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چکیده
اقداه :امروز موضوع شایستگی حرفهای کارکنان مورد توجه سازمانها بهویژه نهادهای علمی
قرار گرفته است .مطالعه شایستگی حرفهای اعضای هیأت علمی به عنوان یکی از ارکان اصللی
نظام دانشگاهی ضروری است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتملاعی
و هوش هیجانی با شایستگی حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاهها بود.
روش :روش تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هلدف نیلز کلاربردی بلود .جامعله
آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاههای شمال غرب کشور در سال  7361بودنلد کله از
میان آنها تعداد  330نفر با روش نمونهگیری خوشهای چنلد مرحللهای انتخلاب شلدند .ابلزار
پژوهش پرسشنامۀ سرمایه اجتملاعی (ناهاپیلت و گوشلال ،)7661 ،هلوش هیجلانی (گلملن،
 )7661و پرسشنامه محقق ساخته شایستگی حرفهای بود که روایی آن از طریق اعتبار صوری
و پایایی نیز با آزمون آلفلای کرونبلا  9/19بله دسلت آملد .دادههلا بلا آزملونهلای آملاری
همبستگی و معادالت ساختاری و در نرمافزارهای  SPSSو  Amosتحلیل شدند.
ها مهها :نتایج نشان داد ،میانگین متغیرهای شایستگی حرفهای ،سلرمایه اجتملاعی و هلوش
هیجانی بر حسب نمرات بین  7تلا  0بله ترتیلب ( )3/99( ،)3/96و ( )3/77در حلد متوسلط
بودند .سرمایه اجتماعی ( r=9/06و  )P < 9/97و هوش هیجلانی ( r=9/01و  )P < 9/97بلا
شایستگی حرفهای اعضای هیأت علمی به ترتیب رابطه معنادار و مستقیمی دارند و ملیتواننلد
حدود  9/03واریانس متغیر مالک را پیشبینی نمایند.
نمیجهگیمی :با توجه به نتایج حاصل شده میتوان گفت ،هوش هیجانی و سلرمایه اجتملاعی
بر شایستگی اساتید دانشگاه مؤثر هستند و بهتر است در سیاست گذاریهای نظام دانشلگاهی
بیشتر به آنها توجه کرد.
کلاات کلیدی :هوش هیجانی ،سرمایه اجتماعی ،شایستگی حرفهای ،اعضای هیأت علمی
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Abstract
Introduction: the professional competence of the employees is the
focus of the attention of many organizations particularly the
scientific institutions. It is necessary to investigate the professional
competence of the faculty members as one of the main elements of
the university system. This study is mainly aiming to examine the
relationship between social capital and emotional intelligence with
the faculty members’ professional competence.
Method: this is descriptive-correlational research and an applied
one in terms of purpose. The statistical population included the
faculty members of the universities in the north-west of Iran in
2019, among which 335 samples were selected by multistage
cluster sampling method. The research instrument consisted of the
questionnaire of social capital (Nahapiet & Ghoshal, 1998) and
emotional intelligence (Goleman, 1998) and a researched-made
questionnaire of professional competence, the validity and the
reliability of which were calculated by face validity and the
Cronbach’s Alpha test (0.82), respectively. The data so collected
were analyzed through statistical tests of correlation and structural
equations, by the software SPSS and Amos.
Results: The results showed that the means of the variables
including professional competence, social capital, and emotional
intelligence were computed as average, based on scores 1-5, as
3.49, 3.04, and 3.11, respectively. The social capital and emotional
intelligence have a significant and direct relationship, respectively
(p<0.01 and r=0.59) and (p<0.01 and r=0.57), with the
professional competence of the faculty members. They may
predict nearly 0.53 variance of the criterion variable.
Conclusion: Considering the results achieved, we may suggest
that emotional intelligence and social capital are effective in the
competence of the university professors and they are suggested to
be rather noted in the policy-making of university systems.
Keywords: Emotional Intelligence, Social Capital, Professional
Competence, Faculty Members
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مقدمه
دانشگاه به عنوان سازماني متشکل از دانشجو ،استاد و کارکنان اداری ،عمدهتررین عرضره کننرده
خدمات علمي متنوع به جامعه است .کنش و برهمکنش این محیط نقش مهمي در توسعه و تحقق
تعالي سازماني آن دارد .اساتید و اعضای هیأت علمي یکي از عناصر مهم دانشگاه هستند .اعضرای
هیأت علمي این قابلیت را دارند که سازمان خود را به سوی محیط تعراملي و یرا ضرع سرازماني
سوق دهند .در واقع ،تأثیر روابط اجتماعي و حرفهای مابین اساتید ،برا رؤسرا ،دانشرجویان و دیگرر
کارکنان و حتي ارباب و رجوع به حدی مهم است که این موضروع سربب بالنردگي یرا در صرورت
ضع موجب ناکارآمدی اداره دانشگاه ميگردد .دانشگاههای بالنرده دارای ویژگريهرای متعرددی
هستند .وقتي دانشگاه تالش برای رسیدن به مرحله بالندگي را آغاز مينمایرد یکري از مهرمتررین
عوامل مؤثر بر آن ،اساتید و هیأت علمي هستند(کاروسو 1و همکاران .)4112 ،اساتید بایرد بتواننرد
تغییرات محیط را به سود دانشگاه درک نمایند ،فرایندهای یاددهي -یادگیری مناسب و سرازگار برا
شرایط دانشجویان را به کار ببرند و دانشجویان خود را فعرا و پویرا نگهدارنرد و از سروی دیگرر،
روابط مؤثر با همتایان خود داشته باشند (وازکویز 4و همکراران .)4112 ،بره بیران دیگرر ،تغییررات
نظامهای آموزش عالي از دانش محوری به تولید محوری اتفاق افتاده است که نقطره اصرلي ایرن
جریان به اساتید و نحوه مواجه آنان بستگي دارد .اساتید باید بتوانند همگام با تغییرات پیش رفته و
سازمان خود را در مسیر تعالي و پیشرفت قرار دهند(بادیلدینا.)4112 ،3
اگر در سازمانها از وجود انسانهای خالق ،دانشگر ،فرصتشناس و تبیینگر مسائل بيبهره
باشیم ،بسیاری از فرصتها را از دست خواهیم داد .رویکرد شایستگي نقطه عط مهمي است که
روشن ميسازد برای عملکرد موفقیتآمیز چه چیزهایي مورد نیاز است(پناهي و همکاران.)1331 ،
توانایي دستیابي اساتید به اهداف ذکر شده ،رابطهی مستقیمي با توانایي آنهرا در بررانگینتن و
برقراری روابط اجتماعي مطلوب با دیگر افراد دارد .به ویژه آنکه کارهای فرردی رو بره کراهش و
اهمیت کارهای تیمي و گروهي رو به افزایش است .این امر مهم ،شکل دهنده رویکررد مردیریتي
جدیدی به نام شایستگي حرفهای 2است که اهمیت آن روز به روز آشکارتر ميشود(میلر.)1333 ،5
ایده شایستگي حرفهای ناظر بر مجموعه ویژگيهای اساسي فرد است که بره عملکررد مطلروب و
برجسته منجر ميشود(بوهاردواج و پونایا .)4113 ،6شایستگي توانایي انجام چیزی به طور موفقیت
آمیز و با کارآیي مطلوب است .یا شایستگي ،دانش و مهارتهای عملکرد مطلوب و کارآمد در یک
شغل که قابل اندازهگیری است(سودرکوئیست 1و همکاران .)4111 ،در واقرع شایسرتگي حرفرهای
1. Caruso
2. Vazquez
3. Budyldina
4. Professional competency
5. Miller
6. Bhardwaj & Punia
7. Soderquist

