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  چکیده

 بر گویی قصه روش به هیجانی هوش آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 دبستانی دختر آموزان دانش آن در های مؤلفه و انیهیج هوش یارتقا و کمرویی کاهش
 با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از پژوهش روش. شده است انجام
  دخترانه یدبستانها ششم و پنجمهای پایه آموزان دانشرا  آماری جامعه. بود کنترل گروه
 ابتدایی مدارس از یکیش پژوه نمونه. دادند تشکیل 4951-59 تحصیلی سال در قم شهر
 صورتبه کمرو آموز دانش 59و  شد انتخاب دسترس در صورتبه بود که قم شهر

 و (معلمان با تکمیلی -تشخیصی مصاحبه و پرسشنامه از استفاده )باندشد انتخاب هدفمند
 هگرو نفر49 و آزمایش گروه نفر45) کنترل و آزمایش گروه در تصادفی جایگزینی با

 نوجوانان و کودکان هیجانی هوش پرسشنامه ،استفاده مورد ابزارهای. رفتندگ قرار (کنترل
 ایشآزم گروه اعضای. بود( 4559) کروزیر کودکان کمرویی نامهپرسش و( 5222) نآ -بار
      روش به را هیجانی هوش آموزش بار، یک ای هفته ای،دقیقه 19 جلسه هشت در

 دند،کر دریافت شد( حاصل و روایی ردندک تهیه پژوهشگران را ها قصه) گوییقصه
 هایجلسه پایان از پس. نشد ارائه آموزشی هیچ کنترل گروه اعضای به کهدرحالی

 روش از ها داده تحلیل برای. ندشد اجرا گروه دو هر برای مذکور های پرسشنامه آموزشی،
 هوش موزشآ داد نشان نتایج. شد استفاده ریمتغی چند و متغیری تک کوواریانس تحلیل

 و (68/2 آماری توان و 55/2 سطح در) کمرویی کاهش بر گوییقصه روش به هیجانی
 و 59/2 سطح در)(فردی -میانفردی،  -درون)آن  هایمؤلفه و  کلی هیجانی هوش یارتقا
 اساس براین. است بوده مؤثر دبستانی دختر آموزان دانشدر  (55/2 تا 88/2 آماری توان

 هوش آموزش کودکان کمرویی بر غلبه برای آموزشی یهامحیط رد که شود می پیشنهاد
 .گیرد قرار استفاده مورد گوییقصه روش با هیجانی
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  مقدمه

 هیجانات و احساسات کنترل و بازبینی توانایی شامل ذهنی توانایی منزلۀ  به هم نیهیجا هوش

 عمل و تفکر ایراهنم مثابه  به اطالعات این از استفاده و آنها میان شدن قائل تمایز دیگران، و خود

 به فرد که تمایلی یعنی شخصیتی یصفت چنین به منزلۀهم و (4559 ،4سالووی و مایر) خویش

 با هیجانی هوش صفت .است شده مطرح (5222 ،5فورنهام و تریدسیپ) دارد هیجانات مدیریت

 ،8رباک و 9ریف و تریدسیپ ،1لیماورووِ) نوجوانان در باالتر اجتماعی و یروانشناخت 9بهزیستی

 ژوزف) است همراه اجتماعی تعامالت کیفیت و کاردادن  انجام جسمانی، و روانی سالمت ،(5221

 ،و همکاران ماوروولی) دارد یمنف همبستگی بیرونی و درونی مشکالت با و (5242 ،1نیومن و

 یابی دوست و هیجانی فیزیکی، مشکالت  با هیجانی هوش چندفرهنگی مطالعات در(. 5221

. (5246 ،6اچزاراگای و اورو ،هتکالوِ زنزالوگ – دزرنانف) است داده نشان منفی همبستگی جنسیتی

 یتواناییها هیجانی، هوش که دارند می اظهار( 5244) 42چرکاسکی و 5کاروسو سالووی، مایر،

 جذب. 5 هیجان، ابراز و ادارک. 4: از ندا عبارت که کند می متحد سطح چهار طریق از را هیجانی

 . هیجان تنظیم یا اداره. 1 هیجان، تحلیل و تجزیه و فهم. 9 تفکر، در هیجان

. دیگران هیجانات با رویارویی و خود هیجانات اب رویارویی :است بعد دو دارای هیجانی هوش

 دیگران هیجانات با رویارویی و دارد جسمانی سالمت در مهم ینقش خود هیجانات با رویارویی

      (.5246 ،49و بورن 45در لیندنون اکر،ب ،44پکار)دارد اجتماعی تعامالت تسهیل در ؤثرم ینقش

 دیگران، و خود مؤثر فهم منزلۀ به را هیجانی هوش( 4966 احقر، و منتظرغیب از نقل به) 41نآ-بار

 های خواسته با مؤثرتر برخورد برای محیط با آمدن کنار و انطباق و دیگران با مناسب رابطه برقراری

 معرفی مقیاسخرده پانزده و مرکب عامل پنج هیجانی، هوش برای و آورد می شمار به محیطی

 افزایش با که طوری به ،دنده می نشان ارتباط روییکم با هیجانی هوش میان پژوهشها. دکن می

                                                
1. Mayer & Salovey 
2. Petrides & Furnham    

3. Well-being 

4. Mavroveli 
5. Rieffe 

6  . Bakker 

7. Joseph & Newman  
8. Fernández-González, Calvete, Orue & Echezarraga 

9. Caruso  

10. Cherkasskiy 
11. Pekaar  

12. Van der Linden 

13. Born 
14. Bar-On 
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 (.5249 فرجیان، و حاجلو ؛4966 احقر، و منتظرغیب) یابد می کاهش هیجانی هوش کمرویی،

