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 چکیده 
-گریزی و هوش عاطفی هر دو از جمله مفاهیم نوینی هستند که در حوزۀ روانارتباط

این . ارتباطات و نیز در مطالعات رفتار سازمانی مورد توجه قرار گرفته است شناسی و

گریزی کارکنان های هوش عاطفی با سطوح ارتباطمقاله در پی شناسایی رابطۀ متغیر

جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ کارکنان سازمان صدا و سیمای . سازمان صدا و سیماست

ابزار گردآدوری . نفر انتخاب شده است 873ای به حجم شهر تهران هستند و نمونه

ها پرسشنامه است که جهت سنجش هوش عاطفی از پرسشنامۀ تخلیص شدۀ دانیل داده

گریزی از پرسشنامۀ مک کراسکی استفاده شده گلمن و جهت سنجش سطوح ارتباط

و با استفاده از   SPSSدر این پژوهش اطالعات پردازش و از طریق برنامۀ آماری .است

در آزمون گاما برای هوش عاطفی برابر با   sigگاما  تحلیل شده است، مقدار  آزمون

، 008/0های هوش عاطفی به ترتیب خود مدیریتی برابر با و برای سایر مؤلفه 0/000

. بوده است  000/0، خود آگاهی و مدیریت روابط نیز  000/0مهارت اجتماعی برابر با 

درصد بوده،   0000ام فرضیه های مورد بررسی کمتر از با توجه به اینکه مقدار گاما در تم

های هوش عاطفی با  سطوح ارتباط گریزی رابطه معناداری دارند، و بنابراین تمام مؤلفه

گیریم که هوش عاطفی ها نتیجه میبا توجه به مقدار منفی و معکوس گاما در تمام مؤلفه

به نحوی که هر چه هوش . ارندگریزی تأثیر معکوس دهایش بر سطوح ارتباطو مؤلفه

گریزی های آن در میان کارکنان صدا و سیما افزایش یابد، میزان ارتباطعاطفی و مؤلفه

 . یابدآنان کاهش می

آگاهی  مدیریتی، خودآگاهی،خودگریزی، هوش عاطفی، ارتباط :کلمات کلیدی

 .اجتماعی، مدیریت روابط
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 مقدمه
ها وجود دارد، باعث شده که کارکنان هر سازمانی توجه نمحیط رقابتی که درون و بیرون سازما

ها برای تعامل و ارتباط با یکدیگر و با محیط پیرامون خود را معطوف انتخاب بهترین روش

ای به دلیل ماهیت و نوع کارکرد و ارتباطی در یک سازمان رسانه به زعم نگارنده. معطوف کنند

ن فضای حاکم بر و همچنین به دلیل رقابتی بودکه با مشتری به عنوان مخاطب خود دارد 

هایی که باعث بهبود روابطِ میان فردی کارکنان خود بپردازد تا ها بایستی بیشتر به مؤلفه رسانه

 . تر شودبدین وسیله پیمودن این مسیر رقابتی آسان

بلکه این  ها اهمیت ندارد،ریزی و فرایندکه امروزه توجه صرف به برنامه نگارنده معتقد است

برد و موفقیت هر سازمانی را رقم ها را پیش میها و برنامهدانش و مهارت افراد است که فرایند

ای، اهمیت به نیروی انسانی و توسعه های رسانهسازمان از جملهها در بیشتر سازمان. زندمی

ای فراهم شود که چنانچه در هر سازمانی محیط به گونه. افراد در سازمان در اولویت قرار دارد

افراد در برقراری ارتباط با یکدیگر چه با مدیران و یا همکاران خود واهمه نداشته باشند و 

تر و ای بسیار موفقعوامل ایجاد سد ارتباطی در میان افراد برداشته شود، یک سازمان به گونه

ا برقراری ارتباطی مؤثر تواند اهداف خود را به وسیلۀ کارکنان دنبال کند، کارکنانی که ببهتر می

 . سعی در قدم نهادن در مسیری بهتر و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان خود را دارند

مطرح شد و توجه اندیشمندان  770 به ویژه در فضای کاری در دهۀ   گریزیبحث ارتباط

ر برقراری برند و دکسانی که از ارتباط گریزی کمتری رنج می. ارتباطات را به خود جلب کرد

مک کراسکی، )پیمایندتری را میتر هستند و مسیر شغلی بهتر و موفقارتباط بسیار راحت

گریزی کمتری داشته باشد؟ یکی از عواملی شود فردی ارتباطحال چه عواملی باعث می(. 777 

اطفی گریزی در  هوش عگذار بر پیوستار ارتباطآن را به عنوان عامل احتمالی تأثیر که پژوهشگر

 . است

ها، به ویژه در حیطۀ از جمله مفاهیم جدیدی است که در بسیاری از عرصه  هوش عاطفی

های زیادی را که نشان دهندۀ اهمیت هوش نگارندۀ این مقاله پژوهش. مدیریت، قدم نهاده است

عاطفی و تأثیر آن بر اثر بخشی سازمان هستند مطالعه کرده است و با توجه به جدید بودن 

گریزی و لزوم توجه بیشتر به این دو موضوع و آگاهی از وع هوش عاطفی و مفهوم ارتباطموض

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1  Communication Apprehension 
2  Emotional Intelligence 
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گریزی و هوش عاطفی در میان کارکنان تأثیر این دو مفهوم بر یکدیگر، بررسی رابطۀ این ارتباط

به عبارت دیگر این پژوهش . ای را کانون توجه مطالعۀ حاضر قرار داده استیک سازمان رسانه

کارکنان  گریزیال پاسخ دادن به این پرسش است که آیا بین هوش عاطفی و سطوح ارتباطبه دنب

