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 اصهاحای کلیدی :  وج  ی انی ، اس رج شغلی ، سامی روانی

 وج  ی انی و سیامی روانیی و ن یج تنییا در  دف این پژو ج بررسی رابهه بین چکید  : 
 بیین اس رس شغلی معلمان بیود  اسیی ر روج پیژو ج حاتیر  وصییفی و ا  نیوت  مبسی  ی 

 200می باشد ر  امعه تماری پژو ج کلیه معلمان شیرس ان ملکان می باشد ر نمونه پژو ج 
 صیاد ی هب یه ای نفر  ن می باشد کیه ا  هرییق نمونیه گییری  84نفر مرد و  116نفر شامل 

ان خییاش شییدند ر اب ار ییای انییدا   گیییری پییژو ج عبییاری بودنیید ا  : پرسشیینامه اسیی رس شییغلی 
( ر GHQکریاکو و سا کلیف ،  وج  ی انی سیبر یا  شرینگ و پرسشنامه سامی عمیومی  

داد   ییا  وسییه روج  ییای تمییاری  وصیییفی  و یع  راوانییی ، میییان ین و انحییراف معیییار( و 
و  حلییییل  ,ییییا را یییه تنیییا ی  وارییییانس مسییی  ل ، ت میییون tمبسییی  ی پیرسیییون ، اسییی نباهی   

رگرسیون گام به گام (  حلیل شد ر ن ایج نشان داد بین  یوج  ی یانی و سیامی روانیی رابهیه 
مثبی معنی دار و ود دارد ر بین  وج  ی انی و مو فه  ای تن با اس رج شغلی رابهیه منفیی 

ی روانیی و اسی رس شیغلی رابهیه منفیی و معنیی دار و یود معنی دار و یود دارد ر بیین سیام
دارد ر بین  یر م یاس  ای سامی روانی با اس رس شغلی رابهه مثبی معنی دار و یود دارد 
ر ن ایج  حلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که  وج  ی انی و سامی روانی به هیور معنیی 

درصیید ا   82اییین دو م غیییر بییا  ییم داری اسیی رس شییغلی معلمییان را پیییج بینییی مییی کننیید ر 
 غییرای اس رس شغلی معلمان را پیج بینی می کنند ر  مچنین ن ایج  حلیل نشان داد کیه مو فیه 
 ای سامی روانی و  وج  ی انی در پیج بینی اس رس شیغلی ن یج معنیی داری دارنید ر ا  

دارد و بیه  نییایی بین این مو فه  ا ، اتهراش بیش رین ن یج را در پییج بینیی اسی رس شیغلی 
درصد ا   غییرای اس رس شغلی را  بیین می کند ر بعید ا  ایین مو فیه ، مو فیه  یای  61حدود 

خود کن ر ی ، اخ ال در کارکرد ا  ماعی ،  سمانی کردن ، میاری ا  میاعی ، ا سیردگی و 
ی خودتگا ی به  ر یش ن ج بیش ری در پیج بینی اسی رس شیغلی معلمیان دارنید و اثرشیان معنی

دار اسییی رپییس بییرای کییا ج دادن اسیی رس شییغلی مییا باییید اتییهراش ، ا سییردگی و اخیی ال در 
کیییارکرد ا  میییاعی و  سیییمانی کیییردن را کیییا ج داد  و خیییود کن ر یییی ، مییییاری ا  میییاعی و 

 خودتگا ی را ا  ایج د یمر
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 مقدمه: -1

و بهسازی منابع  ارتقای بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه   

انسانی به شمار می رود . و در چند دهه اخیر توجه نیروهای سالم جسمی و فکری در 

موسسات اقتصادی ،خدماتی ، آموزشی و صنعتی را به خود جلب کرده ، و در باال بردن 

 (.1377سطح بهره وری تاثیر بسزایی دارد ) غفوریان، 

ا تحرک و تالش به محرک های جسمانی و انسانها برای داشتن زندگی سالم همراه ب   

روانی نیازمند هستند . هر چند این محرک ها استرس تلقی می شوند ، اما این نوع استرس 

های روانی را استرس روانی مثبت می نامند ، که می تواند ایجاد انگیزه نموده و بهبود 

ن تحرکات و فشارهای عملکرد فرد را در پی داشته باشد . اما باید توجه داشت که اگر ای

روانی قوی یا مداوم باشد و یا بیش از نقطه اوج تحمل فرد باشد نتایج نا مطلوبی را به دنبال 

