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چكيده
هوش هیجانی اخرین تحول وابداع مهم در رابطه بین تفکر وعاطفه است و در زندگی روزمره اهمیت داردو باعث افزایش توانایی تعامالت اجتماعی
شده است  .این پژوهش یك مطالعه نیمه تجربی است که به منظور مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه مقابله با
استرس در دانش آموزان انجام گرفته است .جامعه پژوهش در این پژوهش تمامی دانش آموز دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر رشت در سال تحصیی
 99-91بودند.نمونه اي به حجم  33نفر از جامعه پژوهش انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آموزش هوش هیجانی و گواه قرار گرفتند .ابزار گردآوري
داده ها در این پژوهش پرسشنامه هاي مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر ( )1112و شیوه هاي مقابله با استرس اندلر و پارکر ( )1113بود .پرسشنامه
مهارت هاي اجتماعی و شیوه مقابله با استرس به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردیدند .افراد گروه آموزش هوش هیجانی  12جلسه ساختار
یافته  13دقیقه اي در هر هفته به مدت  2ماه شرکت کردند ولی گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار
توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است .نتایج یافته ها نشان داد که آموزش
هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه هاي مقابله با استرس (مسأله مداري و اجتنابی) شدت اثر باالیی دارد اما بر شیوه هیجان مداري شدت اثر
پایینی دارد .می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی بر افزایش مهارت هاي اجتماعی و اتخاذ شیوههاي مقابله با استرس کارامد ،موثر است.
کليد واژگان :آموزش هوش هیجانی ،مهارت هاي اجتماعی ،شیوه مقابله با استرس.

مقدمه

اندازه مورد توجه قرار گرفته باشد این باشد که هوش

هوش هیجانی آخرین تحول و ابداع مهم در ادراك رابطه

هیجانی معناي جدیدي از هوشمندي ارایه می دهد و

بین تفکر و عاطفه و در زندگی روزمره اهمیت ویژه اي

افرادي که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند می توانند با

دارد (سیاروچی ،فورگاس و مایر .به نقل از نوري امام زاده

مشکالت و چالش هاي زندگی سازگار گردند و در نتیجه

اي )1391 ،هوش هیجانی توانایی تشخیص ،ارزیابی و بیان

موجبات بهبود و افزایش سالمت روانی خود را فراهم کنند.

هیجان به نحو صحیح و سازگارانه است .هوش هیجانی

از طرف دیگر هوش هیجانی پایین می تواند بالقوه تهدید

توانایی درك هیجان و آگاهی از هیجان ها ،توانایی ایجاد

کننده سالمت روانی باشد( .سپهریان)1391 ،

احساسات تسهیل فعالیت هاي شناختی ،عمل سازگارانه و

در تعامالت اجتماعی عالئم هیجانی و غیرکالمی فراوانی

توانایی تنظیم هیجان ها در شخص و دیگران است (ارگر،

وجود دارد و افرادي که بتوانند بهتر این عالئم را شناسایی

 .)2331شاید دلیل این که عبارت هوش هیجانی تا این

کنند ،پاسخ بهتري به آن می دهند و در نتیجه از مهارت
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هاي اجتماعی بهتري برخوردار خواهند بود .این گونه افراد

هاي عاطفی و اجتماعی است نمی تواند ارتباط نامطلوب و

بهتر می توانند برانگیختگی هاي کم یا زیاد هیجانی را کنترل

سالمی با دیگران برقرار کرده و در مواجهه با موقعیت هاي

کنند و هیجانی متناسب موقعیت هاي اجتماعی نشان دهند.

دشوار زندگی که نمی توان تصمیم گیري را صرفاً به عقل

این توانایی ها تحت تأثیر متغیري به نام هوش هیجانی قرار

سپرد با شکست رو به رو خواهد شد (بار آن و پارکر

دارد و در واقع هوش هیجانی در مهارت هاي اجتماعی

 )2333سونگ ،هانگ ،پنگ و الو ( )2313در بررسی خود

افراد تأثیر بسیاري دارد (جواهري )1391 ،مهارت هاي

دریافتند که آموزش هوش هیجانی باعث افزایش توانایی

اجتماعی به افراد فرصت می دهد که شروع و ادامه مثبتی

تعامالت اجتماعی دانش آموزان با نقایص ذهنی و عمومی

در ارتباط با دیگران داشته باشند (آیدوگان ،گلینك ،پتتاس،

شده است.

