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  عنوان : رابطه ي هوش هیجانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان ایالم

  
 دانشجو مدیریت بازار یابی ورزشی دانشگاه پیام نور کرج 1افسانه یوسف جمال.1

 نور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو پورسلطانی حسین.2
  دانشجو دکترا مدیریت ورزشی دانشگاه تهرانفروزان یوسف جمال  .3

هوش هیجانی نه تنها عامل کنترل کننده پاسخ هاي هیجانی است که براي خود شخص و اطرافیان او مفید نمی باشد بلکه عامل :   هچکید
کنترل استفاده مناسب از هیجانها در موقعیت ها نیز می باشد و می تواند پیش گویی کننده مهمی براي موفقیت در روابط شخصی، 

رابطه ي هوش هیجانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان ایالم بودکه با  ف از این پژوهش بررسیخانوادگی و محل کار باشد. هد
روشی تحقیق از نوع همبستگی بصورت پیمایشی انجام شد و جامعه آماري آن که کلیه معلمان تربیت بدنی(زن و مرد) شهر ایالم در 

تعیین شدکه به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه  نفر 74است با حجم نمونه براساس جدول مورگان 1393سال
این  یافته هاي نتایج پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ استفاده گردید. واثر بخشی حمیدي گیري در این پژوهش از دوپرسشنامه 

، و r=0.69، همدلی r=0.56د انگیختگی ، خو r=0.48و خود تنظیمی  r=0.76تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی (خودآگاهی 
وجود دارد. یعنی هوش هیجانی، نقش با  α=0.5) و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر ایالم رابطه معناداري r=0.70مهارتهاي اجتماعی 

ر نتیجه اثربخشی آنها را اهمیتی در اثربخشی معلمان تربیت بدنی دارد که معلمان و مسئوالن می توانند با توجه به این موضوع عملکرد و د
  افزایش دهند.

  هوش هیجانی،اثر بخشی، معلمان تربیت بدنی. کلید واژه :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  Email: syousefjamal@yahoo.com، ه پیام نور کرجدانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، گرایش مدیریت بازار یابی، دانشگا -  ١
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  مقدمه 

با ظهور عصر اطالعات وارتقاءارزشمندي ارتباطات انسانی و همچنین بروز موقعیت هاي استراتژیک سازمانی، نظریه هوش عاطفی 
سازمانی شده است. هوش هیجانی، اصطالح فراگیري است که      مجموعه ي رشد چشمگیري یافته و از مباحث پر طرفدار 

گسترده اي از مهارت ها و خصوصیات فردي را در بر گرفته و معموال به آن دسته مهارت هاي درون فردي و بین فردي اطالق می 
حرفه اي است. هوش هیجانی از گردد که فراتر از حوزه ي مشخصی از دانش هاي پیشین، چون هوشبهر و مهارت هاي فنی یا 

آخرین مباحث متخصصین در خصوص درك تمایز بین منطق و هیجان بوده و برخالف مباحث اولیه در اینجا، فکر و هیجان بعنوان 
موضوعاتی براي سازگاري و هوشمندي تلقی شده است. بعالوه شبیه سایر مباحث مطرح در خصوص ماهیت انسان، هوش هیجانی 

 1990نوع بحث و گفتگوي علمی و عوام پسند گردیده است. اصطالح هوش عاطفی براي اولین بار در دهه ي  نیز دستخوش دو
توسط دو روانشناس به نام هاي مایر و پیتر سالووي مطرح شد. آنان اظهار داشتند، کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می 

اي مثبت و منفی و عواطف تمایز گذارند و از اطالعات عاطفی براي توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده، بین پیامده
کار کردن بویسله "راهنمایی فرآیند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند. دانیل گولمن صاحبنظر علوم رفتاري و نویسنده ي کتاب

جانی را استعداد، مهارت و یا اولین کسی بود که این مفهوم را وارد عرصه ي سازمان نمود. گولمن هوش هی "ي هوش هیجانی
  ).1384، گنجی  1387قابلیتی دانست که عمیقا توانایی هاي فردي را تحت شعاع قرار می دهد (سبحانی نژاد 

