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چکیده
عدم توجه به سنجش هوش هیجانی کارکنان ،سبب عدم درک صحیح مددرانن نز نهمید
کارباد آن در فاوش خدمات بانکی شده نس  .عدم توجه کارکنان به نرد مهدارت و توننداری
شخصی نیز سبب عدم سازگاری با شانرط کاری و پاسخ کند به تغییانت محیطی و سدازمانی و
ضعف در نرتباط با مشتاران شده نس  .لذن پژوهش حاضا باهدف تعیدی تدثییا هدوش هیجدانی
بانفزنرش فاوش ننونع خدمات بانک کشاورزی شهاکاد ننجدام گادردد .نرد پدژوهش نز نظدا
هدف تحقیق نز نوع کاربادی و نزنظدا شدیوه جمد آوری دندههدا ،توصدی ی نز ندوع همبیدت ی
نس  .جامعه آماری نر پژوهش ،کارکنان بانک کشداورزی شهاسدتان شدهاکاد نسد و 401
پاسشنامه بی جامعه آماری توزر گادرد .بانی جم آوری دندهها و نطالعات مابوط به هدوش
هیجددانی نز پاسشددنامه نسددتاندنرد هددوش هیجددانی گ مد  )1004و بددانی جمد آوری دندههددا و
نطالعات مابوط به نفزنرش فاوش خدمات بانکی نز پاسشنامه ع ی پنداه  )4931نسدت اده شدده
نس  .رونری پاسشنامهها مورد تثرید قانر گاف  .ضارب پاراری ها دو پاسشنامه نیز بدا نسدت اده
نز ضارب آل ای کاونباخ به تاتیب  0/798و  0/819باآورد گادرد .بانی تجزرهوتح یل دندهها
نز نامنفزنر  SPSSنست اده شده نس  .نتارج نشان دند که هوش هیجانی با نفزنرش فاوش ننونع
خدمات بانک کشاورزی تثییا معنادنری دنرد.
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 .0مقدمه
با افزوده شدن به تعداد سازمانهای خدماتی ازجملهه بانه هها و پرهرو آن ربابهت
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فزاینده برن این سهازمانهها ،بسهراری از سهازمانهها بهر آن شهدند تها در ایهن رصهه
ربابتپذیر ی خود را حفظ و ایجاد مزیت ربابتی کنند .ازآنجاکه خدمات همچهون کها
محسوس و دارای بابلرت نگهداری و ذخررهسازی نرسهت و اراههه خهدمات و کرفرهت
مطلوب اراهه آن بهشدت وابسته به کارکنان اراهههکننهده خهدمت و تعهامالت آنهها بها
مشتریا ن بستگی دارد ،بار مزیت ربابتی بر دوش کارکنان این سازمانها برار مهیگرهرد.
کارکنان مهمترین دارایی و سرمایه ی

سازمان به شمار میروند .نبود کارکنان مناسب و

خوب در اراهه کار و خدمات سهازمان در محهرر ربهابتی امهروز سهازمانهها را داهار
مشکالت دیده خواهد کرد .این امر در سازمانهای خهدماتی بههصهورت آشهکارتری
دیده می شود .رفتارها ،تعامالت و روابطی که برن مشتریان و کارکنان ایجهاد مهیشهود،
مهم ترین امل محرک مزیت ربابتی در سازمانهای خدماتی است (اسما رلزاده مقری
و همکاران.)6906 ،
کاتلر 6خدمت را فعالرت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریه

مهیکنهد کهه

ی طرف ،بهطرف دیگر رضه میکند و مالکرهت ارهزی را بهه دنبهال نهدارد .یکهی از
روشهای تقسرمبند ی خدمات ،توجه به منشأ ایجاد خدمات است که مهیتوانهد انسهان
باشد یا ماشرن .در خصوص خدمات بهانکی ،بششهی از خهدمات از طریهر کارکنهان و
بششی دیگر از طریر سرستمهای رایانهای و ماشرنی به مشتریان اراهه میگردد .اگراه با
بسر و توسعه تکنولوژی مربوط به بانکداری الکترونر  ،ارتبهاط مشهتری بها کارکنهان
بان

کمتر میشود و سرستمهای نرمافزاری و مجازی در فرآینهد اراههه خهدمت نقه

بزرگتری را بر هده میگررند ،اما ماهرت خدمات بانکی بهگونهای است کهه ایجهاد و

Kotler

1

حفظ ارتباط با مشتری ،مستلزم ارتباط کارکنان و مشتری و پرگرری استراتژی

بازاریابی

رابطهمند میباشد .خدمات بهطور ا م دارای اهار ویژگی میباشد که وجه تمایز آن بها
کا نرز محسوب میگردد .این ویژگیهها شهامل نامحسهوس بهودن ،تفکره ناپهذیری،
بازاریابی است ،به بارتی فروش انتهاییترین ملرات بازاریابی در یه
ولی در رن حال شروع ی

معاملهه اسهت

رابطه بلندمدت بها مشهتریان اسهت (برااههداغهی.)6900 ،

مشتریان امروزی کرفرت برشتر در خدمات و محصو ت را خواهاناند و تأکرد برشهتری
بر روی دریافت ارزش در ببال هزینه خوددارند (کاتلر .)6000 ،ایجاد روابر بلندمهدت
با مشتریان یکی از اهداف اساسی شرکتها و بنگاههای ابتصادی است .ازجمله مزایای
این روابر بلندمدت ،افزای

وفاداری و رضایت مشتریان است کهه منجهر بهه افهزای

فروش و سود میشهود (مهرافهروز .)6906 ،داشهتن ارتباطهات و روابهر بلندمهدت در
سازمان نرازمند ساختار سازمانی مناسب بان

و همچنرن داشتن کارمندانی باهوشهای

متفاوت ازجمله هوش فرهنگی ،هوش تجاری و هوش هرجانی مهیباشهد کهه در ایهن
پژوه

هوش هرجانی به نوان یکی از متغررهای پژوه

در نظر گرفتهشده است.

هوش هرجانی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریهر خودآگهاهی روحرهات
خود را کنترل کند ،از طریر خودمدیریتی آن را بهبود بششهد ،از طریهر همهدلی تهأ رر
آن ها را درک کند و از طریر مدیریت روابر به شروهای رفتار کند کهه روحرهه خهود و
دیگران را با برد ( .)Goleman, 1995ویسرنگر 6هوش هرجهانی را ههوش بههکهارگرری
اطفه و احساس در جهت هدایت رفتار ،افکار ،ارتباط مؤ ر بها همکهاران ،سرپرسهتان،
مشتریان و استفاده از زمهان در اگونگهی انجهام کهار بههرای ارتقهای نتهایم مهیدانههد
) .(Wong & law, 2003هوش هرجانی مدیریت احساسات خود و دیگران مهیباشهد و
در حال حاضر به نوان امری ضروری بهرای موفقرهت فهرد در محهل کهار و در دیگهر
Weisinger

1
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زمرنه های اجتما ی به نوان هوش شناختی یا مهارت های فنی در نظر گرفتهه مهیشهود
(.)Goleman, 1998

هوش هرجانی ی

جنبه مهم از مهارتی است که در توانایی با ی افراد در برخهورد
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 271با مساهل هرجانی ( اطفی) نمایان میشود ( .)Extremera & rey, 2016همچنرن املی
است که فرد را جهت تطابر با محرر آماده میسازد و بههواسهطه داشهتن مههارتههای
اجتما ی با  ،منجر به بربراری رابطه خوب با مردم مهیشهود (بهرهبهاغی و رحهرمنرها،
 .)6901هوش هرجانی به معنای ظرفرت ادراک ،ابراز ،شناخت ،کاربرد و اداره هرجانات
در خود و دیگران است ( .)Mayer & Salovey, 1997به بهارتدیگهر ههوش هرجهانی
نو ی پردازش اطال ات اطفی است که شهامل ارزیهابی صهحرو واطه
دیگران ،ابراز مناسب واط

و تنظهرم سهازگارانه واطه

 .)6910هوش هرجانی ازنظر مهایر و سهالوی تنهها یه

در خهود و

اسهت (حرهدری تفرشهی،
ویژگهی منبهت نرسهت بلکهه

مجمو های از توانایی های استد لی و هرجانی متمایز است و نسبت به هوش اجتما ی
توجه برشتری به مساهل اساسی هرجانی و فرونشاندن مشهکالت ششصهی و اجتمها ی
افراد دارد .افراد دار ای هوش هرجانی با در داشتن رضایت برشتر از زندگی ،بهرهمندی
از محرر خانوادگی و شری

