عملکرد است ]2[. مدیران سازمان ها دریافته اند 
كه منابع انساني یكي از مهم ترین دارایي آن ها می باشد، 
لذا قصور در توجه به نقاط قوت و ضعف سازمان از نظر 
منابع انساني موجب انتخاب نادرست استراتژي بهینه 
براي ســازمان خواهد شد. امروزه هوش هیجانی اثرات 
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دیگری نیــز بر کارکنان دارد که از جمله آن می تــوان به تأثیر آن بر 
انگیزش اشــاره کرد. بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل 
دلگرمی و اثربخشی بیشتر کارکنان و ایجاد محیط صمیمی و پرجاذبه 
برای آنان در محیط های ســازمانی توجه هر فرد دلســوز به آینده این 

مرزو بوم را به خود معطوف می دارد ]3[.
شــواهد بسیاری ثابت می کند، افرادی که مهارت هیجانی دارند، یعنی 
کســانی که احساسات خود را به خوبی می شناسند و هدایت می کنند 
و احساســات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشــی با آن ها برخورد 
می کنند، در حیطه ای از زندگی ممتاز هســتند. خواه در روابط عاطفی 
و خــواه در قواعد ناگفته ای که در خط مثبت ســازمانی به پیشــرفت 

می انجامد ]2[. 
همچنین هوش هیجانی، آگاهی از احساس و استفاده از آن برای اتخاذ 
تصمیم های مناســب در زندگی و نیز توانایی تحمل کردن ضربه های 
روحی و مهار آشفتگی های روانی است.  باهوش بودن از لحاظ هیجانی، 
یعنی داشــتن هوش هیجانی باال، یک فرآیند پویا و نیرومند است که 
در آن داد و ستد، یاد گرفتن و فهمیدن، گوش دادن و برقراری ارتباط، 
فکر و عمل نقش مهمی دارند. باهوش بودن از لحاظ هیجانی یعنی به 
دست آوردن نیازهای خود، همزمان با اینکه دیگران نیز نیازهای خود 
را به دست می آورند. بر خالف هوش و شخصیت عادی، هوش هیجانی 
یک مهارت انعطاف پذیر است که انسان می تواند تصمیم بگیرد و آن را 

بهبود بخشیده و توسعه دهد ]4[.
انگیزش به مجموعه ای از نیرو ها و محرک های درونی که موجب می شود 
اشــخاص به شکل های مختلف رفتار نمایند، گفته می شود. انگیزش با 
یک نیاز آغاز می شــود. انگیزش شــغلی، حالتي در فرد است که وی 
را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می ســازد، انگیزش می گویند. 
انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش 
متمایل می سازد . انگیزه هر فرد از ویژگی های درونی اوست و می تواند 

بصورت مثبت یا منفی عمل کند ]3[.
شــرکت قالیبافی زرین بافت زنجان در ســال 1383 به صورت ایجاد 
کارگاه های متمرکز فعالیت خود را در شــهر زنجان شروع به کار کرد. 
هدف این شــرکت همانند شــرکت های دیگر قالیبافی ترویج صنعت 
فرش بافی و ســایر صنایع کوچک دستی بوسیله ایجاد کارگاه متمرکز 
و دادن ســفارش به صنعتگــران و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و 
همچنین بازرگانی آن در داخل و خارج از کشور می باشد. اما با توجه به 
تحوالت اتفاق افتاده در صنعت فرش در ســال های اخیر چنین به نظر 
می رســد که این  شرکت نیز با افزایش بی سابقه رقابت در بازار مواجه 

شده است. 
با ورود شرکت های داخلی و خارجی هریک از این سازمان ها از راه های 
مختلف به ایجاد ارزش برای مشــتریان خود پرداخته اند و بدین طریق 
سهمی از بازار را به خود اختصاص داده اند. در این شرایط نفوذ در بازار 
و حفظ جایگاه رقابتی با استفاده از انگیزش و عملکرد کارکنان دغدغه 
اصلی این شــرکت به حساب می آید. لذا سوال اصلی این پژوهش این 
اســت که هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان شرکت قالی 

