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   چکیده
تـصاص داده  امروزه هوش عاطفی، بخش عمدة آثار تألیف شده در زمینۀ مباحث نوین مدیریت را بـه خـود اخ          

این مفهوم، در مباحث تحقیق مدیریت نیز عاملی پراهمیت و تأثیرگذار بر مسائلی همچون عملکرد شغلی، خالقیت . است
به همین دلیل، مطالعات مختلفی در زمینه سنجش و بهبـود  . اي و امثال آن، شناخته و معرفی شده است شغلی، تعهد حرفه 

ها نیز در جوامع امروز، نقش   همگام با بسیاري از سازمانهاي نوین، کتابخانه.سطح هوش عاطفی کارکنان انجام شده است
در این بـین، کتابـداران   . اند بسیار مهم و حساسی در توسعۀ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جوامع پیدا کرده           

بنـابراین، تحلیـل و   . شـود   منجر میها کنند که به موفقیت کتابخانه نقش مهمی در ارائۀ خدمات مفید به کاربران، ایفا می     
این مقاله به بررسی هـوش  . ها تجزیه هوش عاطفی کتابداران می تواند کمک مفیدي باشد براي بهبود خدمات کتابخانه   

» لرد و هوگان«پرسشنامۀ این تحقیق، با توجه به مدل . عاطفی کتابداران کتابخانه هاي عمومی شهرستان یزد می پردازد 
، هـوش عـاطفی   TOPSIS همۀ کتابداران توزیع شد؛ سپس با استفاده از ابزارهاي آماري و تکنیک      طراحی و در بین   

دهد از میان وجـوه مختلـف       هاي این پژوهش نشان می      یافته. بندي گردید   کتابداران، سنجیده و وجوه مختلف آن رتبه      
رسـانی، بـه    ماد بودن، تمایل بـه خـدمت    برقراري ارتباط و نفوذ در دیگران، قابل اعت       هوش هیجانی، بخشهاي مربوط به      

تري در کتابداران وجود دارد؛ در حالی که مؤلفه هـاي آگـاهی    ها به طور قوي سازي نسبت به سایر مؤلفه  دیگران و تیم  
در . شـود  تر و کمتري در آنهـا دیـده مـی    ، به طور ضعیفهمدلی و درك دیگران  پذیري،    ، انطباق خودکنترلیسازمانی،  

  .ایی براي بهبود ابعاد ضعیف، ارائه شده استپایان، پیشنهاده
   TOPSISهوش هیجانی، کتابدار، کتابخانۀ عمومی، تکنیک : ها کلیدواژه

  مقدمه
در قرنهاي اخیر، غلبه بر فشارها و مسائل روحی و روانی، به یکی از دغدغه هاي بشر در زندگی روزمره       

بـه عنـوان   . ناشی از محیط و شرایط کاري افـراد اسـت  بسیاري از این فشارها و دغدغه ها    . خود مبدل شده است   
نمونه، تحوالت شغلی نظیر تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیـروي             

آورنـد و او را دچـار آشـفتگی، نگرانـی، تـشویش و       عواملی هستند که تا حد زیادي بر فرد فشار می ... انسانی و   
  ).       1383دهشیري،) (1372رابینز،  (کنند اضطراب می
 بسیاري از حرفه ها تحـت   شاغالنرسانی نیز همچون  حرفه کتابداري و اطالع   ان یا همان شاغالن     کتابدار

کننـد   هـاي زیـادي را تحمـل مـی     اي خود فشارها و دغدغه  در دوران زندگی حرفه ورند قرار دا چالشهاثیر این   أت
   .)1383فتاحی، (

، ،5»کیـوبمن و روزل «، 4»کیـاروچی و همکـاران  «، 3»داودا و هارت«مندان گوناگونی مانند  تحقیقات دانش 
دهد یکی از موهبتهاي الهی که انسان با استفاده از آن می تواند بر چالـشهاي   نشان می...  و   7»پارکر«،  6»کاچوب«
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، 9»گلمـن «سندگانی مانند  نوی). 1382قمرانی و جعفري،    (است    8روانی غلبه کند، هوش عاطفی یا هوش هیجانی       
تـرین عامـل در انجـام موفـق وظـایف       هاي خود، هوش عـاطفی را مهـم     نیز در نوشته   10»بویاتزیس و همکارانش  «

  ) . 2000بویاتزیز و همکاران، ) (1995گلمن، ) (1998گلمن، (اند  شغلی دانسته
. نددار را دیگران احساسات اداره و کنترل مهارت و مردم با مراوده هنر  باال،هیجانی هوش ارايد افراد

 ارتبـاط  و اجتماعی فعالیت گونه هر در را فرد و تقویت را شخصی نفوذ و رهبري ةقو محبوبیت، مهارتها ینا

 و خـود  عاطفی تمایالت به نسبت درونی بصیرت و شناخت با افرادي چنین .کند می موفق دیگران با صمیمانه
   ).1385عیوضی،  (دهندمی بروز زندگی مختلف هايموقعیت در را عملکرد بهترین ،دارند دیگران

توان چنین نتیجه گرفت یکی از ابزارهایی کـه وجـود آن در کتابـداران،          با توجه به آنچه مطرح شد، می      
رسانی هر چه بهتر به  شود و آنها را در انجام وظایف شغلی و خدمت     باعث غلبه بر چالشها و فشارهاي روانی می       

اي کـار،   ، هوش هیجانی است؛ زیرا این عامـل در کـاهش تنـشها و بهبـود شـرایط حرفـه       کند  مراجعان، یاري می  
این مقاله درصدد است تا در مرحلۀ اول، درجه هوش هیجانی کتابداران شاغل در کتابخانه هـاي       . اثرگذار است 

ناسـایی و  هاي آن را در سطوح مختلـف، بـین کتابـداران، ش       عمومی شهرستان یزد را ارزیابی کند و سپس مؤلفه        
کارگیري هر چه بهتر این موهبت الهی و برنامه ریزي براي بهبود آن، گـام   بندي نماید تا بدین وسیله براي به  رتبه

