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  چکيده

با هدف بررسي رابطه سالمت عمومي و هوش  حاضر پژوهش :مقدمه

هيجاني مديران زن و مرد مدارس راهنمايي شهر تهران و ارتباط آن با 

  .دانجام شرضايت شغلي معلمان آن مدارس 

 شهر هگان۱۹راهنمايي نواحي ر زن از مدارس مدي ۵۲مدير مرد و  ۶۱ :روش

 .صورت تصادفي انتخاب شدندمعلم زير نظر همان مديران به ۳۳۹تهران و 

و رضايت  شرينک، هوش هيجاني گلدبرگهاي سالمت عمومي نامهپرسش

ها از تجزيه و تحليل داده برای. مورد استفاده قرار گرفتند قاسميشغلي 

مستقل و تحليل  Tهاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، آزمون

  .دشواريانس دوعاملي استفاده 

منفي  ایهمثبتي بين سالمت عمومي و هوش هيجاني و رابط هرابط :هايافته

هوش هيجاني . شتبين سن و سالمت عمومي در مديران مدارس وجود دا

 دارای در مدارسمعلمان  رضايت شغلي. بودمديران زن باالتر از مديران مرد 

و جنسيت و هوش هيجاني  بودتر يش، بترباال هوش هيجانيان با مدير

  .ندشتمديران، اثر تعاملي بر سالمت عمومي آنها دا

و مديراني  ردمثبت دا هعمومي با هوش هيجاني رابط سالمت :گيرينتيجه

دارند و عمومي باالتري  که از هوش هيجاني باالتري برخوردارند، هم سالمت

 تر وفردي سالمتوانند روابط بينهم در تعامل و ارتباط با معلمان، مي

  .تري برقرار نمايند موفق

  

  شغلي هيجاني، رضايت هوش عمومي، سالمت :هاواژهکليد

  

Abstract 
Introduction: The present study was performed to 

analyze the general health and emotional intelligence of 

female and male head masters of Tehran city guidance 

schools and its relation with teacher's job satisfaction of 

those schools. 

Method: 61 male and 52 female head masters of 19 

regions of Tehran city’s guidance schools and 339 

teachers of the same schools were randomly selected and 

completed emotional intelligence and general health 

questionnaire as well as job satisfaction questionnaire, 

respectively. Pearson correlation coefficient, independent 

t-test, regression analysis and two-factor variance 

analysis were used to analyze data. 

Results: There was a significant relationship between 

emotional intelligence, general health and head masters' 

age. Female head masters had more emotional 

intelligence than males. At schools in which head masters 

had more emotional intelligence, teachers had more job 

satisfaction. Head masters’ emotional intelligence and 

gender had interaction effect on general health. 

Conclusion: There is a positive relationship between 

general health and emotional intelligence and head 

masters that had high emotional intelligence, have both 

general health and successful interaction with teachers. 
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  مقدمه

