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 یادگیریفرایند  میزان وعاطفی  هوشابعاد   رابطه بین بررسی

 دبیران دوره متوسطه حرفه ای, یشغل

 

 صدیقه سلمانپور عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 سعید دیلمقانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 لیال مسافریادگاری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 گاه پیام نورمحرمعلی خدابنده مدرس دانش

 

 چکیده 

اسات   پرداختاه دبیارا  , حرفاه ای شاللییاادگیری  و عاطفیهوش کل  ابعاد بین  رابطهبررسی به  ی حاضرمقاله

نفار  690 تعاداد که جمعاً شهرستا  نقدهآموزش و پرورش  دبیرا  دوره متوسطهکلیه جامعه آماری پژوهش شامل 

رد آزمو  قرار گرفتناد  روش انتخاب و مو به عنوا  نمونه آماری نفر 60با استفاده از جدول مورگا  تعداد  دنمی باش

 که از هر طبقه همکارا  با توجه به تخصص و رشته تدریس چند نفر انتخاب شادند بوده است  طبقه ای گیرینمونه

پرسشانامه  سئوال( و96) 6(عاطفیبه ترتیب پرسشنامه  استاندارد هوش  پرسشنامه نوع دواز  ها برای گردآوری داده

نتاای  باه دسات  محاسبه گردیاد   %36و  %30که پایایی آنها به ترتیب (یسئوال 91)محقق ساخته  شللییادگیری 

معنای داری وجاود داشاته مثبت و رابطه  انا  شللییادگیری و  دبیرا  عاطفیهوش کل ابعاد  بین  دادآمده نشا  

زا  هوش عااطفی دبیارا  در کیفیات یاادگیری شاللی میتحلیل نشا  داد که همچنین یافته های حاصل از  است 

 حرفه ای تاثیر دارد 

 دبیرا ،  9شللییادگیری ،  9عاطفیهوش  : ها کلید واژه

 

 مقدمه

هوش عاطفی مهارتی  ،و کارکردهای آ  به صورت زیر تعریف کرده اند هوش عاطفی را با توجه به ویژگی هاعلمی   صاحب نظرا 

کند، از طریق خود مدیریتی آ  را بهبود بخشد، از  اند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترلآ  می تو است که دارنده

باال  روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگرا  را همدلی، تاثیر آ  ها را درک کند و از طریق مدیریت طریق

گاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و شامل آ عاطفیهوش یا اینکه  ( 1،ص9009دوستار،خائف الهی و ببرد)

خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باشد  یعنی فردی که میتعامل این عواطف با بهره هوشی می

 ,9  (6336(KierStead. J,6333باید از عواطف و احساسات خود و دیگرا  آگاه بوده و از عواطف استفاده منطقی ببرد)

olmanG)1  یآگاه – 9یتیریخود مد -9 یخودآگاه -6نموده است:  یرا در چهار قالب دسته بند عاطفیهوش نیز 

                                                 
1 - Siberia shirnk 
2 - Emotional intelligence 
3 - Organization learning 
4. KierStead. J 
5 . Golman 
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 یاجتماع تیو قابل یفرد تیقابل یکند که چهار عنصر ذکر شده در دو مهارت اصل یم ا یب او  طرواب تیریمد -9یاجتماع

شود و  یم میتقس یتیریو خود مد یو قسمت خود آگاهفرد تمرکز دارد و به د یرو یفرد تیشود، که قابل یم داریپد

 یم میروابط تقس تیریو مد یتماعاج یکند و به آگاه یتمرکز م گرا یروابط فرد با د یکه رو یاجتماع تیقابل

قابلیت های عاطفی خود و  هوش عاطفی را می توا  به کارگیری در هر حال  6(69؛ص Stys and Brown,9009شود)

با وجود تحقیقات فراوانی که در زمینه اما باید گفت   گروهی برای کسب حداکثر نتای  تعریف کرد ر فردی ودیگرا ، در رفتا

اجزا تشکیل دهنده آ  توافق نظری حاصل نشده و اگر  صورت گرفته هنوز هم درباره مفهوم هوش عاطفی و هوش عاطفی

هوش عاطفی را به ء ه دانشمندا  مختلف هرکدام اجزاکرد ک ادبیات موجود در این زمینه رجوع شود می توا  مالحظه به

تعاریف هوش عاطفی به کار می روند در چند  کرده اند  با این وجود رویکرد هایی که در تحقیقات و صورتی متفاوت بیا 

، مدل غیرشناختی یا  9( ayerMSalovey and,6331)مدل توانایی ارایه شده  زیر قابل تقسیم هستند: طبقه کلی

