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 مقدمه  
های مهم زندگی هر فرد را امروزه شغل، یکی از جنبه

های زندگی، دهد. شغل، عالوه بر تأمین هزینهتشکیل می
نیازهای دیگری نظیر تحرک بدنی، تماس اجتماعی، احساس 

[. 1کند]خود ارزشمندی، اعتماد به توانمندی را نیز ارضا می
 هوشبر  ،مربوط به شغل یفرد عوامل انیم از محققان

های های اخیر در زمینه[، در سال2داشته] دیتأکی جانیه
علمی و کاربردی شغل توجهات زیادی به آن 

[. با وجود تعاریف متفاوت از هوش هیجانی، 5و4و3اند]کرده
نظران بر این باورند که هوش هیجانی عبارت از اغلب صاحب

[. 6باشد که بار هیجانی دارند]پردازش مناسب اطالعاتی می
 نظارتیی توانا عنوانبه رای جانیه هوش[، 3]ریما وی سالوو

 نیب شدن قائل زیتم گران،ید و خود احساسات و عواطف بر
 فرد عمل و تفکر تیهدای برا اطالعات نیا از استفاده و هاآن
عنوان یک سازه در هوش هیجانی عموماً به. اندکرده فیتعر

های شناختی انسان مورد توجه درون چهارچوب توانایی
 وی همدل توان شیافزا علت بهی جانیه هوش[. 8و7است]

. دبخشمی بهبود رای شغل عملکرد استرس، برابر در مقاومت
خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و رابطه 

 [.9ش هیجانی هستند]دهنده هوهای تشکیلمؤلفه
 تیموفق بای جانیه هوش مختلف پژوهشی، شواهدطبق 

 مرتبطی زندگ مختلف هایحوزه در فرد تیموفق عدم و
 داشتن در باالی جانیه هوشی دارا افراد .[12و11و10]است
 وی خانوادگ طیمح از مندیبهره ،یزندگ از شتریب تیرضا
 گرانید به نسبت انیاطراف احساسات در شدن کیشر

 و زهیانگ با موفق، خونگرم، منظم،ی افراد معموالً و اندمتفاوت
[ و در مقابله با استرس از موفقیت 13]هستند بینخوش

 موجبی جانیه هوش[. از سویی 14بیشتری برخوردارند]
 [.19 ،18، 17، 16، 15 ،2]شودمیی شغل تیرضا شیافزا

 و اندبردهنسانی پی اهمیت منابع ابه ها وزه سازمانمرا
های برنامه ۀـئارا ربر س ،نسانیوی انیراری نگهدب و جذای بر
عنوان بهکنند. میقابت ن رکنارتوجه به کاان میزو فاهی ر

ی را جدیدبندی رتبهخیر ل اسان در چند چورفو ۀـمجلمثال 
 کار کردنکه ی شرکت برتر 100در آن که کند میمنتشر 
ست معرفی تر امطلوبنسانی وی انیرای برها در آن

، نسانیاقابت بر سر منابع ج رپاسخ به مو. در [20]شوندمی
از حمایت و فاهی ری اـههـبرنامد بهبوا و جرها روی اسازمان

ن ـد ممکـا حـند تدارسعی کنند و اری میسرمایهگذن کنارکا
هم افرن شانکنارکاای فاهی مناسبی برت رمکانات و اهیالتس

از ند ایافتهدر عمالًها انها و سازماین شرکتنمایند. 

                                                                                                                                                                          
1 Lamastro 
2 Ovgu 

منتفع ن کنارحمایت کاه و فاد ربهبواری روی سرمایهگذ
و حمایت کنند متعهد س حسااکنانی که رکاا یرزهند شد اخو
ک گی تردبه سارا  نمازاـسکنند و میکمتر غیبت ، نداضیرا

د ـمیبخشد بهبون را مازساد مل عملکراین عوا مهه. نمیکنند
ه از شدادراک حمایت .[21] ندسارفش میاهدابه  و آن را

ح و از مطر 1986ل اـسر در تین باـنخس ن،مازاـسی سو
با ز غان آهماو از مدیریت ت بیاوارد ادنشناسی رواته ـشر
شد. و بررویی اجران امدیرو مانی زساان هشگروپژل تقباسا

ن از اینکه کنارکاور با بهن مازاسی سوه از شد ادراکحمایت 
د قائل میشون ارزش هایشاریهمکا ایتا چه حد برن مازسا
ی عبارت به[ و 22]کندره میشا، اهددهمیت میاها ه آنفار هبو 

