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دانشجويان دانشگاه آزاد  هاي مقابله با استرس بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت
  اسالمي واحد رودهن

   *حسين حيدري تفرشي دكتر غالم
   **قنبرعلي دلفان آذري

  
  چكيده

هاي مقابله بـا اسـترس دانـشجويان          بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت      «اين پژوهش با عنوان     
جامعه آماري ايـن پـژوهش را كليـه دانـشجويان مـشغول بـه               . است» مي واحد رودهن  دانشگاه آزاد اسال  

اي   گيري طبقـه     نفر هستد و به صورت نمونه      900,23دهند كه      تشكيل مي  88-89سال اول     تحصيل در نيم  
 پرسـشنامه   2ابزار پژوهش مـذكور     .  است   نفر انتخاب شده   384تصادفي ساده با استفاده از جدول مرگان        

هـاي    و مهـارت 89/0ارد سريا شرينگ و كاالت است كه ضريب آلفاي كرونباخ در هوش هيجـاني      استاند
 مؤلفـه تقـسيم     5ابعاد اصلي هوش هيجاني با عنايت به مباني نظـري بـه             . باشد   مي 92/0مقابله با استرس    

  . يزيخودانگ. 5مهارت هاي اجتماعي . 4آگاهي اجتماعي . 3مديريت بر خود . 2خودآگاهي . 1: شود مي
هـاي    مهـارت . 1: شـود   هاي مقابله با استرس به دو دسـته كلـي تقـسيم مـي               هاي اصلي مهارت     مؤلفه

هـا از     بـراي تجزيـه و تحليـل داده       . مهارت هاي كنارآيي متمركز بـر هيجـان       . 2كنارآيي متمركز بر مسئله     
استفاده )  فريدمنضريب همبستگي، تحليل واريانس، آزمون(هاي آماري توصيفي و استنباطي شامل  آزمون

هـاي    بين مؤلفه خودآگـاهي هـوش هيجـاني و مهـارت          . 1دهد كه     هاي پژوهش نشان مي     يافته. شده است 
هـاي     خودانگيختگي هـوش هيجـاني و مهـارت         بين مؤلفه . 2. اي وجود ندارد    مقابله با استرس هيچ رابطه    
هاي مقابله بـا      ش هيجاني و مهارت   بين مؤلفه همدلي هو   . 3. داري وجود دارد    مقابله با استرس رابطه معني    

هـاي    هاي اجتماعي هـوش هيجـاني و مهـارت           مهارت  بين مؤلفه . 4. داري وجود دارد    استرس رابطه معني  
هـاي    خـودتنظيمي هـوش هيجـاني و مهـارت     بين مؤلفه. 5. داري وجود دارد مقابله با استرس رابطه معني    
: كند  ها را اين گونه بيان مي       بندي مؤلفه   ون فريدمن رتبه  آزم. داري وجود ندارد    مقابله با استرس رابطه معني    

  . خودانگيختگي. 5هاي اجتماعي و  مهارت. 4همدلي، . 3خودتنظيمي، . 2خودآگاهي، . 1
  .هاي مقابله با استرس، دانشجويان  هوش هيجاني، مهارت: كليديه هايواژ

  
  

                                                           
 استاديار و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن *

  واحد رودهن اسالمي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاديكارشناسدانش آموخته  **
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  مقدمه 
شـناختي    ي جنبـه تئوريـك روان     هوش هيجاني به عنوان يك پديده مورد توجه نه تنها حـاو           

تـوان بـراي بـسياري از مـشكالت نهفتـه زنـدگي        است، بلكه در ميدان عمل با ارتقـاي آن مـي      
هاي آموزشي متعـددي در رابطـه بـا           ها و كارگاه    امروزه مقاالت، كتاب  . هاي مناسبي يافت    پاسخ
EQ  بلـه بـا    شود كه همگي تالشي اسـت بـراي نـشان دادن راهكارهـاي نـو در مقا                   تدوين مي

