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چكيده:
هدف اصلی پژوهش حاضر تعيين تأثير آموزش هوش هيجانی بر تعارض ميان کار و زندگی معلمان 
زن مقطع متوسطه منطقه 19 آموزش وپرورش شهر تهران بوده  است. روش تحقيق در اين مطالعه از 
نوع شبه تجربی با پيش آزمون � پس آزمون در دو گروه مداخله و کنترل می باشد. جامعة آماری شامل 
کليه معلمان زن ش�اغل در دبيرس�تان های منطقه 19 آموزش وپرورش ش�هر تهران در سال تحصيلی 
90�91 بوده اس�ت. نمون�ة آماری تع�داد 50 نفر از معلمان اي�ن جامعه بودند که مبتن�ی بر معيار ورود 
انتخاب و سپس با روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله )٢5 نفر( و گروه کنترل )٢5 نفر( تخصيص 
داده ش�دند. ابزارهای گردآوری داده ها ش�امل پرسش نامة جمعيت شناسی، پرسش نامة تعارض کار و 
زندگی کارلس�ون و پرس�ش نامة هوش هيجانی بار� آن بود. پس از تأييد اعتبار پرس�ش نامه ها مبتنی 
بر مطالعات انجام ش�ده، همبس�تگی درونی پرس�ش نامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه و برای تعارض 
)0/90( و هوش هيجانی )0/95( تأييد گرديد. قبل از ش�روع مداخله هر دو پرس�ش نامه توسط هر دو 
گروه تكميل ش�د، س�پس آموزش کليات هوش هيجانی همراه با يادآورهای هفتگی به گروه مداخله در 
طی 4 هفته ارائه گرديد. يک ماه پس از آموزش، هر دو پرسش نامه مجدداً توسط هر دو گروه تكميل 
ش�د، آن گاه برای تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفی )ميانگين و انحراف معيار( و اس�تنباطی 
)آزمون تی مس�تقل و وابس�ته و کوواريانس( اس�تفاده گردي�د. نتايج حاصل از يافته ها نش�ان داد که 

آموزش هوش هيجانی موجب کاهش تعارض ميان کار و زندگی معلمان گروه مداخله شده است. 
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مقدمه
امروزه در بس��یاری از سازمان ها، تعارض به صورت یک مسئلةجدي وجود دارد. اگرچه در همه جا 
این پدیده دارای چنان قدرتی نیست که موجب انحالل سازمان گردد، ولی تردیدی هم نیست که می تواند 
بر عملکرد س��ازمان اثرات ناگوار بگذارد، یا ش��رایطی پدید آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد 
خود را از دست بدهد )رابینز1، 1386(. یکی از تعارضاتی که برای هر فرد، به خصوص افراد شاغل، ممکن 
است به وجود آید، تعارض میان کار و زندگی است. تعارض کار_ زندگی2 مسئله اغلب افراد، سازمان ها 
و جوامع اس��ت )مدنی، 1385(. این تعارض را ش��کلی از تعارض بین نقش��ی که در آن فش��ار نقش ها 
در حوزه ه��ای مختل��ف کار و زندگی منجر به تعارض دو طرفه می ش��ود، تعریف می کنند )گرین هاوس 
و بیوتل3، 1985(. انواع تعارض عبارت اس��ت  از: تعارض بر پایة زمان، که وقتی ایجاد می ش��ود که در 
مقدار زمان صرف ش��ده در یک حوزه مثل کار، به دلیل روبه رو شدن با نیازهای حوزة دیگر مثل زندگی 
اختالل به وجود می آید. تعارض بر پایة تنش یا فشار، که زمانی رخ می نماید که عملکرد یک نقش به دلیل 
استرس زا بودن نقش مقابل کاهش یابد، و تعارض بر پایة رفتار، و آن شامل مشکالت رفتاری است که در 

نتیجة جابه جایی بین نقش ها ایجاد می شود )سیمون، کامرلینگ و هاسل هورن، 2004(.
اس��ترس ناش��ی از عدم تعادل میان کار و زندگی روی عوامل مختلفی هم چون بهره وری، رضایت و 
کیفیت زندگی افراد تأثیر گذاشته و میزان آن را کاهش می دهد )امیدوار، 1384(. تعارض کار - زندگی بر 
روی هم��ة جنبه ه��ای زندگی افراد، از جمله خانواده های آن ها، محل کار و حتی روی ذهن خود افراد و 

سالمت فیزیکی و روانی آن ها تأثیرگذار است )رابینز، 2004(.
تحقیقات نش��ان می دهد که مهارت در کنترل هیجان ها و عواطف یک��ی از عوامل مهم در برقراری 
ارتباط موفق و حل تعارض با دیگران اس��ت و لذا افراد باهوش هیجانی باال در برقراری ارتباط و حل 

