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Abstract
This study aimed to investigate
the
relationship
between
emotional
intelligence
of
students
with
self-efficacy,
resilience and stress job was
done. The population of students
and teachers of schools in Sarpole
zahab are 77 teachers and 328
students from schools in Sarpole
zahab available for sampling
were
selected.The
date
correlation
and
descriptive
statistics were analyzed. The
results showed that students
emotional intelligence, selfefficacy, resilience and job stress
has a direct and significant
relationship. This means that

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی
 تاب آوری و، دانش آموزان با خودکار آمدی
 جامعه. استرس شغلی معلمان صورت گرفت
آماری این تحقیق دانش آموزان و معلمان مدارس
328  معلم و77  تعداد.شهرتان سرپل ذهاب هستند
دانش آموز به صورت نمونه گیری در دسترس از
 داده ها.مدارس شهرتان سرپل ذهاب انتخاب شدند
با استفاده از آزمون همبستگی و شاخص های
. آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
نتایج نشان داد که هوش هیجانی دانش آموزان با
 تاب آوری و استرس شغلی معلمان، خودکارآمدی
 به این معنی که. رابطه مستقیم و معنی دار دارد
 از طرفی باعث،هوش هیجانی باالی دانش آموزان

٢١۴
رابطه خودکارآمدی ،استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه
The relationship between self-efficacy, occupational stress and resilience of teachers
افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شده و
از طرف دیگر به دالیلی باعث افزایش استرس
معلمان می شود  .افزایش هوش هیجانی دانش
آموزان می تواند باعث افزایش خودکار آمدی و
تنظیم گردد که استرس شغلی معلمان از حدی فراتر
نرود که توجه به این نکته می تواند در امر تعلیم و
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تربیت بسیار تاثیرگذار باشد .
واژگان کليدي  :تاب آوری  ،استرس شغلی ،
خودکار آمدی  ،هوش هیجانی ،معلمان

مقدمه
هوش هیجانی1و جنبه های جذاب و مختلف آن در دهه های اخیر عالوه بر روانشناسان و
روان پزشکان  ،توجه عامه مردم را به خود جلب کرده است .هوش هیجانی نخستین بار در دهه
 1940به کار گرفته شد و پس از آن مایر و سالووی 2آن را توصیف کردند .هوش هیجانی به
توانایی ها و مهارت های اجتماعی و هیجانی اطالق می شود که باعث افزایش مقاومت در برابر
فشارهای محیطی می شود  .به اعتقاد گلمن3از طریق توانایی های شناختی فقط می توان حدود
 20درصد از موفقیت آینده افراد را پیش بینی نمود و بقیه موفقیت ها به هوش اجتماعی -هیجانی
و دیگر فرصت ها در زندگی بستگی دارد (صبحی قراملکی.)1391،گلمن هوش هیجانی را نوعی
از هوشمندی می داند که از توانایی های شناختی جداست (ظهره وند  .)1389 ،استنبرگ4هوش
هیجانی را مهارت هایی می داند که به توانایی آموزشی و تحصیلی فرد ارتباطی ندارد ( هاشم
آبادی. ) 1390 ،هوش هیجانی چهار توانایی اساسی را شامل می شود که عبارتند از -1:خود
آگاهی  -2خود سازماندهی ( توانایی که به کمک آن می توانیم هیجانات و رفتار خود را کنترل
کنیم و خود را با دگرگونیهای شرایط محیطی سازگار کنیم )  -3توانایی احساس  ،فهمیدن و
عکس العمل نشان دادن به هیجانات دیگران و از لحاظ اجتماعی احساس راحتی کردن می باشد
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تاب آوری معلمان شود ولی بایستی به گونه ای

