
 52-13، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 اعياجتم و فرهنگي مهم موضوعات از يکي پسر و دختر بين ازدواج از قبل هاي دوستي و ارتباط

 پژوهش.سازد متأثر را ما جوانان سالمت تواند مي حدزيادي تا كه شود مي محسوب ما جامعه در

 خترد دانشجويان روابط سازي بهينه بر هيجاني هوش آموزش بخشي اثر تبيين هدف با حاضر

 آماري جامعه.است گرفته صورت شيراز شهر در مجرد دانشجويان بين در ازدواج از قبل وپسر

 لسا در كه بودند شيراز درشهر تغذيه دانشکده مجرد دختر دانشجويان كليه را پژوهش اين

 منيره) دختروپسر گرايش پرسشنامه تکميل با كه بوده تحصيل به مشغول 5931

 نفرانتخاب 15 دسترس در گيري نمونه شيوه ،به شرينگ هيجاني هوش وپرسشنامه(كردلو

 بود شده گردآوري محقق توسط كه هيجاني هوش آموزشي ازپکيج آموزش منظور به. گرديد

 هاستفاد با آزمايشي طرح نوع از پژوهش طرح. گرديد بود،استفاده اي دقيقه 35 جلسه8 وشامل

 انسكوواري تحليل آماري روش از استفاده با كه است تصادفي گمارش و آزمايش و كنترل گروه

 هبوددرب داري معني تاثير هيجاني هوش آموزش كه داد نشان پژوهش اين نتايج.گرديده تحليل

 روپس دختر روابط كردن دربهينه داري معني تاثير آن دنبال به و داشته افراد هيجاني هوش

 .دارد ازدواج از قبل

 .ازدواج از قبل دختر و پسر هيجاني، روابط هوش :يديکل واژگان
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 3 مریم حسينی ، 2 نادره سهرابی ، 1 رمریم فخا

 ايران دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت، واحد مرودشت، دانشجوي كارشناسي ارشد گروه روانشناسي، 5
 ايران دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت، واحد مرودشت، استاديار گروه روانشناسي، 2
 ايران دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت، واحد مرودشت، استاديارگروه روانشناسي، 9
 

 نويسنده مسئول:نام 
 مریم فخّار

 روابط سازي بهينه بر هيجانی هوش اموزش اثربخشی

 ازدواج از قبل پسر و دختر دانشجویان
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 مقدمه
 سعادت و يابدمي تکامل و رشد ماند،مي زنده ارتباط، كمك به انسان. است برگرفته در را انسان زندگي سراسر ديگران، با ارتباط امروزه

 هايعاشرتم اجتماعي، روابط در مهم مسائل از يکي ديگر، سويي از. دارد بستگي ديگران با او يرابطه چگونگي به زيادي حد تا وي خوشبختي و

 حال در جامعه عرف و فرهنگ تأثير تحت كه است كنوني جامعه در پيچيده هاي پديده از يکي روابط نوع اين. است جوان پسران و دختران

 از ديگر برخي و اينترنت و ارتباطات تأثير از ناشي رواني -اجتماعي عوامل دركنار زندگي هايسبك تغيير به توجه با اخيراً است. باز تعريف

 . هستيم روابط اينگونه گسترش شاهد شخصيتي، - فردي عوامل

 ات كه شود مي محسوب ما جامعه در اجتماعي و فرهنگي مهم موضوعات از يکي پسر و دختر بين ازدواج از قبل هاي دوستي و ارتباط

 ما كشور در پسر و دختر مي باشد روابط رشد حال در ها دانشگاه در مسئله اين امروزه. سازد متأثر را ما جوانان سالمت تواند مي زيادي حد

ل شک  بيانگر زمينه اين در پژوهش چندين نتايج. است گسترش به رو نگرش سطح در هم و سطح رفتاري در هم كه است جديدي پديده

 نيازها برخي و اجتماعي رواني (. از جمله عوامل2552)موحد و شهوازي عباسي، است آن گسترش و گوناگون سطوح در روابط نوع اين گيري

 .مي شود روابط اين گونه آمدن وجود به وغرايز باعث

 يم است به نظر آنان سالمت و جوانان مسائل براي ريزي برنامه در اول هاي قدم از يکي آن علل تبيين نامطلوب، عواقب دليل به و 

 با پديده اين. است شده تبديل اجتماعي و خانوادگي تنگناي فردي، و مسئله يك به آن، افزون روز گسترش و پسر و دختر روابط مسئله رسد

 ارهاييبتوان راهک تا دارد آن ي كننده وكنترل نگهدارنده كننده، ايجاد عوامل بررسي و شناخت نيازبه ناگوار آن، پيامدهاي و ها آسيب به توجه

 همواره مختلف، هاي جنبه از و دنيا سراسر در جنس، دو (. روابط2551داد)موسوي، ارائه جامعه و خانواده فرد، به آن با مناسب جهت برخورد 

