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Abstract
The purpose of this research was to investigate the
effect of emotional intelligence training on
enhancing primary girl school students emotional
intelligence. The research method was experimental
(two groups with per- test and post – test) and the
statistical population consisted of all primary girl
school students in Hamedan, from whom 56
students were selected randomly by multi-stage
sampling and then were assigned to experimental
group (n=26) and control group (n=30). All
students in the experimental and the control groups
were asked to complet two researcher made emotional
intelligence scales. Then, the experimental group
participated in 10 sessions of emotional intelligence
training, based on theoretical model of Glman
(1995), over a 5 weeks period. Data were analyzed
using ANCOVA on SPSS 16 software. Results
showed that the two groups of experimental and
control were significantly different in general emotional
intelligence, intrapersonal skills, interpersonal
skill, problem solving ability, stress management
and general mood (P<0.01).
Keywords: Emotional intelligence, Training, Enhancing
emotional intelligence, Primary girl school students.

چکیده
این پژوهش با ها ب بسی ا اأثیس آمازش هاز هینا ب باس
قزیت هز هین ب دابشآمزشان دختس ابت ای اجسا شا یو
پژوهش آشم یش (دو گسوها با پایشآشمازن و پا آشمازن و
ج معۀ آم یی ش مل دابشآمزشان دختس م ایس ابت ای دی هم ان
 بفس به شایزۀ بمزباهگیاسی ند مسلهاهای65 بزدب که اش می ن آبه
 بفس65( ابتخ ب و پ بهصزیت ص دف دی دو گسوه آشم یش
 بفاس قاسای گسفتدا اش هماۀ داباشآمازشان دی03( و گسوه گازاه
گسوهها ا ی آشما ا یش و گااازاه خزا اااته شا ا کاااه دو مقیا ا س
محقق ختۀ هز هین ب یا کمیل کدد پ گسوه آشم یش
 جهسۀ آمزش هز هین ب مبتد بس الگزی بظسی گهمن03 دی
 هفتااه شااسکت کااسد دادهه ا ب ا ا ااتف ده اش حهیاال6  دی0996(
 حهیال گسدیا بتا یج05 ویاسایشSPSS کزایی ب دی بسمافااای
پژوهش بش ن دادکه بین گسوه آشما یش و گاسوه گازاه دی هاز
هین ب که مه یته ی دیونفاسدی مها یتها ی باینفاسدی
زاب ی لل مسأله م یسیت فش ی یوابا و خهاق ومازم فا وت
. P<3/30( معد دایی وجزد داید
 هاز هینا ب آمازش ومها قزیات هاز:واژههای کلیدی
هین ب دابشآمزشان دختسابت ای
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مقدمه
هوش هيجاني از زمرة جدیدترین تحوالت در زمينۀ فهم رابطه
ميان شناخت و هيجان است .در واقع این مفهوم مجموعه ای از
مهارتها و شایستگيهای اجتمـاعي را در برمـيگيـرد كـه بـر
توانایيهای فرد برای تشخيص ،درك و مدیریت هيجـان ،حـل
مسأله و سازگاری تأثير ميگذارد و به طـرز مـثثری فـرد را بـا
نيازها ،فشارها و مشكالت زندگي سازگار مـيكنـد (بارــ ان،2
 .)2992به نظر بارـ ان ( )2992هـوش هيجـاني مجموعـهای از
ظرفيتهای غيرشناختي ،توانایيها و مهارتهایي است كـه بـر
توانایيهـای فـرد بـرای موف،يـت ،كنـار آمـدن بـا ت،اضـاها و
فشــارهای محيطــي تـأثير مــيگــذارد (ســي  .)3199 ،مــایر و
ســالوی )3999( 1نيــ معت،دنــد هــوش هيجــاني مجموعــۀ
توانایيهایي است كه در ارزیابي و ابراز صـحي هيجـانهـا در
خود و دیگران ،تنظيم مثثر هيجانها و بهكـارگيری هيجـانهـا
برای برانگيختن ،برنامهری ی و موف،يت در زندگي ن،ش دارنـد.
مایر و سالوی ( )3999با در نظر گرفتن فرایندهای روانشـناختي،
تعریفي از هوش هيجاني در چهار حوزه ارائه دادند3 :ـ احسـا،،
ادراك ،ارزیابي و بيان هيجان كه شـامل بازشناسـي و وارد كـردن
اطالعــات كالمــي و غيركالمــي بــه سيســتم هيجــاني مــيشــود؛
2ـ تسهيل تفكر با هيجان ،یعني بهكارگيری هيجـانهـا بـهعنـوان
بخشي از توانایيهای شناختي ماننـد خالقيـت و حـل مسـأله؛
1ـ فهم ،تج یه و تحليل و شناخت هيجان كه شـامل پـردازش
شناختي هيجان و معلومات بهدسـت آمـده دربـارة احساسـات
خود و دیگران است و 4ـ تنظيم و مدیریت هيجانهای خود و
دیگران برای رشد و توسعۀ هوش هيجاني (هين.)2999 ،4
تاكنون در پژوهشهای متعددی رابطـۀ هـوش هيجـاني بـا
5
عملكرد در حوزههـای مختلـ تأیيـد شـده اسـت .سـارا
(2992؛ ن،ل از رهنما و عبدالملكي )3122 ،بيان كردنـد كـه در
انجام برخي از تكالي شغلي و تحصيلي ،ن،ش هوش هيجـاني
حتي از هوش شناختي ني باالتر است .پژوهشها نشان دادهاند
كه افراد بـا توانمنـدیهـای هيجـاني بـاال ،بهتـر مـيتواننـد بـا
مشكالت زندگي روبهرو شوند ،هيجانهـای خـود را بـهگونـۀ
مثثرتری تنظيم كنند و روابط اجتماعي بهتری داشته باشند

