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چکيده
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هوش هیجانی و سالمت روانی از مفاهیم مهم روانشناسی هستند  .سالیان متمادی تصور بر این بود که بهره هوشی تنها
عامل موفقیت افراد در زندگی می باشد  ،ولی تحقیقات در زمینه هوش هیجانی نشان می دهد موفقیت های زندگی حرفه ای

S
f

 02درصد به بهره هوشی و  02درصد به هوش هیجانی بستگی دارد .در این تحقیق سعی بر آن بود تا رابطه بین هوش هیجانی
و سالمت روانی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد .کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن به عنوان جامعه آماری تحقیق
برگزیده شد .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن
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است .برای این منظور  121نفر از کارکنان از طریق نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش تحقیق توصیفی
از نوع همبستگی است و ابزار گرد آوری داده ها شامل دو پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز با قابلیت
اعتماد  01/1و پرسشنامه سالمت روانی  SCLدرآگونیس با قابلیت اعتماد  02/1بوده است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها

v
i
h

از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است  .نتایج نشان داد بین چهار بعد هوش هیجانی
(خودآگاهی  ،خود مدیریتی  ،آگاهی اجتماعی  ,مدیریت رابطه) و سالمت روانی و در نهایت بین هوش هیجانی و سالمت روانی
رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاد می شود که سازمان جهت تقویت هوش هیجانی در
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کارکنان تالش کنند .ایجاد زمینه برای جذب مشارکت افراد در روندهای تصمیمگیری و تصمیم سازی و تعامل مثبت برای
پرورش اعتماد به نفس در بین کارکنان و استقرار نظام خود کنترلی ،هم چنین تشویق مستقیم و غیرمستقیم کارکنان وظیفه

A

شناس و نوآور و خالق و هم زمان ،ایجاد انگیزه برای نمود قابلیتهای درونی از جملهی برنامههای سازمانها برای تقویت هوش

هیجانی کارکنان محسوب میشود.

واژگان کليدي :هوش هيجاني  ،سالمت رواني خودآگاهي  ،خود مديريتي  ،آگاهي اجتماعي  ،مديريت رابطه
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مقدمه
هدف از این تحقیق بیان دیدگاهها و نظریه های مختلف در مورد دو متغیر هوش هیجانی و سالمت روانی است .همچنین
اهمیتی که این دو متغیر در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .بدین منظور سه مبحث مورد
مطالعه قرار می گیرد .نخستین مبحث مربوط به مفهوم هوش هیجانی است که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده
است .دومین مب حث به مدل های هوش هیجانی می پردازد و در مبحث سوم نیز مطالبی در خصوص متغیر سالمت روانی که
در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ارائه خواهد شد .
هوش
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مفهوم کلی هوش عبارت است از توانایی کلی فرد برای انطباق از طریق تشخیص مؤثر پردازش اطالعات  .این مفهوم در
برگیرنده توانایی های فکری باال برای دریافت الگوها و استدالل منطقی برای حل مشکالت می باشد و تفکر انتزاعی ویژگی

S
f

مشخص هوش می باشد( .)Witte,2004تعریف دیگری از هوش به ظرفیت استدالل انتزاعی  ،شناخت الگوها  ،مقایسه و
مقابله اشاره دارد ( .)Mayer and Caruso,2003هوش در یک رویکرد مبتنی بر روان شناسی به دانش منجر شده و قدرت
پیشگویی موفقیت را فراهم کرده است ،ولی تا کنون هنوز بسیاری از سواالت در این مورد بدون پاسخ مانده است  .همچنین
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مایر  ،سالووی و کاروسو ( )2000به این تعبیر دست یافته اند که مفهوم هوش یک تفکر انتزاعی است که موفقیت های
آکادمیک را پیش بینی میکند ولی کامل نیست و هنوز موارد زیادی بدون توضیح مانده است ).)Rohr,2005
هوش از ديدگاه دانشمندان مختلف
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استرنبرگ بیشتر به جنبه های خالق و عملی هوش اشاره کرده است .به باور استرنبرگ رفتار هوشمندانه مستلزم انطباق
یا سازارگارشدن فرد با محیط است  .توانایی سازگار شدن به فرد کمک می کند تا دنیای خودش را شکل بدهد و بهترین
فرصت ها را برای خود بوجود آورد ( .)Sternberg et al,1995استرنبرگ معتقد بود ،برای توصیف ویژگی های یک فرد باهوش

c
r

 ،باید مهارت های اجتماعی او را بخشی از ویژگیهای او در نظر گرفت .استرنبرگ توجه زیادی به هوش اجتماعی کرد و آن را از
ت وانایی های اجتماعی جدا دانست .بنابراین استرنبرگ در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که هوش بر سه گونه است :
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هوش کالمی  ،هوش کاربردی یا عملی و هوش اجتماعی -1 .هوش کالمی  :در این نوع هوش  ،فرد مطالب را به سرعت می
خواند و می فهمد و در سخنگویی  ،واژگان بیشتر و دقیقتری به کار می برد  -0.هوش اجتماعی  :مردم را آنگونه که هستند می
پذیرد ،پ یش از سخن گفتن می اندیشد و رفتار و کردارش همواره با سنجیدگی و ژرف نگری همراه است  - 1.هوش عملی :
توانایی دستیابی به هدف های شخصی از راه سازگاری با محیط  ،تغییر آن یا گزینش محیطی جدید را دارد (پارسا .)1131،
به نظر گاردنر هشت نوع هوش متفاوت و مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها الگوی رشدی متفاوتی را دنبال می کند او
تقسیم بندی خود را بر این اساس قرار داده است که وقتی مغز آسیب می بیند ،شخص بعضی ازاین توانایی ها را از دست می
دهد در حالی که سایر توانایی های او فعالند ) .)Gardner, 1998هشت نوع هوش متفاوتی که او معرفی می کند عبارت است
از  :هوش زبانی یا زبان شناختی (کاربرد خزانه لغات ) ،هو ش موسیقی (مانند هوشی که در موسیقی دانان بزرگ وجود دارد )،
هوش منطقی -ریاضی ،هوش فضایی ( در نزد هنرمندان مانند پیکاسو دیده می شود) ،هوش بدنی  -جنبشی ( هوشی که
ورزشکاران  ،شعبده بازان از خودنشان می دهند) ،هوش طبیعت گرایانه (شناخت و طبقه بندی حیوانات  ،مواد معدنی،
گیاهان) ،هوش اطالع از خویشتن یا هوش درو ن فردی (که شکلی از خودآگاهی است و غالبا در اشخاصی که معرفت خاصی از
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احساسات خود نشان می دهند و کنش های بدنی را در کنترل خود دارند  ،دیده می شود) ،هوش میان فردی (اطالع از دیگران
) ) .)Gardner, 1998در نهایت می توان این طور نتیجه گرفت که هوش توانایی فکری فرد جهت پردازش اطالعات جهت حل
مشکالت می باشد .در واقع هوش یک سلسله مهارت های ادراکی

