
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

459 
 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

4931اسفند  –اسالمی واحد شادگان دانشگاه آزاد   

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

رابطه هوش هیجانی با پرخاشگری و احساس تنهایی در 

 بین افراد معتاد اقدام کننده به ترک در اهواز
 

 1فردمرضیه مشعل پور

دستیار علمی، گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران   1

 ، ایران

 

 مقدمه

رفتارهای تهدید کننده سالمت از جمله مهمترین چالشهای بهداشتی و 

روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند 

در یک معنی گسترده رفتارهای پر خطر می توانند به عنوان رفتارهایی 

ومگارتنر، والکبورگ القوه منفی در نظر گرفته شوند)بائبا پیامدهای ب

و اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای پر خطر  (2،2۲1۲یترو پ

 آید به حساب مییکی از بیماری های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی 

اعتیاد که بر آمده از مصرف مواد مخدر و در واقع  .(2۲1۲، 3گالنتر)

حالتی مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است دارای این مشخصات است: 

اثر مصرف مکرر مواد عادات روحی ایجاد می شود و این عادات فرد در  -1

را به علت نیاز و تمایل روانی به سوئ مصرف مواد مخدر ترغیب می کند. 

در اثر قطع دارو  -3مقدار مواد مصرفی مرتبا رو به افزایش است. -2

محرومیت در شخص از قبیل پرخاشگری، تنش، اضطراب و... ایجاد نشانگان 

مواد مخدر برای افراد یا جامعه حالت زیان  اعتیاد به -۲شود. می 

 (.2۲13، 4آوری پیدا می کند )کالرک و همکاران

                                                           

 دستیار علمی، گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران 1 
2 Baumagartner , Valkenburg & Peter 
3 Galanter 
4  Clarke et al 
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 کننده ینیب شیپ عنوان به را یگوناگون یرهایمتغ ینیبال یها پژوهش

 شوند یم میتقس دسته ۲ به که است کرده ییشناسا مخدر مواد به یوابستگ

 -یروان عوامل( 3    یشخص نیب عوامل( 2  یاجتماع -یفرهنگ طیمح( 1:

 روان یرهایمتغ به مواد مصرف. یکیژنت-یستیز عوامل( ۲   یرفتار

 یبستگ ناکارآمد یدفاع یها سبک و یناامن احساس جمله از یگرید یشناخت

 معتادان یادیاعت شیپ یها نهیزم یبررس هدف با که یا مطالعه در. دارد

این نتایج به دست  ،شده است انجام سالم ریغ افراد با آن سهیمقا و

 مخدر مواد مصرف و قبول یبرا ژهیو استعداد و نهیزم وجود که امده است

 اتیخصوص رینظ معتادان یادیاعت شیپ یها نهیزم نکهیا و است یضرور

 یمعنادار طور به آنها دیعقا و یزندگ وهیش ،یخانوادگ روابط ،یتیشخص

 پژوهش مطالعه با (.1331، وحدت ،ینالیز). است سالم افراد از متفاوت

 ،هوش هیجانی جمله از ییرهایمتغ که رسد یم نظر به گذشته یها

 در افراد معتاد و خود معرف تاب آوری و احساس تنهایی ،یپرخاشگر

 (.1331)ال علی، باشد داشته یکینزد رابطه

گفته می شود و معموال معیار ارزیابی آن   EIکه به اختصار  1هوش هیجانی

می نامند به توانایی ظرفیت یا مهارت ادراک   EQرا ضریب هوشی یا 

هوش هیجانی به عنوان .سنجش و مدیریت هیجانات خود و دیگران داللت دارد

یکی از عوامل بسیار موثر در موفقیت فردی شناخته شده است هوش هیجانی 

ت و هیجانی خود درک خصوصی ترین احساسات یعنی توانایی مهار تمایال

دیگران، رفتار آرام و سنجیده در روابط انسانی به عبارت دیگر فردی 

که از هوش هیجانی باالیی بر خور دار است به خوبی می تواند احساسات 

خود مهار کند و آنها را به شکل مناسب بیان کند . چنین فردی به ذلیل 

ناسب بر هیجانات خود در روابط فردی موفق داشتن همدلی باال و کنترل م

تر است و در نتیجه از امکانات و موقعیت های بهتری در زندگی بر خور 

ی چند بعدی است و هوش هیجانی یک سازه (.1333)اکبرزاده،دار می گردد

ی تعامل بین هیجان و شناخت است که منجر به کارکردی در برگیرنده

از سوی دیگر هوش هیجانی را  (2۲۲2، 2)سالووی، گریوالشودسازشی می

معرفی های دیگر ها و ویژگیی مرکبی از خودآگاهی هیجانی و مهارتمجموعه

                                                           
1 Emotional  . Intelligence 
2- Salovey & Grewal 
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های محیط که بر موفقیت فرد در مقابله با فشارها و خواسته می کنند

