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های ای تارتنان سازمانهای مقابلهبینی سبکنقش هوش هیجانی و خودتارآمدی در پیش

 آموزشی )مورد مطالعه: معلمان مدارس راهنمایی شهر دهدشت(

 

 آبادیسحر عشق/  فرسعید واعظ / سید س انه رضایی ازغعدی
 

 چکیده
با استرس  های مقابلهی در سبکخودکارآمدهدا از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیزانی و 

ه بستگی استف جامعه آماری ایم  -وصیفیبودف پژوهش از نوع ت های آموزشیکارکعا  سازما 

در ایم  95-96پژوهش متشکل از ت امی معل ا  دوره راهع ایی شهرستا  دهدشت بود که در سال 

ای تمادفی انتخاب گیری خوشهن ونه روش بهبود که  رنف 198ه کار بودندف تعداد ن ونه شهر مشغول ب

ی ع ومی و هوش هیزانی خودکارآمدای، ی مقابلههاسبکاز پرسشعامه  هادادهآوری شدندف جهت ج ع

تایج ن فشدو رگرسیو  گا  به گا  استفاده  از ضریب ه بستگی پیرسو  هادادهاستفاده شدف برای تحلیل 

مدار را تبییم درصد از واریانس مقابله مسئله 20وارد تحلیل شده و  خودآگاهینشا  داد در گا  اول 

 31درصد به  20مدی، میزا  واریانس تبییم شده از آن وده استف در گا  دو  با اضافه شد  خودکار

واریانس تبییم شده از  درصد افزایش یافته استف در گا  سو  و نهایی با اضافه شد  خودکعترلی، میزا 

درصد از واریانس متغیر مقابله مسئله 35بعابرایم مز وعاً درصد افزایش یافته استف  35درصد به  31

تبییم شده استف ه چعیم در گا  اول،  مدی و خودکعترلیتوسط متغیرهای خودآگاهی، خودکارآ مدار

مدار را تبییم ن وده استف در گا  ا درصد از واریانس مقابله هیز 7مدی وارد تحلیل شده و آخودکار

درصد  10درصد به  7دو  و نهایی با اضافه شد  هوش هیزانی کل، میزا  واریانس تبییم شده از 

مدار توسط متغیرهای درصد از واریانس متغیر مقابله هیزا  10بعابرایم مز وعاً افزایش یافته استف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشزوی دکتری روانشعاسی تربیتی دانشگاه س عا ، س عا ، ایرا ف 

  نویسعده مسئول فدانشزوی دکتری روانشعاسی تربیتی دانشگاه س عا ، س عا ، ایرا (Vaezfar1364@yahoo.com) 

 دانشزوی دکتری روانشعاسی تربیتی دانشگاه س عا ، س عا ، ایرا ف 
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به مدیرا   تواندیمنتایج ایم پژوهش  ر نهایتاستف دتبییم شده ی، خودکارآمدهوش هیزانی کل و 

مدی ع ومی و با توجه به آگاهی ازخودکارآهای مقابله با استرس معل ا  در زمیعه بهبود شیوه مدارس

 هوش هیزانی ک ک ن ایدف

 فراهع اییمدارس معل ا   ،مدی، هوش هیزانیآهای مقابله، خودکارسبک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

روی بر الف و ب(، ملالعات فراوانی  1978لالعۀ پیشرو کریاکو و ساتکلیف )از زما  انتشار م

های آموزشی مختلف نشا  دادند )وا  دیک شیوع و شدت آ  را در موقعیت کار شده که استرس معلم

توانعد با استرس مقابله کععد، (ف به معظور درک ایعکه معل ا  چگونه می1998، 2؛ کریاکو2001، 1و واگعر

اند تا معابع رایج استرس معلم در محیط کالس و مدرسه را شعاسایی را  مختلف تالش کردهپژوهشگ

شوند، شامل بدرفتاری کععدف ایم عوامل شعاسایی شده که ع دتاً طبق حوزۀ کارکردی معلم تعریف می

مانی، آموزا  برای کار، بار کاری سعگیم و فشار زآموزا ، انگیزۀ ضعیف دانشو مشکالت تربیتی دانش

تعاقض و ابها  نقش، روابط متعارض با مدیریت و کارکعا  اجرایی مدرسه و فشار و انتقاد والدیم و 

زا، م کم است که (ف در مواجهه با ایم عوامل استرس1996، 4؛ تراورس و کوپر1992، 3جامعه )دونها 

معل ا  به صورت های متفاوت نشا  دهعدف با ایم وجود، های روانشعاختی با شدتمعل ا  نشانه

