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پیشبینی استرس حاصل از یک تروما با استفاده از هوش هیجانی 
 

 
 
  

ـــک ترومــا، تجربــهای  مواجهـه بـا ی
ــه بـاعث  مخاطره آمیز در زندگی است ک
ــا درمـاندگی  میشود فرد ترس، وحشت ی
ــانههای آن شـامل  را تجربه کند. طیف نش
ــاره واقعـه، اجتنـاب و کرختـی  تجربۀ دوب
عــاطفی، و انگیختــگی بیــــش از حـــد 
میباشـد. وجـود ایـن عالیـم در زنـــدگی 
ــدگی را بـرای وی بـه نوعـی  یک فرد، زن
ــه روش  مبارزه تبدیل میکند که هر فرد ب

خودش با آن دست و پنجه نرم میکند. 
ـــه  مطالعـات پیشـین نشـان دادهانـد ک
عواملی وجود دارند که نشان میدهند آیا 
یک فرد با تجربۀ یک حادثــه، ترومـاتیزه 
ــارب  میشود یا خیر. این عوامل شامل تج
وابسته به تروما (نزدیکی به واقعه، ترس از 
ــودن و…)،  مرگ یا ضایعه، منتظر واقعه ب
و نـیز عوامـل شـخصیتی (نوروتیســـیزم و 
ــۀ مـهم ایـن اسـت کـه  هوش) هستند. نکت
ــف در مـورد ارتبـاط  نتایج مطالعات مختل
 PTSD خصوصیـات شـــخصیتی و بــروز
یکسان نبوده است و بــرای شـناخت بـهتر 
ــــت  عوامــل مرتبــط بــا PTSD الزم اس
فاکتورهای اختصاصیتری تعریف شوند.  
در زمینــۀ رابطــه بیــن 1EI (هـــوش 

ــایی همـاهنگی بـا ترومـا نـیز  هیجانی) و توان
مطالعهای نشده اســت. اگر فـرض کنیـم کـه 
ــا  EI با پاسخ فردی به یک حادثه استرسزا ی

ــــوان از  ترومــا مرتبــط اســت، آنگاه میت
مقیاسهـای EI در وضعیتهـــای متفــاوت 
ــا اسـتفاده کـرد. مثـالً، بعـد از  وابسته به تروم
وقوع یــک حادثـه، آنـهایی کـه EI کمـتری 
دارند، احتمال بیشتری دارد که در هماهنگی 
با وضــع موجـود مشـکل پیـدا کننـد. از ایـن 
ــراد مناسـب  معیارها  میتوان برای انتخاب اف
ــانی و  مشـاغل پرخطـر، مثـل مـأمور آتشنش

پلیس استفاده کرد. 
در سـال 2004، بـه منظـور پیـدا کـــردن 
ــه و قـدرت  تفاوتهای جنسیتی در این مقول
ــترس بعـد از  پیشگویی نمره EI در تجربه اس
ــا تفـاوت بیـن شـخصیتهای  یک تروما و ی
monitoring و شـخصیتهای blunting در 

ــام شـد.  واکنش به یک تروما، مطالعهای انج
ــه  در این مطالعه، 414 نفر شرکت کردند و ب
ــامل دو  همۀ آنها پرسشنامهای داده شد که ش
 IES-R ـــــتاندارد متشــــکل از مقیـــاس اس
(مقیاسی برای اندازهگیری کرایتریای اصلی 
ــرای  2MBQ ،(PTSD و 3NEIS (مقیاسـی ب

ــه  انـدازهگیـری EI) بـود. افـراد مـورد مطالع

شامل 181 مرد و 233 زن با میانگین سنی 36 سال 
بودنـد. تعـــداد 298 نفــر آنــها تجربــۀ حــوادث 

تروماتیک را گزارش کردند. 
نتایج نشــان دادنـد کـه تعـداد زیـادی از افـراد 
ــد. زنـان در مقولـۀ  معمولی، تجربۀ تروماتیک دارن
ــده بودنـد حـال  عالئم PTSD نمره بیشتری آوردن
آنکه مردان در هوش هیجانی نمرۀ باالتری گرفتــه 
بودند. در استفاده از استراتژیهای انطبــاق بیـن دو 
ــوش هیجـانی و  جنس تفاوتی دیده نشد. اما بین ه
ــد، بـه ایـن  نشانههای وابسته به تروما رابطه دیده ش
ــانههای کمـتری  معنی که افراد دارای EI باالتر نش
داشـتند. همچنیـــن بیــن EI و نــوع انطبــاق نــیز 
همبستگی دیده شد. افرادی که نمرات EI بیشتری 
داشـــتند تمـــایل بـــه اســـتفاده از راهکارهــــای 
 monitoring، و افراد دارای EI کمــتر تمـایل بـه 

اسـتفاده از راهکارهـــای blunting داشــتند. بیــن 
 intrusion ــــــــــانههای روش monitoring و نش
ارتباطی دیده نشد، هرچند بیــن روش blunting و 
نشانههای اجتنابی ارتباط وجود داشت. این یافتهها 
 blunting مؤید آن است کــه در حـالی کـه روش
ونشـانۀ اجتنـــابی مشــابهاند، روش monitoring و 

نشانههای intrusion تشابهی ندارند.1 
ــاال  میزان گزارش وجود تروما در این مطالعه ب

                                                           
1- emotional intelligence
2- Monitoring - Blunting Questionnaire
3- Nottingham Emotional Inteligence Scale
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بود، شاید به این علت که به افراد فرصــت 
داده شده بود تا تجربۀ خود را خیلی کلی 
 EI گزارش کنند. مطالعه نشان دادکه بیــن
ــر تئـوری  و تروما رابطه وجود دارد. از نظ
ــاط  عجیب نیست که  بین EI و تروما ارتب
وجود داشته باشد، بدیــن معنـی کـه افـراد 
ـــاال، بــا احتمــال  دارای هـوش هیجـانی ب
بیشتری قادرند که به طور مؤثر با وضعیت 
محیط اطرافشان بدون پریشانی کنار آیند. 
 EI مفهوم اصلی این است که مقیــاس

ـــراد بــرای مشــاغل  میتوانـد در انتخـاب اف
پُراسـترس (مثـل نیروهـای مسـلح و فوریــت 
ــود کـه لزومـاً بـه ایـن  پزشکی) مفید واقع ش
ــرای حـذف  معنی نیست که وسیلهای باشد ب
افراد در معرض خطــر، بلکـه میتوانـد بـرای 
ــت  شناخت افرادی به کار رود که ممکن اس
ــترس، نیـاز  برای برخورد مؤثر با وضعیت اس
ــهارتهای ویـژه داشـته باشـند.  به آموزش م
چنانکــه goleman در ســال 1995 اظــــهار 
ــد بـا آمـوزش مناسـب  داشت که EI میتوان

افزایش یــابد. مطالعـات پیشـین نشـان دادهانـد کـه 
عمومـاً همـاهنگ شـدن بـا محیـــط و شــخصیت، 
خصوصیات نســبتاً ثـابتی هسـتند کـه تـالش بـرای 
تغییر آنها کمفایده است. برای اینکه روشــن شـود 
که آیا EI میتواند با آمــوزش تغیـیر کنـد یـا نـه، 
ــوزش  مطالعات بیشتری الزم است. اگر که این آم
ـــر پاســخهای بعــدی بــه یــک رویــداد  اثـری ب
ــد، میتوانـد بسـیار بـا ارزش  تروماتیک داشته باش

باشد. 
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