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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خالق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی است .پژوهش
حاضر از نظر شیوه گردآوري اطالعات از نوع توصیفی –همبستگی است و از حیث هدف کاربردي میباشد و براي جمعآوري اطالعات مربوط از روش
کتابخانهاي  -میدانی و به صورت پرسشنامه استفادهشده است .با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعۀ آماري ،این پژوهش شامل نمونهاي از
مدیران و کارکنان سازمان دامپزشکی ارومیه میباشد؛ که تعداد آنها  072نفر می باشد .این پژوهش از روش مدل معادالت ساختاري براي ارزیابی مدل
علی و بررسی قابلیت اطمینان و اعتبار مدل اندازهگیري استفاده کرده است .مدل ارائهشده و اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها از طریق نرمافزار
 SMART PLSتجزیهوتحلیل شده است .درنهایت ،نتایج نشان میدهد که هوش هیجانی و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد خالق تأثیر معناداري دارد.
همچنین تأثیر هوش هیجانی بر عدم اطمینان محیطی معنی دار میباشد .هچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی رابطه بین هوش هیجانی و
عملکرد خالق را تعدیل گري میکند.
کلمات کلیدي :هوش هیجانی ،هوش فرهنگی ،عدم اطمینان محیطی ،عملکرد خالق.

 .1مقدمه

امروزه سازمانها اعم از بزرگ و كوچك با افزايش تعداد عرضه كنندگان ،شركا ،كاركنان ،سهام داران و مصرف كنندگان خارجي
مواجه هستند .اين سازمانها نه تنها در محيط خارجي مجبور به رقابت با شركتهاي خارجي هستند بلكه در داخل كشور خود نيز
ميبايست با آنها مواجه شوند .اين چنين تغييراتي در محيط سازمانها نيازمند آن است كه رهبران در زمينههاي كاري جهاني از قبيل
بازاريابي ،مالي ،مديريت منابع انساني ،مديريت اطالعات و تحقيق و توسعه مهارتهاي الزم را كسب نمايند (سالي گيور 1و همكاران،
 .)1001سيستمهاي مديريتي مدرن تمام جنبههاي عملكردي كاركنان ،مديران و حتي مشتريان زير نظر قرار ميگيرد چرا كه براي دستيابي
به اهداف مشترک همه اعضا بايد بصورت زنجيره وار به هم متصل و در راستاي تحقيق اهداف شركت و يا سازمان قدم بردارند .در اين
بين عوامل متعددي ميتواند در عملكرد شركت و يا سازمان تأثير گذار باشد (آلون 1و همكاران .)1002 ،عامل دوم تأثير گذار عوامل
فرهنگي است همان طور كه واضح است در سيستمهاي مديريتي ايران ،سازمانها و ادارات بخش فرهنگي بصورت ويژه مديريت
ميشود البته فرهنگ مذهبي در آن بيشتر به چشم ميخورد چرا كه اين عوامل نيز در عملكرد كاركنان تأثير گذار است اما به طور كلي
در اين تحقيق منظور از فرهنگ كليه عوامل مذهبي ،اعتقادي ،رسم و رسومات منطقهاي ،عادتها ،هنجارها اجتماعي پذيرفته شده آن
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بخش از جامعه مديريتي است (ماير 3و همكاران .)1011 ،محيط نيز به نوبه خود در ميزان تاثيرگذاري هوش هيجاني و فرهنگي تأثير
گذار است هيچ سيستمي بدون در نظر گرفتن ريسكهاي مرتبط با محيط اداره نميشود چرا كه در چنين شرايطي مديريت معني خود
را از دست داده و سيستم دچار اختالل ميشود .عوامل مختلفي در حيطه محيط تعريف ميشوند از جمله آنها ميتوان به تغييرات
اقتصادي محيطي ،شرايط آب و هوايي منطقه و غيره اشاره كرد (ايرلي 4و همكاران .)1003 ،از طرفي نقش عدم اطمينان محيطي در ميزان
تأثير هوش هيجاني و فرهنگي غير قابل انكار بوده و مديران با كنترل و جهت دهي هوش هيجاني و فرهنگي ميتوانند عملكرد كاركنان
اداره را كنترل و بهبود بخشند (ونگ 2و همكاران .)1003 ،بسياري از تصميمهاي مديران ،سرمايه گذاران و ساير تصميم گيرندگان در
مورد سازمانها ،مبتني بر عملكرد آنها ميباشد .عملكرد سازمانها نيز با استفاده از معيارهاي متعددي مورد سنجش قرار ميگيرد .صحت
سنجشهاي به عمل آمده و قابليت اتكاي آنها با توجه به تأثير با اهميت تصميمهاي اتخاذ شده در سطح خرد و كالن بر اهميت انجام
تحقيقات در اين زمينه تأكيد دارد .اين معيارهاي سنجش عملكرد برخي مالي و برخي غيرمالي هستند .تحقيقات انجام شده در ساير
كشورها نشان ميدهد كه معيارهاي مالي ،معيارهاي كمي مبتني بر صورتهاي مالي براي سنجش عملكرد كافي نيستند و مديران تمايل
به نسبت كمتري براي استفاده از آنها دارند .در اين تحقيق اداره دامپزشكي استان آذربايجان غربي واقع در شهر اروميه مورد بررسي قرار
گرفته است .همانطور كه مشخص است عوامل متعددي در سيستمهاي مديريتي تأثير گذار هستند اما آنچه بصورت ويژه در پرسشنامههاي
اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت در سه حوزه هوش هيجاني ،فرهنگي و همچنين عوامل محيطي بوده است .اين اداره از بخشهاي
مختلفي همچون قسمت مديريت اداري ،فرهنگي ،نيروي انساني ،حراست ،نگهباني ،كارشناس تخصصي و غيره بهره مند است و هر
كدام از بخشها بصورت زنجيره وار با بقيه بخشها در ارتباط تنگاتنگ هستند و مديريت قوي هر بخش تأثير خود را در بخشهاي
ديگر خواهد گذاشت و در نهايت سيستم به هوش باالي مديريتي خواهد رسيد .در اين تحقيق سعي شد ميزان هوش هيجاني مديران و
نحوه انتقال آن به كارمندان جز سنجيده شود كه آيا كارمندان تحت مديريت هوش هيجاني هستند يا وظايف خود را بدون هيجان و
تحت تأثير عوامل محيطي انجام ميدهند و يا انجام وظايف كاري در اولويت هستند يا نه؟ اگر هستند در اين امر هوش هيجاني چقدر
تأثير گذار است؟ در اين پژوهش هوش هيجاني با ديگاه متغير مستقل ،هوش فرهنگي با ديدگاه متغيرهاي تعديل گر و عوامل محيطي
با ديدگاه متغير ميانجي مورد تحليل و تجزيه قرار گرفت همچنين در چارچوب نظري تحقيق از مدل درويش متوالي ( )1012استفاده
شد .در واقع با در نظر گرفتن عوامل محيطي و نقش عدم اطمينان آن به بررسي ميداني نقش هوش هيجاني و فرهنگي مديران اداره
دامپزشكي اروميه در عملكرد كاركنان اداره پرداخته و با استفاده با پرسشنامهاي كه شامل سئواالت دقيق ميباشد به بررسي تأثير هوش
هيجاني و فرهنگي در مديريت روابط كاركنان و تأثير آن در عملكرد آنها مورد بررسي قرار گرفته است .اين تحقيق بر مبناي  4اصل
توانايي كنترل هيجانات ،عواطف ،رفتار صادقانه و شيوههاي معتبر و تطبيق پذير انجام خواهد گرفت.
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عدم اطمینان محیطی