  . کند هایی مطرح شده است که این تحقیق آنها را بررسی می به همین منظور، فرضیه. مؤثري برداشته شود
  

  اهمیت موضوع 
ها در رشـد و توسـعه کـشورها، امـروزه باعـث شـده ایـن مراکـز                هجایگاه بسیار مهم و کاربردي کتابخان     

شود؛ اما  این اثر، از یک سو باعث ارتقا و پیشرفت جامعه می. علمی، بیش از گذشته در کانون توجه قرار بگیرند
بـع  بـه ت . دهد کند و سطح انتظارها را از آنها افزایش می ها وارد می از سوي دیگر، فشارهاي مضاعفی بر کتابخانه     

ها، اولین و مهمترین کانون تحمل ایـن   این فشارها و انتظارها کتابداران به عنوان نیروي انسانی شاغل در کتابخانه  
تحقیقـات  . شـوند  چالشهاي تحمیلی هستند و در نتیجۀ این چالشها دچار مسائل و مـشکالت روانـی و شـغلی مـی         

کامالً مؤید این مسئله اسـت  » صیامیان و همکارانش « و   13»پترسون و هاول  «،  12»بکر«،  11»افلک«دانشمندانی مانند   
صیامیان ) (1990چارلز و همکاران، ) (1996افلک، (که کتابداران، امروزه در کانون فشارهاي روانی قرار دارند         

  ) . 1993بکر، ) (2006و همکاران، 
 با مـشکالت و رفـع   دهد هوش هیجانی نه تنها یکی از نیازهاي انسان براي مقابله    نتایج تحقیقات نشان می   

فشارهاي ناشی از آنهاست، بلکه بر سالمت حافظه و نیروي عقل، ادراك، معنا بخشی تجربه ها، داوري صحیح، 
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تهـامی منفـرد و   ) (1995گلمـن،  (تصمیم گیري مناسب و رشد روانـی ـ اجتمـاعی فـرد، تـأثیر چـشمگیري دارد       
  ) . 2002کاچوب، ) (1381همکاران، 

دهند افرادي که هوش هیجانی باالیی دارند، قدرت بیشتري براي سازگاري         میپژوهشهاي مختلف نشان    
همچنین هوش هیجانی باال بـا  . دهند با مسائل جدید و روزمره، رشد شغلی و حرفه اي و رهبري از خود نشان می      

ن پذیري، دلپذیر بودن و توانایی بـراي هماهنـگ کـردن احـساسات مختلـف، شناسـایی ایـ                 گرایی، انعطاف   برون
) 2002بویــاتزیز، ) (1381تهــامی منفــرد و همکــاران،(احــساسات و عمــل آنهــا بــر مغــز و رفتــار همبــستگی دارد

در مقابـل،  ) . 2002وونگ و همکـاران،  ) (2001اسجوبرگ،  ) (2003پالتو،  ) (2003سالکوفسکی و همکاران،    (
نی در تنظـیم خلـق وخـو،    هوش هیجـانی پـایین بـا رفتارهـاي مـسئله سـاز درونـی، سـطوح پـایین همـدلی، نـاتوا              

خویی، افسردگی، روان رنجوري، اسـترس و نیـز رفتارهـاي مـسئله سـاز بیرونـی شـده، کـاهش پیـشرفت                 افسرده
تحصیلی، مصرف الکـل و مـواد مخـدر، انحـراف جنـسی، تخریـب امـوال، دزدي و پرخاشـگري همـراه اسـت                        

الشها و فشارهاي شغلی حرفۀ کتابداري و بنابراین، با توجه به چ). 2002کوئیب مان و روزل،    ) (2002کاچوب،  (
تأثیر غیر قابل تردید هوش هیجانی در رفع آنها، انجام چنین پژوهشهایی که وضعیت هوش هیجانی کتابداران را    

سـازد، ضـروري بـه نظـر      هاي هوش هیجانی، راه را بـراي بهبـود آن همـوار مـی       بندي مؤلفه   بررسی کند و با رتبه    
  . رسد می

  
  ت تحقیق مروري بر ادبیا

اولـین تعـاریف هـوش عـاطفی را     . انـد  دانشمندان گوناگون، تعاریف متنوعی از هوش عاطفی ارائه کرده   
 و احساسات کنترل تواناییآنها در تعریف هوش عاطفی، آن را . ارائه کردند 1990 سال در 14»يوسالو مایر و«

 راهنمایی براي اطالعات این رگیريکا به و آنها بین شدن قایل تفاوت و تشخیص دیگران، و خود هايهیجان

در تعریف هوش هیجانی، آن را نوع » گلمن «.)1990سالووي، ( معرفی کردند خود فعالیتهاي و افکار هدایت و
گیریهـاي مناسـب     داند که حاکی از شناخت احساسات خویشتن است و از آن براي تصمیم       دیگري از هوش می   

توانایی اداره مطلوب خلق و خوي و وضع روانی و کنترل تراکنشها  هوش هیجانی،   . در زندگی استفاده می شود    
ایـن  . و عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد می کند       

  ).  1384رستمی، (نوع هوش، حاکی از همدلی، یعنی آگاهی یافتن از احساسات افراد پیرامون ما نیز هست 
 و زنـدگی  در مناسـب  تـصمیمهاي  اتخـاذ  بـراي  آن از اسـتفاده  و احـساس  از آگـاهی  ،انیهیج هوش 
 را افـراد  درونـی  کنتـرل  و نفـس  بـه  اعتماد و است روانی آشفتگیهاي مهار و روحی هايضربه تحمل توانایی
 هوش هیجانی به توانایی درك درست محیط، خودانگیزي، شناخت و کنترل .)1385عیوضی، (دهدمی افزایش

مـایر و  (کند، طوري که این فرایند بتواند تفکـر و ارتباطـات را تـسهیل کنـد      احساسات خود و دیگران اشاره می   
 کـردن  مهـار  توانـایی  ،هیجـانی  هـوش  از منظـور بـه بیـان دیگـر،    ). 1383غنائی و همکاران، ) (1995سالووي، 

