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Background and Objectives: Resilience is one of the factors affecting the job 
performance of employees and maintaining their health in a stressful work 
environment. This study aimed to apply the Job Demands-Resources (JD-R) model 
to investigate the individual resilience and the factors affecting it in Melli Bank 
branch employees of Kerman, Iran. 

Methods: In this self-reported cross-sectional survey, 358 Melli Bank Branch 
Employees of Kerman city participated from August to December 2019. According 
to the JD-R model, the constructs including resilience, emotional intelligence, social 
support, and job stress, were selected as outcome, personal resource, job resource, 
and Job demand respectively and participants participated in the survey by answering 
the questionnaire designed based on these four constructs. Data were analyzed using 
SPSS 23 and AMOS 21 software. 

Results: The results showed that resources (emotional intelligence and social 
support) and demand (job stress) are directly and separately related to resilience 
(P˂0.001 and P=0.006, respectively), and they are also interactively related 
(interaction of emotional intelligence and job stress, social support and job stress, 
social support and emotional intelligence) (P˂0.001, P˂0.001, and P=0.003 
respectively).  

Conclusion: Emotional intelligence, social support, and job stress can affect the 
resilience of bank employees and human resource managers in banks can help 
increase employee resilience by creating educational interventions in these areas. 

Keywords: Demands-Resources Model, Resilience, Job stress, Emotional 
intelligence, Social support 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
 Resilience is one of the factors affecting the job 
performance of employees and maintaining their 
health in a stressful work environment. This study 

aimed to apply the Job Demands-Resources (JD-
R) model to investigate the individual resilience 
and the factors affecting it in Melli Bank branch 
employees of Kerman, Iran. 

 

 

Figure 1. Conceptual model derived from study hypotheses. H: Hypothesis; Res: resilience; JS: Job stress; SS: Social Support; 
EI: Emotional intelligence 

Methods 
In this self-reported cross-sectional survey, 358 
Melli Bank Branch Employees of Kerman city 
participated from August to December 2019. 
According to the JD-R model, the constructs inc-
luding resilience, emotional intelligence, social 
support, and job stress, were selected as outcome, 
personal resource, job resource, and Job demand 
respectively and participants participated in the 
survey by answering the questionnaire designed 
based on these four constructs. Data were analy-
zed using SPSS 23 and AMOS 21 software. 

Results 
 The results showed that resources (emotional 
intelligence and social support) and demand (job 
stress) are directly and separately related to resi-
lience (P˂0.001 and P=0.006, respectively), and 
they are also interactively related (interaction of 
emotional intelligence and job stress, social supp-
ort and job stress, social support and emoti-onal 
intelligence) (P˂0.001, P˂0.001, and P=0.003 
respectively). 

 
 



  Iranian Journal of Ergonomics | Spring 2021 
 

50 

 
Figure 2. Results of the structural model derived from the conceptual model. Zscore: standardized score; _ X_: interaction 
between two structures; Res: resilience; SS: Social Support; JS: Job stress; EI: Emotional intelligence 
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Figure 3. Simple slope diagram of the fourth to sixth study hypotheses. Moderator: Modifier; High: high (more); Low: Res: 
resilience; SS: Social Support; JS: Job stress; EI: Emotional intelligence 
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Discussion 
The aim of this study was to investigate the 
relationship between job stress, social support, emo-
tional intelligence and also two way interactions of 
these three variables with resilience in the form of 
JD-R model. The relationship between job stress 
and resilience (first hypothesis) in this study was 
negative and significant (P <0.001 and β = -0.42). 
Hansen in his study examining the relationship 
between job stress and managers 'resilience and 
health, concluded that job stress has a negative 
relationship with managers' resilience and can end-
anger their health [26]. According to the second 
hypothesis, perceived social support had a positive 
and significant relationship with resilience (P = 
0.006 and β = 0.10). A recent study in this regard 
showed that social support from the family has a 
significant and positive effect on the resilience of 
bank employees [27]. According to the third hypo-
thesis, emotional intelligence had a positive and 
significant relationship with resilience (P <0.001 
and β = 0.46). Some other studies have suggested 
that more emotional intelligence leads to better 
resilience [16]. In the present study, the fourth 
hypothesis that the interaction effect of job stress 
and emotional intelligence with resilience was 
significant was also confirmed (P <0.001 and β = 
0.26). Figure 2 (A and B) shows a simple slope 
analysis of the fourth hypothesis that job stress and 
emotional intelligence have played a moderating 
role in this interaction, respectively. Figure A2 also 
shows that job stress has a more negative effect on 
the resilience of people with lower emotional 
intelligence. It also shows that increased job stress 
has increased the relationship between emotional 
intelligence and resilience. In this regard, other 
studies show that when an employee is faced with a 
challenging (not threatening) job stress, the role of 
resources becomes more valuable and has a greater 
impact on the outcome [28]. Figure B2 also shows 
a situation in which emotional intelligence plays a 
moderating role in this interaction. This figure 
shows that the higher the job stress, the greater the 
buffering effect on emotional intelligence and the 
weaker the negative relationship between job stress 
and resilience. Kinman and Grant also found in their 
study that social workers with high emotional 

adequacy were more resilient and had less burnout 
[29]. In the present study, the fifth hypothesis 
regarding the significance of the interactive effect of 
job stress and social support on resilience was 
confirmed (P <0.001 and β = 0.14). Studying Figure 
C2, which shows the moderating role of job stress 
in this interaction, it can be observed that low levels 
of job stress did not have much effect on the 
relationship between social support and resilience, 
but when the level of job stress increased, it played 
a buffering role and positively strengthened the 
relationship between social support and resilience. 
In this regard, Cooke, Bartram and Wang, with the 
aim of investigating the impact of social support on 
individual resilience of 2025 bank employees, 
concluded that these two have a positive and 
significant relationship with each other and high 
workload moderates and strengthens this positive 
relationship] [14]. Figure D2 also shows the 
situation of the fifth hypothesis that social support 
has played a moderating role between job stress and 
resilience. This Figure shows that in low-stress 
situations, social support did not play a significant 
role in increasing resilience, but in stressful situa-
tions, it played a buffering role and weakened the 
negative relationship between job stress and resi-
lience. In this regard, a study of caregivers of people 
with Alzheimer's disease showed that care-related 
stress has a negative effect on their resilience and 
social support has moderated and weakened this 
negative relationship [30]. In the present study, the 
sixth hypothesis considering the significant interact-
tive effect of emotional intelligence and social supp-
ort with resilience was confirmed (P = 0.003 and β 
= -0.08). Figures E2 and F2 are related to the sixth 
hypothesis. In Figure E2, emotional intelligence 
plays a moderating role. In employees with higher 
emotional intelligence, the level of social support 
had little effect on their resilience. Also in Figure 
F2, by playing the role of social support as a 
moderator, it is clear that social support has a 
buffering role only for people with low emotional 
intelligence and has strengthened the positive 
relationship between emotional intelligence and 
resilience, but in people with high emotional inte-
lligence, this buffering role of social support, is 
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weak and negligible; thus, the personal source of 
emotional intelligence may have been more 
important in maintaining and promoting the resi-
lience of participating employees than the occup-
ational source of social support. Human resource 
managers can use the results of this study to help 
select and hire new resilient staff. They can also use 
training programs related to emotional intelligence 
and improve social relationships to gain the desired 
social support to increase the resilience of employ-
yees in the stressful environment of the bank. 

