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مقدمه  

 تر بيشي اخير توجه ها كه درسال ييكي از موضوعات
، به خود معطوف داشته است يپژوهشگران را در محافل علم

 - هوش هيجاني است كه وجود آن را افزون بر هوش شناختي
 مؤثرعقالني براي موفقيت در كار و هدايت زندگي شخصي 

هوش هيجاني به طور كلي موضوع جديدي ، البته .اند دانسته
                                                 

، يدرس يزير رشته برنامه يدكترا يدانشجو، انيحسن اسالم: نويسنده مسؤول *
  eslamian.1362@yahoo.com. ايران، اصفهان، اصفهان دانشگاه

. مشهد، ايران، يتيمشهد، گروه علوم ترب ي، دانشگاه فردوس)اريدانش( يثان يجعفر نيحس دكتر
)hsuny@ferdowsi.um.ac.ir(عضويتيارشد علوم ترب ، كارشناسي؛ زهره گودرز ، 
. اصفهان، ايراندونشهر، ينور فر اميدانشگاه پ يعلم تيأه
)goudarzi.zohreh@yahoo.com (رشته  يترادك يان، دانشجويزهرا اسالم

  )zahra.es68@gmail.com. (مشهد، ايران مشهد،  يفردوس ، دانشگاهيدرس يزير برنامه
  9/7/93 :تاريخ پذيرش، 31/4/93: تاريخ اصالحيه، 14/12/92 :تاريخ دريافت مقاله

و عملكرد انسان به تازگي  ها اثرگذاري آن بر فعاليت ماا، نيست
وش هيجاني بر ه تأثير. مورد عالقه پژوهشگران قرار گرفته است

گرفته  آموزان بسيار مورد بررسي قرار موفقيت تحصيلي دانش
 تر كمي مهم كه نسبت به مورد قبلي ها اما يكي از حوزه، )1( است

بر اثربخشي  جانيهوش هي تأثير، به آن پرداخته شده است
  .تدريس استادان دانشگاه است

مطرح شده در خصوص هوش  يها هينظر نيتر مهماز  يكي
است كه  )Bar-on( آن –بار  يجانيهوش ه هينظر، يجانيه

كه  است همؤلف 15اش از هوش هيجاني شامل  توصيف مبنايي
، ييخود شكوفا، نفس عزت، يخودابزار، يعبارتند از خودآگاه

، يدفر نيروابط ب، ياجتماع يپذير تيمسؤول، يدل هم، استقالل
كنترل ، يروانتحمل فشار ، مسألهحل ، يپذير انعطاف، گرايي واقع
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  ).2(يو شادمان يبين خوش، تكانه
يي كه براي تعليم و تربيت ها از ميان مجموعه فعاليت يطرف از

ين سهم به تدريس مدرس در تر بيش، شود مي دانشجويان انجام
در  سيامر تدر تينظر به اهم). 3(يابد مي كالس درس اختصاص

 كناپر و يها پژوهش رينظ يو مطالعات متعدد ها تالش، دانشگاه
نيكول ، )Dalby()5( يلبدا، )Knapper, Cropley)()4كروپلي

 ,Codde كد و جوزپ، )Nicoll , Harrison)()6ريسونها  و

Joseph)()7( ،تيكر، فلورز، يبر، يتيب، نيآلگوزا )Algozzine, 

Beattie, Bray, Flowers, Grete()8( ،نلسون  وNelson)()9(  در
معيارهاي تدريس اثربخش در آموزش عالي انجام  نييتع يراستا
توان گفت  مي، ذكر شده يها كه با استناد به پژوهش، است شده
، اثربخش استادان دانشگاه سيمعيارهاي تدرترين  يو كلين تر مهم

، مديريت كالس درس، اجراي آموزش، ناظر بر طراحي تدريس
  .است، ي شخصيتي مطلوبها ارزشيابي و ويژگي، روابط انساني

و  يحرفه استاد، سيان و محققان حوزه تدرنظر صاحبزعم  به
 ي راتر بيشاز مشاغلي است كه توانايي هوش هيجاني  يمعلم
مستلزم هماهنگي ، مدرس كي سيتدر يدر واقع اثربخش. طلبد مي
 يريادگي ياددهي يفضا كيدر  ريمدرس و فراگ يها تيفعال

 يريادگي هو شوق ب يدل هم، با احساس صميمت توأمهمكارانه و 
ي ها ي انجام گرفته در كالسها پژوهش). 10(است در كالس درس

مدرس و  يها تيهماهنگي فعال وجود دهد كه مي درس نشان
، دوستي، اين است كه آنان در تعامل بين خود نشانگر، رانيفراگ

 ي را احساستر بيشعالقه مندي و راحتي ، اشتياق، شادي
مدرس  نيب مؤثرو تعامل  يگوجود هماهن، در مجموع). 11(كنند مي

به اين معناست كه ، يريادگي ياددهي يها تيدر فعال رانيو فراگ
نه و مشاركت محور همدال يفضا كيبا تجربه ، رانيمدرس و فراگ

در اشتياق به  مسألهپردازند و اين  مي خود يها تيمسؤولبه انجام 
خواهد گذار تأثيربسيار ، مطلوب يريادگييادگيري و تحقق 

رشد  نديكه در فرا يگرفت استادان جهيتوان نت مي در واقع). 12(بود
به زندگي  ديمشاركت دارند با انيدانشجو يتيو شخص يعلم

در . و پويايي عاطفي كالس درس اهميت دهند انيعاطفي دانشجو
مطلوب با  يفرد انيروابط م ياستادان بايد با برقرار قتيحق

