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 چکیده

ثیس آمازش  هاز  هینا ب  باس     أاین پژوهش با  ها ب بسی ا   ا    
آمزشان دختس ابت ای  اجسا شا   یو     قزیت هز  هین ب  دابش

آشمازن  و   پا   آشمازن و  پژوهش آشم یش  )دو گسوها  با  پایش   
ابت ای  دی هم ان  م ایس آمزشان دختس آم یی ش مل دابش ۀج مع
ای  گیاسی ند مسلهاه   بمزباه  ۀبفس به شایز  65که اش می ن آبه   بزدب 

بفس   65دو گسوه آشم یش ) دیصزیت  ص دف   ابتخ ب و  پ  به
آمازشان  دی   اش هماۀ داباش   قاسای گسفتدا    بفاس    03) گازاه و گسوه 
خزا اااته شااا  کاااه دو مقیااا س   گااازاه ی آشمااا یش و هاااگسوه
گسوه آشم یش    پ     ختۀ هز  هین ب  یا  کمیل کدد  محقق
آمزش  هز  هین ب   مبتد  بس الگزی بظسی گهمن  ۀجهس 03دی 
هاا  باا  ا ااتف ده اش  حهیاال  هفتااه شااسکت کااسد  داده 6دی    0996)

یج  حهیال گسدیا   بتا     05ویاسایش  SPSSافااای   کزایی ب  دی بسم
دی هاز    گازاه پژوهش بش ن دادکه بین گسوه آشما یش و گاسوه   

فاسدی    ها ی باین   مها یت  فاسدی   ه ی دیون مه یت هین ب  که  
 وت فا له  م یسیت فش ی یوابا  و خهاق ومازم      أ زاب ی  لل مس

 . >30/3P) معد دایی وجزد داید
هاز  هینا ب   آمازش  ومها    قزیات هاز         های کلیدی: واژه

 دختسابت ای  آمزشان  دابشهین ب   
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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. 
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 مقدمه
 رابطه فهم ۀنيزم در تتحوال نیدتریجد ةاز زمر 3يجانيه هوش
 ای از مجموعه فهوماین م واقع در است. جانيه و شناخت انيم

 بـر  كـه گيـرد   را در برمـي  ياجتمـاع  های شایستگي و ها مهارت
 حـل  جـان، يه تیریمد و درك، صيتشخ یبرا فرد یها یيتوانا
 بـا  را فـرد  یمـثثر  طـرز  به و گذارد يم ريتأث یسازگار و مسأله
، 2ناـ )بارـ كنـد   يمـ  سازگار يزندگ  مشكالت و فشارها ازها،ين

ای از  هـوش هيجـاني مجموعـه    (2992) انـ بارنظر  به .(2992
هایي است كـه بـر    ها و مهارت ي، توانایيهای غيرشناخت ظرفيت
و  ت،اضـاها آمـدن بـا    كنـار  هـای فـرد بـرای موف،يـت،     توانایي

 و مــایر (.3199ســي ، ) گــذارد ثير مــيأفشــارهای محيطــي تــ
ــالوی ــ  ( 3999) 1س ــدني ــوش معت،دن ــاني ه ــ هيج  ۀمجموع
 در هـا  هيجـان  صـحي   ابراز و ارزیابي در كهاست  هایي توانایي
 هـا  جـان يه كـارگيری  به و ها هيجان مثثر تنظيم دیگران، و خود
 .دارنـد  ن،ش زندگي در موف،يت و ری ی برنامه برانگيختن، برای
شـناختي،   با در نظر گرفتن فرایندهای روان (3999)سالوی  و مایر
احسـا،،   ـ3 در چهار حوزه ارائه دادند: ي از هوش هيجانيتعریف

ادراك، ارزیابي و بيان هيجان كه شـامل بازشناسـي و وارد كـردن    
 ؛شــود اطالعــات كالمــي و غيركالمــي بــه سيســتم هيجــاني مــي

عنـوان   هـا بـه   هيجـان  كارگيری هیعني ب ،هيجان باتسهيل تفكر  ـ2
 ؛مسـأله های شناختي ماننـد خالقيـت و حـل     از توانایي بخشي
فهم، تج یه و تحليل و شناخت هيجان كه شـامل پـردازش    ـ1

احساسـات   ةدسـت آمـده دربـار    هشناختي هيجان و معلومات ب
خود و های  تنظيم و مدیریت هيجان ـ4 و خود و دیگران است

  .(2999، 4)هين هوش هيجاني ۀدیگران برای رشد و توسع
هـوش هيجـاني بـا     ۀهای متعددی رابطـ  تاكنون در پژوهش 

 5ه اسـت. سـارا   شـد هـای مختلـ  تأیيـد     عملكرد در حوزه

كـه در   كردنـد ( بيان 3122ن،ل از رهنما و عبدالملكي،  ؛2992)
ن،ش هوش هيجـاني   ،انجام برخي از تكالي  شغلي و تحصيلي
اند  ها نشان داده پژوهشحتي از هوش شناختي ني  باالتر است. 

تواننـد بـا    بهتـر مـي   ،بـاال  هـای هيجـاني   توانمنـدی  بـا افراد  كه
ـ  را بـه  ی خـود هـا  هيجان ،شوند رو روبهزندگي  مشكالت  ۀگون

 روابط اجتماعي بهتری داشته باشندثرتری تنظيم كنند و ثم

بروكال  ـفرنالدز. (3122، آبادی )اسماعيلي، احدی، دالور و شفيع
بـه   ،شده های انجام برخي پژوهش مرور در( 2992) 2و اكستریمرا

ــراد  ــن نتيجــه رســيدند كــه اف ــا ای ــاال،  ب خودآگــاهي هيجــاني ب
و  رنـد دا خود های بيشتری در مدیریت مشكالت هيجاني مهارت

هـای كمتـری دارنـد احسـا،      در م،ایسه با افـرادی كـه مهـارت   
احتمـال زیـاد    هاین امر بكنند.  سالمت روان بيشتری را تجربه مي

در  تـا كنـد   هوش هيجاني به افراد كمک ميبه این دليل است كه 
، 9تر باشـند )كـ وارا و بولـوك    گيری موفق تصميم و رهبری ۀزمين
( 3125پـور )  بشـارت، شـال ي و شمسـي    پژوهشنتایج  .(2999

ــت تحصــيلي    ــا موف،ي ــه هــوش هيجــاني ب نشــان داده اســت ك
و معنـادار دارد. هـوش هيجـاني از    آموزان همبستگي مثبت  دانش

