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مقاله اصلی

مدلیابی شایستگی هیجانی -اجتماعی معلمان براساس عوامل فردی و
بافتی و تاثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه دانشآموزان
تاریخ دریافت -99/08/10 :تاریخ پذیرش99/12/15 :

همتی1

فریبا
زهرا عباسپور آذر *2
حسن اسدزاده3
عبدالحسن فرهنگی4
 1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسي ،واحد تهران
شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
 2گروه روانشناسي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ایران.

 3دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه عالمه
طباطبائي ،تهران ،ایران
 4استادیار ،گروه روانشناسي ،واحد تنكابن ،دانشگاه

آزاد اسالمي ،تنكابن ،ایران.

خالصه
مقدمه :هدف پژوهش حاضر تعیین برازش مدل شایستگي هیجاني -اجتماعي معلمان بر اساس عوامل
فردی و بافتي و تاثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه دانشآموزان بود.
روش کار :پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماری را کلیه معلمان
شاغل در مدارس (ابتدایي ،متوسطه اول و متوسطه دوم) و دانشآموزان در حال تحصیل در همان مدارس
در منطقه  2شهرستان دهلران در سال تحصیلي  97-98تشكیل دادند که از بین آنها تعداد  150نفر از
معلمان و  150نفر از دانشآموزان به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامه شایستگي هیجاني-اجتماعي معلمان ،مقیاس فرسودگي شغلي ،مقیاس هوش هیجاني و
پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بود و دادههای بدست آمده در دو بخش توصیفي و استنباطي مورد
بررسي قرار گرفتند.
نتایج :نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عوامل فردی بر شایستگي هیجاني-اجتماعي معلمان اثر مستقیم
دارد ،عوامل بافتي بر شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان ،اثر معكوس دارد ،شایستگي هیجاني اجتماعي
بر احساس تعلق دانش آموزان اثر مستقیم دارد .پس از آن ،عوامل بافتي بیشترین تاثیر را بر متغیر
شایستگي هیجاني اجتماعي داشتند ( .(β=-0/37بررسي شاخصهای برازش مدل حاکي از آن است که
مدل مورد نظر برازش مطلوبي با دادهها دارد.

Email:
drzahraabbaspourazar@yahoo.com

نتیجه گیری :براساس یافتههای این پژوهش ميتوان گفت که عوامل فردی و بافتي بر شایستگي
هیجاني اجتماعي معلمان تاثیر داشتند که اثر عوامل فردی مستقیم و اثرعوامل بافتي معكوس بوده است.
و همچنین شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان بر احساس تعلق دانشآموزان تاثیر مستقیم داشته است و
پس از آن عوامل بافتي بیشترین تاثیر را بر متغیر شایستگي هیجاني اجتماعي داشتهاند.
کلمات کلیدی :شایستگي هیجاني -اجتماعي معلمان ،عوامل فردی و بافتي ،احساس تعلق به مدرسه،
دانشآموزان.
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مدرسه تاثیر دارد ميباشد ( .)5شایستگي اجتماعي و هیجاني