حرکتی است که فرد با استفاده از این مهارت ها قدرت

پیشگویی بدست آورده و توانایی سازگاری با محیط را پیدا می کند و به طوری که فرد می تواند دنیای خود را شکل دهد و
بهترین فرصتها را برای خود به وجود آورد .
هيجان
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ریشه اصلی لغت "  " emotionفعل التین "  " motereبه معنای حرکت کردن است که اضافه شدن پیشوند " " eبه
آن  ،معنای ضمنی دور شدن را به آن می بخشد و نشان می دهد که در هیجان  ،گرایش به عمل کردن نهفته است

S
f

(گلمن .)1101،هیجان حالت عاطفی هوشیاری یا خودآگاهی است که در آن مفاهیمی همچون شادی  ،غم  ،ترس  ،نفرت یا
عالقه تجربه می شود .هیجان از حالت های شناختی اراد ی متمایز است .به عبارتی هیجان مربوط به احساسات به ویژه جنبه
های خوشایند و ناگوار فرایند ذهنی است (آقایار و شریفی  .)1101،هیجان به مثابه گرایش اساسی ارگانیسم است به سوی
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آنچه که خوب و مفید ارزیابی می کند یا گریز از آنچه که بد و مضر ارزیابی می کند .هیجان واکنشی دفاعی و منطقی است،
هرچند به طور غیر ارادی و ناخودآگاه صورت می گیرد .اما در جهت بقا و سالمت جاندار عمل می کند .با این حال افزایش
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آگاهی فرد نسبت به ماهیت خطر یا امر ناخوشایند و امکان دفع و کنترل آن به کاهش واکنش
انجامد(هاشمی.)1101،
هوش هيجاني

هیجانی می
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در واقع هوش هیجانی آخرین پیشرفت در زمینه فهم رابطه بین هیجان وتفکر بوده است و محققان بر این باور بوده اند که
کاربرد مفهوم "هوش" یک استعاره مناسب برای سازه ای است که از آن با نام هوش هیجانی یاد می شود .اینن مفهنوم پنس از
انتشار کتاب هوش هیجانی گلمن در سال  1995در حوزه هایی مانند تعلیم و تربیت  ،محنیط کنار و رشند شخصنی عمومینت

A

فزاینده ای یافت که اکنون از آن به عنوان ماشه چکان یک انقالب بزرگ در زمینه ارتقا سالمت روانی یاد می شود .بنه اعتقناد
گلمن مولفه های هوش هیجانی برای اداره خود هیجان و هدایت ماهرانه روابط اساسی و مهم اند و هوش هیجانی منی تنوان از
طریق آموزش های مناسب تقویت شنود (گلمنن  .)0222،تعناریف هنوش هیجنانی متفاوتنند ) Bar-on et al ,2000)،هنوش
هیجانی شامل عناصر درونی و بیرونی است .عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ،خودانگاره ،احساس استقالل  ،ظرفیت  ،خود
شکوفایی و قاطعیت است .عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی  ،سهولت در همندلی و احسناس مسنيولیت اسنت .بنه نقنل از
گلمن( )1995هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات  ،گشودگی به تجربه توانایی حل مشکالت هیجانی  ،توانایی
مقابله با استرس و تکانه ها است .در کتاب هوش هیجانی در مورد تعریف این اصطالح  ،بار-ان و پارکر هوش هیجانی را شکلی
از هوش در نظر می گیرند که از هیجان ها و تفکرها ترکیب شده است و بنه معننی رسنیدگی بنه سناختار کلنی تواننایی هنای
هیجانی  ،شخصیتی و اجتماعی است که بر استعداد مقابله با در خواستها و فشارهای محیطی تاثیر می گذارد ( ,Bar-on et al

