
 

 

 1     
 

Autumn 2022. Vol 2. Issue2 

*Corresponding Author: Soghra Karimi  

Address: Department school counseling,Islamic Azad University Abhar,Iran  

Tel: 19091010009  

E-mail: ks7024508@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Self-Esteem  with 

Job Satisfaction of Zanjan Province Secretary-General  Consulting Teachers 

Manizheh karami1; soghra karimi2* 

1-PhD of Educational Psychology, Department of Psychology, abhar Branch, Islamic Azad University, zanjan, Iran 

2- Master of Educational Psychology, Department of human, abhar Branch, Islamic Azad University, zanjan, Iran 

 

 

Citation:.karami,M.karimi,S.(2122).[Investigating the Relationship between Emotional Intelligence 

and Self-Esteem with Job Satisfaction of Zanjan Province Secretary-General Consulting teachers]. 

(Persian).Journal of School Counseling.2(2).0-01 

:80055007/jsc.505108584808084  
 

Received: 2222211222 

Accepted:2222212212 

Available Online:2222212217 

 

:Keywords 

 Emotional intelligence,self-

esteem,job satisfaction,school 

counselors 

 
 

Objective: The aim of "Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and 

fleS-meellE  with Job Satisfaction of Middle School Counseling Teachers in Zanjan Province" 

was carried out; The research method is applied in terms of purpose. The statistical community 

includes all Zanjan province counseling teachers in 2122, which  se 212. The sample size was 

selected noele ab Morgan table 022, but in the research process, only 011 participated 

(satisfaction), which was considered the sample size. 

Materials: This descriptive study was conducted in middle schools sb Zanjan province. Data 

collection tools were Daniel Gelman's emotional intelligence, Rosenberg's self-esteem, and 

Minnesota's job satisfaction. PLS test was used to analyze the data 

 Results: The results and findings of data analysis showed that there is a relationship between 

emotional intelligence and job satisfaction, as well as between self-esteem and job satisfaction 

of counselor teachers in middle schools of Zanjan province. 

Discussion and Conclusion According to the results of this study, when people do not feel 

satisfied in their jobs, their self-esteem can be damaged as a result. When people feel valued 

and satisfied at work, they can go above and beyond what is asked of them, which helps them 

feel more successful and more confident. Also, employees with high emotional intelligence 

can see the positive aspects of the emotions needed in the workplace. understand the 

workplace and better control their emotions. This in turn helps increase job satisfaction. 
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. Emotional intelligence competence is a prerequisite for counseling professionals, which is 

related to work performance, which includes belief and self-confidence in performing tasks 

related to the profession. Studies on emotional intelligence among counseling teachers 

recommend a high level of emotional intelligence to cope with the pressure that counseling jobs 

require(Golman,0991). Effective guidance and counseling services require a high level of 

emotional intelligence skills. Based on the review of the literature, counseling teachers are faced 

with workplace issues that include counselors, management, colleagues, students and parents 

(Lelin,0999). Research related to job satisfaction among counseling teachers has reported 

various levels of satisfaction (Stoudenejad and Behramzadeh,2102). Defined job satisfaction 

as a multidimensional and complex concept. Job satisfaction will lead to physical and mental 

health and work morale, increasing organizational commitment and productivity. Many people 

use the term "job satisfaction" as little more than a buzzword, but a deeper look at its meaning 

and significance can be very important. There are many jobs. Some jobs may be stable with 

good pay, while others may be more exciting (Dodange,Zakarian,Dehghani,Ghazi & 

Pirmand,2101). 

5. Materials and Methods 

In this study,the relationship between emotional intelligence and self-esteem of school 

counselors and their job satisfaction was investigated. The method of collecting data and 

information of the present research was a combination of field method and library studies. 

Survey research was conducted using the following sample of subjects and questionnaires,they 

included:(DanielGolman’s emotional intelligence questionnaire,0991).(Rosenberg Self-

Esteem’s Questionnaire,0911).(Minnesota Job’s Satisfaction Questionnaire,0910).The target 

population is all the consultant teachers in Zanjan province who are working in 0010, which is 

equal to 212 people. Due to the possibility of dropping the sample and the incomplete 

information of the target population, the sample size was selected based on Morgan's table of 

022 people, but in the research process, only 011 people participated and this number was 

considered as the sample size. After making the necessary arrangements with the provincial 

education department, after the end of the meeting that was held in the department hall, the 

consultants went to the waiting room, after obtaining written consent from each and every 

participant in this research, keeping the data confidential. Questionnaires were provided to the 

target community. The data was analyzed using statistical software. Data analysis and analysis 

were done at two independent levels of descriptive statistics and inferential statistics. In 

descriptive statistics, data were displayed in the form of graphs and tables in the form of mean, 

mode, median, standard deviation, skewness. In inferential statistics, the normality of the data 

was tested using the Kolmogorov-Smirnov test. Also, statistical tests of structural equations 

were used to check the relationship.    

