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 چکیده

کلیه جامعه آمارى  .یران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم بوددباثربخشى سازمانى بر اساس هوش هیجانی  ینیبشیپپژوهش هدف این 

نمونه آماری  عنوانها بهآنتمام  ،که به دلیل کوچک بودن نفر بود 252 هاآنکه تعداد  باشدیمایالم دبیران ورزش مقطع متوسطه استان 

تک  tبا استفاده از آزمون آماری  یهاداده .دهوش هیجانى گلمن و اثربخشى سازمانى راتر پاسخ دادن یهاپرسشنامهتعیین شد و به 

تحلیل شد. بر اساس  SPSS افزارنرم لهیوسبه، ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام یانمونه

ى سازمانى دبیران ( با اثربخشP≤002/0) یتیریمدخود ( و P≤020/0) یخودآگاه(، P≤002/0روابط )مدیریت  یهامؤلفهبین  هاافتهی

اثربخشى  ینیبشیپخود مدیریتى و مدیریت روابط هوش هیجانى، توان  یهامؤلفهورزش رابطه مستقیم معنادارى مشاهده شد. همچنین 

با بهبود و تقویت هوش هیجانی آنان  چنین اظهار داشت که اثربخشی سازمانی دبیران ورزش توانیمسازمانى دبیران ورزش را داشتند. 

 .ابدییم ، افزایشیتیریخود مددر دو فاکتور مدیریت روابط و  ژهیوبه
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 gholami_2020@yahoo.com)نویسنده مسئول(  دانشجوی دکترای دانشگاه رازی کرمانشاه .2

 کرمانشاه رازی دانشگاه دانشیار .2

http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=26933&_au=%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF++%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=26933&_au=%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF++%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=28343&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=28343&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=28344&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=28344&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=28345&_au=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD++%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=28345&_au=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD++%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C


 پیش بینی  اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم 

 مقدمه
 و تعلایم کیفیات و کاارایی به یاجامعه هر پیشرفت و دوام بقا،

 و اسااتادان بااه کشااوری هاار و دارد بسااتگی جامعااه آن تربیاات

 تربیت وم تعلی ارکان ازیکی  عنوانبه ندتوانم و زهیباانگ معلمان

 تربیت، وم تعلی نظام قالب در را خود جوانان بتواند تا دارد نیاز

حیادری ناژاد و کناد ) آمااده بهتار آیناده برای و داده رورشپ

(. امااروزه یکاای از مباحااي اساساای در 22: 2932همکاااران،

 ، اثربخشی سازمانی است که آن را مالکی باراییسازمانهینظر

 دهه چند از ، بیشکنندیمارزیابی عملکرد سازمانی محسوب 

 طراحای و مادیریت تحقیا  موضاو  اثربخشای کاه اسات

 نظرانصااحب(. 200: 2932نظری و همکاران، ) هاستسازمان

 اصلی موضوعی اثربخشی که اعتقاد هستند این بر محققان و

 سازمانی تصور و است یسازمان یهالیوتحلهیتجز تمامی در

شایخعلی زاده هاریو و است ) مشکل اثربخشی ساخت نبدو

(، ایاان در حالیساات کااه در مااورد مفهااوم 44: 2932تجاااری، 

اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود نادارد، زیارا فرآیناد 

: 2932رحیمی و همکاران، است )دستیابی به آن کار دشواری 

مختلااف بنااا بااه برداشاات خااود  نظرانصاااحب کااهیبطور(. 22

 مثالعنوانباااه. اناااددادهوتی را از آن انجاااام تعااااریف متفاااا

(، اثربخشی را درجاه و میزانای کاه ساازمان 2392) 2ساالنسک

و یا ارضاء معیارهاای ارزیاابی افاراد  سازدیمنیازها را برآورده 

کریمای، کنناد )یماخارج از سازمان نسبت به سازمان تعریف 

2920 :23). 

