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  چكيده

كننده استرس  هاي كنترل يكي از مهارت .باشد عملكرد فرد ميكننده  هاي جسماني، رواني و مختل ترين علل بيماري استرس از مهم :مقدمه

 يروان بهداشت نهيزم در تواند يم بهداشت يمرب قالب در جامعه بهداشت پرستار. هاي هوش هيجاني است و عواقب منفي آن، مهارت

  .دينما فايا را خود يارجاع و يتيحما ي،آموزش ،يا مشاوره نقش آموزان دانش

  .تعيين تأثير برنامه آموزشي هوش هيجاني بر واكنش دختران دبيرستاني  به استرس تحصيلي :هدف

. هاي مشهد به صورت تصادفي ساده به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند آموز دبيرستان دانش 100در اين مطالعه تجربي،  :روش

ابزار . اي دريافت ننمودند هاي هوش هيجاني قرارگرفتند اما گروه كنترل هيچگونه مداخله جلسه مورد آموزش مهارت 6گروه آزمون طي 

زوجي  هاي تي و با استفاده از آزمون 5/11نسخه  SPSSافزار  ها با نرم تجزيه و تحليل داده. ي گادزال بودپژوهش پرسشنامه استرس تحصيل

 .مستقل انجام شد و تي

تغييرات واكنش فيزيولوژيك به استرس پس از مداخله در هر دو گروه رخ داد؛ به نحوي كه ميانگين آن در گروه آزمون كاهش و  :ها يافته

ميانگين نمرات واكنش هيجاني به استرس تحصيلي در هر دو گروه آزمون و كنترل كاهش پيدا . )P>001/0(فزايش يافت در گروه كنترل ا

ميانگين ). P>001/0( با يكديگر متفاوت بودند دو گروه در مرحله پس از مداخله مستقل حاكي از اين است تيكرد؛ ولي نتيجه آزمون 

 همچنين. به استرس در گروه آزمون پس از مداخله كاهش يافته است) P>001/0(واكنش شناختي و ) P>001/0(امتيازات واكنش رفتاري 

واكنش كلي به استرس تحصيلي نسبت به گروه كنترل داشته است كاهش بيشتري از لحاظ  ،بعد از مداخلهدر مرحله گروه آزمون 

)003/0<P.( 

 .تواند بركاهش پيامدهاي استرس تحصيلي مؤثر باشد مي ارايه دروسي با محتواي هوش هيجاني در مدارس :گيري نتيجه

 نوجوانان، استرس تحصيلي، هوش هيجاني :ها كليدواژه

  

 

 

  

  28/11/1391 :تاريخ دريافت

  02/02/1392: تاريخ پذيرش
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  مقدمه