 گیری گوشه یا( 4565 ،4نزیبگ و رزنیک کاگان،)اجتماعی گیریگوشه از شکلی در حکم کمرویی

 در انگیز بحث وضوعیم (4556 ،5کمنوا و انچینیم ن،گامرین ون) اجتماعی یموقعیتها در هیجانی

 ایزاج به توانمی را کمرویی .است شدهبیان  آن برای گوناگون یتعاریف و است روانشناسی

 مشکالت خودارجاعی و موقعیت بینی پیش ارزیابی خودآگاهی، سببرح)مفهومی/شناختی گوناگون

 رفتارهای و گیری شهگو) رفتاری و( تنی-نروا واکنشهای اضطراب،) هیجانی ،(اجتماعی

 کمرویی یا خجالت. تحلیل کرد (5241 ،9کتارایراب بیوک و بولبول ایلیوشوک آرسالن،) (گیرانه گوشه

 نفس عزت (5225 ،1بوکر و کاپالن فیندلی،) ،اجتماعی ترس ی،گافسرد تنهایی، برای معتبر ای نشانه

 و بودن ماعیاجت میان که ستا فرد در تضاد مبین خجالت .ستا (5229 ،9شمیتا)یبدبین و پایین

 یسطح منزلۀ به کمرویی. (5242 ،8بینور و کاپالن)بیند می کشمکش در را خود ،اجتماعی طراباض

 نگرانی و حد از بیش خودمداری به تمایل آن ویژگی که است شده تعریف سازیفردی از باال

 و منع را اجتماعی تعامالت وکمر فرد که است این آن پیامد. است اجتماعی ارزیابی بسیار در زمینۀ

6سکیوینلیت (.5241 ،1زیمباردو و رتیلبگ هندرسون،) کند می فرار و اجتناب گیری، کناره آن از
 به) 

 نوع. فعال غیر نوع و فعال نوع :کندمی مطرح را خجالت نوع دو( 5245 میت،اش و 5لوپ از نقل

 و جدید یهاموقعیت ایجاد از که نفعلم نوع و کندمی دوری مزمن اجتماعی موقعیتهای از که فعال

 تعامالت سمت به را فرد اجتماعی مهارتهای در کمبود. کند می دوری موقعیتها این با شدن روه برو

 .دهد می افزایش کمرو افراد دررا  هوشمند گوشی به اعتیاد امکان که طوری به ،کشاند می مجازی

 رشدی نتایج به و شود می حفظ اولیه اجتماعی یموقعیتها از دوری و منفی عاطفه ترس، با کمرویی

 شود می حفظ اجتماعی ارزیابی و دآگاهیخو با کمرویی از دیگر نوعی اما انجامد،  می ضعیفی نسبتاً

 .(5245 پول، و میتاش)دارد بیشتری تأثیر متعارض اجتماعی رفتارهای ایجاد درو 

 49  تا  42 .شود می دیده رشد یندفرا تمام مراحل در و  جمعیت از درصد 52 مورد در کمرویی

 ،هندرسون ،42کساف)کنند می پنهان شناآنا موقعیتهای یا افراد از را خود ساله دو کودکان درصد

                                                
1. Kagan, Reznick & Gibbons 

2. Van Ameringen, Mancini  & Oakman 

3. Arslan, Eliüşük Bülbül  & Büyükbayraktar 
4. Findlay,  Coplan & Bowker  

5. Schmidt 

6. Rubin 
7  . Henderson, Gilbert & Zimbardo 

8  . Litwinski 

9. Poole 
10. Fox 
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 را خود و گیرد قرار آنها شخصیت هستۀدر  تواند می حالت این (5225 شمیت،ا و 4کالکینز روبین،

 پویایی و کارآمدی بر بازدارنده یتأثیر و (5241 ،و همکاران آرسالن)کنند درک کمرو فردی

 و فکری قوای و استعدادها شکوفایی نیز و هویت سالم گیریشکل از و گذاردمی شخصیت

 کاپالن، ،9ایستروم ،5لدکاروِ که چنان(. 4966 احقر، و منتظرغیب) کند می جلوگیری هیجانی

 که دریافتند وجوانی،ن تا کودکی از کمرویی متغیر طولی بررسی در( 5245) 9نتیسما و  1سانسون

 بهداشت مداخله یک مثابه  به کمرویی درمان بنابراین. یابد می شیافزا زمان طول در کمرویی سطح

 .است شده گرفته درنظر پژوهش این در روان

 ،8بارزاک) است مخاطبان به نداد هتج و اطالعات توزیع و شندا مدیریت تکنیک یک قصه

 سنن، از بسیاری گویی،قصه هایشیوه انواع از گیریبهره با نتاکنو بشر زندگی ابتدای از(. 5225

 هایفناوری پیدایش از قبل تا. است یافته انتقال دیگر نسل به نسلی از مطلوب رفتارهای و آداب

 شمار به فرهنگی انتقال و اطیبارت وسیله ترینقوی گوییقصه و قصه ارتباطات، توسعه و جدید

 اقوام سرگذشت و صالحان پیامبران، های قصه نقل با نیز متعال ندخداو (.4969 ،ناظمی) رفت می

 صالحی ان،یخالد) کرده است ارائه هاانسان تمام به را  ویژه یزشوآم بد، و نیک انسانهای و گوناگون

 (.4951 شاکری، و

 یا مستقیم قصه. است بوده کودکان سرگرمی و آموزش برای روشی طی قرنها، گوییقصه

 کنند تفسیرتوانند آن را می مختلف ایهدیدگاه و نظرات با افراد که دارد پیامی اما نیست شخصی

