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تاریخ دریافت99/9/41 :
تاریخ پذیرش91/59/50 :

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی انجام
شد .این تحقیق از نظر هدف و نوع استفاده ،کاربری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی و از نوع
همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل  024نفر از اعضای هیات علمی یکی از دانشگاههای
نظامی است که برای انتخاب نمونه  241نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سیبر -شرینگ و محققساخته بهترتیب برای
جمعآوری دادههای مرتبط با هوش هیجانی و عملکرد اعضای هیات علمی بود که پایایی آن بر اساس
آلفای کرونباخ  4/508و  4/568محاسبه و روایی آن با شیوه روایی صوری و محتوا مورد تایید قرار
گرفت .بهمنظور تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری ،آزمون همبستگی ضریب پیرسون و
رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج نشان داد که هوش هیجانی پیشبینیکنندهی خوبی برای
مؤلفههای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی (توانمندیهای علمی ،طرح درس ،روشهای تدریس،
نظم و انضباط و ارزشیابی تحصیلی) هستند .از اینرو ،آشنایی اساتید دانشگاه با مؤلفههای هوش
هیجانی ،از جمله توانایی شناخت استعدادهای درونی خویش ،توجه به احساسات ،عواطف
دانشجویان و همکاران ،خود را عضوی مؤثر و درخورِ احترام در فعالیتهای گروه معرفی کردن،
ارزش قائل شدن به مقام و جایگاه علمی خویش ،میتوانند در بهبود عملکرد آموزشی -پژوهشی
گامهای مؤثری بردارند.

کلیدواژه ها
هوش هیجانی ،عملکرد اعضای هیات علمی ،توانمندیهای مدیریتی ،دانشگاه.

 .1عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران

 .2استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین ،نویسنده مسئولHajieh_rajabi@yahoo.com ،
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مقدمه
موفقیت نیروی انسانی ،در طول تاریخ ،همیشه مورد توجه همگان ،بهویژه اندیشمندان و
محققان حوزههای مختلف ،بوده است و همیشه این سؤال مطرح بوده است که چه عامل یا
عواملی باعث میشود که عدهای نسبت به عدهای دیگر موفقتر باشند؟ از اواسط قرن
نوزدهم ،موضوع هوش و توانایی ذهنی باالیِ افراد موفق در کانون توجه محققان قرار گرفت
و آن را عامل اساسی در موفقیت افراد میپنداشتند .اما ،به مرور زمان مشخص گردید که
هر چند هوش و تواناییهای ذهنی و شناختی تا حدودی با پیشرفت و موفقیت رابطه دارند،
یگانه عامل پیشبینی موفقیت نیستند (صائمی .)1855 ،در واقع ،بهرة هوشی به تنهایی به
تبیین و تضمین موفقیت افراد در تمامی فراز و نشیبهای زندگی قادر نیست و نمیتواند در
افراد آمادگیِ زیادی برای مقابلة درست و مناسب با مشکالت ایجاد نماید (ساداتیکیادهی،
 .)1858از اینرو ،پژوهشگران در دهههای اخیر به بررسی عوامل غیرِشناختی پرداختند و
در تعیین عوامل غیرِشناختی به موفقیتهای درخور توجهی دست یافتند (صائمی.)1855 ،
آنها دریافتند آنچه در این میان نقش کلیدی دارد ویژگیهای شخصی فرد ،قدرت ابتکار و
خالقیت ،قابلیت انطباق با محیط ،توانایی همکاری با دیگران ،و ترغیب و تشویق به فعالیت هر
چه بیشتر است (ساداتی کیادهی .)1858 ،به بیانی دیگر ،مطالعات و پژوهشهای مختلف
نشانگر آن است که کلید پیشبینی موفقیت صرفا" هوش شناختی نیست ،بلکه نوع دیگری از
هوش و هوشمندی است که در ادبیات علوم تربیتی و روانشناسی از این نوع هوش ،تحت
عنوان هوش هیجانی نام برده میشود که نوعا" در صدد بازشناسی و به رسمیت شناختن
جایگاه عواطف و هیجانات و نقش مهم آنها در کنشهای مختلف عقالنی و ذهنی انسان
است.
امروزه سازمانها از درون و برون تحت هجوم قرار دارند .از جهت بیرونی ،رقابت
شدید ،تغییرات باور نکردنی ،تقاضاهای جدید برای کیفیت خدمات و محدودیت منابع،
پاسخگویی سریعی را از سازمانها میطلبد .از جنبه درونی نیز کارکنان احساس میکنند که
با آنها صادقانه برخورد نمیشود ،مایوس و سرخورده هستند و سازمانها از آنها توقع
بیشتری دارند .اما کارکنان ،طالب کار با فلسفه و با معنی هستند ،صراحت و صداقت
بیشتری را خواستارند و خودیابی و خود شکوفایی بیشتری از کارشان نشان میدهند.
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سازمانها باید خودشان را با تغییرات انطباق دهند ،رشد کنند و راه و روشهای جدید را به
کار گیرند (ایرانزاده و همکاران .)1832 ،به رغم افزایش توجه و تمرکز روی هیجانها و
هوش هیجانی در بیست سال گذشته میزان بیاطالعی عمومی از درك و مدیریت هیجانها
بسیار تکاندهنده و شگفتانگیز بوده است .از بین کسانی که مورد آزمایش قرار گرفتند تنها
36درصد میتوانستند به هنگام بروز هیجانها آنها را به دقت و به طور صحیح شناسایی
کنند .دو سوم از آنها تحت کنترل و تسلط هیجانهایشان قرار داشته و هنوز در شناسایی
و استفاده کردن از آنها به نفع خود ماهر نبودند .آگاهی از هیجانها و درك آنها آموزش
داده نمیشود (شکورینیا.)1857 ،
از سوی دیگر ،ارزیابی عملکرد از دیرباز در امر آموزش و پرورش ،به خصوص در
حیطة آموزش عالی ،وجود داشته است و بهمنزلة یکی از کارکردهای مدیریت دانشگاهی،
نقش مهمی در برنامهریزی صحیح ،اجرای موفق برنامههای آموزشی و بهبود کیفیت
دانشگاهی داشته است (بانیسی و دلفان .)2414 ،ارزیابی یا ارزشیابی عملکرد فعالیتی است
که به مدیران امکان نظارت و پایشِ نحوة به کارگیری منابع را میدهد و از این طریق امکان
شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانی و بهبود آنها را فراهم مینماید (پیروز و همکاران،
 .)1853اعضای هیئت علمی از کلیدیترین عناصر پیشرفت در رشد علمی دانشگاهها هستند.
بنابراین ،عملکرد مثبت آنها باعث رشد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی جامعه
میشود و برعکس ،عملکرد منفی آنها به افت و بحران فرهنگی و اقتصادی جامعه منجر
خواهد شد (تقیزاده و همکاران .)1838 ،بنابراین ،برای دستیابی به چشماندازی مناسب ،باید
آموزش عالی ،بهویژه عملکرد استادان ،بهصورت دقیق بررسی شود (محبی )2414 ،و عوامل
تأثیرگذار در موفقیت کار آنان شناسایی و تقویت شود .به نظر میرسد یکی از عناصر مهم
و تاثیرگذار در عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی هوش هیجانی باشد .کسانی که دارای
هوش هیجانی بیشتری هستند در کار خود موفقیتهای بیشتری بهدست میآورند ،زیرا در
برقراری ارتباطات بین فردی ،ایجاد انگیزة کاری بهویژه انگیزة تدریس و یادگیری در
کالسهای درس و جلب توجه دیگران تواناییهای بیشتری دارند (صمدی و کیوان.)1832 ،
به زعم گلمن هوش هیجانی در همهی ردههای سازمانی کاربرد دارد؛ بهویژه در میان کسانی
که در رده های مدیریتی ،آموزشی و علمی به فعالیت مشغولند از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است .بنابراین ،هوش هیجانی یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در انجام دادن بهتر
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کارها و از عناصر تضمینکنندة موفقیت افراد در محیط کاری بهشمار میرود (مالکی و
همکاران .)1834 ،به نظر میرسد در دنیایی که تغییرات با شتاب و سرعت صورت میگیرد
هوش هیجانی برای سازمانها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده و عامل حیاتی برای
کسب موفقیت به شمار میآید .نه تنها مدیران سطوح عالی سازمان نیاز دارند قابلیتهای
خود را نشان دهند بلکه تمامی کارکنان نیز در تمامی سطوح چنین نیازی را احساس میکنند.
با توجه به اهمیت هوش هیجانی و کاربردهای آن در سازمان و محیط کاری ،مدیران و
رهبران سازمان باید فضایی را در سازمان ایجاد نمایند که منجر به بهبود و تقویت عملکرد
کارکنان گردد .پژوهش حاضر نیز درصدد پاسخگویی به این سوال است که هوش هیجانی
چه تاثیری بر عملکرد آموزشی اساتید و اعضای هیات علمی وجود دارد؟

