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 Purpose: The aim of this study was to present the predictive 

model of social skills in single children based on coping 

styles according to the mediating role of moral intelligence. 

Materials and Methods: The method of this descriptive 

correlational study was predictive. The statistical population 

of the study included all adolescents aged 16-19 years born in 

single-parent families in Tehran. Based on the Klein formula 

(2016), the sample group consisted of 345 adolescents aged 

16 to 19 years in Tehran in regions 1, 2 and 3 of education in 

2019, who were selected by judging and voluntary sampling. 

Data collection tools, Inderbitzen and Foster (1992) 

Indigenous Social Skills Questionnaire (TISS) (1992), 

containing 39 phrases, Kalzbick-Short Form Stress (CISS-

21) with 48 phrases, and Lenik and Kiel (2015) Ethical 

Intelligence Questionnaire, Had 40 phrases. The path 

analysis test was used to analyze the data.  

Finding: The results showed that the indirect effect of all 

three styles of problem-solving (0.25), emotion-driven (0.10), 

and avoidant (-0.11) on social skills was significant through 

moral intelligence mediation. The direct effect of the 

introverted variable of moral intelligence on social skills 

(0.55) was also achieved at a significant level of 0.01. The 

rate of variance explained by social skills by coping styles 

and moral intelligence is 31%.  

Conclusion: Therefore, moral intelligence through the style 

of each of the three styles of coping with stressful situations 

can affect the social skills of single children, and this shows 

the importance of training and promoting moral intelligence 

in increasing the social life skills of these adolescents. 
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 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نوجوانان در اجتماعی هایمهارت بینیپیش مدل

 نقش به توجه با مقابله هایسبک اساس بر فرزندتک

 اخالقی هوش میانجی
 1زادهملک آزاده

 دانشگاه ساوه، واحد تربیتی، شناسیروان گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران ساوه، اسالمی، آزاد

 
 2*نامور هومن

 آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده شناسی،روان گروه استادیار،
 )نویسنده مسئول(. ایران ساوه، اسالمی،

 
 3جمهری فرهاد

 تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکدهگروه روان شناسی،  استادیار،
   .ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه

 
 چکیده

 اجتماعی هایمهارت بینیپیش مدل ارائه پژوهش این هدف: هدف
 نقش به توجه با مقابله هایسبک اساس بر فرزندتک نوجوانان در

 .بود اخالقی هوش میانجی
 نوع از همبستگی توصیفی پژوهش این روش: ها روشمواد و 

 19-16 نوجوانان کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. بود بینیپیش
 گروه. بود تهران شهر فرزندتک هایخانواده در شده متولد ساله

 19 تا 16 نوجوانان از نفر 345 از کالین فرمول اساس بر نمونه
 سال در پرورش و آموزش 3 و 2 ،1 مناطق در تهران شهر ساله

 داوطلبانه و قضاوتی گیرینمونه روش با که شد تشکیل 1398
 هایمهارت نامهپرسش ها،داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب

 39 حاوی ،(TISS) فوستر و ایندربیتزن نوجوانان اجتماعی
 فرم - کالزبیک استرس پر شرایط با مقابله نامهپرسش عبارت،

 اخالقی هوش نامهپرسش و عبارت 48 دارای (CISS-21) کوتاه
 از هاداده تحلیل و تجزیه برای. بود عبارت 40 دارای کیل، و لنیک
 .شد استفاده مسیر تحلیل آزمون
 مقابله سبک سه هر غیرمستقیم اثر داد، نشان نتایج: هایافته

 بر( -11/0) اجتنابی و (10/0) مدارهیجان ،(25/0) مدارمسأله
 هوش گریمیانجی طریق از که بود معنادار اجتماعی هایمهارت
 اخالقی هوش زایدرون متغیر مستقیم اثر. گیردمی صورت اخالقی

