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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رضایت شغلی و هوش هیجانی معلمان براساس مولفههای کفایت اجتماعی در

دبیرستانهای شهرستان شهریار در سال تحصیلی  1 39 1/29میباشد .به منظور انتخاب نمونه آماری از روش خوشه ای
استفاده شد ،بدین ترتیب  106نفر از معلمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها نیز از مقیاس
کفایت اجتماعی ،پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران و آزمون هوش هیجانی بار – آن استفاده شد .طرح تحقیق

از نوع همبستگی بود و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده

شد .یافتههای حاصل از همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنادار کفایت اجتماعی با رضایت شغلی( )p<./ 01 ،r=0/ 66
و هوش هیجانی ( (p<./ 01 ،r=0/ 63را نشان داد .همچنین رگرسیون چند متغیری نشان داد از میان مولفههای کفایت

اجتماعی مولفههای مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی پیش بینی کنندههای معناداری برای رضایت
شغلی و هوش هیجانی هستند اما ضریب رگرسیون مولفه ی مهارت شناختی ،برای پیش بینی رضایت شغلی( -./ 02
= )P< 0/ 05 ،βو هوش هیجانی(  )P< 0/ 05 ،β= 0/ 14معنادار نیست.

كليدواژهها :کفایت اجتماعی ،رضایت شغلی و هوش هیجانی.

دریافت مقاله1392 /3/ 13 :

پذیرش مقاله1392 /6/ 25 :

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی و مشاور مدارس شهرستان قدس (نویسنده مسئول)
azad.k.karami@gmail.com
 - 2عضو هیات علمی دانشگاه عال یابطابط هم یی

 - 3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
 - 4کارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه

رسالت خطير آموزش وپرورش تربيت نيروي انساني ماهر ،خالق و انديشمند میباشد ،برای نیل به

ینماید ،معلمانی که هسته مركزي
این مهم وجود معلمانی با انگیزه ،متعهد و متخصص ضروری م 

یباشند .دستیابی به این هدف نیازمند وجود
دستگاه تعليم و تربيت و جريان حقيقي این امر حياتي م 

یتوان
تهای آموزشی باشند .بنابراین م 
معلمانی است که با حداکثر رضایت مشغول تدریس و فعالی 
گفت رضایت شغلی 1کلید موفقیت و افزایش بهره وری در همه سازمانها و مخصوص ًاًا آموزش و

یباشد .رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش
پرورش م 

یرود و
یگردد .رضایت شغلی از مرز سازمان فراتر م 
کارایی و نیز احساس رضایت در خود فرد م 

یشود .چناچه فرد از شغل
آثار آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از محل کار نیز مشاهده م 

یگمارد و در صورت
خود راضی باشد ،با عالقه و انگیزه بیشتری به انجام وظایف خود همت م 

عدم رضایت ،عالقه و تعهد کمتری به انجام وظایف از خود نشان خواهد داد(خاوری و یوسفیان،
یدانند که هم تحت تاثیر عوامل
 .) 1386شرما و قوش ) 2006 (2رضایت شغلی را متغیری پیچیده م 

یگیرد .آنان رضایت شغلی را پاسخ
موقعیتی شغل و هم تحت تاثیر خصوصیات فردی قرار م 
یدانند .سپکتور
عاطفی مثبت به موقعیت شغلی در نتیجۀ دستیابی فرد به اهداف تعیین شده م 

3

(  ) 2007رضایت شغلی را نگرش کلی و احساس افراد نسبت به شغل و یا حیطههای شغلی شان

یداند .در سایت اینترنتی دیکشنری 4رضایت شغلی برآورده شدن انتظارات و آرزوهای فرد در
م 

شغلش تعریف شده است .اختالف نظر موجود در تعریف رضایت شغلی به دلیل ماهیت متفاوت
شغلها ،تفاوت رویکردهای جامعه شناختی ،روانشناسی ،تربیتی ،مدیریتی و ....در مورد رضایت

یبرند(کینت و
شغلی و نهایت ًاًا روشهای متفاوتی است که محققان برای مطالعه رضایت شغلی بکار م 

کور .) 2010 ،5رضایت شغلی عموم ًاًا به عنوان جنبه روانشناختی عملکرد موثر در هر حرفه ای

یتوان اعتبار این ایده را بههاپاک ) 1935 (6نسبت داد ،کسی که رضایت شغلی
پذیرفته شده است ،م 
یشوند فرد با
یدانست که باعث م 
شغلی را ترکیبی از عناصر محیطی ،فیزیولوژیکی و روانشناختی م 

1- job satisfaction
2- Sharma & Ghosh
3- Spector
4- dictionary.reference.com
5- Kainth&Kaur
6- Hoppock
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اطمینان بگوید "من از شغلم راضی ام" .به نظر وی تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمیشود

بلکه ترتیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب میگردد تا فرد جمله فوق را بر زبان بیاورد
(شفیع آبادی .) 1389 ،هر چه رضایت شغلی فرد در محیط کار بیشتر باشد ،نوآوری و خالقیت در

یتوان گفت رشد و شکوفایی در هر سازمانی مرهون
ییابد ،م 
کار و میزان تولید سازمان افزایش م 

چگونگی استفاده بهینه از تواناییهای جسمی ،ذهنی و روانی افراد شاغل در آن میباشد .عوامل

مختلفی چون ویژگیهای فردی ،نوع محیط کار و روابط انسانی حاکم بر محیط کار در میزان
تهای
رضایت شغلی تاثیر دارند(هلریجل و سلوکیوم ،) 2007 ،1همچنین افرادی که مسئولی 

