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-ی هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی با سالمت روان دانشجورابطه

 1معلمان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 2مهشاد رهبری

 چکیده

های شخصیتی با سالمت روان ی هوش هیجانی و تیپبا هدف بررسی رابطه پژوهش حاضر

ی معلمان صورت گرفت. طرح پژوهش غیر آزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعهدانشجو

آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجومعلمان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی پردیس 

کوکران تعداد  فرمول اساس بر هاآن بین ه است. که ازنفر بود 63فاطمه زهرا )اصفهان( به تعداد 

نفر از دانشجومعلمان دختر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. به منظور  23

(، پرسشنامه هوش GHQ-28های سالمت عمومی)جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه

ها هستفاده شد. به منظور تحلیل دادهای شخصیتی آیزنک اهیجانی سیبر یا شرینگ و آزمون تیپ

استفاده  SPSS21افزار ازآمار توصیفی) فراوانی، نمودار( و استنباطی)آزمون خی دو پیرسن( و نرم

آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین عالیم افسردگی و هوش هیجانی عملبه

ی نشجومعلمان رابطهخوابی و هوش هیجانی داچنین عالیم اضطراب و بیدانشجومعلمان، هم

دست آمد که از به 330/3و 33/3ی متغیرها به ترتیب مثبت وجود دارد.)سطح معناداری رابطه

ان گرایگرایان و برونکمتر است(. اما بین عالیم اضطراب، اختالل خواب و افسردگی درون 335/3

باشد می 600/3و  133/3ی معنادار وجود ندارد)سطح معناداری رابطه متغیر ها به ترتیب رابطه

ینی بای مهم در پیشبیشتر است(. بنا به نتایج بدست آمده هوش هیجانی مولفه 335/3که از 

 قرار گیرد. های تقویت آن باید مورد مطالعهباشد. بنابراین راهکارسالمت روان می

 معلمانشخصیتی، سالمت روان، دانشجوهای: هوش هیجانی، تیپکلمات کلیدی
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 مقدمه

بود تعلیم و تربیت در هر کشوری مبتنی بر بهبود عملکرد معلمان آن کشور است. بنابراین، به

های کارگیری معلمانی برخوردار از صالحیتهای آموزشی منوط به، بهایجاد تحول در نظام

های آموزشی در مدرسه ای و تخصصی است چرا که اجرای مطلوب تمام برنامهشخصیتی، حرفه

 (.1055باالست. ) نبوی،   1علمان توانمند و برخوردار از سالمت روانیمنوط به وجود م

 یجو حاکم بر سازمان نظارت معلمان بر روحیه معلم، سالمت روانی، رضایت شغلی و انگیزه

ــازمان نظارت تاثیر گذارد. هموی تاثیر می ــی، برکالس و جو حاکم بر سـ چنین یک معلم راضـ

با روابط متقابل خوب بیشتر راضی هستند و این در رفتارشان  آموزان در کالسیگذارد. دانشمی

(. پس معلمان با Andreanska,Cananova,2012,Sramva, 2012کنـد ) انعکـاس پیـدا می  

کنند و والدین نیز راضی هستند. زیرا انتظاراتشان از مدرسه آموزان بهتر کار میچنین دانشاین

 (.Hamranova, 2015است. )برآورده شده

 ریعس رشد تأثیر تحت که اجتماعی سریع تغییرات و مدرن زندگی از روانی ناشی ارهایفش

دارد) داویجانی، روحی،  روان انسان سالمت بر ای عمده تاثیرات گیرد، می شکل صنعتی زندگی

م های شخصی سالتواند با تمرکز بر ترویج دادن گرایش(. دراین زمان سیستم آموزشی می1055

هایی که در کار های مقابله و مواجهه با مسائل و چالشعلمان جوان به روشو تجهیز کردن م

 ,Zimmermanشوند، به بهبود سالمت روان معلمان کمک کند )ها مواجه میروزانه با آن

2012.) 

گذارند. عواملی همچون هوش بدون شک عوامل متعددی بر سالمت روان افراد تاثیر می

 ها تاثیرگذار است. هوشافراد در زندگی و شرایط روحی آن هیجانی و تیپ شخصیتی بر نگرش

 ونهگ به آنها تنظیم و خو و خلق و افکار ارزیابی منظور به عواطف و فهم درک توانایی را هیجانی

 های(.  درسال1554اند) گلمن،  کرده تعریف گردد عاطفی و عقلی رشد و تعالی که موجب ای

 محدود نسبتا آنها از برخی که است شده هوش هیجانی ارائه از مختلفی یسازی ها مفهوم اخیر،

