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 دهيچک
هوش هیجاني . شوند ايج خوب و يا هیجانات مثبت بازيابي ميهاي بد با نت خود رستگاري نوعي از روايات زندگي است که در آن صحنه :نه و هدفيزم

هدف  .کند محیط و به دست آوردن موفقیت در زندگي کسب مي با مؤثربراي سازگاري  فرد هايي است که ها و مهارت ها، قابلیت اي از توانايي مجموعه

پذيري شغلي و مولد بودن و نقش خود  شناختي، انطباق ستي رواناز اين پژوهش بررسي رابطه بین خود رستگاري و هوش هیجاني با متغیرهاي بهزي

 . هاي مذکور است بیني متغیر رستگاري و هوش هیجاني در پیش

از آنها خواسته و  گیري در دسترس انتخاب شدند سال به شیوه نمونه 65-22بزرگسال ايراني در دامنه سني  51، توصیفيدر اين مطالعه  :روش

پرسشنامه هیوش  ي و شغل يريپذ پرسشنامه انطباق ،فيشناختي ر روان يستيبهز اسیمق لوياال، آزمون مولد بودن ،زندگيشد پرسشنامه داستان 

 .تحلیل شدند و رگرسیون گام به گام با روش همبستگي پیرسون ها هاي افراد به سؤاالت پرسشنامه پاسخ. را تكمیل کنند يجانیه

 جينتیا  نیهمچنی . شناختي و مولد بودن رابطه مثبت معنادار دارد روان يستيبهز ،يشغل يريپذ انطباقبا  يجانیو هوش ه يرستگار خود :ها افتهي

و  يشغل يريپذ قابکننده انط ينیب شیپ يرستگار و خود (هاي هوش هیجانياز زير مؤلفه)ي بود که خرسند نيا انگریب گام به گام ونیرگرس لیتحل

 . شود يبیني م شیپ يرستگار تنها توسط خودهستند و مولد بودن  شناختي روان يستيبهز

خود رستگاري و . شناختي بیان شده، مثبت و معنادار است هاي روان هوش هیجاني با هرکدام از ويژگي رابطه بین خود رستگاري و :گيری يجهتن

کننده مولد بودن، تنهیا خیود    بیني و پیش بیني کند را پیشپذيري شغلي بهزيستي روان شناختي و انطباق تواند طیور معناداري مي بیهخرسندي 

 .رستگاري است
 

 يجانیهوش ه، يکارآمد، سالمت رواني، شغل تيرضا :ها کليدواژه

 
 مقدمه

امروزه نظريه روايت با توسعه ابزارها و مفاهیم نو، مورد توجه بسییاري  

طرح روايت بیه  . شناسان و محققان علوم اجتماعي قرار گرفته است از روان

. گردد باز مي 11اي منسجم در تحلیل شخصیت به اواخر دهه  ظريهمنزله ن

گويي معرفي  نويس، آدمي را به منزله قصه با طرح نظريه پیش( 0)تامكینز 

می   . کنید  نمايد، زنیدگي میي   اي را نقل مي کند که همانگونه که قصه مي

. گیري از کار تامكینز معرفي کیرد  نظريه داستان زندگي را با بهره( 2)آدامز

هاي زنیدگي، گذشیته فیرد را بازسیازي و آينیده       مطابق اين مدل، داستان

کنید و بیه صیورت يی  واحید هدفیدار در        تصورشده وي را يكپارچه میي 

م  آدامز مطالعات بسیاري در باب هويت روايي انجام داده و (. 3)آورد مي

هاي فردي و کالن در تعامل با يكیديگر بییرون از    به بررسي ارتباط روايت

 را م  آدامز کالن روايتِ رستگاري آمريكايي  . فت گفتمان پرداخته استبا
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .نامه دکتري نويسنده اول است اين مقاله از نوع پژوهشي و برگرفته از پايان .0

 محمدرضا عابدي  :استاد راهنما
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 و همكاران محمدرضا عابدي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /050

کنید   تعريف میي « دنیايي بهترنجات و رهايي از اذيت و آزار به »به عنوان 

 م  آدامز ي  راهبیردي خیاا از روايیت، بیا نیام خیود رسیتگاري       (. 4)

