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چکیده
هدف این پژوهش پیشبینی اثربخشى سازمانى بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم بود .کلیه جامعه آمارى
دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم میباشد که تعداد آنها  252نفر بود که به دلیل کوچک بودن ،تمام آنها بهعنوان نمونه آماری
تعیین شد و به پرسشنامههای هوش هیجانى گلمن و اثربخشى سازمانى راتر پاسخ دادند .دادههای آماری با استفاده از آزمون  tتک
نمونهای ،ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بهوسیله نرمافزار  SPSSتحلیل شد .بر اساس
یافتهها بین مؤلفههای مدیریت روابط ( ،)P≥0/002خودآگاهی ( )P≥0/020و خود مدیریتی ( )P≥0/002با اثربخشى سازمانى دبیران
ورزش رابطه مستقیم معنادارى مشاهده شد .همچنین مؤلفههای خود مدیریتى و مدیریت روابط هوش هیجانى ،توان پیشبینی اثربخشى
سازمانى دبیران ورزش را داشتند .میتوان چنین اظهار داشت که اثربخشی سازمانی دبیران ورزش با بهبود و تقویت هوش هیجانی آنان
بهویژه در دو فاکتور مدیریت روابط و خود مدیریتی ،افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :اثربخشى سازمانى ،هوش هیجانى ،دبیران ورزش.

 .2دانشجوی دکترای دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول) gholami_2020@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
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مقدمه

عواطف است .به این صورت که شما آگاهانه از عواطف خود

بقا ،دوام و پیشرفت هر جامعهای به کاارایی و کیفیات تعلایم و

استفاده میکنید و رفتار و تفکرات خاود را در جهات اهاداف

تربیاات آن جامعااه بسااتگی دارد و هاار کشااوری بااه اسااتادان و

خود هدایت میکنیاد تاا باه نتاای جالابتوجهی دساتیابیاد

معلمان باانگیزه و توانمند بهعنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت

(مختاری دینانی .)50 :2939 ،دانیال گلمان ،)2332( 4ازجملاه

نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعلیم و تربیت،

محققان بزرگی است که عنوان هوش هیجانی بانام وی بار سار

پرورش داده و برای آیناده بهتار آمااده کناد (حیادری ناژاد و

زبانها افتاد؛ او اولین کسی بود که به انتشاار مطاالبی درباارهی

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

هوش هیجانی پرداخت ،وی به جمعبندی نظر دانشامندان قبال

نظریهسازمانی ،اثربخشی سازمانی است که آن را مالکی بارای

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

ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب میکنند ،بیش از چند دهه

قابلفهم بود .تحقیقات وی توجه دانشمندان زیادی را به سمت

اسات کاه اثربخشای موضاو تحقیا مادیریت و طراحای

هوش هیجانی جلب کرد و تا امروز تحقیقات فراوانای در ایان

سازمانهاست (نظری و همکاران .)200 :2932 ،صااحبنظران

زمینه صورت گرفته که نتای گران بهاایی از آن بهدساتآمده

و محققان بر این اعتقاد هستند که اثربخشی موضوعی اصلی

است (گلمن ترجمه بلاو .)20 :2920 ،،اجازای تشاکیلدهنده

در تمامی تجزیهوتحلیلهای سازمانی است و تصور سازمانی

هوش هیجانی از دیادگاه گلمان عبارتاناد از :الاف) آگااهی

بدون ساخت اثربخشی مشکل است (شایخعلی زاده هاریو و

اجتماعی :درك آنچه افراد احساس میکنند ،تواناایی در نظار

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

گرفتن دیدگاههای دیگران و توسعه حسن تفااهم و همااهنگی

اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود نادارد ،زیارا فرآیناد

با انسانهای گوناگون بهمنظور ارتقای کار گروهی باهویژه در

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

محاایط کاااری و سااازمانی ب) ماادیریت رواباط :در روابااط بااا

 .)22بطوریکااه صاااحبنظران مختلااف بنااا بااه برداشاات خااود

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

تعااااریف متفااااوتی را از آن انجاااام دادهاناااد .باااهعنوانمثال

دقی موقعیتها و شبکههای اجتماعی ،مهاارت خاوب گاوش

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

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

نیازها را برآورده میسازد و یا ارضاء معیارهاای ارزیاابی افاراد

استفاده از این مهارتها برای متقاعدسازی رهبری و مادیریت

خارج از سازمان نسبت به سازمان تعریف مایکنناد (کریمای،

ج) خودآگاهی :شناخت احساسات و عواطف خود بهطور آنی

.)23 :2920

و عمی و استفاده از آن برای راهنماایی در تصامیمگیریهاای

بااهطورکلی دنیااای رقااابتی امااروز و همچنااین متحولشاادن

مناسب د) خود مدیریتی :توانایی مهار و مادیریت هیجاناات و

سازمانها ،ازجمله دالیلی است که ذهن بسیاری از محققاین را

حفظ آراماش بارای کماک باه تصامیمگیری و بهرهگیاری از

به سمت اثربخشی سازمانی کارکناان و بررسای عاواملی مانناد

توانمندیهای شناختی به نحو مناسب ،همااهنگی باا هیجاناات

تعهد ،جو و فرهنگسازمانی ،رضایت شاللی و باهویژه هاوش

بهنحویکه بهجای اختالل در کارها ،در تسهیل آن به ما یااری

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

رساند (ملکی آوارسین و سید کالن.)223 ،222 :2929 ،

روانشناسی و علوم رفتاری معموالً باور بر این است کاه هاوش

یافتههای پژوهشی در مورد هوش هیجانی معلماان و اثربخشای

موجودیتی منفرد است که به ارث میرسد و انسانها مانند لوح

تدریو آنها در یک مرکز فناوری در تاایوان نشاان مایدهاد

سفیدی هساتند کاه هار چیازی را درصاورتیکاه باه شایوهای

که معلمانی که در مهارتهای کلی هوش هیجانی برتر بودند،

مناسااب ارا ااه شااود ،م ایتااوان بااه آنهااا آمااوزش داد .ازنظاار

اثربخشی تادریو بااالتری را باه دسات آوردناد و آناانی کاه

ویسااینگر ،)2332( 9هااوش هیجااانی اسااتفاده هوشاامندانه از

استعداد ،راحتی ،همدلی ،رهبری و عزتنفو باالتری داشتند،
در اثربخشی تدریو بهطورکلی عملکرد بهتری دارند .فالحی

1. Salancik
2. Norshidah
3. Veisenger

4. Goleman
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و رستمی ( )2932معتقدند معلمان باهوش هیجانی بااال قادرناد

در مطالعهای دریافتند که مدیرانی که از هوش هیجاانی بااالیی

نیازهای دانش آموزان را درك کنند و یاک محایط یاادگیری

برخوردار باشند ،میتوانند خالقیات را در نازد کارکناان خاود

حمایتی را فراهم کنند .نتاای تحقیا ملکای آوارساین و ساید

افزایش دهند .آنها از راههای متعددی قادر به این کاار بودناد

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

کااه عبارتانااد از :تشااخیص و جمااعآوری اطالعااات ،تولیااد

استادان و دانشجویان مرکز علوم پایاه دانشاگاه علاوم پزشاکی

ایدههای نو ،تلییر و اصالح ایدهها و کاربرد ایادههاا .نورشایدا

ایران ،کسانی هستند که ویژگیهای مانند الف) تاوالی منطقای

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

و نظااامدار در تاادریو ،ب) سااازماندهی مناسااب در زمااان

رهبری و اثربخشی سازمانی در مؤسسات آموزش عاالی" کاه

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

جامعااهی آن را  203نفاار از اعضااای هیئااتعلمی دانشااگاهها

تاادریو و یااادگیری ،د) تحریااک و تشااوی باارای یااادگیری

تشکیل میدادناد ،باه ایان نتیجاه دساتیافات کاه باین هاوش

مسااتقل) دادن بااازخورد کااافی بااه دانشااجو را داشااته باشااند.