 ).1(ترين مسأله زندگي روزمره انسان باشد  استرس شايد عمومي

رغم وجود فشارهاي رواني در تمام مراحل زندگي، نوجوانان  علي

جانبه، با فشار بيشتري همراه  به دليل رويارويي با تغييرات همه

همراه با استرس  ،دوران بلوغ در بيشتر نوجوانان. هستند

ها، مشكالت عاطفي و  اين فشارها باعث بروز هيجان .باشد مي

ر رشد خود با مسايل نوجوان در مسي. شود گاهي رواني مي

شود و سعي در كسب مهارت براي مقابله با  رو مي متفاوتي روبه

  ).2(رويدادهاي زندگي را دارد 

مسايل خانوادگي و تحصيلي از دهد كه  ها نشان مي پژوهش

نوجوانان و . باشد ترين علل استرس رواني در نوجوانان مي عمده

زاي زيادي  سكنند كه عوامل استر كودكان سن مدرسه بيان مي

مؤسسات آموزشي . كنند شان تجربه مي را در زندگي روزانه

شرايط متفاوتي نسبت به ساير مؤسسات دارند؛ بنابراين نوع، 

علل، ميزان استرس و همچنين پيامد ناشي از آن، متفاوت 

  ).3(باشد  مي

تكاليف درسي، فشار همساالن، امتحان دادن، گرفتن نمرات 

دير فشار والدين و ايزوله اجتماعي،  ضعيف، امتحانات نهايي،

رسيدن به سر كالس، تنبيه يا سرزنش آموزگار، شكست در 

كه در  استها از اموري  امتحانات و عقب ماندن از همكالسي

  .گردد آموزان مي مدرسه، موجب فشار رواني در دانش

دهد كه مشكالت و عوامل  نتايج پژوهشي در اصفهان نشان مي

گاهي  تحصيلي باعث افت تحصيلي و زا در زندگي استرس

است كه   نتايج ساير مطالعات نيز نشان داده). 4( شود بيماري مي

هاي تحصيلي با نتايج منفي مختلفي از  استرس مربوط به فعاليت

يابي  قبيل بهزيستي پايين و عملكرد تحصيلي ضعيف، عدم دست

  ). 6و  5(گردد  به اهداف تحصيلي وكاهش حافظه همراه مي

آموزان انجام  كاستين در تحقيقي كه بر روي دانش وفي و مكبر

هايي كه با معلمان در مورد انواع رفتارهاي  دادند و در مصاحبه

هاي رفتاري  آفرين انجام دادند، دريافتند كه دشواري مشكل

زاي مدرسه است در  متعددي كه ناشي از عوامل استرس

ند اثرات منفي توا خورد كه مي آموزان مدرسه به چشم مي دانش

همچنين محققان در . ها داشته باشد بر رشد شخصيت آن

هاي خود به رابطه مثبت و معنادار بين عوامل  بررسي

  ).7( تني دست يافتند زاي مدرسه و اختالالت روان استرس

احساس اضطراب و افسردگي، افزايش : تأثيرهاي هيجاني شامل

فيزيولوژيكي تأثيرهاي  شناختي؛ و هاي جسماني و روان تنش

ترشح آدرنالين و نورآدرنالين، اختالل در كاركرد دستگاه : شامل

گوارش، افزايش ضربان قلب، اختالل در تنفس و انقباض 

كاهش تمركز : تأثيرهاي شناختي شامل. باشد هاي خوني مي رگ

مدت و افزايش پريشاني و  و توجه، كاهش ظرفيت حافظه كوتاه

گريز از كار و فعاليت، : شامل پرتي؛ و تأثيرهاي رفتاري حواس

اختالل در الگوي خواب، كاهش كاركردهاي تحصيلي، شغلي و 

  ).  9و  8، 2(باشد  اجتماعي مي

ها و مشكالتي است كه بايد حل  ها، استرس زندگي پر از چالش

ها و مشكالت  ها، استرس ها راه حل اين چالش هيجان. شود

منفي محسوب از آن جا كه استرس يكي از هيجانات . است

گردد؛ به منظور مقابله با  شود كه توسط آدمي تجربه مي مي

اين . هاي هوش هيجاني استفاده نمود توان از مهارت ها، مي آن

مهارت، توانايي مهار احساسات منفي مانند خشم، ترس، اندوه را 

ناتواني در . دارد و بيشتر بر جنبه مثبت احساسات تأكيد دارد

شخص را نسبت به فشار رواني  تنظيم هيجانات منفي،

  ).11و  10(سازد  پذير مي آسيب

هاي اساسي  هاي هوش هيجاني از ضرورت داشتن مهارت

اين ضرورت به ويژه براي سنين نوجواني كه . زندگي امروز است

دهد،  هاي متعدد قرار مي افراد را در رويارويي با موقعيت

  ).2(تر است  ملموس

دهد كه اين حالت، از همه  ميتر استرس نشان  بررسي دقيق

توان  هاي هيجاني نامناسب برخوردار است؛ بنابراين، مي ويژگي

ها، يافتن الگوي  از طريق خودآگاهي هيجاني، توجه به هيجان

ها و شناخت افكاري كه همراه با  هيجاني، تماس با هيجان

استرس هستند، به فرد كمك كرد تا لحظات آغاز استرس را 

توانند در يك  افرادي كه مي. آن مقابله كند تشخيص دهد و با

اي را در خود تشخيص  برانگيز هيجان ويژه موقعيت استرس

هاي هيجاني خود  دهند زمان كمتري را صرف توجه به واكنش

اين امر به . گيرند كنند و منابع شناختي كمتري را بكار مي مي

دهد و  هاي شناختي ديگر را مي ها امكان بررسي واكنش آن

شود كه افكار خود را متوجه تكاليف ديگر كنند يا  اعث ميب

بنابراين . راهبردهاي انطباقي سازگارانه بيشتري را بكار ببرند

هاي هوش هيجاني بر پاسخ به  توان نتيجه گرفت، مهارت مي

نمايد، بنابراين در جريان مقابله با فشار رواني  ها اثر مي هيجان

 ).13و  12(اي دارد  نقش عمده

هـاي هـوش هيجـاني و نقـش آن در      توجه به اهميت مهارت با

تنظيم حاالت هيجـاني افـراد و بـه تبـع آن، تقليـل اسـترس و       

پيامدهاي منفي آن، هدف پژوهش حاضر، تعيـين تـأثير برنامـه    

هاي هوش هيجاني بر واكنش دختران نوجـوان   آموزشي مهارت

  .باشد به استرس تحصيلي مي

  ها روش

 _آزمون طالعات تجربي با طرح پيشپژوهش حاضر در زمره م

جامعه پژوهش دختران . آزمون با گروه كنترل قرار دارد پس

هاي  ساله مشغول به تحصيل در دبيرستان 17تا  15نوجوان 
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اي  اي چندمرحله گيري به روش خوشه نمونه. دولتي مشهد بود

