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  یو کاهش پرخاشگر ی اجتماع  یبر مهارت ها یجانیهوش ه  ریتأث یبررس

 1عزت نفس یانج یم ریبا متغ
 2صفورا نیکومنش

 چکیده 

مهارت های اجتماعی و کاهش پرخاشگری از جمله ویژگیهای مهمی هستند که الزمه موفقیت  

بر   هیجانی  هوش  تأثیر  بررسی  هدف  با  مطالعه  این  باشند.  می  جامعه  های  افراد  مهارت 

خانوار  سرپرست  بانوان  بین  در  نفس  عزت  میانجی  متغیر  با  پرخاشگری  کاهش  و  اجتماعی 

بانوان  بین جامعه آماری  مطالعه به روش میدانی در   بهزیستی شهرستان سرخس انجام شد. این 

نفر بود، انجام    200که تعداد آنها    1399سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان سرخس در سال  

نفر از بانوان شهرستان سرخس بودند که به روش    127ه آماری طبق جدول مورگان  شد. نمون

پرسشنامه های هوش هیجانی شوت و  نمونه گیری غیر احتماالتی در دسترس انتخاب شدند.  

( نفس کوپراسمیت )1998دیگران  ماتسون )1967(، عزت  اجتماعی  مهارت های  ( و 1983(، 

مه های استفاده شده در این تحقیق بودند. تجزیه و  ، پرسشنا(1992پرخاشگری باس و پری )

در    ریمس  لیو تحل  یمعادالت ساختار  یمدلساز،  تحلیل اطالعات و داده ها شامل آمار توصیفی

بر    یجانیهوش هانجام شد. نتایج نشان داد که    Smart PLSو     Excel،SPSS  ینرم افزارها

نفس ها  نیهمچن  ،عزت  مهارت  بر  نفس  پرخاشگر  یاجتماع  یعزت  کاهش  و    یو  دارد  تأثیر 

 ی انجیم  ریمتغ  قیاز طر  یو کاهش پرخاشگر   ی اجتماع   یبر مهارت ها  یجانیهوش ههمچنین  

  م یمستق  ریأثی و تاجتماع   یبر مهارت ها   یجانیهوش ه  میمستق  ریاما تأث  تأثیر دارد،  عزت نفس

 .  می باشد نمعنادار  یبر کاهش پرخاشگر   یجانیهوش ه

 هوش هیجانی، عزت نفس، مهارت های اجتماعی، کاهش پرخاشگری، بانوان. : کلمات کلیدی
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 مقدمه 

اسرت افرزایش  حرال  در  مختلرف  دالیل  به  خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  بیامروزه  این .  شتر 

اجتماعی صرورت آسریبی    که فزونری ایرن گرروه برهبطوری    ،خانوارها مشکالت فراوانی دارند

در کشور ایران، به منظور مبارزه با    (.406:  1400)صیامی و ستاری وند،    شرود  شرناخته مری 

سرازمان محرومیت،  کاهش  و  راهبردهای    فقر  قالب  در  متعددی  رفراهی  نهادهرای  و  هرا 

در جهرت مبرارزه برا    می باشد کهبهزیستی از جمله این نهادها  اداره  انرد.    حمایتی ایجاد شده

خرانوار، طررحفقر سرپرسرت  زنان  و  پوشش  تحت  افراد  توانمندسازی  و  محرومیت  و  و    ر  هرا 

 ی آنچه سرپرست(.  632:  1398می دهند )جمشیدی و مهدی زاده،  ای ارائه    هرای ویژه  برنامره

عنوان   به  را  خانوار  اجتماع   کیزنان  م  یمسأله  موانع  کند،یاثبات  و  در    یمشکالت  که  است 

 ر یپذ  بیآس  یبر سر راه آنان وجود دارد و زنان سرپرست خانوار را به عنوان قشر  رونیب  یایدن

 ان یتوجه به زنان سرپرست خانوار به عنوان متول  ، یاجتماع   ی ها  بی.کاهش آسکندیم  فیتعر

  یبهره مند  شیافزا  ،یاجتماع   یها  بیمنجر به کاهش آس  تواندیآنان م  تیخانوار و بهبود وضع

توانا ت  ییاز  و  ها  تیربزنان  بطور  ی خانواده  بشود  ترب  یتوانمندساز  کهیتوانمند  از    تیزنان 

تحص افت  بزهکار   یلینامناسب،  جلوگ  یو  زارع،    کندیم  یریکودکان  و  (.  69:  1398)شیانی 

زنان سرپرست خانوار   یتوانمند  جاد یا  در  توانندیم  یو کاهش پرخاشگر  یاجتماع  یمهارت ها

است که با هدف    ی و اجتماع   ی از مشکالت بزرگ بهداشت عموم  ی کی  یپرخاشگرباشند.  مؤثر  

،  کند )وانگ   یم  جادیا  یشود و عواقب منف  یمایجاد    یو رفتار  یمشکالت روان  ،یجسم  بیآس

ها44:  2018،  1یانگ و  یانگ   مهارت  پرخاشگر،  افراد  احساسات    جانیه  م یتنظ  ی(.  درک  و 

مهارت ها  گرانید فاقد  و  نخواهند داشت  برا  یرا  مؤثر   یالزم  کنترل  و  احساسات خود   درک 

ارتقاء    یبرا  ی اجتماع   ی مهارت هااز طرفی    (. 224:  2018،  2فلین و لوینه    ،کرسونیهستند )د

:  2019،  3برک و بومن   نز،ی هستند )هات چ  یاتیح  یو رفتار  یجانیه  ،یاجتماع   یها  تیصالح

اساس شغل  هیپا   یاجتماع   ی (. مهارت ها773 به    ی در بعض  کهی افراد است بطور  ی و  از مشاغل 

  ی اجتماع   ی مهارت ها  قیاز طر  زیاست. تعامل با همساالن ن  ازین  یادی ز  ی اجتماع   یمهارت ها

  ی م  یدارند کمتر دچار مشکالت اجتماع   یخوب  یاجتماع   یکه مهارت ها  یشود. افراد  یانجام م

   (. 197: 2019،   4اکهی زانایشوند )کالرک، باربارو و د
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، (. همچنین1394، امینی و ذاکریان،  عزت نفس باال بر کاهش پرخاشگری مؤثر است )احمدی

عزت نفس بر مهارت های اجتماعی و کاهش پرخاشگری تأثیر دارد )پاز، نیکوالیسن و کوالدو،  

ری و  ی2017،  1هورتا  بنابراین  تأث  یک (.  عوامل  ها  ریاز  مهارت  بر  کاهش    ی اجتماع   یگذار  و 

به اهدافش، اشاره دارد    دنیافراد، عزت نفس است. عزت نفس به اعتقاد فرد به رس  یپرخاشگر

ناش گرا  ی و  قبل  یذهن  شیاز  تجارب  اساس  بر  که  است  به خودشان  نسبت  م   یافراد    یشکل 

به خود دارند،    سبتن  یبهتر  یها  دگاهی دارند نگرش ها و د  ییکه عزت نفس باال  ی. افرادردیگ

دارا ضع  یافراد  نفس  منفی    ف،یعزت  های  نگرش  شان،  اهداف  به  دستیابی  صورت  در  حتی 

(. عزت نفس به عنوان احساس  493:  2020،  2ی، اوکک و آسموقاوگوانی)نسبت به خود دارند  

  ی اریبر بس  یبطور گسترده ا  یمختلف زندگ   یها  نهیخود در زم  تیفرد از ارزش و صالح  یکل

فرد بطور  ریتأث  یاز صفات  دارد،  فروتن   کهیمثبت  با  باال  نفس  رضا  ،ی همدل  ،یعزت    ت، یلطف، 

