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شغلی افراد در سازمان

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال دوم)

بررسی رابطه هوش هيجانی و عزتنفس با عملکرد

چکيده
يکي از راههای بهبود فرآيند آموزش کارکنان توجه به هوش هيجاني آنها ميباشد .عالوه بر اين
رشد عزتنفس نيز راهگشايي جهت بهبود فعاليتها در نظامهای عملکردی در سازمانهای مختلف
است .مطابق با برخي از پژوهشها ،عزتنفس بهعنوان يك نياز رواني اساسي در خدمت سازگاری
فرد است .هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و عزتنفس با عملکرد کارکنان در
صنعت بيمه بود ،به همين منظور اين تحقيق در بيمه ايران صورت گرفت .در اين تحقيق جهت
جمعآوری اطالعات و دادهها از سه پرسشنامه استاندارد در حوزههای هوش هيجاني ،عزتنفس و
عملکرد شغلي استفاده شد .پايايي اين پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ سنجيده شد و هر
سه پرسشنامه مورد تائيد قرار گرفتند .پس از جمعآوری دادههای تحقيق و با توجه به هدف اصلي
تحقيق ،پنج فرضيه برای اين تحقيق تدوين شدند و اين فرضيات بهوسيله آزمونهای همبستگي
پيرسون و رگرسيون چندگانه موردبررسي و آزمون قرار گرفتند و نتايج نشان داد که تمامي
فرضيات مورد تائيد قرار گرفتند و اثرگذاری هوش هيجاني و عزتنفس بر عملکرد و ارتقاء شغلي
کارکنان بيمه ايران اثبات شد .نتايج پژوهش نشان داد بين هوش هيجاني و ابعاد آن و عزتنفس و
ابعاد آن با عملکرد شغلي کارکنان بيمه ايران رابطه معناداری وجود دارد .همچنين هوش هيجاني و
ابعاد آن و عزتنفس و ابعاد آن قادر هستند عملکرد شغلي کارکنان را بهصورت مثبت پيشبيني
کنند.
واژگان کليدي :عملکرد شغلي ،هوش هيجاني ،عزتنفس ،صنعت بيمه ،بيمه ايران

مقدمه
مفهوم هوش هيجاني طي چند دهه گذشته بهصورت روزافزوني در پيشينههای نظری و تحقيقات روانشناسي بهعنوان سازهای که
با رفتارهای متعدد انسان در محيطهای مختلف ارتباط دارد ،معرفيشده است ] .[1ماتينز در سال  7991هوش هيجاني را آرايهای از
مهارتها ،تواناييها و شايستگيهای غير شناختي تعريف نموده که بر توانايي فرد برای مقابله با تقاضاها و فشارهای محيطي تأثير ميگذارد.
هوش هيجاني بر نحوه عملکرد موفق و کارآمد افراد و حتي در ارزيابي اين عملکرد توسط خود ،همکاران و يا سرپرستان تأثير ميگذارد.
بنابراين يکي از راههای بهبود فرآيند آموزش کارکنان توجه به هوش هيجاني آنها است .عالوه بر اين رشد عزتنفس نيز راهگشايي جهت
بهبود فعاليتها در نظامهای عملکردی در سازمانهای مختلف ميباشد .مطابق با برخي از پژوهشها ،عزتنفس بهعنوان يك نياز رواني
اساسي در خدمت سازگاری فرد است .بر اساس نظريه مازلو ،کسي به خودشکوفايي ميرسد که سلسلهمراتب نيازهای اساسي و از آن جمله
عزتنفس را که جزئي از سلسلهمراتب نيازهای اساسي است را تا حدی ارضا کرده باشد ] [2اين بدين معني است که عملکرد فرد تحت تأثير
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عزتنفس نيز است .عزتنفس بيانگر نگرش فرد درباره خودش است که ممکن است از مقايسه خود با ديگران و يا مستقل از آنها شکل
بگيرد .کارل و همکاران ] [3انجام دادند ،به بررسي رابطه هوش هيجاني با عملکرد شغلي پرداختند ،يافتههای تحقيق نشان داد که هوش
هيجاني بر عملکرد کاری و شغلي افراد و تعامالت بين فردی تأثير ميگذارد ] .[4رابطه بين ابعاد مختلف هوش هيجاني توانايي مدار با
عملکرد در تکاليف تصميمگيری را مورداندازهگيری قراردادند .آنها پي بردند که در ادراک هيجاني بهتنهايي با عملکرد بهتر در اين نوع
تصميمگيری مرتبط است .همچنين آقای رئيسي و همکارانش در سال  7831به بررسي رابطه هوش هيجاني با عملکرد مديران
بيمارستانهای آموزشي کرمانشاه پرداختند ،يافتههای آنها نشان ميداد که بين هوش هيجاني مديران با عملکرد شغلي آنان همبستگي
مثبت و معنيدار وجود دارد.
