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  چکیده 
بین هوش  ۀرابطشناخت این پژوهش با هدف 

. عاطفی، هوش معنـوي و تـاب آوري انجـام شـد    
دانشجوي کارشناسی ارشد  354گروه نمونه شامل 

دانشگاه شـیراز در سـال   ) پسر 166دختر و  188(
بود کـه بـه روش نمونـه گیـري      89-88تحصیلی 

ابزارهاي پـژوهش شـامل   . طبقه اي انتخاب شدند
مقیاس تاب آوري بزرگساالن همدال و همکـاران  

، پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام )2001(
) 2008(و مقیاس هـوش معنـوي کینـگ    ) 2001(
هـوش عـاطفی و   نمرات کلی نتایج نشان داد . بود

نمرة کلی طور مثبت و معنی داري ه هوش معنوي ب
هوش عـاطفی   اماکنند تاب آوري را پیش بینی می

عالوه بر  .قوي تر تاب آوري است ةپیش بینی کنند
بعاد شایستگی فردي، انسـجام خـانوادگی و   ا این،

ارتباط با دوستان در متغیـر تـاب آوري از طریـق    
و خـوش  ) در هـوش معنـوي  (معناسازي شخصی 

در . قابل پیش بینی بودنـد ) در هوش عاطفی(بینی 
مقایسه دو جنس تنها میانگین نمرات هوش معنوي 
دختران بـه نحـو معنـی داري از میـانگین نمـرات      

در دو متغیر دیگر، تفاوت معنی ود و بپسران بیشتر 
  .داري بین میانگین نمرات مشاهده نگردید

Abstract  
This study examined the relation of Emotional 

Intelligence (EQ) and Spiritual Intelligence (SQ) to 
resilience. Participants were 354 postgraduate 

students (188 females, 166 males) from Shiraz 
University. They completed the Hjemdal et al’s. 
Resilience Scale for Adults (2001), the  Petrides and 
Furnham’s Emotional Intelligence Questionnaire 
(2001) and the King’s Spiritual Intelligence Scale 
(2008). In data analysis, multiple regression (enter 

method) and independent samples t-test were used. 
Results showed that emotional intelligence in 
comparison with spiritual intelligence was a 
stronger predictor of resilience. Moreover, the 
personal competence, family cohesion, and social 
resources were predictable from personal meaning 

production and optimism. There were no significant 
differences between male and female in mean 
scores of EQ and resiliency but females get higher 
scores in SQ than males. 

 

تــاب آوري، هــوش عــاطفی،  :هــا کلیــدواژه
  معنویت، هوش معنوي

Keywords: resilience, emotional intelligence, 
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 مقدمه •

و همکارانش  سلیگمنگرا توسط روانشناسی مثبتاوایل قرن حاضر با ظهور مکتب 
 وشخصـیت سـالم   داراي کمک به افـراد   همراه بود که اهداف عمده این مکتب، شامل

 .)2007التنس، آوولیـو، اوي و نـورمن،   (بود  هاي انسانیکمک به شکوفاسازي قابلیت
روبرو  آوري ظرفیتتاب. است 1»آوريتاب« ،یکی از مسائل مطرح در روانشناسی مثبت

 در .هـا اسـت  وسیله تجربه مشکالت یا آسـیب  هتر شدن بشدن، غلبه کردن و حتی قوي
  هـاي  یـا سـختی    مهـم   با تهدیدهايافراد  .1 :وجود دارد  مهم  دو شرطآوري فرایند تاب

به سازگاري مثبت دسـت    مهم  و مشکالت ها سختیبا وجود  .2 ،دنشو می روبروشدید 
آوري را شـامل   تاب) 1999( راتر .)2000، ، سیستی و بکرالتر( کنندیافته و پیشرفت می

عوامل خطـر بـه هـر شـرایط یـا      . زا و عوامل محافظتی می داند تعامل میان عوامل خطر
 -امـا شـرایط اجتمـاعی    ،گـردد رویدادي که به پیامدي ناسازگار منجر شود اطـالق مـی  

ین معموالً به عنـوان عوامـل   هاي اجتماعی گسترده یا طالق والداقتصادي پایین، آسیب
عوامل محافظتی نیز به هر رویداد یـا شـرایطی کـه فـرد را در      .خطر شناخته شده است

عوامـل  «، 2»خصوصـیات شخصـیتی  «ایمن می کند، اطالق می شود امـا   ها مقابل آسیب
 معموالً به عنوان عوامل محافظتی شناخته می شـوند  4»حمایت اجتماعی«و  3»خانوادگی

  :دو رویکرد موثر در تاب آوري را مطرح کردند آنها ).2002، یدماستن و ر(
ایـن رویکـرد بـه بررسـی عوامـل خطـر و عوامـل        :  5رویکرد متمرکز بر متغیـر . 1

» تعاملی«، »جمع پذیر«هاي پردازد و شامل مدلمحافظتی فردي، خانوادگی و محیطی می
  .باشدمی »غیر مستقیم« و

آور و سـعی در شناسـایی افـراد تـاب     رویکرداین  :6رویکرد متمرکز بر شخص -2
شـود، دارد و شـامل سـه    آوري بیشتر در آنان مـی بررسی اینکه چه چیزي منجر به تاب

آوري را این مدل، تاب .افراد مرتبط است  »مطالعات موردي«مدل اول به : باشدمدل می
. پـردازد  میداند و بر همین اساس به بررسی خصوصیات این افراد ویژه افراد خاص می

هـاي  مدل دوم به بررسی افـراد و گـروه  . با نقایص و کمبودهاي زیادي همراه است که
که در معرض شرایط خطر فراوانی قـرار  افراد این گروه با وجود این. پردازدآور میتاب

مدل سوم به دنبال بررسی و شناسایی . دهنددارند؛ اما شایستگی باالیی از خود نشان می
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آور هاي طولی، در افراد تابرفتاري است که در طول زمان و در بررسی ةالگوهاي عمد
  .مشاهده شده است

هوش عـاطفی   .است 7»عاطفیهوش « شناسی مثبت،مسائل مطرح در رواندیگر  از
شکلی از هوش است که به تفاوتهاي افراد در شناخت احساسـات، انگیـزش و کنتـرل    

پترایـدز و فارنهـام،   (روابط اجتماعی اشـاره دارد  هیجانات هم در زمینه فردي و هم در 
   :به طور کلی دو رویکرد عمده در حوزه هوش عاطفی مطرح است). 2001
این رویکرد بر اساس توانایی پردازش اطالعـات   ):غیر ترکیبی(رویکرد توانایی  .1

