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 رابطه بین هوش هیجانی و خودکنترلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دماوند

 
 2ملیحه رزقی، 1علی جوکار 

 

 

 چکیده 

ی معلمان متوسطه شهرستان دماوند« بود. جامعه آماری این  و خودکنترلهدف از پژوهش حاضر »بررسی رابطه بین هوش هیجانی  

نفر بوده و    332دادند که  تشکیل می  89-90پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی مشغول به خدمت در سال تحصیلی  

پرسشنامه استاندارد    2کور  نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش مذ  150ای با استفاده از جدول مورگان  گیری تصادفی طبقهنمونه  صورتبه

بار آلفای کرونباخ در هوش هیجانی  -هوش هیجانی  بود که ضریب  رزنبام  برای  72/0و خودکنترلی    93/0آن و خودکنترلی  بود.  

های آماری توصیفی شامل )جدول، نمودار هیستوگرام، میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی شامل  ها از آزمون وتحلیل دادهیه تجز

داری  یمعنهای پژوهش نشان داد، رابطه  . یافتهشد  استفادهآزمون تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره(  )

ی هوش هیجانی  هامؤلفه  تکتکداری بین  یمعنشود؛ هرچند رابطه  ینمی هوش هیجانی با خودکنترلی دیده  هامؤلفهیک از  یچهبین  

دهد  یم نشان    Fباشد و آزمون  یم   41/0ی هوش هیجانی و خودکنترلی  هامؤلفهبین    چندگانهمبستگی  با خودکنترلی دیده نشد اما ه

درصد از    9/8دهد که تنهایمباشد و نشان  یم089/0برابر    شدهاصالح یب تبیین  مقدار ضردار است. همچنین  یمعن این همبستگی  

؛  اندنگرفتهی قرار  بررس  مورده ناشی از عوامل دیگری است که  یو بقی هوش هیجانی مربوط است  هامؤلفه تغییرات خودکنترلی به  

ینی،  بخوش ی  هامؤلفه باالتر از متوسط نظری است و همچنین نتایج نشان داد وضعیت    مطالعه   موردمیزان خودکنترلی در جامعه  

 باالتر از میانگین بودند.   هامؤلفهیی در حد میانگین و سایر گراواقع مؤلفهو کنترل تکانش کمتر از میانگین است،   نفسعزت

 نفس عزتینی، بخوش، خودکنترلی هوش هیجانی،  ها :کلیدواژه
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 مقدمه 

کنند و  شناسند و هدایت میمی  یخوبکنند افرادی که مهارت هیجانی دارند یعنی احساسات خود را به شواهد زیادی ثابت می    

ای از زندگی ممتازند. خواه در روابط عاطفی و  کنند. در هر حیطه طور اثربخشی با آن برخورد میاحساسات دیگران را نیز درک و به

مطرح ساختن (. گلمن با  1383انجامند )پارسا،  سازمانی به پیشرفت می  یمشای که در خط صمیمانه باشد و خواه در فهم قواعد ناگفته

جز هوش شناختی در موفقیت  دهد که عوامل دیگری بهشده است نشان میای که در زمینه مغز و رفتار انجامالعادهپژوهش خارق 

خواند. در سال  شود که گلمن آن را »هوش هیجانی« میاندر کارند. این عوامل جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می  افراد دست

مربوط به خودآگاهی،    یهاوش هیجانی را از این نظر بررسی کرد که چگونگی توانایی بالقوه فرد بر اداره مهارت گلمن چارچوب ه  1998

عنوان یک تئوری تواند بر پیشرفت در شغل بیانجامد. او هوش هیجانی را بهدهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت در روابط میخودنظم

    شده بر اساس هوش هیجانی فرد  ی را مطرح ساخته که منظور وی نوعی توانایی آموخته آمادگی هیجان  یتازگداند. وی بهعملکرد می

 (. 7، ص 1381است که پیامد و نتیجه آن در عملکرد کاری وی روشن است )حسینی، 

عنوان راهنمای به ها و استفاده از آن  هوش هیجانی توانایی بازبینی احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز قائل شدن بین آن    

(. 1990،  1افکار و اعمالمان است. هوش هیجانی فرد شامل چهار قسمت است: شناسایی، کاربرد، درک و تنظیم هیجانات )سالوی 

ها، انگیختن خودمان، تشخیص مطابق با گلمن هوش هیجانی شامل پنج مؤلفه است: دانستن هیجاناتمان )خودآگاهی( مدیریت آن

 (. 2005، 2)همدلی( و مدیریت روابط )سریواسان هیجانات در دیگران 

و هدایت    شناسند یم  یخوبافرادی که مهارت هیجانی دارند ،یعنی کسانی که احساسات خود را به  کنند یشواهد بسیاری ثابت م    

ازند،خواه در روابط  از زندگی ممت  اییطه،در ح  کنندیبا آن برخورد م  یو احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخش  کنند یم

ناگفته باشد و خواه در فهم قواعد  م  یمشکه در خط  یاعاطفی و صمیمانه  پیشرفت  به  ها در زندگی خویش  .آنانجامدیسازمانی 

بر   توانندیها افرادی مولد و کارآمد باشند.افرادی که نمآن  گرددیکه موجب م   یاردارندخرسند و کارآمدند و عادات فکری را در اخت

روانی هستند که از توانایی آنان برای انجام کار متمرکز و تفکر روشن   ی های عاطفی خود تسلط داشته باشند درگیر کشمکشزندگ