نظام آموزش و پرورش و تعليم و تربيت، در جهان امـروز وظـايف   

ايجـاد شـرايط    يترين عامل، بـرا اساسي. سنگيني به عهده دارند

کننـدگان ايـن   ، ادارههـاي آمـوزش  منظور تحقق هـدف مطلوب به

شـيوه مـديريت، نحـوه    . مديران و معلمان هستندسيستم از جمله 

نهايت کارآمدي رفتار، درک متقابل، وضعيت شغلي زيردستان و در

تواند در بهبـود  باالي مسئولين نظام آموزش و پرورش، طبيعتا  مي

آمــوزان مــؤثر باشــد و آينــده علمــي و وضـعيت تحصــيلي دانــش 

  ].۱[د پيشرفت فرهنگي يک جامعه را نيز تحت تأثير قرار ده

مدير موفق در مديريت، سـالمت عمـومي او اسـت     يهاياز ويژگ

بهداشـت، حالـت    ينامه سـازمان جهـان  که به طور کلي در اساس

رواني و اجتماعي در نظر گرفته  -خوب بودن کامل از نظر جسمي

هـاي زيـادي را بـه خـود     شده است؛ اين موضوع امروزه پـژوهش 

هـاي اخيـر، در   در سال اختصاص داده است و مطالعات انجام شده

، رابطه تنگاتنـگ عوامـل   حوزه بهداشت رواني و سالمت عمومي

  ].۲[دهد يشناختي را به وضوح نشان مشخصيتي و روان

صرفا  عدم بيماري نيست؛ ممکن اسـت شـخص از نظـر     يسالمت

گونه مشکل عيني نداشته باشد ولي با وجود اين شناسي هيچآسيب

رگونه انحرافي که در حال احساسـي يـا   مطمئنا  ه. سالم هم نباشد

کنشي فرد رخ دهد و خود فرد آن را غير طبيعي بدانـد، حـاکي از   

در هر حال، هرچه بيشتر بـه نقـش   . آن است که فرد سالم نيست

حياتي رفتارهاي پيشگيرانه خاص پي ببريم باز هم مسلما  مفهـوم  

ني مديري که از وضعيت جسما]. ۳[تر خواهد بود سالمت گسترده

و رواني مطلوبي برخوردار نباشد، در اداره واحد خود دچـار مشـکل   

خوابي، افسـردگي، اضـطراب و مشـکالتي از ايـن     بي. خواهد شد

قبيل، تمرکز مدير را در انجام مسئوليت حساس خود، برهم زده و 

نهايت شود؛ دريباعث دلسردي و نارضايتي او از وضعيت موجود م

توانـد موجبـات   وظايف از دست داده و ميانگيزه خود را در انجام 

  ]. ۴[نارضايتي افراد زير دست را هم فراهم کند 

يکي از موضوعاتي که درحـوزه مـديريت و رهبـري مطـرح شـده      

هـا در روابـط   کاربرد مناسـب هيجـان  . است ياست، هوش هيجان

داري، همـدلي بـا   انساني، درک احوال خـود و ديگـران، خويشـتن   

ها در تفکر و شناخت، موضـوع  بت از هيجانديگران و استفاده مث

هوش هيجاني است که در نحوه برخورد مديران با زيردستان تأثير 

 يهـا يبا توجه به تعريف ويژگـ  يتأثير هوش هيجان. بسزايي دارد

هـا از جملـه   ها و مسـئوليت متنوع مربوط به آن در مشاغل، حرفه

ختلـف بـا   مديريت، به دليـل اهميـت تعامـل و تقابـل بـا افـراد م      

خصوصيات شخصيتي و هيجاني متفاوت، بسيار چشـمگير و غيـر   

  ].۵[رسد قابل انکار به نظر مي

و سالمت، بسياري از تحقيقات  يدر مورد ارتباط بين هوش هيجان

بـااليي   يدهنـد، افـرادي کـه از هـوش هيجـان     پيشين نشان مـي 

داري از سـالمت جسـماني و روانـي    يبرخوردارند، بـه طـور معنـ   

  ].۹، ۸، ۷، ۶[ي نيز، برخوردار هستند باالتر

بسياري از نظريه پردازان، به اهميت سالمت مدير و نقـش آن در  

اند و بطور كلـي  ايجاد رضايت شغلي مدير و زيردستان اشاره كرده

در سـطح پـايين، افـراد     يمعتقدند، با سالمتي يـا هـوش هيجـان   

کننـد،  يدليل بازخورد نامناسبي که از مدير دريافـت مـ  زيردست به

ممكن است عالقه خود را نسبت به كار به تدريج از دست بدهنـد  

در صـورتيكه اگـر   . و در نتيجه از كار خود احساس نارضايتي كنند

مدير از سالمت، نشاط، برخورد مناسـب بـا زيردسـتان و توانـايي     

مند باشد، انگيزه زيردسـتان بـه همكـاري و    کنترل هيجانات بهره

  ].۱۱، ۱۰، ۴[يابد يت شغلي افزايش ميتعاون، و در نتيجه رضا

، طي مطالعاتي روي جامعه دانشجويان ]۱۳[ گاستلوو ] ۱۲[ براكت

در زنان بطـور   يها، نشان دادند كه هوش هيجانو مديران سازمان

در مورد تفاوت زنان و مـردان در  . داري باالتر از مردان استمعني

کـه زنـان    ميزان سالمت عمومي، محققين مختلفي نشـان دادنـد  

انـد  شناختي را گـزارش داده بيشتر از مردان بدبيني و استرس روان

 يبنابر آنچه در رابطه با سـالمت و هـوش هيجـان    ].۱۶، ۱۵، ۱۴[

هـا و  رسد که هوش هيجاني به سـبب مؤلفـه  نظر ميگفته شد، به

از آنجـا کـه در   . گذاردها تأثير ميهايش، بر سالمتي انسانويژگي

رابطه ايـن دو متغيـر در مـديران مـدارس، کـه در      ايران، در مورد 

آموزش و پرورش نسل آينده کشور مؤثر هستند، تحقيقي صـورت  

هـاي  نگرفته است، مسلما  نتايج حاصل از اين پژوهش و پـژوهش 

مديران و پـيش   يتواند به شناسايي ميزان هوش هيجانمشابه مي

سـطح  ها و در نتيجه باال بـردن  بيني وضعيت سالمت عمومي آن

هــا، از جملــه آمــوزش و بــازدهي و عملکــرد مــديران در ســازمان

لـذا پـژوهش حاضـر، بـا     . پرورش در ايران کمک چشمگيري کند

و سالمت عمـومي   ياي رابطه هوش هيجانهدف بررسي مقايسه

مديران زن و مرد و اثر آن بر رضايت شـغلي معلمـان در مـدارس    

  .راهنمايي استان تهران تدوين شد

  