یوسـفی،  : بـه نقـل  (. مطرح شـده اسـت  ) 1990(عاطفی است و توسط مایر و سالووي 
1382.(  
ي توانایی و شخصـیتی را ترکیـب   ها کند تا دیدگاهتالش میکه  :رویکرد ترکیبی. 2

ن -رویکرد ترکیبـی توسـط نظریـه پردازانـی ماننـد بـار      . کرده و یک مفهوم پویا بسازد اُ
ــن ) 2000( ــت ) 1995(و گلم ــده اس ــرح ش ــار .مط ن -ب ــاطفی را  ) 2005(اُ ــوش ع ه

وي بـراي سـنجش هـوش    . داندشناختی میهاي غیر ها و مهارتاي از توانایی مجموعه
ها عبارتند این مؤلفه. عامل است استفاده کرد 15مؤلفه و  5که شامل  یعاطفی از مقیاس

 خلق، تنیدگیهاي سازگاري، فردي، مهارتهاي میانفردي، مهارتهاي درونمهارت: از
عی عناصر هوش عاطفی را به دو طبقه عناصـر فـردي و عناصـر اجتمـا     گلمن. عمومی

عناصر فـردي شـامل خودآگـاهی، خـودتنظیمی، خـودانگیزي و عناصـر       . کندتقسیم می
صـورت گرفتـه در   هاي پژوهش. باشنداجتماعی شامل همدلی و مهارتهاي اجتماعی می

ري توسـط  آوکننـدگی مثبـت تـاب   بینیحاکی از پیش آوري،تابهوش عاطفی با رابطه 
و  2007؛ سـندل،  2009ی، راسـتوگ ؛ گـارگ و  2009، رمک کاسک(هوش عاطفی بودند 

  ).1386جوکار، 
جنبه دیگري از هـوش هـم وجـود دارد کـه      عاطفی و هوش عالوه بر هوش کلی

در تمایز بین معنویت . نام دارد 8»هوش معنوي«که  منحصر به فرد و انسانی است کامالً
است؛ اما هوش  ايو هوش معنوي باید عنوان نمود که معنویت بیشتر یک مفهوم تجربه

تشـکیل شـده اسـت     »تـأملی «و  »تعقلـی «، »حسـی «معنوي از سه بخش جدایی ناپذیر 
همچنین معنویت به جستجو، تجربه، تقـدس و روحانیـت، جسـتجوي    ). 2002وگان، (

که هوش معنـوي  پردازد؛ در حالیمعنی نهایی، هوشیاري باالتر و بعد ماورایی وجود می
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هاي به دست آمده از این موضوعات اشاره  توانایی ي بهبینی عملکرد و سازگار براي پیش
، مارشال، فیزیکدان، فیلسوف و نویسنده، به همراه همسرش زوهار). 2000ایمونز، (دارد

روانپزشک و روان درمانگر، هوش معنوي را با ترکیب مفاهیم روانشـناختی، فلسـفی و   
توانـد  وشی است کـه مـی  از نظر آنها هوش معنوي ه. ارائه دادند 2000مذهبی در سال 

کند یک فعالیـت  تر سازد؛ هوشی که تعیین میتر و غنیموقعیت و فعالیت ما را گسترده
زوهـار و مارشـال،   (دار اسـت  یا یک مسیر زندگی بیشتر از فعالیت یا مسیر دیگر معنی

در مورد ترکیب و کاربرد هوش معنوي توافقی بین صاحب نظـران ایـن حـوزه    ). 2000
هوش معنوي سازه معنویت و هوش را به ) 2007( درایرو  آمراماز دیدگاه  .وجود ندارد

معتقد است، هوش معنـوي   )2004( ناسلاما . صورت سازه جدیدي ترکیب کرده است
یک ترکیب ساده از سازه هـوش و معنویـت نیسـت؛ بلکـه هـوش معنـوي از آمیخـتن        

شـناختی خـاص و    هـاي هـاي شخصـیتی، توانـایی   ها و عالیق معنوي، خصیصهتوانایی
 مـک هوویـک  و ) 2000( ایمـونز همچنـین  . آیـد فرایندهاي عصب شناختی بدست مـی 

تواند براي حل مسائل روزانه استفاده شـود؛  عنوان نمودند که هوش معنوي می) 2002(
هـاي وجـودي و   هوش معنـوي بـراي حـل نگرانـی    ) 2001( دید ولمنکه از  در حالی
نیز بین داشـتن هـوش معنـوي و داشـتن دانـش      ) 2003( ادواردز. رودبکار می ماورایی
در دیدگاه وي، استفاده از منـابع معنـوي و هـوش    . هوش معنوي تمایز قائل شد ةدربار

معنوي براي حل مشکالت معنوي و غیر معنوي متفاوت است و عنـوان مـی کنـد کـه     
ورزشی که استفاده از منابع معنوي براي حل مسائل ریاضی یا آمادگی براي یک مسابقه 

یکـی از  . باشـد اي است، کمتر مناسـب و مفیـد مـی   نیازمند استفاده از مهارتهاي ماهیچه
مهمترین عواملی که این دیدگاه از توجه بدان چشم پوشی کرده است این است که همه 

چهار توانایی ) 2008( کینگ. ي زندگی براي یک فرد معنوي، حالت معنوي داردها جنبه
در مورد موضـوعاتی   10»تفکر وجودي انتقادي« .1: ظر می گیردبراي هوش معنوي در ن

دیگر موضوعات وجودي  از قبیل زندگی، مرگ، زندگی پس از مرگ،واقعیت، عدالت و
و اهداف شخصی از تجربیات ذهنـی و   11»توانایی ایجاد معناي شخصی« .2. یا ماورایی

توانـایی   12»گاهی متعالیآ« .3. جسمانی و به عبارتی زندگی بر اساس اهداف ایجاد شده
 13»گسترش آگاهی« .4. شناسایی ابعاد متعالی و ماورایی در خود، دیگران و جهان مادي

مسـتقیم  پژوهشی در زمینـه رابطـه   . هشیاري از فراتر یا معنوي حالتهاي به ورود توانایی
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و آوري  هایی که در زمینه رابطه تـاب معنوي یافت نشد اما در بررسیآوري با هوشتاب
 بودنـد آوري رابطه مثبت معنویـت و تـاب   حاکی ازها پژوهش صورت گرفت، تمعنوی