(redemptive self) در اين نوع از روايت ي  رويداد آشكارا بد . را تعريف کرد

و يا با حاالت هیجاني منفي به پايان و رويدادي خوب يیا نتیجیه هیجیاني    

مانگونه که خود صراحتاً بیه آن  تحقیقات م  آدامز ه. شود مثبت بدل مي

 .کند در ارتباط با بزرگساالن آمريكايي بوده است اشاره مي

متغیري است که  (emotional intelligence)از طرف ديگر هوش هیجاني 

شیناختي اسیت و مطالعیات     هیاي روان  داراي رابطه با بسییاري از ويژگیي  

نكته مهیم ديگیر    همچنین. اي در اين ارتباط انجام پذيرفته است گسترده

اينكه هوش هیجاني قابل آموزش به کودکان، نوجوانان وحتي بزرگسیاالن  

 (.6، 5)باشد  مي

هوش هیجاني نوعي پردازش اطالعات عاطفي است که شامل ارزيابي 

صحیح عواطف در خود و ديگران، ابراز مناسب عواطف و تنظیم سیازگارانه  

اي از  جیاني مجموعیه  آن معتقد است کیه هیوش هی   -بار(. 1)عواطف است

هايي است که فرد بیراي سیازگاري میؤثر بیا      ها و مهارت ها، قابلیت توانايي

صفت هیجیان  . کند محیط و به دست آوردن موفقیت در زندگي کسب مي

در اين نوع هوش ي  رکن اساسي است که آن را از هوش شناختي متمايز 

اني طي زمان هاي رقابتي هیج از نظر وي هوش هیجاني و مهارت. کند مي

هیاي اصیالحي    توان از طريق آمیوزش و برنامیه   کند و مي رشد و تغییر مي

 (.0)ها را بهبود بخشید آن

هاي اخیر پژوهشگران تحقیقات متعددي را در مورد  ها و سال در دهه

شناختي انجام  رابطه بین خود رستگاري و هوش هیجاني با بهزيستي روان

شاره به رشد همیه جانبیه افیراد در تمیام     شناختي ا بهزيستي روان. اند داده

هیاي بیالقوه فیرد     شكوفا ساختن استعدادها و توانیايي . سطوح زندگي دارد

معتقید بیود در تحقیقیات    ( 9)ريف . رود امري ضروري و مهم به شمار مي

هاي مثبت کارکرد رواني غفلیت شیده و تنهیا بیه      گذشته، نسبت به جنبه

اي کیه بیا سیالمت روان     جنبیه هاي منفي آن پرداخته شیده اسیت    جنبه

. شود که معنیاي آن نبیود بیمیاري و اخیتالالت روانیي اسیت       شناخته مي

ي مثبت بیشتر مدنظر واقی    ها بنابراين الزم است که در ادبیاتي تازه جنبه

شناسي  شناختي را در حیطه روان شود و به دنبال آن مفهوم بهزيستي روان

 .گرا مطرح کرد مثبت

و می  آدامیز و   ( 00)، آدلیر و پیولین   (01)گیران  تحقیقات آدلر و دي

معنیادار بیا    طیور مثبیت و    نشان داد که خیود رسیتگاري بیه   ( 02)ديگران

شناختي رابطه داشته و همچنین به صیورت معنیادار آن را    بهزيستي روان

، احمدي (03)منیر و گیالني  همچنین تحقیقات اکرم،. کند بیني مي پیش

( 05)و کومییدار   ماسینج  ، آوسچ،(04)برودريچ و وال ، گاالگر(6)و ديگران 

اي  شناختي رابطه نشان دادند که رابطه بین هوش هیجاني و بهزيستي روان

 .مثبت و معنادار است

مولد بودن، دغدغه و تعهد بزرگساالن به ارتقاي نسل بعدي از طريیق  

باشید و هیدف از آن    والدگري، آموزش، مربیگري، و تولید محصوالت میي 

هاي اجتمیاعي   نظامنسل آينده و تقويت رشد و رفاه آن افراد و  سودمندي

اين مفهیوم   (Erikson)اريكسون . کنند است که بیشتر از شخص زندگي مي

اي توسعه انساني خود به عنوان مرحله هفیتم چرخیه    مرحله 0را در مدل 

 (.4)زندگي، معرفي کرد

مولد بودن  تحقیقات بسیاري در ارتباط با رابطه بین خود رستگاري و

توان در بیین آنهیا    توسط م  آدامز و ديگران صورت پذيرفته است که مي

و ( 02)، م  آدامیز و ديگیران  (00، 01، 06، 4، 2)به تحقیقات م  آدامز

همه تحقیقات انجام شده به اين نتیجه . اشاره کرد( 09)م  آدامز و آوبین 

صورت روايیت   هاي زندگي خود را به منتهي شد که بزرگساالني که روايت

کنند در مقايسه با سايريني که روايات خیود را بیر ايین     رستگاري بیان مي

در ارتباط ( 21)همچنین آپارسي و ديگران . کنند مولدترند اساس بیان نمي

