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  هاي  هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی با اثربخشی دانشکده بررسی ارتباط
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 چکیده

اثـر بخشـی دانشـکده هـا ي تربیـت        بات علمی ابین هوش هیجانی اعضاي هی ارتباطهدف از پژوهش حاضر، بررسی : هدفمقدمه و 

  .است تهران شهر) دولتی(بدنی 

ت  علمـی دانشـکده هـا ي    ااعضـاي  هیـ  شامل کلیـه   جامعه آماري .است همبستگیتحقیق توصیفی و از نوع  روش:  روش شناسی

هـوش  اسـتاندارد   يپرسشـنامه ابـزار تحقیـق دو    .باشند می نفر 95ه آماري برابر جامعه آماري و به تعداد  و نمون تربیت بدنی شهر تهران

ـ  )1382(اثربخشی حمیديمحقق ساخته  و پرسشنامه )1996(هیجانی سیبریا شرینگ ود کـه پـس از تاییـد روایـی توسـط متخصصـین       ب

و آمـار  ...) میانگین، انحراف اسـتاندارد و  (از روش هاي آمار توصیفی .محاسبه شدمدیریت ورزشی، پایایی آنها نیز از طریق آلفاي کرونباخ 

به منظور تجزیـه و تحلیـل داده هـا    ) و تحلیل واریانس ضریب همبستگی پیرسون ، لوین،اسمیرنوف - لموگروفکا آزمون هاي(استنباطی

  . استفاده شد

اثربخشـی  و بین هوش هیجانی اعضاي هیـات  علمـی    ابطه مثبت و معناداريیافته ها حاکی ازآن است که، ر تجزیه و تحلیل: یافته ها

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ، بین مولفه هـاي هـوش   ).  = P ، 78/0 r > 01/0(داردوجود شهر تهران دانشکده هاي تربیت بدنی 

ی دانشکده هاي تربیت بـدنی رابطـه مثبـت و    با اثربخش) خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی ومهارت هاي اجتماعی(هیجانی

آزمون تحلیل واریانس نیز بیانگر آن بود که بین هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی دانشکده هاي تربیت ).  >P 01/0(معنادار وجود دارد

   ). >P  01/0(بدنی شهر تهران ، اختالف معنی داري وجود دارد 

باشند و از طرفـی تحلیـل    می هوش هیجانی باال داراي سطح عملکرد باالیی در فعالیت ها براساس مبانی نظري ، افراد با: نتیجه گیري

یافته هاي این تحقیق بیان کننده آن است که، هوش هیجانی و اجزاي آن، از مهم ترین عوامـل بـراي سـازگاري، موفقیـت در روابـط و      

  . نماید می بخشی دانشکده هاي تربیت بدنی را حاصلعملکرد شغلی اعضاي هیات  علمی بوده که برآیند این دو، ارتقاي اثر

  

 .، اعضاي هیات علمی، دانشکده هاي تربیت بدنیهوش هیجانی، اثر بخشی: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

اگر چه این مقوله تحت عنوان . از جدیدترین مفاهیمی است که پا به حیطه مدیریت گذاشته است ،1هوش هیجانی

مفهوم هوش هیجانی چیز جدیدي نیست بلکه استفاده از این ). 1(باالیی برخوردار است اجتماعی از پیشینه  هوش

اولین کسی باشد که به اهمیت احساسات در  2شاید ارسطو. آید می اصطالح در نوع خود امري تازه به شمار

ند ، اما عصبانی توانند عصبانی شو می عصبانی شدن آسان است ، همه: گوید می ارسطو. تعامالت انسانی توجه کرد

آسان نیست  صحیح ، روش شخص، به میزان صحیح ، در زمان صحیح، به دلیل صحیح و بهیک شدن در مقابل 

، جنبه هاي غیر شناختی هوش يدر زمینه تحقیقات صورت گرفتهبا آگاهی از ، )1990( 3سالوي و مایر).  9(

چالش جدیدي در  ،هوش هیجانی با انتشار کتاب ،)1995 ( 4دانیل گلمن. اصطالح هوش هیجانی را به کار بردند

البته وي اولین . و توجه جهانیان را به این پدیده نوظهور جلب کرد به وجود آوردگی فردي و سازمانی دزن يعرصه

نبود که به انتشار مطالبی در مورد هوش هیجانی پرداخت ، بلکه تنها به جمع بندي نظرات دانشمندان قبل  فردي

دانشمندان  انجام شده توسط ويتحقیقات . نمودخته و آن را با زبانی قابل فهم براي همگان ارایه از خود پردا

زیادي را به سمت هوش هیجانی جلب کرد و تا به امروز تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته و نتایج 

مفهوم هوش  يباره هنوز دراین زمینه، در  نبه رغم تحقیقات فراوا از طرفی، ).25(به دست آمده است  ارزشمندي

 در این زمینه پیشینه تحقیقبه با رجوع و  است هیجانی و اجزا تشکیل دهنده آن توافق نظري حاصل نشده

هر کدام اجزاي هوش هیجانی  را به صورتی  )28، 20، 19، 16، 9(مختلف  محققان ،کهنمود  هظتوان مالح می

روند در چند  می رویکردهایی که در تحقیقات و تعاریف هوش هیجانی به کار ،دبا این وجو. متفاوت بیان کرده اند

و ، )1997( 5ان -بارسانی مدل غیر شناختی یا عوامل ان ،)1997(یر  می سالوي وي طبقه کلی مدل توانایی ها

درتحقیقات  ).16(، دسته بندي شده است)1998(گلمن  7يمدل شایستگی ها و )1999( 6هیگس دالویگس

در پژوهش حاضر به طور مثال، . شود می به کار گرفته ي فوقمعموال یکی از این مدل هامختلفی که انجام شده ، 

هوش هیجانی  ، به عقیده گلمن  .تاستفاده شده اس، به عنوان چهارچوب تئوریک از مدل شایستگی هاي گلمن

عواطف  هوش هیجانی شامل توانایی نظارت بر .اط داردیکی از توانمندي هایی است که با موفقیت در زندگی ارتب

