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Abstract 
purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between managers' social intelligence 
and the performance of small and medium manufacturing companies in Yazd using the BSC method in 
1399. 
Method: This research was conducted using a survey method and a questionnaire. The research population 
consists of all managers at all levels and employees of small and medium production companies in Yazd. 
The sample size was determined using the Cochran's formula and were selected using random sampling 
method. 
Results: To analyze the research data, correlation coefficient tests with spss24 software and step 
confirmation factor analysis with pls software were used. The reliability of the questionnaire was calculated 
and evaluated using Cronbach's alpha method, based on which the coefficient of research variables and its 
dimensions was more than 0.7. In this study, the relationship between research variables was measured 
using inferential statistics and the relationship between all variables was confirmed. 
Conclusion: The results showed that managers' social intelligence has a significant relationship with the 
performance of small and medium manufacturing companies in Yazd and affects it. Using pls software and 
drawing the model, the amount of dependent variable changes was explained by independent variables. 
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بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران با عملکرد شرکتهاي تولیدي کوچک و متوسط 
 BSCبا استفاده از روش   شهر یزد

 
 دکتر سید محمد مهاجر1

 2 مرتضی رنگچیان
 

 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم1

 مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران DBA پذیر دانش2
 

 چکیده
با   ط شهر یزدعملکرد شرکتهاي تولیدي کوچک و متوس بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران با پژوهش این هدف زمینه و هدف:

 بود. 1399در سال  BSCاستفاده از روش 
کلیه مدیران در کلیه سطوح  را پژوهش جامعهبا استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. این پژوهش  روش:

نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعیین شد و با اند. حجم تشکیل داده شرکتهاي تولیدي کوچک و متوسط شهر یزدو کارکنان 
  ، انتخاب شدند. تصادفیگیري استفاده از شیوه نمونه

افزار و تحلیل عامل تاییدي مرحله با نرم spss24افزار نرمهاي ضریب همبستگی با هاي پژوهش، از آزمونبراي تحلیل داده ها:یافته
pls  .و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهايمحاسبه  روش آلفاي کرونباخ، ستفاده ازشنامه با اپایایی پرساستفاده شد 

رابطه  که سنجیده شد پژوهشتغیرهاي کارگیري آمار استنباطی رابطه مدر این پژوهش با بهبود.  0.7پژوهش و ابعاد آن بیش از 
 همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت.

داري معنی رابطه هوش اجتماعی مدیران با عملکرد شرکتهاي تولیدي کوچک و متوسط شهر یزدشان داد که یج ننتا گیري:نتیجه
  .متغیر وابسته به وسیله متغیرهاي مستقل تبیین شدرسم مدل مقدار تغییرات و  plsافزار با استفاده از نرم .و بر ان اثرگذار است ددار

 رکت ها، یزدعملکرد ش ، مدیران،هوش اجتماعی واژگان کلیدي:
 

 مقدمه
 سازگار ییرهاوباتغ بوده پذیر انطباق که است ومدیرانی کارکنان نیازمند تغییر و هرگونه تغییرند دستخوش ازسازمانها بسیاري امروزه
 یتدیردرم کلیدي عنصر عنوان به رهبران و مدیران بیشتر براي وثمربخش شایسته اي شیوه به تماعیاج تعامل میان دراین.شوند

 .دارد اي فزاینده اهمیت سازمانی تغییرهاي
 نسانیا منابع با بخش ونتیجه اثربخش طور به بتوانند که برد خواهند مدیرانی را آینده رقابت گوي که است داده نشان بررسیها

 تواند می که است هایی ازمولفه یکی) SOCIAL INTELLIGENCE=SI( اجتماعی هوش زمینه دراین.قرارکنندبر  خودارتباط

 ناپذیر واجتناب حتمی شرط)1998( گلمن گفته کند و به ایفا مهمی نقش سازمان اعضاي با مدیران درروابط زیادي میزان به
 مدیر یک براي) IQ( هوشی بهره تراز بااهمیت اجتماعی هوش که اندهدریافت نیز ازدانشمندان اخیرابرخی.آید می حساب به درسازمان

 . است ورهبر
ر هوش اجتماعی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی و سازمانی دهه اخی در طی دو

ادوارد تورندایک، با دیگر هوشها مورد بحث بوده است. هاي آن در مقایسه مورد توجه قرار گرفته است و همواره کاربردها و توانایی
در مجلۀ ماهانۀ  1920ي که به سال کسی که مفهوم هوش اجتماعی را طرح نمود، در مقاله ا روانشناس دانشگاه کلمبیا و نخستین

ها، کارخانجات و سالن هوش اجتماعی به طور مکرر در مهد کودك ها، زمین بازي، سربازخانه   :هارپر به چاپ رساند، چنین نوشت
شگاهی نمی توان آن را یافت. تورندایک اشاره می کند که هوش هاي حراج خودنمایی می کند، اما در شرایط رسمی و استاندارد آزمای

  .اري از عرصه ها، بویژه رهبري، اهمیت حیاتی دارداجتماعی براي موفقیت در بسی
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داند و از نظر وي هوش نان یک سازمان بویژه مدیران سازمان امري حیاتی می) هوش اجتماعی را در بین همه کارک1384گودرزي (
ام توانند از تمشود. زیرا افرادي که از هوش اجتماعی باالتري برخوردار هستند، میفزایش و ارتقاء عملکرد مدیران میاجتماعی سبب ا