شدن در احساسات اطرافران نسبت به دیگهران و معمهو

افراد خونگرم ،منظم ،موفر ،باانگرزه و خوشبهرن هسهتند (اسهتوار و امرهرزادهخهاتونی،
 .)6911فردی که دارای هوش هرجانی با ست مههارت برشهتری در دریافهت ،ادراک و
مدیریت هرجانها دارد و مشکالت هرجانی را با تالش کمتری حل میکند و در تعامل-
های اجتما ی بازتر و پذیراتر است ،کمتر مستعد رفتارهای مسئلهدار یا منفی است و در
شفاف کردن هدفها مهارت برشتری دارد؛ بنابراین هوش هرجانی بهه فرآینهد ذهنهیای
اشاره دارد که در تششرص ،بههره بهرداری ،ادراک و مهدیریت حها ت هرجهانی فهرد و
دیگران برای حل مسئله ها و تنظرم رفتار دخرل است .هوش هرجانی به روابر اجتما ی
بهتر و بهزیستی روانی و فرزیکی منجر میشود (رضایی .)6900 ،طبر اظههارات گلمهن
بهره هوشی در بهترین شرایر  %15از موفقرت افراد را با ث میشود و  %15از موفقرت

به مهارتهایی وابسته است که هوش هرجهانی را تشهکرل مهیدهنهد .ههوش هرجهانی
موضو ی اسهت کهه سهعی در تشهریو و تفسهرر جایگهاه احساسهات و هرجهانهها در
توانمندیهای انسان دارد و این موضوع در سازمانههایی ماننهد بانه هها کهه رسهالت
میباشد ،بایستی برشتر از سایر سازمانها موردتوجه برار گررد .بهویژه در بش

فهروش

خدمات بانکی که ارتباطات مناسب با مشتریان را میطلبد ،انتشهاب کارمنهدان مناسهب
فروش با هوش هرجانی با میتواند در افزای

فروش بسرار تأ ررگذار باشهد .لهذا ههر

مدیری جهت تحقر اهداف سازمانی خود بایهد بهه ههوش هرجهانی کارکنهان بههماننهد
سرمایهای ارزشمند نگاه کند و فرصت آموزش وپرورش آن را برای سرمایه انسانی خود
فراهم نماید .پژوه ها نشان میدهد سازمانهایی که در تجارتشان از ههوش هرجهانی
بهره بردهاند ،به موفقرت دست یافتهاند (.)Poskey, 2011

ادامه حرات بان ها در محرر ربابتی ،نرازمند کارمندانی با هوش هرجانی با اسهت.
هوش هرجانی کارکنان بان ها ا رات بابل توجهی بر متوسهر رشهد ،بها بردن کرفرهت،
ملکرد و بهره وری و درنهایت بر سودآوری آن ها می تواند داشته باشد .هدم سهنج
هوش هرجانی کارکنان و دم پرداختن به این موضوع ،سبب دم درک صحرو مدیران
از مفهوم و اهمرت کاربرد آن در بهره وری بان ها شهده اسهت .همچنهرن هدم توجهه
کارکنان به این مهارت و توانایی های ششصی سبب دم سازگاری با شهرایر کهاری و
پاسخ کند به تغرررات محرطی و سازمانی است .در تحقرقات حوزه بان
بانکی کمتر به ارتباط و ا رگذاری هوش هرجانی به نوان یه

و فعالرت ههای

امهل روانشهناختی بهر

روی فروش خدمات بانکی پرداخته شده و درزمرنه ارتباط این دو متغرهر نرهز خهههای
لمی زیادی وجود دارد .این پژوه
موجود درزمرنه فعالرت بان
زم و رفع اال

می تواند بها بررسهی مسهاهل و محهدودیت ههای

کشاورزی و اراهه پرشنهادها به پر کهردن خهههای لمهی

های موجود و در تبدیل این اال ها به فرصت هها کمه

نمایهد .از

حرث لمی می تواند اطال ات زیادی را در اخترار مسهئو ن ،برنامهه ریهزان ابتصهادی،

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد
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بازاریابان و تولردکنندگان و اراهه دهندگان کا و برار دهد .مدیران و برنامه ریزان نظهام
بانکی ،سایر فعا ن رصه های ابتصادی و بنگاه های ابتصادی کشور می توانند از نتهایم
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لمی آن در حوزه فروش خدمات استفاده نماید؛ بنابراین در این نوع سازمانها نه تنهها
خود کارکنان بلکه تعامالت مابرن کارکنان و مشتریان نرز نق

مهمی در اراهه خهدمات

مناسب خواهد داشت .لذا هوش هرجانی کارکنان ازجمله مواردی است که توجه به آن
و بررسی تأ رر آنها بر مشتری گرایی و فروش خدمات مهم تلقی میشود ،زیهرا ههوش
هرجانی کارکنان تأ رر بسزایی بر رفتار کارکنان ،مشهتریگرایهی آنهها و اراههه خهدمات
باکرفرت به مشتریان خواهد داشت .به بارتدیگر ههوش هرجهانی مههمتهرین اصهل در
انتشاب کارمند فروش است .فروش نرازمند مهارت خاصی میباشد و افرادی که دارای
هوش هرجانی با یی میباشند درزمرنه فروش موفرترنهد .در ایهن پهژوه

محقهر بهه

فروش خدمات بان

کشهاورزی

دنبال آن است که هوش هرجانی اه تأ رری برافزای
شهرستان شهرکرد دارد.

 .2مبانی نظری
هوش هیجانی
هوش هرجانی یا هوش اطفی را بهکارگرری مهارتههای ناشهناخته ،توانهاییهها و
شایستگی ها برای رویهارویی بها تقاضهاها و فشهارهای محرطهی تعریه

کهردهانهد کهه

درمجموع مهارتههای فهردی را تحهت تهأ رر بهرار مهیدههد ( .)Dulewicz, 2003در
تعاری

هوش هرجانی دو رویکرد وجود دارد-6 .رویکرد توانایی هوش هرجهانی :6بهر

اساس مدل توانایی مایر 1و همکاران ( )1555ههوش هرجهانی بهه توانهاییههایی اشهاره

Ability Model Of Emotional Intelligence
Mayer

1
2

می کند که در پردازش اطال ات دربارهی هرجانات خود ششص و دیگران ،مورداستفاده
برار میگررد .در این الگو ،اهار شاخه وجهود دارد :ادراک هرجانهات جهاری ،توانهایی
تسهرل تفکر توسر هرجانات (توانایی درون سازی تجربه ههای هرجهانی در شهناخت)،
-1رویکرد ترکربی (التقاطی) هوش هرجانی :6از تفاوت مران این دو نظریه ،میتهوان
به تفاوت مران مفهوم صفت و پردازش اطال ات در مؤلفه هوش هرجانی اشاره کرد .در
رویکرد ترکربی ،مفهوم صفت با شاخصهای برن موبعرتی 1همدلی ،جرأت و خوشبرنی
رابطه دارد .صفت ریشه در ااراوب ششصرتی که از طریر پرس نامهه خهود سهنجی
(که رفتار خاصی را میسنجد) اندازهگرری مهیشهود درحهالیکهه در رویکهرد توانهایی،
مفهوم پردازش اطال ات مربوط به تواناییهایی نظرر تششرص ،ابهراز و تنظهرم هرجهان
میباشد (حسرنزادهشهری و همکاران.)6900 ،

فروش
مفاهرم فروش و بازاریابی غالبا با یکدیگر اشتباه میشوند .مفهوم فروش از داخل به
بررون مینگرد .این مفهوم از کارخانه شروع میشود ،به محصو ت و کا های موجهود
شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سهودآور ،تهالشههای فهروش و تبلرغهات
پرشبردی بابلمالحظهای میطلبد؛ اما مفهوم بازاریابی نگاهی از بررون به داخهل اسهت،
این مفهوم با ی