رشد اجتماعی و هیجانی اعضای    ی.اثربخشباشدی.هوش هیجانی در زندگی اجتماعی و فردی و رشد اجتماعی افراد مؤثر م کاهد یم

ها برای اجتماعی و سازمان  یهاکه اعضای گروه  کنندیها بیان مگروه  ی.محققان در اثربخشد باشیها م خصوص رهبران آن ها و بهآن 

مرتبط باهوش هیجانی را کسب    های یتطور مؤثر با یکدیگر کار کنند و همچنین تعدادی از کفا موفق بودن نیاز دارند که بتوانند به

 (3،2002نمایند.)چرنیس 

م    از  آگاهی  به  تمایل  خط خودکنترلی  و  آن    هاییمشسیرها  اساس  بر  شخص  رفتار  اصالح  و  اجتماعی  رفتار  با  رفتار  تطبیق 

باال دارند    یبا توجه به سطح خودکنترلی به دودسته تقسیم نمود.دسته اول کسانی که خودکنترل  توانی.افراد را مهاستیمشخط 

خط  با  رفتارشان  تطبیق  به  حساس  هاییمشنسبت  خطاجتماعی  آن  از  و  استفاده  بهها  یمشترند  رفتارشان  اصالح  منظور 

م نمایندیم پائین  با خودکنترلی  افراد  دوم  به خط   باشند ی.دسته  نسبت  ب   هاییمشکه  آن   توجهیاجتماعی  به  نسبت  و  ها  هستند 

باال همانند یک    یمختلف بروز دهند افراد با خودکنترل  هاییتموقع  در  را  ند رفتار مطابق میل خودحساسیتی ندارند و تمایل دار
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ولی افراد با خودکنترلی پائین که به سیستم ":چه نقشی را در این موقعیت باید بازی کنند؟  پرسندیبازیگر از خود این سؤال را م

 (1،1974)اسنایدر "واقع خودم باشم؟به  توانیچگونه م  پرسندیم مندند از خودشخصی خود عالقه های یتها و موقعارزش 

 بیان مسئله 

به     پدیده موردتوجه نه هوش هیجانی  تئوریک روان عنوان یک  ارتقاء آن  تنها حاوی جنبه  با  بلکه در میدان عمل  شناختی است 

های آموزشی متعددی در  ها و کارگاهمقاالت، کتابهای مناسبی یافت. امروزه  توان برای بسیاری از مشکالت نهفته زندگی پاسخمی

در جوامع    یفرد  ینگردد که همگی تالشی است برنشان دادن راهکارهای نو در مقابله با مشکالت فردی و بتدوین می  EQرابطه با  

فردی کنونی است پیچیده کنونی. امروزه بین یادگیری، امتحان دادن و نمره گرفتن با آنچه الزمه زندگی مدرن و روابط پیچیده بین

اند  شناسیم که در ظاهر از تحصیالت باالیی برخوردارند و نمرات درخشانی گرفتههایی را میاند همه ما انسانتفاوت زیادی قائل شده

چندان خوب و حتی گاه بسیار مالمت بار هستند. واقعیت  ه اجتماع و مسئولیت بسیار شکننده و دارای زندگی نهنعمل و صح  ولی در 

ها  موفقیت انسان %80دهد تواند پاسخگوی بسیاری از چراها باشد. آمار نشان میهای آن در این زمینه نیز میهوش هیجانی و مؤلفه

های  عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجاند. امروزه هوش هیجانی بهبه هوش هیجانی آنان بستگی دار

کند به این معنی که فرد  خود شخص و هم تعبیر دقیق حاالت هیجانی دیگران است. هوش هیجانی فرد را ازنظر هیجانی ارزیابی می

توجه در راستای هوش  کند، نکته قابلها را کنترل و اداره میندارد و چگونه آ   یها خودآگاهها و احساسبه چه میزانی از هیجان 

 توانند آموخته شوند.ها میهای هوش هیجانی ذاتی نیستند آنهیجانی این است که توانایی

ز  هوش هیجانی عبارت است ا یگر دعبارتهوش هیجانی شامل توانایی ادراک، ابراز، فهم و کنترل هیجانات خود و دیگران است. به    

 (.1383پردازش مناسب اطالعاتی که بار هیجانی دارند و استفاده از آن در جهت فکر کردن و برقراری ارتباط الزم است )اکبرزاده، 

و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی فرد از خود گسترش داده است.   یده ای به هوش انسان بخشمفهوم هوش هیجانی ژرفای تازه

رد از خودش و دیگران، ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در  هوش هیجانی با شناخت ف

های  توان گفت هوش هیجانی در دستیابی فرد به موفقیت در حوزههای اجتماعی الزم است مرتبط است درواقع میبرآوردن خواسته 

 (. 1999، 2ومی داشته باشد )ساولی و یاراز هوش عم یترمراتب مهممختلف تحصیلی و شغلی نقش به

،تبادل  ینظیر قدرت رهبری،عملکرد گروهی،عملکرد فرد  هایییدهدانشمندان علوم اجتماعی درصدد کشف ارتباط هوش هیجانی با پد

بیماری و  تغییرات  فردی،اجتماعی،کنترل  م بین  روانی  روش1995)گلمن،باشند یهای  متخصصان   یها(اهمیت  توسط  آمدن  کنار 

با   کنندیکه به بهبود بهتر کمک م ییهاکنار آمدن به شناخت روش  یهاروش و هاسبک یاست.باوجود گوناگون شدهیرفتهسالمت پذ