های انجام شده در مورد هوش (. پژوهش1،2۲۲۲آن –بار گذارند )تاثیر می

ای در کنندهوش هیجانی عامل موثر و تعییناند که ههیجانی نشان داده

برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در 

به این باشد. فردی و به طور کلی در کارکرد سالمت میشغل و روابط بین

در دو بعد مهم پیشگیري از گرایش به اعتیاد و کمک به فرایند ترتیب 

هاي عاطفی و هیجانی افراد اد، توجه به جنبهدرمان و بهبود سوءمصرف مو

باشد و در این زمینه توجه به هوش هیجانی از بسیار مهم و مؤثر می

حیطه  1هوش هیجانی، هوش هیجانی در .اي برخوردار استجایگاه ویژه

 .( 1333)گنجی، مولفه است 11دارای 

حرمت مولفه خودآگاهی هیجانی، قاطعیت،  1حیطه درون فردی؛ شامل  (1

  .نفس، استقالل و خودشکوفایی

مولفه همدلی، روابط میان فردی و مسئولیت  3حیطه برون فردی؛ شامل (2

  .پذیری

مولفه حل مساله، واقعیت سنجی و انعطاف  3حیطه سازگاری؛ شامل (3

  .پذیری

  .مولفه تحمل فشار و کنترل تکانه 2حیطه کنترل استرس؛ شامل ( ۲

 مولفه خرسندی و خوش بینی 2حیطه خلق کلی؛ شامل (2

اند که هوش هیجانی بر سالمت حافظه پژوهشگران متعددي نیز ابراز داشته

گیري ها، داوري صحیح، تصمیمو نیروي عقل، ادراك، معنابخشی به تجربه

گذارد و افرادي اجتماعی افراد تأثیري چشمگیر می -مناسب و رشد روانی

قدرت بیشتري براي سازگاري با  باشند،که داراي هوش هیجانی باالیی می

گرایی، مسائل جدید روزانه را دارند. همچنین هوش هیجانی باال با برون

پذیري، شناسایی احساسات مختلف، هماهنگ کردن احساسات و تأثیر انعطاف

در مقابل، هوش هیجانی  آنها بر مغز و رفتار رابطه معناداري دارد.

سطوح پایین همدلی، ناتوانی در  ساز درونی،پایین با رفتارهاي مسئله

تنظیم خلق و خو، افسرده خویی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، 

 (.1333)پورشهبازی، انحرافات جنسی، دزدي و پرخاشگري همراه است

                                                           
3- Bar -On  
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هوش هیجانی با سالمت روانی همبستگی مثبت و با اختالالت روانی همبستگی 

یفیت زندگی و تعامالت منفی دارد. هوش هیجانی با رضایت از زندگی و ک

ی منفی دارد ی مثبت و با احساس تنهایی و افسردگی رابطهاجتماعی رابطه

هوش  مهمهاي از مؤلفه(.12۲۲2شات ،مالوف، زیمونک، هوالندرو کنلی، )

باشد هاي خود با دیگران میهیجانی شناخت عواطف دیگران و حفظ ارتباط 

هاي به دست آمده در افراد معتاد صحیح شکل که بر اساس نتایج پژوهش

نگرفته است. افراد داراي اعتیاد در همدلی با دیگران نقشی منفعل 

هاي اجتماعی با دارند. آنها در جامعه محبوب نیستند و در تعامل

یکی دیگر  ایرین توانایی برقراري رابطه همدالنه و عمیق را ندارند.س

از مشکالت افراد معتاد در رویارویی با هیجانات عدم توانایی کنترل 

قراري و تکانشگري تکانه است که در نتیجه در رفتار آنان به صورت بی

شود. واکنش معمول آنها این است که به صورت حد و مرز آشکار میبی

آیند. این افراد در شگرانه به جستجوي خطر و کسب هیجان بر میتکان

قراري آنها را تواند بیشوند که الکل و موادمخدر میبزرگسالی متوجه می

تسکین دهد و این واقعیت که قدرت تحمل یکنواختی ندارند، آنان را 

سازد تا هر چیزي را امتحان کنند. تحقیقات، رابطه بین آماده می

 (.1333)اکبرزاده، دهدو مصرف موادمخدر را نشان میتکانشگري 

دهد که بین هوش هیجانی و ( نشان می133۲نتایج پژوهش بشارت ) 

