
MEJDS. 2018; 8:48.  

 Published online 2018 Nov. Research Article 

 

The Effectiveness of Teaching Emotional Intelligence on Loneliness and 

Resilience and Mental Health in addicts Addicts 
1ani, Roya Arjmand Kerm2, Fatemeh Nemati Sogolitappeh1Mohamad Khaledian* 

Author Address 

1. Lecturer, Department of Psychology, Payame Noor University, PO BOX 19395 - 3697, Tehran, Iran; 

2. Assistant Professor, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

*Corresponding Author Address: Payame Noor University, PO BOX 19395 - 3697, Tehran, Iran. 

Email: Mohamad_khaledian22@yahoo.com 

Received: 2018 August 26; Accepted: 2018 October 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objective: Addiction is one of the health and social problems of this century. Addiction is the most crucial intellectual concern 
and one of the worst social harm. Addiction not only results in severe physical and mental damage to the individual but also numerous social 

harm, such as divorce, delinquency and unemployment. Addiction is a biological, psychological and social disease. Various factors are useful in 

the etiology of addiction that would in interaction with others lead to the beginning of drug abuse and then addiction. Effective factors on the 
person, environmental factors and social factors as underlying factors result in the process of prevention, diagnosis, and treatment to be planned 

purposefully. Today one of the personal, social and health problems that endanger human and national resources in different countries is the 
addiction. Also, emotional intelligence is a subject that tries to explain and interpret the status of human emotions, feelings and abilities. 

Emotional intelligence has been defined as the ability to understand the emotions to evaluate one's thoughts and moods and regulate them in a 

way that promotes rational and emotional development. The concept of emotional intelligence provides a new depth to human intelligence. This 
is the intelligence of tactical ability (individual performance), whereas cognitive intelligence is a strategic capability (long-term capability); 

Therefore the current research aimed to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on loneliness and resilience and mental 
health in addicts. 

Methods: This study is semi-experimental with pre-test and post-test. The study population consisted of 100 addicted people referring to Drug 

Treatment Methadone Therapy Center (Nikoosalamat) in the city of Ghorve in 2014. A sample size of 24 people was selected by the sampling 
method in access, and placed in two experimental (n=12) and control groups (n=12) randomly. An experimental group received nine under 9 

Session 90-minute of emotional intelligence training, but the control group received no intervention. By 20 questions Loneliness Scale (UCLA), 
and 25 questions Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), and General Health Questioner (GHQ-28) data collected. Descriptive statistics 

(mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis) were used to analyze the data. 

Results: The results showed that the mean resilience in the post-tests in the experimental group was significantly higher than that control group, 
and loneliness and mental health in the post-test scores of the experimental group significantly lower than the control group post-test scores 

(p<0.001). Shapiro-Wilkes' test was used to determine the normal distribution of the distribution. Results showed that the distribution was normal 
(p<0.05). Regarding the presuppositions, a multivariate analysis of covariance performed that the results showed significant significance 

(effect=0.96, p<0.015). 

Conclusion: It can be concluded that teaching emotional intelligence is effective in loneliness and resilience and mental health in addicts. In 
other words, emotional intelligence training has been able to reduce the feeling of loneliness and mental health in the experimental group and 

increase the resilience score in the experimental group, and Intelligence-emotional training has been effective in all three variables. In general, 
emotional intelligence education, by identifying, controlling and managing the positive and negative emotions of the individual in oneself and 

others, provides a context for drug prevention, addiction, and reduces the readiness of people to be addicted. 

Keywords: Teaching Emotional Intelligence, Loneliness, Resilience, Mental Health, Addicts. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.9
0.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               1 / 7

mailto:Mohamad_khaledian22@yahoo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.90.5
https://jdisabilstud.org/article-1-1081-fa.html


1 

  .۴۸:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهآبان برخط انتشار 

 

 آوری و سالمت روان افراد معتادتنهایی، تابهیجانی بر احساس کارآمدی آموزش هوش 
 1کرمانی ، رؤیا ارجمند۲تپه، فاطمه نعمتی سوگلی1خالدیان محمد*

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛نور، تهران، ایرانشناسی، دانشگاه پیامگروه روان ،ربیم. 1

 .شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایراناستادیار، گروه روان .۲

 .ایران تهران، نور،پیام دانشگاه: *آدرس نویسندۀ مسئول
  yahoo.com22Mohamad_khaledian@ رایانامه:*

