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 چکیده
بر ارتقای آموزش هوش هیجانی  این پژوهش تعیین تأثیرهدف 

باا مکات ه هیجاانی و     والدی تک دخترانسازگاری اجتماعی 
 ۀزمرپژوهش در این  .شهر تهران بود مقطع متوسطه اول رفتاری
و پیگیری  آزمون پس، آزمون پیشهای شبه تجربی با طرح  طرح

آمااری پاژوهش تماامی نوجواناان      ۀجامعا  .باود با گروه کنتارل  
دارای مکت ه هیجانی و رفتااری شاهر تهاران     31تا  31دختر 
 والادی  تاک هاای   دارای خاانواده  کاه  3131-31 یلیتحصا سال 
کاه   ها آننفر از  12گروه نمونه با گزینش هدفمند شامل بودند. 

نفر در  31آزمودنی در گروه آزمایکی و  33ها،  با افت آزمودنی
دو  ۀآموزشای در ده جل ا   ۀبرناما گروه کنترل شرکت داشاتند.  

 ۀپرسکانام  ساعته و به روش کارگاهی ارائه شد. در این پژوهش
سانجی  فار  خود  و فهرسات بررسای رفتاار کاود      ،نیازسنجی
و زیرمقیااا  ( Achenbach & Rascula, 2001)نوجوانااان 

 ,Tiegs)شخصایتی کالیفرنیاا    ۀپرسکانام سازگاری اجتمااعی از  

Clark &Thrope, 1941 )    .تحلیال   ماورد اساتفاده اارار گرفات
باااه روش تحلیااال واریاااانس  نااادمت یره باااا طااارح    هاااا داده
آموزش هاوش   ۀبرناممترر نکان داد که بر اثر  یها یریگ اندازه

افاازایش یافتااه و  هااا  هیجااانی، سااازگاری اجتماااعی آزمااودنی  
 <13/1یگیری نیز پایدار باوده اسات )  پ ۀمرحلاثربخکی برنامه تا 

P.)   آموزشاای، بااه افاازایش سااازگاری    ۀدورشاارکت در ایاان
دارای مکاات ه رفتاااری و   والاادی تااکاجتماااعی نوجوانااان  
هاای هاوش    آماوزش مهااره   بناابراین ؛ عاطفی منجر شده است

های زیربنایی سا مت روان رویتاردی    عنوان مهاره هیجانی به
 در افزایش سازگاری اجتماعی نوجوانان است. تأثیرگذار

آموزش هوش هیجانی، سازگاری اجتماعی،  ۀبرنام کلیدی: یها واژه
 والدی تکدارای مکت ه هیجانی و رفتاری،  نوجوانان دختر
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate effect emotional 
intelligence on components of social adjustment of 
adolescents with single parents in Tehran city. The study 
utilized a quasi-experimental research method with pretest-
posttest and follow-up with control group. The population 
was all adolescents girls 13 to 16 age with emotional and 
behavioral problems and single parent in Tehran city in 
2012-2013 (1392-93 s.c.).The sample of the study selected 
by a purposive sampling method and 11 students in the 
experimental group and 12 students in the control group 
were among the adolescents with emotional and 
behavioral problems who were living in single parent 
families. This program was offered through workshop 
which consisted of 10 sessions, two hours per session. The 
instruments which were used in this study included Need 
Assessment Checklist, Child Behavior Checklist (CBCL), 
and Youth Self Report (YSR); (Achenbach & Reskula, 
2001), Social Adjustment subscale of California 
Personality Inventory (Tiegs, Clark & Thrope, 1941). The 
obtained data was analyzed using Repeated Measures of 
Analysis of Variance, which showed that emotional 
intelligence training program could significantly increase 
social adjustment in adolescents with emotional and 
behavioral problems in single parent families. (p<0/01). 
Participating in the workshop, has led to increasing the 
social adjustment of adolescents with emotional and 
behavioral problems that living in single parent. Therefore, 
it is concluded that emotional intelligence skills training, as 
basic skills of mental health, can be an effective approach 
in increasing social adjustment of adolescent. 
Keywords: emotional intelligence training program, 
social adjustment, female adolescents with emotional 
and behavioral problems, single parent. 
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 مقدمه

ای است که میان فرد و محیط  رابطه ،(Adjustmen) سازگاری

شاود و باه او امناان     محیط اجتماایی بررارار مای    ویژه بهاو، 
های خاود پاسام مناساه دهاد.      دهد تا به نیازها و انگیزه می

سازگاری یامل مهمی برای زندگی شاد در جامعه است و باه  

های رابل ربولی حال   ها را به روش کند تا تنانه فرد کمک می
 مند است کاه بتواناد میاان    نماید. فرد زمانی از سازگاری بهره

های  ای سالم برررار و انگیزه اش رابطه خود و محیط اجتمایی

یاک فارد    یناوان  باه خود را ارضا کند، در غیر ایا  صاور    
 ساازگاری  شاامل  ساازگاری  اناوا   شود. ناسازگار رلمداد می

 ،(Emotional) هیجاانی  ،(Social Adjustment) اجتماایی 

 رأس در کاه  اسات  (Moral) یاخالر و (Physical) یجسمان

 درآمد پیش که طوری به دارد ررار اجتمایی سازگاری ها آن ۀهم
 ساازگار  جسامانی،  و اخالرای  هیجانی، سازگاری به دنیرس

 .(Kumar & Singh, 2013)است  اجتمایی لحاظ از شدن
رسد و در طول  سازگاری اجتمایی به تدریج به کمال می

هاا حاصال    طبیعای و در برخاورد باا تجرباه     طاور  بهزندگی 
شاود. باا سا ری شادن دوران کاودکی و ورود باه دوران        می

اجتماایی از تحاول سااده باه تحاول       -نوجوانی، رشد روانی
هاای   مهاار   کاارگیری  باه شود و نوجوان باا   یمیق تبدیل می

تواند جایگاه خود را در میان همساانن خاود و    اجتمایی، می
و ماورد پاذیرش اجتماایی رارار گیارد.       بزرگسانن پیدا کند

موفقیت در امر پذیرش اجتمایی به سازگاری اجتمایی منجر 
نفوذ اجتمایی برساند  ۀمرحلشود و ممن  است فرد را به  می

که سطحی بانتر از پذیرش اجتمایی است و در ایا  مرحلاه   
 ,Atkinson) باشاد  تأثیرگاذار تواناد بار اطرافیاان خاود      مای 

Atkinson& Hilgard, 2000.) 
 رفتااری کودکان و نوجواناانی کاه مشانال  هیجاانی و     

(Emotional and behavioral difficulties)  یناوان  بهدارند و 

دار مطار    افراد ساازش نایافتاه، ناساازگار، دشاوار و مسا له     
، گااهی  هاا  آنآیناد.   هاای بحرانای مای    شاوند، از خاانواده   می

 Externalizing behavioral) ریاز  بارون های رفتااری   اختالل

disorders)     ،مانند پرخاشگری کالمای، پرخاشاگری فیزینای
دهناد و   کوبیدن سر به دیوار و خرابناری، از خود نشاان مای  

 Internalizing) ریااز هااای رفتاااری درون  زمااانی اخااتالل 

behavioral disorders)    ،مانناااد اضاااطرار، افساااردگی
 دهناد  خود باروز مای  گیری اجتمایی و ناخ  جویدن از  کناره

(Beh-Pajooh, 2012 .) ینااوان باه  والاادی تاک هااای  خاانواده 
های بحرانی با مشنال  زیادی مواجه  ای از ای  خانواده نمونه
ها بیشتر  شوند. استرس و اضطرار در ایضای ای  خانواده می

بااوده و از منااابل مااالی و حمایاات اجتمااایی کمتااری نیااز    
ها نسبت به فرزندانی که در  برخوردارند. فرزندان ای  خانواده

  رفتااری  کنناد مشانال   های دو والدی زنادگی مای   خانواده

 بزهناری، ترک تحصیل، افسردگی و نفس یز بیشتر، کمبود 
(Delinquency) دهنااد را بااروز ماای (Williams & Dunne-

Bryant, 2006; Carlson & Corcoran,2001; Lansford, 

2009, Tichovolky, 2011 .)والادی  تکهای  فرزندان خانواده 
هاای یاادی    ناشی از طالق حدارل دو برابر فرزندان خاانواده 

دو  هاا  آنمشنال  تحصیلی دارند و احتمال تارک تحصایل   
دارای مشنال  رفتاری مانناد   ها آناغله  برابر دیگران است.

