مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 2588-7513
www.jonapte.ir

سال سوم ،شماره  ،29آبان 1399

بررسی رابطه كفایت هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با ادراك شایستگی در
دانش آموزان دبیرستان
نظام هاشمی  ، 1مهری

مشکورافتحی 2

 1دانشیار .گروه روانشناسی علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه کفایت هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با ادراك شایستگی در دانش آموزان دبیرستان
بود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش همبستگی بود .برای رسیدن به این هدف جامعه
آماری آن تمامی دانشآموزان دبیرستانی دختر منطقه  5تهرا ن بود .حجم نمونه با توجه به هدف پژوهش و با استفاده از جدول
مورگان و کرجسی و شیوه نمونه گیری خوشهایی 250 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش پرسشنامه کفایت
هیجانی براسور و همکاران ( ،)2013پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی دنیس و وندروال( )2010و مقیاس ادراك
شایستگی هارتر ( )1982بر روی گروه نمونه اجرا شد .در این پژوهش تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی
انجام گرفت .در آمار توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،جداول و نمودارها استفاده شد و در آمار استنباطی از همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین ادراك شایستگی کل با متغیرهای کفایت هیجانی کل
و انعطافپذیری روانشناختی کل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین متغیر ادراك شایستگی با خردهمقیاسهای
کفایت هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ادراك شایستگی با خردهمقیاسهای انعطاف پذیری روانشناختی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراین ،ادراك شایستگی کل در دانشآموزان دختر از روی متغیرهای کفایت هیجانی کل و
انعطافپذیری روانشناختی کل قابل پیشبینی است.
واژههای كلیدی :کفایت هیجانی ،انعطاف پذیری روانشناختی ،ادراك شایستگی
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مقدمه
یکی از مسائلی که در دانش آموزان نقش مهمی دارد و همچنین سرچشمه تفکر منفی است ،احساس ناشایسته بودن است و این
مسئله ای برگرفته از یک احساس یا اندیشه گذرا است و فرد معتقد است که من به قدر کافی خوب نیستم .احساس شایسته
نبوده روی تمامی نقطهنظرهای مثبت ما تأثیر منفی گذاشته و افکار منفی را عتبار میبخشد (حمیدی ،حسینیان و زندی پور،
 .)1396شایستگی نیازی روانشناختی که برای پیگیری و تسلط بر چالشهای بهینه ،انرژی و انگیزش الزم را فراهم میکند و
همچنین شایستگی نیاز به مؤثر بوده در تعامل با محیط است که بیانگر دنبال کردن چالشهای بهینه و تسلط بر آنها با استفاده
از استعدادها و مهارتهای خود است (میرزایی ،کیامنش ،حجازی و بنی جمال .)1395 ،ادراك شایستگی1عبارت است از خود-
ادراکی2که فرد نسبت به قابلیتها و توانایی هایش در رابطه با کنترل محیط و موقعیت خود دارد ،به عبارتی دیگر ادراك
شایستگی به فرآیند آگاه شدن فرد از ویژگی های خویش ،نوع روابط با دیگران ،بازخورد نسبت به رویدادها ،ظرفیتها و توانایی-
های خود اشاره دارد و بر حوزههای مختلف شناختی ،جسمانی و اجتماعی متمرکز است (یارمحمدیان ،قمرانی و محمدزاده،
