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 چکیده

 تجربی علوم و اجتماعی مطالعات درسی هایکتاب محتوای ی حاضر تحلیلهدف از مطالعه

هاای  منظور کتااب باشد. به همین هیجانی می هوش هایمؤلفه اساس بر راهنمایی یدوره

های هاوش هیجاانی بار    مطالعات اجتماعی و علوم سال اول، دوم و سوم با توجه به مؤلفه

باشد، با اساتفاده از  زیرمجموعه می 62مؤلفه و  5لیست دیوید گلمن که شامل اساس چک

ترین روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که متداول

ی آگااهی اجتمااعی، در   هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتمااعی، مؤلفاه   یمؤلفه

ی مهاارت اجتمااعی و در ماتن و    ی خودمدیریتی و در تصاویرها، مؤلفاه  ها، مؤلفهتمرین

باشد. بیشاترین میانان توجاه در ماتن     ی خودمدیریتی میهای کتاب علوم، مؤلفهتمرین

ی دمادیریتی و در ساال دوم و ساوم، مؤلفاه    ی خوکتاب اجتماعی سال اول شامل مؤلفه

ی انگیانش و در ساال دوم و ساوم    آگاهی اجتماعی و در متن کتاب علوم سال اول مؤلفه

ی های کتاب اجتماعی هر سه سال، مؤلفهی مهارت اجتماعی و خودآگاهی، در تمرینمؤلفه

یتی و در ساال  ی خودمدیرهای کتاب علوم سال اول و دوم مؤلفهخودمدیریتی و در تمرین

ی ی مهارت اجتماعی و در تصویرهای کتاب اجتماعی هر سه سال شامل مؤلفهسوم، مؤلفه

 هاای هاوش هیجاانی در تصاویرهای    کادام از مؤلفاه  مهارت اجتماعی بوده است. به هیچ
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توان گفات کاه باه    های علوم توجه نشده است. با توجه به نتایج پژوهش در کل میکتاب 

که به ایان  انی در کتاب مطالعات اجتماعی توجه شده است، در حالیهای هوش هیجمؤلفه

های هاوش هیجاانی در   ها در کتاب علوم بسیار کم توجه شده است. همچنین مؤلفهمؤلفه

ی دیگار  های مطالعات اجتماعی و علوم تجربی به طور منطقی و از یک پایه به پایاه کتاب

 مرتب نشده است.

ی هوش هیجانی، کتاب مطالعات اجتماعی، کتاب علوم تجربی، دوره : تحلیل محتوا،هاکلید واژه

 راهنمایی

 

 مقدمه

ها و آموزش مننم   آموزان توجه به نیازهای اجتماعی و عاطفی آنیکی از نیازهای اساسی دانش

هنای  های درسی به طور خاص است. این نیازها در سالطور کلی و در برنامهاین نیازها در مدارس به

ی راهنمنایی سنیری   های نوجوانی در دورهای از سالکند و سه  عمدهبیشتر نمود پیدا می نوجوانی

شنوند و بایند خنود را بنا     ها و باورهای جدید مواجه منی آموزان با ارزشدانش شود. در این دوره،می

د ساالن و مدرسه که با شتاب بیشتری در حال تغییر اسنت، سنازگار کننن   انتمارات والدین، گروه ه 

ها و کارکرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک احوال (. در این راستا توجه به هیجان1731)ملکی، 

های آنی، همدلی با دیگران و اسنتفاده مناسنب از   داری و تسلط بر خواستهخود و دیگران، خویشتن

 باشند ( منی EI) 1توانند مهن  باشند کنه موهنو  هنوش هیجنانی       ها در تفکر و شنناخت منی  هیجان

 (.1731)خشچیان، مهران و اکبرزاده، 

هنای ططعنی سنازگاری    در بیست و پنج سال گذشنته بنه عننوان یکنی از م لفنه      هوش هیجانی

هنای مختلنز زنندگی    هیجانی، سالمت شخصی، موفقیت در زندگی و روابط میان فنردی در زمیننه  

هیجنانی بنه عننوان    (. همچنین به مفهنوم هنوش   2003، 2روزانه، شناخته شده است )پابلو و دسایر

، 7ها در زندگی توجه شده است )سالوی و گنروال توانایی کنترل هیجانات زندگی افراد و موفقیت آن

شود که بار هیجانی دارند و اسنتفاده از  (. این نو  هوش موجب پردازش مناسب اطالعاتی می2002

روی رفتارهنای الزم   های شناختی مانند حل مسنلله و تمرکنز اننربی بنر    ها برای هدایت فعالیتآن

(. هوش هیجانی به عنوان تواننایی درک و شنناخت احساسنات    1113و سالوی،  4هرورت دارد )مایر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Emotional Intelligence        2. Pablo & Desiree      3. Salovay & Grewal 

4. Mayer 
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خود، همدلی با دیگران و غنی ساختن زندگی از طریق سازماندهی احساسات، تعرینز شنده اسنت.    

رطنراری  هنا، ب همچنین هوش هیجانی شامل بلوغ و اجتماعی کردن افراد، افنزایش سنطف فکنری آن   

 (.1731و  1112، گلمن 2001 1شود )کادمن و برورارتباط موفق با افراد و تطبیق با محیط می

، آن را بنه  1120دارد کنه در سنال    7ثرنندای   2مفهوم هوش هیجانی ریشه در هوش اجتمناعی 

( 1122) 4عنوان توانایی درک و مدیریت افراد برای تعامل و ایجاد روابط انسانی توصیز کرد. وکسلر

بر این عقیده تلکید نمود که عواملی غیر از هریب هوشی وجود دارنند کنه در افنزایش اثربخشنی و     

( نیز نقش مهمی را در ایجاد هوش هیجنانی ایفنا نمنوده    1137) 2عملکرد فرد دخالت دارند. گاردنر

هنوش  تنوان ترکینب دو   های چندگانه را مطرح نمود که هوش هیجانی را منی است، او مفهوم هوش

( اولنین کسنانی بودنند    1110) 6فردی گاردنر دانست. از طرف دیگر سالوی و مایرفردی و بروندرون

طور رسمی مفهوم هوش هیجانی را به عنوان کلی از هوش اجتماعی مورد استفاده طرار دادنند  که به

ات و و آن را توانایی فرد برای کنتنرل احساسنات و هیجاننات خنود و دیگنران، تمنایز بنین احساسن        

 داننند.  هیجانات خود و دیگران و نینز اسنتفاده از اینن اطالعنات بنرای هندایت اعمنال و افکنار منی         

هایی است که فنرد  ها و مهارتای از توانایی( معتقد است که هوش هیجانی مجموعه1113) 3آن-بار

ل مرکب کند. او برای هوش هیجانی، پنج عامرا برای سازگاری با محیط و کسب موفقیت تجهیز می

فنردی )خودآگناهی هیجنانی،    کنند کنه عبارتنند از هنوش درون    و پانزده خرده مقیاس معرفنی منی  

فنردی و  فنردی )همندلی، روابنط بنین    طاطعیت، حرمت نفس، خودشکوفایی و استقالل(، هوش بنین 

پنذیری(، کنتنرل   گشایی، واطعیت سنجی، انعطافمس ولیت پذیری اجتماعی(، انطباق پذیری )مسلله

( 1112) 3بیننی(. گلمنن  )تحمل استرس و کنترل تکانه( و خلق عمومی )خرسندی و خوشاسترس 

هایی مثل ظرفیت بازشناسی احساسات خنود و دیگنران، بنرانگیختن    هوش هیجانی را شامل توانایی

هنا، تنمنی    ها و به تنلخیر اننداختن خوشنی   ها، کنترل تکانهخود، مقاومت در مواجه شدن با ناکامی

لی کردن، امیدوار بودن و مدیریت صحیف هیجانات خود در روابط مختلنز بنا سنایر    خلق خود، همد

توانند علنت   داند کنه منی  ی کلی می( هوش هیجانی را ی  سازه1113کند. گلمن )افراد تعریز می

هنای  های مختلز زندگی باشد. وی همچنین هوش هیجنانی را شنامل م لفنه   موفقیت فرد در جنبه

، 1هنای فنردی هنوش هیجنانی شنامل خودآگناهی      د و معتقد اسنت م لفنه  دانفردی و اجتماعی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cadman & Brewer   2. Social Intelligence                   3. Thorondik 

4. Wechsler     5. Gardner         6. Salovey & Mayer 

7. Bar-On     8. Goleman         9. Self - Awareness 
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اسنت   7اجتمناعی  های اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی و مهنارت و م لفه 2و انگیزش 1خودمدیریتی

( خودآگناهی: خودآگناهی هیجنانی، خودارزینابی دطینق،      1های هر کدام عبارتند از: که زیر مجموعه

-( خودمدیریتی: خودکنترلی، طابلیت اعتماد، جدیت و وظیفنه 2 اعتماد به نفس، تلثیر روی دیگران؛

( انگینزش:  7پذیری، گرایش به موفقیت، طضاوت یا داوری، بیان، خالطیت ینا ابتکنار؛   شناسی، انطباق

( آگاهی اجتماعی: همدلی، آگناهی سنازمانی، گنرایش    4سایق پیشرفت، تعهد، ابتکار و خوش بینی؛ 

ی توأم با دوراندیشی، نفوذ و تلثیر، رشند دادن دیگنران، ارتبناط،    ( مهارت اجتماعی: رهبر2خدمت؛ 

مدیریت تعارض، توانایی ایجاد تغیینر، تواننایی ایجناد انسنجام و پیوسنتگی، همکناری و کنارگروهی        

