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حچکيده
در هاای درو  راردی هاوي هيیاا       حليل محتوای مؤلفهت حاضر در راستایپژوهش 

)خودآگااه  هيیاا       اُ  -باار  ديدگاه با تاكيد بر ابتداي  تحصيل كتب بخوا يم دوره 
  تحليال روي اسا.   ا یاا  شاده   خودشاووراي  و اساتل(         خودتنظيم مندیجرأت
يم دوره  كلياه كتاب رارسا  بخاوا     پاژوهش  جامعاه    اسا. باوده    ای)مؤلفه ایملوله

پايه دوره  ششكتاب بخوا يم مربوط به  ششو تمام  محتوای بوده ابتداي  تحصيل  
داده   بوده اسا. مضمو  و جمله   يز واحد  تحليل  ه ا دقرار گررت مورد بررس ابتداي  

محتوای با ارزايش حیم داد؛  شا     تايج تحليل شده ا د با استفاده از آمار توصيف  ها
  ميزا  توجه محتوا به عوامل درو  رردی هوي هيیاا    پايه ششم )بیز كتاب درس  

   در پاياه دو   %89/1پاياه او  باه ميازا  )   ميزا  توجه در  ای كهبه گو هيارته ارزايش 
و در   %11/31در پايه پانیم )    %76/19   در پايه چهار  )%42/19   در پايه سو  )33/8%)

به عامل خودشووراي  و كمترين  توجهميزا  بيشترين  بوده اس.   %76/42پايه ششم )
برخ  از مولفه هاا كمتار توجاه شاده     به  بوده اس. بنابراينتوجه به عامل جرأتمندی 

شود تا حادی باه   پيشنهاد م   چو  منطله تلريب  رشدهاي  همبا توجه به  ظريه  اس.
  خته شود  پرداها در هر پايه تحصيلمؤلفه همه
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ح 

حتقدت 
عنوان یک مؤلفهه ممهد  س خهار اس    هوش هیجانی به

گیر . انگیزش، هیجان، شهنار   شخصی ی انسان قراس می
گونه راصی  س سوانشناخهی شخصهی    و رو آگاهی به

که مبنها    شو میعنوان چماس جریان اصلی محسوب به
 س . [1] هنه   زیس  شناخی شخصهی  سا ششهلیم مهی   

هها   سخهی از اهمیه     ها  آموزش م مرکز ک ابنظام
برروس اسن  و شقریباً عوامم آموزشی بهر اخها     بسیاس 

به رهارر   یک ب  سخ .شو میمح وا  آن شعیین و اجرا 
هها   مشهی مح هوا و ره   اهمی  زیا   که  س شعیهین  

جه بسیاس  از  خ  انه سکاسان  آموزش  اسن  کانون شو
 س نظهام آموزشهی همیشهه     .باش آموزش و پروسش می

شغییر ک اب بر اخا  اه اف مشخصی و سوشهنی نبهو     
بلله  س پاخخ به پیشنما ها و نظرات معلمهین و مربیهان   
آموزش بخشی از ک اب بو   اخ  همین امر مسئوالن سا 

ک هب   با آن  وا اش ه اخ  که برا  شغییر کهم مح هوا   
آمهوزش و پهروسش     سخی  خ  به کاس شو  و وزاست

سا ا  فهراوان ایهن کهاس    هو بو جهها ف هزینهصرنیز با 
 هه . الزم اخه  مح واهها  ک هب  سخهی      انجام مهی 

بخصوص  س  وسان کلی   اب  ایی  قیه  و موشهلافانه   
هها سا  ان خاب و ش وین شون  شا ب وانن  این گونه مماست

به اع قها  بسهیاس  از   . چرا که  س کو کان پروسش  هن 
شناخهی اج مهاعی و شخصهی ،    ها  سوانمحققان سش ه

سش  به هنجاس و سش  کهو ،، شهنار ، علهد عصهب     
شناخی، آخیب شناخی سوانی، سوان شناخهی آمهوزش و   
پروسش و سوان شناخی م سخه، شوانایی افرا   س شنظهید  

. [2]هها اسشبهاد  اس    هیجان به محی  شحصیلی راص آن
ابراین مح وایی کهه ان خهاب، ررا هی و خهازمان هی     بن
شو  بای  مب نی بر اصول و قواع ، مب نی بهر نیازهها    می

جامعه، بررواخ ه از فلسفه  اکد بر جامعهه، بهر اخها     
نیازخنجی و  اصم کاس  شیمی و همه جانبه و همسو با 

ها  ارالقی و اخالمی باش  و عالو  بهر آمهوزش   آموز 
 ظام شعلید و شربی  نیز پر ار هه شهو .  به بُع  پروسشی ن

این شحقی  با شحلیم مح وا  ک ب بخوانید  وس  اب ه ایی  
به  نبال پاخخگویی به این خؤال اخ  که آیا  س ررا ی 

بهه عوامهم ههوش     ها  بخوانید اب ه ایی مح وا  ک اب
هیجانی شوجه ش   اخ  یا نه.  س نظام آموزش و پروش 

حهو  آمهوزش و نحهو      هن   نشلم ایران ک اب  سخی
آمهوزش سخهمی  س    هها  باش  و فعالیه  یابی میاسزش

گیهر . اخه فا   از   صوست مهی  چماسچوب ک اب  سخی
ها  ههوش هیجهانی بهرا  انجهام شحلیهم مح هوا       مؤلفه

شوانه  ساهگشها   هم    موضوع ج ی   اخ  کهه مهی  
 س  وس  اب  ایی لالت برنامه سیز   سخی بسیاس  از مش

 باش .
اگر ما هوش هیجهانی  »کن  اشاس  می ،(1994)1کوپر

ن اش ه باشید، هرگا  فشاس سو ی زیا  شو  مغهز انسهان   
گیهر  و بهه  لیهم    بطوس رو کاس کن رل سا به  خ  مهی 

شمایم ذاشی مغز به ا امه همهان فعالیه ، آن سا شه ی شر    
کن  و این  ال  غالب اوقات  قیقهاً همهان سویلهر     می

( بها  1991)2خیلوخه ر  «.اش با  بشر  س  نیا  امروز اخ 
کن  که کو کان برا  ایهن کهه خهوا     ق ست پیشنما  می

هیجانی کسب کنن  به کمهک نیهاز  اسنه . بسهیاس  از     
م س   س این موس  ضهع   اسنه . بزسگ هرین مشهلم     

گا   س م اس  نیامور ید شها    ما این اخ  که هیچ رفه
ر هوش هیجانی شها  اگ .[3] چگونه با هیجانات سف اس کنید

هها   ین ان از  ممد اخ ، آیا بم ر نیس  آموزش مؤلفهه ا
جویان و  یگر افرا  سا شروع آموزان و  انشآن به  انش

اخه   ( 3ثانیه 4از ) هوش هیجانی بم رین شعری  کنید؟
ههوش هیجهانی   »کنه    سا این چنین شعری  مهی آن  که

ان خاب هوشیاسانه شفلر، ا سا  و عمم برا   خه یابی  
 .[5]« س اسشباد با رو  و  یگران اخه   به بم رین ن یجه

ها  هوش هیجانی، رو شناخهی  ها و اخا یلی از پایه
کنن ، اخ . مر م ما آنق س که  س سف اس  یگران مطالعه می

هها،  کنن . یعنی  س شمام خهازمان   نمی س سف اس رو   ق
بیش رین شوجه به  یگران اخ   س  الی که اگهر انسهان   

، اول بای   خ  بهه  ش  سا بپیمای بخواه  مسیر شرقی و س

                                                 
1. Cooper 

2. Sylwester 

3. Six Seconds    نام یک مؤسسه جهانی 
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مههک کههاون، فریهه من، جنسههن و   .رو شناخههی بزنهه 
شعلهید و شربیه    »کننه  کهه   بیان می، (1991)1سای آوت

شوجه ریلی کمی به سش  مثب  هیجانی کو کهان  اشه ه   
کنه  کهه شوانهایی    شنما  می( پی1921) 2ثران یک .«اخ 

. هههوش باشهه اج مههاعی، عنصههر مممههی از هههوش مههی
، عمم و سف اس ی از نظر و  شوانایی  س،  یگرانعاج ما

از  ، لذارر من ان  س سواب  با  یگران اخ هوشمن انه و 
  [.3] شو ، م مایز میاشلال ان زاعی و ملانیلی هوش

مطالعات انجام ش   )زینس، بلو وسث، ویزبهر،، و  
خهاز    هنه  کهه یلپاسچهه   ( نشهان مهی  2115، 3ولبر،

بهها برنامههه شحصههیلی و اج مههاعی  -یهها گیر  هیجههانی
هها   سویلر ها  آموزشی، افزایش نمر ، بمبو  ممهاست 

روانهه ن، سیاضههیات، نوشهه ن، افههزایش میههزان فههاس   
ال حصیلی، کاهش نرخ شر، شحصیم، افزایش  ضوس  س 

[. 4] و [2]  سخههه، و کههاهش مههر و   اسشبههاد  اس   م
همچنین هوش هیجانی بم ر از هوش شحلیهم گهر پهیش    

کهه  [. 4   س کاس، و  س منهزل اخه  ]     موفقیبینی کنن
الب ه این  و، یعنی هوش هیجانی و هوش شحلیلی، سابطه 

معلمانی کهه از ایهن    [.4ا  با یل یگر  اسن  ]نسب اً قو  
 ها سا شوانمن  کننه . شوانن  آنپیون  آگاهی  اسن  بم ر می

 ه  کهه سشه  هیجهانی    ( به ما آگاهی می2114)5جنسن
ن شا هنگهامی کهه کو کهان عالقهه     کن  چوا امه پی ا می

ها پهروسش  ها  اج ماعی و  وخ یبیش ر   س  ساخی 
 ها برا  سش  هن ، به عنوان معلد، بای  از این فرص می

 [.5]هوش هیجانی کو کان اخ فا   کنید
معلمان بای  پی به نیرو  هیجهان ببرنه  و ایهن کهه     

   س بهه یا خهپاس  ارالعهات    شوانه چگونه این نیرو می
ها   سخهی  پهر از  قهای ،    ها و ک اب . جزو ک کنکم

باشهن .  قا س به شحریک هیجان  س این گرو  خهنی نمهی  
  کش   نیها   کو کان م اس  اب  ایی کنجلاو و آما  

ها  عملی، اجرا   وباس ، بحث و واقعی هس ن . فعالی 

                                                 
1. McCown , Freedman, Jensen, Rideout. 

2. Thorndike 

3. Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., and 

Walberg, H. J 

4. Jensen 

ها  هنر  گرایش به بمبهو  پیونه ها    گف گو و فعالی 
سخهی  اسنه  و ابهزاس  عهالی بهرا       هیجانی با برنامه  
گهرو  همیهاس    خال اخه .   4-11ها کو کان بین خن

( اشهاس   2114) 4لی، اج ماعی  یا گیر  هیجهانی شحصی
 انیم کنن  که  س سابطه با چاسچوب اسائه ش   شوخ  می

بایس  قا س (، کو کان م اس  اب  ایی می1991) 4گلمن
 انب آن باشن  به انجام مواس  زیر  س سابطه با شمام جو

بایسه     خنی میکو کان  س این  وس  خ وآگ هی:
ا  مانن  شا  ، غمگینی و رشد قا س باشن  عوار  پایه

 سا با  ق  نام ببرن .

ان ظاس  اسید کو کان قا س بهه شوصهی     خ وتنظيمی:
 سون  رل  و کاس بسو  ه ف رو شان باشن .