 39ها هيجان فهم، 9هيجاني تسهيل، 2های ادراك هيجاني راه ویژگي
بيني اف ایش قدرت  و با سازوكارهای پيش 33ها و مدیریت هيجان

ای كارآمد به اف ایش موف،يـت   و ت،ویت راهبردهای م،ابله هدایت
 هـوش كـه   كنـد  مـي  بيان( 2995) 32كند. چان تحصيلي كمک مي

 ،فشـارآور  حـواد   و تجـار   بـا  سازگاری پرورش در هيجاني
عوامـل   بـا  سـازگاری  نيـ   و آینـده  در مطلـو   اهدا  بيني پيش

 31تت و فـوك   پژوهشدارد. نتایج  اساسي ن،ش م منفشارآور 
ــا    2992) ــاني ب ــوش هيج ــه ه ــت ك ــرده اس ــخص ك ــ  مش ( ني

و افســـردگي در  پرخاشـــگری، رفتارهـــای ب هكارانـــه، تـــنش
 معنـادار دارد. نتـایج   منفـي آمـوزان دبيرسـتاني، همبسـتگي     دانش
 داده نشـان  نيـ  ( 2992) 34زمپتـاكي   و كافتسـيو،  هـای  بررسي
 اسـت،الل،  احسـا،  ویژه به هيجاني هوش های لفهثزیرم كه است
 و رضـایت  بينـي  پـيش  در یرهبرخود و خودشكوفایي ظرفيت
 هم نـين مطالعـات بسـياری   دارند.  یمعنادار ن،ش شغلي تنش

ـ     نشان داده  ۀاند كه هوش هيجاني باال بـا عملكـرد بهتـر در زمين
خودتنظيمي، ابـراز وجـود، اسـت،الل، همـدردی بـا دیگـران و       

ــوش ــه دارد )  خ ــي رابط ــين  بين ــات و ه ــرك، ش ؛ 2992، 35كي
، 32همكـاران و  كـاميموری ، نيومن، ليپ گرین، ـ   ، كانكيلجورج
هـوش   ۀم،ایسمنظور  به( 2999) 39در پژوهشي كه سيو(. 2992

دارای مشـكالت   يكنگـ  اميدی پسران نوجوان هنگهيجاني و نا
، مشـخص شـد كـه بـين هـوش هيجـاني و       دادرفتاری انجـام  

 معنادار وجود دارد. منفي و ۀرابطنااميدی 
 

1. emotional intelligence           2. Bar–on 

3. Mayer & Salovey            4. Hein 

5. Saraf                6. Fernaldez-Brrocal   & Extremera 

7. Koczwara & Bullock           8. perception of emotion 

9. emotional facilitation           10. understanding emotions 

11. management of emotions          12. Chun 

13. Tett & Fox              14. Kafetsios & Zampetakis 

15. Kirk, Schutte & Hine           16. Killgore, Kahn-Greene, Lipz, Newman, Kamimori et al. 
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كه به برخي از آنهـا اشـاره    يهای پژوهش در خصوص یافته 
 سـالمت  ت،ویـت  طریـق  از هيجـاني  هـوش  توان گفت، شد مي
 به یسـتي  اجتمـاعي،  سـازش  دیگـران،  بـا  همـدلي  توان روان،
 ۀزمين ،فردی بين مشكالت كاهش و زندگي از رضایت هيجاني،
 ادراك هم نــين. كنــد مــي فــراهم را اجتمــاعي روابــط بهبــود
از  هـا  هيجـان  مدیریت و هيجاني فهم هيجاني، تسهيل هيجاني،
 و نظـارت  افـ ایش  پيشـگيری،  بينـي،  پـيش  كارهایسازوطریق 
 ثرثمـ  اجتمـاعي  روابـط  بهبـود  درای،  م،ابله راهبردهای ت،ویت
 هـوش  كـه  اسـت  ایـن  بر باور (.3124 بشارت،) شوند واقع مي
 و شـغلي  تحصـيلي، ) متنـو   اجتمـاعي  هـای  محيط در هيجاني
 م ایـای  آن رشـد  و دارد اصـال   و آمـوزش  قابليت( فردی بين

 بر عالوه. داشت خواهد همراه به را زیادی اجتماعي و شخصي
 ایهـ  داده بـرون  تعيـين  در هيجـاني  هـوش  كه شود مي ادعا این

 توانـایي  سـهم  از فراتـر  كـه  كنـد  مي ایفا ای عمده ن،ش زندگي
 و زایـدنر  ،متيـوز ) اسـت  شخصـيتي  عوامـل  و عمـومي  هـوش 
ــ  ــوز؛ 2992 ،3رابرت ــاران، و متي ــایر (.2992 همك ــل از  م )ن،
هوش هيجاني معت،د  ۀنظریگذاران  از پایه یكي (3121اكبرزاده، 
از  بخشيظرفيت رواني است كه  يهوش هيجاني نوعكه است 

 محصـول آن  ی ازدیگـر  ، در حالي كـه بخـش  آن غری ی است
)ن،ل از . سالوی آوریم دست مي بهزندگي  ي است كه طيتجارب

های هـوش   از مهارتني  معت،د است بسياری ( 3121اكبرزاده، 
توان یاد گرفت. او معت،د است كه هوش هيجاني  ميرا هيجاني 
آمـوزش داده شـود و هـم یـاد گرفتـه شـود        ممكن اسـت هم 

 2و وود ، فــارل، كــاران، مــوری هــومفری .(3121)اكبــرزاده، 
نشـان   ی وجـود دارد كـه  شـواهد  ؛كننـد  مطر  ميني  ( 2999)
یابـد.   افـ ایش مـي   سناف ایش دهد هوش هيجاني همراه با  مي

بنـدی   ت،سـيم به این صورت آنها مراحل رشد هوش هيجاني را 
هـای خـود و    آگـاهي هيجـاني نسـبت بـه هيجـان      ـ3 اند: كرده
همـدلي   ــ 1هـا؛   موقعيت با متناسب هيجاني كاربرد ـ2؛ دیگران
 آگـاهي  از سـطحي  بـه  رسـيدن  یـا  گ ینـي  هيجـان  ـ4هيجاني؛ 
 فرد. در ها گيری تصميم هدایت منظور به هيجاني

موضـو   هـوش هيجـاني    بهبود چگونگيبر همين پایه ني   
آنها بسياری از  و قرار گرفتهاز پژوهشگران  بسياری ۀمورد عالق

