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 چکیده 
جامعه  بود.بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران  ارتباط ختشناهدف از این مطالعه 

که بر اساس  اداره کل ورزش و جوانان استان یزد کارکنانکلیه آماری پژوهش حاضر شامل 

نفر  12نفر مرد و  332) نفر 311، تعداد آنها 3133در سال  مذکوراطالعات کارگزینی اداره کل 

ورد آنفر بر 331( حجم نمونه برابر 3323) بوده است. با توجه به جدول کرجسی و  مورگان زن (

همین تعداد  وپرسش نامه را دریافت نمود  333تعداد  هانامهمحقق پس از پخش پرسش .گردید

این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی  را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد.

ها از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا  هوش هیجانی آزمودنیگیری اجرا گردید. جهت اندازه

محقق ساخته استفاده شد گیری استراتژی مدیریت بحران از پرسشنامه شرینگ و برای اندازه

و  39/3و  33/3به ترتیب  کرونباخ استفاده از ضریب آلفای با که پایایی این دو پرسش نامه

 .گردید توسط محقق برآورد 21/3و  31/3به ترتیب  با استفاده از ضریب کندال اعتبار آنها

داری امعنرابطه  استراتژی مدیریت بحراننتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و 

های مهارت همدلی،وش هیجانی یعنی خودآگاهی، های ههمچنین بین مولفه. وجود دارد

 و داری وجود داردارابطه معن بحران استراتژی مدیریتبا  و خود کنترلی اجتماعی، خودانگیزی

ت، سم آن بر اساس جنیست، هایزیر مجموعه بین میزان هوش هیجانی و در نهایت

 داری مشاهده نگردید. اها تفاوت معنتحصیالت و سابقه کاری آزمودنی

 ، اداره کل ورزش و جوانان استتان مدیریت بحران استراتژیهوش هیجانی،  : کلیدی واژگان 

 یزد

 نویسنده مسؤل:                              Email : Ramezani.javad@gmail.com 
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 مقدمه
های اخیر با تأ کید بیشتری مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول سال

ها بخشی از فضای کسب عمل و اندیشه قـرار گرفته اسـت. بحران یمورد توجه کـارورزان حوزه

. از سوی کند ناممکن استهایی که سازمان را تهدید میو کار هستند و حذف تمامی بحران

های اخیر عالوه بر روانشناسان و های جذاب و گسترده آن در دهههوش هیجانی و جنبهدیگر 

-نیز به خود جلب کرده است. به صورتی که سازمان ها راروان پزشکان توجه مدیران سازمان

 با ضریب هوشی باالیی یرا دارند، که از افراد هابحرانهایی پیشرو هستند و قابلیت کنترل 

های هیجانی هوش هیجانی توانایی فرد در احساس، ابراز، درک و تنظیم پاسخ برخوردار باشند.

    (.381ص. ،2002، 1ارددانگ و هو) نشأت گرفته درون خود و دیگران است

های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد ها و مهارت، یک دسته از توانایی2هوش هیجانی

هوش  .(91ص.  ،1111، 3بارون)دهد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می

مسأله بر اساس آنها هیجانی به توانایی تشخیص معانی هیجانات و روابط آنها، و استدالل و حل 

دخالت دارد. هوش هیجانی در قابلیت درک هیجانات، جذب احساسات مرتبط با هیجان، فهم 

هوش هیجانی همان استفاده  (.21ص.  ،1111، 4مایر و سالوی) هیجان و ادارة آن دخیل است

فرد فاقد هوش  (.38ص. ،2002، 9فاتتنگپن) باشدآگاهانه از هیجانات و احساسات می

ها هم قادر به تبدیل شدن به مدیری برجسته نخواهد بود. هوش هیجانی با بهترین آموزش

علت  %10. دشوهیجانی سبب افزایش حفظ و استمرار عملکرد در سطوح عالی سازمان می

ها وابسته به هوش هیجانی آنهاست اختالف میان عملکرد مدیران برجسته و معمولی سازمان

 (.92ص.  ،1118، 2گلمن)

ویژه در ب گذارد و دهیم تأثیر میم مینجادر حقیقت احساسات و هیجانات بر هر چیزی که ا

وری سازمان را بهره و شدهمحیط سازمانی منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضای گروه 

توان از دانش ها میامروزه برای بهبود عملکرد سازمانمعتقد است دهد. رابینز افزایش می

انتخاب کارکنان در سازمان، مربوط به احساسات و هیجانات استفاده کرد و این دانش در فرایند 