با رابطه بین هوش هیجاني، مولد بودن و خود کارآمیدي بیه ايین نتیجیه     

ننیده ابعیاد   ک بینیي  عنوان يی  متغییر پییش    رسیدند که هوش هیجاني به

 .مختلف مولد بودن و خود کارآمدي است

هاي محوري در  که از مؤلفه( career adaptability)پذيري شغلي  انطباق

است، بیشترين تحقیقات ( Savickas)نظريه طراحي مسیر شغلي ساويكاس 

را به خود اختصاا داده است و به معناي آن است که فرد در مسیر شغلي 

طیور   کند تیا بیه   ها و رفتارهايش را دستكاري مي تها، صالحی خود، نگرش

(. 20)هیاي کیاري مناسیب، هماهنیگ سیازد      بهینه خیودش را بیا زمینیه   

پذيري، ساختاري رواني اجتماعي دارد که منابعي را براي فرد فراهم  انطباق

بینیي شیده در    هیاي پییش   بتواند با وظايف، تغیییرات و شیو    تاکند  مي

در نظريیه  (. 22)هیاي شیغلي کنیار بیايید     هاي مختلف از جمله نقش نقش

: پذيري داراي چهار بعد است که عبارتند از گرايي مسیر شغلي، انطباق سازه

و اعتمییاد ( curiosity)کنجكییاوي  ،(control)کنتییرل  ،(concern)دغدغییه 

(confidence()23 ،24 .) 

پیذيري مسییر شیغلي     در مورد رابطه بین خود رستگاري و انطبیاق 

قي انجام نپذيرفته است؛ اما در ارتباط با رابطه بین هیوش  تاکنون تحقی

دست آمده نشانگر اين است کیه   پذيري شغلي نتايج به هیجاني و انطباق

پیذيري شیغلي    کننیده بیراي انطبیاق    بینیي  هوش هیجاني متغیري پیش

داري بین هیوش هیجیاني بیا تمیام      و رابطه مثبت و معني( 25)باشد مي

 (.26)دارد پذيري شغلي ابعاد انطباق

با توجه به موارد فوق، هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بین 

خییود رسییتگاري و هییوش هیجییاني بییا متغیرهییاي بهزيسییتي      

پذيري شیغلي و مولید بیودن و نقیش خیود       شناختي، انطباق روان

. بیني متغیرهاي میذکور اسیت   رستگاري و هوش هیجاني در پیش

خالتي منجر شود کیه  تواند به طراحي مدا شناسايي اين موارد مي

شیناختي، مولید بیودن و     در نهايت باعث افیزايش بهزيسیتي روان  

 .پذيري شغلي افراد شود انطباق
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 پذيري شغلي و مولد بودن بزرگساالن ايراني شناختي، انطباق يستي روانبررسي همبستگي میان روايات خاا زندگي و هوش هیجاني با بهز

 059/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 روش

سال داراي  65تا  22جامعه آماري اين پژوهش تمامي افراد 

در فراخواني که در فضاي . تحصیالت کارشناسي و باالتر هستند

ل تكمییل  مجازي ارايه شد همه شرايط شرکت در پژوهش شیام 

با توجه به  .ها گفته شد پرسشنامه داستان زندگي و ساير آزمون

نفیر   51طوالني بودن روند، از بین داوطلبان شرکت در پژوهش 

گییري در   سال بودند که بیه روش نمونیه   65تا  22از افراد بین 

پس از برگزاري جلسه تیوجیهي آناليین   . دسترس انتخاب شدند

در پژوهش براي توضیح موضوع  براي افراد داوطلب براي شرکت

کننده خواسته شد تا فرم رضیايت نامیه    پژوهش، از افراد شرکت

مییانگین سیني    .کتبي براي شرکت در پژوهش را تكمیل کننید 

بیا انحیراف اسیتاندارد     19/36کننیدگان در پیژوهش    کل شرکت

از . و تحصیالت آنها کارشناسیي و کارشناسیي ارشید بیود     31/9

 65)نفیر زن  31و ( درصید  35)فیر میرد  ن 21تعداد کیل نفیرات   

 . اند بوده( درصد

هیا در   منظور انجام هدف اين پژوهش و براي گردآوري داده به

افیراد  . اين مطالعه پژوهشي از روش تحقیق توصیفي استفاده شد

هاي زندگي خود را در ي  پرسشنامه  ابتدا هشت صحنه از داستان

ط کدگیذاران  نويسیند کیه سیپس توسی     با سؤاالت بیاز پايیان میي   

هییا  همچنییین در رابطییه بییا سییاير آزمییون . شییود کدگییذاري مییي

کننییدگان براسییاس دسییتورالعمل هییر آزمییون اقییدام بییه   شییرکت

 .دهي کردند پاسخ

 