                                                      
1 Mental health 
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 از ایمجموعه عنوان به هیجانی هوش بارون، نظر مورد هستند. درالگوی گسترده برخی نسبتا و

 از (.Bar-on, 2000شود)می گرفته در نظر شناختی غیر هایتوانایی و هاصالحیت ها،مهارت

 بهره عقل، سمبل معموالً است و دل و عقل از تیدرس ترکیب افراد شخصیت (1554گلمن) نظر

 هیجانات به که ایم آموخته لحاظ فرهنگی به اما است، هیجانی هوش دل، سمبل و هوشی

 گاهی حتی. نکنیم اعتماد کند می تعریف را درست ذهن اطالعات که هیجاناتی همانند خودمان

 رلکنت به قادر که شود می اطالق کسی به و است شخصیت ضعیف یک بیانگر هیجان، واژه

 (. اساسا1045ًدرآمدی،  شریفی و آقایار)دارد ابلهانه یا کودکانه حتی رفتاری یا نبوده خویش

مل تواند یکی از عوااست از این رو می مرتبط بهنجار روانی و خلقی توانایی عوامل شخصیتی، با

 تاثیرگذار بر سالمت روان افراد باشد.

 بکس گیری شکل به که اوست؛ روانشناختی ساختار و دبع ترین اصلی فرد هر شخصیت

 مطرح های نظریه ترین جامع و تریناز کارآمد (. یکی2311کند )فراهانی، می کمک وی زندگی

 شخصیت دیدگاه این است. براساس کری مک و کاستم عاملی پنج نظریه شخصیت، باب در شده

 فاتص یا اجزا به فروکاهی قابل و مرتبه ترینباال در اصلی بعد 1 با مراتبی سلسله دارای ساختاری

 دلپذیر ،0پذیری تجربه ،2برونگرایی ،1نژندگرایی روان شامل شخصیتی پنج عامل. است پایین رده

 برای تمایل به نژندگرایی روان .Costa, McCrae, 1998))هستند  5گرایی وجدان و 0بودن

 اطالق پایین نفس عزّت افسردگی و ،منطقی غیر تفکر خودخوری، خصومت، اضطراب، تجربه

 پذیری تجربه. است بودن اجتماعی و تحرک قاطعیت، بودن، مثبت به تمایل شود. برونگرایی می

 تمایل به بودن دلپذیر .باشد می نوآوری و روشنفکری خردورزی، کنجکاوی، به تمایل از عبارت

 سازماندهی، به تمایل از عبارت نیز گراییوجدان. شودمی اطالق همدلی مهربانی، گذشت، برای

                                                      
1 Neuroticism 

2 Extaversion 

3 Openness 

4 Agreeableness 
5 Conscientiousness 
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-های تیپ های شخصیتی، برون گرایی و دروناست. از بارزترین نمونه اعتماد کارآمدی و قابلیت

پذیرند. اشخاصی هستند که تنهایی و خلوت را مشتاقانه می 1گرایانگرایی هستند. عموما درون

کمتر احساساتشان را نشان نگر نیستند. کنند و سطحیگرایان به عمق مسائل توجه میدرون

دهند بنویسند تا گذارند؛ ترجیح میدهند و اطالعاتشان را با افراد محدودی به اشتراک میمی

ی اکنند، تا انرژی و نظم دوبارهنشینیاینکه حرف بزنند. و نیاز دارند به سمت تنهایی خود عقب

ترین تفاوت ها هستند. مهم ی زمینهگرایان در همهقطب مخالف درون 2گرایانبگیرند. برون

 گرایان محرک بیرونی بیشتریها است. برونگرایان چگونگی پاسخ به محرکگرایان و بروندرون

-زده و خوشحال هستند. درونکنندکه زنده، هیجانخواهند تا احساسگرایان مینسبت به درون

 ,DOSSEYکنند )تری هستند، بیشتر احساس زنده بودن میگرایان وقتی در محیط آرام

2016.) 

 .است گرفته قرار بررسی مورد متعددی هایپژوهش در روان سالمت و هیجانی هوش ارتباط

 کیاروچی، پژوهش چنینهم (2336) همکاران و ، اسکات( 2335)  بولیک- اوگینسکا پژوهش

 نی، حسی(1051) میرزابیگی و  پژوهش (2336) برگز-مونتز و و اگوستو (2332)اندرسون و دین

 با هیجانی هوش بین که داد نشان (1044) همکاران و هاشمیانو بنی (1044) محمدی و نسب

 ( بین1051پور و همکاران)دارد. درحالیکه در پژوهش حیدری معنادار وجود رابطه روانی سالمت

 ندارد. وجود معنادار همبستگی روان سالمت با هیجانی هوش هایمولفه

 و پورحیدری های شخصیتی، پژوهشروان و ویژگیدر رابطه با ارتباط سالمت 

-محمدی و نیا شاکری چنین پژوهشهم (1050) بهادری و ، خانجانی(1051)همکاران

 معناداری و مثبت همبستگی روان سالمت با شخصیتی هاینشان داد که ویژگی (1045)پور

 دارند.

