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 چکيده
با استرس  یو هوش معنو یجانیهوش ه یاخالق یهااریارتباط مع یبررس حاضر پژوهش هدف

و از نوع  یفیروش پژوهش حاضر، توص بود. استان قم یاتیکارکنان اداره کل امور مال یشغل

 ماری این تحقیقجامعه آ .رفتیانجام پذ یدانیها به صورت مداده یو گردآور باشدیم یهمبستگ

نفر زن(  61نفر مرد و  011نفر) 061که جمعا  استان قم یاتیکارکنان اداره کل امور مالشامل 

های پژوهش بود که به عنوان تمام شمار جامعه آماری بصورت نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه

 استاندارد هوش در اختیار آنان قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق سه پرسشنامه

( و پرسشنامه استرس شغلی 511۲( ، هوش معنوی کینگ )5112هیجانی برادبری و گریوز)

آوری هایی که از طریق توزیع و جمعها، داده( بوده است. جهت آزمون فرضیه0995فیلیپ رایس )

ن یبین کارکنان زن و مرد به دست آمد، از طریق آزمون همبستگی پیرسون برای تعی پرسشنامه

ارتباط میان متغیرها،  و آزمون رگرسیون خطی  برای پیش بینی  متغیرهای مورد بررسی قرار 

 هوش مولفه های و درصد 34  هیجانی، هوش مولفه های نشان داد یافته های پژوهش گرفت.

 استان قم یاتیکارکنان اداره کل امور مال شغلی استرس به مربوط درصد تغییرات  3۲معنوی 

 هوش هیجانی، هوش معنوی بین  می توان گفت پژوهش این نتایج مبنای بر نند.می ک تبیین

کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم ارتباط معنی داری وجود دارد. به نوعی  شغلی با استرس

 که افزایش هوش هیجانی و معنوی باعث کاهش استرس شغلی کارمندان شده است.

 .معنوی ، استرس شغلی هوش هیجانی ، هوش :يديکل واژگان
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   زهرا کرمی

 .تهران تحقیقات واحدعلوم-آزاد دانشگاه -مالی مدیریت ارشد اسیکارشن

 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا کرمی

بررسی ارتباط معيار هاي اخالقی هوش هيجانی و هوش معنوي 

 با استرس شغلی کارکنان اداره کل امور مالياتی استان قم
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 مقدمه
از بیماریهاست که سالیانه هزینه ای  % 41است که در شرایط مختلف بر انسان اثر می گذارد و مسـئول 50استرس بیماری شایع قرن 

وانب أثیرات به سزایی بر جمیلیون دالر را در بردارد و این رقم تنها بعد مادی مسأله استرس را بیان می کند در حالیكه استرس ت411-311معادل 

(. تنیدگی یا استرس حالتی اســت که در اثر یک تغییر محیطی که به عنوان آسیب، چالش، یا 0495مختلف زندگی افراد می گذارد )حمیدی،

دم ت جدید یک عتهدیدی برای تعادل پویای فردتلقی می شود ایجاد شده، در این حالت بین توانایی فرد برای رفع نیازها و تقاضاهای موقعی

تعادل بطور واقعی یا تصوری بوجود می آید. یكی از مهمترین منابع ایجادکننده استرس در هر فردی شغل وی می باشد. امروزه استرس شغلی 

ال سبه مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط کاری تبدیل شده است به طوری که سازمان ملل متحد آن را بیماری قرن بیستم نامید و در طی 

(. استرس شغلی به عنوان عدم تعادل بین نیازهای محیط 5112های اخیر هم سازمان جهانی بهداشت آن را مشكلی همه گیر اعالم کرد)اسملتزر،

کار و توانایی فردی برای سازگاری در نظر گرفته می شود. اگرچه استرس شغلی در همه مشاغل وجود دارد ولی در حرفه هایی که با سالمتی 

 (. 0495ها سروکار دارند این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند )حمیدی، انسان

حال با توجه به اینكه استرس در زندگی همه افرادی که در یكی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند، وجود دارد و به گونه های مختلف 