 درای وجود دارد؟ای مانند صدا وسیمای جمهوری اسالمی رابطۀ معنیدر یک سازمان رسانه

 اهداف پژوهش
و سطوح ( با توجه به تعریف دانیل گلمن)رابطۀ میان هوش عاطفی  شناسایی :هدف کلی

 ی در میان کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانگریزارتباط

 اهداف جزیی

گریزی در میان کارکنان صدا و سیمای آگاهی و سطوح ارتباطمیان خود شناسایی رابطۀ -

 .جمهوری اسالمی ایران

گریزی در میان و سطوح ارتباط( یا مدیریت بر عواطف)مدیریتی شناسایی رابطه میان خود -

 .سیمای جمهوری اسالمی ایران کارکنان صدا و

گریزی در میان کارکنان صدا و شناسایی رابطه میان آگاهی اجتماعی و سطوح ارتباط -

 .سیمای جمهوری اسالمی ایران

گریزی در میان شناسایی رابطه میان مدیریت روابط یا مهارت اجتماعی و سطوح ارتباط -

 .کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 نۀ تحقیق و ادبیات نظریپیشی
ترین چالش مدیران بوده و آنان را کامالً به خود منابع انسانی و مسائل مربوط به آنها از اساسی

-کند تا شیوهها و رفتار آنها به مدیران و پژوهشگران کمک میمشغول کرده است، مطالعۀ انسان

در واقع مطالعاتی . بهبود بخشندهای مدیریت خود را با توجه به کارکنان خود تغییر دهند و یا 

هوش عاطفی و . شودها در سازمان مرتبط است رفتار سازمانی نامیده میکه به رفتار انسان

هم هوش عاطفی . گیردهای فردی جای میشناسی و تفاوتهای ارتباطی در مباحث روانمهارت

ند مورد استفاده توانگیرند و میو هم ارتباط گریزی در مباحث رفتار سازمانی جای می

 .پژوهشگران مدیریت و سازمان قرار گیرند
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گریزی تاکنون در هیچ پژوهشی توان مدعی شد که رابطۀ هوش عاطفی با سطوح ارتباطمی 

شود تا از این در این پژوهش این ارتباط به آزمون گذاشته می. مورد بررسی قرار نگرفته است

فاده پژوهشگران در مباحث رفتار سازمانی قرار طریق نتایج جدیدی استخراج شود و مورد است

 .گیرد

 گریزی ارتباط
حرفی، در های فیلیپس در مورد کمتحقیقات کلینجر در زمینۀ ترس از صحنه، و پژوهش براساس

گریزی را بر اساس تشویش بسیار زیاد از ارتباطات کالمی واژۀ ارتباط  مک کراسکی 770 سال 

گریزی ، سطح ترس و تعریف اصالح شدۀ از ارتباط(.  70 : 770 مک کراسکی، )توصیف کرد

دهد که با توجه به ارتباطات واقعی یا آتی وی با شخص یا اشخاص تشویش فرد را نشان می

-این پژوهش تعریف دوم را مورد توجه قرار می  (.73: 777 مک کراسکی، )یابد میدیگر نمود 

 .سازی کنیمگریزی را مفهومکند تا ارتباطمیگریزی نیز به ما کمک بحث انواع ارتباط. دهد

گریزی باید در پیوستاری دیده شود که شامل چهار مک کراسکی چنین فرض کرد که ارتباط

گریزی ، ارتباط8گریزی موقعیتی، ارتباط گریزی خصوصیتیارتباط: گریزی استنوع ارتباط

 .0گریزی وضعیتیو ارتباط  وابسته به مخاطب

گریزی گرایش مداوم به ارتباط بر اساس این نوع ارتباط: خصوصیتیگریزی ارتباط

-میگیرد که شامل شرایط، مخاطبان و زمان شخصیت است و متغییرهای متنوع را در بر می

میالدی  70گریزی در دهۀ های ارتباطاغلب پژوهش(. 3 : 730 مک کراسکی و ریچموند، )شود

های مختلف گریز در زماننمرۀ فرد ارتباط. دارندگریزی خصوصیتی تأکید بر مطالعۀ ارتباط

تواند در طول زمان اندکی تغییر کند، مگر اینکه گریزی خصوصیتی میارتباط. مشابه خواهد بود

طور کلی، در بنابراین اگر فردی هستید که به. گر وجود داشته باشدهای مداخلهبرخی از برنامه

شنبۀ هفتۀ بعد برید به احتمال زیاد، در پنجیتی رنج میگریزی خصوصشنبه، از ارتباطروزهای سه

های مخصوص گریز خواهید بود؛ مگر اینکه درمانو دوشنبۀ سال بعد، نیز به همان اندازه ارتباط

 (8 همان،)گریزی را داشته باشید کاهش ارتباط

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1  James McCroskey 
2  Trait-like CA 
3 Context-Based CA 
4  Audience-Based CA 
5  Situational CA 
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افراد . هم استدهیم بسیار مگریزی پایین و باال میهای ارتباطروشن کردن معنایی که به واژه

در . های متفاوتی دهندهای مختلف، پاسخگریزی تمایل دارند، در موقعیتدر پیوستار ارتباط

موقعیتی مانند مصاحبۀ شغلی ممکن است میزان تنش افراد بسیار باال باشد، نسبت به موقعیت 

ترسی را دیگری، مانند پاسخ گفتن به پرسش در کالس درس که احتماالً فرد تنش کم و یا هیچ 

 (.773 ،00 بیتی،)تجربه نکند

گریزی خصوصیتی است، زیرا گرایش شخصیتی همانند ارتباط :گریزی موقعیتیارتباط

تواند در گریزی در شرایط رایج میسطح ارتباط. گریزی استپایداری مبنای این دو نوع ارتباط

