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 چکيده
: نوجوانان بی سرپرست به دلیل از هم گسیختگی خانواده و استرس های مداوم زندگی ممکن  مقدمه

است رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری بروز دهند. هوش هیجانی از عواملی است که ممکن است باعث 

هوش هیجانی روی  کاهش پرخاشگری آن ها شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش

 پرخاشگری نوجوانان دختر بی سرپرست مراکز نگهداری شبانه روزی بهزیستی تهران انجام شد.

نفر( و کنترل  ۱۳بود که روی دو گروه مداخله ) نیمه تجربیاین پژوهش مطالعه ای  :مواد و روش ها

 روزی بهزیستی تهراندختران نوجوان بی سرپرست مراکز شبانه نفر( انجام شد. نمونه پژوهش را ۱۳)

 پرخاشگری از پرسشنامهبرای بررسی که به صورت در دسترس انتخاب شدند.  تشکیل داده بودند

هوش هیجانی در قالب کالس گروهی به نمونه ها آموزش داده  استفاده شد. پرخاشگری باس و پری

ری توصیفی  و تی و به کمک آزمون های آما ۳۱نسخه  SPSS. داده ها با استفاده از نرم افزار شد

 در نظر گرفته شد. ۵۰/۵تحلیل شد. سطح معنی داری  و کوواریانس تی وابسته ،مستقل

دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای جمعیت شناختی مثل سن با هم همسان نشده  یافته ها:

م با ه بودند. همچنین میانگین نمره پرخاشگری کالمی، خصومت و خشم در دو گروه قبل از مداخله

تفاوت معنی داری نداشت اما دو گروه در نمره پرخاشگری کلی و فیزیکی با هم تفاوت معنی داری 

داشتند. یافته ها نشان داد که میانگین نمره پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت در گروه مداخله به 

ی هوش هیجان طور معنی داری کاهش یافته بود. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که

 پرخاشگری کلی و فیزیکی شده بود. ٪۱۲و  ٪۱۳منجر به کاهش 

آموزش هوش هیجانی منجر به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دختران نوجوان بی  نتيجه گيری:

سرپرست شده بود. آموزش هوش هیجانی در مراکز نگهداری نوجوانان بی سرپرست برای کاهش بروز 

 روری به نظر می رسد.رفتارهای پرخاشگرانه آن ها ض

 نوجوان، بی سرپرست، هوش هیجانی، پرخاشگری : یديکل اژگانو
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 4 عزار یکه یممر، 3 ، مهدی رهگذر 2 ، محمد علی حسينی 1 اصغر دالوندی

 .هزیستی و توانبخشی، تهران، ایراندانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم ب ۳
 ان، ایران.دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهر ۱
 .دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ۱
 .یرانتهران، ا ی،و توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ی،گروه پرستار ی،ارشد پرستار یکارشناس یدانشجو ۲
 

 نام نویسنده مسئول:

 مریم یکه زارع

 12-1۱دختران  پرخاشگریبر  یجانيآموزش مهارت هوش ه ريأثت

 شهر تهران یستیبهز یشبانه روزز مراک بی سرپرستسال 
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 مقدمه
خانواده برای کودکی که دارای پدر و مادر است اولین نهاد اجتماعی شدن محسوب می شود اما برای کودکانی که در مراکز شبانه روزی 

 -فقدان پدر و مادر یکی از عوامل عدم رشد اجتماعی  لیه آنها محسوب می شوند.زندگی می کنند، مراقبان و مربیان آنها به عنوان نهاد او

چه های بی . کودکان و نوجوانانی که در مراکز نگهداری از ب[۳]عاطفی کودکان و نوجوانانی است که در مراکز و مؤسسات زندگی می کنند 

 سرپرست و پرورشگاه ها به سر می برند به دلیل مشکل در ساختار خانواده و از هم پاشیدگی خانواده، طعم زندگی را لمس نکرده و همواره در

بروز رفتارهای  .[۱]تنش و استرس و وحشت به سر می برند  و شانس بیشتری برای ابتال به مشکالت روانی، رفتاری، شخصیتی و جنسی دارند 