 را آنها و شود می همراه داستان حوادث و شخصیتها با کامالً کودک گوییقصه در (.5228 ،1زجون)

 اکبری و رضایی حسینی، مکوند گودرزی،) پندارد می همسان خود روزمره هایواقعیت دیگر با

 و کند می ایجاد رشد روند در کمرویی که ای بازدارنده تأثیر به توجه با بنابراین(. 4959 بلوطبنگان،

 آیا که هستیم سؤال این به پاسخ در پی یافتن پژوهش این در ،شودمی سالم هویت گیریشکل مانع

 حال در هویتشان که نوجوانانی در را کمرویی و ببرد باال را هیجانی هوش تواندمی گوییقصه

مطرح و بررسی شده که  ییهافرضیه پرسش، این به پاسخ برای ؟بیاورد پایین است گیریلشک

 :عبارت اند از

                                                
1. Calkins 

2. Karevold 

3. Ystrom 
4. Sanson  

5. Mathiesen 

6. Barzaq  
7. Jones  
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 دبستانی آموزاندانش کمرویی کاهش سبب گویی قصه روش به هیجانی هوش آموزش .4

 .شود می

 در آن های مؤلفه و هیجانی هوش یارتقا سبب گویی قصه روش به هیجانی هوش آموزش .5

 .شود می بستانید آموزاندانش

 روش

ه بود کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه نوع از حاضر پژوهش روش

 . است

 گیرينمونه روش و نمونه جامعه،
 سال در قم شهر ابتدایی ششم و پنجم پایۀ آموزاندانش همۀ شامل نظر مورد آماری جامعه

 صورت به قم، شهر ابتدایی مدارس از یکی گیری،نمونه منظور به بود. 4951-59 تحصیلی
 پرسشنامه که صورت شد. به این انتخاب هدفمند طور به نظر مورد نمونه سپس، انتخاب دردسترس

 آموزاندانش از نفر 18 .شد اجرا( نفر 452) ششم و پنجمهای پایه آموزان دانش همۀ روی کمرویی

 شناسایی برای ادامه در. شدند داده تشخیص کمرو ،بود باالتر( 41) میانگین از شان کمرویی نمره که

     95 نهایت در .آمد عمل به نفر 18 این مورد در معلمان از ای مصاحبه کمرو، افراد تردقیق
 گروه نفر 48) شدند گیری جای کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی گمارش با کمرو آموزدانش

 کنترل گروه و نفر 45 به آزمایش گروه آزمودنیها، ریزش دلیل به اما، (کنترل گروه نفر 48 و آزمایش
 و مجپن ۀپای رد و دختر همه هانمونه. شد انجام عده این روی تحلیل که تقلیل یافت نفر 49 به

 پرسشنامه در ترباال یا 41 نمره اخذ. 4 از: بودندعبارت  پژوهش به ورود طایشر. داشتند قرار ششم

. 1 دبستان ششم یا پنجم کالستحصیل در  .9 مربوطه معلم ویاز س کمرویی تایید. 5 کمرویی

اش  خانواده و نیدآزمو رضایت. 9 باشد تشخیص قابل مشاهده با که روانی حاد مشکالت نداشتن
از دانش آموزان  درصد چهار. سال 45 و 44 سنی دامنه. قرارداشتن در 8و  پژوهش در شرکت برای
 فرزند، 9 دارای درصد 56 فرزند، 5 دارای هاآزمودنی هایهخانواد از درصد 98 و ندبود فرزند تک

 آزمودنیها از نفر 52.دبودن فرزند 9 دارای هایخانواده از درصد 45 و فرزند 1 دارای درصد 52

 4 ،کارمند نفر 1 ،آزاد شغل پدران از نفر 49. بود شاغل مادرشان آنها از نفر 9 و دارخانه مادرشان

  .بود دیپلم یهانآزمود اکثر مادر و پدر تحصیالت. بودند شده ممرحو نفر 5 و بیکار نفر

 پژوهش ابزار

 تعداد تحصیلی، پایه سن، نظیر اطالعاتی شامل پرسشنامه این: فردی اطالعات پرسشنامه .1

 . بود آموز دانش نگهداری وضعیت و مادر و پدر شغل مادر، و پدر تحصیالت میزان فرزندان،
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 نآ -بار :1(BarOn EQ-i:YV) نآ -بار نوجوانان و کودکان هیجانی هوش نامهپرسش .2

 کوتاه فرم دو با هسال 1-46 نوجوانان و کودکان برای را هیجانی هوش پرسشنامه ،5222 سال در

        5415 روی اجرا با کانادا و امریکا جامعه دو در و تنظیم( یسؤال 82) بلند و( یسؤال 92)

 ندرت، به هرگز،= 4) ای درجه 1 لیکرت مقیاس دارای پرسشنامه .است دهکر هنجاریابی آموز دانش

 برای نباخوکر آلفای روش با پایایی ضرایب. است( اوقات اکثر= 1 و اوقات اغلب= 9 گاهی،= 5

 و( 15/2) فردی درون ،(86/2) سازگاری ،(89/2) استرس مدیریت ،(96/2) فردی -میان عوامل

 سایر با  نامهپرسش این همبستگی(. 4966 زاده،ریمک) است شده گزارش( 19/2) هیجانی هوش

 عامل 9 پرسشنامه جمله از) گیرندمی بر در را هیجانی هوش عناصر که شخصیت هایپرسشنامه

 نشان( 5نوجوان ولز-کانرز خودگزارشی مقیاس کودکان، افسردگی پرسشنامه ،شخصیت نئو بزرگ

 و کودکان هیجانی هوش شناسایی برای قیقد ابزار یک ن،آ -بار هیجانی هوش پرسشنامه که داد