آمیزي، صمیمیت و هاي مختلف مشکالت بین فردي، همچون قاطعیت، مردمزمینه

پذیري همبستگی منفی معنادار وجود دارد و بیانگر آن است که مسئولیت

یجانی باال با تقویت سالمت روانی، توان همدلی با برخورداري از هوش ه

دیگران، سازش اجتماعی، بهزیستی هیجانی و رضایت از زندگی ارتباط 

دهد و زمینه بهبود روابط اجتماعی داشته و مشکالت بین فردي را کاهش می

 سازد.را فراهم می

از جمله خصوصیات معتادان در مقایسه با افراد غیرمعتاد فقدان حرمت 

ذات، از دست دادن کنترل تکانه، خودپنداره منفی و عزت نفس پایین 

قراري در ریزي پرخاشگري، احساس اضطراب و بیباشد. همچنین برونمی

                                                           
1. Schutte, Malouff, Simunek, Hollander, McKenley 
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تر از افراد غیرمعتاد است؛ افراد معتاد کنندگان موادمخدر وسیعمصرف

ناپذیرتر از افراد غیرمعتاد داشته و از صراحت و شیوه فکري انعطاف

حکیم   .(1333)پورشهباز، باشندیت الزم در رفتار برخوردار نمیقاطع

دهد که مواردي از قبیل اضطراب، انزوا، نشان می (1332جوادي )

بینی، اعتماد به نفس پایین، روابط بین افسردگی، پرخاشگري، خودکم

فردي نامطلوب، بزهکاري و... از جمله مشکالت شایع در افراد معتاد 

 نیب از که اند داده نشان خود قاتیتحق در پژوهشگران . همچنین است. 

. دارد یشتریب تیاهم یپرخاشگر مواد، به شیگرا کننده ینیب شیپ عوامل

 معنادار رابطه الکل به شیگرامصرف مواد افیونی و  و یپرخاشگر نیب

( 1331) یفتح و زاده یمهراب که یپژوهش در.  (1331 ،ال علي)دارد وجود

 و یدلبستگ یها سبک ،یپرخاشگر ،هوش هیجانی تاب آوری، یبررس منظور به

 مواد به یوابستگ یها ینیب شیپ عنوان به یاجتماع -یاقتصاد تیوضع

 دست جهینت نیا به دادند، انجام اهواز شهر پسر نوجوانان در مخدر

 شیپ قابل نامبرده یرهایمتغ اساس بر مخدر مواد به یوابستگ که افتندی

 .هستند ینیب

با هدف بررسی رابطه ی هوش  یپژوهش (1333نما و تجربه کار)صنعت 

. دادندهیجانی و احساس تنهایی در میان دانشجویان دانشگاه انجام 

یافته های پژوهش نشان دادند که بین هوش هیجانی و احساس تنهایی 

که دانشجویانی که از نظر  به طوریرابطه ی منفی معنادار وجود دارد 

هوش هیجانی در سطح باالتری قرار دارند از احساس تنهایی کمتری 

(  133۲) نظری و رضایی ،  سلیمانی. همچنین در تحقیقی که برخوردارند

انجام دادند مشخص شدکه بین احساس تنهایی و گرایش به مواد مخدر 

 .رابطه ثبت و معنا دار وجود دارد

با توجه به اهمیت موضوع اعتیاد و بررسی متغیرهای مرتبط با گرایش به 

ی با جانیه هوش نیبپژوهش حاضر این است که آیا سوی مواد مخدر هدف 

 وجود معنی داری رابطه معرف خود معتادان دریی تنها احساسو  یپرخاشگر

 ؟دارد

 نمونه آماري و روش نمونه گیري، جامعه آماري

http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=6466&_au=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7++%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=6466&_au=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7++%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=16373&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=20329&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%85%D8%A7++%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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جامعه این تحقیق، شامل كلیه معتادان خود معرف شهر اهواز  در سال 

نفر  از جامعه فوق الذکر می باشند  411نمونه آماري شامل  .بود  1333

كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گیري تصادفي ساده استفاده شده 

 است.