از آموزش و پرورش انتظار ميرود ،به دانشآموزان کمک

عبارتست از اجرای فعالیتها و سیاستهایي که به افراد کمک

کند تا لذت پرسیدن و تحلیل و اکتشاف را تجربه کنند ،یاد

ميکنند تا دانش ،مهارتها ،و نگرشهایي را کسب کنند و

بگیرند که چگونه بیاموزند ،توانایي طرح و حل مسئله به دست

بكار ببرند که این دانش ،مهارتها و نگرشها ميتوانند رشد

بیاورند ،قدرت تخیل و طراحي و ساخت پیدا کنند ،تفكر

فردی را ارتقاء بخشیده ،موجب برقراری روابط بینفردی

انتقادی و خود تأملي در آنها شكوفا شود ،با مهارتهای

رضایتبخش شوند ( .)6این دسته از دانش و مهارتها شامل

زندگي آشنا شوند ،برقراری ارتباط با دیگران و کارکردن با

شایستگيهای درك و مدیریت هیجانات ،وضع و دستیابي به

آنها را بیاموزند .حس بشردوستي ،صلح ،برابری ،عدالت-

اهداف مثبت ،احساس و نشان دادن مواظبت و توجه به

خواهي ،احترام به دیگری ،رعایت حقوق و آزادیهای

دیگران ،برقراری و حفظ روابط مثبت و اتخاذ تصمیمات

دیگران ،عدم خشونت و دلبستگي به محیط زیست در آنها

مسئوالنه و مواجه کار آمد با موقعیتهای چالش برانگیز مي

شعلهور شود ،یاد بگیرند که با هم و به رغم بسیاری از تفاوت-

باشد ( .)7ترکي و همكاران در پژوهشي مبني بر احساس تعلق

ها گفتوگو ،توافق و زندگي کنند .برای اینكه مدارس

اجتماعي ،انگیزه پیشرفت و یادگیری هیجاني -اجتماعي در

دانشآموزان آگاه ،توانا و مسئول تربیت کنند ،الزم است

بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه نشان دادند که شایستگي

معلمان آنها خود به این نیازها آگاهي داشته باشند و در سطح

هیجاني -اجتماعي رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلي و

بعدی توانایي انتقال این مفاهیم و ارزشها را به دانشآموزان

احساس تعلق دانش آموزان دارد (.)8

داشته باشند (.)1

ضررورت پژوهش حاضر از آن جهت است که عدم

سقراط ،افالطون ،کمنیوس و روسو دانشآموز را مرکز و

شایستگي هیجاني -اجتمایع در دانشآموزان ميتواند به

قلب تپندهی آموزش وپرورش ميشناسند و از معلم مي-

افزایش مشكالت یادگیری در دانشآموزان منجر شود و

خواهند برای تربیت او شرایط الزم را احراز کند .به طورکلي،

ضررهای جبران ناپذیری به آنان وارد کند .در نتیجه ،با توجه

معلم کسي است که بتواند با درك کامل از اهداف نظام

به مطالب بیان شده هدف از انجام این پژوهش تعیین برازش

آموزش و با آگاهي از فنون آموزشي و داشتن تخصص آن

مدل شایستگي هیجاني -اجتماعي معلمان بر اساس عوامل

اهداف را تحقق بخشد .مدارس بهترین سرمایهی مولد را که
کودکان و نوجوانان باشند در اختیار دارد ،و جایي است که
شخصیت را در مهمترین زمان رشد ميسازد؛ و تكوین و
تكامل ميبخشد .بنابراین الزم است که معلمان مدرسه بدانند
که چه ميکنند و چه باید بكنند (.)2
گودنو ( )1993و مک کي ( )2007معتقدند که تعلق به مدرسه
شامل ادراك دانشآموز از پذیرش ،کارآیي ،توجه ،احترام،
حمایت ،مشارکت و دوست داشته شدن به عنوان عضوی از
مدرسه است ( .)4-3شایستگي هیجاني – اجتماعي معلمان
یكي از عواملي که در افزایش احساس تعلق دانش آموزان به

فردی و بافتي و تاثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه دانش-
آموزان ميباشد.
روش بررسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف (نوع) تحقیق در زمره تحقیقات
بنیادی و از نظر روش از نوع توصیفي-همبستگي یا طرح علي
دستهبندی ميگردد .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان
شاغل در مدارس (ابتدایي ،متوسطه اول و متوسطه دوم) که
شامل  90نفر و  300نفر دانشآموزان در حال تحصیل در
همان مدارس در منطقه  2شهرستان دهلران در سال تحصیلي
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فریبا همتی و همکاران

 97-98بودند .به دلیل گستردگي جامعه پژوهش و عدم

( 10سوال) است .ضرایب پایایي بعد شناختي-مهارتي ،0/95

دسترسي به فهرست اسامي همه دانش آموزان و معلمان مقاطع

مدیریتي  0/96و نگرشي  0/94و کل پرسشنامه  0/97به دست

تحصیلي مورد نظر برای انتخاب نمونه پژوهشي از روش

آمد ( .)9اعتبار و روایي این پرسشنامه به این صورت گزارش

نمونهبرداری چند مرحلهای استفاده شد .بدین صورت ابتدا به

شده است که روایي سازه این مقیاس به وسیله تحلیل عاملي

صورت تصادفي از چند تا منطقه در استان یک منطقه

 0/83به دست آمده است .همبستگي این مقیاس با خرده

(آموزش و پرورش شهرستان دهلران) انتخاب شد و بعد 150

مقیاسها بسیار باال و تمام ضرایب همبستگي ماده ها با کل

نفر از معلمان به عنوان گروه نمونه معلمان و  150نفر از دانش

مقیاس باالتر  0/5گزارش شده است.

آموزان به عنوان گروه نمونه دانشآموزان (از هر سه مقطع)
در نظر گرفته شدند .برخي از پژوهشگران حداقل حجم نمونه
را  100در نظر ميگیرند و حجم نمونه  100نفر به باال را
مطلوب توصیف مي کنند .دادهها با استفاده از پرسشنامه
شایستگي هیجاني-اجتماعي معلمان ،مقیاس فرسودگي
شغلي ،مقیاس هوش هیجاني و پرسشنامه احساس تعلق به
مدرسه به دست آمده است .جهت اجرای پژوهش پس از
هماهنگيهای الزم با اداره آموزش و پرورش و اخذ مجوز و
آمادهسازی پرسشنامههای پژوهش به مدارس تعیین شده
مراجعه شد بعد از هماهنگي با مدیر و معاونان مدارس ساعات
مناسب برای اجرای پرسشنامه توسط معلمان و دانشآموزان
در مقاطع مورد نظر تعیین گردید و در زمان مورد نظر به
مدارس مراجعه و کالسها به طور تصادفي انتخاب شدند.
سپس پرسشنامههای احساس تعلق به مدرسه در اختیار دانش
آموزان و پرسشنامههای شایستگي هیجاني ،هوش هیجاني و
فرسودگي شغلي در اختیار معلمان قرار داده شد و تكمیل
گردید .عالوه بر آن ویژگيهای جمعیت شناختي معلمان
(سن ،جنسیت ،تحصیالت) و اطالعات مربوط به عوامل بافتي
توسط پژوهشگر با روش مصاحبه کامل گردید.
پرسشنامه شایستگی هیجانی-اجتماعی معلمان :این
پرسشنامه توسط موالیينژاد طراحي و ساخته شد .این
پرسشنامه دارای  42سوال است .این پرسشنامه دارای  3بعد
شناختي-مهارتي ( 16سوال) ،مدیریتي ( 16سوال) و نگرشي