بازار کامال تعری شده آغاز می شهود ،روی نرازههای مشهتریان تأکرهد

دارد ،کلره فعالرتهای بازاریابی را هماهنگ میکند که به نحوی مشتریان را متأ ر مهی-
سازد و با تأمرن رضایت مشتریان ،سود میآفریند (کاتلر و آرمسهترانگ .)6096 ،لویهت
در تفاوت بازاریابی و فروش نوان مینماید فروش بارت است از پردا کردن مشهتری

Mixed Model Of Emotional Intelligence
Cross - Situational

1
2

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

فهم معناهای هرجانی و مدیریت هرجانی.
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برای محصو تی که در اختراردارید و بازاریابی یعنی حصول اطمرنان از اینکه شما ابالم
موردنراز مشتری را در اختراردارید ( بدالوند و حردرزاده .)6909 ،فروش انتههاییتهرین
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ملرات بازاریابی است .فروش یعنی لهم و هنهر بهه مهر رسهاندن کلرهه تهالشههای
بازاریابی .به مل تبادل هر ارز ارزشمند مانند کا  ،اوراق بهادار ،وجه نقد ،خدمات یا
اطال ات به طور بطعی و داهمی و یا موبت درازای هر ارز ارزشمند دیگری مانند کا ،
اوراق بهادار ،وجه نقد ،خدمات یا اطال ات بهطور بطعی و داهمی و یا موبهت فهروش
میگویند .ازنظر هاپکرنز فروشندگی حرفهای است پرچرده و بابلتأمل .موفقرت در ایهن
حرفه درگرو برخورداری از مهارت فنی و تشصصی و مهارت بربراری ارتباط و تعامل
با دیگران میباشد (یکتایی.)6919 ،

خدمات بانک کشاورزی
خدمت فعالرت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی است که یه طهرف بههطهرف
دیگر رضه می کند و مالکرت ارزی را به دنبال ندارد .تولرد خدمت ممکهن اسهت بهه
کا یی وابسته باشد یا نباشد .برخی از خدمات مستلزم حضور مشتری اسهت .خهدمات
در مفهوم ابتصادی به فعالرتی گفته می شود که انجام آن مبتنی بهر یه

تقاضها اسهت و

برای آن در بازار مربوطه برمتهی وجهود دارد .خهدمت یعنهی کها یی ابتصهادی و غرهر
فرزیکی که ششص ،بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران تولرد کرده است و هر بنگاهی
که محصول آن کا های نامرهی غررملموس است به نوان ی

بنگهاه خهدماتی شهناخته

میشود (مل زاده و اصغری.)6900 ،

پیشینه تجربی پژوهش
اسما رل زاده مقری و اسدی ( )6906پژوهشی با نوان "مرزان تأ رر هوش هرجهانی
و بازاریابی درونی بر مشتری گرایی و کرفرت خدمات" بها روش توصهرفی  -پرمایشهی
انجام دادند .جامعه آماری شامل  611نفر از کارکنان بانه

حکمهت ایرانرهان و حجهم

موردنراز برای این پژوه

 915نفر از مشتریان بان

بود .نتایم پهژوه

حهاکی از آن

بود که هوش هرجانی ،بازاریابی درونی و مشتریگرایی بر کرفرت خدمات اراههشهده در
بان

حکمت ایرانران تأ ررگذار است .منجلی و همکاران ( )6900به پژوهشی با نهوان

کارکنان برمارستان های دولتی شهر رشت پرداختند .این مطالعه توصرفی -همبستگی بهر
روی  190نفر از کارکنان برمارستانهای مذکور ،انجام شد .نترجه اینکه ههوش هرجهانی
با رفتارهای کاری ضد بهرهور کارکنان برمارستانهای دولتی شهر رشت رابطه معکوس
و معناداری دارد .از طرف دیگر برن هوش هرجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
برمارستانهای مذکور رابطه منبت و معناداری وجود دارد .دودانگه و همکاران ()6900
پژوهشی با نوان "بررسی رابطه هوش هرجانی و رضایت شغلی کارکنان" با استفاده از
معاد ت ساختاری ،از نوع کاربردی و از دسهته مطالعهات تحلرلهی مقطعهی دریکهی از
صنایع نفت تهران انجام دادند .آن ها دریافتند که برن هوش هرجهانی و رضهایت شهغلی
کارکنان ی

رابطه مستقرم و معنیداری وجود دارد .هوش هرجانی به نوان یه

متغرهر

روانشناختی مرزان رضایت شغلی را تحت تأ رر برار داده و با توجه به ارتباط مسهتقرم
این دو متغرر با یکدیگر ،با آموزش و افزای

مرزان ههوش هرجهانی کارکنهان مهیتهوان

مرزان رضایت شغلی ایشان و بالطبع مرزان راندمان و بهرهوری را در محرر کار افزای
داد .مهرانی و متاجی ( )6900پژوهشی با نوان "رابطه بهرن مفههوم ههوش هرجهانی و
رهبری تحول مدار در صنعت بانکداری " به روش توصرفی از نهوع همبسهتگی انجهام
دادند .نتایم حاکی از آن بود که برن هوش هرجانی و مؤلفه های فرهمنهدی و نرهز بهرن
هوش هرجانی و مؤلفه الهامبششی رابطه معنهاداری وجهود دارد .همچنهرن بهرن ههوش
هرجانی و مؤلفه های رفتارهای آرمانی و ترغرب ذهنی رابطه معناداری وجهود دارد؛ امها
برن هوش هرجانی و مؤلفه مالحظات فردی در رهبری تحول مهدار رابطهه معنهیداری
وجود ندارد .بندالی و همکاران ( )6900پژوهشی با نوان "نق

خدمات نوین بهانکی

در جذب مشتری و بهبود کارایی بان ها با تأکرد بر هزینه و وبت کارکنان " در شعب

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

"رابطه هوش هرجانی با رفتار کاری ضد بهرهور و رفتار شهروندی سهازمانی" در مرهان
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بان

سپه شهرستان مشهد را به روش توصرفی از نوع همبسهتگی انجهام دادنهد .نتهایم

نشان داد که خدمات نوین بانکی با هث افهزای

رضهایت مشهتریان بانه ههای سهپه

شهرستان مشهد شده است ولی این خدمات به افزای

کارایی (کاه

هزینه و وبهت)
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 211کارکنان منجر نشد .حسرنی و فرامرزی باد ( )6900در پژوهشی با نوان "بررسی تأ رر
بانکداری الکترونرکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بان ههای منتشهب فعهال در
بورس اوراق بهادار تهران " که به روش توصرفی انجام دادند به این نترجه رسردند کهه
گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بان هها از سههم بها تر
ابزارهای الکترونرکی به کل پایانه های فروش تأ رر منبت و معنهاداری بهر بهازده حقهوق
صاحبان سهام در نمونه منتشب داشت .بردیکر و ایری ( )6900در پژوهشی به بررسی
" رابطه هوش هرجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان شهعب بانه
استان گلستان " پرداخته اند .این پژوه

مسهکن

در رده تحقرقات توصهرفی از نهوع همبسهتگی

می باشد .نتایم این تحقرر نشان داد که برن هوش هرجانی و رضهایت شهغلی بها تعههد
سازمانی رابطه منبت و معنهاداری وجهود داشهت .محمهد زاده و همکهاران ( )6901در
پژوهشی با نوان تأ رر هوش هرجانی کارکنان بر فروش انواع خدمات بانکی و وفاداری
مشتریان (مطالعه موردی :بان

کشاورزی استان همدان(کهه بها روش توصهرفی از نهوع

همبستگی و با نمونه آماری  151نفر انجام دادند به این نترجه رسردند که هوش هرجانی
و ابعاد پنم گانه آن یعنی خودآگاهی ،خودتنظرمی ،خود انگرزشی ،آگاهی های اجتمها ی
و مهارت های اجتما ی هم بر فروش انواع خدمات بانکی و هم بر وفهاداری مشهتریان
ا رگذار بود .درنترجه ،بان ها میتوانند با بههکهارگرری کارکنهان دارای ههوش هرجهانی
با تر سبب تقویت سطو وفاداری مشهتریان و از طریهر آگهاهیههای اجتمها ی سهبب
تقویت فروش خدمات بانکی خود شوند .حدادی و المسافرر )1560( 6در پژوهشهی بها
نوان "تأ رر تبلرغات رسانهای درفروش خهودرو پروتهون " بهه روش توصهرفی ،تهأ رر
Hadadi & almsafir