و    یلیتحص  شرفتیپ   ،یسالمت و رفتار اجتماع   شرفتیصداقت و شجاعت همراه است و باعث پ 

و    ی عامل کاهش دهنده اختالالت روان  کیعزت نفس    نخواهد شد. همچنی  ی در زندگ  تیمؤفق

روح اف  یمشکالت  م  ی سردگ مانند  اضطراب  افراد  یو  باال   یباشد.  نفس  عزت  از    ییکه 

با مشکالت روبرو    مایرشد و نمو خود هستند و مستق  یبرا  ییبرخوردارند، به دنبال فرصت ها

در    گریکدیبا    ی نیز(. عزت نفس و مهارت اجتماع 31:  2018  ،3سون یو هری  شوند )روزانسک  یم

، هالری و  فویمحافظت کند )سا   ی منف  اتیارتباط هستند و عزت نفس باال، افراد را در برابر تجرب

 (.  8: 2020، 4واحدی

  یجانیهوش ه.  (1394ی،  گراوند و وهاب هوش هیجانی بر عزت نفس تأثیر دارد )  ن،یعالوه بر ا

شود،    یاال قلمداد م بهتر و عزت نفس ب   یروانشناخت  یسازگار  یبرا  یکننده ا  ینیب  شیمثبت پ 

رفتارها  یدار  یبه طور معن  یمنف  یجانیحال هوش ه  نیدر ع  افسردگ  یبا  ناراحت   یمضر،  و 

:  از  است  عبارت  هیجانی   هوش  نظر گلمن،  از  (.138:  2020،  5پ یکننده ارتباط دارد )صالح و الد

خود؛  ایجاد (  3  احساسات؛   مدیریت(  2  خود؛  احساسات  شناخت(  1   شناخت (  4  انگیزه 

در    یادیمطالعات ز  (.  40:  2017،  6روابط )ساالورا، یوسان و جاریه   ایجاد (  5  دیگران؛  احساسات

انجام گرفته است، اما   ی اجتماع  ی پرخاشگرانه و عوامل مؤثر بر مهارت ها یرفتارها لیدال نۀیزم
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  ی انجی م  ریبا متغ  یو کاهش پرخاشگر  یاجتماع  ییبر مهارت ها   یجان یهوش ه  ریتأث  نۀیزمدر  

. تحقیقات انجام شده در زمینه متغیرهای تحقیق، موارد استانجام نشده    یقیعزت نفس تحق

 کمی می باشند که به آنها اشاره می کنیم.  

،  (2013)  3(، کاستلو، سالگوئر و فماندز2014)  2گارسیا، سالگوئر و فماندز ،  (2021)  1آنتونانزاس 

(، میرکریم پور و خوش روش  1397طاهرنژاد و عبدالهی )(،  2015)  4کاکرو، سولیس و فانینگ 

(1397( مددیان   ،)1397( کاشف  و  کوچمشکی  انصافی  و  1397(،  باقری  قراجه،  عباسی   ،)

( )1396محمدپور  سالخورده  و  ملول  جباری،  زاده1396(،  توکلی  خدادادی  (،  و  رحمانی   ،

چهارباغی و  (،  1395آسانی ترکمبور، آسانی ترکمبور و رنجبری )(،  1396(، نقی زاده )1396)

(، انتصار فومنی و 1394(، عرب تیموری )1395(، اکبریان، قدرتی و رضوی )1395شهرآبادی )

(، میرخزیمه، 1394(، ترکمن مالیری و شیخ االسالمی )1394(، شریفیان )1394افشارنجفی )

( بهاری  و  )1394شهرکی  دار  کشتی  و  مقدم  توحیدی  پناهی،  غفاریان  نورائی 1394(،   ،)

ع 1394)  ،)( سیجاوندی  غالمپور  و  نجات  آبادی،  چمن  عاشوری (  1393اشوری  و  عصمتی  و 

احمدی ده را نتیجه گرفتند.    یبر کاهش پرخاشگر  یجانیهوش ه( تأثیر  1393چمن آبادی )

 5نیکویه، زرانی و فتح آبادی ( رابطه هوش هیجانی و کاهش پرخاشگری،  1396کهنه و نوروزی )

و(،  2017) خلیلیان  باللمی،  )  جعفری  های  (  1394زرگرنتاج  مهارت  بر  هیجانی  هوش  تأثیر 

پوراجتماعی،   پوشیولی  کهنه  و  پورمراد  های  1396)  ،  مهارت  و  هیجانی  هوش  بین  رابطه   )

( تأثیر هوش هیجانی  1394(، گراوند و وهابی )1394اجتماعی، قنبری، سوری و میره وندی )

نفس،   عزت  هولدن بر  و  انجائیان  ا2014)  6ویرجیل،  شب   ،)( جوادی  و  جنگی  (،  1396فروز، 

تأثیر عزت نفس بر کاهش پرخاشگری، رووالکابا، فرناندز و  (  1394احمدی، امینی و ذاکریان )

گلکوز و  2017)  7ساالزر،  پاز  اجتماعی،  های  مهارت  و  نفس  عزت  بر  هیجانی  هوش  تأثیر   )

( پرخاشگری،  2017دیگران  کاهش  و  اجتماعی  های  مهارت  بر  نفس  عزت  تأثیر  ابخش،  خد( 

( تأثیر هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی،  1394(، ایمانی و باقری )1399امانی و رئیسی )

( مبرهن  حبی  و  )1393عباسی  پاکدامن  و  پورشافعی  اوجان،  شهابی  و  بین  1393(  رابطه   )
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(، کریم  1397هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی و نهایتا محمدی احمدآبادی و ایزدپناه )

پناهی  )  زاده،  قهرمانلو  )1397و  نظر  خوش  و  واحدی   ،)1395( شفیعی  و  شفیعی   ،)1395  ،)

  یو قاسم  یدریح(،  1394(، سیادت و جدیدی ) 1395زرنثار بابالنی، زرنثار بابالنی و قربانی )

(1394)  ،( امینی  و  نتیجه (،  1394اسدی  را  نفس  عزت  و  اجتماعی  های  مهارت  بین  رابطه 

بر    یجان یهوش ه  ریتأث  یسالمت وآرامش جامعه، بررس  تیزنان و اهمبا توجه به نقش  گرفتند.  

ها  پرخاشگر  یاجتماع   یی مهارت  کاهش  متغ  یو  ب  ی انجیم  ریبا  در  نفس  بانوان   نیعزت 

  یپژوهش، پاسخ  ن یاباشد.    ی مطالعه م  نیشهرستان سرخس هدف ا  یستیسرپرست خانوار بهز

 ر یبا متغ  یو کاهش پرخاشگر  ی ماع اجت  یبر مهارت ها  یجانی هوش ه  ا یآ  یاست به سؤال اصل

بنابراین این پژوهش، فرضیه اصلی زیر را مورد بررسی    ر؟یخ  ای دارد    ریعزت نفس تأث  ی انجیم

 قرار می دهد: 

با متغیر میانجی عزت نفس   پرخاشگری  اجتماعی و کاهش  بر مهارت های  در  هوش هیجانی 

 .أثیر مثبت معنادار داردبین بانوان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان سرخس ت

 فرضیات فرعی موارد زیر می باشند: 

اجتماعی   • های  مهارت  بر  هیجانی  بهزیستی هوش  خانوار  سرپرست  بانوان  بین  در 

 أثیر مثبت معنادار دارد.رخس تشهرستان س

پرخاشگری   • کاهش  بر  هیجانی  بهزیستی هوش  خانوار  سرپرست  بانوان  بین  در 

 تأثیر مثبت معنادار دارد.شهرستان سرخس 

نفس   • عزت  بر  هیجانی  شهرستان هوش  بهزیستی  خانوار  سرپرست  بانوان  بین  در 

 تأثیر مثبت معنادار دارد. سرخس 

اجتماعی   • های  مهارت  بر  نفس  بهزیستی عزت  خانوار  سرپرست  بانوان  بین  در 

 تأثیر مثبت معنادار دارد.شهرستان سرخس 

در بین بانوان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان  عزت نفس بر کاهش پرخاشگری   •

 أثیر مثبت معنادار دارد. سرخس ت
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 روش پژوهش 

مطالعه   یک  حاضر  که    پیمایشی -توصیفیمطالعه  سال  است  اوایل  بانوان در    1400در  بین 

طبق جدول مورگان برای تعداد جامعه  نجام شد.  سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان سرخس ا

ابزار گردآوری اطالعات و داده ها پرسشنامه های  127نفر، تعداد نمونه    200  نفر می باشد. 