تعارض با دیگران در محیط کاری موفق تر هستند )گلمن4، 1998(. 
معلمان از جمله افرادی هستند که از دیر باز با کار و فعالیت سخت سر و کار داشته اند، به طوری که 
در تمام مدت آموزش عالوه بر فعالیت فکری و روحی باید فعالیت جسمانی هم داشته باشند )عالقه بند، 
1375(. تع��ارض میان کار و زندگی چالش مهمی برای معلمان محس��وب می ش��ود. هرچند هنوز دقیقًا 
مشخص نیست که معلمان چگونه این تعارض را تجربه می کنند، اما نتایج مطالعات شیوع و تکرار باالی 
این واقعیت را نشان می دهد که هر فرد به میزان محدودی منابع روان شناختی، زمان و انرژی جسمی در 
اختیار دارد، و هر یک از نقش های زندگی او تقاضای به کارگیری این منابع محدود را دارد )کارلس��ون، 

کاسمار، ویلیلمز5، 2000(. 
اس��ترس های باالی محیط کار موجبات بروز تعارض هایی می ش��ود که موجب به هم خوردن تعادل 
بین کار و زندگی می گردد )لطفی، 1385 (. تعارض کار و زندگی به دو ش��اخه تقس��یم می ش��ود: تداخل 
زندگی با کار و تداخل کار با زندگی. تداخل زندگی با کار، زمانی اس��ت که کار خانوادگی مانع از انجام 
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وظایف شغلی می شود و تداخل کار با زندگی وقتی است که مسئولیت ها و وظایف شغلی مانع رسیدگی 
و مشارکت در وظایف خانوادگی می شود )رابینز، 2004(.