(اسماعيلي ،احدی ،دالور و شفيعآبادی .)3122 ،فرنالدزـ بروكال
و اكستریمرا )2992( 2در مرور برخي پژوهشهای انجامشده ،بـه
ایــن نتيجــه رســيدند كــه افــراد بــا خودآگــاهي هيجــاني بــاال،
مهارتهای بيشتری در مدیریت مشكالت هيجاني خود دارنـد و
در م،ایسه با افـرادی كـه مهـارتهـای كمتـری دارنـد احسـا،
سالمت روان بيشتری را تجربه ميكنند .این امر به احتمـال زیـاد
به این دليل است كه هوش هيجاني به افراد كمک ميكنـد تـا در
زمينۀ رهبری و تصميمگيری موفقتر باشـند (كـ وارا و بولـوك،9
 .)2999نتایج پژوهش بشـارت ،شـال ي و شمسـيپـور ()3125
نشــان داده اســت كــه هــوش هيجــاني بــا موف،يــت تحصــيلي
دانشآموزان همبستگي مثبت و معنـادار دارد .هـوش هيجـاني از
39
راه ویژگيهای ادراك هيجاني ،2تسهيل هيجاني ،9فهم هيجانها
و مدیریت هيجانها 33و با سازوكارهای پيشبيني اف ایش قدرت
هدایت و ت،ویت راهبردهای م،ابلهای كارآمد به اف ایش موف،يـت
تحصيلي كمک ميكند .چان )2995( 32بيان مـيكنـد كـه هـوش
هيجاني در پرورش سازگاری بـا تجـار و حـواد فشـارآور،
پيشبيني اهدا مطلـو در آینـده و نيـ سـازگاری بـا عوامـل
31
فشارآور م من ن،ش اساسي دارد .نتایج پژوهش تت و فـوك
( )2992نيــ مشــخص كــرده اســت كــه هــوش هيجــاني بــا
پرخاشـــگری ،رفتارهـــای ب هكارانـــه ،تـــنش و افســـردگي در
دانشآمـوزان دبيرسـتاني ،همبسـتگي منفـي معنـادار دارد .نتـایج
بررسيهـای كافتسـيو ،و زمپتـاكي  )2992( 34نيـ نشـان داده
است كه زیرمثلفههای هوش هيجاني بهویژه احسـا ،اسـت،الل،
ظرفيت خودشكوفایي و خودرهبری در پـيشبينـي رضـایت و
تنش شغلي ن،ش معناداری دارند .هم نـين مطالعـات بسـياری
نشان دادهاند كه هوش هيجاني باال بـا عملكـرد بهتـر در زمينـۀ
خودتنظيمي ،ابـراز وجـود ،اسـت،الل ،همـدردی بـا دیگـران و
خــوشبينــي رابطــه دارد (كيــرك ،شــات و هــين2992 ،35؛
كيلجورج ،كان ـ گرین ،ليپ  ،نيومن ،كـاميموری و همكـاران،32
 .)2992در پژوهشي كه سيو )2999( 39بهمنظور م،ایسۀ هـوش
هيجاني و نااميدی پسران نوجوان هنگكنگـي دارای مشـكالت
رفتاری انجـام داد ،مشـخص شـد كـه بـين هـوش هيجـاني و
نااميدی رابطۀ منفي و معنادار وجود دارد.
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در خصوص یافتههای پژوهشي كه به برخي از آنهـا اشـاره
شد ميتوان گفت ،هـوش هيجـاني از طریـق ت،ویـت سـالمت
روان ،توان همـدلي بـا دیگـران ،سـازش اجتمـاعي ،به یسـتي
هيجاني ،رضایت از زندگي و كاهش مشكالت بينفردی ،زمينۀ
بهبــود روابــط اجتمــاعي را فــراهم مــيكنــد .هم نــين ادراك
هيجاني ،تسهيل هيجاني ،فهم هيجاني و مدیریت هيجـانهـا از
طریق سازوكارهای پـيشبينـي ،پيشـگيری ،افـ ایش نظـارت و
ت،ویت راهبردهای م،ابلهای ،در بهبـود روابـط اجتمـاعي مـثثر
واقع ميشوند (بشارت .)3124 ،باور بر ایـن اسـت كـه هـوش
هيجاني در محيطهـای اجتمـاعي متنـو (تحصـيلي ،شـغلي و
بينفردی) قابليت آمـوزش و اصـال دارد و رشـد آن م ایـای
شخصي و اجتماعي زیادی را به همراه خواهد داشت .عالوه بر
این ادعا ميشود كه هـوش هيجـاني در تعيـين بـروندادههـای
زندگي ن،ش عمدهای ایفا ميكنـد كـه فراتـر از سـهم توانـایي
هـوش عمـومي و عوامـل شخصـيتي اسـت (متيـوز ،زایـدنر و
رابرتــ 2992 ،3؛ متيــوز و همكــاران .)2992 ،مــایر (ن،ــل از
اكبرزاده )3121 ،یكي از پایهگذاران نظریۀ هوش هيجاني معت،د
است كه هوش هيجاني نوعي ظرفيت رواني است كه بخشي از
آن غری ی است ،در حالي كـه بخـش دیگـری از آن محصـول
تجاربي است كه طي زندگي بهدست ميآوریم .سالوی (ن،ل از
اكبرزاده )3121 ،ني معت،د است بسياری از مهارتهای هـوش
هيجاني را ميتوان یاد گرفت .او معت،د است كه هوش هيجاني
هم ممكن اسـت آمـوزش داده شـود و هـم یـاد گرفتـه شـود
2
(اكبــرزاده .)3121 ،هــومفری ،كــاران ،مــوری  ،فــارل و وود
( )2999ني مطر ميكننـد؛ شـواهدی وجـود دارد كـه نشـان
ميدهد هوش هيجاني همراه با اف ایش سن افـ ایش مـيیابـد.
آنها مراحل رشد هوش هيجاني را به این صورت ت،سـيمبنـدی
كردهاند3 :ـ آگـاهي هيجـاني نسـبت بـه هيجـانهـای خـود و
دیگران؛ 2ـ كاربرد هيجاني متناسب با موقعيتهـا؛ 1ــ همـدلي
هيجاني؛ 4ـ هيجـانگ ینـي یـا رسـيدن بـه سـطحي از آگـاهي
هيجاني بهمنظور هدایت تصميمگيریها در فرد.
بر همين پایه ني چگونگي بهبود هـوش هيجـاني موضـو
مورد عالقۀ بسياری از پژوهشگران قرار گرفته و بسياری از آنها
بر امكان اف ایش هوش هيجاني تأكيد كردهاند (ادولي و هيگ ،1
 .)2994در حمایت از ایـن عالقـه و توجـه ،در پـژوهشهـای
مختلفــي تـأثير آمــوزش هــوش هيجــاني در افـ ایش و بهبــود
مهارتهای آن تأیيد شده است .نلي  ،كویباچ ،ميكوالج اك و
2. Humphrey, Curran, Morris, Farrell & Woods
4. Nelis, Quoidbach, Mikolajczak & Hansenne
6. The Resolving Conflict Creatively Program
8. Elias