عملکرد خالق

هوش هیجانی

هوش فرهنگی

شکل  :0مدل مفهومی پژوهش

 oعملكرد خالق :خالقيت به عنوان توانايي براي توليد ايدههاي جديد ،رفتارهاي جديد ،مفاهيم جديد ،طرحهاي جديد ،روشهاي
جديد انجام كارها و به روز رساني ايدههاي قديمي به موارد جديد و منحصر به فرد در انجام وظايف مرتبط با شغل توصيف
شده است (درويش متوالي ( .)1012اين متغير از نوع اندازه پذير بوده و با استفاده از سؤاالت  9تا  10پرسشنامه استاندارد
اندازهگيري و عملياتي شد.
o

عدم اطمينان محيطي :عدم اطمينان محيطي بدان معني است كه تصميم گيرندگان اطالعات محدودي در مورد عوامل محيطي
دارند و پيش بيني تغييرات خارجي برايشان دشوار است (ژانگ و همكاران .)1011 ،اين متغير از نوع اندازه پذير بوده و با
استفاده از سؤاالت  1تا  2پرسشنامه استاندارد اندازهگيري و عملياتي شد.

o

هوش هيجاني :توانايي تشخيص و درک احساسات خود و ديگران به منظور برانگيختن خود و كنترل بهتر احساسات خود
وكنترل داشتن بر روابط خود و ديگران (ماير و همكاران .)1011 ،اين متغير از نوع اندازه پذير بوده و با استفاده از سؤاالت
 10تا  13پرسشنامه استاندارد اندازهگيري و عملياتي شد.

o

هوش فرهنگي :مفهوم هوش فرهنگي براي نخستين بار توسط ارلي و موساكوسكي ( )1004از محققان مدرسهي كسب و كار
لندن مطرح شد .آنها هوش فرهنگي را قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامالت فرهنگي و ارايه پاسخهاي رفتاري صحيح
به اين الگوها تعريف كردهاند .اين متغير از نوع اندازه پذير بوده و با استفاده از سؤاالت  11تا  19پرسشنامه استاندارد
اندازهگيري و عملياتي شد.

 .2روش پژوهش

اين تحقيق از نوع همبستگي ،ازنظر هدف كاربردي و ازنظر ماهيت توصيفي – پيمايشي از نوع ميداني است .در اين پژوهش
جامعه آماري ،كاركنان سازمان دامپزشكي اروميه به تعداد  100نفر ميباشد .حجم نمونه در اين پژوهش با توجه به جدول مورگان 126
نفر انتخاب شد كه با توجه پرسشنامههاي جمع آوري شده تعداد  120پرسشنامه جهت تحليل آماده شد .براي بررسي تأثير هوش هيجاني
بر عملكرد خالق كاركنان با توجه به نقش عدم اطمينان محيطي و هوش فرهنگي پرسشنامهاي به تعداد  19سؤال استفادهشده است كه
سؤاالت بر اساس متغيرهاي شناساييشده تهيه و تنظيم گرديده است .در تحقيق حاضر پرسشنامه بهصورت منظم و بسته و بر اساس
طيف پنج گزينهاي ليكرت از  1تا  2تنظيمشده است .پس از تنظيم پرسشنامه ،جهت اطمينان از طراحي درست پرسشنامه و باال بردن
01
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درجه روايي و پايايي ،پس از تائيد اساتيد مجرب ،پرسشنامهها بهصورت آزمايشي در بين  12نفر از كاركنان سازمان مورد اجرا و آزمايش
قرار داده شد تا در صورت داشتن نقص نسبت به اصالح آن اقدام شد و براي اطمينان بيشتر از درجه روايي و پايايي ،ضريب آلفاي
كرونباخ ،9مقادير بارهاي عاملي ،روايي همگرا )AVE( 0و پايايي تركيبي 2استفاده شد .پرسشنامه مذكور با استفاده از دو نرمافزار (SPSS)6

