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 چکيده
 

در عملکرد هدف از این مطالعه، بررسی بازتاب هوش عاطفی 

بود.  88-89تهران در سال تحصیلی  51شغلی معلمان منطقه 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل به تعداد 

مرد و  551نفر ) 481نفر بود. بر اساس فرمول کوکران  5429

عنوان حجم نمونه انتخاب صورت تصادفی ساده بهزن( به 591

های استاندارد هها از پرسشنام¬شدند. برای گردآوری داده

و  82/1گویه و با پایایی  42( با 5881هوش عاطفی شرینگ )

استفاده  81/1گویه و با پایایی  42عملکرد شغلی پورتر با 

چنین روایی هر دو پرسشنامه توسط ده نفر از گردید. هم

منظور نظر مورد تأیید قرار گرفت. بهاستادان صاحب

سطح توصیفی و های آماری از دو وتحلیل دادهتجزیه

استفاده شد که در  spssافزار استنباطی با استفاده از نرم

های فراوانی، درصد، میانگین و سطح توصیفی از شاخص

انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی 

پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق 

هوش عاطفی  هاینشان داد که بین هر یک از مؤلفه

های اجتماعی و )خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، مهارت

هوشیاری اجتماعی( و عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود دارد. 

هوش عاطفی از طریق چهار مؤلفه خودکنترلی، همدلی، 

تواند عملکرد شغلی معلمان های اجتماعی میانگیزش و مهارت

 بینی کند. را پیش
 

عملکرد شغلی، هوش عاطفی، هوش  های کليدی:واژه

 هیجانی

 

 
 

 

 27/31/5011تاریخ دریافت:
 

Abstract  

 
The aim of this study was to investigate the 

reflection of emotional intelligence on the job 

performance of teachers in district 15 in Tehran in 
the academic year of 2019-2020. The statistical 

population of the study included all 1248 

employed teachers. Based on the Cochran's 
formula, 295 people (115 males and 180 females) 

were randomly selected as the sample. For data 

collection, the standard Shering Emotional 
Intelligence Questionnaire (1996) with 34 items 

with reliability of 0.94 and Porter's Job 

Performance with 24 items and estimated 
reliability of 0.90 were used. The validity of both 

questionnaires was also confirmed by ten 

qualified professors. In order to analyze statistical 
data, both descriptive and inferential statistics 

were employed, using SPSS software. At the 

descriptive level, frequency, mean, and standard 
deviation were used.Considering inferential 

statistics, Pearson correlation and multiple 

regression were used. The results showed that 
there was significant relationship between each of 

the components of emotional intelligence (self-

awareness, self-control, self-motivation, social 
skills and social awareness) and job performance. 

Emotional intelligence can predict employees' job 

performance through four components of self-
control, empathy, motivation, and social skills. 
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 مقدمه

ای، توسعه، پیشرفت و تعالی افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهیخته آرزوی دیرینه هر جامعه

های مختلف ازجمله فرهنگی، و ارزشمند است و بدیهی است، هر توسعه و پیشرفتی در زمینه

(. از 5498وپرورش فعال و پویاست )ناظم، های آموزشاقتصادی، اجتماعی و سیاسی درگرو نظام

قدری مهم است که به عقیده برخی از دانشمندان طرفی، نقش نیروی انسانی در شکوفایی جامعه به

ترین دارایی و سرمایه اصلی منابع انسانی متخصص و ماهر، بزرگ -5از جمله آلفرد مارشال -اقتصادی

گذاری ملی ک سرمایهعنوان یوپرورش بهآیند. به همین دلیل باید به آموزشیک جامعه به شمار می

گذاری ها ذخیره و سرمایهها که در وجود انسانترین سرمایهعنوان باارزشنگریست و آن را به

اند که پرورش نیروی کارآمد و (. امروزه مدیران دریافته5488حساب آورد )صفری، شود، بهمی

بهتر اهداف هت تحقق هر چهها را در جتواند سازمانبر است که میتوسعه منابع انسانی راهی میان

ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند، تنها در یاری کند. در این برهه از زمان، مزیتی که سازمان

نفس، میزان تعهد بهتر با باال بردن اعتمادبه 4کارگیری فناوری جدید نیست، بلکه در عملکرد شغلیبه