آید: چرا در دهعد که ایم سئوال بوجود میزا واکعش نشا  ن ییکعواخت به ایم عوامل استرس

برخی دیگر است )دونها ،  زپذیری برخی از معل ا  ک تر اارویی با استرس کاری مشابه، آسیبروی

مقابله با استرس در  بعابرایم، پژوهشگرا  شخمیت و متغیرهای شخمیتی را به ععوا  معابع(ف 1992

 اندفناراحتی مورد بررسی قرار داده-بی اری یا استرس-بافت رابلۀ استرس

ای مثبت پیشعهاد شده در میا  متغیرهای شخمیتی فراوا ، هوش هیزانی به ععوا  یک معبع مقابله

شده از  (ف علیرغم مفاهیم نسبتاً متفاوت ارائه2007، 5است )ساکلوفسکی، آستیم، گالوی و دیویدسو 

های ها یا ویژگیاندرکارا  مختلف، به ععوا  طیفی از تواناییهوش هیزانی توسط پژوهشگرا  و دست

(، ایم 1997، 8؛ مایر و سالوی1995، 7؛ گل م2000، 6توانایی و شخمیتی )کیاروکی، چا  و کاپوتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Van Dick & Wagner   
2. Kyriacou 
3. Dunham  
4. Travers & Cooper  
5. Saklofske, Austin, Galloway & Davidson  

6. Ciarrochi, Chan & Caputi 
7. Goleman 
8. Mayer & Salovey 
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ک و تزربه های خاص الز  برای دردهد که شعاسایی مهارتسازه چهارچوب سودمعدی ارائه می

( از هوش 1997سازدف به ععوا  مثال، مایر و سالوی )پذیر میسازگارانۀ عواطف و هیزانات را امکا 

هیزانی به ععوا  توانایی خاص در درک هیزانات و عواطف، تسهیل تفکر، شعاخت هیزانات و 

شود معل ا  ث میهای عاطفی باعکععد: ع لکرد یکپارچۀ ایم تواناییها یاد میعواطف، و مدیریت آ 

پذیری ک تری در مقابل استرس پذیر باشعدف بعابرایم، معل انی که آسیبدر مقابل استرس ک تر آسیب

باشعدف ایم معل ا  احت االً به دارند، احت االً معل انی هستعد که دارای سلح باالیی از هوش هیزانی می

هایشا  به عوامل برای درک واکعش هاآ اطالعات و اقدامات سالمت دسترسی بهتری دارند و از 

(ف در واقع، 2002، 1کععد )گریعبرگزا و ه چعیم برای هدایت مقابلۀ سازشی خود استفاده میاسترس

و رابلۀ معفی با مقابلۀ هیزا  2مدارمسئله اند که هوش هیزانی رابلۀ مثبتی با مقابلۀملالعات نشا  داده

تواند به پرورش مقابلۀ شاهده شده است که هوش هیزانی میه چعیم م ف(1997، 4دارد )بارآ  3مدار

(، به 1997، 5هوکس ا، مک براید و الرسو -زا )نولمهای گذشته و تزارب استرساثربخش با اتفاق

و مقابله با  (1998، 6بیعی اهداا مللوب در آیعده )تایلور، فا ، ریوکیم و آرمورمقابله با پیش

( ک ک کعدف هوش هیزانی با سبک 2000، 7)فولک م و موسکویتز رویدادهای جاری و استرس مزمم

محور معفی ه بستگی ستگی مثبت و با سبک مقابله هیزا محور مثبت ه بمدار و هیزا مقابله مسئله

ای های آ  با هر سه سبک مقابلهلفهل(ف هوش هیزانی و م1389و عزیزی،  نادعلی )بشارت، معفی دارد

( با 2007ساکلوفسکی و ه کارا  ) (ف1387 مح دی، ترابی و غرایی،) ددارن داریععیرابله مثبت و م

توا  هوش رفتم ارتباط بیم هوش هیزانی و مقابله، پیشعهاد کردند که به طور کلی، میگنظر  در

های عاطفی و هیزانی در مدیریت استرس و ه چعیم گرایش دهعدۀ تواناییهیزانی را به ععوا  نشا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Greenberg  

2. Task-focused  
3. Emotion-focused  
4. Bar-On 

5. Nolen-Hoeksema & Larson  

6. Taylor, Pham, Rivkin & Armor   
7. Folkman & Moskowitz 
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ای ک ک تعریف ن ودف بعابرایم، کاوش رابلۀ بیم هوش هیزانی و رفتارهای مقابله بیشتر به جستزوی

