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Abstarch
The aim of this study was to explore the effect of positive intelligence training on emotional
intelligence of employees. In a semi-experimental design with a pre-test post-test paradigm
about 80 employees filled the emotional intelligence Tests and 30 subjects with lower score
in EI were selected after checking the inclusion/exclusion criteria. Subjects were then divided
randomly into two equal experimental and control groups (n=15). The subjects of the
experimental group received 6 sessions of 120 minutes of group training of positive
intelligence, while no intervention was administered to the control group besides simple
meetings with the examiner. Participants of both groups completed again the EI
Questionnaires at the end of intervention. Results of multivariate analysis of variance showed
significant differences between two groups in the EI total scores and its 4 subcomponents.
The positive intelligence training program could successfully improve the emotional
intelligence of employees of the Securities and Exchange Organization and is then
recommended for employees of this organization.
Keywords: positive intelligence, employee, emotional intelligence, Securities and Exchange
Organization
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چکیده
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مقدمه

.)1889دراینزمینهتالشبرايافزایشهوشهیجاني6

بازار سرمایه با هدف تأأمین منأاب  بلندمأدت بأراي

کارکنان،یکيازمؤلفههایياستکهتاحدزیأاديبأر

بخشهاي مختلأ اقتصأادي ،نقأش

سرمایهگذاري در


روابأأطوتعامأألدرونسأأازمانمأأؤثراسأأتوبأأهگفتأۀ

عمدهاي در رشد و توسعۀاقتصادي کشورهاي پیشرفته


گلمن()1888شأر حتمأيموفقیأتسأازماناسأتو

دارد کهدر این میان ،بورس اوراق بهأادار اصأليتأرین

کنندهايدارد.
نقشتعیین 


بخش بازار سأرمایه اسأت.نقأش اصألي بأورس اوراق

هأوش هیجأاني ،توانأایي دركوفهأم اطالعأات

بهمنزلۀرکن اساسي تشکیل بازار سرمایه ،جذب
بهادار 

هیجانهأایياسأتکأه

بهمنظورایجاد و کنترل
هیجاني 

پساندازها و نقدینگي سأرگردان و پراکنأدة
و هدایت 

اأمن کمأک بأه تفکأر بهتأر بأه شأناخت هیجانأات و

جامعه بأه مسأیرهاي بهینأه و جهأتدادن آن بأهطأرف

عواط

احمدي،یداهللزادهطبأريو

سرمایهگذاري مولّد است(


دیگر،هوشهیجانيشامل توانایي دریافأت هیجانأات،

طبري.)6903،بأرايموفقیأتسأازمان درپیشأبرد ایأن

هماهنگساختن هیجانات و احساسات مأرتبط،درك و


اهداف،تالشبرايافزایش کیفیأت خأدمات،جأذب

فهأم اطالعأات مربأو  بأه هیجانأات و نیأز مأدیریت

سرمایهگذارانوجلأبراأایتآنأاناهمیأتبسأزایي

هیجانأأات اسأأت(مأأایر،سأأالوويوکاروسأأو.)6333،

مهمترین منب دراینزمینه ،نیأروي
بدونشک 
داردکه 

هأوش هیجأاني،جنبأۀ مهأم از مهأارتي اسأت کأه در

نهتنها بخشي از
انساني شاغل در سازمان است.کارکنان 

توانأایي بأایي افأراد در برخأورد بأا مسأالل عأاطفي-

نیروي انساني هأر سأازمانمحسأوب مأيشأوند ،نقأش

هیجأأانينمایأأان مأأيشأأود(اکسأأترمراو ري)1861،؛

تعیینکننأدهاي در فأراهمسأازي،طراحأي و نگهأداري


همچنین عاملي است که فأرد را بأراي تطأاب بأا محأیط

محیط مساعد کاري برايسایر کارکناندارند.درواق ،

مهارتهاي اجتماعي بای ،به

ميسازد و باداشتن
آماده 

نیأأرويانسأأانيیأأکسأأازمانازافأأرادمختلفأأيتشأأکیل

شود(قرهباغي و

برقراري رابطه خوب با مردممنجر 
مي

ميشأودکأهدارايتوانأایيهأايمتفأاوتيبأرايدرك

رحأأیمنیأأا.)6931،ازنظأأرگلمأأنهأأوشهیجأأانيشأأامل

احساسأأاتخأأودودیگأأرانبأأودهانأأدوبأأانسأأبتهأأاي

مؤلفأههأاي خودآگأاهي(1داشأتن درکأي عمیأ  از

گوناگونيبهکنترلومدیریتهیجأانهأاواحساسأات

،توانایيهأا ،کاسأتيهأا ،نیازهأا و انگیأزههأاي

عواط

خودقادرند.دراینراستا،مأدیریت هیجأانکارکنأان،

خأأود)،خودمأأدیریتي(9توانأأایي کنتأأرلوتنظأأیم

بُعد مهمأي در حفأ  مشأتریان وفأاداروایجأادمحأیط

احساسهأا) ،آگأاهياجتمأاعي(0احسأاسمسأئولیتو


مساعد کاري برايسایر کارکنان است؛ بنابراین ،انتظار

توانأایي تمرکأز بأر تکلیأ  در دسأت انجأام،درك

ميرودکارکنان ،هیجانأاتشأان را مأدیریت و تأالش


جنبههاي مختلأ  دیگأران ،بأهکأارگیري
احساسات و 

کنند هنگامتعامأل بأا همکأارانومشأتریان ،هیجانأات

یک عمل مناسبو واکنش مورد عالقه بأراي افأرادي

دوستانهاياز خود نشأان دهنأد (کاراتپأه.)1868،بأراي


مهارتهأاي اجتمأاعي8

گرفتهاند)و

که پیرامون ما قرار

منجر شود(سالوويومایر.)6338،بهعبأارت

اینمنظور،امأروزه بیشأتر سأازمانهأا در محأیط بسأیار
رقابتي ،بیشترین تمرکز خود را بأرمأدیریت رفتارهأاي
دادهاند(دیفندورفوریچأارد،
احساسي کارکنان قرار 

1

. emotional intelligence
2
. self-awareness
3
. self-management
4
. social awareness
5
. social skills
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(توانأایي مأدیریت روابأط خأود بأا دیگأران)مأيشأود

زتوانایيهاينهنيتعری ميشأود

حداکثري استفادها

هااغلبپرورشميیابنأد


اینمهارت
(دیویس.)1880،

(چمین.)6938/1861،موفقیتهأايتأازة پژوهشأيدر

مهارتهاي هیجاني خود را توسعه دهنأد،

وافرادي که

زمینۀعلمعصبشناسأي،علأومسأازمانيوروانشناسأي

حرفهاي خأودراأایت بیشأتري

در زندگي شخصي و

مثبتنگر،اصأولهأوشمثبأتوهمچنأینرابطأۀمیأان

محركهاي تأنشزا،

دارند .این افراد در پاسخگویيبه

هأأوشمثبأأتبأأاشأأادکاميوعملکأأردبهتأأردرروابأأط

کنشيتأر رفتأار مأيکننأد و کمتأر از


وپیش
منعط تر

بینفرديراتأییدکردهانأد(چمأین)6938،؛بأهطأوري


ميگیرند.درهمینراسأتاپأژوهشهأانشأان
تنش تأثیر 

کهنشاندادهشدهاسأتمأدیراندارايهوشأبهرمثبأت

دادهانأدسأازمانهأایي کأه در تجأارتشأان ازهأوش


بایتربهاحتمأالبیشأتر،گروههأايشأادتريرارهبأري

کردهاند ،به موفقیأت دسأت یافتأهانأد.