فردی و رفتارهای غیرطبیعی در محل کار به افراد یری، انگیزش، رهبری، تعارضات بینگتصمیم

                                                
1. Dong & Howard 

Emotional Intelligence     .2  
  3. Baron 

4. Mayer & sallovey 
5. Poon  teng  Fatt 

6. Golman 
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های هوش توانایی. همچنین به عقیده مونت و همکاران (82ص.  ،2002، 1رابینز) کندکمک می

(. استفاده از 131ص.  ،2001، 2مونت و همکاران) هیجانی در محیط کار نقش مهمی دارند

هوش هیجانی در محیط کار یعنی پیدا کردن مهارت بیشتر برای متوجه شدن به حضور 

دادن به و اجازه  شوندرل بهتر احساساتی که مانع راه میهای مختلف، کنتها در وضعیتهیجان

. آقایار و شریفی درآمدی (182، ص1382گنجی، )رفتارهای جدید خود برای انجام دادن 

کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار را عبارت از توسعه شغلی ) بهبود کارراهه(، توسعه یا 

 های فنی ( و اثربخشی گروهیهایی غیر از مهارتبهسازی مدیریت ) مدیریت با تکیه بر مهارت

 (. 44ص ،1389آقایار، ) دانندافزایی نقش گروهها ( می) هم

-کند. کار صرفاً در برنامهو رهبری گروه نیز نقش ایفا میهمچنین  هوش هیجانی در مدیریت 

شود. ما احساسات خودمان را در کار دخالت ها، راهبردها و معیارها خالصه نمیمشیریزی، خط

ر درباره رهبران متعدد اخیآورد. بررسیهای دهیم و کار نیز در ما احساسات بوجود میمی

سازمان بر این نکته تأکید دارد که رهبران از چه راههایی با احساسات خودشان و دیگران 

دهد رهبران سازمانی کارآمد از هوش هیجانی باالیی کنند. مطالعات اخیر نشان میبرخورد می

باشید اول باید گوید: برای اینکه یک رهبر سازمانی می 3برخوردارند. پژوهشگر معروف وارن بینز

خود را دریابید یا خود را بشناسید. تحقیقات مرکز رهبری خالقانه نشان داد که از علل اولیه 

های ناتوانی مدیران ارشد اجرایی در اداره و کنترل واحدهای تحت سرپرستی، نداشتن قابلیت

-ید مهارتهیجانی است. این علل عبارت از ناتوانی کنترل تغییر، ضعف کار گروهی و ضعف شد

 (.81، ص1384آقایار، های ارتباط بین فردی است )

که به معنای تعمق در ، خودآگاهی. 1 :بارتند ازهای هوش هیجانی عمولفه شرینگطبق دیدگاه 

شود و خود، متمرکز ساختن توجه بر تجربة شخصی خود، و به بیانی دیگر مراقبه نیز تعریف می

عواطف خود و یافتن واژگانی برای بیان آنها و توانایی شناخت احساسات و همچنین به معنای 

 گلمن) شناخت نقاط ضعف و قدرت خویشتن و مشاهده خویشتن از دیدگاهی واقعی است

یادگیری  وانایی اداره و کنترل مؤثر خود وت ،خود کنترلی. 2، (14، ص1331، ترجمه بلوچ

ئولیت در مورد تصمیمات واعمال روی پذیرش مس خشم و تأکید بر، های مقابله با نگرانیروش

توانایی آگاه بودن از عواطف ، همدلی. 3 ،(292ص. ،2001، 4و همکاران فورگاس)باشد می خود

و احساسات دیگران و درک عواطف آنان و محترم شمردن تفاوت احساسات افراد در مورد 

                                                
1. Robbins 
2. Mount  et  al 
3. Benns 
4. Forgas et al 
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توانایی برقراری ، مهارت های اجتماعی. 4 ،(1331، ترجمه بلوچ گلمن) موضوعات یکسان است

ارتباطی خوب و راحت با دیگران و مهارت در دستیابی به هماهنگی عاطفی بین خلق وخو و 

انگیزش درونی در ، خود انگیزی. 9 و (20،ص.2002فات، تنگپن) حاالت روحی می باشد

-نیرویی ذاتی درونی است که فرد را وادار به انجام فعالیتی می، مقایسه با مشوق خارجی آن

هایی همچون میل به پیشرفت و خوش بینی و جدیت و پشتکار می نماید و شامل مجموعه

 .(199-131ص. ،2008جان، گردد )

غیر منتظره به  هایی برای حوادث و وقایعبینییشدر کلیه فعالیتهای سازمان یافته انسان، پ

