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 چکیده

 . استشده های هوش هیجانی بر افزایش سالمت روان بررسی  پژوهش حاضر، تأثیر آموزش مؤلفه در: هدف
، انتخـاب و      کننده بـه مراکـز مشـاوره        سالۀ مراجعه  20-25 نفر از مراجعان زن و مرد        30 نخستطرحی آزمایشی،    در این پژوهش با      :روش

آن و   -بـار ای    مـاده  133های هـوش هیجـانی        آزمون با آزمون   پس از اجرای پیش   . داده شدند  گواه جای    در دو گروه آزمایش و    تصادف    به
بـار   های هوش هیجانی، هـر هفتـه یـک     دو ساعتۀ آموزش مؤلفه  جلسه12ه آزمایش در  روی هر دو گروه، گرو     بر  SCL-90-Rنامۀ   پرسش

 . انجام شدآزمون  سپس برای هر دو گروه پس. شرکت نمود
هـای هـوش هیجـانی در     تحلیل کوواریانس و واریانس چند متغیره یک طرفه نشان داد که آمـوزش مؤلفـه  به روش   ها     تحلیل داده  :ها  یافته

 .داده استهای سالمت روان کاهش  مؤثر بوده و عالیم بیماری را در مؤلفه ) >001/0p(طور معنی داری  هوان، بافزایش سالمت ر
های شخصی   فرد نمره بهتری در گزارش که  طوری  ، به شود  ی سبب ارتقای سالمت روانی می     های هوش هیجان    مؤلفهآموزش   :گیری  نتیجه

 .آورد دست می مشکالت بهاز موقعیت درونی و احساس توانایی مقابله با 
 
 آموزشهوش هیجانی، سالمت روانی،  :کلیدواژه

 
 مقدمه

از بخشـی   با آنهـا    چگونگی کنارآمدن افراد    ها و نیز      هیجان
 گذارنـد   وی تـأثیر مـی    بـر سـالمت     آدمـی هسـتند و      شخصیت  

با طرح مفهوم تـازه     ) 1990 (3 و سالووی  2مایر). 1،1996پروین(
گـاردنر دربـاره اسـتعدادهای    ه یـ نظرپایـه  هوش هیجانی که بـر    

پـنج   هـای قابـل آمـوزش را در         فردی شکل گرفته بود، توانایی    
ــه  ــه ب ــدشــرح ایــن زمین  شــناخت عواطــف -1: گســترش دادن
ــاهی: شخصــی ــاخودآگ ــه   ی ــاس ب ــر احس ــخیص ه ــان   تش هم
، )که سنگ بنای هوش هیجانی است     (کند    که بروز می   صورتی

کین خــود، هــا، ظرفیــت تســ کــارگیری مناســب هیجــان  بــه-2
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مـدیریت  :  خـودانگیزی  -3،  ها و افسردگی    دورکردن اضطراب 
 شــناخت عواطــف -4هــا،  هــا بــرای رســیدن بــه هــدف هیجــان
 ،  توانــایی متکــی بــر خودآگــاهی عــاطفی  وهمــدلی: دیگــران

عمل مناسب در ارتباط متقابـل مطلـوب بـا          : ها  حفظ ارتباط  -5
ا زنـدگی   از نظر سالووی توانایی فرد برای سازگاری ب        .دیگران

هیجـانی و عقالنـی او     هـای     توانمنـدی به کارکردهای یکپارچه    
 ).1990مایر و سالوی، (بستگی دارد 

. های اندکی انجام شده اسـت       بررسی هوش هیجانی    ۀدربار
 ه شـد   نفر از بزرگساالن نشـان داد      134بر روی   بررسی  در یک   
بـا نمـرۀ کـل      داری   یهمبسـتگی معنـ    TAS-201هـای     که نمـره  

EQI2 )72/0-=r ( فــردی درونهــای پــنج مؤلفــه    و بــا نمــره  
)66/0-=r(، فـردی     میان)72/0=r(،      کنتـرل اسـترس)47/0=r(، 

داشـته   )r=51/0(و خلق عمـومی      )r=-72/0(مقیاس سازگاری   
 ).2000 ،4 و باگبی3تایلور(است 

ــرور ــه1986( 5ت ــانی،   ، ب ــل از نریم ــا ) 1377نق ــه 20ب  جلس
ــرأت  ــوزش ج ــه   آم ــدگی ب ــا   ب150ورزی و آرمی ــرد ب ــار م یم

 مــاه شــشنشــان داد کــه پــس از  تشــخیص افســردگی مــزمن 
تمـاس  تنهـا   کـه   گـواه   داری بـین گـروه        پیگیری تفاوت معنـی   

