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ان شهرستان تايباد انجـام شـده   هاي زندگي بر هوش هيجاني در سرباز ثير آموزش مهارتأپژوهش حاضر با هدف بررسي ت

گيري  از اين سربازان كه به روش نمونه نفر 88جامعه آماري اين پژوهش را كليه سربازان شهرستان تايباد و نمونه را . است
گيـري هـوش    بـزار انـدازه  ا. دهـد  اند، تشكيل مي سيستماتيك انتخاب شده ودر دو گروه كنترل و گواه گمارده شده تصادفي

هـا نشـان دادنـد كـه آمـوزش       داده. تحليل شـدند  tآمار توصيفي و آزمونهاي  ها به كمك روش ن بوده ودادهآ -هيجاني بار
هـاي زنـدگي در    ثير داشته است بنابراين آموزش مهارتأش تگروه آزمايهاي  هاي زندگي بر هوش هيجاني آزمودني مهارت

 . باشد ثر ميؤافزايش توانايي افراد براي كنار آمدن با مسائل زندگي و نيز روابط با ديگران مفيد و م

  
 هاي زندگي، هوش هيجاني، سربازان  مهارت: كلمات كليدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  

 مقدمه 
هوش هيجاني توانايي تشخيص هيجان خود و ديگـران و تنظـيم   

كـه در تشـريح و تفسـير     1.اجتماعي اسـت هاي  در موقعيتها  هيجان
انساني سعي دارد؛ بـه طـوري كـه    هاي  در توانمنديها  جايگاه هيجان

  2.افراد را به خودكنترلي مبتني بر خودآگاهي برساند
هـاو   مهـارت ، اجتماعي نقطه تالقي توانمندي هـا -وش هيجانيه

هيجاني و اجتماعي فرد است كه با يكديگر ارتبـاط  هاي  تسهيل كننده
كند كه مـا تـا چـه انـدازه در      مي اين مجموعه مشخص. متقابل دارند

برقراري ارتباط با آنهـا و مقابلـه بـا    ، درك ديگران، درك و ابراز خود
از . اثربخش عمـل كنـيم  اي  زندگي روزمره به شيوهنيازها و مشكالت 

هـاي   و توانمنديها  مهارت، اجتماعي هيجان ها -منظر هوش هيجاني
مهم زندگي انسان هستند كه در برگيرنده هاي  اجتماعي و فردي پديده

. اطالعات ارزشمندي درباره چگونگي حـل مسـائل روزمـره هسـتند    
ضـروري در سـازگاري    بدين ترتيب كاربرد هوشـمندانه آنهـا عامـل   

  5و4و3.جسماني و روان شناختي است
درباره اهميت هوش هيجـاني مطـرح شـده اسـت كـه افـراد بـا        

زندگي مواجه شـوند و  هاي  د با چالشنتوان مي توانمندي هيجاني بهتر
را به گونه موثرتري تنظيم كنند و سـالمت روانـي و روابـط    ها  هيجان

ن در متـون روانشناسـي ادعـا    هم چني 7و6اجتماعي بهتري داشته باشند
، كند در زمينـه رهبـري   مي شده است كه هوش هيجاني به افراد كمك

چكيده
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 10.فروشندگي و حتي پس گرفتن بدهي موفق تر باشند، تصميم گيري
در همين راستا تحقيقات نشان داده است كه هوش هيجاني بر بهبـود  

در ) 2005(نتايج مطالعات سان  .عملكردهاي مختلف افراد موثر است
در موفقيـت  اي  كاليفرنيا نيز نشان داد كه هوش هيجاني عنصر سازنده

رضايت از زنـدگي و  ، سالمتي، كارايي %54بيش از  EQاست و نمره 
  8.كند مي كيفيت رابطه را پيش بيني

متاسفانه امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگـي و تغييـر   
  ســياري از افــراد در رويــايي بــا مســايل زنــدگي ب، در شــيوه زنــدگي

  الزم و اساســي هســتند و همــين امــر آنــان را در هــاي  فاقــد توانــايي
آسـيب پـذير    مواجهه با مسائل و مشكالت روزمـره و مقتضـيات آن  