 يريجلوگ انيدانشجو نفس عزتاز اضطراب و كاهش ، انيدانشجو
و  سيتدر نديدر فرا رانيكرده و به عواطف خودشان و فراگ

توانايي تنظيم و مديريت  نيبنابرا). 13(اهميت دهند يريادگي

مهم و  اريبساي  مقوله، هيجانات استادان در كالس درس
برخالف . براي تدريس موفق و اثربخش است كننده نييتع

توانايي پاسخ به ، تي ديگر كه يك مدرس داراسها مهارت
آورتر از همه  ي نشده شايد چالشبين پيشي دشوار و ها موقعيت
مدرس بايد قادر ، وقتي كه زمان براي واكنش كوتاه است .باشد

باشد يك سازگاري هيجاني سريعي را حتي در ميانه يك موقعيت 
 يها يي كه در برنامهها بسيار منفي ايجاد كند و در همه موقعيت

سازگاري هيجاني ، اند ي نشدهريز برنامهو  يبين پيش يدرس
  ).14(ديمناسبي را اعمال نما

به چند ، مرتبط با پژوهش حاضر يمرور متون تجرب يراستا در
، مشابه كه توسط محققان انجام شده است يها مورد از پژوهش

  .شود مي اشاره
به بررسي هوش هيجاني و اي  امينيان و چنگيز در مطالعه، حقاني
ي آن در بين اساتيد علوم پايه پزشكي كه از نظر ها مؤلفه

و مقايسه آن اند  دانشجويان ترم آخر اين مقطع استاد نمونه بوده
پژوهش  نيا جينتا. پرداختند، با ساير اساتيد علوم پايه پزشكي

ميانگين نمره كل هوش هيجاني  نيب ينشان داد تفاوت معنادار
، دياسات ريدانستند با سا مي يدي كه دانشجويان آنها را نمونهاسات

پژوهش نشان داد نمره اساتيد  نيا جيگرنتايد. وجود نداشت
، شادماني رينظ يجانيي هوش هها حيطه از يبرخ نمونه در

ي به طور معناداري باالتر پذير نفس و انعطاف عزت، بيني خوش
 يدر پژوهش، يو رستم يفالح). 15(بوده است اساتيداز ساير 
معلمانِ  سيتدر يدر اثربخش يجانينقش هوش ه يبه بررس

از رابطه  يپژوهش حاك نيا جينتا، پرداختند ييمدارس راهنما
. معلمان بود سيتدر يو اثربخش يجانيهوش ه نيمعنادار ب

و  يجانيهوش ه نيرابطه ب مرتبط با جينتا نيهمچن
با  يجانيهوش ه نياثربخش نشان داد ب سيتدر يها اسيرمقيز

رابطه معنادار ، يآموزش تيو حما يعاطف تيحما اسيمق ريدو ز
رابطه ، يكالس يده سازمان اسيمق ريوجود داشته و با ز

  ).1(وجود نداشته است يمعنادار
 نيكه در خصوص رابطه ب، )Hwang( ي پژوهش هوانگها يافته

هوش هيجاني معلمان و اثربخشي تدريس آنها در يك مركز 
 يكه دارا ينشان داد معلمان، فناوري در تايوان انجام شد

اثربخشي  يدارا، ي كلي هوش هيجاني برتر بودندها مهارت
 ,Defabio( دفابيو و پاالزچي ).16(بودند زين يتدريسِ باالتر
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Palazzeschi( ، هوش هيجاني بر خود  تأثيردر پژوهشي
كارآمدي دبيران دبيرستاني در ايتاليا را مورد بررسي قرار دادند 

كلي هوش هيجاني بر خودكارآمدي  تأثيردهنده  نشان جيكه نتا
با توجه  رانيدبيران بوده و تفاوت معناداري در هوش هيجاني دب

كه ، )Chan( پژوهش چن جينتا). 17(به سن آنها وجود داشته است
ارتباط با هوش هيجاني و خود كارآمدي در مورد دبيران در 

از آن بود  يحاك، مدارس متوسطه در هنگ كنگ انجام شد
توضيح  تر بيشخودكارآمدي معلمان به وسيله بعد درون فردي 

هوش ، شود و معلماني كه خودكارآمدي پاييني داشتند مي داده
  ).18(دي داشتنتر كمهيجاني 
 سيو تدر يجانيمرتبط با مباحث هوش ه ينظر اتيبر ادب يمرور

دهد با  مي نشان، نهيزم نيانجام شده در ا يها اثربخش و پژوهش
و به كارگيري معيارهاي  سيفوق العاده امر تدر تيوجود اهم

وجود رابطه  نيهمچن، تدريس اثربخش توسط استادان دانشگاه
و  يجز پژوهش حقان هب، ريدو متغ نيا نيمهم و روشن ب اريبس

 نيدر ا يگريقابل ذكر د قيتحق، كه به آن اشاره شد) 15(همكاران
 ديبدون ترد. نشد افتيپژوهش  نيتوسط محققان ا، خصوص

پيش از هر چيز در شناسايي و حل ، نهيزم نيپژوهش در ا
نقاط ضعف موجود در  مشناسايي و ترمي، مشكالت تدريس

و جبران نواقص آموزشي مؤثر است؛  يريادگيو  سيفرآيند تدر
كه تصويري نسبتاً جامع از كيفيت  نيچرا كه اين امر عالوه بر ا

 نيرابطه ب يبه بررس، دهد مي تدريس و يادگيري دردانشگاه ارائه
پردازد  مي اثربخش سيو تدر يجانيمهم هوش ه اريدو عنصر بس

