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 چکیده
کارگیری احساسات و عواطف( برای تسهیل حل مسئله در کارایی  )توانایی به هوش عاطفی

 ،ها عواطف مثبت در داخل گروهکند. گسترش  پذیری نقش مهمی ایفا می اعضای گروه و جامعه

و میزان کارایی  دهد میهمکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده و تعارض را کاهش 

هوش عاطفی با  ۀبررسی رابط ،حاضر پژوهشهدف از بخشد.  اعضای گروه را بهبود می

 در کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش گروهی پذیری سازمانی و کار جامعه

ـ  کاربردی و از نوع توصیفی ،ظ هدفلحا . نوع پژوهش بهاست استان خراسان رضوی

کارشناسان  ۀکلی شامل آماری ۀروش میدانی اجرا گردیده است. جامع بستگی بوده و به هم

عنوان  نفر به 09خراسان رضوی بود که تعداد  بدنی ادارات آموزش و پرورش استان تربیت

با  و ابعاد آن داری بین هوش عاطفیامعن ۀنشان داد که رابطنمونه انتخاب شدند. نتایج 

 ۀگونه رابط هیچرد. بدنی وجود دا کارشناسان تربیت در پذیری سازمانی و کار گروهی جامعه

با توجه  مشاهده نشد. پژوهشهای اصلی  شناختی با متغیر های جمعیت داری بین ویژگیامعن

بین هوش عاطفی و ابعاد آن با دار او معنمثبت  ۀی بر وجود رابطمبن پژوهشبه نتایج 

ها در استخدام کارکنان  شود که سازمان پیشنهاد می ،پذیری سازمانی و کار گروهی جامعه

ها توجه خاصی  پذیری آن وامل هوش عاطفی و جامعهبه ع ،بر هوش شناختی کارکنان عالوه

 مبذول دارند.

 بدنی ، کارشناسان تربیت کار گروهی ، پذیری سازمانی امعهج ، هوش عاطفی :کلیدی گانواژ

 Email: Fahim_pe@yahoo.com                                                        *نویسنده مسئول: 
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 مقدمه
هیجانات  سو یک . ازهستند گذار افراد تأثیر ۀرو هیجانات بر تمامی زوایای زندگی روزم احساسات

توانند  می دیگر  سوی د و ازنهمکاران منجر شونسبت به سایر  یکاری باالتر ۀند به روحینتوا می

 خوبی مدیریت شوند سبب اعتماد، تعهد و همچنین افزایش به مخرب واقع شوند. هیجاناتی که

، 2002، 1روگرسد )نشو ، گروهی و سازمانی باالتر می ، نوآوری و دستاوردهای فردیوری بهره

چیست و مفهوم آن  2خصوص این امر که هوش عاطفی (. تاکنون تعاریف متعددی در22

سال چه چیزی است ارائه شده است. هوش عاطفی مفهوم جدیدی است که از  ۀبرگیرند در

، ظرفیت یا توانایی کار رفته است. هوش عاطفی یریت بهادبیات مدمیالدی به بعد در  1990

کنترل مؤثر احساسات  ،برای برانگیختن خود د و دیگرانسازماندهی احساسات و عواطف خو

رسد که  نظر می (. به33، 1921، 3جیولباشد ) ها در روابط با دیگران می خود و استفاده از آن

ایجاد نگرش مثبت نسبت به کار  ، ها در سازمان کارایییکی از عوامل بسیار مهم در افزایش 

حد زیادی وابسته به تالش و کوشش   پذیری سازمانی باشد. موفقیت هر سازمانی تا جامعه

 ،کارکنان آن سازمان است و این تالش و کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسید که طی آن

است  4پذیری سازمانی که همان جامعهها و رفتارهای درون سازمان  کارکنان خود را با ارزش