و  (SMART PLS)10تعيين و اندازه گيري شد .تفكيك سؤاالت هر متغير به شرح جدول زير ميباشد.
جدول  :0تخصیص سؤاالت پرسشنامه به ازای هر متغیر
متغیر

سؤال

هوش هیجانی

0 -1

عدم اطمینان محیطی

14-2

عملکرد خالق

11-12

هوش فرهتگی

19-11

اندازه گيري پايايي در اين پژوهش با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي انجام گرفت .آلفاي كرونباخ معياري
سنتي براي سنجش پايايي محسوب ميگردد و مقدار باالتر از  0.0نشانگر پايايي قابلقبول است

(.)Cronbach, 1951

مدل در معادالت ساختاري به سه نوع تقسيم ميشود؛ مدل اندازه گيري ،مدل ساختاري و مدل عمومي پژوهش .شاخصهاي
مورد استفاده براي مدل اندازهگيري شامل آلفا كرونباخ ،بار عاملي ،پايايي تركيبي ،روايي همگرا ،روايي واگرا ميباشد .شاخصهاي الزم
براي ارزيابي مدل ساختاري شاخص  R2و مقادير ضريب مسير و مقادير تي وليو ميباشد و در نهايت تنها شاخص براي بررسي مدل
عمومي پژوهش شاخص  GOFميباشد.
 .3یافتهها
در اين پژوهش تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجامگرفته است .بدينصورت كه ابتدا با استفاده از
آمار توصيفي به توصيف نتايج حاصله از جامعه آماري پرداخته شد و تحليل و آزمون فرضيات نيز با كمك آمار استنباطي انجام گرديد.
همچنين براي تمامي اين آزمونها از نرمافزار ( SMART-PLSروش حداقل مربعات جزئي) استفادهشده است .اين نرمافزار يك رويكرد
مبتني بر مؤلفه است كه مي توان توسط آن قابليت اطمينان ،اعتبار و روابط بين متغيرها را اندازهگيري كرد (.)Cheng & Yang, 2014
روش تجزيهوتحليل در دو مرحله انجامگرفته است .مرحله اول شامل انجام تجزيهوتحليل قابليت اطمينان و روايي همگرا و واگرا و
پايايي مدل و پرسشنامه ميباشد .مرحله دوم مستلزم تائيد تمام مفروضات مطالعه از طريق انجام آزمونها با استفاده از نرمافزار ميباشد.
بنابراين براي اندازهگيري برازش كلي مدل و آزمون فرضيات و همبستگي از آزمون ضرايب مسير ،معيار  ،R2شاخص  GOFو همچنين
از ضريب معناداري  )T-VALUE( tاستفادهشده است.
 1-3آمار توصيفي
در يك پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخدهندگان از روشهاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول
توزيع فراواني ،درصد فراواني ،درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد .آمار توصيفي با خالصه كردن دادهها ،ويژگيهاي مهم
آنها را نمايان ميسازد تا ايدههاي الزم را در ذهن پژوهشگر براي مرحله دوم تحليل آماري (آمار استنباطي) ايجاد كند.
 1-1-3جنسيت

6

Cronbach's alpha
Average Variance Extracted
8
Composite reliability
9
Statistical package for social science
10
Partial Least Square
7
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نمونههاي انتخابشده براي اين پژوهش داراي جنسيت مرد و زن ميباشند كه جدول فراواني آنها بهقرار زير ميباشد.
جدول  :2توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت

درصد

فراوانی

درصد تجمعی

مرد

140

63.9

69.4

زن

10

9.4

100

کل

120

100

 1-1-3سن
در جدول  3نمودار فراواني سن پاسخدهندگان ارائه گرديده است كه گروه سني  32-12سال با مقدار فراواني  110بيشترين
فراواني را دارد.
جدول  :9توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخدهندگان
سن پاسخدهندگان

درصد قابلقبول

فراوانی

درصد تجمعی

6

2.0

2.0

22-32

110

20.6

29.9

32-52

0

4.2

61.1

بیشتر از 52

14

2.6

100

کل

120

100

کمتر از 22

 3-1-3تحصيالت
يكي ديگر از مشخصات نمونههاي اين پژوهش ميزان تحصيالت شركتكنندگان ميباشد؛ كه فراواني و نمودار ستوني براي اين
مشخصه رسم گرديد و در جدول  4ارائهشده است.
جدول  :4توزیع فراوانی مربوط به تحصیالت پاسخدهندگان
درصد قابلقبول