 1۳۹۷مهر1۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷شهریور۴ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-رایاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 که بوده خود خاص ییایجغراف طیشرا و جوان یاجتماع طیاشر با رانیا مانند ییشورهاک در خصوصاً ،حاضر عصر یاجتماع معضالت و مسائل از مخدرمواد به ادیاعتهدف: 
 معتاد افراد سالمت روان و آوریتاب ،تنهاییاحساس بر هیجانیهوش آموزش کارآمدی بررسی حاضر پژوهش از هـدف لذا ؛است کشور برای یجد یسالمت مشکل ساززمینه
 .است
 ترک درمانیمتادون مراکز به کنندهمراجعه معتاد افراد نفر 1۰۰ شامل مطالعه جامعٔه .اسـت گواه گروه با آزمونپس ـنآزموپیـش نوع از آزمایـشینیمه پـژوهـش این بررسی:روش
شدند. این افراد  ابانتخـ دسترس در گیرینمونه روش از استفـاده با که بود هلأمت معتاد افراد از نـفـر ۲۴ نمـونـه حجـم .بود1۳۹۲سال در قروه شهرستان سالمتنیکو اعتیاد

 یآورجمع جهت .گرفت قرار هیجانی هوش آموزش ایدقیقه۹۰ جلسٔهُنه  تحت آزمایش گروه .شدند گماریجای (=1۲n) گواه و (=1۲n) آزمایش گروه دو به تصادفی صورتبه
 (،۲۰۰۳ ،دیویدسون وکانر) CD-RISC یآورتاب یسؤال۲۵ پرسشنامٔه (،1۹۷۸ ،فرگوسن و پپال ،راسل) UCLA کالیفرنیا تنهایی احساس یسؤال ۲۰امٔه پرسشن از اطالعات

 .گردید استفاده کوواریانس تحلیل و اریمع انحراف ،نیانگیم از هادادهتحلیل جهت و شد ستفادها (1۹۷۲ ،گلدبرگ) GHQ-28سالمت روان یسؤال۲۸ پرسشنامٔه و
 نمرات میانگین همچنین. استبیشتر  گواه گروه در آزمونپس نمرات میانگین از داریمعنا طوربه، آزمایش گروه آزمونپس در یآورتاب نمرات میانگین داد نشان نتایجها: یافته

 (.p<۰٫۰۰1) استکمتر  گواه گروه در آزمونپس نمرات میانگین از داریمعنا طوربه آزمایش گروه آزمونپس در تنهایی احساس و روان سالمت

 .است ثرؤم معتاد افراد روان سالمت و آوریتاب و تنهایی احساس بر هیجانی هوش آموزش که شودمی گیرینتیجه پژوهش هاییافته به باتوجه گیری:نتیجه
 .اعتیاد ،روان سالمت ،آوریتاب ،تنهاییاحساس ،هیجانیهوش آموزشها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 مادٔه نوع چند ای کی مصــــرف به مارگونهیب یوابســــتگ یامعنبه ادیاعت

ــده انهیموادجو یرفتارها بروز ســبب که اســت مخدر  صــورت در و ش
تاد فرد در تیمحروم عالئم نظر، مورد مواد مصــــرف عدم  بروز مع
 صیتشــــخ اختالالت، یالمللنیب یبندطبقه نیدهم براســــاس. کندیم
: اســـت ریز گانٔهشـــش یهامالک از تا ســـه وجود ازمندین ادیاعت یینها
 مواد، مصــرف کنترل در یمشــکالت وجود مواد،مصــرف به دیشــد لیم

 یافراط حیترج آن، یضررها از یآگاه وجود با مواد مصرف در اصرار
 تحمل وجود ف،یوظا و هاتیفعال گرید با ســــهیدرمقا مواد مصــــرف

لت از یبرخ وجود و افتـهیـشیافزا ییدارو  موادترک یکیزیف یهاحا
(1 .) 

 کنندگانمصرف تعداد ملل،سازمان موادکنترل و جرم از یریشگیپ دفتر
 نفر ونیلیم۲۰۰ جهان، ســراســر ســالٔه1۵-1۶ تیجمع نیب در را مواد
 نفر ونیلیمشـــــانزده. اســـــت کرده برآورد( تیجمعکل درصـــــد۵)
ــــرف آن،( درصــــــد۴) ــدٔهمص ــ و یونیاف مواد کنن  نفر ونیلیمازدهی

 مواد کنندگانمصــرف تعداد زین رانیا در. هســتند نیهروئ کنندٔهمصــرف
 به ادیاعت(. ۲) اســــت شــــده برآورد نفر ونیلیم ۳٫۳ تا 1٫۸ به کینزد

 یدارا ،یبشـــر جوامع در بزرگ یهاچالش از یکی عنوانبه موادمخدر
 از مســهله نیا لیدلنیهمبه. اســت یاریبســ پنهان و دایپ یایزوا و ابعاد
به بل یمختلف یهاجن مل قا مل هم که اســـــت یبررســــ و تأ  به عوا
 اد،یاعت. دارد یپ در را یادیز یمنف یامدهایپ هم و ادیز آورندهوجود
 یرفتارها همچون ییهایژگیو با که است یاروندهشیپ و مزمن طیشرا