 به معنادار 01/0 سطح در هم( 55/0) اجتماعی هایمهارت بر نیز
 توسط اجتماعی هایمهارت شدهتبیین واریانس میزان. آمد دست
 .است درصد 31 با برابر اخالقی هوش و مقابله هایسبک
 سبک سه از یک هر طریق از اخالقی هوش بنابراین: گیرینتیجه
 اجتماعی هایمهارت بر تواندمی پراسترس شرایط با مقابله

 و آموزش اهمیت نکته این و باشد تأثیرگذار فرزندتک نوجوانان
 این اجتماعی زندگی هایمهارت افزایش در را اخالقی هوش ارتقای

 دهدمی نشان نوجوانان
 

 هوش مقابله، هایسبک اجتماعی، هایمهارت: هاواژه کلید
 فرزندیتک اخالقی،

 
 24/05/1400تاریخ دریافت: 
 08/07/1400 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولsaveh.ac.ir-hnamvar@iau 
 

 مقدمه
از لحظه تولد  لیدل نیاست و به هم یاجتماع یانسان اصوالً موجود

 یهاو دائماً در تعامل با انسان بردیتا آخر عمر در اجتماع به سر م
مشکالت او  تواندیاست که در جمع بودن م افتهی. او دراست گرید

که چگونه  ردیگیم ادیمنظور همواره  نیرا مرتفع سازد و به هم
 نیبنابرا د،یخود را ارضا نما یازهایکند و ن یزندگ جمعدر  یستیبا

 شودیفرد مطرح م یدر زندگ یاجتماع یهالزوم آموزش مهارت
 ریتأثی اجتماع مهارت بر است ممکن که همی عوامل ازی کی (.1)

 رای توجهقابل زمان کودکان که چرا است، فرزندان تعداد بگذارد
 نیهم به و گذارندیم خود برادران و خواهر بای کودک دوران در
 دیآیم وجود به هاآن ذهن در تعامالت مشترک نهیزمی نوع لیدل

. (2) کنندی نیبشیپ را گریکدی افکار توانندیم آن از استفاده با که
رفتارهای یاد گرفته ی اجتماع یهامهارتطبق تعریف منظور از 

 یاهای میان فردی برای کسب شده و مشخصی که افراد در موقعیت
وقتی به این طریق برند، است. یکار مهشان بتربیت از محیط یابقا
راهی برای عنوان شاهتواند بههای اجتماعی میاندیشیم، مهارتمی

های مهارت(. 3) رسیدن به اهداف فرد در نظر گرفته شود
ای مشخصی که فرد را قادر اجتماعی، عبارت از فرایندهای مؤلفه

ای رفتار نماید که به عنوان فردی شایسته مورد سازد تا به گونهمی
عنوان وسیله های اجتماعی را بهمهارت .قضاوت دیگران قرار گیرد

کنند و معتقدند که این وسیله ارتباط میان فرد و محیط تعریف می
عنوان ادامه ارتباط سازنده و سالم با همساالن به برای شروع و

 (.4گیرد )قرار میبخش مهمی از بهداشت روانی، مورد استفاده 
 فرآیند از مهمی بخش آفریناسترس تغییرات با آمدن کنار توانایی

 افراد به توانایی این. شودمی محسوب موفق و طبیعی تحول و رشد
 و بپردازند خود شخصی اهداف نمودن دنبال به که کندمی کمک

 های(. سبک6شوند ) برخوردار باالتری زندگی سطح از نتیجه در
 مسایل با در مواجهه شخص است که رفتارهایی مجموعه ایمقابله

 جهت پارکر، و (. اندلر7گیرد )می پیش در زندگی هایاضطراب و
 سبک اساسی نوع سه برحسب را افراد عمومی مقابله فرایند بررسی
 هاییشیوه: مدارمسأله ایمقابله راهبرد :سازندمی متمایز ایمقابله

 برای که باید را اعمالی فرد آن بر اساس که کندتوصیف می را
. (8کند )می محاسبه دهد انجام استرس یک بردن بین از یا کاهش

