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: مطالعه اعضای ایبا شايستگی حرفه هوش هیجانی و سرمايه اجتماعیابطه بین ر

 ها علمی دانشگاه هیأت

 3/7/1233تاریخ پذیرش مقاله:                36/1/1233تاریخ دریافت مقاله: 

 1*عبیدی حوریلر لیال

 3وارتوحی پابویان 
 2آوانسیانهرند

 پژوهشی مقاله

 چکیده

ویژه نهادهای علمی  ها به ای کارکنان مورد توجه سازمان امروز موضوع شایستگی حرفه: اقداه
به عنوان یکی از ارکان اصللی  علمی  هیأتای اعضای  قرار گرفته است. مطالعه شایستگی حرفه

بررسی رابطه بین سرمایه اجتملاعی  اصلی پژوهش حاضر، هدف نظام دانشگاهی ضروری است. 
 بود.   ها علمی دانشگاه هیأتای اعضای  با شایستگی حرفههوش هیجانی و 

. جامعله  بلود نیلز کلاربردی   هلدف  و از نظر  همبستگیو از نوع  توصیفیروش تحقیق، : روش
بودنلد کله از    7361در سال شمال غرب کشور های  ت علمی دانشگاههیأ اعضایی شامل مارآ

 ابلزار ای انتخلاب شلدند.    ای چنلد مرحلله   گیری خوشه نفر با روش نمونه 330نها تعداد میان آ
 ،)گلملن  (، هلوش هیجلانی  7661 ،)ناهاپیلت و گوشلال   سرمایه اجتملاعی  پرسشنامۀپژوهش 
طریق اعتبار صوری آن از  رواییکه  بود ای شایستگی حرفه محقق ساخته پرسشنامه( و 7661

هلای آملاری    آزملون هلا بلا    داده. بله دسلت آملد    19/9آزمون آلفلای کرونبلا     و پایایی نیز با
 . ندشد تحلیل Amosو  SPSSافزارهای  نرمدر همبستگی و معادالت ساختاری و 

ای، سلرمایه اجتملاعی و هلوش     میانگین متغیرهای شایستگی حرفه ،داد : نتایج نشانها ها مه
( در حلد متوسلط   77/3( و )99/3(، )96/3بله ترتیلب )   0تلا   7هیجانی بر حسب نمرات بین 

بلا   ( P > 97/9و  r=01/9) هوش هیجلانی و ( P > 97/9و  r=06/9) سرمایه اجتماعی بودند. 
تواننلد  ملی  و ابطه معنادار و مستقیمی دارندربه ترتیب ای اعضای هیأت علمی  ی حرفهشایستگ
 بینی نمایند. واریانس متغیر مالک را پیش 03/9 حدود
هوش هیجانی و سلرمایه اجتملاعی    ،توان گفت به نتایج حاصل شده میبا توجه : گیمی نمیجه

های نظام دانشلگاهی   مؤثر هستند و بهتر است در سیاست گذاریشایستگی اساتید دانشگاه  بر
 بیشتر به آنها توجه کرد.  

 ای، اعضای هیأت علمی : هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی، شایستگی حرفهکلاات کلیدی
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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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 هقدمم
 کننرده تررین عرضره    عمده ،، استاد و کارکنان اداریدانشگاه به عنوان سازماني متشکل از دانشجو

ي در توسعه و تحقق مخدمات علمي متنوع به جامعه است. کنش و برهمکنش این محیط نقش مه
اعضرای  یکي از عناصر مهم دانشگاه هستند. علمي  هیأتاساتید و اعضای تعالي سازماني آن دارد. 

ضرع  سرازماني   خود را به سوی محیط تعراملي و یرا   علمي این قابلیت را دارند که سازمان  هیأت
دیگرر  دانشرجویان و  ، سرا ؤربرا   ،مابین اساتید ای حرفهو روابط اجتماعي  تأثیرسوق دهند. در واقع، 

به حدی مهم است که این موضروع سربب بالنردگي یرا در صرورت      ارباب و رجوع کارکنان و حتي 
متعرددی   هرای بالنرده دارای ویژگري    های دانشگاه گردد. مدی اداره دانشگاه ميآموجب ناکارضع  

تررین  نمایرد یکري از مهرم   هستند. وقتي دانشگاه تالش برای رسیدن به مرحله بالندگي را آغاز مي
اساتید بایرد بتواننرد   . (4112و همکاران،  1)کاروسواساتید و هیأت علمي هستند، آنبر عوامل مؤثر 

مناسب و سرازگار برا   یادگیری  -تغییرات محیط را به سود دانشگاه درک نمایند، فرایندهای یاددهي
و از سروی دیگرر،    شرایط دانشجویان را به کار ببرند و دانشجویان خود را فعرا  و پویرا نگهدارنرد   

تغییررات  بره بیران دیگرر،    (. 4112و همکراران،   4)وازکویزروابط مؤثر با همتایان خود داشته باشند 
ست که نقطره اصرلي ایرن    های آموزش عالي از دانش محوری به تولید محوری اتفاق افتاده ا نظام

همگام با تغییرات پیش رفته و د نباید بتوان و نحوه مواجه آنان بستگي دارد. اساتید اساتیدجریان به 
 . (4112، 3)بادیلدیناسازمان خود را در مسیر تعالي و پیشرفت قرار دهند

 بهره بي مسائل گر تبیین و شناس فرصت دانشگر، خالق، های وجود انسان از ها سازمان در اگر

 که است مهمي عط  نقطه شایستگي رویکرد داد. خواهیم دست را از ها فرصت از بسیاری باشیم،
(. 1331)پناهي و همکاران، است نیاز مورد چیزهایي چه آمیز موفقیت برای عملکرد سازد مي روشن

و هرا در بررانگینتن   ي آنبا توانای  ی مستقیمي ، رابطهذکر شده ه اهدافاساتید بیابي توانایي دست
. به ویژه آنکه کارهای فرردی رو بره کراهش و    افراد داردبا دیگر اجتماعي مطلوب برقراری روابط 

ت. این امر مهم، شکل دهنده رویکررد مردیریتي   سو گروهي رو به افزایش ا  اهمیت کارهای تیمي
 (.1333، 5)میلرشودآشکارتر ميت آن روز به روز است که اهمی 2ای به نام شایستگي حرفهجدیدی 

ه عملکررد مطلروب و   که بر  استهای اساسي فرد  مجموعه ویژگيای ناظر بر  حرفهایده شایستگي 
شایستگي توانایي انجام چیزی به طور موفقیت (. 4113، 6)بوهاردواج و پونایاشود برجسته منجر مي