 .)2000هوش هیجانی با عنوان شناخت فرد از خودش و دیگران  ،ارتباط با دیگران  ،سازگاری و انطباق با محیط پیرامنون کنه
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برای موفق شدن در برآوردن خواسته های اجتماعی الزم است  ،تعریف می شود .هوش هیجانی و مهارتهای هیجانی طی زمنان
رشد می کند و طی زندگی تغییر می کند و می توان با آموزش برنامه های اصالحی مانند کلینیک های درمنانی آنهنا را بهبنود
بخشید .به نظر مایر و سالووی ( )1997هوش هیجانی نماینده توانایی تشخیص ،ارزیابی هیجان بنه نحنوه صنحیح و سنازگارانه
است .همچنین شامل توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجانهنا ،تواننایی دسنتیابی بنه ایجاداحساسنات ،تسنهیل فعالینت هنای
شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجان ها در شخص و دیگران است .به عبارت دیگر هوش هیجانی عبنارت اسنت از
پردازش مناسب اطالعاتی که بار هیجانی دارند و استفاده از آن ها برای فعالیتهای شناختی مانند حنل مسنيله و بنرای تمرکنز
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انرژی روی رفتارها ،الزم می باشد .اصطالح مذکور این فکر را انتقال می دهد که راههای دیگری برای باهوش بودن وجنود دارد
که غیر از تأکید بر تستهای استاندارد بهره هوشی هستند .اینکه فرد می تواند این توانایی هنا را پنرورش دهند و اینکنه هنوش
هیجانی می تواند پیش بینی کن نده مهمی برای موفقیت در روابط شخصنی ،خنانوادگی و محنل کنار باشند .هنوش هیجنانی در
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مقایسه با مفاهیم سنتی هوش متبلور ،اصطالح امیدوارکننده ای به نظر می رسد به همین دلیل هوش هیجانی به روان شناسنی
مثبت تعلق دارد(اکبرزاده .)1101،همان طور که تعاریف ارائه شده نشان می دهد هوش هیجانی به معنای توانایی افنراد جهنت
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درک احساسات و هیجانات خود و دیگران به منظور استفاده از آنها جهت ایجاد رابطه مطلوب با دیگنران اسنت .از طرفنی درک
صحیح احساسات و هیجانات به فرد کمک می کند تا با محیط سازگاری داشته باشد و از لحنا جسنمی و رواننی در وضنعیت
مطلوبی قرار گیرد.
مدلهاي هوش هيجاني
مدل ماير و سالووي و کارسو
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الگوی سالووی  ،مایر و کا روسو در دسته نظریه های توانایی قرار دارد .در نظریه پردازی های اولیه  ،سالووی و منایر هنوش
هیجانی را با عواملی مانند صمیمیت مربوط می دانستند .اما بعد ها اظهنار کردنند کنه هنوش هیجنانی را بایند از ویژگنی هنای
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شخصیتی جدا کرد .مایر  ،سالووی و کاروسو ( )2000نسبت به مجموعه ای از تفاسیر و برداشت هایی که از سازه ی آنهنا بنه
عمل می آمد ،اعالم خطر کرده و بنابراین مدل توانایی هوش هیجنانی را از مندل ترکیبنی آن متمنایز سناختند و آننرا بصنورت
مجموعه ای از توانایی ها در نظر گرفتند ( .) Mayer et al, 2000سالووی و مایر هوش هیجانی را یک توانایی ذهنی می دانند
و معتقدند که ساختارهای شناختی و هیجانی به صورت یکیارچه عمل می کند و همانگونه که افنراد در فهنم و کناربرد اعنداد و
کلمات می توانند کم و بیش با هوش باشند در مواجهه با هیجان های خود نیز می توانند کمتر یا بیشتر با هوش باشند .در اینن
دیدگاه ،سالووی و مایر مفهوم هوش هیجانی را درجریان مقابله با استرس بکار می برند و به توصیف این موضوع می پردازند که
چگونه هوش هیجانی می تواند در درک رویکردهای مقابله ای به ما کمک کند .آنها از کاربرد عاقالنه هوش هیجانی در منوارد
مقابله با استرس طرفداری می کنند( سپهریان « .)1101،مایر» و «سالووی» و «دیوید کارسو» ،هوش عاطفی (هیجنانی) را بنه
چهار عامل تقسیم می کنند-1 :برداشت و اظهار هیجانی :بازشناسی و وارد کنردن اطالعنات کالمنی و غینر کالمنی از سیسنتم
هیجانی -0.تسهیل تفکر به وسیله هیجان (استفاده از هوش هیجانی) :بنه کنار گینری هیجانهنا بنه عننوان قسنمتی از جرینان
شناختی مانند خالقیت و حل مسيله -1 .فهم یا درک هیجانی :پردازش شناختی هیجان که شامل بصیرت و معلومات به دسنت
آمده در مورد احساسات خود یا احساسات دیگران است -1.مدیریت یا تنظیم هیجانی :مدیریت هیجانها در خود و افراد دیگر .از
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نظر آنان مهمترین جزء تشکیل دهنده هوش هیجانی عبارت است از :توانایی ارزیابی و بیان صحیح هیجانهنا ،تواننایی تشنخیص
هیجانها در خود و توانایی اظهار و بیان احساسات خود (اکبرزاده.)1101
مدل بار -آن
هوش هیجانی به وسیله بار ان ( )1997به این صورت تعریف شده است :یک دسته از مهارت ها ،اسنتعداد هنا و تواننایی
های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله بنا فشنار هنا و اقتضناهای محیطنی افنزایش منی دهند ( Bar-on et al

 .),1997بنابراین هوش هیجانی یکی از عوامل مهم در تعیین موفقیت یک فرد در زندگی است و مستقیما سالمت روانی فنرد را

D
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تحت تأثیر قرار می دهد ( .)Bar-on et al ,1997بار-ان در الگوی صفت شخصیتی از هوش هیجانی ،بین  1حوزه  ،تمایز قائل
شد  :درون فردی  ،بین فردی  ،تطابق  ،مدیریت استرس و خلق و خوی عمومی .در هر کدام از این حوزه ها  ،مهارت های وینژه

S
f

ای وج ود دارد که مشترکاً از چیزی تشکیل می شوند که او به عنوان هوش هیجانی معرفی می کند .حوزه درون فنردی شنامل
مهارت های زیر است  :خودآگاهی هیجانی ،ابراز وجود ،استقالل  ،عزت نفس ،خود شکوفایی .حوزه بین فنردی شنامل مهنارت
های زیر است  :همدلی ،مسيولیت اجتماعی ،مدیریت ارتباطات بین فردی .حوزه تطابق شامل مهنارت هنای زینر اسنت  :حنل

o
e

مسيله ،واقعیت ،انعطاف پذیری .حوزه مدیریت استرس شامل دو مهارت زیر است  :تحمنل ،کنتنرل تکاننه هنا کنه بنه اسنتعداد
مقاومت یا به تأخیر انداختن عکس العمل در برابر یک تکانه و کنترل هیجانات خود اشاره می کند .حوزه خلنق و خنوی شنامل
مهارت های زیر است احساس رضایت و خوش بینی  :عبارت است از توانایی خوش گذراندن با خنود و دیگنران  ،شنوو بنودن ،

iv

بیان احساسات مثبت و رضایت از خوش بینی  ،توانایی دیدند نیمه شفاف چینز هنا حتنی روبنرو شندن بنا مشکالت(سنپهریان،
.)1101

h
c

مدل گلمن

در مدل گلمن ( )1995هوش هیجانی به دو گروه از قابلیت های اولیه تقسیم می شوند که در هنر گنروه دوتنا از مهنارت

r
A

های هوش هیجانی قرار دارند .این دوگروه عبارت اند از  :قابلیت فردی و قابلیت اجتماعی .قابلیت فردی  ،نتیجنه مهنارت هنای
خودآگاهی و خود مدیریتی است .قابلیت اجتماعی توانایی در درک رفتار و انگیزه های دیگران و مندیریت کنردن روابنط اسنت.
مهارت هایی که دوبه دو هستند و قابلیت های فردی و اجتماعی را تشکیل می دهند ،اغلب به طنور همزمنان روی منی دهنند.
بنابراین ،در تحلیل آماری  ،به صورت مجزا دیده نمی شوند (برادبری و گریوز.)1101،
فرد چه عاملي را مي بيند
قابليت فردي
قابليت اجتماعي