مثال؛ برای  (73  :73 0، مک کراسکی و دیگران)شرایطی نسبت به شرایط دیگر باالتر باشد 

گریزی باالیی برای سخنرانی عمومی داشته باشد، اما همین شخص شخصی ممکن است ارتباط

 . گریزیِ بسیار کمتری داشته باشدهای گروهی، ارتباطدر بحث

گریزی است که با توجه به واکنش نوع دیگری از ارتباط :گریزی وابسته به مخاطبارتباط

برای نمونه برخی . شودراد یا گروهی خاص در طول زمان مشخص میارتباطی فرد نسبت به اف

ها و گریزی باالیی شوند، در حالی که سایر گروهها ممکن است باعث ارتباطاز افراد و گروه

گریزی بسیار خاص است و ممکن این نوع از ارتباط. افراد در ارتباطات تولید تشویش نکنند

درصد افراد اذعان دارند که در ارتباط برقرار  70تقریباً  .است در افراد مختلف متفاوت باشد

اند شان دچار ترس شدهکردن در موقعیتی خاص یا  نسبت به افرادی خاص در طول زندگی

 (.4 : 730 ریچموند و مک کراسکی، )

گریزی که تنها افراد و گریزی، ارتباطدر پایان پیوستارِ ارتباط :گریزی وضعیتیارتباط

در اصل صد در . گریزی وضعیتی گویندکنند را ارتباطدر موقعیتی ویژه تجربه می گروهی خاص

گوید مشکوک به ثال، وقتی معلم به ما میاند؛ برای مگریزی را تجربه کردهصد افراد این ارتباط

کامپیوتری  کاری تجهیزاتتقلب در امتحان هستیم؛ یا وقتی که رئیسمان ما را متهم به دست

شود تا دربارۀ موضوعی که دانش کمی از آن دارید یا وقتی که از شما خواسته می کندشرکت می

گریزی وضعیتی بر اساس شخصیت ارتباط(. 0 : 730 ریچموند و مک کراسکی، )سخنرانی کنید

 (.30 : 734 مک کراسکی و بیتی، )فرد نیست، بکله بیشتر موقتی است تا پایدار 
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 هوش عاطفی
ت که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور مطالعات نشان داده اس

هایی است اثربخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند؛ در این زمینه، هوش عاطفی از مؤلفه

 تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان بر که می

نیاز به هوش ل گولمن در کتاب خود به نام دانی. نقش مهمی ایفا کند« کار با هوش عاطفی»
-شود تا قلب و احساسات تمرکز میمحیطی که اغلب به عقل توجه می) عاطفی در محیط کار

ها نیازمند هوش عاطفی هستند، بلکه هرکسی معتقد است نه تنها مدیران و رؤسای سازمان( کند

-در سازمان به سطوح باالتر می اما هرچه .کند نیازمند هوش عاطفی استکه در سازمان کار می

به همین علت هوش . یابدرویم، اهمیت هوش عاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می

 (. 78: 870 مقدمی و دیگران، )برخوردار است عاطفی از اهمیت زیادی برای یک رهبر

هوش عاطفی شامل توانایی نظارت بر عواطف و احساسات خود و دیگران، تفاوت قائل 

: 000 مایر، ) بین آنها و استفاده از این مفروضات برای هدایت فکر و عمل افراد است شدن

 47.) 

-دانیل گلمن عناصر هوش عاطفی را به دو طبقۀ عناصر فردی و عناصر اجتماعی تقسیم می

آگاهی، خود کنترلی و انگیزش عناصر فردی شامل خود(.   8-  8:  00 کادمن و بریور، )کند 

خود آگاهی به معنای آگاه . های اجتماعی استاجتماعی شامل همدلی و مهارت است و عناصر

 (. 4 : 830 گلمن، )بودن از حالت روانی خود و نیز تفکر دربارۀ آن حالت است

تعریف خود را از هوش عاطفی ارائه داد، هوش عاطفی طبق تعریف   بارآن در همین دوران 

های غیر شناختی که قابلیت کلی ها و تواناییقابلیتها، ای از مهارتمجموعه: وی عبارت است

ماندل و )دهد ما را در پاسخ به نیازها و  فشارهای محیطی به طور مؤثری تحت تأثیر قرار می

 (. 837: 008 فروانی، 

الگوی . های عاطفی ارائه دادالگوی خود را با عنوان شبکۀ قابلیت  00 گولمن در سال 

های بعد الگوی خود را به شرح زیر و بیست و پنج مؤلفه بود؛ در سالاولیۀ وی شامل پنج بعد 

 (.  8: 007 کوکر و دیگران، ) استه چهار مؤلفه و بیست قابلیت تقلیل داد
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ

1  Bar-On 



 

 

 

 

 
 

 01  رابطه بين هوش عاطفي و ارتباط گریزي

  

 

مثل خودآگاهی عاطفی، -تواند به طور صحیح احساسات خود آیا مدیر می:  خودآگاهی -

 کند، تشخیص دهد؟را هر زمان که بروز می -ارزیابی صحیح و اعتمادخود

-همانند خود–تواند احساسات خود را به سمت نتایج مثبت آیا مدیر می: 5خودمدیریتی -

سوق  -طلبی و ابتکار عملشناسی یا وجدان کاری، سازگاری، انگیزۀ توفیقکنترلی عاطفی، وظیفه

 دهد؟

را هنگام  تواند به طور صحیح احساسات دیگرانآیا مدیر می:  آگاهی اجتماعی یا همدلی -

-رو در رویی با آنها یا در حین کار با آنها تشخیص دهد؟ عینیت آن به صورت همدلی، خدمت

 .گرایی و آگاهی سازمانی است

تواند ارتباطات خود با دیگران را به آیا مدیر می: 4(های اجتماعیمهارت)مدیریت روابط -

مانند پرورش دیگران، نفوذ، ه-ای مدیریت کرده و به سمت نتایج مثبت طور مؤثر و سازنده

 هدایت کند؟   -ارتباطات، مدیریت تعارض، تصویرسازی، تحلیل، تغییر و همکاری

یعقوبی و دیگران، )دهد ابعاد هوش عاطفی از نظر گولمن را نشان می(  )جدول شمارۀ 

 833 :  0 .) 

