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بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مهارتهای مذاکره ای مدیران سازمانهای
دریایی(نمونه موردی :ارگان های دریایی چابهار)
داوود اميری ثالث ،0يحيي توماج ،2علي باقری
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چکیده
هوش هيجاني نقش تعيين کنندهای در برقراری روابط مفيد بين مديران و با نيروی انساني يک سازمان دارد ،با توجه
به اين موضوع ميتوان گفت؛ تآثير هوش هيجاني در موفقيت يک سازمان نقش مهمي را ايفاء ميکند .در راستای اين
بحث مدير يک سازمان ميتواند با مذاکره بهينه خويش با کارکنان يا مديران سازمانهای ديگر در پيشبرد اهداف اصلي
و کلي سازمان نقش موثری را داشته باشد .هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخش هوش هيجاني در ميزان
مهارتهای مذاکرهای مديران با افراد ديگر و بر خورد با آنهاست ،که در اين راستا توزيع و جمعآوری يکسری اطالعات
که به وسيله پرسشنامه بين مديران و مسئولين ادارات کل بنادر و کشتيراني ،شيالت و گمرک چابهار به عمل آمد در
اين پژوهش ضريب آلفا  62درصد در بين 202نفر از مديران و مسئولين آن سازمانها تعيين و مشخص شد .اين بررسي
منتج شد به اينکه بين هوش هيجاني و ميزان مهارتهای مذاکرهای مديران ارتباط مستمر و سازنده وجود دارد،
همچنين پس از بررسي و تجزيه و تحليل دادههای آماری ،تمامي فرضيههای ارائه شده مورد تاييد قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،مهارتهای مذاکرهای ،روابط اثر بخش در سازمان

تاريخ دريافت مقاله69/13/10 :
تاريخ پذيرش مقاله69/19/00 :

 -0کارشناسي ارشد مديريت و بازرگاني دريايي ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار
 -2استاديار گروه مديريت و بازرگاني دريايي ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار (نويسنده مسئول)Toomaj@cmu.ac.ir :
- 3کارشناس ارشد مديريت و بازرگاني دريايي ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار
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مقدمه