یکنند
یشوند رضایت شغلی مضاعفی را تجربه م 
یکنند و در انجام آن موفق م 
اجتماعی قبول م 
(چاندرایا  .) 1994 ،2به اعتقاد آلدرفر 3اگر افراد و کارکنان از نیازهای مرتبه باال همانند تفریحات

مناسب ،ارتباطات متقابل سالم در محیط کار و روابط بین فردی مناسبی با همکاران برخوردار
باشند ،نسبت به وضعیت و ارضای نیازهای شغلی خود احساس رضایت دارند(ساعتچی.) 387 1 ،

یتوان عامل موثر بر رضایت شغلی را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد.
به صورت کلی م 

عوامل بیرونی شامل عوامل سازمانی و محیط کار هستند و عوامل درونی شامل مجموعه تواناییها
و مهارتهای فردی است ،در صورتیکه افراد این مهارتها را فرا بگیرند و به درستی از آنها استفاده

ییابند .در روانشناسی معاصر به این مجموعه
کنند ،تا حد زیادی به رضایت شغلی دست م 
شهای متعددی نشان داده
یشود(ترکاشوند .) 1384 ،پژوه 
مهارتهای فردی هوش هیجانی 4گفته م 

اند که هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و قابل مالحظه ای دارد و یا هوش هیجانی به

علت افزایش توان همدلی و مقاومت در برابر استرس ،عملکرد شغلی را بهبود بخشیده و موجبات

رضایت شغلی را فراهم میآورد(بار -آن و پارکر2 000 ،5؛ حقیقت جو و همکاران 387 1 ،؛
اعتباریان و امیدپناه.) 387 1 ،

1- Hellriegel& Slocum
2- Chandraiah
3- Alderfer
4 - Emotional intelligence
5- Bar - On & Parker
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اصطالح هوش هیجانی برای اولین بار در سال  1990و توسط گلمن 1معرفی شد ،گلمن هوش

سها و هیجانهای خود و دیگران ،پذیرش دیدگاههای سایر افراد و
هیجانی را توانایی کنترل احسا 

یداند .وی مولفههای هوش هیجانی را خودآگاهی،
شهای اجتماعی م 
کنترل روابط و توان 
خودتنظیمی ،خودانگیزی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی میداند .مایر و سالوی ) 997 1(2اصطالح

هوش هیجانی را برای توصیف ظرفیت انسان در ارتباط با عواطف بکار برده اند ،هوش هیجانی

توانایی انسان برای درک ،ارزیابی و بیان عواطف است ،توانایی فرد برای دستیابی یا تولید

یکند ،توانایی فرد برای فهم عواطف و یا دانش عاطفی و
سهایی که جریان تفکر را تسهیل م 
احسا 
یا توانایی فرد برای تنظیم عواطف به منظور ارتقای رشد عاطفی یا عقالنی( .این تعریف مشابهه با

یباشد) .هوش هیجانی با شناخت فرد از خودش و
تعاریف بار – آن 2006 ،و گلمن 1995 ،م 
دیگران ،ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن

یباشد .مفهوم هوش هیجانی نگاه به هوش آدمی را
خواستههای اجتماعی الزم است ،مرتبط م 
عوض کرده و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی فرد از خود گسترش داده است ،از آنجا که

هوش هیجانی توانایی فرد را در سازگاری و مقابله موثر با فشارها و مقتضیات زندگی و محیط

کارافزایش میدهد ،لذا به نظر میرسد بتوان با آموزش مولفههای هوش هیجانی به افراد ،میزان

موفقیت آنان را در زندگی و محیط کار افزایش داد(بار -آن .) 2000 ،توسعه روز افزون سطح رفاه
یشود ،رفته رفته رابطه بین
شها و اطالع رسانی م 
در جوامع بشری که منجر به گسترش انواع آموز 

ییابد ،به این معنا که در صورت
هوش هیجانی و هوش شناختی و اثرات متقابل این دو افزایش م 

فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب ،افرادی که داری هوش شناختی باالتری هستند ،به سرعت

یدهند ،البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که افرادی مثل
هوش هیجانی خود را نیز ارتقا م 

یو کیفی هوش هیجانی را بهبود
یتوان سطح کم 
شهای ویژه م 
چرنیس ) 2000 ( 3معتقدند با آموز 
بخشید ،در حالیکه این مسئله همیشه در مورد هوش شناختی صادق نیست .مدلهای موجود در

زمینه هوش هیجانی عمدت ًاًا به مدل توانایی و مدل ترکیبی تقسیم میشوند ،این مدلها اگرچه به
بهای متنوعی دارند اما در تضاد با یکدیگر نیستند ،و تنها چشم اندازههای
لحاظ نظری چهارچو 

1- Goleman
2
- Mayer & Salovey
3 - Chernis
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شهای شناختی اختالالت
نسبت ًاًا متفاوتی دارند .مدلهای توانایی مانند مدل مایر و سالوی بر پرداز 

هیجانی تاکید دارند ولی در مدلهای ترکیبی مثل مدل بار -آن و پارکر ،تواناییهای عاطفی همراه
یدهند (جوکار،
یهای شخصیتی ،هیجانی و انگیزشی ،سازه هوش هیجانی را شکل م 
با آمادگ 
.) 1386

هوش هیجانی با افزایش بهزیستی هیجانی و گسترش دامنه سازش اجتماعی – هیجانی بر کاهش

مشکالت بین شخصی و در پی آن بهبود کیفیت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی تاثیر میگذارد
یتواند پیش بینی کننده موفقیت و پیشرفت
(اوستین 1وهمکاران .) 2005 ،هر چند هوش هیجانی م 

