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 چکيده
 احساس مساله، حل( آن ابعاد و هیجانی هوش میان ارتباط تبیین هدف با پژوهش این

 روابط گرایی، واقع خودآگاهی، شکوفایی، خود روانی، فشار تحمل استقالل، خوشبختی،

 پذیري، مسئولیت پذیري، انعطاف ها، تکانه کنترل نفس، عزت بینی، خوش فردي، میان

 در کاوه شهرصنعتی خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با )خودابرازي و همدلی

 که بود کارکنان از نفر 260 شامل آماري تحقیق جامعه .است گرفته صورت 1391 سال

 152 ساده تصادفی گیري نمونه روش و مورگان و جسی جدول از استفاده با میان این از

 پرسشنامه اساس بر داده ها جمع آوري روش .دش گرفته نظر در نمونه حجم به عنوان نفر

 هوش پرسشنامه کرونباخ براي روش آلفاي از استفاده با ها پرسشنامه پایایی .گرفت انجام

 و آمد بدست %92و براي پرسشنامه استاندارد خالقیت رندسیپ  %89هیجانی بار آن، 

 منظور بدین که شد هاستفاد پرسشنامه روایی آزمون منظور به محتوا روایی طور از همین

 بدست اطالعات تحلیل و تجزیه .گرفت قرار مربوطه متخصصین تأیید مورد ها پرسشنامه

 فراوانی( توصیفی بخش دو در  spssافزار  نرم طریق از ها پرسشنامه اجراي از آمده

 پیرسون، همبستگی ضریب( و استنباطی )استاندارد انحراف درصدي،میانگین، ،فراوانی

 داد نشان تحقیق نتایج .انجام پذیرفت )ویلک– شاپیرو آزمون و فریدمن اي رتبه آزمون

 .دارد وجود کارکنان خالقیت با آن ابعاد و هیجانی هوش بین معناداري ارتباط که

 فریدمن، اي رتبه آزمون بوسیله خودرو کاریزان شرکت در هوش هیجانی ابعاد همچنین

 .می باشد استقالل به مربوط رتبه باالترین که شد مشخص و شد بندي رتبه

 .نفس عزت استقالل، مسأله، حل هیجانی، هوش خالقیت، : يديکل واژگان
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 3 فریدون عزیزي،  2 معراج مرآتی،  1 عسگرانی مرتضی

 .تهران، ایران و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم آموزشی مدیریت دکتراي 1
 .1کارشناس مدیریت خانواده، دانشگاه علمی کاربردي، واحد جهاد دانشگاهی  2
 .34 واحد کاربردي، علمی دانشگاه فرهنگی، مدیریت کارشناس 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 مرتضی عسگرانی 

 کارکنان خالقيت و هيجانی هوش ميان ارتباط نتبيي
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 مقدمه
 دمیده سازمان کالبد در روحی همچون جدید نظرات و افکار .اند تازه و بدیع نظرات و نو هاي اندیشه نیازمند بقاء براي ها سازمان همه

 آورد روي خالقیت و نوآوري به باید داد ادامه حیات به امروز متغییر و متالطم دنیاي در بتوان آنکه براي .دهد می نجات فنا، از را آن و شود می

 تاثیر آنها بر تحوالت، این از پذیري تاثیر همراه و دید تدارك تازه و بدیع هاي پاسخ آنها با رویارویی براي محیط تغییرات شناخت ضمن و

 (.1387 زاده، بالل و کیانی پور(داد دلخواه شکل بدانها و گذاشت

 را فعالیت سازمانها محیط آنچنان جهانی جانبه همه سریع تغییرات زیرا دهد می تشکیل را سازمانی زندگی مهم قسمت خالقیت امروزه 

 اما .بیابند خود اقدامات اينویی بر راههاي مجبورند جهانی تحوالت و تغییرات با سازگاري براي آنها مدیران و سازمانها که است کرده دگرگون

 .است شده سازمانها امور ناپذیري بینی پیش موجب مشتریان خواست و سلیقه سخت، و فشرده رقابتهاي

سهم  یافتن به دست ، مشتریان سلیقه و نیاز تأمین ، بازار سهم ندادن دست از ، مشتریان با سازمان ارتباط حفظ براي شرایطی چنین در

 (.1385 فیضی،( یافت دست نو راههاي و نو هاي اندیشه به باید آنها مانند و مشتریان با مبارزه در توفیق ، انیجه بازار از مناسبی

بعنوان  را مدیران و ساخته رو روبه اي عدیده مشکالت با تعالی و رشد زمینه در را ها سازمان که است هایی پیچیدگی از پر امروز دنیاي 

 هاي و محدودیت مشکالت بدلیل ما جامعه در .است کرده رو به رو فراوان هاي چالش با بشریت قافله رهبران و دهندگان سازمان ریزان، برنامه