1

تبلرغات رسانهای :تلویزیونی ،اینترنتی و ااپی را درفروش خودرو پروتون مورد ارزیابی
براردادند .نتایم حاصل از پژوه

آنها نشان داد که مصرفکنندگان بر تر از همه بها

تبلرغات آنالین و پس ازآن تبلرغات تلویزیونی و تبلرغات ااپی تحت تهأ رر بهرار مهی-
بابل توجهی درفروش خودرو پروتون داشت .هرلدا 6و همکاران ( )1561در پژوهشی با
نوان "هوش هرجانی و ملکرد کارکنان در بان های منتشب استان انامبرا (نرجریهه)"
که به روش توصرفی از نوع همبستگی انجام دادند به این نترجهه رسهردند کهه همهدلی
رابطه منفی و معنی داری با گردش شغلی کارکنان داشت .لرنگ 1و همکاران ( )1561در
پژوهشی با نوان "درک رضایت مشتریان از بانکداری اینترنتهی " مطالعهه مهوردی در
ما کا که به روش توصرفی انجام دادند ،نترجه گرفتند طراحی ،سر ت ،سهولت ،محتهوا
و طراحی سایت تأ رر منبتی بر رضایت مشتریان دارد و این وامل برشترین تأ ررگذاری
را در رضایت مشتریان داشتند .مراو 9و همکاران ( )1561پژوهشهی بها نهوان "ههوش
هرجانی رهبر و رضایت شغلی زیردستان " به روش توصرفی از نوع همبستگی به انجام
رساندند که ن تایم این پژوه
رهبران رابطه داشته و نق

نشهان داد ههوش هرجهانی زیردسهتان بهاهوش هرجهانی
واسطه ای در رابطه برن هوش هرجانی رهبهران بها رضهایت

شغلی زیردستان داشت .اسرا 0و همکاران ( )1561به پژوهشهی پررامهون "تهأ رر ههوش
هرجانی بر ملکرد معلمان در مؤسسات آموزشی الی پاکسهتان " بهه روش توصهرفی
پرداختند و نتایم پژوه

آنان نشان داد هوش هرجانی تأ رر معنیداری بر روی ملکرد

شغلی معلمان دارد ،بعالوه نتایم حکایت از تأ رر معنیدار مؤلفههای هوش هرجهانی بهر

1

Hilda
Ling
3
Miao
4
Asrarulhaq
2

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

گررند .بااین حال این تحقرهر کشه

کهرد کهه ههر سهه نهوع تبلرغهات رسهانهای تهأ رر

212

ملکرد شغلی داشت .نسپریا و وازکوز )1561( 6پژوهشی با نوان "ههوش هرجهانی و
مدیریت استرس در برن متشصصان پرستاری " در بش

اورژانس یه

برمارسهتان بهه

روش توصرفی انجام دادند که نترجه تحقرر آنان نشان داد ههوش هرجهانی بها اسهترس
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 211شغلی رابطه معنیداری داشت.
فرضیههای پژوهش

فرضره اصلی پژوه  :هوش هرجانی بر فهروش انهواع خهدمات بانه

کشهاورزی

شهرستان شهرکرد تأ رر معناداری دارد.
کشهاورزی شهرسهتان

فرضره فر ی اول :خودآگاهی بر فروش انواع خدمات بانه
شهرکرد تأ رر معناداری دارد
فرضره فر ی دوم :خود مدیریتی بر فروش انواع خدمات بان

کشاورزی شهرستان

شهرکرد تأ رر معناداری دارد.
فرضره فر ی سوم :آگاهی اجتمها ی بهر فهروش انهواع خهدمات بانه

کشهاورزی

شهرستان شهرکرد تأ رر معناداری دارد.
فرضره فر ی اهارم :مدیریت روابر بهر فهروش انهواع خهدمات بانه

کشهاورزی

شهرستان شهرکرد تأ رر معناداری دارد.

 .3روش پژوهش
روش پژوهشی از نوع توصرفی است .همچنرن با توجه به هدف اصلی پژوه
بررسی ارتباط برن مؤلفه های هوش هرجانی با فروش انواع خدمات بان
پژوه

کهه

میباشد ،این

توصرفی و ازنظر ارتباط برن متغررهها ،از نهوع همبسهتگی و زیرشهاخه تحلرهل

رگرسرون میباشد .ابزار جمعآوری داده ها در این پژوه  ،پرس نامه بوده کهه شهامل
سؤا ت تشصصی از  1متغرر موردبررسی در طر

لرکرت و شامل  99سؤال بوده که از
Nespereira & vazquez

1

پرس

نامههای استاندارد به شرح جدول  6استفاده گردیده است.
جدول  )1تركیب سؤاالت پرسشنامه

موردبررسی
هوش هیجانی

خودآگاهی
خود مدیریتی
آگاهی اجتماعی
مدیریت روابط

در پرسشنامه
 2تا 1
 1تا 22
 21تا 21
 21تا 11

فروش انواع
خدمات بانک

 12تا 11

هوش هیجانی گلمن
()1112
علی پناه ()2111

پس از تدوین طرح مقدماتی پرس نامه تهالش گردیهد تها مرهزان روایهی و پایهایی
پرس نامه ها تعررن شود .در این پژوه

به منظور تعررن پایایی آزمهون از روش آلفهای

کرونباخ استفاده گردیده است .بدین منظهور یه

نمونهه اولرهه شهامل  95پرسه نامهه

پر آزمون گردید و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از این پرس نامهها و بهه
کم

نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس مرزان ضهریب ا تمهاد بها روش آلفهای کرونبهاخ

محاسبه شد که دد بهدست آمده برای هر ابزار به شرح جداول ذیل میباشد .این ا داد
نشاندهنده آن است که پرس نامههای مورداستفاده ،از پایایی زم برخوردار میباشد.
جدول  )2ضریب قابلیت اعتماد پرسشنامههای بکار رفته

متغررها
هوش هرجانی

ابعاد

تعداد سؤالها

خودآگاهی

0

58119

خود مدیریتی

1

58161

آگاهی اجتما ی

0

58195

مدیریت روابر

0

58116

69

58106

فروش انواع خدمات بان

ضریب الفای کرونباخ

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

متغیرهای

مؤلفهها

شماره سؤاالت

نگارنده پرسشنامه
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جامعه آماری :جامعه آماری این پژوه

کلره کارکنان بان

کشهاورزی شهرسهتان

شهرکرد است که تعداد آنها  650نفر میباشد.
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211

که این تعداد  10نفر مرد و  15نفر زن میباشد.

 .0یافتهها
آزمون فرضیه اصلی پژوهش
در این بش  ،یافته های استنباطی پژوه

بر اساس فرضره اصلی پژوه

تنظهرم و

به آن پرداختهشده است.
فرضره اصلی پژوه  :هوش هرجانی بر فهروش انهواع خهدمات بانه

کشهاورزی

شهرستان شهرکرد تأ رر معناداری دارد.
جدول  )3ضریب همبستگي بین هوش هیجاني و ابعاد آن با افزایش فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

متغیر مالک

فروش انواع خدمات بانک

شاخص آماری
متغیر پیشبین

ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی سطح معناداری

هوش هرجانی

5/011

**

5/191

5/555

خودآگاهی

5/011

**

5/616

5/555

خودمدیریتی

5/901

**

5/610

5/555

آگاهی اجتما ی

5/000

**

5/151

5/555

مدیریت روابر

5/900

**

5/600

5/555

*P <**P <

یافتههای جدول ( )1نشان میدهد ضریب همبستگی برن هوش هرجانی و ابعهاد آن
با افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی معنادار است؛ یعنی برن هوش هرجهانی

و افزای

فروش انواع خدمات بانه

کشهاورزی رابطهه معنهادار و مسهتقرم بهه مرهزان

( )r= 5/011در سطو اطمرنان  00درصد وجود دارد ،همچنرن بهرن بعهد خودآگهاهی و

فروش انواع خدمات بان

افزای

= ،)rبرن بعد خودمدیریتی و افزای

کشاورزی رابطه معنادار و مستقرم به مرهزان (5/011
فهروش انهواع خهدمات بانه

کشهاورزی رابطهه

معنادار و مستقرم به مرزان ( ،)r= 5/901برن بعد آگاهی اجتما ی و افزای

کشاورزی رابطه معنادار و مستقرم به مرزان ( )r= 5/000و نهایتا برن بعهد

مدیریت روابر و افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی رابطه معنادار و مستقرم

به مرزان ( )r= 5/900وجود دارد .بر اساس ضریب تعررن ( 19/1 )r1درصد از واریانس
هوش هرجانی و افزای

فروش انواع خدمات بان

حال به منظور بررسی فرضره اصلی پژوه

کشاورزی مشترک بوده است.