مقیاس فرسودگی ماسالچ ( :)1985برای اندازه گیری
فرسودگي شغلي از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ
استفاده مي شود .این پرسشنامه22سوالي از نوع لیكرت مي
باشد که در دو بعد فراواني و شدت تدوین گردیده است و
سه مولفه ی خستگي عاطفي ،مسخ شخصیت و عدم کفایت
شخصي را در بر مي گیرد .ماسالچ و جكسون پایایي دروني
را برای خستگي عاطفي  0/9و مسخ شخصیت 0/79و فقدان
موفقیت فردی را  0/71بدست آورده اند .روهلند و همكاران
در پژوهشي پایایي دروني خستگي عاطفي  0/84و مسخ
شخصیت  0/75و فقدان موفقیت فردی 0/68و پایایي کل
پرسشنامه را  0/86بدست آوردند ( .)10همچنین در این
پژوهش پایایي این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 0/87
بدست آمد؛ شاملو و همكاران پایایي دروني ازمون را ارائه
داد تحلیل عاطفي 0/83؛ مسخ شخصیت  0/75و کاهش
کارائي شخصي .)11( 0/73
مقیاس هوش هیجانی شوت ( :)1998مقیاس
خودسنجي هوش هیجاني شوت که توسط شوت و همكاران
بر اساس الگوی اولیه هوش هیجاني مایر و سالووی ()1990
ساخته شده است .این مقیاس شامل  33جمله توصیفي مانند
(هنگامي که من دارای خلق مثبت (مانند شادی) هستم حل
مشكالت برای من آسانتر است) مي باشد .این مقیاس شامل
سه مولفه اصلي است که عبارتند از :مولفه تنظیم هیجان ،مولفه

 -3425مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مرداد-شهریور ،1400شماره  ،3سال 64

ارزیابي و بیان هیجان و مولفه بهره برداری هیجان .جانكر و

روایي همگرا و واگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه از

همكاران ،پایایي این ابزار را بر روی نوجوانان  15تا  13ساله

طریق اجرای همزمان مقیاس فرسودگي تحصیلي و انگیزش

 0/84و برای خرده مقیاس های ارزیابي و ابراز هیجان ،تنظیم

پیشرفت هرمنس محاسبه شد .نتایج نشانگر این است که

هیجان و بهره برداری به ترتیب  0/66 ،0/76و  0/55گزارش

ضریب همبستگي بین مقیاس احساس ارتباط با مدرسه و

نمودند ( .)12شوت و همكاران بین نمره باال در این مقیاس و

فرسودگي تحصیلي برابر  -0/567است .بنابراین رابطه منفي

نمره پایین در عاطفه منفي و نمره باال در عاطفه مثبت ،برون

معناداری بین این دو مقیاس وجود دارد و این مسئله روایي

گرایي ،گشاده خویي و همدلي رابطه نشان دادند .حاجي

واگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه را تائید مي کند.

بابایي و همكاران ،پایایي مقیاس هوش هیجاني کل را بر پایه

روایي همگرای مقیاس احساس ارتباط با مدرسه از طریق

آلفای کرونباخ  0/81گزارش نمودهاند (.)13

اجرای همزمان پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس محاسبه

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه ( :)2004این
پرسشنامه توسط بری ،بتي و وات به صوت جمالت مثبت در
مقیاس لیكرت (از کامال موافقم تا کامال مخالفم) طراحي شده
است .پرسشنامه مذکور در سال  2005نیز توسط بتي و بری
مورد تجدید نظر قرار گرفته است که به طور کلي دارای 6
خرده مقیاس شامل احساس تعلق به همساالن 1،حمایت

معلم2،

احساس رعایت احترام و عدالت 3در مدرسه ،مشارکت در
اجتماع  4،ارتباط فرد با مدرسه5و مشارکت علمي6مي

باشد.

در پژوهش شوگر ضریب پایایي پرسشنامه از طریق آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  %75و برای مولفه های احساس
تعلق به همساالن  ،%73حمایت معلم  ،%89احساس رعایت
احترام و عدالت در مدرسه  ،%75مشارکت کردن در جامعه
 ،84%ارتباط فرد با مدرسه  %69و مشارکت علمي %78
گزارش شده است ( .)14در ایران نیز اکبری بالوتبنگان و

شد .نتایج حاکي از این است که ضریب همبستگي بین نمره
کل پرسشنامه احساس ارتباط با مدرسه و مقیاس انگیزش
پیشرفت برابر  0/441مي باشد .لذا همبستگي مثبت و معناداری
بین دو مقیاس مذکور وجود دارد و این نتیجه روایي همگرای
مقیاس احساس ارتباط با مدرسه را تائید مي کند .به منظور
بررسي پایایي پرسشنامه احساس ارتباط با مدرسه از ضریب
آلفای کرونباخ که در برآورد همساني دروني پرسشنامه به
کار میرود استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه
 0/88به دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های
حمایت معلم ،مشارکت در اجتماع ،احساس رعایت عدالت
و احترام در مدرسه  ،احساس مثبت نسبت به مدرسه ،ارتباط
فرد با مدرسه ،مشارکت علمي به ترتیب عبارتند از ،0/825
 .0/0،56/0،46/0،13/0،66/69با توجه به این ضرایب میتوان
گفت که مقیاس مورد نظر از پایایي خوبي برخوردار است.

