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 چکیده
و از  بستر مناسبی برای پرداختن به موضوعات اخالقیی نگرشناسی مثبتهای اخیر ظهور رواندر سال

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر  هدف پژوهش حاضرفراهم آورده است.  پسندجمله رفتارهای جامعه

کردن، پسند سه رفتار کمی آموزان دختر بود. از میان طیف گسترده رفتارهای جامعهپسند دانشرفتار جامعه

شدن در نظر گرفته شد و اثر هوش هیجانی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش همکاری و سهیم

آموزان دختیر با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش تمامی دانش آزمونپس -آزمونتجربی پیشاز نوع نیمه

گیری در دسیتر  بیرای شیرکت در پیژوهش نفر از آنها بیه روش نمونیه 30مقطع ششم دبستان بودند که 

نفر( گمیارده شیدند. بیرای  15نفر( و کنترل ) 15انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )

پسند برای کودکان استفاده شد. آموزش هوش هیجانی به میدت پرسشنامه رفتار جامعهها از آوری دادهجمع

آزمیون بیه عمیم آمید. ای اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هیر دو گیروه پسدقیقه 90جلسه  6

اد کیه های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیم کواریانس تجزیه و تحلیم شد. نتایج نشیان دداده

کردن، پسیند از جملیه کمی آزمون، بیه افیزایش رفتارهیای جامعهآموزش هوش هیجانی با کنترل اثر پیش

همکاری و سهیم شدن در گروه آزمایش منجر شده است. این امر بیانگر اهمیت درک و شناخت هیجانیات 

 خود، دیگران و توانایی واکنش مناسب به آنها در بروز رفتارهای اخالقی است.
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 مقدمه
بستر مناسبی برای پرداختن به موضوعات  1نگرشناسی مثبتهای اخیر ظهور رواندر سال

اخالقی فراهم آورده است. این امر سبب شده است تا بسیاری از مباحثی که پیش از این تنها در 

؛ 2،2014مینزیشناسی راه یابد )لمو  و ریچاد دیحوزه فلسفه و اخالق مطرح بود به حوزه روان

و عوامم مؤثر بر آن  4پسندرفتارهای جامعه در این زمینه (. از جمله موضوعات مطرح3،2002لویس

(. 1998، 5است که درچند دهه گذشته توجه بسیاری به خود جلب نموده است )ایزنبرگ و فیبز

پسند رفتاری عمدی و ارادی است که به قصد سود رساندن به دیگران و در جهت رفاه رفتار جامعه

پسند رفتاری (. در واقع، رفتار جامعه2013، 6ردشود )ایزنبرگ و فیبز و اسینو منافع آنان انجام می

دادن توجه و مراقبت نسبت به دیگران به نفع آنها اجتماعی است که در آن افراد از طریق نشان

شود چندبعدی در نظر گرفته میة به عنوان ی  ساز پسندکنند. بر این اسا ، رفتار جامعهعمم می

 شدن، همکاری، همدل ردن، سهیمک کردن، کم انیکه  شامم رفتارهای مختلفی از جمله مهرب

، 9؛ آیزنبرگ و ماسن2007، 8؛ هی و کوک7،2002)کارلو و رندال استکردن بودن و دوستانه رفتار

1989 .) 

شناسی مطرح شده است، وجود خشونت، پسند سالهاست که در عرصه روانگرچه رفتار جامعه

های آموزشی و های اجتماعی و از جمله محیطدر محیطتفاوتی نسبت به دیگران پرخاشگری و بی

های اخیر ضرورت و اهمیت پرداختن به این آموزان عاملی بوده است که در سالدر میان دانش

رو، امروزه تقویت و (. از این2014مینزی، سازه را دوچندان ساخته است )لمو  و ریچاد دی

کودکان و نوجوانان بیش از پیش دغدغه متخصصان پسند به ویژه در بین های جامعهپرورش رفتار

پسند های مختلف و از جمله متولیان تعلیم و تربیت گشته است. چراکه، توجه به رفتار جامعهحوزه

فیبز و اسپینرد به عنوان مؤلفه اصلی شایستگی اجتماعی و سازگاری در دوران کودکی )ایزنبرگ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Positive Psychology  
2- Lemos & Richaud De Minzi 
3- Lewis  
4- Prosocial Behavior   
5- Eisenberg & Fabes  
6- Spinrad  
7- Carlo & Randall 
8- Hay & Cook 
9- Mussen 
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تماعی آثار مطلوب بسیاری به دنبال خواهد داشت. (  هم در سطح فردی و هم در سطح اج2006،