3

ای:مطالعهاعضایهیأتعلمیدانشگاهها

رابطهبینهوشهیجانیوسرمایهاجتماعیباشایستگیحرفه

ترکیب دانش ،مهارت و توانایيهای خود در راستای انجام وظای و مسئولیتهاست به گونهای که
با اهداف سازمان سازگار باشد(فام 1و همکاران .)4113 ،شایستگي به طور کلي مبتني بر مجموعره
ای از دانش ،مهارت و نگرشهاست و اینکه یک فرد در محیط کار چگونه با همکاران خرود رفترار
کند و در نهایت منعکس کننده عملکرد سازمان بشمار ميرود(هاوی 4و همکاران4115 ،؛ بالسکووا
و همکاران.)4115 ،
شایستگي حرفهای کارکنان مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است و از نقطه نظررات متنروعي
مورد کنکاش قرار گرفتهاند .اسکرکوا آن را یک ابزار کلیدی در سیستمهای منابع انساني ميداند و
بلوغ اجتماعي ،مهارتهای کاربردی و توانایي دانش را عناصر مد شایستگي خرود عنروان کررده
است .توماستیکا نیز در مد شایستگي خود بر آمروزش و توسرعه آن تأکیرد دارد(غفراری.)1331 ،
کویان و کین )4113( 3نیز در مد شایستگي اعضرای هیرأت علمري آن را در چهرار بعرد فرردی،
آموزشي ،پژوهشي و همکاری نام بردهاند .رولفز و ساندرز نیرز( )4113در مرد شایسرتگي اسراتید
دانشگاهي ویژگيهای دانرش ،رفترار ،تفکرر ،شنصریت اسرتاد و تصرمیمگیرری و کنترر مرؤثر
فعالیتهای یادگیری دانشجویان را مؤلفههای اصلي دانستهاند (سنگری.)1336 ،
هوش هیجاني 4یکي از عواملي است که ميتواند با شایستگي حرفرهای رابطره داشرته باشرد.
هوش هیجاني عبارت است از مجموعهای از قابلیتهای مرتبط به هم درک و فهم ،تنظیم و مهار
احساسات و عواط خود و دیگری که مستلزم ظرفیت ذهني برای کنتر و به کارگیری احساسات
به شکل عاقالنه است (روئیز -آریزا و همکاران .)4112 ،5یا در تعریفي دیگر ،به توانایي افرراد در
درک احساسات خود و احساس توانایي برای تنظیم روابط خود و روابط میان فرردی و همچنرین
سازگاری با محیط خاص اشاره دارد(سعیدی و همکاران.)1333 ،
پیشتر نظر بر این بود که مدیریت سازمانها با به کارگیری عواط و هیجانات سازگار نیست
و به نوعي مانع تحقق اهداف سازمانها است (بالسکووا 6و همکاران .)4115 ،اما محققین امرروزه
بر چنین نظریاتي خط بطالن کشیدهاند .به طوری که به هیجانات به عنوان یک منبرع اطالعراتي
مينگرند و هوش هیجاني را یکي از عوامل مهم و مؤثر بر بهبود سازمان ميدانند .گلمن)1332( 1
در کتراب خرود بره نرام کار با هروش هیجراني بررر نیرراز بره هرروش هیجراني در محیررط کرار
(محیطي که اغلرب بره عقرل توجره ميشرود ترا قلرب و احساسرات) تمرکرز ميکنرد .او معتقررد
اسرت نره تنهرا مدیرران و رؤسرای شررکتها نیازمند هروش هیجاني هسررتند ،بلکره هرکسرري
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کره در سرازمان کار ميکنرد ،نیازمنرد هوش هیجاني اسررت (گلمررن .)4111 ،چررنیس و گلمرن
معتقدند هوش هیجاني تا حدود  1/31بر روی موفقرت مردیران اثرگراار اسرت(چرنیس و گلمرن،1
 .)4111مطالعات نشان دادهاند هوش هیجاني با عملکرد کاری و شغلي مرتبط اسرت .بره عبرارتي
افراد برخوردار از هوش هیجاني بهتر ميتوانند محیط اطراف را درک نماینرد و از احساسرات خرود
بهره بگیرند(اکبیس -سانچز 4و همکاران .)4113 ،صاحب نظران دو نوع مهرم هروش هیجراني را
هوش صفتي 3و توانشي 2نامیدهاند .هوش هیجاني صفتي ناظر بر تمرایالت رفتراری – عراطفي و
خود ادراک از توانایي های خود اسرت(انجیراند و تیمروتي .)4112 ،5هروش توانشري نیرز توانرایي
6
شناختي بر اساس پردازش اطالعات هیجاني و ارزیابي آن با آزمونهای عملکردی اسرت(فیئوری
و همکاران .)4112 ،گلمن )1332(1نیز پنج بعد مهم هوش هیجاني را شامل خرود آگراهي ،2خرود
تنظیمي ،3برانگینتگي ،11همدلي 11و مدیریت روابط 14ميداند .خود آگاهي به معنای این است که
شنص در آن واحد متوجه احساسات خود بشود .بره عبرارتي داشرتن یرک ارزیرابي واقرعبینانره از
توانایيهای خود و مبتني بر حس اعتماد به نفس است .خود تنظیمي به معنرای اداره عواطر بره
منظور تسهیل رفتارها و حصو اهداف و رها شدن از استرسهای هیجراني اسرت .همردلي یعنري
توانایي همدردی کردن با احساسات دیگران و شناخت دیدگاه آنهاست و منظور از مدیریت روابط،
آگاهي و شناخت نسبت به هیجانها و احساسات دیگران ،مهارت گوش دادن به احساسات دیگران
در زماني که دیگران دچار هیجان و احساسات هستند و نیاز بره گروش دادن حررفهرای آنران را
دارند(آگئوني و عامو.)4115 ،13
سرمایه اجتماعي 12نیز یکي از مفاهیم نسبتاً جدید است که محرور پرژوهشهرای متعردد و در
رشتههای گوناگون قرار گرفته است .سرمایه اجتماعي به عنوان منابع ابزاری و اخالقي تعری شده
که افراد ميتوانند از طریق شربکههرای اجتمراعي خرود بره آن دسترسري داشرته باشرند(قرباني و
همکاران .)1333 ،یا مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعي است که موجب ارتقای
سطح همکاری اعضای آن جامعه و همچنین موجب پایین آمردن سرطح هزینرههرای تبرادتت و
ارتباطات ميگردد(امیر اسماعیلي و همکاران .)1331 ،سرمایه اجتماعي در سازمانها ميتوان بره
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مزایایي از قبیل پشتیباني اجتمراعي و عراطفي و همچنرین ،دسترسري بره منرابع کمیراب منجرر
شود(بنتیاری و همکاران) .لاا ميتواند متغیر اثرگااری بر شایستگي حرفهای اسراتید کره مسرتلزم
تعامالت ،اعتماد اجتماعي و تعامالت بین فردی با دانشجویان و رؤسا و دیگر کارکنان است ،تلقري
شود .مفهوم سرمایه اجتماعي ناظر بر منابعي است که برازیگران از سراختارهای اجتمراعي خراص
کسب ميکنند و سپس این منافع را که حاصل تغییرات در روابط بین برازیگران اسرت را پیگیرری
ميکنند(گاریگوس-سیمون .)4112 ،1کلمن 4سرمایه اجتماعي را از منظر کارکردی تعریر کررده
است؛ سرمایه اجتماعي نه یک شي واحد بلکه متشکل از چیزهای گوناگوني است که وجه مشترک
آنها دو چیز است :ننست همه آنها شامل جنبههایي از ساختار اجتماعي هستند و دوم این سراختار
کنشهای افراد را تسهیل ميکنند(مائیونگ و سئو .)4116 ،3رابرت پاتنام 2نیز سرمایه اجتمراعي را
ویژگيهای سازمانهای اجتماعي مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد اجتماعي تعریر مريکنرد کره
هماهنگي و همکاری در جهت منافع متقابرل را تسرهیل مريکنند(پارانتره .)4113 ،5بوردیرو 6نیرز
سرمایه اجتماعي را حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي ميداند که در نتیجه مالکیت شبکه برادوامي
از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت سادهتر ،عضویت در یک گروه حاصل مريشرود(غفاری،
 .)1334پورتز 1نیز سرمایه اجتماعي را توانایي بازیگران در ترأمین منرافع بره موجرب عضرویت در
شبکههای اجتماعي یا سایر ساختارهای اجتماعي ميداند(سینگ و کوئیری.)4111 ،2
سرمایه اجتماعي را به سرمایه «ساختاری»« ،3ارتباطي» 11و «شرناختي» 11تقسریم کرردهانرد .سررمایه
ساختاری به پیوندهایي که بین سازمانها یا افراد وجود دارد در حاليکه سرمایه شرناختي شرامل هنجارهرای
متقابل و ارزشهاست(هارفام .)4112 ،14ناهاپیت و گوشا  )1332( 13عنصرر ارتبراطي سررمایه اجتمراعي را
توصی کننده نوعي روابط شنصي ميدانند که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه بده و بستانهایشران برقررار
ميکنند .مهمترین جنبههای این بعد از سرمایه اجتمراعي اعتمراد ،هنجارهرا ،الزامرات و انتظرارات و هویرت
هستند .در واقع این نوع سرمایه اجتماعي سازمانها را قادر ميکند به جای روابط رسمي متصلب بره اعتمراد
اجتماعي روی آوردند(فو 12و همکاران.)4112 ،