هستند. ایا  نوجواناان    ضداجتماییپرخاشگری و رفتارهای 
شاوند   در اثر طالق والدی  نه تنها دچار مشنال  رفتاری می

و  گیار  گوشههای یادی، نگران،  بلنه بیش از فرزندان خانواده
کمتری برخوردارناد و حاس    نفس ایتمادبهافسرده هستند، از 
 (.Pike, 2003) دارندناامیدی بیشتری 

دهنااد نوجوانااان دارای  شااواهدی وجااود دارد کااه نشااان ماای
در  خصاو   باه مشنال  هیجانی و رفتاری در هاوش هیجاانی   

 .توانایی درک، فهم و مادیریت هیجاناا  دچاار نارساایی هساتند     
Ciarrochi, Deane & Anderson(2002) ،  اذیان داشتند که هاوش

های هیجانی داناش   های رفتاری و هم بر مؤلفه هیجانی هم بر مؤلفه
اناد کاه هاوش     کارده  دییا تأگذارد. تحقیقاا  نیاز    آموزان تأثیر می

هیجانی یامل مهمی در سازگاری موفق در زنادگی اسات و افاراد    
 دارای هوش هیجانی بانتر، ساازگاری اجتماایی بیشاتری داشاتند    

(Engelberg & Sjoberg, 2004; Mestre& et al, 2006; 

Sjoberg, 2008; Ruiz-Aranda, Castillo, Salquero, Cabello, 

Fernandez-Berrocal & Balluerka, 2012; Thilagavathy, 

2013; Brouzos, Misailidi & Hadjimattheou, 2014 )  هاوش

هیجاانی،  هیجانی بان در نوجوانان با ارتباط بهتر با همسانن، ثباا   
 Bastian, Burns) تر رابطاه مساتقیم دارد   های اجتمایی روی شبنه

& Nettelbeck, 2005). 



 81/  یرفتار و یجانیه مشکالت با یوالد تک نوجوان دختران یاجتماع یسازگار یها مؤلفه بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش

شود تاا   توانایی درک درست هیجانا  دیگران موجه می
های بیشتری بارای تعامال و حفاو رواباط اجتماایی       فرصت

هاای   در خانواده ساز زمینهاما وجود یوامل  ؛وجود داشته باشد
 -)از ربیل؛ فقدان پادر، مشانال  ارتصاادی    در معرض خطر

اجتمایی، یدم حمایت اجتمایی و...(، توانایی ابراز و کنتارل  

را  هاا  آندهد و  هیجانا  را در کودکان و نوجوانان کاهش می
هاای هیجاانی و    پاذیری بیشاتر و اخاتالل    در معرض آسایه 

 دهد. رفتاری و جسمانی ررار می

مهااار  در  هااای هااوش هیجااانی و کسااه آمااوزش مؤلفااه
شناسایی، کنتارل و مادیریت هیجاناا  خاود و دیگاران موجاه       

 ,Chen, Lin& Tu)شود تا افراد سازگاری بهتری داشاته باشاند    می

2006; Humphrey, Curran, Morris, Farrell & Woods, 2007; 

Salguero, palomera& Fernandez-Berrocal, 2011; Jdaitawi, 

Ishak & Mustafa, 2011; Punia & Sangwan, 2011; Kumar, 

Mehta & Maheshwari, 2013; Brackett, Rivers, Reyes & 

Salovey, 2012; Brouzos, Misailidi & Hadjimattheou, 

مؤثر استفاده کارده و از   ۀشیوهای گوش کردن به  از مهار  (2014
 نمایناد  هاای منفای جلاوگیری    ها به واکانش  تبدیل ناگهانی هیجان

(Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000.) 
Bar-on (2010) ای  هوش هیجانی و اجتمایی را مجمویه

داند کاه چگاونگی فهام و بیاان      ها می ها، مهار  از شایستگی
و کنااار آماادن بااا  هااا آنخااود، فهاام دیگااران و ارتباااط بااا  

آن هوش -کند. در مدل بار های روزانه را تعیی  می درخواست
دارد کااه شااامل  هیجااانی پاانج مقولااه کلاای    –اجتمااایی
های مرتبط باه هام هساتند و در مقایساه باا ساایر        توانمندی

 تر است: تر و جامل های هوش هیجانی گسترده مدل
تواناایی   :(Intrapersonal skills) فردیهای درون  مهار 

های احتارام   های خود و شامل زیرمؤلفه آگاهی و درک هیجان
ورزی، خود شنوفایی، استقالل و خودآگااهی   جرئتبه خود، 

 .استهیجانی 
: تواناایی  (Interpersonal skills) فاردی هاای بای     مهار 

هاای   هاای دیگاران؛ دربرگیرناده مؤلفاه     آگاهی و درک هیجاان 

 ساازگاری تاوان   اجتماایی اسات.   پاذیری  مسا ولیت همدلی و 
(Adaptability)   توانایی تغییر احساسا  با توجه به مورعیات و

 پاذیری  انعطافو وارعیت آزمایی و  مس لههای حل  شامل مؤلفه

توانایی مقابلاه   :(Stress management) استرسمدیریت  است.
ها و تحمال   های کنترل تنانه ها و مؤلفه با استرس و کنترل هیجان

باه  : (General mood) یماومی خلاق   .گیارد  برمای استرس را در 
اشااره دارد و   بینای  خاوش های مثبت و  احساس و ابراز هیجان

 & Gayathri) شاود  بینی می های شادکامی و خوش شامل مؤلفه

Meenakshi, 2013; Bar-on, 2010). 

های آموزشای گونااگونی جهات تقویات      محققان، برنامه
هااای  هااوش هیجااانی تاادوی  کاارده کااه مقایسااه ارزیااابی  

ها نشاان داده اسات    مداخله گونه ای  آزمون پسو  آزمون پیش
هاای   ای  افاراد بعاد از شارکت در برناماه     که هوش هیجانی
 ,Nelis &et al) داشاته اسات   تاوجهی  رابال آموزشی افزایش 

2011; Schutte, Malouff& Thorsteninsson, 2013.) 
هاای   نوجاوانی و حضاور در خاانواده    ۀدورپذیری  آسیه

و فقدان پدر از یک سو، ابتال به مشنال  هیجانی و  والد تک
رفتاری و ناتوانی در ابراز و مدیریت هیجان از ساوی دیگار،   

های زندگی فاردی و اجتماایی نوجاوان را تحات      جنبه ۀهم
دهد. ازآنجاکه توانایی شاص  بارای ساازگاری     تأثیر ررار می

هااای هیجااانی او  در زناادگی و یملناارد مناسااه بااه رابلیاات
دارد، آمااوزش هااوش هیجااانی در تقویاات کفایاات   بسااتگی

شصصی و بهبود روابط بی  فردی ای  نوجوانان ضروری بوده 

و مشنال  ای  گروه را حل یاا   مسائلتواند تا حدودی  و می
بررسای   درصادد پژوهش حاضر  ،بر ای  اساسجبران نماید. 