 . (1322ترابی، ) تطبیق دهند

های کاری و کار  ، تشکیل گروهافزایش کارایی و اثربخشی سازمانیاز دیگر عوامل مؤثر در 

که سه شرط الزم برای کارایی شود  نظران روشن می های صاحب باشد. از پژوهش گروهی می

گروهی است. بدون ، احساس هویت گروهی و احساس ثمربخشی گروه اعتماد اعضا به یکدیگر

ا گروه ام ؛ری و مشارکت را کماکان ایفا کنندقش همکان ممکن است اعضا وجود این سه شرط

کارایی باید هنجارهای نخواهد رسید. گروه برای نیل به بیشترین  تواند که می الزم به آن کارایی

 را بدست آورد ذهن خود کنند ۀملک الزم است نی نگرش و رفتارهایی کهیع ؛مؤثر عاطفی

زیر در این  های پژوهشتوان به  فوق می پژوهشمبانی نظری  ۀحال در مطالع (.1322بشارت، )

 :رابطه اشاره نمود

بین هوش عاطفی با کار گروهی در محیط کار  ۀبررسی رابط ی بهپژوهش( در 1391آقایار )

افزایی نقش  بخشی گروهی )هم ن هوش عاطفی و اثرشده نشان داد که بی پرداخت. نتایج حاصل

داری وجود دارد. همچنین هوش عاطفی در مدیریت گروه و کار گروهی نیز  معنا ۀرابط ( ها گروه
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شود، بلکه  مشی و معیارها خالصه نمی ریزی، خط در برنامه کند. گروه صرفاً نقش ایفا می

 آورد وجود می احساسات به اعضاو گروه نیز در  شود داده میگروه دخالت  در اعضااحساسات 

 .(1391آقایار، )

پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان  جامعه ۀبررسی رابط به (1329) اصغری

 و تعهد سازمانی 1پذیری جونز ل جامعهدپذیری سازمانی از م جامعه ۀدر زمین پرداخت. کردستان

های  یندی است که افراد ارزشاها فر پذیری افراد در سازمان جامعه استفاده شد. 2آلن و مایر

ها در  با رفتارهای شغلی و دانش اجتماعی الزم برای قبول نقش سازمانی، انتظارات مرتبط

 .(1329اصغری، ) گیرند یاد می کنند و  سازمان را شناسایی می

 سازمان و تعهد سازمانی،پذیری  بررسی رابطۀ بین جامعه" با عنوان پژوهشی ( 2002 ) 3اگزوم 

پنج سال اول کارشان  التحصیلی که در در بین دانشجویان فارغ "رضایت شغلی و تغییر نقش

پذیری  برای سنجش جامعه پذیری جونز از مدل جامعه پژوهشانجام داد که در این  بودند

زمانی با پذیری سا بعد جامعه است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین چند شدهاستفاده 

 .(2002اگزوم، ) معناداری وجود دارد ۀرضایت شغلی رابط تعهد سازمانی و

هوش عاطفی با عملکرد و کار  ۀبررسی رابط به پژوهشی( در  2010 ) 4اسالسکی و کاترایت 

این نتیجه دست یافتند که هوش  به پرداختند و نفر از مدیران مدارس 220روی  گروهی

ها این  دهد. آن کارهای گروهی افزایش می های مختلف مدیریتی و عملکرد را در حوزه ،عاطفی

تعارض، مدیریت استرس، مدیریت بحران و زمان  های مدیریتی را عبارت از مدیریت حوزه

 رابطۀ مثبتی وجود دارد عاطفیها با هوش  حوزه کدام از این و دریافتند بین هر اند دانسته

  .(2010، اسالسکی و کاترایت)

عملکرد و حاالت عاطفی مثبت در محیط  بین ۀرابط خصوص ی را درپژوهش (2002) روگرس

انجام داده است. پذیری و سازگاری کارکنان با فرهنگ حاکم در سازمان  ثیر آن بر جامعهأکار و ت

تا نشان داده شود که حاالت عاطفی مثبت کارمندان در محیط  بود این تالش بر پژوهشدر این 

اعتقاد دارد که  پژوهشگرتأثیرات مثبتی ایجاد خواهد کرد. این  نان نیزکار بر عملکرد کلی آ

و باعث  کند به سازمان ایجاد می آنان حس تعلق و تعهد نسبت توجه به نیازهای کارمندان، در