شده مواجه  ،خودکنترل  (3،2000اند)کورتیسمشکل  شناختکارگبهی  کنترل  یری  برای  از  هاواکنشها  هیجانی،استفاده  یا  بدنی  ی 

حل  هاروش انداختن  مسئلهی  تعویق  به  مورد    ها خواسته ،توانایی  در  فرد  توانایی  احساس  معنای  به  که  خودکارامدی  احساس  و 

است)ویلیامز یتموقعدر    شدهآموختهی  هامهارتیری  کارگبه دشوار  که  4،1992های  افرادی  را  گراواقعی  هاهدفتوانند  یم(  یانه 

 (. 1385هستند)آقایار و شریفی در آمدی،  خودکنترلعواطف و عقل تعادل برقرار کنند،گیری میان  یمتصمزمان    و دربندی کنند  یت اولو
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های رفتاری  یژگیونامند.خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت  یمی  خودکنترلهای رفتاری را  یژگیو   سنجشقابلی مهم فردی و  هاتفاوت

ی فردی در تمایالت است که شکل مشخصی هاتفاوتاس  (.همچنین انعک1384خود با شرایط و موقعیت موجود است)کریتنر وکینیکی،

 (. 2008، 1به نقل از تات 1974گیرد)اشنایدر،یمدر مدیریت احساسات و عواطف به خود 

یافت،به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر   گسترش  یدراشنا(توسط  1974ی که در سال )خودکنترلمفهوم      

 (. 2006، 3وکوانتس2یر یا چه قدر پایدار است)کاشال  پذانعطاف

ی معلمان مدارس متوسطه شهرستان خودکنترللذا با توجه به آنچه گفته شد این مقاله با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و    

 دف فوق فرضیه ها و سوال های پژوهش به قرار زیر است:دماوند انجام شد. با توجه به ه

 های پژوهش فرضیه

 . وجود داردرابطه بین هوش هیجانی و خودکنترلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دماوند  -1

 مولفه های هوش هیجانی قابلیت پیش بینی خودکنترلی معلمان را دارند. -2

 پژوهش های  سوال

 معلمان متوسطه شهرستان دماوند چگونه است؟ وضعیت خودکنترلی در بین -1

 وضعیت هریک از مولفه های هوش هیجانی در بین معلمان متوسطه شهرستان دماوند چگونه است؟ -2

 پیشینه پژوهش 

های کنار آمدن با استرس در مدیران مدارس شهر  ( در پژوهشی تحت عنوان »رابطه هوش هیجانی و شیوه1382حاجلو ) -

نتایج   این  به  است: مدیران  دست تهران«  باال در موقعیت  باهوشیافته  به مدیرانی  هیجانی  نسبت  تغییرپذیر،  هیجانی    باهوشهای 

مدپایین حل  و  رویارویانه  شیوه  از  بیشتر  شیوه  مسئلهبرانه  تر  باقی  در  و  کردند  در  استفاده  نشد.  حاصل  گروه  دو  بین  تفاوتی  ها 

نیز مدیرانی  موقعیت تغییرناپذیر  به مدیرانی    باهوشهای  مثبت، نسبت  ارزیابی مجدد  از شیوه  بیشتر  باال  هیجانی    باهوشهیجانی 

. عالوه بر این بین نمرات هوش هیجانی مدیران زن و مرد و  مشاهده نشد  ها آنتر استفاده کرده و در بقیه موارد تفاوتی بین  پایین

 .سال به پایین تفاوتی دیده نشد 40سال و  40چنین هوش هیجانی مدیران باالی هم

میان خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان به این    ی (،در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه1383بهرامی خوندابی) -

لی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط وجود دارد،یعنی هرچه خودکنترلی باالتر رود کیفیت زندگی  نتیجه رسید که بین خودکنتر

خودکنترلی دانشجویان دختر و پسر نشان داد که تفاوتی بین خودکنترلی دانشجویان دختر و پسر وجود   ییسهو در مقا  یابدیبهبود م

 ندارد.

حل    هایی و استراتژ  یمیان خودکنترل  یخود تحت عنوان تعیین رابطه (،در پژوهش  1387پورولی)  ینباکبر اعتباریان و ز -

  ی رسان خدمت  هایی بین خودکنترلی و استراتژ  تعارض در بین کارکنان اداری دانشگاه آزاد خوراسگان)اصفهان(به این نتیجه رسیدند

ها به این نتایج نیز دست یافتند که  .آنانسجام،تسلط و اجتناب معکوس بود  هایی مستقیم و بین خودکنترلی و استراتژ  یو مصالحه

در    یخودکنترل  یریکارگ.در زمینه میزان بهگیرند یو مصالحه را بکار م   ی رسانافراد با خودکنترلی باال برای حل تعارض،سبک خدمت

ندارد.ازآنجا تفاوتی  مردان  و  زنان  در  خودکنترلی  که  رسیدند  نتیجه  این  مردان،به  و    های ی استراتژبا    یخودکنترل  کهییزنان 

معنادار مستقیم داشت،به این نتیجه   یرابطه  ی رسان معنادار معکوس و با استراتژی مصالحه و خدمت  یانسجام،تسلط و اجتناب رابطه

 
1.Tout 
2.Cashal 
3.Couants 
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بیشتر از سبک تسلط،انسجام و مصالحه برای حل   یرسانافراد باالتر باشد،از سبک مصالحه و خدمت  یرسیدند که هرچه خودکنترل

 . کنندیها استفاده م تعارض

همکاران)  1بلکی  - میان 2003و  رابطه  بررسی  هستند؟به  خوبی  شهروندان  مزاج  دمدمی  افراد  آیا  که  خود  پژوهش  (،در 