ا رفع نقاط تواند منجر به تقويت نقاط قوت و ترميم ي مي امر نيكه ا
ضعف موجود در كيفيت تدريس استادان و در نتيجه بهبود كيفيت 

 نيلذا تحقيق در خصوص بررسي رابطه ب. آموزشي دانشگاه شود
به كارگيري معيارهاي اثربخش تدريس  زانيو م يجانيهوش ه

تواند  مي كه است دامري حياتي و ارزشمن، توسط استادان دانشگاه
پژوهش حاضر با . از مشكالت آموزشي باشد بخشيراه گشاي 
اثربخش  سيو انجام تدر يجانيهوش ه نيرابطه ب يهدف بررس

گامي در اين ، مازندران يتوسط استادان دانشگاه علوم پزشك
 :در اين پژوهش سه فرضيه مورد بررسي قرار گرفت .است راستا

و انجام  يبين هوش هيجاني استادان دانشگاه علوم پزشك - 1
 - 2 .ي وجود داردمعنادارهمبستگي ، تدريس اثربخش توسط آنان

، سن( گريداي  نهيهوش هيجاني با كنترل متغيرهاي مستقل زم

 - 3.ي تدريس اثربخش را داردبين پيشقدرت ) التيجنس و تحص
 يريو به كارگ يبين هوش هيجاني استادان دانشگاه علوم پزشك

ي معنادارهمبستگي ، اثربخش توسط آنان سيتدر يها همؤلف
  .وجود دارد

  
  ها روش

، كاربردي و از جهت روش، از حيث هدف، پژوهش حاضر
 هيشامل كل، پژوهش يجامعه آمار. بود يهمبستگ - يفيتوص

در سال  كه مازندران بود ياستادان دانشگاه علوم پزشك
كه مطابق با ) نفر393(بودند  سيمشغول به تدر 91- 92 يليتحص

نفر به عنوان نمونه  191، و مورگان يجدول حجم نمونه كرجس
 ياز روش تصادفگيري  نمونه يبرا. شدند نييپژوهش تع يارآم

  .ساده استفاده شد
  :شداستفاده  ريبه شرح ز يحاضر از دو ابزار اصل پژوهش در
 سؤال 30حاوي : اثربخش سيتدر ساخته محققپرسشنامه  - 1

كه توسط  ليكرتاي  درجه 5مطابق با مقياساي  پنج گزينه
در طراحي اين پرسشنامه با استناد به  .پژوهشگر فراهم شد

اثربخش در  سيتدر يبرا اريمع 6، سيحوزه تدر يمتون پژوهش
اجراي ، )5تا 1 سؤال( نظر گرفته شد كه شامل طراحي تدريس

، )15تا 11 سؤال( مديريت كالس درس، )10تا 6 سؤال( سيتدر
و ) 25تا  21 سؤال( ارزشيابي، )20تا  16 سؤال( روابط انساني

در واقع ، است )30تا  26 سؤال( ي شخصيتي مطلوبها ويژگي
در  سؤال 30و در مجموع  سؤال 5، ها معيار نيا هر يك از يبرا

از  سؤالپرسشنامه در هر  نيدامنه نمرات در ا. نظر گرفته شد
پنج  اسيمق كي يآزمون بر رو نيا يها پاسخ. بود 4صفر تا 

، اوقات يگاه، اكثر اوقات، شهياز هم كرتيل فيدر طاي  درجه
به  ازيامت 0، 1، 2، 3، 4 بيشد و به ترت ميبندرت و هرگز تنظ

دامنه  رهين نمتر بيشين تا تر كم. ذكر شده تعلق گرفت يها نهيگز
بود و به اين ترتيب  20از صفر تا ، ارهاياز مع كينمرات در هر 

 اريمع 6ين نمره استادان در مجموع تر بيشين تا تر كمدامنه 
در نظر گرفته  120از صفر تا ، اثربخش سيتدر يشده برا نييتع
روايي پرسشنامه با مطالعه و مشورت تعدادي از استادان . شد

و پايايي آن نيز  سيحوزه تدر هشگرانرشته علوم تربيتي و پژو
 هاز جامع ينفر نمونه تصادف 30روي ييز طريق روش بازآزماا

 )كه در پژوهش شركت داده شدند ياز افراد ريبه غ( اصلي
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  .به دست آمد )=89/0r( بااليي اريبس يكه همبستگ، بررسي شد
ابزار مورد استفاده براي : ان - پرسشنامه هوش هيجاني بار - 2

كه  بود ان - پرسشنامه بار، محاسبه هوش هيجاني استادان
، يخودابزار، يخودآگاه( خرده مقياس15هوش هيجاني را در 

 يپذير تيمسؤول، يدل هم، استقالل، ييخود شكوفا، نفس عزت
حل ، يپذير افانعط، گرايي واقع، يفرد نيروابط ب، ياجتماع
) يو شادمان يبين خوش، كنترل تكانه، يتحمل فشار روان، مسأله

 كي يآزمون بر رو نيا يها پاسخ. دهد مي قرارگيري  مورد اندازه
تا ، موافقم، موافقم كامالًاز  كرتيل فيدر طاي  پنج درجه اسيمق

شده است و به  ميمخالفم تنظ كامالًمخالفم تا ، موافقم يحدود
. رديگ مي مذكور تعلق يها نهيبه گز ازيامت 1، 2، 3، 4، 5 بيترت
به  زيت نسؤاالاز اي  پاره انيم نيذكر است كه از ا انيشا