آماوزش هاوش هیجاانی بار ساازگاری اجتماایی        اثربصشی
والدی  مشنال  رفتاری و هیجانی تکوالدی با  تکنوجوانان 

 د:یگرد مطر  لیذ یها هیفرض منظور  یا به .بود
آموزش هوش هیجانی موجه افزایش سازگاری اجتماایی   .1

 شود. والد با مشنال  هیجانی و رفتاری می نوجوانان تک
آماوزش هاوش هیجاانی بار      ۀبرناما تأثیر شارکت در   .2

باا مشانال     والاد  تاک افزایش سازگاری اجتمایی نوجوانان 

 هیجانی و رفتاری پایدار است.
 
 روش

 نو  از پژوهش  یا :نمونه و یآمار جامعة پژوهش، روش

 و آزمون پس ،آزمون پیشو اجرای  گواه گروه با یشیآزما مهین
آماری مورد مطالعه در ای   ۀجامع .بود ماهه سه یریگیپ
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دارای  11تا  11سنی  ۀدامنبا  دخترانپژوهش شامل تمامی 
 تحصیلیمشنال  هیجانی و رفتاری شهر تهران در سال 

)محروم از پدر  والدی تکهای  که دارای خانواده 91-1192
به دلیل طالق والدی ( بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی 

نفر بود که از طریق گزینش  22باشند. گروه نمونه شامل  می

ها و افت  هدفمند انتصار و بعد از تقسیم تصادفی آزمودنی
نفر در گروه  12نفر در گروه آزمایشی و  11ها  آزمودنی

کنندگان برای  کت. جله رضایت شرکنترل شرکت داشتند

و  آمده دست بهمشارکت در پژوهش؛ محرمانه ماندن اطالیا  
کنندگان؛  کد و نه نام شرکت اساس بر ها پرسشنامهبندی  دسته

اجرای جلسا  آموزشی برای گروه کنترل بعد از پایان ای  

مالحظا  اخالری بود که در ای  پژوهش  ازجملهپژوهش 
های شبه تجربی    پژوهشای  مطالعه از نوبه آن توجه شد. 

-Quasi-Experimental Pre) آزمون پس، آزمون پیشبا طر  

Post Design) های  و پیگیری با گروه کنترل است. داده
و  آزمون پس، آزمون پیشپژوهش حاضر در سه مرحله )

پیگیری( گردآوری و با روش تحلیل واریانس چند متغیره با 
 شده است. وتحلیل تجزیههای منرر  گیری اندازه
 

 ابزار پژوهش

 از سه ابزار به شر  زیر استفاده شده است: ای  پژوهشدر 

در ایا  پاژوهش   : محقق سااخته  نیازسنجی ةپرسشنام .1
 ۀبرناما های مورد نیااز بارای طراحای     شناسایی مهار  منظور به

آموزشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بارای تادوی    
ساختاریافته با ماادر   ای  پرسشنامه مطالعه پیشینه و مصاحبه نیمه

شناساایی   هاا  آنها صور  گرفت تا نیازهای فرزندان  آزمودنی
های حاصل از مطالعه پیشینه مرتبط با هوش هیجانی  شود. یافته
ماورد اساتفاده    نیازسنجیمه ها، برای طراحی پرسشنا و مصاحبه

ررار گرفات و توساط هشات نفار از نوجواناان باا مشانال         

هیجانی و رفتاری تنمیل گردید. شایان ذکر است که پرسشنامه 
شناسی ررار گرفات.   مذکور در اختیار چهار نفر از استادان روان

پس از انجام اصالحا  نزم، ویرایش اولیه آن تهیاه شاد. ایا     

گزاره تشنیل شده است کاه شاامل پاانزده     پرسشنامه از هجده
گاذاری در ایا     آن بود. شایوه نماره  -مهار  هوش هیجانی بار

از خیلای زیااد تاا     ای درجه پنجمقیاس بر اساس مقیاس لینر  

. ( است و درصد فراوانی هر مهار  محاسابه شاد  0تا  5هیچ )
های مورد نظر و مهار  مادیریت   هشت مهار  از بی  مهار 

اساس پیشینه و مصاحبه با والدی  باه پرسشانامه    تعارض که بر
نیازسنجی اضافه شده بود، دارای بیشتری  درصد فراوانی بودند 

آموزش هوش هیجاانی انتصاار    ۀبرنامچهارچور  ینوان بهکه 

        از: انااد یبااار پرسشاانامه  هااای پرسااشدو نمونااه از  شاادند.
هااای شصصاای در روش  توانااایی دفااا  از حقااوق و ارزش -1

تواناایی ایجااد و حفاو رواباط      -2اجتمایی را دارد.  ربول رابل

دو طرفه )روابط بی  فردی( توانایی ایجاد روابط  بصش تیرضا
 با اطرافیان را دارد.

در ای  : های مبتنی بر نظام سنجش آخنباخ پرسشنامه .2

گیری مشنال  هیجانی و رفتاری از نظام  پژوهش برای اندازه
 Achenbach System of) آخنباا   ۀتجربا سنجش مبتنی بار  

Empirically Based Assessment) -     فارم فهرسات بررسای
رفتار کودک و فرم خود سنجی نوجوانان استفاده شد که برای 

 & Achenbach سااال تهیااه شااده اساات. 12تااا  11ساانی  

Rascula(2001بر )  ساؤان  اساس تحلیل یاملی که بر روی 
مربوط به مشنال  هیجانی و رفتاری فهرست بررسی رفتاار  

ها یاا   و فرم خود سنجی نوجوانان انجام دادند، مقیاس کودک
هاای   را مقیااس  هاا  آنهایی را استصراج کردند و  خرده آزمون

ی گیار  گوشهمبتنی بر تجربه نام نهادند: اضطرار و افسردگی، 
و افسااردگی، شاانایا  جساامانی، مشاانال  اجتمااایی،     

، رفتاار  شاننی  راانون مشنال  تفنر، مشنال  توجه، رفتاار  
پرخاشگری، درونی سازی و مشانال  کلای. ایا  دو فارم،     

هایی مبتنی بر ویرایش چهاارم راهنماای تشصیصای و     مقیاس
های روانای نیاز دارناد کاه باه ترتیاه شاامل         آماری اختالل

مشنال  هیجاانی، مشانال  اضاطرابی، مشانال  کاساتی      
ی، مشاانال  ساالوک، مشاانال  رفتااار توجااه و باایش فعااال

 (.Minaei, 2011) ای و مشنال  جسمانی هستند مقابله

فهرسات بررسای رفتااار    1991سااختار یااملی ویاارایش   
نفاری از   111 ۀنمونا در یاک   Dedric (1997) توسطکودک 

سااال آمرینااایی کااه مبااتال بااه   2-12کودکااان و نوجوانااان 

های شدید هیجانی بودند با استفاده از تحلیال یااملی    اختالل
ساه مادل را ماورد     هاا  آنتأییدی مورد بررسی ررار گرفات.  

آزمون ررار دادند: الف( مدل هشت یااملی همبساته آخنباا     
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ملی. نتاایج  ر( مدل هشت یاملی ناهمبسته، ج( مدل تک یاا 
نشان داد که مدل هشت یاملی همبساته آخنباا     ها آن ۀمطالع

(. Minaei, 2011از باارازش راباال ربااولی برخااوردار اساات )
Minaei (2007     نیز ساختار یااملی فهرسات بررسای رفتاار )

کودک را با استفاده از روینرد تحلیال یااملی تأییادی ماورد     

که مادل یااملی   بررسی ررار داد و نتایج پژوهش او نشان داد 
هاا برخاوردار اسات.     همبسته آخنبا  از برازش خوبی با داده

های ای  پرسشنامه هم وشای کامال باا     یالوه بر ای  سندروم

 Minaeiیندیگر ندارند یعنی واجد روایی تشصیصی هساتند.  

