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   تربیت بدنی استان گلستان بررسی رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین دبیران
   1بشارتلو میترا

  
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی .1

  
 besharatloo_mitra@yahoo.com    

      
  :چکیده

وش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین دبیران تربیت بدنی استان گلستان بوده است هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین ه

ر سال تحصیلی بوده و جامعه آماري این پژوهش را تمامی دبیران تربیت بدنی استان گلستان د  روش تحقیق از نوع هم بستگی

نفر به عنوان نمونه آماري از طریق  256نفر بوده است از این تعداد  746که فراوانی آنها  تشکیل شده داده است 94-1393

پرسش نامه بازگردانده شد . جهت جمع آوري داده  200ند که تنها ا(جدول مورگان) انتخاب شده شیوه نمونه گیري تصادفی

استفاده گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست  هیجانی شرینگ و فرسودگی شغلی مسلچها از پرسش نامه هوش 

و رگرسیون چند متغییره گام به گام  spssتک نمونه اي ، ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار   Tش آماري آزمون آمده از رو

استفاده شد و این نتایج حاصل شد بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی وجود دارد . تمامی مولفه هاي 
ار منفی نشان داده است در میان مولفه هاي هوش هیجانی دو مولفه ي فرسودگی شغلی رابطه معنا د هوش هیجانی معلمان با

هوشیاري اجتماعی و مهارت هاي اجتماعی می توانند فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس را پیش بینی کنند . نتایج 
ر میان دبیران د M=50/1و فرسودگی شغلی M=95/2هم چنین نشان داد که میانگین نمرات هر دو متغییر هوش هیجانی

بنابراین طبق یافته هاي این پژوهش دبیران تربیت  فرضی پایین تر بوده است.تربیت بدنی به طور مشهودي نسبت به میانگین 

. ر بوده استبا مشکالت بر خوردا رویاروییي عواطف خود در  بدنی مدارس با هوش هیجانی باالتر از توانایی بیشتري در اداره

برگزاري دوره هـاي ویـژه در چهـارچوب می شود با . بنابر ایـن پیـشنهاد )همسو است2000( هـاي زاف این نتایج با یافته

  اقدام گردد .  و کاهش افسردگی آن ها کارگـاه هـاي آموزشـی، نسبت به افزایش هوش هیجانی کارکنان

  گرسیونکلید واژه : هوش ، هوش هیجانی ، فرسودگی شغلی ، دبیران تربیت بدنی ، تحلیل ر

    
   :مقدمه         

 
-رتبط با مفاهیم سالمتمورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران م 1970هاي ههپدیده فرسودگی شغلی از د       

شود که ساعت طوالنی ی است و بیشتر در مشاغلی دیده میروان قرار داشته است این پدیده یک نشانگان روانشناخت
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فرسودگی شغلی هیجانات منفی چون بدبینی و خشم را در نتیجه احساسات نا امیدي و با انسان ها در ارتباط اند 

یاس به دنبال دارد و احساسات منفی منجر به پایدارماندن عالیم خستگی عاطفی در شخص می شود . از طرفی 

بین فردي  فرسودگی شغلی می تواند به صورت واگیر بین همکاران عمل نموده با ایجاد اختالالت درون فردي و

منجر به اختالالت عملکردي و عمیق تر روانی و اجتماعی گردد . فرسودگی شغلی به عنوان حالتی روان شناختی 

تعریف شده که از سطح باالي استرس هاي طوالنی مدت در زندگی ناشی می شود بنابراین با توجه به اهمیت 

ورد توجه قرار گیرد یکی از عوامل موثر فرسودگی فرسودگی شغلی الزم است عوامل موثر بر آن شناسایی شده و م

شغلی استرس است اما امروزه معتقد اند که فرسودگی شغلی تنها نتیجه استرس نیست به طوري که هوش هیجانی 

سهم قابل توجهی بر موفقیت زندگی و شغل دارد . هوش هیجانی می تواند با ایجاد محیطی پویا موجبات سالمت 

د و یادگیري همراه با لذت و شادي و هم چنین ارتباط مطلوب اجتماعی با کنترل احساسات و روانی را فراهم آور

هیجانات را تسهیل نماید از زمان ظهور هوش هیجانی در ادبیات روان شناسی این سازه در حیطه هاي مختلفی مورد 

طور کلی می توان گفت افرادي  بررسی قرار گرفته است از جمله کار و محیط کاري در واقع پژوهش هاي گوناگون به

