
صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/شماره 4/ زمستان 96

Jo
ur

na
l o

f M
ar

iti
m

e 
Tr

an
sp

or
t I

nd
us

try

69

 
 
 
 
 
 
 

در ناحیه بین جزر و ( Saccostrea cucullataای ) رسوبات و دوكفه
 >سرب >مدی چابهار بود و نتیجه میانگین غلظت آنها به ترتیب نیکل

 با مطالعه حاضر مطابقت ندارد. دست آمد،  بهمس 
میرآباد با ساير نقاط ا رسوبات بندرمطالعه در مقايسه غلظت فلزات مورد

میزان غلظت كادمیوم ( 1دهد: ) مینشان  ( آمده است9دنیا كه در جدول )
 از و كمتر امارات( امیرآباد نسبت به خلیج فارس )كويت و رسوبات بندردر 
در اين مطالعه از  میزان سرب( 2است، ) مناطق موردمطالعه بیشتر بقیة

 از شتر گزارش شده، ووب بیجن شمال وقسمت  دريای خزرو  ماهشهر
درياچه ماالتون  و ازمیرخلیج  ،امارات ،كويت ،شمال غرب خلیج فارس

. میزان غلظت مس در اين مطالعه از درياچه باالتون مجارستان، دبو كمتر
 ازخلیج فارس )كويت و و شمال غرب خلیج فارس كمتر تركیه و ازمیر

بوط به خلیج ماالتون بیشترين میزان سرب مربود.  رتبیش ماهشهر امارات( و
مناطق  از وقرار دارد در كنار شهرهای پرجمعیت  باشد. زيرا جارستان میم

 باشد. گری میمهم گردش
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 وزن خشک( g/gµ(: مقايسه غلظت فلزات مس، سرب و كادميوم در رسوبات بندر اميرآباد با ساير نقاط )برحسب 5جدول )
Areas Cd Pb Cu References 

Khour-e-Musa creeks, northwest of Persian Gulf 
Ahmady and Zangy 

0.23 
0.23 
0.33 

0.53 
0.51 
0.69 

1.74 
1.70 
1.37 

 
Dehghan Madiseh, 2008 

 
Persian Gulf North-west - 44 22 Karbassiet, 2005 

Persian Gulf 
Kuwait- Emirate 5 122 7 ROPME, 1999 

Shridah, 1999 
Caspian sea 

Northern parts 
Southern part 

0.02-0.3 
0.1-0.2 

0.7-15 
11-25 

 
- 
- 

De Mora and Sheikholeslami, 2002 

Lake Balaton Hungary 0.1-0.7 2-160 0.7-36 Nguyen et al., 2005 
Lzmir bay turkey 0.1-0.8 7-103 4-79 Kucuksezgin, 2001 

 
 

 

 هیجانی با کارآفرینی سازمانی هوش رابطة
 اقتصادی بندر امیرآباد ویژة در کارکنان منطقة

 
 
 1*علی معیلی

 11/3/59تاريخ پذيرش:                                                           *نويسنده مسئول                                                                           11/2/59تاريخ دريافت: 
 ونقل دريايی است. ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1359ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
باشد. به عبارت  می سازمان حیات و بقای عامل ترين مهم انسانی، نیروی توانمندی. است سازمان آن انسانی نیروی سازمان، هر دارايی ترين حیاتی و ترين مهم

. است سازمانی کارآفرينی با هیجانی هوش بین رابطة بررسی پژوهش اين انجام از هدف. آورد می وجود به را سازمان توانمند که است توانمند انسانی نیروی ديگر،
 بود تشکیل نفر 231 تعداد به امیرآباد بندر تصادیاق ويژة منطقة کارکنان کلیة پژوهش اين آماری جامعة. باشد می همبستگی توصیفی ـ نوع از پژوهش اين روش

 های پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی صورت به مورگان و کرجسی جدول اساس بر نمونه عنوان به نفر 111 تعداد اين از که
 فراوانی، درصد فراوانی، شامل توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزيه منظور هب. باشد می( 1351) بهادری و نقابی سازمانی کارآفرينی ،(1559) شرينگ استاندارد

پیرسون و رگرسیون  همبستگی ضريب از استنباطی آمار و پرسشنامه به دهندگان پاسخ های ويژگی توصیفدر  همچنین و نمودارها ترسیم فراوانی، توزيع جدول
 کارآفرينی ابعاد و هیجانی هوش بین داد نشان پژوهش نتايج. است شده انجام SPSS 19 افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزيه. شد استفاده متغیرهچند

 رابطة پیشگامی نوآوری و پذيری، ريسکشامل  کارآفرينی ابعاد و توانمندسازی بینهمچنین . دارد وجود معنادار رابطة پیشگامی نوآوری و پذيری، ريسکشامل 
 .دارد وجود معنادار رابطة سازمانی کارآفرينی و هیجانی هوش بیننتیجة نهايی اينکه . دارد وجود معنادار

 کارکنان. پذيری، نوآوری، پیشگامی،  ريسک، کارآفرينی سازمانی، هیجانیهوش :ی کلیدیهاواژه

                                                                                                                                                                                                 
 بادو منطقة ويژه اقتصادی امیرآی گارد بنادر و دريانوردی . کارشناس انتظام1
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 مقدمه -1
 پی انسان ذهنی هایهیجان نفوذ و قدرت به دانشمندان امروزه،

 در هاو احساس ها هیجان تبیین جايگاه و نقش و کشف حال در و اند برده

 زةدر حو .باشند ها می انسان شخصیت و اه حرکت رفتارها،ا، ه فعالیت

 پاية بر )که منطقی هوش از العاتمط نیز سیر هوش مطالعات در باب

 کندمی و هیجانی حرکت عاطفی هوشسمت  به استوار است( شناخت
بیشتر  توجه اخیر های در سال که اتیموضوع از (. يکی1319پور،  )مختاری

هوش  برنه تنها  کههیجانی است  هوش ،ا جلب کردهر پژوهشگران
نیز  هدايت زندگی شخصی و کار در موفقیت بلکه بر عقالنی شناختی ـ

 جديد موضوعکلی هوش هیجانی يک  طور به . البته،تأثیری اساسی دارد

 عالقه مورد تازگی به انسان و عملکرد ها تبر فعالی آن اثرگذاری اما نیست،

 به هیجانی(. هوش 1351)فالحی و رستمی،  گرفته است پژوهشگران قرار

 و هیجانات ديگران فهمآن به  تعمیم سپس و فرد هیجانات فهم توانايی
 (. 2112)هامپسون،  همدلی اشاره دارد رشد

 از . يکیتأثیر دارند مثبت شناختی روان حاالت بهبود در زيادی عوامل

 شناسان روان سازه، اين ابتدای پیدايش هیجانی است. در هوش عوامل ينا

ردند. ک یم تأکید حل مسئله و حافظه شناختی همانند های هروی جنببیشتر 
و  عاطفی عوامل مانند شناختیغیر های جنبه که زود دريافتند خیلی اما

 ،(. هوش هیجانی2119 و مینرس، )کوته دزيادی دارن اهمیتنیز  اجتماعی
 و خصوصیات ها از مهارت ای مجموعه گسترده که است فراگیری اصطالح

و  فردی های درون مهارتاز دسته  آن به و معموالًگیرد  را دربر می فردی
 پیشین، های از دانش مشخصی حوزه از شود که فراتر یم اطالق فردی بین

 از است. هوش هیجانی ای حرفه يا فنیهای  و مهارت هوشی بهره چون

 و هیجان منطق بین تمايز درك خصوص در مباحث متخصصین رينآخ

برای  عنوان موضوعاتیبه  هیجان و فکر اولیه، مباحث و برخالف بوده
 مطالعة به هیجانی است. هوش تلقی شده مندیهوش و سازگاری