است، گاهی ابعاد  ریزی، سازماندهی، سرمایه گذاری و تجهیزآید که الزمه آن برنامه عمل می

 های قبلی توان پاسخ گویی را ندارند لذا در این موارد،اتفاقات طوری است که پیش بینی

و دوالن آل  )شود می نامیدهمدیریت بحران استراتژی مدیریت خاصی الزم است که اصطالحاً 

 .( 99ص.  ،1381رندال ترجمه صائبی و طوسی، 

تأثیر قرار دهد. به آن را دارد که تمام سازمان را تحت ای است که امکان بالقوههحادث ،بحران

 شهرت و به طور کلی بهداشت و سالمت یک سازمان خسارت بی حد و حصر وارد نماید، مال

است از هم گسیختگی که به صورت فیزیکی بر کل بحران عبارت .(149،ص. 1383، لو یقین)

جود ذهنی و محور حیاتی وجود آن را ای، احساس و یک سیستم اثر می گذارد و مفروضات پایه

 .(90ص.  ،2001رابرت، مورد تهدید قرار می دهد )

رخورد و مداخله در بحران و یند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران، بآمدیریت بحران، فر

برگیرنده هر تمهیدی  باشد. به عبارتی واژه مدیریت بحران درسازی بعد از وقوع بحران میسالم

پرهیز از بحران، جستجوی اندیشمندانه بحران و خاتمه و مهار بحران در راستای تأمین برای 

تمامی بحران ها پیش از روی دادن، یک . (32،ص. 2008اتیو و نیومان، )ملی است ع مناف

سلسله نشانه های هشداردهنده از خود بروز می دهند؛ اگر مدیریت، پیش از روی دادن بحران، 

می تواند  ا تمهید ساز و کارهایی تشخیص داده و اقدامات الزم را اعمال نماید،ها را باین نشانه

پیش از وقوع بحران از بروز آن پیشگیری کند و این بهترین شکل مدیریت بحران است. حتی 

اگر نتوان بحران را پیشگیری کرد، با تشخیص به موقع آن و تجهیز و بسیج منابع و امکانات 

دمات ناشی از آن را مهار کرده و به حداقل رساند و از تأثیرگذاری بحران ها و صتوان خسارتمی

 . (199-131ص.  ،2008جان، ) بر سایر بخش های سازمان اجتناب نمود

هرچند عدم مدیریت بحران جامع اصلی ترین علت بروز تلفات و صدمات عظیم ناشی از حوادث 

بر دو عنوان اصلی یعنی نیروی انسانی و  رسد این خالء به نوعی خوداما به نظر می باشد، می

-ای پایاننظران نیروی انسانی را به عنوان سرمایهصاحب هامروز سایر مولفه ها تقسیم می شود.
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دانند. نیروی انسانی از آن جهت اهمیت دو چندان می یابد که قادر  ناپذیر برای سازمان می

سازی نماید. منابع انسانی تا به را چارهناگشودنی  ةاست به مدد اندیشیه ی خود هر معضل و گر

ای در این راستا را نه آنجا برای صاحب نظران و مدیران مهم تلقی می شوند که هر گونه هزینه

بیرودیان، آورند )کنند که آنرا نوعی سرمایه گذاری به حساب میتنها هزینه محسوب نمی

 .(212، ص1389

آورند، استرس و دهند و اتالف منابع بوجود میر میها منابع کشور را هداز آنجایی که بحران

و  ، دانشجویان، اساتیدهای حاصل از بحران، آرامش و بهداشت روانی افراد جامعهتنش

الزم است به  ،هدتاثیر قرار می دیه جامعه را تحتتعامل در روابط اجتماعی و سرما و ورزشکاران

های بحران توجه شود و باید مسئولین هیأت اقتصادی، اجتماعی، روانی و علمی مدیریتاهمیت 

امنیت و سالمت ورزشکاران در مقابل خطرات گسترده که پیش  رورزشی رسالت اصلی خود را ب

درونی و عاطفی در کنار سایر نیازهای جسمانی  ینیازها یست قرار دهند و پاسخگوهاروی آن

 .باشند ورزشکاران

ارتباط میان هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت بحران در کارشناسان "تحت عنوان  پژوهشی

انجام شده است. نتایج تحقیق  2011توسط آقای هریس در سال  "تربیت بدنی دانشگاه تهران

 نیز تحقیقات سایر .داری میان این دو مؤلفه وجود داردادهد که یک رابطه مثبت معننشان می