8. Introduction 
ounseling teachers are faced with complex human problems that require a high 

level of professionalism in ensuring the growth and excellence of students and 

staff. In the school, this challenge increases when principals delegate leadership 

responsibilities to mentoring teachers. The role of a school counselor involves 

responsibility for creating a harmonious and collaborative work environment 

among colleagues. It is also to establish a good relationship with the school 

management, teachers, students and parents. Due to this demanding nature of 

leadership responsibility, it is necessary for the counseling supervisor to have a 

high level of emotional intelligencecontrol. 
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 . مقدمه1

 دانش یتعال شدر نیتضم در بودن یاحرفه از ییبالا سطح به ازین که هستند مواجه یانسان دهیچیپ مشکلات با مشاوره معلمان

 1اورهمش سرپرست معلمان به را یرهبر تیمسئول رانیمد که ابدییم شیافزا یزمان چالش نیا مدرسه، در. دارد کارکنان و آموزان

 نیب در یمشارکت و هماهنگ یکار طیمح کی به دادن شکل یبرا تیمسئول مستلزم مدرسه در مشاوره سرپرست نقش. کنند محول

 ختس تیماه نیا به توجه با. باشدو اولیا می آموزان دانش ، معلمان مدرسه، تیریمد با خوب ارتباط جادیا نیهمچن. است همکاران

 یبرا ازین شیپ کی هوش هیجانی یستگیشا. باشدی جانیه هوش از ییبالا سطح یدارا مشاوره سرپرست است لازم ،یرهبر تیمسئول

. است حرفه اب مرتبط فیوظا انجام در نفس به اعتماد و باور شامل که شودیم مربوط یکار عملکرد به که است مشاوره متخصصان

                                                           
0 Counseling Head Teachers 

 نجانراهنمایی استان ز  مدارس مشاوری  معلمان شغل تیرضا با نفس عزت و یجانیه هوش بررسی ارتباط

 
 *2؛ صغری کریمی1منیژه کرمی

 ایران  زنجان، ابهر، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه تربیتی ، روانشناسی دکترای  -1

 زنجان، ایران ابهر، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه علوم انسانی، گروه مشاوره مدرسه، ارشد کارشناس -2

 

 پژوهشی-مقالة علمی

 ییمعلمان مشاور مدارس  راهنما  یشغل تیو عزت نفس با رضا یجانیارتباط هوش ه یبررس(.1041صغری کریمی.)، منیژه کرمی استناد به مقاله:

 1-11. 2(2)مدرسه.. فصلنامه مشاوره ی استان زنجان

:80055007/jsc.505108584808084   

 
 

 52/11/1041:تاریخ دریافت
 14/15/1041:تاریخ پذیرش
 17/11/1041 :تاریخ انتشار

 

ان استیی معلمان مشاور مدارس راهنما یشغل تیرضا و عزت نفس با یجانیهوش هارتباط  یبررس"پژوهش با هدفاین  ف:اهدا

در سال  معلمان مشاور استان زنجانی شامل کلیهجامعة آماری انجام گرفت؛ روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. "زنجان 

تعداد فقط نفر انتخاب شد، اما در فرایند تحقیق از این  122اند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان نفر بوده 242که برابر با  1041

 نفر مشارکت )رضایت( داشتند که همین تعداد به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. 144

ها سه .ابزار گرداوری داده انجام شد زنجان استان ییراهنما مدارس در 1041این مطالعه توصیفی در سال  :هاروشمواد و 

 .شد استفاده plsآزمون  از هاهداد و آنالیز لیوتحلیهتجز یبرای بود. شغل تیرضاو  نفس عزت، یعاطف هوشپرسشنامه 

 ونفس  همچنین بین عزت یشغل تیرضا و یجانیه هوشاد بین د نشان هاهداد لیوتحلهیتجزهای حاصل از نتایج و یافته ها:افتهی

 .دارد وجود رابطه زنجان استان ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا

 تواندمی آنها سنف عزت کنند، ینم تیرضا احساس خود شغل در افراد یوقتبا توجه به نتایج این مطالعه  :یریگجهینتبحث و 

 بروند، فراتر شودیم خواسته آنها از آنچه از توانندیم کنند،یم تیرضا احساس کار محل در افراد که یزمان. ندیبب بیآس جهینت در

 مورد احساسات بتمث یها جنبه توانندیم بالا یجانیه هوش با کارکنان .همچنینکندیم کمک یشتریب نفس به اعتماد احساس به که

 .کند کمک یشغل تیرضا شیافزا به و کنند کنترل را خود احساسات و شوند متوجه کار محل در را ازین

 چکیده

  ها:کلیدواژه
 ،نفس عزت ی،جانیه هوش

 مشاورانی، شغل تیرضا

 مدارس

  نویسندة مسئول*

 صغری کریمی

  ، ایرانزنجان ابهر، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه انسانی،علوم  گروه ، کارشناسی ارشد مشاوره مدرسهنشانی: 

