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  چكيده

ر آموزش مديريت هوش اين تحقيق به منظور بررسي تأثي هدف:
انجام  ذهني توان كمهيجاني بر كاهش نشانگان استرس مادران كودكان 

 ذهني توان كمجامعه آماري شامل كليه مادران كودكان  روش:شد. 
 50كه  ندشهر تهران بود 87-88 سال تحصيليمشغول به تحصيل در 

روه ، انتخاب شدند و در دو گتصادفيگيري   به روش نمونهاز آنها نفر 
جلسه طي دو  15آزمايش و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش مدت 

ماه و نيم در برنامه مديريت هوش هيجاني شركت كردند. ابزار 
 ها: يافتهبود.  ن پژوهش، پرسشنامه نشانگان استرسگيري در اي اندازه

نشانگان استرس  ،هوش هيجاني آموزشنتايج حاكي از اين بود كه 
طور  آزمون به مقايسه با گروه كنترل در مرحله پس گروه آزمايش را در

با توجه به  گيري: نتيجه) كاهش داده است. >p 001/0( داري امعن
ذهني در مقايسه با مادران كودكان عادي  توان كماينكه مادران كودكان 

 كاهشتوان با انجام مداخله فوق به  اند، مي با استرس بيشتري مواجه
  استرس آنها كمك كرد. 

  
مديريت هوش هيجاني، نشانگان استرس،  آموزش: هاي كليدي واژه
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Abstract 
Objective: This study examines the effectiveness of 

training emotional intelligence management on stress in 

mothers of children with intellectual disabilities. Method: 

Fifty mothers were multiphase randomly selected and 

randomly assigned into experimental and control groups. 

The experimental group received 15 session of emotional 

intelligence management program. Questionnaire of stress 

syndromes were administrated to both groups before and 

after intervention. Results: The results showed that 

emotional intelligence training reduced significantly the 

stress syndromes in the experimental group as compared 

with the control group. Conclusion: According, we can 

conclude that this method could be helpful for mothers 

with children with intellectual disabilities. 
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 مقدمه

يا فشار رواني داراي معاني  1اصطالح استرس
مختلفي است. از جمله اثر فشارهاي محيطي يا شرايط 
نامناسب بر انسان و واكنشي كه فرد نسبت به آنها 

مكرر و شديد باشد،  در شرايطي كه دهد نشان مي
طوركلي  شود. به سبب خستگي و ناراحتي عصبي مي
زيستي انسان  -هر عاملي كه باعث شود وحدت رواني

  ).1367شود (طريقتي، تهديد شود، استرس ناميده مي
بديهي است استرس عملكرد فرد را در قلمرو 

انوادگي دچار شناختي، جسماني و خ اجتماعي، روان
شناختي مانند  كند و باعث تغييرات روان مياختالل 

، حالت 4، تنش3، اضطراب2پذيري افزايش تحريك
ود، روابط اجتماعي و عصبي و ناتواني در مهار خ

اي يا پدري و  شود و در ايفاي نقش حرفه خانوادگي مي
  ).1377آورد (استورا،  مادري، مانع به وجود مي

را بـه   از طرفي محققان عالئم و نشـانگان اسـترس  
اند كـه شـامل: نشـانگان     چهار دسته كلي تقسيم كرده

ــاني ــاطفي-هيج ــد    5ع ــهايي مانن ــه احساس ــت ك اس
، اضـطراب، احسـاس   6و خشونتپذيري، خشم  تحريك

را در بر  8خلق، سرخوشينوسان  ،7نوميدي و افسردگي
شـامل نـاتواني در تفكـر     9گيرد؛ نشانگان شـناختي  مي

واضح، كه نمود آن در فراينـدهاي دريافـت اطالعـات،    
و بازيــابي  10گيــري، خالقيــت حــل مســئله و تصــميم

 11شـود؛ نشـانگان رفتـاري    اطالعات شخصي آشكار مي
تارهايي از قبيل اختالل در خواب، زياده روي شامل رف

در مصرف الكل، افراط يا تفريط در خوردن، اجتناب از 
تماس با مردم، تغيير در وضع زندگي است و نشـانگان  

ــت، اســهال، يبوســت، ســوء   12جســماني شــامل كولي
هاضمه، احساس فشـار در ناحيـه قلـب، زخـم معـده،      

ــاتواني اســ     ــدگي و ن ــيش از قاع ــنش پ ــت، ت ت دياب
  ).1383راد، ؛ به نقل از اديب1998، 13(توركينگتون
شماري در اطراف ما وجود دارد كه باعث  عوامل بي