  روش

آماري، شامل كليـه مـديران و معلمـان زن و مـرد مقطـع       جامعه

. گانه آموزش و پرورش استان تهـران بودنـد   ۱۹راهنمايي مناطق 

مدرسه از مدارس  ۱۲۰گروه نمونه، با توجه به ماهيت و نوع طرح، 

گانـه آمـوزش و   ۱۹از منـاطق   ۱۶و  ۹، ۷، ۶، ۲راهنمايي مناطق 

مـدير   ۶۱ل لعه شـام نمونه مطا. پرورش شهر تهران انتخاب شدند

س بـود، کـه در   معلـم از همـان مـدار    ۳۶۰مدير زن و  ۵۲مرد و 

هايي كـه بـه   نامهها، آن دسته از پرسشنامهبررسي نهايي پرسش

 ۶۱(مـدير   ۱۱۳نهايـت  ل ناقص بودند، از نمونه حـذف و در هردلي

معلم زيردست همان مـديران، در تجزيـه و    ۳۳۹و  )زن ۵۲مرد و 

  . تحليل آماري شركت داده شدند
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 ۵منظور انتخاب گروه نمونه مـديران، مـدارس راهنمـايي ايـن     به

عنـوان نماينـده ناحيـه جغرافيـايي     اي بـه صورت خوشـه منطقه به

مدرسـه   ۱۲، و از هر منطقه، )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز(