نمره مربوط به هر خرده . ندا دهش  يگذار صورت معكوس نمره
برابر بوده  اسيت همان خرده مقسؤاالبا مجموع نمرات  اسيمق

فرم . است اسيخرده مق 15 برابر با مجموع نمرات زيو نمره كل ن
 90پرسش است كه در اين پژوهش فرم  117 اوليه آن شامل

نفر از  500در مورد  پرسشي آن كه به وسيله سموعي در ايران
و سنين گوناگون در دو جنس به صورت  ها دانشجويان رشته

 90فرم  ييايپا. استفاده شده است، انفرادي و حضوري اجرا شد
محاسبه آلفاي كرونباخ براي كل آزمون  اهپرسشي آزمون از ر

پايايي اين ابزار در اين پژوهش ). 19(استگزارش گرديده  93
  .داد را براي كل آزمون نشان 86/0آلفاي 

 ينفر از استادان دانشگاه علوم پزشك 191پژوهش حاضر  در
 يمازندران به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه آمار

كه پس از دريافت  بيترت نيبه ا. پژوهش انتخاب گرديدند
با دريافت فهرست  نامه از معاونت آموزشي دانشگاه و معرفي

و  نام سبراسا يشماره گذار وتعداد و اسامي استادان 
از طريق جدول اعداد ، حروف الفبا بيو به ترت يخانوادگ نام

 پژوهش ياز استادان به عنوان نمونه آماراي  نمونه، تصادفي
سپس با مراجعه به ، در مطالعه شركت داده شدند انتخاب و
پس از توضيح ، استادان سيتدر يها كالس اًو بعض يدفاتر كار

به استادان و پس از  وهشاهداف پژ موضوع ودادن مختصر 
را در اختيار  ها پرسشنامه، كامل آنها تيكسب موافقت و رضا

شد كه به دو پرسشنامه  مي آنها قرار داده و از آنها خواسته
سپس در روزها و  .اثربخش پاسخ دهند سيو تدر يجانيهوش ه

 طتوس ها پرسشنامه، فراوان يها يريگيبا پ يبعد يها هفته
 ها پرسشنامه آوري جمعپس از  .آوري گرديد پژوهشگر جمع

  .انجام شد يآمار ليو تحل هيتجز
افزار  پژوهش با استفاده از نرم يها داده ليو تحل هيتجز يبرا

SPSS 16 نيانگيم، درصد، يفراوان يآمار يها از شاخص ،
استفاده  ونيرگرس ليو تحل رسونيپ يهمبستگ، اريانحراف مع

ي هوش بين پيشدر پي بررسي قدرت  پژوهشاين  چون. شد
 نترلبود و ك نيز هيجاني استادان دانشگاه بر تدريس اثربخش

ابتدا ، نبود پذير متغيرهاي مستقل ديگر از راه مستقيم امكان
سپس بر اساس  آمده به دستنمره هوش هيجاني استادان 

متغيرهايي كه با تدريس اثربخش ، نتايج ماتريس همبستگي
به روش سلسله مراتبي وارد معادله ، نشان دادندهمبستگي 

قدرت ، گرتا با كنترل متغيرهاي مستقل دي ندرگرسيون گرديد
  .ي هوش هيجاني بر تدريس اثربخش مشخص گرددبين پيش

  
  نتايج

 نيب پژوهش يها كه پرسشنامه ينفر از استادان 191 از مجموع
 ها پرسشنامهبه  )درصد05/90(نفر  172 تعداد، شد عيآنها توز

به دليل عدم ) درصد95/9( نفر 19 يها پاسخ دادند و پرسشنامه
  . اطالعات حذف گرديد تكميل نقص در وصول و

 ينفراز استادان 172دهد از مجموع  مي نشان 1جدول  يها داده
پاسخ  ها كه در پژوهش حاضر شركت كردند و به پرسشنامه

 يبر اساس مرتبه علم. بودند) درصد12/65( مرد اكثريت، دادند
بر اساس سن  نيهمچن. بودند )درصد60/43( يمرب اكثر آنان
  .ندبود )درصد81/30( سال 45تا  40 يدر دامنه سن اكثر آنان

  
  پژوهش ينمونه آمار كياطالعات دموگراف :1جدول

  )درصد(تعداد  متغيرها
  60%)88/34(  زن جنسيت

  112%)12/65(  مرد
  75%)60/43(  مربي علميمرتبه

  57%)15/33(  استاديار
  27%)70/15( دانشيار
  13%)55/7(  استاد

  49%)48/28(  سال 40تا35 سن
  53%)81/30(  سال 45تا40
  37%)53/21(  سال 50تا45
  33%)18/19(  سال 55تا50
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از آن است كه استادان دانشگاه علوم  يحاك 2جدول  يها داده
 سيتدر يارهايمع يريمازندران از نظر به كارگ يپزشك

از  يبرخوردار، سيتدر ياجرا يارهايدر مع بيبه ترت، اثربخش
، يروابط انسان، كالس تيريمد، مطلوب يتيشخص يها ويژگي
كسب  انمره ر نيتر كمتا  نيتر بيش، سيتدر يو طراح يابيارزش

 سيتدر يارهايمع يريبه كارگ زانيكردند و در مجموع از نظر م
را كسب ، 28/91±86/16، اريو انحراف مع نيانگيم اثربخش

و انحراف  نيانگيم (نمره نباالتري سيتدر ياجرا اردر معي .ندكرد
ترين نمره  نپايي سيتدر يطراح اريو در مع )58/16±51/2 اريمع