اکینتایو6، )2010( در پژوهش خود تحت عنوان »تأثیر هوش هیجانی در نقش کار - خانواده و مدیریت 
تعارض و کاهش قصد خروج کارگران در س��ازمان های خصوصی« به این نتایج دس��ت یافت که هوش 
هیجانی دارای تأثیر قابل توجهی در نقش مدیریت تعارض کار- خانواده است. همچنین یافته ها نشان داد 
ک��ه ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و کاهش قصد خروج کارگران از کار وجود ندارد. عالوه بر این، 
یافته ها نش��ان داد که ارتباط معناداری بین نقش کار- خانواده، مدیریت تعارض و نیات خروج کارگران 
از کار وجود دارد. آگوستاالندا، استرلوپیز، پیالربیراز، کارمناجیالر، لوزو7 )2008( در مقاله ای که با عنوان 
»بررس��ی رابطة بین هوش هیجانی، استرس شغلی و س��المتی در شاغلین« با هدف تعیین رابطة هوش 
هیجانی و اس��ترس ش��غلی و سالمت آن ها به چاپ رساندند، نشان دادند که هوش هیجانی بر سالمتی و 
میزان اس��ترس مؤثر اس��ت. برای مثال پرستاران با سطح هوش هیجانی پایین تر استرس بیشتر و در عین 
حال تعارض بیش��تری از خود نشان دادند. چان- ش��نگ، جانلی، جینگ هوا8 )2006( تحقیقی با عنوان 
رابط��ة بین هوش هیجانی با روش های مدیریت تعارض )یک آزمایش تجربی( در دانش��گاه هوس��تون، 
ویکتوریا9 در امریکا انجام دادند. آن ها در این تحقیق حدود 227 دانشجوی رشته MBA در کشور چین 
را در نظر گرفتند و رابطة بین هوش هیجانی سرپرستان آن ها و روش های اداره کردن تعارضات بین فردی 
در زیردستان را مورد بررسی قرار دادند. پنج ُبعد از هوش هیجانی و پنج روش از اداره کردن تعارضات 
در سرپرس��تان بررس��ی ش��د. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نش��ان داد که هوش هیجانی بر هر دو مهارت 
یکپارچه کردن و مصالحه، در روش های مدیریت حل تعارض، تأثیر معناداری دارد )P >0/05(. روش های 
یکپارچه کردن می تواند به وسیلة هوش هیجانی پیش بینی شود. یافتة جالب دیگر این بود که هوش هیجانی 
سرپرستان بر روش های غلبه و سلطة زیردستان تأثیر مثبت، و نه منفی، داشته است. آیوكو، كاالن و هارتل 
)2008( در مقاله اي با عنوان: »تأثیر جّو هوش عاطفي گروه بر تعارض و بر عكس العمل هاي افراد گروه 
نس��بت به تعارض« به آزمون این ارتباط پرداختند. داده ها از 528 كارمند در 97 تیم س��ازماني گردآوري 
ش��د. نتایج آزمون نش��ان داد كه تیم هاي با جّو هوش عاطفي كمتر، با تعارضات كاري و ارتباطي و نیز با 
فش��ردگي تعارضات در حال افزایش بیش��تر در گروه روبه رو بودند. عالوه بر این نشان داد که جّو هوش 
عاطفي تیم، و مخصوصًا هنجارهاي مدیریت تعارض، بین تعارض كار و عكس العمل هاي مخرب نسبت به 
تعارض، نقش میانجي را بازي کرده و به مدیریت تعارض کمک می کند. نصیری )1390( پژوهشی با عنوان 
»بررسی رابطة بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطة دولتی دخترانه 
شهر تهران« انجام داده که کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونة آماری او 165 نفر از مدیران 
بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین 
هوش هیجانی با راهبردهای مقابله با تعارض به میزان 0/478 همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج 
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به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی بیانگر وجود رابطة مثبت و معنادار بین دو متغیر هوش هیجانی 
و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض بوده است. این به آن معناست که مدیرانی که هوش هیجانی باالیی 
دارند ترجیح می دهند »از راهبردهای راه حل گرایی« برای برخورد با تعارض استفاده کنند. حسینی، آخوند 
لطفعلی، فالحی و حسین زاده )1390( در پژوهشی با عنوان »تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سبک مدیریت 
تعارض پرستاران شاغل در بیمارستان روان پزشکی رازی تهران« با انجام یک مطالعة نیمه تجربی بر روی 
تعداد 60 پرستار شاغل در بیمارستان، به بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض و سبک مدیریت 
تعارض پرستاران پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که: آموزش هوش هیجانی موجب بهبود وضعیت روابط 
ش��غلی و گرایش پرستاران نسبت به سبک های مثبت مدیریت تعارض می گردد. پرستاران پس از شرکت 
در کارگاه آموزشی هوش هیجانی، در وضعیت هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض خود بهبود داشتند 
و با افزایش هوش هیجانی آن ها در میزان تعارض میان کار و زندگی آنان کاهش معناداری به وجود آمد. 
پیش��رفت و ترقي هر جامعه اي منوط به پیش��رفت در نظام آموزش��ی آن جامعه است. در این میان نقش 
معلمان و دبیران از جایگاه ویژه اي برخوردار است. آموزش وپرورش از ارکان مهم پیشرفت کشورهاست 
چرا که پایه ها و ریشه های تعلیم و تربیت نیروی انسانی خالق، آموزش دیده و مسئولیت پذیر که سکان دار 
توسعه و ترقی جامعه است، از ابتدا در این دستگاه شالوده ریزی می شود. لذا افزایش بهره وری این نیروی 
تأثیرگذار در گرو دریافت آموزش های مناسب در جهت ارتقای توانمندی ها و کاهش نقاط ضعف افراد در 

این دستگاه می باشد )فصیحی، 1390(
برخی از مسائلی که باعث شد تا به این مقوله نگاه ویژه شود عبارتند از: 

1. برخ��ی معلمان در مدرس��ه آرام��ش و تمرکز الزم را برای انتقال مطالب ب��ه طور کامل و جامع به 
دانش آموزان ندارند و فکر و ذهنشان درگیر مسائل و مشکالت زندگی درونی و بیرونی است. 

2. کیفیت کار آن ها به شدت متاثر از مسائل و مشکالت زندگی شخصی خود و خانواده است. 
3. با توجه به نقش مهم آموزش و بهره وری س��ودمند از کالس درس، معلمانی که در محیط های پر 
استرس و تشنج زا قرار دارند، این استرس را به کالس درس منتقل می کنند كه باعث بروز مشکالت 

و افت تحصیلی در بین دانش آموزان می گردد.
پژوهش ها نشان داده اند که، آموزش مهارت های هیجانی و اجتماعی به عنوان مدلی از مداخله که به 
تعبیری "تقویت هوش هیجانی" نامیده می شود، نقش مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی و اجتماعی 