 .)1396هارتر( )19853در مدل انگیزشی خود این سازه را قضاوت و ارزیابی فرد درباره تواناییهای خود برای انجام یک تکلیف
خاص تعریف کرده و معتقد است که ادراك فرد از شایستگی خود در زمینههای مختلف یکسان نیست و مهمترین این زمینهها
عبارتند از شایستگی شناختی 4که بر موفقیت در امور تحصیلی داللت دارد؛ شایستگی اجتماعی 5که حاکی از احساس
توانمندی در برقراری روابط با همساالن است و شایستگی جسمانی 6که متمرکز بر تواناییها و مهارتهای جسمی و ورزشی
است .افزون بر این ،از سن  8سالگی به بعد فرد به یک قضاوت کلی در مورد ارزشمندی خود دست مییابد که ورای ادراك وی
در زمینههای خاص است .ادراك شایستگی یکی از ابعاد نسبتاً خاص مفهوم خود 7است .این سازه را اولین بار وایت()19598
مطرح کرد .او بیان میکند که یک نیاز درونی برای احساس شایستگی ،ویژگی درونی انسانهاست و رفتارهایی مانند کاوش و
تالش برای تسلط به وسیله این نیروی انگیزش فطری بهتر تبیین میشود (به نقل از یعقوبی ،محققی ،جعفری و یاری مقدم،
 .)1392هارتر )1999(9ادراك شایستگی را به عنوان محرکی چند بعدی که افراد را در حوزههای فیزیکی ،اجتماعی و شناختی
هدایت میک ند ،توصیف نمود .براساس این دیدگاه ،ادراك شایستگی و لذت درونی که از موفقیت به دست میآید ،منجر به
افزایش تالش برای موفقیت می شود .در حالی که ادراك عدم شایستگی و نارضایتی منجر به اضطراب و کاهش تالش برای
موفقیت میگردد (ردفیلد .)201010،در الگوی هارتر ( ،)1983این جنبه از ادراك خود ،خودارزشمندی کلی11نامیده شده
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است ،که دربر گیرنده احساس اعتماد به خویشتن ،خشنودی از خود و احساس خوب و مثبت در مورد کنشهای خود است.
ادراك شایستگی نمایانگر ادراك فرد از تواناییهای خود در برخورد با حیطههای مختلف در زندگی است و در مقوالتی همانند
مقوله های هیجانی ،جسمانی ،شناختی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد .ادراك هیجانی اشاره به توانمندی فرد در خواندن
نشانههای هیجانی و تشخیص حاالت هیجانی و موقعیت هایی دارد که هیجان در آن مناسب است (رول ،کولین و پیترمن 12،
 .)2012ویندل و همکاران ( ) 2015در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که درك شایستگی باال باعث کاهش افسردگی و
بهبود خلق و خو در نوجوانان میشود.
عوامل متعددی میتواند احتماالً بر ادراك شایستگی دانشآموزان مؤثر باشد که از آن جمله کفایت هیجانی13میباشد .کفایت
اجتماعی توسط فلنر ( )1990مطرح شد .این مدل  4آمایه فراگیر از مهارتها و ظرفیتها را پیشنهاد میدهد که عناصر
محوری کفایت اجتماعی را نشان میدهد .این آمایههای مهارتی عبارتند از-1 :مهارتها و تواناییهای شناختی؛ -2مهارتهای
رفتاری؛ -3کفایت هیجانی؛ -4آمایههای انگیزشی و انتظار .در مورد کفایت هیجانی توافق وجود ندارد و عدهای آن را مستقل از
کفایت اجتماعی میدانند و طبق نظر سارنی ( ،) 1999کفایت هیجانی عبارت است از نمایش خودکارآمدی در تعامالت
اجتماعی که هیجان بررانگیز هستند .در واقع آنچه از بین تعاریف مختلف کفایت هیجانی برداشت میشود این است که عمدت ًا
کفایت هیجانی را به صورت ساختار که شامل فهم و تنظیم هیجانات است معرفی میکنند (به نقل لز کشاورز .)1393 ،کفایت