بافی زرین بافت زنجان تا چه حد مؤثر است؟

1-2- پيشينه پژوهش
دهقانی ســلطانی و همکاران در تحقیق خود نشــان دادند که هوش 
هیجانی تأثیر مثبت معنــاداری بر بازیگری عمیق و عملکرد کارکنان 
و تأثیر منفی معناداری بر بازیگری ســطحی دارد. همچنین، بازیگری 
سطحی و فرسودگی هیجانی تأثیر منفی معناداری بر عملکرد کارکنان 
داشته و بازیگری عمیق نیز تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد کارکنان 
دارد ]5[. مرادی و افشار ایمانی  بر پایه نتایج مطالعات خود نشان دادند 
که بین هوش معنوی و هــوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد. 
بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان رابطه معنی داری وجود ندارد. 
بین هوش هیجانی و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد و در نهایت 
هوش هیجانی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان را واسطه 
گری می کند ]6[. شریفی و همکاران نشان دادند که هوش هیجانی و 
ابعاد چهارگانة آن بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار می گذارد 
و هرگونه افزایشــی در خودآگاهی، مدیریت روابط، آگاهی اجتماعی و 
خودکنترلی افراد عملکرد کارکنان را افزایش می دهد. در نتیجه، هوش 
هیجانی عاملی ســازمان دهنده اســت که موجب بهبود عملکرد گروه 
می شود ]7[. تفرشــی و همکاران در تحقیق خود مشخص کردند که 
بین هوش هیجانی و مولفه های خوش بینی، ارزیابی هیجانی و کاربرد 
هیجانات با انگیزش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین 
مولفه مهارت اجتماعی با انگیزه شــغلی رابطه معناداری مشاهده نشد  
]8[. گانکل  و همکاران  نـشـان دادند که داشـتن هـوش هیجاني باالي 
کـارکنان و ثـبات عاطفي، شـــناخت احـساس و حـمایت اطالعاتي 
مـي توانـد بـه کـاهش ناسازگاري آنـان در یک مـحیط چندفرهنگي 
کمک کند و عملکرد بهتري را بـــراي  ایشـان بـه دنبـال داشته باشد  

 .]9[
چا و همکاران نیز نشــان دادند که کنترل هیجانی و مدیریت هیجانی 
ارتباط مثبتی با عملکرد کارکنان دارند. چرا که امروزه روابط انســانی 
در سازمان ها از مهمترین مسائل و مشکالت سازمانی است که گهگاه 
سازمان را به نقطه ســقوط می کشاند. قابلیت های عاطفی و اجتماعی 
تأثیر انکار ناپذیری را در بهبود روابط و پرورش افراد دارد که تاکنون به 

آن اشاره نشده است ]10[. 
باپنا و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که براي  کارمندان  
شاغل در صنایع خدماتي داشتن هوش هیجاني باال اهمیت زیادي دارد. 
مطالعه آن ها  هـوش  هـیجاني را بـا سطح عملکرد با توجه بـه عـوامل 
مـختلف بررسي کرده و به اهمیت هوش  هیجاني  در مطالعات سازماني 
اشاره میکند. نتایج تحلیل آن ها نشان داد بهبود  در  هوش  هیجاني در 

افزایش عملکرد و اثربخشي کـارکنان مـؤثر اسـت ]11[.

2- روش شناسی پژوهش 

2-1- مدل مفهومي تحقيق
با توجه به سابقه تحقیق مطالعه شــده، مدل پژوهش شکل زیر برای 

دستیابی به اهداف این تحقیق مدنظر قرار داده شد:
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2-2- جامعه آماری تحقيق-گردآوری اطالعات
با توجه به هدف اصلی این پژوهش مبنی بر بررسی تأثیر هوش هیجانی 
بر انگیــزش و عملکرد بافندگان ، برای گــردآوری اطالعات با اجرای 
پرسشنامه و نظرسنجی از بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان 
اســتفاده شــد. این پژوهش از نقطه  نظر گردآوری داده ها توصیفی-
پیمایشی و از نظر هدف، كاربردي است. جامعه آماری در این پژوهش 
کلیه بافندگان شــرکت قالی بافی زرین بافت زنجان می باشد که تعداد 
آن ها 420 نفر می باشــد. بر اســاس جدول مورگان تعداد 201 نفر از 

روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
در تحقیق حاضر به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز مدل پژوهش، 

از پرسشنامه های استاندارد زیر استفاده شده است. 
الف( پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز: این مقیاس دارای 28 
ماده است و دارای 4 خرده مقیاس خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی 
اجتماعی و مدیریت روابط است. برای تعیین روایی این ابزار، سنجشی 
در یک گروه 97 نفری اجرا شــده، که ضریب همبســتگی بین آن ها 

0/68 به دست آمده است )در سطح معنی داری 0/01( ]9[. 
ب( پرسشنامه انگیزش شــغلی رایت: این مقیاس دارای 6 ماده بوده 
که پاسخ های ســه ماده اول روی یک مقیاس 6 درجه ای از 1 بسیار 
مخالفم تا 6 بســیار موافقم  و پاســخ های ســه ماده آخر روی یک 
مقیاس پنج درجه ای از 1 هرگز  تا 5 همیشه مشخص می شوند. این 

پرسشنامه در موارد کاربرد از پایانی درونی برخوردار می باشد ]12[.
ج( پرسشنامه عملکرد شغلی پاترســون: عملکرد شغلی مجموعه ای 
از الگوهای رفتاری و عملکردی شــامل دانش، مهارت ها، شایستگی 
مدیریــت، وجــدان و توانایی های ادراکی در محیط شــغلی اســت. 
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون از 15 گویه تشکیل شده است که 
به منظور ســنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود. نمره گذاری 
پرسشــنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه 

های »به ندرت«، »گاهی«، »اغلب« و »همیشــه« به ترتیب امتیازات 
0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته می شود ]13[.

در جدول زیر مقادیر ضریب آلفای کرونباخ )شــاخص پایایی( عوامل 
پرسشــنامه های فوق که در این تحقیق مورد آزمون قرار گرفته شدند 
را نشــان می دهد. همانگونه که مالحظه می شــود همه مولفه ها پایا 
می باشــند )ضریب آلفای کرونباخ باالتر از 0/7( که حاکی از همگونی 

مولفه های پرسشنامه می باشد. 

3- بحث و نتایج

در این تحقیق برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل 
عاملی تاییدی برای ســنجش مدل اندازه گیری اســتفاده شد و برای 
آزمون فرضیات پژوهش، مدل معادالت ســاختاری به کار گرفته شد. 
 AMOS و SPSS لذا برای تحلیل ها بــه ترتیب از نرم افزارهای آماری

استفاده شد.

3-1- بررسی نرمال بودن داده ها
پس از جمع آوری داده های پرسشنامه ها در جامعه آماری و استخراج و 
ثبت داده ها، ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- 
اسمیرنوف در نرم افزار SPSS مورد سنجش قرار گرفته شد که خالصه 

نتایج در جدول 2 ارائه شده است.
باتوجه به اینکه ســطح معنی داری آزمون کولموگروف- اســمیرنوف 
درجدول فوق برای متغیر های پژوهش، کمتر از 0/05شــده اســت، 
نتیجه می شــود که توزیع متغیر های فوق الذکر تفــاوت معناداری با 
توزیــع نرمال دارد، بنابراین توزیع داده ها نرمال نمی باشــد. لذا جهت 

آزمون فرضیات از آزمون های ناپارامتریک استفاده شد. 

شكل 1- مدل مفهومي پژوهش براساس هوش هیجانی برادبری- گریوز ]9[
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3-2- بررسی روایی و تایيد مدل مفهومی پيشنهادی
در این تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول و مدلسازی معادالت 
ســاختاری جهت تست روایی و تایید مدل کلی و با استفاده از نرم افزار 

AMOS استفاده شد )شرح نتایج در شکل2(.
جدول 3- نیز سطح معناداری گویه متغیر های پژوهش و روابط بین متغیر ها را نشان 
می دهد. الزم به ذکر اســت سطح معناداری بیشــتر از 1/96 و کمتر از 1/96- قابل 

قبول می باشد.
همانطور که در جدول فوق مالحظه می شــود، همه متغیرها از ســطح 
معناداری خوبی برخوردار هستند )همگی بیشتر از 1/96 می باشد(. در 
نتیجه می توان بیان کرد که روائی سازه و ساختار گویه ها  و مدل نهایی 

و فرضیات تائید می باشد.

