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عناصرترينمهمازيكيعنوانبهدانشگاه،مدرسان :چكيده
 مسئوليت امروزه، كه شوند مي شناخته عالي آموزش نظام
 تر سنگين گذشته به نسبت پرورش و آموزش فرآيند در آنها
 دانش، انتقال و تدريس كه طوري به است، شده تر پيچيده و

 درست نقش ايفاي منظور به. آنهاست هاي نقش از يكي
 بر عالوه بايستي نهاد، اين تعالي به يابي دست و ها دانشگاه
 مورد نيز را اساتيد هيجاني هوش هوشي،  بهره ارزيابي
 و برادبري مدل از استفاده با تحقيق اين. داد قرار آزمون
 با عالي  آموزش در مفهوم اين اهميت بيان ضمن گريوز

 ارزيابي به ويكور و مراتبي سلسله تحليل فرآيند كارگيري به
 پرداخته يزد دانشگاه مختلف هاي دانشكده در هيجاني هوش
 جامعه كه اساتيد و خبرگان نظرات در ابهام به توجه با. است
 در حاضر پژوهش دهند، مي تشكيل را تحقيق اين آماري
 دهد مي نشان تحقيق نتايج كه است شده انجام فازي محيط
 و »مهندسي و فني« ،»اجتماعي علوم« هاي دانشكده اساتيد

 در را وضعيت بهترين »حسابداري و مديريت اقتصاد،«
 كلي طور به اما باشند مي دارا هيجاني هوش از مندي بهره

  . است نامناسب ها دانشكده اكثر در ممفهو اين وضعيت
  

Abstract: University instructors are
regarded as one of the most important 
elements in universities and their 
responsibility has gained more weight 
than before, so that teaching and 
transferring mere knowledge are just 
two of their responsibilities. In order 
to perform a suitable role and gaining 
the mentioned goal, universities must 
analyze the EQ of the instructors 
besides analyzing their IQs. In this 
research we have used the Brad berry 
and Greaves model to underline the 
importance of this concept in higher 
education. Moreover we have use 
AHP and VIKOR approaches to 
analyze EQ in different faculties of 
Yazd University. Regarding to some 
ambiguities in expert point of views, 
who are the population of this 
research, we have use it in Fuzzy 
environment. The results shows that, 
instructors of “Sociological Sciences 
faculty”, “Technical and Engineering 
faculty” and “Economy, Management 
and Accounting faculty” are at the 
best position while talking about EQ. 
But in general there is a bad situation 
in most faculties.  
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  مقدمه - 1
 در را مهمي نقش ها دانشگاه ر،كشو به وارده هاي تحريم و كنوني اوضاع به توجه با امروزه

 هادانشگاه نيز تاريخ طول در. دكنن مي ايفا كشور فرهنگي و سياسي اقتصادي، شكوفايي
 پور، شهركي( اندداشته مؤثري نقش جامعه پيشرفت در و اندبوده تحوالت و تغيير أمبد

 جامعه هر هك است منبعي بهاترين گران عالي، آموزش نظام كلي طور به و دانشگاه. )1391
 لحاظ به كه تحقيقاتي مؤسسات و ها دانشگاه و دارد اختيار در توسعه و پيشرفت براي

 1پركمن( شوندمي محسوب ترقي و علم راه پويندگان اند، كرده كسب زيادي اعتبار دانش،
 است جامعه در موجود انساني سرمايه پرورش مهد منزله به دانشگاه. )2013 همكاران، و
 خود به مطالعاتي، مختلف هاي حوزه در را نظرانصاحب از بسياري تمركز رو، اين از و

 نظام يك عنوان به دانشگاه به اگر. )1391 همكاران، و اردكاني سعيدا( سازد مي معطوف
 بر مبتني نظام، اين ورودي ترينمهم عنوان به دانشجويان آموزش كيفيت شود، نگاه

 هدف، اين به يابي دست در كه است پردازش مرحله در تربيت و تعليم بودن مطلوب
 سعادتمند، و احمدي محققيان،( كنند مي ايفا را مهمي نقش دانشگاه )اساتيد( مدرسان

 را عالي آموزشي نظام هاي مؤلفه ترين كارساز و مؤثرترين از يكي ديگر بيان به. )1391
 تربيت و سالم سانمدر بدون زيرا دهند مي تشكيل دانشگاه اساتيد و علمي هيئت اعضاي

 مؤثر، شهروندان كلي طور به يا )نظام خروجي( دانشجويان تربيت و تعليم فرايند ،هشد
  . )2011 همكاران، و 2سيدحسن( است غيرممكن تقريباً
 در آنان عملكرد چگونگي با آن ارتباط و دانشگاه اساتيد  ويژگي گذشته دهه چند در
 چرا ؛است كرده جلب خود به را پژوهشگران و دانشمندان از بسياري نظر آموزش فرآيند

 –ياددهي محيط در آنچه در را آموزش تأثيرگذاري يا دانشجويان يادگيري اعظم بخش كه
 زاده، طاهري( كرد جستجو بايد رسد مي ظهور منصه به درس، كالس يعني يادگيري،
 وليتمسئ و وظيفه اخير، هايسال در كه است روشن. )1390 زاده، صالحي و سليمي
 شده تر پيچيده و تر سنگين گذشته به نسبت پرورش و آموزش فرآيند در اساتيد و مدرسان
 شعباني،( ستآنها هاي نقش از يكي تنها ،دانش انتقال و تدريس كه طوري به است
 در توانمند، اساتيدي و مدرسان يابي دست براي. )1999 ،3 اسكيل گيت و برو( ،)1380
 توجه مورد نيز هاآن )EQ( 5هيجاني هوش بايد ،)IQ( 4هوشيرهبه در آنها ارزيابي كنار
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  بهره بر عالوه اي حرفه زندگي هاي موفقيت كه دهندمي نشان تحقيقات بيشتر. گيرد  قرار
 3برنت ،)2000( 2سامرا ابي ،)2011 ،1آبه و آن ( دارد بستگي هيجاني بهره به بيشتر هوشي،

 كه است اجتماعي مهارت يك واقع در جانيهي هوش. )2003( 4نلسون و لو و )2000(
 توانايي و روابط در احساسات كاربرد هيجاني، هاي حالت كنترل و شناخت توانايي شامل

 نوع ترين حساس از يادگيري و آموزش كه اين به عنايت با. تاس افراد رهبري و هدايت
 هاي يبآس تواندمي اساتيد هيجاني هوش به نكردن توجه است، انساني ارتباطات
 عالي آموزش سيستم در. )1388 ،5بويز مورتي ( سازد وارد فرآيند اين به را ناپذيري جبران
 چيزي آن و است جمالت و كلمات از ترعميق بسيار اي رابطه دانشجو و استاد بين تعامل
 تواند مي عميق جريان اين از غفلت يا توجه. نيست هيجانات و احساسات عواطف، جز
 با كه اساتيدي بسا چه و باشد خود اي حرفه كار در استاد شكست يا زيپيرو نگرانماي

 پرورش و آموزش فرايند در EQ در ضعف دليل به باال IQ ضريب از برخورداري وجود
 تحصيل ترك يا تنفر عامل حتي و )1390 شكراللهي، و داودي( اند شده ناكامي دچار

 اي حرفه موفقيت از بزرگي بخش كه گفت توانمي پس. اند آورده فراهم را دانشجويان
  . است هيجاني هاي مهارت از برخورداري گرو در اساتيد

 احساسات از استفاده دارند، احساسي چه دانشجويان درس كالس در كه اين شناخت
 اتخاذ براي آنها از استفاده و احساسات اين داليل درك آنان، تفكر هدايت براي آنها