که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند می توانند از تمام ظرفیت هاي وجودي خود استفاده نمایند و محدودیت را به 

) هوش هیجانی و رضایت B) و (A) در بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (1388فرصت تبدیل کنند .( ابولقاسمی 

اي هیئت علمی گروهاي مختلف آموزشی دانشگاه آزاد واحد تنکابن : در مورد شغلی و فرسودگی شغلی در بین اعض

رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی بر اساس نتایج آماري بیان می دارد که این دو متغییر داراي همبستگی معنا 

ا کاهش هوش اطمینان نتیجه گرفت که با افزایش ی %99بوده و می توان با  01/0) در سطح -394/0دار و منفی (

هیجانی میزان فرسودگی شغلی به طور معکوسی کاهش یا افزایش می یابد . در پژوهشی که با نام هوش هیجانی و 

فرسودگی شغلی مدیران توسط کوت و گلدن انجام گرفت رابطه منفی بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی نشان 

ي بین فرسودگی شغلی ، استرس شغلی انجام شده  ) که با عنوان رابطه2007داده شده است . در پژوهش براند (

) در مطالعه اي 2002رابطه ي معنا دار منفی بین مولفه هاي هوش هیجانی و فرسودگی شغلی گزارش شد . زان (

نشان داد که قابلیت هاي  هیجانی با هر سه مورد زیر عامل فرسودگی شغلی رابطه دارد و کارکنان هوشمند از نظر 

مقبول تري از عوارض فرسودگی شغلی در امان می مانند . فرسودگی شغلی در آموزش و پرورش از هیجانی به نحو 

دو جنبه داراي اهمیت است : نخست فرسودگی شغلی سالمت روانی فرد را تحت تاثیر قرا می دهد و باعث عدم 

یفی آموزش و پرورش رضایت از شغل ، غیبت از شغل ، و تغییر شغل می گردد دوم آن که فرسودگی شغلی سطح ک
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را کاهش می دهد بنابراین شناخت راه هایی براي پیشگیري و کاهش فرسودگی شغلی باعث باالبردن سطح بهداشت 

روانی افراد و بهتر شده سطح کیفی آموزش و پرورش خواهد شد عالوه بر آن آموزش و تربیت معلم هزینه هاي 

می کند هم چنین فرسودگی این افراد موجب هدر رفتن سرمایه  باالیی را بر نظام آموزش و پرورش و تربیت تحمیل

گشته و بهره وري را کاهش می دهد از این رو شناسایی نیروي انسانی در معرض خطر فرسودگی و به کار بردن 

مداخله هاي درمانی مانند آموزش مهارت هاي مقابله با فشار روانی در پیشگیري و با کاهش فرسودگی این افراد 

) هوش هیجانی توانایی شناسایی و تشخیص مفاهیم و معانی عواطف روابط بین آنها 1388دارد (خالقی نژاد  ضرورت

، استدالل کردن در مورد آن ها ، حل مسئله بر اساس آنها و نیز مدیریت عواطف تعریف شده است پس هوش 

بررسی پیشینه ي پژوهش نشان می هیجانی به عنوان یک عامل حمایتی در برابر فشارهاي کاري به شمار می رود 

دهد که هوش هیجانی با فرسودگی شغلی داراي رابطه می باشد اما این رابطه تاکنون کمتر در میان دبیران مدارس 

بررسی قرار گرفته است لذا هدف از انجام این پژوهش تبیین رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران تربیت 

هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران که به سنجش وجود رابطه بین مولفه ت بدنی استان گلستان  بوده اس

آن ها و چگونگی میزان سهم هر یک از مولفه هاي هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی شغلی و  ورزش  مدارس

 میپردازیم. وضعیت هوش هیجانی ، فرسودگی شغلی دبیران ورزش  مدارس

  
پژوهش کاربردي و بر حسب نحوه گرد آوري داده ها و روش تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر از نظر هدف یک  روش :

آنها پژوهشی توصیفی همبستگی است. جامعه آماري پژوهش کلیه ي دبیران تربیت بدنی مدارس استان گلستان در 

ز ااعم از زن و مرد می باشد که بر اساس آمار اخذ شده  2و متوسطه 1هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی ، متوسطه

مدیریت منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان است. در زمان اجراي پژوهش تعداد دبیران تربیت 

نفر گزارش شده است با توجه به استخراج تعداد نمونه از جدول نمونه گیري مورگان  746بدنی مدارس این استان 