هیجاني استفاده

ميکنند(آچر.)1868،درواق ،هوشمثبتبأاافأزایش

مطالعۀ اخیر شرکت دایس نشان داد تفاوت بهأرهوري

آگاهينسبتبأهنحأوةاسأتدیل،روشتفکأروعمأل،

بین کارکنان با هوش هیجاني پایین و بای  18برابر بأود.

تببییندقیأ پأیشفأر هأاينهنأيخأوددرتعامألبأا

همچنین ،چندین شرکت گزارش کردند بعد از استفاده

دیگران،بازنگريدرفرایندتصویرسازينهني،تجزیأه

از روش انتخاب براساس هوشهیجاني ،درآمد حاصل

وتحلیلفرآیندهاواستنتاجدرنهنبأهافأزایشهأوش

از فروش و نگهداري تا %11افأزایش یافأت(پوسأکي،

هیجأأانيوبهسأأازيمناسأأباتانسأأانيکمأأکمأأيکنأأد

بهطور آشکار تأثیر هوش هیجاني بر
.)1866اینشواهد 

(کأاپلمنوماهالینگأام.)1860،هأوشمثبأتیکأي از

سأود و زیأان سأازمانهأارا نشأان مأيدهنأد؛بنأابراین

مثبتنگراسأتکأهبأا

مفاهیممهمرویکرد روانشناسي

آموزشهأا

شناسایيعواملمؤثربرهوشهیجانيوارالۀ


ورودبأهمطالعأات آمأوزش دانشأگاهيبأهتحأویت

وراهکارهایيدرزمینۀبهبأودواأعیتایأنعوامألدر

وپژوهشهاي نافأذ ومأؤثري در زمینأههأاي

چشمگیر

کارکنان،برايافزایشهوشهیجانيآنأاندرسأازمان

مختل

اهمیتبسزایيدارد .

مأيشأود.هأوشمثبأت،حالأت روانشأناختي مثبأت و

دراینراسأتاچمأین)6938/1861(6بأراينخسأتین

علومرفتاري ازجمله مطالعأاتسأازمانيمنجأر

انعطافپذیر نسبت به زندگي است

رویکرد واق گرا و

بأأاردردانشأأگاهاسأأتنفوردبراسأأاسمفأأاهیمونظریأأات

که ازچهأارعامألجهأتگیأريزنأدگي،9زنأدگيدر

روانشناسيمثبت،سأازةهأوشمثبأترامطأرحسأاخته

زمانحال،0شادکامي8وباورهايمنطقي1تشکیلشأده

اسأأت.تقویأأتتوانأأایيهأأاينهنأأيبراسأأاساصأأول

است.هرکأدام از ایأنسأازههأا،ظرفیأتروانشأناختي

گراباآگاهبودنازبهترینتوانایيهأاي

روانشناسيمثبت

مقیاساندازهگیري معتبرومبتني بر

مثبتاندکه داراي


خوددرهنگامایجادروابأطبأهکیفیأتبأایدرروابأط

نظریه و پژوهشووابسته بأه حالأتانأد ،قابلیأت رشأد

بأأینفأأرديودرنتیجأأه،افأأزایشهأأوشهیجأأانيمنجأأر

دارنأد و بأهطأور چشأمگیأري بأاپیامأدهاي عملکأردي

ميشود(کاپلمن وماهالینگام)1860،؛بنابراینیکأياز


مرتبطاند.هوشمثبت ،سازةمرتبۀبایتردر نظر گرفتأه


سازههأايروانشأناختيمأؤثربأرهأوشهیجأانيهأوش

ميشود؛ به این معني کهاین چهار عامل با هم ترکیأب

مثبأأت)PI(1تلقأأيشأأدهاسأأتکأأهبأأهصأأورتقأأدرت
3

. life orientation
. life in the present
5
. happiness
6
. rational beliefs
4

. Chamine
. positive intelligence

1
2
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همافزارا ميسازند؛بنابراین ،انتظار
ميشوند و یک کل 

