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 دهیچک

سه هوش یمقان پژوهش یاهدف پرداخت.  دردانش آموزان دختر وپسر ادپژوهش حاضر به مقایسه هوش هیجانی ورابطه آن با گرایش به اعتی

سه یاز نظر اجرا مقا، یکاربرد ،ن پژوهش با توجه به هدفی. ااستانش آموزان دختر وپسر ن دیاد در بیش به اعتیورابطه آنها با گرا یجانیه

-49 یلیآموزان دختر وپسر مقطع متوسطه دوم در سال تحصه دانش یشامل کل یجامعه آمار باشد. یم یافته ها همبستگی یودر برخ ،یا

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه . انتخاب شد  یچند مر حله ا یوه تصادفی( به شنفر پسر 043نفر دختر و  043نفر ) 983، حجم نمونه بوده49

ار و ین ها ، انحراف معیانگی)میفیاز آمار توصل داده ها یه و تحلیتجز یق براین تحقیدر ا .بود (APS)اد یو استعداد اعتشات  یجانیهوش ه

د. رسون به صورت همزمان استفاده شیپ یهمبستگوره یانس چند متغیل واریاز آزمون تحل ه ها،یل فرضین در تحلید هم چنی...( استفاده گرد

در دختران وپسران تفاوت  (جانیه یوربهره  جان،یان هیو ب یابیارز جان،یم هیتنظآن ) یومؤلفه ها یجانیج نشان داد که ازنظر هوش هینتا

اد رابطه یش به اعتیآن  و گرا یو مؤلفه ها یجانین هوش هین در مورد رابطه بیبدست آوردند. همچن یباالتر یوجود داردودختران نمره ها

 معنا دار بدست آمد.

 دانش آموزان دختر وپسر ،ادیش به اعتی، گرایجانیهوش ه : یدیکلمات کل
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Abstract  

The present study was to compare emotional intelligence and its relationship with the tendency to 

addiction in girls and boys students.  

The purpose of this study is comparing emotional intelligence and its relationship with tendency to 

addiction in girl and boy students. The research is applied in terms of purpose, comparative in terms of 

method, and correlational in terms of some findings. Statistical population included all girl and boy 

students of the upper secondary high school in the academic year of 2014-15. The sample size including 

380 students (190 girls and 190 boys) was selected by cluster random sampling. The research tools were 

Schutte emotional questionnaire and addiction potential scale (APS). Descriptive statistics (average, 

standard deviation, and ...) was used to analyze the data of this research. Also the hypotheses were 

analyzed using multivariate analysis of variance and Pearson correlation spontaneously. The results 

showed that the difference between boys and girls in terms of emotional intelligence and its components 

(emotional regulation, emotional expression and validation, emotional productivity) was great and girls 

obtained higher scores. Also, the  relationship between emotional intelligence and its components and 

tendency to addiction was significant.  

Key words: emotional intelligence, tendency to addiction, girl and boy students 
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 مقدمه

 (9334 ،وهمکاران0کلمنتیشود)د یمشخص م یواحساس یاجتماع ،یشناخت ،یرات جسمانییاست که با تغ یک مرحله از زندگی ینوجوان

 یرفتارها و سالمت کننده دیتهد عوامل از یاریبس .است یطیمح یازهاین به پاسخ و مقابله یرفتارها گسترش و جادیا در حساس یسنو

 ،9وکاستلو 9)آرمسترانگ شوند یم شروع ، )آن یمنف یامدهایپ و پرخطر رفتار) یا رونده شیپ صورت به سن نیهم در نوجوانان پرخطرتوسط

عملکردنه تنها  یاست، که برا یروان یدوره تحول سازگار ن سنیا .(0949 ،وهمکاران یبی؛ به نقل از حب9334وهمکاران،  یکراسب ؛9339

ومصرف مواد مخدر  یخلق ،یشروع اختالالت اضطراب یبرا یت است و زمان پرخطریحائز اهم یدرحال حاضر بلکه در بزرگسال

ب یوآس یاست که منجر به ناتوان یلیاز دال یکی به آن یمصرف مواد و وابستگ .(9309وهمکاران،  به نقل ازرسورکشن ؛9،9332است)کسلر

ن چالشها ومشکالت سالمت یاز مهمتر یکی و (5930، 6یو گوبال نزیهبه نقل از  ؛59300)گوره شود یخصوصاًدر نوجوانان وبزرگساالن جوان م

ور در کش که کند، یل میر تحمیبر جوامع درگ یاریبس یواقتصاد ی، بهداشتی، اجتماعیاست که مشکالت فرد یاجتماع یو روان یعموم

طبق آمار ستاد مبارزه  (.0940 ، وهمکاران یافته است )مامیخاص خود را  یدگیچین موضوع پی، ایتیل وجود بافت جوان جمعیران به دلیا

 یبیجه ترکیسوء مصرف مواد نت (.0949)پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر،  سال دارند 94ر یدرصد مصرف کنندگان ز 95حدود با مواد مخدر 

گر )عوامل محافظت کننده( موجب ید یش خطر و برخیموجب افزا ن(ین عوامل )عوامل خطر آفریاز ا یبعضکه  از عوامل گوناگون است

 یانحرافک افراددر انجام رفتار یست که عامل خطر ساز تحرین مسأله نیمشکل بر سر االبته  ،(0940 )برجاس، شوند یکاهش مصرف مواد م

