
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1395 پاییز،  14 شمارة، 4دورة 

 69 –81ص ص : 
  

 

 

 تبیین الگوی ارتباطی هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی 

 های ایرانمدیران تربیت بدنی دانشگاه

 
 

  2زهرا روزبهانی  – 1لقمان کشاورز

، دانشگاه پیام نور، ارشد مدیریت ورزشیکارشناس. 2، تهران، ایران پیام نوردانشگاه . دانشیار گروه مدیریت ورزشی، 1

 تهران، ایران
 (1395/  04 / 27 ، تاریخ تصویب :   1395/ 01/  17)تاریخ دریافت :  

 
 

 

 چکیده

های ایران دانشگاهتبیین الگوی ارتباطی بین هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی  حاضر پژوهش از هدف

شمار برای نمونۀ طور کلنفر بود که همۀ آنها به  90های دولتی کشور به تعداد بود. جامعۀ آماری تحقیق مدیران تربیت بدنی دانشگاه

ریون و هوش شرینگ، هوش شناختی  هیجانی از سه پرسشنامۀ هوش تحقیق اهداف به دستیابی منظورتحقیق انتخاب شدند. به

 30 با مقدماتی در یک مطالعۀ آنها پایایی و تأیید ده تن از متخصصان رسید به هر سه پرسشنامه استفاده شد. روایی سیلورااجتماعی 

 مانند استنباطی و یآماری توصیف هایروش از هاداده تحلیل محاسبه شد. برای 90/0و  91/0، 89/0ترتیب به کرونباخ آلفای و با آزمودنی

 ها نشانافتهاستفاده شد. ی AMOSو  SPSSافزار نرم کمک معادالت ساختاری با و اینمونهتک استودنت تی ،اسمیرنوف-کولموگروف

رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش هیجانی و هوش  هادانشگاهبین هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی  داد

ارتباط معناداری وجود دارد. بین هوش شناختی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی  هادانشگاهاجتماعی مدیران تربیت بدنی 

 هادانشگاهارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با هوش شناختی مدیران تربیت بدنی  هادانشگاه

 ردار است.رابطۀ معناداری مشاهده شد و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخو

 

  های کلیدیواژه

 دانشگاه، مدیر تربیت بدنی، هوش اجتماعی، هوش شناختی، هوش هیجانی.

                                                           

  -  : 23203370091نویسنده مسئول : تلفن                                                                     keshavarzlog@yahoo.com :Email 
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 مقدمه

هاای  استعداد، قوۀ ابتکار و قدرت یادگیری، همگی واژه

تعریا   شناسان در روانمتنوعی از هوش هستند. در واقع 

-واژۀ هوش اتفاق نظر ندارند و برای تعریا  نن از ویگگای  

شود. هنگام مطالعۀ هوش، خاود هاوش   هایش استفاده می

مورد توجه نیست، بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه اسات  

شود تعری  هوش باه انادازۀ   طورکه مالحظه می(. همان6)

ی دقیق نن بخشکافی روشن نیست. بدیهی است که جهت

نساانی میسار نخواهاد باود. باا ایان حاان م   اان         نیز به

ناد باا   اهای مختلفی از هوش کرده و در تالشبندیت سیم

های مختلا  ننهاا را بررسای کنناد و باا شاناخت       دیدگاه

هاا اساتفادۀ   وری سازمانارتباط بین ننها برای افزایش بهره

هوشای کاه   رسد ساه  نظر میبهینه ببرند. در این زمینه به

تواند در توفیق منابع انسانی یک سازمان ورزشی ن اش  می

داشته باشد، عبارت است از هوش هیجانی، هوش شناختی 

-شاخصای بارای انادازه    شناختیهوش و هوش اجتماعی. 

 ت ویمی سن به ذهنی سن ت سیم از که است هوش گیری

 هااایتوانااایی باار مبتناای هااوش ایاان. نیااددساات ماایبااه

لیاام منط اای، هااوش ریاعاای، ساارعت ، ت شااناختیزبااان

ارثای باوده و    شناختیم اسباتی و حافظه باالست. هوش 

ریاعی، در طرح مسئلۀ همان هوشی است که در حم یک 

در اختراعات و اکتشافات علمی  ،عظیم ۀو اجرای یک پروژ

(. 5کناد ) مای کماک   فردطور کلی در کالس درس به هو ب

 کناد. مای ارزیابی فرد را از نظر هیجانی نیز  هوش هیجانی

 و عواطا   هاا، هیجاان  از حاد  چاه  تاا  فرد که معنا این به

احساسات خود نگاهی و ثبات دارد و چگونه ننها را کنترن 

هوش هیجاانی تواناایی شاناخت     همچنین. کندو اداره می

(. باه بیاان   11) احساسات و عواط  خود و دیگاران اسات  

برای احساسات  کارگیری عواط  وههوش هیجانی بدیگر، 

برای حصون نتایج خوب  ارتباط مؤثر هدایت رفتار، افکار و

(. در این زمیناه مطالعاات رادرمان،    22است ) شدهتعری  

 دهاد مادیریت و  ( نشان می2001) 1هانام، لسلی و استید

 هاای ساازمان  یکی از عوامم مهمی است کاه  مؤثر رهبری

 کند و مدیرانتفکیک می غیرموفق هایسازمان از را موفق

 و فاردی  متغیرهاای  باه  توجاه  عامن  موفاق  هایازمانس

 و هیجاانی  هاوش  از مادیران  ساایر  با م ایسه در ارتباطی،

 (. چااورلی و قزلساافلو19برخوردارنااد ) باااالیی اجتماااعی

 و هاوش هیجاانی   ( طای ت  ی ای دریافتناد کاه    1390)