هفتگی با درمانگر داشـتند و گـروه آزمـایش کـه در جلسـات               
 و 6تافریــت ).جــا همــان(آمـوزش حضــور داشــتند وجــود دارد  

های  تأثیر آموزش مهارت  در زمینه   پژوهشی  ) 1998 (7کاسینور
 کاهش عصبانیت در مـردان انجـام        در) کنترل خشم (اجتماعی  

توضیح داده شده که عصبانیت به میزان       پژوهش  در این   . دادند
 . آنـان نقـش دارد     فـردی   درونفـردی و     میـان زیادی در روابـط     

نقـش هـوش    در زمینـه    ،  )2001 (10 و بجگـار   9، چان 8سیاروجی
بـاور بودنـد    بر این    ،هیجانی در تعدیل استرس و سالمت روانی      

در امـان  برخی اشکال هـوش هیجـانی، افـراد را از اسـترس         که  
ی کنترل  یتوانابرای نمونه   . انجامد  میبه سازگاری بهتر    داشته و   

ــه حفــظ خلــق مثبــت، ارتبــاط دارد و از    ــا گــرایش ب هیجــان ب
نشـان دادنـد    آنـان   . کنـد   گیـری مـی     پیش افسردگی   های  حالت

، از  را دارنـد   دیگـران    ایهـ   کنترل هیجان توانایی  نوجوانانی که   
بهتــری  یتمندی حمایــت اجتمــاعی بیشــتر و احســاس رضــا     

ــد ــارنی. برخوردارن ــز در ) 1998 (11س ــی نی ــر از 400بررس  نف
انـد،    کارکنان دریافت افرادی که هوش هیجانی باالتری داشـته        

ــار      ــتری در ک ــتقالل بیش ــرزندگی و اس ــاط، س ــادابی، نش از ش
چنـین نسـبت بـه       هم. اند  داشتهبرخوردار بوده و عملکرد بهتری      

تـر و از پیشـرفت و           تر، در برابر استرس مقاوم      بین  زندگی خوش 
 12مایر و کـوب   . اند  برخوردار بوده موفقیت بیشتری در زندگی     

از انـد کـه    این افراد را دارای شخصـیت مبتکـر دانسـته     ) 2000(
هـا را بـه چـالش         برند، موقعیت   می  بر مشکالت لذت    شدن    چیره
 در انجـام تکلیـف      ،کـرده   طوف به هـدف عمـل       ، مع خوانند  می

سوی از  .  دارای هوش هیجانی باالتری هستند      و باشند  راسخ می 
نیز رابطـۀ هـوش     ) 1990 (14 موس 13هوالهانهای    بررسیدیگر  

عالیـم جسـمانی و افسـردگی    و پـذیری،   هیجانی باال با انعطاف  
) 1999 (15آن-چنـین پـژوهش بـار      هـم . دهـد   را نشان می  کمتر  

اجرای آزمون هـوش    با  وش هیجانی با سالمت روان را       رابطۀ ه 
 .نشان داده است SCL-90-R16 آن و آزمون-هیجانی بار

 نـی، پـژوهش در  اهـا بـر سـالمت رو    تأثیر هیجانجه به   توبا  
هـا و     های آموزش مؤثر بر شـناخت و کنتـرل هیجـان            بارۀ شیوه 

 فردی  درونچگونگی بهبود هوش هیجانی و کاهش مشکالت        
ــط ( ــد اض ــردگی،رابمانن ــانگی، افس ــه   و از خودبیگ ــدام ب  اق

فردی مورد توجـه قـرار گرفتـه       و نیز مشکالت میان   ) خودکشی
 .است

آمـوزش  ای یادشـده در زمینـه تـأثیر         هـ  وجه بـه بررسـی    تبا  
 و یـا  هـا  کنتـرل هیجـان  مانند های هوش هیجانی   از مؤلفه برخی  

چـون   هـایی هـم     فـردی در کـاهش عالیـم اخـتالل          روابط میـان  
؛ مـایر و  2001سـیاروجی و همکـاران،     ( و اضـطراب   افسردگی

افـزایش  حاضـر  پـژوهش  در ، )1999 آن، -؛ بـار 2000کـوب،  
ــه   ــوزش مؤلف ــی از راه آم ــانی   ســالمت روان ــوش هیج ــای ه ه

