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ABSTRACT

Background & objective: Job stress has been assumed as the strongest cause of mental and
physical health problems. There are various stressors in the work environment of the teachers.
These factors can reduce the quality of teaching, and cause health issues among them. The
present study was conducted with the aim of investigating the relationship between emotional
intelligence and mental health with job stress in teachers.
Methods: This was a descriptive study and consisted of all teachers who were teaching in
Malekan city in 2012-2013 school years. Two hundred teachers (116 males and 84 females)
selected via random sampling method. Data gathering tools were Bagulini's and colleagues'
Job Stress, Siberya shring's Emotional Intelligence, and General Health (GHQ-28)
Questionnaires. Data were analyzed using step-by-step regression in SPSS-16.
Results: The results showed that the variables of emotional intelligence and mental health
altogether explained 82% of variations in teachers' job stress. Also anxiety had the greatest
role in this prediction and could explain 61% of the changes.
Conclusions: This study indicated that components of emotional intelligence and mental
health can significantly predict job stress among teachers. In order to promote job
productivity in teachers, we recommend training the components of emotional intelligence
and competence in the workplace also routine life.
Keywords: Emotional Intelligence; Mental Health; Job Stress.
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مقدمه
زندگی است که نیازهاي اساسـی انسـان   کار بخشی از

سازد اما ممکن است باعث تـنش نیـز   را برآورده می
تواند اثـر مثبـت داشـته    میبشود. تنش در اندازه کم 

محرکی بـراي مقابلـه بـا    باعث افزایش انگیزه شود و 
ي مشکل زا باشـد. اگـر تـنش زیـاد باشـد      هاموقعیت

شـده و سـالمت   میباعث احساس خشم، ترس، و ناکـا 
). در 1انــدازد (مــیبــدنی و روانــی را بــه خطــر    

ــی      ــار روان ــت فش ــی تح ــه معن ــنش ب ــی ت روانشناس

قرارگرفتن تعریف شده اسـت. تـنش واکـنش بـدنی،     
دادهایی است کـه  ذهنی و شیمیایی بدن در برابر روی

موجب ترس، هیجـان، دسـتپاچگی، احسـاس خطـر یـا      
تنش یک مشکل مشـترك در بـین   ).2شود (خشم می

بـه عنـوان یـک شـغل بسـیار      مـی  معلمان است و معل
شود و ممکن است نتـایج  میپرتنش در جهان معرفی 

) داشـته باشـد.   بازنشستگی، ترك شـغل و... (متعددي
هـاي  ر بیمـاري ممکن است خطـ می همچنین تنش دائ

ــادگیجســمانی و رو ــی مثــل از پاافت ، فرســودگی و ان

چکیده
فی در تنش شغلی بعنوان قویترین عامل ایجاد کننده اختالالت روانی و حتی جسمی است. عوامل تنش زاي مختلزمینه و هدف:

توانند سبب کاهش کیفیت عملکرد معلمان و بروز مشکالت مرتبط با سالمت آنها گردند. لـذا  حرفه معلمی وجود دارد که می
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی با تنش شغلی معلمان انجام شد.

ل تمامی معلمان شهرستان ملکان بود که در سال تحصیلی پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماري شامروش کار:
نفر زن ) بودند که بر پایه نمونـه گیـري   84نفر مرد و 116نفر (200مشغول به تدریس بودند. نمونه هاي پژوهش 92-91

رسشـنامه  تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیري پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه تنش شـغلی بـاگلیونی، پ  
). داده هاي جمع آوري شده از طریق رگرسیون گـام  GHQ-28هوش هیجانی سیبر یاشرینگ و پرسشنامه سالمت عمومی (

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.SPSS-16دربه گام 
علمـان را  درصد از تغییـرات تـنش شـغلی م   82یافته ها نشان داد که دو متغیر هوش هیجانی و سالمت روانی با هم یافته ها:

61بـه تنهـایی حـدود    ا در پیش بینی تـنش شـغلی داشـته و   زپیش بینی می کنند. از بین این مولفه ها اضطراب بیشترین نقش 
درصد از تغییرات تنش شغلی را تبیین کرد.