ذارند. گروان معلمان تاثیر میبدون تردید بسیاری از عوامل  درونی و بیرونی بر میزان سالمت 

در این پژوهش از میان عوامل تاثیرگذار بر سالمت روان، دو عامل هوش هیجانی و تیپ شخصیتی 

                                                      
1 introverts 
2 extraverts 
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ها بر سالمت روان معلوم گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی انتخاب شده است تا تاثیر آن

نشجومعلمان است. لذا های شخصیتی با سالمت روان داهای هوش هیجانی و تیپی مولفهرابطه

های ذهنی تواند این امکان را فراهم آورد که بر چالششناسایی عوامل موثر بر سالمت روان می

ها از سالمت روان بهتری برخوردار و نیاز های مختلف روانی خود، آگاه شده و بتوانند با تقویت آن

وثری به متصدیان نظام تواند کمک مدست آمده از این پژوهش میچنین نتایج بهشوند. هم

آموزش و پرورش بنماید تا مکانیسم های خاصی را برای ارتقای سطح سالمت روان معلمان 

 شود که:مطرح می بینی نمایند. با توجه به مطالب فوق این سوالپیش

های شخصیتی با سالمت روان دانشجومعلمان های هوش هیجانی و تیپآیا بین مولفه – 

 وجود دارد؟ی معناداری رابطه

: بین عالئم اضظراب و بی خوابی، و هوش هیجانی دانشجو معلمان رابطه وجود 1فرضیه 

 دارد.

 : بین عالیم افسردگی و هوش هیجانی دانشجو معلمان رابطه وجود دارد. 2فرضیه 

 خوابی دانشجو معلمان درون گرا و برون گرا رابطه وجود دارد.: بین اضظراب و بی 0فرضیه 

 : بین عالئم افسردگی دانشجو معلمان درون گرا و برون گرا رابطه وجود دارد. 0فرضیه 

 بزاراروش و  

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، طرح پژوهش غیرآزمایشی و از نوع همبستگی 

ی دانشجومعلمان دختر مقطع کارشناسی در ی آماری این پژوهش شامل کلیهاست. جامعه

پردیس فاطمه زهرا )اصفهان(، بوده است. طبق  55-52ر سال تحصیلی ی علوم تربیتی درشته

ی ی کارشناسی پیوسته در رشتهنفر دانشجو در دوره 63گزارش واحد آموزش پردیس تعداد 

اند. برای تعیین حجم نمونه از جدول تعیین اندازه نمونه علوم تربیتی اشتغال به تحصیل داشته

( تدوین گردیده، استفاده به عمل 1563ج سی و مورگان)از یک جامعه موردنظر که توسط ری

نفر از  23نفر بود که در پژوهش حاضر تعداد  55آمد.حداقل حجم نمونه طبق جدول مذکور، 
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گیری تصادفی ساده برای اجرای پژوهش انتخاب شدند.  از آنجا که دانشجومعلمان با روش نمونه

گیری احتمالی است که به هر عنصر از نمونهگیری تصادفی ساده اساسی ترین روش روش نمونه

گیری تصادفی ساده دهد، بنابراین از روش نمونهی آماری موردنظر، شانس مساوی میجامعه

 گیری شده است. بهره

ها استفاده آوری دادههای پژوهش، از سه نوع ابزار جهت جمعها و فرضیهبا توجه به سوال

 شود:ها پرداخته میر به ذکر مشخصات آنآمد، که در اینجا به اختصاعملبه

معرفی شد و  1562آزمون توسط گلدبرگ در سال  (: این1GHQپرسشنامه سالمت عمومی ).1

آن یک پرسشنامه سرندی مبتنی بر خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف 

(. 1565یرد ) گلدبرگ، گردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند مورد استفاده قرار می

 اختالل اضطراب، های جسمانی،نشانه چهارگانه هایمقیاس در سوال 24 حاوی پرسشنامه این

 تا شود می خواسته آزمودنی از آزمون باشد. در اینعالئم افسردگی می و اجتماعی کارکرد در

 کرونباخ آلفای طریق از آزمون ای به سواالت پاسخ دهد. پایاییمقیاس چهار درجه یک براساس

اضطراب،  جسمانی، های نشانه هایمقیاس خرده برای آمده بدست ضرایب که محاسبه شده

، 66/3 :زا ترتیب عبارتست به روانی سالمت کلی مقیاس و افسردگی اجتماعی، درکارکرد اختالل