 ابزار سنجش
 پرسشنامه داستان زندگی مک آدامز

براي سنجش خود رستگاري از پرسشنامه داستان زندگي م  

اي را که در  صحنه 0د کنندگان الزم بو شرکت. آدامز استفاده شد

اند به تفصیل نوشته و به سؤاالت پرسیده  زندگي خود تجربه کرده

هیا   ايین صیحنه  . شده پس از هر صحنه روايت شیده پاسیخ دهنید   

تجربیه   (3)، (پايین)تجربه حضیض (2)تجربه اوج، (0: )عبارتند از

يی  صیحنه مهیم    ( 5)ي  صحنه مهم مثبت کیودکي،  (4)عطف، 

يی  صیحنه    (1)صحنه مهم از بزرگسیالي،  ي  (6)منفي کودکي، 

پس . ي  تجربه مهم مذهبي، معنوي و يا عرفاني (0)خردمندانه، 

ها، نوشتارها توسط دو کدگذار دوسیو   از تكمیل تمامي پرسشنامه

کور براساس دسیتورالعمل می  آدامیز کدگیذاري شید و پايیايي       

دست آمد که از لحاظ آماري قابل قبیول   درصد به 61گذاري  نمره

 (.21)است 

هايي از نوع کیفي هستند، تحلیل آنها بیه   هاي روايي، داده اگرچه داده

 . و انجام پذيرفت( کدگذاري)شیوه کمي 

 مقياس مولد بودن لوياال
LGS-Loyola generative scale 

براي بررسیي مییزان مولید بیودن فیرد از مقییاس مولید بیودن         

فاده شیده  سؤالي خودسینجي اسیت، اسیت    21لوياال،که ي  مقیاس 

اغلیب  )تیا سیه   ( هرگز)ها به شیوه لیكرت در دامنه صفر سؤال. است

شوند و نمره کل اين پرسشنامه شاخص مولد  گذاري مي نمره( اوقات

همچنین در اين پیژوهش، تحلییل عامیل تديییدي     . بودن افراد است

برازش خوبي براي ايین پرسشینامه نشیان داد و پايیايي آن نییز بیا       

 .دست آمد به 10/1رونباخ استفاده از آلفاي ک

 

 شناختی ريف مقياس بهزيستی روان

(Ryff Well-Being Scale) 
شناختي افیراد   منظور بررسي بهزيستي روان در اين پژوهش به

هاي انجیام   شناختي ريف، که در پژوهش از مقیاس بهزيستي روان

گرفته شده و روايي و پايیايي آن نییز    کار بهشده در کشور بیشتر 

از نظییر ريییف بهزيسییتي . ده، اسییتفاده شییده اسییتسیینجیده شیی

 -0شناختي، شامل شش مؤلفه مجیزا اسیت کیه عبارتنید از؛      روان

 -4خودمختیاري،  -3ارتباط مثبیت بیا ديگیران،     -2پذيرش خود، 

 . رشد فردي-6هدفمند بودن، -5تسلط بر محیط، 

منظور ايجاز استفاده شده اسیت   آيتمي به 00در مطالعه حاضر از فرم 

دست آمده  شناختي به براي نمره کل بهزيستي روان/. 10 فاي کرونباخکه آل

، /.50 و براي هري  از شش مؤلفه فوق به ترتیب آلفاي کرونبیاخ برابیر بیا   

دست آمده بیه   از نتايج به. دست آمده است به/. 13و/. 52،/.16، /.12، /.15

 شیناختي ابیزار   سیؤالي بهزيسیتي روان   00رسییم کیه فیرم     اين نتیجه مي

 (.20)مناسبي براي سنجش است

 

 پذيری شغلی پرسشنامه انطباق
(Career Adaptabilities Scale) 

 03با همكیاري   2102پذيري مسیر شغلي در سال  پرسشنامه انطباق

در ايران نییز اعتبیار   . کشور دنیا به سرپرستي مار  ساويكاس ساخته شد

آلفیاي   شنامه سنجیده شیده کیه همسیاني درونیي آن از طريیق     ساين پر

سؤال است که  24اين پرسشنامه داراي (. 29)دست آمد به 90/1کرونباخ 

دغدغیه، کنتیرل،   : پذيري مسیر شغلي را کیه عبارتنید از   چهار بعد انطباق

 .(29)کند گیري مي کنجكاوي، و اعتماد اندازه

 

 آن-پرسشنامه هوش هيجانی بار
(Bar-On EQ-i Questionnaire) 

آن استفاده شیده  -پرسشنامه بار براي سنجش هوش هیجاني از

مؤلفیه کیه    5آيتمي هیوش هیجیاني را در    91است اين پرسشنامه 
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 و همكاران محمدرضا عابدي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /061