و ارتقاء سالمت روانی داشته و به تعادل کار و زندگی افراد کمک شایانی می کند )گلمن،1995(.
از نظر ایون بار– آن11 هوش هیجانی طیفی از توانایی ها، شایستگی ها و مهارت های غیرشناختی است 
که توانایی فرد را برای ارضای نیازها و موفقیت در برابر فش��ارهای محیطی تحت تأثیر قرار می دهد. به 
عقیدة او هوش اجتماعی_ هیجانی ترکیبی از شایستگی های درون فردی و میان فردی است که تعیین کنندة 
رفتار انس��انی اثربخش می باش��د )زیدنر و ماتیوس12، 2004(. در این پژوهش هوش هیجانی براس��اس 
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نمره ای که فرد از پرس��ش نامة هوش هیجانی بار� آن به دست می آورده، محاسبه و ارائه شده است. مدل 
ب��ار- آن، به عن��وان یک رویکرد ترکیبی که هوش هیجانی را با ویژگی های دیگری چون، انگیزش، بهبود 
روابط و سالمت فردی در هم می آمیزد، شناخته می شود. نمونه ای از این رویکرد را می توان در مدل بار- 

آن که مبتنی برتئوری شخصیت و سالمت فردی است مشاهده نمود.
بار- آن، در ابتدای دهة 1980، سیاهة ضریب هوش هیجانی13 را طراحی کرد. او در این زمینه گفت: 
»این سیاهه اساسًا به عنوان یک ابزار تجربی برای آزمون مفهوم کارکرد عاطفی و اجتماعی ساخته شده 
اس��ت«. ب��ار_ آن اصطالح ضریب هوش هیجانی را به منظور توصی��ف رویکرد ترکیبی خود از هوش 
عمومی فردی ابداع نمود. او در همان جا ش��رح می دهد که ضریب عاطفی نش��انگر توانایی افراد برای 
تعام��ل موفقیت آمی��ز با دیگران و با عواطف خود اس��ت. مدل بار_ آن به 5 مقی��اس مختلف و 15 زیر 
مقیاس تقس��یم می ش��ود. اولین مقیاس، »ضریب هوش هیجانی درون ف��ردی« را اندازه گیری می کند که 
شامل زیر مقیاس هایی چون: خوداحترامی، خودآگاهی عاطفی، قاطعیت، استقالل و خودشکوفایی است. 
»ضریب هوش هیجانی میان فردی« دومین مقیاس بار– آن اس��ت که مواردی چون همدلی، مس��ئولیت 
اجتماعی و روابط بین فردی را ش��امل می شود. از »س��ازگاری« به عنوان سومین مقیاس سنجش هوش 
هیجانی بار- آن می توان نام برد. از این مقیاس برای آزمون راس��تی آزمایی، انعطاف پذیری و حل مسئله 
اس��تفاده می شود. ابزار س��ازگاری در واقع بر چگونگی تدابیر احساسات در لحظه تأکید دارد. چهارمین 
مقیاس »سطح مدیریت اضطراب فردی« را می سنجد. این مقیاس از زیرمقیاس های تحمل فشار و کنترل 
تکانه ها، تشکیل شده است. پنجمین مقیاس »حاالت روحی عمومی افراد« مانند خوشبینی و شادکامی را 

اندازه گیری می کند )بار– آن، 2001، صص. -161(.
اینکه چگونه می توان بین خود و تعارضات محیط کار و زندگی رابطه برقرار کرد، یک مهارت مهم 
برای معلمان اس��ت. به منظور مدیریت مؤثر تعارض، معلمان در محیط کار و خانواده بایستی با مهارت 
هوش هیجانی آش��نا باش��ند. با عنایت به نقش محوری آموزش وپرورش در توس��عه و پیشرفت جوامع 
امروزی و تأثیر معلمان مدارس بر چگونگی شکل گیری کیفیت آموزش، مطالعه و توجه به راهبردهایی که 
به کاهش تنش و تعارض معلمان کمک می کند از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا ما پژوهشگران 
را بر آن داش��ت که با انجام پژوهش��ی در این خصوص، به این نیاز پاس��خ دهیم. این مطالعه با هدف 
تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی برکاهش تعارض، کار و زندگی معلمان زن ش��اغل دورة متوسطه، در 

آموزش وپرورش منطقة 19 تهران، در قالب یافتن پاسخ برای دو سؤال زیر انجام شد:
1. آیا آموزش هوش هیجانی بر کاهش تعارض میان کار و زندگی معلمان زن دورة متوسطه، شاغل در 

آموزش وپرورش منطقة 19 مؤثراست؟
2. آی��ا آم��وزش هوش هیجانی بر افزایش هوش��بهر هیجانی معلمان زن دورة متوس��طه، ش��اغل در 

آموزش وپرورش منطقة 19 مؤثراست؟



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسي تأثير هوش هيجانی بر تعارض ميان کار و زندگی معلمان زن مقطع متوسطه شاغل در آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