 (.1373خواهند داشت ) نصیری ، 

فشارهای روانی ناشی از شغل از جمله استرسهایی است که اگر بیش از حد باشد می    

د شده ، سالمت روانی وی را به تواند سبب عوارض جسمی ، روانی و رفتاری برای فر

مخاطره انداخته ، اهداف سازمانی را تهدید کرده و به کاهش کیفیت عملکرد فرد منجر 

 (. 1370،  1شود )دیویس

لذا یکی از معضالت اساسی که در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به    

ست ، پدیده استرس می باشد. سمت زندگی به سبک مدرن گریبانگیر جوامع بشری شده ا

با صنعتی شدن جهان این پدیده اهمیت ویژه ای یافته و به طور گسترده و فزاینده ای 

 سالمت شاغلین را تحت تاثیر قرار می دهد . 

عوامل روانی در کنار خطرات فیزیکی و شیمیایی  محیط کار یکی از عوامل خطر ساز    

. و استرس شغلی در بین عوامل روانی از اصلی در محیط های کاری محسوب می شود 

اهمیت ویژه ای برخوردار است . به طوری که استرس شغلی را بیماری قرن بیستم نامیده 

آن را مشکلی همه گیر در جهان اعالم نموده است  2اند و همچنین سازمان بهداشت جهانی

                                                 
1 . Dauvis 
2 .World Health Organization 
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تولید ناخالص درصد  5/3تا  1.  هزینه های وارد بر کشورها را به علت استرس شغلی 

 ( . 2003،  3داخلی برآورد کرده اند) تانگری

طبق تعریف )موسسه ملی ایمنی و سالمت شغلی( استرس شغلی زمانی روی می دهد    

که بین نیازهای شغلی با تواناییها ، قابلیتها ، و خواسته های فرد هماهنگی نباشد . در این 

ابلیتهای فرد ، به خواسته های فردی نیز توجه تعریف عالوه بر عدم هماهنگی با تواناییها و ق

 (.  1998، 4شده است ) باکر، کارازک

استرس شغلی به صورت بیولوژیکی ، روانشناختی ، و ادراکی بدن انسان را وادار به تالش        

می نماید و بدن نیز طبیعتا سعی می کند با آن تطا بق پیدا کند . و این کار با صرف انرژی 

.، به نقل 5،1995با بیماری و پاسخ حیاتی همراه است ) کرویسوس، ادیتور و جنگیدن

 ( .1386ازعقیلی نژاد ،

 اعتقادات بطورکلی تعاریف مربوط به سالمتی از الگوهایی پدید آمده اند که جزء   

. براساس این اعتقادات سه الگوی عمده درتعریف سالمتی  دانشمندان مختلف بوده اند

 ده است:همواره مدنظر بو

فیزیولوژیکی سالمتی می  تبیین زیست شناختی و این الگو عمدتاً بر : الگوی پزشکی    

طریق  . این دیدگاه معتقد است که پیشگیری یا درمان اختالالت روانی باید از پردازد

 دگرگون ساختن کارکردهای بدنی محقق شود.

رات محیطی به سالمت انسان خط این الگو از تحلیل نوین اکوسیستم و : الگوی محیطی   

ر با محیط به هنگام تغیی این الگو سالمتی برحسب کیفیت سازش فرد . در پدید آمده است

  . شرایط تعریف شده است

جنبه های  برحسب کلیت شخصی تعریف می کند و این الگو سالمتی را الگوی کلی نگر:   

محیطی افراد را  ، معنوی و ، اجتماعی ، هیجانی ، روانی ، فیزیولوژیکی زیست شناختی

هیجانی مثبت  حالتهای روانی و بیماری و ، پیشگیری از برسالمتی بهینه شامل می شود و

  . متمرکز است

                                                 
3 . tangry 
4 .Baker & Karasek 
5 .Chrousos & Editor 



 10 

هوش هیجانی به عنوان یک توانایی ، عبارت است از ظرفیت ادراک ، ابراز ، شناخت ،    

هیجانی عبارت است از کاربرد و اداره هیجانات خود و دیگران . مولفه های اساسی هوش 

توانایی فهم هیجانات دیگران و توانایی تنظیم و مهار خود و دیگران به شیوه سازگارانه ، لذا 