هیجانی عبارت است از نمایش خودکارآمدی در تعامالت اجتماعی که هیجان برانگیز هستند .در واقع از بین تعاریف مختلف،
کفایت هیجانی عمدتاً به صورت ساختار وسیعی که شامل فهم و تنظیم هیجانات است معرفی میشود همچنین کفایت
هیجانی ،اصطالحی ترکیبی برای مهارت هاست که در برگیرنده ادراك ،دریافت ،تنظیم و به کارگیری دقیق و مؤثر عاطفه و
اصطالحات عاطفی است (هاشمی ،کشاورز و خانجانی .)1394 ،مدیریت هیجانی در روابط متقابل به ویژه در شرایط بروز
تعارضات ،نشانگر کفایت هیجانی فرد است .در شرایطی که نوعی مشکل ارتباطی به وجود آمده باشد ،عواملی همچون قابلیت
انعطافپذیری در حل و فصل مسائل ارتباطی ،طرح مسئله با طرف مقابل در زمان و مکان و شرایط مناسب و تلطیف فضای
ارتباطی با استفاده از شوخی یا کالم و رفتار محبتآمیز برای حل مشکل ارتباطی و ادراك بهزیستی مرتبط با روابط ،مهم به
نظر میرسید (تقوی ،فالح و موتابی .)1394 ،هیل و همکاران ( )2018در پژوهش خود که در دانشجویان تحصیل کرده مقطع
دکترا انجام گرفته بود به این نتایج دست یافتند که درك شایستگی بر کفایت هیجانی اجتماعی مؤثر است به این معنا که
درك دانشجویان از شایستگیهای عمومی و خصوصی باعث افزایش کفایت هیجانی در آنها شد .از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر
بر ادراك شایستگی دانشآموزان ،انعطاف پذیری روانشناختی14میباشد .انعطافپذیری روانشناختی بهعنوان ویژگی عمده
شناخت انسان توصیف شد است و به توانایی فرد برای درنظر گرفتن همزمان بازنماییهای متناقضی از یک شئی یا یک رویداد
اشاره دارد .انعطافپذیری روانشناختی به مثابه یکی از زیر مجموعههای کارکردهای اجرایی ،بیشتر به مهارت شناختی اشاره
دارد که برای تطابق با موقعیت های جدید و تنظیم انتظارات براساس تغییرات و شرایط جدید محیطی ضروری است (شیری،
امامی و شیری .)1396 ،انعطافپذیری روانشناختی توانایی فرد در انتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که مناسبتر است
را افزایش می دهد .همچنین توانایی برای ارتباط کامل با زمان حال و تغییر یا حفظ رفتار در خدمت اهداف ارزشمند و مهم
زندگی است (زارع .)1396 ،نظریههای اولیه در انعطافپذیری بیشتر بر فهم ویژگیها افراد انعطافپذیر متمرکز بود که بهواسطه
آن افراد میتوانستند در مواجهه با شرایط ناگوار به سازگاری و پیامدهای مثبت دست یابند .اما بعدها تحقیقات در این زمینه با
توجه به شناسایی عوامل بیرونی مانند شریط نامساعد اجتماعی-افتصادی ،بیماریهای روانی والدین ،بدرفتاری ،فقر شهری،
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خشونت در جامعه ،بیماریهای مزمن ،حوادث مصیبتبار زندگی که میتواند منجر به کاهش انعطافپذیری شود ،گسترش پیدا
کرد (خشوعی و همکاران .)1392 ،افرادی که توانایی تفکر انعطاف پذیر دارند ،از توجیههای جایگزین استفاده میکنند ،به
صورت مثبت چارچوب فکری بازسازی میکنند و موقعیتهای چالش انگیز یا رویدادهای استرسزا را میپذیرد و نسبت به
افرادی که انعطاف پذیر نیستند از نظر روانشناختی تاب آوری بیشتری دارند (فیلیپس .)201115،مراد حاصلی و کیانی
)201916
( ) 1397در پژوهش خود بیان کردند که انعطاف پذیری روانشناختی در دختران بسیار اهمیت دارد .همچنین یوئن (
در پژوهش خود رابطه ادراك شایستگی بر انعطاف پذیری و هیجان خواهی دانش آموزان دبیرستانی آمریکا مورد بررسی قرار