 ديگران واحساسات  همدلی با شخصی، درك عواطف مانند هايی قابلیت

نژاد و يوزباش، )سبحانی پردازد می  انديگر و خود عواطف کردن اداره
وجود در دنیای امروز که البته با (. پیچیدگی و رقابت رو به رشد م1311

اطالعاتی  الملل و گذر از جامعة صنعتی به جامعة تحوالت سريع محیط بین
است تا از و نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، باعث شده 

زيرا آن  موتور محرك توسعة اقتصادی ياد شود. آفرينی به عنوانکار
وری، ايجاد تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزايش بهره می

کارآفرينی سازمانی يک نوع رفتار سازمانی اجتماعی شود. اشتغال و رفاه 

ی ا است و اين رفتار سازمانی تابعی از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه
ای های توسعهبتواند به هدف سازمانيک ه برای اينک ن،بنابراي ،باشدمی

حامی  کهای اين متغیرها را جهت دهد خود دست يابد، بايد به گونه
امروزه (. 1313ن، اهمکار)احمدپور و  در سازمان باشند نکارآفري هایرفتار

ها محسوب های اصلی بسیاری از مديران سازمانکارآفرينی يکی از دغدغه
تواند کارآفرين می های نوآور کارکنان وايده فاده از افکار واست شود.می
های ها و نیز به حرکت درآوردن چرختحوالت عظیمی درسازمان أمنش

بسیاری از   به رااز سوی ديگر، با نگاهی گذ توسعه اقتصادی کشور شود.
 ةدر عرصخواهیم يافت که آنان برای برتری جستن  در  های موفقسازمان
کار، با بسط رفتار  ای از بازار کسب وکسب سهم عمده ی جهانی وهارقابت

اختصاص اعتبارات  های سطوح سازمانی،تمام اليه در فرهنگ کارآفرينیو 
مديران و ها، حمايت گذاری ها و سیاستريزیايجاد انگیزه، برنامه مالی،

های آوردن فرصت وجوده بموجب  سازمان، در کارآفرينی هاايجاد تیم
اين  تبیین. برای اند حرك بیشتر در بازارهای جهانی شدهيد تجاری و تجد

بین هوش هیجانی و  مطالب، تحقیق حاضر در صدد است تا رابطة
بندر امیر و در اختیار مديران و کارکنان  کندکارآفرينی سازمانی را بررسی 

 قرار دهد. آباد و افراد مختلف جامعه 

 بیان مسئله -1-1
به لحاظ  بايد حیات  رای ادامةب هاسازمان ،رقابتدر عصر امروزه 

 هم و انسانی و منابع پرسنلی امور در هم ،پیشگامی و پذيری نوآوری، ريسک

 تمايل . افزايشتوانايی خود را ارتقاء دهند فرآيندها و ساختارة نزمی در

 به آن و تبديل جديد دانش ايجاد جهت به ،کارآفرينی بهها  سازمان کارکنان

 های فرصت کسب جهت در منظور رقابت به و جديدخدمات  و التمحصو

ای  که انديشه افرادی داشتن بدون اه سازمان واقع ضروری است. در رو بهره
 نجاای که در اي مسئلهرفت.  دنخواه نابودیبه  رو باشند داشته کارآفرين

در باب شود بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرايش کارکنان سازمان  مطرح می
 کارکنان گرايشکاهش  يا تقويت موجبکه  از عواملی رآفرينی است. يکیکا

 (. 1311زاده و همکاران،  )هادیاست  هوش هیجانی د،شو می کارآفرينی به
 دارد فرآيندی به اشاره کارآفرينی سازمانی نظر آنتونیک و هیسريچ به

 شود، مربوط نمی پرمخاطره کار کسب و به فقط سازمان در آن هدف که

 و خدمات محصوالت توسعة نوآورانه نظیر های فعالیت و ها گرايشکه بل

 و وضعیت ها یاستراتژ جديد، مديريتی های تکنیک تکنولوژی جديد، جديد،

فرد  (.2111 )آنتونیک و هیستريچ، شود می نیز شاملرا  جديد رقابتی
 را کار و ارزيابی فرصت کسب و تشخیص توانايی که است کسی کارآفرين

 

و  مايدن برداری بهره اهآن از و کند وریآ جمعالزم را  منابع واندت یم و دارد
)ذبیحی و  ريزی کند پی موفقیت به رسیدن برای را عملیات مناسبی

 هوشگويد  از تراواجلیون و کراس می نقل به هورست (.1311مقدسی، 

)کراس و  است کارآفرينانه فهم موفقیت و درك مفقوده حلقة هیجانی
 (. 2113، تراواجلیون

ا، ه توانايی از ایمجموعه» شودتعريف می گونههیجانی اينهوش 
 کسب موفقیت برای را فرد توانايی که غیرشناختی های مهارت و ها کفايت

برخی «. دهد می قرار تأثیر تحت محیطی و فشارهای مقتضیاتبا  مقابله در
هوش  هومیمف مدل توسعة منظور ايی بهه ژوهشپ  با انجاماز انديشمندان 

از  ای همجموع هیجانی هوش که ندرسید نتیجهاين  به ،هیجانی
 و ها)اجتماعی(، مهارت فردی بین )هیجانی( و فردی درون های توانايی

 هوش کنند. امروزه می را تعیین فردرفتار مؤثر  که است هايی نندهک تسهیل
 دلیل گرفته است. قرار ها سازمان و هاشرکت توجه مورد به سرعت هیجانی

 خو و خلق مطلوب ادارة توانايیگر بیان هیجانی هوش که است آن امر اين
ناکامی  هنگام به که است عاملی وباشد  می ها تنش و کنترل روانی وضع و

)سیدجوادين و  کند امید می و انگیزهشخص  در هدف به دستیابی در
بسیار  (. در شرايطی که فشار کاری بر روی افراد سازمان1319پور،  حسین

يکديگر بسیار ايط ها از شرچگونگی روابط بین افراد و درك آن باالست،
تواند  نگاری و اغماض در اين زمینه میا و هر نوع سهليابد  می اهمیت

ه و در نهايت کاهش کارآفرينی کدورت بین افراد، کاهش انگیز منجر به
از کار و یر انصراف نظ ديگریها گردد. اين امر به نوبه خود پیامدهای آن

ويژه اقتصادی بندر امیرآباد و همچنین مشکالت روحی و  خروج از منطقة
پاسخ به اين  بنابراين، مسئله اصلی اين پژوهش .خواهد داشتدر پی روانی 

نی سازمانی در کارکنان هیجانی و کارآفريپرسش است که آيا بین هوش 
 بندر امیرآباد رابطه وجود دارد؟منطقه ويژة اقتصادی 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2 
 و مستقیم گیرند. حضورمیدربر  را زندگی از اعظمی بخش هاهیجان
 کرد. مشاهده عقالنیت و استدالل در توانمی ها راهیجان غیرمستقیم

 تواندمی آنها بیان در و مسامحه آنها مديريت ها، عدمهیجانبه  اعتنايی بی

مانند تحقیقات  نوين هایشباشد. پژوه داشته درپی را گزافی هایهزينه
هوش  فقدان که دده می هادسون و سالوی نشانهورنبی وهمکاران، 

 و کند ايجاد و اجتماعی فردی هایدر زمینه را مخربی آثار تواندهیجانی می
 بود. خواهد بزرگ هایساز موفقیت زمینهآن،  تقويت و تحصیل برعکس،

و  اعتالی فردی برای مناسبی بستر تواندمی هیجانی آموزش هوش

پور،  )مختاری آورد فراهمفرهنگ  متنوع و مختلف هایحوزه در اجتماعی
ديگران،  با ارتباط ديگران، و خود از فرد شناخت با هیجانی (. هوش1319

 برآوردندر موفقیت  برای که محیط پیرامون با انطباق و سازگاری

دهد  می ننشا دارد. تحقیقات است، ارتباط الزم اجتماعی های خواست
زندگی  های شاخص درای  نندهک نتعیی و مهم، مؤثر عامل هیجانی، هوش
به  و شخصی بین روابط و شغل در موفقیت تحصیل، در موفقیت مانندواقعی 