 درباره بیشتر اطالعات جستجوی شامل مدارمسأله رفتارهای
 به دادن اولویت و شناختی نظر از مسأله ساختار تغییر مسأله،

 ایمقابله شود. راهبردمی مسأله دادن قرار مخاطب برای هاییگام
بر  فرد آن، بر اساس که کندمی توصیف را هاییشیوه مدار، هیجان

 احساسات کاهش متوجه او تالش تمام و شده متمرکز خود
 گریه شامل مدارهیجان ایمقابله هایواکنش. است ناخوشایند

 جویانه،عیب رفتارهای به پرداختن شدن، ناراحت و عصبی کردن،
 اجتنابی ایمقابله است. راهبردهای پردازیو خیال ذهنی اشتغال
 از اجتناب آنها هدف که است شناختی تغییرات و فعالیت مستلزم

 روی شکل به که است ایمقابله رفتارهای. است زااسترس موقعیت
 آوردن روی شکل به یا تازه فعالیت در یک شدن درگیر و آوردن

 کرونی، نظریه اساس (. بر6)شود  ظاهر دیگر افراد و اجتماع به
شود، اول می مشخص محققان نظر بر اساس مقابله کلی نوع چهار
 آشکار و مستقیم طوربه شیوه این در مدار کهمسأله یا فعاالنه رفتار

 فعال با مداردوم ارزیابی .سر و کار دارد آن نتایج و مسأله با
 .است زااسترس موقعیت از ارزیابی مهار آن هدف که شناختی

 مربوط هیجانات مهار هدفش شیوه این مدار کههیجان سوم مقابله
در نهایت  ؛ واست فرد تعادل و حفظ نگهداری و زااسترس عامل به

 و استرس عامل از دوری فرد هدف شیوه، این در اجتنابی که مقابله
 (.8است ) زااسترس هایموقعیت

 مبانی و انسانی ابعاد مهمترین از یکی عنوان به از سویی، اخالق
 طور به اخالقی اصول از استفاده توانایی عنوان به آن با مرتبط
. شودمی گرفته نظر در شخص یک تعامالت و اهداف در منظم
 تشخیص ها،در تمامی فرهنگ اخالق مهم کدهای از یکی
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(. 9است ) دیگران با همدردی و شدن روروبه توانایی و مسؤولیت
 در بوربا میشل باررا اولین  اخالقی برای سنجش این توانایی، هوش

 و ظرفیت را اخالقی هوش وی. کرد شناسیروان وارد 2005 سال
 به عمل و قوی اعتقادات داشتن نادرست، از درست درک توانایی

 کرده تعریف مندانهشرافت و درست ارائه جهت در رفتار و آنها
 اصطالحاتی همگی هاارزش و اصول اخالقی اخالق،.(10)است 
 استفاده است، خوب و درست آنچه دادننشان  برای که هستند

 توسط اخالق غالباً معتقدند نظران این حوزهشوند. صاحبمی
 اجتماع رهبران و فالسفه و اجتماعی مفسران مذهبی، اشخاص

 ایمجموعه عنوان به توانندمی اخالقی هایسیستم شود ومی عنوان
 رفتار نحوه مورد در هنجارها و باورها ها،ارزش از شدهدرونی

 دیگر محیط و دیگر مخلوقات دیگران، با مواجهه در افراد
ترین اهداف آموزشی دوران کودکی توسعه شوند. از مهم توصیف
کودکان و بالغین از های اجتماعی بوده و میزان برخورداری مهارت

ها بر سالمت فردی و اجتماعی آنان اثرگذار است. این مهارت
های اجتماعی مناسب را کسب ننموده و بسیاری از کودکان مهارت

شناختی نظیر برقراری ارتباطات این منجر به توسعه مشکالت روان
ناموفق با همتایان، عملکرد نامناسب تحصیلی، عدم شرکت در 