 روابـط  در سـنجیده  و رامآ رفتـار  دیگـران،  احساسات ترینخصوصی درك خود، هیجانی و عاطفی تمایالت

  ). 1385عیوضی،  (است پشتکار و اشتیاق شور، خویشتنداري، دیگران، با انسانی
                                                        

1. Mayer & Salovey. 



به دلیل جدید و جالب بودن مفهوم هوش هیجانی، پژوهشهاي زیادي در این زمینه انجام شده کـه از آن            
 در 17»نیـداد و جانـسون  تری«، 1995 در سـال  16»بـالك «، 1984 در سـال  15»سیگلمن«توان به پژوهشهاي    جمله می 

 در 20»گـاردنر «، 1990، مایر و سـالووي در سـال   1994 در سال 19»اماسیو«، 1982 در سال 18»آرنولد«، 1999سال  
قمرانـی و  ( اشاره کـرد 2002 و کاچوب در سال 2001 در سال 21، اسجوبرگ2000، بویاتزیز در سال     1983سال  

  ) . 2001اسجوبرگ، ) (2002کاچوب، ) (1381، تهامی منفرد و همکاران) (1995گلمن، ) (1382جعفري، 
توانـد   دهد که این عامل می نتایج این تحقیقات و سایر تحقیقات موجود در زمینه هوش هیجانی نشان می      

افزون بر این، هوشـبهر بـاال بـه    . بینی کند و گاهی اوقات، بیش از آن، موفقیتهاي آتی را پیش    22به اندازه هوشبهر  
تالش محققان نویسنده این مقاله بـراي یـافتن   . فاه، شخصیت اجتماعی و شادمانی فرد نیستدهندة ر تنهایی، نشان 

هاي آن در بین کتابـداران پرداختـه باشـد،     تحقیقات مشابه که به سنجش درجه هوش عاطفی و رتبه بندي مؤلفه         
  .به، وجود ندارداي نداشت؛ بنابراین امکان ارجاع و اشاره به نتایج به دست آمده از تحقیقات مشا نتیجه

  

  روش تحقیق
 و با هدف ارزیابی سطح هوش عـاطفی  23این پژوهش از نوع تحلیلی ـ ریاضی است که به روش مقطعی 

هاي آن در بین کتابداران در سطح کتابخانه هاي عمومی شهرستان یزد انجام شـده          بندي مؤلفه   و شناسایی و رتبه   
هـاي هـوش    اي و مطالعـۀ برخـی تحقیقـات مـشابه، مؤلفـه      ابخانـه در این راستا، ابتدا با اسـتفاده از روش کت        . است

هیجانی، شناسایی شد؛ سپس اطالعات مورد نیاز، از طریق پیمـایش میـدانی و بـا اسـتفاده از ابـزار پرسـشنامه، از            
آوري و در نهایـت،   جامعـه آمـاري تحقیـق ـ شـامل کتابـداران شـاغل در کتابخانـه هـاي شهرسـتان یـزد ـ جمـع            

 تحلیـل و  TOPSIS  آوري شده با اسـتفاده از روشـهاي آمـاري پارامتریـک و همچنـین تکنیـک         اطالعات جمع 
اي اجرا شده است کـه مراحـل آن را مـی تـوان       مرحله6براي انجام این تحقیق ، فرایندي   . بررسی گردیده است  

  :به طور خالصه به شرح زیر  برشمرد
  هاي آن  بررسی هوش هیجانی و شناسایی مؤلفه) الف
  نظیم نمودار درختی سلسله مراتب مولفه هاي هوش هیجانیت) ب
 تدوین پرسشنامۀ ابتدایی و شناسایی جامعه و نمونۀ آماري تحقیق ) ج
  آوري آنها توزیع پرسشنامه ها میان کتابداران و جمع) د
  ها با استفاده از آزمونهاي فرض آماري  تحلیل فرضیه) هـ
  Topsisاستفاده از تکنیک هاي هوش هیجانی با  بندي مؤلفه رتبه) و
  

  جامعه آماري و حجم نمونه 

                                                        
1. Sigelman.  
2. Bellack. 
3. Trinidad & Janson. 
4. Arnold. 
5. Emasive 
6. Gardner. 
1. Sjoberg. 
2. Intellingence Quotient. 
3. Cross-Sectional. 



آمار . شود هاي عمومی شهرستان یزد را شامل می      جامعۀ آماري این تحقیق، کتابداران شاغل در کتابخانه       
ارائه شده توسط مدیریت کتابخانه هاي عمومی شهرستان یزد، نشان می دهد تعداد کتابداران شاغل در کتابخانه     

با توجه به محدود بودن حجم جامعه، در انجام فرایند تحقیـق از روش  .  نفر است  68 شهرستان،   هاي عمومی این  
 پرسـشنامۀ توزیـع شـده در بـین     68از بـین  .  پرسشنامه بین کتابـداران توزیـع شـده اسـت    68سرشماري استفاده و    

یـان دیگـر، نـرخ بازگـشت     به ب. ها را تکمیل و عودت دادند     کتابدار، همکاري کردند و پرسشنامه     55کتابداران،  
  . بوده است% 81هاي تحقیق،  پرسشنامه

هـا و درجـۀ هـوش هیجـانی      در طراحی پرسشنامۀ این پژوهش، از مقیـاس لیکـرت بـراي ارزیـابی مؤلفـه              
) برابر بـا گزینـه خیلـی کـم     (1اي است که از عدد  این مقیاس، شامل یک پیوستار پنج گزینه   . استفاده شده است  

در ضـمن، بـراي تعیـین درجـه پایـایی      . ادامـه پیـدا مـی کنـد    ) برابر با گزینه خیلـی زیـاد   (5شروع شده و تا عدد      
مقـدار ایـن ضـریب بـراي پرسـشنامۀ      .  اسـتفاده شـده اسـت      24پرسشنامۀ این پژوهش، از ضریب آلفـاي کرونبـاخ        