هوش هیجانی نوعی از هوش درون فردي است و بعنوان زیر مجموعه اي از هوش اجتماعی تعریف شده است. هوش هیجانی 
م کنار آمدن، مهار هیجان ها در روابط با انسان ها و توانایی ترقیب یا راهنمایی دیگران (گلمن مهارتی اجتماعی است، یعنی با مرد

).گلمن در تحقیق خود در برابر این پرسش که چگونه هوش هیجانی در کار موثر است ؟ می گوید: هوش، 1386به نقل از استیوهن 
مهم هستند، و اما وقتی که بهره ي هوشی و هوش هیجانی براي  یک عملکرد برجسته را بوجود می آورد، مهارت هاي شناختی نیز

باعث استخدام شما می شود اما  IQمشاغل در تمام سطوح دو برابر مهم تر است. بنا به گفته ي گلمن امروز در گزینش کارمندان 
اي عملکرد بهتر, بهره شواهد حاکی است هوش هیجانی عامل ضروري بر ).1995هوش هیجانی موجب ارتقاي شما می شود (گلمن 

وري باالتر, گروههاي کاري خوب و رهبري استثنایی محسوب می شود. در حقیقت به نظر می رسد ارتقا شما در سازمان تا حدودي 
اهمیت داشتن قابلیت هایی مانند خودآگاهی , همدلی, اعتماد به نفس و انگیزش را بیشتر می کند. البته بدان معنی نیست که 

شناختی یا فنی بی ارزشند. تفاوت مدیران موفق و نا موفق معموأل به فقدان مهارتهایی مانند خود کنترلی, اعتماد, قابلیت هاي 
همدلی, ارتباطات, تشریک مساعی و ابتکارات مربوط میشودکه جزء الینفک قلبلیت هاي هوش هیجانی هستند, البته تصور نشود 

معمولی اما با داشتن مهارت IQ )که شواهد حاکی است با بهره هوشی یا هوشبهر(که قابلیت هاي فنی یا شناختی مهم نیستند بل
باال ولی ضعیف مهارت هاي روابط انسانی داراي عملکرد  IQهاي حفظ و کنترل احساسات در مقایسه با مدیران داراي بهره هوشی 

یجانی در مقایسه با سایر مهارت ها دو برابر ).نتایج مطالعات دانیل گلمن نشان داد اهمیت هوش ه1386برتري هستند. (آقایار 
است و رابطه مستقیمی با پیشرفت وترقی رهبري سازمان دارد به عبارتی دیگر هوش هیجانی پلکان ترقی رهبران سازمان است 

ر تحقیق )، د1384مرادي ( ).1386رهبرانی که می خواهند رشد و پیشرفت نمایند نیازمند هوش هیجانی باالتري هستند. (آقایار 
خود به بررسی رابطه ي بین هوش هیجانی و رهبري تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران پرداخت، نتایج نشان داد که بین 

  هوش هیجانی و رهبري تحول آفرین رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد.

رین، امکان ایجاد ارتباط موثر و گسترده با شاید بتوان گفت یکی از موثر ترین تاثیرات هوش هیجانی بر موفقیت مدیران کار آف
به نقل از پورکیانی و همکاران  2003کارکنان است، که این ویژگی وجه تمایز این مدیران با دیگران محسوب می شود (کارملی آ 
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و محیط کار )، به این نتیجه رسید که مناسب ترین حوزه براي مقایسه ي هوش هیجانی و عقلی، سازمان ها 1384).بابایی (1392
افراد است. فرد در محیط خود عالوه بر توانمندي هاي علمی (که از هوش عقلی نتیجه می شود) از توانایی هاي عاطفی خود نیز 
استفاده می نماید. ازاینرو، در حوزه ي توسعه ي منابع انسانی در سازمان ها، مفهوم هوش هیجانی بکار گرفته شده است و به 

)، در 2005گریتس و همکاران ( ).1390وه بر توانایی هاي تخصصی توجه شود. (نصر اصفهانی و همکاران مهارت هاي عاطفی، عال
تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاري با شرایط دشوار محیط کار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین این 