 در .شد با می مشکالت سازمانی و ئل مسا با بله مقا در نها سازما کم بضاعت دهنده نشان ما کنونی صنعت .است تر نمایان مشکل این خاص،

 افزایش سازمان، بالندگی بر بوده و اهمیت حائز بخشی اثر و وري بهره بر گذار تاثیر مهم عامل دو بعنوان خالقیت، و هیجانی هوش نقش بین این

 تنوع منابع، اتالف و یعات ضا هزینه ها، کاهش شغلی، رضایت کارکنان، انگیزش افزایش رقابت، در موفقیت خدمات، و تولیدات کیفیت

 صابونچی،( است بیشتري مطالعه و نیازمند بررسی و است گرایی عمل مشوق و داشته اثر ینینش میز پشت و اداري بوروکراسی تولیدات،کاهش

1386.) 

شده  نهاده ودیعه به درانسان فطري طور به خالق تفکر توانایی .است 9 خالقیت یا آفرینندگی آدمی، تفکر ممتاز هاي ویژگی از یکی 

 مورد استفاده و توسعه را افراد خالق قدرت بقا، براي که است نیازمند انسان است معتقد تورنس .است آن پرورش مستلزم آن ظهور اما است،

 (.1385 حسینی،(میان ببرد از را روزانه زندگی از ناشی روحی فشارهاي تواند می آن با و اوست اسلحه ترین مهم بشر خالقیت .دهد قرار

فراگرد  مهم ابعاد از بعد یک بیانگر فقط تعریف هر گاهی که طوري به اند؛ کرده تعریف متنوعی و متعدد تعابیر با را خلّاقیت دانشمندان،

طور مفید و  به را اي مسئله که تفکّري فراگرد نوع هر از است عبارت خلّاقیت فراگرد"خالقیت است؛ براي مثال، هربرت فوکس معتقد است که 

زمینه اي » یا حوزه چه در اینکه از نظر صرف موضوعات، کردن وصل و دادن ربط توانایی "سیدل،  جرج اعتقاد به . همچنین"بدیع حل کند

که خالقیت توانایی دیدن )آگاه شدن( و پاسخ دادن  است معتقد نیز فروم اریک ."انجام گیرد، از مبانی بهره گیري خالق از ذهن است

 (.1384)پیرخائفی، "است

 در سنجیده و آرام رفتار دیگران، احساسات خصوصی ترین درك خود، هیجانی و عاطفی تمایالت کردن مهار توانایی هیجانی هوش

حیطه هاي  در مساله این هیجانی، هوش موضوع ظهور زمان از .است پشتکار و اشتیاق شور، خویشتنداري، دیگران، با انسانی روابط

 و شغلی موفقیت در مؤثر و مهم عوامل با را عامل این رابطه داشتهاند سعی همواره محققان واقع در .است گرفته قرار بررسی مورد مختلفی

 (.2005ان، -آورند)بار دست به سازمانی

هوش  زندگی ها، موفق ترین و ترین رضایتبخش سازمانها، فعالترین مهم، تصمیمات از بسیاري بناي زیر که کردهاند ثابت جدید علوم

 عملکرد شغلی هیجانی هوش که است داده نشان متعددي یقاتتحق (.2002 جانسون، و ترینیداد(مغزي قدرت یا منطقی هوش نه است عاطفی

 ارتقاي و تصمیمات کارآفرینانه شکلگیري در شخصیتی ویژگیهاي نقش که است گردیده مشخص همچنین (.2002 ان،-بار(می بخشد بهبود را

 (.2002  برایس،(است توجه قابل کارآفرینانه و نوآورانه تصمیمات کیفی

 باالتري هیجانی هوش از که افرادي که میدهد نشان سازمانی نتایج بر هیجانی هوش تأثیرگذاري با رابطه در گرفته صورت تحقیقات

 هیجانی هوش که می شود اظهار چنین هم (.1999  ابراهام،(دهند نشان را باالتري شغلی عملکرد سطح دارند تمایل باشند برخوردار

به  هیجانی هوش آموزش هاي برنامه وجود سازمانها در اساس این بر .است سازمانی اتتغییر هنگام موفقیت و اثربخش عملکرد کلیدي براي

 و سودآوري وري بهره بر خود این که آورند دست به مطلوب عملکرد براي بیشتري انگیزه و شوند هماهنگ بهتر تا کند می کمک کارکنان

 هوش عملکرد فردي، بینی پیش براي که باورند این بر هیجانی وشه طرفداران (.2004  دیجینز،(داشت خواهد بسزایی تاثیر نیز سازمان

 عمومی کیفیت باال  هیجانی هوش که است معتقد گلمن چنین هم (.1990  مایر، و سالوي(دارد بیشتري توان عمومی هوش به نسبت هیجانی