( همسانی درونی فهرست بررسای  2006در پژوهش دیگری )
اساتفاده از  رفتار کاودک و فارم خودسانجی نوجواناان را باا      

ضرایه همسانی درونی  ۀدامننبا  محاسبه و وروش آلفای کر
بااه دساات آمااد. ثبااا  زمااانی  95/0 تااا 11/0از  هااا مقیاااس
باازآزمون باا یاک    -ها نیز باا اساتفاده از روش آزماون    مقیاس
 ۀدامنا ای مورد بررسی ررار گرفت و  هفته 2تا  5زمانی  ۀفاصل

حاصل شاد. نتاایج تحقیاق وی     16/0 تا 12/0ثبا  زمانی از 
نشان داد که فهرست بررسی رفتار کودک و فرم خود سانجی  
نوجوانااان آخنبااا  از رابلیاات ایتماااد و روایاای مطلااوبی     

بارای سانجش    هاا  آنتاوان از   برخوردارند و با اطمیناان مای  
های هیجانی و رفتاری کودکاان و نوجواناان اساتفاده     اختالل

-یسنج خود صور  بهالدی  و در ای  پژوهش توسط و کرد.
توسط نوجوانان تنمیال شاد. شاایان ذکار      -یگروه وی فرد

است که از فهرست بررسی رفتار کاودک و فارم خودسانجی    
هاا و تشاصی  مشانال      نوجوانان برای انتصاار آزماودنی  

 از نمونه دو ها استفاده شده است. هیجانی و رفتاری آزمودنی

 اند یبار فهرست بررسی رفتار کودک  ۀپرسشنامهای  پرسش

تواند برای ماد    نمی"و  "برد ندر  از چیزی لذ  می هب"از 
فارم   هاای  دو نموناه از پرساش   "طوننی تمرکز یا توجه کند.

خیالبافی "و  "حیوانا  را دوست دارم" خود سنجی نوجوانان

 "شوم مییا در افنار غرق  کنم می
 California) شخصااایتی كالیفرنیااا  ةپرسشاانام  .3

Personality Inventory):  کالیفرنیاا  شصصایتی  ۀپرسشانام 

 و است شده ساخته (Tiegs, Clark &Thrope, 1941) توسط
آزماون   ایا   است. گرفته ررار تجدیدنظر مورد 1951سال  در
هاای مصتلاف زنادگی کاه دارای دو      سنجش سازش منظور به

رطه سازش فردی و ساازش اجتماایی اسات تهیاه شاده و      
های ایا    از پرسش ای است. نیمی دو گزینه سؤال 120دارای 

ساازش فاردی و نیمای دیگار جهات       سانجش  آزمون بارای 
 پژوهش ای  تهیه شده است. در اجتمایی گیری سازش اندازه

 باه  مرباوط  ساؤال  90و از  اجتمایی یسازگار مقیاس زیر از

 ۀدهناد  تشانیل  شاود. یوامال   می استفاده اجتمایی یسازگار
 Social) اجتمایی های اجتمایی شامل راله یسازگار مقیاس

standard) ضداجتماییهای اجتمایی، یالیق  ، مهار (Anti 

social tendency) خاااااانوادگی، رواباااااط (Family 

relationship) ای ، رواباط مدرسااه (School relationship)  و
فرد  ۀنمر. است (Community relationship) اجتماییروابط 

هاا   مقیاس خردهیک از  اختصاصی مربوط به هر ۀنمر 1شامل 
 .استسازگاری اجتمایی  ینوان بهکلی  ۀنمرو یک 

 سانجی  روانهاای   بررسای ویژگای   منظاور  باه در پژوهشی 
پرسشنامه شصصیتی کالیفرنیا، ضریه رابلیت ایتماد بارای کال   

بااراون و همیناای  بااه روش   –آزمااون، بااه روش اساا یرم   
 ,Tiegsبه دسات آماده اسات )    26/0تا  10/0سازی از  دونیمه

Clark &Thrope, 1941  هاای   (. ضرایه رابلیت ایتمااد حیطاه
 Attari, Shahni توسطمصتلف آزمون از طریق آلفای کرونبا  

Yilagh, Kochi Bashlideh (2005   مورد محاسبه رارار گرفتاه )

ایتمااد بارای زیار مقیااس ساازگاری      است که ضریه رابلیت 
حاصل شاده اسات. همینای  ضاریه      65/0اجتمایی برابر با 

/، باا  96همسانی درونی ای  مقیاس باا روش آلفاای کرونباا     
و ضاریه   92/0، ضریه اسا یرم  باراون   92/0روش تصنیف 

(. Asgari & Roshani ،2012گزارش شده اسات )  92/0گاتم  
 دو شود. تنمیل می-یگروه وی فرد-ای  پرسشنامه به صور 

بایاد نسابت   "از  اناد  یبار  پرسشنامه  یهای ا پرسش از نمونه
مورال  "و  "رفتار دوستانه داشته باشایم  وارد تازهآموزان  به دانش
 ."خودم را کنترل کنم توانم مییصبانیت 

 
 آموزش هوش هیجانی ۀبرناممعرفی 

با توجه به اهمیت و برجسته شدن نه مهار  از طریق اجرای 

ای بر  ده جلسه ۀبرنامها،  برای آزمودنی نیازسنجیپرسشنامه 
آن طراحی و اجرا شد که فهرست کلی -مبنای نظریه بار

 .استهای آموزشی به شر  زیر  جلسه
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 آموزش هوش هیجانی جلسات و پژوهش یعمل یراهنما .1 جدول

 محتوای جلسات موضوع جلسه

1 
خودآگاهی 

 هیجانی

خود،  فرد منحصربهشناسایی یوامل  خود و دیگران، احساسا شناخت  تواناییافزایش هدف از ای  جلسه 

های مصتلف و سناریوهای مصتلف،  ها و نیازهای خود است. از طریق ارائه کاربرگ ها، ضعف توانمندی

شناخت احساسا  خود و دیگران، بازشناسی حان  هیجانی متفاو ، شناخت نقاط رو  و یالیق خود 

 تمری  شد.

 همدلی 2

 .را به دست آورندت احساس دیگران توانایی درک و شناخشود  کمک می کنندگان شرکتدر ای  جلسه به 

شما هنگام رفت  به  کالسی هم مانند ؛های مصتلفی برای تمری  ای  مهار  تدوی  شد سناریوها و فعالیت

 ...آید شنند و به کالس نمی شما پایش می کالسی هم ...افتد ها می مدرسه از پله ناهارخوری

1 
جرئت 

 ورزی

 و صریح افنار و باورها احساسا ، ابراز تواناییدر جهت افزایش  کنندگان شرکتهدف ای  جلسه کمک به 

در ای  جلسه رفتار منفعل،  بدون خشونت و پرخاشگری است. خود حق بر و سازنده یها مهار  از دفا 

کاربرگ، اجرای سناریو و کلیپ آموزشی  ۀاز طریق بحث، ارائ ها آنهای  پرخاشگرانه، جسورانه و ویژگی

 تعریف شد.

4 
روابط بی  

 فردی

 و صمیمیت ۀواسط به که یا دوجانبه بصش یترضا روابط حفو وبررراری  تواناییهدف از ای  جلسه افزایش 

های یملی و ارائه  های مصتلف ارتباطی از طریق بازی گروهی، فعالیت شنل شود. یم مشص  یواطف مبادله

 کاربرگ میسر شد.