با توجه به اهميتي که عملکرد شغلي و پيامدهای آن در بهرهوری و سالمت روانشناختي افراد دارد و توجه روزافزون مديران در
بخشهای دولتي و خصوصي بهپيش بيني کنندههای عملکرد شغلي بهمنظور ايجاد شرايط مناسب در سازمان ،پژوهش حاضر به بررسي
رابطه هوش هيجاني و عزتنفس با عملکرد شغلي کارکنان در سازمان بيمه ايران پرداخته است.
 -2ادبيات موضوعی تحقيق
 -1-2هوش هيجانی
مفهوم هوش هيجاني به چگونگي سازگاری و موفقيت افراد در موقعيتهای زندگي اشاره دارد .نظرية هوش هيجاني حوزه وسيعي
از تواناييهای مرتبط با شناخت و بهکارگيری هيجانات را توجيه ميکند و اظهار ميدارد که هوش هيجاني در عملکرد روزانه اغلب مهمتر از
هوش شناختي است ] .[5از ديدگاه سالووی و ماير هوش هيجاني را شامل توانايي برای تشخيص درست هيجانها و عواطف ديگران و پاسخ
متناسب به آنها ،همچنين برانگيختن ،آگاهي و نظم بخشيدن و کنترل پاسخهای هيجاني خويشتن ميداند .هوش هيجاني با شناخت فرد از
خود و ديگران ،ارتباط با ديگران ،سازگاری و انطباق با محيط پيرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواستهای اجتماعي الزم است،
ارتباط دارد].[6

تحقيقات نشانگر آن است که احساسها و عواطف ،مانند ساير موضوعهای علمي ،دارای اصول و فنوني است که برخي در آن
مهارت دارند و عدهای هم ضعيف هستند ميزان مهارت اشخاص در هوش هيجاني ميتواند آنها را در زندگي شخصي و اجتماعي ،افراد
منعطف ،سازگار ،انساندوست و موفق کند .درصورتيکه افرادی که از هوشبر بااليي برخوردارند ،ممکن است در دنيای علم ،پيشرفت داشته
باشند؛ ولي در زندگي شخصي و اجتماعي در روابط با ديگران نميتوانند رفتار مفيد و مؤثری داشته باشند ] .[7بنابراين هوش هيجاني به
علت مرتبط بودن بامهارت مهم زندگي شخصي و اجتماعي ،نقش مهمي در موفقيت و هدايت افراد دارد.
 -2-2عزتنفس
عزتنفس يعني ميزان ارزشي که فرد به خود نسبت ميدهد و يا ديگران برای او بهعنوان يك شخص قائل هستند .درواقع،
عزتنفس را ميتوان مجموعهای از افکار ،احساسات ،عواطف و تجربهها تصور کرد که در فرآيند زندگي اجتماعي شکل ميگيرند .مجموعهی
هزاران برداشت ،ارزيابي و تجربهای که فرد از خود دارد ،باعث ميشود که نسبت به خود احساس خوشايند ،ارزشمند بودن يا برعکس آن را
داشته باشد ]. [8در مطالعاتي که توسط استنك در سال  7911انجامشده ،ارتباط متقابل بين عزتنفس و تصور فرد از توانايي خود ،مورد
تائيد قرارگرفته است .بدين معني که اگر ميزان عزتنفس کاهش يابد ،احساس ضعف و ناتواني در فرد به وجود ميآيد .پژوهشهای مربوط
به عزتنفس مؤيد اين انديشه است که هر شخصي دارای نوعي تصور از خود و نوعي تصور آرماني است؛ که همگرايي بين دو تصور،
بهمنزلهی شاخص عزتنفس و يکي از ويژگيهای مهم شخصيتي است که بر جوانب گوناگون زندگي ازجمله موفقيت و پيشرفت افراد تأثير
ميگذارد.
