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 سازمانی یادگیری بر هیجانی هوش میزان اثربخشی بررسی

  مدیران مدارسبین  در 

 

 
 نرمین صمدی، محرمعلی خدابنده، حوریه بیرام نژاد

 
  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 

 کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی مدرس دانشگاه

 دانشجوی روانشناسی

 

 
یادگیری سازمانی ادارات آموزش و پرورش و  عاطفیبین هوش  میزان اثربخشی بررسیبه  ی حاضرمقاله: چکیده

نفر  011 تعداد که جمعاً شهرستان نقدهآموزش و پرورش مدیران کلیه است. جامعه آماری پژوهش شامل  پرداخته

رار گرفتند. روش رد آزمون قانتخاب و مو به عنوان نمونه آماری نفر 01با استفاده از جدول مورگان تعداد .دنمی باش

به ترتیب پرسشنامه  استاندارد  پرسشنامه نوع دواز  ها تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده گیرینمونه

که پایایی آنها به ترتیب ی(سئوال 82)محقق ساخته  یادگیری سازمانیپرسشنامه سئوال( و 80) 0(عاطفیهوش 

یادگیری سازمانی لفه های آن با ؤو م عاطفیبین هوش  دادنشان نتایج به دست آمده  محاسبه گردید.  %74و  94%

تحلیل نشان همچنین یافته های حاصل از  است.معنی داری وجود داشته مثبت و رابطه کارکنان آموزش و پرورش 

 هایپیش بینی کننده ،مدیریت روابطو  آگاهی اجتماعیلفه آن یعنی ؤم دو،  عاطفیلفه هوش ؤم 4داد که از میان 

 هستند یادگیری سازمانی کارکنانناسبی برای م

 2آموزش و پرورش  4کارکنان،  3یادگیری سازمانی،  8هوش هیجانی : ها کلید واژه

 

 مقدمه

می  در جهان محسوب متخصصیناکثر ( و چگونگی سنجش آن مورد توجه IQ، صحبت از هوش شناختی ) قبل سالها

بعنوان  عاطفیی کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش در تمامی محیط ها. اما در دهه ی کنونی گردید

درصد موفقیت های افراد در سرکار  01اظهار می دارند بطوریکه  ؛پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده است

، 6اطفیبا این حساب ، هوش ع. مربوط می شوددرصد آن به بهره هوشی  81وابسته است و تنها  عاطفی آنهابه هوش 

اصطالح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معموال ً به آن دسته 

و  از دانش های پیشین ، چون هوشبر مهارت های درون فردی و بین فردی اطالق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی

هایی از قبیل هوش عاطفی در زمینه(. به گفته محققین 01؛ص8119مهارت های فنی یا حرفه ای است)سبحانی نژاد،

وری، وفاداری مشتریان ،کیفیت خدمات و ... بکارگیری ، حفظ و نگهداری کارکنان، روحیه و تعهد کارکنان، نوآوری،کارایی، بهره

                                                 
7 - Siberia shirnk 
8 - Emotional intelligence 
3 - Organization learning 
9 - Staffs 
5 - Education 
6. Emotional intelligence 
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نفر از مدیران یك شرکت  320مطالعه ای که روی  بطوریکه این دخالت در اکثر تحقیقات معنادار دیده شده است. ،ددخالت دار

بین ویژگی های خاص رهبری ، در خصوص تمایز عملکرد سطوح باال نسبت به سطوح متوسط، تفاوت انجام شده نشان می دهد 

تا یك جو  باعث می شود هوش عاطفی توانایی در برخی از تحقیقات نیز نشان داده شده که .0(on-Bar,8111)وجود دارد

شرایطی به منظور پیاده  فراهم شدن کارکنان ایجاد شود و در نهایت منجر به  ش بیشتر استعدادسازمانی مناسب بر ای پرور

 . پسدنیای رقابتی مطرح می باشد که به عنوان یك مزیت رقابتی در ،در سازمان ها می گردد سازی فرهنگ سازمانی یادگیری

اما طبق شواهد موجود  ،عقلی یا منطقی بوده است وشوجود اینکه نیروی محرک تحوالت در قرن بیستم ه می توان گفت که با