(. 1351)حسینیان و همکاران، باشد  میوری سالمت  کنش در کلی، طور
 فیتظر اين که به طوری دارد زيادی آثار بسیار زندگی درهیجانی  هوش

 و هااسترس با مؤثر مقابله و مشکالت پذيری، توانايی حل انعطاف موجب
 بهزيستی، سالمتی، نشاط، با توانايی اينشود. سطوح بااليی از  می  هاتکانه

)کولتر و د تغییرات ارتباط دار با سازگاری و خوب شغلی و تحصیلی عملکرد
واضح است که در  (. پر2112به نقل از ماسکت و سورنسن،  2111همکاران، 

دنیای سازمانی، نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری يک سازمان 
به طوری که وجود نیروهای انسانی توانمند های ديگر است.  نسبت به سازمان

و متعهد به سازمان ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابجايی، باعث افزايش 
تر اهداف متعالی کارکنان، تجلی بهچشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی 

  (.2111، )آبیل و ناستزايی اف فردی خواهد شدسازمان و نیز دستیابی به اهد
پیدايش تاريخ تا کنون آغاز  بررسی روند زندگی اجتماعی انسان از

، نقش مهمی در آفرينیهمواره عامل تغییر يا همان کاردهد نشان می
تصاد امروز، تغییرات های بارز اقاز ويژگی يکیداشته است. پیشرفت جوامع 

که  شوندتوانند از نظر اقتصادی قوی و موفق سريع است و کشورهايی می
توان گفت ذير باشند در واقع میپ کدارای کارآفرينان سازمانی نوآور و ريس

و کارآفرينان  است که کارآفرينی نماد نوآوری و موفقیت در امور تجاری
موجب تحوالت اساسی در هستند که با نظرات نوين خويش نی پیشگاما

شوند اگر  ها می سازمانساختار نظام اداری و افزايش کارايی و اثربخشی 
پرشتاب جهانی همگام سازند دچار ت ها نتوانند خود را با تحوال نسازما

شک درآينده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام  و بیشوند  میايستايی 
ولید را های نوين ت ها، روش مانسازت شوند. از اين رو، الزم اس یل محضمم

انتهای مشتريان  ند تا بتوانند به نیازهای بیکنهای سنتی جايگزين روش
در برابر ساير رقبا حمايت کنند  پاسخ گويند و از مزيت رقابتی سازمان خود

همچنان در گردونه رقابت باقی بمانند. ازسوی ديگر، وجود مديران  تا
ايجاد محیط  کارآفرينی و ةورش روحیرين و توسعه گرا موجب پرکارآف

توانند با ارائه چشم اندازی مناسب که می شودها میکارآفرينانه در سازمان
های سازمانی مواجه شوند و با کسب سهم با چالش از آينده، هوشیارانه
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 مقدمه -1
 پی انسان ذهنی هایهیجان نفوذ و قدرت به دانشمندان امروزه،

 در هاو احساس ها هیجان تبیین جايگاه و نقش و کشف حال در و اند برده

 زةدر حو .باشند ها می انسان شخصیت و اه حرکت رفتارها،ا، ه فعالیت

 پاية بر )که منطقی هوش از العاتمط نیز سیر هوش مطالعات در باب

 کندمی و هیجانی حرکت عاطفی هوشسمت  به استوار است( شناخت
بیشتر  توجه اخیر های در سال که اتیموضوع از (. يکی1319پور،  )مختاری

هوش  برنه تنها  کههیجانی است  هوش ،ا جلب کردهر پژوهشگران
نیز  هدايت زندگی شخصی و کار در موفقیت بلکه بر عقالنی شناختی ـ

 جديد موضوعکلی هوش هیجانی يک  طور به . البته،تأثیری اساسی دارد

 عالقه مورد تازگی به انسان و عملکرد ها تبر فعالی آن اثرگذاری اما نیست،

 به هیجانی(. هوش 1351)فالحی و رستمی،  گرفته است پژوهشگران قرار

 و هیجانات ديگران فهمآن به  تعمیم سپس و فرد هیجانات فهم توانايی
 (. 2112)هامپسون،  همدلی اشاره دارد رشد

 از . يکیتأثیر دارند مثبت شناختی روان حاالت بهبود در زيادی عوامل

 شناسان روان سازه، اين ابتدای پیدايش هیجانی است. در هوش عوامل ينا

ردند. ک یم تأکید حل مسئله و حافظه شناختی همانند های هروی جنببیشتر 
و  عاطفی عوامل مانند شناختیغیر های جنبه که زود دريافتند خیلی اما

 ،(. هوش هیجانی2119 و مینرس، )کوته دزيادی دارن اهمیتنیز  اجتماعی
 و خصوصیات ها از مهارت ای مجموعه گسترده که است فراگیری اصطالح

و  فردی های درون مهارتاز دسته  آن به و معموالًگیرد  را دربر می فردی
 پیشین، های از دانش مشخصی حوزه از شود که فراتر یم اطالق فردی بین

 از است. هوش هیجانی ای حرفه يا فنیهای  و مهارت هوشی بهره چون

 و هیجان منطق بین تمايز درك خصوص در مباحث متخصصین رينآخ

برای  عنوان موضوعاتیبه  هیجان و فکر اولیه، مباحث و برخالف بوده
 مطالعة به هیجانی است. هوش تلقی شده مندیهوش و سازگاری

 ديگران واحساسات  همدلی با شخصی، درك عواطف مانند هايی قابلیت

نژاد و يوزباش، )سبحانی پردازد می  انديگر و خود عواطف کردن اداره
وجود در دنیای امروز که البته با (. پیچیدگی و رقابت رو به رشد م1311

اطالعاتی  الملل و گذر از جامعة صنعتی به جامعة تحوالت سريع محیط بین
است تا از و نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، باعث شده 

زيرا آن  موتور محرك توسعة اقتصادی ياد شود. آفرينی به عنوانکار
وری، ايجاد تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزايش بهره می

کارآفرينی سازمانی يک نوع رفتار سازمانی اجتماعی شود. اشتغال و رفاه 

ی ا است و اين رفتار سازمانی تابعی از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه
ای های توسعهبتواند به هدف سازمانيک ه برای اينک ن،بنابراي ،باشدمی

حامی  کهای اين متغیرها را جهت دهد خود دست يابد، بايد به گونه
امروزه (. 1313ن، اهمکار)احمدپور و  در سازمان باشند نکارآفري هایرفتار

ها محسوب های اصلی بسیاری از مديران سازمانکارآفرينی يکی از دغدغه
تواند کارآفرين می های نوآور کارکنان وايده فاده از افکار واست شود.می
های ها و نیز به حرکت درآوردن چرختحوالت عظیمی درسازمان أمنش

بسیاری از   به رااز سوی ديگر، با نگاهی گذ توسعه اقتصادی کشور شود.
 ةدر عرصخواهیم يافت که آنان برای برتری جستن  در  های موفقسازمان
کار، با بسط رفتار  ای از بازار کسب وکسب سهم عمده ی جهانی وهارقابت

اختصاص اعتبارات  های سطوح سازمانی،تمام اليه در فرهنگ کارآفرينیو 
مديران و ها، حمايت گذاری ها و سیاستريزیايجاد انگیزه، برنامه مالی،

های آوردن فرصت وجوده بموجب  سازمان، در کارآفرينی هاايجاد تیم
اين  تبیین. برای اند حرك بیشتر در بازارهای جهانی شدهيد تجاری و تجد

بین هوش هیجانی و  مطالب، تحقیق حاضر در صدد است تا رابطة
بندر امیر و در اختیار مديران و کارکنان  کندکارآفرينی سازمانی را بررسی 