 نباخوکر آلفای روش با پایایی ضرایب حاضر پژوهش در(. 5228 ،9کوبیلیس و لی) است نوجوانان

 سازگاری ،(89/2) استرس مدیریت ،(12/2) فردی -درون ،(88/2) فردی -میان عوامل برای

 ه است.آمد دسته ب( 15/2) کلی هیجانی هوش و( 85/2)

 جشسن برای ابزاری( 4559) 9کروزیر مقیاس: 4کروزیر کودکان کمرویی مهناپرسش .3

 مشخص را کمرویی از بدنی و شناختی وجه دو نامهپرسش. است ساله 5-45 کودکان کمرویی

 که است سؤال 58 شامل است، شده ناشی کودکان خود کیادرا کمرویی ازکه  ابزار این. کند می

 صورت به عبارت هر پاسخ. شود می استفاده دبستانی سنین کودکان کلی کمرویی سنجش برای

 گزارش 65/2 نباخوکر آلفای روش طریق از پایایی .است شده طراحی «دانم نمی» و «خیر» ،«بله»

 5 «بله» پاسخ به( سؤال 55) مستقیم تسؤاال در(. 4951 فرامرزی، و موحدی پروین،) است شده

 تسؤاال در. گیرد نمی ای نمره «خیر» پاسخ و یردگمی تعلق نمره 4 «دانم نمی» پاسخ به ،نمره

 معکوس صورت به گذارینمره( 5 ،41 ،49  ،55 هایؤالس از ندا عبارت که سؤال 1) غیرمستقیم

 بیشترین و صفر نمره کمترین که دهد می نشان را کودک کمرویی نمرات، مجموع. شود می انجام

(. 5249 همکاران، و چاردیی) است کمرویی االترب سطح نشانگر بیشتر ۀنمر بنابراین. است 95 نمره

 .ه استآمد دست به 12/2 نباخوکر آلفای روش طریق از حاضر  پژوهش در پایایی ضریب

                                                
1. Bar-on Emotional Quotient Inventory: Youth Version  
2. Conners-Wells Adolescent Self-Report Scale 

3. Lee & Kubilius 

4. Children's Shyness Questionnaire (CSQ) 
5. Crozier 
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 اجرا شیوه

و  کردند ینرا تدو ییها قصه یجانیهوش ه یها براساس مؤلفه مطالعه از پسپژوهشگران 

. پس از 4دادندقرار  ییدمورد تا یروانشناسرشته مشاوره و  یدچند تن از اسات راها قصه ینا ییروا

بر اساس  یجانیآموزش هوش ه ،نمونه و مشخص شدن گروهها،  برای گروه آزمایش دانتخاب افرا

جلسات،  پایانبرگزارشد. پس از  یقه،دق 19بار و هر جلسه  یک یا جلسه، هفته هشتدر  ییگوقصه

آزمون استفاده شده یشکودکان که در پ ییکودکان و نوجوانان و کمرو یجانیدو پرسشنامه هوش ه

و  ییکمرو یرهایهر دوگروه اجرا شد و هر دو گروه از نظرمتغ یآزمون روعنوان پس به مجدداً ،بود

به روش  یجانیقرارگرفتند. خالصه جلسات آموزش هوش ه یسهمورد مقا یجانیهوش ه یها مؤلفه

 آمده است. 4در جدول  ییگو قصه
 گویی قصه روش به هیجانی هوش آموزش جلسات خالصه :1 جدول

 شماره
 جلسه

 محتوا هدف

 و آموزشی برنامه با آموزان دانش کردن آشنا - 1
 قوانین

 آزمون پیش اجرای -
 تواناییها و استعدادها از آگاهی -
 مثبت خودپنداره افزایش به کمک -

 ی گروهاعضا و پژوهشگر معرفی آمدگویی، خوش -

  قوانین توضیح -

 نفس عزت مؤلفه آموزش -

  نفس عزت قصه واندنخ -

 تکلیف عنوان به نفس عزت کاربرگ ارائه -
 شناسایی ریقط از هیجانی خودآگاهی مؤلفه آموزش - احساسات مختلف انواع تشخیص - 2

 خود گوناگون احساسات

 هیجانی خودآگاهی قصه خواندن -

 قبل جلسه تکلیف بررسی -

 هیجانی خودآگاهی کاربرگ ارائه -
 و باورها حساسات،ا سازنده و مؤثر بیان یادگیری - 3

 تفکرات
  وجود ابراز مؤلفه آموزش -

  وجود ابراز قصه خواندن -

 قبل جلسه تکلیف بررسی -

 وجود ابراز کاربرگ ارائه -
 استقالل مؤلفه آموزش - کارهادادن  انجام و اندیشیدن در اتکایی خود - 4

  استقالل قصه خواندن -

 قبل جلسه تکلیف بررسی -

 استقالل کاربرگ ارائه -
 دیگران احساسات کدر و آگاهی - 5

 مساعدت روحیه و دیگران با همکاری یادگیری -
 کردن کمک و

 و متقابل بخشرضایت روابط حفظ و ایجاد -
 دیگران با گیری ارتباط

 پذیری مسئولیت همدلی، های مؤلفه آموزش -
 فردی بین روابط و اجتماعی

 و اجتماعی پذیری مسئولیت همدلی، قصه خواندن -
 فردی -میان روابط

 قبل جلسه لیفتک بررسی -

 و اجتماعی پذیریمسئولیت همدلی، کاربرگ ارائه -

                                                
 نامه در کتابخانه دانشکده روانشناسی دانشگاه الزهرا موجود است.در ضمیمه پایانصورت کامل  ها به این قصه .4
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 فردی -میان روابط
 تاب و هیجانها ۀسازند و مؤثر کنترل و مدیریت - 1

