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چكيده:
استرس عاملى مهم در بسياري از آسيب هاي رواني و اجتماعي است كه آسيب هاي 
رواني ناشي از آن، با مديريت استرس تقليل پذير است. هوش عاطفى نيز مجموعه اى 
با  را در مقابله  توانايى موفقيت فرد  توانايى ها و مهارت هاي غيرشناختى است كه  از 
فشارهاي محيطى، به ويژه استرس شغلى افزايش مى دهد. از اين رو، پژوهش حاضر 
با هدف شناسايي رابطه بين هوش عاطفي و عوامل كنترل كننده استرس شغلي انجام 
شده است. اين پژوهش، توصيفي - پيمايشي و از نوع كاربردي است و روش جمع آوري 
داده ها، كتابخانه اي و ميداني است. جامعه آماري پژوهش حاضر، اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه يزد است. براى تحقق اهداف پژوهش و آزمون فرضيه ها، از آزمون همبستگي 
و تحليل رگرسيون استفاده شده است. نتايج آزمون همبستگي پيرسون، بيانگر رابطه 
معني دار بين مؤلفه هاي هوش عاطفي و عوامل كنترل كننده استرس است. عالوه بر 
اجتماعي و  آگاهي  داد كه مؤلفه هاي  به گام نشان  نتايج تحليل رگرسيون گام  اين، 
خودآگاهي، تأثير معني داري بر عوامل كنترل كننده استرس دارد. به عبارت ديگر، افراد 
مذكور هنگام رويارويي با موقعيت هاي استرس زا با تجزيه و تحليل موقعيت و مسائل، 
بردباري و انطباق با شرايط استرس زا و با استفاده از تجربه هاى گذشته و با اميد به 
بهبود موقعيت، توانايي بيشتري در كنترل و مديريت استرس دارند. در اين ميان، مؤلفه 
آگاهي اجتماعي، بيشترين نقش را در تبيين استرس شغلي دارد، به طوري كه بيش از 

45 درصد از تغييرات استرس شغلي را تبيين مي كند.

كليدواژه ها: هوش عاطفي، مديريت استرس، استرس شغلي، كنترل 
استرس، دانشگاه يزد
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واكاوي اثر مؤلفه هاي هوش عاطفي بر روش هاي مديريت استرس 
شغلي

مقدمه
استرس در زندگي همه افرادي كه در يكي از مشاغل مختلف جامعه كار مي كنند، وجود دارد 
تغيير  تغييرات سازماني،  نظير  وارد مي آورد. تحوالت شغلي  فشار  آنها  بر  گونه هاي مختلف  به  و 
حقوق و دستمزد، ترفيع هاى شغلي، كاهش يا افزايش نيروي انساني و دگرگوني هاي اجتماعي، به 
خوبي بر فرد فشار مي آورند و وى را دچار آشفتگي، نگراني، تشويش و اضطراب مي كنند (رابينز، 
1378). در واقع، فشار و استرس كارى عالوه بر مشكالتى كه براى فرد ايجاد مى كند، پيامدهاى 
نامناسبى نيز براى سازمان ها و ادارات دارد (Mesler & Capobianco, 2001). استرس واكنش 
و عكس العمل شخص به محيط پيرامون خود را شامل مي شود كه مي تواند آثار مثبت و منفي را 
براي او ايجاد كند. آثار مثبت آن مي تواند انگيزش، عملكرد و لذت فرد را در محيط كار افزايش دهد 
و آثار منفي آن مي تواند باعث ايجاد فشار در فرد شود و پيامدهاى فيزيكي، رفتاري و رواني مانند 
 Ferrie, 2004, Baehler) اضطراب، تشويش، نگراني، كج خلقي و بيماري هاي قلبي داشته باشد
Bryson, 2008 &). شناخت استرس هاى شغلى و عوامل توليدكننده آن از اين رو حائز اهميت 

و  (موسوي نسب  قرار دهد  تهديد  را مورد  نيروى كار  روانى  و  است كه مى تواند سالمت جسمى 
همكاران، 1385) و كاركرد اجتماعى آنها را مختل كند كه تهديدى جدى براى عملكرد و بهره ورى 
عالوه   .(Evans & Kelly, 2004, Glazer & Gyurak, 2008) مى شود  محسوب  سازمانى 
بر اين مسئله، استرس هاى شغلى مشكالت اقتصادى را براى جوامع مختلف دربر خواهد داشت 
(Burnard & et al., 2007). اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها نيز همانند همه مشاغل 

ديگر، عوامل استرس زاي مخصوص به خود را دارند. در الگوهاي نظري فعلي نيز بر ماهيت تعاملي 
استرس شغلي اساتيد دانشگاه ها تأكيد مى شود. در الگوهاى مذكور، نقش مهم متغيرهاي ميانجي 
و تعديل كننده مورد توجه قرار گرفته است. از جمله متغيرهايي كه با عوامل كنترل كننده استرس 
شغلي رابطه دارد و از جمله راه هاي مقابله در برابر استرس، هوش عاطفي است. هوش عاطفي كه 
در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري مورد توجه انديشمندان قرار دارد، مفاهيمي را شامل مى شود 
كه در علم روانشناسي ريشه دارد و در اوايل دهه 1990، به عنوان مجموعه اي يكپارچه تحت اين 
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نام مطرح گرديد. هوش عاطفي مجموعه اى از توانايي ها و مهارت هاي غيرشناختي است كه توانايي 
 Bar-on & Parker,) موفقيت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهاي محيطي افزايش مي دهد
2000). با توجه به نقش مهم متغيرهاي هوش عاطفي در تعديل و كاهش استرس شغلي، هدف 

پژوهش حاضر بررسي اثر هوش عاطفي بر عوامل كنترل كننده استرس شغلي است.

مبانى نظرى پژوهش

استرس
در  واضحى  عقيده  آنها  اما  مى كنند،  استفاده  آن  از  همه  امروزه  كه  است  واژه اى  استرس 
اين باره ندارند كه استرس واقعًا چيست (Miguel & et al., 2007). ادبيات مرتبط با موضوع 
استرس شغلي متنوع و وسيع است، اما در سال هاي اخير توافق نظر كمي درباره ماهيت استرس، 
كند.  كمك  كار  محل  در  آن  كنترل  به  مي تواند  كه  دارد  وجود  عواملي  و  آن  گوناگون  داليل 
(Cox, 2004; Hoel & et al., 2001) در روانشناسى، استرس به معنى تحت فشار روانى قرار 

گرفتن تعريف شده است. استرس واكنش بدنى، ذهنى و شيميايى بدن در برابر رويدادهايى است كه 
موجب ترس، هيجان، دستپاچگى، احساس خطر يا خشم مى شود. استرس هر نوع محرك يا تغيير در 
محيط داخلي و خارجي است كه ممكن است باعث اختالل در تعادل حياتي گردد و در شرايط خاص، 
بيماري زا باشد (سلطاني و همكاران، 1387). در حقيقت، تقريبًا هر فعاليت فردى درجاتى از استرس 
را شامل مى شود. برخى مواقع خوشايند، برخى مواقع ماليم و گاهى نيز پرتنش است. عمًال برخى 
از قسمت هاى زندگى همه انسان ها با استرس طى مى شود كه آنها را در رويارويى با محيط دچار 
مشكل مى كند (هاشمى، 1385). انطباق فرد يا مجموعه اى از افراد همواره براى رشد، توسعه و حتى 
براى مواجه شدن با نيازهاى هر روزه زندگى ضرورى است. از اين رو، حفاظت و نگهدارى از خود، 
يكى از نيازهاى اساسى براى برخوردارى از زندگى بدون استرس است. ساختار مذكور در تالش هاى 
فرد نيز وجود دارد، مانند انگيزش مطالعه در فرد براى امتحان. بنابراين، اهميت دارد كه بتوانيم بين 
واكنش به استرس زيان آور و غيرزيان آور تمايز قائل شويم (Clarke & Ruffin, 1992). بدين 

ترتيب، سلى استرس را به دو بخش تقسيم مى كند:
ـ استرس مطلوب (استرس مثبت): نوعى از استرس كه فرد را براى موفقيت برمى انگيزد.