، 1اند )ادولي  و هيگ  اف ایش هوش هيجاني تأكيد كردهامكان  رب
 هـای  پـژوهش در در حمایت از ایـن عالقـه و توجـه،     (.2994

در افــ ایش و بهبــود  هيجــانيهــوش ثير آمــوزش أمختلفــي تــ
 ، كویباچ، ميكوالج اك وه است. نلي شد تأیيد آنهای  مهارت

گروه آزمایش كه تحت آموزش نتایج  ۀم،ایس با( 2999) 4هنسن
پـي   گـواه های هوش هيجاني قرار گرفته بودند و گروه  مهارت
های بازشناسـي و   های هيجاني قابليت رتكه آموزش مها بردند

دهــد.  مــيهــا را در گــروه آزمــایش افــ ایش  مــدیریت هيجــان
ــا، ــو یولوت ــود روی  (2999) 5و اومراقل ــژوهش خ ــ  در پ  ني
اهدا  مورد نظر و رفتارهای مورد انتظار از  ،ساله ششكودكان 

آمــوزش ماننــد تشــخيص، درك و كنتــرل هيجــان، همــدلي و  
ها  دام از این توانایيبرای هر كو های اجتماعي را تعيين  توانایي
هـای نهـایي در ایـن     نمودنـد. تحليـل  تری تعيين  ج ئياهدا  

به بهبـود هـوش    محور های هيجانبررسي نشان داد كه آموزش
 خـرداد  آذر و برما، كاظمي، .گردیدمنجر هيجاني در كودكان 

اف ایش هوش هيجاني در  ۀدر زميندیگری  پژوهشدر ( 3122)
هـای   آموزان به این نتيجـه رسـيدند كـه آمـوزش مهـارت      دانش

بطـه،  خودآگاهي و مدیریت را ۀدر زمينویژه  به يمدیریت هيجان
در پژوهشي  .شود ميآموزان  شباعث اف ایش هوش هيجاني دان

(RCCP)تعـار    ۀای مبتني بر حل خالقان دیگر برنامه
 فنـون ، 2

 بعد از دو سال ه شد واجتماعي آموزش دادـ   یادگيری هيجاني
ي در مــدت اساســهــای  پيشــرفت كننــده شــركت نوجوانــان در

، كاهش خشـونت، افـ ایش   تحصيل، ترك تحصيل، مي ان توجه
وليت ثبرای كمک به دیگران و مسـ  ها بهبود توانایينف ،  ع ت

. (2999، 9هـا بـه وجـود آمـد )اسـترن      شخصي در حل تعار 
حـذ    بـا بيـان خطـر   ( 2999)ن،ـل از اسـترن،    2موری  الي 

كـه  ت،د است از كال، در، مع هيجانيعي و های اجتما برنامه
اجتمـاعي و   ناكارآمـدی  ۀالت مـدار، نتيجـ  بسياری از مشـك 

آن قــدرت تحمــل بســياری از  ۀاســت كــه بــه واســط هيجــاني
 دچــاردر كــال، هــا را نو آ شــود مــيآمــوزان تیــعي   دانــش

مانع . همين امر كند سردرگمي و گيجي و احسا، اضطرا  مي
اجتماعي  های شایستگيشود. او یادگيری  آنها مي یادگيری مثثر

ــانيو  ــت و    هيج ــری نادرس ــت ام ــيم و تربي ــدای از تعل را ج
 .داند كننده مي گمراه
های مربوط به  رسد مهارت به نظر ميآن ه بيان شد،  ۀبر پای 

بـه   كه افـراد  استهایي  هوش هيجاني یكي از مهمترین مهارت
 ،دهنــد هــا نشــان مــي طــور كــه پــژوهش همــان .آن نيازمندنــد

موف،يت فرد در زندگي آینـده را تـا    های هوش هيجاني مهارت
 درهـا   و از بـروز بسـياری از آسـيب    كنـد  مـي ی تیمين ودحد

هـا در   كه خانواده كند. از آنجا مي پيشگيریجوانان و نوجوانان 
دچـار های هوش هيجاني ممكـن اسـت    آموزش مهارت ةحوز
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مـدار، و   ةبر عهدها  رسالت آموزش این مهارت غفلت شوند،
گـذاری   آموزش و پرورش است كه باید در این زمينـه سـرمایه  

های آموزشي مدار،  ها در برنامه د و با گنجاندن این آموزشنك
له و اینكـه  أبا توجه به اهميت ایـن مسـ  به این مهم دست یابد. 

اصــلي هــد  ســت، دوران كــودكي بهتــرین دوران یــادگيری ا
بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني بـر   تعيين وپژوهش حاضر 

در نظر گرفته شد تا هوش هيجاني كودكان های مهارتت،ویت 
 شواهد پژوهشي در این خصوص فراهم شود.

 
 روش

: روش پژوهش حاضـر  آماری و نمونه روش پژوهش، جامعۀ
( بـا  گـواه ش و یشي و طـر  پـژوهش دو گروهـي )آزمـا    یآزما
آمـوزش   ،آزمون بود. متغير مسـت،ل پـژوهش   آزمون و پ  پيش

هـای   لفـه ثهوش هيجاني و متغير وابسته ني  هوش هيجاني و م
ـ   همـۀ  شـامل پـژوهش   یآمار ۀجامع آن بود.  دوم ۀدختـران پای
ـ . بـود  29ـ  22در سال تحصيلي  شهر همدانهای  دبستان  ۀنمون
 گيـری  نمونـه اسـتفاده از روش  كـه بـا    بودنفر  52 مطالعه مورد

ه، يناح ی به ترتيبريگ . واحد نمونهندانتخا  شد یا چندمرحله
 آموزش ۀناحي دو ميان از كه ترتيب ینه اب .كال، بودمدرسه و 

 تصـادفي  صـورت  بـه  ناحيـه  یـک  ابتدا ،همدان شهر پرورش و
و  (بـود  دخترانـه  دبسـتان  42 دارای شده انتخا  ۀناحي) انتخا 

 تصـادفي  صورت به دبستان دو سپ  از بين مدار، این ناحيه،
 در دوم ۀپای های كال، بين از ني  بعد ۀمرحل در. گردید انتخا 
، و در پایان نتخا ا تصادفي صورت به كال، دو ،دبستان دو آن

 ناعنو دیگر به كال، و( نفر 19) گواه گروه عنوان یک كال، به
حجـم   .شدند تعيينصورت تصادفي  به (نفر 22) آزمایش گروه
های آزمایشي  شده با توجه به اینكه برای پژوهش انتخا  ۀنمون

