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 چکیده
اصلی این تحقیق بررسی ابعاد همدلی در بین اعضاي هیأت علمی داراي پستهاي مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی  هدف

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردي است و از لحاظ روش؛   در دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان می باشد.
یأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال تحصیلی همبستگی می باشد .جامعه آماري این تحقیق کلیه اعضاي ه

نفر بودند می باشد. به دلیل حجم کم جامعه نمونه گیري انجام  61داراي پست هاي مدیریتی ،که تعداد آنان  95-1394
و تجزیه  بزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي استاندارد بوده است.انشد وکلیه اعضاي جامعه مورد بررسی قرار گرفتند.

:یافته هاي تحقیق حاکی از این می باشد که؛ بین یافته هاانجام گرفته است.واستنباطی  توصیفیبه صورت  تحلیل داده ها
میزان همدلی اعضاي هیأت علمی و جنسیت آنها رابطه اي وجود ندارد و همچنین میزان همدلی اعضاي مدیران در سطح 

 مِ مقوله ي همدلی در مسائلی چون شادکامی، مسئولیت پذیري  و ایجاد صمیمتبا توجه به نقش آفرینی مهپایینی بود.
  توجه به برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با روابط انسانی و انتخاب علمی مدیران ضرورت پیدا می کند. 

  
  
  

   همدلی، اتخاذ دیدگاه،تخیل، توجه همدالنه،پریشانی شخصی ،مدیران.: کلید واژه ها
  
  
  

                                                             
   رفسنجان) عج( عصر ولی دانشگاه علمی هیأت عضو و تربیتی علوم دکتراي– استادیار -1

Marzieh.kahnooji@yahoo.com  
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه ولی عصر (عج) می باشد و هزینه هاي آن از محل اعتبارات معاون پژوهش 

  این دانشگاه تامین شده است.
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  مقدمه

محور مدیریت در اسالم،انسان است و هدف اساسی نیز رشد و تعالی ارزشهاي معنوي اوست. بررسیها 
گویاي این واقعیت است که مدیریت تنها با آگاهیهاي عمومی و تخصصی به سامان نمی رسد. گاهی 
 مدیرانی که از جهت علم و آگاهی مناسب مدیریت هستند ، در حوزه مدیریت خویش گرفتار مشکالت

  .)20-23: 1384(واثقی، و ناکامیهایی می شوند که ریشه در خلقیات و روحیات نامناسب آنها دارند
ازآنجایی که مدیران به دنبال کسب اهداف سازمان هستند، بایستی موارد بسیاري را درکسب این مهم 

لی یکی از در نظر گیرند.یکی از این موارد مهم توجه به رضایت شغلی مخاطبان می باشد. رضایت شغ
عوامل بسیار مهم در موقعیت شغلی است و عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت 

)متغیرهاي زیادي بر رضایت شغلی تاثیر می گذارندکه این متغیرها 1375فردي می گردد.(شفیع آبادي،
  را می توان درچهار گروه عمده طبقه بندي کرد:

 دستمزد، ترفیعات،خط مشی هاي سازمانیعوامل سازمانی: شامل حقوق و  -1
 عوامل محیطی:سبک سرپرستی و گروههاي کاري -2
ماهیت کار :کار به خودي خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتواي  -3

شغل داراي دو جنبه است:اول؛ محدوده شغل است که شامل میزان مسئولیت، اقدامات کاري 
تنوع کاري.قابل توجه است که تنوع کاري متوسط موثر  و بازخورد است. دوم؛عبارت است از

 است.
عوامل فردي:در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل، عوامل تعیین کننده در  -4

رضایت شغلی هستند، صفات و ویژگیهاي فرد نیز نقش مهمی درآن دارد. بعضی صفات 
: 1380(بیک لیک،مشخصه شخصیتی طوري است که باعث افزایش رضایت شغلی می گردد

67(. 
هدف محقق از این پژوهش بررسی ابعاد همدلی در بین اعضاي هیأت علمی داراي پستهاي 
مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی می باشد.دلیل انتخاب این متغیر (همدلی)از بین عوامل فردي 

دولت و از سوي مقام معظم رهبري به نام ؛ 1394تاثیرگذار بر رضایت شغلی ،نام گذاري سال 
ملت، همدلی و همزبانی می باشد که  در راستاي تاکید ایشان ،محقق مصمم شد قدمی کوچک 

  در زمینه بررسی این مولفه بردارد.
  