 آوری

 عمل برای وسوسه یا تکانه انداختن تأخیر به -
 کردن

 کردن مقاومت و پراسترس یموقعیتها با تعامل -

 تکانه کنترل و استرس تحمل های مؤلفه آموزش -

  تکانه کنترل و استرس تحمل قصه ندنخوا -

 قبل جلسه تکلیف بررسی -

 تکانه کنترل و استرس تحمل کاربرگ ارائه -

 واقعیت با افکار و احساسات عینی اعتباربخشی - 1
 خارجی

 یموقعیتها با رفتار و افکار احساسات، انطباق -
 جدید

 صورتبه فردی -میان و فردی مشکالت حل -
 مؤثر

 و پذیری انعطاف سنجی،واقعیت های مؤلفه آموزش -
 مسئله حل

 حل و پذیریانعطاف سنجی،واقعیت قصه خواندن -
 مسئله

 گذشته جلسه تکلیف بررسی -

 حل و پذیری انعطاف سنجی،واقعیت کاربرگ ارائه -
 مسئله

 زندگی به کننده امیدوار و مثبت نگرش حفظ - 1
 مشکالت با مواجهه در حتی

 و دیگران خود، با رابطه در خرسندی احساس -
 کلی طور به زندگی

 آزمون پس اجرای -

 شادکامی و بینیخوش های مؤلفه آموزش -

 شادکامی و بینیخوش قصه خواندن -

 قبل جلسه تکلیف بررسی -

 مطالب بندیجمع و شده مطرح مباحث بر مروری -

 هایافته

 متغیر در هاگروه آزمونپس و آزمونپیش استاندارد انحراف و میانگین افراد، تعداد 5 جدول در

     و آزمونپیش استاندارد انحراف و میانگین افراد، تعداد 9 جدول در. است شده ارائه کمرویی

 .است شده داده نشان هیجانی هوش متغیر در هاگروه آزمونپس
 کنترل و آزمایش گروه دو در کمرویی آزمونپس و آزمونپیش نمرات معیار انحراف و میانگین: 2 جدول

 نآزموپس آزمونپیش گروه

  
 استاندارد انحراف میانگین تعداد استاندارد انحراف میانگین تعداد

 
 495/9 48/54 45 81/9 26/58 45 آزمایش

 291/1 61/59 49 64/9 21/58 49 کنترل 

 

  . دهدمی نشان را آموزشی دوره از پس و پیش  آموزان دانش کمرویی  وضعیت 5 جدول

 مقایسه در  مالحظه قابل یکاهش مداخله از پس آزمایش گروه کمرویی که است آن نشانگر هانمره

 .است داشته کنترل گروه کمرویی با
 گروه دو در آن هایمؤلفه و کلی هیجانی هوش آزمونپس و آزمونپیش نمرات معیار انحراف و میانگین :3 جدول

 گروه ریمتغ
 آزمون پس آزمون شیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم تعداد استاندارد انحراف نیانگیم تعداد

 

      یجانیه هوش

 یفرد -میان

 56/9 14/45 45 89/1 48/49 45 شیآزما

 51/9 18/48 49 96/9 99/46 49 کنترل
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      یجانیه هوش

 یفرد -درون

 46/9 48/49 45 56/5 59/44 45 شیآزما

 55/9 18/44 49 55/9 99/45 49 کنترل

 
 استرس تیریمد

 89/5 48/54 45 91/5 9/46 45 شیآزما

 49/9 18/41 49 44/1 85/46 49 کنترل

 
 یسازگار

 91/5 59/48 45 96/5 69/49 45 شیآزما

 41/5 85/49 49 11/9 85/41 49 کنترل

 
 یکل یجانیه هوش

 95/8 15 45 59/8 59/82 45 شیآزما

 59/9 85/95 49 5/8 18/81 49 کنترل

 آموزش از پس ،آزمایش گروه اعضای هیجانی هوش نمرات میانگین که دهد می نشان 9 جدول

 گروه اعضای میانگین که است حالی در این. است داشته افزایش هامؤلفه همه در هیجانی هوش

 .است داشته کاهش هیجانی هوش هایمؤلفه همه در کنترل
 کوواریانس تحلیل آزمون از وابسته متغیرهای بر آموزشی روش اثربخشی بررسی به منظور

ه گرفت قرار بررسی مورد آزمون هایمفروضه آن از قبل. ه استشد استفاده چندمتغیری و متغیریتک
 این ه است.شد بررسی اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از استفاده با متغیرها  توزیع بهنجاریو 

 از هاهمگنی واریانس بررسی برای. نبود معنادار 29/2 سطح در متغیرها از یک هیچ برای شاخص
 معناداری عدم(. P>29/2) بود هاواریانس همگنی ۀدهندنشان نتایج. ه استشد استفاده لوین نآزمو

 در) آزمایشی مداخله اعمال از قبل کنترل و آزمایش یهاگروه که بود امعن ینه اب لوین، آزمون
فرض دیگر پیش فرضهای مورد بررسی پیش از. بودند همگن هاواریانس نظر از( آزمون پیش مرحله

ه شد انجام باکس M آزمونکه با استفاده از  بوددو گروه  میانکس مبنی بر تساوی کوواریانسها با
با  از این رو(، <29/2P) نبود دارمعنا متغیرها از یکآزمون باکس برای هیچ ،. براساس نتایجاست
 .ه استداشت وجود کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده اجازه، هافرض یشپ یترعا