 پژوهشابزار 

 بهسوالي   99این مقیاس (EIS)پرسشنامه هوش هیجانی شات -الف

كامال مخالف تا كامال از ارزیابي هیجان ها درمقیاس پنج درجه اي 

این مقیاس درنمونه  ضریب آلفاي كرونباخ  .میپردازد موافق

و برای  34/1( نیز براي هوش هیجاني كل 4931ایراني)بشارت، 

گزارش  01/1و  78/1، 83/1خرده مقیاس هاى نامبرده به ترتیب 

در تحقیق حاضر براي تعیین پایایي پرسشنامه هوش  شده است.

ست كه هیجانی از روش های آلفاي كرونباخ و تنصیف استفاده شده ا

مي باشد که  70/1و  81/1براي كل پرسشنامه به ترتیب برابر با 

 به طور کلی بیانگر ضریب پایایی قابل قبول می باشد.

سؤال در سه  3۲این پرسشنامه شامل  پرخاشگریـ پرسشنامه  ب

لجاجت و  -3تهاجم و توهین  -2خشم و عصبانیت  -1عامل 

فر و نجاریان زاهدينامه توسط توزي است. این پرسشكینه

( در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ساخته شده است. 1311)

خشم و »ماده  ۲بررسي حاصل از تحلیل عوامل نشان داد كه 

ماده  3و « تهاجم توهین»ماده دوم روي عامل  3، «عصبانیت

اند. به منظور قرار گرفته« توزيلجاجت و كینه»آخر روي عامل 

، «به ندرت»، «هرگز»گزینه  ۲هر یك از نمره گذار آن براي 

در  3و  2و  1و  ۲به ترتیب مقادیر « همیشه»و « گاهي كوتاه»

سؤال نمره پرخاشگري شخص  3۲نظر گرفته شد. سپس جمع نمرات 

فر در نامه نجاریان و زاهدياعتبار این پرسش كند.را مشخص مي

مامي در كل براي ت« خصومت و گناه»هاي ( با مقیاس1311سال )
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در  r=13/۲و براي پسران  r=33/۲و براي دختران  r= 11/۲افراد 

گزارش شده است و ضرایب پایایي آن با  ۲۲1/۲داري سطح معني

روش الفباي كرونباخ و روش تصنیف براي عامل خشم و عصبیت به 

 13/۲و  1۲/۲و براي عامل تهاجم و توهین  11/۲و  3۲/۲ترتیب 

و براي كل  13/۲و  11/۲وزي تو براي عامل لجاجت و كینه

باشد كه رضایت بخش است زابیان مي 11/۲و  31/۲نامه پرسش

مقایسه سالمت روان، خشنودي »( در تحقیقي تحت عنوان 1332)

شغلي و پرخاشگري در میان كاركنان روز كار ثابت و شیفت كار 

نامه استفاده كرده از این پرسش« شركت نورد و لوله اهواز

و پایایي با استفاده از آلفاي كرونباخ و است و ضرایب 

و  13/۲و براي عامل دوم  1۲/۲و  31/۲تصنیف براي عامل اول 

و  31/۲نامه و براي كل پرسش ۲3/۲و  11/۲و عامل سوم  2۲/۲

در تحقیق حاضر براي تعیین پایایي  را بدست آورده است. 13/۲

صیف نیز از روش های آلفاي كرونباخ و تنپرخاشگری پرسشنامه 

استفاده شده است كه براي كل پرسشنامه به ترتیب برابر با 

مي باشد که به طور کلی بیانگر ضریب پایایی  11/۲و  33/۲

 قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد.