 معل ا  بسیار جالب استف

 ،تواند مقابله با استرس را تسهیل کعداز طرفی خودکارآمدی به ععوا  یک عامل معبع فردی که می

ا  فرد به (ف خودکارآمدی به ععوا  ای 2005، 1پیشعهاد شده است )نال، ریک م، و شوارتزر

های هایش در برآمد  از عهده کارهای سخت و جدید و رویارویی با مشکالت در موقعیتتوانایی

( معتقد 1997ه چعیم در جای دیگری بعدورا ) (ف1997، 2سخت و خاص تعریف شده است )بعدورا

پذیر بوده و تحت تأثیر خودکارآمدی دارای ماهیت شعاختی استف خودکارآمدی، انعلاااست 

و کعترل عواطف  کرد، تزارب ه دالنه، تشویق کالمیطالعات حاصل از چهار معبع موفقیت در کارا

 انتظارات کارآمدی فردی روی آغاز رفتار، میزا از سویی وی بر ایم باور است که  قرار داردف معفی

و  و سلح مقاومت فرد در انزا  یک کار در مواجهه با موانع تالش فرد برای دستیابی به نتیزه

 دفدهمشکالت را تحت تأثیر قرار می

تر، کارهای چالش برانگیز را افراد با خودکارآمدی باال، در مقایسه با افراد با خودکارآمدی پاییم

و  کععدتری مقاومت میه مدت طوالنیکععد، بکععد، اهداا بلعدتری برای خود تعییم میانتخاب می

(ف در بافت 2005، 3مانعد )لوزیعسکا و شوارتزراقی میعلیرغم وجود موانع، به اهداا خود متعهد ب

آموزشی و مدرسه که معل ا  باید با تقاضاهای شغلی مربوط به تدریس روبرو شوند، معل ا  با 

ها ایم موضوع را بیشتر به ععوا  چالش تزربه کععد، اما آ خودکارآمدی باال نیز استرس را تزربه می

کعد تا تزارب ها ک ک میحس خودکارآمدی باال به آ  ،د  کعترلکععد تا تهدید یا از دست دامی

(ف در مقابل، معل ا  با خودکارآمدی 1999، 4عاطفی معفی را مدیریت کععد )شوارتز و گریم گلس

تواند معزر به ناراحتی روانی گردد کععد که میپاییم، اضلراب، نگرانی، تردید بیشتری را تزربه می

های خارجی یک کارآمدی در برخورد با موقعیتودخ (ف به طور خالصه1999)شوارتز و گریم گلس، 

)رست ی  کعدشود که فعالیت فرد و سبک مقابله او با استرس را هدایت میعامل شخمی محسوب می

 ف (1389 و ه کارا ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Knoll, Riekmann & Schwartzer 
2. Bandura 

3. Luszczynska & Schwartzer 

4. Schwarzer & Greenglass 
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تواند تأثیر عوامل کععد که حس خودکارآمدی میشواهدی وجود دارد که ایم ادعا را تأیید می

تواند یک زای معل ا  روی پیامدهای سالمت روانی را تعدیل کعد و ایعکه خودکارآمدی میاسترس

 (ف2005، 1عامل معبع فردی مهم در مقابله با استرس باشد )شوارتزر، بوه ر، لوزیعسکا، مح د و نال

 ایهای مقابلهسبک و خودکارآمدی باهوش هیزانی های مختلفی در خموص رابله اگرچه پژوهش

ا  شده است؛ اما تاکعو  ملالعه جامعی که ایم متغیرها را در کعار هم بررسی ن وده و سهم هرکدا  انز

مشخص ن وده باشد، انزا  نشده استف بعابرایم هدا از ای معل ا  های مقابلهسبکرا در تبییم 

قابله های مسبکو خودکارآمدی در تبییم  هوش هیزانیپژوهش حاضر بررسی رابله ساده و چعدگانه 

 فباشدها میو تعییم سهم هر کدا  از آ  مدار و اجتعابی(هیزا  مدار،لهبا استرس )مسئ

 روش پژوهش

 شامل پژوهش آماری جامعهباشدف طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع ملالعات ه بستگی می

 مدارس ازی کی در 1395-96 یلیتحم در سال که بودمعل ا  راهع ایی شهرستا  دهدشت  هیکل

 نفر 94) نفر 198 حزم به این ونه فوق جامعه از فبودندتدریس  به مشغولستا  شهر میاراهع ایی 

ابتدا کل شهرستا   فشدند انتخابی ای تمادفخوشه رییگن ونه روش از استفاده باز (  نفر 104 ومرد 