ادبیات نظری پژوهش
هوش هیجانی :مولفهی هوش هیجانی توسط اندیشمندان و فالسفهی مختلفی هم چون
ارسطو ،اسپینوزا ،کانت ،دیویی ،برگسون ،راسل ،و  ...مورد بررسی قرار گرفته است
(پالچیک ،)1878 ،ولی توجه علمی و سازمانیافته به آن در قالب نظریهی هوش هیجانی برای
اولین بار در سال  1334اتفاق افتاده است (اکبرزداه.)1858 ،
پون ( )2445هوش هیجانی را نقطهی تالقی تواناییها و مهارتهای پیشرفته در شناخت
دقیق خود و نقاط قوت و ضعف شخصی ،ایجاد تداوم روابط سالم و اثربخش ،گذران و کار
کردن مفید و ثمر بخش با دیگران ،برخورد اثر بخش و سالم با خواستهها و فشارهای
زندگی روزمره میدانند .بار-ان( )1337نیز هوش هیجانی را بهعنوان فهم موثر خود و
دیگران برقراری رابطهی مناسب با دیگران و انطباق و کنار آمدن با محیط ،جهت برخورد
موثرتر با خواستهای محیطی به حساب میآورند .برای هوش هیجانی ،پنج عامل مرکب و
پانزده خرده مقیاس معرفی میکند که عبارتند از :هوش درون فردی :خودآگاهی هیجانی،
قاطعیت ،حرمت نفس ،خودشکوفایی و استقالل؛ هوش بین فردی :همدلی ،روابط بین فردی و
مسوولیتپذیری اجتماعی؛ انطباقپذیری :مسالهگشایی ،واقعیتسنجی ،انعطافپذیری؛ کنترل
استرس :تحمل استرس و کنترل تکانه؛ خلق عمومی :خرسندی و خوشبینی .بار-ان ()2446
فرض میکند که هوش هیجانی در اغلب اوقات ،رشد مییابد و میتوان آن را با استفاده از
آموزش ،برنامهریزی و درمان ،گسترش دارد .او معتقد است که افرادی که دارای هوش
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هیجانی باال هستند ،عموما" در برخورد با خواستها و فشارهای محیطی عملکرد
موفقیتآمیزتری دارند .او همچنین معتقد است که نقص و نارسایی در هوش هیجانی
میتواند بهعنوان عدم موفقیت و وجود مشکالت هیجانی معنی شود .او بهصورت کلی معتقد
است که هوش هیجانی و هوش شناختی بهطور مساوی و برابر بر هوش عمومی 1تاثیر
میگذارد.
سالووی و گریوال ( )2448هوش هیجانی را توانایی فرد برای کنترل احساسات و
هیجانات خود و دیگران ،تمایز بین احساسات و هیجانات خود و دیگران و نیز استفاده از این
اطالعات برای هدایت اعمال و افکار میدانند .مایر و سالووی ( )1337هوش هیجانی را
متشکل از چهار توانایی دریافت هیجانات ،استفاده از هیجانات (توانایی مهار هیجان برای
تسهیل فعالیتهای شناختی مثل تفکر و مساله گشایی) ،فهم هیجانات (توانایی درك زبان
هیجان و پی بردن به رابطهی پیچیدهی بین هیجانات) ،مدیریت کردن هیجانات ( توانایی
تنظیم هیجانات خود و دیگران) میدانند .گلمن ( )1338نیز هوش هیجانی را شیوهی
استفادهی بهتر از  IQاز طریق خود کنترلی ،اشتیاق ،پشتکار و خودانگیزی میداند .او هوش
هیجانی را مولفههای فردی و اجتماعی میداند و معتقد است مولفههای فردی هوش هیجانی
شامل خودآگاهی ،خود تنظیمی و خودانگیزی و مولفههای اجتماعی هوش هیجانی شامل
همدلی و مهارتهای اجتماعی است که زیر مجموعههای هر کدام عبارتند از :مولفهی
خودآگاهی :آگاهی هیجانی ،خودسنجی دقیق و اعتماد به خود؛ خودتنظیمی :خود کنترلی،
قابلیت اعتماد ،جدیت و وظیفهشناسی ،انطباقپذیری و نوآوری؛ خودانگیزی :شامل پیشرفت،
تعهد ،ابتکار و خوشبینی؛ همدلی :2فهم دیگران ،رشد دادن دیگران ،جهتگیری خدمتگذاری،
تنوع نفوذ و آگاهی سیاسی؛ مهارتهای اجتماعی :8تاثیر و نفوذ ،ارتباط ،مدیریت تعارض،
رهبری ،تغییر ،برقراری پیوند ،همکاری و مشارکت ،صالحیتهای گروهی (زهراکار.)1856 ،
پیتر سالووی هوش هیجانی را نوعی پردازش اطالعات عاطفی میداند که شامل ارزیابی
درست هیجان و احساس در خود و دیگران ،بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی
احساسات است؛ به شیوهای که سطح زندگی بهبود یابد .در سال  ،1333مایر و همکاران او

1. general intelligence
2. empathy
3. social skills
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بیان کردند که هوش هیجانی نوعی توانایی است که به شناخت مفهوم عواطف و استدالل و
حل مسائل بر مبنای آنها(عواطف و حل مسئله) میپردازد .هوش هیجانی شامل ظرفیت
درك عواطف ،تلفیق احساسات مربوط به عواطف ،درك اطالعات این عواطف و مدیریت
آنهاست (استاك و همکاران.)2443 ،

عملکرد اعضای هیات علمی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مأموریتهای مختلفی بر عهده دارند ،ولی غالب
صاحبنظران بر سه مأموریت اصلی آموزش ،پژوهش و خدمات تخصصی برای دانشگاهها
تأکید کردهاند (بایر .)1334 ،از میانِ این سه مأموریت آموزش از نخستین و بدیهیترین
مأموریتهایی بهشمار میرود که از گذشته همگان با آن موافق بودهاند (بتوریت و توماس،
.)2448
ارزیابی عملکرد استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور ایران بر اساس سه
محور آموزش ،پژوهش و فعالیتهای علمی اجرایی به نوعی حاکی از پذیرش طبقهبندی فوق
از مأموریتهای دانشگاه در آموزش عالی است (بیدختی .)1853 ،وردر و دیویس 1معتقدند:
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازهگیری میشود و هنگامیکه
درست انجام شود کارکنان ،سرپرستان ،مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهرهمند خواهند شد.
کاسیو 2ارزیابی عملکرد را توصیف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در
رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف میکند .به تعبیری دیگر ،ارزیابی عملکرد به فرآیند
سنجش و اندازهگیری عملکرد دستگاهها در دورههای مشخص به گونهای که انتظارات و
شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده ،شفاف و از قبل به آن ابالغ شده
باشد ،اطالق میگردد (طبرسا .)1875 ،بنابراین ،ضرورت ارزشیابی کیفیت عملکرد استادان
دانشگاهها در همة سطوح ،بهمنظور بهبود اثربخشی فعالیتها و فراهم ساختن امکان
پاسخگویی درون و برون سازمانی ،کمتر جای تردید دارد و مطالعات مختلف نشان داده
است که ارزشیابیهای مستمر و مداخالت الزم بر اساس نتایج این ارزشیابیها در بهبود
روند آموزش در همة سطوح تأثیری انکارناپذیر داشته است و ارزشیابی استادان ،بهمنزلة
راهبرد مهمی ،برای ارتقای کیفیت آموزش ،بهبود شیوة تدریس و ارتقای اثربخشی
1. werder & daevis
2. casio
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ارزشیابی آموزشی مورد توجه دانشگاههاست(استایس و براون .)2440 ،با امعان نظر به
موارد پیشگفته ،جدول تحلیلی زیر میتواند بهعنوان الگوی پیشنهادی برای شناسایی عوامل
موثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در جامعه آماری مطمح نظر قرار گیرد.
جدول  .1تحلیل عوامل موثر بر عملکرد اعضای هیات علمی
ابعاد
توانمندیهای علمی
طرح درس
روش های تدریس
نظم و انضباط
ارزشیابی تحصیلی