مقیاس تجدیدنظر شده احساس  ـ پرسشنامه احساس تنهایی ج

گیري میزان احساسي : در این تحقیق براي اندازه1UCLAتنهایي 

نهایي دانشجویان دختر از این مقیاس استفاده شد. این ت

( 133۲) 2راسل پیالئو و كارولین اي. كاترونامقیاس توسط دان

ماده است كه نمره فرد حاصل  2۲ساخته شد. این مقیاس داراي 

این شاخص داراي عبارات توصیفي  باشد.ماده مي 2۲جمع نمرات 

، 1هاي شماره ه مادهگذاري آن به این صورت است كاست كه نمره

                                                           
1 -  University of California at Los Angeles Loneliness Scale  
2 -Danrasel & karolin E. katrona 
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بصورت معكوس  2۲، 13، 11، 11، 1۲، 3، 3، 1، 1، 1، ۲

در تحقیق حاضــر، ضرایب پایایي  شوند.گذاري مينمره

پرسشنامه احساس تنهایی با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و 

، که به طور 13/۲و  13/۲تنصیف محاسبه گردید كه به ترتیب 

قابل قبول پرسشنامه یاد شده مي کلی بیانگر ضرایب پایایي 

 باشد.

در این پژوهش با استفاده از " تحلیل رگرسیون چند گانه "  

.روابط بین متغیرها مورد تحلیل آماری قرار گرفته است  

یافته هاي توصیفي این پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند 

میانگین، انحراف معیار، حداكثر، حداقل و تعداد آزمودني 

ه مي باشد كه براي كلیه متغیرهاي مورد مطالعه در هاي نمون

 ارائه شده است. 1این پژوهش در جدول

ها در  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني :4جدول

 تحقیق هایمتغیر

اخص ش                 

 هاي آماري

 متغیرها

 میانگین
انحراف 

 معیار
 حداكثر حداقل

 11 12 31/13 11/1۲1 هوش هیجانی  

 33 2 11/11 21/21 احساس تنهایی

 33 3 ۲1/11 ۲۲/۲2 پرخاشگری

 

 

و پرخاشگری با  ضرایب همبستگي چندگانه احساس تنهایی -2جدول شماره 

 در معتادان خود معرف  هوش هیجانی

 Enterالف : 
همبستگي 

چند 

 گانه

ضریب 

 تعیین

 نسبت

 ضریب رگرسیون
 احتمال شاخص های آماری

 متغیر مالك
متغیرهاي 

  بینپیش

 ۲11/۲ 1۲۲/۲ پرخاشگری هوش هیجانی
 

۲۲2/۲  =B 
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در معتادان 

 خود معرف 
311/۲= 

13/3 =t 

۲۲1/۲ =p 

 

13۲/۲  =B 

۲31/۲= 

 
11۲/۲ =t 

۲1/۲ =p 

احساس 

 تنهایی 

123/۲-  =B 

۲13/۲- = 

11/3- =t 

۲۲1/۲ =p 

 stepwiseب : 
همبستگي 

چند 

 گانه

ضریب 

 تعیین

 نسبت
 (ضریب رگرسیون )

 احتمال شاخص های آماری

 متغیر مالك
متغیرهاي 

  بینپیش

گام 

 اول
 گام دوم

 هوش هیجانی

در معتادان 

 خود معرف 

احساس 

 تنهایی
131/۲ 232/۲ 

31/111 

=F 

112/۲- 

 =B 

 

۲۲1/۲ =

p 

131/۲- 

= 

 

3۲/1۲- 

=t 

 

۲۲1/۲ =

p 

 ۲1۲/۲ 1۲3/۲ پرخاشگری

13/1۲۲ 

=F 

1۲۲/۲- 

 =B 
۲۲۲/۲  =B 

۲۲1/۲ =

p 

۲23/۲- 

= 
311/۲= 

 

3۲3/3- 

=t 
13/3 =t 

 

۲۲1/۲ =

p 
۲۲1/۲ =p 

نشان داده شده است، طبق  2شماره  همان طوري كه در جدول

( ، ضریب  Enterنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود   )

همبستگي چند متغیري براي تركیب خطی احساس تنهایی و 
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برابر با    در معتادان خود معرف  هوش هیجانیپرخاشگری با 