1. Garrigos-Simon
2. Coleman
3. Myeong & Seo
4. Patnam
5. Parante
6. Bourdieu
7. Portes
8. Singh & Koiri
9. Structural social capital
10. Relational social capital
11. Cognitive social capital
12. Harpham
13. Nahapiet and Ghoshal
14. Fu
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پژوهش

در راستای پژوهش حاضر تحقیقات اندکي صورت گرفته و عمردتاً بره مطالعره سرازمانهرای
صنعتي پرداخته شده و مطالعه دانشگاه بهویرژه اعضرای هیرأت علمري مرورد غفلرت بروده اسرت.
عزیزینژاد و نیکفرد ( )1332در پژوهشي دریافتند بین سرمایه اجتماعي و اشتیاق حرفرهای رابطره
وجود دارد ،به طوری که هر اندازه اعضای هیأت علمي از سرمایه ماکور به مقدار بیشتر بهررهمنرد
باشند ،اشتیاق حرفهای آنها در سطح انرژی حرفهای ،فداکاری حرفرهای و شریفتگي حرفرهای نیرز
بیشتر خواهد بود .نیکنژاد و همکاران ( )1331در پژوهشي نتیجه گرفتند سرطح اجتمراعي شردن
حرفهای دانشجویان با نمره کل هوش هیجاني و نمره مؤلفرههرای مهرارت اجتمراعي ،همردلي و
خودآگاهي رابطه مثبتي دارد .گرامرينرژاد و همکراران ( )1331در پژوهشري دریافتنرد برین نمرره
هوشهیجاني و صالحیت مدیران بیمارستانها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .قرادر آپرادی و
همکاران ( )1336در پژوهشي دریافتند بین هوش هیجاني و مؤلفرههرای آن برا عملکررد شرغلي
کارکنان بیمارستان همبستگي معناداری وجود دارد .دودانگه و همکاران ( )1332در پژوهشي نتیجه
گرفتند بین هوش هیجاني کارکنان صنایع نفت و رضایت شغلي آنان یک ارتباط مستقیم و معنادار
وجود دارد ،همچنین میزان هوش هیجاني باتتر ،با افزایش میزان رضایت شغلي افراد همراه است.
عالمه و همکاران( )1332در پژوهشي دریافتند هوش اجتماعي و هوش هیجاني بر سبک رهبری
مدیران اثر مستقیم و مثبت دارند .اسکندرزاده ( )1331در پژوهشي نتیجه گرفت هوش هیجاني برا
رفتارهای شایستگي مدیران رابطه معنرادار و مثبتري دارد .امیرر اسرماعیلي و همکراران( )1331در
پژوهشي دریافتند بین سرمایه اجتماعي سازماني و نگهداشت اعضای هیأت علمي در دانشگاه علوم
پزشکي کرمان رابطه مثبتي وجود دارد .عیردی و همکراران( )1334در پژوهشري دریافتنرد هروش
هیجاني با اعضای هیأت علمي دانشگاهها با اثربنشي در دانشکدهها رابطه مثبت و معناداری دارد.
بوهینه 1و همکاران( )4113در پژوهشي نتیجه گرفتند سرمایه اجتماعي بر هوش هیجراني اثرگراار
است و هر دو در بهبود عملکرد حرفهای نقرش دارنرد .سردیک 4و همکراران( )4112در پژوهشري
دریافتند سه بعد سرمایه اجتماعي(ساختاری ،رابطهای و شناختي) ميتوانند در پررورش شایسرتگي
حرفهای کارآفرینان تأثیر داشته باشد .لي 3و همکاران( )4113در پژوهشي دریافتند هوش هیجراني
با عملکرد مدیران رابطه مثبت دارد و هوش شناختي نیرز بره واسرطه سررمایه اجتمراعي برر روی
عملکرد مدیران تأثیرگاار است.
نوآوری تحقیق حاضر این است که از ترکیرب یرک مفهروم روانشرناختي(هوش هیجراني) و
جامعهشناختي(سرمایه اجتماعي) به مطالعه شایستگي حرفهای اعضای هیرأت علمري دانشرگاههرا
پرداخته است .تاکنون پژوهشي با این ایده شکل نگرفته است .یافتههای تحقیق ميتواند این نکته
را روشن سازد که دو متغیر روانشناختي و جامعهشناختي چه ارتباطي با شایستگي حرفهای اعضای
هیأت علمي دارند و این ميتواند به شناخت بیشتر آنها که بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفتهانرد،

1. Boohene
2. Sadik
3. Lee
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رابطهبینهوشهیجانیوسرمایهاجتماعیباشایستگیحرفه

بیفزاید .بنابراین هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي رابطه سرمایه اجتماعي و هروش هیجراني برر
شایستگي حرفهای اساتید دانشگاه است .فرضیات پژوهش عبارتنداز:
 .1بین سرمایه اجتماعي و شایستگي حرفهای اساتید دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین هوش هیجاني و شایستگي حرفهای اساتید دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد.
 .3سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني ميتوانند شایستگي حرفهای اساتید دانشگاه را پیشبیني کنند.
با توجه به مباني و پیشنه نظری موضوع به نظر ميآید سرمایه اجتماعي و هوش هیجراني برا
شایستگي حرفهای اعضای هیأت علمري دارای رابطره هسرتند .برخرورداری از دو عنصرر سررمایه
اجتماعي مي تواند به تقویت و گسترده شعاع تعامالت و روابط اجتماعي بینجامد و هروش هیجراني
نیز به تقویت و کنتر مدیریت هیجانات و سازگاری با محیط منجر شود .لاا بر این اسراس مرد
مفهومي پژوهش حاضر در شکل( )1نشان داده شده است:
سرمایه اجتماعی
شناختي
رابطهای
ساختاری
شایستگی حرفهای
اساتید
هوش هیجانی
خوداگاهي
خود تنظیمي
برانگینتگي
همدلي
مدیریت خود