Conclusion 
 Emotional intelligence, social support, and job 
stress can affect the resilience of bank employees 

and human resource managers in banks can help 
increase employee resilience by creating educat-
ional interventions in these areas. 
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 ران ی ا   کرمان،   ی، دانشگاه آزاد اسالم  کرمان، واحد    ، ی و علوم انسان   ات ی ادب   ة دانشکد   ت، ی ر ی گروه مد   ، ی دولت   ت ی ر ی مد   ی تخصص   ي کترا د   ي دانشجو  .۱
 ران ی ا   کرمان،   کرمان، واحد    ی اسالم   آزاد   دانشگاه   ، ی انسان   علوم   و   ات ی ادب   دانشکدة   ت، ی ر ی مد   گروه   ار، ی دانش  .۲
 ران ی ا   کرمان،   کرمان، واحد    ی اسالم   آزاد   دانشگاه   ، ی انسان   علوم   و   ات ی ادب   ة دانشکد   ت، ی ر ی مد   گروه   ، ار ی استاد  .۳
 ران ی ا   کرمان،   کرمان،   ی پزشک   علوم   دانشگاه   ، ی راپزشک ی پ   ة دانشکد   ، ی بخش  توان   گروه   ، ار ی استاد  .۴

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 25/10/1399 :افتیدر
 16/02/1400 :رشیپذ

 29/02/1400: نیآنال  انتشار 
 
ت  یکی  يآوراب  :هدفینه و  زم   ط یو حفظ سالمت کارکنان در مح  یشغل  عملکرد  بر   رگذاریثأاز عوامل 
  يفرد  يآورتاب  یبررس  ي ) براJD-Rمنابع (-الزامات  مدل  از  استفاده مطالعه  نیا   هدفزاست.  استرس  يکار

 . است شهر کرمان یبر آن در کارکنان شعب بانک مل  رگذاریثأو عوامل ت
 

به    کرمان شهر    ی مل   بانک   شعب   کارکنان نفر از    358  ، ي از نوع خوداظهار   ی مقطع   ش ی پا   ن ی ا   در   ن ی ا   : کار روش 
  ، ي آور تاب   ي ها سازه   ، JD-R. براساس مدل  کردند   شرکت   1398  آذر   تا   مرداد   از   ي ا طبقه   ی تصادف   ي ر ی گ روش نمونه 

  الزام   و   ی شغل   منبع   ، ی شخص   منبع   جه، ی نت   عنوان به   ب ی ترت به   ی شغل   استرس   و   ی اجتماع   ت ی حما   ، ی عاطف   هوش 
  ش ی پا   در   سازه   چهار   ن ی شده از ا ی طراح   ۀ به پرسشنام   ی ده   پاسخ   با   کنندگان کت انتخاب شدند و مشار   ی شغل 

 . شدند   ل ی تحل   21نسخۀ     AMOSو   23نسخۀ    SPSSي  افزارها ها با استفاده از نرم . داده کردند   شرکت 
 

 هم )  یشغل الزامات (استرس    و)  یاجتماع   تی حما  و  یعاطف منابع (هوش    که  دهدمی نشان    هاافته ی   ها:یافته 
با تاب   می مستق   صورت ه ب  ) و هم P˂ 0/ 001  و   P ،  006/0=P˂ 0/ 001  ب ی ارتباط دارند (به ترت   يآور و مجزا 

 ی اجتماع  ت یحما   ، یو استرس شغل   ی اجتماع  ت یحما   ، ی استرس شغل  و   ی(تعامل هوش عاطف  ی صورت تعاملبه 
 .) .) P= 0/ 003  و   P ، 001 /0 ˂P˂ 0/ 001  ب یترت ) (به یعاطف   هوشو  

 

گیري عاطف  :نتیجه  شغل   ی اجتماع   ت یحما   ، ی هوش  استرس  تاب   توانند ی م   یو  بانک   ي آور بر  ها کارکنان 
به   هانه ی زم   ن یدر ا  یمداخالت آموزش   جاد یبا ا  توانندی ها مدر بانک   یانسان   منابع   رانی مدباشند و    رگذاری ث أ ت 

 . کارکنان کمک کنند   يآور تاب   شیافزا 
 

 ی اجتماع تیحما ،یعاطف هوش ،ی شغل استرس ،يآور منابع، تاب - الزاماتمدل  :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 سالجقه سنجر
 و  ات ی ادب   دانشکدة   ت، یر یمد   گروه   ار،یدانش 
واحد   یاسالم   آزاد   دانشگاه   ، ی انسان   علوم

 رانی ا  کرمان،  کرمان،

 یک:الکترون پست
s.salajeghe@iauk.ac.ir  

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 
آزاد؛    ©رایت  کپی  دسترسی  ارگونومی؛    مجله 

استفاده   براي  نشر  و  توزیع  برداري،  کپی 
 غیرتجاري با ذکر منبع آزاد است. 

 

 
 

 مقدمه 

بانک  راتییتغ ساختار  و  سازمان  ورود  در  و    هايفناوريها 
به    آنها   کارکنان   یشده تا استرس شغل  سبب  عرصه  ن یا  به  د یجد

 ی شناخت روان  سالمت  بر(  يبرسد و اثرات مخرب فرد  یحد بحران
جسمان سر]1[  باشد  داشته  سازمان  و )  کارکنان  یو  رشد    عی. 