)2331

فلنچر و همکاران ( )2331در بررسی خود که مطالعه

امروزه هر کسی در هر محل و موقعیتی که باشد درجاتی

آزمایش بین آموزش هوش هیجانی و مهارتهاي ارتباطی

از فشار عصبی یا استرس را در محیط کار و سازمان

روي دانشجویان سال سوم پزشکی بود دریافتند که افزایش

احساس می کند و این موقعیت امري عینی و انکار ناپذیر

هوش هیجانی اثر مثبتی روي مهارت هاي ارتباطی

در سازمان دهی مدرن امروزي است (ویتمن .)1111 ،یکی

دانشجویان دارد.

از عواملی که باعث می شود برخی از افراد کمتر از دیگران

میکوالجزاك ،نلیس ،هانس و کوییدیچ ( )2339در پژوهشی

تحت تأثیر فشارهاي مختلف قرار گرفته و کمتر آسیب

دریافتند که آموزش هوش هیجانی باعث افزایش سازگاري

ببینند به کاربردن مهارت هاي مقابله اي مؤثر در برابر عوامل

براي رسیدن به شادي شده است .آنها تأثیر آموزش هوش

استرسزاست .چنانچه اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند

هیجانی را بر مقررات هیجانی و کارآمدي مقابله در طی

بروز استرس فرد را وادار می کند تا در جهت تغییر موقعیت

احساسات بررسی کردند .دونالد و همکاران ( )2337در

خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارند.

بررسی خود دریافتند که بین هوش هیجانی و مقابله کارآمد

این سازش یافتگی مؤثر یا غیر مؤثر است( .استورا،1111 ،

رابطه معناداري وجود دارد .باستین ،برزو نتلبك ()2331

نقل از ادیب راد )1393 ،تحقیقات در زمینه هوش هیجانی

نشان دادند که هوش هیجانی باال با راهبرد مسأله مدار

نشان داده که می توان هیجان را مهار کرد و در آن ها

کارآمدتر،

اضطراب

تغییراتی ایجاد نمود (گلمن .)1111 ،پژوهش هاي

کم تر ارتباط دارد .ثرالکسون ( )2331پژوهشی در مورد

سیاروچی ،چان ،بجگر ()2332؛ سیاروچی ،دین و اندرسون

تأئید آموزش و یادگیري مؤلفه هاي هوش هیجانی کودکان

( )2332نشان داد که هوش هیجانی با رضایت مندي حرفه

انجام داد .وي از روش بازي درمانی مبتنی بر کالس درس

اي ،دامنه و کیفیت روابط اجتماعی و شاخص هاي سالمتی

استفاده کرد نتایج نشان داد که کودکان در این کالس ها

به صورت مثبت مرتبط بوده است و می تواند کاربردها و

آموختند که خود کنترلی را درونی کنند و همدلی بیشتري

تأثیرات مهمی بر فعالیت هاي گوناگون آدمی چون رهبري

را نسبت به دیگران نشان دهند .هانت و اوانسل ( )2331در

و هدایت دیگران ،توسعه حرفه اي یا شغلی ،زندگی

بررسی خود دریافتند که هوش هیجانی پایین با مقابله

خانوادگی و زناشویی ،تعلیم و تربیت و بهزیستی روانی

ناسازگارانه رابطه دارد .لویز و همکاران ( )2331در بررسی

داشته باشد .امروزه مهارت هاي اجتماعی و عاطفی جز

خود دریافتند که کسانی که ناتوان در اداره کنترل هیجانات

الینفك زندگی انسان محسوب شده و بودن این مهارت ها،

خود هستند با مهارت هاي تعاملی و اجتماعی ضعیفی

اساس زندگی اجتماعی و تصمیم گیري هاي فردي بشر با

دارند.

