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 هوش هیجانی معلمان بر مدیریت کالس و اثر بخشی تدریس می باشد در این پژوهش ابتدا تاثیرهدف از این پژوهش بررسی 

 سپس به بررسی  رابطه ی هوش ، هوش هیجانی شامل تعریف ، اهمیت ، موانع و عوامل گسترش آن ذکر شده  مروری بر 

 به  تاثیر آموزش  حرفه تدریس را بیان می کنیم ، در ادامه در هیجانی با شغل معلمی پرداخته و ضرورت هوش هیجانی باال

 ه هوش هیجانی و اثر بخشی تدریس رابطبه معلمین  و تاثیر آن بر خود کارامدی معلمان پرداخته و در آخر  هوش هیجانی

 پیش بینی استرس معلمین می پردازیم. وقدرت 
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 مقدمه

به خود معطوف  را یکی از موضوع هایی که در سال اخیر توجه بیشتر پژوهشگران در حوزه روان شناسی و تعلیم و تربیت

داشته است هوش هیجانی است البته هوش هیجانی بطور کلی موضوع جدیدی نیست ، اما اثر گذاری آن بر فعالیت هاو 

تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت در این پژوهش ها عملکرد  انسان بتازگی مورد عالقه  پژوهشگران قرار گرفته است . 

به  و  رار گرفته است، اما یکی از حوزه های مهم که نسبت به مورد قبلی کمترتحصیلی دانش آموزان  بسیار مورد بررسی ق

 طور جزئی به آن پرداخته شده است ، تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت کالس و اثر بخشی تدریس معلمان است.

شود شامل  موضوع  انچه که بیش تر در آموزش و آماده سازی معلمان  فارغ التحصیل  مراکز تربیت معلم در نظر گرفته می

، اما آموزش در زمینه  روش کنترل خود  و هیجانات ،   استهای تخصصی ، روش های تدریس و روان شناسی کودکان 

یا اصال مورد ، مدیریت عواطف و روش  تاثیر گذاری بر دیگران  که بویژه برای مشاغلی مانند معلمی  دارای اهمیت است 

اگر معلمان قادر به کنترل که نکته دارای اهمیت این است  .ئله کمتر پرداخته شده استاین مستوجه قرار نگرفته و یا به 

فور به معلمان به و . نباشند ، نتوانند همدلی داشته باشند آنگاه دیگر فرق نمی کند چقدر باهوش هستند خود  هیجانات تلخ

عهده گرفتن چنین نقش های موثری اقرار می ناکافی بودن آمادگی شان برای چنین مداخالتی و احساس بی میلی برای بر

کننداغلب تصور می کنند که معلمان ما از هوش هیجانی و مهارت های آن برخوردارند لذا تالش زیادی در این مورد صورت 

نگرفته است در  این پژوهش سعی شده است به بررسی تاثیر هوش هیجانی معلمان بر مدیریت کالس و اثر بخشی تدریس 

 شود.پرداخته 
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 هوش هیجانیبر مروری

 گیری فکر ی،تصمیم فعالیتهای به کمك جهت در خود احساسات و هیجانات مهار و درك توانایی می توان را هیجانی هوش

 هبهر  جملهدازخو یها  رتمها سایر از نیماتو میچگونه  کند می مشخصاین توانایی .5(5991گلمن ،(دانست ارتباطی و

این مهارت ها آموختنی بوده و موجب بوجود آمدن  البته  0(022سالوی و همکاران،(کنیم دهستفاا رتصو بهترین به هوشی

می ن بیا"هوش هیجانی"بکتادر .گلمن (5995راد و همکاران ،سعیدی لذت ،عشق و هر نوع موفقیتی در فرد می شود)

را هبقیدرصد  02  و شته باشدداند تاثیر اندگی می تود در زموفقیت فردر  درصد 02کثر اتنها حدبهره هوشی  ":نماید که

 (5991گلمن ،("دهیجانی تعیین می نمایش هو

)مك  باشد می   نهراگازسا و صحیح نحوبه  ها نهیجا نبیا و یابیهوش هیجانی نماینده توانایی تشخیص ،ارز