نویسندگان
شفیعا()1854؛ گرجی و صیامی()1857؛ معزی و شیرزاد()1855؛ روحالهی و
همکاران ()1838
درگاهی و محمدزاده()1832؛ شفیعا()1854؛ معزی و شیرزاد()1855؛ روحالهی و
همکاران ()1838
شفیعا()1854؛ گرجی و صیامی()1857؛ پازارگادی و خطیبیان()1855؛ روحالهی و
همکاران ()1838
شفیعا()1854؛ درگاهی و محمدزاده()1832؛ روحالهی و همکاران()1838
فتاحی و همکاران()1855؛ شفیعا()1854؛ معزی و شیرزاد()1855؛ پازارگادی و
خطیبیان()1855؛ روحالهی و همکاران()1838

پیشینهی تجربی
کاظمی و مهدینژاد ( )1834در بررسی رابطة هوش هیجانی ،خویشتنداری و تعهد سازمانی
مدیران نتیجه گرفتند که بین هوش هیجانی و خویشتنداری مدیران رابطة مثبت و معنیداری
وجود دارد .همچنین ،بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران آموزشی رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد .یافتههای مالکی و همکاران ( )1834نشان میدهد که متغیرهای هوش
هیجانی میتوانند وضعیت کارآفرینی و میزان تشکیل کسب و کار بینالمللی را اندازهگیری
کنند و میتوان از روی متغیرهای هوش هیجانی ایجاد کسب و کارهای بینالمللی را
پیشبینی نمود .یافتههای امینی و همکاران ( )1853در بررسی نقش و جایگاه هوش هیجانی
در رشد فردی ،کسب صالحیتها و توانمندیهای اجتماعی نشان میدهد که دانشجویان
باالترین میانگین را در مولفهی مسئولیتپذیری و پایینترین آن را در مولفههای خودابرازی
دارا هستند .همچنین ،فرقدانی ( )1852در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بین
مولفههای هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطهای معناداری وجود دارد .پیرمحمدی
( )1851در پژوهشی به بررسی رابطهی خودپنداره و هوش هیجانی در دانشجویان پرداخته
و گزارش کرده است که میان دو متغیر مذکور رابطهای مستقیم و معناداری وجود دارد.
منصوری ( )1854در پژوهش خود نتیجه میگیرد که بین نمرات هوش هیجانی و پیشرفت
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تحصیلی دانشجویان همبستگی  33درصد وجود دارد .تحقیقات زارع ( )1854نشان داد که
نمرات هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی همبستگی معناداری ( 56درصد) وجود دارد.
یافتههای بادله و همکاران ( )1834نشان داد که ویژگیهای حرفهای استادان مهمترین
عاملِ ارزشیابی است و ویژگیهای علمی و فردی در اولویت بعدی قرار دارد .در بخش
ویژگیهای حرفهای توانایی استادان در تفهیم درس با میانگین  0/60درصد و در بخش
ویژگیهای علمی توان علمی و دانش استادان با  0/68درصد بیشترین نمره را به خود
اختصاص دادند .بهرغم مهم بودن ویژگیهای علمی استادان ،توانایی آنها در تفهیم درس و
شیوایی بیان از اهمیت باالیی در نزد دانشجویان برخوردار است و میتوان از نظر
دانشجویان ،بهمنزلة بخش مهمی از ارزیابی استادان ،استفاده کرد .بختیاری ( )1855در
بررسی رابطه ی هوش هیجانی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی آموزش و پرورش
منطقهی  15تهران با راهبردهای مدیریت ،به این نتیجه رسید که رابطهی مثبت و معناداری
بین هوش هیجانی و راهبرد راهحلگرایی و عدم مقابله وجود دارد ،ولی بین هوش هیجانی و
راهبرد کنترل رابطة معناداری وجود ندارد.
پون ( )2445به بررسی رابطة هوش هیجانی و عملکرد دانشجو -معلمان پرداخت.
یافتههای تحقیق او نشان داد که در کل بین نمرات هوش هیجانی و نمرات جنبههای فردی و
بین فردی دانشجو معلمان همبستگیِ معناداری وجود دارد .پژوهشهای واتنرز و

مکنولتی1

( )2448حاکی از اثرات بسیار مثبت برنامهی آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی بر روی
پیشرفت تحصیلی دانشجویان بوده است .بالکسبورگ )2448( 2با استناد به یافتههای
دانشگاهی نتیجه میگیرد که هوش هیجانی ممکن است یک عامل پیشبینی کنندهی مناسب در
زمینهی موفقیت یا شکست دانشجویان در رشتههای ریاضی و محاسباتی باشد .در واقع،
دانشجویان دارای هوش هیجانی باال از خود کارآمدی بیشتر ،اعتماد به نفس باالتر و قدرت
مقابله بهتر با مشکالت برخوردارند؛ بنابراین ،باید در برنامههای درسی دانشجویان رشتهی
مذکور ،مولفههای هوش هیجانی گنجانده شود .نتایج تحقیقات اینگلبرگ )2440( 8نشان داد
که بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی موفقیتآمیز ارتباط مستقیم وجود دارد.

1. Watners & Mcnulty
2. Blacksburg
3. Engelberg
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سیاروچی و همکاران ( )2441جایگاه و اهمیت هوش هیجانی را از نقطه نظر مدیران و کنترل
هیجانات مطرح و مورد بحث قرار میدهند .از نظر آنان ،افراد فاقد این قابلیت همواره در
ایجاد و برقراری روابط اجتماعی ،ضعیف و ناتوان عمل میکنند ،دارای سالمت روانی و
موفقیت شغلی چندانی نیستند .از دیدگاه جرنیس )2444( 1هوش هیجانی به خاطر مزایایی
مانند افزایش اعتماد به نفس ،انعطافپذیری ،همدلی و همسازی با دیگران ،هدایت صحیح
رفتار و  ...باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد .ابیس امرا )2444( 2در پژوهش خود ،ارتباط
هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی را مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید این رابطه پیشنهاد
میکند که هوش هیجانی باید در قالب برنامههای درسی مورد توجه قرار بگیرد.
در پژوهش حاضر متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی با مولفههای پنجگانهی
توانمندیهای علمی ،توانمندی های علمی ،نظم و انضباط ،روش تدریس و ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی برگرفته از مطالعات روحالهی و همکاران ( )1838بهعنوان متغیر مالك (وابسته) در
نظر گرفته شد .هوش هیجانی با ابعاد پنجگانه خودآگاهی ،خودکنترلی ،همدلی ،مهارتهای
اجتماعی فردی و خودانگیزی برگرفته از مطالعات گلمن ( ،)1335بهعنوان متغیر پیشبین
(مستقل) برای عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در نظر گرفته شده و مدل مفهومی زیر
معرفی گردید.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

1. Chernis
2. Abisamra
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در راستای دستیابی به اهداف تحقیق فرضیات زیر برای اینن پنژوهش منورد بررسنی
قرار میگیرند:

فرضیهی اصلی
هوش هیجانی بر ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه موثر است.