 های اصلی هوش عاطفیمؤلفه:  جدول شماره 
 تعریف اجزای هوش عاطفی

 .های خودها و قوتتوانایی شناسایی و درک عواطف احساسات، ضعف هیآگاخود

 مدیریتیخود
توانایی تسلط بر عواطف و احساسات، تسکین دادن خود، دور کردن خود 

 .ها و انجام فکر قبل از عملاز اضطراب

 آگاهی اجتماعی
داشتن انرژی و تمایل باال برای رسیدن به هدف، فراتر از کسب پول و 

 .وجهه

مهارت اجتماعی 
 (مدیریت روابط)

 .طلوبمتوانایی مدیریت روابط و ساختن شبکه برای به دست آوردن نتایج 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1  Self-Awareness  
2  Self-management 
3  Social Awareness 
4 Relation Management 
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ویژه درمیان دانشجویان، های کاری و کالسی، بهگریزی در محیطدر زمینۀ تأثیری که ارتباط

محیط کار  گریزی و تأثیرات آن درهرچند بحث ارتباط. هایی انجام شده استگذارد پژوهشمی

های اخیر، این بحث نیز به عنوان بخشی از رفتار کمتر مورد نظر پژوهشگران بوده، اما در سال

پژوهشگران ارتباطات . سازمانی و یا ارتباطات سازمانی تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است

هایی نیز در پژوهش. های شغلی نیز تأثیر داردگریزی بر آموزش و دورهکنند که ارتباطتأکید می

گریزی، در به سطوح باالی ارتباط  000 این باره انجام شده است؛ لیپرت و دیگران در سال 

 (.7: 000 لیپرت و دیگران، )میان دانشجویان، پی بردند 

گریزی افراد انتخاب شغلی آنها را تحت تأثیر از نظر ریچموند و مک کراسکی سطح ارتباط 

هایی که ملزم به ارتباطات مداوم هستند اجتناب با میزان باال از شغلگریزان ارتباط. دهدقرار می

هایی هستند که ارتباطات بیشتری را گریز هستند به دنبال شغلکنند و کسانی که کمتر ارتباطمی

تواند بر گریزی میدر ضمن سطوح ارتباط(. 47: 730 ریچموند و مک کراسکی، )طلبند می

گریزی سرپرست یا مدیر بر میزان اطالعاتی سطح ارتباط. اثر گذاردتوانایی پیشرفت شغلی نیز 

 (. 0 :  00 بارتو و سیاس، )گذارد  گذارند تاثیر میکه سرپرستان با کارکنان به اشتراک می

گریزی و میزان آن، روی طور کلی بیشتر مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی ارتباطبه

گریزی هایی انجام شده که بیشتر ارتباطاً نیز بررسیدانشجویان کالج بوده است و اخیر

اظهار   باتلر. المللی و نژادی مورد بررسی قرار داده استفرهنگی، بیندانشجویان را از نظر میان

باتلر، )اند ها  مورد آزمون قرار دادهگریزی را در سازمانکند که محققان اندکی میزان ارتباطمی 

 00 .) 

دهند که گریز ار گریزی باال نشان میشده در زمینۀ افراد با سطوح ارتباط های انجامپژوهش

 778 و دیگران در سال   گذارد، همچنین کولبیارتباط تأثیر منفی بر عملکرد شناختی افراد می

و   و کافلین 8گریزی تأثیر منفی بر مشارکت اجتماعی دارد و دالینشان دادند که ارتباط

در سال  7و هوس4همچنین ال . منفی آن را بر عزت نفس افراد نشان دادند نیز تأثیر 0استافورد

گریزی فرهنگی و سطوح ارتباطدریافتند که رابطۀ معکوسی میان تمایل به ارتباطات میان 003 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Butller 
2 Colby 
3 Daly 
4 Caghlin 
5 Stafford 
6 Lu 
7 Hus 
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ای ریچموند و مک کراسکی در مطالعۀ زبان مادری و زبان دوم مشخص در مطالعه. وجود دارد

طور قابل توجهی در سخن گفتن به زبان دوم وجود دارد گریزی بهاطکردند که سطوح باالی ارتب

 (. 07: 730 ریچموند و مک کراسکی، )

اند دانیل گولمن کسی در میان کسانی که برای اولین بار اصطالح هوش عاطفی رابه کار برده

(. 7  : 833 یعقوبی و دیگران، )است که بیشتر از همه نامش با هوش عاطفی گره خورده است 

نگرند که شامل ظرفیت ادراک، های دیگری نیز به هوش عاطفی به عنوان یک توانایی میپژوهش

های رابینز در سال طبق یافته. ها در خود و دیگران استابراز، شناخت، کاربرد و ادارۀ هیجان

محققانی مانند سارین در  .تواند نقش مهمی در محیط کار داشته باشدهوش عاطفی می 007 

وری آنان را تواند میزان عملکرد و بهرهاظهار داشتند که هوش عاطفی کارکنان می 007 ل سا

ها برای تسهیل حل مسئله در کارایی گیری هیجانات یا تولید هیجانتوانایی به کار. بینی کندپیش

