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چکیده
هدا از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیزانی و خودکارآمدی در سبکهای مقابله با استرس
کارکعا سازما های آموزشی بودف پژوهش از نوع توصیفی -ه بستگی استف جامعه آماری ایم
پژوهش متشکل از ت امی معل ا دوره راهع ایی شهرستا دهدشت بود که در سال  95-96در ایم
شهر مشغول به کار بودندف تعداد ن ونه  198نفر بود که به روش ن ونهگیری خوشهای تمادفی انتخاب
شدندف جهت ج عآوری دادهها از پرسشعامه سبکهای مقابلهای ،خودکارآمدی ع ومی و هوش هیزانی
استفاده شدف برای تحلیل دادهها از ضریب ه بستگی پیرسو و رگرسیو گا به گا استفاده شدف نتایج
نشا داد در گا اول خودآگاهی وارد تحلیل شده و  20درصد از واریانس مقابله مسئلهمدار را تبییم
ن وده استف در گا دو با اضافه شد خودکارآمدی ،میزا واریانس تبییم شده از  20درصد به 31
درصد افزایش یافته استف در گا سو و نهایی با اضافه شد خودکعترلی ،میزا واریانس تبییم شده از
 31درصد به  35درصد افزایش یافته استف بعابرایم مز وعاً  35درصد از واریانس متغیر مقابله مسئله
مدار توسط متغیرهای خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودکعترلی تبییم شده استف ه چعیم در گا اول،
خودکارآمدی وارد تحلیل شده و  7درصد از واریانس مقابله هیزا مدار را تبییم ن وده استف در گا
دو و نهایی با اضافه شد هوش هیزانی کل ،میزا واریانس تبییم شده از  7درصد به  10درصد
افزایش یافته استف بعابرایم مز وعاً  10درصد از واریانس متغیر مقابله هیزا مدار توسط متغیرهای
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هوش هیزانی کل و خودکارآمدی ،تبییم شده استف در نهایت نتایج ایم پژوهش میتواند به مدیرا
مدارس در زمیعه بهبود شیوههای مقابله با استرس معل ا با توجه به آگاهی ازخودکارآمدی ع ومی و
هوش هیزانی ک ک ن ایدف
واژگان کلیدی :سبکهای مقابله ،خودکارآمدی ،هوش هیزانی ،معل ا مدارس راهع اییف

 46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت؛ سال اول ،شماره  ،2پاییز 1397