 شاادنمتحولدنیااای رقااابتی امااروز و همچنااین  یطورکلبااه

که ذهن بسیاری از محققاین را  است یلیدال ازجمله، هاسازمان

به سمت اثربخشی سازمانی کارکناان و بررسای عاواملی مانناد 

هاوش  ژهیوباه، رضایت شاللی و یسازمانفرهنگتعهد، جو و 

. در حااوزه (043: 2022، 2نورشایدااساات )هیجاانی ساود داده 

بر این است کاه هاوش  روانشناسی و علوم رفتاری معموالً باور

مانند لوح  هاانسانو  رسدیمموجودیتی منفرد است که به ارث 

 یاوهیشاباه  کاهیدرصاورتکاه هار چیازی را  سفیدی هساتند

 ازنظاارآمااوزش داد.  هاااآنبااه  تااوانیماامناسااب ارا ااه شااود، 

 از هوشاامندانه اسااتفاده هیجااانی هااوش(، 2332) 9ویسااینگر

                                                                                       
1. Salancik 

2. Norshidah 
3. Veisenger 

اهانه از عواطف خود . به این صورت که شما آگاست عواطف

و رفتار و تفکرات خاود را در جهات اهاداف  دیکنیماستفاده 

 دیاابیدسات یتوجهجالابتاا باه نتاای   دیاکنیمخود هدایت 

 ازجملاه(، 2332) 4(. دانیال گلمان50: 2939مختاری دینانی، )

 سار بار وی بانام هیجانی هوش عنوان کهاست  بزرگی نامحقق

 یدربااره مطاالبی انتشاار به که بود کسی اولیناو  افتاد؛ هازبان

 قبال دانشامندان نظر یبندجمع به وی پرداخت، هیجانی هوش

 همگاان بارای کاه کارد ارا ه زبانی با را آن و پرداخته خود از

 سمت به را زیادی دانشمندان توجه وی تحقیقات. بود فهمقابل

 ایان در فراوانای تحقیقات امروز تا و کرد جلب هیجانی هوش

 آمدهدساتبه آن از بهاایی گران نتای  که گرفته صورت زمینه

 دهندهلیتشاکاجازای  .(20: 2920ت )گلمن ترجمه بلاو،، اس

از: الاف( آگااهی  انادعبارتهوش هیجانی از دیادگاه گلمان 

 نظار در تواناایی ،کنندیم احساس افراد آنچه درك: اجتماعی

 یهمااهنگ و تفااهم حسن توسعه و دیگران یهادگاهید گرفتن

 در ژهیوباه گروهی کار ارتقای منظوربه گوناگون یهاانسان با

 بااا روابااط درط: ب( ماادیریت رواباا سااازمانی و کاااری محاایط

 فهام دیگاران، و خاود عواطف با آمدن کنار یخوببه دیگران،

 گاوش خاوب مهاارت اجتماعی، یهاشبکه و هاتیموقع دقی 

و  هااتعارض و تضاادها حل کردن، وجود ابراز خوب و کردن

مادیریت  و رهبری یمتقاعدساز برای هامهارت این از استفاده

 آنی طوربه خود عواطف و احساسات شناخت: خودآگاهیج( 

 یهاایریگمیتصام در راهنماایی برای آن از استفاده و عمی  و

 و هیجاناات مادیریت و مهار توانایی: یتیریخود مدد( مناسب 

 از یریاگهرهب و یریگمیتصام باه کماک بارای آراماش حفظ

 هیجاناات باا همااهنگی مناسب، نحو به شناختی یهایتوانمند

 یااری ما به آن تسهیل در کارها، در اختالل یجابه کهینحوبه

 (.223، 222: 2929و سید کالن،  نیآوارسی ملکرساند )

پژوهشی در مورد هوش هیجانی معلماان و اثربخشای  یهاافتهی

 دهادیمار تاایوان نشاان در یک مرکز فناوری د هاآنتدریو 

 کلی هوش هیجانی برتر بودند، یهامهارتکه معلمانی که در 

آوردناد و آناانی کاه  باه دساتاثربخشی تادریو بااالتری را 

باالتری داشتند،  نفوعزترهبری و ، استعداد، راحتی، همدلی

فالحی  .عملکرد بهتری دارند یطورکلبهدر اثربخشی تدریو 

                                                                                       
4. Goleman 
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 مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 3131 

هیجانی بااال قادرناد  باهوشمعلمان ( معتقدند 2932) یرستمو 

نیازهای دانش آموزان را درك کنند و یاک محایط یاادگیری 

و ساید  نیآوارسای ملکا تحقیا  نتاای حمایتی را فراهم کنند. 

 دیاادگاه از "اثااربخش معلمااین"( نیااز نشااان داد 2929کااالن )

 پزشاکی علاوم دانشاگاه پایاه علوم مرکز دانشجویان و استادان

 منطقای تاوالی( الفمانند  یهایژگیو که ندهست کسانی ایران،

 زمااان در مناسااب یدهسااازمان( ب تاادریو، در دارنظااام و

 بارای مطلوب فضای ایجاد توانایی و مناسب خل ( ج تدریو،

 یااادگیری باارای تشااوی  و تحریااک( د یااادگیری، و تاادریو

. باشااند داشااته را دانشااجو بااه کااافی بااازخورد دادن( مسااتقل

ارتباااب بااین هااوش "حقیقاای بااا عنااوان (، در ت2925محماادی )

 یبااااادنتیتربهیجاااااانی و اثربخشااااای ساااااازمانی ادارات 

به این نتیجه رساید کاه باین  "استان کرمانشاه وپرورشآموزش

و اثربخشای ساازمانی مادیران آن  یهامؤلفاه هوش هیجاانی و

اساتان کرمانشااه رابطاه  وپرورشآموزش یبدنتیترب یهااداره

 باین ارتبااب بررسای باه(، 2920) دیعی معناداری وجود دارد.