high emotional intelligence of
students also increased selfefficacy and resilience teachers
and teacher stress can be caused
by other reasons.
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 -4سازمان دهی ارتباط  :توانایی تاثیرگذاشتن و ارتباط برقرار کردن با دیگران (کمالیان و
فاضل .)1390،هوش هیجانی به علت افزایش توان همدلی و مقاومت در برابر استرس  ،عملکرد
شغلی را بهبود می بخشد(کریمی ،کیمیایی و مهدیان .)1391 ،مویرا و الیور1رابطه هوش هیجانی
احساس خودکارآمدی و کنار آمدن با موقعیت استرس زا نه تنها تهدیدی برای امنیت نمی باشد
بلکه خودکارآمدی فرصت و چالشی برای یادگیری است .خودکارآمدی به عنوان یکی ازنظریه
های شناختی اجتماعی اولین بار توسط بندورا 2بیان شد(خضرلو و آرام فیضی )1391،بندورا
خودکار آمدی را چنین بیان می کند  :باورهای فرد نسبت به توانایی هایش در انجام اعمالی که
او را به نتایج مورد نظرمی رساند (ارجنگی ،فراهانی .)1388 ،بررسی ها نشان می دهد که هوش
هیجانی با خود کارآمدی و عملکرد بهتر در زمینه های خود تنظیمی  ،ابراز وجود  ،استقالل ،
همدردی با دیگران  ،کنترل و خوش بینی رابطه دارد و بررسی های راتهی و راستوجی3نشان
می دهد که هوش هیجانی با خودکارآمدی رابطه دارد(امینی ،نریمانی ،برهمند و همکاران 1387،
) .خودکار آمدی4به معنی ایمانی است که شخص به خود دارد تا رفتاری خاص را با موفقیت
اجرا کند(عابدی ،سلیمی ،فیضی و وقاصلو )1390 ،و باعث می شود که رویدادهای استرس زا
اثرات مختلفی بر افراد داشته باشند جکس و بیلز 5دریافتند که خودکارآمدی بین فشارزاها و
استرس شغلی نقش تعدیل کننده ایفا می کند یافته های این محققان نشان داده است که آزمودنی
های با خودکار آمدی باال در مقایسه با افراد با خودکارآمدی پایین در مواجهه با استرس ناشی
از کار زیاد واکنش های جسمی و روانی کمتری از خود نشان می دهند .ماتسویی و اتگالتکو
نقش تعدیل کننده خودکار آمدی شغلی در ارتباط بین استرس شغلی و پیامدهای آن در نمونه
ای از کارکنان اداری زن را در ژاپن بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که وقتی حجم کاری
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و ارزیابی شناختی رویدادهای استرس زا را بررسی کردند دریافتند که هوش هیجانی باال با

٢١۶
رابطه خودکارآمدی ،استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه
The relationship between self-efficacy, occupational stress and resilience of teachers

زیاد بود افراد دارای خودکار آمدی پایین درجات باالیی از استرس شغلی1را ابراز نمودند(غفاری
و رضایی )1390،استرس زاها بیشتر برای افرادی که در انجام وظایف خود اعتماد به نفس کمتری
داشتند ترس آور بود و بنا براین خود کارآمدی روابط بین استرس زاها – فشار را تحت تاثیر

عملکرد شغلی را حفظ کنند.کار عالوه بر کسب درآمد ،نیازهای اساسی آدمی نظیر ( تمرین
روانی و جسمی ،پیوند اجتماعی  ،احساس ارزشمندی  ،اعتماد به نفس و احساس کفایت یا
صالحیت ) را برآورده می سازد و عالوه بر این ها ممکن است منبع فشار روانی باشد و تحوالت
شغلی نظیر تغییرات سازمانی  ،تغییر حقوق و دستمزد  ،ترفیعات شغلی ،کاهش یا افزایش نیروی
انسانی و دگر گونی های اجتماعی به فرد فشار وارد می آورند و او را دچار اضطراب می سازند
(دهشیری)1389 ،هر چند برای انجام کاری بصورت بهنجار و مناسب مقداری استرس الزم است
زیرا برانگیختگی هیجانی مالیم افراد را در جریان انجام کاری که به عهده دارند هوشیار نگه می
دارد(ابراهیمی مقدم و پور احمد )1391 ،اما مطالعات نشان دهنده نقش استرس شغلی بیش از
حد در بروز عالئم بیماری  ،جابه جایی زیادکار و بازنشستگی زودرس آنها بوده است مؤسسه
سالمت و ایمنی ( )health and safety exetiveدر طی سال های  2007تا  2009بیش
13/5میلیون روز کاری و سالیانه بیش از  4میلیارد پوند خسارت را به علت صدمات وارده از
استرسهای شغلی پیش بینی نموده است استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و
مشاغل به وجود می آید و نشانه آن تغییراتی است که در درون افراد رخ می دهد و آن ها را وا
می دارد تا از نحوه عمل بهنجار خود انحراف جویند و استرس می تواند اثرات زیان باری بر
سالمت فیزیکی و روانی مانند فشار خون باال  ،حمالت قلبی ،افسردگی و اضطراب وارد آورد
(آزاد مرز آبادی و غالمی فشارکی  .)1389 ،در تحقیقی با عنوان “ نقش واسطه ای تاب آوری