 قرار دهد. آباد و افراد مختلف جامعه 

 بیان مسئله -1-1
به لحاظ  بايد حیات  رای ادامةب هاسازمان ،رقابتدر عصر امروزه 

 هم و انسانی و منابع پرسنلی امور در هم ،پیشگامی و پذيری نوآوری، ريسک

 تمايل . افزايشتوانايی خود را ارتقاء دهند فرآيندها و ساختارة نزمی در

 به آن و تبديل جديد دانش ايجاد جهت به ،کارآفرينی بهها  سازمان کارکنان

 های فرصت کسب جهت در منظور رقابت به و جديدخدمات  و التمحصو

ای  که انديشه افرادی داشتن بدون اه سازمان واقع ضروری است. در رو بهره
 نجاای که در اي مسئلهرفت.  دنخواه نابودیبه  رو باشند داشته کارآفرين

در باب شود بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرايش کارکنان سازمان  مطرح می
 کارکنان گرايشکاهش  يا تقويت موجبکه  از عواملی رآفرينی است. يکیکا

 (. 1311زاده و همکاران،  )هادیاست  هوش هیجانی د،شو می کارآفرينی به
 دارد فرآيندی به اشاره کارآفرينی سازمانی نظر آنتونیک و هیسريچ به

 شود، مربوط نمی پرمخاطره کار کسب و به فقط سازمان در آن هدف که

 و خدمات محصوالت توسعة نوآورانه نظیر های فعالیت و ها گرايشکه بل

 و وضعیت ها یاستراتژ جديد، مديريتی های تکنیک تکنولوژی جديد، جديد،

فرد  (.2111 )آنتونیک و هیستريچ، شود می نیز شاملرا  جديد رقابتی
 را کار و ارزيابی فرصت کسب و تشخیص توانايی که است کسی کارآفرين

 

و  مايدن برداری بهره اهآن از و کند وریآ جمعالزم را  منابع واندت یم و دارد
)ذبیحی و  ريزی کند پی موفقیت به رسیدن برای را عملیات مناسبی

 هوشگويد  از تراواجلیون و کراس می نقل به هورست (.1311مقدسی، 

)کراس و  است کارآفرينانه فهم موفقیت و درك مفقوده حلقة هیجانی
 (. 2113، تراواجلیون

ا، ه توانايی از ایمجموعه» شودتعريف می گونههیجانی اينهوش 
 کسب موفقیت برای را فرد توانايی که غیرشناختی های مهارت و ها کفايت

برخی «. دهد می قرار تأثیر تحت محیطی و فشارهای مقتضیاتبا  مقابله در
هوش  هومیمف مدل توسعة منظور ايی بهه ژوهشپ  با انجاماز انديشمندان 

از  ای همجموع هیجانی هوش که ندرسید نتیجهاين  به ،هیجانی
 و ها)اجتماعی(، مهارت فردی بین )هیجانی( و فردی درون های توانايی

 هوش کنند. امروزه می را تعیین فردرفتار مؤثر  که است هايی نندهک تسهیل
 دلیل گرفته است. قرار ها سازمان و هاشرکت توجه مورد به سرعت هیجانی

 خو و خلق مطلوب ادارة توانايیگر بیان هیجانی هوش که است آن امر اين
ناکامی  هنگام به که است عاملی وباشد  می ها تنش و کنترل روانی وضع و

)سیدجوادين و  کند امید می و انگیزهشخص  در هدف به دستیابی در
بسیار  (. در شرايطی که فشار کاری بر روی افراد سازمان1319پور،  حسین

يکديگر بسیار ايط ها از شرچگونگی روابط بین افراد و درك آن باالست،
تواند  نگاری و اغماض در اين زمینه میا و هر نوع سهليابد  می اهمیت

ه و در نهايت کاهش کارآفرينی کدورت بین افراد، کاهش انگیز منجر به
از کار و یر انصراف نظ ديگریها گردد. اين امر به نوبه خود پیامدهای آن

ويژه اقتصادی بندر امیرآباد و همچنین مشکالت روحی و  خروج از منطقة
پاسخ به اين  بنابراين، مسئله اصلی اين پژوهش .خواهد داشتدر پی روانی 

نی سازمانی در کارکنان هیجانی و کارآفريپرسش است که آيا بین هوش 
 بندر امیرآباد رابطه وجود دارد؟منطقه ويژة اقتصادی 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2 
 و مستقیم گیرند. حضورمیدربر  را زندگی از اعظمی بخش هاهیجان
 کرد. مشاهده عقالنیت و استدالل در توانمی ها راهیجان غیرمستقیم

 تواندمی آنها بیان در و مسامحه آنها مديريت ها، عدمهیجانبه  اعتنايی بی

مانند تحقیقات  نوين هایشباشد. پژوه داشته درپی را گزافی هایهزينه
هوش  فقدان که دده می هادسون و سالوی نشانهورنبی وهمکاران، 

 و کند ايجاد و اجتماعی فردی هایدر زمینه را مخربی آثار تواندهیجانی می
 بود. خواهد بزرگ هایساز موفقیت زمینهآن،  تقويت و تحصیل برعکس،

و  اعتالی فردی برای مناسبی بستر تواندمی هیجانی آموزش هوش

پور،  )مختاری آورد فراهمفرهنگ  متنوع و مختلف هایحوزه در اجتماعی
ديگران،  با ارتباط ديگران، و خود از فرد شناخت با هیجانی (. هوش1319

 برآوردندر موفقیت  برای که محیط پیرامون با انطباق و سازگاری

دهد  می ننشا دارد. تحقیقات است، ارتباط الزم اجتماعی های خواست
زندگی  های شاخص درای  نندهک نتعیی و مهم، مؤثر عامل هیجانی، هوش
به  و شخصی بین روابط و شغل در موفقیت تحصیل، در موفقیت مانندواقعی 

(. 1351)حسینیان و همکاران، باشد  میوری سالمت  کنش در کلی، طور
 فیتظر اين که به طوری دارد زيادی آثار بسیار زندگی درهیجانی  هوش

 و هااسترس با مؤثر مقابله و مشکالت پذيری، توانايی حل انعطاف موجب
 بهزيستی، سالمتی، نشاط، با توانايی اينشود. سطوح بااليی از  می  هاتکانه

)کولتر و د تغییرات ارتباط دار با سازگاری و خوب شغلی و تحصیلی عملکرد
واضح است که در  (. پر2112به نقل از ماسکت و سورنسن،  2111همکاران، 

دنیای سازمانی، نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری يک سازمان 
به طوری که وجود نیروهای انسانی توانمند های ديگر است.  نسبت به سازمان

و متعهد به سازمان ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابجايی، باعث افزايش 
تر اهداف متعالی کارکنان، تجلی بهچشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی 

  (.2111، )آبیل و ناستزايی اف فردی خواهد شدسازمان و نیز دستیابی به اهد
پیدايش تاريخ تا کنون آغاز  بررسی روند زندگی اجتماعی انسان از

، نقش مهمی در آفرينیهمواره عامل تغییر يا همان کاردهد نشان می
تصاد امروز، تغییرات های بارز اقاز ويژگی يکیداشته است. پیشرفت جوامع 

که  شوندتوانند از نظر اقتصادی قوی و موفق سريع است و کشورهايی می
توان گفت ذير باشند در واقع میپ کدارای کارآفرينان سازمانی نوآور و ريس

و کارآفرينان  است که کارآفرينی نماد نوآوری و موفقیت در امور تجاری
موجب تحوالت اساسی در هستند که با نظرات نوين خويش نی پیشگاما

شوند اگر  ها می سازمانساختار نظام اداری و افزايش کارايی و اثربخشی 
پرشتاب جهانی همگام سازند دچار ت ها نتوانند خود را با تحوال نسازما

شک درآينده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام  و بیشوند  میايستايی 
ولید را های نوين ت ها، روش مانسازت شوند. از اين رو، الزم اس یل محضمم

