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هوش عاطفی نیارتباط بیهدف از انجام پژوهش حاضر بررس
د مدیران ورزشی استان گیالن بود. پژوهش حاضر از نوع بر عملکر
موردجامعه. باشدمیکاربرديهدفنظروهمبستگی–توصیفی 

پژوهش شامل تمامی مدیران ورزشی استان گیالن نایدرمطالعه
. نمونه با توجه به دندنفر را تشکیل می دا74بود که مجموعا 

جمع يیین گردید. برامحدودیت جامعه آماري بصورت تمام شمار تع
(پرسشنامه) استفاده یدانیاطالعات از روش کتابخانه اي و  ميآور

گردید که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و 
عملکرد شغلی شرینگ  استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه 

88/0تایید متخصصین و پایایی پرسشنامه در  این پژوهش مورد
آزمونوتوصیفیآمارازها¬یافتهلیو تحلهیتجزيآمد. برابدست 

رهیدو متغTآزمون رسون،یآزمون پرنف،اسمی–کلموگروف
و عملکرد یجانیاستفاده گردید. نتایج نشان می داد بین هوش ه

دارد و از بین مولفه هاي هوش دمدیران رابطه معنادار وجویشغل
گاهی اجتماعی با عملکرد رابطه و آيزیخودانگ،یهیجانی؛ خودآگاه

و مهارت یمیمعنادار وجود دارد و از طرفی با مولفه هاي خودتنظ
رابطه معنادار بدست نیامد همچنین یافته هاي این یاجتماعيها

گروه دوپژوهش نشان  داد اختالف معناداري میان میانگین هاي 
زنان و مردان در میزان هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران

.وجود ندارد

هاي کلیديواژه
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The study was a descriptive - correlation
and Applicable is intended target. The study
population consisted of all managers in this
sport had a total of 74 people were Gilan
province. Due to limited sample population
was defined as census. Library and field
methods for collecting data from
questionnaires were used in this study the
standard questionnaire of emotional
intelligence and job performance Schering was
used. Content validity and reliability tested in
this study was 88/0. Results of statistical
analysis, and Kolmogorov - Smirnov test,
Pearson T bivariate were used. Results show
that there is a significant relationship between
emotional intelligence and job management,
from among the components of emotional
intelligence, self-awareness, self-motivation
and social consciousness there is a significant
relationship between performance and with
components of self-regulation and social skills
did not show a significant relationship the
results of this study showed no significant
difference between the two averages men and
women in emotional intelligence and job
management does not exist.
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مقدمه
نیادرواستياقتصاددهیچیپيهارقابتيایدنامروزيایدن
يرتستهیشاو مدیرانکارکنانکهموفقندییسازمانهاانیم

رازکهدندیرسجهینتنیابهپژوهشگران. )1باشند (داشته
. ردکجستجوآنهایجانیههوشزانیمدردیباراافرادتیموفق

مهارتهاازيامجموعهکهاستيچترهمانندیجانیههوش
نیامعموالاست،کردهجمعخودریزدررايفردصیخصاو
نیبويفرددرونيمهارتهاایفیلطيمهارتهاراهایژگیو

قدرتبهیمنطقهوشوعقل). 3کنند (یمينامگذاريفرد
يدهاامیپینیبشیپییتوانااماکنند،یمکمکاستدالل

هبدانشمنداند،یآیمبریعاطفهوشازتنها،يریگمیتصم
ابطهرتوانیمیمنطقهوشقیطرازکهانددهیرسجهینتنیا

. داردیبستگیعاطفهوشبهآنآوردندواماماکرد،آغازرا
،آمددراستخدامبهتوانیمیمنطقهوشقیطرازمثاليبرا
آورد،دوامشرکتدرتوانیمیعاطفهوشقیطرازتنهااما

. دیرسباالیاجتماعتیموقعومقامدرآمد،کسببهوکردرشد
نهیزمدرواستعواطفازهوشمندانهاستفادهیعاطفهوش
دهینادراخوديارزشهاواحساساتکهمعناستنیابهياحرفه

اهمیت این . )20(میبشناسرفتارمانبررارشانیتاثومیرینگ
و مسئوالن سازمانها و موسسات ، مدیرانبحث بر کارکنان

پوشیده نیست که موفقیت هاي حرفه اي تا حد زیادي تحت 
تاثیر عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی است. بعضی از دالیل 
مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است. 