شوت هیجانی  هوش  معتبر  و  دیگران  1استاندارد  کوپر  (1998)  و  نفس  عزت  پرسشنامه   ،

( و پرسشنامه پرخاشگری 1983)  3(، پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 1967)  2اسمیت 

 پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بودند بودند که  ( 1992) 4باس و پری

پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق، استاندارد بوده و دارای روایی و پایایی می باشند.  

روایی واگرا و روایی همگرا مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از    همچنین روایی پرسشنامه ها

برای جفت متغیرها محاسبه شد، این شاخص باید    HTMTجهت محاسبه روایی واگرا شاخص  

باشد تا شرط روایی واگرا برای متغیرها برقرار باشد. با توجه به  نتایج، برای همه    9/0کمتر از  

 (.1رقرار بود )جدولمتغیرهای پژوهش، روایی واگرا ب

 : شاخص های روایی واگرا 1جدول شماره

 شاخص روایی واگرا  متغیر

 55/0 هوش هیجانی و عزت نفس 

 -13/0 هوش هیجانی و کاهش پرخاشگری 

 35/0 هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی 

 -45/0 عزت نفس و کاهش پرخاشگری 

 85/0 عزت نفس و مهارت های اجتماعی 

 -44/0 اجتماعی و کاهش پرخاشگریمهارت های 

اعتبار مرکب روایی همگرا  افزار محاسبه شده    6واریانس متوسطو    5جهت سنجش  نرم  که در 

باید برقرار   AVE<CR و  CR>0.7است مورد بازبینی قرار می دهیم. دو شرط روایی همگرا  

که این دو رابطه در مورد اعتبار مرکب و واریانس متوسط برقراربود، بنابراین روایی همگرا باشد  

 
1 . Schutte 
2 . Coopersmith 
3 . Matson 
4 . Buss & Perry 
5 .CR=Composite Reliability 
6 .AVE=Average Variance Extracted 
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پایایی پرسشنامه های مورد استفاده از داده های نمونه ای جمع آوری شده با روش  برقرار بود.  

قراردادی   مقدار  از  متغیرها  همه  برای  آمده  بدست  نتایج   شد.  محاسبه  کرونباخ    6/0آلفای 

 (. 2بدست آمد. بنابراین پایایی پرسشنامه مورد قبول واقع شد )جدول بیشتر

 : اعتبار مرکب، واریانس متوسط و آلفای کرونباخ 2جدول شماره

 آلفای کرونباخ  اعتبار مرکب  واریانس متوسط  متغیر

 68/0 78/0 572/0 هوش هیجانی 

 74/0 83/0 571/0 عزت نفس 

 90/0 93/0 76/0 کاهش پرخاشگری 

 71/0 79/0 45/0 مهارت های اجتماعی

ارائه و تکمیل شدند. به دلیل   ها داده  و اطالعات آوری جمع برای میدانی  پرسشنامه ها به روش

غیر   و  در دسترس  گیری  نمونه  به صورت  نمونه  افراد  انتخاب  روش  قرنطینه،  و  کرونا  شرایط 

بود.   بهزیستی  که    بیترت  ن یبداحتماالتی  پوشش  تحت  خانوار  سرپرست    لیتحو  یبرازنان 

م  هیریبه خ  هیسهم مراجعه  نظر  م  یمورد  ارائه  آنها  به  پرسشنامه  و  وقت   یکردند  تعداد    یشد 

د کار جمع آوری داده ها به اتمام رسید. در ابتدای سؤاالت تخصصی  ش  لیپرسشنامه تکم127

سؤال در مورد مشخصات فردی و زمینه ای افراد )سن، وضعیت تأهل، سن ازدواج، تعداد    10

نوع آن، میزان شرکت در فعالیت    فرزندان، وضعیت پس انداز، وضعت مسکن، بیماری خاص و 

های   ویژگی  توصیفی  تحلیل  بود که در  قانونی خود(  حقوق  از  اطالع  میزان  و  اجتماعی  های 

پرسشنامه   قرارگرفتند.  استفاده  مورد  ها  آزمودنی  شناختی  هجمعیت  و    یجانیهوش  شوت 

بود،    (1998)  دیگران تمام سنین طراحی شده  برای  و دیگران  توسط شوت  بار  حداقل  اولین 

توسط که  ای  مطالعه  اینکه در این پرسشنامه، اشاره ای به طیف سنی خاصی نشده است. اما  

هوش    یبرا  84/0  ییا یانجام شد، پا  یی نوجوانان کانادا  یبر رو(  2000و دیگران )  1سیاررروچی 

برا  یجانیه ب  یابی، ارز66/0  جان، یه  میتنظ  ،بیبه ترت  ها   اسیخرده مق  یکل و    جان، یه  انیو 

داد. عالوه بر آن، روایی واگرا و همگرا و همچنین  را نشان    55/0  جان،یاز ه  یو بهره بردار  76/0

پایایی در همین مقاله محاسبه شده و قابل قبول هستند. همچنین، مقاله شاکری نیا و دیگران 

( برای اندازه گیری هوش هیجانی کارکنان یک سازمان از این پرسشنامه استفاده شده  1396)

ا دارای  است.  پرسشنامه  بر    33ین  و  ای  چندگزینه  سؤاالت  پاسخ  باشد،  می  تخصصی  سؤال 

 
1 . Ciarrochi 
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،  نظری ندارم 2، کمی مخالفم کد  1اساس طیف لیکرت می باشد، بطوریکه کامال مخالفم کد  

موافقم کد    3کد   موافقم کد    4، کمی  اما سؤاالت    5وکامال  بصورت   33و    32،  28،  5دارند 

پرس شوند.  می  کدگذاری  اسمشنامه  معکوس  و  کوپر  نفس  همه   ( 1967)  تیعزت  برای  نیز 

سؤال تخصصی می باشد، پاسخ    58طیف سنین در مقاالت مختلف استفاده شده است. دارای  

گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت کدشیوه  سؤاالت دو گزینه ای بله و خیر می باشد.   

-20-19-14-9-8-5-4-1، بطوریکه چنانچه آزمودنی به سؤاالت  به صورت صفر و یک است

و با خیر پاسخ دهد کد    1با بله پاسخ دهد کد  27-28-29-33-37-38-39-42-43-46-47

باس   یپرخاشگرپرسشنامه  صفر می گیرد، بقیه سؤاالت بصورت معکوس نمره گذاری می شود.  