 به نقل از0442 ،2لسونی)و را دارد یرونیب یکنترل رفتار تا چه حد توان مقابله با محرکها ی، بلکه مسأله آن است که منابع درونستیچ

 یسالمت عموم یاز عوامل ارتقا یجانیهوش ه است. 8یجانینه مطرح است هوش هین زمیکه در ا یاز عوامل یکی (.9094 وهمکاران، یبیحب

ت یهدا ین اطالعات برایت، و استدالل در مورد احساسات و استفاده از ایریدرک، مد ییتواناوعبارت ازباشدیم یاز اختالالت روان یریش گیو پ

 یریت وبکارگیریشها در مورد درک، مدیها و گراییازتوانا یودرواقع نشان دهنده مجموعه ا ،(9306 ،وهمکاران4) کان است یتفکر و رفتار انطباق

به نقل  ؛9339 ،09دزوفورنهامی،پتر0446 ،یما ،9339و9339 ،00متئو ستال ،03،9303سیگران است)چرنیاحساسات در خود و د

 نیا است. یکمتر یازمندتالش شناختین احتماالً یجانیحل کردن مشکالت ه ،باال یجانیبا هوش ه ی. در افراد(9305 ،وهمکاران09ازجف

دن ی، نوشدنیگار کشیمانند س یمنف یورفتارها یبیدارندواز خود تخر یبه مشکالت رفتار یل کمتریتما گران ارتباط مؤثردارند،یافراد باد

ن در اختالالت ییپا یجانیهوش ه بالعکس (.9339 ،وهمکاران09ریما گران اجتناب دارند)یز با دیا برخورد خشونت آمیالکل ومصرف مواد یافراط

 یافراد (.9305 ،وهمکاران02دلتونیبه نقل از م؛ 9303 ،وهمکاران06سریو ،9334 ،05کیوچاموروپرموز میآمور یل است)علیدخ یضد اجتماع

 خواهدنمود بیدچارآس را آنها زین طیمح و گرفت خواهند قرار یطیمح عوامل ریتاث تحت ادیز احتمال به ندارند را جاناتیه میتنظ ییتوانا که

کننده قابل  ینیش بین پییپا یجانیهوش ه .(9490 وهمکاران، طلب یبه نقل ازقنبر؛ 9300 ،یبیحبو یمانینر ،9339وهمکاران،08)درکسن

، وهمکاران90هنسنبه نقل از ،9339 93وباآن ارتباط دارد)براکت (9339 ،04وشوت یلیالکل ومواداست)ر مصرفمشکالت مربوط به  یبرا یوجهت
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 مواد به معتادان از یمین حدود که است آن از یحاک روزمره یزندگ در یجانیه هوش نهیزم دروهمکاران  یاروچیس پژوهش جینتا. (9334

ش یتواند در طول زمان آموخته شود وافزا یم یجانیه وشه (.0989 ،وهمکاران یاروچی)س دارند. ینییپا یجانیه هوش الکل، و مخدر

پرخطر مانند مصرف مواد وخشونت کمک  یاز رفتارها یریبه جلوگ یجانیو ه یت اجتماعیش صالحیافزابا ،(9335، 0یال وآواستیابد)کاتی

 .(9332 ،وهمکاران9آن -به نقل از بار؛ 9330،وهمکاران 9لسونی،و9،9339ن برگی)گرشود یم

وجودتفاوتهای جنسیتی در این زمینه  ،سن شروع اعتیاد، آمار با توجه بهاعتیاد یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جوامع امروزی است که 

عوامل  لهازجمپیشگیری از این معضل مستلزم شناسایی عوامل مرتبط در میان نسل جوان ونوجوان خصوصاً مشکالت توأم با آنگستردگی و

در راستای این موضوع ، پژوهش حاضرسعی در برداشتن گامی بدین جهت خواهد بود. بنابراین این پژوهش از لحاظ نظری  .استروانشناختی 

 بود.خواهدکننده راین زمینه و تدوین نظریه های پیشگیری کمک افزایش اطالعات د در

ش دانش آ موزان به سوء استفاده یاز گرا یریش گیدر پ یجانیآموزش هوش ه یبا عنوان اثر بخش ی( در پژوهش0949)وهمکاران یمانینر 

ش یااز گر یریشگیتواند در پ یو ارتقاء آن م یجانیمعنا دار دارد و هوش ه یاثر بخش یجانیدند که آموزش هوش هیجه رسین نتیاز مواد به ا

 یبر آمادگ یجانیآموزش هوش ه یبا عنوان اثر بخش یدر پژوهش (0949) وهمکارانراد  یکرمر گذار باشد. یافراد به سوء استفاده از مواد تأث

ر ش دیان پسر گروه آزمایاد دانشجویاعت یباعث کاهش آمادگ یجانیدند که آموزش هوش هیجه رسین نتیان پسر به ایاددر دانشجویاعت

 یاد در مورد افرادیاز اعت یریشگیپ یمؤثر برا یتوان به عنوان مداخله ا یم یجانیموزش هوش هآجه از یسه باگروه کنترل شد. در نتیمقا

 یی، نظم جو یجانیدرک ه ین مؤلفه هایکه ب افتندیدر یمطالعه ادر  (0949) وهمکاران طلب یقنبراد دارند استفاده کرد.یاعت یکه آمادگ

 شیقدرت پ یجانیه ییادراک ونظم جو یوجود دارد. مؤلفه ها یدار یومعن یاد رابطه منفیبا استعداد اعت یجانیه یریو بکار گ یجانیه