  ).1993ولنتاین و فینوئر،  2005؛ ناکاشیما و کاندا،2008؛ کروك، 2008رابرتسون، (
مروري بر تحقیقات نشان می دهد که به طـور کلـی در سـالهاي اخیـر توجـه بـه       

هـاي مهـم و   ي به عنـوان یکـی از سـازه   آورروانشناسی مثبت و متغیرهایی از قبیل تاب
عوامل مختلفی از قبیل عوامل . اثرگذار در سالمت روان و سازگاري افزایش یافته است

هـوش  «و  »هوش عاطفی«. آوري افراد تاثیرگذارندفردي، خانوادگی و اجتماعی در تاب
ه در است و از آنجایی ک »آوريتاب«از جمله عوامل فردي و شخصیتی موثر بر  »معنوي
پـژوهش  پژوهشی یافت نشـد،   آوريارتباط هوش عاطفی و هوش معنوي با تابزمینه 

 .پـردازد آوري مـی حاضر به بررسی تاثیر همزمان هوش عاطفی و هوش معنوي بر تاب
  .هدف دیگر پژوهش، مقایسه دو جنس در متغیرهاي مورد پژوهش است

  شرو •
کارشناسی ارشد دانشـگاه  دانشجویان پژوهش حاضر شامل کلیه  »آماري ۀجامع« ¡

اي انتخاب شدند؛ بر ایـن اسـاس گـروه نمونـه     نمونه گیري طبقه ةشیراز بود که به شیو
  . نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بودند 354شامل 

  تعداد افراد نمونه به تفکیک جنس و رشته. 1جدول
  جنس        

  رشته
  کل  پسر  دختر

  151  52  99  علوم انسانی
  106  65  41  مهندسی
  97  49  48  علوم پایه
  354  166  188  کل

ô ابزار  

o آوري بزرگسـاالن توسـط همـدال و   مقیـاس تـاب   14»آوريمقیـاس تـاب  «: الف 
این مقیـاس شـامل پـنج    . باشدمی ماده 43ساخته شده است و داراي ) 2001(همکاران 

حمایـت  «، »انسجام خانوادگی«، »شایستگی اجتماعی«، »شایستگی فردي«بعد با عناوین 
اي از کـامالً   در یک مقیاس پنج درجـه  مادهبه هر  باشد می »ساختار فردي«و  »اجتماعی
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توسـط  ایـن مقیـاس    اعتبارروایی و . شودنمره داده می) 1(تا کامالً مخالفم ) 5(موافقم 
در پژوهش حاضر براي تعیـین  . مطلوب گزارش شده است )2010(جوکار و همکاران 

براي تعیین روایی در پـژوهش حاضـر از   . کرونباخ استفاده گردید از روش آلفاي اعتبار
عالوه بر این، به منظور تعیین روایـی  . همبستگی ابعاد با نمره کل مقیاس استفاده گردید

ي اصـلی بـا چـرخش واریمـاکس     ها مقیاس از روش تحلیل عامل به روش مؤلفهسازه 
از یک و شـیب منحنـی اسـکري    مالك استخراج عوامل، ارزش ویژه باالتر . استفاده شد

. باشـد می بود که حاکی از کفایت نمونه گیري محتوایی 93/0برابر با  KMOمقدار . بود
پنج عامل . بود) >001/0p(با سطح معنی داري  8429ضریب آزمون بارتلت نیز برابر با 

 48/55و در مجمــوع  38/3، 70/4، 96/6، 75/10، 70/29بدســت آمــد کــه بــه ترتیــب 
  .کردندیانس موجود در مقیاس را تبیین میدرصد وار
o پرسشـنامه هـوش عـاطفی پترایـدز و فارنهـام       :15»پرسشنامه هوش عاطفی«: ب

زیرمقیاس  15و  ماده 144یک مقیاس خودسنجی است که فرم اصلی آن شامل ) 2001(
 4این مقیاس شامل . اي استفاده گردیدماده 30در پژوهش حاضر از فرم کوتاه . می باشد

 »خـوش بینـی  «و  »مهارتهاي اجتماعی«، »مهار عواطف«، »درك عواطف«بعد با عناوین 
تا کامالً مخالفم ) 7(اي از کامالً موافقم  است که به هر گویه در یک مقیاس هفت درجه

وب مطلـ ) 1382( یوسـفی ایـن مقیـاس توسـط     اعتبـار روایی و . شود نمره داده می) 1(
از روش آلفاي کرونباخ استفاده  اعتبارپژوهش حاضر براي تعیین  در. گزارش شده است

  . ها با نمره کل مقیاس استفاده گردیدبراي تعیین روایی از همبستگی زیرمقیاس. گردید
oیک مقیاس خودسنجی است که فـرم  ) 2008(کینگ  :16»معنويهوش مقیاس«: ج

آن اي  مـاده  24باشد که در پـژوهش حاضـر از فـرم کوتـاه     میماده  83اصلی آن شامل 
معناسـازي  «، »گسترش آگـاهی «این مقیاس شامل چهار بعد با عنوانهاي . استفاده گردید

در یـک   مـاده انتقادي می باشد که به هـر   »تفکر وجودي«و  »آگاهی متعالی«، »شخصی
نمره کلی . شود نمره داده می) 1(تا کامالً مخالفم ) 5(اي از کامالً موافقم  درجه 5مقیاس 

ایـن   اعتبـار روایی و  .شودحاصل می ها مادههاي بدست آمده از مقیاس از مجموع نمره
در  .مطلوب گـزارش شـده اسـت    )1389( ذاکريو  حسین چاريتوسط مقیاس توسط 

بـراي تعیـین   . از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردیـد  اعتبارپژوهش حاضر براي تعیین 
  . ها با نمره کل مقیاس استفاده گردیدروایی از همبستگی زیرمقیاس
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 SPSSهاي پژوهش حاضر پس از جمع آوري با استفاده از نـرم افـزار آمـاري     داده
براي پیش بینی تاب آوري از طریق هـوش عـاطفی و هـوش    . مورد تحلیل قرار گرفت

میانگین نمرات دختران و  ۀهمزمان و براي مقایس ةز رگرسیون چندگانه به شیومعنوي ا
  .ي مستقل استفاده گردیدها گروهة ویژTپسران در متغیرهاي مورد پژوهش از آزمون 