هـای    مهارت ،فردی  های میان  ، مهارت فردی  درونهای   آگاهی(
کمـک   بـه ) هـای مقابلـه بـا فشـار و سـازگاری      ، شیوهحل مسأله 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه         17ی جذب و انطبـاق    برنامۀ درونگرد 
 1  .است

 
 روش

 -آزمــون  از نــوع پـیش ،آزمایشـی بــه روش ایـن پـژوهش،   
جامعـه آمـاری ایـن      . استگواه انجام شده    آزمون با گروه      پس

 ســاله بــه دو مرکــز 20-25کننــدگان  مراجعــههمــه پــژوهش را 
. دادنـد تشـکیل   1382مشاوره در اول تا پانزدهم آبان مـاه سـال           

_______________________________________ 
1- Toronto Alexithymia Scale 
2- Emotional Quotient Inventory 
3- Taylor   4- Bagby 
5- Terver   6- Tafrat  
7- Kassinore  8- Ciarrochi 
9- Chan   10- Bajgar 
11- Saarni  12- Cobb 
13- Hollahan  14- Moos 
15- Bar-on 
16- Symptom Checklist-90-Revised 
17- assimilation and accommodation introspection 
 



 

 مراجع با تحصیالت دیـپلم و       35نخست  ،  ها  ای انتخاب نمونه  بر
باالتر در یـک مصـاحبۀ تشخیصـی شـرکت کردنـد و پـس از                

نبودن آنهـا و بررسـی شـرایط مـورد نظـر             تشخیص سایکوتیک 
درمـانی، تعهـد شـرکت     سن، تمایل به شرکت در یـک گـروه     (

، در لیست انتظـار     ) و عدم مصرف دارو    ها  هجلسهمه  در  پیوسته  
تصـادف در   به نفر از اعضای این لیست،    30سپس  . گرفتندقرار  

. جـایگزین شـدند  ) n=15(و آزمـایش  ) n=15(گـواه   دو گروه   
آموزشــی، در -از اجــرای برنامــۀ درمــانیپــیش هــر دو گــروه 

 . آزمون شرکت نمودند پیش
بهـر هیجـانی    نامـه هـوش    پرسـش ،هـا  دادهگـردآوری   برای  

(EQI)) رســت عالیــم نــود فهنامــه  و پرســش) 2000 آن، -بــار
. شــدکــار بــرده  بــه) 1977، 1دراگــوتیس( SCL-90-Rســؤالی 
پرسـش   133آن، دارای   -نامـه هـوش بهـر هیجـانی بـار           پرسش

مقیــاس خودآگــاهی   خـرده 15از پــنج عامـل ترکیبــی و  ، بـوده 
 ،)SR (4نفــس حرمــت ،)AS (3منــدی جــرأت ،)ES (2هیجــانی

ــتقالل،)SA (5خودشــکوفایی ــان،)IN (6 اس ــط می ــردی  رواب  7ف
)IR(، 8 همدلی) EM(، 9پذیری اجتماعی   مسئولیت) RE(   حـل ،

ــأله  ــتPS(10(مس ــایی ، واقعی ــاف)RT (11آزم ــذیری ، انعط  12پ
)FL(  13، تحمل فشار) ST(   14، کنترل تکانـه) IC(  15، شـادکامی 
)HA ( 16بینــی خــوشو )OP (در بررســی . تشــکیل شــده اســت

 همسانی درونی با اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ در هفـت             
ــت  ــه از جمعی ــف   نمون ــای مختل ــار(ه ــانگین ) 2000 آن، -ب می

ــرای همــه خــردهرا ضــرایب آلفــای کرونبــاخ  در هــا  مقیــاس ب
حرمـت   (86/0تا  ) پذیری اجتماعی  مسئولیت( 69/0از  ای    دامنه
به روش  پایایی  بررسی   .گزارش گردید  76/0میانگین  و  ) نفس

ــایی   ــانگین ضــرایب پای ــر را بازآزمــایی می  داد نشــان 66/0براب
 ). جا همان(

 روش بازآزمـایی    بـه ، پایایی این آزمون را      )1382(دهشیری  
بــرای . گــزارش نمــود 74/0 ، نفــر35فاصــله یــک مــاه بــرای  بــه

پـذیری    تحمـل فشـار، کنتـرل تکانـه و انعطـاف           یها  مقیاس خرده
 و بـــرای 82/0  و84/0، 90/0ضـــرایب بازآزمـــایی ترتیـــب  بـــه

پـذیری اجتمـاعی و    ، مسـئولیت  منـدی   جـرأت هـای     مقیـاس  خرده
گـزارش شـده     65/0 و   62/0،  58/0 ضرایب بازآزمایی    ،استقالل