فرد باشد ،ولی نمیتوان آن را تنها مقیاس سنجش موفقیت فرد به حساب آورد ،پژوهشها نشان

داده اند که هوش هیجانی بیش از هوشبهر پیشگویی کننده موفقیت فرد در زندگی است ،افرادی

تهای اجتماعی بهتر ،روابط دراز مدت پایدارتر و
که داری کفایت هیجانی باالیی هستند ،مهار 
توانایی بیشتری برای حل مسائل و مشکالت دارند(مایر و سالوی.) 1993 ،

مطالعات متعدد رابطه مثبت مهارتهای اجتماعی با هوش هیجانی را تایید کرده اند ،یپ و مارتین

2

(  ) 2006به بررسی رابطه کفایت اجتماعی و هوش هیجانی پرداخته ،و رابطه مثبت این دو را تایید

یکنند ،همچنین بنظر لوپز 3و همکاران(  ) 2004رابطه مثبت هوش هیجانی و تعال یعامتجا تالم
م 

غیر قابل انکار است ،پژوهشهای داخلی نیز تاثیر مثبت روابط اجتماعی بر رضایت شغلی و هوش

هیجانی را تایید کردهاند ،برای نمونه ،مصطفوی(  ) 1385تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در
افزایش رضایت شغلی کارکنان آموزشی مدارس راهنمایی را مثبت ارزیابی کرده و صابری راد

یکند.
(  ) 1386تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطات مثبت بر رضایت شغلی معلمان را تایید م 

یتوان با مشاوره گروهی ،خودآگاهی هیجانی و هوشیاری
ترکاشوند (  ) 1384معتقد است م 

اجتماعی را افزایش داد و صدری و همکاران( ) 387 1نشان دادند برنامه آموزش مهارتهای

شآموزان تاثیر مثبت دارد .بنابراین
اجتماعی -هیجانی بر مولفههای اصلی هوش هیجانی دان 

یتوان گفت ،هر چه مهارتها و کفایت اجتماعی 4فرد قوی تر باشد ،میزان رضایت شغلی و هوش
م 
هیجانی او نیز بیشتر خواهد بود .تمرکز مطالعات اولیه هوش هیجانی بر جنبههای درون فردی آن

1 - Austin
2 - Yip & Martin
3 - Lopes
4 - social competence
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بود ،اما مطالعات اخیر بر نقش شرایط بین فردی و روابط اجتماعی ،به عنوان کارکرد اولیه آن و
تعریف و تبادل روابط اجتماعی و کفایت اجتماعی تاکید دارند .در یک برداشت کلی کفایت

یرود .کسی که داری کفایت
اجتماعی مهارتهای هستند ،که در حین تعامل افراد با دیگران بکار م 

یکند که بتوان حقوق ،خواستهها و رضایت
اجتماعی است با دیگران به گونه ای ارتباط برقرار م 

خاطر یا وظایف دیگران را نادیده نگیرد و با امیدواری بتواند در این مورد ،مبادله آزاد و باز داشته
باشد .کفایت اجتماعی به عنوان یک سازه 1چند وجهی شامل ،خودپنداره مثبت ،تعامالت

یشود
اجتماعی گسترده ،مهارتهای شناختی – اجتماعی و ارتباط با همنوعان در نظر گرفته م 

(داج .) 1985 ،2ستامپ 3و همکاران ( )9 00 2معتقدند فردی دارای کفایت اجتماعی است که در

یتوان گفت فردی دارای
یک بستر اجتماعی ،بتواند نیازهای اساسی و ذاتی خود را برآورده کند .م 

کفایت اجتماعی است که بتواند رابطه بین فردی مورد عالقه خود را از طریق برعهده گرفتن
مسئولیت اجتماعی ،همکاری با دیگران در کارهای گروهی و رفتار به شیوه ای دوستانه و گرم

حفظ کند(باری و وایفیلد 2002 ،4؛ گرین و ریچز ،) 2006 ،5فردی که چنین کفایت اجتماعی را

داشته باشد ،مرحله سوم از رشد اخالقی کلبرگ را تجربه میکند.

رس -کرانسرس ) 1979 (6مهمترین جنبههای کفایت اجتماعی را کار گروهی ،روابط اجتماعی و
پیامدهای عملکردی 7موثر در گروه میداند ،تاکید جدی وی در تعریف کفایت بر واژه تعامل

موثر است .متخصصان ،این رویکرد در کفایت اجتماعی را هدف محور 8میدانند ،رویکردهای

فهای شخصی و گروهی تاکید دارند .در این رویکردها تصمیمات
هدف محور بر تعادل هد 
ًال تابع تصمیمات گروه شود یا
شخصی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و فرد نباید کام ًال

صرف ًاًا از دیگران تقلید کند.هالبرستاد ،دنهام و دانسمور ،) 2001 (9معتقدند از آنجا که مهارت در

تجربه کردن و بیان کردن هیجانات و تشخیص هیجان دیگران ،نقش اساسی در تعامالت اجتماعی
1 - construct
2 - Dodge
3 - Stump
4 - Barry & Wigfield
5 - Green & Rechi
6 - Rose-Krasnor
7 - functional outcomes
8 - Goal-oriented
9 - Halberstadt, Denham & Dunsmore
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یکند ،تعریف دقیق کفایت اجتماعی ضروری است .آنان کفایت اجتماعی موثر را تعامالت
ایفا م 
و ارتباطات موفق و موثر یک فرد ،پاسخگویی مناسب به ارتباطات دیگران و مدیریت احساسات