 د. قدرت مغزي و جسمانی خود جهت برقراري ارتباط با سایرین استفاده نماین
و همچنین اهمیت مدیران سازمان در  توان گفت، با توجه به اهمیت و نقش هوش اجتماعی در مدیریت موثر سازمانبنابراین می

رود که هوش اجتماعی مدیران سازمان بر عملکرد شرکت تاثیر داشته باشد. این تحقیق در راستاي بررسی عملکرد شرکت، انتظار می
رابطه هوش اجتماعی مدیران با عملکرد شرکتهاي تولیدي کوچک و گرفته است و به بررسی  صحت و چگونگی این رابطه شکل

 پردازد.می سط شهر یزدمتو
در این راستا متغیرهاي تحقیق عبارتند از هوش اجتماعی بعنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی بعنوان متغیر وابسته. جهت 

)، خرده SIPرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی (ی ترومسو که عبارتند از : هاي هوش اجتماعسنجش هوش اجتماهی از مولفه

 استفاده گردیده است.  (SS))، خرده مقیاس مهارت هاي اجتماعیSAاجتماعی (مقیاس آگاهی 
 بعد همچنین جهت سنجش عملکرد سازمانی از شاخصهاي ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازي متوازن که عبارتند از : بعد مالی،

 مشتري، بعد فرایند و بعد رشد و یادگیري استفاده شده است.
 1دانند، باید اصل بهبود مستمرو خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می کنندبراي بقاء تالش میسازمان ها تا زمانی که 

 شود.پذیر امکان مالیی به آن با بهبود مدیریت شود، مگراینکه زمینه دستیابدهند. این اصل حاصل نمیرا سرلوحه فعالیت خود قرار 
تواند تصویري باشد و نتیجه ارزیابی میو قوت آن می ا مسیر تعیین شده و نمایاندن نقاط ضعفارزیابی، تعیین میزان انطباق برنامه ب

صمیمات الزم را در جهت تقویت و یا اصالح ها را به مدیران و مجریان ارائه نماید تا آنها بتوانند آگاهانه تتر، از چگونگی فعالیتشفاف
 گیري درست ، درباره وضعیت آغازین تغییراتاي براي تصمیمآوري شالودهرزیابی فراهمو ادامه برنامه بگیرند. در حقیقت دلیل متقن ا

نیازها ، سازي براي تدارك پیشهباشد. ایجاد عقالنیت براي تغییرات سازمانی و کارکنان ، آمادها مید مشاهده و یا وقوف بر برنامهمور
 .باشدترین اهداف ارزیابی میاگیر و جامع از مهمها و بنیان نهادن یک نظارت فرریزيدهی به برنامهجهت

سازمانهاي موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودي که در اختیار دارند، به گونه اي به رفع نیازهاي فردي و گروهی افراد 
اده ب اصلی ترین هدف سازمانها استفی پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلجامعه م

است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروي انسانی، فناوري و مدیریت و عملکرد باال بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی 
 از تهیاف هسعتو کشورهاي از برخی برخوردار است. اهمیت زیاديانی ارزشمندترین دارایی سازمانهاي و از است.در این بین نیروي انس

 و بهتجر مهارت، تخصص، طریق از که اند نموده قلمداد انسانی نیروي را خود اقتصادي رشد منبع تنهاترین و مهمترین قبل ها مدت
 ییآنجا از.دنمای می تسهیل را رقابتی مزایایی به سازمان دستیابی و برد می یشپ اهدافش به رسیدن سمت به را سازمان خود خالقیت

 گرید عملکرد تاًینها آنها عملکرد ، شوند یم محسوب سازمان هر تیفعال در گذار ریتاث یانسان منابع نیمهمتر از سازمانها رانیمد که
 همواره یانسان منابع ي و عملکردور بهره بهبود نیبنابرا.دهند یم قرار ریتاث تحت را سازمان کل عملکرد  نیهمچن و یانسان يروهاین

 .)1389،اردچالنث بنو ک الرسی، پ(ه2آمد داهخو بحساب يارزشمند تالش
توان گفت در یک سازمان، نیروي انسانی و از جمله مدیران سازمان نقش مهمی در عملکرد سازمان و بقاي آن در صحنه بنابراین می
ز اینرو در این تحقیق به . اکندند. لذا پرداختن به مسائل مربوط به مدیران اهمیت داشته و کمک شایانی به سازمان میرقابت دار

از آنجایی که تاکنون در داخل کشور، تحقیقی به بررسی  بررسی تاثیر هوش اجتماعی مدیران بر عملکرد سازمان پرداخته شده است.
، نرد سازمان نپرداخته است و همچنین با توجه به اهمیت مدیران و نقش آنها در عملکرد سازماتاثیر هوش اجتماعی مدیران بر عملک

در واقع هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش اجتماعی مدیران کسب و کارهاي  رسد.پرداختن به موضوع تحقیق ضروري به نظر می
توان باشد که از نتایج حاصل میروش کارت امتیازي متوازن میگانه  4کوچک و متوسط شهر یزد بر عملکرد شرکت با توجه به ابعاد 

 ش اجتماعی مدیران و همچنین عملکرد شرکتها استفاده نمود.هاي کوچک و متوسط جهت افزایش هودر کلیه صنایع و کسب و کار
 پیشینه پژوهش

