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  چكيده 

هدف از تحقيق حاضـر بررسـي تـأثير هـوش     . فردي دارد هاي بين هيجانات و هوش حاكم بر آنها نقش مهمي در موقعيت
كننده در يـازدهمين المپيـاد    هاي ورزشي شركت جامعة آماري تحقيق تيم. هيجاني بر ميزان اثربخشي افراد در تيم است

گيري پرسشـنامة   ابزار اندازه. جدول مورگان انتخاب شدند ورزشكار مطابق 322. نفر بودند 1952، شامل )1391(ورزشي 
هـا بـه كمـك     داده. بود) 2002(هوش هيجاني سيبريا شرينگ و پرسشنامة اثربخشي تيمي بيلي بتمن و كولين ويلسون 

نتايج نشان داد رابطة معنـاداري بـين هـوش هيجـاني و     . وتحليل شد مستقل، تجزيه tروش همبستگي پيرسون و آزمون 
، تفـاوت معنـاداري را بـين    tهمچنين نتـايج آزمـون   ).  > 01/0P(هاي تيمي وجود دارد  كنندگان رشته بخشي شركتاثر

هاي هوش هيجاني بيشـترين   خودتنظيمي از مؤلفه. هوش هيجاني و نيز اثربخشي در دو گروه دختران و پسران نشان داد
  .ارتباط را با اثربخشي دارد

 

  هاي كليدي  واژه
 .هاي تيمي، هوش هيجاني ي، المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان، خودتنظيمي، رشتهاثربخشي تيم
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   مقدمه
ها و  ن جايگاه هيجانيامروزه علم به قدرت و نفوذ هيجانات ذهني پي برده و در حال كشف تبي

 ةمطالعات هوش نيز، مطالع ةدر زمين. ها، رفتارها، حركات و شخصيت انساني است احساسات در فعاليت

هوش را نوعى انطباق فرد با جهان خارج  1پياژههاي فردي با بررسي و سنجش هوش آغاز شد و  تفاوت

حيات خود بايد وسايل انطباق خويش با  ةدر واقع، او بر اين باور است كه انسان براى ادام. كردتلقى 

تا . كرده استسير مطالعات از هوش منطقي به سمت هوش هيجاني حركت . دمحيط را فراهم آور

ها قبل عقيده بر اين بود كه شرط موفقيت در زندگي و محيط كار و تحصيل فقط داشتن  مدت

هاي  پردازان مديريت منابع انساني و مهارت هاي فني و تحليلي است، اما در حال حاضر نظريه توانايي

اند كه يك عنصر ضروري ديگر به نام هوش هيجاني براي موفقيت افراد  رسيدهاجتماعي به اين نتيجه 

هاي شناختي و  ، هوش مركب، شامل توانايي )2001( 2هوش هيجاني از ديدگاه گلمن. الزم است

عنوان ظرفيت بازشناسي احساسات خود و ديگران، برانگيختن خود  هاي شخصيتي است و آن را به جنبه

هوش هيجاني بيانگر ). 5، 27(كند  هاي خود در روابطمان با ديگران تعريف مي نو مديريت درست هيجا

يعني فرد در شرايط مختلف  ؛اين است كه در روابط اجتماعي و در شرايط خاص چه عملي مناسب است

هاي  انجام دادن كارواقع  درنيز  منظور از اثربخشي ).25(د بتواند اميد را در خود هميشه زنده نگه دار

  ). 10،8(شود  ، اثربخشي كليد موفقيت افراد در تيم محسوب مي3از نگاه دراكر. درست است

هاي انساني نقش دارد  ها و احساسات در توانمندي هوش هيجاني در تشريح و تفسير جايگاه هيجان

 1990جان ماير در سال  دكتر پيترسالوري و موضوع هوش هيجاني نخستين بار توسط دكتر). 13(

ها در خود و ديگران است،  ؛ هوش هيجاني ظرفيت ادراك، شناخت كاربرد و مديريت هيجاندمطرح ش

از  .داما گلمن نخستين كسي بود كه مفهوم هوش هيجاني را در سطح وسيعي در كتاب خود مطرح كر

هاي شخصيتي است و در  هاي شناختي و جنبه ديدگاه گلمن هوش هيجاني هوشي مركب شامل توانايي