عنوان تن کارکنانی پرانرژی، خالق و متعهد بهو وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی است؛ چون داش

نژاد پاریزی، شود )ایرانهای انسانی ارزشمند در نظر گرفته میترین منابع و سرمایهیکی از مهم

های چندگانه باالتری ازجمله هوش عاطفی (. از طرفی، افرادی که در سازمان از هوش5491

 ان مؤثر باشند. تواند در تحقق اهداف سازمبرخوردارند بهتر می

اند ها نشان دادهشناختی است؛ پژوهشدارای مزایای اجتماعی، شناختی و زیست 4هوش عاطفی

های استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی تری از هورمونکه افراد باهوش عاطفی باال سطوح پایین

ی بعدی در دانشگاه هاهیجانی را دارا هستند و موفقیت فرد در آموزش چه در مدرسه و چه در سال

های هیجانی و اجتماعی هوش عاطفی در ارتباط بهر وی ارتباط ندارد، بلکه با مهارتتنها با هوش

آوری، پیروی از دستورات و کنترل تکانه، هایی؛ مانند داشتن انگیزه الزم، توانایی تاباست؛ مهارت

(؛ 4111، 2ایر، سالووی و کاروسومهارت یاری جستن از دیگران و بیان نیازهای عاطفی و آموزشی )م

های آن، هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن چون با پرورش و رشد هوش عاطفی و قابلیت

دهند؛ اهمیت هوش عاطفی در جهت پیشرفت شوند. همچنین تحقیقات نشان میمند میبهره

 ها در حال افزایش است.جایگاه سازمان

( و 5481(، طیباتی )5481ستا )درستکار و یزدان(، 5488از آنجاکه مطالعات صفری )

( نشان دادند که هوش عاطفی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان دارد، پژوهشگر 5484موسوی)

تهران چگونه  51رو شد که وضعیت هوش عاطفی و عملکرد شغلی معلمان منطقه با این مسئله روبه

                                                           
1. Marshal  

2. Job Performance 
3. Emotional Intelligence 

4. Mayer,Salovey & Caruso 
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ها وجود دارد؟ اما ازآنجاکه این تحقیق ناست؟ و چه ارتباطی بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی آ

ها ترسیم کند و منشور تواند تصویر روشنی از وضعیت هوش عاطفی و عملکرد شغلی آنمی

اندرکاران تعلیم و تربیت باشد، انجام این پژوهش از اهمیت باالیی برخوردار راهنمایی برای دست

 گردد. می

عنوان توانایی فرد در ارزیابی و ( به5881مایر )بار، توسط سالووی و هوش عاطفی برای اولین

هم یاد  5کنترل احساسات عاطفی خود و دیگران تعریف شد که از آن تحت عنوان بهره هوشی

، درک 4ها مدلی را ارائه کردند که دارای چهار عنصر بنیادی از قبیل تشخیص عواطفشود. آنمی

چنین به دیدگاه هوش عاطفی هم بود. 1کارگیری عواطفو به 2، تنظیم عواطف4عواطف

های چارچوب ذهن: نظریه هوش»گردد که در کتاب ( در مورد هوش اجتماعی برمی5894)1گاردنر

( در ادامه مطالعه مایر و 5881) 8های فردی توصیف نموده است. گلمنعنوان هوشبه« چندگانه

گاهی، خودمدیریتی، آگاهی سالووی، مدلی از هوش عاطفی را ارائه نمود که از چهار مؤلفه خودآ

(. اما 4159، 51کمارتشکیل شده بود )به نقل از ناواس و ویجی 8و مدیریت ارتباط 9اجتماعی

( هوش عاطفی را متشکل از پنج مؤلفه خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، هوشیاری 5889گلمن)

 های اجتماعی معرفی کردند.اجتماعی و مهارت

ی که در زمینه هوش عاطفی و عملکرد شغلی کارکنان در اکنون به مطالعات داخلی و خارج

 شود.ها صورت گرفته است، پرداخته میسازمان

های هوش عاطفی از جمله خودآگاهی، ( دریافت که بین هر یک از مؤلفه5488صفری )

های اجتماعی و هوشیاری اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه معنادار خودکنترلی، خودانگیزی، مهارت

های اجتماعی دارد. هوش عاطفی از طریق چهار مؤلفه خودکنترلی، همدلی، انگیزش و مهارتوجود 