 انـد  انتخا  شـده  ،توصيه شدهنفر  برای هر گروه حداقل پان ده
 .(3192)دالور، 

 
 سنجش ابزار

برای سنجش هـوش هيجـاني از دو    هوش هیجانی: ۀپرسشنام
آزمون و دیگری  ساخته )یكي برای پيش موازی مح،ق ۀپرسشنام
كار رفته دو فرم از یک پرسشنامه است  اب ار بهآزمون؛  برای پ 
و  انـد  استفاده شـده  ها پرسشبا  كنندگان شركتآشنایي  كه برای
نه  ،دهكرتغيير  ها پرسشبرخي ظاهری شكل  ف،طآزمون  در پ 

(، 3995گلمن، نظری و پژوهشي ) ۀمبتني بر پيشين محتوای آن(
استفاده  ،پرسش و م،يا، پاسخگویي چندگانه بود نه كه دارای
فـردی، مهـارت    مهـارت درون  ةاین پرسشـنامه پـنج حـوز    .شد
له، مـدیریت فشـار روانـي و خلـق     أفردی، توانایي حل مسـ  بين

در  آنهـا  یيایو پا یيروادهد و  عمومي را مورد سنجش قرار مي
 .شدطریق بررسي  دوپژوهش حاضر به 

تـن از  سـه  ن دو پرسشنامه بر اسا، نظر یامحتوایي  یيروا 
ـ پا .(3122)بست،  شده استد یيأتشنا،  روانمتخصصان   یيای
و بـر   هفتـه  سـه  ۀبا فاصلبه روش بازآزمایي )  ين دو پرسشنامه

كه از نظر سـن و م،طـع تحصـيلي بـا      ینفر 29دو گروه  یرو
بررسـي   همتـا بودنـد(   گـواه كنندگان گـروه آزمـایش و    شركت
و  آزمـون  نفـری در پـيش   29به ترتيـب در دو گـروه    د ویگرد
 دسـت آمـد.   ( بـه >93/9P) 92/9و  99/9آزمـون برابـر بـا     پ 
بـه ایـن شـر  اسـت      پرسشنامه های این دو پرسشای از  نمونه

 بـه  فـرد  هـر  كـه  داني مي ع ی  كودك»)مربوط به خودپنداره(: 
حاال برای هر یـک از مـواردی كـه بيـان      ؛عالقه دارد یيچي ها
ـ  نامنمونه چند  كنم مي  ،بـازی  :هسـتي  منـد  هببر كه به آنها عالق
گـذاری ایـن    نمره ة. نحو«بازی اسبا  و ميوه ،كودك ۀبرنام ،غذا

 باید موارد از یک هر در پرسش به این صورت است كه كودك
 هـر ) بگيـرد  نمـره  یک تا ببرد نام را خود عالیق از مورد چهار
 دارد، وجـود  پنج مورد پرسش این در كه آنجا از و( 25/9 كدام
ـ  .بـود  پـنج در نوسـان خواهـد    تـا  صـفر  بين نهایي ةنمر  ۀنمون
های این دو پرسشـنامه بـه ایـن شـر  اسـت       از پرسش یدیگر

ممكـن اسـت در    فـردی كودك ع ی  هر » )مربوط به قاطعيت(:
حاال مـن   ،استدرست  یكارچه  نداند كه قرار بگيرد يشرایط
زنم و شـما بگویيـد اگـر در ایـن موقعيـت       را مثال مي يموقعيت

زدن  فكـر كـن در حـال قـدم     :دادیـد  انجام مـي بودید چه كاری 
 شـما در  ،كنـد  را اذیـت مـي   يحيوان فردیبيني كه  هستي و مي

 به ني  این پرسش گذاری نمره «؟كنيد ميچه كار موقعيتي  چنين
 كنـد  بيـان مـي  كه كودك  يبراسا، پاسخكه  است صورت این
ن یتر نیيو پا سهن نمره یرد، باالتريگ يبه او تعلق م يخاص ةنمر
شـود   سخ در نظر گرفته مـي ابرای این پ نمره سه است. صفرآن 
چـون   ،م كه برود و به او تذكر بدهـد یگو يب رگتر م فردبه » كه

دو نمره بـه ایـن پاسـخ    ، «به حر  من گوش ندهد امكان دارد
به ایـن   نمره یک ،«كنم يوان كمک ميبه آن ح» گيرد كه تعلق مي

 یم كـار بـد  یگـو  يفرد مـ خودم به آن » گيرد كه پاسخ تعلق مي
كـنم   يف،ط نگاه مـ » به این پاسخ كه نمرهصفر  و «دهد يم مانجا
 گيرد. تعلق مي «كنم يا از آنجا فرار می
 

 ا و تحلیلاجر روش
هوش  يقبل از آموزش عمل ری ويگ در ابتدا پ  از انجام نمونه

 ۀليبـه وسـ   گـواه  و شیآزمـا وه گـر  كننـدگان  شـركت ، يجانيه
 ،آزمون شي. پ  از انجام پندقرار گرفت سنجشآزمون مورد  شيپ

یک ساعتي )در مجمو  ده سـاعت(  ۀدر ده جلسش یگروه آزما
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ـ  هـوش   ۀنظریـ هـوش هيجـاني براسـا،     يتحت آموزش عمل
بـا   انجلسـه كودكـ   هر در. ندرفتقرار گ(، 3995هيجاني گلمن )

را  الزم مهـارت تا  ندآشنا شدي جانيهوش ه های حوزهاز  يكی
 صـورت كـامال    آموزش بـه . دناوريدست ب بها، يم، آن خرده در
كارشــنا،  بــه كمــکو و بــا مشــاركت خــود كودكــان  يعملـ 
آموزشي به  های هشر  مختصری از جلس اجرا شد.شناسي  روان

ن جلسـه كودكـان تحـت    یـ در ا ؛اولۀ جلس این صورت است:
  داده يآنها توضـ  یبرا وآموزش خودپنداره قرار گرفتند  ۀبرنام
مند است. این مهـم   هق ها عالياز چ یک سریبه  فردهر  كه شد

بلكـه مهـم آن    ،را دوسـت دارد  ی يـ چـه چ  نيست كه هر ك 
را دوست دارد و بتواند آن را  ی ياست كه هر ك  بداند چه چ

كه  یيان كند. در ضمن كودكان آموختند كه در هر مورد تا جايب
ان كنند )ميوه، كتا ، يخود را ب یقاد عالید زتوانند و به تعدا يم