می توان به بازاریابی هایی اشاره کرد که به آسانی در این مورد 
اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف 

که اشاره کردو مدیرانمی کنند هم چنین می توان به کارکنان
از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل 

ژرفاي 1وم هوش عاطفی. مفه)14شرایط تنش زا ناتوان هستند (
تازه اي به هوش انسان بخشیده است و آن را به توانایی ارزیابی 

هوش عاطفی با .هوش عمومی فرد از خود گسترش داده است
شناخت فرد از خودش، مرتبط می باشد. هوش عاطفی پیش 
بینی موفقیت را ممکن می سازد؛ زیرا نشان می دهد که چگونه 

درنگ به کار می گیرد عاطفه یا بالفردي دانشی را در موفقیت 

1.EQ
2. IQ

هیجان در راهنمایی کردن رفتار و هم چنین لذت بردن از زندگی 
2). نمره هاي بهره هوشی12و موفق بودن در زندگی مهم است (

حاصل از آزمونهاي بهره هوشی نتایج مهم را خوب پیش بینی 
نمی کند. تعدادي از مطالعات نشان داده اند که هوش عاطفی 

هایی که بیشترین اهمیت را براي ی است براي کفایتاساس
.)15،16سالمتی، خوشحالی و موفقیت در زندگی دارند (

سازه هوش هیجانی بیش از یک دهه است که توسط نظریه 
پردازان جدید هوش معرفی شده است و به اهمیت تاثیر آن در 
موفقیت افراد، هر روز تاکید بیشتري می کند. چیزي که بیش 

مه مشغله فکري روانشناسان شده، یافتن یک پاسخ علمی از ه
براي این سوال است که چرا تعدادي از افراد به رغم داشتن 
هوش شناختی باال در کارهاي خود شکست می خورند و بر 
عکس تعدادي از افراد با هوش بهر پایین در تالش هاي خود 

دانند بموفقند؟ اهمیت این موضوع در این است که چنانچه افراد 
براي موفقیت بیشتر در محیط هاي کار، تحصیل یا زندگی صرفا 
استفاده از هوش شناختی کافی نیست و هوش عاطفی هم در 
دستیابی به موفقیت بیشتر نقش دارد، قادر خواهند بود به 

ایل شوند. در تحقیق یوسفی یمین نموفقیت هاي بیشتري 
ی تواند سازگاري کلی و هوش عاطفی م؛) آمده است1381(

اضطراب را پیش بینی کند. هوش بهر در بهترین حالت خود 
در صد 80در صد از موفقیت هاي زندگی است. 20تنها عامل 

از موفقیت ها به عوامل دیگري وابسته است و سرنوشت افراد 
هایی است که هوش عاطفی در بسیاري از موارد در گرو مهارت

) هوش 1383کاران (همو 3. سیاروچی)10(را تشکیل می دهند
عاطفی با توانایی درك خود و دیگران (خود شناسی و دیگر 
شناسی) ارتباط با مردم و سازگاري فرد با محیط خویش پیوند 

اگردهدیمنشانکهشدهانجامیمشابهقاتیتحق).6دارد (
بهتوانندیمباشدداشتهباالیجانیههوشبايافرادمانساز
قیفامشکالتومسائلبریبحرانوحساسمواقعدریراحت
ازتوانندیموگردندیدرخشانيهاينوآورباعثوآمده

هوش ) 21،22(رندیگبهرهمشکالتحليبراخودعواطف
؛هیجانی از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از

3. Ciarrochi
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و آگاهی اجتماعی، خود انگیزي، خود تنظیمی، خودآگاهی
)18(یاجتماعيمهارتها

جهینتراعملکرد)1390سلطانی (در ارتباط با عملکرد مدیران، 
راگدارداعتقاديوداندیمتالشيریگاندازهقابلویواقع
يدایزتفاوتدونیایولشودیمعملکردبهمنجرتالشچه