ها در روابط  يت بازشناسي احساسات خود و ديگران، برانگيختن خود و مديريت درست هيجانواقع ظرف

   ).1، 33،32،30(است 

                                                           
1 . Piaget 
2 . Goleman 
3 . Peter Drucker 
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كارگيري و حفظ و نگهداري  هايي چون به هوش هيجاني با تأكيد بر زمينه) 2001(1به نظر چرنيس

افزايش تعهد، نوآوري، و توسعه و بهسازي افراد مستعد در كار گروهي، در بهبود روحيه مؤثر است و با 

توانند  واقعيت اين است كه افراد با هوش هيجاني باالتر مي. كند به اثربخشي افراد كمك مي... كارايي و 

و زندگيشان مقابله كنند و از سالمت بيشتري  با موفقيت بيشتري با مشكالت موجود در محيط تيمي 

  ).14، 22(برخوردار باشند 

ها  ها و ظرفيت هاي غيرشناختي، توانايي اي از مهارت را مجموعه هوش هيجاني) 1997(2مارتينز

از نظر گلمن، هوش هيجاني ). 17(سازد  داند كه ظرفيت فرد را در مقابل فشارهاي بيروني مقاوم مي مي

عناصر دروني شامل ميزان خودآگاهي، خودانگاره، احساس . هم شامل عناصر دروني و هم بيروني است

فردي، سهولت در همدلي و  ودشكوفايي و قاطعيت و عناصر بيروني شامل روابط بيناستقالل و ظرفيت خ

  ).24(احساس مسئوليت است 

 گلمن هيجاني هوش نظرية. هاي زيادي براي هوش هيجاني معرفي شده است  تاكنون مدل

 مدل از نيز حاضر تحقيق در كه است هيجاني هوش هاي مدل ميان در نظريه معتبرترين و ترين جامع

  : )24، 25(است  آمده ذيل شرح به آن دهندة اجزاي تشكيل كه شده استفاده گلمن يها شايستگي

 راهنمايي براي آن از استفاده و عميق و آني طور به خود عواطف و احساسات شناخت: خودآگاهي  .1 

 .مناسب يها گيري تصميم در

 و گيري تصميم به كمك براي آرامش حفظ و هيجانات مديريت و مهار توانايي: خودتنظيمي  .2

 در اختالل جاي به كه نحوي به هيجانات با هماهنگي مناسب، نحو به شناختي يها توانمندي از گيري بهره

 .رساند ياري ما به آن تسهيل در كارها،

 اهداف تا سمت به هدايت و دادن حركت براي خود عاليق ترين عميق از استفاده: خودانگيختگي .3

 يا واقعه يك تا بماند منتظر اينكه نه كند، تالش پيشرفت و تكامل جهت در و شود فرد پيشقدم كند كمك

 .او شود در حركت و انگيزه ايجاد باعث شخصي

 و ديگران يها ديدگاه گرفتن نظر در توانايي كنند، مي احساس افراد آنچه درك: همدلي مهارت. 4

 و كاري محيط در ويژه به( گروهي كار ارتقاي منظور به گوناگون افراد با هماهنگي و تفاهم سنحتوسعة 

  ).سازماني

                                                           
1 .Cherniss 
2. Martenez 
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 دقيق فهم ديگران، و خود عواطف با آمدن كنار خوبي به ديگران، با روابط در :اجتماعي يها مهارت .5

 و تضادها حل كردن، وجود ابراز خوب و كردن گوش خوب مهارت اجتماعي، هاي شبكه و ها موقعيت

  ).9، 12، 26) (گلمن( و مديريت  رهبري متقاعدسازي براي ها مهارت اين از استفاده و ها تعارض

پذيري، توانايي حل  ها، انعطاف هوش هيجاني همچنين شامل ظرفيت فرد براي قبول واقعيت

افراد در هر جايگاهي كه با ديگران در . شود مشكالت هيجاني و توانايي مقابله با استرس تعريف مي

وري بهينه و عملكرد خوبي داشته باشند و در سابقة همكاري با ديگران به  هند بهرهاند، اگر بخوا تعامل

هاي خاص كه مجموعة آنها  اي، به برخي از ويژگي اهدافشان برسند، بايد در كنار توانايي فني و حرفه

يا  ها هستند كه در مواجهه با ديگران شود، مجهز باشند، چراكه همين توانايي هوش هيجاني ناميده مي