بینی پیشداري تنش شغلی معلمان را نتایج نشان داد که مؤلفه هاي هوش هیجانی و سالمت روانی به طور معنینتیجه گیري:
بنابراین براي ارتقاي بهره وري شغلی معلمان آموزش مؤلفه هاي هوش هیجانی در محیط کاري و زندگی روزمره ،کنندمی

عوامل تأثیرگذار در افزایش سالمت روان توصیه می گردد.و توجه به
هوش هیجانی؛ سالمت روانی؛ تنش شغلیواژه هاي کلیدي:
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). تحـوالت  3هاي جسـمانی را افـزایش دهـد (   تنیدگی
شغلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، 

هاي اجتماعی، موضـوعاتی  ترفیعات شغلی و دگرگونی
هستنند که به شکلی بر فرد فشار آورده و او را دچار 

). از جمله 4،5نمایند (میو اضطراب آشفتگی، تشویش
رسد با تـنش شـغلی رابطـه    میمتغیرهایی که به نظر 

ي مقاومـت و مقابلـه در برابـر تـنش     هادارد و از راه
1متغیرهاي سالمت روانی و هوش هیجـانی ،باشندمی

و هـا هوش هیجانی آن دسـته از توانـایی  ).6،7است (
قیت فرد شناختی است که توانایی موفهاي غیرمهارت

به ،دهدمیرا در مقابله با فشارهاي محیطی افزایش 
بیان دیگر هوش هیجانی به توانایی فهم هیجانات فرد 
و سپس تعمیم آنها به فهم هیجانـات دیگـران و رشـد    

ــاره دارد (  ــدلی اش ــن 8هم ــین گلم ــوش 2). همچن ه
هیجانی را نوع دیگـري از هـوش و حـاکی از شـناخت     

ــتفاده از   ــود و اسـ ــات خـ ــاذ احساسـ ــراي اتخـ آن بـ
داند. طبق دیـدگاه  ي مناسب در زندگی میهاتصمیم

ــه ــاگلمــن مولف ــد از:  ه ــوش هیجــانی عبارتن -1ي ه
شناسی احساسـات، تمـایالت و خلـق و    خودآگاهی (باز

خـوي خـود، و اینکــه چطـور ایــن احساسـات بــر روي     
کنترلی یا خود-2)، گذاردمیرفتارتان و دیگران تاثیر 

و مهـار و مـدیریت هیجانـات   توانایی مدیریت خود (
گیري گیري و بهرهحفظ آرامش براي کمک به تصمیم

هاي شناختی به نحو مناسب و هماهنگی با از توانمندي
ا، در هیجاناتمان به نحوي که به جاي اخـتالل در کارهـ  

یاري اجتمـاعی  هوش-3)، تسهیل آن به ما یاري رساند
ــدلی (  ــایی هم ــا توان ــران و  ی ــات دیگ ــناخت احساس ش

ي هیجانی افراد و توانایی هاگونگی برخورد با واکنشچ
ي دیگـران و توسـعه حسـن    هـا در نظرگرفتن دیدگاه

مهـارت  -4)، هـاي دیگـر  فاهم و همـاهنگی بـا انسـان   ت
ي کاري، هااجتماعی (تحکیم روابط، تفاهم و چهارچوب

توانایی اداره و برخورد مناسب با تضاد و تغییـر و بـه   
خود و دیگران، فهم دقیق خوبی کنارآمدن با عواطف

1 Emotional Intelligence
2 Goleman

ــت ــبکه موقعی ــا و ش ــاه ــتفاده از  ه ــاعی و اس ي اجتم
ــارت ــري و  مه ــازي، رهب ــراي متقاعدس ــود ب ــاي خ ه

عالقه و اشـتیاق فـراوان   خود انگیزي (-5، و مدیریت)
اي تحقق اهداف و به کار، داشتن توان و اراده قوي بر

ترین عالیق خود براي حرکت دادن و استفاده از عمیق
به سمت اهداف تا کمک کند پیش قدم شـده  هدایت 

). 9) (در جهت تکامل و پیشرفت تالش کنیمو 
ــالمت روان   ــانی و سـ ــورداري از هـــوش هیجـ برخـ

تواند فـرد را در حـل مشـکالت کـاري و پـرورش      می
ــاري دهــد. همچنــین هــوش   معلمــان و کارمنــدان ی
هیجانی و سالمت روانی داراي منافع فردي است کـه  

).8،10باشد (میسیرهاي شغلی شامل موفقیت در م
و ي شــغلی و کــارهــاتــنشداردمــیبیــان 3امپونســا

سـالمت روان بسـیار بـه یکـدیگر     وتعامالت خـانواده 
زاي شغلی مانند حجم زیاد عوامل تنشبوده ومرتبط 

کار، فقدان حمایت و تعـامالت منفـی بـا همکـاران، در     
گی ردفرد احساس تحریـک پـذیري، تـنش و سـرخو    