هنسن )2999( 4با م،ایسۀ نتایج گروه آزمایش كه تحت آموزش
مهارتهای هوش هيجاني قرار گرفته بودند و گروه گـواه پـي
بردند كه آموزش مهارتهای هيجاني قابليتهای بازشناسـي و
مــدیریت هيجــانهــا را در گــروه آزمــایش افـ ایش مــيدهــد.
یولوتــا ،و اومراقلــو )2999( 5نيــ در پــژوهش خــود روی
كودكان ششساله ،اهدا مورد نظر و رفتارهای مورد انتظار از
آمــوزش ماننــد تشــخيص ،درك و كنتــرل هيجــان ،همــدلي و
توانایيهای اجتماعي را تعيين و برای هر كدام از این توانایيها
اهدا ج ئيتری تعيين نمودنـد .تحليـلهـای نهـایي در ایـن
بررسي نشان داد كه آموزشهای هيجانمحور به بهبـود هـوش
هيجاني در كودكان منجر گردید .كاظمي ،برما ،و آذر خـرداد
( )3122در پژوهش دیگری در زمينۀ اف ایش هوش هيجاني در
دانشآموزان به این نتيجـه رسـيدند كـه آمـوزش مهـارتهـای
مدیریت هيجاني بهویژه در زمينۀ خودآگاهي و مدیریت رابطـه،
باعث اف ایش هوش هيجاني دانشآموزان ميشود .در پژوهشي
دیگر برنامهای مبتني بر حل خالقانۀ تعـار ( ،2)RCCPفنـون
یادگيری هيجاني ـ اجتماعي آموزش داده شد و بعد از دو سال
در نوجوانــان شــركتكننــده پيشــرفتهــای اساسـي در مــدت
تحصيل ،ترك تحصيل ،مي ان توجه ،كاهش خشـونت ،افـ ایش
ع تنف  ،بهبود توانایيها برای كمک به دیگران و مسـثوليت
شخصي در حل تعار هـا بـه وجـود آمـد (اسـترن.)2999 ،9
موری الي ( 2ن،ـل از اسـترن )2999 ،بـا بيـان خطـر حـذ
برنامههای اجتماعي و هيجاني از كال ،در ،معت،د است كـه
بسياری از مشـكالت مـدار ،نتيجـۀ ناكارآمـدی اجتمـاعي و
هيجــاني اســت كــه بــه واســطۀ آن قــدرت تحمــل بســياری از
دانــشآمــوزان تیــعي مــيشــود و آنهــا را در كــال ،دچــار
سردرگمي و گيجي و احسا ،اضطرا ميكند .همين امر مانع
یادگيری مثثر آنها ميشود .او یادگيری شایستگيهای اجتماعي
و هيجــاني را جــدای از تعلــيم و تربيــت امــری نادرســت و
گمراهكننده ميداند.
بر پایۀ آن ه بيان شد ،به نظر ميرسد مهارتهای مربوط به
هوش هيجاني یكي از مهمترین مهارتهایي است كه افـراد بـه
آن نيازمندنــد .همــانطــور كــه پــژوهشهــا نشــان مــيدهنــد،
مهارتهای هوش هيجاني موف،يت فرد در زندگي آینـده را تـا
حدودی تیمين مـيكنـد و از بـروز بسـياری از آسـيبهـا در
جوانان و نوجوانان پيشگيری ميكند .از آنجا كه خانوادههـا در
حوزة آموزش مهارتهای هوش هيجاني ممكـن اسـت دچـار
1. Matthews, Zeidner & Roberts
3. EwDulicz & Higgs
5. Ulutas & Ömeroglu
7. Stern
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غفلت شوند ،رسالت آموزش این مهارتها بر عهدة مـدار ،و
آموزش و پرورش است كه باید در این زمينـه سـرمایهگـذاری
كند و با گنجاندن این آموزشها در برنامههای آموزشي مدار،
به این مهم دست یابد .با توجه به اهميت ایـن مسـأله و اینكـه
دوران كــودكي بهتــرین دوران یــادگيری اســت ،هــد اصــلي
پژوهش حاضر تعيين و بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني بـر
مهارتهای هوش هيجاني كودكان در نظر گرفته شد تا