هیجانی و سبک رهبری با اثربخشی سازمانی اساتید دانشگاهی

محماادی ( ،)2925در تحقیقاای بااا عنااوان "ارتباااب بااین هااوش

رابطه معناداری وجاود دارد و سااختار رفتاار رهباری و هاوش

هیجاااااانی و اثربخشااااای ساااااازمانی ادارات تربیتبااااادنی

هیجانی میتوانند اثربخشای را بااال ببرناد .آنادرا 2و همکااران

آموزشوپرورش استان کرمانشاه" به این نتیجه رساید کاه باین

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

هوش هیجاانی و مؤلفاههای آن و اثربخشای ساازمانی مادیران

مدیریت تعارضهای سازنده از رهبران" باه ایان نتیجاه دسات

ادارههای تربیتبدنی آموزشوپرورش اساتان کرمانشااه رابطاه

یافتند که استفاده از هوش هیجانی در توسعه رهبری و تساهیل

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

حل مشکالت و توساعه فرهنگساازمانی ساازنده بسایار ماؤثر

هااوش هیجااانی اعضااای هیئااتعلمی تربیتباادنی و اثربخشاای

خواهد بود.

دانشکدههای تربیتبدنی (دولتی) تهاران پرداخات کاه نتیجاه

باوجود انجام تحقیقاات در زمیناه هاوش هیجاانی و اثربخشای

تحقی حاکی از آن بود که میاان هاوش هیجاانی و مؤلفاههای

سازمانی هنوز ابهاماتی ذهن بسیاری از محققان را بخصوص در

آن و اثربخشی دانشکدههای تربیتبدنی رابطه معناداری وجود

حوزه تعلایم و تربیات کاه معلماان ساهم عمادهای در باه ثمار

دارد .ازآنجاکه متخصص بودن افراد و مورد اعتماد بودن آناان

نشستن آن دارند ،وجود دارد.

دو مقوله مستقل مایباشاند ،شااید اعضاای هیئاتعلمی ازنظار

هرسااااله شااامار زیاااادی از معلماااان از دانشاااگاهها و مراکاااز

تخصص بسیار توانا و کارآمد باشاند؛ اماا ازنظار ماورد اعتمااد

تربیتمعلم فارغالتحصیل میشوند و در حرفاه معلمای مشالول

کارکنان و دانشجویان واقعشدن بهقدری ضعیف و پایین باشند

بکار میگردند ،آنچه که بیشتر در آموزش و آمادهسازی آنها

که امکان برقراری ارتبااب ماؤثر باا تماام ردههاا و گاروههاای

پیش از خدمت در نظار گرفتهشاده اسات شاامل موضاو های

سااازمانی را از دساات بدهنااد ،بنااابراین باارای ارتقاااء اثربخشاای

تخصصااای ،روشهاااای تااادریو و روانشناسااای کودکاااان و

فااردی ،گروهاای و سااازمانی داشااتن مهارتهااای اجتماااعی و

نوجوانان باوده ،اماا آماوزش درزمیناهی روش کنتارل خاود و

هوش هیجانی مناسب ضروری است.

هیجانات ،مدیریت عواطاف و روش تأثیرگاااری بار دیگاران

شعبانی بهار و همکاران ( )2932نیاز در تحقیقای کاه جامعاهی

که بهویژه برای مشاغلی مانناد معلمای دارای اهمیات اسات یاا

آماری آن را مدیران ورزشی استان لرستان تشکیل مایدادناد،

اصاالً موردتوجاه قاارار نگرفتاه یااا اینکاه باه ایاان مسائله کمتاار

بین مؤلفههای خود مدیریتی و مدیریت روابط هوش هیجانی و

پرداختااه شااده اساات .نکتااه دارای اهمیاات ایاان اساات ،اگاار

اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنیداری مشاهده نمودناد،

دانشآموختگان دانشگاهی ما بهویژه آنها که تمایل باه حرفاه

همچنااین ایاان دو مؤلفااه قابلیاات پیشبین ای اثااربخش سااازمانی

معلمی دارند ،قادر باه کنتارل هیجاناات تلاخ و رنا آور خاود

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

نباشند ،نتوانند همدلی داشته باشند ،نتوانناد رواباط و مناسابات

1. Zhou and George

2. Anderea
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معنوی و انسانی بر پایه هاوش هیجاانی برقارار کنناد ،آنگااه