 بين يادگيري، امتحان دادن و نمره  ،امروزه. فردي در جوامع پيچيده كنوني      مشكالت فردي و بين   
فردي كنـوني اسـت، تفـاوت زيـادي      گرفتن با آنچه كه الزمه زندگي مدرن و روابط پيچيده بين   

نـد و   شناسيم كه در ظاهر از تحصيالت بـااليي برخوردار          هايي را مي    همه ما انسان  . اند  قايل شده 
اند، ولي در عمل و صحنه اجتماع و مسئوليت بـسيار شـكننده و داراي                 نمرات درخشاني گرفته  

هاي   واقعيت هوش هيجاني و مؤلفه    . بار هستند   زندگي نه چندان خوب و حتي گاه بسيار مالمت        
% 80دهـد     آمارهـا نـشان مـي     . تواند پاسخگوي بسياري از چراهـا باشـد         آن در اين زمينه نيز مي     

امروزه هـوش هيجـاني بـه عنـوان نـوعي           . ها به هوش هيجاني آنان بستگي دارد         انسان موفقيت
هاي خود شخص و هم تعبير دقيق حـاالت           هوش تبيين شده است كه شامل درك دقيق هيجان        

كند؛ به اين معني كه فرد        هوش هيجاني فرد را از نظر هيجاني ارزيابي مي        . هيجاني ديگران است  
هـا خـود آگـاهي دارد و چگونـه آن هـا را كنتـرل و اداره                    ها و احساس   به چه ميزاني از هيجان    

هاي هوش هيجاني ذاتي  كند، نكته قابل توجه در راستاي هوش هيجاني اين است كه توانايي        مي
  . توانند آموخته شوند نيستند، آن ها مي

 بـه   .هوش هيجاني شامل توانايي ادراك، ابراز، فهم و كنترل هيجانات خود و ديگـران اسـت               
 هوش هيجاني عبارت است از پردازش مناسب اطالعاتي كه بار هيجاني دارنـد و               ،عبارت ديگر 

  ).1383اكبرزاده، (استفاده از آن در جهت فكر كردن و برقراري ارتباط الزم است 
اي به هوش انسان بخشيده و آن را به توانـايي ارزيـابي هـوش                 مفهوم هوش هيجاني ژرفاي تازه    

هوش هيجاني با شناخت فرد از خودش و ديگران، ارتباط          .  گسترش داده است   عمومي فرد از خود   
هـاي   با ديگران و سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي موفـق شـدن در بـرآوردن خواسـته                  

تـوان گفـت هـوش هيجـاني در دسـتيابي فـرد بـه موفقيـت در                     مـي  ،در واقع . اجتماعي الزم است  
 نقش به مراتـب مهـم تـري از هـوش عمـومي داشـته باشـد                  هاي مختلف تحصيلي و شغلي      حوزه
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  ).1999ساولي و يار، (
دريافتند جواناني كه از هوش هيجـاني   ) 2007(در تحقيقات پركين، ماير، كاروسو و سالووي        

بااليي برخوردار هستند، توانايي بهتري براي اداره كردن و مديريت نـسبت بـه جوانـاني كـه از                   
  . برخوردار هستند، دارندميزان هوش هيجاني پاييني 

» رابطه بين سازگاري روحي و فـشار روانـي فـرد          «در پژوهشي تحت عنوان     ) 2005(كارلتن  
معلوم شد كه اگر مكانيسمي به عنوان كنـار آمـدن در ايـن افـراد تقويـت شـود، اثراتـي ماننـد                        

  . آيد پيشرفت در موقعيت فرد، شغل و آموزش به وجود مي
بررسي ارتباط هوش هيجاني بـا      «اي با عنوان      در مطالعه ) 2005 (نتايج تحقيق شايس و نيكال    

نــشان داد كــه بــين هــوش هيجــاني و ســالمت » عملكــرد ســالمت روانــشناختي و جــسماني
روانشناختي و جسماني رابطه وجود دارد و آن هايي كه از هوش هيجـاني بـاالتري برخـوردار                  