 )مطلبی آورندتری به وجود میبیشتر و روابط محکم کاری موفقیت هـوش هیجانی باالیی دارند کـه افرادی .9(0222کوین،

را  و ایـن تـوانایی کنندترغیب می بیشتر ،از سالمت بـیشتری بـرخوردارند،خود و دیگران را به موفقیت (5900 ، و همکاران

و  اجتماعی متعادل،شاد نظر از .2(1385و تاپچیك رد اعتماد قـرار گـیرند)بلکرو مو اعتماد کنند به دیگران که دارنـد

ت و دربـاره خود مثب کنندطور مستقیم بـیان مـییانگرانی ندارند،احساسات خود را به هیچ گـرایشی بـه ترس اند.وسرزنده

خود با  روابط اخالقی دارند.و در چارچوب لو قـبو مـسئولیت تعهد،پذیرش اندیشند.آنان ظرفیت چشمگیری برایمی

اطراف خـود بـسیار راحت بـرخورد  ودنیای خود،دیگران اند.آنان هـمچنین بادیگران،بسیار دلسوز و بامالحظه

و مشاوره روی )معلمی( این اشخاص بیش تر به مشاغلی که تعامل اجتماعی دارند مانند تدریس  (0220کنند.)سالوی،مـی

به ویژه در مدرسه و  هوش هیجانی در محل کار .(0022)سالوی و همکاران،کنندمی  آورند و از رفتارهای منفی اجتنابمی 

، بشدت مورد نیاز است زیرا افراد دارای هوش هیجانی تمایل دارند که کارها را بطور کامل انجام دهند. آنها کالس درس 

 1دهند.انگیزه بمثل دانش آموزان توانند به افراد دیگر دارند یعنی می دیریتو م هدفمند هستند و بطور ذاتی، توانایی رهبری

 با ایجاد اعتماد دو طرفه در مدیریت کالس موفق تر عمل کنند. و

هوش هیجانی به کیفیت  یادگیری ، تصمیم گیری اخالقی ، تفکر انتقادی و استفاده عملی از شواهد و دانش و همچنین بر 

احساس عجز ساده ماندن در یك شغل تاثیر دارد فقدان این مهارت باعث می شود که باهوش ترین افراد ،در ارتباط های 

 از درونی ،سطوح کم همدلی ، ناتوانی در تنظیم خلق و خو ، تخریب امولدر با رفتار های مسئله سو ( 5991د .)گلمن ،نکن

 (5901.)بخشی سور شجاعی ، دست و پنجه نرم کنند دزدی و پر خاشگری  ،

ترس و نگرانی، تصویر منفی از خود، توقعات غیر واقعی از زندگی و  :از جمله موانع استفاده از هوش هیجانی می توان به 

 حرکاتو  ، گیرد نمی قرار استفاده مورد هیجانی ، هوش آید می وجود به موانع این که زمانی اشاره کرد سرزنش دیگران

                                                           
1 .Goleman  
2 Salovey 
3 McQueen 
4 tapchicBlkar  
 youqueenسایت  5
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موفقیت در مهار هیجان ها با عواملی مانند افزایش احساس  مسئولیت ، افزایش  .شود می متوقف موفقیت سمت به افراد

 (.0220،و همکارانتوانایی تمرکز بر تکلیف  در دست انجام همبستگی داشته است .)گلمن 

 

 عوامل افزایش هوش هیجانی

و عموما بر احساس سالمتی و  است فاکتوری مهم در تعیین موفقیت در زندگی  هیجانی هوش 5آن –براساس نظریه ی بار 

آسایش فردی  تاثیر می گذارد.هوش هیجانی در طول زمان رشد می کند،در جریان زندگی تغییر می کند و می تواند به 

هالستید پرورش هوش هیجانی را از  طریق آموزش  (0222-5991آن، –)بار "وسیله برنامه های آموزشی افزایش یابد .