 هک کندمی احساس کار آن اساس بر که است فرد دری حالت
 ازین خدماتش به و داندمی دیمف و مهمی فرد رای و سازمان

ی تجربی نیز پیامدهای هشهاونتایج پژ .[23] داردی فور
اند. چنانکه کردهتأیید ن را کنارکاز ات ـحمایب مطلو

 ادراک تیحما که داد نشانی پژوهش در[، 24] 1الماسترو
 شرفتیپ و همکاران به کمک وری،بهره شیافزا موجبات شده

 شده ادراکی سازمان تیحمانتیجه بررسی . شودمی سازمان
 زانیم از رانیمد دهدمی نشان[، 25] نیمعلم و رانیمد نیب

 2وگاا. برخوردارند نیمعلم به نسبتی باالتری سازمان تیحما
ی صوخصی هاسازمان از کارمند 308ی بررس با[، 26]

 سلطانیو  عالمتبریز، نضائیاری، میکر یحاج و استانبول
 ایبر سطحی نمدلی میا عنوان تحت خود قیتحق در ،[27]

 امحترا از ادراک ،مانیزسا حمایت از ادراک طتباار تبیین
 مانیزتعهد سا با یتصمیمگیر درکت رمشا ومانی زسا
 ابطهر کارکنان تعهد بای سازمان تیحما درک نیب که افتندیدر

 که شد مشخص[، 28] 3دامون مطالعه در. دارد وجودی مثبت
 اری سازمان تیحمای باال سطح کهی هنگامی ورزش داوطلبان

 جیتان. دارندی شتریب تیرضا خود فیوظا انجام در کنند، درک
کنندگی دلبستگی شغلی توسط بینیپیشقدرت  بررسی

که نشان داد [ 29]حمایت ادراکشده از سرپرست و همکار
بین حمایت ادراک شده سرپرست و حمایت داری معنیرابطه 

 با دلبستگی شغلی وجود دارد. همکارادراک شده 
ی ادیز حدود تا سازمان هر تیموفق نکهیا به توجه با

 نیا است، سازمان آن کارکنان کوشش و تالش به وابسته
 کارکنان که دیرس خواهد کمال حد بهی زمان و کوشش تالش

 هکی فراوان قاتیتحقدر  .باشند خشنود وی راض خود شغل از
 تیرضا است، گرفته انجامی رفتار علوم و شناسیروان در

 هنیزم در رگذاریتأث و تیاهم حائز عمده، عوامل جمله از یشغل
ی سازمان رفتار مباحث در اکنون مفهوم نیا. است وریبهره

3 Damon 
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 به. [30] است داده اختصاص خود به رای ارزشمند گاهیجا
 شناسیروان و تیریمد علم نظرانصاحب ازی اریبس اعتقاد
 رفتشیپ و بهبود دریی بسزا نقشی شغل تیرضا ،یسازمان

ی شغل تیرضا ثیح نیا از و دارد کاری روین سالمت و سازمان
 تیرضا. [31] رودیم شمار به هر سازمانی ادیبن مسائل از

 تدوس را خود کار اندازه چه تا فرد که است بیانگر اینی شغل
ی کلی ابیارز یک در ایآ و کندمیی ابیارز چگونه را آن و دارد

 .[32]نه یا دارد خود ازی مثبت احساس
داد که بین رضایت  نشانپژوهش 500 از شیب مطالعه

شغلى و سالمت روانى و جسمانى کارکنان رابطه وجود دارد 
 ،این موضوع به گونهاى معنادار با مشکالت روانشناختى و

افسردگى و اضطراب رابطه  ،به نفس اعتماد ،مفرط خستگى
مشخص  [34]1ونگیچان پژوهشنتایج  در .[33] داشته است

ی نسازما تیحما فقدان بای شغلی تینارضا نیبشود که می
 یسازمان تیحما درک نیبهمچنین . دارد وجودی مثبت رابطه

 وجود داریمعنی و مثبت رابطه س،یپلی شغل تیرضا با
ی شغل تیرضا مورد در آمده عمل به قاتیتحقدر  .[35]دارد

 هاآن انیم از که استشده  دانسته مؤثر عوامل مختلفی
 ،یسازمان مشیخط و عاتیترف دستمزد، و حقوق به توانمی
 مانند مؤثری فرد عوامل نیهمچن وی شغل طیمح و شغل نوع