است که در آن حضور دارند ،فارغ از آنچه دیأروز رخ

ميرود کل سازهنسبت به تکتأک متغیرهأاي تشأکیل

داده است و آنچه فردا ممکن است رخ دهد.زمان حال

دهندة آن تأثیربیشتري بر عملکرد داشته باشد(چمأین،

جایي است کهفرد در آن ایستادهاسأت .افأرادبأهطأور

 .)6938

بدینسأان
مينگرند و 
معمولبه مسالل گذشته و آینده 

مطالعأأأۀتأأأأثیراتهأأأوشمثبأأأتبأأأرمتغیرهأأأاي

زمان حال را ازدسأتمأيدهنأد .درواقأ  شأاديهأا و

روانشناختيوسأازمانيِدیگأريغیأرازهأوشهیجأانيِ

مياندازند و همواره به امید
لذتهاي خود را بهتعوی 


کارکنانهنوزدرمراحلآغازینخوداستو مطالعات

مينشینند و حال بهتر را در زماني غیر
آیندهاي متفاوت 


اندکي دراین زمینه انجام شده است؛ هرچند هر کأدام

ميکنند.ایندرحالياسأتکأه
از زمان فعلي جستجو 

همبسأته شأدهانأد.جهأت
از اجزايآن با هوشهیجاني 

کلیدشادي و نشا  ،متمرکزساختن نهن بر لحظۀ حأال

بهعنوانتمایألافأرادبأهیکأيازایأندو
گیريزندگي 

افضليراد)و تمرکأز آن

(متیوس6300/1861،؛ترجمۀ

کهخواستههأاوآرزوهأاي

يشود
باورمخال تعری م 

بر افکار و احساساتي استکأه فأرد در زمأان و مکأان

مأأوردانتظأأاردسأأتیأافتنيانأأدیأادسأأتیأافتنينیسأأتند

ميکند.درهمأینراسأتا،نتأایجپأژوهشهأا
حال تجربه 

(اسأأأتانکویزیس،هأأأویس،کأأأالراوسأأأریس.)1860،

نشاندادهاندنهأنآگأاهيو تمرینأات مراقبأۀ آگاهانأه


بهطأور مثبأت و
درواق ،تلقي خوشبینانه و تلقي بدبینانه 

تأثیر معناداري بر تنظیم هیجان و ارتقأايمهأارتهأاي

منفأي دو طیأ  جهأتگیأري زنأدگيانأد کأه جأزو

هیجاني دارد(کومأار،فلأدمنوهِأیس1880،؛واکأزو

کیفیتهاي اساسي شخصیت بأه شأمار مأيرونأد و بأر


کودووا)1881،؛همچنین،تأثیرمثبأتحضأورنهأنو

چگونگي سازگاريافراد با حوادث زندگي ،انتظارات

آگاهياززمانحالبرهأوشهیجأانينشأاندادهشأده

نهني افراد در هنگام مواجهه با مشکالت و رفتأار آنهأا

است(میأالوا،هامفریأبوقیانأک1860،؛تیأل،داونأي،

(موسوينسب،

ميگذارد
هنگام غلبه بر مشکالت تأثیر 

؛نقيپور .)6931،
یمس،فورد،بنتواستوچ 1860،

تقوي و محمدي.)6908،افراد خوشبین ،در مواجهه با

یکيدیگأرازمؤلفأههأايهأوشمثبأت،شأادکامي

دشواريها ،امن انتخاب راهبردهايکنارآمدن مأؤثر


است.اینمؤلفه،داشتنهیجاناتمثبأتو تأثیرگأذاري

حالتهاي شخصي خأود ،از تأالش دسأت

براي تنظیم

مثبتتعریأ شأدهاسأت(آرگیأل.)1869،شأادکامي

نميکشند و اهدافارزشأمند خأود را دنبأال مأيکننأد


حالأأتنهنأأيارزیأأابيفأأرددربأأارةواأأعیتخأأودو

نتایجپژوهشهانیزحأاکياز

شيیرو کارور.)1860،
( 

احساسخرسنديازآناست(آنانأد،)1861،درجأهو

ارتبأأأا مثبأأأتخوشأأأبینيبأأأاهأأأوشهیجأأأانياسأأأت

میزانياستکهباآنفردکیفیتکليزنأدگيخأودرا

(کامکیجز،سلِک،ییلمازوارن1866،؛ستاري6939،؛

زنأأدگيکأأامالًمطلأأوبقضأأاوتمأأيکنأد(سأأاراکینو،

باباپورخیرالدین .)6903،

.)1869شادکاميعالوهبرجنبههأاينهنأي،جنبأههأاي

مؤلفههايهأوشمثبأت،زنأدگي در

یکي دیگر از

عینينیزداردکهدربردارندةواعیتوموقعیتواقعأي

زمان حال استکهمظهرکلید سأالمت روانأي شأناخته

استکهفرددرآنقراردارد(مرکزمطالعاتبهأوتنو

ککلأأور،
شأأدهاسأأت(بویأأد-ویلسأأون،والکأأيوم أ 

اناچ.)1861،درکأألشأأادکاميمفهأأوميپیچیأأده
جأأي 

بهطورکلي تمام دارایأيافأراد همأان لحظأهاي
 .)1886

استکأهتجربأۀ هیجأانهأاي مطلأوب ،سأطوحپأایین

تأثیرمداخلهآموزشيهوشمثبتبرهوشهیجانيکارکنانسازمانبورساوراقبهادار03/


هیجانهاي منفي وراایت بیشتر در زنأدگي را در بأر


موفقیتسازمانهایأادشأدهاسأت،پأژوهشحااأربأا

جامشأده
ميگیرد(گراهام.)1860،نتایجپژوهشهايان 

هدفتعییناثربخشيآمأوزشهأوشمثبأتبأرهأوش

درزمینۀچگونگيارتبا شأادکاميبأاهأوشهیجأاني

هیجأأانيکارکنأأانسأأازمانبأأورساوراقبهأأادارانجأأام

حاکيازتأثیرمثبتشادکاميبرافزایشهوشهیجأاني

گرفت.بنابراین سعيميشودشأشمتغیأرمهأمانأدازه

است(نسأیم1860،؛قأدرتي،قأدرتيوقنأاعتي6931،؛

تغییر،6کلیتتغییر،1عمومیتتغییر،9میأزانپأذیرش0و

رحیمي6939،؛یوسفيلویه،صالحي،نفیسيورییسي،

ایمنأأي8وثبأأات1بررسأأيشأأوندکأأهدرپأأژوهشهأأاي

 .)6903

اثربخشيمدنظرند(اینگرام،هیسواسکات .)1888،

ازعاملهأاي

درنهایت ،باورهايمنطقي،یکي دیگر
انعطافپذیر ،همسو بأا قأوانین

هوش مثبتشاملافکار
طبیعي ،نسبي و کارآمد استکهبهراایتخاطربیشتر
ميشوند؛وليتفکرغیرمنطقيحقیقتنداردو با
منجر 
واقعیت منطب نیسأت،مطلأ گراسأتودرعأینحأال،
اسأتدیليبأرايپشأتوانهنأدارد،تعأادل فأرد را از بأین
ميبردومان ازرویارویيمؤثرفردباحوادثمأيشأود
(آدلروفاگلي1888،؛خانيجیحوني،حیأدرنیا،کأاوه،
حأاجيزادهوعسأگري.)1861،درواقأ ،ایأن باورهأا
مجموعأهاي از معیارهأايبسأیار بأای یأا پأایین بأراي
منفياندکهبا انتقادات و سرزنش خود
ارزیابيهاي 

خود
برآوردهنشدن مأيتواننأد بأه

همراهاندو در صورت

نیز
ااطرابو آشفتگي منجر شوند .
درحاليکأهمطالعأاتزیأاديدردهأۀاخیأرتأأثیر
آمأأوزشمثبأأتاندیشأأيرابأأرجمعیأأتهأأايمختل أ 
بررسيکردهاند(نوفرستي،روشأن،فتأي،حسأنآبأادي
پسأأندیدهوشأأعیري6930،؛درگأأاهي،محسأأنزاده،
زهراکأأار6930،؛فرنأأام6938،؛فرنأأامومأأدديزاده،
براساسجستجوهايانجامشده،مطالعأاتروي

.)6931
آموزشهوشمثبتبهویژهدرسأازمانهأاانجأامنشأده
است؛بنأابراین،بأاتوجأهبأهاینکأهمیأزانتأثیرگأذاري
هوشمثبتبأهعنأوانسأازةمحأوريومرتبأۀبأایتربأر
متغیرهايهوشهیجانيکارکنانسازمانبأورساوراق
بهادرتاکنوندرکشأوربررسأينشأدهاسأتونیأزدر
مطالعاتازهوشهیجانيکارکنانبهمنزلۀشر حتمأي


روش
روشپژوهش،جامعۀآماريونمونه :مطالعۀحاار
طأأرحنیمأأهآزمایشأأيکنتأأرلشأأدةتصأأادفياسأأتکأأه
بهصورتپأیشآزمأون-پأسآزمأونبأاگأروهکنتأرل
انجامشد.جامعۀآماريپژوهششاملتماميکارکنأان
سازمانبورساوراقبهادارشهرتهراندرنیمأۀنخسأت
سال6931بودکهبهفراخوانمحقأ بأرايشأرکتدر
پژوهشپاسخدادند.روشانتخابنمونهبدینصأورت
بودکهپسازاطالعرسانيدرمیانکارکنأانبأانصأب
ثبتنامبهعملآمدکأه
آگهيدرسازمان،ازکارکناني 
بأأرايشأأرکتدربرنام أۀآمأأوزشهأأوشمثبأأتاعأأالم
آمادگيکردند.درمرحلۀبعديازمیانداوطلبانبأراي
شرکتدردورةآموزشهوشمثبت،افأراديانتخأاب
شدندکهبرطبأ پرسشأنامۀهأوشهیجأانيبرادبأريو
گریوز()1880ازهوشهیجأانيپأایینتأريبرخأوردار
بودنأأد(08نفأأر).سأأپسازبأأینایأأنافأأرادبأأاتوجأأهبأأه
نفربهعنأواننمونأه،
معیارهايورودوخروج،تعداد 98
انتخأأابوبأأهصأأورتگمأأارشتصأأادفيدردوگأأروه
آزمأأأایش()n=68وکنتأأأرل()n=68قأأأرارگرفتنأأأد.
معیارهايورود:دامنۀسن98تا88سال،حداقل8سال
وحأأداکثر68سأأالسأأابقۀکأأاردرسأأازمانوسأأط 
1

. magnitude of change
. universality of change
3
. generality of change
4
. acceptability
5
. safety
6
. stability
2

/88پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهچهارم،پیاپي(،)61زمستان6931

تحصیالت،دستکمفأوق دیأپلموحأداکثر،دکتأري.