 رهباری  سابک  بار  مسات یمی  تاثثیر  نن هایم یاسخرده

 همچناین در سابک   .دارد بدنی تربیت مدیران یگرات ون

 باین  معنااداری  رابطاۀ  کاه  داد خاصیت، نشاان رهبری بی

 تربیات  مادیران  خاصیتبی رهبری سبک و هیجانی هوش

 عباارت  ندارد. از سوی دیگار هاوش اجتمااعی    وجود بدنی

 و درك ارتباط، منظوربه افراد برای عروری توانایی است از

 توانایی عنوانبه اجتماعی (. هوش1دیگران ) با مؤثر تعامم

 خردمنداناه  و فردیبین کارهای و رساندن وظای  انجام به

 باه بیاان دیگار،    شاود. ها استفاده میرابطه در رفتار کردن

 دهاد مای  اجاازه  فارد  باه  که است قابلیتی اجتماعی هوش

 مشاخ   هاد   یک دستیابی به منظوربه را مناسب رفتار

 باه  اجتمااعی  هاوش  رساد مای  نظار به . (14باشد ) داشته

 (. از9ننهاا )  درباارۀ  نه هاسترابطه در باهوش بودن معنای

 ها مادیران تربیات بادنی   سوی دیگر از ننجا که در دانشگاه

 هااایباارای اینکااه بتواننااد دانشااجویانی را کااه از فرهناا 

 شوند، جذبمی هادانشگاهمختل  برای ادامۀ ت صیم وارد 

 ها با وجود مهمتفعالی گونهنیاهای بدنی کنند که فعالیت

 بااودن در اولویاات اون دانشااجویان قاارار ناادارد، باااارزشو 

 مناادی از بساایاری از عواماام نام سااوس ومسااتلزم بهااره

 نظار زمینه به نیاهای درونی مدیران هستند. در توانمندی

 هاای مختلا  مانناد هاوش    منادی از هاوش  رسد بهرهمی

 اهیجانی، شناختی و اجتمااعی و ن اوۀ ارتبااط باین ننها     

 کند. کمک هادانشگاهبتواند به مدیران تربیت بدنی 

                                                           

1 . Ruderman, Hannum, Leslie & Steed 
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 در زمینۀ ارتباط بین سه هاوش هیجاانی، شاناختی و   

 هااای ورزشاای مطالعااات م اادودیاجتماااعی در سااازمان

 صورت گرفته و بیشتر مطالعات به بررسی دو هوش از ساه 

 1کارون  و دی کاه یطاور باه هوش مذکور پرداخته اسات.  

 ارتبااط باین هاوش    بررسی پگوهش در زمینۀ ( در2004)

 تواناد نمی هیجانی هیجانی و اجتماعی، دریافتند که هوش

 کااری  وظاای   و فاردی باین  موفاق  تعامالت در را عملکرد

 هاای م یااس خرده از برخی تنها بینی کند. همچنینپیش

 هوش هیجانی با هوش اجتماعی ارتبااط معنااداری دارناد   

 بررسای  ( طای ت  ی ای باه   2007) 2(. یان  و چن 10)

 ارتباط بین هاوش هیجاانی و هاوش اجتمااعی و رعاایت     

 شغلی کارکنان پرداختند و نتایج پگوهش ننهاا مؤیاد ایان   

 هیجاانی و هاوش اجتمااعی کارکناان     است که بین هوش

 3(. ویرجنیااا21ارتباااط مساات یم معناااداری وجااود دارد )

 در زمینۀ بررسای و م ایساۀ هاوش    ایمطالعه ( در2009)

 هاای مختلا  مشااغم،   هیجاانی در رده شناختی و هاوش  

 مختل  بین هوش شناختی و هوش که در مشاغم دریافت

 هیجانی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد. اماا اهمیات  

 تخصصای  مهاارت  شناختی و هوش برابر دو هیجانی هوش

 و همکاااران 4(. نساارین20در مشاااغم مختلاا  اساات )  

 و هوش ( در پگوهشی دریافتند بین هوش شناختی2009)

 هاای ترکیاه رابطاۀ م بات و    هیجانی دانشجویان دانشاگاه 

 معناداری وجود دارد و هرچه این رابطه بیشتر باشد، عالئم

 5(. هان و جانساون 17استرس در دانشجویان کمتر است )

 ( طی ت  ی ی باه مطالعاه و بررسای ارتبااط باین     2012)

 هاااوش هیجاااانی و هاااوش اجتمااااعی دانشاااجویان    

 ین ایاالت مت دۀ نمریکا پرداختند کاه ارشد ننالکارشناسی

 نتایج نشاان داد باین هاوش هیجاانی و هاوش اجتمااعی      

                                                           

1 . Day & Carroll 

2 . Yang & Chang 

3 . Virginia 

4. Nesrin  

5 . Han & Johnson 

دانشجویان ارتباط م بت و معناداری وجود دارد. همچنین 

 هااوش اجتماااعی دانشااجویان بیشااتر از هااوش هیجااانی 

 ننهاست و دانشجویانی که توانایی اجتماعی باالتری دارناد، 

 ( نیاز 2013) 6(. بولنات 12)ترناد  در نموزش ننالین موفق

 طی ت  ی ی در دانشگاه مرسین ترکیه به بررسای ارتبااط  

 عالئم روانی اعطراب بین هوش هیجانی، هوش شناختی و

 در دانشجویان پرداخت و دریافت که بین هوش هیجاانی و 

 هوش شناختی دانشجویان ارتباط م بت و معناداری وجود

 ختی ودارد. همچنین باین هاوش هیجاانی و هاوش شانا     

 داری وجاود اعطراب دانشجویان همبستگی منفای و معناا  

 ( مؤید این اسات 2014) 7(. نتایج پگوهش م اسنه7دارد )