  . بودند، سالمت روانشناختي بيشتري داشتند
هاي مقابله بـا      پژوهش در صدد پاسخ به اين سؤال است كه هوش هيجاني با مهارت             اين   ،لذا

  اي دارد؟  استرس در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن چه رابطه
  
  هاي پژوهش سؤال

  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟  بين مؤلفه خودآگاهي هوش هيجاني با مهارت-1
  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟ نگيزي هوش هيجاني با مهارت بين مؤلفه خودا-2
  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟  بين مؤلفه همدلي هوش هيجاني با مهارت-3
  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟ هاي اجتماعي هوش هيجاني با مهارت  بين مؤلفه مهارت-4
  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟ جاني با مهارت بين مؤلفه خودتنظيمي هوش هي-5
  هاي هوش هيجاني چگونه است؟ بندي هر يك از مؤلفه  اولويت-6

  
  روش پژوهش 

هاي مقابله بـا اسـترس در         بررسي رابطه هوش هيجاني با مهارت     «باتوجه به موضوع پژوهش     
 به دنبال   ،بستگي است؛ لذا   هم -از نوع توصيفي  » دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن     
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  . باشد ها و اطالعات مي اكتشاف توصيف و تبيين داده
  

  جامعه آماري 
سـال اول سـال    جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه دانشجويان مشغول به تحـصيل در نـيم      

  . دباش  دانشجو مي900,23 در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن كه تعداد آن ها 1388-89تحصيلي 
  

  گيري  نمونه مورد پژوهش و روش نمونه
 نفـر از طريـق جـدول مورگـان و از طريـق              384اي با حجم      با توجه به حجم جامعه آماري نمونه      

  . بندي تصادفي ساده اجرا شده است گيري طبقه نمونه
  
  هاي پژوهش يافته
اسـترس  هاي مقابله با   خودآگاهي هوش هيجاني و مهارت بين مؤلفه:  پژوهش  نخست سؤال

  رابطه وجود دارد؟ 
  . براي بررسي اين رابطه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است

  
  هاي مقابله با استرس آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين خودآگاهي و مهارت .1جدول 

 هاي مقابله با استرس مهارت 

 خود آگاهي

  ضريب همبستگي
  داري سطح معني
 تعداد

035/0  
250/0  

384 

شود عدم وجـود رابطـه خطـي بـين            با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون مشاهده مي        
. شود و رابطه خطي بين آن ها وجـود نـدارد            هاي مقابله با استرس رد نمي       خودآگاهي و مهارت  

  . كند هاي مقابله با استرس را تعيين مي  از تغييرات مهارت1/0متغير خودآگاهي تنها 
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هاي مقابله با استرس       خودانگيختگي هوش هيجاني و مهارت      بين مؤلفه : پژوهشسؤال دوم   
  رابطه وجود دارد؟ 

هـاي مقابلـه بـا اسـترس از آزمـون ضـريب               براي بررسي رابطه بين خـودانگيختگي و مهـارت        
  . همبستگي پيرسون استفاده شده است

  هاي مقابله با استرس  مهارتآزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين خودانگيختگي و .2جدول 
 با استرس هاي مقابله مهارت 

 خود انگيختگي

  ضريب همبستگي
  داري سطح معني
 تعداد

163/0  
001/0  

384 

با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون عدم وجود رابطه خطـي بـين خـودانگيختگي و                 
 بـين  ،بـه عبـارتي  . اردشود و رابطه خطي بين آن ها وجود د    هاي مقابله با استرس رد مي       مهارت

 بـه طـوري كـه بـا     .دار وجـود دارد  هاي مقابله با استرس رابطـه معنـي     خودانگيختگي و مهارت  
  . يابد و بالعكس افزايش خودانگيختگي استرس كاهش مي

  
  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟   همدلي هوش هيجاني و مهارت بين مؤلفه: سؤال سوم پژوهش
  . ابطه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده استبراي بررسي اين ر