درصد تجمعی

دیپلم

91

32.6

32.6

میزان تحصیالت

فراوانی

فوق دیپلم

2

2.1

43.6

لیسانس

32

14.1

92.1

فوقلیسانس

40

12.2

63.9

دکتری

10

9.4

کل

120

100

100

 1-3آمار استنباطي
در پژوهشهاي روانشناسي و ساير علوم رفتاري كسب اطالعات درباره گروههاي كوچك غالباً هدف پژوهشگر نيست ،بلكه
او عالقهمند است كه از طريق يافتههاي اين گروه كوچك ،اطالعات الزم را درباره جامعهاي كه اين گروه كوچك را از آن انتخاب كرده
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است ،كسب كند .بهعبارتديگر در اين پژوهشها هدف پژوهشگر تعميم نتايج بهدستآمده از يك گروه كوچك به يك جامعه بزرگتر
ميباشد .اين تعميم مستلزم آن است كه پژوهشگر از روشهاي آماري پيشرفتهتري تحت عنوان آمار استنباطي 11استفاده نمايد.
 مدل اندازه گيري (آلفا كرونباخ ،بارعاملي ،پايايي تركيبي ،روايي همگرا ،روايي واگرا)
از آنجاييكه معيار آلفاي كرونباخ يك معيار سنتي براي تعيين پايايي متغيرها ميباشد ،روش  PLSمعيار مدرنتري نسبت به آلفاي
كرونباخ به نام پايايي تركيبي به كار ميبرد .برتري اين معيار نسبت به آلفاي كرونباخ در اين است كه پايايي متغيرها نه بهصورت مطلق
بلكه با توجه به همبستگي متغيرهايشان با يكديگر محاسبه ميگردد .درنتيجه براي سنجش بهتر پايايي ،هردوي اين معيارها در اين
پژوهش بهكاربرده شده است .مقدار پايايي تركيبي براي هر متغير باالتر از  0.0شود ،نشان از پايداري دروني مناسب براي مدل دارد و
مقدار كمتر از  0.9عدم وجود پايايي را نشان ميدهد ( .)Nunnally, 1978بار عاملي مقدار عددي است كه ميزان شدت رابطه ميان يك
متغير پنهان و متغير آشكار مربوطه را طي فرآيند تحليل مسير مشخص ميكند .هرچه مقدار بار عاملي يك شاخص در رابطه با يك سازه
مشخص بيشتر باشد ،آن شاخص سهم بيشتري در تبيين آن سازه ايفا ميكند .همچنين اگر بار عاملي يك شاخص منفي باشد ،نشان
دهنده تأثير منفي آن در تبيين سازه مربوطه ميباشد .به بيان ديگر سؤال مربوط به آن شاخص به صورت معكوس طراحي شده است.
مقدار عدد قابل قبول براي اين شاخص  0.4ميباشد در صورتي كه مقدار اين شاخص كمتر از مقدار تعريف شده باشد سؤال مربوطه
بايد از تحليلها حذف گردد .همانطور كه در شكل زير مشاهده ميشود مقادير بارهاي عاملي مربوط به همه گويه ها باالتر از مقدار 0.4
ميباشد.

شکل  :2پایایی مدل اندازه گیری مقدار بار عاملی

معيار بعدي براي برازش مدل اندازهگيري روايي همگرا ) (AVEميباشد .منظور از شاخص روايي همگرا سنجش ميزان تبيين
متغير پنهان توسط متغيرهاي مشاهدهپذير آن است .معيار متوسط واريانس استخراجشده توسط فرنل و الركر ( )1621بهعنوان شاخصي
براي سنجش اعتبار دروني مدل اندازهگيري پيشنهاد شد .معيار  AVEنشاندهنده ميانگين واريانس به اشتراک گذاشتهشده بين هر متغير
با شاخصهاي خود است .به بيان سادهتر اين معيار ميزان همبستگي يك متغير با شاخصهاي خود ميباشد كه هر چه اين همبستگي
بيشتر باشد ،برازش نيز بيشتر است .مقدار بحراني براي اين معيار عدد  0.2است بدين معني كه مقدار  AVEباالي  0.2روايي همگراي
قابلقبول را نشان ميدهد.

Inferential Statistics
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جدول  :5روایی و پایایی برای مدل اندازهگیری
متغیر

آلفا

میانگین واریانس استخراج شده ()AVE

پایایی ترکیبی ()CR

هوش هیجانی

0.60

0.61

0.93

عدم اطمینان محیطی

0.20

0.22

0.21

عملکرد خالق

0.24

0.22

0.21

با توجه به نتايج جدول آلفاي كرونباخ با توجه به باالتر از  0.0بودن نشاندهندهي پايايي خوب ميباشد .همچنين قابليت
اطمينان نيز براي همه متغيرها باالتر از  0.0ميباشد .روايي همگرا نيز براي همه متغيرها از  0.2باالتر ميباشد .نهايتاً معيار بعدي روايي
واگرا ميباشد كه ميزان رابطه يك متغير با شاخصهايش در مقايسه رابطه آن متغير با ساير متغيرها است .بهطوريكه روايي واگراي
قابل قبول يك مدل حاكي از آن است كه يك متغير در مدل تعامل بيشتري با شاخصهاي خود دارد تا با متغيرهاي ديگر .روايي واگرا
وقتي در سطح قابلقبول است كه ميزان  AVEبراي هر متغير بيشتر از واريانس اشتراكي بين آن متغير و متغيرهاي ديگر (مربع مقدار
ضرايب همبستگي بين متغير) در مدل باشد .جدول  2و  9نشان ميدهد كه با توجه بهقرار گرفتن همه معيارها در سطوح استاندار ،نتايج
حاصل قابلقبول است.
جدول  :6روایی واگرا برای مدل اندازهگیری
عدم اطمینان محیطی