 -3متدولوژي تحقيق
اين پژوهش از منظر هدف کاربردی و ازنظر روش ،از نوع همبستگي است .جامعه آماری اين تحقيق را تمامي کارکنان ستادی
بيمه ايران در شهر تهران و در سال  ،7891تشکيل ميدهند .همچنين با توجه حجم باالی جامعه آماری ،با استفاده از جدول کوکران ،تعداد
 113نفر از کارکنان بيمه ايران بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند که برای انتخاب آنها از روش نمونهگيری طبقهای متناسب با حجم
استفادهشده است.
 -1-3فرضيات تحقيق:
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فرضيات اين تحقيق با توجه هدف اصلي تحقيق که بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عزتنفس با عملکرد کارکنان در
سازمانهای خدماتي مي باشد ،تدوينشده است .اين فرضيات به شرح زير ميباشند:
بين ابعاد هوش هيجاني و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.
•
بين ابعاد عزتنفس و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.
•
•
•
•

ابعاد هوش هيجاني بهطور معناداری قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي ميباشند.
ابعاد عزتنفس بهطور معناداری قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي ميباشند.
هوش هيجاني و عزتنفس بهطور معناداری قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي ميباشند.

 -2-3ابزار گردآوري دادههاي تحقيق:
در اين پژوهش جهت گردآوری دادههای تحقيق از سه پرسشنامه استفاده شد که در ادامه هر يك بهطور جداگانه تشريح خواهد
شد:
 -7-1-8پرسشنامه هوش هيجاني :اين پرسشنامه توسط تراويس و گريوز در سال  7991تهيهشده است .اين پرسشنامه  13گويه
(سؤال) دارد و چهار مهارت خودآگاهي ،خود مديريتي ،آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه را اندازهگيری ميکند .پايايي اين پرسشنامه
استاندارد با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبهشده و  1833بهدستآمده است.
 -1-1-8پرسشنامه عزتنفس :اين پرسشنامه توسط کرنس در سال  1118تهيهشده است .اين پرسشنامه شامل پانزده گويه
(سؤال) است که عزتنفس مشروط را در حوزههای زندگي بر اساس انتظارات ،موفقيت در تکاليف ،مقبوليت ديگران موردبررسي قرار
ميدهد ،آلفای کرونباخ اين پرسشنامه  1833بهدستآمده است و اين امتياز نشان ميدهد اين پرسشنامه از پايايي بااليي برخوردار است.
 -8-1-8پرسشنامه عملکرد شغلي :اين پرسشنامه توسط پارتسون در سال  7991تدوينشده است و دارای  71گويه (سؤال)
است .آلفای کرونباخ اين پرسشنامه جهت بررسي پايايي آن  1819محاسبهشده است که نشان ميدهد از پايايي قابل قبولي برخوردار است.
 -3-3روش تجزیهوتحليل دادههاي تحقيق
برای تجزيهوتحليل دادههای اين تحقيق از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفادهشده است .همچنين
تجزيه تحليل دادههای اين تحقيق در سطح معنيداری  1811و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجامشده است.
 -1تجزیهوتحليل دادههاي تحقيق
در اين بخش از پژوهش هر يك از فرضيههای تحقيق با استفاده از آزمونهای آماری استنباطي موردبررسي و تحليل قرار
ميگيرند:
 -7-1فرضيه اول :بين ابعاد هوش هيجاني و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.

برای بررسي اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفادهشده است ،نتايج اين آزمون در جدول شماره يك ارائهشده
است:
جدول شماره  :1آزمون ماتریس همبستگی براي بررسی رابطه بين ابعاد هوش هيجانی با عملکرد شغلی
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با توجه به نتايج جدول شماره ( ،)7مشاهده ميشود بين ابعاد چهارگانه هوش هيجاني و عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه
ايران در سطح معنيداری  ،1811رابطه مثبت و معني داری وجود دارد .مقادير ضريب همبستگي پيرسون در اين رابطه به ترتيب برابر با
 18.1،18.1 ،1811 ،1818است؛ بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمون ،فرضيه اول اين پژوهش مورد تائيد قرار ميگيرد و
نتيجه ميگيريم که بين ابعاد هوش هيجاني و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.