 .است نبوده ساز مسئله و برانگيز چالش موضوع اين ايران، همچون كشوري هيچ در رسد، مي نظر به اما است؛ بوده بررسي درخور موضوعي

 را قالنيع راهبردهاي و رفتار تا كرد رابطه اين از اي بهينه استفاده(  وعاطفه احساس)خود  هيجانات مديريت و كنترل با بايد بنابراين

 درون هوش كه ميباشد9شناختي  غير مهارتهاي و2 قابليتها5 ظرفيتها شامل هيجاني هوش هاي مؤلفه شده مشاهده كه همانطور.دهد شکل

 براي فرد توانايي شامل آن1 فردي بين هوش و كند ايجاد متقابل ارتباط خود احساساست و افکار اعمال، بين سازد مي قادر را فرد آن4 فردي

 برخورد در را فرد تواناييهاي (كه2555ان،-بار)است روابط درک و آنها برانگيختن در ترغيب و آنها با واضح مراوده ،2همدردي مردم، با سازگاري

 و ترلكن را آنها توان مي چگونه و كنند مي عمل عاطفي نفوذهاي چگونه بداند اينکه. دهند مي افزايش محيطي مقتضيات با آميز موفقيت

 (.255 2سالووي، و  فلدمن)  باشد مي اجتماعي موقعيت با انطباق براي استفاده قابل حياتي عنصر يك هيجان لذا كرد مديريت

 ياريبس در موفقيت براي هيجاني هاي مهارت كه دادند نشان گلمن تحقيقات گرفت شکل گلمن دانيل توسط هيجاني هوش مفهوم

 آمدن كنار توانايي و8 خودكنترلي و7 خودآگاهي برگيرنده در هيجاني هوش. هستند مهم شناختي هاي ظرفيت اندازه به زندگي هاي حيطه از

 و55 بازخورد پذيرفتن 55كردن، برقرار ارتباط ،3دادن گوش توانايي برگيرنده در مطلوب رابطه داشتن و آمدن كنار  چنين هم باشد مي بقيه با

 (. 5338)گلمن، شود مي مختلف ديدگاههاي بر كردن تاكيد

 با مطلوب و مثبت نحوي به تواند مي ،فرد انگيزش بهينه سطح داشتن نگاه ثابت براي راهبردهايي كارگيري به و هيجانات تنظيم با

 آنها دتن و زودگذر خصايص خصوص به هيجاني تعامالت تعديل و ارزيابي نظارت و مهار كند برقرار تعامل ديگران، با نيز و زندگي رويدادهاي

 ابراز و زيهتج را آنها چگونه و باشند داشته را آنها وقت چه باشند داشته هيجاني چه كنند تعيين توانند مي افراد اهداف رسيدن تحقق به براي

 (.5333كنند )ماير و همکاران،

 هاي محيط در چه و جامعه كلي سطح در چه پسر، و دختر  بين آزاد روابط ايران، جامعه بر حاكم فرهنگي و مذهبي فضاي به توجه با

 رصتف نبودن فراهم و دانشجويان باالي سن ديگر سوي از و باشد نمي شده پديرفته افراد ساير و دوستان خانواده، نظر از دانشگاه مثل خاص

 ليتمسئو مهمترين مي تواند خود اين و. شود مي مخالف جنس با رابطه برقراري به آنها پنهان گرايش باعث جنسي، سائق فشار و ازدواج هاي

 .دهد قرار تاثير تحت را تحصيلي پيشرفت يعني دانشجويان

                                                           
1capacities  
2 Capabilities 
3 Non-cognitive skills 
4 Interpersonal Intelligence 
5Interpersonal intelligence  
6 Sympathy 
7 Consciousness 
8 Self-control 
9 Ability to listen 
10Communicate  
11 Accept feedback 
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 خود ساساتاح كنترل و تفکيك,  تشخيص توانايي بايد شوند واقع موثر ديگران با رابطه ايجاد در خواهند مي كه افرادي گلمن نظر به 

 كنند . برقرار مناسب رابطه يك همدلي طريق از سپس, باشند داشته را

 هوش تنداش الزمه ديگر شخص به دوستي انتقال و محبت با صميميت توانايي, متقابل ارتباطات حفظ و برقراري توانايي بر اهميت

 و كردن عمل خوب توانايي, هيجاني انعطاف و آنها مديريت و تشخيص وتوانايي خود شخصي احساسات از آگاهي, آگاهي خود يعني هيجاني

 و ايجاد يتواناي, صداقت و آنها در نفوذ قابل تصميمات به دستيابي و ديگران ازاحساسات بودن آگاه توانايي و مختلف موقعيتهاي در سازگاري

 (.5989اكبرزاده،)است  درست و ثابت اقدام و چالش با مواجهه هنگام در تعهد

 كه است  اجتماعي هايمهارت از دهد، مناسبي شکل آنان هيجانات به كه طريقي به كردن عمل و ديگران احساسات كنترل مهارت

 و دهدب خاطر اطمينان باشد، بخش الهام آنان براي برانگيزد، را آنها مثبت احساسات كرده، برقرار ارتباط ديگران با تا دهدمي امکان فرد به