و احساسات خود و دیگران ، تفاوت قائل شدن بین آنها و استفاده از این مفروضات براي هدایت فکر و عمل افراد 

عناصر فردي ). 21(نموده استوي  عناصر هوش هیجانی را به دو طبقه عناصر فردي و اجتماعی تقسیم  .است

هاي  و مهارت 11است و عناصر اجتماعی شامل همدلی 10، خود انگیختگی 9، خودتنظیمی 8شامل خودآگاهی

خود . خودآگاهی به معناي آگاه بودن از حاالت روانی خود و نیز تفکر در باره آن حالت است. است 12اجتماعی

ه اهداف خود یابی ب یعنی اینکه در جهت دست ،خودانگیختگی). 9(به معناي تنظیم احساسات فردي است ،کنترلی

 

1 . Emotional  Intelligence 
2 . Ariosto 
3 . Mayer and Salve 
4 .Daniel Goldman 
5 . Bar-on 
6 . Dalveigse 
7  .Competence 
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9 . Self -Regulation 
10 .Self -Motivation 
11 .Sympathy 
12 .Social Skill 



   171... هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی با اثربخشی بررسی ارتباط

  
 

ها و عالیق خویش را مخاطب قرار داده و از آنها استفاده کنیم تا عملکرد خود را بهبود  ، عمیق ترین ارزش

توانمندي است که بر مبناي خود  نوعی ،همدلی ،در بعد اجتماعی .بخشیم و در مقابل مشکالت مقاوم باشیم

دیگران   چه تشخیص آن دیگران، براي  به جاي  همدلی، یعنی توانایی گذاشتن خود  . شود می آگاهی بنا

به مهارت در مدیریت  ،هاي اجتماعی مهارت ).11(که آنها چیزي به دیگري بگویند کنند، بدون این می احساس

دست آوردن نتایج و اهداف مورد نظر و توانایی براي یافتن زمینه هاي مشترك و ه روابط و ساختن شبکه براي ب

  ).20(رود می به شمار ،دیگرانتوافق حاصل کردن با 

 شاملدرصد از موفقیت ها را  20 شرایط تنها ندر بهتری ؛)IQ(دارد که هوش شناختی می اظهار ،)1998(گلمن     

درصد از موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاري از موقعیت ها  هشتادشود و  می

در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد با . دهد می نی را تشکیلهایی است که هوش هیجا درگرو مهارت

به عبارتی،  ،کند می نیضریب هوشی باال و همچنین موفقیت غیر منتظره افراد با ضریب هوشی متوسط را تعی

افراد با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی باال خیلی موفق تر از کسانی هستند که هوش عمومی باال 

مطالعات مختلف نشان دهنده آن است که، هوش هیجانی در سنین مختلف و نوع ).  9(هیجانی پایین دارند و هوش 

، به این نتیجه دست یافتند که نمره هوش هیجانی افراد بزرگ سال )1998(جنس متفاوت است، مثال مایر و همکاران 

همچنین در . ي را در هوش هیجانی کسب نمودندبیشتر از افراد نوجوان است و زنان نیز نسبت به مردان نمره باالتر

، و این ویژگی ها ممکن است )20، 19(نتایج مشابهی، خصیصه هاي هوش هیجانی در زنان باالتر از مردان گزارش  شد

   .)28(با افزایش سن تا حدودي افزایش یابند 

ها و رویکرد هاي مدل. اي است تئوري اثر بخشی سازمانی داراي پیشینه طوالنی، متناقض و در هم پیچیده     

، عنوان نمودند که )1997( 1هرمان و رنز. اندتئوریکی متعددي به منظور اندازه گیري این متغیر توسعه پیدا کرده

این مدل ها و . هاي متعددي نیز براي سنجش اثربخشی وجود داردهمانند مدل هاي مختلف سازمانی، مدل

پیشینه تحقیق، اثربخشی ). 17(دهد می ختلفی را در ارتباط با اثربخشی نشانهایی ممعیارها ارزش هاي و اولویت

در حالی که . شناسند می سازمان را به عنوان درجه اي که سازمان به شناخت اهداف و تحقق اهداف نائل شده،

از انجام عبارت است  2کارایی . باشد می کارایی مفهوم بسیار محدودي است که مرتبط با کارکرد درونی سازمان

، رویکرد هاي )2011(عیدي و همکاران) . 12(درست کارها ، اما منظور از اثربخشی ، انجام کارهاي درست است 

بر مبناي برون داد  ( 3اصلی اولیه براي سنجش اثربخشی سازمانی  در ورزش را مبتنی بر رویکرد مبتنی بر اهداف

کارکردهاي ( 5، رویکرد فرایند درونی سازمانی)د هاي سازمانیدرون دا( 4، رویکرد مبتنی بر منابع سیستمی)سازمانی

 7هاي رقابتی -و رویکرد مبتنی بر ارزش 6، رویکرد مبتنی بر رضایت گروه هاي ذي نفع )درونی سازمان

  ). 17(داند می

 

1 . Herman and Runs 
2 . Efficiency 
3 . Goal Attainment Approach 
4 . System Resource Approach 
5 . Internal Process Framework 

6 . Multiple Constituency Model 
7 .Competing Value Framework 
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شود در صورتی که  گیري می سازمان به وسیلۀ تولیداتش اندازه  معتقدند موفقیت ،)1998( 1هرسی و بالنچارد     

گونه است و اثربخشی نتیجه همکاري و  موفقیت نتیجۀ رفتار اطاعت. معیار سنجش اثربخشی، نگرش است

 تحقیقات مختلفی رابطه مثبت بین سازه هوش هیجانی را با سایر متغیرها در حوزه هاي .)12(عالقمندي است

مختلف از جمله روان شناسی ورزشی، روان شناسی سازمانی و همچنین برخی پیامدهاي سازمانی مانند  اثربخشی 

 2توان به، روچا و ترنر می سازمانی در سازمآنهاي ورزشی و غیر ورزشی گزارش کرده اند، از جمله این تحقیقات

مربیان و اثربخشی سازمانی در ) رشهروندي سازمانیتعهد سازمانی، رفتا( ي بین رفتارهاي فرانقشی، رابطه)2008(