. به استادان تعلق گرفت، )46/13±61/2 اريو انحراف مع نيانگيم(
در  بياستادان به ترت، يجانيدر ارتباط با هوش ه نيهمچن

، ياجتماع يپذير تيمسؤول، يخودآگاه، نفس عزت يها همؤلف
، يبين خوش، استقالل، يتحمل فشار روان، يخودابزار، يدل هم

، يشادمان، ييخودشكوفا، مسألهحل ، يفرد نيروابط ب
تا  نيتر بيش يدارا، و كنترل تكانه گرايي واقع، يپذير انعطاف

و  نيانگيو در مجموع مند بود يجانيسطح هوش ه نيتر كم
استادان در  .ندرا كسب كرد 46/354±66/44 اريانحراف مع

، 52/28±66/2 اريو انحراف مع نيانگبا مي نفس عزته مؤلف
 اريانحراف مع و نيانگيه كنترل تكانه با ممؤلفنمره و در  نباالتري

  .دست آوردندنمره را به ترين  نپايي، 15/2±24/19

  
  استادان يجانيتدرس اثربخش و هوش ه يها همؤلف اريو انحراف مع نيانگيم :2 جدول

 نمره) حداقل و حداكثر(دامنه انحراف معيار±ميانگين هامؤلفه متغيرها

 10 - 16 46/13±61/2 طراحي تدريس  تدريس اثربخش

  9- 20 58/16±51/2 اجراي تدريس

 12- 18 60/15±32/2 مديريت كالس

 10- 20 44/15±17/3 روابط انساني

  8- 17 98/13±44/2 ارزشيابي

هاي مطلوب  ويژگيبرخورداري از 
 شخصيتي

81/3±22/16 20 -11 

 50- 111  28/91±86/16 مجموع 

 12- 29 15/27±27/2 خودآگاهي  هوش هيجاني

 16- 28 76/25±44/3 خودابرازي

 25- 30 52/28±66/2 نفس عزت

 15- 26 37/21±11/3 خودشكوفايي

 11- 28 19/24±96/2 استقالل

 10- 30 66/26±52/2 دليهم

 18- 30 74/26±33/2 پذيري اجتماعي مسؤوليت

 17- 28 45/23±96/2 روابط بين فردي

 12- 27 36/19±24/3 گراييواقع

 13- 30 55/20±28/2 پذيري انعطاف

 15- 25 22/22±09/3 حل مسأله

 20- 26 68/24±41/2 تحمل فشار رواني

 17- 23 24/19±15/2 كنترل تكانه

 14- 29 63/23±69/2 بيني خوش

 12- 26 94/20±55/2 شادماني

 227- 415 46/354±66/40 مجموع  
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هوش  نيبررسي رابطه ب واول پژوهش  هيفرض توجه به با
اثربخش آنها و  سيو تدر يهيجاني استادان دانشگاه علوم پزشك

ي كنندگي هوش هيجاني استادان بر به بين پيشتبيين قدرت 
 احتمالي تأثيرتوسط استادان و ، اثربخش سيه تدرمؤلف يريكارگ

استادان بر تدريس  انيعوامل ديگري نيز به غير از هوش هيج
در ابتدا متغيرهاي  ،تحصيالت و جنسيت، آنان از جمله سن

تدريس اثربخش آنان و سه متغير ذكر ، هوش هيجاني استادان
شده در يك ماتريس همبستگي وارد شدند تا همبستگي آنها 

 مشاهده 3 كه در جدول گونه همان .مورد بررسي قرار گيرد
 نيب، آمده به دستي ها شود با توجه به ميزان همبستگي مي

اثربخش توسط استادان  سيمتغير هوش هيجاني با انجام تدر
 >05/0pكه در سطح  )=81/0r( آمد ين رابطه به دستتر بيش

رابطه  )=28/0r( تدريس اثربخش با متغير سن بينو  بود معنادار
با مرتبه  بود؛ اما معنادار >01/0pكه در سطح  شد نشان داده

  .آماري نشان ندادرابطه ) =12/0r(جنس ، )=17/0r( يعلم

  
  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي وابسته و مستقل :3 جدول

  جنس  مرتبه علمي  سن  هوش هيجاني  تدريس اثربخش  تغييرپذيريعامل 
          1  تدريس اثربخش
        1  816/0*  هوش هيجاني

      1  216/0  284/0**  سن
    1  - /212  136/0  171/0  تحصيالت

  1  - 175/0  147/0  - 184/0  - 127/0  جنس
01/0*p< ،05/0p<** 

هوش هيجاني با : دوم پژوهش هيفرض يبررس يراستا در
) التيسن، جنس و تحص( گرياي د نهيكنترل متغيرهاي مستقل زم

 ونيرگرس ياجرا جينتا، بيني تدريس اثربخش را دارد قدرت پيش
، )>14/0ß=، 004/0p(ي متغيرهاي سن بين پيشنشان داد ضريب 

بود  )>ß= 150/0p ,17/0( يمرتبه علم و )>ß= 175/0p ,13/0(جنس
 ي را نشانمعنادارضريب رگرسيون ، متغير سن انيم نيكه در ا

درصد از 13تواند  مي سن ريدهد متغ مي نشان جينتا .دهد مي
= 13/0(كند نياثربخش را تبب سيتدر يعنيمالك  ريمتغ راتييتغ

R2 .( براي  يمرتبه علم و تيجنس يرهايي متغبين پيشاما ضريب
رگرسيون هوش  نيهمچن. تدريس اثربخش معنادار نبوده است