 فشار   ادجیا  سبب  يدارصنعت بانک  یشدن جهان یو رقابت  فناوري
 ي برا  يآورتاب  ازمندین  را  آنها  و   شده  کارکنانبر    يعملکرد

  راستا  نیهم  در.  ]2[  است  کرده   مشکالت   نیا  با   کنارآمدن
Avey  ،Luthans    وJensen    که  افتندیدر  خود  ۀمطالعدر  

  کارمحل    مشکالت  با  کنارآمدن  يبرا  عامل  نیترمهم  يآورتاب
 ي آور براتاب ي روهاین داشتن.  ]3[ است یشغل استرس جمله از

و استرس   يکردها و تطابق با فشار عملبانک  يریپذرقابت  شیافزا
  ي هاسفانه پژوهشأ اما مت   ،]2[  است  يضرور   ياز آن، امر  یناش
ها و عوامل  بانک  کارکنان  يفرد  يآورتاب  ةدربار  يمحدود  اریبس

بر تاب  مؤثر  است.  شده  انجام    ی ابیباز  ایحفظ    یعنی  يآورآن 
روان  استرس    ی جسمان  ای  یشناختسالمت  مقابل   طیشرا  ایدر 

با  مواجه  دگاه، ی د  نی ا  طبق.  ]4[  ریچشمگ  ناگوار شدن 

mailto:s.salajeghe@iauk.ac.ir
http://orcid.org/0000-0002-0965-8947
http://orcid.org/0000-0003-1882-5070
http://orcid.org/0000-0002-3609-6716
http://orcid.org/0000-0001-5690-6600
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تاب  از ینشیپ   ،زااسترس  يهاتیموقع الزام  و    يآورو  است 
  شود   روهروب  الزامات  ن یا  با   فرد  که شود َمی  جاد یا  ی وقت  يآورتاب

قابل رشد و اصالح است و   يآورتابمدار، جه ینت  دگاهید  در .]5[
درون متعدد  عوامل    -ی طی(مح  ی رونیب  و )  ی(شخص  ی توسط 

پ یاجتماع  بنابراین  ]6[  شودیم   ینیبشی)  عنوان به  يآورتاب؛ 
ن  جه،ینت هم    يسرکی  ازمند یهم  و  عوامل    يسرکیالزامات 

مفاههم  توانندیم  میمفاه  نیااست.    ی طیو مح  یشخص   میارز 
  ؛ باشند  ]JD-R (  ]7(   یشغلمنابع  -الزامات  مدل   در  موجود

  یدرون   يآورعوامل تاب  ،يآورالزامات تاب  ،يآورتاب  کهي طوربه
تابی(شخص عوامل  و  بحثیطی(مح  یرونیب   يآور)  شده  ) 

نتهم  بیترتبه  توانندیم   منابع  ، یشغل   الزامات  مثبت،  ۀجیارز 
  ی کی  JD-R  مدلباشند.    JD-Rدر مدل    یشغل  منابع  و  یشخص

 میان   در   کهاست    یشغل  استرس  با  مرتبط  و  دیجد  يهااز مدل
است  یی باال  تیمقبول  و  محبوبت  از  محققان   و   ]8[  برخوردار 

  بحث  باال   در  که  يآورتاب  ياجزا  با   مدل  نیا  ياجزا  نکهیا  لیدلبه
 ۀ مطالع  ينظر  چارچوب  عنوانبه  بودند،   خوانهم  و  ارزهم  ،شد

  نداعبارت  کهدارد    ی چند جزء اصل  مدل   ن یا.  ندشد  انتخاب  حاضر
  الزامات  و)  یو شغل  ی)، منابع (شخصیمنف  و(مثبت    جهی: نتاز

 . ]8[ی شغل
جنبه اعبارتی»  شغل  الزامات« از    ، یکیزیف  ي هاند 
 از  ي حد  ازمند ین  که شغل    یسازمان   ا ی   ی اجتماع   ،یشناختروان 

  يهانهیبه تبعات و هز  که  اندیشناختروان  ای   و/  یکیزیتالش ف
روان   کیولوژیزیف م  یشناختو  مطالع  .]9[  شوندیمنجر    ۀدر 

ي  داردر صنعت بانک  یبحران  یوجود استرس شغل  دلیلبهحاضر  
استرس  یشغل  الزام  عنوانبه  مفهوم  ن یا  ،] 1[ شد.   ، انتخاب 

ارتباط فرد احساس    نیا  در  که  است  طیحاصل ارتباط فرد با مح
مح  کند یم و    شتریب  ی طیالزامات  است  دسترس  در  منابع  از 
 . ]10[کند    دیاو را تهد  یسالمت  تواندیم

جنبه اعبارت  زین  ی»شغل  منابع« از    ،ی کیزیف  يهاند 
  یعامل   است ممکن کهشغل  ی سازمان  ای  یاجتماع  ،یشناختروان 

اهداف شغل  یابیدست  يبرا  يکارکرد   کاهش   سبب  ، ندباش  یبه 
 ی شناختو روان   کیولوژیزیف  ي هانهیتبعات و هز  ی،شغل  الزامات

شو  یناش آن  رشد شخص  يریادگی   کیتحربه    و   ند از  فرد    یو 
عنوان منبع  به  یاجتماع   تیحما  ،حاضر  ۀ. در مطالع]9[  بینجامند

منابع    تداركعبارت است از    یاجتماع  تیحماانتخاب شد.    یشغل
ابزار  یشناختروان  منظور به  یاجتماع   ۀکشب  کی  توسط  يو 
تطابق  ییتوانا  يارتقا در    محققان.  ]11[  استرس  با  افتنیفرد 

مهم (همچون   افراد  ریرا خانواده، دوستان و سا  یاجتماع   ۀشبک
از   ياریبس.  ]12[  اند کرده  فیتعر)  سرپرستان  و  همکاران

  يآورو تاب  یانسان   منابع  تیری مد  يهاطهیمطالعات مرتبط با ح
  تواندیم   يکار  طیآن در مح  ۀو توسع   یاجتماع  تیحمامعتقدند  

در    ي ادیمطالعات ز  اما  ،]13[  دهد  شیافزا  را  کارکنان  يآورتاب
 .]14[ صورت نگرفته است یبانک ةدر حوز نهیزم نیا

عبارت  نیا  در  زین  ی»شخص  منابع« ازامدل    يهاجنبه  ند 
فرد  یابیو خودارزش  یشناختروان    سبب  توانندیم   که  يمثبت 

 ز یآمتیموفق  ياثرگذار  و  کنترل  یی توانا  و  شوند  يآورتاب  جادیا
برا  اطراف  طیبر مح ا  يرا    مانند  زین  منابع  نیا.  کنند  جادیفرد 
  ی شغل  اهداف   به  دنیو رس  یفرد را در رشد شخص  ، یشغل  منابع 
عنوان به  ی عاطف  هوش  حاضر،  ۀمطالع  در.  ]8[  کنند یم  یاري

عبارت است از   یعاطف  هوشنظر گرفته شد.    در   یمنبع شخص
  و  آنها  میان  زیو تما  گرانیاحساسات خود و د  ییشناسا  ییتوانا

  .]15[  و اقدام مناسب  يزیرطرح  يبرا  اطالعات  نیا  از  استفاده
  يآورو تاب  ی عاطف  هوش  نیب   کهاند  نشان داده  يادیز  مطالعات 

هوش  یمعن  یارتباط با  افراد  و  دارد  وجود  از    ی عاطفدار  باالتر 
روان   يفرد  يآورتاب شرا  يبهتر  یشناختو  زا استرس   طیدر 

 . ]16 [ برخوردارند
عالوه بر اثرات    ی شغل   الزامات  و   منابع است    عتقد م  JD-R  مدل

  ز ی) نinteraction effect(  یو تعامل  كخود، اثرات مشتر  يمجزا
موارد.  ]7[دارند    جهینت  بر فرض  براساس    نیا  يهاهیذکرشده، 