سازمانی راتر 2استفاده شد.

دیگاار فاارد نم ایکنااد کااه چقاادر باااهوش هسااتند و روش

پرسشنامه هوش هیجاانی گاولمن و همکااران شاامل چهاار

اثرگاااااری آنهاااا نیاااز مااابهم خواهاااد باااود .ازآنجاکاااه

مؤلفه آگاهى اجتماعى ،مؤلفه خودآگاهى ،خود مادیریتى و

آموزشوپرورش در تمامی جوامع اصلیترین عامل تحول و

مدیریت روابط در قالب  92ساؤال تنظیمشاده اسات .مقادار

پیشرفت جامعه محسوب میشود و با عنایت به اینکاه ورزش

پایاااایی ایااان پرسشااانامه در تحقیقاااات پیشاااین قابااالقبول

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

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

ماایآیااد ،معلمااان ورزش بااهعنوان یااک عاماال اجرایاای و

آن را  0/25اعالم نمودند.

آموزشی ،نقاش ماؤثری در توساعه و کاارایی مناابع انساانی

در این تحقی نیز ،پایایی با استفاده از آلفاای کرونباا 0/93

دارنااد و ایاان نقااش غیرقابلانکااار اساات ،بااا توجااه بااه نقااش

برآورد شد .پرسشانامه اثربخشای ساازمانی راتار کاه توساط

حساس مادارس ،بایساتی دبیاران ورزش آن از شایساتگی و

فااار ناااژاد ( ،)2990بااار اسااااس مااادل  4بعااادی پارساااونز

توانایی زیادی برخوردار باشاد تاا در امار تادریو ،تحقیا ،

طراحیشده است ،شامل  94سؤال میباشاد .پایاایی ایان نیاز

تفحص و توسعه علاوم ورزشای اثاربخش باشاند ،در هماین

پرسشاانامه در تحقیاا شااعبانی بهااار و همکاااران ( )2932و

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

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

تحقی با بررسی رابطه هاوش هیجاانی و اثربخشای ساازمانی

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

دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایالم درصدد پاسخگویی

آلفای کرونبا  0/92محاسبه شد.

به سؤاالت ذیل میباشد :وضعیت هوش هیجانى و اثربخشاى

همچنااین روایاای دو پرسشاانامه بااه تأییااد برخاای از اساااتید

سازمانى دبیران ورزش چگونه است؟ آیا بین هوش هیجاانى

دانشکده تربیتبادنی دانشاگاه شاهید چماران اهاواز رساید.

و اثربخشى سازمانى دبیران ورزش رابطه وجاود دارد؟ و آیاا

بااهمنظور تجزیااهوتحلیل دادههااا از آمااار توصاایفی و آمااار

بهوسایله هااوش هیجااانى دبیااران ورزش مایتااوان اثربخشااى

اسااتنباطی (آزمااون  tتااک نمونااهای ،ضااریب همبسااتگى

سازمانى آنان را تبیین و پیشبینی نمود؟

پیرسااون ،تحلیاال رگرساایون چندگانااه) ،اسااتفاده شااد .کلیااه

روششناسی تحقیق
تحقی حاضر برحسب روشهای پردازش دادهها توصیفی و
از نو همبستگی مایباشاد کاه گاردآوری دادههاای آن باه

اطالعااات بااا بهرهگیااری از نرمافاازار  SPSSنسااخه  29و
 Excelنسااخه  2009در سااط معن ایداری  P≥00/5مااورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