 20ق مورد نظر مدارس راهع ایی پسرانه و دخترانه معاط میب از سپسف شدمعلقه آموزشی تقسیم  5به 

 درف مدرسه به طور تمادفی انتخاب شد به طوری که شامل ده مدرسه دخترانه و ده مدرسه پسرانه بود

برای تززیه و تحلیل    ایم مدارس توزیع شدفای بیم معل تمادف طورها به پرسشعامه بعد مرحله

 شامل یآمار استعباط یاهآمار توصیفی ه چو  میانگیم و انحراا معیار و روش یهاها از روشداده

برای  فشدستفاده ا V20SPSS افزاربا استفاده از نر گا  به گا  رگرسیو  ضریب ه بستگی پیرسو  و 

 ست:ها از ابزارهای زیر استفاده شده اآوری دادهج ع

شوارتزر و جروسلم، به  توسط 1979ایم مقیاس در سال  مدی عمومی:تارآمقیاس خودالف( 

شوارتز و جروسلم آزمو   1981در سال  فدکارامدی ع ومی و اجت اعی ساخته شمعظور ارزیابی خود

گذاری مقیاس شیوه ن ره عدد کاهش دادندف 10را مورد بازنگری قرار داده و تعداد عبارات آ  را به 

 ،3قریبا صحیح=ت ،2ه سختی صحیح=ب ،1اصال صحیح نیست= خودکارامدی ع ومی بدیم شرح است:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schwarzer, Boehmer, Luszczynska, Mohamed & Knoll 
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مدی ع ومی را برای آهای مقیاس خودکاریب ه سانی درونی ویرایشف ضرا4امال صحیح=ک

)شوارتز و  به دست آمد 91/0و در چیم  81/0ر کاستاریکا و اسپانیا د ،84/0 آل ا ر د ،دانشزویا 

عاملی ایم مقیاس را در  ( نیز ساختار1392دالور، رضایی، نزفی، دبیری و رضایی )(ف 2005 ه کارا ،

عاملی گزارش ن وده و تک 1388های دولتی شهر تهرا  در سال عا  دانشگاهکارکنفر از  400بیم 

گزارش ن ودندف  88/0و برای زنا   85/0، برای مردا  87/0ها ه سانی درونی آ  را برای کل آزمودنی

عالوه بر آ  در ایم ملالعه اعتبار ه گرای مقیاس خودکارآمدی از طریق اجرای ه زما  آ  با مقیاس 

 استف 80/0تگی بیم دو مقیاس مذکور دی شرر استفاده شدف نتایج نشا  داد که میزا  ه بسخودکارآم

های مقابله با استرس در پرسشعامه شیوه های مقابله با استرس پارتر و اندلر:پرسشنامه سبکب( 

های مقابله با استرس افراد نوجوا  و توسط پارکر و اندلر و به معظور سعزش سبک 1990سال 

 70ها ابتدا پرسشعامه را که شامل زا و بحرانی ساخته شده استف آ های استرسال در موقعیتبزرگس

ها را متغیر سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده ،دانشزوی دختر و پسر اجرا کردند 559ماده بود روی 

سپس  ف پارکر و اندلرمدارمدار و اجتعابیزا ه ،مدارمسئله و سه شیوه مقابله ع ده را استخراج کردند:

ها آنرا به بزرگسال اجرا کردند و سپس از تحلیل عاملی داده 282دانشزو و  394ایم پرسشعامه را روی 

ای ماده 48های مقابله با استرس پارکر و اندلر ر حال حاضر پرسشعامه سبکد ،ماده کاهش دادند 48

های مقابله کدا  از شیوه آیدف هربه حساب میای یکی از ابزارهای قابل اعت اد برای سعزش شیوه مقابله

ها جداگانه محاسبه های هر یک از مقیاسماده دارد و مز وع ن رات ماده 16یک مقیاس جداگانه با 

آوری مدار دارای دو خرده مقیاس رویلبته مقیاس شیوه مقابله اجتعابا ،شود و فاقد ن ره کلی استمی

 5های پرسشعامه دارای باشدف هر کدا  از مادهماده می 8هر کدا  با  آورد  به فعالیتبه اجت اع و روی

 ،باشدمی 5تا  1دامعه پاسچ هر سوال از گزیعه است که آزمودنی بایستی یک گزیعه را عالمت بزندف 

دهد که نشا  می 5دهد و گزیعه ز رفتار مورد نظر را نشا  ن یدهد آزمودنی هرگنشا  می 1زیعه گ

 دهدف پایایی ایم آزمو  توسط پیری و شهرآرایر مورد نظر را بسیار زیاد انزا  میآزمودنی رفتا