 -1-1فرضيه دوم :بين ابعاد عزتنفس و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسي اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفادهشده است ،نتايج اين آزمون در جدول شماره دو ارائهشده
است:
جدول شماره  :2آزمون ماتریس همبستگی براي بررسی رابطه بين ابعاد عزتنفس با عملکرد شغلی
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با توجه به نتايج جدول شماره دو ،مشاهده ميشود بين ابعاد عزتنفس و عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران در سطح
معنيداری  ،1811رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .مقادير ضريب همبستگي پيرسون در اين رابطه به ترتيب برابر با ،1811
1811و  1811است؛ بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمون ،فرضيه دوم اين پژوهش مورد تائيد قرار ميگيرد و
نتيجه ميگيريم که بين ابعاد عزتنفس و عملکرد شغلي رابطه معناداری وجود دارد.
 -8-1فرضيه سوم :ابعاد هوش هيجاني بهطور معناداری قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي ميباشند.
برای بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه همزمان استفادهشده است .نتايج اين آزمون در جدول شماره سه
ارائهشده است:
جدول شماره  :3نتایج آزمون تحليل رگرسيون چندگانه براي پيشبينی عملکرد شغلی بر اساس ابعاد هوش هيجانی
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نتايج جدول شماره سه ،نشان ميدهد که ضريب همبستگي چندگانه برابر با  1837و ضريب تعيين اين آزمون برابر 18.7
مي باشد .اين نتايج بيانگر اين مطلب است که ابعاد هوش هيجاني درمجموع حدود  18.7درصد از واريانس متغير عملکرد شغلي را پيشبيني
ميکنند .همچنين با توجه به سطح معنيداری و مقدار بتا ميتوان نتيجه گرفت که تمام ابعاد هوش هيجاني بهطور مثبت و معنيدار قادر
به پيش بيني عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران هستند و درنهايت ميتوان نتيجه گرفت ،فرضيه سوم تحقيق مورد تائيد قرار
ميگيرد.
 -1-1فرضيه چهارم :ابعاد عزتنفس بهطور معناداری قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي ميباشند.
برای بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه همزمان استفادهشده است .نتايج اين آزمون در جدول شماره چهار
ارائهشده است:

جدول شماره  :4نتایج آزمون تحليل رگرسيون چندگانه براي پيشبينی عملکرد شغلی بر اساس ابعاد عزتنفس
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نتايج جدول شماره چهار ،نشان ميدهد که ضريب همبستگي چندگانه برابر با  18.1و ضريب تعيين اين آزمون برابر 1811
مي باشد .اين نتايج بيانگر اين مطلب است که ابعاد عزتنفس درمجموع حدود  1811درصد از واريانس متغير عملکرد شغلي را پيشبيني
ميکنند .همچنين با توجه به سطح معنيداری و مقدار بتا ميتوان نتيجه گرفت که تمام ابعاد عزتنفس بهطور مثبت و معنيدار قادر
بهپيش بيني عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران هستند و درنهايت ميتوان نتيجه گرفت ،فرضيه چهارم تحقيق مورد تائيد قرار
ميگيرد.
 -1-1فرضيه پنجم :هوش هيجاني و عزتنفس بهطور معناداری قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي ميباشند .برای بررسي اين
فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان استفادهشده است .نتايج اين آزمون در جدول شماره پنج ارائهشده است:
جدول شماره  :5نتایج آزمون تحليل رگرسيون چندگانه براي پيشبينی عملکرد شغلی بر اساس هوش هيجانی
عزتنفس کارکنان
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نتايج جدول شماره پنج ،نشان ميدهد که ضريب همبستگي چندگانه برابر با  1819و ضريب تعيين اين آزمون برابر  1813است.