  روابط بین فردي:
ارتباط یکی از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاوردهاي بشري است. ارتباط زمینه ساز 
زندگی اجتماعی است. انسان موجودي اجتماعی است  و در خالء آفریده نشده است . یکی از رسالتهاي 

ط بین مهم انسان در جهان خاکی ؛ایجاد، گسترش  و تداوم بخشیدن به روابط بین فردي است . رواب
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فردي ، مهم ترین مولفه ي زندگی انسان از آغاز تولد تا هنگام مرگ است. توانمندي هاي بالقوه انسان 
، جز در سایه روابط بین فردي رشد نمی کنند. فراگیري روابط بین فردي صحیح اهمیتی به سزا در 

کیفیت زندگی ،  ایجاد سالمت روانی، رشد شخصیت، هویت یابی ، افزایش بهره وري شغلی، افزایش
افزایش سازگاري و خودشکوفایی دارد.هیچ فردي بدون آموختن نمی تواند روابط بین فردي موثر برقرار 
نماید. این آموختن مادام العمراست و تا زمانی که انسان زنده است ادامه دارد.تداوم حیات و اجتماع 

 .)1385(موتابی و فتی ، منوط به افزایش کیفیت روابط بین فردي است
یکی از فرایندهاي اساسی در تحول بهنجار انسان، رشد ظرفیت براي ارتباط با دیگران می باشد. 
همدلی به عنوان یک توانایی بی نظیر در ارتباط با دیگران از هنگام تولد حضور داشته و به طور 

ا دیگران ، انسان را ارتباط ب )2: 2000و دیگران، 1(هنانیاافزایشی از نوزادي تا نوجوانی متحول می شود.
  در راه رسیدن به کمال کمک می کند.

ارتباط غیر موثر جلوي شکوفایی انسان را می گیرد و براي روابط حکم سم را دارد  و حتی روابط را 
تخریب می کند. انسان درگیر ارتباطات می شود تا هویت پیدا کند و با دیگران پیوند برقرار 

  .)1384 ،ترجمه فیروز بخت،2(وودنماید
   همدلی:

همدلی ؛ پدیده اي پیچیده و چند بعدي است که از نیمه اول قرن بیستم متفکران  و نظریه پردازان 
علوم مختلف از جمله جامعه شناسی ، روان شناسی ، زبان شناسی  و زیبایی شناسی را به خود مشغول 

واز گروه پسوندي  ی)(درون in از ریشه التینemphthy کرده است . از نظر ریشه شناختی، واژه 
. همدلی به صورت توانایی فرد براي درك (احساس کردن)مشتق شده است pathienیونانی 

  )84: 3،1989(برونلاحساسات دیگري به گونه اي که خود را به جاي او بگذارد ، تعریف شده است. 
تجربه هیجانات  همدلی دامنه اي از بینش اجتماعی تا توانایی براي فهم حاالت عاطفی و شناختی و

همدلی ظرفیت بنیادین افراد در  )92: 4،1987.(ایزنبرگ و میلرمشابه با دیگران را شامل می شود
تنظیم روابط، حمایت از فعالیتهاي مشترك و انسجام گروهی است. این توانایی نقش اساسی در زندگی 

رفتارهایی است که انسجام  و نیروي برانگیزنده رفتارهاي اجتماعی و )2010و دیگران، 5(ریفاجتماعی
  .)527: 2010و دیگران،  6(سوساگروهی را در پی دارد

                                                             
1- Hanania 
2-Wood 
3- Brunel 
4- Eisenberg&Miller 
5- Rieff 
6- Sosua 
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پدیدارشناس آلمانی ، همدلی را پدیده میان فردي می نامد و معتقد است که در پدیده میان 1هوسرل
فردي غالبا وسیله اي است براي پیوند زدن انسان ها به هم از طریق حساس کردن آنها به دنیاي 

همدلی عبارت است از توانایی تجربه و درك آنچه دیگران احساس  )93: 2004(برونل، ست.یکدیگر ا
می کنند بدون سردرگمی بین خویشتن و دیگران. دانستن آنچه دیگري احساس می کند در تعامالت 
میان فردي نقش بنیادین دارد.آگاهی از تمایز بین تجربیات خود و دیگران ، جنبه کلیدي از همدلی را 

اشکال مختلف ارتباطات هیجانی با دیگران همدلی بیشترین توجه را از سوي تشکیل می دهد. در میان 
فالسفه و روان شناسان و به تازگی از سوي عصب شناسان شناختی دریافت کرده است . همدلی در 
سطح پدیدار شناختی عبارت است از یک حس شباهت بین احساساتی که فرد تجربه می کند و 

مورد درك واقع شدن پایه اي را می سازد  )2،2001(تامسوناز می شوداحساساتی که توسط دیگران ابر
. همدلی را می توان به عنوان )2001:318، 3(دیان،جونز و السونکه روابط بر مبناي آن ساخته می شود