ان دیگر است. این مشکالت رفتاری می تواند خطرناک باشد، به رشد شخصی صدمه پرخاشگرانه در بین نوجوانان بی سرپرست بیشتر از نوجوان

بزند، فرصت های یادگیری و رفتارهای سازگارانه را کاهش و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. این رفتارها می تواند پیش بینی کننده 

ای ضد اجتماعی دوران خردسالی و ناتوانی دوران بزرگسالی در ارتباط بزهکاری، سوء مصرف مواد، افسردگی و افت تحصیلی باشد و با رفتاره

. عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه بر [۲]. پرخاشگری کودکان با مشکالتی از قبیل بیش فعالی، اختالل روان و افسردگی ارتباط دارد [۱]است 

این که موجب ایجاد مشکالت بین فردی و جرم شود، موجب بروز انواع مشکالت جسمی و روانی از قبیل زخم گوارشی، سردرد و افسردگی می 

دی که هیجانات منفی شدیدی را تجربه می کنند و قادر به تنظیم و تعدیل آن نیستند بیشتر از دیگران رفتارهای پرخاشگرنه از . افرا[۰]شود 

 [6]خود نشان می دهند 

 الیم را شناسایی کنند، پاسخ بهتریدر تعامالت اجتماعی عالیم هیجانی و غیر کالمی فراوانی وجود دارد و افرادی که بتوانند بهتر این ع

 ربه آن می دهند و در نتیجه از مهارت های اجتماعی بهتری برخوردار خواهند بود. این گونه افراد به دلیل دارا بودن هوش هیجانی کافی بهت

. هوش هیجانی [7]شان دهند می توانند برانگیختگی های کم یا زیاد هیجانی را کنترل کنند و متناسب با موقعیت های اجتماعی، هیجان ن

توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجان ها، توانایی ایجاد احساسات تسهیل فعالیت شناختی، اعمال سازگارانه و تنظیم هیجانات در خود و 

. افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، قدرت باالیی برای درک، فهم و مدیریت هیجانات خود و دیگران دارند و نسبت [۱]ن می باشد دیگرا

ین هوش هیجانی با سالمت روان و عملکرد و کیفیت ؛ به عبارت دیگر ب[9]به افراد با هوش هیجانی پایین، تطابق اجتماعی و روانی بهتری دارند 

رخاشگرانه را ( در مطالعه ای ارتباط بین هوش هیجانی و رفتارهای پ۱۵۳۲. گارسیا سانچو )[۳۵]تعامل اجتماعی با دیگران ارتباط وجود دارد 

 به طور سیستماتیک مرور کرد و یافته های آن مطالعه نشان داد که هر چه هوش هیجانی باالتر باشد، میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه کاهش

 .[۳۳]می یابد 

و گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و  [۰]شان داد که برای کاهش پرخاشگری از روش هایی مثل فعالیت های ورزشی منظم مرور متون ن

، آموزش [۳۲]برای افزایش مهارت های اجتماعی از مداخالتی همچون ترسیم گری گروهی  [۳۱]تاری، آموزش گروهی شناختی رف[۳۱]تعهد 

استفاده شده است. آموزش هوش هیجانی از مداخالتی است  [۳7]و آموزش رفتارهای اجتماعی  [۳6]، قصه گویی [۳۰]مهارت های زندگی 

 یدر خصوص ب نیشیپ قاتیتوجه به مطالب عنوان شده و تحق بامؤثر باشد. که می تواند روی کاهش پرخاشگری نوجوانان بی سرپرست 

 ینوجوانان م نیبه ا یجانیآموزش مهارت هوش ه ایرسد که آ یسؤال به ذهن م نیاست،ا شانیا ریبانگیکه گر یو مشکالت خاص یسرپرست

 منجر به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در ایشان شود؟تواند 

 

 مواد و روش ها
ساله بی  ۳۱تا  ۳۱مطالعه ای نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش و پس آزمون است.  جامعه پژوهش را دختران حاضر ژوهش پ

دختر نوجوان بی  6۱تشکیل می دادند. نمونه های پژوهش در این مطالعه شامل  ۳۱96سرپرست و بدسرپرست مراکز بهزیستی تهران در سال 