شاخصها

هوش هیجانی

هوش هیجانی

0.06

عدم اطمینان محیطی

0.96

0.01

عملکرد خالق

0.22

0.44

عملکرد خالق

0.01

ماتريس جدول  9روايي واگراي مدل پيشنهادي ميباشد كه با توجه به بيشتر بودن اعداد مندرج در قطر اصلي از اعداد زيرين
خود نشاندهندهي روايي واگراي قابلقبول است.
 مدل ساختاري (مقدار  ،R2ضريب مسير و مقادير )T
براي بررسي تائيد يا عدم تائيد فرضيات و همچنين بررسي برازش كلي مدل نياز به انتخاب آزمونها ،تجزيهوتحليل دادهها
بر اساس اين آزمونها و با استفاده از نرمافزار انتخابشده ميباشد .در اين پژوهش با استفاده از سه معيار

 ،R2اعداد معناداري T-( T

 )valuesو معيار  GOF11فرضيات و مدل ارزيابي خواهند شد كه در ادامه به شرح و توصيف اين آزمونها خواهيم پرداخت.
 ضريب تعيين ()R2
معيار اساسي ارزيابي متغيرهاي مكنون درونزا مدل مسير ،ضريب تعيين ميباشد .اين شاخص نشان ميدهد چند درصد از
تغييرات متغير درونزا توسط متغير برونزا صورت ميپذيرد .معيار  ،R2معياري است كه براي متصل كردن بخش اندازهگيري و بخش
ساختاري مدلسازي معادالت ساختاري به كار ميرود .چين )1662( 13سه مقدار  0.33 ،0.16و  0.90را بهعنوان مالک براي مقادير
ضعيف ،متوسط و قوي  R2معرفي ميكند .براي ارزيابي توانايي مدل از معيار  R2استفادهشده است .در اين مدل مقدار  R2براي متغير
وابسته عملكرد خالق عدد  ،0.92و براي متغير عدم اطمينان محيطي عدد  0.96بهدستآمده كه از سه مقدار  0.33 ،0.16و 0.90
تعيينشده بيشتراست بنابراين در حد قوي تائيد ميشود.
 مقدار ضريب مسير

Goodness of Fit
chin

02
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منظور از ضرايب مسير همان بتاي استانداردشده در رگرسيون خطي ميباشد .ضرايب مسير بايد از لحاظ بزرگي ،عالمت و
معناداري موردبررسي قرار بگيرند .ضرايب مسير مثبت (بتاي مثبت) نشاندهنده روابط مستقيم بين متغيرهاي پنهان درونزا و برونزا
ميباشد .در مقابل ضرايب مسير منفي (بتاي منفي) نشاندهنده رابط معكوس بين متغيرهاي پنهان درونزا و برونزا ميباشد چنانچه
مقدار بهدستآمده باالي حداقل آماره در سطح مورداطمينان در نظر گرفتهشده باشد .آن رابطه يا فرضيه تائيد ميشود .در سطح معناداري
 60درصد 62 ،درصد و  66درصد اين مقدار به ترتيب با حداقل آماره تي  1.69 ،1.94و  1.22مقايسه ميشود .از اعداد بهدستآمده
توسط تجزيهوتحليلهاي انجامگرفته براي ضرايب مسير و معيار  R2ميتوان معناداري و تائيد فرضيات و تأثير قوي هر يك از متغيرهاي
مستقل بر متغير وابسته را قبول كرد .شكل  3نتايج حاصل را نشان ميدهد.

شکل  :9ضرایب مسیر و مقدار R2

 ضرايب معناداري

T

ابتداييترين معيار براي سنجش رابطهي بين سازهها در مدل (بخش ساختاري) ،اعداد معناداري  Tاست .درصورتيكه مقدار اين
اعداد از  1.22 ،1.69و  3.10بيشتر شود ،نشان از صحت رابطهي بين سازهها و درنتيجه تائيد فرضيههاي پژوهش در سطح اطمينان ،%66
 66.6درصد و  %62است .براي آزمودن اينكه آيا هوش هيجاني بر عملكرد خالق كاركنان با توجه به نقش عدم اطمينان محيطي و هوش
فرهنگي تأثير دارد يا خير و همچنين براي آزمودن فرضيات ارائهشده با استفاده از آزمون ضرايب معناداري  Tبررسي شد .نتايج آزمون
Tدر شكل  4نشان دادهشده است .نتايج حاصل نشان ميدهد كه فرضيات در سطح معناداري  62درصد و  66.6درصد قابلقبول است.