از رگرسرون ساده استفاده گردید.

جدول  )4معناداری مدل رگرسیون گامبهگام در فرضیه اصلي

مدل
2

سطح

مجموع میانگین F
متغیر پیشبین
مربعات مربعات آماره معناداری
رگرسیون 1/111 11/177 1/217 1/217
 هوش هیجانیباقیمانده 1/217 27/111
11/212
کل
متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

با توجه به نتایم بهدستآمده از جدول ( )9و مقدار معناداری پی-ولرو که در مهدل
رگرسرونی ،صفر بهدستآمده اسهت ،ههوش هرجهانی توانسهته افهزای
خدمات بان
افزای

کشاورزی را پر برنی کند ،نترجه میشود ارتباط برن ههوش هرجهانی بها

فروش انواع خدمات بانه

کشهاورزی ،ارتبهاط معنهیداری مهیباشهد و مهدل

رگرسرون مدلی معنادار میباشد و هوش هرجانی بادر به پر برنی افزای
خدمات بان

فهروش انهواع

فروش انواع

کشاورزی است.
جدول  )5خالصه مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه اصلي

مجذور

آمارهها

ضریب
ضریب
مدل متغیر پیشبین
F
همبستگی
آزادی آزادی دوربین
همبستگی تغییرات
واتسون
2
0
درجه درجه

آزمون

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

خدمات بان

فروش انواع

211

هوش هیجانی

1/111

1/111

11/177

2

211

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

نتایم بهدستآمده از جدول ( )65-0نشان میدهد که هوش هرجانی در مدل19/1 ،
پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره اول /بهار و تابستان 0011

 211درصد توانایی پر برنی افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی رادارند ،همچنرن

یکی از مفروضاتی که در رگرسرون خطی مدنظر برار می گررد ،استقالل خطاها (تفاوت
برن مقادیر وابعی و مقادیر پر برنی شده توسر معادلهه رگرسهرون) از یکهدیگر اسهت.
درصورتی که فرضره استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند
امکان استفاده از رگرسرون خطی وجود نهدارد ،بههمنظهور بررسهی اسهتقالل خطاهها از
یکدیگر از آزمون دوربرن -واتسون استفاده گردید .آماره دوربرن واتسهون بهرن  5تها 0
میباشد .اگر برن بابرمانده ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره بایهد
به  1نزدی
نزدی

باشد .اگر به صفر نزدی

باشد نشان دهنده همبسهتگی منبهت و اگهر بهه 0

باشد نشاندهنده همبستگی منفی میباشد .درمجموع اگر این آماره بهرن  6/0تها

 1/0باشد جای هرچ نگرانی نرست که در این فرضره مقدار این آماره  6/190بهه دسهت
آمد که بسرار مناسب میباشد.
جدول  )6ضرایب مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه اصلي
ضرایب
آماره هم خطی
ضرایب
غیراستاندارد
سطح
ضریب
Tآماره
بتای
مدل متغیر پیشبین
معناداری
خطای
استاندارد
تلرانس هم
بتا
معیار
خطی

 -2ضریب ثابت 1/171
 -هوش هیجانی 1/121

1/117
1/221

1/111

2/111
1/117

1/212
2/111 1/111

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

همان طور که در جدول ( )66-0مشاهده می گردد در مدل رگرسرونی ساده ،ههوش
هرجانی با مقدار تهی -ولرهو  0/001و سهطو معنهاداری  5/555در سهطو اطمرنهان 00

فروش انواع خدمات بان

درصد به طرز معناداری توان پر برنی متغرر وابسته افزای

کشاورز ی رادارند و معادله خر رگرسرون آن با ضرایب غرراستاندارد بههصهورت زیهر
میباشد.
کشاورزی

آزمون فرضیههای فرعي پژوهش
فرضره فر ی اول :خودآگاهی بر فروش انواع خدمات بانه

کشهاورزی شهرسهتان

شهرکرد تأ رر معناداری دارد.
بهمنظور بررسی این فرضره از رگرسرون ساده استفاده گردید.
جدول  )7معناداری مدل رگرسیون گامبهگام در فرضیه فرعي اول

مدل

2

متغیر پیشبین

 -خودآگاهی

رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع

میانگین

مربعات
1/111
21/211
11/212

مربعات
1/111
1/271

Fآماره

سطح

معناداری
1/111 11/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

با توجه به نتایم بهدستآمده از جدول ( )1و مقدار معناداری پی-ولرو که در مهدل
رگرسرونی ،صفر بهدستآمده است ،خودآگاهی توانسته افزای
بان

فروش انهواع خهدمات

کشاورزی را پر برنی کند ،نترجه میشود ارتباط برن خودآگاهی با افزای

انواع خدمات بان

فروش

کشاورزی ،ارتباط معنهیداری مهی باشهد و مهدل رگرسهرون مهدلی

معنادار می باشد و خودآگاهی بادر به پر برنی افهزای

فهروش انهواع خهدمات بانه

کشاورزی است.

مدل

جدول  )8خالصه مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي اول
آمارهها
مجذور
ضریب
متغیر
درجه
درجه
ضریب
پیشبین همبستگی
آزادی
Fتغییرات آزادی
همبستگی
2
0

آزمون
دوربین
واتسون

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

هوش هرجانی  = 5/169افزای

فروش انواع خدمات بان

217

2

1/111

خودآگاهی

11/111

1/211

211

2

2/711

211

نتایم بهدستآمده از جدول ( )1نشان می دهد که خودآگاهی در مدل 61/1 ،درصهد

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره اول /بهار و تابستان 0011

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

کشاورزی رادارند ،همچنرن یکی از

فروش انواع خدمات بان

توانایی پر برنی افزای

مفروضاتی که در رگرسرون خطی مدنظر برار میگررد ،اسهتقالل خطاهها (تفهاوت بهرن
مقادیر وابعی و مقادیر پهر برنهی شهده توسهر معادلهه رگرسهرون) از یکهدیگر اسهت.
درصورتی که فرضره استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند
امکان استفاده از رگرسرون خطی وجود نهدارد ،بههمنظهور بررسهی اسهتقالل خطاهها از
یکدیگر از آزمون دوربرن -واتسون استفاده گردید .آماره دوربرن واتسهون بهرن  5تها 0
میباشد .اگر برن بابرمانده ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره بایهد
به  1نزدی
نزدی

باشد .اگر به صفر نزدی

باشد نشان دهنده همبسهتگی منبهت و اگهر بهه 0

باشد نشاندهنده همبستگی منفی میباشد .درمجموع اگر این آماره بهرن  6/0تها

 1/0باشد جای هرچ نگرانی نرست که در این فرضره مقدار این آماره  6/191بهه دسهت
آمد که بسرار مناسب میباشد.
جدول  )9ضرایب مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي اول
ضرایب
آماره هم خطی
غیراستاندارد
سطح
ضرایب
مدل متغیر پیشبین
بتا

 -2ضریب ثابت 2/111
 -خودآگاهی 1/121

خطای
معیار

1/111
1/117

بتای

Tآماره معنادار
ی

استاندارد

ضریب
تلرانس

هم
خطی

1/111

1/111
1/711

1/111
2/111 1/111

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

همان طور که در جدول ( )0مشاهده میگردد در مهدل رگرسهرونی ،خودآگهاهی بها
مقدار تی -ولرو  0/101و سطو معناداری  5/555در سطو اطمرنان  00درصد بهه طهرز

معناداری توان پر برنی متغرر وابسته افزای

کشهاورزی

فروش انواع خهدمات بانه

رادارند و معادله خر رگرسرون آن با ضرایب غرراستاندارد بهصورت زیر میباشد.
 + 6/011خودآگاهی  = 5/061افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی شهرستان