انتهای مشتريان  ند تا بتوانند به نیازهای بیکنهای سنتی جايگزين روش
در برابر ساير رقبا حمايت کنند  پاسخ گويند و از مزيت رقابتی سازمان خود

همچنان در گردونه رقابت باقی بمانند. ازسوی ديگر، وجود مديران  تا
ايجاد محیط  کارآفرينی و ةورش روحیرين و توسعه گرا موجب پرکارآف

توانند با ارائه چشم اندازی مناسب که می شودها میکارآفرينانه در سازمان
های سازمانی مواجه شوند و با کسب سهم با چالش از آينده، هوشیارانه
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ای از بازارهای کسب و کار در بازارهای جهانی، کشور را به سوی عمده
 (. 1313)احمدپور داريانی،  پايداری و ثبات سوق دهند

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کارآفرينی به عنوان موتور محرك 
نند و منشأ بسیاری از ک تی در جامعه ايفا میوای بسیار متفاه اقتصادی، نقش

گیری از  آيند. کارآفرينان با بهره های بشری به شمار می تحوالت و پیشرفت
د برای حل خالقانه مسئله سراغ دارند با نیروهای مولدی که در خو

تر،  ذيری و تحمل باال، قادرند با زيرکی، ظرافت و سرعت هر چه تمامپ ريسک
تهديدها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبديل کنند و در شرايط 

های جديدی را  دشوار نظیر بیکاری باال، کمبود ارز، تورم، و مانند اينها، فرصت
 (. 2111 )کری، رداری کنندب ها به نفع خود و جامعه بهرهآن کشف و از

بین نوآوری کلیدی و پلی  یوان گفت که کارآفرينی عاملت واقع می در
کارآمد نیز بازوان توانمند  د و کارکنان متخصص وباش میو توسعه اقتصادی 

مطلوب آيند که موجب غلبه بر شرايط نا یها به شمار ممديران سازمان
های  حل بست مشکالت و دستیابی به راه رهايی سازمان از بنمحیط و 

و از اين  شوند های فشرده جهانی می جديد و ارتقا کیفیت تولید در رقابت
ای از بازارهای جهانی را به  های عمده توانند بخش ها می طريق سازمان

اهمیت تحقیق حاضر در اين است به طور خالصه، . تسخیر خويش درآورند
از نتايج  توانندن و کارکنان منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد میکه مديرا

ر خصوص نوع هوش هیجانی، از وضعیت موجود د اين تحقیق بهره گیرند و
ريزی و و با برنامه بندسازی و کارآفرينی سازمانی کارکنان آگاهی ياتوانمند

به اهداف سازمانی و مرتفع کردن و  راستای تحققاستراتژی مناسب در 
 حداکثر رساندن توانمندی و کارآفرينی و خالقیت کارکنان گام بردارند. 

 تحقیقروش  -2
و از لحاظ است کاربردی  ،روش پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف

مطالعات میدانی  ، توصیفی ـ همبستگی از شاخةگردآوری اطالعاتة نحو
نفر  231ارکنان شاغل به تعداد آماری، شامل کلیه ک جامعةباشد. می
مشغول به کار در منطقة ويژة اقتصادی بندر  1353ر سال که د باشد، می

 بر، نفر 111جدول کرجسی و مورگان،  پايةبر امیرآباد بودند. تعداد نمونه 
گردآوری اطالعات به  گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.اساس روش نمونه 

پژوهش به منظور . در اين نجام شدای و مطالعات میدانی ا دو شیوة کتابخانه
( در قالب مقیاس 1559) های مورد نیاز از پرسشنامه شرينگ آوری داده جمع

 های شامل مؤلفههوش هیجانی ای لیکرت برای سنجش  گزينه 9
 های اجتماعیخودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت

 گزينة به ،(33و  21، 22، 21، 11، 11، 12، 11، 5در سؤاالت ). استفاده شد

 امتیاز(، به ندرت 3) امتیاز(، گاهی اوقات 1) امتیاز(، اغلب اوقات 9) همیشه
گذاری ساير سؤاالت  گیرد. نمره امتیاز( تعلق می 1) امتیاز(، هیچ وقت 2)

پرسشنامه کارآفرينی سازمانی نقابی و از  به عالوه،. باشد معکوس می
 و پیشگامی پذيری، نوآوری ريسک های ( شامل مؤلفه1351) بهادری

ها بر اساس  پاسخ وبرای هر مؤلفه شش سؤال طراحی شده استفاده شد که 
  .اند بندی شده لیکرت درجه
ها از آمار توصیفی شامل فراوانی،  برای توصیف داده ،پژوهشدر اين 

درصد فراوانی، جدول توزيع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف 
در بخش آمار  است. شنامه استفاده شدهسخ دهندگان به پرسهای پاويژگی

آزمون کلموگروف از  ،برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش استنباطی
يب همبستگی از ضر ،های پژوهش هو برای آزمون فرضیاسمیرنوف  –

ها با  متغیره استفاده شد. تجزيه و تحلیل دادهپیرسون و رگرسیون چند
 است.  شدهانجام  SPSS 19استفاده از نرم افزار 

 ها تجزیه و تحلیل داده -3

 اصلی و سه فرضیة فرعی مطرح و بررسی شد. در اين پژوهش يک فرضیة
نی سازمانی در کارکنان بین هوش هیجانی و کارآفري اصلی: فرضیة

 ويژة اقتصادی بندر امیرآباد رابطة معنادار وجود دارد. منطقة

در کارکنان پذيری  کاول: بین هوش هیجانی و ريسفرضیة فرعی 
 وجود دارد. ويژة اقتصادی بندر امیرآباد رابطة معنادار منطقة

فرضیة فرعی دوم: بین هوش هیجانی و نوآوری در کارکنان منطقة 
 معنادر وجود دارد.   ويژة اقتصادی بندر امیرآباد رابطة

فرضیة فرعی سوم: بین هوش هیجانی و پیشگامی در کارکنان منطقة 
 میرآباد رابطة معنادار وجود دارد.ويژة اقتصادی بندر ا

 بررسی فرضیة اول:
0Hوجود ندارد. پذيری ارتباط معنادار : میان هوش هیجانی و ريسک 
1Hوجود دارد. پذيری ارتباط معنادار : میان هوش هیجانی و ريسک 

ضريب  ، با توجه به اينکه دشو می( مشاهده 1) طور که در جدول همان
( α= 11/1) %55در سطح اطمینان  (rم = 315/1) شده محاسبه همبستگی
 211/1از ضريب همبستگی جدول بحرانی )، df= 112آزادی  ةو با درج

بنابراين، بین هوش  .شود می تأيید H1رد و  H0تر است، ( بزرگrب=
اقتصادی بندر امیرآباد  پذيری در کارکنان منطقة ويژة هیجانی و ريسک

 دار وجود دارد.رابطه معنا
 ضیه دوم:بررسی فر

0Hوجود ندارد. هیجانی و نوآوری ارتباط معنادار هوش : بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Hوجود دارد. هیجانی و نوآوری ارتباط معنادار هوش : بین 
ضريب  با توجه به اينکه،  دشو می( مشاهده 2) طور که در جدول همان

( و α= 11/1) %55( در سطح اطمینان rم= 112/1شده ) همبستگی محاسبه
( rب= 211/1از ضريب همبستگی جدول بحرانی )، df= 112آزای درجة  با

بنابراين بین شود.  تأيید می H1یة و فرض رد H0 فرضیةتر است،  بزرگ
اقتصادی بندر امیرآباد  هیجانی و نوآوری در کارکنان منطقة ويژةهوش 

 دار وجود دارد.رابطه معنا
 بررسی فرضیه سوم:

 0H:  وجود ندارد. امی ارتباط معنادارهیجانی و پیشگمیان هوش 
1H:  وجود دارد. هیجانی و پیشگامی ارتباط معنادارمیان هوش 