دهند هنوش   کنند که شنواهد نشنان منی   ( مطرح می2003و همکاران ) 2(. هومفری2000، 4)گلمن

ی آگناهی هیجنانی   ها مراحل این رشد را به چهنار مرحلنه  . آنیابدهیجانی همراه با سن افزایش می

دلی هیجانی یا امکنان  ها، ه های خود و دیگران، کاربرد هیجانی مناسب با موطعیتنسبت به هیجان

گزینی یا رسیدن به سطحی از آگاهی هیجانی به منمور هندایت  ورود به احساسات دیگران و هیجان

کند که هوش هیجانی همراه بنا افنزایش   اند. مایر نیز عنوان میردهبندی کگیری فرد، تقسی تصمی 

( معتقد است که ساختار 2004) 6یابد. همچنین کارسالی توسعه میسن و تجربه از کودکی تا بزرگ

کنند، که اگر به خنوبی پنرورش یابنند، اینن     عمل می DNAهوش هیجانی مثل ططعات ساختاری 

های اساسی هوش هیجانی خود را گسترش های ویژه و تواناییهارتسازد که معناصر فرد را طادر می

 گیرد.دهند. این عوامل ماهیت سلسله مراتبی دارند و هر سطف بر سطف طبلی طرار می

های ارزشنمندی اسنت   ( معتقد است که کتاب هوش هیجانی گلمن حاوی درس1113) 3کولور

کنند. گلمنن   ریزان آموزشی و درسی کمن  منی  های آموزشی م ثرتر، به برنامهکه در طراحی برنامه

کنه فقنط روی    IQی  رویکرد و دیدگاه کلی را جهت تعریز هوش فراتنر از معننای سننتی آن ینا     

هوش شناختی تمرکز داشت، اتخاذ کرد. گلمن با به ه  پیوستن هوش شناختی و ابعاد هوش من ثر  

ثابت کرد که برای موفق بودن در زندگی به چیزی بیشتر از با هوش بودن نیاز اسنت. گلمنن نشنان    

یگنران محندود   نامد تلثیر آن فقط به چگونگی کنار آمدن فرد با دچه که او هوش هیجانی میداد آن

شنود. هنوش هیجنانی در    ها در مراحل تحصیلی نینز منی  شود بلکه شامل چگونگی موفقیت آننمی

هنای مناسنب در مراحنل    تواند با آمنوزش مقایسه با هوش شناختی که موهبتی خدادادی است، می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self – Management  2. Motivation  3. Social Awareness & Social Skill 

4. David Goleman   5. Humphrey  6. Carr 

7. Culver 
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 بعدی زندگی تقویت شود.

د شنناختی و محفوظنات   این در حالی است که تلکید نمام آموزش و پرورش ایران بیشتر بر رش

هنای  دهد که هر چند در امور تحصیلی موفق هسنتند، ولنی در عرصنه   است و افرادی را پرورش می

کننند و در  ها هعیز عمل منی دیگر زندگی چون ابراز عواطز، مدیریت و تنمی  عواطز و مانند آن

(. بنا  1731ننی،  کننند )دی نهایت در ی  مورد خاص پیشرفت کرده، در ابعاد دیگر زندگی رشد نمنی 

ی هوش هیجنانی، برخنی از مندارس بنه     های صورت گرفته در زمینهاین وجود در راستای پیشرفت

هنای درسنی خنود اهنافه     را به برنامههای پرورش هوش هیجانی اظهار عالطه کرده و آنریزیبرنامه

ثر رساندن ظرفینت  ی زندگی کودکان و نوجوانان و به حداکاند. به منمور بهبود و اصالح  شیوهکرده

هنایی  آل یادگیری، مدارس بایند مکنان  های مطلوب و ایدهها و تبدیل مدارس به محیطیادگیری آن

هنای علمنی   های اجتماعی و عاطفی با اننوا  دیگنر ینادگیری و آمنوزش    ها یادگیریباشند که در آن

والن مندارس را  (. متخصصان باید معلمنان و مسن   1737، 1ترکیب شوند )سیاروچی، فورگاس و مایر

درسنی و آموزشنی    هایهای هوش هیجانی را در برنامهبا اهمیت هوش هیجانی آشنا کنند و مهارت

های الزم داده شود. در این زمینه نینز تحقیقناتی انجنام    آموزان آموزشمدارس بگنجانند تا به دانش

 های مختلز است.های هیجانی بر عملکرد افراد در زمینهشده که بیانگر تلثیر توجه به هوش

هنای  در پژوهشنی، تنلثیر برنامنه    2000تا  1111آن و دانشجویان او در طی سال  -از جمله بار 

آموزشی گوناگون بر کاهش رفتار بزهکارانه را مطالعه نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشنان داد  

بت بیشتری را بنه همنراه   های اجتماعی تلکید داشتند، نتایج مثهای آموزشی که بر مهارتکه برنامه

های اجتماعی و هیجانی مانند کنترل تکانه، مدیریت هیجنان  هایی شامل م لفهداشتند. چنین برنامه

و  2های ارتبناطی بودنند. مارسنی    گیری مس والنه، حل مسائل اجتماعی و مهارتو استرس، تصمی 

هنا را  سی مدارس و دانشنگاه های در( تلثیر پرورش هوش هیجانی در پیشبرد برنامه2007همکاران )

وگنو( مباحثنات درسنی    ی دینالکتیکی )گفنت  نشان دادند. زمانی که فراگیران در آموختن، به شنیوه 

های هنوش غیرشنناختی در خصنوص    شدند به شیوهها تشویق میشوند. در این موارد آنتشویق می

 7(. والبنرگ 1733 تکالیز درسی درگیری هیجنانی پیندا کننند )بنه نقنل از رهنمنا و عبندالملکی،       

را بررسنی و ارزینابی کنرد. در اینن پنژوهش او       4(CDPی رشد کودک )( در پژوهشی پروبه2007)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ciarrochi & Forgas & Mayer                 2. Marezyk               3. Walberg 

4. Child Development Project (CDP) 
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ی چگنونگی مراطبنت از خنود، تصنمی  گنرفتن      هنایی در بناره  مشاهده نمود که در این مرکز، درس

ارائنه   ی آموزشنی پیوسنته  مس والنه و چگونگی کنار آمدن با حاالت عاطفی خود، توسط ی  برنامه

دالنه و همکارگونه بنا هن  رفتنار    آموزان این مدارس به صورت ه شود. نتایج نشان داد که دانشمی

سناالن خنود در   هنا کمتنر از هن    کنند. آنکنند و نزا  و مشاجرت بین خود را به خوبی حل میمی

رز و بنرین  آوردنند. تنی  واتن   کشیدند و کمتنر بنه رفتارهنای بزهکاراننه روی منی     نوجوانی سیگار می

مدرسنه نیوینورک    12آموز کالس ششمی در دانش 2000( پژوهشی را در میان 2002) 1ماکنولتی

های اجتماعی ی مهارتآموزشی درباره یآموزانی که برنامهانجام دادند. اثرات بسیار مثبتی در دانش

آمنوزان  اننش و هیجانی را دریافت کرده بودند، مشاهده شند. همچننین نتنایج نشنان داد کنه اینن د      

هنای اجتمناعی   ها گزارش دادند که کنترل هیجانی و مهارتپیشرفت تحصیلی داشتند و معلمان آن

دادنند و خشنونت کمتنری نسنبت بنه همسناالن خنود        بیشتری مانند همکاری را از خود نشان منی 

آمنوزش  ( در پژوهش خود در اوکلند کالیفرنیا، نشان دادند که با 2003) 2داشتند. بلفورد و مرسمان

آموزان را های ریاهی این دانشاند مهارتی متوسطه، توانستهآموزان دورهاجتماعی دانش -هیجانی 

-ی داننش ها را در رشد هیجانی و توانایی حل مسللهها همچنین تلثیر این آموزشافزایش دهند. آن

اعی در باال رفنتن  اجتم –های هیجانی آموزان نشان دادند. در این گزارش همچنین به تلثیر آموزش

آموزان اشاره شده است )به نقل از رهنما وری و عملکرد تحصیلی و حل تعارهات در میان دانشبهره

های چندگاننه را کنه   ( در پژوهش خود انوا  هوش2001و همکاران ) 7(. القاذو1733و عبدالملکی، 

اسنتفاده از روش تحلینل   شامل هوش دیداری، زبانی یا شفاهی، جسمانی، اجتماعی و طبیعی بود با 

های درسی مطالعات اجتماعی، عربی و انگلیسی بررسی نمودند. نتنایج اینن بررسنی    محتوا در کتاب

هنا و هنر سنه کتناب، هنوش دینداری و هنوش        ی پایهترین نو  هوش در همهنشان داد که متداول

و هنوش طبیعنی   های مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسی جسمانی دارای کمترین اشتراک در کتاب

ی انوا  های عربی و انگلیسی است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در توزیع همهدر کتاب

هنای  های تحصیلی، گوناگونی وجود دارد. در چگونگی دسترسی به اینن هنوش  ها در تمام پایههوش

(، 1731بنرزاده ) خورد. خشچیان، مهران و اکهایی نیز به چش  میچند گانه در هر سه کتاب تفاوت

هنای درسنی سنال اول دبیرسنتان )ادبینات فارسنی،       آن را در کتناب  -های هوش هیجانی بار م لفه

های زندگی( بررسی نمودند. نتایج حاصل از این پنژوهش  مطالعات اجتماعی، دین و زندگی و مهارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tim Waters & Brain Mcnulty   2. Belford & Mersman      3. Alghazo 
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 رتینب در  پنذیری و طاطعینت، بنه ت   های خودآگناهی، حنل مسنلله، مسن ولیت    نشان داد که به م لفه

های زندگی بیشتر توجنه شنده   های ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، دین و زندگی و مهارتکتاب

های هوش هیجانی از نمنر کمنی و کیفنی    های درسی مورد نمر به م لفهاست ولی در کل در کتاب

هنای  م لفنه ی ها نیز با تحقق همنه رنگ و گذرا توجه شده است. اهداف آموزشی این کتاببسیار ک 

ی ( در پژوهشی با عنوان بررسی سودمندی ین  برنامنه  1737سو نیست. برندک )هوش هیجانی ه 

های عاطفی و اجتماعی در افزایش هوش هیجانی آموزندگان دبیرسنتانی، بنه تندوین    آموزش مهارت

در افنزایش   ی آموزشیها اطدام کرد. نتایج نشان داد که این برنامهای برای آموزش این مهارتبرنامه

تنوان هنوش هیجنانی را    آموزان م ثر بوده است. این پژوهش نشان داد کنه منی  هوش هیجانی دانش

 آموزش داد.