بيني نشده مانند  شود، وقايع پيش ايجاد استرس مي
جنگ و سيل، پيشامدهاي مهمي چون بيماري، 

شماري مانند  ازدواج، طالق و حتي وقايع كوچك و بي

دهند  ندگي رخ ميترافيك و ازدحام كه هر روزه در ز
به شدت ) اما يكي از وقايع مهم 1367قتي، (طري

ذهني  تواني زا براي انسان، تولد فرزندي با كم استرس
توان آن را در هر فرهنگ و در هر دوره يا  است كه مي

 و شكري، نسلي يافت (مك كانكي، كندي، شانگ، جارا

2008.(  
 معموالً مشكالت هيجانيكه  اند محققان نشان داده

ذهني را  توان والدين كودكان كم و متعددي زندگي
كند و مراقبت دائم و مستمر از اين كودكان،  تهديد مي

). 2007زا است (خاميس،  اغلب براي آنها استرس
هاي  ست كه خانوادهتحقيقات مختلف مبين آن ا

هاي  ي و معلول، نسبت به خانوادهكودكان استثناي
كنند  ربه ميكودكان عادي، استرس بيشتري را تج

؛ ناچشن و 2009(دمپسي، كين، پنل، ريلي و نيلندز، 
) و از آنجا 2000؛ بكستر، كامينز و يوليتز،2005مينز، 

كه برطرف كردن نيازهاي فرزندان معلول،  مستلزم 
صرف زمان، انرژي، پول و هيجان بيشتري از سوي 
والدين است، ممكن است در والدين اين احساس به 

ها توانايي و كفايت الزم را براي برطرف وجود آيد كه آن
 ،كردن نيازهاي كودكانشان ندارند (مك كانكي، كندي

  ).2008 و شكري، شانگ، جارا
از طرفي چون اغلب مسئوليت مراقبت از فرزندان 
برعهده مادران است، به اين علت با استرس بيشتري 

گريبان هستند و به توجه و حمايت بيشتري  دست به
تا بتوانند نيازهاي كودكانشان را مرتفع كنند نياز دارند 

  ).2008(مك كانكي و همكاران، 
دهد كه اين  تر استرس نشان مي بررسي دقيق

حالت از همه ويژگيهاي هيجاني نامناسب برخوردار 
توان از طريق خودآگاهي هيجاني،  است؛. بنابراين مي

توجه به هيجانها، يافتن الگوي هيجاني، تماس با 
و شناخت افكاري كه همراه با استرس هيجانها 

هستند، به فرد كمك كرد تا لحظات آغاز استرس را 
تشخيص دهد و با آن مقابله كند. با توجه به اينكه 

ربه افراد در ميزان استرسي كه در موقعيت يكسان تج
توان به نقش حاالت  اند مي كنند با هم متفاوت مي
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مختلف،  رواني و احساس كنترل افراد در موقعيتهاي
  ).2005برد (گوهم، كورسر و دالسكي،  پي

دهد افرادي  از طرفي پژوهشهاي مختلف نشان مي
بااليي برخوردارند، در برقراري  كه از هوش هيجاني

ترند و استرس  ارتباط و حل تعارض با ديگران، موفق
) بنابراين 1995كنند (گلمن،      كمتري را تجربه مي

نترل تكانه، ابراز يكي از مهارتهايي كه موجب ك
احساسات و حل تعارضات و در نهايت كاهش استرس 
در افراد مي شود، آگاهي از فنون مديريت هوش 

) هوش 1998است. ماير و سالووي ( 14هيجاني
هيجاني را عبارت از ظرفيت پردازش اطالعات عاطفي 
به طور صحيح و كارآمد و تعميم آن به ارتباط يا 

يم عواطف خود و ديگران بازشناسي، بازسازي و تنظ
  ).2002كوئيب من و رازل، به نقل از  دانند ( مي

با توجه به اهميت مديريت هوش هيجاني و نقش 
آن در تنظيم حاالت هيجاني افراد و به تبع آن، تقليل 
تجربه استرس، هدف پژوهش حاضر بررسي نقش 
آموزش مديريت هوش هيجاني بر نشانگان جسماني، 

ناختي استرس در مادران كودكان عاطفي، رفتاري و ش
  است. ذهني توان كم

  
  روش

  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
تجربي با   نيمهپژوهش حاضر در زمره مطالعات 

پس آزمون با گروه كنترل قرار  -طرح پيش آزمون
  دارد.

جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه مادراني 
ا در يكي پذير آنه توان ذهني آموزش است كه فرزند كم

 از مدارس استثنائي شهر تهران در سال تحصيلي
  مشغول به تحصيل بود. 1387

 22از بين مناطق  15گيري با استفاده از روش نمونه
گانه شهر تهران يك منطقه و از مدارس استثنائي آن 
منطقه يك مدرسه به تصادف انتخاب شد. سپس از 

نفركه   50بين مادران دانش آموزان آن مدرسه 
اقل داراي تحصيالت ابتدايي بودند و دامنه سني حد

سال بود انتخاب شدند و پرسشنامه  45تا  25آنها بين 
) 1377(سيد خراساني و صديقاني، 16نشانگان استرس
  را تكميل كردند.

  
  ابزار پژوهش

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه 
است كه سيدخراساني و (SSI)  نشانگان استرس

ماده و در مقياس  50 ن را در) آ1377( صديقاني
) ساخته شش درجه اند  اي ليكرت (از خيلي زياد تا اصالً

ماده)،  21و چهار خرده مقياس، نشانگان جسماني (
 7ماده) و شناختي ( 9ماده)، عاطفي (13رفتاري (

  ماده) را ارزيابي مي كند.
نباخ وپايايي اين مقياس براساس آلفاي كر

/.، خرده 86راي كل مقياس= براون ب - اسپيرمن
/.،  88/.،  خرده مقياس عاطفي= 90= مقياس جسمي

فتاري= /. و خرده مقياس ر80خرده مقياس شناختي= 
  ).1383راد، /. است (به نقل از اديب88

) روي جمعيت 1383راد ( مجدد اديب در بررسي
نفر) آلفاي كرونباخ براي كل مقياس =  172پرستاران (

، خرده مقياس 88/0جسمي = ، خرده مقياس 95/0
و  88/0، خرده مقياس شناختي = 91/0عاطفي = 

  به دست آمد. 85/0خرده مقياس رفتاري = 
  

  روش اجرا
نمونه مادران، و تكميل پرسشنامه پس از انتخاب 

كنندگان به  نشانگان استرس به وسيله آنها، شركت
 25تصادف به دو گروه كنترل و آزمايش (هر گروه 

شدند. اعضاي گروه آزمايش در طول دو نفر) تقسيم 
اي در برنامه  جلسه نود دقيقه 15ماه و به مدت 

آموزشي مديريت هوش هيجاني شركت كردند، در 
. اي را دريافت نكردند هيچ برنامهكه گروه كنترل  حالي

پس از اتمام جلسات آموزشي، مادران هر دو گروه 
د. مجدداً پرسشنامه نشانگان استرس را تكميل كردن

نفر از اعضاي  3الزم به ذكر است كه در طول پژوهش، 
علت عدم همكاري از ادامه پژوهش،  گروه آزمايش به

نفر از اعضاي گروه كنترل در تكميل  4حذف شدند و 
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آزمون) حضور  مجدد پرسشنامه نشانگان استرس (پس
نفر  43نداشتند؛ بنابراين تعداد شركت كنندگان به 

نفر گروه كنترل) تقليل  21نفر گروه آزمايش،  22(
  يافت. 

آزمون هردو  آزمون و پس نمرات حاصل از پيش
گروه با استفاده از روش تحليل كوواريانس مورد تجزيه 
و تحليل قرار گرفت. به منظور رعايت مالحظات 
اخالقي، پس از خاتمه پژوهش، دو جلسه توجيهي به 
منظور آموزش مديريت هوش هيجاني، براي گروه 

هاي  در هر جلسه يكي از مولفه رگزار شد.كنترل ب
وگو قرار گرفت و در  هوش هيجاني مورد بحث و گفت

محتواي به شركت كنندگان، آموزش داده شد. ادامه
اين قرار جلسات آموزش مديريت هوش هيجاني به 

  :بود
  محتواي جلسات آموزشي

جلسه اول: ابتداي اين جلسه به آشنايي اعضاي 
ي از اصول آموزش و نحوه آگاه ،گروه با يكديگر

آموزش و وظايف گروه و محتواي مطالب آموزشي، 
اختصاص يافت، و سپس به تعريف مفهوم هوش 

  هيجاني پرداخته شد.  
جلسه دوم: اين جلسه به تعريف هيجانها و منشاء 
بروز آنها، فوايد و كاركرد آنها در زندگي اجتماعي و 

  ارتباطات انسان، پرداخته شد. 
اين جلسه به تعريف مفهوم  جلسه سوم:

هاي  هيجاني پرداخته شد، نشانه 17خودآگاهي
 18خودآگاهي باال و پايين و در آخر مفهوم خودكنترلي

ثيرات حاالت هيجاني برعملكرد، بحث و بررسي أو ت
  شد.  