انتظار می رود که افرادی که دارای هوش هیجانی باالتری هستند سازگاری اجتماعی و 

 (.61998مهارت های اجتماعی بهتری را نشان دهند) مالف و شوت،

هیجانی پایین تری دارند در مواجهه با استرس زاهای زندگی ،  افرادی که هوش   

سازگاری و انطباق ضعیف تری خواهند داشت و در نتیجه بیشتر به افسردگی ، نا امیدی و 

دیگر پیامدهای منفی زندگی مبتال می شوند . برعکس افرادی که هوش هیجانی باال دارند 

که پیامدهای منفی کمتری را تجربه می  سبک زندگی خود را به گونه ای ترتیب می دهند

کنند و همچنین در ایجاد و حفظ روابط کیفی باال مهارت دارند . به طور کلی هوش 

هیجانی با وقایع و پیامدهای زندگی ارتباط دارد و به افراد در فهم و پش بینی جنبه های 

 .                                                ( 7،2001گوناگون روزمره کمک می کند ) سیاروجی ،چان،کاپوتی و روبرتس

دست اندر کاران نظام آموزش و پرورش کشور به ویژه معلمان که مورد تاکید این پایان    

نامه می باشند باید در جهت افزایش هوش هیجانی و شناخت و بهبود مولفه های آن در 

نی خود را افزایش داده ، و با ایجاد خود گام بردارند . و همواره تالش کنند تا سالمت روا

خود پنداره ای مثبت در خود  و مدیریت هیجانات خود از استرس شغلی وارد بر خود 

 بکاهند .

 : بیان مسئله: 1-2 

کار بخشی از زندگی است که نیاز های اساسی انسان مانند نیاز های جسمانی ، احساس    

د اما ممکن است باعث استرس آدمی نیز ارزشمندی و احساس کفایت را برآورده می ساز

 شود به همین جهت توجه پژوهشگران را جلب کرده است.

                                                 
6 .Maloff & Schutte 
7 .Ciarrochi & Chan & Caputi & Roberts 
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در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده است. استرس    

واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی است که موجب ترس ، هیجان ، 

 (.8،1370خطر یا خشم می شود )شفردست پاچگی ، احساس 

، استرس را پاسخ غیر اختصاصی بدن در برابر هر گونه درخواست تلقی  9هانس سلیه   

نموده و هدف پاسخهای غیر اختصاصی را ایجاد تعادل و سازگاری فیزیولوژیکی می داند. 

طبق نظریه وی هر گونه محرکی ، پاسخ های فیزیولوژیک معینی چون افزایش ترشح 

هورمونها ، افزایش فعالیت قلبی عروقی و تنظیم درجه حرارت بدن را برانگیخته و در نهایت 

به سازگاری می رساند . ناسازگاری موجب اختالل در کارکرد اندامها و بروز بیماریهای روان 

 (.1379.، به نقل از هاشم زاده ، اورنگی ، بهره دار،1991سادوک  -تنی می شود )کاپالن

گی همه افرادی که دارای شغلی هستند ، استرس وجود دارد . تحوالت شغلی در زند   

مانند تغییرات سازمانی ، تغییر حقوق و دستمزد ، ترفیعات شغلی ، کاهش یا افزایش نیروی 

انسانی و دگرگونیهای اجتماعی ، موضوعهایی هستند که به شکلی بر فرد فشار آورده و او را 

 (.1374 10ویش و اضطراب می نمایند )رابینز،دچار آشفتگی ، نگرانی ، تش

این نگرانیها و تشویش ها در مشاغل گوناگون متفاوت است. اما در رابطه با شغل معلمی    

معنای خاصی پیدا می کند . زیرا وی با توجه به نوع شغل با یکسری از مسائل و محدودیت 

میان جمعی از افراد ایستاده و  ها مواجه می شود . به طور مثال معلم ناچار است روزانه در

سخنرانی کند . جدا از اینکه خود صحبت کردن در میان جمع استرس زا می باشد ، مسئله 

 زمانی که به تفاوتهای فرهنگی و فردی جمع حاضر اشاره کنیم مشکل تر نیز خواهد شد .

ن استرس بدیهی است که هرچه معلم از سالمت روانی باالیی برخوردار باشد . میزا     

تجربه شده او کمتر خواهد شد . با توجه به اینکه حداقل ، یک سوم عمر ما در محیط کار 

سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی ساعات کار شکل می 

 گیرد ، استرس شغلی می تواند در سالمت و خشنودی انسانها و کارایی آنها موثر افتد .