3-3- تحليل نتایج
همانطورکه اشــاره شــد هدف اصلی  این مطالعه بررسی تأثیر هوش 
هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت می باشد. بدین 
منظور پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها با اســتفاده از تحلیل 
مسیر حاصل در شکل 2 مشخص شد که هوش هیجانی بر انگیزش و 
عملکرد بافندگان شــرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری 

دارد.
همانطورکه مالحظه شــد مشخص شــد یافته تأثیر هوش هیجانی بر 

عملکرد با یافته های انگایارکانــی و تبورالویکتوریا ]14[، اکاواتی ]1[، 
اوبایل و همکاران ]2[، بانده و فرناندز-فرین ]15[، چا و همکاران ]10[، 
شوشــتریان، عاملي و امیني الري ]16[، فیض و گلشاهی ]4[، همسو 
می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت توانایی کنترل احساسات و 
هیجانات خویش و دیگران و تمایز میان آن ها و استفاده از این اطالعات 
بــرای هدایت تفکر و نحــوه عمل فرد را در بر می گیرد. لذا مشــخص 
شــد که کنترل هیجانی و مدیریت هیجانی ارتباط مثبتی با عملکرد 
کارکنان دارند. چرا که امروزه روابط انســانی در سازمان ها از مهمترین 
مسائل و مشکالت سازمانی است که گهگاه سازمان را به نقطه سقوط 
می کشاند. قابلیت های عاطفی و اجتماعی تأثیر انکار ناپذیری را در بهبود 
روابط و پرورش افراد دارد که تاکنون به آن اشــاره نشده است. شواهد 
بسیاری ثابت می کند، افرادی که مهارت هیجانی دارند یعنی کسانی که 
احساسات خود را به خوبی می شناسند و هدایت می کنند و احساسات 
دیگــران را نیز درک و به طرز اثربخشــی با آن ها برخورد می کنند، در 
حیطه ای از زندگی ممتاز هســتند. خــواه در روابط عاطفی و خواه در 
قواعد ناگفته ای که در خط مثبت ســازمانی به پیشــرفت می انجامد. 
هــوش هیجانی باال، یک فرآیند پویا و نیرومند اســت که در آن داد و 
ستد، یاد گرفتن و فهمیدن، گوش دادن و برقراری ارتباط، فکر و عمل 

نقش مهمی دارند. 
عــالوه براین یافته تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش با یافته های اکاواتی  

جدول 1- ارزیابی پایایی پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق

جدول 2- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
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]1[، گانکل و همکاران ]9[، تفرشــی و همکاران ]8[ و اســدیان ]3[، 
همسو می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که هـوش هیجاني 
باالي کـارکنان و ثـبات عاطفي، شـناخت احـساس و حـمایت اطالعاتي 
مـي توانـد بـه کـاهش ناسازگاري آنـان در یک مـحیط چندفرهنگي 

کمک کند و عملکرد بهتري را بـراي  ایشـان بـه دنبـال داشته باشد.
با این تفاسیر فوق، در بررسی تاثیر این نتایج در مورد مطالعه برای هر 

مورد متغیر مستقل موارد زیر مشخص و تایید شد:
 متغیر خود آگاهی بر انگیزش بافندگان شــرکت قالی بافی زرین بافت 
زنجــان تأثیر معناداری دارد. خودآگاهی به این معناســت که فرد چه 
برداشــتی از خود دارد و بر اســاس این برداشــت چه احساسی پیدا 
می کند. لذا می توان گفت خودآگاهی از طریق شناخت عمیق عواطف، 
هیجان ها و حاالت روانی دیگران، نقاط قوت و ضعف و توانایی ارزیابی 
صحیح از خود به دست می آید. به نظر می رسد احساس رضایت، نیازي 
اســت که تقریبًا تمامی فعالیت هاي ما معطوف به آن اســت. احساس 
راضی نبودن از خود، نشــان هاي اســت که به فرد هشدار می دهد که 
نیازمند تغییر است. اصلی ترین و اساسی ترین بخش این تغییر، به کار 
بر روي خودآگاهی شــکل می گیرد. خودآگاهی توانایی شناخت خود، 