در ضـرایب پایـایی بـه روش آلفـای کرونبـاخ،            . )جا  همان(است  
باالترین ضـریب آلفـا در      .  بود 73/0میانگین ضرایب آلفا برابر با      
 و کمتـرین ضـریب آلفـا        85/0 نفـس مورد خرده مقیاس حرمت     
 . دست آمد  به50/0پذیری اجتماعی  برای خرده مقیاس مسئولیت

، دراگـــوتیس( SCL-90-R  ســـؤالی90فهرســـت عالیـــم 
بـرای ارزشـیابی    پرسـش    90دارای   )1973،  18 و کووی  17لیپمن

شـود و     وسـیله پاسـخگو گـزارش مـی        عالیم روانی است که به    

هـای روانشـناختی بیمـاران        بار بـرای نشـان دادن جنبـه       نخستین  
یـن پـژوهش، فـرم نهـایی آن         در ا  .ساخته شـد  جسمی و روانی    

هـای     بـالینی و تحلیـل     هـای   هتجربـ پایـه   بر  ) 1977دراگوتیس،  (
 .کار رفته است تهیه شده بهروانسنجی 

گانه این آزمون با دو روش محاسـبه         سنجش پایایی ابعاد نه   
. اسـت  انجام شده  20بازآزماییی به روش    ی و پایا  19درونیثبات  
 نفر داوطلب   219وی  ثبات درونی آزمون که بر ر     بررسی  برای  

 از ضـرایب آلفـا و       ،انجـام گردیـده   آمریکـا   در ایاالت متحـده     
 بیشترین همبستگی   ؛شدبهره گرفته    ،2120 یچاردسون ر -کودر

 و کمتـرین آنهـا مربـوط بـه          90/0مربوط به بعـد افسـردگی بـا         
 بـه روش    پایـایی ). 1977 ،دراگوتیس( بود   77/0پریشی با     روان
ضرایب دارای همبستگی باال بین     تر  بیش نشان داد که     اییآزمباز
یـزدی،   نقـل از بـاقری    به،1970، 22نانالی(اند   بوده90/0 تا   78/0

 ایــن آزمــون را در ایــران پایــایی) 1372(یــزدی  بــاقری). 1372
 .  گزارش نموده است80/0

بررسـی  در زمینـه    ) 1976 (24 و راک  23ریگلـز  ،دراگوتیس
 بـر روی    MMPIراه  را به همـ   آن   ، این آزمون  25زمان همروایی  

هـای    میان نمره همبستگی  .  آزمودنی داوطلب اجرا نمودند    119
 دو آزمــون بــود کــه یهمگرایــی بـاال دهنــدۀ  نشــاندو آزمـون  

 و کمترین آن مربـوط      )73/0(باالترین آن مربوط به افسردگی      
 1  .بود) 36/0(به فوبیا 

 -آزمـون   برای اجرای ایـن پـژوهش، طـرح آزمایشـی پـیش           
جلسـات  پایان  پس از   . کار گرفته شد   هبگواه  روه  آزمون با گ    پس

  .مورد آزمون قرار گرفتنددوباره  هر دو گروه ،آموزشی
را خـود  برنامه آموزشـی در ایـن پـژوهش        :برنامه آموزشی 

ــوده   ــدوین نم ــگر ت ــتپژوهش ــر   . اس ــد ب ــه تأکی ــن برنام در ای
شود و نـه دانـش        خودآگاهی است، یعنی تجربه آنچه گفته می      

گفتـه  را کـه    یـا بخشـی از آن چـه         همـه    چـه بسـا      ،در آن زمینه  
 امـا  ،گویـد  داند و حتـی بـرای دیگـران مـی     راجع میم ،شود  می

آن تجربیـات و    دوباره  آگاهی بر تجربه یا به قول راجرز تجربه         
_______________________________________ 
1- Derogatis  2- emotional self awareness 
3- assertiveness  4- self-regard  
5- self-actualization  6- independence 
7- interpersonal relationship 8- empathy  
9- social responsibility  10- problem solving  
11- reality testing   12- flexibility  
13- stress tolerance  14- impulse control  
15- happiness   16- optimism  
17- Lipman   18- Covi 
19- internal consistency 20- test-retest 
21- Kudder-Richardson 20 22- Nanali 
23- Richels  24- Roch 
25- concurrent validity 
 
 



 

در ایـن   از ایـن رو،      .کنـد   پذیرش آنها است که تغییر ایجاد می      
 . انداز را دارد نقش یک راهروش مشاور 