فرد چه کاري را انجام مي دهد

خودآگاهی

خود مدیریتی

آگاهی اجتماعی

مدیریت روابط

شکل شماره  :1ابعاد هوش هيجاني از نظر دانيل گلمن (برادبري و گريوز )1831
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سالمت رواني
سالمت روانی و بیماری روانی دو قطب متضاد نیستند بلکه شاید بتوان آنها را بر روی یک پیوستار فرض کرد .سالمت
روان حالت موفقیت آمیز ی ک کنش روانی است که نتایج آن فعالیت های مستمر بخش  ،روابط رضایت بخش با دیگران ،
توانایی سازگاری با تغیرات و کنار آمدن با مالیمات است  .سالمت روانی با رفاه شخصی و روابط خانوادگی و بین فردی و
ایفای نقش در اجتماع روابط تنگاتنگی دارد  .سالمت روانی از ابتدای کودکی تا لحظه مرگ در پرورش مهارت های فکری و
ارتباطی  ،یادگیریی  ،رشد عاطفی  ،انعطاف پذیری و عزت نفس تاثیر غیر قابل انکاری دارد .این عوامل به فرد کمک می کند

D
I

تا در جامعه به گونه ای موفقیت آمیز به ایفای نقش بپردازد (لیاقت  .)1101سالمت روانی را می توان بر اساس تعریف کلی تر
و وسیعترتندرستی تعریف کرد .سالمت روانی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی  ،عقالنی  ،اجتماعی
شغلی و معنوی است این ابعاد با هم در رابطه متقابل هستند به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تأثیر می گیرد و برآنها

S
f

تأثیر می گذ ارد بنابراین سالمت روان نه تنها نبود بیماری را در نظر دارد بلکه به سطحی از عملکرد معتقد است که فرد باید
به زندگی اش مسلط باشد و فقط در چنین حالتی است که می تواند آن قسمت هایی را که درباره فرد یا زندگی اش مسيله

o
e

ساز است تغیر دهد (نجات  .)1101واژه سالمت روانی برای افرادی بکار می رود که عملکردشان در سطح باالی سازگاری
هیجانی و رفتاری است .نه در مورد افرادی که صرفاً بیماری روانی ندارند .طبق تعریف فرهنگ جامع روانپزشکی و روانشناسی
کاپالن و ساروک سالمت روانی کیفیت سالمت عاطفی در افرادی است که قادرند به راحتی به راحتی در جامعه عمل کنند و از

v
i
h

موفقیت ها و خصوصیات فردیشان احساس رضایت کنند .به عبارت دیگر سالمت روان را عبارت از احساس مثبت فرد نسبت
به دنیای خود،دنیای اطراف ،محل زندگی  ،اطرافیان  ،چگونگی سازش وی با شرایط خود شناخت موقعیت مکانی خویش ذکر
کرده اند(اسالمدوست.)1103،
مالک هاي سالمت رواني :

c
r

همانگونه که در تعاریف بیان شد سالمت روانی عبارت است از قابلیت ایجاد روابط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و
اصالح محیط فردی و حل تضادها و تمایالت به شیوه سازنده .بر این اساس کسی که از نظر سالمت روانی سالم است که از

A

آسایش و راحتی ذهنی برخوردار باشد ویژگی های روانی و رفتاری او باعث ایجاد مشکل برای دیگران و خود فرد نشود و بتواند
به طور مناسب در حوزه های مسيولیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی خود کارایی داشته باشد( پورشریفی و همکاران.)1101 ،
دومین و یشمین در تحقیقی که انجام دادند مالک های زیر را برای سالمت روانی برشمردند  :شناخت خود و محیط  ،استقالل
فردی ،رفتار بهنجار ،یکپارچگی شخصیت(پورشریفی و همکاران.)1101 ،
روش تحقيق
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن است .این
تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ن تحلیلی با تأکید بر همبستگی و براساس هدف ،از نوع کاربردی می باشد.
جامعه آماري :
جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاههای پیام نور استان گیالن می باشند .دانشگاه پیام نور استان گیالن با
 13مرکز و واحد آموزشی و  111رشته محل و با جمعیت دانشجویی 01222نفر و  30عضو ثابت هیيت مدیره در راستای
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تعمیق و توسعه علمی کشور گام بر می دارد .در ا ین تحقیق هفت مرکز دانشگاهی واحد رشت  ،آستانه  ،لنگرود  ،رودسر ،
انزلی  ،صومعه سرا و تالش به عوان جامعه آماری انتخاب شده اند.
حجم نمونه در اين تحقيق :
جامعه آماری این تحقیق اعضای هیيت علمی وکارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن می باشد(شهرهای رشت  ،آستانه ،
صومعه سرا  ،لنگرود ،رودسر ،انزلی و تالش ) که تعداد کلیه آنها 103نفر می باشد .که به صورت تفکیکی در جدول 1-1نشان
داده شده است :

D
I

جدول-1جامعه آماري تحقيق
شهرها

S
f
رشت

آستانه اشرفیه
لنگرود

صومعه سرا

تعداداعضاي هيئت علمي

تعداد کارکنان

10

10

0

0

o
e

0

1
3

رودسر

10

تالش

0

بندر انزلی

1

11
03

iv

00
12

h
c

r
A

که از این تعداد  121نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند .تعداد نمونه با توجه به فرمول ذیل مشخص می گردد( روش نمونه
گیری گروهی ).

Z 2 .S 2X .N

)(1

2
2

) e N  e  ( Z 2 .S 2X
2

n

2

(1 / 69) 2  (0 / 37) 2  197
n
 103
(0 / 05) 2  197  (0 / 05) 2  (1 / 96) 2 (0 / 37) 2





 =Nحجم جامعه
 =nحجم نمونه
 = Z αاندازه ی متغیر وابسته مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان پنج درصد (  ) α  0/05که برابر1,01می
2

2

باشد.
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 =e 2میزان خطای بر آورد

 = S2Xواریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
ابزار تحقيق
ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق با توجه به متغیرهای اصلی عبارت اند از :
 -1پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز  ( .شامل  00سوال)
 -0پرسشنامه سالمت روانی  SCLدرآگونیس ( شامل  02سوال)
پرسشنامه سالمت روانی  SCLشامل  02سوا ل بوده است که  02سوال از پرسشنامه استخراج شده و در این مورد استفاده
قرار گرفته است.

