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 چکیده:

 اعتماد و غلیش رضایت نقش با پروژه موفقیت بر مدیر هیجانی هوش تأثیر بررسی رمنظوبه مطالعه این

 ممفاهی و ادبیات مرور ضمن ابتدا منظور، بدین. است رسیده انجام به( خودروایران شرکتپروژه ) مدیران

 ـ توصیفی روش از اطالعات گردآوری جهت سپس. است گرفته عملکرد قرار هوش هیجانی، در موجود

 آلفای ریقط از آن پایایی که باشدمی پرسشنامه از استفاده با اطالعات آوریجمع است، شده استفاده یشیپیما

 ژوهشپ این آماری جامعه. شد تأیید کارشناسان و استادان نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی و کرونباخ

 حجم .گرفتند قرار مطالعه مورد سادهتصادفی  گیرینمونه صورتبه که باشدمی خودروایرانکارکنان  شامل

 از استفاده با اطالعات، آوریجمع از پس و گردید برآورد نفر 033جدول فرمول کوکران  از استفاده با نمونه

نتایج حاصل از تحلیل داده با کمک رگرسیون نشان . اندگرفته قرار وتحلیلتجزیه مورد هاداده ایموس افزارنرم

 هوش د.دار تأثیرهیجانی بر اعتماد مدیران  هوش دارد. تأثیررضایت شغلی به پروژه  داد که هوش هیجانی بر

هیجانی بر موفقیت پروژه با نقش میانجی رضایت شغلی به پروژه  هوش دارد. تأثیرهیجانی بر موفقیت پروژه 

 دارد. تأثیر

 پروژه تیموفق شغلی، تیرضا : هوش هیجانی،کلمات کلیدی

 

Abstract  

This study was conducted to investigate the effect of manager's emotional intelligence 

on project success with the role of job satisfaction and trust of project managers (Iran Khodro 

Company). For this purpose, firstly, while reviewing the literature and concepts in emotional 

intelligence, performance has been assessed. Then descriptive-survey method was used for data 

collection. Data collection was done by a questionnaire whose reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha and validity of the questionnaire was confirmed by the opinions of professors 

and experts. The statistical population of this study consisted of Iran Khodro employees who 

were studied by simple random sampling. Sample size was estimated using Cochran formula 

table of 300 people and after data collection, data were analyzed using emus software. The 

results of regression analysis showed that emotional intelligence affects job satisfaction to the 

project. Emotional intelligence affects managers' trust. Emotional intelligence affects project 

success. has it. 
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