 اثربخشاای و یباادنتیترب یعلمئااتیه اعضااای هیجااانی هااوش

 نتیجاهکاه  پرداخات تهاران)دولتی(  یبدنتیترب یهادانشکده

 یهامؤلفاه و هیجاانی هاوش میاان که بود آن از حاکی تحقی 

 وجود معناداری رابطه یبدنتیترب یهادانشکده اثربخشی و آن

 آناان بودن اعتماد مورد و افراد بودن تخصصم ازآنجاکهدارد. 

 ازنظار یعلمئاتیه اعضاای شااید ،باشاندیما مستقل مقوله دو

ماورد اعتمااد  ازنظاراماا ؛ باشاند کارآمد و توانا بسیار تخصص

ضعیف و پایین باشند  یقدربه شدنواقعکارکنان و دانشجویان 

ی هااهاا و گاروهباا تماام رده ماؤثرکه امکان برقراری ارتبااب 

سااازمانی را از دساات بدهنااد، بنااابراین باارای ارتقاااء اثربخشاای 

اجتماااعی و  یهااامهارتفااردی، گروهاای و سااازمانی داشااتن 

  .هوش هیجانی مناسب ضروری است

 یجامعاهکاه در تحقیقای  نیاز (2932شعبانی بهار و همکاران )

، دادنادیماآماری آن را مدیران ورزشی استان لرستان تشکیل 

هوش هیجانی و مدیریتی و مدیریت روابط  ودهای خبین مؤلفه

مشاهده نمودناد،  یداریمعناثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و 

اثااربخش سااازمانی  یناایبشیپهمچنااین ایاان دو مؤلفااه قابلیاات 

( 2009) 2زووجاورج .مدیران ورزشی استان لرساتان را داشاتند

                                                                                       
1. Zhou and George 

 بااالیی هیجاانی هوش از که مدیرانی که دریافتند ایمطالعه در

 خاود کارکناان نازد در را خالقیات توانندیم باشند، برخوردار

 بودناد کاار این به قادر متعددی یهاراه از هاآن. دهند افزایش

 تولیااد اطالعااات، یآورجمااع و تشااخیص :از اناادعبارت کااه

. نورشایدا هااایاده کاربرد و هاایده اصالح و تلییر نو، یهادهیا

ی هاوش هیجاانی، رفتاار بررسا"( در پژوهشی با عنوان 2022)

کاه   "آموزش عاالی مؤسساترهبری و اثربخشی سازمانی در 

 هادانشااگاه یعلمئااتیهنفاار از اعضااای  203 آن را یجامعااه

کاه باین هاوش  افاتیدسات، باه ایان نتیجاه دادنادیمتشکیل 

هیجانی و سبک رهبری با اثربخشی سازمانی اساتید دانشگاهی 

ار رفتاار رهباری و هاوش رابطه معناداری وجاود دارد و سااخت

و همکااران  2آنادرا اثربخشای را بااال ببرناد. توانندیمهیجانی 

رابطاه بااین هااوش هیجااانی و "(، در تحقیقای بااا عنااوان 2029)

باه ایان نتیجاه دسات  "سازنده از رهبران یهاتعارضمدیریت 

یافتند که استفاده از هوش هیجانی در توسعه رهبری و تساهیل 

ساازنده بسایار ماؤثر  یساازمانهنگفرحل مشکالت و توساعه 

 خواهد بود.