، نیز صاحب نظران .8(37ص,Dearborn,8113بود) خواهدروزافزون قرن بیست و یکم هوش عاطفی موجب تحوالت  در آغاز

ن آ هوش عاطفی مهارتی است که دارنده ،و کارکردهای آن به صورت زیر تعریف کرده اند هوش عاطفی را با توجه به ویژگی ها

همدلی، تاثیر آن  کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق می تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل

خائف الهی و باال ببرد) روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را ها را درک کند و از طریق مدیریت

شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با  عاطفیهوش یا اینکه  (.2،ص8114دوستار،

خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باید از عواطف و باشد. یعنی فردی که میبهره هوشی می

نیز  3 .(0990, Golman)4(KierStead. J,0999احساسات خود و دیگران آگاه بوده و از عواطف استفاده منطقی ببرد)

 تیریمد -4یاجتماع یآگاه – 3یتیریخود مد -8 یخودآگاه -0نموده است:  یرا در چهار قالب دسته بند عاطفیهوش 

شود، که  یم داریپد یاجتماع تیو قابل یفرد تیقابل یکند که چهار عنصر ذکر شده در دو مهارت اصل یم انیب او. طرواب

 یکه رو یاجتماع تیشود و قابل یم میتقس یتیریو خود مد یو به دو قسمت خود آگاه فرد تمرکز دارد یرو یفرد تیقابل

 Stys and Brown,8114شود) یم میروابط تقس تیریو مد یتماعاج یکند و به آگاه یتمرکز م گرانیروابط فرد با د

گروهی  در رفتار فردی وقابلیت های عاطفی خود و دیگران،  هوش عاطفی را می توان به کارگیری در هر حال .2(04؛ص

صورت گرفته هنوز  با وجود تحقیقات فراوانی که در زمینه هوش عاطفیاما باید گفت  .برای کسب حداکثر نتایج تعریف کرد

ادبیات موجود در این زمینه  اجزا تشکیل دهنده آن توافق نظری حاصل نشده و اگر به هم درباره مفهوم هوش عاطفی و

کرده اند. با  هوش عاطفی را به صورتی متفاوت بیانء کرد که دانشمندان مختلف هرکدام اجزا هرجوع شود می توان مالحظ

 زیر قابل تقسیم هستند: تعاریف هوش عاطفی به کار می روند در چند طبقه کلی این وجود رویکرد هایی که در تحقیقات و

( و مدل 0997آن ) -یا عوامل انسانی بار، مدل غیرشناختی  6(Salovey and Mayer,0997)مدل توانایی ارایه شده 

صورت که شما  نیاستفاده هوشمندانه از عواطف است. به ا عاطفیهوش  نگریزیو(. از نظر 0990شایستگی های گلمن)

جالب  جیتا به نتا دیکنیم تیو رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود هدا دیکنیآگاهانه از عواطف خود استفاده م

از هوش  یرا به عنوان شکل عاطفیاصطالح هوش از نظر سالوی و مایر  .7(Weisenger,0990)دیابیدست  یتوجه

آنها و استفاده از  نیقائل شدن ب زیتما ییو توانا گرانیدر کنترل احساسات و عواطف خود و د ییکه شامل توانا یاجتماع

های هوش مایر و همکارانش مدل .0(Cherniss,8100) رودمیکارفکر و عمل فرد به یبرا ییاطالعات به عنوان راهنما نیا

 & ,8111Mayer, Salovey)کنند. الف : مدل توانایی ب : مدل ترکیبیهیجانی را به دو دسته کلی تقسیم می

                                                 
7 . Bar-on 
8 . Dearborn 
3. KierStead. J 
9 . Golman 
5 . Stys and Brown 

8. Salovey and Mayer 
1 . Weisenger 
2 . Cherniss 
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,Caruso)0. ( 0991-0993مایر و سالووی) هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی دانسته و در پنج حیطة  مدل توانایی

تعدادی از  در مدلهای ترکیبی نیزاند. نترلی، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و تنظیم روابط خالصه کردهخودآگاهی، خودک

و مدل شایستگی  (0992مدل گُلمن ) ،( 0997شوند. مثل مدل بار ـ آن )های ذهنی ترکیب میصفات شخصیت با قابلیت