را دچار سردرگمى  و ضعف  يا دوگانه): استرسى كه فرد  (استرس منفى  نامطلوب  ـ استرس 
.(Selye, 1956) مى كند

واكنش به استرس معموًال منوط به وقايعى است كه به سختى قابل درك است. فردى كه 
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زيرا  استرس منفى جلوه كند.  با  نظر ديگران فردى  استرس مثبت است، ممكن است در  داراى 
استرس منفى، واكنشى اكتسابى است. بر  اين اساس كه افراد چگونه محيط اطراف خود را درك و 

.(Miguel & et al., 2007) توصيف مى كنند

پيشينه پژوهش
از زمان پيدايش سازه هوش عاطفى در ادبيات روانشناسى،  سازه مذكور در حيطه هاى مختلفى 
همواره سعى  پژوهشگران  واقع،  در  است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  كارى  محيط  و  كار  جمله  از 
كرده اند كه رابطه اين سازه را با عوامل مهم و مؤثر در موفقيت شغلى به دست آورند. براى مثال، بر 
اساس يافته هاى پژوهش هاى متعددى، هوش عاطفى با رضايت شغلى رابطه مستقيم و معنادارى 
دارد كه اين هوش عاطفى به دليل افزايش توان همدلى و مقاومت در برابر استرس، عملكرد شغلى 
را بهبود مى دهد (Bar-on & Parker, 2000). به اعتقاد گلمن، هوش عاطفى، توانايى مقابله با 
استرس و تكانه ها و تحمل ضربه هاى روانى و مهار آشفتگى روانى است (لطفى، 1385). هوش 
عاطفي در سالمت افراد اثر مهمى دارد و هنگام مواجهه با وضعيت هاى دشوار، نظير بيمارى هاى 
سخت، اضطراب و نگرانى از استرس موجود مى كاهد. يافته هاى پژوهش هاى پيشين در دانشكده 
پزشكى هاروارد نشان داد كه مهارت هاى هوش عاطفي، توانايى مغز را براى مقابله با اضطراب 
تقويت مى كند و باعث مى شود كه دستگاه دفاعى بدن در مقابل بيمارى ها مقاومت بيشترى داشته 
باشد (رجايى و همكاران، 1385). سياروچي1 و همكاران (2000)، درباره نقش هوش عاطفى در 
تعديل استرس و سالمت روانى معتقد بودند كه برخى اشكال هوش عاطفى، افراد را از استرس در 
امان مى دارد و به سازگارى بهتر مى انجامد. براى نمونه، توانايى كنترل هيجان با گرايش به حفظ 
توانايى  آنها نشان دادند نوجوانانى كه  از افسردگى پيشگيرى مى كند.  ارتباط دارد و  خلق مثبت، 
بهترى  احساس رضايت مندى  و  بيشتر  اجتماعى  از حمايت  دارند،  را  ديگران  كنترل هيجان هاى 
برخوردارند. سارنى2 (1998) نيز در بررسى 400 نفر از كاركنان دريافت افرادى  كه هوش عاطفى 
بيشترى داشته اند، از شادابى، نشاط، سرزندگى و استقالل بيشترى در كار برخوردار بوده و عملكرد 
بهترى داشته اند. همچنين به زندگى خوشبين تر، در برابر استرس مقاوم تر و از پيشرفت و موفقيت 
بيشترى در زندگى برخوردار بوده اند. بر اساس يافته هاى پژوهش سياروچى و همكاران (2002) 
درباره هوش عاطفى و رابطه آن با استرس و سالمت روانى، هوش عاطفى، افراد را در برابر استرس 

1. Ciarrochi
2. Sarni
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محافظت مى كند و به سازگارى و تطابق بهتر كمك مى كند، به طورى كه مديريت بهينه تر عواطف 
و هيجان هاى خود و ديگران و احساس رضايتمندى را پديد مى آورد.

سالووى1 (2002)، رابطه هوش عاطفى و مقابله با استرس را بررسى كرده و نتيجه گرفته است 
بين فردى و كاركرد روانشناختى  بين درك هوش عاطفى و كاركرد  رابطه مثبت و معنادارى  كه 
استرس و  بين  رابطه  بيان كرده اند كه هوش عاطفى،  دارد. كياروچى و همكاران (2000)  وجود 
افسردگى،  با  كه  است  ويژگى هايى  روان شناختى:  (انطباق  تعديل مى كند  را  روان شناختى  انطباق 
نااميدى و عقايد خودكشى ارتباط دارد). در پژوهش آالدين2 (2003)، در بررسى تأثير هوش عاطفى 
 28 و  مدير   97 از  متشكل  نمونه اى  هندوستان،  در  عادى  و  سرشناس  مديران  موفقيت هاى  بر 
دانشجوى رشته مديريت، مورد بررسى قرار گرفت. بهره هوش عاطفى در  دو گروه مذكور، تفاوت 
معنادارى نداشت، اما در مقياس تحمل استرس، تفاوت معنادارى بين  دو دسته از مديران مالحظه 
شد. در حجم وسيعى از پژوهش ها درباره صنايع، رابطه بين هوش عاطفى و موفقيت ها و مشكالت 
مديريتى بررسى شده است كه تعدادى از آن ها در زير بيان مى شود: رابطه منفى بين هوش عاطفى 
و رياكارى و تكانه هاى پرخاشگرانه مديران (Davis, 2003)، رابطه مثبت هوش عاطفى با موفقيت 
در فروش محصوالت (Sitarenios, 1999)، رابطه مثبت هوش عاطفى با فقدان بدهى و موفقيت 
مالى (Bachman & et al., 2000)، و رابطه مثبت بين آموزش هوش عاطفى و ارتقاء تندرستى، 

.(Slaski & Cartwright, 2000) بهزيستى و تحمل استرس مديران
استرس شغلى 

همان طور كه قبًال بيان شد، استرس پديده اى پيچيده و فردى و جزء الينفك زندگى بشر است 
كه گاهى مشكل ساز مى شود و اگر انسان قادر به سازگارى با آن نباشد، جسم و روان او مورد تهديد 
قرار مى گيرد (Glazer and Gyurak, 2008). در زندگى همه افراد شاغل، استرس وجود دارد و 
به گونه هاى مختلف بر آنها فشار روانى وارد مى كند (ابراهيمى  و همكاران، 1386). فشارهاى روانى 
ناشى از شغل، از جمله استرس هايى است كه اگر بيش از حد باشد، مى تواند سبب عوارض جسمى، 
روانى و رفتارى براى فرد شود، سالمت وى را به خطر اندازد، اهداف سازمانى را تهديد كند و به 
كاهش كيفيت عملكرد فرد منجر شود (Wang, 1991). استرس شغلي در همه حوزه هاى زندگى 
و در همه جا با درجه هاى مختلف، پيوسته وجود  دارد و تغييراتى كه در اعضاى بدن بوجود مى آورد، 
مى تواند فعاليت دستگاه  ايمنى بدن را مختل كند و تضعيف دستگاه  ايمنى، بدن را براى ابتال به 
1. Salovey 
2. Alladin
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استرس  فرنيا، 1381).  و  (انجزاب  كرد  آماده خواهد  روانى  و  بيمارى هاى جسمى   از  زيادى  تعداد 
واكنش فرد را در حوزه اجتماعى، روانشناختى، جسمانى و خانوادگى دچار اختالل مى كند و نارضايتى 
حرفه اى، كاهش توليد، افزايش خطاها، كاهش قدرت تصميم گيرى و كندى زمان واكنش را پديد 
مى آورد (Burnard & et al., 2007). بر اساس يافته هاى يكى از بررسى ها در انجمن پژوهش هاى 
پرينسون در سال 1997، سه چهارم مستخدمان معتقد هستند كه نسبت به نسل گذشته، بيشتر دچار 
استرس شغلى شده اند. فرد شاغل در حوزه معينى، دچار استرس ناشى از شغل مى شود. در  اين تعريف، 
ويژگى هاى فردى و عوامل شغلى دخيل دانسته مى شود. از آنجايى كه فرد و محيط، تأثيرى متقابل 
بر هم دارند، مى توان گفت كه فرايند استرس شغلى نيز در چنين بافت بر هم كنشى پديد مى آيد. 
پس مى توان گفت كه كنش متقابل ميان شرايط كار و ويژگى هاى فردى شاغل چنان است كه 
خواسته هاى محيط كار، بيش از توانايى فرد است. بر اساس  نظريه معروف كنترل ـ تقاضا، استرس 
شغلى وقتى پديد مى آيد كه ميزان تقاضاى روانى كار، زياد و ميزان دامنه تصميم گيرى، يا همان 