بندي پژوهشكده آموزش و  ابتدا بر اساس طبقه. انجام شد

گانه آموزشي شهر مشهد در سه طبقه  تپرورش، نواحي هف

به اين . بندي شد برخوردار و نابرخوردار دسته برخوردار، نيمه

آموزش و پرورش جزء مناطق   5و  2، 1صورت كه نواحي 

در طبقه  6و  3برخوردار و نواحي  7و  4نابرخوردار، نواحي 

برخوردار، از لحاظ وضعيت امكانات آموزشي و سطح  نيمه

بندي بر اساس  اين طبقه. آموزان قرار گرفت شاقتصادي دان

برخورداري از امكانات آموزشي و سطح اقتصادي خانواده 

باشد كه توسط پژوهشكده آموزش و پرورش شهر مشهد  مي

از بين هر طبقه، يك ناحيه آموزشي به . صورت گرفته است

هاي دخترانه  روش تصادفي ساده انتخاب شد و سپس دبيرستان

 . ناحيه ليست گرديددولتي در هر 

از ميان مدارس، دو مدرسه به روش تصادفي ساده به منظور 

مجددأ با استفاده از روش . اجراي پژوهش در نظر گرفته شد

ها، يكي به عنوان جامعه پژوهش  تصادفي ساده از بين دبيرستان

براي گروه مداخله و ديگري به عنوان جامعه پژوهش براي گروه 

ر پايه تحصيلي در هر دبيرستان، يك از ه. كنترل مشخص شد

كالس به صورت تصادفي ساده تعيين شد و مجددأ از بين 

نفر به صورت تصادفي  50 هاي مختلف، جمعاً آموزان پايه دانش

  .ها را تكميل نمودند ساده انتخاب و پرسشنامه

ها، پرسشنامه استرس تحصيلي  بعد از انتخاب تصادفي آزمودني

دقيقه براي پاسخگويي در اختيار  20گادزال به مدت 

ها پس از خواندن هر عبارت،  آزمودني. آموزان قرار گرفت دانش

گزينه زير كه به صورت  5هاي خود را بر اساس  پاسخ

هرگز، - 1: نمايند بندي ليكرت تنظيم شده است انتخاب مي درجه

  .هميشه -5غالبأ،  - 4گاهي،  گاه - 3ندرت،  به -2

رضايت والدين و : ش عبارت بود ازمعيارهاي ورود به پژوه

آموزان به منظور شركت در جلسات؛ عدم استفاده از  دانش

ماه  6هاي دارويي و غيردارويي كنترل استرس طي  درمان

ماه گذشته وضعيت بحراني مانند از دست دادن  6گذشته؛ در 

را ... يكي از اعضاي خانواده، بالياي طبيعي، طالق والدين و 

 .شدتجربه نكرده با

طالق والدين، (بروز بحران : معيارهاي خروج نيز عبارت بود از

) مرگ نزديكان، بروز بيماري نگران كننده براي فرد يا نزديكان

آزمون؛ غيبت در جلسات  حين مداخله و قبل از اجراي پس

آموز يا والد وي به  ؛ عدم تمايل دانش)بار و بيشتر 2(آموزشي 

ها براي كنترل  از ساير درمانادامه حضور در پژوهش؛ استفاده 

 .استرس خود در طي مداخله

هاي گروه مداخله، در  پس از انتخاب واحدهاي پژوهش، آزمودني

كه به شيوه سخنراني، پرسش و - اي  دقيقه 90جلسه آموزشي  6

. شركت نمودند -پاسخ و بحث گروهي و ايفاي نقش اجرا شد

و سالووي  برنامه آموزشي بر اساس الگوي هوش هيجاني ماير

در پايان هر جلسه، مباحت تدريس شده به . تدوين شده بود

همراه تمرينات متناسب با موضوع، به منظور به اجرا درآوردن 

  . آموزان قرار گرفت هاي خود، در اختيار دانش آموخته

برنامه اجرايي جلسات آموزشي به اين صورت بود كه جلسه اول 

دوم به منظور درك براي شناسايي حاالت هيجاني؛ جلسه 

هيجاني در خود و ديگران؛ جلسه سوم و چهارم براي مديريت 

هيجاني در خود و ديگران؛ جلسه پنجم به منظور آموزش نحوه 

كارگيري و استفاده از هيجانات؛ و باالخره، جلسه ششم براي  به

  . ها طراحي و اجرا شد بندي مطالب و پاسخ به پرسش جمع

ات آموزشي در گروه مداخله، طي مدت زمان برگزاري جلس

آموزان مدارس گروه كنترل اجرا  اي براي دانش هيچگونه مداخله

هفته از برگزاري آخرين جلسه آموزشي،  2نگرديد و پس از 

محتواي . آزمون اجرا شد و نتايج با يكديگر مقايسه گرديد پس

آموزان گروه كنترل نيز   آموزشي در پايان مطالعه در اختيار دانش

و  5/11نسخه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده. گرفت قرار

  .مستقل تجزيه و تحليل شد زوجي و تي هاي آماري تي آزمون

از پرسشنامه استرس تحصيلي گادزال به منظور سنجش واكنش 

) 1991(گادزال . آموزان به استرس تحصيلي استفاده شد دانش

زاي زندگي  اين ابزار را به منظور مطالعه عوامل استرس

دانشجويان و واكنش آنان نسبت به اين عوامل طراحي كرده 

ذي است اين پرسشنامه يك ابزار خودگزارشي مداد و كاغ. است

  . طبقه تشكيل شده است 9پرسش در  51كه از 

ها، تعارضات،  ناكامي(زا  طبقه عامل استرس 5مدل مزبور 

) بخش(نوع  4و ) فشارها، تغييرات و استرس خودتحميلي

جسماني، هيجاني، رفتاري و (زا  واكنش نسبت به عوامل استرس

ه راي بمقياس ب در هر خرده. كند را ارزيابي مي) ارزيابي شناختي

. شوند ها با يكديگر جمع مي دست آوردن يك نمره كلي، پرسش

دهنده استرس تحصيلي بيشتر و  نمرات باالتر به ترتيب نشان

  .هاي بيشتر نسبت به استرس است واكنش

مقياس ناكامي  زاي تحصيلي، خرده در بخش عوامل استرس

 4پرسش، فشار  3پرسش، تغييرات  3پرسش، تعارض  7شامل 

در . پرسش است 6در نهايت، استرس خودتحميل شده پرسش و 

نوع واكنش نسبت به  4زا،  بخش واكنش به عوامل استرس

، )پرسش 14(زاي تحصيلي شامل فيزيولوژيك  عوامل استرس

) دو پرسش(و شناختي ) پرسش 8(، رفتاري )پرسش 4(هيجاني 

  .باشد مي

در مطالعه حاضر، براي تعيين روايي از روش تعيين شاخص 

نفر از اساتيد  10ابزار در اختيار . وايي محتوا استفاده شدر

نظر دانشكده پرستاري و مامايي مشهد و دانشكده علوم  صاحب
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سپس . شناسي دانشگاه فردوسي مشهد قرار گرفت تربيتي و روان

  .ها گردآوري و اجرا گرديد كارگيري نظرات اصالحي آنه با ب

عات قبلي بررسي و پايايي پرسشنامه استرس تحصيلي در مطال

، ضريب پايايي 1385در پژوهش شكري . گزارش شده است

پرسشنامه مورد نظر محاسبه گرديده است و در خصوص تمامي 

بوده است؛ ولي در  70/0ها، ضريب پايايي باالتر از  مقياس خرده

هر حال، در مطالعه حاضر نيز، ميزان پايايي با روش همساني 

ب آلفاي كرونباخ براي دروني محاسبه گرديد؛ كه ضري

ها، فشارها، تغييرات و  ها، تعارض هاي ناكامي مقياس خرده

، 75/0، 70/0، 79/0، 74/0استرس خودتحميل شده به ترتيب 

هاي  هاي واكنش مقياس به دست آمد و براي خرده 77/0

فيزيولوژيك، هيجاني، رفتاري و شناختي، اين ضرايب به ترتيب 

به  80/0براي نمره كلي استرس،  و 74/0و  88/0، 80/0، 84/0

  .دست آمد

  ها يافته

سال و ميانگين سني  15-17آموزان  محدوده سني دانش

درصد  34درصد از آنان در پايه اول،  30. سال بود 8/0±1/16

درصد در پايه سوم دبيرستان مشغول به تحصيل  36پايه دوم و 

ترس آموزان به اس ميانگين نمرات واكنش جسماني دانش. بودند

باشد كه آزمون آماري  هاي مورد مطالعه متفاوت مي در گروه

). p>004/0(دار است  مستقل نشان داد اين تفاوت معني تي

ميانگين نمرات واكنش جسماني در هر دو گروه در مرحله بعد از 

دار  باشد؛ كه اين تفاوت از لحاظ آماري معني مداخله متفاوت مي

  ).>004/0p(گزارش شد 

گروهي نيز مشخص شد كه تغييرات واكنش  دروندر مقايسه 

فيزيولوژيك در هر دو گروه پس از مداخله رخ داده است؛ به 

نحوي كه در گروه مداخله، كاهش و در گروه كنترل افزايش 

نتايج آزمون آماري نيز حاكي از وجود تفاوت . يافته است

دار قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله است  معني

)0001/0<p(دار  ؛ در حالي كه اين تغييرات در گروه كنترل معني

  ). 1جدول) (P=992/0(نبوده است 

از لحاظ واكنش هيجاني به استرس تحصيلي، در دختران مورد 

ها از  حاكي از وجود تفاوت در گروه 2هاي جدول  مطالعه، يافته

ميانگين نمرات واكنش هيجاني به . باشد لحاظ متغير مذكور مي

ي در گروه مداخله و كنترل كاهش يافته است استرس تحصيل

)001/0p<(.  