 مصرف و مواد جستجوگرانه یرفتارها کنترل، رقابلیغ ولع اجبارگونه،
هایپ وجود با آن مداوم مد ماع بارانیز یا ــــم ،یروان ،یاجت  ،یجس
 (. ۳) شودیم مشخص دارد، همراه به که یاقتصاد و یخانوادگ

 سازمان فیتعر به بنا. است یروان سالمت ،یسالمت مهم ابعاد از یکی
شت، یجهان ست عبارت روان سالمت بهدا  موزون ارتباط تیقابل از ا
 تضادها حل و یاجتماع و یفرد طیمح اصالح گران،ید با هماهنگ و
 واژٔه(. ۴) مناســــب و عادالنه و یمنطق طوربه یشــــخصــــ التیتما و

 درک ت،یکفا ،یتوانمندخود احساس ،یذهن رفاه شامل روان سالمت
 و یهوش بالقؤه یاستعدادها صیتشخ ییتوانا و ینسل نیب یهمبستگ
 شــناخته را شیهاییتوانا بتواند فرد که یاگونهبه اســت، فرد در یعاطف

 یشـــغل نظر از و کند حاصـــل تطابق یزندگ معمول یهااســـترس با و
 (. ۵) باشد دیمف و سازنده
 و دهدیم رخ یعیطب کامالً صــورتبه که اســت یاصــهیخصــ یآورتاب

 طیشــــرا با مواجهه زمان در هاانســــان که دارد ایپو یندیفرا بر اشــــاره
 نشان خود از مثبت یانطباق رفتار صورتبه یروح یهاضربه ای ناگوار

 با زیآمتیموفق یسازگار جهت در یعامل عنوانبه ،یآورتاب. دهندیم
ــکالت برابر در مقاومت ییتوانا و راتییتغ ــناخته مش ــده ش ــت ش . اس

ــــازگارانٔهمهارت از بتواند که دهدیم را امکان نیا فرد به ،یآورتاب  س
 و یریادگی جهت یفرصــت به را زااســترس طیشــرا و جُســته ســود خود
شد شکل، بر تمرکز با تا کندیم کمک نیهمچن. کند لیتبد ر سترس م  ا
سترس با یسازگار قیطر تنها ،یآورتاب. شود کنترل فرد در  ست،ین ا
 در. است اول حالت به برگشت و یریپذانعطاف بهبود، یمعنا به بلکه
 برگشت و یریپذانعطاف ،بهبود یمعنابه تحمل، یهامقوله ،یآورتاب

 و یبهبود تحمل، یهامقوله ،یآورتاب در. باشــــدیم اول حالت به
 و هاچالش ها،استرس با آورتاب شخص. است مستتر یریپذانعطاف
 طیمح در فعاالنه حضــور نیهمچن و شــده روبهرو خود یزندگ حوادث
 (. ۶) دارد خود یزندگ
 یمهم و یاصل عناصر شامل را «ییتنها» یشناختروان متون در امروزه
ــــاس: مانند ــــت ای فقدان نامطلوب احس  یهاجنبه همدم، دادنازدس

 یگرید با رابطه دادنازدسـت و رفتهازدسـت روابط یِمنف و ندیناخوشـا
 بشر یاساس ازین از یناش تجربٔه کی ییتنها ن،یبنابرا رند؛یگیم نظر در
ــتن تعلق به ــت داش ــت ممکن که اس ــد یموقت ای مداوم اس  ییتنها. باش
 یهادوره از یبرخ در افراد همٔه و اســـت یزندگ در یاســـاســـ یقتیحق
 تیوضــع نیا. کنندیم تجربه متفاوت، یهاشــدت با را آن شــانیزندگ
 که یروابط و مطلوب یفردنیب روابط انیم که دیآیم وجود به یزمان
 تجربٔه ییتنها. باشــد داشــته وجود شــکاف دارد، حاضــر حال در فرد

 دارد؛ دیتأک زین یشــناخت عنصــر بر اما اســت، یاکنندهناراحت یعاطف
 یبرخ فرد یاجتماع ارتباطات که است ادراک نیا از یناش ییتنها یعنی
 (. ۷) کندینم برآورده را او انتظارات از
 افکنده هیســـا هاانســـان یزندگ بر یروان یفشـــارها که حاضـــر قرن در

 ریتأث روان ســــالمت حفظ بر ناگوار یهاجانیه مهار ییتوانا اســــت،
 مهارت خود یهاجانیه میتنظ در که یافراد. داشــت خواهد ییســزابه

ند، ندیم بهتر دار عال قیطر از را یمنف یجانیه حاالت توان  یهاتیف
شا  یجانیه هوش را یمهارت نیچن یسالو و ریما. ندینما جبران ندیخو
 ،یرشــــناختیغ یهاییتوانا از یامجموعه یجانیه هوش(. ۸) دندینام

 با زیآمتیموفق ییارویرو ییتوانا بر که اســـت ییهامهارت و هاتوانش
 هوش(. ۹) گذارندیم ریتأث یطیمح یفشارها و اتیمقتض ها،خواسته