همكاران ،به بررسي روایي و پایایي این پرسشنامه بر روی 350

نتایج

نفر از دانش اموزان دبیرستاني دختر و پسر شهر تهران (200

از  150نفر نمونه پژوهش 22 ،نفر (معادل  14/6درصد) در

دانش آموز پسر و  150دانش آموز دختر) پرداختند (.)15

گروه سني  20تا  30سال بودند 67 ،نفر (معادل  44/7درصد)
در گروه سني  31تا  40سال بودند ،و  61نفر (معادل 40/7

Students’ Sense of Belonging With Peers
Teacher Support
Fairness and Safety

1

4

2

5

3

Engagement in the Broader Community
Relatedness of Self with School
6
Academic Engagement
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درصد) در گروه سني  41تا  50سال بودند 65 .نفر (معادل

درصد) در دوره ابتدایي 49 ،نفر (معادل  32/7درصد) در

 43/3درصد) از معلمان را مردان و  85نفر (معادل 56/7

دوره متوسطه اول و  48نفر (معادل  32درصد) در دوره

درصد) را معلمان زن تشكیل ميدادند 53 .نفر (معادل 35/3

متوسطه دوم تدریسميکردند.

جدول  -1یافتههای توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

تعداد

شناختي-مهارتي

36/98

5/24

25

50

150

مدیریتي

34/14

6/21

24

51

150

نگرشي

21/52

3/98

15

32

150

شایستگي هیجاني-اجتماعي

92/64

9/28

71

123

150

انگیزه پیشرفت

56/02

8/45

43

88

150

هوش هیجاني

71/42

10/19

55

105

150

فرسودگي شغلي

52/18

14/14

22

80

150

احساس تعلق

58/34

5/84

48

74

150

ضرایب همبستگي بین مقیاسهای شایستگي هیجاني-

همبستگي منفي معناداری وجود دارد ( .)P>0/01این بدان

اجتماعي ،احساس تعلق ،انگیزه پیشرفت ،هوش هیجاني و

معنا است که معلماني که از شایستگي هیجاني-اجتماعي

فرسودگي شغلي از نظر آماری معنادار بود ( .)P0/01آزمون

مناسبي برخوردارند ،از فرسودگي شغلي کمتری برخوردارند

همبستگي پیرسون نشان داد که بین شایستگي هیجاني-

(.)P>0/01

اجتماعي معلمان و احساس تعلق دانش آموزان همبستگي

در مدل تحلیل مسیر ،چنانچه برای تحلیل از دادههای ورودی

مثبت معناداری وجود دارد ( .)P>0/01معلماني که از

خام استفاده شود ،این دادهها باید کامل و بدون مقادیر

شایستگي هیجاني-اجتماعي بیشتری برخوردارند ،دانش-

گمشده باشد .برای کار با دادههای ناکامل ،چندین راهحل

آموزان آنها از احساس تعلق و انگیزه پیشرفت باالتری

پیشتجربي وجود دارد .حذف لیستي ،که در آن همه نمره-

برخوردارند .آزمون همبستگي پیرسون نشان داد که بین

های مربوط به دادههای گمشده حذف ميشود .و حذف

شایستگي هیجاني-اجتماعي معلمان با فرسودگي شغلي آنان

زوجي ،که در آن همبستگيهای دو متغیری فقط برای
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مواردی که دادههای آن کامل و موجود است ،محاسبه مي-

بررسي قرار گرفت و مشخص شد هیچ یک از پرسشنامههای

شود .روش پیشتجربي دیگر برای دادههای گمشده،

وارد شده در فایل دادهها جزء دادههای پرت نبود و در تحلیل

جایگزین ساختن این دادهها با میانگین متغیر است (هومن،

نهایي ،تمامي پرسشنامهها وارد تحلیل گردید .ضرایب کجي

 .)1387در پژوهش حاضر از روش جایگزین دادهها با

و کشیدگي مربوط به توزیع نمرات متغیرهای پژوهشي نشان

میانگین متغیر استفاده شد .نتایج در پژوهش حاضر نشان داد

ميدهد که با توجه به نرمال بودن ،متغیرهای پزوهش همگي

که نمرههای آزمودنيها در فاصله  3انحراف معیار پایینتر و

دارای قدر مطلق ضریب کجي کوچكتر از  3و قدر مطلق

باالتر از میانگین بود .همچنین ،جهت بررسي دادههای پرت

ضریب کشیدگي کوچكتر از  1هستند ،و لذا تخطي از نرمال

چند متغیری ،فاصله ماهاالنوبیس 7برای متغیرهای پیشبین

بودن دادهها قابل مشاهده نیست .لذا ميتوان گفت که توزیع

محاسبه شد .عدم وجود دادههای پرت به کمک فاصله

متغیرهای پژوهش نرمال ميباشد.