رچه هوش هیجانی افراد بیشتر باشد سازگاري آنها با شرایط دشوار دو متغییر مذکور رابطه ي معنی داري وجود دارد. یعنی ه
) در پژوهش تحت عنوان رابطه هوش 1385بابایی و همکاران ( )1390محیط کاري نیز بیشتر است. (نصر اصفهانی و همکاران 

بسزایی در موفقیت آنان دارد و عاطفی مدیران و جو سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسید که توانمندیهاي عاطفی مدیران تاثیر 
موجب رشد و تعالی جو سازمانی می شود. عالوه بر آن نتایج آماري نشان می دهد که از بین ابعاد هوش عاطفی، مولفه هاي خود 

 ). در پژوهش خود دریافت که هوش1385(بابایی و مومنی  آگاهی و آگاهی اجتماعی مدیر بیشترین تاثیر را بر جو سازمانی دارند.
عاطفی با توانایی هایی چون برقراري ارتباط، شناخت نقاط قوت و ضعف خود و سایرین مرتبط بوده و از اهمیت ویژه اي براي مدیر 

یار محمدي و همکاران  برخوردار است زیرا می تواند بر سایر توانایی هاي مدیر همچون رهبري و هدایت کارکنان تاثیر بگذارد. 
ان رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ) در تحقیقی تحت عنو1387(

) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط 1392عیدي و همکاران ( بین هوش هیجانی با رضایت شغلی همبستگی مثبت وجود دارد.
ولتی) شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین هوش هوش هیجانی اعضاي هیات علمی با اثربخشی دانشکده هاي تربیت بدنی (د

مختاري دینانی،  هیجانی اعضاي هیات علمی و اثربخشی دانشکده هاي تربیت بدنی شهر تهران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
این نتیجه ) در پژوهش تحت عنوان رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبري مدیران ورزشی، به 1393مریم و همکاران (

رسیدند که اثربخشی رهبري با هوش هیجانی رابطه ي معنی داري وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که هوش هیجانی عاملی 
مهم و پیش بینی کننده در اثربخشی رهبري مدیران ورزشی است. به نظر می رسد کنترل تمایالت عاطفی خود و درك احساسات 

محیط کاري از جانب مدیران بتوانند به عنوان مولفه اي تاثیرگذار بر اثربخشی رهبري مدنظر قرار  و عواطف سایر افراد حاضر در
شاید دلیل اینکه عبارت هوش هیجانی تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته، این باشد که هوش هیجانی معناي جدیدي از  گیرد.

برخوردارند می توانند با مشکالت و چالش هاي زندگی سازگار گردند.  هوشمندي ارائه می دهد و افرادي که از هوش هیجانی باالیی
).  و از طرفی براي اثر بخشی و حفظ و ادامه موفقیت ,مدیران بایستی ویژگی هاي خاص,توانایی ها و شایستگی 1386(سپهریان،

مدیریت اثربخش ایجاد گردد,باید از  اجتماعی داشته باشند وبراي اینکه - هاي بالقوه و دانش وتجربه طوالنی مهارتهاي ارتباطی
هدف ها آغاز کرد .شناخت هدفها وباور داشتن آنها ,تعهد نسبت به کسب آنها , همسویی و همانندي  با آنها و تحرك وانگیختگی 

  )1386به نقل از عیدي 1375در جهت آنها گام  نخستین در جهت اثر بخشی مدیران است.(نیکنامی

  حقیقضرورت و اهمیت و هدف از ت
با توجه به اینکه در عصر حاضر نوعی ناتوانی در درك متقابل افراد به چشم می خورد. این عدم درك خود موجب سوء تفاهم هایی 
می شود و افراد را به بروز رفتارهاي غیر منطقی سوق می دهد و اهمیت هوش هیجانی در زندگی روزمره افراد و بطور پر رنگتر در 

ا این سوال مطرح است که آیا هوش  هیجانی   می تواند با اثربخشی رابطه داشته باشد؟ آیا معلمانی که سازمان ها مشخص است ام
داراي هوش باالتري هستند در کارهاي خود موفق تر هستند و سازمان هاي خود را در رسیدن به اهدافشان بیشتر یاري می کنند؟ 

  یجانی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر ایالم پرداختند.لذا محققان در این پژوهش به بررسی ارتباط بین هوش ه
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  روش تحقیق:  

   گرفته است.که بصورت پیمایشی انجام  هبه لحاظ روش از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردي بود

  جامعه ونمونه آماري:

نفر تعیین  74ساس جدول مورگان بودند که حجم نمونه بر ا 1393جامعه آماري کلیه معلمان تربیت بدنی شهر ایالم در سال 
   گردید.