تاکوشدیمکارمندکهآنچهیعنیتالشنیباختالفدارند
واستشدهحاصلواقعاآنچهیعنیعملکردوشودحاصل
کارمندياهییتواناواتیخصوصر،یمتغدوبیترکبهیبستگ

. )5باشد (یمدارد،خودنقشازکارمندکهيتصورنیچنهمو
مورددريریگمیتصمواستدهیچیپاریبسیشغلعملکرد
نیادر. شودیمیتلقیارزشیقضاوتبدایخوبعملکرد
ارزشویشخصيهاارزشجامعه،يهاارزشهاقضاوت

یمنفاثراتازشودیمدادهدخالتياگونهبهیسازمانيها
یظمنیبجادیابهتوانیمسازماندرکارکناننییپاعملکرد

بهمنجرتینهادرکهییجابجاوبتیغشیافزاسازمان،در
اشارهگرددیميوربهرهکاهشوسازمانيهانهیهزشیافزا
.)11(کرد

) نشان داد هوش2010(1سوالن همکاراننتایج تحقیق 
است،مؤثرسازمانهايردهتمامدرکهآنوجودباهیجانی

است تحقیقاتمدیریتیهايردهدرآناهمیتبیشتریناما
مانندعواملیبامدیرانهیجانیهوشدهند کهمینشان

باومثبتيرابطهکارکنانمثبتنگرشوسازمانعملکرد
مختاري دینانی و ).23دارد (منفیيرابطهجابجایینرخ

هیجانیهوشکهداندنشان) در پژوهشی1393همکاران (
مدیرانرهبرياثربخشیدرکنندهپیشبینیومهمعاملی

وخودعاطفیتمایالتکنترلرسدمینظربهاستورزشی
ازکاريمحیطدرحاضرافرادسایرعواطفواحساساتدرك
اثربخشیبرتاثیرگذارمؤلفهايعنوانبهبتواندمدیرانجانب

) به 1392همکاران (عیدي و ).9(ردیگقرار مدنظررهبري
بررسی رابطه بین هوش عاطفی، تعهد و رفتار شهروندي 
سازمانی در بین کارکنان فدراسیون هاي منتخب ورزشی ایران 
پرداخت و به این نتیجه دست یافتند که بین این دو متغیر در 
نمونه هاي پژوهش رابطه معنی داري وجود داشت و هوش تعهد 

).7ودند (براسیون ها پیش بینی کننده مناسب این رفتار در فد
) در 1395صدیقی (در ارتباط با رضایت شغلی، کشاورز و 

رابطه رضایت شغلی و بیوریتم کارکنان اداره پژوهشی با عنوان 
رضایتسطحنددادنشانکل ورزش و جوانان استان سمنان

1. Solan, at al

درومطلوبسطحدرحیاتیریتماوجزماندرکارکنانشغلی
هاآنتفاوتوداردقرارمتوسطسطحدرنزولوبحرانیزمان

وحیاتیریتمبینمعناداريرابطههمچنین. استمعنادار
.)8دارد (وجودکارکنانشغلیرضایت

دريریدرگباعثن،ییپایجانیههوشنکهیابهتوجهبا
لیقبازمثبت،جینتاباالیجانیههوشومخربخوديرفتارها
ارانهمکباترمطلوبروابطوتیفیکوپسندجامعهيرفتارها

منجراحتماالسازمان،دریجانیههوشسنجش، داردیپدررا
مناسبيشهروندرفتاريداراکهگرددیميافرادانتخاببه
نیاباشندهایستگیشاوهاتیصالحازیبرخواجدو

ردکهاستفرانقشيرفتارهاازینوعشاملهایستگیشا
در. )2اند (تیاهمحائزوموثراریبسیسازماناهدافشبردیپ

سازماندرونمنابععملکردکردنحداکثر،يامروزيسازمانها
وردهکدایپيادیزاریبستیاهمطیمحباآنهاحیصحارتباطو

یمتیروقابلسازمانها،ازياریبسيهارسالتتیاولودر
درسازمانهاژهیوبهمختلفيهاارگاننیابنابر. باشد