 زیستی تهران بودند که در دو گروه مداخله و کنترل قرار داشتند.سرپرست و بدسرپرست ساکن مراکز به

𝑛برآورد حجم نمونه بر اساس فرمول   =
(𝜎12+𝜎22)(𝑍1−𝛼/2−𝑍1−𝛽)2

(𝜇1−𝜇2)2  7۵/۳)  [۳۱]و با توجه به اطالعات مقاله ملکی و همکاران 

𝜎1=   ،۰۰/۱𝜎2=    ۳=۲۰/۳۰وµ  ۱=6۵/۳۱وµ ۵۰/۵( و فرض سطح معنی داریα=  نفر در  ۱۲حجم نمونه ای معادل  9۵۹و توان آزمون

نفر در مطالعه مشارکت داشتند. به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها کل آنها بصورت در دسترس انتخاب  6۱هر گروه در نظر گرفته شد که جمعاً 

سال، سکونت در مراکز نگهداری  ۳۱تا  ۳۱دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود به این مطالعه شامل محدوده سنی  و در

نوجوانان بی سرپرست تحت نظارت بهزیستی تهران و عدم دریافت آموزش های قبلی هوش هیجانی بود. معیارهای خروج از مطالعه عدم تمایل 

 مکاری در حین انجام مداخله و ترخیص یا جابجایی نوجوان از مرکز بود. فرد جهت ادامه ی ه

پس از اخذ مجوز و مراجعه به سازمان بهزیستی شهر تهران اهداف پژوهش برای مسئولین و نمونه های مورد مطالعه توضیح داده شده 

گریوز ارائه شد که مبتنی  و امه هوش هیجانی برادبریو رضایت نامه کتبی برای شرکت در مطالعه اخذ شد. آموزش هوش هیجانی بر اساس برن

http://www.؟.ir/


 35 -201، ص 2931تان ، زمس 21فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 
مداخله بر آموزش چهار مؤلفه هوش هیجانی خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی از هیجانهای دیگران یا آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه بود. 

 آموزش داده شد: یلذ یجلسات محتوا ینبرگزار شد. در ا یدر هشت جلسه به صورت کارگاه یآموزش

 يجانیجلسات آموزش هوش ه یات: محتو1جدول 

 نوع محتوای آموزشی جلسات

 تعریف هیجان و شناسایی انواع آن در زندگی جلسه اول

 شناسایی حالتهای چهره ای و افکار همراه با انواع هیجانات جلسه دوم

 بررسی رابطه بین افکار خودکار، هیجانات و رفتار از طریق نمونه های عملی جلسه سوم

 چگونگی شناسایی هیجانات در دیگران جلسه چهارم

 شیوه های مختلف ابراز هیجانات و لزوم مدیریت هیجانات در زندگی جلسه پنجم

 )شامل پیش بینی هیجانات و شناخت اولین عالئم هیجانی در خود(  ۱کنترل هیجان  جلسه ششم

 ر موقعیت، آرام سازی و کلیدواژه های هیجانی()کنترل هیجان از طریق تغییر تغیی ۱کنترل هیجان  جلسه هفتم

 )آموزش شیوه های حل مشکالت هیجانی و ابراز شایسته و کنترل شده هیجان ها( ۱کنترل هیجان  جلسه هشتم

 

پس از کارگاه آموزشی تعدادی پمفلت با موضوعات انعطاف پذیری، جرأت مندی، حل مسئله، خوش بینی و شادکامی به مدت دو هفته 

 .اختیار گروه مداخله قرار داده شد تا مطالعه نمایند. در پایان مداخله، محتوای آموزشی در قالب جزوه به گروه کنترل نیز تحویل داده شددر 

عبارت و چهار زیر مقیاس پرخاشگری بدنی  ۱9( استفاده شد که  دارای ۳99۱برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )

، ۳9، ۳۱، ۳۱، 9، ۳(، خشم )عبارات ۱7و  ۱۳، ۳۲، 6، ۲(، پرخاشگری کالمی )عبارات ۱9و  ۱۰، ۱۱، ۳6، ۳۱، ۳۳، ۱، ۰، ۱شماره )عبارات 