ها و پسند از اولویتبه همین جهت امروزه شناسایی پیشایندها و عوامم مؤثر بر رفتار جامعه

 های پژوهشگران عالقمند به این حوزه است.  دغدغه

گران، در این زمینه برخی از محققان به نقش عوامم اجتماعی و محیطی مانند تشویق و تأیید دی

پروری فرزند های(، عوامم مرتبط با خانواده و شیوه2014، 1حفظ تعامالت اجتماعی )پاال 

( 2012، 4؛فرانت2013، 3؛ پتیگرو، هاموند، کاراهوتا، وای و برونم2013، 2دبویس-)بروکر و پولین

اند اختهپسند پرداند. تحقیقات دیگر به بررسی عوامم شناختی مؤثر بر رفتار جامعههاشاره کرد

؛ 2010، 6؛ کارلو، مستری، سمپر، تور و ارمنتا2013، 5)پاسیلو، فیدا، سرنیگلیا، ترامونتانو و کم

(. تحقیقاتی نیز عوامم هیجانی مؤثر بر رفتار 2000، 8؛ هافمن2001، 7ایزنبرگ، زو و کولر

؛ پاسیلو و 2013و همکاران،  10مهون؛ م 2014و همکاران،  9اند )لیبمکرده پسند را مطالعهجامعه

و  12؛ لیبم، آی2010، 11گیونتا؛ ایزنبرگ، اگام و دی2010؛ کارلو و همکاران، 2013همکاران، 

 (.2006؛ کارلو، 2008کارلو، 

از میان عوامم شناختی تأثیرگذار در این زمینه، هوش از جمله عواملی است که اثر آن بر 

ختلف مورد بررسی قرار گرفته است )هان، شای، یونگ و پسند بارها و در تحقیقات مرفتار جامعه

(. نتایج تحقیقات در این رابطه متناقض بوده است. اما عالوه 1991، 14؛ ما و لیانگ2012، 13ونگ

پسند رسد بر رفتارهای جامعهشناختی هوش، یکی دیگر از ابعاد هوش که به نظر می ةبر جنب

اثر آن بر رفتارهای مخرب و ضداجتماعی بارها  اثرگذار باشد بعد هیجانی هوش است که گرچه

آن بر رفتارهای جامعه پسند مورد بررسی قرار نگرفته است. از  نقشبررسی شده است، تاکنون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Paulus  
2- Brooker & Poulin-Dubois  
3-Pettygrove, Hammond, Karahuta, Waugh, Brownell  
4- Farrant  
5- Paciello, Fida, Cerniglia, Tramontano & Cole  
6- Carlo, Mestre, Samper, Tur & Armenta  
7- Zhou & Koller  
8- Hoffman  
9- Laible  
10- Mcmahon  
11- Eggum & Di Giunta  
12- Eye  
13- Han, Shi, Yon & Wang  
14- Ma & Leung  
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 . استپسند بر رفتارهای جامعه 1رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش هوش هیجانیاین

بار دارد و اولین 2اردنرشخصی گشخصی و درونهوش بین ةهوش هیجانی ریشه در نظری

( شهرت 1995) 4وارد ادبیات هوش شد و توسط گولمن 1990در سال  3توسط مایر و سالوی

های افراد در شناخت احساسات، انگیزش یافت. هوش هیجانی شکلی از هوش است که به تفاوت

، 5و فرانهامو کنترل هیجانات هم در زمینه فردی و هم در روابط اجتماعی اشاره دارد  )پترایدز 

های مطرح در (. تعاریف مختلفی برای هوش هیجانی ارائه شده است. به طور کلی مدل2001

-)بار 8( و مدل ترکیبی1999، 7)مایر، کاراسو و سالوی 6رابطه با هوش هیجانی به دو مدل توانایی

 شوند. ( تقسیم می1995؛ گولمن، 1997، 9اون

های ( مطرح شده است، تأکید بر پردازش1997درمدل توانایی که توسط مایر و سالوی )

هیجانی به صورت ترکیبی از شناختی اطالعات هیجانی است. در رویکرد ترکیبی، هوش

ها و بینی، خودآگاهی، مهار احسا های شخصیتی مانند خوشهای ذهنی و ویژگیتوانایی

ریف موجود از انگیزش و شود که با تعها، مقاومت، اشتیاق و خودانگیزشی تعریف میبرانگیختن