نشان داده  ،زوجي گروهي با استفاده از آزمون تي در مقايسه بين

شد كه بين ميانگين نمرات در گروه آزمون در دو مرحله پيش و 

اين در ). p>041/0(دار وجود دارد  پس از مداخله، تفاوت معني

حالي است كه كاهش ميانگين نمرات اين بعد در گروه كنترل 

واكنش هيجاني در ). 2جدول ( )P=075/0(دار نبوده است  معني

دار داشته است و توضيحات  گروه كنترل كاهش غيرمعني

  .مربوطه در قسمت بحث ذكر شده است

از لحاظ واكنش رفتاري، ميانگين نمرات در هر دو گروه كاهش 

ها با هم، تفاوت آماري  فته است و در مقايسه اين ميانگينيا

همچنين در مقايسه . )p=483/0(دار مشاهده نشد  معني

گروهي، ميانگين نمرات در هر دو گروه در مرحله قبل و  درون

با استفاده از آزمون . بعد از مداخله، تفاوت وجود داشته است

باشند  دار مي ها معني زوجي مشخص شد كه اين تفاوت آماري تي

 ).3جدول (

مستقل نشان داد كه دو گروه مورد مطالعه از  آزمون آماري تي

داري  لحاظ ميانگين امتيازات واكنش شناختي، تفاوت معني

ميانگين نمرات اين بعد در دو گروه در دو مرحله قبل و . دارند

بعد از مداخله نيز تغيير داشته است؛ به طوري كه در گروه 

گين افزايش پيدا كرده است؛ در حالي كه در گروه كنترل، ميان

گروهي  در مقايسه درون). p>006/0(مداخله كاهش يافته است 

زوجي مشخص گرديد كه دو  نيز با استفاده از آزمون آماري تي

گروه مورد مطالعه در مراحل قبل و بعد از مداخله از لحاظ امتياز 

 ).4جدول (د داري دارن تغييرات واكنش شناختي تفاوت معني

دهد كه در گروه آزمون در مراحل  ها نشان مي از لحاظ، يافته

هاي هوش هيجاني،  قبل و بعد از دريافت برنامه آموزشي مهارت

در دو گروه كنترل ). p>003/0(داري داشته است  كاهش معني

نيز ميانگين نمرات واكنش كلي به استرس تحصيلي در مراحل 

داشته است؛ ولي اين كاهش از نظر قبل و بعد از مداخله، كاهش 

  ).5جدول ) (p=679/0(دار نبوده است  آماري معني

  مداخلهاز  بعد و قبل كنترل وآزمون  مداخله گروه دو دري ليتحص استرس به كيولوژيزيف واكنش نمراتو انحراف معيار  نيانگيم سهيمقا: 1جدول

 مراحل

  ها گروه
نتيجه آزمون آماري براي 

  گروهي مقايسه بين
  كنترل هاي هوش هيجاني آموزش مهارت

  ميانگين±انحراف معيار تعداد ميانگين±انحراف معيار تعداد

 50 قبل از مداخله
455/14 ± 360/40  

50 
973/16±420/44   288/1=t    201/0=p 

 50 هفته بعد از مداخله 2
280/15±040/34  

50 
229/19±440/44   

983/2=t    004/0<p  

نتيجه آزمون براي 

 گروهي مقايسه درون
0001/0<p     359/4=t 992/0=         p011/0=t 
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  مداخلهاز  بعد و قبل كنترل و مداخله گروه دو دري ليتحص استرس بهي جانيه واكنش نمرات نيانگيم سهيمقا: 2جدول   

 مراحل 

 ها گروه
 

نتيجه آزمون آماري براي 

  كنترل  هاي هوش هيجاني آموزش مهارت گروهي مقايسه بين

  ميانگين±انحراف معيار تعداد ميانگين±انحراف معيار تعداد

 50 قبل از مداخله
691/7±020/19 

50 
879/7±580/21  644/1 - =t    103/0=p 

 50 هفته بعد از مداخله 2

820/6±920/16 

50 

496/6±560/21  

483/3 -=t    001/0<p 

نتيجه آزمون براي 

 گروهي مقايسه درون
041/0<      p095/2=t 075/0=      p818/1 - =t  

 
  

 

  مداخلهاز  بعد و قبل كنترل و مداخله گروه دو دري ليتحص استرس بهي رفتار واكنش نمرات راتييتغ و نيانگيم سهيمقا: 3جدول 

 مراحل 

 ها گروه
 

نتيجه آزمون آماري براي 

  كنترل  هاي هوش هيجاني آموزش مهارت  گروهي مقايسه بين

  ميانگين ±انحراف معيار تعداد ميانگين ±انحراف معيار تعداد

 50 قبل از مداخله
819/3±020/14 

50 
798/4±560/12  683/1 -=t   096/0=p 

 50 هفته بعد از مداخله 2
730/3±200/12 

50 
738/4±600/11  

704/0 - =  t483/0=p 

نتيجه آزمون براي 

 مقايسه درون گروهي
0001/0<    p114/4=t 041/0<       p100/2=t 

 
  

 

  مداخلهاز  بعد و قبل كنترل و مداخله گروه دو دري ليتحص استرس بهي شناخت واكنش نمرات راتييتغ و نيانگيم سهيمقا:4جدول 

 مراحل 

 ها گروه
 

نتيجه آزمون آماري براي 

  كنترل  هاي هوش هيجاني آموزش مهارت  گروهي مقايسه بين

  ميانگين±انحراف معيار تعداد ميانگين±انحراف معيار تعداد

 50 قبل از مداخله
304/2±42/6 

50 
055/2±02/6  916/0      t=362/0p=  

 