کامالً درجه ای است:  ۰( بود. پاسخ های این پرسشنامه دارای طیف لیکرت ۱6، و ۱۲، ۱۵، ۳7، ۳۰، ۳۵، 7، ۱( و خصومت )عبارات ۱۱و  ۱۱

)نمره  یستمن ن یهشب ی(، تا حدود۱)نمره  یستمن ن یهمن است نه شب یه(، نه شب۲من است )نمره  یهشب ی، تاحدود(۰من است )نمره  یهشب

نمره باالتر به منزله شوند.  یم یپرسشنامه به صورت معکوس نمره گذار یندر ا ۳6و  9(. دو عبارت ۳)نمره  یستمن ن یه( و کالً شب۱

ساله دانشگاه شیراز اعتباریابی شد که پایایی  ۱۱تا  ۳۱دانشجوی  ۲9۱( روی ۱۵۵۱وسط سامانی )پرخاشگری بیشتر است.  این پرسشنامه ت

 .[۳9]بود  7۱/۵پرسشنامه به شیوه تست مجدد برابر 

( تأیید و اطالعات مطالعه در مرکز IR.USWR.REC.1396.93علوم بهزیستی و توانبخشی )دانشگاه این پژوهش در کمیته اخالق 

 SPSSر ها با استفاده از نرم افزاثبت شده است. تجزیه و تحلیل داده 2017022732804N1با شماره  (IRCT)ی های بالینی ایران کارآزمای

، کای اسکوئر و وابسته، ف )جهت بررسی تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها(، تی مستقلوهای آماری کولموگراف اسمیرنو آزمون۳۱نسخه 

 .در نظر گرفته شد ۵۰/۵ح معنی داری کمتر ازانجام شد. سط کوواریانس

 

 یافته ها
چون میا نگین نمره ابعاد خصومت، پر خاشگری کالمی  و خشم دو گروه کنترل و مداخله در پیش آزمون با هم تفاوتی نداشت فقط 

ی شگری کلی و بعد پرخاشگری فیزیکنتایج آزمون های تی مستقل و وابسته گزارش شد؛ اما با توجه به اختالف معنی دار میانگین نمره پرخا

 هدر دو گروه کنترل و مداخله از تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این تحلیل اثر متغیر سن هم تعدیل شد زیرا میا نگین سن نیز در دو گرو

 معنی دار شده بود.   

آزمون  و قبل و آزمون و پسرل در مرحله پيشبعاد خشونت کالمی، خشم و خصومت در دو گروه مداخله و کنتا:  ميانگين نمرات 2جدول 

 بعد از مدا خله

 گروه
 آزمونپس آزمونپیش

P آزمون تی وابسته 
M±SD M±SD 

 خشونت کالمی

 = ۲6۱/۱tو  =۵۱۵/۵p 96/۳۲±۲۲/۱ ۰۲/۳6±۲7/۱ مداخله

 = t-79۱/۳و   = ۵۱۱/۵p ۵9/۳6±۰9/۱ 6۳/۳۰±۱۱/۱ کنترل

P ۱۱۲/۵ آزمون تی مستقلp=  ۵۱۱/۳و-t = ۱۳۱/۵p =  ۱6۳/۳و t =  

 خشم
 = ۱99/۱tو  =۵۵۱/۵p 6۳/۳9±۱۰/۰ ۰۱/۱۲±۲6/۰ مداخله

 = t-۳9۱/۱و   = ۵۱6/۵p 7۵/۱۱±۲9/۰ ۵۱/۱۱±7۱/۰ کنترل
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P ۵۱۵/۵ آزمون تی مستقلp=  7۱۱/۳و-t = ۵۱7/۵p =  ۱69/۱و t =  

 خصومت

 = t-۳۱۱/۵و  =۵۵۳/۵p ۲۳/۱۱±97/۰ 6۲/۱7±۵۰/۰ مداخله

 = 669/۱tو   = 9۵۲/۵p ۱۱/۱۰±۱۲/۱ ۱۱/۱۰±67/۰ ترلکن

P ۵9۲/۵ آزمون تی مستقلp=  7۵۱/۳و-t = ۳۱۱/۵p =  ۰۲۱/۳و t =  

 