شکل  :4آزمون ضرایب معناداری بدون تعدیلگر
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شکل  :5آزمون ضرایب معناداری با تعدیلگر

 3-3برازش مدل عمومي
 شاخص

f2

همانگونه كه در شكل ( )2مشخص است ضريب معناداري مربوط به متغير تعديلكننده هوش فرهنگي در رابطه بين هوش
هيجاني با عملكرد خالق  1.302ميباشد كه از مقدار تعيينشده  1.69بيشتر ميباشد ،به عبارت ديگر در سطح اطمينان  62درصد ميتوان
تأييد كرد كه هوش فرهنگي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد خالق را تعديل ميكند .پس از پي بردن به اين مطلب كه متغير
تعديلكننده ميتواند رابطه بين دو متغير درونزا و برونزا را تعديل كند ،تعيين شدت اثر متغير تعديلكننده ضروري است .درواقع بعد
از معنادار شدن مقدار آماره تي در سطح اطمينان مدنظر محقق ،بايد قدرت تعديلكنندگي اين متغير نيز ،محاسبه شود .به كمك رابطه
زير ميتوان شدت اثر متغير تعديلكننده معنادار را محاسبه كرد .مقادير  0.12 ،0.01و  0.32به ترتيب اثرات ضعيف ،متوسط و قوي را
نشان ميدهند.
()1

= 0.27

0.69 + 0.82 − 0.69 + 0.68
1 − 0.69 + 0.82 1

=  𝐹2هوش فرهنگي

مقدار بهدستآمده براي تعيين شدت متغير تعديل گر هوش فرهنگي ( )0.10نشان ميدهد كه اين متغير با شدت متوسطي رابطه
بين هوش هيجاني و عملكرد خالق را تعديل ميكند ،زيرا باالتر از بزرگترين مقدار مشخص شده ( )0.12ميباشد.
 معيار

GOF

اخيراً ،يك اندازهگيري مناسب جهاني براي برازش كلي مدل با استفاده از  PLSپيشنهادشده است .عددي كه براي اين معيار
به دست ميآيد بين صفر و يك ميباشد .وتزلس و همكاران ( 14)1006سه مقدار  0.39 ،0.12 ،0.01را بهعنوان مقادير ضعيف ،متوسط

Wetzels et al.
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و قوي براي  GOFمعرفي نمودهاند به اين معني كه در صورت محاسبه مقدار  0.01و نزديك آن بهعنوان  GOFدر يك مدل ،ميتوان
نتيجه گرفت كه برازش كلي آن مدل در حد ضعيفي است و بايد به اصالح روابط بين سازههاي مدل پرداخت .به همين ترتيب در مورد
دو مقدار ديگر  GOFنيز ( :0.12برازش كلي متوسط :0.39 ،برازش كلي قوي) اين دستورالعمل برقرار است و فرمول محاسبه

GOF

عبارت است از:
̅̅̅̅̅̅√=GOF
)𝐴𝑉𝐸 × ̅𝑅̅̅2̅ (2

براي محاسبه ميانگين  AVEاز معادلهي ( )3استفادهشده است:
1

)μAVE = ∙ ∑ni=1 xi (3
n
0.52 + 0.52 + 0.63
=
= 0.56
3

μAVE

همچنين براي محاسبه برازش كلي مدل بايستي ميانگين  R2را نيز محاسبه كرد:
n

1
= ∙ ∑ xi
n

μR2

i=1

μR2 = 0.75

با جايگذاري در معادله ( ،)2ارزش  GOFبه دست ميآيد:
GOF=√0.56 × 0.75 = 0.65

با استفاده از آزموني كه براي برازش كلي مدل انجام گرفت يك مقدار  0.92به دست آمد كه اين مقدار در مقايسه با مقادير
پايه باال تعريفشده براي  GOFنشان ميدهد كه ساختار مدل مناسب

ميباشد.

 .5بحث
فرضيه اول :هوش هيجاني بر عملكرد خالق تأثير معناداري دارد .نتايج بهدستآمده از آزمون  tو ضريب مسير بهدستآمده
نشان ميدهد كه هوش هيجاني اثر مثبت و معناداري روي عملكرد خالق دارد ( )β= 0.45, t = 2.68, p<0.01بنابراين فرضيه ( )1تأييد
ميشود .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد كه كساني كه هوش هيجاني خود را به كار ميگيرند ظرفيت چشمگيري براي تعهد،
پذيرش مسئوليت و قبول چارچوب اخالقي دارند .در رابطهي خود با ديگران ،بسيار دلسوز و با مالحظهاند و از زندگي عاطفي غني،
سرشار و مناسبي برخوردارند .هوش هيجاني حتي اگر توسط مديريت مهم تلقي نگردد ،تأثير خود را بر عملكرد كاركنان خواهد داشت،
لذا پيشنهاد مي شود كه مديران سازماني در حد توان خود آن را جدي گرفته و كاركنان را از وجود واهميت آن آگاه نمايند .پيشنهاد
ميشود كه مديران سازمان با برگزاري دورههاي روانشناسي ،آزمونهاي روان شناختي و گرفتن بازخوردهاي منظم درحين كار زير نظر
متخصصان روان شناسي ،آموز شهاي ضمن خدمت ،برگزاري كالسها و دورههاي منظم ،تهيهي بروشورها و توزيع آن ميان كاركنان به
منظور اطالع رساني و افزايش سطح ارتباطات مطلوب گروهي ،در برانگيختن افراد در مسير مورد نظر سازمان ،برقراري ارتباط مؤثر و
صميمانه با ديگران و بروز و ظهور استعداد كاركنان در اداره تيمهاي كاري در بهبود عملكرد آنها را ياري نمايند.
فرضيه دوم :هوش هيجاني بر متغير ميانجي عدم اطمينان محيطي تأثير معناداري دارد .نتايج بهدستآمده از آزمون  tو ضريب
مسير بهدستآمده نشان ميدهد كه هوش هيجاني اثر مثبت و معناداري روي عدم اطمينان محيطي دارد ()β= 0.83, t = 25.48, p<0.001
بنابراين فرضيه ( )1تأييد ميشود .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد هوش هيجاني باال باع