  . نموده است
رواني هاي  زندگي به گروه بزرگي از مهارتهاي  اصطالح مهارت

كنـد تـا    مـي  كه به افراد كمك شود مي اجتماعي و ميان فردي گفته –
، تصميمات خود را آگاهانه اتخاذ كنند ،بطور موثر ارتباط برقرار كننـد 

و مديريت شخصـي خـود را گسـترش دهنـد و     اي  مقابلههاي  مهارت
كـه اثربخشـي   هايي  اكثر پژوهش 9.داشته باشندي زندگي سالم و پربار

و رفتـار  آموزش يك يا چند مهارت زندگي را بر روي سـالمت روان  
به نتـايج  اند  تحصيلي متفاوت بررسي كردههاي  دانش آموزان در دوره

 10منجمله مطالعه محمودي راد و همكاران. معني داري دست يافته اند

ارتباط و حل مساله را بر عزت نفس و هاي  آموزش مهارتكه در آن 
و كهـرازي و  اند  يافته هوش بهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان موثر

حـل مسـاله را در   هـاي   اثربخشـي آمـوزش مهـارت    كه 11ارانشهمك
  .اند دانش آموزان مورد تاكيد قرار داده كاهش افسردگي

زنـدگي بـر كنتـرل    هاي  آموزش مهارت با توجه به اهميت و نياز
، و تاييد آن توسط بسياري از مطالعـات انجـام شـده    هيجانات زندگي

هوش  زندگي برهاي  اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت
  . هيجاني انجام شده است

  

  روش پژوهش
پس  -اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي و به صورت پيش آزمون

زندگي به عنوان متغيـر  هاي  آموزش مهارت. آزمون با گروه كنترل بود
. مستقل و هوش هيجاني به عنوان متغير وابسـته در نظـر گرفتـه شـد    

سربازان فرماندهي انتظامي شهرسـتان  جامعه آماري اين پژوهش كليه 
در ايـن پـژوهش بـا     براي نمونه گيري. نفر بودند 850تايباد به تعداد 

توجه به در دسترس بودن ليست اسامي كليه سربازان از روش نمونـه  
نفر به طور تصادفي  100ابتدا . گيري منظم يا سيستماتيك استفاده شد

كــه  شــد الؤي ســانتخــاب و از آنهــا در خصــوص اخــتالالت عــاطف
هيچكدام از آنها مشكل عاطفي نداشتند و هم چنين درمان دارويي يـا  
رواني را در يك سال گذشته به خاطر مشكالت رواني دريافت نكرده 

نفـر بـه صـورت انتسـاب      50 سپس در گروه آزمايش و كنترل. بودند
اجـراي پرسشـنامه    در مرحله پـيش آزمـون  . تصادفي جايگزين شدند

 6نفر از گـروه آزمـايش و    3، براي هر دو گروه 12نآ -بارهنجاريابي 
نفر  2نفراز گروه كنترل به علت ناقص پر كردن پرسشنامه و همچنين 

از نمونه اوليـه  ، نفر از گروه كنترل به دليل انتقال 1از گروه آزمايش و 
نفـر از هـر دو گـروه كاسـته و      12 كه در نتيجه مجموعاً شدند حذف

نفـر در   44قليل يافت كه مجددا بـه طـور تصـادفي    نفر ت 88نمونه به 
جهـت  . نفر نيـز در گـروه آزمـايش جـاي گرفتنـد      44گروه كنترل و 

پرسشـنامه  ، هـا  ارزيابي و مقايسه ي سـطح هـوش هيجـاني آزمـودني    
ــار  ــابي هــوش هيجــاني ب ــرار ) 1997( آن -هنجاري مــورد اســتفاده ق

ارزيـابي  بـراي   ايـن پرسشـنامه يـك مقيـاس خودگزارشـي      12.گرفت
 ).1997، نآ -بار(رفتارهاي مرتبط با هوش هيجاني و اجتماعي است 

آيتم تشكيل شـده و   133ن از آ -پرسشنامه هوش هيجاني هيجاني بار
 5كه ايـن  . عامل دارد 5اين ابزار . گيرد مي 5تا  1بين اي  هر آيتم نمره
خـام خـرده   هاي  مولفه تشكيل شده است و نمره 15از  عامل مجموعاً