های و مهارت (82، ص1384تاجیک، ) هیجانی با سازگاری اجتماعی اند هوشنشان داده

همچنین اثر  رابطه مثبت و معناداری دارد. (149ص.  ،1383یقین لو، ) اجتماعی و ارتباطی

های مقابله با استرس و کاهش افزایش سالمت روانی و افزایش مهارتبخشی هوش هیجانی بر 

در تحقیق  پژوهشگری  همچنین (.90ص.  ،2001رابرت، ) مورد تایید قرارگرفته است استرس

خود تحت عنوان، تأثیر هوش هیجانی برروی رضایت شغلی در تعدادی از سازمان های دولتی، 

های مهم آن مثبت با رضایت شغلی دارد و یکی از شاخص ةرابط  نشان داد که هوش هیجانی 

تری در  ان خوش اخالقرمندباال کا کند که افراد باهوش هیجانیاست، این تحقیق اشاره می

ص.  ،2008آتیو و نیومن، ) های هیجانی پایین برای سازمان هستندمقایسه با افراد با هوش

32.)      

آن  از آنجایی که تحقیقات درمورد هوش هیجانی بیانگرحال با عنایت به مطالب گفته شده و 

عزت نفس، موفقیت و کاهش است که هوش هیجانی بر روابط مثبت بین فردی، همدلی، 

در زمینه رابطه هوش  ات اندکیجه به اینکه تحقیقمی گذارد و با تو استرس و تعارض تأثیر

لذا  ،است گرفتهصورت  استراتژی مدیریت بحرانهیجانی به عنوان یک ویژگی شخصیتی با 
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مدیریت  استراتژیهوش هیجانی با  میزان ای بینمحقق به دنبال آن است که بداند آیا رابطه

 .یا خیر دارد وجود کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزددر بین  بحران
 

 شناسی روش
  

ها از طریق . پرسشنامهگرفتکه به روش پیمایشی انجام  بودحاضر از نوع همبستگی  پژوهش

جامعه  .آوری شدجمعتوزیع و  اداره کل ورزش و جوانان استان یزدمراجعه حضوری محقق به 

براساس اطالعات گرفته  که باشد می 1311در سال  مذکورکارکنان اداره کل  کلیه شامل آماری

گردید، که در جامعه آماری مورد  نفر برآورد 144 ،ورزش و جوانان استان یزد کل شده از اداره

 104بر اساس جدول کرجسی و مورگان  نیز آماری نمونه .نفر زن بودند 33نفر مرد و  103نظر 

  پرسشنامه مورد قبول واقع گردید.  100که البته از این میزان تعداد بود  نفر

( توزیع فراوانی گروه نمونه را بر اساس ویژگیهای جمعیت شناسی ) جنسیت، 1جدول شماره )

 دهد.سابقه کار و میزان تحصیالت( نشان می
 

 شناسیتوزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس ویژگیهای جمعیت  -1جدول 
شاخصهای 

 آماری
 میزان تحصیالت سابقه کار جنسیت

رد 
م

 

 زن

8-3 
ال
س

 

                

14-1 
ال
س

 

20-
19 

ال
س

 

20 
اال
ه ب
ل ب
سا

 

سخ
 پا
ون
بد

 

لم
دیپ

لم 
دیپ
ق 
فو

 

س
سان
لی

س 
سان
 لی
وق
ف

 

سخ
 پا
ون
بد

 

 9 3 42 11 31 2 12 22 39 13 19 89 فراوانی

 9 3 42 11 31 2 12 22 39 13 19 89 درصد

 100 100 100 مجموع
 

 به منظور سنجش سؤاالت پژوهش از دو پرسشنامه زیر استفاده شد :

های آن از پرسشنامه سنجش میزان هوش هیجانی و مؤلفه برای :پرسشنامه هوش هیجانی

و پایایی این  13/0اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضریب کندال  شد.استفاده سیبریا شرینگ

 .گردید درصد برآورد 11/0با استفاده از آلفای کرونباخ  پرسشنامه
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پس از طراحی،  جهت سنجش اعتبار این پرسشنامه، :استراتژی مدیریت بحرانپرسشنامه 
ویرایش و تدوین پرسشنامه یک نسخه از آن به همراه یک فرم ارزشیابی برای هر یک از سؤاالت 

ل و از ایشان درخواست شد که نظرات خود را نفر از اساتید دانشگاه و متخصصین ارسا 10برای 
گزینه از خیلی زیاد تا خیلی  9در خصوص هماهنگی هر یک از سؤاالت با هدف سؤال، در قالب 