 (.1998  گلمن،(دهد ارتقا را افراد اجتماعی و شخصی موفقیت و زندگی

افراد  موفقیت عدم هیجانی هوش واقع در .می کند فراهم موفقیت بر مؤثر عوامل بینی پیش درباره جدیدي دیدگاه هیجانی هوش تئوري

 عمومی متوسط هوش داشتن با افرادي یعنی .کند می تعیین را متوسط هوش داراي افراد غیرمنتظره موفقیت همچنین و باال هوش ضریب با
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 کننده بینی هیجانی پیش هوش پس .دارند پایین هیجانی هوش و باال عمومی هوش که هستند انیکس از موفق تر خیلی باال هیجانی هوش و

 .است عامل 15 و بعد اصلی 5 از متشکل آن،-بار نظر به بنا هیجانی هوش .است استرس با مناسب برخورد نحوه و زندگی در افراد موفقیت

 (.1383 رستمی،(برخوردارند باالتري هیجانی هوش از ابندبی خود در را ها مولفه این از بیشتري تعداد افراد هرچه

 و بعد فردي میان بعد عمومی، خوي و خلق بعد سازگاري، بعد فردي، درون بعد از است عبارت آن-بار نظر از هیجانی هوش اصلی بعد 5

 پذیري -انعطاف بر سازگاري بعد .کند می مشخص آن کنترل و هیجان ها از آگاهی در را شخص هاي توانایی فردي درون بعد .تنش ها کنترل

 و دیگران با براي سازگاري شخص توان بر فردي میان بعد فرد، بینی خوش و نشاط بر عمومی خوي و خلق بعد فرد، گرایی واقع و مساله حل و

 توجه (. با1386  و همکاران، وتورانل(است متمرکز تکانه کنترل و تنش تحمل توانایی بر تنش ها کنترل بعد نهایت در و اجتماعی هاي مهارت

 جاللی،(شود می پرداخته این عوامل از یک هر مختصر توضیح به ادامه در است شده استفاده آن-بار عاملی 15 مدل از پژوهش این در اینکه به

1380.) 

 .موثر راه حل هاي بکارگیري و ایجاد و مشکالت تعریف و تشخیص توانایی :مساله حل

 .دیگران و خود زندگی، از رضایت ساساح توانایی :خوشبختی

 .هیجانی هاي وابستگی از رهایی و عملی و فکري خویشتنداري رهبري، خود توانایی :استقالل

 .شدید هیجان و زا تنش شرایط و ناخوشایند رویدادهاي برابر در فرد تحمل توان :روانی فشار تحمل

 .می برد لذت آن انجام از و میخواهد می تواند، فرد که کارهایی استعداد و ذاتی استعدادهاي تشخیص توانایی :خودشکوفایی

 .احساسات این فهم و درك و خویش احساسات از فرد آگاهی میزان :خودآگاهی

 .موجود عینیت هاي و عاطفی تجربه رابطه ارزیابی توان :گرایی واقع

 .متقابل رضایتبخش روابط حفظ و ایجاد توانایی :فردي میان روابط

 .احساسات وجود هنگام در حتی مثبت نگرش حفظ و زندگی روشنتر هاي جنبه به توجه توانایی :یبین خوش

 .خود به احترام و خویشتن پذیرش و درك اگاهی، خود توان :نفس عزت

 .خویش هیجان هاي کنترل و ها وسوسه یا تنش ها مقابل در فرد مقاومت توانایی :ها تکانه کنترل

 .مختلف موقعیت هاي و شرایط در فرد رفتارهاي و افکار هیجان ها، با آمدن ارکن توانایی :پذیري انعطاف

 .اجتماعی گروه در همکاري حس داراي و سازنده و مفید عضوي عنوان به خود معرفی در فرد توانایی :پذیري مسئولیت

 .احساسات آن تحسین و درك و دیگران احساست از اگاهی توان :همدلی

 .خویش حقوق و حق از مطولب و منطقی دفاع و افکار باورها، ست،احسا ابزار :خودابرازي

کارآفرینان  موفقیت عوامل و شخصیتی هاي ویژگی با مرتبط بیشتر که است، گرفته صورت پژوهش این با ارتباط در هایی پژوهش البته

 ها اشاره آن از مورد چند به 1 جدول در که کندمی  کمک ما به ها پیشینه این است کارآفرینی مجموعه زیر خالقیت که آنجا از و باشد، می

  :شود می

دستگاههاي  کارکنان :موردي مطالعه( سازمانی کارآفرینی و هوش هیجانی بین ارتباط بررسی" عنوان تحت اي مقاله در ،) 1389 ( امیري،

خودشکوفایی،  روانی، فشار تحمل الل،استق خوشبختی، مساله، حل(آن مختلف ابعاد و هیجانی هوش بین که داد نشان ")شیراز اجرایی