 یجانیدانش آموزان مصرف کننده مواد از هوش ه نشان دادندکه ی( در پژوهش0940)وهمکاران یبیحب اد را نشان دادند.یاستعداد اعت ینیب

( نشان دادندکه 0988) یو مظاهر یمنشئ ر مصرف کننده مواد برخوردارند.ینسبت به دانش آموزان غ ین ترییپا  ین فردیو ب یدرون فرد

 سوء ریدرگ که یافراد که است آن از یحاک افتهی نیا. دارد وجود دار معنا و یمنف رابطه یجانیه هوش مسئله حل لفه مؤ و ادیاعت نیب

دانش  یجانیسه هوش هیبا عنوان مقا یدر پژوهش (0986آذر ) یلیخلدارند.  برخورد ینییپا مسئله حل ییتوانا از شوند یم مواد مصرف

رو است.خسشتر از پسران یدر دختران ب یجانیکه هوشبهر ه نشان داده است که یلیشرفت تحصیورابطه آن با پ یز هوش و عادیآموزان ت

 ت معلم سبزوار بهیان دانشگاه تربیدر دانشجو یبا سالمت عموم یجانیرابطه هوش ه یبا عنوان بررس یدر پژوهش (0986و خانزاده ) یجرد

 نسبت به دختران برخوردارند. یباالتر یجانیدند که پسران از هوش هیجه رسین نتیا

 یزا استرس عوامل برابر در یحفاظت منبع کی عنوان به افراد در یجانیه هوشکه  افتندیدر یدر پژوهش (9309) 5یس وهامفریوید 

سه یمقا یبررس مطالعهدر  (9309نژادو عباس پور )ینادعلآورد. یم عمل به یریجلوگ مخدر مواد به افراد شیگرا از و کند یم عمل یطیمح

 ین دو گروه در اجزایب یدار یدند که تفاوت معنیجه رسین نتیر معتاد به این افراد معتاد وغیاد در بیش به اعتیو گرا یجانیهوش ه یا

 ادیش به اعتین گرایش بیک پین به عنوان ییپا یجانیباعنوان هوش ه یدر پژوهش (9300اتاقسرا ) یخانمحمدوجود دارد.  یجانیهوش ه

خصوص  به یجانیهوش ه یوه از نظر اجزان دوگریب یدار ید که تفاوت معنیجه رسین نتیر معتاد انجام شد به این دو گروه معتاد وغیکه در ب

 د کهیجه رسین نتیر معتاد به ایدر افراد معتاد وغ یجانیسه هوش هیدر مقا (9300)یونیاحساسات وجود دارد. هما یابیان وارزیم ، بیدر تنظ

 ینوجوانان و جوانان ،کردند مشخص یپژوهش در (9303)6چیکان ودمتروو وجود دارد. یجانیهوش ه یدر اجزان دو گروه یب یدار یتفاوت معن

 مشروبات و گاریس مخدر، مواد مصرف زانیم اند نموده کسب گرانید به نسبت یباالتر نمره یعامل چند یجانیه هوش اسیمق تست در که

 نییپا سطح که داد نشان ینوجوان دوران مشکالت و یجانیه هوش نهیزم ( در 9338) ،وهمکاران2پارکر قاتیتحق باشد. یم کم اریبس آنها در

 در (9339) جانسون و ندادیتر پژوهش جینتا.  دارد نقش مواد مصرف شروع در آنها تیریمد و جانهایباه موثر مقابله یناتوان و یجانیه هوش
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 کیدر الکل و گاریس کمتر مصرف و یجانیه هوش باالتر ینمره ها نیب که داد نشان زین یدرنوجوان الکل و تنباکو مصرف و یجانیه هوش مورد

زنان  یجانیدند که هوش هیجه رسین نتیدر پژوهش خود به ا (9330)همکارانو یاروچیس .دارد وجود معنادار رابطه آموزان دانش از گروه

جارب ت شتر از مردان بود.یدر زنان ب یجانیدر پژوهش خود مشاهده کردند که نمرات هوش ه (0448) وهمکاران0شوت باالتر از مردان است.

 ،(9305، 9س و لوکزاکیسرگوت ی)ت است یثابت شده علم یواجتماع یت روانشناسیک واقعیاتوسط زنان ومردان یاز دنودرک متفاوت 

ن ین پژوهش به دنبال اینشان داده است.در ا یجانیهوش ه ینه هایرا در دختران وپسران در زم ییمختلف تفاوت ها یپژوهشها ن یهمچن

نظر  ا دختران و پسران ازین پرسشها پاسخ دهد که آیدارد به ا ین پژوهش سعیا م.یاد هستیبه اعتش یل وگرایک با تمایتفاوتها وارتباط هر

 یدد و از لحاظ کاربریمشخص نما یادتاحدیش به اعتین آنها وجود دارد، و ارتباط آن را با گرایب ییا تفاوتهایکسان هستند ی یجانیهوش ه

ز یکه دختران و پسران را از هم متما یاصل یو مشخص ساختن مؤلفه ها یجانیه هوش یت هایآشکار در ظرف یدر صورت وجود تفاوتها

 هدف مطالعه حاضرلذا کرد. یرینده جلوگیوع مشکالت در آیها از بروز و ش یل کاستیتعد یالزم برا یها یزیتوان با برنامه ر یکند م یم

ن یدوت بدین صورته ها ین مبنا فرضیبرهم است.ن دانش آموزان دختر و پسر یاد در بیش به اعتیبا گرا نو رابطه آ یجانیسه هوش هیمقا

ن دختران و پسران یدرب جان(یهاز یجان،بهره برداریت هیریم ومدیجان،تنظیوابراز ه یابیآن )ارز یومؤلفه ها یجانیاز لحاظ هوش ه شد:

ش به یبا گرا جان(یاز ه یجان،بهره برداریت هیریم ومدیجان،تنظیوابراز ه یابیآن )ارز یومؤلفه ها یجانین هوش هیب تفاوت وجود دارد.