انجام تحقیقاات در زمیناه هاوش هیجاانی و اثربخشای  باوجود

سازمانی هنوز ابهاماتی ذهن بسیاری از محققان را بخصوص در 

در باه ثمار  یاعمادهحوزه تعلایم و تربیات کاه معلماان ساهم 

 وجود دارد.  نشستن آن دارند،

و مراکاااز  هادانشاااگاه شااامار زیاااادی از معلماااان از هرسااااله

و در حرفاه معلمای مشالول  شوندیم لیالتحصفارغ معلمتیترب

 هاآن یسازآماده، آنچه که بیشتر در آموزش و گردندیمبکار 

 یهاموضاو اسات شاامل  شادهگرفتهپیش از خدمت در نظار 

تااادریو و روانشناسااای کودکاااان و  یهااااروشتخصصااای، 

روش کنتارل خاود و  یناهیدرزمنوجوانان باوده، اماا آماوزش 

بار دیگاران  یرگاااریتأثهیجانات، مدیریت عواطاف و روش 

برای مشاغلی مانناد معلمای دارای اهمیات اسات یاا  ژهیوبهکه 

قاارار نگرفتاه یااا اینکاه باه ایاان مسائله کمتاار  موردتوجاه اصاالً

نکتااه دارای اهمیاات ایاان اساات، اگاار  ت.پرداختااه شااده اساا

که تمایل باه حرفاه  هاآن ژهیوبهدانشگاهی ما  آموختگاندانش

 آور خاودرنا معلمی دارند، قادر باه کنتارل هیجاناات تلاخ و 

نباشند، نتوانند همدلی داشته باشند، نتوانناد رواباط و مناسابات 

                                                                                       
2. Anderea 
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 پیش بینی  اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم 

معنوی و انسانی بر پایه هاوش هیجاانی برقارار کنناد، آنگااه 

هسااتند و روش  باااهوشکااه چقاادر  کناادینماادیگاار فاارد 

 ازآنجاکاااهاهاااد باااود. نیاااز مااابهم خو هااااآناثرگاااااری 

 و تحول عامل نیتریاصل جوامع تمامی در وپرورشآموزش

و با عنایت به اینکاه ورزش  شودیم محسوب جامعه پیشرفت

جز الینفک آن در باال بردن کیفیت تعلیم و تربیت باه شامار 

و  اجرایاای عاماالیااک  عنوانبااه، معلمااان ورزش دیااآیماا

 انساانی ناابعمو کاارایی  توساعه در یماؤثر نقاشآموزشی، 

 نقااش بااه توجااه بااا، اساات انکاااررقابلیغ نقااش ایاان و دارنااد

 و شایساتگی از آندبیاران ورزش  بایساتیحساس مادارس، 

 تحقیا ، تادریو، امار در تاا باشاد برخوردار زیادی توانایی

، در هماین باشاند اثاربخشعلاوم ورزشای  توسعه و تفحص

ه، ایان راستا و با توجه به محدود بودن تحقیقات در این زمینا

تحقی  با بررسی رابطه هاوش هیجاانی و اثربخشای ساازمانی 

پاسخگویی  درصدددبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم 

: وضعیت هوش هیجانى و اثربخشاى باشدیمذیل  سؤاالتبه 

سازمانى دبیران ورزش چگونه است؟ آیا بین هوش هیجاانى 

آیاا  و اثربخشى سازمانى دبیران ورزش رابطه وجاود دارد؟ و

اثربخشااى  تااوانیمااهااوش هیجااانى دبیااران ورزش  لهیوساابه

 نمود؟ ینیبشیپسازمانى آنان را تبیین و 

 تحقیق یشناسروش

توصیفی و  هاهای پردازش دادهروش برحسبحاضر  تحقی 

هاای آن باه کاه گاردآوری داده باشادیمااز نو  همبستگی 

ل شاام تحقیا  جامعه آماری است. گرفتهانجامروش میدانی 

نفار(  252) دبیاران ورزش مقطاع متوساطه اساتان ایاالمکلیه 

با توجاه باه کوچاک باودن حجام جامعاه آمااری، . باشدیم

نمونه آماری برابار باا جامعاه آمااری در نظار گرفتاه شاد یاا 

اساتفاده  یریگنمونهاز روش سرشماری برای  گریدعبارتبه

م دبیر ورزش مقطع متوسطه استان ایاال 252گردید، لاا تمام 

 240 درمجمااو نمونااه آماااری انتخاااب شاادند کااه  عنوانبااه

 یآورجمااعباارای  عااودت داده شااد. قبولقاباالپرسشاانامه 

از دو پرسشاانامه ساانجش هااوش هیجااانی تحقیاا   یهاااداده

پرسشانامه سانجش اثربخشای  و (2002) گولمن و همکااران

 استفاده شد. 2سازمانی راتر

مل چهاار شاا پرسشنامه هوش هیجاانی گاولمن و همکااران 

 و مادیریتى خود خودآگاهى، مؤلفه اجتماعى، مؤلفه آگاهى

مقادار  .اسات شادهمیتنظ ساؤال 92روابط در قالب  مدیریت

 قبولقابااالپایاااایی ایااان پرسشااانامه در تحقیقاااات پیشاااین 

پایاایی (، 2930) چنانچه کمالیان و فاضل، است شدهگزارش

 اعالم نمودند.  25/0آن را 

 93/0با استفاده از آلفاای کرونباا  یی پایادر این تحقی  نیز، 

کاه توساط  پرسشانامه اثربخشای ساازمانی راتار. برآورد شد

بعااادی پارساااونز  4(، بااار اسااااس مااادل 2990) ناااژادفااار 

. پایاایی ایان نیاز باشادیم سؤال 94شامل است،  شدهیطراح

و  (2932شااعبانی بهااار و همکاااران )پرسشاانامه در تحقیاا  

محاسابه  95/0و  92/0ترتیب (، به 2029مؤدب و همکاران )