کارآمد در یک های عملکرد مطلوب و  دانش و مهارتیا شایستگي، آمیز و با کارآیي مطلوب است. 
ای  در واقرع شایسرتگي حرفره   (. 4111، و همکاران 1)سودرکوئیستگیری است شغل که قابل اندازه
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ای که  هاست به گونه های خود در راستای انجام وظای  و مسئولیت ترکیب دانش، مهارت و توانایي
مبتني بر مجموعره کلي شایستگي به طور (. 4113و همکاران،  1)فامبا اهداف سازمان سازگار باشد
در محیط کار چگونه با همکاران خرود رفترار    فردو اینکه یک هاست  ای از دانش، مهارت و نگرش

؛ بالسکووا 4115، و همکاران 4)هاویرود کند و در نهایت منعکس کننده عملکرد سازمان بشمار مي
 (. 4115و همکاران، 

ات متنروعي  مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است و از نقطه نظرر  کارکنان ای حرفهشایستگي 
 داند و مي انساني منابع های سیستم در کلیدی ابزار یکاند. اسکرکوا آن را  مورد کنکاش قرار گرفته

دانش را عناصر مد  شایستگي خرود عنروان کررده     توانایي و کاربردی های مهارت اجتماعي، بلوغ
(. 1331)غفراری،  کیرد دارد یستگي خود بر آمروزش و توسرعه آن تأ  مد  شااست. توماستیکا نیز در 

نیز در مد  شایستگي اعضرای هیرأت علمري آن را در چهرار بعرد فرردی،       ( 4113) 3کویان و کین
در مرد  شایسرتگي اسراتید     (4113رولفز و ساندرز نیرز) . اند آموزشي، پژوهشي و همکاری نام برده

مرؤثر   کنترر   و گیرری  تصرمیم  و اسرتاد  شنصریت  تفکرر،  رفترار،  دانرش، های  ویژگيدانشگاهي 
 (. 1336)سنگری،  اند های اصلي دانسته لفهدانشجویان را مؤ یادگیری های فعالیت

رابطره داشرته باشرد.     ای حرفره تواند با شایستگي  یکي از عواملي است که مي 4هوش هیجاني

هم درک و فهم، تنظیم و مهار های مرتبط به  از قابلیت ای هوش هیجاني عبارت است از مجموعه
احساسات و عواط  خود و دیگری که مستلزم ظرفیت ذهني برای کنتر  و به کارگیری احساسات 

 در افرراد  توانایي به(. یا در تعریفي دیگر، 4112، 5آریزا و همکاران -)روئیز به شکل عاقالنه است

 همچنرین  و فرردی  میان روابط و خود روابط تنظیم برای توانایي احساس و خود احساسات درک

 (. 1333دارد)سعیدی و همکاران،  اشاره خاص محیط با سازگاری
سازگار نیست عواط  و هیجانات ها با به کارگیری  نظر بر این بود که مدیریت سازمان تر پیش

 اما محققین امرروزه (. 4115و همکاران،  6)بالسکووا استها  و به نوعي مانع تحقق اهداف سازمان
 اطالعراتي به طوری که به هیجانات به عنوان یک منبرع  . اند بر چنین نظریاتي خط بطالن کشیده

( 1332) 1گلمن دانند. سازمان ميبهبود ثر بر ؤرا یکي از عوامل مهم و م هوش هیجاني نگرند و مي
در محیررط کرار   هیجراني  بررر نیرراز بره هرروش      هیجراني در کتراب خرود بره نرام کار با هروش 

کنرد. او معتقررد   تمرکرز مي( شرود ترا قلرب و احساسرات محیطي که اغلرب بره عقرل توجره مي)
هسررتند، بلکره هرکسرري     هیجانيها نیازمند هروش  اسرت نره تنهرا مدیرران و رؤسرای شررکت
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چررنیس و گلمرن   (. 4111گلمررن،  )اسررت   هیجانيکنرد، نیازمنرد هوش  کره در سرازمان کار مي
، 1)چرنیس و گلمرن اثرگراار اسرت   بر روی موفقرت مردیران   31/1هوش هیجاني تا حدود  معتقدند
. بره عبرارتي   اسرت  مرتبط اند هوش هیجاني با عملکرد کاری و شغلي مطالعات نشان داده(. 4111
توانند محیط اطراف را درک نماینرد و از احساسرات خرود     برخوردار از هوش هیجاني بهتر مي افراد

مهرم هروش هیجراني را     نوعصاحب نظران دو (. 4113و همکاران،  4سانچز -)اکبیسبهره بگیرند
عراطفي و   –ي ناظر بر تمرایالت رفتراری   صفت هیجاني هوشاند.  نامیده 2و توانشي 3هوش صفتي

هروش توانشري نیرز توانرایي      (.4112، 5خود ادراک از توانایي های خود اسرت)انجیراند و تیمروتي  
 6)فیئوریهای عملکردی اسرت  ات هیجاني و ارزیابي آن با آزمونشناختي بر اساس پردازش اطالع

، خرود  2هم هوش هیجاني را شامل خرود آگراهي  ( نیز پنج بعد م1332)1گلمن(. 4112و همکاران، 
معنای این است که داند. خود آگاهي به  مي 14و مدیریت روابط 11، همدلي11، برانگینتگي3تنظیمي

بینانره از   ارزیرابي واقرع   شنص در آن واحد متوجه احساسات خود بشود. بره عبرارتي داشرتن یرک    
خود تنظیمي به معنرای اداره عواطر  بره    است.  های خود و مبتني بر حس اعتماد به نفس توانایي

یعنري  همردلي   .اسرت های هیجراني   منظور تسهیل رفتارها و حصو  اهداف و رها شدن از استرس
هاست و منظور از مدیریت روابط،  توانایي همدردی کردن با احساسات دیگران و شناخت دیدگاه آن

ها و احساسات دیگران، مهارت گوش دادن به احساسات دیگران  آگاهي و شناخت نسبت به هیجان
هرای آنران را    ات هستند و نیاز بره گروش دادن حررف   در زماني که دیگران دچار هیجان و احساس

 (. 4115، 13)آگئوني و عامورنددا
هرای متعردد و در    دید است که محرور پرژوهش  یکي از مفاهیم نسبتاً جنیز  12سرمایه اجتماعي

 شده تعری  اخالقي و ابزاری منابع عنوان به اجتماعي سرمایههای گوناگون قرار گرفته است.  رشته

داشرته باشرند)قرباني و    دسترسري  آن بره  خرود  اجتمراعي  هرای  طریق شربکه  از توانند مي افراد که
 ارتقای موجب که است اجتماعي های در سیستم موجود هنجارهای مجموعه (. یا1333همکاران، 

 و تبرادتت  هرای  هزینره  آمردن سرطح   پایین موجب همچنین و جامعه آن اعضای سطح همکاری
 بره  توان مي ها  سازمان در اجتماعيسرمایه (. 1331میر اسماعیلي و همکاران، گردد)ا مي ارتباطات
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دسترسري بره منرابع کمیراب منجرر       همچنرین،  و عراطفي  و اجتمراعي  پشتیباني قبیل مزایایي از 
کره مسرتلزم   اسراتید   ای حرفهتواند متغیر اثرگااری بر شایستگي  لاا ميشود)بنتیاری و همکاران(. 