داده بود ،به این نتایج دست یافتند که بین ادراك شایستگی دانش آموزان و انعطافپذیری رابطه معناداری وجود دارد همچنین
کاشدان و همکاران ( )2010در پژوهش خود که رابطه انعطاف پذیری روانشناختی با شایستگی به عنوان یک جنبه اساسی
سالمت را مورد بررسی قرار داد ،به این نتایج دست یافتند که بین انعطاف پذیری روانشناختی با شایستگی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
حال با توجه به مطالبی که گفته شد و از آنجا که پژوهشهای اندکی در رابطه با کفایت اجتماعی و انعطاف پذیری روانشناختی
با درك شایستگی در دانش آموزان انجام گرفته است ،و همچنین از آنجا که ادراك شایستگی دانشآموزان باعث اعنمار به نفس،
داشتن ظاهری مناسب و افزایش آمادگی جسمانی او برای پیشرفت تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی میشود و همچنین
درك شایسته بودن ،سازگاری و پایداری نوجوان را در برابر سختیها افزایس میدهد و همچنین شایستگی ادراك شده توسط
فرد مؤلفهای مهم در عملکرد وی به شمار می رود و یک تجربه هیجانی مثبت و از سویی ،ادراك ناکارآمدی منجر به تفکرات
بدبینانه درباره خود میشود؛ و نتیجتاً ادراك شایستگی همچنین ممکن است همانند یک سپر در برابر محیط دانشآموز و
وقایع زندگی و توسعه اثربخش و شناختی وی عمل کند .کودکان با ادراك شایستگی مثبت پایینتر ،مشکالت درونی بیشتری
را از خود نشان می دهند (نظیر تنهایی ،انزوای اجتماعی و اضطراب) و توسط همساالن خود طرد میشوند .این پیامدهای
ناهنجار می تواند تأثیرات منفی بلندمدتی را در دستاوردها و رضایتمندی آنها در زندگی ایجاد نماید .خوشبینی و مثبت
اندیشی بر سبک زندگی ،تقویت مهارت حل مسأله ،سازش یافتگی اجتماعی ،انعطافپذیری و به طور کلی بر سالمت جسم و
روان فرد تأثیر زیادی دارد (صفار حمیدی ،حسینیان و زندی پور)1396 ،؛ پس بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه
بین کفایت هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با ادراك شایستگی در دانش آموزان دبیرستان میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ماهیت توصیفی و از نوع روش همبستگی میباشد .جامعه آماری آن شامل تمامی دانشآموزان دبیرستانی دختر
منطقه  5تهران می باشد و نمونه مورد نظر با توجه به هدف پژوهش و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی  250نفر انتخاب
شدند .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کفایت هیجانی براسور و همکاران ( ،)2013پرسشنامه انعطافپذیری
روانشناختی دنیس و ومدروال ( )2010و مقیاس ادراك شایستگی هارت ( )1982میباشد .در این پژوهش تحلیل دادهها در
دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام میگیرد .در آمار توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،جداول و نمودارها استفاده می-
شود و در آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده خواهد شد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه کفایت هیجانی براسور و همکاران ( ) 2013که با هدف سنجش تمامی ابعاد کفایت هیجانی طراحی و ساخته شده
است .این ابزار قادر است ابعاد کفایت هیجانی را برای خود فردی دیگران به طور مجزایی بسنجد .تعداد گویههای این مقیاس
15