شد. در تحقی  حاضر نیز ضریب پایاایی باا اساتفاده از روش 

 محاسبه شد. 92/0آلفای کرونبا  

 اساااتیدبرخاای از  یاادأیبااه ت دو پرسشاانامه روایاای همچنااین

 رساید. دانشاگاه شاهید چماران اهاواز یبادنتیتربدانشکده 

ر از آمااار توصاایفی و آمااا هاااداده لیوتحلهیااتجز منظوربااه

 همبسااتگى ای، ضااریبتااک نمونااه tآزمااون اسااتنباطی )

کلیااه  ، اسااتفاده شااد.چندگانااه( رگرساایون تحلیاال پیرسااون،

و  29نسااخه  SPSS افاازارنرماز  یریااگبهرهاطالعااات بااا 

Excel  5/00 یداریمعناادر سااط   2009نسااخه≥P  مااورد

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز

 تحقیق یهاافتهی
درصااد  55 شااودیماااهده مشاا 2کااه در جاادول  گونااههمان

درصااد ماارد بودنااد. ازنظاار ساانی بیشااتری  45دبیااران زن و 

درصاد( و  02ساال )معاادل  90تاا  20 یسنفراوانی در دامنه 

 2/2ساال )معاادل  50تاا  40 کمترین فراوانی در دامناه سانی

 درصد(، بود.

درصد دبیران متأهال و بقیاه مجارد بودناد. بیشاتر دبیاران  22

 30نفاار آنااان )معااادل  220د و ماادرك کارشناساای داشااتن

و علااوم ورزشاای و بقیااه در  یباادنتیتربدرصااد( در رشااته 

                                                                                       
1. Rateer 
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 مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 3131 

 بودند. کردهلیتحص یبدنتیترب، غیر از یارشته
 

 

 هایآزمودنفردی  هاییژگیو .3جدول 

 فراوانی درصد فراوانی متلیر فردی یهایژگیو

 جنسیت
 45 99 مرد

 55 04 زن

 سن
 02 20 سال 90-20بیشترین:

 2/2 2 سال 50-40:کمترین

 وضعیت تأهل
 22 229 متأهل

 23 29 مجرد

 مدرك تحصیلی
 52 22 بیشترین: لیسانو

 24 24 کمترین: کاردانی

 رشته تحصیلی
 30 220 یبدنتیترب

 20 24 یبدنتیتربغیر 

 

 هوش مقدارشود. یم مشاهده (2) جدول در که گونههمان

 شدهمشاهده نیانگیم و 22/20 اریمع انحرافی دارای جانیه

 است تربزرگ 220 یآمار نیانگیم از که باشدیم 90/230

 35/0 با لاا ،است داریمعن 05/0 سط  در تفاوت نیا و

 هیجانى هوش که گرفت جهینت توانیم اطمینان درصد

 ریمقاد با نیهمچن .است متوسط حد از باالتر رانیدب

 هوشی مؤلفه 4 اریمع انحراف و نیانگیم از آمدهدستبه

 روابط، تیریمد ،یاجتماعی آگاه: شاملی جانیه

 شدهمشاهده نیانگیم سهیمقا و یتیریخود مد ،یخودآگاه

 که داشت اظهار توانیم نانیاطم بای آمار نیانگیم با آنان

 حد از باالتری ازیامتی جانیه هوش مؤلفه چهار هر در رانیدب

 .اندکرده کسب متوسط
 

 ورزش دبیران هیجانی هوش وضعیت. 1جدول 

انحرا متغیر

ف 

 معیار

میانگین 

 شدهمشاهده

میانگین 

 آماری

درجه  tمقدار 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 1110/1 33 9/2 32 01/33 54/3 آگاهی اجتماعی

 1110/1 33 30/3 33 10/32 93/00 روابط مدیریت

 1110/1 33 31/0 03 30/04 10/3 خودآگاهی

 1110/1 33 52/01 45 33/04 29/4 یریتیخود مد

 یجانیههوش 

 کل()

22/00 31/091 002 33/01 33 1110/1 

 