 دهد که در نشان می پژوهشاین شود.  پذیری و انسجام در سازمان می افزایش جامعه
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عهد قوی نسبت به سازمان شود، انگیزه و ت عاطفی توجه میها به فضای  هایی که در آن سازمان

 . (32، 2002روگرس، ) شود ایجاد می

وری و  نقش هوش عاطفی مدیران در بهره به بررسیخود  پژوهشدر  (2011) 1کنراد و مامنگال

مدیران موفق )با توانایی اجتماعی های محیط کاری پرداختند و نشان دادند که  عملکرد گروه

 قائل خود ارزش ۀمجموع تر با اعضای خود رابطه برقرار کرده و برای رضایت زیر راحت باال(

عاطفی  بینی او در حاالت بینی یا بد خوی مدیر، حاالت عاطفی مدیر و خوش و ند. خلقهست

بخشی دارند. یک  عکه حاالت عاطفی، قدرت تسری معنی مجموعه اثرات مستقیم دارد؛ بدین زیر

دیگران واقف است و قادر است  ، هم به احساسات خود و هم به احساساتمدیر با هوش عاطفی

ها هیجانات منفی مثل تنیدگی،  آن هایی که در عاطفی روابط را حفظ کند. شرکت ۀجنب

شرایط بحرانی نزدیک شوند. هیجانات منفی  ممکن است به اضطراب و ترس وجود داشته باشد

وری پایین منجر  بهره ،نتیجه پایین کاری و در های زیاد، خالقیت پایین، کیفیت به غیبت

  .(1391منی، ؤبابایی و م) شود می

 های کاری هوش عاطفی با گروه ۀی به بررسی رابطپژوهش( در 2003) 2مایر و فورگس

در  ،برای تسهیل حل مسئله آنکارگیری هیجان یا تولید  آن بود که به نتایج بیانگر .پرداختند

کاربرد عواطف،  که هوش عاطفی افراد با چرا ؛کند کارایی اعضای گروه نقش مهمی ایفا می

و با درک و فهم  شود و تقویت روح همکاری گروهی میموجب تولید عقاید و بروز احساس 

 شود های افراد در محیط کار می عواطف خود و دیگران موجب کسب بینش نسبت به انگیزه

 .  (2003، مایر و فورگس)

جوان با پذیری و سازگاری مهندسان  های جامعه روش"با عنوان  پژوهشی( در  2002 ) 3وتهگ

  پذیری سازمانی جونز های جامعه مهندس جدید را که از روش 132پذیری  جامعه "سازمان

عنوان متغیر  که جنسیت را به پژوهش. نتایج این کردها استفاده شده است بررسی  آنبرای 

میزان زیادی وضوح  پذیری به های جامعه دهد که روش گیرد نشان می نظر می در کننده تعدیل

 خود به ۀنوب به که دهد شغلی را تحت تأثیر قرار میۀ انسجام گروه کاری و سلط کار،  نقش تازه

 .(2009، 4سیاروچی و مایر) شود افزایش رضایت و تعهد سازمانی منجر می

کار  ،پذیری سازمانی در موفقیت افراد و نیز تأثیر آن بر جامعهبا توجه به اهمیت هوش عاطفی 

هوش عاطفی را بر  ۀصدد است تا رابط ، این پژوهش در گروهی و کارایی فردی و اجتماعی
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هایی برای پرورش قابلیت هوش  توجه به راهبردۀ پذیری سازمانی و کار گروهی از جنب جامعه

. با توجه به نقش و بررسی کندنظر  مورد ۀی در جامعپذیری و کار گروه عاطفی و ارتقای جامعه

 اتدادن کارها و استفاده از عواطف و هیجان اهمیت هوش عاطفی در تقویت کارایی در انجام

کردن روابط خود با  برای مدیریت ، استفاده از هیجاناتگذاری در دیگران ای نفوذ و تأثیربر

و بین گروهی و و مدیریت تعارضات درون دیگران و تقویت کار گروهی و نقش آن در کنترل 

پذیری سازمانی و  هوش عاطفی با جامعه ۀ، این پژوهش در نظر دارد به بررسی رابطاهمیت آن

نماید که آیا بین  و در این زمینه سؤال اصلی خود را به این صورت مطرح می بپردازدکار گروهی 

نظر  به ای وجود دارد؟ کارکنان رابطهپذیری سازمانی و کار گروهی  هوش عاطفی با جامعه

رسد پاسخ به این سؤال بتواند نقش هوش عاطفی را در تقویت کار گروهی و سازگاری  می

که در  آنجا ، ازبا توجه به مطالب فوق شخصی و اجتماعی کارکنان بیش از گذشته برجسته نماید.