با هـدایت مشـاور یـک سـفر     آغاز اجع در  در این روش مر   
تـأثیرات  ، کـه طـی آن بـا نیازهـا        کنـد     را آغاز مـی   نگرانه   درون

ــراز هیجــان ،اندیشــیدنهــای  شــیوه، گذشــته ، هــا دلبســتگی، اب
هـای قضـاوت      شـیوه و  تغییر و ادراک خود و جهان       های    روش

کـه  گونـه     شـود و آنهـا را همـان         باورهای خود آشنا مـی    دربارۀ  
 شـرایط    و عوامل فشارزا با  سازگاری   سپس به    ؛ردپذی  هستند می 

ای که همـاهنگی الزم بـرای رشـد و            گونه و محیط اجتماعی به   
 .پردازد می، خود را فراهم آوردشکوفایی 

بـار و هـر بـار         هر هفته یک یا دو     ، جلسه 12این برنامه طی    
مـرتبط  های    بر پایه نظریه  ی جلسات   امحتو. شددو ساعت اجرا    

این برنامۀ آموزشی در هفـت گـام    .گردیدن در هر حوزه تدوی   
 :استتنظیم شده به شرح زیر 

 تقویــــت :گــــام دوم؛  ایجــــاد خودآگــــاهی: گــــام اول
نتخاب و شناخت موانـع     اتقویت قوۀ   : گام سوم ؛  پذیری انعطاف
هـای برقـراری و       آموزش مهـارت  : گام چهارم درست؛  انتخاب  

ی مقابلـه   تقویت توانای : گام پنجم ؛  فردی  های میان   حفظ مهارت 
گـام  ؛  هـای حـل مسـأله       آموزش مهـارت  : گام ششم ؛  با استرس 

 .بررسی موقعیت فرد در برآوردن نیازهای عالی: هفتم
هـــای آمـــاری توصـــیفی و   روش،هـــا بـــرای تحلیـــل داده

 تحلیـل واریـانس چنـد        و تحلیل کوواریانس های آماری     روش
 .شدکار برده  بهمتغیره یک طرفه 

 
 ها یافته

 هـای   میـزان اثربخشـی آمـوزش مؤلفـه        2  و 1 های  جدولدر  
 .بهرهیجانی نشان داده شده است هوش هیجانی در ارتقاء هوش

ها بـرای    فرض همگنی شیب    پیش 1جدول  های    بر پایه یافته  
 ؛گردد  فردی تأیید می    تحلیل واریانس تنها در مؤلفه روابط میان      

مورد بررسـی را    مؤلفه  دست آمده در پنج       آزمون لوین نتایج به   
دسـت   ه کوواریـانس بـ    Fمقـادیر   امـا   . نشان نـداد  ظر آماری   از ن 

، ســازگاری، کنتــرل فــردی درونهــای روابــط  آمــده در مؤلفــه
بـه  . بـود دار   ی معنـ  >001/0p خلق عمـومی در سـطح         و استرس

تفـاوت  گـواه    آزمـایش و     هـای   میـانگین گـروه   بیان دیگر بـین     
 و میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه        شتدار وجود دا   یمعن

کمـک    بهبهر هیجانی     فرضیۀ افزایش هوش  از این رو    . بودگواه  
 .دیهای هوش هیجانی تأیید گرد آموزش مؤلفه

ــان ــه    هم ــه ک ــدول گون ــی 2ج ــان م ــد  نش ــادیر ده  F، مق
هـا و     بهـر هیجـانی، مؤلفـه       آمـده در نمـره کلـی هـوش         دسـت  هب

بـه  . )>001/0p (استدار    عنیمهای هوش هیجانی     آزمون خرده
آزمون دو گـروه     پس -آزمون های پیش   ت نمره تفاوبیان دیگر   

هـای گـروه آزمـایش        میانگین نمره و  دار    آزمایش و گواه معنی   
میـان  بـاالترین ضـرایب تبیـین در        . اسـت بیشتر از گـروه گـواه       

 و  =R2)91/0(له  أهـا مربـوط بـه توانـایی حـل مسـ            آزمون خرده
تـوان گفـت      از این رو مـی    . است) R2=89/0(فردی    روابط میان 

را در زمینه   تأثیر  های هوش هیجانی بیشترین       وزش مؤلفه آمکه  
از . فـردی داشـته اسـت       توانایی حل مسأله و بهبود روابـط میـان        

های هوش هیجانی باالترین ضریب تبیین مربوط بـه           مؤلفهمیان  
ایـن ضـریب در     . اسـت ) =86/0R2 (فـردی   درونمؤلفه روابـط    