انبی و انزوا، طرد شدن توسط همتایان، اضطراب، های جفعالیت
افسردگی و عصبانیت در دوران کودکی و سنین باالتر خواهد بود. 
عالوه بر این، رشد شخصیت کودکان، شهروند خوب شدن، اجتناب 

های مناسب برخورد با دیگران برقراری از خشونت، یادگیری شیوه
ارتباطات بینمهارت در ارتباط با سایر افراد و به طور کلی، داشتن 

(. نتایج 11)فردی برای زندگی در دنیای کنونی امری ضروری است 
 باعث اجتماعی، هایمهارت آموزش که دهدمی نشان هاپژوهش
 آموزاندانش در مدرسه با سازگاری و پذیریمسؤولیت افزایش

 فرزندتک نوجوانان که دهدیم نشان هاپژوهش(. 12شود )می
ی هامهارت و دارندی باالتری اجتماع درک هستند؛ ترپخته

 ،یعلمی هاتیفعال و مشاغل به آنان. است خوب زین آنهای اجتماع
 نشانی شتریب لیتما باال سطح و پرثمر نده،یزا د،یمف ،یلیتخ ،یفکر

 وی لیتحصی باال درجات بهی ابیدستی برا ادیز عالقه آنها. دهندیم
نتایج  (.13) کنندیمی شتریب تالش نهیزم نیا در و دارندی شغل

 هوش پژوهش رضاپور میرصالح و شاهدی، نشادن داد آموزش
 فعالیت و پذیریاجتماع فردی، بین روابط ارتقای با اخالقی

 رفتارهای و خُلقی هایحالت در موجب بهبود آموزان،دانش
(. نتایج پژوهش غنیمی، عصمت، دادخواه 14شود )می آنها یادگیری
 راهبردهای و شده ادراک هایو نشان داد استرسلو تقی
 زندگی کیفیت مدار بااجتنابی و هیجان سبک و مدارمسأله
 .(15دارد) رابطه اُتیسم طیف اختالل دچار کودکان والدین

های همچنین نتایج احیاکننده و یوسفی، نشان داد برخی ویژگی
مدار برای ای در راهبردهای مسألهشخصیتی از اهمیت ویژه

گیری در مقابله با استرس برخوردار است عملکردگرایی جهت
(16 .) 

 اجتماعی هایمهارت طور کلی اکتساببنابراین با توجه به اینکه به
 فرآیندی و است آنان شدن اجتماعی مسأله از بخشی کودکان، در
-می شکل فرد رفتار و هانگرش ها،هنجارها، مهارت آن در که

 رفتار چگونه که گیرندمی یاد دیگران با تعامل در گیرد. کودکان
 مشکالت فرزندانتک (. از آنجا که بیشتر17کنند ) قضاوت و

 را آنها که است طوری روش تربیتی خانواده در و دارند رفتاری
 بزرگ روش این با که فرزندانی آورند،می بار فرزندمحور

 روابط و هستند گیرگوشه و مغرور خودخواه، شوند، معموالًمی
های (. این ضعف مهارت18اند )نگرفته یاد خوبی به را اجتماعی

اجتماعی در سبک زندگی این کودکان، بر طبق آنچه در سطح این 
شود چنین تصویری را ارائه فرزند مشاهده میهای تکخانواده

های حاصل از فرزندان در مواجهه با استرسدهد که این تکمی
دهد و از سویی، رویدادهای زندگی عملکرد پایینی نشان می

دهد که در های آن نشان میهای هوش اخالقی و مؤلفهپژوهش

های مقابله تأثیراتی داشته باشد، بر این اساس، سؤال این سبک
مهارت بینیدر پیشهای مقابله سبک پژوهش آن است که سهم