کند و منجـر بـه درگیرشـدن بـا خـانواده و      ایجاد می
همچنـین  .)7(شـود مـی کاهش سالمت روانـی فـرد   

و همکاران در زمینه نقش هـوش هیجـانی   4هسیاروج
در تعدیل تنش و سالمت روانی بـر ایـن باورنـد کـه     
برخی اشکال هوش هیجانی، افراد را از تنش در امـان  

انجامـد. آنـان نشـان    مـی داشته و به سازگاري بهتـر  
تري دارنـد در  دادند افرادي که هوش هیجانی پایین

اي زنـدگی، سـازگاري و انطبـاق    هـ زاتـنش مواجهه با 
ــعیف ــه   ض ــتر ب ــه بیش ــت و در نتیج ــد داش تري خواهن

افسردگی، ناامیدي و دیگر پیامـدهاي منفـی زنـدگی    
شوند. برعکس افرادي که هوش هیجانی بـاال میمبتال 

ــه  ــه گون ــدگی خــود را ب ــد ســبک زن ــب اي تدارن رتی
ــه  مــی دهنــد کــه پیامــدهاي منفــی کمتــري را تجرب
کنند و همچنین در ایجاد و حفظ روابط کیفـی بـاال   می

مهارت دارند. به طور کلی هوش هیجانی بـا وقـایع و   
پیامدهاي زندگی ارتباط دارد و بـه افـراد در فهـم و    

3 Amponsah
4 Ciaroje
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کنـد  مـی ي گوناگون روزمره کمـک  هابینی جنبهیشپ
در زنـدگی روزمـره و   با توجه به اهمیت شغل).11(

تأثیر آن در احساس ارزشـمندي و خودکارآمـدي و   
ضرورت سازگاري بـا شـغل و همچنـین تعـداد قابـل      
توجه معلمان در کشور و نقـش آنهـا در آمـوزش و    
پرورش کشـور کـه تربیـت کننـدگان آینـده سـازان       

با هدف بررسی رابطـه  پژوهش حاضر،کشور هستند
ختلـف هـوش   ي مهـا تنش شـغلی معلمـان بـا مولفـه    

هیجانی و سالمت روان انجام پذیرفت. 

روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی بـوده و جامعـه آمـاري    
شامل کلیه معلمان شهرستان ملکان بود کـه در سـال   

در مدارس شهرستان ملکان مشغول 91-92تحصیلی 
نفـر  985به تدریس بودنـد. تعـداد کـل ایـن جامعـه      

ن بود. براي انتخاب نفر ز415نفر مرد و 570شامل 
گیــري تصــادفی نمونــه مــورد نظــر از روش نمونــه

اي استفاده شد. در این روش نسـبت افـراد هـر    طبقه
ــا نســبت افــراد در جامعــه   ــر ب طبقــه (جنســیت) براب

. با توجه به این که نسبت معلمـان مـرد بـه    )12(است
درصــد و نســبت 58کــل جامعــه پــژوهش برابــر بــا 

از طبقـه معلمـان   ،د بـود درص42معلمان زن برابر با 
نفـر انتخـاب   84نفر و از طبقه معلمـان زن  116مرد 

گردید. براي انتخاب این تعـداد ابتـدا لیسـتی از تمـام     
مـــدارس دخترانـــه و پســـرانه موجـــود در ســـطح 
شهرستان و روستاهاي آن تهیه شـد و سـپس از بـین    

ــه 10مــدارس پســرانه  ــین مــدارس دختران 8و از ب
ي مورد هانتخاب شدند. ابزارمدرسه بطور تصادفی ا

استفاده در پژوهش حاضر عبارتند از:
سشنامه مشخصات جمعیت شناختیپر

ســاخته متغیرهــایی همچــون، محقــقایــن پرسشــنامه 
ــع    ــیالت و مقط ــزان تحص ــل، می ــعیت تاه ــنس، وض ج

سنجید.میآموزشی را 

1پرسشنامه استرس شغلی معلمان

ــاگلیونی     ــان ب ــغلی معلم ــترس ش ــنامه اس و2پرسش
) که توسط خسرو جهان سیر ترجمـه  1995همکاران (

و با توجه به فرهنگ جامعه ایرانی و محیط آموزشـی  
ــت   ــده اس ــی داده ش ــان در آن تغییرات ــورد ،معلم م

). پرسشـنامه بـه دسـت    13،14استفاده قرار گرفـت ( 
میـزان تـنش و   سوال بـراي سـنجش   40آمده شامل 

کـه بـر اسـاس   کننـده آن بـود   عوامل و منـابع ایجاد 
انـد و فـرد بـا    شـده میتنظکرتیلياهدرج5اسیمق