است، تلقري   سا و دیگر کارکنانرؤتعامالت، اعتماد اجتماعي و تعامالت بین فردی با دانشجویان و 
از سراختارهای اجتمراعي خراص    مفهوم سرمایه اجتماعي ناظر بر منابعي است که برازیگران  . شود

ط بین برازیگران اسرت را پیگیرری    کنند و سپس این منافع را که حاصل تغییرات در رواب کسب مي
کررده  منظر کارکردی تعریر   از سرمایه اجتماعي را  4کلمن(. 4112، 1سیمون-)گاریگوسکنند مي

است که وجه مشترک  گوناگوني واحد بلکه متشکل از چیزهای شيسرمایه اجتماعي نه یک  است؛
هایي از ساختار اجتماعي هستند و دوم این سراختار   یز است: ننست همه آنها شامل جنبهنها دو چآ

نیز سرمایه اجتمراعي را   2نامرابرت پات(. 4116، 3)مائیونگ و سئوکنند های افراد را تسهیل مي کنش
کنرد کره    جارها و اعتماد اجتماعي تعریر  مري  ها، هن های اجتماعي مانند شبکه های سازمان ویژگي

نیرز   6بوردیرو (. 4113، 5)پارانتره کنند در جهت منافع متقابرل را تسرهیل مري   هماهنگي و همکاری 
مالکیت شبکه برادوامي   جهینت درکه  داند ميحاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي را سرمایه اجتماعي 

شرود)غفاری،  حاصل مري ، عضویت در یک گروه تر سادهاز روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت 
نیز سرمایه اجتماعي را توانایي بازیگران در ترأمین منرافع بره موجرب عضرویت در       1پورتز (.1334
 (. 4111، 2کوئیریداند)سینگ و  های اجتماعي یا سایر ساختارهای اجتماعي مي شبکه

سررمایه  . انرد تقسریم کررده   11«شرناختي »و  11«ارتباطي»، 3«ساختاری» را به سرمایه سرمایه اجتماعي
که سرمایه شرناختي شرامل هنجارهرای     حالي ها یا افراد وجود دارد در که بین سازمانساختاری به پیوندهایي 

را  اجتمراعي  سررمایه  ارتبراطي  ( عنصرر 1332) 13ناهاپیت و گوشا (. 4112، 14)هارفامهاست متقابل و ارزش
 برقررار  هایشران  بده و بستان سابقه خاطر به یکدیگر با که افراد دانندمي شنصي روابط نوعي کننده توصی 

هویرت   و انتظرارات  و الزامرات  هنجارهرا،  اعتمراد، اجتمراعي   سرمایه از بعد این هایجنبه ترین کنند. مهم مي
کند به جای روابط رسمي متصلب بره اعتمراد    را قادر مي ها سازمانیه اجتماعي هستند. در واقع این نوع سرما

   (.4112، و همکاران 12)فوي روی آوردندعاجتما

                                                           
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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ی هرا  سرازمان بره مطالعره    در راستای پژوهش حاضر تحقیقات اندکي صورت گرفته و عمردتاً 
غفلرت بروده اسرت.    مرورد  ویرژه اعضرای هیرأت علمري      بهصنعتي پرداخته شده و مطالعه دانشگاه 

ای رابطره   بین سرمایه اجتماعي و اشتیاق حرفره ( در پژوهشي دریافتند 1332) نژاد و نیکفرد عزیزی
منرد   ت علمي از سرمایه ماکور به مقدار بیشتر بهرره أطوری که هر اندازه اعضای هیه وجود دارد، ب

ای نیرز   و شریفتگي حرفره  ای  ای، فداکاری حرفره  ای آنها در سطح انرژی حرفه باشند، اشتیاق حرفه
( در پژوهشي نتیجه گرفتند سرطح اجتمراعي شردن    1331) نژاد و همکاران نیک .بیشتر خواهد بود

هرای مهرارت اجتمراعي، همردلي و      لفره با نمره کل هوش هیجاني و نمره مؤ ای دانشجویان حرفه
برین نمرره   ( در پژوهشري دریافتنرد   1331) نرژاد و همکراران   ودآگاهي رابطه مثبتي دارد. گرامري خ

قرادر آپرادی و   دارد. ارتباط مثبت و معناداری وجود ها  مدیران بیمارستانصالحیت  وهیجاني  هوش
 شرغلي  عملکررد  برا  آن هرای  مؤلفره  و هیجاني هوش بین( در پژوهشي دریافتند 1336) همکاران

( در پژوهشي نتیجه 1332) همکاران معناداری وجود دارد. دودانگه و همبستگي بیمارستان کارکنان
 معنادار و مستقیم ارتباط یک آنان شغلي رضایت کارکنان صنایع نفت و هیجاني هوش گرفتند بین

 .است همراه افراد شغلي رضایت میزان افزایش با باتتر، هیجاني هوش میزان دارد، همچنین وجود
 رهبری سبک بر هیجاني هوش و اجتماعي هوش( در پژوهشي دریافتند 1332عالمه و همکاران)

( در پژوهشي نتیجه گرفت هوش هیجاني برا  1331) ندرزادهاسک .دارند مثبت و مستقیم اثر مدیران
( در 1331رفتارهای شایستگي مدیران رابطه معنرادار و مثبتري دارد. امیرر اسرماعیلي و همکراران)     

 علوم دانشگاه در علمي هیأت اعضای نگهداشت و سازماني اجتماعي سرمایه بینپژوهشي دریافتند 