  ابزار اندازه گیري: 

در این پژوهش از دوپرسشنامه مربوط به هوش هیجانی و همچنین اثربخشی استفاده گردید. پرسشنامه هوش هیجانی 
اصلی این آزمون سیبریاشرینگ یکی از ابزارهاي مورد استفاده بود که در قالب مقیاس پنج گزینه اي لیکرت تنظیم شده است. فرم 

سوال می باشد  30سوال است وقسمت دوم داراي  40سوال است که از دو قسمت تشکیل شده است قسمت اول داراي  70داراي 
مودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را در قسمت اول, هر سوال حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد,آز

که با حالت روحی و روانی سازگاري بیشتري دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتداي هر سوال یک داستان ساختگی عاطفی 
زم به ذکر است که این آزمون آورده شده است و از آزمودنی خواسته می شود تا پاسخ خود رابا توجه به داستان,انتخاب کند. ال

) به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد هنجار یابی شده ولی از قسمت دوم این آزمون به علت همخوانی 1380توسط منصوري(
سوال بود  استفاده شده  40داستانهاي آن با فرهنگ مااستفاده نشده است. در اجراي مقدماتی این آزمون, از قسمت اول که شامل 

اد هفت سوال به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده اند.سواالتی را که براي اجراي نهایی در نظر گرفته شده که تعد
بوده است سواالت این آزمون  85سوالی, در اجراي مقدماتی به روش آلفاي کرونباخ % 33سوال است. میزان همسانی آزمون  33اند

ه هرکدام از آنها جداگانه محاسبه گردید. این مولفه ها عبارتند از: خود آگاهی, خود مربوط به ابعاد هوش هیجانی است که نمر
نمره جداگانه دریافت میکند که پنج نمره آن  6تنظیمی, خود انگیزشی, همدلی و مهارتهاي اجتماعی     می باشد. هر آزمودنی 

ی سواالت چنانچه آزمودنی گزینه اول را انتخاب کند, نمره مربوط به هر کدام از مولفه ها ویک نمره به صورت کل می باشد. در بعض
یک و چنانچه گزینه پنج را انتخاب کتد نمره پنچ می گیرد.و چنانچه( ب , ج,د ,ه )را انتخاب کند به ترتیب نمره کمتر می گیرد. 

).پرسشنامه 1380(منصوري بوده است 165تا  33نمره گذاري سواالت دیگر بر عکس می باشد. دامنه نمرات این پرسشنامه از 
رتبه  5سوال بود که یک مقیاس  20) ساخته شد. این پرسشنامه شامل 1382دیگردر مورد اثربخشی میباشد که توسط حمیدي (

تعلق می گیرد. حداکثر  5تا 1که به ترتیب به هر یک از گزینه ها نمره  اي (خیلی کم, کم, متوسط, زیاد, خیلی زیاد)می باشد
ابزار تحقیق دو پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا  ).1382می باشد(حمیدي 20و حداقل آن  100یها در این پرسشنامه امتیاز آزمودن

شرینگ و اثر بخشی حمیدي بود که اعتبار و روایی آن جهت انجام تحقیق مورد آزمون قرار گرفت (ضریب آلفا کرو بناخ پرسشنامه 
استفاده و در آمار --SPSS) جهت تحلیل داده ها از نرم افزار %88مه اثربخشی و ضریب آلفا رکروبناخ پرسشنا %85هوش هیجانی 

با استفاده از آزمون هاي آمار استنباطی از جمله  وتوصیفی به بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه مورد نظر پرداخته شد 
  بدست آمد .زیر همبستگی پیرسون نتایج 

   یافته ها :
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اد مختلف هوش هیجانی با متغیر اثربخشی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و متغیرها با هم به منظور بررسی رابطه ابع
) نشاندهنده وجود رابطه معنادار و مثبت بین 1در رابطه گذاشته شدند. ضرایب بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون (جدول 