. Phillips

16

. Yuen
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 52آیتم که دارای  10خرده مقیاس شناسایی هیجان فردی ( 5ماده) و بین فردی ( 5ماده) ،درك هیجانی فردی ( 5ماده) و
بین فردی ( 5ماده) ،بیان هیجانی فردی ( 5ماده) و بین فردی ( 5ماده) ،به کار گیری هیجان فردی ( 5ماده) و بین فردی (5
ماده) و تنظیم هیجان فردی ( 5ماده) و بین فردی ( 5ماده) است.
پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی دنیس و ومدروال ( :)2010این پرسشنامه توسط دنیس و وندرروال در سال 2010
معرفی شده و یک ابزار خودگزارشی کوتاه  20سؤالی که برای سنجش نوعی انعطافپذیری که در موفقیت فرد برای چالش
جایگزینی افکار ناکارآمد یا افکار کارآمدتر الزم است ،بهکار میرود .و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را
بسنجد :الف)میل به درك موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای قابل درك (ادراك کنترلپذیری،15 ،11 ،9 ،7 ،4 ،2 ،1 ،
 ،)17ب) توانایی درك چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسانها (ادراك توجیه رفتار  ،)10 ،8ج)توانایی
ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای سخت (ادراك گزینههای مختلف .)20 ،19 ،18 ،16 ،14 ،13 ،12 ،6 ،5 ،3
این پرسشنامه دارای مقیاس  7درجهای لیکرت (کامال مخالفم 1و کامال موافقم  )7میباشد .و سؤاالت  11 ،9 ،7 ،4 ،2و 17
بهطور معکوس نمرهگذاری میشود .در پژوهش دنیس و واندروال ( )2010اعتبار همزمان این پرسشنامه را با پرسشنامه
افسردگی بک برابر  -39/0و روایی همگرایی آن را با مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین و رابین 75/0بهدست آوردند.
مقیاس ادراك شایستگی هارتر ( :)1982به منظور ارزیابی ادراك شایستگی در زمینههای جسمانی ،اجتماعی ،شناختی و
ارزشمندی کلی فرد ساخته شد .این مقیاس یک ازمون خودگزارشی است که مشتمل بر  28سؤال است و در آن سه مؤلفه
مجزای ادراك شایستگی شناختی ( ،)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،17 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1شایستگی اجتماعی در
برخورد با همساالن ( )14 ،10 ،11 ،8و شایستگی جسمانی با تمرکز بر بازی و فعالیتهای ورزشی در هوای آزاد (،15 ،5 ،4
 )28 ،26 ،20 ،19 ،18 ،16ارزیابی میشود .عالوه بر این سه مؤلفه مجزا ،مؤلفههای چهارم این مقیاس بر ارزیابی
خودارزشمندی کلی که خود یک مهارتی مستقل است ،تمرکز دارد .به منظور جلوگیری مثبت یا منفی آزمودنی در پاسخ به
سؤاالت و ارائه پاسخها ی مطلوب هارتر به جای استفاده از روش سنتی نمره گذاری لیکرت ،روش ساختاری جایگزین را ارائه
نمود که در دو بعد مطرح می شود و هر دو بعد در دو سمت پرسشنامه قرار داررند و در زیر هر یک از دو بعد دو گزینه دیگر
(در مورد من تا حدی درست است) وجود دارد .در نتیجه هر گویه  1تا  4نمره دارد که نمره  1توانایی پایین و نمره  4توانایی
باال را منعکس می کند .پایایی خرده آزمون های مقیاس با استفاده از ضرایب آلفا برای ابعاد شایستگی شناختی ،اجتماعیف
جسمانی و خودازشمندی کلی به ترتیب برابر با  0/87 ،0/80 ،0/76و  0/70و پس از  9ماه به ترتیب  ،80 ،0/75 ،0/78و 0/69
گزارش شده است .تحلیل عوامل در گزارش های هارتر ( ،)1999چان ( )1988و هوگ و مک شفری ( )1991چهار بعد اصلی
مقیاس را تأیید کرده است .در ایران نیز ،روایی این مقیاس با تحلیل عاملی و به دنبال چرخش واریماکس و ابلیمن که هر دو
روش منجر به استخراج عوامل مشابه گردید .در پژوهش یزدیان ( )1387ادراك شایستگی کودکان جمعیت عادی و دارای
اختالالت کودکی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که میان گروههای دارای اختالالت درونزا و برونزا در ادراك
شایستگی شناختی و اجتماعی دارای تفاوت معنی دار بوده و کودکان دارای اختالالت رفتاری برونزا در بعد ادراك شایستگی
شناختی و کودکان دارای اختالالت درونزا در بعد ادراك شایستگی اجتماعی نمرات کمتری را کسب نمودند.
نتایج
در پژوهش حاضر 96 ،نفر ( 38/4درصد) دانشآموزان دارای رشته تحصیلی تجربی 75 ،نفر ( 30/0درصد) دانشآموزان دارای
رشته تحصیلی ریاضی و  79نفر ( 31/6درصد) دانشآموزان دارای رشته تحصیلی انسانی میباشند .که در جدول  1آورده شده
است همچنین در جدول  2آمده است که  64نفر ( 25/6درصد) دانشآموزان دارای سن بین  15الی  16سال میباشند113 ،
نفر ( 45/2درصد) دانشآموزان دارای سن بین  16الی  17سال میباشند و  73نفر ( 29/2درصد) دانشآموزان دارای سن بین
 17الی  18سال میباشند.
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جدول :1توزیع فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی دانشآموزان
فروانی

فروانی درصد

شاخص آماری متغیر (رشته تحصیلی)
تجربی

96

38/4

ریاضی

75

30/0

انسانی

79

31/6

كل

250

%100

جدول :2توزیع و درصد فراوانی سنی دانشآموزان
شاخص آماری متغیر (سن)

فراوانی

درصد

 15الی  16سال

64

25/6

 16الی  17سال

113

45/2

 17الی  18سال

73

29/2

جمع كل

250

100%

جدول :3آمارههای توصیفی خردهمقیاسهای كفایت هیجانی ،انعطافپذیری روانشناختی ،ادراك شایستگی
متغیرها