ي تدريس بين پيشهيجاني استادان با ضريب معناداري قدرت 
از  يحاك جينتا. )>ß= 0001/0p ,78/0(دهد  مي اثربخش را نشان
 راتييدرصد از تغ 51تواند  مي يجانيهوش ه ريآن بود كه متغ

در  ).R2=51/0( كند نياثربخش را تبب سيتدر يعنيمالك  ريمتغ
نشان دهنده نقش كلي هوش مجموع نتايج پژوهش حاضر 

 است دانهيجاني استادان در انجام تدريس اثربخش توسط استا
، تحصيالت و جنسيت، و حتي با كنترل متغيرهايي همچون سن

 كنندگي تدريس اثربخش را در سطح بااليي دارا يبين پيشقدرت 
   .است

هوش  نيب يرابطه جزئ، سوم پژوهش هيفرض يبررس يبرا
 .قرار گرفت ياثربخش مورد بررس سيتدر يها همؤلفو  يجانيه

 يوهش مورد بررسژپ نياثربخش كه در ا سيتدر يها همؤلف
 تيريمد، سيتدر ياجرا، سيتدر يقرار گرفتند شامل طراح

 يتيشخص يها ويژگيو  يابيارزش، يروابط انسان، كالس درس
 نيآن بود ب انگريسوم پژوهش ب هيحاصل از فرض جينتا. بودند

اثربخش توسط آنها به  سياستادان با انجام تدر يجانيهوش ه
 يروابط انسان، )=78/0r( سيتدر ياجرا يها همؤلفدر  بيترت

)62/0r=( ،كالس درس تيريمد )61/0r=( ،يها ويژگي 
 سيتدر يو طراح) =57/0r( يابيارزش، )=59/0r( يتيشخص

)46/0r= (رابطه وجود داشته است كه در  نيتر كمتا  نيتر بيش زا
 يها همؤلفهمه  يرياستادان و به كارگ يجانيهوش ه نيواقع ب
 در سطح ياثربخش توسط استادان رابطه معنادار سيتدر
05/0p< مشاهده شده است.  
  

  بحث
استادان و  يجانيهوش ه نيرابطه ب يدر پژوهش حاضر به بررس

نتايج . پرداخته شد ياستادان دانشگاه علوم پزشك سيتدر ياثربخش
جنس و ، پژوهش بيانگر آن بود كه با كنترل متغيرهاي سن
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هوش هيجاني قادر است با قدرت بااليي عامل ، استادان التيتحص
 نيب، به بيان ديگر. نمايد يبين پيشاثربخشي تدريس استادان را 

رابطه ، هوش هيجاني استادان و انجام تدريس اثربخش توسط آنها
دهد كه با  مي ي اين پژوهش نشانها بررسي. دارد وجود يمعنادار

توان تدريس اثربخش نيز افزايش يافته ، افزايش سن و تحصيالت
ر يي كنندگي متغبين پيشقدرت ، پس از هوش هيجاني، است كه البته

  .بوده است يتحصيالت و مرتبه علم يرهاياز متغ تر بيشسن 
و  يفالح يها پژوهش جيبا نتا يبه طور كل ها افتهي نيا

 ,Defabio يو پالزچ ويدفاب، )16()(Hwang هوانگ، )1(يرستم

Palazzeschi)()17 (و چنChan)()18( ،جينتا. منطبق است 
در  يجانينقش هوش ه يكه به بررس يو رستم يپژوهش فالح

 يحاك، پرداخته شد ييمعلمانِ مدارس راهنما سيتدر ياثربخش
و  ييمعلمان مدارس راهنما يجانيهوش ه نياز رابطه معنادار ب

 نيدر پژوهش خود به ا هوانگ). 1(آنان بود سيتدر ياثربخش
ي كلي هوش هيجاني ها مهارت يكه دارا يمعلمان ديرس جهينت

 جينتا. آوردند به دستاثربخشي تدريس باالتري را ، برتر بودند
 ينشان داد رابطه معنادار، چن وويپالزچ و ويدفاب يها پژوهش

، آنان يشغل يمعلمان با خودكارآمد يجانيسطح هوش ه نيب
پژوهش حاضر با  افتهي نيحال ا نيدر ع. وجود داشته است

كه نشان داد تفاوت ) 15(و همكاران يمطالعه حقان جينتا
هوش هيجاني اساتيدي كه  كلميانگين نمره  نيب يمعنادار

وجود  دياسات ريدانستند با سا مي دانشجويان آنها را نمونه
  .منطبق نبود، نداشت
 يها همؤلفرابطه هوش هيجاني با ، در پژوهش حاضر نيهمچن

هوش  نينشان داد ب جيبررسي شد كه نتا زيتدريس اثربخش ن
همه  يريو به كارگ ياستادان دانشگاه علوم پزشك يجانيه

، سيتدر ياجرا، سيتدر يطراح( اثربخش سيتدر يها همؤلف
 يها ويژگيو  يابيارزش، يانسانروابط ، كالس درس تيريمد
، وجود داشته است يرابطه معنادار، توسط استادان) يتيخصش
كه نشان دهنده ، )1(يو رستم يفالح قيتحق جيبا نتا ها افتهي نيا

 يها اسيرمقيمعلمان و ز يجانيهوش ه نيرابطه معنادار ب
بوده و ، )يآموزش تيو حما يعاطف تيحما(اثربخش  سيتدر

رابطه  مؤيدكه ) Hwang)()16 پژوهش هوانگ جيبا نتا نيهمچن
اثربخش  سيهوش هيجاني معلمان با انجام تدر نيمعنادار ب