دنيای کنوني سرشار از مشکالت پر فراز و نشيب است؛ در اين شرايط آدمي نياز به مهارتهای ارتباط با ديگران دارد
که اين مهارتها را از راههای اکتسابي بايد بدست آورد وقتي که ما از لحاظ مهارتهای هوش هيجاني و مذاکرهای در
سطح عالي باشيم ،مي توانيم کليه مشکالت و نارساييها را از بين ببريم .با باال رفتن زمينههای ادبي ،اخالقي و فلسفي
ميزان هوش هيجاني که پايه و اساس خودشناسي است در ما افزايش يابد؛ ميتوانيم رفتار ديگران را در مسير ترقي و
رشد ايدهآل قرار دهيم .همهی ارگانهايي که رهبرانشان دارای هوش هيجاني و مهارت های مذاکرهای بااليي ميباشند،
مسئوليتپذيری بهتری دارند؛ يعني در کار خود موفق و رشد فکريشان بيشتر است .در نتيجه مديران بايد بتوانند به
اهداف سازماني خود و افراد تحت نفوذ خويش سازماندهي خوبي داشته باشند و به توانايي و استعداد های آنان دست
يابند و رابطه ی مستقيمي با توانايي سازماني افراد برقرار کند و همچنين مي توان بيان کرد که داشتن هوش هيجاني
و مهارت مذاکره ای تعيين کننده موفقيت ما است .و بهطور کلي روابط بين فردی ميزان همدردی و همحسي ،ظرفيت
های مديريت در کار ،ميزان احترام به نياز و احساسات ديگران از عناصر مهم تعيين کننده در ارزشيابي ميزان کارآمدی
مديران و کارکنان خواهد بود .هوش هيجاني به عنوان يکي از عوامل بسيار موثر در موفقيت فردی شناخته شده است
و همچنين هوش هيجاني عامل مهمي در برنامه ريزی ،منابع انساني ،انتخاب گزينش ،بهبود روابط مديران با مشتريان،و
طراحي شغل محسوب مي شود.تحقيقات سيوانات در سال 2112نشان دهنده ی مديراني است که هوش هيجاني
بااليي دارند در سال  0662فيلدمن با پژوهش دريافت که بين عملکرد مديران و هوش هيجاني رابطه معنا داری وجود
دارد شکي نيست که برخور داری از هوش باال به تنهايي برای حل مسايل پيچيده مديران کافي نيست به عقيده ی
جک بلوک فردی که از نظر بهره ی هوشي باال است اما فاقد هوش هيجاني کافي است تقريبا کاريکاتوری از يک آدم
خردمند است او در قلمروی ذهن چير دست بوده اما در دنيای شخصي ناتوان است .رهبراني که قادرند هيجان خود را
کنترل کنند و به عنوان الگو خود را به پيروان خويش نشان مي دهند ميتوانند اعمال و رفتار های خود را کنترل
کنند و سبب مي شود که اعتماد و احترام پيروان نسبت به تصميم گيری های آنان افزايش يابد.
ضرورت تحقیق
برای فرايند مذاکره ،توانايي برقراری ارتباط اثر بخش ،اهميت حياتي دارد .با اين وجود بسياری از ما ارتباط
برقرارکنندگان خوبي نيستيم .ما لنگ لنگان ،ارتباط برقرار ميکنيم و اغلب اوقات از رسيدن به اهدافمان باز ميمانيم و
زماني که ميبينيم ديگران ،آنچه را که ما گفتهايم يا نوشته ايم درک نکرده اند ،مات و مبهوت ميمانيم .اگر علت آن را
درک کنيم ،ديگر جايي برای شگفت زدگي باقي نمي ماند  .اين يک مشکل رايج و فراگير است .به نظر مي آيد که اغلب
ما به عنوان يک انسان ،ارتباطات را بيشتر اوقات به جای درست ،غلط برقرار ميکنيم .اما ميتواند که اينطور نباشد،
ارتباط خوب ،اثر بخش و متمرکز را مي توان ياد گرفت و نتايج شگفت انگيزی به دست آورد .آيا توجه کردهايد که تا
چه حد ارتباط برقرار کنندگان ،متمايز هستند؟ آنها مي دانند که کي و چه وقت صحبت کنند و چگونه از مکث و باال و
پايين کردن آهنگ مناسب صدا استفاده نمايند .اما ارتباط اثر بخش ،تنها در مورد روش گفتن شما نيست ،در مورد
آنچه شما مي گوييد نيز هست .يادگيری همه آنها يعني محتوا و نحوه گفتن ،برای مذاکره شما حائز اهميت است .اگر
بتوانيد اين کار را انجام دهيد ،نه تنها از طرف مقابل خود در مذاکره بيشتر خواهيد دانست بلکه آگاهي مي يابيد که
بهترين زمان و شکل برقراری ارتباط اثر بخش چگونه است .زماني که اين کار را مي کنيد  ،نه تنها در موقعيت برتر
خواهيد بود بلکه به يقين بليط موفقيت را بدست خواهيد آورد .اما مبدل به يک فرد ماهر شدن  ،در برقراری ارتباط،
يعني تغيير از شيوه پرتاب تير و برخورد يا عدم برخورد به هدف ،به شيوه پرتاب و برخورد به هدف به طور هميشگي،
يک شبه اتفاق نمي افتد .ما همه به برقراری ارتباط نياز داريم و نبايد در اين مورد ترديدی داشته باشيم زيرا زماني که
شما صحبت ميکنيد يا مينويسيد به دنبال بيان اهداف خود در جنگ ،عشق و يا خشم هستيد .در دنيای کاری ،با
تعداد بي شماری از افراد مانند مشتريان ،همکاران ،روسا و  ...ارتباط برقرار ميکنيد يا حداقل سعي بر اين داريد .شما
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نياز داريد که با هر يک از آنها به روشني و به صورتي اثر بخش ارتباط برقرار کنيد .در خارج از محل کار هم وضعيت
همين طور است و شما با مغازه دار ،آرايشگر ،دندانپزشک و  ...بايد ارتباط برقرار کنيد و همانند ارتباطات محل کار ،بايد
آن را به شيوه ای اثر بخش انجام دهيد .در اين پژوهش مهمترين مهارتهای ارتباطي مورد نياز برای اجرای يک مذاکره
موفق بررسي مي شوند.
بیان مساله
در تحقيق پيشرو بر روی دو مبحث هوش هيجاني و مهارت مذاکره ای متمرکز مي باشدد مدا قبدل از طدرئ مسدئله ی
اصلي تحقيق تعريفي جامع از اين دو مورد را ارائه مي دهيم:
هوش هيجاني:
 -0سالويو ماير سال  :0660هوش هيجاني رابه صورت توانايي دريافت سريع هيجان ،ارزيابي وابراز هيجانات ،فهميددن و