، بررسی قابلیت ها و استراتژي هاي هیجانی در سازمآنهاي )2012(و همکاران 3، و استاف )27(بخش هاي ورزشی

، فهیم )10(بررسی هوش هیجانی و رهبري تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران، )1384(مرادي، )29(ورزشی

هاي  بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده در هوش هیجانی با راهبردهاي مدیریت تعارض رابطه ،)2005(دوین 

-، رابطه ي مدیریت تعارض با اثربخشی دانشکده)1386(، عباسی و همکاران )2(هاي کشور  تربیت بدنی دانشگاه

رهبري تحول آفرین  ، رابطه هوش هیجانی با)2008(اصفهانی و قزلسفلو ،)7(هاي تربیت بدنی دولتی شهر تهران

، طراحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون هاي ورزشی )2011(،  عیدي و همکاران)18(مدیران تربیت بدنی

رابطه بین سبک رهبري و هوش هیجانی در بین مربیان ، )2011(،  شعبانی بهار و همکاران )8(منتخب ایران

هاي سراسر  ی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهکننده در نهمین المپیاد فرهنگ هاي ورزشی گروهی شرکت تیم

بررسی اثر میانجی رضایت شغلی بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در   ،)2008(و همکاران  4زوگولیری، )4(کشور

 اساتیدي ، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا)2011(، و حقانی و همکاران)22(در ترکیه  هاکارکنان بیمارستان

را بررسی کردند که نتایج اغلب این ) 6(دارند؟  باالتري هیجانی هوش هستند، نمونه دانشجویان دید از که

با نگاهی از طرف دیگر، . تحقیقات رابطه و تاثیر هوش هیجانی را بر سایر متغیرها به شکل مثبت گزارش کردند

ه هوش هیجانی نقش مهمی در کچنین اظهار نمود توان  می سازمانی ، یتاثیر گذار بر اثربخش عواملعمیق به 

با عملکرد شغلی و هیجانات محیط  از طرفی، این سازه نقش مهمی در محیط شغلی دارد و. نماید می آنها بازي

، خصوصا این که محققان عنوان داشته اند که ارتباط داردرضایت شغلی ، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی  ،کاري

هوش داشتن سطوح تبط با کار یا شغل را پیش بینی نماید بنابراین، تواند نتایج مر هوش هیجانی کارکنان می

محیط کاري مطبوع و دلپذیري را به وجود آورد و بر رضایت شغلی کارمندان، مدیریت کار آمد  می تواند یکباال هیجانی 

 ).25، 13,18(پیشرفت سازمان تأثیر بگذارد و

- هوش هیجانی باال هستند، سطح باالیی از عملکرد را در فعالیتکنند، افرادي که داراي  می ها پیشنهادتئوري     

بنابراین، نیاز به پیوند بین هوش هیجانی به عنوان عامل روان شناختی و پیامدهاي  .دهند ها از خود نشان می

وجه گردد، در تحقیقات باید مورد ت می شغلی که منجر به افزایش کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره وري سازمآنها

از طرفی دیگر، با توجه به این که اعضاي هیات علمی دانشگاه ها افراد برجسته در هر جامعه ). 6،18(قرار گیرد

ي جامعه و تربیت نیروي شوند که در دانشگاه ها به فعالیت مشغول هستند و  نقش آنها در توسعه می محسوب

تشریح و تفسیر جایگاه  دراست که سعی  هوش هیجانی موضوعیاز طرفی، .حائز اهمیت است  انسانی متخصص

برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثري هستند که  افراد. هاي انسانی دارد هاي و احساسات در توانمندي هیجان
 

1- Hersey and Blanch 
2 .Rocha and Turner 

3 . Wagstaff et all 

4.  Gu¨leryu¨z 



   173... هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی با اثربخشی بررسی ارتباط

  
 

توان سازه هوش هیجانی را به  می بنابراین. سازند مندي و تعهد محقق می وري، رضایت اهداف را با حداکثر بهره

با توجه . هاي آموزشی و محیط کاري اساتید، اندازه گیري نمودشناختی اثرگذار در فعالیت عنوان یک عامل روان

هاي تربیت  علمی دانشکده اي هیاتضهوش هیجانی اعارتباط  ،که ندبر آن شد به مطالب ارائه شده نگارندگان

آیا بین هوش : که پاسخ دهندرا مورد بررسی قرار دهند؛ تا به این سوال مهم ها  بدنی با اثربخشی این دانشکده

  ؟شهر تهران ارتباطی وجود دارد) دولتی(هاي تربیت بدنی  هیجانی اعضاي هیات  علمی و اثربخشی دانشکده

  

  شناسی تحقیق روش

که به صورت میدانی به اجرا درآمده و در آن به بررسی ارتبـاط  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع  همبستگی بوده 

شـهر تهـران پرداختـه شـده     ) دولتی( ت  علمی و اثربخشی دانشکده هاي تربیت بدنیهوش هیجانی اعضاي هیا

  .است

بدنی  هاي تربیت ت علمی دانشکدهااعضاي هی تحقیق شامل کلیه يجامعه آماري : جامعه و نمونه آماري

با توجه به تعداد  .نفر بودند 95به تعداد  ؛شهر تهران ،)س(معلم، شهید بهشتی، الزهرا تهران، تربیت: هاي  دانشگاه

   .کم اعضاي هیات علمی، نمونه و جامعه آماري برابر بوده است

پرسشنامه . در این تحقیق به منظور گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد:  ابزار جمع آوري اطالعات

 پاسخ ها بر اساس ول سؤا 33شامل  ، بود که)1996(هوش هیجانی سیبریا شرینگاستاندارد پرسشنامه اول، 

 .)11(ندشد ارزش گذاري)  1، ه نمره 2، د نمره  3، ج نمره 4، ب نمره  5الف نمره ( اي لیکرت مقیاس پنج گزینه

خودآگاهی ، خودتنظیمی، خود انگیختگی، همدلی و مهارت : پرسشنامه مذکور، ابعاد هوش هیجانی شاملسؤاالت 