                                                 
8 . shefer 
9 . Hans selye 
10 . Robins 
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رهایی که به نظر می رسد با استرس شغلی رابطه دارد و از جمله راه های از جمله متغی   

 .ای هوش هیجانی و سالمت روانی استمقاومت و مقابله در برابر استرس می باشند متغیره

( هوش هیجانی را توانایی فرد در 1386.،به نقل ازرمضانی ،1990)11سالوی ومیلر   

ان ، تمیز قائل شدن میان هیجانها و استفاده از بازنگری احساسات و هیجانهای خود و دیگر

 اطالعات هیجانی در حل مسائل و نظم بخشی رفتار تعریف می کنند.

 ( مولفه های هوش هیجانی عبارتند از:1998)12طبق دیدگاه گلمن   

 خود آگاهی-1

 خود کنترلی یا مدیریت خود -2

 هوشیاری اجتماعی یا توانایی همدلی-3

 مهارت اجتماعی -4

 خود انگیزی-5

از زمان ظهور سازه هوش هیجانی در ادبیات روانشناسی ، این سازه در حیطه های    

مختلف از جمله کار و محیط کاری مورد بررسی قرار گرفته است . در واقع محققان همواره 

سعی داشته اند رابطه این سازه را با عوامل مهم و موثر در موفقیت های شغلی به دست 

 آورند .

برای مثال تحقیقات متعددی نشان داده است که هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه    

مستقیم  و قابل مالحظه ای دارد . و یا هوش هیجانی به علت افزایش همدلی و مقاومت در 

( . بنابراین 13،2000اون وپارکر-برابر استرس ، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد )بار

مدیریت صحیح آنها از نکات اساسی درایجاد سالمت و شناخت هیجان ها و تنظیم  و 

 کاهش استرس های شغلی افراد می باشند.

مطالعات متعددی در زمینه ارتباط هوش هیجانی با سالمت جسمانی و روانی انجام    

گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی ، هم به صورت 

 یم با سالمت ارتباط دارد .مستقیم و هم به صورت غیرمستق

                                                 
11 . Salovey  and  Miller 
12 . Golman 
13 . Bar – on and parker 
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هرکدام از اجزای هوش هیجانی به نحوی بر کیفیت سالمت تاثیر دارد . مطالعات)سالوی    

( نشان داد که بین هوش هیجانی ادراک شده  1386.، به نقل از رمضانی ،2002و همکاران،

 و عملکردهای روانی و بین شخصی رابطه معنی داری وجود دارد . به نحوی که هوش

هیجانی باال ، با افسردگی و اضطراب اجتماعی کمتر، همدلی و رضایت بین شخصی بیشتر 

 و سبک های مقابله ای سازش یافته تر هم سو است .

سالوی و همکارانش در نهایت نتیجه می گیرند که احتماال افرادی که می توانند به    

لقی خود را بازسازی کنند ، احساسات خود توجه کرده ، آنها را درک نمایند و حالتهای خ

 خواهند توانست تاثیر اتفاقات استرس زا را به حداقل رسانده و راحت تر با آنها مقابله کنند .

.، به نقل از جوزه ماریا ، استر لوپز 2002) 14در پژوهشی سیاروجی ،دنس و اندرسون      

روانی پرداختند . ( به نقش هوش هیجانی در تعدیل استرس و سالمت 2008 15وپیالربریوز،

نتایج نشان داد که هوش هیجانی رابطه میان استرس و متغیرهای هوش هیجانی را تعدیل 

می کند. همچنین افراد با هوش هیجانی باال تاثیرات کمتری از استرس داشته و سطح 

 پایینی از افسردگی را نشان دادند . 

هوش هیجانی در سالمت  ( به نقش خودآگاهی به عنوان یکی از اجزای1380گلمن )   

روانی تاکید کرده و می گوید : افراد با خودآگاهی باال نسبت به حاالت روحی خود آگاه 

هستند ، به زندگی خود حساس هستند ، مستقل بوده و حدود شخصی خود را می شناسند 

 ، از سالمت روانی خوبی  بر خوردارند و نگرش مثبتی به زندگی دارند.

نشان داده اند که هر چه افراد تجارب خود را بهتر تحلیل ، توصیف  و مطالعات متعدد    

تبیین کنند و نسبت به عوامل ، فرایندها و پیامدهای افکار، هیجان ها و اعمال خود آگاهی 

واضح تری داشته باشند ، از سالمت روانی بیشتری برخوردار بوده و در زندگی موفق ترند . 