یکنند .یسیاری از محققان آگاهی از عواطف خود و دیگران
فرد در تعامالت اجتماعی تعریف م 
را کلید کفایت اجتماعی موثر م 
یدانند(تامسون 1990 ،1؛ بوک.)1 99 1،2

جدول  .1خالصه ای از نظریههای معروف کفایت اجتماعی (هالبرستاد ،دنهام و دانسمور) 2001 ،
نظریه

سارنی1999 ،3

مایر و سالوی997 1 ،

تعریف

کفایت هیجانی مرتبط با ابعاد

توانایی انسان برای

خودکارآمدی در تعامالت

وجود عاطفه مثبت در هر

تعامالت موثر ،پاسخگویی مناسب به

درک ،ارزیابی و بیان

مرحله از زندگی

آگاهی از عواطف خود و

درک عواطف خود

کدگذاری عالئم ،تفسیر آنان،

ارسال و دریافت پیام موثر به همراه

راهبردهای

بیان عواطف خود،

دستیابی به آن ،ارزشیابی و

کار در زمینه اجتماعی به همراه

اجتماعی

مولفهها

کریک 4و داج1994 ،

هالبرستاد ،دنهام و دانسمور2001 ،

هیجانی)

دیگران ،توانایی همدلی،

استفاده

عواطف

از

خودتنظیمی

(هوش

و دیگران و توانایی
رشد عاطفی و عقلی

تعیین هدف ،اقدام جهت
نمایش رفتار نهایی

ارتباطات

احساسات

دیگران

و

مدیریت

یهای زیر :آگاهی ،تشخیص،
توانای 
مدیریت و نظم دهی به آن

همانگونه در جدول( )1مشاهده میشود تعاریف متعددی از کفایت اجتماعی شده است ولی کمتر

تهایی که محور کفایت اجتماعی هستند
تها و کفای 
ما را به تعریفی عموم ًاًا کاربردپذیر از مهار 

یسازد ،شاید یکی از بهترین و کاربردی ترین نظریهها درباره کفایت اجتماعی ،نظریه
رهنمون م 

فلنر 5و همکاران(  ) 1990باشد ،که در آن با گذر از چندین سطح تحلیل درصدد برآمدند مقولههای

مقولههای فراگیر یا بنیادی کفایتهایی را که عناصر ذاتی رشد همه انسانها هستند ،تعیین کنند.
مدل چار بعدی فلنر و همکاران به منظور فهم کامل تر کفایت اجتماعی و هم بستههای انطباقی آن
به خصوص جهت کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است .اساس نظریه بر پایه مطالعات و

شهایی است که با توجه به ادغام دو دیدگاه شناختی و رفتاری انجام گرفته است (پزشک،
پژوه 
.) 1382

تهای رفتاری،1
تهای شناختی ،6مهار 
فلنر و همکاران(  ) 1990مولفههای کفایت اجتماعی را مهار 

یدانند .آنان معتقدند دستیابی به هر کدام از
رفتاری ،1کفایت هیجانی 2و آمایههای انگیزشی 3م 
1 - Thompson
2 - Buck
3- Saarni
4 - Crick
5 - Felner
6 - cognitive skills
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یکند ،ولی دست یابی به سالمت روانی را
مولفهها ،به تنهایی سالمت روانی فرد را تضمین نم 
تسهیل میکنند .در این نظریه مهارتهای شناختی به منظور پردازش صحیح اطالعات و توانایی

تصمیم گیری فرد ،مهارتهای رفتاری جهت ارائه رفتار مناسب و کارکرد موثر و موفق در جامعه،

کفایت هیجانی به منظور سازگاری بهتر و ایجاد روابط مثبت با دیگران و آمایههای انگیزشی جهت
عملکرد موثر فرد مورد توجه قرار میگیرند(اهلل کرمی ،ملکی و بابامرادی ،زیر چاپ) .تحقیقات
یدهد رابطه قوی بین کمبود کفایت اجتماعی و افسردگی(کول 4و همکاران 1996 ،؛ مک
نشان م 

کالی 5و همکاران ،) 1993 ،ضعف در عملکرد تحصیلی(فلیمینگ 6و همکاران 2005 ،؛ وینتزل،7

 ) 1993و مشکل در مدیریت و رهبری(کیم 8و همکاران ) 2003 ،وجود دارد .همچنین صاحبنظرانی

چون برکویتز و بیر ) 2008 (9پرورش کفایت اجتماعی در محیطهای آموزشی را از اهداف اساسی
تعلیم و تربیت میدانند .انسانها وقتي در شبكه ي روابط اجتماعي با هم ارتباط متقابل برقرار

یآورند .زندگی توام با موفقیت و احساس رضایت در این
میكنند ،احساس مثبت به دست م 

یطلبد ،آماده کردن دانشآموزان برای مقابله با مسائل و مشکالت
شرایط کفایت خاصی را م 

مطرح شده و آموزش آنها برای جلوگیری از مشکالت مربوط به سالمت روان از طریق تقویت

یباشد .اگر معلمان خود
تهای اجتماعی بخشی از رسالت آموزش و پرورش م 
قابلیتها و کفای 

فاقد مهارتهای ارتباطی و اجتماعی باشند ،بدون شک انتظار از آنان برای ایجاد و پرورش کفایت
شآموزان امری عبث خواهد بود.
اجتماعی در دان 