سوال، چنان چه آزمودنی در پاسخ به  33که از مجموع  هاي اجتماعی را اندازه گیري نموده، به طوري

و اگرگزینه  5نمود حداکثر نمره یعنی  می ؛ گزینه الف را انتخاب)1،9،12،20،14،13،31،33،18،22،28(سواالت

نکته دیگر این که نمره گذاري . کرد می ، را کسب)1،2،3،4(کرد، به ترتیب نمرات  می را انتخاب)ب، ج، د، ه(هاي 

. اختصاص داده شد) 5(و به گزینه ه، نمره) 1(الت دیگر، به صورت برعکس بوده یعنی به گزینه الف نمرهدر سوا

هوش   پرسشنامهدر خصوص پایایی، . بود) 33 – 165(دامنه نمرات پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشیرینگ

 94/0و ضرایب  حاسبهباخ ماز طریق دو نیمه کردن و آلفاي کرون ،)1996(توسط جرابکت  سیبریا شرینگ هیجانی

، )24(باتوجه به این که محققین مختلفی پایایی پرسشنامه مذکور رابه دست آورده اند . گزارش گردید 91/0و 

، پایایی این پرسشنامه را از و تایید توسط متخصصین مدیریت ورزشی  پس از اطمینان از روایی آننیز محقق 

  .اعالم نمود 81/0ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و  روش

که در  بود اي گزینه  سؤال پنج 20شامل  ،)1382(ساخته اثربخشی حمیدي  ، پرسشنامه محققدومپرسشنامه      

رویکردهاي مورد توجه در باشند و  می )خیلی زیاد 5زیاد،  4متوسط، 3کم،  2خیلی کم ،  1(آن گزینه ها شامل

نیل به هدف  رویکرد مبتنی بر در .بوده است به هدف تنظیم این پرسشنامه، مشتمل بر رویکرد مبتنی بر نیل

 مشخص نمود و شناسایی کرد و هاي تولیدي سازمان را باید هدف )دانشکده(جهت سنجش اثربخشی سازمان

این رویکرد یک رویکرد منطقی است ، زیرا سازمآنها  هاي تامین شده را اندازه گیري کرد و سپس میزان هدف

سازمآنها . ارباب رجوع دست یابند جلب رضایت مشتري و سود یا طح معینی از تولید،کوشند که به س می همواره

توان گفت براي تعیین اثربخشی تنها باید از یک شاخص منحصربه فرد  این رو نمی زا معموال چندین هدف دارند،
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ه محاسبه پایایی در تحقیق خود نسبت ب) 1382(حمیديدر خصوص پایایی پرسشنامه اثربخشی،  . )8(استفاده کرد 

با این وجود، محقق پایایی ، اعالم کرد 92/0پرسشنامه مذکور از طریق ضریب آلفاي کرونباخ اقدام و آن را 

  .اعالم نمود  79/0پرسشنامه فوق را به روش ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و  

و آمار ...) میانگین، انحراف معیار، جداول، نمودار و(ها از آمار توصیفی  براي تجزیه و تحلیل یافته: هاي آماري روش

 ،) ANOVAآزمون آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ،آزمون لوینآزمون کالموگروف اسمیرنوف، (استنباطی 

  .انجام گردید  SPSSافزار  کلیه عملیات آماري با استفاده از نرم. استفاده شد

 
 ي پژوهشیافته ها 

 بخش توصیفی یافته هاي تحقیق   - 1

درصد از اعضاي هیات  علمی دانشکده هاي تربیت  39تحلیل توصیفی یافته ها حاکی از آن است که بیش از 

درصد داراي سابقه خدمت بیش از  45و ) 1شکل (سال 50بدنی دولتی شهر تهران داراي میانگین سنی بیش از 

  ).2شکل (سال بودند 15

  
 یبدن تیترب يدانشکده ها یعلم اتیه ياعضا یسن تیوضع. 1شکل 

  
 ت علمی دانشکده هاي تربیت بدنیاوضعیت سابقه خدمت اعضاي هی. 2شکل
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درصد از اعضاي هیات  علمی را داراي رتبه علمی  37و 52تحلیل دیگر یافته هاي توصیفی، به ترتیب حدود 

  ). 3شکل (استادیار و مربی نشان داده است

  

  
   

  اعضاي هیئت علمی دانشکده هاي تربیت بدنی رتبه علمیوضعیت . 3شکل 

  

 
 بخش استنباطی یافته هاي پژوهش -2

 .شده استخالصه  3و  2 و1 هاي پژوهش در جدول یافته تجزیه و تحلیل استنباطی

با . ، جهت تشخیص توزیع نرمالیتی داده ها استفاده شده است)k-S(اسمیرنوف  -، از آزمون کولموگروف1در جدول 

آنها بیشتر  Sigو سطح معنی داري متغیرهاي هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی، چون مقدار   Zتوجه به مقادیر

  . شود می ت؛ لذا ادعاي نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفتهاس 05/0از 

  

  اسمیرنوف - نتایج آزمون کولمو گوروف. 1جدول

 نتیجه N Z Sig  توزیع

 نرمال بودن داده ها  224/0  064/1 95  هوش هیجانی

 نرمال بودن داده ها  173/0  106/1 95  اثربخشی سازمانی

  

 
هاي تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ،2در جدول      

خود ) r=65/0(، خودتنظیمی )r=70/0(، خود آگاهی )r=78/0(ارتباط مثبت و معناداري بین هوش هیجانی 

اثربخشی  اعضاي هیئت علمی با )r=-73/0(هاي اجتماعی  مهارت)  r=67/0(، همدلی )r=66/0(انگیختگی 

  . )> P 01/0(وجود دارد شهرتهران ) دولتی(بدنی  هاي تربیت دانشکده

29%

52%

14%

5%

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

رتبھ 
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  شهر تهران) دولتی( بدنی  هاي تربیت هوش هیجانی و مولفه هاي آن با اثربخشی دانشکدهرابطه . 2جدول 

 میزان  متغیر مالك  بین متغیر پیش

 خطا

 ضریب همبستگی
(r) 

