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های اجتماعی در رابطه صفت هوش هیجانی و سازگاری با  ای مهارت نقش واسطه

 مدرسه در نوجوانان

 ؽٌاعی تالیٌی کَدک ٍ ًَجَاى، داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ رٍاى؛ 1*الیکا ًیکَیِ

 ؽٌاعی، داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ى اعتادیار داًؾکذُ علَم تزتیتی ٍ رٍا فزیثا سراًی؛

 ؽٌاعی، داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ى داًؾیار داًؾکذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاآتادی؛  فتح جلیل

ّای هزتَط تِ صفت َّػ ّیجاًی در چٌذ عال اخیز تِ طَر قاتل تَجْی گغتزػ یافتِ اعت. تِ طَر  ضٍّؼپ هقذهِ:

ّای  کزد یکپارچِ تَاًؼآهیش افزاد تغتگی تِ عول آیذ ایي اعت کِ عاسگاری هَفقیت چِ اس هتَى تحقیقی تزهی کلی آى

تز،  ّای اجتواعی ٍ ّیجاًی قَی آهَساىِ دارای ًوزات تاالتزِ صفت َّػ ّیجاًی ٍ هْارت ّیجاًی دارد. تِ عالٍُ، داًؼ

احتوال کوتزی در تزٍس هؾکالت ّیجاًی ٍ درگیزی تا ّوغاالى دارًذ، ٍ در هقاتل تیؾتز احتوال دارد کِ رفتارّای 

ّای َّػ ّیجاًی ٍ   ّای هَجَد در حَسُ داؽتِ تاؽٌذ. در ّویي راعتا تز اعاط پضٍّؼهتٌاعة اس لحاظ اجتواعی 

ّای اجتواعی هی تَاًذ در راتطِ تیي صفت َّػ ّیجاًی ٍ عاسگاری تا هذرعِ تأثیزگذار تاؽذ.  هتغیز هْارتعاسگاری، 

  دعتَر کار قزار گزفتِ اعت.تزرعی ًقؼ ایي عاسُ در راتطِ تیي ایي دٍ هتغیز در ایي پضٍّؼ در تِ ّویي دلیل 

اًتخاب ؽذًذ. تز ایي اعاط هٌطقِ یک در ًاحیِ ؽوال  ای ای چٌذ هزحلِ خَؽًِوًَِ تِ ؽیَُ  044اتتذا تعذاد  رٍػ:

گیزی   ؽْز، هٌطقِ چْار در ًاحیِ غزب، ٍ هٌطقِ ؽاًشدُ در جٌَب ؽْز تْزاى تِ ؽیَُ تصادفی، جْت اًجام ًوًَِ

تعذ، فْزعت هذارط غیزاًتفاعی، دٍلتی ٍ ًوًَِ هزدهی ایي عِ هٌطقِ تْیِ ٍ در ّز  اًتخاب گزدیذًذ. در هزحلِ

هزدهی( تِ ؽیَُ  هٌطقِ، چْار دتیزعتاى دختزاًِ )یک هذرعِ غیزاًتفاعی، دٍ هذرعِ دٍلتی، ٍ یک هذرعِ ًوًَِ

ْز اًجام گزفت. تعذ اس هزاجعِ تِ هذارط اتتذا در ؽوال ؽْز، عپظ جٌَب ٍ در ًْایت غزب ؽ. تصادفی ؽٌاعایی ؽذًذ

ّا تِ ؽیَُ تصادفی اًتخاب ؽذًذ. در هزحلِ تعذ، چْار پزعؾٌاهِ صفت َّػ ّیجاًی پتزایذس  آى در ّز هذرعِ کالط

خَاّی ساکزهي تا تغییزات تغتِ تِ  ّای اجتواعی هاتغَى، ٍ ّیجاى آهَساى دتیزعتاًی، هْارت ٍ فارًْام، عاسگاری داًؼ

عالِ اجزا  11تا  10آهَس دختز  داًؼ 044ى ّز کالط در ّز هذرعِ ٍ در هجوَع تا ؽزکت آهَسا فزٌّگ، تز رٍی داًؼ

ؽذ. ّوچٌیي اطالعات هزتَط تِ عي، عال تحصیلی، رؽتِ تحصیلی )ریاضی فیشیک، تجزتی، اًغاًی( ٍ ًَع هذرعِ 