و شیوه  85/0 مدار، شیوه هیزا 81/0مدار ( به ایم صورت گزارش شده است: شیوه مسئله1376)

 ف80/0مدار اجتعاب

ده در ایم پژوهش از پرسشعامه هوش هیزانی سیبر و شریع  استفا هوش هیجانی:پرسشنامه ج( 

ن ره آ  مربوط به هر  5کعد که ن ره جداگانه دریافت می 6هر آزمودنی در ایم پرسشعامه  شده استف



 

 

 

 

 

 

 

 

 51 ــــــــــــــــــــــــــــای کارکنان ...های مقابلهبینی سبکنقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش

خودآگاهی: یععی خودآگاهی صحیح از  ها عبارتعد از:للفهم باشدفها و یک ن ره کل میکدا  از مولفه

های ه ارشف خود و اعت اد به خود و ه چعیم آگاهی شخص به وجودش مانعد یک شخص عادی

خودکعترلی: یععی خودمدیریتی،  (ف33، 32، 27، 24، 14، 12، 10، 6) عبارتعد از مربوط به ایم بعد

توانایی فرد به ایعکه بر انگیزه طلبی و ابتکار ع ل و ه چعیمشعاسی، سازگاری و انگیزه توفیقوظیفه

 ف(30، 23، 18، 16، 11، 5، 2: )عبارتعد از های مربوط به ایم بعدهای خود مسلط باشدف ش اره

های مربوط انگیزدف ش ارهانگیزی: یععی اقدا  شخص به کاری که تزربه شخمی وی بدا  بر میخود

هشیاری اجت اعی: یععی افزایش حساسیت نسبت (ف 31، 26، 21، 20، 15، 9، 1) عبارتعد از: به ایم بعد

های بیم ایی در تعییم موقعیتافزایش توان به احساسات دیگرا ، بهبود درک پیامدهای رفتار خود،

ریزی برای ع ل معاسب، افزایش اعت اد به نفس، افزایش رفتارهای ج ع گرایانه، فردی و برنامه

، 4، 3) عبارتعد از: های مربوط به ایم بعدباشدف ش ارهه دلی، خدمت محوری و آگاهی سازمانی می

شود که روابط اجت اعی با ه گعا  یا می های اجت اعی: به رفتارهایی گفتهمهارت ف(29، 25، 22، 17

در ایم  (ف28، 19، 13، 8، 7عبارتعد از: ) های مربوط به ایم بعددهدف ش ارهبزرگساال  را افزایش می

 5را انتخاب کعد ن ره  5و چعانچه گزیعه  1 هپرسشعامه چعانچه آزمودنی گزیعه الف را انتخاب کعد ن ر

معموری  باشدفگزاری معکوس مین ره 33و  31، 28، 22، 18، 14، 12، 9، 1 در سواالت گیردفمی

گزارش کرده است و ه چعیم میزا  ه سانی  r=، 001/0≥P 63/0( روایی ایم پرسشعامه را 1380)

 محاسبه شده استف 84/0درونی آزمو  با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل آزمو  

 های پژوهشیافته

های تحقیق مربوط به فرضیههای یافته 5و  4، 3، 2یفی و در جداول های توصیافته 1در جدول 

 فارائه شده است

 (n=198بین و مالك )های توصیفی متغیرهای پیشآماره -1جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

          1 مدیخودکارآ

         1 43/0 مدارمقابله مسئله

        1 -09/0 -26/0 مدارمقابله هیزا 

       1 02/0 30/0 04/0 مقابله اجتعابی

      1 10/0 04/0 44/0 24/0 خودآگاهی

     1 63/0 07/0 08/0 41/0 09/0 خودکعترلی
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    1 64/0 65/0 00/0 09/0 35/0 15/0 خودانگیزی

   1 67/0 66/0 71/0 07/0 09/0 35/0 11/0 هشیاری اجت اعی

  1 49/0 35/0 41/0 36/0 41/0* 14/0* 28/0 04/0 مهارت اجت اعی

 1 51/0 71/0 68/0 73/0 70/0 01/0 14/0* 32/0 14/0* هوش کلی

 05/98 13/14 20/19 59/22 94/20 88/23 28/47 39/49 88/57 22/31 میانگیم

 57/18 69/2 20/3 59/3 03/5 34/3 60/7 47/7 74/5 12/4 انحراا معیار

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

ی، خودکارآمد مدار بادهد، ه بستگی بیم مقابله مسئلهیمق نشا  که جدول فو طوره ا 

سلح خودآگاهی، خودکعترلی، خودانگیزی، هشیاری اجت اعی، مهارت اجت اعی و هوش کلی در 

01/0p≤ مدار با مهارت اجت اعی و هوش کلی در ه بستگی بیم مقابله هیزا  ،ف ه چعیمدار بودمععی