  هاي مقابله با استرس آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين همدلي و مهارت .3جدول 
 هاي مقابله با استرس  مهارت 

 همدلي

  ضريب همبستگي
  داري سطح معني
 تعداد

137/0  
004/0  

384 

 و مقايـسه    004/0داري     با سطح معنـي    137/0به دست آمده    با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون        
ـا       شود عدم وجود رابطه خطي بين همدلي و مهارت           مشاهده مي  05/0داري با     اين سطح معني   هاي مقابلـه ب
ـارت  ،به عبارتي. شود و رابطه خطي بين آن ها وجود دارد استرس رد مي   ـا      بين همـدلي و مه ـاي مقابلـه ب ه

  . ود دارددار وج استرس رابطه معني
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هاي مقابلـه     هاي اجتماعي هوش هيجاني و مهارت        مهارت  بين مؤلفه : سؤال چهارم پژوهش  
  با استرس رابطه وجود دارد؟ 

هـاي مقابلـه بـا اسـترس از آزمـون ضـريب        هاي اجتماعي و مهارت  براي بررسي رابطه بين مهارت    
  . همبستگي پيرسون استفاده شده است

  هاي مقابله با استرس آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين مهارت هاي اجتماعي و مهارت. 4جدول 
 هاي مقابله با استرس  مهارت 

 مهارت هاي اجتماعي

  ضريب همبستگي
  داري سطح معني
 تعداد

184/0  
000/0  

384 

 و مقايسه ايـن     000/0داري     با سطح معني   184/0با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده           
هـاي    هاي اجتمـاعي و مهـارت       شود عدم وجود رابطه خطي بين مهارت         مشاهده مي  05/0داري با     سطح معني 

ـين مهـارت  ،بـه عبـارتي  . شود و رابطه خطي بين آن ها وجود دارد  مقابله با استرس رد مي   هـاي اجتمـاعي و     ب
ـترس       طوري كه با افزايش مهارت     به. دار وجود دارد    هاي مقابله با استرس رابطه معني       مهارت هاي اجتماعي، اس

  .يابد و بالعكس كاهش مي
  

  هاي مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟   خودتنظيمي هوش هيجاني و مهارت بين مؤلفه: سؤال پنجم پژوهش
هاي مقابله با استرس از آزمون ضريب همبـستگي   براي بررسي رابطه بين خودتنظيمي و مهارت   

  . ده شده استپيرسون استفا
  هاي مقابله با استرس آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين مهارت هاي اجتماعي و مهارت .5جدول 

 هاي مقابله با استرس  مهارت 

 خود تنظيمي

  ضريب همبستگي
  داري سطح معني
 تعداد

019/0  
352/0  

384 

ـده           ـا سـ  019/0با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون به دست آم ـطح    352/0داري  طح معنـي  ب  و مقايـسه ايـن س
ـود و   هاي مقابله با استرس رد نمـي  شود عدم وجود رابطه خطي بين خود تنظيمي و مهارت    مشاهده مي  05/0داري با     معني ش

  . كند هاي مقابله با استرس را تعيين مي از تغييرات مهارت% 1/0متغير خود تنظيمي تنها . رابطه خطي بين آن ها وجود ندارد
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  هاي هوش هيجاني چگونه است؟  بندي هر يك از مؤلفه اولويت: سؤال ششم پژوهش
  . هاي هوش هيجاني از آزمون فريدمن استفاده شده است بندي هر يك از مؤلفه به منظور اولويت

  هاي هوش هيجاني هاي مؤلفه ميانگين رتبه .6جدول 
 ميانگين رتبه ها ها مولفه

 48/3 خود آگاهي

 54/2 خود انگيختگي

 01/3 همدلي

 94/2 مهارت هاي اجتماعي

 02/3 خود تنظيمي

  
  آزمون فريدمن .7جدول 

 384 تعداد

 365/69 آماره كاي دو

 4 درجه آزادي

 000/0 داري سطح معني

 درجـه آزادي و سـطح       4 بـا    365/69با توجه به جـدول آزمـون فريـدمن و آمـاره كـاي دو                
شـود فـرض صـفر         مشاهده مـي    = 05/0داري با     عني و مقايسه اين سطح م     000/0داري    معني