ت،ویت
شواهد پژوهشي در این خصوص فراهم شود.
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :روش پژوهش حاضـر
آزمایشي و طـر پـژوهش دو گروهـي (آزمـایش و گـواه) بـا
پيشآزمون و پ آزمون بود .متغير مسـت،ل پـژوهش ،آمـوزش
هوش هيجاني و متغير وابسته ني هوش هيجاني و مثلفـههـای
آن بود .جامعۀ آماری پـژوهش شـامل همـۀ دختـران پایـۀ دوم
دبستانهای شهر همدان در سال تحصيلي  22ـ 29بـود .نمونـۀ
مورد مطالعه  52نفر بود كـه بـا اسـتفاده از روش نمونـهگيـری
چندمرحلهای انتخا شدند .واحد نمونهگيری به ترتيب ناحيه،
مدرسه و كال ،بود .به این ترتيب كه از ميان دو ناحيۀ آموزش
و پرورش شهر همدان ،ابتدا یـک ناحيـه بـهصـورت تصـادفي
انتخا (ناحيۀ انتخا شده دارای  42دبسـتان دخترانـه بـود) و
سپ از بين مدار ،این ناحيه ،دو دبستان بهصورت تصـادفي
انتخا گردید .در مرحلۀ بعد ني از بين كال،های پایۀ دوم در
آن دو دبستان ،دو كال ،بهصورت تصادفي انتخا  ،و در پایان
یک كال ،بهعنوان گروه گواه ( 19نفر) و كال ،دیگر بهعنوان
گروه آزمایش ( 22نفر) بهصورت تصادفي تعيين شدند .حجـم
نمونۀ انتخا شده با توجه به اینكه برای پژوهشهای آزمایشي
برای هر گروه حداقل پان ده نفر توصيه شده ،انتخا شـدهانـد
(دالور.)3192 ،
ابزار سنجش
پرسشنامۀ هوش هیجانی :برای سنجش هـوش هيجـاني از دو
پرسشنامۀ موازی مح،قساخته (یكي برای پيشآزمون و دیگری
برای پ آزمون؛ اب ار بهكار رفته دو فرم از یک پرسشنامه است
كه برای آشنایي شركتكنندگان با پرسشها استفاده شـدهانـد و
در پ آزمون ف،ط شكل ظاهری برخي پرسشها تغيير كرده ،نه
محتوای آن) مبتني بر پيشينۀ نظری و پژوهشي (گلمن،)3995 ،
كه دارای نه پرسش و م،يا ،پاسخگویي چندگانه بود ،استفاده
شد .این پرسشـنامه پـنج حـوزة مهـارت درونفـردی ،مهـارت
بينفردی ،توانایي حل مسـأله ،مـدیریت فشـار روانـي و خلـق

عمومي را مورد سنجش قرار ميدهد و روایي و پایایي آنهـا در
پژوهش حاضر به دو طریق بررسي شد.
روایي محتوایي این دو پرسشنامه بر اسا ،نظر سـه تـن از
متخصصان روانشنا ،تأیيد شده است (بست .)3122 ،پایـایي
دو پرسشنامه ني به روش بازآزمایي (با فاصلۀ سـه هفتـه و بـر
روی دو گروه  29نفری كه از نظر سـن و م،طـع تحصـيلي بـا
شركتكنندگان گـروه آزمـایش و گـواه همتـا بودنـد) بررسـي
گردید و به ترتيـب در دو گـروه  29نفـری در پـيشآزمـون و
پ آزمـون برابـر بـا  9/99و  )P<9/93( 9/92بـهدسـت آمـد.
نمونهای از پرسشهای این دو پرسشنامه بـه ایـن شـر اسـت
(مربوط به خودپنداره)« :كودك ع ی ميداني كـه هـر فـرد بـه
چي هایي عالقه دارد؛ حاال برای هر یـک از مـواردی كـه بيـان
ميكنم چند نمونه نام ببر كه به آنها عالقـهمنـد هسـتي :بـازی،
غذا ،برنامۀ كودك ،ميوه و اسبا بازی» .نحوة نمرهگـذاری ایـن
پرسش به این صورت است كه كودك در هر یک از موارد باید
چهار مورد از عالیق خود را نام ببرد تا یک نمـره بگيـرد (هـر
كدام  )9/25و از آنجا كه در این پرسش پنج مورد وجـود دارد،
نمرة نهایي بين صـفر تـا پـنج در نوسـان خواهـد بـود .نمونـۀ
دیگری از پرسشهای این دو پرسشـنامه بـه ایـن شـر اسـت
(مربوط به قاطعيت)« :كودك ع ی هر فـردی ممكـن اسـت در
شرایطي قرار بگيرد كه نداند چه كاری درست است ،حاال مـن
موقعيتي را مثال ميزنم و شـما بگویيـد اگـر در ایـن موقعيـت
بودید چه كاری انجام مـيدادیـد :فكـر كـن در حـال قـدمزدن
هستي و ميبيني كه فردی حيواني را اذیـت مـيكنـد ،شـما در
چنين موقعيتي چه كار ميكنيد؟» نمرهگذاری این پرسش ني به
این صورت است كه براسا ،پاسخي كه كودك بيـان مـيكنـد
نمرة خاصي به او تعلق ميگيرد ،باالترین نمره سه و پایينترین
آن صفر است .سه نمره برای این پاسخ در نظر گرفته مـيشـود
كه «به فرد ب رگتر ميگویم كه برود و به او تذكر بدهـد ،چـون
امكان دارد به حر من گوش ندهد» ،دو نمره بـه ایـن پاسـخ
تعلق ميگيرد كه «به آن حيوان كمک ميكنم» ،یک نمره به ایـن
پاسخ تعلق ميگيرد كه «خودم به آن فرد مـيگـویم كـار بـدی
انجام ميدهد» و صفر نمره به این پاسخ كه «ف،ط نگاه مـيكـنم
یا از آنجا فرار ميكنم» تعلق ميگيرد.
روش اجرا و تحلیل
در ابتدا پ از انجام نمونهگيری و قبل از آموزش عملي هوش
هيجاني ،شـركتكننـدگان گـروه آزمـایش و گـواه بـه وسـيلۀ
پيشآزمون مورد سنجش قرار گرفتند .پ از انجام پيشآزمون،
گروه آزمایش در ده جلسۀ یک ساعتي (در مجمو ده سـاعت)