 بـه كودكـان  ت ين جلسه قاطعیدر ا ؛دوم ۀجلس (.غيرهتفری  و 
 يتيكـودك در مـوقع   برای آموزش این مثلفـه . داده شدآموزش 
ـ قاطع ةدهنـد  كه نشان يو پاسخ گرفت ميقرار  يفرض  ،بـود ت ي

كـه   شد داده آموزش كودك به برای مثال،. شد داده ميآموزش 
بـا  چگونـه  ، ستدیبااو  یجلویي در ص  نانوا زوربه  يكساگر 

ن یـ در ا ؛سووم  ۀجلس .از خود نشان دهـد رفتار قاطعانه جرأت 
 يچهـارم كودكـان تحـت آمـوزش خودآگـاه      ۀجلسه و جلسـ 

سوم از كودكان خواسته شـد تـا    ۀقرار گرفتند. در جلس يجانيه
ـ ، كـاموا، ما  ي ـ يهم ون تخم مـر،، ق  يلیبا وسا  غيـره ک و ی
شد تا كودكـان   يت سعين فعالیخود را درست كنند. در ا ةچهر

دا كننـد و  يـ خـود پ  ةو چهر يجانياز حاالت ه يشناخت درست
 ۀجلسو  دا كننـد. يـ چهارم پ ۀورود به جلس یالزم را برا يآمادگ

مختلـ    يجـان ياز حاالت ه یيها ن جلسه عك یا در ؛چهارم
قرار گرفت  اختيار كودكاندر  و غيرهت ي، غم، عصبانیمثل شاد
ـ ب راصاحب عك  تا احسا، ها خواسته شد و از آن ان كننـد.  ي
م یـ مختلـ  و عال  يجـان يه یها ن جلسه كودكان با حالتیدر ا
هـر   از علل ایجاد رخيبدر ضمن  .نددهر كدام آشنا ش یا چهره
ـ ا در   داده شـد. يكودكـان توضـ   یبـرا  ها جانياز آن ه یک ن ی

استفاده مختل   يجانيحالت ه بيستدر  عك  بيستبخش از 
به  گران،ید با یهمدرد یيتوانان جلسه یا در ؛پنجم ۀجلس .شد

 يت فرضيموقعبرای این منظور، چند  داده شد.كودكان آموزش 
خـود   ه شدها خواستتوضي  داده شد، سپ  از آنكودكان  یبرا
داده اسـت و   ویاو ر ین اتفاق برایكه ا ی بگذارندفرد یرا جا

كودكـان از عواطـ    بدین ترتيـب،  . كننداحسا، خود را بيان 
 یو با او همـدرد  ندمختل  آگاه شد یها تيفرد م،ابل در موقع

 یریپـذ  تيولثمنظـور آمـوزش مسـ    بـه  ؛ششوم  ۀجلسو  .كردنـد 
وارد اسـتفاده از كلمـات   مـ  ،ن جلسه بودیت ايعالكه ف ياجتماع

چنـد    داده شـد، سـپ    يتوضـ  كودكـان  یبرا متشكرم و لطفا 
 یتا بـرا  ه شدخواست از كودكان و مطر  گردید يت فرضيموقع

ن كودكان آموختنـد  یرا نام ببرند. بنابرا صحي  وا ه هر موقعيت
د از طر  م،ابل خـود  یكجا با د تشكر ویباكجا  كه چه موقع و
ـ ا يدر طـ  ؛هفتم ۀجلس خواهش كنند. حـل   یين جلسـه توانـا  ی

كودكـان  ن جلسه ی. در طول ابه كودكان آموزش داده شد مسأله
رفـتن( قـرار    يا مهمانیدن يت مختل  )مثل خوابيبين دو موقع

را انتخا  كنند. سـپ    يكیتا  خواسته شدو از آنها ه شدند داد
گر از آنهـا  ید ۀنیمورد نظر و انصرا  از گ  ۀنیل انتخا  گ يدل
اگـر دوبـاره بخواهنـد     شـد  سثالها ن از آنيشد، هم نده يپرس

، ترتيبن یكنند؟ به ا يرا انتخا  منه ین گ يا همیانتخا  كنند آ
ــدآمــوزش كودكــان  ــ دیدن ــر درســت ين مــواقعيدر چن ن و یت
ـ انتخا  خـود دل  یو برا را انتخا  كنندنه ین گ یتر مطلو  ل ي
زمـان از  داشته باشند تا پـ  از گذشـت    ای كننده و قانع يمنط،
تحمل در این جلسه  ؛هشتم ۀجلس مان نشوند.يپش خود انتخا 

ـ  ـ ا ي. كودكـان در طـ  آمـوزش داده شـد   يفشار روان ن جلسـه  ی
ند بود نام بردند، سپ  به یوشاها ناخآن یرا كه برا یيها تيموقع
ند یناخوشـا  یهـا  تيـ ن موقعیها آموزش داده شد كه اگر در اآن

 .بكاهنـد خـود   يناراحتشدت  توانند از چگونه مي ،قرار گرفتند
 ينيب ن جلسه كودكان آموختند افراد خوشیا يدر ط ؛نهم ۀجلس

رسـد،   يكـه بـه ذهنشـان مـ     ین افكـار يكنند اول يباشند و سع
 ،منظور آموزش ایـن مهـارت   ند باشد. بهیمثبت و خوشا یافكار
ه ها خواستزده شد و از آن مثال كودكان یبرا يداد فرضیک روی
ـ را در مورد علت وقو  آن رو خود تا نظر شد ، يـان كننـد  داد بی

تا به مسائل مثبت فكر كنند و ذهنشان را از  ندق شدیسپ  تشو
 ؛دهوم  ۀجلس ند دور كنند.یو ناخوشا يفكر كردن به مسائل منف

و  یبود بـه آمـوزش شـاد    آموزش ۀن جلسین جلسه كه آخریا
كـه  ن جلسه كودكان آموختند یشاد بودن اختصاص داشت. در ا

توانند بـه   يها مدارد و آن شاد شدن وجود یبراراههای بسياری 
 یها را برااز آن راه يكی ،كه در آن قرار دارند يتيموقع یاقتیا
شد  يگران انتخا  كنند. در ضمن سعید يا حتیخود و شادی 

 دهپـ  از  . شوندق و ترغيب یستن تشویتا آنان به سمت شاد ز
آزمون  با استفاده از پ  گواهش و یآموزش دو گروه آزما ۀجلس

از طریـق تحليـل    هـا  دادهدر پایـان   .نـد مورد سنجش قرار گرفت
 ۀنسخ SPSSاف ار  نرم و با استفاده از (ANCOVA)كوواریان  