444/۲ =MR   412/۲و =RS  ۲/۲2مي باشد كه در سطـــح خطای 

پژوهش مبنی بروجود رابطه . بنابراین فرضیه معنادار می باشد

در معتادان  هوش هیجانیتنهایی و پرخاشگری با معنا دار بین 

، ( RS)ا توجه به مقدار ضریب تعیین ب گردد.تأیید مي خود معرف

در معتادان خود  هوش هیجانی درصد واریانس  42مشخــص شده كه 

 .پرخاشگری مي باشدو  احساس تنهاییمتغیرهاي پیش بین  معرف 

 :بحث و نتیجه گیری

تایید کننده آن است که فرضیه پژوهش  2نتایج جدول شماره 

هوش احساس تنهایی و پرخاشگری با  مبنی بروجود رابطه بین

تایید می شود. این نتیج همسو  در معتادان خود معرف  هیجانی

، شات 2۲1۲با نتایج بدست آمده توسط بائومگارتر و همکاران، 

، صنعتنما و تجربه 1334،سلیمانی و همکاران،2۲۲2و همکاران، 

میباشد. نتایج نشان میدهد که با  1334و بشارت،1333کار،

افزایش هوش هیجانی در افراد میزان پرخاشگری و احساس 

کاهش پیدا می کند. با توجه به اهمیتی که  تنهایی در آنها

مولفه های هوش هیجانی در تنظیم هیجانات فرد در رویارویی 

با مسائل روزمره دارا می باشند افزایش هوش هیجانی در شخص 

توان مقابله و موفقیت او را در مسائل رو به رو قدرت می 

ن بخشد.هوش هیجانی به عنوان سازی ای چند بعدی که ارتباط بی

هیجانات و فرایند های شناختی را دربر می گیرد به توانایی 

سازگاری وبهبود روابط در افراد منجر می شود. در 

هوش هیجانی ، در مولفه های افرادمعتاد به دلیل پایین بودن 

این متغیر نیز همچون خودآگاهی هیجانی ، درک ارتباط و علت 

اطالعات کمتری هیجانات نیز توانایی کمتری دارا هستند، لذا 
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نسبت به چرایی و چگونگی برانگیخته شدن در موقعیت های 

میشود تا هنگامی که فرد  مختلف دارا می باشند و این سبب

کمتر متوجه هیجانات خود باشد و  ،خشمگین می شود یا غمگین

ناخواسته به سمت استعمال و مصرف مواد برای تسکین آنی و 

دیگر این اشخاص در ادراک ازسویی  موقتی هیجانات خود برود.

هیجانات خود دیگران ناتوانند در نتیجه قادر به همدلی با 

افراد نبوده و نمی توانند با احساسات مخرب خود کنار 

 بیایند در نتیجه انزوا وتنهایی را تجربه می نمایند.

 منابع

(. بررسي 1331ال علي، سوسن؛ موسوي اصل، زینب و منصوري، عارف، ) -

ساله شهرستان خرمشهر. پایان نامه كارشناسي  13-2۲ان پسر خشونت جوان

  گروه علوم تربیتي دانشگاه پیام نور اهواز

(. هوش هیجانی. چاپ اول، تهران: انتشارات 1333اکبرزاده، نسرین ) -

 فارابی.

(. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط 133۲بشارت، محمدعلی ) -

 .3۲، صفحه 3و  2شناختی، شماره رواناجتماعی. فصلنامه مطالعات 

شناختی خطرزا و (. روابط ساختاري عوامل روان1333پورشهباز، عباس ) -

کننده مصرف موادمخدر در نوجوانان: مدلی براي پیشگیري اولیه و حفاظت

نامه دکتري، دانشگاه علوم بهزیستی و شناختی. پایانمداخله روان

 توانبخشی

(. بررسی روابط هوش هیجانی و کیفیت 1332)حکیم جوادي، منصور  -

شناسی و علوم تربیتی نامه دکتري، دانشکده رواندلبستگی. پایان

 دانشگاه تهران.

( نقش 1334سلیمانی، سمیرا، رضایی ، علی محمد و نظری، فاطیما) -

احساس تنهایی در نگرش دنشجویان به مواد مخدر.فصلنامه روان شناسی 

 11-41 34ه .شمار11تربیتی. دوره 

 

بررسی رابطه ی هوش  (.1333) ، مهشیدتجربه کار، ملیکاوصنعتنما -

اولین منتشر شده در . هیجانی و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه

کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات 

 1333در سال  اجتماعی و فرهنگی
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 شناسی عمومی،تهران. نشرساواالن.( روان 1333گنجی ، حمزه) -

. Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the emotional quotient inventory. 

In: Bar-On R, Parker JD. (editors). The handbook of emotional intelligence. San Francisco: 

Jossey-Bass; 2000: 363-88. 
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