های مداخله دهد که میانگین نمره ابعاد پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت در گروه جدول فوق بر اساس آزمون تی مستقل نشان می 

داری نداشت. آزمون تی وابسته نشان داد که مداخله )آموزش هوش هیجانی( به ون   باهم تفاوت معنی آزمون  و پس آزم و کنترل در پیش

طور معنی داری نمره پرخاشگری کالمی و خصومت را در گروه مداخله کاهش داده بود در حالی که میانگین نمره پرخاشگری کالمی 

(۵۱۱/۵p=( و خصومت )9۵۲/۵p=در گروه کنترل تغییر معنی )  داری نداشت. یافته های آزمون تی وابسته نشان داد که در هر دو گروه

 آزمون بود.آزمون به طور معنی داری کمتر از پیش خشم پس  ( میانگین نمره=۵۱6/۵p( و کنترل )=۵۵۱/۵pمداخله )

 و سن : نتایج تحليل کوواریانس پس آزمون پرخاشگری کلی و بعد فيزیکی با کنترل اثر پيش آزمون3جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات
df میانگین مجذورات F p مجذور اتا 

ی 
پرخاشگر

ی
کل

 ۳۱۱/۵ ۵۵۳/۵ ۵۱۵/۳۱ 6۲7/۱۲۵۵ ۳ 6۲7/۱۲۵۵ نمره پیش آزمون 

 ۵۱۱/۵ ۱6۳/۵ ۱۱9/۳ 7۱9/۱۱7 ۳ 7۱9/۱۱7 سن

 ۱۵9/۵ ۵۵۵۳/۵ ۱۱۲/۳۰ ۱9۵/۱۱۱7 ۳ ۱9۵/۱۱۱7 گروه

ی 
پرخاشگر

ی
فیزیک

 ۱7۲/۵ ۵۵۵۳/۵ ۱۲۳/۱۳ ۵۲6/۰۵۵ ۳ ۵۲6/۰۵۵ نمره پیش آزمون 

 ۵۲6/۵ ۳۵۵/۵ 797/۱ ۵۲۱/6۲ ۳ ۵۲۱/6۲ سن

 ۱۱7/۵ ۵۵۵۳/۵ ۵۱۰/۳۱ ۱9۱/۲۳۱ ۳ ۱9۱/۲۳۱ گروه

 

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر تصادفی کمکی )نمره های پیش آزمون پرخاشگری کلی و بعد فیزیکی( با متغیر 

و پرخاشگری  ۱۵9/۵بر اساس مجذور اتا، آموزش هوش هیجانی موجب بهبود پرخاشگری کلی به میزان  وابسته ارتباط معنی داری داشت و

 در دختران بی سرپرست شده بود. ۱۱7/۵فیزیکی به میزان 
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 بحث و نتيجه گيری
ساله بی سرپرست ۳۱تا  ۳۱ن این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی روی مهارت های اجتماعی و پرخاشگری دخترا

و بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تحت نظر بهزیستی شهر تهران انجام شد. اکثریت نمونه ها در گروه مداخله دارای سطح تحصیالت ابتدایی 

مسان ت با هم هبودند در صورتی که اغلب نمونه های گروه کنترل دارای تحصیالت دبیرستانی بودند و دو گروه از نظر توزیع سطح تحصیال

نبودند. همچنین از نظر سنی نیز دو گروه با هم اختالف معنی داری داشتند به طوری که میانگین سن نمونه های گروه کنترل بیشتر از گروه 

 مداخله بود. 

تایج ته با نبر اساس تحلیل کوواریانس و تی وابسته آموزش هوش هیجانی موجب بهبود پرخاشگری کلی و ابعاد آن شده بود. این یاف

( همخوانی داشت. سانچز و همکاران در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و پرخاشگری ۱۵۳6مطالعه سانچز و همکاران )

دانشجویان پرداخته بودند. یافته های آن مطالعه نشان دادند که بین هوش هیجانی با پرخاشگری فیزیکی و کالمی همبستگی منفی وجود 

. اشرفی و منجزی در مطالعه ای نیمه تجربی به بررسی [۱۵]هیجانی توانایی پیش بینی پرخاشگری فیزیکی و کالمی داشت  داشت و هوش