روش میدانی انجامگرفته است .جامعه آماری تحقیا شاامل

یافتههای تحقیق

کلیه دبیاران ورزش مقطاع متوساطه اساتان ایاالم ( 252نفار)

همانگونااه کااه در جاادول  2مش ااهده م ایشااود  55درصااد

میباشد .با توجاه باه کوچاک باودن حجام جامعاه آمااری،

دبیااران زن و  45درصااد ماارد بودنااد .ازنظاار ساانی بیشااتری

نمونه آماری برابار باا جامعاه آمااری در نظار گرفتاه شاد یاا

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

بهعبارتدیگر از روش سرشماری برای نمونهگیری اساتفاده

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

گردید ،لاا تمام  252دبیر ورزش مقطع متوسطه استان ایاالم

درصد) ،بود.

بااهعنوان نمونااه آماااری انتخاااب شاادند کااه درمجمااو 240

 22درصد دبیران متأهال و بقیاه مجارد بودناد .بیشاتر دبیاران

پرسشاانامه قاباالقبول عااودت داده شااد .باارای جمااعآوری

ماادرك کارشناساای داشااتند و  220نفاار آنااان (معااادل 30

دادههااای تحقی ا از دو پرسشاانامه ساانجش هااوش هیجااانی

درصااد) در رشااته تربیتباادنی و علااوم ورزشاای و بقیااه در

گولمن و همکااران ( )2002و پرسشانامه سانجش اثربخشای
1. Rateer
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رشتهای ،غیر از تربیتبدنی تحصیلکرده بودند.
جدول  .3ویژگیهای فردی آزمودنیها
ویژگیهای فردی
جنسیت
سن
وضعیت تأهل
مدرك تحصیلی
رشته تحصیلی

متلیر

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

99

45

زن

04

55

بیشترین 90-20:سال

20

02

کمترین 50-40:سال

2

2/2

متأهل

229

22

مجرد

29

23

بیشترین :لیسانو

22

52

کمترین :کاردانی

24

24

تربیتبدنی

220

30

غیر تربیتبدنی

24

20

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میشود .مقدار هوش

بهدستآمده از میانگین و انحراف معیار  4مؤلفهی هوش

هیجانی دارای انحراف معیار  20/22و میانگین مشاهدهشده

هیجانی شامل :آگاهی اجتماعی ،مدیریت روابط،

 230/90میباشد که از میانگین آماری  220بزرگتر است

خودآگاهی ،خود مدیریتی و مقایسه میانگین مشاهدهشده

و این تفاوت در سط  0/05معنیدار است ،لاا با 0/35

آنان با میانگین آماری با اطمینان میتوان اظهار داشت که

درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که هوش هیجانى

دبیران در هر چهار مؤلفه هوش هیجانی امتیازی باالتر از حد

دبیران باالتر از حد متوسط است .همچنین با مقادیر

متوسط کسب کردهاند.

جدول  .1وضعیت هوش هیجانی دبیران ورزش
متغیر

انحرا

میانگین

میانگین

ف

مشاهدهشده

آماری

مقدار t

درجه

سطح

آزادی

معناداری

معیار
آگاهی اجتماعی

3/54

33/01

32

2/9

33

1/1110

مدیریت روابط

00/93

32/10

33

3/30

33

1/1110

خودآگاهی

3/10

04/30

03

0/31

33

1/1110

خود مدیریتی

4/29

04/33

45

01/52

33

1/1110

هوش هیجانی

00/22

091/31

002

01/33

33

1/1110

(کل)

همانگونه که در جدول  9نشان داده میشود بین ابعاد هوش

دارد .ولی بین بعد آگاهی اجتماعی با اثربخشی سازمانی

هیجانی در سه بعد مدیریت روابط ،خودآگاهی و خود

رابطه وجود ندارد.