 کااه بااین هااوش هیجااانی و هااوش شااناختی دانشااجویان

 داری وجود دارد.دانشگاه هاشمیۀ اردن رابطۀ م بت و معنا

 هااای هااوش هیجااانی و م یاااسهمچنااین بااین خاارده 

 شناختی ارتباط م بات معنااداری  های هوش م یاسخرده

 ت  ی ای  در( 2014) 8(. کارولین و راشاد15مشاهده شد )

 در اجتماااعی و هااوش هیجااانی هااوش ریتااثث» عنااوان بااا

 باه  ،«چند شارکت تولیادی   کار م م در کارکنان انگیزش

 که باین هاوش هیجاانی و هاوش     یافتند دست نتیجه این

 معنااداری هاای ماذکور ارتبااط    شرکت اجتماعی کارکنان

 ها بر ارتباط(. همچنین وقتی مدیران شرکت8وجود دارد )

 هاای ماذکور  وری شارکت بین دو هوش تثکید کردند، بهره

 (1390افزایش یافت. صفری دهنوی و شاریفی درنمادی )  

 و خادمت  سااب ۀ  ت صایالت،  سان،  بین در ت  ی ی رابطۀ

 ساه  شاناختی مادیران   هاوش  و هیجانی هوش با تیجنس

 ت لیم کردند کهواصفهان را تجزیه لنجان منط ۀ در م طع

 نتایج پگوهش بیانگر ارتباط معنادار بین هاوش هیجاانی و  

 (.  شااریفی و4هااوش شااناختی ماادیران ماادارس بااود )  

 ای رابطۀ معناداری باین ( نیز طی مطالعه1390همکاران )

                                                           

6 . Bulent  

7 . Mahasneh 

8 . Caroline & Rashad  
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هوش شناختی و هوش هیجانی دانشجویان م اطع مختل  

و همکاااران  1(. ناچیاپااان3دساات نوردنااد )ت صاایلی بااه

ای باه بررسای ارتبااط باین هاوش      ( طای مطالعاه  2014)

ها پرداختند. یافته معنوی هوش و هیجانی هوش شناختی،

نشان داد بین سه هوش ارتبااط م بات معنااداری وجاود     

 هااوش و هیجااانی هااوش هااوش شااناختی، دارد و ادغااام

و است  افزاری کامپیوتر عروریتوسعۀ علوم نرم معنوی در

کسانی که بین این سه نوع هوش تعامام بیشاتری برقارار    

بیشاتری   افازاری نارم  هایمهارت توسعۀ اند، از سطحکرده

( در پگوهشی به بررسی 1383(. شامرادلو )16برخوردارند )

نماوزان  ارتباط بین هوش هیجانی و هوش شناختی داناش 

بینای  نشاان داد کاه تاوان پایش     هاافتهتهران پرداخت و ی

هوش هیجانی در پیشرفت ت صیلی ت ریباً دو برابر هاوش  

ی هوش هیجاانی،  هامؤلفهشناختی است. همچنین از بین 

ی خودشااکوفایی و خودنگاااهی هیجااانی ن ااش هااامؤلفااه

بینی پیشرفت ت صیلی داشتند. در واقاع  بیشتری در پیش

طح هوش هیجانی کنترن تکانۀ انگیازش یاک مهاارت سا    

هاای هاوش شاناختی و    در نزماون  گااه چیها باالست کاه  

. همچناین باین هاوش    سات ینگیری اجتماعی قابم اندازه

نماوزان ارتبااط م بات و    هیجانی و هوش شناختی داناش 

( طی 2006) 2فراست و (. هافمن2معناداری مشاهده شد )

ارتباط بین سه هوش هیجاانی، هاوش    پگوهشی به بررسی

 و دریافتناد  پرداختند زشکانشناختی و هوش اجتماعی پ

 و هیجاانی  شاناختی،  هایارتباط معناداری بین هوش که

اجتماعی جامعۀ پزشکان وجود دارد و هرچاه ایان ارتبااط    

تر باشد، ابعاد رهبری ت ون و پیشرفت در نن جامعاۀ  قوی

 (.13پزشکان بیشتر است )

طورکه مطالعۀ مباانی نظاری و ادبیاات پیشاینه     همان

وش هیجااانی، شااناختی و اجتماااعی دهااد، هاانشااان ماای

ها فردی در سازمانعنوان سه هوشی که در تعامالت بینبه
                                                           

1. Nachiappan  

2 . Hoffman & Frost 

هاا قارار گرفتاه    ن ش دارند، مورد توجه بسیاری از سازمان

است. اما در خصوص ارتبااط باین ساه هاوش ماذکور در      

های ورزشی مطالعات م دودی انجام گرفته اسات.  سازمان

ها باا  ان تربیت بدنی دانشگاهرو با توجه به اینکه مدیرازاین

دور  چنادان ناه ای دارند که در نیناده  سروکاردانشجویانی 

های سیاسای، اجتمااعی، فرهنگای، اقتصاادی و     مسئولیت

نموزشی کشور را بر عهده خواهند داشت و چنین افارادی  

عروری است در کنار کسب علم و دانش به ت ویت جسام  

نظار  بپردازند، باه های ورزشی و روح خود از طریق فعالیت

رسد مدیران تربیات بادنی دانشاگاه نیااز دارناد کاه از       می

های مختل  از جملاه هاوش هیجاانی، اجتمااعی و     هوش

ای برخوردار باشند تا بتوانند با ایجاد هوش شناختی بهینه

ارتباط مناسب بین سه هوش ماذکور تعامام مناسابی باا     

ی ورزشای  هاا دانشجویان برقرار کنند و ننها را باه فعالیات  

است باه   درصددپگوهش حاعر  رونیازابیشتر سوق دهند. 