و عوامل تركيبي با جمـع زدن سـواالت مربـوط بـه دسـت      ها  ياسمق
سـاله و بيشـتر كـه     16توان روي تمام افراد  مي اين آزمون را: ايد  مي

ايـن پرسشـنامه هـم بـه     . حداقل تحصيالت ابتدايي داشته اجرا نمـود 
  13.صورت فردي و هم به صورت گروهي قابل استفاده است

  هــوش  پرسشــنامه هنجاريــابيايــن گونــه ادعــا شــده اســت كــه 
خودسـنجي هـوش   هـاي   زمونآ يكي از جامع ترينآن  –هيجاني بار 

 ،به روش ليكرت تنظيم شـده انـد  ها  نجا كه پاسخآاز  13.است عاطفي
و در ) 1مخـالفم   و كـامالً  5مـوافقم   كـامالً ( 1بـه   5اري از ذنمره گـ 

و  1 مـوافقم  كـامالً ( 5به  1منفي يا معكوس از  ترازبعضي سواالت با 
نمره كل هر مقياس برابر بـا مجمـوع    .شود مي انجام) 5مخالفم  كامالً

نمرات هر يك از سواالت آن مقيـاس و نمـره كـل آزمـون برابـر بـا       
كسب امتياز بيشتر در اين آزمـون  . باشد مي مقياس 15مجموع نمرات 

 عكس نشانگر موفقيت فرد در مقياس مورد نظر يا در كل آزمون و بر
  .شدبا مي



 3  هاي زندگي بر هوش هيجاني تأثير آموزش مهارت  

 1390، زمستان 1، شماره 1دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره  نشريه علمي پژوهشي بهداد،

  روش اجراي پژوهش
آزمايشي با طرح پـيش آزمـون و پـس    ، ن جا كه اين پژوهشآاز 

در هـر دو گـروه گـواه و    هـا   آزمودني  ،باشد مي آزمون با گروه كنترل
) زنـدگي هاي  آموزش مهارت(يكبار قبل از اعمال متغير مستقل  كنترل

 بعد از آن به وسيله پرسشنامه هنجاريابي شده هوش هيجـاني  و يكبار
مورد سـنجش قـرار گرفتنـد و روش اجـرا بـه ايـن       ) 1997(آن  -بار

در هـر دو گـروه ابتـدا و پـيش از آن كـه      ها  صورت بود كه آزمودني
زندگي به دو گروه آزمايش داده شود پرسشـنامه  هاي  آموزش مهارت

جلسه يـك و نـيم سـاعته بـه      6سپس در طي . مذكور را پاسخ دادند
بــا همكــاري  10/9/87لغايــت  26/7/87صــورت هفتگــي از تــاريخ 

زندگي به گروه هاي  سازمان بهزيستي شهرستان تايباد آموزش مهارت
آزمايش داده شد و هيچ آموزشي در اين خصوص به گروه گـواه داده  

  . نشد
جلسات آموزشي به صورت مشاركتي بود بنـابراين در برگـزاري   
جلسات سعي بر آن بود كه آمـوزش بـه شـكل سـنتي و يـك طرفـه       

محتواي آموزشي و زمانبندي هر جلسـه بـر اسـاس راهنمـاي      .دنباش
زندگي ارائه شده توسط سازمان بهزيسـتي  هاي  آموزشي برنامه مهارت
مهـارت خـود آگـاهي و    بـراي  به اين ترتيب كه . تنظيم و ارائه گرديد
تصـميم گيـري و حـل    ، ارتباط موثر يـك جلسـه  ، همدلي يك جلسه
مقابله با هيجانات و ، يك جلسهتفكر نقاد و خالق ، مساله يك جلسه

و يك جلسه باقي مانده نيز بـراي مـرور و بحـث    ، استرس يك جلسه
بـر اسـاس راهنمـاي     .در خصوص مطالب گذشته در نظر گرفته شـد 

سه گام به ترتيب ذيل مدنظر قـرار  ، ارائه شده در آموزش هر موضوع
  :گرفت

، در گام اول در هر جلسه جهت آشنايي بيشتر با موضـوع بحـث  
و هـا   ابتـدا تعريفـي از آن توسـط آزمـودني    ، پس از معرفـي موضـوع  