ی سرپرستی درجه ل پرداختند.ی رفتار شهروندی،بر روی مدیران و متخصصان آزمایشگاه پژوهشی دولت فدرادهسازمانخودکنترلی و  

خودکنترلی،رضایت شغلی،تعهد    ازلحاظیردست  ز  172ی  خود سنجی شد و با  آورجمع یردستان  زی رفتار شهروندی  دهسازمان  ازلحاظ

رفتار    ازلحاظی سرپرستی  درجه مقایسه شدند.سپس یک سال بعد باز    باهم ی شغلی  هامشخصه  و درکهای سازمانی  یتحماسازمانی،

توانند رفتار شهروندی خود  یمنشان داد که سرپرستان با خودکنترلی باال بهتر  هاآنی شد،نتایج  آورجمعیردستان دوباره  زشهروندی  

 ی و زیردستان را هدایت کنند. دهسازمانرا 

و سازگاری در میان معلمان ضمن خدمت و در انتظار    یری( در پژوهشی با عنوان »هوش هیجانی، خود تأث2008)  2چان  -

سازگاری فعال و غیرفعال است، آشکار    کنندهیلبه این موضوع پرداخت تا منابع فردی را که تسه  «خدمت چینی در هونگ کنگ

داد  نشان میبینی راهبرد سازگاری فعال دخالتی نداشت. اگرچه برخی شواهد  ، پیشیفرد  یانو م  یدرون فردسازد. هوش هیجانی  

فردی اثر متقابل داشته در معلمان مرد باهوش هیجانی درون  یژهوبینی سازگاری فعال بهدر پیش که خود تأثیری معلم ممکن است

 باشد. 

شخصیت و   هاییژگیروابط بین پنج عامل بزرگ و  کنندهیل(،پژوهشی با عنوان خودکنترلی تعد2005و همکاران)3بریک    -

نفری از دانشجویان مدیریت اجرایی نشان داد که وقتی خودکنترلی    102از بین یک نمونه    هایافتهجام دادند.عملکرد میان فردی ان

و از  ویژگی  سه  بین  یعنی)برون  هاییژگیباالست،روابط  عاملی شخصیت  و ییگراپنج  تجربه  ذهنی(در  و گشاده  هیجانی  ،استواری 

خودکنترلی   رفتیگونه که انتظار مبرای گروه همساالن نیز تکرار شد و همان  .این نتیجهیابدیعملکرد میان فردی سرپرستان کاهش م

  شخصیت و اجرای فعالیت در گروه همساالن و سرپرستان نیست. هاییژگیبین و یرابطه کننده یلتعد

 روش

  گرداوری داده ها توصیفی به لحاظ زمان گرداوری داده ها مقطعی، هدف کاربردی، به لحاظ روش  روش تحقیق در این پژوهش     

 . و به لحاظ نوع داده کمی بود همبستگی

 و نمونه گیری   جامعه آماری

  89-90جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان دماوند که در سال تحصیلی     

از روش نمونه  می باشد.   معلم   332اند که نعداد آنها  در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده گیری  جهت انجام این پژوهش 

 نفر انتخاب گردید.  150استفاده شده است که با استفاده از جدول مورگان  طبقه ایتصادفی 

 ابزار پژوهش 

به       نیاز  پژوهش  به موضوع  توجه  از پرسشنامه  2با  بوده است که هر دو  استاندارد  پرسشنامه هوش هیجانی و خودکنترلی  های 

 کنترلی از پرسشنامه رزنبام استفاده شده است.  خودآن و برای -استفاده شده است. در مورد هوش هیجانی پرسشنامه بار

درجه ای لیکرت تنظیم شده اند،نمره    5از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف    سوال است.  90پرسشنامه هوش هیجانی شامل      

و    1)کامال موافقم    5به    1بعضی سواالت با محتوای منفی یا معکوس،از    در  ( و 1و کامال مخالفم    5)کامال موافقم    1به    5گذاری از  
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ریک از سواالت آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با  ( انجام می شود.نمره کل هر مقیاس،برابر با مجموع نمرات ه5کامال مخالفم  

مقیاس می باشد.کسب امتیاز بیشتر در این آزمون،نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون  15مجموع نمرات 

+و بی  3یف کننده من  )بسیار زیاد توص  _3+ به  3سوال است. نمره گذاری از    36و بر عکس می باشد.پرسشنامه خود کنترلی شامل  

( انجام می شود. و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات می باشد.کسب امتیاز بیشتر در این آزمون،نشانگر  _3نهایت نا متناسب

 موفقیت برتر فرد در آزمون و بر عکس می باشد. 

 چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار پژوهش

های متغیر موقتی آن را  های باثبات آزمودنی و یا ویژگیگیری ویژگیاندازه ابزار اندازهضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه      

های مذکور به طور آزمایشی  نامهشود. پرسشهای مختلفی به کار برده میگیری روش سنجد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازهمی

 باشد.  پایایی آنها بدین شرح می SPSSافزار نباخ از طریق نرمنفر از دبیران توزیع و پس از محاسبه آلفای کرو 30میان 

 72/0ب(خودکنترلی  93/0الف( هوش هیجانی: 

برای تعین روایی ابزار پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها مشخص است  که سوالها از متن کتابهای علمی استخراج      

  30شده اند.همچنین پرسشنامه ها به رویت اساتید راهنما و مشاور رسید و ایشان روایی آنرا تائید نمودند و در آخر پرسشنامه ها به 

ه طور تصادفی انتخاب شده بودند جهت نظر خواهی داده شد و آنان نیز سوالهای پرسشنامه ها را مناسب ارزیابی  نفر از آزمودنیها که ب

 نمودند. 