شکل جدي رو به رو خواهد بود .فردي که نافذ مهارت
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لین و همکاران ( )2331نشان دادند که آموزش جرأت

کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس شاهد دختر شهر

ورزي به بهبود ابراز وجود عزت نفس ،تعامالت میان فردي

رشت که پرسشنامه هاي مهارت هاي اجتماعی ایندربیتزن

و مهارت هاي ارتباطی می انجامد و اضطراب اجتماعی را

و فوستر و شیوه مقابله با استرس اندلر و پارکر ( )1113در

کاهش می دهد.

اختیار آنها قرار گرفت و  91نفر داراي مشکالت مهارت

انلگبرگ و اسجوبرگ ( )2331دریافتند که افراد با هوش

هاي اجتماعی و مشکل مقابله با استرس تشخیص داده شد

هیجانی پایین سازگاري اجتماعی کمتري نسبت به افرادي

که از بین آنها  33نفر بصورت تصادفی انتخاب شد و

که هوش هیجانی باالتر دارند از خود نشان می دهند.

بصورت تصادفی در  2گروه که هر گروه  11نفر بودند که

فرقدانی ( )1393رابطه بین هوش هیجانی و سازگاري

شامل گروه گواه و آزمایش بود ،قرار داده شدند .افراد با

اجتماعی دانشجویان را مورد بررسی قرار داد این تحقیق

تشخیص نقص در مهارت هاي اجتماعی کسانی بودند که

نشان داد که بین مؤلفه هاي هوش هیجانی (خود انگیزي،

در پرسشنامه مهارت هاي اجتماعی که داراي  31سؤال

خودآگاهی ،خود کنترلی ،هوشیاري اجتماعی ،همدلی و

است در بخش منفی نمره باالتر از میانگین  31/27و در

مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی) سازگاري اجتماعی رابطه

بخش مثبت نمره پایین تر از میانگین  71/31را کسب کردند

معنی داري وجود دارد .فتوحی ( )1393در پژوهشی تحت

نمرهگذاري و تشخیص مقیاس مقابله با استرس بدین

عنوان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود (یکی از مؤلفه

صورت بود که سه نوع رفتار مقابله اي که نمرهي هر یك

هاي هوش هیجانی) به شیوه گروهی در افزایش توان مقابله

از رفتارهاي مقابله اي سه گانه یعنی مسئله مداري ،هیجان

با استرس دانش آموزان دختر دبیرستانی ناحیه  1مشهد به

مداري و اجتنابی از  11تا  93است به عبارتی سبك مقابله

این نتیجه دست یافت که آموزش ابراز وجود توان مقابله

اي غالب فرد با توجه به نمره اي که در آزمون کسب می

دانش آموزان را در موارد استرس زا باال می برد .سپهریان

کند مشخص می شود یعنی کدامیك از رفتارها نمره باالتر

( )1391در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه سبك هاي

در مقیاس کسب کند آن رفتار به عنوان سبك مقابله اي فرد

دلبستگی و هوش هیجانی با مهارتهاي اجتماعی دریافتند

در نظر گرفته می شود این پرسشنامه  19عبارت (مقوله)

که بین هوش هیجانی کلی و مهارت هاي اجتماعی رابطه

است که پاسخ ها هر مقوله به روش لیکرت مشخص شده

مثبت معنادار وجود دارد و کلیه مؤلفه هاي تنظیم هیجان،

است روایی این مقیاس در ایران  ،بهرامی ( )1371اندازه

بیان هیجان و بهره برداري از هیجان با مهارت هاي

گیري شد که همبستگی درونی آزمون و همبستگی در رابطه

اجتماعی رابطه مثبت معنادار دارند.

با متغیرهاي متفاوت نسبتاً در حد باالیی است که در مسئله

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی هوش هیجانی

مداري 3/19در هیجان مداري  3/11و در اجتنابی 3/93

بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه هاي مقابله با استرس دانش

محاسبه شد پایایی آن توسط بهرامی در ایران در سبك

آموزان دبیرستانی است با توجه به پیشینه و پژوهش هاي

مسئله مداري  3/92در سبك هیجان مداري  3/71و در

مرتبط با موضوع فرضیه زیر مطرح است:

سبك اجتنابی  3/92می باشد .براي پرسشنامه مهارت هاي

آموزش هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماهی و شیوه

اجتماعی پایایی با استفاده از الگوي آلفاي کرونباخ  3/71در

مقابله با استرس دانش آموزان مؤثر است.