نقاط ضعف و قوت، خواســته ها، ترس ها و انزجارها اســت، افرادي که 
داراي خودآگاهی هستند احساسات خود را شناسایی می کنند و از آنها 
آگاه شــده و این احساســات را کنترل می کنند، از نقاط ضعف و نقاط 
قوت خود آگاه می شــوند و با تکیه بر نقــاط قوت، نقاط ضعف خود را 
کاهش می دهند. افرادی که داراي مهارت خودآگاهی هستند، توانایی 
بیشــتري جهت درك خواسته هاي مدیران و سرپرستان دارند. آگاهی 
اجتماعی نیز بر عملکرد بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان 
تأثیر معناداری دارد. در تبیین این یافته می توان گفت افراد دارای این 
مهارت دقیقًا می دانند که گفتار و کردارشان بر دیگران تأثیر می گذارد 
و می دانند اگر تأثیر رفتارشان منفی باشد آن را تغییر دهند. یک نمونه 
از مهارت آگاهی اجتماعی، همدلی اســت. همدلی یعنی توانایی ورود 
به احساســات دیگران یا توانایی درک احساســات کارکنان در فرآیند 
تصمیم گیری هوشمند فردی یا گروهی است. در نتیجه چنین فردی با 
درک همکاران خود و تشریک مساعی نه تنها عملکرد بهتری از خود به 
جای می گذارد بلکه به بهبود عملکرد همکاران خود نیز کمک شایانی 

می نماید.
عالوه براین مشــخص شــد که خود مدیریتی بر انگیــزش بافندگان 

شکل 2- مدل معادالت ساختاری 
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شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد. در تبیین این 
یافتــه می توان گفت خود مدیریتی عبارت اســت از: کنترل و هدایت 
واکنش هــای هیجانی و احساســات در برابر افــراد و در موقیعت های 
مختلف که ازاین طریق قادر به واکنش مثبت و موثر بود .خود مدیریتی 
به معنای پذیرش نقاط ضعف و مدیریت پیوسته و دائم گرایش هاست 
در واقع خود مدیریتی توانایی باالتر از مقاومت در برابر رفتار مشــکل زا 
است خود مدیریتی وابسته به خود آگاهی شماست و رفتارها را به طور 
مثبت رهبری کردن اســت. در نتیجه عمومًا این افراد در شرایط کاری 
سخت و مشکالت زندگی به خوبی خود را به سمت ایده ها و جنبه  های 
مثبت زندگی ســوق می دهند و انگیزش بیشتری برای بهبود شرایط 
دارند. همچنین مشخص شد که خود مدیریتی نیز بر عملکرد بافندگان 
شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد. در تبیین این 
یافته می توان گفت خود مدیریتی توانایی کنترل و اداره کردن عواطف 
و هیجان ها،  توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا، توانایی 
خود انگیزشــی و ابراز منویات درونی اســت. به عبارتی خود مدیریتی 
توانایی کنترل عواطف و هیجانات و رفتارهای صادقانه و درست است. 
افراد با مهارت خود مدیریتی اجازه نمی دهند بدخلقی ها در طول روز از 
آن ها سر بزند و می دانند منشا بدخلقی ها کجاست و ممکن است چقدر 
طول بکشــد. در نتیجه او فردی که خــود مدیریتی باالیی دارد، بر اثر 
عصبانیت و خلق پایین عملکرد منفی از خود به جای نخواهد گذاشت 

و شرایط حساس در محیط کاری را کنترل خواهد کرد.
از ســوی دیگر، مشخص شــد آگاهی اجتماعی بر انگیزش و عملکرد 
بافندگان شــرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد. در 
تبیین این یافته می توان گفت آگاهی اجتماعي ســومین مؤلفه هوش 
هیجاني مي باشد و عبارت است از درك احساسات و جنبه هاي مختلف 
دیگران و بكارگیري ســبك عمل مناســب و واكنش مورد عالقه براي 
افرادي كه پیرامون ما قرار گرفته اند. این مؤلفه با احساس مسئولیت در 
قبال دیگران نسبت بیشتري دارند زیرا شرط واكنش مناسب، درك نوع 

احســاس طرف مقابل مي باشد. این مؤلفه براي افرادي كه با مراجعین 
زیاد و متفاوت برخوردارند، ضروری مي باشد. 