2

در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی” مشخص گردید هوش عمومی
و هوش هیجانی با تاب آوری رابطه مستقیم دارند و هوش هیجانی پیش بینی کننده قوی تری
برای تاب آوری است هم چنین تاب آوری نقش واسطه ای بین انواع هوش و رضایت از زندگی
دارد و این نقش در مورد هوش هیجانی قوی تر است ( امینی  ،فرح بخش و نیکوزاده کرد میرزا
stress
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قرار می دهد و افراد با خود کار آمدی باال بیشتر احتمال دارد که باور کنند می توانند سطح باالی
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 .) 1391 ،تاب آوری از دیدگاه نیومن 1توانایی انسان برای سازگاری موثر با عوامل خطر
است(مومنی ،اکبری و شوریده .)1388 ،گارمزی و ماتسن 2تاب آوری( )Resiliencyرا یک
فرآیند  ،توانایی  ،یا پیامد سازگاری مو فقیت آمیز با وجود شرایط خطر ساز تعریف کرده
به فرد در مواجهه با شرایط سخت و استرس زا کمک می کند(حمید ،کی خسروانی ،بابامیری و
دهقانی )1391،ولی صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها و شرایط تهدید کننده نیست بلکه
فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است .تاب آوری توانایی فرد

در بر قراری تعادل زیستی – روانی – معنوی در برابر شرایط تهدید زا می باشد ( جوکار 1386،
) و فراتر از جان سالم به در بردن از استرس ها و نامالیمات زندگی است(رنجبر ،کاکایی،
برجعلی و برماس . )1390 ،افراد تاب آور ،واقعیت های زندگی را به سهولت می پذیرند ،ایمان
دارند که زندگی پر معناست .این باور معموال به وسیله ارزش های آن ها حمایت می شود و
دارای توانایی های چشمگیر برای وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ است( خلعتبری و
بهاری  ) 1389 ،هم چنین پژوهش ها در رابطه بین هوش عاطفی با تاب آوری حاکی از پیش
بینی کنندگی مثبت تاب آوری توسط هوش عاطفی می باشند( کشاورزی و یوسفی . )1391 ،
بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر این است آیا بین خودکارآمدی ،استرس شغلی و تاب
آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبستگی است .جامعه تحقیق این پژوهش شامل کلیه
معلمان و دانش آموزان شهر سرپل ذهاب بود که با استفاده از نمونه گیری ساده و با استفاده از
فرمول کوکران تعداد 77معلم و 328دانش آموز از دبیرستان های شهرتان سرپل ذهاب انتخاب
شدند .سپس پرسشنامه های استرس شغلی ،تاب آوری و خودکارآمدی بین معلمان و پرسشنامه
هوش هیجانی در بین دانش آموزان توزیع شد و راهنمایی های الزم جهت تکمیل آنها ارائه
گردید و از آن ها خواسته شد به دقت نسبت به تکمیل آن اقدام کنند .پس از تکمیل پرسشنامه
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اند(شاکری نیا و محمد پور( ،)1389،امینی  ،فهیمه .)1392 ،هر چند تاب آوری عاملی است که
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ها ،در نهایت تعداد 405پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل آماری بر
روی این داده ها با استفاده از نرم افزارآماری spss-21انجام گردید.
ابزار
( )1982استفاده شد.این مقیاس دارای  23سوال است که  17سوال آن به سالمت عمومی و 6
سوال دیگر آن به تجربیات خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی اختصاص دارد .شرر و همکاران
( )1982میزان آلفای کرونباخ این مقیاس را 0/86گزارش کرده اند .اصغرنژاد ،خداپناهی و حیدری
( )1383ضریب اعتبار این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/88به دست آوردند.
نجفی و فوالدوند ( )1386نیز پایایی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ  0/80و روایی سازه
آن را از طریق همبستگی آن با مقیاس عزت نفس  0/61گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ  0/76به دست آمد.
پرسشنامه استرس شغلي هريس 2:این پرسشنامه دارای 35سوال در زمینه استرس شغلی
است و استرس های ناشی از ابهام نقش ،تعارض نقش،گرانباری نقش،کم باری نقش ،آهنگ کار،
تکرار کار و تنش شغلی را اندازه گیری می کند ،سواالت با مقیاس لیکرت تنظیم شده و فرد با
انتخاب گزینه های کامال ًموافقم تا کامال ًمخالفم با دامنه  175 -35به آنها پاسخ می دهد پایایی
این پرسشنامه توسط حسنی( )2005از طریق همسانی درونی و محاسبه آلفای کرونباخ
0/89گزارش شد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  0/66به دست آمد.
مقياس تاب آوري کانر و ديويدسون 3:این پرسشنامه ها دارای 25گویه  5گزینه ای (هرگز،
بندرت ،نظری ندارم،گاهی اوقات و همیشه)که از 0تا  100است و با دامنه نمره گذاری ( 0کامال
نادرست)تا ( 4همیشه نادرست ) که محمدی ( )2005آنرا برای استفاده در ایران انطباق داده
است و پایایی آن با سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ 0/89به دست آمد .در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ  0/71به دست آمد.
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مقياس خودکارآمدي :برای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی شرر1و همکاران
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Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