جلسه چهارم: اين جلسه به تعريف مفاهيم 
خودپنداره، انواع خود (خودآرماني و خود واقعي)، 

نفس اختصاص داده شد،  و عزت 19ه نفساعتماد ب
سپس به بررسي گامهاي موثر به منظور افزايش اعتماد 

و در آخر ويژگي افراد با اعتماد به  شدنفس بيان  به
  نفس باال و پايين، بيان شد.  

اين جلسه به تعريف مفهوم  :پنجم جلسه
و  20 خودشكوفايي، خصوصيات افراد خودشكوفا

خودشكوفايي در انسان  همچنين عواملي كه باعث
  شود، اختصاص داده شد.   مي

جلسه ششم: اين جلسه ابتدا به بحث در مورد 
انگيزه اساسي همه جانداران از جمله انسان، سپس 

ها و  شيوه ،رفتارهاي اصلي رويارويي با مشكالت
شناسي  انسان از ديدگاه روان سبكهاي رفتاري در

دف و ههمچنين بندي و توضيح داده شد.  تقسيم
قرار بحث و بررسي مورد پيامدهاي هريك از سبكها 

بهترين سبك رفتاري كه همراه با ابراز در ادامه  گرفت
است (رفتار قاطعانه) مشخص و در آخر فلسفه   وجود

  مزاياي آن، توضيح داده شد.     و آموزش ابراز وجود
  21جلسه هفتم: ابتدا تعريفي از مفهوم كنترل تكانه

و تعارض، عوامل ايجاد  مفاهيم ناكاميداده شد، سپس 
كننده هريك معرفي و تشريح شدند، انواع تعارضهايي 
كه درجامعه كنوني وجود دارد، بيان و در نهايت 

و فنون مقابله با آن،  لل و عوارضع ،مفهوم خشم
  معرفي و توضيح داده شد.  

جلسه هشتم: اين جلسه به تعريف مفهوم 
دي كه رفتارشان توأم ، بيان خصوصيات افرا22همدلي

با همدلي است، مزاياي همدلي كردن و عواملي كه در 
كنند، اختصاص  ايجاد حس همدلي به افراد كمك مي

  داده شد.  
جلسه نهم: در اين جلسه تعريف مفهوم ارتباط، 

 و يعوامل موثر در ايجاد ارتباط ضعيف، موانع ارتباط
وضيح شوند، ت عواملي كه باعث ايجاد ارتباط سالم مي

ت و هايي كه افراد احساسا همچنين شيوه داده شد؛
بردن  چگونگي پيكنند و  حاالت دروني خود را ابراز مي

هاي ارتباطي الزم كه  به هيجانات ديگران و مهارت
  تشريح شد. شود ميباعث ايجاد روابطي صميمانه 

جلسه دهم: در اين جلسه ابتدا خصوصيات و 
بيان تشريح شد؛ سپس ويژگيهاي افراد داراي استقالل 

شناسان  ) از ديدگاه روان24و واگرا23دو نوع تفكر (همگرا
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توضيح داده شد، ارتباط بين تفكر واگرا و خالقيت 
  بررسي و ويژگيهاي افراد خالق، تشريح شد. 

جلسه يازدهم: در اين جلسه به تعريف استرس از 
شوند  ديدگاههاي مختلف، بيان عواملي كه باعث مي

استرس ارزيابي شود، بررسي انواع استرس  موقعيتي پر
برحسب طول مدت بروز آن، شيوه هاي آگاهي از 
وجود فشار رواني، مفهوم مقابله و انواع راهبردهاي 
مقابله با استرس و فوايد و مضرات آنها در موقعيتهاي 

  مختلف پرداخته شد. 
جلسه دوازدهم: اين جلسه به تعريف گروه و 

ه، عملكرد و اهداف آنها، ويژگيهاي مشترك هر گرو
تعريف مفهوم ساخت گروهها و نقش حضور ديگران بر 
بازده افراد اختصاص يافت. در پايان به بيان و توضيح 

گيري نقش بسزايي دارد،  عواملي كه در تصميم
  پرداخته شد.