محتوي با اراله پرسشأنامه بأه ده نفأر ازاعضأاي هیئأت

معیأأارخأأروج:درصأأورتابأأتالبأأهبیمأأاريروح أيو

علمي مورد بررسأي قأرار گرفأت .نتأایج نشأان دهنأده

مصرفدارويروانپزشأکي،بیمأاريجسأمانيحأادیأا

روایأيصأوري و محتأوي مطلأوب پرسشأنامه بأود.

مأأزمنطبأ اظهأأارفأأردونیأأزدرصأأورتيکأأهفأأردبأأه

همچنینپایایي به روشآلفاي کرونباخ براي هریک از

مصرفالکلوموادمخدروابستهبود،ازنمونأهحأذف

بهطور جداگانه محاسأبه شأد .ایأن میأزانبأراي
مؤلفهها 


شد .

زیرمقیأأأاسخودآگأأأاهي،8/16خودمأأأدیریتي،8/11

ابزارسنجش :پرسشأنامۀهأوشهیجأانيبرادبأريو

آگاهياجتماعي،8/80مأدیریترابطأه8/08و بأراي

:بأأرايانأأدازهگیأأريهأأوشهیجأأاني

گریأأوز)1880(6

گویههاي پرسشأنامۀ هأوش هیجأاني8/01بأود.در

کل

کارکنانازپرسشنامۀهوشهیجأانيبرادبأريوگریأوز

اینمطالعهنیأزپایأایيبأهروشآلفأايکرونبأاخبأراي

(6900/1880ترجمۀگنجي)استفادهشأدکأهدرایأران

چهأارمؤلفأۀنکرشأأدهبأأهترتیأأب8/19،8/16،8/13و

ترجمهواعتباریابيشأدهاسأت.ایأنآزمأونشأامل10

8/18وبراينمرةکل8/09بهدستآمد.

مادهاسأتکأهبراسأاسمقیأاس1درجأهايلیکأرتاز

روشاجأأراوتحلیأأل :قبأألازاجأأرايپأأژوهشبأأه

نمرهگذاريمأيشأود
همیشه(نمره)6تاهرگز(نمره )1

شأرکتکننأدگان اطالعأاتيدربأارةپأژوهش(تعأداد

وچهأأأارمؤلفأ أۀخودآگأأأاهي(سأأأؤالهأأأاي6تأأأا،)1

جلسأات ،طأول هأر جلسأه ،شأیوة ادارة کأالس و،)...

خودمدیریتي(سأؤالهأاي1تأا،)68آگأاهياجتمأاعي

تصادفي=سأازي(قرارگأرفتنتصأادفي آنأان در گأروه


(سؤالهاي61تا)18ومدیریترابطه(سؤالهاي16تا

آزمأایش و کنتأرل) ،محرمانأهبأودن اطالعأات و حأ 

ميسنجدویکنمرةکليهوشهیجانينیأزبأه
)10را 

خروج از پژوهش درهر زماني کأه مأيخواهنأد ،داده

دستميدهأد.محأدودةامتیازهأابأین6تأا610اسأت.


بهصأورت
شد و موافقت آنها براي شرکت در پژوهش 

نشاندهندةهوشهیجأانيبأایونمأرة
نمرةبیشتراز 08

کتبأي اخأذ شأد.سأپسجأایگزینيتصأادفيافأرادبأه

نشاندهندةهوشهیجانيپاییناست.بأراي
کمتراز 18

گروههايآزمایشوکنتأرلصأورتگرفأت.مداخلأۀ

تعیینروایي،این آزمونبههمراهآزمونهوشهیجاني

آموزشيهأوشمثبأتبأرايگأروهآزمأایش،هفتأهاي

بار-اندریکگروه31نفرياجأراشأدکأهاأریب

یکباردر1جلسه618دقیقۀبهصورتگروهيبهاجرا


معنأأيداربأأود(برادبأأريو

همبسأأتگيدرسأأط 8/33

گذاشتهشد.افرادگروهکنترلدرفهرستانتظأاربأراي

گریأوز6900/1880،ترجمأۀگنجأي).اأرایبپایأایي

آموزشهأاقأرارگرفتنأدودرطأيمأدتاجأراي

ارالۀ

هايهوشهیجانيبهترتیببرابربأا،8/10،8/19

مؤ 
لفه

پأأژوهش،تنهأأامالقأأاتسأأادهبأأاآزمأأونگروجلسأأات

8/11و8/11بودنأأد.همچنأأینآزمأأوندرگأأروه100

پرسأأشوپاسأأخسأأادهداشأأتند.درپایأأانمأأداخالت

نفريدیگر(668پسر693،دختر)فقأطیأکبأاراجأرا

آموزشي،باردیگرآزمودنيهايدوگأروهآزمأایشو

شدواریبپایأایيآنبأااسأتفادهازآلفأايکرونبأاخ

کنترل،باپرسشأنامۀهأوشهیجأانيارزیأابيشأدند.در

8/00بأأأود.درپأأأژوهشسأأألیماني،پهلأأأوانشأأأری ،

جأأدولشأأماره،6بأأهطأأورخالصأأه،بأأهمراحأألبرنام أۀ

زاده()6938روایأأي صأأوري و
پورموسأأيویعقأأوب 

آموزشهوشمثبتاشارهميشودکأهپژوهشأگردر1
جلسه618دقیقهاي،براسأاسکتأابهأوشمثبأتنگأر

- Bradbury and Graves Emotional Intelligence Test

1

تأثیرمداخلهآموزشيهوشمثبتبرهوشهیجانيکارکنانسازمانبورساوراقبهادار86/


چمأأین(6938/1861ترجم أۀکامکأأار)طراحأأيکأأرده

است:

جدول شماره  .1برنامۀ آموزش هوش مثبت برگرفته از چمین 1335/2112،ترجمۀ کامکار
يهأايیزمدربأارةجلسأههأايآموزشأي،جلأب
جلسۀ اول :دراینجلسه،معارفهوآشنايدرمانگرواعضايگروهبایکدیگر،دادنآگأاه 
بهکارگیري
موافقتوراایتاعضايگروهبراياجرايمراحلمختل درمانانجامشدوتوای هایيدربارةتشریکمساعي،شرکتفعال ،
وتمرینفنونکهاصلاساسيآموزشهوشمثبتاست،ارالهشدند؛همچنینتکالی خأانگيپأیشازآمأوزش،مأروروبررسأيشأدند.در
وپیشآزموناجراشد.

ومؤلفههايآن،ارالهشدند

پایانتوایحاتيدربارةهوشمثبت
جلسۀ دوم :اینجلسهشاملآموزشهایيدرزمینۀآشنایيبأامفهأومهأوشمثبأتومؤلفأههأايآن،آشأنایيبأاعوامألمأؤثردربهأرهوري
حداکثريازهوش،ایجادبینشوآگاهيدربارةرویدادهاوواعیتموجودآناندرامورزندگي،پذیرشامأوروتمأرینچگأونگيپأذیرش
وا موجود،پیداکردنشرایطنامطلوبوشناسایيفرصتهادرشرایطنامطلوببودودرپایان،تکالی خانگيبرايجلسۀبعددادهشد .
جلسۀ سوم :ابتداياینجلسهشاملمرورآموزشهايجلسۀقبلوبررسيتکالی بأود.درادامأهمنأاط مغأزي،منأاط اراديوغیأرارادي،
منطقۀتشکیلتورینهايونقشآندرانتخاباطالعاتوروديبهمغز،معرفيشأد.سأپسآمأوزشتمأرینهأايیزمبأرايفعأالسأازيقشأر
شناسایيعواملونگرشهايمثبتومنفأيارالأهشأد.