 اد در دانش آموزان دختر وپسر رابطه وجود دارد.یاعت

 

 روش 

ز یافته هانیاز یاست ودربرخ یسه ایمقا یوه اجرا علیوش یحاضر با توجه به هدف کاربرد پژوهش و نمونه: یجامعه آمار ،روش پژوهش

رستان (  دخترانه وپسرانه یه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم)دبین پژوهش کلیدر ا یجامعه آمار .استفاده شده است یاز روش  همبستگ

حجم نمونه با توجه به  نفر بودند. 96845 ن تعدادی،که ابودند لیمشغول به تحص 0949-49 یلیشهر کرمانشاه هستند که در سال تحص

ن صورت که شهر به سه قسمت یبد. انتخاب شد یچند مرحله ا ینفرپسر(  به روش تصادف 043نفردختر و 043نفر ) 983جدول مورگان 

دو مدرسه دخترانه ودو مدرسه پسرانه واز هر مدرسه دو کالس به صورت  ییایم شدواز هر منطقه جغرافیشمال، مرکز وجنوب تقس ییایجغراف

 د.یانتخاب گردداوطلب ن دانش آموزان یاز ب یانتخاب شدونمونه پژوهش یتصادف

 

 سنجشابزار

مخالفم، نه مخالف  ی)کامالً مخالفم، تا حدود ینه هایبا گز ینه ایگز 5 یفیجمله خود توص 99شامل  :شوت یجانیپرسشنامه هوش ه

ت یریو مدم یجان، تنظیو ابراز ه یابیاس است که عبارتند از: ارزیسه خرده مق یموافق و کامالً موافق( است. و دارا ینه موافق، تا حدود

  جانیاز ه یجان و بهره برداریه

محاسبه و در  ،(0980د )یو خسرو جاو یمحمد ،(9333و همکاران ) یاروچیکرونباخ توسط س یب اعتبار تست با استفاده از روش آلفایضر

 ر ارائه شده است:یجدول ز

 

 

                                                           
1 Schutte 
2 Tsirigotis& Łuczak 
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 1جدول شماره 

 اعتبارب یضر کل آزمون جانیابراز ه جانیم هیتنظ جانیاز ه یبردار بهره

 یاروچیس 89/3 26/3 66/3 55/3

 دیخسروجاو 80/3 62/3 28/3 53/3

 یمحمد 89/3   

 5و کامالً موافق 9موافق ی، تا حدود9، نه مخالف نه موافق9، مخالفم 0کامالً مخالفم  ینه هاین صورت است که گزیتست به ا ینمره گذار

 (.0982،یفیشر )پاشاشودی( نمره داده م0تا کامالً موافق ،5بصورت معکوس )کامالً مخالفم  99و  98، 5 یشود، البته جمله هاینمره داده م

د وهمکاران یاس توسط وین مقیا. سؤال است 94اد، شامل یاس استعداد اعتیمق ای APSاس یخرده مق: اد(ی)استعداد اعت APSپرسشنامه 

با سوء مصرف  یمیآن ارتباط مستق یاز ماده ها یاریرسد که بس یاست و به نظر نماس کامأل ناهمگن یمق ی( ساخته شد. محتوا0449)

 نفس ، از یدها یر ماده ها به تردیسا. مربوط هستند یریو خطر پذ یجان طلبی، هییآن به برون گرا یاز ماده ها یبعض. مواد داشته باشد

محمود  .(0989 ،یصالح ،یینویبه نقل ازم 939وهمکاران ص 0)گراهام گران مربوط هستندینانه نسبت به دیبد ب یونگرشها یگانگیخود ب

نفر از دانش آموزان پسر مقطع 0333 ین آزمون بر رویکرده اند .ا ین آزمون را بررسیا ییایوپا ییروا یدر پژوهش یه صالحیومهد یینویم

به  tزان یبا توجه به م. ک گروه قرار داشتند اجرا شدیبا دانش آموزان در  یاد که از نظر سنینفر از داوطلبان ترک اعت 933متوسطه تهران  و

 ( است.30/3اد )آلفا=یش به اعتیاس گرایر معتاد در خرده مقیمعتاد وغ ین نمرات نمونه هایدار ب یدست آمده از جدول که معرف تفاوت معن

 ادعا توان یم است، آمده دست به باالتر رمعتادیغ یها نمونه نمرات نیانگیم از که معتاد یها نمونه نمرات نیانگیم بر دیتاک با نیهمچن

 ییایپا .است یتجرب مالک نوع از یکیتفک ییروا یدارا ادیاعت به شیگرا اسیمق خرده در حاضر، درپژوهش استفاده مورد پرسشنامه که کرد

 قیطر از و5998/3( محاسبه شد که برابربا APS ،MAC. R و AAS یها اسیمق خرده مجموعه) کرانباخ یآلفا روش از استفاده با آزمون