هایی است که فرد ها و مهارتها، قابلیتاز توانایی ایبار ـ آن معتقد است که هوش هیجانی مجموعه (.0990های گلمن )

های کند. از نظر وی هوش هیجانی و مهارتبرای سازگاری مؤثر با محیط و بدست آوردن موفقیت در زندگی کسب می

       یدهای اصالحی آنها را بهبود بخشتوان از طریق آموزش و برنامهکنند و میاجتماعی ـ هیجانی طی زمان رشد و تغییر می

(8111,on &Parker-Bar)8.  با این همه، دانیل گلمن از محقیقن بزرگی که عنوان هوش هیجانی با نام وی بر سر زبان

اولین کسی نبود که به انتشار مطالبی در باره ی هوش هیجانی پرداخت، بلکه وی به جمع بندی  نظرات  ؛ها افتاد 

بانی ارائه کرد که برای همگان قابل فهم بود. تحقیقات وی توجه دانشمندان دانشمندان قبل از خود پرداخته و آن را با ز

زیادی را به سمت هوش هیجانی جلب کرد و تا به امروز تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که نتایج گرانبهایی از 

 آن به دست آمده است.

 

این دو روان شناس  ،است 3 (Hilgard&Markueis)جامع ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری ارائه شده تعریف 

یادگیری را این گونه تعریف کرده اند. یادگیری عبارت است از فرایند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه) 

یر می تغی اما یادگیری ساز مانی فرایندی است که در آن سازمان در طول زمان می آموزد، (.8،ص8117خلقتی، حیاتی، 

و بهبود توانایی خود پیشرفت می  به طور پیو سته با ارتقاء کند و عملکرد های خود را بهبود بخشیده و با ایجاد تحول،

 سازمانی یادگیری موثر عالرغم اینکه یادگیری سازمانی در سازمان اتفاق می افتد، اما(. 3،ص 8110نماید)کاووسی،احمدی

ه این مهارت ها، ظرفیت و استعداد شخصی را برای یادگیری موثرتر و بهتر ارتقاء می نیازمند چند مهارت است بدین معنا ک

 بهنامی)گفتگو -2 خودآموزی -4 تسلط فردی -3مدل های ذهنی  -8تفکر سیستمی  -0دهند که عبارتند از: 

ر را برای یادگیری سوای این مهارتها باید گفت که موانعی نیز در یادگیری سازمانی دخیل هستند که کا (.6،ص8116،

کارکنان در سازمان مشکل می نمایند که به برخی از آنها اشاره می شود. اتخاذ سبك مدیریت از باال به پایین ، مدیران غیر 

واحدها و حوزه ها و ضعف مهارتهای رهبری و موثر و نامناسب، ضعف ارتباطات عمودی ، ضعف هماهنگی بین بخشها ،

در نهایت با وجود این موانع باید پذیرفت که در (. 8113،828یین)حیدری تفرشی و همکاران،توسعه نیافتگی در سطوح پا

سازمانی آموزشی  و اینحال حاضر تمامی سازمانهای رو به رشد چاره ای جزء متحول شدن بسوی یادگیری سازمانی ندارند 

مطرح می ه مورد نظر این پژوهش نیز می باشد ک برای تبدیل سازمانها به سازمان یادگیرنده پنج اصل را 4(Senge)د. نباش

شرط الزم برای فراگیری سازمان، توان آموختن در اعضای آن است این شرط  :2مهارت شخصی -0 کند که عبارتند از:

 -8 .تضمینی برای ایجاد چنین سازمانی بدست نمی دهد، ولی بدون آن نیز قطعاً سازمان فراگیر به وجود نخواهد آمد

الگو های ذهنی باعث آگاهی فرایند، از گرایش ها و ادراکاتی می شوند که بر تفکر و تأمل نفوذ دارند. افراد  :6نیالگوهای ذه

می توانند با تأمل و صحبت مداوم و در نظر گرفتن تصویرهای درون، توانایی بیشتری برای اداره ی فعالیت ها و تصمیم 

چشم انداز مشترک توجه به اهداف مشترک را بر می : 7ن مشترکچشم انداز مشترک و آرما -3هایشان به دست آورند