نا به یجانیه  گرانید با روابط و خود تیریمد و کنترل در افراد ییتوا
شاره (. 1۰) شودیم فیتعر یاجتماع رفتار از یشکل عنوانبه و دارد ا

ش یهاافتهی درخصوص  قیطر از یجانیه هوش گفت، توانیم یپژوه
 ،یاجتماع ســــازش گران،ید با یهمدل توان روان، ســــالمت تیتقو
 ،یفردنیب مشـــکالت کاهش و یزندگ از تیرضـــا ،یجانیه یســـتیبهز
 ،یجانیه ادراک نیهمچن. کندیم فراهم را یاجتماع روابط بهبود ٔهنیزم

ــــه ــتس ــریمــد و یجــانیه فهم ،یجــانیه لی  قیطر از هــاجــانیه تی
ــــگیپ ،ینیبشیپ یســـــازوکــارهــا  تیــتقو و نظــارت شیافزا ،یریش

 شــــوندیم واقع مؤثر یاجتماع روابط بهبود در ،یامقابله یراهبردها
تا(. 11)  آموزش از که داد نشــــان همکاران و راد یکرم پژوهش جین

له عنوانبه توانیم یجانیه هوش ــــگیپ یبرا مؤثر یامداخ  از یریش
مادگ که یافراد در ادیاعت ند، ادیاعت یآ فاده دار تا(. 1) کرد اســــت  جین

 بر یجانیه هوش آموزش که داد نشـــــان یتیعنا و یزاویهو پژوهش
 دختر آموزاندانش نیب در اســـترس با ییارویرو یهاروش از اســـتفاده
ـــطه مقطع ـــهر در متوس ـــت کرده عمل مؤثر اهواز، ش  جینتا(. 1۲) اس

 مانند یرفتار مشکالت کم، یجانیه هوش که داد نشان ویسا پژوهش
 (. 1۳) دارد دنبال به را استرس و اضطراب نیهمچن و یافسردگ

 گونههمان ادیاعت دٔهیپد و بوده شیافزا به رو ادیاعت آمار که آن به توجه با
 اثرات فراوان، یمال نٔهیهز بر عالوه شدهادی آن از قرن یبال عنوانبه که
نب همٔه بر یادیز ندگ جوا نابرا گذارد؛یم یخانوادگ و یفرد یز  ن،یب

شد؛ یچندوجه و قیعم دیبا گرفتهصورت مداخالت  جهت نیبنابرا با
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۳ 

 جادیا و یروان ســالمت خدمات یارتقا مناســب، اقدامات یزیربرنامه
 و هادرمان با ییآشــــنا به ازین جامعه، در آن با مرتبط یهااســــتیســــ

ناســـــب یهاآموزش له م تاد افراد در یجانیههوش آموزش ازجم  مع
 ترک به یانیشــا کمک تواندیم ســالم ارتباطات نکهیا به باتوجه. اســت
 در و باشــد داشــته معتاد افراد در مخدر مواد مصــرف کاهش و ادیاعت
ــا ــنه ــ  تی ــاع ــت شیافزا ب ــــالم ــاب و روان س ــاهش و یآورت  ک

ــاس ــ  جهت حاضــر پژوهش جهینت در گردد؛ ییتنهااحس  به ییگوپاس
مد اجرا به ســــهوال نیا مد ایآ که درآ  بر یجانیههوش آموزش یکارآ

 است؟ مؤثر معتاد افراد روان سالمت و یآورتاب و ییتنها احساس

 یبررس روش 2
 گواه گروه با آزمونپس-آزمونـشیپ نوع از یـشیآزمامهین پـژوهـش نیا

عٔه. بود عه جام طال تاد افراد صـــــدنفر را م ندهمراجعه مع  مراکز به کن
 1۳۹۲سال در قروه شهرستان سالمتکوین ادیاعت ترک یدرمانمتادون
ـم. دادند لیتشک ـه حج ـون ـر ۲۴ نم ـف  با که بود متأهل معتاد افراد از ن

ـــاده ـــاب دسترسدر یریگنمونه روش از استفـ  صورتبه و شدند انتخـ
صادف  یآمار نمونٔه. شدند یگماریجا گواه و شیآزما گروه دو در به یت
تاد افراد از نفر 1۲ گواه گروه  هوش آموزش جلســـــات در که بود مع
ست ذکربهالزم. نکردند شرکت یجانیه ضا فرم ابتدا که ا  آگاهانه تیر
ندهشــــرکت افراد اریاخت در فت قرار کن مام و گر  از اعم الزم موارد ت

. دیگرد یادآوری کنندهشــرکت افراد به اطالعات یافشــا عدم و یرازدار
 زمانهر در نداشت، لیتما یفرد چنانچه که شد داده حیتوض نیهمچن