شهر  هايخالقیت دانش آموزان هنرستان هاي کارآفرینی ورابطه هوش اجتماعی با مهارت) به بررسی 1394طباطبایی و همکاران (
آموزان به روش کار آفرینی و خالقیت دانشهاي ه هوش اجتماعی با مهارتاین تحقیق با هدف بررسی رابطاند. شیراز پرداخته

ش آموزان هنرستان هاي شهر شیراز بود که به روهمبستگی انجام شد. جامعه آماري در این پژوهش شامل تمامی دانش -توصیفی
هاي هوش اطالعات از پرسشنامهدانش آموز انتخاب شد. جهت گردآوري  240اي نمونه شامل اي چند مرحلهنمونه گیري خوشه

 (1372)) و پرسشنامه خالقیت عابدي 2007هاي کارآفرینی الیان بیچ (، پرسشنامه مهارت)2001اجتماعی سیلورا و همکاران (

																																																													
1 Continuous improvement 
2 Hersay et al 
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لیل ، محاسبه گردید. تجزیه و تح89/0و  85/0 ،72/0 بترتیب  استفاده از ضریب آلفاي کرانباخ استفاده گردید. پایایی ابزار پژوهش با
نگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) صورت گرفت. ها در دو سطح آمار توصیفی (میاداده

آموزان رابطه دانش (233/0) و خالقیت (314/0هاي کار آفرینی (نتایج پژوهش نشان داد بین هوش اجتماعی و ابعاد آن با مهارت
جتماعی و ابعاد آن، قدرت پیش بینی معناداري براي د. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد هوش امثبت و معنادار وجود دار

 ي خالقیت و ابعاد پردازشنی کنندههاي کار آفرینی و خالقیت دارند. از بین ابعاد هوش اجتماعی بعد آگاهی اجتماعی پیش بیمهارت
 .کارآفرینی بودندهايبراي مهارت ترین پیش بیناجتماعی به ترتیب قوياطالعات و مهارت
د. اندوره ابتدایی پرداخته بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه هاي آن در محتواي کتاب هاي فارسی(بخوانیم)) به 1394پیروز و عبدالهی (

رار گرفتند. قي ابتدایی به شکل توصیفی و از نوع تحلیل محتوا مورد تحلیل ش کتاب فارسی بخوانیم دورهدر این پژوهش محتواي ش
اي نوآورانه، نفوذ اجتماعی، اجتماع پذیري،مذاکره، گفت هي راه حلهاي هوش اجتماعی (همدلی، ارائهبدین منظور هر کدام از مؤلّفه

درس بررسی و تحلیل شد اما در نتیجه با تمام دقّت نظري که در انتخاب این متون شده، و گو و شنیدن فعال) به صورت مجزّا در هر 
ي ذکر شد، بدون پشتوانههاي هوش اجتماعی در این شش کتاب به صورت برجسته مشاهده نشد و مواردي هم که کاس مؤلفهانع

داستان کوتاه  233در این پژوهش مطرح شد در  هاي هوش اجتماعی کههاي هوش اجتماعی است. با این همه بر طبق مؤلفهمهارت
 .ها قابل توجه هستندین مؤلفهمورد از ا 80هاي مورد بررسی، و بلند کتاب

ارتباط هوش اجتماعی و اخالقی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرستان هاي ) به بررسی 1394غفاري و همکاران (
هدف این مطالعه بررسی ارتباط هوش اخالقی و اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان  د.انپرداخته 1393 مراغه و بناب در سال

نفر از دانشجویان علوم پزشکی  333روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماري این تحقیق شامل  :روش .باشدمی
براي  .اي انتخاب شدنداي چند مرحلهکه به روش خوشه بودند 1393هاي بناب و مراغه در سال دانشگاههاي آزاد و دولتی شهرستان

ها با قی لنیک و کیل استفاده شد. سپس دادههاي هوش اجتماعی تت و هوش اخالرسشنامهفارسی پ گردآوري داده ها از نسخه
ین عملکرد تحصیلی یافته ها: ب .استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند

، مولفه مسئولیت پذیري (P =00/0و r=320/0(، مولفه دلسوزي (P =00/0و  r=394/0دانشجویان با متغیر هوش اجتماعی (
(243/0=r 00/0و= P) مولفه بخشش ،(436/0=r 00/0و= P)  و مولفه درستکاري هوش اخالقی(263/0=r 00/0و= P) رابطه

نشان داد که متغیر هوش اجتماعی و خرده  Enter ریب همبستگی چند متغیري به روشمثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج ض
نتیجه گیري: با توجه به ارتباط  .) سهم دارند %3/41هوش اخالقی در تبیین متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان (ي ها مقیاس

د هوش اجتماعی و اخالقی باعث افزایش مستقیم عملکرد تحصیلی با هوش اجتماعی و مولفه هاي هوش اخالقی، به نظر می رس
 .شودعملکرد تحصیلی دانشجویان می

دبیرستانی شهر همدان بر مبناي  آموزانهاي ارتباطی دانش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت ) به 1393(نوري و همکاران 
 آموزان مورد بررسی ارتباط معنیهاي ارتباطی دانش  هوش هیجانی و مهارتبر پایه نتایج بین . انداجتماعی پرداخته تئوري حمایت

د متوسط آموزانی که در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند در ح هاي ارتباطی دانش سطح مهارت .(P<0.05) داري وجود داشت
جز حمایت ارزیابی) در گروه یت اجتماعی(بههاي ارتباطی، هوش هیجانی و حما بوده و پژوهش حاضر برتري کلی سطح نمرات مهارت