شکل .0مدل مفهومی پژوهش

روش
روش تحقیق حاضر توصیفي و از نوع همبستگي و از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات کراربردی
است .جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمي دانشگاههای دولتي ،آزاد اسرالمي و پیرام نرور
منطقه شما غرب کشور است .تعداد این اعضای هیأت علمي تمام وقت بر اساس برآورد صرورت
گرفته در سا  1331که به فعالیت تدریس اشتغا داشتهاند برابر با  4214نفر شرامل اسرتاد تمرام
وقت در مرتبههای مربي ،استادیار ،دانشیار و استاد بوده است .لاا بر اساس جردو مورگران تعرداد
 335نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس نمونهگیری خوشهای انتحاب شدند .ابتدا از میان دانشگاه-
های منتل شما غرب کشور  2دانشگاه انتناب گردیدند .سپس از میان این دانشگاهها تعرداد 2
دانشکده (از هر دانشگاه یک دانشکده به طور تصادفي انتناب شدند) در مرحله بعد از میان گروه-
های آموزشي این دانشرگاههرا و از میران اسراتید در دسرترس محقرق ،بره طرور تصرادفي سراده
پرسشنامهها میان آنها توزیع شدند.
8
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ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه سرمایه اجتماعی :این پرسشنامه توسط ناهاپیت و گوشا ( )1332طراحري
شده و دارای دارای  3بعد ساختاری ،ارتباطي و شناختي و  42سوا است که هفت خررده مقیراس
شبکهها ،اعتماد ،همکاری ،فهم متقابل ،روابط ،ارزشها و تعهد را مورد بررسي قرار ميدهرد و برر
اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت (خیلي موافقم=  ،5موافقم=  ،2نظری ندارم=  ،3منرالفم=  4و
خیلي منالفم=  )1ساخته شده است .دامنه نمرات آن بین  42تا  121است که حد نمره بین  42تا
 52سرمایه اجتماعي پایین ،دامنه بین  52تا  22متوسط و بین  112تا  121سطح سرمایه اجتماعي
بات ميباشد .اعتبار این مقیاس در مطالعات داخلي و خارجي زیادی برای نمونه (قلیچ لي و مشبکي
اصفهاني1325 ،؛ غفاری و اونق 1325 ،و سوزبیالر )4112 ،1مورد تأیید محققان بوده است.
ب) پرسشنامه هوش هیجانی :این پرسشنامه توسط گلمن( )1332طراحي شده و دارای
 5بعد(خود آگاهي ،خود تنظیمي ،برانگینتگي ،همدلي و مدیریت خود) و  34سروا اسرت کره برا
طی  5قسمتي لیکرت (خیلي زیاد( ،)5زیاد( ،)2تا حدی( ،)3کم( )4و خیلي کم( )1به انردازهگیرری
هوش هیجاني ميپردازد .دامنه نمره بین  34تا  12هوش هیجاني پایین ،دامنه نمرات برین  15ترا
 111متوسط و دامنه نمرات بین  112تا  161هوش هیجاني بات محسوب ميشود .محققاني مانند
(ایرانزاده و همکاران 1334 ،و قربرانيفررد و همکراران )1331 ،اعتبرار ایرن پرسشرنامه را تأییرد
کردهاند.
ج) پرسشنامه شایستگی حرفهای :بیشرتر محققران بررای نمونره (جهانیران 1323 ،و
اوگررواني و عررامو )4115 ،4برررای شایسررتگي حرفررهای  5بعررد شررامل شایسررتگيهررای دانررش،
شایستگيهای حرفه ای ،فرایندهای کار ،صالحیتهای مدیریت خود ،ارتباط و نروآوری و تغییرر را
بکار بردهاند .بر این اساس ،این پرسشنامه در  5بعد اصلي و  34سروا و برر اسراس طیر پرنج
قسمتي لیکرت طراحي شد .در پژوهش حاضر ،برای اعتبار پرسشرنامه ابتردا توزیرع مقردماتي (12
پرسشنامه) برای رفع نواقص و اشکاتت آن انجام گرفت که با برخي اصالحات جزیي همره شرد.
همچنین از اعتبار صوری -رؤیت اساتید( 3اسرتاد :یرک جامعرهشرناس 1 ،روانشرناس و  1اسرتاد
مدیریت آموزشي) که تجربه کار در این موارد داشتند استفاده شد و برای پایایي نیز آزمرون آلفرای
کرونباخ انجام شد که میزان پایایي کل و ابعاد آن در جدو  1نشان داده شده است .بررای تحلیرل
دادهها نیز از آزمونهای همبسرتگي و معرادتت سراختاری در نررمافزارهرای  SPSSو Amos
استفاده شد.

1. Sozbilar
2. Ugoani & Amu
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رابطهبینهوشهیجانیوسرمایهاجتماعیباشایستگیحرفه
جدول .0آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
متغیر و ابعاد
شایستگيهای دانش
شایستگي های حرفهای
فرایندهای کار
صالحیت های مدیریت خود
ارتباط
نوآوری و تغییر
کل پرسشنامه شایستگي حرفهای
ساختاری
شناختي
ارتباطي
کل سرمایه اجتماعي

میزان آلفا
1/21
1/22
1/13
1/16
1/23
1/11
1/24
1/11
1/34
1/23
1/22

میزان آلفا
1/12
1/13
1/16
1/21
1/31
1/21

متغیر
خود آگاهي
خود تنظیمي
برانگینتگي
همدلي
مدیریت خود
کل هوش هیجاني

یافتهها
یافتههای توصیفي نمونه مطالعه شده در جدو ( )4نشان ميدهد 11،درصرد مررد و  43درصرد زن
هستند .حدود  22درصد دارای مدرک دکتری تنصصي و 16درصد دیگر کارشناسي ارشد هسرتند.
از نظر سنوات خدمت ،کمتر از  5سا معاد  6/5درصرد کمتررین و کمترر از  11سرا معراد 43
درصد نیز بیشترین سنوات خدمت بودهاند .حدود  21درصرد نمونره دارای رتبره اسرتادیاری و 31
درصد دانشیار بودند و  11درصد نیز مرتبه استاد و فقط  2درصد استاد مدعو بودند .از نظر وضرعیت
استندام نیز حدود  22درصد رسمي و مابقي پیماني و قراردادی بودند.
جدول .2ویژگیهای زمینهای (جنسیت ،تحصیالت ،سنوات خدمت ،رتبه دانشگاهی و وضعیت اشتغال)
متغیر

فراوانی

درصد

مرد
زن

431
32

1/11
1/43

ارشد
دکتری

55
421

1/16
1/22

کمتر از 5سا
کمتر از  11سا
کمتر از  15سا
کمتر از  41سا
کمتر از  45سا
بیشتر از  45سا

44
11
12
63
51
23

6/5
1/43
1/44
41/5
1/15
1/13

مدرس مدعو
مربي
استادیار
دانشیار
استاد

43
32
131
111
36

1/2
1/11
1/21
1/31
1/11

رسمي
غیر رسمي

421
22

1/22
1/16

جنسیت

تحصیالت

سنوات خدمت

رتبه دانشگاهي

وضعیت اشتغا
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شاخصهای توصیفي(میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه نمرات) متغیرهرای پرژوهش در
جدو  3ارائه شده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
ابعاد و مولفههای
شایستگي حرفهای
شایستگيهای دانش
شایستگيهای حرفهای
فرایندهای کار
صالحیتهای مدیریت خود
ارتباط
نوآوری و تغییر
سرمایه اجتماعي
ساختاری
شناختي
ارتباطي
هوش هیجاني
خود آگاهي
خود تنظیمي
برانگینتگي
همدلي
مدیریت خود

میانگین نمرات
3/32
3/56
3/23
3/54
3/11
3/62
3/11
3/12
3/22
4/14
4/33
3/11
3/41
3/15
3/1
4/21
3/11

انحراف معیار
1/22
1/16
1/13
1/61
1/22
1/62
1/63
1/34
1/5
1/33
1/56
1/2
1/23
1/15
1
1/24
1/32