 هایافته

 رگرسیون چند متغیره استفاده شد. پیرسون و    همبستگی از آزمون های تی تک نمونه ای،    آمار استنباطی  در بخش   ده ها ادرتحلیل د

 فرضیه اول: -1

 هیجانی و خودکنترلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دماوند رابطه وجود دارد.بین هوش  •

 آزمون همبستگی پیرسون برای مشخص کردن رابطه هر یک از مولفه های هوش هیجانی با خودکنترلی  -1جدول  

 هوش هیجانی 

 خودکنترلی

 مولفه های هوش هیجانی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

کن
ود

خ
ی

ترل
 

ضریب همبستگی  

 پیرسون 
.0 .0 .1 .0 .1 .0 .1 -.1 .1 .1 -.1 .0 -.1 . 014 .101 

 18. 85. 05. 65. 17. 14. 49. 38. 06. 87. 20. 68. 21. 56. 84. سطح معنی داری 

 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 تعداد

 رابطه معنی داری بین هیچ یک از مولفه های هوش هیجانی با خودکنترلی دیده نمی شود. 

 فرضیه دوم:  -2

 مولفه های هوش هیجانی قابلیت پیش بینی خودکنترلی معلمان را بردارد. •
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 خالصه مدل رگرسیون  - 2جدول  

 ضریب تبیین همبستگی چندگانه  مدل
ضریب تبیین اصالح  

 شده 
 خطای معیار برآورد 

1 .410 (a) .168 .089 15.741 

aروابط -واقع گرائی    -خود آگاهی  -خود شاکوفائی  -تحمل فشاار روانی  -شاادمانی  -) مقدار ثابت( حل مسااله :  پیش بینی کننده ها

 استقالل. –خود ابرازی    -همدلی  –مسئولیت پذیری اجتماعی  -انعطاف پذیری  -کنترل تکانش -عزت نفس -خوش بینی -بین فردی

ا خودکنترلی دیده نشاده اما همبساتگی چندگانه بین مولفه های  هر چند رابطه معنی داری بین تک تک مولفه های هوش هیجانی ب

نشاان می دهد این همبساتگی معنی دار اسات. همچنین مقدار ضاریب   Fمی باشاد و آزمون   41/0هوش هیجانی و خود کنترلی   

های هوش هیجانی   درصاد از تغییرات خودکنترلی به مولفه 9/8می باشاد و نشاان می دهد که تنها    089/0تبیین اصاالح شاده برابر 

مربوط اسات و بقیه ناشای از عوامل دیگری اسات که مورد بررسای قرار نگرفته اند. برای مشاخص نمودن ساهم هر یک از مولفه ها در 

 و ضرایب بتا استفاده شده است.  tدرصدی خودکنترلی از آزمون  9/8تبیین 

 ی کننده )مستقل( و پیش بینی شونده)وابسته(آزمون معنی داری همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش بین  - 3جدول  

 مدل
مجموع  

 مجذورات 
 F مجذور میانگین  درجه آزادی 

سطح معنی  

 داری

1 

 (a) 011. 2.14 530.180 15 7952.69 رگرسیون 

   247.78 159 39396.7 باقی مانده 

    174 47349.43 کل

aروابط -واقع گرائی    -خود آگاهی  -خود شاکوفائی  -تحمل فشاار روانی  -شاادمانی  -) مقدار ثابت( حل مسااله :  پیش بینی کننده ها

 استقالل. –خود ابرازی    -همدلی  –مسئولیت پذیری اجتماعی  -انعطاف پذیری  -کنترل تکانش -عزت نفس -خوش بینی -بین فردی

b  :خود کنترلی پیش بینی شونده 

 معادله رگرسیون و ضرایب بتا مقادیر   -4جدول  

Model 
 

 

 ضریب اصالح شده  ضریب اصالح نشده 

t Sig. 
B  خطای معیار Beta 

1 
(Constant) 

50.571 55.621 -- .909 .365 

 390. 861.- 090.- 1.131 975.- حل مسئله 

 475. 716. 114. 1.049 751. خوشبختی 

 265. 1.118 186. 814. 910. استقالل 

 145. 1.463 181. 885. 1.295 فشار روانی تحمل 

 550. 600. 135. 962. 577. خودشکوفایی 

 492. 689.- 197.- 1.853 1.277- خودآگاهی هیجانی 

 122. 1.554 221. 725. 1.127 واقع گرایی 

 727. 350.- 044.- 644. 225.- روابط بین فردی 

 510. 660.- 083.- 1.251 826.- خوش بینی
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 472. 721. 128. 1.511 1.089 عزت نفس 

 250. 1.154- 191.- 1.051 1.213- کنترل تکانش 

 686. 405. 076. 1.249 506. انعطاف پذیری 

 193. 1.307- 182.- 1.384 1.809- مسئولیت پذیری 

 099. 1.661- 251.- 919. 1.527- همدلی 

 015. 2.468 319. 664. 1.638 خودابرازی 

 

 خود کنترلی متغیر وابسته: 

( دارای بیشاترین ساهم در تبیین تغییرات خودکنترلی اسات بطوریکه با یک واحد 319/0این جدول نشاان می هد که خودابرازی با ) 

بقیاه متغیرهاا ساااهم قاابال توجهی در تبیین تغییرات  319/0تغییر در این متغیر ) ( واحاد تغییر در خودکنترلی رخ می دهاد. 