( در پژوهشري دریافتنرد هروش    1334عیردی و همکراران)   کرمان رابطه مثبتي وجود دارد. پزشکي
 ها رابطه مثبت و معناداری دارد. ها با اثربنشي در دانشکده انشگاهت علمي دیأهیجاني با اعضای ه

( در پژوهشي نتیجه گرفتند سرمایه اجتماعي بر هوش هیجراني اثرگراار   4113و همکاران) 1بوهینه
( در پژوهشري  4112و همکراران)  4سردیک ای نقرش دارنرد.    است و هر دو در بهبود عملکرد حرفه

توانند در پررورش شایسرتگي   و شناختي( مي ایدریافتند سه بعد سرمایه اجتماعي)ساختاری، رابطه
( در پژوهشي دریافتند هوش هیجراني  4113و همکاران) 3داشته باشد. لي تأثیرای کارآفرینان  حرفه

با عملکرد مدیران رابطه مثبت دارد و هوش شناختي نیرز بره واسرطه سررمایه اجتمراعي برر روی       
 گاار است.تأثیرعملکرد مدیران 

هیجراني( و  شرناختي)هوش   رواننوآوری تحقیق حاضر این است که از ترکیرب یرک مفهروم    
هرا   ت علمري دانشرگاه  اعضای هیرأ ای  اجتماعي( به مطالعه شایستگي حرفهشناختي)سرمایه  جامعه

ه تواند این نکت های تحقیق مي یافته . تاکنون پژوهشي با این ایده شکل نگرفته است.پرداخته است
اعضای  ای حرفهشناختي چه ارتباطي با شایستگي  شناختي و جامعه را روشن سازد که دو متغیر روان

انرد،   گرفتهکه بسیار کم مورد مطالعه قرار ها  آنتواند به شناخت بیشتر  این ميهیأت علمي دارند و 

                                                           
1. Boohene 
2. Sadik 

3. Lee 
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بیفزاید. بنابراین هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه سرمایه اجتماعي و هروش هیجراني برر    
 ای اساتید دانشگاه است. فرضیات پژوهش عبارتنداز:  شایستگي حرفه

 ای اساتید دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه اجتماعي و شایستگي حرفهبین  .1
 ای اساتید دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش هیجاني و شایستگي حرفه .4

 بیني کنند.  ای اساتید دانشگاه را پیش توانند شایستگي حرفه سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني مي .3

آید سرمایه اجتماعي و هوش هیجراني برا    پیشنه نظری موضوع به نظر ميني و با توجه به مبا
علمري دارای رابطره هسرتند. برخرورداری از دو عنصرر سررمایه        هیأتای اعضای  شایستگي حرفه
تواند به تقویت و گسترده شعاع تعامالت و روابط اجتماعي بینجامد و هروش هیجراني    اجتماعي مي

جانات و سازگاری با محیط منجر شود. لاا بر این اسراس مرد    نیز به تقویت و کنتر  مدیریت هی
 ( نشان داده شده است: 1مفهومي پژوهش حاضر در شکل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهومی پژوهش. مدل 0شکل

  روش
و از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات کراربردی   توصیفي و از نوع همبستگيروش تحقیق حاضر 

های دولتي، آزاد اسرالمي و پیرام نرور    ت علمي دانشگاهجامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأاست. 
ت علمي تمام وقت بر اساس برآورد صرورت  رب کشور است. تعداد این اعضای هیأمنطقه شما  غ
اسرتاد تمرام   نفر شرامل   4214اند برابر با  که به فعالیت تدریس اشتغا  داشته 1331گرفته در سا  
های مربي، استادیار، دانشیار و استاد بوده است. لاا بر اساس جردو  مورگران تعرداد     وقت در مرتبه

-ابتدا از میان دانشگاهای انتحاب شدند.  ری خوشهگی نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس نمونه 335

 2ها تعرداد  این دانشگاهیدند. سپس از میان دانشگاه انتناب گرد 2 شما  غرب کشور های منتل 
-)از هر دانشگاه یک دانشکده به طور تصادفي انتناب شدند( در مرحله بعد از میان گروه دانشکده

بره طرور تصرادفي سراده      ،اسراتید در دسرترس محقرق   هرا و از میران   موزشي این دانشرگاه آهای 
 ها میان آنها توزیع شدند.  پرسشنامه

 سرمایه اجتماعی
 شناختي
ای رابطه  

 ساختاری

 هوش هیجانی
 خوداگاهي
 خود تنظیمي
 برانگینتگي
 همدلي

 مدیریت خود

ای شایستگی حرفه

 اساتید
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 پژوهشهای ابزار
( طراحري  1332)ناهاپیت و گوشا : این پرسشنامه توسط پرسشنامه سرمایه اجتماعیالف( 
سوا  است که هفت خررده مقیراس    42بعد ساختاری، ارتباطي و شناختي و  3دارای  دارای شده و
دهرد و برر   ها و تعهد را مورد بررسي قرار ميها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزششبکه

و  4، منرالفم=  3، نظری ندارم= 2، موافقم= 5)خیلي موافقم= ای لیکرت اساس مقیاس پنج گزینه
تا  42است که حد نمره بین  121تا  42دامنه نمرات آن بین ساخته شده است. ( 1خیلي منالفم= 

سطح سرمایه اجتماعي  121تا  112متوسط و بین  22تا  52سرمایه اجتماعي پایین، دامنه بین  52
و مشبکي  قلیچ لي) اخلي و خارجي زیادی برای نمونهاعتبار این مقیاس در مطالعات د باشد. بات مي
 محققان بوده است. تأیید( مورد 4112، 1سوزبیالرو  1325اونق، ؛ غفاری و 1325، اصفهاني

دارای  ( طراحي شده و1332: این پرسشنامه توسط گلمن)پرسشنامه هوش هیجانیب( 
سروا  اسرت کره برا      34خود( و  تنظیمي، برانگینتگي، همدلي و مدیریت آگاهي، خود بعد)خود 5

گیرری   به انردازه  (1( و خیلي کم)4(، کم)3(، تا حدی)2(، زیاد)5)خیلي زیاد) رتلیکقسمتي  5طی  
ترا   15هوش هیجاني پایین، دامنه نمرات برین   12تا  34دامنه نمره بین  پردازد. هوش هیجاني مي

محققاني مانند شود.  هوش هیجاني بات محسوب مي 161تا  112متوسط و دامنه نمرات بین  111
پرسشرنامه را تأییرد   ایرن  ( اعتبرار  1331فررد و همکراران،    قربراني و  1334زاده و همکاران،  ایران)