. روش تصـادفي انتخـاب شـدند    دخترانه بـه مدرسه  ۱۲پسرانه و 

نامه سـالمت عمـومي و هـوش    مديران هر مدرسه توسط پرسش

مورد ارزيابي قرار گرفتند، که نمرات سـالمت عمـومي و    يهيجان

عنـوان شـاخص سـالمت    هر مدير، به ترتيـب بـه   يهوش هيجان

هـر مدرسـه مـورد اسـتفاده قـرار       يبرا يعمومي و هوش هيجان

  .گرفت

، پـس از آزمـودن مـدير هـر     انتخاب گروه نمونه معلمانمنظور به

عنوان افراد زير نظـر همـان مـدير بـه     نفر از معلمان به ۳مدرسه، 

گيري تصادفي ساده از بين معلمان آن مدرسه انتخاب روش نمونه

عنـوان  هـا بـه  سپس، ميانگين نمرات كل رضايت شغلي آن. شدند

  .گرفته شد شاخص رضايت شغلي معلمان هر مدرسه در نظر

ــرم    ــومي، از ف ــالمت عم ــزان س ــنجش مي ــراي س ــئوالي ۲۸ب س

ايـن  . اسـتفاده شـد  ] ۱۷[گلـدبرگ  نامه سـالمت عمـومي    پرسش

 ۷آزمون تشکيل شده، که هر کـدام شـامل   خرده ۴نامه از پرسش

هـاي  آزمـون نشـانه  ، مربوط به خرده۷تا  ۱سئواالت . سئوال است

آزمـون اضـطراب و   ، مربـوط بـه خـرده   ۱۴تا  ۸جسماني، سؤاالت 

آزمـون اخـتالل در   ، مربوط به خرده۲۱تا  ۱۵، سئواالت خوابي بي

آزمـون  ، مربـوط بـه خـرده   ۲۸تا  ۲۲کارکرد اجتماعي و سئواالت 

جسماني فـرد را در يـک    -افسردگي است که کال  وضعيت رواني

. گزينـه هسـتند   ۴تمـام سـؤاالت شـامل    . دهدماه اخير نشان مي

 ۳و  ۲، ۱، ۰نامـه بـه صـورت    اين پرسشگذاري براي  روش نمره

است؛ بدين صورت که نمره بيشتر بيانگر سالمت عمومي  بـاالتر  

  .متغير خواهد بود ۸۴تا  ۰بنابراين نمره فرد از  . است

نفر از دانشـجويان   ۷۵نامه، ، براي بررسي پايايي اين پرسشتقوي

امـه بـا   نپايايي اين پرسش. دانشگاه شيراز را مورد بررسي قرار داد

کرونبـاخ بررسـي شـد، کـه      αسنجي، تنصيفي و سه روش دوباره

. حاصــل گرديــد ۹۰/۰و  ۹۳/۰، ۷۰/۰ترتيــب ضــرايب پايــايي  بــه

ــي پرســش  ــه رواي ــراي مطالع ــين ب ــور، از روش همچن ــه مزب نام

نامه با نمره کل و تحليـل  هاي اين پرسشهمبستگي خرده آزمون

هاي ايـن  ه آزمونضرايب همبستگي بين خرد. عوامل استفاده کرد

 ۸۷/۰و  ۷۲/۰نامه با نمره کل در حد رضـايتبخش و بـين   پرسش

نتيجه تحليل عوامل، بيانگر وجـود عوامـل افسـردگي،    . متغير بود

اضطراب و اختالل در کارکرد اجتماعي و عالئم جسماني در ايـن  

واريانس کل آزمـون  % ۵۰نامه بود، که در مجموع بيش از پرسش

 ۸۰/۰کرونبـاخ   αدر پژوهش حاضر نيـز  ]. ۱۷[ نمايندرا تبيين مي

  .نامه به دست آمدبراي اين پرسش

نامـه هـوش   مديران، از پرسـش  يمنظور سنجش هوش هيجانبه

نامـه  فرم اصـلي ايـن پرسـش   . استفاده شد] ۱۸[شرينك  يهيجان

قسـمت اول  . قسمت است ۲سئوال و هر سئوال داراي  ۷۰داراي 

در قسمت . سئوال است ۳۰داراي سئوال و قسمت دوم  ۴۰داراي 

اول، هر سئوال حاكي از يك موقعيت در زندگي است و آزمـودني  

ها را كه با حاالت روحي او تطابق بيشتري دارد بايد يكي از گزينه

قسـمت دوم، در ابتـداي هـر سـئوال يـك داسـتان       . انتخاب كند

ساختگي هيجاني آورده شده است و از آزمودني خواسته شده كـه  

ازآنجـا كـه ايـن    . خود راباتوجـه بـه داسـتان انتخـاب كنـد     پاسخ 

ها با فرهنگ ايـران تطـابق الزم را نداشـته اسـت، حـذف       داستان

  .اندشده

، ۱۰، ۹در سئواالت . اي و ترتيبي است درجه۵ها به صورت پاسخ

را انتخاب كند، " الف"، اگر نمونه گزينه ۳۳و  ۲۸، ۲۲، ۲۰، ۱۴، ۱۲

را انتخـاب كنـد، بـه ترتيـب     " ه"و " د"، "ج"، "ب"و چنانچه  ۵نمره 

  .گذاري ساير سئواالت برعكس استنمره. گيردنمره كمتري مي

 ۴۰، در اجراي اوليه اين آزمون از قسمت اول، كه شامل منصوري

سئوال را به دليل همبسـتگي انـدك بـا     ۷سئوال است، استفاده و 

نمره كل آزمون حذف كرد؛ و سئواالتي كه براي اجراي نهايي در 

وي همچنــين ميــزان . ســئوال كــاهش داد ۳۳نظــر گرفــت، بــه 

دماتي كه روي سئوالي را، در اجراي مق ۳۳همساني دروني آزمون 

نفري از دانشجويان دانشگاه تهران اجـرا كـرد، بـه     ۴۰يك نمونه 

  ]. ۱۸[گزارش كرده است  ۸۵/۰كرونباخ  αروش 

ســئوالي ۲۰نامــه منظــور ســنجش رضــايت شــغلي، از پرســشبــه

نامـه،  محور سئواالت اين پرسـش . استفاده شد] ۲۰، ۱۹[هرزبرگ 

افـراد را در مـورد   عامل انگيزشي يا برانگيزاننده است كه نگـرش  

كـامال   "تـا  " كـامال  موافـق  "ها از گزينه. گيردها اندازه ميشغل آن

گذاري بـدين صـورت اسـت كـه، در     نمره. اندتنظيم شده" مخالف

، "ب"هـاي  و به گزينه ۵، نمره "الف"به گزينه  ۱۶و  ۴، ۲سئواالت 

گيــرد و تعلــق مــي ۴و  ۳، ۲، ۱بــه ترتيــب نمــرات " ه"و " د"، "ج"