 (.1380)قربانی ،

                                                 
14 .Deanc & Anderson 
15 .Jose maria & Esther lopez & Pilar berrios 
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نفر از کارکنان ، دریافت افرادی که هوش هیجانی  400( نیز در بررسی 9981)16سارنی   

باالتری داشته اند ، از شادابی ، نشاط  ، سرزندگی و استقالل بیشتری در کار برخوردار بوده 

، و عملکرد بهتری دارند . همچنین نسبت به زندگی خوش بین تر، در برابر استرس مقاومتر 

 یشتری در زندگی برخوردار بوده اند .و از پیشرفت و موفقیت ب

با توجه به تناقض های موجود در تحقیقات قبلی مبنی بر اینکه کدام یک از مولفه های    

هوش هیجانی و مقیاس های سالمت روانی ، استرس شغلی را بیشتر تحت تاثیر قرار می 

نقش آنها در  دهد این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روانی و

 تبیین استرس شغلی معلمان می باشد.

 : ضرورت و اهمیت مسئله:  1-3 

بی شک انسان پیچیده ترین  موجود کره زمین است و بدین جهت است که خداوند     

متعال انسان را اشرف مخلوقات و جانشین خود در روی زمین قرار داده است و بیشتر از هر 

و تربیت دارد . ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت در تمام  موجود دیگری احتیاج به تعلیم

 طول تاریخ بشری به ویژه در قرن اخیر انکارناپذیر است.  

معلمی به عنوان یک شغل بسیار پر استرس در جهان معرفی می شود و مطالعات زیادی    

نشان می دهد که استرس افراطی ممکن است تاثیر جدی بر سالمت جسمانی و روانی 

لمان بگذارد. استرس یک مشکل مشترک در بین معلمان بوده و ممکن است نتایج مع

متعددی داشته باشد . برای مثال بعضی معلمان زود باز نشسته می شوند و بعضی حتی 

شغل خود را ترک می کنند . همچنین استرس دائمی ممکن است که خطر بیماریهای 

و تنیدگیهای جسمانی را افزایش دهد )   جسمانی و روانی مثل از پا افتادگی ، فرسودگی

 ( .2009 17اکس ، یانگ.، سی ، جی.، بی،هو.، تی،چی،

پرشورترین کارهای انسان  ، ظریف ترین و از دشوارترین تربیت آدمی را امروزه تعلیم و   

نهایی  نتایج قطعی و که ثمره و ، وقت گیر توصیف می کنند . آن را امری پرارج و می دانند

 نقطه آغاز به عهده دارند و . دراین میان معلمان برترین نقش را به بار می آید آن دیر

                                                 
16 . Sorny 
17 .X.yang & C.ge & B.hu & T.chi 
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با انگیزه  . همه کشورها به معلمان اثربخش و پرورشی به شمار می روند هرتحول آموزشی و

را درقالب  تا بتوانند جوانان خود ، دارند پرورش نیاز و آموزش ارکان نوان یکی ازه عب

  برای آینده ای بهتر مجهز کنند اصلی آموزش خود پرورش داده و تربیتی سیستم تعلیم و

 (.1372)تدریس حسنی ،

راستی چه کسانی می توانند این هدف های اساسی تعلیم و تربیت را تحقق بخشند.     

بدیهی است که جز معلمان که در حقیقت محور، پشتوانه و مجری تعلیم و تربیت هستند ، 

یافت که در راس برآورد این اهداف قرار گرفته باشد. اهمیت کسان دیگری را نمی توان 

شغل معلمی در هر جامعه ای بر همگان آشکار است و معلمی یکی از مشاغل مهم و اساسی 

هر جامعه ای محسوب می شود . و مسولیت هدایت و پرورش یک نسل بر عهده معلمان 

ربوط به معلم به ویژه در زمینه جامعه می باشد . بنابراین توجه و پژوهش در متغیر های م

شغلی ، مانند استرس شغلی و توجه به سالمت آنها موضوع بسیار مهمی به نظر می رسد . 

در جهان کنونی که چرخه صنعت و پیشرفت کشور به دست معلمان بوده ، برای رسیدن به 

سالمت  خود کفایی و شکوفایی کشور و لذا تبدیل جامعه ، به جامعه ای پیشرفته توجه به

 معلمان مسئله پر اهمیتی می باشد.