 انتقاد ديگران به ضرورت هنگام و آوردمي دست به را خود حقوق قاطعانه بودن، شفاف و صداقت رعايت ضمن فردي چنين. كند قانعشان

 . آوردمي پديد را بخشيرضايت و خوب احساس نيز ديگران در فعال، كردن گوش و آشکاري خود با و نموده

 رييادگي دارند خودآگاهي به نياز خود، نوبه به يك هر كه شودمي ساخته همدلي و خود مديريت توانايي دو مبناي بر اجتماعي مهارت

 گيشايست و كفايت هاينشانه از يکي واقع در. دارد اهميت آنها انجام نحوه و رفتارها اين ماهيت اندازه به اجتماعي، رفتارهاي از استفاده و زمان

  (.5939پرور،دين) رفتارهاست هنگام به انجام و مطالب موقع به بيان اجتماعي،

 ناي شناسايي و مختلف احساسات نمودن هماهنگ قدرت پذيري،انعطاف گرايي،برون با باال هيجاني هوش كه اندداده نشان هاپژوهش

 سطوح ساز، مسئله رفتارهاي با پايين هيجاني هوش مقابل در. دارد مثبت همبستگي گذارند،مي جاي به رفتار و مغز بر كه آثاري و احساسات

 .است همراه پرخاشگري و دزدي جنسي، انحرافات مخدر، مواد و الکل به اعتياد خويي، افسرده خو، و خلق تنظيم در ناتواني همدلي، پايين

 يرونيب محيط مدرسه، ميان اين در و است تاثيرگذار هيجاني هوش تنزل يا رشد به رو روند بر متعددي عوامل كه گفت توانمي ترتيب بدين

 خودآگاهي از دارند پاييني هيجاني هوش كه كساني .(25585 همکاران، و كليگور) دارند زمينه اين در كننده تعيين نقش خانواده مهتر همه از و

 همان هميشه. كنيم كار رويش تا داريم نياز چيزي چه به دانيمنمي زيرا بود، نخواهيم نفس عزت افزايش به قادر خودآگاهي بدون. اندبهرهبي

 براي مرينت با حال هر به. كنيممي ناتواني احساس چرخه اين توقف براي و كنيممي آنها تنبيه خاطر به را خود كنيم،مي تکرار را اشتباهاتمان

 اب خودآگاهي، افزايش با و شودمي بيشتر مانخودآگاهي داشت، خواهيم سروكار بيشتر احساسمان با اينکه دليل به هيجاني هوش افزايش

 از اگر ونهنم براي. كنيم رديابي مانمنفي احساسات با توانيممي را هازمينه اين. شد خواهيم هماهنگ بيشتر بهبودند نيازمند كه هايي زمينه

 دهيممي صتشخي باشيم آگاه مانطاقتيبي از اگر. داريم طاقتيبي مشکل گويدمي ما به احساسمان شويم،مي خشمگين ترافيك در گيركردن

 هب. كندرشد ايجاد مي براي فرصتي  منفي احساس نوع هر حقيقت در. دهيم انجام كاري بهبودش براي بايد كه است ايحوزه همان اين كه

 .(5984، شوشتري انتظار، موسوي كوچك ترجمه ؛2554هين،) داريم قرار درستي مسير در كه گويدمي ما به مثبتي احساس هر ترتيب همين

 :باشدمي صورت اين به پژوهش مورد موضوع با رابطه در شده انجام مطالعات از برخي

فرزانه معتمدي شارک وهمکاران درتحقيقي تحت عنوان طراحي برنامه آموزشي هوش هيجاني ومطالعه اثربخشي آن دركاهش مشکالت 

كنترل وآزمايش موردبررسي قرارگرفت كه نتايج نفر از نوجوانان دختر در دوگروه  28رفتاري نوجوانان تك والدبا مشکالت هيجاني ورفتاري در

 نشان دادآموزش هوش هيجاني،مشکالت رفتاري آزمودني ها كاهش يافته واثربخشي برنامه تا مرحله پيگيري نيز پايدار بوده است.

ان در نقش استرس در ارتباط هوش هيجاني با سالمت رو"( در تحقيقي تحت عنوان 5934حسين پورسلطاني زرندي و همکاران)

 يجانيهوش ه نيب نيوجود دارد. همچن يو استرس رابطه معنادار يجانيهوش ه نيكه ب دنديرس جهينت نيبه ا "داوران ليگ برتر فوتبال ايران

 وجود دارد. يرابطه معنادار يو مهارت ارتباط

 مديريت زمينه در فردي بين ارتباط هايمهارت و هيجاني هوش بين رابطه"عنوان تحت تحقيقي در( 2554) همکاران و آماريول

 عناداريم ارتباط بحران مديريت و فردي بين ارتباطي مهارتهاي هيجاني، هوش بين كه رسيدند نتيجه اين به "پيشنهادي چارچوب يك: بحران