 (. 1046نسب، ) نقل از حسینی 53/3و 45/3، 04/3، 66/3

که در سال  است سوالی 00 آزمون یک مقیاس گ: اینسیبر یا شرین هیجانی هوش .مقیاس2

ماه  بهمن در شرینگ تدوین شده است. و یوسیلهبه (1555ی گلمن )بر اساس نظریه 1552

 گاهدانش ارشد کارشناسی دانشجویان روی بر مقدماتی صورت به منصوری توسط ایران در 1043

شامل  هیجانی هوش سازه یلهمقو سه آزمون، هایپرسش .شد هنجاریابی عالمه طباطبایی

 کامال) لیکرت ایدرجه پنج را درمقیاس هاهیجان ارزیابی و هاازهیجان وریبهره ها،هیجان تنظیم

 پیش گفته اشباع مولفه سه از گرچه هیجانی هوش مقیاس. سنجدمی (موافق کامال تا مخالف

                                                      
1 General Health Questionnaire 
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است.  125 تا 00 از آن هدامن که دهددست می به هیجانی هوش برای کلی نمره یک تنها شده،

 است.گزارش شده 53/3تا  45/3از  کرونباخ آلفای ضریب برحسب آزمون سوالهای همسانی درونی

 فرم دو با 1526 سال در ی این پرسشنامهاولیه (:  نسخه1R-EPQ.آزمون شخصیتی آیزنک )0

 تصیشخ ابعاد سنجش برای پرسشنامه است. این شده تهیه بزرگساالن و کودکان مخصوص

 مؤلفه بر عالوه گیردمی قرار مورد استفاده سال 63 تا 12 سنی دامنة در گراییو برون نوروزگرایی

 تمایالت سوال 20 محتوای .دارد نیز گوییپوشیده یا دروغ سنجش مقیاسی برای شده، اشاره های

-دروغ به تمایل دیگر، سوال 5 و گرایی برون -گرایی درون تمایالت دیگر سوال 20 نوروزگرایی،

گرایی و برون 60/3های نوروزگرایی ضریب روایی این آزمون برای شاخص .سنجدمی را گویی

 است. محاسبه شده 40/3

های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. های پژوهش از شاخصتحلیل دادهوبرای تجزیه

تحلیل وژوهش مورد تجزیههای پها، متغیردر بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودار

ای مورد هی متغیرها برای بررسی رابطهتوصیفی قرارگرفتند. به منظور تحلیل استنباطی داده

 مطالعه ازآزمون خی دو استفاده به عمل آمد. 

 رابطه یک آیا برد پی توانمی آن به وسیله که است آماری معتبر آزمون یک خی دو آزمون

 به کار هایی رابطه برای معموالً خی دو آزمون خیر؟ یا دارد ودوج متغیر دو بین سیستماتیک

 ایدیگر فاصله و اسمی متغیر یک که مواردی در )بجز باشند ناپارامتری متغیر دو هر که رودمی

 تهوجود نداش متغیر دو بین سیستماتیکی رابطه هیچ مورد مطالعه، نمونه یک در هرگاه. باشد(

 استقالل آن به اصطالحاً که هستند مستقل یکدیگر از متغیر دو هک گرفت نتیجه توانمی باشد،

 مستقیمی وجود رابطه متغیر، دو بین رابطه داریمعنی و خی دو مقدار بین. گویندمی آماری

 و بیشتر است متغیر دو بین رابطه وجود احتمال باشد بزرگتر خی دو مقدار چه هر یعنی. دارد

 دو متغیر بین رابطه عدم یا ی ضعیف رابطه معنای به معموالً خی دو کوچک مقدار برعکس،

ز ا مستقل متغیرها آیا که کندمی کمک امر این تشخیص به فقط دوخی به طورکلی. است

                                                      
1 Eysenck Personality Questionnaire- Revised 
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نابراین ب. دهدنمی توضیح را رابطه قوت و چگونگی به هیچ وجه ام،ا دارند رابطه باهم یا یکدیگرند

ند، پیو شاخص های از استفاده با باید متغیرها بین رابطه وجود صورت در دوخی محاسبه از پس

بررسی  ، دو خی آزمون اساس درمجموع،. کنیم تعیین نیز را هاآن بین رابطه شد،ت و جهت

 بین آیا که بدانیم خواهیممی یعنی. است انتظار مورد هایفراوانی با مشاهده شده هایفراوانی

 این در عبارتی، به. خیر یا دارد وجود تفاوت انتظار مورد هایفراوانی و مشاهده شده هایفراوانی

 بریمپی می متغیر دو بین رابطه عدم یا وجود به فراوانی، دو این بین تفاوت از استفاده با آزمون

 که معموالً باشند مشخّص قبل از انتظار مورد هایفراوانی باید دو،خی آزمون از استفاده برای. 