 تحليل گردید. 32
 

 ها تهیاف
فــر  برابــری  نتــایج مربــوط بــه بررســي پــيش 3در جــدول 
 ها از طریق آزمون لوین ارائه شده است. واریان 
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هـای   شـود، بـين واریـان     مشاهده مي 3چنانكه در جدول  

خطا در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود ندارد 
(95/9P> در جــدول .)ــرات   2 ــار نم ــانگين و انحــرا  معي مي

آزمون گروههای آزمایش و گواه بـرای نمـرة    آزمون و پ پيش
 های آن ارائه شده است.  كل هوش هيجاني و مثلفه

آزمون(  نتایج تحليل كوواریان  )با كنترل پيش 1در جدول  
هـای آن در   منظور بررسي تفاوت بين هوش هيجاني و مثلفه به

 گروه آزمایش و گواه ارائه شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، پـ  از بررسـي   شـود  مشـاهده مـي   1جـدول  در چنانكه  

هـوش  آزمون بين گروه آزمـایش )آمـوزش    در پ  آزمون، پيش
(، در >93/9Pهيجاني( و گروه گواه در هـوش هيجـاني كلـي )   

فـــردی  (، در مهـــارت بـــين>93/9P) فـــردی مهـــارت درون
(93/9P<در ،) ( ــایي حــل مســأله ــدیریت  (، در>93/9Pتوان م

تفـاوت   (>93/9Pخلق عمـومي )  ( و در>93/9Pفشار رواني )
 .معناداری وجود دارد

 های دو گروه واریانس برابریفرض  نتایج آزمون لوین در مورد پیش و1جدول 
 

 df1 df2 F P مقیاس خرده ردیف

 1/1 71/2 55 1 کلی هوش هیجانی 1

 75/1 1/1 55 1 فردی مهارت درون 2

 152/1 15/3 55 1 فردی مهارت بین 3

 1/1 73/1 55 1 لهأتوانایی حل مس 5

 155/1 37/11 55 1 مدیریت فشار روانی 5

 152/1 7/12 55 1 خلق عمومی 6

 
دو گروه آزمایش و در آزمون  آزمون و پس پیش درهای آن  لفهؤانحراف معیار هوش هیجانی و ممیانگین و  و2جدول 

 گواه
 

 گروه متغیرها ردیف
 آزمون پس آزمون پیش

M SD M SD 

 هوش هیجانی کلی 1
 گروه آموزش هوش هیجانی

 گواهگروه 

55/17 
33/16 

83/2 
13/3 

17/27 
81/16 

8/2 
53/3 

 فردی مهارت درون 2
 گروه آموزش هوش هیجانی

 گواهگروه 

55/5 
28/5 

12/1 

18/1 

57/1 
58/5 

12/1 

28/1 

 فردی مهارت بین 3
 گروه آموزش هوش هیجانی

 گواهگروه 

11/5 

56/5 

56/1 

55/1 

11/7 

66/5 

11/1 

18/2 

 لهأتوانایی حل مس 5
 گروه آموزش هوش هیجانی

 گواهگروه 

56/2 

55/2 

67/1 

57/1 

16/2 

33/2 

13/1 

51/1 

 مدیریت فشار روانی 5
 گروه آموزش هوش هیجانی

 گواهگروه 

35/1 

71/1 

68/1 

83/1 

61/3 

73/1 

11/1 

63/1 

 خلق عمومی 6
 گروه آموزش هوش هیجانی

 گواهگروه 

11/3 

33/2 

35/1 

37/1 

12/5 

61/2 

51/1 

16/1 
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 بحث  
این پژوهش كه با هد  بررسي و تعيين تـأثير آمـوزش عملـي    
هوش هيجاني در ت،ویت هوش هيجاني اجـرا شـد، در درجـۀ    

پردازان هـوش هيجـاني    و نظریه پژوهشگران كه طور همان اول
 هيجـاني  هوش داد ، نشان(2992 و همكاران، متيوز)باور دارند 

به اعت،ـاد سـالوی   . است برخوردار اصال  و آموزش قابليت از
گـذاران اصـلي نظریـۀ     ( یكي از پایـه 3121)به ن،ل از اكبرزاده، 

هوش هيجاني، هوش هيجاني هم ممكـن اسـت آمـوزش داده    
هایي  شود و هم یاد گرفته شود. وی معت،د است با كمک روش

های هوش هيجاني  توان مهارت درماني و مشاوره مي مانند روان
ران و همكـا  . كـاظمي (3121)به ن،ل از اكبرزاده، را اف ایش داد 

های خود به  ( ني  در پژوهش2999( و نلي  و همكاران )3122)
های آموزشـي هـوش هيجـاني در     اند كه دوره این نتيجه رسيده

بهبود هوش هيجاني تـأثير بسـ ایي دارد و افـرادی كـه تحـت      
هـای   گيرنـد، نمـره   های هوش هيجاني قرار مـي  آموزش مهارت

عـالوه   كننـد.  های هوش هيجاني كسب مي التری را در آزمونبا
بر این نتایج حاصل از این پژوهش نشـان داد كـه بـا آمـوزش     

هایي هم ون خودپنداره، خودآگاهي هيجاني و قاطعيـت   مثلفه
هـای   تـوان مهـارت   هـای هـوش هيجـاني مـي     در متن آمـوزش 

 ه اكثرفردی را در كودكان اف ایش داد. این یافته با دیدگا درون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در مـورد   (2992) ناـ پردازان هوش هيجـاني ماننـد بارـ    نظریه
هماهنـگ  خصـوص در مـورد كودكـان     آموزش این مهارت بـه 

( در مـورد هـد    2999هم نين این یافته با نتایج هين ) است.
ــوزش  دوره ــای آم ــههيجــاني هــوش ه پيشــگيری از  منظــور ب

مشكالت نوجوانان مانند اعتياد، ترك تحصيل، سيگار كشـيدن،  
خشم و در  مدیریتمثل كنترل تكانه و  هایي شایستگيو ایجاد 

فــردی كودكــان و نوجوانــان  هــای درون كــل افــ ایش مهــارت
 هماهنگ است.

آمـوزش   بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشـان داد كـه   
هـای   پذیری اجتمـاعي كـه از مثلفـه    وليتثو مس ليعملي همد

فردی  های بين د مهارتنتوان مي ،فردی هوش هيجاني هستند بين
با آن ه یولوتو،  این بخش از نتایجرا در كودكان ت،ویت كنند. 