استفاده هوشمندانه از  عاطفیهوش  نگریزیو(  از نظر 6336( و مدل شایستگی های گلمن)6331آ  ) -ل انسانی بارعوام

و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود  دیکنیصورت که شما آگاهانه از عواطف خود استفاده م نیعواطف است  به ا

را  عاطفیاصطالح هوش از نظر سالوی و مایر   9(Weisenger,3366)دیابیدست  یجالب توجه  یتا به نتا دیکنیم تیهدا

قائل شد   زیتما ییو توانا گرا یدر کنترل احساسات و عواطف خود و د ییکه شامل توانا یاز هوش اجتماع یبه عنوا  شکل

مایر و   9(ernissCh,9066) رودمیکارفکر و عمل فرد به یبرا ییاطالعات به عنوا  راهنما نیآنها و استفاده از ا نیب

کنند  الف : مدل توانایی ب : مدل های هوش هیجانی را به دو دسته کلی تقسیم میهمکارانش مدل

هوش هیجانی را نوعی  مدل توانایی (6330-6339مایر و سالووی )  1(Mayer, Salovey, & Caruso,9000)ترکیبی

خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و تنظیم روابط خالصه هوش اجتماعی دانسته و در پن  حیطة خودآگاهی، خودکنترلی، 

شوند  مثل مدل بار ا آ  های ذهنی ترکیب میتعدادی از صفات شخصیت با قابلیت در مدلهای ترکیبی نیزاند  کرده

از  ایبار ا آ  معتقد است که هوش هیجانی مجموعه ( 6336و مدل شایستگی های گلمن ) (6331مدل گُلمن ) ،( 6331)

هایی است که فرد برای سازگاری مؤثر با محیط و بدست آورد  موفقیت در زندگی کسب ها و مهارتها، قابلیتناییتوا

توا  از طریق کنند و میهای اجتماعی ا هیجانی طی زما  رشد و تلییر میکند  از نظر وی هوش هیجانی و مهارتمی

با این همه، دانیل گلمن از محقیقن   1(on &Parker-Bar,9000) های اصالحی آنها را بهبود بخشیدآموزش و برنامه

اولین کسی نبود که به انتشار مطالبی در باره ی هوش  ؛بزرگی که عنوا  هوش هیجانی با نام وی بر سر زبا  ها افتاد 

ائه کرد که برای همگا  هیجانی پرداخت، بلکه وی به جمع بندی  نظرات دانشمندا  قبل از خود پرداخته و آ  را با زبانی ار

قابل فهم بود  تحقیقات وی توجه دانشمندا  زیادی را به سمت هوش هیجانی جلب کرد و تا به امروز تحقیقات فراوانی در 

 این زمینه صورت گرفته که نتای  گرانبهایی از آ  به دست آمده است 

                                                 
1 . Stys and Brown 

2. Salovey and Mayer 
3 . Weisenger 
4 . Cherniss 
5 . Mayer, Salovey, & Caruso 
6 . Bar-on & Parker 
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این دو روا  شناس  ،است 6 (Hilgard&Markueis)جامع ترین تعریفی که تاکنو  از یادگیری ارائه شده تعریف 

یادگیری را این گونه تعریف کرده اند  یادگیری عبارت است از فرایند تلییرات نسبتاً پایدار در توا  بالقوه ناشی از تجربه) 

تلییر می  اما یادگیری ساز مانی فرایندی است که در آ  سازما  در طول زما  می آموزد، ( 9،ص9001خلقتی، حیاتی، 

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

 سازمانی یادگیری موثر عالرغم اینکه یادگیری سازمانی در سازما  اتفاق می افتد، اما(  9،ص 9006نماید)کاووسی،احمدی

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

 بهنامی)گفتگو -1 خودآموزی -9 تسلط فردی -9مدل های ذهنی  -9تفکر سیستمی  -6دهند که عبارتند از: 

ی یادگیری سوای این مهارتها باید گفت که موانعی نیز در یادگیری سازمانی دخیل هستند که کار را برا ( 1،ص9001،

کارکنا  در سازما  مشکل می نمایند که به برخی از آنها اشاره می شود  اتخاذ سبك مدیریت از باال به پایین ، مدیرا  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 (  9009،919ی تفرشی و همکارا ،توسعه نیافتگی در سطوح پایین)حیدر

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

مطرح می ظر این پژوهش نیز می باشد که مورد ن برای تبدیل سازمانها به سازما  یادگیرنده پن  اصل را 9(Senge)د  نباش

شرط الزم برای فراگیری سازما ، توا  آموختن در اعضای آ  است این شرط  :9مهارت شخصی -6 کند که عبارتند از:

 -9  تضمینی برای ایجاد چنین سازمانی بدست نمی دهد، ولی بدو  آ  نیز قطعاً سازما  فراگیر به وجود نخواهد آمد

و های ذهنی باعث آگاهی فرایند، از گرایش ها و ادراکاتی می شوند که بر تفکر و تأمل نفوذ دارند  افراد الگ :9الگوهای ذهنی

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

چشم انداز مشترک توجه به اهداف مشترک را بر می : 1چشم انداز مشترک و آرما  مشترک -9هایشا  به دست آورند

انگیزد  مردم یاد می گیرند که با تدوین تصویر مشترک در مورد آینده مورد انتظارشا  و اصول و راههای عملی رسید  به 

یادگیری -9دآ  آینده، در گروه یا ساما  خود نوعی تعهد و التزام ایجاد کنند و پای بند به ارزش ها و هنجارهای آ  باشن

: تیم ها با تکنیك هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحول کرده و می آموزند که انرژی و 1تیمی

-1توا  خود را برای کسب اهداف مشترک بسی  کنند و به توانایی و بصیرتی بیش از مجموع استعدادی اعضا دست یابند  

می یاد می گیرند که تلییر و پیوستگی را بهتر درک کنند و با نیروهایی که پیامدهای افراد با تفکر سیست :1تفکر سیستمی

اهدافی که از  ( 90-96، صص9001کارشا  را شکل می دهند برخوردی اثر بخش داشته باشند)سبحانی نژاد و همکارا ،

 میباشد یریادگیو  عاطفیهوش  نیبرد  به رابطه ب یپاین پژوهش ترسیم می گردد 

                                                 
1 . Hilgard&Markueis 
2  -Senge 
3 . Personal Mastery 
4 . Mental Models 
5 .Shered Vision 
6 . Team Learning 
7 . System Approch 
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( در پژوهشی نشا  می دهد که از بیا  ویژگی های سازما  یادگیرنده، آماده تارین عامال تفکار سیساتمی 9009)حیدری

 که مانع یادگیری سازمانی می باشند  ،مهارت های فردی می باشد ،است و ضعیف ترین عامل

کت البارز چلیاك ایارا  ( در تحقیق خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در شار9001مرادی )

 پرداخت ، نتای  پژوهش وی نشا  دادکه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد 

خود بدین نتای  دست یافت که از نظر مدیرا  آموزش و پرورش استا  های کشور، برای   تحقیقدر ( 9001محمد زاده)

سازما  یادگیرنده، آمادگی الزم وجود دارد و می توا  مراحل اجرایی تبدیل شد   تبدیل شد  سازما  آموزش و پرورش به

 به سازما  یادگیرنده را آغاز نمود 

به بررسی رابطه بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ) مدل برناارد بااس(  ی( در تحقیق9006همکارا  )و  مختاری پور

نشا  داد بین هوش هیجانی و بازدهی هاای  آنهاکه نتای  پژوهش  اختندمدیرا  گروه های آموزشی در دانشگاه اصفها  پرد

 رهبری ) مدل برنارد باس( مدیرا  گروه های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد 

باه طاور مدیرا   نیبین هوش هیجانی با گرایش به تحول سازما دریافتند که خود قی( در تحق9006و همکارا ) یکمال ریم

از بین چهار حیطه هاوش  نیهمبستگی مثبت و معنادار بوده است  و همچنبه طور خاص هوش هیجانی ، چهار حیطه کلی

درگارایش باه تحاول  یهیجانی )متلیرهای پیش بین(؛ متلیر تسهیل هیجانی  و ادراک هیجانی پیش بینی کنناده مناساب

 سازمانی مدیرا  آموزش و پرورش استا  اصفها  بوده اند 

( در تحقیقی تحت عنوا  رابطه هوش عاطفی مدیرا  و جو سازمانی باا فرهناس ساازمانی 9060)مشبکی و خلیلی شجاعی

یادگیر ی در شرکت ملی نفت ایرا  بدین نتای  دست یافته اند که یافته های پژوهش بیانگر آنست که هوش عاطفی بااال ی 

با عنایت به مطالب فوق سازما  ها بایاد همبستگی مثبت و باالیی دارد   و فرهنس سازمانی یادگیری مدیرا  با جو سازمانی

ارباب رجوع باشند و در ایان ارتبااط هاوش هیجاانی  روز به سمت سازما  های یادگیرنده پیش بروند تا پاسخگوی نیازهای

بین ادارات آموزش و پارورش کارکنا   نقشی تعیین کننده دارد، تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین این دو متلیر اساسی در 