ج) ،کــمب)،اصــالالــف)يهــانــهیاز گزیکــیانتخــاب 
ـ به هر ،ادیزیلیه) خ،ادید) ز،متوسط از سـواالت  کی

ـ دهد. به ترتمیپاسخ  ، کـم،  ي اصـالً هـا نـه یبـه گز بی
تعلـق  4نمـره صـفر تـا    متوسـط، زیـاد و خیلـی زیـاد    

ـ  .ردیگمی در نمـره کـل فـرد    در این آزمون هـر چق
باالتر باشد تـنش شـغلی بیشـتري دارد. بـراي تعیـین      

گیري پرسشنامه در اختیـار  روایی (اعتبار) ابزار اندازه
چند متخصص روانشناسی قرار داده شـد کـه بعـد از    
قضاوت آنها به شکل نهایی درآمـد. در ضـمن پایـایی    
پرسشنامه نیز با روش آلفاي کرونباخ پـس از اجـراي   

نفر محاسـبه شـد کـه میـزان پایـایی      30آن بر روي 
گزارش گردید. در پژوهش حاضـر  87/0پرسشنامه 

به دست آمد.94/0میزان پایایی پرسش نامه 
3پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یاشرینگ

سـوالی کـه جهـت ارزیـابی هـوش      40این پرسشنامه 
هیجانی است به وسیله منصوري هنجاریـابی شـده و   

نج خـرده مقیـاس اسـت    مشتمل بر یک نمره کلی و پ
سـوال  7). در اجراي مقدماتی این آزمون تعـداد  15(

به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده 
هایی که براي اجـراي نهـایی در نظـر گرفتـه     و سوال

سوال تقلیل یافت. میزان همسانی درونی 33شده به 
سوالی در اجراي مقـدماتی بـر روي یـک    33آزمون 

را شدکه بر اساس ضـریب آلفـاي   نفري اج40نمونه 

1 Teachers Stress Inventory
2 Baglioni
3 Syber Yashring
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بود و در اجراي نهایی همسانی درونی 85/0کرونباخ 
(پایایی درونی) پرسشنامه بـر اسـاس ضـریب آلفـاي     

ي اجتمـاعی)  ها(مهارت50/0کرونباخ از ضریب پایین 
(خود کنترلی) بـا میـانگین کلـی    64/0تا ضریب باالي 

را ) بود که پایایی باالیی84/0ضریب همسانی درونی (
دهد. همچنـین میـزان روایـی ایـن آزمـون      مینشان 

ــافی     63/0 ــازه ک ــی س ــه از روای ــده ک ــزارش ش گ
خـرده آزمـون   5برخوردار است. این آزمـون داراي  

سوال)، خودآگاهی 7باشد که شامل خود انگیزي (می
سوال)، هوشیاري اجتمـاعی  7سوال)، خود کنترلی (8(
است. فـرد  سوال)5هاي اجتماعی (سوال) و مهارت6(

ب) اغلـب  ،ي الـف) همیشـه  هـا با انتخاب یکی از گزینه
، به ذ) هیچ وقت،د) به ندرت،ج) گاهی اوقات،اوقات

دهـد. در  مـی نامه جـواب  هر یـک از سـواالت پرسشـ   
5نمره ،چنانچه گزینه الف انتخاب شودهابعضی گویه

ي هـا شود. ولی در گویهمیکمتر هاو به ترتیب نمره
را 5نمره ،ر فرد گزینه (ذ) را انتخاب کندباقیمانده اگ

شـود. دامنـه   مـی کمتـر  هـا گیرد و به ترتب نمرهمی
ي کسب شده هانمرات این پرسشنامه بر اساس نمره

گویـه  و بیشترین نمره هر1گویه (کمترین نمره هر
باشـد. هـر   مـی متغیـر  165الـی  33) از هر گویه از 5

ـ  مـی نمـره  6فردي در این آزمـون   ه یکـی  گرفـت ک
نمـره دیگـر   5مربوط به هوش هیجانی فرد بـوده و  

بود. کسب امتیاز بیشتر در هامربوط به خرده مقیاس
این آزمون نشـانگر موقعیـت برتـر فـرد در مقیـاس      

باشـد.  مـی مورد نظر یا در کـل آزمـون و بـرعکس    
میزان پایایی پرسشنامه مورد نظر در پژوهش حاضر 

به دست آمد.89/0
1عمومیپرسشنامه سالمت

که توسـط  میاي پرسشنامه سالمت عموماده28فرم 
مقیاس 4داراي )17،16ساخته شده است (2گلدبرگ