85
 ë 49شمارة
 ë سال سیزدهم
ë 1393بهار

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

روش پژوهش
این پژوهش به صورت یک مطالعة ش��به تجربی دو گروهی انجام گرفت. جامعة پژوهش شامل کلیة 
معلمان زن شاغل در دورة متوسطة آموزش وپرورش منطقة 19 تهران بودند. معیارهای ورود به پژوهش 
عبارت بود از کلیة معلماِن دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به باال، با حداقل 5 سال سابقة کاری، با تمایل 
به شرکت در پژوهش. نمونه گیری در این مطالعه مبتنی بر معیارهای ورود انجام گرفت و 60 نفر از معلمان 
منطقة 19 )10 نفر از نمونه ها از ادامه همکاری انصراف دادند( انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده 
ب��ه دو گروه کنت��رل )25 نفر( و گروه مداخله )25 نفر( تخصیص داده ش��دند. ابتدا به روش نمونه گیری 
خوشه ای از بین مدارس دخترانة دبیرستان های منطقة 19 شهر تهران تعداد 2 مدرسه به صورت تصادفی 
انتخاب شد و از بین معلمان هر کدام از این مدارس 25 نفر به عنوان گروه مداخله و 25 نفر به عنوان گروه 

کنترل انتخاب گردیدند. داده ها از طریق سه پرسش نامه به دست آمد:
 1. اطالعات جمعیت شناسی: این پرسش نامه شامل سؤاالتی بود در زمینة جنس، سن، وضعیت تأهل، 
تعداد افراد خانواده، میزان تحصیالت، میزان س��ابقة کاری، پست سازمانی، وضعیت استخدامی، 
میزان س��اعات اضافه کاری، ش��یفت کاری، ش��اغل بودن در مکانی دیگر، تعارض در محیط کار، 

داشتن سابقة آموزش رسمی هوش هیجانی و استفاده از آرام بخش ها.
 2. پرسش نامه دوم مربوط به تعارض کار و زندگی کارلسون و همکاران )2000( بود. این پرسش نامه 
دارای 18 آیت��م ب��ود که در دو جهت و ش��ش بعد ب��رای تعارض کار و زندگی بس��ط یافته بود. 
پرس��ش نامه دارای ش��ش بخش و هر بخش دارای 3 س��ؤال بود که در دو جهت، تداخل کار در 
خانواده و تداخل خانواده در کار را اندازه گیری می کرد و ابعاد آن بر پایة زمان، تنش و رفتار بود. 
کارلسون و همکارانش ضریب پایائی را برای هر کدام از خرده مقیاس ها در حدود 0/76 تا 0/89 
گزارش کرده اند )کارلس��ون و همکارانش، 2000(. با توجه به اینکه ابزار کارلس��ون بارها توسط 
پژوهش��گران مختلف بررس��ی و روایی آن مورد تأیید خبرگان قرار گرفته و پایایی آن نیز باالتر از 

0/70 بوده است نیاز مجدد به روایی و پایایی ابزار احساس نگردید.
3. پرس��ش نامة س��وم هوش هیجانی بار� آن )1997( بود. این پرس��ش نامه دارای 90 س��ؤال بود که با 
سیستم لیكرتي در پنج آیتم »کاماًل موافقم«، »موافقم«، »تا حدودی«، »مخالفم« و »کاماًل مخالفم« 
تنظیم ش��ده بود. پرس��ش نامه دارای یک نمرة کلی )هوش هیجانی کلی(، پنج عامل مرکب )روابط 
درون فردی، روابط بین فردی، س��ازگاری، کنترل استرس و ُخلق عمومی( و 15 خرده مقیاس )حل 
مس��ئله، خوشبختی، استقالل، تحمل فشار روانی، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، 
رواب��ط بین فردی، خوش بین��ی، عزت نفس، کنترل تکانه14، انعطاف پذیری15، مس��ئولیت پذیری16، 
همدلی17 و خودابرازی( بود. س��ؤاالت در این پرس��ش نامه دو دسته بود: سؤاالت با محتوای مثبت 
و س��ؤاالت با محتوای منفی. س��ؤاالت با مضمون مثبت به ترتیب از گزینة کاماًل موافقم به کامال 
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مخالفم از 5 تا 1 امتیاز دریافت مي كرد، به این ترتیب که برای گزینة کاماًل موافقم امتیاز 5، موافقم 
4، تاحدودی 3، مخالفم 2، و کاماًل مخالفم 1 تعلق می گرفت. برای سؤاالت منفی روند به صورت 
عکس بود. به طور کلی میانگین نمرة هوش هیجانی هر فرد بین 450 - 90 قرار می گیرد. جهت تعیین 
اعتبار، پرسش نامه ابتدا، با توجه به شرایط فرهنگی ایران، به زبان فارسی ترجمه شد و سپس جهت 
کس��ب اعتبار صوری و محتوایی و نیز اطمینان از ترجمة صحیح، پرس��ش نامة حاوی متن ترجمه 
شده به همراه متن انگلیسی در اختیار 10نفر از مدرسان دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی 
شهید بهشتی و علوم بهزیستی قرار داده شد. پس از انجام تغییرات و اصالحات پیشنهادی، اعتبار 
پرسش نامة مذکور تأیید شد. در این پژوهش برای ارزیابی پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد. 
پس از دریافت معرفی نامه از پژوهش دانشگاه و انتخاب آموزش وپرورش منطقه 19 به عنوان محیط 
پژوهش، 2 مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و با کسب اجازه از مدیریت آموزشگاه ها با 
در نظر گرفتن معیارهای ورود، تعداد 60 نفر انتخاب شدند که 10 نفرشان از ادامه همکاری با این 
پروژه امتناع کردند و از تحقیق خارج شدند )25 نفر گروه کنترل و 25 نفر گروه مداخله(. سپس هر دو 
گروه با ابزارهای تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از توجیه و جلب همکاری مشارکت کنندگان 
مداخله به ترتیب زیر برای گروه مداخله انجام شده است: ابتدا پژوهشگر در یک جلسة 3 ساعته 
برای افراد گروه مداخله، مفاهیم کلی هوش هیجانی )آشنایی با تاریخچه، تعریف هوش هیجانی و 