كنترل بر كار، كم باشد. بدين ترتيب، برخى مشاغل، استرس بيشتر و برخى استرس كمترى دارند.
هوش عاطفى

توانايى فرضى  آن  دليل   اخير، هوش عاطفى است.  توجه در دهه هاى  از مفاهيم مورد  يكى 
هوش عاطفى فراوان در حل بهتر مسائل و كاهش ميزان تعارض ها بين آن چيزى است كه انسان 
احساس مى كند و آنچه كه فكر مى كند. هوش عاطفى به معنى توانايى اداره مطلوب خلق و خوى 
و وضع روانى و كنترل تكانش ها است و هنگام شكست ناشى از عدم دستيابى به هدف، در شخص 
 انديشه و اميد ايجاد مى كند. پيچيدگى هاى عصر حاضر و سرعت تحوالت در حوزه هاى مختلف 
را حساس تر كرده است (بخشى سورشجانى،  يافته هاى دقيق و علمى  روانشناسى  زندگى، نقش 
1387). تعاريف هوش عاطفى، متنوع است و درباره معنى دقيق آن، آشفتگى وجود داشته است. 
زمينه هوش عاطفى، آنچنان در حال رشد است كه پژوهشگران حتى تعريف خودشان را درباره آن 
پيوسته اصالح مى كنند (Dulewicz & Higgs, 2000). سالوى و ماير1 (1997)، هوش عاطفي 
را نوعى از هوش اجتماعى دانستند كه توانايى مهار هيجان هاى خود و ديگران، متمايز كردن آنها 
و استفاده از آن اطالعات را براى هدايت افكار و اعمال فرد شامل مى شود. آنها بيان كردند هوش 
عاطفي و هوش اجتماعى با هم مرتبط هستنند، اما هوش هيجانى كه بيانگر دستكارى هيجان ها 

و محتواى هيجانى است، سازه اى متمايز است.
به اعتقاد سالوى و ماير، هوش عاطفى چهار بعد دارد كه عبارت است از: 

1. Salovey & Mayer
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1) آگاهى عاطفى: بيانگر توانايى اطالع از عواطفى است كه شخص تجربه مى كند و بيان 
عواطف و نيازهاى عاطفى خود و ديگران. 

2) تسهيل عاطفى: بيانگر توانايى فرد براى استفاده از عواطف در اولويت بندى  انديشه ها 
است. 

3) شناخت عاطفى: بيانگر توانايى فرد براى درك چرخه هاى عاطفى و عواطف پيچيده 
براى تشخيص  فرد  توانايى  به  ديگر،  عبارت  به  است.  و خيانت  وفادارى  احساس هم زمان  نظير 
تبادل هاى احتمالى ميان عواطف (براى مثال، تغيير احساس خشم و ناراحتى) شناخت عاطفى گفته 

مى شود. 
4) كنترل عاطفى: به توانايى فرد براى توقف يك عاطفه يا به كار نگرفتن آن در شرايط 

خاص، كنترل عاطفى گفته مى شود.

�آگاهي عاطفي

�تسهيل عاطفي

�كنترل عاطفي

شناخت عاطفي هوش عاطفي

نمودار (1): ابعاد هوش عاطفى

انگيزه در  ايجاد  براى  از احساسات خود و ديگران،  گلمن1، هوش عاطفى را ظرفيت آگاهى 
خويشتن، مديريت بهينه هيجان ها در خود و در روابط فردى دانسته است. گلمن معتقد است كه 
افراد با يك هوش عاطفى عمومى  به دنيا مى آيند و هوش عاطفى عمومى ، تعيين كننده ظرفيت 

 .(Boyatzis & et al., 2000) آن ها براى يادگيرى مهارت هاى هيجانى است
بار-ان2 در سال 1997، هوش عاطفى را به عنوان ”هوش غيرشناختى“ چنين توصيف كرده  
و  با فشارها  توانايى فرد در مقابله  بر  اجتماعى كه  از مهارت هاى هيجانى و  است: ”مجموعه اى 

1. Golman
2. Bar-on 
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تقاضاهاى محيطى تأثير مى گذارد“.
به اعتقاد بار-ان (1997)، هوش عاطفى پنج مؤلفه زير را شامل مى شود:

كنترل  و  هيجان ها  از  آگاهى  در  توانايى شخص  بيانگر  كه  درون فردى  مؤلفه هاى   -1
به  احترام  و  خويشتن  پذيرش  و  درك  حرمت  الف-  مى شود:  شامل  را  زير  موارد  و  است  آن ها 
احساسات)  فهم  اين  و  خويشتن  احساسات  از  فرد  آگاهى  (ميزان  هيجانى  خودآگاهى  خود؛ ب- 
ج- جرأت مندى (ابراز احساسات، باورها، افكار و دفاع از حق و حقوق خويش به شيوه اى سازنده) 
د- استقالل (توانايى رهبرى خود، خويشتن دارى فكرى و عملى و رهايى از وابستگى هاى هيجانى) 
هـ- خودشكوفايى (توانايى تشخيص توانايى هاى ذاتى و استعداد انجام كارهايى كه شخص نه تنها 

خواهان انجام آن است، بلكه از توانايى انجام آن نيز برخوردار است و از انجام آن لذت مى برد).
2- مؤلفه هاى ميان فردى كه توانايى شخص براى سازگارى با ديگران و اعمال مهارت هاى 
اجتماعى است و موارد زير را شامل مى شود: الف- همدلى (توانايى آگاهى از احساسات ديگران و 
درك و تحسين آن احساسات)؛ ب- مسئوليت اجتماعى (توانايى فرد در معرفى خود به عنوان عضوى 
مفيد و سازنده و داراى حس همكارى در گروه اجتماعى خويش)؛ ج- ارتباط ميان فردى (توانايى ايجاد 

و حفظ روابط رضايت بخش متقابل كه نزديكى عاطفى و صميميت از ويژگى هاى آن است).
3- مؤلفه هاى سازگارى كه موارد زير را شامل مى شود: الف- آزمون واقعيت (توانايى ارزيابى 
رابطه بين تجربه عاطفى -آنچه فرد احساس كرده - و عينيت هاى موجود - آنچه در عالم واقع وجود 
داشته است-)؛ ب- انعطاف پذيرى (توانايى كنار آمدن با هيجان ها، افكار و رفتارهاى فرد در شرايط 