 است اساتيد سوي از هاييمهارت چنين داشتن ممستلز آموزشي بهينه تصميمات
 لذا ،است ارتقا و آموزش قابل هيجاني هوش هك آنجا از. )2010 همكاران، و 6مهدايشاك(

 كيفي سطح يارتقا موجب تواند مي اساتيد وسيله به آن كارگيري به و تقويت شناسايي،
 تحصيلي موفقيت به كالس مديريت بر عالوه طريق اين از تا شود آنها تدريس فرايند

 تضمين آموزش كيفيت نهايت در و شده كمك نيز تدريس ييكارا يارتقا و دانشجويان
  . )2012 صمدي، و عزيزيان( شود

 نيازي پيش هيجاني، هوش ابعاد و ها مؤلفه نظر از سازمان ارزيابي و پايش واقع در
 اهميت زمينه در. رود يم شمار به سازمان هر در آن آموزش سازيپياده و ريزي برنامه براي

 بررسي هدف با اندكي تحقيقات عالي، آموزش مدرسان به هيجاني هوش آموزش
 هوش ابعاد بندي اولويت بنابراين، است، گرفته صورت اساتيد ميان در پديده اين وضعيت
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 ابعاد نظر از يزد دانشگاه مختلف هاي دانشكده وضعيت ارزيابي و عالي آموزش در هيجاني
 نظام به يابي دست براي ايمقدمه تواند مي برادبري و گريوز مدل مبناي بر يهيجان هوش

  هسال 20 انداز چشم سند در كه پيشاهنگ دانشگاه و دانايي دانشگاه مفهوم به  عالي آموزش
 با تا شودمي تالش تحقيق اين در كه است ذكر به الزم. باشد است، شده بيني پيش كشور
 هوش وضعيت ارزيابي و شناسايي به شاخصه چند گيري ميمتص هاي تكنيك از استفاده
 مختلف هاي دانشكده اساتيد بين در كيفيت هندهدارتقا مفاهيم از يكي عنوان به هيجاني
 هيجاني هوش مدل ابعاد مقصود، اين به رسيدن براي كه شود، پرداخته يزد دانشگاه
 و شده موزون )FAHP) 2يفاز مراتبي سلسله تحليل تكنيك كمك با ،1گريوز و برادبري
 قرار مقايسه مورد مختلف هاي  هدانشكد ) (3FVIKORفازي ويكور از استفاده با سپس
  :است زير شرح به پژوهش اين االتؤس ترين مهم شد بيان آنچه اساس بر. گيردمي

 كدام دانشگاهي نظام در گريوز و برادبري مدل هيجاني هوش ابعاد ترين مهم - 1
 است؟
 اساتيد هيجاني هوش خصوص در يزد دانشگاه مختلف هاي دانشكده وضعيت - 2

 است؟ چگونه
  

   تحقيق نظري مباني - 2
 هيجاني، هوش مفهوم معرفي ضمن تا شود مي تالش حاضر پژوهش از بخش اين در

 در گذشته مطالعات پيشينه مرورِ به ،ويكور روش و فازي مراتبي سلسله تحليل روش
  .شود پرداخته پژوهش موضوع با رابطه
  

  هيجاني هوش 1- 2
  :از عبارتند آنها ترين مهم كه است شده ارائه عدديمت تعاريف هوش براي
 طريقي به كه هستند كساني هوش با افراد و است محيط با سازگاري توانايي ،هوش - 

 شريفي، و آقايار( آورندمي دست به فعلي هاي محيط در را خود مناسب هايمهارت
1386( .  
 باهوش شخص كه اين اول. است شده هوش از عمده تعريف ود شناسي روان در - 
 انعطاف قابليت مختلف مواقع در و كند سازش محيط با لحاظ هر از بتواند كه است كسي
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 ارائه شناسان روان از ديگري گروه وسيله به كه دوم تعريف. باشد داشته محيط با تطابق و
 حافظه، قبيل از ذهني عالي يقوا داراي كه است كسي هوش با فرد كه است اين ،شده
 كه است قدرتي هوش كلي طور به. باشد انتقال و ادراك سرعت و استدالل معاني، درك
 . دهد مي نشان خود از گوناگون مسائل بروز هنگام در و مختلف موارد در شخص يك

 ها، گوناگوني تركيبات، گرفتن نظر در با شده شناخته هاي ن اهيج و عواطف تعدد
 انگيزش نوعي ها ناهيج. رسد مي نوع صدها به آنها بين ئيجز هاي اختالف و تحوالت
 فعاليت نوعي و تحريك باعث و دهندمي قرار ثيرتأ تحت را شخص درون، از كه هستند

 سوي هب را آنها هاي فعاليت نيز و سودمندند زنده موجود بقاي براي ها ناهيج. شوند مي
 شده بيان هيجاني هوش از متعددي فيتعار اكنونت. )1377 علوي،( كنند مي متوجه هدفي
  :شودمي اشاره آنها ترينمتداول از برخي به زير در كه است

 نظارت در فرد توانايي هيجاني هوش ،1990 سال در 1سالووي و ماير ديدگاه از 
 و عواطف پيرامون ،اطالعات گردآوري با شودمي سبب كه است ديگران و خود رفتار بر

  . )2011 زاده، فالح( شود هدايت مطلوب نحوي به عمل و كرتف احساسات،
 صحيح ارزيابي شامل كه است، عاطفي اطالعات پردازش نوعي هيجاني هوش 
 به است عواطف سازگارانه تنظيم و عواطف مناسب بيان و ديگران و خود در عواطف
  . )1384 جويبار، (  شود مي منجر زندگي بهبود به كه نحوي

 استفاده و احساسات مورد در دقيق استدالل انجام توانايي نوانع به عاطفي هوش 
 و 2سالگورا( شودمي تعريف تفكر شيوه بهبود منظور به عاطفي دانش و احساسات از

  . )2012 همكاران،
 شرايط با را خود رفتار تا سازدمي قادر را فرد كه است عاملي هيجاني هوش 
 . )2011 همكاران، و 3آرمسترانگ( كند نترلك خوبي به را آن و داده تطبيق زا استرس

 متعددي هاينظريه هيجاني هوش مفهوم گسترش و بسط براي نظرانصاحب تاكنون 
 هيجاني هوش توانايي  نظريه در )1990( سالووي و ماير رابطه، همين در. اندكرده ارائه را

 هيجاني هوش كه است الزم عملي كاربرد در اوقات بعضي گرچه كه دارندمي اظهار خود،
 :كرد تقسيم شاخه چهار به را آن است مطلوب ولي شود، شناخته واحد سازه يك عنوان به

 و كالمي اطالعات نمودن وارد و بازشناسي شامل هيجاني بيان و احساس يعني شاخه اولين
 عبارت هيجان وسيله به تفكر تسهيل دوم،  شاخه. باشد مي هيجاني سيستم از غيركالمي

 حل و اقيتخلّ :مانند شناختي جريان از قسمتي عنوان به ها ناهيج كارگيري به از است
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 عبارت كه باشد مي هيجان شناختي پردازش شامل هيجاني ادراك يا فهم سوم،  شاخه. مسأله
. ديگران احساسات يا خود احساسات مورد در آمده دست به معلومات و بصيرت از است
 ديگر افراد و خود در ها ناهيج مديريت و كنترل دمور در هيجاني اداره چهارم، شاخه
 شكل آن - بار نظريه سالووي، و ماير نظريه دنبال به. )2011 همكاران، و 1دينسر( باشد مي

 و هستند مؤثر آن در عامل 15 كه بود عدب پنج شامل هيجاني هوش نظريه اين در. گرفت
  . دارند باالتري هيجاني هوش بيابند خود در را ابعاد اين از بيشتري تعداد افراد چه هر

   :شامل كه 2فردي درون هاي مهارت - الف
 عقايد، ابراز( جرأت. 2 )خود احساسات فهم و بازشناسي( هيجاني خودآگاهي. 1