  ها یافته •
ي توصیفی شامل میانگین، انحراف معیـار، حـداقل و حـداکثر    ها شاخص 2جدول 

همچنین بـه منظـور بررسـی چگـونگی     . استنمره براي متغیرهاي پژوهش آورده شده 
 3ارتباط متغیرهاي پژوهش، همبستگی آنها با یکدیگر محاسبه شد که نتایج در جـدول  

  .قابل مشاهده است

  میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش. 2جدول 
  نمره حداکثر  نمره حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  ٢١۵  ١٠۵  ١٧/٢٠  ١۶/١۶۵  تاب آوري
  ٢٠۶  ٧٠  ٢١  ۶۴/١۴۵  هوش عاطفی
  ٨٣  ١۶  ۴٠/١٢  ٧۶/۵١  هوش معنوي

  ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه. 3جدول 
  16  15  14  3  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                                1  شایستگی فردي. 1
                              1  50/0*  شایستگی اجتماعی. 2
                            1 ٣۵/٠* ۴٠/٠*  انسجام خانوادگی. 3
                          1 ۶٧/٠* ۴٠/٠* ٣٩/٠*  ارتباط با دوستان. 4
                        1 ٣۶/٠* ۴٠/٠* ٣٢/٠* ۵١/٠*  ساختار فردي. 5
                      1 ۶۵/٠* ٧٠/٠* ٧٩/٠* ٧٣/٠* ٧٨/٠*  تاب آوري. 6
                    1 ۵٩/٠* ٣٠/٠* ٣۶/٠* ٢٩/٠* ۵۶/٠* ۶٢/٠*  ادراك عواطف. 7
                  1 ٣۵/٠* ٣۴/٠* ٢٣/٠* ٢۶/٠* ٢٠/٠* ٢٠/٠* ٣٨/٠*  مهار عواطف. 8
                1 ۶١/٠* ۴۴/٠* ٣٢/٠* ٠٧/٠* ٢٧/٠* ١٨/٠* ٣٣/٠* ٣٢/٠*  مهارتهاي اجتماعی. 9

              1 ۴٣/٠* ۵٠/٠* ۵٣/٠* ۵٩/٠* ٣۵/٠* ۴۴/٠* ۴۴/٠* ٣۵/٠* ۶١/٠*  خوش بینی. 10
            1 ٨٠/٠* ٧٧/٠* ٧٩/٠* ٧۶/٠* ۶٠/٠* ٣٢/٠* ۴٣/٠* ٣۶/٠* ۴۶/٠* ۶٣/٠*  هوش عاطفی. 11
          1 ١۵/٠*** ٢٣/٠* ٠٣/٠* ٠٠١/٠* ١٨/٠* ٢٩/٠* ٣٠/٠* ٢١/٠* ٢۴/٠* ١۵/٠**** ٢٢/٠*  گسترش خودآگاهی. 12
        1 ۴٢/٠* ۵۴/٠* ۵١/٠* ٣١/٠* ٣۴/٠* ۴٩/٠* ۵۶/٠* ۴٢/٠* ٣٨/٠* ٣٨/٠* ٣۴/٠* ۵۵/٠*  معناسازي شخصی. 13
      1 ۴٩/٠* ۶۶/٠* ٢١/٠* ٢٠/٠* ١۶/٠*** ٠٩/٠* ٢٠/٠* ٢۶/٠* ١٩/٠* ١٨/٠* ١٨/٠* ١٧/٠* ٢۴/٠*  آگاهی متعالی. 14
    1 ۶٢/٠* ۶۶/٠* ۵٢/٠* ٣٧/٠* ٢۶/٠* ٣٣/٠* ٢٠/٠* ٣٨/٠* ٣٩/٠* ٢۶/٠* ٢٧/٠* ٢٣/٠* ٣۵/٠* ٣٢/٠*  تفکر وجودي انتقادي. 15
  1  81/0* ٨٢/٠* ٧۶/٠* ٨۶/٠* ٣۶/٠* ٣۶/٠* ٢٢/٠* ١٧/٠** ٣۶/٠* ۴۵/٠* ٣٧/٠* ٣١/٠* ٣٢/٠* ٢٩/٠* ۴٠/٠*  هوش معنوي. 16

*p= 001/0  **p= 002/0  ***p= 003/0  ***p= 004/0  
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از طریـق هـوش عـاطفی و    ) و ابعـاد آن (آوري براي بررسی امکان پیش بینی تاب
شـیوه همزمـان اسـتفاده     از روش رگرسـیون چندگانـه بـه   ) و ابعاد آنهـا (هوش معنوي 

براي اما قبل از استفاده از رگرسیون، . آمده است 9تا  4ها در جداول گردیدکه نتایج آن
ي رگرسـیون  هـا  پیش فـرض  9تا  4ي رگرسیون ارائه شده در جداول ها هر یک از مدل

از جملـه ایـن کـه بـراي     . به تفصیل مورد آزمون قرار گرفـت  ها براي هر یک از تحلیل
براي بررسی هم خطی چندگانـه از  بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین ـ واتسون؛  

ي ضریب تحمل و عامل تورم واریانس؛ و براي بررسی نرمال بـودن توزیـع   ها شاخص
، و آزمـون غیرپـارامتري   P-Pروش رسم نمودار هیسـتوگرام، نمـودار   نیز از سه  ها مانده

مقدار آزمون دوربین ـ واتسـون در پـیش بینـی     . کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد 
و نیـز از  (از روي نمرات کلی هوش عاطفی و هـوش معنـوي   ) و ابعاد آن(ي تاب آور

بیانگر ) 2010(بود که مطابق با پیرسون  094/2تا  79/1به طور کلی از ) ها روي ابعاد آن
ي موارد، بیـانگر   نیز در همه نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف . استقالل خطاها بود

نمودار هیستوگرام نیز نشـان  . نرمال بودن توزیع بود عدم معنی داري آزمون و در نتیجه،
تقریباً داراي توزیع نرمال با میانگین صفر و انحـراف معیـاري بـه     ها داد که مقادیر مانده
کـامالً از   ها نیز مشخص گردید که داده P-Pدر نمودار . هستند 997/0 طور متوسط برابر

. ار روي نیمساز ربع اول قـرار داشـتند  توزیع نرمال تبعیت می کنند زیرا تمام نقاط نمود
از یکـدیگر نیـز از رسـم نمـودار سـري زمـانی        ها براي بررسی مفروضه استقالل مانده