فرضیههای فرعی
 "هوش هیجانی" بر "توانمندیهای مدیریتی" اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه موثراست.
 " هوش هیجانی " بر "توانمندیهای علمی" اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه موثر است. " هوش هیجانی " بر "نظم و انضباط" اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه موثر است. " هوش هیجانی " بر "روش تدریس" اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه موثر است. " هوش هیجانی " بر "ارزشیابی پیشرفت تحصیلی" اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعهموثر است.
 بین میزان تأثیر هوش هیجانی بر هر یک از ابعاد عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاهمورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد.

روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف و نوع استفاده ،کاربری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی و از نوع
همبستگی است .جامعهی آماری تحقیق کلیه اساتید و اعضای هیات علمی یکی از
دانشگاههای نظامی کشور به تعداد  024نفر بود که تعداد  241نفر بر اساس جدول مورگان
بهعنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب شدند .دادههای حاصل با استفاده از آزمون همبستگی و
رگرسیون به همراه مدل سازی معادالت ساختاری مور تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای
گردآوری دادههای پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است:
 .1پرسشنامهی سیبر -شرینگ :این پرسشنامه دارای  88گویه و با مقیاس پنج درجهای
لیکرت (کامال" موافق ،موافق ،نظری ندارم ،مخالف و کامال" مخالف) است و دارای پنج بعد
درونی یا خرده مقیاس (خودآگاهی ،خودکنترلی ،خودانگیزی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی)
است .روایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلفی (امینبیدختی1853 ،؛ حسنخویی1858 ،؛
دهشیری )1858 ،تایید شده است .در تحقیق حاضر برای بررسی روایی ،از روایی محتوا
بهره جسته شد .از سوی دیگر ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه
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استفاده شده است .این ضریب به مقدار  4/328بدست آمد که از  4/7بیشتر است .بنابراین
پرسشنامه تحقیق از پایایی باالیی برخوردار است.
 .2پرسشنامه محققساخته ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی :با توجه به اهداف پژوهش
پس از جمعآوری پیشینهی نظری و تجربی تحقیق و مدارك مرتبط با موضوع پژوهش در
جامعهی مورد مطالعه ،شاخصها و مؤلفههای مرتبط با مولفههای موثر بر ارزیابی عملکرد
اعضای هیات علمی شناسایی و گردآوری شد .برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار
اندازهگیری از روایی و پایایی استفاده میشود .روشهای متعددی برای تعیین اعتبار ابزار
اندازهگیری وجود دارد که در پژوهش حاضر از اعتبار محتوا برای تعیین روایی بهره گرفته
شد .به عبارتی دیگر ،با طراحی ابزار سنجش بر اساس مبانی نظری و نظرخواهی
چندمرحلهای از متخصصان حوزه مدیریت آموزش مدیریت منابع انسانی روایی آن مورد
تایید قرار گرفت .در این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتماد
پرسشنامه استفاده شده است .این ضریب به مقدار  4/568بدست آمد که از  4/7بیشتر
است .بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی باالیی برخوردار است .از طرف دیگر ،برای فهم و
تحلیل بهتر و دقیقتر دادهها و رسیدن به نتایج علمیتر و در عین حال عملیاتیسازی ابعاد،
تحلیل عاملی صورت گرفت.
تحلیل عاملی .این فن کمک میکند تا تعداد زیادی از شاخصها (گویهها) به تعداد کمتری از
عاملها با هدف مدلسازی ،تلخیص و دستهبندی گردد .در آزمون تحلیل عاملی از دو آزمون
شاخص و بارتلت استفاده میشود .نتایج تحلیل عاملی کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولکین
( )KMOگویههای پرسشنامه تحقیق به ترتیب مراحل انجام در ادامه ،ارائه شده است.
مرحله اول -شناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی دادهها؛ برای تشخیص گویههای
موثر از دو آزمون شاخص کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولکین ( )KMOو بارتلت استفاده
گردید .نتایج استفاده از این دو آزمون در جدول ( )2نشان داده شده است .بر اساس نتایج
جدول  2چون مقدار آزمون  KMOاز  4/7بیشتر است ،لذا انجام تحلیل عاملی پیشنهاد
میشود .همچنین چون آزمون بارتلت در سطح معناداری  ،%8معنادار است ،در این حالت
ماتریس گویههای تحقیق غیر واحد و ناهمسان بوده است؛ به عبارت دیگر میتوان در فاصلة
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اطمینان  %38ادعا کرد که ارتباط معناداری بین گویههای تحقیق وجود داشته و امکان کشف
ساختار جدید از دادهها ممکن است.
جدول  .2آزمون شاخص کفایت نمونه گیری کیزر -میر -اولکین و بارتلت
شاخص کفایت نمونهگیری کیزر -میر -اولکین و بارتلت
آزمون بارتلت

4/728

کای دو محاسبه شده

828/085

درجه آزادی

28

سطح معناداری

4/444

مرحله دوم -شناخت سهم مجموعه عاملها در تبیین واریانس هر گویه؛ با توجه به
خروجی جدول ( )8از مجموع  88گویه مرتبط با پژوهش 18 ،گویه دارای واریانسی کمتر از
 84درصد بودند؛ یعنی مجموعه عاملها نمیتوانند تغییرات این گویهها را پیشبینی کنند؛ لذا
این گویهها برای تحلیل عاملی مناسب نیست و از تحلیل خارج شدند؛ بنابراین تحلیلها بر
اساس  24گویه که واریانس استخراجی آنها باالتر از  84درصد بودند ،صورت گرفت.
جدول  .9اشتراکات
ردیف