 1 و 5
کنترل خشم 

 و تنانه

تعریف خشم و  های پرخاشگرانه، خودداری و کنترل خشم است. رابلیت پذیرش تنانه هدف از ای  جلسه

 ۀسازی با ارائ بصشی ذه  یا آرام آرام های روشهای مواجه با آن،  خشم، روش ۀپرخاشگری، یوامل برانگیزانند

 های یملی صور  گرفت. کاربرگ، انجام فعالیت

 مس لهحل  6
را ثر ؤم های حل راه را شناسایی و تعریف کنند، مشنل بتوانندشود تا  می کمک کنندگان شرکتدر ای  جلسه به 

 انجام شد. مس لههای یملی مراحل اصلی حل  در ای  جلسه با ارائه کاربرگ، فعالیت اجرا نمایند.و  خلق

2 
مدیریت 

 استرس

 برخورداری بدون زا تنش های مورعیت و آور زیان ورایل برابر در تحمل و مقاومت تواناییهدف از ای  جلسه 

های یملی تأثیر استرس بر بدن، افنار و  در ای  جلسه با ارائه کاربرگ، فعالیت است. شنست احساس از

 شود. احساسا  و رفتار توضیح داده می

9 
مدیریت 

 تعارض

کارآمد بحث  و یادننه معقول، وهیش یک با تعارض اداره و ییشناساتوانایی  در خصو در ای  جلسه 

تعریف تعارض، دنیل مثبت تعارض، دنیل منفی تعارض، پیامدهای یدم حل تعارض، انوا   شود. می

 شود. های حل تعارض و چگونگی استفاده از آن روش  می سبک

 بینی خوش 10
 باشدن  رو روبه هنگام حتی مثبت، یها نگرش حفو و زندگی تر روش دیدن رسمت  تواناییهدف از ای  جلسه 

 های یملی از ابزارهای ای  جلسه بود. کلیپ آموزشی، کاربرگ، سناریو و فعالیت و مشنال  است. ها مصالفت

 

 ها روش اجرا و تحلیل داده

هاای ماورد نیااز     در مرحله اول به شناسایی نیازها و مهاار  

برای افزایش هاوش هیجاانی پرداختاه شاد، بناابرای  روش      
بصش توصیفی و از نو  اکتشافی بود. بعاد از   ای  درپژوهش 

 هاای  مؤلفاه هاا و   های اولیه، تمامی جلساه  تدوی  طر  درس

. نفره اجرا شد 5محقق روی گروه کوچک  وسیلۀ بهتهیه شده 

ای کساه   تری  دلیل اجرای مقادماتی برناماه مداخلاه    اساسی
هاای ماورد اساتفاده،     تسلط بیشتر بر اجارای برناماه و روش  

هااا، تطبیااق مااد  زمااان اجاارا و انجااام  اصااال  طاار  درس
های گروهی و بررسی میزان رابلیت اجارای یملیااتی    فعالیت
ها بود. در مرحله سوم، برنامه افزایش هوش هیجاانی   کاربرگ

بعد از اجرای مقدماتی بازنگری و اصال  شد. سا س نساصه   
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توساط متصصصاان گاروه و کارشناساان      تأییاد نهایی بعد از 
های پژوهش حاضر، اصاال  و روی گاروه    مرتبط با آزمودنی

 آزمایشی اجرا شد.
واریاانس   یهاا  لیا تحلباه روش اساتنباطی،    ها دادهدر تحلیل 
 هرکادام  یبرا( Multivariate Analysis of Variance) چندمتغیری

آزماون و   ، پاس آزماون  شیپا مراحال   یبارا پاژوهش   یرهایمتغاز 
 اند. جداگانه مورد تحلیل ررار گرفته صور  به یریگپی

 

 ی پژوهشها یافته

باا   11/14میاانگی  سانی گاروه آزمایشای     ، ای  پاژوهش در 
باا انحاراف    42/14و گاروه کنتارل    12/1انحراف اساتاندارد  

 است. 11/1استاندارد 

 هماۀ  تقریباا  نشانگر افزایش میاانگی    2های جدول  یافته
 ۀشی پس از دوره آموزش )مرحلیهای گروه آزما مقیاس خرده

ها در  ( و کاهش ناچیز آن در برخی از خرده مقیاسآزمون پس
شای  یایضاای گاروه آزما   دیگر یبار  به ؛مرحله پیگیری است

بانتری پس از شرکت در دوره آموزشی، سازگاری اجتمایی 

است که گروه کنترل تقریباا    ی  در حالیاند. ا را گزارش کرده
ری را یی  هر سه مرحله تغیها در ب مقیاس از خرده یک هیچدر 

و  آزماون  پاس دهاد و ایا  روناد در بای  مراحال       ینشان نم

 خورد. ها به چشم می مقیاس پیگیری در اکثر خرده

 
 پرسشنامه شخصیتی كالیفرنیا یها اسیدر خرده مق یفیتوص یها افتهی .2جدول 

  یانگیم مرحله گروه مقیاس خرده
انحراف 

 استاندارد
  یانگیم مرحله گروه مقیاس خرده

انحراف 

 استاندارد

ی ها الهر

 اجتمایی

 شییآزما

 25/2 14/10 آزمون پیش

روابط 

 خانوادگی

 شییآزما

 12/2 45/6 آزمون پیش

 11/2 60/2 آزمون پس 50/1 60/12 آزمون پس

 11/2 60/2 پیگیری 50/1 60/12 پیگیری

 کنترل

 50/2 16/9 آزمون پیش

 کنترل

 49/1 21/5 آزمون پیش

 49/1 21/5 آزمون پس 50/2 16/9 آزمون پس

 49/1 21/5 پیگیری 50/2 16/9 پیگیری

های  مهار 

 اجتمایی

 شییآزما

 92/2 55/5 آزمون پیش

روابط 

 ای مدرسه

 شییآزما

 09/2 22/6 آزمون پیش

 21/2 10/2 آزمون پس 95/2 60/6 آزمون پس

 21/2 10/2 پیگیری 24/2 10/6 پیگیری

 کنترل

 15/1 16/5 آزمون پیش

 کنترل

 09/1 92/5 آزمون پیش

 09/1 92/5 آزمون پس 15/1 16/5 آزمون پس

 09/1 92/5 پیگیری 15/1 16/5 پیگیری

یالئق 

 ضداجتمایی

 شییآزما

 92/1 91/9 آزمون پیش

روابط 

 اجتمایی

 شییآزما

 45/1 09/2 آزمون پیش

 42/1 20/2 آزمون پس 41/2 10/10 آزمون پس

 42/1 20/2 پیگیری 45/2 10/10 پیگیری

 کنترل

 11/2 50/2 آزمون پیش

 کنترل

 22/2 52/2 آزمون پیش

 26/2 52/2 آزمون پس 12/2 50/2 آزمون پس

 26/2 52/2 پیگیری 12/2 50/2 پیگیری
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هاای   متغیاری باا داده   ربل از انجام تحلیل واریانس چناد 
هاای زیار مقیااس ساازگاری      گیری منرر بار روی داده  اندازه

های  اجتمایی پرسشنامه شصصیتی کالیفرنیا، بررراری مفروضه
 Absence of outlier variables and) پار  هاای   نباود داده 

cases)  متغیرهاا ، توزیال بهنجااار (Normality) تنیناای، نبااود 

(Absence of singularity)  همصطااااای ۀرابطاااااو 
(Multicollinearity)   هاا  و همگنای واریاانس (Equality of 

variances)  متغیرهااای وابسااته مااورد بررساای راارار گرفاات 

(Meyers, Gamst & Guarino, 2006.) 
هاای   ربل از انجام هر نو  تحلیال، اطمیناان از نباود داده   

بررسی بهنجاری توزیل متغیرها نیز  منظور بهپر  حاصل شد. 