 67170169110تلفن: 

 gmail.com0624269ks@پست الکترونیک: 
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. فصلنامه مشاوره ی استان زنجان ییمعلمان مشاور مدارس  راهنما  یشغل تیو عزت نفس با رضا یجانیارتباط هوش ه یبررس(.1041کریمی، صغری .) ؛کرمی، منیژه  

 1-11. 2(2مدرسه.)
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 مشاوره غلش مستلزم که یفشار با مقابله یبرا راهوش هیجانی  از ییبالا سطح مشاوره، معلمان انیم درهوش هیجانی  مورد در مطالعات

 (.1991، 1گلمن)کندیم هیتوص است،

 با مشاوره معلمان متون، یبررس اساس بر. استی هوش هیجانی هایستگیشا از ییبالا سطح مستلزم مؤثر مشاوره و ییراهنما خدمات

 قاتیتحق(.1991، 2للین)شودیم نیوالد و آموزان دانش همکاران، ت،یریمد مشاوران، شامل که شوندیم مواجه کار طیمح مسائل

، 2ستوده نژاد و بهرام زادهت)اس کرده گزارش را تیرضا از یمتنوع سطوح مشاوره، معلمان نیب در یشغل تیرضا با مرتبط

 هیروح و یروان و یکیزیف سلامت منجر به یشغل تیرضا .ه تعریف کرددیچیپو  یبعد چند یمفهموم عنوان بهرا  یشغل ترضای.(2412

 مهکل کی از شیب یزیچ عنوان به "یشغل تیرضا" اصطلاح از مردم از یاریبس .ی خواهد شدوربهرهو  یسازمان تعهد شیافزای، کار

 مشاغل زا یبرخ. دارد وجود یادیز مشاغل. باشد مهم اریبس تواند یم آن تیاهم و امعن به تر قیعم نگاه اما کنند، یم استفاده جیرا

، دهقانی، دودانگه، ذاکریان)باشند زتریانگ جانیه است ممکن گرید یبرخ که یحال در باشند، داریپا خوب دستمزد با است ممکن

 قاتیتحق. دشویم منعکس مشاور معلمان یشغل تیرضا یبالا سطح در شغل به نسبت مثبت نگرش و ییکارا(.2411، 0قاضی و پیرمند

 مشاوران انیم در را یشغل تیرضا سطح نیانگیم آنها جینتا است کرده دیتاک مشاوره معلمان انیم در یشغل تیرضا تیاهم بر ریاخ

 مرتبط یغلش تیرضا با شدت به یور بهره و یکار بازده رایز باشد داشته همراه به را یمشکلات است ممکن نیا. دهدیم نشان مدرسه

 یپردازان هینظر ستم،یب قرن لیاوا در. است بوده بحث مورد اریبس ستمیب قرن در هوش مفهوم(.2411، 7و ایزهاک 1، مودا5یوساف)است

 شنهادیپ  رمنیاسپ. کرد نییتع عامل کی با تنها توانیم را فرد کی هوش که کردند توافق (1911، 1 لیمر و ترمن اسپیرمن،)جمله از

 انسان در یریگ اندازه قابل و یجهان یژگیو کی شود، یم شناختهig (9(عامل عنوان به یسادگ به آنچه ای ،یعموم هوش که کرد

. است یغلش و رضایت تیموفق در رگذاریتأث ریمتغ کی یجانیه هوش.  است مسائل حل و استدلال ،یریادگی یبرا آنها ییتوانا در

 نیا (.2442، 14نلسون و لو)است همسو کارکنان عملکرد با مؤثر یجانیه هوش که کنندیم تیحما استدلال نیا از زین گرید مطالعات

 دانش گاهیاپ تواندیم رایز ،است مهمبسیار  مدارس مشاورانی و روانشناس رشته یبرا ی)هوش هیجانی و عزت نفس(قاتیتحقی  حوزه

 یهایرسک ،مدارس مشاوران ،یدکتر انیدانشجو یبرا تواندیم نهیزم نیا در قاتیتحق. دهد ها گسترشآن یشغل تیرضا مورد در را

بروکمن، )ردیگ قرار استفاده مورد شتریب نشیب و یآگاه کسب یبرا تواندیم و باشد دیمف هادانشگاه ریاست ،یآموزش هایگروه

 (.2424، 11پاشیاردیس و آرلستیگ

 

                                                           
1 Goleman 
2 Llin  
3 Setoodeh Nezad, & Reza Bahramzade 
4Dodangeh, Zakerian, Dehghani, GHAZI& Pirmand 
5 Yusoff 
1 Muda 

7 Ishak 
8Spearman, Terman, Meril 
9 General Intelligence 
10 Nelson & Low 
11 Brauckmann, Pashiardis, & Ärlestig 
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 ها. مواد و روش2