هنای مختلنز و   های زیادی در مورد اهمینت هنوش هیجنانی در زمیننه    که پژوهشبا وجود این

هایی کنه  پژوهش آموزان انجام شده، متلسفانهارتباط آن با موفقیت و عملکرد تحصیلی افراد و دانش

ی های درسی به عننوان یکنی از عناصنر اصنلی برنامنه     های هوش هیجانی در کتاببه بررسی م لفه

باشد. در این مینان  ی آموزش در مدارس، پرداخته باشند بسیار محدود میترین وسیلهدرسی و مه 

اهمینت خاصنی   های مطالعات اجتماعی و علوم تجربنی از  های هوش هیجانی در کتاببررسی م لفه

پنذیر  جامعنه  فرد افراد است و کردن پذیرجامعه اجتماعی، مطالعات درس کلی هدف برخوردار است.

 و ایجناد روابنط   اجتمناعی  هاینقش ایفای های فردی و اجتماعی الزم را برایکه مهارت است کسی

اجتمناعی جنزو   هنای فنردی و   جا کنه مهنارت  از آن .کسب کرده باشد جامعه افراد با سال  اجتماعی

ها در کتاب مطالعات اجتمناعی امنری   های هوش هیجانی هستند، بنابراین توجه به این م لفهم لفه

رود. ای به شمار منی های آموزش مدرسهترین حوزهباشد. آموزش علوم تجربی نیز از مه هروری می

سناز  توانند زمیننه  یای است که من های پیش از دانشگاه به گونهاهمیت این بخش از آموزش در دوره

هنای آمنوزش عنالی و    ی علمی کشور در دورهرشد و بالندگی آموزش عل  و فناوری و رشد و توسعه

های مرتبط با عل  و فناوری شود. بخشی از پیشرفت در آمنوزش علنوم تجربنی مسنتلزم     سایر حوزه

 گینری  متغیرهنایی چنون تصنمی    به توجهباشند.  آمنوزان منی  توجه و پرورش هوش هیجانی داننش 

 در پنذیری انعطناف  نفنس،  به اعتماد دیگران، عقاید خود و به گذاشتن احترام مس والنه، خودآگاهی،

های هوش هیجنانی  ی مهارتهای فردی و اجتماعی که در حوزهطور کلی مهارتعمل و به و اندیشه

آمنوزان  شدانن به  های درسی علومچه در محتوای کتابی درسی آموزش علوم و آنمهبرنااست، در 
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 رداربرخو باالیی همیتا گنردد، از ی فراگیری آن در بین آننان ایجناد منی   یا زمینه شود ومنتقل می

های مطالعات اجتماعی و علوم تجربنی  بنابراین هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتابست. ا

 باشند کنه در اینن راسنتا     های هنوش هیجنانی منی   ی راهنمایی بر اساس میزان توجه به م لفهدوره

 های زیر مطرح شد:س ال

 تجربنی  علنوم  و اجتمناعی  مطالعنات  کتاب در متن هیجانی هوش هایم لفه به اندازه چه تا -1

 است؟ شده توجه راهنمایی یدوره

 علنوم  و اجتمناعی  مطالعنات  کتناب  هنای در تمرین هیجانی هوش هایم لفه به اندازه چه تا -2

 است؟ شده توجه راهنمایی یدوره تجربی

 علنوم  و اجتمناعی  مطالعنات  کتناب  در تصنویرهای  هیجانی هوش هایم لفه به اندازه چه تا -7

 است؟ شده توجه راهنمایی یدوره تجربی

ی های هوش هیجانی در اهداف کتاب مطالعات اجتمناعی و علنوم دوره  تا چه اندازه به م لفه -4

 راهنمایی توجه شده است؟

 یدوره اجتمناعی و علنوم تجربنی    مطالعنات  کتاب در هیجانی وشه هایم لفه ترینمتداول -2

 کدامند؟ راهنمایی

 منطقنی  طورتجربی به مطالعات اجتماعی و علوم هایکتاب در هیجانی هوش هایآیا م لفه  -6

 اند؟شده مرتب دیگر، یپایه به پایه از ی  و

 

 شناسی پژوهشروش

که در این است. همچنین با توجه به این« کاربردی»های این پژوهش از نمر هدف جزو پژوهش

تجربی مورد بررسی طنرار   مطالعات اجتماعی و علوم هایکتاب در هیجانی هوش هایم لفه پژوهش،

گرفته است از نمر اجرا از روش مراجعه به اسناد و تکنی  تحلیل محتوا استفاده شد. با اسنتفاده از  

تعینین بسنامدها و ینا احتسناب کمینت مفناهی        روش تحلیل محتوای مفهومی که عبارت است از: 

های منورد نمنر، منورد تجزینه و تحلینل طنرار       (، کتاب1710موجود در ی  متن )مزیدی و گلزاری،

های درسی مطالعات اجتماعی و علنوم تجربنی سنال    ی آماری این پژوهش، کتابگرفته شد. جامعه

هنای کتناب منورد    تن، پرسش و تصنویر های مباشند که م لفهی راهنمایی میاول، دوم و سوم دوره



 ...یدوره تجربی علوم و اجتماعی مطالعات درسی هایکتاب محتوای تحلیل                   

 

1 

 گینری  کنه اسناس پنژوهش و معینار انندازه      1تحلیل طرار گرفته است، به این منمور از واحد تحلینل 

کند، استفاده شد. واحد تحلیل، واحدی اسنت کنه از ین  سنو محتنوای منورد       ها را فراه  مییافته

هنا را  اس توصنیز و تحلینل یافتنه   کند و از سوی دیگر نینز اسن  بررسی را به عناصر مجزا تقسی  می

سازد. در این پژوهش واحد تحلیل، متن، پرسش و تصویر در نمر گرفته شد. بدین منمنور  فراه  می

های مربنوط بنه   های درسی یاد شده، جهت بررسی پیامهای کتابها، تصویرها و تمرینی جملههمه

هنای هنوش هیجنانی در    ی م لفنه های هوش هیجانی مطالعه شدند. در این راستا جهت بررسن م لفه

(، که بر اساس هوش هیجانی گلمنن  2000لیست هوش هیجانی دیوید گلمن )کتب درسی، از چ 

ی لیسنت هنوش هیجنانی بنه طنور کلنی شنامل پننج م لفنه         تدوین شده، استفاده شد. در این چ 

مجموعه خودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی و بیست و شش زیر

آوری ( آمنده اسنت. بننابراین روش جمنع    1ها در جندول شنماره )  باشد که تعریز هر کدام از آنمی

هنای شنناخته   اطالعات در این پژوهش روش بررسی اسناد و مدارک است. سندکاوی یکنی از روش 

تنرین روش  جنامع  نمران روش مورد نمر راتواند از آن استفاده کند. صاحبشده است که محقق می

تنر اسنت )مارشنال و    هنا عیننی  دانند، زیرا این شیوه، نوعی راهکار تحلیلنی بنوده، از سنایر روش   می

هنای حاصنل از   (. به منمور تجزینه و تحلینل داده  1710، به نقل از مزیدی و گلزاری،1731راسمن،

 یتحلیل محتوا، از رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده شد. در این روش که طدم اول و مهن  مشناهده  

هنای درسنی مطالعنات اجتمناعی و     اطالعات موجود به صورت دطیق بود، از ی  سو اطالعات کتناب 

ی ی راهنمایی بر اساس واحند تحلینل از طبنل تعینین شنده     علوم تجربی سال اول، دوم و سوم دوره

های هنوش  های کتاب مورد تحلیل طرار گرفت. از طرف دیگر، م لفههای متن، پرسش و تصویرم لفه

ها مورد شناسایی و تحلیل طرار گرفتند. سیس واحدهای تحلیل در منتن،  نی در هر کدام از آنهیجا

های ها از م لفههر کدام از دروس بر اساس میزان برخورداری یا عدم برخورداری آن پرسش و تصویر

 هوش هیجانی مشخص گردید.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Unit  of  Analysis 
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 های هوش هیجانیلیست مؤلفه: چک1جدول 

 خودآگاهی

 تعریز م لفه

توانایی شناخت احساسات و عواطز خود، همچنین شناخت تلثیر آنها بنر روابنط و    خودآگاهی هیجانی

 انجام کار و تمایل به ارزیابی واطع بینانه خود

 ها و نیازهای خودهای خود، سائقها و محدودیتی  ارزیابی واطع بینانه از توانایی خودارزیابی دطیق

 مثبت و طوی از خود ارزشی ی  احساس اعتماد به نفس

 توانایی شناخت چگونگی تلثیر احساسات خود روی دیگران تلثیر روی دیگران

 خود مدیریتی

هنای  های بد، هیجانات در ه  گسیخته و بنر انگیخنتن حالنت   توانایی کنترل حالت خودکنترلی