 س سو  کهه قها  از کو کان ان ظاس می آگ هیح جام عی:
ها  کالمهی، فیزیلهی و مهوقعی ی  ایهن کهه      باشن  نشانه

 .ایی نماین کنن  سا شناخ یگران چگونه ا سا  می
بایس  قها س باشهن    کو کان می ه  حن  بطی:ته نت

 اشه ن سا شوصهی    یابی و  وخ  نگهه سوشما   وخ 
 [.3]کنن 

ک اب  سخی بخش مل وب عناصر و اجزا  مح وا سا 
یر  برنامة  سخهی  شحق  اه اف یا گبرا  گیر .  سبر می

بای  موا  آموزشی گوناگون و وخایم م ع   شمیه نمهو ،  
 .[1]د و اخاخی برنامهه اخه   بخش ممولی ک اب  سخی 

 س پژوهش کیامنش و موخی پوس نیز ضهریب مطلوبیه    
آموزان مهوس   ک ب  سخی با افزایش اف  شحصیلی  انش

لی از ابعا  . این پژوهش بخوبی ییی  قراس گرف ه اخ شأ
ک هب  » .[9]اهمی  ک ب  سخی سا بخوبی نشان می  هه  
هها  سوزمهر     سخی نقش مممی  س خهار اس و فعالیه   

ک هاب   .[11]« نماینه  ش سیس  س کال   س  ایفها مهی  
 سخی یلی از اسکان ممد هر نظام آموزشی و پروسشهی  
اخ  و  س شحق  اهه اف نظهام آموزشهی نقهش شعیهین      

هها   امه  سخی و مح هوا  ک هاب  ا   اس . اگر برنکنن  
هها   ها هماهنگ با اه اف کلی و هه ف مربود به برنامه

                                                 
5. The Collaborative for Academic, Social, Emotional 

Learning (CASEL). 

6. Daniel Goleman 
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هها   شهوان نسهب  بهه شحقه  هه ف     جزئی نباش ، نمی 
جها کهه معلهد و برنامهه و     موس نظر امی    اش . از آن

ک اب محوسها  اخاخی آموزش و یا گیر  هس ن  و بها  
نمها  شوجه به آن که  س بسیاس  از مواس  ک اب  سخهی ش 

آمهوز    آموزشی اخ  که  س ار یاس معلد و  انشوخیله
قراس  اس  و فراین  ش سیس و یا گیر  صرفاً بهه اشلها    

ها  مطرح شه    س آن  مح وا  برنامه و مفاهید و اسزش
هها   پذیر  و نیز از آنجهایی کهه اسزشهیابی   صوست می

شحصیلی ام حانات م ع   بر اخا  مح وا  ک اب  سخی 
پذیر ، نقش ک هاب  وزشی مربوره صوست میو برنامه آم

شو  به عنوان مح وا  برنامه آموزشی بسیاس ممد شلقی می
و جا  شعم  و برسخی و ش به  فهراوان  اس . بهازنگر ،    

ها  ها   سخی زمینهشج ی نظر و اصالح مح وا  ک اب
سیز   سخی و بهه شبه  آن سشه  و    سش  و شلامم برنامه

 .[11] ب نبال رواه   اش بمبو  و پیشرف  شحصیلی سا 
ن قهال مفهاهید   ها   سخی منب  بسیاس روبی برا  اک اب

شرین منب  یها گیر   س  و ممدشرین برنامه  سخی و اصلی
ه ف آموزش  .[12] شون ها  آموزشی محسوب مینظام

ا  از  سو   س قهالبی  و پروسش فق  شعلهید مجموعهه  
 راص نیس . بلله سشه  و پهروسش سو هی، سوانهی و    
عارفی م ربّهی بُعه  گسه ر   و مممهی از آن سا شهامم      

شو . روالنی بو ن  وسان شحصیم و نیهز  ساخهی    می
 افزای .باال   وسة اب  ایی بر اهمی  این مطلب می

و اهمی  ک اب  سخی  س پیشرف   با آگاهی بر نقش
امر آمهوزش و بها شوجهه بهه شغییهر نظهام آموزشهی  س        

هها   ه برسخهی ک هاب  ها  اریر ضروست  اس  شا بخال
ها پر ار هه شهو  و  س ایهن     سخی و شحلیم مح وا  آن
ها  فاسخی از اهمی  بسزایی میان برسخی مح وا  ک اب

شحلیم مح وا سا فهن شحقیه     1برلسون» برروس اس اخ .
کمهی مح هوا  آشهلاس     برا  شوصی  عینی، نظامنه  و 

مح وا عباست اخه  از مجموعهة  قهای ،     .[11]« ان می
ها و ها، فراین ها، اسزشها، فعالی ، اصول، شعمیدمفاهید
ها  ها که  س اسشباد با یل یگر و  س جم  ه فنگرش

ایهن   .[13]شهو  پیش بینهی مهی   یا گیر  برا  یا گیرن  

                                                 
1. Berelson 

شعری  جام  و مان  از مح وا صهرفاً نها ر بهر مح هوا      
 و منظوس ما از مح وا  س ایهن مقالهه  ک ب  سخی نیس ، 

   و شصهویر  ک هب  سخهی اخه .    نوشه اس  مح واها 
مح واها  آموزشی نقشی کلیه    س پهروسش و سشه     

کنن .  س این میان مح وا  هوش هیجانی کو کان ایفا می
شون ، بها  هایی که برا  کو کان بیان میها و قصه اخ ان

شوجه به ا بیات غنی زبهان فاسخهی و وجهو  مضهامین     
اشعاس ایهن  و ها  یبها  انسانی  س م ن عمیقی از اسزش

زبان شیرین، الزم اخ  مح وا  ک ب  سخی بخصهوص  
  ا بیهات و زبهان فاسخهی از غنها  بیشه ر و       س  وز 
شر  برروس اس باشهن . اهمیه  آمهوزش زبهان و      ری 

هها   ا بیات کمن پاسخی و آمیخ گی عجیب آن با اسزش
 واال  انسانی، همچهون همه لی، مسهئولی  اج مهاعی،    

  آن اخ  کهه ایهن   نشان  هن   ،...سواب  میان فر   و
ها از  یر باز موس  شوجه فرهنگ ایرانی و اخهالمی  مؤلفه

ان  و این سف اس  س آثهاس ا بهی   نیاکان این مرز و بوم بو  
شعرا و بزسگان ا ب فاسخی بوضهوح آشهلاس اخه . از    
همین سو  س شحلیلی که از مح وا  ک ب  سخهی انجهام   

هها   سخی به مؤلفهش ، ب لیم شوجه بیش از بیش ک ب فا
هوش هیجانی  س مقایسه با خایر ک ب  وس  اب  ایی، این 

هها و  شهعرها، قصهه  از خویی ک اب ان خاب ش   اخ . 
شوانن  به عنوان میها  ک ب فاسخی  وس  اب  ایی  اخ ان

 انش آموزان م نظر  ابزاس  برا  پروسش هوش هیجانی
مهاس  اخه فا   از شهعر بهرا  پهروسش و ا     »قراس گیرن . 

ها، شاسیخی روالنی  س جامعهه هنرهها  نمایشهی    هیجان
 اس . شعر  سمانی یک نوع از  سمان اخ  که به بیماسان 

شان سا به وخیله روانه ن،  کن  خالم  هیجانیکمک می
منهاف    نوش ن و شحلیم شعر ا ماس کنن  و بمبو  بخشهن  

شوان  به کو کان  س م سخه کمک کن  شا شعر  سمانی می
مهوا   سخهی   » .[3]انی رو  سا پروسش  هه  هوش هیج

همچون  س  ا بیات، شاسیخ و شحهوالت سوز از جملهه   
بم ههرین  سوخههی هسهه ن  کههه همههواس  م ضههمن بیههان  

هایی هس ن  که هزاسان نوع شجربهة هیجهانی و   شخصی 
گذسانن . شجربیهاشی کهه الزم اخه     عارفی سا از خر می

ونهه  ههایی کهه نم  ابراز،  س، و شنظید شون . شخصهی  
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 هن . چنهین  هیجانات مربود به جمان واقعی سا اسائه می
 سوخی جم  کمک بهه معلمهان بهرا  م مهایز کهر ن      

آمهوزان  نهش آموزش و کمک به شلوفایی کامم همهة  ا 
  .[15] شون ررا ی و شنظید می
گذاس بر ررا هی و  وم شأثیر  ابعا  و علشوجه به همه

ون ایی  سا  چه شألی  ک ب  سخی بخصوص  س  وس 
علهومی   وسة اب  ایی از اهمی  راصی برروس اس اخ . 

  هیجانی و عوار  هاشناخی ]شوجه به  وز مانن  سوان
آمههوزان[، شلنولههوم  آموزشههی،  و ا ساخههات  انههش

سیز   سخی و اموس  مانن  هنر  س ابعا  گونهاگون  برنامه
آن  س شألی  ک اب  سخی شأثیر و  رال  مس قید  اسن ، 

هها   ی و شألی  از م خصصان این  هوز   س فراین  ررا
هها  مهوس    بای  بمر  جس ، فق ان هر ک ام از شخصص

ها کاخ ی و نقص  س م ن ک هاب  شوجمی به آننیاز و بی
رواهید کو کانی شربی  کنید اگر می» .[1]گذاس باقی می

که  س رانوا  ، محم کاس و جامعهه، افهرا   کاسآمه  و    
انی و جسمانی بررهوس اس  شوانمن  باشن  و از خالم  سو

 -هها  اج مهاعی  باشن  بای  به هوش عارفی و ممهاست 
هها سا یها    ها اهمی   ا   و به کو کانمهان آن عارفی آن

ا  بسههیاس ممههیا بههرا  انجههام  بهه هید و ایههن زمینههه 
« هایی اخ  که بایه   س آینه   صهوست پهذیر     پژوهش

[14]. 
 ی مطهرح ها  مخ لف ی گا ،  س سابطه با انواع هوش

( ههوش اله  و   1959) 1 ونال  اُول ینگ هِهب ان . ش  
( نیهز  1943) 2کن  و آس. بی. ک مهوش ب سا معرفی می

 5( و ههوش م بلهوس  gf) 3هوش سا به  و نوع هوش خیال
(gcشقسید می ) . ( هوش سا یک 1941) 4 یوی  وکسلرکن

خاز  شا به رهوس   ان  که فر  سا قا س میشوانایی کلی می
 ، فعالی  ه فمن   اش ه باش ، و با محهی   منطقی بین یش

ا واس   .[14] نش م قابم بپر ازنه  رو  به روس مؤثر به ک

                                                 
1. Donald Olding Hebb 

2. R.B. Cattle 

3. Fluid intelligence 

4. Crystalized intelligence 

5. David Wechsler 

(، 1924) 4(، چاسلز اخهپیرمن 1921،1931) 4ال.ثرن ایک
 (،1944) 9گیلفههوس جی.پی. ،1(1931) لههوئیس شرخهه ون

 ،(b،21111944،1914) 11اخهههههه رنبر، سابههههههرت
هس ن  کهه   افرا   (1999 ،1913،1991) 11گاس نرهواس 

 ان ا  شعاسیفی از آن اسائه کر  انواعی از هوش سا براخ
ها پیش  س قالب نظریات ای   )هوش هیجانی( خال .[14]

مخ ل  به صوست هوش  سون فر   و میان فر   و یها  
خال بهاس   41هوش اج ماعی مطرح ش   بو  ولی پس از 

(، به روس  قیه   1913،1991،1999)  یگر شوخ  گاس نر
شر  نبال ش . گاس نر ههوش سا مشه مم بهر    لافانهو موش

موخهیقیایی،   -3فضایی،  -2کالمی،  -1ابعا  گوناگون )
فر  ، میان -4سیاضی، -منطقی -4 رک ی،  -جنبشی -5
 -11و  وجهو    -9گرایانهه،  ربیع  -1فر  ،  سون -4

 ان . هوش چن گانة گاس نر هف  مقولهه سا  سو انی( می
هها   یگهر  از   ها او از جنبهه ولی بع  ،برمی گرف   س

بر . و  و هملاسانش   ی این فمرخ  هوش نیز نام می
انه . بهه نظهر    نوع مماست مخ ل  گس رش  ا   21سا به 

گاس نر، هوش هیجانی م شلم از  و مؤلفه  سون فر   و 
، و 13، جنلیهنس 12کروکشهانک  .[11]میان فهر   اخه   

   ( هوش هیجانی سا با هوش میان فر2114) 15م لال 
 انه  )یا  س،  یگران(  س نظریه گهاس نر معها ل  انسه ه   

اثر ممهد گهاس نر  س خهال     14ها  ذهناب قالبک  .[14]
ا   س س ّ  ی گا  هوشبمر  بو ؛ به گف ه این بیانیه 1913

ک اب، یک نوع وا ه  و یلپاسچهة ههوش نیسه  کهه      
کنه ، بللهه ریه     موفقی   س زنه گی سا شضهمین مهی   

از جملهههه  .[19] اس  ا  از ههههوش وجهههو گسههه ر  

                                                 
6. Edward L. Thorndike 

7. Charles Spearman 

8. Louis Thurston 

9. G. P. Guilford 

10. Robert Sternberg 

11. Howard Gardner 

12. Cruickshank 

13. Jenkins 

14. Metcalf 

15. Frames of Mind 
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 1سوانشناخان و نظریه پر ازان پیرو گاس نر، پی هر خهالو    
 اخ . 