و موقعيت هاى متغير)؛ ج- حل مسأله (توانايى تشخيص، خلق و بكارگيرى راه حل هاى مؤثر) است.
4- مؤلفه هاى مديريت استرس كه موارد زير را شامل مى شود: الف- تحمل استرس 
(تحمل فرد در برابر رويدادهاى ناخوشايند، شرايط تنش زا و هيجان هاى شديد)؛ ب- كنترل تنش 

(توانايى مقاومت فرد در برابر تنش ها يا وسوسه و كنترل هيجان هاى خويش).
5- مؤلفه هاى خلق و خوى عمومى  كه موارد زير را شامل مى شود: الف- خوش بينى 
(توانايى توجه به جنبه هاى روشن تر زندگى و حفظ نگرش مثبت، حتى هنگام وجود احساسات منفى 
و ناخوشايند)؛ ب- شادكامى  (توانايى احساس رضايت از خود و ديگران، سرزندگى و ابراز احساسات 

مثبت) (صالحى و وكيلى، 1385).
توانايي  نوع  قالب چهار  در   (2001) گلمن  الگوى  عاطفي  توانمندي هاي هوش  كلي،  به طور 

عمومي و كلي است:
خودآگاهي: توانايي درك احساسات و قوت ها و ضعف هاى خود. 
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خودمديريتي: توانايي اداره حاالت،  تنش ها و قابليت هاي دروني خود و سوق دادن آنها به سمت 
نتايج مثبت.

آگاهي اجتماعي: توانايي درك صحيح افراد و گروه ها و شناسايي صحيح احساسات ديگران 
هنگام رويارويي با آنها.

مديريت روابط (مهارت هاي اجتماعي): توانايي ايجاد عكس العمل هاي مطلوب در ديگران. در 
اين وضعيت، فرد مي تواند ارتباطات خود را با ديگران به طور مؤثر و سازنده به سمت نتايج مثبت 

هدايت كند.
شايان ذكر است كه در پژوهش حاضر از الگوى گلمن استفاده شده است.

الگوي مفهومي پژوهش
در اينجا، بعد از بررسى مبانى نظرى كه بيشتر از مطالعه ادبيات و پژوهش هاى مربوطه حاصل 
تا  الگوى مفهومى كمك مى كند  يا  بايستى طراحى گردد. تدوين چارچوب  الگوى مفهومى  شد، 
براى بهبود شناخت خود از پويايى هاى وضعيت، روابط خاصى را مورد بررسى و آزمون قرار دهيم 
(دانايى فرد و همكاران، 1388). بنابراين بر همين اساس، الگوى مفهومى مورد نظر را مى توان در 

شكل زير مشاهده كرد.

  

  

نگر گرا و گذشته تجربه

�خودآگاهي

خود مديريتي

آگاهي اجتماعي

مديريت روابط

هوش عاطفيكننده استرسعوامل كنترل

 منطقي و عقاليي

كارانطباقي و سازش

�توجيهي

�توكل

�تعاملي

 اميد به آينده

شكل (1): چارچوب مفهومي پژوهش
منبع: يافته هاي پژوهش
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هدف پژوهش
در قرون اخير، غلبه بر استرس و فشارهاي شغلي، به يكي از دغدغه هاي بشر در زندگي روزمره 
كاري  و شرايط  از محيط  ناشي  و دغدغه هاى مذكور  فشارها  از  بسياري  است.  تبديل شده  خود 
افراد است. استرس عاملى مهم در بسياري از آسيب هاي رواني و اجتماعي است كه آسيب هاي 
رواني ناشي از آن با مديريت استرس تقليل پذير است. در اين راستا، هوش عاطفى مجموعه اى از 
توانايى ها و مهارت هاي غيرشناختى است كه توانايى موفقيت فرد را در مقابله با فشارهاي محيطى 

به ويژه استرس شغلى افزايش مى دهد. بنابراين، هدف اصلي پژوهش حاضر عبارت است از:
بررسي رابطه بين هوش عاطفي و عوامل كنترل كننده استرس شغلي در اعضاي هيئت علمي 

دانشگاه يزد

روش پژوهش
ميداني  كتابخانه اي-  از روش  است. همچنين  نوع همبستگي  از  و  توصيفي  پژوهش حاضر، 
به منظور گردآوري اطالعات استفاده شده است. با توجه به ماهيت و هدف پژوهش، مناسب ترين 
روش براي گردآوري داده هاي مورد نياز، استفاده از پرسشنامه است. بدين منظور از دو پرسشنامه 

زير استفاده شد:
گلمن  پرسشنامه  از  عاطفي،  هوش  سنجش  منظور  به  عاطفي:  پرسشنامه هوش   -1
و  اجتماعي  آگاهي  (خودآگاهي، خودمديريتي،  پرسشنامه چهار جنبه  اين  استفاده گرديد.   (2001)

مديريت روابط) را شامل مى شود.
2- پرسشنامه استرس: اين پرسشنامه مبتنى بر پژوهش ميگوئل1 و همكاران (2007) است. 
پرسش هاى پرسشنامه مذكور در مصاحبه هايي با صاحب نظران اين حوزه و اساتيد دانشگاه مورد بررسي 
و كنكاش بيشتر قرار گرفت كه حاصل آن تصفيه، تركيب و غني سازي اجزاى موجود در پرسشنامه بود. 
شايان ذكر است كه مقياس اندازه گيري پرسشنامه هاي مذكور، طيف هفت گزينه اي ليكرت است.
فرضيه اصلي پژوهش حاضر عبارت است از: بين هوش عاطفي و عوامل كنترل كننده استرس 

شغلي رابطه وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي به شرح ذيل است:

1- بين خودآگاهي و عوامل كنترل كننده استرس شغلي، رابطه وجود دارد.
2- بين خودمديريتي و عوامل كنترل كننده استرس شغلي، استرس شغلي رابطه وجود دارد.

1. Miguel 
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3- بين آگاهي اجتماعي و عوامل كنترل كننده استرس شغلي، استرس شغلي رابطه وجود دارد.
4- بين مديريت روابط و عوامل كنترل كننده استرس شغلي، استرس شغلي رابطه وجود دارد.

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماري پژوهش حاضر، اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد (344 نفر) است. در پژوهش 
با هدف  انجام شده است و  از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي  با استفاده  حاضر، نمونه گيري 
از همه دانشكده هاي موجود در دانشگاه يزد نمونه  تأمين پراكندگي مناسب و گويا بودن نمونه،  
از  با استفاده  از جامعه محدود،   با فرض نمونه گيرى  نياز  انتخاب گرديد. برآورد تعداد نمونه مورد 

رابطه زير انجام شد:

22

2

2

22

2

)1( x

x

ZN

NZ

n

به منظور برآورد واريانس سنجه ها،  نمونه اي اوليه و گويا به حجم 30 نفر تعيين و واريانس آن 
محاسبه گرديد. با در نظر گرفتن مقادير دقت 1/ 0 و لحاظ كردن سطح اطمينان 95 %، حجم نمونه 

مورد نياز 160 نفر به دست آمد.

پايايي و روايي پژوهش
براى تعيين پايايي پرسشنامه هاي مذكور، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. مقدار به دست 
سازگاري  بيانگر  استرس)  پرسشنامه  براي   0.878 عاطفي،  پرسشنامه هوش  براي   0 .845) آمده 
دروني مناسب ابزار پژوهش است. با توجه به اينكه از پرسشنامه هاي مذكور، بارها در پژوهش هاي 
متعددي استفاده شده است، روايي آنها مورد تأييد قرار مى گيرد. با وجود اين، با هدف تقويت بنيان 
ابزار پژوهش، از تحليل عاملى نيز براي روايي سنجى سازه استفاده گرديد. آزمون KMO و بارتلت، 
از شاخص هاى تأييد صحت و مناسب بودن تحليل عاملى است كه نتايج آن در ذيل بيان شده است.