  . دهنده میزان پایایی پرسشنامه است  است که نشان93/0پژوهش، برابر با 
  

  هاي هوش هیجانی راتب مؤلفهنمودار درختی سلسله م
آوري اطالعات در این تحقیـق، اسـتفاده از پرسـشنامۀ کتبـی بـوده اسـت، از        با توجه به اینکه روش جمع 

 طراحـی  2001 در سـال  25»لـرد و هوگـان  «رود و  پرسشنامۀ تخصصی که براي سنجش هوش عاطفی به کار مـی          
 هـوش هیجـانی اسـت و طـوري طراحـی شـده کـه         مؤلفـۀ  61این پرسشنامه شـامل     . اند، استفاده شده است     کرده
خودآگـاهی، خودمـدیریتی،   : شـامل ( گروه فرعـی و چهـار گـروه اصـلی     16هاي خرد آن را می توان  در   مؤلفه

هاي شناسـایی شـده،    بر اساس این نوع طبقه بندي، گروه. بندي کرد طبقه) آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات    
  . را تشکیل می دهندهاي اصلی و فرعی هوش عاطفی  مؤلفه

هاي فرعی و اصلی هوش هیجانی، شماي درختـی آن بـه صـورت     با توجه به ساختار سلسله مراتبی مؤلفه   
   . ترسیم شده است1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1. Alpha Chronbach. 
2. Lord & Hogan. 

 انطباق پذیري

های هوش  مؤلفه
  هيجانی

  خود آگاهی

  

  خود مديريتی

 آگاهی
  اجتماعی

ت مديري
  ارتباطات

 خود آگاهی عاطفی

 خود ارزیابی دقیق

 اعتماد به نفس

 خود کنترلی

 قابل اعتماد بودن

 موفقیت طلبی

 همدلی و درك دیگران

 آگاهی سازمانی

 تمایل به خدمت رسانی به دیگران

  کمک به رشد دیگران

 رهبري و سازماندهی تغییرات

 برقراري ارتباط و نفوذ در دیگران

  تعارضمدیریت



  
  
  
  
  
  
  

  هاي اصلی و فرعی هوش هیجانی ساختار سلسله مراتبی مؤلفه. 1نمودار
  

  
  هاي تحقیق  فرضیه

هاي هوش هیجانی و با توجه به بررسی وضعیت آنها در بـین   له مراتب مؤلفهبراساس نمودار درختی سلس   
  : ها و سؤال تحقیق به صورت زیر تدوین شد کتابداران شاغل در کتابخانه هاي عمومی شهرستان یزد، فرضیه

  بنابر مقیاس لیکرت، هوش هیجانی کتابداران شهرستان یزد در چه سطحی است؟ :  پژوهش1سؤال 
  . کنند کتابداران در انجام کارهایشان خودآگاهانه عمل می: 1فرضیۀ اهم 

  . کتابداران خودآگاهی عاطفی دارند: 1-1فرضیۀ اخص 
  .کتابداران، خود را به طور دقیق، ارزیابی می کنند: 1-2فرضیۀ اخص 
  . کتابداران حس اعتماد به نفس دارند: 1-3فرضیۀ اخص 

  .رهاي خود را مدیریت می کنندکتابداران، چگونگی انجام کا: 2فرضیۀ اهم 
  .کنند کتابداران در محیط و شرایط گوناگون، خود را کنترل می: 2-1فرضیۀ اخص 
  .کتابداران، انسانهاي قابل اعتمادي هستند: 2-2فرضیۀ اخص 
  .کتابداران می توانند خود را با شرایط گوناگون انطباق دهند: 2-3فرضیۀ اخص 
  .طلبی دارند و دنبال کسب موفقیتهاي بیشترند وفقیتکتابداران حس م: 2-4فرضیۀ اخص 

  .کتابداران در انجام کارهاي خود، آگاهی اجتماعی دارند: 3فرضیۀ اهم 
  .کنند کتابداران، دیگران را درك و با آنها همدلی می: 3-1فرضیۀ اخص 
کامـل مـی   کتابداران از محیط و فضاي سازمان خود آگاهی دارنـد و آن را بـه طـور    : 3-2فرضیۀ اخص   

  . شناسند
  .کتابداران، تمایل دارند به دیگران خدمت کنند: 3-3فرضیۀ اخص 
  .کنند کتابداران، همواره به رشد دیگران کمک می: 3-4فرضیۀ اخص 

  .کنند کتابداران، ارتباطهاي خود را با دیگران مدیریت می: 4فرضیۀ اهم 
  .کنند ی می کتابداران، تغییرات را رهبري و سازمانده:4-1فرضیۀ اخص 
  .کتابداران در برقراري ارتباط و نفوذ در دیگران موفقند: 4-2فرضیۀ اخص 



  .کنند هنگام بروز تعارض، کتابداران آنها را مدیریت می: 4-3فرضیۀ اخص 
  .  کنند کتابداران، در محیطهاي شغلی خود، اقدام به ساختن تیم می: 4-4فرضیۀ اخص 
  .دهند خود را به صورت گروهی انجام میکتابداران، کارهاي : 4-5فرضیۀ اخص 

اي  هاي گوناگون هوش هیجانی، اختالف معناداري وجود دارد؛ به گونه بین میانگین مؤلفه : 5فرضیۀ اهم   
  . بندي کرد که می توان اختالفهاي بین آنها را رتبه

  
  Topsisاي و تکنیک  گیري چند شاخصه تکنیکهاي تصمیم

، مدلهایی هستند که در دو دهـۀ اخیـر، مـورد توجـه محققـان در      26يا گیري چند شاخصه    مدلهاي تصمیم 
گیریهاي پیچیده، با وجود معیارهاي متعدد و گـاه   این تکنیکها و مدلها در تصمیم    . گیري بوده است    زمنیه تصمیم 

گیـري، اسـتفاده    قـدرت بـسیار بـاالي ایـن تکنیکهـا در کـاهش پیچیـدگی تـصمیم        . متضاد کارایی وسیعی دارند   
گیـري و در نهایـت، کـاربرد آسـان آنهـا       از معیارهاي کیفی و کمی و ساختارمند کردن مـسائل تـصمیم   همزمان  