اگر اصالحی در شکل ظاهری سؤاالت به  ند و برای سنجش اعتبار صوری ضمناًکم پاسخ ده
 33/0استفاده از ضریب کندال اعتبار محتوایی این پرسشنامه با  .رسد متذکر شوند نظرشان می
از پرسشنامه محقق  استراتژی مدیریت بحرانبرای سنجش میزان در نهایت  .برآورد گردید

پس از تدوین نهایی و اعمال نظرات  ساخته که شامل سی و یک سؤال بود استفاده گردید.
پرسشنامه در  30کارشناسان و اساتید دانشگاه برای اندازه گیری پایایی این پرسشنامه تعداد 

بین نمونه ای تصادفی از جامعه مورد نظر توزیع گردید و پس از محاسبه واریانس نمونه و بر 
( محاسبه گردید که نشان دهنده 12/0اساس ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسشنامه )

 پایایی باالی پرسشنامه است.
 

 نتایج
هـای پـیش    است بر اساس فرض وجود رابطه بین متغیـر  پژوهشفرضیات که برگرفته از اهداف 

هـا و   ها، فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیربین و مالک تدوین شده است. در این آزمون
فرض مقابل مبنی بر وجود رابطه بین آنها قرار داده شده است. برای آزمـون فرضـیات از آزمـون    

ست آزمون آماری کولموگروف اسـمیرنوف جهـت   همبستگی پیرسون استفاده شد. الزم به ذکر ا
ها به عنوان پیش فرضی جهت استفاده از آزمون پیرسون مـورد اسـتفاده   آزمون نرمال بودن داده

 قرار گرفت.

دار نبـوده بنـابراین توزیـع    امعنـ  P≤ /50 در سـط   k-s-z دهد آماره( نشان می2) نتایج جدول

 باشد.  مدیریت بحران نرمال میهای هوش هیجانی و استراتژی نمرات مولفه
 

 مقایسه توزیع نمرات مولفه های هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران با توزیع نرمال -2جدول 
 داریاسط  معن Z مولفه ها

 412/0 883/0 خودآگاهی

 134/0 12/1 خودکنترلی

 130/0 12/1 همدلی

 308/0 123/0 مهارت های اجتماعی

 334/0 114/0 خودانگیزی

 820/0 241/0 استراتژی مدیریت بحران         
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 بین میـزان خودآگـاهی و اسـتراتژی مـدیریت بحـران کارکنـان اداره کـل ورزش و        فرضیه اول:
 انان استان یزد رابطه وجود دارد.جو

، بــین میــزان  )0/001P(( و ضــریب همبســتگی پیرســون 3بــر اســاس اطالعــات جــدول )
 دار وجود دارد.  اخودآگاهی با استراتژی مدیریت بحران ارتباط معن

 

 ضریب همبستگی بین میزان خودآگاهی و استراتژی مدیریت بحران -3جدول 

 تعداد مؤلفه
ضریب 

 همبستگی
 سط  معناداری ضریب تعیین

میزان خودآگاهی با استراتژی 

 مدیریت بحران
100 42/0 13/0 001/0 

 

درصـد از   13دهـد. بـر ایـن اسـاس     تعیین میزان واریانس مشترک دو متغیر را نشان میضریب 
 تغییرات استراتژی مدیریت بحران مربوط به تغییرات میزان خودآگاهی است.  

خـودکنترلی و اسـتراتژی مـدیریت بحـران کارکنـان اداره کـل ورزش و        بین میزان فرضیه دوم:
 انان استان یزد رابطه وجود دارد.جو

 

 ضریب همبستگی بین میزان خودکنترلی و استراتژی مدیریت بحران -4جدول 

 تعداد مؤلفه
ضریب 

 همبستگی
 سط  معناداری ضریب تعیین

میزان خودکنترلی با استراتژی 
 مدیریت بحران

100 29/0 02/0 001/0 

 

ــات جــدول )  ــر اســاس اطالع ــزان  ( ، P=001/0) پیرســون ضــریب همبســتگیو  (4ب ــین می ب
ضـریب تعیـین میـزان     .وجـود دارد دار امعنـ  ارتبـاط   خودکنترلی و استراتژی مـدیریت بحـران  

درصـد از تغییـرات اسـتراتژی     2واریانس مشترک دو متغیر را نشان می دهـد. بـر ایـن اسـاس     
   مدیریت بحران مربوط به تغییرات میزان خودکنترلی است.

انـان  مدیریت بحران کارکنان اداره کـل ورزش و جو  همدلی و استراتژی بین میزان فرضیه سوم:
 استان یزد رابطه وجود دارد.