بخش مثبت و براي بخش منفی معادل  3/11در این پژوهش
بدست آمد.

روش پژوهش

زمان براي شیوه آموزش  1/1ساعت در هفته و به مدت 12

این پژوهش به شیوه شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس

جلسه اجرا گردید و در این بین گروه گواه (کنترل) هیچ

آزمون با گروه گواه انجام شده است جامعه آماري پژوهش

آموزشی را دریافت نکردند .در جلسه آخر مجدداً مقیاس
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هاي مهارت هاي اجتماعی و مقابله با استرس بر دو گروه

جلسه هشتم :آشنایی دانش آموزان با مهارت هاي ارتباطی

اجرا گردید و تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت هاي

و ارائه راهکارهایی براي ارتباط مؤثر

اجتماعی و شیوه مقابله با استرس دانش آموزان مورد

جلسه نهم :آشنایی دانش آموزان با استرس و افکار منفی و

بررسی قرار گرفت .به منظور تحلیل توصیفی داده هاي از

پیامدهاي آن و ارائه راهکارهایی جهت کنترل آن

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از

جلسه دهم :آشنایی دانش آموزان با حل مسئله و ارائه

تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS 16

راهکارهایی براي حل مسأله و تصمیم گیري

استفاده گردید.

جلسه یازدهم :آشنایی دانش آموزان با واقعیت آزمایی و
انعطاف پذیري

شرح جلسات

جلسه دوازدهم :آشنایی دانش آموزان با مفاهیم خوش بینی

جلسه اول :آشنایی دانش آموزان با هوش هیجانی و مؤلفه

و شادکامی

هاي آن و محاسن برخورداري از هوش هیجانی
جلسه دوم :آشنایی دانش آموزان با مفهوم خودآگاهی،

يافته ها

شناخت ،احساس ها ،شناسایی توانایی ها و کاستی ها

براي آزمون فرضیه فوق از تحلیل کوواریانس

جلسه سوم :آشنایی دانش آموزان با مفهوم عزت نفس و به

) (Mancovaاستفاده شده است این آزمون روش آماري

کارگیري راهکارهاي ارتقاء آن

است که اجازه می دهد که اثر یك متغیر مستقل بر متغیرهاي

جلسه چهارم :آشنایی دانش آموزان با مفهوم مهارتهاي ابراز

وابسته مورد برسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگر را

وجود و ارائه راهکارهاي جهت ارتقاء آن

حذف کرده یا از بین می برد و پس از بررسی به عمل آمده

جلسه پنجم :آشنایی دانش آموزان با مفاهیم استقالل و

چون رابطه خطی ،همگنی رگرسیون ،همگنی ماتریس هاي

خودشکوفایی و راهکارهاي دست یابی به آن

واریانس کوواریانس ،یکسانی واریانس ها و عدم ارتباط

جلسه ششم :آشنایی دانش آموزان با همدلی و نقش آن در

خطی بین واریانس هاي باقیمانده زیر سئوال نرفته

ارتباطات و ارائه راهکارهاي دست یابی به آن

پژوهشگر مجاز به استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره

جلسه هفتم :آشنایی دانش آموزان با مسئولیت اجتماعی و

است.

اهمیت آن در ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی
جدول .2ميانگين اوليه مهارت هاي اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس
گروه آزمايش
متغير وابسته

گروه کنترل

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

مسأله مدار

13/33

7/39

11

13/13

هیجان مدار

11/93

11/21

11/97

1/13

اجتنابی

31/13

9/12

11/97

1/31

مهارت منفی

31

2/1

11/27

1/11

مهارت مثبت

19/13

1/37

91/13

9/1
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جدول.1ميانگين تعديل شده براي مهارت هاي اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس
متغير وابسته