 سهنرمدال( مقای )توزیع مثالً نظری توزیع یک با را مشاهده شده هاینیفراوا توزیع کار، این برای

 تقاللاس نشان از فراوانی دو این تفاوت عدم و رابطه وجود از نشان فراوانی دو این تفاوت. کنیممی

 .دارد مورد مطالعه متغیر دو بین ارتباط عدم و

 هایافته 

مقیاس عالئم  2امه سالمت عمومی، مقیاس پرسشن 0های پژوهش، از با توجه به فرضیه

ها یافته ها وخوابی و عالئم افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل استنباطی دادهاضطراب و بی

 است.در جداول زیر ارائه شده

: بین عالئم اضظراب و بی خوابی، و هوش هیجانی دانشجو معلمان رابطه وجود 1فرضیه 

 دارد.

 قی زیر بدست می آید.با اجرای آزمون، جدول تواف

 هیجانی هوش و خوابی، بی و های اضظراب. جدول توافقی متغیر1جدول 

هیچ یا  خفیف متوسط شدید تعداد کل

 کمترین

 

 باال 10 21 11 0 42

 پایین 0 0 4 14 11

 تعداد کل 10 21 15 14 60
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نی در هیجا هوش و خوابی، بی و های اضظراب. نتایج آزمون خی دو برای متغیر2جدول

 بین دانشجومعلمان

سطح 

 معناداری
 درجه آزادی

مقدار آماره 

 آزمون
 

 خی دو پیرسن 032/40 3 000/0

باشد. بنابراین فرض صفر کمتر می 35/3باشد که از می 333/3مقدار سطح معناداری برابر      

 شود، یعنی دو متغیر مورد بررسی رابطه دارند.رد می

 ی و هوش هیجانی دانشجو معلمان رابطه وجود دارد.: بین عالیم افسردگ 2فرضیه 

 با اجرای آزمون جدول توافقی زیر بدست می آید.

 هیجانی هوش و خوابی، بی و های اضظراب. جدول توافقی متغیر0جدول 

 خفیف متوسط شدید تعداد کل
هیچ با 

 کمترین
 

 باال 6 11 13 5 42

 پایین 2 1 6 9 11

 تعداد کل 1 19 19 14 60

هیجانی در  هوش و خوابی، بی و های اضظراب. نتایج آزمون خی دو برای متغیر0ولجد

 بین دانشجومعلمان

  مقدار آماره آزمون درجه آزادی سطح معناداری

 خی دو پیرسن 491/13 3 004/0

باشد. بنابراین فرض صفر کمتر می 35/3باشد که از می 330/3مقدار سطح معناداری برابر      

 د، یعنی دو متغیر مورد بررسی رابطه دارند.شورد می
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معلمان قابل مشاهده است. توزیع پراکندگی عالئم افسردگی دانشجو 1با توجه به نمودار

های افسردگی خفیف و متوسط، فراوانی بیشتری در بین شود، نشانههمانطور که مشاهده می

 معلمان دارند.دانشجو

 معلماندگی دانشجو. توزیع پراکندگی عالئم افسر1نمودار 

 

گرایی آزمون شخصیتی آیزنک، به منظور های پژوهش، سواالت مقیاس برونبا توجه به فرضیه

 گرایی دانشجومعلمان، مورد بررسی قرارگرفت.گیری میزان بروناندازه

 خوابی دانشجو معلمان درون گرا و برون گرا رابطه وجود دارد.: بین اضظراب و بی 0فرضیه 

 آزمون جدول توافقی زیر بدست می آید. با اجرای

 هیجانی هوش و خوابی، بی و های اضظراب. جدول توافقی متغیر5جدول 

 

 خفیف متوسط شدید تعداد کل
هیچ با 

 کمترین
 

 درون گرا 9 10 1 6 33

 برون گرا 1 11 7 1 27

 تعداد کل 10 21 15 14 60
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هیجانی در بین  هوش و خوابی، بی و های اضظراب. نتایج آزمون خی دو برای متغیر2جدول

 دانشجومعلمان

باشد که از فرض باشد. بنابراین میبیشتر می 35/3 133/3مقدار سطح معناداری برابر      

 شود، یعنی دو متغیر مورد بررسی رابطه ندارند.صفرپذیرفته می

 : بین عالئم افسردگی دانشجو معلمان درون گرا و برون گرا رابطه وجود دارد. 0فرضیه 

 با اجرای آزمون جدول توافقی زیر بدست می آید.