 . دست آمد ه ب96/0بهر هیجانی نیز  نمره کلی هوش
بـار دیگـر     ، یـک  هـای یادشـده     یافتـه توجـه بـه     از این رو با     

هـای هـوش      بهر هیجانی بـا آمـوزش مؤلفـه         فرضیۀ ارتقاء هوش  
 .دیگرد هیجانی تأیید 

 

 گـواه و  ) n=15( آزمـایش    هـای   آزمـون گـروه    های پس   میانگین نمره بر روی   آزمون تحلیل کوواریانس    نتایج   -1جدول  
)15=n (انیهای هوش هیج در نمره مؤلفه 

 ها همگنی شیب  همگنی واریانس
آزمون  ها مؤلفه

 لوین
سطح 

سطح  F  داری معنی
 داری معنی

F 
 کوواریانس

سطح 
 داری معنی

مجذور 
 اِتا

 N.S.  109/0 N.S. 58/659 001/0 96/0 156/0 فردی درونروابط 
 ــ ــ ــ N.S.  91/92 05/0 240/0 فردی روابط میان
 N.S.  46/1 N.S. 88/431 001/0 94/0 053/0 سازگاری

 N.S.  805/0 N.S. 74/339 001/0 93/0 193/0 کنترل استرس
 N.S.  990/0 N.S. 35/218 001/0 89/0 0/ 242 خلق عمومی 

 



 

آزمـون نمـره     پـس  -آزمـون  های پیش   طرفه تفاوت نمره   تحلیل واریانس چندمتغیره یک   نتایج   خالصه   -2جدول  
 )n=15( گواهو ) n=15(آزمایش  های هیجانی گروه بهر های هوش ها و خرده آزمون کلی مؤلفه

میانگین  گروه هوش هیجانی
 ها تفاوت

انحراف 
سطح  Fآزمون  معیار

 داری معنی
مجذور 

 اِتا
 

 1آزمایش 
 

66/10- 
 

 ها آزمون خرده 84/3
 37/3 40/1 2گواه خودآگاهی هیجانی

 
33/83 

 
001/0 

 
75/0 

 82/0 001/0 14/125 59/1 40/0 2گواه ابراز وجود 40/2 -93/7 1آزمایش 
 75/0 001/0 71/82 91/2 93/0 2گواه نفسحرمت  30/4 -27/11 1آزمایش 
 83/0 001/0 72/132 14/2 80/0 2گواه خود شکوفایی 78/2 -27/11  1آزمایش
 84/0 001/0 147 13/2 60/1 2گواه استقالل 87/2 -60/9  1آزمایش
 69/0 001/0 36/61 25/2 27/0 2گواه دلیهم 09/3 -47/7  1آزمایش
 89/0 001/0 22/238 25/2 73/0 2گواه فردی میان 52/2 -73/12  1آزمایش
 66/0 001/0 76/53 47/2 60/1 2گواه مسئولیت اجتماعی 42/4 -2/11  1آزمایش
 91/0 001/0 29/295 2 0/1 2گواه لهأحل مس 09/2 -86/11  1آزمایش
 81/0 001/0 63/121 94/2 27/0 2گواه آزمون واقعیت 14/4 -2/14  1آزمایش
 67/0 001/0 02/58 42/2 40/0 2گواه انعطاف پذیری 44/3 -87/7  1آزمایش
 81/0 001/0 68/122 90/1 006/0 2گواه تحمل استرس 47/3 -27/11  1آزمایش
 84/0 001/0 74/142 77/2 60/0 2گواه تکانهکنترل  28/3 -67/12  1آزمایش
 85/0 001/0 06/163 21/2 27/0 2گواه شادکامی 35/2 -40/10  1آزمایش
 65/0 001/0 06/52 58/2 -40/0 2گواه بینی خوش 56/3 -60/8  1آزمایش

 
  1آزمایش

 
73/50- 

 
 ها مؤلفه 86/5

 87/5 53/3 2گواه فردی درونروابط 
 

40/642 
 
001/0 

 
96/0 

 86/0 001/0 95/178 39/4 -60/0 2گواه فردی روابط میان 76/7 -40/31  1آزمایش
 89/0 001/0 14/240 84/5 66/1 2گواه سازگاری 88/6 -93/33  1آزمایش
 90/0 001/0 2/259 02/4 66/0 2گواه کنترل استرس 33/4 -9/23  1آزمایش
 86/0 001/0 94/173 53/2 -13/0 2گواه خلق عمومی 93/4 -00/19  1آزمایش
 96/0 001/0 41/642 31/14 26/4 2گواه نمره کلی هوش هیجانی 11/16 -47/138  1آزمایش