در تحقیقی با یک پیش آزمون و بعد آزمون فشردۀ هوش . کنداعضای گروه نقش مهمی ایفا می

محور . شودفی و سپس اجرای پس آزمون به کارآمدی این سازه درمحیط کار اشاره میعاط

مرکزی نتایج این مطالعات، تأکید بر نقش هوش عاطفی در افزایش عملکرد هوشیاری عاطفی و 

 (. 38 - 3 : 837 سبک رو و دیگران، )های اجتماعی استمهارت

؛ (833 یعقوبی، )های رهبری های دیگری رابطه میان هوش عاطفی و سبکدر پژوهش

ارتباط میان هوش عاطفی و رفتار شهروندی کارکنان و ارتباط هوش عاطفی با همدلی افراد 

( 833 یوسفی و صفری، )؛ و نیز رابطه میان هوش عاطفی وسبک زندگی ( 83 بشارت، )

 .سنجیده شده است 

ها صورت و کارکنان سازمانهای زیادی در ایران دربار، تأثیر هوش عاطفی بر افراد پژوهش 

گریزی و گرفته است، اما تاکنون هیچ پژوهشی در زمینۀ سنجش و آزمون عوامل مؤثر بر ارتباط

گذارد، انجام می... ها وها و یا دانشگاهگریزی بر زندگی افراد در سازمانیا تأثیراتی که ارتباط

 . نشده است
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 چارچوب نظری پژوهش:  شکل 

 

 روش پژوهش

ها آوری دادهجهت جمع  و از پرسشنامۀ خودسنجی تحقیق این مقاله از نوع پیمایشروش  

در این تحقیق کلیۀ کارکنان سازمان صدا و سیمای شهر تهران جامعۀ آماری . استفاده شده است

نفر بوده و با توجه به دسترسی پژوهشگر به لیست  80000،  87 هستند که تعداد آنها در سال 

نفر به عنوان  873تعداد . گیری شده استتصادفی ساده در این پژوهش بهره کارکنان از روش

در این پژوهش ( 37: 834 صفری شالی، )حجم نمونه، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 

آوری در این  پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که پس از جمع. انتخاب شدند

پردازش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، برای  SPSSافزار  ها به وسیلۀ نرمها، دادهپرسشنامه

گریزی استفاده عتبر سنجش هوش عاطفی و سطوح ارتباطپایایی این پرسشنامه از دو پرسشنامۀ م

گریزی کلیۀ کارکنان سازمان صدا وسیما را پرسشنامۀ مک کراسکی وضعیت ارتباط.  شده است

مدیریتی، مهارت آگاهی، خودچهار مؤلفۀ اصلیِ خودسنجند و پرسشنامۀ هوش عاطفی با می

میزان . است( 870 مقیمی، )اجتماعی و مدیریتِ روابط طبق پرسشنامۀ دانیل گلمن تهیه شده 

برای هر یک . تعیین شده است  0/  3آلفای کرومباخ برای پرسشنامۀ هوش عاطفی به طور کلی

، 0/  7مدیریتی ، خود0/ 70تیب خودآگاهی های هوش عاطفی نیز آلفای کرومباخ به تراز مؤلفه

 .بوده است 4/0 7و مدیریت روابط  0/ 78مهارت اجتماعی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Self-Report  
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گریزی مک ای خوداظهاری سنجش سطوح ارتباطگویه   در این پژوهش پرسشنامۀ 

 007طراحی و با آلفای کرومباخ باالی  7 82کراسکی مورد استفاده قرار گرفته است که در سال 

گریزی افراد مورد استفاده به عنوان پرسشنامۀ استاندارد برای سنجش میزان ارتباطتأیید شد که 

در سراسر جهان قرار گرفته است و مدارک  قابل قبولی برای  روایی و اعتبار محتوایی این ابزار 

-گریزی پیشدر این پرسشنامه سه سطح از ارتباط(. 730 مک کراسکی و دیگران، ) وجود دارد

زمینۀ   ها در همچنین پرسش. گریزی پایین، متوسط و باالستشامل سطح ارتباط بینی شده که

: های مورد بررسی شاملزمینه. پرسش مجزا طراحی شده است 4مختلف که برای هر زمینه 

و ( نفر 7بیش از )، جلسات گروهی (نفر 7تا  8)، ارتباط گروهی (یک نفر) فردیارتباطات میان

 .  ء عام استسخنرانی عمومی یا در مال

 فرضیات پژوهش
 یاصل هیفرض(  

ی مایس و صدا کارکنان انیمی  زیگرارتباط سطوح وی عاطف هوش نیب رسدیم نظر به

 .دارد وجودی داریمعنۀ رابط رانیای اسالمی جمهور

 یفرعی هاهیفرض( 5

 گریزی در میان کارکنان صدا ومدیریتی و سطوح ارتباط رسد بین خودبه نظر می - - 

 .داری وجود داردسیمای جمهوری اسالمی ایران رابطۀ معنی

گریزی در میان کارکنان صدا و رسد بین مهارت اجتماعی و سطوح ارتباطبه نظر می - - 

 .داری وجود داردسیمای جمهوری اسالمی ایران رابطۀ معنی

ا و سیمای گریزی در میان کارکنان صدرسد بین خودآگاهی و سطوح ارتباطبه نظر می - -8

 .داری وجود داردجمهوری اسالمی ایران رابطۀ معنی

گریزی در میان رسد بین مدیریت روابط یا آگاهی اجتماعی و سطوح ارتباطبه نظر می - - 

 .داری وجود داردکارکنان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران رابطۀ معنی
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 های تحقیقیافته

 های توصیفی تحقیقیافته
 زی کارکنان برحسب هوش عاطفیگریتوزیع فراوانی و درصدی ارتباط: 5جدول  شمارۀ 