مقدمه
از زما انتشار ملالعۀ پیشرو کریاکو و ساتکلیف ( 1978الف و ب) ،ملالعات فراوانی بر روی
استرس معلم کار شده که شیوع و شدت آ را در موقعیتهای آموزشی مختلف نشا دادند (وا دیک
و واگعر2001 ،1؛ کریاکو)1998 ،2ف به معظور درک ایعکه معل ا چگونه میتوانعد با استرس مقابله کععد،
پژوهشگرا مختلف تالش کردهاند تا معابع رایج استرس معلم در محیط کالس و مدرسه را شعاسایی
کععدف ایم عوامل شعاسایی شده که ع دتاً طبق حوزۀ کارکردی معلم تعریف میشوند ،شامل بدرفتاری
و مشکالت تربیتی دانشآموزا  ،انگیزۀ ضعیف دانشآموزا برای کار ،بار کاری سعگیم و فشار زمانی،
تعاقض و ابها نقش ،روابط متعارض با مدیریت و کارکعا اجرایی مدرسه و فشار و انتقاد والدیم و
جامعه (دونها 1992 ،3؛ تراورس و کوپر)1996 ،4ف در مواجهه با ایم عوامل استرسزا ،م کم است که
معل ا نشانههای روانشعاختی با شدتهای متفاوت نشا دهعدف با ایم وجود ،معل ا به صورت
یکعواخت به ایم عوامل استرسزا واکعش نشا ن یدهعد که ایم سئوال بوجود میآید :چرا در
رویارویی با استرس کاری مشابه ،آسیبپذیری برخی از معل ا ک تر از برخی دیگر است (دونها ،
)1992ف بعابرایم ،پژوهشگرا شخمیت و متغیرهای شخمیتی را به ععوا معابع مقابله با استرس در
بافت رابلۀ استرس-بی اری یا استرس-ناراحتی مورد بررسی قرار دادهاندف
در میا متغیرهای شخمیتی فراوا  ،هوش هیزانی به ععوا یک معبع مقابلهای مثبت پیشعهاد شده
است (ساکلوفسکی ،آستیم ،گالوی و دیویدسو )2007 ،5ف علیرغم مفاهیم نسبتاً متفاوت ارائه شده از
هوش هیزانی توسط پژوهشگرا و دستاندرکارا مختلف ،به ععوا طیفی از تواناییها یا ویژگیهای
توانایی و شخمیتی (کیاروکی ،چا و کاپوتی2000 ،6؛ گل م1995 ،7؛ مایر و سالوی ،)1997 ،8ایم
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سازه چهارچوب سودمعدی ارائه میدهد که شعاسایی مهارتهای خاص الز برای درک و تزربه
سازگارانۀ عواطف و هیزانات را امکا پذیر میسازدف به ععوا مثال ،مایر و سالوی ( )1997از هوش
هیزانی به ععوا توانایی خاص در درک هیزانات و عواطف ،تسهیل تفکر ،شعاخت هیزانات و
عواطف ،و مدیریت آ ها یاد میکععد :ع لکرد یکپارچۀ ایم تواناییهای عاطفی باعث میشود معل ا
در مقابل استرس ک تر آسیبپذیر باشعدف بعابرایم ،معل انی که آسیبپذیری ک تری در مقابل استرس
دارند ،احت االً معل انی هستعد که دارای سلح باالیی از هوش هیزانی میباشعدف ایم معل ا احت االً به
اطالعات و اقدامات سالمت دسترسی بهتری دارند و از آ ها برای درک واکعشهایشا به عوامل
استرسزا و ه چعیم برای هدایت مقابلۀ سازشی خود استفاده میکععد (گریعبرگ)2002 ،1ف در واقع،
ملالعات نشا دادهاند که هوش هیزانی رابلۀ مثبتی با مقابلۀ مسئلهمدار 2و رابلۀ معفی با مقابلۀ هیزا
مدار 3دارد (بارآ )1997 ،4ف ه چعیم مشاهده شده است که هوش هیزانی میتواند به پرورش مقابلۀ
اثربخش با اتفاقهای گذشته و تزارب استرسزا (نولم-هوکس ا ،مک براید و الرسو  ،)1997 ،5به
مقابله با پیشبیعی اهداا مللوب در آیعده (تایلور ،فا  ،ریوکیم و آرمور )1998 ،6و مقابله با
رویدادهای جاری و استرس مزمم (فولک م و موسکویتز )2000 ،7ک ک کعدف هوش هیزانی با سبک
مقابله مسئلهمدار و هیزا محور مثبت ه بستگی مثبت و با سبک مقابله هیزا محور معفی ه بستگی
معفی دارد (بشارت ،نادعلی و عزیزی)1389 ،ف هوش هیزانی و مللفههای آ با هر سه سبک مقابلهای
رابله مثبت و مععیداری دارند (مح دی ،ترابی و غرایی)1387 ،ف ساکلوفسکی و ه کارا ( )2007با
در نظر گرفتم ارتباط بیم هوش هیزانی و مقابله ،پیشعهاد کردند که به طور کلی ،میتوا هوش
هیزانی را به ععوا نشا دهعدۀ تواناییهای عاطفی و هیزانی در مدیریت استرس و ه چعیم گرایش
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بیشتر به جستزوی ک ک تعریف ن ودف بعابرایم ،کاوش رابلۀ بیم هوش هیزانی و رفتارهای مقابلهای
معل ا بسیار جالب استف
از طرفی خودکارآمدی به ععوا یک عامل معبع فردی که میتواند مقابله با استرس را تسهیل کعد،
پیشعهاد شده است (نال ،ریک م ،و شوارتزر)2005 ،1ف خودکارآمدی به ععوا