قوق و دستمزد، ترفیع هاى شغلی، کاهش یا افزایش نیروی انسانی و بر آنها فشار وارد می آورد. تحوالت شغلی نظیر تغییرات سازمانی، تغییر ح

(. 0،5111دگرگونی های اجتماعی، به خوبی بر فرد فشار می آورند و وى را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می کنند)استیفن رابینز

تأثیرگذار بر استرس شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی این تحقیق تالش می کند با هدف معرفی هوش هیجانی و هوش معنوی به عنوان عامل 

تی، لاستان قم به ارائه پیشنهادات الزم به منظور بهبود وضعیت استرس کارکنان و تعمیم نتایج آن برای مدیران و کارکنان کلیه سازمان های دو

م هوش هیجانی در سازمان ها و توسعة نیروی انسانی به کار در برنامه ریزی ها و اتخاذ خط مشی های مناسب، مفید واقع گردد. امروزه، مفهو

 (. 5،5112گرفته می شود تا بر مهارت های مهمی که در محیط کار، غیر از قابلیت های تخصصی مربوط به شغل الزم است، تأکید کنند )چان

و مهارت های غیرشناختی است که توانایی های  ( هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از ظرفیت ها و قابلیت ها5110) 4به اعتقاد بار و آن

فرد را در برخورد موفقیت آمیز با ضرورت و فشارهای محیطی افزایش می دهد و باعث رفتارهای سازگارانه و انسان دوستانه از سوی فرد می 

در حیطه های مختلف شناختی، اخالقی،  شود. مفهوم هوش معنوی در بردارندة نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد را

( آگاهی هشیارانه و سازگاری با وقایع و تجارب زندگی و پرورش خود آگاهی،  0491هیجانی، بین فردی و... شامل می شود. از نظر حسینیان ) 

شود که انسان با مالیمت و از جمله عوامل اصلی رشد هوش معنوی تلقی می شوند . محققین بر این باورند که حوزه هوش معنوی موجب می 

عطوفت بیشتری به مشكالت نگاه کند، تالش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود 

 (.04۲2پویایی و حرکت دهد)حسنخویی،

ثار مثبت و منفی را برای او ایجاد کند. آثار استرس واکنش و عكس العمل شخص به محیط پیرامون خود را شامل می شود که می تواند آ

مثبت آن می تواند انگیزش، عملكرد و لذت فرد را در محیط کار افزایش دهد و آثار منفی آن می تواند باعث ایجاد فشار در فرد شود 

و همچنین هوش هیجانی، ( تحقیقات نشانگر آن است که هوش معنوی به رشد، غنا و تقویت هوش هیجانی کمک می کند 0491)محمودزاده،

یاری دهندة فرد به یک هوش معنوی باالست؛ بنابراین، برای رسیدن به یک زندگی شاد و بدون استرس و همراه با سالمتی جسمی و روانی، 

وش هوش معنوی و هوش هیجانی الزم و ملزوم یكدیگر هستند. لذا در این پژوهش محقق سعی دارد به این قبیل پرسش ها پاسخ دهد که ه

هیجانی و هوش معنوی چه رابطه ای با استرس شغلی دارد؟ کدام یک از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی می تواند استرس شغلی 

 را پیش بینی کند؟ استان قم یاتیکارکنان اداره کل امور مال

 

 . روش شناسی پژوهش1
جامعه آماری تحقیق شامل  ها به صورت میدانی انجام پذیرفت.باشد و گردآوری دادهروش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می

نفر زن( بود که به عنوان تمام شمار جامعه آماری بصورت نمونه  61نفر مرد و  011نفر) 061کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم که جمعا 

دآوری داده ها در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. بمنظور گر های پژوهش در اختیار آنان قرار گرفت. آماری انتخاب و پرسشنامه

، 03-02، خود مدیریتی 04تا  0بعد خودآگاهی سئواالت  2سوال در  5۲(، که دارای  5112ابتدا پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز) 