 .دارد وجود

 هيجاني هوش و خانواده/كار تسهيل فردي، بين تعارض بر هيجاني هوش آموزش تأثير بررسي هدف با پژوهشي در( 5939)خواجه

 ساده تصادفي روش به كاركنان از نفر 45 هاآن ميان از كه بود گاز انتقال عمليات پنج منطقه كاركنان كليه شامل آماري جامعه. است پرداخته

 بين تعارض بين دارمعني تفاوت كه داد نشان نتايج و شدند گمارده( نفر 25) گواه و( نفر 25) آزمايش گروه دو به تصادفي طوربه و انتخاب

 است. هاگروه هيجاني هوش و فردي

 منظور بدين. بود تيزهوش آموزاندانش در فرديبين مشکالت و هيجاني هوش يرابطه بررسي هدف به پژوهشي در( 5939)مزارعي

 گيرينمونه روش به( پسر 35 و دختر 35)آموز  دانش 585 شيراز شهرستان درخشان هاياستعداد پرورش مدارس آموزاندانش يكليه بين از

http://www.psyj.ir/


 52-13، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 ابعاد ينهمچن. دارد وجود منفي يرابطه فردي بين مشکالت و هيجاني هوش ابعاد اكثر بين كه بود آن بيانگر نتايج و شدند انتخاب ايخوشه

 .دادند قرار بيني پيش مورد را فردي بين مشکالت هايجنبه از برخي هيجاني هوش مختلف

 دبيرستاني آموزان دانش تيمياي آلکسي و اجتماعي سازگاري بر هيجاني هوش اثربخشي بررسي هدف با پژوهشي در( 5934)اربابي

 روهگ دو در سپس. شدند انتخاب ايخوشه گيرينمونه شيوه به نيشابور شهرستان متوسطه مدارس آموزان دانش از نفر 95 منظور، بدين. بود

 افزايش و تيميا آلکسي كاهش بر هيجاني هوش آموزش كه داد نشان پژوهش نتايج و( نفر 51 گروه هر در) شدند جايگزين كنترل و آزمايش

 .است اثربخش آموزاندانش اجتماعي سازگاري

 لف،مخا جنس با ارتباط به آنها گرايش داليل و و نوجوانان جوانان اساسي نيازهاي بررسي جامعه، كنوني شرايط تغيير به توجه با

 و هيجان كنترل در مشترک توانايي با حيطه، اين در مهارت خود بررفتار حاكم و هنجارهاي ارزشها نيازها، شناخت با كندمي ايجاد ضرورت

 پسر هچ و دختر چه نادرست، مسير در آنها قرارگرفتن يا نيازها اين ناصحيح و نامناسب تأمين چرا كه باشد؛ همراه ديگران با سازگارانه تعامل

 از مخالف جنس با روابط. كرد خواهد رو روبه ايعديده مشکالت با خانوادگي، زندگي و اجتماعي روابط در حتي و رواني و روحي لحاظ به را

 برجسته سالم روابط چگونگي آموزش ضرورت ديگر، سوي كشور از هايسرمايه مهمترين عنوان به نوجوانان و جوانان به توجه و سو يك

  نظر قرارمد را سالم ارتباطات آموزش است بهتر رسدمي نظر به و شودمي

 .داد

  سازدمي مشخص را موضوع اين تحقيق نتيجه كه گيرد قرار توجه مورد تواندمي جهت آن از تحقيق اين كاربرد

 مخالف جنس با بهينه روابط ايجاد باعث و گذارد تاثير مخالف جنس با روابط سازيبهينه روي تواندمي هيجاني هوش آموزش كه

 .انديشيد تدابيري ميتوان بدينگونه. گردد

 دانشجويان روابط سازي بهينه بر هيجاني هوش آموزش با توجه به مطالب بيان شده هدف پژوهش حاضر عبارت است از اينکه، آيا

 دارد؟ معناداري تاثير ازدواج از قبل پسر و دختر

 

 روش 

 جامعه آماري ، نمونه وروش اجراي پژوهش
 دخترمجرد دانشجويان است. جامعه آماري شامل تمامي تصادفي وگمارش وآزمايش كنترل گروه از استفاده با پژوهش آزمايشي

انتخاب  دسترس نفر به عنوان نمونه آماري به شيوه در 15بودند كه تعداد  تحصيل به مشغول 5931 سال در شيراز شهر در تغذيه دانشکده

 پايايي كه شد استفاده هيجاني هوش آموزشي و بسته(، 5983) كردلو دختر و پسر دوستيهاي آوري اطالعات از پرسشنامهشدند. براي جمع

 تحليل شد. كواريانس آماري تحليل اطالعات با استفاده از روش. است آمده بدست 5، 39/5 پسر و دختر دوستي پرسشنامه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج

 :پژوهش پرسش
 دارد؟ معناداري تاثير ازدواج از قبل پسر و دختر دانشجويان روابط سازي بهينه بر هيجاني هوش آموزش آيا

 . است شده استفاده كواريانس تحليل روش از فرضيه اين آزمون براي

 