این پرسش پاسخ دهد که الگوی ارتباطی هاوش عااطفی،   

هوش شناختی و هاوش اجتمااعی مادیران تربیات بادنی      

 های کشور چگونه است؟دانشگاه

 

 روش تحقیق  

همبستگی و ت لیلای   –پگوهش حاعر از نوع توصیفی 

صاورت میادانی انجاام گرفات. جامعاۀ نمااری       بود که باه 

کشور باه   دولتی هایدانشگاه بدنی پگوهش مدیران تربیت

شمار برای نمونۀ طور کمنفر بود که همۀ ننها به 90تعداد  

ت  یق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهدا  ت  یاق از  

 (1996) 3ن شری هیجانی ی هوشسؤال 33سه پرسشنامۀ 

-14-12-10-6های خودنگاهی )ساؤاالت  م یاسبا خرده 

-16-11-5-2(، خودتنظیمی )ساؤاالت  33و  24-27-32

-21-20-15-9-1(، خودانگیزشاای )سااؤاالت 18-23-30

( و مهااااارت 29و25-22-17-4-3(، هماااادلی )30و26

                                                           

3 . Shearing 
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 36(، پرسشاانامۀ 28و19-13-8-7اجتماااعی )سااؤاالت  

(  که شامم 1948) 1نی هوش شناختی پیشرفتۀ ریوسؤال

پرسشنامۀ  و ستهانزمون تصویری برای نمرۀ نزمودنی 36

( کاه شاامم   2001) 2سایلورا ی هاوش اجتمااعی   سؤال 21

هایی مانند پردازش اطالعات فردی )ساؤاالت  م یاسخرده

های ( و مهارت9-15های اجتماعی )سؤاالت (، نگاهی8-1

 ، استفاده شد.  است( 16-21اجتماعی )سؤاالت 

تثیید ده تن از متخصصاان   به پرسشنامه سه هر روایی

 و شناسای ورزشای رساید   حوزۀ مادیریت ورزشای و روان  

باا   و نزماودنی  30 باا  م ادماتی  یک نزماون  در ننها پایایی

م اسابه   90/0و  91/0،  89/0ترتیاب  باه  کرونباا   نلفای

مانند  یفیتوصی نمار یهاروشاز  هاداده ت لیم شد. برای

و ی فراواناا عیاارا  اسااتاندارد، جاادون توزان اا ن،یانگیاام

 اسمیرنو ، -کولموگرو  مانند یاستنباط ینمار یهاروش

 کمک دو  با یمعادالت ساختار ای ونمونهتک استودنت تی

 استفاده شد. AMOSو  SPSSافزار نرم

 

 های تحقیق و یافته  نتایج

ها را نشان شناختی نمونههای جمعیتویگگی 1جدون 

 دهد.می

درصد  93دهد نشان می 1طورکه نتایج جدون همان

 36اند. درصد را بانوان تشکیم داده 7ها را مردان و نمونه

نفر در  42سان،  30-40ها در دامنۀ سنی نفر از نمونه

سان به باال هستند.  50نفر  12سان و  41-50دامنۀ سنی 

 11-20نفر بین  47سان،  10نفر ننها تا  29ساب ۀ کاری 

نفر  31سان است. ت صیالت  20نفر بیشتر از  14و سان 

نفر  17ارشد و نفر کارشناسی 42حداک ر کارشناسی، 

 دکتری است. 

                                                           

1 . Rayon 

2 . Silvera 
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 هانمونه. اطالعات فردی 1جدول 

 فراوانی آماره متغیر
درصد 

 فراوانی
 درصد فراوانی فراوانی آماره متغیر

سابقۀ  93 84 مرد جنسیت

 کار)سال(

 32 29 10تا 

 52 47 11-20 7 6 زن

 16 14 20باالی  100 90 کم

 مدرک 40 36 40-30 سن

 تحصیلی

 34 31 کارشناسیتا 

 47 42 ارشدکارشناسی 47 42 41-50

 19 17 دکتری 13 12 50بیشتر از

  

 

 . آزمون طبیعی بودن متغیرها2جدول 

 
-از نزمون کولموگرو  2با توجه به نتایج جدون 

شود که چون م ادیر سطح اسمیرنو  چنین نتیجه می

تر از سطح نزمون یعنی داری برای کلیۀ متغیرها بزرگمعنا

05/0 α= همۀ متغیرها توزیع طبیعی دارند. به است ،

 شود.های پارامتریک استفاده میهمین دلیم از نزمون

 

 (3. تحلیل هوش هیجانی و هوش اجتماعی )مقدار آزمون=3جدول 

 میانگین معیارها
انحراف 

 استاندارد
t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 88 78/4 361/0 68/2 هوش هیجانی

 001/0 88 9/13 37/0 04/4 اجتماعی هوش

 001/0 88 72/14 35/0 78/3 هوش شناختی

 
دهد بین میانگین نشان می 3نتایج جدون 

ۀ هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شدم اسبه

است،  P ≤ 05/0دلیم اینکه بهشناختی و م دار نزمون 

تفاوت نماری معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه 

، است 3ۀ هوش هیجانی کمتر از شدم اسبهمیانگین 

هوش هیجانی مدیران در حد نامطلوب و میانگین 

 3ۀ هوش اجتماعی و هوش شناختی بیشتر از شدم اسبه

، هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران در حد است

 مطلوب قرار دارد.

