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 چکیده

عنوی، تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس بر روی عملکرد شغلی معلّمان مقطع پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش م

همبستگی بوده و جامعه مورد بررسی  صورت بهاجرا شده است. روش اجرای این تحقیق  آوری تاب گری واسطهابتدایی شهر شیراز با نقش 

نفر بوده و بر اساس جدول لین  1110 تماماًکه  باشد میرس این شهر تمامی معلمان مقطع ابتدایی شاغل در اداره آموزش و پرورش و مدا

ابزار سنجش تحقیق حاضر پرسشنامه هوش معنوی کینگ، پرسشنامه  باشد میتصادفی  گیری نمونهنفر به روش  011تعداد نمونه آماری 

میان دو متغیر  دهند مینشان  ها یافته. باشد میتنظیم هیجانی، پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس و پرسشنامه عملکرد شغلی معلّمان 

جهت پی بردن به  =Sig %  10در آزمون همبستگی برابر است با  داری معنیمقدار سطح  که طوری بههمبستگی مثبت و قوی وجود دارد. 

-آوری معلّمان نقش معنیدر افزایش سطح تاب جانیاز طرف دیگر تنظیم هی. باشد میاین فرضیه  تائیددال بر  متغیرهامیان  ی رابطهسطح 

 H1است لذا فرض  تر کوچک/%10 داری معنیکه از سطح  =sig 11/1مقدار ضریب همبستگی برابر است با  ها یافتهداری دارد.با توجه به 

 باشد می دار معنیمعلّمان آوری در افزایش سطح تاب هیجانیتنظیمنتیجه گرفت همبستگی تأثیر  توان میپس  شود میآزمون پذیرفته 

مقدار ضریب همبستگی  ها یافتهداری دارد. با توجه به آوری معلّمان نقش معنیدر افزایش سطح تاب همچنین راهبردهای مقابله با استرس

گرفت  نتیجه توان میپس  شود میآزمون پذیرفته  H1است لذا فرض  تر کوچک 10/1 داری معنیکه از سطح  = sig 10/1برابر است با 

 آوری تابافزایش سطح  دیگر عبارت بهبوده و  دار معنیمعلّمان  آوری تابراهبردهای مقابله با استرس در افزایش سطح همبستگی بین 

داری در افزایش سطح عملکرد شغلی معلّمان نقش معنی آوریاز طرف دیگر تاب .باشد میراهبردهای مقابله با استرس از  متأثر معلّمان

 H1است لذا فرض  تر کوچک 10/1 داری معنیکه از سطح  = sig 10/1 مقدار ضریب همبستگی برابر است با ها یافتهوجه به دارد. با ت

 دیگر عبارت به باشد می دار معنیدر افزایش سطح عملکرد شغلی  آوری تابنتیجه گرفت همبستگی  توان میپس  شود میآزمون پذیرفته 

نتایج نشان داد بین هوش معنوی، تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس . باشد می آوری تاباز  متأثرسطح عملکرد شغلی  افزایش

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آوری تاب گری واسطهعملکرد شغلی معلّمان مقطع ابتدایی شهر شیراز با نقش  بر روی

 آوری تاب، راهبردهای مقابله با استرس، تنظیم هیجانی، هوش معنوی، عملکرد شغلیهای كلیدی:  واژه
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