 و )و خودابرازي همدلی مسئولیتپذیري، انعطافپذیري، تکانش، کنترل نفس، عزت خوشبینی، فردي، بین روابط واقعگرایی، هیجانی، خودآگاهی

 "عنوان تحت اي مقاله در ،) 1389 ( همکاران، و (. ایرانی1389 امیري،( است گردیده مشاهده معنیداري و مثبت همبستگی سازمانی کارآفرینی

 باور بین که دادند نشان "تهران استان نور پیام دانشگاه در دانشجویان کارآفرینی توانایی با پیشرفت انگیزه و نفس عزت هوشی، هاي باور رابطه

 و ایرانی(دارد وجود مثبت رابطه تهران استان نور پیام دانشگاه در دانشجویان کارآفرینی توانایی با پیشرفت انگیزه و نفس عزت هوشی، هاي

 (.1389 همکاران،

 کارآفرینی و شخصيتی ویژگيهاي بين رابطه زمينه در تحقيق پيشينه :1 جدول

 ویژگی هاي شخصیتی منبع

 انگیزه موفقیت، پیشرفت و خودشکوفایی (1992)هادجت و کوراتکو، 

 اعتماد بنفس (1997)دریسن و زارت، 

 ساس خوشبختی و رضایتمندياح (1999)شارما و کریسمن، 

 مرکز کنترل (1982)میلر و فریسن، 

 تحمل ابهام (2005)شرمر هورن، 
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 ریسک پذیري (1997)داس و بینگ، 

 تحمل و مقاومت (1998)پاچکو، 

 رعایت اخالقیات، همدلی و جلب اعتماد (2004)میگر و الورنس، 

 مسئولیت پذیري (2001)مزیاس و کوپرمن، 

 نوع دوستی (2000)سوئد برگ، 

 خوشبینی (2005)الندستروم، 

 استقالل طلبی (2001)تورنبال و همکاران، 

 عزت نفس (1986)یانگ، 

 واقع گرایی (1995)بلوندل، 

 روابط بین فردي (1988)گارتنر، 

 

 هوش عوامل همجموع در کارآفرینان موفقیت بر موثر شخصیتی هاي ویژگی از بسیاري است مشخص 1 جدول از که همانگونه

 .دارد قرار )آن-بار عاملی 15 مدل(هیجانی

 است که این پژوهش این در اصلی له مسا است، نیاز مورد مناسب بسترهاي سازمانها در کارآفرینی به گرایش براي که آنجایی از بنابراین

 در راستاي تحقیق این فرعی سؤاالت که ؟،دارد وجود داري معنی ارتباط خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با هیجانی هوش بین آیا

 :باشد می زیر موارد شامل اصلی، سؤال بررسی

 دارد؟ وجود ارتباط ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با مساله حل بین آیا : اول سؤال

 دارد؟ دوجو رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با خوشبختی احساس میزان بین آیا :دوم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با استقالل میزان بین آیا :سوم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با روانی فشار تحمل میزان بین آیا :چهارم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان رکتش کارکنان خالقیت با شکوفایی خود میزان بین آیا :پنجم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با خودآگاهی میزان بین آیا :ششم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با گرایی واقع میزان بین آیا :هفتم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با فردي میان طرواب میزان بین آیا :هشتم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با بینی خوش میزان بین آیا :نهم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با نفس عزت میزان بین آیا :دهم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با ها تکانه کنترل میزان بین آیا :یازدهم السؤ

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با پذیري انعطاف میزان بین آیا :دوازدهم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت نکارکنا خالقیت با پذیري مسئولیت میزان بین آیا :سیزدهم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با همدلی میزان بین آیا :چهاردهم سؤال

 دارد؟ وجود رابطه ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با خودابرازي میزان بین آیا :پانزدهم سؤال

 دارد؟ وجود داري معنی تفاوت خودرو کاریزان شرکت در هیجانی هوش ابعاد میان آیا :شانزدهم سؤال
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 :باشد می 1 شکل مطابق تحقيق مفهومی مدل

 
 )ساخته محقق(تحقيق مفهومی مدل :1 شکل

 

 تحقيق شناسی روش -1

 بر در را صفی و ستادي پرسنل زا اعم پرسنل کلیه که باشد می خودرو کاریزان شرکت کارکنان از نفر 260 تحقیق، آماري جامعه

و  سبک هاي کامیون از مختلفی هاي مدل ارائه با که باشد می ایران در کامیون سازنده خصوصی شرکت نخستین شرکت این .گیرد می

 کاریزان یک شماره کارخانه در 1384 سال از را خود فعالیت شرکت این . است مطلوب کیفیت با قیمت ارزان خودروهاي عرضه پیشگام سنگین

 10 در صنعتی کاوه شهرك در واقع خودرو کاریزان دو شماره کارخانه اکنون هم و نموده آغاز قزوین البرز صنعتی شهرك در واقع خودرو