 

 های پژوهشمتغیر
 هاآماره

 توزیع سطح معناداری آماره

 طبیعی 202/0 84/1 هوش هیجانی

 طبیعی 388/0 904/0 هوش اجتماعی

 طبیعی 352/0 931/0 هوش شناختی
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 ها. ضرایب رگرسیونی استاندارد هوش هیجانی، هوش شناختی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه4جدول 

 t برآورد ارتباط بین متغیرها t برآورد ارتباط بین متغیرها

 37/2 37/0 نگاهی اجتماعی -هوش اجتماعی 17/5 54/0 خودنگاهی -هوش هیجانی

 83/2 49/0 های اجتماعیمهارت -هوش اجتماعی 5/8 79/0 خودتنظیمی -هوش هیجانی

 87/3 34/0 هوش شناختی -هوش هیجانی 41/3 25/0 خودانگیزشی -هوش هیجانی

 71/4 45/0 هوش اجتماعی -هوش هیجانی 43/6 61/0 همدلی -هوش هیجانی

 21/4 32/0 هوش شناختی -اجتماعیهوش  28/5 51/0 مهارت اجتماعی -هوش هیجانی

 - - - - 36/0 پردازش اطالعات فردی -هوش اجتماعی

 

یناجیه شوه
یعامتجا شوه

یتخانش شوه

یهاگآدوخ

یمیظنت دوخ

یشزیگنادوخ

یلدمه

یعامتجا تراهم

یدرف تاعالطا شزادرپ

یعامتجا یهاگآ

یعامتجا یاهتراهم

0 /54

0 /79

0 /25

0 /61

0 /51

0 /45

0 /34
0 /32

0 /36

0 /37

0 /49

 
 . ضرایب برآوردی مدل ارتباطی هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی1شکل 

 

 هامدیران تربیت بدنی دانشگاههای برازش مدل ارتباطی هوش هیجانی، هوش شناختی و هوش اجتماعی . شاخص5جدول 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

2x 49/250  134با درجۀ نزادی 
87/1=2x  

 3تا  1بین 
 برازش مطلوب

p value 12/0  برازش مطلوب 05/0بیشتر از 

 برازش مطلوب 90/0بیش از 93/0 شاخ  نیکویی برازش

 تطبی ی

 برازش مطلوب 90/0ازبیش  91/0 (TLIلویس ) -شاخ  توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از 92/0 (BBIبونت ) -شاخ  برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0بیش از 94/0 (CFIشاخ  برازش تطبی ی )

 م تصد
 برازش مطلوب 05/0کمتر از  031/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برنورد )

 برازش مطلوب 05/0از بیشتر  24/0 (PNFIشاخ  برازش م تصد هنجارشده )

 

 . نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری6جدول 

 تأثیر کلی تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم مسیر

 45/0 - 45/0 هوش اجتماعی -هوش هیجانی

 34/0 - 34/0 هوش شناختی -هوش هیجانی

 32/0 - 32/0 هوش شناختی -هوش اجتماعی

 34/0+144/0=484/0 45/0*32/0=144/0 34/0 هوش شناختی -هوش اجتماعی -هوش هیجانی
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بیانگر این است که  1و شکم  6و  5، 4نتایج جداون 

هوش هیجانی با هوش شناختی، هوش هیجانی با هوش 

اجتماعی، هوش اجتماعی با هوش شناختی و هوش 

گری هوش اجتماعی با هوش شناختی و هیجانی با میانجی

ی ننها با یکدیگر ارتباط معناداری هامؤلفههمچنین زیر

دارند. همچنین مدن ارتباطی ننها از برازش مطلوب 

 برخوردار است.  

 

 یریگجهینتبحث و 

هد  از پگوهش حاعر تبیین الگوی ارتباطی بین 

هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران 

های پگوهش های کشور بود. یافتهتربیت بدنی دانشگاه

مدیران تربیت بدنی  که هوش هیجانی نشان داد

های کشور در سطح نامطلوبی قرار دارد که با دانشگاه

( و هان و 2009های ت  ی ات نسرین و همکاران )یافته

( که از مطلوب بودن هوش هیجانی در 2012جانسون )

یست نهای مورد مطالعه حکایت داشت، همسو نمونه

الیم ناهمسو بودن ترین درسد از مهمنظر می(. به17،12)

نتایج پگوهش حاعر با نتایج ت  ی ات گذشته تفاوت در 

یرورزشی بودن و همچنین متفاوت غنوع سازمان ورزشی و 

بودن کشورهای انجام پگوهش باشد. گلمن بر این باور 

های هوش هیجانی بیش از میزان هوش است که مهارت

های شغلی و تواند در موف یتمتعار  یا معمولی می

 (. 3خصی ن ش داشته باشد )ش

موجب موف یت در مسیر شغلی  تنهانههوش هیجانی 

توان شود، بلکه ف دان نن را میفردی میو روابط بین

ی روانی و سالمت جسمانی دانست که ماندگع بنتیجۀ 

شمار های انسانی بهیکی از عوامم موف یت و جزء توانایی

مدیران تربیت  هیجانی(. با توجه به اینکه هوش 3رود )می

های کشور در سطح مطلوب نیست و نظر به بدنی دانشگاه

اینکه هوش هیجانی قابلیت یادگیری و ارت ا را دارد، برای 

های اینکه مدیران تربیت بدنی بتوانند با دانشجویان رشته

مختل  ت صیلی ارتباط مؤثر برقرار کرده و از طریق 

از دانشجویان را برای  تعامالت م بت و مؤثر تعداد بیشتری

-های ورزشی جذب کنند، توصیه میمشارکت در فعالیت

شود به ت ویت هوش هیجانی خود از طریق شرکت در 

های مختل  اقدام کنند. در های نشنایی با هوشکالس

های نموزش هوش ها و کارگاهاین زمینه برگزاری کالس

رکت ها با مشاهیجانی ویگۀ مدیران تربیت بدنی دانشگاه

شناسی و مدیریت ورزشی و ادارۀ کم متخصصان روان

تربیت بدنی وزارت علوم، ت  ی ات و فناوری و فدراسیون 

شود. در صورت انجام ملی ورزش دانشگاهی توصیه می

چنین رویکردی و با توجه به تعری  هوش هیجانی که 

غیرشناختی های ها و مهارتها، شایستگیای از قابلیتنرایه

گذارد، مدیران تربیت بدنی توانایی افراد تثثیر می است و بر

ها نیز در کنار نمدن با اعطرارها و فشارهای دانشگاه

توانند موفق شوند. در این زمینه مسئوالن و م یطی می

توانند های هوش هیجانی میمدیران با شرکت در کارگاه

های اجتماعی و یمی، همدلی، مهارتخودتنظخودنگاهی، 

این دست را توسعه دهند و با تعامم بیشتر با  مواردی از

دانشجویان نسبت به توسعه و گسترش ورزش در بین 

 دانشجویان اقدام کنند. 