پرسشنامه سنجش هوش هيجاني گلمن :این پرسشنامه ابعاد هوش هیجانی (خود آگاهی ،خود
تنظیمی ،خود انگیزشی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی) را در قالب  25سوال  5گزینه ای طیف
لیکرت اندازه گیری می کند .برای بررسی پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ استفاده
خودکارآمدی از پرسشنامه خود کارآمدی عمومی  sherzو همکاران استفاده شد .این پرسشنامه
در مقیاس لیکرت و با  17سوال تدوین شده است ،در مقابل هر سوال 5گزینه از کامال موافقم تا
کامال مخالفم وجود دارد پایین ترین نمره  17و باالترین نمره  85است پایایی این مقیاس در
پژوهش وقری ( 0/85 )2000به دست آمده است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  0/73به
دست آمد.

يافته ها
جدول 1میانگین هوش هیجانی دانش آموزان همراه با میانگین های خودکارآمدی ،استرس
شغلی و تاب آوری معلمان مورد مطالعه را نشان می دهد .یافته های توصیفی این پژوهش
شامل شاخص های آماری مانند میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره آزمودنی های
نمونه برای متغیرهای مورد مطالعه در جدول شماره  1ارائه شده اند.

جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمره آزمودني ها در متغيرهاي تحقيق
میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

115

14

63

175

هوش هیجانى در زمینه خود آگاهى

25

4

6

43

هوش هیجانى در زمینه خود کنترلى

34

5

12

53

هوش هیجانى در زمینه همدلى

34

6

18

78

21

4

5

67

متغيرها
ه
وش هيجانى

هوش هیجانى در زمینه مهارتهاى
اجتماعى

معیار

تعداد

312
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شد که  85درصد به دست آمد که پایایی پرسشنامه مورد نظر را تایید می کند  .برای سنجش

٢٢٠
رابطه خودکارآمدی ،استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه
The relationship between self-efficacy, occupational stress and resilience of teachers

استرس شغلي

84

10

55

104

خودکارآمدي

45

6

32

62

تاب آوري

63

14

27

116

77

معیاردانش آموزان به ترتیب 115و  14در متغیر هوش هیجانى در زمینه خود آگاهى  25و 4

،در متغیر هوش هیجانى در زمینه همدلى  34و  ،6در متغیر هوش هیجانى در زمینه خودکنترلى

 34و  ، 5در متغیر هوش هیجانى در زمینه مهارتهاى اجتماعى  21و  4می باشد  .همچنین
میانگین و انحراف معیار متغیر استرس شغلی  84و  ، 10میانگین و انحراف معیار متغیر خودکار

آمدی  45و  ، 6میانگین و انحراف معیار متغیر تاب آوری  63و  14می باشد.