. استفاده گردید و مشخص شد که در این نمودار هیچ روند خاصی مشاهده نمی گـردد 
. ي رگرسـیون را مـورد تأییـد قـرار دادنـد     ها به طور کلی نتایج حاصله، وجود مفروضه

 .شده اسـت  آورده 5و  4ي بیانگر مفروضه هم خطی چندگانه نیز در جدول ها خصشا
ي هم خطی بـودن  ها می توان گفت که شاخصه 4جدول ي مندرج در ها بر اساس یافته

هم خطی وجود نداشته و نتـایج حاصـل از    نشان می دهند که بین متغیرهاي پیش بین،
 Fنشان می دهد مقدار آزمـون  جدول  نتایج همین. مدل رگرسیون قابل اعتماد می باشد

بوده کـه   80/129آوري برابر با براي بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش معنوي بر تاب
درصـد از   43 نشـان مـی دهـد کـه     R2نگـاهی بـر   . معنی دار است >001/0pدر سطح 

نگـاهی بـه   . شـود واریانس تاب آوري توسط هوش عاطفی و هوش معنوي تبیـین مـی  
و هـوش معنـوي   ) ß=51/0(حاکی از آن اسـت کـه هـوش عـاطفی     ضرایب رگرسیون 
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)27/0= ß (آوري را به طور مثبت و معنی داري پیش بینی کنندتوانند تابمی.  

  نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی تاب آوري از طریق نمره کلی هوش عاطفی و هوش معنوي .4جدول
  

متغیرهاي 
  بینپیش

  
  

متغیر 
  مالك

F P< R R2 ß t p< 

ي هم ها شاخص
 خطی چندگانه 

شاخص 
 تحمل

عامل تورم 
 واریانس

  هوش عاطفی
  

  هوش معنوي

 
ري
 آو
اب
ت

  

  
80/129  

  
001/0  

  
65/0  

  
43/0  

51/0  
  
27/0  

64/11  
  
17/6  

001/0  
  
001/0  

87/0  
  
87/0  

15/1  
  
15/1  

ي هم خطی بودن نشان می دهند که بـین متغیرهـاي پـیش    ها شاخصه 5در جدول 
هم خطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابـل اعتمـاد مـی باشـد      بین،

براي بررسی تاثیر ابعاد هـوش عـاطفی و    Fنشان می دهد مقدار آزمون  5نتایج جدول 
معنـی دار   >001/0pبوده که در سـطح   11/50هوش معنوي بر شایستگی فردي برابر با 

از شایسـتگی فـردي توسـط ابعـاد هـوش      درصد  54نشان می دهد که  R2مقدار . است
همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می . عاطفی و هوش معنوي تبیین می شوند

و ) ß=30/0(، خـوش بینـی   )ß =38/0(ي درك عواطـف  هـا  دهـد کـه فقـط زیرمقیـاس    
توانند شایستگی فردي را به طور مثبـت و معنـی دار   می) ß =25/0(معناسازي شخصی 
  .پیش بینی نمایند

  نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی بعد شایستگی فردي از طریق ابعاد هوش عاطفی و هوش معنوي. 5جدول

- متغیرهاي پیش
  بین

متغیر 
 >F p< R R2 ß t p  مالك

هاي هم خطی  شاخص
  چندگانه

شاخص 
 تحمل

عامل تورم 
 واریانس

  گسترش خودآگاهی

    
    

    
دي
 فر
گی
ست
شای

  

11/50  001/0  73/0  54/0  

001/0  003/0  NS 512/0 952/1 
  436/2  410/0  001/0  37/4  25/0  معناسازي شخصی
 NS 459/0 179/2  61/0  03/0  آگاهی متعالی

 NS 399/0 509/2  17/1  - 07/0  تفکر وجودي انتقادي
 662/1 602/0 001/0  77/7  38/0  درك عواطف

 NS 552/0 847/1  53/1  08/0  عواطف مهار
 NS 528/0 894/1  65/1  - 08/0  مهارتهاي اجتماعی
  893/1  528/0  001/0  94/5  30/0  خوش بینی
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از طریق ابعاد هوش عاطفی و هوش  اجتماعینتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی بعد شایستگی . 6جدول

  معنوي

متغیر   بینمتغیرهاي پیش
 >F p< R R2 ß T p  مالك

  گسترش خودآگاهی

عی
تما
 اج
گی
ست
شای

  

  
  
  

70/22  

  
  
  
001/0  

  
  
  
59/0  

  
  
  
34/0  

03/0-  46/0  NS 
  NS  48/0  -03/0  معناسازي شخصی
 NS  47/0  -03/0  آگاهی متعالی

 004/0  92/2  20/0  تفکر وجودي انتقادي
 001/0  99/7  45/0  درك عواطف

 NS  47/1  -09/0  عواطف مهار
 NS  60/1  10/0  مهارتهاي اجتماعی
  NS  46/1  09/0  خوش بینی

براي بررسی تاثیر ابعاد هوش عـاطفی و هـوش    Fمقدار آزمون  6بر اساس جدول 
معنـی دار   >001/0pبـوده کـه در سـطح     70/22معنوي بر شایستگی اجتماعی برابر بـا  

واریانس شایستگی اجتماعی توسط ابعاد درصد از  35دهد که  نشان می R2مقدار . است
همچنین نگـاهی بـه ضـرایب رگرسـیون     . هوش عاطفی و هوش معنوي تبیین می شود

 و تفکر انتقادي وجودي) ß =45/0(حاکی از آن است که فقط زیرمقیاس درك عواطف 
)20/0= ß (دار پیش بینی کند را بطور مثبت و معنی اجتماعیتواند شایستگی می.  