توجه به نقش میانجی  فرزند باهای اجتماعی در نوجوانان تک
 چه میزان است؟ هوش اخالقی

 
 ها روشمواد و 

 است. جامعه بینیپیش نوع از همبستگی -توصیفی پژوهش روش
 در متولد شده ساله 19-16 نوجوانان کلیه شامل آماری

، از میان مناطق 1398در سال  تهران، شهر فرزندتک هایخانواده
آموزش و پرورش و مدارس متوسطه  3و  2، 1شهر تهران، مناطق 

ایران، حافظ، محدثه و معلم و دوره دوم دخترانه فریده سلیمی، 
مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه رازی، دکتر محمود افشار، 

نفر  345ای، آرهاشم، شهید دانش، یاسین، مهرآیین و شهدای هسته
انتخاب شدند. این تعداد با توجه به شرایط خاص گروه که احتمال 

ها وجود دارد، حجم نمونه نامهریزش و بازگشت ندادن پرسش
های تر از میزان مورد نیاز انتخاب شد. حجم نمونه برای طرحبیش

تعیین شد و بر اساس  20به  1سازی با استفاده از فرمول علی و مدل
(. 19شدند ) انتخاب داوطلبانه هدفمند و گیرینمونه روش

. مالک 1های ورود به پژوهش حاضر بدین شرح است، مالک
انواده. همچنین فرزندی در خ. تک2سال،  19تا  16سنی  

مالحظات اخالقی که برای انجام پژوهش در نظر گرفته شد، بدین 
. 2 .او بوده استبا رضایت کامل  آزمودنی . ورود1شرح است؛ 

. 3. محرمانه حفظ شد به صورت کامالً آزمودنیاطالعات 
دیدند.  آزمونگران برای  برای ارتباط مناسب با نوجوانان آموزش

. ابزار مورد شد ی طبق بیانیه هلسینکی رعایتسایر موارد اخالق. 4
 های زیر بوده است:نامهاستفاده در این پژوهش پرسش

نامه :پرسش(TISSهای اجتماعی نوجوانان )نامه مهارتپرسش
 5عبارت  39های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر  حاوی مهارت
ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در گزینه

کند ابزار کند تا همیشه صدق میهای اصال نمیای از گزینهامنهد
بخش مقیاس نامه دارای دو خرده(. این پرسش20-21نماید )می

، 17، 15، 11، 9، 7، 6، 3ه؛ شمار هایرترفتارهای مثبت شامل عبا
و بخش . 39، 38، 37، 35، 34، 33، 30، 29، 28، 26، 25، 24، 18

، 13، 12، 10، 8، 5، 4، 1، 2؛ عبارات شمارهرفتارهای منفی شامل 
. اعتبار این سیاهه 32، 31، 27، 23، 22، 21، 20، 19، 16، 14

(. روایی 20گزارش شده است ) 90/0توسط ایندربیتزن و فوستر
های مختلف مانند مقایسه آن با نامه به شیوههمگرایی این پرسش

های هاطالعات ارزیابی خویشتن، ارزیابی همساالن و داد
سنجی و روایی تشخیص آن به وسیله بررسی همبستگی بین جامعه

های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت نمرات مهارت
اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغذی به وسیله 
ایندربیتزن و فوستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست 

تشخیص قابل قبول این آمده، داللت بر روایی همگرا و روایی 
 و (. شیری و همکاران، قربانی، آرام22نامه بوده است )پرسش
نامه را در مطالعات خود روایی و پایایی این پرسش نیاافشاری

 (. 21-24خوب ارزیابی نمودند )
فرم کوتاه:فرم  –شرایط پراسترس  های مقابلهسبک نامهپرسش

س توسط کالزبیک و نامه مقابله با شرایط پراسترکوتاه پرسش
نامه اصلی مقابله با شرایط پر استرس، ساخته شده براساس پرسش

عبارت  48نامه مقابله با شرایط پر استرس دارای (. پرسش7است )
عبارت تشکیل یافته است.  21که فرم کوتاه آن از است، در حالی