ای ا

فرد به

تواناییهایش در برآمد از عهده کارهای سخت و جدید و رویارویی با مشکالت در موقعیتهای
سخت و خاص تعریف شده است (بعدورا)1997 ،2ف ه چعیم در جای دیگری بعدورا ( )1997معتقد
است خودکارآمدی دارای ماهیت شعاختی استف خودکارآمدی ،انعلااپذیر بوده و تحت تأثیر
اطالعات حاصل از چهار معبع موفقیت در کارکرد ،تزارب ه دالنه ،تشویق کالمی و کعترل عواطف
معفی قرار داردف از سویی وی بر ایم باور است که انتظارات کارآمدی فردی روی آغاز رفتار ،میزا
تالش فرد برای دستیابی به نتیزه و سلح مقاومت فرد در انزا یک کار در مواجهه با موانع و
مشکالت را تحت تأثیر قرار میدهدف
افراد با خودکارآمدی باال ،در مقایسه با افراد با خودکارآمدی پاییمتر ،کارهای چالش برانگیز را
انتخاب میکععد ،اهداا بلعدتری برای خود تعییم میکععد ،به مدت طوالنیتری مقاومت میکععد و
علیرغم وجود موانع ،به اهداا خود متعهد باقی میمانعد (لوزیعسکا و شوارتزر)2005 ،3ف در بافت
آموزشی و مدرسه که معل ا باید با تقاضاهای شغلی مربوط به تدریس روبرو شوند ،معل ا با
خودکارآمدی باال نیز استرس را تزربه میکععد ،اما آ ها ایم موضوع را بیشتر به ععوا چالش تزربه
میکععد تا تهدید یا از دست داد کعترل ،حس خودکارآمدی باال به آ ها ک ک میکعد تا تزارب
عاطفی معفی را مدیریت کععد (شوارتز و گریم گلس)1999 ،4ف در مقابل ،معل ا با خودکارآمدی
پاییم ،اضلراب ،نگرانی ،تردید بیشتری را تزربه میکععد که میتواند معزر به ناراحتی روانی گردد
(شوارتز و گریم گلس)1999 ،ف به طور خالصه خودکارآمدی در برخورد با موقعیتهای خارجی یک
عامل شخمی محسوب میشود که فعالیت فرد و سبک مقابله او با استرس را هدایت میکعد (رست ی
و ه کارا )1389 ،ف
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شواهدی وجود دارد که ایم ادعا را تأیید میکععد که حس خودکارآمدی میتواند تأثیر عوامل
استرسزای معل ا روی پیامدهای سالمت روانی را تعدیل کعد و ایعکه خودکارآمدی میتواند یک
عامل معبع فردی مهم در مقابله با استرس باشد (شوارتزر ،بوه ر ،لوزیعسکا ،مح د و نال)2005 ،1ف
اگرچه پژوهشهای مختلفی در خموص رابله هوش هیزانی و خودکارآمدی با سبکهای مقابلهای
انز ا شده است؛ اما تاکعو ملالعه جامعی که ایم متغیرها را در کعار هم بررسی ن وده و سهم هرکدا
را در تبییم سبکهای مقابلهای معل ا مشخص ن وده باشد ،انزا نشده استف بعابرایم هدا از
پژوهش حاضر بررسی رابله ساده و چعدگانه هوش هیزانی و خودکارآمدی در تبییم سبکهای مقابله
با استرس (مسئلهمدار ،هیزا مدار و اجتعابی) و تعییم سهم هر کدا از آ ها میباشدف
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع ملالعات ه بستگی میباشدف جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه معل ا راهع ایی شهرستا دهدشت بود که در سال تحمیلی  1395-96در یکی از مدارس
راهع ایی ایم شهرستا مشغول به تدریس بودندف از جامعه فوق ن ونهای به حزم  198نفر ( 94نفر
مرد و  104نفر ز ) با استفاده از روش ن ونهگیری خوشهای تمادفی انتخاب شدندف ابتدا کل شهرستا
به  5معلقه آموزشی تقسیم شدف سپس از بیم مدارس راهع ایی پسرانه و دخترانه معاطق مورد نظر 20
مدرسه به طور تمادفی انتخاب شد به طوری که شامل ده مدرسه دخترانه و ده مدرسه پسرانه بودف در
مرحله بعد پرسشعامهها به طور تمادفی بیم معل ا ایم مدارس توزیع شدف برای تززیه و تحلیل