ته است . به اعتقاد وی ، هوش هیجانی برای حس سعادت و سالمت در جامعه  بسیار الزم است مسائل  مذهبی ، میسر دانس

را از طریق تعلیم و تربیت و مـربیگری  هوش هیجانی دارد ویلیام بـنیس نـیز اعتقاد(.5901.)صیادی ،تورانلو و همکاران ،

های شـغلی و زنـدگی فردی با هـوش ان مـوفقیتتوان توسعه داد و همبستگی بـاالیی مـیهـدفمند و ابتکار عمل می

تواند ناکامی و انحراف مسیر را در داند که میکننده قوی مدیریتی میبینیپیش را هـیجانی وجود دارد.وی هوش هیجانی

 .(5901آینده خبر دهد. )آقـایار،شریفی درآمدی،

)فالحی و هستند هیجانی هوش رفتارهای ارزیابی در گذار تاثیر متغیرهای اجتماعی –جنس،سن،نژاد، و وضعیت اقتصادی 

 هارتم،  مغز پیشانی پیش کورتس عملکردمانند  دیگر مهم ،کارکردهای انسان مغز ییزیکف بلوغ بر افزون.(5995رستمی ،

اولویت بندی و )مدیریت  زمان( ، هدفمندی ، چگونگی برخورد با نیازهای  ،خود بیانگری ، برنامه ریزی ، سازماندهی  های

روان ) 0احساس شده )اخالق متعهدانه ( و کنترل فشارها یا مدیریت استرس عوامل اثر گذار بر هوش هیجانی می باشد

 .(0221درمانی امریکا،

( و 0251سامرفیلد و همکاران ،)2و اضطراب )0220و همکاران ،سالوی ) 9پایین با برخودباوری کم هوش هیجانیخصیصه 

باال از لحاظ نظری با افزایش هوش هیجانی ( مرتبط هستند و برخالف آن 5990استاچیتال،) 1کنترل انگیزشی ضعیف

 (.0220)پالمر و همکاران،1رضایت نسبت به زندگی مرتبط می شوند

 رابطه هوش هیجانی و شغل فرد

نگری با عملکرد و مثبت بینیاست که گرایشهای هیجانی مثبت نظیر شادمانی، خوشآن  (بیانگر0229) 1تحقیقات یپرن

 .است معکوسی هیجانی منفی با عملکرد شغلی منفی دارای رابطهء افـراد دارای رابطهء مثبت و بر عکس گرایشهای شـغلی 

 اند؛فرضیهءگرفته نظر در شغلی دو فرضیه را تای با عنوان هوش هیجانی،اعتماد،رضایدر مطالعهنیز  (0221)0 دانگ و هاوارد

                                                           
1 2000-on,1997-Bar 
2 American psychotherapy 
3 Stroud 

4 Summerfeldt 

5 Schutteetall 

6 Palmer 

7 Yepem 

8 Howard Dong  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

که از شغلشان رضایت داشته باشند.و  دارد وجود هیجانی باالتر احتمال بیشتری کند که در افراد با هوشاول بیان می

 ایت دارند ودیگران دارند به احتمال زیاد از شغلشان رض به بیشتری فرضیهء دوم بـیانگر آن است که افرادی که اعتماد

 .هستند بینخوش نسبت به محیط کار خود

 حرفه تدریس و ضرورت هوش هیجانی باال

تاثیر گذاری در کالس درس مستلزم  زیرا حرفه معلمی از مشاغلی است که توانایی هوش هیجانی بیشتری را می طلبد

هماهنگی حرکات معلم و دانش آموزان و احساس صمیمیت و اشتیاق در کالس درس می باشد .پژوهش های انجام گرفته 

در کالس های درس نشان می دهند که هماهنگی حرکتی نزدیك تر میان  معلم و دانش آموزان ، نشانگر این است که آنان 

ستی ، شادی ، اشتیاق ، عالقه مندی و راحتی  بیش تری را احساس می کنند .در کل ، وجود در تعامل بین خود دو

 (5991گلمن،همزمانی زیاد در یك کنش متقابل ، به این معناست که افراد درگیر یکدیگر را دوست دارند )

 هوش هیجانی معلمان و مدیریت کالس درس

 

این  مهمایم و یا چه تخصصی داریم،بلکه هـوشمندیم، چقدر آموزش دیدهدارد:مهم نیست ما چـقدر می دانیل گلمن اظهار

به باور گلمن ، روش اداره کردن کالس به  (5991)گلمن، . توانیم خـودمان و دیگران را اداره کنیم.است که چطور مـی

این که معلم چگونه به وسیله ی معلم به خودی خود یك الگو و یك درس بالفعل در صالحیت عاطفی یا فقدان آن است. 