پیشپیشانيبرايایجادمسیرهايجدیدعصبي(ایجادمهارت)وآموزشهایيدرزمینۀ
درپایانجلسهتکلی خانگيارالهشد .
جلسۀ چهارم :اینجلسهشاملمرورآموزشهايجلسۀقبلوبررسيتکالی ،آموزشتفکرمثبأت،راهکارهأايرسأیدنبأهتفکأرمثبأتو
احساسمثبتوشادمانيدروني،تمرینفعأالسأازيقشأرپأیشپیشأانيوتمأرین

ایجادمهارتهایيدرزمینۀخوشفکربودن،آموزشارتقاي
زندگيدرلحظه،آموزشیافتنمعنيدرزندگيوپیداکردننقشۀراهزندگي،تصویرنهنيانسانازخویشوتأأثیرآنبأرزنأدگي،آمأوزش
مهارتهايبخششخودودیگرانوتأثیرآنبرسالمتجسموروانوتمرینبخششبود.درپایان،تکالی خانگيبرايجلسۀبعددادهشد .

جلسۀ پنجم :دراینجلسه،ابتداآموزشهأايجلسأۀقبأل،مأروروتکأالی بررسأيشأد.درادامأهتمأرینهأایيدرزمینأۀفعأالسأازيقشأر
پیشپیشاني،دادهوبهرف اشکالدراینزمینهپرداختهشد.سپسباورهايغیرمنطقيوتأثیراتاینباورهابرسأالمتروانوچگأونگيتغییأر
آنهابهباورهايمنطقي،نقشيکهفقدانمعنايزندگيوابهامدریافتننقشأۀراهزنأدگيدرسأالمتدارد،معرفأيشأدند.درپایأان،تکأالی 
خانگيبرايجلسۀبعددادهشد .
جلسههايقبليوجم بنأديمباحأببأود.درمیأان گذاشأتن تجأارب
ايازمفاهیممطرحشدهدر 


شرحخالصه
جلسۀ ششم:اینجلسهشامل
ازدیگراقداماتانجامشدهدراینجلسهبودنأد.درپایأان

اعضاي گروه با یکدیگر ودستاوردها و انتظاراتيکه برآورده نشده بودورف آنها،
يهايیزمبرايآگاهيازنتایجپژوهشدرصورتتمایلآنان،بااخذشناسۀالکترونیکيکارکنأان
اینجلسه،پسآزموناجراشدوهماهنگ 
صورتگرفت .

یافتهها
درهردوگروهآزمایشوکنترلحدود88درصأد
ازکارکنأأاندردامن أۀسأأني98-08سأأالوحأأدود08
درصددردامنۀسني08-88سالبودند.گروهآزمایش
متشأکلاز1مأردو3زنوگأروهکنتأرلمتشأأکلاز8
مأأأردو68زنوهمگأأأيمتأهأأألبودنأأأد.همچنأأأین،
تحصیالتکارکناندردامنۀفوقدیپلمتادکتريبأود؛
امأا38درصأأدافأأرادگروههأاينمونأأهراکارشناسأأيو
کارشناسيارشدتشکیلميدادند.درنهایأت،درهأردو


گأأروهآزمأأایشوکنتأأرلدرصأأدبیشأأتريازکارکنأأان
دارايسابقۀخدمتدردامنه8-68سالبودندکهنیمي
رسميونیميدیگربأهصأورتقأرارداديوپیمأانيدر
استخدامبودند .
پسازاستخراجدادههايحاصألازپرسشأنامههأاي

هوشهیجانيومؤلفههايآندرمرحلۀپأیشآزمأونو
گأأروهآزمأأایشوکنتأأرلازتحلیأأل

پأأسآزمأأوندو

کواریانساستفادهشأد.قبألازاجأرايآزمأونتحلیأل
کواریأأانس،ازآزمأأونکلمأأوگروفأاسأأمیرن بأأراي
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بررسينرمالبودنتوزی نمراتدوگروهدرمتغیرهأاي


8/88رامتوسطو8/08رازیأادتعریأ کأردهاسأت)؛

پأأأژوهش،ازآزمأأأونلأأأوینبأأأرايبررسأأأيهمگنأأأي

%تفاوتهأاي

بنابرشرایطفوقميتواننتیجهگرفت18

واریانسهايمتغیرهايپژوهشدرجامعأهوازآزمأون

فرديدرنمراتپسآزمونمؤلفأههأايهأوشهیجأاني


باکسبرايبررسيهمسانيکواریأانسهأايمتغیرهأاي

مربو بهتأثیرآموزشهوشمثبتاست.تأوانآمأاري

پژوهش،استفادهشدکهنتایجایأنآزمأونهأامعنأيدار

برابربا8/31است؛بنابراینامکانخطاينوعدومبسیار

نبودند()p>8/88؛بررسيهمگنيشیبخطرگرسأیون

اعی است .

پأأیشآزمأأون
يدارنبأأودنتعامأألشأأرایطو 
نیأأزازمعنأأ 

برايپيبردنبهایننکتهکأهازلحأاظکأداممتغیأر


حمایأأتکأأرد()p>8/88؛همچنأأینآزمأأونکرویأأت

بیندوگروهتفاوتوجوددارد،تحلیألکواریأانسدر

بارتلأأتبأأرايآزمأأونپأأیشفأأر ،وجأأودهمبسأأتگي

متنمانکوارويمیانگینپأسآزمأونهأوشهیجأانيو

همپراشیاپیشآزمونهابایکأدیگر

متعارفمتغیرهاي

مؤلفههايآندرگروههايآزمایشوکنترلبأاکنتأرل

حاکيازعدمهمخطيچندگانهبینمتغیرهايهمپأراش


پیشآزمونانجأامگرفأت.بأاکنتأرلپأیشآزمأونبأین


ودرنتیجه،همبسأتگي درحأد متعأارفهمپأراشهأابأا

گروهآزمایشوگروهکنترلازلحأاظهأوشهیجأاني

یکدیگربود(.)p>8/88بنابرایندادههاپیشفر هأاي

( p<8/886و)F=11/18تفأأاوتمعنأأيداريوجأأود

اسأأتفادهازتحلیأألکواریأأانسچنأأدمتغیريرازیرسأؤال

دارد.بهعبارتدیگر،آموزشهوشمثبتبأاتوجأهبأه

نبأأردهانأأد؛بنأأابراین،بأأاتوجأأهبأأهرعایأأتمفرواأأههأأا،

میانگینهوشهیجانيگروهآزمایشنسبتبهمیأانگین

ميتوانازآزمونتحلیلکواریانسچندمتغیرياستفاده

گأأروهکنتأأرل،موجأأبافأأزایشهأأوشهیجأأانيدر

کرد.