 هاي ارتباطی با سازه هاي حمایت اجتماعی ارتباط معنی ین هوش هیجانی و مهارتدختران نسبت به پسران را نشان داد، همچنین ب
   .(P<0.05) داري وجود داشت

اجتماعی  هاي علوم پزشکی با هوشعملکرد آموزشی اعضاي هیات علمی دانشگاه) به بررسی رابطه 1393نژاد و همکاران (عزیزي
نفر از اعضاي  242روي  1393پیمایشی و از نوع همبستگی است که در سال  -روش توصیفیاین مطالعه، کاربردي به اند.پرداخته
ي و با استفاده از جدول مورگان اگیري خوشههاي پژوهش با روش نمونهعلمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد. نمونه هیات

و  SPSS 18افزار ها به کمک نرمود. تجزیه و تحلیل دادهها، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو بابزار گردآوري داده انتخاب شدند.

انجام شد. نتایج  گام)بهضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام مستقل، Tهاي ستنباطی (آزموناستفاده از آمار توصیفی و ا با
نداشت. بین عملکرد اعضاي هیات داري تحقیق آنها نشان داد که میانگین نمرات هوش اجتماعی در زنان و مردان، تفاوت آماري معنی

هاي اجتماعی و آگاهی اجتماعی، رابطه مثبت و العات اجتماعی، مهارتعلمی دانشگاه با هوش اجتماعی و ابعاد آن یعنی پردازش اط
 بینی کرد.واریانس کل عملکرد اساتید را پیش %8همچنین کل مقیاس هوش اجتماعی،  دار وجود داشت.معنی
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در حال  نان پسربا نوجواعلمی  اجتماعی و خودکارآمدي بر هوش) به بررسی تاثیر بازیهاي کامپیوتري 2014( جنا آبادي و مظاهر
اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بازیهاي کامپیوتري بر هوش اجتماعی پسران نوجوان موثر است و تفاوت معنادري تحصیل پرداخته

 و خودکارآمدي علمی دانش آموزان وجود ندارد. بین اثر بازیهاي کامپیوتري بر هوش اجتماعی
اند. نتایج بود مدیریت دبیرستان پرداختهانی و هوش اجتماعی و تاثیر آن بر به) به بررسی هوش هیج2014و همکاران ( 1گرلی

ار ار بوده و رفتتحقیق نشان داده است که میزان هوش هیجانی و هوش اجتماعی مدیران دبیرستانها بر بهبود کارایی مدیران اثر گذ
 تري برسند.ودآگاهی باالآموزان به خشود که دانشمدیریت با هوش اجتماعی و هیجانی باال سبب می

 در به وجود آمدن یمال و  یرمالیغارزیابی  تیاهمی نسب یبه بررس) در تحقیقی با همین موضوع 2014( 2الو چنگ و روپناریان
 شانناهداف سازمان پرداخته اند. نتایج این تحقیق  نیتدورکنان به منظور مشارکت در  شده و درونی براي کا کنترل یرونیب زهیانگ
 نی. با ا سازمان موثر است.  هدف نیتدو به منظور مشارکت در کارکناندر ایجاد انگیزه براي  یمال و  یرمالیغارزیابی دهد که  یم

ل از شک نیاز آنجا که ا واست  مرتبط يهدف ها نیشرکت در تدو يکنترل شده برا یرونیب زهیبا انگ ی رمالیغارزیابی حال، تنها 
قابل  ریتاثست ا زهینوع انگ نیا است،  به عملکرد بهتر یابیدست يبرا ی کنترلحالت  کین به عنوان به شرکت توسط سازما زشیانگ

 دارد. کارکنان یتوجه در عملکرد شغل
انک ها با بهره گیري از شیون کارت امتیازي بي مدیریت سرمایه ) در مقاله خود ارزیابی عملکرد تجار2014امینی آسی (

دف از این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه بانکهابا بکارگیري روش کارت پرداخته اند.ه )وتئوري خاکستیBSCمتوازن(
نگاه و ابزار مورد استفاده دراین  امتیازي متوازن است .یکی از ویژگیهاي این مقاله،که آن را ازتحقیقات دیگر متمایزمی نماید،نوع

غفال شده است. در این مقاله ابتدا با مطالعه ادبیات وتحقیقات پیشین و تحقیق است که درتحقیق هاي پیشین از پرداختن به آن ا
 20.معیار اساسی در رابطه با عملکرد سرمایه بانک ها جمع اوري گردید 19ده از روش دلفی و نظر خبرگان، همچنین با استفا

دید. سپس براي ارزیابی مدل تحقیق و ده گراستفا نفرازخبرگان، اساتید دانشگاه وکارگزاریهاي بورس به عنوان نمونه آماري تحقیق
) استفاده گردید. با توجه GRAY) و تئوري روابط خاکستري (AHPرتبه بندي بانک ها، از ترکیب دو روش تحلیل سلسله مراتبی(

 کارآفرین بهترین عملکرد مدیریت سرمایه گذاري را داشت. با نتایج بدست آمده، بانک
اند.آنها جهت ارزیابی استراتژي هاي سازمانی استفاده نمودهیکرد کارت امتیازي متوازن جهت )از رو2013خورشیدي و همکاران (