جلسه سيزدهم: اين جلسه به تعريف آزمون 
و ويژگي افرادي كه از اين توانمندي  25واقعيت
بندي اهداف  ردارند، تعريف مفهوم هدف و تقسيمبرخو

براساس زمان، كاركرد و مزاياي وجود اهداف در 
زندگي و برخي عوامل كه باعث ايجاد مشكالت براي 

  شوند، اختصاص يافت. دست يافتن به اهداف مي

جلسه چهاردهم: اين جلسه به تشريح مفهوم 
 ، تاثير حاالت روحي مطلوب و خوشايند بر26شادماني

جسم و ذهن انسان، اهميت كاركردي شادي، سطوح 
ويژگي افرادي كه از شادكامي  شادي از ديدگاه ارسطو،

ضعيفي برخوردارند و همچنين ويژگي افراد شاد، 
   .پرداخته شد

جلسه پانزدهم: در اين جلسه به تعريف مفهوم 
، ويژگيهاي افراد اميدوار و 27بيني اميدوار بودن و خوش

  ات آن در زندگي، پرداخته شد. بين و تأثير خوش
  
  ها يافته

در اين پژوهش، براي بيان كمي اطالعات جمع 
ي پژوهش، از روشهاي زمون فرضيه هاآوري شده و آ

آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. براي نشان 
دادن فراواني متغيرها از جدول فراواني، ميانگين، 

ستفاده انحراف استاندارد و نمودارهاي توصيفي نيز ا
  شد.

ميانگين و انحراف معيار آزمودنيها در دو گروه 
كنترل و آزمايش، در پيش و پس از مداخله در جدول 

   نشان داده شده است. 1

  
  شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در دو گروه كنترل و آزمايش قبل و  بعد از مداخله -1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 پس آزمون پيش آزمون گروه متغير

 انحراف معيار ميانگين فراواني انحراف معيار ميانگين فراواني

 نشانگان كلي استرس
 22 41/74 82/34 22 41/50 88/30 آزمايش

 21 76/69 89/32 21 67/72 10/35 كنترل

 نشانگان جسماني
 22 64/28 01/16 22 45/19 53/13 آزمايش

 21 29/25 33/14 21 90/25 71/15 كنترل

 ن رفتارينشانگا
 22 95/14 28/8 22 14/11 40/7 آزمايش

 21 05/16 61/7 21 95/15 34/9 كنترل

 نشانگان شناختي
 22 77/11 32/7 22 41/7 64/6 آزمايش

 21 33/11 51/6 21 00/12 37/7 كنترل

 نشانگان عاطفي
 22 05/19 56/8 22 41/12 65/8 آزمايش

 21 10/17 42/8 21 81/18 52/7 كنترل
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شود ميانگين هر يك از  طور كه مالحظه مي همان
متغيرهاي نشانگان استرس گروه آزمايش در 

 آزمون كاهش چشمگيري داشته است. پس

با توجه به اينكه در اين پژوهش از طرح 
آزمون با گروه كنترل استفاده شد،  پس –آزمون  پيش

ترين روش آماري دربخش استنباطي براي  لذا مناسب
مستقل براي مقايسه تفاوت  tها، آزمون  آزمون فرضيه

آزمون و همچنين  آزمون و پس ها در مرحله پيش نمره
روش تحليل كوواريانس جهت مقايسه ميانگينها و 

تحليل  آزمون است. در زير نتايج كنترل اثر پيش
كوواريانس به منظور آزمون هريك از فرضيه ها نشان 

  داده شده است.
نتايج تحليل كوواريانس را به منظور  2جدول 

  دهد. تحقيق نشان مياثبات فرضيه 

 
 

  نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه نشانگان كلي استرس گروه كنترل و آزمايش -2جدول 
درجه  مجموع مجذورات منبع

 ديآزا

 مقدار احتمال F ميانگين مجذورات

 001/0 74/64 57/27620 1 57/27620 آزمون پيش

 0001/0 70/16 47/7125 1 47/7125 گروه

    40 41/17063 خطا

    43 00/211477 كل

  
كننده آن است كه  بيان 2نتايج مندرج در جدول 

مربوط به اثر گروه (متغير مستقل، كاربندي F مقدار 
و از لحاظ آماري معنادار است  70/16برابر با آموزشي) 

)001/0P< ( يعني آموزش مديريت هوش هيجاني
موجب كاهش نشانگان كلي استرس شده است و 

 وهش تأييد مي شود. ژ  نخستين فرضيه پ

  