درصد افراد پاسخگو در این پژوهش هوش  0/00جدول فوق گویای این است که حدود   

اند و در نتیجه، درصد از افراد هوش عاطفی متوسطی داشته 7 /0عاطفی باال و در حدود 

کارکنان صدا وسیمای پاسخگوی این پژوهش از هوش عاطفی نسبتاً متوسط و باالیی 

 .دارند و تقریباً هوش عاطفی پایینی گزارش نشده استبرخور

 مدیریتیگریزی کارکنان برحسب خودتوزیع فراوانی و درصدی ارتباط:  جدول شماره 

 ارتباط گریزی پایین متوسط باال جمع کل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد خودمدیریتی

 باال 0 4 /8 0   4/0     /  7  00 

 (نرمال)متوسط 47 8/87 03  03/  3  /8 30  00 

 پایین 34  3/0 44 0 /0    7/4 48  00 

 جمع کل 40  8 /4  3  00/  8  8/4 847 00 

 000اند در حدود مدیریتی پایینی داشتههای جدول فوق، پاسخگویانی که خودبا توجه به داده

درصد، همچنین  00سط بوده است درصد و کسانی که خودمدیریتی آنها در حد نرمال و متو

توان چنین بنابراین می. درصد هستند 804 اند درحدود کسانی که خودمدیریتی باالیی داشته

استنباط کرد که بیشتر کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسالمی در تهران از خود مدیریتی 

 .متوسط و باالیی برخوردارند 

 ارتباط گریزی باال متوسط نپایی جمع کل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد هوش عاطفی

 پایین 03  8/  03  0/40    3/7 30  00 

 (نرمال)متوسط  00  00/   7 3/87 7 0/0  3  00 

 جمع کل 03  8 /3 30  7 /7 8  4/   84 00 
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 گریزی کارکنان برحسب مهارت اجتماعیرتباطتوزیع فراوانی و درصدی ا: 4جدول شماره 

 پایین متوسط باال جمع کل
 ارتباط گریزی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد مهارت اجتماعی

 باال 0 0 0  7/    3 /4 7 00 

 (نرمال)متوسط  87  0/8 70 0/40 0  3/      00 

 پایین      0/  00    /8     /4 87  00 

 جمع کل 40  8 /0  3  8/00 8  4/  843 00 

درصد افراد پاسخگو به پرسشنامۀ این پژوهش  03 دهد که حدود جدول فوق نشان می

درصد آنان مهارت اجتماعی خود را متوسط  04 8دارای مهارت اجتماعی پایین و در حدود 

اند باال فرض کرده ،اند این درحالی است که افرادی که مهارت اجتماعی خود راارزیابی کرده

اند  بنابراین بیشتر کارکنان صدا و سیما مهارت اجتماعی خود را باال درصد بوده 04  حدود 

 .دانندمی

 گریزی کارکنان برحسب خود آگاهیتوزیع فراوانی و درصدی ارتباط: 2هجدول شمار

 گریزیارتباط پایین متوسط باال جمع کل

 تعداد درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد درصد خودآگاهی

 باال 0 0/0 7 3/77     /  7 00 

 (نرمال)متوسط  43 7/87 0   04/  7  7/3 70  00 

 پایین  7 3/04 44 0 /7    /0  4  00 

 جمع کل 40  8 /7 38  0/00 8  8/4 844 00 

مون در درصد افراد مورد آز  0 توان چنین اذعان داشت که با توجه به نتایج جدول باال می

درصد  08اند و این درحالی است که حدود این پژوهش سطح خوداگاهی خود را باال دانسته

درصد نیز سطح خودآگاهی خود را   0  افراد خودآگاهی خود را متوسط و در حد نرمان و نیز 

گیری کرد که جمعیت مورد پژوهش در این پژوهش توان چنین نیتجهبنابراین می. اندباال دانسته

 .اندودآگاهی خود را بیشتر متوسط و باال ارزیابی کردهخ
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 گریزی کارکنان برحسب مدیریت روابطتوزیع فراوانی و درصدی ارتباط : 2ه جدول شمار

 ارتباط گریزی باال متوسط پایین جمع کل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد مدیریت روابط

 باال 0 0/0 4 0/70   0 /0 3 00 

 (نرمال)متوسط   8  8/   7 40/    7/8 07  00 

 پایین     00/  04    /7 7  7/4 7   00 

 جمع کل 03  8 /  03  7 /  8  8/4  84 00 

 

 80درصد افراد مدیریت روابط خود را پایین و در حدود   0 دهد که جدول باال نشان می

درصد آنان  4007اند و همچنین کرده درصد پاسخگویان مدیریت روابط خود را متوسط ارزیابی

دهد درصد باالیی از کارکنان صدا و سیما اند که نشان مینیز مدیریت روابط خود را باال دانسته

 .دانندمدیریت روابط خود را باال می

 ها استنباطی تحقیق حاصل از آزمون فرضیههای یافته

 گریزیرابطۀ بین هوش عاطفی و سطوح ارتباط:   هفرضی

 ون رابطه بین هوش عاطفی و سطوح ارتباط گریزیآزم: 6جدول شماره 

000.0  =sig Gamma=    0/0-  

های مورد استفاده در این پژوهش نشان داده است که بین هوش نتایج برآمده از آزمون 

داری وجود دارد که این رابطه با انجام آزمون گاما گریزی رابطۀ معنیعاطفی و سطوح ارتباط

درصد اطمینان  77داری بنابراین با سطح معنی بوده؛ sig=  000.0گیری شده است که اندازه

شود و در نتیجه با توجه به منفی بودن مقدار گاما میان هوش عاطفی شمارۀ یک تأیید می هفرضی