  . سازند مي... كننده، حمايتگر و  ها شخص را هوشيار، آرام، محترم، مراعات موقعيت

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه از بين پنج مؤلفة هوش ) 1387(ملكي و سيد كالن 

هاي مناسبي براي  كننده بيني هاي اجتماعي پيش هيجاني سه مؤلفة خودانگيختگي، همدلي و مهارت

  ).14(اند  عضاي هيأت علمياثربخشي ا

همچنين ). 10(اند  ، اثربخشي را ميزان دستيابي به اهداف دانسته)1998(1كالدون و اسينكس

اثربخشي از ). 16(نفعان خود تعريف كرد  عنوان ارزش آن تيم براي ذي توان به اثربخشي تيمي را مي

ي در مورد تالش گروه، نياز به ، اهميت عوامل احساسي و عاطفي مفهوم اجتماع2ديدگاه التون مايو

  ).10(فردي تعريف شده است  هاي بين تشخيص مديريت و مهارت

پژوهشگران اعتقاد دارند كه افراد با برخورداري از هوش هيجاني، به زندگي خود نظم و ثبات 

شناسد و آن را  خوبي مي با هوش هيجاني باال، احساسات خود را بهص كه هر شخ طوري بخشند، به مي

  ).12، 25(د كن و احساسات ديگران را نيز درك و به روشي اثربخش با آن برخورد مي( كند هدايت مي

ورزشكاران . ثيرگذار استأورزش نيز بسيار ت ةبر تعامالت در زندگي، هوش هيجاني در زمين عالوه

ج و برانگيختن ييهايي مانند ته اند، آنها ويژگي هاي ويژه در هوش هيجاني موفق، مستعد داشتن توانايي

راندن افسردگي، همدلي،  خود، استقامت و پايداري در مقابل شكست، از دست ندادن روحيه، پس

هاي مختلف ورزشي  هوش هيجاني در جنبه ، به همين دليل،صميميت، همكاري گروهي و اميد دارند

ير افراد و همين طور محيط، رسد افراد با توانايي باال در ارتباط برقرار كردن با سا نظر مي به. دارداهميت 

                                                           
1 . Caldon & Snakes 
2 . Elton Mayo 
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وري از محيط براي كسب منابع ارزشمند  اثربخشي قابليت بهره .شوند در گروه يا تيم مؤثرتر واقع مي

وري و كسب رضايت هم براي خود و هم  ها براي ارتقاي بهره افراد و تيمجهت استمرار عملكرد است و 

   .دارند براي ديگران در جهت اثربخشي گام برمي

تواند يكي از داليل و  مندي است و مقولة هوش هيجاني مي اثربخشي در تيم نتيجة همكاري و عالقه

كند  شمار آيد؛ چنانكه هوش هيجاني فردي به هوش هيجاني گروهي كمك مي عوامل موفقيت در آن به

قق بر در اين زمينه مح). 10(تك اعضاي تيم مؤثر است  و هوش هيجاني گروه نيز در هوش هيجاني تك

كننده در يازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان  آن شد تا به بررسي هوش هيجاني دانشجويان شركت

  .ها بپردازد كشور و ارتباط با اثربخشي تيمي آن

ايم كه به  سابقة تحقيقات علمي دربارة هيجانات بوده در دهة اخير، شاهد ظهور و گسترش بي

تمركز ويژه را شايد بتوان بيش از هر چيز حساسيت و اهميت  علت اين. هايي از آنها اشاره شد نمونه

هاي  طرز برخورد هر شخص در زندگي از ظرفيت. هاي اخير دانست كنندة اين موضوع در سال نگران

گيرد و توانايي براي كنترل عواطف و احساسات در شخصيت هر فرد ريشه  احساسي و زيربنايي نشأت مي

عنوان جزيي اساسي در اثربخشي مطرح شده  فردي به هاي بين ر مهارتهاي اخي در دهه). 10،2(دارد 

توانند ديگران را برانگيزانند و عقايد مثبتي را در محيط رواج دهند و حسن  است و امروزه افراد مي

خوبي عمل كنند و روابط  در همين زمينه افرد تيم بايد بتوانند به. همكاري با ديگران را ايجاد كنند

هاي خود داشته باشند؛ اين افراد براي اينكه عملكرد بهتري داشته  تيمي اي با ساير هم يدهخوب و پسند