گیري را در  این تکنیکها مسائل تصمیم. گیري در موقعیتهاي مختلف از آن استفاده کنند        باعث شده براي تصمیم   
  . دهند ها انجام میکند و تحلیلهاي الزم را روي آن ، فرموله می1قالب یک ماتریس، همانند جدول 

  ماتریس تصمیم گیري. 1جدول

Xn …  X2 X1 شاخص  
  گزینه

r1n  …  r12  r11  A1 
r2n … r22 r21 A2 
M    M  M  M  

Rmn … rm2 rm1 Am 
 نشان دهندة ارزش شاخص rij ام و j نشان دهندة شاخص    xjم،   ا i نشان دهنده گزینۀ     Aiدر این ماتریس    

j ام براي گزینه i 1383اصغرپور، ( ام است.(  
گیري چند شاخصه، متعددند و هر کدام خصوصیات و شرایط کاربرد خاص خـود را            تکنیکهاي تصمیم 

کـه در ایـن مقالـه از    .  است Topsis27یکی از تکنیکهاي بسیار مهم و کاربردي، از این خانواده، تکنیک            . دارند
   .هاي هوش هیجانی استفاده شده است بندي مؤلفه بندي و اولویت  براي رتبه آن

در ایـن روش، فـرد یـا گروهـی از افـراد      .  ارائه کردند 29»یون« و   28»هوانگ «1981 این روش را در سال      
 بنـا شـده اسـت کـه هـر عامـل       این تکنیک بر این مفهوم. کنند  عامل یا گزینه را ارزیابی میmتصمیم گیرنده را    

کـم  (آل منفـی   و بیشترین فاصله را با عامـل ایـده    ) مهمترین(آل مثبت     انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایده       
آل مثبـت و   داشته باشد؛ به عبارت دیگر، در این روش، میزان فاصله یک عامل با عامل ایـده         ) ترین عامل   اهمیت

                                                        
1. Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
1. Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution. 
2. Hwang. 
3. Yoon. 



در ) . 1381آذر و رجـب زاده، (بندي و اولویت بندي عوامل است  معیار درجهشود و این خود،     منفی سنجیده می  
  . ادامه، مراحل این روش، با ذکر مثال تشریح می شوند

هاي مربوط به خودآگـاهی   بندي مؤلفه  را در رتبهTOPSISجا با ذکر یک مثال، کاربرد تکنیک     در این 
هاي خودآگـاهی، شـامل خودآگـاهی      پیداست، مؤلفه1ر همان گونه که از نمودا. دهیم  پنج کتابدار  توضیح می    

هاي مربوط، با توجه به طیف لیکرت،  در این راستا، پرسشنامه. عاطفی، خود ارزیابی دقیق و اعتماد به نفس است
حـال اگـر بخـواهیم بـا     . شود و پس از تکمیـل، جمـع آوري مـی شـوند     طراحی و در بین پنج کتابدار، توزیع می 

  :     شوند بندي کنیم، مراحل، به شرح زیر طی می  رتبهTOPSISاستفاده از روش 
 در این مرحله، ماتریسی رسم خواهد شد که در سـطر آن، عوامـل و           :تعیین ماتریس مقایسۀ عوامل   ) الف

آوریم و در تالقی سطر و ستون، میزان اهمیتی کـه هـر پاسـخگو بـراي هـر            در ستون آن، افراد نظر دهنده را می       
 نمـایش  2ها در قالـب جـدول    در این مثال، ماتریس مقایسۀ مؤلفه   . شود   قائل شده است، درج می     کدام از عوامل  
  . داده شده است

  هاي خودآگاهی کتابداران ماتریس مقایسۀ مؤلفه. 2جدول 
        

  کتابدار
  مؤلفه

کتابدا
  1ر 

کتابدا
  2ر 

کتابدا
 3ر 

کتابدا
  4ر 

کتابدا
  5ر 

خودآگـــاه
  3 2 4  3  5 ي عاطفی

ــ اخودارزیـ
  بی دقیق

5 5 2 5 4  

ــه   ــاد ب اعتم
  نفس

4 5 5  4 5 

  
گیري، ماتریس   براي قابل مقایسه شدن مقیاسهاي مختلف اندازه  :گیري  بهنجار کردن ماتریس تصمیم   ) ب
در این مرحله ابتدا با استفاده از . شود مقیاس موزون تبدیل می گیري به ماتریس بهنجار شده یا ماتریس بی      تصمیم

رابطۀ
2/1)( 2ij

ij

r
r

∑
کنیم و سپس با استفاده از ضریب اهمیت به دست آمده براي نظـرات     ماتریس را بهنجار می    

هـاي خودآگـاهی    ، ماتریس بهنجار شده و موزون مؤلفه3جدول . دهیم کتابداران، ماتریس موزون را تشکیل می    
  .کتابداران را نشان می دهد

   خودآگاهی کتابدارانهاي ماتریس بهنجار شده موزون مؤلفه. 3جدول
        

  کتابدار
  مؤلفه

کتابدا
  1ر 

کتابدا
  2ر 

کتابدا
 3ر 

کتابدا
  4ر 

کتابدا
 5ر 

خودآگـــاه
  085/0 06/0 119/0  078/0  123/0 ي عاطفی



ــود  خــــــــ
  ارزیابی دقیق

123/0 13/0 06/0 149/0 113/0  

اعتمـــاد بـــه 
  نفس

098/0 13/0 149/0  119/0 141/0 

  
در ایـن مرحلـه بایـد آن دسـته از عوامـل را کـه از نظـر        : آل منفـی  و ایدهآل مثبت  تعیین عامل ایده ) ج
 نشان دهندة ایـده آل مثبـت و   4جدول . ترین عوامل هستند، شناسایی نمود   اهمیت  ترین و کم    دهندگان مهم   پاسخ

  . منفی خودآگاهی کتابداران است
  آل مثبت و منفی خودآگاهی کتابداران ایده. 4جدول

آل  ایده
  مثبت

141/0  149/0  149/0  13/0  123/0  

آل  ایده
  منفی

085/0  06/0  06/0  078/0  098/0  

  
 پـس از شناسـایی   :آل منفی آل مثبت و ایده    محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده         ) د