 AMOS  ٍSPSSًتایج تِ کوک ًزم افشار )غیزاًتفاعی، دٍلتی، ًوًَِ هزدهی( ًیش اس ّز فزد اخذ گزدیذ. در ًْایت، 

 ّای پضٍّؼ، هَرد تحلیل قزار گزفتٌذ. تزای تزرعی فزضیِ
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آٍری ؽذُ ًؾاى داد کِ تیي صفت َّػ ّیجاًی ٍ عاسگاری تا هذرعِ، صفت  : تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات جوعّا یافتِ

ّوچٌیي ِ راتطِ هثثت ٍجَد دارد. ّای اجتواعی ٍ عاسگاری تا هذرع ّای اجتواعی، ٍ هْارت َّػ ّیجاًی ٍ هْارت

ّای اجتواعی تِ صَرت غیزهغتقین تز راتطِ تیي صفت َّػ ّیجاًی ٍ عاسگاری تا هذرعِ  هْارتًتایج ًؾاى داد کِ 

هذل هفزٍض راتطِ تیي صفت َّػ ّیجاًی ٍ کِ  گذارد. تز ّویي اعاط فزضیِ کلی پضٍّؼ هثتٌی تز ایي تاثیز هی

 ، تاییذ گزدیذ.ّای اجتواعی، تزاسًذُ دادُ ّا اعت گزی هْارت یعاسگاری تا هذرعِ، تا هیاًج

ّایی قزار دارد کِ ٍجَد راتطِ هثثت تیي َّػ ّیجاًی ٍ  در راعتای پضٍّؼ  ًتیجِ ایي پضٍّؼ: گیزی تحث ٍ ًتیجِ

تیي کوثَد  اًذ. تِ عالٍُ تایذ عٌَاى ًوَد کِ تحقیقات گًَاگَى ًؾاى هی دٌّذ  ّای اجتواعی را تأییذ ًوَدُ هْارت

ّای  ّای اجتواعی ٍ تزٍس اختالالت رفتاری در آیٌذُ راتطِ ٍجَد دارد. ایي هؾکالت کِ تا عولکزد ضعیف هْارت هْارت

اًذ اس تشّکاری، ًقص در عولکزد تحصیلی ٍ ؽٌاختی، فزار اس هذرعِ،  اجتواعی کَدک ٍ ًَجَاى هزتثط ّغتٌذ، عثارت

(. اس ّویي جْت 1811ی )رحیوی تَگز، ؽارُ، حثیثی عغگزآتاد، ٍ تؾارت، اجتواعی، ٍ اختالالت رٍاً رفتارّای ضذ

تَاًذ در عاسگاری تحصیلی، اجتواعی ٍ عاطفی ًَجَاًاى تاثیز تگذارد. تأییذ ًقؼ  ّای اجتواعی هی اعت کِ هْارت

تؾکیل دٌّذُ  ّای تَاًذ تِ ایي دلیل تاؽذ کِ ایي عاسُ، خَد اس هؤلفِ ّوچٌیي هی ّای اجتواعی ای هْارت ٍاعطِ

ای آى تِ راتطِ صفت َّػ ّیجاًی ٍ عاسگاری تا هذرعِ،  تاؽذ، ٍ اضافِ ؽذى ًقؼ ٍاعطِ صفت َّػ ّیجاًی هی

ّای اجتواعی تِ ًَجَاًاى  آهَسػ هْارتتٌا تِ ایي دالیل،  تاعث تقَیت راتطِ هثثت تیي ایي دٍ هتغیز ؽذُ اعت.

ط تزای ًَجَاًاى دارای ًوزُ تاال در عاسُ جغتجَگزی حغی، هحصل ٍ فزاّن آٍردى ؽزایط هٌاعة آهَسؽی در هذار

تَاًذ در  ّا ّوچٌیي هی تَاًذ در تْثَد راتطِ تیي صفت َّػ ّیجاًی ٍ عاسگاری تا هذرعِ هؤثز تاؽذ. ایي یافتِ هی

یي ّای تزرعی ؽذُ ٍ ًیش ؽٌاعایی افزاد دارای هؾکل در سهیٌِ ّز یک اس ا جْت غٌی ًوَدى پیؾیٌِ پضٍّؾی حَسُ

 ّا ٍ آهَسػ ایؾاى هفیذ فایذُ تلقی گزدد.  عاسُ

 

 .عاسگاری تا هذرعِ، صفت َّػ ّیجاًی، هْارت ّای اجتواعی: کلیذی ُ ّایٍاص
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