 اند.  کرده

و  1323بررای نمونره )جهانیران،    : بیشرتر محققران   ای پرسشنامه شایستگی حرفه ج( 
دانررش،  هررای شایسررتگي بعررد شررامل 5 ای حرفررهبرررای شایسررتگي ( 4115، 4اوگررواني و عررامو

را  تغییرر  و خود، ارتباط و نروآوری  مدیریت های کار، صالحیت ، فرایندهایای حرفه های شایستگي
پرنج  سروا  و برر اسراس طیر       34 بعد اصلي و  5در این پرسشنامه بر این اساس، . ندا هبکار برد
 12) توزیرع مقردماتي  ابتردا  برای اعتبار پرسشرنامه  در پژوهش حاضر، طراحي شد. لیکرت قسمتي 

همره شرد.   برای رفع نواقص و اشکاتت آن انجام گرفت که با برخي اصالحات جزیي پرسشنامه(
اسرتاد   1شرناس و   روان 1شرناس،   اسرتاد: یرک جامعره    3)یت اساتیدرؤ -صوریاعتبار  همچنین از

لفرای  شد و برای پایایي نیز آزمرون آ  که تجربه کار در این موارد داشتند استفاده مدیریت آموزشي(
بررای تحلیرل   نشان داده شده است.  1در جدو آن که میزان پایایي کل و ابعاد  انجام شدباخ نکرو
 Amosو  SPSSافزارهرای   معرادتت سراختاری در نررم   های همبسرتگي و   آزمونها نیز از  داده

 استفاده شد.
 

  

                                                           
1. Sozbilar 

2. Ugoani & Amu 
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 باخ برای متغیرهای تحقیقنآزمون آلفای کرو .0جدول
 میزان آلفا متغیر  میزان آلفا متغیر و ابعاد

 12/1 خود آگاهي 21/1 های دانش شایستگي
 13/1 خود تنظیمي 22/1 ای حرفهشایستگي های 

 16/1 برانگینتگي 13/1 فرایندهای کار
 21/1 همدلي 16/1 صالحیت های مدیریت خود

 31/1 مدیریت خود 23/1 ارتباط
 21/1 کل هوش هیجاني 11/1 نوآوری و تغییر

   24/1 ای حرفهشایستگي پرسشنامه کل 
   11/1 ساختاری
   34/1 شناختي
   23/1 ارتباطي

   22/1 کل سرمایه اجتماعي

 

 ها یافته
درصرد زن   43درصرد مررد و    11دهد، ( نشان مي4توصیفي نمونه مطالعه شده در جدو )های  یافته

درصد دیگر کارشناسي ارشد هسرتند.  16درصد دارای مدرک دکتری تنصصي و  22هستند. حدود 
 43سرا  معراد    11درصرد کمتررین و کمترر از     5/6سا  معاد   5از نظر سنوات خدمت، کمتر از 

 31درصرد نمونره دارای رتبره اسرتادیاری و      21اند. حدود  مت بودهترین سنوات خد درصد نیز بیش
درصد استاد مدعو بودند. از نظر وضرعیت   2درصد نیز مرتبه استاد و فقط  11درصد دانشیار بودند و 
 درصد رسمي و مابقي پیماني و قراردادی بودند.  22استندام نیز حدود 

 

 نوات خدمت، رتبه دانشگاهی و وضعیت اشتغال()جنسیت، تحصیالت، س ای های زمینه . ویژگی2جدول
 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 11/1 431 مرد
 43/1 32 زن

 تحصیالت
 16/1 55 ارشد
 22/1 421 دکتری

 سنوات خدمت
 5/6 44 سا  5کمتر از
 43/1 11 سا  11کمتر از 
 44/1 12 سا  15کمتر از 
 5/41 63 سا  41کمتر از 
 15/1 51 سا  45کمتر از 

 13/1 23 سا  45تر از  بیش
 رتبه دانشگاهي

 2/1 43 مدرس مدعو
 11/1 32 مربي
 21/1 131 استادیار
 31/1 111 دانشیار
 11/1 36 استاد

 وضعیت اشتغا 
 22/1 421 رسمي

 16/1 22 غیر رسمي
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در  های توصیفي)میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه نمرات( متغیرهرای پرژوهش  شاخص
 ارائه شده است. 3جدو  
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش . شاخص3جدول 
 بیشینه نمرات کمینه نمرات انحراف معیار میانگین نمرات های ابعاد و مولفه
 51/2 13/4 22/1 32/3 ای شایستگي حرفه

 5 5/1 16/1 56/3 های دانش شایستگي
 5 61/1 13/1 23/3 ای های حرفه شایستگي

 5 5/1 61/1 54/3 کارفرایندهای 

 5 1 22/1 11/3 های مدیریت خود صالحیت
 15/2 15/1 62/1 62/3 ارتباط

 2/2 2/1 63/1 11/3 نوآوری و تغییر
 12/3 4 34/1 12/3 سرمایه اجتماعي
 15/2 32/1 5/1 22/3 ساختاری
 26/3 11/1 33/1 14/4 شناختي
 5/2 5/1 56/1 33/4 ارتباطي

 32/2 32/1 2/1 11/3 هوش هیجاني
 5 33/1 23/1 41/3 خود آگاهي
 5 1 15/1 15/3 خود تنظیمي
 5 1 1 1/3 برانگینتگي
 5 1 24/1 21/4 همدلي

 5 1 32/1 11/3 مدیریت خود

 
هرای   ( و شایسرتگي 62/3های ارتباط) ای، مؤلفه در بعد شایستگي حرفه دهد ينشان م 3جدو  

 یلفره سراختار  ؤم سررمایه اجتمراعي،  در بعرد  ترین میانگین را دارند.  ترین و کم ( بیش56/3دانش)
 یها لفهؤم ،در بعد هوش هیجاني .را دارند نیانگیم نیتر و کم نیتر شی( ب14/4) ي( و شناخت22/3)

در میران متغیرهرای    را دارنرد.  نیانگیم نیتر و کم نیتر شی( ب21/4) همدلي( و 41/3) يخود آگاه
( بره ترتیرب   12/3)سررمایه اجتمراعي  ( و 11/3)هروش هیجراني  (، 32/3)ای شایستگي حرفهاصلي، 
ابعراد  برا   ای شایسرتگي حرفره  ضرایب همبستگي ترین میانگین را دارند. در ادامه،  ترین تا کم بیش

 نشان داده شده است.  5و  2در جدو  و هوش هیجاني  سرمایه اجتماعي

 

