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 بررسی نقش هوش هیجانی و مولفه هاي آن در سالمت روانی معلمان تربیت بدنی
 ، مهدي جوکار،سعید موالییمجید رئیسیان

 
 مقدمه

بسیاري از . استهاي کودکان امري شناخته شدهامروزه نقش و اهمیت شخصیت معلمان در پرورش استعدادها و توانایی
. سزایی دارندآموزان نقش بهها و موفقیت دانشروانشناسان معتقدند که معلمان فرهیخته در انتقال مفاهیم و گسترش توانایی

روانی برخوردار گیرد که مربیان از سالمتن توسط مربیان زمانی به بهترین شکل صورت میبدیهی است که فرآیند پرورش کودکا
و  ییردر تغ ییارتباط موزون و هماهنگ باتوانا يفرد در برقرار یترا عبارت از قابل یروانسالمت یسازمان بهداشت جهان. باشند

یکی از ). ۱۳۸۶زرار،(داندیخود م یشخص یالتو تما یجانیه هايتعارض یو حل مناسب و منطق یشخو یاجتماع یطاصالح مح
هیجانی با شناخت فرد از خود و دیگران، هوش .باشدهیجانی آنها میروانی افراد میزان هوشهاي مهم موثر در سالمتمقوله

زم است، ارتباط ارتباط با دیگران، سازگاري و انطباق با محیط پیرامون که براي موفق شدن در برآوردن خواستهاي اجتماعی ال
هیجانی به تفاوتهاي افراد در ادراك، به عبارت دیگر هوش. شوددارد و یک توانمندي تاکتیکی در عملکرد فردي محسوب می

با توجه به اینکه معلمان ورزش به علت داشتن ). ۲۰۰۸مایر و اولیور،(پردازش، تنظیم و به کارگیري اطالعات هیجانی اشاره دارد
روانی باالیی در صورتی که معلمان از سالمت. اي به رفتارهاي آنان دارندن دانش آموزان، تاثیر قابل توجهمحبوبیت باال بی

روانی تاثیرگذار هیجانی بر سالمتبا توجه به اینکه هوش. آموزان داشته باشندتوانند اثر بهتري در رشد دانشبرخوردار باشند می
هاي آنها وان افزایش داد محقق در پی بررسی میزان ارتباط بین این دومتغیر و مولفهتهیجانی را با آموزش میباشد و هوشمی
 .باشدمی

 روش شناسی تحقیق
تعداد  ینب ینبود که از ا بدنی شهر کرجیهمعلمان تربیتشامل کل يمارآجامعه . باشدیم یهمبستگ-یفیپژوهش از نوع توص ینا

 هاي-اطالعات از پرسشنامه يجهت جمع آور. بود هاتصادفی-روش انتخاب نمونه. انتخاب شدند يبه عنوان نمونه آمار معلم 100
 یبشد وضر ییدمتخصص تا یداسات هابهوسیله-پرسشنامه ییروا. استفاده شد)GHQ(یو سالمت روان رینگش هیجانی-هوش

بدست ) α=0.77(یروانالمتو پرسشنامه س) α=0.79(هیجانیپرسشنامه هوش يبرا کرونباخ-يبا استفاده از آزمون آلفا یاییپا
جهت بررسی ارتباط بین متغیرها ازآزمون .هااستفادهشدداده دنبه منظور نرمال بو) K-S(یرنوفاز آزمون کلموگروف اسم. آمد

 .صورت گرفت ۲۱SPSSعملیات آماري با استفاده از نرم افزار . ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
  یافته ها

همچنین . داري وجود داردکه بین هوش هیجانی معلمان ورزش و سالمت روانی آنها رابطه معنی یافته هاي تحقیق نشان داد
خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزي، همدلی و (نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین مولفه هاي هوش هیجانی

 )1جدول(داري وجود داردبا سالمت روانی ارتباط معنی) مهارت اجتماي
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 ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و مولفه هاي آن با سالمت روانی معلمان تربیت بدنی. 1جدول
 متغیر پیش بین

 تعداد ضریب همبستگی سطح معنی داري متغیر مالك

 100 0.80 0.001 سالمت روانی هوش هیجانی

  خود آگاهی

 سالمت روانی

0.001 0.55 100 

 100 0.63 0.001 خود کنترلی

 100 0.73 0.001 یزيخود انگ

 100 0.71 0.001 همدلی

 100 0.75 0.001 مهارت اجتماعی

 گیريبحث و نتیجه
، )1383(يو احمد یرجب یقاتتحق یجارتباط وجود داردکه با نتا هیجانیمعلمانو هوش یسالمت روان یننشان داد که ب یجنتا

اما در دو مولفه  .دارد ییهمسو) 2010(یانو پ یمزو ج) 2009(، باالرد و همکاران)1387(يمشهد یان، مهدو)1386(یقاسم
با توجه به یافته هاي تحقیق می توان گفت که معلمانی . ناهمسویی دارد) 1388(خودانگیزي و خودآگاهی با تحقیق احیاء کننده

رسی براي آنها به که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند می توانند در موقعیت ها و شرایط مختلف که در طول کالس هاي د
آید با به کارگیري توانایی ها و اطالعات خود محیط و شرایط را بهتر تجزیه و تحلیل کرده و رفتار مناسب تري از خود وجود می
اند فردي که از سالمت روان برخورداراست داراي حسی از مسئولیت پذیري، اعتماد به خود، کاپالن و سادوك معتقد.بروز دهند

هیجانی از راه با در نظر گرفتن این نکته که میزان هوش) ۱۳۹۱خائفی،( .رزشهاي شخصی، فردیت و یگانگی استهدفمداري، ا
هیجانی آموزش قابل تغییر می باشد به مسئولین پیشنهاد می شود که با برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی میزان هوش

آموزان که از اهداف نظام آموزش و وانی آنها شده، و تعلیم و تربیت دانشمعلمان را افزایش داده، که این موجب بهبود سالمت ر
 .پرورش می باشد به شکل بهتري محقق شود

 .هیجانی، سالمت روانی، معلمان تربیت بدنیهوش : واژگان کلیدي
 منابع

فصلنامه نوآوریهاي آموزشی، . وزانآمبررسی باورهاي فراشناختی با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش). ۱۳۸۶(محمد امین،زرار.۱
 .، سال ششم۱۹شماره 

٢.MoiraMikolajczak and Olivier Luminet.(٢٠٠٨). Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal of 
stressful events: An exploratory study, Personality and Individual Differences, Volume۴۴, Issue٧, Pages 
١۴۴۵-١۴۵٣. 

آموزان مدارس بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روانی معلمان با خالقیت دانش). 1391(پیر خائفی، علیرضا، رفیعیان، هاجر. ۳
 ۴ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره. ابتدایی شهرستان بهشر
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