D
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در این تحقیق جهت محاسبه از ضریب آلفای کرونباو استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار  spssبه محاسبه این مقدار

S
f

پرداخته شده است .پایایی سؤاالت مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر بااستفاده از ضریب آلفای کرنباو به قرار جدول زیر
بوده است (تعداد پرسشنامه های پخش شده ی اولیه جهت سنجش آلفای کرنباو 11عدد بوده است).

o
e

جدول :2مقدارآلفاي کرونباخ متغير هاي تحقيق
متغير

سالمت رواني

هوش هيجاني

آلفاي کرونباخ

iv

02/1
01/1

h
c

ارقام جدول نشان می دهد که پرسشنامه هوش هیجانی دارای پایایی  01/1و پرسشنامه سالمت روانی دارای پایایی 02/1

r
A

درصد می باشد .
روش تجزيه وتحليل داده ها

در این تحقیق ابتدا هر متغیر را در قالب جداول و شاخص آماری ،توصیف کرده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و در کل
برای تعمیم نتایج حاصله از نمونه به کل جامعه ی آماری از روش آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون استفاده می شود .که
فرمول این ضریب به قرار زیر است.
()2

n xy  xi  yi

n xi 2  ( xi ) 2 n yi 2  ( yi ) 2



) Cov ( x, y
) var( x). var( y

rx , y 

دو معیارمه م که در آزمون همبستگی از آنها استفاده می شود ،ضریب تعیین و ضریب همبستگی است .ضریب همبستگی را
معموالً با  rنشان می دهند .اگر عالمت ضریب همبستگی مثبت باشد ،نشان از رابطه مثبت میان دو متغیر داشته و تغییر یک
مورد (مثالً افزایش) ،تغییر هم جهت (افزایش) متغیر بعدی را به همراه دارد .همچنین ،چنانچه عالمت ضریب همبستگی منفی
باشد ،نشان از رابطه منفی یا معکوس میان دو متغیره داشته و تغییر یک متغیر (مثالً کاهش)  ،تغییر معکوس (افزایش) متغیر
دیگر را به همراه دارد .نهایتاً ،چنانچه ضریب همبستگی برابر با صفر باشد  ،میان آن دو متغیر هیچ رابطه ای وجود نداشته و
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اصطالحاً گفته می شود که آن دو متغیر مستقل از هم هستند .در این پژوهش از نرم افزار  SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده
ها استفاده شده است.
بحث و نتايج
آمار توصيفي وضعيت جامعه شناختي:
بخش ویژگیهای جمعیت شناختی دارای اجزایی چون جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و سابقه است که در ادامه ،جزئیات
آنهادر نمونه های تحت بررسی ارائه می گردد .اولین مولفه جمعیت شناختی جنسیت می باشد .نمونه جامعه آماری ما  121نفر

D
I

می باشد و افراد بنا بر جنسیتشان طبقه بندی گردیده اند .

S
f

جنسيت

جدول -8گروه بندي جامعه نمونه از لحاظ جنسيت
فراواني

فراواني نسبي

o
e

درصد معتبر

درصد تراکمي

30/1

30/1

03/3

122/2

مرد

10

زن

01

جمع

01

01/0

بي پاسخ

0

0/0

-

مجموع

121

122/2

-

11/2

01/0

v
i
h

-

122/2

-

c
r

-

نشان داده شده است  ،اکثریت افراد جامعه نمونه(  10نفر ) یا به عبارت دیگر  11درصد افراد جامعه همانطور که در جدول
مرد می باشند .

A

دومین مولفه جمعیت شناختی سن می باشد .نمونه جامعه آماری ما  121نفر می باشد  .ما در این تحقیق به منظور سهولت
محاسبه  1گروه سنی را در نظر گرفته و افراد را بنا بر سنشان در این  1دسته گروه بندی کرده ایم.
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جدول -4گروه بندي جامعه نمونه از لحاظ سن
وضعیت سني

فراواني

فراواني نسبي

درصد معتبر

درصد تراکمي

02تا 02

71

71/5

71/1

71/1

 02تا 42

55

57/5

51/2

11/9

باالي 42

27

22/4

25/7

722/2

97

11/4

722/2

-

72

77/1

-

-

722/2

-

-

D
I
جمع

بي پاسخ
مجموع

S
f
725

o
e

همانگونه که از جدول فوق بر می آید ،اکثریت کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن(  11نفر ) یا به عبارتی  11/1در صد
افراد در گروه سنی بین  12تا  12سال قرار دارند .

سومین مولفه جمعیت شناختی پرسشنامه نشان دهنده سطح تحصیالت افراد است که در  1گروه طبقه بندی شده است ،و به

وضعیت تحصیلي

فراواني

فراواني نسبي

درصد معتبر

ديپلم

4

0/9

v
i
h
4/8

فوق ديپلم

10

11/7

14/0

02

05/0

01/2

52/1

فوق لیسانس

05

04/2

41/7

91/8

دکتري

7

2/8

8/0

122/2

جمع

84

81/2

122/2

-

19

18/4

-

-

120

122/2

-

-

شرح ذیل می باشد:

جدول -5گروه بندي جامعه نمونه از لحاظ تحصیالت

لیسانس

بي پاسخ
مجموع
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c
r

درصد تراکمي
4/8

A

19/1

با توجه به نتایج بدست آمده اکثریت افراد جامعه نمونه ( )11نفر یا به عبارتی  11درصد افراد دارای مدرک تحصیلی فوق
لیسانس می باشند .کمترین نسبت افراد ( )1نفردارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشند .چهارمین مولفه جمعیت شناختی
سابقه کاری می باشد  .ما در این تحقیق به منظور سهولت محاسبه  1،گروه را در نظر گرفته و افراد را بنابر سابقه کاریشان
دراین 1دسته گروه بندی کرده ایم  .که به شرح ذیل می باشد.
جدول  -1گروه بندي جامعه نمونه از لحاظ سابقه
سابقه
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فراواني فراواني نسبي درصد واقعي درصد تراکمي