 سطح معناداري
(p) 

 گیري نتیجه

  رد فرضیه صفر  001/0  78/0  01/0  اثربخشی  هیجانیهوش 

  رد فرضیه صفر  001/0  70/0  01/0  اثربخشی  خود آگاهی

  رد فرضیه صفر  001/0  65/0  01/0  اثربخشی  خود تنظیمی

  رد فرضیه صفر  001/0  66/0  01/0  اثربخشی  خود انگیختگی

  رد فرضیه صفر  001/0  67/0  01/0  اثربخشی  همدلی

 مهارتهاي    

  اجتماعی

  رد فرضیه صفر  001/0  73/0  01/0  اثربخشی

  *)01/0 P <(      

به منظور مقایسه میانگین هاي هوش هیجانی اعضاي هیات علمی دانشکده هاي تربیت بدنی دانشگاه هاي      

استفاده گردید که خالصه نتایج آن در جدول  ANOVA، از آزمون )س(تهران، تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا

نتایج آزمون آنوا نشان داده است که به لحاظ متغیر هوش هیجانی ، تفاوت معناداري بین . ، آورده شده است3

، این  LSDآزمون تعقیبی).  F 3وP ،740 /5  =76> 01/0(دانشکده هاي تربیت بدنی شهر تهران وجود دارد

،که ) P ،956/0 =F> 05/0(نشان داد) س(تربیت بدنی دانشگاه تهران و دانشگاه الزهراتفاوت را بین دو دانشکده 

، )36/122(با توجه به میانگین هاي هوش هیجانی اعضاي هیات علمی دانشکده هاي تربیت بدنی دانشگاه تهران

انشگاه تهران ، مشخص شد که امتیاز هوش هیجانی اعضاي هیات علمی دانشکده تربیت بدنی د)32/106(و الزهرا

در دیگر دانشکده ها از این حیث تفاوت معناداري . نسبت به دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا بیشتر است

بدیهی است که جهت استفاده از آزمون آنوا عالوه بر نرمال بودن داده ها، پیش فرض تجانس . مشاهده نشد

   .نیز برقرار بود) = Sig 237/0و =F   856/3(واریانس ها

              
مقایسه میانگین هاي هوش هیجانی اعضاي هیات علمی دانشکده هاي تربیت بدنی  خالصه تحلیل آنوا در مورد. 3جدول 

  شهر تهران

دانشکده تربیت بدنی   

  دانشگاه تهران

دانشکده تربیت 

بدنی دانشگاه 

  شهیدبهشتی

دانشکده تربیت 

بدنی دانشگاه 

  تربیت معلم

دانشکده تربیت 

دانشگاه  بدنی

  )س(الزهرا

  

  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  N  F  sig  

هوش 

  هیجانی

36/122  19/11  11/112  82/8  70/118  80/9  32/106  39/7  95  740/5  001/0  

01/0=α  
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  بحث و نتیجه گیري

 انگیزه ایجاد و افراد تأمین نیازهاي سازمآنها، در انسانی نیروي مدیریت در توجه مورد و مهم هاي موضوع از یکی

 نیروي براي مدیران که است بیانگر اهمیتی اساسی عامل این به توجه . آنهاست کاري کیفیت بردن باال براي

 اساس بر همواره انسانی نیروي کارایی که از آن جایی . هستند قائل ارزش با هاي سرمایه از یکی عنوان به انسانی

 از برخاسته که هستند دخیل زمینه این در دیگري متعدد هاي نیست، عامل بینی پیش قابل اقتصادي محاسبات

 سازمآنها نیروي انسانی بخواهیم اگر نتیجه در.  است خودیابی و احترام ابعاد اجتماعی، در انسان برتر نیازهاي

 کار محیط در اصول روان شناسی و ها یافته از باید باشد، مطلوب سطح در شغلی وري بهره کارایی و و کارآمد

  ).1(کنیم  استفاده

اگرچه تحقیق کامال مشابهی در زمینه بررسی هوش هیجانی و زیر فاکتورهاي آن در اعضاي هیات علمی با      

ي نتایج تحقیق حاضر مشاهده نشده است؛ ولی وجود تحقیقات مشابه که به اثربخشی سازمانی براي مقایسه 

ودي مشکل مقایسه نتایج را بررسی هر کدام از متغیرهاي تحقیق در حوزه هاي مختلف انجام شده بود، تا حد

ت علمی با اثر بخشی ابررسی رابطه هوش هیجانی اعضاي هی  ،پژوهشاین هدف اصلی . برطرف نموده است

 .مذکور است دو متغیر بین قوي رابطه نشان دهندهکه نتایج  هتهران بودشهر ) دولتی(دانشکده هاي تربیت بدنی

، )1390(و حقانی و همکاران  )1384(، فهیم دوین)2008(زوگولیریبا تحقیق هاي مشابه ،  پژوهشاین  یافته هاي

، که رابطه معنی داري را بین )2012(، اندام و همکاران)2008(اصفهانی و قزلسفلو) 1390(شعبانی بهار و همکاران 

مثال حقانی و  ).4،13،18 ،2،6، 22(همخوانی دارهوش هیجانی با دیگر متغیرها را گزارش کرده بودند، 

 هستند، نمونه دانشجویان دید از که اساتیدي در تحقیقی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا) 1390(ارانهمک

مهارت  خودآگاهی، چون ویژگی هایی رسد می نظر دارند؟ به این نتیجه رسیدند که به باالتري هیجانی هوش

 – یاددهی و فرایند داده ارایه بهتري تدریس اساتید که شود می باعث پذیري انعطاف و نفس عزت اجتماعی،

 اساتید آموزش هاي برنامه در شود می توصیه بنابراین.  باشد تر بخش رضایت دانشجویان دید از آن ها یادگیري

   .شود اساتید در این ویژگی ها پرورش به بیشتري توجه

هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی با اثر  عامل هاي همه یافته ي دیگر این تحقیق حاکی از آن بود که،      

درك  ییتوانا ی بهخودآگاهاولین عامل یعنی   .مثبت و معنی داري دارند رابطهبخشی دانشکده هاي تربیت بدنی 