مدیریتی با اثربخشی سازمانی دبیران رابطه معنیداری وجود

401

401
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جدول  .1رابطه ابعاد هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی دبیران ورزش
ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

رابطه اثربخشی و آگاهی اجتماعی

1/033

1/124

رابطه اثربخشی و مدیریت روابط

/392

1/110

رابطه اثربخشی و خودآگاهی

1/593

1/100

رابطه اثربخشی و خود مدیریتی

1/330

1/110

جدول  4نتای آزمون رگرسیون چند متلیره را نشان میدهد

متلیرهای پیشبین نیز نشان داد که بین مدیریت روابط

که از میان خرده مقیاس هوش هیجانی ،تنها مدیریت روابط

( )-2/93و خود مدیریتی ( )-2/09با اثربخشی سازمانی

و خود مدیریتی ،با متلیر مالك رابطه خطی دارند و واجد

دبیران ورزش رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین نتای

شرایط پیشبینی اثربخشی سازمانی دبیران ورزش میباشند.

ضریب معیاری ( )Betaنشان داد که مهمترین عوامل

در اولین گام آزمون رگرسیون بعد مدیریت روابط بهتنهایی

پیشبینی کننده اثربخشی دبیران ورزش به ترتیب مدیریت

قویترین پیشبینی کننده میباشد ،بعالوه در گام دوم،

روابط ( )-0/42و خود مدیریتی ( )-0/22هستند .نتای

آزمون رگرسیون نشان داد که بعد خود مدیریتی هم

ضریب همبستگی سهمیهای نیز نشان داد اثربخشی دبیران

میتواند ،متلیر مالك یعنی اثربخشی سازمانی را نیز تبیین

ورزش با خرده مقیاس مدیریت روابط ،دارای بیشترین

نماید .نتای مربوب به شیبخط رگرسیون ( )Bدر مورد

ارتباب و برابر  -0/99میباشد.

جدول  .4رابطه چندگانه ابعاد هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی دبیران ورزش