  ).10(گيري از آن خواهند بود  باشند، نيازمند هوش هيجاني و بهره

ها و توجهات روزافزوني كه نسبت به روابط انساني در ميان ورزشكاران و  با توجه به گرايش

ه هوش هيجاني افراد ممكن است بر اثربخشي تيمي آنها تأثيرگذار باشد، شود و اين نكته ك روابطشان مي

شرط  كننده در يازدهمين المپياد ورزشي كشور پيش رود كه هوش هيجاني ورزشكاران شركت انتظار مي

الزم براي اثربخشي تيمي آنها باشد و به افراد كمك كند كه به شكلي مؤثر با احساسات و عواطف 

  .طور مؤثري برانگيزانند ند و نيازهاي ديگران را تشخيص دهند و آنها را بهديگران برخورد كن

تاكنون در داخل كشور تحقيقات كمي در زمينة بررسي رابطة هوش هيجاني و اثربخشي تيمي 

ها را در  تواند تيم با توجه به اينكه باال بودن هوش هيجاني در ورزشكاران مي. صورت پذيرفته است

شده ياري رساند و از آنجا كه اين احتمال وجود دارد كه هوش  شبرد اهداف تعيينراستاي تحقق و پي

  .هيجاني با اثربخشي تيمي در ارتباط باشد، ضروري است اين مسئله بررسي شود
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 كنترل ييتوانا يبه معنا يجانيهوش ه ريتأث يبررساست از  عبارت حاضر قياز تحق هدف

 نيو استفاده از ا آنها نيب شدن قائل زيتما ييتوانا نيهمچن و گرانيد و خود عواطف و ها احساس

 ميت يگروه اهداف به كمك در فرد كي بودن اثربخش و ،)6( عمل و فكر يبرا راهنما عنوان بهاطالعات 

  . دارد يورزش ميت از يعضو عنوان بهاعضا  ريكه بر سا يريتأث نيهمچن و

  :شوند ميهاي تحقيق به شرح زير بررسي   بر اين اساس سؤال

هاي تيمي در  كنندگان دختر و پسر رشته آيا بين هوش هيجاني و اثربخشي در تيم، بين شركت -

كه ارتباط وجود داشته باشد، آيا ميزان  يازدهمين المپياد ورزشي ارتباط معنادار وجود دارد؟ درصورتي

  آن در دو گروه دختر و پسر متفاوت است؟

ان دختر و پسر در برخورداري از هوش هيجاني و اثربخشي آيا تفاوت معناداري بين دانشجوي -

  وجود دارد؟ در صورت وجود تفاوت، ميزان آن در كدام گروه بيشتر است؟
 

 روش تحقيق

ها توصيفي از نوع پيمايشي است،  پژوهش حاضر، به لحاظ هدف كاربردي و از نظر نحوة گردآوري داده

كننده  آماري تحقيق تمامي دانشجويان دختر و پسر شركتجامعة . كه به شكل ميداني انجام گرفته است

نمونة آماري ). نفر1952(هاي ورزشي تيمي يازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان است  در رشته

نفر  1120نفر دانشجوي دختر و  832نفرند كه از اين ميان  322تحقيق با استفاده از جدول مورگان 

كنندة  هاي شركت تيم از تيم 10كننده در المپياد  هاي شركت مامي تيماز بين ت. دانشجوي پسر هستند

هاي  نفر از بين تيم 135كننده پسر در نظر گرفته شدند و از ميان آنها  هاي شركت تيم از تيم 14دختر و 

براي . اي انتخاب شدند گيري خوشه هاي منتخب پسران به روش نمونه نفر از تيم 187منتخب دختران و 

اين پرسشنامه شامل . گيري هوش هيجاني از پرسشنامة هوش هيجاني سيبريا شرينگ استفاده شد اندازه

خودآگاهي، خودانگيزشي، خودانگيزي، همدلي و مهارت (هاي هوش هيجاني  سؤال است كه مؤلفه 33

ري گي اندازه) هيچ وقت(تا پنج ) هميشه(اي ليكرت از نمرة يك  درجه هاي پنج را در اندازه) اجتماعي

هاي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ بين  است و پايايي مؤلفه 84/0ضريب پايايي كل آزمون . كند مي

پژوهشگران ديگري همچون دوين، نوري و حيدري از اين پرسشنامه . دست آمده است به 82/0تا  73/0

 .اند هاي خود استفاده كرده   در پژوهش
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ن و كولين 

. دست آمد
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توصيفي از 

س از تأييد 

سطح .  شد

) نفر 135(

ش هيجـاني  

1 . Billy B

 ...                  