صراف شرکت ادامٔه از تواندیم  جینتا زین پژوهش اتمام از بعد دهد، ان
 . گرفت خواهد قرار کنندهشرکت افراد اریاخت در

ما گروه حت شیآز  یجانیه هوش آموزش یاقهیدق ۹۰ جلســـــٔهُنه ت
 گواه گروه کهیدرحال گرفت، قرار( 1۴) یســالوو و ریما مدل براســاس
ــــنامٔه از اطالعات یآورجمع جهت. نکرد افتیدر یآموزشــــ  پرســــش

هااحســـــاس  دســــون،یوید و کانر یآورتاب اسیمق ا،یفرنیکال ییتن
 هاداده لیتحل جهت و شد استفاده GHQ-28 روان سالمت پرسشنامٔه

ـــــــفیتوصـــ آمار از ـــــــاط آمار و یـ  انسیکوار لیتحل آزمون) یاســـتنبـ
ـــــــاده SPSS-21 افزارنرم از اســــتفاده با ،(رهیچندمتغ . دیگرد اســــتفـ

 شرکت به شدهانتخاب افراد تیرضا: از بودند عبارت ورود یهامالک
 کیکلن در پرونده داشــتن مخدر،مواد به یوابســتگ درمان، جلســات در

 ییراهنما التیتحصــــ حداقل بودن دارا کوســــالمت،ین ادیاعت ترک
 کینیکل در ماهکی از شیب حضــــور حداقل ف،یتکال نوشــــتن جهت

 اختالل کی به بودن مبتال: از بودند عبارت خروج یهامالک مربوطه؛
حت و گرید یماریب ای مان ت  و یماریب ای اختالل خاطر به بودن در

 به تیرضا و لیتما عدم نیهمچن گر،ید یهادرمان در همزمان شرکت
 نوشـــتن در توان عدم و کم التیتحصـــ ســـطح جلســـات، در شـــرکت

 . فیتکال
ها ندازه یابزار مٔه. 1: یریگ ا نا ــــ هااحســـــاس پرســــش  ایفرنیکالییتن

(UCLA :)و پپال راســـل، توســـط ،1۹۷۸ ســـال در پرســـشـــنامه نیا 
 عبارت نُه از متشــکل و ســؤال ســتیبشــامل که شــد ســاخته فرگوســن
 کرتیل فیط در آن یگذارنمره ؤهیش. است یمنف عبارت ازدهی و مثبت

 شده گرفته نظر در ۸۰ نمرٔه حداکثر و ۲۰ نمرٔه حداقل با یانهیچهارگز
 .گرددیم یگذارنمره معکوس صــورتبه مثبت عبارات نمرات. اســت
 نمود گزارش۰٫۹۴ با برابر را نســخه نیا کرونباخ یآلفا بیضــر راســل

 اسیمق(: CD-RIS) دســــونیوید و کانر یآورتاب اسیمق. ۲؛ (1۵)
 که شــد ســاخته دســونیوید و کانر توســط ۲۰۰۳ ســال در یآورتاب
 استفاده یبرا را آن یمحمد که بوده یانهیگزپنج ٔهیگو وپنجستیب شامل
قل. اســـــت داده انطباق رانیا در  و صــــفر آزمون نیا یبرا نمره حدا

 ۰٫۸۳ کرونباخ یآلفا بیضر ینیام پژوهش در. است 1۰۰ آن حداکثر
ــــت به آزمون نیا ییایپا یبرا ــــتریب نمرٔه که یافراد. آمد دس  ۶۰ از ش
 پرســشــنامٔه. ۳ ؛(1۶) شــوندیم محســوب آورتاب افراد جزو رند،یبگ

 آزمون نیا. شد ساخته گلدبرگ توسط 1۹۷۲ سال در: یعمومسالمت
 اضطراب، ،یجسمان یهاتیشکا اسیمق چهار شامل سؤال۲۸ یدارا

 ســادٔه روش از یگذارنمره یبرا. اســت یافســردگ و یاجتماع کارکرد
ستفاده کرتیل  غربال یبرا ۲۳ برش نقطٔه آزمون، نیا در. است شده ا

 از کمتر نمرٔه که ییهایآزمودن که معنا نیا به شـــد؛ گرفته نظر در کردن
 پرســـشـــنامه ییایپا. نشـــدند داده صیتشـــخ یماریب واجد گرفتند، ۲۳
۲۸GHQ همکــاران و انیــخــالــد جملــه از مختلف یهــاپژوهش در 
(.1۷) است شده گزارش درصد۸1

 (1۹۹۷ ،سالووی و مایر) هیجانی هوش آموزش جلسـات خالصـٔه .1 لجدو
 جلسات هدف جلسات خالصٔه

 دربارٔه بح  و مشاوره ،گریدیک با گروه یاعضا ییآشنا ،گروه نیقوان و اهداف تعیین ،سازیآماده
 هاپرسشنامه اجرای و هیجانی هوش