 . پردازد می کشور صنعت عرصه در فعالیت به ساوه شهر کیلومتري

 گیري نمونه روش از استفاده با نفر 152 معادل اي نهنمو حجم نفري 260 جامعه براي مورگان و جسی جدول از استفاده با این بنابر

 پرسشنامه 150 نهایتاً پرسشنامه 10 بودن ناقص دلیل به که گردید توزیع شرکت این در پرسشنامه 160 البته .گردید محاسبه تصادفی

 گردآوري داده نظر از و کاربردي نوع از هدف حسب بر پژوهش این در استفاده مورد روش .یافت کاهش نفر 150 به نمونه و گردید جمع آوري

 .باشد می همبستگی -توصیفی ها

 این در .کارکنان خالقیت و هیجانی هوش :از عبارتند است، تحقیق ادبیات از برگرفته که تحقیق این در بررسی مورد متغیرهاي

واقع  خودآگاهی، شکوفایی، خود انی،رو فشار تحمل استقالل، خوشبختی، احساس مساله، حل بررسی به هیجانی هوش ابعاد از تحقیق

 .پردازیم می خودابرازي و همدلی پذیري، مسئولیت پذیري، انعطاف ها، تکانه کنترل نفس، بینی،عزت خوش فردي، میان روابط گرایی،

که  شد تفادهاس (1999  ان،-بار( آن-بار مدل اساس بر بعد 15 قالب در سوالی 90 پرسشنامه از هیجانی هوش اطالعات آوري جمع براي

 .)می باشد کم خیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد، خیلی شامل ( باشد می لیکرت اي درجه پنج مقیاس آن، در استفاده مورد پاسخی طیف
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این  .است رسیده چاپ به 1979 سال در که شد استفاده رندسیپ خالقیت پرسشنامه از کارکنان خالقیت سنجش منظور به همچنین

 کم، خیلی متوسط، زیاد، زیاد، خیلی شامل ( باشد می لیکرت اي درجه 5 طیف آن گیري اندازه مقیاس و باشد می سشپر 50 شامل پرسشنامه

 .)باشد می کم

کارکنان  خالقیت و سازمانی کارآفرینی هاي پرسشنامه از کدام هر از پرسشنامه 40 شامل اولیه نمونه یک پایایی، گیري اندازه منظور به

 آلفاي میزان پایایی با روش spssآماري  افزار نرم کمک به و ها پرسشنامه آن از آمده بدست هاي داده از استفاده با سپس و گردید آزمون پیش

 هاي پرسشنامه که است آن دهنده نشان اعداد این که آمد، براي پرسشنامه خالقیت رندسیپ بدست %89 عدد که گردید محاسبه کرونباخ

 که شد، استفاده )صوري روایی( محتوا اعتبار از ها پرسشنامه سواالت سنجش روایی منظور به .باشد می برخوردار مالز پایایی از ، استفاده مورد

 .رسید مربوطه و متخصصان تأییدکارشناسان و رؤیت به ها پرسشنامه اساس این بر
 

 پژوهش هاي یافته  -2

 دموگرافيک هاي ویژگی از حاصل هاي یافته :2-1

زن  کارکنان را درصد افراد 6/13و  مرد کارکنان را انتخابی نمونه از درصد 4/86 که داد نشان فراوانی توزیع جدول از حاصل هاي یافته

 .باشند می متأهل آنها از درصد 35 تنها که است حالی در این و هستند، مجرد آنان از درصد 65 که دهند می تشکیل

درصد(،در حالی که تحصیالت  3/58 یعنی(باشند می دیپلم فوق تحصیالت داراي که دهند می تشکیل کارکنانی را نمونه گروه بیشترین

درصد می رسد. گستره 7/15 به دیپلم زیر و دیپلم تحصیالت سطح با کارکنان مورد در این رقم .رسد می درصد از آنها لیسانس است.  26تنها 

سنی افراد  توزیع .باشد می سال 34 آنها سن که است کارکنانی به وطمرب فراوانی بیشترین که دارد قرار سال 47 تا 24 بین ها آزمودنی سن

 سال می 20 تا 10 بین کاري سابقه داراي کارکنان از صد در 7/62می باشد. همچنین  17/4سال و انحراف استاندارد  16/36داراي میانگین 