، 11، گلمن و ری10، بویاتزیس2000اون،  -؛ بار1998شخصیت دارای همپوشی است )گلمن، 

( با اتکا به این رویکرد، 2003فورگا  و مایر، ، ، به نقم از کیاروچی200اون ) -(. بار2000

سازگاری داند که بر های غیرشناختی میها و مهارتای از تواناییهیجانی را مجموعههوش

  .گذاردهای محیط تأثیر میآمیز فرد با فشارها و خواستهموفقیت

( هوش هیجانی را نوعی ظرفیت روانی برای معنابخشی و 1383مایر )به نقم از اکبرزاده، 

های متفاوتی برای هوش معتقد است که افراد دارای ظرفیت و داندکاربرد اطالعات هیجانی می

بخشی از این  ویهیجانی هستند؛ برخی درحد متوسط و برخی دیگر بسیار توانمند هستند. از نظر 

توان از است و همین قسمت است که میو آموزش ظرفیت، غریزی و بخشی دیگر حاصم تجربه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Emotional Intelligence  
2- Gardner  
3-  Mayer & Salovey 
4- Goleman  
5- Petrides & Furnham  
6- Ability Model  
7- Caruso  
8- Mixed Model  
9- Bar-On  
10- Boyatzis  
11- Rhee  
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های اخیر تحقیقات متعددی با ین جهت در سالتمرین آن را ارتقا داد. به هم و طریق کوشش

در این  های مختلف انجام شده است.هیجانی و بررسی اثرات آن در حیطههدف آموزش هوش

زمینه و همسو با هدف پژوهش حاضر مبنی بر بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر رفتارهای 

( در پژوهشی به بررسی اثر 2013) 2سالگورو ، فرناندز بروکال و بلورکا ،1پسند، کاستیلوجامعه

هیجانی بر پرخاشگری و همدلی در نوجوانان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد مداخله هوش

که آموزش هوش هیجانی به کاهش پرخاشگری کالمی، فیزیکی و خشونت در نوجوانان منجر 

ای آزمایشی به بررسی العه( در مط1392فر )شود. همسو با این یافته کیمیایی، رفتار و سلطانیمی

هیجانی بر رفتار قلدری در نوجوانان پسر پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر تقویت هوش

هیجانی نوجوانان قلدر با بهبود به کارگیری هیجان، تنظیم هیجان و ارزیابی و بیان تقویت هوش

سایر تحقیقات نیز حاکی از ارتباط منفی  دهد. در این راستا، نتایجهیجان رفتار قلدری را کاهش می

)کاسا ،  استکردن دیگران و قلدری اجتماعی، قربانیهیجانی با پرخاشگری، رفتارهای ضدهوش

و همکاران،  6؛ گوور2014، 5، سالگورو و رویز آراندا 4؛رسیورسیون2015، 3ریاورتگارویز و دل

؛ لومس، استای، هانسن و 2012، 8سی؛ کوکینوز و کیپریت2014و همکاران، 7؛ اسکوکمن2014

 . )2014، سالگورو و فرناندز بروکال، 10؛ گارسیا سانکو2012، 9دونی

بینی هیجانی پیشگونه که نظریه هوشبه طور کلی بر اسا  نتایج تحقیقات مطرح شده و همان

ارای هیجانی و توانایی درک، فهم و استفاده و مدیریت هیجانات خود و دیگران دکند، هوشمی

، 11افزاید )مایر، رابرتز و بارسادآثار مثبت بسیاری است و  بر احتمال سازگاری اجتماعی افراد می

شود غالب تحقیقاتی که به بررسی رابطه هوش گونه که مالحظه می(. با این حال، همان2008

ناسازگار از جمله هیجانی بر رفتارهای منفی و اند، بر آثار مثبت هوشهیجانی با رفتار افراد پرداخته

اند و کمتر به بررسی اثر آن بر خشونت، پرخاشگری، قلدری و رفتار ضداجتماعی متمرکز بوده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Castillo  
2- Balluerka  
3- Casas, Ortega-Ruiz & Del Rey  
4- Resurreccion 
5- Ruiz-Aranda 
6- Gower  
7- Schokman  
8- Kokkinos & Kipritsi  
9-Lomas, Stough, Hansen & Downey 
10- Garcia -Suncho  
11- Roberts & Barsade  
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رو، هدف پژوهش حاضر بررسی هوش هیجانی از منظر اند. از اینرفتارهای اخالقی پرداخته