میانگین

تعداد

شناسایی هیجانی فردی

12/72

4/49

شناسایی هیجانی بینفردی

14/16

5/27

درك هیجانی فردی

14/54

5/52

درك هیجانی بینفردی

14/00

5/39

بیان هیجانی فردی

11/81

4/35

بیان هیجانی بینفردی

12/84

4/38

بهكارگیری هیجان فردی

13/14

5/00

بهكارگیری هیجان بینفردی

13/22

5/57

تنظیم هیجان فردی

12/06

4/26

تنظیم هیجان بینفردی

11/70

4/49

كفایت هیجانی كل

130/22

25/92

كنترلپذیری

13/48

5/78

ادراك توجیه رفتار

13/24

6/21

ادراك گزینههای مختلف

14/34

5/62

انعطافپذیری روانشناختی كل

41/06

13/87

ادراك شایستگی شناختی

29/86

13/94

شایستگی اجتماعی در برخورد با همساالن

11/55

4/08

146

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،29آبان 1399
شایستگی جسمانی

18/26

7/42

ادارك شایستگی كل

59/68

21/36

مطابق با جدول  ، 3میانگین و انحراف استاندارد هر کدام از متغیرها محاسبه گردیده است .میانگین و انحراف استاندارد کفایت
هیجانی کل به ترتیب ( )130/22و ( )25/92به دست آمد .همچنین میانگین و انحراف استاندارد انعطافپذیری روانشناختی
کل به ترتیب ( )41/06و ( ) 13/87محاسبه شد .همچنین میانگین و انحراف استاندارد ادراك شایستگی کل به ترتیب ()59/68
و ( )21/36به دست آمد.
همچنین در جدول  4ماتریس ضرایب همبستگی کفایت هیجانی ،انعطافپذیری روانشناختی ،ادراك شایستگی آمده است که
نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای پژوهش که با عالمت (**) مشخصشدهاند در سطح معناداری (کمتر از  )0/01و
متغیرهایی که با عالمت (*) مشخصشدهاند در سطح معناداری (کمتر از  )0/05رابطهی معناداری وجود دارد .همانگونه که
جدول  5-4نشان میدهد ب ین ادراك شایستگی کل با متغیرهای کفایت هیجانی کل و انعطافپذیری روانشناختی کل رابطه
مثبت و معناداری ( )P<0/05وجود دارد.
جدول  :4ماتریس ضرایب همبستگی كفایت هیجانی ،انعطافپذیری روانشناختی ،ادراك شایستگی
1

متغیرها
 .1كفایت هیجانی

3

2

1

 .2انعطافپذیری روانشناختی

**

 .3ادراك شایستگی

**

1

0/78
**

0/64

1

0/64

جدول  :5ضرایب رگرسیون پیشبینی ادراك شایستگی با توجه به خردهمقیاسهای كفایت هیجانی
مدل

ضرایب استاندارد نشده
B

1

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد شده
Beta

T

سطح معناداری

ثابت

-1/71

5/30

كفایت هیجانی كل

0/29

0/06

0/35

0/57

0/11

0/37

انعطافپذیری روانشناختی كل
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-0/32