 بـا توجـه بـه جـدول     ،شود، هـم چنـين   ها رد مي    مبني بر يكسان بودن اولويت هر يك از مولفه        
در اولويت اول، مؤلفه پنجم     ) خود آگاهي (شود مؤلفه اول      ها مشاهده مي    مربوط به ميانگين رتبه   

ــه ســوم  ) خــودتنظيمي( ــت دوم، مؤلف ــدلي(در اولوي ــارم  د) هم ــه چه ــوم، مؤلف ــت س ر اولوي
در اولويت پنجم قرار    ) خود انگيختگي (در اولويت چهارم و مؤلفه دوم       ) هاي اجتماعي  مهارت(

  . دارد
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  گيري  بحث و نتيجه
 درصد آن ها    2/54 درصد افراد مورد بررسي زن و        8/45دهد    هاي اين پژوهش نشان مي      يافته

 درصـد فنـي و   1/20شان علوم پايه،   رشته تحصيلي درصد از افراد مورد بررسي   24. مرد هستند 
ميـانگين نمـره هـوش      . شان علـوم انـساني بـوده اسـت           درصد رشته تحصيلي   9/55مهندسي و   

 و انحـراف    48/1، ميانه نمره هوش هيجـاني آن هـا          57/1 نمره   5هيجاني افراد مورد بررسي از      
 و بـاالترين    78/0 مـورد مطالعـه      ترين نمره هوش هيجاني افـراد       پايين. باشد   مي 43/0استاندارد  

 و  25/1شـان      درصد افراد مورد بررسي نمره هوش هيجاني       25در ضمن   .  بوده است  72/2ها   آن
 درصـد   25 و   83/1 تـا    48/1 درصد آن ها بين      25،  48/1 تا   25/1 درصد آن ها بين      25تر،    پايين

 . بوده است) 72/1 تا 83/1بين  (83/1ديگر بيش از 

باشـد؛ يعنـي    جاني افراد كمي نامتقارن بوده و كمي چوله به راسـت مـي         توزيع نمره هوش هي   
 5هاي مقابله با استرس افراد مورد بررسـي از            ميانگين نمره مهارت  . كمي از نرمال انحراف دارد    

 49/1 و انحـراف اسـتاندارد       47/1هاي مقابله بـا اسـترس آن هـا            ، ميانه نمره مهارت   55/1نمره  
 49/1 و انحـراف اسـتاندارد       47/1هاي مقابله با استرس آن هـا           مهارت ترين نمره   پايين. باشد  مي
 و باالترين آن ها     68/0هاي مقابله با استرس افراد مورد مطالعه          ترين نمره مهارت    پايين. باشد  مي
هـاي مقابلـه بـا         درصـد از افـراد مـورد بررسـي نمـره مهـارت             25در ضـمن    .  بوده است  82/2

 تا  47/1 درصد آن ها بين      25 و   47/1 تا   18/1 درصد آن ها بين      25تر،     و پايين  18/1استرسشان  
در نتيجـه توزيـع نمـره       . بوده است ) 82/2 تا   87/1بين   (87/1 درصد ديگر بيش از      25 و   87/1

بـه طـور    . هاي مقابله با استرس افراد تقريباً متقارن بوده و از توزيع نرمال انحراف ندارد               مهارت
داري بـا    مؤلفـه ارتبـاط مـستقيم و معنـي    3مؤلفه هـوش هيجـاني    5 با توجه به اين كه از     ،كلي

كنـد بـين هـوش هيجـاني و           هـاي آمـاري بيـان مـي         هاي مقابله با استرس دارد، آزمـون        مهارت
  . داري وجود دارد هاي مقابله با استرس رابطه معني مهارت
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