و 2شدن ، سهیم1پسند از جمله همکارینگر و در ارتباط با رفتارهای جامعهشناسی مثبتروان

رسد هوش هیجانی از آن جهت که امکان شناخت و ارزیابی است. به نظر می 3کردنکم 

آورد، در بروز رفتارهای اخالقی هیجانات خود و دیگران و همچنین تنظیم هیجانات را فراهم می

پسند نقش داشته باشد. به همین جهت، با توجه به اهمیت آموزش در دوران از جمله رفتار جامعه

ودکی و نوجوانی به ویژه در دنیای امروزی که شاهد رنگ باختن رفتارهای اخالقی و از جمله ک

پسند در نسم جوان هستیم، دغدغه پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای جامعه

آموزان دختر مقطع ششم دبستان است. الزم به یادآوری پسند دانشهوش هیجانی بر رفتار جامعه

( در نظر 2000اون )-ن پژوهش هوش هیجانی بر اسا  رویکرد ترکیبی و مدل باراست که در ای

 باشد:گرفته شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی فرضیه زیر می

 ( به افیزایش رفتارهیای2000اون )-بر اسا  رویکرد ترکیبی و مدل بار آموزش هوش هیجانی

 شود. آموزان منجر میپسند در دانشجامعه

 پژوهشروش 

آزمون با گروه پس -آزمون و طرح مورد استفاده از نوع پیش 4آزمایشیپژوهش حاضر شبه 

 کنترل است.

 جامعه و نمونه 
آموزان دختر مقطع ششم دبستان شهر شیراز بود که جامعه آماری پژوهش حاضر تمام دانش

نفر از  30کنندگان این پژوهشمشغول به تحصیم بودند. شرکت 1393-94در سال تحصیلی 

آموزان دختر مقطع ششم دبستان یکی از مدار  شهر شیراز بود که به صورت تصادفی در دو دانش

آزمون کنندگان در پیشنفر( قرار گرفتند. تمام شرکت 15فر( و گروه گرواه )ن 15گروه آزمایش )

های گروه آزمایش به طور منظم به پسند را تکمیم کردند. سپس آزمودنیپرسشنامه رفتار جامعه

ای در دوره آموزشی هوش هیجانی حضور یافتند. گروه گوا دقیقه 90جلسه  6هفته و طی  3مدت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Cooperating  
2- Sharing  
3- Helping  
4- Quasi experimental  
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وسط کادر مدرسه در نظر گرفته شده بود، دریافت کردند. پس از انجام دوره نیز آموزشی را که ت

 پسند را تکمیم کردند. بار دیگر پرسشنامه رفتار جامعهآموزشی هر دو گروه ی 

 ابزار پژوهش

 1این پرسشنامه توسط ویر و داوین پسند برای کودکان:مقیاس اصالح شده رفتار جامعه( 1

( اصالح 1986)2پسند در کودکان تهیه و توسط دوسچر گیری رفتار جامعه( به منظور اندازه1981)

کردن، پسند از جمله کم گویه است که سه نوع رفتار جامعه 15شده است. این پرسشنامه شامم 

رت ای لیکدرجه 3گذاری این ابزار  بر اسا  مقیا  سنجد. نمرهکردن را میشدن و همکاریسهیم

( و سه 45تا  15گیرد. این ابزار دارای ی  نمره کم )از )از بیشتر اوقات تا بندرت( صورت می

ای، ( در مطالعه1981باشد. ویر و داوین )( می15تا  5ها )از مقیا نمره برای هر ی  از خرده

طلوب روایی این ابزار را از طریق بررسی همبستگی آن با رفتارهای واقعی کودکان در مدرسه م

گزارش  91/0( و پایایی آن را به روش بازآزمایی به فاصله سه هفته =56/0rارزیابی کردند )

 کردند. 

( پایایی نسخه اصالح شده این مقیا  را برای هر ی  از 1986این، دوسچر )عالوه بر

شدن و نمره کم رفتار جامعه پسند به ترتیب کردن، همکاری کردن، سهیمهای کم مقیا خرده

گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی این ابزار به  60/0و  46/0، 56/0، 61/0

شدن و نمره کم کردن، همکاری، سهیمهای کم مقیا روش آلفای کرونباخ برای هر ی  از خرده

حاصم شد. همچنین میزان همسانی درونی  70/0و  65/0، 57/0، 42/0پسند به ترتیب رفتار جامعه

 79/0کردن و همکاری77/0شدن ، سهیم62/0کردن قیا  به منزله شاخص روایی، برای کم این م

 به دست آمد. 