شآموزان را
مطالعات متعدد نقش روشها و الگوهای مختلف در افزایش مهارت اجتماعی دان 

تها در افزایش کارایی و
بررسی کرده اند ،ولی به ندرت تحقیقی یافت میشود که نقش این مهار 

بهبود عملکرد معلمان را بررسی کرده باشد ،اهمیت کفایت اجتماعی و مولفههای آن ،ما را بر آن

1 - behavioral skills
2 - emotional competencies
3 - motivational and expectancy sets
4 - Cole
5 - McCauley
6 - Fleming
7 - Wentzel
8 - Kim
9 - Berkowitz & Bier
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داشت تا در این پژوهش به بررسی نقش آن در پیش بینی رضایت شغلی و هوش هیجانی معلمان

دوره دبیرستان شهرستان شهریار در سال تحصیلی 1 39 1/29بپردازیم.

سوالهای تحقیق

.1آیا بر اساس مولفههای کفایت اجتماعی میتوان رضایت شغلی را پیش بینی نمود؟
یتوان هوش هیجانی را پیش بینی نمود؟
.2آیا بر اساس مولفههای کفایت اجتماعی م 
رو ش

پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی بوده و از لحاظ روابط بین متغیرهای پیش بین و مالک
از نوع مطالعات همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش معلمان دوره دبیرستان شهرستان شهریار

تهران در سال تحصیلی 1 39 1/29بودند .حجم نمونه آماری  106نفر بود که با روش خوشه ای

انتخاب شدند .بدین ترتیب از میان دبیرستانهای این شهرستان  7مدرسه انتخاب و مقیاس کفایت
اجتماعی ،پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران در میان معلمان این مدارس توزیع شد .برای

اندازه گیری کفایت اجتماعی از مقیاس کفایت اجتماعی استفاده شد .این مقیاس براساس مدل

یباشد که هر
چهار بعدی کفایت اجتماعی فلنر و همکاران تهیه شده است و شامل  47سوال م 

سوال دارای هفت گزینه (کامال موافقم ،موافقم ،تا حدی موافقم ،نظری ندارم ،تا حدی مخالفم،

یباشد و آزمودنی باید گزینه ای را انتخاب کند که بیشتر بیانگر
مخالفم و کامال مخالفم) م 
احساسات و نظرات او باشد .جهت برآورد ضریب پایایی از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی

یدهد پرسشنامه از
یباشد که نشان م 
استفاده شده است و ضریب آلفای بدست آمده  ./488م 

ضریب همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است .به منظور بررسی روایی ،روایی محتوایی و

روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به پشتوانه نظریه فلنر و همکاران روایی صوری و

سها
منطقی آن تایید شد .همچنین روایی سازه آن نیز از طریق همبستگی کل مقیاس با خرده مقیا 

مورد بررسی قرار گرفت که در سطح  99درصد معنا دار بود(پرندین .) 1385 ،پرسشنامه دوم

تحقیق ،رضایت شغلی بوده که توسط دانت و همکارانش در سال  1966درقالب تئوری دو عاملی
هرزبرگ تهیه شده است .اين پرسشنامه توسط مجدزاده درسال  1373از انگليسي به فارسي ترجمه

و ويرايش شده است ،و توسط فتح آبادی در سال  1378در ایران هنجاریابی شده است كه پس از

محاسبه واريانس تك تك سواالت و واريانس هر كدام از افراد نمونه با استفاده از روش آلفاي
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كرونباخ به اطالعات زير دست يافته است :مجموع واريانس تك تك سواالت ،611/ 98 :وايانس

نمرات كل پرسشنامه 5418/ 57 :و ميزان پايايي پرسشنامه  ./ 94برآورد شد .برای به دست آوردن

خهای مربوط به هرگزینه را استخراج کرده سپس ازروش
نمره رضایت شغلی ،ابتدا فراوانی پاس 

یکنیم .از حاصلضرب امتیازات در
وزن دهی برای به دست آوردن نمره رضایت شغلی استفاده م 

یتوان آن را نمره رضایت
یآید که م 
فراوانیهای مربوط به هر کدام از گزینهها ،عددی به دست م 
شغلی فرد در نظر گرفت(امینی .) 1385 ،این پرسشنامه  36سوال دارد و در مقیاس  5درجه ای
لیکرت نمره گذاری میشود .آزمون هوش هیجانی بار – آن به عنوان ابزار دیگر تحقیق  90سوال

تهای درون فردی ،مهارت میان فردی ،مهارت انطباقی ،کنترل فشار
دارد و  5حیطه اصلی مهار 

روانی و خلق عمومی را میسنجد .پرسشنامه آزمون در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از نمره 5

ًال مخالف) و برای سوالهای با محتوای منفی برعکس نمره گذاری
ًال موافقم) تا نمره (1کام ًال
(کام ًال

یشود ،مطابق با نتایج متون علمی ضریب اعتبار برای آزمونهای دارای هدف پژوهشی  ./7و
م 

باالتر و برای آزمونهای با هدف بالینی  ./9است .برای آزمون مورد نظر ،آلفای کرونباخ ./ 93

محاسبه شده است .صدری و همکاران ( ،) 387 1پایایی آین آزمون را با استفاده از روش دونیمه

کردن  ./88محاسبه کرده اند .پایایی این آزمون در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ
 ./ 79بود.

یافتهها

یافتههای توصیفی و همبستگی متقابل مولفههای کفایت اجتماعی با رضایت شغلی و هوش هیجانی
در جدول شماره ( )1آورده شده است.