ضريب  ، با توجه به اينکه شود می( مشاهده 3) طور که در جدول همان
( و α= 11/1) %55( در سطح اطمینان rم= 253/1شده ) همبستگی محاسبه

 211/1بحرانی ) از ضريب همبستگی جدول، df= 112آزادی با درجة 
د. بنابراين شو می تأيید H1رد و فرضیه  H0 تر است، فرضیة( بزرگrب=

اقتصادی بندر  ويژةیجانی و پیشگامی در کارکنان منطقة بین هوش ه
 دار وجود دارد.امیرآباد رابطه معنا

   گیری نتیجه -4

 و هیجانی هوش بینروشن شد  پژوهش،اول  فرضیه بررسی در
 معنادار رابطة امیرآباد بندر اقتصادی ويژة منطقة ارکنانک در پذيری ريسک

 و ارزيابی دريافت، با تا کند می کمک کارکنان به هیجانی هوش. دارد وجود
 آگاهی کنند می تسهیل را افکار که هايی احساس از ها، هیجان دقیق بیان
 های گیری تصمیم خود، های هیجان و افکار میان توازن برقراری با و يابد

  بر نظارت و تفکیک با همچنین. اشدـب داشته والنهـمسئ اریـرفت و اقالنهع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدايت جهت در عاطفی دانش از ديگران و خود های هیجان و ها احساس
 ابعاد از يکی پذيری ريسک. کند استفاده ديگران با خود ارتباط و تفکر

 کارآفرينی وسعهت عامل ترين مهم عنوان به که است سازمانی کارآفرينی
 . شود می محسوب

 نوآوری و هیجانی هوش بینروشن شد  پژوهش، دوم فرضیه بررسی در
. دارد وجود معنادار رابطة امیرآباد بندر اقتصادی ويژة منطقة کارکنان در

 سازمان توسعة و ورى بهره ارتقاى براى مناسب راهبرد عنوان به کارآفرينى
 کارآفرينى که باورند اين بر مديريت و سازمان متفکران و شود مى تلقى

 و ملى سازمانى، گروهى، فردى، مختلف سطوح در ورى بهره ارتقاى موجب
 در لذا. دارد سازمان در مناسب بسترى به نیاز امر اين که شود مى المللى بین

 که است هايى سازمان و جوامع متعلق به کامیابى امروز، تحول حال در دنیاى
 سازمانى و انسانى منابع کارآفرينى و مديريتى هاى قابلیت و کمیاب منابع بین
 خدمات ارائه يا محصول تولید در نوآوری. سازند برقرار دارىمعنا رابطة خود

 جديد، محصوالت تولید شامل سازمانی کارآفرينی جهت، اين از يابد. معنا می
 محصول تولید جديد های روش کارگیریب و جاری محصول کیفیت بهبود

 افزايش و خالقیت جو ايجاد جهت بزرگ های سازمان اصوالًاشد. ب می
 را کارکنان مختلفبه طرق  کنند می سعی خود سازمان در روحیة کارآفرين

 رفتارهای و ها فعالیت انجام به نسبت آنها عالقه که کنند تحريک طوری
 همدلی، توان افزايش سبب به هیجانی هوش. يابد افزايشکارآفرين 
 . بخشد می بهبود را شغلی عملکرد و سازمانی کارآفرينی

 و هیجانی هوش بین روشن شد پژوهش، سوم فرضیه بررسی در
 وجود معنادار رابطة امیرآباد بندر اقتصادی ويژة منطقة کارکنان در پیشگامی

  هـب زـمجه که است نـاي نـريـکارآف ایـه ازمانـس یـاصل یـژگـوي .دارد

 پذیری (: رابطه بین هوش هیجانی و ریسک1جدول )
 شاخص آماری              

 معناداری طحس  Sig  هشد محاسبه r بحرانی  N df r متغیر
 پذيری ريسک 111/1 315/1 211/1 112 111  هوش هیجانی

 و نوآوری(: رابطة بین هوش هیجانی 2جدول )
 آماری شاخص              

 معناداری حسط Sig  شده محاسبه r بحرانی  N df r متغیر                   
 نوآوری 111/1 112/1 211/1 112 111 هوش هیجانی

 (: رابطه بین هوش هیجانی و پیشگامی3جدول )
 شاخص آماری            

 معنادری سطح Sig شده محاسبه r رانیبح  N df r متغیر                   
 پیشگامی 111/1 253/1 211/1 112 111 هوش هیجانی
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ای از بازارهای کسب و کار در بازارهای جهانی، کشور را به سوی عمده
 (. 1313)احمدپور داريانی،  پايداری و ثبات سوق دهند

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کارآفرينی به عنوان موتور محرك 
نند و منشأ بسیاری از ک تی در جامعه ايفا میوای بسیار متفاه اقتصادی، نقش

گیری از  آيند. کارآفرينان با بهره های بشری به شمار می تحوالت و پیشرفت
د برای حل خالقانه مسئله سراغ دارند با نیروهای مولدی که در خو

تر،  ذيری و تحمل باال، قادرند با زيرکی، ظرافت و سرعت هر چه تمامپ ريسک
تهديدها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبديل کنند و در شرايط 

های جديدی را  دشوار نظیر بیکاری باال، کمبود ارز، تورم، و مانند اينها، فرصت
 (. 2111 )کری، رداری کنندب ها به نفع خود و جامعه بهرهآن کشف و از

بین نوآوری کلیدی و پلی  یوان گفت که کارآفرينی عاملت واقع می در
کارآمد نیز بازوان توانمند  د و کارکنان متخصص وباش میو توسعه اقتصادی 

مطلوب آيند که موجب غلبه بر شرايط نا یها به شمار ممديران سازمان
های  حل بست مشکالت و دستیابی به راه رهايی سازمان از بنمحیط و 

و از اين  شوند های فشرده جهانی می جديد و ارتقا کیفیت تولید در رقابت
ای از بازارهای جهانی را به  های عمده توانند بخش ها می طريق سازمان

اهمیت تحقیق حاضر در اين است به طور خالصه، . تسخیر خويش درآورند
از نتايج  توانندن و کارکنان منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد میکه مديرا

ر خصوص نوع هوش هیجانی، از وضعیت موجود د اين تحقیق بهره گیرند و
ريزی و و با برنامه بندسازی و کارآفرينی سازمانی کارکنان آگاهی ياتوانمند

به اهداف سازمانی و مرتفع کردن و  راستای تحققاستراتژی مناسب در 
 حداکثر رساندن توانمندی و کارآفرينی و خالقیت کارکنان گام بردارند. 

 تحقیقروش  -2
و از لحاظ است کاربردی  ،روش پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف

مطالعات میدانی  ، توصیفی ـ همبستگی از شاخةگردآوری اطالعاتة نحو
نفر  231ارکنان شاغل به تعداد آماری، شامل کلیه ک جامعةباشد. می
مشغول به کار در منطقة ويژة اقتصادی بندر  1353ر سال که د باشد، می

 بر، نفر 111جدول کرجسی و مورگان،  پايةبر امیرآباد بودند. تعداد نمونه 
گردآوری اطالعات به  گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.اساس روش نمونه 

پژوهش به منظور . در اين نجام شدای و مطالعات میدانی ا دو شیوة کتابخانه
( در قالب مقیاس 1559) های مورد نیاز از پرسشنامه شرينگ آوری داده جمع

 های شامل مؤلفههوش هیجانی ای لیکرت برای سنجش  گزينه 9
 های اجتماعیخودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت

 گزينة به ،(33و  21، 22، 21، 11، 11، 12، 11، 5در سؤاالت ). استفاده شد

 امتیاز(، به ندرت 3) امتیاز(، گاهی اوقات 1) امتیاز(، اغلب اوقات 9) همیشه
گذاری ساير سؤاالت  گیرد. نمره امتیاز( تعلق می 1) امتیاز(، هیچ وقت 2)