 روش اجرا

ای و بر اسا  دقیقه 90جلسه  6گونه که بیان شد برنامه آموزش هوش هیجانی طی همان

سیت گرفتن جنها در این پژوهش در نظرمالک ورود آزمودنی( انجام شد. 2000اون ) -مدل بار

بودن(، برخورداری از تحصیالت ششم ابتدایی و عالقمندی و رضایت کنندگان )مؤنثشرکت

جهت همکاری و مشارکت در آزمون بود. بدیهی است افراد فاقد این شرایط مورد بررسی قرار 

های هوش هیجانی آشنا شدند تا مهارت الزم را در در هر جلسه کودکان با یکی از حوزهنگرفتند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Wier & Duveen  
2- Doescher  
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مقیا  به دست آورند. آموزش به صورت کامالً عملی و با مشارکت کودکان اجرا شد. هآن خرد

 شرح مختصری از جلسات آموزش به این صورت است:

آزمون، آشنایی با اعضای گروه، تعریف هیجان، فردی: اجرای پیشجلسه اول: آموزش مؤلفه درون 

( شامم 2000اون )-مدل هوش هیجانی بارفردی ها. در این جلسه مؤلفه درونبیان اهمیت هیجان

درک احساسات و هیجانات خود، پذیرش و احترام به هیجانات حتی هیحانات منفی مانند خشم و 

وگفتگو و های مختلفی از جمله بحثعصبانیت آموزش داده شد. برای این منظور از تکنی 

ری: در این جلسه با مرور های مداد کاغذی استفاده شد. جلسه دوم: آموزش مؤلفه سازگاتمرین

های کنار آمدن مؤثر با مباحث جلسه قبم و یادآوری نکات الزم، مؤلفه سازگاری شامم تکنی 

های مختلف و مدیریت هیجانات از طریق ایفای نقش و بازی عواطف، افکار و رفتارها در موقعیت

نها خواسته شد تا هیجانات آموزش داده شد. در پایان جلسه به افراد تکلیف خانگی داده شد و از آ

کنند و نحوه برخورد و مقابله خود با آنها را یادداشت نمایند. جلسه سوم: مختلفی را که تجربه می

فردی: با بررسی تکالیف خانگی و مرور بحث جلسه گذشته، در این جلسه آموزش مؤلفه بین

اسب به آنها از طریق مهارت همدلی شامم درک احساسات و هیجانات دیگران و نحوه واکنش من

نمایش و ایفای نقش آموزش داده شد. همچنین در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت روابط با 

دیگران، چگونگی برقراری و حفظ روابط عاطفی توأم با صمیمیت و مهربانی آموزش داده شد. در 

خود با تشخیص پایان جلسه به افراد تکلیف خانگی داده شد و از آنها خواسته شد تا در روابط 

خود را یادداشت نمایند. جلسه  برخورد و واکنش ةکنند، نحونوع هیجاناتی که دیگران تجربه می

فردی: با بررسی تکالیف خانگی و مرور مباحث جلسات گذشته در این چهارم: آموزش مؤلفه بین

ری و مفید فردی هوش هیجانی شامم مسئولیت اجتماعی، همکاهای بینجلسه یکی دیگر از مؤلفه

و سازنده بودن در قالب بازی و نمایش آموزش داده شد. به عنوان تکلیف خانگی از افراد خواسته 

هایی را که در آن با دیگران همکاری دارند و پیامدهای مطلوب آن شد تا جلسه بعد تمام موقعیت

و بررسی  پنجم: آموزش کنترل استر  و خشم: با مرور جلسات قبمة را یادداشت نمایند. جلس

تکالیف خانگی در این جلسه به طور خاص به هیجان اضطراب و خشم پرداخته شد و روش 

های مختلف کنترل خشم و اضطراب کنترل و مقابله با این هیجانات منفی از طریق ارائه تکنی 

های نام برده از نوشیدن، نفس عمیق کشیدن و تغییر افکار آموزش داده شد. آموزش مانند آب

بحث و گفتگو، ایفای نقش و تصور و تجسم انجام شد. در پایان این جلسه به افراد تکلیف  طریق
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خانگی داده شد و از آنها خواسته شد تا نحوه مقابله خود با هیجانات منفی خشم و اضطراب را 

بینی و نشاط: با مرور جلسات گذشته و بررسی یادداشت نمایند. جلسه ششم: آموزش خوش

های مثبت زندگی، شادمانی و ابراز احساسات مثبت از طریق بازی و توجه به جنبهتکلیف خانگی، 

آزمون اجرا شد. بندی از جلسات گذشته، پسنمایش به افراد آموزش داده شد. در پایان با جمع

آزمون قرار  آمده در نهایت با استفاده از روش تحلیم کواریانس مورد بررسی و اطالعات به دست

 گرفت. 