  . پژوهشگر ارائه شد
رفتاري و خطاهاي فكري كه منجر ، شناختيهاي  در گام دوم پايه

  . شود بررسي شد مي به بروز متغيرهاي مورد بحث
رفتاري مرتبط با هر  –شناختي اي  مقابلههاي  در گام سوم مهارت
در فاصــله هــر جلســه . آمــوزش داده شــد هــا موضــوع بــه آزمــودني

براي شناسـايي رفتـار خـود ؛ تمـرين     اي  فرصت يك هفتهها  آزمودني
ارائه شده و ارزيابي نتيجـه عملكـرد خـود داشـتند و در     هاي  مهارت

كردند تا در صورت  مي شروع جلسه بعدي گزارش شفاهي از آن ارائه
وره ميـزان هـوش   پس از پايان د. لزوم مورد آموزش بيشتر قرار گيرند

در هر دو گروه مجددا به وسـيله ي پرسشـنامه ي   ها  هيجاني آزمودني
مـورد سـنجش قـرار گرفـت تـا بـا        نآ-هنجاريابي هوش هيجاني بار

مقايسه ي نمـرات پـيش آزمـون و پـس آزمـون در دو گـروه ميـزان        
  . اثربخشي اين روش ارزيابي شود

ت الزم بـه  قبل از توزيع پرسشنامه در هر كـالس ابتـدا توضـيحا   
صورت يكسان در خصوص هدف پژوهش جهت همكاري سـربازان  
به آنها داده شد و از آنها خواسته شد تا به تمامي سـواالت پرسشـنامه   

دقيقه به طول  35الي  25بين ها  تكميل پرسشنامه. به دقت پاسخ دهند
  .انجاميد

  
  ها يافته

ساله بوده  25تا  18نفر، كه شامل افراد  88حجم نمونه مورد نظر 
سـال داراي بيشـترين و    19 -18سـن  ، در نمونه مورد بررسي . است
 در گــروه% 90ســال داراي كمتــرين فراوانــي بودنــد و  25-24ســن 

و % 86وه آزمايش ردر گ .مجرد بودند در گروه كنترل% 84آزمايش و 
در %  14و  دانشــگاهي داراي تحصــيالت غيــر %82در گــروه كنتــرل 
ر گروه كنتـرل داراي تحصـيالت دانشـگاهي    د%  18گروه آزمايش و 

بدسـت آمـده مبـين همخـواني دو گـروه در سـطح       هاي  يافته. بودند
توسط آزمون آماري انجـام شـده   اين عدم اختالف تحصيالت بود كه 

در هـا   نمـرات آزمـودني   ميـانگين و انحـراف معيـار    .ييد گرديدأنيز ت
  . )3و2و 1(در زير آمده است جداول  متغيرهاي هوش هيجاني

  

هـوش هيجـاني گـروه     ميانگين و انحراف اسـتاندارد نمـرات   .1جدول 
  آزمايش و كنترل قبل از آموزش

 نوع گروه تعداد ميانگين انحراف معيار

آزمايش 44 55/223 22/12
كنترل 44 86/218 20/11

  
هـوش هيجـاني گـروه     ميانگين و انحراف اسـتاندارد نمـرات   .2جدول 

  از آموزشآزمايش و كنترل بعد 
 نوع گروه تعداد ميانگين انحراف معيار

119/12 23/339 44 آزمايش
89/5 73/221 44 كنترل
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  1390، زمستان 1، شماره 1دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره  نشريه علمي پژوهشي بهداد،

هـوش هيجـاني گـروه     ميانگين و انحراف اسـتاندارد نمـرات   .3جدول 
  از آموزش آزمايش قبل و بعد

 نوع گروه تعداد ميانگين انحراف معيار

 آزمايش قبل از آموزش 44 55/223 22/12

 آزمايش بعد از آموزش 44 23/339 19/12

زنـدگي نشـان داد كـه    هاي  تدو گروه كنترل و آزمايش قبل از آموزش مهارها  مقايسه ميانگين
  )<05/0p( تفاوت معناداري وجود نداردها  زمودنيبين نمرات آ