بدین معنا که هر چه میزان هوش عاطفی . گریزی رابطۀ معکوسی وجود داردو سطوح ارتباط

در نتیجه با توجه به نتایج این . یابدگریزی آنها کاهش میرود سطوح ارتباطیافراد باالتر م

 .شودها فرضیه شمارۀ یک این پژوهش تأیید میآزمون
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 گریزیرابطۀ بین خودمدیریتی و سطوح ارتباط :5هفرضی

 ون رابطه بین خودمدیریتی و سطوح ارتباط گریزیآزم: 7جدول شماره 

008/0  =sig Gamma=   40/0-  

داری وجود دارد که این رابطه با انجام گریزی رابطۀ معنیبین خودمدیریتی و سطوح ارتباط

با توجه به منفی بودن . بوده است sig=  008/0 گیری شده که در این آزمون آزمون گاما اندازه

به این معنا . گریزی معکوس استمقدار گاما، همبستگی میان مهارت اجتماعی و سطوح ارتباط

بنابراین فرضیۀ شمارۀ . آیدگریزی پایین میکه هر چه میزان خودمدیریتی باال رود، سطح ارتباط

 .شودنیز تأیید می  

 گریزیرابطۀ بین مهارت اجتماعی و سطوح ارتباط : فرضیۀ

 ون رابطه بین مهارت اجتماعی و سطوح ارتباط گریزیآزم: 8جدول شماره 

000/0  =sig   Gamma =   7/0-  

داری گریزی رابطۀ معنیساس نتایج به دست آمده بین مهارت اجتماعی و سطوح ارتباطبرا

با سطح  sig=  000/0گیری شده است که وجود دارد که این رابطه با انجام آزمون گاما اندازه

دار بودن رابطه میان مهارت اجتماعی و سطوح درصد اطمینان، نشان دهندۀ معنی 77داری معنی

گریزی بنابراین هر چه میزان مهارت اجتماعی فرد باالتر رود سطح ارتباط. ی استگریزارتباط

 .شوداین پژوهش تأیید می 8ها فرضیۀ شمارۀ یابد و با توجه به نتایج این آزمونوی کاهش می

 گریزیرابطه میان خودآگاهی و سطوح ارتباط: 4فرضیه

 تباط گریزیو سطوح ار خودآگاهیون رابطه بین آزم: 2جدول شماره 

000/0  =sig   Gamma=  7 /0-  

-دار بودن رابطه میان خودآگاهی و سطوح ارتباطنشان از معنی sig=  000/0آزمون گاما 

مقدار این آزمون همبستگی معکوس و متوسطی را میان خودآگاهی و سطوح . گریزی است

میزان آگاهی اجتماعی  کند که هرچهنشان میای خاطرچنین نتیجه. دهدگریزی نشان میارتباط

این پژوهش   از این رو فرضیۀ شمارۀ . یابدگریزی وی کاهش میفرد باالتر رود، سطح ارتباط

 .شودتأیید می
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 گریزیرابطه میان مدیریت روابط و سطوح ارتباط: 2فرضیۀ

 و سطوح ارتباط گریزی مدیریت روابطون رابطه بین آزم: 1 جدول شماره 

000/0  =sig   Gamma=  00/0-  

داری میان و حاکی از آن است که رابطۀ معنی 0/000در آزمون گاما برابر با   sigمقدار 

همبستگی میان این دو متغییر با توجه به . گریزی وجود داردآگاهی اجتماعی و سطوح ارتباط

دهد که همبستگی میان این دو متغیر معکوس است؛ بدین معنا که مقدار منفی گاما نشان می

. یابدگریزی آنها کاهش میچه آگاهی اجتماعی کارکنان صدا و سیما باالتر رود، سطح ارتباطهر

 .شوداین پژوهش نیز تأیید می 0بنابراین فرضیۀ شمارۀ 

 گیری نتیجهبحث و 
گریزی کارکنان صدا پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ هوش عاطفی و سطوح ارتباط

های مورد نظر گلمن از مفهوم هوش عاطفی و مؤلفه برای این هدف. وسیما صورت گرفت

گریزی و مفهوم ارتباط( خودمدیریتی، مهارت اجتماعی ، خود آگاهی و مدیریت روابط )

. شخصیتی که مک کراسکی آن را برای نخستین بار مطرح کرد و بسط داد استفاده شده است

طور کلی استنباط کرد که بهتوان چنین های حاصل از جداول دو بعدی میهمچنین از یافته

کارکنان صدا و سیما از سطح هوش عاطفی متوسط و نرمالی برخوردارند و نیز پاسخگویان در 

یات پژوهش با فرض. هر کدام از چهار مؤلفۀ هوش عاطفی نیز از سطح متوسطی برخوردارند

و مدیریت  مدیریتی، مهارت اجتماعی، خودآگاهیالهام از این دو نظریه که متغییرهای خود

پژوهش حاضر . کنند، متمرکز شده استگریزی را مشخص میروابط و همچنین سطوح ارتباط

های این پژوهش مورد فرضیۀ فرعی را به آزمون برده است که تمام فرضیه  یک فرضیۀ کلی و 

-دهندۀ وجود رابطه میان هوش عاطفی و سطوح ارتباطنتایج آزمون گاما نشان. تأیید قرار گرفتند

توان اذعان داری و منفی بودن مقدار گاما میبدین معنی که با توجه به سطح معنی. گریزی است

گریزی در میان کارکنان صدا و سیما کاهش داشت که با افزایش هوش عاطفی سطوح ارتباط

شود، بدین معنی که میان خودمدیریتی فرضیۀ دوم نیز با استفاده از آزمون گاما تأیید می. یابدمی