 هاتهیاف

نتایج مربوط به آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( دو گروه آزمایش و  1در جدول 

مشاهده  1گونه که در جدول آزمون نشان داده شده است. همانآزمون و پسکنترل در شرایط پیش

آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت مشاهده آزمون و پسشود بین میانگین نمرات پیشمی

ی تفاوت بین متغیرهای پژوهش از تحلیم کواریانس استفاده دارمعنیشود. برای مشخص شدن می

 شد. 
 شدن( کردن، همکاری و سهیمپسند )کمک: میانگین و انحراف معیار رفتار جامعه1جدول 

 آزمونآزمون و پسدر دو گروه کنترل و آزمایش در پیش

 متغیرها
 آزمونپس  آزمونپیش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 کردنکم 
 آزمایش

 کنترل

 آزمایش

 کنترل

 آزمایش

 کنترل

 آزمایش

 کنترل

40/11 

46/10 

80/13 

75/13 

06/9 

46/9 

26/34 

73/33 

59/1 

84/1 

62/2 

78/1 

94/1 

76/1 

63/4 

97/3 

20/13 

11 

33/13 

73/11 

33/12 

10 

86/38 

05/33 

14/1 

88/1 

49/1 

27/1 

39/1 

88/1 

06/3 

53/3 

 همکاری کردن

 شدنسهیم

 پسندنمره کم رفتار جامعه

ها، توسط از نرمال بودن داده قبم از انجام تحلیم کواریانس به منظور بررسی فرضیه پژوهش،

های مورد مطالعه (، همگنی واریانس متغیرهای وابسته در گروهP> 0/05ویل ، ) -آزمون شاپیرو

های الزم برای استفاده از تحلیم کواریانس اطمینان حاصم فرضتوسط آزمون لون به عنوان پیش
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 گزارش شده است.  2شد. نتایج به دست آمده در جدول 

 هاهمگنی واریانس

 یدارمعنیسطح  Fمقدار  2درجه آزادی 1درجه آزادی متغیرها

 1 کردن کم 

1 

1 

1 

28 

28 

28 

28 

17/0 

25/1 

10/1 

06/0 

67/0 

27/0 

30/0 

80/0 

 همکاری کردن

 شدن سهیم

 پسندرفتار جامعه

با برقراری شرایط الزم، برای بررسی فرضیه پژوهش از تحلیم کواریانس استفاده شید. نتیایج 

 گزارش شده است.  3این تحلیم در جدول 

 پسند، سهیم شدن و نمره کل رفتار جامعهکردن، همکاری: تحلیل کواریانس برای بررسی اثر متغیر گروه بر کمک3جدول 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

ت مجموع مجذورا

(SS) 

درجه آزادی 

(df) 

میانگین مجذورات 

(MS) 

نسبت 

(F) 

داری سطح معنی

(P) 

مجذور 

 اتا

 کردنکم 

 گروه

 آزمونپیش

 خطا

67/21 

06/18 

33/50 

1 

1 

27 

67/21 

06/18 

86/1 

62/11 

69/9 

002/0 

004/0 

30/0 

26/0 

 همکاری کردن

 گروه

 آزمونپیش

 خطا

20/19 

05/12 

21/42 

1 

1 

27 

20/19 

05/12 

56/1 

28/12 

71/7 

002/0 

01/0 

31/0 

22/0 

 شدنسهیم

 گروه

 آزمونپیش

 خطا

08/44 

81/6 

51/70 

1 

1 

27 

08/44 

81/6 

61/2 

88/16 

60/2 

0001/0 

11/0 

38/0 

08/0 

پسند رفتار جامعه

 )نمره کم(

 گروه

 آزمونپیش

 خطا

91/258 

80/110 

86/195 

1 

1 

27 

91/258 

80/110 

25/7 

69/35 

27/15 

0001/0 

001/0 

56/0 

36/0 

 پژوهش متغیرهای در رگرسیون خط شیب همگنی و واریانس همگنی مفروضه بررسی نتایج: 2 جدول
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( نشان ANCOVAمتغیری )شود نتایج تحلیم کواریانس ت مشاهده می 3گونه که در جدول همان