 گروه دو در کمرویی نمرات متغیری تک کوواریانس تحلیل نتایج :4 جدول

راتییتغ منبع  مجموع 

 مجذورات

یآزاد درجه مجذورات نیانگیم   
F 

یمعنادار تاثیر میزان  یآمار توان   

آزمون شیپ  49/146  4 49/146  8/45  224/2  11/2  56/2  

28/491 گروه  4 28/491  15/8  24/2  55/2  81/2  

5/185 خطا  55 95/54      

22/41516 کل  59      
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و کنترل،  شیدو گروه آزما میان ییکمرو ریدر متغکه کرد  انیب توان یم 1 جدول جینتابر اساس 

 ییگوبه روش قصه یجانیتوان گفت آموزش هوش هی(. لذا مP<29/2معنادار وجود دارد ) یتفاوت

 55اتا  بیس ضربر اساهمچنین شده است.  شیدانش آموزان گروه آزما ییکاهش کمرو سبب

 یجانیآموزش هوش ه تأثیرآموزان مربوط به دانش ییآزمون کمرونمرات پس راتییدرصد از تغ

 . است
هگرو دو در آن هایمؤلفه و هیجانی هوش نمرات چندمتغیری کوواریانس تحلیل نتایج :5شماره  جدول  

 ارزش آزمون نوع
F آزادی درجه 

 فرضیه

 آزادی درجه

 خطا

 آماری توان تاثیر میزان معناداری

 68/2 98/2 24/2 49 1 64/1 98/2 پیالیی اثر

 68/2 98/2 24/2 49 1 64/1 19/2 ویلکز المبدای

 68/2 98/2 24/2 49 1 64/1 56/4 هتلینگ اثر

 68/2 98/2 24/4 49 1 64/1 56/4 روی ریشه بزرگترین

 نشان یریچندمتغ انسیارکو لیتحل یآمار یآزمونها شود، یم مالحظه 9 جدول در که طورهمان

. دارند دار امعنی تفاوت گریکدی با وابسته یرهایمتغ از یکی در حداقل گروهها نیا که دهد یم

 مطلوب داری امعن سطح و 68/2 آماری توان. است زیجا انسیاروکو لیتحل از استفاده جهیدرنت

(29/2P<)، مطلب  نیروشن شدن ا یابر. دهد می نشان را نمونه حجم کفایت و آزمون باالی دقت

 کدام در گروه دو وقرار داده است  تأثیروابسته را تحت  یرهایتک متغتک یکه مداخله به چه نحو

  8 جدول جینتا به منجر که شد، انجام یآزمودن نیب اثر آزمون، دارند یمعنادار تفاوت هم با رهایمتغ

 .گردید
 آن هایمؤلفه و هیجانی هوش نمرات در آزمودنی بین اثر آزمون نتایج. 1 جدول

 مجذورات نیانگیم یآزاد درجه مجذورات مجموع ریمتغ راتییتغ منبع
F 

 یآمار توان تاثیر میزان یمعنادار

 گروه

 88/2 58/2 25/2 1/8 15/92 4 15/92 فردی بین

 82/2 59/2 29/2 16/9 9/55 4 9/55 فردی درون

 88/2 58/2 25/2 91/8 89/12 4 89/12 استرس مدیریت

 81/2 58/2 25/2 9/8 99/59 4 99/59 سازگاری

 55/2 99/2 224/2 4/55 51/922 4 51/922 کلی هیجانی هوش
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 و شیآزما گروه میان آن یهامؤلفه هیو کل یجانیکه در نمرات هوش ه دهد ینشان م 8 جدول

 روش هب یجانیه هوش آموزش نیبنابرا(. P<29/2) شود یم دهید یآمار دار اکنترل تفاوت معن

تیرات در ستون میزان أدرصد ت. است بوده مؤثر آن یهامؤلفه و یجانیه هوش شیافزا بر ییگوقصه

 . تاثیر قابل مشاهده است

 گیرينتیجه و بحث

 کاهش سبب گوییقصه روش به هیجانی هوش آموزش که دهدمی نشان 1 شمارۀ جدول نتایج

 ،(4959)یغمایی ،(4959) محمودی های یافته با  یافته این. است هشد  دبستانی آموزان دانش کمرویی

 و حاجلو ،(4966) احقر و منتظرغیب ،(4951) فرجیان و قراملکیصبحی  حاجلو، ،(4969)هاشمی

 در. دارد همخوانی( 5245) همکاران و 5وناچیسم و (5241) همکاران و 4نیگیدی ،(5249) فرجیان

 در .است هیجانی هوش و کمرویی میان نفیم همبستگی و ارتباط از حاکی نتایج، هاپژوهش این

     است ذهنی توانایی یک براینکه عالوه هیجانی هوش که آنجا ، ازتگف توانمی یافته این تبیین

 شخصیتی صفت یک نیز کمرویی و است شخصیتی صفت یک (5222) فورنهام و تریدسیپ تعبیربه

پایینی  نفسعزت کمرو افراد عالوه به .باشد داشته وجود رابطه اینها میان که است توجیه قابل ،است

 موفقیتهای، اند ناآگاه خود یتواناییها به نسبت آنها .(5248 ،9کولوو و کاکارانی کوکینوس،) دارند

       والدین هم یطرف از. کنندمی توجه خود قوت نقاط به کمتر و شمارندمی کوچک را خود

  فرزندان وابستگی سبب ،گرایی آرمان و جوییکمال ایا ب افراطی حمایتهای با کمرو آموزاندانش