جدول :2ماتريس ضرائب همبستگي ساده بين متغيرهاي هوش هيجاني دانش آموزان
و مولفه هاي آن با استرس شغلي ،خودکارآمدي و تاب آوري معلمان
مهارتها
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همان طوری که در جدول  1مشاهده می شود در متغیر هوش هیجانى میانگین و انحراف

استرس

خودکارآمد

تاب

شغلي

ي

آوري

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

خود

خود

آگاهى

کنترلى
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

همدلى

ى

متغير

هوش هيجاني

هوش هيجاني

1

*

خود آگاهى

0/70

1

*

خود کنترلى

0/72

0/42

1

*

همدلى

0/80

0/38

0/39

1

*

0/54

0/21

0/12

0/30

1

*

استرس شغلي

0/04

0/11

0/04

-0/01

-0/04

1

*

خودکارآمدي

0/01

-0/13

0/15

-0/03

0/05

-0/12

1

*

تاب آوري

0/01

-0/01

0/08

-0/08

0/12

0/02

0/13

1

مهارتهاى
اجتماعى

اجتماعى

٢٢١
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،12شماره پیاپی  ،33اسفند ماه 1397
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

نتایج جدول  2نشان می دهد که بین هوش هیجانی دانش آموزان و باورهای خودکارآمدی،
استرس شغلی و تاب آوری معلمان مورد مطالعه در سطح P<0/05رابطه مثبت معناداری وجود
دارد.
دارای همبستگی مثبت ( )r =0 /04با استرس شغلی است یعنی با افزایش هوش هیجانی دانش
آموزان استرس معلمان تا حدی افزایش می بابد .بین متغیر استرس شغلی و مولفه های خودآگاهی
و خودکنترلی هوش هیجانی رابطه مثبت به ترتیب ( ) r=0/11و ( ) r=0/04می باشد .یعنی با
افزایش این مولفه ها استرس شغلی معلمان افزایش می یابد .از طرفی بین استرس شغلی و مولفه
های همدلى و مهارتهاى اجتماعى هوش هیجانی رابطه منفی به ترتیب ( ) r= -0/01و (0/04
 = )rوجود دارد یعنی با افزایش این مولفه ها استرس شغلی معلمان کاهش می یابد .همچنینرابطه بین هوش هیجانی و متغیر خودکار آمدی مثبت بوده ( ) r=0/01و با افزایش هوش

هیجانی دانش آموزان  ،خودکار آمدی معلمان افزایش می یابد .از طرف دیگر رابطه بین مولفه
های همدلی و خود آگاهی از هوش هیجانی و خودکارآمدی رابطه ای منفی ( ) r= -0/03و

( ) r= -0/13بوده یعنی با افزایش این دو مولفه  ،خودکارآمدی معلمان کاهش می بابد همچنین
رابطه بین مولفه های خود کنترلى و مهارتهاى اجتماعى با خودکار آمدی رابطه ای مثبت(0/15

= )rو ( ) r= 0/05بوده یعنی با افزایش این دو مولفه در دانش آموزان  ،خودکارآمدی معلمان
افزایش می یابد.
همچنین رابطه بین تاب آوری و هوش هیجانی رابطه ای مثبت ( ) r= 0/01بوده یعنی با
افزایش هوش هیجانی دانش آموزان تاب آوری معلمان افزایش می یابد .از طرفی رابطه بین
مولفه های خود آگاهی و همدلی از هوش هیجانی با تاب آوری معلمان رابطه ای منفی (0/01
 = )rو ( ) r= -0/08بوده یعنی با افزایش این مولفه ها تاب آوری معلمان کاهش می یابد .ازسوی دیگر رابطه بین مولفه های خود کنترلى و مهارتهاى اجتماعى با تاب آوری رابطه ای مثبت
( ) r=0/08و ( ) r= 0/12بوده به عبارت دیگر با افزایش این مولفه ها تاب آوری معلمان افزایش
می یابد.
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همان طوری که در جدول شماره  2مشاهده می شود متغیر هوش هیجانی بصورت ضعیفی