جدول .2ميانگينها ،انحراف معيارها و همبستگيهاي متقابل براي رضایت شغلی ،هوش هیجانی ،و مولفههای کفایت اجتماعی

متغیر

ميانگين

کفایت اجتماعی

198 /7

رضایت شغلی

128 / 26

انحراف معيار
36 / 99
32 / 23

هوش هیجانی

335 /3

93 / 25

مهارت شناختی

14 / 89

4/ 94

مهارت رفتاری

541/3

26 / 50

کفایت هیجانی

15 . 23

3/ 66

آمایه انگیزشی

23 / 26

7/ 90

1

2

3

4

5

6

7

-

** 0/ 66

** 0/ 63

** 0/ 59

** 0/ 95

** 0/ 34

** 0/ 75

-

** 0/ 69

** 0/ 31

** 0/ 62

** 0/ 33

** 0/ 66

-

** 0/ 42

** 0/ 58

**0/86

** 0/ 50

-

** 0/ 47

0/ 173

** 0/ 43

** 0/ 26

** 0/ 58

-

-

./ 126
*P<0/ 05 . **P<0/ 01 .
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یهای متقابل برای رضایت شغلی ،هوش هیجانی ،و
جدول  1میانگینها ،انحراف معیار و همبستگ 
یشود ،ضریب
مولفههای کفایت اجتماعی را نمایش میدهد .همانطور که در جدول مشاهده م 

همبستگی کفایت اجتماعی با رضایت شغلی  ./ 66و با هوش هیجانی  ./ 63و ضریب همبستگی

یباشد .همچنین از میان مولفههای کفایت اجتماعی بیشترین
رضایت شغلی با هوش هیجانی  ./ 69م 
ضریب همبستگی با رضایت شغلی متعلق به مولفه ی آمایه انگیزشی (  ،)r=0/ 66و بیشترین ضریب

همبستگی با هوش هیجانی مربوط به مولفه کفایت هیجانی است (.)r=0/86

جدول .2تحليل رگرسيون براي پيش بيني رضایت شغلی برپايه مولفههاي کفایت اجتماعی
SEB

Β

8/ 25

14 / 98

-

B

مهارت شناختی

-./ 18

0/55

مهارت رفتاری

0/ 53

0/11

کفایت هیجانی

1/ 70

0/ 66

آمایه انگیزشی

0/ 81

0/92

متغير
ثابت

توجه)N= 106 ( R2 =0/954 :

-./ 02

***0/44
**
***

0/ 19
0/ 25

** P<0/ 01 . *** P<0/ 001 .

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی رضایت شغلی بر پایه مولفههای کفایت
یهای مهارت رفتاری،
یشود ،مولفه 
یدهد .همانطور که در جدول مشاهده م 
اجتماعی را نمایش م 

کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی پیش بینی کنندههای معناداری برای رضایت شغلی هستند ،اما

ضریب رگرسیون مولفه ی مهارت شناختی برای پیش بینی رضایت شغلی معنادار نیست ( -0/ 02

= .)P< 0/ 05 ،βدر بین مولفههای کفایت اجتماعی ،مولفه مهارت رفتاری با ضریب رگرسیون
شبینی رضایت شغلی دارد .براساس  R2به دست آمده
استاندارد  0/44بیشترین نقش را در پی 

یکنند.
مولفههای کفایت اجتماعی در مجموع  46درصد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین م 
جدول .3تحليل رگرسيون براي پيش بيني هوش هیجانی برپايه مولفههاي کفایت اجتماعی
متغير
ثابت
مهارت شناختی

B

- 21 / 05
3/ 04

SEB

Β

48 / 84

-

1/ 80

مهارت رفتاری

4/ 52

2/71

کفایت هیجانی

1/ 32

./ 38

آمایه انگیزشی

2/ 16

0/ 97

توجه)N= 106 ( R2 =0/ 423 :

0/ 24 ./ 14
** 0/ 16
*** 0/ 34
** 0/ 21

**P<0/ 05 . *** P<0/ 001 .
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی هوش هیجانی بر پایه مولفههای کفایت
یهای مهارت رفتاری،
یشود مولفه 
یدهد .همانطور که در جدول مشاهده م 
اجتماعی را نمایش م 

کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی پیش بینی کنندههای معناداری برای هوش هیجانی هستند ،اما
ضریب رگرسیون مولفه ی مهارت شناختی برای پیش بینی هوش هیجانی معنادار نیست ( ،β= ./ 14

 .)P< 0/ 05در بین مولفههای کفایت اجتماعی مولفۀ کفایت هیجانی با ضریب رگرسیون استاندارد
 0/ 34بیشترین نقش را در پیش بینی هوش هیجانی دارد .براساس  R2به دست آمده مولفههای

کفایت اجتماعی در مجموع  42درصد از تغییرات هوش هیجانی را تبیین میکنند.
بحث و نتیجه گیری

یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ،کفایت اجتماعی و مولفههای آن (مهارت شناختی،

مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی) با رضایت شغلی و هوش هیجانی رابطه مثبت و

معنادار دارد .از میان مولفه یهای کفایت اجتماعی ،مولفه مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه
انگیزشی پیش بینی کنندههای معناداری برای رضایت شغلی و هوش هیجانی هستند ،اما ضریب

رگرسیون مولفه ی مهارت شناختی برای پیش بینی رضایت شغلی(  )P< 0/ 05 ،β= -0/ 02و هوش

هیجانی(  )P< 0/ 05 ،β= ./ 14معنادار نیست .نتایج به دست آمده در زمینه رابطه کفایت اجتماعی و

مولفههای آن با رضایت شغلی با تحقیقات فالح مهنه و اسدیان(  ،) 1384گروسی(  ،) 1380هریس و
ماوی ،) 2007 (1همخوان است.