 هیجانی متعادل و تحت کنترل

 صداطت و درستینشان دادن  نمودی منسج  از  طابلیت اعتماد

جدیت و وظیفه 

 شناسی

 های خودتوانایی مدیریت کردن خود و مسئولیت

 مهارت در تطبیق با شرایط متغیر و چیره شدن بر موانع و مشکالت انطباق پذیری

 هدایت شدن جهت یافتن ی  معیار درونی از برتری گرایش به موفقیت

 زده و سریع نتیجه گیری کردن اجتناب از طضاوت عجوالنه و شتاب طضاوت یا داوری

 توانایی انتخاب کلمات مناسب و شمرده سخن گفتن به طور واهف و شفاف بیان

 هاآمادگی به دست آوردن فرصت ابتکار

 انگیزش

 کوشش کردن جهت بهبود معیارهای برتری یا مواجه شدن با آنها سایق پیشرفت

 هاها و سازمانپذیرفتن اهداف یا دیدگاه گروه تعهد

هنا و تشنویق   دو صالحیت و شایستگی که مردم را جهت بنه دسنت آوردن فرصنت    ابتکار و خوش بینی

 کندکردن آنها جهت برداشتن موانع و مشکالت در مسیر زندگیشان تجهیز می

 آگاهی اجتماعی

ها و نقطه نمرات آنها مهارت در درک احساسات و عواطز دیگران، فهمیدن دیدگاه همدلی

 های آنهافعال داشتن به نگرانیو توجه 

توانایی فهمیدن چگونگی کار ی  سازمان به واسطه طادر بودن به تعبینر جریاننات    آگاهی سازمانی

هنای  های تصمی  گیری و همچنین هندایت سیاسنت  زندگی سازمانی، ایجاد شبکه

 سازمان
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 مراجعانتوانایی شناختن و برآورده کردن نیازهای ارباب رجوعان یا  گرایش خدمت

 مهارت اجتماعی

رهبری توأم با دور 

 اندیشی
 توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت و القا کردن با ی  دید و بصیرت وادار کننده

 های مجاب کنندهتوانایی اداره کردن با ی  محدوده از تاکتی  نفوذ و تلثیر

 راهنمایی و بازخوردهای دیگران از طریق گرایش به تقویت کردن توانایی رشد دادن دیگران

 مهارت در دریافت، درک و انتقال پیام ارتباط

 ها و هماهنگ کردن نتایجتوانایی محدود ساختن مخالفت مدیریت تعارض

 های جدید و هدایت مردم در ی  مسیر جدیدمهارت در به وجود آوردن ایده توانایی ایجاد تغییر

توانایی ایجاد انسجام 

 و پیوستگی

 توسعه دادن و نگه داشتن ی  شبکه از روابطمهارت در 

 صالحیت در ارتقا دادن همکاری و تشکیل دادن گروه همکاری و کارگروهی

 

 های پژوهشیافته

ی های هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتمناعی و علنوم دوره  تا چه اندازه به م لفه -1

 راهنمایی توجه شده است؟

 

های هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتماعی و مؤلفههای :  بررسی زیرمجموعه6جدول 

 ی راهنماییعلوم سه سال دوره

 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه 

ی
اه
آگ
ود
خ

 

 خودآگاهی هیجانی
 4 1 0 7 17 16 فراوانی

 13/13 20 0 36/0 32/7 63/4 درصد

 خودارزیابی دطیق
 7 0 0 2 23 20 فراوانی

 64/17 0 0 23/0 33/3 32/2 درصد

 اعتماد به نفس
 7 0 0 0 1 3 فراوانی

 64/17 0 0 0 21/0 02/2 درصد

 تلثیر روی دیگران
 2 0 0 2 2 3 فراوانی

 01/1 0 0 23/0 23/0 74/2 درصد
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 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه 

ی
ریت
دی
دم
خو

 

 خودکنترلی
 1 0 0 3 1 7 فراوانی

 24/4 0 0 01/2 21/0 33/0 درصد

 اعتماد طابلیت
 0 0 0 3 0 1 فراوانی

 0 0 0 01/2 0 21/0 درصد

 جدیت و وظیفه

 شناسی

 2 0 7 14 72 61 فراوانی

 01/1 0 31/12 01/4 01/10 13/20 درصد

 انطباق پذیری
 0 0 7 7 1 12 فراوانی

 0 0 31/12 36/0 21/0 73/4 درصد

 گرایش به موفقیت
 0 0 0 0 1 4 فراوانی

 0 0 0 0 21/0 13/1 درصد

 طضاوت یا داوری
 1 0 1 11 20 10 فراوانی

 24/4 0 26/2 12/7 36/2 12/2 درصد

 بیان
 0 0 1 76 24 22 فراوانی

 0 0 26/2 71/10 12/6 47/6 درصد

 ابتکار
 1 0 1 1 2 2 فراوانی

 24/4 0 26/2 21/0 23/0 23/0 درصد
ش
یز
نگ
ا

 

 سایق پیشرفت
 0 0 6 0 1 1 فراوانی

 0 0 23/71 0 21/0 21/0 درصد

 تعهد
 0 0 0 23 21 21 فراوانی

 0 0 0 02/3 02/6 43/3 درصد

 ابتکار و خوش بینی
 7 0 7 0 1 3 فراوانی

 64/17 0 31/12 0 21/0 02/2 درصد

ی
ماع

جت
ی ا

اه
آگ

 

 همدلی
 0 0 0 3 76 22 فراوانی

 0 0 0 01/2 73/10 71/3 درصد

 آگاهی سازمانی
 0 0 0 112 62 2 فراوانی

 0 0 0 01/72 37/13 46/1 درصد

 گرایش خدمت
 0 0 0 40 71 1 فراوانی

 0 0 0 46/11 24/11 21/0 درصد
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 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه 

ی
ماع

جت
ت ا

هار
م

 

رهبری توأم با دور 

 اندیشی

 0 0 0 26 6 17 فراوانی

 0 0 0 42/3 37/1 30/7 درصد

 نفوذ و تلثیر
 0 0 0 11 4 4 فراوانی

 0 0 0 12/7 12/1 13/1 درصد

 رشد دادن دیگران
 0 0 0 0 2 6 فراوانی

 0 0 0 0 23/0 32/1 درصد

 ارتباط
 0 1 0 14 24 3 فراوانی

 0 20 0 01/4 12/6 02/2 درصد

 مدیریت تعارض
 0 0 0 2 0 4 فراوانی

 0 0 0 47/1 0 13/1 درصد

 توانایی ایجاد تغییر
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

توانایی ایجاد 

 انسجام و پیوستگی

 1 0 0 3 0 2 فراوانی

 24/4 0 0 21/2 0 46/1 درصد

همکاری و کار 

 گروهی

 1 0 1 12 21 23 فراوانی

 24/4 0 26/2 44/7 02/6 16/16 درصد

 

های هوش هیجنانی در منتن کتناب مطالعنات     میزان توجه به م لفه 2با توجه به جدول شماره 

 76/23درصند، مهنارت اجتمناعی     34/76اجتماعی سال اول به ترتیب عبارتند از خودمندیریتی بنا   

درصد. در منتن   06/1درصد و آگاهی اجتماعی  32/10درصد، انگیزش با  11/14درصد، خودآگاهی 

درصند،   74/40ی آگناهی اجتمناعی   کتاب مطالعات اجتمناعی سنال دوم، مینزان توجنه بنه م لفنه      

درصند و انگینزش   71/12درصند، خودآگناهی   47/16درصد، مهارت اجتماعی  21/24خودمدیریتی 

درصند،   26/42ی آگناهی اجتمناعی   باشد و در سال سنوم مینزان توجنه بنه م لفنه     درصد می 67/6

 2درصند و خودآگناهی    02/3درصد، انگیزش  33/21درصد، مهارت اجتماعی  64/22خودمدیریتی 

های هوش هیجنانی در منتن کتناب علنوم سنال اول       لفهباشد. همچنین میزان توجه به مدرصد می

درصد، مهارت اجتماعی  73/43ی انگیزش و خودمدیریتی هر کدام با ی راهنمایی شامل م لفهدوره

باشد. در سال دوم مینزان توجنه   درصد می 0ی آگاهی اجتماعی و خودآگاهی با درصد، م لفه 26/2
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هنای آگناهی اجتمناعی،    درصند و م لفنه   20 هیدرصند، خودآگنا   20ی مهارت اجتمناعی  به م لفه

 ی خودآگناهی باشد و در سنال سنوم اینن مینزان بنرای م لفنه      درصد می 0خودمدیریتی و انگیزش 

درصند و   01/1درصد، مهارت اجتماعی  64/17درصد، انگیزش  37/22درصد، خودمدیریتی  22/24

 باشد.درصد می 0آگاهی اجتماعی 

 علنوم  و اجتمناعی  مطالعنات  کتناب  هنای در تمرین هیجانی شهو هایم لفه به اندازه چه تا -2

 است؟ شده توجه راهنمایی یدوره تجربی

 

های کتاب مطالعات های هوش هیجانی در تمرینهای مؤلفه: بررسی زیر مجموعه3جدول 

 اجتماعی و علوم سه سال دوره راهنمایی

 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی 2اجتماعی 1اجتماعی  م لفه 

ی
اه
آگ
ود
خ

 

 خودآگاهی هیجانی
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 03/2 درصد

 خودارزیابی دطیق
 0 0 0 0 7 4 فراوانی

 0 0 0 0 2 77/3 درصد

 اعتماد به نفس
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 تلثیر روی دیگران
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