آزمودنيهايگروهآزمایششدهاست.میأزانتأأثیریأا

نتأایج ایأنآزمأونآمأاري نشأان مأيدهنأد میأان

تفأأاوت،برابأأربأأا8/11اسأأت.بأأهعبأأارتدیگأأر%11،

دستکمازلحاظیکياز

گروههايآزمایشوکنترل،

هايفرديدرنمراتپسآزمونهأوشهیجأاني


تفاوت

تفاوتمعنيداري وجأود دارد

مؤلفههايهوشهیجاني


مربو بهتأثیرآموزشهوشمثبتاست.شأرایطفأوق

(F=3/11و)p<8/886؛بأأدینمعنأأيکأأهبأأاکنتأأرل

دربارةهریکازمؤلفههأايهأوشهیجأانينیأزصأدق

پیشآزمون،بینپسآزمونگروههاتفاوتوجوددارد

مأأيکنأأدومأأداخالتآموزشأأيهأأوشمثبأأتموجأأب

کهنشانازاثربخشأيمداخلأۀآموزشأي،دسأتکأمدر

افزایشخودآگاهي،خودمدیریتي،آگاهياجتمأاعيو

یکيازمؤلفههايهأوشهیجأانيدارد.میأزانمجأذور

مدیریترابطهدرآزمودنيهأايگأروهآزمأایششأده

اتا()Etaیااندازةتأثیر،برابربا8/18بودکهایأنمیأزان

است.اأرایبتأأثیرنیأزاز8,18تأا8,08متغیأراسأت

بامالكهايکوهندرحدبایترازسط متوسطاست


(جدول.)1

(بهاینترتیبکهاندازةاثر8/18رامقأداريکوچأک،
جدول  .2تحلیل کواریانس هوش هیجانی و مؤلفههای آن
متغیر 
هوشهیجاني
مؤلفههاي

هوش
هیجاني 

مجموع مجذورات  df

میانگینمجذورات 

F

p

(Etaاندازهاثر)  توانآماري 

 61101/91

6

 61101/91

 8/886  11/18

 8/11

6

خودآگاهي 

 601/80

6

 601/80

 8/880  1/98

 8/18

 8/00

خودمدیریتي 

 6903/38

6

 6903/38

 8/886  66/81

 8/91

 8/33

آگاهياجتماعي 

 601/01

6

 601/01

 8/886  68/90

 8/08

6

مدیریترابطه 

 613/99

6

 613/99

 8/880  1/00

 8/18

 8/00

تأثیرمداخلهآموزشيهوشمثبتبرهوشهیجانيکارکنانسازمانبورساوراقبهادار89/


میانگینهأايتعأدیلشأدةهأوشهیجأانيو

مشاهدة

آزمایشوکنترلدرمتغیرهايپژوهشوجودنداشأت؛

مؤلفههايآنحاکيازتفاوتمیانگینچشمگیرپساز

درحاليکهبعدازاعمالمداخالتآموزشي،میأانگین

اعمالمداخالتآموزشيهوشمثبتاست.درمرحلأۀ

هوشهیجانيومؤلفههايآنبهمقأدارچشأمگیريدر

پأأیشآزمأأونتفأأاوتزیأأاديبأأینمیأأانگینگروههأأاي

گروهآزمایشافزایشیافتهاست(جدول .)9

جدول  .3میانگینهای تعدیلشدۀ هوش هیجانی و مؤلفههای آن در گروهها
مرحلۀاندازهگیري 

متغیر 

هوشهیجاني 
خودآگاهي 

مؤلفههاي

هوشهیجاني 

خودمدیریتي 
آگاهياجتماعي 
مدیریترابطه 

گروه

پسآزمون 


پیشآزمون

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

آزمایش

 88/30

 1/60

 06/90

 3/08

کنترل 

 81/13

 1/33

 81/86

 1/01

آزمایش

 60/10

 1/31

 63/81

 9/01

کنترل 

 69/30

 1/61

 69/08

 1/11

آزمایش

 60/11

 1/11

 16/08

 9/18

کنترل 

 60/61

 1/91

 60/01

 1/19

آزمایش

 61/11

 1/31

 18/18

 9/06

کنترل 

 60/81

 9/18

 60/90

 1/98

آزمایش

 68/61

 1/91

 18/11

 9/08

کنترل 

 68/81

 1/10

 60/08

 1/61

بحث

اختصاصأأيبأأرايبررسأأيتأأأثیرایأأنروشبأأرهأأوش

هدفپژوهشحاار،تعیأینتأأثیرآمأوزشهأوش

هیجاني،صورتنگرفتهاست؛امااینیافتهبأهطأورکلي

مثبتبرهوشهیجانيکارکنأانسأازمانبأورساوراق

بانتایجپژوهشهایيهمسوستکهتأأثیرمثبأتعوامأل

بهأأاداربأأود.یافتأأههأأايایأأنپأأژوهشحأأاکيازتأأأثیر

هوشمثبأت(جهأتگیأريزنأدگي،زنأدگيدرزمأان

آمأأوزشهأأوشمثبأأتبأأرافأأزایشهأأوشهیجأأانيو

حال،شادکاميوباورهايمنطقي)رابرهأوشهیجأاني

مؤلفههايآندرکارکنانسازمانبأورساوراقبهأادار

ومؤلفههايآننشاندادهاند(میالواوهمکاران1860،؛

بأأود.درحقیقأأتهأأوشهیجأأانيپأأسازمأأداخالت

تیأأألوهمکأأأاران1860،؛نسأأأیم1860،؛کأأأامکیجزو

آموزشيهوشمثبت8,11،تغییراتبهدنبالداشأت.از

همکأأاران1866،؛کومأأاروهمکأأاران1880،؛واک أزو

میأأانچهأأارمؤلفأأۀهأأوشهیجأأاني،بیشأأترینمیأأزان

؛نقأأيپأأور6931،؛قأأدرتي،قأأدرتيو

کأأودووا1881،

تأثیرپأأذیريرابأأهترتیأأبدومؤلف أۀآگأأاهياجتمأأاعي

قناعتي6931،؛رحیمي6939،؛ سأتاري6939 ،؛بابأاپور

)داشتهاند؛بعدازآنهادو

()8,08وخودمدیریتي(8,91

خیرالدین6903،؛یوسفيوهمکاران .)6903،

بُعأأدخأأودآگأأاهيومأأدیریترابط أهب أهطأأورمسأأاوي

ميتوان به مبأاني
تبیینیافتههاي پژوهش حاار 

در

مثبتنشاندادهانأدکأهالبتأه

هرکدام8,18تغییرپذیري

نظري کارایي و اثربخشأي مداخلأۀهأوشمثبأت اشأاره

همگيدرسأط معنأاداربأودهانأد.تأاکنأونپژوهشأي

کرد.اینگرام،هیسواسکات(،)1888بأراي ارزیأابي
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مالكهایي رامشأخص

کارایي مداخالت روانشناختي،

کارکنانومؤلفههايآنرادربرداشتهاست.همچنین،

کردهاندکهعبارتانداز:اندازةتغییر(میزانکأاهشدر

شرکتکنندگاندرمجموعازنظربهبأودانگیأزه،عأزت

عالیميکهآماجاصأليمداخلأهمحسأوبمأيشأوند)،

نفأأس،کارکردهأأايروزانأأه،ارتباطأأاتاجتمأأاعيو

کلیتتغییر(درصدافراديکهتغییرمثبتنشاندادهانأد


خأأانوادگي،ابأأرازراأأایتکردنأأد.ایأأنتغییأأراترا

دربرابردرصدافراديکهتغییرنکردهاندیااینکأهتغییأر


نشاندهندةمالكعمومیتتغییردرابعادمختل شغلي


آنهامنفيبودهاستوبأدترشأدهانأد)،عمومیأتتغییأر

وروابطفردي-اجتماعيتلقيکأرد؛اگرچأهسأنجش

(چهمیزانتغییردرعالیممختل یاموقعیتهايشأغلي

دقی تغییردرابعادنکرشدهمستلزماجرايآزمأونهأاي

یابینفرديکهآزمودنيباآنروبأهروبأودهاسأت،در


دقی واستاندارداستوآنچهدراینجأامشأاهدهشأده،

طيدرماناتفاقافتأادهاسأت)،میأزانپأذیرش(چقأدر

دریافتهايامنيشرکتکنندگاناست.