 2و پهاسکر  اُن -بهاس سیون رب  شعری   هوش هیجانی
ههها و ا  از  انههشمجموعههه ( عبههاست اخهه  از2111)

ها  هیجانی و اج ماعی که قابلی  کلی ما سا  س شوانایی
شأثیر قراس ها  محیطی به روس مؤثر  شح  پاخخ به نیاز

 اصطالح ،(1991) 3خالو  و مایر اولین باس. [21]  ه می
ایی شحه  همهین عنهوان    سا با اسائه مقاله هیجانی هوش

بهرا  بیهان کیفیه  و    « ها  هیجانیها و قابلی ویژگی»
افرا ، هم س   با ا ساخات  یگهران و    س، ا ساخات

ز هها ا شوانایی ا اس  مطلوب رل  و رو به کاس بر ن . آن
هها،  پنا  یطه هوش هیجانی )رو آگاهی، ا اس  هیجهان 

مایر و  برن .هد  سی( نام می، شنظید سواب ، انگیز رو 
ل ( مه ل شوانمنه   سا از مه    1994) 5خالو  و کاسوخو

م ل مخ ل  شهامم   .مخ ل  هوش هیجانی م مایز کر ن 
ری  وخیعی از م غیرها  شخصی ی اخ  که مخال  بها  

باش  که کامالً شهنار ی    میو خالوم ل شوانمن   مایر 
هههوش  ،(2111مههایر، خههالو  و کاسوخههو ) .[1] اخهه 

هیجانی سا شوانایی  س، هیجان،  سونی خهاز  هیجهانی   
 س ذهن،  س، و اخ  الل هیجانی و شنظید هیجانهات  س  

 س اُن  -بهاس  ی گا   .[21]رو  و  یگران شعری  می کنن 
  شخصهی ی  برسخی هوش هیجانی شح  الشعاع م غیرها

)نظیهر همهه لی و شلانشههی بههو ن( و خههار اسهایی کههه  
همبس گی بالقو  با آنما  اسن  )مانن  انگیزش، رو آگاهی 

پهر ازش  »گیر ، بهرعلس  یه گا    و امی واس ( قراس می
ها  خازن   ههوش هیجهانی و   بیش ر بر بخش« ارالعات

 .[22]شو  سابطه آن با هوش خن ی م مرکز می
فقی، همان مفموم و ه ت و سابطهه   منظوس از سابطه ا

ها   سخی اخ ، و منظهوس از  عرضی  س مح وا  برنامه
سابطه عمو  ، همان مفموم شهوالی، و سابطهه رهولی  س    

ها   سخی اخ  که  س زیر به ششریح اسشباد ایهن  برنامه

                                                 
1. Peter Salovey 

2. Bar-On, Reuven & Parker 

3. John D. Mayer 

4. Caruso 

 پر ازید.مفاهید با پژوهش  اضر می
  )نسهب  چنه  عامهم  س یهک پایهه(     سابطه عرضی 

برنامه  سخهی، بهه سابطهه     4مفموم و  ت همچنانله  س
عناصر و موا   سخی مخ له   س یهک پایهه شحصهیلی     

ایهی  شو  شا برنامه  سخی بهه گونهه  پر ار ه و شالش می
آموز به و  ت  س نظهر و  س  خازمان هی شو  که  انش

سف اس  خ  یاب ،  س این پژوهش نیز  س برسخهی سابطهه   
  سابطهه یهک   عرضی یا افقی به مقایسه و محاخبه نسهب 

عامم با خایر عوامم  س یک پایه پر ار ه ش   اخ . بهه  
  افقهی مها     عنوان مثال، همچنانله به برسخهی سابطهه  

 سخی فاسخی با موا   سخی  یگر نظیر شاسیخ، جغرافیها،  
شو  )ه ف از آن مرشب  خار ن علوم، سیاضی شوجه می

هها  مخ له    و هماهنگی بین مطالب یا گیر   س برنامه
خی اخ (،  س این پژوهش نیز از آنجایی که عوامهم   س

هوش هیجانی با یل یگر همبس گی مس قیمی  اسن  و بها  
یابنه ،  افزایش سش  یک عامم، عوامم  یگر نیز سش  می

  عامم رو آگهاهی هیجهانی بها خهایر     به برسخی سابطه
عوامم  سون فر   هوش هیجانی پر ار ه ش   اخ . از 

ک عامم نسب  به عوامم  یگهر  س  اینرو میزان شوجه به ی
 ک اب  سخی یک پایه شحصیلی محاخبه ش   اخ .

از   )نسب  یهک عامهم  س چنه  پایهه(    سابطه رولی 
برنامه  سخی، به  4خویی  یگر همچنانله  س شنظید شوالی

  یک ما    سخی با همان ما    سخهی  س  برسخی سابطه
ژوهش شو ،  س این پها  شحصیلی پر ار ه می یگر پایه

  رولی یها عمهو   عوامهم    نیز به منظوس برسخی سابطه
هوش هیجانی به مقایسه و محاخبه سابطه یک عامهم بها   

ها  شحصهیلی پر ار هه شه      همان عامم  س  یگر پایه
اخ . به عنوان مثال، همانطوس که شهوالی  س  سیاضهی   

ها   وم، خوم، چمهاسم و  پایه اول اب  ایی با سیاضی پایه
شو ،  س این جا نیز به عنوان مثال سابطه میپنجد برسخی 

عامم رو شلوفایی هوش هیجانی ک هاب فاسخهی پایهه    
اول، با میزان شوجه به همین عامم  س مقایسهه بها ک هب    

                                                 
 (Integration) 5 وحدت با یگانگی یا یکپارچگی به برقراری ارتااط بین

 س مختلف در یک سال تحصیلی اشاره دارد.مواد آموزشی درو

 (Sequence) 6 یا فزایندگی به ترتیب زمانی اشاره دارد.توالی یا تسلسل 
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 [.55] ها  شحصیلی  یگر پر ار ه ش   اخ فاسخی پایه
م از جمله شحقیقات انجام شه    س سابطهه بها شحلیه    

شوان به مواس  زیهر  مح وا  ک ب  سخی بطوس رالصه می
 اشاس  کر   

(، پژوهشههی بهها عنههوان 1391) مزیهه   و گلههزاس 
هها  فاسخهی  وس    برسخی میهزان بررهوس اس  ک هاب   »

هها   بها شوجهه بهه  یه گا     « اب  ایی از مؤلفه رالقیه  
 ان ، به سوش شحلیم مح وا انجام  ا  1گیلفوس  و بیلاس ز
قیه   س  ( میزان شوجه بهه رال 1 ه  که  ن ایا نشان می

شهر از  ک ب فاسخی پایه اول و  وم اب  ایی  س    پهایین 
م وخ  و  س ک ب پایه خهوم، چمهاسم و پهنجد  س  ه      

( ک ب موس  مطالعهه از لحها    2باالشر از م وخ  اخ . 
ها  رالقی ، به رصوص  س بخش مه ن  شوجه به مؤلفه

ها و شصاویر، نیاز به بازنگر  و ارال ات اخاخهی   س 
 .[23]  اسن 

به شحلیم مح وا  ک هاب فاسخهی    ،(1391) جمانگیر
بخوانید و بنویسید پایه چماسم اب  ایی بر اخها  عوامهم   

 هن  کهه  . ن ایا نشان میرالقی  گیلفوس  پر ار ه اخ 
 سصه    32/1و شفلر اسزشیاب بها   %32/4شفلر واگرا با 

ان .  س ررا هی  کم رین مق اس سا به رو  ار صاص  ا  
خی )بخوانید و بنویسهید( بهه  افظهه    مح وا  ک اب فاس

شنار ی شوجه بیش ر و به خطوح باال  رالقیه ، شوجهه   
 .[25] چن انی نش   اخ 

با اخ فا   از  ،(1391) جعفرزا  ، محسن پوس و مللی
مطالعه میزان و نحهو  شوجهه بهه    »سوش شحلیم مح وا به 

 س ک هب ج یهه ال ألی    )ع(و معصهومین  )ع(خهیر  انبیها   
 س مقایسهه بها    14-11بنویسید( خال  -یدفاسخی )بخوان

کم  وس  آموزش اب  ایی  س  49-11ک ب فاسخی چاپ 
هها و  ن ایا شحلیهم مح هوا  پرخهش    .ان پر ار ه« ایران

 ه  که  س هر  و خال شحصیلی فهو،،  شصاویر نشان می
ها  خهال  ها بسیاس خطحی بو  ، و شصاویر ک ابپرخش
، بسیاس بم ر 49-11ها  خال نیز، به نسب  ک اب 11-14

و جذاب ر ش   اخ . بنابراین نسب  فراوانی صهفحات و  

                                                 
1. Bickards 

 س  )ع(مواس  اشاس  ش   مربود به خیر  انبیا  و معصومین
، جه ا  از شصهاویر، بهه    49-11ها  فاسخی خال ک اب

ها  بیشه ر  سا  سبهر  اشه ه    مراشب بیش ر بو   و  یطه
 .[24] اخ 

جام پژوهشهی  با ان ،(1391) صالحی عمران و بل ر،
ها  ارالعات خالم   س شحلیم مح وا  مؤلفه»با عنوان 
انه   بیشه رین   به ن ایا زیر  خ  یاف ه« ها   سخیک اب

فراوانی و ضریب اهمی  مربهود بهه وسزش و شحهر،    
  خیگاس و فراوانی( و کم رین شوجه به مسئله 15ب نی )

 .[24] موا  مخ س )موس   مشاه   نش ( بو 
شحقیقی (، 1319)فر لی، نیلی و امینیصف ، ملعیسی
برسخی و شحلیم مح وا  ک اب فاسخی بخوانید »با عنوان 

و بنویسید پایه  وم اب  ایی بر اخا  اصهول ان خهاب و   
خازمان هی مح وا از  ی گا  صا بنظران و معلمان شهمر  

. ن ایا ان انجام  ا  « 1311-19اسومیه  س خال شحصیلی 
غیر از اصول ثر پاخخ  هن گان، بهاز نظر اک نشان  ا  که

اخ مراس، اع بهاس، شهوالی، وخهع ، شعها ل، خهو من  ،      
بخوانید » و  ت و ان خاب و خازمان هی مح وا  ک اب

خایر اصول  هگانه ان خاب « و بنویسید خال خوم اب  ایی
 وا،  س ک اب مذکوس سعای  ش   اخ و خازمان هی مح 

[24]. 
شجزیهه و  »بهه   ،(1319) صالحی عمران و چماسباشلو

  آموزش اب  ایی ها   سخی  وس شحلیم مح وا  ک اب
هها   ها  رالقی  به عنهوان یلهی از سا   بر مبنا  مؤلفه

شهرین  عمه    .ان پر ار ه« آموزانپروسش رالقی   انش
( شوجه م عا ل و جامعی به عناصهر و  1ن ایا عباسشن  از  

رسخهی،  هها  مهوس  ب  ها  رالقی   س میان ک هاب مؤلفه
( به مؤلفه کنجلاو  و کاوش کر ن بهیش  2نش   اخ . 
ها شوجه ش   اخ  و کم رین میزان شوجهه  از خایر مؤلفه
ها  پهذیرش و نقه  عقایه  گونهاگون و     مربود به مؤلفه

 .[21باش  ]سیسک پذیر )رطرپذیر ( می
شحلیههم مح ههوا  »(، بهها 1319) صهها قیان و ام س 

ه سیهز فاک وسهها    ها   وس  اب  ایی بها شوجهه به   ک اب
میههزان خههنخی  مح ههوا  نظههام « )ع(زنهه گی معصههومین