 1تا  11سال

S
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 11تا  21سال

باالي  21سال
جمع

10

12/2

10/1

10/1

11

12/1

11/0

01/0

1

1/0

1/3

122/2

122/2

-

-

-

o
e
00

01/0

بي پاسخ

11

11/1

مجموع

121

122/2
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-

-

با توجه به نتایج بدست آمده اکثریت کارکنان( ) 10نفر یا به عبارتی  12درصد دارای سابقه کاری بین 1تا  12سال می باشند.
نتايج آمار توصيفي متغير ها :

c
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جدول  -7نتايج آمار توصیفي متغیرها

A

متغير

واريانس

انحراف معيار

ميانگين

ماکسيمم

سالمت رواني

01/03

1/20

01/11

01

هوش هيجاني

113/10

10/21

110/10

101

10

خودآگاهي

11/13

1/12

01/30

00

11

خودمديريتي

01/01

1/12

11/01

11

01

آگاهي اجتماعي

1/00

0/10

02/02

01

10

مديريت رابطه

01/01

1/10

10/03

12

10
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مينيمم
11

نتایجی که از تجزیه و تحلیل آماری و جداول توصیفی بدست آمده به شرح زیر است:
 30/1درصد پاسخگویان مرد و  03/3درصد آنها زن بوده اند  12/1 .در از پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی و پایین تر
و  10/3درصد آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بوده اند  10/3 .درصد از پاسخگویان پایین تر از  12سال و  01/1در
صد آنها باالی  12سال سن داشتند 10/1.درصد از پاسخ دهندگان دارای سابقه باالی  12سال و  11/1درصد آنها دارای سابقه
باالی  12سال بوده اند  .سطح کارکنان از نظر هوش هیجان و سالمت روانی باالتر از حد متوسط است .سطح کارکنان در هر
چهار بعد هوش هیجانی باالتر از حد متوسط است .به من ظور بررسی روابط هریک از مولفه های هوش هیجانی با سالمت روانی

D
I

کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .آزمون همبستگی پیرسون این
امکان را فراهم میآورد تا با لحا کردن سطح معنیداری ( ،) = %5بتوان معنیدار بودن آن را مورد بررسی قرار داد .با
توجه به این که در این تحقیق از نرم افزار آماری  spssاستفاده شده است و با عنایت به این که این نرم افزار پس از محاسبه
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ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنیداری آن را ارائه میکند؛ لذا در نتایج تحلیلها هرگاه سطح معنیداری کمتر از  %1بوده
است این نتیجه حاصل شده است که بین ابعاد هوش هیجانی با سالمت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن رابطه

o
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معناداری وجود دارد .چنانچه سطح معنیداری بزرگتر از  %1باشد فرض صفر پذیرفته میشود و عدم وجود رابطه معنیدار بین
متغیرهای مورد نظر را نشان می دهد .در این قسمت فرضیات تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند .
نتايج تحليل فرضيات

v
i
h

جدول -3نتايج تحليل فرضيات

نام متغيرها

ضريب
همبستگي

هوش هيجاني
سالمت رواني

2

مربع همبستگي ( ) R

عدد معنيداري )(sig

2/100

2/110

2/222

2/111

2/103

2/222

خود آگاهي
سالمت رواني
خود مديريتي
2/111

2/113

2/222

مقايسه عدد معناداري با

c
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نتيجه

سطح معنادار آزمون
2/222> 2/21

A

2/222>2/21

2/222>2/21

تأييد فرضيه

تأييد فرضيه

تاييد فرضيه

سالمت رواني
آگاهي اجتماعي
2/321

2/103

2/222

2/222>2/21

تاييد فرضيه

سالمت رواني
مديريت روابط
2/030
سالمت رواني
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2/230

2/221

2/221>2/21

تاييد فرضيه

جدول -9ترتيب مولفه هاي هوش هيجاني بر اساس تاثيرگذاري
مولفه

آگاهي اجتماعي

خود مديريتي

خودآگاهي

مديريت رابطه

Betaضرايب

2/12

2/51

2/45

2/21

D
I

 -1فرضيه اصلي :بین هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن رابطه وجود دارد .با توجه به
تحلیل ها آماری این فرضیه مورد تاکید قرار گرفت .
 -0فرضيه فرعي اول  :بین بعد خودآگاهی و سالمت روانی کارکنان رابطه وجود دارد .با توجه به تحلیل ها آماری این فرضیه
مورد تاکید قرار گرفت .
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 -1فرضيه فرعي دوم  :بین بعد خود مدیریتی و سالمت روانی کارکنان رابطه وجود دارد .با توجه به تحلیل ها آماری این
فرضیه مورد تاکید قرار گرفت .

o
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 -1فرضيه فرعي سوم  :بین بعد آگاهی اجتماعی و سالمت روانی کارکنان رابطه وجود دارد .با توجه به تحلیل ها آماری این
فرضیه مورد تاکید قرار گرفت .

 -1فرضيه فرعي چهارم  :بین بعد مدیریت روابط و سالمت روانی کارکنان رابطه وجود دارد .با توجه به تحلیل ها آماری این
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فرضیه مورد تاکید قرار گرفت .
در یک سازمان  ،اعضای یک سازمان باید بتوانند از مهارت های هوش هیجانی خو د در راستای اهداف و سود سازمان خود
استفاده کنند .هر سازمانی که بخواهد مهارت های هوش هیجانی را رشد و افزایش دهد باید بداند که که این کار را از کجا
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شروع کند .البته این بدان معنا نیست همه اعضای یک سازمان همیشه و در همه حال هوش هیجانی باالیی دارند  .اعضای یک
سازمان به عنوان یک انسان اجازه دارند در بعضی از روزها احساس سرما خوردگی و نا امیدی یا حتی احساس اعتماد به نفس
بیش از حد بکنند مهم است که سایر اعضا ی سازمان هیجان هایی را که ممکن است واقعگرایانه یا مفید نباشند  ،از طریق