اطالعات دقیق و کافی از  ،طور اخص مطالعه به و جمعیت مورد طور اعم های آموزشی به محیط

سعی دارد تا با  پژوهشگر، سازمانی و کار گروهی وجود ندارد پذیری هوش عاطفی با جامعه ۀرابط

های مطالعات بعدی را فراهم آورده و پیشنهادات  ، زمینهنظر مورد ۀیین این رابطه در جامعتع

 الزم را در این ارتباط ارائه دهد.
 

 شناسی روش
حسب   بر ها پژوهشبندی  همبستگی است و در دستهاز نوع توصیفی و  ،حاضر پژوهشروش 

شامل تمامی  پژوهشآماری  ۀگیرد. جامع کاربردی جای می های پژوهش ۀ، در دست هدف

آماری  ۀجامع ،اساس این . بربود بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی کارشناسان تربیت

های موجود  آزمودنی ۀعبارت بود از کلی هشپژوآماری  ۀو نمون بودنفر عضو  22شامل 

فوق  ۀنام نیاز از چهار پرسش های مورد آوری داده برای جمع شده در جامعه )سرشماری(. تعریف

 1ویزینگرهوش عاطفی  ۀنام پرسش .2 ،مشخصات فردی کارکنان ۀنام پرسش .1استفاده گردید : 

که  (1994) 2پذیری سازمانی رالف کتز جامعه ۀنام پرسش .3 ،سؤال است 22شامل  که (1992)

 (1922) 3کار گروهی ایوانز و جارویس ۀنام پرسش .4 و سؤال و از نوع لیکرت است 12دارای 

،  نامه توسط متخصصان باشد. روایی هر سه پرسش سؤال می 20استاندارد بوده و دارای که 

 ۀوسیل هیید شد و پایایی آن بشناسی دانشگاه آزاد تأ بدنی و گروه مدیریت و روان اساتید تربیت

دست آمد و اعتبار درونی آن در سطح باالیی تأیید شد. در این  ه( ب  :23/0) آزمون کرونباخ

                                                             
1. Visinger 
2. RalefKetz 
3. Eivans & Jarvic 
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بندی نمرات  توصیفی برای طبقهاز آمار  از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پژوهش

پراکندگی مرکزی نظیر ی و های مرکز حی جداول توزیع فراوانی، نمودارهای شاخصا، طرخام

ها و  ) آزمون لون برای تجانس واریانس و از آمار استنباطی غیره، انحراف استاندارد و میانگین

بستگی پیرسون(  ضریب هم و ها بودن توزیع داده نرمالسیمرنف برای ـ ا آزمون کولموگروف

 استفاده شده است.
 

 نتایج
 پژوهشهای اصلی  مورد متغیر های توصیفی در یافته

اساس این  دهد. بر را نشان می پژوهشهای کمی موجود در  های آماری متغیر شاخص ،  1 جدول

 ۀو میانگین نمر 122ممکن  ۀاز حداکثر نمر 4/100 ،هوش عاطفی ۀجدول میانگین نمر

از  3/22 ،کار گروهی ۀو میانگین نمر 20ممکن  ۀاز حداکثر نمر 2/22 ،پذیری سازمانی جامعه

 .ه استدست آمد هب 120ممکن  ۀحداکثر نمر
 

 پژوهشهای کمی موجود در  متغیر ـ1جدول 

 ردیف     متغیرها                        میانگین       انحراف معیار     واریانس    حداکثر نمرۀ ممکن    تعداد

 22               122                24/92           24/9           4/100هوش عاطفی                          1

 22                 22                 23/2            29/2            2/20آگاهی                        خود    1-1