ری وآ.روش جمع  انجام گرفت نهاآ یشغل تیرضا با مدارس مشاوران نفس عزت و یجانیه هوش رابطه بررسیدر این مطالعه 

 نمونه از فادهاست با یشیمایپ قیتحق .ای بوده استها و اطلاعات پژوهش حاضر تلفیقی از روش میدانی و مطالعات کتابخانهداده

 :شد انجامهای زیر  پرسشنامه و هایآزمودن

 EIG 0(2444،گلمن) لیدن یجانیه هوشالف( پرسشنامه 

 ةفمؤلی، و همدلی، زیخودانگ، احساسات تیریمدی، خودآگاه :است مهارت پنج از متشکل یجانیه هوش همان ای یعاطف هوش

 یجانیه هوش منظور پژوهش نیا در .کندیم یبررس را مؤلفه پنج نیا گلمن یجانیه هوش تستی که ارتباط یهامهارت: پنجم

 (.2441، 2ولورتون،بروئر و ملدونادو)داده اند یجانیه هوش پرسشنامه سوال 22 به کارکنان که است اینمره

  2(SES) نفس عزتب( پرسشنامه 

 است یکل عبارت 14 شامل اسیمق نیا.ردگییم اندازه را یشخص ارزش و یکل نفس ،عزت(0،1915روزنبرگ)نفس عزت اسیقم

 نتریجیرا از یکی روزنبرگ نفس عزت اسیمق .سنجدیم را خود مورد در خوب احساس داشتن و یزندگ از تیرضا زانیم که

 مفهوم با ابهمش یمفهوم از نفس عزت یبرا رایز شودیم گرفته نظر در یمعتبر اسیمق و بوده نفس عزت یرگیاندازه هایاسیمق

 و مثبت هاینگرش از یکل ریتصو کی ارائه منظور به SES. کندیم استفاده «خود» درباره شناختی روان یهاهینظر در شده ارائه

 .است آمده وجود به خود درباره یمنف

 1(MS)ی مینه سوتاشغل تیرضاج( پرسشنامه 

وایس، داویس و )سؤال طراحی شد و بعدها 144در دانشگاه مینه سوتا و با (1917،برافیلد و روث)اولین بار توسط این پرسشنامه

ماده  24سوال کاهش دادند. این پرسشنامه دارای  24آن را بررسی و اصلاح نمودند و سؤالات آن را به (1،1910انگلند لافکویست

ای به صورت خیلی ناراضیم، ناراضیم، تاحدودی راضیم، راضیم و خیلی راضیم نمره گذاری درجه 5است که در یک مقیاس 

شغل،  داخت، نوع)نظام پر این پرسشنامه دارای شش مؤلفهشود و کسب نمره بالاتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر است. می

تا  1سؤالات ) های پیشرفت، جوّ سازمانی، سبک رهبری، شرایط فیزیکی( رضایت شغلی را در سه مفهوم رضایت درونیفرصت

ازگنل، یازیچی و )دهد( مورد سنجش قرار می24و 19)سؤالات  ( و رضایت کلی11تا  12)سؤالات  (، رضایت بیرونی12

 (.7،2422آسماز

ستفاده گردید ااز ضریب آلفای کرونباخ همچنین برای پایایی  ه از آزمون های استاندارد استفاده شد.پرسشنام ییروا ای اعتبار برای

 :آورده شده است 1در جدول  و نتایج

 

                                                           
1 Emotional Intelligence Goleman 
2 Wolverton, Bower, & Maldonado 
3 Self Esteem Scale 
4 Rosenberg 

5Minnesota Scale 
1 Weiss, Dawis, England, & Lofquist 
7 Özgenel, Yazıcı, & Asmaz 
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 متغیرها پایایی: 1جدول

 نتیجه ضریب آلفا تعداد سوالات هامتغیر ردیف

 مطلوب 120/4 22 یجانیه هوش 1

 مطلوب 795/4 14 نفس عزت 2

 مطلوب 142/4 24 یشغل تیرضا 2

 

و برای کل پرسشنامه  عزت نفس  120/4ی کل پرسشنامه هوش هیجانی معادل کرونباخ برا یآلفا بیپژوهش، ضر یها افتهی براساس

  می باشد. (74/4قبول ) بالاتر از مقدار قابلدست آمد که  142/4ی کل پرسشنامه رضایت شغلی معادل براو 795/4معادل 

 جامعه نمونه 

. ندنفر بود 242برابر با  بود که باشندمشغول به فعالیت می 1041که در سال  هدف،کلیه معلمان مشاور در استان زنجان ی جامعه

نفر انتخاب شد،  122جامعه هدف، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان نمونه و ناقص بودن اطلاعات  زشیر احتمال با توجه به

داشتند که همین تعداد به عنوان حجم نمونه در  کامل رضایتکنندگان، نفر مشارکت 144تعداد فقط اما در فرایند تحقیق از این 

پس از پایان جلسه که در سالن اداره  مشاوران ،اداره آموزش و پرورش استان لازم با  یهایبعد از انجام هماهنگنظر گرفته شد. 