 در ادامه بیان شده است: مطالعه 
) جهی(نت  يآور) با تابیشغل(الزام    ی: استرس شغلاول  یۀفرض
ار  دیو معن  یمنف يارابطه کرمانشهر  ی مل بانک  شعب  کارکنان

 دارد.
حمادوم  یۀفرض تابیشغل(منبع    یاجتماع   تی:  با   ي آور) 

مثبت و    يارابطه  کرمانشهر    ی مل  بانک   شعب  کارکنان)  جهی(نت
 دار دارد.یمعن

عاطفسوم  یۀفرض هوش  تابیشخص(منبع    ی:  با    يآور) 
مثبت و    يارابطه  کرمانشهر    ی مل  بانک   شعب  کارکنان)  جهی(نت
 .دار داردیمعن

 هوش   و)  یشغل(الزام    یاسترس شغل   تعامل:  چهارم  یۀفرض
) جهی(نت  يآوردار با تابیمعن  يا)، رابطه یشخص(منبع    یعاطف

 .خواهند داشت کرمانشهر  یمل  بانک شعب کارکنان
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  تیحما  و )  یشغل(الزام    ی: تعامل استرس شغلپنجم  یۀفرض
) جهی(نت  يآوردار با تابیمعن  يا)، رابطهیشغل(منبع    یاجتماع 

 .داشت خواهند کرمانشهر  یمل  بانک شعب کارکنان

  تیحما  و )  یشخص(منبع    ی ششم: تعامل هوش عاطف  یۀفرض
) جهی(نت  يآوردار با تابیمعن  يا)، رابطهیشغل(منبع    یاجتماع 

 . داشت خواهند کرمانشهر  یمل  بانک شعب کارکنان
 .دهدی مطالعه حاضر را نشان م  یمفهوم  مدل  1  شکل 
 

 

 
 یعاطف  هوش : EI  ؛ ی اجتماع  ت ی حما :  SS  ؛ ی شغل   استرس :  JS  ؛ ي آور : تاب Res  ه؛ی فرض :  H.  مطالعه  ات ی برگرفته از فرض  یمفهوم   مدل.  1  شکل 

 
 

 کار روش 

 ۀ جامع کهاست  يخوداظهار نوع از و ی مقطع ش یپا مطالعه،
 550 تیجمع با  کرمانشهر  ی مل بانک  شعب کارکنان هدف آن  

نمونه   ازمطالعه    ن یا.  بود  نفر  ي اطبقه  یتصادف   يریگروش 
.  شد  گرفته  نظر  درطبقه    کی در آن هر شعبه    که  کرد  استفاده

انتخاب حداقل    يبرا  Fidellو    Tabachnick  ك شد از مال  یسع
نمونه الزم   بودند هشت    معتقد  آنها.  ]17[  شود  استفادهحجم 

 همراه  به)  تمی(آ  ریپذ مشاهده  ریهر متغ  يکننده به ازامشارکت
مورد    تواندیم   گرید   ةکنندمشارکت  پنجاه نمونه  حجم  حداقل 

مطالعه    نیا  ۀنمون  حجم  حداقل  فرمول،  نیا  با.  دهد  لیتشک  را  ازین
  یعامل  لیتحل  ياجرا   به  مطالعه  نیا  کهنجا  آاما از    ،نفر بود  266

نسبتاً خوب، حداقل   یعامل  لی تحل  کی  ياجرا  يبراداشت و    ازین
  358  تیدرنها  ،]18[بود    ازیکننده ننفر مشارکت  500تا    300به  
  مطالعه  در   کامل حضور    که   شدند   انتخاب  نمونه  عنوانبه  نفر

 ي دارااست،    يدکتر  ۀرسال  از  یقسمت  که  مطالعه   نیا.  داشتند
واحد کرمان با کد    ی اخالق دانشگاه آزاد اسالم  ۀتیکم  یۀدأییت

IR.IAU.KERMAN.REC.1399.008 است . 
از    نیا  در استفاده شد    ک یمطالعه    بر  عالوه  کهپرسشنامه 

  سطح   ،تأهل  تیوضع  سن،  ت، ی(جنس  کیدموگراف  مشخصات

 مجموع   با  مکنون  ةساز  چهار  شامل)  يکار  ۀو سابق  التیتحص
 مقاله  يانتها در 1 ةشمار وستیپ  لیفا عنوانبه  که بود تمیآ 27

)  CD-RISC(   دسونیوید-کانر  يآورتاب  اس یمق  از  . است  آمده
از نوع  اسیمق نیاستفاده شد. ا يآورتاب ةساز يریگاندازه  يبرا

است.    و   تم یآ  25  يداراو    کرتیل مؤلفه    کرونباخ   ي آلفاچهار 
و    یکوشسخت  نفس،هاعتمادب  ت،یموفق  ةزیانگ  يهالفه ؤم

.  ]19[بود    78/0و    79/0،  91/0،  83/0  بیترتبه  يریپذانعطاف
وارد    اس یمق  ن یا  از  تمیآحاضر هشت (از هر مؤلفه دو)    ۀ مطالع  در

 از   شتریب  و  946/0  بیترتآنها به  یعامل   يبارها  کهمطالعه شد  
  یی ای پا  معرف  بیترتبه  یعامل   ي بارها  و  کرونباخ  يآلفا.  بود  74/0

 . هستندسازه  يهمگرا  ییروا و  یدرون یهمسان
  یتمیآدوازده  اس یمق  از  یاجتماع  ت یحما  ةسنجش ساز  يبرا

) استفاده شد  MSPSSشده (كادرا  ی اجتماع   تیحما  يچندبعد
 و   دوستان  خانواده،  تیو سه مؤلفه (حما  یکل  کرونباخ  يآلفا  که

و   92/0،  89/0،  92/0  بیترتبه  آن  یفارس  ۀنسخ)  مهم  افراد
حاضر از شش (هر مؤلفه   ۀمطالع  در .  ]20[شد    دهیسنج  87/0
  يبارها  و  کرونباخ  يآلفا  کهاستفاده شد    اسیمق  نیا  تمیآ)  دو

سنجش   يبرا  .بودند  69/0  از  شتریب  و  888/0  بیترتآنها به  یعامل 
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  41  ی عاطف  هوش  اس یمق  یفارس   ۀنسخ  از  ی عاطف  شهو  ةساز
آلفا  شد  استفاده)  FEIS-41(  ياهیگو   نیا  یکل  کرونباخ  يکه 
م  اسیمق آن    یی شناسا  و  استفاده  م، یتنظ  يهالفهؤو  عواطف 
  حاضر  ۀمطالع  در .  ]21[بود    0/ 81و    78/0،  83/0،  89/0  بیترتبه
  يآلفا  کهاستفاده شد    اسیمق  ن یا  تمیآ)  دوشش (هر مؤلفه    از