A

کمک کردن به سازمان برای آگاه ماندن  ،متعادل کنند( برادبری و گرویوز .)1101 ،نتایج پژوهش حاضر وجود رابطه بین هوش
هیجانی و سالمت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن را تایید می کند به طوری که نتایج تحقیق نشان داد که هرچه
افراد از هوش هیجانی باالتری برخوردار باشند از سالمت روانی بهتری نیز برخوردارخواهند بود  .این نتایج با گفته سالووی
( ) 1999که معتقد بود افراد با هوش هیجانی باال توانایی بیشتری در کاهش استرس ها دارند و کمتر دچار آسیب های روانی
می شوند همخوانی دارد  .تایلور( ) 2000نیز بر این باور بود که افراد با هوش هیجانی باال از سالمت روانی بهتری برخوردارند.
درپژوهشی که توسط خانم ها روح انگیز ولی و پروین شکوری با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی در بین
پرستاران بیمارستان طالقانی در سال  1101انجام گرفت و هم چنین تحقیقی که توسط خانم ها اقدم و چراغخانی با عنوان
بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور کرج در سال 1101انجام گرفت نیز رابطه این دو
متغیر تأیید شد.
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نتيجه گيري
نتایج این پژوهش نشان داد که از لحا تاثیر گذاری مولفه های هوش هیجانی ( خودآگاهی  ،خودمدیریتی  ،آگاهی اجتماعی
و مدیریت رابطه ) بر سالمت روانی ،مولفه آگاهی اجتماعی بیشترین تأثیر را بر روی سالمت روانی افراد دارد .از این رو توصیه
می شود که سازمان جهت تقویت هوش هیجانی کارکنان که به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر سالمت روانی اقدامات الزم را
انجام دهد .از آنجایی در این پژوهش بعد آگاهی اجتماع ی به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه بر روی سالمت روانی شناخته شد،
بیشترین اقدامات جهت تقویت هوش هیجانی باید به این بعداختصاص داده شود.کاربرد هوش هیجانی در سازمانها ،کمک
میکند تا به پشتوانه معیارها برای شناخت کارکنان و درک روابط بین فردی ،موجب توسعه شغلی شویم .توسعهای که میتواند
مدیریت را نیز کمک کند .رشد مشارکت اندیشی ،استفاده بجا و شایسته از مهارتهای فنی همکاران و ایجاد زمینه برای هم