سال طراحی شده است اما در مقاله نجاری و دیگران    18-22برای طیف سنی    (1992)  یو پر

اده شده است، از طرفی در این مطالعه روایی واگرا  ( برای کارکنان نیروی انتظامی استف1396)

سؤال    29و همگرا و پایایی آن بدست آمده است و قابل قبول بوده است.  این پرسشنامه دارای  

تا تخصصی می باشد، پاسخ سؤاالت چندگزینه ای و بر اساس طیف لیکرت می باشد، بطوریکه  

، نه شبیه من است نه شبیه 2ت کد، تا حدودی شبیه من نیس1به شدت شبیه من نیست کد  

دارند اما سؤاالت    5و کامالً شبیه من است کد  4، تا حدودی شبیه من است کد  3من نیست کد

شوند.    16و    9 می  کدگذاری  معکوس  هاپرسشنامه  بصورت  ماتسون   ی اجتماع   ی مهارت 

از  ( برای طیف سنی بزرگسال استفاده شده است1390( در مقاله تقوایی و دیگران )1983)  .

طرفی در همین نطالعه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و قابل قبول  

دارای   پرسشنامه  این  بر   56است.  و  ای  چندگزینه  سؤاالت  پاسخ  باشد،  می  تخصصی  سؤال 

کد هرگز  بطوریکه  باشد،  می  لیکرت  طیف  کد  1اساس  ندرت  به  اوقات2،  برخی  اغلب  3،   ،

و     Excel،SPSSدارند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های    5کد  و همیشه    4اوقات

Smart PLS    ،و روشهای آمار توصیفی )جدول فراوانی، درصد معتبر، میانگین، انحراف معیار

استفاده  تحلیل مسیر(  و  )مدلسازی معادالت ساختاری  استنباطی  آمار  و  مینیمم(  و  ماکزیمم 

 شد.  

 هایافته

بیشتر است مناسب   7/0گویه هایی که بار عاملی آنها از    ی(درون   یان سهم)  یی ای پا  یبررس  یبرا

 (. 1تر هستند )شکل 
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 : بارهای عاملی گویه ها1شکل

را در سطح  مربوط به بارهای عاملی هر گویه   t های  آماره ،  برای بررسی معناداری بارهای عاملی

 (. 2ن عدد، معنادار هستند )شکلمقایسه شد. آماره هایی بزرگتر از ای 96/1 درصد با  5

 

 

 مربوط به بارهای عاملی  t: آماره های آزمون  2شکل

تمام آزمون  ها  یعامل   یبارها  یآماره  از    یشاخص  ها  بنابرا  شتریب  1/ 96مؤلفه  همه   نیاست 

اما بارها  یشاخص ها از    یعامل   یمؤلفه ها قابل قبول هستند   تر   مناسب  است  شتریب  7/0که 

 . (3)جدول دهستن
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 مقادیر بارهای عاملی و آماره آزمون گویه ها در مدل   :3  شماره  جدول

 بارعاملی  گویه  متغیر
آماره  

 آزمون 

 هوش هیجانی 

 جانیه میتنظ

 جان یه ان یو ب  یاب ی ارز

 جان یاز ه  یبردار بهره 

86/0 

41/0 

893/0 

30/22 

59/2 

50/27 

 عزت نفس 

 ی عزت نفس عموم

 ی نفس خانوادگ عزت

 یلیتحص/ی نفس شغل عزت

 ی عزت نفس اجتماع

92/0 

77/0 

49/0 

76/0 

32/69 

54/21 

96/4 

61/16 

 کاهش پرخاشگری 

 ی بدن   یپرخاشگر

 ی کالم یپرخاشگر

 خشم

 خصومت 

78/0 

895/0 

890/0 

93/0 

09/14 

58/38 

45/37 

22/92 

 مهارت های اجتماعی

 مناسب  یاجتماع ی مهارت ها

 ی راجتماعیغ ی رفتارها

 یتکانش یرفتارهاو  ی پرخاشگر

 به خود داشتن  اد یز  نانیاطم ،یطلب یبرتر

 با همساالن   رابطه

65/0 

82/0 

68/0 

33/0 

78/0 

11/8 

06/19 

34/9 

41/2 

92/22 

 ر با  زا  شتربی  1/0خود حداقل    زهبر سا  هیهر گو  یر عامل با  ،ها  هزسا  یصیشخت  ییروا  یدر بررس

همبستگی بین متغیرهای پنهان تحقیق، مقادیر روی ود. همچنین،  ب  ه هازسا  گریآن بر د  یعامل 

بین   همبستگی  بعبارتی  بود.  بیشتر  دارند  قرار  آن  در  که  ستونی  مقادیر  از  ماتریس  قطر 

 (.4متغیرهای پنهان برقرار بود )جدول
 : نتایج همبستگی بین متغیرهای پنهان 4جدول شماره

 هوش هیجانی  عزت نفس  
کاهش  

 پرخاشگری 
 اجتماعیمهارت های 

    7560/0 عزت نفس 

   7563/0 53/0 هوش هیجانی 

  87/0 -21/0 -46/0 کاهش پرخاشگری 

 67/0 -35/0 43/0 66/0 مهارت های اجتماعی

میزان واریانس تبیین شده  در بررسی تحلیل مدل ساختاری پژوهش، بدون متغیرهای آشکار،  

این اعداد به نسبت  .دادپنهان وابسته( را نشان  ریهر متغ یشده برا ی نیب ش یپ  راتیی)درصد تغ

از    28  یعن ضرب می شوند. ی  100بیان شدند برای بیان درصدی، در عدد   عزت نفس  درصد 
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بینی می    ریتوسط متغ پرخاشگری و    21.شودمستقل هوش هیجانی پیش    45درصد کاهش 

شون می  بینی  پیش  نفس  عزت  و  هیجانی  هوش  توسط  اجتماعی  های  مهارت  د  درصد 

 (. 5)جدول
 : میزان تغییرات تبیین شده توسط متغیرهای وابسته پنهان 5جدول شماره

 تغییرات تبیین شده  متغیر

  هوش هیجانی 

 28/0 عزت نفس 

 21/0 کاهش پرخاشگری 

 45/0 مهارت های اجتماعی

اثرات   به  مربوط  آزمون  های  آماره  یکدیگر،  بر  پنهان  متغیرهای  اثرات  بررسی  منظور  به 

اثر    96/1و مقایسه با    05/0(. در سطح  2متغیرهای پنهان بر یکدیگر بررسی می شوند )شکل

معنادار نبود، همچنین اثر مستقیم 96/1>487/0مستقیم هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری  

اجتماعی   های  مهارت  بر  هیجانی  این   96/1>258/1هوش  مسیر  بنابراین  نبود.  معنادار  نیز 

ی حذف شدند. میزان اثر هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری از داده  متغیرها در مدل مفهوم

بدست آمد که بسیار جزیی بود و میزان اثر هوش هیجانی بر مهارت های    048/0های نمونه  

از داده های نمونه   نیز  اثر غیر    106/0اجتماعی  توان  اما می  بود.  ناچیز  بدست آمد که بسیار 

ماعی و کاهش پرخاشگری را از حاصلضرب اثرهای  مستقیم هوش هیجانی بر مهارت های اجت

 (.6این مسیرها بدست آورد )جدول

 : بررسی اثرات کل متغیرها در مدل 6جدول شماره
 نتیجه  tآماره آزمون  میزان اثر  اثرات متغیرها بر یکدیگر 

 تأئید شد  063/11 532/0 عزت نفس ←هوش هیجانی  

 شد رد  487/0 048/0 کاهش پرخاشگری ←هوش هیجانی  

 رد شد  258/1 106/0 مهارت های اجتماعی ←هوش هیجانی 

 تأئید شد  784/6 -486/0 کاهش پرخاشگری ←عزت نفس 

 تأئید شد  480/10 609/0 مهارت های اجتماعی ←عزت نفس  

 تأئید شد  ----- 26/0 کاهش پرخاشگری←عزت نفس ←هوش هیجانی 

 تأئید شد  ----- 32/0 مهارت های اجتماعی ←عزت نفس ←هوش هیجانی 

نبود  معنادار  اجتماعی  های  مهارت  و  پرخاشگری  کاهش  بر  هیجانی  هوش  مستقیم  تأثیر 