جدول (1): آزمون KMO و بارتلت در مورد شاخص هاى پرسشنامه
(KMO) 0.735شاخص كفايت نمونه بردارى

190.079مقدار آزمونآزمون بارتلت
0.000سطح معنادارى

             منبع: يافته هاي پژوهش
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اگر همبستگي خطي و قوي بين متغيرها وجود داشته باشد، مقدار KMO نزديك به يك خواهد 
بود. كايزر مقدار KMO بزرگتر از 5/ 0 را براى تجزيه و تحليل مفيد دانسته است. با توجه به اينكه 
در اين پژوهش، اين مقدار برابر با 0.735 است، تجزيه شاخص ها به عامل ها مناسب است. آزمون 
بارتلت نيز با سطح معنى دارى كمتر از 05 /0، بيانگر كفايت مناسب داده ها و برازش الگو عاملى 
پيشنهادى است. در نهايت، مقادير اشتراكات فراوان و نيز بار عاملى زياد در جدول ماتريس عوامل 
چرخش يافته از گروه بندى شاخص هاى استخراج شده براى هر متغير پشتيبانى كرد و سنجه هاى 
هر متغير را معنى دار نشان داد. عالوه بر اين، نظر خبرگان نيز بر نتايج به دست آمده از آزمون 
تحليل عاملى صحه گذاشت و روايى ابزار پژوهش را تأييد كرد. عوامل نهايى پرسشنامه استرس بر 

اساس چرخش عاملى، به ترتيب در جدول زير بيان شده است:

جدول (2): نتايج حاصل از تحليل عاملي
نام قرارداديشرحعامل

منطقي و عقالييتجزيه و تحليل موقعيت و مسائلعامل 1
انطباقي و سازش كاربردباري و انطباق با شرايط استرس زاعامل 2
توجيهيتوجيهعامل 3
تجربه گرا و گذشته نگراستفاده از تجربه هاى گذشتهعامل 4
اميد به آيندهاميدواري به بهبود موقعيتعامل 5
توكلتوكل عامل 6
تعامليمراوده و كمك گرفتن از ديگرانعامل 7

منبع: يافته هاي پژوهش 

تجزيه و تحليل داده ها
 SPSS از نرم افزار در پژوهش حاضر، به منظور تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها، 
استفاده شده است. با توجه به نرمال بودن توزيع داده ها و به منظور بررسي ارتباط بين متغيرها 
استفاده شد.  پيرسون  از تحليل همبستگي  استرس شغلي)  (هوش عاطفي و عوامل كنترل كننده 
رگرسيون  تحليل  از  استرس،  بر  عاطفى  چهارگانه هوش  ابعاد  تأثير  بررسى  براى  اين،  بر  عالوه 
گام به گام استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون را مي توان در جدول زير 

مشاهده كرد.  



17

ران
ديگ

ى و 
كان

ارد
دا 

سعي
يد 

 سع
| ..

 بر.
في

عاط
ش 

 هو
اي

فه ه
مؤل

اثر 
ي 

كاو
- وا

ه 1
مقال

جدول (3): نتايج تحليل ضريب همبستگي

سازه

هوش عاطفي

مديريت روابطآگاهي اجتماعيخود مديريتيخودآگاهي

س
ستر

ده ا
ل كنن

نتر
ل ك

وام
ع

**687/ 0**732/ 0**531/ 0**470/ 0منطقي و عقاليي

**627/ 0**706/ 0**542/ 0**560/ 0انطباقي و سازش كار

**428 /0**441/ 0**531/ 0**445/ 0توجيهي

**539/ 0**629 /0**494/ 0**560/ 0تجربه گرا و گذشته نگر

**445/ 0**705/ 0**705/ 0**625/ 0اميد به آينده

**732/ 0**633 /0**698/ 0**680/ 0توكل

**739/ 0**483/ 0***496/ 0**524/ 0تعاملي

P < 0/05 معنى دارى * ، P < 0/01 معنى دارى **

منبع: يافته هاى پژوهش

در  شغلي  استرس  كنترل كننده  عوامل  همه  رابطه  بودن  معني دار  بيانگر   (3) جدول  مطالب 
اعضاي هيئت علمي با همه ابعاد هوش عاطفي است. از اين رو، هر چهار فرضيه پژوهش تأييد 
گرديد. اما، با توجه به اينكه سرمايه گذاري بر همه ابعاد هوش عاطفي در بازه هاي زماني كوتاه مدت 
مقدور نيست و الزم است كه تأثيرگذارترين و مهم ترين  ابعاد از هوش عاطفي كه منجر به عملكرد 
بهتر فرد در موقعيت هاي استرس زا مي شود، شناسايي گردد و براي ارتقاي آن ها برنامه ريزي شود. 
در اين مسير، الزم است متغير استرس به عنوان متغير وابسته در ارتباط با ابعاد چهارگانه هوش 
عاطفي مورد تحليل رگرسيون قرار گيرد و نوع ارتباط آن ها بررسي شود. از اين رو، در اينجا براي 
پيش بيني استرس بر اساس ابعاد هوش عاطفي، از رگرسيون گام به گام استفاده شد. پيش از انجام 
تحليل هاي رگرسيون، بايد خطي بودن رابطه بين متغير وابسته استرس و متغيرهاي مستقل (ابعاد 
هوش عاطفي شامل خودآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت روابط) مورد بررسي 
قرار گيرد. اين كار با استفاده از ترسيم نمودارهاي پراكنش انجام شد و خطي بودن آن مورد تأييد 
قرار گرفت. با اين مقدمه، الگوي رگرسيون خطي با استفاده از روش گام به گام محاسبه شد. نتايج 
نشان داد كه در مرحله اول، بعد ”آگاهي اجتماعي“ به عنوان تأثيرگذارترين متغير در الگو وارد شده 
است و در مرحله بعد، الگو ضمن حفظ اين متغير، بعد ”خودآگاهي“ را نيز به الگو افزوده است. 
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ابعاد ”خودمديريتي“ و ”مديريت روابط“ نيز شرط ورود به الگو را نداشتند. در جدول (4)، آماره هاي 
محاسبه شده براي مدل رگرسيوني مالحظه مي شود. مقدار ضريب تعيين در الگوي اول، برابر با 
458/ 0 است و در الگوي دوم، مقدار 631/ 0 به دست آمده است. ضريب مذكور، بيانگر اين است كه 
بيش از 45 درصد تغييرات استرس، توسط تغييرات متغير ”آگاهي اجتماعي“ و بيش از 63 درصد 
تغييرات متغير استرس، از طريق تغييرات دو متغير ”آگاهي اجتماعي و خودآگاهي“ تبيين مي شود. 

جدول (4): ضرايب همبستگي و تعيين الگو رگرسيون

ضريب مدل
ضريب تعيينهمبستگي

خطاي استاندارد آماره هاي اصالحي مدل
تخمين

دوربين ـ 
واتسن تغيير ضريب 

تعيين
سطح معني داري 

F براي  اصالح  
10 /6770 /4580/ 5430 /0000 /31355
20 /7950 /6310 /6100 /0000 /287461 /990

منبع: يافته هاي پژوهش

تحليل واريانس به منظور آزمون روايي الگوي رگرسيوني نيز انجام شد و نتايج نشان داد كه 
مقدار آماره F براى الگوي يك رگرسيون 452/ 30 و براى الگوي 2 مقدار 959/ 29 است. سطح 
معنى دارى براى هر دو الگو نيز 000/ 0 به دست آمد. مقادير سطح معني داري در مورد هر دو الگو، 
از  استفاده  با  رگرسيون چندگانه جزئي  نهايي  الگوي  نهايت،  در  است.  آن  مناسب  برازش  بيانگر 

ضرايب غيراستاندارد و استاندارد رگرسيون (ضرايب بتا) بر اساس جدول (5) نوشته مي شود.