آن ارائیه   -میدلي کیه بیار   . سنجد باشد، مي زير مؤلفه مي 05شامل 

هیاي درون   مهارت -0: باشد دهد شامل مواردي به شرح ذيل مي مي

نفییس،  منییدي، عییزت خودآگییاهي هیجییاني، جییر ت: فییردي شییامل

همیدلي،  : فردي شامل هاي بین مهارت -2و استقالل،  خودشكوفايي

هیاي   مهیارت  -3 پیذيري اجتمیاعي،   فیردي و مسیلولیت   روابط بیین 

سیینجي،  حیل مسیلله، واقعییت   : شییامل( سیازگاري )پیذيري   انطبیاق 

تحمل استرس : هاي کنترل استرس شامل مهارت -4پذيري،  انعطاف

 (General Mood) هیاي وضیعیت عمیومي    مهیارت  -5و کنترل تكانه، 

کیه انجیام شیده اسیت،     در تحقیقي  .بیني خرسندي و خوش: شامل

اعتبار اين پرسشنامه سنجیده شده که میزان آلفاي کرونباخ هیوش  

 .(31)جهت همساني دروني گزارش شد 93/1هیجاني کل 

ها بیا   هاي پژوهش، داده ها براي پاسخ به سؤال آوري داده پس از جم 

افیزار   گیام در نیرم   بیه  و رگرسیون گام استفاده از روش همبستگي پیرسون

25SPSS تحلیل شدند. 

 

 ها يافته

مییانگین و انحیراف معییار متغیرهیاي پیژوهش را نشیان        0جدول 

و نمیره   36/2، میانگین متغیرخود رستگاري 0براساس جدول . دهد مي

همچنین میانگین نمره کل بهزيستي . است 66/304کل هوش هیجاني 

 92/35و مولد بودن  34/06پذيري شغلي  طاف، انع50/01شناختي  روان

 .به دست آمده است

، مقدار همبستگي بین تجربه خود رستگاري هوش 2جدول 

پیذيري شیغلي و    شناختي و انعطاف هیجاني را با بهزيستي روان

دهید بیین    نشیان میي   2نتايج جدول . دهد مولد بودن نشان مي

يري پیذ  خود رستگاري و نمیره کیل هیوش هیجیاني بیا انعطیاف      

شییناختي و مولیید بییودن، رابطییه مثبییت  شییغلي، بهزيسییتي روان

همچنیین نتیايج نشیان دهنیده همبسیتگي      . معنادار وجود دارد

هییاي هییوش هیجییاني و  دار بییین همییه زيرمقیییاس مثبیت معنییي 

شناختي و  پذيري شغلي و برخي از آنها با بهزيستي روان انعطاف

 (.P > 15/1)مولد بودن است 

گام را براي تعیین نقش  به رگرسیون گامنتايج تحلیل  3جدول 

هییاي آن و خییود رسییتگاري در   هییوش هیجییاني و زيییر مقیییاس 

شناختي و  پذيري شغلي، بهزيستي روان کنندگي انعطاف بیني پیش

گام نشیان   به نتايج تحلیل رگرسیون گام. دهد مولد بودن نشان مي

( =  51/1)و خرسییندي ( =  31/1)دهیید؛ خییود رسییتگاري  مییي

اين مقادير بیراي  . شناختي هستند کننده بهزيستي روان ینيب پیش

همچنین نتايج . است 50/1و  31/1پذيري شغلي به ترتیب  انعطاف

جییدول بیییانگر ايیین اسییت کییه خییود رسییتگاري تنهییا متغیییر      

 (. =  61/1)کننده مولد بودن است  بیني پیش

 پژوهشمتغيرهای ( ميانگين و انحراف معيار)های توصيفی  شاخص -1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 01/0 36/2 خودرستگاري 