 22                 22                 92/2            99/2          02/19مدیریتی                     خود    2-1

 22                  22                 23/2            22/2            3/19انگیزی                       خود    3-1

 22                  22                 92/2            23/2            2/20آگاهی اجتماعی                     4-1

 22                 22                 29/3            33/2            3/20         های اجتماعی   مهارت    2-1

 22                  20                 112          22/10            2/22پذیری سازمانی        جامعه       2

 22                120              3/402          21/20           3/22کار گروهی                              3

 

که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت مشخص  پژوهشهای  در آزمون فرضیه

 و انگیزی، آگاهی اجتماعی مدیریتی، خود آگاهی، خود شد که بین هوش عاطفی و ابعاد آن )خود

داری وجود امعن ۀرابط % 02/0 یدر سطح آلفاپذیری سازمانی  ا جامعهبهای اجتماعی(  مهارت

توان موجبات بهبود کار  هوش عاطفی در سازمان می و این بدان معنی است که با تقویت دارد

 (.2 )جدول گروهی را فراهم نمود
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 پذیری سازمانی های آن با جامعه لفهؤنتایج آزمون همبستگی بین هوش عاطفی و م ـ2جدول 
   

 تعداد      داری     بستگی پیرسون    سطح معنا ردیف                        متغیرها                                       هم     

                22                 024/0                    312/0                          پذیری سازمانی   هوش عاطفی و جامعه                  1

                  22                 000/0                      0/863             پذیری سازمانی                  آگاهی و جامعه خود                  2

                    22                 0/000                    0/414            پذیری سازمانی                 مدیریتی و جامعه خود                  3

               22                 0/012                    0/342سازمانی                             پذیری  انگیزی و جامعه خود                  4

                22                0/003                    0/322سازمانی                         پذیری آگاهی اجتماعی و جامعه                  2

                22                0/010                    0/323پذیری سازمانی                   های اجتماعی و جامعه مهارت                   2

   02/0>P    
 

مدیریتی،  آگاهی، خود نتایج آماری ارتباط بین هوش عاطفی و ابعاد آن )خود 3جدول 

این  بنابر .دهد های اجتماعی( با کار گروهی را نشان می مهارت و انگیزی، آگاهی اجتماعی خود

وجود داری امعن ۀرابط % 02/0  یبا کارگروهی در سطح آلفا ، بین هوش عاطفی و ابعاد آن نتایج

طور  به کارگروهی ،بهبود یابد مطالعه هوش عاطفی در سازمان موردچه که چنان معنی این به ؛دارد

 .طی بهبود خواهد یافتمتوس
 

 های آن با کار گروهی لفهؤنتایج آزمون همبستگی بین هوش عاطفی و م ـ3جدول 

               تعداد           بستگی پیرسون       هم      متغیرها                                    ردیف                              

                         22                       002/0                        422/0       هوش عاطفی و کار گروهی                                    1

                       22                       002/0                       412/0                      وهی       آگاهی و کار گر خود                  2

                        22                       001/0                       432/0      مدیریتی و کار گروهی                     خود                  3

                          22                         29/0                       302/0      انگیزی و کار گروهی                       خود                  4

                         22                        003/0                        410/0کار گروهی                      آگاهی اجتماعی و                  2

                         22                       000/0                        231/0      های اجتماعی و کار گروهی           مهارت                  2

   02/0>P    

 گیریبحث و نتیجه
پذیری  های آن با جامعه داد که بین هوش عاطفی و مؤلفه های پژوهش حاضر نشان یافته

معناداری وجود دارد. این بدان معنی است که با افزایش  ۀرابط02/0ی سازمانی در سطح آلفا

یابد. در تأثیر هوش عاطفی  ها نیز افزایش می پذیری آن میزان جامعه ،هوش عاطفی در کارکنان

از آگاهی  ،بیان نمود که افراد با هوش عاطفی باالسازمانی کارکنان باید  پذیری جامعه در

دیگران  اتشود تا در تشخیص هیجان ند که این امر باعث میهست اجتماعی باالیی برخوردار
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های  یافته (.1992، 1کریتنر و آنگلوتر باشند ) بهتر عمل کنند و در زندگی اجتماعی موفق

 های پژوهشیری سازمانی( با نتایج پذ هوش عاطفی با جامعه ۀدر این زمینه )رابط پژوهش

  سویی دارد. ( هم2009) 2کری و (2002) روگرس

ند سریعاً ایجاد اعتماد و هست قادر فردی قوی خاطر روابط بین  به دارای هوش عاطفی باال افراد

این افراد در اطمینان بین طرفین را رشد داده و اثر مثبتی بر همکاران خود باقی بگذارند. 