 يو آموزش يعاطف يازهايدرك ن يها طهيتوسط آنان در ح

 يفضا كيو فراهم نمودن  يكالس يده سازمان، آموزان دانش
   .بود منطبق، بود سيتدر نديدر فرا يتيحما يريادگي
توان چنين نتيجه گرفت  مي پژوهش حاضر يها افتهينگاهي به  با

اثربخش توسط استادان دانشگاه با سطح هوش  سيكه انجام تدر
مدرسان با هوش “ رايز، دارد يهيجاني آنها رابطه معنادار

را برطرف سازند و  ها كنند تا عيب مي تالش، هيجاني باال
؛ آنها نمايند تقويتي مثبتي را در خود و فراگيرانشان ها ويژگي

و  پذير يتمسؤولكنند؛  مي باال تدريساي  با شور و شوق و انگيزه
ي اجتماعي و روحيه ها مهارت، اند اند؛ دلسوز و دقيق عادل

 همكاري بااليي داشته و به درستي با فراگيران ارتباط برقرار
يك محيط امن عاطفي در ، و بر اين اساس) 21تا20("كنند مي

 اثربخشي تدريس يباعث ارتقاشود كه  مي جادكالس درس اي
از  يعلم تأيه يقدرت درك اعضا نيهمچن ).1(شود مي

و مسائل  استرس، جاناتيه، يزشيانگ يها جنبه، احساسات
و  سيتدر نديمهم از فرااي  مرحله، انيمرتبط با رفتار دانشجو

 ياثربخش شيتواند به افزا مي كه است در دانشگاه يريادگي
مدرس خوب در  كي، ديكمك نما يعلم هيأت يضااع سيتدر

از  ييدرك باال ديبا، مطلوب يريادگي طيمح كي جاديا يراستا
 جاناتيو مسائل مرتبط با احساسات و ه زشيسطح انگ
كند و  قيمثبت را تشو يتعامل اجتماع، داشته باشد انيدانشجو

 ممطلوب فراه يريادگي يبرا زهيتعهد و انگ شيافزا يرا برا نهيزم
استادان و  سيتدر ياثربخش شيامر در افزا نيكه ا دينما
  ).22(است ديمف، در جهت عملكرد بهتر آنان انيدانشجو يريادگي

واقع مدرسي كه از سطح باالي هوش هيجاني برخوردار  در
باشد نسبت به خود و فراگيران شناخت وآگاهي خوبي دارد و 

از نقاط ، شناسد مي نقاط قوت و ضعف خود و فراگيرانش را
كند و در  مي در جهت تدريس بهتر استفاده ها توانمندي قوت و

 يسچنين مدر. كوشاست ها برطرف كردن نقاط ضعف و نقص
با عالقه ، كند مي شي باال دارد با شور و شوق تدريسزچون انگي

كند و نسبت به هر آنچه مرتبط با تدريس است  مي آموزي علم
وي با كمك . استو نوآور ، با دقت، شادمان، دهد مي تمايل نشان

تواند عواطف و احساس  مي هوش هيجاني باالي خود به خوبي
شود كه فراگيران نيز بتوانند  مي خود را كنترل كند و باعث
  .عواطف خود را مديريت كنند

ي كه دارد دل هممدرس با هوش هيجاني باال به واسطه حس 



  حسن اسالميان و همكاران  اثربخش سيتدر يارهايمع يريبه كار گ زانيم و يجانيهوش ه نيرابطه ب
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ايت گذارد و در نه مي فهمد و به آن احترام مي احساس فراگيران را
ي اجتماعي باال و روابط بين فردي ها مهارتاين كه وي از آنجا كه 

شنونده ، كند مي برقرار اطقوي دارد به درستي با فراگيران ارتب
 فعالي است و در برقراري ارتباط كالمي و غيركالمي مؤثر توانمند

  ).15(است و حس همكاري بااليي دارد پذير ؛ مسؤوليتاست
 يدانشگاه بتوانند با فراهم كردن فضادر مجموع اگر استادان 

روابط  قينه و از طرمسؤوالمشاركت محور و  يريادگي ياددهي
، تيميصم جاديا يرا برا ييها نهيزم، انيمطلوب با دانشجو ينانسا

 در كالس درس يدل همو  يعالقه مند، يريادگياشتياق به ، شادي
توان  مي جهيو در نت ابدي مي ارتقا آنها سيتدر ياثربخش، فراهم كنند
 دواريام، رانيمطلوب در فراگ يريادگيبه تحقق  ياديتا حدود ز

  ).11تا10(بود
محدود بودن ، كه در اين پژوهش بايد به آن توجه كرد موضوعي

لذا ، جامعه آماري به استادان دانشگاه علوم پزشكي مازندران است
 ديبا ها و رشته ها پژوهش حاضر به ساير دانشگاه جيدر تعميم نتا

توان  مي پژوهش را نيا يها تياز محدود گريد يكي. كرد اطياحت
نشان دادن رابطه  يبرا يهمبستگ طرحبودن و استفاده از  يمقطع

 يها رابطه تر بيشرو جهت وضوح  نياز ا .دانست رهايمتغ نيب
  .است يبه مطالعات طول اجياحت، رهايمتغ نينشان داده شده ب

مطالعه به آن اشاره كرد استفاده از  نيدر ا ديكه با يگرينكته مهم د
ژه هوش يپژوهش و به و يرهايدر ارتباط با متغ يابزار خود سنج