D
I

افزایی از جملهی عمومیترین کاربردها از ظرفیت هوش هیجانی است .گسترش هوش هیجانی از طریق ارایه برنامههای
پرورشی ،به کارکنان سازمانها کمک می کند تا محیط کار را ،محوری قطعی از ساعات پویایی بیداری و زندگی خود تلقی
کنند و به پشتوانه روحیه بخشی به دیگران و کسب روحیه از دیگران ،هماهنگی با کارگروهها و نشان دادن عالقه برای انجام
فعالیتهای جمعی و همچنین ،اعمال مدیریت تعارض و افزایش ظرفیت حسی و تحمل در برابر تضادها و اختالفات ،در برقراری
روابط سالمتر و موفقیت آمیزتر ،مطلوبتر عمل و اقدام کنند .جهت تقویت هوش هیجانی در کارکنان دانشگاه می تواند از
برنامه هایی مانند ایجاد زمینه برای جذب مشارکت افراد در روندهای تصمیمگیری و تصمیم سازی ،تعامل مثبت برای پرورش
اعتماد به نفس در بین کارکنان ،استقرار نظام خود کنترلی ،تشویق مستقیم و غیرمستقیم کارکنان وظیفه شناس و نوآور و
خالق ،ایجاد انگیزه برای نمود قابلیتهای درونی استفاده کرد .جهت تقویت بعد خود آگاهی ،کارکنان باید تالش کنند .افراد
باید از خود یک ارزیابی صادقانه داشته باشند ،کارکنان باید از تجارب و هیجان های گذشته خود یک تصویر کلی بدست آورند،
بدین معنی که اعضای سازمان باید از طریق بازنگری در قابلیت ها و توانایی ها  ،نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در
جهت تقویت نقاط قوت و تهدید نقاط ض عف شناسایی شده گام بردارند .اعضای سازمان می توانند برای شناسایی کامل نقاط
ضعف و قوت از نظرات همکاران و دیگر اعضای سازمان استفاده کنند .به کارکنان توصیه می شود جهت شناسایی دقیق
هیجانهایی خود به آنچه فکر می کنند و احساس می کنند نگاهی صادقانه داشته باشند .بدین معنا که پس از یک وضعیت
هیجان زا  ،بنشینند  ،درباره آن فکر کنند .سعی کنند به دنبال شناسایی این مورد باشند که وقتی هیجان ها بر روی،آنها
مسلط می شوند ،کدام رفتارهای منفی را نشان می دهند یا از همکارانی که به آنها اعتماد دارند بخواهند تا آنها را مورد مشاهده
قرار دهند و پیشنهادات یا انتقاداتی را ارائه دهند و هیچگاه از شنیدن اشتباهات هیجانی خود نترسند .جهت تقویت خودآگاهی
کارکنان باید نارسایی ها و محدودیت های خود را صادقانه بپذیرند .همواره خود را عامل اصلی شرایط سختی که در آن قرار
می گیرند تلقی کنند .کارک نان جهت درک تأثیر دیگران بر حالت های هیجانی خود تالش کنند .به منظور ایجاد و تقویت
مهارت خود مدیریتی در کارکنان سازمان توصیه می شود که کارکنان در مواردی که در شرایط عادی قرار ندارند و نمی توانند
بر اعصاب خود کنترل داشته باشند علی الخصوص در زمان هایی که فشار ناشی از کار زیاد است اقدام به تصمیم گیری
ننمایند .قبل از انجام هر تصمیمی  ،تبعات انجام آن تصمیم را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل تا احیاناً اشتباهی در کار رو
ندهد .همیشه سعی کنند در محیط کاری چهره شاد و آرامی از خود نشان دهند و در برخورد با مسائل و مشکالت پیش آمده
در سازمان به طور کامالً منطقی رفتار کنند .در وضعیت های دشوار همیشه اجازه دهند تا طرف مقابلشان حرفش را تمام کند ،
حتی اگر طول بکشد  .این کار باعث می شود تا احتمال زود قضاوت کردن کمتر شود .طرف مقابل آرام بگیرد و خود فرد نیز
وقت کافی داشته باشد تا درباره کاری که باید انجام دهد فکر کند .وقتی در شرایطی قرار می گیرند که احساس اضطراب و
ناراحتی می کنند با تنفسی عمیق ،آرام و تدریجی ذهن را روشن و بدن را آرام کنند .وقتی که ذهن شفاف باشد فرد بهتر به
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شرایطی که در آن قرار دارد بهتر می نگرد و بهترین شیوه ر ا جهت انجام کار در پیش می گیرد .به جای نادیده گرفتن تغییر،
خود را آماده پذیرش تغییر کنند و تمرین کنند تا در مقابل تغییر انعطاف پذیر و سازگار باشند .به منظور تقویت بعد آگاهی
اجتماعی در سازمان  ،افراد باید بتوانند همدیگر را درک کنند ،اعضای سازمان برای اینکه بتوانند همدیگر را درک کنند ،ابتدا
باید یکدیگر را بشناسند .یکی از فنون متداول و مورد عالقه برای این کار ،تشکیل گرد همایی خارج از محیط کار است که در
آن افراد سازمان از ارزش ها  ،عالقه ها  ،استعداد ها و سبک های کاری و زندگی یکدیگر بیشتر اطالع پیدا می کنند .اعضای
سازمان خودشان نیز می توانند در جهت تقویت این مهارت گام بردارند .برای انجام این کار افراد باید وقتی در حضور و کنار
همکاران خود هستند  ،بیشترین وقت را به مشاهده  ،پرسش و گوش دادن صرف کنند.برای شناسایی احساسات و هیجات
دیگران می توان از نشانه های چهره ا ی و بدنی کمک گرفت بدین معنی که افراد می توان از طریق حاالت صورت (چشم ،
دهان و پیشانی که بهتر از هر چیزی هیجان ها را نشان دهد ) ،ارتباط چشمی ،تن صدا ،حالت بدن ( خود را عقب کشیدن ،
دست به سینه بودن  ،فاصله را حفظ کردن ) ،به سختی خود را کنترل کردن ،حالت فیزیولوژیک (عرق کردن دستها  ،به هم
فشردن دندانها ) ،ساکت بودن و یا زیاد جر و بحث کردن ،بی عالقگی یا بدون تمرکز حواس به نظر آمدن به احساست درونی
دیگران نفوذ کرده و آنها را شناسایی کنند .یکی دیگر از راهها جهت تقویت آگاهی اجتماعی این است که قبل از اینکه افراد
حرفی یا عملی را مرتکب شوند ،پیش بینی کنند که حرفها و کارهای خودشان چه تاثیری بر احساسات دیگران خواهد گذاشت
و واکنش های احتمالی دیگران نسبت به آنها چه خواهد بود  .مدیران می توانند در تقویت این بعد از هوش هیجانی تقش
موثری بازی کنندبرای تقویت این بعد از هو ش هیجانی باید جوی از همکاری صمیمانه و توام با اعتماد به نفس در سازمان به
وجود آید  .مدیران باید نسبت همکاران و کارکنان به طرق مختلف و بر اساس خلق و خوی هر فرد رفتار کنند  .این کار از
طریق شناخت دقیق رفتار و عالیق طرفین و درک متقابل احساسات و عواطف صورت می گیرد .مدیران باید با نگاه خانواده به
سازمان نظر کنند  ،به طوریکه همه اعضای سازمان اعضای خانواده بوده و باید نسبت به هم احساس همدردی و همدلی داشته
باشند .توصیه می شود جهت تقویت این بعد ،کارکنان با گشاده رویی انتقادات وارده بر خودشان را بپذیرند ،همواره تالش
کنند جو حاکم بر محیطی که در آن قرار گرفتند را درک کنند ،رفتار مناسب با جو حاکم را ارائه دهند ،در کارهای گروهی
نظرات خود را بدون ترس بیان کنند ،از گوشه گیری پرهیز کنند .جهت تقویت بعد مدیریت رابطه اعضای سازمان باید چشم
انداز هیجانی خود را از طریق تمرک ز بیشتر روی دیدگاه کلی تک تک افراد تقویت کنند  .به عنوان مثال اگر بر سر
موضوعی ،اعضای سازمان عقاید مخالف داشته باشند  ،سازمان باید عقاید را از دیدگاه تک تک افراد مرورکند .همچنین در
مواقعی که مسائل به وجود آمده در سازمان مبهم هستند  ،یک نفر از اعضای سازمان باید اعتماد به نفس اعضا را در موفق
شدن تقویت کند  .الزامی ندارد که این فرد مدیر  ،رئیس یا حتی همان فردی باشد که همیشه این کار را انجام می دهد .این
فرد می تواند جدید ترین یا حتی ساکترین فرد سازمان باشد.اعضای یک سازمان  ،باید با همکاری یکدیگر ،به یکدیگر یاد
آوری کنند که هدف اصلی مهمتر از دلسردی یا نا امیدی موقت و زودگذر فعلی است  .آنها می توانند به مشکالت مشابه
پیشین و اینکه چگونه از موانع هیجانی  ،که مزاحم پیشرفت آنها بی شوند  ،عبور کنند  ،بیندیشند  .در نهایت توصیه می شود
که کارکنان در وضعیت های دشوار و استرس زا از برخورد مستقیم با دیگران پرهیز کنند .در برقراری روابط و همکاری با افراد
و واحد های مختلف سازمان تالش بیشتری کرده و روابط خود را گسترش دهند .جهت برقراری ارتباط موثر با دیگران
اطالعات الزم در مورد آنها کسب کنند .سعی کنند هیجانات موجو د در تعامالت خود با دیگران را کشف کنند و متوجه باشند
که هیجانها چه موقع اوضاع را خرابتر و دشوارتر می سازد .به احساسات خود توجه کرده و تالش کنند آنها به طور مشخص
نشان دهند  .در نهایت پیشنهاد می شود تحقیقات دیگری برروی رابطه هوش هیجانی و متغیرهای دیگری از جمله عملکرد
وبهره وری کارکنان ،عوامل موثر بر خودآگاهی کارکنان ،بررسی عوامل موثر بر خود مدیریتی کارکنان ،بررسی عوامل موثر بر
آگاهی اجتماعی کارکنان ،بررسی عوامل موثر بر مدیریت رابطه کارکنان انجام شود.
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