ماهاالنوبیس با سطح آلفای سختگیرانه  P<0/001مورد
جدول -2ضرایب مستقیم استاندارد و غیر استاندارد مدل عوامل فردی بر شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان
مسیرها

برآورد استاندارد

ضریب تعیین

نسبت بحراني

P

عوامل فردی  شایستگي هیجاني اجتماعي

0/33

0/10

4/55

>0/001

عوامل بافتي  شایستگي هیجاني اجتماعي

-0/37

0/13

4/83

>0/001

شایستگي هیجاني-اجتماعي  انگیزش پیشرفت

0/54

0/29

10/60

>0/001

شایستگي هیجاني-اجتماعي  احساس تعلق

0/24

0/05

2/10

>0/001

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،ضرایب استاندارد

استاندارد و غیر استاندارد مسیر غیر مستقیم مدل فرضي از

و غیر استاندارد مسیر مستقیم مدل فرضي از عوامل فردی به

شایستگي هیجاني اجتماعي به انگیزش پیشرفت (،β= 0/54

شایستگي هیجاني-اجتماعي ( )P0/01 ،β= 0/33معنيدار

 )P0/01معنيدار شده است .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت

شده است .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که عوامل فردی بر

که شایستگي هیجاني اجتماعي بر انگیزش پیشرفت دانش

شایستگي هیجاني-اجتماعي معلمان اثر مستقیم دارد .ضرایب

آموزان اثر مستقیم دارد .ضرایب استاندارد و غیر استاندارد

استاندارد و غیر استاندارد مدل فرضي از عوامل بافتي به

مسیر غیر مستقیم مدل فرضي از شایستگي هیجاني-اجتماعي

شایستگي هیجاني اجتماعي ( )P0/01 ،β= -0/37معنيدار

به احساس تعلق ( )P0/01 ،β= 0/24معنيدار شده است.

شده است .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که عوامل بافتي بر

بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که شایستگي هیجاني-اجتماعي

شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان اثر معكوس دارد .ضرایب

بر احساس تعلق دانشآموزان اثر مستقیم دارد.

mahalanobis distance

7
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جدول  -3شاخصهای برازندگي مدل پیشنهادی شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان براساس عوامل فردی و بافتي وتاثیر آن بر
احساس تعلق به مدرسه و انگیزش پیشرفت دانش آموزان
مدل

خي دو

مدل

4/20

درجه

مقدار P

آزادی

ریشه

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

میانگین

نیكویي

برازش

نیكویي

برازش

مربعات

برازش

تطبیقي

برازش

هنجارشده

تعدیل شده

خطای
برآورد
2

0/75

0/0001

0/99

1/00

0/97

0/99

از میان عوامل تاثیرگذار در مدل مورد بررسي ،شایستگي

مجذور خي از لحاظ آماری معنادار نباشد ،دال بر برازش بسیار

هیجاني-اجتماعي بیشترین تاثیر و نیز برازش را با متغیر

مناسب است .اگر شاخص برازش تطبیقي ،شاخص نیكویي

انگیزش پیشرفت داشته است ( .(β=0/54پس از آن ،عوامل

برازش و شاخص نیكویي برازش تعدیل شده بزرگتر از

بافتي بیشترین تاثیر و برازش را با متغیر شایستگي هیجاني

 0/95و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

اجتماعي داشتند ( .(β=-0/37نتایج آماره خي دو نشان داد

کوچکتر از  0/05باشد بر برازش بسیار مطلوب و بسیار

که مقدار این آماره برابر با  4/20است که با درجات آزادی

خوب داللت دارد و اگر شاخص برازش تطبیقي ،شاخص

 ،2مقدار سطح معنيداری آن  0/75به دست آمد که بیانگر

نیكویي برازش و شاخص نیكویي برازش تعدیل شده

برازش مدل با دادهها ميباشد .مقادیر ( )NFIو ( )CFIدر

بزرگتر از  0/90و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای

پژوهش حاضر به ترتیب برابر با  0/99و  1/00است .براساس

برآورد کوچکتر از  0/08باشد بر برازش مطلوب و خوب

مالك  0/95و باالتر ،این مقادیر مدل را تعیین ميکنند و

داللت دارد (بنتلر و همكاران1990 ،؛ فیدل و تاباچنیک،

مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد برای پژوهش

 )2006در نتیجه شاخص برازش تطبیقي ،شاخص نیكویي

حاضر  0/0001به دست آمد که بیانگر برازش خوب مدل با

برازش و شاخص نیكویي برازش تعدیل شده بر برازش

دادهها ميباشد .بررسي شاخصهای برازش مدل حاکي از آن

مطلوب و مناسب داللت دارد.