  ای یبل  پاسخ دو از سؤال هر قیدق مطالعه ضمن و کند لیتکم را آزمون شخصاً دیبا یآزمودن بود. 5999/3 با برابر کردن مهین دو روش

 قرار لیتحل و هیموردتجز و شود یم یگذار نمره دیکل از استفاده با زین پاسخنامه .بزند عالمت پاسخنامه ودر کند انتخاب را مورد کی ر،یخ

 (.0989 ،یصالح ،یینوی)م ردیگ یم

 

 ل داده هایروش تحل

ن یانگی)میفیآمار  توص یاست که عالوه بر استفاده از شاخصها یداده ها همبستگ یودر برخ یسه ایمقا یپژوهش حاضر دو طرح همزمان عل

 : ها، انحراف استاندارد و...(

ن دختران یجان( بیاز ه یجان، بهره برداریت هیریم ومدیجان، تنظیوابراز ه یابیآن )ارز یو مولفه ها یجانیهوش هسه یبه منظور مقا -1

 ره( استفاده شد.یانس چند متغیل واریو پسران از آزمون مانوا ) تحل

ا جان( بیاز ه یبهره بردار جان،یت هیریم ومدیتنظ جان،یوابراز ه یابیآن )ارز یومؤلفه ها یجانین هوش هیرابطه ب یبه منظور بررس -2

 رسون استفاده شد.یپ یاد در دانش آموزان دختر وپسر از همبستگیش به اعتیگرا

 صورت گرفت. spss 93ل داده ها بااستفاده ازنرم افزاریتحل

 

 یفیتوص یافته های

 ارائه شده است:  9مرتبط بانمونه درجدول یفیآمار توص

                                                           
1 Graham 
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 تیک جنسیآن به تفک یو مولفه ها یجانیرهوش هیمتغار ین و انحراف معیانگیم .2جدول 

 اریانحراف مع نیانگیم تیجنس ریمتغ

 یجانیهوش ه
 95/03 09/24 پسر

 00/8 46/85 دختر

 جانیو ابراز ه یابیارز
 54/9 20/94 پسر

 59/9 95/90 دختر

 جانیت هیریو مد میتنظ
 64/9 92/99 پسر

 29/9 25/98 دختر

 جانیاز ه یبهره بردار
 29/9 96/95 پسر

 48/9 95/98 دختر

 

 آن، نمره دختران بهتر از پسران بدست آمده است. یو مولفه ها یجانیر هوش هیدر متغ ،شود یمشاهده م 9در جدول همانطورکه 

 یاستنباط یافته های 

ن دختران و یدرب جان(یاز ه یجان،بهره برداریت هیریم ومدیجان،تنظیوابراز ه یابیآن )ارز یومؤلفه ها یجانیه اول( از لحاظ هوش هیفرض 

 پسران تفاوت وجود دارد.

جان( از آزمون مانوا ) یاز ه یجان، بهره برداریت هیریم ومدیجان، تنظیوابراز ه یابیآن )ارز یو مولفه ها یجانیسه هوش هیبه منظور مقا 

 یهمگن رضف شیپ دیبا رهیچندمتغ انسیوار لیتحل یاجرا یبرا .تر آمده اسیج در جداول زیره( استفاده شد که نتایانس چند متغیل واریتحل

 .شود یبررس یجانیهوش ه یهااسیمق وخرده یجانیانس هوش هیوار

         

ر یهر متغ یبدست آمده برا Pر ین مقادیرها کوچک بوده و همچنیتمام متغ یر آماره لون برایشود که مقاد یمشاهده م 9با توجه به جدول        

ل یتوان آزمون تحل یباشند و م یانس همگن میوار یرها دارایشود تمام متغ یجه مین نتیباشد، بنابرا یم 35/3 یبزرگتر از سطح خطا

 .آنان اجرا کرد یانس چند راهه را بر رویوار

بدست آمده  یدار ین دختران  و پسران تفاوت معنیآن ب یاسهایو خرده مق یجانین هوش هیشود بیمشاهده م 9همانطور که در جدول 

ش یآن در دختران ب یاسهایو خرده مق یجانیجه گرفت هوش هیتوان نت یدو گروه م ین هایانگیم یو بررس یفیبا توجه به آمار توصو است

 از پسران بدست آمده است. 

 بررسی همگنی واریانس هوش هیجانی و  خرده مقیاس های هوش هیجانی .3جدول 

آماره  متغیر

 لون

درجه آزادی 

0 

درجه آزادی 

9 
P 

 949/3 928 0 035/0 هیجانی هوش

 986/3 928 0 986/3 ارزیابی وابراز هیجان

 599/3 928 0 940/3 هیجان ومدیریت تنظیم

 968/3 928 0 598/3 هیجان از برداری بهره
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اد یش به اعتیجان( با گرایاز ه یبهره بردار جان،یت هیریم ومدیتنظ جان،یوابراز ه یابیآن )ارز یومؤلفه ها یجانین هوش هیه دوم( بیفرض

 وجود دارد.در دانش آموزان دختر وپسر رابطه 

ش یجان( با گرایاز ه یبهره بردار جان،یت هیریم ومدیتنظ جان،یوابراز ه یابیآن )ارز یومؤلفه ها یجانین هوش هیرابطه ب یبه منظور بررس

 ر آمده است :یج در جدول زیرسون استفاده شد که نتایپ یاد در دانش آموزان دختر وپسر از همبستگیبه اعت

 