در این پژوهش  لذا. کرد اشاره ...و خدمت سابقه سن، جنس،
 بای جانیه هوش و شده ادراکی سازمان تیحما نیبرابطه 

 شده است. بررسی تحت جامعه دری شغل تیرضا

 روش
 نوع پژوهش

 روش همبستگی است.طرح این پژوهش از نوع توصیفی با 

 آزمودنی
 کارکنان جامعه اماری این پژوهش ، :جامعه آماریالف( 

 و زن 107 شامل نفر 337) النیگ دانشگاه یمانیپ وی رسم
 بودند. (مرد 230
 جدول از استفاده بانفر  179تعداد نمونه آماری:  ب(

ی ریگنمونه روش پژوهش با نمونهعنوان به مورگانکرچسی و 
 .ددنش نتخابا ایطبقه یتصادف

 ابزارهای پژوهش
ها از چهار پرسشنامه استفاده شده آوری دادهبرای جمع

 .است
ی گردآوری برا :یشناخت تیجمع پرسشنامه الف(
 مشخصات درباره سؤاالتی و شامل شده نیتدو هیاول اطالعات

                                                                                                                                                                          
1 Chanyeong 

 ابقهس الت،یتحص زانیم ت،یجنس سن، مانند کارکنانی فرد
 .استی استخدام تیوضع و تأهل تیوضع کار،

 
به : حمايت سازمانى ادراكشده پرسشنامه ب(

، ، هانتینگتون، هاچیسون و سوآگریزنبرادنبال تحقیقات 
رسمى  طوربه حمایت سازمانى ادراکشده پرسشنامه ،[22]

 و ابزار مناسبى براى شدادبیات نظریات سازمانى  وارد
. [36]سازمانى تشخیص داده شد  حمایت گیریاندازه
 تیحما پرسشنامه از استفاده با گرفته انجام قاتیتحق

 و مطلوب اریبسیی ایپا زانیم ازی حاک شده ادراکی سازمان
. پاسخ به این پرسشنامه [37، 22] است پرسشنامه نیا معتبر

موافق  کامالً( 5) مخالف تا کامالً( 1) ازدر مقیاس لیکرت 
 صورتبهالبته در برخى از سؤاالت نمرهگذارى  باشد.می

ی هاداده، [20]هانسن و ادموندسون گل،یر معکوس است.
 نیب رابطه خصوص در گذشته سال 20 در که قیتحق 167
 گرفته انجامی شغلی مدهاایپ و شده ادراکی سازمان تیحما
 فرا نیا جهینت است. داده قرار لیتحل فرای نیبازب مورد را بود
 در شده ادراکی سازمان تیحما اسیمق که داد نشان لیتحل

 98/0 تا 71/0 نیبیی ایپا از پژوهش، 167 از قیتحق 152
 مطلوبیی ایپا خود پژوهش در، [25]یزک. است برخوردار

، زنبرگریآ پژوهشی راستا در را گزارش داده و آن (90/0)
 اب انطباق قابل که دانسته، [22]هاچیسون و سوآ هانتینگتون،

 یآلفا قیتحق نیا در .باشدمیی رانیا فرهنگ و طیشرا
 .باشدمی 82/0 معادل آمده دست به کرونباخ

 
 33 مجموعه نیا :شات یجانیه هوش پرسشنامهج( 

 میتنظ ،(هیگو 13) جانیه ابزار وی ابیارز مؤلفه سه ،یاهیگو
 در را( هیگو 10) جانیه ازی برداربهره و( هیگو 10) جانیه

 مختلف هایحیطه نشانگر آزمونی هاهیگو. [38] گیردبرمی
 هاهیجان بهی دهنظم گران،ید و خود در جانیه ابزار وی ابیارز
 مسائل حل در هاهیجان از استفاده و گرانید و خود در

 گزارش خود اسیمق نیا در. [39]استی فرد نیب وی اجتماع
 از کیهر با را خود مخالفت یا موافقت زانیمی آزمودن ،یده

. ندکمی مشخص کرتیل ایگزینه پنج اسیمق یک در ها،ماده
 بیضرا ریمقاد [10، مالوف، تورستینسون، بوالر و روک]شات
 87/0 و 90/0 برابر بیترت به رایی بازآزما و کرونباخی آلفا