روش کاربرد آن در محل کار و محیط خانواده و تأثیر آن بر کار و زندگی( را بیان نمود. 
جلسة دوم با آموزش3 مهارت از 15 مهارت تکنیک های ارتقا دهندة هوش هیجانی بار- آن، همراه 
با تمرین های عملی، ش��امل خودآگاهی هیجانی، عزت نفس، اس��تقالل با حضور استاد مدعو به مدت 8 

ساعت انجام شد.
سومین مرحلة آموزش، تحویل کتابچه های آموزشی به افراد به مدت دو هفته، همراه با آموزش های مکتوب 
از طریق کتابچه ها بود. در این مرحله 15 مهارت هوش هیجانی بار- آن، با یادآوری آن ها پیگیري و نهادینه سازی 
شد؛ در هر هفته پیگیری شش مهارت از 15 مهارت، که شامل مباحثی همچون حل مسئله، خوشبختی، استقالل، 
خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، عزت نفس، کنترل تکانه، همدلی و خودابرازی، 
انعطاف پذیری، تحمل فشار روانی، خوش بینی بود. این تمرین ها سبب ایجاد تغیراتی در سطح هوش هیجانی 
افراد می گردید. پس از طی دورة آموزش یک جلس��ه یادآوری و مرور مطالب برای معلمان برگزار گردید. این 
فرایند به مدت 4 هفته استمرار داشت. پس از طی دوره آموزش مجددًا هر دو گروه کنترل و مداخله با استفاده 
از ابزارهای تحقیق ) پرسش نامة بار- آن و کارلسون ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک ماه بعد از مداخله مجددًا 
پرس��ش نامه ها توسط مش��ارکت کنندگان در هر دو گروه تکمیل گردید. پس از تکمیل پرسش نامه ها یک عدد 
س��ی دی، ش��امل کل محتوای آموزش های ارائه شده، در اختیار گروه کنترل قرار گرفت. برای مقایسة میانگین 
نمرة هوش و تعارض در درون گروه ها از آزمون تی زوجی و بین گروه ها از آزمون تی مس��تقل اس��تفاده ش��د. 
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يافته ها
قبل از ش��روع مداخله، هر دو گروه مداخله و کنترل از نظر همس��انی ارزیابی ش��دند. نتایج نش��ان 
داد که متغیرهای جمعیت شناس��ی هر دو گروه همس��ان بوده اند و اختالف معناداری بین دو گروه وجود 
 )p=0/184( میزان تحصیالت )p=0/585( متغیرهای جمعیت شناس��ی شامل: سن ،)p>0/05( .نداشت
 )p=0/176( وضعیت استخدامی )p=0/423( پست سازمان )p=0/454( تأهل )p=0/670( سابقة کاری
اضافه کاری )p=0/204( شیفت کاری )p=0/134( شغل دوم )p=0/321( داشتن تعارض در کار و زندگی 
)p=0/434( وجود اختالل روانی )p=0/232( اختالف معناداری مشاهده نشد. به عالوه هیچ یک از افراد 

گروه مداخله و کنترل سابقه، آموزش هوش هیجانی را ذکر نکردند. 