مدی در سلح آمدار و خودکارو ه بستگی بیم مقابله هیزا  14/0و  14/0به ترتیب  ≥05/0pسلح 

01/0p≤، 26/0-  01/0بدست آمدف ه بستگی بیم مقابله اجتعابی و مهارت اجت اعی در سلحp≤، 

های مقابله با های سبکلفهلبعابرایم بر اساس ه بستگی پیرسو  ایم متغیرها با م بدست آمدف 14/0

للفهبیعی مبه معظور تعییم سهم هر کدا  از متغیرهای ذکر شده در پیش داری دارندفاسترس رابله مععی

 مقابله با استرس از رگرسیو  چعدگانه خلی استفاده شدف هایهای سبک

 مدار(متغییر مالك: مقابله مسئلهس )های تحلیل واریانخالصه مدل رگرسیون و آماره -2جدول 

 منابع متغیرها مدل
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
F p< R ر مجذوR 

 ودآگاهیخ 1

 20/0 44/0 000/0 30/49 93/1305 1 93/1305 رگرسیو 

     48/26 196 62/5191 خلا

      197 55/6497 کل

2 
خود آگاهی، 

 فمدیودکارآخ

 31/0 55/0 000/0 29/44 94/1014 2 88/2029 رگرسیو 

     91/22 195 66/4467 خلا

      197 55/6497 کل

3 

 خودآگاهی،

، یمدخودکارآ

 خودکعترلی

 35/0 59/0 000/0 22/35 76/763 3 30/2291 رگرسیو 

     68/21 194 24/4206 خلا

      197 55/6497 کل
 

درصد از  20خودآگاهی وارد تحلیل شده و دهد که در گا  اول، نتایج جدول فوق نشا  می

مدی، میزا  در گا  دو  با اضافه شد  خودکارآ را تبییم ن وده استفمدار واریانس مقابله مسئله
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درصد افزایش یافته استف در گا  سو  و نهایی با اضافه شد   31درصد به  20واریانس تبییم شده از 

بعابرایم مز وعاً  درصد افزایش یافته استف 35درصد به  31شده از خودکعترلی، میزا  واریانس تبییم

 مدی و خودکعترلیآمدار توسط متغیرهای خودآگاهی، خودکاراریانس متغیر مقابله مسئلهدرصد از و 35

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیو  ارائه شده استف  3تبییم شده استف در جدول 

 

مدار بینی مقابله مسئلهضرایب استاندارد و غیر استاندارد مدل نهایی رگرسیون برای پیش -3جدول 

 ق متغیرهای مستقلاز طری

 هاهمبستگی B Beta T Pخطای  B متغیرها

 نی ه تفکیکی تفکیکی مرتبه صفر 000/0 01/9 -- 10/3 01/28 ثابت

 14/0 17/0 44/0 013/0 51/2 19/0 13/0 33/0 خودآگاهی

 34/0 39/0 43/0 000/0 04/6 36/0 08/0 50/0 خودکارامدی

 20/0 24/0 41/0 001/0 47/3 26/0 08/0 29/0 خودکعترلی
 

ه مقابل بیعیو ه چعیم ضرایب استاندارد بتا برای پیش bدر جدول فوق ضرایب غیر استاندارد 

 داری، ه بستگی مرتبه صفر )دویرهای مستقل و ه چعیم ضرایب مععیبر اساس متغ مدارمسئله

ضرایب بتا  شودیگونه که مشاهده ممتغیره(، ه بستگی تفکیکی و نی ه تفکیکی ارائه شده استف ه ا 

دهد با یممثبت است که نشا   ی و خودکعترلیکارآمدخودآگاهی، خودهای و ه بستگی برای متغیر

ضرایب کعدف یممدار افزایش پیدا مقابله مسئله ،ی و خودکعترلیکارآمدخودآگاهی، خودافزایش 

مقابله مسئلهتبییم ی در کارآمدخود ریمتغسهم ه بستگی تفکیکی و نی ه تفکیکی بیانگر ایم است که 

 خودآگاهی و خودکعترلی بیشتر استفز مدار ا

 مدار(متغییر مالك: مقابله هیجانس )های تحلیل واریانخالصه مدل رگرسیون و آماره -4جدول 

 منابع متغیرها مدل
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p< R  مجذورR 