تدوین گردیده است.  1/ 91با ضریب آلفای کرونباخ ارزشی لیكرت  و  6بوده که براساس طیف  51-52و مدیریت روابط  06-09آگاهی اجتماعی 

-02-04- 9-2-4-0سوال، با مولفه های تفكر وجودی انتقادی سئواالت  53( که دارای 511۲پرسشنامه دوم،  پرسشنامه هوش معنوی کینگ )

                                                           
1 Stephen Robbins 

2 . chan 
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-۲-3بسط حالت هوشیاری(و گسترش حاالت آگاهانه) 55-51-0۲-03-01-6-5، آگاهی متعالی 54-09-02-00-2، تولید معنای شخصی  50

طراحی شده است. و پرسشنامه سوم، پرسشنامه  استرس   1/ 9۲ارزشی لیكرت و با ضریب آلفای کرونباخ  2بوده و براساس طیف   05-06-53

و 52 -3۲، وضعیت جسمانی )شرایط فیزیكی( 0-56سوال، و با مولفه های روابط بین فردی در محیط کار  22( که دارای 0995شغلی رایس )

طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری  1/ 95ارزشی لیكرت و با ضریب آلفای کرونباخ   2بوده و براساس طیف  39-22عالیق شغلی 

 یافته های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش نخست تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها از میانگین، انحراف استاندارد،

ها، آزمون نوف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع دادههای کلموگروف اسمیراستنباطی از آزمونتوزیع فراوانی و نمودارها و در بخش آمارجداول 

نسخه  SPSSضریب همبستگی ساده، و رگرسیون چند متغیره برای تعیین میزان همبستگی و ارتباط و درصد پیش بینی متغیر ها با نرم افزار 

 ده است.استفاده ش 55

 

 . یافته هاي پژوهش2
 0-3یافته های توصیفی مربوط به اطالعات فردی کارکنان در دو گروه مرد و زن را نشان می دهند. نتایج جدول  0-3در ابتدا جداول 

است. سن سال  52درصد کارکنان مرد زیر  2درصد کارکنان زن و  2درصد مرد هستند. سن  2/65درصد کارکنان زن و  2/42نشان می دهد، 

تا  46درصد کارکنان مرد بین  20درصد کارکنان زن و  21سال است. سن  42تا  56درصد کارکنان مرد بین  52درصد کارکنان زن و  4/5۲

درصد کارکنان  53درصد کارکنان زن و  01است. تحصیالت  36درصد کارکنان مرد باالی  09درصد کارکنان زن و  2/06سال است. سن  32

درصد کارکنان مرد کارشناسی ارشد  41درصد کارکنان زن و  2/56درصد کارکنان مرد کارشناسی،  36درصد کارکنان زن و  61 مرد کاردانی،

درصد کارکنان مرد  56درصد کارکنن زن و  2/56سال سابقه خدمت دارند.  2درصد کارکنان مرد کمتر از  ۲درصد کارکنان زن و  2/6می باشد. 

 .سال سابقه خدمت دارند 00درصد کارکنان مرد بالتر از  26درصد کارکنان زن و  2/66دمت دارند. سال سابقه خ 01تا  6بین 

همچنین به منظور بررسی فرضیه نرمال بودن برای متغیرهای هوش معنوی، هوش هیجانی، استرس شغلی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

بدست آمده برای  12/1بق نتایج سطح معناداری کلیه متغیرهای تحقیق باالتر از نتایج این بررسی را نشان می دهد. ط 5-3استفاده شد. جدول 

 فرض صفر رد نمی شود و فرضیه نرمال بودن داده ها برقرار است.
 