دادهها از روشهای آمار توصیفی ه چو میانگیم و انحراا معیار و روشهای آمار استعباطی شامل
ضریب ه بستگی پیرسو و رگرسیو گا به گا با استفاده از نر افزار  SPSSV20استفاده شدف برای
ج عآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شده است:
الف) مقیاس خودتارآمدی عمومی :ایم مقیاس در سال  1979توسط شوارتزر و جروسلم ،به
معظور ارزیابی خودکارامدی ع ومی و اجت اعی ساخته شدف در سال  1981شوارتز و جروسلم آزمو
را مورد بازنگری قرار داده و تعداد عبارات آ را به  10عدد کاهش دادندف شیوه ن رهگذاری مقیاس
خودکارامدی ع ومی بدیم شرح است :اصال صحیح نیست= ،1به سختی صحیح= ،2تقریبا صحیح=،3
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Schwarzer, Boehmer, Luszczynska, Mohamed & Knoll
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کامال صحیح=4ف ضرایب ه سانی درونی ویرایشهای مقیاس خودکارآمدی ع ومی را برای
دانشزویا  ،در آل ا  ،0/84در کاستاریکا و اسپانیا  0/81و در چیم  0/91به دست آمد (شوارتز و
ه کارا )2005 ،ف دالور ،رضایی ،نزفی ،دبیری و رضایی ( )1392نیز ساختار عاملی ایم مقیاس را در
بیم  400نفر از کارکعا دانشگاههای دولتی شهر تهرا در سال  1388تکعاملی گزارش ن وده و
ه سانی درونی آ را برای کل آزمودنیها  ،0/87برای مردا  0/85و برای زنا  0/88گزارش ن ودندف
عالوه بر آ در ایم ملالعه اعتبار ه گرای مقیاس خودکارآمدی از طریق اجرای ه زما آ با مقیاس
خودکارآمدی شرر استفاده شدف نتایج نشا داد که میزا ه بستگی بیم دو مقیاس مذکور  0/80استف
ب) پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس پارتر و اندلر :پرسشعامه شیوههای مقابله با استرس در
سال  1990توسط پارکر و اندلر و به معظور سعزش سبکهای مقابله با استرس افراد نوجوا و
بزرگسال در موقعیتهای استرسزا و بحرانی ساخته شده استف آ ها ابتدا پرسشعامه را که شامل 70
ماده بود روی  559دانشزوی دختر و پسر اجرا کردند ،سپس با استفاده از تحلیل عاملی دادهها را متغیر
و سه شیوه مقابله ع ده را استخراج کردند :مسئلهمدار ،هیزا مدار و اجتعابمدارف پارکر و اندلر سپس
ایم پرسشعامه را روی  394دانشزو و  282بزرگسال اجرا کردند و سپس از تحلیل عاملی دادهها آنرا به
 48ماده کاهش دادند ،در حال حاضر پرسشعامه سبکهای مقابله با استرس پارکر و اندلر  48مادهای
یکی از ابزارهای قابل اعت اد برای سعزش شیوه مقابلهای به حساب میآیدف هر کدا از شیوههای مقابله
یک مقیاس جداگانه با  16ماده دارد و مز وع ن رات مادههای هر یک از مقیاسها جداگانه محاسبه
میشود و فاقد ن ره کلی است ،البته مقیاس شیوه مقابله اجتعابمدار دارای دو خرده مقیاس رویآوری
به اجت اع و رویآورد به فعالیت هر کدا با  8ماده میباشدف هر کدا از مادههای پرسشعامه دارای 5
گزیعه است که آزمودنی بایستی یک گزیعه را عالمت بزندف دامعه پاسچ هر سوال از  1تا  5میباشد،
گزیعه  1نشا میدهد آزمودنی هرگز رفتار مورد نظر را نشا ن یدهد و گزیعه  5نشا میدهد که
آزمودنی رفتار مورد نظر را بسیار زیاد انزا میدهدف پایایی ایم آزمو توسط پیری و شهرآرای
( )1376به ایم صورت گزارش شده است :شیوه مسئلهمدار  ،0/81شیوه هیزا مدار  0/85و شیوه
اجتعابمدار 0/80ف
ج) پرسشنامه هوش هیجانی :در ایم پژوهش از پرسشعامه هوش هیزانی سیبر و شریع