  .باشد
 

 متغيرها بودن نرمال بررسی : 2-2

 (n-150ویلک) –: خالصه آزمون شاپيرو 2جدول 

 سطح معنی داري آماره ي آزمون متغیرها

 39/0 976/0 حل مساله

 36/0 974/0 احساس خوشبختی

 29/0 971/0 استقالل

 22/0 968/0 تحمل فشار روانی

 27/0 983/0 خودشکوفایی

 31/0 985/0 خودآگاهی

 24/0 982/0 واقع گرایی

 28/0 963/0 روابط میان فردي

 32/0 966/0 خوش بینی

 39/0 976/0 ت نفسعز

 47/0 980/0 کنترل تکانه ها

 44/0 969/0 انعطاف پذیري

 20/0 977/0 مسئولیت پذیري

 17/0 983/0 همدلی

 39/0 964/0 خودابرازي

 21/0 971/0 خالقیت کارکنان

 
 سطح شود، می مالحظه باال جدول در که چنان.شد استفاده ویلک-شاپیرو آزمون از پژوهش، متغیرهاي شکل بودن نرمال بررسی جهت

  می کند. پیروي نرمال توزیع از متغیرها همه در افراد نمرات دیگر بعبارت است، 05/0بزرگتراز  ها نوزیع همه در آزمون داري معنی
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 ها فرضيه آزمون: 2-3

 هوش میان بطهرا بررسی به که شانزدهم تا اول فرضیه کنید، می مشاهده 3 جدول در که طور همان : شانزدهم تا اول فرضيه

میان  روابط گرایی، واقع خودآگاهی، شکوفایی، خود روانی، فشار تحمل استقالل، خوشبختی، احساس مساله، حل(آن ابعاد و هیجانی

 ، می پرداخت کارکنان خالقیت با )خودابرازي و همدلی پذیري، مسئولیت پذیري، انعطاف ها، تکانه کنترل نفس، عزت بینی، خوش فردي،

 زیر جدول همبستگی در میزان که دارد، وجود رابطه کارکنان خالقیت با آن ابعاد و هیجانی هوش بین %99 اطمینان سطح در که داد نشان

 .است مشاهده قابل

 کارکنان خالقيت با آن ابعاد و هيجانی هوش بين همبستگی آزمون -3 جدول

 رابطه معنی داري عدد معنی داري ضریب همبستگی نام متغیر

 وجود دارد 007/0 576/0 انیهوش هیج

 وجود دارد 003/0 561/0 حل مساله

 وجود دارد 006/0 546/0 احساس خوشبختی

 وجود دارد 007/0 588/0 استقالل

 وجود دارد 005/0 586/0 تحمل فشار روانی

 وجود دارد 005/0 538/0 خود شکوفایی

 وجود دارد 008/0 567/0 خود آگاهی

 وجود دارد 002/0 561/0 واقع گرایی

 وجود دارد 007/0 519/0 روابط میان فردي

 وجود دارد 006/0 561/0 خوش بینی

 وجود دارد 004/0 525/0 عزت نفس

 وجود دارد 003/0 544/0 کنترل تکانه ها

 وجود دارد 004/0 568/0 انعطاف پذیري

 وجود دارد 002/0 576/0 مسئولیت پذیري

 وجود دارد 006/0 565/0 همدلی

 وجود دارد 001/0 550/0 د ابرازيخو

 
میان ابعاد هوش هیجانی در شرکت کاریزان خودرو تفاوت معنی داري وجود "فرضیه هفدهم: براي بررسی فرضیه هفدهم تحت عنوان 

 رجوع می کنیم. 4، به جدول "دارد

 ميانگين رتبه اي ابعاد هوش هيجانی -4جدول 

 امیانگین رتبه ه ابعاد فرهنگ سازمانی ردیف

 9/5 استقالل 1

 7/5 احساس خوشبختی 2

 5/5 مسئولیت پذیري 3

 3/5 عزت نفس 4

 0/5 انعطاف پذیري 5

 7/4 حل مساله 6

 5/4 خوش بینی 7

 2/4 تحمل فشار روانی 8

 0/4 خود آگاهی 9

 7/3 همدلی 10
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 6/3 خود ابرازي 11

 6/5 خود شکوفایی 12

 

 4 شماره جدول در که همانطوري .دارد وجود داري معنی تفاوت هیجانی هوش ابعاد میان که ددا نشان فریدمن آزمون از حاصل نتایج

 .باشد می فردي میان روابط به مربوط رتبه ترین پایین و استقالل به مربوط رتبه باالترین گردد، می مشاهده
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 گيري نتيجه و بحث

 بهبود و و اصالح روز، وضعیت با اهداف کردن هماهنگ طریق از بازسازي ینا دارد؛ بستگی آنها بازسازي قدرت به ها سازمان حیات تداوم

 طور به و مدیریت صنعت، تکنولوژي، و علم در جهانی پرشتاب تحوالت .شود می انجام اهداف این تحقق هاي روش

به  جهت در را خود عالیق و ایشگر اهداف، که داشته آن بر را جهان موفق هاي شرکت و ها سازمان از بسیاري معیارها، و ها ارزش کلی

 خالقیت و گسترش شتاب پر هاي سال توان می را اخیر دهه دو بویژه و بیستم قرن واقع در .کنند هدایت 0 ها نوآوري و 9 خالقیت کارگیري