یتوان گفت ،مهارتهای اجتماعی توانایی برقراری روابط بین فردی را
در تبیین نتایج باال م 
یدهند ،داشتن روابط گرم و دوستانه با دیگران منبع ایمنی ،اعتماد ،راحتی و رضایت هر
افزایش م 

یآورد(هارجی و همکاران .) 1382 ،محققین دریافته اند فردی که از حمایت
انسانی را فراهم م 

یکند و از آنان
اجتماعی باالیی برخوردار است ،افکار و احساسات خود را کنترل و مدیریت م 

یکند ،این مهم عزت نفس فرد را افزایش و شخص در خودارزشیابی
برای نیل به موفقیت استفاده م 

احساس مثبتی پیدا خواهد کرد ،بنابراین به طور طبیعی وی رضایت شغلی باالیی را تجربه خواهد

کرد (محبوبه .) 1383 ،ذکر این نکته حائز اهمیت است که صرف وجود مهارت شناختی باعث
یو مهارت شناختی در زمینههای علمی،
رضایت شغلی نمیشود ،معلمان زیادی عالرغم دانش علم 

1 - Harris & Mavie
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توانایی بیان صحیح و مدیریت کالس درس را ندارند و طبیعت ًاًا نارضایتی شغلی را تجربه میکنند.

ازطرفی معلم هر اندازه دارای روابط اجتماعی مطلوبی باشد ،ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان
تلقی شود ،مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد .شخصیت متعادل همراه با تسلط علمیمعلم ،او را

شهای ارائه محتوا و
یسازد .معلمی از نظر علمی قوی است که به رو 
از نظر شاگردان با ارزش م 

چگونگی برقراری ارتباط ،آگاه و بر آنها مسلط باشد ،به عبارتی چنین معلمی سطح مطلوبی از

کفایت اجتماعی و مولفههای آن(مهارت شناختی ،مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه

یکند .معلمانی که مهارتهای فردی و گروهی را جهت پیشبرد اهداف خود
انگیزشی) را تجربه م 
یگیرند و در اداره کالس به جای روشهای سنتی ،از روشهای فعال تدریس همچون
بکار م 

شآموزان ،محیطی
یادگیری مشارکتی و بحث گروهی استفاده کنند ،عالوه بر افزایش یادگیری دان 

شآموزان و خود معلمان
گرم و صمیمی را در کالس بوجود آورده ،که این مهم رضایت خاطر دان 

یآورد .فالح مهنه و اسدیان(  ) 1384در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی
را فراهم م 

معلمان پرداختند ،به زعم آنان با  99درصد اطمینان روابط اجتماعی مطلوب معلمان با رضایت

شغلی آنان رابطه مثبت و معنادار دارد .همچنین نتایج به دست آمده در زمینه رابطه کفایت

اجتماعی و مولفههای آن با هوش هیجانی با تحقیقات آوستین 1و همکاران (  ،) 2005مک کری

2

(  ،) 2000گلمن(  ) 1995وشفیعی تبار و همکاران( ) 387 1همخوان است.

در پژوهش پیش روی از میان مولفههای کفایت اجتماعی مولفۀ کفایت هیجانی با ضریب

رگرسیون استاندارد  0/ 34بیشترین نقش را در پیش بینی هوش هیجانی دارد ،این مولفه شامل
همدلی ،پاسخ دهی مناسب به عالئم هیجانی ،ایجاد و گسترش اعتماد (مرشدی ) 387 1 ،و مدیریت

یباشد ،با نگاهی گذرا به ویژگیهای هوش هیجانی در
استرس (بیرامی و مرادی ) 1385 ،م 
ًال گلمن (  ) 1995همدلی ،انگیزش،
یتوان اثرات این مولفه را مشاهده کرد ،مث ًال
نظریههای مختلف م 

مهارت اجتماعی ،توانایی گروهی و اطمینان به خود (  ) 2006مسئولیت پذیری اجتماعی ،همدلی و

یداند .در متون نظری مربوط به
مدیریت استرس را مهمترین ویژگیهای ساختاری هوش هیجانی م 

هوش هیجانی ،غالب ًاًا نکته ای تکراری وجود دارد؛ اینکه کفایت اجتماعی و چگونگی درک

دیگران به هوش درون فردی و توانایی فهم هیجانهایمان بستگی دارد(تیرگری .) 1383 ،بنابراین
1 - Austin
2 - McCrae
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ًال واضح و منطقی بنظر
همپوشی معنایی بین این دو مفهوم(کفایت هیجانی و هوش هیجانی) کام ًال

یرسد.
م 

کفایت اجتماعی و ارتباطات میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه

پیوند فرد با دیگران را تشکیل میدهد .مهارتهای اجتماعی موثر ،موجب شکوفایی توانایی افراد و
یشود ،این در حالی است که مهارتهای اجتماعی غیر موثر جلو شکوفایی
بهبود کیفیت روابط م 

انسان را میگیرد ،انسانها درگیر روابط میشوند تا هویت پیدا کنند و پیوندهای خود را با دیگران

عمیق تر میکنند(وود .) 1384 ،نکته اساسی دیگر این است که هیجانها عالوه بر پدیده درون

فردی ،واجد جلوههای بین فردی و ارتباطی نیز هستند .برای مثال هیجانهای مانند خشم تنها در
ییابند و نظریه پردازان هوش هیجانی باید درباب کارکردهای انطباقی
زندگی اجتماعی تظاهر م 