مدار، مقابله این مقیاس سه سبک مقابله اصلی، یعنی مقابله مسأله
دهد. مدار و سبک مقابله اجتنابی را مورد ارزیابی قرار میانهیج

مقابله مقیاس مقیاس  است که خردهاین پرسشنامه دارای سه خرده
مقابله مقیاس و خرده 19، 16، 13، 11، 8، 6، 2؛ مدارمسئله

عبارات مربوط به و  20، 17، 14، 12، 10، 5، 3؛ هیجان مدار
است که  21، 18، 15، 9، 7، 4، 1؛ رمدامقیاس مقابله اجتنابخرده
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  و همکاران                 زادهملک آزاده  68

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عبارات مربوط به بعد این مولفه، خود دارای دو زیرمقیاس است، 
عبارات و  21، 15، 7؛ اجتنابی سرگرمی اجتماعی زیرمقیاس مقابله

، 9، 4، 1؛ گردانی زیرمقیاس مقابله اجتنابیمربوط به بعد توجه
( تا بسیار 1ای )از هرگز )نامه طیف پنج درجه. مقیاس پرسش18

ها را (، ضریب آلفای زیرمقیاس2012((. است. بویسان )5زیاد )
/.(، مقابله 72مدار )بدین شرح گزارش کرده است: مقابله مسأله

(، پایایی حاصل از 74/0( و مقابله اجتنابی )77/0مدار )هیجان
روش بازآزمایی در فاصله دو هفته بدین شرح بوده است: مقابله 

( و مقابله اجتنابی 75/0مدار )(، مقابله هیجان779مدار )مسأله
( نتایج تحلیل عامل تأییدی کالزبیک و همکاران، ساختار 66/0)

نامه مقابله با شرایط پراسترس را تأیید سه عاملی فرم کوتاه پرسش
کرد. همچنین نتایج پژوهش بویسان حاکی از رابطه مثبت معنادار 

مدار و رابطه مثبت معنادار هعاطفه مثبت با زیرمقیاس مقابله مسأل
 (.25مدار است )عاطفی منفی با زیرمقیاس مقابله هیجان

 
توسط لنیک و نامه پرسشاین (: MCI) هوش اخالقی نامهپرسش

همچنین هوش اخالقی به عنوان  تدوین شد. 2005کیل در سال 
توانایی کاربرد اصول اخالق جهانی در اخالقیات، اهداف و 

نامه هوش (. پرسش26یک فرد از روی قاعده است ) مراودات
عبارت است. لنیک، کیل و جوردن برای هوش  40اخالقی شامل 

عمل کردن مبتنی بر اند: شایستگی زیر را در نظر گرفته 10اخالقی 
، 12، 2؛ گوییراست. 31، 21، 11، 1ا؛ و باوره هازشار اصول،

وفای به . 33، 23، 13، 3؛ استقامت و پافشاری برای حق. 32، 22
، 5؛ پذیری برای تصمیمات شخصیولیتؤمس. 34، 24، 14، 4؛ عهد
قبول . 36، 26، 16، 6؛هااقرار به اشتباهات و شکست. 35، 25، 15
هفعاالنه عالق. 37، 27، 17، 7؛ ولیت برای خدمت به دیگرانؤمس

توانایی در بخشش اشتباهات . 38، 28، 18، 8؛ مند بودن به دیگران
، 10؛ توانایی در بخشش اشتباهات دیگران. 39، 29، 19، 9؛ خود
20 ،30 ،40. 