محرمانه ماندن  و  کنندگان در پژوهش تک شرکت کت از یکتب تیضا، پس از اخذ رسالن انتظاربا مراجعه به برگزار شده بود 

 .داده شدقرار جامعه هدف  اریها  در اختپرسشنامه ،هاداده

 روش تجزیه و تحلیل

ها در دو سطح مستقل  وتحلیل شد. تحلیل و بررسی دادهتجزیهAMOSافزارو نرم SPSS-22ی مارآبا استفاده از نرم افزار  هاداده 

ها به صورت نمودار و جدول و در قالب میانگین، مد، میانه، در آمار توصیفی  دادهتوصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت.آمار 

-ها با استفاده از آزمون کولموگروفنرمال بودن داده،انحراف معیار، چولگی و غیره نمایش داده شد. و در آمار استنباطی 

برای بررسی ارتباط استفاده  ساختاری معادلات آماری های فت.همچنین از آزموناسمیرنوف مورد آزمایش و آزمون قرار گر

 گردید.

 هایافته. 3

 افراد حاضر در مطالعه کیدموگراف یرهایمتغ یفیتوص کلی آمار

 .است شده دیق 1در شکل  ریسطوح هر متغ کیبه تفک مطالعهافراد حاضر در  کیدموگراف یرهایمتغ یفیتوص یآمار کل
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 مطالعه در حاضر افراد کیدموگراف یرهایمتغ یفیتوص آمار: 1شکل

 اصلی تحقیق  متغیرهای توصیفی آمار

بررسی  دهندگان موردمعیار و واریانس مربوط به هر متغیر از طرف پاسخهای مرکزی و پراکندگی از جمله میانگین، انحراف شاخص

 گزارش گردیده است.  2قرار گرفته که نتایج حاصل از آن در جدول 

 

 

 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار: 2جدول 

 معیارانحراف  میانگین تعداد متغیر

 529/4 05/2 144  یجانیه هوش

 572/4 27/2 144  نفس عزت

 171/4 51/2 144 یشغل تیرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وضعیت میانگین متغیرهای اصلی تحقیق 2شکل 

 

64
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زن مرد 36تا 26 46تا 31 26تا 41 لیسانس فوق 

لیسانس

دکترا سال2زیر  سال 16تا 2 تا 11

سال12

26تا 10

جنسیت سن تحصیالت کارسابقه 

هوش هیجانی  عزت نفس  رضایت شغلی

متغیرهای اصلی 3.45 3.27 3.56

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6
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 نشان را قیتحق یرهایمتغ مناسب تیوضع که است( 2) ینظر نیانگیم از بالاتر ها مولفه یتمام نیانگیم شود یم مشاهده که همانطور

  .دهد یم

 

 هاآزمون نرمال بودن داده

 :است شده گزارش 2جدول در آن جینتا که شد استفاده KS رنوفیاسم کولموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال یبررس یبرا

 

 هاداده توزیع بودن نرمال آزمون :3جدول 

 متغیرهای پژوهش
 اسمیرنوف-آزمون کولموگروف

 نتیجه داریمعنی آماره

 نرمال 207/4 412/1 یجانیه هوش

 نرمال 252/4 225/1 نفس عزت

 نرمال 211/4 251/1 یشغل تیرضا

 

 45/4 یخطا مقدار از رهایمتغ یتمام یدار یمعن سطح ریمقاد به این دلیل که( 2) جدولبدست امده از  جینتا اطلاعات و به توجه با

( با رویکرد plsتوان از روش معادلات ساختاری )نرمال هستند. لذا می، در نتیجه تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیع است شتریب

 حداقل مربعات جزئی، استفاده کرد. 

 

 بررسی ضرایب مسیر استاندارد شده

 نیبستگی  وبررسی میزان همب یشغل تیعزت نفس و رضا نیرابطه بهم چنین  یشغل تیو رضا یجانیهوش ه نیرابطه ب یبررس یبرا

ل شک در که.دش محاسبه استاندارد ریمس بیضرا ییمعلمان مشاور در مدارس راهنما یشغل تیرضا وو عزت نفس  یجانیه هوش

 .است شده ارائه درصد 95 نانیاطم سطح در یساختار معادلات مدل ریمس بیضرا یخروج2
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 pls :ضرایب مسیر مدل 3شکل 

Chi- squlare = 02222     df = 220,     p-value= 121110,    RMSEA = 12100 

 

 بررسی ضرایب معناداری

رای ب ندارد، وجود بیضرا آن یداریمعن صیتشخ ییتوانا استاندارد، نیتخم مدل بیضرا بودن کوچک ای بزرگ به توجه با

 عدد مطلق قدر از بزرگتر داریمعن ریمقاد اگر. استفاده شد داریمعن اعداد مدل ایvalue-T 1 ر،یمس بیضرا یمعنادار یریگاندازه