 خودکنترلی ندارند.

 سوال فرعی اول:  -3

 وضعیت خودکنترلی در بین معلمان متوسطه شهرستان دماوند چگونه است؟  •

 شاخص های توصیفی مربوط به متغیر خود کنترلی   - 5جدول  

 خطای معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد 

 1.247 16.496 54.46 175 خودکنترلی

 

 ( 36تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین نظری)  tآ زمون   - 6جدول  

T  سطح معنی داری  درجه آزادی 
تفاوت از  

 میانگین 

برای    %95فاصله اطمینان 

 تفاوتها 

 حد باال  حدپایین 

14.801 174 .000 18.45714 15.9960 20.9183 

 

می باشاد. در نتیجه فرض صافر مبنی بر برابری   174و با درجه آزادی    05/0در ساطح tمحاسابه شاده بزرگتر از مقدار بحرانی  tمقدار 

مشاهده شده مثبت است، بنابراین می توان نتیجه گرفت میانگین نمونه   tمیانگین نمونه و میانگین نظری رد می شود و چون مقدار  

 است و  میزان خودکنترلی در جامعه مورد مطالعه باالتر از متوسط نظری است. ( بزرگتر از میانگین نظری 46/54)

 سوال فرعی دوم  -4

 وضعیت هر یک از مولفه های هوش هیجانی در بین معلمان متوسطه شهرستان دماوند چگونه است؟ •

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 14

http://jnip.ir/article-1-665-fa.html


  

9 
 

 1400سال   زمستان، 15شماره  ، 11دوره 

 شاخص های توصیفی مربوط به مولفه های هوش هیجانی  - 7جدول  

 خطای معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد ها مولفه

 01623. 0.29578 3.1732 332 حل مسئله 

 .02666 48570. 3.3338 332 خوشبختی 

 02990. 54487. 3.4568 332 استقالل 

 02483. 45248. 3.5321 332 تحمل فشار روانی 

 03319. 60468. 3.5848 332 خودشکوفایی 

 02708. 49338. 3.2821 332 خودآگاهی هیجانی 

 02939. 53556. 2.9960 332 واقع گرایی 

 03325. 60580. 4.0577 332 روابط بین فردی 

 02369. 43173. 2.8099 332 خوش بینی

 01777. 32377. 2.8459 332 عزت نفس 

 02556. 46569. 2.8554 332 کنترل تکانش 

 02477. 45172. 3.0693 332 انعطاف پذیری 

 01701. 31002. 3.1491 332 مسئولیت پذیری 

 03023. 55084. 3.7882 332 همدلی 

 02850. 51928. 3.4041 332 خودابرازی 
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 ( 36تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین نظری)  tآزمون    - 8جدول  

 آماره

 مولفه ها 
T  درجه آزادی 

سطح معنی  

 داری

تفاوت از  

 میانگین 

 تفاوتها برای   %95فاصله اطمینان 

 حد باال  حدپایین 

 205. 1413. 1731. 000. 331 10.67 حل مسئله 

 386. 2814. 3338. 000. 331 12.52 خوشبختی 

 515. 3980. 4568. 000. 331 15.27 استقالل 

 581. 4833. 5321. 000. 331 21.42 تحمل فشار روانی 

 650. 5196. 5848. 000. 331 17.62 خودشکوفایی 

 335. 2289. 2821. 000. 331 10.42 خودآگاهی هیجانی 

 0538. 0618.- 004.- 891. 331 137.- واقع گرایی 

 1.12 9923. 1.051 000. 331 31.81 روابط بین فردی 

 144.- 2374.- 191.- 000. 331 8.05- خوش بینی

 119.- 1891.- 154.- 000. 331 8.67- عزت نفس 

 094.- 1949.- 145.- 000. 331 5.65- کنترل تکانش 

 118. 0206. 069. 005. 331 2.79 انعطاف پذیری 

 182. 1156. 149. 000. 331 8.76 مسئولیت پذیری 

 847. 7287. 788. 000. 331 26.07 همدلی 

 460. 3481. 404. 000. 331 14.18 خودابرازی 

و با درجه    05/0در ساطح  tاز مقدار بحرانی  تربزرگیی(  گراواقع  جزبهیی هوش هیجانی )هامؤلفهبرای تمامی    شادهمحاسابه tمقدار 

شاااود و نتیجاه  یمیجاه فرض صااافر مبنی بر برابری میاانگین نموناه و میاانگین نظری در این موارد رد  درنتبااشاااد.  یم  331آزادی 

ینی،  بخوشی  هاامؤلفاهبرای    tر  داری وجود دارد. اماا چون مقادایمعن( تفااوت  3گیریم کاه بین میاانگین نموناه و میاانگین نظری)یم

داری کمتر از میانگین نظری است و نتیجه  یمعن  طوربهیجه میانگین نمونه در این موارد درنتو کنترل تکانش منفی است،   نفسعزت

مثبت  tبرای  شادهمحاسابهیر موارد مقدار سااباشاد. در یمکمتر از متوساط    مؤلفهاین ساه  ازنظر هانمونهشاود که وضاعیت یمگرفته 

یجه وضاعیت جامعه آماری در این موارد  درنتاسات،   شادهمشااهدهداری بین میانگین نمونه و جامعه )نظری( یمعناسات و چون تفاوت  

داری بین میانگین نمونه و نظری دیده نشااد، بنابراین یمعنیی هم چون تفاوت  گراواقعباشااد. در مورد یمباالتر از متوسااط جامعه  