يکارآمددرعمدهیجهشازمندینکهسومجهانيکشورها
ورانیمدکهکنندفراهميطوررانهیزمیستیباهستند،
وهاییتواناات،یتجربیتمامخاطر،بیطباشانکارکنان

کاربهسازماناهدافياعتالجهتدرراخوديهاتیظرف
رفتاريارتقادرتواندیمکهتیاهمبايهابسترازیکی. رندیگ

هوشازمدیرانيبرخوردارشودواقعموثرمدیرانیفرانقش
ی و افزایش رضایت شغلی و در نتیجه افزایش خالقیت و جانیه

میمستقمشاهدهويکارتجربهبهتوجهباکارایی می باشد. 
دیرسیمنظربهطورنیامدیران ورزشی استان گیالنرفتار

ندخرسچندانکهاستياگونهبهکارکنانباآنهارفتارکه
دشوارطیشرادرخودضعفوقدرتنقاطبهنسبتافراد. ستندین
دروگرانیداحساساتدركدرر،ییتغبايسازگاردر،یبحرانو

دردکننیمعملفیضعگرانیدباخودروابطدرموثرتیریمد
هرهبازوهستندکردهلیتحصيافرادآنهااکثرکهیصورت
یمریتاثآنهاعملکردبرنهایاهمهکهبرخوردارندییباالیهوش

ابیعاطفهوشارتباطیبررسعنوانبایموضوعلذاگذارد
ائیم.نممیقیتحقوانتخابمدیران ورزشیعملکرد

روش تحقیق
همبستگی می باشد. این –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

پژوهش از نظر هدف کاربردي و داده ها بصورت مقطعی در 
جامعه مورد مطالعه در این جمع آوري گردیده است.1394سال 
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روساي گیالن (تمامی مدیران ورزشی استان پژوهش شامل
هیات ها و انجمن هاي ورزشی استان، ادارات ورزش و جوانان 

پرورش و نیروهاي مسلح) می استان، دانشگاه ها، آموزش و
نفر می باشند. نمونه با توجه به محدودیت 74باشد که مجموعا 

براي جمع آوري اطالعات جامعه آماري بصورت تمام شمار بود.
میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید که در از روش کتابخانه اي و

این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و عملکرد 
استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد ینگشغلی شر

88/0این پژوهش تایید متخصصین و پایایی پرسشنامه در
ها از آمار توصیفی و براي تجزیه و تحلیل یافته. بدست آمد

تجزیه و تحلیل در بخش نخست. استنباطی استفاده شد
. تبه صورت جداول توزیع فراوانی ارائه شده اسهاتوصیفی یافته

آزمونازهاریمتغیبررسيبرادر بخش آمار استنباطی
آزمون،رهایمتغعیتوزنوعنییتعجهترنفیمسا–کلموگروف

برشیهامولفهویعاطفهوشيرهایمتغریتاثجهترسونیپ
سهیمقاجهت1رهیمتغدوتیآزمون،مدیرانیشغلعملکرد

هیفرضردایدییتادرمرد،وزنمدیرانعملکردویعاطفهوش
الزم به توضیح است، کلیه عملیات تجزیه و .شداستفادهها

) نسخه 2اس پی اس استحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (
، صورت پذیرفت.20

یافته هاي تحقیق
نتایج جمعیت شناختی این پژوهش نشان می داد بیشترین 

ومدارك تحصیلی نمونه هاي این پژوهش مربوط به لیسانس 
بعد از آن فوق لیسانس می باشد همچنین نشان داده شده است

درصد 82درصد نمونه هاي پژوهش متاهل و از این تعداد 90
مرد می باشند. میانگین سنی نمونه هاي پژوهش در حدود نمونه

سال می باشد. همچنین 15و سابقه مدیریتی آنان سال45
ت توزیع نرمالنشان داده شد متغیر هاي این پژوهش در وضعی

می باشند و استفاده از آزمون هاي پارامتریک بالمانع می باشد.