فرعی است و براي غربـالگري اخـتالالت روانشـناختی    
ــع    ــایر جوام ــانی و س ــز درم ــایکوتیک در مراک غیرس

1 General Health Questionnaire (GHQ)
2 Goldberg

7داراي هاطراحی و تدوین شده و هر یک از مقیاس
بر روي گـروه  پرسش است. هومن در پژوهش خود

ي هـا نفري، ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیـاس 751
، 87/0، عالئـم اضـطراب   85/0فرعی عالئـم جسـمانی   

و عالئــم افســردگی 79/0کــنش اجتمــاعی اخــتالل در
و بـراي روایـی   83/0و براي کل مقیـاس 91/0برابر 

). در پــژوهش 17بدســت آورد (82/0ایــن آزمــون 
بـه دسـت آمـد.    74/0حاضر نیز پایایی پرسش نامـه  

خـرده آزمـون   4سوالی ایـن آزمـون داراي   28فرم 
ي جســمانی، اضــطراب، اخــتالل در کــارکرد هــانشــانه

اجتماعی و افسردگی است. به استثناء خـرده آزمـون   
کـه داراي  1اختالل در کنش اجتماعی و سوال شـماره  

ي خیلی کمتر از همیشه، مثل همیشه، بیشتر از هاپاسخ
بـه صـورت خیـر،    هـا بقیه عبـارت پاسخ ،همیشه است

کمی، زیاد، خیلی زیاد نوشته شده است و در هـر دو  
. از 3، 2، 1، 0ي آنها به ترتیب عبارتند ازهامورد نمره

آیـد.  مـی نمره به دست 5این آزمون براي هر فرد 
هـا و یـک نمـره    چهار نمره مربوط به خرده آزمـون 

تـا  باشد و نمره هر فرد از صفرمیکلی براي آزمون 
است و 23متغیر است. نقطه برش این پرسشنامه 84

کنـد و نمـره   مـی افراد دچار مشکالت روانی را غربال 
باشد.میکمتر بیانگر بهداشت روانی بهتر 

ي مــورد نظــر بــر اســاس هــاپــس از انتخــاب نمونــه
فهرست آموزش و پرورش شهرسـتان بـه مـدارس    
محل تدریس معلمان مراجعه کـرده و رضـایت آنهـا    

نامه در در مطالعه اخذ گردیـد. پرسشـ  ت شرکت جه
ارائــه اختیــار آنهــا قــرار داده شــد و توضــیحات الزم 

، سپس با هماهنگی که صورت گرفت سـه روز  گردید
هــابــه مــدارس مراجعــه و پرسشــنامهاًبعــد مجــدد

. ي گردیده و نمره گـذاري صـورت گرفـت   آورجمع
-SPSSنمرات مورد نظر استخراج گردید و توسـط  

ي همبسـتگی پیرسـون و   هاا استفاده از آزمونو ب16
رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
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هایافته
مرد، هانفر) نمونه116درصد (58در مطالعه حاضر 

نفـر)  15درصـد ( 5/7نفر) متاهل، 23درصد (5/11
نفـر)  130درصد (65تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 

نفر) تحصـیالت  55درصد (5/27تحصیالت لیسانس و 
52( هادرصد نمونه26فوق دیپلم داشتند. در ضمن 

در مقطـع  نفر) 72درصد (36نفر) در مقطع ابتدایی، 
نفـر) در مقطـع متوسـطه    76درصد (38راهنمایی و 

ي توصــیفی هـا مشـغول بـه تــدریس بودنـد. شــاخص   
ارائه شده است.1متغیرهاي پژوهش در جدول 

یرهاي مورد بررسیهاي توصیفی متغشاخص.1جدول 

حداقل متغیر
نمره

حداکثر 
انحراف میانگیننمره

استاندارد
9017507/128025/20تنش شغلی

9,014220/118179/14هوش هیجانی
173797/26388/4خود اگاهی
203500/26366/3خود کنترلی

173230/22829/2همدلی
102443/19361/2مهارت اجتماعی

143002/23628/3د انگیزيخو
164174/24396/5سالمت روانی

31256/6848/1اضطراب
1858/4347/1افسردگی

11040/5629/1جسمانی کردن
اختالل در کارکرد 

51217/8979/1اجتماعی

ي آن و هابراي بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه
با تنش شغلی ي آنهاهمچنین سالمت روانی و مولفه