آموزشی با مبانی فرهنگ اخالمی سا موس  برسخهی قهراس   
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ها ن ایا مبین این مطلب اخ  که  س بیان ویژگیان ؛  ا   
و ضروسیات آشنایی با معصومین  س ک ب  وس  اب ه ایی  
شوجه انه کی شه   اخه ، بسهیاس  از زیرفاک وسهها       

هها   وس    س ک هاب  )ع(ی بها زنه گی معصهومین   آشنای
 .[29]اب  ایی نا ی   انگاش ه ش   اخ  

شحقیقهی شحه     ،(1311) حی، ایز   و سضهایی صال
ها   سخی  وس  اب  ایی بر شحلیم مح وا  ک اب»عنوان 
به ایهن   و ان اجرا کر  « ها  آموزش جمانیؤلفهمبنا  م

آموزش جمهانی   ان   که به هر خه مؤلفةن ایا  خ  یاف ه
یعنی آموزش صلح، آموزش محهی  زیسه  و آمهوزش    
خالم  به یک نسب  پر ار ه ش   که نسب  بهه  جهد   

ها  مهذکوس  ها  آموزشها کد اخ . رر   مؤلفهک اب
نیز به صوست م وازن موس  شوجه قهراس نگرف هه و ک هب    

مانی سا شحه   ها  آموزش ج سخی به یک نسب  مؤلفه
 .[31] ان پوشش قراس ن ا  

شحلیم مح هوا   »پژوهشی با عنوان  ،(1311)  هقانی
ها  شعلیمات اج مهاعی  وس  اب ه ایی بهر اخها      ک اب
« ها  اج ماعی با شوجهه بهه  یه گا  آموزگهاسان    مماست

( میهزان  1که اعد ن ایا آن عباسشن  از  ؛ انجام  ا   اخ 
ها  شعلیمهات اج مهاعی   ها  اج ماعی  س ک ابمماست

 م وخه  و م وخه  بهه پهایین اخه .      مجموعاً  س  ه  
هها  اج مهاعی  س   ها  مماست( شع ا  و  سص  مقوله2

ک اب پایه خوم بیش ر از ک اب پایه چمهاسم و  س ک هاب   
 .[31]باش  پایه چماسم بیش ر از ک اب پایه پنجد می
(، بها عنهوان   1314شحقی  خبحانی نهژا  و هرنه   )  

ع مقه    س  وجه به مفاهید  فابرسخی و شحلیم میزان ش»
 ه  نشان می« ها   سخی  وسة اب  ایی و ساهنماییک اب
ها  فاسخی شوجهه بیشه ر  بهه مفهاهید  فهاع      ک ابکه 

 مفمهومی مهوس    محهوس  چمهاس    بین و  س مق    اسن 

 اصهطال ات  و هها وام  محهوس  به شوجه شرینبیش برسخی

 هها   محهوس رسهاست   بهه  شوجه شرینو کد مق    فاع

 اب لهاس،  مفمهومی؛  محهوس   و بهه  و اخه   بو   اج ماعی

  .[32] اخ  نش   گونه شوجمی هیچ رو کفایی و رالقی 
شحلیم مح هوا   »پژوهشی با عنوان  ،(1314) نوسیان

انجهام  ا    « ها  فاسخی خال اول  بس ان  س ایرانک اب

از  %4/24که اهد ن ایا آن به این صهوست اخه     اخ  
از  %1/53ههها  جزئههی بهه ون مهه ن نوشهه اس ،  ههه ف
هها   از هه ف  %4/15ها  جزئی به ون شصهویر،   ه ف
 .[33] ان ئی ب ون شمرینزج

شحلیههم »شحقیقههی بهها عنههوان  (،1314)  لههید زا  
ها   سخی  وس  ساهنمایی بها شوجهه بهه    مح وا  ک اب

مفاهید کلی   برنامهه آمهوزش مسهایم و مبا هث سوز     
ن هایا   انجام  ا   اخه . « جمانی  س  وز  برنامه  سخی

 ه  که  س ک ب ساهنمایی به بررهی از اهه اف   ن مینشا
مفاهید کلی   همچون آموزش محیطی و آموزش شوخعه 
شوجه بیش ر  ش   و بعضی  یگر از مفاهید نظیر برابر ، 

هها و سعایه   قهو،    صلح،  قو، بشر، آموزش سخانه
 .[35] ان ت کم ر موس  شوجه قراس گرف ه یوانا

 س  ،(2119) 1لوماس س میان شحقیقات راسجی، خاس  
شطبی  برنامهه  سخهی بها    » س چین شح  عنوان ی شحقیق

معلهد   132انجام  ا  بها نظررهواهی از   « مح وا  رال،
 وس  اب  ایی به این ن یجه  خ  یاف  که شهلافی بهین   
برنامههه  سخههی و رالقیهه  وجههو   اس  کههه بایهه   س  

 [؛25]اصال ات برنامه  سخی چین م نظر قراس گیر  
ایی با عنوان مه ل   س مقاله، (2114)اُن  -سباهمچنین 

کنه  کهه   اُن  س هوش هیجانی و اج ماعی ذکر مهی  -باس
گرو  خنی باالشر، از میزان هوش هیجانی بیش ر  نسهب   

 .[34] شر برروس اسن به گرو  خنی پایین
 و هیجانی هوش سابطه برسخی (،  س2112) 2اخ ونلمیر

 آماس  آزمون از   اخ فا با آموزان  انش پیشرف  شحصیلی

 کهه  همبسه گی   نمو  مشخص بیرخون ضریب همبس گی

  اس  وجو  هیجانی هوش و شحصیلی پیشرف  زیا   بین
[34]. 

بطهه بها ههوش    از جمله شحقیقات انجام شه    س سا 
 شوان به مواس  زیر اشاس  کر   هیجانی بطوس رالصه می

شأثیر ههوش هیجهانی بهر کیفیه       ،(1315) بشاست
ن هایا  اعی سا موس  برسخی قراس  ا   اخه .  سواب  اج م
ههوش هیجهانی بها شقویه      کهه  ی  آن اخ  ؤ اصم م

                                                 
1. Sari Lamar 

2. Stonkmir 
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، شوان هم لی با  یگران، خازش اج ماعی ،خالم  سوانی
سضای  از زنه گی مشهلالت بهین     بمزیس ی هیجانی، و

سواب  اج ماعی   ه  و زمینه بمبو سا کاهش می یشخص
 .[34] سا فراهد می خاز 
بهه   ،(1313)  ،  الوس و شفی  آبا  اخماعیلی، ا  

ها  هوش هیجانی بر خالم  برسخی شأثیر آموزش مؤلفه
ها  شحقی  نشهان  ا  کهه   شحلیم یاف ه ان .سوان پر ار ه
ها  هوش هیجهانی  س افهزایش خهالم     آموزش مؤلفه

ها  خهالم   سوان موثر بو  و عالئد بیماس  سا  س مؤلفه
هها  ههوش   مؤلفهه  سوان کاهش  ا   اخ . لذا آموزش

شو  بطوس  کهه  هیجانی خبب اسشقا  خالم  سوانی می
ها  شخصهی از موفقیه   س   فر  بمر  بم ر   س گزاسش

  [.39و  31] مشلالت به  خ  می آوس . مقابله با
 س ک اب اریر رو  بها عنهوان    ،(1991)  انیم گلمن

پنا مؤلفة )آگاهی از هیجانهات  « هوش هیجانی  س کاس»
هیجانههات، رههو  انگیخ گههی، ششههخیص رههو ، کن ههرل 

هیجانات  س  یگران، کن رل سواب ( سا به بیسه  و پهنا   
کنه ، نظیهر  آگهاهی    شوانش هیجانی م فاوت شقسید مهی 

خیاخی، نظد کاسکنان، اع ما  به نفس، هشیاس  و انگیز  
بینی و کن رل رو  و... پیشرف ، اخ قام ، اش یا،، روش

ل مخ ل  هوش هیجهانی  پر ازان م یلی از نظریه ..[51]
( اخ ؛ هوش هیجهانی بهه وخهیله    1994سیون باسه اُن )

یک  خه ه از  »اُن به این صوست شعری  ش   اخ    باسه
هها  غیرشهنار ی کهه    ها، اخه ع ا ها و شوانهائی  مماست

شوانایی موفقی  فر  سا  س مقابله با فشاسها و اق ضهاها   
ز ههوش  م ل باسهه آن ا   .[51] « ه محیطی افزایش می

هیجانی چن  عاملی اخ  و مربود به اخ ع ا هایی برا  
اخ ع ا  موفقی  شا  عمللر  اخ  شا رو  عمللر  )یعنی

بمهر   پرخشهنامة  با اسائه  (1991) اُن -باس رو  موفقی (.
مقیا  شرکیبی و  4خؤال،  133که  اسا   1هوش هیجانی

 قیقهه ممله     31-54رر   مقیا  اخه  و  ه و     14
هها   املی از ممهاست اس ، الگویی پانز   عه پاخخگویی  
الزم بهذکر اخه  کهه     کنه . سا مطرح میهوش هیجانی 

                                                 
1. Emotional Quotient Inventory 

از مجموعه  س پژوهش  اضر،  ی گا  به کاس گرف ه ش   
ها  مخ ل  هوش هیجانی،  ی گا  باسهه اُن مهی    ی گا 

مه اس،  باش .این م ل همچنین فرآین م اس اخ  شا ن یجهه 
ا  خ  و کهاسبر  گسه ر    چرا که الگویی جام  و مان  ا

شهر و مشهموسشر    اس  و نسب  به خایر الگوهها معهروف  
شهوان بهه مهواس  زیهر     ها  این الگو مهی اخ . از مزی 

 3111هها  هنجهاس  آن بهر اخها       ا   -1کر   اشاس 
شرک  کنن    س بیش ر از پنا کشوس ب خ  آم   اخه ،  

چماس شارص  -3آوس ، یک  ی  چن بع   فراهد می -2
کههانون شوجههه بههین المللههی و چنهه   -5 بههاس   اس ، اع

 -4پایایی و سوایی بسیاس باالیی  اس ،  -4فرهنگی اخ ، 
 س  -4یک مقیا  رالصه بها کهاسبر   آخهان اخه ،     

ههها  شههغلی، اموزشههی، بههالینی و پزشههلی و موقعیهه 
خال  21براخا  بیش از  -1پژوهشی قابم کاسبر  اخ ، 
زبهان   22بهزاس بهه   ا ایهن  -9پژوهش شأیی  ش   اخه ،  

این پرخشهنامه  س ایهران شوخه      .[52]شرجمه ش   اخ 
به همهین   .[53] (، هنجاسیابی ش   اخ .1311)  هشیر 

 لیم اخ  که برا  برسخی ک ب  وس  اب  ایی نیهز ایهن   
 .الگو سا ان خاب کر   اید

با شوجه به مطالب ذکر ش    س بهاال، مقالهه  اضهر    
ی سا موس  برسخی و شحقی  ها  بخوانید  وس  اب  ایک اب

هها از  یهث   قراس  ا   و به برسخی مح وا  ایهن ک هاب  
پر از ، شا موجب کسب میزان شوجه به هوش هیجانی می
هها  بعه    س   گیهر  بازروس ها  کلی جم  شصهمید 

سیههز  و شههألی ، شج یهه نظر و اصههالح مههوس  برنامههه
  ها   سخی مذکوس شو .ک اب
 

حس  لحه  حپژ هش
اب  ایی به چه میهزان   پایه اولب بخوانید اک مح وا   (1

شوجهه   هها   سون فهر   ههوش هیجهانی    مؤلفهبه 
 اخ ؟کر  

اب  ایی به چه میهزان   پایه  ومب بخوانید امح وا  ک  (2
شوجه کهر     ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفهبه 

 اخ ؟
اب  ایی به چه میزان  پایه خومب بخوانید امح وا  ک ( 3
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شوجه کهر        سون فر   هوش هیجانیهامؤلفهبه  
 اخ ؟

اب ه ایی بهه چهه     پایه چمهاسم ب بخوانید امح وا  ک ( 5
شوجهه   ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفهمیزان به 

 کر   اخ ؟
اب  ایی به چه میزان  پایه پنجدب بخوانید امح وا  ک  (4

 ههها   سون فههر   هههوش هیجههانی   مؤلفهههبههه 
 اخ ؟کر  شوجه

اب  ایی به چه میزان  پایه ششدب بخوانید امح وا  ک ( 4
شوجه کهر     ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفهبه 

 اخ ؟
 
حپژ هشن شح
برسخی مح هوا  ک هب بخهوانید  وس     ، شحقی  ه ف

    سون فهر   ههوش هیجهانی   اب  ایی بر اخا  مؤلفه
سوش برسخی  س این پژوهش بها شلنیهک شحلیهم     اخ .