جدول 1.   مقايسه ميانگين نمره هوش هيجانی کل در گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله                                              

مقایسه میانگین ها
آزمون تی ذوجی

میانگین و انحراف معیار 
بعد از مداخله

میانگین و انحراف معیار 
قبل از مداخله

گروه ها

P= 0/9٦ 325/24±31/99٦ 3٦1/9٦±3٦/324 گروه کنترل
P= 0/049 342/92 ±34/341 339/44±3٦ /572 گروه مداخله

P= 0/0٦٦ P= 0/1٦7 مقایسه ميانگين ها
آزمون تی مستقل

همان طور که در جدول ش��ماره 1 مالحظه می ش��ود آزمون تی زوجی در گروه مداخله، قبل و بعد از 
مداخله، اختالف معناداری )0/049( نشان داده در حالی که در گروه کنترل این اختالف معنادار نبوده است. 
بعد از انجام مداخله، میانگین نمرة هوش در گروه مداخله افزایش نش��ان داد. لیکن این اختالف از نظر 

آماری معنادار نبود. 

جدول ٢.  شاخص های آزمون تحليل کوواريانس مربوط به تاثير آموزش برافزايش هوش هيجانی معلمان 
زن شاغل در دوره آموزش متوسطه آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

مجذور اتا
سطح معنی 

داربودن 
F نسبت

میانگین 
مجذور ات

درجه 
آزادی

مجموع مجذورات 
نمره ها

منابع 
تغییرات

0/031
0/513

0/229
0/001

488/1
4٦٦/49

815/809
27113

548/115

1
1
47
50

815/809
27113

257٦1/4
5٦37254

گروه
پيش آزمون

خطا
کل
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با توجه به نتایج تحلیل به عمل آمده 0/031= و p= 0/229 و F)47,1(= 1/488 یافته ها نش��ان می دهد 
که آموزش هوش هیجانی به معلمان زن ش��اغل در دورة متوسطه منطقة 19 آموزش وپرورش بر افزایش 

هوش هیجانی آنان بعد از مداخله تأثیر معناداری نداشته است.

همان طور که در جدول ش��ماره 3 مالحظه می شود آزمون تی مستقل در میزان تعارض بین دو گروه 
بعد از مداخله اختالف معناداری )003/0( نشان داده است. 

مجذور اتا
سطح معنی 

داربودن 
F نسبت

میانگین 
مجذورات

درجه 
آزادی

مجموع 
مجذورات نمره ها

منابع 
تغییرات

159/0

0/259

005/0

0/001

903/8

404/1٦

1595/893

2940/4٦2

179/248

1

1

47

50

1595/893

2940/4٦2

8424/٦58

127401/000

گروه
پيش 
آزمون
خطا
کل

جدول 4.  شاخص های آزمون تحليل کوواريانس مربوط به تاثير آموزش هوش هيجانی بر کاهش تعارض 
ميان کار و زندگی معلمان زن شاغل در دورة آموزش متوسطه آموزش وپرورش منطقة 19 تهران

ب��ا توج��ه به نتایج تحلیل به عمل آمده 0/159=2 و p= 0/005 و F)47,1( = 8/903 یافته ها نش��ان داد 
که آموزش هوش هیجانی به معلمان زن ش��اغل در دورة متوس��طه منطقة 19 آموزش وپرورش بر کاهش 

تعارض میان کار و زندگی آنان به طور معناداری اثر داشته است. 

مقایسه میانگین ها
آزمون تی ذوجی

میانگین و انحراف معیار بعد 
از مداخله

میانگین و انحراف معیار 
قبل از مداخله

گروه ها

P= 0/849 54/44±17/٦21 53/88±19/4٦2 گروه کنترل

P= 0/0٦0 40/9٦±12/7٦9 48/80±18/804 گروه مداخله

P= 0/003 P= 0/353
مقایسه ميانگين ها
آزمون تی مستقل

جدول 3.  مقايسه تعارض کل در گروه مداخله وکنترل قبل و بعد از مداخله                                              
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بحث و نتيجه گيری
با توجه به هدف پژوهش، ابتدا میانگین نمرات کل هوش هیجانی معلمان در گروه 
مداخله و کنترل تعیین شد. معلوم شد كه میانگین امتیاز هوش هیجانی در دو گروه، قبل 
از مداخله، اختالف معناداری نداشت اما در گروه مداخله، پس از انجام دورة آموزش، 