ــل  هــااز روش ي آمــاري همبســتگی پیرســون و تحلی
رگرسیون اسـتفاده شـد. ابتـدا بـر اسـاس همبسـتگی       
پیرسون رابطه آنها مطرح و سپس به منظور بررسی 
اشتراك هر کدام از متغیرهـا در تبیـین تـنش شـغلی     

2معلمان از تحلیل رگرسیون استفاده شد. در جـدول  
ـ   نش شـغلی آمـده   همبستگی متغیرهاي پژوهش بـا ت

است.
رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی با تنش شغلی 

چنانچه مالحظه .باشدمیقابل مالحظه 3در جدول 
گردد در گام اول متغیر هوش هیجانی وارد می

درصد از تغییرات تنش 75معادله شد که به تنهایی 
کند. در گام دوم متغیر سالمت شغلی را تبیین می

شد که در این صورت ضریب روانی وارد معادله 
رسد. با توجه به این که در درصد می82تبیین به 

هر چه نمره فرد کمتر پرسشنامه سالمت عمومی
باشد و همچنین با توجه به باشد فرد سالمتر می

توان پی عالمت ضرایب رگرسیون در جدول باال می
برد که هر چه هوش هیجانی و سالمت روانی فرد 

یابد. ن تنش شغلی کاهش میبیشتر باشد میزا
همانطور که از نتایج تحلیل رگرسیون قبلی مشخص 

درصد 4/82گردید هوش هیجانی و سالمت روانی 
کنند. از تغییرات تنش شغلی را تبیین می

همبستگی متغیرهاي پژوهش با تنش شغلی.2جدول 

هوش متغیر
هیجانی

سالمت 
اختالل در افسردگیاضطرابروانی

تماعیکارکرداج
جسمانی 

کردن
خود 
کنترلی

خود 
گاهیآ

خود 
مهارت همدلیانگیزي

اجتماعی
537/0- 674/0- 692/0- 689/0- 845/0782/0518/0778/0551/0721/0- 868/0تنش شغلی

N200200200200200200200200200200200
.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000داريسطح معنی

رگرسیون گام به گام تنش شغلی از روي هوش هیجانی و سالمت روانی.3جدول 
Bوردآخطاي برسطح معنی داريRR2Fمتغیرگام
-/86/075/0799/606000/095748/986هوش هیجانی1

هوش هیجانی2
-90/82/0108/467000/039887/853/0سالمت روانی

42/0
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ي هوش هیجانی و تنش شغلیهارگرسیون گام به گام تنش شغلی از روي مولفه.4جدول 
Bخطاي براوردسطح معنی داريRR2Fمتغیرگام
782/061/006/312000/050/12782/0اضطراب1

اضطراب2
838/0699/014/23298/10544/0خود کنترلی

384/0 -

3
اضطراب

خود کنترلی
اختالل در کارکرد اجتماعی

856/0728./68/178000/044/10
334/0
322/0 -
306/0

4
اضطراب

خود کنترلی
اختالل در کارکرد اجتماعی

جسمانی کردن

869/0751/079/150000/099/9

286/0
300/0 -
281/0
176/0

5

اضطراب
خود کنترلی

اختالل در کارکرد اجتماعی
جسمانی کردن

ماعیمهارت اجت

876/0761/090/127000/078/9

265/0
268/0 -
270/0
161/0
126/0 -

6

اضطراب
خود کنترلی

اختالل در کارکرد اجتماعی
جسمانی کردن
مهارت اجتماعی

افسردگی

882/0771/048/112000/058/9

252/0
240/0 -
244/0
146/0
138/0 -
119/0

7

اضطراب
خود کنترلی

اجتماعیاختالل در کارکرد
جسمانی کردن
مهارت اجتماعی

افسردگی
خود اگاهی

888/0780/006/102000/038/9

239/0
151/0
219/0
143/0
131/0 -
123/0
158/0 -

8

اضطراب
خود کنترلی

اختالل در کارکرد اجتماعی
جسمانی کردن
مهارت اجتماعی

افسردگی
خود اگاهی
خودانگیزي

89/0784/030/91000/030/9

244/0
115/0 -
180/0
145/0
111/0 -
135/0
135/0 -
111/0 -
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متغیر همدلی یا هوشـیاري اجتمـاعی بـه    4در جدول 
بینی تـنش شـغلی   داري در پیشدلیل اینکه نقش معنی

نداشته وارد معادله پیش بینی نشـده اسـت. بنـابراین    
توان نتیجه گرفت که از بین متغیرهاي پـیش بـین   می