انگیزد. مردم یاد می گیرند که با تدوین تصویر مشترک در مورد آینده مورد انتظارشان و اصول و راههای عملی رسیدن به 

                                                 
7 . Mayer, Salovey, & Caruso 
8 . Bar-on & Parker 
3 . Hilgard&Markueis 
9  -Senge 
5 . Personal Mastery 
6 . Mental Models 
1 .Shered Vision 
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یادگیری -4آن باشند آن آینده، در گروه یا سامان خود نوعی تعهد و التزام ایجاد کنند و پای بند به ارزش ها و هنجارهای

: تیم ها با تکنیك هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحول کرده و می آموزند که انرژی و 0تیمی

-2توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به توانایی و بصیرتی بیش از مجموع استعدادی اعضا دست یابند. 

فکر سیستمی یاد می گیرند که تغییر و پیوستگی را بهتر درک کنند و با نیروهایی که پیامدهای افراد با ت :8تفکر سیستمی

اهدافی که از  (.31-30، صص8117کارشان را شکل می دهند برخوردی اثر بخش داشته باشند)سبحانی نژاد و همکاران،

 در کارکنان ادارات آموزش و پرورش یانسازم یریادگیو  عاطفیهوش  نیبردن به رابطه ب یپاین پژوهش ترسیم می گردد 

است که محقق به تعیین رابطه بین مولفه های هوش عاطفی و یادگیری سازمانی کارکنان  آباد خرمشهر   8و0نواحی 

 آموزش و پرورش پرداخته است.

) 8111,Barsad)3 و مشارکت  یها، همکارمثبت در داخل گروه یهاجانیگسترش ه طی تحقیقی به این نتیجه رسید که

 .بخشدیگروه را بهبود م یاعضا ییکارا زانی، تعارض را کاهش و منموده  لیگروه را تسه یاعضا

)8113,Zhou and George)4 تواننـدیبرخوردار باشند، م ییباال یجانیکه از هوش ه یرانیکه مد افتندیدر یادر مطالعه 

و  صیاز : تشـخ عبارتنـدکـه  کـار بودنـد نیقادر به ا یمتعدد یهادهند. آنها از راه شیرا در نزد کارکنان خود افزا تیخالق

 .هادهیو کاربرد ا هادهیو اصالح ا ریی، تغ ون یهادهیا دیاطالعات، تول یآورجمع

(Gerits)2( در پی یافتن رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری با شرایط دشوار محیط کار8112و همکاران )، نـد نشـان داد

کردند و که از هوش هیجانی باالیی برخوردار بودند، شکایت کمتری از سختی کار داشتند کمتر غیبت می پرستاران زنی که

های حل ترک خدمت کمتری داشتند. پرستاران مردی که شکایت کمتری از سختی کار داشتند، آنهایی بودند که از مهارت

 بردند. های تحمل استرس بهره میمسئله و مهارت

در تحقیق خود به اکتشاف ارتبـاط بـین الگوهـای فکـری و مهارتهـای هیجـانی کـه از  6(dith ECox, Ju,8110)خ ، کو

مجموع دو تحقیق به آن دست یافته است اشاره می کند هوش هیجـانی بـا تئوریهـای مثبـت و منسـجم از رفتـار انسـانی 

ر برنامـه ریـزی کارهـای مشـاوره ای و برخوردار است و براساس یافته های تحقیق پیشنهاد می کند کـه ایـن مفـاهیم را د

 جهت تسهیل رشد مثبت به کار برند. کارکنان آموزشی

( در پژوهشی نشان می دهد که از بیان ویژگی های سازمان یادگیرنده، آمـاده تـرین عامـل تفکـر سیسـتمی 8114آسیابی)

( در تحقیـق 8116مـرادی ) اشـند.که مانع یادگیری سازمانی می ب ،مهارت های فردی می باشد ،است و ضعیف ترین عامل

خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیك ایران پرداخـت ، نتـایج پـژوهش وی 

  تحقیـقدر ( 8116محمـد زاده) نشان دادکه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین رابطه مثبـت و معنـادار وجـود دارد.

