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 چکیده 

در مقطع متوسطه می مدیران مدارس  و رضایت شغلی ارتباط بین هوش اجتماعی با عملکردهدف این پژوهش بررسی 

نفر تشکیل  055به تعداد  نوشهراست. جامعه آماری را کلیه ی مدیران شهرستان  همبستگی بوده باشد.روش پژوهش از نوع 

و تحلیل نفر از آنها انتخاب گردیده است. جهت تجزیه  721مورگان داده اند . که در این تحقیق با استفاده از جدول کرجسی 

استفاده شده مستقل و آنوا tضریب همبستگی پیرسون,   و برای بررسی سواالت پژوهش از آزمونSSSSاطالعات از نرم افزار

و پرسشنامه سنجش عملکرد مدیران و پرسشنامه  هوش اجتماعی ترومسواستاندارد  ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامهاست. 

مهارت ، پردازش اطالعات اجتماعینتایج نشان داد بین مولفه های رار گرفته است. مورد بررسی قرضایت شغلی مینه سوتا  

رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد همچنین بین هوش اجتماعی  علمانعملکرد آموزشی م باآگاهی اجتماعی و  های اجتماعی

 .و رضایت شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد 

  

 مدیران، رضایت شغلی. عملکرد ،آگاهی اجتماعی،  مهارت های اجتماعی، اطالعات اجتماعیپردازش واژگان كلیدي: 
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 مقدمه  

شخصیت یك فرد در زندگی، زاییده استعدادهای عاطفی نهفته است نه ضریب هوشی. آنچه که مسلماً در مورد رهبران باید 

رین فرد سازمان از لحاظ ضریب هوشـی نیـستند، بلکـه آنهـا بزرگ وموفق سازمانها می دانیم این اسـت که لزوماً آنها باهوش ت

شعور عاطفی باالتری نسبت به سایرین دارند و به همین وسیله افراد را به سمتی کـه در نظر دارند سوق می دهند . باید گفت 

تغییـرات و بـه منظـور بقـا و رهبری و مدیریت یك سازمان برای انطباق با  . رمز نفوذ آنها بـر ا فـراد همـین نکتـه اسـت

رشـد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عمومـاً مـدیران بـرای پاسـخ بـه آنها با مشکالت بسیاری مواجـه 

مـی شـوند . یکـی از مهمتـرین خصیـصه هـایی کـه می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمك کند، هوش 

قدر مسلم این است که موفقیت سازمانها و . عی است. هوش اجتماعی از عوامل موثردر رضایت افراد به شمار می روداجتمـا

مدیران همواره مرهـون یـك سـری عوامل کلیدی اسـت و شناسـایی و تقویـت چنـین عـواملی کامیـابی هـر چـه بیـشتر 

ـازمان بـه منظـور همـاهنگی و افزایش کارایی کارکنان سازمان و سازمانها را به دنبال خواهد داشت. مـدیران در هـر س

واضح است که چگـونگی اداره سـازمانها و عملکـرد مـدیران، رکـود یـا  . دستیابی به اهداف در رأس سازمان قـرار دارنـد

 (.(7831پیـشرفت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت )میرزا قادری، 

ـوع هـر کارمنـد یـا کـارگراحـساس رضـایت یـا خوشنودی از کار است، در سازمان هـای یکـی از احـساس هـای مطب 

امـروزی راضـی و خوشـنود نگـه داشـتن کارکنـان از دغدغـه هـای عمـده مـدیران مـی باشـد. کارکنـان راضـی، بهتـر کـار 

نهایت موجـب بهره وری سازمان می گردند . به عبارت می کنند، تولید و خدمات زیاد و با کیفیت باال ارائه می دهند . و در 

دیگرمشکل اصلی سازمان هـا راضـی نگـه داشتن کارکنان می باشد. رضـایت شـغلی یکـی از عوامـل بـسیار مهـم در موفقیـت 