 0/ 74  از  شتریب  و  939/0  بیترتآنها به  ی عامل  يبارها  و  کرونباخ
 . بودند

استرس شغل  يبرا استرس    کرتیل  ۀپرسشناماز    یسنجش 
ا  ۀسسؤم  یشغل شد    استفاده)  HSEانگلستان (  یمنیسالمت و 
(تقاضا،    تم یآ  35  يداراکه   مؤلفه  هفت    ت یحما  کنترل،و 

 ي برا  و  بود)  راتییتغ  و   نقش  ارتباط،  همکاران،  تیحما  مسئوالن،
 65/0و  78/0 بیترتبه کردن  مهیدون روش با کرونباخ يآلفا آن

 تمیآ)  کیحاضر از هفت (هر مؤلفه    ۀ. در مطالع]22[گزارش شد  
  ي آلفا  که  شد   استفاده   شیپا   در   اسیمق  نیا  یفارس  ۀنسخ

 942/0  بیترتشده بهانتخاب  ي هاتمیآ  ی عامل  ي بارها  و   کرونباخ
 .بودند 72/0 از شتریب و

  SPSSو    21  ۀنسخ  AMOS  يافزارهامطالعه از نرم  نیا  در
)SPSS Inc., Chicago, Ill., USA  (ل یتحل  يبرا  23  ۀنسخ 

شد.    يآمار  تفاوت   ۀنیکم  يهاشاخص  تیدرنهااستفاده 
)CMIN/DF(   مقاد)پنج)،    کمترقبول  قابل  ری  دوم   ۀش یراز 
قبول  قابل  ر ی(مقاد  )RMSEA(  ماندهیباق  مجذورات  نیانگیم

شاخص برازش    ، )CFI(  یقیشاخص برازش تطب  ،)08/0  از  کمتر
شاخص   و)  9/0از    شتریب  قبولقابل  ریمقاد   دو (هر    ) RFI(  ینسب

 از   شتریب  قبولقابل  ری(مقاد  )AGFI(   شدهلیتعد  ییکویبرازش ن
مطالعه    يو ساختار  يریگبرازش مدل اندازه  یبررس  يبرا)  5/0

شد.    ی بررس  ي برا  زی ن  رسونیپ   یبستگهم  آزموناستفاده 
 .رفت کاره ب مطالعه ةساز چهار ی بستگهم

حداقل مقدار   مالك   با)  CR(  کب مر  ییایپا   و  کرونباخ  يآلفا  از
  نیانگیم  از  ، ی درون  يسازگار  یی ایپا  ی بررس  يبرا  7/0قبول  قابل
قبول حداقل مقدار قابل  مالك(با    ) AVE(  شدهاستخراج  انسیوار
گرا و  هم  ییروا  یبررس  يبرا  بیترتبه  کرالر-فورنل  اری) و مع5/0

مطالعه    يهاسازه  ی افتراق  ییروا   ۀمطالع  در.  شد  استفاده مورد 
مقادسازه  همۀ  ،حاضر حداقل    مالك  چهار  هر  قبولقابل  ری ها 

 ). 1کردند (جدول  کسبرا  کورمذ  یی ای و پا ییروا

 
 مطالعه  يرهایمتغ یبستگهم  و ییایو پا  ییروا يهامالك  ار،یمع انحراف  ن،یانگیم .1 جدول

Res JS EI SS AVE CR α SD M  
   )798/0 ( 637/0 905/0 888/0 462/1 559/3 SS 
  )854/0 ( **796/0 730/0 941/0 939/0 760/0 780/1 EI 
 )843/0 ( **395 /0 - **585 /0 - 711/0 944/0 942/0 992/0 315/2 JS 

)837/0 ( **672/0 - **702 /0 **722 /0 702/0 949/0 946/0 229/1 704/2 Res 
  ، ی اجتماع  تیحما:  SSاستخراج شده،    انسیوار  نیانگیم:  AVE  کب،مر  ییایپا:  CR  کرونباخ،  يآلفا:  α  ار،یمع  انحراف:  SD  ن،یانگی م:  M(دو دامنه)،  0/ 01  ياردیمعن  سطح**:  

EI :یعاطف هوش، JS : یشغل استرس ، Res  : ری. نمرات داخل پرانتز: جذر مقاديآورتاب AVE 
 
 

از   کیدر    که  یمقطع  شی پا  ۀمطالع  کی خاص  زمان 
آ  يخوداظهار  يهاپرسشنامه   ي آور جمع  يبرا  ادیز  يهاتمیبا 

استفاده   روش    يریسوگ  سبب  است  ممکن  کند، اطالعات 
  نیها و همچنسازه  روابط  آن  ۀ واسطبه  که ) شود  CMB(مشترك  

تخم  يگرلیتعد   يرهایمس .  ]23[  شوند   زده  نینادرست 
  CMB  کاهش  ای  يریجلوگ  يهاراه  نیتراز مهم   یکی  جهیدرنت

از   است  بنابراین  ]24[  ش یپا  کردنکوتاهعبارت  مولف ؛  هر    ۀ از 
پرسشنام  کدامهر چهار  سازه  مربوط  ۀاز  تنها    ،مطالعه  يهابه 

  وارد  سازه  هر  ی انتخاب  يهاتمی آ  یکل   ةو نمر  انتخاب  تمیآ  يتعداد
 27  یشیپا  ۀپرسشنام  کی  تی درنها  ،ندایفر  نیا  با.  شد  لیتحل

  یابیعامل  ةویبه ش  ی کتشافا  ی عامل   لیتحل.  شد  یطراح  یتمیآ
 قالب   در  تمیآ  27  وجود  زین  مکسیوار  چرخش  با  و  یاصل  يمحور
  شتر یب  ةژی) با ارزش ومطالعه  مورد  سازه  چهارعامل (همان    چهار

 ن ییتب  را   انسیواردرصد    105/74  درمجموع  کهرا نشان داد    1از  
   . کرد می

 

 ها یافته 

ب   358حاضر    ۀمطالع  در   که  کردند  شرکت  کاملطور  ه نفر 
  53سال (  25تا    11  يکار  ۀسابق   يدارا  و  مرد   آنها درصد    73

  کیدموگراف  مشخصات  کامل اطالعات    2) بودند. جدول  درصد
 . دهدیارائه مدگان را نکنمشارکت
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 کنندگانمشارکت   ک ی دموگراف   مشخصات .  2  جدول 

 ری متغ  ی (درصد) فراوان 

 ت ی جنس  

 مذکر  262)  % 73( 

 مؤنث  96)  % 27( 

 سن (سال) 