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی 1 / ...
تحت آموزش عملـي هـوش هيجـاني براسـا ،نظریـۀ هـوش
هيجاني گلمن ( ،)3995قرار گرفتند .در هر جلسـه كودكـان بـا
یكي از حوزههای هوش هيجاني آشنا شدند تا مهـارت الزم را
در آن خردهم،يا ،بهدست بياورند .آموزش بـهصـورت كـامال
عملـي و بــا مشــاركت خــود كودكــان و بــه كمــک كارشــنا،
روانشناسي اجرا شد .شر مختصری از جلسههای آموزشي به
این صورت است :جلسۀ اول؛ در ایـن جلسـه كودكـان تحـت
برنامۀ آموزش خودپنداره قرار گرفتند و برای آنها توضـي داده
شد كه هر فرد به یک سری از چي ها عالقهمند است .این مهـم
نيست كه هر ك چـه چيـ ی را دوسـت دارد ،بلكـه مهـم آن
است كه هر ك بداند چه چي ی را دوست دارد و بتواند آن را
بيان كند .در ضمن كودكان آموختند كه در هر مورد تا جایي كه
ميتوانند و به تعداد زیاد عالیق خود را بيان كنند (ميوه ،كتا ،
تفری و غيره) .جلسۀ دوم؛ در این جلسه قاطعيت بـه كودكـان
آموزش داده شد .برای آموزش این مثلفـه كـودك در مـوقعيتي
فرضي قرار ميگرفت و پاسخي كه نشاندهنـدة قاطعيـت بـود،
آموزش داده ميشد .برای مثال ،به كودك آموزش داده شد كـه
اگر كسي به زور در ص نانوایي جلوی او بایستد ،چگونـه بـا
جرأت رفتار قاطعانه از خود نشان دهـد .جلسۀ سووم؛ در ایـن
جلسه و جلسـۀ چهـارم كودكـان تحـت آمـوزش خودآگـاهي
هيجاني قرار گرفتند .در جلسۀ سوم از كودكان خواسته شـد تـا
با وسایلي هم ون تخم مـر ،،قي ـي ،كـاموا ،ما یـک و غيـره
چهرة خود را درست كنند .در این فعاليت سعي شد تا كودكـان
شناخت درستي از حاالت هيجاني و چهرة خـود پيـدا كننـد و
آمادگي الزم را برای ورود به جلسۀ چهارم پيـدا كننـد .جلسوۀ
چهارم؛ در این جلسه عك هایي از حاالت هيجـاني مختلـ
مثل شادی ،غم ،عصبانيت و غيره در اختيار كودكان قرار گرفت
و از آنها خواسته شد تا احسا ،صاحب عك را بيـان كننـد.
در این جلسه كودكان با حالتهای هيجـاني مختلـ و عالیـم
چهرهای هر كدام آشنا شدند .در ضمن برخي از علل ایجاد هـر
یک از آن هيجانها بـرای كودكـان توضـي داده شـد .در ایـن
بخش از بيست عك در بيست حالت هيجاني مختل استفاده
شد .جلسۀ پنجم؛ در این جلسه توانایي همدردی با دیگران ،به
كودكان آموزش داده شد .برای این منظور ،چند موقعيت فرضي
برای كودكان توضي داده شد ،سپ از آنها خواسته شد خـود
را جای فردی بگذارند كه این اتفاق برای او روی داده اسـت و
احسا ،خود را بيان كنند .بدین ترتيـب ،كودكـان از عواطـ
فرد م،ابل در موقعيتهای مختل آگاه شدند و با او همـدردی
كردنـد .جلسوۀ ششوم؛ بـهمنظـور آمـوزش مسـثوليتپـذیری
اجتماعي كه فعاليت این جلسه بود ،مـوارد اسـتفاده از كلمـات