تعاملی بین دو فرد در نظر گرفت که یکی احساسات دیگري را تجربه کرده است و در آن شریک می 
شتراك احساسات براي فراخواندن همدلی کافی نیست . بسیاري از پژوهشگران ، شود. با این حال ، ا

همدلی را یک هیجان اجتماعی معطوف به دیگري قلمداد می کنند. موقعیت هاي اجتماعی و هیجانی 
که همدلی را فرا می خوانند،می توانند بسته به احساسات تجربه شده توسط مشاهده گر و رابطه هدف 

نسبتاً پیچیده شوند. عالوه بر این ، مطالعات متعددي نشان داده اند که همدلی در  با مشاهده گر،
 4(ایزنبرگاستدالل اخالقی ، بر انگیختن رفتاري جامعه پسند و بازداري پرخاشگري، نقش حیاتی دارد

  .)2005و دیگران، 
گیري و عوامل یاد)255: 5،2009(ایزابلهمدلی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی، عوامل مربوط به جنس

قرار دارد.مطالعات نشان داده اند که رسیدن به توانایی  )179: 2003، 6(ریک  و وندرماركفرهنگی
همدلی در انسان و رشد مفهوم خود ، به موازات هم رشد یافته و یکدیگر را متاثر می سازد. فرایند 

  اساسی در تحول همدلی، توانایی انسان در تمایز بین خود و دیگري است. 
) همدلی یک سازه ي تک بعدي تعریف نمی شود(شناختی یا هیجانی)؛ بلکه 1983در دیدگاه دیویس(

مجموعه اي از سازه ها را تشکیل می دهد که در عین متفاوت بودن ، همگی به نحوي با حساسیت 
  که شامل مولفه هاي زیر می باشد:نسبت به دیگري در ارتباط می باشند.

  .هاي فرد براي اتخاذ دیدگاه دیگران و دیدن امور از دیدآنها کوشش :اتخاذ دیدگاه   -1
  .احساسات گرمی، دلسوزي و اهمیت دادن به دیگران  :توجه همدالنه -2

                                                             
1- Husserl 
2- Thompson 
3- Diane,Joanne&Olson 
4- Eisenberg 
5- Isabel 
6- Vreek&Vandermark 
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گرایش به هم هویت شدن با شخصیتها در فیلم ها، رمانها ، نمایشنامه ها و موقعیت هاي :تخیل -3
   .ساختگی دیگر 

  .ناراحتی ناشی از مشاهده تجربه منفی فردي دیگر احساسات اضطراب و :پریشانی شخصی -4

  
  مراحل همدلی:

براي روي دادن همدلی ، فرد همدل باید به شیوه خاصی مراقب باشد . این انگیزش همدالنه ممکن 
است حتی در صورت نبود حضور فرد اتفاق بیافتد. در صورت حضور فرد ، همدلی تنها زمانی رخ می 

چهار مرحله براي همدلی وجود  )255: 1997، 1(وایتهمدالنه شنونده آگاه باشددهد که فرد از پاسخ 
  دارد:

 طنین اندازي همدلی : در این مرحله همدل احساسات فرد را در می یابد و می فهمد. -1
 بیان همدلی: همدل دریافت هاي خود را با فرد در میان می گذارد. -2
 شنیده و فهمیده شده است.دریافت همدلی: فرد به این نکته پی می برد که  -3
بازخورد: فردفهمیده شدن خود را وارسی می کند و دوباره وارد مرحله اول می شود. البته  -4

باید توجه داشت گسستگی و  در نتیجه قطع چرخه همدلی به راحتی بین مراحل اول و 
 ). 3: 1999، 2دوم روي می دهد(دیویس و بی باك

  انواع همدلی: 
دازه گیري ، شناخت دو نوع همدلی شامل همدلی پایه و همدلی آموخته شده براي انتخاب مناسب ان

همدلی پایه در افراد بالغ شکل می گیرد و ممکن است به عنوان  )1992:15، 3(الیگد.ضروري است 
ظرفیت ذاتی فرد براي همدلی پنداشته شود. همدلی آموخته شده با تمرین شکل می گیرد و بر فراز 

                                                             
1- White 
2- Davis&Bibace 
3- Alligood  
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، 1(پایکمی شود . نوع دوم آگاهانه در شرایط بالینی به کار گرفته می شودهمدلی پایه ساخته 
همدلی پایه مولفه احساسی همدلی را می سازد در حالی که همدلی آموخته شده سازنده  )1990:236

  .)556: 2،1995(ساتر لندمولفه شناختی آن است.
  پیشینه تحقیق:

) در تحقیقی خود دریافتند که بین همدلی و پرخاشگري ارتباط معنی 2000( 3کاج بورکاویت و اتون
دریافت که در میزان همدلی دوجنس  )2009و دیگران(5یاراسکاویچ  ،)2009(4داري وجود ندارد.ایزابل

)در تحقیق خود نتیجه گرفتند که 2011(6تفاوت معنا داري مشاهده می شود. کاش و گرینبرگ
بر مشکالت بین شخصی و خود تنظیمی عاطفی موثر است.در نتیجه آموزش  آموزش مهارتهاي همدلی

  مهارتهاي همدلی باعث افزایش مردم آمیزي ، صمیمیت و مسئولیت پذیري می شود.
رابطه بین مولفه هاي همدلی با شادکامی در جمعیت ") در تحقیقی با عنوان 1393بیرامی و دیگران(

همدلی و شادکامی ارتباط وجود دارد . داشتن همدلی باال به  چنین نتیجه گرفتند که بین "دانشجویی
روابط بین فردي عاطفی و شناختی باال منجر می شودو آن نیز در ایجاد هیجانات مثبت و شادي بخش 
اثر بخش است. افرادي که داراي پریشانی شخصی هستند، به دلیل اضطراب باالیی که دارند ، هیجانات 

  کنند. مثبت کمتري را تجربه می
بررسی میزان همدلی دانشجویان دندانپزشکی شهر ")در تحقیقی با عنوان 1393شهاب و دیگران(

چنین نتیجه گرفتند که مشخصات جمعیت شناختی، سن،جنسیت و  "1393تهران با بیماران در سال 
  .مقطع تحصیلی رابطه معنی داري وجود دارد

  روش:
است و از لحاظ روش؛  تحقیق همبستگی می باشد  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردي

. جامعه آماري این تحقیق کلیه اعضاي هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال 
نفر بودند می باشد. به دلیل حجم  61داراي پست هاي مدیریتی ،که تعداد آنان   1394-95تحصیلی 

عه مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی ابعاد کم جامعه نمونه گیري انجام نشد وکلیه اعضاي جام
  همدلی از پرسشنامه  زیر استفاده شده است.

)این مقیاس خودگزارشی را با 1983دیویس IRI(7:)شاخص همدلی(شاخص واکنش هاي میان فردي
حمایت از این دیدگاه ساخت که به جاي در نظر گرفتن همدلی به عنوان یک سازه تک بعدي ، بهتر 

                                                             
1- Pike 
2- Sutherland 
3- Kaj Bjorkqvist&Ottoman 
4- Isabel 
5- Yarascavitch 
6- Kusche&Greenberg 
7- Interpersonal Reactivity Index 
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را مجموعه اي از سازه ها قلمدادکرد. این ابزار همدلی را به عنوان گرایشهاي خصیصه اي  است همدلی
گویه است که  28گویه اي و مجموعا7ً در چهار زمینه می سنجد. این پرسشنامه شامل چهار مقیاس

را می سنجد.ماهیت چند وجهی و و توجه همدالنه  پریشانی شخصی ،تخیل ،اتخاذ دیدگاه  مولفه هاي
ترکیب گویه هاي این چهار مقیاس را که توسط دیویس ساخته شده است را دیگران تایید کردند. 

درجه اي (از 5آزمودنی باید میزانی که هر جمله توصیف کننده ي وضعیت او می باشد در طیف لیکرت 
کند)مشخص کند.نمرات سواالت در هرعامل  به خوبی مرا توصیف می4کند تا اصالمرا توصیف نمی0
مع می شودتا نمره ي هر عامل و نمره ي کل به دست آید. حداقل و حداکثر نمره ي آزمودنی براي ج

خواهد بود. در این مقیاس نمره ي بیشتر همدلی بیشتري را نشان می دهد.  28و  0هر عامل به ترتیب 
دیگران،  و 1(دپالگزارش شده است77/0تا 71/0همسانی درونی چهار مقیاس با روش آلفاي کرونباخ از 

 گزارش کردند. 8/0تا69/0)نیز آلفاي کرونباخ این مقیاسها را از 2009(2. لورنت و هاجز)675: 2008
گزارش کرد. او  0,77تا0,71) ضریب آلفاي کرونباخ را براي هر چهار خرده مقیاس بین 1994دیویس(

گزارش نمود. در  0,8تا 0,62پایایی آزمون (با آزمون مجدد)را نیز پس از یک دوره چهارهفته اي بین 
)ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاسها بدین شرح به دست 1386تحقیق فیض آبادي و دیگران(

  . 0,71وپریشانی شخصی  0,68،اتخاذ دیدگاه0,7،تخیل0,68آوردند؛خرده مقیاس توجه همدالنه
یران،دانشکده جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت توصیف جنسیت، سابقه خدمت مد

ي خدمت مدیران استفاده شد و به منظور بررسی ابعاد همدلی با توجه به نقش جنسیتی، از آزمون من 
  ویتنی استفاده شد. 