های پگوهش نشان داد که هوش اجتماعی یافته

مدیران در وععیت مطلوب قرار دارد که نتایج پگوهش با 

( که حکایت از 2006نتایج ت  ی ات هافمن و فراست )

مورد مطالعه دارد،  پزشکانن هوش اجتماعی مطلوب بود

 توانایی اجتماعی هوش 1ثرندایک نظر (. از13) ستهمسو

 دیگران با رابطه در هوشمندانه رفتار و دیگران، عمم درك

 ،افرادی که از هوش اجتماعی خوبی برخوردارنداست. 

کنند، احساسات و با دیگران رابطه برقرار می یراحتبه

بینی کرده و به نن پیش یخوببه های مردم راواکنش

                                                           

1 . Thorndike 
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افرادی کنند. وفصم میرا حم هاهدهند و مشاجرجهت می

هستند که  یافراد اند،که دارای هوش اجتماعی مطلوب

و  باشندارتباط مناسب داشته همه دوست دارند با ننها 

 (.9) ستبخش ننهایهکننده و روحدلگرم رفتارعلت نن 

ماعی مدیران تربیت بدنی که هوش اجت ننجارو از ازاین

کشور در حد مطلوبی قرار دارد، به مدیران تربیت بدنی 

شود از توانمندی مزبور برای یمهای کشور توصیه دانشگاه

برقراری ارتباط بهتر و درك ص یح احساسات و نیازهای 

منظور جلب ح ی ی افراد در روابط خود با دانشجویان به

های ورزش برنامهنظر مساعد ننها برای مشارکت در 

دانشجویی استفادۀ بهینه ببرند. به بیان دیگر، در سطح 

ها دانشجویانی حضور دارند که تا حد زیادی به دانشگاه

اند و نظر به اینکه افرادی با چنین یافته دستبلوغ فکری 

یگه احترام وبهای نیازمند توجه به نیازهای ثانویه ویگگی

با احترام  توأمسازندۀ  هستند که چنین نیازی با تعامم

میسر است، عروری است مدیران به این مسئلۀ مهم در 

انجام وظای  خود توجه کافی داشته باشند. همچنین با 

یرگذاری در تثثتوجه به اینکه یکی از عوامم مهم برای 

های مختل  یگه دانشجویان رشتهوبهنیازهای افراد 

مطلوب ها، داشتن هوش اجتماعی ت صیلی در دانشگاه

ها از چنین قابلیتی برخوردارند، و مدیران دانشگاه است

توانند از فرصت مزبور ها میمدیران تربیت بدنی دانشگاه

تر کردن وظای  خود در قبان دانشجویان برای اثربخش

 استفادۀ بهینه ببرند.

های پگوهش نشان در بخش دیگری از ت  یق یافته

مناسبی قرار  داد که هوش شناختی مدیران در وععیت

های ت  ی ات نسرین و همکاران دارد که نتایج با یافته

های ( که بیانگر باال بودن هوش شناختی نمونه2009)

(. از ننجا که زمینۀ 13) ستمورد مطالعه است، همسو

های مختل  ریشه در عدم بسیاری از تعارعات در سازمان

به شناخت م یط و همچنین افراد از یکدیگر دارد و نظر 

تواند رشد و پیشرفت اینکه هوش شناختی با نموزش می

ها علم شود مدیران دانشگاهداشته باشد، توصیه می

مطلوب بودن هوش شناختی در بین مدیران تربیت بدنی 

را شناسایی کرده و با ت ویت عوامم مؤثر در هوش 

شناختی نسبت به افزایش میزان هوش شناختی مدیران 

که چنین بستری در یدرصورتد. تربیت بدنی اقدام کنن

یر گرفتن تثثها فراهم شود، مدیران تربیت بدنی با دانشگاه

توانند هوش شناختی خود را بیشتر از شرایط مناسب می

تری ارت ا دهند. در راستای ت ویت کنند و به سطح مطلوب

تر مدیران تربیت بدنی وجود هوش شناختی مطلوب

تر و بیشتری از نیازهای توانند شناخت بهها میدانشگاه

دست نورند و از این قابلیت ها بهدانشجویان در دانشگاه

 ای ببرند. برای توسعۀ ورزش دانشگاهی استفادۀ بهینه

های پگوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و یافته

ها ارتباط هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

ای ت  ی ات  همعناداری وجود دارد که نتایج با یافته

(، 2013(، بولنت )2014(، م اسنه )2009ویرجنیا )

( که بیانگر 1383( و شامرادلو )2009نسرین و همکاران )

های ارتباط بین هوش هیجانی و هوش شناختی در نمونه

(. 2، 7، 15، 17، 20) ستمورد مطالعه است، همسو

طورکه مبانی نظری مرتبط با هوش هیجانی نشان همان

 کارگیری عواط  وهبوش هیجانی بیانگر دهد، همی

برای  ارتباط مؤثر احساسات برای هدایت رفتار، افکار و

(. در این زمینه 22) است شدهحصون نتایج خوب تعری  

عاملی که با هدایت رفتار، افکار و ارتباط مؤثر دانشجویان 

تواند ن ش مؤثر ایفا کند، هوش شناختی ها میدر دانشگاه

شتن سطح مطلوب از توانایی شناخت دا چراکهاست، 

تواند بستر مناسب و سازندۀ تعامالت را در دانشجویان می

ها و بین مسئوالن و مدیران تربیت بدنی دانشگاه

که شناخت بهینۀ مدیران دانشجویان فراهم کند. تا زمانی

ها از دانشجویان وجود نداشته باشد، تربیت بدنی دانشگاه
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نید. در م یطی می وجودبهننها ی بین اعتمادیبدوری و 