بنابراین اساتیدي که از توانایی هاي خود به  .دارد ی اشارهداخل يواکنش ها قیاز طر ياحساسات فرد ریو تفس

ا دانشجویان، همکاران و سایر کارکنان در محیط شغلی اطالع داشته باشند، عملکرد مناسب ویژه توانایی ارتباطی ب

ي هیات علمی تربیت اعضااز طرفی،  .  تري را در مقایسه با سایر افراد بدون آگاهی از این عامل خواهند داشت

ها  آن احساسات که يراز احساسات خود هستند به طو یآگاه ازمندین میتبدنی در یک دانشکده به مانند یک 

در تدوین  ،)2012(در این رابطه،  واتساف و همکاران. باشد يگذار تیم تاثیرو فرهنگ  ییایممکن است بر پو

در بین کارکنان سازمآن هاي ورزشی  یخودآگاهمهم  جایگاهبر استراتژي هاي عاطفی براي سازمآن هاي ورزشی 

به نقش  ،)1998(گلمنهمچنین  . افراد مهم خوانده است تاکید و این عامل را در تعامالت درون سازمانی

افراد با خودآگاهی باال نسبت به "گوید  کند و می خودآگاهی به عنوان یکی از اجزاي هوش هیجانی تأکید می

 وشناسند  حاالت روانی خود آگاه هستند، به زندگی خود حساس هستند، مستقل بوده و حدود شخصی خود را می

اعضاي هیات   تنظیمیخودبین مولفه  درتبیین رابطه معنادار). 21(باشند  تر میدر زندگی فردي و شغلی مؤثر، موفق
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در اداره توان تحلیل نمود که اعضاي هیات  علمی که بتوانند  می علمی با اثر بخشی دانشکده هاي تربیت بدنی

هاي  م دهند و همچنین شناخت درستی از تواناییو این امر را به خوبی انجا باشنداحساسات خودشان موفق 

زیرا این  ،ودنمخواهد  نقش مهمی ایفا ،دانشکدهبودن ها در اثربخش  هاي آن این فعالیت،خویش داشته باشند

از سویی دیگر ، از این مولفه به عنوان کلید ها خواهد گردید،  عمل آنها موجب نظم و انضباط فکري و فردي آن

توان میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه کرد و مسیر  می ده، که بیانگر آن است کهبهشت عاطفی یادش

  ). 2(درست زندگی فردي و شغلی را در پیش گرفت 

در تحلیل نتیجه دیگر تحقیق که حاکی از رابطه معنادار بعد خودانگیختگی اعضاي هیات  علمی با اثر بخشی      

خودانگیختگی به  ،)2012( ، واتساف و همکاران)1998(که بر مبناي نتایج گلمنتوان گفت  می دانشکده ها بوده

عنوان یک عامل اثرگذار هوش هیجانی موجب هدایت انگیزه هاي افراد از طریق نگاه مثبت شغلی، خالقیت ، 

با بر عالیق بنابراین، اعضاي هیات علمی  با تاکید بر این عامل، قادرند . پشتکار و هدف محور بودن خواهد گردید

و ارزش هاي عمیق خود در جهت دست یابی به اهداف فردي و سازمانی، سبب بهبود عملکرد خود شده، که این 

  . امر به نوبه خود در اثربخشی دانشکده ها مفید خواهد بود

ه ها یافته دیگر پژوهش، بیانگر رابطه معنادار بین فاکتور همدردي اعضاي هیات علمی با اثربخشی دانشکد     

، همسو است که اظهار داشته اند، )2012(، و شعبانی بهار و همکاران )2011(است که با نتایج یعقوبی و همکاران

سبک رهبري مربیان ورزشی یک نوع سبک انسان گرایانه است که در آن عامل همدردي با بازیکنان و درك 

در این . شود می ربیان و ورزشکاران محسوبموقعیت و مشکالت ورزشکاران به عنوان عاملی مهم در روابط بین م

اساتیدي که کرد، بنابراین، اگر  فیتعر گریمشاهده جهان از منظر افراد د ییرا به عنوان توانا يهمدردراستا،  اگر 

دانشجویان به منظور همکاران و  هاي اجتماعی براي کمک به  از مهارت ،داراي رفتارهاي توأم با همدردي باشند

یابی به  ها و کمک به آنها در جهت دست هاي مثبت در آن ها، تقویت احساسات و هیجان بالندگی آنرشد و 

هاي  در نهایت موجب شکوفایی و اثربخشی هر چه بیشتر دانشکده و این خود کنند اهداف و نیازهایشان حمایت می

   .تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد شد

بیان کننده آن است که ، در میان ابعاد پنج گانه هوش هیجانی اعضاي هیات  تحلیل دیگر نتایج این تحقیق     

علمی، بعد مهارت هاي اجتماعی ، بیشترین رابطه را با اثربخشی دانشکده هاي تربیت بدنی دارا بوده و لزوم توجه 

اي اجتماعی براي مهارت ه.  به این بعد در اعضاي هیات  علمی، افزایش اثربخشی دانشکده ها را به همراه دارد

ي روابط مثبت و موثر با همکاران ضروري است و توانایی تعامل با اعضاي دانشکده موجب کاهش تعارض توسعه

  ). 22(گردد می و ایجاد احساس همراهی از طریق روابط شغلی را سبب

را نسبت به دیگر ، خود آگاهی و مهارت هاي اجتماعی رابطه بیشتري 3از طرف دیگر، بر اساس نتایج جدول      

همچنین، باید عنوان شود که هوش هیجانی اعضاي . عامل ها یعنی خودتنظیمی، خود انگیختگی و همدردي دارد

این نتایج با یافته هاي بابایی .  هیات علمی دانشکده هاي مختلف تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد

، که در تحقیقاتشان عنوان کرده بود که در بین )2011(، یعقوبی و همکاران )2012(، اندام و همکاران )2006(

ابعاد هوش هیجانی خودآگاهی و مهارت هاي اجتماعی بیشترین تاثیر را بر جو سازمانی و محیط شغلی دارند، 