 توزیع کارکنان  از لحاظ ویژگی هاي فردي به تفکيک جنسيت 1-4جدول
 

 شاخصهای آماری  ویژگی

 درصد فراوانی فراوانی

 ردم زن مرد زن گروه

 2/65 2/42 011 61 جنسیت

 2 2 2 4 سال 52زیر  سن

 52 4/5۲ 52 02 سال 42تا  56بین 

 20 21 20 41 سال 32تا  46بین  

 09 2/06 09 01 36باالی  

 53 01 53 6 کاردانی تحصیالت

 36 61 36 46 کارشناسی

 41 2/56 41 0۲ کارشناسی ارشد

 ۲ 2/6 ۲ 3 سال 2کمتر از  سابقه خدمت

 56 2/56 56 06 سال 01تا  6بین 

 26 2/66 26 31 سال 00باالتر از 
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 بررسی فرض نرمال بودن 2-4جدول
 

 

 

 

 

 

 . آزمون فرضيه ها3

همبستگی پیرسون نشان  داره کل امور مالیاتی استان قم ارتباط معنی داری وجود دارد.بین هوش هیجانی و استرس شغلی کارکنان ا .0

عبارتی هر چقدر میزان هوش هیجانی کارکنان دهد که روابط منفی )معكوس( معناداری بین هوش هیجانی و استرس شغلی وجود دارد. بهمی

توان گفت که هوش هیجانی بر کاهش میزان استرس شغلی درصد می 99ان یابد. پس با اطمینیابد، میزان استرس شغلی کاهش میافزایش می

 موثر است.   کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم 
 

 . ارتباط بين هوش هيجانی و استرس شغلی 3-4جدول 
 

 استرس شغلی 

 هوش هیجانی

 - 20/1** ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 029 تعداد

 

شان ن رسونیپ یوجود دارد. همبستگ معنی داری کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم ارتباط یو استرس شغل یهوش معنو نیب .5

کارکنان  یهوش معنو زانیهر چقدر م یعبارتوجود دارد. به یو استرس شغل یهوش معنو نیب ی)معكوس( معنادار یکه روابط منف دهدیم

 یاسترس شغل زانیبر کاهش م یگفت که هوش معنو توانیدرصد م 99 نانی. پس با اطمابدییم کاهش یلاسترس شغ زانیم ابد،ییم شیافزا

 .کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم موثر است
 

 . ارتباط بين هوش معنوي و استرس شغلی4-4جدول 

 استرس شغلی 

 هوش معنوی

 - 60/1** ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 029 تعداد

 

مدل پیش بینی  2-3براساس جدول  را پیش بینی می کنند. استان قم یاتیکارکنان اداره کل امور مالهوش هیجانی ، استرس شغلی  .4

که این میزان برای پیش بینی استرس شغلی از روی هوش هیجانی معنادار است.  کندیمدرصد واریانس استرس شغلی را پیش بینی  3۲ باًیتقر

 .گرددیممعناداری در پیش بینی مدل دارد و فرض تحقیق تائید  ریتأثیجانی بنابراین متغیر هوش ه
 

 . ميزان پيش بينی استرس شغلی توسط هوش هيجانی5-4جدول 
 

 سطح معنی داری tشاخص  ضریب بتا متغیرها

 000. 2.20۲ 50۲. هوش هیجانی

 020. 1.4 - ثابت

34/04 F= ،111/1 P= 3۲5/1و=R2 

 

 ینیب شیمدل پ 6-3کنند. براساس جدول  یم ینیب شیاستان قم را پ یاتیکارکنان اداره کل امور مال یشغل، استرس  معنویهوش  .3

است.  معنادار معنویهوش  یاز رو یاسترس شغل ینیب شیپ یبرا زانیم نیکه ا کندیم ینیب شیرا پ یاسترس شغل انسیدرصد وار 2۲ باًیتقر

 .گرددیم دیتائ قیمدل دارد و فرض تحق ینیب شیدر پ یمعنادار ریتأث معنوی هوش ریمتغ نیبنابرا

 سطح معناداری k-sآماره  متغیر

 5/1 05/1 هوش معنوی

 5/1 54/1 هوش هیجانی

 5/1 06/1 استرس شغلی
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 . ميزان پيش بينی استرس شغلی توسط هوش معنوي6-4جدول 
 

 سطح معنی داری tشاخص  ضریب بتا متغیرها

 009. 4.440 353. هوش معنوی

 212. 442. - ثابت

465/6F=  ،112/1P=  2=2۲0/1وR 
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 گيرينتيجه
موضوع جدیدی است که مطالب نظری و یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن اندك است . به اعتقاد   یو هوش معنو یجانیهوش ه