 50 هفته بعد از مداخله 2
244/2±68/5 

50 
986/1±88/6  

831/2= t      006/0<p 

نتيجه آزمون براي 

 گروهي مقايسه درون
016/0<    p494/2=t 0001/0<          p644/4 -=t 

 
  

  

  مداخلهاز  بعد و قبل كنترل و مداخله گروه دو دري ليتحص استرس به كلي واكنش نمرات سهيمقا:  5جدول 

 مراحل 

 ها گروه
 

آماري براي نتيجه آزمون 

  كنترل  هاي هوش هيجاني آموزش مهارت  گروهي مقايسه بين

  ميانگين ±انحراف معيار تعداد ميانگين ±انحراف معيار تعداد

 50 قبل از مداخله
8/17±3/62 

50 
8/18±4/60  528/0 -=  t598/0=p 

 50 هفته بعد از مداخله 2
8/18±5/57 

50 
1/15±6/59  

603/0=  t548/0=p 

نتيجه آزمون براي 

 گروهي مقايسه درون
003/0<      p183/3- =t 679/0<   p417/0 - =t 
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  بحث

هاي مطالعه نشان داد كه پس از دريافت برنامه آموزشي  يافته

هاي هوش هيجاني، واكنش دختران به استرس تحصيلي  مهارت

يابي به  دستاين پژوهش به منظور . داري دارد معني كاهش 

هاي هوش  هدف كلي تعيين تأثير برنامه آموزشي مهارت

هيجاني بر واكنش دختران نوجوان به استرس تحصيلي اجرا 

شده است؛ كه بر اساس اطالعات جداول، مورد بحث قرار 

  .گيرد مي

  نشان داد كه برنامه آموزشي بر واكنش 1هاي جدول  يافته

هاي هوش هيجاني  تمهار. فيزيولوژيك به استرس مؤثر است

گردد؛ كه اين مسأله به  باعث تعادل بين عاطفه و شناخت مي

همچنين . شود نوبه خود، منجر به كنش سازگارانه با استرس مي

مدار،  اي مسأله افراد با هوش هيجاني باال، بيشتر از راهبرد مقابله

نمايند؛ كه باعث حل  ها استفاده مي به منظور مواجهه با چالش

گردد و نهايتاً منجر به كاهش استرس  آميز مي قيتمشكل موف

. شود شده و به تبع آن، كاهش واكنش جسماني به آن مي درك

نيز نشان داد كه ) 1388(نتيجه مطالعه شيربيم و همكاران 

هاي مديريت استرس باعث كاهش نشانگان  آموزش مهارت

جسماني و اضطراب دانشجويان در گروه مداخله شده است؛ كه 

در پژوهش اصانلو و . تيجه مطالعه حاضر مطابقت داردبا ن

ها نشان داد كه برنامه آموزش مديريت  يافته) 1387(همكاران 

هوش هيجاني باعث كاهش نشانگان استرس در مادران 

) 1386(هاي مطالعه اسماعيلي و همكاران  يافته ).5(گردد  مي

 هاي هوش هيجاني بر سالمت نيز نشان داد كه آموزش مؤلفه

روان مؤثر است و عاليم سالمت روان شامل شكايت جسماني 

  ). 15(بعد از مداخله بهبود يافت 

هاي  دهد كه برنامه آموزشي مهارت نشان مي 2هاي جدول  يافته

هوش هيجاني بر واكنش هيجاني به استرس تحصيلي مؤثر بود 

)041/0<p .( افرادي كه از هوش هيجاني بااليي برخوردارند

ي باالتري دارند و عواطف خود را به درستي تدبير و تعادل هيجان

كنند؛ بنابراين، هر عاملي كه باعث باالرفتن هوش  ابراز مي

. رسان باشد ها ياري تواند در كنترل هيجان هيجاني شود، مي

 دكند تا بتوان كمك مي فردهوش هيجاني توانايي است كه به 

پايداري  ،اتو در مقابل ناماليم ندهاي خود را حفظ ك انگيزه

ها و حاالت هيجاني شديد خود را كنترل و تنظيم  و تكانش نمايد

ميانگين . دها و ناماليمات پاسخ منطقي بده و به موقعيت دكن

آموزان در مرحله بعد از مداخله در گروه كنترل  نمرات دانش

همان گونه كه اشاره شد، استرس درك شده . كاهش يافته است

. باشد هاي پاسخگويي افراد به استرس متفاوت مي و شيوه

آموزان  توان اين گونه بيان نمود كه احتماالً دانش بنابراين، مي

از . اند كمتري تجربه كردهگروه كنترل استرس درك شده 

ها افزايش نمرات ميانگين از لحاظ  طرفي، از آن جا كه آن

اند؛  واكنش فيزيولوژيك و شناختي به استرس را نشان داده

  . بنابراين، تجارب هيجاني و عاطفي آنان كاهش يافته است

اي درخصوص  از آن جا كه گروه كنترل هيچگونه مداخله

اند؛ بنابراين، نمرات  افت نكردهواكنش به استرس تحصلي دري

در پژوهش اصانلو و . ها در اين بعد افزايش داشته است آن

ها نشان داد كه برنامه آموزش مديريت  يافته) 1387(همكاران 

هوش هيجاني باعث كاهش نشانگان عاطفي استرس در مادران 

نيز نشان داد ) 1386(مطالعه اسماعيلي و همكاران ). 5(گردد  مي

هاي هوش هيجاني بر سالمت روان مؤثر است  وزش مؤلفهكه آم

و برخي از عاليم سالمت روان شامل افكار پارانوييدي، 

پريشي بهبود يافت  افسردگي، اضطراب و وسواس و اجبار و روان

)6.(  

گردد  هاي عاطفي محسوب مي تمامي موارد مذكور جزء واكنش

وهش در پژ. اند كه پس از دريافت آموزش، بهبود داشته

ها نشان داد كه تأثير آموزش  يافته) 2008(ميكوالژاك و لومينت 

زا  مفاهيم هوش هيجاني بر واكنش شناختي به اتفاقات استرس

  ).16(مؤثر است 

نيز ميزان اضطراب ) 1388(در مطالعه شيربيم و همكاران 