 )34 %  (122 35 -25 

 )48 %  (173 45 -36 

 )18 %  (63 45> 

 تأهل   ت ی وضع  

 مجرد  51)  % 14( 

 متأهل 302)  % 84( 

 مطلقه  5)  % 2( 

 التیتحص   زان ی م  

 پلمی د  60)  % 17( 

 سانس ی ل  226)  % 63( 

 باالتر   و   سانس ی ل   فوق  72)  % 20( 

 (سال)  يکار   تجربه  

 )36 %  (128 10 -1 

 )53 %  (190 20 -11 

 )11 %  (40 21> 
 

م   زین  1  جدول   مطالعه  مورد  ةساز  چهار  که  دهد ینشان 
  نیااند.  کرده  کسبرا    یی و روا  یی ا یپا  ي هاقبول مالكقابل  ریمقاد

  و  سازه   چهار  اریمع  از  انحراف  ن، یانگیم  نیهمچن  جدول
نشان   رسونیپ   ی بستگهم  آزمون   توسط  را  آنها  یبستگهم

دار بود.  یمعن  P  >01/0ها در سطح  تمام سازه  ارتباط.  دهدیم
جدول    رسونیپ   یبستگهم  بیضرا م  1در  که    دهد ینشان 

  ی اجتماع   تیحما  ،ی (هوش عاطف  گرید   ةبا سه ساز  یاسترس شغل
ارتباط سه    نیدار دارد. همچنیو معن   یمنف  ی) ارتباطيآورو تاب

عاطف  ةساز تاب  یاجتماع   تیحما  ،ی هوش    گری کدیبا    يآورو 
 . نددار بودیمثبت و معن

چهار    يدأییت  یعامل   ل یتحل  ۀلیوسبه  يریگاندازه  مدل با 
و   بود    یخوب  اریبس  برازش   از  زین  تمیآ  27سازه  برخوردار 

)518/1=CMIN/DF ،  038/0=RMSEA،  981/0=CFI،  
942/0=RFI،  916/0=AGFI  .(آ  یعامل   يبارها   هاتمیتمام 
  کلمفروض (ش  يساختار  مدل. بودند   69/0از    شتریدار و بیمعن

(  یخوب  اریبس  برازش  زین)  2   ، CMIN/DF=074/1داشت 
014/0=RMSEA ،  000/1=CFI ،  987/0=RFI ،  
976/0=AGFI(  . 

ضرا  یینها  يساختار  مدل   ، 2  شکل   یونیرگرس  یبو 
مطالعه    اتیفرض  آزمون  جینتا  زین  3جدول    و  ر،یاستاندارد هر مس

 . دهندیرا نشان م
 

 
 
 

 
:  JS ؛یاجتماع تیحما: SS ؛يآور: تابResدو سازه؛  نیب تعامل:  _X_استانداردشده؛ ة: نمرZscore. یبرگرفته از مدل مفهوم يساختار مدل جینتا. 2 شکل

 یعاطف هوش: EI ؛یشغل استرس
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 ات یفرض آزمون جینتا ۀ. خالص3 جدول
 جه ینت ه یفرض مقدار -یپ استاندارد یون یرگرس  بی ضر رابطه 

ZRes <--- ZJS 42/0 - *** دییتأ اول 
ZRes <--- ZSS 10/0 006/0 دییتأ دوم 
ZRes <--- ZEI 46/0 ***  دییتأ سوم 
ZRes <--- JS_X_EI 26/0 ***  دییتأ چهارم 
ZRes <--- JS_X_SS 14/0 *** دییتأ پنجم 
ZRes <--- EI_X_SS 08/0 - 003/0 دییتأ ششم 

 یعاطف هوش: EI ؛یشغل استرس: JS ؛یاجتماع  تیحما: SS  ؛يآور: تابResدو سازه؛  نیب تعامل: _X_: نمره استاندارد؛ Zمقدار؛ -یپ>0/ 001***:  

 
  بیضرا  ومقدار  -ی پ   یبررس  با  مفروض  مدل  اتیفرض

 که  دهدینشان م  3شدند. جدول    یابیاستاندارد ارز  یونیرگرس
 ۀ رابط.  شدند  دییتأ  معنادار  طورهب  مطالعه  یۀفرض  شش  هر

  تعامل  ۀرابط   نیهمچن  و)  اول  یۀ(فرض  يآوربا تاب  یشغل  استرس
حما  یعاطف  هوش تاب  ی اجتماع   تیو  ) ششم  یۀ(فرض  يآوربا 

معن  یمنف رابطیو  اما  بود،  تابسازه  ریسا  ۀدار  با    يآورها 
 ي برا  هال یتحل  نیادار بود.  یدوم تا پنجم) مثبت و معن  اتی(فرض
دار یمعن   که  دهند یچهارم تا ششم تنها نشان م   یتعامل   اتیفرض
مقا  یبررس  اما  ،اندبوده   ریمتغ  نییپا  و  باال  سطح  ریتأث   ۀسیو 

  لیتحل  به)  يآوروابسته (تاب  و  مستقل  ریمتغ  ۀرابط  بر گرتعدیل
(  بیش  جه ینترد  ؛ دارد  از ین)  Simple Slope Analysisساده 

تحل  از  استفاده   باحاضر    ۀمطالع شده  یطراح  ينمودار  لیابزار 
  يهاهیفرض  ةساد  بیش  ممکن  حالت  شش   ،]Gaskin  ]25توسط  

 به   نمودارها  نیا  ریتفس).  3  کلکرد (ش  یبررس  را  مچهارم تا شش
 . است آمده) بحثبعد (قسمت  قسمت در لیتفض

 
 

 بحث 

)،  ی شغل (الزام    ی شغل   استرس ۀ  رابط   ی بررس   هدف   با   حاضر   ۀ مطالع 
  و )  ی شخص (منبع    ی عاطف   هوش )،  ی شغل (منبع    ی اجتماع   ت ی حما 

  ر ی متغ   سه   ن ی ) ا Two Way Interactions(   ۀ دوگان   ي ها تعامل   ن ی همچن 
تاب    استرس   ۀ رابط انجام شد.    JD-R) در قالب مدل  جه ی (نت   ي آور با 

دار بود  ی و معن   ی منف   مطالعه   ن ی ) در ا اول   یۀ (فرض   ي آور و تاب   ی شغل 
 )001 /0<P    0/ 42و - =β  .(Hansen   ی بررس   در   خود   ۀ مطالع   در   ز ی ن  

  د ی رس   جه ی نت   ن ی ا   به   ران ی و سالمت مد   ي آور و تاب   ی شغل   استرس ارتباط  
  تواند ی و م   دارد   ران ی مد   ي آور با تاب   ی منف   ی ارتباط   ی شغل   استرس   که 

اندازد    ی سالمت    ت ی حما   دوم،   یۀ فرض   براساس   .]26[آنها را به خطر 
معن   ی ارتباط   ي آور تاب   با شده  ك ادرا   ی اجتماع  و  داشت  ی مثبت  دار 

 )006 /0 =P    0/ 10و =β  .( راستا نشان داد    ن ی در هم   ي ا مطالعه   تازگی به
خانواده   ی اجتماع   ت ی حما   که  طرف  بر  ی معن   ي اثر   ، از  مثبت  و  دار 