  ها: یافته
آماره هاي توصیفی ویژگی هاي فردي مدیران به شرح ذیل می باشد.(الزم به ذکر است از بین 

پرسشنامه جمع آوري گردید و نتایج آنها به شرح زیر 60، پرسشنامه)61پرسشنامه هاي توزیع شده،(
  مورد بررسی قرار گرفت.

 13%) در دانشکده علوم اداري و اقتصاد، 8نفر( 5از بین مدیران مورد بررسی، دانشکده مدیران:
%) در دانشکده 12نفر( 7%) در دانشکده علوم ریاضی، 20نفر( 12%) در دانشکده کشاورزي، 22نفر(

ادبیات و علوم %) در دانشکده 22نفر( 13فنی و مهندسی و %) در دانشکده 17نفر( 10پایه، علوم 
  .خدمت می کنند انسانی

%) کمتر از یک 30نفر( 17از بین مدیران مورد بررسی، سابقه خدمت مدیران در پست مدیریت: 
سابقه %) بیشتر از پنج سال در پست مدیریتی حاضر 7نفر( 4%) یک تا پنج سال و 63نفر( 36سال، 

  داشتند ومابقی سابقه خود را قید ننموده بودند.

                                                             
1- Depaul 
2- Laurent&Hodges 
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  بوده اند.  زن%) 15نفر( 9و  مرد%) 85نفر( 51از بین مدیران مورد بررسی، جنسیت مدیران:
  هاي آن هاي توصیفی همدلی و خرده مقیاس شاخص -الف

%) داراي همدلی کم و 53نفر( 32و کم خیلی همدلی داراي %) 0نفر( 0مدیر مورد بررسی،  60از بین 
بوده  خیلی زیاد%) همدلی 0نفر( 0و  زیاد%) همدلی 10نفر( 6 ومتوسط همدلی %) 37نفر( 22

یک نمره براي هر مدیر بدست همدلی پرسش مربوط به  28اند.همچنین بر اساس متوسط پاسخ هاي 
) 1.(جدولباشد می 140و  28ت این نمره بین آمده است که با توجه به پنج گزینه اي بودن سواال

می باشند و این مؤید پایین بودن میزان  79همانطور که مالحظه می شود اکثر مدیران داراي نمره 
کمتر از همدلی است یعنی نیمی از مدیران داراي  5/76می باشد. میانه نمرات همدلی  مدیران همدلی

اشد یعنی اکثر مدیران داراي می ب 9تقریبا همدلی و نیمی بیشتر ازآن می باشند. انحراف معیار  5/76
می  101و حداکثر آن  54همدلی می باشند. حداقل نمره کسب شده براي  85و  67بین همدلی 

بیشتر همدلی نیز بیانگر چولگی مثبت یعنی همان پایین بودن همدلی براي   16/0باشد. چولگی 
عنی تمرکز نمرات در یهمدلی نیز نشان دهنده برجستگی نمودار  54/0مدیران می باشد. کشیدگی 

  .اطراف مرکز و ایجاد یک قله در این قسمت می باشد.
  در بعد اتخاذ دیدگاه همدلیمتغیر 
%) داراي اتخاذ 80نفر( 48و کم خیلی اتخاذ دیدگاه داراي %) 2نفر( 1مدیر مورد بررسی،  60از بین 

بوده اند. یعنی بیشتر  زیاد%) اتخاذ دیدگاه 3نفر( 2و متوسط اتخاذ دیدگاه %) 15نفر(9دیدگاه کم و 
  می باشند.  کماتخاذ دیدگاه مدیران داراي 

یک نمره براي هر مدیر بدست اتخاذ دیدگاه پرسش مربوط به  7همچنین بر اساس متوسط پاسخ هاي 
) 1جدول(می باشد.  35و  7آمده است که با توجه به پنج گزینه اي بودن سواالت این نمره بین 

می باشند و این مؤید پایین بودن میزان  14شود اکثر مدیران داراي نمره  همانطور که مالحظه می
کمتر از اتخاذ دیدگاه است یعنی نیمی از مدیران داراي  16می باشد. میانه نمرات  مدیران اتخاذ دیدگاه

می باشد یعنی اکثر مدیران  3تقریبا اتخاذ دیدگاه و نیمی بیشتر ازآن می باشند. انحراف معیار  16
و حداکثر  9اتخاذ دیدگاه می باشند. حداقل نمره کسب شده براي  19و  13بین اتخاذ دیدگاه راي دا