آن را  يده تواند نمره مي ياستفاده از ابزار خودسنج، است يجانيه
افراد  تيافراد قرار دهد و نمرات با شخص تيشخص تأثيرتحت 

بودن همبستگي بين پايين ، ارتباط داشته باشد كه اشكال مهم آن
 كرديرو، آنچه فرد گزارش نموده و هوش هيجاني واقعي اوست

، استفاده كرد يجانيهوش ه نجشس يتوان برا مي كه يگريد
پرسيدن سؤاالتي درباره هيجان است كه داراي يك جواب مشخص 

عملكرد هيجاني فرد با يك معيار بيروني ، در اين رويكرد. باشد
 يجانيهوش ه ييبه سنجيدن تواناكه منجر . شود مي سنجيده

در واقع  ).23(است يتر از رويكرد خودسنج شود و بسيار عيني مي
نمره  دارد مطمئناً ييباال يكه خودابراز يتوسط فرد يده نمره
نمره پرسشنامه باالتر و  نيبنابرا، به خود خواهد داد يباالتر

 سيتدر يابيلذا الزم است ارزش. باالتر خواهد بود زين يهمبستگ
 تيشخص يها و تست انياثربخش به طور همزمان توسط دانشجو

  .رديقرار گ يزمان مورد بررس به طور هم گريداي  در مطالعه زين

راستاي بهبود و افزايش اثربخشي تدريس استادان  در
شود تمهيدات الزم در  مي پيشنهاد، يعلوم پزشك يها دانشگاه

در  يجانيمرتبط با هوش ه يها مهارت تيپرورش و تقو نهيزم
، ي ضمن خدمتها شتدارك آموز قياستادان دانشگاه از طر

ي كامل براي ريز برنامهي روش تدريس و ها برگزاري كارگاه
آموزش فنون جديد و پيشرفته تدريس با در نظر گرفتن فاكتور 

  .و انجام شود دهيشياند، به استادان يجانيهوش ه
  

  گيري نتيجه
جنس و ، بيانگر آن بود كه با كنترل متغيرهاي سننتايج پژوهش 

فاكتور هوش هيجاني قادر است با قدرت ، استادان يمرتبه علم
، به بيان ديگر. ي نمايدبين پيشبااليي اثربخشي تدريس استادان را 

 يتواند عامل مي، باال يجانياستادان از هوش ه يبرخوردار
پژوهش  جيا اتكا به نتاب. س آنها باشديتدر يدر اثربخش كننده نييتع

استادان دانشگاه  يجانيهوش ه نيرابطه معنادار ب انگريحاضر كه ب
گرفت كه  جهيتوان نت مي، آنها بوده است سيتدر ياثربخش زانيو م

، است يكيهنر و مهارت فراتكن كيكه در واقع  سيدر حرفه تدر
داراي اهميت مضاعف و عامل ، داشتن هوش هيجاني باال

 قتيدر حق. است استادان سيتدر ياثربخش يدر ارتقااي  كننده نييتع
، برخوردار باشند ييباال يجانياگر استادان دانشگاه از هوش ه

كند و امكان تحقق  مي دايارتقا پ زيآنها ن سيتدر يتواند اثربخش مي
و  يموزشآ تحقق اهداف نيو همچن انيمطلوب در دانشجو رييادگي

به اهميت  ديبا يآموزش عال زانير برنامه. ابدي مي شياافز، يدرس
 داتيتمه، برده ياستادان پ سيتدر يدر اثربخش يجانينقش هوش ه
 يها دگاهياز دگيري  و با بهره شنديانديب نهيزم نيالزم را در ا

پرورش  يرا برا ييها نهيزم، ها شپژوه يها افتهيان و نظر صاحب
و  معلمان، انيكه مرب انيدانشجو در يجانيهوش ه يها مهارت

 .نديفراهم نما، هستند كشور ينظام آموزش ندهياستادان آ

  
  قدرداني

كه با  يزيدانند از كليه استادان عز مي پژوهشگران بر خود الزم
با بذل وقت ارزشمند خود در تكميل ، وجود مشغله زياد

نهايت همكاري را از خود نشان دادند و ما را در  ها پرسشنامه
و  يصميمانه قدردان، كردند ياريپژوهش  نيانجام ا
  .گزاري نمايند سپاس
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Abstract 
 
Introduction: The ability to set and manage faculty members’ emotions in classrooms is an important and 
determinant factor in successful and effective teaching. The main objective of this study was to determine the 
relationship between emotional intelligence and effectiveness of teaching and implementation of effective 
teaching components by faculty members of Mazandaran University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive study was conducted on 393 faculty members of Mazandaran University of Medical 
Sciences who were teaching in 2012-2013 academic years. A sample of 191 faculty members was selected 
according to krejcie and Morgan’s sample size table. Research tools were a research-made effective teaching 
questionnaire and Bar-Ann emotional intelligence questionnaire. The collected data were analyzed using 
descriptive statistics, Pearson Correlation and Regression analysis. 
Results: The findings showed a significant relationship between faculty members’ emotional intelligence and 
their effective teaching (p< 0.05). Their emotional intelligence was able to predict the effective teaching with a 
significant coefficient (ß=0.78, p<0.0005). There was a significant correlation between faculty members’ 
emotional intelligence and implementation of all the components of effective teaching (teaching design, 
education, classroom management, human relations, assessment, and desired personality traits) (P<0.05). 
Conclusion: The results indicated that by controlling variables such as age, gender, and education of faculty 
members, emotional intelligence can strongly predict the effectiveness of their teaching. In other words, faculty 
members` high emotional intelligence could be a determining factor for their effective teaching. 
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