 (.  3اثرات متغیرهای پنهان بر یکدیگر در مدل ویرایش شده، محاسبه شدند )شکلبنابراین 
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 . اثرات کل مسیرها در مدل ویرایش شده 3شکل

 (.4بیشتر بود )شکل 96/1برای مسیرهای رسم شده از  05/0در سطح  tآماره های آزمون 

 

 . آماره های آزمون مسیرها در مدل ویرایش شده 4شکل

جدول  )هستند معنادار است  شتریب 96/1از اثرات متغیرهایی که در مدل  tآزمون های آماره 

7.) 
 مدل ویرایش شده   بررسی اثرات کل متغیرها در  :7جدول شماره

 tآماره آزمون  میزان اثر  اثرات متغیرها بر یکدیگر 

 9/10 52/0 عزت نفس ←هوش هیجانی  

 7/8 -46/0 کاهش پرخاشگری ←عزت نفس 

 11/17 66/0 مهارت های اجتماعی ←عزت نفس  

 ---- -24/0 کاهش پرخاشگری←عزت نفس ←هوش هیجانی 

 ---- 34/0 مهارت های اجتماعی ←نفس عزت ←هوش هیجانی 
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 ی ر یگجهیبحث و نت

کاهش   و  اجتماعی  های  مهارت  بر  هیجانی  هوش  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر،  پژوهش 

شهرستان   بهزیستی  خانوار  سرپرست  بانوان  بین  در  نفس  عزت  میانجی  متغیر  با  پرخاشگری 

مثابه هدف غایی برنامه های رفاه و    به  توانمندسازی زنان سرپرست خانوارسرخس انجام شد.  

نو  رویکردی  اجتماعی،  زنان  مددکاری  های  توانمندی  توسعه  مهم  رکن  دو  بر  که  است  ین 

رتقای مهارت های  انیز  و    شان  سرپرست خانوار در معیشت پایدار برای خود و افراد تحت تکفل

کارگیری   به  نیازمند  آن  اجرای  و  است  استوار  خانواده  مدیریت  در  ها  آن  اجتماعی  و  فردی 

ژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  راهبردها و سیاست های هوشمندانه و متناسب با وی

(. این پژوهش با هدف آگاه سازی مدیران 405:  1400می باشد )صیامی و ستاری وند،    کالبدی

یافته ها،  و مسئولین در برنامه ریزی های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار انجام شده است.  

کرد رد  را  اجتماعی  های  مهارت  بر  هیجانی  هوش  مستقیم  مشکالت تأثیر  گفت  توان  می   .

بر  بانوان سرپرست خانوار چنان  و مسائل  آن دغدغه ها  بر  اضافه  و  تورم  اجتماعی،  اقتصادی، 

است  داده  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  هیجانی  که هوش  بوده  تأثیرگذار  اجتماعی  های  مهارت 

افراد شده است.   د هر چنبطوریکه شدت مشکالت باعث کمرنگ شدن مهارت هایی اجتماعی 

عزت  میانجی  متغیر  طریق  از  اجتماعی  های  مهارت  بر  هیجانی  هوش  مستقیم  غیر  تأثیر  که 

های   مهارت  بر  نفس  عزت  طریق  از  هیجانی  هوش  بعبارتی  شد،  تأئید  تحقیق  این  در  نفس 

 اجتماعی تأثیر مثبت معنادار داشت.

  هوش   منتأثیر مستقیم هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری رد شد. میتوان گفت طبق نظر گل

  که  افرادی  بنابراین  دهد،   می  قرار  تأثیر   تحت   را  کاری  زندگی   های   جنبه  تقریباً تمام   هیجانی 

هیجانی   دارای و    خواهند  بهتری  عملکرد   دارای  هستند  باالتری  هوش  داوودی  )جزینی،  بود 

(. عواملی در افزایش پرخاشگری نقش دارند که عصبانیت و خشم از عوامل پیش  1398نظری،  

دیگران،   و  )وانگ  هستند  آن  کننده  و  44:  2018بینی  اقتصادی  خاص  مشکالت  بنابراین   .)

اجتماعی و مسئولیت بیشتر زنان سرپرست خانوار نسبت به سایر زنان، روحیه پرخاشگری در 

بر   هیجانی  هوش  مستقیم  تأثیر  فرضیه  و  کرده  عمل  هیجانی  هوش  از  تر  قوی  نمونه،  افراد 

ن تأئید  پرخاشگری  کاهش    شد. کاهش  بر  هیجانی  هوش  مستقیم  غیر  تأثیر  که  چند  هر 

چنین  توان  می  شد.  تأئید  پژوهش  این  در  نفس  عزت  میانجی  متغیر  طریق  از  پرخاشگری 
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استدالل کرد که چون عزت نفس به ارزشیابی مثبت فرد از خودش اشاره دارد فردی که هوش  

و دیگران و کنترل و مدیریت    هیجانی باالیی دارد در تشخیص و درک احساسات و رفتار خود

به   از خود و دستیابی  ارزیابی شخص،  باعث می شود  این شناخت  از طرفی  توانایی دارد،  آنها 

به   که  گیرد  انجام  طوری  مؤفقیت  جهت  در  فرد  ریزی  برنامه  و  شود  تلقی  مثبت  اهدافش 

د دیگران  به  نسبت  که  باعث می شود  نتیجه  این  و  بشود  مؤفقی  و شخص  برسد  ید  اهدافش 

مثبتی داشته باشد و احساس خوب مؤفقیت در زندگی باعث می شود فرد به زندگی با دیدگاه  

بعبارتی   کند.  نمی  پرخاش  زود  دیگران  با  تعامل  و  مختلف  مسائل  در  بنابراین  بنگرد  مثبتی 

 هوش هیجانی از طریق عزت نفس بر کاهش پرخاشگری تأثیر مثبت معنادار داشت.  

دهد افرادی که هوش    نشان می   شواهدی بر عزت نفس تأئید شد.  تأثیر مستقیم هوش هیجان

کسانی یعنی  دارند  می  هیجانی  خوبی  به  را  خود  احساسات  و  که  کنند  شناسند  می  ،  هدایت 

افرادی که  .  کنند   آن برخورد می  ا و به طرز اثربخش بمی کنند  احساسات دیگران را نیز درک  

هستند )گراوند    وکارآمد  خرسند  خویش نیز  درزندگی  شان به خوبی رشد یافته،  هوش هیجانی 

تصورات و نگرش های شخصی، نقش زیادی در زندگی  (. از طرف دیگر،  83:  1395و وهابی،  

،  د نست می آید تشکیل می شودفرد دارند. تصورات بر اساس بازخوردی که از نظر دیگران به  

د و در شخص درونی می  عزت نفس بر اثر انعکاس ارزیابی دیگران به وجود می آی  همانطور که

شود. عزت نفس قضاوت و رأی شخص در رابطه با ارزش و لیاقت و قبول و پذیرش یا رد خود  

بعبارتی هوش هیجانی بر  (.  82:  1395)گراوند و وهابی،    بوده که در نگرش فرد ظاهر می شود

( وهابی  و  گراوند  های  یافته  با  نتیجه  این  و  داشت  معنادار  مثبت  تأثیر  نفس  (،  1394عزت 

 ( مطابقت دارد.2017( و رووالکابا، فرناندز، سالزر و  )1394قنبری و دیگران )

 دار  ریشه  ارزش های  اساس  بر  نفس   عزتتأثیر عزت نفس بر مهارت های اجتماعی تأئید شد.  