 جلسات در .دوش می کودک استقالل کاهش و خودپنداره تضعیف منجر به موارد این. شوندمی

 مربوط ۀجلس در و کند تاکید آموزان دانش از هریک قوت نقاط بر تا کرد سعی آموزشگر آموزشی

 توجه بیشتر خود استعدادهای و تواناییها به تند،گرف یاد آموزان دانش نفس،عزت مؤلفۀ آموزش به

 تشویق ،دهند انجام مستقل طوربه توانندمی که کارهایی بر دیکأت با استقالل، ۀمولف آموزش در. کنند

 ،هیجانات ادراک بخش در کمرو افراد. کنند پیدا بیشتری آگاهی ،اتکایی خود به نسبت تا شدند

 نیستند هوشمندانه عمل و مناسب گیریتصمیم منطقی، درک هب قادر آن کنترل و هیجانات ابراز

 مهارتهای مانند مهارتهایی هیجانی هوش آموزش با رسد می نظر به اما ،(4966 احقر، و منتظرغیب)

 رفتار و اجتماعی مسئله حل ،(4961 حاتمی،)استرس کنترل ،(4954 نجفی، و دیومحم)ارتباطی

 را نفس به اعتماد مستقیم غیر صورت به موضوع این و دیاب می افزایش( 4955 عسگرپور،)سازشی

                                                
1. Guedeney 

2. Monacis 
3. Kokkinos, Kakarani & Kolovou 
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 اظهار( 5249) 4زآ .دآی می پایین کمرویی نتیجه در ،شده مثبت رفتارهای به منجر و کندمی تقویت

   میان از .دارد وجود معنادار همبستگی ارتباط، برقراری به تمایل و هیجانی هوش بین داردمی

                ترینقوی هیجانات مدیریت و هیجانات درک یها مؤلفه هیجانی، هوش هایمؤلفه

 پرداخته آن به دوره طول در که مباحثی از یکی .بودند ارتباط برقراری به تمایل هایکننده بینیپیش

 به موضوع این. بود گوناگون یهاموقعیت در آنها شناسایی و احساسات مختلف انواع با آشنایی شد،

 سبب کمرویی .کنند ابراز و کنترل شناسایی، خوبی به را خود هیجانات تا کرد کمک آموزاندانش

 بیان نحوه آموزاندانش به آموزشی دوره در. دهد نشان قاطعیت و وجود ابراز نتواند فرد تا شودمی

    .کنند پیدا بیشتری ورزیتأجر تا شد داده آموزش تفکرات و باورها احساسات، سازنده و مؤثر

و همکاران،  کوکینوس) شوندمی مشکل دچار خود همساالن با ارتباط برقراری رد کمرو افراد

 روروبه( 5249 ،5سانتو و چن) همتایان از سوی پذیرش عدم و شدن قربانی مسئله با و (5248

. باشد فردی -میان هیجانی هوش آموزش تواندمی معضل، این رفع برای راهکارها از یکی .هستند

 هایمؤلفه که فردی -میان روابط و اجتماعی پذیری مسئولیت همدلی، زشآمو حاضر، پژوهش در

 و آگاهی سبب امر این. گرفت صورت تمرین و قصه طریق از هستند، فردی -میان هیجانی هوش

 حفظ و برقراری کردن، کمک و مساعدت روحیه و دیگران با همکاری دیگران، احساسات درک

 شود می اشارهپژوهشهایی  به ادامه در .دوش می دیگران با ریگی ارتباط و متقابل بخشرضایت روابط

 پژوهش هاییافته با آنها نتایج و اند کرده استفاده کمرویی کاهش برای گوییقصه روش از که

 و (4959) همکاران و گودرزی ،(4959) مقصودیحاجی هایپژوهش :است خوانهم حاضر،

 توان می حاضر پژوهش و شده ذکر پژوهشهای نتایج به توجه با .(4951) سودانی و باوی فر، نظری

 کودکان کمرویی کاهش برای کارآمد و مؤثر مناسب، درمانی روش یک گویی قصه که داشت اظهار

 محتوا هم بنابراین ،بود شده طراحی هیجانی هوش براساس قصه محتوای حاضر است. در پژوهش

 . است بوده مناسب کمرویی کاهش برای پژوهش روش هم و

 هوش افزایش سبب گویی قصه روش به هیجانی هوش آموزش دهد،می نشان 8و  9 ولاجد

 امیدی ،(5245) رضایی و گودرزی زاده،کریم های یافته با  یافته این. شود می آن های مؤلفه و هیجانی

 9بالوئرکا و بروکالفرناندز  سالگوئرو، ،گوالدا کاستیلو و (4955) قربعلی و کردنوقابی ارجنگی،

 اعتماد و صمیمیت افزایش با گوییقصه گفت ناتومی یافته این تبیین در .است خوانهم( 5249)

                                                
1. Oz 

2. Chen & Santo 
3. Castillo Gualda, Salguero, Fernández-Berrocal & Balluerka 
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 و آموزاندانش نشاط ۀمای و است یادگیریبرای  جذاب روشی شنوندگان و گو قصه میان متقابل

 مشارکت و دنکنمی پیدا تمرکز قصه طریق از کودکان. دشومی آموزشی مفهوم به آنها توجه جلب

 جای را خود تخیل، قوه از استفاده با کودک براین عالوه. یابد افزایش می یادگیری روند در هاآن

 تأثیر شدنمضاعف سبب امر این و دکنمی همانندسازی آنها با و گذاردمی داستان یهاشخصیت

. دارد نقش آن گذاریتأثیر در نیز گوییقصه شیوه به آموزش بودن مستقیم غیر. دشومی آموزش