 69/62 66/304 نمره کل هوش هیجاني

 16/4 91/20 خودآگاهي هیجاني

 64/3 02/00 جر ت مندي

 30/5 22 عزت نفس

 95/6 40/00 خودشكوفايي

 31/4 64/21 خود مختاري

 03/4 01/23 همدلي

 4 21 فردي روابط بین

 14/4 95/23 يري اجتماعيپذ مسلولیت

 15/4 25/22 حل مسلله

 01/4 93/21 سنجي واقعیت

 30/4 25/09 پذيري انعطاف

 49/4 64/01 تحمل استرس

 56/5 14/20 کنترل تكانه

 11/5 54/20 خرسندي

 31/5 64/23 بیني خوش

 23/00 50/01 شناختي نمره کل بهزيستي روان

 96/01 34/06 پذيري شغلي نمره کل انطباق

 91/1 92/35 مولد بودن

 
 بحث

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بین رواياتي خاا از زندگي 

بزرگساالن ايراني با عنوان خود رستگاري و هوش هیجاني، با برخي 

شییناختي شییامل بهزيسییتي روان شییناختي،    هییاي روان از ويژگییي

یل دست آمده از تحل نتايج به. پذيري شغلي و مولد بودن بود انطباق

دهد که هم خود رسیتگاري و هیم هیوش هیجیاني      ها نشان مي داده

شناختي، مولید   رابطه مثبت و معناداري با سه متغیر بهزيستي روان

 . پذيري شغلي دارند بودن و انطباق

شیناختي   در ارتباط با رابطه خیود رسیتگاري و بهزيسیتي روان   

ت سیالم . هاي قبل، همسیو بیود   هاي پژوهش حاضر با پژوهش يافته

روان به صورت مثبیت و معنیي دار بیا مضیامین رسیتگاري ارتبیاط       

شییناختي بییه صییورت مثبییت و  بهزيسییتي روانهمچنییین ( 01)دارد

همچنیین  (. 02، 00)ارتبیاط اسیت   معنادار با روايیات رسیتگاري در  

هاي پژوهش حاضر در مورد رابطه هوش هیجیاني و بهزيسیتي    يافته

دست آمده از مطالعات صورت پذيرفته  بههاي  شناختي با يافته روان

، همسیو  (6)، احمیدي و ديگیران   (03)توسط اکرم، منیر و گیالنیي  

اي رابطه بین هیوش   در مطالعه( 03)اکرم، منیر و گیالني . باشد مي

شناختي معلمان دبیرستاني را بررسي کرده  هیجاني و بهزيستي روان

شناختي  تي روانو به اين نتیجه رسیدند که هوش هیجاني و بهزيس

در پژوهشي ( 6)احمدي و ديگران . با يكديگر همبستگي قوي دارند

 شعبه بانی   11رابطه بین هوش هیجاني و سالمت رواني، کارکنان 
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 پذيري شغلي و مولد بودن بزرگساالن ايراني شناختي، انطباق يستي روانبررسي همبستگي میان روايات خاا زندگي و هوش هیجاني با بهز

 060/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 پذيری شغلی و مولد بودن شناختی و انعطاف مقدار همبستگی بين تجربه خود رستگاری هوش هيجانی را با بهزيستی روان -2جدول 

 مولد بودن پذيری شغلی نمره کل انطباق شناختی ل بهزيستی رواننمره ک متغير

 10/1** 35/1* 40/1* خودرستگاري 

 30/1* 60/1** 53/1 ** نمره کل هوش هیجاني

 20/1 63/1** 40/1* خودآگاهي هیجاني

 29/1 50/1** 52/1** مندي جر ت

 40/1* 60/1** 61/1** عزت نفس

 33/1 40/1* 35/1 خودشكوفايي

 41/1* 53/1** 49/1** دمختاريخو

 20/1 54/1** 36/1 همدلي

 00/1 44/1* 33/1 روابط بین فردي

 29/1 45/1* 06/1 پذيري اجتماعي مسلولیت

 31/1* 66/1** 45/1* حل مسلله

 46/1** 60/1** 51/1** واقعیت سنجي

 36/1* 62/1** 43/1* پذيري انعطاف

 26/1 54/1** 49/1** تحمل استرس

 39/1* 61/1** 63/1** تكانه کنترل

 39/1* 12/1** 11/1** خرسندي

 24/1 60/1** 44/1* بیني خوش

 

 پذيری شغلی و مولد بودن از طريق خود رستگاری و هوش هيجانی شناختی، انعطاف بينی بهزيستی روان گام برای پيش به خالصه نتايج رگرسيون گام -3جدول 

 شاخص  

  B SEB  t P 

      (2R =49/1)گام اول  

 110/1 11/5 11/1 25/1 21/0 خرسندي  شناختي بهزيستي روان

      (2R =56/1)گام دوم  

 110/1 10/4 51/1 26/1 15/0 خرسندي 

 14/1 00/2 31/1 03/1 16/0 خود رستگاري  

      (2R = 52/1)گام اول  

 110/1 24/5 12/1 25/1 33/0 خرسندي  پذيري شغلي اانطباق

      (2R = 64/1)دوم  گام 

 110/1 40/4 50/1 24/1 11/0 خرسندي 

 110/1 09/2 31/1 13/1 04/2 خود رستگاري 

      گام اول 

 34/3 11/1 61/1 11/4 110/1 (2R =44/1)خود رستگاري  مولد بودن

 