شهرکرد تأ رر معناداری دارد .به منظور بررسی این فرضهره از رگرسهرون سهاده اسهتفاده
گردید.
جدول  )11معناداری مدل رگرسیون گامبهگام در فرضیه فرعي دوم

مدل

متغیر پیشبین

2

رگرسیون
 خود مدیریتی باقیماندهکل

مجموع

میانگین

مربعات
1/711
21/111
11/212

مربعات
1/711
1/211

سطح

Fآماره

معناداری
1/111

21/171

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

با توجه به نتایم بهدستآمده از جدول ( )65و مقدار معناداری پی-ولرو که در مدل
رگرسرونی ،صفر بهدستآمده است ،خود مدیریتی توانسته افزای
بان

فروش انواع خدمات

کشاورزی را پر برنی کند ،نترجه می شود ارتباط برن خهود مهدیریتی بها افهزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی ،ارتباط معنیداری میباشد و مدل رگرسرون مدلی

معنادار می باشد و خود مدیریتی بادر به پر برنی افزای

فروش انهواع خهدمات بانه

کشاورزی است.
جدول  )11خالصه مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي دوم
مدل

متغیر
پیشبین

ضریب
همبستگی

2

 خودمدیریتی

1/111

مجذور
ضریب
همبستگی

1/211

آمارهها

Fتغییرات

21/171

درجه

درجه

آزادی  0آزادی2

2

211

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

آزمون
دوربین
واتسون

2/111

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

فرضره فر ی دوم :خود مدیریتی بر فروش انواع خدمات بان

کشاورزی

211

نتایم بهدستآمده از جدول ( )66نشان میدهد کهه خهود مهدیریتی در مهدل61/0 ،
درصد توانایی پر برنی افزای

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره اول /بهار و تابستان 0011
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فروش انواع خدمات بان

کشاورزی رادارند ،همچنرن

یکی از مفروضاتی که در رگرسرون خطی مدنظر برار می گررد ،استقالل خطاها (تفاوت
برن مقادیر وابعی و مقادیر پر برنی شده توسر معادلهه رگرسهرون) از یکهدیگر اسهت.
درصورتی که فرضره استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند
امکان استفاده از رگرسرون خطی وجود نهدارد ،بههمنظهور بررسهی اسهتقالل خطاهها از
یکدیگر از آزمون دوربرن -واتسون استفاده گردید .آماره دوربرن واتسهون بهرن  5تها 0
میباشد .اگر برن بابرمانده ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره بایهد
به  1نزدی
نزدی

باشد .اگر به صفر نزدی

باشد نشان دهنده همبسهتگی منبهت و اگهر بهه 0

باشد نشاندهنده همبستگی منفی میباشد .درمجموع اگر این آماره بهرن  6/0تها

 1/0باشد جای هرچ نگرانی نرست که در این فرضره مقدار این آماره  6/115بهه دسهت
آمد که بسرار مناسب میباشد.

مدل متغیر
پیشبین

جدول  )12ضرایب مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي دوم
ضرایب
آماره هم خطی
سطح
ضرایب
غیراستاندارد
Tآماره معنادار
بتای
ضریب هم
خطای
استاندارد
ی تلرانس
بتا
خطی
معیار

 -2ضریب ثابت 2/112
 -خود مدیریتی 1/171

1/121
1/111

1/111

1/117
1/111

1/111
2/111 1/111

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

همان طور که در جدول ( )61مشاهده می گهردد در مهدل رگرسهرونی سهاده ،خهود
مدیریتی با مقدار تی -ولرهو  9/150و سهطو معنهاداری  5/555در سهطو اطمرنهان 00
درصد به طرز معناداری توان پر برنی متغرر وابسته افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورز ی رادارند و معادله خر رگرسرون آن با ضرایب غرراستاندارد بههصهورت زیهر
میباشد.
 + 6/106خود مدیریتی  = 5/911افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی

کشهاورزی

فرضره فر ی سوم :آگاهی اجتمها ی بهر فهروش انهواع خهدمات بانه
شهرستان شهرکرد تأ رر معناداری دارد.
بهمنظور بررسی این فرضره از رگرسرون ساده استفاده گردید.

212

متغیر پیشبین

مدل

 آگاهیاجتماعی

2

رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع

میانگین

مربعات
1/111
27/111
11/212

مربعات
1/111
1/271

سطح

Fآماره

معناداری
1/111

11/711

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

با توجه به نتایم بهدستآمده از جدول ( )69و مقدار معناداری پی-ولرو که در مدل
رگرسرونی ،صفر به دست آمده است ،آگاهی اجتمها ی توانسهته افهزای
خدمات بان
افزای

فهروش انهواع

کشاورزی را پر برنی کند ،نترجه میشود ارتباط برن آگاهی اجتما ی بها

فروش انواع خدمات بانه

کشهاورزی ،ارتبهاط معنهیداری مهیباشهد و مهدل

رگرسرون مدلی معنادار می باشد و آگاهی اجتما ی بادر به پهر برنهی افهزای
انواع خدمات بان

فهروش

کشاورزی است.
جدول  )14خالصه مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي سوم
آمارهها
مجذور

متغیر
مدل پیشبین

2

آگاهیاجتماعی

درجه درجه آزمون
ضریب ضریب
همبستگی همبستگی Fتغییرات آزادی 0آزادی 2واتسون

1/111

1/111

2 11/711

211

دوربین

2/171

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

نتایم به دستآمده از جدول ( )60نشان می دهد که آگاهی اجتما ی در مهدل15/1 ،
درصد توانایی پر برنی افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی رادارند ،همچنرن

یکی از مفروضاتی که در رگرسرون خطی مدنظر برار می گررد ،استقالل خطاها (تفاوت

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

جدول  )13معناداری مدل رگرسیون گامبهگام در فرضیه فرعي سوم

برن مقادیر وابعی و مقادیر پر برنی شده توسر معادلهه رگرسهرون) از یکهدیگر اسهت.
درصورتیکه فرضره استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند
امکان استفاده از رگرسرون خطی وجود نهدارد ،بههمنظهور بررسهی اسهتقالل خطاهها از
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 211یکدیگر از آزمون دوربرن -واتسون استفاده گردید .آماره دوربرن واتسهون بهرن  5تها 0

میباشد .اگر برن بابرماندهها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره بایهد
به  1نزدی
نزدی

باشد نشان دهنده همبسهتگی منبهت و اگهر بهه 0

باشد .اگر به صفر نزدی

باشد نشاندهنده همبستگی منفی میباشد .درمجموع اگر این آماره بهرن  6/0تها

 1/0باشد جای هرچ نگرانی نرست که در این فرضره مقدار این آماره  6/010بهه دسهت
آمد که بسرار مناسب میباشد.
جدول  )15ضرایب مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي سوم
ضرایب
غیراستاندارد
مدل
پیشبین

متغیر
بتا

آماره هم خطی
ضرایب

سطح

ضریب

خطای

بتای

معنادار

هم

معیار

استاندارد Tآماره

ی

 -2ضریب ثابت 1/117 2/121
 -آگاهی اجتماعی 1/111 1/111

7/117
1/171 1/111

تلرانس خطی

1/111
2/111 1/111

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

همان طور که در جدول ( )60مشاهده می گردد در مدل رگرسهرونی سهاده ،آگهاهی
اجتما ی با مقدار تی -ولرو  0/510و سهطو معنهاداری  5/555در سهطو اطمرنهان 00
درصد به طرز معناداری توان پر برنی متغرر وابسته افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورز ی رادارند و معادله خر رگرسرون آن با ضرایب غرراستاندارد بههصهورت زیهر
میباشد.
 + 6/061آگاهی اجتما ی  = 5/911افزای

فروش انواع خدمات بان

فرضره فر ی اهارم :مدیریت روابر بهر فهروش انهواع خهدمات بانه
شهرستان شهرکرد تأ رر معناداری دارد.