متشكرم و لطفا برای كودكـان توضـي داده شـد ،سـپ چنـد
موقعيت فرضي مطر گردید و از كودكان خواسته شد تا بـرای
هر موقعيت وا ه صحي را نام ببرند .بنابراین كودكان آموختنـد
كه چه موقع و كجا باید تشكر و كجا باید از طر م،ابل خـود
خواهش كنند .جلسۀ هفتم؛ در طـي ایـن جلسـه توانـایي حـل
مسأله به كودكان آموزش داده شد .در طول این جلسه كودكـان
بين دو موقعيت مختل (مثل خوابيدن یا مهماني رفـتن) قـرار
داده شدند و از آنها خواسته شد تا یكي را انتخا كنند .سـپ
دليل انتخا گ ینۀ مورد نظر و انصرا از گ ینۀ دیگر از آنهـا
پرسيده شد ،هم نين از آنها سثال شـد اگـر دوبـاره بخواهنـد
انتخا كنند آیا همين گ ینه را انتخا ميكنند؟ به این ترتيب،
كودكــان آمــوزش دیدنــد در چن ـين مــواقعي درســتتــرین و
مطلو ترین گ ینه را انتخا كنند و برای انتخا خـود دليـل
منط،ي و قانعكنندهای داشته باشند تا پـ از گذشـت زمـان از
انتخا خود پشيمان نشوند .جلسۀ هشتم؛ در این جلسه تحمل
فشار روانـي آمـوزش داده شـد .كودكـان در طـي ایـن جلسـه
موقعيتهایي را كه برای آنها ناخوشایند بود نام بردند ،سپ به
آنها آموزش داده شد كه اگر در این موقعيـتهـای ناخوشـایند
قرار گرفتند ،چگونه ميتوانند از شدت ناراحتي خـود بكاهنـد.
جلسۀ نهم؛ در طي این جلسه كودكان آموختند افراد خوشبيني
باشند و سعي كنند اولين افكـاری كـه بـه ذهنشـان مـيرسـد،
افكاری مثبت و خوشایند باشد .بهمنظور آموزش ایـن مهـارت،
یک رویداد فرضي برای كودكان مثال زده شد و از آنها خواسته
شد تا نظر خود را در مورد علت وقو آن رویـداد بيـان كننـد،
سپ تشویق شدند تا به مسائل مثبت فكر كنند و ذهنشان را از
فكر كردن به مسائل منفي و ناخوشایند دور كنند .جلسۀ دهوم؛
این جلسه كه آخرین جلسۀ آموزش بود بـه آمـوزش شـادی و
شاد بودن اختصاص داشت .در این جلسه كودكان آموختند كـه
راههای بسياری برای شاد شدن وجود دارد و آنها ميتوانند بـه
اقتیای موقعيتي كه در آن قرار دارند ،یكي از آن راهها را برای
شادی خود و یا حتي دیگران انتخا كنند .در ضمن سعي شد
تا آنان به سمت شاد زیستن تشویق و ترغيب شوند .پـ از ده
جلسۀ آموزش دو گروه آزمایش و گواه با استفاده از پ آزمون
مورد سنجش قرار گرفتنـد .در پایـان دادههـا از طریـق تحليـل
كوواریان ( )ANCOVAو با استفاده از نرماف ار  SPSSنسخۀ
 32تحليل گردید.
یافتهها
در جــدول  3نتــایج مربــوط بــه بررســي پــيشفــر
واریان ها از طریق آزمون لوین ارائه شده است.

برابــری
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جدول 1و نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض برابری واریانسهای دو گروه
ردیف

خردهمقیاس

df1

df2

F

P

1

هوش هیجانی کلی

1

55

2/71

1 /1

2

مهارت درونفردی

1

55

1 /1

1/75

3

مهارت بینفردی

1

55

3/15

1/152

5

توانایی حل مسأله

1

55

1/73

1 /1

5

مدیریت فشار روانی

1

55

11/37

1/155

6

خلق عمومی

1

55

12/7

1/152

جدول 2و میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و مؤلفههای آن در پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و
گواه
ردیف

متغیرها

1

هوش هیجانی کلی

2

مهارت درونفردی

3

مهارت بینفردی

5

توانایی حل مسأله

5

مدیریت فشار روانی

6

خلق عمومی

پسآزمون

پیشآزمون

گروه

M

SD

M

SD

گروه آموزش هوش هیجانی

17/55

2/83

27/17

2 /8

گروه گواه

16/33

3/13

16/81

3/53

گروه آموزش هوش هیجانی

5/55

1/12

1/57

1/12

گروه گواه

5/28

1/18

5/58

1/28

گروه آموزش هوش هیجانی

5/11

1/56

7/11

1/11

گروه گواه

5/56

1/55

5/66

2/18

گروه آموزش هوش هیجانی

2/56

1/67

2/16

1/13

گروه گواه

2/55

1/57

2/33

1/51

گروه آموزش هوش هیجانی

1/35

1/68

3/61

1/11

گروه گواه

1/71

1/83

1/73

1/63

گروه آموزش هوش هیجانی

3/11

1/35

5/12

1/51

گروه گواه

2/33

1/37

2/61

1/16

چنانكه در جدول  3مشاهده ميشـود ،بـين واریـان هـای
خطا در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود ندارد
( .)P>9/95در جــدول  2ميــانگين و انحــرا معيــار نمــرات
پيشآزمون و پ آزمون گروههای آزمایش و گواه بـرای نمـرة

كل هوش هيجاني و مثلفههای آن ارائه شده است.
در جدول  1نتایج تحليل كوواریان (با كنترل پيشآزمون)
به منظور بررسي تفاوت بين هوش هيجاني و مثلفههـای آن در
گروه آزمایش و گواه ارائه شده است.