براي بررسی تاثیر ابعاد هوش عاطفی و هوش  Fدار آزمون ـمق 7دول ـبر اساس ج
  .معنی دار است >001/0pوده که در سطح ـب 34/13معنوي بر انسجام خانوادگی برابر با 

  نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی بعد انسجام خانوادگی از طریق ابعاد هوش عاطفی و هوش معنوي. 7جدول
متغیر   نبیمتغیرهاي پیش

 >F  p< R R2 ß t p  مالك

  گسترش خودآگاهی

    
   

گی
واد
خان

ام 
سج
ان

  

  
  
  

34/13  

  
  
  
001/0  

  
  
  
49/0  

  
  
  
24/0  

12/0  87/1  NS 
  005/0  85/2  21/0  معناسازي شخصی
 NS  69/0  -05/0  آگاهی متعالی

 NS  43/0  -03/0  تفکر وجودي انتقادي
 NS  48/0  -03/0  درك عواطف
 NS  29/0  -02/0  کنترل عواطف

 NS  22/0  -02/0  مهارتهاي اجتماعی
  001/0  96/4  32/0  خوش بینی
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درصد از واریانس انسجام خانوادگی توسط ابعاد هـوش   24نشان می دهد که  R2مقدار 
همچنین نگاهی به ضرایب رگرسـیون حـاکی از   . عاطفی و هوش معنوي تبیین می شود

-می) ß =21/0(و معناسازي شخصی) ß =32/0(است که فقط زیرمقیاس خوش بینی آن 
  .را بطور مثبت و معنی دار پیش بینی کند انسجام خانوادگیتواند 

براي بررسی تاثیر ابعاد هوش عـاطفی و هـوش    Fمقدار آزمون  8بر اساس جدول 
. معنی دار اسـت  >001/0pبوده که در سطح  84/13معنوي بر ارتباط با دوستان برابر با 

درصد از واریانس ارتباط با دوستان توسط ابعـاد هـوش    24نشان می دهد که  R2مقدار 
همچنین نگاهی به ضرایب رگرسـیون حـاکی از   . عاطفی و هوش معنوي تبیین می شود

) ß =15/0(و معناسـازي شخصـی  ) ß =27/0(آن است که فقط زیرمقیـاس خـوش بینـی    
  .طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنده ا بر ارتباط با دوستانتواند  می

  از طریق ابعاد هوش عاطفی و هوش معنوي ارتباط با دوستاننتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی بعد . 8جدول

متغیر   بینمتغیرهاي پیش
 >F p< R R2 ß t p  مالك

  گسترش خودآگاهی

     
     

ان
ست

 دو
ط با

تبا
ار

  

  
  
  

84/13  

  
  
  
001/0  

  
  
  
49/0  

  
  
  
24/0  

09/0  36/1  NS 
  048/0  98/1  15/0  معناسازي شخصی

 NS  74/0  -05/0  آگاهی متعالی
 NS  39/0  03/0  تفکر وجودي انتقادي

 NS  48/1  09/0  درك عواطف
 NS  15/0  01/0  کنترل عواطف

 NS  94/0  06/0  مهارتهاي اجتماعی
  001/0  23/4  27/0  خوش بینی

براي بررسی تاثیر ابعاد هوش عـاطفی و هـوش    Fمقدار آزمون  9بر اساس جدول 
. ار اسـت د معنـی  >001/0pبـوده کـه در سـطح     37/15معنوي بر ساختار فردي برابر با 

درصد از واریـانس سـاختار فـردي توسـط ابعـاد هـوش        26دهد که  نشان می R2مقدار 
همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن . ودش عاطفی و هوش معنوي تبیین می

، )ß =22/0(، گسـترش خودآگـاهی   )ß =28/0(است که زیرمقیاس معناسازي شخصـی  
بطـور مثبــت و معنــی دار و  ) ß =12/0(و درك عواطــف ) ß =18/0(کنتـرل عواطــف  

 توانند ساختار فردي رابه صورت منفی و معنی دار می) ß = -21/0(مهارتهاي اجتماعی 
  .پیش بینی کنند
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  نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی بعد ساختار فردي از طریق ابعاد هوش عاطفی و هوش معنوي. 9جدول
متغیر   بینمتغیرهاي پیش

 >F p< R R2 ß t p  مالك

  گسترش خودآگاهی

    
  

   
دي
 فر
تار
ساخ

  

  
  
  

37/15  

  
  
  
001/0  

  
  
  
51/0  

  
  
  
26/0  

22/0  40/3  001/0 
  001/0  92/3  28/0  معناسازي شخصی
 NS  87/1  -12/0  آگاهی متعالی

 NS  11/0  -01/0  تفکر وجودي انتقادي
 044/0  02/2  12/0  درك عواطف
 005/0  80/2  18/0  کنترل عواطف

 001/0  34/3  -21/0  مهارتهاي اجتماعی
  NS  86/1  12/0  خوش بینی

روش آماري  متغیرهاي پژوهش، ازمقایسه نمرات دانشجویان دختر و پسر در براي 
  .آمده است 10که نتایج آن در جدول  استفاده گردید ي مستقلها گروهتی آزمون 

  تاب آوري، هوش عاطفی و هوش معنوي متغیرهايمقایسه نمرات دانشجویان دختر و پسر در . 10جدول
 >t p  معیارانحراف   میانگین  تعداد  جنس  متغیرها
  NS  29/1  38/20  48/166  188  دختر  تاب آوري

  87/19  67/163  166  پسر
  NS  57/0  94/21  24/146  188  دختر  هوش عاطفی

  92/19  96/144  166  پسر
  95/2  67/12  166  پسر

  02/0  43/2  25/12  26/53  188  دختر  هوش معنوي
  38/12  07/50  166  پسر

مشاهده می شود بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و  10همانطور که در جدول 
 بـدین صـورت کـه   پسر در نمره کلی هوش معنوي، تفـاوت معنـی داري وجـود دارد،    

مـی باشـد؛ امـا بـین میـانگین       پسـران نمرات دختران، باالتر از میانگین نمرات میانگین 
و هوش عـاطفی تفـاوت معنـی داري     آورينمرات دختران و پسران در متغیرهاي تاب

  .یافت نشد

  بحث و نتیجه گیري •
رابطه بین هـوش عـاطفی، هـوش معنـوي و تـاب       تعیین«پژوهش حاضر با هدف 
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نتایج نشـان داد  . صورت پذیرفت »آوري در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
بـه عبـارت دیگـر،    . مثبت و معنـی داري دارد  ۀرابط »تاب آوري«با  »هوش عاطفی«که 

افرادي که از لحاظ هوش عاطفی در سطح باالیی قرار دارنـد در شـرایط دشـوار، تـاب     
گارگ ، )2009( مک کاسکر يها پژوهشاین یافته با نتایج . دهندآوري بیشتري نشان می

نیـز  ) 2009( راستوگیو  گارگ. می باشد همسو) 1386( جوکارو ) 2009( راستوکی و
، تنیـدگی تواننـد نسـبت بـه    آموزانی که هوش عاطفی باالیی دارند مینشان دادند دانش