جدول (5): ضرايب رگرسيون

ف 
ضرايب استانداردضرايب غيراستانداردردي

tسطح  معني  داري
Bخطاي استانداردBeta

000/ 9530/ 05659/ 3410 /3مقدار ثابت1
000/ 5180 /6775 /0560/ 3120/ 0آگاهي اجتماعي

2
000/ 6520/ 04771/ 3410/ 3مقدار ثابت

000/ 5950 /6776 /0470/ 3120/ 0آگاهي اجتماعي
000/ 0520 /4164/ 0470/ 1920/ 0خودآگاهي

منبع: يافته هاي پژوهش
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الگوي رگرسيون با استفاده از ضرايب غيراستاندارد:
(خودآگاهي) 192/ 0 + (آگاهي اجتماعي) + 312 /0 341 /3 = استرس

الگوي رگرسيون با استفاده از ضرايب استاندارد: 
(خودآگاهي) 416 /0 + (آگاهي اجتماعي) 677/ 0= استرس

بحث و نتيجه گيري
اگر  و  مى شود  مشكل ساز  گاهى  كه  است  زندگى  در  ضرورى  و  پيچيده  پديده اى  استرس 
انسان قادر به سازگارى با آن نباشد، جسم و روان او مورد تهديد قرار مى گيرد. در واقع، فشار و 
براى  نيز  را  نامناسبى  پيامدهاى  ايجاد مى كند،  فرد  براى  بر مشكالتى كه  استرس كارى عالوه 
سازمان ها و ادارات دارد. پيامدهاي استرس، بروز بيماري هاي مختلف جسمى  و رواني و آسيب هاي 
اجتماعي مانند كاهش كيفيت و توان كاري، انزوا و رفتارهاي منفعالنه يا واكنش هاي تهاجمى  و 
باعث كاهش تمركز فكر، حواس پرتى، اختالل  را شامل مى شود. استرس مى تواند  پرخاشگرايانه 
موجب  هيجانى  نظر  از  و  شود  تصميم گيرى  قدرت  كاهش  و  كارها  انجام  در  ترديد  حافظه،  در 
خودبيمارانگارى، غيبت از كار، سوءمصرف مواد مخدر و كاهش عزت نفس شود. اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه ها نيز همانند همه مشاغل ديگر، عوامل استرس زاي مخصوص به خود را دارند و 
همواره با اين مسائل در ارتباط هستند. استرس و تنش اخالقي مي تواند بر كيفيت كاري اساتيد 
و روابط آنها با همكاران و دانشجويان تأثير گذارد. از اين رو، ارائه راهكارهايي به منظور كاهش 
استرس آنها از اهميت زيادي برخوردار است. يكى از راه هاى دستيابى به اين هدف، كنترل مناسب 
و صحيح استرس براى اثربخشى و دستيابى به اهداف فردى و سازمانى است. در اين ميان، هوش 
عاطفي مي تواند نقش مهمي در تعديل و كاهش استرس شغلي داشته باشد. بدين ترتيب، هدف 
پژوهش حاضر، بررسي رابطه و نقش هوش عاطفي و مؤلفه هاي آن در پيش بيني استرس شغلي 

اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد است.
عاطفي  مؤلفه هاي هوش  همه  بين  معني داري  رابطه  كه  داد  نشان  همبستگي  تحليل  نتايج 
(خودآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي، مديريت روابط) و استرس شغلي وجود دارد. در نتيجه، 
فرضيه هاي يك تا چهار تأييد گرديد. بدين ترتيب، مي توان گفت افراد داراي هوش هيجاني فراوان، 
در برابر رويدادها و شرايط استرس زا، از توانايي مقاومت بيشتري برخوردار هستند. به عبارت ديگر، 
افراد مذكور هنگام رويارويي با موقعيت هاي استرس زا، با تجزيه و تحليل موقعيت و مسائل (منطقي 
و عقاليي)، بردباري و انطباق با شرايط استرس زا (انطباقي و سازشكار) و با استفاده از تجربه هاى 
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گذشته (تجربه گرا و گذشته نگر) و با اميدواري به بهبود موقعيت (اميد به آينده) توانايي بيشتري در 
كنترل و مديريت استرس دارند. يافته هاي پژوهش حاضر، مشابه نتايج پژوهش اديب راد (1383) 
اثر  عاطفي،  هوش  آموزش  كه  گرفت  نتيجه  خود  پژوهش  در  اديب راد   است.   (1382) اسدي  و 
معني داري بر كاهش عالئم كلي استرس و نيز عوامل شناختي، عاطفي و رفتاري استرس دارد و 
باعث افزايش مهارت هاي مقابله با استرس مي شود. اسدي نيز در پژوهش خود دريافت كه هوش 

عاطفي با فرسودگي شغلي رابطه منفي و معني داري دارد.
نتايج تحليل رگرسيون براي بررسي مؤلفه هاي هوش عاطفي در تبيين استرس شغلي نشان 
داد كه به ترتيب، مؤلفه هاي آگاهي اجتماعي و خودآگاهي، بيشترين تأثير معني دار را در پيش بيني 
از  درصد  از 45  بيش  مؤلفه،  مهم ترين  عنوان  به  اجتماعي  آگاهي  دارد.  استرس شغلي  كنترل  و 
تغييرات استرس شغلي را تبيين مي كند. افراد همدل با سرنخ هاي ظريف اجتماعي و تعامل هايي 
در تشخيص  توانايي شخص  باشد.  ديگران  و خواسته هاي  نياز  بيانگر  آشنا هستند كه  و  مأنوس 
هيجان هاى و عواطف ديگران (آگاهي اجتماعي) عالوه بر اينكه افراد را در برقراري رابطه و تعامل 
مؤثر با ديگران ياري مي كند، نتيجه ديگري نيز در دارد كه عبارت است از دستيابي آسان تر و بهتر 
به منابع حمايت اجتماعي كه مي تواند نقش بسيار مهمي در حفاظت افراد در برابر مشكالت و از 
جمله استرس داشته باشد. در اين فرايند، عوامل ”مراوده و كمك گرفتن از ديگران“ و ”بردباري و 
انطباق با شرايط استرس زا“ بيشترين نقش را در كنترل استرس دارد. نتايج پژوهش هاي كياروچي و 
همكاران (2000) نيز نشان داد افرادي كه تحت تأثير حمايت هاي اجتماعي هستند، بهتر با استرس 

و مشكالت ناشي از آن سازگار مي شوند و خود را از نتايج منفي و آسيب زاي آن حفظ مي كنند. 
مشابه با نتايج اين پژوهش، يافته هاي پژوهش هاي آگوستو الندا و همكارانش در سال 2006 
تأثير مى گذارد.  بر استرس و سالمتي  اين حقيقت است كه مؤلفه هاي هوش هيجاني،  نيز مؤيد 
بر اساس نتايج پژوهش هاي آنها كه درباره پرستاران انجام شد، آن دسته از پرستاراني كه ميزان 
هوش هيجاني بيشترى دارند، استرس كمتري نيز دارند و به راحتي مي توانند خود را به لحاظ رواني 

بازيابي كنند. 
هانت و ايوانس1 (2004) نيز معتقدند افراد با هوش عاطفي بيشتر، راحت تر مي توانند خود را با 
شرايط محيطي وقف دهند و در شغل هاي پراسترس، موفق تر عمل كنند. عالوه بر اين، يافته هاى 
پژوهش سياروچي و همكاران (2002) درباره هوش هيجاني و رابطه آن با استرس و سالمت رواني 
نشان داده است كه هوش هيجاني، افراد را در برابر استرس محافظت مى كند و به سازگاري و 
1. Hunt & Evance
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تطابق بهتر كمك مي كند، به طوري كه مديريت بهينه تر عواطف و هيجان هاى خود و ديگران و 
احساس رضايتمندي را پديد مى آورد.