مسأله مدار

هیجان مدار

اجتنابی

مهارت منفی

مهارت مثبت

گروه

ميانگين

خطاي استاندارد

حدود ميانگين جامعه با  39درصد اطمينان
حد پایین

حد باال

آزمایش

11/11

1/77

11/77

11/13

کنترل

19/91

1/77

11/23

12/11

آزمایش

12/13

1/13

11/12

11/73

کنترل

11/23

1/13

17/12

11/13

آزمایش

33/17

1/37

31/11

31/13

کنترل

13/12

1/37

39/91

12/31

آزمایش

31/39

1/31

29/31

33/91

کنترل

11/11

1/31

11/13

11/11

آزمایش

19/31

2/37

11/37

132/11

کنترل

91/71

2/37

91/12

91/11

جدول .9تحليل واريانس چند متغيره براي مهارتهاي اجتماعي و سبكهاي مقابله با استرس
اثر

ارزش

F

dfl

df2

سطح معناداري

مجذور سهمي اتا

المبداي ویلکز

3/133

33/21

1

11

3/333

3/91

جدول .1تحليل واريانس چند متغيره براي مهارتهاي اجتماعي و سبكهاي مقابله با استرس
متغير وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معني داري

مجذور سهمي اِتا

مسأله مدار

291/31

1

291/31

1/11

3/311

3/22

هیجان مدار

1/17

1

1/17

3/27

3/112

3/311

اجتنابی

272/17

1

272/17

11/71

3/333

3/12

مهارت منفی

3131/22

1

3131/22

131/12

3/333

3/91

مهارت مثبت

1313/22

1

1313/22

17/11

3/333

3/13

Partial  2  0.89

همان طور که جدول فوق نشان می دهد پس از تعدیل

wilk ' s lambada  0.103

F(5,19)  33.26

اثر معنی دار داشته است .یعنی این که آموزش هوش

نمرات ،گروه آزمایش و گروه کنترل در میانگین مهارت

هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و سبك هاي مقابله با

هاي اجتماعی و سبك هاي مقابله با استرس با هم اختالف

استرس مؤثربوده است و مجذور سهمی اِتا شدت این اثر

دارد .براي بررسی این تفاوت تحلیل مانکوا با تصحیح بن

را ( )3/91نشان می دهد که بیانگر اثر بسیار باالیی است.

فرونی انجام پذیرفت.

تحلیل هر یك از متغیرهاي وابسته به تنهایی و با استفاده از

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود ،اثر آموزش

آلفاي میزان شده بنفرونی ( )3/31نشان میدهد.

هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و سبك هاي مقابله
با استرس در یك متغیر ترکیبی با
33

بررسی میزان شیوع اختالالت رفتاری و ارتباط آن با تحصیالت والدین در دانش آموزان  /برجعلی و همکاران

بحث و نتيجه گيري

فتوحی ( )1393به این نتیجه دست یافت که آموزش ابراز

جهت بررسی فرضیه مبتنی بر این که در آموزش هوش

وجود توان مقابله دانش آموزان را در مورد استرس زا باال

هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه مقابله با استرس

می برد.