 اساس بر قیتحق نیا در پرسشنامهیی ایپا. اندکرده گزارش
 .آمد دست به 88/0 کرونباخی آلفا بیضر
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توصیف  شاخصپرسشنامه : 1توصیف شغل شاخص د( 
 2و هولین کندال ،به وسیله اسمیت لشغل در دانشگاه کرن

ترجمه ، [41] و براى اولین بار توسط شکرکن ساخته، [40]
رفته است. ساخت  بسیارى بهکار و تاکنون در پژوهشهاىشد 

 بخشتحول زیادى در  سبب 1960این مقیاس در دهه 
شد. این مقیاس از ویژگىهاى روانسنجى  شغلى تیرضا

مؤلفه  5 پرسشنامه این. [42 ،40] خوبى برخوردار بوده است
 ،همکاران ،سرپرستى ،خشنودى شغلى یعنى ماهیت کار

و از جمع همه اینها خشنودى  مىسنجد و ترفیعات را حقوق
است که  آنکلى حاصل مىشود. مزیت عمده این مقیاس

آن با خشنودى شغلى کلى  مقیاسهاىنمرات خرده 
که ابعاد یا مؤلفههاى  مقیاسها خرده همبستگى دارند. این

باشد مختلفی میابعاد  شامل ،گوناگون رضایت شغلى هستند
خرازی، ، که خشنودى شغلى از آنها حاصل مىشود. فروغى

 آلفاىضریب  بارا  JDIمقیاس  پایایى ،[43] رضایی و ایران فر
 و مدنی پور، 96/0برابر [ 44]هامت و روزگار ، ش91/0کرونباخ 

گزارش  89/0، برابر [16] یادیص و یمیرح ان،یمحقق
ی آلفا روش با اسیمق نیایی ایپا زین حاضر قیتحق دراند. کرده

 .است شده محاسبه 83/0 کرونباخ

 هاشیوه تحلیل داده
افزار آوری با استفاده از نسخه نرمها پس از جمعداده
وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه «3اس. پی. اس. اس.»آماری 

های بیشینه، میانگین و ها از شاخصدر تحلیل توصیفی داده
انحراف استاندارد و جهت تحلیل استنباطی از آزمون 

ده شوتحلیل رگرسیون استفاده همبستگی پیرسون و تجزیه
 است.

 نتایج
 از حاصلی هاداده پژوهش نیا هایسؤالی بررسی برا

 بیضری آمار هایروش از استفاده با هاپرسشنامهی اجرا
 لیتحل مورد t آزمون و ونیرگرس لیتحل رسون،یپی همبستگ

 تیحما زانیم از حاصلی هایافته 1 جدول. گرفتند قرار
 نشان را کارکنانی شغل تیرضا وی جانیه هوش ،یسازمان

ی سازمان تیحمای همبستگ 3 و 2 جدولی هایافته. دهدمی
 دهد.را نشان میی شغل تیرضا ،یجانیه هوش با

 
 
 

                                                                                                                                                                          
1 Job Descriptive Index 
2 Smith, Kendal & Hulin 
 

 کارکنانی شغل تيرضا وی جانیه هوش ،یسازمان تيحما همبستگی .1 جدول

 
ی سازمان تیحما

 شده درک

 هوش
 یجانیه

 تیرضا
 یشغل

ی سازمان تیحما
 شده درک

1 **415/0 **356/0 

 500/0** 1 415/0** یجانیه هوش

 1 500/0** 356/0** یشغل تیرضا

 درکی سازمان تیحما نیبدهد نشان می 1 جدول نتایج
 رد مورد بررسی کارکنان یشغل تیرضا وی جانیه هوش شده،
 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه 01/0 سطح

 چندگانهی همبستگ بيضرای فیتوص هایشاخص .2 جدول

 معادله

 بیضر
ی همبستگ

 چندگانه

 بیضر مجذور
  2Rیهمبستگ

 بیضر
ی همبستگ

 شده اصالح

ی خطا
 استاندارد

1 634/0 538/0 524/0 710/0 

 تیماحی رو از کارکنانی شغل تیرضا بینیپیش منظوربه
 .شد استفاده ونیرگرس لیتحل ازی جانیه هوش وی سازمان

 (3 جدول)