 دورٔه با اعضا ییآشنا
 جلسه مقررات و یآموزش

 اول

 دوم هیجانات شناخت دیگران و خود احساسات و هیجانات شناخت ،هیجانی گاهیخودآ ایجاد

 سوم پذیریانعطاف پذیریمسهولیت و قاطعیت آموزش و پذیریانعطاف تقویت

 چهارم یشیاند مثبت بینیخوش تقویت و درست انتخاب موانع شناسایی و درست انتخاب تقویت

 با همدردی حس تقویت و فردی میان هایمهارت تتقوی و ارتباط برقراری هایمهارت آموزش
 دیگران

 پنجم فردیبین روابط تقویت

 ششم هاهیجان کنترل هاهیجان کنترل توانایی تقویت

 هفتم استرس با مقابله استرس با مقابله توانایی تقویت

 هشتم وجود ابراز بخود احترام و وجود ابراز ،نیازها آوردن بر در فرد موقعیت بررسی
 و برنامه مرور ،گروه در خود یهاآموختهبارٔه در صحبت ،اختتام و جلسات یبندجمع و خالصه
 هاپرسشنامه اجرای و ،هیجانی هوش آموزشی برنامٔه بندیجمع

 نهم یینها یبندجمع
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 هاافتهی ۳
 احساس بر هیجانیهوش آموزش کارآمدیبررسی  پژوهش از هدف
 اطالعات که بود معتاد افراد در سالمت روان و آوریتاب ،تنهایی
 در روان سالمت و آوریتاب و تنهاییاحساس تِنمرا یفیتوص
در جدول زیر ارائه  ،گواه و شیآزما گروه در آزمونپس و آزمونشیپ

 جینتا و هابیش یهمگن فرض آزمون گزارش جینتا شده است. همچنین
 و آزمونشیپ نمرات یهانیانگیم یرو بر انسیکووار لیتحل آزمون
 و آوریتاب ،تنهاییاحساس در گواه و شیآزما هایگروه آزمونپس

.آمده است زیر در روان سالمت
 گروه دو تفکیک به آزمونپس و آزمونشیپ مرحلٔه در سالمت روان و آوریتاب ،تنهاییاحساس متغیرهای یفیتوص هایشاخص .۲ جدول

 (N=۲۴) انسکوواری آنالیز نتایج همراه به گواه و آزمایش

 متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش گروه

 اتا مجذور Pمقدار Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 تنهایی احساس
 ۳٫11 ۵۶٫۵ ۳٫1۵ ۶1٫۵ آزمایش

۳۰۳٫۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۹۴ 
 ۲٫۴۷ ۶۲٫۰۸ ۲٫۳۷ ۶۲٫1۷ گواه

 آوریتاب
 ۳٫۹۹ ۶۲٫۷۵ ۳٫۷۲ ۵۸٫۷۵ آزمایش

۲۹٫۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۶1 
 ۲٫۷۷ ۵۸٫۹1 ۲٫۸۷ ۵۸٫۶۷ گواه

 روان سالمت
 ۲٫۲ ۲۹٫1۷ ۳٫۲۵ ۳۵٫۶۷ آزمایش

1۳۳٫۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۷ 
 ۳٫۲ ۳۶٫۷۵ ۳٫۷۵ ۳۶٫۵۸ گواه

 ،تنهاییاحساس نآزموپس و نآزموپیش در یفیتوص اطالعات ۲ جدول
 .دهدیم نشان را گواه و آزمایش گروه دو در سالمت روان و آوریتاب

 شیآزما گروه در تنهایی احساس یانگینم، ۲ جدول یهاداده براساس
 گواه گروه در کهدرحالی، داشته کاهش ۵۶٫۵ به ۶1٫۵ از آزمونشیپ در
 مشاهده زیادی تغییر (۶۲٫۰۸ آزمونپسو  ۶۲٫1۷ نآزموپیش)

 نآزموپیش در شیآزما گروه در یانگینم ،آوریتاب یرمتغ در .شودنمی
 در کهیحالدر ،یافت افزایش ۶۲٫۷۵ به آزمونپس در که بود ۵۸٫۷۵
معنادار  رییتغ (۵۸٫۹1 آزمونپسو  ۵۸٫۶۷ آزمونشیپ) گواه گروه
 در شیآزما گروه در یانگینم سالمت روان یرمتغ در نهایت در .نبود
 اینجا در، اما یافت کاهش نآزموپس در ۲۹٫1۷ به ۳۵٫۶۷ از آزمونشیپ
 فرضپیش بررسی برای همچنین .ات زیاد نبودندرییتغ گواه گروه در نیز

 برای آزمون این .شد استفاده لون آزمون از ،خطا هایواریانس همگنی
 ،=۰٫۴۰1p تنهایی احساس) نبود معنادار متغیرها از کدامهیچ
 برای همچنین (.=۰٫۲۷۹p روان سالمت ،=۰٫1۷1p آوریتاب