نامـه،  ايـن پرسـش  . گذاري بقيـه سـئواالت بـرعكس اسـت     نمره

شناسـي، موفقيـت و   كار، رشد يا پيشرفت، قـدر هاي نفس شاخص

هـاي رضـايت شـغلي اسـت، انـدازه      مسئوليت را كـه از شـاخص  

نفر از  ۲نامه توسط صوري، پرسشمنظور تعيين رواييبه. گيرد مي

دست آوردن اعتبار براي ب. استادان مديريت مورد تأييد قرار گرفت

نامه بـين  لذا پرسش. كرونباخ استفاده شد αنامه از ضريب پرسش

پس از تصـحيح، ضـريب   . نفر از كاركنان و مديران توزيع شد ۳۰

 ۷۸/۰كرونبـاخ برابـر بـا     αاعتبار هر گروه از سئواالت از طريـق  

  .نامه استبدست آمد، كه نشان دهنده اعتبار باالي پرسش

 يو هـوش هيجـان   سـن ابطه سالمت عمـومي،  منظور بررسي ربه

. استفاده شد پيرسوندار ضريب همبستگي يمديران از آزمون معن

منظور تعيين نقش متغيرهاي پيش بين سالمت عمومي، هوش به

بينـي و تبيـين واريـانس متغيـر     و سن مديران، در پـيش  يهيجان

مرحلـه   ۳رضايت شغلي معلمان، از تحليل رگرسيون چندگانه، در 

هـاي  مسـتقل بـراي مقايسـه ميـانگين     Tاز آزمـون  . استفاده شد

مقايسـه   يبـرا . رضايت شغلي معلمان اين دو گروه، اسـتفاده شـد  
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مسـتقل اسـتفاده    Tمديران زن و مرد، از آزمـون   يهوش هيجان

و جنسيت مديران  يبررسي اثر تعاملي هوش هيجان منظوربه. شد

بر سالمت عمـومي آنـان، از آزمـون تحليـل واريـانس دوعـاملي       

  ].۲۰، ۱۹[استفاده شد 

  

هاي توصيفي متغيرهاي سالمت عمومي و هوش هيجاني با توجه شاخص )۱ جدول

  به جنسيت مديران

  ←شاخص

  تيجنس↓

  هوش هيجاني  سالمت عمومي

  انحراف استاندارد  ميانگين  استانداردانحراف   ميانگين

  ٧٩/١١  ٧٩/١٢٤  ١١/١٨  ٣٢/٤٩  مرد

  ٢٨/١١  ٤٢/١٢٩  ٠٥/٢۲  ٦٧/٣٨  زن

  

  هايافته

 يهاي سالمت عمومي و هوش هيجانهاي توصيفي متغيرشاخص

نشـان داده شـده    ۱با توجه به متغير جنسيت مـديران، در جـدول   

مديران و سالمت  ي، بين هوش هيجان۲طبق نتايج جدول . است

دار؛ و همچنـين بـين سـن و    يعمومي آنهـا رابطـه مثبـت و معنـ    

دار يرابطه منفـي و معنـ   يسالمت عمومي و سن و هوش هيجان

  .وجود داشت

  

ماتريس همبستگي ميان متغيرهاي سالمت عمومي، هوش  )۲ جدول

  هيجاني و سن مديران

  سن    يسالمت عموم   يجانيهوش ه  ←عوامل↓

      ۱   يجانيهوش ه

    ۱  ۵۷/۰*   يسالمت عموم

  ۱  -۴۴/۰*  -۳۴/۰*  سن 

*۰۱/۰p< 

  

معلمان  يتبيين واريانس رضايت شغل يتحليل رگرسيون برا) ۳جدول 

 و سن مديران ي، سالمت عموميواسطه هوش هيجان به

  ضريب تعيين  B  β  t  F  متغير  مرحله

۱  
هوش 

  هيجاني
٣٢٤/٠  ٢٨٧/٠  **۶۰۲/۳  **۹۷/۱۲  ١٠٥/٠  

۲  

هوش 

  يجانيه
٣١١/٠  ٢٦٨/٠  *۸۳۳/۲  

*۴۵۱/۶  ١٠٥/٠  
سالمت 

  عمومي
١٩٥/٠  ٠٢١/٠  ٠١٠/٠  

۳  

هوش 

  يجانيه
٤٠٥/٠  ٣٤٨/٠  **۳۷۱/۴  

**۳۶۵/۱۰  ١٥٩/٠  

  ۶۵۴/۲*  ٢٤٦/٠  ٤٠٧/٠  سن
*

۰۱/۰p< ؛
**

۰۰۱/۰p< 

  