طور اعتمادی و عدم شناخت وجود داشته باشد، بهکه بی

های مفید و اثربخش ها حتی برنامهطبیعی اجرای برنامه

ۀ سالمت جسم و روح دانشجویان از طریق کنندنیتضمکه 

های ورزشی و بدنی است، اجرا نخواهد شد. فعالیت

ایش مشارکت دانشجویان رسد برای افزنظر میبهبنابراین 

های ورزشی شناخت و کسب اطالعات از در فعالیت

در فضاهای ورزشی بر نسم جوان  واردشدههیجانات 

دانشجو، چگونگی هدایت این نوع هیجانات و مدیریت ننها 

و این شرایط هرچه بیشتر  شده فراهمدر شرایط ویگه باید 

شاید بسیاری از مدیران تربیت بدنی  چراکهت ویت شود؛ 

دلیم نانشنایی با مفهوم هوش هیجانی، ها بهدانشگاه

دلیم عدم شناخت نشنایی کمتری با این قابلیت دارند و به

بهینه از مفهوم هوش هیجانی و همچنین ن وۀ ارتباط نن 

با هوش شناختی در برقراری ارتباط با دانشجویان با 

رو از ننجا که نتایج اند. ازاینای مواجهمشکالت عدیده

پگوهش حاعر بیانگر ارتباط معنادار هوش هیجانی و 

شود مدیران و مسئوالن هوش شناختی است، توصیه می

افزایی از طریق ارتباط ها از ایجاد همتربیت بدنی دانشگاه

م بت و معنادار هوش هیجانی و هوش شناختی در کنترن 

 استفاده کنند.  هیجانات خود و دانشجویان بیشتر

ها، باورها، همچنین از این قابلیت برای شناخت نگرش

های ارتباطی با دانشجویان بیشتر نیازها، هیجانات، راه

استفاده کنند. از سوی دیگر، عمن کنترن هیجانات 

ها و همچنین ایجاد ارتباط مناسب دانشجویان در دانشگاه

ها و زها، نگرشو بهینه با ننها در زمینۀ برنورده ساختن نیا

-های بدنی و جسمانی گامباورهای ننها از طریق فعالیت

های اساسی بردارند تا این دانشجویان بتوانند با نشاط 

های استواری بیشتری در عرصۀ یادگیری علم و دانش قدم

 ی در نینده باشند.مؤثرتربردارند و بتوانند برای کشور فرد 

داد که بین های پگوهش نشان در بخش دیگری یافته

هوش هیجانی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی 

ها ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج پگوهش با دانشگاه

، یان  و چن  (2004) نتایج ت  ی ات دی وکرون

(، کارولین و راشاد 2012(، هان و جانسون )2007)

( که بیانگر ارتباط بین هوش 2014( و ناچیاپان )2014)

-های مورد مطالعه در سازمانماعی نزمودنیهیجانی و اجت

.  (8، 10، 14، 21،16های مختل  بود، همخوانی دارد )

ی هامهارتترین عنوان یکی از مهمهوش هیجانی به

کند. انسانی ن ش مهمی را در موف یت مدیران ایفا می

ها برای اینکه بتوانند با رفتار مدیران تربیت بدنی دانشگاه

یر م بتی داشته باشند، باید تثثانشجویان و گفتار خود بر د

های هوش اجتماعی بتوانند با ارتباط مناسب که از ویگگی

-است و همچنین احساس همدلی دانشجویان را به برنامه

های تربیت بدنی جذب کنند. از ننجا که در پگوهش حاعر 

ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی 

ها بدنی دانشگاه سد مدیران تربیترنظر میمشاهده شد، به

ها و بتوانند عالیق و احساسات دانشجویان را با خواسته

ها پیوند دهند و با های بخش ورزش دانشگاهیتمثمور

های ایجاد ارتباطی مناسب بین ننها بر دامنۀ فعالیت

همگانی و قهرمانی ورزش دانشجویی بیفزایند. در صورت 

ش هیجانی و هوش اجتماعی استفاده از مزیت ارتباط هو

مدیران تربیت بدنی که موجب افزایش ارتباط در بین افراد 

توان شود، میمختل  در سطوح مختل  سازمانی می

ها و ع اید ها، مذاهب، فرهن م دمۀ پیوند افراد با نگرش

طور خاص و مختل  را در حوزۀ ورزش یک دانشگاه به

اری مساب ات دوستانه ها با برگزطور عام در بین دانشگاهبه

چنین  چنانچهو قهرمانی ایجاد کرد. از سوی دیگر 

نید،  وجودبههای مختل  ارتباطی بین دانشجویان دانشگاه

تعامالت ورزشی بین دانشجویان موجب تعامالت علمی نیز 

های مختل  ت صیلی وری رشتهشود و در نتیجه بهرهمی

به نوع ارتباط بین  رو توجهینازاتواند افزایش یابد. نیز می
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هوش هیجانی و هوش اجتماعی و تالش برای افزایش 

سطح ارتباط این دو هوش در بین مدیران تربیت بدنی 

 شود.   توصیه می هادانشگاه

های پگوهش مبین این است که بین هوش یافته

ها شناختی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

با نتایج پگوهش هافمن و  ارتباط معناداری وجود دارد که

معت د است  1(. پیاژه13( همخوانی دارد )2006فراست )