مؤثر است .از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید

در تبیین یافته فوق می توان گفت که آموزش هوش هیجانی

نتایج یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر مهارت

توانسته است بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه مقابله با

هاي اجتماعی و شیوه مقابله با استرس (مسأله مداري و

استرس دانش آموزان مؤثر واقع شود شناخت هیجان تعیین

اجتنابی) شدت اثر باالیی دارد اما بر شیوه هیجانی مداري

می کند که فرد چگونه معانی هیجانی و موقعیت هاي

شدت اثر پایینی دارد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که

هیجانی را شناسایی کند .این ویژگی هوش هیجانی عالوه

آموزش هوش هیجانی بر افزایش مهارت هاي اجتماعی و

بر افزایش احتمال شناخت صحیح و واقع بینانه معانی و

اتخاذ شیوه مقابله با استرس کارآمد ،مؤثر است .این نتایج

موقعیت هاي هیجانی ،توان پیش بینی فرد و استفاده از

همسو و موازي است با پژوهش هاي سونگ ،هانگ ،پنگ

راهبردهاي مقابله کارآمد در برابر موقعیت هاي تنش زا را

و الو ( )2313که آموزش هوش هیجانی باعث افزایش

افزایش می دهد بر این اساس شناخت هیجانی با ساز و

توانایی تعامالت اجتماعی دانش آموزان با نقایص ذهنی و

کارهاي پیش بینی ،کنترل و راهبردهاي مقابله کارآمد به

عمومی شده است .برکیت و همکاران ( )2331که رابطة

بهبود کیفیت روابط اجتماعی فرد کمك میکند به اعتقاد

هوش هیجانی و رفتارهاي زندگی را بررسی کرد و نتیجه

مایر ( )2333هوش هیجانی به عنوان مجموعه اي از

گرفت که آموزش این مهارت سبب افزایش عزت نفس،

توانمندي هاي فرد در ادراك ،مدیریت و برون ریزي

بهبود مهارت هاي اجتماعی و ارتباطات بین فردي،

مناسب هیجان ها ،می تواند در برخی شرایط به عنوان نوعی

سازگاري اجتماعی و افزایش مهارت هاي مقابله اي شده

راهبرد مقابله اي عمل کند .به عقیده وایت ( )2331بسیاري

است .هانت و اوانس ( )2331که در بررسی خود نشان

از مؤلفه هاي هوش هیجانی ،فهم و درك هیجانات دیگران،

دادند که هوش هیجانی پایین با مقابله ناسازگارانه رابطه

تنظیم و مهار هیجان ،کنترل و مهار استرس و توانایی هاي

دارد شاته و همکاران ( )2331که در هفت مطالعه جداگانه

دیگر که باهوش هیجانی همراه است ،پایههایی براي داشتن

به بررسی رابطه هوش هیجانی و روابط بین فردي پرداختند

مهارت هاي مناسب اجتماعی و برقرار کننده یك رابطه مؤثر

آنها دریافتند افراد باهوش هیجانی باال از قدرت خود کنترلی

و سازنده با دیگران است.

باالیی برخوردارند و دید همدالنه بیشتري نسبت به دیگران

بنابراین انتظار می ورد اشخاصی که هوش هیجانی باالیی

دارند .بکندام ( )2331نشان داد افرادي که از هوش هیجانی

دارند روابط بهتري با دیگران داشته باشند پیشنهاد می شود

باال برخوردارند وقایع را مثبت تر تعبیر می کنند و در نتیجه

پژوهشی مشابه در محدوده زمانی طوالنی تر و با جلسات

رفتار سازگارانه بیشتري از خودشان می دهند.

آموزشی بیشتر ارائه گردد و برنامه هاي آموزشی با استفاده

احمدي زاده ( )1373در تحقیق خود به این نتیجه دست

از کارگاه هاي آموزشی با حضور سایر اعضاء خانواده شاهد

یافت که آموزش مهارت حل مسئله (یکی از مؤلفه هاي

برگزار شود.

هوش هیجانی) با افزایش شایستگی هاي اجتماعی و ارتقاء
سطح روابط بین فردي نوجوان ارتباط دارد و بر افزایش
مفهوم خود تحصیلی نوجوانان مؤثر است.
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Abstract
This is a semi experimental study that has been conducted the purpose of comparing effectiveness of emotional
intelligence traing on social skill and coping stress style on student of Rasht city. The research community in this
study are the all girl student from shahed high school of Rasht city, they are steal studing in 1388-1389. The sample
including 30 people were selected from research community and were put randomly in two group of emotional
intelligence traing and control. Gathering data tools in this study was devices, inventory social skills from
inderbitzen and foster (1992), and coping inventory for stressful – situation from Endler and parker (1990) Social
skill and coping stress ful-situation questionnaires has been condacted the pretest and post test, group emotional
intelligence traning of participate in 12 session, 90 minutes, once a week, but control group didn't receive any
traning. For descriptive and analysis of data, statistical indicator like mean, standard deviation and in deductive
statistic covariance Mankova analysis have been used result showed that emotional intelligence traning on social
skill coping stress style (problem-focused and avoiding) have hightest intensity effect but have low intensity effect
on emotional-focused. So we can conclude that emotional intelligence traning on in crease social skill and adapting
useful method of coping stress styles is effective.
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