شحقیه   اضهر    وعنه کیفی مح وا صوست گرف ه اخه .  
 س شحقیه   » کهاسبر   اخه .  هه ف   شوصیفی و از نظر

شوصههیفی،  س پههی شوصههی  عینههی، واقعههی و مههنظد   
گونهه  رصوصیات یهک موضهوع هسه ید و قصه  ههیچ     

هها سا نه اسید، بللهه     رال  و یا اخ ن اج ذهنهی از  ا   
بیشه ر  » .[54] «  اخه  وقص  نشان  ا ن وضعی  موجه 
بیه  از نهوع شحقیقهات    شحقیقات مربود به شعلهید و شر 

هها پروسانه ن قواعه  کلهی     کاسبر   اخ ، زیرا  س آن
یا گیر  و مسهائم آموزشهی    - سباس  فراین ها  ش سیس

 (1911) 1به نظهر کریپینه وسف   .[54] «موس  شوجه اخ 
 2شحلیم مح وا شلنیلی پژوهشی اخه  بهرا  اخه نباد   »

 .[54]« هاآن 4ها  س موس  م ناز  ا   5و مع بر 3شلراسپذیر
(، 2111) 4بهه نقهم از  ِو  پراخها    ، 4به اع قها  اخه ون  

                                                 
1. Krippendorff 

2. Inferences 

3. Replicable 

4. Valid 

5. Context 
6. Stone 

7. Devi Prasad 

ن نسبی نفوذ شحلیم مح وا به هر سوشی برا  اسزیابی میزا
 س یک پیام یا  ها و موضوعاشی معینو شأثیر مناب ، نگرش

سوش اجرا  پژوهش  س شحلیهم   .[51]شو  خن  گف ه می
برسخی کلی ک اب  سخی و ان قال  -1مح وا چنین اخ   

هها؛  امین و مفاهید و وا  ها  اخ خراج ش   به برگهمض
شعیهین فراوانهی ههر یهک از      -3ها؛ بن   برگهمقوله -2

اه  و شعیین  سص  فراوانی هر یهک از شهو   -5مضامین؛ 
مقایسهه   -4شمیه ج ول و نمو اس و گرف ن میانگین و... ؛ 

 -4ها با یل یگر و شعیین  سص  فراوانی هر مقوله؛ مقوله
  .[11] گیر مضامین و ن یجهمقایسه 

ا ( ایهی )مؤلفهه  این مقاله به شحلیم مح هوا  مقولهه  
ههها  فاسخههی ک ههاب ،جامعههه آمههاس  .پر ار ههه اخهه 

  شحصههیلی )بخههوانید(  وس  شحصههیلی اب هه ایی  س خههال
عهالو  بهر مه ن  سو ، شصهاویر،     هس ن  که  92-1391

هها و  هها، شمهرین  رهوانی ها، سوان، قصهشعرهاجمالت، 
با شوجهه بهه محه و      .ها نیز شحلیم ش نگاس و  ی ،شلال

بنهابراین   .از سوش خرشماس  اخ فا   شه   ،بو ن جامعه
نمونه و جامعه موس نظر یلی اخ . با شوجه به اه اف و 

هها   سون  خؤاالت شحقی  و با  س نظهر گهرف ن مؤلفهه   
هها   قسم   فر   هوش هیجانی  س این پژوهش، همه

.  س این شحلیم مح وا، که گرف ک اب موس  برسخی قراس 
  هه ، ا  از آن سا ششلیم میم ون نوش اس  بخش عم  

وا   شجزیه و شحلیم م هون نوشه اس ، جملهه  س نظهر     
گرف ه ش  و نوع شحلیم ما به صهوست شحلیهم مفمهومی    

  غیر نوشه اس   اخ . همچنین  س برسخی خایر مح واها
یهم  ها  ک اب  سخهی نیهز از شحل  نظیر شصاویر و علس
 مضمونی اخ فا   ش .  

هها و خهؤاالت،    س پژوهش  اضر بر اخها  هه ف  
هها یها   . خهپس شهارص  ش ها شناخایی ها و مؤلفهمقوله
گانه و نشانگرها  آن شعری  شه  و بهر ایهن    14عوامم 

ها و وا  ها  موس  نظهر از مح هوا  ک هب    اخا   ا  
هها   سخی اخ خراج ش . بهرا  شحلیهم مح هوا  ک هاب    

هها  مهوس نظر   ا شوجه به عوامم  س مؤلفهه هایی بج ول
هها و  ها، مثهال ررا ی و شنظید ش  و بر اخا  این مؤلفه

هها  هایی کهه  س مح هوا  ک هاب   ها، پیامها  آنمص ا،
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وجو   اش ، عیناً و یا با  سج شهماس  صهفحه و خهطر    
)ذکر آ س (  س ج اول واس  ش . با شوجهه بهه مرا هم    

ا  مربهود بهه ههر وا ه      هشحلیم مح وا، شع ا  فراوانی
ایی ها  ج اگانه س ج ول ،شماسشپس از سمزگذاس  و 

که برا  هر پایه شحصیلی ررا ی ش   بو ، ثب  شه  و  
ها، با اخ فا   از آمهاس  پس از ربقه بن   و اخ خراج  ا  

 شوصیفی موس  شجزیه و شحلیم قراس گرف ن .
عوامهم  ابزاس کاس به کاس گرف ه ش    س ایهن شحقیه    

هوش هیجهانی اخه  کهه  س زیهر         سون فر  لفهمؤ
به همرا  شعریه    گانه عوامم هوش هیجانی  پانز  شع ا
   موس  نظر شحقی  آم   اخ  گانه ها  پنامؤلفه
  زیهر  که عوامم پنجگانهه   1ها   سون فر  ه مماست1

که میهزان   (ES)2رو آگاهی عارفیشو ؛ سا شامم می
و  س، و فمد ایهن   آگاهی فر  از ا ساخات رویش

کهه   (AS)3شمنه   أجر ؛کن ا ساخات سا برسخی می
ابراز ا ساخات، باوسهها، افلهاس و  فهاع منطقهی و     

 ؛کن میویش ن سا برسخی مطلوب از    و  قو، ر
شههوان  کههه (SR)5یهها  رمهه  نفههس  رههو شنظیمی

آگاهی و  س، و پذیرش رهویش و ا  هرام بهه    رو 
کهه   (SA)4شهلوفایی رو  ؛کنه  رو  سا برسخی مهی 

شوانایی ششخیص اخ ع ا ها  ذاشی و اخ ع ا  انجهام  
رواهه  و  شوان  و می ا ن کاسهایی سا که شخص می

و  کنه  بر  سا برسخهی مهی  باز انجام  ا ن آنما لذت 
  اس سهبر ، رویشه ن شوانایی رو که  (IN)4اخ قالل

ها  هیجهانی سا  فلر  و عملی و سهایی از وابس گی
 کن .برسخی می

فهر  ،    که شامم سواب  میان4فر  ها  میانه مماست2
 .اخ  و هم لی اج ماعی مسئولی 

                                                 
1. Intrapersonal Components 

2. Emotional Self Awareness 

3. Assertiveness 

4. Self-Regard 

5. Self-Actualization 

6. Independence 

7. Interpersonal Components 

مسئله، آزمهون واقعیه  و    م   که شامم 1ه خازگاس 3
 .باش می پذیر انعطاف

  که شوانایی شحمهم اخه ر ، کن هرل    9ه کن رل اخ ر 5
 .شو سا شامم می شلانه

و  /شها   نشاد  کهه شهامم   11عمومیو رو  رل   -4
 .[59] .اخ  بینیروش

  مؤلفه  سون فهر   هه ف   ها  پنجگانهکه مماست
   .نباششحلیم مح وایی  س این مقاله می

هها  هم ها و   اُن بر اخا  فهرم  -اع باس پرخشنامة باس
 هه ، م وخه    محاخبة ضریب همسانی  سونی نشان می

ضریب آلفا  کرونباخ  س موس  جمعی  مهوس  نظهر  س   
بهو   اخه .  س شحلیهم     44/1اُن، مجموعاً  -شحقی  باس

مح وا  ک ب فاسخهی از م خصصهین ا بیهات فاسخهی     
اخ م ا  جس ه و به منظوس اع باسیابی )سوایهی صهوس (   

هها  صها بنظران و   ابزاس شحقیه  از نظهرات و  یه گا    
م خصصان شعلید و شربیه  و اخهاشی   انشهگا  اخه فا       

 س مر له عملیاشی، محق  مفهاهید عملیهاشی   کر   اخ . 
، رو آگاهی هیجانی، جرأشمنه   ها  میان فر   )همؤلف

( سا شوضیح  ا   شا اخ قالل، رو شلوفایی،  رم  نفس
هها  مهرشب  بها    یلپاسچگی  س شعری  و شحلیم گهزاس  

از  %21مفاهید موس  نظر  اصهم شهو .  س مر لهه  وم    
و از  شهه وا هه ها  ک ههب فاسخههی بخههوانید ان خههاب 

ا سا با اخه فا   از  صا بنظران رواخ ه ش  که این وا  ه
اُن  -ها  هوش هیجانی باسنظرات رو  و بر اخا  مؤلفه

موس  شحلیم قهراس  هنه  و ن هایا سا  س ار یهاس محقه       
هها    هن .  س مر له خوم محق  با اخه فا   از  ا   قراس

ب خ  آم  ، و بر اخا  فهرم شحلیهم مح هوا  محقه      
ی قراس اُن، ن ایا سا موس  برسخ -خار ه هوش هیجانی باس

 ا  و  س مواس   که شفاهد ن اش ن ، ابمامهات آن مهواس    
برررف ش  و سوایی ابزاس موس  نظر ب خ  آم . محقه   
 11 س این پژوهش برا  پایهایی ابهزاس از فرمهول پایهایی    

                                                 
8. Adaptability - Components 

9. Stress Management- Components 

10. Mood – General Components 

11. Reliability 
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اخ فا   نمو   اخ . به ین منظهوس  س مر لهه     1هولس ی 
از ک هب فاسخهی بخهوانید سا     %21ا عملیاشی محق ، اب  

ها  هوش ان خاب نمو   و مفاهید عملیاشی سا رب  مؤلفه
اُن بهرا  ک گهذاس  شوضهیح  ا   و بهه      -هیجانی بهاس 

ها منجهر  یلپاسچه ش ن  س شحلیم مفاهید و برسخی گویه
رواخه ه شه  کهه نظهرات و ن هایا       ک گذاس و ش . از 

. با اخه فا   از  ب خ  آم   سا  س ار یاس محق  قراس  هن 
ها  ب خ  آم   و با اخ فا   از فرمول زیر، ضریب  ا  

ب خه  آمه .  س    %11شواف  میان ک گذاسان  س  ه و   
شعه ا  مهواس  ک گهذاس  شه   بهین  و       Mفرمول زیر، 

ها شواف  وجو   اشه ه اخه  و   ک گذاس اخ  که بین آن
N1  وN2       به شرشیب شع ا  کلی مهواس  ک گهذاس  شه

 .[41]ذاس اول و  وم اخ  شوخ  ک گ
                                                                                                                

 
برا  محاخهبه سوابه  رهولی و عرضهی عوامهم از      

 ها  زیر اخ فا   ش   اخ  فرمول

  
  

  
و پس از شعیین کلیهه مهواس  و شهواه  و مضهامین     

ها،  س آرر با شعیین فراوانی و بن   آنبن   و مقوله خ ه
 هها،    مقولهه هها و نیهز مقایسهه    سص  وا  ها و مؤلفه

. گرفه  ن ایا ب خ  آم   موس  شجزیه و شحلیهم قهراس   
 ههها، از آمههاس جمهه  برسخههی آمههاس  و شلخههیص  ا   