٢٢٢
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بحث و نتيجه گيري
یافته ها نشان می دهد که بین هوش هیجانی دانش آموزان و استرس شغلی و خودکارآمدی
و تاب آوری معلمان رابطه معنی داری وجود دارد به این معنی که هوش هیجانی باالی دانش
از آنجایی که هوش هیجانی باال با احساس خودکارآمدی باال و عملکرد بهتر در زمینه های خود
تنظیمی  ،ابراز وجود  ،استقالل و کنترل رابطه دارد و شامل مجموعه ای از مهارت های به هم
پیوسته برای ادراک دقیق  ،ارزیابی ابراز هیجان ها  ،دسترسی یا ایجاد احساسات به منظور تسهیل
تفکر ،توانایی فهم هیجانها و دانش هیجانی و توانایی تنظیم هیجان ها به منظور رشد هیجانی و
عقالنی است و مجموعه ای از مهارتها و استعدادها و تواناییهاست که توانایی فرد را در مقابله با
فشارها افزایش می دهد این عوامل باعث می شود یک دانش آموز با این قابلیتها در تعامل با
معلم خویش وی را در پارامترهای مختلفی از جمله استرس  ،خودکارآمدی و تاب آوری متأثر
سازد ،بدیهی است یک معلم در برخورد با چنین دانش آموزی بایستی ویژگیهای روانشناختی
خود نظیر تاب آوری و خودکارآمدی را باال ببرد .تاب آوری را یک فرآیند  ،توانایی یا پیامد
سازگاری موفقیت آمیز با شرایط استرس زا و چالش انگیز می دانند .هوش هیجانی باالی دانش
آموزان باعث می شود معلمان در کنترل هیجانات دانش آموزی با چالش روبرو شوند در نتیجه
ناچارند توانایی و سازگاری خود با شرایط استرس زا را باال ببرند که همین تقابل از سویی باعث
افزایش استرس معلمان می شود و از سوی دیگر ظرفیت تحمل و سازگاری آنها را در مواجهه
با این شرایط باال می برد یعنی تاب آوری آنها را افزایش می دهد ،از سوی دیگر واکنشهای
هیجانی و روانی معلمان نسبت به دانش آموزان با هوش هیجانی باال باعث افزایش وقوف نسبت
به توا نایی هایش می شود در نتیجه خودکارآمدی وی افزایش یافته و انعطاف بیشتری در تعامل
با این دانش آموزان پیدا می کند( .قاسم و حسین چاری .) 1391،در خصوص همبستگی خرده

مقیاسهای هوش هیجانی ( خود آگاهی ،خود کنترلی  ،همدلی  ،مهارتهای اجتماعی ) با متغیرهای

استرس شغلی  ،تاب آوری و خودکار آمدی می توان گفت هر چند هوش هیجانی باالی دانش

آموزان باعث افزایش استرس شغلی معلمان می شود ولی در خرده مقیاسهای همدلی و مهارتهای
اجتماعی رابطه ای معکوس و منفی با استرس شغلی معلمان مشاهده می شود  .کودکان با همدلی

قوی و مهارتهای اجتماعی باال ،در شناخت احساسات خود و ابراز این هیجانات به صورتی
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آموزان سبب افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شده و استرس آنها را افزایش می دهد.

٢٢٣
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،12شماره پیاپی  ،33اسفند ماه 1397
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

مناسب ،یافتن روش هایی برای آرام کردن خود و کنترل احساسات ناخوشایند ،همچنین توانایی

درک احساسات دیگران و همدلی با آنان موفق تر هستند(سلطانی فر. )1386 ،

جدول 2نشان می دهد که با وجود همبستگی منفی ضعیفی که برخی از مؤلفه های هوش

دانش آموزان بطور مثبت و معنی داری با خودکار آمدی معلمان رابطه دارد .از آنجاییکه

خودکارآمدی به معنای قضاوت فرد در مورد تواناییهایش برای انجام یک عمل می باشد ،هوش
هیجانی باالی دانش آموزان باالخص در دو مؤلفه مذکور باعث می شود در ارتباطات بسیار موفق
تر از دیگران عمل کنند و با هیجانات خود و دیگران بطور اثربخشی برخورد نمایند از اینرو
توانایی تنظیم و ابراز صحیح احساسات در شرایط مختلف را دارند که این امر به نوبه خود سبب
تاثیر متقابل بر روی معلمان و کاهش تنش های موجود را دارد در نتیجه بدلیل پایین آمدن