احتمالداردافراد،فراینأدمداخلأهرابأهطأورکامألبأه

 )0میزانپذیرش:یکي ازمشکالتي که دربرخي

ميکننأد
اتمامبرسانند،دربرابراینکهچقدرازآنهاافت 

ازگزارشهاي مربأو  بأه کارآزمأایي بأالیني بأه چشأم


نميرسانند)،ایمنأي
رابهطورکاملبهاتمام 
واینفرایند 

شنشدن افت شأرکتکننأدگاناسأت.
ميخورد ،گزار 


(احتمالگرفتارهايناخوشایندیااثراتجانبي)وثبأات

شرکتکننده در آموزش تا پایانمداخله

کلیۀ کارکنان

(نتایجدستاوردهايآموزشأيیأادرمأانيتأاچأهمأدت

شأأأرکت داشأأأتند .همچنأأأیننتأأأایجنظرسأأأنجياز

زمأأانتأأداومداشأأتهاسأأت).آنهأأا معتقدنأأد نتأأایج

شرکتکنندگاندرپایانآمأوزشنشأاندادنأدآنهأااز

مداخلهاي را باید براساساینشش متغیأر

پژوهشهاي


انجامتکالی درمنزلنیزلذتميبردندوبأاتوجأهبأه

بررسي کرد.نتایج پژوهش حاار نیز در پرتواین شش

هاهزینهايبرایشاندربأرنداشأته

اینکهشرکتدردوره

ميشود :
متغیر بررسي 

وبابهبوددرارتباطاتبینفرديوروابطدرونسازمان

 )6اندازهتغییر:درپژوهشحاار ،میأزانهأوش
هیجانيومؤلفههأايآن،آمأاجاصأليآمأوزشهأوش

آنأأانهمأأراهبأأودهاسأأت،تمایأألبأأهادامأأۀشأأرکتدر
دورههايآموزشيدرسطوحبایتررااعالمداشتند.


مثبتدرنظرگرفتهشدند.نتایج پژوهش نشاندادنأدبأا

پأأأیشآزمأأأونو

 )8ایمنأأأي:مقایسأأأۀنمأأأرات

آمأوزشهأوشمثبأتافأزایشچشأمگیري در میأأزان

پسآزمونشرکتکنندگاننشانداددرهوشهیجأاني

هوشهیجانيکارکنانومؤلفههايآنپسازدریافأت

ومؤلفههايآنبهبهبوديچشمگیريدستیافتأهانأدو

مداخلهرخ داده است.

هأی گونأهاثأراتجأانبيخاصأيدرشأرکتکننأأدگان

 )1کلیأأتتغییأأر:مقایس أۀنمأأراتپأأیشآزمأأونو
پسآزموننشاندادندمیأزانهأوشهیجأانيکارکنأان

پسازآموزشهوشمثبتافأزایشیافتأهوایأنتغییأر
معنيداربودهاست.


دیدهنشدکهاینمیزان،ایمنيآموزشهأوشمثبأترا
ميدهد.
نشان 
)1

ثباتدستآوردهايمداخلۀآموزشأيهأوش

محأأأدودیتهأأأایيدرزمینأأأه

مثبأأأت:بأأأاتوجأأأهبأأأه

 )9عمومیأأأتتغییأأأر:رویکأأأردهأأأوشمثبأ أت،

دسترسينداشتن بهبرخأيکارکنأان،امکأاناسأتفادهاز

رویکرديکلنگأراسأتوازآنتغییأريکلأيانتظأار

مرحل أۀپیگیأأريدرآمأأوزشوجأأودنداشأأت؛بنأأابراین

ميرود.یافتههايپژوهشحاار،بهبودهأوشهیجأاني

تأثیرمداخلهآموزشيهوشمثبتبرهوشهیجانيکارکنانسازمانبورساوراقبهادار88/


پیشنهادميشودپیگیريآزمایشدرطولزمانبرايبأه
دستآوردننتایجدقی ترصورتگیرد .

عالوهبراین،درآموزشهأوشمثبأت،بأرتقویأت
روابطاجتماعيکارکنانباتکنیأکهأايشأیوةارتبأا 

آموزشهوشمثبأتبأاافأزایشآگأاهينسأبتبأه

مؤثرشجاعانهومنطقي،ابأرازوجأودهمأراهبأارعایأت

نحأأأوةاسأأأتدیل،روشتفکأأأروعمأأأل،تبیأأأیندقیأأ 

احتأأرام،گأأوشدادنفعأأالدرارتبأأا وغیأأرههمأأراهبأأا

پأأیشفأأر هأأاينهنأأيخأأوددرتعامأألبأأادیگأأران،

حف أ عأأزتنف أسطأأرفینبأأدونسأأرزنش،تحقی أرو

بازنگريدرفرایندتصویرسازينهنيوباورهأايفأرد،

تمسخرونیزبرخوردوارتبا مناسبتأکیأدمأيشأود.

تجزیهوتحلیلفرآیندهاواستنتاجدرنهأنبأهافأزایش

دراینصورت ،احساسخودارزشمنديبیشترميشأود

ميکند
هوشهیجانيوبهسازيمناسباتانسانيکمک 

موقعیتهايارتبأاطي

احساسميکندبهمدیریت

وفرد

(کأأاپلمنوماهالینگأأام)1860،؛زیأأراآمأأوزشهأأوش

خودبامراجعانوهمکارانقادراستکهمأيتوانأدآن

مثبتبهفردکمکميکندافکارغیرمنطقيخأودرادر

لشان
راازموا تهدیدبهموا چالشبرايحلمسال 

ارتباطاتاجتماعيوتعامألبأادیگأران،شناسأایيوبأا

تغییردهد .اینرونأد،امیأدونشأا بیشأتريدرروابأط

آنهامقابلهکند.درواق ،درفرایندآموزشهوشمثبأت

ميکندتابأاخودآگأاهيوارادةبیشأتري،
جاريایجاد 

افرادميآموزنداینباورهأايغیرمنطقأيآنهاسأتکأه

شروعبهمدیریتوبازسازيروابطگذشتهخودکننأد.