 متغیرها راستانداردیغ و استاندارد یهمبستگ بيضرا .3 جدول

 مدل

ی همبستگ بیضرا
 استاندارد ریغ

 بیضر
ی همبستگ
 شده استاندارد

مقدار 
t 

 سطح
 یمعنادار

B 
ی خطا
 اریمع

 B بیضر

 مقدار
 ثابت

743/8 967/0  876/5 000/0 

 تیحما
 یسازمان

134/0 025/0 368/0 675/5 000/0 

 هوش
 یجانیه

187/0 037/0 332/0 997/4 000/0 

 وی سازمان تیحما ریمتغ دو B بیضر زانیم بر اساس
 مشاهدهی پراکندگ از %33 و 36 تنها بیترت بهی جانیه هوش
 جادیا بندیاولویت. کنندمی نییتب رای شغل تیرضا در شده
 تیحما الن،یگ دانشگاه در شاغلی روینی شغل تیرضا

 .باشدمیی سازمان
 را خطی رگرسیون معادله توانمی 3 جدول به توجه با

 نگاشت: زیر صورتبه
 رضایت شغلی برابر است با :

 ”74/8(+134/0) یسازمانحمایت (×187/0) یجانیههوش “

 

 

3 SPSS 
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 گیری بحث ونتیجه
 شده، درکی سازمان تیحمادر این پژوهش رابطه بین 

کارکنان دانشگاه گیالن ی شغل تیرضا وی جانیه هوش
ایج نشان نت آمده دست بهی هاداده به توجه بابررسی شد. 

 داد:
 تیرضا وی جانیه هوش ،یسازمان تیحما از هایآزمودن -
 .هستند برخورداریی باالی شغل

ی جانیه هوش و شده درکی سازمان تیحما نیب -
. است آمده دست به( 356/0) یهمبستگ بیضر هایآزمودن

 هوش و شده درکی سازمان تیحما نیب که گفت توانیم لذا
 جهینت. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه هاآزمودنیی جانیه

 دیگر نیز تکرار شده استی پژوهشی هایافتهآمده در  به دست
[45 ،46 ،47]. 

 بیضر هایآزمودنی شغل تیرضا وی جانیه هوش نیب -
 که گفت توانیم لذا. است آمده دست به 50/0ی همبستگ

 و مثبت رابطه هایآزمودنی شغل تیرضا وی جانیه هوش نیب
 اب که است نیا انگریب موضوع نیا درواقع .دارد وجود معنادار

 شیافزا کارکنانی شغل تیرضا ،یجانیه هوش شیافزا
در پژوهشی مشابه با  [48] محمدی و نیک بخت. یابدمی

عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی در 
کارکنان دانشگاه آزاد خمینی شهر یافته تحقیق حاضر را 

مانند  محققان ریسای هایافته با جهینت نیاتکرار کرد. 
 ،[51] 2ترام وی سا ،[50]1هاوارد و دانگ ،[49]ییحسنخو

قریشی، ظهیرالدین، عصاریان، موسوی و زارع زاده 
و  [17] ، گونی، میسکی آبدبن و آسانوزیگولر [52]مهریزی

 و دانگ دهیعق به. داردیی همسو [2] یدختیب نیام
 استی هایتوانایی مجموعه شاملی جانیه هوش، [50]هاوارد

 ترساس بهیی پاسخگو توانی مطلوب طوربه کارمندان، به که
 درو  دهدمی گرانید و خودی جانیهی رفتارها و کار محل

 اندتومی باالی جانیه هوشاست.  مؤثری شغل تیرضا افزایش
 بر و آورد وجود به رای ریدلپذ و مطبوعی کار طیمح یک
 انسازم شرفتیپ و کارآمد تیریمد کارمندان،ی شغل تیرضا

 لکرد،عم که شودمی باعث باالی جانیه هوش رایز بگذارد؛ تأثیر
 یافته، شیافزای شغل تیرضا و راهبردی شناخت و درک
 کارمندان مشکالت و کرده جادیا مثبت نقش هایابیجهت

 اثراتکاهش ی شغل تیرضاافزایش . [54، 53]یابد کاهش
 .[55] به دنبال دارد را استرسمنفی 
ی انسازم تیحما ریمتغ دو که داد نشان ونیرگرس جینتا -

 بیترت به هرکدامیی تنها به و درصد 53 هم بای جانیه هوش و
 تیرضا در شده مشاهدهی پراکندگ از درصد 33 و 36 تنها

                                                                                                                                                                          
1 Dong & howard 
2 Sy & Tram 

 و استوار قیتحق جینتا با جهینت نیا. کنندمی نییتب رای شغل
 که [57] 3یداونبست، استپلتون و  ،[56]یخاتون زاده ریام