ابعاد

1
2

شاخصها

استخراج شده

میزان تسلط علمی استاد بر موضوع درس

4/306

بررسی مفاهیم ارائه شده به صورت ریشهای

4/345

بررسی تئوریها ،نطریات و دیدگاههای مختلف

4/334

0

آشنایی به مطالب علمی روز

4/585

8

مهارت استاد در ارائه و توضیح مطالب درسی

4/728

میزان نظم و پیوستگی مطالب ارائه شده توسط استاد

4/385

استفاده از روشهای متنوع یاددهی و یادگیری

4/352

5

استفاده از مثالهای ملموس و کاربردی

4/772

3

ترغیب دانشجویان به شرکت در مباحث درسی

4/558

استفاده بهینه از وقت کالس

4/342

نحوه کنترل و اداره کالس

4/374

12

ایجاد انگیزه در دانشجو جهت مطالعه و تحقیق

4/382

18

رعایت احترام متقابل و رعایت فرهنگ دانشگاهی

4/371

8

6
7

14
11

10

توانمندی علمی

روشهای تدریس

توانمندیهای مدیریتی

تقویت روحیه معنوی و توجه به ارزشها

4/320

رعایت مقررات آموزشی و حضور به موقع

4/382

16

آراستگی ظاهری متعارف استاد

4/381

17

استفاده از آزمونهای پیشرفت تحصیلی

4/575

15

ارزشیابی پیشرفت

ارزشیابی دانشجویان متناسب با محتوای درسی

4/575

13

تحصیلی

آگاهی از وضعیت تحصیلی دانشجویان

4/383

اعالم بازخورد ارزشیابی

4/361

18

24

نظم و انضباط
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یافتهها
یافتههای توصیفی حاکی از آن است که ( )%11/11پاسخدهندگان از نظر سن بین 22-84
سال )%61/11( ،بین  81-04سال و ( 01 )%06/75سال یه باال دارند )%27/75( .گروه مجرد و
( )%72/28متاهل هستند )%18/88( .گروه نمونه را لیسانس )%08/67( ،فوقلیسانس و  %88را
دکتری تشکیل دادهاند و از نظر سابقهی خدمت( )%28آنها  1تا  8سال 6 )%22/22( ،تا 14
سال )%16/67( ،آنها  11تا  18سال و ( )%86/11شانزده سال به باال سابقهی کار دارند.
برای بررسی برازش متغیرها و مولفههای آن با دادههای جمعآوری شده از نرمافزار
لیزرل  5/8استفاده شد .شاخصهای برازش در جدول ( )0نشان داده شده است:
شاخص کیدو اختالف میان مدل و دادهها را نشان می دهد .لذا هر چه مقدار آن کمتر
باشد حاکی از اختالف کم تر بین ماتریس و اریانس -کواریانس نمونه و ماتریس واریانس-
کواریانس حاصل از مدل است .به جهت اینکه این شاخص تحت تاثیر تعداد نمونه قرار می
گیرد؛ لذا از تقسیم این شاخص بر درجهی آزادی استفاده میشود .شاخص میانگین مجذور
خطاهای مدل ( )RMSAاز شاخصهای مهم در برازش مدل است .این شاخص بر اساس
خطاهای مدل ساخته میشود و هر چه کمتر باشد ،بهتر است .شاخص نیکویی برازش ()GFI
نشاندهندهی اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کواریانسها است که توسط مدل تعیین
میشود و هر چه بیشتر باشد بهتر است .شاخص ( )AGFIهمان نیکویی برازش است که با
در نظر گرفتن درجهی آزادی تعدیل شده است .شاخص نرم شدهی برازندگی ( )NFIیکی
دیگر از شاخص های برازش مدل است که مقادیر باالی آن بهتر است.
جدول  .1اطالعات مربوط برازش کلی مدل تحقیق
نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

1/35

کمتر از 8

شاخص برازش غیرنرم()NNFI

4/37

بیشتر از 4/3

شاخص برازش تطبیقی()CFI

4/35

بیشتر از 4/3

شاخص برازش افزایشی()IFI

4/37

بیشتر از 4/3

شاخص برازندگی()GFI

4/38

بیشتر از 4/3

شاخص برازندگی تعدیل یافته()AGFI

4/31

بیشتر از 4/3
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نتایج پژوهش
مقایسه میان مقدار شاخص ها با حد مجاز در نظر گرفته شده برای آنها ،نشاندهندهی
برازش برازش مدل در نظر گرفته شده برای متغیرها با دادههای جمعآوری شده دارد.
اکنون با مدل مفهومی پژوهش و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،بهطور اخص
تکنیک تحلیل مسیر ،به بررسی فرضیات پرداخته میشود .تحلیل مسیر تکنیکی است که
روابط بین متغیرهای تحقیق را بهطور همزمان نشان میدهد .بدینمنظور از نرمافزار لیزرل
نسخه  5/84استفاده شده است .دو خروجی مهم نرمافزار ،مدل در حالت تخمین استاندارد و
مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخمین استاندارد میزان تبیین استاندارد
میزان تبیین واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن مشخص میشود و در
خروجی ضرایب معناداری ،معنادار بودن روابط متغیرها مشخص می گردد .اگر ضرایب
معناداری (مقدار آمارهی  )tبیش از  1/36یا کمتر از  -1/36باد ،مقدار واریانس تبیین شده
معنادار میباشد .شکل های ( )2و ( )8دو خروجی نرمافزار را نشان میدهند.

شکل  .2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،میزان تاثیر هوش هیجانی بر ارزیابی عملکرد
آموزشی  4/73میباشد .شکل ( )8که همان خروجی نرمافزار در حالت ضرایب معناداری می
باشد ،میزان معناداری ضرایب همبستگی روابط مشخص شده در شکل قبل را نشان میدهد.
چنانچه آمارهی  tبه دست آمده در این خروجی بزرگتر از  1/36و یا کوچکتر از -1/36
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باشد ،ضرایب مسیر معنادار هستند و در غیر اینصورت عدد به دست آمده برای ضرایب
مسیر ،از نظر آماری قابل قبول نیست .با توجه به میزان اثر متغیرها بر یکدیگر و با در نظر
گرفتن ضرایب معناداری این روابط ،میتوان به تایید یا رد فرضیات پرداخت .جدول ()8
خالصهای از نتایج را نشان میدهد.

شکل  .9مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

نتایج ارائه شده در جدول ( )8نشان دهندهی اثر مثبت و معنادار هوش هیجانی بر
ارزیابی عملکرد اساتید و اعضای هیات علمی اثر مثبت و معنادار است .لذا این نتایج از
فرضیهی اصلی تحقیق حمایت مینماید.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیه اصلی
فرضیه
هوش هیجانی

ارزیابی عملکرد آموزشی

میزان تاثیر

معناداری

تایید با رد

4/73

6/81

تایید

آزمون فرضیههای فرعی
 هوش هیجانی بر توانمندیهای مدیریتی اعضای هیات علمی موثر است .همبستگیپیرسون نشان میدهد که روابط مثبتی (مستقیم) معناداری بین توانمندیهای مدیریتی و
هوش هیجانی وجود دارد .بهعبارتی هر چقدر میزان هوش هیجانی فرد نیز افزایش مییابد،
توانمندیهای مدیریتی افزایش مییابد .پس با اطمینان  33درصد میتوان گفت که
توانمندیهای مدیریتی بر هوش هیجانی اعضای هیات علمی موثر است.
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جدول  .6ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و هوش هیجانی
هوش هیجانی
توانمندیهای مدیریتی

-

ضریب پیرسون

**4/281

سطح معناداری

4/444

تعداد

145

هوش هیجانی بر توانمندهای علمی اعضای هیات علمی موثر است .همبستگی پیرسون

نشان میدهد که روابط مثبتی (مستقیم) معناداری بین توانمندهای علمی و هوش هیجانی
وجود دارد .به عبارتی هر چقدر میزان هوش هیجانی فرد نیز افزایش مییابد ،توانمندهای
علمی افزایش مییابد .پس با اطمینان  33درصد میتوان گفت که توانمندهای علمی بر هوش
هیجانی اعضای هیات علمی موثر است.
جدول  .7ارتباط بین توانمندیهای علمی و هوش هیجانی
هوش هیجانی
توانمندیهای علمی

ضریب پیرسون

**4/158

سطح معناداری

4/404

تعداد

145

 هوش هیجانی بر نظم و انضباط اعضای هیات علمی موثر است .همبستگی پیرسوننشان میدهد که روابط مثبتی (مستقیم) معناداری بین نظم و انضباط و هوش هیجانی وجود
دارد .به عبارتی هر چقدر میزان هوش هیجانی فرد نیز افزایش مییابد ،نظم و انضباط
افزایش مییابد .،پس با اطمینان  33درصد میتوان گفت که نظم و انضباط بر هوش هیجانی
اعضای هیات علمی موثر است.
جدول  .8ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و هوش هیجانی
هوش هیجانی
نظم و انضباط

ضریب پیرسون

**4/221

سطح معناداری

4/444

تعداد

145

 هوش هیجانی بر روش تدریس اعضای هیات علمی موثر است .همبستگی پیرسون نشانمیدهد که روابط مثبتی (مستقیم) معناداری بین روش تدریس و هوش هیجانی وجود دارد.
به عبارتی هر چقدر میزان هوش هیجانی فرد نیز افزایش مییابد ،روش تدریس افزایش
مییابد .،پس با اطمینان  33درصد میتوان گفت که روش تدریس بر هوش هیجانی اعضای
هیات علمی موثر است.
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جدول  .3ارتباط بین روش تدریس و هوش هیجانی
هوش هیجانی
روش تدریس