اين نتايج بيانگر اين مطلب است که ابعاد هوش هيجاني و عزتنفس درمجموع حدود  1813درصد از واريانس متغير عملکرد شغلي را
پيشبيني ميکنند .همچنين با توجه به سطح معنيداری و مقدار بتا ميتوان نتيجه گرفت که تمام ابعاد هوش هيجاني و عزتنفس بهطور
مثبت و معنيدار قادر بهپيش بيني عملکرد شغلي کارکنان شرکت بيمه ايران هستند و درنهايت ميتوان نتيجه گرفت ،فرضيه پنجم تحقيق
مورد تائيد قرار ميگيرد .عالوه بر اين نتايج جدول شماره پنج نشان ميدهد که هوش هيجاني نسبت به عزتنفس قادر است که عملکرد
شغلي کارکنان بيمه ايران را بهصورت بيشتری پيشبيني کند.
 -5نتيجهگيري و تحليل یافتههاي پژوهش:
نتايج نشان داد که بين مؤلفه خود مديريتي با عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به اينکه مهارت خود مديريتي
بر پايه خودآگاهي شکل ميگيرد و همچنين با توجه به اينکه در اين تحقيق بين مهارت خودآگاهي و عملکرد رابطه معنادار وجود داشت .
بنابراين نتيجه بهدستآمده مبني بر وجود رابطه بين مهارت خود مديريتي و عملکرد دور از انتظار نبود .بسياری از روانشناسان خود مديريتي
را شرط بقاء مينامند .به عقيده آنها انسان سالم هيچ کاری را بدون هدف از پيش تعيينشده انجام نميدهد و برای رسيدن
و يا حتي انتخاب هدف خود مديريتي الزم است .کارکنان بيمه ايران با برخورداری از اين مهارت احساسات خود را کنترل کرده و
در شرايطي که علم و دانش بهسرعت تغيير پيدا ميکند با تسلط بر هيجانات و کنترل هيجانات منفي خود ،خود با را دانش بهروز شغلي در
صنعت بيمه منطبق ميکنند و از اين طريق در وظايف شغلي عملکرد بهتری از خود نشان خواهند داد ...در خصوص رابطه معنادار بين
آگاهي اجتماعي و عملکرد شغلي ميتوان نتيجه گرفت شعور اجتماعي يا همدلي توانايي ديگری است که بر اساس خودآگاهي شکل ميگيرد.
در ارتباط با فرضيه اول نتايج نشان داد که بين مديريت روابط با عملکرد شغلي رابطه مثبت وجود دارد.
در تحليل نتايج به دست آمده از فرضيه دوم ميتوان سطح عزتنفس بر چگونگي رابطه با ديگران و سالمت رواني فرد تأثير
زيادی دارد .عزتنفس يك ضرورت حياتي برای هر انسان است و برای رشد طبيعي و سالم الزم است .عدم پذيرش خود و ديگران ،ترس از
طرد شدن ،استفاده شيوههای دفاعي ،اعتياد ،مشکالت مربوط به مديريت زندگي ،تصميمگيری و برقراری ارتباط با ديگران ،از پيامدهای
عزتنفس پايين به شمار ميرود .بر اين اساس ارتقای سازمان در بيمه ايران ،به ساختار مناسب ،منابع رضايتبخش و وجود کارکنان و
مديران شايسته که خود را ارزشمند قلمداد کنند و عزتنفس باال را در خود پرورش دهند ،نياز دارد .همچنين در تبيين اين يافته ميتوان
گفت کساني که عزتنفس بااليي دارند ،در مقايسه باکساني که از عزتنفس پاييني برخوردارند ،بهتر ميتوانند با موقعيتهای مختلف
سازگار شوند.
در تبيين نتايج آزمون فرضيه سوم ميتوان گفت که هوش هيجاني شامل ظرفيت فرد برای قبول واقعيتها ،انعطافپذيری،
توانايي حل مشکالت هيجاني ،توانايي مقابله با استرس ميشود .همچنين هوش هيجاني مهارتي است که دارنده آن ميتواند از طريق
خودآگاهي ،روحياتش را کنترل کند ،از طريق خود مديريتي آن را بهبود بخشد ،از طريق همدلي ،تأثير آنها را درک کند و از طريق
مديريت روابط به شيوهای رفتار کند که روحيه خود و ديگران را باال ببرد؛ و همچنين ميتوان گفت کارکنان بيمه ايران خودآگاهي خوبي
نسبت به هيجانات خوددارند که اين ميتواند نگاه منفي ،نسبت به کار و شغل را از بين ببرد و به رشد اعتمادبهنفس و تفکر مثبت و اشتياق
به کار کمك کند .عالوه بدر اين هوش هيجاني به کارکنان کمك ميکند تا ارتباط بهتری با اطرافيان ،کار و محيط مربوط به کار برقرار کنند
و قدرت سازش بيشتری با مشکالت عاطفي و هيجاني محيط کار داشته باشند.