ضطراب، خودکنترلی، اخـتالل در  به ترتیب متغیرهاي ا
کارکرد اجتماعی، جسمانی کـردن، مهـارت اجتمـاعی،    
ــش را در   ــترین نقـ ــاهی بیشـ ــردگی و خودآگـ افسـ

بینی تنش شغلی داشتند.پیش

بحث
درصد 75نتایج نشان داد که هوش هیجانی به تنهایی 

کنــد و نشــان مــیاز تغییــرات تــنش شــغلی را تبیــین 
بـاالیی داشـتند   جانی دهد که افرادي که هوش هیمی

ــایین  ــغلی پ ــنش ش ــی از ت ــالمت روان ــر و س ــاالیی ت ب
برخوردار بودنـد. بـا واردشـدن سـالمت روانـی بـر       

82بینـی تـنش شـغلی میـزان تبیـین بـه       معادله پـیش 
درصد افزایش یافت. همچنین پژوهش حاضـر نشـان   
داد که بـین هـوش هیجـانی و تـنش شـغلی معلمـان       

مطالعــهتــه بــا رابطــه منفــی وجــود داشــت. ایــن یاف
در زمینه نقش هوش هیجانی در ه و همکارانسیاروج

تعدیل تـنش و ارتقـاي سـالمت روانـی کـه دریافتنـد       
برخی از اشکال هـوش هیجـانی افـراد را از تـنش در     

انجامـد هـم سـو    مـی امان داشته و به سازگاري بهتر 
). همچنین الندا و همکاران در پژوهشـی  11باشد (می

که نتایج یا تاثیرات تنش وابسـته  به این نتیجه رسیدند
به متغیرهاي جمعیت شناختی جامعه مثل سن و جنس، 

هاي شخصیتی مثل نـوع شخصـیت، توانـایی    و ویژگی
باشد کـه بـا نتـایج    میهادست کاري و کنترل هیجان

ــوانی   ــم خ ــر ه ــق حاض ــت تحقی ــین ).18(داش همچن
پژوهش حاضر نشان داد که بین خودآگـاهی و تـنش   

ین یافتـه بـا   رابطه منفی وجود داشت. اشغلی معلمان
). افـراد  19ی داشـت ( خـوان نتایج تحقیق دهشیري هم

برخوردار از ویژگی خودآگاهی مهـارت بیشـتري در   
کنترل و هدایت وقایع زندگی و کنترل و نظم بخشـی  

دارنـد و ایـن افـراد بـه     به هیجانات و احساسات خود
ر تنش در برابتر و امیدوارتر بوده و زندگی خوشبین

).9ترند (مقاوم
در پژوهش حاضـر بـین خـودکنترلی و تـنش شـغلی      
معلمــان رابطــه منفــی وجــود داشــت. ایــن یافتــه بــا  

ي سـیاروجه و همکـاران، النـدا و همکـاران و     هـا یافته
که نشان دادند بین تنش شـغلی  اسماعیلی و همکاران 

و فقدان کنترل شخصی بـر عواطـف رابطـه مثبـت و     
).  18، 20، 21همخوان است (داري وجود داردمعنی

همچنین پژوهش حاضر نشان داد که بـین هوشـیاري   
اجتماعی یا توانایی همدلی و تنش شغلی رابطه منفـی  

و ن نتایج با نتـایج تحقیقـات سـیاروجه   وجود داشت. ای
). این مهارت 22،20خوانی دارد (هم1شنو همکاران، 

ي افراد را در برقراري رابطـه مـوثر بـا دیگـران یـار     
یجه مهم دیگري نیـز دارد و آن  کند. این توانایی نتمی

تر و بهتر بـه منـابع حمایـت اجتمـاعی     دستیابی اساسی
در حفاظـت  میتواند نقش بسیار مهمیاست که خود 

).9از افراد در برابر مشکالت و از جمله تنش ایفا کند (
هاي اجتمـاعی  همچنین در پژوهش حاضر بین مهارت

منفـی وجـود داشـت. نتـایج بـه      و تنش شغلی رابطـه 
پژوهش اسماعیلی و همکـاران و  دست آمده با نتایج

بـه منظـور   ). این مولفه21،22(ی داشتخوانهمنش
بخش با دیگران حیاتی اسـت و  ایجاد و حفظ روابط اثر

ي ذاتی رهبري و روابط میان فردي منظم و هابا جنبه
موزون ارتبـاطی تنگاتنـگ دارد. افـرادي کـه در ایـن      
مهارت توانایی زیادي دارند، در هر آنچه که به کنش 

گردد، به خوبی عمل میمتقابل آرام با دیگران منجر 
). همچنـین در ایـن مطالعـه بـین سـالمت      9(کنندمی