استفاده

شده استف هر آزمودنی در ایم پرسشعامه  6ن ره جداگانه دریافت میکعد که  5ن ره آ مربوط به هر
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کدا از مولفهها و یک ن ره کل میباشدف مللفهها عبارتعد از :خودآگاهی :یععی خودآگاهی صحیح از
خود و اعت اد به خود و ه چعیم آگاهی شخص به وجودش مانعد یک شخص عادیف ش ارههای
مربوط به ایم بعد عبارتعد از ()33 ،32 ،27 ،24 ،14 ،12 ،10 ،6ف خودکعترلی :یععی خودمدیریتی،
وظیفهشعاسی ،سازگاری و انگیزه توفیقطلبی و ابتکار ع ل و ه چعیم توانایی فرد به ایعکه بر انگیزه
های خود مسلط باشدف ش ارههای مربوط به ایم بعد عبارتعد از)30 ،23 ،18 ،16 ،11 ،5 ،2( :ف
خودانگیزی :یععی اقدا شخص به کاری که تزربه شخمی وی بدا بر میانگیزدف ش ارههای مربوط
به ایم بعد عبارتعد از)31 ،26 ،21 ،20 ،15 ،9 ،1( :ف هشیاری اجت اعی :یععی افزایش حساسیت نسبت
به احساسات دیگرا  ،بهبود درک پیامدهای رفتار خود ،افزایش توانایی در تعییم موقعیتهای بیم
فردی و برنامهریزی برای ع ل معاسب ،افزایش اعت اد به نفس ،افزایش رفتارهای ج ع گرایانه،
ه دلی ،خدمت محوری و آگاهی سازمانی میباشدف ش ارههای مربوط به ایم بعد عبارتعد از،4 ،3( :
)29 ،25 ،22 ،17ف مهارتهای اجت اعی :به رفتارهایی گفته میشود که روابط اجت اعی با ه گعا یا
بزرگساال را افزایش میدهدف ش ارههای مربوط به ایم بعد عبارتعد از)28 ،19 ،13 ،8 ،7( :ف در ایم
پرسشعامه چعانچه آزمودنی گزیعه الف را انتخاب کعد ن ره  1و چعانچه گزیعه  5را انتخاب کعد ن ره 5
میگیردف در سواالت  31 ،28 ،22 ،18 ،14 ،12 ،9 ،1و  33ن رهگزاری معکوس میباشدف معموری
( )1380روایی ایم پرسشعامه را  P≥0/001 ،r= 0/63گزارش کرده است و ه چعیم میزا ه سانی
درونی آزمو با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل آزمو  0/84محاسبه شده استف
یافتههای پژوهش

در جدول  1یافتههای توصیفی و در جداول  4 ،3 ،2و  5یافتههای مربوط به فرضیههای تحقیق
ارائه شده استف
جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پیشبین و مالك ()n=198
متغیرها