 

 محاســبه شــده در F، مقــدار 3جــدول هــای  پایــه یافتــهبــر 
دار   معنـی  شاخص کلی عالیم مرضی و معیار ضـریب نـاراحتی         

هـای    دیگـر میـانگین تفـاوت نمـره       بـه بیـان     . )>001/0p( است
آزمـون در گـروه آزمـایش بیشـتر از گـروه             پس –آزمون    پیش

ارتقـاء هـوش هیجـانی در بهبـود       ”فرضـیۀ   بنـابراین    ؛گواه است 
 .تأیید شد “ثر استؤسالمت روان م

هــای  در مقیــاسدســت آمــده  بــه Fمقــادیر بــودن دار معنــی
یدی، حساسـیت   یانو، افکار پار  هراس مرضی شکایت جسمانی،   

در روابط متقابل، پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و وسواس        
که بـین   داد  نشان  ) >05/0p(و روان پریشی    ) >01/0p(و اجبار   

دار    آزمایش و گواه تفـاوت معنـی       های  های گروه   میانگین نمره 
آزمـون   های پیش   های تفاوت نمره    بدین معنا که میانگین   . است

در . ش بیشتر از گروه گـواه اسـت       آزمون در گروه آزمای    و پس 
 هــوش هیجــانی در بهبــود عالیــم ءارتقــاتــأثیر ”نتیجــه فرضــیۀ 
 . دیتأیید گردباز هم “ سالمت روان

هـای هـوش       که آموزش مؤلفه   های این بررسی نشان داد      یافته
 حساسـیت در روابـط      در زمینـه  ترتیـب    هیجانی بیشترین تأثیر را به    

) R2=81/0(، افسردگی   )R2=89/0( ، اضطراب )R2=89/0(متقابل  
ــگری ــأثیر را  ) R2=80/0( و پرخاشـ ــرین تـ ــاخص در و کمتـ شـ

 . داشته است) R2=20/0(هراس مرضی و ) R2=17/0(پریشی  روان
 

آزمون نمره کلی عالیم مرضی و عالیم        های پیش   طرفه تفاوت نمره    خالصه اطالعات تحلیل واریانس چندمتغیره یک      -3جدول  
 )n=15( گواهو ) n=15(ایش آزم های سالمت روان گروه

 گروه بهداشت روانی
میانگین 
 ها تفاوت

انحراف 
 معیار

 Fآزمون 
سطح 

 داری معنی
مجذور 

 اِتا
 توان

 
 1آزمایش

 
12/1+ 

 
 نمره کلی 19/0

 شاخص کلی عالیم مرضی
 003/0 001/0 2گواه

 
78/453 

 
001/0 

 
94/0 

 
1 

 25/0 79/0 1آزمایش
 معیار ضریب ناراحتی

 005/0 -002/0 2گواه
001/143 001/0 83/0 1 

 
 1آزمایش

 
03/1 

 
 عالیم سالمت روان 48/0

 شکایت جسمانی
 003/0 18/0 2گواه

 
09/46 

 
001/0 

 
62/0 

 
1 

 14/0 11/0 1آزمایش
 روان پریشی

 005/0 001/0 2گواه
6/5 05/0 17/0 63/0 

 65/0 31/0 1آزمایش
 فوبیا

 003/0 -13/0 2گواه
02/7 05/0 20/1 73/0 

 12/1 70/0 1آزمایش
 یییدافکار پارانو

 15/0 -30/0 2گواه
58/11 N.S. 29/0 91/0 

 42/0 007/2 1آزمایش
 حساسیت در روابط متقابل

 003/0 31/0 2گواه
65/230 001/0 89/0 1 

 44/0 50/1 1آزمایش
 پرخاشگری

 13/0 23/0 2گواه
77/112 001/0 80/0 1 

 66/0 68/1 1آزمایش
 افسردگی

 008/0 -23/0 2گواه
79/121 001/0 81/0 1 

 55/0 18/2 1آزمایش
 اضطراب

 12/0 12/0 2گواه
75/192 001/0 87/0 1 

 64/0 9/0 1آزمایش
 99/0 45/0 001/0 70/22 009/0 01/0 2گواه وسواس و اجبار



 

 بحث
 و  ها  ید بر شناخت هیجان   ه شده، تأک  یدر برنامۀ آموزشی ارا   

درونـی و بیرونـی فـرد، پـذیرش         هـای     زمینهتعامل آنها با دیگر     
 هـا   یافتۀ هیجان  سازشو  درست   و مهمتر از همه، ابراز       ها  هیجان
، از نـوع    برده شده در این بررسـی     کار   ه ب ۀنام  هر دو پرسش   .بود