  
دو گروه كنترل و آزمايش قبل ها  براي مقايسه ميانگين tآزمون  .4جدول 

  زندگيهاي  موزش مهارتآاز
درجه  tآماره

  آزادي
اختالف
  ها ميانگين

انحراف
  استاندارد

p 

874/1 86  682/4 499/2 064/0 
زنـدگي نشـان داد كـه    هاي  دو گروه كنترل و آزمايش بعد از آموزش مهارتها  مقايسه ميانگين

  )>05/0p( تفاوت معناداري وجود داردها  زمودنيآبين نمرات 

  
دو گروه كنترل و آزمايش بعد ها  ميانگين براي مقايسه tآزمون  .5جدول 

  زندگيهاي  موزش مهارتآاز 
درجه  tآماره

  آزادي
اختالف
  ها ميانگين

انحراف
  استاندارد

p 

559/57 86  50/117 041/2 000/0 
  

 گروه آزمايش قبـل و بعـد از  ها  براي مقايسه ميانگين tآزمون  .6جدول 
  زندگيهاي  مهارتآموزش 
درجه  tآماره

  آزادي
اختالف
  ها ميانگين

انحراف
  استاندارد

p 

978/0- 86  682/115- 603/2 000/0 
تفـاوت  ، زنـدگي هـاي   گروه آزمايش قبل و بعـد از آمـوزش مهـارت   هاي  بين نمرات آزمودني
  .)>05/0p( معناداري وجود دارد

  
  گيري بحث و نتيجه

جايي كه هوش هيجاني شكلي از هوش اجتماعي است و بر آنز ا
تواند با  مي توانمند باشد بهتر، تحقيقات اگر فرد از لحاظ هيجانيطبق 
زنـدگي مواجـه شـود و سـالمت روانـي بهتـري خواهـد        هاي  چالش
و ا زآن جــايي كــه هــوش هيجــاني ســعي دارد افــراد را بــه  6داشــت

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      مي 2خودكنترلي مبتني بر خود آگاهي برساند

، درك، و شـناخت هـا   نـد از هيجـان  توان مي افراد داراي هوش هيجاني
به نفع خود و روابط خود با ديگران اسـتفاده  ها  تنظيم و كنترل هيجان

دهد كه آمـوزش   مي پيشين نشانهاي  ييد يافتهأاين پژوهش در ت. كنند
  . ثير مثبت داشته استأبر هوش هيجاني ت زندگيهاي  مهارت

آزمـايش كـه   دهد كه بين گروه  مي نتايج بررسي فرضيه اول نشان
و گـروه كنتـرل در   انـد   زندگي را گذرانـده هاي  دوره آموزش مهارت

 بـر ايـن اسـاس   . زمينه هوش هيجاني تفـاوت معنـاداري وجـود دارد   
زندگي بر هوش هيجاني هاي  توان استنباط كرد كه آموزش مهارت مي

مقياس در  15و در تمام  گروه آزمايش تاثير داشته استهاي  آزمودني
زنـدگي تفـاوت   هـاي   قبل و بعـد از آمـوزش مهـارت    ،گروه آزمايش

 و عالوه بر اين در متغيرهاي ميزان تحصـيالت  معنادار مشاهده گرديد
هـاي   اين يافتـه . .نيز تفاوت معناداري در مقياس واقع گرايي ديده شد

همـاهنگي دارد كـه آمـوزش     15و14و6و1پـژوهش هـاي   پژوهش با يافتـه 
توانايي افـراد بـراي كنـار آمـدن بـا      را در افزايش  زندگيهاي  مهارت

 . دانند مي ثرؤمسائل زندگي و نيز روابط با ديگران مفيد و م

دهــد در مقيــاس واقــع گرايــي افــراد داراي  مــي نشــانهــا  يافتــه
تحصيالت دانشگاهي به طور معني داري نمره بيشتري نسبت به افراد 

و نيــز از لحــاظ . غيــر دانشــگاهي كســب نمودنــد داراي تحصــيالت
زنـدگي  هـاي   توصيفي در گروه آزمايش قبل و بعد از آموزش مهارت

بيشترين رشد مربوط به مقياس عزت نفس و كمترين رشد مربوط بـه  
  . باشد مي مقياس روابط بين فردي