 يبين هوش هيجاندر مرحله نخست تحليل رگرسيون، متغير پيش

حاصل از اين تحليل،  Fآزمون . مديران وارد معادله رگرسيون شد

% ۵/۱۰تنهـايي  مـديران، بـه   يدار بود و متغير هوش هيجـان يمعن

در مرحله دوم، . شغلي معلمان را تبيين کردواريانس متغير رضايت 

آنهـا   يمتغير سالمت عمومي مديران همراه متغير هـوش هيجـان  

شدن متغيـر سـالمت عمـومي    طبق نتايج، اضافه. وارد معادله شد

در تحليـل سـوم، متغيـر    . زايش ضريب تعيين نداشتتأثيري در اف

. متغير سـن آنـان وارد معادلـه شـد     مديران همراه يهوش هيجان

هـوش   يدار بـود و متغيرهـا  يحاصل از اين تحليل معن Fآزمون 

واريـانس رضـايت شـغلي    % ۹/۱۵و سن مديران با هـم،   يهيجان

  ).۳ جدول(معلمان را تبيين کردند 

  

  مورد مقايسه ميانگين هوش هيجاني در Tنتايج آزمون ) ۴جدول 

  زنان و مردان 

جنسيت 

  مديران
  ميانگين  تعداد

انحراف 

  استاندارد
  t مقدار

درجه 

  آزادي

  ۰۲/۸  ۷۰/۱۲۰  ۶۱  مرد
*۲۷/۳-  ۱۱۱  

  ۲۰/۸  ۷۱/۱۲۵  ۵۲  زن
*

۰۱/۰p<  

  

بررسي تفاوت رضايت شـغلي معلمـان براسـاس هـوش     منظور به

 ۲انتهايي هوش هيجاني، يعني نمرات ابتدايي و مديران،  يهيجان

به سمت دو انتهاي (انحراف استاندارد باال و پايين ميانگين به بعد 

 يانحـراف اسـتاندارد بـاال   (بـه دو گـروه بـاال     ، انتخـاب و )طيف

انحـراف  (و پـايين  ) بـه بـاال   ۱۳۷ميانگين بـه بـاال، يعنـي نمـره     

) نبـه پـايي   ۱۱۵استاندارد پايين ميانگين بـه پـايين، يعنـي نمـره     

مـديران بـا    يرضايت شـغلي معلمـان مـدارس دارا   . تقسيم شدند

مـديران بـا هـوش     يباالتر، نسبت به مدارس دارا يهوش هيجان

هـوش  . تـري قـرار داشـت   تر در وضـعيت مطلـوب  پايين يهيجان

داري، بيشتر از مـديران مـرد   يهيجاني مديران زن به صورت معن

  ).۴جدول (بود 
  

دو عاملي جهت بررسي اثر تعاملي هوش  آزمون تحليل واريانس )۵جدول 

  هيجاني و جنسيت بر سالمت عمومي

  منبع
مجموع 

  مجذورات

ن يانگيم

  مجذورات

 هدرج

  يآزاد
  Fنسبت 

  م ياثر مستق

  يجانيهوش ه
۹۷۳/۲۶۰۵۸  ۹۹۸/۲۳۶۸  ۱۱  **۹۰/۱۱  

م ياثر مستق

  تيجنس
۴۱۲/۲۰۳۱  ۴۱۲/۲۰۳۱  ۱  *۲۱/۱۰  

هوش  ياثر تعامل

  تيو جنس يجانيه
۱۵۸/۴۰۷۷  ۴۵۱/۵۸۲  ۷  *۹۲/۲  

    ۹۳  ۹۴۱/۱۹۸  ۵۱۱/۱۸۵۰۱  خطا
*

۰۱/۰p< ؛
**

۰۰۱/۰p< 

  

طـور  بـه  ي، هـوش هيجـان  ۶جـدول  و   ۵با توجه به نتايج جدول 

کـه   يداري اثر مستقيم بر سالمت عمومي داشت؛ بدين معنيمعن

. ، سالمت عمومي هم افزايش پيدا کـرد يبا افزايش هوش هيجان
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سالمت عمـومي نشـان داد؛    همچنين جنسيت هم اثر مستقيم بر

مردان با هوش . يعني سالمت عمومي در مردان بيشتر از زنان بود

باال، نسبت به مردان با هوش هيجاني پايين، از سـالمت   يهيجان

عمومي باالتري برخوردار بودند؛ اما اين تفاوت در دو گروه زنان با 

  .دار نبوديهوش هيجاني باال و پايين، معن

  