 آگاهي،( تنظيميخود. 3 )سازنده اي شيوه به شخصي حقوق از دفاع و افكار احساسات،
 بالقوه استعدادهاي به بخشيدن تحقق( يشكوفايخود. 4 )خويش به احترام و پذيرش فهم،

 از رهايي و شخصي عمل و تفكر در خودكنترلي و خودفرماني( استقالل. 5 )خويش
  ؛)هيجاني وابستگي
 درك و فهم آگاهي،( فردي ميان روابط. 1 :شامل كه 3فردي بين هاي مهارت - ب

 نزديكي ورتص به كه دوجانبه بخشي رضايت. 2 )روابط حفظ و ايجاد ديگران، احساسات
 گروه  سازنده و مؤثر عضو( اجتماعي تعهد. 3 شود مي مشخص وابستگي و هيجاني
 آگاهي توان( همدلي. 4 )خوب شريك يك عنوان به خود دادن نشان بودن، خود اجتماعي

   ؛)آنها تحسين و احساسات درك ديگران، احساسات از
 ايجاد همچنين مسأله، تعريف و تشخيص( مسأله حل. 1 :شامل كه 4سازگاري- ج

 به چه آن و ذهني طور به چه آن ميان مطابقت ارزيابي( واقعيت آزمون. 2 )مؤثر راهكارهاي
 تغيير هنگام به رفتار و تفكر هيجان، تنظيم( پذيري انعطاف. 3 )شود مي تجربه عيني طور

   ؛)شرايط و موقعيت
. 1 ):زا ترساس هاي موقعيت و نامطلوب وقايع برابر در مقاومت( 5استرس تحمل - د
   ؛)تكانه انكار يا تكانه مقابل در ايستادگي( تكانه كنترل
 شاد خويشتن، از رضايت احساس( شادكامي. 1 :شامل كه 6عمومي وخوي خلق - ه
 نگرش حفظ و زندگي روشن هاي جنبه به نگاه( بيني خوش. 2 )ديگران و خود كردن
  . )1392 عيوضي، و رنجدوست( ناماليمات با مواجهه در حتي مثبت

                                                                                                                                      
1. Dincer et. al 
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5. Stress management 
6. General mood 
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 هوش مورد در را خود نظريه بار اولين براي 1983 سال در 1»گاردنر هوارد« همچنين
 هوش هايشاخصه عنوان به را قابليت هفت وي. دهدمي ارائه فردي برون و فردي درون
 موسيقي - 4 بصري و فضايي علم - 3 رياضي و منطق - 2 شناسيزبان - 1 :كندمي معرفي

 خود كتاب در گاردنر. فردي برون هوش - 7 فردي وندر هوش - 6 شناسي حركت - 5
 احساس به دسترسي فردي درون هوش تعريف در ،»ذهني هايچارچوب« عنوان تحت

 احساسات، بين تفاوت و تشخيص براي آني ظرفيت همچنين زندگي، در خود شخصي
 براي اي وسيله عنوان به آنها به استناد و رمزي كدهاي در آنها قراردادن ،آنها گذارينام

 گيردمي نظر در فردي درون هوش هاي شاخصه عنوان به را رفتار يراهنماي و درك
 مورد در رويكرد دو ،هوش انواع مورد در گاردنر نظريه بيان از پس. )1383 اكبرزاده،(

 مقطع يك در كه رويكردها اين از كدام هر در. گرفت شكل هيجاني هوش هاي نظريه
 نگريسته ويژه ديدگاه و منظر يك از هيجاني هوش به بود، گرفته شكل زماني خاص

 اين. شد مطرح 2»جنيس آنابل« سوي از 1997 سال در جنيس اي ثانيه شش تئوري. شد مي
 براي چون كه بود عقيده اين بر و نموده بيان هيجاني هوش براي را اي ثانيه 6 مدل تئوري

 زمان ثانيه 6 به نياز تغييري هر كلي طور به و همدردي احساس يا خشم كنترل و مديريت
 يا هيجان معرض در فرد كه زماني از. كرد انتخاب اي ثانيه 6 را مدل اين نام لذا است،

 درآيند حركت به ها اندام در هيجان هاي مولكول كه زماني تا گيرد مي قرار عاطفي احساس
 »ماير جان« و »يوسالو پيتر« دكتر هاييافته از كمك با مدل اين. است الزم زمان ثانيه 6
 موجب خود شناخت :بشناس را خودت - 1 :از عبارتند آن هاي مؤلفه و است شده بنا

 - 2 شود مي مشخص فرد عملكرد و رفتار چگونگي نتيجه در شود،مي خودآگاهي افزايش
 زمينه در آگاهانه انتخاب شود مي باعث و شده خودمديريتي موجب :كن انتخاب خودت
 و توسعه يعني :كن ديگران وقف را خودت - 3 باشد داشته ها اليتفع و احساسات افكار،
 گيري تصميم و همدلي هاي مهارت از ناشي مؤلفه اين دهي، خودجهت و خودفرماني رشد
 يكپارچه و سالم جهاني گيري شكل و هوشمندي و خرد سطح افزايش براي كه است

  . )1385 شريفي، و آقايار( گيرد مي صورت
 و شخصي موفقيت جهت را زير هاي مهارت خود، نظريه در )1998( در نيز 3»گلمن« 
 و تعريف سمت به را شماري بي دانشمندان و نويسندگان و كرد ارائه افراد اي حرفه
 نظريه از تر وسيع خيلي گلمن نظريه. كرد تشويق هيجاني هوش هايمهارت گيري اندازه
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2. Anable Jenis 
3. Golman 
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 دهدمي را ارائه مشخص قابليت 20 وي. بود زمينه چهار برگيرنده در و بود ماير و سالوي
  . گيرد مي جاي زمينه چهار اين قالب در كه

  نفس؛ به اعتماد صحيح، ارزيابيخود هيجاني، خودآگاهي :شامل كه 1خودآگاهي - 1
 سازگاري، توان نوآوري، دن،بو اعتماد قابل خود، كنترل :2خودمديريتي - 2 
  شناسي؛ وظيفه
 نفوذ، شيوه در بودن متنوع ديگران، دادن رشد ديگران، درك :اجتماعي آگاهي - 3
  سياسي؛ آگاهي
 ايجاد رهبري، تعارض، مديريت ارتباطات، ثيرگذاري،تأ / نفوذ :روابط مديريت - 4 
 و تسريع سازي، پيوند / پيوندها تحكيم گروهي، هاي قابليت مشاركت، و همكاري پيوند
 هاي قابليت شامل هيجاني هوش گلمن مدل اساس بر. ضروري تغييرات به كمك

 و كند اداره را خود چگونه آموزد مي فرد به فردي هايقابليت. است فردي و اجتماعي
 زمينه در اجتماعي هاي قابليت كه حالي در. است مديريتي خود و خودآگاهي شامل

 و اجتماعي آگاهي شامل و كند مي كمك فرد به ديگران با روابط كنترل و برقراري
  . شدبا مي روابط مديريت

 هوش در مهمي نقش ها ژن كنوني، دانش پايه بر چند هر معتقدند، گلمن و امرلينگ
 اجتماعي و عاطفي احساسي، تجربيات در ها ژن كه داشت توجه بايد اما دارند هيجاني

 از نيز حدي تا هيجاني هوش كه كرد ادعا توانمي بنابراين. يابند مي شكل تغيير افراد
 سال در سيمونز و سيمونز. )2003 ،3گلمن و امرلينگ( آيند مي دست به زندگي تجربيات

 قرار بحث مورد را هيجاني هوش گيري اندازه وسالووي ماير گلمن، آثار به نگاهي با 1997
 اين. انتهاست بي ارزيابي خود يك تنها، شده، پيشنهاد گيري اندازه نظام متأسفانه. دادند