 عدم عصر"، "تغییر عصر" ،"دانش عصر" جمله از مختلف عناوین تحت که زمان از اي برهه چنین در ها شرکت و ها سازمان و دانست نوآوري

 به و ساخته جهانی آماده ژرف هاي دگرگونی و شتابان تغییرات مدیریت جهت در را خود باید است، شده مطرح "خالقیت عصر" و "تداوم

 .آورند روي نوآوري و خالقیت

 خالقیت با افراد شخصیتی ویژگی هاي مهمترین از یکی عنوان به هوش هیجانی بین که می دهد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

خالقیت  باشند، برخوردار بیشتري هیجانی هوش از افراد چه هر که معناست بدان این و است برقرار معناداري و مستقیم ارتباط کارکنان

فشار  تحمل استقالل، خوشبختی، مساله، حل(هیجانی هوش گانه 15 ابعاد بین که است آن از حاکی تحقیق یافته هاي .است بیشتر ها آن

 انعطاف پذیري، مسئولیت پذیري، تکانش، کنترل نفس، عزت خوشبینی، فردي، بین روابط واقع گرایی، هیجانی، خودآگاهی خودشکوفایی، روانی،

 .دارد وجود مستقیمی ارتباط کارکنان خالقیت با )خودابرازي و همدلی

بدین  .گردد بررسی ساوه خودرو کاریزان شرکت کارکنان خالقیت با آن ابعاد و هیجانی هوش بین ارتباط تا گردید سعی مقاله این در

 توجه به با .گیرد قرار بررسی مورد عوامل این بین رابطه تا گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ها پرسشنامه اجراي از حاصل هاي داده منظور

 دست همبستگی به این میزان که دارد وجود دارمعنا و مستقیم مثبت، رابطه کارکنان خالقیت با هیجانی هوش میان که دریافتیم اول فرضیه

 استقالل، احساس خوشبختی، مساله، حل شامل هیجانی هوش ابعاد میان داشتند می عنوان که شانزدهم تا دوم هاي فرضیه همچنین .آمد

 مسئولیت پذیري، انعطاف ها، نهکنترل تکا نفس، عزت بینی، خوش فردي، میان روابط گرایی، واقع خودآگاهی، شکوفایی، خود روانی، فشار تحمل

 با استقالل به مربوط همبستگی باالترین میزان که شدند تأیید همگی دارد وجود رابطه کارکنان خالقیت با خودابرازي و همدلی پذیري،

 هوش ابعاد میان که داد نشان هفدهم فرضیه در فریدمن آزمون از حاصل نتایج همچنین .بود 588/0 همبستگی ضریب با سازمانی کارآفرینی

 گردید، مشاهده 4 شماره جدول در که همانطوري .دارد وجود داري معنی تفاوت هیجانی

 خود شامل بندي اولویت ترتیب آن از بعد و باشد، می خوشبختی احساس به مربوط رتبه دومین و استقالل به مربوط رتبه باالترین

 خودابرازي، همدلی، خودآگاهی، روانی، فشار تحمل بینی، خوش مساله، حل پذیري، انعطاف نفس، عزت پذیري، مسئولیت شکوفایی،

 ((،1389 ( امیري ،) 1389 ( همکاران و ایرانی هاي یافته با پژوهش این نتایج البته .باشد می فردي میان روابط و ها تکانه کنترل گرایی، واقع

 2005 ((، الندستروم،2001 (کوپرمن، و مزیاس ،) 1992 (کوراتکو، و تهادج ،) 1998 (پاچکو، ،) 1988 ( گارتنر ،) 1999 ( کریسمن و شارما

 .دارد همخوانی ) 1995 (بلوندل، ،) 1986 ( یانگ، ،) 2001 (همکاران، و تورنبال ،)
 

 پژوهش هاي یافته اساس بر پيشنهادات

 :گردد می ارائه زیر داتپیشنها آمده دست به پژوهش این از که نتایجی به توجه با خودرو کاریزان شرکت در

 می یابد تکامل کوشش و تمرین تجربه، طریق از عاطفی هوش از قسمتی که طوري به است اکتسابی عاطفی، هوش اینکه به عنایت * با

 م هوشمفهو با آشنایی کارکنان جهت آموزشی هاي دوره برگزاري بنابراین .داد افزایش افراد در یادگیري و آموزش طریق از را آن می توان

 .شود می پیشنهاد افراد زندگی بر آن تاثیر و هیجانی

 و مدیریتی خود هاي توانمندي بر تأکید با داد، بهبود را آن آموزش طریق از توان می و نیست ثابت افراد در عاطفی هوش که آنجا * از