کمینه نمرات
4/13
1/5
1/61
1/5
1
1/15
1/2
4
1/32
1/11
1/5
1/32
1/33
1
1
1
1

بیشینه نمرات
2/51
5
5
5
5
2/15
2/2
3/12
2/15
3/26
2/5
2/32
5
5
5
5
5

جدو  3نشان ميدهد در بعد شایستگي حرفهای ،مؤلفههای ارتباط( )3/62و شایسرتگيهرای
دانش( )3/56بیشترین و کم ترین میانگین را دارند .در بعرد سررمایه اجتمراعي ،مؤلفره سراختاری
( )3/22و شناختي ( )4/14بیشترین و کمترین میانگین را دارند .در بعد هوش هیجاني ،مؤلفههای
خود آگاهي ( )3/41و همدلي ( )4/21بیشترین و کمترین میانگین را دارنرد .در میران متغیرهرای
اصلي ،شایستگي حرفهای( ،)3/32هروش هیجراني( )3/11و سررمایه اجتمراعي( )3/12بره ترتیرب
بیشترین تا کم ترین میانگین را دارند .در ادامه ،ضرایب همبستگي شایسرتگي حرفرهای برا ابعراد
سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني در جدو  2و  5نشان داده شده است.
جدول  .4ماتریس همبستگی شایستگی حرفهای با ابعاد سرمایه اجتماعی
1
متغیرها
1
 -1شایستگي حرفهای
 -4بعد ساختاری
**1/232
 -3بعد شناختي
**1/354
 -2بعد ارتباطي
**1/544
** :معناداری در سطح خطای  : * 1/11معناداری در سطح خطای 1/15
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3

2

4

1
1/121
**1/341

1
1/124

1
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نتایج جدو  2نشان ميدهد که بین شایستگي حرفهای و ابعاد سررمایه اجتماعي(بعرد سراختاری ،بعرد
شناختي و بعد ارتباطي) در سطح اطمینان  33درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)P < 1/11
جدول  .5ماتریس همبستگی شایستگی حرفهای با ابعاد هوش هیجانی
متغیرها
-1شایستگي حرفهای
 -4بعد خود آگاهي
 -3بعد خود تنظیمي
 -2بعد برانگینتگي
-5بعد همدلي
-6بعد مدیریت خود
** :معناداری در سطح خطای 1/11

1
1
**1/53
**1/56
**1/24
**1/22
**1/32

3

2

4

1
**1/23
**1/34
**1/34
**1/41

1
**1/21
**1/12
**1/13

1
**1/21
**1/34

6

9

1
**1/14

1

نتایج جدو  5نشان ميدهد که بین شایستگي حرفهای و ابعاد هروش هیجراني( خودآگراهي،
خودتنظیمي ،برانگینتگي ،همدلي و مدیریت خود) در سطح اطمینران  33درصرد رابطره مثبرت و
معناداری وجود دارد ( .)P < 1/11ضرایب همبستگي شایسرتگي حرفرهای برا متغیرهرای مسرتقل
(سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني) در جدو  6ارائه شده است.
جدول  .6ماتریس همبستگی شایستگی حرفهای با سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی
1
1
**1/53
**1/51

متغیرها
-1شایستگي حرفهای
 -4سرمایه اجتماعي
 -3هوش هیجاني
**  :معناداری در سطح خطای 1/11

3

2

1
**1/53

1

جدو ( )6نشان ميدهد که شایستگي حرفه ای با سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني در سطح
اطمینان  33درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( .)P < 1/11با توجه به تأیید رابطه معنرادار
بین متغیرهای پژوهش(شایستگي حرفه ای با ابعاد سررمایه اجتمراعي و هروش هیجراني) ،امکران
مد سازی و بررسي تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعي و ابعاد هوش هیجاني بر شایستگي حرفهای فراهم
است .در جدو  1شاخصهای برازندگي مد پژوهش گزارش شده است.
جدول  .7شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخصهای
برازندگی
مقدار گزارش شده
مقدار قابل قبو

()χ2

df

χ 2/df

RMSEA

CFI

TLI

IFI

GFI

AGFI

416/15
نزدیک
به صفر

12
-

4/12
کمتر از
3

1/141
< 1/12

1/342
> 1/3

1/331
> 1/3

1/326
> 1/3

1/313
> 1/3

1/312
> 1/2
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شاخصهای برازش نشان ميدهد مد پژوهش مورد تأیید است .در جردو  2ضررایب مسریر
بین متغیرهای مستقل و وابسته به همراه معنيداری آنها گزارش شده است.
جدول  .8ضرایب مسیر بین متغیرهای مستقل و وابسته
از سازه
ساختاری
شناختي
ارتباطي
خود آگاهي
خود تنظیمي
برانگینتگي
همدلي
مدیریت خود
** :معناداری در سطح خطای 1/11

به سازه
شایستگي حرفهای
شایستگي حرفهای

اثر مستقیم
**1/25
**1/34

نتیجه فرضیه
تأیید
تأیید

شایستگي حرفهای
شایستگي حرفهای
شایستگي حرفهای
شایستگي حرفهای
شایستگي حرفهای
شایستگي حرفهای

**1/41
**1/33
**1/32
**1/31
**1/36
**1/21

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

جدو  2نشان ميدهد اثر استاندارد مستقیم ابعاد ساختاری ،شناختي ،ارتبراطي برر شایسرتگي
حرفهای معنادار اسرت ( .)P < 1/11از سروی دیگرر ارتبراط ابعراد خرود آگراهي ،خرود تنظیمري،
برانگینتگي ،همدلي و مدیریت خود با شایستگي حرفهای معنادار و مثبت است( )P < 1/11یعني
با افزایش متغیرهای مستقل ،شایستگي حرفهای افزایش و با کاهش متغیرهای مستقل ،شایستگي
حرفهای کاهش مي یابد در نتیجه فرضیات فرعي مورد تأیید قرار مي گیرند .در شرکل زیرر مرد
مسیر برازش شده ارائه شده است.

شکل  .0مدل مسیر برازش شده
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جهت بررسي ارتباط بین متغیرهای اصلي (شایستگي حرفهای برا سررمایه اجتمراعي و هروش
هیجاني) ،از مد ساختاری جداگانه ای استفاده شد که نترایج حاصرل در جردو  2گرزارش شرده
است.
جدول  .9شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
شاخصهای
برازندگی
مقدار گزارش
شده
مقدار قابل قبو

()χ2

Df

χ
2/df

RMSEA

CFI

TLI

IFI

GFI

AGFI

135/31

12

4/62

1/112

1/332

1/355

1/323

1/342

1/331

نزدیک
به صفر

-

کمتر از
3

< 1/12

> 1/3

> 1/3

> 1/3

> 1/3

> 1/2

یافتههای شاخص های برازش در جدو  3نشان ميدهد مد ساختاری مورد تأیید اسرت .در
جدو ( )11ضرایب مسیر بین متغیرهای مستقل و وابسته به همراه معنيداری آنها گرزارش شرده
است.
جدول  .01ضرایب مسیر بین متغیرهای مستقل و وابسته
به سازه
از سازه
شایستگي حرفهای
سرمایه اجتماعي
شایستگي حرفهای
هوش هیجاني
** :معناداری در سطح خطای 1/11

اثر مستقیم
**1/65
**1/22

نتیجه فرضیه
تأیید
تأیید

واریانس تبیین شده
1/53

در جدو  11مشاهده ميشود ،اثر استاندارد مستقیم سرمایه اجتماعي بر شایسرتگي حرفرهای
معنادار است در نتیجه فرضیه او مورد تأیید قرار مريگیررد( .)P < 1/11از سروی دیگرر ارتبراط
هوش هیجاني با شایستگي حرفهای معنادار و مثبت است در نتیجه فرضیه دوم مرورد تأییرد قررار
ميگیرد( .)P < 1/11یافتهها نشان ميدهد با افرزایش متغیرهرای مسرتقل ،شایسرتگي حرفرهای
افزایش و با کاهش متغیرهای مستقل ،شایستگي حرفهای کاهش ميیابد .در شکل زیر مد مسیر
برازش شده ارائه شده است.
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شکل  .2مدل مسیر برازش شده