بروز نوآوري در افراد ميشود و

آنها را قادر ميسازد تا خود را سريعتر با تغييرات ناگهاني و شرايط عدم اطمينان هماهنگ و از انعطاف پذيري مناسبي برخوردار شوند.
وجود اين افراد در سازمان باع

ايجاد هنجارهايي مانند درک متقابل ،توجه به ديدگاهها ،اهميت دادن به ديگران ،تقويت اعتماد به نفس

و حس هويت و نيز رفتار و برخوردي مناسب با ارباب رجوع ميشود؛ واضح است كه تمام اين هنجارها باع

بهبود عملكرد كاركنان

ميشود .هيجانات كاركنان در صورتي كه مديريت شوند ميتواند انعطاف پذيري آنها را نيز تحت تأثير قرار دهد .پيشنهاد ميشود كه
مديران نيز در اين مورد هم با آموزشهاي الزم و پررنگ كردن نقش هوش هيجاني و توضيح در مورد ويژگيهاي آن به كاركنان ابعاد
02

دوره  .4شماره  .01پاییز و زمستان 0931

مدیریت زنجیره ارزش

هوش هيجاني را روشن كرده و ميزان اهميت آن را گوشزد نمايند .آمزوش در اين راه ميتواند تأثير زيادي بر انعطاف پذيري كاركنان
داشته و آنها را در محيطهاي متفاوت اثربخش نمايد .يكي از روشهايي كه ممكن است به كاركنان در اين راه ياري دهد ،گردش شغلي
است .كاركناني كه در شغلهاي متفاوت فعاليت داشته باشند ،با شرايط متفاوتي برخورد ميكنند و قابليت رفتار متفاوتي را خواهند
داشت.
فرضيه سوم :متغير ميانجي عدم اطمينان محيطي بر عملكرد خالق تأثير معناداري دارد .نتايج بهدستآمده از آزمون  tو ضريب
مسير بهدستآمده نشان ميدهد كه عدم اطمينان محيطي اثر مثبت و معناداري روي عملكرد خالق دارد ()β= 0.41, t = 2.40, p<0.05
بنابراين فرضيه ( )3تأييد ميشود .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد كه انعطاف پذيري به عنوان يك قابليت سازماني ،شركتها
را قادر ميسازد تا مزيت رقابتي به دست آورند و باع

بهترشدن عملكرد در محيط كسب وكار رقابتي و پوياي امروز شوند .شواهد

نشان ميدهد كه وقتي با يك عدم اطمينان محيطي مواجه هستيم ،سازمانها بر انعطاف پذيري توليد سرمايه گذاري ميكنند .عدم اطمينان
محيطي ،شركت را با محيط غيرقابل پيش بيني كه ويژگي آن تغييرات سريع در تكنولوژي ،تنوع شديد در تقاضاي مشتريان و نوسانات
شديد در تأمين مواد ميباشد روبه رو ميكند .تغييرات و اقدامات غيرقابل پيش بيني در محيط ممكن است ماهيت رقابت را با كسب
فرصتهاي جديد و يا تهديدها براي شركت تغيير دهد .تبديل تغييرات محيطي به يك فرصت براي كسب مزيت رقابتي ،همان خالقيت
در استفاده از ابزار و امكانات محيطي ميباشد كه ميتواند به عملكرد بهتر منجر شده و كارايي سازمان را افزايش دهد .تغييرات محيطي
ميتواند خالقيت كاركنان را در ضرايط متفاوت برانگيزد .پيشنهاد ميشود كه مديران نيز كاركنان را در هر سمت شغلي كه قرار دارند
به تصميم گيري در خصوص تصميمات سازمان دعوت نموده و از نظرات آنها در تصميمات مهم جويا شوند .در صورتي كه كاركنان
خود را در محيط متفاوتي تصور نمايند ،ممكن است خالقيت خود را نشان داده و بهترين راه حل را ارائه دهند.
فرضيه چهارم :هوش فرهنگي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد خالق را تعديل گري ميكند .نتايج بهدستآمده از

آزمون t

و ضريب مسير بهدستآمده نشان ميدهد كه هوش فرهنگي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد خالق را تعديل گري ميكند

(=t

 )2.38, p<0.05بنابراين فرضيه ( )4نيز تأييد ميشود .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد توانايي كاركنان در مطابقت خود با
فرهنگهاي متفاوت ميتواند آنها را در درک رفتارهاي متفاوت همكاران و يا كاركنان سازمانهاي ديگر ياري دهد و باع