  سصه   و هها بن   شوزیه  فراوانهی  شوصیفی شامم  ربقه
اخ فا   از ج ول و نمو اس نمهایش  ا     او ب ش اخ فا   

 .ش   اخ 
 
حه ي دا 

ههوش      سون فهر   فهن ایا  اصله از برسخی مؤل

                                                 
1. Holsti 

هیجانی )رو آگهاهی هیجهانی، جهرأت، رهو شنظیمی،     
رو شلوفایی، اخ قالل(  س ک ب فاسخی بخوانید اب  ایی 

 باشن  چنین می
مح وا  بر اخا  خؤال اول پژوهش، مبنی بر این که 

ها  مؤلفهاب  ایی به چه میزان به  پایه اولب بخوانید اک 
بها  و نیهز   شوجه کر   اخ ؟  سون فر   هوش هیجانی

 سو  بخهوانید اول  (، 1شوجه به ن ایا ج ول شهماس  ) 
ایهن پایهه بهه    باشه .  وا   ضب  مهی  15اب  ایی، شامم 

شرشیب به عوامم رو آگاهی هیجهانی،  رمه  نفهس، و    
 اشه ه اخه  ولهی بهه      جه سابیش رین شورو شلوفایی 

 ( شهوجمی %عواملی همچون جرأشمن   و اخ قالل )صفر
ن اش ه اخ .  س مجموع بیش رین خمد مربود بهه عامهم   

ک ههاب مح ههوا   س میههان  رو آگههاهی هیجههانی اخهه .
 ، سو ، شهعرها هها،  نگهاس  اعد از بخوانید اول اب  ایی 

ین بیشه ر ، ها و شصهاویر فعالی  ،هاشمرین ،هاروانیسوان
هها و  رهوانی سوانبهه   میزان شوجه به مؤلفه  سون فر  

این مطلب آشلاس اخ  کهه هه ف   . مربود اخ  شعرها
   سو  این ک اب  س پایه اول آمهوزش  هروف   عم  

الفبا اخ  و با شوجه به خن و خال  انش آموزان و خطح 
سش  عارفی و شنار ی آنان، نمهی شهوان ان ظهاس چنهین     

 پایه  اش . هایی سا از این آموزش
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 هوش هیجانی ها   سون فر  مؤلفهاب  ایی به  پایه اولمیزان شوجه مح وا  ک اب فاسخی بخوانید  .1 ج ول

 

حه تؤلف 

د    نیح
ع تلللمح

ونح
حون س

د    نیحع تلمحح
ونحن  فحخ  نیح

حه ح حشع ه 

د    نلللللیح
ع تللللمحونح
تصلللل  ي ح ح

حه تم ين

جمللل حح
د    نیح
حع تم

كلللللللمح
یحد    نللل
ح ح6ون
حكا ب

صلللللللدحون
د    نیحع تلمحح
ونحن بطللللل ح

حع ضی

ونصلللللللدح
د    نیحع تمح
ونحن بطلللل ح

حط لی

 ل
 ح 
پ ي
مح
 ني
خ 
ب

 

 %13/1 %15/44 144 1 1 4 1حخ وآگ هیحهيج نی

 %1 %1 114 1 1 1 1حج أتمند 

 %44/1 %44/21 139 5 1 3 1حح تتحنفس

 %21/1 %21/15 151 2 2 1 1حخ وشک د يی

 %1 %1 151 1 1 1 1ح ساقالل
 %94/1 %111 414 15 3 11 1حه تؤلف حكم
 هوش هیجانی ها   سون فر  مؤلفهاب  ایی به  پایه  وممیزان شوجه مح وا  ک اب فاسخی بخوانید  .2 ج ول

 

حه تؤلف 

د    نیح
ع تمح
ونح
حون س

د    نیحع تمح
ونحن  فحخ  نیح
حه ح حشع ه 

د    نیح
ع تمحونح
تص  ي ح ح
حه تم ين

جم حح
د    نیح
حع تم

كمح
یحد    ن
ح6ونح
حكا ب

ونصدح
د    نیحع تمح
ونحن بط ح
حع ضی

ونصدح
د    نیحع تمح
ونحن بط ح
حط لی

 م
حو
ي 
حپ 
م
 ني
خ 
ب

ح

 %44/3 %39/39 144 24 1 1 11حخ وآگ هیحهيج نی

 %4/1 %44/4 114 4 1 3 2حج أتمند 
 %31/1 %49/19 139 13 1 3 9حح تتحنفس

 %51/1 %14/14 151 11 1 1 9حخ وشک د يی

 %49/1 %11/11 151 12 1 4 4حساقالل 
 %14/1 %111 414 44 2 21 53حه كمحتؤلف 

 
 

بر اخا  خهؤال  وم پهژوهش، مبنهی بهر ایهن کهه       
اب  ایی به چه میزان بهه   پایه  ومب بخوانید امح وا  ک 

 شوجه کر   اخه ؟  ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفه
، این ک اب س (، 2)با شوجه به ن ایا ج ول شماس  و نیز 

خمد بسیاس زیا   به رو آگهاهی  به لحا  سابطه عرضی 
. ( ار صاص  ا   شه   اخه   %39/39هیجانی به میزان )

اخ قالل و رو شلوفایی  س مراشب بعه    ، رو شنظیمی
ناچیز  شوجه گیرن  و عامم جرأشمن   از میزان قراس می

باش . بیشه رین  این ک اب برروس اس می میان مح وا  س 
مربود به  سو  هفه د و هشه د    ،شوجه به عوامممیزان 
شصاویر و شمرین ها نیز شنما  و مهوس  فراوانهی   شو . می

 س برسخی سابطه رولی این ک هاب بها ک هاب     اش ه ان . 
ها  بخوانید  یگر پایه ها  شحصیلی، این ک اب بسهیاس  

(، به مؤلفه هها  پهنا   %44/14)از    میانگین  پایین شر
( اهمیه   ا    %14/1  به میهزان ) گانه هوش  سون فر 

 اخ .
بر اخا  خؤال خهوم پهژوهش، مبنهی بهر ایهن کهه       

اب  ایی به چه میزان بهه   پایه خومب بخوانید امح وا  ک 
 شوجه کر   اخه ؟  ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفه
بهه  و عامهم   (، 3با شوجه به ن ایا ج ول شماس  )و نیز 

یک میزان و به  و رو شلوفایی و رو شنظیمی شقریباً به 
پر ار هه   عامم جرأت و اخ قالل هر  و به یهک انه از   
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 ش   اخ . 
 
 

 هوش هیجانی ها   سون فر  مؤلفهاب  ایی به  پایه خوممیزان شوجه مح وا  ک اب فاسخی بخوانید  .3 ج ول

 

حه تؤلف 

د    نیح
ع تمح
ونح
حون س

د    نیحع تمح
ونحن  فحخ  نیح
حه ح حشع ه 

د    نیح
حع تمحون
تص  ي ح ح
حه تم ين

جم حح
د    نیح
حع تم

كمح
یحد    ن
ح6ونح
حكا ب

ونصدح
د    نیحع تمح
ونحن بط ح
حع ضی

ونصدح
د    نیحع تمح
ونحن بط ح
حط لی

 م
س
 ح
پ ي
مح
 ني
خ 
ب

ح

 %42/5 %1/25 144 32 2 4 23حخ وآگ هیحهيج نی
 %11/3 %14/14 114 22 1 4 14حج أتمند 

 %44/3 %14/21 139 24 1 4 11حح تتحنفس

 %11/3 %93/21 151 24 2 2 23حخ وشک د يی
 %11/3 %14/14 151 22 1 4 14ح ساقالل

 %22/11 %111 414 129 4 24 94حه كمحتؤلف 
 هوش هیجانی ها   سون فر  مؤلفهاب  ایی به  پایه چماسممیزان شوجه مح وا  ک اب فاسخی بخوانید  .5 ج ول

 

حه تؤلف 

د    نیح
ع تمح
ونح
حون س

نیحع تمحد    
ونحن  فحخ  نیح
حه ح حشع ه 

د    نیح
ع تمحونح
تص  ي ح ح
حه تم ين

جم حح
د    نیح
حع تم

كمح
یحد    ن
ح6ونح
حكا ب

ونصدح
د    نیحع تمح
ونحن بط ح
حع ضی

ونصدح
د    نیحع تمح
ونحن بط ح
حط لی

نم
ه 
حچ
ي 
حپ 
م
 ني
خ 
ب

ح

 %31/5 %51/23 144 31 2 5 24حخ وآگ هیحهيج نی
 %45/2 %43/13 114 11 2 5 12حج أتمند 

 %43/3 %93/11 139 24 1 4 14حح تتحنفس

 %94/3 %21/21 151 21 1 3 25حخ وشک د يی

 %25/5 %42/22 151 31 2 5 25ح ساقالل

 %44/11 %111 414 132 1 22 112حه كمحتؤلف 

 
 

ن ایا  اصله بیانگر این مطلهب اخه  کهه عوامهم     
ها و روانیرو آگاهی هیجانی و رو شنظیمی  سون سوان
شر  از خهایر  شعرها  بخوانید خوم اب  ایی نقش پرسنگ

کننه . )کهم وا ه        سون فر   ایفا مهی عوامم مؤلفه
 س  سو  هها،  همچنین با شوجهه بهه یاف هه    (.129ضب  

ک اب بخوانید خوم اب  ایی، بیش ر به عامهم رو آگهاهی   
پر ار ه ش   اخ .  سو  هف د، هش د، پانز هد  هیجانی
 ز هد بیش از خهایر  سو ، بهه عوامهم مهوس نظر    و شان

 س برسخی سابطهه رهولی، میهزان شوجهه      ان .شوجه کر  
ها، نسب  به پایه ها  قبلهی  شصاویر و شمرین ها به مؤلفه

ش . موس  فراوانی  س کم ک اب ثب  4ان  و افزایش یاف ه

مح وا  این ک هاب  س    سص  فراوانی مؤلفه  سون فر  
کههه بههاالشر از  هه  م وخهه   اخهه ( %22/11مجمههوع )

 ش ک اب اخ .(، ش44/14%)

براخا  خؤال چماسم پهژوهش، مبنهی بهر ایهن کهه      
اب  ایی به چه میهزان   پایه چماسمب بخوانید امح وا  ک 

شوجهه کهر      ها   سون فر   ههوش هیجهانی  مؤلفهبه 
 س میان  (،5)با شوجه به ن ایا ج ول شماس  و نیز  اخ ؟
رو آگاهی هیجهانی همچهون   م عام ،ک اباین  مح وا 
الب هه   کنه . ها  قبلی بیش رین خمد سا ایفا مهی خایر پایه

شقریباً با آن برابر   عامم اخ قالل با فاصله بسیاس نز یلی
خهمد نهاچیز    از  کن . عامم جرأشمن    س این پایهه می
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 هوش هیجانی ها   سون فر  مؤلفهاب  ایی به  پایه پنجدمح وا  ک اب فاسخی بخوانید میزان شوجه  .4 ج ول
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 %11/4 %45/19 144 53 2 4 34حخ وآگ هیحهيج نی
 %41/4 %42/14 114 39 1 1 31حج أتمند 

 %22/4 %21 139 55 3 1 51حح تتحنفس

 %93/4 %24/22 151 59 2 1 54حخ وشک د يی
 %34/4 %54/21 151 54 2 4 34ح ساقالل

 %1/31 %111 414 221 11 21 119حه محتؤلف ك
 

 س پایهه   س   وم هها  پهژوهش،   با شوجه به یاف هه 
بیش رین میزان فراوانهی   از لحا  شوجه به عواممچماسم، 

ههها و شههعرها عامههم  رههوانیسا  اس  و  س میههان سوان
. فراوانی ثب  شه    رو شنظیمی بیش ر اهمی  یاف ه اخ 

ها  قبلی اخه .   س شصاویر و شمرین ها نیز بیش از پایه 
هها  بخهوانید    س برسخی سابطه رولی این ک اب با ک اب

ها  شحصیلی، بای  بگویید که این ک اب باالشر  یگر پایه
(، به مؤلفه ها  پنا گانه هوش %44/14)از    میانگین 