یافتهها در مد مسیر(شکل  )4نشان ميدهد واریانس تبیین شده برابر با  1/53است یعني 53
درصد از تغییرات متغیر شایستگي حرفه ای توسط متغیرهرای مستقل(سررمایه اجتمراعي و هروش
هیجاني) پیش بیني مي شود با توجه به اینکه تأثیر هر دو متغیر مستقل در مد معنادار شده اسرت
بنابراین فرضیه سوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار ميگیرد به عبارت دیگر سرمایه اجتماعي و هوش
هیجاني ميتوانند شایستگي حرفهای اساتید دانشگاه را پیشبیني کنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني برر شایسرتگي حرفرهای
اعضای هیأت علمي دانشگاهها بود .جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمي دانشگاههرای شرما
غرب کشور بودند که تعداد  335استاد شاغل در دانشگاهها به عنوان نمونه پژوهش مرورد پرسرش
قرار گرفتند.
نتیجه فرضیه او نشان داد سرمایه اجتماعي برا شایسرتگي حرفرهای دارای رابطره معنراداری
است .هر سه بعد این سرمایه(شناختي ،ساختاری و رابطرهای) برا شایسرتگي حرفرهای بره ترتیرب
( r=1/35و  r=1/23( ،)P < 1/11و  )P < 1/11و ( r=1/54و  )P < 1/11رابطه مثبتي داشتند.
این یافته برا نترایج پرژوهش سردیک و همکراران( )4112کره نتیجره گرفتنرد سره بعرد سررمایه
15
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اجتماعي(ساختاری ،رابطهای و شناختي) ميتوانند در پرورش شایستگي حرفهای کارآفرینران ترأثیر
داشته باشد همسو است .نتیجه پژوهش امیرر اسرماعیلي و همکراران( )1331کره نتیجره گرفتنرد
سرمایه اجتماعي در نگهداشت اعضای هیأت علمي در دانشگاه علوم پزشکي کرمان رابطه مثبتري
وجود دارد را تأیید ميکند .همچنین با پژوهش عزیزی نژاد و نیکفرد( )1332که نتیجه گرفتند بین
سرمایه اجتماعي و اشتیاق حرفهای رابطه وجود دارد به گونهای که هر اندازه اعضای هیأت علمري
از سرمایه ماکور به مقدار بیشتر بهرهمند باشند ،اشتیاق حرفهای آنهرا در سرطح انررژی حرفرهای،
فداکاری حرفهای و شیفتگي حرفهای نیز بیشتر خواهد بود سازگار است .در تحلیل نتایج مريتروان
گفت اعضای هیأت علمي عالوه بر نقش تدریس به مثابره مردیر دانشرگاه هسرتند .از ایرن حیر
سرمایه اجتماعي مي تواند به بهبود تعامالت اجتماعي و شعاع روابط اجتمراعي عمرل کنرد .اعتمراد
اجتماعي اعضای علمي به عنوان یکي از مؤلفه های مهم ميتواند بره افرزایش کیفیرت آموزشري
منجر شود(رحیمي و آقابابایي1333 ،؛ شکوهيآشران و همکراران1323 ،و عبراسزاده و مقتردایي،
 .)1322وقتي اعضای علمي دانشگاهها حس همبستگي و میل به تعامالت بیشتر با هم پیدا کننرد
این ميتواند باع کاهش هزینههای آموزشي ،افزایش انسجام اجتماعي و افزایش حل مشکالت و
چالشهای درون سازمان دانشگاه گردد .صاحبنظران سرمایه اجتماعي بر عقیده هسرتند سررمایه
اجتماعي باع کاهش هزینهها ميگردد .پاتنرام سررمایه اجتمراعي را واجرد خصرلتهرایي ماننرد
شبکهها ،هنجارها و اعتماد اجتماعي ميداند که هماهنگي و همکاری در جهرت منرافع متقابرل را
تسهیل ميکنند(پارانته .)4113 ،بوردیو هم رهراورد سررمایه اجتمراعي را منرافع برالقوه و برالفعلي
ميداند که در نتیجه مالکیت شبکه بادوامي از روابط نهادی شده بین افراد و به عبرارت سرادهترر،
عضویت در یک گروه حاصل ميشود(غفاری .)1326 ،لاا وقتي اعضای هیأت علمي از این ظرفیت
اعتماد و مشارکت اجتماعي در حرفه خود بهره گیرند مريتروان شراهد کراهش هزینره و افرزایش
بهرهوری در حرفه شغلي بود .از دیگر سو ،میزان سرمایه اجتماعي اعضا مريتوانرد باعر افرزایش
دانش افزایي مبتني بر مشارکت اجتماعي شود .نهادی کردن تعامالت برین اسراتید و دانشرجویان
باع هم افزایي و تسهیم دانش و تقویت کنش متقابل بین دانشجویان و اساتید ميگردد که ایرن
امر یکي از مکانیسمهای ارتقای شایستگي حرفهای اساتید است.
فرضیه دوم نیز تأیید شد .همه ابعاد هوش هیجاني با شایستگي حرفهای هیأت علمري رابطره
معناداری دارند .بعد خود آگاهي ( r=1/53و  ،)P < 1/11خود تنظیمري ( r=1/56و ،)P < 1/11
برانگینتگي ( r=1/24و  ،)P < 1/11همدلي ( r=1/22و  )P < 1/11و مدیریت خرود (r=1/32
و  )P < 1/11به ترتیب با شایستگي حرفه اساتید رابطه مثبتي داشتند .در کل ضریب همبسرتگي
هوش هیجاني با شایستگي حرفهای ( r=1/51و  )P < 1/11بود .یافتههای این نتیجه با پرژوهش
گرامينژاد و همکاران( )1331که دریافتند بین نمره هوش هیجراني و صرالحیت کارکنران ارتبراط
مثبت و معناداری وجود دارد؛ با نتیجه پژوهش قادر آپادی و همکاران( )1336که نشان دادند برین
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هوش هیجاني و مؤلفههای آن با عملکرد حرفهای کارکنان همبسرتگي معنراداری وجرود دارد؛ برا
پژوهش دودانگه و همکاران( )1332که نتیجه گرفتند بین هوش هیجاني کارکنان صنایع نفرت و
رضایت حرفهای آنان ارتباط مستقیمي وجود دارد؛ با نتیجه تحقیق اسکندرزاده( )1331که نشان داد
هوش هیجاني با رفتارهای شایستگي مدیران رابطه معنرادار و مثبتري دارد .برا پرژوهش عیردی و
همکاران( )1334که نتیجه گرفتند هوش هیجاني اعضای هیأت علمي دانشگاهها برا اثربنشري در
دانشکدهها رابطه مثبت و معناداری دارد و با پژوهش لري و همکراران( )4113کره نتیجره گرفتنرد
هوش هیجاني با عملکرد مدیران رابطه مثبت دارد همسو است .روی هم رفته هر دو متغیر سرمایه
اجتماعي و هوش هیجاني توانستند  1/53متغیر مالک یعني شایسرتگي حرفرهای اعضرای هیرأت
علمي را پیش بیني کنند .در اثرگااری هوش هیجاني و رابطه آن با شایستگي حرفهای اساتید نیرز
ميتوان به مالحظات نظری استناد کرد .صاحبنظران هروش هیجراني معتقدنرد هروش هیجراني
احساسات و نحوه واکنش رفتارها به دیگران را تنظیم ميکند(گلمن .)4111 ،گلمرن معتقرد اسرت
سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیتها در گرو مهارتهایي است کره هروش هیجراني را تشرکیل
ميدهند .اساتید دانشگاه در محیط با کنشگران متنوعي از دانشجویان تا دیگر همکراران و سرطو
منتل سازماني برخورد دارند بنابراین هوش هیجاني سازهای است که ميتواند احساسات اسراتید
را در مقابل چالشهای محیط کار از جمله تدریس کردن که فعالیتي طاقت فرسا است تا مردیریت
روابط اجتماعي و عاطفي و احساسات را کنتر کند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ميتوان به اینکه فقط یک منطقره جغرافیایي(دانشرگاههرای
شما غربي) کشور مطالعه شرد اشراره کررد و بره خراطر محردودیت مرالي امکران مطالعره کرل
دانشگاههای کشور میسر نبود .بر این اساس ميتوان در پژوهشهای آینده به نمونههای کالنترر
مبادرت کرد و به مقایسه نتایج پرداخت .با توجه به معنراداری برخرورداری از سررمایه اجتمراعي و
رابطه آن با شایستگي حرفهای باید به تقویت سرمایه اجتماعي در دانشگاهها توجه خاص داشرت و
نباید سطح سواد اساتید را صرفاً تولید کننده سررمایه اجتمراعي دانسرت .لراا بایرد در برنامرههرا و
سیاستهای دانشگاهي تقویت سرمایه اجتماعي به طور جد در اولویت باشرد .برگرزاری دورههرای