که از نظر مدیران آموزش و پرورش استان های کشور، برای تبـدیل شـدن سـازمان آمـوزش و  خود بدین نتایج دست یافت

پرورش به سازمان یادگیرنده، آمادگی الزم وجود دارد و می توان مراحل اجرایی تبدیل شدن به سـازمان یادگیرنـده را آغـاز 

یجانی وبازدهی های رهبری ) مـدل برنـارد به بررسی رابطه بین هوش ه ی( در تحقیق8110همکاران )و  مختاری پور نمود.

نشـان داد بـین هـوش هیجـانی و  آنهـاکـه نتـایج پـژوهش  باس( مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان پرداختند

و  یکمــال ریــم بــازدهی هــای رهبــری ) مــدل برنــارد بــاس( مــدیران گــروه هــای آموزشــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.

، چهـار بـه طـور کلـیمدیران  نیبین هوش هیجانی با گرایش به تحول سازما دریافتند که خود قی( در تحق8110همکاران)

از بین چهـار حیطـه هـوش هیجـانی  نیهمبستگی مثبت و معنادار بوده است. و همچنبه طور خاص حیطه هوش هیجانی 

                                                 
7 . Team Learning 
8 . System Approch 
3 . Barsad 
9 . Zhou and George 
5.  Gerits 

6 . Cox, Judith E 
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رگـرایش بـه تحـول سـازمانی د ی)متغیرهای پیش بین(؛ متغیر تسهیل هیجانی  و ادراک هیجانی پیش بینی کننده مناسـب

 مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان بوده اند.

( در تحقیقی تحت عنوان رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی بـا فرهنـگ سـازمانی 8101مشبکی و خلیلی شجاعی)

ه هوش عاطفی بـاال ی یادگیر ی در شرکت ملی نفت ایران بدین نتایج دست یافته اند که یافته های پژوهش بیانگر آنست ک

با عنایت به مطالب فوق سازمان ها بایـد همبستگی مثبت و باالیی دارد.  و فرهنگ سازمانی یادگیری مدیران با جو سازمانی

ارباب رجوع باشند و در ایـن ارتبـاط هـوش هیجـانی  روز به سمت سازمان های یادگیرنده پیش بروند تا پاسخگوی نیازهای

نده دارد، تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین این دو متغیر اساسی در بین ادارات آموزش و پـرورش کارکنان  نقشی تعیین کن

 نواحی یك و دو خرم آباد است.

 

 روش

پژوهش شـامل کلیـه کارکنـان  نیا یجامعه آمار .می باشد به شیوه ی پیمایشی از نوع تحقیقات همبستگی :روش تحقیق 

نفـر بـه عنـوان  01با استفاده از جدول مورگان تعـداد ،دننفر می باش 011ه جمعاً کاست،  شهرستان نقدهآموزش و پرورش 

بـرای  سـاده بـوده اسـت. ینیز بـه صـورت تصـادف گیریانتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه  یحجم نمونه آمار

پرسشنامه بـا این که پایایی  ،شدسئوالی سیبریا شرینگ استفاده  80استاندارد ، از پرسشنامه کارکنانهوش هیجانی  بررسی

از  یـادگیری سـازمانی کارکنـاندر مـورد  هـادادهبرای جمـع آوری ، به دست آمد %04ضریب آلفای کرانباخ محاسبه روش 

ضریب آلفای کرانباخ استفاده فرمول محاسبه از  آنکه برای برآورد پایایی  استفاده شدق ساخته قسئوالی مح 82پرسشنامه 

ضـریب برای توصـیف داده هـا از آمـار توصـیفی و بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا از  بدست آمد. %94 ضریب آنکه  ،شد

 استفاده گردید. Spssپیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با بهره گیری از نرم افزار  همبستگی 

 

 قیتحق یها افتهی

رابطـه وجـود  کارکنان ادارات آموزش و پـرورش یسازمان گیرییادکارکنان و  یهوش عاطف ینبآیا : سئوال اصلي تحقیق

 ؟دارد

 کارکنان هوش عاطفی و یادگیری سازمانی بین ضریب همبستگی  :(0جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متغیر مالک بینمتغیر پیش