مدیریت

ضریب

مجذور ضریب

همبستگی

همبستگی چندگانه

چندگانه ()R

()R2

1/53

1/30

F

سطح
معناداری

09/30

1/110

روابط
خود مدیریتی

1/02

1/39

30/54

1/110

جدول  .5معادله رگرسیون گامبهگام ضرایب غیرمعیاری
مرحله

اول

دوم

معادله رگرسیون

ضرایب

ضرایب

گامبهگام

غیرمعیاری

معیاری

ضرایب غیرمعیاری

B

Sd.E
rr

Beta

T

P

همبستگی
صفر

سهمیها

مرتبه

ی

مقدار ثابت

034/22

0/92

-

09/59

1/110

-

-

مدیریت روابط

-3/51

1/01

1/51

-4/01

1/110

-1/51

-1/51

مقدار ثابت

054/21

3/93

-

02/32

1/110

-

-

مدیریت روابط

-3/39

1/05

-1/50

-5/39

1/110

-1/51

-1/33

خود مدیریتی

-0/03

1/52

-1/33

-3/23

1/110

-1/33

-1/33
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بحث و نتیجهگیری

خود مدیریتى و مدیریت روابط هوش هیجانى دبیران

مروری بر ادبیات پژوهش در زمینه هوش هیجانی در

ورزش ،اثربخشى سازمانى آنان نیز افزایش مییابد .در

سالهای اخیر نشاندهنده آن است که هوش هیجانی در

مورد رابطه بین خودآگاهی و اثربخشی سازمانی دبیران

موفقیتهای تحصیلی و شللی ،تعهد سازمانی،

میتوان چنین گفت که اگر دبیران ورزش برداشت

رضایتمندی شللی ،کارآفرینی و نیز حاالت روانی افراد

درست از واقعیتهای وجود خویشتن داشته و به استعداد

شاغل در سازمانهای مختلف ،بهویژه در مشاغلی که

عمی تر خود دسترسی پیدا کنند و این خودآگاهی

موفقیت در آنها بستگی به بهبود روابط انسانی داشته،

متناسب با وظایف و وضعیتهایی که در کالس درس

بسیار مؤثر بوده است .در حرفهی معلمی ،داشتن هوش

درگیر هستند ،باشد ،به احساس خود اثربخشی دست

هیجانی دارای اهمیت مضاعفی میباشد .باوجوداین ،روند

مییابند .بهطورکلی خودآگاهی سبب میشود تا معلمان

پی بردن مربیان و دستاندرکاران آموزشوپرورش به

ورزش ،رفتارهایی را که مانع اثربخشی میگردد ،تلییر

اهمیت آن در اثربخشی معلمان ورزش و بهرهگیری از آن

دهند و رفتارهایی را که موجب بهبود اثربخشی میشود،

در برنامههای آموزشی بسیار کند بوده است .تصور

تقویت کنند و برای رشد شخصی خود برنامهای تهیه

میشود که دبیران ورزشی ما از هوش هیجانی و

کنند.

مهارتهای آن برخوردارند و قادرند که این مهارتها را

در مورد رابطه بین خودآگاهی و اثربخشی سازمانی

در کودکان نیز پرورش دهند لاا ،در این زمینه تالش

دبیران میتوان چنین گفت که اگر دبیران ورزش برداشت

زیادی صورت نگرفته است ،بر همین اساس در این

درست از واقعیتهای وجود خویشتن داشته و به استعداد

پژوهش سعی شد با بررسی رابطه هوش هیجانی و

عمی تر خود دسترسی پیدا کنند و این خودآگاهی

اثربخشی سازمانی دبیران ورزش استان ایالم پرداخته شود.

متناسب با وظایف و وضعیتهایی که در کالس درس

یافتهها نشان داد که بین مؤلفههای خودآگاهی ،خود

درگیر هستند ،باشد ،به احساس خود اثربخشی دست

مدیریتی و نیز مدیریت روابط دبیران ورزش و اثربخشى

مییابند .بهطورکلی خودآگاهی سبب میشود تا معلمان

سازمانى آنها رابطه مستقیم معنادارى مشاهده شد،

ورزش ،رفتارهایی را که مانع اثربخشی میگردد ،تلییر

ازاینرو میتوان گفت دبیران ورزشی که داراى

دهند و رفتارهایی را که موجب بهبود اثربخشی میشود،

خودآگاهی ،خود مدیریتی و مدیریت روابط باالترى

تقویت کنند و برای رشد شخصی خود برنامهای تهیه

هستند ،اثربخشى بهترى در سازمان دارند .بر اساس نتای

کنند.

این تحقی  ،بین مؤلفه آگاهى اجتماعى دبیران ورزش و

یکی دیگر از یافتههای این تحقی  ،مبنی بر ارتباب مثبت و

اثربخشى سازمانى آنها رابطه معنیداری مشاهده نشد.

معنیدار بین خود مدیریتی و اثربخشی دبیران را چنین

تحقیقات انجامگرفته توسط

میتوان تحلیل کرد که ازآنجاکه در فرایند خود

محمدی ( ،)2925عیدی ( ،)2920ملکی آوارسین و

مدیریتی ،دبیران ورزش رفتار خویش را مشاهده کرده و

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

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

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

موردتوجه قرار داده و عملکرد خویش را با معیارهای

نورشیدا ( ،)2022همخوان است.

خودارزیابی مقایسه میکند و به تقویت عملکردهای

با توجه به مبانى نظرى و تحقیقات انجامگرفته میتوان

مطلوب خود میپردازد ،همین فرایند منجر به اثربخشی

چنین نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفههای خودآگاهی،

آنان در فعالیتهای یاددهی -یادگیری و مدیریت کالس

این یافته تحقی

با نتای

401
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میشود .یافته دیگر این پژوهش رابطه مثبت و معنادار بین

احساسات ،عقاید و ایدههای محصالن ،با آنها بهعنوان

مدیریت روابط و اثربخشی دبیران میباشد.