اداره کردن آن ،به کار بردن هيجانات در خود و ديگران و استفاده از اطالعات هيجاني افکار و اعمدال خدود تعريدی مدي
کنند.
 -2رون بار -آن ( ،)0660هوش هيجاني را مجموعه ای از توانايي ها ،قابليت ها و مهارت های غير شناختي مي داند که
بر روی توانايي فرد برای مقابله موثر با احتياجات محيط و فشار های آن اثر مي گذارد( .ماير.)2112،
 -3گلمن ( ) 0661هوش هيجاني را مجموعه ای مرکب از قابليت ها مي داند که فرد را قادر به سامان دهي احساسات
خود و ساير افراد مي سازد(يعقوبي .)0331 ،او لغت هيجان را برای اشاره به يدک احسداس ،حالدت رواندي و بيولدویيکي
مختص آن و دامنه ی تمايالت شخصي برای حل کردن بر اساس آن به کار مي برد.
 -1ماير و کوب( )2111هوش هيجاني را قابليت های پردازش صحيح اطالعات هيجاني و کار آمدی در دريافت ،جدذب،
فهميدن و سروسامان دادن به هيجانات تعريی مي کند(يعقوبي.)0331 ،
 -1واکمير ( )0660هوش هيجاني را  ،پاسخ بالفاصله ارگانيزم با توجه به درجه جذابيت يک موقعيت صورت ميگيدرد،
تعريی مي کند .اگر اين موقعيت برای بقا مفيد باشد ،موجود زنده يک هيجان مثبت رضايت و تمايل و آرامش را تجربه
ی کند و چنانچه برای بقا مضر باشد ،موجود زندده يدک هيجدان منفدي مثدل پريشداني ،غصده و يدا انددوه را تجربده ی
کند(ترکاشوند.)0331 ،
بار -آن يک روانپزشک انگليسي است که در دهه  0631يک الگوی نوآورانه از هوش هيجاني ارائه داد.
بار -آن ( )0660معتقد است که هوش هيجاني مجموعهای از تواناييها ،قابليتها ،مهارتهايي است که فرد برای
سازگ اری با محيط و کسب موفقيت در زندگي تجهيز مي کند .بنابراين هوش هيجاني عامل مهمي در شکوفايي توانايي
های افراد برای کسب موفقيت در زندگي است و با سالمت عاطفي و در مجموع سالمت رواني مرتبط مي باشد .از
ديدگاه بار -آن هوش هيجاني دارای ابعاد عاملي است .او برای نشان دادن اين ابعاد از الگويي استفاده کرده است .الگوی
بار -آن شامل  1حوزه کلي م ي باشد که عبارتند از  :هوش درون فردی  ،هوش بين فردی  ،خلق کلي ،سازش پذيری و
مقابله با فشار.
مهارت مذاکره ای :فرهنگ مارين وبستر ،مذاکره را عمل يا فرايند گفت و گو با ديگری برای دستيابي به توافق بر سر
مسئلهای تعريی کرده است .مهارت در مذاکره نيز به آن دسته از توانمندی هايي گفته ميشود که در محتوای فرآيند
مذاکره توسط مذاکره کننده به کار گرفته مي شود .پژوهش حاضر قصد دارد به ارزيابي رابطه يکي از ساختارهای مهم
و مورد توجه در محيط کاری يعني مهارت مذاکره ای با هوش هيجاني بپردازد.همان گونه که ذکر شد.اين ساختار در
پژوهش های زيادی و در ارتباط با متغيرهای متعدد از جمله ويژگيهای جمعيت شناختي و ويژگيهای شخصيتي
سنجيده شدهاند .اما اخيراً محققان توجه خود را به سمت مفهوم هوش هيجاني به عنوان يک پيش بيني کننده قوی
برای موفقيت شغلي جلب کرده اند لذا مسأله اساسي در اين پژوهش اين است که آيا بين هوش هيجاني با مهارت
مذاکرهای رابطه معناداری برقرار مي باشد.
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قلمرو مکانی تحقیق :سازمان های بنادر و کشتيراني ،شيالت و گمرک چابهار مي باشد.
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :بين هوش هيجاني و مهارت مذاکره ای ارتباط وجود دارد؟
فرضیات فرعی -0:بين هوش درون فردی و سبک واقع گرای مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -2بين هوش ميان فردی و سبک واقع گرای مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -3بين هوش سازش پذير و سبک واقع گرای مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -1بين هوش مقابله بافشار وسبک واقع گرای مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -1بين هوش خلق کلي وسبک واقع گرای مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -0بين هوش درون فردی و سبک شهودی مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -3بين هوش ميان فردی وسبک شهودی مذاکره ارتباط وجود دارد ؟
 -6بين هوش سازش پذير و سبک شهودی مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -01بين هوش مقابله با فشار وسبک شهودی مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -00بين هوش خلق کلي وسبک شهودی مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -02بين هوش درون فردی وسبک هنجاری مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -03بين هوش ميان فردی وسبک هنجاری مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -01بين هوش سازش پذير وسبک هنجاری مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -01بين هوش مقابله با فشار و سبک هنجاری مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -09بين هوش خلق کلي وسبک هنجاری مذاکره ارتباط وجود دارد؟
-00بين هوش درون فردی وسبک تحليلي مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -03بين هوش ميان فردی وسبک تحليلي مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -06بين هوش سازش پذير وسبک تحليلي مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -21بين هوش مقابله با فشار وسبک تحليلي مذاکره ارتباط وجود دارد؟
 -20بين هوش خلق کلي وسبک تحليلي مذاکره ارتباط وجود دارد؟
ادبیات نظری تحقیق