 هیجانی هوش و خوابی، بی و های اضظراب. جدول توافقی متغیر6جدول 

تعداد 

 کل
 خفیف متوسط شدید

هیچ با 

 کمترین
 

 درون گرا 5 9 12 7 33

 برون گرا 3 10 7 7 27

 تعداد کل 1 19 19 14 60

هیجانی در  هوش و خوابی، بی و های اضظراب. نتایج آزمون خی دو برای متغیر4جدول 

 بین دانشجومعلمان

 درجه آزادی سطح معناداری
مقدار آماره 

 آزمون
 

 خی دو پیرسن 211/1 3 734/0

باشد. بنابراین فرض بیشتر می 35/3باشد که از می 600/3مقدار سطح معناداری برابر      

 شود، یعنی دو متغیر مورد بررسی رابطه ندارند.صفرپذیرفته می

  مقدار آماره آزمون درجه آزادی سطح معناداری

 خی دو پیرسن 263/6 3 100/0
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 گیری بحث و نتیجه 

آموزان، همانطور که در سند تربیت دانشو با توجه به نقش و جایگاه واالی معلم در تعلیم               

ای کننده و اسوهعنوان هدایتوی بهپرورش جمهوری اسالمی ایران از وتحول بنیادین آموزش

یتی و ای، شخصهای حرفهتردید صالحیتشود، بیتربیت یاد میوامین و بصیر در فرایند تعلیم

سوب گذار محهای اصلی و تاثیرآموزان یکی از مولفهتربیت دانشوسالمت روان وی در امر تعلیم 

ترین شاخص صالحیت شخصیتی وی به شود. بنابراین بررسی سالمت روان به عنوان مهممی

نماید ضرورتی انکار ناپذیر است. آموزان ایفا میسزایی که در سالمت روان دانشدلبل نقش به

های اخیر سالمت روان معلمان و تاثیر استرس شغلی بر آن، توجه روزافزونی را در در سال

انی که درباره رفتار است.به طور گسترده معلمان و کسکشورهای مختلف به خود جلب کرده

زایی است و معلمان از مشکالت کنند معتقدند که تدریس شغل بسیار استرسها مطالعه میآن

برند. ، هوش هیجانی یکی از سالمت روانبیشتری نسبت به کارکنان سایر مشاغل رنج می

ب و نسآید. برخی پژوهشگران)حسینیهای مهم و تاثیرگذار بر سالمت روان به شمار میمولفه

پور، مشهدی و اصغری ؛ حیدری1045احسان و موذن، هاشمیان، بهرامی؛ بنی1044محمدی، 

؛ 2336؛ برگز و آگوستو، 2332؛کیاروچی، دین و اندرسون، 1051؛ میرزابیگی، 1052نکاح، 

های خود به این نتیجه ( در طی پژوهش2335بولیک، – ؛ اوگینسکا2336اسکات و همکاران، 

 دارای سالمت روان با هوش هیجانی همبستگی مثبت و معناداری دارد.  افراداند که رسیده

 نقش هیجانی هوش. دارند کمتری سالمتی مشکالت و کاری استرس باالتر، هیجانی هوش

 االیب سطوح دارای افراد. دارد افسردگی ویژه به و سالمتی مشکالت در ایکننده پیشگیری

 آنها لکنتر و مدیریت نیز و هیجانات بیان و استرس، با بهتر مقابله توانایی با هیجانی هوش

 افزایش طریق از سو یک از باال هیجانی هوش که گفت توانمی بنابراین. شوندمی مشخص

 سوی از و. گذاردمی اثر فرد سالمت بر و دهدمی کاهش را فرد استرس ایمقابله های مهارت

 شبکه حفظ و ایجاد در را افراد توانایی و ارتباطی های مهارت هیجانی هوش های مهارت دیگر

کند. هدف پژوهش می کمک عمومی سالمت به نیز امر این که دهدمی افزایش اجتماعی های

های شخصیتی با سالمت روان در های هوش هیجانی و ویژگیحاضر بررسی رابطه مولفه

با  ردید که پژوهشگرهایی طرح گدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بود.با توجه به آن فرضیه
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های حاصله، ها پرداخته است که در این بخش به بیان یافتهها به آزمون آنآوری دادهجمع

-های سایر پژوهشگران در این زمینه پرداخته میگیری و میزان همخوانی نتایج با یافتهنتیجه

 شود.