 مدیآودکارخ 1

 07/0 26/0 000/0 31/15 60/796 1 60/796 رگرسیو 

     02/52 196 67/10196 خلا

      197 27/10993 کل

 10/0 32/0 000/0 56/11 99/582 2 99/1165 رگرسیو  خودکارآمدی، 2
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     39/50 195 27/9827 خلا هوش کلی

      197 27/10993 کل
 

درصد از  7 ارد تحلیل شده ومدی وخودکارآدهد که در مدل اول، نتایج جدول فوق نشا  می

وش کلی، میزا  مدار را تبییم ن وده استف در گا  دو  و نهایی با اضافه شد  هواریانس مقابله هیزا 

درصد از واریانس  10بعابرایم مز وعاً درصد افزایش یافته استف  10درصد به  7شده از واریانس تبییم

 3تبییم شده استف در جدول ی، کارآمدخودی و هوش کلمدار توسط متغیرهای متغیر مقابله هیزا 

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیو  ارائه شده استف 

ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مدل نهایی رگرسیون برای پیش بینی مقابله هیجان -5جدول 

 مدار از طریق متغیرهای مستقل
 هاهمبستگی B Beta T Pخطای  B متغیرها

 نی ه تفکیکی تفکیکی مرتبه صفر 000/0 36/13 -- 40/4 85/58 ثابت

 -29/0 -29/0 -26/0 000/0 -33/4 -29/0 12/0 -53/0 خودکارامدی

 18/0 19/0 14/0 007/0 70/2 18/0 02/0 07/0 هوش کلی
 

مقابله بیعی و ه چعیم ضرایب استاندارد بتا برای پیش bدر جدول فوق ضرایب غیر استاندارد 

داری، ه بستگی مرتبه صفر )دو یرهای مستقل و ه چعیم ضرایب مععیبر اساس متغ رمداهیزا 

شود ضرایب بتا گونه که مشاهده میمتغیره(، ه بستگی تفکیکی و نی ه تفکیکی ارائه شده استف ه ا 

، مقابله یخودکارآمددهد با افزایش یممعفی است که نشا   ی،خودکارآمدو ه بستگی برای متغیر 

مثبت است که  هوش کلی،ضرایب بتا و ه بستگی برای متغیر کعدف ه چعیم یمدار کاهش پیدا مهیزا 

ضرایب ه بستگی تفکیکی  دفکعیمپیدا ش مدار افزایمقابله هیزا  ،افزایش هوش کلیا دهد بیمنشا  

ز هوش امدار مقابله هیزا ی در تبییم کارآمدخود ریمتغسهم و نی ه تفکیکی نیز بیانگر ایم است که 

 کلی بیشتر استف

 گیریبحث و نتیجه

ی، خودآگاهی، خودکعترلی، خودکارآمدمدار، بیم مقابله مسئله نتایج پژوهش حاضر نشا  داد که

داری وجود دارد، ه چعیم رت اجت اعی و هوش کلی رابله مععیخودانگیزی، هشیاری اجت اعی، مها

داری وجود داردف و هوش کلی رابله مععی رت اجت اعیمدی، مهاآمدار، خودکاربیم مقابله هیزا 
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داری بیم ایم دو مدار و مهارت اجت اعی حاکی از رابله مععیمقابله اجتعابه یعلور ه بستگی بیم 

تریم خودکارآمدی قویبیم، خودآگاهی و است از بیم متغییرهای پیشذکر شایا   فباشدمتغیر می

مدار تریم رابله را با سبک مقابله هیزا آمدی قویخودکار مدار ورابله را با سبک مقابله مسئله

بیم در ه چعیم در تحلیل رگرسیو  برای سبک مقابله اجتعابی هیچ کدا  از متغیرهای پیش داشتف

، (1389  )بشارت و ه کارا هایایم پژوهش با پژوهش نتایج دار نبودفمعادله رگرسیو  مععی

دارای رابله مثبت و  که نشا  دادند هوش هیزانی( 1997آ  )-( و بار1387  )ح دی و ه کارام

ف افراد دارای هوش هیزانی باال هعگا  تباشعد، ه خوا  اسیم مدارداری با سبک مقابله مسئلهمععی

که ه راه با نوعی اعت اد  مواجهه با مسائل مختلف با توجه به شعاختی که از خود دارند )خودآگاهی(

زا  صحیح وظایف و تسلط شد  با حل مسئله مورد نظر سعی در ان باشد ه زما  با درگیربه خود می

کععد در مواقع لزو  ابتکار ع ل را در دست های خود دارند )خودکعترلی(، آنها سعی میبر انگیزه