3

1

2

خودکارآمدی

1

مقابله مسئلهمدار

0/43

1

مقابله هیزا مدار

-0/26

-0/09

1

4

5

مقابله اجتعابی

0/04

0/30

0/02

1

خودآگاهی

0/24

0/44

0/04

0/10

1

خودکعترلی

0/09

0/41

0/08

0/07

0/63

6

1

7

8

9

10
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خودانگیزی

0/15

0/35

0/09

0/00

0/65

0/64

1

هشیاری اجت اعی

0/11

0/35

0/09

0/07

0/71

0/66

0/67

1

مهارت اجت اعی

0/04

0/28

*0/14

*0/14

0/36

0/41

0/35

0/49

1

هوش کلی

*0/14

0/32

*0/14

0/01

0/70

0/73

0/68

0/71

0/51

1

میانگیم

31/22

57/88

49/39

47/28

23/88

20/94

22/59

19/20

14/13

98/05

انحراا معیار

4/12

5/74

7/47

7/60

3/34

5/03

3/59

3/20

2/69

18/57

**p<0/01 *p<0/05

ه ا طور که جدول فوق نشا

میدهد ،ه بستگی بیم مقابله مسئلهمدار با خودکارآمدی،

خودآگاهی ،خودکعترلی ،خودانگیزی ،هشیاری اجت اعی ،مهارت اجت اعی و هوش کلی در سلح
 p≤0/01مععیدار بودف ه چعیم ،ه بستگی بیم مقابله هیزا مدار با مهارت اجت اعی و هوش کلی در
سلح  p≤0/05به ترتیب  0/14و  0/14و ه بستگی بیم مقابله هیزا مدار و خودکارآمدی در سلح
 -0/26 ،p≤0/01بدست آمدف ه بستگی بیم مقابله اجتعابی و مهارت اجت اعی در سلح ،p≤0/01
 0/14بدست آمدف بعابرایم بر اساس ه بستگی پیرسو ایم متغیرها با مللفههای سبکهای مقابله با
استرس رابله مععیداری دارندف به معظور تعییم سهم هر کدا از متغیرهای ذکر شده در پیشبیعی مللفه
های سبکهای مقابله با استرس از رگرسیو چعدگانه خلی استفاده شدف
جدول  -2خالصه مدل رگرسیون و آمارههای تحلیل واریانس (متغییر مالك :مقابله مسئلهمدار)
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیو

1305/93

1

1305/93

خلا

5191/62

196

26/48

کل

6497/55

197

رگرسیو

2029/88

2

1014/94

خلا

4467/66

195

22/91

کل

6497/55

197

خودآگاهی،

رگرسیو

2291/30

3

763/76

خودکارآمدی،

خلا

4206/24

194

21/68

خودکعترلی

کل

6497/55

197

مدل

متغیرها

1

خودآگاهی

2

3

خود آگاهی،
خودکارآمدیف

منابع

F

<p

R

مجذور R

49/30

0/000

0/44

0/20

44/29

35/22

0/000

0/000

0/55

0/59

0/31

0/35

نتایج جدول فوق نشا میدهد که در گا اول ،خودآگاهی وارد تحلیل شده و  20درصد از
واریانس مقابله مسئلهمدار را تبییم ن وده استف در گا دو با اضافه شد خودکارآمدی ،میزا
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واریانس تبییم شده از  20درصد به  31درصد افزایش یافته استف در گا سو و نهایی با اضافه شد
خودکعترلی ،میزا واریانس تبییمشده از  31درصد به  35درصد افزایش یافته استف بعابرایم مز وعاً
 35درصد از واریانس متغیر مقابله مسئلهمدار توسط متغیرهای خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودکعترلی
تبییم شده استف در جدول  3ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیو ارائه شده استف

جدول  -3ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مدل نهایی رگرسیون برای پیشبینی مقابله مسئلهمدار
از طریق متغیرهای مستقل
متغیرها

B

خطای B

Beta

T

P

همبستگیها

ثابت

28/01

3/10

--

9/01

0/000

مرتبه صفر

تفکیکی

نی ه تفکیکی

خودآگاهی

0/33

0/13

0/19

2/51

0/013

0/44

0/17

0/14

خودکارامدی

0/50

0/08

0/36

6/04

0/000

0/43

0/39

0/34

خودکعترلی

0/29

0/08

0/26

3/47

0/001

0/41

0/24

0/20

در جدول فوق ضرایب غیر استاندارد  bو ه چعیم ضرایب استاندارد بتا برای پیشبیعی مقابله
مسئلهمدار بر اساس متغیرهای مستقل و ه چعیم ضرایب مععیداری ،ه بستگی مرتبه صفر (دو
متغیره) ،ه بستگی تفکیکی و نی ه تفکیکی ارائه شده استف ه ا گونه که مشاهده میشود ضرایب بتا
و ه بستگی برای متغیرهای خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودکعترلی مثبت است که نشا میدهد با
افزایش خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودکعترلی ،مقابله مسئلهمدار افزایش پیدا میکعدف ضرایب
ه بستگی تفکیکی و نی ه تفکیکی بیانگر ایم است که سهم متغیر خودکارآمدی در تبییم مقابله مسئله
مدار از خودآگاهی و خودکعترلی بیشتر استف
جدول  -4خالصه مدل رگرسیون و آمارههای تحلیل واریانس (متغییر مالك :مقابله هیجانمدار)
مدل