  
  نمرات نشانگان كلي استرس پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمايش و كنترل -1 نمودار

 
 

شود، ميزان  مالحظه مي 1نمودار طور كه در  همان
نشانگان كلي استرس در گروه آزمايش سير نزولي 
داشته و اين بدان معناست كه آموزش مديريت هوش 
هيجاني، باعث كاهش نشانگان استرس در گروه 

 كه در گروه كنترل چنين نيست. درحالي ،آزمايش شده

ــدول  ــه    3جـ ــانس را بـ ــل كوواريـ ــايج تحليـ  نتـ

ــي   ــات فرض ــور اثب ــوش   «ه منظ ــديريت ه ــوزش م  آم

استرس مادران  جسماني هيجاني، باعث كاهش نشانگان
نشـان  » شـود  پـذير مـي   ذهني آموزش ن توا كودكان كم

  دهد: مي
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  نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه نشانگان جسماني استرس گروه كنترل و آزمايش -3جدول 
مجموع  منبع

 مجذورات

مقدار  F ميانگين مجذورات درجه آزادي
 احتمال

 /.001 65/51 42/4952 1 42/4952 پيش آزمون

 /.001 70/8 67/834 1 67/834 گروه

    40 84/3834 خطا

    43 00/31206 كل
  

  شــود  مشــاهده مــي 3طــور كــه در جــدول  همــان     
ــدار  ــتقل)    Fمق ــر مس ــروه (متغي ــر گ ــه اث ــوط ب   مرب

ــا    ــر ب ــت   70/8براب ــادار اس ــاري معن ــاظ آم   و از لح

)001/0 =P ( بــدين معناســت كــه آمــوزش مــديريت.
هوش هيجاني نشـانگان جسـماني اسـترس را كـاهش     

  .است داده
  

  
 نمرات نشانگان جسماني استرس  پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمايش و كنترل -2نمودار

  
شود، ميزان  مالحظه مي 2همان طور كه در نمودار     

زمايش پس از نشانگان جسماني استرس در گروه آ
 ـهدان معناست كـن بـزولي دارد و ايـله سير نـداخـم

آموزش مديريت هوش هيجاني، موثر بوده و باعث 
كاهش نشانگان جسماني استرس در گروه آزمايش 

 كه در گروه كنترل چنين نبوده است. شده، در حالي

  
  سترس گروه كنترل و آزمايشنتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه نشانگان رفتاري ا -4جدول 
مجموع  منبع

 مجذورات

مقدار  F ميانگين مجذورات درجه آزادي
 احتمال

 /.001 85/18 35/928 1 35/928 پيش آزمون

 /.059 76/3 29/185 1 29/185 گروه

    40 19/1969 خطا

    43 00/10970 كل

 Fدهد مقدار نشان مي 4گونه كه نتايج جدول  همان    
و از  76/3اثر گروه (متغير مستقل) برابـر بـا    مربوط به

  ). =p 059/0لحــــاظ آمــــاري معنــــادار نيســــت (

  در واقـــع، آمـــوزش مـــديريت هـــوش هيجـــاني    
بر كاهش نشـانگان رفتـاري اسـترس تـأثير نگذاشـته       

  است.
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  .نمرات نشانگان رفتاري استرس  پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمايش و كنترل -3نمودار

  

شود ميزان  مالحظه مي 3مان طور كه در نمودار ه     
نشانگان رفتاري استرس در گروه آزمايش پس از 

كه  مداخله سير نزولي داشته و كاهش يافته، در حالي
در گروه كنترل چنين نيست. اما اين سير از نظر 

  آماري معنادار نيست. 

بررسي نتايج حاصل از تحليل كوواريانس به منظور      
كاهش نشانگان  رمديريت هوش هيجاني ب آموزشاثر

ذهني  توان ادران كودكان كمعاطفي استرس م
  منعكس شده است. 5در جدول  ،پذير آموزش

  

  نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه نشانگان عاطفي استرس گروه كنترل و آزمايش  -5جدول 
مجموع  منبع

 مجذورات

 احتمالمقدار  F ميانگين مجذورات درجه آزادي

 /.001 65/56 14/1584 1 14/1584 پيش آزمون

 /.001 22/23 31/649 1 31/649 گروه

    40 41/1118 خطا

    43 00/13520 كل

  