ها و ایم شیوه مز وعه )خودکعترلی(، که نهایتاً پردازنده نحو موثری با محیط به تعامل میبگیرند و ب

بیعی کرد توا  پیشبعابرایم می انزامدفافراد با هوش هیزانی باال میر به سازگاری بهتاقدامات رفتاری 

که افراد با هوش هیزانی باال در مقایسه با افراد با هوش هیزانی پاییم در هعگا  مواجهه با عوامل 

 کععدفمدار استفاده میهای مقابله مسئلهزا، بیشتر از سبکاسترس

ی کارآمدخوداند، هنشا  داده ک (2005) شوارتزر و ه کارا هش با ملالعه ه چعیم نتایج ایم پژو

ف در واقع هعگامی که فرد ت، ه خوا  اسدارد داریمدار رابله مثبت و مععیبا سبک مقابله مسئله

کعد و لذا رسید  به ایم یمی باال باشد، اهداا سلح باالتری را برای خود انتخاب خودکارآمددارای 

ف افراد با ی پیش آمده استهاتیموقعه راه با تالش و کوشش بیشتر در جهت بهبود  اهداا باال

برای  شخودکارآمدی پاییم شاید باور کععد که وضع موجود حل ناشدنی است و به ایم طریق از تال

و پایداری  کععدیمیا زما  ک تری برای حل مشکل صرا  کععدیمزا خودداری بهبود وضعیت مشکل

ری احساس گی، از طرفی خودکارآمدی به شکلدهعدیمقابل مشکالت از خود نشا  ک تری در م

معزر به ایزاد باورهای مفیدی شود  تواندیمو ایم احساس شایستگی  شودیمشایستگی در فرد معزر 

مدی به مععی داشتم مهارت باال در برخورد با ، به عبارتی خودکارآشودیمکه به ع لکرد موثر معزر 

و ایم باور  باشدیل می خود در حل مسائهاییتوانازا نیست بلکه به مععی باور فرد به ترساس عوامل

توا  یمکسب شده باشدف بعابرایم  تواندیمتا حدی از نتایج ع لکرد فرد در مقابله با مسائل در گذشته 
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ت ایل بیشتری به  مدی پاییمی باال نسبت به افراد با خودکارآکارآمدخودبیعی کرد که افراد دارای پیش

 مدارفمدار با استرس دارند تا مقابله به صورت هیزا به صورت مسئلهه مقابل

مدار رابله مثبت و هوش هیزانی کل با مقابله هیزا براساس نتایج بدست آمده ن ره افزو  بر آ  

ر به نظ شدفبا( می1387  )و ه سو با مح دی و ه کارا (1997آ  )-داری دارد که ناه سو با بارمععی

یافته باشد، نایافته یا سازشها و راهبردهای سازشلفهتواند شامل ملمدار میرسد مقابله هیزا می

از ا زکعد تا در برخورد با شرایط استرسها به افراد ک ک میبعابرایم مدیریت و سازماندهی هیزا 

مدار و راهبردهای هیزا ر مداسئلهعد، مثل راهبردهای مقابله مای استفاده کعهای کارامد مقابلهسبک

تر باشد استفاده از راهبردهای سازش قوی ات،مثبتف بعابرایم هرچه فرد در کعترل و مدیریت احساس

 یابدفافزایش می ،دارند مداری که جعبه مثبتهای مقابله هیزا مدار و راهیافته مانعد مقابله مسئله

بیم معل ا  و بهبود  به حداقل رساند  استرس در شود براییمبر اساس نتایج حاصله پیشعهاد 

ای آنا  در مقابله با استرس ض م تاکید بر آموزش کارگاهی هوش هیزانی و تقویت های مقابلهسبک

 گرددیم ای که معزر به استرس معل ا مسئلهی، نسبت به رفع هر گونه مشکل و خودکارآمدباورهای 

ش را در محیط کار حاکم ن ایعدف جامعه آماری ایم پژوهش کلیه با آرام توأ اقدا  ن وده و جو روانی 

ج پذیری ایم نتایمعل ا  دوره راهع ایی تحمیلی شهر دهدشت است و لذا برای افزایش قابلیت تع یم

ای در جوامع ی مقابلههاسبک ی باخود کارآمدشود رابله هوش هیزانی و یمبه سایر معل ا  پیشعهاد 

ی متغیرهای ذکر ریکارگبهود تا ادبیات متراکم و معسز ی در خموص نحوه بررسی شمختلف  آماری

از معل ا  بزرگوار به خاطر ه کاری ص ی انه، ک ال تشکر و   شده فراهم آیدف در پایا  پژوهشگرا

 فعدین ایرا مقدردانی 
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