ر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه در اهواز پرداختند. هر چند نوع مداخله در این مطالعه تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی ب

با مطالعه حاضر فرق داشت اما هدف هر دو مطالعه کاهش پرخاشگری بود. یافته های آن مطالعه نیز حاکی از تأثیر آموزش روی کاهش 

( که با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی روی کاهش پرخاشگری و ۳۱9۱در مطالعه فتحی و همکاران ). [۱۳]پرخاشگری دختران بود 

بیش فعالی دانش اموزان دختر کم توان جسمی و حرکتی انجام شده بود، یافته ها نشان داد آموزش هوش هیجانی به طور معنی داری 

. در مطالعه [۱۱]فعالی نمونه های مورد مطالعه را کاهش داده بود که با بخشی از یافته های مطالعه حاضر همراستا می باشد پرخاشگری و بیش 

ره )استان کردستان( مورد بررسی ( نیز تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی شهر دیواند۳۱۱9نقدی و همکاران )

قرار گرفته بود و یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی روی کاهش پرخاشگری فیزیکی، کالمی و خشم مؤثر بود اما تأثیری روی بُعد 

که اموزش هوش هیجانی منجر به کاهش پرخاشگری فیزیکی و کالمی شده بود  . نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر[۱۱]خصومت نداشت 

( تأثیر هوش هیجانی روی پرخاشگری و سازگاری فردی و اجتماعی دختران دبیرستانی شهر ۳۱۱۱مطابقت دارد. افتخار صعادی و همکاران )

یجانی موجب کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی و اهواز را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها حاکی از این بود که آموزش هوش ه

 .[۱۲]اجتماعی دختران دبیرستانی مورد مطالعه شده بود 

یافته های فرعی بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که میانگین نمره پرخاشگری کلی نوجوانان دختر بی سرپرست با 

وضعیت تحصیلی آن ها ارتباطی نداشت و گروه های با تحصیالت مختلف از نظر میانگین نمره پرخاشگری با هم تفاوت معنی داری نداشتند.  

ین یافته های آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد از بین چهار بعد پرخاشگری تنها پرخاشگری فیزیکی با سطح تحصیالت ارتباط داشت همچن

به طوری که تست تعقیبی توکی نشان داد میانگین نمره خشونت فیزیکی دختران نوجوان بی سرپرست با سطح تحصیالت دبیرستانی به طور 

تران با سطح سواد ابتدایی بود. با توجه به این که خشونت فیزیکی نمود بیشتری نسبت به سایر خشونت ها دارد، انتظار معنی داری کمتر از دخ

 .می رود دختران با تحصیالت باالتر کمتر به آن روی بیاورند

ی روزی تحت نظر بهزیست با توجه به این که این مطالعه منحصراً روی دختران نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست ساکن مراکز شبانه

انجام شده بود توصیه می شود در مطالعات آینده تأثیر آموزش هوش هیجانی روی مهارت اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان پسر بررسی شود.  

ی دارند اوتبا توجه با این که نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست )خصوصاً دختران( نسبت به هم سن و ساالن خود رفتارها و ویژگی های متف

 انتظار می رود که شدت پرخاشگری نیز در ان ها بیشتر از سایر همساالنی باشد که با والدین خود زندگی می کنند.

یکی از مهم ترین محدودیت های این مطالعه عدم دسترسی به مطالعات مشابه انجام شده روی دختران بی سرپرست بود که بتوان  

 یشانا ییپاسخگو ینمونه ها بر نحوه  یروح یتوضع یراحتمال تأثمحدودیت دیگر این تحقیق  قایسه نمود.نتایج پژوهش فعلی را با آن ها م

 کنترل آن از عهده محقق خارج است. وپژوهش را مختل کند  یجتوانسته نتا یم که ،بود پرسشنامه یلبه سؤاالت پرسشنامه ها در هنگام تکم

 

 تشکر و قدردانی
و طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران می باشد. پژوهشگران مراتب تشکر و  این پژوهش حاصل پایان نامه

م قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و همچنین از تمامی نوجوانان شرکت کننده در این مطالعه اعال

 می دارند.
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