متغير وابسته

متغير مستقل

مهارت مذاکره ای

هوش هيجاني

هوش درون فردی
هوش ميان فردی
هوش سازش پذير
هوش مقابله با فشار
خلق کلي

سبک واقع گرايي
سبک شهودی
سبک هنجاری
سبک تحليلي
نمودار ( )1حیطه های هوش هیجانی و سبک های مذاکره ای
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هوش :به گفته گارنر روانشناس دانشگاه هاروارد که در سال  0633نظريه ی هوش چندد گانده را در کتداب قداب هدای
ذهني ارائه داد دارای ابعاد مختلفي است گارنر معتقد است وقتي مي خواهيم هوش يک نفر را بررسي کنيم بايد به تمام
جوانب زندگي او همزمان توجه کنيم او در نظريه ای که ارائه داد و آنرا (نظريه ی هوش چندگانه گارنر) نام نهاد هدوش
را شامل  3نوع دانسته و به شرئ و توضيح هر کدام پرداخته است .طبق نظريه ی هوش چند گانه گدارنر اقسدام هدوش
عبارتند از :هوش تصويری -فضايي ،هوش کالمي -زباني ،هوش موسيقيايي هوش درون فردی ،ميان فردی ،طبيعت گدرا
و منطق رياضي و در نهايت بين فردی را مي توان اشاره کرد حال به اختصار هر يک را توضيح مي دهيم.
 -0هوش تصويری  -فضايي :اين افراد معموال جهت يابي خوبي دارند و با نقشه ها و نمودارها مشکلي ندارند اين افراد از
خواندن و نوشتن ،تفسير عکس و حتي درست کردن پازل لذت مي برند حتي مي توان گفت اين افراد را در شغل
هايي چون معماری ،نقشه کشي و مهندسي مي توان يافت .
 -2هوش کالمي -زباني :همان گونه که از نام اين هوش پيداست افراد دارای هوش کالمي -زباني باال توانايي بااليي در
استفاده از کلمات به هنگام نوشتن و حرف زدن دارند اين افراد در نوشتن داستان به خاطر سپردن اطالعات و استفاده
از شوخ طبعي ،توضيح دادن مسائل در مباحثه يا جهتهای متقاعد کننده مهارت دارند اين افراد در اموری چون
سخنراني ،نويسندگي و اين قبيل فعاليت ها تبحر دارند.
 -3هوش اندامي -جنبشي :ويژگي بارز اين افراد مهارت در ورزش و حرکات موزون است در انجام عمليات و حرکات
بدني و کنترل فيزيکي قوی بوده و توانايي هماهنگي فيزيکي بسيار خوب مانند هماهنگي حرکات دست و چشم را
دارند ولذتبخشترين تفريح آنها سخن از چيزها و کارهايي ميباشد که با دست سر و کار دارند ،مربيان باشگاهها و
مکانيک ها از اين گروه هستند.
 -1هوش موسقي يايي :کساني که هوش موسقي يايي بااليي دارند در نواختن سازهای موسيقي و آهنگ سازی مهارت
دارند درک عميق از ساختار نت ها و ريتم های موسقي و تشحيص آسان الگوها و نتهای موسقي از ويژگي های بارز
آنهاست اين افراد در نواختن سازها و آهنگ سازی مهارت دارند بهترين لذت آنها موسقي است.
 -9هوش ميان فردی :به معني توانايي همدلي ،درک و ارزيابي احساسات ديگران هستند .اين افراد در سنجش هيجانات
 ،انگيزها و تمايالت کساني که دور و برشان هستند تمايل دارند از ديگر خصوصيات بارز اين افراد مي توان به مهارت در
برقراری ارتباط کالمي و غير کالمي ،توجه به موقعيت ها از زوايای مختلی اشاره کرد .اين افراد سياست مداران و
بازرگانان خوبي هستند.
 -0هوش درون فردی :اين افراد اگاهي کاملي نسبت به احساسات خود دارند اين افراد در تحليل نقاط قوت و ضعی
خود مهارت دارند و از کند و کاو روابط خود با ديگران لذت مي برند.
 -3هو ش طبيعت گرا :اين نوع هوش آخرين نوع از انواع هوش مي باشد که گارنر آن را معرفي کرده است به گفته او
کساني که هوش طبيعت گرا دارند بيشتر با طبيعت سازگارند اين افراد جزی ترين تغييرات در محيط را به سرعت
درک مي کنند .اين افراد را در فعاليت هايي چون زيست شناسي ،جانور شناسي ،مي توان يافت و فعاليت هايي چون
پياده روی در طبيعت از مفرئ ترين تفريحات آنهاست.
مولفههای هوش هیجانی :حيطه های اصلي هوش هيجاني به شرئ زير هستند :
 -1حیطه درون فردی :خودآگاهي هيجاني (بازشناسي و فهم احساسات خود)
 جرأت (ابراز احساسات ،عقايد ،تفکرات و دفاع از حقوق شخصي به شيوه ای سازنده) خود تنظيمي (آگاهي ،فهم ،پذيرش و احترام به خويشتن) خود شکوفايي (تحقق بخشيدن به استعدادهای بالقوه ی خويشتن) اسدددتقالل(خود فرمددداني و خدددود کنترلدددي در تفکدددر و عمدددل شخصدددي و رهدددايي از وابسدددتگي هيجددداني) -۲حیطه بررون فرردی :شدامل  -روابدط ميدان فدردی (آگداهي ،فهدم و درک احساسدات ديگدران ،ايجداد و حفد
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روابط رضايت بخدش دو جانبده کده بده صدورت نزديکدي هيجداني و وابسدتگي مشدخص مدي شدود) -تعهدد اجتمداعي
(عضو موثر و سازنده گروه اجتمداعي خدود بدودن ،نشدان دادن خدود بده عندوان يدک شدريک خدوب) -همددلي (تدوان
آگاهي از احساسات ديگران ،درک احساسات و تحسين آن ها)
 -۳حیطه سرازگاری :شدامل  -مسداله گشدايي (تشدخيص و تعريدی مسدايل ،همچندين ايجداد راه کارهدای مدوثر)-
آزمددون واقعيددت (ارزيددابي مطابقددت ميددان آن چدده بدده طددور ذهنددي و آن چدده بدده طددور عينددي ،تجربدده مددي شددود)-
انعطاف پذيری (تنظيم هيجان ،تفکر و رفتار به هنگام تغيير موقعيت و شرايط)
 -۴حیطرره کرلرررت اسررلر  :شددامل  2مولفدده -توانددايي تحمددل اسددترس (مقاومددت در برابددر وقددايع نددا مطلددوب و
موقعيت های استرس زا) -کنترل تکانه (ايستادگي در مقابل تکانه يا انکار تکانه)
 -۵حیطرره قلررق کلرری :شددامل  2مولفدده -شددادی (احسدداس رضددايت از خويشددتن ،شدداد کددردن ديگددران و خددود)-
خوش بيني ( نگداه بده جنبده هدای روشدن زنددگي و حفد نگدرش مثبدت حتدي در مواجهده بدا ناماليمدات) (بدارآن،
0660؛ به نقل از حسيني.)0333 ،
کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار
تصور عموم مردم اين است که هوش هيجاني مي تواند در تمام ابعاد زندگي نقش کليدی داشته باشد .اکثر متخصصان
و کارشناسان اين رشته معتقدند که هوش هيجاني نامي جديد اما دارای محتوايي قديمي است .هوش هيجاني نقش
مهمي در رهبری ،بهبود کارها (توسعه شغلي) و زندگي حرفه ای دارد .همچنين نبايد فکر کنيم هوش هيجاني مي
تواند جايگزين و جانشين توانايي ها ،دانش ها و يا مهارت شغلي شود .هوش هيجاني به گونه ای سازماندهي شده تا
بتواند نتايج کاری را بهبود بخشد ،اما به هيچ وجه نمي تواند بدون مهارتهای شغلي (فني) موفقيت های ما را تضمين