  اعتبار  با   و  است  شده  ساخته  معین  فرهنگی   و   ای  رابطه  اجتماعی،  زمینه  یک  حاصل از  شخصی

  معیارهای   تأمین  با   جامعه  در  معناداری  نقش   با   بودن  انسان ارزشمند  یک   احساس  و   اجتماعی

کند    می  روان، عمل  سالمت  تهدیدهای  برابر  در  سپری  عنوان  معین، به  بینی  جهان  و  فرهنگ

گیانلوکا  و  منزونی  پایترابیشا،  پنزری،  های  (.  2020،  1)روشی،  مهارت  بر  نفس  عزت  بنابراین 

(، اسدی و  2017ادار داشت و این نتیجه با یافته های پاز و دیگران )اجتماعی تأثیر مثبت معن

 
1 . Rossi & Panzeri & Pietrabissa & Manzoni & Gianluca 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panzeri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33240140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pietrabissa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33240140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manzoni%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33240140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castelnuovo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33240140


 کومنشین   صفورا  ...        ری با متغ  یو کاهش پرخاشگر یاجتماع یبر مهارت ها  ی جان یهوش ه ریتأث یبررس

49 

( )1394امینی  قاسمی  و  حیدری   ،)1394( جدیدی  و  سیادت  و  1394(،  بابالنی  زرنثار   ،)

( )1395دیگران  شفیعی  و  شفیعی   ،)1395( نظر  خوش  و  واحدی  و  1395(،  زاده  کریم   ،)

 ( مشابه است.1397( و محمدی احمدآبادی و ایزدپناه )1397دیگران )

باور مرسوم در بین روانشناسان این است که تأثیر مستقیم عزت نفس بر پرخاشگری تأئید شد.  

باشد. می  پرخاشگری  و  کننده خشونت  بینی  پیش  ترین  اصلی  پایین  نفس  نفس    عزت  عزت 

پایین منجر به شکل گیری یک خرده فرهنگ از خشونت می گردد، زیرا منابع متداول عزت  

ر  نفس در دسترس نمی باشند و پرخاشگری به عنوان منبع جایگزین در نظر گرفته می شود. ب

و  باعث بروز گرایش به خطرپذیری در گروه های خشن می شود    ،این اساس عزت نفس پایین

خودبیزاری برانگیخته می شود که به صورت پرخاشگرانه نسبت به موقعیت ها   به دلیل احساس

نفس   عزت  وسیله  بدین  تا  کنند  برخورد  چالش می کشند  به  را  آنها  شایستگی  که  افرادی  و 

افزایش دهند افروز و  .  خودشان را  باشد،    باالترافراد،  هرچه عزت نفس    (.1396ان،  دیگر)شب 

)احمدی و دیگران،    ین بیشتر می تواند خود را کنترل کندکمتر پرخاشگری می کند و همچن

با (.  1394 نتیجه  این  و  معنادار داشت  مثبت  تأثیر  پرخاشگری  بر کاهش  نفس  بنابراین عزت 

پاز و دیگران )2014یافته های ویرجیل و دیگران ) (  1396( و شب افروز و دیگران )2017(، 

   مشابه است.

مراکزی چون بهزیستی و    نی و مسئول  رانیمد   شود یمنهاد  با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیش

با هدف ارتقاء  از طریق برگزاری دوره های آموزشی هوش هیجانی و عزت نفس،    کمیته امداد،

افزاو عزت نفس    ی جانیهوش ه و    یاجتماع   ی ها  مهارت  شیبانوان سرپرست خانوار در جهت 

نمایند.   اقدام  پرخاشگری  مطالعه  نیهمچنکاهش  این  تکمیل  جهت  در  پژوهشی  عناوین   ،

همچون  یم مواردی  کارآفر  یتوانمندساز  ریتأث  یبررستواند  مهارت  ینیو  و    یاجتماع   یها  بر 

پرخاشگر ه  ر یتأث  یبررسی،  کاهش  هوش  مهارت  یجانیآموزش  کاهش    یاجتماع   یها  بر  و 

مهارت  آموزش   ریتأث  یبررسی،  پرخاشگر بر  نفس  پرخاشگر  یاجتماع   یها  عزت  کاهش  ی،  و 

 ی باشد.  و کاهش پرخاشگر  یاجتماع  یها بر مهارت یجانی هوش ه  یمؤلفه ها ریتأث یبررس
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و ماخذمنابع    

  گروهی   آموزش  تأثیر  .(1395)یعقوب.    رنجبری،  حکیمه، و  ترکمبور،  آسانی  صمد،   ترکمبور،  آسانی

  المللی  بین  کنفرانس  آباد.  بستان  شهر  پسر  دبیرستانی  آموزان  دانش  پرخاشگری  بر  هیجانی  هوش

 .قم  کاربردی استانداری  علمی  دانشگاه  روانشناسی. قم،  مدیریت،  اقتصاد،

رابطه عزت نفس با پرخاشگری دانش  (.  1394. )ذاکریان، علیرضا، و  امینی، فروتن،  حمدی، سعیدا

 . قم  ی علوم انسانی اسالمی،اولین همایش مل . آموزان دختر مقطع راهنمایی

 یپرخاشگرو    یجانیهوش ه  نیرابطه ب  یبررس  .(1396).  هیراض  ،ینوروز، و  ده کهنه، صادق  یاحمد

اصفهان  انیدانشجو ب  نیهشتم.  دانشگاه  علوم    یروانشناس  ی الملل  نیکنفرانس  تهران،   ،ی اجتماع و 

 مهر اشراق. شگرانیشرکت هما

یوسف، و  اسدی، مسعود )امینی،  اجتماعی و عزت نفس  (.  1394.   رابطه بین مهارت های  بررسی 

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و .  شهر اهواز  3ساله ناحیه    9-11دانش آموزان  

 ان.تهر روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،

بر    یمبتن  ی گروه درمان  یاثربخش.  (1395).  سادات  هیمرض  ،یرضو، و  مایس  ،ی بهرام؛ قدرت  ان،یاکبر

پرخاشگر  ی اجتماع   یریادگی ه  ی بر  هوش  پسر  ی جانیو    یالملل  نیبکنفرانس    نیسوم  . نوجوانان 

 .کانین  یعالتهران، موسسه آموزش   ،یمشاوره و علوم رفتار ،یدر روانشناس ریاخ یها ینوآور

افشارنجفی،  انتصارفومنی، و    کاهش   بر  هیجانی  هوش  تأثیرآموزش  .(1394)علی.    غالمحسین، 

 شهرستان   ی  متوسطه  دوم   دوره  پسر  آموزان  دانش   اجتماعی   فردی  سازگاری  افزایش   و  پرخاشگری

علوم  پژوهشی  علمی  همایش   اولین  قزوین.  بصورت   جامعه،   شناسی  آسیب  و   تربیتی   روانشناسی، 

 .پایش انجمن سبز، طالی شرکت الکترونیکی،

  و  خشم  با   هیجانی   هوش  بین  رابطه  .(1397)سیدمحمد.    وکاشف،میالد،    کوچمشکی،  انصافی

  المللی   بین  همایش  چهارمین  غربی.   آذربایجان  استان  رزمی  های  ورزش  ورزشکاران  پرخاشگری

روانشناسی   به  دستیابی   راهکارهای  مرکز  شیراز،  پایدار،   توسعه  رویکرد  با   انسانی  علوم  و   مدیریت، 

 .پایدار توسعه

  کاهش  بر  هیجانی  هوش  گروهی  آموزش  .(1394)راضیه.    االسالمی،   شیخ  مهدی، و   مالیری،  ترکمن