ثير آموزش بـر  أت ۀ( در پژوهش خود در زمين2999و اومراقلو )
ــخيص، درك ــد  تش ــان، هم ــرل هيج ــایيو كنت ــای  لي و توان ه

هـای   هـا و مهـارت   كه نمادهـای مختلفـي از توانـایي    اجتماعي
( در 2999و بـا نظـر اسـترن )    استهماهنگ  ،فردی هستند بين

ـ   یـادگيری هيجـاني   فنـون آموزشي مبتني بـر   ۀثير برنامأمورد ت
نفـ  و بهبـود    اجتماعي بر بهبود كاهش خشم و اف ایش ع ت

هم نـين   اسـت.  همسـو ها برای كمک به دیگـران نيـ     توانایي
آمـوزش عملـي توانـایي حـل     های این پژوهش نشان داد یافته

 گواههای آزمایش و گروههای آن بین  لفهؤم هوش هیجانی و نتایج تحلیل کوواریانس در و3جدول
 

 مجذور سهمی اتا SS df MS F P آزمون متغیرها ردیف

1 
هوش هیجانی 

 کلی

 55/1 111/1 71/52 52/251 1 52/251 آزمون پیش

 82/1 111/1 52/251 55/1511 1 55/1511 آزمون پس

2 
مهارت 

 فردی درون

 27/1 111/1 75/11 62/21 1 62/21 آزمون پیش

 77/1 111/1 76/182 11/211 1 11/211 آزمون پس

3 
مهارت 

 فردی بین

 11/1 13/1 15/5 12/11 1 12/11 آزمون پیش

 35/1 111/1 12/21 33/63 1 33/63 آزمون پس

5 
توانایی حل 

 لهأمس

 11/1 12/1 52/5 58/1 1 58/1 آزمون پیش

 55/1 111/1 25/65 72/5 1 72/5 آزمون پس

5 
مدیریت فشار 

 روانی

 27/1 13/1 58/1 15/1 1 15/1 آزمون پیش

 55/1 111/1 15/65 17/51 1 17/51 آزمون پس

 خلق عمومی 6
 35/1 111/1 11/21 57/31 1 57/31 آزمون پیش

 53/1 111/1 55/31 81/52 1 81/52 آزمون پس
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افـ ایش دهـد.    انتواند قابليت سازگاری را در كودكـ  مي مسأله
بـاالیي   ۀمسـأل توانـایي حـل   كـه از  آن ه مسلم اسـت كـودكي   

حتي شـرایط   ،برخوردار است، توانایي سازگاری با هر شرایطي
فشار مدیریت آموزش عملي  عالوه بر اینرا دارد. آفرین  لمشك
بـه   ؛شود مي باعث ت،ویت تحمل فشار رواني در كودكان رواني

توان بـا آمـوزش چگـونگي مـدیریت شـرایط       این معني كه مي
ایي م،اومت كـردن در برابـر   ، تحمل فشار رواني )توانفشارآور

بدون جازدن های فشارآور و هيجانات قوی،  ترویدادها، موقعي
كـان افـ ایش داد.   دو رویارویي فعال و مثبت با فشار( را در كو

 ( كـه نشـان داد هـوش   2995چـان ) پژوهش این یافته با نتایج 
فشـارزای   حـواد   و تجـار   با سازگاری پرورش در هيجاني
های ایـن   باالخره یافتهن،ش اساسي دارد، هماهنگ است.  رواني

بيني و نشاط باعـث   آموزش عملي خوش پژوهش نشان داد كه
تـوان بـا    شـود. یعنـي مـي    ت،ویت خلق عمومي در كودكان مـي 

بـين بـودن،    پـر ليـوان، خـوش    ۀدیدن نيم نظيرآموزش مواردی 
مثبت، آموزش راههای شاد زیسـتن و شـاد كـردن     داشتن افكار
ایـن  . افـ ایش داد  را كودك، سط  خلق عمومي خود و دیگران
كه معت،دنـد توانـایي    (3999مایر و سالوی )اه یافته با این دیدگ

 هـای هيجـاني مناسـب بـه هنگـام      هيجاني در تشخيص پاسـخ 
بينـي   نگـرش مثبـت و خـوش    رویارویي با رویدادهای روزمره،

ت. هم نين زندگي را در پي دارد، هماهنگ اس وقایع نسبت به
 كنگـي كـه   ن نوجوان هنـگ ( بر روی پسرا2999پژوهش سيو )

بودنــد نشــان داد كــه هرچــه هــوش دارای مشــكالت رفتــاری 
ميـدی  تر باشد، مي ان ناار و رشد یافتهد باالتافراین اهيجاني در 

نتـایج پـژوهش حاضـر    بـه  توجه  كمتر خواهد بود. پ  با آنها
خلـق   ،بينـي و نشـاط   آموزش خـوش  باكه بود  اميدوار توان مي

 .عمومي در فرد اف ایش پيدا كند
تـأثير آمـوزش   پژوهش مبنـي بـر   این های  یافته با توجه به 

هـای   هت،ویت هـوش هيجـاني و مثلفـ   عملي هوش هيجاني بر 
فـردی،   هـای بـين   فردی، مهـارت  های درون )مهارت آن ۀگانپنج
تـوان   مـي  تحمل فشار رواني و خلق عمومي( سازگاری، قابلت
منظور ت،ویت هوش  كارگيری هرگونه تدبير آموزشي به هبگفت 

تمام آنها در ب رگسالي در  كه شود ر كودكان باعث ميهيجاني د
زندگي خود، خواه در روابط عـاطفي و صـميمانه و    های حوزه

بــه پيشــرفت  زنــدگيای كــه در  خــواه در فهــم قواعــد ناگفتــه
منظـور   ین پيگيـری مصـرانه بـه   . بنـابرا ، موفق باشـند انجامد مي

آموزشـي   نظـام های آموزش هـوش هيجـاني بـه     برنامه اف ودن
 هـای آمـوزش هـوش هيجـاني بـرای      طر  در، ۀكشور و تهي

هـای مختلـ  تحصـيلي     آموزش به دختران و پسـران در سـال  
زنـدگي  های مختلـ    ثيرات بسيار مثبتي در جنبهأت ممكن است

ممكن داشته باشد. هم نين این پژوهش  فردی و اجتماعي آنها
تا آموزش مسـائل مربـوط    باشد ها برای خانواده ای انگي ه است

خانـه بـرای   محـيط  به هوش هيجاني را از سنين كـودكي و در  
كودكـان از   ۀآنجـا كـه همـ    از البتـه  .فرزندان خود آغـاز كننـد  