  ن نمره سالمت عمومي در چهار گروه زنان و مردان ميانگي )۶جدول 

  با هوش هيجاني باال و پايين

  مجموع  هوش باال  هوش پايين  

  ۶۳/۱۰۵  ۴۸/۶۲  ۱۵/۴۳  مرد

  ۵۳/۹۲  ۱۵/۵۶  ۳۸/۳۶  زن

  ۱۶/۱۹۸  ۶۳/۱۱۸  ۵۳/۷۹  مجموع

  
  بحث

رابطه  يدر پژوهش حاضر، بين سالمت عمومي و هوش هيجان

دست آمد، که مثبت، و بين سالمت عمومي و سن رابطه منفي به

]. ۲۱، ۶[هاي تحقيقات گذشته همسو بوده است اين يافته با يافته

توان به اين صورت تبيين کرد که، علت اين رابطه را مي

 هيجانات، ارزيابي از جمله اداره يهاي هوش هيجان مؤلفه

پذيري هيجاني، انعطاف هيجانات خود و ديگران، همدلي و

ميزان بيشتري نسبت به  خصوصياتي هستند که در افراد سالم به

کنترل هيجانات، در واقع باعث آرامش . افراد ديگر وجود دارد

. دهدشود و تنيدگي را کاهش ميرواني بيشتري در فرد مي

دهد که پذيري هيجاني، به فرد اين امکان را ميهمچنين انعطاف

هاي مناسب نشان اي مختلف در زندگي، واکنشهدر موقعيت

تواند باعث کاهش اضطراب شده و  سالمت دهد، که اين امر مي

همچنين، با افزايش سن به . جسماني فرد را تضمين نمايد - رواني

دليل فرسودگي زيستي بدن و کارکردهاي آن، به طور طبيعي 

سالمت عمومي، مخصوصا  سالمت جسماني فرد، دستخوش رکود 

  .خواهد شد

ها نشان داد هوش و جنسيت، يافته يدر مورد رابطه هوش هيجان

هاي ها با يافتهزنان بيشتر از مردان است، كه اين يافته يهيجان

، ۱۲[همسو است  شوومينگو  ريف، گاستلو، براكتهاي پژوهش

بيان كرد، همدلي، رفتارهاي  گاستلوهمچنين ]. ۲۳، ۲۲، ۱۳

پذيري هيجاني و ارزيابي انعطافحمايتي، اداره هيجانات، 

جنسيتي و از  زنان، از خصوصياتهيجانات خود و ديگران در 

هاي جنسيتي زنانه، اين ويژگي. است يهاي هوش هيجانمؤلفه

در زنان بيشتر از مردان باشد  يشود که هوش هيجانباعث مي

مديران با رضايت شغلي افرادي كه زير نظر  يهوش هيجان]. ۱۳[

هاي حاصل ها با يافتههستند، رابطه مثبت دارد كه اين يافتهها آن

 كاتيال و آواستيو  دورانديان، گودسون، بوگلر، پاكارداز تحقيقات 

  ].۲۶، ۲۵، ۲۴، ۱۱، ۴[همسو است 

و رضايت شغلي معلمان،  يدر تبيين رابطه بين هوش هيجان

يقي دوستانه و تشوواسطه رفتار تعاملي، انسان توان گفت به مي

باال و ارائه بازخورد مثبت در قبال  يرهبران با هوش هيجان

برد و عملكرد بهينه افراد زيرنظر، عزت نفس كاركنان را باال مي

ها را به نحو چشمگيري افزايش در نتيجه رضايت شغلي آن

ها را گرا و همدلي مديران با زيردستان، آنرفتارهاي توجه. دهد مي

كند، بيان مي ديان دوران]. ۲۶[كند مي ترنسبت به كارشان دلگرم

. در تشكيل محيط كاري مثبت تأثير زيادي دارد يهوش هيجان

كننده عمل کرده و باعث عنوان تسهيلباال، به يهوش هيجان

شود كاركنان، كارهاي اداري را با سهولت بيشتري انجام دهند مي

چون منبع همدلي و حمايت دارند و اين احساس كه كارشان 

  ].۲۵[شود ها ميسان است، باعث ابراز رضايت خاطر آنآ

تشـويق خالقيـت   , اي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه    در مطالعه بوگلر