کردن، همکاری، سهیم شدن و همچنین های آزمایش و کنترل از لحاظ کم دهد که بین گروهمی

  ی وجود دارد.دارمعنیپسند تفاوت نمره کم رفتار جامعه

 گیریبحث و نتیجه
گونه پسند بود. همانهدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر رفتار جامعه

کردن، پسند، در این پژوهش سه رفتار همکاریکه مطرح شد از میان طیف گسترده رفتارهای جامعه

کردن بررسی شد و اثر آموزش هوش هیجانی بر این سه رفتار مورد بررسی شدن و کم سهیم

پسند آزمایش و گروه کنترل در رفتارهای جامعه گروه دارمعنییج حاکی از تفاوت قرار گرفت. نتا

پسند گروه آزمایش اثر داشته و به تقویت آن منجر بود. در حقیقت هوش هیجانی بر رفتار جامعه

 شده است. 

( ، لومس، 2012(، کوکینوز و کیپریتسی)2014این یافته با نتایج پژوهش گوور و همکاران )

( مبنی بر ارتباط 2014(، گارسیا سانکو، سالگورو و فرناندز بروکال )2012ی، هانسن و دونی، )استا

کردن دیگران و قلدری همسو اجتماعی، قربانیهیجانی با پرخاشگری، رفتارهای ضدمنفی هوش

شود در تحقیقات نام برده نقش هوش هیجانی در ارتباط با گونه که مالحظه می. هماناست

که در پژوهش حاضر اثر هوش هیجانی بر منفی و مخرب بررسی شده است، در حالی رفتارهای

نگر بررسی شده است. با توجه به نتایج شناسی مثبتپسند و از منظر روانرفتارهای جامعه

های مطرح در هوش شود که مهارتتحقیقات ذکر شده و نتایج پژوهش حاضر، چنین حاصم می

ت احساسات و هیجانات خود و دیگران، ابراز و مدیریت صحیح هیجانی از جمله درک و شناخ

همدلی و مهربانی با دیگران نه تنها از رفتارهای ضداجتماعی و مخرب مانند پرخاشگری و  آنها و

پسند نیز نقش مؤثری کند بلکه در بروز و رشد رفتارهای اخالقی و جامعهخشونت جلوگیری می

هیجانی مبنی بر سازگاری اجتماعی باالتر افراد ی نظریه هوشبینکند. این امر با پیشایفا می

(. در این زمینه 2008)مایر، رابرتز و بارساد،  استراستا برخوردار از هوش هیجانی هماهنگ و هم

هیجانی با سازگاری اجتماعی،کیفیت روابط نتایج سایر تحقیقات نیز حاکی از ارتباط مثبت هوش

 1فردی است )براکت، ریورزنفی آن با تعامالت منفی و تعارضات بینفردی و همچنین ارتباط مبین

 (. 2011و سالوی ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Brackett & Rivers  
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کردن، پسند از جمله کم در خصوص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار جامعه

کنند، کردن و سهیم شدن باید گفت، افرادی که آموزش هوش هیجانی را دریافت میهمکاری

بینند، در رابطه با شناخت هیجانات مختلف خود آموزش میضمن اینکه برای درک و فهم 

کنند و همچنین های مختلف چه احساسی را تجربه میهیجانات دیگران، اینکه دیگران در موقعیت

(. این عوامم گرایش 1997بینند )مایر و سالوی، واکنش مناسب به این هیجانات نیز آموزش می

دهد؛ رفتارهایی که محوریت آن دیگران و نیازهای آنان ایش میپسند را افزافراد به رفتارهای جامعه

هیجانی از ( ابعاد هوش1990(. در این زمینه سالوی و مایر )2013است )آیزنبرگ و همکاران، 

جمله ارزیابی هیجانات دیگران، درک صحیح افکار، باورها و مقاصد دیگران را به عنوان مؤلفه 

. به همین استرفتارهای اخالقی نیز  ةکنندبینیکنند که پیشهای همدالنه مطرح میکلیدی پاسخ

یاور و نیازمند کم  های هوش هیجانی، هنگامی که دیگران را بیدلیم افراد برخوردار از مهارت

توانایی درک احساسات و هیجانات آنها و همچنین واکنش مناسب در برابر آن را  چونبینند می

خود سهیم  کنند و آنها را در امور و وسایم، با آنها همکاری میشتابنددارند به یاری آنها می

پسند است کنند. در این زمینه نتایج تحقیقات نیز بیانگر ارتباط همدلی با رفتارهای جامعهمی