 ادیش به اعتیآن با گرا یو مولفه ها یجانین هوش هیرسون بیپ یب همبستگیضر .5جدول 

 ادیش به اعتیگرا  

 یجانیهوش ه

 -983/3 رسونیپ یهمبستگ

 333/3 یدار یسطح معن

 983 تعداد

 جانیو ابراز ه یابیارز

 -993/3 رسونیپ یهمبستگ

 333/3 یدار یسطح معن

 983 تعداد

 جانیت هیریم و مدیتنظ

 -995/3 رسونیپ یهمبستگ

 333/3 یدار یسطح معن

 983 تعداد

 جانیاز ه یبهره بردار

 -903/3 رسونیپ یهمبستگ

 333/3 یدار یسطح معن

 983 تعداد

  

 

اد در دانش آموزان دخترو پسر رابطه معکوس یش به اعتیآن با گرا یومولفه ها یجانین هوش هیشود ب یمشاهده م 5همانطور که در جدول 

آن در دانش  یو مولفه ها یجانیش هوش هیجه گرفت با افزایتوان نتین میدار است بنابرا یمعن 30/3ن رابطه در سطح یوجود دارد و ا

 افته است و بالعکس.یاد کاهش یش به اعتیزان گرایآموزان، م

فه ومؤل یجانیهوش هبرای مقایسه آن،  هایمقیاس واریانس هوش هیجانی وخرده همگنی فرض پیش پس ازبررسی :یریجه گیبحث و نت

مانوا ) تحلیل واریانس  از آزمونن دختران و پسران یدرب ( جانیاز ه یبهره بردار جان،یت هیریم ومدیتنظ جان،یوابراز ه یابیارز آن ) یها

ت یریو مد میجان، تنظیو ابراز ه یابیارز یو مولفه ها یدختران به طور کل یجانیهوش هنتایج نشان داد که  چند متغیره( استفاده شد.

 ش از پسران است.یجان در دختران بیاز ه یجان و بهره برداریه

 

تحلیل واریانس چند متغیره  برای آزمون معناداری تفاوت هوش هیجانی و مولفه های هیجانی بین دختران و  .4جدول

 پسران

سطح معنی  آزادی درجه F ارزش آزمون 

 داری

اندازه 

 اثر

  هیجانی  هوش

 و      

 مؤلفه های آن

 096/3 30/3 9 2/2 096/3 اثرپیالیی آزمون

 096/3 30/3 9 2/2 869/3 ویلکز المبدای

 096/3 30/3 9 2/2 058/3 اثر هوتلینگ
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ر، ی(، ما9339)9ی(، ماندل و فروان9335) 9(، هارود و اسچر9338)وهمکاران0ریما (،9335) یال و آواستیافته ها همسو با مطالعات کاتین یا 

 (،0448)وهمکاران  شوت (،9330)وهمکاران،  یاروچیس (،9333) 5دز و فورنهامی(، پترا9303) 9ورمسرر و ی(، نص9333)یکاروسو و سالوو

 ،یجانیه هوشتوان گفت،  یج مین نتاین اییدر تب ،است (0986وخانزاده ) یخسروجرد ،(0986آذر) یلیخل (،0943) وهمکاران ییمال

 با یسازگار در را انسان ،یشناخت مهارت نیا (.9335 ،یال و آواستی)کات ردیگ یم بر در را یادیز یفرد درون و یفرد نیب یها مهارت

 ییتوانا که است داده نشان مطالعات(. 9338 وهمکاران،ری)مادهدیم یاری مؤثرتر یزندگ تینها در و ها استرس کنترل ،یزندگ طیمح طیشرا

. است شتریب گرید افراد جاناتیه به شانیا توجه زانیم یفرد نیب روابط در نیهمچن و است مردان از شتریب زنان در یهمدل و جانیه ابراز

؛ 9339،یماندل و فروان؛ 9335)هارود و اسچر، است مردان از شتریب زنان یجانیه هوش که است شده مشخص مطالعات یبرخ در

ور، سرر و مینص9333دز و فورنهام، یدختران و پسران داللت دارند)پترا یجانیپژوهشها بر عدم اختالف هوش ه ی(. و برخ9333 وهمکاران،ریما

 یجانیهوش ه یشود و غالبا زنان و دختران را دارا یاشاره م یجانیاز نظر هوش ه یتیشتر به وجودتفاوت جنسی(. در متون مشهور ب9303

، خوش برخورد و بشاش هستند و باوقار، یدارند، از نظر اجتماع ییباال یجانیکه هوش ه ی(. مردان0943 وهمکاران ییدانند)مال یباالتر م

دگاه یاز د یت و برخورداریا حل مشکالت، قبول مسئولینه خدمت به مردم یدر زم هاافکار نگران کننده و ترس آور مقاومند. آن درمقابل

گران یاست، آنان با خود، د درخورو  یآنان غن یعاطف ی، زندگدلسوزندو  قیشفگران یخود با د روابطقابل توجه دارند، در  یتی، ظرفیاخالق

ل دارند ابراز وجودکنند و احساسات خود را به یباال، تما یجانیهوش ه یدر مقابل زنان داراکنند، راحتند.  یم یزندگ که در آن یجتماعاو

 یآنان با معنا است. همانند مردان، خوش رو و اجتماع یبرا یدارند، زندگ یکنند ودرباره خودشان احساس مثبت یان میم بیطور مستق