داری وجود دارد و هرچه سطح خودمدیریتی کارکنان گریزی رابطۀ منفی و معنیسطوح ارتباط و

گریزی و همچنین رابطۀ سطوح ارتباط. یابدگریزی آنان نیز کاهش میافزایش یابد، سطوح ارتباط

این رابطه با توجه به جهت . شودسه تأیید می هماعی کارکنان صدا و سیما در فرضیمهارت اجت
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گریزی های اجتماعی افراد، سطوح ارتباطی مقدار گاما است؛ به نحوی که با افزایش مهارتمنف

طور که پیش از این خاطر نشان شد، شود، همانچهارم نیز تأیید می هفرضی. یابدآنان کاهش می

بنابراین هرچه . دهدجهت آزمون گاما در این رابطه نیز معکوس بودن رابطه را نشان می

در فرضیۀ پنجم، نیز . یابدگریزی آنان نیز کاهش میکارکنان باالتر رود سطوح ارتباطخودآگاهی 

گریزی افراد رابطۀ مقدار و جهت گاما حاکی از این است که مدیریت روابط با سطوح ارتباط

از این رو هر چه فرد در مدیریت روابط خود سطح باالتری داشته . داری داردمعکوس و معنی

در پنج فرضیه، همبستگی معکوس و منفی . یابندگریزی وی نیز کاهش میتباطباشد، سطوح ار

های مورد دهد که میان هوش عاطفی و مؤلفهمیان متغییرهای مستقل و متغییر وابسته نشان می

ای معکوس وجود دارد؛ بدین معنا که با گریزی رابطهمطالعه، در این پژوهش، و سطوح ارتباط

های آن که شامل خودمدیریتی، مهارت اجتماعی، ر کدام از مؤلفهافزایش هوش عاطفی و ه

گریزی میان کارکنان صدا و سیما کاهش شوند، سطوح ارتباطخودآگاهی و مدیریت روابط می

توان هوش عاطفی را یکی از مهمترین عناصری تلقی کرد که بر ازاینرو می. یابد و برعکسمی

با توجه به نتایج . گیری تأثیر دارددم تمایل افراد به ارتباطگریزی و میزان تمایل یا عسطح ارتباط

توان ها میآور شد که با تقویت هوش عاطفی میان کارکنان سازمانتوان یاداین پژوهش می

 .گریزی آنها را تسهیل کردتمایل آنها را برای برقراری ارتباط و کاهش سطح ارتباط

طور کلی با سطح د که هوش عاطفی بهکنسرانجام این پژوهش حاضر خاطر نشان می

داری دارد و با افزایش هوش ای صدا و سیما رابطۀ معنیگریزی کارکنان سازمان رسانهارتباط

های مارتین و یابد؛ این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشگریزی کاهش میعاطفی سطح ارتباط

و فارنهام  (000 )مکارن و ه 8، سیاروچی(008 )و همکاران   ، اسپنسی(008 ) همکاران 
ها افرادی که هوش عاطفی باالتری دارند با بدین معنا که در این پژوهش. سو استهم( 008 ) 

یوسفی و صفری، )شوند و رضایت بیشتری از زندگی دارندمشکالت زندگی بهتر سازگار می

اند هوش عاطفی های دیگری است که نشان دادههمچنین این یافته همگام با یافته(.    : 833 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1  Martin 
2 Spence 
3 Ciarrochi 
4  Furnham 
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دهد و زمینۀ بهبود روابط اجتماعی صمیمیت، مردم آمیزی و توان همدلی با دیگران را افزایش می

 (. 83-0 ،  83 بشارت، )ند ک افراد را فراهم می

کنند از اهمیت هوش عاطفی برای استادان و مدیرانی که در حیطۀ سازمانی فعالیت می

ن را برخالف بهرۀ هوشی جهت حل مسائل اجتماعی و توان آخاصی برخوردار است، زیرا می

بنابراین (.  7 :  83 کینیکی، کریتنر و)افزایش توانایی کنترل احساسات فردی آموزش داد

گریزی در یک توان با توجه به نتایج پژوهش حاضر، و همچنین اهمیتی که بحث ارتباط می

های سازمان صدا وسیما قرار داد و با ای دارد، هوش عاطفی را در اولویت آموزشسازمان رسانه

های آموزشی در این رشته، میزان هوش عاطفی را به منظور بهبود روابط میان برگزاری کالس

های ارتباطی و افزایش های مهارتهمچنین کالس. سازمانی افزایش دادفردی و مشکالت درون

توانند پژوهشگران می. کردگریزی سازمان برگزار ورزی را برای بهبود وضعیت ارتباطجرئت

های آموزشی مورد گریزی و هوش عاطفی افراد را قبل و بعد از شرکت در کالسمیزان ارتباط

گریزی مورد گذاری بر ارتباطآزمون قرار دهند، و همچنین عوامل بسیار دیگری را در زمینۀ تأثیر

 .سنجش قرار دهند

 منابع
 ،ۀ فصلنام ،«یاجتماع روابط تیفیک بری عاطف شهو ریتدثی بررس» ،( 83 )ی محمدعل بشارت

 .83-0 : 8 و   شماره ،یشناختروان مطالعات

 مهیبی هاشرکت کارکنانی وربهره» ،(837 ) صالح ،یکاشان محمد؛ گانه،یی یوفا ؛یمهد رو، سبک 

  0 -77 :  شماره  ،مهیب صنعتۀ فصلنام ،«یکاری زندگ تیفیک وی عاطف هوش پرتو در
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 هوشی هامؤلفه نقش» ،(870 ) نیمحمدحس دیس ،یچاوش وی عل زاده، دیحم د؛یمج ،یمقدم 
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