 هوش آنها. اند كرده استفاده تعاملي صورت هب شخصيت و هيجاني هوش واژه از محققان
 اند كرده تعريف شخص يك واقعي ارزش و فعاليت عاطفي، نيازهاي عنوان به را هيجاني

 13 ،سيمونز و سيمونز ساله 26 تحقيقات براساس. كند مي هدايت را رفتارها تمامي كه
  :از عبارتند كه اند كرده رامشخص هيجاني هوش ناحيه

 يات،جزئ به توجه كار، به عالقه نفس، هب اعتماد بيني، خوش ترس،اس عاطفي، انرژي
 است نگري جامعه و شكيبايي خودباوري، رهبري، خود شجاعت، تغيير، براي اشتياق

 هوش كه بودند عقيده اين بر 1998 سال در نيز »مون«و  »كلي«. )2000 ،4جيانگ و جيمز(

                                                                                                                                      
1. Self- Awareness 
2. Self- Regulation 
3. Emmerling and Goleman 
4. James and Jiang 
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 هستند مشاغل از بسياري در موفقيت براي احتياجات هسته نهايت در عاطفي و اجتماعي
 آنها. سازماني مديريت و خالقانه نوشتارهاي تدريس، اجتماعي، كارهاي درماني، روان مثل

 زندگي و شغل در استعداد گسترش و دروني هاي توانايي بين كه دارند اعتقاد همچنين
 ديگري الزم ايه مهارت كه معتقدند محققان از بسياري مانند نيز آنها. دارد وجود رابطه
 »كلي«. دارد وجود سنتي و دانشگاهي دانش ماوراء زندگي در موفقيت منظور به افراد براي

 شخصي، موفقيت در آنها نقش و شخصي و اجتماعي استعدادهاي اهميت بر »مون«و 
 شخصي نظريه يك عنوان به عاطفه يا شخصي استعداد. اند شده قائل دانشگاهي و شغلي
 و ها مهارت به توجه با را سودمندي عملكردهاي سازد، مي قادر را شخص كه شده تعريف
 مثل نظري فرآيندهاي و مؤثر فرايندهاي شامل شخصي استعدادهاي. بگيرد نظر در مردم
 كمك فرد يك به نظريه اين »مون« و »كلي« گفته طبق. باشد مي مديريتيخود و اراده
 به را خود ضعف كند، تكيه خويش تقدر بر و دهد توسعه را خود خودآگاهي تا كند مي

 در ثرانديك مشابه اي نظريه »مون« و »كلي«. برسد اش زندگي اهداف به و برساند حداقل
 براي شايستگي يك عنوان به را اجتماعي هوش يا اجتماعي استعداد كه دارند ،1920 سال

 هوش يبرا را عدب دو محققان اين. داند مي اجتماعي تعامالت و فردي ميان روابط
 بر اجتماعي، رفتار بودن مؤثر و اجتماعي تعامالت شناخت مهارت. اند كرده معين اجتماعي
 اجتماعي استعداد به بسيار شخصي هوش يا استعداد كه معتقدند آنها مشاهدات اين اساس
 هاي هوش كه اند كرده توصيف گلمن مدل مشابه مدلي »مون« و »كلي«. است نزديك

 قابل پوشاني هم با اما جداگانه موجوداتي عنوان به را طفيعا يا شخصي و اجتماعي
 احتمال به است اجتماعي هوش داراي كه شخصي اين بنابر داند، مي دو آن بين مالحظه

 كه ديگري نظريه. )2000 جيانگ، و جيمز( است )عاطفي( شخصي هوش داراي زياد
 را هيجاني هوش كه است گريوز و برادبري نظريه است، شده بيان هيجاني هوش پيرامون

   :است زير شرح به آن ابعاد و است  كرده بندي تقسيم بعد چهار در
 درك و آنها وقوع هنگام به ها ناهيج دقيق شناخت در توانايي يعني :خودآگاهي

  . مختلف هاي وضعيت در مردم به دادن نشان واكنش براي خود معمولي هاي شيوه
 پذير انعطاف توانيد مي طريق آن از كه ،ها ناهيج رلكنت در توانايي يعني :خودمديريتي

 نشان واكنش مؤثر و مثبت طور به متفاوت، هاي وضعيت و مردم مقابل در و بمانيد باقي
  . دهيد

 صورت به چه ديگران، يها ناهيج درك و شناخت در توانايي يعني :اجتماعي آگاهي
  . است مؤثر بسيار روابط يريتمد و كنترل براي آگاهي اين. گروهي صورت به چه و فردي

 سازنده مديريت براي ديگران و خود يها ناهيج از آگاهي از استفاده توانايي يعني :رابطه مديريت
  . )گنجي( روابط و ها تعامل مثبت و
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 و برادبري مدل از شناسي روش بخش در حاضر پژوهش در كه است ذكر به الزم
 استفاده يزد دانشگاه هاي دانشكده در يهيجان هوش ارزيابي و سنجش منظور به گريوز
 . است شده

  
  مراتبي سلسله تحليل روش 2- 2

 كه است منظورهچند گيريتصميم فنون ترينمعروف از يكي مراتبي، سلسله تحليل روش
 گيرييممتص عمل كه هنگامي روش اين. شد ابداع ساعتي توماس وسيله به 1980 سال در
 ساعتي،( شود استفاده تواندمي است، رو روبه گيريمتصمي معيار و رقيب گزينه چند با

 زمان هم طور به را كمي معيارهاي و كيفي معيارهاي تركيب AHP روش. )1980
 معيارهاي و هاگزينه زوجي مقايسه بر AHP روش اساس. سازد مي پذير امكان
 يرندگانگتصميم از اطالعات آوريجمع به نياز ايمقايسه چنين براي. است گيري تصميم
 و نفوذ هرگونه از فارغ تا دهدمي را امكان اين گيرندگانتصميم به امر اين و است

 به دو مقايسه بر افزون. كنند تمركز معيار يا گزينه دو مقايسه روي تنها خارجي، مزاحمت
 ديگر عوامل به و سنجدمي هم به نسبت را عامل دو دهندگان پاسخ اينكه دليل به دويي،
 فرآيند و آوردمي فراهم بررسي مورد مسئله براي را ارزشمندي اطالعات ،ندارد توجه

  . )1989 ،1ساعتي( سازدمي منطقي را گيريتصميم
 داده توسعه فازي مجموعه تئوري و ساعتي AHP تركيب با فازي AHP شناسي روش

 ادغام وسيله به مسائل تصديق و گزينه يك انتخاب براي شناسي روش اين. است شده
 اجازه گيرندهتصميم به فازي روش كاربرد. شد طراحي AHP و فازي مجموعه فاهيمم

 گفت، بايد اين وجود با. كند ادغام تصميم مدل در را كيفي و كمي هايداده دهد،مي
AHP اندنشده تعريف مسائل كه است شرايطي در فرآيندها درست انعكاس به قادر سنتي 

 هلندي پژوهشگر دو نقص، اين جبران براي. است داده در اطمينان عدم مستلزم آن حل يا
 پيشنهاد فازي مراتبي سلسله تحليل فرآيند براي را روشي پدريك، و الرهون هاينام به

 و محاسبات تعداد. بود شده بنا لگاريتمي مجذورات حداقل روش اساس بر كه كردند
 و محمدي( يردنگ قرار استفاده مورد چندان روش اين شد، باعث مراحل دگييپيچ

 اي،توسعه تحليل روش عنوان تحت ديگري روش ،1996 سال در. )1391 همكاران،
 هستند فازي پژوهش اين كه شد ارائه چانگ- يونگ نام به چيني پژوهشگر يك توسط