آموزشي گروهي و مبتني بر تیم محوری برای افزایش میران مشارکت و افزایش اعتماد اجتمراعي
اعضای هیأت علمي دانشگاهها قابل توجه است .پیشنهاد دیگرر اهمیرت و وزن دادن بره تألیفرات
مشترک اساتید که مي تواند به مشارکت و همبستگي بیشتر در حرفه شغلي آنان بینجامد .بر اساس
تأیید رابطه بین هوش هیجاني و شایستگي حرفهای ميتوان پیشنهاد کرد با توجه اطالعات کم در
مورد میزان هوش هیجاني اساتید پژوهشهایي انجام شود .پیشنهاد دیگر ارتقای هوش هیجاني به
ویژه بعد مدیریت خود(این بعد نسبت به سایر ابعاد هوش هیجراني از سرطح میرانگین پرایینترری
برخوردار بود )M=4/21 .است که ناظر بر مدیریت روابط ،آگاهي و شناخت نسبت به هیجانهرا و
احساسات دیگران ،مهارت گوش دادن به احساسات دیگران در زماني که دیگران دچرار هیجران و
احساسات هستند و نیاز به گوش دادن حرفهای آنان است(آگئوني و عامو .)4115 ،بر این اساس،
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دانشجویان نزدیکترین افراد به اعضای هیأت علمي هستند بنابراین باید با دورهها و کالسهرای
ویژه ،تقویت مهارت هایي مانند احتررام نهرادن بره دانشرجو ،همردردی کرردن و درک احساسرات
دانشجویان در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد.
مالحظات اخالقی :اگرچه ماهیت پژوهش حاضر غیر مداخلهای بود اما در ابتدا رضایت همه
استاید تکمیل کننده پرسشنامه جلب شد و این اطمینان داده شد که تمام دادههای پژوهش صررفاً
در اختیار محقق برای انجام پژوهش ميباشد و در اختیار دیگری قرار ننواهند گرفت.
تعارض منافع/حمایت مالی :نتایج پژوهش حاضر با منرافع هریچ ارگران و سرازماني در
تعارض نیست و بدون حمایت مالي انجام شده است.
منابع
 ایرانزاده ،سلیمان ،خدیوی ،اسداله و مشراط زادگران ،مرریم .)1334( .رابطرۀ هروش هیجرانيمدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتي بهمن در سا  ،1334مجله مردیریت بهررهوری،)2(1،
.145-122
 امیراسماعیلي ،محمدرضا ،ذوالعلي ،فرزانه ،دهنویه ،رضا ،نکرویي مقردم ،محمرود ،اسرفندیاری،عاطفه و ساتری ،هدایت .)1331( .رابطه بین سرمایه اجتماعي سازماني با نگهداشت اعضرای
هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمران ،مجلره ایرانري آمروزش در علروم پزشرکي،)2(14،
.412-422
 اسکندرزاده ،سهیل .)1331( .بررسي و ارزیابي ارتباط هوش هیجاني و شایستگيهای رفتراریمدیران پرروژه ،پایران نامره کارشناسري ارشرد دانشرگاه شرهید بهشرتي ،دانشرکده معمراری و
شهرسازی ،استاد راهنما ،محمدعلي کاش حقیقي.
 بنتیاری ،احسان ،صباحي ،پرویز ،کرمي ،ابوالفضل ،صفارینیا ،مجیرد .)1332( .تراثیر عردالتادراک شده وهنجار سازماني برسرمایه اجتماعي معلمان .پژوهشهرای روانشناسري اجتمراعي،
.41-1 ،)35(3
 پناهي ،سیده معصومه ،پرورکریمي ،جرواد و رمضران ،مجیرد .)1331( .ارائره مرد شایسرتگيحرفهای مدیران پژوهشي در سازمانهای پژوهش محور ،پژوهشهای مدیریت منابع سازماني
26-43 ،)1( 2
 دودانگه ،سجاد ،ذاکریان ،سید ابوالفضل ،دهقاني ،قاضي طباطبایي ،سید قاضي و پیرمند ،رضا.( .)1332بررسي رابطه هوش هیجاني و رضایت شغلي کارکنان با اسرتفاده از مرد معرادتت
ساختاری در یکي از صنایع نفت تهران .بهداشت و ایمني کار.24-31 ،)1(6 ،
 رحیمي ،حمید و آقابابایي ،راضیه .)1333( .رابطه سرمایه اجتماعي با بهبود کیفیت محیط کراراز دیدگاه اعضای هیات علمي دانشگاه کاشان ،مجله رفاه اجتماعي.133-445 ،)55(12 ،
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سعیدی ،الهام ،صبوری مقدم ،حسن ،هاشمي ،تورج .)1333( .پیش بیني رابطه هوش هیجاني
و نشنوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز .پژوهشهای روانشناسي اجتماعي،
.24-65 ,)32(11
سنگری ،نگین .)1336( .تدوین مد شایستگيهای محوری اعضرای هیرأت علمري دانشرگاه
اسالمي :مورد مطالعه دانشگاه الزهرا (س).25-61 ،)13(6 ،
شکوهي آشان ،بدر ،فنرایي ،سیروس و ابراهیمپور ،داود .)1331( .بررسي رابطه برین سررمایه
اجتماعي و میزان رضایت شغلي اعضای هیأت علمي مراکز آموزش عرالي شهرسرتان مراغره،
مطالعات جامعه شناسي.26-63 ،)3(3 ،
عیدی ،حسین ،عباسي ،همایون ،منص  ،علي .)1334( .بررسي ارتباط هوش هیجاني اعضرای
هیات علمي با اثربنشي دانشکدههای تربیت بدني(دولتي) شهر تهرران .پژوهشرنامه مردیریت
ورزشي و رفتار حرکتي.121-163 ،)12(3 ،
عباسزاده ،محمد و مقتدایي ،لیال .)1321( .بررسي جامعهشناختي تأثیر سررمایه اجتمراعي برر
دانش آفریني ،مجله جامعهشناسي ایران.42-3 ،)1(11 ،
عزیزی نژاد ،بهاره و نیکفر ،نجمه .)1332( .الگوی علي روابط سراختاری سررمایه اجتمراعي و
اشتیاق حرفه ای اعضای هیات علمي تربیت بدني ،فصلنامه علمري -پژوهشري پرژوهشهرای
کاربردی در مدیریت ورزش.21-54 ،)4(2
عالمه ،سید محسن و عباسي رستمي ،نجیبه .)1332( .بررسي تأثیر هوش اجتمراعي و هروش
هیجاني بر سبک رهبری مدیران ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحو .11-63 ،)44(1332 ،
غفاری ،غالمرضا ،اونق و نازمحمد .)1325( .سرمایه اجتماعي و کیفیت زندگي ،مجلۀ مطالعات
اجتماعي ایران.133-153 ،)1(1،
غفاری رحمان .)1331( .شایستگي مدیران ،سازهای بنیادین در تحقق حکمراني خوب سازماني
و مدیریت منابع انساني سبز در ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در شرما کشرور ،رفراه
اجتماعي.411-421،)11( 12 ،
فیلد ،جان ( .)1334سرمایه اجتماعي ،ترجمه غالمرضا غفاری و حسین رمضاني ،تهران :چرا
سوم ،انتشارات کویر.
قرباني ،سارا ،جهانيزاده ،محمدرضا ،میربد ،سید مهران ،امیدی ،لیال .)1333( .بررسري رابطره
سرمایه های روانشناختي و اجتماعي با سالمت اجتماعي با توجره بره متغیرر میرانجي حمایرت
اجتماعي .پژوهشهای روانشناسي اجتماعي.111-23 ،)32(11 ،
قلیچ لي ،بهروز و مشبکي اصفهاني ،اصغر .)1325( .نقش سررمایه فکرری در ایجراد سررمایه
فکری سازمان ،فصلنامه دانش مدیریت.145-121 ،)15(13 ،
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 رابطره.)1331( . شهرام، حسینعلي و هاشمنیا، عزیزیها، سید شهاب، موسوی، بهنام،قرباني فرد
کارکنان بانکهرای:هوش هیجاني و گرایش به آموزش الکترونیکي در سازمانها مورد مطالعه
.55-61 ،)14  و11(2 ، مجله فناوری اطالعات و ارتباطات ایران،استان البرز
 رابطه ی هوش هیجراني و عملکررد شرغلي.)1336( . مندجین، امیرکبیری و ربیعي،قادرآبادی
،)2(11 ، مجلره پیراورد سرالمت،کارکنان در بیمارستان شریعتي دانشگاه علوم پزشکي تهران
.212-263
 بررسي ارتباط هوشهیجراني برا.)1331( . حسیني، اکبری و ایوب، طبیعي، غالمي،گرامينژاد
.46-12 ،)4(1 ، مدیریت پرستاری.صالحیت حرفهای مدیران پرستاریي
 همبستگي هروش هیجراني.)1331( . جعفر و احمد، مقدسي، محمد، اکبری، ریحانه،نیک نژاد
-12 ،)113(31 ، نشریه پرستاری ایران،با سطح اجتماعي شدن حرفهای دانشجویان اتاق عمل
.23
-