اجتماعي، نوعي واكنش عاطفي به استرس، دانشجويان پس از 

ي مديريت استرس كاهش يافته بود ها دريافت آموزش مهارت

اميني و  ، حاج)2008(، آراندا )2006(هاي كوهن  در پژوهش). 6(

، افتخار صعادي و )1386(، شهني و همكاران )1387(همكاران 

، نوريان و )1389(، سلطاني و همكاران )1388(همكاران 

ها نشان داد كه انواع مداخالت  نيز يافته) 1390(همكاران 

سازي عضالني و آموزش مقابله با  هيجاني، آرامآموزش هوش 

، 7، 3(ها بر ميزان اضطراب و سازگاري افراد مؤثر است  هيجان

هاي  تمامي مطالعات مذكور در راستاي تأييد يافته). 21و  17

  .پژوهش حاضر است

نشان دهنده مؤثر بودن برنامه آموزشي بر  3هاي جدول    يافته

در هر دو گروه، بعد از اجراي . باشد هاي رفتاري مي  واكنش

هاي رفتاري كاهش يافته است؛ ولي در گروه  آزمون، واكنش پس

هوش . كننده آموزش، كاهش چشمگيرتر بوده است دريافت

تعارض «هيجاني برخي از مشكالت زندگي انسان امروزي يعني 

را  »كند كند و آنچه بدان فكر مي بين آنچه انسان احساس مي

دي كه از هوش هيجاني بااليي برخوردارند در افرا. نمايد حل مي

ترند و استرس  برقراري ارتباط و حل  تعارض با ديگران موفق

هاي  اين نوع هوش يكي از مهارت. كنند كمتري را تجربه مي

 ؛ها توصيه شده است اجتماعي است كه به آموزش و آموختن آن

با توانايي برقراري روابط بين فردي  ،كه در واقع اين مهارت

قابل قبول، ارزشمند،  ،به نحوي كه از نظر جامعه ؛ديگران است
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بدون تعارض و درگيري، منطبق با عرف و در عين حال براي 

هاي دوجانبه  و بهره استخانواده و جامعه سودمند  ،شخص

  .داشته باشد

تواند به دليل  علت كاهش واكنش رفتاري در گروه كنترل مي

هاي  آنان باشد؛ كه با واكنش هاي متفاوت براي بروز موقعيت

زا  ديگري غير از واكنش رفتاري به آن موقعيت استرس

هاي شخصيتي،  از طرفي، تفاوت. اند العمل نشان داده عكس

آموزان نيز  اي دانش هاي مقابله هاي رفتاري و روش سبك

  .تواند در مواجه با استرس مؤثر باشد مي

كه آموزش نشان داد ) 1387(پژوهش اصانلو و همكاران 

مديريت هوش هيجاني بر نشانگان رفتاري استرس در مادران 

اين يافته با نتيجه مطالعه ). p) (5=059/0(مؤثر نبوده است 

تواند به اين  دليل تفاوت در اين يافته مي. باشد حاضر همسو نمي

خاطر باشد كه واحدهاي پژوهش در پژوهش حاضر، دختران 

پژوهش اصانلو و همكارانش،  اند؛ در حالي كه در نوجوان بوده

در . توان ذهني بودند واحدهاي پژوهش مادران كودكان كم

زا متفاوت  هاي استرس ها به موقعيت سنين مختلف، واكنش

هاي  هاي متفاوت و سبك است؛ ضمن اين كه افراد با مكانيسم

از طرفي، نوع . شوند سازگاري مختلف با استرس مواجه مي

  .يكسان نيستاسترس در دو مطالعه نيز 

متغير وابسته در مطالعه حاضر، استرس تحصيلي است؛ در حالي 

كه در پژوهش اصانلو و همكارانش نوع استرس تجربه شده 

مادران، متفاوت بوده است و در نتيجه، واكنش به آن هم 

ميزان درك و دريافت و نحوه بكارگيري . متفاوت است

نيز در نتيجه  هاي آموزش داده شده به واحدهاي پژوهش مهارت

باشد؛ كه منشأ گرفته از سن، سطح سواد و  مطالعه، مؤثر مي

هاي هوش  توانايي واحدهاي پژوهش در استفاده از مهارت

  . هيجاني تاثيرگذار است

ها حاكي از مؤثر بودن آموزش  يافته ،)1386(در مطالعه سپهريان 

هاي مقابله با فشار رواني  هاي هوش هيجاني بر شيوه مهارت

هاي سازگاري  از آن جا كه مكانيسم). 10(جوانان بوده است نو

توان  گيرد؛ بنابراين، مي بندي واكنش رفتاري قرار مي در طبقه

نتيجه گرفت كه مطالعه سپهريان با يافته مطالعه حاضر همسو 

در مطالعه خود به اين نتيجه ) 2011(يوسف و همكاران . است

ند تمايل بيشتري به آموزاني كه استرس دار رسيدند كه دانش

هاي دفاعي منفي، انكار، مالمت و سرزنش  استفاده از مكانيسم

  ).22(قيدوبند دارند  خود و رفتارهاي بي

و اسماعيلي و همكاران ) 1388(مطالعه هويزاوي و عنايتي 

هاي هوش هيجاني و  نيز نشان داد كه آموزش مؤلفه) 1386(

ي رويارويي با استرس ها ها بر شيوه هاي مقابله با هيجان مهارت

  ). 1(باشد  آموزان و پرخاشگري مؤثر مي دانش

هاي  نيز نشان داد كه برنامه آموزشي مهارت 4هاي جدول  يافته

آموزان گروه  هوش هيجاني باعث كاهش ميانگين نمرات دانش

هوش هيجاني باعث . شود آزمون، در بعد واكنش شناختي مي

به استفاده از شود و منجر  تنظيم صحيح هيجانات مي

زا  راهبردهاي شناختي مناسب در مواجهه با موقعيت استرس

  .شود مي

نشان داد ) 1389(زاده نساجي و همكاران  هاي مطالعه قاسم يافته

اي و  هاي مقابله رفتاري بر پاسخ -كه مداخله شناختي

اين نوع . راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات زنان مؤثر است