 نـشان  5جـدول  . ایده آل مثبت و منفی، درجه نزدیکی هر مؤلفه با ایده آل مثبت و منفـی آن محاسـبه مـی شـود        
  . آلهاي محاسبه شده خودآگاهی کتابداران است ندة ایدهده

  آل مثبت و منفی ایده. 5جدول

آل  ایده  مؤلفه
  مثبت

آل  ایده  مؤلفه
  منفی

خودآگاهی 
  122/0 عاطفی

خودآگاهی 
  065/0 عاطفی

خود ارزیابی 
  دقیق

094/0  
خود ارزیابی 

  دقیق
11/0  

  132/0  اعتماد به نفس  039/0  اعتماد به نفس
  
  : بر اساس فرمولCiبۀ مقدار محاس)  ه

  آل منفی  مقدار فاصله با ایده
آل  مقدار فاصله با ایده+ آل منفی  مقدار فاصله با ایده

  مثبت

Cj 

= 

  
 هرچه باالتر باشـد، درجـۀ اهمیـت    Ci به عبارت دیگر، :Ciبندي عوامل بر اساس ترتیب نزولی       دسته) و

  . هاي خودآگاهی کتابداران است رحله از رتبه بندي مؤلفه نشان دهندة آخرین م6جدول . عامل، باالتر است
  وزن  مؤلفه



خودآگــــاهی 
  374/0 عاطفی

خود ارزیـابی   
  دقیق

54/0  

ــه   ــاد بــ اعتمــ
  نفس

774/0  

  
، »اعتمـاد بـه نفـس   «هاي خودآگاهی، بیش از همـه    گونه که از نتایج جدول پیداست، در بین مؤلفه          همان
  . در کتابداران وجود دارد» خودآگاهی عاطفی«ایت، دقیق و در نه» خودارزیابی«پس از آن، 

  
  ها تجزیه و تحلیل داده

پس از انجام پیمایشهاي الزم و جمع آوري داده هاي مـورد نیـاز از نمونـه تحقیـق، از ابزارهـاي تحلیلـی            
بـراي  از بـین ابزارهـاي آمـاري، از میـانگین     . ها و تحلیل نتایج اسـتفاده شـد   آماري و ریاضی براي بررسی فرضیه     

 4 الـی  1هاي اهم و اخـص    براي بررسی فرضیهtپاسخگویی به سؤال پژوهش، از آزمون فرض آماري یا آزمون  
از ابزارهاي ریاضی متعلق به خـانوادة تکنیکهـاي   .  استفاده شد5و از آزمون تحلیل واریانس براي بررسی فرضیۀ      

... گونی از جمله رتبه بنـدي عوامـل و    که کاربردهاي گونا TOPSISگیري چند شاخصه نیز از تکنیک         تصمیم
  . ها بهره گرفته شده بندي مؤلفه را دارد، براي رتبه

بدین منظور، بر اسـاس پرسـشنامۀ تکمیـل    . مرحلۀ اول تجزیه و تحلیل، با بررسی سؤال پژوهش آغاز شد    
نشان مـی دهـد   نتایج محاسبۀ شاخص میانگین   . شده کتابداران، میانگین سطح هوش عاطفی آنها محاسبه گردید        

این مقـدار بـدین معناسـت کـه هـوش      .  است58/3 طیف لیکرت، 5 تا   1درجۀ هوش عاطفی کتابداران در دامنۀ       
از این مقدار می توان نتیجه گرفت درجه هوش عـاطفی کتابـداران،   . عاطفی کتابداران، بین متوسط تا زیاد است  

  .در حد قابل قبول و یا به عبارت دیگر، نسبتاً زیاد است
بدین .  رسید4 الی 1هاي اهم   از تعیین و تأیید درجه هوش عاطفی کتابداران، نوبت به بررسی فرضیه پس

به طبقات اصلی و فرعی طبقـه بنـدي شـدند ـ     » لرد و هوگان«هاي هوش هیجانی در پرسشنامه  منظور، ابتدا مؤلفه
بنـدیهاي    سپس با توجه بـه طبقـه   به صورت سلسله مراتبی نشان داده شده است ـ 1که شرح کامل آن در نمودار 

 30در این راستا، از تکنیک آمـاري آزمـون فـرض آمـاري    . هاي اهم و اخص آغاز شد   انجام شده، بررسی فرضیه   
هـاي اصـلی و    آمار آزمون و سطح معناداري به دست آمده از بررسـی فرضـیه     . ها استفاده شد    براي تحلیل فرضیه  

عد اصلی هوش  اهم، نشان می  عاطفی، یعنی خـود آگـاهی، خـود مـدیریتی، آگـاهی اجتمـاعی و       دهد هر چهار ب
دهنــدة نتــایج بررســی   نــشان6جــدول . مــدیریت ارتباطــات، در کتابــداران، در انــدازة قابــل قبــولی وجــود دارد 

  . است4 الی 1هاي اهم  فرضیه
  4 الی 1هاي اهم  نتایج بررسی فرضیه. 6جدول 

  یريگ تصمیم  سطح معناداري  آمار آزمون  ها فرضیه
                                                        

1. T-student Test. 



1  
2  
3  
4  

916/9  
835/8  
022/8  
913/10  

00/0  
00/0  
00/0  
00/0  

  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه

  
براي بررسی ایـن  .  رسید1-4 الی 1-1هاي اخص    هاي اهم، نوبت به بررسی فرضیه       پس از بررسی فرضیه   

ر آمار آزمـون و سـطح معنـاداري بـه     مقدا. ها نیز از همان تکنیک آزمون فرض آماري استفاده شده است        فرضیه
عد فرعی هوش هیجانی ـ کـه در   16دهد، از   نیز نشان می4-4 الی 1-1هاي اخص  دست آمده از بررسی فرضیه ب 