ضریب پیرسون

**4/165

سطح معناداری

4/481

تعداد

145

 هوش هیجانی بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اعضای هیات علمی موثر است .همبستگیپیرسون نشان میدهد که روابط مثبتی (مستقیم) معناداری بین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
و هوش هیجانی وجود دارد .به عبارتی هر چقدر میزان هوش هیجانی فرد نیز افزایش
مییابد ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی افزایش مییابد .،پس با اطمینان  33درصد میتوان
گفت که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر هوش هیجانی اعضای هیات علمی موثر است.
جدول  .11ارتباط بین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی
هوش هیجانی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ضریب پیرسون

**4/201

سطح معناداری

4/444

تعداد

145

 بین میزان تاثیر هوش هیجانی بر هر یک از ابعاد عملکرد اعضای هیات علمی جامعهیمورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد .بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیر (روش
همزمان) و مطابق با جداول( )11در تبیین عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی مالحظه
میشود که ضریب تبیین خالص برای توانمندیهای مدیریتی( ،)∆=8برای توانمندیهای
علمی( ،)∆=18نظم و انضباط( ،)∆=14روش تدریس( )∆=7و ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی( )∆=16میباشد .به بیانی دیگر توانمندیهای مدیریتی تا حدود  8درصد،
توانمندیهای علمی  18درصد ،نظم و انضباط تا حدود  14درصد ،روش تدریس تا حدود 7
درصد و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تا حدود  16درصد از واریانس عملکرد آموزشی
اعضای هیات علمی را تبیین میکنند .طبق ضرایب بتای استاندارد شد و سطح معنیداری،
میزان بتای استانداردشده هوش هیجانی (پیشبین) ،برای بعد توانمندیهای
مدیریتی( )β=4/48و ( ،)P‹4/48توانمندیهای علمی( )β=4/18و ( ،)P‹4/48نظم و
انضباط( )β=4/14و ( ،)P‹4/48روش تدریس( )β=4/47و ( )P‹4/48و ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی( )β=4/16و ( )P‹4/48است.
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جدول 11
اشتباه معیار

F
مشاهدهایی

معناداری

4/81

4/18

4/48

2/88

86/86

4/444

توانمندیهای علمی

4/28

4/11

4/18

1/66

18/88

4/404

نظم و انضباط

4/01

4/46

4/14

2/42

5/81

4/444

روش تدریس

4/83

4/45

4/47

2/78

10/58

4/481

4/28

4/88

4/16

0/73

16/08

4/444

ضریب همبستگی
چندگانه()R
توانمندیهای
مدیریتی

ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی

ضریب
تبیین

ضریب تبیین

()R2

خالص

()R-2

برآورد

سطح

جدول  .12ضریب بتای متغیر پیش بین موثر بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
ضرایب غیراستاندرارد
ضریب بتا

اشتباه استاندارد

ارزشیابی پیشرفت

مقدار ثابت

21/25

4/50

تحصیلی

هوش هیجانی

4/43

4/41

مقدار ثابت

13/68

4/85

هوش هیجانی

4/48

4/41

مقدار ثابت

14/83

4/68

هوش هیجانی

4/42

4/41

مقدار ثابت

11/22

1/38

هوش هیجانی

4/48

4/42

توانمندیهای

مقدار ثابت

18/12

1.22

مدیریتی

هوش هیجانی

4/48

4/41

توانمندیهای علمی
نظم و انضباط
روش تدریس

ضرایب استاندارد

آزمون

سطح

t

معناداری

18/28

4/44

6/48

4/44

18/77

4/04

8/32

4/44

16/85

4/44

8/22

4/44

18/28

4/81

8/68

4/44

12/82

4/44

8/60

4/44

ضریب بتا
4 /8
4/18
4/14
4/47
4/16

معادالت پیشبین نمره ابعاد عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از روی هوش هیجانی
به شرح جدول ( )18است.
جدول  .19معادالت پیش بین نمره ابعاد عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از روی هوش هیجانی
21/25+4/43

ارزشیابی تحصیلی

هوش هیجانی

13.68+4/48

توانمندیهای علمی

هوش هیجانی

14.83+4/42

نظم و انضباط

هوش هیجانی

11.22+4/48

روش تدریس

هوش هیجانی

18.12+4/48

توانمندیهای مدیریتی

هوش هیجانی
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هوش هیجانی بر روی ابعاد عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی به ترتیب عبارت است از:
 توانمندیهای مدیریتی 16 :درصد از تغییرات روش تدریس از روی هوش هیجانی توجیهمیشود.
 توانمندیهای علمی 18 :درصد از تغییرات توانمندیهای علمی از روی هوش هیجانیتوجیه میشود.
 نظم و انضباط 14 :درصد از تغییرات نظم و انضباط از روی هوش هیجانی توجیهمیشود.
 روش تدریس 7 :درصد از تغییرات روش تدریس از روی هوش هیجانی توجیه میشود. ارزشیابی تحصیلی 8 :درصد از تغییرات توانمندیهای علمی از روی هوش هیجانیتوجیه میشود.

نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة هوش هیجانی با ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی
یکی از دانشگاههای نظامی بود .نتایج پژوهش نشان داد که متغیر پیشبین هوش هیجانی
(خودآگاهی ،خودتنظیمی ،خودانگیزی ،مهارتهای اجتماعی ،و همدلی) بر متغیر ارزیابی
عملکرد اعضای هیات علمی (توانمندیهای علمی ،طرح درس ،روشهای تدریس ،نظم و
انضباط و ارزشیابی تحصیلی) موثر است .بنابراین ،اگر استادان دانشگاه از مفاهیم هوش
هیجانی آگاهی بیشتری داشته باشند و بتوانند از آن به هنگام تدریس و ارتباط با همکاران و
دانشجویان به موقع و مناسب استفاده کنند ،در نحوة تدریس و بازدهی آن و همچنین
باالبردن عملکردشان و ایجاد انگیزه در دانشجویان برای یادگیری و تالش بیشتر مؤثر
خواهد بود؛ این یافتهها با یافتههای پژوهشهای انجام شده ،از جمله اوکینزکا ()2448؛ پون
()2445؛ فریمن و بلس ()2448؛ امینبیدختی ()1853؛ ناظم ( ،)1857عبدی ()1853؛ نورایی
()1853؛ سیدکالن ()1857؛ سیدجوادین و نیکپور ()2447؛ ترابی ()1857؛ عبدلی و همکاران
()1853؛ رییسی و همکاران ()1850؛ عبدلی ()1855؛ بارنی و همکاران ( )2444و نیکپور و
همکاران ( )1853همراستاست.
نورایی ( )1853در پژوهش خود به بررسی تنها دو بُعد از ابعاد هوش هیجانی
(خودآگاهی و خودمدیریتی) بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی پرداخت و یافتههای
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محقق نشان داد که این دو متغیر تاثیری به سزایی در ارزیابی عملکرد اعضای هیات دارند؛
این در حالی که در این تحقیق نه تنها تکمیل کنندهی خوبی بر تحقیق قبلی بود بلکه متغیرهای
دیگری همچون خودانگیزی ،آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی هم وارد مطالعه
شدند .در حقیقت نتایج تحقیق حاضر توانسته است خالءهای موجود در این زمینه را تا
حدودی تحت پوشش قرار دهد.
میزان خودآگاهی اعضای هیأت علمی عملکرد آموزشی و پژوهشی آنها را بهبود
میبخشد .حقیقت این است که توانایی شناخت و درك هیجانات خود و تشخیص اثرات آن بر
موقعیت یا بر دانشجویان میتواند در تصمیمگیری و بروز رفتارهای مناسب و منطقیتر
اعضای هیأت علمی مؤثر بوده و عملکرد را بهبود بخشد .به بیان دیگر ،ارزیابی و شناخت
دقیق فرد از خود یکی از معیارهای اثرگذار بر بهبود عملکرد اعضای هیات علمی بهشمار
میآید که با استفاده از مکانیزم بازخورد میتواند سبب تصحیح رفتار فرد شود .در نتیجه،
خودآگاهی باعث ساماندهی استعدادها گردیده و در نتیجه بهصورت بهینه میتوان مدیریت
استعداد کرد؛ حاصل مدیریت استعداد میتواند منجر به عملکرد کاری برتر شود.
میزان خودمدیریتی اعضای هیأت علمی نیز در باال بردن عملکرد آموزشی آنان تأثیر
دارد .هر چه میزان خود مدیریتی اعضای هیأت علمی یعنی داشتن برنامه ،نظم ،ایجاد ساز و
کار ،وظیفه شناسی و خالقیت ارتقاء یابد ،احتمال بهبود عملکرد آموزشی آنان زیادتر
میشود .چرا که برنامهریزی منظم و درست وقتی توام با احساس وظیفه و مسئولیت
آموزشی انجام پذیرد از ضایع شدن امکانات ،فرصتها و انرژی جلوگیری نموده و عملکرد
آموزشی را میافزاید .از سوی دیگر خود کنترلی بهمنظور جلوگیری از بروز رفتارهای
نامناسب ،و تمایل به پیشرفت در کار که نشانگر پویایی و تکامل است به سهم خود در بهبود
عملکرد آموزشی هیأت علمی تأثیر گذار است .به بیان دیگر ،رهبران موفق بسیار هماهنگ از
مهارتهای هوش هیجانی استفاده میکنند؛ این مهارتهای هوش هیجانی ،وسایل رهبری
پایهای هستند (گلمن .)1335 ،بنابراین ،به نظر میرسد مدیرانی که دارای هوش هیجانی
باالیی هستند دارای مهارتهای خاصی در انجام وظایف خود میباشند ،سطح عملکرد
بهتری را از خود نشان میدهند و میتوانند در بین کارکنان خود طرز تلقی و بینش مثبتی
ایجاد کنند.
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خودانگیزی بهمعنای داشتن ابتکار و خوشبینی است و از ابزارهای مهم ،بهویژه در
مراکز علمی و آموزشی ،داشتن صفت پسندیدة خوشبینی نسبت به همکاران ،دانشجویان و
انگیزة پیشرفت و ابتکار است .بنابراین ،پیشنهاد میشود در فرایند جذب و استخدام استادان،
یعنی تالش برای انتخاب فرد اصلح ،به مباحث روانی و روحی ،از جمله احساسات و
تجربیات عاطفی ،نوعدوستی ،خوشبینی و داشتن روحیة تعاون و همکاری توجه ویژهای
شود و صرف تخصص و مدرك تحصیلی را نباید مالك قرار داد.
آگاهیهای اجتماعی مدیران موجب افزایش عملکرد اعضای هیات علمی میگردد .هر
چقدر آگاهی اعضای هیات علمی از محیط کاری و اجتماع خود بیشتر باشد اساتید
تصمیمگیری بهتری را میتوانند داشته باشند چونکه تصمیمگیری صحیح مبتنی بر اطالعات
صحیح است و الزمه هر اصالح ،ابتدا شناخت میباشد .شناخت مشکل و مساله نصف حل
مشکل است تا زمانی که شناخت نباشد نمیتوان نسخه الزم و درستی را تجویز کرد .آگاهی
اجتماعی باعث هوشیاری مدیران از فرصتها ،تهدیدات ،ضعفها و قوت شده و عملکرد
مدیران را تحتالشعاع قرار میدهد .بر این اساس ،مدیران آموزش عالی باید مباحث
آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند و این مهم از طریق برنامههایی نظیر :تقویت و
ایجاد ارتباط بیشتر بین استادان و دانشجویان ،تشکیل گروهها و انجمنهای علمی و
آموزشی رسمی و غیررسمی ،که باعث باالرفتن تعلقات هیجانی و احساس دوستی و تفاهم
در میان آنها و در نهایت ،نوعی همدلی ،انسجام هیجانی و حس همیاری میشود.
مولفهی مهارتهای اجتماعی اعضای هیأت علمی نیز در باال بردن عملکرد آموزشی-
پژوهشی آنان تأثیر دارد .علت ارتباط را اینگونه میتوان تبیین کرد که هر چقدر مهارتهای
اجتماعی افراد افزایش یابد کارکنان در برقراری ارتباط اثربخش موفق خواهند بود ارتباطات
اثربخش منجر به آهنگ کاری مضاعف میگردد ،اختالفات از بین رفته و انرژی مدیریت در
مسیر صحیح بکار گرفته میشود و انسجام و یکپارچگی بین کارکنان و بخشها ایجاد و
کیفیت زندگیکاری مطلوب میگردد و در نتیجه پیامد افزایش مهارت اجتماعی افزایش
عملکرد کارکنان خواهد بود که یافته تحقیق مؤید آن است.
تحلیل دادهها نشان داد که هوش هیجانی بر روی ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای
هیات علمی تاثیرگذار است .به عبارتی ،میزان تاثیرگذاری بر روی توانمندیهای مدیریتی16
درصد ،توانمندیهای علمی  18درصد ،نظم و انضباط  14درصد ،بر روش تدریس  7درصد
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و ارزشیابی تحصیلی حدود  8درصد است .در حقیقت با تقویت ابعاد مختلف هوش هیجانی
(خودآگاهی ،خودمدیریتی ،خودانگیزی ،آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) می توان
زمینهی ارتقای سطح عملکردی اعضای هیات علمی را فراهم نمود .از سوی دیگر ،بهبود
عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی زمانی بیشتر میشود که شرایط و موقعیت الزم برای
ارائه آموزش از نظر فیزیکی و روانی فراهم باشد .چرا که ارائه آموزش موثر به فضایی
پویا ،صمیمی ،مطمئن با ساختاری مناسب ،تجهیزاتی نوین ،و روشها و رویههایی ساده و
قابل درك نیاز دارد .بهسخن سادهتر هر چند ابعاد مختلف هوش هیجانی همانند خودآگاهی،
خود مدیریتی ... ،اعضاء هیات علمی برای بهبود عملکرد آموزشی – پژوهشی آنها شرط
الزمند اما این به تنهائی کافی نبوده بلکه وجود توانمندیهای علمی ،طرح درس ،بکارگیری
روشهای تدریس متناسب با سطح دانش دانشجویان ،نظم و انضباط و ارزشیابی تحصیلی
بسترهای الزم را برای بهبود عملکرد فراهم مینماید .سخن آخر اینکه ،هوش هیجانی در
پرتو ابتکار عمل و بهکارگیری روشهای نوین آموزشی و تدریس و داشتن نظم و انضباط
میتواند در بهبود عملکرد آموزشی مؤثر واقع شود .بنابراین ،اساتید دانشگاه در صورت
آشنایی الزم با مؤلفههای هوش هیجانی ،از جمله توانایی شناخت استعدادهای درونی
خویش ،ارزش قائل شدن به مقام و جایگاه علمی خویش ،توجه به احساسات و عواطف
دانشجویان و همکاران ،خود را عضوی مؤثر و درخورِ احترام در فعالیتهای گروه معرفی
کردن و از این رهگذر میتوانند نسبت به بهبود عملکرد آموزشی -پژوهشی خود گامهای
مؤثرتری بردارند.

پیشنهادها
همانطور که نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه
رابطة معنیداری وجود دارد و هوش هیجانی عملکرد آموزشی را تحت تأ ثیر قرار میدهد.
بنابراین ،پیشنهاد میگردد:


فرماندهان ارشد در تعیین و انتخاب مدیران به هوش هیجانی آنان نیز توجه کنند.



برای بهبود و آشنایی بیشتر با هوش هیجانی دورهای آموزشی توسط متخصصان

برگزار شود و این آموزشها ،به منزلة بخشی از راهبردهای منابع انسانی ،باید در خصوص
چگونگی کنترل و باالبردن تواناییهای هوش هیجانی استادان متمرکز شود.
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نشست ها و جلساتی در دانشگاه با حضور افراد موفق و سرآمد (تیزهوش) در

زمینه ی هوش هیجانی و مهارت های آن برگزار شود تا اساتید از نزدیک با نمونه ها و
الگوهای عینی این حوزهها آشنا شوند و خصوصیات و مهارتهای آن را بهتر و بیشتر یاد
بگیرند.