 

 ضریب همبستگی بین میزان همدلی و استراتژی مدیریت بحران -9جدول 

 تعداد مؤلفه
ضریب 
 همبستگی

 ضریب تعیین
سط  
 معناداری

 003/0 08/0 21/0 100 میزان همدلی با استراتژی مدیریت بحران
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بین میـزان همـدلی   ( ،  p = 003/0پیرسون )ضریب همبستگی و  (9اطالعات جدول )بر اساس 

ضریب تعیین میزان واریانس مشـترک دو   .وجود دارددار امعن ارتباط و استراتژی مدیریت بحران

درصد از تغییرات استراتژی مدیریت بحـران مربـوط بـه     8متغیر را نشان می دهد. بر این اساس 

مهـارت هـای اجتمـاعی و اسـتراتژی      بـین میـزان   فرضیه چهـارم: تغییرات میزان همدلی است. 

 ه وجود دارد.مدیریت بحران کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد رابط
 

 مدیریت بحرانهای اجتماعی و استراتژی ضریب همبستگی بین میزان مهارت -2جدول 

 تعداد مؤلفه
ضریب 
 همبستگی

 ضریب تعیین
سط  
 معناداری

میزان مهارت های اجتماعی  با استراتژی 

 مدیریت بحران
100 39/0 12/0 001/0 

 

-بین میزان مهـارت ،  ( p = 001/0پیرسون ) ضریب همبستگیو  (2بر اساس اطالعات جدول )

ضـریب تعیـین میـزان     .وجـود دارد ار ادمعنـ  ارتبـاط  های اجتماعی و استراتژی مدیریت بحـران 

درصـد از تغییـرات اسـتراتژی    12دهد که بر این اسـاس  واریانس مشترک دو متغیر را نشان می

بـین میـزان    فرضیه پـنجم: های اجتماعی است. مدیریت بحران مربوط به تغییرات میزان مهارت

انـان اسـتان یـزد رابطـه     جوخودانگیزی و استراتژی مدیریت بحران کارکنان اداره کـل ورزش و  

 وجود دارد.
 

 ضریب همبستگی بین میزان خودانگیزی و استراتژی مدیریت بحران -3جدول 

 تعداد مؤلفه
ضریب 

 همبستگی
 سط  معناداری ضریب تعیین

میزان خودانگیزگی با استراتژی مدیریت 
 بحران

100 43/0 18/0 001/0 

 

بـین میــزان  ،  ( p=  001/0پیرسـون )   ضـریب همبســتگی  و( 3اطالعــات جـدول )  بـر اسـاس  

ضریب تعیین میزان و اریانس  .وجود دارددار امعن ارتباط خودانگیزی و استراتژی مدیریت بحران

درصد از تغییـرات اسـتراتژی مـدیریت    18مشترک دو متغیر را نشان می دهد که بر این اساس 

میـزان هـوش هیجـانی و     بـین  فرضیه ششم: بحران مربوط به تغییرات میزان خودانگیزی است.

 وانان استان یزد رابطه وجود دارد.استراتژی مدیریت بحران کارکنان اداره کل ورزش و ج
 

 ضریب همبستگی بین میزان هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران -8جدول

 تعداد مؤلفه
ضریب 
 همبستگی

 ضریب تعیین
سط  
 معناداری

میزان هوش هیجانی با استراتژی مدیریت 
 بحران

100 33/0 13/0 001/0 
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بـین میـزان هـوش     ، ( P = 001/0پیرسون )  ضریب همبستگی و( 8اطالعات جدول ) بر اساس
 .وجود دارددار امعنارتباط هیجانی و استراتژی مدیریت بحران 

درصـد از  13دهد که بر ایـن اسـاس   ضریب تعیین میزان واریانس مشترک دو متغیر را نشان می
 .استتغییرات استراتژی مدیریت بحران مربوط به تغییرات میزان هوش هیجانی 

کارکنان اداره کل بحران  استراتژی مدیریتهای هوش هیجانی با مولفه بین میزان فرضیه هفتم:
 از لحاظ عوامل جمعیت شناختی تفاوت وجود دارد.ورزش و جوانان استان یزد 

 

 مقایسه میانگین نمره مؤلفه های هوش هیجانی بر اساس ویژگیهای دموگرافیک  -1جدول 

 مونآزتوان  ضریب ایتا داریاسط  معن تحلیل واریانس مؤلفه ها 

ت
سی
جن

 