ها، از  آزمودنی در هر یک از گروه 50به دلیل حضور کمتر از 
استفاده شد.  (Coakes & Steed, 2007) ویلک-آزمون شاپیرو

ه ای  متغیرهاا در ساطح   نتایج آماره شاپیرو و ویلک برای کلی
توان برراراری مفروضاه    معنادار نیست. لذا می 001/0کمتر از 

نظر گرفت. بررراری مفروضاه   در ها آنتوزیل بهنجار را برای 
همصطی از طریق بررسی ضرایه همبستگی بای  متغیرهاای   

وابسته انجام شد. ماتریس ضرایه همبساتگی حاصال نشاان    
گیری متغیار   متفاو  اندازه داد دامنه ای  ضرایه برای مراحل

و بارای مراحال متفااو      (91/0) واحد در بانتری  میزان به

اساات. کلیااه ایاا  ( 62/0و  -25/0) متغیرهااای مصتلااف باای 
 ررار دارد. (90/0تا  -40/0) مجاز ۀمحدودضرایه در 
سه دو گروه یمقا یمتغیری برا ل واریانس چندیانجام تحل

اسااس   گیاری بار   نه انادازه گا در مراحل سه یشیکنترل و آزما
هاای پرسشانامه شصصایتی کالیفرنیاا نشاان داد       مقیااس  خرده

گیاری   مر  افراد ماورد مطالعاه در مراحال انادازه    یتغییرا  ن

)بدون توجه به اثر گاروه( از هام متفااو  اسات. همینای       
هااای آزمایشاای و کنتاارل در طااول   تغییاارا  نیماار  گااروه 

گانه از هم تفاو  معنااداری دارد. انادازه    های سه گیری اندازه
 بوده است. (99/0) نیزاثر ای  تفاو  

 
 گانه های سه گیری و كنترل در اندازه یشیدر گروه آزما ها اسیمق خردهن یانگیممقایسه ی ریچندمتغانس یل واریتحل یها افتهی .3جدول 

 منبل تغییر
 نو 

 آزمون 
 F نسبت ارزش

 یدرجا  آزاد

 هیفرض

 یدرجا  آزاد

 خطا

 سطح

 یمعنادار
 اثرۀ انداز

 41/0 12/0 15 1 62/1 59/0 ویلک گروه

 99/0 005/0 12 9 42/212 005/0 لکیو زمان

 99/0 005/0 12 9 42/212 005/0 لکیو گروه ×زمان 

 
پیگیری نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیاری بار   

هااای حاصاال از پرسشاانامه شصصاایتی کالیفرنیااا و   روی داده

شدن ای  کاه   نتایج حاصل و مشص بررسی میزان پایداری 
هااای ارائااه شااده باار اثاار تغییاارا  در کاادام یااک از  تفاااو 
هاا اسات، ارادام باه بررسای آزماون اثار درون         مقیااس  خرده

شد. انجام ایا  آزماون    (Within subject effect) ها آزمودنی
های کوواریانس خطا  نیازمند بررسی بررراری تساوی ماتریس

زمون کرویت موچلی است. معنااداری  گانه و آ بی  مراحل سه
ها بر اساس شاخ  آزمون کرویت نشاان   مقیاس خردهبرخی 

داد که مفروضه تساوی ماتریس کوواریانس خطا برررار نبوده 

های میانگی  هر یک  برای بررسی معناداری تفاو  درنتیجهو 
گانه از شاخ   های سه گیری ها در طول اندازه مقیاس خردهاز 

اساتفاده شاد.    (Greenhouse- Geisser) گیسر –هاوس  گری 
 4در جادول   آزمودنینتایج حاصل از انجام آزمون اثر درون 

نشان داد به دلیل معناداری اثر یامال زماان و تعامال زماان و     

هاای پرسشانامه    مقیااس  خردهتوان ترکیبی از نمرا   گروه می
شصصیتی کالیفرنیا را یافت که تغییرا  نیمر  کل گروه مورد 

هاای نیمار     ها و همینی  تفاو  گیری طالعه در طول اندازهم
دو گااروه آزمایشاای و کنتاارل را در گااذر مراحاال مصتلااف   

 .نمایید گیری تبیی  می اندازه
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 گانه های سه گیری در اندازه ها اسیمق خردهن یانگیآزمون چند متغیری اثر درون آزمودنی م یها افتهی .4جدول 

ر یسطو  متغ

 مستقل

 نو 

 آزمون
 Fنسبت  ارزش

درجا  

 یآزاد

 هیفرض

 یدرجا  آزاد

 خطا

 سطح

 یمعنادار

 اندازه

 اثر 

 10/0 0005/0 60 11 56/1 11/0 ویلک زمان

 10/0 0005/0 60 11 56/1 11/0 ویلک گروه ×زمان 

 

ها و نتایج آزمون تحلیل  پیگیری تحلیل اثر درون آزمودنی
راهه میانگی  متغیرها نشان داد بارای تبیای  اثار     واریانس یک

هاای   لههای را مقیاس خردهیامل زمان و تعامل زمان و گروه، 

هاای اجتماایی و رواباط خاانوادگی دارای      اجتمایی، مهار 
هسااتند و  p< 05/0 یمعناااداری در سااطح معنااادار Fنساابت 

هاا در دو گاروه    مقیااس  خارده روند تغییارا  میاانگی  ایا     
توان بیان کرد که  آزمایشی و کنترل ینسان نبوده است. لذا می

هاا   مقیااس  در ایا  زیار   تاوجهی  رابلاثرا  مداخله، افزایش 

 موجه شده است.

 
 گانه های سه گیری در اندازه ها مقیاس خرده یها نیانگیراهه مقایسه م یک یها های آزمون افتهی .8دول ج

 مقیاس خرده منبل
نو  سوم 

 مجذورا 

درجا  

 آزادی
 Fنسبت 

سطح 

 یمعنادار

 ۀانداز

 اثر

 زمان

 19/0 0005/0 25/44 2 11/11 های اجتمایی لهرا

های  مهار 

 اجتمایی
46/12 04/1 14/15 001/0 41/0 

 05/0 14/0 92/0 15/1 19/0 ضداجتمایییالئق 

 22/0 0005/0 09/29 1 11/6 روابط خانوادگی

 001/0 61/0 12/0 14/1 14/0 ای روابط مدرسه

 02/0 55/0 12/0 1 04/0 روابط اجتمایی

 ×زمان 

 گروه

 19/0 0005/0 25/44 1 11/11 های اجتمایی لهرا

های  مهار 

 اجتمایی
46/12 04/1 15/15 001/0 41/0 

 05/0 14/0 92/0 15/1 19/0 ضداجتمایییالئق 

 22/0 0005/0 09/29 1 11/6 روابط خانوادگی

 001/0 61/0 12/0 14/1 14/0 ای روابط مدرسه

 02/0 55/0 12/0 1 04/0 روابط اجتمایی

 
بااردن بااه ایننااه آیااا تغییاارا  میااانگی     پاای منظااور بااه
شصصایتی کالیفرنیاا در دو گاروه     ۀهای پرسشنام مقیاس خرده

آزمایشی و کنترل از هم متفاو  است یا نه؟ اثار یامال بای     
ها بررسی شد. البته ربل از انجام ای  تحلیل، تسااوی   آزمودنی