( هوش معنوی مجموعه ای از توانایی هاست که افراد برای ارتقای عملكرد روزمره زندگی و بهزیستی خود از آن استفاده می 5112آمرام و درایر)

 زندگی به تازه و نو (، معتقدند که تجربه های هیجانی و معنوی، بینشی ژرف پدید می آورد که چشم اندازهایی5111نیز ) مارشال و . زوهارکنند 

 یبرا تازه ه حل هایی را خالق گونه به و برآید خوبی به  کارها عهده از چشم انداز تازه شخص را قادر می سازد که و بینش این .کند می باز

 و سالمت زندگی از رضایت زندگی، هدف و معنوی هوش هیجانی و میان که اند داده نشان مختلف پژوهش های .بر گزیند خود زندگی مسائل

کارکنان اداره کل  شغلی استرس معنوی با هوش هیجانی و  هوش رابطه بررسی نیز ضر حا پژوهش هدف . دارد وجود باالیی همبستگی روانی

  .بود تان قماس یاتیامور مال

نشان داد که بین هوش هیجانی و هوش معنوی و  کارکنان شغلی استرس هوش هیجانی و هوش معنوی با رابطه بررسی از حاصل نتایج

ارتباط وجود دارد. به نوعی که افزایش هوش هیجانی و هوش معنوی موجب کاهش میزان  استان قم یاتیکارکنان اداره کل امور مالاسترس شغلی 

 دیگران از تر موفق بسیار درارتباطات برخوردارند باالیى هیجانى هوش از که افرادى دهد شغلی کارمندان می گردد. تحقیقات نشان مىاسترس 

 خورد بر آن با اثر بخشى شكل وبه درك را دیگران و خود هیجانات و خوردارند بر باالیى آگاهى وخود عاطفى قابلیت از افراد کنند این مى عمل

 توانایى رو این دارند. از گوناگون هاى موقعیت برخورد با در درخشانى سابقه چون هستند بین واقع خود هاى توانایى به نسبت ، و کنند مى

 آرامش با افراد این. دارند را باشد مى منفى هیجان هاى سنگین بار از شدن رها به منزله ،که استرس شرایط در احساسات صحیح وابراز تنظیم

 برنامه ریزى ها استرس کاهش وبراى کنند مى استفاده مشكالت حل براى آمده دست به اطالعات واز می کنند موقعیت ها توجه نبجوا خاطربه

 حل و ارزیابى به زا استرس و حوادث مشكالت با برخورد در و بگیرند بهره احساسات زمینه در خود دانش از می توانند افراد این. می کنند

 (،5111)3کارسون (،04۲5دهشیری) (،04۲6(،ابراهیمی )04۲4(. این یافته های تحقیق با تحقیقات ادیب راد)04۲5هشیری،پردازند)د مى مسئله

 ( همخوانی دارد.5115)6( و رابینز5119) 2،منت و دیگران (0491حافظی ) (،04۲9اسماعیل ) (،5111کیاروچی و همكاران )

مان ها فواید بسیاری دارد که این اهمیت به دلیل وجود شرایط غیر قابل پیش بینی بدون شک، داشتن هوش معنوی باال در کارکنان ساز

و محصط استرس زا، بیشتر به چشم می خورد. در حقیقت وظایف و شرایط کاری و نیز فضای خاص محیط سازمانی ایجاب می کند که کارمندان 

استرس شغلی باشند : به نظر می رسد که چنان چه مدیران و مسئوالن  برای انجام صحیح وظایف محوله، از سالمت کامل و به دور از هرگونه

درصدد برایند تا با ارائه راهكارهایی مانند برگزاری کالس های آموزشی یا سمینار، در جهت کمک به پرورش و ارتقای هوش معنوی کارکنان 

ردار باشند و نیز کمتر دچار استرس ناشی از شغل و محیط کار اقدام نمایند، می توان انتظار داشت که کارکنان از سالمت روانی بهتری برخو