خودسنجی است که بیشتر تحت تأثیر احساس فرد از موقعیـت           
هـای    یافتـه هـای پـژوهش حاضـر بـا            هر حال یافتـه    در. باشد  می

) 1990نقـل از هوالهـان و مـوس،          ، بـه  1985(هوالهان و موس    
پذیری، عالیم جسمانی و   دربارۀ رابطۀ هوش هیجانی با انعطاف     

ــار بررســی رابطــۀ هــوش زمینــه ، در )1999(آن -افســردگی؛ ب
زمینه ، در )1998(هیجانی با سالمت روانی؛ تافریت و کاسینور        

تـرور  و  فردی در کنتـرل خشـم؛         های بین   تأثیر آموزش مهارت  
تــأثیر آمــوزش زمینــه ، در )1377، بــه نقــل از نریمــانی، 1986(

چنـین بـا      هـم . سویی دارد    هم ورزی در درمان افسردگی     جرأت
رابطه هوش هیجـانی بـاال بـا        در مورد   ) 1998(سارنی  های    یافته

رد بهتــر،  عملکــ، اســتقالل بیشــتر،شــادابی، نشــاط، ســرزندگی
و ؛  در برابـر اسـترس    پایـداری    نسـبت بـه زنـدگی و         بینی  خوش
، مبتنی بر رابطـۀ هـوش   )2000(کوب  پژوهش مایر و    های    یافته

ــا شخصــیت مبتکــر، لــذت  ــاالتر ب ــر   هیجــانی ب ــه ب ــردن از غلب ب
هـا، معطـوف بـه هـدف          خواندن موقعیـت    مشکالت، به چالش    

 .گ استهماهنبودن،  کردن و در انجام تکلیف مصمم  عمل
، گسترش ذهـن    شود  انجام می  یآنچه در این برنامه آموزش    

نسبت به واقعیت درونـی و بیرونـی، همـراه بـا تمـرین پـذیرش                
در ایـن برنامـه بـه       . جرأتمندانه و برخورد سـازنده بـا آن اسـت         

به بررسی امکانات برخورد با معین، جای پرداختن به مشکالت 
رش زمینـه و    چنـین روشـی بـا گسـت       . شـود   مشکل پرداختـه مـی    

کند تـا فـرد       ، فرصتی ایجاد می   )مشکل( رنگ ساختن نقش   کم
با موقعیت آگاه   رویارویی   خود برای    های  بتواند از همۀ توانایی   

رسـد کـه      منطقـی بنظـر مـی     از این رو    . شده و آن را به کار برد      
های بهتـری را      پس از گذراندن چنین دورۀ آموزشی، فرد نمره       

ت درونی و احسـاس توانـایی   های شخصی از موقعی در گزارش 
 .دست آورد بهمقابله با مشکالت 
با توجه به نوبـودن مفهـوم هـوش هیجـانی     که  گفتنی است   

در زمینه درمان، وجود پیشینه پژوهشی محدود در زمینـه تـأثیر            
هـای درمـانی        ارتقاء هوش هیجانی، در دسـترس نبـودن برنامـه         

 شخصـیت  نشدن تـأثیر  دیگر برای ارتقاء هوش هیجانی، بررسی 
ــر     ــی در منتظ ــذوریت اخالق ــه و مع ــرای برنام ــانگر در اج درم

های   داشتن گروه گواه در لیست انتظار از جمله محدودیت          نگه

چنین تکرار پـژوهش بـر پایـه         هم. روند  شمار می   این پژوهش به  
هـایی بـا      برنامۀ درمانی درونگـردی جـذب و انطبـاق در گـروه           

س مرضی و رفتـاری     فردی، خلقی، هرا    های روابط میان    اختالل
ــین تکــرار   هــم، اختالفــات زناشــویی وماننــد پرخاشــگری چن

های سنی دیگر از جملـه پیشـنهادهایی اسـت           پژوهش در گروه  
 .توان در رابطه با پژوهش حاضر ارایه نمود که می
 

 سپاسگزاری
وسیله از همکاری کارکنان مرکز مشاوره و خـدمات           بدین

فر، خانم    حسین ساالری ویژه آقای محمد    روانشناختی توحید به  
احمـد قـدردانی      چنـین آقـای سـیدمهرداد آل        مینا هادیان و هـم    

 .شود می
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