جهت افزایش عملکرد فرماندهان مهارتهای اجتماعی آنان تقویت گردد.



خودآگاهی هیجانی خود را افزایش دهند.



خودمدیریتی را در خود گسترش دهند.



مهارتهای اجتماعی خود را افزایش دهند.



آگاهی اجتماعی احساسات خود و دیگران را افزایش دهند.

فهرست منابع
اکبرزاده ،نسرین .هوش هیجانی دیدگاه ساووی و دیگران ،تهران :نشر فارابی.1858 ،
امین بیدختی ،ع ..رابطهی بین هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان ادرات دولتی
شهرستان سمنان ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.81-06 ،1853 ،)"8(0 ،
امینی ،ام .و هنردار ،ام .ارزیابی تحصیلی از نظر دانشجویان و دانشآموزان شهرستان
جهرم ،مجله علوم پزشکی سمنان ،شماره .171-177 ،1857 ،8
ایرانزاده ،سلیمان؛ خدیوی ،اسداهلل؛ مشاطزادگان ،مریم .رابطه ی هوشهیجانی مدیران با
عملکرد آنان در ی هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در
سال  .1832مدیریت بهره وری.128-108 ،1832 .)8( 7 .
بادله ،م .ت.؛ چرکزی ،ع.؛ حسینی ،س.؛ روحی ،ق.؛ ثناگو ،ا .و جعفری ،س.ی .عوامل تاثیرگذار
بر عملکرد اساتید در تدریس دروس نظری از دیدگاه دانشجویان گلستان ،مجله
توسعه پزوهش در پرستاری و مامایی.86-60 ،1834 ،)2(3 ،
بختیاری ،م .بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی آموزش و
پرورش منطقه  15تهران با استراتژیهای مدیریت تعارض آن ها ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ، ،دانشگاه ارومیه.1855 ،
پازارگادی ،مهرنوش ،خطیبان ،مهناز .بررسی نظام های ارزشیابی عملکرد اعضای هیات
علمی در برخی دانشگاه های جهان ،نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید
بهشتی ،شماره .81-64 ،1853 ،87
پالچیک ،روبرت .هیجانها :حقایق ،نظریهها  .یک مدل جدید ،ترجمه محمود رمضانزاده،
مشهد :نشر آستان قدس رضوی.1878 ،
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پیرمحمدی ،اکرم .بررسی رابطه خودپنداره و هوش هیجانی ،پایانهنامهی کارشناسی ارشد،
دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد تهران مرکز.1851 ،
ترابی ،منوچهر .بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیان میانی گروه هتلهای هما،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.1852 ،
تقیزاده ،محمدرضا؛ سلیمانی ،افشار؛ رحمت ،ناصر؛ نرگسیان ،جواد .تحلیل کانونی رابطه
هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی ،مدیریت دولتی ،دوره ،6شماره ،1
.08-66 ،1838
حسنخویی ،س .بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت شغلی با رضایت شغلی مدیران
مدارس شهر بیرجند در سال  ،50-58پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران.1858 ،
درگاهی ،حسین .تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان .مجله توسعه مدیریت .شماره ،68
.1858
درگاهی ،حسین ،نیلوفر ،محمدزاده .ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان ،
.83-1832،05 ،)1(18
دهشیری ،غ .بررسی رابطهی هوش هیجانی و مدیریتت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع
متوسطه ،فصلنامه علمی پژوهشی تازه ها و پژوهشهای مشاوره با انجمن مشاوره
ایران.88-60 ،1858 ،)12(18 ،
روح الهی ،احمدعلی؛ وثوقی ،عبداله؛ زراعتی ،محسن .شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی
عملکرد اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان ،فصلنامه مدیریت بر آموزش
انتظامی.1-1838،24 ،)5(25 ،
رییسی ،پوران؛ نصیری پور ،امیر اشکان و کرمی ،شیرزاد .مطالعه رابطه هوش هیجانی و
ابعاد پنجگانه آن با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه ،فصلنامه
مدیریت سالمت.1850 ،22 ،
زارع ،محمد .مطالعه سهم هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد
انستیتو روانپزشکی تهران.1854 ،
ساداتی کیادهی ،س .مقایسه هوش هیجانی مدیران و رابطه آن با ویژگیهای جمعیتشناسی
آنها در سال ،1858پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری،
.1858
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سیدجوادین و حسین نیک پور .بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان
تامین اجتماعی.1858 ،
شفیعا ،محمد علی« ،شاخص های مناسب برای ارزیابی کیفیت عملکرد در آموزش عالی
ایران» ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،ویراست ،1مقاله .1854 ،04
صائمی ،ح .ضرورت پرورش هوش هیجانی در فرزندان ،پیوند.21-1 ،1855 ،860 ،
صمدی ،ع .و کیوان ،ن ..بررسی نقش هوش هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش،
مدیریت دولتی ،)18(8 ،شماره.123-05 ،1832 ،
طبرسا ،غالمرضا" ،بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی
عملکرد سازمانهای دولتی" ،مجموعه مقاالت دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی
عملکرد دستگاههای اجرایی کشور ،تهران :سازمان امور اداری و استخدامی کشور،
.1875
عبدی ،حسین؛ علیجانی ،محمد و ملک شاهی ،رقیه .بررسی ارتباط خودکارامدی و هوش
هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برتر.1853 ،
عبدی ،داریوش .بررسی رابطههوش هیجانی با عملکرد مدیران مدارس شهرستان بناب ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز.1855 ،
علیاصغرپور  ،منصوره  ،منجمد ،زهرا  ،بحرانی ،ناصر .عوامل مؤثر بر ارزشیابی دانشجو
از استاد :مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان ،مجله ایرانی آموزش پزشکی،14)2( ،
ص.156-138 :
فتاحی ،زهرا ،ادهمی ،اشرف ،نوحی عصمت ،نخعی ،نوذر  ،اسالمینژاد ،طاهره .نظرات
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد ارزشیابی استاد در سال
تحصیلی  ،1851مجله پزشکی هرمزگان ،1851 ،ص.83-66 :
فرقدانی ،ازاده .بررسی هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر کارشناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،پایانهنامهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.1852 ،
کاظمی ،م .و مهدینژاد ،ج .رابطه هوش هیجانی و خویشنداری و تعهد سازمانی مدیران،
فرایند مدیریت و توسعه.76-32 ،1834 ،)75(20 ،
گرجی ،محمدباقر ،صیامی ،سحر .شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی ،فصلنامه مدیریت،1857 ،)8(11 ،ص .14-24
مالکی ،و ..تعیین وزن مولفه های تدریس برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
دانشگاههای کشور ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن.100-165 ،1834 ،)7(0 ،

1931  بهار،1  شماره، سال سوم،فصلنامه علمی – پژوهشی آموزش در علوم انتظامی

26

« دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در مورد،شیرزاد،... معصومه و هدایت ا،معزی
،11 دوره، مجله دانش علوم پزشکی،»ارزشیابی اساتید و معیارهای موثر در تدریس
.68-8 ،1855 ،0 شماره
 هنجاریابی آزمون هوش هیجانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران و. رضا،منصوری
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده.بررسی ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنها
.1852 ،علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
 فصلنامه اندیشههای تازه در علوم، هوش هیجانی مدیران دانشگاه ازاد اسالمی.. ف،ناظم
.1-21: ص،1875 ،)2(8 ،تربیتی
 با، بررسی تاثیر هوش هیجانی اعضای هیات علمی بر عملکرد اموزشی انها. م،نورایی
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