هیجان ،خصوصا ً در بافت تعامالت رفتاری بینشهای نظری بیش تری را مدنظر قرار دهند

(فیتنس .) 2001 ،1با توجه به اهمیت کفایت اجتماعی در فضای آموزشی کشور و قابل اکتساب

تهای اجتماعی محدود به کودکان و نوجوانان
تها و کفای 
بودن آن پیشنهاد میشود آموزش مهار 

نشده و با در نظر گرفتن دورههای ضمن خدمت ،معلمان را با مهارتهای اجتماعی و تعامالت بین

تها در رضایتمندی شغلی آشنا کنیم ،به عبارتی آموزش مهارتهای
فردی موثر و نقش این مهار 
اجتماعی به مثابه بخشی از آموزش بزرگساالن و یا آموزش همگانی تلقی شود.
منابع

اعتباریان ،اکبر و امیدپناه ،علی .) 387 1( .رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی .اندیشه و رفتار .دوره دوم،
شماره . 66 -55 .8

ایمانی نوجانی ،معصومه و ارجمند نیا ،علی اکبر .)1 39 1(.رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی در معلمان
شهای روان شناسی اجتماعی .سال
مدارس عادی ،استثنایی و استعداد درخشان .فصلنامه پژوه 

دوم .شماره .5

بیرامی ،منصور و مرادی ،علیرضا .) 1385 (.تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی
دانشآموزان (مدل فلنر) .فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.)4(1 ،

پرندین ،شیما .) 1385 (.ساخت پرسشنامه کفایت اجتماعی و هنجاریابی آن در نوجوانان شهر
تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

1 - Fitness
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پزشک ،شهال .) 1382 (.بررسی میزان اثربخشی راهبردهای مداخله شناختی ،رفتاری براساس
مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی فلنر در رفتار سازشی ناتوانان ذهنی خفیف 18 - 14

ساله منطقه غرب تهران .پایان نامه دکتری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه

طباطبایی تهران.

ترکاشوند ،محمد قربان .) 1384 (.اثربخشی آموزش مولفههای هوش هیجانی بر افزایش رضایت
شغلی پرسنل مراقبت از زندان مرکزی همدان .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

تیرگری ،عبدالحکیم .) 1383 ( .هوش هيجاني و سالمت روان :رويكردها ،راهبردها و برنامههاي پيشگيري
در بهسازي زندگي زناشويي .فصلنامه رفاه اجتماعی .سال چهارم .شماره . 14

جوکار ،بهرام .) 1386 ( .نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت
از زندگی .دو فصلنامه روانشناسی معاصر ،دوره دوم .شماره .2

حقیقت جو ،زهرا؛ شفیق پور ،محمدرضا؛ انصاری ،حمید و حقیقت جو ،زینب .) 387 1( .رابطه هوش
هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور .فصلنامه دانشکده
پرستاری و ماما یی

ارومیه ،دوره ششم ،شماره چهارم. 169 -851 ،

خاوری ،لیلی و یوسفیان ،جواد .) 1386 ( .مقایسه رضایت شغلی اعضای هیات علمی غیرفعال و فعال در
ورزش دانشگاه .فصلنامه المپیک .سال پانزدهم .شماره (1پیاپی . 59 - 49 .) 37

ساعتچی ،محمود .) 387 1( .روانشناسی کار .تهران :موسسه نشر ویرایش.

شفیع آبادی ،عبداهلل .) 1389 ( .راهنما یی

و مشاوره تحصیلی و شغلی .تهران :سمت.

شفیعی تبار ،مهدیه؛ خداپناهی ،محمد کریم و صدق پور ،صالح .) 387 1( .بررسی رابطه هوش هیجانی و
عوامل پنجگانه شخصیت در دانشآموزان .مجله علوم رفتاری .دوره دوم ،شماره .281 - 173 .3

صابری راد ،احمد .) 1386 ( .بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطات مثبت با الگوی

درایکورس بر رضایت شغلی معلمان .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده روانشناسی و علوم

تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

تهای اجتماعی –
صدری ،اسماعیل؛ اکبرزاده ،نسرین و پوشنه ،کامبیز .) 387 1( .تاثیر برنامه آموزش مهار 
هیجانی بر هوش هیجانی دانشآموزان .پژوهشهای روان شناختی .دوره  .11شماره  3و . 83 - 69 .4

فالح مهنه ،تورج و اسدیان ،محمد .) 1384 ( .بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل.
پژوهشهای تربیتی .سال دوم .شماره .5
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. انتشارات جامعه پژوه: تبریز. رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت.) 1380 ( . میرتقی،گروسی

 پایان. رابطه حمایت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان زن شهر اهواز.) 1383 ( . پریسا،محبوبه
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.نامه کارشناسی ارشد

 بررسی اثر بخشی مهارتهای زندگی براساس نظریه یادگیری.) 387 1(. محمد جواد،مرشدی

 دانشکده، پایان نامه کارشناسی ارشد.شآموزان پسر
 اجتماعی بندورا بر کفایت اجتماعی دان

.روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش رضایت شغلی کارکنان.) 1385 ( . محمد،مصطفوی

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. آموزشی مدارس راهنما یی
.دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 مهرداد فیروز: (ترجمه. روانشناسی تعامل اجتماعی: ارتباطات میان فردی.) 1384 ( . جولیا،وود
. مهتاب: تهران.بخت
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