 اي که قابلموده و پرسشنامهارزیابی عملکرد از چهار وجه مالی، مشتري، فرایندهاي داخلی و رشد و یادگیري شاخص هایی طراحی ن
 اند. استفاده در تحقیقات آتی باشد، تهیه نموده

 ) جهت ارزیابی عملکرد ورزشی باشگاهها، دو روش کارت امتیازي متوازن و روش 2013ست (سماعیل دوجعفري و ا
PROMETHEEا زن را استفاده نموده که ابتدا باند. آنها جهت ارزیابی عملکرد ابعاد کارت امتیازي متوارا با یکدیگر ترکیب نموده

بندي عملکرد به رتبه PROMETHEEد و سپس با استفاده از روش انبه وزن دهی این ابعاد پرداخته AHPاستفاده از روش 
 اند. نتایج آنها نشان داد کهورزشی باشگاههاي خرمشهر، امام خمینی، بوشهر، شهیدرجایی، شهید باهنر، انزلی و امیرآباد پرداخته

 عملکرد ورزشی شهیدرجایی رتبه اول را کسب نموده است. 
اند. آنها جهت ارزیابی هوش ابطه هوش اجتماعی و عملکرد سازمانی پرداختهر مقاله خود به بررسی ر) د2013پور و همکاران (ابراهیم

انه کارت امتیازي متوازن استفاده گ 4هاي هوش اجتماعی ترومسو و همچنین جهت سنجش عملکرد سازمان از ابعاد اجتماعی از مولفه
هاي هوش اجتماعی و عملکرد سازمان آب شهر اردبیل رابطه معناداري وجود دارد. اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین مولفهنموده

ملکرد بهبود ع هاي هوش اجتماعی سببهمچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که مولفه پردازش اطالعات اجتماعی بیش از سایر مولفه
 گردد.می

 روش پژوهش
ک موقعیت ء یه  پیمایشی است. توصیفی است چون به توصیف جزء به جزتحقیق حاضر به لحاظ روش انجام، تحقیق توصیفی از شاخ

 هو یا شرایط، می پردازد. همچنین روش تحقیق حاضر از نظر هدف نیز، کاربردي است، چراکه استفاده از نتایج تحقیق می تواند ب
حقیق از حیث نوع جمع آوري داده ها، مدیران و کارکنان شرکتهاي مورد مطالعه و حتی دیگر سازمان ها، کمک نماید. در نهایت ت

عات از مطالمطالعه مبانی نظري تحقیق و همچنین مطالعه مدلهاي موجود تحقیقی میدانی می باشد. در این تحقیق جهت بررسی و 
ان نامه ها و ... و همچنین کتابهاي مرتبط، پای springerو  Elsevierر نشریه هاي بین المللی مانند اي و مقاالت موجود دکتابخانه

و  شرکتهاي تولیدي کوچکجامعه آماري تحقیق شامل کلیه مدیران در کلیه سطوح و کارکنان  اده شد.و سایتهاي اینترنتی استف

																																																													
1 GERLI 
2 Lau Chong M, Ketvi Roopnarain 
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در این تحقیق جهت گردآوري  شود .ه از فرمول کوکران استفاده میباشند. جهت تعیین حجم نمونه حجم نمونمی متوسط شهر یزد
باشد بخش می 3پرسشنامه مورد استفاده شامل شود.عی و عملکرد سازمانی استفاده میرسشنامه هوش اجتماهاي تحقیق از دو پداده

ه پرسشنام بخش دومباشد؛ می میزان تجربه کار)وضعیت تاهل، تحصیالت و که بخش اول شامل ویژگیهاي افراد (سن، جنسیت، 
وجه سئوال در رابطه با  عملکرد سازمان با ت 18و بخش سوم شامل سئوال در رابطه با ابعاد هوش اجتماعی ترمسو است؛  21شامل 

 .ت) استفاده شده اس5اي (از یک تاگزینه 15گیري تمامی سؤاالت از مقیاس لیکرتاندازهباشد. به ابعاد کارت امتیازي متوازن می
 یافته ها

 یافته هاي توصیفی
حث بمی باشد که براي نشان دادن هرم سنی صنعت یا مشاغل مورد یکی از مؤلفه هاي جمعیت شناختی در جامعه مورد بررسی سن 

قابل استفاده می باشد. این متغیر به طور غیرمستقیم بر برخی عوامل چون سابقه کار و تحصیالت موثر خواهد بود. به نحوي که در 
ن ه قرار گرفته و فراوانی آن نشاسنین باال سوابق بیشتر به چشم می خورد. در جدول زیر سن پاسخ دهندگان در طبقات مشخص شد

 داده شده است.
 