 ( اهمی   ا   اخ .%44/11 سون فر   به میزان )
براخا  خؤال پهنجد پهژوهش، مبنهی بهر ایهن کهه       

اب  ایی به چه میزان بهه   پایه پنجدب بخوانید اک مح وا  
 شوجه کر   اخه ؟  ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفه
 س بخهوانید  (، 4)با شوجه به ن ایا جه ول شهماس    و نیز 

 سون فر   بسیاس موس  شوجه واقه    پنجد اب  ایی مؤلفه
وا   ضهب   اس    221ش   اخ . فاسخی بخوانید پنجد 

از کم مح وا  ک ب شهش پایهه   ( %11/31)معا ل با که 
، اخه قالل ، شرشیب عامم رو شلوفاییه ب شحصیلی اخ .
رو آگهاهی و  س  یا همهان  رمه  نفهس،     رو شنظیمی

به نظر  .از اهمی  بیش ر  برروس اسن  نمای  جرأشمن  
شر و ک ابی به نسب  م عا لبه لحا  سابطه عرض سخ  می

باشه  و بهه   شر ینها  پایشر از ک ب بخوانید پایهم ناخب
همه پنا مؤلفه شقریباً به یک میزان پر ار ه اخ . امها  س  

برسخی سابطه رولی این ک اب با ک هاب هها  بخهوانید    
 یگر پایه ها  شحصیلی، این ک اب بسیاس بهاالشر از  ه    

(، به مؤلفه ها  پنا گانه ههوش  سون  %44/14)میانگین 
 ( اهمی   ا   اخ .%1/31فر   به میزان )

خا  خؤال ششهد پهژوهش، مبنهی بهر ایهن کهه       برا
اب  ایی به چه میزان به  پایه ششدب بخوانید امح وا  ک 

 شوجه کر   اخه ؟  ها   سون فر   هوش هیجانیمؤلفه
(، و با شوجه بهه  4با شوجه به ن ایا ج ول شماس  )و نیز 

ج ی  ال ألی  بو ن ک اب بخوانید پایه ششد، از مجموع 
همهه بهه مؤلفهه رو آگهاهی     وا   ضب ، بیش از  154

هیجانی شوجه شه   اخه  و مؤلفهه جرأشمنه   ههوش      
هیجانی اهمی  کم ر  یاف ه اخ . شصاویر و شمرین ها  

انه  و  س  این ک اب به مؤلفه جرأشمن   شوجمی ن اشه ه 
موس  ثب  ش . این ک اب  جهد   4شحلیم مضمونی فق  

مح وایی کم ر  نسب  به پایه پنجد  اس  و میزان شوجهه  
هها  خهوم و   ها  س این ک اب کمی بیش ر از پایهبه مؤلفه

چماسم اخ  که  س ا امه به شلم نمهو اس شوضهیح  ا     
ش   اخ .  س برسخی سابطه رولی این ک اب بها ک هاب   
ها  بخوانید  یگر پایه ها  شحصیلی، این ک اب بهاالشر  

(، به مؤلفه ها  پنا گانه هوش %44/14)از    میانگین 
  ( اهمی   ا   اخ .%43/21ه میزان ) سون فر   ب
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 هوش هیجانی ها   سون فر  ؤلفهماب  ایی به  پایه ششدمیزان شوجه مح وا  ک اب فاسخی بخوانید  .4 ج ول
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 %94/2 %94/23 144 34 3 1 25حخ وآگ هیحهيج نی

 %94/5 %31/15 114 21 1 5 14حج أتمند 
 %11/3 %59/11 139 24 1 2 25حح تتحنفس

 %42/5 %91/21 151 32 1 1 31حخ وشک د يی

 %31/5 %23/21 151 31 1 5 24ح ساقالل
 %43/21 %111 414 154 4 11 122حه كمحتؤلف 
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در د مؤل ه ی درون فردی هو  هیجانی  

در کتب بخوانی  هر  ایه تحصیلی

 
  س شش ک اب بخوانید  وس  اب  ایی گانه  سون فر   هوش هیجانی ها  پنامؤلفه میزان شوجه به سص   .1نمو اس 

 
ن شوجه بهه   سص  میزا(، 1با شوجه به نمو اس شماس  )

این پنا مؤلفه  س هر پایه شحصیلی )ک هب بخهوانید( از   
شقسید مجموع فراوانی عوامهم پهنا گانهه  س ههر پایهه      

ها  س شهش پایهه   صیلی بر مجموع فراوانی این مؤلفهشح
نمهایش  ا    ( 1)شحصیلی ب خه  آمه   و  س نمهو اس    

هها   سشقا  پایهشو ، با اهمچنانله مشاه   می اخ .ش  
و سش  و بلو  فلر  و جسمی  انش آمهوزان،  شحصیلی 

ههوش   سون فهر    هها   وا  ک ب بیش ر به مؤلفهه  مح
 ان . ایهن قاعه    س ک هاب پایهه ششهد     هیجانی پر ار ه

شهوان  جهد   سعای  نش   اخه  کهه عله  آن سا مهی    
مح وایی کم ر ایهن ک هاب نسهب  بهه  جهد مح هوا        

 هه  الب نوش اس  و شصویر  ک اب پایه پنجد عنوان کهر . 

ها   سون فهر    شوجه بخوانید پایه ششد به مؤلفه میزان
اگهر بخهواهید    ها  خهوم و چمهاسم اخه .   بیش از پایه

میانگین میزان شوجه این شش ک اب سا  س نظهر بگیهرید،   
ا  بخهوانید پایهه اول و  وم   هه ، ک هاب (%44/14یعنی )
هها   ها  بخهوانید پایهه  م وخ ، و ک اب شر از   پایین

خه  بهه   پنجد و ششد بهاالشر از  ه  م و   خوم، چماسم،
ها   سون فهر   ههوش هیجهانی شوجهه  اسنه .      مؤلفه

(  س %11/31بنابراین ک هاب بخهوانید پایهه پهنجد، بها )     
 یر ک ههب شوجههه بیشهه ر   مقایسههه بهها مح ههوا  خهها  

پایهه اول بها   بخهوانید  هها  اشه ه اخه  و    به این مؤلفه
وع ها کم هر بهه ایهن موضه    به خایر پایهنسب   (91/1%)

 پر ار ه اخ .
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حگي  يج ابحثح حن
موس  شحلیم  س به روس کلی  س ک ب فاسخی بخوانید 

بیشه رین   عامم رو آگاهی هیجانیپایه اب  ایی،  ششهر 
فراوانی سا نسب  به  یگهر عوامهم مؤلفهه  سون فهر       

اگهر بخهواهید    . اس شهر   نقش پهر سنهگ    اش ه اخ  و
اخها   هها   سون فهر   ههوش هیجهانی سا بهر      مؤلفه

بیش رین میزان شوجه بهه شرشیهب اولویه  بنه   کنهید،      
هها   ها  بخوانید  وس  اول و  وم اب  ایی به مؤلفهک اب

رو آگاهی هیجانی، رو شهلوفایی، اخه قالل،  رمه     
 س  انه . نفس و  س نمای  جرأشمن   اهمی  قائهم شه    

ها سا  اش ه باشید، بهه  صوسشی که قص  سشبه بن   ک اب
بخوانید پایه پنجد، ششد، چمهاسم، خهوم،   شرشیب، ک اب 

انه .  هها  مهوس نظر پر ار هه    وم و اول بیش ر به مؤلفه
باش  که بیشه رین  وا   می 414مجموع کم وا   ضب  

وا ه  و کم هرین آن    221مربود به پایه پنجد با  ،وا  
با شوجه به افزایش  وا   اخ . 15مربود به پایه اول با 

)بهه  ههر پایهه شحصهیلی      س یشراکمی  جد ک اب  سخ
اخ ثنا  ک اب بخوانید پایه ششهد کهه  جهد مح هوایی     

 س   14مم شها کم ر  از پایه پهنجد و چمهاسم  اس  و   
 س   اسنه (   22شر ها  پایین س صوسشی که پایه -اخ 
و لغهات،  افهزایش میهزان جمهالت    با آن به شبعی  از و 
شهر شه ن   ها و رهوالنی فعالی  اس، شصاویر، شماسین،اشع

 ،م ون نوش اس  بخصوص  س میان  سو ، مطاب  بها آن 
میزان شوجه مح وا به عوامم  سون فر   هوش هیجهانی  

 س پایه اول بهه میهزان   ا  که به گونه. یاب نیز افزایش می
(،  س پایهههه خهههوم  %33/9(،  س پایهههه  وم )91/1%)
 س پایهه پههنجد   (،%44/11(،  س پایهه چمههاسم ) 25/11%)
عوامم پنجگانه  سون ( %44/21) دشش س پایه ،(11/31%)

ان  که خیر صعو   آن می  یاف هفر   هوش هیجانی اه
، امها ایهن قاعه   شهامم ک هاب      اخ آشلاس  به وضوح

ج ی ال ألی  ششد اب  ایی نمی شهو  و  سصه  میهزان    
شوجه به عوامم یا  ش    س مقایسه با پایهه پهنجد کم هر    

کنه .    می  با پایه چماسم و خوم برابراخ  و شا   و 
 س این زمینه ن ایا پژوهش  اضر مغایر با ن ایا پژوهش 

شحلیهم  »پژوهشی با عنوان اخ  که  س  ،(1311)  هقانی

ها  شعلیمات اج ماعی  وس  اب ه ایی بهر   مح وا  ک اب
ههها  اج مههاعی بها شوجههه بههه  یهه گا   اخها  ممههاست 

هها   نشان می  ه  که شع ا  و  سص  مقوله« آموزگاسان
اج ماعی  س ک اب پایه خوم بیش ر از ک هاب   ها مماست

پایه چماسم و  س ک اب پایه چماسم بیش ر از ک هاب پایهه   
باش .  س الی که  س پهژوهش  اضهر اهمیه     پنجد می

مؤلفه ها  موس نظر  س ک اب پایه ششهد کم هر از پایهه    
( بها انجهام   1391صالحی عمران و بل هر،) پنجد اخ . 

هها  ارالعهات     مؤلفهشحلیم مح وا»پژوهشی با عنوان 
-به ن ایا زیر  خ  یاف هه « ها   سخیخالم   س ک اب

ان   بیش رین فراوانی و ضریب اهمی  مربود بهه وسزش  
  خیگاس و موا  مسئلهو شحر، ب نی و کم رین شوجه به 

مخ س )موس   مشاه   نش ( بو . همچنین همسو با ایهن  
یهزان  پژوهش  س نمای  ما نیز  سیهاف ید کهه بیشه رین م   

فراوانی و باالشرین  سص  به عامم رو شلوفایی ههوش  
هیجانی و کم رین میهزان شوجهه بهه عامهم جرأشمنه        
مربود اخ  و به یک عامم بیش از خایر عوامهم شوجهه   

انه  و  ش   اخ  و برری از عامم موس  غفل  واق  ش  
هها  س کم ر   اسنه .   هی  س بررهی پایهه    فراوانی بسیا

ن ایا پهژوهش   یاف  نش   اخ .وا    برا  آن عامم 
(، 1314د زا   ) اضر، همسهو بها ن هایا شحقیه   لهی     

حی، ایز   و صال، (1319) صالحی عمران و چماسباشلو
، صالحی عمهران  (1319عیسی صف  ) ،(1311)سضایی 

( و جمانگیر 1391(، مزی   و گلزاس  )1391و بل ر، )
باش  که همگی  س شحقیقهات رهو  نشهان    (، می1391)
هها برقهراس نیسه .    ان  شعا ل و شوازنی میهان مؤلفهه    ا 

شحلیم مح وا  »( با عنوان 1314)  لید زا  که شحقیقی 
ها   سخی  وس  ساهنمایی بها شوجهه بهه مفهاهید     ک اب

کلی   برنامه آموزش مسایم و مبا هث سوز جمهانی  س   
مشهابمی  ن هایا   ،انجهام  ا   اخه   «  وز  برنامه  سخی

 ب ساهنمایی به بررهی از اهه اف    ه  که  س کنشان می
مفاهید کلی   همچون آموزش محیطی و آموزش شوخعه 
شوجه بیش ر  ش   و بعضی  یگر از مفاهید نظیر برابر ، 