ی
ریت
دی
دم
خو

 

 خودکنترلی
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 طابلیت اعتماد
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

  0 0 0 0 0 درصد

جدیت و وظیفه 

 شناسی

 21 61 61 3 16 11 فراوانی

 61/44 21/22 42/22 67/21 63/26 23/71 درصد

 انطباق پذیری
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 گرایش به موفقیت
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد



 ...یدوره تجربی علوم و اجتماعی مطالعات درسی هایکتاب محتوای تحلیل                   

 

12 

 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی 2اجتماعی 1اجتماعی  م لفه 

 طضاوت یا داوری
 4 7 12 0 0 0 فراوانی

 12/6 21/2 11/10 0 0 0 درصد

 بیان
 23 21 23 2 3 1 فراوانی

 03/47 22 42/22 22/13 77/17 32/13 درصد

 ابتکار
 0 4 1 0 0 0 فراوانی

 0 42/7 11/0 0 0 0 درصد

ش
یز
نگ
ا

 

 سایق پیشرفت
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 تعهد
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

ابتکار و خوش 

 بینی

 0 0 1 0 0 0 فراوانی

 0 0 11/0 0 0 0 درصد

ی
ماع

جت
ی ا

اه
آگ

 

 همدلی
 0 0 0 0 3 1 فراوانی

 0 0 0 0 77/17 03/2 درصد

 آگاهی سازمانی
 0 0 0 10 10 0 فراوانی

 0 0 0 07/73 63/16 0 درصد

 گرایش خدمت
 0 0 0 2 6 0 فراوانی

 0 0 0 41/3 10 0 درصد

ی
ماع

جت
ت ا

هار
م

 

رهبری توأم با دور 

 اندیشی

 0 1 0 0 1 1 فراوانی

 0 36/0 0 0 63/1 03/2 درصد

 نفوذ و تلثیر
 0 1 0 0 0 0 فراوانی

 0 36/0 0 0 0 0 درصد

 رشد دادن دیگران
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 ارتباط
 0 1 1 0 1 0 فراوانی

 0 36/0 11/0 0 63/1 0 درصد

 مدیریت تعارض
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد
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 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی 2اجتماعی 1اجتماعی  م لفه 

 توانایی ایجاد تغییر
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

توانایی ایجاد 

 پیوستگیانسجام و 

 0 1 0 0 0 1 فراوانی

 0 36/0 0 0 0 03/2 درصد

همکاری و کار 

 گروهی

 4 12 6 2 3 12 فراوانی

 12/6 17/12 42/2 41/3 66/11 22 درصد

 

 ی هنوش هیجنانی در  دهند مینزان توجنه بنه م لفنه     نشنان منی   7طور که جدول شنماره  همان

درصند،   77/23ترتیب عبارتند از خودمندیریتی بنا   های کتاب مطالعات اجتماعی سال اول به تمرین

درصند و   03/2درصند، آگناهی اجتمناعی بنا      42/10درصد، خودآگاهی با  13/21مهارت اجتماعی 

های کتناب مطالعنات اجتمناعی سنال دوم، مینزان توجنه بنه        تمرین درصد، همچنین در 0انگیزش 

درصنند،  12ت اجتمنناعی درصنند، مهننار 40درصنند، آگنناهی اجتمنناعی  40ی خودمنندیریتی م لفننه

هنای اجتمناعی سنال سنوم،     باشند و در تمنرین  درصد می 0ی انگیزش درصد و م لفه 2خودآگاهی 

درصد، مهارت اجتمناعی   44/44درصد، آگاهی اجتماعی  12/43میزان توجه به م لفه خودمدیریتی 

ای هنوش  هن م لفنه  باشد. مینزان توجنه بنه   درصد می 0ی خودآگاهی و انگیزش درصد، م لفه 41/3

ی خنود  های کتاب علوم سنال اول دوره راهنمنایی بنه ترتینب عبارتنند از م لفنه      هیجانی در تمرین

درصد، آگاهی اجتماعی و  11/0درصد، انگیزش با  76/6درصد، مهارت اجتماعی  37/12مدیریتی با 

، درصند  62/37ی خودمندیریتی  باشد و در سال دوم میزان توجه بنه م لفنه  درصد می 0خودآگاهی 

-درصند منی   0های آگاهی اجتماعی، انگیزش و خودآگناهی  درصد و م لفه 73/16مهارت اجتماعی 

 12/6درصند، مهنارت اجتمناعی     32/17ی خودمندیریتی  باشد. این میزان در سال سوم برای م لفه

 باشد.درصد می 0های آگاهی اجتماعی، انگیزش و خودآگاهی درصد و م لفه

  تجربنی  علنوم  و اجتمناعی  مطالعنات  کتناب  در تصنویرهای  هیجانی هوش هایم لفه به اندازه چه تا -7

 است؟ شده توجه راهنمایی یدوره
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های هوش هیجانی در تصویرهای کتاب مطالعات های مؤلفه:  بررسی زیرمجموعه4جدول 

 ی راهنماییاجتماعی و علوم سه سال دوره

 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه 

ی
اه
آگ
ود
خ

 

 خودآگاهی هیجانی
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 خودارزیابی دطیق
 0 0 0 0 1 3 فراوانی

 0 0 0 0 14/2 21/17 درصد

 اعتماد به نفس
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 تلثیر روی دیگران
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

ی
ریت
دی
دم
خو

 

 خودکنترلی
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 طابلیت اعتماد
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد

جدیت و وظیفه 

 شناسی

 0 0 0 1 4 1 فراوانی

 0 0 0 63/16 36/11 13/16 درصد

 انطباق پذیری
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد

 گرایش به موفقیت
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد

 طضاوت یا داوری
 0 0 0 0 1 0 فراوانی

 0 0 0 0 14/2 0 درصد

 بیان
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 ابتکار
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد
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 7علوم  2علوم  1علوم  7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه 

ش
یز
نگ
ا

 

 سایق پیشرفت
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد

 تعهد
 0 0 0 0 7 7 فراوانی

 0 0 0 0 32/3 66/2 درصد

 ابتکار و خوش بینی
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد

ی
ماع

جت
ی ا

اه
آگ

 

 همدلی
 0 0 0 0 7 1 فراوانی

 0 0 0 0 33/3 31/1 درصد

 آگاهی سازمانی
 0 0 0 2 4 0 فراوانی

 0 0 0 77/77 36/11 0 درصد

 گرایش خدمت
 0 0 0 0 4 0 فراوانی

 0 0 0 0 36/11 0 درصد

ی
ماع

جت
ت ا

هار
م

 

رهبری توأم با دور 

 اندیشی

 0 0 0 1 2 2 فراوانی

 0 0 0 63/16 33/2 33/7 درصد

 نفوذ و تلثیر
 0 0 0 0 0 2 فراوانی

 0 0 0 0 0 33/7 درصد

 رشد دادن دیگران
 0 0 0 0 0 2 فراوانی

 0 0 0 0 0 33/7 درصد

 ارتباط
 0 0 0 0 2 2 فراوانی

 0 0 0 0 30/14 33/7 درصد

 مدیریت تعارض
 0 0 0 0 0 1 فراوانی

 0 0 0 0 0 31/1 درصد

 توانایی ایجاد تغییر
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

توانایی ایجاد 

 انسجام و پیوستگی

 0 0 0 0 0 2 فراوانی

 0 0 0 0 0 33/7 درصد

همکاری و کار 

 گروهی

 0 0 0 2 3 16 فراوانی

 0 0 0 77/77 21/20 11/70 درصد
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در تصویرهای کتاب مطالعات اجتماعی سنال اول، مینزان توجنه بنه      4با توجه به جدول شماره 

درصند،   21/17درصند، خودآگناهی    27/24درصد، خودمندیریتی   14/20ی مهارت اجتماعی م لفه

باشد. در سال دوم میزان توجه بنه  درصد می 31/1ی آگاهی اجتماعی درصد و م لفه 47/1انگیزش 

 31/14درصند، خودمندیریتی    72/72درصند، آگناهی اجتمناعی     13/41ی مهارت اجتماعی  م لفه

باشد، همچنین میزان توجه بنه  درصد می 14/2ی خودآگاهی درصد و م لفه  32/3درصد، انگیزش 

ی مهنارت اجتمناعی   های هوش هیجانی در تصویرهای کتاب اجتماعی سال سوم برای م لفنه هم لف

هنای انگینزش و   درصند و م لفنه   63/16درصند، خودمندیریتی    77/77درصد، آگاهی اجتماعی  20

هنای هنوش هیجنانی در تصنویرهای     باشند. همچنین میزان توجه به م لفنه درصد می 0خودآگاهی 

باشند. همچننین بنه    منی  0ها ی م لفهمایی توجه نشده است و فراوانی همهی راهنکتاب علوم دوره

کندام از  باشند در هنی   ی مهارت اجتماعی منی ی م لفهی توانایی ایجاد تغییر که زیر مجموعهم لفه

 باشد.می 0های درسی توجه نشده است و فراوانی آن کتاب

 تجربی علوم و اجتماعی مطالعات کتاب در اهداف هیجانی هوش هایم لفه به اندازه چه تا -4

 است؟ شده توجه راهنمایی یدوره

ی راهنمنایی  های مطالعات اجتماعی و علوم تجربی دورهبه این منمور که آیا اساساً اهداف کتاب

های یاد شده و میزان توجه بنه  ی هوش هیجانی مورد توجه بوده است یا خیر، اهداف کتابدر حوزه