نیز بیانگر چولگی مثبت یعنی همان پایین بودن اتخاذ دیدگاه براي   82/0می باشد. چولگی  27آن 
اتخاذ دیدگاه نیز نشان دهنده برجستگی نمودار  98/1بیشتر مدیران می باشد. کشیدگی اتخاذ دیدگاه 

  یعنی تمرکز نمرات در اطراف مرکز و ایجاد یک قله در این قسمت می باشد.
  در بعد توجه همدالنه همدلیمتغیر 
%) داراي توجه 82نفر( 49و کم خیلی توجه همدالنه داراي %) 5نفر( 3مدیر مورد بررسی،  60از بین 

بوده اند. یعنی بیشتر  زیادوجه همدالنه %) ت5نفر( 3 ومتوسط توجه همدالنه %) 8نفر( 5همدالنه کم و 
  هستند.  کمتوجه همدالنه مدیران داراي 
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یک نمره براي هر مدیر توجه همدالنه پرسش مربوط به  7همچنین بر اساس متوسط پاسخ هاي 
) 1می باشد.(جدول 35و  7بدست آمده است که با توجه به پنج گزینه اي بودن سواالت این نمره بین 

می باشند و این مؤید پایین بودن میزان  16الحظه می شود اکثر مدیران داراي نمره همانطور که م
کمتر توجه همدالنه است یعنی نیمی از مدیران داراي  16می باشد. میانه نمرات  مدیران توجه همدالنه

می باشد یعنی اکثر  5/2تقریبا توجه همدالنه و نیمی بیشتر ازآن می باشند. انحراف معیار  16از 
توجه همدالنه می باشند. حداقل نمره کسب شده براي  5/18و  5/13بین توجه همدالنه مدیران داراي 

نیز بیانگر چولگی مثبت یعنی همان توجه همدالنه براي   47/0می باشد. چولگی  24و حداکثر آن  9
نیز نشان دهنده برجستگی نمودار  13/1گی بیشتر مدیران می باشد. کشیدتوجه همدالنه پایین بودن 

  یعنی تمرکز نمرات در اطراف مرکز و ایجاد یک قله در این قسمت می باشد.توجه همدالنه 
  در بعد تخیل همدلیمتغیر 
 14%) داراي تخیل کم و 38نفر( 23و کم خیلی تخیل داراي %) 2نفر( 1مدیر مورد بررسی،  60از بین 

  بوده اند.  زیاد%) تخیل 37نفر( 22و متوسط تخیل %) 23نفر(
یک نمره براي هر مدیر بدست آمده تخیل پرسش مربوط به  7همچنین بر اساس متوسط پاسخ هاي 

) همانطور که 1.(جدولمی باشد 35و  7الت این نمره بین است که با توجه به پنج گزینه اي بودن سوا
 مدیران تخیلمیزان  متوسط بودنمی باشند و این مؤید  18مالحظه می شود اکثر مدیران داراي نمره 

و نیمی بیشتر ازآن می  21کمتر از تخیل است یعنی نیمی از مدیران داراي  21می باشد. میانه نمرات 
می باشند.  25و  17بین تخیل ي می باشد یعنی اکثر مدیران دارا 4تقریبا تخیل باشند. انحراف معیار 

نیز تخیل براي   04/0می باشد. چولگی  29و حداکثر آن  11تخیل حداقل نمره کسب شده براي 
نیز نشان  -64/0بیشتر مدیران می باشد. کشیدگی تخیل بیانگر عدم چولگی یعنی همان متقارن بودن 

ف مرکز و ایجاد یک تپه در این یعنی پراکندگی نمرات در اطراتخیل دهنده عدم برجستگی نمودار 
   قسمت می باشد.

  در بعد پریشانی شخصی همدلیمتغیر 
%) داراي 13نفر( 8و کم خیلی پریشانی شخصی داراي %) 2نفر( 1مدیر مورد بررسی،  60از بین 

 زیاد%) پریشانی شخصی  67نفر(40و متوسط پریشانی شخصی %) 18نفر( 11پریشانی شخصی کم و 
  هستند.  زیادپریشانی شخصی بوده اند.یعنی بیشتر مدیران داراي 

یک نمره براي هر مدیر پریشانی شخصی پرسش مربوط به  7همچنین بر اساس متوسط پاسخ هاي 
می باشد.(جدول  35و  7بدست آمده است که با توجه به پنج گزینه اي بودن سواالت این نمره بین 

می باشند و این مؤید باال بودن میزان  25ر مدیران داراي نمره )همانطور که مالحظه می شود اکث1
پریشانی شخصی است یعنی نیمی از مدیران داراي  24می باشد. میانه نمرات  مدیران پریشانی شخصی