ن رضـایت فـردی مـی گـردد. محققـانیز احساس  شغلی است، رضایت شغلی عاملی است که باعـث افـزایش کـارایی و

رضـایت شـغلی را از دیـدگاههای گونـاگون تعریف نموده اند و معتقدند اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این 

حالت فرد از شغلش راضی است . رضـایت شـغلی ترکیـب معینـی اسـت از عوامـل گوناگون چه درونی مانند احساس لذّ ت از 

ـوق و مزایـا و روابـط محـیط کـاری، کـه سـبب مـی گـردد فـرد از شـغلش راضـی باشـد انجام کار و چه بیرونـی ماننـد حق

(. رضـایت شـغلی عبـارت اسـت از حـدی از احـساس و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل 7832عسکری و کلـدی، )

م اسـت کـه واقعـاً شـغلش را دوسـت خود دارند . وقتی یك شخص مـی گویـد دارای رضایت شغلی باال است این بدین مفهو

وکارکنان با رضایت شغلی باالتر از نظر  . دارد احساس خوبی در باره کـارش دارد . بـرای شـغلش ارزش زیـادی قائـل اسـت

(. بـارون و عوامـل سـازمانی نظیـر سیـستم 7830فیزیکـی وتـوان ذهنـی در وضـعیت خـوب کنیزبـرگ قرار دارنـد )مقیمـی، 

پاداش مناسب نحوه پرداخت حقوق، مشاکت کارکنان وتصمیمات مربوط به شغل، نحوه برخورد و ارتباط، اع طـای  2

مـسئولیت واختیـار بـه افـراد وکیفیـت سرپرسـتی و روابط همکاران را در ایجاد رضایت شغلی مـؤثرمـی داننـد )بـه نقـل از 

 (.7831طهماسـبی، 

 مدیریتی حوزه در جمله از انسانی علوم و علوم اجتماعی مباحث مهمترین از یکی اجتماعی هوش مبحث اخیر دهه دو طی در

 بحث مورد ها دیگر هوش با مقایسه در آن های توانایی و کاربردها همواره و است گرفته قرار مورد توجه آموزشی و سازمانی ،
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 را اجتماعی هوش که است شناسی روان مکتب نخست پردازند اجتماعی می هوش به مجزا مکتب دو کلی طور به . است بوده

 و اجتماعی علوم وارد حوزه و کرده خارج شناسی روان اختصاصی حوزه از را آن مکتب دومین و داند توانمندی می یك

  (.7831است)گودرزی کرده سازمانی

 بتوانند تا کنند استفاده خود جسمانی و قدرت مغزی تمام از بتوانند باید هستند برخوردار باالیی اجتماعی هوش از که افرادی

 همه دریابد.  و اشتباهات ها ی درگیر اوج در را آمدن کنار هنر بتواند باید اجتماعی هوش . کنند برقرار موثری ارتباط بقیه با

 اجتماعی هوش اهمیت باال در شده مطرح موارد به توجه با که دارند احتیاج اجتماعی هوش به مدیران بویژه و اجتماع آحاد

 هستند، نیازمند ارتباطی مهارتهای به طول روز در که افرادی برای بویژه بیشتری اهمیت از جدید مبحث یك بعنوان روز به روز

نظام  و مدرسه جامعه، بین رابط و داشته فنی سطح مدیران بعنوان را ارتباط ارس بیشترین مد مدیران بین این در که . دارد

 ایفا را مؤثری نقش خود ارتباطات در تا باشند دارای باالیی مدارس مدیران که است الزم پس . باشند می آموزشی

 (.7831کنند)گودرزی

 تصمیم گیری فکری، های فعالیت به کمك جهت در خود احساسات و مهارهیجانات و درك توانایی توان می را اجتماعی هوش

و  هیجانات چگوچگونه که دانند می برخوردارند باال هیجانی هوش از که افرادی گلمن های یافته براساس . دانست ارتباطی و