بینی کند. همچنین، بین هوش عاطفی معلمان مرد و زن تواند تعهد سازمانی معلمان را پیشمی

( دریافتند که 5481زاده )تفاوت معناداری وجود دارد. دهقانی سلطانی، شریف، فرجی و فارسی

که تأثیر ی تأثیر مثبت و معناداری بر بازیگری عمیق و عملکرد کارکنان دارد، درحالیهوش عاطف

گذارد. قادرآبادی، امیرکبیری، ربیعی ها میمنفی و معناداری بر بازیگری سطحی آن

و  594( در مطالعه خود دریافتند که کارکنان از لحاظ هوش عاطفی میانگین 5481مندجین)

های آن با باشند. همچنین بین هوش عاطفی و مؤلفهرا دارا می 518نگین ازلحاظ عملکرد شغلی میا

                                                           
1. Emotional Quotient (EQ) 

2. recognizing emotions 
3. understanding emotions 

4. regulating emotions 

5. using emotions 
6. Gardner 

7. Goleman 

8. Social Awareness 
9. Relation Management 

10. Navas & Vijayakumar 
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که خودآگاهی در رتبه طوریداری وجود دارد، بهعملکرد شغلی کارکنان موردمطالعه همبستگی معنا

در پایان مطرح نمودند که با آموزش و  .های اجتماعی در جایگاه چهارم قرار گرفتندنخست و مهارت

توان روند انتخاب و گزینش کارکنان را بهبود بخشید و سطح های هوش عاطفی، میارتقای مهارت

( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که  5481عملکرد آنان را ارتقا داد. درستکار و یزدان ستا )

های هوش عاطفی تنها بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی ارتباطی وجود ندارد و از میان مؤلفه

های ارزیابی و بیان هیجان و که مؤلفهر عملکرد شغلی معلمان تأثیر دارد، درحالیخودتنظیمی ب

( در تحقیقی که انجام داد، 5484برداری از هیجان تأثیری بر عملکرد معلمان ندارد. دریایی )بهره

ها( با عملکرد شغلی معلمان های آندریافت که بین هوش عاطفی و هوش معنوی )و هر یک از مولفه

های خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، چنین بین مؤلفهطه معناداری وجود دارد و همراب

های اجتماعی هوش عاطفی و ابعاد تفکر وجودی، ارائه مفهوم شخصی، هوشیاری اجتماعی و مهارت

آگاهی متعالی و گسترش حالت هوشیاری هوش معنوی با عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معناداری 

تری نسبت به هوش عاطفی برای عملکرد شغلی کننده قویبینیهوش معنوی پیش وجود دارد و

سزایی در عملکرد شغلی ( در تحقیقی دریافت که هوش عاطفی نقش به5484است. موسوی )

تواند عملکرد که هوش عاطفی میطوریکارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران دارد، به

ای دریافتند که بین هوش ( در مطالعه5485زاده )ی کند. نجارپور و تقیبینشغلی کارکنان را پیش

عاطفی و بالندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

ها دریافتند که بین هوش عاطفی و بالندگی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. چنین آنهم

های شخصیتی و هوش عاطفی با عملکرد شغلی معلمان در بررسی رابطه ویژگی (5481کاظمی )

نژندی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و جز روانهای شخصیتی بهدریافتند که بین همه ابعاد ویژگی

معناداری وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه او نشان داد که بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی 

 اری وجود دارد. رابطه مثبت و معناد

( در تحقیقی دریافتند که رابطه معناداری بین هیجان، تنظیم 4151)5کسیم، بامباله و جاکادا

که ارزیابی هیجانی خود و ارزیابی هیجانی احساسات با رضایت شغلی استادان وجود دارد، درحالی

ها باید که دانشگاه کنددیگران رابطه معناداری با رضایت شغلی ندارند. این مطالعه پیشنهاد می

ها از بهترین استادان استفاده های هوش عاطفی معرفی کنند تا برای ایجاد ظرفیت در دانشگاهبرنامه

نمایند و روابط کاری قدرتمندی را تشکیل دهند. این کمک خواهد کرد تا تعامل، اعتماد و 

کرد استثنایی در آموزش، و تر، حفظ کارکنان بزرگ، ارائه عملیکپارچگی برای تشکیل گروه اثربخش