 ای با ابعاد سرمایه اجتماعی شایستگی حرفه. ماتریس همبستگی 4جدول 
 4 2 3 1 متغیرها

 1 ای حرفه يستگیشا -1
   

 1 232/1** بعد ساختاری -4
  

 1 121/1 354/1** بعد شناختي -3
 

 1 124/1 341/1** 544/1** بعد ارتباطي -2

 15/1: معناداری در سطح خطای  *     11/1معناداری در سطح خطای : **
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ای و ابعاد سررمایه اجتماعي)بعرد سراختاری، بعرد      دهد که بین شایستگي حرفه نشان مي 2نتایج جدو  
 (.P > 11/1درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) 33شناختي و بعد ارتباطي( در سطح اطمینان 

 
 ای با ابعاد هوش هیجانی شایستگی حرفه. ماتریس همبستگی 5جدول 

 6 9 4 2 3 1 متغیرها
      1 ای شایستگي حرفه-1
     1 53/1** يخود آگاهبعد  -4

    1 23/1** 56/1** يمیخود تنظبعد  -3
   1 21/1** 34/1** 24/1** ينتگیبرانگبعد  -2

  1 21/1** 12/1** 34/1** 22/1** بعد همدلي-5

 1 14/1** 34/1** 13/1** 41/1** 32/1** بعد مدیریت خود-6

 11/1: معناداری در سطح خطای **

 
ای و ابعاد هروش هیجراني) خودآگراهي،     دهد که بین شایستگي حرفه نشان مي 5نتایج جدو  

درصرد رابطره مثبرت و     33خودتنظیمي، برانگینتگي، همدلي و مدیریت خود( در سطح اطمینران  
 متغیرهرای مسرتقل  ای برا   شایسرتگي حرفره  (. ضرایب همبستگي P > 11/1معناداری وجود دارد )

 ارائه شده است. 6در جدو   ش هیجاني(و هو سرمایه اجتماعي)

 
 ای با سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی شایستگی حرفه. ماتریس همبستگی 6جدول 

 2 3 1 متغیرها

 1 ای شایستگي حرفه-1
  

 1 53/1** سرمایه اجتماعي -4
 

 1 53/1** 51/1** هوش هیجاني -3

 11/1: معناداری در سطح خطای  **

 
در سطح  ای با سرمایه اجتماعي و هوش هیجاني شایستگي حرفهدهد که  ( نشان مي6) جدو 
با توجه به تأیید رابطه معنرادار   (.P > 11/1)درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 33اطمینان 

ای با ابعاد سررمایه اجتمراعي و هروش هیجراني(، امکران       بین متغیرهای پژوهش)شایستگي حرفه
فراهم  ای شایستگي حرفهبر  ابعاد سرمایه اجتماعي و ابعاد هوش هیجانيرسي تأثیر سازی و بر مد 

 گزارش شده است.  مد  پژوهش يبرازندگ یها شاخص 1است. در جدو  
 

 های برازندگی مدل پژوهش . شاخص7جدول 
 های شاخص

 برازندگی
(χ2) df χ 2/df RMSEA CFI TLI IFI GFI AGFI 

 312/1 313/1 326/1 331/1 342/1 141/1 12/4 12 15/416 مقدار گزارش شده
نزدیک  مقدار قابل قبو 

 به صفر
کمتر از  -

3 
12/1 < 3/1 > 3/1 > 3/1 > 3/1 > 2/1 > 
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ضررایب مسریر    2دهد مد  پژوهش مورد تأیید است. در جردو   های برازش نشان مي شاخص
 شده است.داری آنها گزارش  بین متغیرهای مستقل و وابسته به همراه معني

 
 مستقل و وابسته یرهایمتغ نیب ریمس بیضرا. 8جدول 

 نتیجه فرضیه اثر مستقیم به سازه از سازه
 تأیید 25/1** ای شایستگي حرفه ساختاری
 تأیید 34/1** ای شایستگي حرفه شناختي

 تأیید 41/1** ای شایستگي حرفه ارتباطي

 تأیید 33/1** ای شایستگي حرفه خود آگاهي

 تأیید 32/1** ای شایستگي حرفه تنظیميخود 

 تأیید 31/1** ای شایستگي حرفه برانگینتگي

 تأیید 36/1** ای شایستگي حرفه همدلي

 تأیید 21/1** ای شایستگي حرفه مدیریت خود

 11/1: معناداری در سطح خطای **

 
ي برر شایسرتگي   ارتبراط ي، شناختی، ساختاردهد اثر استاندارد مستقیم ابعاد  نشان مي 2جدو  

ي، مر یتنظ خرود ي، خرود آگراه  (. از سروی دیگرر ارتبراط ابعراد     P > 11/1ای معنادار اسرت )  حرفه
( یعني P > 11/1و مثبت است) ای معنادار شایستگي حرفه باخود  تیریمدي و همدلي، نتگیبرانگ

شایستگي افزایش و با کاهش متغیرهای مستقل،  ای شایستگي حرفهبا افزایش متغیرهای مستقل، 
. در شرکل زیرر مرد     رندیگ يمورد تأیید قرار م فرضیات فرعي جهیدر نتکاهش مي یابد  ای حرفه

 مسیر برازش شده ارائه شده است.

 
 . مدل مسیر برازش شده0شکل 
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ای برا سررمایه اجتمراعي و هروش      جهت بررسي ارتباط بین متغیرهای اصلي )شایستگي حرفه
گرزارش شرده    2ای استفاده شد که نترایج حاصرل در جردو      هیجاني(، از مد  ساختاری جداگانه

 است.
 

 های برازندگی مدل ساختاری . شاخص9جدول 
های  شاخص

 برازندگی
(χ2) Df χ 

2/df RMSEA CFI TLI IFI GFI AGFI 

مقدار گزارش 
 شده

31/135 12 62/4 112/1 332/1 355/1 323/1 342/1 331/1 

 مقدار قابل قبو 
نزدیک 
 به صفر

- 
کمتر از 
3 

12/1 < 3/1 > 3/1 > 3/1 > 3/1 > 2/1 > 

 
دهد مد  ساختاری مورد تأیید اسرت. در   نشان مي 3های شاخص های برازش در جدو   یافته
داری آنها گرزارش شرده    ( ضرایب مسیر بین متغیرهای مستقل و وابسته به همراه معني11جدو  )
 است.
 