حقيق بيلي بتمن

د به 98/0رونباخ 

ه از منابع و نوآو

ت، كه در آمار ت

مار استنباطي پس

 SPSS  استفاده
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(دختران درصد  4
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Bateman , Colin
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  اثربخشي هاي هوش هيجاني و هاي مؤلفه ميانگين، انحراف معيار و حداقل و حداكثر نمره. 1جدول 

 

هاي هوش هيجاني باالترين ميانگين به خودآگاهي اختصاص دارد و  با توجه به جدول، از ميان مؤلفه

  .مهارت اجتماعي كمترين ميانگين را دارد

هاي متغير هوش هيجـاني و اثربخشـي    مستقل براي مقايسة ميانگين t، آزمون 3و  2هاي  در جدول

  .در دو گروه مستقل دختر و پسر بررسي شده است
 

  مستقل براي مقايسة ميانگين هوش هيجاني دختران و پسران tآزمون . 2جدول 

 ميانگين تعداد جنسيت
انحراف 
 استاندارد

t 
درجة 
 آزادي

سطح 
 معناداري

  نتيجه

  پسر

 دختر

187  

135 

37/108  

34/103 

38576/12  

66135/10 
  معنادار 0/ 001 320 -  274/3

 

 

دهد كه بين ميانگين هوش هيجاني در دو گـروه دختـران و پسـران     مستقل نشان مي tنتايج آزمون 

تفاوت معناداري وجود دارد؛ به اين معنا كه ميـزان متغيـر هـوش هيجـاني در گـروه       α:  05/0 در سطح

نفـر و ميـانگين    135نفر به نسبت گروه دختران بـا تعـداد    37/108نفر و ميانگين  187پسران با تعداد 

  . بيشتر است 34/103
  

 تعداد حداقل نمره حداكثر نمره انحراف معيار ميانگين متغير

 322 100 154 32/10 82/130 اثربخشي

 322 72 139 96/11 36/106 هوش هيجاني

 322 116 35 43/3 05/27 خودآگاهي

 322 10 30 42/4 80/21 خودتنظيمي

 322 19 32 16/3 69/24 خودانگيزشي

 322 13 30 95/2 95/19 همدلي

 322 5 19 39/3 55/12 مهارت اجتماعي
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 مستقل براي مقايسة ميانگين اثربخشي دختران و پسران tآزمون . 3جدول 

 ميانگين تعداد جنسيت
انحراف 
 استاندارد

t 
درجة 
 آزادي

سطح 
 معناداري

  نتيجه

  پسر
 دختر

187  
135 

91/132  
69/127 

14782/10  
  معنادار 001/0 320 - 3/ 978 81985/9

 
دهد كه بين ميانگين اثربخشي در دو گروه دختران و پسران در  مستقل نشان مي tنتايج آزمون 

تفاوت معناداري وجود دارد؛ به اين معنا كه ميزان متغير اثربخشي در گروه پسران با  α:  05/0سطح 

 69/127نفر و ميانگين  135نفر به نسبت گروه دختران با تعداد  91/132نفر و ميانگين  187تعداد 

  .بيشتر است

دا در كل ضرايب همبستگي بين دو متغير هوش هيجاني و اثربخشي در تيم، ابت 6و  5، 4در جداول 

هاي هوش هيجاني در  ها به دختر و پسر و در نهايت با در نظر گرفتن مؤلفه و در ادامه با تفكيك گروه

  .سه سطح، گروه دختران، پسران و مجموع آنها به تفكيك ارائه شده است

  
 نتيجة ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و اثربخشي كل دانشجويان .4جدول 

 متغير r سطح معناداري تعداد نتيجه
001/0 322 معنادار  627/0  هوش هيجاني و اثربخشي 

 

 

، بين هوش هيجاني و اثربخشي دانشجويان دختر و پسر بـا ضـريب همبسـتگي    4با توجه به جدول 

 .) = 0r =،001/0P/ 627(همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد  α:  05/0و سطح  627/0

 