 098/0 003/0 348/0 088/0 خودآگاهی

 024/0 001/0 118/0 141/0 خودکنترلی

 031/0 001/0 918/0 232/0 همدلی

مهارت های 

 اجتماعی
941/0 432/0 002/0 111/0 

 138/0 009/0 43/0 323/0 خودانگیزی

ت
سم

 

 024/0 003/0 832/0 121/0 خودآگاهی

 031/0 002/0 833/0 131/0 خودکنترلی

 092/0 001/0 192/0 042/0 همدلی

 مهارت های 

 اجتماعی
801/0 449/0 014/0 133/0 

 038/0 004/0 394/0 333/0 خودانگیزی

ک 
در 
م

ی
صیل
تح

 

 181/0 008/0 814/0 304/0 خودآگاهی

 134/0 018/0 321/0 338/0 خودکنترلی

 028/0 009/0 14/0 18/0 همدلی

مهارت های 
 اجتماعی

234/0 931/0 04/0 132/0 

 314/0 041/0 142/0 823/0 خودانگیزی

قه
ساب

 

 098/0 002/0 133/0 034/0 خودآگاهی

 038/0 009/0 108/0 132/0 خودکنترلی

 189/0 02/0 933/0 293/0 همدلی

مهارت های 
 اجتماعی

228/0 911/0 024/0 138/0 

 128/0 012/0 322/0 331/0 خودانگیزی
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کارکنـان  بین مؤلفه های هوش هیجـانی    (1)در خصوص این فرضیه بر اساس اطالعات جدول 

بر حسب جنسـیت، سـمت، تحصـیالت و سـابقه در سـط        اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
0/05P دار وجود ندارد.اتفاوت معن 

 

 گیرییجه بحث و نت 
بین هوش هیجانی با استرتژی مدیریت بحران در کارکنان  تعیین رابطههدف کلی این پژوهش 

بوده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری  اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

با مبانی نظری آنها برای شناسایی میزان همخوانی  پژوهشهای بررسی شد و پس از آن داده

شـده در ایـن  هــای گـردآورینتایج پــردازش داده .گردآوری و مورد آزمون قرار گرفت

هوش هیجانی های که بین مؤلفه منجر به نتایجی شد که نشانگر این است ،پژوهش

استراتژی مدیریت با خودانگیزی( کنترلی و های اجتماعی، خودمهارتهمدلی، ، آگاهیخود)

دهنده این است که در ها نشاناری وجود دارد. این بخش از یافتهرابطه مثبت و معناد بحران

مند هیجانی بهرههای هوش از مؤلفه کارکناندر صورتی که ، کل ورزش و جوانان یزد اداره

نحوی مؤثر  د، برخی دیگر را بهنرا از میان بـردارها ای از بحرانباشند قادر خواهند بود تا پاره

 .در اختیار بگیرند های واقع شده رابرای یادگیری کامل و سریع از بحران الزمد و ابزار ناداره کن

استراتژی دهد بین میزان هوش هیجانی با ( نشان می8) جدول در خصوص فرضیه ششم،

هوش هیجانی به عنوان ، بر اساس این یافته رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. مدیریت بحران

شود. گر میهسازه ای از طریق تظاهرات هیجانی و با درک و انسجام بخشیدن به هیجان ها جلو

 با عواطف در خود و دیگران را در ای هوش اجتماعی که توانایی برخوردهوش هیجانی به گونه

تواند باعث کند میگیرد و به عنوان قابلیتی که تفکر و اقدامات هر فرد را هدایت میبرمی

 شود. این نتیجه با نتایج تحقیق آقای هریس  بکارگیری استراتژی مدیریت بحرانافزایش 

 .(1212، ص2011، 1هریس) همخوانی دارد

استراتژی مدیریت هوش هیجانی و  هاینشان داد که بین متغیر (1) جدول ،آزمون فرضیه هفتم

 مدرک تحصیلی، از لحاظ جنسیت، مورد مطالعه، کارکنان اداره کل ورزش و جواناندر  بحران

ها، ها و سازمانتر شدن فضای رقابتی شرکتپیچیده سمت و سابقه کار رابطه وجود ندارد.

ها، ضرورت توجه به استعدادهای شرایط اداره سازمانآهنگ پرشتاب تغییرات و پیچیده ترشدن 

های کهنه تجارت دیگر کارآیی ندارند، شدت روش انسانی را بیش از گذشته آشکار ساخته است.

