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تاریخ دریافت -97/09/15 :تاریخ پذیرش98/07/21:
نقاشیان1

نیلوفر
اکبر آفرینش*2
محمدرضا اسماعیلی2

خالصه
مقدمه :هدف از اين تحقیق بررسي نقش متغیر تعديل کننده هوش هیجاني بر فرسودگي و استرس
شغلي در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص بود.
روش کار :جامعه آماری مورد مطالعه تماميمعلمان مدارس دارای کودکان نیازهای خاص شهر

 -1دانشجوی دکتری مديريت ورزشي ،دانشكده تربیت بدني

کرج ميباشد .روش نمونه گیری به صورت خوشه ای-طبقهای و تصادفي ساده بود .که براساس

دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران جنوب ،تهران ،ايران

فرمول کوکران حجم نمونه آماری  206نفر تعیین گرديد .ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه

 -2استاديار مديريت ورزشي ،دانشكده تربیت بدني دانشگاه

جمعیت شناختي ،پرسشنامه هوش هیجاني بار اُن ( ،)1997پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و

آزاد اسالميواحد تهران جنوب ،تهران ،ايران

جكسون ( ،)1981پرسشنامه استرس شغلي  HSEبود .کلیه کارهای آماری با استفاده از نرم افزار spss
نسخه  24انجام گرفت  .در تحقیق حاضر به دلیل حجم کم نمونه و همچنین وجود متغیر تعديلگر ،از

Email:
akbarafarinesh@gmail.com

نرم افزار اسمارت پي ال اس ورژن  2استفاده شده است.
نتایج :نتايج تحقیق نشان داد که فرسودگي شغلي بر استرس شغلي با نقش متغیر تعديل کننده هوش
هیجاني در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص تاثیر دارد.
نتیجه گیری :بنابراين به نظر ميرسد با توجه به مقدار ضريب مسیر تعديل گر هوش هیجاني ()0/92
و مقدار  ،)14/37( t-valueهوش هیجاني معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص ،باعث
تضعیف اثر فرسودگي شغلي بر استرس شغلي ميگردد و اثرش را کاهش ميدهد.
کلمات کلیدی :هوش هیجاني ،فرسودگي شغلي ،استرس شغلي ،معلمان
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مقدمه

زندگي ( )6پیش بیني سالمت روان بر اساس استرس شغلي و

معلّم از عوامل اصلي مربوط به مدرسه اسـت ،معلّمان به عنوان

فرسودگي شغلي( ،)3اثر تعارض کار-خانواده بر فرسودگي

مجريان آموزشي نقشي مؤثر در کیفیت يادگیری دانشآموزان

شغلي با توجه به نقش میانجي سرمايه روانشناختي ( ،)7منابع

دارند ،آنهـا بـا تصحیح نگرشهای ناکارآمد نسـبت بـه

شخصي و سالمت رواني ( )8فرسودگي بر عملكرد شغلي با

دانـشآمـوزان دارای نـاتوانيهـای يـادگیری و بهبـود

نقش میانجي خوش بیني ( )9و تأثیر استرس حاصل از شیفت

مهارتهای ارتباطي و نگرشي نسبت به تواناييهای بالقوه هـر

کاری بر عملكرد روانشناختي و تاب آوری ( )10را گزارش

يـک از آنهـا عـاملي مـؤثر در جهت تقويت خودپنداره و بهبود

کردهاند.