درک بهتر

هيجان هاي آنها نيز گردد .كاركناني كه بتوانند رفتار خاصي را به خوبي تعبير نمايند و در اين بين هيجان خود را نيز كنترل نموده و در
جهت مثبت به كار گيرند ،توان بهبود عملكرد خواهند داشت .هوش هيجاني مجموعهاي از تواناييها و قابليتها و مهارتهايي است
كه فرد را براي سازگاري مؤثر با محيط و كسب موفقيت در زندگي تجهيز ميكند .از اين رو ميتوان انتظار داشت كه هوش فرهنگي
توان كنترل هيجانات افراد را باال برده و آنها را به عملكرد درست رهنمود ميسازد .پيشنهاد ميشود مديران فرهنگ را در سازمان نكته
مهم تفاوت كاركنان در نظر بگيرند و آموزشهاي مقتضي در خصوص نحوه برخورد با فرهنگهاي متفاوت را برگزار كنند .در صورتي
كه كاركنان توان برخورد مناسب با فرهنگها را داشته باشند توان كنترل هيجانات خود را نيز خواهند داشت و آن را تقويت ميكنند.
در اين صورت تبعات منفي رفتاري كاركنان كاهش يافته و عملكرد سازمان افزايش خواهد يافت.
در جدول  0نتايج حاصل از آزمون  Tو ضرايب مسير ارائهشده است.
جدول  7جدول نتایج آزمونها
ضریب مسیر ()β

مقدار T-value

احتمال )(Prob

نتایج

فرضیه 1

هوش هيجاني

←

عملكرد خالق

0/42

**1/92

p < 0.01

تائيد

فرضیه 2

هوش هيجاني

←

عدم اطمينان محيطي

0/23

***12/42

p < 0.001

تائيد

فرضیه 3

عدم اطمينان محيطي

←

عملكرد خالق

0/41

*1/40

p < 0.05

تائيد

روابط

فرضیات
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فرضیه 5

هوش فرهنگي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد خالق را

-

شیما اسماعیلی پردول و رضا رستمزاده

*1/32

p < 0.05

تائيد

تعديل گري ميكند
Note: *p < 0.05; **p< 0.01, ***p< 0.001.

 .2نتیجهگیری
منابع انساني كه يكي از منابع مهم در قدرت رقابتي سازمان محسوب ميشوند ،توان سازمان را در باالبردن عملكرد و اثربخشي
آن افزايش ميدهند و ميتوانند با استفاده از راههاي مختلف به عملكرد بهتر آن منجر شوند .سازمانها به منظور بهبود عملكرد خود نياز
به كاركنان خالق و باهوش و منعطف دارند .از اين رو تالش مديران بايستي در اين راستا نيز صورت گيرد .مطالعات نشان داده است
كه گوي رقابت آينده را مديراني خواهند ربود كه بتوانند به طور اثر بخش و نتيجه بخش با منابع انساني خود ارتباط برقرار كنند ،در اين
زمينه هوش هيجاني يكي از مؤلفههايي است كه ميتواند به ميزان زيادي در روابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا كند .در
حقيقت هوش هيجاني عامل تعيين كنندهي توفيق يا عدم توفيق مديران است .نقش هوش هيجاني در محيط كار ،نقش مهمي است.
شناسايي هيجانها موجب كسب آگاهي نسبت به آنها شده ،زمينهي درک صحيح هيجانهاي ديگران را فراهم مينمايد .كاربرد هيجانها
موجب توليد عقايد ،بروز يك احساس يا تقويت روح همكاري گروهي را فراهم ميآورد و باالخره درک و فهم هيجانها موجب كسب
بينش نسبت به انگيزههاي افراد شده ،ما را نسبت به نقطه نظر و ديدگاههاي ديگران آگاهتر مينمايد و در برخي موارد ممكن است اين
آگاهي به خالقيت نيز بيانجامد .در نهايت ،مديريت هيجانها به ما اجازه ميدهد تا هيجانهاي خود را بپذيريم و از اطالعات ارزشمند
به دست آمده به صورت سازندهاي استفاده

كنيم.

در پژوهش حاضر تالش شده است به بررسي تأثير هوش هيجاني بر عملكرد خالق كاركنان با توجه به نقش عدم اطمينان
محيطي و هوش فرهنگي ،در سازمان دامپزشكي اروميه پرداخته شود .بدين منظور پس از جمعآوري اطالعات از منابع الكترونيكي و
كتابخانهاي و همچنين پژوهشهاي انجامگرفته داخلي و خارجي و مدلهاي پيشين ،مدل پژوهش تبيين گرديد و متغيرهاي پژوهش
شناسايي شد .جهت بررسي مدل پژوهش تعدادي فرضيه ايجاد گرديد .براي بررسي فرضيات و صحت مطالب ذكرشده از پرسشنامهاي
محقق ساخته براساس طيف ليكرت استفاده شد .تمام مفروضات پژوهش مورد تأييد قرار گرفتند و پيشنهادات كاربردي مديريتي در
قسمت بح

ارائه شد.
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Abstract

Psychological factors have become one of the most important factors in organizations and achieving
success and better performance. Employees who have the ability to deal with various issues in the
organization and their work environment and increase their decision-making power, will certainly be
effective in the performance of the organization. The purpose of this study was to investigate the
effect of emotional intelligence on the creative performance of employees considering the role of
environmental uncertainty and cultural intelligence. This study is categorized as a descriptive and
correlational research and applied in the nature. The library and field study were used to collect data
through the questionnaire. According to the research purpose and the subject, this research includes
a sample of managers and employees of Urmia veterinary organization with number of 270. The
proposed model and the data obtained from the questionnaire were analyzed through SMART PLS
software. Finally, the results showed that emotional intelligence and environmental uncertainty have
a significant effect on creative performance. Also, the effect of emotional intelligence on
environmental uncertainty is significant. Also, the results of this study showed that cultural
intelligence moderates the relationship between emotional intelligence and creative performance.
Keywords: Emotional Intelligence, Cultural Intelligence, Environmental Uncertainty, Creative Performance.
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