 بی و اضظراب ئمعال های اول و دوم پژوهش نشان داد کههای حاصل از آزمون فرضیهیافته

نتیجه پژوهش با  .دارد وجود رابطه معلمان دانشجو هیجانی هوش با خوابی و عالئم افسردگی

؛ 1045احسان و موذن، هاشمیان، بهرامی؛ بنی1044نسب و محمدی، های )حسینییافته

؛کیاروچی، دین و اندرسون، 1051؛ میرزابیگی، 1052پور، مشهدی و اصغری نکاح، حیدری

( که نشان 2335بولیک، – ؛ اوگینسکا2336؛ اسکات و همکاران، 2336برگز و آگوستو،  ؛2332

 دادند بین هوش هیجانی و سالمت روان رابطه وجود دارد هماهنگی دارد.

خوابی های سوم و چهارم پژوهش نشان داد بین اضظراب و بیچنین نتایج آزمون فرضیههم

و برون گرا رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه پژوهش  وعالئم افسردگی دانشجو معلمان درون گرا

-محمدی و نیا شاکری ؛1050 بهادری، و ؛ خانجانی1051همکاران، و پورهای)حیدریبا یافته

 ناداریمع و مثبت همبستگی روان سالمت با شخصیتی هایویژگی که دادند نشان که (1045پور،

 هماهنگی ندارد. .دارند

ژوهش های این پهایی که به نوعی با یافتهپژوهش حاضر و نتایج پژوهش هایبا توجه به یافته

انی هایی برای افزایش هوش هیجکارگیری شیوهتوان نتیجه گرفت که با بههماهنگی داشته اند می

ها کمک نموده و به ارتقای توان به ارتقای سطح سالمت روان در میان آندانشجومعلمان، می

های تربیت معلم را یشان در مواجهه با استرس شغلی پرداخت که دورهای اهای مقابلهمهارت

 اثربخش ساخته و کمک موثری به تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش خواهد کرد.

 محدودیت ها

با توجه به اینکه پژوهش حاضر تنها بر روی دانشجومعلمان دختر در رشته علوم تربیتی 

-تهچنین سایر رشنتایج قابل تعمیم به گروه پسران، همپردیس فاطمه زهرا )اصفهان( انجام شد، 

 های تحصیلی و  سایر شهرها نیست.
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 گردد:های حاصله پیشنهادهای زیر ارائه میبر اساس یافته

ازآنجایی که تدریس یک شغل پراسترسی است ضرورت دارد که کارگزاران نظام تربیت  -

های شخصی سالم رش دادن نگرشمعلم برای مراقبت از سالمت معلمان با تمرکز بر پرو

ها را های ی که آنای سالم و مهارتهای مقابلهتالش نمایند و معلمانجوان را با سبک

نماید مجهز نمایند که در این برای مواجه شدن با تغییرات در کارروزانه شان آماده می

 یند.توانند ایفا نمازمینه مراکز مشاوره و سالمت دانشجویی نقش بسیار مهمی می

بر اساس پژوهش انجام شده، عوامل شخصی تاثیر قابل توجهی بر سالمت روان معلمان  -

های های دانش افزایی، مولفهدارند.  لذا دانشگاه فرهنگیان از طریق برگزاری دوره

شخصی از جمله هوش هیجانی را افزایش دهد. تا از طریق افزایش هوش هیجانی، 

هیجانات بهبود یافته و سبب افزایش سالمت روان مهارت مقابله با استرس و مدیریت 

 دانشجومعلمان شود.

بر اساس نظرات بسیاری از صاحبنظران علوم اجتماعی، معلمی از مشاغ دشوار محسوب  -

ود شهای روانی و اجتماعی اسنت. لذا پیشنهاد میشود ک همستلزم مقابله با آسیبمی

 ی تربیت معلمانشجومعلمان، در دورهبه منظور پیشگیری از اختالالت روانی در بین د

های فرهنگی به های زندگی) توسط مشاوران مجرب( در قالب برنامهپودمان مهارت

 ایشان ارائه گردد.

شود پژوهشگران بعدی به با توجه به اهمیت موضوع سالمت روان معلمان، پیشنهاد می

 فت تحصیلی و رضایتی متغیر های دیگر از جمله حمایت اجتماعی، پیشربررسی رابطه

 شغلی با سالمت روان بپردازند.