 رای شغل تیرضا انسیوار ازی درصد تنهای جانیه هوش
 مطالعات نشان نیهمچن. داردی همخوان کندمی بینیپیش
 کردعمل و افرادی شغل تیرضا بری شغل استرس که است داده
این تحقیق نشان  اگرچه .[58] گذاردمی تأثیر سازمان در آنان
 طوربه اما است متوسط حد در بینیپیشقدرت  دهد کهمی
 تیرضا بر زینی گریدی رهایمتغ که افتیدر توانمیی کل

 هشپژومورد بررسی این  که است رگذاریتأث کارکنانی شغل
 یگرید هایپژوهش که است آن نشانگر امر نیا؛ است دهبون
 شاثربخی رهایمتغ ورود با تا ردیگ صورت نهیزم نیا در دیبا
 هیتوج قابل باالتری سطح در وابسته ریمتغی پراکندگ گر،ید

 .داد انجام را بینیپیش بتوانی شتریب قدرت با و باشد
روانشناختی )هوش  هایمؤلفه تیوضع قیتحق نیا در

 نالیگ دانشگاهی سازمان رفتارهیجانی و رضایت شغلی( و 
و ارائه  توجه. گرفت قراری بررس مورد حمایت سازمانی()

 یشتیمع تیوضع بهبیشتر حمایت سازمانی نظیر توجه 
 به توجه وی اجتماع منزلت سطح ارتقاء دانشگاه، کارکنان

خواهد  نکهیا ضمن کارکنان شناختیروان هاینیازمندی
 ازمندین همچنان ببخشد، تیمطلوب حاضر تیوضع به توانست

ی مثبت نگرش رغمیعل رسدمی نظر به. است تریجدی توجه
 ارد،د وجود کارکنان نزد النیگ دانشگاه سازمان تیکل به که

 و نبودهی قو چندان سازمان تیحما از کارکنان ادراک کنیل
 هب است؛ سازمان رانیمد شتریب توجه وی دگیرس ازمندین

 هکی تعهد رغمیعل کنندمی احساس کارکنان گرید عبارت
 آنچنان سازمان کنند،می احساس خود در سازمان به نسبت

ی روین کرف به سازمان نکهیا. ستین آنان فکر به دیشا و دیبا که
 بلکه شودنمی خالصهی ماد هایمؤلفه در تنها باشد خود

 که هستندی معنو هایحمایت ،یماد هایحمایت بر عالوه
 .کند تیتقو کارکنان در رای سازمان تیحما ادراک تواندمی

 مورد کارکنان شد که داده نشان قیتحق نیا در نیهمچن
 راداف. در وضعیت مناسبی بودندی جانیه هوش نظر از مطالعه

 کنترلی خوب به را احساساتشان کهی جانیه هوشمند
 که هرچند. نمایندمی برخورد گرانید بر مؤثر طوربه کنند،می

ی شغل تیرضا وی جانیه هوش هایمهارت از هاآزمودنی
ی جانیه هوش هایمهارت ریسای ارتقای ول برخوردارندی خوب

. استی ضروری توانمند و تیخالق و مسئله حل جمله از
 توسطی آموزش هایکالسی برگزار با هامهارت نیای ارتقا

 .گرددمی هیتوص مربوطه نیمتخصص
شات و همکاران معتقدند هوش هیجانی ارتباط تنگاتنگی 

3 Best, Stapleton & Downey 
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 .111 -119، صص.:1396، پائیز و زمستان 29، پیاپی 2، شماره 15، دوره )دانشور رفتار( شناسی بالینی و شخصیتروانپژوهشی  –دوفصلنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 2, Serial 29, Autumn & Winter  2017-2018 , pp.: 111-119. 

کند  بینیتواند آن را پیشبا سالمت روانشناختی داشته و می 
دهد های مختلف نشان می[، همچنین نتایج پژوهش59]

های هوش هیجانی بر ارتقای سالمت روانی آموزش مؤلفه
 [3گذارد و از سویی به باور سالووی و مایر ][ تأثیر می60]

های هوش هیجانی و اجتماعی در دراز مدت و آموزش مؤلفه
های مختلف از جمله تواند موفقیت گروهکوتاه مدت می

باشد، موضوعی که در پژوهش  غیره معلمین، دانشجویان و
گونه [ نیز مورد تائید واقع شد لذا این61گل پرور و فخری ]

 شود.های هدف پیشنهاد میها برای گروهآموزش

 منابع
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