ایـن افـراد   . کنـد اي آنان را تعیـین مـی  آور باشند که این امر موفقیت فردي و حرفهتاب
تفسیر  بینانهخوشرا  ها تا موقعیتشود می نگرش مثبتی به خود دارند و این امر موجب

همچنین نتایج نشان داد کـه هـوش معنـوي بـا     . حلی براي نقایص پیدا کنند راهکرده و 
 رابرتسـون ي هـا  یافته بـا نتـایج پـژوهش   این . داري داردآوري رابطه مثبت و معنیتاب

  . همسو می باشد) 1386( میرغفوريو  جمالی، تورانلوو ) 2008(
نشان داد که  در پژوهش حاضر نتایج حاصل از بررسی ابعاد متغیرهاي پژوهش نیز

ابعاد شایستگی فردي، انسجام خانوادگی و ارتباط با ) در هوش عاطفی(بعد خوش بینی 
هـاي  پژوهشاین یافته با نتایج . کندداري پیش بینی میدوستان را به طور مثبت و معنی

 و) 2007( یوسـف و  التـنس  ،)2010( کنون و اوکو، جکسون، بالدوین ،)2010( ریویچ
آوري افراد بینی جزء ضروري براي تابخوش. همسو می باشد )2000( اوسکیاسموك

رغم مشکالت کند تا علیبینانه افراد را ترغیب میتوانایی تفکر خوش. شودمحسوب می
تفکر خوش بینانه به افـراد انگیـزه   . ها و مواجهه با شرایط ناگوار تالش کنندو شکست

بـه عبـارت دیگـر    . دهـد مناسـب را مـی  حرکت به جلو و پافشاري براي یافتن راه حل 
خوش بینی یکی از عوامل محافظتی در افراد تاب آور، براي ارتبـاط مـوثر بـا والـدین،     

  ). 2000اوسکی، اسموك(باشد دوستان و همساالن می ،معلمان
، ابعـاد شایسـتگی فـردي، شایسـتگی     )در هـوش عـاطفی  ( »درك عواطـف «بعد ¡ 

این یافته بـا  . کندمثبت و معنی داري پیش بینی میاجتماعی و ساختار فردي را به طور 
) 2003( یانـگ و  سـنا ، چانـگ و  )2008( کـالکینز و  لویس، تامسونهاي نتایج پژوهش

  . باشدمی همسو
، ابعاد شایستگی فـردي، ارتبـاط بـا    )در هوش معنوي( »معناسازي شخصی«بعد ¡ 

ایـن یافتـه بـا    . کنـد بینی میداري پیشدوستان و ساختار فردي را به طور مثبت و معنی
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و  کاسپر، رابینسون، مونتاگ، تولی، اسمیت، )2005(کاندا و  ناکاشیماهاي  نتایج پژوهش
 کانـدا و  ناکاشـیما . همسو می باشـد ) 2008( جوبرتو  چان، ونگ، پن، )2009( مولینز

که یکی از عوامل تاثیر گـذار در تـاب آوري افـراد، معنویـت و      عنوان نمودند) 2005(
و  اسـمیت . اسـت ) معناسازي شخصی(اختن یک روایت معنی دار از زندگی و مرگ س

عنوان نمودند داشتن معنا و هدف در زندگی براي سازگاري با شرایط ) 2009( همکاران
دشوار و استرس زاي زندگی، ضروري می باشد و در این میان، وجود افراد حمایت گر 

. دف و معناي شخصی توسط افراد می باشدپیش بینی کننده مثبت و معنی دار انتخاب ه
عنوان نمودند داشتن معنا و هـدف در زنـدگی یکـی از عوامـل     ) 2008( همکارانو  پن

به عبارت دیگر، افرادي کـه قـادر بـه    . محافظتی شناخته شده در تاب آوري افراد است
شناسایی نظم، انسجام و هدف در زندگی خود هسـتند و همچنـین توانـایی پیگیـري و     

ت یابی به اهداف خود را دارند، تاب آوري بیشتري در شـرایط دشـوار زنـدگی، از    دس
  .خود نشان می دهند

-نیز در این پژوهش، پیش بینـی ) در هوش معنوي( »تفکر وجودي انتقادي«بعد  ¡
بعد تفکر وجودي انتقادي به توانایی  .کننده مثبت و معنی دار شایستگی فردي می باشد

عدالت فرد در تفکر به موضوعاتی از قبیل زندگی، مرگ، زندگی پس از مرگ، واقعیت، 
توانـد یـک   بر این اسـاس، فـرد مـی   . و دیگر موضوعات وجودي یا ماورایی می پردازد

 ولمـن و  تن دام. معناي شخصی از هر یک از موضوعات عنوان شده، براي خود بسازد
عنوان نمودند توانایی تفکر نقادانه، جنبه مهمی براي کسب کفایت و شایستگی ) 2004(

  .در افراد محسوب می شود
دیگر یافته پژوهش حاضر نشان داد که ابعـاد گسـترش خودآگـاهی، مهارتهـاي      ¡

این . اجتماعی و کنترل عواطف، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ساختار فردي هستند
 اریکسـون و  وینیـک ، )2006( گاردنرو  فلپس، کواتر، راجرزهاي پژوهشیافته با نتایج 

و  دانو ) 1994( اریکسـون و  وینیـک . همسو است) 1992( مک گریرو  دانو ) 1994(
در دو تحقیق جداگانه نشان دادند که مهارتهاي اجتماعی باال، تاب ) 1992( گریگورمک

  . بردآوري افراد را در مقابل شرایط ناگوار و دشوار و مشکالت رفتاري باال می
در خصوص مقایسه بین میانگین دختران و پسـران در متغیـر تـاب آوري نتـایج      ¡

ایـن یافتـه بـا نتـایج     . ران بـود حاکی از عدم معنی داري بـین میـانگین دختـران و پسـ    
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) 2009( هارتمن، ترنـر، دیگـل، اگـزام و کـولن،     و )2010(، هنلییی از قبیل ها پژوهش
بین سطح تاب آوري دختران و پسران تفاوت معنی داري پیدا ) 2010( هنلی. همسو بود

نکرد؛ اما عنوان نمود که دختران و پسران از راهبردهاي متفاوتی براي تاب آوري خـود  
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه گروه نمونه متشکل از دانشـجویان  . استفاده می کنند