می باشد یعنی اکثر  4تقریبا پریشانی شخصی و نیمی بیشتر ازآن می باشند. انحراف معیار  24کمتر از 
پریشانی می باشند. حداقل نمره کسب شده براي  28و  20بین نی شخصی پریشامدیران داراي 
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نیز بیانگر چولگی منفی پریشانی شخصی براي   -35/0می باشد. چولگی  31و حداکثر آن  11شخصی 
نیز نشان دهنده  15/0بیشتر مدیران می باشد. کشیدگی پریشانی شخصی یعنی همان باال بودن 

یعنی تمرکز نمرات در اطراف مرکز و ایجاد یک قله در این قسمت  پریشانی شخصیبرجستگی نمودار 
 می باشد.

  
  آمار توصیفی متغیرهاي همدلی -1جدول 

  شاخص

متغیر        

انحراف   واریانس  مد  میانه  میانگین

  معیار

دامنه 

  تغییرات

  برجستگی  چولگی  حداکثر  حداقل

  0,54  0,16  101  54  78  9  81  79  76,5  76  همدلی

اتخاذ 

  دیدگاه
16  16  14  9  3  18  9  27  0,82  1,98  

توجه 

  همدالنه
16  16  16  7,45  2,5  15  9  24  0,47  1,13  

  -64/0  0,04  29  11  18  4,3  18,5  18  21  21  تخیل

پریشانی 

  شخصی
23  24  25  16  4  20  11  31  35/0-  0,15  

  
  ویتنی استفاده شده است. –براي بررسی فرضیه هاي تحقیق از آزمون من 

  ویژهفرضیه هاي 
آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياتخاذ دیدگاه اعضابین  -فرضیه اول

  رابطه وجود دارد.
آنها رابطه وجود  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يبین اتخاذ دیدگاه اعضافرض صفر: 

  . داردن
آنها رابطه وجود  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يبین اتخاذ دیدگاه اعضافرض مقابل: 

  . دارد
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می باشد، بنابراین فرض صفر در  459/0مقدار  -pو  194بر اساس نتایج به دست آمده ، آماره آزمون 
با  یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا دگاهیبین اتخاذ درد نمی شود. پس  05/0سطح 

دیدگاه مدیران مرد و زن تفاوت معنی داري یعنی بین اتخاذ آنها رابطه وجود ندارد.  تیجنس
  .)2(جدولوجودندارد

رابطه آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يمیزان تخیل اعضابین -ب
  وجود دارد.
آنها رابطه وجود  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يبین میزان تخیل اعضافرض صفر: 

  . داردن
آنها رابطه وجود  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يتخیل اعضا بین میزانفرض مقابل: 

  . دارد
می باشد، بنابراین فرض صفر در  372/0مقدار  -pو 186بر اساس نتایج به دست آمده ، آماره آزمون 

با  یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا لیتخ زانیبین مرد نمی شود. پس  05/0سطح 
 یعنی بین میزان تخیل مدیران مرد و زن تفاوت معنی داري وجود آنها رابطه وجود ندارد. تیجنس
  .)2(جدولندارد

رابطه آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يتوجه همدالنه اعضابین -ج
  وجود دارد.
آنها رابطه وجود  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يبین توجه همدالنه اعضافرض صفر: 

  . داردن
آنها رابطه  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يبین توجه همدالنه اعضافرض مقابل: 

  . وجود دارد
می باشد، بنابراین فرض صفر  801/0مقدار  -pو  5/217بر اساس نتایج به دست آمده ، آماره آزمون 

با  یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضابین توجه همدالنه رد نمی شود. پس  05/0در سطح 
یعنی بین توجه همدالنه مدیران مرد و زن تفاوت معنی داري  آنها رابطه وجود ندارد.  تیجنس

  )2(جدول وجودندارد.
رابطه آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يپریشانی شخصی اعضابین  -د

  وجود دارد.
آنها رابطه  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا بین پریشانی شخصیفرض صفر: 

  . داردنوجود 
آنها رابطه  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم يبین پریشانی شخصی اعضافرض مقابل: 

  . وجود دارد
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می باشد، بنابراین  708/0مقدار  -pو  5/211مدیر، آماره آزمون  60بر اساس نتایج به دست آمده از 
 يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا یشخص یشانیبین پررد نمی شود. پس  05/0فرض صفر در سطح 

یعنی بین پریشانی شخصی مدیران مرد و زن تفاوت معنی  آنها رابطه وجود ندارد. تیبا جنس یتیریمد
  .)2(جدولندارد داري وجود