کشاورزی
کشهاورزی

بهمنظور بررسی این فرضره از رگرسرون ساده استفاده گردید.
جدول )16معناداری مدل رگرسیون گامبهگام در فرضیه فرعي چهارم

2

رگرسیون
 مدیریت روابط باقیماندهکل

مربعات
1/111
21/111
11/212

مربعات
1/111
1/211

معناداری
1/111 21/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

با توجه به نتایم بهدستآمده از جدول ( )61و مقدار معناداری پی-ولرو که در مدل
رگرسرونی ،صفر به دست آمده است ،مهدیریت روابهر توانسهته افهزای
خدمات بان
افزای

کشاورزی را پر برنی کند ،نترجه میشود ارتباط برن مدیریت روابهر بها

فروش انواع خدمات بانه

کشهاورزی ،ارتبهاط معنهیداری مهیباشهد و مهدل

رگرسرون مدلی معنادار میباشد و مدیریت روابر بادر به پر برنی افزای
خدمات بان

مدل

2

فهروش انهواع

فروش انواع

کشاورزی است.
جدول  )17خالصه مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي چهارم
آمارهها
مجذور
ضریب
متغیر
ضریب
درجه درجه آزمون دوربین
پیشبین همبستگی
Fتغییرات
همبستگی
آزادی 0آزادی 2واتسون

 مدیریتروابط

1/111

1/211

21/111

2

211

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

نتایم به دستآمده از جدول ( )61نشان می دهد که مدیریت روابهر در مهدل60/0 ،
درصد توانایی پر برنی افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی رادارند ،همچنرن

یکی از مفروضاتی که در رگرسرون خطی مدنظر برار می گررد ،استقالل خطاها (تفاوت
برن مقادیر وابعی و مقادیر پر برنی شده توسر معادلهه رگرسهرون) از یکهدیگر اسهت.
درصورتی که فرضره استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند

211
تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

مدل

متغیر پیشبین

مجموع

میانگین

Fآماره

سطح

امکان استفاده از رگرسرون خطی وجود نهدارد ،بههمنظهور بررسهی اسهتقالل خطاهها از
یکدیگر از آزمون دوربرن -واتسون استفاده گردید .آماره دوربرن واتسهون بهرن  5تها 0
میباشد .اگر برن بابرمانده ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره بایهد
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 211به  1نزدی
نزدی

باشد .اگر به صفر نزدی

باشد نشان دهنده همبسهتگی منبهت و اگهر بهه 0

باشد نشاندهنده همبستگی منفی میباشد .درمجموع اگر این آماره بهرن  6/0تها

 1/0باشد جای هرچ نگرانی نرست که در این فرضره مقدار این آماره  6/151بهه دسهت
آمد که بسرار مناسب میباشد.
جدول  )18ضرایب مدل رگرسیون گامبهگام فرضیه فرعي چهارم
ضرایب
آماره هم خطی
ضرایب
سطح
غیراستاندارد
مدل متغیر
بتای Tآماره
ضریب هم
معناداری
خطای
پیشبین
تلرانس
استاندارد
بتا
خطی
معیار

 -2ضریب ثابت 2/111
 -مدیریت روابط 1/111

1/111
1/111

1/111

1/111
1/111

1/111
2/111 1/111

2/111

متغیر وابسته :فروش انواع خدمات بانک كشاورزی

همان طور که در جدول ( )61مشاهده میگردد در مدل رگرسرونی سهاده ،مهدیریت
روابر با مقدار تی -ولرو  0/510و سطو معناداری  5/555در سطو اطمرنان  00درصد
به طرز معناداری توان پر برنی متغرر وابسهته افهزای

فهروش انهواع خهدمات بانه

کشاورز ی رادارند و معادله خر رگرسرون آن با ضرایب غرراستاندارد بههصهورت زیهر
میباشد.
 + 6/105مدیریت روابر  = 5/915افزای

فروش انواع خدمات بان

کشاورزی

 .5بحث و نتیجهگیری
نتایم نشان داد که تمامی ابعاد هوش هرجانی با مقهادیر بهر فهروش خهدمات بانه
کشاورزی شهرستان شهرکرد از دیدگاه کارکنان و مدیران تأ ررگذار میباشد .دلرهل ایهن
مسئله این است که باوجود شایسهتگی ههوش هرجهانی در کارکنهان ،احسهاس هاطفی

خوشایند نسبت به سهازمان و همکهاران ایجهاد مهیکنهد و احسهاس تعلهر ،هویهت و
ا تمادبهنفس در فرد به وجود میآورد و درنترجه باانگرزه ،رضایت و تعهد برشهتری بهه
مدیریت روابر ،رفتارها و همکاری در سازمان میپردازند و این مسئله افزای

کشاورزی را در پی خواههد داشهت .نتهایم حاصهل از ایهن پهژوه

مطالعات اسرار و همکاران ( )1561که تأ رر معنی دار هوش هرجانی برافزای
شغلی کارکنان را موردپژوه
ملکرد شغلی در بان

بها

ملکهرد

برار داده بودنهد ،بها توجهه بهه اینکهه بهبهود و افهزای
فروش خدمات بانکی میگردد ،نسهپریان و

نرز منجر به افزای

وازکوز ( )1561که به نترجه رسردند هوش هرجانی بر مهدیریت اسهترس شهغلی تهأ رر
منبت و معنی داری دارد و با توجه با اینکه مدیریت استرس به بهبود ملکرد کارکنهان
کم

شایانی مینماید ،مراو و همکاران ( )1561که نترجه گرفتند هوش هرجانی رهبر و

مدیران رضایت شغلی کارکنان و درنهایت ملکرد کارکنان را در پهی دارد ،منجرلهی و
همکاران ( )6900که نترجه گرفتند هوش هرجانی با به افزای

بهرهوری شغلی منجهر

می گردد و همچنرن دودانگه و همکاران ( )6900کهه یافتنهد ههوش هرجهانی بههرهوری
کارکنان را در پی دارد ،همراستا میباشد .با توجه به نتایم بهدستآمده از آزمون فرضره
اول می توان گفت که خودآگاهی برافزای

فروش انواع خدمات بانکی بان

کشاورزی

شهرستا ن شهرکرد تأ رر معناداری دارد و فرضره اول با اطمرنان  00درصهد مهورد تأیرهد
برار می گررد .دلرل این مسئله این است که افراد با خودآگهاهی بها توانهایی شناسهایی
احساسات خود و درک تأ رر آن ها ،شناخت نقاط بهوت و محهدودیتههای خهوی

و

درک مناسب از ارزشها و تواناییهای فردی رادارند و این موضوع خودآگاهی اطفی،
دبت در خودارزیابی و ا تمادبهنفس را بهگونهای در آنها تقویهت مهیکنهد کهه با هث
توسعه روش های ارتباطی مناسب با دیگران ،کنترل مناسب رفتار ،دوستی با شرایر کار
و درنترجه ارتقای رفتارهای فرا نق

و افزای

فروش خدمات مهیشهوند .بهه بهارتی

فردی که از روحرات و احساسات خود ،آگهاه اسهت ،توانهایی برشهتری در اسهتفاده از
ویژگی های درونی و فردی در تعامالت منبت رفتاری برای پرورش شغل و دسترابی به

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

خدمات بان

فهروش

211

اهداف سازمان خواهد داشت.
نتایم حاصل از فرضره فر ی اول با مطالعات اسرار و همکاران ( )1561در جههت
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211

تأ رر مؤلفه خودآگاهی بر ملکهرد شهغلی کارکنهان ،دودانگهه و همکهاران ( )6900در
جهت تأ رر خودآگاهی برافزای

رضایت شغلی کارکنان ،اسما رل زاده مقری و اسهدی

( )6906در جهت تأ رر مؤلفه خودآگاهی بر مشتریگرایی و افزای
توجه به اینکه افزای

کرفرت خدمات ،بها

کرفرت خدمات و مشتریگرایی ،فروش برشتر خدمات را در پهی

خواهد داشهت ،دودانگهه و همکهاران ( )6900در جههت تهأ رر خودآگهاهی برافهزای
رضایت شغلی کارکنان ،همراستا میباشد .با توجه به نتایم فرضره دوم مبنهی بهر تهأ رر
خود مدیریتی بر فروش خدمات بان