هاي اداره مدرسه كـه معلمـان   ها و روشمعلمان، استقبال از طرح

منظور پيشرفت معلمان در كنند، ايجاد فضاي مناسب بهمطرح مي

هـا و  هـا و شايسـتگي  يهاي مختلف، اهميت دادن به توانـاي زمينه

دادن پــاداش و ترفيــع در برابــر كســب موفقيــت بــه معلمــان، از 

ايـن امـر   . بـاال اسـت   يخصوصيات يك رهبر داراي هوش هيجان

شـود و  از اينكـه از كارشـان قـدرداني مـي    , شود معلمانباعث مي

فضاي رشد برايشان همواره فراهم است، احساس اطمينان خـاطر  

هاي رضايت شغلي و پيشرفت از مؤلفهكنند و همين احساس رشد 

طور كلي تشويق خالقيت در  به, توان گفتبنابراين مي]. ۴[است 

هاي اداره مدرسـه و تـدريس،   معلمان، دادن آزادي عمل در روش

تعامل مثبت با معلمان و همدلي، تقويت عزت نفس در معلمـان و  

از ها توسط مديران همگي پيشرفت آن يايجاد فضاي مناسب برا

باال است كـه تمامـا  از عوامـل ايجـاد      يهاي هوش هيجانويژگي

باالي مديران مي تواند در  يلذا هوش هيجان. رضايت شغلي است

  .بهبود رضايت شغلي زيردستان نقش اساسي ايفا كند

و جنسيت مديران مدارس بـر سـالمت    ياثر تعاملي هوش هيجان

 يکه، هوش هيجـان  يبدين معن, دار بدست آمديعمومي آنان معن

شـود؛ در  باال در مردان باعث افزايش سالمت عمـومي آنـان مـي   

، سالمت عمـومي  يدر گروه زنان با افزايش هوش هيجان, حاليکه

کند، که در نوع خود يافته نسـبتا  جديـدي بـه    چندان تغييري نمي

همان طور که قـبال  نيـز ذکـر    , در تبيين اين يافته. آيدحساب مي

ــابي   هــاييشــد، ويژگــي ــات، همــدلي، ارزي ــل اداره هيجان از قبي

پـذيري  كنترلي، ترحم و انعطـاف هيجانات، رفتارهاي حمايتي، خود

اسـت و از طرفـي ايـن     يهـاي هـوش هيجـان   هيجاني، از مؤلفـه 

هـوش  , ها از خصوصيات جنسـيتي زنانـه اسـت، بنـابراين    ويژگي

هـاي مـذکور بـا    باال در زنان به علت همپوشـي ويژگـي   يهيجان

يات زنانه، افزايش چنـداني را در سـالمت عمـومي سـبب     خصوص

 يهاي هـوش هيجـان  طبيعتا  همين ويژگي, از طرفي. نخواهد شد

هـاي  پايين هم بـه سـبب ويژگـي    يحتي در زنان با هوش هيجان
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 يهاي هوش هيجانجنسيتي وجود دارد؛ بنابراين آن دسته از مؤلفه

ش شـوند، کمبـود هـو   که جزو خصوصـيات زنانـه محسـوب مـي    

در زنان را جبـران کـرده، از کـاهش چشـمگير سـالمت       يهيجان

بـاال و   يبنابراين دو گروه زنان با هوش هيجـان . کاهدعمومي مي

ـ  , پايين , از طرفـي . داري ندارنـد يدر سالمت عمومي تفـاوت معن

، کـه جـزو خصوصـيات    يهاي هوش هيجـان چون مردان از مؤلفه

بـاال در   يهوش هيجـان مندند، وجود باشند کمتر بهرهزنانه هم مي

مردان باعث ايجاد خصوصياتي از جمله همدلي، رفتارهاي حمايتي 

داري در يشود که باعث افزايش معنـ پذيري هيجاني ميو انعطاف

  .شودسالمت عمومي مردان با هوش هيجاني باال مي

  
  گيرينتيجه

سالمت عمومي با هوش هيجاني رابطه مسـتقيم دارد و بـه نظـر    

از سـالمت عمـومي   , بـاالتر  يبـا هـوش هيجـان    رسد افراديمي

ارتبـاط بـا    يهمچنين در تعامل و برقـرار . باالتري نيز برخوردارند

تري برقـرار  تر و موفقتوانند روابط بين فردي سالمافراد ديگر، مي

لذا شناسايي ميزان هوش . نموده و رضايت ديگران را جلب نمايند

ه در تعامل با معلمان و عنوان افرادي کمديران مدارس به يهيجان

آموزان هستند و در بهبود وضعيت آموزشي و پرورشي جامعه دانش

  .مؤثرند، امري ضروري است

  
در پايـان از همکـاري صـميمانه مسـئوالن      :تشکر و قدرداني

محترم آموزش و پـرورش اسـتان تهـران و همچنـين مـديران و      

  .شوديمعلمان گرانقدر مدارس راهنمايي شهر تهران، قدرداني م
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