  هيجاني و اثربخشي دختران و پسراننتايج ضريب همبستگي بين هوش  .5جدول 
 متغير جنسيت r سطح معناداري تعداد نتيجه
001/0 187 معنادار  734/0 و اثربخشيهوش هيجاني  پسر   

001/0 135 معنادار   381/0 و اثربخشيهوش هيجاني  دختر   
  

 

، بين هوش هيجاني و اثربخشـي دانشـجويان پسـر بـا ضـريب همبسـتگي       5با توجه به نتايج جدول 

).  = 0r =،001/0P/ 734(همبستگي و رابطـة مثبـت و معنـاداري وجـود دارد      α:  05/0و سطح  734/0

 α:  05/0و سطح  381/0همچنين بين هوش هيجاني و اثربخشي دانشجويان دختر با ضريب همبستگي 
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طوركـه از مقايسـة شـدت     همـان ).  = 0r =،001/0P/ 381( بستگي مثبت و معناداري وجود داردنيز هم

همبستگي در گروه پسران و دختران مشخص است، شدت رابطة دو متغير هوش هيجاني و اثربخشي در 

 .گروه پسران بيشتر از گروه دختران است

  
  اثربخشي دانشجويان هاي هوش هيجاني با نتايج ضريب همبستگي بين مؤلفه .6جدول 

 r جنسيت متغير
سطح 
 نتيجه تعداد معناداري

  
  خودآگاهي و اثربخشي

 

  كل
  پسر
 دختر

397/0  
539/0  
139/0 

001/0 

001/0   
174/0  

322  
187  
135 

  معنادار
  معنادار
  معنادار نيست

  
  خودتنظيمي و اثربخشي

 

  كل
 پسر

 دختر

524/0  
665/0  
240/0 

001/0   
001/0   
018/0  

322  
187  
135 

  معنادار
  معنادار
  معنادار

  
  و اثربخشي خودانگيزشي

 

  كل
 پسر

 دختر

312/0  
356/0  
239/0 

001/0   
001/0   
018/0  

322  
187  
135 

  معنادار
  معنادار
  معنادار

  
 و اثربخشي همدلي

  كل
 پسر

 دختر

476/0  
509/0  
372/0 

001/0   
001/0   
001/0  

322  
187  
135 

  معنادار
  معنادار
  معنادار

و مهارت اجتماعي 
  اثربخشي

  كل
  پسر
 دختر

374/0  
444/0  
146/0 

001/0   
001/0   
152/0  

322  
187  
135 

  معنادار
  معنادار
  باشد معنادار نمي

 
، α./. : 5و  α./ . : 1شده، در سطح  و با توجه به ضرايب همبستگي مشاهده 6براساس نتايج جدول 

 مهارت اجتماعي با و همدليرابطة مثبت و معناداري بين خودآگاهي، خودتنظيمي، خودانگيزشي، 

ولي، با وجود رابطه و همبستگي . در كل دانشجويان و همچنين در گروه پسران وجود دارد اثربخشي

دهد  گروه دختران، نتايج نشان مي در خودانگيزشي، همدلي با اثربخشي خودتنظيمي، بين مثبت معنادار

رابطة معناداري وجود ندارد و ميزان كه بين خودآگاهي و مهارت اجتماعي با اثربخشي در دختران 

  .همبستگي آنها حداقل است
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هاي هوش هيجاني با  دهد كه در رابطة مؤلفه هاي همبستگي نشان مي نتايج حاصل از مقايسة شدت

اثربخشي، در تمامي موارد گروه پسران باالترين ميزان همبستگي را دارند و همبستگي بين خودتنظيمي 

در بين پسران خودتنظيمي . ويان داراي بيشترين مقدار و باالترين شدت استبا اثربخشي در كل دانشج

  .با اثربخشي و در بين دختران همدلي با اثربخشي داراي بيشترين مقدارند

  

  گيري  بحث و نتيجه
كنندگان در  هاي تحقيق بيانگر وجود رابطة مثبت بين هوش هيجاني و اثربخشي شركت بررسي يافته

و با  باشد تحقيق متغير دو شامل كه وجوها جست در اييافتههيچ . مپياد ورزشي استهاي تيمي ال رشته

هاي ملكي و سيد كالن  دست نيامد، هرچند اين نتايج با نتايج يافته نتايج پژوهش حاضر مقايسه شود، به