 رد فرضیه صفر 427/1 111/1 یادگیری سازمانی هوش عاطفی

 427/1برابـر بـا به دست آمده  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .  ضریب همبستگی از  0ن فرضیه شماره برای آزمو

یـادگیری می توان نتیجه گرفـت کـه بـین هـوش هیجـانی  و  بنابراین، باشدمی معنی دار  P<1110/1در سطح است که 

 معنی داری وجود دارد. مثبت و ، رابطه  سازمانی کارکنان

 

 ؟رابطه وجود دارد کارکنان ادارات آموزش و پرورش یسازمان یادگیریو  یخود آگاه ینبآیا  : 1 سئوال

 کارکنان یادگیری سازمانی وخودآگاهی  بین ضریب همبستگی  :(8جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متغیر مالک بینمتغیر پیش

 فرضیه صفر رد 39/1 110/1 یادگیری سازمانی یخودآگاه
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مـی معنـی دار   P<110/1 اسـت در سـطح 39/1 برابر  به دست آمده ضریب همبستگی  جدول باال ؛های یافتهبا توجه به 

معنـی داری وجـود مثبـت و ، رابطه کارکنان  یادگیری سازمانیکه بین خودآگاهی و  شودبنابراین چنین استنباط می باشد،

 دارد. 

 

 ؟ارددکارکنان ادارات آموزش و پرورش رابطه وجود  یسازمان یادگیریو  یجتماعا یآگاه ینبآیا :  2سئوال

 کارکنان یادگیری سازمانی و آگاهی اجتماعی بین ضریب همبستگی  :(3جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متغیر مالک بینمتغیر پیش

 فرضیه صفررد  430/1 111/1 یادگیری سازمانی یاجتماع یآگاه

 

معنی دار   P<1110/1در سطح است که  430/1 برابر با  به دست آمدهضریب همبستگی جدول باال ؛ های یافتهبا توجه به 

معنـی مثبـت و ، رابطـه کارکنـان یادگیری سـازمانیو  آگاهی اجتماعیکه بین  بنابراین چنین استنباط می شود،  می باشد

 داری وجود دارد . 

 

 ؟جود داردکارکنان ادارات آموزش و پرورش رابطه و یسازمان یادگیریو  یریتیخود مد ینبآیا :  3سئوال

 کارکنان یسازمان یریادگیو  یتیریخود مد بین ضریب همبستگی  :(4جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متغیر مالک بینمتغیر پیش

 رد فرضیه صفر 868/1 137/1 یادگیری سازمانی خود مدیریتی

 

معنـی دار   P<1110/1در سـطح اسـت  868/1 برابر با به دست آمدهضریب همبستگی جدول باال ؛ یافته های با توجه به  

معنی داری  مثبت و ، رابطهکارکنان  یسازمان یریادگیو  یتیریخود مدکه بین  بنابراین چنین استنباط می شود،  می باشد

 وجود دارد . 

 

 ؟رش رابطه وجود داردکارکنان ادارات آموزش و پرو یسازمان یادگیریروابط و  یریتمد ینبا آی:  4 سئوال

 کارکنان یسازمان یریادگیروابط و  تیریمد بین ضریب همبستگی  :(2جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متغیر مالک بینمتغیر پیش

 رد فرضیه صفر 402/1 111/1 یادگیری سازمانی مدیریت روابط

 

معنـی   P<1110/1در سـطح است کـه  402/1 برابر با به دست آمدهضریب همبستگی  جدول باال ؛ یافته های با توجه به 

معنـی  مثبـت و ، رابطه کارکنان یسازمان یریادگیروابط و  تیریمدکه بین  بنابراین چنین استنباط می شود،  می باشد دار

 .ین فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتداری وجود دارد. بنابرا

 

 نتیجه گیری

مورد بررسی قـرار گرفـت ،  نقدهعاطفی و یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش ارتباط میان هوش  ردر تحقیق حاض

زش و پـرورش شـهر یادگیری سازمانی کارکنـان آمـوو عاطفی نشان داد که بین هوش  اصلی تحقیق سئوالنتایج حاصل از 

( ؛ 8110میرکمالی و همکـاران ) قاتیتحق جیبه دست آمده با نتا یجهنت که . معنی داری وجود داردمثبت و رابطه  خرم آباد