های مطرح در ( مهارت1999) 1(.در این راستا، کلنتر و هایدت2010گیونتا، )ایزنبرگ، اگام و دی

اصلی و  ةناسایی، مدیریت و استفاده مناسب از هیجانات را به عنوان مؤلفهیجانی از جمله شهوش

( نیز 2009) 2کنند. استای، ساکلوفس  و پارکرتأثیرگذار در تعامالت اجتماعی معرفی می

گیرند که به لحاظ اجتماعی آثار و نتایج مثبت بسیاری هیجانی را به عنوان مهارتی در نظر میهوش

 توان به اثر آن بر رفتار اجتماعی و اخالقی افراد اشاره کرد. ه از جمله میآورد کبه ارمغان می

هیجانی به عوامم ( بخشی از هوش2000اون ) -گونه که مطرح شد از نظر باراز طرفی همان

پذیری اجتماعی و برقراری روابط صمیمی و مهرآمیز با دیگران مربوط فردی از جمله مسئولیتمیان

پسند دارد و آموزش آنها وامم ارتباط تنگاتنگی با گرایش به رفتارهای جامعهاست. مجموع این ع

کردن به دیگران و سهیم شدن پسند از جمله حس همکاری، کم به کودکان به تقویت رفتار جامعه

 شود. با آنها منجر می

در مجموع نتایج پژوهش حاضر،  لزوم توجه به مهارت هوش هیجانی و اهمیت پرورش آن 

سازد. با توجه به هدف غایی آموزش و پرورش مبنی بر رشد و کودکان را خاطر نشان میدر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Keltner & Haidt  
2- Stough, Saklofske & Parker 
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های شناختی افراد به تقویت و جانبه فراگیران، الزم است که عالوه بر پرورش جنبهشکوفایی همه

پرورش رفتارهای اجتماعی و اخالقی آنان نیز توجه شود. بر اسا  نتایج به دست آمده از پژوهش 

آموزان از جمله مواردی است که زمینه بروز و رشد آموزش هوش هیجانی به دانشحاضر 

تواند راهگشای آورد. نتایج پژوهش حاضر در این زمینه میپسند را فراهم میرفتارهای جامعه

 کودکان باشد. پسند والدین، معلمان و مشاوران در  پرورش رفتار جامعه

پسند در پژوهش حاضر به دلیم محدودیت زمانی، رفتار جامعهدر پایان الزم به یادآوری است که 

یابی به کودکان تنها از طریق پرسشنامه و توسط خود کودکان سنجیده شده است، به منظور دست

پسند از طریق مشاهده کودکان های آتی رفتار جامعهگردد که در پژوهشتر پیشنهاد مینتایج دقیق

کنندگان این پژوهش تنها از سنجیده شود. عالوه بر این، شرکت های واقعی و روازنهدر موقعیت

آموزان دختر انتخاب شدند، بنابراین الزم است تعمیم  و تفسیر نتایج با احتیاط صورت میان دانش

های آتی به بررسی اثر آموزش هیجانی بر رفتارهای شود در پژوهشگیرد. در این راستا پیشنهاد می

پرداخته شود و نتایج حاصم از آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه  نیز ان پسرآموزپسند دانشجامعه

 گردد.
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The Effect Of Teaching Emotional Intelligence On Prosocial 

Behavior In Students (Helping, Cooperation And Sharing) 
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Abstract 

Positive psychology has provided a fertile ground for the study of such 

ethical issues, as prosocial behavior in recent years. The aim of this study was 

to investigate the effect of teaching emotional intelligence on the student’s 

prosocial behavior. Among all the prosocial behaviors, helping, cooperating and 

sharing were selected and studied for the effect of emotional intelligence on 

them. The study used a quasi-experimental pretest- posttest design with control 

group.  Population of this study consisted of all the 6th level elementary school 

female students, 30 of whom were selected through random sampling and were 

randomly assigned to experimental (15 students) and control groups (15 

students). Data was collected using children's prosocial behavior questionnaire. 

Emotional intelligence training was presented in six, 90-minute sections. At the 

end of the teaching program, posttest was administered in the two groups. Data 

was subjected to ANCOVA; the results showed that with the effect of the 

pretest being controlled, emotional intelligence training increased prosocial 

behaviors like helping, cooperation, and sharing. This indicates that the 

perception and recognition of one’s and others’ emotions and abilities for 

suitable reaction are important for moral behavior.  

Keywords: Cooperating, emotional intelligence, helping, prosocial 

behavior, sharing 
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