کند.
بعضی از کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار عبارترد از
توسعه شغلی (بهبود کارها) :اگر معيارهايي برای شناخت کارکنان يا خودتان داشته باشيد ،ميتوانيد مسيرهای
شغلي کارکنان را همانند رعايت بهداشت رواني درنظر بگيريد .
توسعه (بهسازی) مدیریت :مديراني که فقط بر مهارت های فني خودشان تکيه ميکنند ،مديريت نميکنند .بلکه
صرفاً عهده دار امور هستند .بنابراين شناخت و ارتقای هوش هيجاني ميتواند منجر به توسعه روشهای مديريتي خاص
شود.
اثربخشی گروهی :گروه ها چيزی بيش از مجموع افراد به صورت انفرادی هستند .به عبارتي ،نقش گروه ها همافزايي
است .هوش هيجاني عاملي است که باعث حف و پايداری گروه ها مي شود.
انعطاف پذیری (تطابق) :انعطافپذيری به معنای ايجاد و ارائه راه حلهای بديع است .هدف ممکن است برتری و
تسلط بر فردی باشد که توان مقابله با او را نداريد ،تشريح ايدهای که مي دانيد عملي است ،اما فعالً فضای اجراکردن آن
فراهم نيست ،ايجاد تغييری است که در يک نظام اداری بايد اتفاق بيفتد و يا جلوگيری از قائله ای که بايد رفع و رجوع
شود .همه اين موارد نيازمند راه حلهای متعددی هستند که متناسب با شرايط و وضعيت بايد اتخاذ شوند.
نگرش مثبت :قابليت های هوش هيجاني خوش بيني تسهيل و تسريع کننده حرکت در اقدام به سوی عملکرد عالي
است .بهره مندی از درجه باالی خوش بيني ،منحصر به فردترين شاخص برای فروشندگان موفق است .شرايطي مانند
گفت وگو ،مذاکره ،ارائه ،برگزاری جلسه يکي از قابليت های عملکردی زيربنايي محسوب ميشود .
برگشت پذیری :فشار رواني (استرس) از عوامل کاهش دهنده بهرهوری و تمرکز حواس است .منحصر بفردتدرين روش
در تحمل فشار رواني برگشت پذيری است که يکي از قابليت های هوش هيجاني محسوب مي شود .بده معندي تواندايي
بازگشت به حالت اوليه پس از روبه رو شدن با يک مانع  ،احساس ياس و نوميدی ،طرد شدن ،شکست يا ديدن خسارت
است ،مشروط بر آنکه حالت و اشتياق و اميدواری اوليه کماکان پابرجا باشد .اينکده يدک شدخص بدا توجده بده شدرايط
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گوناگون بتواند سرسخت يا منعطی ،تحليل گر يا خالق باشد ،مي بايستي از توانايي استفاده از تمدام بخدش هدای مغدز
خود برخوردار باشد ،زيرا هيجان ها در سمت چپ نيمکره مغز قرار دارند.
آیا هوش هیجانی قابل اندازه گیری است؟
از نظر علمي ،امکان اندازه گيری هوش هيجاني وجود دارد؛ چرا که با تهيه پرسشنامه و آزموني که در شبکهٔ جهاني
اينترنت موجود است ،ميتوان سطح هوش هيجاني را اندازه گيری نمود .هوش هيجاني مي تواند باعث نتيجههای
دلخواه و مثبت در روابطمان با ديگران و خودمان شود و پيامدهای مثبتي مثل شادی ،خوش بيني ،موفقيت های کاری،
تحصيلي و شخصي به دنبال داشته باشد .اگر دارای سطح بااليي از هوش هيجاني باشيم ،مي توانيم انتظار نتيجه های
عملکرد مطلوب ،افزايش فروش ،موقعيت تحصيلي ،ازدواج موفق ،روابط دوستانه و صميمي با ديگران و برخورداری از
سالمت جسمي و رواني را داشته باشيم .يکي از مهمترين توانائي های هوش هيجاني در کيفيت انساني ،اين است که
مي توان آن را آموخت و در طول زندگي بهبود بخنديد .بهرهٔ هوشي ) (IQبه عباراتي مفهومي ايستا و تثبيت شده در
افراد است ،در حالي که هوش هيجاني ) (EQيک صفت يا خصيصهٔ قابل بحث است و کاربرد وسيعي در توسعه و رشد
منابع انساني دارد.
مذاکره و عراصر آن
مذاکره :همان فرآيند گفتگو با ديگران بر سر يک مسئله ،موضوع ،معامله و  ...مي باشد که طرفين مي کوشند بده يدک
نتيجه مشترک برسند و قاعدتا هر کدام از طرفين هم در پي کسب منافع بيشتر مي باشند .هرب کوهن در کتداب خدود
موسوم به "مي توان در مورد همه چيز مذاکره کرد" سه عنصر حياتي هر مذاکره ای را اطالعات ،زمان و قدرت معرفدي
مي کند و نقش هر يک را در مذاکره به اختصار شرئ مي دهد:
 -1اطالعات :طرفي که بهترين درک و شناخت را ازآنچه که بايد انجام شود دارا باشد ،قدرت بيشتری درمدذاکره دارد.
 -۲زمان :طرفي که از نظر وقت در تنگنا نباشد ،کار خود را بهتر انجام مي دهد .هيچ وقدت در تنگندای وقدت ،مدذاکره
نکنيد و اجازه ندهيد که طرف مقابل احساس کند در تنگنای وقت هستيد.
 -۳قدرت :هيچ وقت قدرت را به طرف مقابل واگذار نکنيد.
تاثیر شرایط و عوامل موقعیلی بر مذاکره
ثمر بخشي مذاکره به موقعيت و رفتارهای مذاکره کنندگان بستگي دارد ،چهار مورد از عوامل موقعيتي مهم عبارتند از:
 -1مکان :آسان تر است که در قلمرو خودتان مذاکره کنيد ،زيرا با محيط مذاکره آشناتر هستيد و مي توانيد راحتي و
آرامش خود را حف کنيد .همچنين فشار و دشواری ناشي از مسافرت يا وابستگي به منابع ديگران در زمان مذاکره
وجود ندارد ،با توجه به اهميت استراتژيک مکان مذاکره ،بسياری از مذاکره کنندگان با قلمرو بي طرف موافقت مي
کنند.
 -۲شرایط فیزیکی :فاصله فيزيکي بين بخشها و رسميت شرايط فيزيکي مي تواند روی تمايل بخشها نسبت به
يکديگر و موضوعهای مذاکره تاثير گذارد .افرادی که رو در روی هم مي نشينند ،احتمال دارد که تمايل برد -باخت
نسبت به موقعيت تعارض را توسعه دهند.در مقابل بعضي گروهها ی مذاکره به صورت عمدی شرکت کنندگان را دور
يک ميز جمع مي کنند تا يک تمايل برد-برد را انتقال دهند .
-۳گذر زمان :زمان بيشتری که افراد در مذاکره سرمايه گذاری مي کنند ،تعهد قوی تر آنها برای دستيابي به يک
توافق را در پي دارد.گذر زمان ،انگيزه حل تعارض را افزايش مي دهد و همچنين تشديد مسائل تعهد را در پي دارد.
برای مثال؛ زمان بيشتر در مذاکره تمايل قوی تر برای توافق های تضمين نشده را ايجاد مي کند ،تا مذاکره شکست
نخورده باشد .ممکن است تعيين موعد مقرر در مذاکره تا اندازهای که بخشها را برای کامل کردن مذاکرات برانگيزاند
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مفيد باشد .به هر حال  ،در موعدهای مقرر زماني ،ممکن است مذاکرهها به نتايج منجر نشود ،اما در مواردی ممکن
است مذاکره کنندگان به صورت سريع تر همراه با راهکارهای مناسب در موعد مقرر توافق کرده و تقاضاهايشان را
تعديل کنند.
 -۴ویژگیهای مخاطب :بيشتر مذاکرهکنندگان مخاطباني دارند هر کس برای حف