 استعدادهای و ها مهارت از ای مجموعه هیجانی هوش (.2575 نمایند)گلمن،  وهدایت کنترل را دیگران و خود احساسات

باال  هیجانی هوش از که فردی دارد، داللت واحساسات هیجانات کنترل یا بروز چگونگی فهم و درك توانایی به که فردی است

 ) باشد می مند بهره الزم مهارت استعدادو از نیز احساسات کنترل و درك شناسایی، های زمینه در است برخوردار

 از خود هوش، های تست کنیم اعتراف که شده آن از مانع علمی خجالت و شرم است، معتقد گلمن (.7831  فیاضیواحمدی،

 و هستند ریك تئو غیر هوش های تست که اند کرده مشاهده کانتور و کیلستروم .نیستند برخوردار تئوریك نوع منطق هیچ

 اند. شده ساخته دهند، می انجام کالس سر ها بچه که هایی کار بندی انواع قالب برای فقط

 بازتاب مغز قشر در که است انسان مغز اولیه استعداد و مهارت حقیقت، در اجتماعی، هوش که معتقدند تکاملی پردازا نظریه

 در امور پیشبرد برای و است شده سوار ما عصبی های سیستم روی بریم می نام هوش عنوان به آن از تاکنون چه یافته وآن

 با را اجتماعی هوش وی .است کرده ارائه اجتماعی هوش رابرای مدلی گلمن .است گرفته قرار استفاده پیچیده مورد گروه یك

 داده تطبیق برخویشتن مدیریت با را اجتماعی مهارت و خودآگاهی با را اجتماعی آگاهی .استداده  تطبیق عاطفی هوش

 های مهارت اجتماعی، شناخت همدلی، انواع متقابل، روابط هماهنگی اجتماعی اساسی مغز وظایف وی، چنین هم .است

 (.2575 ،7)گلمن کند می مشخص را اجتماعی هوش خطوط و همگی مسیر دیگران برای دلسوزی متقابل، همکاری

تحقیقات میدانی زیادی نشان دادند مدیران با کیفیت ،دارای عملکرد باالیی هستند زیرا آنان قادرند مسائل و مشکالت را 

شناسایی و اولویت بندی نمایند. همچنین نتایج حاصل از این تحقیقات ضرورت ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیران مدارس و 

ار بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران را نشان دادند. بنابراین بررسی نتایج عملکرد مدیران مدارس و مقوله های عوامل تاثیر گذ

 (.7811تاثیر گذار در عملکرد آنان یك فرآیند مهم و راهبردی تلقی می شود )سیدعباس زاده ،

                                                           
1 - Goleman 
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وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و ( معتقد است که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان 2555بندورا )

رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و 

های دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائی 

 خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است.

با توجه به اینکه موضوع هوش اجتماعی و ارزیابی مدیران به عنوان یك نیاز شناخته می شود و از سوی دیگر تحقیقات زیادی 

ان با هوش اجتماعی درحال حاضر وجود مدیر همچنینصورت نگرفته است،وبر روی این دو مقوله به طور همزمان در این راستا 

پژوهشی یك نیاز و ضرورت انکار ناپذیر است و باید به  -پرورشی  -کارآمد و مدبر در کلیه امور آموزشی ،متناسب با شغل خود 

دنبال راههایی برای بهبود عملکرد و خودکارآمدی مدیران که نهایتا موجبات رشد آموزش و پرورش را فراهم خواهد نمود 

مطالب فوق این پژوهش درصدد بررسی بررسی رابطه هوش اجتماعی با عملکرد مدیران مدارس ابتدائی و  با توجه به باشیم.

 متوسطه شهرستان نوشهر  برآمده است.