ه مالحظه می شود، بعد خودآگاهی بیشترین میزان همبستگی را با تمامی ابعاد هوش هیجانی با اثربخشی معلمان است همانطور ک
/. در رتبه هاي 69/. و 70). ابعاد مهارت هاي اجتماعی و همدلی نیز به ترتیب با ضرایب همبستگی r=0.76اثربخشی معلمان دارد. (

). بطور کلی با توجه به r=0.48د (بعدي قرار دارند. بعد خود تنظیمی نیز کمترین میزان همبستگی را با اثربخشی معلمان دار
معناداري ضریب همبستگی بدست آمده می توان گفت که بین ابعاد هوش هیجانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی رابطه وجود 

  دارد.

  : نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون1جدول 

  اثربخشی  ضرایب و سطح معناداري  متغیر مستقل

  0,76  سونضریب همبستگی پیر  خودآگاهی

  0,5  سطح معناداري

  0,56  ضریب همبستگی پیرسون  خود انگیختگی

  0,5  سطح معناداري

  0,69  ضریب همبستگی پیرسون  همدلی

  0,5  سطح معناداري

  0,70  ضریب همبستگی پیرسون  مهارت هاي اجتماعی

  0,5  سطح معناداري

  0,48  ضریب همبستگی پیرسون  خود تنظیمی

  0,5  سطح معناداري

  

  بحث و نتیجه گیري

امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین نشده است که هم شامل درك دقیق هیجان هاي خود شخص و هم تعبیر دقیق 
حاالت هیجانی دیگران است. هوش هیجانی، فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان ها 

د آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند. نقطه قابل توجه در راستاي هوش هیجانی این است که و احساس هاي خو
). نتایج این تحقیق نشان داد که بین بعد 1386توانایی هاي هوش هیجانی ذاتی نیستند، بلکه آنها می توانند آموخته شوند(آقایار 
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بیت بدنی شهر ایالم رابطه وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی ارتباط خود خود آگاهی هوش هیجانی و اثربخشی معلمان تر
) p<0.5بود یعنی بین خود آگاهی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداري وجود دارد ( r=0.76آگاهی و اثربخشی برابر 

 نتایج این تحقیق نیز بیشتر است.  یعنی هرچه هوش هیجانی افراد بیشتر باشد سازگاري آنها با شرایط دشوار محیط کاري
، r=0.69، همدلی r=0.56، خود انگیختگی  r=0.48و خود تنظیمی  r=0.76نشان داد که بین هوش هیجانی (خودآگاهی همچنین 

وجود دارد. و نیز نشان داد که  α=0.5) و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر ایالم رابطه معناداري r=0.70و مهارتهاي اجتماعی 
بین همدلی و میزان اثربخشی و بین مهارت هاي اجتماعی و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر ایالم ارتباط وجود دارد و از 

)،  1995(گلمن  ،)1387یار محمدي و همکاران (، 1391طرفی نتایج این تحقیق با نتایج  تحقیقات؛ نصر اصفهانی و همکاران 
، همسو است یعنی هوش هیجانی، نقش با )1393)و مختاري دینانی، مریم و همکاران (1385)، بابایی و مومنی( 1384مرادي (

اهمیتی در اثربخشی معلمان تربیت بدنی دارد که معلمان و مسئوالن     می توانند با توجه به این موضوع عملکرد و در نتیجه 
  اثربخشی آنها را افزایش دهند.

  منابع 

 ، چاپ دوم انتشارات سپاهان. "هوش هیجانی؛ کاربرد هوش در قلمرو هیجان"). 1386آقایار، ش؛شریفی درآمدي، پ ( -1
 ، اصفهان، انتشارات سپاهان."هوش هیجانی"). 1385آقایار، ش؛شریفی درآمدي، پ ( -2
. چاپ اول، تهران، انتشارات سفیر "هوش هیجانی براي همه، ترجمه ي رویا کوچک انتظار و مژگان شوشتري")، 1386استیوهن ( -3

 اردهال.
 2. فصلنامه علوم و مدیریت ایران، دوره ي اول شماره ي "رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی ").1385بابایی، م؛ مومنی، ن ( -4