 قصه در که مستقیمی غیر زبان لذا دهد، نمی نشان ای عالقه مستقیم آموزش و نصیحت به دککو

 .سازدمی دلنشین کودک برای را آموزش دارد، وجود

 محدودیتهاي پژوهش

 است شده انجام پایین متوسط اقتصادیاجتماعی بافت در و قم شهرستان در پژوهش این .4

 .نیست تعمیم قابل گردی اجتماعی طبقات و شهرها به بنابراین

 تدوین سنی گروه این برای و نآ های مؤلفه و هیجانی هوش براساس پژوهشگران را هاقصه .5

 را احتیاط جانب باید نتایج تعمیم در بنابراین .است شده حاصل آن روایی و کرده اند

 .کرد رعایت

 هاي کاربردي پیشنهاد

 را خود آموزشهای گوییقصه روش کارگیری به با  مربیان  آموزشی یهامحیط و مدارس در .4

 .کنند جذاب کودکان برای

 بر کنند کمک کودکان بهگویی  به روش قصه هیجانی هوش هایمؤلفه آموزش با مربیان .5

  .کنند هبغل خود کمرویی

 هیجانی هوش هایمؤلفه آموزش برای پژوهشگران کهرا  داستانهایی مربیان و والدین .9

)دانشکده علوم تربیتی و  الزهرا دانشگاه درپژوهش  اصلی نسخه در و اندکرده تدوین

 .دهند قرار استفاده مورد کودکان آموزش برای است موجودروانشناسی( 
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  منابع
 هوش تیتقو بر یجانیه هوش آموزش تأثیر(. 4955) .اکرم ،یقربعل و رسول ،یکردنوقاب قه؛یصد ،یارجنک یدیام

 .49-9  (،4) 41 ،یکاربرد یروانشناس در پژوهش و دانش جلهم. ییابتدا آموزش دختر آموزان دانش یجانیه

 ییکمرو بهبود بر یجسمان کودکانه یها یباز تأثیر(. 4951) .ساالر ،یاحمدرضا و فرامرز ،یموحد م؛یمر ن،یپرو

 .524-461، (52)1، یورزش - یحرکت یریادگی و رشد مجله. یدبستان دخترن آموزا  دانش

 فردی،میان فردی،درون مهارتهای) هیجانی هوش های مؤلفه آموزش تاثیر ررسیب(. 4961) .حمیدرضا حاتمی،

. بسیجی نوجوان آموزان دانش روییسخت و خودپنداره نفس، عزت بر( عمومی خلق و استرس کنترل سازگاری،

 .یطباطبائ عالمه دانشگاه. یدکتر رساله

 اساس بر آموزان دانش یاجتماع یفوب یعل یابیمدل(. 4951) .آرزو ان،یفرج و ناصر ،یقراملک یصبح نادر؛ حاجلو،

 .18-59 (9)1 ،مدرسه یشناس روان مجله. ییکمرو و نفس عزت ،یاجتماع یهامهارت ،یجانیه هوش

 یکارشناس نامه انیپا. کودکان ییکمرو بر یگروه یهایباز و ییگوقصه یاثربخش(. 4959) .دیناه ،یمقصودیحاج

 .یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب یشناس روان رشته ارشد

     فصلنامه. انیدانشجو نفس تعز بر قرآن یها قصه تأثیر(. 4951) .رضا ،یشاکر و اکبر ،یصالح ؛محمد ،انیخالد
 .65-98 ،(45)9 ،اخالق یجیترو ـ یعلم

     آموزان دانش یسازش رفتار و یاجتماع مساله حل بر یانجیه هوش آموزش یاثربخش(. 4955) .الهام عسگرپور،
 .اصفهان دانشگاه ،یتیترب علوم و یروانشناس دانشکده ،یشناسروان رشته ارشد یکارشناس نامه انیپا. شنواکم

 آموزش راه از آموزان دانش و معلمان یتوانمندساز: درس کالس در یجانیه هوش(. 4966) .منصوره زاده،میکر

 ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ، ی ت ی رب ت  ی اس ن ش  روان رشته یدکتر رسالۀ. یاجتماع – یجانیه یها مهارت

 )س(. الزهرا دانشگاه

 آموزش یاثربخش(.  9495) .افضل بلوطبنگان، یاکبر و محمدیعل ،ییرضا شاهرخ؛ ،ینیحس مکوند ن؛ینسر ،یگودرز

 9، ینیبال یشناس روان مطالعات فصلنامه. آموزان دانش ییکمرو زانیم بر ییگوقصه روش به یزندگ یمهارتها
(41) ،454-498. 

 پسر موزانآ دانش نفسعزت و ییکمرو بر یجانیه هوش یهامؤلفه آموزش یاثربخش(. 4959) .محمدجالل محمودی،
 .دانشگاه تهران .یشناس روان و یتیترب علوم یمل شیهما نینخست. یرستانیدب

بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه . (4954د و نجفی، فیروز. )محمودی، مسعو

 .99-99، (6 )5  ،روشها و مدلهای روان شناختیآزاد اسالمی واحد نجف آباد. 

 فصلنامه. دانشگاه انیدانشجو ییکمرو زانیم با یجانیه هوش رابطه(. 4966). یقدس احقر، و بهیط ب،یمنتظرغ

 .424-68، (1)9 ،کاربردی شناسیروان

 .چاپار: تهران. خالق شینما و ییگوقصه بر یکردیرو: کودکان اتیادب (.4969) یی.حی ،یناظم
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 در آموزش و مشاوره ،یروانشناس ،یتیترب علوم جیترو و توسعه یراهکارها یمل شیهما نیدوم. آموزاندانش

 .انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران .رانیا
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