پرسشنامه کارآفرينی سازمانی نقابی و از  به عالوه،. باشد معکوس می
 و پیشگامی پذيری، نوآوری ريسک های ( شامل مؤلفه1351) بهادری

ها بر اساس  پاسخ وبرای هر مؤلفه شش سؤال طراحی شده استفاده شد که 
  .اند بندی شده لیکرت درجه
ها از آمار توصیفی شامل فراوانی،  برای توصیف داده ،پژوهشدر اين 

درصد فراوانی، جدول توزيع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف 
در بخش آمار  است. شنامه استفاده شدهسخ دهندگان به پرسهای پاويژگی

آزمون کلموگروف از  ،برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش استنباطی
يب همبستگی از ضر ،های پژوهش هو برای آزمون فرضیاسمیرنوف  –

ها با  متغیره استفاده شد. تجزيه و تحلیل دادهپیرسون و رگرسیون چند
 است.  شدهانجام  SPSS 19استفاده از نرم افزار 

 ها تجزیه و تحلیل داده -3

 اصلی و سه فرضیة فرعی مطرح و بررسی شد. در اين پژوهش يک فرضیة
نی سازمانی در کارکنان بین هوش هیجانی و کارآفري اصلی: فرضیة

 ويژة اقتصادی بندر امیرآباد رابطة معنادار وجود دارد. منطقة

در کارکنان پذيری  کاول: بین هوش هیجانی و ريسفرضیة فرعی 
 وجود دارد. ويژة اقتصادی بندر امیرآباد رابطة معنادار منطقة

فرضیة فرعی دوم: بین هوش هیجانی و نوآوری در کارکنان منطقة 
 معنادر وجود دارد.   ويژة اقتصادی بندر امیرآباد رابطة

فرضیة فرعی سوم: بین هوش هیجانی و پیشگامی در کارکنان منطقة 
 میرآباد رابطة معنادار وجود دارد.ويژة اقتصادی بندر ا

 بررسی فرضیة اول:
0Hوجود ندارد. پذيری ارتباط معنادار : میان هوش هیجانی و ريسک 
1Hوجود دارد. پذيری ارتباط معنادار : میان هوش هیجانی و ريسک 

ضريب  ، با توجه به اينکه دشو می( مشاهده 1) طور که در جدول همان
( α= 11/1) %55در سطح اطمینان  (rم = 315/1) شده محاسبه همبستگی
 211/1از ضريب همبستگی جدول بحرانی )، df= 112آزادی  ةو با درج

بنابراين، بین هوش  .شود می تأيید H1رد و  H0تر است، ( بزرگrب=
اقتصادی بندر امیرآباد  پذيری در کارکنان منطقة ويژة هیجانی و ريسک

 دار وجود دارد.رابطه معنا
 ضیه دوم:بررسی فر

0Hوجود ندارد. هیجانی و نوآوری ارتباط معنادار هوش : بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Hوجود دارد. هیجانی و نوآوری ارتباط معنادار هوش : بین 
ضريب  با توجه به اينکه،  دشو می( مشاهده 2) طور که در جدول همان

( و α= 11/1) %55( در سطح اطمینان rم= 112/1شده ) همبستگی محاسبه
( rب= 211/1از ضريب همبستگی جدول بحرانی )، df= 112آزای درجة  با

بنابراين بین شود.  تأيید می H1یة و فرض رد H0 فرضیةتر است،  بزرگ
اقتصادی بندر امیرآباد  هیجانی و نوآوری در کارکنان منطقة ويژةهوش 

 دار وجود دارد.رابطه معنا
 بررسی فرضیه سوم:

 0H:  وجود ندارد. امی ارتباط معنادارهیجانی و پیشگمیان هوش 
1H:  وجود دارد. هیجانی و پیشگامی ارتباط معنادارمیان هوش 

ضريب  ، با توجه به اينکه شود می( مشاهده 3) طور که در جدول همان
( و α= 11/1) %55( در سطح اطمینان rم= 253/1شده ) همبستگی محاسبه

 211/1بحرانی ) از ضريب همبستگی جدول، df= 112آزادی با درجة 
د. بنابراين شو می تأيید H1رد و فرضیه  H0 تر است، فرضیة( بزرگrب=

اقتصادی بندر  ويژةیجانی و پیشگامی در کارکنان منطقة بین هوش ه
 دار وجود دارد.امیرآباد رابطه معنا

   گیری نتیجه -4

 و هیجانی هوش بینروشن شد  پژوهش،اول  فرضیه بررسی در
 معنادار رابطة امیرآباد بندر اقتصادی ويژة منطقة ارکنانک در پذيری ريسک

 و ارزيابی دريافت، با تا کند می کمک کارکنان به هیجانی هوش. دارد وجود
 آگاهی کنند می تسهیل را افکار که هايی احساس از ها، هیجان دقیق بیان
 های گیری تصمیم خود، های هیجان و افکار میان توازن برقراری با و يابد

  بر نظارت و تفکیک با همچنین. اشدـب داشته والنهـمسئ اریـرفت و اقالنهع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدايت جهت در عاطفی دانش از ديگران و خود های هیجان و ها احساس
 ابعاد از يکی پذيری ريسک. کند استفاده ديگران با خود ارتباط و تفکر

 کارآفرينی وسعهت عامل ترين مهم عنوان به که است سازمانی کارآفرينی
 . شود می محسوب

 نوآوری و هیجانی هوش بینروشن شد  پژوهش، دوم فرضیه بررسی در
. دارد وجود معنادار رابطة امیرآباد بندر اقتصادی ويژة منطقة کارکنان در

 سازمان توسعة و ورى بهره ارتقاى براى مناسب راهبرد عنوان به کارآفرينى
 کارآفرينى که باورند اين بر مديريت و سازمان متفکران و شود مى تلقى

 و ملى سازمانى، گروهى، فردى، مختلف سطوح در ورى بهره ارتقاى موجب
 در لذا. دارد سازمان در مناسب بسترى به نیاز امر اين که شود مى المللى بین

 که است هايى سازمان و جوامع متعلق به کامیابى امروز، تحول حال در دنیاى
 سازمانى و انسانى منابع کارآفرينى و مديريتى هاى قابلیت و کمیاب منابع بین
 خدمات ارائه يا محصول تولید در نوآوری. سازند برقرار دارىمعنا رابطة خود

 جديد، محصوالت تولید شامل سازمانی کارآفرينی جهت، اين از يابد. معنا می
 محصول تولید جديد های روش کارگیریب و جاری محصول کیفیت بهبود

 افزايش و خالقیت جو ايجاد جهت بزرگ های سازمان اصوالًاشد. ب می
 را کارکنان مختلفبه طرق  کنند می سعی خود سازمان در روحیة کارآفرين

 رفتارهای و ها فعالیت انجام به نسبت آنها عالقه که کنند تحريک طوری
 همدلی، توان افزايش سبب به هیجانی هوش. يابد افزايشکارآفرين 
 . بخشد می بهبود را شغلی عملکرد و سازمانی کارآفرينی

 و هیجانی هوش بین روشن شد پژوهش، سوم فرضیه بررسی در
 وجود معنادار رابطة امیرآباد بندر اقتصادی ويژة منطقة کارکنان در پیشگامی

  هـب زـمجه که است نـاي نـريـکارآف ایـه ازمانـس یـاصل یـژگـوي .دارد

 پذیری (: رابطه بین هوش هیجانی و ریسک1جدول )
 شاخص آماری              

 معناداری طحس  Sig  هشد محاسبه r بحرانی  N df r متغیر
 پذيری ريسک 111/1 315/1 211/1 112 111  هوش هیجانی

 و نوآوری(: رابطة بین هوش هیجانی 2جدول )
 آماری شاخص              

 معناداری حسط Sig  شده محاسبه r بحرانی  N df r متغیر                   
 نوآوری 111/1 112/1 211/1 112 111 هوش هیجانی