 در حد متوسط است.   مؤلفهعیت جامعه در این وض

 ی هوش هیجانی در زنان و مردان هامؤلفهبرای مقایسه    tآزمون   - 9جدول  

 
جنسی

 ت
 ی داریمعنسطح  t انحراف معیار  میانگین  تعداد

 934. 071.- 2.10730 19.0318 157 زن  حل مسئله 

 944. 070.- 1.53060 19.0457 175 مرد 

 611. 510. 3.31542 20.0892 157 زن  خوشبختی 

 616. 502. 2.50750 19.9257 175 مرد 

 009. 2.623- 3.08773 20.2484 157 زن  استقالل 

 009. 2.636- 3.37175 21.1829 175 مرد 
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 000. 3.941- 2.99796 20.5860 157 زن  تحمل فشار روانی 

 000. 3.887- 2.30929 21.7371 175 مرد 

 564. 578. 3.35178 21.6306 157 زن  خودشکوفایی 

 561. 582. 3.86556 21.4000 175 مرد 

 547. 602. 3.36791 19.7962 157 زن  خودآگاهی هیجانی 

 553. 539. 2.54613 19.6000 175 مرد 

 022. 2.299 3.14777 18.4013 157 زن  واقع گرایی 

 022. 2.303 3.23255 17.5943 175 مرد 

 000. 5.330- 3.73888 23.2675 157 زن  روابط بین فردی 

 000. 5.291- 3.25692 25.3143 175 مرد 

 000. 6.821 3.06724 17.8153 157 زن  خوش بینی

 000. 6.621 1.65917 15.9943 175 مرد 

 007. 2.732- 1.90099 16.7707 157 زن  عزت نفس 

 007. 2.736- 1.94425 17.3486 175 مرد 

 730. 346.- 3.00116 17.0764 157 زن  کنترل تکانش 

 732. 343.- 2.60211 17.1829 175 مرد 

 800. 254.- 2.95134 18.3758 157 زن  انعطاف پذیری 

 802. 251.- 2.47672 18.4514 175 مرد 

 104. 1.632 2.05100 19.0701 157 زن  مسئولیت پذیری 

 108. 1.614 1.60075 18.7371 175 مرد 

 000. 3.569- 3.75575 22.0573 157 زن  همدلی 

 001. 3.508- 2.71308 23.3314 175 مرد 

 058. 1.901- 2.97847 20.0828 157 زن  خودابرازی 

 057. 1.909- 3.21131 20.7314 175 مرد 

و همدلی در  نفسعزتینی، بخوشیی، روابط بین فردی،  گراواقعی اساتقالل، تحمل فشاار روانی،  هامؤلفهبرای   شادهمحاسابه tمقدار 

یجه فرض صافر مبنی بر برابری میانگین  درنتباشاد.  یم  05/0در ساطح tاز مقدار بحرانی  تربزرگ  330و با درجه آزادی   05/0ساطح  

 هاامؤلفاهان و مردان در این گیریم کاه بین میاانگین نمرات دو گروه زنایمشاااود و نتیجاه یمنموناه و میاانگین نظری در این موارد رد 

، خوشاابختی، خودشااکوفایی،خودآگاهی  مساائلهی حل هامؤلفهبرای   شاادهمحاساابه  tداری وجود دارد. اما چون مقدار یمعنتفاوت  

 هامؤلفهیجه در این درنتباشااد،  یم   tپذیری و خود ابرازی کمتر از مقدار بحرانی یتمساائولیری،  پذانعطافهیجانی، کنترل تکانش،  

 داری وجود ندارد.  یمعنن نظرات دو گروه تفاوت  بی

 :یریگجهینتبحث و 

 های مربوط به سؤاالت پژوهش  وتحلیل یافتهیه تجز

 فرضیه اول: بین هوش هیجانی و خودکنترلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دماوند رابطه وجود دارد.

 شود. ینمی هوش هیجانی با خودکنترلی دیده  هامؤلفهیک از یچهداری بین یمعنرابطه   شدهانجامبا توجه به محاسبات 

 بینی کرد.یشپ ی هوش هیجانی آنان هامؤلفهتوان خودکنترلی معلمان را بر اساس یمفرضیه دوم:   
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روابط بین -ی  گرائواقع  -یخودآگاه  -ییشاکوفاخود    -تحمل فشاار روانی  -شاادمانی  -مسائله) مقدار ثابت( حل  هاکنندهبینی یشپ  

 استقالل.–خود ابرازی   -همدلی –پذیری اجتماعی  یتمسئول  -یریپذانعطاف  -کنترل تکانش  -نفسعزت -ینیبخوش  -فردی

 یخودکنترلبینی شونده:یشپ

ی هامؤلفهی هوش هیجانی با خودکنترلی دیده نشااده اما همبسااتگی چندگانه بین هامؤلفه تکتکداری بین یمعنرابطه    هرچند   

دار اسات. همچنین مقدار ضاریب تبیین  یمعندهد این همبساتگی یمنشاان    Fباشاد و آزمون  یم 41/0ی  خودکنترلهوش هیجانی و  

ی هوش هیجانی مربوط هامؤلفهترلی به درصااد از تغییرات خودکن 9/8دهد که تنها یمباشااد و نشااان یم  089/0برابر  شاادهاصااالح

  8/ 9در تبیین   هامؤلفه. برای مشاخص نمودن ساهم هر یک از  اندنگرفتهی قرار موردبررسااسات و بقیه ناشای از عوامل دیگری اسات که 