  پژوهشی  علمی   همایش   دومین  شیراز.  شهر  راهنمایی  مقطع  دختر  و  پسر  آموزان  دانش  پرخاشگری

 تحقیقات  و  مطالعات  مرکز   قم،   ایران،  فرهنگی   و   اجتماعی   های  آسیب  روانشناسی  و   تربیتی   علوم

 .مرتضوی حکمت سروش اسالمی



 کومنشین   صفورا  ...        ری با متغ  یو کاهش پرخاشگر یاجتماع یبر مهارت ها  ی جان یهوش ه ریتأث یبررس

51 

و   رحمانی،   جهانشیر،  زاده،   توکلی  پرخاشگری  و  قاطعیت  رابطه  .(1396)زهره.    خدادادی،   مطهره، 

  پژوهشی   کنگره   دوازدهمین  قاین.  شهر  ابتدایی   ششم  پایه   آموزان  دانش   هیجانی   هوش  با   والدین

  علوم  دانشگاه   دانشجویی  تحقیقات  کمیته  گناباد،   کشور،  شرق   پزشکی   علوم   دانشجویان  سالیانه

 .گناباد  درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی

سهیلی،  سالخورده،   آرزو،   ملول،  لیال،   جباری، و   هوش   آموزش  اثربخشی  .(1396)  یوسف.  یداهلل، 

  زندان  در  امنیت  و   نظم  ایجاد  هدف   با  پرخاشجوی  جوان  زندانیان  پرخاشگری  کاهش   بر  هیجانی

  تربیتی،   علوم  و   روانشناسی  در  جهان  و  ایران  نوین  های   پژوهش   ملی  کنفرانس  اولین  شهرکرمانشاه. 

 .شوشتر کاربردی  علمی  دانشگاه شیراز، اجتماعی، علوم و حقوق 

ابراهیم، و نظری، فرج. )   رابطه مهارت هوش هیجانی با  (.  1398جزینی، علیرضا، داوودی دهاقانی، 

(:  1)12،  نشریه علمی انتظام اجتماعی.  سرکالنتری یکم تهران بزرگ  ملکرد گشتهای انتظامی درع 

25-48. 

های هوش   آموزش مؤلفه  ریتأث(.  1394جعفری باللمی، نادر، خلیلیان، علیرضا، و زرگرنتاج، طاهره. )

افزا  ی جانیه اجتماع   مهارت  ش یبر  تأک  ی های  رضا  د ی)با  دانشجوییزناشو  ت یبر  دانشگاه    انی( 

 . 90-81(: 4)24ه، فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکی. مازندران

( حسین.  زاده،  مهدی  و  معصومه،  رو(.  1398جمشیدی،  تحل  یپژوه ندهیآ  کردیکاربرد    لیدر 

زن  .  المیزنان سرپرست خانوار استان ا  یاقتصاد  یتوانمندساز  مرسوم   ی استراتژ  یامدهایپ   یستمیس
 . 652-631(:  4)17، در توسعه و سیاست

و اریاسفند  ،یدریح ها  یاثربخش  .(1394)  . میمر   ، یقاسم  ،  مهارت  ابعاد    ی اجتماع   ی آموزش  بر 

و    یروانشناس  یالملل  نیکنفرانس ب  نیاول  .رازیشهر ش  ینایمختلف عزت نفس دانش آموزان پسر ناب

 .رازیش یعرف  میحک یعلوم و فناور  یموسسه عال راز،یش ،یتیعلوم ترب

  ی نیب  شیپ (.  1399خدابخش پیرکالنی، روشنک، امانی، فاطمه، رئیسی، فاطمه، و حاج کرم، آمنه. )

مجله روانشناسی و روان پزشکی  .  آنها   نیوالد   یجان ینوجوانان براساس هوش ه  یاجتماع   ی مهارت ها
 . 152-141(: 1)7، شناخت

و  چهارباغی،    پرخاشگری  بر   هیجانی  هوش  آموزش   تأثیر  .(1395)  حسین.  آبادی،   شهر  زهرا، 

 مدیران  موسسه  رم، -ایتالیا  مهندسی،  و   علوم  المللی   بین  کنفرانس  چهارمین  نخبه.  فوتسال   بازیکنان

 .ویرا پایتخت پرداز  ایده
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بررسی ارتباط مهارت  (.  1395. )قربانی قوشه علیا، امین، و  زرنثاربابالنی، سمیه،  زرنثار بابالنی، پریسا

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،  . کودکاناجتماعی با عزت نفس 

 .تهران مطالعات اجتماعی و فرهنگی،

(. تاثیر مهارت های اجتماعی بر عزت نفس وابعاد  1394سیادت، سیدمرتضی، و جدیدی، محسن. )

 . 101-83(: 37)11، فصلنامه روانشناسی تربیتیهویت کودکان کار.  

مری افروز،  محمدمهدی.  شب  پسندیده،  و  غالمعلی،  افروز،  لیال،  علمی،  جوادی  سکینه،  جنگی،  م، 

(. بررسی نقش عزت نفس پایین در ایجاد پرخاشگری نوجوانان.کنفرانس بین المللی فرهنگ 1396)

 . 1آسیب شناسی روانی و تربیت، دوره 

  دانشگاه   شجویاندان  در  هیجانی  هوش  و  پرخاشگری  بین  رابطه  بررسی   .(1394)صالح.    شریفیان،

 و   تربیتی  علوم  ترویج  و  توسعه  سراسری  پژوهشی  علمی  کنگره  اولین  بوکان.  شهرستان  نور  پیام

  و  علوم  ترویج  و  توسعه  علمی  انجمن  ایران،  اجتماعی   فرهنگی   علوم  و   شناسی   جامعه  روانشناسی،

 .بنیادین فنون

  آنها   موفقیت  و  کودکان   نفس  عزت  رابطه  بررسی  . (1395)  محمدسعید.  شفیعی،   شیرین، و  شفیعی،

 ترکیه،  کشور  -استانبول  مهندسی،   و   علوم  المللی   بین  کنفرانس  سومین  اجتماعی.   های   مهارت  در

 .ویرا پایتخت پرداز ایده مدیران موسسه

 ر یتأث  .(1393).  لیاسماع   ،یعباس  ، و دیپاکدامن، مج  ی،هاد  ،یپورشافع  ،بانو  هیاوجان، حاج  یشهاب

 ن ینخست  .ریپذ آموزش    یبر عزت نفس دانش آموزان عقب مانده ذهن   ی اجتماع   یآموزش مهارت ها

  ه دانشگا  ن،یقا  -  یخراسان جنوب  ژه،یو  یازهایافراد با ن  یاجتماع   یفرد  یتوانمندساز  یمل   ش یهما

 .ناتیواحد قا یآزاد اسالم

لعات  مطا. رانیسرپرست خانوار در امطالعات زنان  لیفراتحل(. 1398شیانی، ملیحه، و زارع، حنان. )
 . 97-67(: 2)26،  پژوهشی( -جامعه شناسی )علمی

راهبردها  کیاستراتژ  لیتحل(.  1400. )حهی مل  ،وند   یستار، و  ریقد  ی،امیص زنان   یتوانمندساز  یاز 

: محالت انصار  یمطالعه مورد  ین یبر کارآفر  د یبا تاک  یررسمیغ   یسرپرست خانوار در سکونت گاه ها

 . 427-405(: 3)19، )پژوهش زنان( استیزن در توسعه و سمشهد.   ییرجا دیاروند در شهرک شهو 

و   طاهرنژاد، تأثیر(1397)داود.    عبدالهی،   معصومه،    ملی  پرخاشگری.کنفرانس  بر  هیجانی  هوش  . 