بنابراین تعلیم و تربیت سالم، پویا و معتدل ارتباط تنگاتنگی با معلمین سالم ، با اراده و    

پرتوان و سرشار ازاحساس مسولیت ، تعهد و با نشاط  دارد . پس رسالت تعلیم و تربیت با 

اضی زیر سوال خواهد رفت . چرا که وجود معلمان خسته ، مضطرب ،افسرده ، ناتوان و نار

فشارعصبی نا خوشایند معلم باعث می گردد تا روحیه یاس و ناامیدی به آن مستولی گردد 

 (.1378و اعتماد به نفس و عزت آنان خدشه دار گردد . )محمدی خواه ،

به همین جهت توجه به مسائل معلمان در زمینه های شغلی و شناسایی عواملی که موجب  

 ش کارایی و کاهش استرس شغلی آنان می گردد موضوع بسیار مهمی است.افزای

در پژوهشی که در کشور چین انجام گرفت نشان داد که کیفیت زندگی معلمان پایین     

تر از جمعیت عمومی چین بود . و استرس های شغلی معلمان خیلی بیشتر از آن چیزی 

این تحقیق مشخص شد که استرس های  بود که پزشکان گزارش می کردند . و از طرفی در
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شغلی ، روان شناختی و جسمانی زیاد پیش بینی کننده سالمت جسمانی و روانی پایین 

 .(2009.، به نقل از اکس ، یانگ؛ سی ، جی، بی،هو؛ تی،چی ،  2002 18می باشد) والری

خود  از طرفی امروزه آموزش و پرورش ، سهم قابل توجهی از بودجه هر کشوری را به   

اختصاص می دهد . باتوجه به اهمیت و نقش تعلیم و تربیت ، بخصوص در ابعاد سیاسی ، 

اقتصادی و اجتماعی ضروری است که در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش به ویژه 

وضعیت معلمان به عنوان گرداننده های این سازمان ، فعالیت های اساسی صورت گیرد ، تا 

های انسانی و مادی جلوگیری شود. ضرورت مسئله از اینجا ناشی از به هدر رفتن سرمایه 

می شود که استرس شغلی قسمت اجتناب ناپذیر محیط های کاری است . به همین جهت 

یک موضوع کامال شایعی محسوب می گردد . لذا در جهت کم کردن استرس های شغلی 

ایج پژوهش حاضر بتوانیم معلمان گام های اساسی الزم می باشد.امید است با توجه به نت

 تلویحات نظری و عملی برای دست یابی به این اهداف ارائه دهیم.

 : متغیرهای پژوهش : 1-4

 متغیرهای پیش بین :

 هوش هیجانی و مولفه های آن -1   

 خود انگیزی

 خود آگاهی

 خود کنترلی

 هوشیاری اجتماعی یا همدلی

 مهارت های اجتماعی

 قیاس های آنسالمت روانی و زیر م -2   

 اضطراب

 افسردگی

 جسمانی کردن

 اختالل در کارکرد های اجتماعی

                                                 
18 . Valeri 
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 متغیرمالک :

 استرس شغلی   

 : اهداف پژوهش: 5 -1 

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و سالمت روانی و نقش آنها    

 در تبیین استرس شغلی معلمان می باشد 

 اهداف خاص:

 هوش هیجانی و استرس شغلی معلمانتعیین رابطه بین  -1

 تعیین رابطه بین خودآگاهی و استرس شغلی معلمان  -1-1

 تعیین رابطه بین خود کنترلی و استرس شغلی معلمان -2-1

 تعیین رابطه بین هوشیاری اجتماعی یا توانایی همدلی و استرس شغلی معلمان -3-1

 معلمانتعیین رابطه بین مهارت اجتماعی و استرس شغلی  -4-1

 تعیین رابطه بین خود انگیزی و استرس شغلی معلمان -5-1

 تعیین رابطه بین سالمت روانی و استرس شغلی معلمان -2

 تعیین رابطه بین اضطراب و استرس شغلی معلمان -1-2

 تعیین رابطه بین افسردگی و استرس شغلی معلمان  -2-2

 لی معلمان تعیین رابطه بین نشانه های جسمانی و استرس شغ -3-2

 تعیین رابطه بین اختالل در کارکرد اجتماعی  و استرس شغلی معلمان -4-2

 تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روانی معلمان -3

 تعیین روابط چند گانه  بین هوش هیجانی، سالمت روانی و استرس شغلی معلمان  -4

 : فرضیه های پژوهشی: 1-6

 ی معلمان رابطه منفی  وجود دارد.بین هوش هیجانی و استرس شغل -1

 بین خودآگاهی و استرس شغلی معلمان رابطه منفی وجود دارد. -1-1

 بین خود کنترلی و استرس شغلی معلمان رابطه منفی وجود دارد.-2-1

بین هوشیاری اجتماعی یا توانایی همدلی و استرس شغلی معلمان رابطه منفی وجود  -3-1

 دارد.
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 اعی و استرس شغلی معلمان رابطه منفی وجود دارد.بین مهارت اجتم -4-1

 بین خود انگیزی و استرس شغلی معلمان رابطه منفی وجود دارد. -5-1

 بین سالمت روانی و استرس شغلی معلمان رابطه منفی  وجود دارد. -2

 بین اضطراب  و استرس شغلی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. -1-2

 لی معلمان رابطه مثبت وجود دارد.بین افسردگی و استرس شغ -2-2

 بین نشانه های جسمانی و استرس شغلی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. -3-2

 بین اختالل در کارکرد اجتماعی و استرس شغلی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. -4-2

 بین هوش هیجانی و سالمت روانی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. -3

 ، سالمت روانی و استرس شغلی معلمان رابطه چندگانه وجود دارد.بین هوش هیجانی   -4

 : تعاریف متغیرها : 7 -1

 تعریف مفهومی هوش هیجانی :

روانشناسی به نام سالوی اصطالح هوش هیجانی را برای بیان  1990اولین بار در سال    

مطلوب خلق  کیفیت و درک احساسات افراد ، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره

و خو به کار برد. در حقیقت این هوش ، مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و 

استفاده ازآن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است . به عبارتی عاملی است که به 

هنگام شکست ، در شخص ایجاد انگیزه می کند و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی 

 (.1388راری رابطه خوب با مردم می شود  ) حسن زاده ، باال، منجر به برق

( عبارت است از مجموعه ای از دانش ها و 2000ان ) -هوش هیجانی طبق تعریف بار   

توانایی های هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور 

 رد زیر است.موثری تحت تاثیر قرار می دهد . این مجموعه شامل موا

 توانایی آگاه بودن از خود ، درک و فهم خود و قدرت بیان خویشتن .

 توانایی آگاه بودن از دیگران ، درک و فهم دیگران  و قدرت بیان آنها .

 توانایی مواجهه با هیجان های شدید و کنترل تکانه ها در خویشتن .

 ی و یا فردی .توانایی انطباق با تغییرات و حل مسائلی با ماهیت اجتماع
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The purpose of the present study was the investigation the relationship between emotional 

intelligence and mental health and the role of  them in Explanation of job stress . The 

method of this research is correlative - descriptive . Statistical society was malekan city 

teachers . The sample of research is 200  individuals (116 male and 84 female) that selected 

randomly . The instruments were used in this study consisted of three parts : General health 

questionnaire (GHQ), Cyber and Shering Emotional intelligence questionnaire and  

Karyaco and Sutcluff occupational stress questionnaire . Data was analyzed by using 

descriptive statistics ( frequency districation, means and standard deviations) and 

inferential statistics (independent - samples T test , one – wey anova , correlations pearson , 

stepwise regression) . Data analysis showed that there were positive and significant 

relationship between emotional intelligence and mental health . There were negative and 

significant relationship between emotional intelligence and the components with job stress. 

There were negative and significant relationship between mental health and job stress . And 

there were positive and significant relationship between  subscale of mental health and  job 

stress . The result of analyze stepwise regression showed that emotional intelligence and 

mental health significantly predict job stress . This two variable predict the 82 percent of 

job stress . Also result of analyze showed that components of mental health and emotional 

intelligence have the significant role in predict of job stress in teachers . Within this 

components, anxiety has high role in predict of job stress and explaned 61 percent of 

variance of job stress . After this component, components self control, social function 

disorder, somatization disorder, social skill, depression, self awareness, have the high  role 

in  predict of  job  stress  in  teachers and their effects is significant . Therefore to reduct 

jub stress we must reduct anxiety , social function disorder, somatization disorder, 

depression and    increased the  self control,  social skill and  self awareness. 
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