نگرش منفي دانشآموز نسـبت بـه توانـاييهـای شخصـي و

هر چند بررسيهای انجام شده حاکي از آن است که استرس

تكالیف مربوط به مدرسه هستند ،در واقع معلّمان با جلـوگیری از

شغلي و فرسودگي شغلي عالوه بر مشكالت روانشناختي برای

تلقـین خودپنـدارهی منفـي در دانشآموزان و حذف چهرهی

کارکنان ،اثرات زيانباری برای سازمان به همراه دارد ،اما

نامطلوب بعضي از مدارس ميتوانند درصدد ايجاد تغییراتي

مطالعات اخیر نشان ميدهد که برخي کارکنان با وجود استرس

مثبـت در دانشآمـوزان باشـند ،معلمـان بـا ايجـاد نگـرش سـطح

شغلي زياد از ويژگيها و منابعي برخوردارند که آنان را از

بـاال و مثبـت در خـود نسـبت بـه توانمندیهای دانشآموزان

پیامدهای منفي آن محافظت ميکند .به عبارتي ،بین رويدادهای

مانع از شگلگیری پديدة گلم (اثـر انتظـار منفـي فـرد بـر

استرسزا و مشكالت روانشناختي ،عوامل تعديل کنندهای وجود

عملكـرد خويش) شده و براساس يافتههای متعدد باعث افـزايش

دارد که موجب ميشود رويدادهای استرسزا ،اثرات متفاوتي بر

سـطح عملكـرد دانـشآمـوز خواهنـد شد ( .)1نیروی انساني

افراد به جای بگذارند ( )7و (.)11

سالم ،عامل اصلي تداوم ،موفقیت و تحقق اهداف سازمان

از جمله متغیرهايي که به نظر میرسد با تـنش شـغلي رابطـه دارد

است ،اما در سازمانهای امروزی ،بخاطر تغییرات بوجود آمده،

و از راههای مقاومـت و مقابلـه در برابـر تـنش ميباشند،

انجام وظايف ،محتوای شغل ،اضافهکاری ،ارتباطات فردی،

متغیرهای سالمت رواني و هوش هیجـاني است ( )12و (. )13

گروهي و با سرپرستان ،نقشهای کاری چندگانه ،عدم توجه به

هوش هیجاني آن دسـته از توانـاييهـا و مهارتهای غیرشناختي

نیازهای کارکنان و غیره ،نیروی انساني در معرض فشارهای

است که توانايي موفقیت فرد را در مقابله با فشارهای محیطي

عصبي گوناگوني قرار دارد که عامل بسیار مهميدر مشكالت

افزايش ميدهد ،به بیان ديگر هوش هیجاني به توانايي فهم

رواني ،جسميو رفتاری کارکنان محسوب ميشود .در حقیقت

هیجانات فرد و سپس تعمیم آنها به فهم هیجانـات ديگـران و

استرس با بسیاری از بیماری های جسمي و رواني ارتباط داشته،

رشـد همــدلي اشــاره دارد ( .)14بزرگساالني که ضرورتا در

يا در ايجاد ،تحول و گسترش آن نقش دارد ( )2و ( .)3عالوه بر

جريان رشد کودکان مشارکت دارند ،چه تشخیص بدهند و يا

اين يكي از پیامدهای مهم تداوم استرس شغلي ،فرسودگي شغلي

ندهند همیشه به زندگي عاطفي کودکان و ويايي عاطفي کالس

است که در مطالعات مختلف و متون مربوط به سالمت مورد

درس اهمیت ميدهند .هوش هیجاني مورد درخواست مربیان

توجه قرار گرفته است ( )4و ( .)5بخش اعظم شواهد و مدارکي

است زيرا پاسخي است به نگراني های مهم آنها درباره اينكه

که طي دهههای اخیر به دست آمده است ،نشاندهنده آن است

مشكالت چه هستند و چطور ميشود آنها را حل کرد .مربیان و

که استرس شغلي با مشكالت و نابهنجاریهای جسمي ،عاطفي و

رهبران آموزشي بايد آماده شوند تا از اضطراب خودداری کرده

روانشناختي در ارتباط است ،به طوری که برخي مطالعات

و با طوفانهای هیجانيشان با شجاعت روبرو شوند و به عواطف

جديدتر هم ارتباط بین استرس شغلي و سالمت و کیفیت

خود در محاورشان اهمیت بدهند که ميتواند از اضطراب و
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آشفتگي هیجاني تیز داده شود ( .)15بنابراين با توجه به مطالب

پاسخ دهد .بعد از اتمام پاسخ آزمودنيها پرسشنامهها توسط

ذکر شده محقق به دنبال جواب اين سوال است که آيا هوش

پژوهشگر برای انجام عملیات آماری جمعآوری گرديد.