است که مدل مورد نظر برازش مطلوبي با دادهها دارد .اگر
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جن

تح

هوش

فرسو

سی

صیل

هیجا

دگی

معلم

عوامل فردی

احساس

انگیزش

تعلق به

پیشرف

شایستگی
هیجانی
عوامل بافتی

تدریس

دوره

در شهر،

تدریس(ابتدای

قومی

تعداد

ت

دانش

شكل  -1مدل برازشیافته (استاندارد) شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان براساس عوامل فردی و بافتي و تاثیر آن بر احساس تعلق
به مدرسه و انگیزش پیشرفت دانش آموزان
بحث

و اوزوا مبني بر خودتمایزیافتگي و گسترش شایستگي

هدف پژوهش حاضر ،تعیین برازش مدل شایستگي هیجاني-

هیجاني -اجتماعي و سطح دستاوردهای در مدرسه در دانش

اجتماعي معلمان بر اساس عوامل فردی و بافتي و تاثیر آن بر

آموزان لهستاني  11-10ساله ( )16و نتایج پژوهش ترکي و

احساس تعلق به مدرسه دانشآموزان بود .یافتهها نشان داد که

همكاران مبني بر احساس تعلق اجتماعي ،انگیزه پیشرفت و

عوامل فردی و بافتي بر شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان

یادگیری هیجاني -اجتماعي در بین دانشجویان دختر و پسر

تاثیر داشتند که اثر عوامل فردی مستقیم و اثرعوامل بافتي

دانشگاه ( )8همسو بود.

معكوس بوده است .و همچنین شایستگي هیجاني اجتماعي

در تبیین اینكه آیا عوامل فردی بر شایستگي هیجاني اجتماعي

معلمان بر احساس تعلق دانشآموزان تاثیر مستقیم داشته است

معلمان تاثیرگذار است؟ ميتوان گفت که عصر کنوني را

و پس از آن عوامل بافتي بیشترین تاثیر را بر متغیر شایستگي

عصری ميدانند که رسالت آموزش و پرورش تنها انتقال

هیجاني اجتماعي داشتهاند .این یافتهها با نتایج پژوهش نوپیک

میراث فرهنگـي و تجارب بشری به نسل جدید نیست بلكه
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ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش ،شـناخت و در نهایت ،رفتار

هیجانات خود مهارت دارند از توانایي بیشتری برای جبران

انسانها نیز است .معلمان برای ایفای این رسالت ،نقش

حاالت هیجاني منفي از طریق شرکت در فعالیتهای

اساسـي و بسیار مهمي بر عهده دارند زیرا عالوه بر داشتن

خوشایند برخوردارند .توانشهای هیجاني در تعدیل تنیدگي

نقش هدایتي و حمایتي ،مسئولیت انتقال فرهنگ و ایجاد

و سالمت روانشناختي نقش دارند؛ و مهارتهای اجتماعي

تغییرات مطلوب در دانش آموزان را بر عهده دارند بر اساس

هیجاني با توانایيهای الزم برای موفقیت در کالس درس به

این و با توجه به تحوالت سریع جهان معاصر ،امروزه نقـش

هم تنیدهاند ،وقتي فرد نسبت به توانایياش برای تنظیم هیجان-

معلمان دیگـر بـه سوادآموزی محدود نميشود بلكه وظیفه

های خود باور داشته باشد به احتمال زیاد بر سالمت رواني او

تسهیل رشد تفكر منطقي ،انتقـادی و خالقانـه دانش آموزان

تاثیر مثبت ميگذارد .شایستگي هیجاني اجتماعي ميتواند

و توانمندیهای متناسب با آنها را نیز بر عهـده دارنـد .تحقـق

پیش بیني کننده کار هیجاني و فرسودگي شغلي معلمان باشد.