یري تصادفی( براي برخورداري هر یک از افرا دجامعه نفر از افراد جامعه آماري هدف بر اساس نمونه گ 256تعداد 

آماري از شانس مساوي جهت عضویت در نمونه آماري ) انتخاب شده اند که پس از توزیع پرسش نامه ها تنها تعداد 

نفر پرسش نامه هاي خود را به طور کامل برگردانده و همین تعداد مورد مطالعه قرا گرفته و به عنوان نمونه  200

  ي مورد استفاده واقع شدند . ابزار گردآوري داده ها نیز دو پرسش نامه به شرح زیر بوده است : آمار
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در این پروهش از فرم فارسی این پرسش نامه که توسط منصوري  الف)پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ :

رده مولفه هاي هوش خ 4آیتم بوده از  28) ترجمه و هنجاریابی شده است استفاده شده است . که داراي 1380(

هیجانی شامل خود انگیزي ، خودآگاهی ، خود کنترلی ، هوشیاري اجتماعی  تشکیل شده است . نمره گزاري این 

 84/0و اعتبار سازه اي معادله  r =0.63 گزارش شده است روایی این آزمون alpha 83/0آزمون بر اساس روش 

 می باشد به دست آمده است.

براي  Jacksonو  Maslachاین پرسش نامه توسط  : Jackson maslach شغلی  ب) پرسش نامه فرسودگی

  گرید طراحی شده است . 22سنجش میزان و شدت فرسودگی شغلی در 

دگرگونی  %90اعتبار درونی براي هر یک از زیر مقیاس هاي پرسش نامه فرسودگی شغلی شامل فرسودگی شغلی 

رش کرده است در خاتمه داده هاي گردآوري شده با استفاده از گزا 71/0و کاهش موفقیت فردي  79/0شخصیت 

رگرسیون چندگانه گام به گام وآزمون ضریب بتا به وسیله نرم افزار   Pearsonآزمون هاي آماري ضریب همبستگی 

  تجزیه و تحلیل شد . SPSS 11.5آماري 

از روش آماري  تربیت بدنی مدارسمولفه هاي هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران تبیین رابطه بین  براي

  ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

  . ضریب همبستگی بین مولفه هاي هوش هیجانی و فرسودگی شغلی 1جدول 

  فرسودگی شغلی  متغیرها

  شاخص
  سطح معنا دار  ضریب همبستگی

  مولفه هاي هوش هیجانی

  001/0  -4/0  خود انگیزي

  04/0  -16/0  خودآگاهی

  001/0  - 28/0  رلیخودکنت

  0001/0  - 34/0  هوشیاري اجتماعی
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  0001/0  -3/0  مهارت اجتماعی

  

می توان نتیجه گرفت که بین مولفه هاي خود انگیزي ، خود کنترلی ، هوشیاري  : 1با توجه به نتایج جدول 

ا فرسودگی در ) و بین مولفه خودآگاهی بp<0/01( 01/0اجتماعی ، و مهارت اجتماعی با فرسودگی شغلی در سطح 

  رابطه معکوس معنادار وجود دارد. )p<0/5( 0/0 5سطح

دبیران فرسودگی شغلی  میزان سهم هر یک از مولفه هاي هوش هیجانی در پیش بینی  به منظور تعیین پیش بینی

  از رگرسون چند متغییره گام به گام استفاده گردید.تربیت بدنی مدارس 

  رگرسیون بین مولفه هوش هیجانی و مشخصه هاي آماري . جدول تحلیل واریانس  2جدول شماره

  شغلی  فرسودگیبا 

  

اري اجتماعی و مهارت اجتماعی وارد معادله مشاهد می شود در مرحله دوم متغیر هوشی 2همان طور که در جدول 

) معنادار می باشد یعنی رابطه خطی معنی دارشده است . p<0/01) به دست آمده که در سطح (F=13/8شدند (

درصد تفاوت مشاهده شده در 18) به دست آمده است یعنی 18/0ضریب تعیین پیش بینی براي این متغییر ها (

ربیت بدنی  مربوط به تفاوت در هوشیاري اجتماعی و مهارت اجتماعی است . پس متغییر فرسودگی شغلی دبیران ت

  می توان نتیجه گرفت که هوشیاري اجتماعی پیش بینی قوي تري براي فرسودگی شغلی است .