 روش تحقیق 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق پیمایشی  و از نوع همبستگی است . جامعه مورد 

نفر که با روش  055مدیران  مدارس ابتدائی و متوسطه شهرستان نوشهر به تعداد  کلیهن پژوهش عبارتند از  مطالعه در ای

نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. حجم نمونه این تحقیق از طریق  جدول کرجیسی و مورگان محاسبه شده  است با 

نفر حجم  نمونه بر آورد شده است. ابزار گردآوری 271دادنفر است تع 055توجه به اینکه حجم جامعه آماری در این تحقیق

و پرسشنامه رضایت  (7115اطالعات شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون )

 بوده است. شغلی مینه سوتا 

 

  یافته ها

 رضایت شغلی معلمان و سن و سابقه: ضریب همبستگی دو به دوی بین متغیر های هوش اجتماعی مدیران و 7دول ج

 

 سطح معناداری سابقه سن رضایت شغلی هوش اجتماعی)کل(

 08/0 228/0 858/0 986/0 پردازش اطالعات اجتماعی

10/1 - - /.920 مهارت های اجتماعی  

10/1 - - /.585 آگاهی اجتماعی  

10/1 - - 275/0 سابقه معلم  

 

همبـستگی محاسـبه شـده بـین پـردازش اطالعات اجتماعی مدیران و رضایت شـغلی مـی دهـد کـه ضـریب جدول فوق 

بین دو متغیر معنادار ومثبت بوده و هر چه قدرت پردازش  5/57اسـت. بنـابر ایـن همبستگی در سطح  5/135معلمـان برابـر 

مالحظـه مـی  7توجـه بـه جـدول  بـا .اطالعات اجتماعی مدیران باال باشد موجب رضایت شغلی معلمان مدارس می شود

 5/155شـود کـه ضـریب همبـستگی محاسـبه شـده بین مهارت های اجتمـاعی مـدیران و رضـایت شـغلی معلمـان برابـر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

بــین دومتغیــرمعنــادار و مثبــت بــوده و هر چه مهارت های اجتمـاعی  5/57بنــابرایــن همبــستگی در ســطح  .اسـت

 .اال باشـد موجـب رضـایت شـغلی معلمـان مدارس می شودمـدیران بـ

ن و رضـایت علمامالحظه می شود کـه ضـریب همبـستگی محاسـبه شـده بـین آگاهی اجتمـاعی مـ7با توجه به جدول 

ـر چـه بـین دومتغیـرمعنـادار ومثبـت بـوده و ه 5/57اسـت.بنـابر ایـن همبـستگی در سـطح  5/121شـغلی معل مـان برابـر 

بـاال باشـد موجـب رضـایت شـغلی معلمـان مـدارس مـی شـود و همچنین ضریب همبستگی  علمانآگـاهی اجتماعی مـ

بین دو متغیر معنـادار و  5/57است. بنابراین همبستگی در سطح  0/154محاسبه شده بـین سـن و هـوش اجتمـاعی برابـر 

حاسبه شده بین سابقه همبستگی م عی آنها هم بـاال مـی رود و ضـریبمثبـت بـوده وبا افزایش سن مدیران هوش اجتما

بـین دو متغیـر معنـادار و  5/57بنابراین همبستگی در سطح  .اسـت 5/277و هوش اجتمـاعی آنهـا برابـر  علمانخدمت م

مالحظـه می شود که  7جـدول مثبـت بـوده ومـدیران بـا سابقه خدمت بـاال هـوش اجتمـاعی بـاالیی دارنـد . بـا توجـه بـه 

است. بنابرایـن همبـستگی  5/211و رضـایت شغلی معلمان برابر  علمانضریب همبستگی محاسبه شده بین سـابقه خـدمت مـ

رضـایت شـغلی معلمان   بباال باشد موج علمانبـین دو متغیـر معنادار ومثبت بوده وهر چه سابقه خدمت م 5/57در سـطح 

 مدارس می شود

 

 : خالصه تحلیل آماری مربوط به بررسی رابطه بین ز یرمولفه های هوش اجتماعی وعملکرد مدیران2جدول  

 شاخص 

N 

 تعداد نمونه

df 

 بحرانیr درجه آزادي

R 

 محاسبه شده

 معناداري

Sig. 