  اجتماعی،   -  فرهنگی  مطالعات   و   حقوق   روانشناسی،   تربیت،   و   تعلیم  در  جهان   نوین  دستاوردهای 

 و   تحقیقات  علوم  وزارت  به  وابسته  خویی  عالمه  عالی  آموزش-  زرقان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خوی،

 .فناوری
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آباد  یعاشور حم  ،اصغر  ی عل  ، یچمن  و حسن  ،یجاوندیغالمپورس،  دینجات،   . نوراله  ،یموریت  ، 

ه  ریتاث  .(1393) هوش  افزا  یجانیآموزش    ی پرخاشگروکاهش    یاجتماع   ، یفرد  یسازگار  شیبر 

پا  پسر  آموزان  ابتدا  هیدانش  تندرست  ی مل  شی هما  نیسومیی.  پنجم  و  روان  قوچان،    ،یسالمت 

 واحد قوچان. ی مدانشگاه آزاد اسال

 آموزش   تأثیر  .(1396)  اکبر.  محمدی،  احمد، و  محمدپورانجردی،  علی،   باقری،  پروانه،  قراجه،  عباسی

ششمین  پرخاشگری  بر  هیجانی  هوش  و   مسئله  حل  مهارت   روانشناسی   انجمن  کنگره  نوجوانان. 

 . ایران روانشناسی انجمن تهران، ایران،

  و  پرخاشگری  کاهش  بر  هیجانی  هوش  آموزش  بخشی  اثر  بررسی  .(1394)  ابراهیم.  تیموری،  عرب

  و  روانشناسی  المللی  بین  همایش  ششم.  پایه  پسر  آموزان  دانش  اجتماعی  فردی،  سازگاری  افزایش

 .مبین فرهنگی سفیران موسسه استانبول، زندگی، فرهنگ

ومسعود  ،یعصمت آباد  یعاشور  ،  ه  ریتأث  .(1393).  اصغر  ی عل  ،یچمن  هوش  بر    یجانیآموزش 

پرخاشگر افزا  یکاهش  پا  یاجتماع   ،یفرد  یسازگار  شیو  دختر  آموزان    نیاول  .ششم  هیدانش 

ترب  ی پژوهش  ی علم  ش یهما روانشناس  یتیعلوم  فرهنگ  یاجتماع   یها  بیآس  ی و  تهران،   ران،یا  ی و 

علوم و    جیتروتوسعه و    یانجمن علم  ،یسروش حکمت مرتضو  یاسالم  قاتیمرکز مطالعات و تحق

 .نیادیفنون بن

و   دار،  کشتی  محمد،  مقدم،  توحیدی  علی،  پناهی،  غفاریان   .(1394)  غزاله.  شهنی،  ارزانی  رضا، 

  مشهد.  بدنی  تربیت  های  دبیرستان  اموزان  دانش  پرخاشگری  بر  هیجانی  هوش  اموزش  تأثیر  بررسی

 .چابهار المللی  بین دانشگاه  چابهار،  ورزش، و  بدنی تربیت نوین دستاوردهای ملی   همایش اولین

علی  ، سارا،  قنبری  و  سوری،  فروزان،  وندی،  )میره  عزت  (.  1394.  با  هیجانی  رابطه هوش  بررسی 

سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی  .  آموزان مقطع متوسطه دومنفس دانش  

 ، قم. آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

قهرمانلو،   پناهی،  منصوره،  زاده،   کریم و   ناصر،    مهارت  رابطه  بررسی  .(1397)  سارا.  شهبازی،  زهرا، 

  شهر   حرکتی  -جسمی  معلول  دختر  آموزان  دانش   اجتماعی   سازگاری  و  نفس   عزت  با  اجتماعی   های

  دبستان،   از  پیش   کودکان  سالمت  و  آموزش  ملی  کنگره  پنجمین  و   المللی   بین  کنگره  اولین  تهران.

  پزشکی  علوم  دانشگاه  توانبخشی  و   بهزیستی  علوم  دانشگاه  دبستان  از  پیش  آموزشی  گروه  تهران،

 .بهشتی شهید

امداد    سیبر عزت نفس در پل  یجان یآموزش هوش ه  ریثأ ت(.  1395م. ) فرجا  ی، وهاب ، و  وسف، یگراوند

 .. 80-61(: 12)4، نشریه آموزش در علوم انتظامی تهران بزرگ. 
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  عزت  با  اجتماعی  مهارت های  رابطه  بررسی  .(1397)  صالح.  ایزدپناه،  ناصر، و  احمدآبادی،  محمدی

  مطالعات  و  روانشناسی  المللی  بین  همایش  دومین  بافق.  شهرستان  معلمان  سازمانی  رفتار  در  نفس،

 .گستر کوشا های همایش  مرکز تهران، اجتماعی،

ه  یواکاو   .(1397).  هیمرض  ان،ی مدد هوش  ها  ی جانینقش  مهارت  کاهش    ی ارتباط  یو   زانیمدر 

آموزان  یشگرخاپر مل   نیچهارم.  دانش  ساز  یکنفرانس  علوم    یتوانمند  حوزه  در  و    ی انسانجامعه 

 جامعه. یو اجتماع  یفرهنگ  ی مهارت ها یتهران، مرکز توانمندساز ت، یریمطالعات مد

  هوش  های   مهارت  آموزش  اثر  .(1394)  الدین.  مجی   بهاری،  هادی، و   شهرکی،   سمیه،  میرخزیمه،

  نوین   دستاوردهای  ملی   همایش  اولین   والیبالیست.  نوجوان  دختران  پرخاشگری  کنترل  در  هیجانی 

 .چابهار المللی بین  دانشگاه چابهار، ورزش، و بدنی  تربیت

 بر  هیجانی   هوش   آموزش  تأثیر  بررسی  . (1397)  وحید.   روش،  خوش  مریم، و   سیده   پور،  میرکریم

  روانشناسی،  المللی  بین  همایش  اولین  آموزان.  دانش  بر  اجتماعی-فردی  سازگاری  و  پرخاشگری

 .همایش  دائمی دبیرخانه همدان،  اجتماعی،  مطالعات  و تربیتی علوم

 تیمی   های  رشته  دختر  اموزان  دانش  پرخاشگری  و   هیجانی  هوش  ارتباط(.  1396نقی زاده، صفیه. )

 انفرادی. اولین همایش دستاوردهای ملی علوم ورزشی و سالمت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان.  و

 خشم،   کنترل  و   کاهش  در  آن  بخشی  اثر  و  هیجانی  هوش  آموزش  . (1394)  محسن.  نورائی،

  دومین دینی. های آموزه بر  تأکید  با جوانان و نوجوانان کودکان،  بین در جرم و خشونت پرخاشگری،

 کانون   اردبیل،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  اردبیل،  دینی،  پژوهش  و  تفکر  المللی  بین  کنگره

 .اردبیل مناجات تبلیغی فرهنگی

و  واحدی، رابطه(1395)اصغر.    نظر،  خوش  راضیه،  های  بین   .    نفس  عزت  با  اجتماعی  مهارت 

  در  نوین  های  پژوهش  ملی   همایش  دومین  قزوین.  استان  ریزی  برنامه  و   مدیریت  سازمان  کارکنان

 سروش  اسالمی   تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  قم،  ایران،  اجتماعی  مطالعات   و  انسانی  علوم  حوزه

 . مرتضوی حکمت

  ارتباط  بررسی  . (1396)  معصومه.  سهرابی،   شتاو، و   پوشی،   کهنه  شهین،   پورمراد،  بشری،   پور،  ولی

  المللی  بین  کنفرانس    ابتدایی. دهمین  آموزان  دانش  اجتماعی  مهارت های  رشد   با  هیجانی  هوش

 .اشراق  مهر همایشگران شرکت تهران، اجتماعی، علوم و روانشناسی
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