 (: رابطه بین هوش هیجانی و پیشگامی3جدول )
 شاخص آماری            

 معنادری سطح Sig شده محاسبه r رانیبح  N df r متغیر                   
 پیشگامی 111/1 253/1 211/1 112 111 هوش هیجانی
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 از بهتر گیری بهره به قادر کارآمدی رتقایا ضمن که هستند هايی قابلیت
. دباشن می شان پیرامون محیط با بیشتر پذيری انطباق و موجود های فرصت

 خويش عواطف و احساسات خود، شناخت موفقیت، مسیر در مرحله اولین
 باشند نداشته کامل آگاهی خويش خويشتن از کارکنان که زمانی تا. است
 روبرو کامل تمرکز با و منطقی و درست تصور به مسائل با دنتوان نمی
 افزايش کارکنان اشتباه گیری تصمیم احتمال شرايطی چنین در. دنشو
 هرو بقای حیات برای  کلیدی نیروی از بخشی تنها نه، کارکنان. يابد می

، سازی فراهم در ای کننده تعیین نقش بلکهشوند  می محسوب سازمان
 نتیجه. دارند کارکنان ساير برای کاری مساعد محیط نگهداریطراحی و 

 و مرعشیان ،(1352) همکاران و پورکیانی پژوهش نتیجة با تحقیق اين
 ،(2112) همکاران و چین ،(1352) نادری و مرعشیان ،(1352) همکاران

 و لئوناديس ،(2111) همکاران و گرينچیک ،(2112) همکاران و اُقلو مت
 .دارد همخوانی( 2111) هوارد و( 2115) همکاران

 :یشنهاداتپ
پذيری  ريسک( 1) :پژوهش يشنهاد می شودبر اساس نتايج حاصل از 

مديران از  (2) در دستیابی به اهداف افزايش ياشد وکارکنان برای خطر کردن 
کنند و نسبت به پیشگام بودن کارکنان استقبال  اجرای های نو و البته قابل ايده

 وآور و پیشگام را تشويق کنند. کارکنان حساسیت نشان دهند و کارکنان ن

 مراجع
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چکیده
( برای کاهش ESIمحیطی ) حساسیت زیست دهد. شاخص ثیر قرار میو کیفیت آب را به شدت تحت تأ کند میهای ساحلی را نابود  نشت نفت، اکوسیستم

در سال حاضر پژوهش است.  شدهمحیطی ناشی از نشت نفت و کمک به اولویت تخصیص منابع و جایگزینی در طول عملیات پاکسازی تدوین  پیامدهای زیست
. به همین منظور با استفاده از تصاویر ی انجام شدمحیط های حساسیت زیست شاخصبا هدف تعیین حساسیت فیزیکی سواحل خلیج جاسک با استفاده از  1353

شده  ای ارائهمورد نظر بر اساس کده دةشناسی ساحل، جزر و مد و انرژی امواج، شیب و همچنین بازدیدهای میدانی، محدو های خصوصیت زمین ای، نقشه ماهواره
کیلومتر  1A ،65/4 ای در معرض با رتبة مورد نظر، سواحل صخره متر محدودةکیلو 15. از مجموع شدبندی  ( طبقهGISدر سیستم اطالعات جغرافیایی ) نووآ

 پناه با رتبة در انسان ساختساختارهای (، %5کیلومتر ) 1حدود  6B (، ریپ رپ  با رتبة%55کیلومتر ) 3A ،25/11 ریز تا متوسط با رتبة سواحل شنی دانه (،25%)
8B، 15/1 ( و درختان حرا با رتبة%6کیلومتر ) 10D ،53/1 ( را به خود اختصاص داده%5کیلومتر )  دارای %5سواحل دارای حساسیت کم،  %01اند. نتایج نشان داد 

حساسیت ، سواحل خلیج جاسککه اکثر از آنجا های نفتی احتمالی دارند.  دارای حساسیت باالیی نسبت به سهولت پاکسازی آلودگی% 15حساسیت متوسط و 
چنانچه و  فزایدا یم سواحل این از حفاظت وت مدیری لزوم بر نفتی، های تفعالیر د ویژه به اقتصادی روند توسعة افزایش ودارند های نفتی  نسبت به آلودگی پایینی

بنابراین، . ها تا حدودی سخت خواهد بودپاکسازی آنخلیج جاسک  بندرگاهآلودگی نفتی در این منطقه رخ دهد با توجه به وجود درختان حرا و وجود منطقه در پناه 
 تا در صورت بروز هر گونه سانحه، کمترین میزان آسیب به این منطقه وارد شود. ضروری استهای مناسب پاکسازی  استفاده از روش

 ، آلودگی نفتی.، کرانة ساحلیبندی، خلیج جاسک محیطی، پهنه شاخص حساسیت زیست :هایکلیدیواژه
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Abstract 

he most important and most vital asset of any organization is its human resources. Empowerment of human 
resources, the most important factor of survival and life, and this is a powerful force that creates powerful 

organization. The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence empowerment 
and entrepreneurial organizations. This research is a descriptive - correlation. This research is a descriptive - correlation. 
The study population included all workers Ports and Maritime Organization and Amirabad Port Special Economic Zone 
to 231, of which 144 have been formed, for example, according to the Krejcie & Morgan is were randomly selected. 
Schering standard questionnaire (1996), psychological empowerment Spreitzer (1995) and entrepreneurship Neghabi 
and Bahadori (1390) respectively. In order to analyze the data, descriptive statistics, including the number, frequency, 
frequency distribution tables, graphs and also describes the characteristics of respondents and inferential statistics 
Pearson's correlation coefficient  and Multiple regressions was used. Data analysis has been done using SPSS19 
software. The results showed that: 1 between emotional intelligence empowerment (feel meaningful, effective sense, a 
sense of determination, a sense of confidence, competence) there is a significant relationship. 2 between emotional 
intelligence and entrepreneurial aspects (risk-taking, innovation, leadership) there is a significant relationship. (3) The 
empowerment of entrepreneurship (risk-taking, innovation, leadership) there is a significant relationship. 4. Finally, a 
significant relationship between emotional intelligence empowerment and entrepreneurship there. 

Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Entrepreneurship, Staff, Ports, and Maritime Organization. 
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Abstract 
il spills can devastate ecosystems and severely impact water quality. The Environmental Sensitivity Index (ESI) 
was developed to reduce the environmental consequences of a spill and help prioritize the placement and 

allocation of resources during cleanup efforts. The goal of this study was to determine of the physical sensitivity of the 
Jask Bay coasts line by using the ESI method at 2014. on this basis, the shorelines of Jask Bay were classified on the 
basis of Environmental Sensitivity Index (ESI) using satellite data (IRS-PAN & ETM), Geological maps, Tide and 
Wave energy, Slope and filed observation.  All data and information obtained were fed into the GIS program. The result 
showed that the 19 km shoreline were concise about 25 % exposed, solid man-made structures (1A), 55 % of fine- to 
medium-grained sandy beaches (3A), 5% of rip rap (6B), 6 % of exposed tidal flats (8B) and  finally 9 % of mangroves 
(10D). Also, in the study area 15% were defined as High sensitivity areas 5 %Medium sensitivity areas and 80%low 
sensitivity areas. Since the majority of the Jask Bay Coast are Jask has a low sensitivity to oil pollution, On the other 
hand, the development trend of the economy, especially in the oil field activities, the need for management and 
conservation of these beaches added and if the oil pollution occurred in this area due to the presence of mangroves and 
the Gulf region in the sheltered harbor of Jask clean it is somewhat hard. Thus, using appropriate cleaning methods are 
required in case of any accident, the least amount of damage to the area to be entered. 

Key words: Environmental Sensitivity Index (ESI), Zonation, Jask Bay. 
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