هـای   های برابری برای یادگيری هوش هيجاني و مثلفـه  فرصت
ایـن وظيفـه بـر     ةقسمت عمد ،آن در خانواده برخوردار نيستند

 شـود  مـي  بنابراین پيشنهاد. است، نظام آموزشي و مدار ةعهد
دبسـتاني و در   آموزش رسـمي هـوش هيجـاني از سـنين پـيش     

هـر  در پایان باید گفت  ها آغاز گردد. و آمادگي ی كودكمهدها
 یيهـا  محـدودیت  پژوهشي در مراحل مختل  خود بـا  فعاليت
 .جـدا نيسـت  و پژوهش حاضر نيـ  از ایـن اصـل     سترو هروب

نتایج این پژوهش به دختـران م،طـع دوم    محدودیت اول اینكه
 م،ـاطع  تعميم نتـایج بـه دختـران   در شود و  ابتدایي محدود مي
پسران باید با احتيـاط عمـل    ۀو هم نين جامع تر باالتر یا پایين

سـنجش   بـرای  یاسـتاندارد  ۀدر دستر، نبودن پرسشـنام كرد. 
مي ان هـوش هيجـاني در كودكـان و آگـاهي از ميـ ان واقعـي       

هـای   از دیگـر محـدودیت   منـدی آنهـا از هـوش هيجـاني     بهره
 بوده است. حاضر پژوهش

 
 منابع

(. تـأثير  3122آبـادی،  . )  اسماعيلي، م. احدی،  . دالور،  . و شـفيع 
 ۀمجلــهــای هــوش هيجــاني بــر ســالمت روان.  آمــوزش مثلفــه

 . 352ـ325، (49/ 2)31 ،شناسي باليني ایران روانپ شكي و روان

. چـا   هوش هيجاني: دیدگاه سالوی و دیگران(. 3121اكبرزاده، ن. )
 فارابي. اول تهران: نشر

 .رفتـاری  و تربيتـي  علـوم  در تح،يـق  هـای  روش .(3122. )ج ،تبس
: چـا  اول، تهـران  . و نرگ  طال،ـاني  پاشاشریفي حسن ۀترجم

 (.3921رشد. )سال انتشار اثر به زبان اصلي  انتشارات

ثير هوش هيجاني بر كيفيـت روابـط   أ(. بررسي ت3124)بشارت، م. . 
 . 1925، (1ـ2) 3شناختي،  مطالعات رواناجتماعي. 

 ۀ(. بررسـي رابطـ  3125پـور،  . )  بشارت، م. . شـال ي،  . شمسـي  
هـای   اندیشـه آمـوزان.   هوش هيجاني با موف،يت تحصيلي دانـش 

 .91ـ 21، (4ـ1) 2نوین تربيتي، 
بين هوش هيجاني و  ۀ(. بررسي رابط3122)ا. عبدالملكي، ج.  رهنما،

خالقيت با پيشـرفت تحصـيلي در دانشـجویان دانشـگاه شـاهد.      
 .55ـ92، (2) 5های نوین تربيتي،  اندیشه
مباني نظری و عملي پژوهش در علـوم انسـاني و   (. 3192دالور،  . )
 . چا  دوم، تهران: انتشارات رشد.اجتماعي

شناسـي یـادگيری و    پرورشي )روانشناسي  روان(. 3199)  . ا.سي ، 
 آگاه.: نشرتهران. چا  سوم، آموزش(

(. بررسي تأثير آموزش 3122كاظمي، ی. برما،،  . آذرخرداد،  . )
آموزان م،طع  های مدیریت هيجان بر هوش هيجاني دانش مهارت

 .391ـ321، (2) 5های نوین تربيتي،  اندیشهراهنمایي. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 13   /  ...تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی 

 

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-

social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 13-25. 

Chan, D.W. (2005). Emotional intelligence, social coping 

and psychological, distress among Chinese gifted 

students in Hong Kong. High Ability Studies, 16, 78-163. 

EwDulicz, V., & Higgs, M. (2004). Can emotional 

intelligence be developed? International Journal of 

Human Resource Management, 15(1), 95-111. 

Fernandez-Brrocal, P., & Extremera, N. (2006). Emotional 

intelligence as predictor of mental, social and 

physical health in university students. The Spanish 

Journal of Psychology, 1, 45-51. 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam, 

New York: NY. 

Hein, S. (2007). Emotional literacy. Accessed through < 

http: //Stevehein.com. 

Humphrey, N., Curran, A., Morris, E., Farrell, P.T., & 

Woods, K.A. (2007). Emotional intelligence and 

education: A critical review. Educational Psychology, 

27, 235-254. 

Kafetsios, K., & Zampetakis, L.A. (2008). Emotional 

intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory 

role of positive and negative affect at work. Personality 

and Individual Differences, 44, 702-712. 

Killgore, D.S., Kahn-Greene, E.T., Lipizzi, E.L., Newman, 

R.A., Kamimori, G. H., & Balkin, T.J. (2008). Sleep 

deprivation reduces perceived emotional intelligence 

and constructive thinking skills. Sleep Medicine, 9 

(5), 517- 526. 

Kirk, B.A., Schutte, N.S., Hine, D.W. (2008). Development 

and preliminary validation of an emotional self-efficacy 

scale. Personality and Individual Differences, 45(5), 

432 − 436. 

Koczwara, A., & Bullock, T. (2009). What is emotional 

intelligence at work? General Practice Update, 2, 47-50. 

Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R.D. (2002). 

Emotional intelligence, science and myth. London: 

The MIT Press. 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional 

intelligence? In P. Salovey., & J. D. Mayer (Eds.), 

Emotional development and emotional intelligence 

(pp. 3-31). New York: Basic Books. 

Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, 

M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) 

is it possible? Personality and Individual Differences, 

47(1), 36–41 

Siu, A.F. (2009). Trait emotional intelligence and its 

relationships with problem behavior in Hong Kong 

adolescents. Personality and Individual Differences, 

47(6), 553-557. 

Stern, R. (2007). Social and emotional learning: What is 

it? How can we use it to help our children? Retrieved 

May 22, 2007, from www.AboutOurKids.org. 

Tett, R.P., & Fox, K.E. (2006). Confirmatory factor 

structure of trait emotional intelligence in student 

and worker samples. Personality and Individual 

Differences, 41, 1155-1168.  

Ulutas, I., & Ömeroglu, E. (2007). The effects of an 

emotional intelligence education program on the 

emotional intelligence of children. Social Behavior 

& Personality: An International Journal, 35, 1365-1372. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