ی راحت با محیط جدید ، خیلندهست تری برخوردار افرادی که از هوش عاطفی پایینمقایسه با 

شوند و بین  ان آشنا میها و هنجارهای سازم ، ارزشراحتی با فرهنگ، اهداف ه، بگیرند خو می

ای و  وان عامل واسطهنع کنند. هوش عاطفی به ، تناسب مثبتی ایجاد میشغل و خود

زیرا برای گروه این امکان را فراهم  ؛بهبود عملکرد گروهی شوداند موجب تو دهنده می سازمان

هایی که از نظر  رسد گروه نظر می آید. به شکل هماهنگ و مؤثر در به و طور سریع آورد که به می

به  ،کردن مؤثر در قالب یک گروه هماهنگ قرار دارند جهت کار ینیهوش عاطفی در حد پای

  (.2000، 3رسادباوقت بیشتری نیاز داشته باشند )

بین حاالت عاطفی مثبت در محیط کار و  ۀخصوص رابط ( در2002روگرس ) پژوهشنتایج 

پذیری و سازگاری کارکنان با فرهنگ حاکم بر سازمان نشان داد که در  جامعه برثیر آن أت

انگیزه و تعهد قوی نسبت به سازمان  ،شود ها به فضای عاطفی توجه می هایی که در آن سازمان

نمایند و مسیر شغلی  شود و کارکنان خیلی راحت خود را با تغییرات محیط سازگار می ایجاد می

عزت نفس(،  و ابزاری آگاهی، خود فردی )خود های درون چه مهارت گردد. هر خوبی طی می به

فردی  های میان لفهؤم ،رایی(گ پذیری، توان حل مسئله و واقع انعطاف های سازگاری ) لفهؤم

های اجتماعی، روابط بین فردی،  توانایی شخص برای سازگاری با دیگران و اعمال مهارت )

( در  بینی فرد نشاط و خوش های خلق و خوی عمومی ) لفهؤمسئولیت و آگاهی اجتماعی( و م

با قوانین، مقررات  ها آنشدن  شود تا ورود آنان به سازمان و آشنا کارکنان تقویت گردد باعث می

  (. 1329بهانیان، ) درستی انجام گیرد های صحیح انجام کار به و روش

سترش پرداخت و دریافت که گ های کاری ررسی هوش عاطفی در محیطب ( به2000بارساد )

، تعارض را کند ارکت اعضای گروه را تسهیل می، همکاری و مشها عواطف مثبت در داخل گروه

 . (2001، 4گلمن نقل در) بخشد کارایی اعضای گروه را بهبود میدهد و  کاهش می

                                                             
1. Crytner & Anglo 
2. Karey  
3. Barsad 

4. Golmen 
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 یاهای آن با کار گروهی در سطح آلف نتایج حاصل نشان داد که بین هوش عاطفی و مؤلفه

دهنده  ای و سازمان عنوان عامل واسطه هوش عاطفی به .معناداری وجود دارد ۀرابط 02/0

آورد که  برای گروه این امکان را فراهم میزیرا  ؛تواند موجب بهبود عملکرد گروهی شود می

هایی که از نظر هوش عاطفی  رسد گروه نظر می آید. به شکل هماهنگ و مؤثر در طور سریع به به

یشتری نیاز در قالب یک گروه هماهنگ به وقت بکردن مؤثر  جهت کار قرار دارند یدر حد پایین

 (.1923، 1هاچکمنداشته باشند )

موجب  ،آگاهی و مهارت اجتماعی مانندهای اجتماعی  ( معتقد است که قابلیت2000بارساد ) 

شود. هوش  خود موجب کارایی سازمان می ۀنوب افزایش هوش عاطفی گروهی شده و این امر به

 یند هیجانی خوداهایی جهت مدیریت فر عاطفی گروهی را توانایی گروه در ایجاد هنجار

گلمن، ) اند سودمندی گروهی تعریف نموده یزی، رشد هویت گروهی و ارتقاسا منظور اعتماد به

2001 ،113.) 