 

 

 : نتايج آزمون لون جهت بررسي شرط برابري واريانس ها در پيش آزمون 5جدول 

 سطح معناداري Fآماره  متغير

 425/5 114/5 ميل به رابطه

 781/5 571/5 خودانگيزي

 332/5 555/5 خود آگاهي

 398/5 552/5 خود كنترلي

 881/5 525/5 همدلي

 281/5 527/5 مهارت اجتماعي
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 آزمايش و كنترل دوگروه هايواريانس كه شودمي مشاهده باشدمي 51/5 از بيشتر كه معناداري سطح و لون آزمون نتايج به توجه با

 باشد.مي برابر آزمون پيش در ابعاد و متغيرها همه در

با توجه به نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف در جدول و سطح معناداري مشاهده مي شود كه تنها در ابعاد خودانگيزي)گروه كنترل( 

 و مهارت اجتماعي ) گروه كنترل و آزمايش( توزيع داده نرمال نمي باشد و در بقيه متغير ها و ابعاد توزيع نرمال است.

 .است شده ارائه 4-4 جداول در آن نتايج كه است شده استفاده كوواريانس تحليل آزمون  از پرسش يبررس جهت

 

 بين كه گرفت نتيجه توان مي باشد مي 51/5 از كمتر كه معناداري سطح و 9 جدول در كوواريانس تحليل آزمون نتايج به توجه با

 بر ريمعنادا تاثير توانسته هيجاني هوش آموزش كه معني اين به دارد وجود معناداري تفاوت رابطه به ميل متغير در آزمايش با كنترل گروه

 گيري نتيجه وانت مي است يافته كاهش كنترل گروه به نسبت آزمايش گروه نمرات ميانگين اينکه به توجه با. باشد داشته رابطه به ميل متغير

 .است شده پسر و دختر دانشجويان در رابطه به ميل كاهش موجب هيجاني هوش آموزش كه كرد

 .باشد می هيجانی هوش نمرات بر هيجانی هوش آموزش تاثير بررسی جهت مانکوا آزمون نتایج نشانگر 4 جدول

 
 گيري نتيجه توان مي باشد مي 51/5از كمتر همگي كه مطالعه مورد متغيرهاي براي گروه معناداري سطح و 4 جدول نتايج به توجه با

 گينميان اينکه به توجه با و دارد وجود معناداري تفاوت هيجاني هوش آموزش از بعد هيجاني هوش ابعاد در آزمايش و كنترل گروه بين كه كرد

 .باشد مي آزمايش گروه نفع به معناداري اين ، باشد مي كنترل گروه از بيشتر و يافته افزايش آزمايش گروه نمرات

 

 

 : نتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره جهت بررسي پرسش مورد مطالعه9جدول 

 سطح معناداري Fآماره  مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذورات شاخص متغير

 555/5 88/851 37/54224 5 37/5424 پيش آزمون 

 557/5 34/7 54/544 5 54/544 گروه ميل به رابطه

 ---- ---- 54/58 49 94/785 خطا 

 : نتايج آزمون مانکوا جهت بررسي پرسش در گروه كنترل وآزمايش4جدول 

 سطح معناداري Fآماره  مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذورات متغير شاخص

 938/5 795/5 57/52 5 57/52 خود انگيزي 

 494/5 221/5 92/7 5 92/7 خود آگاهي 

 459/5 284/5 93/7 5 93/7 خود كنترلي پيش آزمون

 938/5 795/5 78/9 5 78/9 همدلي 

 322/5 555/5 521/5 5 521/5 مهارت اجتماعي 

 552/5 54/55 54/584 5 54/584 خود انگيزي 

 555/5 75/42 51/115 5 51/115 آگاهي خود 

 555/5 33/15 15/122 5 15/122 خود كنترلي گروه

 555/5 13/43 87/212 5 87/212 همدلي 

 555/5 57/98 25/214 5 25/214 مهارت اجتماعي 

 ------ ------ 15/52 93 53/244 خود انگيزي 

 ------ ------ 77/55 93 97/413 خود آگاهي 

 ------ ------ 82/55 93 32/425 كنترليخود  خطا

 ------ ------ 58/1 93 55/252 همدلي 

 ------ ------ 28/2 93 78/225 مهارت اجتماعي 
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 بحث و نتيجه گيري

 تاثير معنا داري در بهينه سازي روابط دختر و پسر قبل از ازدواج دارد؟آیا آموزش هوش هيجانی 
نشان داد كه آموزش هوش هيجاني  9جهت بررسي اين موضوع ازآزمون تحليل كوواريانس استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 

 قادربه بهينه كردن روابط قبل از ازدواج خواهد بود.