  .است شده ارائه ریمس هر یبرا value-T مقدار0شکل در. هستند داریمعن %95 نانیاطم سطح در روابط نیا باشد، 91/1

 

                                                           
1 Test Value 
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Chi- squlare = 022/2     df = 220     p-value= 1/1110    RMSEA = 1/100 

 

 ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا و یجانیه هوش نیب رابطه

( می باشد که از مقدار 511/5) یشغل تیرضا و یجانیه هوشضریب معناداری متغیرهای 2بر اساس داده های بدست آمده ازشکل 

ضریب 2است. همچنین بر اساس شکل  یشغل تیرضا و یجانیه هوشبیشتر بوده و نشان از معنادار بودن رابطه بین  91/1استاندارد 

 و یجانیه هوشتوان استنباط کرد بین ( است. لذا می012/4برابر با ) یشغل تیرضا و یجانیه هوشاستاندارد مسیر بین متغیرهای 

در  یشغل تیرضا و یجانیه هوش نیب رابطهرابطه معناداری وجود دارد. نتایج  ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا

 آورده شده است.0جدول 

 

 یشغل تیرضا و یجانیه هوش نیب رابطه: 4جدول

 نتیجه tآمار  استاندارد ضریب مسیر مسیر مستقیم

 تیرضا و نفس عزت

 یشغل
012/4 511/5 

 ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا و یجانیه هوشبین 

 رابطه معناداری وجود دارد.
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 ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا و عزت نفس نیب رابطه

( است که از مقدار 201/1برابر با ) یشغل تیرضا وضریب معناداری متغیرهای عزت نفس  0های بدست آمده از شکل بر اساس داده

ضریب استاندارد  2دارد. همچنین براساس شکل  یشغل تیرضا وبیشتر و نشان از معنادار بودن رابطه بین عزت نفس  91/1استاندارد 

ی شغل تیرضا وتوان استنباط کرد بین عزت نفس ( است. بنابراین می527/4برابر با ) یشغل تیرضا ومسیر متغیرهای عزت نفس 

آورده شده 5ی در جدول شغل تیرضا و عزت نفس نیب رابطهرابطه معناداری وجود دارد. نتایج  ییراهنما مدارس در مشاور معلمان

 است.

 یشغل تیرضا و عزت نفس نیب رابطه: 2 جدول

 نتیجه tآمار ضریب مسیر مسیر مستقیم

 201/1 527/4 یشغل تیرضا و نفس عزت
 مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا و بین عزت نفس

 رابطه معناداری وجود دارد ییراهنما

 

  ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا وو عزت نفس  یجانیه هوش نیبمیزان همبستگی  

 آورده شده است.  1برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج در جدول 

 مشاور معلمان یشغل تیرضا وو عزت نفس  یجانیه هوش: همبستگی بین 0جدول

 داریسطح معنی جهت همبستگی میزان همبستگی متغیرها

 یجانیه هوش
 یشغل تیرضا

 41/4 مثبت 551/4

 41/4 مثبت 121/4 عزت نفس

 

( رابطه 41/4درصد )آلفای  99در سطح اطمینان  یشغل تیرضا و عزت نفس با یجانیه هوشضریب همبستگی پیرسون نشان داد، 

شتری بی یشغل تیرضاارتقاء )افزایش( یابد، مشاوران از کار خود و عزت نفس  یجانیه هوش یعنی هر چه دار و مثبت دارد.معنی

  )افزایش( خواهند داشت.
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 گیری. بحث و نتیجه4

با  عهمطالنتایج این ،  دارد وجود رابطه ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا و یجانیه هوش نیبنشان داد  هایافته 

 ؛2412، 0لی، کیم و جن؛2241، 2مولر و همکاران-کامیر، 2412، 2اناری ؛1،2410و اوکیلی )های پژوهشنتایج 

 دییتا(2412،مولر و همکاران –کامیر ) زیمتاآنال کی در .باشدهمسو می(2412، 5اناگنوستوپولیس ، مورتو و نیاکس،سیلفپاناجیتی

 ارتباط یشغل تیرضا با قیعم یجانیه هوش که یحال در دارد یمنف ارتباط یشغل تیرضا باسطحی  یجانیه هوش که ندکرد

 یشغل تیرضاو کسب  خدمات یابیباز عملکرد بر را خود ریتأث یجانیه هوش که ندداد نشان (2412،همکاران و میک).دارد مثبت

 نیب و کارکنان یشغل عملکرد و یجانیه هوش یهایاستراتژ بین که افتندیدر(2412،همکاران و لی) .دارد مخابرات صنعت در

 که افتندیدر(2412،همکاران وسیلفپاناجیتی ).وجود دارد ونانی یبهداشت خدمات بخش دررابطه  یشغل فشار و یجانیه هوش