يا کسب منفعتي در مذاکره

شرکت مي کند .مذاکره کنندگان ،زماني که مخاطبان (کساني که مذاکره برای منفعت آنها انجام ميشود) مذاکره را نگاه
مي کنند يا اطالعات جزيي در مورد فرايند دارند ،در مقايسه با موقعيت هايي که مخاطب فقط نتايج نهايي را مي بيند
متفاوت عمل مي کنند .زماني که مخاطب نظارت مستقيم بر مذاکرات دارد ،مذاکره کنندگان مايل هستند بيشتر
رقابتي باشند و کمتر مي خواهند که توافق کنند .اين رفتارهای سخت گيرانه به مخاطب نشان ميدهد که مذاکره
کننده برای منافعش کار مي کند .با تماشای مخاطبان ،مذاکره کنندگان همچنين عالقه بيشتری در حف وجهه خود
دارند (سيد جوادين.)116-110 :0339 ،
روش تحقیق
در اين مطالعده جهدت تجزيده و تحليدل دادههدا از روش اسدتنباطي بده ازمدون فرضديه هدا پرداختده شدده اسدت  ،از
نرم افزار  spssبرای تحليل داده هدا بهدره بدرداری شدده اسدت و همچندين بده منظدور بررسدي فرضديههدای پدژوهش
از تحليددل داده هددا بهددره بددرداری شددده و بدده منظددور تحليددل داده هددا ،متغيرهددا بددر حسددب ارتبدداط ،بدده صددورت
همبسددتگي پيرسددون مددورد آزمددون قددرار گرفت ده انددد .آلفددای کرونبدداخ بددرای آزمددون 1/62شددده اسددت .ابددزار اصددلي
گردآ وری اطالعات در ايدن تحقيدق از ندوع پرسشدنامه اسدتاندارد مدي باشدد کده پرسشدنامه ای بده منظدور سدنجش
تدداثير هددوش هيجدداني برمهددارتهددای مددذاکره ای مددديران اسددت کدده در اختيددار مددديران سددازمانهای خددود محددور
قرارگرفتدده اسددت .پرسشددنامه هددوش هيجدداني مولفدده هددای هددوش هيجدداني؛ درون فددردی ،بددين فددردی ،خلددق کلددي،
سازش پذير و مقابله بدا فشدار را مدورد بررسدي قدرار مدي دهدد .پرسشدنامه مهدارت مدذاکره ای مولفده هدای سدبک وا
قع گرايي ،سبک شهودی ،سبک هيجاني و سدبک تحليلدي را مدورد بررسدي قدرار مديدهدد .بده طدور کلدي مديتدوان
گفددت کدده در ايددن تحقيددق تددالش شددده اسددت تددا تدداثير هددوش هيجدداني را بددر مهددارت هددای مددذاکره ای مددديران
اندازهگيری نماييم .از دو گدروه پرسشدنامه اسدتفاده شدده اسدت پرسشدنامه اول شدامل  61سدوال مربدوط بده هدوش
هيجاني وپرسشدنامه دوم شدامل  31سدوال مهدارت مدذاکره ای مدي باشدد .در مدورد هدوش هيجداني و تداثير آن بدر
مهددارت هددای مددذاکره ای مددديران ايددن نکددات قابددل توجدده اسددت کدده براسدداس مطالعددات روانشناسددي ،روانشناسددان
بددرای هددوش هيجدداني افددراد ،تعددداد  1شدداخص کدده شددامل:مهارت درونددي ،مهددارت ميددان فددردی ،سددازگاری ،کنتددرل
احسدداس ،خلددق عمددومي و بددرای مهددارت مددذاکره ای  1شدداخص کدده شددامل :سددبک واقددع گرايددي ،سددبک تحليلددي،
سددبک شددهودی و سددبک هنجدداری را تعيددين کددرده انددد .روش امتيدداز دهددي بدده سددواالت پرسشددنامه بدده ايددن طريددق
است کده هرسدوال شدامل  1گزينده اسدت کده گزينده هدا مشدخص مدي باشدند وندوع سدواالت در امتيداز دهدي تداثير
دارد به گونه ای کده دوندوع سدوال داريدم -0:سدواالت مثبدت -2سدواالت منفدي ،در سدواالت مثبدت بده ايدن صدورت
ميباشد که اگر فدردی پرسشدنامه را پدر مدي کند،گزينده 0راپرکندد ،امتيداز 1واگدر گزينده2راپرکندد امتيداز 1و...ولدي
در سواالت منفي ،نحدوه امتيدازدهي بده ايدن گونده اسدت کده چدون سدوال منفدي اسدت هدر فدردی کده گزينده  0را
پاسددخ دهددد امتيدداز 0و ...يعنددي هددر گزيندده مشددخص کنندددهی امتيدداز فددرد اسددت ،و ايددن شدديوه امتيدداز دهددي کددامال
برعکس شديوه سدواالت مثبدت مدي باشدد .روال کدل تحقيدق بده صدورت تطبيقدي مقايسده ای مدي باشدد.بنابراين بدا
استفاده از نرم افزار spssد اده هدای بده دسدت آمدده توسدط بازاريدان را بده صدورت جداگانده مدورد بررسدي قدرار مدي
دهدديم وميددزان تدداثير هددوش هيجدداني برهريددک راسددنجيده و بددا مقايسدده بددين ايددن دو بدده نتيجدده گيددری در مددورد
فرضيات مي پردازيم.
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میزان آلفای کرونباخ تعین شده برای هر یک از قورده مقیا

های هوش هیجانی عبارترد از

 -0هوش درون فردی  -2 ، %31هوش ميان فردی  -3 ،%01هوش مقابل با فشار  -1 ،%99هدوش سدازش پدذير ،%91
 -1هوش خلق کلي %16
یافله های تحقیق
جدوت شماره ( )1نلایج آزمون ا