 هوش ابعادبین  شودیمه داد نشان 9 جدولکه در  گونههمان

 خودو  یخودآگاه، روابط تیریمد بعد سهی در جانیه

 وجود یداریمعن رابطه رانیدبی سازمانی اثربخش بای تیریمد

سازمانی  یاثربخشبا  اعیآگاهی اجتم. ولی بین بعد دارد

 رابطه وجود ندارد.
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 پیش بینی  اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم 

 هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی دبیران ورزشابعاد رابطه  .1جدول 

ضریب  
 همبستگی

 سطح
 معناداری

 124/1 033/1 رابطه اثربخشی و آگاهی اجتماعی

 110/1 /392 رابطه اثربخشی و مدیریت روابط

 100/1 593/1 رابطه اثربخشی و خودآگاهی

 110/1 330/1 طه اثربخشی و خود مدیریتیراب
 

 

 دهدیم نشان را متلیره چند رگرسیون آزمون نتای  4 جدول

 روابط مدیریت تنها هیجانی، هوش مقیاس خرده میان از که

 واجد و دارند خطی رابطه مالك متلیر با ،یتیریخود مد و

. باشندیم ورزش دبیران سازمانی اثربخشی ینیبشیپ شرایط

 ییتنهابه روابط مدیریت بعد رگرسیون آزمون گام ولینا در

 دوم، گام در بعالوه ،باشدیم کننده ینیبشیپ ترینقوی

 هم یتیریخود مد بعد که داد نشان رگرسیون آزمون

 تبیین نیز را سازمانی اثربخشی یعنی مالك متلیر ،تواندیم

 مورد در( B) رگرسیون خطبیش به مربوب نتای . نماید

 روابط مدیریت بین که داد نشان نیز نیبشیپ هایمتلیر

 سازمانی اثربخشی با( -09/2) یتیریخود مد و( -93/2)

 نتای  همچنین. دارد وجود مستقیم رابطه ورزش دبیران

 عوامل نیترمهم که داد نشان( Beta) معیاری ضریب

 مدیریت ترتیب به ورزش دبیران اثربخشی کننده ینیبشیپ

 نتای . هستند( -22/0) یتیریخود مد و( -42/0) روابط

 دبیران اثربخشی داد نشان نیز یاهیسهم همبستگی ضریب

 بیشترین دارای روابط، مدیریت مقیاس خرده با ورزش

 .باشدیم -99/0 برابر و ارتباب

 

 اثربخشی سازمانی دبیران ورزشو  هوش هیجانیرابطه چندگانه ابعاد  .4جدول 
 

 
ضریب 

همبستگی 

 (Rچندگانه )

مجذور ضریب 

همبستگی چندگانه 

(2R) 

F سطح 

 معناداری

مدیریت 

 روابط

53/1 30/1 30/09 110/1 

 110/1 54/30 02/1 39/1 یریتیخود مد

 غیرمعیاری ضرایب گامبهگام رگرسیون معادله .5جدول 

 مرحله
 

 ونیرگرس معادله

گامبهگام  

غیرمعیاری ضرایب  

ضرایب 

یرمعیاریغ  

 ضرایب

 معیاری

 

T 

 

P 
مبستگیه  

B Sd.E

rr 

Beta  صفر

 مرتبه

ایهسهم

 ی

 - - 110/1 59/09 - 92/0 22/034 مقدار ثابت اول

روابط تیریمد  51/3-  01/1  51/1  01/4-  110/1  51/1- 51/1- 

 

 دوم
 - - 110/1 32/02 - 93/3 21/054 مقدار ثابت

 -33/1 -51/1 110/1 -39/5 -50/1 05/1 -39/3 روابط تیریمد

 -33/1 -33/1 110/1 -23/3 -33/1 52/1 -03/0 یریتیدخود م
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 یریگجهینتبحث و 