 و فردي توانمندیهاي بهبود آموزشی ههايکارگا و دورهها برگزاري افراد، توانایی حداکثر از بهرهمندي راستاي در روابط مدیریت

 .گردد می پیشنهاد دیگران احساسات ارزیابی و مؤثر شنود مهارت توسعه و یکدلی تمرین عاطفی، هاي کنترل توسعة اجتماعی،

 و فردي مندیهايتوان کاربرد که گروهی فعالیتهاي و پروژهاي درکارهاي آنها از فردي، بین روابط از باالیی سطح با افراد شناسایی * با

براي  اي انگیزه طریق این از و شود مشهود سایرین براي افراد موفقیت بر هیجانی هوش تاثیر تا گردد استفاده است بیشتر آن در اجتماعی

 .گردد ایجاد مدیریتی خود و خودآگاهی قابلتهاي و مهارتها توسعه و افزایش

بهه  مسأله حل هاي روش آموزش جهت در سازمانها شود می پیشنهاد ارکنانک خالقیت و مسأله حل بین رابطه تأیید به توجه * با

 .شود داده آموزش ها آن به منطقی و شهودي صورت به مسأله حل هاي روش و کنند اقدام  کارکنان

 باشند. داشته زندگی از رضایت احساس کارکنان که کنند تهیه کارکنان براي را تسهیالتی * سازمان

 باشند. داشته رأي استقالل ها گیري تصمیم در و شوند داده سوق کنترلی خود و رهبري خود سمت به * کارکنان
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 مدیران. توسط آنها تقویت یا حذف و کارکنان خالقیت رشد در گذار تاثیر عوامل * شناسایی

 خالقیت. پرورش روشهاي شناخت آموزشی هاي دوره * برگزاري

 ها نوآوري و راهکارها ناموفق، یا موفق هاي تجربه ها، ایده فکر، هاي اتاق و پیشنهادات ظامن ایجاد طریق از مدیران شود می * پیشنهاد

 .دهند قرار بررسی مورد و آوري جمع را حوزه این در جدید هاي استراتژي و

 شود. پرداخته زیر رویکردهاي از استفاده با نوآوري و خالقیت افزایش به که شود می * پیشنهاد

 بر ایده سواالت تخیلی، گردش اجباري، ارتباط مغزي، )تحرك(پایش : قبیل از نوآوري و خالقیت افزایش هاي کتکنی از استفاده

 سازمان در نوآوري و پژوهشی ي هسته ایجاد موازي؛ تفکر طبیعت، از برداري الگو ، تکنیک انگیز،
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 راجعممنابع و 
 کارکنان :موردي مطالعه(سازمانی کارآفرینی و هیجانی هوش بین ارتباط بررسی "مقاله ،) 1389 (یاسر، امیري، [1]

  ،")شیراز اجرایی دستگاههاي

 .)شیراز - 89 بهمن 27 (کارآفرینی و مدیریت،نوآوري المللی بین کنفرانس [2]

 پیشرفت وانگیزه نفس عزت هوشی، باورهاي رابطه" مقاله ،) 1389 (هوشنگ علیبازي، و بیات،شهره و برفی زیبا ایرانی، [3]

 در کارآفرینی توانایی با

 بهمن 08 و 01 (کارآفرینی و نوآوري مدیریت، المللی بین کنفرانس ،اولین"تهران استان نور پیام دانشگاه دانشجویان [4]

 .)شیراز - 81

  32 ققنوس، هزاره تهران، ."پژوهش هاي روش و مبانی :خالقیت" .) 1384 ( علیرضا پیرخایفی، [5]

 ملی کنفرانس اولین نوآوري، و خالقیت در کارکنان توانمندسازي نقش ،) 1387 (مسعود، زاده بالل مسعود، پورکیانی [6]

 .ایران نوآوري مدیریت و مهندسی و  TRIZ ،شناسی خالقیت

 و مذهبی هاي آموزه به اعتقاد رابطه بررسی ،) 1386 (میرغفوري حبیباهلل و رضا جمالی، حسین، صیادي، تورانلو [7]

 دانشجویان، هیجانی هوش

  .172-145صص ، 11 شماره سوم، سال دینی، نوین اندیشه فصلنامه [8]

  61 شماره تربیت، و تعلیم فصلنامه تحصیلی، ارزشیابی نامه ویژه هیجانی، هوش ،) 1380 ( سیداحمد جاللی، [9]

  26 شماره رهیافت، نشریه مدیریت، در خالقیت و خالقیت مدیریت ،) 1385 (السادات، افضل حسینی، [10]

 شهر دانشگاهی پیش مقطع آموزان دانش در هیجانی هوش با مذهبی وضعیت رابطه بررسی ،) 1383 ( نادیا رستمی، [11]

  84-83تحصیلی سال در تهران

 سوم سال ، 10 شماره آموزشی، هاي نوآوري فصلنامه [12]
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