 )2004(2وانگ و الو ،)2001(، چرنيس )2000(1، بارساد)1386(، عيدي )1386(پور  ، مختاري)1387(

، مبني بر وجود رابطة معنادار بين هوش هيجاني و كارايي، عملكرد و اثربخشي )2006( 3و درو و تودل

نيز در تحقيقات خود به وجود رابطة ) 2001(4كوب، ريتر و ريكرز. مديران، كاركنان و استادان همسوست

در بررسي ) 1385(يوسفي ). 14(معنادار ميان هوش هيجاني و توانايي رهبري در تيم دست يافتند 

هاي ارتباطي به اين نتيجه رسيد كه بين اين دو، رابطة معنادار وجود دارد  رابطة هوش هيجاني و مهارت

تري برخوردارند و در روابط بين فردي  هاي اجتماعي مثبت و افراد داراي هوش هيجاني باال از تعامل

د در مورد هوش هيجاني و مشكالت نيز در بررسي خو) 1386(در همين زمينه بشارت ). 7(ترند  موفق

هاي مختلف  او بيان كرد كه هوش هيجاني با زمينه. شخصي همبستگي معنادار را گزارش كرد بين

پذيري، همبستگي معنادار دارد كه با  ي، صميميت و مسئوليتزيآم مردممشكالت همچون قاطعيت، 

  ).1(نتايج تحقيق حاضر همسوست 

نتيجة ديگر اين تحقيق، بيانگر وجود تفاوت معنادار بين هوش هيجاني در دو گروه پسران و دختران 

توان نتيجه گرفت  با توجه به باالتر بودن ميانگين هوش هيجاني در پسران به نسبت دختران مي. است

جاني هاي هوش هي از بين مؤلفه. كه هوش هيجاني در گروه پسران بيشتر از گروه دختران است

نتايج حاصل از . خودآگاهي، داراي بيشترين ميانگين و مهارت اجتماعي داراي كمترين ميانگين هستند

                                                           
1. Barsade 
2. Wong & Law 
3. Drew & Todd 
4 .Kobe Rickers& Reite 
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ها حاكي از اين است كه  يافته. دهد مقايسة اثربخشي نيز وجود تفاوت معنادار را در دو گروه نشان مي

  . دختران بيشتر است ميزان اثربخشي در گروه پسران با وجود دارا بودن ميانگين باالتر از گروه

درصد  42، )نفر 135(درصد و دختران  58در نمونة آماري ) نفر 187(، پسران 1با توجه به نمودار 

طور مجزا در دو گروه  با بررسي رابطة هوش هيجاني و اثربخشي به. دهند گيري را تشكيل مي توزيع نمونه

و رابطه در گروه پسران بيشتر از گروه  دهد كه ميزان اين همبستگي دختران و پسران، نتايج نشان مي

  . دختران است

هاي هوش هيجاني با اثربخشي  هاي ديگر اين تحقيق، بررسي ميزان همبستگي بين ريزمتغير از يافته

نتايج حاكي از آن است كه . در تيم و همچنين مقايسة آنها در دو گروه دختران و پسران و در كل بود

ولي  ).>05/0P(ل و همچنين در گروه پسران رابطة معنادار وجود دارد بين خودآگاهي و اثربخشي در ك

توان گفت كه اگر  دربارة اين نتيجه مي). <05/0P( در مورد گروه دختران رابطة معناداري وجود ندارد

هاي وجود خويشتن داشته و از  برداشت درستي از واقعيت) با توجه به تعريف خودآگاهي(اعضاي تيم 

هايشان در گروه متناسب باشد، به  ود مطلع باشند و اين خودآگاهي با وظايف و نقشهاي خ استعداد

در اين تحقيق دربارة گروه دختران با توجه به معنادار . يابند احساس اثربخش بودن در تيم دست مي

  .توان به اين نتيجه رسيد نبودن رابطه، نمي

دهد كه در   نشان مي 6يج برحسب جدول است كه نتا هاي هوش هيجاني خودتنظيمي  از ديگر متغير

ها، رابطة معناداري بين خودتنظيمي و اثربخشي  هر دو گروه دختر و پسر و همچنين در مجموع گروه

كنند و  از آنجا كه در فرايند خودتنظيمي اعضاي تيم رفتار خويش را مشاهده مي). >05/0P(وجود دارد 