( در تحقیقی دریافت که کارکنانی که نمرات باالتری 4151) 4مدیریت تغییر مؤثر ایجاد شود. کاکس

را در مقوله همدردی کسب کردند از رضایت نسبی باالتری برخوردار بودند و عملکرد شغلی، ابتکار 

                                                           
1. Kassim, Bambale & Jakada 

2. Cox 
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ن داد، کارکنانی که نمرات باالتری را عمل، دانش و ارتباطات بهتری داشتند. دیگر نتایج تحقیق نشا

شان در طورکلی از نظر کارفرمایاندر مقیاس احساس ارزیابی شخصیت مایرز بریگز کسب کردند، به

ها رضایت کمتری داشتند. های عملکرد شغلی خاص از قبیل نگرش، دانش و کیفیت از آنمقوله

های اجتماعی شدن )مقیاس بلوغ اجتماعی عالوه بر این، کارکنانی که نمرات بیشتری را در مقیاس

ها رضایت کمتری ها از نظر ایمنی، ظاهر شخصی و کیفیت از آنوینلند( کسب کردند، کارفرمایان آن

داشتند. او در این تحقیق دریافت که بین همدردی و نگرش عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنادار 

 وجود دارد.

نماید. سرمایه انسانی نقش مهمی در سازمان ایفا می دهد کهنتایج مطالعات پیشین نشان می

ازآنجاکه تحقق اهداف سازمانی درگرو عملکرد کارکنان سازمان است، در این مطالعه پژوهشگر 

 51وضعیت هوش عاطفی و عملکرد شغلی معلمان منطقه کوشد تا به سؤاالت زیر پاسخ دهند که می

شهر تهران رابطه  51عملکرد شغلی معلمان منطقه  وبین هوش عاطفی آیا  شهر تهران چگونه است؟

را شهر تهران  51معلمان منطقه تواند عملکرد شغلی هوش عاطفی می آیا معناداری وجود دارد؟

 بینی کند؟پیش

 

 شناسی روش

این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی، و ازنظر اجرا، همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 

نفر بود.  5429به تعداد  89-88شهر تهران در سال تحصیلی  51غل منطقه تمامی معلمان  شا

زن( محاسبه گردید که به روش  591مرد و  551نفر ) 481حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 

های استاندارد هوش عاطفی ها از پرسشنامهبرای گردآوری دادهگیری تصادفی انتخاب شدند. نمونه

و  82/1ای )از هیچ وقت تا همیشه( و با پایایی گزینه 1ویه با طیف لیکرتی گ 42( با 5881شرینگ )

ای )خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد( و گزینه 2گویه با طیف  42پرسشنامه عملکرد شغلی پورتر با 

نظر استفاده گردید. از طرفی روایی هر دو پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید صاحب 81/1با پایایی 

های آماری از دو سطح وتحلیل دادهمنظور تجزیهدر حوزه علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. به

های استفاده شد که در سطح توصیفی از شاخص spssافزار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم

پیرسون و استاندارد و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی  انحراف و میانگین فراوانی، درصد،

 رگرسیون استفاده گردید. 
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 هایافته

 شهر تهران تا چه حد است؟ 51معلمان منطقه  و عملکرد شغلی سؤال اول: وضعیت هوش عاطفی

ای استفاده شد. میانگین جامعه در متغیر تک نمونه tجهت بررسی این سوال پژوهشی از آزمون 

 است. 1/4و در متغیر عملکرد شغلی  4هوش عاطفی 
نفر( 211( مقایسه ميانگين هوش عاطفی معلمان با ميانگين جامعه )تعداد: 5جدول )  

 سطح معناداری tمقدار  خطای انحراف از میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیرها

2114/4 خودآگاهی  12181/1  14815/1  54/4  1115/1  

4192/4 خودکنترلی  11841/1  12892/1  14/4  1115/1  

1112/4 خودانگیزی  88281/1  12841/1  15/4  1115/1  

4292/4 هوشیاری اجتماعی  14848/1  12144/1  44/4  1115/1  

های اجتماعیمهارت  2894/4  15451/1  12229/1  45/4  1115/1  

2412/4 هوش عاطفی )کل(  19181/1  12451/1  92/4  1115/1  

1111/4 عملکرد شغلی  15114/1  14111/1  81/4  1115/1  

شهر تهران در  51دهد میانگین هوش عاطفی معلمان منطقه شان می( ن5طور که جدول )همان 

توان دریافت ( کمتر است. لذا می4( از میانگین جامعه )11/4جز مؤلفه خودانگیزی )ها بهتمام مؤلفه