ایـن امـر ،مستلزم تربیت معلمان با هدف کمـک بـه

اگر معلمان از شایستگي هیجاني اجتماعي باالیي برخوردار

خودکارآمـد شـدن آنهـا و تجهیـز آنـان بـا شایستگيهای

باشند؛ آنها بهتر ميتوانند هیجانات خود را مطابق استانداردها

متناسب برای ایفای نقشهای چندگانهشان است ( .)17گیج

بروز دهند و عملكرد و رضایت بیشتری از شغل خودشان نشان

معتقد است بدون تردید ،هیچ فردی جز معلم نميتواند تأثیر

خواهند داد ،و در نتیجه فرسودگي شغلي کمتری خواهند

بیشتری در آنچه در مدارس ميگذرد داشته باشد .معلم مي-

داشت .اما معلماني که از شایستگي هیجاني اجتماعي کمتر

تواند تعلیم و تربیت را فرایندی توأم با لذت و کامیابي یا

برخوردارند ،از نظر هیجاني دچار خستگي شده و به کاهش

فراینـدی بـيتمرکـز کنـد .بر اساس ایـن ،امـروزه متخصصان

عملكرد آنان منجر ميشود و هیجانات کمتری از خود در

معتقدند کیفیت هر نظام آموزشي در نهایت به کیفیت معلمان

کارشان بروز ميدهند و در نتیجه فرسودگي کمتری خواهند

آن وابسته است و هیچ کشوری نميتواند از معلمانش جلوتر

داشت ( .)20همچنین میزان تحصیالت نیز یكي دیگر از موارد

رود ( .)18علیرغـم ایـن نقـش پراهمیت ،متأسفانه در تاریخ

عوامل فردی است که با شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان

آموزش و پرورش ایران ،معلمان پس از اسـتخدام ،بـه رغـم

رابطه مستقیم دارد هر چه میزان تحصیالت معلم باالتر باشد

تمامي کاستيهای نظام استخدامي ،روانه کالس درس مي-

شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان نیز افزایش ميیابد

شـوند و کمتـر شایسـتگي هیجاني اجتماعي و کارآمدی آنان

تحصیالت باال باعث ميشود که معلم اطالعات بیشتری داشته

از ابعاد حرفهای ،تخصصي و روابط انساني سنجیده مـيشـود

باشد همین باعث ميشود که با عالقه و هدفمند به انتخاب

( .)19یكي از عوامل فردی که با شایستگي هیجاني اجتماعي

شغل معلمي دست زده ،قدرت سازگاری با مشكالت و موانع

رابطه مستقیم دارد هوش هیجاني معلمان ميباشد .به این معنا

موجود را داشته و سكون زندگي کمتری را تجربه کند.

که هر مقدار هوش هیجاني معلمان باالتر باشد شایستگي

همچنین در تبیین اینكه آیا عوامل بافتي همچون فرسودگي

هیجاني اجتماعي آنها نیز باالتر ميباشد .هوش هیجاني که

شغلي ،دوره تدریس و  ...بر شایستگي هیجاني اجتماعي

شامل تنظیم هیجانها ،بهره وری از هیجانها و ارزیابي

معلمان تاثیر گذار ارزیابي شده است؟ ميتوان گفت که

هیجانها ميباشد .مایر و سالووی یكي از فواید مهم توانایي

پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که محـیطهـای کـاری غنـي

تنظیم هیجانها را بهبود هیجانات منفي و پرورش هیجانات

بـه لحـاظ هیجاني اجتمـاعي ،محیطهای انساني خواهند بود

خوشایند و مثبت ميدانند .بنابراین معلماني که در تنظیم

که در آنها انواع نیازهای مادی و معنوی معلمان تأمین
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خواهنـد شد .از این رو دارا بودن شایستگيهای هیجاني -

شایستگي هیجاني اجتماعي یک مفهوم چند بعدی و پیچیده

اجتماعي برای معلمان ضروری است ،اما با داشتن چنین

است که مهارتها ،نگرشها و ارزشهای مرتبط با توانایي

مهارتهایي برای معلمان به دلیل اثرگذاری بـیشتـر بر

شناخت و مدیریت عواطف و احساسات ،درك دیدگاههای

جریانهای مدرسه و نقش معلمان در بلـوغ شایسـتگيهـای

دیگران ،تدوین اهداف مثبت اجتماعي و حل مساله و استفاده از

دانش آموزان حیاتيتر است .شایستگي هیجاني اجتماعي به

انواع مهارتهای بین فردی برای اداره اثربخش و اخالقي

عنوان دانش ،انگیزهها ،ویژگيها ،صفات و مهارتهایي

وظایف رشدی مرتبط را دربرميگیرد ( .)23افزایش شایستگي

هستند که به اجرای موثر یا بهتر در هر شغل یا نقش معین

هیجاني اجتماعي معلمان باعث بهبود احساس تعلق به مدرسه در

ميگردد .معلم بسیار موثر نباید فقط از هوش فكری و عقالني

دانش آموزان ميگردد به این طریق که معلماني که از شایستگي

برخوردار باشند ،بلكه باید از شایستگي هیجاني اجتماعي نیز

هیجاني اجتماعي باالیي برخوردارند محیط کالس را آن گونه

بهره مند باشند اما باید توجه داشت که شایستگي عنصری

شكل ميدهند که دانش آموزان در آن احساس ميکنند مورد

شخص محور است و بر توانمندیهای شخصي فرد که منجر

حمایت و تقدیر قرار گرفتهاند .به طور کلي ،این گونه معلمان

به بهتر شدن ارائه خدماتش ميگردد ،تاکید دارد ( .)21یكي

باعث ميگردند دانش آموزان خود را به تكالیفي وادارند که این

از مولفههای مرتبط با شایستگيهای هیجاني اجتماعي معلمان

تكالیف ترغیب کننده آنان به تفحص ،کشف ،سوال کردن در

عوامل بافتي آنها ميباشد یكي از عوامل بافتي سن معلمها

محیط کالس باشند ( .)24همین باعث افزایش احساس تعلق به

ميباشد ،همراه با افزایش سن معلم به دلیل به دست آوردن

مدرسه در دانش آموزان ميگردد .دانش آموزاني که حس تعلق

تجربیات بیشتر توانایي برقراری ارتباط و توانایي آنها در

بیشتری در کالس درس گزارش کردند ،لذت تحصیلي بیشتر،

کنترل کالس ميتواند به معلمان در جهت افزایش انگیزه

ناامیدی تحصیلي کمتر و خودکارآمدی بیشتر گزارش کردهاند.

کمک کرده و به عنوان موانع پیشگیری از سكون زدگي

احساس تعلق به مدرسه منجر به تجربه هیجانات مثبت ميشود،

شغلي عمل کند.