 شد شخصم در تحقیق اناری نیهمچن. کند یم واسطه را پزشکان نیب در یشغل تیرضا و یجانیه هوش نیب رابطه یسطح کنش

توان افته میدر تبیین این یطور کلی به .داردی مثبت رابطه ینواز مهمان خدمات نهیزم در  معلمان یشغل تیرضا با یجانیه هوش که

 یفرسودگ هب منجر است ممکن که یداتیتهد از دارند یسع و کنندیم حفظ ای دفاع خود مختلف منابع از شهیهم مردم کهگفت 

 کی توسط هک دنکنیم فیتعر ییهایانرژ ای طیشرا ،یشخص یهایژگیو اء،یاش از دسته آن را منابع. کنند اجتناب شود منابع

 افراد. شوند، میهایانرژ ای طیشرا ،یشخص یهایژگیو اء،یاش نیا آوردن دست به یبرا یالهیوس ای شوندیم یگذارارزش فرد

 و یشغل یفرسودگ استرس، ،ندارند را یلیتکم منابع آورن دست به توانایی ای داده دست از را خودو امکانات  منابع که یزمان

 منبعث روانی یستگخ و یشغل یفرسودگ تا کند کمک افراد به تواندیم منابع آوردن دست به. کنندیم تجربه را یعاطف یخستگ

 از تیتبع منابع، حفظ تیاولو شامل ،COR1 هینظر اصل. دهند شیافزا را خود یخودکارآمد و داده کاهش را کاری استرس از

 افراد که تاس یمعن نیا به منابع حفظ تیاولو. است منابع یفرسودگ از یریجلوگ یبرا منابع یورود و منابع آوردن دست به

 شوند،یم مواجه منابع یفرسودگ با افراد که یزمان. هستند آگاه یاضاف منابع آوردن دست به از شتریب یفعل منابع حفظ به نسبت

 به اگرچه که است یمعن نیا به منابع آوردن دست به تابع. کنند اقدام شتریب یفرسودگ از منابع حفظ یبرا سرعت به دارند لیتما

 از خطر واندت یم شتریب منابع داشتن اریاخت در اما ندارد، تیاهم یعاد و یاساس منابع حفظ اندازه به یاضاف منابع آوردن دست

 گرید نابعم آوردن دست به یبرا ییهافرصت تواندیم منبع نوع کی داشتن ن،یا بر علاوه. دهد کاهش را گرید منابع دادن دست

 تواندیم فرد تر،شیب منابع کردن وارد با. است ارزشمند منابع یفرسودگ از یریجلوگ یبرا یاستراتژ کی منابع ورود. کند جادیا

 استرس یفرسودگ ندیفرآ مورد در یخوب حاتیتوض COR هینظر. کند جادیا یترمطلوب تیوضع و داده رییتغ را موجود تیوضع

 کاهش یراب را یسطح عمل یاستراتژ احتمالاً است، یجانیه هوش مانند یدرون منابع فاقد یفرد که یهنگام د.دهیم ارائه منابع و

 یهاییاتوان و یارزشمند احساس مان،یا تیتقو و کیتحر باعث یجانیه هوش از یمندبهره .خواهد کرد اتخاذ منابع یفرسودگ

 عمل یهایاستراتژ ینیگزیجا یبرا را قیعم عمل یهایاستراتژ ادیز احتمال به بالا یجانیه هوش با کارمندان. شودیم کارکنان

                                                           
1  Lee & Ok 
2 Anari 
3 Kammeyer-Mueller et al 

4 Lee, Kim, & .Jeon 
5 Anagnostopoulos, Mourtou, & Niakas 
1 conservation of resource model 
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 قادر ،یاساس ابعمن عنوان به یعاطف یها ییتوانا نیا از استفاده با بالا یجانیه هوش با کارکنان. کنندیم اتخاذ خود کار در یسطح

 خود حساساتا بهتر و شوند متوجه کار محل در را ازین مورد احساسات مثبت یها جنبه توانند یم آنها.هستند یعاطف کار انجام به

 یمعن نیا به قیعم شکن. کنند استفاده قیعم یگریباز از یسطح یگریباز از شتریب که دارند لیتما نیهمچن آنها. کنند کنترل را

 یبرا کارکنان عمناب دادن دست از به منجر نکهیا نه کنند، تجربه دهند، نشان دیبا که را یاحساسات فعال طور به کارکنان که است

 نشان را خود احساسات منفعلانه طور به کارکنان که است یمعن نیا به یسطح کنش حال، نیا با. دنشو یشغل تیرضا فیتضع

 یعیطب طور به طمرتب یشغل فشار ن،یا بر علاوه .ودش یم یشغل فشار لیدل به احساسات یفرسودگ به منجر که یطور به دهند، یم

 یعیطب یامر خود شغل در مثبت احساسات شینما که باورند نیا بر کارکنان زمان، گذشت با. دهد یم کاهش را یشغل تیرضا