افرادی که دارای نیازها و تواناییهای منحصربهفرد

یکی از مهارتهای اساسی و مهم شلل معلمی برقراری

میباشند رفتار کنند.

روابط صمیمانه با دیگران بهویژه دانش آموزان،

دبیران ورزشی که دارای رفتارهای توأم با همدردی

گروههای آموزشی و عضویت و شرکت در فعالیتهای

باشند از مهارتهای اجتماعی برای کمک به دانش

جمعی درون و بیرون مدارس میباشد .اینگونه دبیران

آموزان بهمنظور رشد و بالندگی آنها ،تقویت احساسات

معموالً از محبوبیت و مقبولیت بیشتری در نزد دانش

و هیجانهای مثبت در آنها و کمک به آنها در جهت

آموزان برخوردار بوده و به همین دلیل به توصیههای آنان

دستیابی به اهداف و نیازهایشان حمایت میکنند ،که

اهمیت داده و وظایف محوله را باعالقه و جدیت بیشتری

مجمو این عوامل درنهایت موجب شکوفایی و اثربخشی

انجام داده و موفقیتهای مناسبی به دست میآورند و

هرچه بیشتر اعضای آنان خواهد شد .درنهایت پیشنهاد

همین امر منجر به اثربخشی دبیران ورزش در دستیابی به

میشود که با توجه به اهمیت هوش هیجانی در اثربخشی

اهداف آموزشی میشود.

سازمانی دبیران ورزش ،در دروس تربیتمعلم برنامههای

نتای تحلیل رگرسیون چندگانه اثربخشى سازمانى دبیران

آموزشی در جهت تقویت و بهبود مهارتهای مرتبط

ورزش بر اساس مؤلفههای هوش هیجانى آنها نشان داد،

باهوش هیجانی گنجانده شود.

مؤلفههای خود مدیریتی و مدیریت روابط دبیران ورزش،

تصور میشود که دبیران ورزشی ما از هوش هیجانی و

توان پیشبینی و تبیین اثربخشى سازمانى آنها را بهطور

مهارتهای آن برخوردارند و قادرند که این مهارتها را

معنیداری دارند .این یافته با نتای تحقیقات شعبانی بهار

در کودکان نیز پرورش دهند لاا ،در این زمینه تالش

و همکاران ( )2932و آویلیو ،)2009( 2فالحی و همکاران

زیادی صورت نگرفته است ،بر همین اساس در این

( ،)2932همخوانی دارد.

پژوهش سعی شد با بررسی رابطه هوش هیجانی و

با توجه به مبانى و تحقیقات انجامگرفته میتوان چنین

اثربخشی سازمانی دبیران ورزش استان ایالم پرداخته شود.

نتیجه گرفت ،دبیران ورزشی که از خود مدیریتی و

همچنان که بیشتر متخصصان این حوزه پژوهشی بر این

مدیریت روابط باالترى برخوردارند ،اثربخشى سازمانى

باورند که هوش هیجانی در این زمینه ثابت نیست بلکه

بیشترى دارند؛ بنابراین از طری مؤلفههای خود مدیریتی و

بسیار منعطف بوده و خوشبختانه با ایجاد فرصت و

مدیریت روابط هوش هیجانى دبیران ورزش میتوان

آموزشهای مناسب تقویت میشود .همچنین پیشنهاد

اثربخشى سازمانى آنها را پیشبینی کرد.

میشود نمونه این پژوهش با دبیران ورزش سایر مقاطع

در هوش هیجانی دبیران ورزش مهارتهایی وجود دارند

تحصیلی و همچنین با کنترل متلیرهای تأثیرگاار احتمالی

که پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل کرده و باعي

دیگر نیز موردبررسی قرار گیرد.

انسجام آنها میشود که این امر کارایی آنها را باال
میبرد ،روابط اجتماعی را بهبود بخشیده و درنهایت
سالمت فرد را تضمین میکند .هوش هیجانی معلمان
ورزش آنها را قادر میسازد که از طری
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