این تحقیق، براي هر کدام از آنها یک فرضیۀ اخـص بیـان شـده اسـت ـ تمـام  ابعـاد، در انـدازة قابـل قبـولی در           
  .  را نشان می دهد4-4 الی 1-1هاي  یج به دست آمده از بررسی فرضیه نتا7جدول . کتابداران وجود دارند

  4-4 الی 1-1هاي اخص  نتایج بررسی فرضیه. 7جدول 
  گیري تصمیم  سطح معناداري  آمار آزمون  ها فرضیه

1-1  
2-1  
3-1  
1-2  
2-2  
3-2  
4-2  
1-3  
2-3  
3-3  
4-3  
1-4  
2-4  
3-4  
4-4  
5-4  

542/6  
586/8  
601/8  
808/2  
488/10  

019/4  
065/6  
956/4  
528/1-  

896/9  
427/8  

2/7  
351/12  

065/6  
5/9  

377/9  

00/0  
00/0  
00/0  
01/0  
00/0  
00/0  
00/0  
00/0  
13/0  
00/0  
00/0  
00/0  
00/0  
00/0  
00/0  
00/0  

  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  هقبول فرضی
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه
  قبول فرضیه

  

هـاي هـوش هیجـانی کتابـداران معرفـی شـده        بنـدي مؤلفـه   با توجه به اینکه یکی از هدفهاي تحقیق، رتبه   
هـا   ها تأیید شود تا در صورت معنادار بودن اختالف، بتوان مؤلفه است، ابتدا باید معنادار بودن اختالف بین مؤلفه   

جهت بررسی فرضیه پنجم که بدین منظور مطرح شـده، از آزمـون تحلیـل واریـانس  اسـتفاده      . بندي کرد  رتبه را
هـاي   سطح معناداري به دست آمـده از ایـن آزمـون مؤیـد وجـود اخـتالف معنـادار بـین میـانگین مؤلفـه           . گردید

هـاي   وش هیجـانی در درجـه  هـاي هـ   گوناگون هوش هیجانی است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت ابعاد و مؤلفـه   



، نتایج بـه دسـت آمـده از بررسـی     8جدول . بندي نمود متفاوتی در کتابداران وجود دارد و می توان آنها را رتبه         
  .دهد این فرضیه را نشان می

  5نتایج به دست آمده از بررسی فرضیۀ .  8جدول 

سطح   آمار آزمون  فرضیه
  معناداري

تصمیم 
  گیري

  الفوجود اخت  00/0  875/10  5

 ارائه 9ها استفاده شد که نتایج آن در جدول    براي رتبه بندي مؤلفه    TOPSISدر این مرحله، از تکنیک      
هاي هوش هیجانی اسـت کـه بـه     دهندة آن گروه از مؤلفه بندي، نشان نتایج به دست آمده از این رتبه     . شده است 

  . مقدار بیشتر و قوي تري در کتابداران وجود دارد
  TOPSISهاي هوش هیجانی با استفاده از تکنیک  بندي مؤلفه رتبه. 9جدول 
رت
  به

  وزن  مؤلفه

  695/0  برقراري ارتباط و نفوذ در دیگران  1
  688/0  قابل اعتماد بودن  2
  666/0  تمایل به خدمت رسانی به دیگران  3
  639/0  تیم سازي  4
  624/0  کار گروهی  5
  602/0  اعتماد به نفس  6
  599/0  کمک به رشد دیگران  7
  593/0  خود ارزیابی دقیق  8
  549/0  رهبري و سازمان دهی تغییرات  9

  532/0  خود آگاهی عاطفی  10
  527/0  موفقیت طلبی  11
  509/0  مدیریت تعارض  12
  504/0  همدلی و درك دیگران  13
  462/0  انطباق پذیري  14
  429/0  خود کنترلی  15
  286/0  آگاهی سازمانی  16

  
  گیري بحث و نتیجه

ش هیجانی، مفهوم جدیدي است که در سالهاي اخیر مطرح شده است و در مقابل هـوش شـناختی و       هو
هوش هیجانی، هوش غیرشناختی است، که مشتمل بر شناخت احساسات و اسـتفادة      . رود  بهرة هوشی به کار می      



لـق و خـوي، کنتـرل تکانـه                    و مهارتهـاي  هـا  درست از آنها، گرفتن تصمیمهاي مناسب، توانایی ادارة مطلـوب خُ
  ) .1382قمرانی و جعفري، (اجتماعی مطلوب است 

توان چنین نتیجه گرفت که هوش هیجانی کتابـداران شـاغل در کتابخانـه هـاي           هاي این مقاله می     از یافته 
عد اصـلی و  4عمومی شهرستان یزد، در سطح قابل قبول و تقریباً مطلوب است؛ به طوري که همگی،                عـد  16 ب ب 

بنـدي   نتایج رتبه. هاي اهم و اخص مطرح شد، در حد قابل قبولی دارند انی را که در قالب جنبه     فرعی هوش هیج  
قابـل اعتمـاد   «، »برقـراري ارتبـاط و نفـوذ در دیگـران    «هایی از قبیـل   دهد مؤلفه هاي هوش هیجانی نشان می  مؤلفه
تـر اسـت؛ در    ها در کتابـداران قـوي   ، نسبت به سایر مؤلفه»سازي رسانی به دیگران و تیم تمایل به خدمت «،  »بودن

رسـانی بهتـر بـه اربـاب      هاي دیگر که کتابداران براي انجام بهتر وظایف شـغلی و خـدمت            حالی که برخی مؤلفه   
خـود  رجوع، به آنها احتیاج دارند؛ مانند آگاهی سازمانی، شامل شناخت کامل سازمان و خرده سیـستمهاي آن،     

قابلیت انطباق با (پذیري   ناشی از تعارضها و فشارهاي روزمره، انطباق، کنترل عواطف و چالشهاي روحی   کنترلی
درك و شناخت نیازهاي ارباب رجوع و همکاران و  (همدلی و درك دیگرانو ) محیط سازمان و چالشهاي آن    