(؛ حسين پورسلطاني زرندي و 2552(؛ دركسون و همکاران)2555وهشي كارسون و همکاران)نتيجه اين يافته با يافته هاي پژ

( 5934(؛ اربابي )5939(؛ مزارعي)5932(؛ فتاحي و نجارپوراستادي )5935(؛ فرجيان فرد مقدم)5935(؛ بشارت، خدابخش)5934همکاران)

 باشد. ط افراد رابطه ي مستقيم و معناداري ميهاي هوش هيجاني و بهزيستي روابهمسويي دارد بدينگونه كه بين مولفه

با توجه به مشاهدات به دست آمده از اين پژوهش مي توان بيان كرد كه هوش هيجاني و مولفه هاي آن )شامل خود آگاهي،خو 

خواسته ها و اهداف آنها  دانگيزي،خود مديريتي،همدلي و ارتباط ( تاثير بسزايي در افزايش نگرش ها و آگاهي هاي افراد نسبت به نياز ها و

دارد لذا فردبا كسب مهارت در اين زمينه به خود باوري بيشتري نسبت به خويش رسيده وبا احترام وارزشي كه براي خود قايل مي باشد 

ن نوع به اي درحفظ ارزشهاي خود كوشاتر مي گردد از طرفي باپي بردن به عواقب ارتباطات غير متعارف بويژه آگاهي از داليل گرايش پسران

روابط در كنترل هيجانات واحساسات خود نسبت به جنس مخالف دقت نظر بيشتري داشته تادرگير روابط آسيب زا نگردد.همچنين هوش 

ا اط ببهيجاني ،افراد را در مواجه با مشکالت مقاوم تر نموده و بدين گونه افراد مي توانند با عزت نفس باالتر و كنترل هيجانات منفي ،در ارت

افراد موثر تر عمل كرده و به راحتي تسليم اميال زود گذر و تکانه هاي هيجاني نگردندبنابراين آموزش هوش هيجاني مي تواند نقش موثري 

در كنترل هيجانات و افزايش عزت نفس افراد و در نتيجه بهبود روابط ميان فردي آنان وبهينه شدن روابط دختر وپسر قبل از ازدواج داشته 

 باشد.

 با توجه به بررسی نتایج حاصل از این پژوهش موارد زیررا می توان استنباط نمود که:
تأثيرگذار  (خودآگاهي، خودمديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه)هيجاني هوش ابعادآموزش مهارتهاي هوش هيجاني بررشد-5

مي  كه است ان –هاي هوش هيجاني، مؤيد ديدگاه بار  در باالرفتن مؤلفه آموزش هوش هيجاني اثربخشي هاي مربوط به است.فرضيه

هاي اصالحي  هوش هيجاني و مهارتهاي هيجاني طي زمان رشد و در طول زندگي تغيير ميکند و ميتوان اين مهارتها را باآموزش و برنامهگويد

فتارهايي است كه با آموزش وتمرين مي توان ري از ياه تا حد زيادي مجموعهمولفه هاي فوق هركدام از  كردومانند روشهاي درماني، اصالح 

 . بخصوص تغيير باورها ونگرشهاي افراد مي شود. درجهت بهبود آنها اقدام نمود كه منجر به تغيير رفتار افراد

 دارد ودر كشور يو اجتماع يخانوادگ ،ي درعوامل فرد  شهيازدواج كه ر پسر قبل ازو روابط دختر   شيدايپ و باتوجه به علل نگرش-2

امعه در ج لياهم مسا از يکينوع ارتباطات  نيا يلذا كنترل وسالم ساز شود ينوع روابط نا متعارف افزوده م نيما روز بروز بر شدت وكثرت ا

،ميزان  يتيباشد لذا سبك ترب يدر خانواده م يتمام معضالت اجتماع شهياست ور يخانواده ساختار هر جامعه ا نکهيبه ا ه.با توج باشديم يرانيا

ضعف هوش هيجاني خانواده ها با توجه به متاسفانه  بدنبال  خواهد داشت در رفتار فرزندان  يينقش بسزا نيونگرش والد هوش هيجاني 

 كه در يتيمحروم اخانواده ها ب از يدر برخ كنند و يالقا م  نانآ با جنس مخالف به ارتباط فرزندشان  در نوع  نيكه والد يغلط يباورهاو

 يهاجانيوجود ه يشوند از طرف يمفرزندان براي ورود به اين روابط   زهيانگ يحت و يكنجکاو جاديمنجر به ا كنند  يم  جاديا  ارتباط سالم

 تيتربي ناسالم يگوهادر ال شهيكه ر يمنف جاناتيعدم مهارت در حل مساله ووجود تکانه هاوه نيفرزندان همچن نيينامطلوب وعزت نفس پا

توجه  نوبدبوده وتالشي درجهت اصالح آنها نگرديده لذا فرزندان با آنها روبرو در خانواده ومدرسه  يتولد تا بزرگسال ياست كه كودک از ابتدا

 ابطه بار جاديبه سمت ا احتماالً افرادي ند.بر همين اساس گردمي يروابط نيراه فرار از خود جذب چن كيبعنوان  ،روابطنوع  نيا امديبه پ