 پرداختند های کاری هوش عاطفی با گروه ۀبررسی رابطی به پژوهش( در 2003مایر و فورگس ) 

برای تسهیل حل مسئله در کارایی   آنکارگیری هیجان یا تولید  آن بود که به نتایج بیانگر که

موجب تولید  کاربرد عواطف با که هوش عاطفی افراد چرا ؛کند اعضای گروه نقش مهمی ایفا می

و با درک و فهم عواطف خود و  شود و تقویت روح همکاری گروهی میعقاید و بروز احساس 

های  از پژوهش .دگرد های افراد در محیط کار می زهدیگران موجب کسب بینش نسبت به انگی

شود که سه شرط الزم برای کارایی گروه اعتماد اعضا به یکدیگر،  نظران روشن می صاحب

ممکن  احساس هویت گروهی و احساس ثمربخشی گروهی است. بدون وجود این سه شرط

که  الزم اما گروه به آن کارایی ؛است اعضا نقش همکاری و مشارکت را کماکان ایفا کنند

یند شوند، صالح را در این اعوض اینکه با تمام وجود درگیر فر زیرا اعضا به ؛نرسد برسدتواند  می

های هوش  بینند که فاصله را حفظ کنند. گروه برای نیل به بیشترین کارایی باید هنجار می

 و را کسب کنند ذهن خود کنند ۀهایی که الزم است ملک ها و رفتار یعنی نگرش عاطفی

کردن اعتماد، هویت گروهی و ثمربخشی گروه  های الزم برای بنا رفتار ۀوانهایی که پشت هنجار

 شده به انجام وظایف محول. چنانچه این امر حاصل شود، اعضا با تمام وجود کارگیرند را به باشند

های هوش عاطفی در  ، آگاهی اجتماعی )همدلی( از مؤلفهمختلف های پژوهشدر  .پردازند می

 .(2003مایر و فورگس، ) اخته شده استموفقیت شغلی مؤثر شن

                                                             
1. Hachkman 



 4921 خرداد و تیر، 92طالعات مدیریت ورزشی شماره م                                                         941

 

افرادی که در تشخیص  نشان داد 2( دردانشگاه هاروارد2002) 1کارسو و ولف های پژوهش 

 نقل در) اند تر بوده هم در کار و هم در زندگی اجتماعی موفق ،اند دیگران بهترین بوده هیجانات

 . (2009، 3براکت و مایر

تواند زندگی  های هوش عاطفی( می لفهؤاجتماعی )از مهای  برخورداری کارکنان از مهارت

ثر و ؤهای م کند تا با استفاده از روش ها کمک می اجتماعی افراد را تسهیل کند که این امر به آن

شود که وجود  پی برده می یهای کار مناسب به تعامل اجتماعی بپردازند. با بررسی کارایی گروه

های  ها، شیوه ها و ضعف های هیجانی، قوت بر وضعیت سلطتهایی برای خودآگاهی گروه ) هنجار

های انجام وظایف( بخش مهمی از هوش هیجانی در گروه است که احساس  ینداتعامل و فر

 های پژوهشدر این زمینه با نتایج  پژوهشهای  کند. یافته بودن گروه را تسهیل می بخش ثمر

( 2011اد و مامنگال )کنر و (2002) 4(، تریسی2002(، براکت و همکاران )2000بارساد )

 . سویی دارد هم

نمودن شرایط  ها با فراهم توان گفت مدیران سازمان فوق می ۀهای مطالع بر مبنای نظری و یافته

توانند  می آنان سازمانی مناسب برای کارکنان و افزایش هویت سازمانی و توجه به فضای عاطفی