البتـه، تحقیقـات   . شـود  تر و کمتري در آنها مشاهده می ، به طور ضعیف  )آگاهی به چگونگی پاسخگویی به آنها     
هـاي   تـوان از طریـق برگـزاري دوره    دهند هوش هیجانی مهـارتی آمـوختنی اسـت و مـی         ینی و علمی نشان می    بال

هـایی   ؛ بنابراین، راهکار بهبود آن دسـته از مؤلفـه   )1383ادیب راد، (تخصصی، میزان آن را در افراد بهبود بخشید       
هـا را نیـز در    تـوان ایـن مؤلفـه     میکه در کتابداران وضعیت چندان مطلوبی ندارند، از طریق آموزش، مهیاست و   

رسانی هر چه بهتـر بـه اربـاب     کتابداران تقویت کرد و بدین وسیله، آنها را در انجام بهتر وظایف شغلی، خدمت       
  .رجوع، کاهش تنشها و استرس شغلی و افزایش رضایت شغلی، یاري نمود

  
  پیشنهادها

که در  آنها هوش هیجانی، یک عامـل کلیـدي   با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات سایر محققان  
شـناخته شـده اسـت و    ... در موفقیت شغلی، افزایش تعهد حرفه اي و کاهش استرس شغلی و فشارهاي روانی و      

ها و سنجش درجـۀ هـوش هیجـانی کتابـداران در ایـن تحقیـق،        بندي مؤلفه همچنین، نتایج به دست آمده از رتبه      
  .شود شی، ارائه میبرخی پیشنهادهاي کاربردي و پژوه

  پیشنهادهاي کاربردي
با استناد به نتایج تحقیقات سایر محققان مبنی بر اینکه هوش هیجـانی، مهـارتی آمـوختنی اسـت کـه                    -1

توان از طریق آموزش، میزان آن را بهبود بخشید؛ پیشنهاد می شود با توجه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده از ایـن              می
تـري در کتابـداران وجـود     هایی که در سطح ضـعیف     آن دسته از مؤلفه    هاي آموزشی براي تقویت     تحقیق، دوره 

دارد، برگزار شود تا آنها به طور کامل، از این موهبت الهی در راستاي مقابله با مشکالت، خدمت رسانی بهتر و     
  . افزایش کارایی بهره ببرند

اشتغال در کتابخانـه هـا   آموختگان رشته کتابداري که هر سال، آمادة  با توجه به طیف گستردة دانش     -2
شود از این پس، هوش هیجانی به عنوان یکی از معیارهـاي اسـتخدام و    رسانی هستند، پیشنهاد می     و مراکز اطالع  

  . گزینش کتابداران، بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بدین وسیله، افراد مستعدتري وارد این مراکز شوند



  پیشنهادهاي پژوهشی
پیشنهاد . در نظر گرفتن جنسیت و سطح تحصیالت کتابداران ارائه شده استنتایج این تحقیق، بدون      -1

می شود در تحقیقی دیگر، هوش هیجانی کتابداران بر اساس جنـسیت و سـطح تحـصیالت ارزیـابی و نتـایج بـه          
 . دست آمده به تفکیک بررسی شود

هش اسـترس  دهد هوش هیجانی بـر عوامـل متعـددي همچـون کـا      نتایج تحقیقات گوناگون نشان می    -2
 در 31»کارسـون و کارسـون  «تأثیرگذار است؛ به عنوان نمونه ... شغلی، افزایش تعهد حرفه اي، خالقیت شغلی و   

اند، رابطۀ هـوش هیجـانی و     در پژوهشی که روي کارکنان بخش پرستاري یک بیمارستان انجام داده   1998سال  
 کتابـدار صـورت گرفـت، فرضـیۀ     75شـرکت  در این پژوهش کـه بـا     . اي کارکنان را بررسی کردند      تعهد حرفه 

هـاي تحقیقـات    یافتـه ) . 1383ادیـب راد، (ارتباط مثبت بین هوش هیجانی کتابداران و تعهد حرفه اي تأییـد شـد         
هاي هوش هیجانی بر استرس   نیز مؤید این حقیقت است که مؤلفه  2006در سال    32»آگوستو الندا و همکارانش   «

دهـد آن دسـته از پرسـتارانی     نتایج به دست آمده از تحقیقات آنها نشان می . و سالمتی پرستاران تأثیرگذار است    
که درجه هوش هیجانی باالتري دارند، استرس کمتري هم دارند و به راحتی می توانند خود را از لحـاظ روانـی     

زمینـه  از ایـن تحقیقـات و سـایر تحقیقـات انجـام شـده در ایـن             ). 2007آگوستوالندا و همکـاران،   (بازیابی کنند   
توان الگو گرفت و آن را در بین کتابداران نیز انجام داده و ارتباط هوش هیجانی و عوامل دیگـر مربـوط بـه                 می

  .  عملکرد موفق تر شغلی را بررسی کرد
شود در تحقیقی زیربنایی، عوامل مؤثر بر بهبـود هـوش عـاطفی شناسـایی و پـس از رتبـه             پیشنهاد می  -3

 .  ارتقاي هوش هیجانی افراد، طراحی شودبندي آنها، الگویی مناسب براي
  منابع

، ترجمـۀ علـی پارسـائیان و محمـد اعرابـی، تهـران،             مـدیریت رفتـار سـازمانی     ). 1372(رابینز، استیفن    -
  .  1372انتشارات مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی،

شـغلی معلمـان   بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با اسـترس           ). 1383( دهشیري، غالمرضا    -
  .12، شماره 4هاي و پژوهشهاي مشاوره، جلد  ، تازهمقطع متوسطه

برنامه ریزي و مدیریت توسعه خدمات بـرون کتابخانـه اي   : پاسخ به تغییر  ). 1383(اهللا     فتاحی، رحمت  -
  .ورریزي کش ، ارائه شده به هشتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامهدر مراکز اطالع رسانی تخصصی

، سـومین همـایش   درآمدي بـر هـوش هیجـانی و نابینـایی    ). 1382( قمرانی، امیر، حمیدرضا جعفـري    -
  .دانشجویان و دانش آموختگان نابیناي ایران، تهران
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