)گلمن ، مطالب بسیاری را در خود دارد .پرسش یك دانش آموز پاسخ دهد ،برای بیست یا سی دانش آموز دیگر 

 کودکان در عاطفی –مربیان و معلمان در موقعیتی هستند که پرورش دهنده قوی رشد مهارت های اجتماعی (5991،

ی یك تر به مهارت هانزد نگاهی تا بگیریم چالش به را ها تر سابقه با بویژه ، آنها معلمان که است مهم ، بنابراین و هستند

اجتماعی و هیجانی فردی بیندازند و به گونه سیستماتیك این مهارت ها را از راه  یك لنز هوش هیجانی باال ببرند .باید در 

ریت یلذا ،توانایی  تنظیم و مد کرد .مورد متدلوژی راههای دسترسی و افزایش توانایی های هوش هیجانی معلمان کار 

هیجاناتشان در کالس درس فاکتوری مهم برای تدریس موفق و موثر است . برخالف مهارت های دیگر که یك معلم داراست 

، توانایی پاسخ به موقعیت های دشوار و پیش بینی نشده شاید چالش آور تر از همه باشد.وقتی که زمان برای واکنش کوتاه 

لم باید قادر باشد یك سازگاری هیجانی سریعی را حتی در میانه یك موقعیت بسیار منفی ایجاد کند . موقعیت است، مع

  .5(0221کرمنیتزر،هایی که در مدرسه پیش بینی و برنامه ریزی نشده اند و سازگاری هیجانی مناسبی را می طلبند )

آموزان اسـت، به عـنوان یـك اصل پذیرفته دانش سازندهء بیان که مدارس جایگاه تحول مثبت و تغییرات گر اینا

 ها درازپژوهش (.برخی5909آموزشی جهان است. )میرکمالی، از ضروریات رهبری و مدیریت گراییتحوّل شود،ویژگی

آفرین لبین هـوش هیجانی و رهبری تحوّ اند کـهکـرده گیریآموزشی به این بحث پرداخته و نتیجه مدیریت یحوزه

 (0229؛ ماندل و فروانی5902همبستگی مثبت وجود دارد)مرادی،

 

                                                           
1 Kremenitzer 
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 هوش هیجانی  به معلمان  کنترل تاثیر آموزش

 دیـگران گوید که برای پی بردن به شدت مـیزان هـوش هیجانی، باید توجه کنیم که چـقدر نـسبت بـهدکتر بویاتسیز می

اشته باشیم که باالترین درجه همدلی،درك کردن افرادی است که مثل شما در نـظر د هـمیشه دلسـوز و حساس هستیم،و

 (5902،تراویس) .نیستند

در آینده علمی و موفقیت در زندگی دانش آموزان دارند ، اما به هر حال ، ممکن  یمعلمان ذاتا می دانند که آنها نقشی مهم

است معلمان گاهی اوقات دچار سر در گمی در عملکردشان شوند و نادانسته در دام الگوها و یا عادت هایی قرار گیرند که 

ی در زمینه احساسات خود صحبت کنند . هر در نخستین گام ، الزم  است معلمان بتوانند به راحتکمتر از آنها آگاه باشند .

در برنامه آموزش استاندارد معلمان به آماده زیرا معلمی لزوما در انجام این کار راحت نیست یا تمایلی به انجام آن ندارد 

 یلذا ، بتازگی کالس ها کردن آنان برای انجام این نوع تدریس ،توجه کمی مبذول شده یا آنکه اصال توجهی نشده است.

تاثیر این آموزش ها  .(5991گلمن،آموزشی هوش هیجانی برای معلمان قبل و ضمن خدمت )در آمریکا(برگزار شده است . )

را ف در توانایی  بر عملکرد معلمان در واکنش نسبت به رفتارهای دانش آموزان در کالس های درس بسیار موثر بوده است و

ساسات خود و دانش آموزان و واکنش خود را به آنها  هر روز مکتوب می کردند آگاهی به آنها بسیار کمك کرده بود.آنها اح

و آن را مورد تحلیل قرار می دادند .هم چنین ، آنها رشد هیجاناتشان را بر پیامد های رفتاری دانش آموزان موثر می 

مشاوران راهنما طراحی و تسهیل این برنامه ها در آموزش ضمن خدمت می تواند به وسیله روانشناسان مدرسه و  دانستند .