در این رابطه و بر مبناي اظهارات گلمن،  خود آگاهی در کانون مهارت هاي هوش ). 13،15،30(باشد می همسو

قرار دارد، به این دلیل که هوش هیجانی ) مهارت هاي اجتماعی، همدردي، خود تنظیمی و غیره از قبیل(هیجانی 



   179... هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی با اثربخشی بررسی ارتباط

  
 

از طرفی، . زمانی در سطح باالیی قرار دارد که اطالعات درست و موثري به سیستم ادراکی  وارد شود

ترین عامل هوش کند که مدیریت روابط یا مهارت هاي بین فردي مهم  می ، در نتایج خود بیان)2008(رضائیان

هیجانی است که این عامل موجب احساس مثبت حضور افراد در سازمان و در نهایت تقویت کننده حس همکاري 

بر این ). 26. (گردد می و انسجام است که در سازمآن ها باعث اثرات مثبت و در نهایت موجب کارایی  و اثربخشی

تربیت بدنی به عنوان افراد نخبه و برجسته هر جامعه، رسد اعضاي هیات علمی دانشکده هاي  می اساس، به نظر

توانند قابلیت هایی  مناسبی را  می )مهارت هاي اجتماعی، همدردي(با داشتن سطح باالي مهارت هاي بین فردي 

از قبیل عضویت در گروه و انجام کار گروهی، درك مناسب دیگران و برقراري ارتباطات مناسب با دانشجویان، 

دراین راستا مدیریت دانشکده هاي تربیت بدنی با فراهم . ارکنان  و مدیریت دانشکده داشته باشندهمکاران، ک

کردن شرایط مناسب از جمله برگزاري دوره هاي آموزشی به منظور تقویت مهارت هاي اجتماعی اساتید، 

مهارت هاي هوش آشناسازي بیشتراعضاي هیات  علمی با مفاهیم هوش هیجانی و مشارکت و توسعه و پرورش 

  . هیجانی اساتید در دانشکده هاي تربیت بدنی موجبات شکوفایی و اثربخشی سازمان را فراهم کنند

نتایج آزمون آنوا، براي مقایسه سازه هوش هیجانی در بین اعضاي هیات علمی دانشکده هاي تربیت بدنی      

ن و الزهرا بود که در این بین میانگین هوش شهر تهران نشان دهنده تفاوت بین دو دانشکده تربیت بدنی تهرا

هیجانی اعضاي هیات علمی تهران مقداري بیشتر از اعضاي دانشکده الزهرا بود که شاید توجیه این افزایش را 

.  بتوان  تعداد بیشتر اعضاي هیات علمی تهران نسبت به دانشکده تربیت بدنی الزهرا را دلیل این افزایش دانست

ي یک شاخص سنجیده نمی شود و این که سازه اثربخشی مقوله اي پیچیده است و تنها به وسیلهبا توجه به این 

از جمله تعداد اساتید و دانشجویان و نسبت ( که سنجش اثربخشی دانشکده هاي تربیت بدنی به عوامل متعددي

می پژوهشی، تعداد بین آن ها، امکانات و تجهیزات نرم افزاري و سخت افزاري دانشکده ، داشتن نشریه عل

، وابسته است، با این حال، اعضاي هیات علمی دانشکده هاي )مقاالت چاپ شده اساتید و دانشجویان وغیره

روند و تحقیقات آینده باید عالوه بر  می تربیت بدنی یکی از شاخص هاي مهم اثربخشی دانشکده ها به شمار

تی اعضاي هیات علمی از قبیل رضایت شغلی، تعهد توجه به شاخص هاي اثربخشی سایر ویژگی هاي روان شناخ

  . سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی را با اثربخشی دانشکده ها مورد بررسی قرار دهند

توان تحلیل نمود که، توجه به مقوله ي هوش هیجانی و ابعاد آن، جهت سازگاري  می در جمع بندي نهایی     

گردد، حایز  می که منجر به افزایش اثربخشی دانشکده هاي تربیت بدنی، افراد، موفقیت درروابط و عملکرد شغلی

 و آگاهی شناخت و فراگیران خود به نسبت باشد برخوردار هیجانی هوش باالي از سطح که مدرسی. اهمیت است 

 بهتر تدریس در جهت وتوانمندي ها قوت نقاط از شناسد، می را فراگیرانش و ضعف خود و قوت نقاط و دارد خوبی

 شور با باال دارد انگیرشی چون معلمی چنین .کوشاست ها نقص و نقاط ضعف کردن برطرف در و کند می استفاده

نشان می  تمایل است تدریس با مرتبط آنچه هر به نسبت و آموزي می کند علم عالقه با ، کند می تدریس شوق و

 احساس و عواطف تواند می خوبی به خود باالي هوش هیجانی کمک با وي .است نوآور و دقت، با شادمان، دهد،

 شود می باعث و کند کنترل خود را احساس و عواطف بتوانند نیز فراگیران که شود می باعث و کند کنترل خود را

 دارد که همدلی واسطه حس به باال هیجانی هوش با مدرس .کنند مدیریت را عواطف خود بتوانند نیز فراگیران که

 مهارت هاي اجتماعی که آن جا از وي که این نهایت در و می گذارد آن احترام به و فهمد می را فراگیران احساس

 در برقراري و است فعالی شنونده کند، می برقرار ارتباط با فراگیران درستی به دارد قوي فردي بین روابط و باال
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 پیشنهاد .دارد باالیی همکاري حس و است پذیر باشد؛ مسؤولیت می توانمند مؤثر کالمی غیر و کالمی ارتباط

گردد، باتوجه به تازگی موضوع مورد پژوهش درکشور ما و به ویژه در حیطه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، برنامه  می

ریزان آموزشی با این سازه مهم آشنا شده و در دانشکده هاي تربیت بدنی، دوره هاي آموزشی سازه هاي مذکور به 

 .ت علمی، کارکنان و دانشجویان برگزار گرددمنظور استفاده اعضاي هیا

 
  منابع و ماخذ

1. Asadi, J. (2003) Relationship between Emotional Intelligence, Job Exhaustion and 
Health Psyche among Employees of Iran Khodro. M.S Dissertation Allame Psychology 
College, Allame University.  