 مستقل و وابسته یرهایمتغ نیب ریمس بیضرا. 01جدول 
 واریانس تبیین شده نتیجه فرضیه اثر مستقیم به سازه از سازه

 53/1 تأیید 65/1** ای شایستگي حرفه سرمایه اجتماعي
 تأیید 22/1** ای حرفه يستگیشا هوش هیجاني

 11/1: معناداری در سطح خطای **

 
ای  شود، اثر استاندارد مستقیم سرمایه اجتماعي بر شایسرتگي حرفره  مشاهده مي 11در جدو  

(. از سروی دیگرر ارتبراط    P > 11/1گیررد)  معنادار است در نتیجه فرضیه او  مورد تأیید قرار مري 
و مثبت است در نتیجه فرضیه دوم مرورد تأییرد قررار     ای معنادار شایستگي حرفه با هوش هیجاني

 ای شایسرتگي حرفره  دهد با افرزایش متغیرهرای مسرتقل،     نشان مي ها (. یافتهP > 11/1گیرد) مي
یابد. در شکل زیر مد  مسیر  کاهش مي ای شایستگي حرفهافزایش و با کاهش متغیرهای مستقل، 

 برازش شده ارائه شده است.
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 . مدل مسیر برازش شده2شکل 

 
 53است یعني  53/1برابر با  شده نییتب انسیواردهد  ( نشان مي4ها در مد  مسیر)شکل  یافته

ای توسط متغیرهرای مستقل)سررمایه اجتمراعي و هروش      درصد از تغییرات متغیر شایستگي حرفه
شود با توجه به اینکه تأثیر هر دو متغیر مستقل در مد  معنادار شده اسرت   هیجاني( پیش بیني مي

و هوش  ياجتماع هیسرمادیگر گیرد به عبارت  بنابراین فرضیه سوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار مي
 کنند. ينیب شیدانشگاه را پ دیاسات یا حرفه يستگیشا توانند يم يجانیه

 

 گیری بحث و نتیجه
 ای حرفره اني برر شایسرتگي   هدف تحقیق حاضر بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعي و هوش هیج

هرای شرما     دانشگاههیأت علمي ماری شامل اعضای جامعه آها بود.  ت علمي دانشگاهاعضای هیأ
مرورد پرسرش   به عنوان نمونه پژوهش ها  استاد شاغل در دانشگاه 335تعداد غرب کشور بودند که 

  قرار گرفتند.
ای دارای رابطره معنراداری    سرمایه اجتماعي برا شایسرتگي حرفره   نتیجه فرضیه او  نشان داد 

ای بره ترتیرب    شایسرتگي حرفره  ای( برا   است. هر سه بعد این سرمایه)شناختي، ساختاری و رابطره 

(35/1=r  11/1و < P ،)(23/1=r  11/1و < P و )(54/1=r  11/1و < P .رابطه مثبتي داشتند )
( کره نتیجره گرفتنرد سره بعرد سررمایه       4112سردیک و همکراران)  پرژوهش  نترایج  این یافته برا  
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 ترأثیر ای کارآفرینران   توانند در پرورش شایستگي حرفهو شناختي( مي ایاجتماعي)ساختاری، رابطه
 کره نتیجره گرفتنرد   ( 1331امیرر اسرماعیلي و همکراران)   نتیجه پژوهش همسو است.  داشته باشد

کرمان رابطه مثبتري   شکيپز علوم دانشگاه در علمي هیأت اعضای نگهداشت در اجتماعي سرمایه
بین که نتیجه گرفتند ( 1332عزیزی نژاد و نیکفرد) کند. همچنین با پژوهش مي تأییدرا  وجود دارد

ت علمري  أکه هر اندازه اعضای هیای  به گونه ای رابطه وجود دارد اشتیاق حرفهسرمایه اجتماعي و 
ای،  ای آنهرا در سرطح انررژی حرفره     مند باشند، اشتیاق حرفه از سرمایه ماکور به مقدار بیشتر بهره

تروان   تحلیل نتایج مري در سازگار است.  ای نیز بیشتر خواهد بود ای و شیفتگي حرفه فداکاری حرفه
گفت اعضای هیأت علمي عالوه بر نقش تدریس به مثابره مردیر دانشرگاه هسرتند. از ایرن حیر        

تواند به بهبود تعامالت اجتماعي و شعاع روابط اجتمراعي عمرل کنرد. اعتمراد      سرمایه اجتماعي مي
ند بره افرزایش کیفیرت آموزشري     توا اجتماعي اعضای علمي به عنوان یکي از مؤلفه های مهم مي

زاده و مقتردایي،   و عبراس 1323آشران و همکراران،    ؛ شکوهي1333منجر شود)رحیمي و آقابابایي، 
ها حس همبستگي و میل به تعامالت بیشتر با هم پیدا کننرد   (. وقتي اعضای علمي دانشگاه1322
و افزایش حل مشکالت و های آموزشي، افزایش انسجام اجتماعي  تواند باع  کاهش هزینه این مي
نظران سرمایه اجتماعي بر عقیده هسرتند سررمایه    های درون سازمان دانشگاه گردد. صاحب چالش

هرایي ماننرد    پاتنرام سررمایه اجتمراعي را واجرد خصرلت     گردد.  مي ها اجتماعي باع  کاهش هزینه
نرافع متقابرل را   داند که هماهنگي و همکاری در جهرت م  ها، هنجارها و اعتماد اجتماعي مي شبکه

(. بوردیو هم رهراورد سررمایه اجتمراعي را منرافع برالقوه و برالفعلي       4113کنند)پارانته،  تسهیل مي
، ترر  سراده مالکیت شبکه بادوامي از روابط نهادی شده بین افراد و به عبرارت   جهینت درداند که  مي

لمي از این ظرفیت وقتي اعضای هیأت ع(. لاا 1326شود)غفاری،  عضویت در یک گروه حاصل مي
تروان شراهد کراهش هزینره و افرزایش       اعتماد و مشارکت اجتماعي در حرفه خود بهره گیرند مري 

توانرد باعر  افرزایش     وری در حرفه شغلي بود. از دیگر سو، میزان سرمایه اجتماعي اعضا مري  بهره
دانشرجویان  دانش افزایي مبتني بر مشارکت اجتماعي شود. نهادی کردن تعامالت برین اسراتید و   
گردد که ایرن   باع  هم افزایي و تسهیم دانش و تقویت کنش متقابل بین دانشجویان و اساتید مي

 ای اساتید است. های ارتقای شایستگي حرفه امر یکي از مکانیسم
رابطره  هیأت علمري   ای حرفهشد. همه ابعاد هوش هیجاني با شایستگي  تأییدفرضیه دوم نیز 