هیجاني به عنوان متغیر تعديل کننده بر فرسودگي و استرس

ابزار پژوهش

شغلي در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص تاثیر

 -1پرسشنامه هوش هیجانی بار اُن ( ،)1997اين

دارد؟

پرسشنامه توسط بار -ارن (  )1997ساخته شد و دارای يک الگو

روش کار

و ابزار جامع سنجش هوش هیجاني و اجتماعي  ،يک نمره کل (

مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرا از

بهره هیجاني کلي  )EQو دارای پنج مقیاس يا جنبه (مهارتهای

نوع تحقیقهای توصیفي 1با تأکید بر روش همبستگي 2ميباشد.

درون فردی ،مقابله با فشار ،سازگاری و خلق کار) و پانزده

از لحاظ جمع آوری اطالعات از نوع میداني است .جامعه آماری

خرده مقیاس است.

مورد مطالعه تماميمعلمان مدارس دارای کودکان نیازهای

کسب نمره باال نشانه افراد با هوش از نظر هیجاني و کسب

خاص شهر کرج ميباشد .تعداد نمونه براساس فرمول کوکران

نمرات پايین تر نشان دهنده نیاز به بهبود مهارت های هیجاني در

تعیین شد .روش نمونه گیری به صورت خوشهای-طبقهای و

حوزه های اختصاصي است .اين آزمون دارای  117سؤال و 15

تصادفي ساده بود .بدين منظور در مرحله اول فهرستي از مدارس

مقیاس ميباشد که توسط بار -ان بروی  2831نفر از  5کشور

دارای نیازهای خاص شهرستان کرج تهیه گرديد ،در مرحله دوم

(آرژانتین  ،آلمان  ،هند  ،نیجريه و آفريقای جنوبي) که 48%/8

از  4مدرسه به شكل تصادفي ساده انتخاب گرديد ،در مرحله

آنان و  %51/2از آنان زن بودند اجراء شد .از طريق محاسبه

بعدی با مراجعه به اين مدارس ضمن آشنايي با محیط پژوهش

آلفای کرونباح  %88و اعتبار صوری اين آزمون توسط

در ارتباط با اهداف پژوهش توضیحات مفصلي داده شد و نظر

کارشناسان و اساتید دانشگاه مورد تأيید قرار گرفت.

مساعد آنان جهت اجرای پژوهش جلب گرديد و اطالعات
مورد نیاز کسب شد ،در مرحله آخر هم با مراجعه مجدد نسبت
به توضیح پرسشنامه ها در بین معلمان هر مدرسه اقدام گرديد،
در اين مرحله مالک تماميمعلمان هر مدرسه بود که رضايت
کامل خود را جهت پاسخ به پرسشنامهها اعالم ميکردند ،در
آخر هم با جمع آوری پرسشنامه و حذف پرسشنامه های ناقص و
مخدوش و هم چنین حذف دادههای پرت ،حجم نمونه آماری
 206نفر تعیین گرديد .جمعآوری اطالعات با مراجعه حضوری
به سازمان آموزش و پرورش انجام گرديد .بدين صورت که
پس از مراجعه به مدارس ،ابتدا هدف از تحقیق برای هر کدام از
اعضاء بیان شد ،سپس در صورت تمايل اعضاء به شرکت در
تحقیق پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت .به هر آزمودني
مدت  40دقیقه فرصت داده شد که به سواالت پرسشنامهها