نان شان به آ یاجتماع وقارکنند،  یم سازگار یعصب یبا فشارها ی، خود را به خوبکنندیم انیب یهستند و احساسات خود را به طور مقتض

خود  ،سرزنده وشوخراحت هستند تا آنکه بتوانند  ید روبه رو شوند، با خودشان به قدر کافیبا افراد جد یدهد تا به آسان ین امکان را میا

 (.9336، 6را باشند)گلمنیپذ یودرمقابل تجارب عاطفخته یانگ

 از هیجان( با گرایش به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومؤلفه های آن )ارزیابی وابراز هیجان، تنظیم ومدیریت هیجان، بهره برداری 

 یابیزآن )ار یومؤلفه ها یجانین هوش هیکه بافته ها نشان داد ی .به اعتیاد در دانش آموزان دختر وپسر از همبستگی پیرسون استفاده شد

ته افین یا اد در دانش آموزان دختر وپسر رابطه وجود دارد.یش به اعتیجان( با گرایاز ه یبهره بردار جان،یت هیریم ومدیتنظ جان،یوابراز ه

 چیکان ودمتروو (،9336) (، پارکر9335) 2نآ(، بار9338) شل وود استابروک، لور،یت پارکر، (،9339نداد وجانسون )یهمسو با مطالعات تر

 (،9300اتاقسرا) یخانمحمد (،9300) یونیهما جان(،یوابراز ه یابی)در ارز (0940)وهمکاران یبیحب (،9309) یس وهامفریوید (،9303)

از  ی)در بهره بردار (0988) یومظاهر یمنشئ ،(0949)زاده هنرمند  یراد ، زرگر  و مهراب یکرم ،(0949)یو ابوالقاسم یوضی،ع یمانینر

رد، یگ یمصرف مواد مخدر تحت فشار گروه همساالن قرار م یکه فرد برا یتوان گفت. هنگام یج مین نتاین اییباشد. در تب یم  جان(یه

 ییدهد. توانا یرش و مصرف مواد مخدر را کاهش می، خطر پذیجانیهوش ه یاز مولفه ها یکیم در برابر فشار همساالن به عنوان یعدم تسل

له مقاب یشنهاد به مصرف مواد مخدر( از راهبردهاین) ازجمله پیمشکل آفر یت هایشود تا افراد در موقع یجانات باعث میت هیریکنترل ومد

خود ناتوان هستند  یجانیه یکه در کنترل مهارت ها ی(. افراد0949 طلب وهمکاران، یبه نقل از قنبر ؛0982انیریموثر استفاده کنند)وز یا

 یاد من مویشتر به دنبال ایباشند ب یکه تنوع طلب و تحرک جو م ین افرادیآورند. همچن یم یاد آور رویاد به مصرف مواد اعتیمال زبه احت

ده و مثبت، سازن یارتباط عاطف یشود در برقرار یهستند که باعث م یگران دچار مشکالتیجانات خود و دیه ییروند. افراد معتاد در شناسا

طلب  یبه نقل از قنبر ؛9336باشد)پارکر،  یش آنها به مواد مخدر میشوند که خود عامل گرا ییها یگران دچار ناهنجاریتگر با دیهدا

                                                           
1 Roberts& Barsade  
2 Harrod, Scheer  
3 Mandell, Pherwani  
4 Nasir & Masrur  
5 Petrides & Furnham  
6 Goleman 
7 Baron  
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 ین میابند. همچنی یر مییتغ یکنند و در گذر زندگ یزمان رشد م یوابسته به آن در ط یو مهارت ها یجانیهوش ه (.0949 وهمکاران،

 (.9335ن، آع داد)باریآنها را در روند رشد تسر یاصالح یتوان با آموزش و برنامه ها

که  ین افرادیآورند. همچن یم یاد آور رویاد به مصرف مواد اعتیخود ناتوان هستند به احتمال ز یجانیه یکه در کنترل مهارت ها یافراد

هستند  یگران دچار مشکالتیجانات خود و دیه ییروند. افراد معتاد در شناسا ین مواد میشتر به دنبال ایباشند ب یتنوع طلب و تحرک جو م

ه ش آنها بیعامل گرا شوند که خود ییها یگران دچار ناهنجاریتگر با دیسازنده و هدا مثبت، یارتباط عاطف یشود در برقرار یکه باعث م

 (.0949 طلب وهمکاران، یبه نقل از قنبر، 9336باشد)پارکر،  یمواد مخدر م

به  .مودباید احتیاط ن گرید به مناطق  پژوهش نیحاصل از ا درتعمیم نتایجپژوهش در کرمانشاه صورت گرفته است لذا نیا نکهیابه با توجه 

ش به سوء مصرف مواد همچون یر گذار بر گرایگر تاثیشود که عوامل د یشنهاد میپ جمعیت باالی نوجوانان واهمیت موضوع اعتیاد دلیل

 نین ایهمچن سه گردند.ین پژوهش مقایج با ایگردند و نتا یز بررسی، و ... نیفرزند پرور ین، سبک های، ادراک رفتار والدیمنف ییکمالگرا

 یجانیبا توجه به رابطه هوش ه گردد. سهیپژوهش مقا نیبا ا جیو نتا ردیان  صورت گین دانشجویباالتر و در ب یسن یدر رده هاپژوهش 

هوش هیجانی  موضوعجهت روشن کردن  ییدانش آموزان، کارگاه ها یاید با دعوت از اولشو یشنهاد میپ ،اعتیاد گرایش بهدانش آموزان با

بهبود  و یش آگاهیافزا یبران یهمچن ،ل شودیش به مصرف مواد، تشکیباالبردن اطالعات فرزندان از نظر گرا آن و ن نسبت بهیوالدواهمیت 

در  نیین پایاز سن یجانیآموزش هوش ه واجرا شود یآموزش یسازمان هانه توسط ین زمیدر ا یینگرش در نوجوانان و جوانان آموزش ها

اهد دوجنس خوهرراهی برای ارائه پیشنهادهایی برای پیشگیری از این معضل در ،ازدیگرسوانجام پژوهشهای مشابه رد.یقرار گ ینظام آموزش

 بود.  