طلبد تا خود را با شرایط تطبیق دهد،  های رقابتی هرکسی را به مبارزه میفزاینده چالش

                                                
1. Heris 
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 ةهای گروهی در دو دهایش تنوع و قابلیتدهی، افزتطبیق هایی همچون طراحی تغییر،مهارت

 پیش اهمیت زیادی نداشتند، اما اکنون براهمیت آنها افزوده شده است، همه این تحوالت ارزش

اهمیت کرده  ها به مقوله مذکور را باهوش هیجانی را افزایش داده و ضرورت توجه سازمان

 است.
توجه است و در طول دهه های گذشته  ای مهم و موردمدیریت در دنیایی کنونی ورزش، وظیفه

بنابراین دچار چالشی پویا شده و توانسته است به عنوان یک حرفه و تخصص مهم معرفی شود. 
-موفقیت یک سازمان ورزشی به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله می توان به بحران

ورزشی شده و آنها را دچار اضطراب و  هایسازمانهایی که ممکن است دست به گریبان 
ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد است  یک بحران سازمانی پدیدهنام برد.  نگرانی کند

کند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن  که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می
لذا مدیریت  .سرعت اتخاذ شود تاثیرات و وسایل حل آن است و تصمیمات مربوط به آن باید به

توان به طور کامل از بحران هر چند نمی تواند راه گشا باشد،مؤثر بحران دراین زمینه می
حدودی از اثرات توان تا های از پیش تعیین شده میروش و برنامه اما باجلوگیری به عمل آورد 

گیری از افرادی با هوش توان با بهرهزیانبار آن کاست و بر اساس نتایج پژوهش حاضر می
 های ورزشی را بهتر کنترل نمود.هیجانی باال مسائل پیش روی سازمان

امری اجتناب ناپذیر  پیشرفت تکنولوژیهای سازمان باتوجه به تحوالت و بروز بحراناز سویی 
تواند به مهار بحران عوامل مختلفی دخیل هستند که پرداختن به موقع به آنها می لذا ،است
سپس در مقابل  وتواند اخطارهای بحران را دریابد یک مدیر کارآمد و اثر بخش مینماید.  کمک

-بدیهی است که مدیران نمی  .آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند

مدیریت استراتژی این حال اگر آنها به  با، توانند در برابر همه نوع بحران آمادگی داشته باشند
احتمال این که ، نشدنی از مسئولیت مدیریتی خود معتقد باشند بحران به عنوان یک بخش جدا

توان نتیج در پایان مییابد. بحران های ناگهانی شود تا حد زیادی کاهش می سازمان گرفتار
سازمان تالش  ،فرآیندی نظم یافته است که طی این فرایند، مدیریت بحران سازمانیگرفت که 

سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه ، بینی کندهای بالقوه را شناسایی و پیشکند بحرانیم
انجام شده در  هایپژوهشاز بررسی  بطور کلی .قل برسانداتا اثرات آن را به حد انجام دهد
رابطه هوش  مورددر  پزوهشهای این بحران و هوش هیجانی و نیز یافتهمدیریت ارتباط با 
تواند به عنوان عامل مؤثری جهت ، هوش هیجانی میاستراتژی مدیریت بحرانهیجانی با 

گیری از بهره تا بتوانند با قرار بگیرد،  ادراه کل ورزش و جوانانتوانایی کنترل بحران در اختیار 
 های به وجود آمده بیشتر و بهتر جلوگیری کنند. از بحران ،هوش هیجانی
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Abstract 
The aim of this study was to determine the relationship between emotional 
intelligence employees Youth and Sports General Directorate of Yazd with 
crisis management strategies. The study sample included all employees of 
the Department of Youth and Sports Yazd based on employment data in 
1391, of the total of 144 subjects (107 males and 37 females). According to 
Table Krjsy and Morgan (1970) estimated sample size was 104 persons.The 
researcher distributed questionnaires, 100 questionnaires received were 
classified and analyzed.This is a correlation study and survey methods. To 
measure the subject's emotional intelligence  was used of shrink Sybrya`s 
"emotional intelligence questionnaire" and to measure crisis management 
strategies was used of  Questionnaire designed by reseacher that reliability of 
the questionnaire was 0/91 and 0/96 and credibility was 0/93 and 0/73that  
estimated by researcher. The results showed a significant relationship 
between emotional intelligence and crisis management strategy is (P=0/001 
and r=0/37). Between components of emotional intelligence is self-
awareness, empathy, social skills, motivation and self-control with risk 
management strategies, there is a significant correlation (P≤ 0/01). Finally, 
between EI and its subsets based on gender, position, education, and work 
experience participants showed no significant difference. 
Keywords:Emotional Intelligence, Crisis Management Strategy, Youth and 
Sports General    
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