در حالي که نقص آن منجر به تجربه هیجانات منفي ميشود .از

در تبیین اینكه آیا شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان بر احساس

جمله محدودیتهای این پژوهش این بود که نتایج پژوهش

تعلق دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد؟ نیز ميتوان گفت که مهم-

حاضر محدود به کلیه معلمان شاغل در مدارس (ابتدایي ،متوسطه

ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان ،نیروی انساني آن است

اول و متوسطه دوم) و دانشآموزان در حال تحصیل در همان

و شكي نیست که موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به نیروی

مدارس شهر دهلران ميباشد و احتماال قابل تعمیم به مناطق

انساني آن بستگي دارد .از جمله این سازمانها وزارت آموزش و

آموزشي دیگر نمي باشد ،نبودن تحقیقات کافي در این زمینه به

پرورش است که اکثر نیروی انساني آن افرادی پرتالش و متعهد

ویژه در آموزش و پرورش کشورمان که کار این پژوهش را با

هستند و اگر شر ایط کار ی و انگیزشي مساعد باشد ،استعداد و

مشكل مواجه کرد و پیچیدگي و فراوان بودن ابعاد متغیرهای

مهارت خود را در خدمت آن سازمان بیشتر به کار خواهند

تحقیق و در نتیجه زیاد بودن تعداد سواالت پرسشنامهها .پیشنهاد

گرفت ( )22شایستگي هیجاني اجتماعي به عنوان یكي از

مي شود که انجام این پژوهش در سایر شهرها به منظور مقایسه

شاخصههای عملكرد موفق سازماني شناخته شده است .ریشه

یافته های این پژوهش با یافته های آنها انجام شود .پیشنهاد مي-

اصلي این خصوصیت در تلقي مثبت افراد از خود و یا همان عزت

شود که انجام این پژوهش در سایر سازمانها غیر از سازمانهای

نفس است که منجر به بهبود فعالیتهای فردی ميگردد.
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.اثر عوامل فردی مستقیم و اثرعوامل بافتي معكوس بوده است

- مولفه،آموزشي و مقایسه نتایج آنها با این پژوهش انجام شود

و همچنین شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان بر احساس تعلق

های شایستگي هیجاني اجتماعي و هوش هیجاني به عنوان دو

دانشآموزان تاثیر مستقیم داشته است و پس از آن عوامل

عامل تاثیرگذار عالوه بر معلمان در مدیران و معاونان و کارکنان

بافتي بیشترین تاثیر را بر متغیر شایستگي هیجاني اجتماعي

،اداری و آموزشي اداره آموزش و پرورش بررسي و اجرا شود

.داشتهاند

عالوه برعوامل بافتي مطرح شده در پژوهش عوامل بافتي بیشتری
،در مدارس مورد بررسي قرار گیرد مانند جوعاطفي مدرسه

تقدیر و تشکر

 همچنین پیشنهاد ميشود عوامل،روشهای تدریس معلمان

،از تمامي افرادی که در این پژوهش ما را یاری رساندند

فردی مانند جنسیت و سن و فرسودگي شغلي معلمان و ارتباط

.نهایت تشكر و قدرداني ميشود

آن با احساس تعلق دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلي و
بافتهای درون شهری و برون شهری بیشتر مورد توجه و بررسي

تضاد منافع

.قرار گیرد

.نویسندگان اعالم ميکنند تضاد منافعي بین آنها وجود ندارد
.این مقاله برگرفته از پایاننامه رساله دکتری دانشگاه است

نتیجهگیری

همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر روی گروه مورد مطالعه

براساس یافتههای این پژوهش ميتوان گفت که عوامل فردی

.از مدارس متوسطه شهرستان دهلران صادر شده است

و بافتي بر شایستگي هیجاني اجتماعي معلمان تاثیر داشتند که
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to determine the fit of teachers
'emotional-social competency model based on individual and contextual
factors and its effect on students' sense of belonging to the school.
Methods: The present study is a descriptive correlational study and the
statistical population includes all teachers working in schools (elementary,
junior high and high school) and students studying in the same schools in
region 2 of Dehloran city in the academic year of 1998-98. 97 of which 150
teachers and 150 students were selected as a sample group. The research
instruments included teachers' emotional-social competency questionnaire,
burnout scale, emotional intelligence scale and school sense questionnaire and
the obtained data were examined in two descriptive and inferential sections.
Results: The results of path analysis showed that individual factors have a
direct effect on teachers' emotional and social competence, contextual factors
have an inverse effect on teachers' social and emotional competence, and
social emotional competence has a direct effect on students' sense of
belonging. After that, tissue factors had the greatest effect on the social
emotional competence variable (β = -0.37). The study of model fit indices
indicates that the model has a good fit with the data.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be said that individual
and tissue factors had an effect on teachers' social emotional competence,
which was the effect of direct individual factors and the effect of inverse tissue
factors. Also, teachers 'social-emotional competence had a direct effect on
students' sense of belonging, followed by contextual factors that had the
greatest impact on the social-emotional competence variable.
Keywords: Emotional-Social Competence Of Teachers, Individual And
Contextual Factors, Sense Of Belonging To School, Students.