هها و سعایه   قهو،    صلح،  قو، بشر، آموزش سخانه
ن یجه پهژوهش   ان . یوانات کم ر موس  شوجه قراس گرف ه
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  کهه ک هب    ه اضر نیز همسو با این پژوهش نشان می 
-ها بیش از  یگر مؤلفهبخوانید اب  ایی به بعضی از مؤلفه

عل  اصلی چنین ار الفی سا بای  ان . ها شوجه نشان  ا  
افزایش  جد مح وا و م ون نوش اس   انس . چرا که  س 

ها به شبعی  از افزایش نسبی  جد مح واهها  س  اکثر پایه
وجه نیز بیشه ر  ها  شحصیلی باالشر، این میزان شک ب پایه

شحلیههم »(، بهها 1319. صهها قیان و ام س  )شهه   اخهه 
ههها   وس  اب هه ایی بهها شوجههه بههه   مح ههوا  ک ههاب 

میههزان خههنخی  « )ع(سیزفاک وسههها  زنهه گی معصههومین
مح وا  نظام آموزشی سا با مبانی فرهنگ اخالمی مهوس   

 ه  که ان . ن یجه این پژوهش نشان میبرسخی قراس  ا  
 )ع(ک وسها  آشنایی با زن گی معصهومین بسیاس  از زیرفا

ها   وس  اب  ایی نا ی   انگاشه ه شه   اخه .     س ک اب
ن ایا پژوهش ما نیز  س قالب برسخهی میهزان شوجهه بهه     

ها  هوش هیجانی، ع م شوجه ک هب بخهوانید بهه    مؤلفه
بسیاس  از سیزفاک وسهها یها عوامهم ههوش هیجهانی سا      

 س  ،(1311) صالحی و هملهاسان   ه .بوضوح نشان می
هها   سخهی   شحلیم مح وا  ک اب»شحقیقی شح  عنوان 

، نیز  س «ها  آموزش جمانی وس  اب  ایی بر مبنا  مؤلفه
  پژوهش  اضر ا  مشابه با ن یجهپژوهش رو  به ن یجه

ان  که میزان شوجه به یک مؤلفهه نسهب  بهه     خ  یاف ه
  همسهویی   هنه   ها کد اخه  کهه نشهان    جد ک اب

 ،(1314) نوسیهان همچنین    پژوهش  اضر اخ .ن یجه
به ایهن   با شحلیم مح وا  ک اب ها  فاسخی اول  بس ان

ها  جزئی به ون  از ه ف %4/24ن یجه سخی   اخ  که 
ها  جزئی ب ون شصهویر،  از ه ف %1/53م ن نوش اس ، 

. همراخه ا بها   ان ئی ب ون شمرینزها  جاز ه ف 4/15%
ایه اول هیچگونه شوجمی بهه  همین ن ایا ک اب بخوانید پ

ههها  جرأشمنهه   و اخهه قالل ن اشهه ه اخهه  و  مؤلفههه
 ،(1311)  هقههانی ههها ثبهه  نشهه .ا  بههرا  آنفراوانههی

هها  شعلیمهات   شحلیم مح وا  ک اب»پژوهشی با عنوان 
ها  اج ماعی بها  اج ماعی  وس  اب  ایی بر اخا  مماست

عهد  کهه ا ؛ انجام  ا   اخه  « شوجه به  ی گا  آموزگاسان
هها  اج مهاعی  س   ( میزان مماست1ن ایا آن عباسشن  از  

ها  شعلیمات اج ماعی مجموعاً  س    م وخه  و  ک اب

هها   ( شعه ا  و  سصه  مقولهه   2م وخ  به پایین اخ . 
ها  اج ماعی  س ک اب پایه خوم بیش ر از ک هاب  مماست

پایه چماسم و  س ک اب پایه چماسم بیش ر از ک هاب پایهه   
 اش بپنجد می

ههایی  ک اب بخوانید  وسة اب ه ایی از جملهه ک هاب   
هها  اخ  که  سبرگیرن ة مجموعة بسیاس  از انواع  اخ ان

ایی مهؤثر  س  شوان  به گونهها اخ . این ک اب میو قصه
-ال  اه اف رو ، به شقوی  ههوش هیجهانی  انهش   البه

آموزان و یا   ی  هم مشهلالت و  سمهان اره الالت     
 . کو کان همچنهان کهه سونه  کلهی     عارفی آنان بپر از

گیرن ، به شخصی  پر از ، ها سا پی میها و قصه اخ ان
شخیم، شفلر پیرامون شبا الت کالمهی و عهارفی عناصهر    

آنهان  س سابطهه بها رهرز      [.41] پر ازنه   اخ انی نیز می
-ها و سواب  میان افرا  بهه شفلهر مهی   برروس  شخصی 

هها  شخصی یابن ،  بر هیجانات رو  آگاهی میپر ازن ، 
 هنه  و بها برقهراس     سا موس  شجزیه و شحلیم قراس مهی 

اسشباد، پیون  هیجانی و ا ساخی بیش ر و بم ر  سا  س، 
هها   کنن . آنان پیرامون سف اس مثب  یا منفی شخصی می

پر ازنه .  سخه ی یها نا سخه ی      اخ ان به قضاوت مهی 
هها  مخ له  مهوس     ها سا  س موقعی عمللر  شخصی 
 هنه  و بهه نهوعی رهو  سا بهه جها        اسزیابی قراس می

ها   اخ ان قهراس  ا   و  س ابهراز، کن هرل یها     شخصی 
 کنن .فرونشان ن هیجانات با آنان هم لی می

مح وا  ک هب   شوان گف کلی میبن     س یک جم 
هها   س بررهی از مؤلفهه  بخوانید  وسة شحصیلی اب ه ایی  

ان آموزنی  س  انشایجا  و شوخعه هوش هیجا رب  شأکی 
ن اسن  و شعا لی  س مح وا  ک ب یا  ش    س پهر ار ن  

شو . که الب ه بها  ها مشاه   نمیها یا آموزش آنبه مؤلفه
آموزان و خطح پایه شحصهیلی  شوجه به خنین سش   انش

مفاهید و ان ظاسات آموزشی م فاوت رواهنه  بهو  و از   
شون . می شر  مح وا  ک ب  سخی مطرحمفاهید ان زاعی
ها  هوش هیجانی نیز به همهین صهوست   مفاهید و مؤلفه
ها شوان برری از مؤلفهشر میهایی اب  اییهس ن  و  س پایه

همچون شا   و اسشبارات میهان فهر   سا بهه صهوست     
آموزان پروسش  ا  ولی آموزش برری مق ماشی  س  انش
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کن هرل شلانهه یها    جرأشمنه  ،  ها همچون مؤلفه از مؤلفه
انایی شحمم اخ ر  و یا انعطاف پذیر  کمی  شهواس  شو

سخ . چرا که به عنوان مثال با  س نظهر گهرف ن   به نظر می
سوانشناخی سش  و یا گیر ، مرا هم سشه  شهنار ی و    
ارالقی بزسگانی همچون پیام  و کلبر،، مرا هم سشه    

اج مههاعی ویگوشسههلی و بهها شوجههه بههه    -شههنار ی
س ایهن خهنین   رو محوس  و رهو مرکزبینی کو کهان    

-هایی کمی  شهواس و بهرا   انهش   آموزش چنین مؤلفه

آموزان ان ظاس بیش از     باش . الب ه از خویی با شوجه 
ها   یگر  همچون منطقهه شقریبهی سشه  الزم    به نظریه

ها نیز  س هر پایه شحصیلی اخ  که شا     به این مؤلفه
. ها غافهم شه   پر ار ه شو  و نبای  کامالً از آموزش آن

هها از رریه  رهرح    بس ر خاز  و گنجان ن ایهن مؤلفهه  
شوانه   هها  س ک هب  سخهی مهی    خطحی و مقه ماشی آن 

وگوها  کالخهی فهراهد آوس  و  س   ایی برا  گف زمینه
شعامالت میان فر   و سو یات و رل  و رو  شخصی 
آنان مؤثر اف   شا ب ین شیو  ب وانن   س شعامم با محی  و 

و هملالخان و اعضا  جامعهه  فضا  آموزشی، معلمان 
 رو  خازگاسشر شون .

شواننهه  ساهگشهها  زیههر مههی س پایههان پیشههنما ها  
 همیه  نظر به اپژوهشگران، م خصصان و مؤلفان باشن   

ها  هوش هیجانی به کو کهان  س شمهامی   آموزش مؤلفه
هایی با همین عنوان  سبهاس   ها  شحصیلی، پژوهش وس 

ینهه و بسه ر رهوبی     یگر  کهه زم مح وا  ک ب  سخی 
ها  هوش هیجهانی  اسنه ،   برا  گنجان ن آموزش مؤلفه

انجام شهو  شها ضهمن آگهاهی از وضهعی  موجهو  و       
مشخص ش ن نقاد ضع  خهایر ک هب، ب هوان الگهو      
مناخبی  س ش وین مح وا برا  پهروسش ههوش هیجهانی    

و شأکی  می شو  زمینه هها  سشه     کو کان ررا ی کر 
انسان   ی  س خهنین قبهم از    این  یطه از شوانایی ها 

آن اخه  کهه    بس ان فراهد شو  که عمم به آن مس لزم 
مماست ها  فر  ، هیجانی و اج ماعی به عنوان قسم ی 
از برنامه ها  جام  و م اوم آموزشی،  سخ  همانن  بها  
 یگر مماست ها نظیر علهوم و سیاضهیات آمهوزش  ا      

ا   یگهر   هو شارص هاشو  شا معیاسشوصیه می شون .

هها  پهروسش   ها  هوش معنو  یا مؤلفهه همچون مؤلفه
 س شحلیهم مح هوا  ک هب  سخهی ان خهاب و       رالقی 
ها با شوجه به معیاسها  م فاوت شجزیهه و شحلیهم   ک اب
 ها کامالً مشخص گهر  . شا نقاد ضع  و قوت آن شون 

وهشی شطبیقی  س سابطهه بها مح هوا     ژشو  پپیشنما  می
کهه  س زمینهه پهروسش ههوش      ک ب  سخی کشوسهایی

انه ، انجهام گیهر  شها ضهمن      هیجانی موف  عمم کهر   
شناخایی اصول و ضهواب  ان خهاب مح هوا  پهروسش     
 هن ة هوش هیجانی  س این کشوسها، ب وان با اخ فا   از 
ن ایا ب خ  آم   از شجربیات این کشوسها  س شه وین و  

نظهر کاسشناخهان    شج ی نظر ک ب  سخی اخ فا   کهر . 
وم شربی ههی و م خصصههان سوانشناخههی پروسشههی و علهه

ها  م وخطه  وس آموزان همچنین  ی گا  معلمان و  انش
اول و  وم،  س زمینههه میههزان شطههاب  ک ههب فاسخههی بهها 

و  ن ایابا شوجه به  ها  هوش هیجانی مطالعه شو .مؤلفه
، ضروست  اس   سو  به روس مرشب و ها  پژوهشیاف ه

. الزم اخ   نج ی  نظر قراس گیرمعقول موس  بازبینی و ش
بهه ویهژ   س  وس    برنامه سیزان و مؤلفان ک هب  سخهی   

سا بخصوص  س ها  هوش هیجانی اب  ایی آموزش مؤلفه
 .ها  باالشر م نظر قراس  هن پایه
 
 تن ب 

(. ههوش هیجهانی،  یه گا     1313اکبرزا  ، نسهرین ) . 1
 خالو  و  یگران. شمران  فاسابی، چاپ اول.
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2114.) 
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اسپوس، شمهران   هیجانی کو کان. شرجمة  سن سخه گ 

 گاج.
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 .213-142، صص 91، بماس21پنجد، شماس  
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، پهانز هد  خهال  ،14شهمریوس ، شهاه    انشگا ، سف اس
 .91-14،  صص 31شماس  

(. برسخهی شهأثیر ههوش    1315بشاست، محم علی ) .34
، فصههلنامه «هیجههانی بههر کیفیهه  سوابهه  اج مههاعی

مطالعههات سوانشههنار ی  انشههل   علههوم شربی ههی و 
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