ها مشخص و بررسی شد. برای لیست هوش هیجانی( در آن)بر اساس چ  های هوش هیجانیم لفه

ی راهنمایی، از سند راهنمای مطالعات اجتماعی استفاده شد. تحلیل اهداف مطالعات اجتماعی دوره

های آگاهی سازمانی، تعهند، جندیت و وظیفنه    ی دانش اهداف آموزشی این کتاب، به م لفهدر حوزه

های رهبری توأم با دوراندیشی، نفوذ بخش مهارتی نیز به آموزش م لفه شناسی توجه شده است. در

و تلثیر، رشد دادن دیگران، ارتباط، مدیریت تعارض، توانایی ایجاد تغیینر، تواننایی ایجناد انسنجام و     

های مهارت اجتماعی هستند، توجنه شنده اسنت.    پیوستگی، همکاری و کار گروهی که زیر مجموعه

های اجتماعی هنوش هیجنانی، شنامل    ی راهنمایی م لفهمطالعات اجتماعی دورهبنابراین در اهداف 

های فردی فقط به تعهد و وظیفه آگاهی هیجانی و مهارت اجتماعی مورد توجه بوده است و از م لفه

 های فردی توجه نشده است. شناسی توجه شده و به سایر م لفه

از اهداف آموزشی راهنمنای معلن  اسنتفاده    ی راهنمایی، برای تحلیل اهداف علوم تجربی دوره

های طضناوت و ابتکنار، در   ها، به م لفه(. در اهداف مربوط به دانستنی1732شد )شمی  و امین پور، 
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 انطبناق  گروهنی،  کنار  و همکناری  شناسی، وظیفه و های جدیتها به م لفهاهداف مربوط به نگرش

نفنس و   بنه  اعتماد دطیق، ارزیابی های خودم لفهها به طضاوت و در اهداف مربوط به مهارت پذیری،

ی ی راهنمنایی در حنوزه  شود، اهنداف علنوم دوره  طور که مشاهده میابتکار توجه شده است. همان

هنای اجتمناعی فقنط بنه     های فردی هوش هیجانی مورد توجنه واطنع شنده اسنت و از م لفنه     م لفه

های اجتماعی هنوش هیجنانی توجنه نشنده     همکاری و کار گروهی توجه شده است و به سایر م لفه

 است.

 یدوره اجتماعی و علنوم تجربنی   مطالعات کتاب در هیجانی هوش هایم لفه ترینمتداول -2

   کدامند؟ راهنمایی

 

های هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتماعی و علوم ترین مؤلفه: بررسی متداول5جدول 

 ی راهنماییسه سال دوره

 7علوم  2علوم  1علوم 7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه 

ی
رد
ف

 

 خودآگاهی
 12 1 0 3 47 21 فراوانی

 22/24 %20 0 %2 71/12 11/14 درصد

 خودمدیریتی
 2 0 1 31 34 126 فراوانی

 37/22 0 73/43 64/22 21/24 34/76 درصد

 انگیزش
 7 0 1 23 27 73 فراوانی

 64/17 0 73/43 02/3 67/6 32/10 درصد

 جمع
 20 1 13 114 120 214 فراوانی

 12/10 %20 34/14 66/72 27/47 23/62 درصد

ی
ماع

جت
ا

 

آگاهی 

 اجتماعی

 0 0 0 121 140 71 فراوانی

 0 0 0 26/42 74/40 06/1 درصد

مهارت 

 اجتماعی

 2 1 1 36 23 13 فراوانی

 01/1 %20 26/2 33/21 47/16 76/23 درصد

 جمع
 2 1 1 272 113 123 فراوانی

 01/1 %20 26/2 74/63 33/26 42/73 درصد

 

هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتمناعی   هوش یم لفه ترینمتداول 2بر اساس جدول شماره 
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ترین م لفنه در  باشد و متداولدرصد می 34/76ی خودمدیریتی با ی راهنمایی، م لفهسال اول دوره

دارای بیشنترین درصند    26/42و  74/40ی آگاهی اجتمناعی بنه ترتینب بنا     سال دوم و سوم م لفه

های ی هوش هیجانی در متن کتاب علوم سال اول، م لفهترین م لفهمتداول فراوانی است. همچنین

ی درصد هستند. در متن کتاب علنوم سنال دوم فقنط بنه م لفنه      73/43انگیزش و خودمدیریتی با 

درصد را به خنود اختصناص    20ها وجه شده است که هر کدام از آنخودآگاهی و مهارت اجتماعی ت

 درصد است. 22/24ترین م لفه، خود آگاهی با است و در سال سوم متداول داده

 

های کتاب مطالعات اجتماعی و های هوش هیجانی در تمرینترین مؤلفه: بررسی متداول2جدول 

 ی راهنماییعلوم سه سال دوره

ی
رد
ف

 

 7علوم  2علوم  1علوم 7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه

 خودآگاهی
 0 0 0 0 7 2 فراوانی

 0 0 0 0 %2 42/10 درصد

 خودمدیریتی
 61 13 102 17 24 23 فراوانی

 32/17 62/37 37/12 12/43 %40 77/23 درصد

 انگیزش
 0 0 1 0 0 0 فراوانی

 0 0 11/0 0 0 0 درصد

 جمع
 61 13 107 17 23 77 فراوانی

 34/17 62/37 67/17 12/43 %42 32/63 درصد

ی
ماع

جت
ا

 

آگاهی 

 اجتماعی

 0 0 0 12 24 1 فراوانی

 0 0 0 44/44 %40 03/2 درصد

مهارت 

 اجتماعی

 4 11 3 2 1 14 فراوانی

 12/6 73/16 76/6 41/3 %12 13/21 درصد

 جمع
 4 11 3 14 77 12 فراوانی

 12/6 73/16 76/6 32/21 %22 22/71 درصد

 

هنای کتناب مطالعنات    ی هوش هیجانی در تمرینترین م لفهمتداول 6به جدول شماره  توجه با

ی باشند. در سنال دوم، دو م لفنه   درصند منی   77/23ی خود مدیریتی بنا  اجتماعی سال اول، م لفه
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ی و در سال سنوم، م لفنه   باشندترین م لفه میدرصد متداول 40خودمدیریتی و آگاهی اجتماعی با 

ی هنوش  تنرین م لفنه  باشد. همچنین متداولترین م لفه میدرصد، متداول 12/43خودمدیریتی با 

درصد در سال اول،  37/12ی خودمدیریتی با های کتاب علوم هر سه سال، م لفههیجانی در تمرین

 باشد.درصد می 34/17درصد در سال دوم و در سال سوم  62/37

 

های هوش هیجانی در تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی و ترین مؤلفهبررسی متداول :7جدول 

 ی راهنماییعلوم سه سال دوره

ی
رد
ف

 

 7علوم  2علوم  1علوم 7اجتماعی  2اجتماعی  1اجتماعی   م لفه

 خودآگاهی
 0 0 0 0 1 3 فراوانی

 0 0 0 0 14/2 21/17 درصد

 خودمدیریتی
 0 0 0 1 2 17 فراوانی

 0 0 0 63/16 31/14 27/24 درصد

 انگیزش
 0 0 0 0 7 2 فراوانی

 0 0 0 0 32/3 47/1 درصد

 جمع
 0 0 0 1 1 22 فراوانی

 0 0 0 63/16 43/26 13/43 درصد
ی
ماع

جت
ا

 
آگاهی 

 اجتماعی

 0 0 0 2 11 1 فراوانی

 0 0 0 77/77 72/72 31/1 درصد

مهارت 

 اجتماعی

 0 0 0 7 14 23 فراوانی

 0 0 0 %20 13/41 14/20 درصد

 جمع
 0 0 0 2 22 23 فراوانی

 0 0 0 77/37 27/37 37/22 درصد

 

ی هنوش هیجنانی در تصناویر    ترین م لفنه دهد، متداولنشان می 3طور که جدول شماره همان

درصند در سنال اول،    14/20ی مهنارت اجتمناعی بنا    هر سه سال، م لفنه  اجتماعی کتاب مطالعات

باشد. همچنین در تصاویر کتاب علنوم هنر   درصد در سال سوم می 20درصد در سال دوم و  13/41

های هوش هیجانی توجنه نشنده اسنت و فراواننی و     کدام از م لفهی راهنمایی به هی سه سال دوره
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 باشد.می 0ها درصد فراوانی آن

 طنور  تجربنی بنه   ممطالعنات اجتمناعی و علنو    هایکتاب در هیجانی هوش هایآیا م لفه  -6

 اند؟شده مرتب دیگر، یپایه به پایه از ی  و منطقی

انند، بننابراین   نمران بر افزایش هوش هیجانی همراه با افزایش سن تلکید کردهبسیاری از صاحب

منمور از منطقی در این طسمت، افزایش هوش هیجانی همراه با افزایش سن اسنت، یعننی افنزایش    

های مطالعات اجتماعی و علوم از سال اول تا سوم. هوش هیجانی در کتابهای میزان توجه به م لفه

ی نوجوانی، کیفیت خودآگاهی و خودمرکزبینی نوجنوان  های جدید شناختی در دورهبا رشد توانایی

شنود و نوجنوان بنه تجدیند مناسنبات و روابنط       یابد، این خودمرکزبینی به تدریج ک  منی تغییر می

(. بننابراین انتطنار   1734رسد )لطز آبنادی،  و ک  ک  به رشد اجتماعی می پردازداجتماعی خود می

های درسنی سنال اول   های فردی در کتابرود که با افزایش سن و سال تحصیلی، توجه از م لفهمی

 معطوف شود.های درسی سال سوم های اجتماعی در کتاببه سمت م لفه

هنای هنوش هیجنانی در منتن کتناب مطالعنات       با توجه به نتایج به دست آمده از مینان م لفنه  