 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان -1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی 

 %12 16 سال و کمتر 30

 %30 39 سال 40-31

 %28 36 سال 50-41

 %24 31 سال 60-51

 %6 8 سال 60باالتر از 
 %87 113 مرد
 %13 17 زن
 %16 21 دیپلم

 %24 31 فوق دیپلم
 %41 53 کارشناسی

 %17 22 کارشناسی ارشد
 %2 3 دکترا

 
همان گونه که مشخص است قریب به اکثر مدیران پاسخ دهنده مردان می باشند. این امر در کشور ما امري شناخته شده و 

ست توزیع فراوانی و اکثریت مدیران در صنایع مختلف را مردان تشکیل می دهند. همان گونه که در جدول مشخص ابدیهی است 
هر یزد به شرح جدول بوده و با توجه به جدول تحصیالت در میان پاسخ دهندگان در شرکت هاي تولیدي کوچک و متوسط در ش

  بیش از نیمی از پاسخ دهندگان داراي مدرك کارشناسی وباالتر می باشند.اکثریت پاسخ دهندگان داراي تحصیالت دانشگاهی بوده و 
 

 باطییافته هاي استن
محاسبه شده براي ضریب هر مسیر می توان  tبا استفاده از مدل درونی می توان به بررسی فرضیه ها پرداخت. با مقایسه مقدار 

و  %95گردد، در سطح اطمینان  96/1بزرگ تر از  tقدرمطلق آماره به تایید یا رد فرضیه ي پژوهش پرداخت. بدین سان اگر مقدار 

معنادار است. نتایج آزمون مدل مفهومی  %99گردد، ضریب مسیر در سطح اطمینان  58/2بیشتر از  t در صورتی که مقدار آماره
صلی مورد آزمون پرداخته می تحقیق در حالت معناداري ضرایب در شکل زیر نشان داده شده است. در شکل زیر به بررسی فرضیه ا

 شود.

																																																													
1- Likert scale 
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 )t-valueمدل در حالت اعداد معناداري( -1شکل 

 
براي بررسی معنادار بودن ضرایب مسیر الزم است . براي هرمسیرمی باشد t-value موجود بر روي مسیرها نشانگر مقدار اعداد

براي تک مسیر موجود از هوش اجتماعی به عملکرد مورد بررسی  tشود. دراین تحلیل مقدار آماره  96/1هر مسیر  باالتر از  tتا مقدار 
 می باشد که با توجه به شکل مشاهده می شود از میزان مناسب و مورد تاییدي برخوردار می باشد. 

  



	8	

 

 
 مدل در حالت ضرایب مسیر -2شکل 

 
غیرها است که همان ضریب مسیر است. اعداد نوشته شده بر روي خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان مت

مدل است که متغیرهاي پیش بین آن از طریق فلش به آن دایره وارد شده اند. براي  R2ي مقدار اعداد داخل هر دایره نشان دهنده
ملکرد درصد از تغییرات ع 41می باشد و نشان دهنده این امر است که حدود  414/0عملکرد میزان براي متغیر مثال ضریب تعیین 

 از هوش اجتماعی در مدل مورد بررسی ناشی می شود. 
به جز آنچه در خصوص فرضیه اصلی آزمون بیان شد فرضیات فرعی نیز می توان با توجه به متغیرهاي موجود متصور شد که 

 .روابط هر عامل را با دیگري می سنجد. سنجش عوامل در آزمونی صورت گرفته و خروجی ها به شرح زیر می باشند
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 )t-valueمدل در حالت اعداد معناداري( -3شکل 

 
 

 
 مدل در حالت ضرایب مسیر -4شکل 
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تحلیل هاي صورت گرفته در بررسی فرضیات فرعی همانند فرضیه اصلی می باشد و با توجه به آماره هاي نامبرده می توان پی 
فرضیه فرعی با توجه به تاثیر متغیرها بر یکدیگر متصور است  12 به تایید یا عدم تایید هر رابطه که فرضیه اي فرعی را می سازد برد.

 که در ادامه تایید و رد هر یک طبق آن چه در شکل قابل مشاهده است، بیان خواهد شد. 
با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوط می توان به بررسی معنی داري 

براي هر  t-valueات بین متغیرهاي پژوهش پرداخت. به منظور بررسی معنی داري ضریب مسیر یا همان بتا باید معناداري مقدار اثر
استفاده شد که براي این منظور باز نمونه گیري، در سه 1ضریب مسیر مورد توجه قرار گیرد، از همین رو از روش بوت استرپینگ 

دهد در هر دو حالت، در معنی دار بودن یا بی معنی بودن پارامتر ه سازي شد که نتایج نشان مینمونه شبی 800و  500و  200حالت

 .)Nunnally ,1997) و (Johnson et al .,2001, 217-245 ( تغییري ایجاد نشده و نتایج از اعتبار محکمی برخوردار هستند.
شده است. بنابراین در جدول زیر می توان اثر کلی فرضیات  در جدول زیر مسیرهاي مورد بررسی فرضیات با اثر کلی نشان داده

 مورد بررسی تحقیق را مشاهده نمود. 
 اثر کلی فرضیات مورد بررسی تحقیق -2جدول 

خطاي  میانگین بتا مسیر
 استاندارد

 باز نمونه گیري tآماره 

200 500 800 

 >-هوش اجتماعی
 394/17 156/17 127/13 0.037482 0.674578 643/0 عملکرد 

 187/0 205/0 254/0 0.009815 0.066393 033/0 مالی>-پردازش اطالعات
رشد >-پردازش اطالعات

 و یادگیري
066/0- 0.068855 0.010765 589/0 335/0 193/0 

-پردازش اطالعات

 625/2 053/2 965/1 0.013816 0.075280 -870/0 رضایتمندي مشتري>

-پردازش اطالعات
 736/0 549/0 458/0 0.027606 0.077943 -103/0 فرایند داخلی>

 589/4 916/3 491/3 0.038539 0.053773 476/0 مالی>-آگاهی اجتماعی
رشد >-آگاهی اجتماعی 