گروهی و سازگاری کارکنان با فرهنگ حاکم بر سازمان  کارایی سازمانی و ۀکارکنان را در ارائ

بنابراین با توجه به جایگاه کارکنان در سازمان و  ؛منظور تحقق اهداف سازمانی تشویق نمایند به

ورزشی ی ـ های آموزش ، مدیران سازمانیندهای سازمانیادر پیامدها و فر نقش رفتارهای آنان

نفس مثبت در  بخشی گروهی و عزت ثمر وویت احساس ه ،توانند با پرورش حس غرور می

ش عاطفی و توجه به عوامل اجتماعی ـ کردن آنان با ابعاد مختلف هو آشناکارکنان و 

، اهداف سازمان را کارگیری کارکنان در امور سازمانی در به جا و مناسب شناختی به جمعیت

 مندی کارکنان را فراهم آورند. تحقق بخشیده و رضایت

دار بین هوش عاطفی با امثبت و معن ۀمبنی بر وجود رابط پژوهشهای این  یافته با توجه به

که هوش عاطفی  بررسی و با توجه به این تحت ۀپذیری سازمانی و کار گروهی در جامع جامعه

های  برنامه های ورزشی کشور شود در سازمان پیشنهاد می یک ویژگی اکتسابی و آموختنی است

معلمین ورزش به  مربیان و ،زایش هوش عاطفی مدیران، کارکنانآموزشی خاصی در جهت اف

عنوان معیاری  ، هوش عاطفی بهشود در انتخاب مدیران همچنین توصیه میو  اجرا گذاشته شود

  قرار گیرد. ها کارگماری در سازمان ی بهمناسب در کنار سایر معیارها

                                                             
1. Caruso, Volf 
2. Harvard University 
3. Bracet & Mayer 
4. Terisy 
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و مولفه های آن بیانگر تاثیر قابل قبول کنترل  تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش عاطفی

هیجانات و احساسات در افزایش بهره وری کارکنان، در موقعیت های مختلف و متغیر سازمان 

همچنین نشان دهنده این مطالعات در افرادی که دارای هوش عاطفی باال هستند، می باشد. 

دست یابی  بمنظورگروه های کاری در و ارتباطات موثر  همکاران موفقیت این افراد در پذیرش

 سازمانی می باشد. و اثربخشی به اهداف

، به بررسی رابطه آن با تحقیق حاضر ضمن تایید نتایج مطالعات گذشته در حوزه هوش عاطفی

کار گروهی و جامعه پذیری سازمانی، بدلیل خالء موجود در انجام تحقیقات با این متغیرها، 

هش حاضر توصیه های جدیدی در زمینه باال بردن سطح جامعه پرداخت، که نشان داد پژو

پذیری و کار گروهی در بین کارکنان از طریق افزایش آگاهی نسبت به هوش عاطفی و مولفه 

 های آن با توجه به رابطه تایید شده، ارائه کرده است.
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Abstract  
Emotional intelligence (EI) plays an important role in facilitating problem 
solving and efficiency of group members and sociability. Expanding positive 
emotions within the group facilitate cooperation and participation in 
members, reduce conflicts and enhance the efficiency of group members. 
The purpose of this study is to investigate the relationship between 
emotional intelligence (EI) with organizational socialization (OS) and group 
work (GW) in employees’ of physical education department of Khorasan 
Razavi province. In this descriptive and correlative study 52 employees were 
selected as statistical sample. In this study employees responded to 3 
standard questionnaires. The result of pearson’s correlation test reveald a 
significant positive relationship between EI and its subscales with OS and 
GW. No significant relationships were observed between demographic 
characteristics with EI, OS and GW. The result of step by step multiple 
regression showed that among emotional intelligence subscales self – 
management , self- awareness and self-motivation were predictors of GW 
and social skills & self – management were the only two subscales of EI 
which were the strongest predictor of OS. Based on the result of study it is 
recommended that organizational management pays special attention to the 
Emotional intelligence and sociability of employees in recruiting new staffs. 
Keywords: Dmotional Intelligence, Organizational Socialization, Group 
work, Physical Education Employees. 
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