 نواحی یك و دو خرم آباد است 

 

 روش

آماوزش و  دوره متوساطه دبیارا پژوهش شامل کلیاه  نیا یجامعه آمار  می باشد از نوع تحقیقات همبستگی این تحقیق 

سائوالی  96استاندارد ، از پرسشنامه  عاطفیهوش  برای بررسی ،دننفر می باش 690که جمعاً است،  شهرستا  نقدهپرورش 

برای جمع آوری ، به دست آمدضریب آلفای کرانباخ محاسبه پرسشنامه با روش این که پایایی  ،سیبریا شرینس استفاده شد

از  آ که برای برآورد پایاایی  استفاده شدق ساخته قسئوالی مح 91از پرسشنامه  یادگیری سازمانی کارکنا در مورد  هاداده

برای توصیف داده ها از آماار توصایفی و  بدست آمد  %39ضریب آ  که  ،نباخ استفاده شدضریب آلفای کرافرمول محاسبه 

 استفاده گردید  Spssبهره گیری از نرم افزار باپیرسو   ضریب همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها از 
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 قیتحق یها افتهی

رابطه وجاود  ادارات آموزش و پرورش بیرا دشللی و حرفه ای   یادگیریو  یهوش عاطفابعاد  ینب: اصلی تحقیقفرضیه 

  دارد

 هوش عاطفی و یادگیری  بین ضریب همبستگی  :(6جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متلیر مالک بینمتلیر پیش

 تایید 661/0 000/0 شللییادگیری  هوش عاطفی

 661/0برابار باا به دست آمده  ضریب همبستگی استفاده شد   پیرسو   ضریب همبستگی از  6برای آزمو  فرضیه شماره 

 شللییادگیری می توا  نتیجه گرفت که بین هوش هیجانی  و  بنابراین، باشدمی معنی دار  P<0006/0در سطح است که 

 معنی داری وجود دارد  مثبت و ، رابطه 

 

  رابطه وجود دارد آموزش و پرورش ادارات حرفه ای دبیرا  یادگیریو  یخود آگاهبعد   ینب:  1 فرضیه

 شللییادگیری  وخودآگاهی  بین ضریب همبستگی  :(9جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متلیر مالک بینمتلیر پیش

 تایید 99/0 006/0 شللییادگیری  یخودآگاه

مای معنای دار   P<006/0 اسات در ساطح 99/0 برابر  به دست آمده ضریب همبستگی  جدول باال ؛های یافتهبا توجه به 

 معنی داری وجود دارد  مثبت و ، رابطه  دبیا یادگیری که بین خودآگاهی و  شودبنابراین چنین استنباط می باشد،

 

  ارددادارات آموزش و پرورش رابطه وجود  شللی دبیرا  یادگیریو  یاجتماع یآگاهبعد ینب:  2فرضیه

 حرفه اییادگیری  و آگاهی اجتماعی بین ریب همبستگی ض :(9جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متلیر مالک بینمتلیر پیش

 تایید 99/0 000/0 یادگیری  یاجتماع یآگاه

ی دار معنا  P<0006/0در ساطح است که  99/0 برابر با  به دست آمدهضریب همبستگی جدول باال ؛ های یافتهبا توجه به 

معنای داری مثبات و ، رابطاه شللی دبیرا یادگیری و  آگاهی اجتماعیکه بین  بنابراین چنین استنباط می شود،  می باشد

 وجود دارد   

 

 ؟جود داردادارات آموزش و پرورش رابطه و شللی دبیرا  یادگیریو  یریتیخود مدبعد   ینب:  3فرضیه

 حرفه ای یریادگیو  یتیریخود مد بین ضریب همبستگی  :(9جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متلیر مالک بینمتلیر پیش

 تایید 11/0 006/0 شللییادگیری  خود مدیریتی

معنای دار   P<0006/0در ساطح اسات  119/0 برابر با به دست آمدهضریب همبستگی جدول باال ؛ یافته های با توجه به  

  معنی داری وجود دارد  مثبت و ، رابطه شللی یریادگیو  یتیریخود مدکه بین  چنین استنباط می شودبنابراین ،  می باشد
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  رش رابطه وجود داردادارات آموزش و پرو شللی دبیرا  یادگیریروابط و  یریتمدبعد  ینب:  4 فرضیه

 شللی حرفه ای یریادگیروابط و  تیریمد بین ضریب همبستگی  :(1جدول شماره )

 گیرینتیجه  ضریب همبستگی  سطح معنی داری متلیر مالک بینلیر پیشمت

 تایید 116/0 000/0 شللییادگیری  مدیریت روابط

معنای   P<0006/0در ساطح است کاه  116/0 برابر با به دست آمدهضریب همبستگی  جدول باال ؛ یافته های با توجه به 