همسـو بـوده  (  تقریبا8110ً( و کوخ )8112و همکاران )  تسی(؛گر8113زو و جورج  ) ( ؛8101مشبکی و خلیلی شجاعی )
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رابطه وجود دارد یا نه ، نتایج تحقیـق بیـانگر آن  یادگیری سازمانی کارکنانو  عاطفیوش در خصوص اینکه آیا بین ه. است

 معنی داری وجود دارد.مثبت و است که رابطه 

آگـاهی ،  خودمـدیریتی) خودآگـاهی ،  عـاطفیلفه های هـوش ؤنشان داد که بین م 4 و 3،  8،  0 سئواالتنتایج حاصل از 

  .معنی داری وجود داردمثبت و رابطه  دگیری سازمانی کارکنانیا با ( و مدیریت روابط اجتماعی
 

ژوهش نسبت به سایر همچنین به لحاظ میزان تاثیر مولفه های مدیریت روابط و آگاهی اجتماعی هوش عاطفی در این پ -3

 اذربایجـانغربیان مولفه های آن ، پیشنهاد می گردد این مولفه ها را به سایر کارکنان دیگـر ادارات آمـوزش و پـرورش اسـت

آموزش دهند تا ضرورت این مولفه های بیشتر درک ؛ و برای تبیین و بستر سازی یادگیری سازمانی کارکنان از این مولفـه 

 های بیشترین بهره ها برد.

 

 

   منابع

 .060یادگیری سازمانی ، ماهنامه تدبیر ، شماره (.8116)بهنامی ، ژورف   -

سازمان یادگیرنده ) مبـانی نظـری الگـوی تحقیـق و  (.8117)، بهنام و یوزباشی ، علیرضا  سبحانی نژاد ، مهدی و شهائی -

 سنجش ( ، چاپ اول ، نشر یسطرون.

هـوش هیجـانی و مـدیریت در سـازمان ) مبـانی نظـری ، روشـهای  (.8119 )سبحانی نژاد ، مهدی و یوزباشی ، علیرضـا  -

 رون.آموزشی و ابزار های سنجش ( ،چاپ اول ، نشر یسط

نگرش نوین به نظرات سازمان  مدیریت در جهان،  (.8113)تفرشی، غ.،خدیوی، ا. ، یوسفی سعید آبادی، ر.   یدریح -

  .تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه
 .68-28، ص00 ش ،ابعاد هوش هیجانی، مدیریت وتوسعه(. 8114)خائف الهی، احمدعلی.دوستار، محمد -

 .078یادگیری سازمانی ، ماهنامه تدبیر ، شماره  (.8117)، پدرام  یاتیخلقتی ، محمد رضا ، ح -

بررسـی موانـع یـادگیری سـازمانی، بانـك اطالعـاتی نشـریات  (.8110)کاوسی،اسماعیل و احمدی تیمورلویی، سید احمد -

 کشور.

ای رهبری ) مـدل بررسی رابطه بین هوش هیجانی وبازدهی ه .(8110پورمرضیه,سیادت سیدعلی,امیری شعله ) مختاری -

 دانشگاه اصفهان . یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ، برنارد باس( مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان
، پایان نامه  بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیك ایران (.8116)مرادی، محمد -

 .نشگاه تهراندانشکده مدیریت، دا ،کارشناسی ارشد
رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیر ی در .(8101وهاب)اصغر و خلیلی شجاعی،مشبکی ، -

  .  20-74صص ، 8101، پاییز  3مجله جامعه شناسی کاربردی،سال بیستم، شماره  ، شرکت ملی نفت ایران
مانهای آموزش و پرورش برای تبـدیل شـدن بـه سـازمان یادگیرنـده، بررسی میزان آمادگی ساز (.8116.)محمد زاده، س -

 .دانشگاه تربیت مدرس ،پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی رابطـه هـوش هیجـانی بـا گـرایش بـه تحـول  (.8110)یوزباشی علیرضا،سبحانی نژاد مهدی،میرکمالی سیدمحمد -

 .007-029(:4)37 انشگاهی، ش، مجله جهاد د سازمانی مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان
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