چنانكه در جـدول  1مشـاهده مـيشـود ،پـ از بررسـي
پيشآزمون ،در پ آزمون بين گروه آزمـایش (آمـوزش هـوش
هيجاني) و گروه گواه در هـوش هيجـاني كلـي ( ،)P<9/93در
مهـــارت درونفـــردی ( ،)P<9/93در مهـــارت بـــينفـــردی
( ،)P<9/93در توانــایي حــل مســأله ( ،)P<9/93در مــدیریت
فشار رواني ( )P<9/93و در خلق عمـومي ( )P<9/93تفـاوت
معناداری وجود دارد.

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی 11 / ...
جدول3و نتایج تحلیل کوواریانس در هوش هیجانی و مؤلفههای آن بین گروههای آزمایش و گواه
ردیف
1

2

3

5

5

6

متغیرها

آزمون

SS

df

MS

F

P

مجذور سهمی اتا

هوش هیجانی

پیشآزمون

251/52

1

251/52

52/71

1/111

1/55

کلی

پسآزمون

1511/55

1

1511/55

251/52

1/111

1/82

مهارت

پیشآزمون

21/62

1

21/62

11/75

1/111

1/27

درونفردی

پسآزمون

211/11

1

211/11

182/76

1/111

1/77

مهارت

پیشآزمون

11/12

1

11/12

5/15

1/13

1/11

بینفردی

پسآزمون

63/33

1

63/33

21/12

1/111

1/35

توانایی حل

پیشآزمون

1/58

1

1/58

5/52

1/12

1/11

مسأله

پسآزمون

5/72

1

5/72

65/25

1/111

1/55

مدیریت فشار

پیشآزمون

1/15

1

1/15

1/58

1/13

1/27

روانی

پسآزمون

51/17

1

51/17

65/15

1/111

1/55

پیشآزمون

31/57

1

31/57

21/11

1/111

1/35

پسآزمون

52/81

1

52/81

31/55

1/111

1/53

خلق عمومی

بحث
این پژوهش كه با هد بررسي و تعيين تـأثير آمـوزش عملـي
هوش هيجاني در ت،ویت هوش هيجاني اجـرا شـد ،در درجـۀ
اول همان طور كه پژوهشگران و نظریه پردازان هـوش هيجـاني
باور دارند (متيوز و همكاران ،)2992 ،نشان داد هوش هيجـاني
از قابليت آموزش و اصال برخوردار است .به اعت،ـاد سـالوی
(به ن،ل از اكبرزاده )3121 ،یكي از پایـهگـذاران اصـلي نظریـۀ
هوش هيجاني ،هوش هيجاني هم ممكـن اسـت آمـوزش داده
شود و هم یاد گرفته شود .وی معت،د است با كمک روشهایي
مانند روان درماني و مشاوره مي توان مهارتهای هوش هيجاني
را اف ایش داد (به ن،ل از اكبرزاده .)3121 ،كـاظمي و همكـاران
( )3122و نلي و همكاران ( )2999ني در پژوهشهای خود به
این نتيجه رسيدهاند كه دورههای آموزشـي هـوش هيجـاني در
بهبود هوش هيجاني تـأثير بسـ ایي دارد و افـرادی كـه تحـت
آموزش مهارتهای هوش هيجاني قرار مـيگيرنـد ،نمـرههـای
باالتری را در آزمونهای هوش هيجاني كسب ميكننـد .عـالوه
بر این نتایج حاصل از این پژوهش نشـان داد كـه بـا آمـوزش
مثلفه هایي هم ون خودپنداره ،خودآگاهي هيجاني و قاطعيـت
در متن آمـوزشهـای هـوش هيجـاني مـيتـوان مهـارتهـای
درونفردی را در كودكان اف ایش داد .این یافته با دیدگاه اكثر