 .(0221کرمنیتزر،) گردد.

  تاثیر هوش هیجانی بر خودکار آمدی معلمان

در پژوهشی که در مورد هوش هیجانی و خودکارآمدی در مورد دبیران مدارس متوسطه در هنگ کنگ انجام شده ،  "شان"

توضیح داده می شود.هم چنین ، اشاره شده است نشان داد که خود کارآمدی معلمان به وسیله  بعد درون فردی بیشتر 

در نیز   "دفابیو و پالزچی ".5(0222شان،معلمانی که خود کارآمدی پایینی داشتند ، هوش هیجانی کمتری داشتند )

و ضمن مالحظه تاثیر کلی هوش  ایتالیا را مورد بررسی قرار داد در معلمانپژوهشی تاثیر هوش هیجانی بر خود کارآمدی 

مردها در مقایسه  ، تفاوت معنی داری در هوش هیجانی با توجه به سن آنها مشاهده کردند. معلمانهیجانی برخودکارآمدی 

درون فردی  هوش هیجانی کسب کردند در حالی که زنان نمره های باالتری در بعد بین  با زن ها نمره های باالتر در بعد

حاکی از آن است که ضریب هوش هیجانی زنان به طور  دیگری نیز تحقیقات.0(0220،دفابیو و پالزچیرند )فردی بدست آو

کلی چهار امتیاز باالتر از ضریب هوش هیجانی مردان است .زنان در سه مهارت خود مدیریتی ، آگاهی  اجتماعی  و مدیریت 

مردان و زنان در مهارت خودآگاهی یکسان  رابطه  امتیاز بیشتری نسبت به مردان بدست می آورند و نمره

 9(5999رایس،(است

                                                           
1 Chan 

2 Defabio & palazzeschi,2008 

3 Rice 
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 هوش هیجانی معلمان و اثر بخشی تدریس آنها

برخالف نقش محوری  و آشکاری که هیجانات در یادگیری و  تدریس دارند ،  "هاکی همانند دیگران بر این باور است که 

تعامالت بین عواطف و شناخت  بتازگی شروع به مطالعه نیز  روان شناسان 5(0221هاکی،) "این حیطه فراموش شده است

اما قدرت هیجانات در موقع  تدریس و دشواری هایی که بیش تر معلمان در تنظییم  0(5999گادرکورل،) ،کرده اند 

 .9(ساتون و ویتلی مواردی است که بحث نمی شود) ،دارند  را هیجانات بویژه هیجانات منفی

هوش هیجانی معلمان و اثر بخشی تدریس آنها در یك مرکز فناوری در تایوان نشان می دهد  یافته های پژوهشی در مورد

 .هیئت علمی که در مهارت های کلی هوش هیجانی برتر بودند ، اثر بخشی تدریس باالتری را بدست آوردند که اعضای 

در اثر بخشی تدریس عملکرد  ند راحتی، همدلی، رهبری و عزت نفس باالتری داشت ،اعضای هیئت علمی  که استعداد 

د.معلمان باهوش هیجانی باال قادرند نیازهای دانش آموزان را درك کنند و یك محیط یادگیری حمایتی را داشتنبهتری 

 .2(0221هوانگ،فراهم کنند)

داشتند در کنار پژوهش هایی که نشان می دهد دانش آموزان دارای هوش هیجانی باالتر موفقیت بیشتری در مدرسه 

، مطالعات دیگر نشان دادند معلمانی که مهارت های هوش هیجانی را ارتقاء دادند ، بر ارزش  (0220،دفابیو و پالزچی)

ند و دانش آموزان را به توسعه شایستگی ه اکار گروهی و توان حل مسئله را افزایش داد  ه ودی تاکید داشتتفاوت های فر

 1(0221کافهولد و جانسون،ند )ه اهای اجتماعی کافی هدایت کرد

 استرس معلمانهوش هیجانی و
افراد در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند استرس وجود دارد و به گونه های مختلف بر 