-

-

-

-

-

-

Acebes-Sánchez, J., Diez-Vega, I., Esteban-Gonzalo, S., & RodriguezRomo, G. (2019). Physical activity and emotional intelligence among
undergraduate students: a correlational study. BMC public health, 19(1),
1241-1250.
Boohene, R., Gyimah, R. A., & Osei, M. B. (2019). Social capital and SME
performance: the moderating role of emotional intelligence. Journal of
Entrepreneurship in Emerging Economies.12(1), 79-99.
Blaskova, M., Blasko, R., Matuska, E., & Rosak-Szyrocka, J. (2015).
Development of key competences of university teachers and managers.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182(11), 187-196.
Budyldina, N. (2018), “Entrepreneurial universities and regional
contribution”, International Entrepreneurship and Management Journal,
14(2), 265-277.
Bhardwaj, A., & Punia, B. K. (2013). Managerial competencies and their
influence on managerial performance: A literature review. International
Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 2(5),
70-84.
Cherniss, C.; Goleman, D. (2001). The Emotionally Intelligent Workplace,
San Francisco, Jossey – Bass. 1 edition (June 19, 2001)
Caruso, D. R., Fleming, K., & Spector, E. D. (2014). Emotional
intelligence and leadership. In Conceptions of leadership (pp. 93-110).
Palgrave Macmillan, New York.
Fu, S., Liu, H., Tan, K. H., Zhan, Y., Ding, Y., & Qi, W. (2018). How
social capital affects the quality performance of agricultural products:
evidence from a binary perspective of China. Sustainability, 10(9), 30093022
Fiori, M., & Vesely-Maillefer, A. K. (2018). Emotional intelligence as an
ability: theory, challenges, and new directions. In Emotional intelligence in
education (pp. 23-47). Springer.

21

9911پاییز،شماره سیونهم،هایروانشناسیاجتماعی


پژوهش
-

-

-

Garrigos-Simon, F. J., Botella-Carrubi, M. D., & Gonzalez-Cruz, T. F.
(2018). Social capital, human capital, and sustainability: A bibliometric and
visualization analysis. Sustainability, 10(12), 47-51.
Golman, G.H. (2001). A study of the relationship of leadership styles of
principals and teacher job satisfaction. Unpublished doctoral dissertation,
University of Arkansas.
Hawi, R. O., Alkhodary, D., & Hashem, T. (2015). Managerial
competencies and organizations performance. International Journal of
Management Sciences, 5(11), 723-735.
Harpham, T. (2008). The measurement of community social capital through
surveys. In I. Kawachi, S. V. Subramanian, & D. Kim (Eds.), Social capital
theory and health New York: Springer.
Lee, H., Park, J., & Lee, J. (2013). Role of leadership competencies and
team social capital in IT services. Journal of Computer Information
Systems, 53(4), 1-11.
Myeong, S., & Seo, H. (2016). Which type of social capital matters for
building trust in government? Looking for a new type of social capital in
the governance era. Sustainability, 8(4), 322-339.
Miller, M. (1999). Emotional intelligence helps managers succeed. Credit
Union Magazine, 65, 25-26.
Marzuki, N. A., Zubir, A., & Rani, U. H. A. (2018). Emotional Intelligence
and Psychological Well-Being among Hearing-Impaired: Does it Relates?.
In MATEC Web of Conferences (Vol. 150, p. 05084). EDP Sciences.
Ngirande, H., & Timothy, H. T. (2014). The relationship between leader
emotional intelligence and employee job satisfaction. Mediterranean
Journal of Social Sciences, 5(6), 35-35.
Parente, F. (2019). Inequality and social capital in the EU regions: a
multidimensional analysis. Regional Studies, Regional Science, 6(1), 1-24.
Pham, T. V, Nghiem, T. T, Nguyen, L, Mai, T. X. (2019). Exploring Key
Competencies of Mid-Level Academic Managers in Higher Education in
Vietnam. Sustainability, 11(23):1-13
Qiuyan, T., & Qin, H. (2009). Analysis on the competency model of the
lecturers in the application oriented university. Available at :
www.seiofbluemountain.com
Ruiz-Ariza, A., Casuso, R. A., Suarez-Manzano, S., & Martínez-López, E.
J. (2018). Effect of augmented reality game Pokémon GO on cognitive
performance and emotional intelligence in adolescent young. Computers &
Education, 116, 49-63.
Sadik, M. Z., Faisal, N. M. M., Rahim, F. A., Hassian, U. K., & Hassan, W.
H. W. (2018). Role of Social Capital towards the empowerment of Social
Competency among Millenial Entrepreneurs in Malaysia: A Conceptual
Paper.
Singh, N., & Koiri, P. (2017). Understanding social capital. Social Science
Spectrum, 2(4), 275-280.
Sozbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and
efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 27(4), 92-100.

21

مطالعهاعضایهیأتعلمیدانشگاهها:ای

رابطهبینهوشهیجانیوسرمایهاجتماعیباشایستگیحرفه
-

Soderquist, K. E., Papalexandris, A., Ioannou, G., & Prastacos, G. (2010).
From task‐based to competency‐based. Personnel Review.39(3), 325-346.
Ugoani, J., & Amu, C. (2015). Dimensions of emotional intelligence and
transformational leadership: A correlation analysis. INDEPENDENT
JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) v, 6.
Vazquez, J. L., Aza, C. L. & Lanero, A. (2014). Responsible Human
Resources Management in the University – A View of Spanish Students.
Human Resources Management and Ergonomics, 8(1), 118–128.

22