ی دیگنر مرتنب شنده    ی آگاهی اجتماعی به طور منطقی و از ی  پایه به پاینه اجتماعی، فقط م لفه

های هوش هیجانی است. یعنی با افزایش سن و از کتاب سال اول تا سال سوم میزان توجه به م لفه

 26/42درصند و در سنال سنوم    74/40م درصد، در سنال دو  06/1افزایش یافته است )در سال اول 

ها )خودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش و مهارت اجتماعی( رعاینت  درصد(. این ترتیب در سایر م لفه

ی آگناهی اجتمناعی )در   های کتاب مطالعات اجتماعی فقنط م لفنه  نشده است. همچنین در تمرین

طنور منطقنی و از   درصند( بنه   44/44درصد و در سال سوم  40درصد، در سال دوم  03/2سال اول 

-ی دیگر مرتب شده است. همچنین در تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی فقط م لفنه ی  پایه به پایه

طور منطقی ( به77/77و در سال سوم  72/72، در سال دوم 31/1ی آگاهی اجتماعی )در سال اول 

هیجانی در متن کتاب علوم،  های هوشی دیگر مرتب شده است. از میان م لفهو از ی  پایه به پایه

 22/24درصند و در سنال سنوم     20درصند، در سنال دوم    0ی خودآگاهی )در سال اول فقط م لفه

طنور  هنا بنه  کندام از م لفنه  های کتاب علوم هنی  طور منطقی مرتب شده است. در تمریندرصد( به

 اند.منطقی مرتب نشده

 23/62فردی هوش هیجانی در سنال اول   هایدر متن کتاب مطالعات اجتماعی، توجه به م لفه

هنای اجتمناعی در   درصد و توجه به م لفه 66/72درصد و در سال سوم  27/47درصد، در سال دوم 
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باشد. بنابراین درصد می 74/63درصد و در سال سوم  33/26درصد، در سال دوم،  42/73سال اول 

اب سنال سنوم نسنبت بنه سنال اول      های فردی در کتشود توجه به م لفهطور که مالحمه میهمان

های اجتماعی بیشتر شده است. بننابراین در طسنمت منتن کتناب اجتمناعی      کمتر و توجه به م لفه

 هنای فنردی در   دهند م لفنه  ترتیب منطقی رعایت شده اسنت. همچننین نتنایج تحلینل نشنان منی      

در سال سوم  درصد و 42درصد، در سال دوم  32/63های کتاب مطالعات اجتماعی سال اول تمرین

درصند و در سنال    22درصد، در سال دوم  22/71های اجتماعی در سال اول درصد و م لفه 12/43

های کتاب اجتماعی ترتینب منطقنی رعاینت    باشد. بنابراین در طسمت تمریندرصد می 32/21سوم 

اول های فردی هوش هیجانی، در تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی سال نشده است. همچنین، م لفه

هنای اجتمناعی در   درصد و م لفنه  63/16درصد و در سال سوم  43/26درصد، در سال دوم  13/43

باشد. بننابراین  درصد می 77/37درصد و در سال سوم  32/23درصد، در سال دوم  37/22سال اول 

های فردی در سنال  در طسمت تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی، ترتیب منطقی یعنی توجه از م لفه

 های اجتماعی در سال سوم رعایت شده است.به سمت م لفه اول

درصند، در   34/14های فردی هنوش هیجنانی در سنال اول    در متن کتاب علوم، توجه به م لفه

 26/2های اجتماعی در سال اول درصد و توجه به م لفه 12/10درصد و در سال سوم  20سال دوم 

طور که مشناهده  باشد. بنابراین هماندرصد می 01/1درصد و در سال سوم  20درصد، در سال دوم 

های اجتماعی در های فردی در سال اول به سمت م لفهشود، ترتیب منطقی یعنی توجه از م لفهمی

درصد، در  67/17های کتاب علوم سال اول های فردی در تمرینسال سوم رعایت نشده است. م لفه

 76/6هنای اجتمناعی در سنال اول    د و م لفنه درصن  34/17درصد و در سال سوم  62/37سال دوم 

 باشند. بننابراین در طسنمت   درصند منی   12/6درصند و در سنال سنوم     73/16درصد، در سنال دوم  

ی دیگنر مرتنب   طور منطقی و از ی  پایه به پایههای هوش هیجانی بههای کتاب علوم م لفهتمرین

 اند.نشده

 

 گیریبحث و نتیجه

هنای هنوش هیجنانی در کتناب مطالعنات      با هدف بررسی م لفه نتایج حاصل از این پژوهش که

هنای  ی راهنمایی صورت گرفت، نشان داد که میزان توجنه بنه م لفنه   اجتماعی و علوم تجربی دوره

هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتماعی سال اول به ترتیب عبارتند از خودمدیریتی، مهارت 
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ی آگنناهی اجتمنناعی، تمنناعی و در سننال دوم، م لفننهاجتمنناعی، خودآگنناهی، انگیننزش و آگنناهی اج

باشد و در سنال سنوم، آگناهی اجتمناعی،     خودمدیریتی، مهارت اجتماعی، خودآگاهی و انگیزش می

هنای هنوش   باشد. میزان توجنه بنه م لفنه   خودمدیریتی، مهارت اجتماعی، انگیزش و خودآگاهی می

ی انگیزش و خودمدیریتی، بارتند از م لفههیجانی در متن کتاب علوم سال اول، به ترتیب اهمیت ع

ی ی مهنارت اجتمناعی و خودآگناهی و در سنال سنوم م لفنه      مهارت اجتماعی، در سال دوم م لفنه 

هنای پنژوهش   گونه کنه یافتنه  باشد. همانخودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش و مهارت اجتماعی می

هوش هیجانی بیشنتر از منتن کتناب    های دهد، در متن کتاب مطالعات اجتماعی به م لفهنشان می

های آگناهی  باشد و به م لفهرنگ میعلوم توجه شده است و این توجه در متن کتاب علوم بسیار ک 

اجتماعی و خودآگاهی در سال اول، آگاهی اجتماعی، خودمدیریتی و انگیزش در سال دوم و آگناهی  

 اجتماعی در سال سوم به هی  عنوان توجه نشده است. 

های کتناب مطالعنات   ی هوش هیجانی در تمرینه به نتایج پژوهش میزان توجه به م لفهبا توج

اجتماعی سال اول بنه ترتینب عبارتنند از خودمندیریتی، مهنارت اجتمناعی، خودآگناهی و آگناهی         

ی خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت اجتماعی و خودآگاهی و در اجتماعی، در سال دوم، م لفه

-طور که مشناهده منی  باشد. هماندیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی میسال سوم، خودم

ی خودآگناهی در  ی انگیزش در هر سه سنال و م لفنه  های کتاب اجتماعی، به م لفهشود در تمرین

هنای  های هوش هیجانی در تمنرین سال سوم اصالً توجه نشده است. همچنین میزان توجه به م لفه

ی خودمدیریتی، مهارت اجتماعی و انگینزش، در سنال دوم  و   بارتند از م لفهکتاب علوم سال اول ع

هنای  های کتناب علنوم بنه م لفنه    باشد. در تمرینی خودمدیریتی و مهارت اجتماعی میسوم م لفه

های آگاهی اجتماعی، انگینزش و خودآگناهی   آگاهی اجتماعی و خودآگاهی در سال اول و به  م لفه

 الً توجه نشده است. در سال دوم و سوم اص

همچنین نتایج نشان داد که در تصویرهای کتاب مطالعات اجتماعی سال اول، میزان توجنه بنه   

ی مهارت اجتماعی، خودمدیریتی، خودآگاهی، انگینزش و  های هوش هیجانی عبارتند از م لفهم لفه

دیریتی، انگینزش و  ی آگاهی اجتماعی، در سال دوم، مهارت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، خودمم لفه

 باشد و در سال سنوم مهنارت اجتمناعی، آگناهی اجتمناعی و خودمندیریتی       ی خودآگاهی میم لفه

های انگیزش و خودآگاهی در تصویرهای اجتماعی سال سوم اصنالً توجنه نشنده    باشد و به م لفهمی

ی راهنمنایی  ههای هوش هیجانی در تصویرهای کتاب علوم دورکدام از م لفهاست. همچنین به هی 
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های مربوط به پژوهش نشان داد که در کتاب مطالعات اجتماعی طور کلی یافتهتوجه نشده است. به

هنا در  های هوش هیجانی توجه شده است، اما به این م لفنه ی راهنمایی تا حد زیادی به م لفهدوره

توانایی ایجاد تغییر که ی ی راهنمایی بسیار ک  توجه شده است. همچنین به م لفهکتاب علوم دوره

هنای درسنی توجنه نشنده     باشد در هیچکدام از کتناب های مهارت اجتماعی مییکی از زیرمجموعه

هنای خودآگناهی،   ( نشان داد که به م لفنه 1731است. نتایج پژوهش خشچیان، مهران و اکبر زاده )

مطالعنات اجتمناعی،    های ادبیات فارسی،پذیری و طاطعیت به ترتیب در کتابحل مسلله، مس ولیت

هنای درسنی منورد    های زندگی بیشتر توجه شده است ولی در کل در کتناب دین و زندگی و مهارت

رنگ و گذرا توجه شده است. اهنداف  های هوش هیجانی از نمر کمی و کیفی بسیار ک نمر به م لفه

نتنایج تحلینل   سنو نیسنت.   های هوش هیجنانی هن   ی م لفهها نیز با تحقق همهآموزشی این کتاب

طور کلی، نشان داد که در اهداف کتاب ی راهنمایی بهاهداف مطالعات اجتماعی و علوم تجربی دوره