به عالوه، مدیریت روابط بر انگیزش بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت 
زنجــان تأثیر معنــاداری دارد. در تبیین این یافته می توان گفت طبق 
مدل روابط انسانی این فرضیه قابل توجیه است. این محققان دریافتند 
که کارهای تکراری و کسالت آور موجب کاهش انگیزه کارکنان می شود، 
امــا رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و در نتیجه کارآیی کارکنان 

می شود. 
مدل انســان اجتماعی از این نظریه حاصل می شود. بنابراین در الگوی 
ســنتی در برابر یک دستمزد نسبتا باال کارآیی افزایش می یابد، اما در 
مدل روابط انســانی ارضای نیاز اجتماعی، احترام به کارکنان، مشاوره 
و مشــارکت آن ها در تصمیم گیری موجب اثر بخشــی است. درنهایت 
مشــخص شــد مدیریت روابط بر عملکرد بافندگان شرکت قالی بافی 
زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد. در تبیین این یافته می توان گفت 
مدیریت روابط شــامل نفوذ، ارتباطات، مدیریت تعارض، تصویرسازی 
تحلیل تغییر، همکاری و کار تیمی می باشــد. این رفتار عالوه بر اینکه 
باعث بهبود کار تیمی و در نتیجه عملکرد کلی کارکنان می شود بلکه 
بــه ارتباط مؤثر و اثربخش بین همــکاران و مدیران نیز کمک کرده و 

عملکرد کلی نیروی انسانی را بهبود می بخشد.

4- نتيجه گيری نهایي

همانطورکه مشخص شد، از بین دو شاخص عملکرد و انگیزش بعنوان 
شــاخصه های هوش هیجانی مدریت در افزایش کارایی و اثربخشــی 
تولید در شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان، همه متغیرهای مستقل 
مربوطه شــامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت 
روابط همگی بر دو شاخص مورد نظر وابسته یا هدف این تحقیق تاثیر 

جدول 3- ضرایب معناداری روابط بین متغیرها
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معنی دار و مســتقیمی داشــته اند. لذا برگزاری و آموزش دوره  های 
افزایش هوش هیجانی بر بافندگان به صورت رایگان، فردی یا گروهی 
اولین قدم در پیشــبرد عملی به نتایج این تحقیق می باشد. هم چنین 
نیروهای انســانی بایستی آموزش داده شــوند که به توانایی های خود 
باور داشــته و در اثربخشــی فعالیت و عملکرد خود تمرکز و انگیزش 

کافی داشــته باشــند که این مهم را  مدیران نیز بایستی به کارکنان 
این اطمینان رو منتقل کنند. درنهایت، آموزش و مدیریت راهکارهای 
ارتباط مؤثر با همکاران و مدیران توســط نیروهای انسانی )بافندگان( 
نیز تاثیر قابل توجهی در دستیابی به اثربخشی و کارایی حاصله توسط 

آنها خواهد داشت.
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Abstract
Employees are valuable asset that create competitive advantage for the organization and thus it is very impor-
tant for human performance on the stage of competition, and thus, emotional intelligence has effects such as 
motivational effect and greater effectiveness in employees and the creation of an intimate and environment, 
leading to development in the organizational positive line. the aim of this study is to investigate the effect 
of emotional intelligence on motivation and performance of carpet weavers. the research method has been 
descriptive and survey and it has been applied. the statistical population in this study is all weavers of the 
gold carpet weaving company of zanjan, which is based on the morgan table, 201 in the method of random 
sampling. in order to collect the required data, from the (2005)emotional intelligence questionnaire (2004), 
the Wright job motivation (2004)and organizational performance questionnaire (2008)and questionnaire va-
lidity were approved by cronbach's alpha, using the model of structural equation modeling for investigating 
the relationship between dimensions and research variables from the perspective of respondents. the results 
showed that emotional intelligence has a significant impact on the motivation and performance of the weav-
ers of weaving carpet weaving in zanjan. in particular, self - awareness, managerial self - awareness, social 
awareness and management of relationship on motivation and performance of carpet weaving company has 
a significant effect (p < 0.05). 
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