  حـاكي از آن اسـت    5شـده در جـدول     نتايج ارائه     
  مربــوط بــه اثــر گــروه (متغيــر مســتقل) Fكــه مقــدار

  ادار استــاري معنـاظ آمـحـو از ل  22/23 با   رـرابـب

)001/0=P(.  ــوش ــديريت هـ ــوزش مـ ــع، آمـ   در واقـ
هيجاني بر كاهش نشانگان عاطفي اسـترس اثرداشـته   

  .است
  

  
  نمرات نشانگان عاطفي استرس  پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمايش و كنترل -4نمودار

  
شـود نشـانگان عـاطفي     طور كه مالحظه مـي  همان     

اخلـه سـير نزولـي    استرس در گروه آزمايش پس از مد
دارد و اين بدان معناست كه آمـوزش مـديريت هـوش    

ــاطفي اســترس    ــاهش نشــانگان ع   هيجــاني، باعــث ك
  كــه در گــروه   در گــروه آزمــايش شــده، در حــالي   

نتايج تحليل  6در نهايت، جدول  كنترل چنين نيست.
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آمـوزش مـديريت   بررسـي اثـر   كوواريانس را به منظور 
ناختي اسـترس  كـاهش نشـانگان شـ    رهوش هيجاني ب

نشان مـي   ،پذير توان ذهني آموزش مادران كودكان كم
  دهد.

 

  نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه نشانگان شناختي استرس گروه كنترل و آزمايش -6جدول 
مجموع    منبع  

 مجذورات

 مقدار احتمال F ميانگين مجذورات درجه آزادي

 /.001 01/25 47/775 1 47/775 پيش آزمون

 /.007 19/8 14/254 1 14/254 گروه

    40 84/1239 خطا

    43 00/6247 كل

  

 Fشود مقدار  مشاهده مي 6طور كه در جدول  همان    
و از  19/8مربوط به اثر گروه (متغير مستقل) برابر با 

آموزش  يعني .)=p 007/0( لحاظ آماري معنادار است
ختي مديريت هوش هيجاني بر كاهش نشانگان شنا

  شود. ميهش تأييد ژو  پنجم پةسترس اثرداشته و فرضيا
  

طور كه مالحظه مي شود ميزان نشانگان  همان    
شناختي استرس در گروه آزمايش پس از مداخله سير 
نزولي دارد و اين بدان معناست كه آموزش مديريت 
هوش هيجاني بر كاهش نشانگان شناختي استرس 

  نترل چنين نيست.موثر بوده، در حالي كه گروه ك
  

  
  آزمون دو گروه آزمايش و كنترل آزمون و پس نمرات نشانگان شناختي استرس پيش -5 نمودار

  

  گيري بحث و نتيجه
طور كه اشاره شد، هدف اصلي اين پژوهش،  همان     

آموزش برنامه مديريت هوش هيجاني "مطالعه 
دركاهش نشانگان استرس گروهي از مادران كودكان 

بود. نتايج پژوهش نشان  "پذير ن ذهني آموزشتوا كم
داد كه آموزش برنامه مديريت هوش هيجاني، سبب 

 شود. كاهش نشانگان استرس گروه آزمايش مي

اغلب پژوهشهايي كه در زمينه هوش هيجاني و 
اي  اند، از نوع پژوهشهاي رابطه استرس انجام شده

) اسكات، 2007( و كوكيناكي پترايدس، پيتا .است

)، در 2002، وف، سيمونك، مك كنلي و هوالندرمال
تحقيقات خود نشان دادند كه بين ميزان هوش 

ارتباط مثبت و  ،هيجاني و متغيرهاي سالمت روان
  ).2009 ، مستقيم معني دار وجود دارد (به نقل از نليز

 پژوهشهاي) در 2008مالترر، گالس و نيومن (     
اني و كه بين ميزان هوش هيج خود نشان دادند

 ،افسردگي و اضطراب مانندشناختي  هاي روانآسيب
چه ميزان ؛ يعني هرارتباط منفي و معكوس وجود دارد

، ميزان آسيبهاي باالتر بود افرادهوش هيجاني 
شناختي  هاي روانشناختي در آنها كمتر بود. آسيب روان
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شامل برخي از  ،كه اين محققان از آن ياد مي كنند
است كه در اين پژوهش سترس نشانگان عاطفي ا

  گيري شد.  اندازه
ژوهش خود نشان داد كه   در پ) 2005(اوستين 

وجود دارد رابطه قوي  ،بين هوش هيجاني و شخصيت
كننده هاي مهم سالمت روان و تجربه  بيني كه از پيش