  سوم،   یۀ فرض   براساس .  ]27[  ها داشته است بانک   کارکنان   ي آور تاب 
  P>0/ 001دار داشت ( ی مثبت و معن   ي ا رابطه   ي آور با تاب   ی عاطف   هوش 

  هوش   که باور بودند    ن ی ا   بر   ز ی ن   گر ی از مطالعات د   ی بعض ).  β= 0/ 46و  
  ۀ مطالع   در .  ]16[  شود ی بهتر م   ي آور تاب   جاد ی ا   سبب   شتر، ی ب   ی عاطف 

  ی استرس شغل   ی داربودن اثر تعامل ی بر معن   ی مبن   چهارم   یۀ فرض   حاضر، 
).  β= 0/ 26و    P>0/ 001(   شد   د یی تأ   ز ی ن   ي آور تاب   با   ی عاطف   هوش   و 

  که   دهد ی چهارم را نشان م   یۀ فرض   ساده   ب ی ش   ز ی آنال )  Bو    Aدو (   شکل 
  ن ی ا   ر را د   ي گر نقش تعدیل   ی و هوش عاطف   ی شغل   استرس   ب ی ترت به 

  ر ی تأث   ی شغل   استرس   که   دهد ی نشان م نیز    A2  شکل اند.  کرده   فا ی ا   تعامل 
تاب   ي شتر ی ب   ی منف  عاطف   ي آور بر  هوش  با  دارد.    تر ن یی پا   ی افراد 

  ارتباط   ش ی افزا   سبب   ی شغل   استرس   ش ی افزا   دهد ی نشان م   ن ی همچن 
  گر ی د   مطالعات   راستا   ن ی شده است. در هم   ي آور و تاب   ی عاطف   هوش 

  ز ی برانگ چالش   ی الزام شغل   ک ی با    کارمند   ک ی   ی وقت   هند که د نشان می   ز ی ن 
  و   شود می   ارزشمندتر   منابع   نقش   شود، ی م   مواجه )  ز ی دآم ی تهد (نه  

را    ی ت ی وضع   ز ی ن   B2  کل . ش ]28[  دارند   جه ی بر نت   ي شتر ی ب   ي اثرگذار 
  فا ی ا   تعامل   ن ی را در ا   ي گر نقش تعدیل   ی عاطف   هوش   که   دهد ی نشان م 

ا کند ی م  م   شکل   ن ی .    شتر ی ب   ی شغل   استرس   هرچه   که   دهد ی نشان 
  ۀ و رابط   دهد می را نشان    ي شتر ی ب   ي اثر بافر   ی عاطف   هوش   شود، ی م 

و    Kinman.  کند ی م   تر ف ی را ضع   ي آور و تاب   ی شغل   استرس   ن ی ب   ی منف 
Grant  ت ی کفا  ي دارا  ی اجتماع   مددکاران  افتند ی در  خود   ۀ مطالع  در  ز ی ن  
  .]29 [داشتند   ي کمتر   ی شغل   ی و فرسودگ   ند آورتر بود باال، تاب   ی عاطف 

مطالع  فرض   ۀ در  معن   ی مبن   پنجم   یۀ حاضر  تعامل ی بر  اثر    ی داربودن 
شغل  تاب   ی اجتماع   ت ی حما   و   ی استرس    شد   د یی تأ   ز ی ن   ي آور بر 

 )001 /0<P    0/ 14و =β  .( کل ش   از  C2  ، استرس    ي گر تعدیل   نقش   که
ا   ی شغل  در  م   ن ی را  نشان    کم   سطح   افت ی در   توان ی م   دهد، ی تعامل 

  ي آور و تاب   ی اجتماع   ت ی حما   ۀ بر رابط   ی چندان   ر ی تأث   ی شغل   استرس 
  نقش  است،   رفته باال   ی شغل  استرس   سطح  که  ی زمان اما    است، نداشته 

  ت ی را تقو   ي آور و تاب   ی اجتماع   ت ی حما مثبت    ۀ و رابط   کرده   فا ی را ا   ي بافر 
  هدف   با   Wangو    Cooke  ،Bartramراستا    ن ی هم   در .  است   نموده 
  کارکنان نفر از    2025  ي فرد   ي آور بر تاب   ی اجتماع   ت ی حما   ر ی تأث   ی بررس 
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دار با  ی مثبت و معن   ي ا دو رابطه  ن ی ا  که   دند ی رس  جه ی نت   ن ی ها به ا بانک 
  کند ی م   ت ی تقو   و   ل ی تعد   را   مثبت   ۀ رابط   ن ی ا   اد ی ز   ي کار هم دارند و فشار  

  که   دهد ی پنجم را نشان م   یۀ از فرض   ی ت ی موقع   ز ی ن   D2  شکل .  ]14[
  ي آور و تاب   ی شغل   استرش   میان   ي گر نقش تعدیل   ی اجتماع   ت ی حما 

ا  است.  م   شکل   ن ی داشته  موقع   دهد ی نشان    استرس، کم   ي ها ت ی در 
افزا   ی نقش چندان   ی اجتماع   ت ی حما  اما در    ي آور تاب   ش ی بر  نداشته، 
استرس    ی منف   طۀ راب   و   کرده   فا ی ا   ي پراسترس، نقش بافر   ي ها ت ی موقع 
  ه مطالع   ک ی راستا،    ن ی هم   در .  است   کرده   ف ی را تضع   ي آور و تاب   ی شغل 
از امر    ی ناش   استرس   که نشان داد  مر ی مراقبان افراد مبتال به آلزا  بارة در 

  ۀ رابط   ن ی ا   ی اجتماع   ت ی آنها داشته و حما   ي آور بر تاب   ی مراقبت، اثر منف 
  یۀ حاضر فرض   ۀ . در مطالع ]30[  است  کرده  ف ی تضع  و  ل ی را تعد   ی منف 

معن   ی مبن   ششم  تعامل ی بر  اثر    ت ی حما   و   ی عاطف   هوش   ی داربودن 

).  β= - 0/ 08و    P= 0/ 003(   شد   د یی تأ   ز ی ن   ي آور تاب   با   ی اجتماع 
  E2  شکل   در ششم هستند.    یۀ فرض   به   مربوط   F2و    E2  ي ها شکل 
  هوش   که   ی کارکنان   در .  کند ی م   فا ی ا   را گر  نقش تعدیل   ی عاطف   هوش 
  زان ی بر م   ی چندان   ر ی تأث   ی اجتماع   ت ی داشتند، سطح حما   ي باالتر   ی عاطف 
همچن   ي آور تاب  است.  نداشته  نقش    ي فا ی ا   با   F2  شکل   در   ن ی آنها 
  ی اجتماع   ت ی حما گر مشخص است  عنوان تعدیل به   ی اجتماع   ت ی حما 