آوري رسد افزایش سن و تجربیات فرد، با سـطح تـاب  کارشناسی ارشد بود، به نظر می
افراد رابطه مثبت و مستقیمی داشته باشد که این امر موجب کاهش تفاوتهاي جنسی بین 

در خصوص مقایسه بین میانگین دختـران و پسـران    .ودشدو گروه دختران و پسران می
داري بین میانگین دختران و پسران نشـان  هوش عاطفی نیز نتایج تفاوت معنی در متغیر
؛ )2010(ي گـورل، اوزرکـان و یـالکین،    هـا  همسـو بـا نتـایج یافتـه     هـا  این یافتـه . نداد

اگرچـه بـین   ) 2007(پریمیوزیـک و دیگـران   . بود) 2007(، فارنهامو  بنت، پریمیوزیک
میانگین نمرات دختران و پسران در هوش عاطفی تفاوت معنی داري پیدا نکردنـد، امـا   

همچنـین در نمـره کـل    . نشان دادند که هوش عاطفی با افزایش سن افزایش مـی یابـد  
هوش معنوي تفاوت معنی داري بین میانگین نمرات دختران و پسران مشاهده شد، بـه  

ي هـا  این یافته با نتـایج پـژوهش  . ت دختران بیشتر از پسران بودکه میانگین نمراطوري
  . همسو بود) 2004( اُلسونو  کتزنبرگر، پوگ، )2009(هنریچ و  لیتلپرز، 
دسـت   ،هـا  خـانواده براي خـود فـرد،    اطالعات مهمی  ،پژوهش حاضرهاي یافته ¡

توانند با آگـاهی  د میافرا :آوردفراهم می مراکز مشاورهو  اندرکاران نظام تعلیم و تربیت
. هاي اجتماعی را در خود پرورش و ارتقاء دهنداز نحوه ارتباط موثر با دیگران، مهارت

هـاي اجتمـاعی بــاال، از منـابع حمـایتی زیـادي در اطـراف خــود       افـراد داراي مهـارت  
مانند خـانواده، دوسـتان، افـراد مـورد     (برخوردارند؛ لذا با اطالع از اینکه منابع حمایتی 

آوري هسـتند، در مواقـع رویـارویی بـا     یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتقاء تـاب ) عتمادا
گرفتن از این منـابع، پیامـدهاي منفـی کمتـري را      ي زندگی با کمکها ها و تنشسختی

هـا  خـانواده . شـوند شان مـی کنند و قادر به یافتن راه حل موثر براي مشکالتتجربه می
و گسترش تعامالت مثبت و سازنده در ارتبـاط بـا فرزنـدان    توانند از نحوه برقراري می

هـاي یـادگیري   بر اسـاس نظریـه  . خود براي ایجاد و افزایش هوش عاطفی آگاهی یابند
والدین می توانند بـا الگـو   . اجتماعی، رفتارهاي الگو تاثیر مهمی در یادگیري افراد دارد

بینی، داشتن روابط اجتماعی باال، موجب ارتقاء ي درك عواطف، خوشها بودن در زمینه
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هـاي  دروس بـه روش  ارائـه تواننـد بـا   اساتید می. هوش عاطفی در فرزندان خود شوند
گوناگون از قبیل روشهاي مشارکتی موجب ارتقاء همکاري بین دانشـجویان شـوند کـه    

درك هاي اجتمـاعی آنـان و همچنـین افـزایش توانـایی      این امر موجب افزایش مهارت
برنامـه  . گـردد هاي هوش عاطفی هسـتند، مـی  عواطف و احساسات دیگران که از مؤلفه

توانند در دروسی مانند بینش و دین و زندگی، با گنجاندن مطـالبی کـه   ریزان درسی می
متعالی و ماورایی خود، دیگـران و جهـان مـی شـود و      ابعادموجب تعمق فرد در مورد 

مـرگ،   از پـس  زنـدگی  مـرگ،  هایی از قبیل زندگی،ههمچنین به تفکر واداشتن در زمین
به پرورش و رشد هوش معنوي در آنـان  آموزان و دانشجویان دانشعدالت در  واقعیت،

اي موثر ارتباط و مقابلـه  فنونتوانند با آموزش روانشناسان و مشاورین می .کمک نمایند
   .دارندآوري افراد گام بري اجتماعی و تابها موثر در جهت رشد مهارت

¡                   ¡                   ¡ 

  ها یادداشت
1- resilience    2- personality attributes 
2- family factors   4- social support 
5- variable based approach   6- individual base approach 
7- emotional intelligence(EQ)  8- spiritual intelligence (SQ) 
9- contemplative   10- critical existential thinking 
11- personal meaning production 12- transcendent awareness 
13- conscious state expansion  14- Resilience Scale for Adults 
15- Emotional Intelligence Questionnaire 
16- Spiritual Intelligence Scale 
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¡                   ¡                   ¡ 

  ادامه گزارش و خبر •

 برگزاري کارگاه درمان فعال سازي رفتاري براي اضطراب و افسردگی 
کارگاه آموزشی درمان فعال سازي رفتاري براي اضطراب و افسردگی توسط آقاي   

مهرماه  25روانشناسی در تاریخ  یدکتر علیرضا مرادي عضو هیئت مدیره انجمن ایران
وران معاونت و مشا انین کارگاه تخصصی بازآموزي روانشناسادر . برگزار شد 1391

درمان فعال سازي  ةشرکت کنندگان با شیوشکی سپاه زوزش پمبهداشت، درمان و آ
  .رفتاري براي اضطراف و افسردگی آشنا شدند

  
   4کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون وکسلر 

کارگاه آموزشی، آشنایی، شیوه اجـرا، نمـره گـذاري و تفسـیر نمـرات آزمـون         
عضو هیئت مدیره انجمن  توسط آقاي دکتر علیرضا مرادي  20/7/91در تاریخ  4وکسلر 

  .ایرانی روانشناسی برگزار گردید
  

  (PTSD)مان اختالل استرس پس از سانحه کارگاه آموزشی در
  27/7/91در تـاریخ   (PTSD)آموزش درمان اختالل استرس پس از سـانحه   کارگاه

عضو هیئت مـدیره انجمـن ایرانـی روانشناسـی بـراي       مراديتوسط آقاي دکتر علیرضا 
برگـزار   شـهید محالتـی  ه ورروانشناسان و مشاوران مرکز خـدمات روانشناسـی و مشـا   

  گردید
¡                   ¡                   ¡  