شناسنی،  های آگاهی سازمانی، تعهد، جندیت و وظیفنه  ی راهنمایی به م لفهمطالعات اجتماعی دوره

یت تعارض، توانایی ایجناد  رهبری توأم با دور اندیشی، نفوذ و تلثیر، رشد دادن دیگران، ارتباط، مدیر

هنا  تغییر، توانایی ایجاد انسجام و پیوستگی، همکاری و کار گروهی توجه شده است و به سایر م لفه

( کنه نشنان داد م لفنان و    1731توجه نشده است. نتایج پنژوهش خشنچیان، مهنران و اکبنر زاده )    

-ی نوجوانی کمتر توجه کنرده دورهها و نیازهای ریزان گروه مطالعات اجتماعی به تمام ویژگیبرنامه

هنای طضناوت،   ی راهنمایی بنه م لفنه  باشد. در اهداف علوم دورهاند با نتایج پژوهش حاهر مغایر می

 اعتمناد  دطیق و ارزیابی پذیری، خود انطباق گروهی، کار و همکاری شناسی، وظیفه و ابتکار، جدیت

 های اجتماعی توجه نشده است. لفهها  به ویژه منفس توجه شده است و به سایر م لفه به

هیجنانی در منتن کتناب     هنوش  یم لفه ترینهای پژوهش نشان داد که متداولهمچنین یافته

ی ی آگناهی اجتمناعی اسنت کنه در سنال اول م لفنه      ی راهنمنایی م لفنه  مطالعات اجتماعی دوره

گناهی اجتمناعی بنا    شناسی و در سنال دوم و سنوم، آ  ی جدیت و وظیفهخودمدیریتی با زیرمجموعه

هنای کتناب   ی هوش هیجنانی در تمنرین  ترین م لفهباشد. متداولی آگاهی سازمانی میزیرمجموعه

ی خودمندیریتی بنا   باشد که در سال اول و سوم م لفهی خودمدیریتی میمطالعات اجتماعی، م لفه

اجتمناعی بنا    شناسی و در سنال دوم، م لفنه خودمندیریتی و آگناهی     ی جدیت و وظیفهزیرمجموعه

باشنند. همچننین   ترین م لفه میشناسی و آگاهی سازمانی، متداولهای جدیت و وظیفهزیرمجموعه

هنای  ی مهارت اجتماعی در هر سه سال با زیرمجموعهاجتماعی م لفه در تصویرهای کتاب مطالعات
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 ی هنننوش هیجنننانی  تنننرین م لفنننه همکننناری و کنننارگروهی و آگننناهی سنننازمانی متنننداول   

ی ی هنوش هیجنانی م لفنه   تنرین م لفنه  ی راهنمنایی، متنداول  . در متن کتاب علوم دورهباشندمی

ی سایق پیشرفت و خودمدیریتی ی انگیزش با زیرمجموعهخودمدیریتی است که در سال اول، م لفه

ی خودآگناهی و  پنذیری و در سنال دوم م لفنه   شناسی و انطبناق های جدیت و وظیفهبا زیرمجموعه

ترین م لفه، های خودآگاهی هیجانی و ارتباط و در سال سوم متداولبا زیرمجموعه مهارت اجتماعی

ی هنوش  تنرین م لفنه  باشد. همچننین متنداول  ی خودآگاهی هیجانی میخود آگاهی با زیرمجموعه

ی جندیت و  ی خودمندیریتی بنا زیرمجموعنه   های کتاب علوم هر سه سال، م لفههیجانی در تمرین

ی های پژوهش نشان داد که در تصویرهای کتناب علنوم دوره  د. همچنین یافتهباششناسی میوظیفه

های هوش هیجانی توجه نشده است. نتایج پژوهش القاذو و همکاران کدام از م لفهراهنمایی به هی 

ها و هنر سنه کتناب، هنوش دینداری و      ی پایهترین نو  هوش در همه( نشان داد که متداول2001)

های مطالعات اجتماعی و زبنان انگلیسنی هنوش جسنمانی و     اشتراک در کتابهوش دارای کمترین 

باشد. همچنین نتایج این پنژوهش نشنان   های عربی و انگلیسی هوش طبیعی میهمچنین در کتاب

-ی کتابباشد در همهی انوا  هوش چندگانه که شامل هوش اجتماعی نیز میداد که توجه به همه

 به خود اختصاص داده بود. های درسی درصد طابل طبولی را

هنا و تصنویرهای   های هوش هیجانی در متن، تمنرین همچنین نتایج نشان داد که از میان م لفه

ی دیگنر  طور منطقی و از ی  پایه به پاینه ی آگاهی اجتماعی بهکتاب مطالعات اجتماعی فقط م لفه

هنای  میزان توجنه بنه م لفنه   مرتب شده است. یعنی با افزایش سن و از کتاب سال اول تا سال سوم 

هنای هنوش هیجنانی در منتن کتناب علنوم، فقنط        هوش هیجانی افزایش یافته است. از میان م لفه

-کدام از م لفههای کتاب علوم هی ی خودآگاهی به طور منطقی مرتب شده است و در تمرینم لفه

هنای  اعی، توجه به م لفهاند. در متن و تصویرهای کتاب مطالعات اجتمطور منطقی مرتب نشدهها به

های اجتماعی بیشتر شده است. فردی در کتاب سال سوم نسبت به سال اول کمتر و توجه به م لفه

بنابراین در طسمت متن و تصاویر کتاب اجتماعی ترتینب منطقنی رعاینت شنده اسنت. در طسنمت       

های کتناب  ینهای کتاب اجتماعی ترتیب منطقی رعایت نشده است. همچنین در متن و تمرتمرین

هنای  علوم نیز، این ترتیب منطقی رعایت نشده است. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاهر م لفنه 

ی راهنمایی به طور منطقی و از ی  پایه بنه  هوش هیجانی در کتاب مطالعات اجتماعی و علوم دوره

هنای  ه سنمت م لفنه  هنای فنردی در سنال اول بن    ی دیگر، یعنی با افزایش سن و توجه از م لفهپایه
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هایی که در این زمینه انجام شنده،  اجتماعی در سال سوم رعایت نشده است. که با توجه به پژوهش

آن  -رسند. بنار   ها هروری به نمنر منی  ها و آموزش منم  آنتوجه به ترتیب و توزیع منطقی م لفه

آن را بنا اسنتفاده از   تنوان  یابد و می( معتقد است که هوش هیجانی در اغلب اوطات رشد می2006)

کنند که شنواهد  ( مطرح می2003ریزی و درمان گسترش داد. هومفری و همکاران )آموزش، برنامه

 هنا مراحنل اینن رشند را بنه چهنار       یابند. آن دهد هوش هیجانی همراه با سن افزایش منی نشان می

هنا،  مناسب با موطعیتهای خود و دیگران، کاربرد هیجانی ی آگاهی هیجانی نسبت به هیجانمرحله

گزینی یا رسیدن به سطحی از آگناهی  دلی هیجانی یا امکان ورود به احساسات دیگران و هیجانه 

کند که هنوش  اند. مایر نیز عنوان میبندی کردهگیری فرد، تقسی هیجانی به منمور هدایت تصمی 

( 2004یابد. همچنین کار )میسالی توسعه هیجانی همراه با افزایش سن و تجربه از کودکی تا بزرگ

-کننند، کنه اگنر بنه    عمل می DNAمعتقد است که ساختار هوش هیجانی مثل ططعات ساختاری 

های اساسی هوش های ویژه و تواناییسازد که مهارتخوبی پرورش یابند، این عناصر فرد را طادر می

هر سطف بنر سنطف طبلنی    هیجانی خود را گسترش دهند. این عوامل ماهیت سلسله مراتبی دارند و 

 گیرد.  طرار می

ی نوجننوانی، کیفیننت خودآگنناهی و هننای جدینند شننناختی در دورههمچنننین بننا رشنند توانننایی

شود و نوجوان بنه تجدیند   یابد، این خودمرکزبینی به تدریج ک  میخودمرکزبینی نوجوان تغییر می

رسند )لطنز آبنادی،    منی پردازد و ک  کن  بنه رشند اجتمناعی     مناسبات و روابط اجتماعی خود می

ی هنوش هیجنانی و ارتبناط آن بنا موفقینت      های زیادی کنه در زمیننه  (. با توجه به پژوهش1734

های مختلز زندگی انجام شده است و تلکید بر اینن موهنو    تحصیلی و همچنین موفقیت در جنبه

اد و با توجه به توان آموخت و افزایش دهای مناسب میریزی و آموزشکه هوش هیجانی را با برنامه

-هنای درسنی منی   ترین ابزار آموزشی در مدارس کتناب ی درسی و مه که یکی از عناصر برنامهاین

هنای درسنی بنا در    ریزان درسی و آموزشی و م لفان کتابرسد که برنامهباشند،  هروری به نمر می

های هوش زش م لفههای مختلز تحصیلی، به آموآموزان در سنین و پایهنمر گرفتن نیازهای دانش

هیجانی به عنوان یکی از عوامل موفقیت در زندگی، روابط فردی و اجتماعی و تطبیق با محنیط، در  

-های درسی توجه کافی داشته باشند. همچنین با توجه به اهمیت بررسی اهداف کتابی کتابهمه

یق و همه جانبنه در  ی اهداف به صورت دطشود مقولههای مورد مطالعه در این پژوهش پیشنهاد می

 ی  پژوهش بررسی شود.
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. دانشنگاه  پاینان نامنه کارشناسنی ارشند    های تهران. هوش هیجانی در میان دانشجویان دانشگاه
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