کشاورزی مهیتهوان گفهت کهه خهود مهدیریتی

ف روش انواع خهدمات بانه

کشهاورزی شهرسهتان شههرکرد تهأ رر منبهت و

برافزای

معناداری دارد و درنترجه با اطمرنان  00درصد فرضره دوم پژوه

مورد تأیرد برار می-

گررد .دلرل این مسئله این است که افراد با توانایی خهود مهدیریتی بادرنهد هرجانهات و
تن های مشرب را مهار کنند ،صدابت ،همبستگی و وفاداری خود را به همکاران نشان
دهند ،در برخورد با تغرررات از خود انعطاف نشان دهند ،مسهئولرت ملکهرد فهردی را
بپذیرند .در جهت بهبود و دسترابی به استاندارد موفقرت تهالش کننهد و از فرصهتهها
نهایت استفاده را ببرنهد .انهرن شایسهتگیههایی مههارت ههای خهودکنترلی ،خلهوص،
سازگا ری ،وجدان کاری ،موفقرت محوری و ابتکار مل در آنها را بهگونه ای افهزای
می دهد که فرد با نق
در شغل ،افزای

خود در کار انس گرفته و الوه بر نشان دادن بابلرتهای خهود

فروش خدمات را نرز نشان میدهد .نتایم حاصل از فرضره فر ی دوم

با مطالعات اسرار و همکاران ( )1561که تأ رر معنیدار کلره مؤلفههای ههوش هرجهانی
ازجمله خود مدیریتی برافزای

ملکرد شغلی کارکنان را موردپژوه

برار داده بودند،

نسپریا و وازکوز ( )1561که نترجه گرفتند هوش هرجانی بهر مهدیریت اسهترس شهغلی
کارکنان تأ رر معنی داری دارد و لذا کارکنانی که بتوانند استرس شغلی خود را مهدیریت
کنند و دروابع دارای بدرت خودمهدیریتی باشهند ،دارای ملکهرد بهتهری مهیباشهند،

ملکهرد

دهقانی سلطانی و همکاران ( )6901که به تهأ رر تنظهرم هرجانهات برافهزای

کارکنان پی بردند ،منجلی و همکاران ( )6900که به این نترجه رسردند که خود مدیریتی
(ارزیابی و ت نظرم احساسات خود) بها رفتارههای کهاری ضهد بههرهور رابطهه معکهوس
بر مشتری گرایی و افزای

کرفرت خدمات پی بردند ،همراستا میباشد.

با توجه به نتایم فرضره سوم مبنهی بهر تهأ رر آگهاهی اجتمها ی برافهزای

فهروش

خدمات بان

کشاورزی می توان گفت که آگهاهی اجتمها ی برافهزای

خدمات بان

کشاورزی شهرستان شهرکرد تأ رر منبت و معنهاداری دارد و درنترجهه بها

اطمرنان  00درصد فرضره سوم پژوه
میتوان توصر

فهروش انهواع

مورد تأیرد برار میگررد .نترجه حاصله را انرن

نمود که کارکنان با آگاهی اجتما ی با میتوانند واط

همکهاران و

دیدگاههای آن ها را درک کنند ،روندهای اطفی گروه و روابهر بهدرت در سهازمان را
بفهمند و نرازهای دیگران برای خدمترسانی را شناسایی کنند ،درنترجه توانایی همدلی،
هوشراری سازمانی و روحره خدمت محوری در آنهها بسهرار زیهاد خواههد بهود .ایهن
وضعرت با ث میشود که ضمن این که از منافع و مزایای سازمان بهاخبر باشهند ،تعههد
کافی به زمرنه سازی برای تحقر کارایی و ا ربششی سازمانی نرز داشته باشهند و تحقهر
این موضوع با نشان دادن افزای

فروش خدمات بان

کشاورزی امکهانپهذیر خواههد

بود .نتای م حاصل از فرضره فر ی سوم با مطالعات اسرار و همکاران ( )1561کهه تهأ رر
معنی دار کلره مؤلفه های هوش هرجانی ازجملهه آگهاهی اجتمها ی برافهزای
شغلی کارکنان را موردپژوه

ملکهرد

برار داده بودند ،هرلهدا و همکهاران ( )1561کهه نترجهه

گرفتند همدلی رابطه منفهی و معنهیداری برگهردش شهغلی کارکنهان دارد ،دودانگهه و
همکاران ( )6900که به تأ رر همدلی ،انعطهافپهذیری ،مسهئولرتپهذیری اجتمها ی بهر
رضایت شغلی کارکنان پی بردند ،بردی کر و ایری ( )6900که به تأ رر آگاهی اجتما ی
بر رضایت شغلی کارکنان پی بردند ،همراستا میباشد.
با توجه به نتایم فرضره اهارم مبنی بهر تهأ رر مهدیریت روابهر برافهزای

فهروش

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

معنی داری دارد و اسما رل زاده مقری و اسدی ( )6906که به تأ رر مؤلفه خود مهدیریتی
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خدمات بان

کشاورزی می توان گفت کهه مهدیریت روابهر برافهزای

خدمات بان

کشاورزی شهرستان شهرکرد تأ رر منبت و معنهاداری دارد و درنترجهه بها

اطمرنان  00درصد فرضره اهارم پژوه

فهروش انهواع

مورد تأیرد برار میگررد .کارکنان با شایستگی

اطفی با در کار ،این بابلرت رادارند که توانهاییههای دیگهران را از طریهر بهازخورد
تقویت بششند ،همکاران را هدایت کنند و در آنان ایجاد انگرهزه نماینهد .تاکتره ههای
ا ربش

برای متقا دسازی دیگران به کار ببرند ،اختالفنظرها را برطرف نمایند ،روابر

مؤ ر و منبت را پرورش دهند و با افراد از طریر اهداف مشترک کهار کننهد و درنترجهه
به تغرررات ،مدیریت

بابلرتهای توسعه توانایی های دیگران ،رهبری ،ارتباطات ،واکن

تعارض ،کار گروهی و تشری مسا ی در این کارکنان بسرار بارز است .انرن ویژگهی-
هایی به طور مؤ ر کارکنان را برای افزای

فروش خدمات بان

کشاورزی برمیانگرهزد.

نتایم حاصل از فرضره فر ی اهارم با مطالعات اسرار و همکاران ( )1561که بهه تهأ رر
مدیریت روابر بر ملکرد شغلی پی بردند ،اسرار و همکاران ( )1561که تأ رر معنیدار
کلره مؤلفه های هوش هرجانی ازجمله مدیریت روابر برافزای
را موردپژوه

ملکرد شغلی کارکنان

برار داده بودند ،مراو و همکاران ( )1561کهه نترجهه گرفتنهد مهدیریت

روابر بر با رضایت شغلی زیردستان رابطه معنی داری دارد ،خانی و همکهاران ()6900
که به این نترجه رسردند که مدیریت روابر به موفقرت مدیران کم

مینماید و مهرانی

و متاجی ( )6900که یافتند برن هوش هرجانی و مؤلفههای فرهمندی و همچنرن مؤلفهه
الهام بششی و نهایتا برن هوش هرجانی و رهبری تحول مهدار رابطهه معنهیداری وجهود
دارد ،اسما رلزاده مقری و اسدی ( )6900که به تأ رر مدیریت روابر بر مشتریگرایی و
کرفرت خدمات پی بردند ،همراستا میباشد .پرشنهاد میشود:
 برگزاری جلسات هفتگی یا ماهانه در سطو شعب و مدیریت جهت مباحنهه درمورد مساهل و مشکالت کاری کارکنان در جهت حل تعارضات احتمالی.
 استفاده از مدیرانی که از توانمندیهای کارکنان بهخوبی استفاده مهیکننهد و بههکم

به کارکنان و درک اهداف آنها البهمند هستند.

 -استفاده از مدیران و کارکنانی الههامبشه

کهه از مههارتههای ارتبهاطی بها یی

برخوردار هستند.
به طورکلی مدیریت بان ها می تواننهد بها یه

برنامهه مشهشص و سرسهتماتر  ،از

فعالرت های بازاریابی بان

ازجمله استراتژی بازاریابی رابطهمنهد ،جهذب ،نگههداری و

ارتقای مشتری ،همچنرن ایجاد برند هرجانی بان

در ذهن مشهتریان اسهتفاده نمایهد .از

دیگر پرشنهادهای کاربردی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 پرداختن بان های داخلی به آموزشهای ضمن خدمت مرتبر با امور اطفی ورفتاری کارکنان در کنار اجرای روشهای غنیسازی شغلی.

تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد

بابلرتها و شایستگیهای هرجانی کارکنان ،توانایی آنها در مدیریت روابهر در جههت
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