 شد استفاده باکس آزمون از اهکواریانس ماتریس همگنی فرض بررسی
 p، ۲٫۵۷=FF>۰٫۰۵) داشت فرضپیش برقراری از حکایت نتایج و
 آزمون از توزیع بودننرمال فرضپیش بررسی برای (.باکسام.=۰٫1۷و 

 هاتوزیع بودن نرمال از حکایت نتایج که شد استفاده ویلکز-شاپیرو
 تحلیل ابتدا هافرضپیش برقراری به باتوجه (.p>۰٫۰۵) داشت

 معناداری را نشان دادند نتایج که شد انجام چندمتغیری کوواریانس
 دایبالم =p، 1۳۷٫۸=FF، ۰٫۰۳۹<۰٫۰1۵ ،اثر اندازه =۰٫۹۶)

 داشته وجود دارامعن تفاوت متغیر کدام در اینکه بررسی برای (.ویلکز
 در نتایج همچنین .شد استفاده متغیریتک کوواریانستحلیل از است
 هر در آزمونپیش اثر حذف از پس که است این دهندٔهشانن ۲ جدول
 داریامعن تفاوت آزمونپس در گواه و آزمایش گروه دو بین متغیر سه

 آموزش ثیرأت کارآمدی از یحاک جینتا بنابراین ؛(p<۰٫۰۰1) دارد وجود
 افراد در سالمت روان و آوریتاب و تنهایی احساس بر هیجانی هوش
 تنهاییاحساس نمرٔه توانسته هیجانی هوش آموزش یارتعببه .بود معتاد

 نمرٔه و داده کاهش شیآزما گروه نندگانکتکشر در را سالمت روان و
 .دهد افزایش شیآزما گروه نندگانکتکشر در را آوریتاب

 

 بحث 4
 بر یجانیههوش آموزش یکارآمد یبررســــ حاضــــر پژوهش از هدف

ــــاس  جینتا. بود معتاد افراد روان ســــالمت و یآورتاب و ییتنهااحس
 و ییتنهااحســـاس بر یجانیه هوشآموزش از اســـتفاده که داد نشـــان
مت و یآورتاب  جینتـا با که اســـــت مؤثر معتـاد افراد روان ســــال

 و یارجنگ یدیام ،(1) همکاران و رادیکرم مانند مشـــابه یهاپژوهش
ــ و( 1۲) یتیعنا و یزاویهو ،(11) همکاران ــو( 1۳) وویس . بود همس

 اد،یز یجانیه هوش یدارا افراد که میکنیم اشــاره هاافتهی نیا نییتب در
ناتیه ند یمنف جا ــــم، مان کام و ترس خش  آن به و کرده کنترل را ینا

ستند، صادق خود با نکهیا لیدلبه نیهمچن دهند،یم مثبت جهت  از ه
 اهداف و دارند کامل شـــناخت خود به برخوردارند، ادیز نفسبهاعتماد

 که شده داده نشان عالوهبه. کنندیم انتخاب خود یتوانمند براساس را
ــــان تالش جٔهینت هاتیموفق و یابیکام  گرانید به کمتر و بوده خودش

کهیا یجا به افراد نیا. اســـــت مربوط ند، برچســـــب گرانید به ن  بزن
ناتیه و عواطف ندیم مرور را خود جا  یدرون هاآن کنترل منبع و کن
 و یخوشبخت دهند؛یم ربط خودشان به را شکست و تیموفق و است

 و یخوشبخت و هستند خواستار گرانید هم و خود یبرا هم را سعادت
 باتوجه زنند،یم گره گرانید ســعادت و یخوشــبخت به را خود ســعادت

 در توانــدیم ادتر،یــز یجــانیههوش کــه گفــت توانیم نکــات نیا بــه
 (. 1۸) باشد مؤثر روان سالمت
 و یزندگ هدفمندکردن ،یزیربرنامه بر یجانیه هوش برنامٔه نیهمچن
 فرد یزندگ در یمهم نقش هاشــاخص نیا و اســت حال زمان بر تمرکز

 یزیربرنامه و اهداف بریمبتن یزندگ کهیزمان دارند؛ مثبت یراهبردها و
 جهینت در و شده فعال یابیارز و تمرکز توجه، یشناخت یندهایفرا باشد
 و ثبات یبرا یاگســـترده یجســـمان و یشـــناختروان یراهبردها از فرد
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۵ 

ـــتفاده خود آرامش  مؤثر کامالً یو تیوضـــع در تواندیم که کندیم اس
 (. 1۹) گردد واقع
 شرکت یجانیه آموزش یهادوره در که یکسان راستا،نیهمدر نیهمچن