 يجانيه هوشۀ به مسئل هيارتباطات باجنس مخالف، ثانو گر،يبرخوردارند. به عبارت د نييپا يجانيه دارند كه از هوش يجنس مخالف قدم برم

زت نفس كمتر، ع ينيكمتر، خوش ب ييخودشکوفا يعنيتر؛  نييپاي جانيتوان گفت افراد با هوش ه يصورت، مني. درارديگ يشکل م نييپا

 رفتهيذنفس و فرد با پ به اعتماد شيباشد براي افزا يموضوع بتواند راه نيا ديكنند، تا شا يبا جنس مخالف م ارتباط تر و ...، اقدام به نييپا

سئله حل م ييندارد و توانا يرا به راحت شيهاي خو زهيكنترل انگ ييتوانا کهبراي افرادي ايو رديشدن از سوي جنس مخالف خود را بهتر بپذ

 د.مشکالت باش ازراه ها براي فرار نيتر دسترس و در نياز راحت تر يکيتواند يتوان گفت: ارتباط با جنس مخالف، م يم است، نييآنها پا

ارتباط باجنس شده لذا  در آنان يجانيه هوش زانينزول م رياحتماالً داشتن رابطه باجنس مخالف، موجب اُفت و ساز طرفي ديگر

 نيكه ا يمعن نيبد ،دهد يقرار م ريافراد را تحت تأثي هها وصفات شخص دگاياز د يبرخوكند يعامل مخرّب عمل م كيمخالف به عنوان 

اثر  ، خورند يم بيفر شترياحتماالً ب  ارتباطاتكه در اين رابطه باالخص بر دختران  برافراد داراي ياثر مخرّب ،يورواني روحارتباطات از نظر

 هدف وي فقط كند كه  يشود و با پسر ارتباط برقرار م يم يارتباط دوست  كيوارد  ازدواج  دختري با هدف كه يهنگام براي مثال، .رداگذي

 گرانيو د اطراف  طيمح دختر به  نيا ينيخوش ب  ايآ ،با قطع  اين ارتباط  يپس از مدت است امروزي جامعه  تبعيت از اياست و وقت گذراني 
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روابط  در اي؟ آاو مشابه قبل از ارتباط مي باشد يخوشبخت احساس اي؟ آ شود ينمدار دختر خدشه   نيعزت نفس ا اي؟ آمانند  قبل مي باشد  ،

 دهد؟ يرا نشان م رييپذ انعطاف موافق همان ايبعدي، با جنس مخالف، و 

 هبداشته ،و عزت نفس كمتري   يخود احساس خوشبخت ندهياحتماالً در آ  روبه رو شده اند، ليمسا نيا بطه با را نيكه در ا افرادي

 لذا اين روابط منجر به كاهش هوش هيجاني اين افراد خواهد گرديد،دهند و...  ينشان م كمتري رييانعطا ف پذ و تر هستند نيبدب  انياطراف

 نيشيپ يعزت نفس و احساس خوشبخت ري،يانعطاف پذ  ،ينيوش بخ جه،ينتامانند در ها در بيآس نياز ابدون رابطه كه، دخترهاي  يدر حال

حقيق ت نتايج اين تحقيق همسو بانتايج لذا آموزش هوش هيجاني زمينه ساز روابط سالم ومتعارفي بين آنان خواهد شد.كنند يم خود را حفظ

خود شکوفايي ،واقع گرايي ،خوش بيني ،عزت ( مي باشد. در پژوهش خوانساري نتايج نشان داد كه متغيرهاي حل مساله ،5935خوانساري)

نفس ،كنترل تکانش ،انعطاف پذيري ،خود ابرازي و هوش هيجاني كلي در دوگروه دانشجويان داراي رابطه وبدون رابطه ي دوستي تفاوت به 

 نفع گروهي بود كه با جنس مخالف رابطه ندارند.

با مبحث  يکينزد شود، ارتباط يم مشاهده به فراوان رانيا يبا جنس مخالف، كه در نسل نوجوان و جوان كنون يو دوست ارتباط-9

 دارد: يخاص تيدر نوجوانان اهم يجانيهوش ه ياز توانش هاي ذهن مشخصه سه يبه طور كل رايدارد؛ ز يجانيهوش ه

ادراک  يبا مؤلفه هاي فرع گرانيدر د جانيهي ابيارز نيو همچن يمركاليو غ يدر خود، با دو مؤلفه كالم جانيو ابراز ه يابي. ارز5

 ؛يو همدل يركالميغ

ست ا شتنيو عمل به خلق خو يابيارز ،كنترل،يدر خود به معنا تجربه فراخلق جانيه ميكه تنظ گران،يدر خود و د جانيه مي. تنظ2

 .گرانيدرمانده كننده در د جاناتيافراد مانند آرام كردن ه ريسا باتعامل مؤثر يعني گران،يدرد جانيه ميوتنظ

 برخورد رسد يبه نظر م نيهمچن  ييگشا مسئله در تفکر، عمل و يجانياستفاده از اطالعات هي به معنا  جاني. بهره برداري از ه9

لذا آموزش هوش  ت، فشارزا ويموقع كيباشد. برخورد به تالش هاي شخص در مهار و اداره  داشتهي جانيكارآمد، نقش محوري در هوش ه

جانهاي درستي از هي كمك ميکند كه ارزيابيدانشجو كه اين توانايي به  خودآگاهي بيشتري بدست آورنددانشجويان كمك ميکند هيجاني 

زي براي ري خاب هدف و برنامهباشد. در نتيجه در انت بر آن، توانايي درستي از تواناييهاي خود داشته عالوه خود داشته باشد وبه آن واقف باشد.