پی ا

ا

برای مقایسه و ارتباط بین هوش هیجانی ومهارت مذاکرهای

ضريب همبستگي

سطح معناداری

فرضيات تحقيدددددق
فرضيه اصلي

1/126

1/11

فرضيه فرعي اول

1/313

1/11

فرضيه فرعي دوم

1/910

1/11

فرضيه فرعي سوم

1/366

1/11

فرضيه فرعي چهارم

1/001

1/100

فرضيه فرعي پنجم

1/102

1/11

فرضيه فرعي ششم

1/112

1/11

فرضيه فرعي هفتم

1/122

1/11

فرضيه فرعي هشتم

1/101

1/11

فرضيه فرعي نهم

1/191

1/100

فرضيه فرعي دهم

1/109

1/11

فرضيه فرعي يازدهم

1/100

1/11

فرضيه فرعي دوازدهم

1/923

1/11

فرضيه فرعي سيزدهم

1/136

1/11

فرضيه فرعي چهاردهم

1/290

1/100

فرضيه فرعي پانزدهم

1/112

1/11

فرضيه فرعي شانزدهم

1/093

1/101

فرضيه فرعي هفدهم

1/213

1/113

فرضيه فرعي هيجدهم

1/219

1/113

فرضيه فرعي نوزدهم

1/003

1/101

فرضيه فرعي بيستم

1/309

1/11

فرضيه فرعي بيست و يکم

1/366

1/101

بحث و نلیجهگیری
با توجه به نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده های آماری که از مقايسه ی مولفه هدای هدوش هيجداني و مولفده
های مهارت مذاکره ای در قالب دو پرسشنامه ی محقق ساخته  61سدوالي و  31سدوالي مربدوط بده هدوش هيجداني و
مهارت مذاکره ای بدست آمد مشاهده ميشود که بين هوش هيجاني و مهارتهای مدذاکره ای ارتبداطي معندا دار وجدود
دارد بد ين صورت که هر چه هوش هيجاني در مديران باال تر باشد توانايي هدايت مطلوب مذاکرات را به سدمت دسدت
16