در ایران توسط آراسته، عزیزی نامه روایی و پایایی این پرسش
عتباریابی ا 1389راد و محمدی جوزانی در سال شمامی، جعفری

 عمل کردن مبتنی بر اصول،که به شرح زیر است:  شده است
استقامت و پافشاری (، %51؛ )گوییراست(، %65ا؛ )و باوره هاارزش

پذیری برای ولیتؤمس(، %57؛ )وفای به عهد(، %51؛ )برای حق
(، %50؛ )هااقرار به اشتباهات و شکست(، %45؛ )تصمیمات شخصی

مند هفعاالنه عالق(، %66؛ )به دیگران قبول مسؤولیت برای خدمت
(، %52، )توانایی در بخشش اشتباهات خود(، %58؛ )بودن به دیگران

(. همچنین در 27( )%54؛ )توانایی در بخشش اشتباهات دیگران
 پژوهش بهرامی، آصمی، فاتح پناه، دهقانی تفتی، احمدی تهرانی

برگردانده  نامه توسط یکی از محققان به فارسینسخه اصلی پرسش
شد و سپس مجدداً توسط یک متخصص ادبیات انگلیسی به زبان 
انگلیسی ترجمه شده و با نسخه اصلی مورد مقایسه قرار گرفت 

نامه توسط متخصصان مورد (. روایی صوری و محتوایی پرسش28)
نامه ترجمه شده با باز تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسش

نفری از جامعه پژوهش و محاسبه  16آزمون در یک نمونه 
-تأیید گردید. هنجاریابی این پرسش 0.894ضریب آلفای کرونباخ 

راد و محمدی در ایران توسط آراسته، عزیزی شمامی، جعفرینامه 
 .کار هنجاریابی آن انجام شده است 1389جوزانی در سال 

ای و میدانی در راستای اهداف نظری تحقیق، از روش کار کتابخانه
ها، ها، کتابنامهو از همه اسناد چاپی همانند مقاالت، پایان

ها، متون چاپی ، روزنامهها، مجالتنامهها، فرهنگالمعارفدایره
های اطالعاتی و اینترنت و هر منبعی که به نمایه شده در بانک

صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ استفاده شده است. همچنین برای 
مورد پژوهش در ابتدا، کسب مجوزهای الزم های آوری دادهجمع

مدیران مدارس و  از سوی واحد دانشگاهی و هماهنگی با 
مسؤوالن مرتبط انجام شد. پس از برگزاری یک جلسه با 
آزمونگران، بر رعایت اصول اخالقی و قوانین پژوهش از جمله 

رازداری و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطالعات و ارائه 
های ممکن تعداد تأکید شد. به دلیل احتمال ریزش توضیحات کامل

کنندگان در مدارس توزیع شد که نامه در بین شرکتپرسش 400
 21نامه مخدوش و ناقص و پرسش 34در انتها، با کسر تعداد 

و  نامه وارد فرایند تجزیهپرسش 345نامه سفید، تعداد پرسش
 ها از تحلیلهتحلیل آماری پژوهش شد. برای تجزیه و تحلیل داد

افزار آماری اموس مسیر استفاده شده است که این امر از طریق نرم
 صورت گرفته است.

 
 هایافته

کننده در پژوهش نفر شرکت 345شود، از مجموع مشاهده می
پسر هستند. عالوه بر این، حدود  %64دختر و  %36حاضر تقریباً 

ساله هستند.  16آنان  %37ساله و  17آنان %46ساله،  18آنان  16%
آنان متولد تهران و بقیه متولد سایر شهرها  %83همچنین تقریباً 

در رشته  %37آنها در رشته ریاضی،  %36هستند. ضمن اینکه تقریباً 
در رشته انسانی مشغول به تحصیل هستند. در جدول  %27تجربی، و 

های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس ، شاخص1شماره 
 ( گزارش شده است. n=345آماری ) حجم نمونه

 
 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 

انحراف  میانگین متغیر
 کشیدگی کجی استاندارد

مقابله 
 26/1 -64/0 40/5 78/23 مدارمسأله

مقابله 
 -95/0 43/1 56/6 58/20 مدارهیجان

 مقابله
 73/0 -08/1 09/6 20/20 یاجتناب

هوش 
 -91/0 -61/0 19/22 96/136 یاخالق

 یمهارتها
 -73/0 12/0 01/18 16/118 یاجتماع

 
دست آمده کجی و کشیدگی برای متغیرهای با توجه به مقادیر به

پژوهش، توزیع تمامی متغیرها نرمال است. الزم به ذکر است که 
داری به دست آمده عالوه بر مقادیر کجی و کشیدگی، سطوح معنی