معنای  مثبات و ، رابطاه شاللی دبیارا  یریادگیاروابط و  تیریمده بین ک بنابراین چنین استنباط می شود،  می باشد دار

  داری وجود دارد  بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت

 

 نتیجه گیری

نتای  مورد بررسی قرار گرفت ،  نقدهآموزش و پرورش  شللی دبیرا عاطفی و یادگیری ارتباط میا  هوش  ردر تحقیق حاض

مثبات و رابطاه آماوزش و پارورش  شللی دبیرا یادگیری و عاطفی نشا  داد که بین هوش  اصلی تحقیق فرضیهحاصل از 

( ؛ مشابکی و خلیلای 9006میرکماالی و همکاارا  ) قااتیتحق  یبه دست آمده باا نتاا یجهنت که   معنی داری وجود دارد

در خصاوص   همسو بوده است (  تقریبا9006ً( و کوخ )9001و همکارا  )  تسی(؛گر9009زو و جورج  ) ( ؛9060شجاعی )

مثبت و رابطه وجود دارد یا نه ، نتای  تحقیق بیانگر آ  است که رابطه  شللی دبیرا یادگیری و  عاطفیاینکه آیا بین هوش 

دآگااهی ، ) خو عااطفیلفه های هاوش ؤنشا  داد که بین م 9 و 9،  9،  6 فرضیاتنتای  حاصل از  معنی داری وجود دارد 

   معنی داری وجود داردمثبت و رابطه  یادگیری سازمانی کارکنا  با ( و مدیریت روابط آگاهی اجتماعی،  خودمدیریتی

 

ژوهش نسبت باه ساایر همچنین به لحاظ میزا  تاثیر مولفه های مدیریت روابط و آگاهی اجتماعی هوش عاطفی در این پ -

آماوزش  اذربایجاانلربیادارات آموزش و پارورش اساتا   دبیرا مولفه ها را به سایر مولفه های آ  ، پیشنهاد می گردد این 

از ایان مولفاه  دبیرا  شللی و حرفه ایدهند تا ضرورت این مولفه های بیشتر درک ؛ و برای تبیین و بستر سازی یادگیری 

 های بیشترین بهره ها برد 

 

   منابع

هوش هیجانی و مدیریت در سازما  ) مبانی نظری ، روشهای آموزشی و ابزار هاای سانجش (  ( 9003 )سبحانی نژاد ، مهدی و یوزباشی ، علیرضا  -

  ،چاپ اول ، نشر یسطرو 

نگرش نوین به نظرات سازما   مدیریت در جها ، تهرا ، انتشارات فراشناختی  ( 9009)، غ ،خدیوی، ا  ، یوسفی سعید آبادی، ر   حسن زاده -

   اندیشه

  619، ماهنامه تدبیر ، شماره  شللییادگیری  ( 9001)، پدرام  اتییحمد رضا ، حخلقتی ، م -

 بررسی موانع یادگیری سازمانی، بانك اطالعاتی نشریات کشور  ( 9006)کاوسی،اسماعیل و احمدی تیمورلویی، سید احمد -

ی وبازدهی های رهبری ) مدل برنارد باس( مدیرا  گاروه بررسی رابطه بین هوش هیجان  (9006پورمرضیه,سیادت سیدعلی,امیری شعله ) مختاری -

 دانشگاه اصفها    یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ، های آموزشی در دانشگاه اصفها 

 دانشکده ،، پایا  نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیك ایرا  ( 9001)مرادی، محمد -

  مدیریت، دانشگاه تهرا 
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 ، رابطه هوش عاطفی مدیرا  و جو سازمانی با فرهنس سازمانی یادگیر ی در شرکت ملی نفت ایارا  (9060وهاب)اصلر و خلیلی شجاعی،مشبکی ، -

    16-19صص ، 9060، پاییز  9مجله جامعه شناسی کاربردی،سال بیستم، شماره 

 ،آمادگی سازمانهای آموزش و پرورش برای تبدیل شد  به سازما  یادگیرنده، پایا  ناماه کارشناسای ارشاد بررسی میزا  ( 9001 )محمد زاده، س -

  دانشگاه تربیت مدرس

بررسی رابطه هوش هیجانی با گارایش باه تحاول ساازمانی مادیرا  آماوزش و  ( 9006)یوزباشی علیرضا،سبحانی نژاد مهدی،میرکمالی سیدمحمد -

  661-613(:9)91 مجله جهاد دانشگاهی، ش،  پرورش استا  اصفها 
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