مان بازنگريوتالشمجددميشود؛بنأابراینبأهآنأان

تمریناینمهأارتدرارتباطأاتاجتمأاعيمتعأار بأا

شودبازیرسؤالبردناینباورها،افکار

آموزشدادهمي

دیگأأرانهأأمبأأهکأأارمأأيآیأأدوزمینأأهرابأأرايمبادلأأه

واحساساتمنفيرامهاروزندگيرادرلحظأهتجربأه

ميکندکأهدرنهایأت
رفتارهايمثبتوخوشایندفراهم 

کنندوبرايدستیابيبأهپیامأدهايمطلأوبخأوشبأین

اینشأرایطبأهبهبأودهأوشهیجأانيکارکنأانکمأک

باشأأندکأأهایأأنآمأأوزشهأأانقأأشمأأؤثريبأأرافأأزایش

ميکند؛بنابراین،با توجه به نتایج این پژوهش اسأتنبا 


خودآگاهي،خودمدیریتي،آگاهياجتماعي،مأدیریت

،هیجانهأاي منفأي

بهرهگیري از هوش مثبت
ميشودبا 


رابطهازجانبکارکنانودرنتیجه،هوشهیجانيآنأان

ميیابند و بأه شأیوة مأؤثري بأا
ميشوندیا کاهش 
مهار 

دارد.درواق ،باورهايغیرمنطقيوبدبینيدربارةخود،

هیجأان منفأي مقابلأهمأيشأود و همچنأین آمأوزش

دیگرانوتعامألبأاآنأانموجأبمأيشأودفأردنتوانأد

مهأأارتهأأاي هأأوش مثبأأتباعأأب مأأيشأأودافأأراد

بهراحتيازاحساسهايخودوخواسأتههأایشآگأاهي


تازهاي پیدا کنند و به تقکر مثبأتو
راهکارهاي رواني 

پیداکندواینباعبميشوددرمدیریتخودوارتبا 

سودمند دست پیأدا کننأد.همچنأین نگأرش مثبأت بأه

باهمکارانیامراجعانبهمنزلۀمؤلفههأاياصأليهأوش

مساللروزمرة زنأدگيوزنأدگيدرلحظأه ،انسأان را

هیجاني،مشکلداشأتهباشأد.آمأوزشهأوشمثبأتبأا

ميسازد زندگي پر نشاطيرا براي خود به ارمغان
قادر 

تغییرباورهايغیرمنطقيوکمکبهافأرادبأرايتجربأۀ

درحاليکأهنگأرش منفأي ،انسأانهأا را بیمأار و

آورد؛

زندگيدرلحظهبهآنانکمکميکنداحسأاسمثبأت

باعبميشودکارکنان

ميسازدکهاینامر
روانرنجور 


وجهأأتگیأأريخوشأأبینانهبأأهروابأأطوتعامأألهأأاي


سأأازماندر دریافأأت هیجانأأات ،هماهنأأگسأأاختن

اجتماعيخودداشتهباشندکهاینتغییررویهبهافأزایش

هیجانات و احساسات مأرتبط،درك وفهأم اطالعأات

ميشود .
هوشهیجانيدرآنانمنجر 

مربو به هیجانات و نیز مدیریت اینهیجاناتعملکرد
بهتريداشتهباشندودرنتیجه،کأارایيوعملکأردکلأي
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سازمانرانیزبهبودبخشند(چمین6938/1861،ترجمۀ
کامکار) .
ازجملأأهمحأأدودیتهأأايپأأژوهشحااأأر،جامع أۀ
آماريآنبودکهتنهأاکارکنأانسأازمانبأورساوراق

چمأأین،ش(.)6938هأأوشمثبأأتنگأأر(مأأدیریتو
مهندسأأيزنأأدگيبأأاهأأوشمثبأأتنگأأر).ترجم أۀ
ش.کامکار.تهران:لیوسا(سالانتشاربهزباناصلي،

.)1861

بهاداررادربرميگرفت.پیشنهادميشودبرايافأزایش

محسنزاده ،ف وزهراکار،ك(.)6930

درگاهي ،ش؛ 

گسترةتعمأیمپأذیريیافتأههأا،مشأابهایأنپأژوهشدر

تأأأثیرآمأأوزشمهأأارتمثبأأتاندیشأأيبأأربهزیسأأتي

کارکنانسایرسازمانهاوسایراقشارجامعهنیأزتکأرار

روانشناختيوکیفیأترابطأۀزناشأویياداركشأدة

شود.عالوهبراین،باتوجهبأهاینکأهآمأوزشدریأک

زناننابأارور،پژوهشأنامۀ روانشناسأيمثبأت،)9(6،

سازمانصورتگرفأت،گأروهکنتأرلمأيتوانسأتندبأا

 .08-80

گأأروهآزمأأایشتبأأادلاطالعأأاتکننأأدوازمحتویأأات

رحیمأأي،ع(.)6939بررسأأيرابط أۀهأأوشهیجأأانيو

برنامۀآموزشيمطل شوندکهاینامأرمأيتوانسأتبأر

سبکزندگيباشأادکاميدردانشأجویاندانشأگاه

نتایجپژوهشتأثیرداشتهباشأد.محأدودیتدیگأرایأن

شأاهرود.پایأاننامأۀکارشناسأيارشأدروانشناسأي

پژوهش،امکاننداشتناجرايآزمونپیگیأريبأهدلیأل

دانشگاهآزاداسالميواحدشاهرود .


برخأأيمحأأدودیتهأأايسأأازمانيبأأود؛بنأأابراینبأأه

ستاري،ك(.)6939اثربخشيآمأوزشهأوشهیجأاني

پژوهشگرانآینده،بررسيپایأداريتأأثیراتآموزشأيِ

درافزایشسرمایههايروانشناختيفرزندانجانبأاز.


نشاندادهشدهبااستفادهازاجرايآزمونهايپیگیأري

پایأأاننامأأۀکارشناسأأيارشأأدروانشناسأأي دانشأأگاه

بهفواصلمختل ،پسازاتماممداخلۀآموزشهأوش

عالمهطباطبایي .

توصیهميشود.

مثبت،

پهلأأأوانشأأأری ،س؛پورموسأأأي،يو

سأأألیماني،م؛



یعقأأوبزاده،آ( .)6938بررسأأيارتبأأا هأأوش


منابع

هیجأأانيبأأاانگیأأرشتحصأأیليوتعیأأینفاکتورهأأاي

احمدي،م؛یأداهللزادهطبأري،نوطبأري،ح(.)6903

بینيکنندةآنهادرنمونهايازدانشجویانعلأوم
پیش 


تأأأثیرنوسأأاناتتولیأأديبخ أشهأأاياقتصأأاديبأأر
سأأرمایهگأأذاريدربأأورساوراقبهأأادارتهأأران.

فصلنامۀمطالعأاتکمأيدرمأدیریت-669،)1(9،
 .09
باباپورخیرالأدین،ج(.)6903رابطأۀ هأوشهیجأانيو
احسأأاسخسأأتگيدانشأأجویانبأأاواسأأطهگأأري
خوشبیني،خودکارآمدي،ااأطرابوافسأردگي.

مجلۀروانشناسي .696-606،)1(60،

برادبأأأري،توگریأأأوز،ج.)6900(.آزمأأأونهأأأوش
هیجأاني.ترجمأۀم.گنجأي.تهأران:سأایوان(سأأال
انتشاربهزباناصلي .)1880،

روانپرستاري .61-18،)0(0،
پزشکي .

نظریههايمشاوره
شفی آبادي،عوناصري،غ( .)6938
ورواندرماني.تهران:مرکزنشردانشگاهي .

فرنام،ع(.)6938تأثیرآموزشمثبتنگريدرافأزایش
کیفیتوامیدبهزنأدگيدرسأالمندان،پژوهشأنامۀ
روانشناسيمثبت.18-00،)6(1،
فرنام،عو مأدديزاده.)6931( ،اثربخشأي آمأوزش
مثبأأتنگأأريبأأرحالأأتهأأايروانشأأناختيمثبأأت
هايمنش)دانشآموزاندختردبیرستاني.

(توانمندي
پژوهشنامۀروانشناسيمثبت(.16-11،6)9
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