2. Doinfahim, H (2006). Survey of Relationship between Emotional Intelligence and 
Conflict Management Strategy in Practical and Teaching Manager of Physical 
Education College of Iran. Harakat Journal, 32.  

3. Sarmad, Z, Bazargan, A, Hejazi, E (2001). Methodology in Behavior Science, Aghah 
Publication.  

4. Shabanibahar, G, Erfani, N, Parsa, A (2012).  The Relationship between Leadership 
Styles and Emotional Intelligence of the Coaches of Group Sport Teams Participating in 
the 9th Iran Sport Olympiad, Sport Management Journal of Tehran, 2 (8).  

5. Salehi, S, M. (2005) Survey of Reliability and Validitation of Sibriashring Emotional 
Intelligence Questionnaire. M.S Dissertation of Azad University, Tehran.  

6. Haghani, F, Aminian, B, Changiz, T (2011). If elite Faculty Members from view point 
of Student has high Level of Emotional Intelligence? Study and Development Journal of 
Medical Teaching, 8(2), pp.132-140.  

7. Abbasi, H. Hamidi, M, Khabiri, M (2007).  The Relationship between Conflict 
Management and Perceived Effectiveness in Physical Education Colleges in Tehran, 
Journal of the sport science research center. No, 23. pp. 111-122.  

8. Eydi, H. Ramezanineghad, R, yousefi, B, Sajjadi, S.N, Malekakhlagh, E (2012).  
Designing Model of Organizational Effectiveness in Iranian Sport Federations 
According to Competing Value Framework, Sport Management and Movement 
Behavior Journal of Mazandaran, vol.14, pp.15-30. 

9. Golman, D (2003). Emotional Intelligence, Translated by Nasrin Parsa, Edit2, Aghah 
Publication.  

10. Moradi, M. (2005) Relationship between Emotional Intelligence and Leadership in 
Alborz Chelik Company of Iran. M.S Dissertation of Tehran University.  

11. Mansori, B. (2001).  Reliability and Validitation of Sibriashring Emotional Intelligence 
Questionnaire. M.S Dissertation of Tehran University.  

12. Hersy, P, Blanchard, K (1999). Organizational Behavior Management, Translated by 
Kabiri Ghasem, Tehran, Jahad University Publication. 

13. Andam, R, Benar, N, Aliabadi, M. Yousefi, M Ghorbanian, A, Danesh Sani K (2012). 
The Consideration of Emotional Intelligence Abilities in Event Volunteers, Journal of 
Management, vol.16, pp.30-46. 

14. Antonakis, J., Ashkanasy, N. M., & Dasborough, M. T. (2009). Does leadership need 
emotional intelligence? Leadership Quarterly, 20, 247–261. 

15. Babayi M. & Momeni N (2007). The study about relationship between emotional 
intelligence and organizational climate. Iran Management Science Quarterly, vol.2, 
pp.35-62. 



   181... هوش هیجانی اعضاي هیات  علمی با اثربخشی بررسی ارتباط

  
 

16. Barbuto, J., & Burbach, M. (2006). “The Emotional Intelligence of transformational 
leaders: A field Study of elected officials”, Journal of Social Psychology, vol. 146, no. 

1, and pp: 51-64. 
17. Eydi, H. Ramezanineghad, R, yousefi, B, Sajjadi, S.N, Malekakhlagh, E (2011).  

Compressive review of organizational effectiveness in sport. Sport management 
international journal, Choregia, 7 (1) 6-21. 

18. Esfahani, N, Gheze Soflu, H (2008). Relationship between Emotional Intelligence and 
Transformational Leadership in Physical Education Managers, International Journal of 
Leadership Studies, 4 (1), pp. 3–21.  

19. Gardner, L .and Stough, C (2002). Examining the relationship between leadership and 
emotional intelligence in senior level managers, Leadership and Organizational 
Development Journal, Vol.23, no.2, pp: 68-78. 

20. Goldenberg, I., Matheson, K., & Mantler, J. (2006). The assessment of emotional 
intelligence: a comparison of performance-based and self-report methodologies. Journal 
of Personality Assessment, 86, 33–45. 

21. Golman, D. (1998). Working With Emotional Intelligence, a Bantam Book. 
22. Gu¨leryu¨z, G., et al., (2008).The mediating effect of job satisfaction between emotional 

intelligence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey, Int J 
Nurs Stud. 

23. Higgs, M. (2003). How can we make sense of leadership in the 21 st century? 
Leadership and Organization Development Journal, Vol .24, No. 5pp:273-284. 

24. Lane, A., Meyer, B., Devonport, T., Davies, K., Thelwell, Richard, Gill, G., Diehl, C., 
Wilson, M. and Weston, Neil (2009) Validity of the Emotional Intelligence Scale for 
use in sport. Journal of Sports Science and Medicine, 8 (2).pp. 289-295.  

25. Palmer, B., Gardner, L., & Stough, C. (2003). “The relationship between emotional 
intelligence, personality and effective leadership”, Australian Journal of Psychology, 
vol. 55, pp: 140-140. 

26. Rezaeeian A. & Keshtegar A. (2007). The consideration of relationship between 
emotional intelligence and organizational commitment. Message of Management, 
vol.27, pp.27-39. 

27. Rocha, C Turner (2008) Organizational Effectiveness of Athletic Departments and 
Coaches’ Extra- Role Behaviors, Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 1, 124-
144. 

28. Van Rooy, D. L., Alonso, A., & Viswesvaran, C. (2005). Group differences in 
emotional intelligence scores: Differences and practical implications.  38, 689–700. 

29. Wagstaff, C; Fletcher, D; Hanton, S (2012). Exploring emotion abilities and regulation 
strategies in sport organizations. Sport, Exercise, and Performance Psychology, Vol 
1(4), 268-282. 

30. Yaghoubi, E, Ahmadzadeh, S, Abdollahi, H (2011).  An Analysis of Correlation 
between Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Emotional Intelligence (EI), 
Modern Applied Science Vol. 5.  

 
 
 