شناختي ناسازگارانه مانند نشخوار فكري، مداخله بر راهبردهاي 

كردن تأثيرگذار  آميز تلقي سرزنش و مقصر دانستن خود و فاجعه

همچنين اين مطالعه نشان داد كه مداخله اجرا شده . بوده است

باعث افزايش استفاده از راهبردهاي شناختي بازنگري و ارزيابي 

). 23(ست ريزي شده ا مجدد به صورت مثبت و متمركز بر برنامه

هاي  تمامي موارد حاكي از مؤثر بودن مداخالت بر واكنش

پژوهش . باشد شناختي دارد و همسو با نتيجه مطالعه حاضر مي

نيز نشان داد كه آموزش مديريت ) 1389(اصانلو و همكاران 

توان ذهني مؤثر  هيجاني بر نشانگان شناختي مادران كودكان كم

  ). 5(است 

اي درخصوص  كنترل هيچگونه مداخلهاز آن جا كه گروه 

اند؛ بنابراين، نمرات  واكنش به استرس تحصيلي دريافت نكرده

  .ها در اين بعد افزايش يافته است آن

هـاي   نشان داد كه برنامـه آموزشـي مهـارت    5هاي جدول  يافته

آمـوزان باعـث كـاهش     هوش هيجاني بر واكـنش كلـي دانـش   

كنـد،   رواني تظاهر پيدا ميوقتي فشار . دار آن گرديده است معني

كنـد كـه بـه تحليـل موقعيـت       هوش هيجاني به فرد كمك مي

افـرادي  . بپردازد و با تدبير كامل، با احساسات خود رويارويي كند

هـاي   توانند با چـالش  كه از هوش هيجاني بااليي برخوردارند مي

زندگي سازگار گردند و موجب افزايش سالمت رواني و جسماني 

نمايـد؛   ها اثـر مـي   وش هيجاني بر پاسخ به هيجانه. خود شوند

اين . اي دارد بنابراين، در جريان مقابله با فشار رواني، نقش عمده

، ميكـوالژك و  )1388(يافته با نتيجه مطالعه اصانلو و همكاران 

به نقل از اصانلو و همكاران ) (1383(راد  و اديب) 2008(لومينت 

ر تمـامي مطالعـات مـذكور،    د). 16و  5(باشد  همسو مي) 1388(

آموزش هوش هيجاني بر نشانگان اسـترس و پاسـخ واحـدهاي    

  .ها گرديده است مورد پژوهش مؤثر بوده و باعث كاهش واكنش

  گيرينتيجه

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه برنامه آموزشي  يافته

كننده  آموزان دريافت هاي هوش هيجاني در دانش مهارت

هاي آموزش داده شده،  ست و مهارتمداخله، مؤثر واقع شده ا
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باعث كاهش واكنش دختران دبيرستاني به استرس تحصيلي 

  . شود مي

ــرين      ــه از مهمت ــدارس دختران ــي در م ــرح پژوهش ــراي ط اج

گردد كه  پيشنهاد مي. آيد هاي اين مطالعه به شمار مي محدوديت

آموزان پسر نيز اجرا و نتايج در دو جنس  پژوهش حاضر در دانش

تــوان در قالــب طرحــي  همچنــين مــي. قايســه شــودبــا هــم م

اي، اثربخشي اين مداخله را با ساير مـداخالت در حيطـه    مقايسه

  .استرس تحصيلي و واكنش به آن، بررسي و ارزيابي نمود

 

 

  تشكر و قدرداني

 تـاريخ  مصـوب  900782مقالـه از طـرح پژوهشـي بـا كـد      اين 

كي معاونـت پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـ      حوزه 20/2/1391

بدين وسيله از دانشگاه علوم پزشكي . ستخراج شده استمشهد ا

از مسـؤولين محتـرم    ،مين اعتبار ايـن تحقيـق  أت مشهد به دليل

 و زحمـات  ازو همچنـين   مشـهد  دانشكده پرسـتاري و مامـايي  

 و پرورش و آموزش محترم رانيمد و انيمرب ن،يمسئولي همراه

تشـكر و   بـه خـاطر همكـاري صـميمانه،     مشـهد  شـهر  مدارس

  .شود قدرداني مي
 

  

  

References  
1.  Hoveyzavy z, Enayati MD. Effectiveness of Emotional Intelligence Training on 

Methods to Deal with Stress among High School Students in Ahwaz. New Findings in 

the Journal of Psychology 1389;5(14): 95-109. (Persian) 

2. Khalilian AR, Ramezanzadeh H, Zarghami, M. The Relationship between School 

Stressors and Physical Symptoms in 78-79 Academic Year, Students in the City of Sari. 

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 1379; 10 (25): 56-62. (Persian) 

3. Shahni Y, Maktab GH, Shokrkon H, Haghighi J, Kianpour F. Effect of Training on 

Emotional Intelligence, Social Anxiety, Social and Emotional Adjustment of Male and 

Female Students. Psychological Gains Martyr Chamran University Journal 1388; 16(4): 

3-26. (Persian) 

4. Hains A.A. A Stress Inculcation Training Program for Adolescents in a High School 

Setting: a Multiple Baseline Approach. Journal of Adolescence 1992; 15: 163-75. 

5. Shirbim Z, Sudani M, Shafi Abadi A. Effectiveness in Rreducing Somatic Symptoms of 

Anxiety and Stress Management Skills of Students. Journal of Social and Psychological 

Study of Women 1388; 7 (3): 139-63. (Persian) 

6. Esonloo Z, Poormohammadrzay Tajrishi M. Mh Server. The Impact of Emotional 

Intelligence on Reducing Symptoms of Stress Management Training Educable Mentally 

Rretarded Children. Assnayy Iranian Journal of Pediatrics 1390; 11 (2):151-62. (Persian) 

7. Nourian Kh, Gasparyan Kh, Zoladl M, Moghimi M, Hosseini N. Impact Component of 

Emotional Intelligence Training Program on Stress and Anxiety for Doctors and Nurses 

Working in Intensive Care units. Medical science Research Journal 1390; 16 (5): 472-9. 