 تر از حد متوسط است.شهر تهران پایین 51که سطح هوش عاطفی کارکنان معلمان منطقه 
( اندکی از میانگین جامعه 11/4شهر تهران ) 51علمان منطقه میانگین عملکرد شغلی م همچنین

 t مقدار و بوده 15/1 از کمتر هامولفه از یک هر معناداری سطح همچنین( بیشتر است. 1/4)

توان دریافت که سطح عملکرد شغلی لذا می. ندارد قرار -81/5- و+ 81/5 فاصل حد در شده محاسبه

 متوسط است. شهر تهران در حد 51معلمان منطقه 
شهر تهران رابطه وجود  51سؤال دوم: آیا بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی معلمان منطقه 

 دارد؟

( 4جهت بررسی این سوال پژوهشی از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول )

 ارائه شده است.
 و عملکرد شغلی معلمان عاطفی( همبستگی بين هوش 2جدول )

 سطح معناداری همبستگی تعداد متغیرها
 خودآگاهی

 عملکرد شغلی

481 119/1 111/1 
 111/1 821/1 481 خودکنترلی

 111/1 111/1 481 انگیزش
 111/1 122/1 481 همدلی

 111/1 155/1 481 مهارت اجتماعی
 111/1 894/1 481 عاطفیهوش 
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 11/1ام متغیرها کمتر از دهد، سطح معناداری آزمون در تم( نشان می4طور که جدول )همان

های آن و عملکرد شغلی و هر یک از مؤلفهعاطفیتوان دریافت که بین هوش است. بنابراین، می

 ( مثبت و معناداری وجود دارد. 894/1شهر تهران همبستگی ) 51معلمان منطقه 

بینی شهر تهران را پیش 51تواند عملکرد شغلی معلمان منطقه سؤال سوم: آیا هوش عاطفی می

 کند؟

 جهت بررسی این سوال پژوهشی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد.
 های آن با عملکرد شغلینتایج رگرسيون در خصوص ارتباط بين هوش عاطفی و مؤلفه خالصه( 0جدول )

 متغیرها

همبستگی  ضریب

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل

 خطای معیار

 برآورد

 482/51 198/1 185/1 414/1 خودآگاهی

 949/51 118/1 154/1 519/1 خودکنترلی

 281/51 118/1 182/1 485/1 خودانگیزی

 191/51 15/1 11/1 119/1 هوشیاری اجتماعی

 111/51 121/1 111/1 442/1 های اجتماعیمهارت

 111/51 114/1 118/1 421/1 هوش عاطفی )کل(
 

، خودانگیزی 15/1، خودکنترلی 18/1دهد که خودآگاهی ( نشان می4نتایج حاصل از جدول )

 51از عملکرد شغلی معلمان منطقه  11/1های اجتماعی و مهارت 11/1، هوشیاری اجتماعی 18/1

از عملکرد شغلی معلمان را  11/1نمایند. درمجموع، هوش عاطفی در حدود شهر تهران را تبیین می

 نماید. تبیین می
 ایب متغيرهای مربوط به معادله رگرسيون( ضر4جدول )

 مستقل متغیر
 نشده استاندارد ضرایب

 ضرایب

 t استانداردشده
 سطح

 داریمعنی
B خطای معیار Beta 

 11/1 951/1  524/1 988/48 ثابت مقدار

 115/1 218/4 421/1 118/1 589/1 هوش عاطفی

انه بین هوش عاطفی با عملکرد شود همبستگی چندگ( مشاهده می2طور که در جدول )همان

قدرت تبیین متغیر وابسته را دارد و  421/1با میزان بتای عاطفی شغلی نشان داد که هوش 

انحراف معیار افزایش در  421/1دیگر به ازای یک انحراف معیار افزایش در هوش عاطفی ،عبارتبه

رد شغلی معلمان رابطه و عملکهوش عاطفی  آید. لذا بینعملکرد شغلی معلمان به وجود می

یابد شود و با افزایش هوش عاطفی، عملکرد شغلی معلمان نیز افزایش میداری مشاهده میمعنی