 نوبه به نیا .ببرند نیب از شناخت و مثبت یها دگاهید کردن یدرون قیطر از را یمنف احساسات یموثر طور به توانند یم و است

 . کند یم کمک یشغل تیرضا شیافزا به خود

نتایج این  ؛دارد وجودمثبتی  رابطه ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل تیرضا وبین عزت نفس نشان داد  همچنین یافته ها

علوی )تحقیق جینتا همسو می باشد(1977، 2جاکوبز و سالامون؛2442، 1علوی و عسکرپور) هایپژوهشنتایج با  مطالعه

توسط  که یا مطالعه. دارد وجود معنادار رابطه یشغل تیرضا زانیم عوامل و نفس عزت نیب که داد نشان(2442،وهمکاران

 تعز یدارا که یافراد توسط کار از تیرضا و کار تیموفق چگونه که صورت گرفت نشان داد (1997،جاکوبز و همکاران)

 تیرضا زانیم واملع و نفس عزت نیب کهنشان دادند  در نتایج خود این پژوهشگران ردیگ یم قرار ریتاث تحت هستند، ییبالا نفس

 وردارندبرخ ییبالا نفس عزت از که یکارگران یشغل تیرضا و یشغل عملکرد نیب همچنین دارد وجود معنادار رابطه یشغل

 شتریب که است ییجا آنها کار محل افراد، از یاریبس یبرا توان گفتدر تبیین این یافته میطور کلی به. دارد وجود یهمبستگ

 کردند یم کار هفته در ساعت 5/20 متوسط طور به هاییکایآمر ،(2419) کار آمار اداره اساس بر. کنندیم یسپر را خود وقت

 رتباطا نفس، عزت مانند ،یزندگ یهابخش ریسا و کار محل در فرد احساس نیب که است یمنطق. است سال در ساعت 1151 که

 افراد که یزمان. ندیبب بیآس جهینت در تواند یم آنها نفس عزت کنند، ینم تیرضا احساس خود شغل در افراد یوقت. میکن برقرار

 تیموفق احساس به که بروند، فراتر شودیم خواسته آنها از آنچه از توانندیم کنند،یم تیرضا و یارزشمند احساس کار محل در

 .کندیم کمک یشتریب نفس به اعتماد و

 تیرضا ووهمچنین بین عزت نفس  یشغل تیرضا و یجانیه هوشبین توان گفت با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می

 کنند،ینم تیرضا احساس خود شغل در افراد یوقت .دارد وجود داریمثبت و معنا رابطه ییراهنما مدارس در مشاور معلمان یشغل

 از توانندیم کنند،یم تیرضا و یارزشمند احساس کار محل در افراد که یزمان. ندیبب بیتواندآس یم آنها نفس عزتدر نتیجه 

 کارکنان همچنین.کندیم کمک یشتریب نفس به اعتماد و تیموفق احساس به این امر بروندکه فراتر شودیم خواسته آنها از آنچه

 کنترل را خود احساسات بهتر و شوند متوجه کار محل در را ازین مورد احساسات ،مثبت یها جنبه توانند یم بالا یجانیه هوش با

                                                           
1 Alavi,  & Askaripur 
2Jacobs ,  & Solomon 
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اینکه  هازجمل رو بود،هایی روبهپژوهش حاضر با محدودیت .کند یم کمک یشغل تیرضا شیافزا به خود نوبه به نیا. کنند

شود می رو پیشنهادانجام شد. ازاین1041تحصیلی پژوهش بر روی معلمان مشاور مدارس مقطع راهنمایی استان زنجان در سال

لی معلمان احساس امنیت شغ شودمی شنهادیپ ها مقایسه شود.سایر مقاطع انجام و یافته مشاورانپژوهشی در سایر استان ها بر روی 

 از هم پرورش آموزش سازماندهى ىوهیش نیهمچن شود، ایجاد گرددکه منجر به رضایت شغلی و افزایش عزت نفس می

  در راستای رضایت شغلی معلمان تغییر کند. محتوا لحاظ از هم و قالب لحاظ

 .ملاحظات اخلاقی2

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

مشاور(و محرمانه ماندن اطلاعات و  نیاز تک تک شرکت کنندگان در پژوهش )معلم یکتب تیو اخذ رضا یبعد از انجام هماهنگ

بود که اسناد، مدارک و اطلاعات محرمانه سازمان، واحدها و  نیتلاش بر ا نیهمچنقرار داده شد. آنها اریها در اختها،پرسشنامهداده

 و بودند( از موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع ها )داوطلب گانکنندشرکت ،از شروع کار شیپ .اشخاص موردمطالعه،حفظ گردد

 صورت گرفته است. کنندگان در مطالعهآگاهانه از شرکت تیکسب رضااین تحقیق با

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازمان این تحقیق هیچ

 مشارکت نویسندگان:

 اند.های پژوهش حاضر مشارکت داشته نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش تمام

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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