متغیرها

1

خودکارآمدی

2

خودکارآمدی،

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیو

796/60

1

796/60

خلا

10196/67

196

52/02

کل

10993/27

197

رگرسیو

1165/99

2

منابع

582/99

F

<p

R

مجذور R

15/31

0/000

0/26

0/07

11/56

0/000

0/32

0/10
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هوش کلی

خلا

9827/27

195

کل

10993/27

197

50/39

نتایج جدول فوق نشا میدهد که در مدل اول ،خودکارآمدی وارد تحلیل شده و  7درصد از
واریانس مقابله هیزا مدار را تبییم ن وده استف در گا دو و نهایی با اضافه شد هوش کلی ،میزا
واریانس تبییمشده از  7درصد به  10درصد افزایش یافته استف بعابرایم مز وعاً  10درصد از واریانس
متغیر مقابله هیزا مدار توسط متغیرهای هوش کلی و خودکارآمدی ،تبییم شده استف در جدول 3
ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیو ارائه شده استف
جدول  -5ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مدل نهایی رگرسیون برای پیش بینی مقابله هیجان
مدار از طریق متغیرهای مستقل
متغیرها

B

خطای B

Beta

T

P

همبستگیها

ثابت

58/85

4/40

--

13/36

0/000

مرتبه صفر

تفکیکی

نی ه تفکیکی

خودکارامدی

-0/53

0/12

-0/29

-4/33

0/000

-0/26

-0/29

-0/29

هوش کلی

0/07

0/02

0/18

2/70

0/007

0/14

0/19

0/18

در جدول فوق ضرایب غیر استاندارد  bو ه چعیم ضرایب استاندارد بتا برای پیشبیعی مقابله
هیزا مدار بر اساس متغیرهای مستقل و ه چعیم ضرایب مععیداری ،ه بستگی مرتبه صفر (دو
متغیره) ،ه بستگی تفکیکی و نی ه تفکیکی ارائه شده استف ه ا گونه که مشاهده میشود ضرایب بتا
و ه بستگی برای متغیر خودکارآمدی ،معفی است که نشا میدهد با افزایش خودکارآمدی ،مقابله
هیزا مدار کاهش پیدا میکعدف ه چعیم ضرایب بتا و ه بستگی برای متغیر هوش کلی ،مثبت است که
نشا میدهد با افزایش هوش کلی ،مقابله هیزا مدار افزایش پیدا میکعدف ضرایب ه بستگی تفکیکی
و نی ه تفکیکی نیز بیانگر ایم است که سهم متغیر خودکارآمدی در تبییم مقابله هیزا مدار از هوش
کلی بیشتر استف
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشا داد که بیم مقابله مسئلهمدار ،خودکارآمدی ،خودآگاهی ،خودکعترلی،
خودانگیزی ،هشیاری اجت اعی ،مهارت اجت اعی و هوش کلی رابله مععیداری وجود دارد ،ه چعیم
بیم مقابله هیزا مدار ،خودکارآمدی ،مهارت اجت اعی و هوش کلی رابله مععیداری وجود داردف
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ه یعلور ه بستگی بیم مقابله اجتعابمدار و مهارت اجت اعی حاکی از رابله مععیداری بیم ایم دو
متغیر میباشدف شایا ذکر است از بیم متغییرهای پیشبیم ،خودآگاهی و خودکارآمدی قویتریم
رابله را با سبک مقابله مسئلهمدار و خودکارآمدی قویتریم رابله را با سبک مقابله هیزا مدار
داشتف ه چعیم در تحلیل رگرسیو برای سبک مقابله اجتعابی هیچ کدا از متغیرهای پیشبیم در
معادله رگرسیو مععیدار نبودف نتایج ایم پژوهش با پژوهشهای بشارت و ه کارا (،)1389
مح دی و ه کارا ( )1387و بار-آ ( )1997که نشا دادند هوش هیزانی دارای رابله مثبت و
مععیداری با سبک مقابله مسئلهمدار میباشعد ،ه خوا استف افراد دارای هوش هیزانی باال هعگا
مواجهه با مسائل مختلف با توجه به شعاختی که از خود دارند (خودآگاهی) که ه راه با نوعی اعت اد
به خود میباشد ه زما با درگیر شد با حل مسئله مورد نظر سعی در انزا صحیح وظایف و تسلط