رابطه آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یأت علمهی ياعضا یهمدلفرضیه اصلی: بین 
  وجود دارد.
  . داردنآنها رابطه وجود  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا یبین همدلفرض صفر: 

  . آنها رابطه وجود دارد تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا یبین همدلفرض مقابل: 
می باشد، بنابراین فرض صفر در  748/0مقدار  -pو  214بر اساس نتایج به دست آمده ، آماره آزمون 

آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یهیأت علم ياعضا یبین همدلرد نمی شود. پس  05/0سطح 
  .)2(جدولرابطه وجود ندارد

  
   تیجنس ی وهمدلویتنی براي بررسی رابطه بین مولفه هاي -:آزمون من2جدول

  مقدار -p  آماره آزمون  متغیر                         شاخص

  0,748  214  همدلی

  0,459  194  اتخاذ دیدگاه

  0,372  186,5  تخیل

  0,801  217,5  توجه همدالنه

  0,708  211,5  پریشانی شخصی

  05/0معنی دار در سطح  *

  
  بحث و نتیجه گیري:

،تخیل، توجه اتخاذ دیدگاه یافته هاي تحقیق در بررسی فرضیه هاي تحقیق نشان می دهد که بین 
رابطه وجود آنها  تیبا جنس یتیریمد يپستها يدارا یعلم اتیه ياعضاهمدالنه وپریشانی شخصی 

ندارد.، در نتیجه بین همدلی اعضاي هیات علمی داراي پستهاي مدیریتی  و جنسیت آنها رابطه اي 
  وجود ندارد.

 )2009یاراسکاویچ و دیگران(و ) 2009ایزابل ( )،1393نتایج این تحقیق با یافته هاي شهاب ودیگران(
)در یافته هاي پژوهشی خویش ؛ تاثیرآموزش مهارتهاي همدلی 2011همخوانی ندارد.کاش و گرینبرگ(
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امی و بر مشکالت بین شخصی و خود تنظیمی عاطفی را نشان دادند و یافته هاي بیر
  )داشتن روابط بین فردي عاطفی و شناختی باال را متاثر از همدلی باال می دانند.1393دیگران(

پژوهش حاضر بیانگر این مهم است که نه تنها همدلی با جنسیت ارتباط ندارد بلکه این شاخص از وزن 
نات مثبت و شادي پایینی هم برخوردار است.از آنجا که همدلی تاثیرات مثبت فراوانی بر ایجاد هیجا

بخش ،افزایش مردم آمیزي ، صمیمیت و مسئولیت پذیري دارد و این مولفه در جامعه مورد بررسی 
کمرنگ جلوه گر شده است، و همین کمرنگی به راحتی می تواند انرژي مثبت  و فزاینده ي محیطهاي 

امر و همچنین شرکت در کاري و ارتباطی را به هدر بدهد، توصیه می شود مدیران در صدد تقویت این 
دوره هاي آموزشی مرتبط بنمایند تا در کنار ایفاي وظایف فنی و تخصصی ، به مقوله هاي انسانی نیز 
به نحو احسن توجه نمایند. البته کمرنگی این مولفه صرفاً متوجه مدیران نیست ؛ چراکه عوامل دخیل 

، کم بودن زمان مناسب تجدید قوا  دیگري از جمله ؛ حجم باالي کاري ،تعداد زیاد ارباب رجوع
  و...منجر به کاهش توانایی درك دیگران شود. 

لذا در راستاي بهبود روابط انسانی و نیز توجه به توانایی درك دیگران پیشنهادهایی در زیر براي تقویت 
  این مقوله ارائه می گردد.

 یران. برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط بر تقویت روابط انسانی در بین مد -1
نظر سنجی از دانشجویان در زمان انتصاب مدیران (بخصوص مدیرانی که به طور مستقیم با  -2

دانشجویان سروکار دارند)چرا که در جامعه دانشگاهی بیشترین ارتباط مدیران با دانشجویان 
می باشد؛که تعدادي از آنها غیر بومی منطقه محل تحصیل هستند  و به دلیل بعد مسافت از 

 ه ؛نیاز به همدلی از سوي مافوق و مدیران بیشتر احساس می شود. خانواد
توجه به ویژگیهاي شخصیتی مدیران در حین انتصاب؛که توانایی ایجاد روابط مثبت انسانی   -3

 و درك متقابل دیگران را داشته باشند.
 بازه  انتصاب سنوات مدیریتی تقلیل یابد ، که منجر به خستگی مدیران نگردد. -4
م فعالیتهاي مدیریتی از همکاري و یاري نیروهاي دیگر مدد گرفته شود تا حجم جهت انجا -5

  زیاد کار و خستگی بر روابط مثبت انسانی سایه نیاندازد.
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