 . )1389 زاده،رجب و آذر(
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  ويكور روش 3- 2
 مسائل لح منظور به 1998 سال در 1وايس اپريك وسيله به بار اولين ويكور روش
 ،2ونگ و چن( شد معرفي توافقي حل  راه بهترين به يابي دست و چندمعياره گيري تصميم
  راه تعيين و ها گزينه از اي مجموعه انتخاب و بندي رتبه بر روش اين عبارتي به. )2009
 به و شود مي برده كار به متفاوت معيارهاي با اي مسئله براي سازگار هاي حل

 كند مي كمك گيري تصميم براي مطلوب حل  راه به يابي دست منظور به گيرندگان تصميم
 و 4ونگ توسط بار اولين براي فازي VIKOR رويكرد 2005 سال در. )2011 ،3دوي(

 منظور به منطقي و مند نظام فرايندي فازي VIKOR روش. شد معرفي همكاران
 فازي چندمعياره گيري تصميم مسائل حل براي كه باشد مي حل  راه بهترين به يابي دست
 مطرح فازي VIKOR هاي گام ادامه در. )2009 ونگ، و چن( گيرد مي قرار استفاده مورد
  ):2011 همكاران، و بزازي آقاجاني( است شده

  :است زير شكل به ماتريس اين ساختار گيري؛ تصميم ماتريس ايجاد )1
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   )1( رابطه
2

1

i j
i j m

i j
i

x
f

x
=

=
∑

 
   :D تانداردشدهسا ماتريس با مطابق شاخص، هر منفي و مثبت آل ايده مقدار محاسبه )3

{ }1 2 3, , , ..., nf f f f f+ + + + } و مثبت آل ايده حل  راه =+ }1 2 3, , ,..., nf f f f f− − − − −= 
 و )2( روابط از استفاده با نيز منفي و مثبت آل ايده حل  راه. باشد مي منفي آل ايده حل  راه
   :شود مي محاسبه )3(

                                                                                                                                      
1. Opricovic 
2. Chen & Wang 
3. Devi 
4. Wang 



  
نامة آموزش عالي  126

 

maxj )2( رابطه j ijf m+ =  
minj )3( رابطه j ijf m− =  
1 بين فاصله تعيين 2 3( , , )a a a 1 و 2 3( , , )b b b 4( رابطه از استفاده با:(   

2 )4( رابطه 2 2
1 1 2 2 3 3

3( , ) ( ) ( ) ( )
3

D a b a b a b a b= − + − + −%%  
 كه شوند مي محاسبه )7( و )6( ،)5( روابط از استفاده با iQ و iS، iR گام اين در )4
 ها گزينه از يك هر نامطلوب و مطلوب مقدار عنوان به ترتيب به iR و iS روابط اين در
  . باشد مي معيارها از هريك وزن عنوان به jW و

    
   )5( رابطه

   
   )6( رابطه

  
   

   )7( رابطه
  
  
max ام،iگزينه براي VIKOR شاخص مقدار عنوان به iQ )7( رابطه در i iS S+ =، 
mini iS S− =، maxi iR R+ =، mini iR R−  گروهي مطلوبيت حداكثرυ. شدبا مي =
  . شود مي گرفته نظر در 5/0 با برابر معموالً كه است
 دارا را Qميزان كمترين كه اي گزينه VIKOR روش اساس بر ها؛ گزينه بندي رتبه )5
 محسوب گزينه رينبهت ،)1389 ي،امير( شرط دو بودن برقرار صورت در باشند، مي
  :شود مي

          ):پذيرش ويژگي( 1 شرط
         

   
 1Aو دارد قرار دوم جايگاه در ،Q معيار براساس بنديرتبه نظر از 2A كه طوري به 

  . باشدمي هاگزينه تعداد m و Q مقدار كمترين با گزينه بهترين

1

( , )
( , )

n
j ij

i j
j j j

D f m
S W

D f f

+

+ −
=

=∑

( , )
max

( , )
j ij

i jj
j j

D f m
R W

D f f

+

+ −

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

( ) ( )(1 )
( ) ( )

i i
i

S S R RQ v v
S S R R

− −

+ − + −

− −= + −
− −

2 1( ) ( )
1

1

− ≥

=
−

Q A Q A DQ
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 S در را رتبه بهترين همچنين بايد A1 گزينه ):گيريتصميم در شپذير ثبات( 2 شرط
  . باشد داشته R )و( يا

 صورت به سازشي هايجواب مجموعه يك گاه آن نشد، برقرار باال شروط از يكي اگر
  :شوندمي پيشنهاد زير

 . A2 و A1 گزينه نشد، برقرار دوم شرط تنها اگر .1
 . A2،...، Am و A1 گزينه نشد، برقرار اول شرط اگر .2

  . باشد صادق آن مورد در  رابطه كه است امm موقعيت در ايگزينه Am همچنين،
m 1Q(A )-Q(A ) < DQ 

   تحقيق پيشينه 4- 2
 ارائه كالس در را اي نهاچندگ هاينقش و عملكردها مدرس، كه ستا باور اين بر گالبريس

. است وي شناسانه نروا دانش و شغلي هايقابليت شخصيت، از تركيبي كه كندمي
 راهنمايي، كنندگي، الزام گري، حمايت بودن، الگو :شامل تواند مي مدرس هاي نقش
 درگيركننده، جسم، دهنده پرورش ميزباني، شنوندگي، ها، مهارت و فكر دهندهرشد

 ،1گالبريس( باشد منافع كننده فراهم و بودن شريك دوستي، كننده متعادل تخيل، برانگيزاننده
 اشاره مدرسان عملكرد بر هيجاني هوش نقش به خود پژوهش در نيز جانسون. )2001
 بر دهند،مي ارتقا را خود هيجاني هوش هاي ارتمه كه اساتيدي كه دارد مي بيان و كند مي

 و داده افزايش را هألمس توان و گروهي كار داشتند، كيدأت فردي هاي تفاوت ارزش
 و هولد كاف( كنندمي هدايت كافي اجتماعي هاي يشايستگ توسعه به را آموزان دانش

 اثر و معلمان هيجاني هوش بررسي موضوع با تحقيقي انجام با نيز هانگ. )2005 ،2جانسون
 در كه علمي تأهي اعضاي كه داد نشان تايوان در فناوري مركز يك در آنها تدريس بخشي
 ،3هونگ( اند داشته التريبا تدريس اثربخشي بودند، برتر هيجاني هوش كلي هاي مهارت
 هوش رابطه بررسي به بار اولين براي رستمي، و فالحي ايران، كشور در همچنين،. )2007

 نهايت در كه پرداختند شيراز راهنمايي مدارس در معلمان تدريس اثربخشي با هيجاني
 معلمان، تحصيالت و جنس سن، هاي  رمتغي كنترل با كه بود آن از حاكي تحقيق نتايج

 كند بيني پيش را معلمان تدريس بخشياثر بااليي قدرت با است رقاد هيجاني هوش اكتورف
 كاركنان، مديران، براي مهارتي چنين بررسي حاضر حال در. )1391 رستمي، فالحي،(

 درباره امر اين ولي گرفته قرار علمي محافل توجه مورد شدت به يادگيرندگان و كارآفرينان
 قرار توجه مورد كمتر كشور در عالي آموزشي نظام اصلي عناصر زا يكي عنوان به اساتيد

                                                                                                                                      
1. Galbriath 
2. Kaufhold& Johnson 
3. Hwang 
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 نقش گذشته در كه باورند اين بر همكارانش و گارول امر، اين به توجه با. است گرفته
 عواطف و احساسات اهميت و است شده گرفته ناديده افراد شغلي هايتوانايي در عواطف
 خود به را محققان تمركز يجانيه هوش مفهوم كه شد واقع توجه مورد زماني فردي