 است.   شدهاستفادهو ضرایب بتا  tدرصدی خودکنترلی از آزمون 

( دارای بیشاترین ساهم در 319/0ی با )خود ابرازدهد که  یممقادیر معادله رگرسایون و ضارایب بتا نشاان   شادهانجامدر محاسابات    

دهد. بقیه  یم( واحد تغییر در خودکنترلی رخ 319/0طوریکه با یک واحد تغییر در این متغیر )تبیین تغییرات خودکنترلی اسااات به

 لی ندارند. ی در تبیین تغییرات خودکنترتوجهقابلمتغیرها سهم 

 فرعی اول: وضعیت خودکنترلی در بین معلمان متوسطه شهرستان دماوند چگونه است؟ سؤال

باشاد.  یم 174و با درجه آزادی    05/0در ساطح tاز مقدار بحرانی  تربزرگ شادهمحاسابه tمقدار   شادهانجامبر اسااس محاسابات     

مثبت اسات، بنابراین   شادهمشااهده tشاود و چون مقدار یمیجه فرض صافر مبنی بر برابری میانگین نمونه و میانگین نظری رد درنت

باالتر از    موردمطالعهاز میانگین نظری اسااات و  میزان خودکنترلی در جامعه  تربزرگ( 46/54توان نتیجه گرفت میانگین نمونه )یم

 متوسط نظری است. 

  ی هوش هیجانی در بین معلمان متوسطه شهرستان دماوند چگونه است؟هامؤلفهوضعیت هر یک از :   ومفرعی د سؤال

از مقدار   تربزرگیی(  گراواقع جزبهیی هوش هیجانی )هامؤلفهبرای تمامی   شادهمحاسابه tمقدار   شادهانجامبر اسااس محاسابات    

یجه فرض صافر مبنی بر برابری میانگین نمونه و میانگین نظری در این درنتباشاد.  یم  331و با درجه آزادی    05/0در ساطح tبحرانی 

برای   tداری وجود دارد. اما چون مقدار  یمعن( تفاوت  3گیریم که بین میانگین نمونه و میانگین نظری)یمشاود و نتیجه یمموارد رد 

داری کمتر از  یمعن  طورباهیجاه میاانگین نموناه در این موارد  درنتو کنترل تکاانش منفی اسااات،    نفسعزتینی،  بخوشی  هاامؤلفاه

باشاد. در ساایر موارد مقدار یمکمتر از متوساط   مؤلفهاین ساه   ازنظر  هانمونهشاود که وضاعیت  یممیانگین نظری اسات و نتیجه گرفته 

یجه وضاعیت درنتاسات،   شادهمشااهدهیانگین نمونه و جامعه )نظری( داری بین میمعنمثبت اسات و چون تفاوت    tبرای    شادهمحاسابه

داری بین میانگین نمونه و یمعنیی هم چون تفاوت  گراواقعباشااد. در مورد یمجامعه آماری در این موارد باالتر از متوسااط جامعه  

 در حد متوسط است.   مؤلفهنظری دیده نشد، بنابراین وضعیت جامعه در این 

برای    شاده محاسابه   tمقدار    ی هوش هیجانی ، ها مؤلفه برای مقایساه نظرات زنان ومردان در مورد    tبا توجه به نتایج حاصال از محاسابه آزمون      

   330و با درجه آزادی    0/ 05و همدلی در ساطح    نفس عزت ینی،  ب خوش یی، روابط بین فردی، گرا واقع ی اساتقالل، تحمل فشاار روانی،  ها مؤلفه 

یجاه فرض صااافر مبنی بر برابری میاانگین نموناه و میاانگین نظری در این موارد رد  درنت بااشاااد.  ی م  0/ 05در ساااطح   tاز مقادار بحرانی    تر بزرگ 

  tداری وجود دارد. اماا چون مقادار  ی معن تفااوت    هاا مؤلفاه گیریم کاه بین میاانگین نمرات دو گروه زناان و مردان در این  ی م شاااود و نتیجاه  ی م 

پذیری و  یت مسائول یری،  پذ انعطاف ، خوشابختی، خودشاکوفایی،خودآگاهی هیجانی، کنترل تکانش،  مسائله ی حل  ها مؤلفه برای    شاده محاسابه 

 ندارد.   داری وجود ی معن بین نظرات دو گروه تفاوت    ها مؤلفه یجه در این  درنت باشد،  ی م    tخود ابرازی کمتر از مقدار بحرانی  
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The relationship between emotional intelligence and self-control of Damavand 

high school teachers 

Abstract 

This research is about the investigation of the relationship between high school teachers emotion 

wit and their self-control in Damavand. our population for this study is all teachers from public 

high school in 89-90 they are 332. With simple random sampling ,we selected 150 by using 

Morgan table. the instruments for this study are two standard questioners of the load of emotion 

wit and Rozenbam self -control,the kronbakh coefficient in emotion wit is %93 percent and self -

control is %72.The research findings indicate:1.There is no meaningful relation between the 

emotion wit and self -control principal. 2.although there is no meaningful relation between them 

but. the multiple correction their principals is 0/41 and the F- test shows that this correction is 

meaningful. and the amount of modified coefficient is 0/89 and states that only 8.9 percent of self- 

control changes are related to emotion wit principal and others are as a result of some factors that 

are not investigated. 3.The level of self- control in this population is Upper that the theoretical 

average. 4.T.test shows that the position of optimistic oplomd and self -control is Lower than the 

average. The realism principal is as average as the society And others are upper than the average. 

Key words: emotion wit, self-control, optimistic Oplomd, self -control 
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