 را افزايش دهد و در مديريتي خود كند كه سطح خود آورد. همچنين كمك مي دستبهدف موفقتر عمل كند و اعتماد به نفس بيشتري را 

قتر رو موفبهت خود  كنترل سطح برانگيختگي ديگران، حفظ تعادل، خودانگيختگي، خوشبيني و هماهنگي با احساسات و كنترل مديريت و

 با هدف و عمل داشته باشند. كند تا عملکرد بهتري متناسب ،كمك ميدانشجويانعمل كند. همچنين با رشد مهارتهاي اجتماعي 

كه ي دانشجويانو ديگران را برآورده كنند.  راحتتر ميتوانند نيازهاي خودلذا راحتي ضعفها و قوتهاي خود را ميشناسند، دانشجويان ب 

بالندگي آنها، تقويت احساسات  و منظور رشد به كمك به همگروههاي خود داشته باشند، از مهارتهاي اجتماعي براي ليرفتارهاي توأم با همد

اطالعات يکسري هيجانها در واقع  كنند نيازهايشان حمايت مي دستيابي به اهداف و منظور و كمك به آنها به آنها هيجانهاي مثبت در و

 بهفراد ا. داشتن چنين دركي ابزار قوي و نيرومندي در دست  مفيدترند ، کنندآنها را درک مي اني كه بهتراما اين اطالعات براي كس هستند،

 دهد كه سطوح برانيگختگي خود را كنترل كند و به اين وسيله عملکرد تنظيم هيجانها به فرد اجازه مي توانايي منظور عملکرد بهتر خواهد بود.

 ساند. خود بر  توان خود را به حداكثر 

فردي در برانگيختن، همچنين  ، توانايي در ادارة ارتباطات بينافراد در مديريت رابطه بهبود موجب آموزش مهارتهاي هوش هيجاني

 شود.ميارتباطي بين دو جنس مخالف ارتقاي مهارتهاي  و مجموع اين مهارتها به بهبود كه شود توانايي برقراري ارتباط بهتر با ديگران مي

( نتايج نشان  داد كه بترتيب عوامل فردي، 5935اين منظر با نتايج پژوهش حاضر همسو است در پژوهش رفاهي با همکاران)كه از 

 خانوادگي و اجتماعي نقش بسزايي در گرايش افراد به روابط قبل از ازدواج دارد لذا افزايش هوش هيجاني افراد كه شامل تقويت روابط درون

 تواند در كاهش گرايش افراد به اين نوع روابط غير متعارف موثر باشد. فردي وبرون فردي است مي

افزايش دهد آنان هاي هوش هيجاني را در  بتواند مؤلفهدر دانشجويان رسد كه آموزش هوش هيجاني  نظر ميبراساس اين پژوهش ب

سالم  روابطكمك كند و نيل به ابط با جنس مخالف هيجاني و احساسي در روبه سازگاري آنان با موقعيتهاي بهبود روابط ميان فردي  و ضمن

 .بخشد را در آنان بهبودو متعارف 

 

 محدودیت هاي تحقيق
باتوجه به اينکه درتحقيق از پرسشنامه گرايش روابط دختروپسر قبل از ازدواج استفاده گرديده ،آزمودني ها از گفتن حقيقت -5

ت با مشکالت زيادي روبرو بودم لذا بايستي جلسات معارفه وجلب اعتماد دانشجويان را خودداري كرده لذا درپاسخگويي آزمودني هابه سواال

 قبل ازآموزش ايجاد مي كردم كه زمانبر بود.
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به علت بررسي روابط قبل از ازدواج مسولين دانشگاهها عليرغم واقف بودن به معضل اجتماعي اين نوع روابط وتبعات آن از همکاري -2

 ش خودداري مي كردند كه منتج به تعويق افتادن آموزش به مدت سه ماه گرديد.كردن در اجراي پژوه

 

 پيشنهادهاي کاربردي
 ارائه آموزشهايي به والدين در راستاي آموزش هوش هيجاني و انتقال آن به فرزندان.-5

 اختصاص واحدهايي در دانشگاه به آموزش هوش هيجاني و مهارتهاي ارتباط با جنس مخالف.-2

 آموزشي جامعي در راستاي آموزش هوش هيجاني تهيه و تدوين كنند و در اختيار مراكز دانشگاهي، هاي برنامه ريزان آموزشي، مهبرنا-9

  .و مربيان قرار دهند معلمان
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