 منابع

 قات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدریدفتر تحق اطالعات، تهران : اد به مواد مخدر و علل آن.یاعت. (0940. )رحنازبرجاس، ف

نه یدر زم یپژوهش یپرسشنامه ها(. 0982، )سترن، نیفی، شربوالقاسم، ای، اکبر.دسی، احقر، ق.رگسن ،ینیحس ،.سنح ،یفیپاشا شر

 . تهران: سخن.یو جامعه شناس یتی، مشاوره، علوم تربیروانشناس

مصرف مواد در نوجوانان بر  ینیش بی(. پ0940). وراردر، ل -فرر ،رضا ،ی، رستمادیاحسان، ه ی، بهرامحمدعلیم، بشارت، جتبیم ،یبیحب

همساالن و محل سکونت دانش آموزان مصرف کننده  ،ی، خانوادگیفرد یریشگیخطر ساز و محافظت کننده پ یاساس شاخصها

 99-59 ،09یاپیپ(0) 9، ینیبال یمجله روانشناس مواد،

ت معلم سبزوار، یان دانشگاه تربیدر دانشجو یبا سالمت عموم یجانیرابطه  هوش ه ی(. بررس0986) .لی، خانزاده، عاضیه، ریجردخسرو 

 003-006 (،9)09سبزوار،  یدرمان یو خدمات بهداشت یمجله دانشکده علوم پزشک

دانش وپژوهش درعلوم . یلیشرفت تحصیورابطه آن با پ یز هوش و عادیدانش آموزان ت یجانیسه هوش هی(. مقا0986) .ایدهآذر، ه یلیخل

 032-099،(09)9 ،یتیترب

، ستاد مبارزه با سال گذشته 03 یاد در زنان طیآمار اعت یبرابر 9ش یدرصد معتادان و افزا 69تأهل  .(0949). ستاد مبارزه با مواد مخدر

 مواد مخدر 

www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2215:63-4-

11&catid=364&Itemid=5331 
  . اهللحبیب  ،نصیری نوری امام زاده ای، اصغر، .هوش عاطفی در زندگی روزمره (.9339) .مایر، جان فورگاس، ژوزف، سیاروچی، ژوزف،

 نوشته اصفهان: (.0989)           

با استعداد  یجانیرابطه هوش ه. (0949) .ریمم ،یلرد جان ینادر، اطمه، فیانیکه ی، طهماسبلیع ،ی، قنبرحمدطلب، م یقنبر

 99-94 (،9) 05شهر کرد  یمجله دانشگاه علوم پزشکشهرستان شهر کرد،  یش دانشگاهیدانش آموزان پسر دوره پ                    اد یاعت

 ان پسر،یاددر دانشجویاعت یبر آمادگ یجانیآموزش هوش ه یاثر  بخش (.0949) .هنازم زاده هنرمند، یمهراب ،داهللی ، زرگر،هنامراد، ب یکرم

 99-99 ،(94) 8 ،یاجتماع یمجله روان شناس
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اد یش به اعتیمدل گرا ینیش بی(. پ0940) .حمدمهدی، می، مظاهرصالح الدینری، میتی، عنارح، فی، نادرسن، حیاحد ،هرامش ،یمام

دانشگاه  یپژوهش یمجله علم سالمت روان، یانجیر می( ومتغNEO) یتیالم بر اساس عوامل شخصیدانش آموزان متوسطه شهر ا

 998-956، (6)90الم. یا یعلوم پزشک

                  هان دانشگایدانشجودر یجانیو هوش ه یتی(. تفاوت جنس0943) .صطفی، میقربان ،هزادش، بیک یتقو، میدش، حیآسا، ین اهلل، عییمال

 99-93 ،(9) 8 ه گرگانیبو ییو ماما یدانشکده پرستار ی. مجله علمگلستان یعلوم پزشک                    

قات یتحق. یجانیهوش ه یبه مواد بر اساس مؤلفه ها یوابستگ  ینیش بیپ یالگو (.0988) .حمدمهدی، می، مظاهرالمرضا، غیمنشئ

 95-53 ،(9)0یروانشناخت

به منظور  MAC-Rو  APS ،AAS یآزمون ها یابیو هنجار  ییبودن، اعتبار، روا یعمل ی(. بررس0989. )هدیه، می، صالححمود، مینوئیم

 یپژوهش-یفصلنامه علمن دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. یافراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در ب ییشناسا

 038-22 :(9) 0. یادپژوهیاعت

      آموزان   ش دانشیگرازا یریش گیدر پ یجانیآموزش هوش ه ی(. اثر بخش0949) .باس، عیابوا لقاسم ،سرین، نیوضی، عحمد، میمانینر 

 4-04 ، (93) 8 یاد پژوهیفصلنامه اعتبه سوء استفاده از مواد،          
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