نتایج ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی در آزمون ضریب همبستگی پیرسون.1جدول 

مشاهده می شود رابطه بین هوش 1همانطور که در جدول 
هیجانی و متغیر عملکرد شغلی معنی دار است. چون سطح معنی 

می باشد، بنابر مثبت 05/0این آزمون کوچکتر از )04/0(داري 
ي بودن مقدار ضریب همبستگی براي متغیرها نشان دهنده

بنابراین فرضیه ي صفر رد شده و وجود م استرابطه مستقی
معنی دار بین متغیر هوش هیجانی و عملکرد شغلی ارتباط

تایید می گردد.مدیران

نتایج ارتباط بین خود آگاهی و عملکرد شغلی مدیران در آزمون ضریب همبستگی پیرسون. 2جدول 

1. t - test2. spss

عملکرد شغلی متغیر
N سطح معنی داري 

(دودامنه)
ضریب همبستگی

74 04/0 387/0 هوش هیجانی

عملکرد شغلی متغیر
N سطح معنی داري 

(دودامنه)
ضریب همبستگی

74 04/0 348/0 خود آگاهی
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مالحظه می شود رابطه بین خود آگاهی 2همانطور که در جدول 
و متغیر عملکرد شغلی مدیران معنی دار است. چون سطح معنی 

می باشد، بنابر مثبت 05/0این آزمون کوچکتر از )04/0(داري 
بودن مقدار ضریب همبستگی براي متغیرها نشان دهنده ي 

بنابراین فرضیه ي صفر رد شده و وجود رابطه مستقیم است
معنی دار بین متغیر خود آگاهی و عملکرد شغلی تایید ارتباط

می گردد.

می و عملکرد شغلی در آزمون ضریب همبستگی پیرسوننتایج ارتباط بین خود تنظی.3جدول 

نشان می دهد رابطه بین خود تنظیمی و 3در جدول pمیزان 
متغیر عملکرد شغلی مدیران معنی دار نمی باشد. چون سطح 

می باشد، بنابراین 05/0این آزمون بزرگتر از )36/0(معنی داري 

یر معنی دار بین متغفرضیه ي صفر تایید شده و وجود ارتباط
خود تنظیمی و عملکرد شغلی تایید نمی گردد.

نتایج ارتباط بین خود انگیزي و عملکرد شغلی مدیران در آزمون ضریب همبستگی پیرسون.4جدول 

مشاهده می شود رابطه بین خود 4همانطور که در جدول 
انگیزي و متغیر عملکرد شغلی معنی دار است. چون سطح معنی 

می باشد، بنابر مثبت 05/0این آزمون کوچکتر از )04/0(داري 
بودن مقدار ضریب همبستگی براي متغیرها نشان دهنده ي 

جود وبنابراین فرضیه ي صفر رد شده ورابطه مستقیم است
معنی دار بین متغیر خود انگیزي و عملکرد شغلی تایید ارتباط

می گردد.

نتایج ارتباط بین آگاهی اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران در آزمون ضریب همبستگی پیرسون.5جدول 

مشاهده می شود رابطه بین آگاهی 5همانطور که در جدول 
اجتماعی و متغیر عملکرد شغلی مدیران معنی دار است. چون 

می 05/0این آزمون کوچکتر از )047/0(سطح معنی داري 
باشد، بنابر مثبت بودن مقدار ضریب همبستگی براي متغیرها 

عملکرد شغلی متغیر
N سطح معنی داري 

(دودامنه)
ضریب همبستگی

74 36/0 12/0 خود تنظیمی

عملکرد شغلی متغیر
N سطح معنی داري 

(دودامنه)
ضریب همبستگی

74 04/0 398/0 خود انگیزي

عملکرد شغلی متغیر
N سطح معنی داري 

(دودامنه)
ضریب همبستگی

74 047/0 344/0 آگاهی اجتماعی
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رد بنابراین فرضیه ي صفرنشان دهنده ي رابطه مستقیم است
معنی دار بین متغیر آگاهی اجتماعی وشده و وجود ارتباط

عملکرد شغلی تایید می گردد.