هاا در دو گاروه آزمایشای و     بی  ماتریس واریانس خطاا داده 
مورد بررسی ررار گرفت و نتاایج   از طریق آزمون لوی  کنترل

  یا ا یخطاهاا  واریاانس  یفرض همساان بود که حاکی از آن 
 برررار است. ها نمره
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 ها مقیاس خرده یها نیانگیاثر بین گروهی م یها های آزمون افتهی .8جدول 

 مقیاس خرده
نو  سوم 

 مجذورا 
 Fنسبت  درجا  آزادی

سطح 

 یمعنادار
 اثر ۀانداز

 25/0 02/0 54/1 1 42/11 های اجتمایی لهرا

 09/0 12/0 94/1 1 19 های اجتمایی مهار 

 15/0 06/0 11/1 1 11/12 ضداجتمایییالئق 

 15/0 06/0 52/1 1 41/11 روابط خانوادگی

 16/0 05/0 99/1 1 11/26 ای روابط مدرسه

 01/0 12/0 25/0 1 95/0 روابط اجتمایی

 
 Between) هاا  بای  آزماودنی  نتایج حاصل از آزمون اثار  

group subject effect)    نشان داد تغییرا  میاانگی  دو گاروه
هاای اجتماایی و    الاه ر مقیااس  خارده و کنتارل در   یشیآزما

دارناد.   یاز هام تفااو  معناادار    p < 05/0ای  روابط مدرسه

هاای   اسیا ، مداخله توانسته است در میانگی  خرده مقدروارل
ای دو گاروه کنتارل و    رواباط مدرساه  های اجتماایی و   لهرا

بنابرای  هار دو فرضایه پاژوهش     شی، تفاو  ایجاد کندیآزما

 شوند. می تأییدنیز 
 
 گیری نتیجهو  بحث

آموزش هوش هیجانی، ایا    ۀبرنامی اثربصشی بررس منظور به
دارای مشانال    والدی تکبرنامه روی یازده نفر از نوجوانان 

های پاژوهش   داده لیوتحل هیتجزهیجانی و رفتاری اجرا شد. 
آموزشای بار افازایش ساازگاری      ۀبرناما  ریتاأث حاضر بیاانگر  

 ها است. اجتمایی آزمودنی
ابعااد   ۀرناد یدربرگ( هوش هیجاانی  2006) Bar-on ازنظر

هیجانی، شصصی و اجتمایی هوش اسات و افاراد هوشامند    
هیجانی در درک خود و دیگران کارآماد باوده و باا دیگاران     
ارتباط مناسه برررار نماوده و راادر باه ساازگاری و مقابلاه      

او کارکردهای هیجاانی و   ازنظرمناسه با محیط خود هستند. 
ه مقابله باا  بررراری ارتباط ما با دیگران و نحو ۀاجتمایی نحو

 تیا درنهاو  کند یممسائل و الزاما  زندگی روزمره را تعیی  
بایااد بااه احساااس بهزیسااتی و رفاااه بینجامااد کااه یناای از   

اصلی آن سازگار شدن بسنده با جامعه و محایط   یازهاین شیپ
که فرد در یی  حفو استقالل و فردیت خاود   یا گونه بهاست 

آن، -با مقتضیا  و هنجارهای مورد نظر آن سازش یابد )باار 

 تواند یمی وجود دارد که هوش هیجانی ا هیاول(. شواهد 2001
به سازگاری بهتر منجر شود. داشت  مهار  مدیریت و تنظایم  

منفاای اسااترس  ریتااأثهیجانااا  خااود و دیگااران افااراد را از 

ن اساترس  و افراد دارای توانایی هیجاانی باا   کند یممحافظت 
. (Ciarrochi, Deane & Anderson, 2002کمتاری دارناد )  

 ۀی مطالعا هاا  افتاه ی ازجملاه ی پیشای   هاا  پژوهشبسیاری از 

Mayer & Salovey (1995)؛ Jdaitawi, Ishak & Mustafa 

 Kumar & Singh ؛Punia & Sangwan (2011) ؛(2011)
کااه هااوش  انااد داده( نشااان 2013) Thilgavathy و (2013)

کااارکرد موفااق ارتباااط و هیجااانی بااا سااازگاری بااا محاایط 
 نیرومندی دارد.

های حاصل از اجرای زیر مقیاس سازگاری اجتمایی  یافته
 ۀبرناماامعنااادار  ریتااأثپرسشانامه شصصاایتی کالیفرنیااا بیااانگر  

آمااوزش هااوش هیجااانی باار افاازایش سااازگاری اجتمااایی  
جانی در مقایسه با مشنال  رفتاری و هی والدی تکنوجوانان 

 با گروه کنترل است.  
های گاروه آزمایشای    با توجه به افزایش میانگی  آزمودنی

های پرسشنامه شصصیتی کالیفرنیاا در مرحلاه    مقیاس خردهدر 

ایا  تغییارا  در گاروه کنتارل      که یدرحالپی برد  آزمون پس
میانگی  دو گروه آزمایشی و  دروارلچندان محسوس نیست. 

 هماۀ  باا  یتقرها نشانگر افزایش میانگی   مقیاس خردهکنترل در 
های گروه آزمایشی پس از دوره آموزشی )مرحله  مقیاس خرده
ها در مرحله  مقیاس خردهبرخی از  زیناچ( و کاهش آزمون پس

در  باا  یتقرپیگیری است. ای  در حالی است که گاروه کنتارل   
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تغییاری را  ها در بی  هر ساه مرحلاه    مقیاس خردهاز  یک هیچ
 دهد. نشان نمی

هاای   تغییرا  نیمر  گروه های پژوهش نشان داد که یافته
گاناه از هام    هاای ساه   گیری آزمایشی و کنترل در طول اندازه

ی آمااوزش ا مداخلااه ۀبرناماا درواراالتفاااو  معناااداری دارد. 

باا   والادی  تکهوش هیجانی بر سازگاری اجتمایی نوجوانان 
گذاشاته و   ریتاأث مشنال  هیجانی و رفتاری گروه آزمایشای  

 ۀمعنااداری افازایش دهاد. اناداز     طاور  بهتوانسته است آن را 

آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتمایی  ۀبرناماثربصشی 
و در حد بان بوده است. ای  یافته باا   (99/0) کنندگان شرکت

 ,Salguero, palomera& Fernandez-Berrocalی هااا افتااهی

 ,Ruiz-Aranda, Castillo, Salguero, Cabello ;؛(2011)

Fernandez-Berrocal & Balluerka (2012)؛ Brackett, 

Rivers, Reyes & Salovey (2012) و Brouzos, Misailidi 

& Hadjimattheou (2014 ) همسو و همگی شواهدی دال بر
تواناایی افاراد بارای افاازایش ساازگاری اجتماایی از طریااق      

ی آموزش هوش هیجانی ارائه دادند و باا  ها برنامهشرکت در 
 ,Kumar( و 2011) Jdaitawi, Ishak & Mustafaی هاا  افتهی

Mehta & Maheshwari (2013 ) در تبیاای   .سااتینهمسااو
اثربصشی آموزش هوش هیجانی بار ساازگاری اجتماایی باه     

هر چه سطح هاوش هیجاانی فارد باانتر باشاد      رسد  نظر می
یاباد و   توانایی شناسایی و درک هیجانی وی نیز افازایش مای  

های محیطی و بررراری روابط یااطفی   توانایی ارزیابی محرک
فازایش  فارد نیاز ا   ۀافتا ی ی ساازمان زور و ابراز همادلی کانش  

هاای نزم را بارای رسایدن باا      یابد. ایا  وضاعیت زمیناه    می
 ,Engelberg & Sjobergآورد ) سازگاری اجتمایی فراهم می