(، P > 11/1و  r=56/1) خود تنظیمري (، P > 11/1و  r=53/1) گاهيد آمعناداری دارند.  بعد خو

 r=32/1و مدیریت خرود ) ( P > 11/1و  r=22/1) همدلي (، P > 11/1و  r=24/1) برانگینتگي
سرتگي  ( به ترتیب با شایستگي حرفه اساتید رابطه مثبتي داشتند. در کل ضریب همبP > 11/1و 

این نتیجه با پرژوهش  های  یافته( بود. P > 11/1و  r=51/1)ای  هوش هیجاني با شایستگي حرفه
ارتبراط   کارکنران صرالحیت   وهیجراني    بین نمره هوشدریافتند که ( 1331نژاد و همکاران) گرامي

 برین که نشان دادند ( 1336قادر آپادی و همکاران) دارد؛ با نتیجه پژوهشمثبت و معناداری وجود 
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معنراداری وجرود دارد؛ برا     همبسرتگي  کارکنان ای حرفه عملکرد با آن های مؤلفه و هیجاني هوش
 کارکنان صنایع نفرت و  هیجاني هوش بین که نتیجه گرفتند( 1332دودانگه و همکاران)پژوهش 

 که نشان داد( 1331ندرزاده)اسک دارد؛ با نتیجه تحقیق وجود مستقیمي ارتباط آنان ای رفهح رضایت
عیردی و   برا پرژوهش   هوش هیجاني با رفتارهای شایستگي مدیران رابطه معنرادار و مثبتري دارد.  

ها برا اثربنشري در    ت علمي دانشگاهش هیجاني اعضای هیأهوکه نتیجه گرفتند ( 1334همکاران)
کره نتیجره گرفتنرد    ( 4113و همکراران)  لري  ها رابطه مثبت و معناداری دارد و با پژوهش هدانشکد

روی هم رفته هر دو متغیر سرمایه همسو است. هوش هیجاني با عملکرد مدیران رابطه مثبت دارد 
اعضرای هیرأت    ای حرفره متغیر مالک یعني شایسرتگي   53/1اجتماعي و هوش هیجاني توانستند 

ای اساتید نیرز   جاني و رابطه آن با شایستگي حرفهدر اثرگااری هوش هید. نعلمي را پیش بیني کن
هروش هیجراني   نظران هروش هیجراني معتقدنرد     نظری استناد کرد. صاحبن به مالحظات توا مي

گلمرن معتقرد اسرت    (. 4111)گلمن، کند ش رفتارها به دیگران را تنظیم ميو نحوه واکن احساسات
هایي است کره هروش هیجراني را تشرکیل      ها در گرو مهارت سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت

دانشگاه در محیط با کنشگران متنوعي از دانشجویان تا دیگر همکراران و سرطو    اساتید دهند.  مي
تواند احساسات اسراتید   ای است که مي ین هوش هیجاني سازهمنتل  سازماني برخورد دارند بنابرا

تا مردیریت   های محیط کار از جمله تدریس کردن که فعالیتي طاقت فرسا است را در مقابل چالش
 را کنتر  کند. و احساساتاجتماعي و عاطفي روابط 
هرای   )دانشرگاه اینکه فقط یک منطقره جغرافیایي توان به  های پژوهش حاضر مي محدودیتاز 

اشراره کررد و بره خراطر محردودیت مرالي امکران مطالعره کرل           مطالعه شرد کشور  شما  غربي(
ترر   های کالن به نمونه آیندههای  توان در پژوهش میسر نبود. بر این اساس مي کشور های دانشگاه

مبادرت کرد و به مقایسه نتایج پرداخت. با توجه به معنراداری برخرورداری از سررمایه اجتمراعي و     
توجه خاص داشرت و   ها به تقویت سرمایه اجتماعي در دانشگاهای باید  رابطه آن با شایستگي حرفه

هرا و   نباید سطح سواد اساتید را صرفاً تولید کننده سررمایه اجتمراعي دانسرت. لراا بایرد در برنامره      
هرای   برگرزاری دوره ور جد در اولویت باشرد.  های دانشگاهي تقویت سرمایه اجتماعي به ط سیاست

اعتماد اجتمراعي   افزایش آموزشي گروهي و مبتني بر تیم محوری برای افزایش میران مشارکت و
ها قابل توجه است. پیشنهاد دیگرر اهمیرت و وزن دادن بره تألیفرات      ت علمي دانشگاهاعضای هیأ

بر اساس تواند به مشارکت و همبستگي بیشتر در حرفه شغلي آنان بینجامد.  مشترک اساتید که مي
ه اطالعات کم در پیشنهاد کرد با توجتوان  ای مي ه بین هوش هیجاني و شایستگي حرفهیید رابطتأ

هایي انجام شود. پیشنهاد دیگر ارتقای هوش هیجاني به  مورد میزان هوش هیجاني اساتید پژوهش
ترری   )این بعد نسبت به سایر ابعاد هوش هیجراني از سرطح میرانگین پرایین    ویژه بعد مدیریت خود

هرا و   مدیریت روابط، آگاهي و شناخت نسبت به هیجان( است که ناظر بر M=21/4برخوردار بود. 
احساسات دیگران، مهارت گوش دادن به احساسات دیگران در زماني که دیگران دچرار هیجران و   

بر این اساس،  .(4115)آگئوني و عامو، استهای آنان  احساسات هستند و نیاز به گوش دادن حرف
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هرای   ها و کالس مي هستند بنابراین باید با دورهترین افراد به اعضای هیأت عل دانشجویان نزدیک
هایي مانند احتررام نهرادن بره دانشرجو، همردردی کرردن و درک احساسرات         ویژه، تقویت مهارت

 ها قرار گیرد.    دانشجویان در دستور کار دانشگاه

همه  بتدا رضایتاای بود اما در  اگرچه ماهیت پژوهش حاضر غیر مداخلهمالحظات اخالقی: 

های پژوهش صررفاً   ین اطمینان داده شد که تمام دادهاستاید تکمیل کننده پرسشنامه جلب شد و ا
   باشد و در اختیار دیگری قرار ننواهند گرفت. ی انجام پژوهش ميدر اختیار محقق برا
 در سرازماني  و ارگران  هریچ  منرافع  با حاضر پژوهش نتایج: مالی حمایت/منافع تعارض

 .است انجام شده مالي حمایت بدون و نیست تعارض
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