  

  سطح معناداري  F  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  متغییر پیش بینی

  0001/0  7/19  14/0  34/0  هوشیاري اجتماعی

  0001/0  8/13  18/0  39/0  مهارت اجتماعی
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استفاده  Tوضعیت هوش هیجانی و فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی  مدارس از روش آماري تست   جهت بررسی

  شده است 

  . بررسی تفاوت نمرات هوش هیجانی با توجه به میانگین فرضی 3ول شمارهجد

  سطح معنا دار Tمقدار  میانگین فرضی  میانگین محاسبه شده  تعداد  متغییر

  004/0  -6/2  98  2/95  200  هوش هیجانی

  

یانگین سوال) می توان م28با توجه به به جدول فوق و در نظ گرفتن تعداد سواالت پرسش نامه هوش هیجانی (

) به دست آمده پس می توان نتیجه گرفت میانگین نمرات 2/95در نظر گرفت و در این سوال میانگین ( 98فرضی را 

) p<0/01هوش هیجانی در این تحقیق از میانگین فرضی کمتراست و میانگین نمرات هوش هیجانی در سطح (

  دارد. 98تفاوت معنا داري با 

  ت فرسودگی شغلی با توجه به میانگین فرضی. بررسی تفاوت نمرا4جدول شماره 

  سطح معنا داري  Tمقدار   میانگین فرضی  میانگین محاسبه شده  تعداد  متغییر

  0001/0  - 7/10  66  1/50  200  فرسودگی

  

) در نظر می گیریم در این 66سوال )میانگین فرضی را (22با توجه به جدول فوق و تعداد سواالت فرسودگی شغلی (

به دست آمده پس می توان چنین نتیجه گرفت که میانگین نمرات فرسودگی  1/50محاسبه شده سوال میانگین 

 شغلی در بین افراد این تحقیق از میانگین فرضی کمتر است .
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 بحث و نتیجه گیري : 

د یافته هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه معنا دار منفی وجود دار

به این معنی که با افزایش هوش هیجانی ، فرسودگی شغلی کاهش می یابد . دبیران تربیت بدنی مدارس با هوش 

ي عواطف خود در برخورد با مشکالت بر خوردارند به تعبیر وتکین  التر از توانایی بیشتري در ادارههیجانی با

د بهتري دارند و در برابر فرسودگی شغل مقاوم ) کارکنانی که از هوش هیجانی باالتري برخوردارند عملکر2000(

ترند . هم چنین نتایج این بررسی نشان می دهد که تمامی مولفه هاي هوش هیجانی در پیش گیري از بروز 

فرسودگی شغلی در ارتباط هستند . دیگرنتایج نشان میدهد که دو مولفه هوشیاري اجتماعی و مهارت اجتماعی می 

ا پیش بینی کنند . نتایج بیان می دارد که میانگین نمرات هر دو متغییر هوش هیجانی و توانند فرسودگی شغلی ر

  فرسودگی شغلی در میان دبیران تربیت بدنی نسبت به میانگین فرضی پایین تر بوده است .

  

  منابع: 

لی و ابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغ)،ر1386اسدي ،جوانشیر.دکتربرجعلی،احمد .دکترجمهري،فرهاد.( -

 طرح پژوهش هاي مشاهده.سالمت روان کارکنان شرکت ایران خودرو 

بررسی رابطه سالمت روان شناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران ) ، 1389بیرامیر،منصور،( -

 تحیقات علوم رفتاري ،دانشگاه تبریزبیمارستان هاي دولتی تبریز 

). رابطه هوش عاطفی با فرسودگی 1390یسی ، پوران.شهابی ، مسعود(دلپسند، منصور. نصیري پور، امیراشکان. ری -

 .86- 79) صص2(4، 1390شغلی پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه. پرستاري مراقبت ویژه تابستان 

رابطه  هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران )،1390قلتاش ،عباس.صااحی،مسلم .بهمنی ،سمیه( -

 .2لنامه رهبري و مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد واحد گرمسار ،سال پنجم،شمارهدشت،فصمدارس شهر مرو 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

References 

 

- Aghayari S, 2003. Empowerment of changing competitive environment, Monthly 

gimmick. 135: 28. Amiri M, Asadi MR, 2010. Check the status of job burnout 

among bank employees and strategies to improve the situation. Business 

Management. 3(7): 56-37. 

- Mohammadi,mehdi. Nikbakht,asghar(2014), Study of the Relationship between 

Emotional Intelligence and Job Satisfaction among Employees in Islamic Azad 

University of Khomeinishahr, International Journal of Basic Sciences & Applied 

Research. Vol., 3 (SP), 20-24. 

  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