در تحليل نتايج آزمون فرضيه چهارم ميتوان گفت که ميزان عزتنفس روی تمام جنبههای وجودی انسان اثر ميگذارد.
عزتنفس سالم با رفتار عقالني ،واقعه گرايي ،فراست ،خالقيت ،استقالل ،انعطافپذيری ،توانايي پذيرش تغيير ،تمايل به اذعان اشتباهات و
همکاری در ارتباط مستقيم است .بنابراين هر چه عزتنفس فرد محکمتر و بيشتر باشد ،فرد در برخورد با مشکالتي که در زندگي خصوصي
و در کار و شغل بروز ميکند ،آمادگي بيشتری دارد و در زندگي و محيط کار ميتواند با تعهد و مسئوليت بيشتری کار کند ،عالوه بر اين در
تبيين اين يافته ميتوان گفت که عزتنفس سبب شکلگيری
صالحيتهای فردی در فرد ميشود و کمك ميکند تا فرد ديدگاه روشنتری به مسير شغلي خود پيدا کند؛ و نسبت به وظايف
شغلي اشتياق بيشتری از خود نشان دهد .بنابراين عزتنفس ميتواند با کمك به رشد مسئوليتپذيری ،اعتمادبهنفس و انعطافپذيرتر به
رشد بهداشت رواني و منزلت کارکنان بيمه ايران کمك کند و همچنين زمينه خودباوری و خودکارآمدی کارکنان را فراهم نمايد .با اين
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تفاسير درصورتيکه افراد از احساس ارزشمندی باال و عزتنفس سازماني باال برخوردار باشند ،از زندگي و شغل خود راضي هستند و هميشه
تالش ميکنند به اهداف خود برسند .پس روشن است که با ايجاد انگيزههای شغلي و حس عزتنفس سازماني و باال بردن حس خود ارزشي،
ميتوان کارکنان بيمه ايران را به تالش بيشتر و تدابيری باکيفيت بهتر وادار کرد و عملکرد شغلي آنها را ارتقا داد.
در تبيين نتايج آزمون فرضيه پنجم ميتوان گفت فردی که از ضريب هوش هيجاني بااليي برخوردار است و ازنظر فني نيز
باتجربه است ،با آگاهي و مهارت بيشتر و سريعتر از ديگران به رفع تعارضات نوپا ،ضعفهای گروهي و سازماني و خألهای موجود ،ارتباط
پنهاني درازمدت و تيرگي روابط متقابل خواهد پرداخت و با توجه به اينکه ارتباطات انساني ،انطباقپذيری و يا سازگاری مديريت شخصي،
اشتياق و انگيزه برای کار و رشد ،پيشرفت و توانايي کار گروهي و داشتن روحيه همکاری و يا مهارت در مذاکره و درنهايت توانايي رهبری
مربوط به هوش هيجاني انساني هستند .درزمينهٔ پيشبيني مثبت عملکرد شغلي توسط عزتنفس ،تفسير و نتيجهگيری احتمالي در اين
حوزه اين است که عزتنفس بهصورت ايده تصوری فرد نسبت به اطمينان به خود همراه با خوشبيني و شادماني که باعث ديدگاههای
مثبتتری از سوی فرد به خود و جهان اطراف ميشود ،باعث ميشود تا فرد در ارزيابي خود با اطمينان خاطر و خوشبيني شرايط را ارزيابي
نمايد و نسبت به مکاني که انجاموظيفه ميکند ،خيلي زود سازگار شود؛ و همچنين عزتنفس بهعنوان يك نياز رواني اساسي در خدمت
سازگاری فرد است .کارکناني که از عزتنفس بااليي برخوردار هستند ،خيلي بهتر ميتوانند روابط سودبخشتری را برقرار کنند .بهتر
ميتوانند از فرصتها استفاده کنند و مولد و خودکفا باشند و با ارزيابي مثبت از خود و رفتارهايشان ارتباط خوبي با مشتريان درون و
برونسازماني برقرار کنند و سازمان را درراه رسيدن به اهدافش ياری دهند
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