نظریهپردازان هوش هيجـاني ماننـد بارــ ان ( )2992در مـورد
آموزش این مهارت بـهخصـوص در مـورد كودكـان هماهنـگ
است .هم نين این یافته با نتایج هين ( )2999در مـورد هـد
دورههــای آمــوزش هــوش هيجــاني بــهمنظــور پيشــگيری از
مشكالت نوجوانان مانند اعتياد ،ترك تحصيل ،سيگار كشـيدن،
و ایجاد شایستگيهایي مثل كنترل تكانه و مدیریت خشم و در
كــل اف ـ ایش مهــارتهــای درونفــردی كودكــان و نوجوانــان
هماهنگ است.
بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشـان داد كـه آمـوزش
عملي همدلي و مسثوليتپذیری اجتمـاعي كـه از مثلفـههـای
بينفردی هوش هيجاني هستند ،ميتوانند مهارتهای بينفردی
را در كودكان ت،ویت كنند .این بخش از نتایج با آن ه یولوتو،
و اومراقلو ( )2999در پژوهش خود در زمينۀ تأثير آموزش بـر
تشــخيص ،درك و كنتــرل هيجــان ،همــدلي و توانــایيهــای
اجتماعي كه نمادهـای مختلفـي از توانـایيهـا و مهـارتهـای
بينفردی هستند ،هماهنگ است و بـا نظـر اسـترن ( )2999در
مورد تأثير برنامۀ آموزشي مبتني بـر فنـون یـادگيری هيجـاني ـ
اجتماعي بر بهبود كاهش خشم و اف ایش ع تنفـ و بهبـود
توانایيها برای كمک به دیگـران نيـ همسـو اسـت .هم نـين
یافتههای این پژوهش نشان داد آمـوزش عملـي توانـایي حـل
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مسأله ميتواند قابليت سازگاری را در كودكـان افـ ایش دهـد.
آن ه مسلم اسـت كـودكي كـه از توانـایي حـل مسـألۀ بـاالیي
برخوردار است ،توانایي سازگاری با هر شرایطي ،حتي شـرایط
مشكلآفرین را دارد .عالوه بر این آموزش عملي مدیریت فشار
رواني باعث ت،ویت تحمل فشار رواني در كودكان ميشود؛ بـه
این معني كه ميتوان بـا آمـوزش چگـونگي مـدیریت شـرایط
فشارآور ،تحمل فشار رواني (توانایي م،اومت كـردن در برابـر
رویدادها ،موقعيتهای فشارآور و هيجانات قوی ،بدون جازدن
و رویارویي فعال و مثبت با فشار) را در كودكـان افـ ایش داد.
این یافته با نتایج پژوهش چـان ( )2995كـه نشـان داد هـوش
هيجاني در پرورش سازگاری با تجـار و حـواد فشـارزای
رواني ن،ش اساسي دارد ،هماهنگ است .باالخره یافتههای ایـن
پژوهش نشان داد كه آموزش عملي خوشبيني و نشاط باعـث
ت،ویت خلق عمومي در كودكان مـيشـود .یعنـي مـيتـوان بـا
آموزش مواردی نظير دیدن نيمۀ پـر ليـوان ،خـوشبـين بـودن،
داشتن افكار مثبت ،آموزش راههای شاد زیسـتن و شـاد كـردن
خود و دیگران ،سط خلق عمومي كودك را افـ ایش داد .ایـن
یافته با این دیدگاه مایر و سالوی ( )3999كه معت،دنـد توانـایي
هيجاني در تشخيص پاسـخهـای هيجـاني مناسـب بـه هنگـام
رویارویي با رویدادهای روزمره ،نگـرش مثبـت و خـوشبينـي
نسبت به وقایع زندگي را در پي دارد ،هماهنگ است .هم نين
پژوهش سيو ( )2999بر روی پسران نوجوان هنـگكنگـي كـه
دارای مشــكالت رفتــاری بودنــد نشــان داد كــه هرچــه هــوش
هيجاني در این افراد باالتر و رشد یافتهتر باشد ،مي ان نااميـدی
آنها كمتر خواهد بود .پ با توجه بـه نتـایج پـژوهش حاضـر
ميتوان اميدوار بود كه با آموزش خـوشبينـي و نشـاط ،خلـق
عمومي در فرد اف ایش پيدا كند.
با توجه به یافتههای این پژوهش مبنـي بـر تـأثير آمـوزش
عملي هوش هيجاني بر ت،ویت هـوش هيجـاني و مثلفـههـای
پنجگانۀ آن (مهارتهای درونفردی ،مهـارتهـای بـينفـردی،
قابلت سازگاری ،تحمل فشار رواني و خلق عمومي) مـيتـوان
گفت بهكارگيری هرگونه تدبير آموزشي بهمنظور ت،ویت هوش
هيجاني در كودكان باعث ميشود كه آنها در ب رگسالي در تمام
حوزههای زندگي خود ،خواه در روابط عـاطفي و صـميمانه و
خــواه در فهــم قواعــد ناگفتــهای كــه در زنــدگي بــه پيشــرفت
ميانجامد ،موفق باشـند .بنـابراین پيگيـری مصـرانه بـهمنظـور
اف ودن برنامههای آموزش هـوش هيجـاني بـه نظـام آموزشـي
كشور و تهيۀ طر در،هـای آمـوزش هـوش هيجـاني بـرای
آموزش به دختران و پسـران در سـالهـای مختلـ تحصـيلي
ممكن است تأثيرات بسيار مثبتي در جنبههای مختلـ زنـدگي

فردی و اجتماعي آنها داشته باشد .هم نين این پژوهش ممكن
است انگي های برای خانوادهها باشد تا آموزش مسـائل مربـوط
به هوش هيجاني را از سنين كـودكي و در محـيط خانـه بـرای
فرزندان خود آغـاز كننـد .البتـه از آنجـا كـه همـۀ كودكـان از
فرصتهای برابری برای یادگيری هوش هيجاني و مثلفـههـای
آن در خانواده برخوردار نيستند ،قسمت عمدة ایـن وظيفـه بـر
عهدة نظام آموزشي و مدار ،است .بنابراین پيشنهاد مـيشـود
آموزش رسـمي هـوش هيجـاني از سـنين پـيشدبسـتاني و در
مهدهای كودك و آمادگيها آغاز گردد .در پایان باید گفت هـر
فعاليت پژوهشي در مراحل مختل خود بـا محـدودیتهـایي
روبهروست و پژوهش حاضر نيـ از ایـن اصـل جـدا نيسـت.
محدودیت اول اینكه نتایج این پژوهش به دختـران م،طـع دوم
ابتدایي محدود ميشود و در تعميم نتـایج بـه دختـران م،ـاطع
باالتر یا پایينتر و هم نين جامعۀ پسران باید با احتيـاط عمـل
كرد .در دستر ،نبودن پرسشـنامۀ اسـتانداردی بـرای سـنجش
مي ان هـوش هيجـاني در كودكـان و آگـاهي از ميـ ان واقعـي
بهرهمنـدی آنهـا از هـوش هيجـاني از دیگـر محـدودیتهـای
پژوهش حاضر بوده است.
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