یش افزا.تحوالت شغلی نظیر تغییرات  سازمانی ، تغییر حقوق و دستمزد ، ترفیعات شغلی ، کاهش یا کندفشار وارد می 

نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی موضوع هایی هستند که به خوبی بر فرد فشار می آورند و او را دچار آشفتگی ، 

هوش هیجانی مورد درخواست مربیان است زیرا پاسخی است به نگرانی های  (5992نگرانی  و اضطراب می سازند )رابینز ،

و پر کاری  پر هیجانو چطور می شود آنها را حل کرد . تدریس نه تنها شغل مهم آنها درباره اینکه مشکالت چه هستند 

مربیان و رهبران آموزشی باید آماده شوند  تا از اضطراب  (0221) کرمنیتزر،باشد . استرس زا نیزاست بلکه می تواند 

اوره شان اهمیت بدهند که خودداری کرده و با طوفان های هیجانی شان با شجاعت روبه رو شوند و به عواطف خود در مح

اضطراب باال بخاطرافکار و نگرانی های  1(2007پیت و براش وود،هیجانی تمیز داده شود ) می تواند از اضطراب و آشفتگی

برای مدیریت زمان روش موثری .1 (1992ایسنك کالو،مخرب ، می تواند حافظه کاری و فرایند کار را دچار اختالل کند، )

 و راهی جهت رسیدن به اهداف شخصی، وقت موثرازمنابع  استفاده و باعث ناشی از کار است های  استرس اینگونه کاهش

هدف گذاری ، کنترل وقفه ها ، روش سازماندهی امور  ،.مدیریت زمان شامل مهارت هایی از قبیل انضباط  شخصی می باشد

                                                           
1 Hawkey 

2 Gathercoal 

3 Sutton & wheatly ,1992 

4 Hwang,2007 

5 kaufhold & Johnson, 
6 Pitt & brushwood 

7 Eysenck,Calo 
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و غیره است.این مهارت ها به خوبی می توانند باعث حذف بسیاری از منابع استرس زمانی شده و اثرات منفی آن را کاهش 

 استرس معناداری طور زمان،به مدیریت هوش هیجانی و "دهشیری بیان می دارد که (. 5909دهند.)باعزت و ادیب راد

 های همولف ترتیب به هیجانی هوش های مولفه بین از که داد نشان او تحلیل نتایج."می کند پیش بینی را معلمان شغلی

بینی پیامدهای توانایی پیش.(5909دهشیری، )استرس شغلی موثر ند بینی پیش در خودآگاهی و خودکنترلی،همدلی

تواند در لحظه انتخاب به شما کمك هیجانی می هـوش آید.مهارت اسـتفاده ازتصمیم تنها از هوش هیجانی به دست مـی

نشان نیز   بسیاری از محققان.(5901کنترل مؤثرتری بر خود و تأثیر مـضاعفی بـر دیگران داشته باشید)کاشانی، تا نماید 

؛تیچلرو 5991،عملکرد شـغلی)گلمن :کار که شامل به مربوط هایتواند برخی از فراوردهش هـیجانی میدادند کـه هـو

؛سیواناتان و 2،0220؛هیگز9،5991؛کوپر و ساواف5990مسایل رهبری )گلمن، (0،0222و هـمکاران؛بکمن 02205هـمکاران،

(و کیفیت حل مساله)رحیم و 0222،کارول رفتارهای شهروندی)دی و، (5990معامالت)گلمن (گردش10220فکن

 بینی کندرا پیش (است0229مینورز،

 نتیجه گیری

ن است که هوش هیجانی در موفقیت آمروری بر ادبیات پژوهش در زمینه هوش هیجانی در سال های اخیر نشان دهنده 

زیرا در حرفه معلمی داشتن هوش هیجانی دارای اهمیت مضاعفی است . بسیار موثر استو  زندگی فردی  افراد   های شغلی

این افراد نیازمند  تعامل اجتماعی  بیشتری با افراد پیرامون خود هستند و این تعامل اجتماعی تنها با داشتن هوش هیجانی 

مدیریت کالس و اثر بخشی هوش هیجانی معلمان بر به بررسی رابطه .در این پژوهش سعی شد باال به ظهور و بروز می رسد 

.بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سن  و آموزش های صحیح پیرامون هوش ودپرداخته شتدریس انان 

و  تاثیر تدریس  افزایش می یابد و درصد رضایت شغلی توان مدیریت کالس  و افزایش آن به طور چشمگیری هیجانی 

 معلمین بیشتر می شود

ی که دوره اموزش هوش هیجانی را طی شود نمونه این پژوهش با گروه ها و جنسیت های مختلف معلمینپیشنهاد می 

رد. گی قراربا کنترل متغییر های تاثیر گذار مورد بررسی نموده اند و آن دسته از معلمینی که این دوه را طی نکرده اند  

ران کشور ایدر دروس تربیت معلم ، تاثیر یادگیری درسی پیشنهاد می شود  با توجه به اهمیت هوش هیجانی در مدیریت و 

کنون به این عامل توجهی نداشته اند ، برنامه های آموزشی در جهت تقویت و بهبود هوش هیجانی و سایر کشور ها که تا

 اثر گذاری تدریس  به دانشگنجانده شود و با ایجاد فرصت و آموزش های مناسب  در جهت مدیریت بهتر معلمین و 

این دوره ها می تواند  برای معلمین شاغل به عنوان دوره های ضمن خدمت اجرا شود و آموزان  گامی مهم  و موثر بردارند .

 تاثیر آن در مدت کوتاهی  مشاهده شود .

 

 

                                                           
1 Tischler 

2 Bachman 

3 Cooper & Sawaf 
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 مراجعفهرست 

 منابع داخلی   

 (،هوش هیجانی سازمانی،انتشارات سپاهان5901درآمدی،پرویز، ) و شریفی آقایار،سیروس .5

(.بررسی رابطه مدیریت زمان با استرس شغلی کارکنان زن دانشگاه الزهرا . طرح پژوهشی ، چاپ نشده ، 5909ن).با عزت ،ف،و ادیب راد0

 دانشگاه شهید بهشتی .

رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزار اسالمی و ( . 5901.بخشی سور شجاعی ، لیال )9

 .91-551(،59) 1احد بهبهان . دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، 

 .(،تهران،رسا5901های مدیریت،چاپ اول،ترجمهء محمد گذر آبادی، )گام تاپچیك.نخستین اسبی و گریبلکر،لورن .4

 5902نشر ساواالن، گنجی،تهران، تراویس براوبری، هوش هیجانی ،مترجم مهدی.1

(.هنجاریابی پرسشنامه ی هوش هیجانی شرینگ در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عواملی آن ، 5900.دهشیری ، غ.ر.)1

 پایان  نامه ی کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (.مدیریت رفتار سازمانی . ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی .تهران :انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.5992رابینز ، ا.).1

( ، رابطه هوش 5995، رباط جزی عفت سادات ، جمشیدی مقدم  محمد، محمدی آریا علیرضا ، لچیناتی  فاطمه ، ).سعیدی راد  حسن0

 (5)9پژوهش رهیافتی نو در مدیریت آموزشی -معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه علمیهیجانی و شناختی 
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(.بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسالم و هوش هیجانی 5901.صیادی تورانلو ، حسین و جمالی ، رضا و منصوری ، حسین )9

 .521-519(،55)9دانشجویان .اندیشه نوین دینی ،

پژوهش -( نقش هوش هیجانی در اثر بخشی تدریس معلمان در مدارس راهنمایی ، فصلنامه علمی5995حی ویدا  و  رستمی کاوه ، ). فال10

 500-511(،5)9رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 

 (،نقش دل در مدیریت ، انتشارات سازمان مدیریت  صنعتی .5901.کاشانی ،مجتبی )11

 0تا  19از  (00)9پژوهش در برنامه ریزی درسی  ،)5900 (بدری علوم تربیتی احمدعلی؛شاه طالبی فاطمه؛فروغی مطلبی. 12

ها و مراکز راهکارهای ارتقای کیفی دانشگاه مقاالت اوّلین همایش دانشگاهی،مجموعه (.رهبری و مدیریّت9095میرکمالی،سیّد محمّد) .13

 .آموزش عالی نیروهای مسلح.تهران
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