در رابطه با آمـوزش كوتـاه مـدت     كه اي شواهد پژوهش گسترده
نتيجـه  مذكور را تاييد و هاي  يافته 18-15داردزندگي وجود هاي  مهارت

  . باشد مي ياد شدههاي  نتايج پژوهش پژوهش حاضر نيز همسو با
 .زندگي هماهنگ استهاي  با منطق زير بنايي مهارتها  اين يافته

فـرض بـر ايـن    ، زندگيهاي  بر اساس منطق زيربنايي آموزش مهارت
 را افـزايش هـا   آزمودني )ظرفيت روانشناختي(ها  است كه اين آموزش

عمـومي و اختصاصـي   هـاي   و قابليتها  توانمنديدهد و در نتيجه  مي
 –مــد بــا فشــارزاهاي روانــي آثر و كارؤاشــخاص جهــت چــالش مــ

جهـت  ها  انسان. يابد مي دشوار زندگي بهبودهاي  اجتماعي و موقعيت
زندگي بـه  هاي  و كشمكشها  موقعيت، مقابله سازگارانه با استرس ها

، ياري و توانمنـد سـازد   جهت نياز دارد كه آنان رادر اينهايي  توانايي
توانايي حـل مسـاله و   ، كاركردهايي از قبيل كنترل عواطف ناخوشايند

زنـدگي از  هـاي   مهـارت  .هسـتند هـا   ارتباط موثر از اين دسته توانايي
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 1390، زمستان 1، شماره 1دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره  نشريه علمي پژوهشي بهداد،

و اي  مقابلـه هـاي   بـه مهـارت  هـا   طريق ايجاد و تقويت ايـن توانـايي  
فيـت  كننـد و در نهايـت باعـث بهبـود كي     مي كمكها  سازگاري انسان

  .شود مي زندگي و سالمت روان
زندگي بر هوش هيجاني تاثير دارد و هـوش  هاي  آموزش مهارت

سـالمت روان نمـي    جز بهبود كيفيت زندگي و نهايتـا  هيجاني چيزي
و  )سـربازان (انساني  بنابراين جهت بهره وري مناسب از نيروي. باشد

كمك به سربازان در جهت انجـام هـر چـه بهتـر وظـايف محولـه و       
سربازان به اختالالت عـاطفي و رفتـاري    يهمچنين جلوگيري از ابتال

ســاختن هــر چــه بهتــر آينــده  اًاجتمــاعي و نهايتــهــاي  و ناهنجــاري
هاي  آموزش مهارت، شود وزارت آموزش و پرورش مي كشورپيشنهاد

قبـل از اعـزام آنهـا بـه     هـا   دروس دبيرسـتاني  زندگي را در سر فصل
در اوايـل   نظـامي هـاي   سـازمان  غيراينصـورت خدمت بگنجاند و در 

را زنـدگي  هاي  آموزش مهارتهاي  كارگاه بايست مي خدمت سربازي
يـد  آ  به عمـل  تا از اين معضالت جلوگيري برگزار كنند براي سربازان

د زندگي سالم و خـوبي داشـته   نو هم چنين در پايان خدمت نيز بتوان
  . دنباش

  پژوهشهاي  محدوديت
آزمـون   االتؤسـ  تعـداد زيـاد  ، پژوهش حاضرهاي  از محدوديت

امكـان پيگيـري وضـعيت     عـدم ، محـدوديت زمـاني  ، هوش هيجـاني 
تحصـيالت  (حجم كم تعداد افراد متاهـل و تحصـيلكرده   ، ها آزمودني

هل و ميـزان  أثير وضعيت تأدر اين پژوهش براي بررسي ت )دانشگاهي
آزمـون بـر   تحصيالت در ارتقاي هوش هيجاني و عدم امكان اجـراي  

پـژوهش  ايـن  و از ايـن رو   اسـت هـا   روي سربازان سـاير شهرسـتان  
بـه   زمينـه  براي انجام تحقيقات طـولي و دامنـه دار در ايـن   اي  مقدمه
  . آيد مي حساب
  

  تشكر و قدرداني 
پرسنل فرماندهي انتظامي شهرسـتان   همكاري صميمانهدر پايان از

  .شود مي جهت انجام اين پژوهش تشكر و قدردانيتايباد 
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