 در هیجانی هوش زمینه در پژوهش ادبیات بر مروری

 در هیجانی هوش که است آن دهندهنشان اخیر سالهای

سازمانی،  تعهدشللی،  و تحصیلی یهاتیموفق

رضایتمندی شللی، کارآفرینی و نیز حاالت روانی افراد 

 که مشاغلی در ژهیوبه، مختلف یهاسازمان شاغل در

، داشته انسانی روابط بهبود به بستگی هاآن در موفقیت

 هوش داشتن، معلمی یحرفه دربوده است.  مؤثر بسیار

 روند ،نیباوجودا. باشدیم مضاعفی اهمیت دارای هیجانی

 به وپرورشآموزش اندرکاراندست و مربیان بردن پی

 آن از یریگبهرهمعلمان ورزش و  آن در اثربخشی اهمیت

 تصور است. بوده کند بسیار آموزشی یهابرنامه در

 و هیجانی هوش از ما دبیران ورزشی که شودیم

 را هامهارت این که قادرند و برخوردارند آن یهامهارت

 تالش زمینه این در دهند لاا، پرورش نیز کودکان در

 این ردت، بر همین اساس اس نگرفته صورت زیادی

و  هیجانی هوشرابطه  با بررسی شد سعی پژوهش

 پرداخته شود. استان ایالم اثربخشی سازمانی دبیران ورزش 

خود خودآگاهی،  یهامؤلفه داد که بین نشان هاافتهی

 اثربخشى و ورزش دبیران روابط مدیریت نیز و یتیریمد

د، ش مشاهده دارىامعن مستقیم رابطه هاآن سازمانى

داراى  کهی دبیران ورزش گفت توانیم رونیازا

 باالترى روابط مدیریت و یتیریخود مدخودآگاهی، 

 نتای . بر اساس دارند سازمان در بهترى اثربخشى هستند،

و  دبیران ورزش اجتماعى آگاهى مؤلفه بیناین تحقی ، 

 مشاهده نشد. یداریمعن رابطه هاآن سازمانى اثربخشى

توسط  گرفتهانجام قیقاتتح نتای  با تحقی یافته  این

ملکی آوارسین و  (،2920) (، عیدی2925محمدی )

(، فالحی و 2932رحیمی و همکاران ) (،2929همکاران )

( و 2932(، شعبانی بهار و همکاران )2932همکاران )

 (، همخوان است. 2022نورشیدا )

 توانیم گرفتهانجام تحقیقات و نظرى مبانى به توجه با

خودآگاهی،  یهامؤلفه با افزایش که گرفت نتیجه چنین

دبیران  هیجانى هوش روابط مدیریت و مدیریتى خود

در  .ابدییم افزایش نیزان آن سازمانى اثربخشى ورزش،

مورد رابطه بین خودآگاهی و اثربخشی سازمانی دبیران 

 چنین گفت که اگر دبیران ورزش برداشت توانیم

 استعداد و به هداشت خویشتن وجود یهاتیواقع از درست

 خودآگاهی این و کنند پیدا دسترسی خود تر یعم

 درس کالس در که ییهاتیوضع و وظایف با متناسب

 دست اثربخشی خود احساس به باشد، هستند، درگیر

معلمان  تا شودیم سبب خودآگاهی یطورکلبه .ابندییم

 تلییر ،گرددیم اثربخشی مانع که را رفتارهایی ورزش،

 ،شودیم اثربخشی بهبود موجب که را تارهاییرف و دهند

 تهیه یابرنامه خود شخصی رشد برای و کنند تقویت

  .کنند

در مورد رابطه بین خودآگاهی و اثربخشی سازمانی 

 چنین گفت که اگر دبیران ورزش برداشت توانیدبیران م

 استعداد و به داشته خویشتن وجودی هاتیواقع از درست

 خودآگاهی این و کنند پیدا سیدستر خود تر یعم

 درس کالس در کهیی هاتیوضع و وظایف با متناسب

 دست اثربخشی خود احساس به باشد، هستند، درگیر

معلمان  تا شودیم سبب خودآگاهیی طورکلبه .ابندییم

 تلییر ،گرددیم اثربخشی مانع که را رفتارهایی ورزش،

 ،شودیم یاثربخش بهبود موجب که را رفتارهایی و دهند

 تهیهی ابرنامه خود شخصی رشد برای و کنند تقویت

 .کنند

و  مثبت ارتباب تحقی ، مبنی بر این یهاافتهیاز  دیگر یکی

اثربخشی دبیران را چنین  مدیریتی و خود بین داریمعن

خود  فرایند در ازآنجاکه تحلیل کرد که توانیم

 و دهکر مشاهده را خویش رفتار ، دبیران ورزشیتیریمد

، هاآن مانند و سرعت اصالت، کمی، کیفی، ازلحاظ را آن

 معیارهای با را خویش عملکرد و داده قرار موردتوجه

 عملکردهای تقویت و به کندیم مقایسه یابیخودارز

 اثربخشی به منجر فرایند همین ،پردازدیم خود مطلوب

 کالس و مدیریت یادگیری -یاددهی یهاتیفعالدر  آنان
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 پیش بینی  اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم 