نتايج پژوهش نشان داد کیه  . مهر اقتصاد در تهران را بررسي کردند

شیناختي   معنیاداري بیر بهزيسیتي روان    هوش هیجاني تدثیر مثبیت 

 .کارکنان داشت

هايي که از رابطه خود رستگاري با مولید بیودن در ايین     يافته

دسیت آمیده از تحقیقیات     دست آمده با يافتیه هیاي بیه    تحقیق به

م  آدامز و  ،(00، 01، 06، 4، 2)صورت پذيرفته توسط م  آدامز
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 و همكاران محمدرضا عابدي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /062

و همه در اين همسو است ( 09)و م  آدامز و آوبین( 02)ديگران

هیاي زنیدگي خیود را بیه      راستا هستند که بزرگساالني که روايیت 

کنند در مقايسه با سیايريني کیه    صورت روايت رستگاري بیان مي

بزرگسیاالن  . کنند مولدترند روايات خود را بر اين اساس بیان نمي

مولدتر در مقايسه بیا بزرگسیاالني کیه کمتیر مولدنید، افسیردگي       

يت بیشییتري از زنییدگي دارنیید و همییدلي و  پییايیني دارنیید؛ رضییا

با وجیود اينكیه   . همبستگي بیشتري را در زندگي نشان مي دهند

مراج  در ارتباط با رابطه بین مولد بودن و هوش هیجاني بسییار  

در اين ارتباط موجیود بیود،   ( 21)کم يافت شد و تنها ي  مرج  

 .باشند نتايج هردو پژوهش همسو مي

اصل از اين پژوهش در مورد رابطه بین هوش هاي ح در نهايت يافته

هاي کوتزي  هاي حاصل از پژوهش پذيري شغل با يافته هیجاني و انطباق

باشند که هر دو  همسو مي( 26)و اکبرزاده، عابدي و باغبان( 25)و هري 

پذيري  نشان دادند که هوش هیجاني رابطه مثبت و معنا داري با انطباق

 .شغلي دارد

دهد که خیود رسیتگاري    رگرسیون نشان مينتايج حاصل از 

کننده هر سه متغیر مولید بیودن،    بیني عنوان ي  متغیر پیش به

پیذيري شیغلي اسیت و متغییر      شناختي و انطباق بهزيستي روان

کننیده هییچ کیدام از متغیرهیاي فیوق       بیني هوش هیجاني پیش

شیناختي و اينكیه خیود     در ارتباط بیا بهزيسیتي روان  . باشد نمي

دست آمده همسیو   کننده آن است، نتايج به بیني پیش رستگاري

عبیارت  ه ب. باشد دست آمده از تحقیقات ذکر شده مي با نتايج به

ديگر کساني که روايات زندگي خیود را در تیم رسیتگاري بییان     

شیناختي   نمايند افراد مولدتري هسیتند و از بهزيسیتي روان   مي

و مییورد مولیید بییودن و بهزيسییتي د . بهتییري نیییز برخوردارنیید 

هیاي میانسیالي    پیذيري روانیي را در سیال    اند که انطباق کلیدي

 (.00، 01، 06، 02، 4)سازند  مي

هیاي   کننیده هیچكیدام از ويژگیي    بینیي  هوش هیجیاني پییش  

در ارتبییاط بییا بهزيسییتي   .شییناختي مییورد پییژوهش نبییود   روان

دسیت آمیده از    دست آمده همسو بانتايج به شناختي نتايج به روان

آنهییا طییي . باشیید مییي( 05)، ماسیینج و کومیییدار پییژوهش آوسییچ

تحقیقي بر روي معلمان ابتدائي و متوسیطه، صیفات شخصییتي و    

هییاي بهزيسییتي  کننییده بینییي عنییوان پیییشه هییوش هیجییاني را بیی

آنهیا بیه ايین نتیجیه رسییدند کیه        .شناختي بررسیي کردنید   روان

کننییده اصییلي در بهزيسییتي  بینییي هییاي شخصیییتي پیییش ويژگییي

کیه هیوش هیجیاني نقیش کمتیري       بودند درصورتيشناختي  روان

به ايین نتیجیه رسییدند    ( 04)از طرفي گاالگر و والبرودريچ . دارد

کننده بهزيسیتي   بیني تواند به تنهايي پیش که هوش هیجاني نمي

شناختي باشید؛ بلكیه مطالعیه آنهیا روشین کیرد متغیرهیاي         روان

کننیده   بینیي  حمايت اجتماعي و هوش هیجاني و تعامل آنها پیش

شناختي هستند که ايین نییز تیا حیدي همسیو بیا        بهزيستي روان

 .دست آمده از اين پژوهش است نتايج به

کننده هیچكدام از سه متغییر   بیني اگرچه هوش هیجاني پیش

دست آمیده نشیان داد کیه     وابسته مورد مطالعه نبود ولي نتايج به

کننییده دو متغیییر از  بینییي هییاي آن پیییش يكییي از زيییر مجموعییه

هیاي   از زيیر مجموعیه  ( HA)خرسیندي  . متغیرهاي مذکور بودنید 

شناختي  کننده دو متغیر بهزيستي روان بیني وضعیت عمومي پیش

 . پذيري شغلي است و انطباق

 