 و ماخذ منابع

 عمومی سالمت (. رابطه1045)  .منصور مؤذن، هادی؛ احسان، بهرامی هاشمیان،کورش؛ بنی -

، ص 1، شماره 0دوره  رفتاری، علوم مجله. معلمان شغلی رضایت و مدیران هیجانی هوش و
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 سالمت و آمدی خودکار با پروری فرزند های شیوه طهراب بررسی(. 1046. ) د نسب، حسینی -

 .06 ص ،1 شماره ،5 دوره. روانشناسی و تربیتی مطالعات مجله. آموزاندانش روانی

 سالمت و شخصیتی های ویژگی (. رابطه1044شروین. )  محمدی، داوود؛ نسب، حسینی -

. زتبری های ستاندبیر متوسطه مقطع سوم پایه دختر آموزاندانش هیجانی هوش با روانی

 .125 -153، ص 4شماره  دوم، سال. تربیتی علوم

 هیجانی، هوش ی(. رابطه1051)  .محسن نکاح، اصغری علی؛ مشهدی، مونا؛ پور، حیدری -

 ی(ناتوان ) معلولیت با افراد در روان سالمت با شخصیتی هایویژگی و زندگی، کیفیت

 03 -04، ص 1، شماره 10ره دو. توانبخشی پژوهشی علمی فصلنامه. حرکتی جسمی

 سالمت با شخصیتی های ویژگی رابطه(. 1505. ) منصور روحی، علیرضا؛ داویجانی، زارع -

 فرانسکن مقاالت مجموعه. آباد حسن نور پیام دانشگاه تربیتی علوم رشته دانشجویان روان

 .251 -211 ص تهران اول، جلد رفتاری، و تربیتی علوم روانشناسی، المللی بین

 -(. تدوین مدل سالمت روانی بر اساس عوامل فردی و اجتماعی1051رزابیگی، قدسیه. ) می -

نامه ارشد. دانشگاه عالمه نور گرگان. پایانخانوادگی برای دانشجویان دانشگاه پیام

 طباطبایی.

 های مولفه اساس بر معلمان دانشجو روان سالمت بینی پیش. (1055 ) .صادق نبوی، -

 معلم، تربیت ملی همایش دومین مقاالت مجموعه .اجتماعی تحمای و خودکارامدی

 .220-261، ص 55اردیبهشت 

 

- Andreánska, V., & Cabanová, K. (2012). Psychologická príprava 

špeciálnych pedagógov. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte 

rokov 1967-2012 (pp.80-82). Bratislava: Iris. 

- Anežka, Hamranová. ( 2015). Content analysis of selected Slovak 

educational journals focusing on the issue of teacher´s mental health. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174 (2015), 2538- 2542. 

- B. MONTES-BERGES, J.-M. AUGUSTO. Exploring the relationship 

between perceived emotional intelligence, coping, social support and 

mental health in nursing students. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing,2007,14, 163–171. 



 یرهبر مهشاد...          معلمان-روان دانشجوبا سالمت  یتیشخص یها یپو ت یجانیهوش ه یهرابط

51 

 

- Bar-on, R.,& Parker, J. ( 2000). Handbook of emotional intelligence. 

Jossey.Bass. 

- Farahani, A. Ebrahimi, M, Bagherian, V.(2011). Relationship between 

personality traits and spiritual intelligenc among univercity students. 

Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 609–612. 

- Goldberg DP, Hillier V. Scaled version of General Health Questionnaire. 

J Physiol Sci Med.1979; 9 (1): 133-145. 

- Goleman, D. Working with emotional intelligence. New York: 

Bantam1998. 

- Joseph Ciarrochi, Frank P. Deeane, Stephen Anderson. Emotional 

intelligence moderates the relationship between stress and mental health. 

Personality and individual differences 32 (2002) 197-209. 

- Larry Dossey,MD. Introverts: ADefense. EXPLORE MAY / JUNE 2016 

, VOL .12 , No. 3,151-160. 

- Mayer, J.D., Salovey, P.,& Caruso,D. (2002). The positive psychology of 

emotional intelligence. In C. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of 

positive psycology. Oxford: Oxford University Press. 

- McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1986). Clinical assessment can benefit from 

recent advances in personality psychology. American Psychologist, 41, 

1001–1003. 

- Nicola S. Schutte, John M. Malouff1, Einar B. Thorsteinsson1, Navjot 

Bhullar1, Sally E. Rooke. A meta-analytic investigation of the relationship 

between emotional intelligence and health. Volume 42, Issue 6, April 

2007, Pages 921–933. 

- Oginsa-Bulik,N,(2005). Emotional in telligence in the workplace: 

Exploring it's effects on occupational stress and Health outcomes in 

human service works. International Journal of occupational Medicine and 

environmental, 18(2):75-167. 

- Zimmermann, L. Unterbrink, T. Pfeifer, R. Wirsching, M. Rose, U. Stößel, 

U. Nübling, M. Buhl-Grießhaber, V. Frommhold, V. Schaarschmidt,U. 

Bauer, J. Mental health and patterns of work-related coping behaviour in 

a German sample of student teachers: a cross-sectional study. International 

Archives of Occupational and Environmental Health November 2012, 

Volume 85, Issue 8, pp 865–876. 

 