رت اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران در آزمون ضریب همبستگی پیرسوننتایج ارتباط بین مها.6جدول 

نشان می دهد رابطه بین مهارت اجتماعی 6در جدول pمیزان 
و متغیر عملکرد شغلی مدیران معنی دار نمی باشد. چون سطح 

می باشد، 05/0این آزمون بزرگتر از )123/0(معنی داري 

دار بین معنیبنابراین فرضیه ي صفر تایید شده و وجود ارتباط
د.متغیرمهارت اجتماعی و عملکرد شغلی تایید نمی گرد

جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران زن و مرداستیودنت مستقلt. نتایج آزمون 7جدول 

درجه آزاديtpاختالف میانگینمیانگیم

۵٩/٣0240/0288/0774/072زنان

50/3مردان

گردد با توجه باالتر بودن مالحظه می7همانطور که در جدول 
واریانس بین دو گروه زنان 05/0در تست لیونس از pمیزان 

و مردان همگون می باشد و با توجه در نظر گرفتن میزان 
مستقل و باالتر بودن آن از سطح tسطح معناداري در آزمون 

تفاوت در آزمون معنادار نمی باشد و در نتیجه اختالف 05/0
ري میان میانگین هاي دو گروه زنان و مردان در هوش معنادا

هیجانی وجود ندارد.

جهت مقایسه عملکرد شغلی مدیران زن و مرداستیودنت مستقلtنتایج آزمون .8جدول 

درجه آزاديtpاختالف میانگینمیانگین
68/20813/0624/0535/072زنان

٠٣/٣مردان

گردد با توجه باالتر بودن مالحظه می8همانگونه که در جدول 
واریانس بین دو گروه زنان و 05/0در تست لیونس از pمیزان 

مردان همگون می باشد و با توجه در نظر گرفتن میزان سطح 
05/0مستقل و باالتر بودن آن از سطح tمعناداري در آزمون 

تفاوت در آزمون معنادار نمی باشد و در نتیجه اختالف معناداري 
میان میانگین هاي دو گروه زنان و مردان در عملکرد شغلی 

مدیران وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیري
رابطه بین هوش هیجانی یافته هاي این پژوهش نشان می داد

و مثبت بودن و متغیر عملکرد شغلی مدیران معنی دار است
مقدار ضریب همبستگی براي متغیرها نشان دهنده ي رابطه 

معنی دار بین متغیر هوش هیجانی و وجود ارتباطمستقیم است
و عملکرد شغلی تایید می گردد. همسو با نتایج پژوهش حاضر 

عملکرد شغلی متغیر
N سطح معنی داري 

(دودامنه)
ضریب همبستگی

74 123/0 210/0 مهارت اجتماعی
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برهیجانیهوشاثرعنوانباپژوهشی) در2010(7کوك
هوشبینکهنتیجه رسیداینبهمدیرانرهبريعملکرد
بهدارد؛وجودمعنادارييرابطهرهبريعملکردوهیجانی
استالزمرهبرانومدیرانبرايهوش هیجانیکهطوري

) در تحقیق خود پی برد هرچه 2011(8همچنین هایجلی).17(
عملکرد مدیران نیز بهتر و موثرتر هوش هیجانی باالتر باشد 

در پژوهش خود به این نتیجه )2005(9) و بلیس19می گردد (
رسید که رهبرانی که هوش هیجانی باالیی دارند، اثربخش ترند 
و هوش هیجانی باال آنها را قادر می سازد تا تصمیمات اثربخش 

) در تحقیق 2009(همکارانو 10همچنین گلمن).13(بگیرندتر 
خود نشان دادند که بین هوش هیجانی و عملکرد و موفقیت 

).18(داردرهبري رابطه معناداري وجود 
رابطه بین خود آگاهی و متغیر عملکرد یافته ها نشان می داد 

یر معنی دار بین متغشغلی مدیران معنی دار است و وجود ارتباط
خودآگاهی یا خود آگاهی و عملکرد شغلی تایید می گردد.

تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است و آن 
گونه که رخ می دهد یکی از مولفه هاي اصلی و سنگ بناي 
هوش هیجانی تلقی می شود. خودآگاهی ارزش و اهمیت 
شناخت احساسات خود و نحوه تاثیر آن بر عملکرد کارکنان 

ارها و هست که از درجات باالیی از خودآگاهی نسبت به رفت
واکنش ها، تصمیمات، احساسات و هیجانات خود دارند، می 
توانند وظایف و امور سازمانی محوله را در شرایط مطلوب تري 
به انجام برسانند. در عین حال می توانند با تکیه زدن بر این 
توانایی خود، دیگران را نیز در دنبال کردن اهداف سازمانی 

یک عامل مهم و موثر در ترغیب کنند. خودآگاهی به عنوان
ارتباط کارآمد و اثر بخش در سراسر مطالعات و تجربیات گلمن 
مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. خودآگاهی، کلید شناخت 

) نیز در خصوص 2009(گلمننقاط قوت و ضعف است. مطالعات 
زمینه ها و عوامل موفقیت در کار و زندگی، عامل خود آگاهی 

).18(استقرار داده را مورد تاکید 
رابطه بین خود آگاهی و متغیر عملکرد یافته ها نشان می داد 

) 2011(هایجلیکه با نتایج شغلی مدیران معنی دار است
همخوانی داشته است آنها عنوان داشته اند این قابلیت مانع بروز 

7. Cook
8. Higley
9. Bliss

فشارهاي روانی مضر و احساسات مخرب در مدیران و کارکنان 
شود. افراد با این قابلیت می توانند در شرایط در سازمان ها می 

استرس زا یا هنگام مواجهه با افراد عصبانی و تندخو بدون بروز 
). نتایج 19(کننددرگیري، خونسردي و آرامش خود را حفظ 

همچنین نشان داد خودانگیزي و آگاهی اجتماعی بر عملکرد 
) 2010(11شغلی مدیران تاثیر دارد که با نتایج پژوهش سوالن

که آگاهی اجتماعی و خود انگیزي را از عوامل توسعه اثربخشی 
). 23و کارایی مدیران در سازمان ها می داند همخوانی دارد (

که دو بخش از هوش هیجانی در جهت افزایش عملکرد مدیران 
اجتماعی به معناي مهارت هايبا اهمیت می باشد چرا که 

فردکهاستهاییویژگی مبیندیگران وروابطتنظیم
میکند ومدیریترادیگرانوخودبینروابطآنهابراساس

خودانگیزي، توانایی استفاده از هیجانات، در جهت اعمال مثبت 
است و به معنی استمرار و جدیت در پیگیري و تحقق اهداف در 

).9(باشدسازمان می 
اختالف معناداري میان داد یافته هاي این پژوهش نشان

میانگین هاي دو گروه زنان و مردان در میزان هوش هیجانی و 
امروزه پژوهش هاي فروان عملکرد شغلی مدیران وجود ندارد.

؛تفاوت در زمینه هاي مختلف زنان و مردان را نشان داده است
اما در این پژوهش اختالف معناداري در زمینه هوش هیجانی 
زنان و مردان مشاهده نگردیده است همچنین که نتایج پژوهش 

هیجانیهوشرابطه) با عنوان 1387همکاران (حقیقت جو و 
پزشکیدانشگاههاي علوممردوزنکارکنانشغلیرضایتبر

زنان و نشان می داد در زمینه هوش هیجانی در بین کشور
).4ندارد (مردان تفاوتی وجود 

سازمان هاي امروزي که به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی 
قرار دارند و بایستی خود را براي مواجهه با این تغییرات آماده 
کنند، توجه به آموزش هوش هیجانی و تاثیري است که بر بهبود 

ی تعملکرد کارکنان خواهد داشت که منجر به ایجاد مزیت رقاب
، در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش و تایید ارتباط می گردد

هوش هیجانی با عملکرد مدیران ورزشی پیشنهاد می گردد
مدیران و کارکنان با برگزاري دوره هاي ضمن خدمت به تقویت 
این بخش از ذهن خود بپردازند تا کارایی و عملکرد خود را در 

10.Goleman
11. Solan
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د.سازمان هاي ورزشی خود ارتقا دهن
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