 گيری نتيجه
توان نتیجه گرفت کیه اگیر    دست آمده مي با توجه به نتايج به

به نحوي آمیوزش داده شیوند تیا نكیات     ( بخصوا کودکان)افراد 

بییت را در رويییدادهاي منفییي زنییدگي ببیننیید و از ايیین گونییه  مث

رويدادها نتايج مثبتي اخذ کنند؛ بعبیارت ديگیر بتواننید روايیات     

زندگي خود را به صورت رستگاري بیان کنند بنابراين بیا افیرادي   

روبییرو خییواهیم بییود کییه مولدترنیید، در مسیییر شییغلي خییود       

االتري نیییز شییناختي بیی  پذيرترنیید و از بهزيسییتي روان  انطبییاق

همچنییین تییرويج شییادماني درخییانواده، جامعییه و   . برخوردارنیید

توانید باعیث    هیاي شیغلي میي    هاي مختلف از جمله محییط  محیط

پذيري  شناختي افراد شده و موجب انطباق افزايش بهزيستي روان

 .هاشود شغلي باالتر در آن

توان به اين نكتیه اشیاره   هاي اين پژوهش مي در باب محدوديت

( باز پايان)گیري به جاي مصاحبه از پرسشنامه  ه به علت همهکرد ک

طلبد، اين  استفاده شد که زمان زيادي براي پاسخ به سؤاالت را مي

کننده در پژوهش تا حدي  گويي در افراد شرکت موضوع باعث خالصه

از پرسشنامه استفاده شیده   شد که البته در مطالعات ديگر نیز قبالً

هايي  ها حجم زياد پرسشنامه و آزمون دوديتاز ديگر مح (.02)است

کرد که باعث شد تعداد داوطلبان و  بود که ي  فرد بايد تكمیل مي

ها نییز از   جديد بودن برخي از فرضیه. بالطب  اندازه نمونه کم باشد

هايي بود که باعث شد بیا کمبیود منیاب  در بعضیي      ديگر محدوديت

به اينكیه جامعیه پیژوهش     در نهايت با توجه. ها روبرو باشیم حیطه

سال داراي تحصیالت دانشگاهي بودند نتايج حاصل  65تا  22افراد 

 .باشند از تحقیق تعمیم پذير نمي

 

 تشکر و قدردانی
دانم که از زحمات کدگذاران محترمیي کیه در    برخود الزم مي

اند کمال قیدرداني و سپاسیگزاري    رسان من بوده اين تحقیق ياري

 .خود را بجا آورم
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Abstract 
Background: The concept of redemptive self is a part of life narrative in which good results or positive emotions are 

recovered from bad scenes. Emotional intelligence is a set of abilities, capabilities and skills that a person acquires in 

order to adapt to the environment effectively and achieve success in life. The purpose of this study was to investigate 

the relationship between self-redemption and emotional intelligence through psychological well-being, career 

adaptability and generativity variables, and to indicate the role of self-redemption and emotional intelligence in 

predicting these variables. 

Methods: In this study, 57 Iranian adults between the ages of 22 and 65 were selected through an available sampling 

method and were asked to complete a Life Story Questionnaire, Loyola Generative Scale (LGS), Ryff”s 

Psychological Well Being Scale, Career Adaptability Questionnaire (CAAS) and the Emotional Intelligence 

Questionnaire.Following completion of all questionnaires and tests, obtained data were analyzed by Pearson 

correlation and stepwise regression. 

Results: Redemptive self and emotional intelligence have a significant positive relationship with career adaptability, 

psychological well-being and generativity. Moreover, the results of stepwise regression analysis showed that 

happiness (one of the components of emotional intelligence) and redemptive self are predictors of career adaptation 

and psychological well-being, while generativity is only predicted by redemptive self. 

Conclusion: The relationship between redemptive self and emotional intelligence with each of the mentioned 

psychological characteristics is a positive and significant relationship. However, only redemptive self and happiness 

can significantly predict psychological well-being and career adaptability, while the only predictor of being 

productive is redemptive self. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Mental Health, Self Efficacy 
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