 ل اظ به زندگی مختل  مراحم در فرد هوشی عملکرد

 مشخ  توانکند. به نظر وی نمیفرق می کیفی و کمی

 توان جریانمی اما شود،یم نغاز کجا از هوش کرد که

از سوی (. 18کرد ) یزیرطرح را نن نهایی هد  و ت ون

رسد عدم شناخت مناسب مدیران تربیت نظر میدیگر به

ها و نیازهای مختل  دانشجویان ها از انگیزهبدنی دانشگاه

تواند ریشه در هوش شناختی ننها داشته باشد. می

همچنین عدم شناخت افراد از یکدیگر موجب دوری از 

همدیگر و تعامم با یکدیگر خواهد شد. بنابراین از ننجا که 

نتایج پگوهش حاعر بیانگر ارتباط هوش شناختی و هوش 

 هاست، توصیه اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

که ها در زمانیشود مدیران تربیت بدنی دانشگاهمی

های درس حضور ندارند و اوقات دانشجویان در کالس

که در یگه هنگامیوبهکنند، فراغت خود را سپری می

ی هستند، بین ننها حضور بیشتری های دانشجویخوابگاه

مندی از داشته باشند تا با شناخت بهتر ننها و با بهره

هوش اجتماعی خود نسبت به ایجاد ارتباط مناسب با ننها 

رسد در شناخت نظر میاقدام کنند. چنین ارتباطی به

ها نیز بیشتر بیشتر دانشجویان از متولیان ورزش دانشگاه

های ورزشی دانشجویان را برنامهشود و زمینۀ همکاری در 

یشی اندهمهای افزایش دهد. از سوی دیگر برگزاری نشست

بین مدیران و دانشجویان زمینۀ مناسبی برای تفاهم 

 بیشتر ننها فراهم خواهد کرد.  

                                                           

1. Piaje  

های پگوهش بیانگر این است که بین بخش نخر یافته

گری هوش اجتماعی و هوش هوش هیجانی با میانجی

ها ارتباط معناداری مدیران تربیت بدنی دانشگاهشناختی 

وجود دارد و مدن ارتباطی ننها از برازش مطلوب برخوردار 

ترتیب عوامم است. همچنین در ارتباط بین ننها به

ی فردی، خلق هامهارتفردی، کنترن استرس، میان

ی اجتماعی، نگاهی اجتماعی، پردازش هامهارتعمومی، 

زگاری ن ش دارند که نتایج اطالعات اجتماعی و سا

پگوهش حاعر با نتایج ت  ی ات ناچیاپان و همکاران 

( و نسرین و 2013(، بولنت )2014(، م اسنه )2014)

ی ارتباط دو متغیر از نوعبه( که هر کدام 2009همکاران )

اند، های مختل  نشان دادهسه متغیر مزبور را در سازمان

( که 2006) همچنین نتایج پگوهش هافمن و فراست

-ارتباط بین سه هوش مزبور را در بین پزشکان نشان می

(. وقتی در ارتباط 7، 13، 15، 16، 17) ستدهد،  همسو

بین هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی 

عنوان ن ش میانجی ورود پیدا ها هوش اجتماعی بهدانشگاه

هوش کرد، نتایج پگوهش بیانگر افزایش میزان ارتباط بین 

هیجانی با هوش شناختی شد. به بیان دیگر، هوش 

افزایی در ارتباط بین دو هوش دیگر اجتماعی موجب هم

شد. بنابراین برای ایجاد تعامم بهتر و شایسته بین 

ها عروری است دانشجویان و مدیران تربیت بدنی دانشگاه

 درك توانایی مدیران مزبور از هر ابزار ممکن برای

ننها،  با رابطه در هوشمندانه رفتار و دانشجویان، عمم

های کنترن هیجانات خود و دانشجویان که با استرس

ناشی از م یط دانشگاه و همچنین نگرانی در ورود به بازار 

اند و همچنین شناخت کار بعد از فراغت از ت صیم مواجه

واقعی نیازهای دانشجویان استفاده کنند. در این زمینه با 

های مختل  از جمله هوش هیجانی، هوشتوجه به اینکه 

تواند ن ش اجتماعی و شناختی و ن وۀ ارتباط بین ننها می

قابم قبولی در این زمینه داشته باشد، برای توفیق مدیران 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

https://ntsmj.issma.ir/article-1-808-fa.html


 1395پاییز ، 14، شمارة 4نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                                 80

 

تربیت بدنی در انجام وظای  خود در توسعه و رونق ورزش 

دانشجویی توجه به سطح مطلوب سه هوش هیجانی، 

 ارتباطی بین ننها توصیه  اجتماعی و شناختی و مدن

های مختل  از شود. همچنین شناخت مبانی هوشمی

های نموزشی با حضور متخصصان طریق برگزاری کالس

    شود.  شناسی ورزشی توصیه میشناسی و روانروان

توان گفت با توجه به ارتباط معنادار هوش در نخر می

هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران تربیت 

بدنی دانشگاه با یکدیگر و همچنین نظر به ن ش میانجی 

هوش اجتماعی در افزایش ارتباط هوش هیجانی با هوش 

شود، ها توصیه میاجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

ها برای ایجاد ارتباط مؤثر بین اهمدیران تربیت بدنی دانشگ

ها و همچنین توسعه و رونق دانشجویان و مدیران دانشگاه

های ورزشی در بین دانشجویان نسبت به مدن فعالیت

در پگوهش حاعر توجه کافی داشته باشند و از  شدهارائه

های  هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش قابلیت

شود، به منجر می شناختی که به ارتباط و تعامم بهتر

های ورزشی جذب دانشجویان برای مشارکت در فعالیت

 بیشتر استفاده کنند. 
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