نمرة هوش افزایش یافته و تفاوت معناداری بین قبل و بعد از مداخله وجود دارد. 
با توجه به سؤال شماره 1 پژوهش، نتایج تحلیل کوواریانس به عمل آمده 0/159=2 
و p= 0/005 و F)47,1(= 8/903 نش��ان داد که آموزش هوش هیجانی توانس��ته اس��ت 
تعارض میان کار و زندگی معلمان تحت مطالعه را کاهش دهد. این در حالی است که 

در گروه کنترل در قبل و بعد تأثیر معناداری مشاهده نشد. 
با توجه به سؤال شماره 2 پژوهش، نتایج تحلیل كوواریانس به عمل آمده 0/031=2 
و p= 0/229 و F)47,1(= 1/488 می ت��وان نتیج��ه گرفت که آم��وزش هوش هیجانی به 
معلمان زن ش��اغل در دورة متوس��طه منطق��ة 19 آموزش وپرورش ب��ر افزایش هوش 
هیجانی آنان در گروه مداخله تأثیر معناداری داش��ته است. نتایج به دست آمدة پژوهش 
فوق با نتایج تحقیق قنبری و باقری )1386( که به منظور بررسی کارایی آموزش هوش 

هیجانی بر افزایش آن انجام گرفته بود، همسویي دارد. 
در پژوهش حاضر بین هوش هیجانی و تعارض میان کار و زندگی معلمان همبستگی 
معناداری یافت شد. به این معنا که پس از آموزش هوش هیجانی سطح تعارض معلمان 
به میزان قابل توجهی کاهش نشان داد. این یافته ها با نتایج تحقیقات اکینتایو )2010( و 
چانگ- شنگ و همکاران )2006( و آگوستاالندا، استرلوپیز، پیالربیراز، کارمناجیالر و 

لوزو )2008( همسو می باشد. 
نتایج تحقیق حاضر با پژوهش نصیری )1390( همس��و اس��ت. در پژوهش فوق با 
عنوان »بررسی رابطة بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریِت تعارِض مدیران متوسطة 
دخترانة شهر تهران، نتایج نشان داد که مدیرانی که از مهارت های هوش هیجانی باالیی 
برخوردارند، در کنترل اس��ترس و ارتباط کالمی در روابط بین فردی موفق تر هس��تند. 
نتایج تحقیق حاضر با پژوهش حس��ینی و همکاران )1390( همسو است. در پژوهش 
مذكور 60 پرستار تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفته بودند و نتایج نشان داده  بود 
که آموزش هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری در سبک مدیریت تعارض و تعارض 
این پرستاران دارد. نتایج تحقیق هاشمیان )1385( با هدف بررسی رابطة هوش هیجانی 
با س��المت روان در بین معلمان مدارس تربت جام هم نش��ان داد رابطة معناداری بین 

هوش هیجانی و سالمت معلمان مرد و زن و سالمت روان وجود دارد. 
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در نهایت پژوهش حاض��ر با هدف تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض 
میان کار و زندگی معلمان زن مقطع متوسطة شاغل در آموزش وپرورش منطقة 19 تهران 
انجام شد و نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی در گروه مداخله موجب افزایش 
هوش هیجانی گروه مداخله ش��ده و تع��ارض کار و زندگی این معلمان را کاهش داده 

است.

پيشنهاد: 
 با توجه به محدودیت نمونة پژوهش توصیه می شود تحقیقی مشابه با این تحقیق در جامعه اي بزرگ تر 
و با زمان طوالنی تری تکرار گردد. این تحقیق نیز مانند پروژه های دیگر محدودیت هایی داشته اس��ت که 

چشمگیرترین آن ها کوتاه بودن زمان برای دوره آموزش بود.
با توجه به اهمیت تعارض میان کار و زندگی معلمان و تأثیر آن بر کیفیت آموزش آن ها، به مسئوالن 
محترم توصیه می ش��ود به پرورش هوش هیجانی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در کاهش تعارض کار و 
زندگی اهمیت بیشتری قائل شوند. جهت ارتقاء سطح هوش هیجانی و مهارت های مرتبط با آن می توان 
از طریق آموزش هوش هیجانی در قالب کالس های آموزش ضمن خدمت، جلسات بازآموزی، سمینارها 

و نشست های علمی تخصصی و کارگاه های مهارتی علمی اقدام نمود.
تقدیر و تشکر: پژوهشگران بر خود واجب می دانند از مسئوالن محترم آموزش وپرورش منطقة 19 
و همچنین تمامی معلمان عزیز ش��رکت کننده در این پژوهش تقدیر تشکر نمایند. این پژوهش به مثابه 
پایان نامة کارشناسی ارشد، در رشتة مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات انجام 

گرفته است.
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