 .62-35ص 
. ترجمه مهدي گنجی، تهران، انتشارات ساواالن، "هوش هیجانی ( مهارت ها و آزمون ها )") 1386برادبري، ت؛ گریوز، ج؛ دیوید، م ( -5

 دوم.چاپ 
بررسی ارتباط ساختار سازمانی، تعهد سازمانی و اثربخشی سازمانی در حوزه هاي ستادي سازمان هاي  "). 1382حمیدي، م ( -6

 . رساله دکتري، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران."ورزشی کشور 
 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. . چاپ اول، ارومیه،") SQو  EQتا  IQهوش هیجانی از ("). 1386سپهریان، ف ( -7
, "هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظري ,شیوه هاي آموزش و ابزار سنجش )"). 1387سپحانی نژاد، م؛ یوز پاشی، ع ( -8

 تهران انتشارات یسطرون.
زان اثر بخشی دانشکده هاي تربیت بدنی تعیین ارتباط بین هوش هیجانی اعضاي هیأت علمی تربیت بدنی و می") .1386عیدي ,ح ( -9

 پایان نامه کارشناسی ارشدتربیت بدنی, دانشگاه تهران. "(دولتی)شهر تهران
 ، ترجمه حمیدرضا بلوچ، چاپ سوم، تهران، انتشارات جیحون."هوش عاطفی"). 1387گلمن، د ( -10
 ن پارسا، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.، ترجمه نسری"هوش هیجانی توانایی محبت کردن و محبت دیدن"). 1382گلمن، د ( -11
هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبریاشرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههاي دولتی "). 1380منصوري، ب ( -12

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی."شهر تهران
.  "رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبري مدیران ورزشی  "). 1393، ه؛ امیري، م؛ احسانی، م (مختاري دینان، م؛ کوزه چیان -13

 . 66- 53ص  93تیر  23مطالعات مدیریت ورزشی شماره 
. پایان نامه کارشناسی "بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبري تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران ").1384مرادي، م ( -14

 ده مدیریت دانشگاه تهران.ارشد دانشک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه

 

 

 

بررسی ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و اثربخشی در معلمان تربیت بدنی شهر  ").1391نصر اصفهانی،د؛ سلیمی، م؛ سلیمی، م ( -15
 . اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی."شیراز

، فصلنامه "شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه هوش هیجانی و رضایت"). 1387یارمحمدي منفرد، س؛ همتی نژاد، م؛ رمضانی، ( -16
 . 6مدیریت ورزشی، شماره

17- Golman, D .(1995)." working with emotional intelligence". Newyourk : Bantam book. 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه

 

 

 

The Relationship between Emotional Intelligence and Its Effectiveness Among Physical 
Education Teachers From Ilam Province. 

Abstract: 
         Emotional Intelligence (EI) is not only a controlling factor for emotional responses which 
are not useful for the person himself/herself and people around him/her but is also a factor to 
control the proper use of emotions in different occasions and it can also act as an important 
predictor for success in personal or family relations and work place. In this research, Goldman's 
five dimensional model is used. These five dimensions include: self-awareness, self-regulation, 
self-motivation, sympathy and social skills. So, the purpose of this study was to examine the 
relationship between EI and its effectiveness among physical education teachers from Ilam 
province. This survey study is of correlation type. The population is all physical education 
teachers (male and female) from Ilam city in 1393. According to Morgan Table, a sample of 74 
subjects was selected based on random sampling. As for the data collection, two questionnaires 
were used. One is Hamid i's effectiveness questionnaire and the other one is the Cyber or Shreing 
emotional intelligence questionnaire. The findings of the study showed that there is a significant 
relationship between EI (self-awareness r= 0/76, self-regulation r=0/48, self-motivation r= 0/56, 
sympathy r= 0/69 and social skills r= 0/70) and its effectiveness among physical education 

=0/05). It means that EI has a significant role in the effectiveness of teachers from Ilam (
physical education teachers. With this in mind, teachers and authorities can improve physical 

education teachers’ performance and hence their effectiveness.  
Key words: Emotional Intelligence, Effectiveness, Physical Education teachers. 
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