2004). 
میااانگی  نماارا   در ایاا  پااژوهش مشااص  شااد کااه 

و پیگیاری ساازگاری اجتماایی گاروه آزمایشای       آزماون  پس

 یاثربصشپایداری  ۀدهند نشانتفاو  معناداری وجود دارد که 
. ایااا  یافتاااه باااا   اساااتپیگیاااری  ۀبرناماااه در مرحلااا 

ی هاا  افته( همسو است و ی2011) Salguero & et alیها افتهی

 ۀدروارل ای  محققان با آموزش برنام کنند یم دییتأیندیگر را 
کاه افازایش احسااس     اناد  دهیرسهوش هیجانی به ای  نتیجه 

پیگیاری نیاز    ۀدر مرحلا  کننادگان  شرکتسازگاری اجتمایی 

زیرا افزایش ساازگاری اجتماایی موجاه    ؛ پایدار مانده است
ی هاا  مهار که نوجوانان در هنگام بروز مشنال  از  شود یم

مهار  کنترل خشم، مدیریت استرس،  ازجملههوش هیجانی 
و مقابلاه باا مشانال  بهاره بارده و باا موفقیات         مس لهحل 

مشنالتشان را حل نمایند و در مراحل بعدی زنادگی نیاز از   

 استفاده نمایند. ها مهار ای  
ی هاا  مهاار  در راستای مشص  کردن پایداری آموزش 

افزایش سازگاری اجتمایی نوجواناان   ۀنیزمهوش هیجانی در

حاصل از  یها افتهیبا مشنال  هیجانی و رفتاری،  والدی تک
هااای  مقیاااس خااردهآزمااون و پیگیااری  پااس دو دوبااهمقایسااه 

آزماون و   پرسشنامه شصصیتی کالیفرنیا نشان داد که بای  پاس  

از لحاظ آماری وجاود   یا مالحظه رابلمرحله پیگیری تفاو  
هاا   مقیاس خردهندارد. همینی  در بعد تقابل زمان و گروه در 

نباوده اسات کاه نشاان از      آزمون و پیگیاری معناادار   بی  پس
هاوش هیجاانی بار افازایش ساازگاری       ۀبرناما پایداری اثار  

و  ماد   یطوننبه دست آوردن اثر ها است.  اجتمایی آزمونی
پایدار آموزش هوش هیجانی در ساازگاری اجتماایی یاالوه    

آمااوزش هااوش هیجااانی، حمایاات  ۀبرناماای رگااذاریتأثباار 
خادما  مصتلاف باه     ۀارائا  ۀزمینا  یسااز  فاراهم اجتمایی و 

افزون مهمی داشته است. از سوی محقق نیز نقش  ها یآزمودن

ی داده شاده باه نوجواناان بارای     هاا   یتمار  احتماان  بر ای ، 
شناساایی، مادیریت    ۀمدیریت استرس، کنتارل خشام، نحاو   

هیجانا  خود و دیگران در بررراری ارتباط با سایری  نیز باه  
کمک کرده اسات کاه نوجواناان باا ینادیگر احسااس        ها آن

کاه مشااهده میاانگی      یا گونه بهراحتی بیشتری داشته باشند. 
( و =24/2M) آزمااون پاایشنماارا  سااازگاری اجتمااایی در 

( بادون اجارای   =21/9M( و پیگیاری ) =11/9M) آزمون پس
 .دهد یمآزمون استنباطی نیز ای  پایداری نتایج را نشان 

هوش هیجانی بر سازگاری اجتماایی در   ۀبرناماثربصشی 

 کاامال  ای  های اجتماایی و رواباط مدرساه    لهرا مقیاس خرده
 Bastian, Burns هاای  . ای  یافته با یافتاه روش  و واضح بود

& Nettelbeck (2005), Sojberg; (2008) ؛Ruiz-Aranda 

& et al ،(2012) ؛Thilgavathy ،(2013) ؛Brouzos, 

Misailidi & Hadjimattheou ،(2014)   ایا   همساو اسات .
ی افارادی کاه از   مناد  تیرضامحققان بر حمایت اجتمایی و 
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کارده و   دیا تأکتوانایی کنترل هیجاناا  بیشاتر برخوردارناد،    
معتقدند که همای  حمایات منجار باه مصاونیت از حاان        

شود. ارتباط هوش هیجانی با توانایی همادلی و   افسردگی می
( و Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000ماادیریت خلااق )

تواناد در کاااهش   همینای  مادیریت هیجانااا  دیگاران ماای   

 ریتاأث روانای فارد در مقابال فشاارهای روانای       یریپذ هیآس
 بگذارد.

کرده  دیتأکBar-on (2010 )که  طور همانرسد،  به نظر می

های هوش هیجانی در بهباود   است، اثربصشی آموزش مهار 
های مانظم آموزشای باشاد.     یملنرد، مستلزم برگزاری کارگاه

ی ایا  پاژوهش در   هاا  یآزماودن ازآنجاکه نشصوارهای منفی 

خصو  مسائل و مشنال  روزمره ناشی از طالق والدی  و 
، منجار  غیرمنطقی برای حال تعارضاا    یها وهیشی ریکارگ به

شاده و   هاا  یآزماودن به افزایش مشنال  رفتاری و هیجاانی  
را تحات شاعا  خاود     هاا  آنروابط بی  فردی و درون فردی 

هاای ناشای از ایا      ررار داده اسات؛ باا آشنارساازی آسایه    
های ناکارآمدی که تااکنون   تعارضا  و مشص  کردن روش

ی مصتلف ها مهار و جایگزی  کردن و آموزش  اند بردهبنار 
هوش هیجانی از ربیل مادیریت اساترس و مادیریت خشام،     

به آینده برای شرکت در جلسا   دوارانهیامی و نگاه نیب خوش

آموزشی و پیگیری مراحل و تمرینا  آموزشی کمک شاایانی  
 های ای  پژوهش کرده است. به آزمودنی
شناسی و تعلایم   های روان در حوزه های ای  پژوهش یافته

زیاارا نتااایج  راباال اسااتفاده خواهااد بااود وانااانو تربیاات نوج
کارآمدی آموزش هوش هیجانی بارای نوجواناان    ۀدهند نشان

است. در ای  پژوهش اثر هاثورن کنترل نشده است و ای  امر 
ابزارهاای   کند. تعمیم نتایج و روایی بیرونی را تهدید تواند یم
ی مداد و کاغاذی و خاود   ها آزموندر ای  پژوهش  کاررفته به

ی خاا   هاا  تیمحادود که ای  نو  ابزارها  اند بودهگزارشی 

خود را دارناد و امناان دارد از کااربرد مشااهده و مصااحبه      
ی هاا  آزماون ی ریکارگ بهنتایج متفاوتی به دست آید. همینی  

و پیگیاری   آزماون  پاس ، آزماون  پایش مذکور در ساه مرحلاه   

را  کننادگان  شارکت حساسیت  اثر انتقال ایجاد کند و تواند یم
 11تاا   11برانگیزد. ای  پژوهش فقط روی گروه نمونه دختر 

هاا و   ساله اجرا شده است و نتایج آن رابال تعمایم باه گاروه    
 یگروه یاجرا یاثربصش پژوهش  یا در .ستینجنسیت پسر 

بررسی است بنابرای   بوده دکیتأ مورد آموزش هوش هیجانی
های مصتلف  هوش هیجانی در آزمودنیی ا مداخله ۀبرنام ریتأث

ای متفاو  بارای کنتارل    های مداخله و همینی  اجرای برنامه

هاای پیگیاری    بهتر متغیرهای مزاحم و افزایش روایی باا دوره 
 شود. تر پیشنهاد می طوننی
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