خویش شوند. همانطور که در نتایج پژوهش نشان داده شد بین هوش معنوی و استرس شغلی ارتباط معنی داری مشاهده شد. به نوعی که 

ارتباط بین هوش معنوی با سالمت  افزایش هوش معنوی موجب کاهش میزان استرس شغلی کارمندان شده است. در پژوهش های دیگری نیز

(، که حاکی از تاثیر گذاری هوش معنوی بر سالمت روان است. رویكرد معنوی به دانش 5100روان مثبت و معنی داری اعالم گردیده بود)معلمی ،

ش معنوی باعث افزایش سالمت و سالمت، در سال های اخیر مورد توجه محققان و اساتید قرار گرفته است همانطور که نشان داده شد ارتقای هو

 (،04۲5دهشیری) (،04۲6ابراهیمی ) (،04۲4روان و کاهش استرس های شغلی می گردد. این یافته های تحقیق با نتایج مطالعات ادیب راد)

(، 0993(، روس )5115( و رابینز)5119(،منت و همكاران )0491(،حافظی )04۲9(،اسماعیل )5111کیاروچی و همكاران ) (،5111) کارسون

 ( همخوانی دارد.5113( و الكینز)5113وان لیوین و کارسولر)

 تاثیر هوش هیجانی  هاى مولفه داد که نشان شغلى استرس تبیین در هیجانى هوش هاى فرضیه خرده بررسى براى رگرسیون تحلیل

 حوزه این آمد در کار کند . اشخاص مى یینتب را شغلى استرس تغییرات درصد 34 و به میزان .دارند شغلى استرس بینى پیش در دارى معنى

 در و شوند مى مواجه مشكل با کمتر در زندگى افراد کنند. این اجتناب پذیرى امیدى،اضطراب،تحریک نا مثل منفى هاى هیجان از توانند مى

 های یافته با تحقیق این تایجگردند. ن باز مطلوب شرایط به کننده و ناراحت زا مشكل موقعیت از توانند مى سرعت مشكل،با بروز صورت

 هوش کارگیری ب که است معتقد او . دارد همخوانی پرداخته، کارکنان شغلی در رضایت هیجانی هوش نقش بررسی به (، که04۲2حسنخویی )

 هیجانی هوش (5111) نیز اعتقاد وایزنگر به . است الزامی نیز دیگران احساسات و فردی احساسات و هیجانات کنترل و درك به منظور هیجانی

 انجام چگونگی و زمان از استفاده چگونگی و مشتریان پرستان، سر همكاران، با ارتباط موثر ، رفتار هدایت برابر در احساس و هیجان بكارگیری

 (.099۲میباشد)گلمن، سازمان در بهره وری ارتقا کار برای دادن

                                                           
4 . Carson 

5 . Ment and others 

Robbins. 6  
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 متغیر واریانس از درصد 3۲ معنوی، هوش که مولفه های دهد می شانن کارکنان شغلی استرس با معنوی هوش بررسی از حاصل نتایج

 توانند می ها مولفه سایر از بیش کلیت و تمامیت و صداقت خوبی، جمله از معنوی هوش مولفه های تبیین می کنند. را کارکنان شغلی استرس

 نیز ایشان است. که هماهنگ (5116) 2جورج های پژوهشی هیافت با نتایج این . کنند بینی پیش را کارکنان شغلی استرس به مربوط تغییرات

 برای اداره متفاوتی روش توانند می باال معنوی هوش با مدیران که دریافتند کار محل در معنوی از هوش علمی استفاده عنوان تحت پژوهشی در

 فردی، بین درك ارتباطات، برقراری تأثیرگذاری،فردی،  اطمینان را معنوی هوش مهم مشخصات او .کنند اتخاذ ها آن هدایت و افراد کردن

مورد  تواند می کاری های حوزه از بسیاری در معنوی هوش که دهد می نشان تحقیقات .دشوار برشمرد مسیرهای از حرکت و تغییرات اداره

 بگیرد قرار استفاده
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