 كاري موفقيت بر افراد هيجاني هوش ميزان كه شد مشخص وضوح به و ساخت معطوف
 اساتيد ادراك بين ارتباط بررسي به تا كردند تالش آنها همچنين. دارد سزايي هب اثر آنها

 يشغل وظايف انجام در آنها كارايي و هيجاني هوش از منديبهره ميزان از دانشگاهي
 و هيجاني هوش از فرد ادراك ميزان بين كه ساخت روشن تحقيق هاي يافته. بپردازند
 همكاران، و 1گورل( دارد وجود معنادار و مثبت رابطه شغلي وظايف انجام در وي كارايي
 از رضايت ميزان بررسي به خود مطالعه در نيز )2012( 2كليپا و ايگنات آدينا. )2010

. پرداختند رم آموزشي مراكز از يكي در مدرسان هيجاني هوش و شغلي رضايت زندگي،
 سطح ارتقا براي رم آموزشي مراكز كه دبو آن از حاكي مطالعه اين از حاصل نتايج

 آنها در را هيجاني هوش ميزان بايد شغلي، شرايط و زندگي از مدرسان مندي رضايت
 نمونه يك از استفاده با همكارانش و سيدحسن موضوع، اهميت به توجه با. دهند افزايش

 ارزش رفتن باال بر هيجاني هوش اثر بررسي با مالزي روزي شبانه معلمان از نفري 338
 تحقيق در بررسي مورد بعد هفت ميان از كه رسيدند نتيجه اين به دبيرستاني معلمان كاري
 بر زيادي ثيرتأ اجتماعي هاي مهارت و معنويت ي،همدل خودانگيختگي، بعد چهار خود
  . )2011 همكاران، و 3سيدحسن( داشت خواهد كاري ارزش ايجاد
  

  پژوهش روش - 3
 اين. است توصيفي- پيمايشي راهبرد، منظر از و كاربردي هدف، حيث از پژوهش اين

 و پرسشنامه طريق از آن، اطالعات آوري جمع شيوه و بوده مقطعي تك صورت به پژوهش
 دانشگاه علمي هيئت اعضاي كليه را پژوهش اين آماري جامعه. است اي كتابخانه مطالعات
 حجم اساس اين بر. دهد مي تشكيل باشند؛ مي نفر 393 معادل جمعيتي كه يزد سراسري

 بايد. است آمده دست به نفر 196 مورگان جدول به توجه با بررسي مورد نمونه
 از اند گرفته قرار مقايسه مورد ها دانشكده كه آنجا از پژوهش اين در كه كرد نشانخاطر
 مشخص 1 جدول در كه است شده استفاده تصادفي شده بندي طبقه گيري نمونه روش
  . است شده

                                                                                                                                      
1. Gurol et. al 
2. Adina Ignat & Clipa 
3. Seyed Hassan et. al 
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 شده بنديطبقه گيريمونهن )1( جدول
هادانشكده

 
 و برق 

 كامپيوتر
 معدن

 و هنر
معماري

 فني
مهندسي فيزيك رياضي علوم

پايه منابع اقتصاد علوم
اجتماعي ادبيات علوم

 انساني

31 18 22 71 40 37 25 26 25 16 27 55 
 كل جمعيت

 دانشكده

15 9 11  35 20 18 12 13 12 8  13 27 
 نمونه تعداد
شده انتخاب
  

 شده ساخته گريوز و برادبري توسط تحقيق اين در استفاده مورد هيجاني هوش آزمون
 هك است سنجه 28 شامل آزمون اين. است شده ويراستاري و ترجمه گنجي وسيله به و
 خودآگاهي، بعد چهار آزمون اين. شود مي گذاري نمره ليكرت اي درجه 6 مقياس اساس بر

 هيجاني هوش وضعيت شناسايي براي را رابطه مديريت و اجتماعي آگاهي مديريتي، خود
 باال ابعاد توضيح در. كند مي ارائه هيجاني هوش كلي نمره يك نهايت در و سنجد مي
  :گفت توان مي

 برابر ترتيب به شده ذكر هيجاني هوش ابعاد اعتبار ضرايب )1384( جيگن بررسي در
 پسر، 115( ديگر نفري 284 گروه در آزمون عالوه  به. بود 76/0 و 76/0 ،78/0 ،73/0 با

 88/0 كرونباخ آلفاي از استفاده با آن اعتبار ضريب و شد اجرا بار يك فقط )دختر 139
  . )1384 گنجي،( بود

 به حاضر تحقيق طرح ،قبل بخش در شده مطرح االتؤس به ييپاسخگو منظور به
 درعين و داده ارائه مناسبي پاسخ شده مطرح االتؤس به كه است شده طراحي اي گونه
 پژوهش تحقيق طرح. دهد مي نمايش را تحقيق مراحل انجام نحوه مشخصي طور به حال

  . است شده مشخص 1 شكل در حاضر
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 تحقيق انجام مراحل )1( شكل  
  
  :است زير شرح به تحقيق انجام هاي گام فوق شكل اساس بر
 با راستا اين در :گريوز و برادبري مدل هيجاني هوش ابعاد و ها مؤلفه شناسايي :1 گام
 خودآگاهي، بعد چهار در هيجاني هوش با مرتبط مؤلفه 28 اي كتابخانه مطالعات از استفاده

  . شد شناسايي رابطه مديريت و اجتماعي آگاهي خودمديريتي،
  شده مشخص نمونه بين در پرسشنامه توزيع و طراحي :2 گام
 در فازي AHP از استفاده و EQ اصلي  پرسشنامه فازي به قطعي اعداد تبديل :3 گام
 قطعي اعداد يزد دانشگاه هاي دانشكده وضعيت ارزيابي براي :ابعاد نمودن موزون جهت
  . شد تبديل فازي اعداد به 2 جدول از استفاده با ها  پرسشنامه آوري جمع از شده حاصل

  
  )1385 همكاران، و ثريايي( فازي به قطعي اعداد تبديل )2( جدول

  6  5 4 3 2 1  طيف
  هميشه هميشه تقريباً  معموالً گاهي ندرتبه هرگز  ترجيحات

  )2/5و3و2/7( )2و2/5و3(  )2/3و2و2/5( )1و2/3و2( )2/1و1و2/3( )1و1و1( مثلثي فازي اعداد
  

 ها و ابعاد هوش هيجاني مدل برادبري و گريوزشناسايي مؤلفه

 طراحي و توزيع پرسشنامه پژوهش

  EQ فازي در جهت موزون كردن ابعاد AHPاستفاده از EQتبديل اعداد قطعي به فازي پرسشنامه اصلي

خبرگان  نظرات
  دانشگاهي

 هاي مختلف دانشگاه يزد بندي وضعيت هوش هيجاني اساتيد دانشكدهاستفاده از ويكور فازي در جهت رتبه
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. شدند دار وزن فازي AHP تكنيك از استفاده با گريوز و برادبري مدل ابعاد ديگر سوي از
 هاي دانشكده از تحقيق موضوع با آشنا دانشگاهي خبرگان از تن 15 نظرات از جهت اين در

 . شد استفاده مديريت و اجتماعي علوم تربيتي، علوم ،شناسي روان
 اساتيد هيجاني هوش وضعيت بندي رتبه جهت در فازي ويكور از استفاده :4 گام
 اساتيد فازي هيجاني  هوش وضعيت نمودن مشخص از پس :مختلف هاي دانشكده
 مراتبي سلسله تحليل طريق از بعد هر وزن شدن مشخص همچنين و مختلف هاي دانشكده

 شرح بعد بخش در كه فازي ورويك روش از استفاده با مختلف هاي دانشكده ترتيب فازي
 . شد مشخص شود، مي داده