0/747

4/74

0/000

5/02
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همانگونه که در جدول  5مالحظه میگردد با توجه به مقادیر ( P<0/05و  )Fمدلی معنادار به دست آمده است؛ بنابراین،
ادراك شایستگی کل در دانشآموزان دختر از روی متغیرهای کفایت هیجانی کل و انعطافپذیری روانشناختی کل قابل پیش-
بینی است.
به عبارت دیگر بر اساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در متغیرهای کفایت هیجانی کل و انعطافپذیری روانشناختی
کل برحسب انحراف استاندارد ،به ترتیب ،به میزان  0/35و  0/37واحد برحسب انحراف استاندارد به ادراك شایستگی در
دانشآموزان افزوده میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه کفایت هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با ادراك شایستگی در دانش آموزان
دبیرستان بود .نتایج نشان داد که بین ادراك شایستگی کل با متغیرهای کفایت هیجانی کل و
انعطافپذیری روان شناختی کل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بنابراین ،ادراك شایستگی کل در
دانش آموزان دختر از روی متغیرهای کفایت هیجانی کل و انعطافپذیری روانشناختی کل قابل پیشبینی است .این نتیجه با
نتایج استادیان و همکاران ()1396؛ حسینی ()1392؛ هیل و همکاران ( )2018همسو میباشد.
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که یکی از مفاهیم کلیدی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مفهوم شایستگی است.
در بخش کلیات این سند ،در تبیین مفهوم « تعلیم و تربیت » آمده است  «:رسیدن به مراتب حیات طیبه مستلزم کسب
شایستگیهای پایه دانسته شده است» .در این بیانیه نیز بنابر آنچه که در مفهوم «تعلیم و تربیت» گفته شد ،طبیعتاً به مفهوم
شایستگی اشارات آشکاری شده است .در زیر به نمونههایی از این گزارهها اشاره میشود :
بند  .5زمینهسازی کسب شایستگیهای پایه با تأکید بر خصوصیات مشترك اسالمی ایران و انقالبی ،در راستای تکوین و تعالی
پیوسته هویت دانشآموزان در ابعاد فردی ،خانوادگی و اجتماعی.
بند  .24روحیه کارآفرینی ،کسب شایستگیهای عام حرفهای و مهارتی و هنری زمینهساز کار مولد .
اصطالح شایستگی برای توصیف مجموعهای از رفتارها به کار میرود که ترکیب پیچیده و واحدی از دانش ،مهارت ،تواناییها و
انگیزهها را منعکس میکند و با عملکرد در یک نقش خاص مرتبط است .برای مثال ،شایستگی گوشدادن که معموالً در
مدلهای شایستگی وجود دارد ،شامل رفتارهایی از قبیل تماس چشمی ،تکاندادن سر ،تصدیق شفاهی ،تعبیر صحیح و ...است.
اینکه فرد چطور شایستگی گوشدادن را به طور مناسب به کار ببرد ،به دانش دربارة گوشدادن ،توانایی درك شنیدهها ،مهارت
دربارة رفتارهای گوشدادن و نهایتاً انگیزه برای گوشکردن وابسته است .افراد منعطف از وجود استرس در زندگی شان اجتناب
نمیکنند در عوض شرایط استرس آمیز را به عنوان فرصتی برای رشد و بالندگیشان درنظر میگیرند .مفهوم انعطاف از فعل
انعطاف داشتن مشتق شده است و به حالت اولیه برگشتن است به این صورت که موقعی که یک شئی ارتجاع پیدا میکند یا
خم میشود این قابلیت را دارد که به حالت اولیه بر گردد؛ به این صورت اصطالح انعطافپذیری جایگزین آسیبناپذیری شده.
هر چه انعطافپذیری فرد بیشتر باشد میتواند موقعیت های سخت را به عنوان موقعیت قابل کنترل در نظر بگیرد و در مواجهه
با رویدادهای زندگی و رفتار افراد ،توانایی چندین توجیه جایگزین را داشته باشد و در موقعیتهای سخت بتواند به راه حلهای
جایگزین فکر کند ،و در نتیجه ظرفیت او در مقابله ،سازگاری و بهبودی از استرس و دشواریهای زندگی باالتر است .همچنین
دانش آموزان با ادراك شایسگی مثبت ،مشکالت درونی کمتری را از خود نشان میدهند و در نتیجه نظیر کفایت هیجانی
بهتری خواهند داشت .کفایت هیج انی عبارت است از نمایش خودکارآمدی در تعامالت اجتماعی که هیجان برانگیز هستند .در
واقع از بین تعاریف مختلف ،کفایت هیجانی عمدت ًا به صورت ساختار وسیعی که شامل فهم و تنظیم هیجانات است معرفی می-
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شود همچنین کفایت هیجانی ،اصطالحی ترکیبی برای مهارتهاست که در برگیرنده ادراك ،دریافت ،تنظیم و به کارگیری
دقیق و مؤثر عاطفه و اصطالحات عاطفی است (هاشمی ،کشاورز و خانجانی.)1394 ،
مسلم است که نتایج پژوهش حاضر در سطح اولیه قرار دارد و با وجود نتایج تائید کننده رابطه معنی دار بین کفایت هیجانی و
انعطاف پذیری روانشناختی با ادراك شایستگی شایستگی برای برقراری روابط ،پژوهشهای بیشتری الزم است تا ماهیت و نحوه
این ارتباط بیشتر مشخص میشود .احتماالً عوامل روانی اجتماعی دیگری نیز در افزایش یا کاهش ادراك شایستگی شایستگی
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