 بین معنادار و مثبت رابطهپژوهش  این دیگر یافته .شودیم

 .باشدیم دبیران اثربخشی و مدیریت روابط

 برقراری معلمی شلل مهم و اساسی یهامهارت از یکی 

 دانش آموزان، ژهیوبهدیگران  با صمیمانه روابط

 یهاتیفعال در شرکت و عضویت و آموزشی یهاگروه

 دبیران گونهنیا. باشدیم مدارس بیرون و درون جمعی

دانش  نزد در بیشتری مقبولیت و محبوبیت از معموالً

 آنان یهاهیتوص به دلیل همین به برخوردار بوده و آموزان

 بیشتری جدیت و باعالقه را وظایف محوله و داده اهمیت

 و آورندیم به دست مناسبی یهاتیموفق و داده انجام

 به دستیابی در دبیران ورزش اثربخشی به منجر امر همین

  .شودیم آموزشی اهداف

دبیران  سازمانى اثربخشى چندگانه رگرسیون تحلیل نتای 

 داد، نشان هاآن هیجانى هوش یهامؤلفه اساس بر ورزش

 دبیران ورزش، روابط مدیریت و یتیریخود مد یهامؤلفه

 طوربه را هاآن سازمانى اثربخشى و تبیین ینیبشیپ توان

 این یافته با نتای  تحقیقات شعبانی بهار .دارند یداریمعن

(، فالحی و همکاران 2009) 2( و آویلیو2932و همکاران )

 .(، همخوانی دارد2932)

 چنین توانیم گرفتهانجام تحقیقات و مبانى به توجه با 

 و یتیریخود مداز  کهورزشی  دبیران، گرفت نتیجه

 نىسازما اثربخشى ،برخوردارند باالترى روابط مدیریت

 و یتیریخود مد یهامؤلفه از طری  بنابراین؛ دارند بیشترى

 توانیم دبیران ورزش هیجانى هوش روابط مدیریت

 کرد. ینیبشیپ را هاآن سازمانى اثربخشى

 دارند وجود ییهامهارت دبیران ورزش هیجانی در هوش 

 باعي و کرده تسهیل را هیجانی اطالعات پردازش که

 باال را هاآن ییاکار امر این که شودیم هاآن انسجام

 تیدرنها و بخشیده بهبود را اجتماعی روابط ،بردیم

معلمان  هیجانی هوش .کندیم تضمین را فرد سالمت

 تشخیص طری  از که سازدیم قادر را هاآن ورزش

                                                                                    
1. Avooliio 

 عنوانبه هاآن با محصالن، یهادهیا و عقاید احساسات،

 فردمنحصربه یاهییتوانا و نیازها دارای که افرادی

 کنند. رفتار باشندیم

 همدردی با توأم رفتارهای دارای که دبیران ورزشی 

دانش  به کمک برای اجتماعی یهامهارت از باشند

 احساسات تقویت ،هاآن بالندگی و رشد منظوربه آموزان

 جهت در هاآن به کمک و هاآن در مثبت یهاجانیه و

 که، کنندیم حمایت نیازهایشان و اهداف به دستیابی

 اثربخشی و شکوفایی موجب تیدرنها عوامل این مجمو 

 پیشنهاد تیدرنها .شد خواهد آنان اعضای بیشتر هرچه

هوش هیجانی در اثربخشی  اهمیت به توجه با که شودیم

 یهابرنامه معلمتیترب دروس در سازمانی دبیران ورزش،

 مرتبط یهامهارت بهبود و تقویت جهت در آموزشی

 .شود گنجانده هیجانی باهوش

 و هیجانی هوش از ما دبیران ورزشی که شودیم تصور

 را هامهارت این که قادرند و برخوردارند آنی هامهارت

 تالش زمینه این در دهند لاا، پرورش نیز کودکان در

 این درت، بر همین اساس اس نگرفته صورت زیادی

و  هیجانی هوشرابطه  با بررسی شد سعی پژوهش

 پرداخته شود.استان ایالم اثربخشی سازمانی دبیران ورزش 

 این بر پژوهشی حوزه این متخصصان بیشتر که همچنان 

 بلکه نیست ثابت زمینه این در هوش هیجانی که باورند

 و فرصت ایجاد با خوشبختانه و بوده منعطف بسیار

 پیشنهاد همچنین .شودیم تقویت مناسب یهاآموزش

دبیران ورزش سایر مقاطع  با پژوهش ینا نمونه شودیم

 احتمالی رگااریتأث متلیرهای کنترل با همچنین و تحصیلی

 گیرد. قرار یموردبررس نیز دیگر

 سپاسگزاری

 یتمامدر اینجا جا دارد مراتب تقدیر و تشکر خود را از 

و انجام این تحقی  بنده  هاداده یآورجمععزیزانی که در 

 م دارم.، اعالاندنمودهرا یاری 
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