 و یادگیري
684/0 0.094551 0.029468 658/4 843/5 947/5 

-آگاهی اجتماعی 
 958/7 215/7 658/8 0.045535 0.055719 926/0 رضایتمندي مشتري>

-گاهی اجتماعی آ
 691/5 292/6 648/6 0.010922 0.079446 662/0 فرایند داخلی>

 597/0 641/0 724/0 0.053581 0.235247 101/0 مالی>-مهارت اجتماعی
رشد >-مهارت اجتماعی 

 و یادگیري
041/0 0.148274 0.029863 184/0 266/0 485/0 

-مهارت اجتماعی 
 138/0 3/0 367/0 0.037225 0.212636 -053/0 رضایتمندي مشتري>

-مهارت اجتماعی 

 628/0 752/0 570/1 0.032315 0.165026 112/0 فرایند داخلی>

 

																																																													
1Bootstrapping 
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 مدل در حالت ضریب مسیر
آزمون مدل در حالت ضریب مسیر، خروجی زیر را داده است. که با توجه به آن ضرایب مسیرهاي مورد بررسی در پژوهش که 

 دهد. فرضیات را شکل می دهند نشان می 
 آزمون مدل در حالت ضریب مسیر -3جدول 

خطاي  میانگین بتا مسیر
 استاندارد

 باز نمونه گیري tآماره 

200 500 800 

 >-هوش اجتماعی
 394/17 156/17 127/13 0.037482 0.674578 643/0 عملکرد 

-پردازش اطالعات

 187/0 205/0 254/0 0.009815 0.066393 033/0 مالی>

-العاتپردازش اط
 193/0 335/0 589/0 0.010765 0.068855 -066/0 رشد و یادگیري>

-پردازش اطالعات

 625/2 053/2 965/1 0.013816 0.075280 -870/0 رضایتمندي مشتري>

-پردازش اطالعات
 736/0 549/0 458/0 0.027606 0.077943 -103/0 فرایند داخلی>

-آگاهی اجتماعی

 589/4 916/3 491/3 0.038539 0.053773 476/0 مالی>

-آگاهی اجتماعی 
 947/5 843/5 658/4 0.029468 0.094551 684/0 رشد و یادگیري>

-آگاهی اجتماعی 

 958/7 215/7 658/8 0.045535 0.055719 926/0 رضایتمندي مشتري>

-آگاهی اجتماعی 
 691/5 292/6 648/6 0.010922 0.079446 662/0 فرایند داخلی>

-مهارت اجتماعی
 597/0 641/0 724/0 0.053581 0.235247 101/0 مالی>

-مهارت اجتماعی 

 485/0 266/0 184/0 0.029863 0.148274 041/0 رشد و یادگیري>

-مهارت اجتماعی 
 138/0 3/0 367/0 0.037225 0.212636 -053/0 رضایتمندي مشتري>

-مهارت اجتماعی 

 628/0 752/0 570/1 0.032315 0.165026 112/0 فرایند داخلی>

 
 و نتیجه فرضیه تحقیق t،ضرایب تعیین، آماره مسیرضرایب خالصه  -4جدول 

ضریب  فرضیات 
 نتیجه فرضیه tآماره  مسیر

هوش اجتماعی بر عملکرد شرکت هاي تولیدي کوچک و متوسط 
 تایید 156/17 643/0 تاثیر مثبت و معناداري دارد.

هاي تولیدي  پردازش اطالعات بر متغیر مالی عملکرد شرکت
 رد 205/0 033/0 کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.
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پردازش اطالعات بر متغیر رشد و یادگیري عملکرد شرکت هاي 
 رد 335/0 -066/0 تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

پردازش اطالعات بر متغیر رضایتمندي مشتري عملکرد شرکت 
 تایید 053/2 -870/0 و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.هاي تولیدي کوچک 

پردازش اطالعات بر متغیر فرآیند داخلی عملکرد شرکت هاي 
 رد 549/0 -103/0 تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

آکاهی اجتماعی بر متغیر مالی عملکرد شرکت هاي تولیدي 
 تایید 916/3 476/0 اري دارد.کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناد

آگاهی اجتماعی بر متغیر رشد و یادگیري عملکرد شرکت هاي 
 تایید 843/5 684/0 تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

آگاهی اجتماعی بر متغیر رضایتمندي مشتري عملکرد شرکت 
 تایید 215/7 926/0 هاي تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

آگاهی اجتماعی بر متغیر فرآیند داخلی عملکرد شرکت هاي 
 تایید 292/6 662/0 تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

مهارت اجتماعی بر متغیر مالی عملکرد شرکت هاي تولیدي 
 رد 641/0 101/0 کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

بر متغیر رشد و یادگیري عملکرد شرکت هاي مهارت اجتماعی 
 رد 266/0 041/0 تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

مهارت اجتماعی بر متغیر رضایتمندي مشتري عملکرد شرکت 
 رد 3/0 -053/0 هاي تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

عملکرد شرکت هاي  مهارت اجتماعی بر متغیر فرایند داخلی
 رد 752/0 112/0 تولیدي کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداري دارد.