بر انگیزههای خود دارند (خودکعترلی) ،آنها سعی میکععد در مواقع لزو ابتکار ع ل را در دست
بگیرند و به نحو موثری با محیط به تعامل میپردازند (خودکعترلی) ،که نهایتاً مز وعه ایم شیوهها و
اقدامات رفتاری به سازگاری بهتر افراد با هوش هیزانی باال میانزامدف بعابرایم میتوا پیشبیعی کرد
که افراد با هوش هیزانی باال در مقایسه با افراد با هوش هیزانی پاییم در هعگا مواجهه با عوامل
استرسزا ،بیشتر از سبکهای مقابله مسئلهمدار استفاده میکععدف
ه چعیم نتایج ایم پژوهش با ملالعه شوارتزر و ه کارا ( )2005که نشا دادهاند ،خودکارآمدی
با سبک مقابله مسئلهمدار رابله مثبت و مععیداری دارد ،ه خوا استف در واقع هعگامی که فرد
دارای خودکارآمدی باال باشد ،اهداا سلح باالتری را برای خود انتخاب میکعد و لذا رسید به ایم
اهداا باال ه راه با تالش و کوشش بیشتر در جهت بهبود موقعیتهای پیش آمده استف افراد با
خودکارآمدی پاییم شاید باور کععد که وضع موجود حل ناشدنی است و به ایم طریق از تالش برای
بهبود وضعیت مشکلزا خودداری میکععد یا زما ک تری برای حل مشکل صرا میکععد و پایداری
ک تری در مقابل مشکالت از خود نشا میدهعد ،از طرفی خودکارآمدی به شکلگیری احساس
شایستگی در فرد معزر میشود و ایم احساس شایستگی میتواند معزر به ایزاد باورهای مفیدی شود
که به ع لکرد موثر معزر میشود ،به عبارتی خودکارآمدی به مععی داشتم مهارت باال در برخورد با
عوامل استرسزا نیست بلکه به مععی باور فرد به تواناییهای خود در حل مسائل میباشد و ایم باور
تا حدی از نتایج ع لکرد فرد در مقابله با مسائل در گذشته میتواند کسب شده باشدف بعابرایم میتوا
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پیشبیعی کرد که افراد دارای خودکارآمدی باال نسبت به افراد با خودکارآمدی پاییم ت ایل بیشتری به
مقابله به صورت مسئلهمدار با استرس دارند تا مقابله به صورت هیزا مدارف
افزو بر آ براساس نتایج بدست آمده ن ره هوش هیزانی کل با مقابله هیزا مدار رابله مثبت و
مععیداری دارد که ناه سو با بار-آ ( )1997و ه سو با مح دی و ه کارا ( )1387میباشدف به نظر
میرسد مقابله هیزا مدار میتواند شامل مللفهها و راهبردهای سازشیافته یا سازشنایافته باشد،
بعابرایم مدیریت و سازماندهی هیزا ها به افراد ک ک میکعد تا در برخورد با شرایط استرسزا از
سبکهای کارامد مقابلهای استفاده کععد ،مثل راهبردهای مقابله مسئلهمدار و راهبردهای هیزا مدار
مثبتف بعابرایم هرچه فرد در کعترل و مدیریت احساسات ،قویتر باشد استفاده از راهبردهای سازش
یافته مانعد مقابله مسئلهمدار و راههای مقابله هیزا مداری که جعبه مثبت دارند ،افزایش مییابدف
بر اساس نتایج حاصله پیشعهاد میشود برای به حداقل رساند استرس در بیم معل ا و بهبود
سبکهای مقابلهای آنا در مقابله با استرس ض م تاکید بر آموزش کارگاهی هوش هیزانی و تقویت
باورهای خودکارآمدی ،نسبت به رفع هر گونه مشکل و مسئلهای که معزر به استرس معل ا میگردد
اقدا ن وده و جو روانی توأ با آرامش را در محیط کار حاکم ن ایعدف جامعه آماری ایم پژوهش کلیه
معل ا دوره راهع ایی تحمیلی شهر دهدشت است و لذا برای افزایش قابلیت تع یمپذیری ایم نتایج
به سایر معل ا پیشعهاد میشود رابله هوش هیزانی و خود کارآمدی با سبکهای مقابلهای در جوامع
آماری مختلف بررسی شود تا ادبیات متراکم و معسز ی در خموص نحوه بهکارگیری متغیرهای ذکر
شده فراهم آیدف در پایا پژوهشگرا از معل ا بزرگوار به خاطر ه کاری ص ی انه ،ک ال تشکر و
قدردانی را مین ایعدف
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