پاييز ،69شماره 01

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

يابي به هدف اصلي سازمان نيز افزايش مييابد .بين هوش درون فردی و سبک واقع گرايي مذاکرهای ارتباطي معندا دار
وجود دارد بدين صورت که هر چه سطح مهارت های درون فردی مانند اعتماد به عقايد خود در مدديران بداال تدر باشدد
توانايي نشان دادن واقعيات به شکل بي طرف و مشارکت با ديگران و ارتباط دادن واقعيات و با تجربه نيز در انها افزايش
مي يابد .بين هوش ميان فردی و سبک واقع گرايي مذاکرهای ارتباطي معنا دار وجود دارد به دين صدورت کده هدر چده
مديران توانايي بيشتری در مهارت های اجتماعي باال تر باشد  ،عکس العمل ارام و متين و نشان دادن واقعيات با تجربه
و مشارکت با ديگران نيز در انها افزايش مي يابد .بين هوش سازش پذير و سبک واقع گرايي مدذاکره ای ارتبداطي معندا
دار وجود دارد به دين صورت که هر چه در مديران توانايي درک و کفايت الزم در پيددا کدردن راه حدل مناسدب بداالتر
باشد  ،عکس العمل ارام و متين و نشان دادن واقعيات با تجربه و مشارکت با ديگران نيز در انها افزايش مدي يابدد .بدين
هوش مقابله با فشار و سبک واقع گرايي مذاکرهای ارتباطي معنا دار وجود دارد به دين صورت کده هدر چده مدديران در
شرايط تحت فشار رواني به ندرت کنترل خود را از دست بدهند  ،عکس العملي آرام و متين و نشدان دادن واقعيدات بدا
تجربه و مشارکت با ديگران نيز در انها افزايش مي يابد بين هوش خلق کلي و سبک واقع گرايدي مدذاکره ای ارتبداطي
معنا دار وجود دارد بدين صورت که هر چه روحيه ی مديران بشداش تدر و اميددواری بده آيندده در بده بدسدت اوردن
موفقيت باال تر باشد و توانايي نشان دادن واقعيات به شکل بي طرف و مشارکت با ديگران و ارتباط دادن واقعيات بيشتر
باشد تجربه نيز در آ نها افزايش مي يابد .بين هوش درون فردی و سبک شهودی مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد
به دين صورت که هر چه سطح مهارت های درون فردی مانند اعتماد به عقايد خود در مدديران بداال تدر باشدد تواندايي
تمرکز بر کل مسئله ومبنا قرار دادن اصول و مباني نيز در آنها افزايش مي يابد .بين هوش ميان فردی و سبک شدهودی
مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بدين صورت که هر چه مديران در مهارت های اجتماعي توانايي باال تری داشته
باشند  ،توانايي تمرکز بر کل مسئله ومبنا قرار دادن اصول و مباني نيز در آنها افزايش مي يابد .بين هوش سازش پذير و
سبک شهودی مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بدين صورت که هر چه در مديران توانايي درک و کفايت الزم در
پيدا کردن راحل مناسب باالتر باشد  ،ايجاد ايده های ساختگي و توانايي تمرکز بر کل مسئله ومبنا قدرار دادن اصدول و
مباني نيز در انها افزايش مي يابد .بين هوش مقابله با فشار و سبک شهودی مدذاکره ای ارتبداطي معندا دار وجدود دارد
ب دين صورت که هر چه مديران در شرايط تحت فشار رواني به ندرت کنترل خود را از دست بدهند  ،ايجداد ايدده هدای
ساختگي و توانايي تمرکز بر کل مسئله ومبنا قرار دادن اصول و مباني نيز در انها افزايش مي يابد .بين هوش خلق کلدي
و سبک شهودی مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بددين صدورت کده هدر چده روحيده ی مدديران بشداش تدر و
اميدواری به آينده در به بدست اوردن موفقيت باال تر باشد و توانايي نشان دادن واقعيات به شکل بي طدرف و مشدارکت
با ديگران و ارتباط دادن واقعيات بيشتر باشد تجربه نيز در آنهدا افدزايش مدي يابدد .بدين هدوش درون فدردی و سدبک
هنجاری مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بدين صورت که هر چه سطح مهارت های درون فردی مانندد اعتمداد
به عقايد خود در مديران باال تر باشد توانايي پيشنهاد فردی و استفاده از موقعيت اقتدار و احسداس همبسدتگي نيدز در
انها افزايش مي يابد .بين هوش ميان فردی و سبک هنجاری مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بددين صدورت کده
هر چه توانايي مديران در مهارت های اجتماعي باال تر باشد ،توانايي پيشدنهاد فدردی و اسدتفاده از موقعيدت اقتددار و
احساس همبستگي نيز در انها افزايش مي يابد .بين هوش سازش پذير و سبک هنجاری مدذاکره ای ارتبداطي معندا دار
وجود دارد بدين صورت که هر چه در مديران توانايي درک و کفايت الزم در پيدا کدردن راه حدل مناسدب بداالتر باشدد
توانايي پيشنهاد فردی و اقتدار و احساس همبستگي نيز در انها افزايش مي يابد .بين هوش مقابله ای با فشدار و سدبک
هنجاری مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بدين صورت که هر چه مديران در شرايط تحت فشار رواني بده نددرت
کنترل خود را از دست بدهند  ،توانايي پيشنهاد فردی و اقتدار و احساس همبستگي نيز در آنها افزايش مي يابدد .بدين
هوش خلق کلي و سبک هنجاری مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد بدين صورت که هر چده مدديران بده صدورت
روحيه بشاش تر و اميدوار تر نسبت به آينده در به بدست اوردن موفقيت باشدند ،تواندايي پيشدنهاد فدردی و اقتددار و
احساس همبستگي نيز در انها افزايش مي يابد .بين هوش درون فردی و سبک تحليلدي مدذاکره ای ارتبداطي معندا دار
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وجود دارد به دين صورت که هر چه سطح مهارت های درون فردی مانند اعتماد به عقايد خود در مديران باال تر باشدد،
به دنبال دليل بودن وتفکيک و تجزيه کردن و اهميت به داليل منطقي در انها افزايش مي يابد .بين هوش ميان فدردی
و سبک تحليلي مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد به دين صورت که هر چه مديران تواندايي بيشدتری در مهدارت
های اجتماعي باال تر باشد  ،به دنبال دل يل بودن وتفکيک و تجزيه کردن و اهميت به داليدل منطقدي در انهدا افدزايش
مي يابد .بين هوش سازش پذير و سبک تحليلي مذاکره ای ارتباطي معنا دار وجود دارد به دين صورت کده هدر چده در
مديران توانايي درک و کفايت الزم در پيدا کردن راه حل مناسب باالتر باشد  ، ،به دنبال دليل بودن وتفکيدک و تجزيده
کردن و اهميت به داليل منطقي در انها افزايش مي يابد .بين هوش مقابله با فشار و سبک تحليلي مدذاکره ای ارتبداطي
معنا دار وجود دارد به دين صورت که هر چه مديران در شرايط تحت فشار رواندي بده نددرت کنتدرل خدود را از دسدت
بدهند  ،به دنبال دليل بودن وتفکيک و تجزيه کردن و اهميت به داليل منطقي در انها افدزايش مدي يابدد .بدين هدوش
خلق کلي و سبک تحليلي مذاکر ه ای ارتباطي معنا دار وجود دارد به دين صورت که هر چه مديران به صدورت روحيده
بشاش و اميدوار به اينده به بدست اوردن موفقيت در مديران باال تر باشد به دنبال دليل بودن وتفکيک و تجزيه کردن و
اهميت به داليل منطقي نيز در انها افزايش مي يابد.
پیشرهادات
 -0در مذاکره از داليل منطقي استفاده کنيد.
 -2صبور و شکيبا باشيد.
 -3در بيان حقايق دقيق باشيد.
 -1از واقعيت به اصل برسيد.
 -1در عکس العمل نشان دادن آرام باشيد.
 -9تمرکز بر موقعيت به عنوان يک کل داشته باشيد.
 -0شناخت هيجانات و ميزان تآثير آنها بر فرد.
 -3تشخيص احساسات و ارتباط ميان آنها و افکار.
 -6احترام به احساسات افراد در شرايط و موقعيت های متفاوت.
مرابع
باگي ،فيليپ ،)0333(،مديريت مذاکره ،دکتر مهدی ايرانژاد پاريزی ،مينو سلسله،دکتر نغمه حيات(مترجم).
رابينز ،استيفن پي  )0330(،رفتدار سدازماني (مفداهيم ،نظريده هدا ،کاربردهدا) ،علدي پارسدائيان و سديد محمدد اعرابدي (متدرجم)
تهران  ،دفتر پژوهشهای فرهنگي.
رضائيان ،علي ،)0332( ،مديريت تعارض و مذاکره (مديريت رفتار سازماني پيشرفته) ،تهران ،انتشارات سمت
سکاران ،اما« ،روش تحقيق در مديريت» ،صائبي ،محمد؛ شيرازی ،محمود ،تهران؛ نشر مرکز آموزش مديريت دولتي.
شددوئنفيلد ،مددارک و ريددک شددوئنفيلد ،) 0331( ،هنددر و دانددش مددذاکره علددي مسددتأجران و مسددعود راجددي ( ،متددرجم) ،تهددران،
نشرني.
گلمن ،دانيل«،)0332( ،هوش هيجاني»پارسا،نسرين(،مترجم) ،تهران ،انتشارات رشد
گرشاسبي ،اصغر ،)0331 ( ،هنر و فن مذاکره ، ،تهران ،نشر مهاجر.
محمدددجعفر موغلي،فنددون مددذاکره بددرای حددل مسددائل سازماني،کارشددناس ارشددد مددديريت دولتددي ازدانشددگاه شددهيد بهشددتي و
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
بانک جامع و روز آمد نشريات علمي پژوهشي ايران ()www.sid.ir
سيد جوادين ،سيد رضا) (0339،مديريت رفتار سازماني ،تهران ،انتشارات نگاه دانش
خاکي  ،غالمرضا ،) 0332( ،روش تحقيق با رويکرد به پايان نويسي  ،چاپ اول ،تهران  ،انتشارات بازتاب.

10