  است.استرس و نمودي از رفتار 
) در 2009رولي (-ويليامز، دالي، بارنسايدو هاماند

شان دادند كه بين آسيب رواني و هوش تحقيق خود ن
هاي هوش  ارتباط معنادار وجود دارد. مولفه ،هيجاني

هيجاني با خودپنداره ارتباط مثبت و مستقيم و با 
اضطراب، افسردگي، خشم و اختالالت رفتاري جوانان 

  و نوجوانان ارتباط منفي و معكوس دارد.
نتايج پژوهش  مويدي اين تحقيق ها يافته
) است كه در تحقيق 2008( ك و لومينتميكوالژا

يم هوش هيجاني بر خود به بررسي تأثير آموزش مفاه
نشان دادند آموزش مفاهيم هوش  استرس پرداختند و

هيجاني تأثير معناداري بر پاسخ به استرس دارد و 
  دهد. ميزان استرس را در افراد كاهش مي

تحقيقاتي چند در زمينه هوش هيجاني و استرس 
ن انجام شده است؛ براي مثال، اديب راد در ايرا

تأثير آموزش «) در پژوهش خود با عنوان 1383(
يجه نت» هوش هيجاني بر استرس گروهي از پرستاران

تواند نشانگان  گرفت كه آموزش هوش هيجاني مي
  كاهش  دهد. ،استرس را در اين گروه از افراد

بررسي «) در تحقيق خود با عنوان 1386فرامرزي (
سترس شغلي ر آموزش هوش هيجاني در كاهش اتأثي

به اين نتيجه دست يافت » معلمان كودكان استثنايي
ميزان  ،كه طي يك جلسه آموزش هوش هيجاني

ي كاهش رس شغلي در معلمان كودكان استثناياست
  خواهد يافت.  

توان به نظريات  در تبيين نتايج پژوهش حاضر مي
تقد هستند ) اشاره كرد كه مع1999بالك و بالك (

افرادي كه از هوش هيجاني بااليي برخوردارند، تعادل 
هيجاني باالتري دارند و عواطف خود را به درستي 

لذا هر عاملي كه باعث باال  ؛تدبير و ابراز مي كنند
تواند در كنترل هيجانها  ، ميرفتن هوش هيجاني شود
آن -رسان باشد. از طرفي بار از جمله استرس، ياري

ري را دو هاي سازگاريت استرس و قابليت) مدي1997(
  داند. عامل مهم هوش هيجاني مي

با توجه به پژوهشهاي پيشين و تحقيق حاضر به 
اين نتيجه مي رسيم كه آموزش مديريت هوش 

رد. از آنجا هيجاني، تأثير مهمي بر كاهش استرس دا
ذهني اكثراً نگران مسائل توان  كه والدين كودكان كم

ني خود هستند و مشكالت و توان ذه كودك كم
هاي بيشتري نسبت به والدين كودكان عادي  دغدغه

ر باعث افزايش در ارتباط با كودكانشان دارند و اين ام
است و بر سالمت جسمي و رواني آنها تأثير استرس آنه

برنامه شود  پيشنهاد مي، ايندي دارد؛ بنابراينناخوش
آموزان  به والدين دانشهوش هيجاني آموزش 

  ستثنايي در برنامه كاري مدارس قرار گيرد.ا
اي پژوهش حاضر، استفاده از از جمله محدوديته

بود كه باعث شد تنها يك  در دسترسگيري  نمونه
و د مدرسه در شهر تهران در پژوهش شركت كن

ه همچنين برنامه پيگيري در نظر گرفته نشد. بر پاي
شود از  محدوديتهاي ذكر شده پيشنهاد مي

 ،ريهاي تصادفي استفاده شود تا مدارس متعددگي نمونه
  مورد بررسي قرار گيرد.

  
  يادداشتها

1) stress 
2) excitability 
3) anxiety 
4) tension  
5) emotional symptoms 
6) violence 
7) depression 
8) elation  
9) cognitive symptoms 
10) creativity  
11) behavioral symptoms 
12) physical symptoms 
13) Turkington, A. C 
14) emotional intelligence management 
15) multi- stage sampling 
16) stress symptoms inventory 
17) self- awareness  
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18) self- control  
19) self- esteem 
20) self- actualization  
21) impulse control 
22) empathy  
23) convergent  
24)divergent 
25) reality testing 
26) happiness 
27) optimism  
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