 -2پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون
( ،)1981جهت بررسي فرسودگي شغلي از پرسشنامه مسلش و
جكسون( )1981استفاده شد .اين پرسشنامه در مطالعات بي
شماری مورد تأيید قرار گرفته است .پرسشنامهی فرسودگي
شغلي رايجترين ابزار اندازهگیری فرسودگي شغلي ميباشد و از
 25گزينهی تشكیل شده است که چهار جنبهی فرسودگي شغلي
که شامل مسخ شخصیّت ،تحلیل عاطفي ،موفّقیّت فردی و
درگیری را دربرميگیرد .نمرهی به دست آمده در هر يک از سه
جنبه بر پايهی نمرهی مرجع در دستههای پايین ،متوسّط يا باال
قرار ميگیرد .در اين پژوهش نمره هر جنبه از فرسودگي و نمره
کلي پرسشنامه به عنوان مؤلفههای فرسودگي شغلي محسوب
شده است.
مسلش و جكسون( )1984پايايي دروني را برای هريک از
خردهآزمونها محاسبه نمودند که پايايي دروني پرسشنامه با
ضريب آلفای کرونباخ  0/71تا  0/90و ضريب آزمون–آزمون

. Descriptive research method
. Corelational method

1
2

مجدّد آن  0/60تا  0/80گزارش شده است .همچنین پايايي

نيلوفر نقاشيان و همكاران

 -529نقش متغیر تعديل کننده هوش هیجاني بر فرسودگي و استرس شغلي در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص

دروني برای هر يک از خردهآزمونها به شرح زير است :تحلیل

جهت تعیین روايي آن ،همبستگي نمرات حاصل از اجرای موازی

عاطفي  ،0/90مسخ شخصیّت  0/79و موفّقیّت فردی .0/71

پرسشنامه استرس شغلي با پرسشنامه استرس شغلي اسپیو (که از

همچنین افراد ياد شده اعتبار اين آزمون را طي بررسيهای

روايي و پايايي قابل قبولي برخوردار است)  0/7به دست آمد.

مختلف باال ارزيابي کردهاند .ضريب پايايي اين آزمون در

در مطالعه حاضر پايايي پرسشنامه  0/71تا  0/84گزارش شده

مطالعه حاضر با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدّد بین 0/81

است.

تا  0/88و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ بین  0/83تا 0/91

نتایج

گزارش به دست آمد.

در مطالعه حاضر ،کلیه کارهای آماری با استفاده از نرم افزار

-3پرسشنامه استرس شغلی HSE

 spssنسخه  24انجام گرفت .در تحقیق حاضر به دلیل حجم

اين پرسشنامه دارای  35سوال و  7خرده مقیاس
است.نمره پايین در اين پرسشنامه نشان دهندهی سالمت و ايمني

کم نمونه و همچنین وجود متغیر تعديلگر ،از نرم افزار اسمارت
پي ال اس ورژن  2استفاده شده است.

بیشتر و نمرهی بیشتر نشان دهندهی استرس بیشتر کارکنان است

جدول -1توصیف جنسیت و تحصیالت معلمان مدارس منطقهای هرمز
تعداد

درصد

114

55/33

92

44/67

10

4/86

کارشناسي

128

62/13

کارشناسي ارشد

60

29/12

دکتری

8

3/89

مرد

جنسیت

 206شرکت کننده

زن
کارداني

تحصیالت

 206شرکت کننده

جدول  -2توصیف سن معلمان مدارس منطقهای هرمز
متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

SE

سن

206

28

54

41/24

5/32

نتايج تحقیق نشان داد معلمان در مطالعه حاضر 92( %44/67

( 206نفر) در دامنه سني  28تا  54سال بوده و میانگین سني

شرکت کننده) زن و  114( %55/33شرکت کننده) مرد بودند،

 41/24داشتند.

 10( %4/86شرکت کننده) دارای مدرک کارداني%62/13 ،

بعد از بررسي بارهای عاملي و معناداری آنها  ،به بررسي پايايي

( 128شرکت کننده) دارای مدرک کارشناسي60( %29/12 ،

مدل پرداخته ميشود که بايد  3آزمون بررسي گردد  .آزمون

شرکتکننده) دارای مدرک کارشناسي ارشد و 8( %3/89

آلفای کرونباخ  ،پايايي ترکیبي  ،پايايي اشتراکي اين مقادير را

شرکت کننده) دارای مدرک دکتری بودند .شرکت کنندگان

نشان ميدهد(جدول )3و نیز تماميمقادير بیشتر از  0/5ميباشند
بنابراين پايايي اشتراکي نیز برقرار ميباشد(جدول.)2-1
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جدول -3شاخصهای پایایی مدل
متغیرها