درباره مؤلفه خودآگاهي پيشنهاد مي شود كه افراد ضعف ها و قوت هاى خود را تشخيص دهند 
و احساسات و عواطف خود را آن گونه كه رخ مي دهد، شناسايي كنند، زيرا افرادي كه خودآگاهي 
بيشترى دارند، قادر به ارزيابي منطقي توانايي هاي خود هنگام رويارويي با رويدادهاي استرس زا 
هستند و مي توانند احساسات خود را در هر لحظه خاص تشخيص دهند و به كنترل آن بپردازند. 
نتيجه آن، مهارت بيشتر در مديريت و كنترل استرس است و براى كنترل لحظه به لحظه احساسات 
و درك خويشتن مؤثر است. عالوه بر اين، ارائه برنامه هاي آموزشى براي اساتيد درباره آموزش 
آنها  اجتماعي  روابط  بهبود  براي  احساسات و عواطف خود، مي تواند  بيان  نحوه  و  هوش عاطفي 
مفيد باشد. عالوه بر اين، افراد براي ارتقاء و بكارگيري مؤلفه خودمديريتي، بايد هنگام اضطراب 
و تشويش و قبل از انجام هر عمل نسنجيده، درباره آن فكر كنند. همچنين اثر و نتيجه كنش ها 
و اعمال خود را بر ديگران در نظر بگيرند و استرس و تشويش خود را به نحو مؤثر اداره كنند. در 
از  با موقعيت هاي استرس زا كنترل خود را از دست ندهد و  بايد هنگام رويارويي  اين راستا، فرد 
واكنش هاي منفي مانند عصبانيت و آشفتگي، واكنش هاي غيرعقاليي، استيصال، ناكامى  و برخورد 
بپردازد.  ابراز احساسات  به  از تجزيه و تحليل وضعيت  نهايت، پس  احساسي جلوگيري كنند. در 
درباره مؤلفه آگاهي اجتماعي، افراد بايد براى شناسايي احساسات و عواطف ديگران تالش و بر 
احساسات آنها تمركز كنند. اين شناخت مستلزم نزديكي هر چه بيشتر افراد است. در نهايت، ايجاد 
روابط دوستانه و هدفدار بين افراد و ايجاد شبكه گسترده اي از ارتباطات، مي تواند به افراد در گذر 

از فشارهاي استرس زا كمك كند. 

پيشنهادهاي كاربردي
با استناد به نتايج پژوهش هاي ساير پژوهشگران درباره اينكه هوش هيجاني، مهارتي آموختني 
است و مي توان از طريق آموزش، ميزان آن را بهبود بخشيد، پيشنهاد مي شود با ايجاد كارگاه هاي 
در  را  روابط  سامان دهي  و  اجتماعي  آگاهي هاي  خودمديريتي،  خودآگاهي،  قابليت هاي  آموزشي 
اعضاي هيأت علمي بهبود بخشيد. همچنين، با ايجاد ساختار مناسب، روش ها و رويه هاي روشن، 
ساده كردن امور، وجود امكانات ضروري آموزش و توجه به عواملى كه باعث افزايش روحيه و رفاه 
آنها و ايجاد روابط صميمي مى شود، مي توان فضاي كاري مناسب را ايجاد و عوامل ايجادكننده 
استرس شغلي را كاهش داد. عالوه بر اين، مى توان هوش عاطفى را يكى از عوامل مهم در گزينش 
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و استخدام اعضاي هيئت علمي و ارتقاي شغلى در حين خدمت آنان در نظر گرفت. البته بايد توجه 
كرد كه به منظور اداره و كنترل فشار عصبي نمي توان نسخه يكساني را براي همه افراد تجويز 
كرد. اما مجموعه اقدامات عمومي وجود دارد كه از طريق آن، مي توان فشار عصبي زياد را كنترل 
كرد. افرادي كه از هوش عاطفي فراوانى برخوردارند، بهتر مي توانند به كنترل حوادثي بپردازند كه 
استرس زا بوده و ناخوشايند هستند. افراد مذكور، پاسخ هاي سازشي و انطباقي بيشتري به وقايع 
ناگوار و منفي دارند (سياروچي و ماير، 1384). شايان ذكر است هر چند كه وجود هوش عاطفي 
در هيأت علمي، براي كاهش استرس شغلي آنها شرط الزم است، اما كافي نيست. زيرا بر اساس 
نظريه كل نگر الزم است ساير عوامل مؤثر در اين حوزه، مانند وجود محيط كاري مناسب نيز تأمين 

و رعايت شود.

پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده
با نظر گرفتن اهميت تأثير هوش عاطفي بر مديريت استرس شغلي پيشنهاد مي شود پژوهش 
حاضر در جوامع آماري ديگر مانند ساير صنايع يا دانشگاه ها انجام شود و با مقايسه نتايج آن با 
يافته هاى اين پژوهش، اثر محيط جغرافيايي يا ويژگي هاي فرهنگي در اين حوزه مشخص گردد. 
عالوه بر اين، پيشنهاد مي شود در پژوهشي زيربنايي، عوامل مؤثر بر بهبود هوش عاطفي شناسايي 

و الگويي مناسب براي ارتقاي هوش هيجاني افراد طراحي شود.

محدوديت هاي پژوهش
از محدوديت هاي پژوهش حاضر، اجراي پژوهش در نمونه اي متشكل از اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه يزد است كه اين مسأله مي تواند كاهش حوزه تعميم دهي نتايج را پديد آورد. عالوه بر اين، 
پراكندگي واحدها و عدم حضور اعضاء هيئت علمي در برخي از روزها، جمع آوري داده ها را مشكل 
مي كرد. وجود تعصب و گرايش هاي سازماني نيز ممكن است در بيان پاسخ هاي واقعي تأثير بگذارد.



23

ران
ديگ

ى و 
كان

ارد
دا 

سعي
يد 

 سع
| ..

 بر.
في

عاط
ش 

 هو
اي

فه ه
مؤل

اثر 
ي 

كاو
- وا

ه 1
مقال

منابع 

الف) فارسى
ابراهيمي ، حسين، نيك روش، منصوره، اسكويي، سيده فاطمه و احمدي، فضل اهللا (1386). استرس: واكنش 

عمده پرستاران به بافت تصميم گيري اخالقي. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، 54، 7-15.
آموزش هوش هيجاني در  ايمن سازي در مقابل استرس و  تأثير دو روش  بررسي  نادر (1383).  اديب راد،  
(رساله دكتري).  آن  با  مقابله  راه هاي  و  پرستاري  در حرفه  زنان شاغل  استرس  نشانگان  كاهش 

دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم.
اسدي،  جوانشير (1382). بررسي هوش هيجاني با فرسودگي شغلي و سالمت روان كاركنان ايران خودرو 

(پايان نامه كارشناسي ارشد). دانشكده روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي.
انجزاب ، بهناز و فرنيا، فرحناز (1381). ارتباط استرس شغلى با پاسخ هاى روانى و رفتارى ماماهاى شاغل در 
بيمارستان هاى دولتى استان يزد در سال 1378. مجله دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى ـ 

درمانى شهيد صدوقى يزد، 3، 32-38.
با سالمت روانى و عملكرد تحصيلى دانشجويان  بخشى  سورشجانى، ليال (1387). رابطه هوش هيجانى 
برنامه  ريزى  آزاد اسالمى واحد بهبهان. دانش و پژوهش در علوم تربيتى –  دختر و پسر دانشگاه 

درسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان (اصفهان)، 19،  116-97.
دانايى فر د، حسن، الوانى، سيدمهدى و آذر، عادل (1388). روش شناسى پژوهش كمى در مديريت، رويكردى 