 
 نتیجه گیري

جامعه مورد پژوهش کلیه شرکت هاي تولیدي کوچک ومتوسط در شهر یزد بوده که با توجه به روش نمونه گیري تصادفی از 
 130ن ها در پاسخگویی به سواالت پرسشنامه و جمع آوري آنها میان آن ها نمونه اي انتخاب شده و با هدف قرار دادن مدیران آ

عدد شده است. در این فرایند با توجه به مرد بودن اکثریت مدیران در بخش هاي نمونه مورد بررسی می توان استنباط نمود که 
 ن و سابقه کار و تحصیالتسمت مدیریتی در شرکت هاي تولیدي همواره به دست مردان می باشد. گرچه این بررسی ها در سنجش س

پاسخ دهندگان در نمونه حاضر نشان می دهد که از نیروهاي با تجربه و تحصیلکرده در این سمت در سازمان هاي تولیدي به کار 
گرفته شده اند و با توجه به اطالعات کافی آن ها به دلیل داشتن مؤلفه هاي تحصیالت و سابقه کار مناسب می توان به پاسخ هاي 

 ئه شده توسط آن ها در تحلیل نتایج نهایی آزمون هاي صورت گرفته بیشتر اتکا نمود.ارا
با توجه به تحقیقات و یافته هایی که مورد بررسی قرار گرفتند، هر یک از محققان در پی سنجش رابطه برخی از متغیرها و رابطه 

یران و عملکرد در شرکت هاي تولیدي کوپک و متوسط در میان آنها بوده اند. در پژوهش حاضر نیز رابطه میان هوش اجتماعی مد
نمونه اي معقول از جامعه ي شهر یزد مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر در صنایع و با متغیرهاي متعددي مورد بررسی قرار 

 گرفته و این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات صورت گرفته نتایج منحصر به خود را داشته است. 
و کاربرد آن در تاثیر موجود بر عملکرد در شرکت هاي مورد بررسی با وجود متغیر هوش اجتماعی نتایجی  BSCبه مدل با توجه 

که از تحقیق حاضر در پاسخ به فرضیات داد ه شده است بیان شد. گرچه کلیه پژوهشگران در پی افزودن به علم هستی با تحقیقات 
را در علوم اجتماعی و مسائل در ارتباط با نیروي  تواند دستیابی به قاعده اي یکتا زه میخود می باشند اما نتایج متفاوت در هر حو

 انسانی را غیرممکن سازد. 
تایید و یا عدم تایید فرضیات در پژوهش حاضر نیز به معناي تایید یا رد قطعی فرضیات در کلیه جوامع حتی مشابه نخواهد بود 

 رهنگ ها و شرایط کاري متفاوت نیز نتایج متعددي به دست آورد. و می تواند در بین افراد مختلف با ف
 

 پیشنهادات تحقیق
همان گونه که پیش تر بیان شد هر تحقیق در جستجوي روش هایی به منظور بهبود وضع موجود خود می باشد. پس از بررسی 

 ایط سازمان موثر واقع شود.هاي صورت گرفته و تحلیل نتایج، پیشنهاداتی بیان می شود که بتواند در بهبود شر
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 پیشنهادات براي تحقیقات آتی
یه جوانب تواند کلباشد و نمیهایی میبا توجه به نتایج تحقیق و از سوي دیگر توجه به این نکته که هر پژوهشی داراي محدودیت

مشابهبا توجه به گسترده بودن براي عالقمندان به ادامه پژوهش هایی  مطالعات آتی دریک مسئله را پوشش دهد، پیشنهادات زیر 
 گردد: ارائه میحیطه بررسی ها در زمینه صنایع تولیدي، 

به نتایج نهایی دست یافته است. می توان از  smart-PLSتحقیق حاضر با استفاده روش معادالت ساختاري با کمک نرم افزار 
ست. نرم افزار هاي متعددي نیز در این باب موجود می سایر روش هاي موجود در این زمینه در بررسی فرضیات مورد آزمون بهره ج

 باشند که آنها نیز می توانند با توجه به تغییر مسیر در یافتن پاسخ رابطه میان متغیر ها به نتایج متفاوتی در پاره اي از اوقات منجر
 شوند. لذا استفاده از سایر روش ها نیز به پژوهشگران اتی پیشنهاد می گردد. 

مبناي سنجش عملکرد قرار گرفته است می توان سایر مؤلفه ها در اندازه  BSCکه در پژوهش صورت گرفته مدل از آن جا 
 گیري عملکرد را لحاظ نموده و با توجه به تاثیر آن ها نقش هوش اجتماعی را مورد بررسی بر عملکرد قرار داد. 

ه رو به رشد تعالی سازمان ها نیز می تواننند موضوع مورد سایر صنایع موجود در اقتصاد کشور با نقش هاي مختلف در حرکت ب
بحث سایر پژوهشگران باشند. صنایع خدماتی با نقش مشتري محوري و در خدمت عموم بودن تاثیر پر رنگ تري از وجود عوامل 

تواند موضوع مناسبی در  انشانی در جاي جاي رابطه هوش موجود در عملکرد سازمانی را خاطر نشان می سازند لذا این عامل نیز می
 پژوهش هاي آتی محققان عالقمند قرار گیرد. 

گرچه در تحقیق حاضر با توجه به کوتاهی زمان و کمبود هزینه در راستاي به نتیجه رسیدن تحقیق در موعد مقرر امکان بررسی 
از نظر داشت. تعدیل و تغییر مدل مفهومی هاي بیشتر فراهم نبود اما وجود متغیرهایی مداخله گر را در مدل ترسیمی نمی توان دور 

 در بررسی روابط بین متغیرها از دیگر پیشنهادهاي ارائه شده به عالقمندان در پژوهش هاي مشابه می باشد. 
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