آلفای کرونباخ

CR

Communality

AV

فرسودگي شغلي

0/87210

0/978053

0/640685

0/640685

استرس شغلي

0/80120

0/991991

0/779703

0/779703

هوش (تعدی گر)

0/79300

0/959816

0/500011

0/500011

مدل درونی (ساختاری )

با توجه به شكلهای  5،4مشاهده ميگـردد کـه مقـدار ضـريب

مدل دروني همان مدل ساختاری است همبستگي بین متغیرهای

مســیر تعــديل گــر هــوش هیجــاني در م ـدل فــوب برابــر -0/92

تحقیق را نشان میدهد .شكل 4و 5به ترتیب تخمین ضرايب مسیر

ميباشد و  t-valueيا همان معناداری اين ضـريب برابـر 14/37

و معناداری آنها را نشان ميدهد.

است  .بنابراين مي توان گفت کـه هـوش هیجـاني رابطـه و تـاثیر
فرسودگي شغلي بر استرس شغلي را تعديل ميکند .ا زآنجا کـه
مقدار ضريب مسیر تعديل گر هوش هیجاني منفـي اسـت  ،و t-
 valueخارج از بازه ( +1/96و )-1/96است بنابراين با اطمینـان
 95%ميتوان گفت که هوش هیجاني معلمان مـدارس کودکـان
دارای نیازهای خاص ،باعث تضـعیف اثـر فرسـودگي شـغلي بـر
استرس شغلي ميگردد و اثرش را کاهش ميدهد.
بحث و نتیجه گیری
عملكرد معلم توسط تعداد زيادی صالحیت و مهارت که بايد در
طول حرفه شغلي خود کسب کنند مشخص شده است .عالوه بر

شكل-4ضرايب مسیرمدل دروني فرضیه اصلي

اين ،معلمان با تغییرات مداوم و منطقي سازگار ميشوند .جامعه
امروز دستخوش میزان تحقق پیشرفت دانش آموزان ميباشد.
عالوه بر اين ،تماس مستمر با دانش آموزان ،والدين يا سرپرستان
قانوني يا روابط با همساالن ،باعث ايجاد تجمع استرس و تنش
ميشود که غالباً منجر به سندرم فرسودگي )BS(1ميشود (.)16
به عبارت ديگر تدريس در شزايط آموزشي و تحصیلي نیازمند
صالحیتهای حرفهای است ،از اين رو نیازمند قوانین اخالقي با
مجموعهای از اصول است که منجر به رفتار انساني گردد (.)17
معلمان به طور فزايندهای احساس استرس زيادی را تجربه
ميکنند که بر کیفیت آموزش تأثیر گذاشته و همچنین اين مسئله
با رشد هوش هیجاني مرتبط است که به جلوگیری از ظهور اين

شكل -5معناداری ضرايب مسیر مدل دروني فرضیه اصلي

احساسات منفي کمک ميکند .هوش هیجاني ظرفیتي است که

()t-values

بايد در معلمان ايجاد شود ،زيرا اين امكان را به فرد ميدهد تا

Burnout Syndrome
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احساسات خود را تنظیم کند و از نظر تصمیم گیری در موقعیت