(Persian) 

8. Khodayarifard M. Parand A 1386. Stress and Coping with it. Tehran: Tehran University. 

9. Afrasiabi M, Akbarzadeh N. Comparison of coping strategies in normal and delinquent 

adolescents in Tehran. Journal of Psychological Studies Alzahra University School of 

Educational Sciences and Psychology 1386; 3 (1): 7-20. (Persian) 

10. Sepehreyan F. The Effect of Emotional Intelligence Training on How to Deal with Stress 

in the Juvenile Urmia City. Journal of Psychology, Tabriz University 1386; 2 (8):70-84. 

(Persian) 

11. Ciyaroochi J, Forkas JP, Meyer JD 2003. Emotional Intelligence in Everyday Life: 

Further Inquiry Showed scientifically. Interpreter Does Najafi, J. 1385. Tehran: Sokhan. 

12. Fata L, Mootabi F, Shakiba Sh. Components of Emotional Intelligence - Social as 

Predictors of Mental Health. Psychological Studies, School of Education and Psychology 

Zahra 2009; 4 (2);102-4. (Persian) 



مقدم و همكاران زهرا امامي  

 http://ebcj.mums.ac.ir/                                                                                          92، بهار 6دوره سوم، شماره / فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد

13. Salarifar MH, Farid Ali, H. Enamel. Components of Emotional Intelligence in Public 

Health Education Teachers. Journal of Applied Psychology 2009; 2 (2 and 3):580-91. 

(Persian) 

14. Hassanzadeh R, Sadat Kiyadehi SM 1388. Emotional (Feeling Emotion Management 

and Effect). Tehran: Mental. 

15. Esmaeili M, Ahadi H, Delavari A, Shafiabadi A. The Effect of Education on Mental 

Health Components of Emotional Intelligence. Journal of Psychiatry and Clinical 

Psychology 1386; 13 (2):158-65. (Persian) 

16. Mikolajczak M, Luminet O. Trait Emotional Intelligence and the Cognitive Appraisal of 

Stressful Events: An Exploratory Study. Personality and Individual Differences 2008; 44: 

1445–53. 

17. Keogh E, W. Bond F, E. Flaxman P.  Improving Academic Performance and Mental 

Health through a Stress Management Intervention: Outcomes and Mediators of Change. 

Behavior Research and Therapy 2006; 44: 339–57. 

18. Aaranda DR, Castillo R, Salguero J, Cabello R, Berrocal PB, Balluerka N. Short- and 

Midterm Effects of Emotional Intelligence Training on Adolescent Mental Health. 

Journal of Adolescent Health 2012:1-6. 

19. Haj Amin Z, Ajali A, Fathi Ashtiani A, Ebadi A, Dibani M, Delkhosh M. The Impact of 

Life Skills Education on Adolescent Emotional Reactions. Journal of Behavioral 

Sciences 1387; 2 (3):263-9. 

20. Aftekharsaadi Z, Mehrabi zadeh honarmand M, Najjarian B, Ahadi H , Askari P. Effect 

of Reduced Aggression and Increased Emotional Intelligence Training on Personal 

Adjustment – Social  In the Second Year of Secondary School Girls in Ahvaz City. New 

Findings in Psychology 1388:137-49. (Persian) 

21. Tahoor Ahmadi Soltani M, Ramezani VA, Abdollahi M, Najafi M, Rabiee M. 

Effectiveness of the Disclosure of Emotional Intelligence (Verbal and Written) on the 

Symptoms of Depression, Anxiety and Stress. Journal of Clinical Psychology 1389; 2 

(4):51-9. (Persian) 

22. Saiful Bahri Yusoff, M. Stress, Stressors and Coping Strategies among Secondary 

School Students in a Malaysian Government Secondary School.  Initial Findings 

ASEAN Journal of Psychiatry 2010; 11(2):1-15. 

23. Qasemzadehasl S, Peyvastehgr M, Hosseinian S, Mootabi F, Banihashemi S. 

Intervention Effectiveness of Cognitive - Behavioral and Cognitive Emotion Regulation 

Strategies on Coping Responses in Women. Journal of Behavioral Sciences 1389; 4 

(1):35-43. (Persian) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دبيرستاني دختران يليتحص استرس به واكنش بري جانيه هوشي ها مهارت آموزش ريثأت

92، بهار 6دوره سوم، شماره / فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد                                                                                                 http://ebcj.mums.ac.ir   /  

36  

The effect of teaching emotional intelligence skills on response to 

educational stress in high school girls 
Zahra Emami Moghadam

1
, �Maliheh Davoudi

2
, Hamidreza Behnam Voshani

3
, Seyed Amin Amir 

Yazdi
4 

 
1. Instructor of nursing, Department of community helth nursing, School of nursing and midwifery, Mashhad University of 

Medical sciences, Mashhad, Iran 

2. Ms in community helth nursing, School of nursing and midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, 

Iran 

3. Instructor of nursing, Department of community health nursing, School of nursing and midwifery, Mashhad University of 

Medical sciences, Mashhad, Iran 

4. Assistant professor in developmental psychology, Departments of Psychology and Educational Sciences, Faculty of 

Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 

* Corresponding author, Email: davoudim891@mums.ac.ir 

 

 

 

 

Abstract 

Background: Stress is one of the major causes of physical and mental illnesses, which could 

interfere with individual's functions. Emotional intelligence skill is one of the controlling 

skills of stress and its negative consequences. 

Aim: To investigate the effect of teaching emotional intelligence skills on response to 

educational stress in high school girls. 

Methods: This experimental study was performed on 100 students of Mashhad high schools, 

who were randomly assigned in two experimental and control groups. The experimental 

group received a six-session teaching program on emotional intelligence, while control group 

received no intervention. Gadzella Student-Life Stress Inventory was used as a study tool. 

Data were analyzed by SPSS version 11.5 using independent t-test and paired t-test. 

Results: Both groups experienced changes in physiological  response to stress as the mean 

score of stress decreased in experimental group and increased in control group (P<0.001). 

Mean score of emotional intelligence in response to educational stress decreased significantly 

in both groups, but the independent t-test showed that the experimental group had a 

significant decline (P<0.001). Mean scores of behavioral and cognitive responses decreased 

after intervention in experimental group (P<0.001). Mean score of Overall response to stress 

decreased after intervention in experimental group as well (P<0.003). 

Conclusion: Offering courses on emotional intelligence in schools can be effective in 

reducing the consequences of educational stress. 

Keywords: High school girls, Educational, Stress, Emotional intelligence. 
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