 

عملکرد معلمان-پردازش اطالعات  
271 270 710 /5  211/5  

55

5/5  

 عملکرد معلمان -مهارت های اجتماعی
271 270 710/5  277/5  

55

1/5  

710/5 270 271 عملکرد معلمان-آگاهی اجتماعی  128/5  555/5  

 

ب  )α= 50/5درصد)10با توجه به جدول فوق، چون ضریب همبستگی محاسبه شده برای تك تك مولفه ها درسطح اطمینان 

به دست آمده  5,50آمده کوچك تر از زرگتر است. همچنین سطح معناداری به دست   r=ب710/5جدول بحرانی r ازمقدار

فرضیه پژوهش تاییدمی شود. نتیجه گرفته می شود بین مولفه های آگاهی اجتماعی ، مهارت  است، بنابراین فرضیه صفر رد و

 مدارس ابتدائی و متوسطه شهرستان نوشهر رابطه وجود دارد.علمان های اجتماعی و پردازش اطالعات با عملکرد م
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 : خالصه تحلیل آماری مربوط به بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و رضایت شغلی 8جدول  

 شاخص 

N 

 تعداد نمونه

df 

 بحرانیr درجه آزادي

R 

 محاسبه شده

 معناداري

Sig. 

 

هوش اجتماعی و رضایت 

 شغلی
271 270 710 /5  211/5  555/5  

 

جدول بحرانی r ب ازمقدار )α= 50/5درصد)10با توجه به جدول فوق، چون ضریب همبستگی محاسبه شده درسطح اطمینان 

به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفر  5,50بزرگتر است. همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچك تر از   r=ب710/5

شهرستان نوشهر رابطه معلمان بین هوش اجتماعی و رضایت شغلی  فرضیه پژوهش تاییدمی شود. نتیجه گرفته می شود رد و

 وجود دارد.

 
 گیريبحث و نتیجه

ن مدارس بوده است. این نتایج با نتایج تحقیقات معلمانتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد 

 رضایت شغلی با مدیران اجتماعی هوش بین رابطه ان تعیین( در پژوهشی با عنو7833انجام شده توسط توسط رضایی و خلیل زاده)

 خودمـدیریتی،  ابعـاد  درپژوهشـی بـا عنـوان     (7817غربـی و بیـك زاده وهمکـاران)    آذربایجان استان شمال شهرستان های معلمان

خودکارآمـدی و   ( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بـین هـوش اجتمـاعی و   2553و  پژوهش مویر و اولیور ) اجتماعی، خودآگاهی

و   ررسی رابطه بین روحیه معلمان و عملکرد شغلی آنان در مدارس دبستان شهرسـتان دشتسـتان  ( پژوهشی با عنوان ب7831غالمی)

( در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین هوش اجتماعی مـدیران بـا رضـایت شـغلی نیروهـای      7830محمدیان وحسین آبادی )

 ته است.شاغل در مدارس همخوانی داش

مدارس  علماندر بررسی سوال پژوهشی اول تحقیق به این نتیجه رسیدیم بین مهارت های اجتماعی و عملکرد م

متوسطه شهرستان نوشهر رابطه وجود دارد. این هوش مهم باید بتواند هنر کنار آمدن را در اوج درگیری ها و مذاکرات و 

 و باشد داشته را جدید موقعیت به ورود توانایی هم فرد یعنی اجتماعی های اشتباهات و سایر موقعیت های خطیر دریابد.مهارت

بنابراین پرواضح است  .شود سازگار آن با و دهد بروز خود از مناسب را رفتار جدید موقعیت های به هنگام ورود در بتواند هم

هایتا مدیریت بهتری را خواهد داشت. فردی که دارای چنین خصوصیاتی باشد توانایی و مهارت برقراری ارتباط باالتر و ن