 و مخدر مواد مصــرف همســاالن، فشــار چون ییهانهیزم در ند،ینمایم
. شــوندیم مشــکل دچار کمتر هاادیاعت ریســا و اتیدخان به آوردنیرو
 و فشــــارها مقابل در هاآن که شــــودیم ســــبب یعاطف ییتوانا نیا

. گردند منیا و مقاوم دارند، روشیپدر که یماتینامال و عمل یهاتکانه
ــــرا برابر در معتاد، افراد و ادیاعت به شیگرا یدارا افراد  ،یجانیه طیش
 رســازندهیغ مســهلٔهحل یهاســبک از یزندگ مشــکالت و یروان فشــار
ندگ مانند  یهاســــبک از کمتر و کنندیم اســــتفاده اجتناب و یدرما
ـــهلٔهحل ـــازنده مس ـــود شیگرا و اعتماد و تیخالق مانند س . برندیم س

 خصوصبه مسائل، یتمام حل نحؤه آموختن با یجانیه هوش آموزش
ــائل ــورتبه یجانیه مس ــتریب نانیاطم با و ترخالقانه ص  آموزش با و ش
ــــتنینگر نحؤه ــــائل به س  انواع به کردن نگاه یچندبُعد و یجانیه مس
 یپرخاشگر-یناکام ،یدرماندگ ،یروان فشار از را فرد ،یجانیه مسائل

 آموزدیم یو به عالوهبه. ســازدیم رها گرید ندیناخوشــا یهاجانیه و
 یپرخاشگر و یناکام و یدرماندگ و اجتناب ،یجانیه مسهلٔهحل راه که
ــــت،ین یموقت و یفور و یآن حل راه و مواد به آوردنیرو تبع، به و  س

 از را فرد بیترتنیبد است؛ هدفمند و کامل صورتبه مسهله حل بلکه
 ،یطورکلبه. داردیم باز آن، به ادیاعت و مواد مصــــرف یســــوبه رفتن

 مثبت جاناتیه تیریمد و کنترل شناساندن، با یجانیه هوش آموزش
 مواد مصرف از یریشگیپ یبرا را نهیزم گران،ید و خود در فرد یمنف و
 شــــودیم افراد ادیاعت یآمادگ کاهش به منجر و کندیم فراهم ادیاعت و
(1 .) 

 و مانهیصــــم جوّ مثل یعوامل ،یدرمانگروه در گفت توانیم نیهمچن
 در دالنههم درک و یگروه یهمبستگ احساسات، آزاد ابراز محترمانه،

 ینگرشـــ جادیا باع  یدرمانگروه قالب در شـــدهاســـتفاده یهاوهیشـــ
ــجو در متفاوت ــ نیا. دیگرد انیدانش  خود به مربوط میمفاه بر هاوهیش

 رییتغ. دارند دیتأک افراد مشـــترک یهایژگیو و اتیخصـــوصـــ کنار در
شجو در نگرش  شیافزا و گروه دو یاعضا روابط بهبود موجب انیدان
 افراد در خود از یمندتیرضا احساس داشتن و یشناختروان یستیبهز
 که بود هاپرســـشـــنامه یاجرا پژوهش، یهاتیمحدود از(. ۲۰) شـــد
 جلب دارد، وجود ادیاعت دٔهیپد به که یقانون و یاجتماع مشــکل لیدلبه

 یگاه هاپرسشنامه لیتکم یبرا هاآن از یبرخ شفاف پاس  و تیرضا
 .بود همراه یکاریمخف ینوع با و دشوار مواقع

 گیریهنتیج ۵
 هیجانی بر احســاسثیر آموزش هوشأنتایج حاکی از کارآمدی ت

عبارتی . بهبودروان در افراد معتاد  آوری و سالمتتنهایی و تاب
 تنهایی و سالمت احساس نمرٔه توانستآموزش هوش هیجانی 
مایش کاهشروان را در شــــرکت ندگان گروه آز  و نمرٔه داده کن

 ســـــه هر در یجانیه هوش آموزش .آوری را افزایش دهدبتا
سی ریمتغ  هیجانی هوش طورکلی، آموزشهب. بود ثرؤم شدهبرر

در  فرد منفی و مثبت هیجانات مدیریت و شــناســاندن، کنترل با
 اعتیاد و مواد مصرف از پیشگیری برای را دیگران، زمینه و خود

 .شود.می افراد اعتیاد آمادگی کاهش به منجر و کندمی فراهم
 

 تشکر و قدردانی 6
 به و یعلم یامانتدار رسم بهکه  دانندیم موظف را خود انپژوهشگر

 تمام و قروه سالمتنیکو اعتیادترک نیکیکل مسهوالن از ،یهمکار پاس
 جلسات در و دادند پاس  را هاپرسشنامه و اندداشته یارکهم که افرادی
 اعالم نویسندگان همچنین .ندکن یقدردان و تشکر اندنموده شرکت
 .نیست منافع تضاد دارای حاضر مقالٔه که نمایندمی
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