جلوگیری از بازگشن تفكر احساسات منفي و تحريک آن و

های روزمره در محیط های تدريس ،او را قوی تر ميکند و

حفظ شرايط مثبت در خود و ديگران بر اساس نظريه گسترش و

همچنین عامل مهميبرای موفقیت در آموزش است .از طريق

ساخت ميتواند باعث افزايش منابع مقابله شخصي و اجتماعي

تقويت مثبت هوش هیجاني ،سطح استرس و اضطراب که جامعه

شود که ممكن است سالمت عاطفي و بهزيستي کلي را تقويت

را بسیار نگران ميکند کاهش مييابد ،زيرا اين امر از احساس

کند (.)22

ناامیدی قبل از تحقق حرفهای آنها جلوگیری ميکند ،که منجر

از محدوديتهای مطالعه حاضر تعداد زياد سواالت پرسشنامه و

به بهبود تمرين تدريس ،سالمتي و بهزيستي رواني معلمان

عدم همكاری برخي از شرکت کنندگان در تحقیق بود .که

ميشود (.)16

محقق با دادن انگیزه به شرکت کنندگان و ارائه نتايج حاصل از

نتايج فرضیه اصلي تحقیق نشان داد که فرسودگي شغلي بر

تحقیق در جهت بهبود وضعیت رواني افراد و کاهش استرس و

استرس شغلي با نقش متغیر تعديل کننده هوش هیجاني در

فرسودگي شغلي در جهت آن اقدام نمود .از پیشنهادات اين

معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص تاثیر دارد .نتايج

تحقیق برای محققان آتي ميتوان به بررسي متغیرهای روانشناسي

اين فرضیه با نتايج تحقیق گورجنس و براند ( )2012و پورتاس و

ديگر مانند سرسختي ذهني ،کمال گرايي به عنوان متغیر تعديل

همكاران ( )2019همراستا ميباشد .گورجنس و براند نشان داد

کننده اشاره نمود.

که هوش هیجاني باالتر به طور قابل توجهي با استرس و
فرسودگي شغلي ارتباط دارد .ايجاد هوش هیجاني در پرستاران
ممكن است مقاومت به تنش فردی و فرسودگي شغلي را
افزايش دهد .حجم کار و رابط کار /خانواده به عنوان پیش بیني
کننده فرسودگي فرسودگي ظاهر ميشوند .تأثیر تعديل کننده
هوش هیجاني در رابطه استرس و فرسودگي شغلي نشان داد که
افزايش فشار زياد ممكن است در هنگام تجربه استرس مزمن،
روند فرسودگي شغلي را کاهش دهد .پورتاس و همكاران نیز
نشان دادند که با توجه به استرس باالی شغل معلمي ،کیفیت
آموزش متاثر از هوش هیجاني بوده و تنظیم احساسات در
معلمان عامل مهميبرای موفقیت در بحث آموزش است.
مطالعات در زمینه مشاغل ديگر نیز مانند پرستاری نشان داد که
هوش هیجاني با راهبردهای مقابله کننده با استرس سازگارتر
( .)18سبک ها مقابله با تضاد (موريسون )2008 ،و به همان میزان
رفتارهای احالقي موثرتر است .تیلر و همكاران )1991( 1بیان
ميکنند که ممكن است با جنبه هايي از هوش هیجاني تاب
آوری در مقابل فرسودگي و استرس افزايش يابد ( .)19همچنین
روابط ضعیف بین فردی با همكاران (مانند عدم حمايت
اجتماعي) باعث پريشاني عاطفي ميشوند ( )21و ( .)20توانايي
Tyler et al
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the moderating
role of emotional intelligence on burnout and job stress in schoolchildren
with special needs.
Methods: The statistical population of the study included all school teachers
with special needs children in Karaj. The sampling method was simple
cluster-stratified and random. The sample size was 206 according to
Cochran formula. Data gathering tools included demographic questionnaire,
Baron Emotional Intelligence Questionnaire (1997), Maslach & Jackson
Burnout Questionnaire (1981), and HSE Job Stress Questionnaire. All
statistical tasks were performed using SPSS 24 software. In the present
study, due to the small sample size and the existence of a moderator
variable, the software version 2LS has been used.
Results & Conclusion: The results showed that burnout has an impact on
job stress with variable role of emotional intelligence moderator in children
teachers
with
special
needs.
Discussion and Conclusion: Therefore, it seems that according to the
emotional intelligence moderator path coefficient (0.92) and t-value (14.37),
the emotional intelligence of children with special needs teachers, weakens
the effect of burnout. Turns on job stress and reduces its effect.
Key words: Emotional Intelligence, Job Burnout, Job Stress, Teachers