پیشنهاد می شود به برگزاری کالس های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل مدارس جهت آشنایی و ارتقاء مهارت های برقرای 

ارتباط با دیگران.بررسی سوال پژوهشی دوم تحقیق نشان داد بین آگاهی اجتماعی وعملکرد مدیران مدارس ابتدائی و متوسطه 

می  را اجتماعی موقعیت های در رخدادها از ناشی منتظره غیر جریانات اجتماعی، نوشهر رابطه وجود دارد. آگاهی های شهرستان

 چه جدید اطرافیان یك موقعیت در که بزند حدس تواند نمی است پایین او اجتماعی آگاهی های میزان که سنجد مدیری

 میزان که مدیری .داد خواهد کسانی رخ چه طرف از مقاومتی چه حل، راه فالن ارائه با یا و داد خواهند او به را منفی ای واکنش
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 خواهند او به را منفیای واکنش چه جدیدا طرافیان یك موقعیت در که بزند حدس تواند نمی است پایین او اجتماعی آگاهیهای

 دیگران مخالف نظرات گرفتن شرایطی چنین در اما .داد خواهد کسانی رخ چه طرف از مقاومتی چه حل، راه فالن ارائه با یا و داد

 .است دانش کسب نوعی

 تصمیم در تواند می بر دانشجویان یا موقعیت بر آن اثرات تشخیص و خود هیجانات درك و شناخت توانایی که است حقیقت این

 ارزیابی تر ساده سخن به .بخشد بهبود را عملکرد و بوده مؤثر هیأت علمی اعضای تر منطقی و مناسب رفتارهای بروز و گیری

 سبب بازخورد و کار ساز از استفاده با که آید می شمار به فرد آن عملکرد بهبود بر اثرگذار معیارهای از خود یکی از فرد دقیق

همچنین بررسی سوال پژوهشی سوم تحقیق نشان داد بین خودکارآمدی و عملکرد مدیران  مدارس  .شود می فرد رفتار اصالح

در  دابتدائی و متوسطه شهرستان نوشهر رابطه وجود دارد مطالعات نشان داده است عوامل متعددی وجود دارند که می توانن

مت سازمان اثر گذار باشند. عواملی که اگر به آنها در افزایش عملکرد شغلی کارکنان و نیز پایبندی کارکنان به سازمان و سال

سازمان توجه شود نه تنها منجر به عملکرد بهتر کارکنان می شود بلکه بر روی دیگر امور مربوط به سازمان و نیز کیفیت و بهره 

ور سازمانی حائز ام وری اثر خواهد گذاشت. ویژگی های شخصیتی  مانند خودکارآمدی از جمله سازه ای می باشد که در 

می توانند منجر به تعهد سازمانی باال در  که  متغیری است از جمله   شده  انجام اهمیت می باشند و بر اساس تحقیقات 

سازمان و عملکردبهتر میان کارکنان شود.  بنابراین به دست اندرکاران پیشنهاد می گردد نتایج تحقیقات پیشین و نیز نتایجی 

حاصل شده، توجه هر چه بیشتر سازمان به ویژگی های شخصیتی افراد وفراهم کردن محیطی که افراد که در پژوهش حاضر 

احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند ، می تواند زمینه را برای ایجاد عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه 

 بهروری باالتر در سازمان منجرشود .

نشان می دهد بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت ش غلی معلمان رابطه معنادار و مثبـت  همانطوری که نتایج پژوهش

بر این اساس پیشنهاد می شود که مسئوالن آموزش و پـرورش در انتـصاب مـدیران مدارس به هوش اجتماعی  . وجـود دارد

تکنیــك هــای هــوش اجتمــاعی را آنان توجه کنند . همچنین پیشنهاد می گردد که مـسئوالن دوره هــای آمــوزش 

 .بــرای مــدیران مــدارس برگزار کنند
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