  
  تحقيق هاي يافته - 4

 هوش ابعاد نمودن دار وزن براي تحقيق اين در شد بيان قبل قسمت در كه طور همان
 ابعاد كردن موزون براي. شد استفاده فازي AHP تكنيك از گريوز و برادبري مدل هيجاني
 محدوديت توجه با كه شده استفاده اي توسعه تحليل روش از نظر مد مدل هيجاني هوش

 تبديل براي كرد نشان خاطر بايد. است شده نظر صرف مدل اين هاي گام بيان از صفحات
  . است شده استفاده ،3 جدول از مثلثي فازي به قطعي اعداد

  
  )1389 زاده،رجب و آذر( فازي مثلثي تبديل مقياس )3( جدول

 فازي مثلثي معكوس مقياسفازيمثلثيمقياسشفاهيمقياس
 )1،1،1()1،1،1(برابر
 )3/2 ،1 ،2()2/3،1،2/1(مهمبرابري
 )2/1 ،3/2 ،1()2،2/3،1(كماهميت
 )5/2،3/1 ،3/2()3،2/5،2/3(زياداهميت

 )5/2،3/1 ،2/1()3،2/5،2(زيادخيلي اهميت
 )3/1،7/2 ،5/2()2/7،3،2/5(العادهفوقاهميت

  
 اهميت از حاصل نتايج فوق طيف همچنين و دانشگاهي خبرگان نظرات ار استفاده با
  . است 4 جدول مطابق هيجاني هوش بعد هر

  
  عاطفي هوش بعد هر اهميت از حاصل نتايج )4( جدول

 هيجاني هوشابعاد  پايين حدوسطحدباالحد قطعي وزن
 اهيخودآگ 38511952/0242718/0153651/0 241/0
 خودمديريتي 42495947/0267969/0154202/0 266/0
 اجتماعي آگاهي 4010555/0216191/013009/0 222/0
 رابطه مديريت 511279363/0273122/0142637/0 271/0
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 خبرگان سوي از اهميت بيشترين داراي رابطه مديريت بعد فوق، جدول اساس بر
 در آنان موفقيت جهت در اساتيد موفقيت در اي ويژه نقش بعد اين ،سبب دينب. است
 در و دارد قرار خودمديريتي بعد ،اندك اختالفي با بعد اين كنار در. كند مي ايفا خود شغل
  . اند گرفته قرار اهميت بعدي مراتب در اجتماعي آگاهي و خودآگاهي ابعاد نهايت

 اساتيد هيجاني هوش يتوضع بندي رتبه براي بعد هر وزن شدن مشخص از پس
 شد گفته آنچه اساس بر. است شده برده بهره فازي ويكور تكنيك از مختلف هاي دانشكده

 ةرابط جدول از استفاده با اساتيد هيجاني هوش وضعيت نمودن فازي از پس ابتدا تحقيق اين در
 اين 5 جدول كه شد پرداخته ها دانشكده EQ وضعيت از حاصل ماتريس سازي نرمال به )1(

  . دهد مي نمايش را ماتريس
  

   شده نرمااليز نهايي ماتريس )5( جدول
 رابطه مديريت اجتماعي آگاهيمديريتيخودخودآگاهي يزددانشگاه هاي دانشكده

24/016/010/024/015/010/021/013/008/021/013/008/0كامپيوتر مهندسي
23/015/010/022/014/009/023/015/009/023/015/010/0متالوژي و معدن
24/016/010/023/015/010/024/015/010/021/013/008/0معماري و هنر
24/016/010/024/016/010/022/014/009/022/014/009/0مهندسي و فني

23/014/009/023/015/010/021/013/008/021/013/008/0فيزيك
22/014/009/021/013/008/021/013/008/021/013/008/0رياضي

23/015/009/023/015/009/023/014/009/022/014/009/0پايهعلوم
22/014/009/022/014/009/021/013/008/021/013/008/0طبيعي منابع

23/015/009/022/014/009/024/015/010/023/015/010/0حسابداريومديريت اقتصاد،
24/015/010/023/014/009/023/015/010/024/016/010/0اجتماعي علوم

24/015/010/023/015/009/023/015/010/021/014/008/0ادبيات
22/014/009/023/015/009/023/015/009/022/014/009/0انساني علوم

 271/0  222/0 266/0 241/0فازيAHPقطعي هاي وزن*
 

 محاسبه عشارا رقم 9 با اعداد فوق، جدول اصلي محاسبات در نمود خاطرنشان بايد
 گرديد مشخص نيز منفي و مثبت آلايده مقدار 3 و 2 روابط اساس بر سپس. اند شده
  . است گرديده مشخص 6 جدول در كه

  
  منفي آلايده و مثبت آلايده مقادير )6( جدول

اجتماعيآگاهي خودمديريتي خودآگاهي رابطهمديريت   
24/0 16/0 10/0 24/0 16/0 10/0 24/0 15/0 10/0 24/0 16/0 10/0  مثبت آل ايده
22/0 14/0 09/0 21/0 13/0 08/0 21/0 13/0 08/0 21/0 13/0  منفي آل ايده 08/0
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Si و Ri و Qi آنها مقادير اساس بر كه شد محاسبه 7 و 6 و 5 روابط اساس بر نيز 
 . است شده صمشخ 7 جدول در اساتيد هيجاني هوش نظر از دانشكده هر رتبه

  
  Qiو Si,Ri مقادير )7( جدول

 Si رتبه Ri  Si رتبه QiRiرتبه Qi يزددانشگاهيها دانشكده
 2 26/0 02/0115/01اجتماعيعلوم
 4 34/0 26/0218/04مهندسيوفني

 5 42/0 33/0318/02حسابداريومديريت اقتصاد،
 1 23/0 34/0422/06رياضي

 9 55/0 41/0518/03پايهومعل
 7 49/0 45/0620/05متالوژيومعدن

 6 47/0 54/0722/07ادبيات
 3 34/0 59/0825/012معماريوهنر

 10 56/0 63/0922/08انسانيعلوم
 8 53/0 71/01024/011كامپيوترمهندسي

 11 74/0 85/01124/010فيزيك
 12 88/0 94/01224/09طبيعيمنابع

  
 كه طور همان است شده مشخص مختلف هاي دانشكده وضعيت فوق جدول اساس بر

 حسابداري و مديريت اقتصاد، و مهندسي و فني اجتماعي، علوم هاي دانشكده پيداست
 . باشند مي خود علمي تهيأ اعضاي هيجاني هوش نظر از وضعيت بهترين داراي
  

  گيري نتيجه و حثب - 5
 مستقيم غير و مستقيم حضور گيرند، مي بر در را ما زندگي از اي گسترده بخش ها ناهيج
. كرد مشاهده عقالني يها نابره و عقالنيت استدالل، هاي قله تارك در توان مي را ها ناهيج
 تواند يم آنها بيان در غفلت و مسامحه و آنها نكردن مديريت ،ها ناهيج به نسبت اعتنايي بي
 اين تشريح به كه است مفهومي هيجاني هوش. باشد داشته  پي در انسان براي را گزافي ةهزين
 هوش. است برانگيخته را عمومي مندي عالقه كه است موضوعاتي معدود از و پرداخته بحث

 انسان  عملكرد و ها فعاليت بر آن گذارياثر اما نيست، جديدي موضوع كلي رطو به هيجاني
 ها دانشگاه حاضر عصر در ديگر سوي از. است گرفته قرار پژوهشگران عالقه مورد گيتاز به