جامع. تهران: صفار- اشراقى.
رابينز،  لستيفن. پى (1378). رفتار سازمانى: مفاهيم، نظريه ها و كاربردها. ترجمه على پارسائيان و سيدمحمد 

اعرابى. تهران: دفتر پژوهش هاى فرهنگى.
رجايى،  عليرضا، نجات، حميد، هاشميان، محمدعلى (1385). رابطه بين هوش هيجانى با سالمت روانى در 

معلمان. انديشه هاى تازه در علوم تربيتى، 1.
پيشرفت  بر  استرس  مديريت  آموزش  اثر   .(1387) عباس  عطاري،  مهين،  امين الرعايا،  مرضيه،  سلطاني ، 
تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر تيران و كرون استان اصفهان. تحقيقات علوم 

رفتاري، 6(1)، 9-16.
صالحى ، محمد. وكيلى، خاتون (1385). رابطه بين هوش هيجانى و سالمت سازمانى مديران و كاركنان 
دانشگاه پيام نور. در مجموعه مقاالت ارائه شده در همايش روانشناسى و جامعه دانشگاه آزاد اسالمى  

واحد رودهن.
سياروچي ، فورگاس و ماير، جان (1384). هوش عاطفي در زندگي روزمره. ترجمه اصغر نوري و حبيب اهللا 

نصيري. تهران: انتشارات شهريار.
لطفى،  فرح (1385). هوش هيجانى: واقعيت ها و ادعاها. روانشناسى كاربردى، 2.

ارزيابى  و  (1385). خوش بينى  نوراهللا  و محمدى،  تقوى، سيد محمدرضا  موسوى  نسب، سيدمحمدحسين، 



24

79
ي 

پياپ
 - 

ه 1
مار

- ش
 91

هار 
 - ب

25
ره 

وره|دو
|||||د

استرس: بررسى دو مدل نظرى در پيش بينى سازگارى روانشناختى. مجله دانشگاه علوم پزشكى 
كرمان، 13(2)، 111-120.

هاشمى ،  هايده (1385). بررسى رابطه رفتارهاى مديريت زمان و استرس شغلى در سرپرستاران بخش هاى 
داخلى و جراحى بيمارستان هاى آموزشى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 

شهيد بهشتى. اصول بهداشت روانى، 29 و 30، 51-56.

ب) انگليسى
All adin, T. E. (2003). Emotional intelligence as an index of managerial success 

(doctoral dissertation). Osmania University, Hyberadad, India.
Bac hman, J., Stein, S., Campbell, K. & Sitarenios, G. (2000). Emotional 

intelligence in the eollection of debt. International Journal of Selection 
and Assessment, 8, 176-182.

Bae hler, K. & Bryson, J. (2008). Stress, Minister: government policy advisors 
and work stress. Journal of Public Sector Management, 21(3), 257-270.

Bar -On. R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Technical manu-
al. Toronto, ON: Multi-Health Systems. 

Bar -on, R. & Parker, D. A. (2000). The handbook of emotional intelligence: 
Theory, Development, Assessment, and application at home, School and 
Workplace. Sanfracisco.

Boy atzis, R., Golman, D. & Rhee, K. (2000). Clustering Competence in emotional 
intelligence: insights from the emotional competence inventory (ECI). In R. 
Bar-on & J. D.A. Parker (Eds.). Handbook of emotional intelligence. 
Sanfrancisco: Jossey-Bass.

Bur nard, P., Binti, H. T., Rahim, H. A., Hayes, D. and Edwards, D. (2007). A 
descriptive study of Bruneian student nurses perceptions of stress. Nurse 
Education Today, 27, 808–818.

Cia rrochi, J., Chan, Y., & Bajgar, J. (2000). Measuring emotional intelligence 
in adolescents. Journal of Personality and Individual Differences, 31, 1105-
1119.

Cia rrochi, V. Jaseph dean. P. Frank. Anderson, Stephen (2002). Emotional In-
telligence Moderaters the relashenship between stress and mental helth. 
Journal of personality and Individual differences, 32 (2), 197–209.

Cla rke, V., Ruffin, C. (1992). Perceived sources of stress among student nurses, 
Contemporary Nurse. A Journal for the Australian Nursing Profession, 1, 
35–40.

Cox , T. (2004). Editorial: work-related stress, risk management and manage-
ment standards. Work & Stress, 18(2), 89-90.



25

ران
ديگ

ى و 
كان

ارد
دا 

سعي
يد 

 سع
| ..

 بر.
في

عاط
ش 

 هو
اي

فه ه
مؤل

اثر 
ي 

كاو
- وا

ه 1
مقال

Dav is, N. L. (2003). Organizational culture and leadership: Analyzing their 
roles in hypocrisyand workplace aggression. Dissertation Abstracts Inter-
national: Section A: The Humanities and Social Sciences, 64 (4-A), 1321.

Dul ewicz V. & Higgs M. (2000). Emotional intelligence – A review and evalu-
ation study. Journal of Managerial Psychology, 15 (4), 341- 372.

Eva ns, W. & Kelly, B. (2004). Pre-registration diploma student nurse stress and 
coping measures. Nurse Education Today, 24, 473–482.

Fer rie, J. E. (2004). Work Stress and Health: The Whitehall II Study. Council 
of Civil Service Unions/Cabinet Office, London.

Gol eman, D.  (2001). An EI-Based Theory of performance. In Cherniss, C., 
and Goleman, D. (Eds). The Emotionally Intelligent workplace: How to 
select foe, Measure and Improve Emotional Intelligence in Individuals and 
organizations (27-44). San Francisco, CA: Jossy-Bass.

Gla zer, S and Gyurak, A. (2008). Sources of occupational stress among nurses 
in five countries. International Journal of Intercultural Relations, 32, 49–66.

Ho el, H., Sparks, K. and Cooper, C. L. (2001). The Cost of Violence/Stress 
at Work and the Benefits of a Violence/Stress-free Working Environment. 
International Labor Organisation, Geneva.

Me sler R, Capobianco M. (2001). Psychological factors associated with job 
stress. Occupational stress. Research institute department of psychiatry. 
University of California, Santiago stress news, 13(4).

Mi guel, B. A., Mary Joyce. C,  Jordan. A. (2007). Common stressful situations 
and stress management practices among emergency room nurses in selected 
private hospitals in Marikina city. Bachelor of Science in Nursing. College 
of Nursing, AMA School of Medicine.

Sal ovey, P. (2002). Emotional States and physical health. American psycholo-
gist, 110-121.

Sal ovey, P. Mayer, J. (1997). Emotional intelligence. Imagination, cognition, 
and personality, 9(3), 185-211.

Sar ni, C. (1998). Issues of cultural meaningfulness in emotional. Developmen-
tal Psychology. 34, 647- 652

Sel ye, Hans, MD. (1956). The Stress of Life. New York, Toronto, and London: 
McGraw-Hill Book Company.

Sit arenios, G. (1999). Emotional intelligence in the prediction of sales success 
in the finance industry. Toronto. Canada: Multi-Health Systems.

Sla ski, M. & Cartwright, S. (2000). Health, performance and emotional in-
telligence: An exploratory study of retail managers. Stress and Health, 18, 
63-68.

Tay lor, G. J., & Bagby, R. M. (2000). Overview of the alexithymia construct. 



26

79
ي 

پياپ
 - 

ه 1
مار

- ش
 91

هار 
 - ب

25
ره 

وره|دو
|||||د

In R. Bar-on & J. D. A. Parker (Eds.). Handbook of emotional intelligence. 
Sanfrancisco: Jossey-Bass.

Wan g, A. (1991). Stressful and satisfying experiences of adult RN/BSN learn-
ers. Nurse Educator, 16, 35–36.