هیجانات منفی  ،خودکار آمدی معلمان افزایش خواهد یافت ( حافظی ،افتخار و شجاعی ،

 . )1390متغیر تاب آوری نیز در دو خرده مقیاس مذکور هوش هیجانی ،رابطه مثبت و معنی
داری نشان می دهد که ناشی از افزایش سازگاری مؤ ثر معلم با دانش آموزان می باشد که این

سازگاری متعاقب وجود شرایط درک متقابل و کاهش تنش ها در محیط آموزشی بوجود می آید
و باعث افزایش ظرفیت تحمل معلمین و در نتیجه تاب آوری آنها می گردد(جوکار. )1386 ،

به نظر می رسد که هوش هیجانی می تواند زمینه ای مناسب برای ساختن محیطی مطلوب
برای یادگیری و برقراری ارتباط مؤثر باشد ،تا به وسیله آن افراد آزادانه نیازها و انتظارات خود
را برای کسب حمایت از سوی دیگران ابراز کنند .در قلمرو اجتماعی ،هوش هیجانی به قابلیت
هایی می پردازد که ارتباط فرد با دیگران را سامان می بخشند ،مانند :همدلی ،آگاهی سازمانی،
مدیریت تضاد و تعارض ،کارگروهی ،نفوذ ،پرورش دیگران و ارتباط موفق با دیگران ،که در
این حوزه قرار می گیرند .این احتمال وجود دارد ،نوجوانانی که دارای هوش هیجانی باالیی
هستند ،توانایی بیشتری جهت درک خواسته های دیگران دارند .با اکتساب این مهارت ها
تغییرات چشمگیری در شاخصهای فردی و بین فردی نوجوانان ایجاد می شود به نحوی که
آن ها به ادراکی واقع بینانه نسبت به خود و جهان پیرامون دست می یابند و در کنترل احساسات
و رفتارها توانمند می شوند .همچنین در برقراری روابط مؤثر و عمیق و صادقانه با دیگران از
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هیجانی دانش آموزان با خودکار آمدی معلمان  ،مؤلفه های خود کنترلی و مهارتهای اجتماعی

٢٢۴
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جمله معلمان توفیق بیشتری می یابند و در نهایت به احساس خود کارآمدی و افزایش انگیزه
تحصیلی نیز می انجامد(صبحی قراملکی.)1391،

آزاد مرز آبادی  ،اسفندیار و غالمی فشارکی  ،محمد(. ) 1389بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی  .مجله
علوم رفتاری 291-297 ،) 4( 4 ،
ابراهیمی مقدم ،حسین و پور احمد ،حسین ( .)1391رابطه ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در
کارمندان شهرداری .فصلنامه علمی تخصصی طب کار62-72 ،)3( 14 ،
اصغرنژاد ،طاهره .خداپناهی ،محمد کریم .حیدری ،محمود ( .)1383بررسی رابطهی باورهای خودکارآمدی ،مسند
مهارگذاری با موفقیت تحصیلی ،مجله روان شناسی ،سال هشتم ،شماره .31
امینی ،فهیمه( .)1392رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران،مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی
.102-94، )2( 11 ،
امینی  ،فهیمه؛ فرح بخش  ،کیومرث و نیکو زاده کرد میرزا  ،عزت اله( .) 1391بررسی مقایسه ای بین رضایت از
زندگی  ،تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران بخشهای ویژه و سایر بخشها  .فصلنامه مدیریت
پرستاری .75-71 ، )4( 1 ،
امینی  ،زرار محمد ؛ نریمانی ،محمد؛ برهمند  ،تراوشا و صبحی قرا ملکی  ،ناصر ( . ) 1387رابطه هوش هیجانی با
خود کارآمدی و سالمت روان و مقایسه آنها در دانش آموزان ممتاز و عادی .دانش و پژوهش در
روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ( اصفهان ).107 -122،)36( 1،

حافظی  ،فریبا ؛ افتخار  ،زهرا و شجاعی ،رضا ( . ) 1390رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی در
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