1 Shen
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روان و تنش شـغلی معلمـان رابطـه معکـوس وجـود      
، و صادقیان 1داشت که این یافته با نتایج مطالعات ونگ

).8،23(باشد میهمخوان و همکاران
ي دیگر این پژوهش وجود رابطه مثبت بین هااز یافته

ــه    ــا یافت ــه ب ــود ک ــغلی ب ــنش ش ــطراب و ت ــااض يه
باشـد. از آنجـا کـه    میهمسو نژاد و همکاران میشها

ــانه  ــطرب نشـ ــراد مضـ ــاافـ ــی را هـ ــم خنثـ و عالئـ
زاتـر از افـراد عـادي تعبیـر و     تر و آسیبکنندهتهدید

ــیر  ــیتفس ــاي زیــ م ــد و ارزش و به ــه آن کنن ادي ب
دهند و از طرفـی قـدرت مقابلـه خـود را بـا ایـن       می

لذا دور از انتظار نیست کنند،میمشکالت کم برآورد 
ي دیگـر  هـا ). از یافته5که تنش زیادي را تجربه کنند (

وجود رابطـه مثبـت بـین هـوش هیجـانی و سـالمت       
و ،و همکاران2ي داوداهاروانی معلمان بود که با یافته

). همچنین با 24،25باشد (میران همسو و همکا3جین
اي بــا عنــوان کــه در مطالعــه4نتــایج تحقیــق تائوســی

بررسی ارتباط هوش هیجانی با سـالمت جسـمانی و   «
نشان داد که بـین هـوش هیجـانی و سـالمت     »روانی

روان شناختی و جسمانی رابطه وجـود دارد و آنهـایی   
که از هوش هیجانی باالیی برخوردار بودنـد سـالمت  

). همچنـین نتـایج   26همخوان است (،بیشتري داشتند
تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه افــرادي کــه از هــوش 
هیجانی باالتري برخوردارند از کـنش وري اجتمـاعی   
بهتري برخوردار بودند و اضطراب کمتري داشتند، از 

بردند و افسـردگی و  میي بدنی کمتري رنج هانشانه
. نتـایج  دبـو ي مرضـی در آنهـا کمتـر   هـا سایر نشـانه 

خوانی هم5نآ-بررسی این فرضیه با نتایج تحقیق بار

1 Wong
2 Dawda
3 Jain
4 Thaousis
5 Bar-on

رسـد کـه حمایـت اجتمـاعی     به نظر مـی ).27داشت (
کنـد  هنگام بروز تنش مانند یک سپر محافظ عمل می

کند.و از باالرفتن تنش جلوگیري می
بـر  حاضـر ایـن بـود کـه     پژوهشییهاتیمحدوداز

جیتـوان نتـا  مینبنابراین معلمان صورت گرفتيرو
ـ انکهیاو،دادمیمشاغل تعمریرا به ساآن  مطالعـه  نی

رابطـه  نـه یو مطالعـه در زم بـود  یمطالعه مقطعکی
ازمندینیسالمت روان و هوش هیجانی در تنش شغل

.ستاآنها انیمیرابطه علدییجهت تایمطالعات طول
ي هـا گـردد مطالعـه حاضـر در گـروه    لذا پیشنهاد می

صورت مطالعه طولی انجام پذیرد.شغلی متفاوت و ب

نتیجه گیري
ي سـالمت روان و هـوش   هـا با توجه به اینکـه مولفـه  

بینـی تـنش شـغلی    داري در پـیش هیجانی نقش معنی
ــد ــوزش   ،دارن ــغلی آم ــره وري ش ــاي به ــراي ارتق ب
ــه ــامؤلف ــل    ي ه ــین عوام ــانی و همچن ــوش هیج ه

گذار در افزایش سالمت روان امري ضروري به تأثیر
دهنـده اهمیـت   سد. همچنـین نتـایج نشـان   رمینظر 

نقش هوش هیجانی بعنوان مهـارت و صـالحیت قابـل    
ي کـاري و زنـدگی   هـا آموزش و یادگیري در محیط

باشد.میروزمره 

تشکر و قدردانی
دارنـد  مـی بدین وسیله نگارندگان مقاله برخـود الزم  

که از معاونـت پژوهشـی دانشـگاه محقـق اردبیلـی و      
ــئوالن  ــین از مس ــوزش و  همچن ــان اداره آم و معلم

پرورش شهرستان ملکان که امکان انجام تحقیق حاضر 
را فراهم کردند، تقدیر و تشکر نمایند.
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