 تفاوت آنها گفت، توان مي كه طوري به دهند مي تشكيل را جامعه يك اركان ترين مهم از يكي
 داراي سيستم يك عنوان به دانشگاه. كنند مي معين را يافتگي توسعه لحاظ از ها كشور
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 پردازش طي آنها ورودي ترين مهم از يكي عنوان به دانشجويان كه تاس متفاوتي هاي ورودي
 پردازش مرحله در عمده سهم. شوند مي معرفي سيستم خروجي عنوان به مشخص ة دور در
 طور به كه كنند مي ايفا ها دانشكده اساتيد يا علمي تأهي اعضاي را دانشجويان روي بر

 خروجي كسب انتظار توان مي اندانشجوي مناسب پرورش و آموزش صورت در مشخص
 اي ويژه توجه بايستي خود اهداف به يابي دست منظور به ها دانشگاه بنابراين. داشت را مطلوبي

 مسئوليت و وظيفه اخير، هايسال در. باشند داشته سيستم پردازشگران عنوان به اساتيد به
 به شده تر پيچيده و تر سنگين گذشته به نسبت پرورش و آموزش فرآيند در اساتيد و مدرسان
 مدرس، راستا همين در. است آنها هاي نقش از يكي تنها ،دانش انتقال و تدريس كه طوري

قابليت شخصيت، از تركيبي كه كندمي ارائه كالس در را اي چندگانه هاينقش و عملكردها
 از رداريبرخو ضمن اساتيد بايستي بنابراين. باشد مي وي شناسانه نروا دانش و شغلي هاي
IQ از EQ باشند برخوردار خود نقش مناسب ايفاي منظور به قبولي مورد .  

 در يزد دانشگاه هاي دانشكده اساتيد هيجاني هوش وضعيت ارزيابي هدف با مقاله اين
 ابعاد اساس بر يزد دانشگاه مختلف هاي دانشكده بندي رتبه و ارزيابي به اقدام فازي محيط
 حوزه در مذكور مدل بعد چهار اهميت كه آنجا از. است دهكر گريوز و برادبري مدل

 تحليل فرآيند روش از استفاده با پژوهشگران ،است متفاوت پرورش و آموزش
 خبرگان نظارت اساس بر كه اند كرده مشخص را ابعاد اهميت فازي، مراتبي سلسله

 به اجتماعي آگاهي و خودآگاهي خودمديريتي، رابطه، مديريت ابعاد، اين با آشنا دانشگاهي
 ابعاد از كه تحقيقاتي از بسياري در. دهند مي اختصاص خود به را  اهميت بيشترين ترتيب
 ابعاد به دهي وزن به تحقيقي كمتر شده استفاده مختلف هاي مدل اساس بر هيجاني هوش

. تاس شده گرفته نظر در برابر ابعاد تمامي وزن تحقيقات اين در كه طوري به. است پرداخته
 هوش ابعاد متفاوت اهميت به غيرمستقيم طور به آنها از توان مي كه تحقيقاتي جمله از

 همكاران و نورالليا ،)2000( همكاران و سارني ،)2002( زاف تحقيق ،برد  پي هيجاني
 رابطه بررسي به كه است ديگر محققان از بسياري و )1392( همكاران و كافشاني ،)2009(

 رفتار شغلي، فرسودگي سازماني، كارآفريني همچون اي وابسته متغير رب هيجاني هوش ابعاد
 جهت بدين تواند مي نهاد اين در رابطه مديريت بعد يافتن اهميت. اند پرداخته... و شهروندي

 كمك فرد به كه هست پژوهش مدل ديگر عدب سه از اي مجموعه نوعي به بعد اين كه باشد
 مؤثر، ارتباط برقراري بعد اين در. كند برقرار ارتباط ديگران اب مستمر و مثبت طور به كند مي

 الؤس اين رابطه مديريت در نوعي به. دارد قرار مساعي تشريك و عميق دادن گوش همدلي،
 مديريت اي سازنده و مؤثر طور به را دانشجويان با خود رابطه اساتيد آيا كه شود مي مطرح
 دهي وزن به مشابه طور به تحقيقي كه اين با كنند؟ مي هدايت مثبت نتايج سمت به و كنند مي
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 كه شد داده نشان ،)1386( همكاران و روجرديسخ تحقيق در اما است نپرداخته ابعاد به
 رابطه، همين در. است آموزشي نظام در خصوص به فراواني اهميت داراي رابطه مديريت
 ديدگاه از را استاد و شجودان بين رابطه برقراري بر مؤثر عوامل همكارانش و قدمي

 استاد  تجربه استاد، تدريس مهارت سطح مطالعه اين در. دادند قرار بررسي مورد دانشجويان
 استاد و دانشجو ارتباط در مؤثر عوامل ترين مهم نمايانگر وي فردي و اخالقي هاي ويژگي و

 - خودآگاهي( اهيآگ كند مي اشاره گلمن كه طور همان شايد. )1386 همكاران، و قدمي( بود
 اين هدف كه كرد توجه موضوع اين به بايد اما باشد ها مهارت اصلي هسته )اجتماعي آگاهي

 ترين مهم بايستي زمينه اين در و است هيجاني هوش وضعيت ارزيابي واقع در پژوهش
  . شوند دهي وزن عوامل ديگر بر عامل ترين مبنايي نه عوامل،
 هوش وضعيت ارزيابي به تحقيق مدل استاندارد پرسشنامه از استفاده با محققان ادامه در
 وضعيت از نشان تحقيق، نتايج كه اند پرداخته يزد دانشگاه هاي دانشكده اساتيد هيجاني
 جدول اساس بر تحليل اين كه دارد دانشگاه كل و ها دانشكده اكثر در مفهوم اين نامناسب
 نظر صرف آن بيان از صفحات محدوديت به توجه با كه ها دانشكده وضعيت نشده نرمااليز
 نظر از يزد دانشگاه مختلف هاي دانشكده بندي رتبه منظور به. است آمده دست هب ،شده

 جهت در هاروش ترين نوين از يكي كه فازي ويكور روش از اساتيد، هيجاني هوش
 مشخص )7( جدول در آن نتايج كه است شده استفاده است شاخصه چند ها گيري تصميم

 اقتصاد، و مهندسي و فني اجتماعي، علوم هاي دانشكده ،)7( جدول اساس بر. است دهش
 علمي هيئت اعضاي هيجاني هوش نظر از وضعيت بهترين داراي حسابداري و مديريت

 وضعيت ترين نامناسب داراي طبيعي منابع و فيزيك كامپيوتر، مهندسي هاي دانشكده و بوده
 منظور به را دانشگاه و ها دانشكده مديران تواند مي تحقيق ناي نتايج. باشند مي نظر اين از

 به توجه با. كند كمك دانشگاه آن تبع به و دانشكده وضعيت بهبود جهت در ريزي برنامه
 در هيجاني هوش عامل به توجه با تا شودمي پيشنهاد حاضر، پژوهش از حاصل نتايج

 و تقويت جهت در آموزشي هايدوره ا،هدانشگاه در اثربخش، تدريس براي اساتيد توانايي
 منظور به نيز و شود برگزار است، ارتباط در هيجاني هوش مفهوم با كه هاييمهارت بهبود
 هايبرنامه آن، كارگيري به در آنها توانمندسازي و اساتيد هيجاني هوش مفهوم تفهيم

 به و اهدانشگ علمي سطح ارتقا براي تا است مطلوب همچنين. شود تدوين آموزشي
 اين به توجه با. گيرد صورت نيز هيجاني هوش ارزيابي اساتيد از شايسته، اساتيد كارگيري

 ارچوبهچ از تا شودمي پيشنهاد است، گرفته صورت يزد دانشگاه در حاضر پژوهش كه
. شود پرداخته كشور سراسر هايدانشگاه اساتيد از جامع ارزيابي به راستاي در تحقيق

 با آن نتايج و شده انجام خاكستري فضاي در آتي هايپژوهش تا ستا مطلوب همچنين
  . گيرد قرار بحث و مقايسه مورد حاضر پژوهش نتايج
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