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ABSTRACT 
 

Emotional intelligence appears in every aspect of an individual's life. This type of intelligence that is effective in 
directing human mind is also very important in business life. Besides, the individual is stressed in his life and work 
life. This problem, also referred to as organizational stress in business life, poses a great threat to employees and 
businesses. In the hospitals which have a significant place in the service sector, it is seen that the work done is 
insufficient. The aim of this study is to investigate the relationship between emotional intelligence and 
organizational stress in hospital workers. In this study, firstly the concepts of emotional intelligence and 
organizational stress are emphasized and then the relation between these concepts is examined. The "coping with 
stress style scale" prepared by Şahin and Durak (1995) are used to measure the organizational stresses of the 
hospital employees (n = 147). "Emotional Intelligence Scale" has been used by Deniz and friends (2013) in the 
measurement of emotional intelligence levels of employees. As a result of the research, it has been determined 
that there is a positive but weak (r=0.455) relationship between organizational stress and emotional intelligence. 
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ÖZ  

 

Duygusal zekâ bireyin hayatının her alanında karşısında çıkmaktadır. İnsan aklını yönlendirmede etkili olan bu zekâ 
tipi, iş hayatında da son derece önemlidir. Bunun yanında birey iş hayatında ve yaşamında stres baskısı altındadır. 
İş hayatında örgütsel stres olarak da adlandırılan bu sorun çalışanlar ve işletmeler açısından büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. Hizmet sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan hastanelerde ise yapılan çalışmaların yetersiz 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı hastane çalışanlarında duygusal zekâ ve örgütsel stres arasındaki 
ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada öncelikle duygusal zekâ ve örgütsel stres kavramları 
üzerinde durulmuş, daha sonra bu kavramlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Hastane çalışanlarının (n=147) örgütsel 
streslerinin ölçülmesi için Şahin ve Durak (1995) tarafından hazırlanan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” 
kullanılmıştır. Çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin ölçülmesinde Deniz ve arkadaşları (2013) tarafından 
Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel stres ve duygusal 
zekâ arasında, pozitif ancak zayıf (r=0,455) bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
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