دهند و عملكرد خويش را با  نها مورد توجه قرار ميآن را از لحاظ كمي و كيفي، اصالت و مانند آ

كنند، اين امر  معيارهاي خود ارزيابي و مقايسه كرده و به تقويت عملكردهاي مطلوب خود اقدام مي

دهد كه رابطة بين  همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي. شود موجب اثربخش بودن آنها در گروه مي

همچنين با . ه سطح از باالترين ميزان و شدت برخوردار استمؤلفة خودتنظيمي با اثربخشي در هر س

  .توجه به جدول، خودتنظيمي درگروه پسران داراي بيشترين رابطه با اثربخشي است

هاي  نتيجة ديگر در اين زمينه مربوط است به رابطة خودانگيزشي و اثربخشي، كه با توجه به داده

طور معمول افراد با انگيزة دروني  به). >05/0P(جود دارد ، رابطة معناداري بين اين دو متغير و6جدول 

اند و  مدار و چالشي و سرشار از انرژي پذير، هدف گيري، خودمختار و افرادي مسئوليت پيشرفت و جهت

در اين . شود دهند، و اين ويژگي نيز به اثربخشي منجر مي تكاليف محوله را به شكلي مطلوب انجام مي
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نشان داد كه وسعت دادن به عواطف مثبت، وانمود كردن يا افراط كردن  1نگهورنزمينه نتايج تحقيق ال

توان نتيجه گرفت كه ابراز  ، در اين تحقيق مي)5(آورد  وجود مي در عواطف مثبت احساس رضايت را به

  .كند هاي مثبت، محيط كاري خوشايندي را ايجاد مي هيجان

توان گفت كه ارتباط  بخشي، برحسب نتايج جدول ميدر مورد ريزمتغير همدلي و ارتباط آن با اثر

معناداري بين همدلي و اثربخشي در هر سه سطح گروه دختران، پسران و مجموع آنها وجود دارد 

)05/0P< .(حساب به مردمي گيرد و نوعي مهار اي است كه براساس خودآگاهي شكل مي همدلي مؤلفه 

همدلي با احساس مسئوليت در قبال  مؤلفة كه كند مي عنوان خود تحقيق در) 1381( منصوري. آيد مي

ديگران ارتباط بيشتري دارد؛ چون، هرچه افراد پيرامون يا مقابل براي ما اهميت بيشتري داشته باشند 

كنيم تا واكنش مناسب در قبال آنها نشان دهيم و شرط اين واكنش مناسب  ، تالش بيشتري مي)15(

به آنچه گفته شد، در تحقيق حاضر با توجه به وجود رابطة  با توجه. درك نوع احساس طرف است

توان نتيجه گرفت هرچه ميزان همدلي اعضاي تيم بيشتر باشد، اثربخشي آنها  معنادار بين متغيرها مي

نتايج اين بخش با تحقيقات بشارت مبني بر وجود رابطة معنادار بين هوش هيجاني . در تيم بيشتر است

همچنين نتايج نشان داد كه رابطة همدلي ). 1(پذيري همسوست  ت و مسئوليتي و صميميزيآممردمو 

  .با اثربخشي در گروه دختران داراي باالترين ميزان است

هاي جدول، داراي ارتباط  هاي هوش هيجاني، با توجه به داده مؤلفة مهارت اجتماعي از ريزمتغير

ولي در گروه دختران اين ارتباط . هاست روهمعنادار با اثربخشي در دو سطح، گروه پسران و مجموع گ

عنوان اعضاي تيم ورزشي معموالً از محبوبيت و  هاي اجتماعي باال به افراد با مهارت. معنادار نيست

نتايج اين بخش . مقبوليت بيشتري نزد ديگران برخوردارند، به همين دليل نسبت به سايرين اثرگذارترند

. هاي اجتماعي همسوست د رابطة معنادار بين هوش هيجاني و مهارتهاي يوسفي، مبني بر وجو با يافته

تري برخوردارند و در روابط  هاي اجتماعي مثبت به اين معنا كه افراد داراي هوش هيجاني باال از تعامل

هاي هوش هيجاني با اثربخشي، در  مؤلفه رابطة تمامي نتايج نشان داد كه  در نهايت. ترند فردي موفق بين

  .سران باالترين ميزان همبستگي را داردگروه پ

                                                           
1. Longhorn 
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