 : زیر است صورت( معادله خط رگرسیون به2که با توجه به ضرایب جدول )طوریبه

= عملکرد شغلی کارکنان988/48+  (589/1هوش عاطفی )  
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 گيریبحث و نتيجه

که عملکرد شغلی کارکنان را طوریهاست، بهطات یکی از مفاهیم بسیار مهم در سازمانامروزه ارتبا

های اجتماعی الزمه یک ارتباط مؤثر است که به دهد؛ چراکه مهارتشدت تحت تأثیر قرار میبه

که در این مطالعه، هدف اصلی بررسی بازتاب هوش شود. ازآنجاییهوش عاطفی افراد مربوط می

ملکرد شغلی معلمان بود، سه سؤال مد نظر پژوهشگر بود که وضعیت هوش عاطفی عاطفی در ع

ها چگونه است؟ آیا رابطه معناداری بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی معلمان و عملکرد شغلی آن

 بینی نماید؟ تواند عملکرد شغلی معلمان را پیشها وجود دارد؟ آیا هوش عاطفی میآن

جز خودانگیزی( معلمان کمتر از حد متوسط د که هوش عاطفی )بهنتایج این تحقیق نشان دا

( 5488است. ولی عملکرد شغلی معلمان در حد متوسطی قرار دارد که با نتایج تحقیق صفری )

تهران کمتر از حد متوسط است.  51سو است؛ چراکه او دریافت هوش عاطفی معلمان منطقه هم

د که هوش عاطفی تأثیر بسزایی بر عملکرد شغلی معلمان همچنین دیگر یافتۀ این مطالعه، نشان دا

( هم5481وردی )( و اهلل5484شهر تهران دارد که نتایج این تحقیق با نتایج موسوی ) 51منطقه 

ها ها هم دریافتند که بین هوش عاطفی کارکنان در حالت کلی با عملکرد شغلی آنسو است؛ زیرا آن

که هر چه هوش عاطفی کارکنان باالتر باشد به همان نسبت یطوررابطه مستقیم وجود دارد، به

چنین میزان عملکرد شغلی معلمان بر اساس مجموع یابد. همها هم افزایش میعملکرد شغلی آن

چنین بین هر یک تبیین گردید. هم %41گانه هوش عاطفی تقریباً به میزان های پنجمؤلفه

ودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی و های هوش عاطفی یعنی خودانگیزی، خمؤلفه

 های اجتماعی و عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد. مهارت

که نتایج این مطالعه نشان داد بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت از آنجایی

عملکرد درست ویژه مدرسه درگرو وپرورش، بهو معنادار وجود دارد و از طرفی، تحقق اهداف آموزش

کاری کردن توان از دستمنظور باال بردن سطح عملکرد شغلی معلمان میموقع معلمان است، بهو به

ها بهره برد؛ چراکه کارکنانِ باهوش عاطفی باالتر، مهارت بیشتری در های هوش عاطفی آنمؤلفه

گاهی بیشتری در گیری از هیجانات و احساسات در جهت تسهیل عملکرد شغلی دارند، نیز آبهره

خصوص چگونگی تأثیر هیجانات بر رفتار و نتایج کار و توان باالتری در تنظیم هیجانات در مسیری 

هاست. لذا مسئوالن امر باید جهت با قوانین و مقررات مرتبط با وظایف کاری آنباشند که همدارا می

های آن را عاطفی و مؤلفههای تخصصی سطح هوش های و کارگاهبکوشند از طریق برگزاری همایش

ریزان چنین به برنامهها گردد. همدر معلمان ارتقا دهند تا در نهایت منجر به عملکرد شغلی بهتر آن

 ،شناسیگیری از ابزارهای معتبر روانگردد که هنگام گزینش معلمان، با بهرهوتربیت توصیه میتعلیم

و کسانی انتخاب شوند که از هوش عاطفی های فردی داوطلبان موردمطالعه قرار گیرد ویژگی

باالتری برخوردار باشند؛ چراکه موفقیت، رشد و توسعه هر کشوری به نیروی انسانی توانمند بستگی 

 وپرورش و مخصوصاً مدرسه فراهم گردد. درستی در آموزشدارد که بستر اصلی آن باید به
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