مثبت    ۀ داشته و رابط   ي بافر   نقش   ن یی پا   ی افراد با هوش عاطف   ي تنها برا 
  هوش   با   افراد   در   اما   است،   کرده   ت ی را تقو   ي آور و تاب   ی عاطف   هوش   ن ی ب 

و قابل    رنگ کم   ار ی بس   ، ی اجتماع   ت ی حما   ي بافر   نقش   ن ی باال، ا   ی عاطف 
  ی هوش عاطف   ی احتماالً منبع شخص   ؛ بنابراین است   ه بود   ی پوش چشم 

  ي برا   ي شتر ی ب   ت ی از اهم   ی اجتماع   ت ی حما   ی منبع شغل   در مقایسه با 
کننده برخوردار بوده است.  مشارکت   کارکنان   ي آور تاب   ي حفظ و ارتقا 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 
 ؛يآورتاب: Res ؛) کمتر(  نیی: پاLow ؛) شتریب: باال (High گر؛تعدیل: Moderatorچهارم تا ششم مطالعه.  يهاهیفرض ةساد بی. نمودار ش3 شکل

SS :؛یاجتماع تیحما JS :؛یشغل  استرس EI :ی عاطف هوش 
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  استخدام   و   انتخاب   در   مطالعه   ن ی ا   ج ی از نتا   توانند ی م   ی منابع انسان   ران ی مد 
  ش ی افزا  ي برا  توانند ی م  ن ی همچن .  رند ی گ  کمک آور تاب  د ی جد  ي روها ی ن 

  ی آموزش   ي ها از برنامه   ک بان   ي زا استرس   ي فضا   در   کارکنان   ي آور تاب 
  ت ی حما   کسب   براي   ی و بهبود روابط اجتماع   ی مرتبط با هوش عاطف 

  ، مطالعه   ن ی ا   ي ها ت ی از محدود   ی ک ی .  کنند مطلوب استفاده    ی اجتماع 
کنندگان  از جمله تعداد مشارکت   ک ی دموگراف   ي ها ی ژگ ی تناسب و   نبود 

  توان ی نم   نکه ی ا   گر ی د   ت ی محدود تأهل بود.    ت ی و وضع   ت ی براساس جنس 
  ؛ کرد رد    کامل طور  مطالعه به   ی مقطع   ت ی ماه   دلیل به را    CMB  خطر 

آت   شود ی م   شنهاد ی پ   باره   ن ی ا   در   بنابراین  مطالعات    ي ها داده   ی در 
باز   ي رها ی متغ  و  مرحله  دو  در  وابسته  و  متفاوت    ی زمان   ة مستقل 

 .مطالعه استفاده شود   ي برا   ی طول   ي کرد ی و از رو شوند    ي آور جمع 
 

 گیري نتیجه 

هوش    مانند   ی و الزامات   منابع   که   دهد می   نشان مطالعه    ن ی ا   ج ی نتا 
  ن ی ا   تعامل   ن ی و همچن   ی و استرس شغل   ی اجتماع   ت ی حما   ، ی عاطف 

  ر ی ها تأث بانک   کارکنان   ي آور بر سطح تاب   توانند ی منابع و الزامات م 
  ی با طراح   توانند ی بانک م   ة در حوز   ی منابع انسان   ران ی . مد بگذارند 

  ی اجتماع   ت ی و حما   ی در ارتباط با هوش عاطف   ی مداخالت آموزش 
  ن ی در ا   ی به کارکنان خود کمک کنند تا با غلبه بر استرس شغل 

و عملکرد    دهند   ش ی خود را افزا   ي آور زا، تاب استرس   ي کار   ط ی مح 
مطالعه    ن ی حاصل از ا   ج ی نتا   براساس داشته باشند.    ي تر مطلوب   ی شغل 

آموزش   شود ی م   شنهاد ی پ  عاطف   ی مبتن   ی مداخالت  در    ی بر هوش 
 . رد ی گ ب قرار    ت ی در اولو   ی اجتماع   ت ی حما   مقایسه با 
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 مطالعه ةشدیطراح ۀپرسشنام يهاتمی. آ1 وستیپ لیفا

 ی اجتماع تیحما ةحوز يهاتمیآ
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م
 

    
    

 
قم

واف
م

 

    
 

الً 
کام

قم
واف

م
 

        .کنندیش مال کمک به من واقعاً ت يام براخانواده  -1
        . ام صحبت کنمت خودم با خانواده الراجع به مشک توانمیمن م -2
        .کنند کمک من به که کنندی ش مالدوستانم واقعاً ت -3
        .م صحبت کنمالتبا دوستانم راجع به مشک  توانمیمن م -4
        .وجود دارد که به من کمک کند یشخص خاص از،یبه هنگام ن -5
        .وجود دارد که مراقب و دلواپس من است  ی من، شخص خاص یدر زندگ -6

 يآورتاب  ةحوز يهاتمیآ
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      .ندارم  يکار هم جهینت به و کنمیش را مالت نیشتریب يدر هر کار -7
      .را دوست دارم  یزندگ يهاچالش -8
      .ابمیبه اهدافم دست  توانمی معتقدم به رغم وجود موانع، م -9

      .شمیندیب ياچاره رد،یگیکه سر راهم قرار م يزیهر چ  يبرا  توانمیم -10
      شوم ی نم وسی مأ ،شودیکننده مدیاوضاع ناام یوقت یحت -11
      .شوم یدلسرد نم یراحتبه ،اگر شکست بخورم  -12
      .خودم را با آن سازگار کنم  توانمیم دهد،یرخ م يرییتغ یوقت -13
      .نهفته است یمصلحت ،ي بد ایمعتقدم در هر اتفاق خوب   -14

 یهوش عاطف ةحوز يهاتمیآ
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      .دارم  ینسبت به آن آگاه کنم،یرا تجربه م  یجانیه یوقت -15
      .رخ دهد یندارم که اتفاقات خوب معموالً انتظار  -16

      .کنندیبه من اعتماد م یراحتبه   گرانید -17
      . سخت است میبرا گرانیبا د مانهیروابط صم يبرقرار -18
      .کنمیم ریافراد را غلط تعب ةچهر يهامعموالً حالت -19

      .گوکردن با من سخت استومعتقدند که گفت گرانید -20

 یاسترس شغل ةحوز يهاتمیآ
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      .را ندارم  فمیدادن کارها و وظاانجام  يبرا یفرصت کاف  -21
      .از حق انتخاب برخوردارم  میدر انجام کارها -22
      .کندیم  قیمن در محل کار، مرا تشو سیرئ -23

      .کنندیهمکارانم کمکم م از،یدرصورت ن -24
      .دچار تنش هستند ،روابط در محل کار من -25

      .دارم  یآگاه میهاتیو مسئول فیبه وظا -26
      .آگاهم هابودن آن یبه عمل یروشنبه  ،دیآیدر کارها به وجود م یراتییتغ ی وقت -27
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