( نیز بیانگر نرمال 05/0اسمیرنف )باالی  -از آزمون کولموگرف
بودن توزیع متغیرها است که به دلیل اختصار از ذکر جداول آن 
خودداری شده است. همچنین مفروضه خطی بودن نیز از طریق 
بررسی نمودار پراکنش پسماندهای استاندارد رگرسیون تأیید 

 گردید.
 

 ماتریس همبستگی متغیرها متغیرهای پژوهش. 2جدول 
 یاجتماع یهامهارت متغیرها

 08/0 مدار. مقابله مسأله1
 -30/0 مدار. مقابله هیجان2
 -12/0 یاجتناب . مقابله3
 59/0 یهوش اخالق. 4

01/0 P < 
مالحظه می شود که باالترین ضریب  2با توجه به جدول 

همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش مربوط به رابطة بین 
 ترین ضریب( و پایین59/0ی )اجتماع یهامهارتی و هوش اخالق

مقابله مسألههمبستگی به دست آمده نیز مربوط به رابطة بین 
( است که دومی از نظر آماری 08/0ی )اجتماع یهامهارتو  مدار
هوش دار نیست. از میان متغیرهای پژوهش، به ترتیب معنی
ی اجتناب مقابله(، -30/0) مدارجانیمقابله ه(، 59/0ی )اخالق
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ترین ضریب ( باالترین تا پایین08/0) مدارمقابله مسأله(، و -12/0)
 ی دارا هستند. اجتماع یهامهارتهمبستگی را با 

ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای  3در جدول شماره 
 داری آنها ارائه شده است.پژوهش همراه با سطح معنی

 
 تقیم و کل متغیرهای پژوهشضرایب اثر مستقیم، غیرمس.3جدول 

متغیرها                  
 برآوردها

اثرات 
 مستقیم

 اثرات
 اثرات کل غیرمستقیم

واریانس 
تبیین 

 شده
به روی 

مهارتهای 
 اجتماعی از،

    

مقابله 
 مدارمسأله

02/0 **25/0 **27/0 

 
 

31/0 

مقابله 
 مدارهیجان

**25/0- *10/0 **35/0- 
 مقابله
 یاجتناب

06/0- *11/0- **17/0- 
هوش 
 یاخالق

**55/0 - **55/0 
به روی 

هوش 
 اخالقی از،

    

مقابله 
 مدارمسأله

**45/0 - **45/0 
 

24/0 
مقابله 
 مدارهیجان

*19/0 - *19/0 
 مقابله
 یاجتناب

*21/0- - *21/0- 
 

شود، از میان متغیرهای مشاهده می 3طور که در جدول همان
 مدارهیجانمقابله های مقابله(، تنها اثر مستقیم زا )سبکبرون

معنادار  01/0های اجتماعی معنادار در سطح ( بر مهارت-25/0)
ی اجتناب( و مقابله 02/0)مدار مقابله مسألهبود و اثر مستقیم 

های اجتماعی معنادار نبود. باوجود این، اثر ( بر مهارت-06/0)
مدار (، هیجان25/0مدار )مسأله غیرمستقیم هر سه سبک مقابله

های اجتماعی معنادار بود ( بر مهارت-11/0(، و اجتنابی )10/0)
اثر  .گیردصورت می یهوش اخالقگری که از طریق میانجی

های اجتماعی نیز بر مهارت یهوش اخالقزای مستقیم متغیر درون
 دست آمد.معنادار به 01/0( هم در سطح 55/0)

مدار مقابله مسألهزای ثر مستقیم تمام متغیرهای برونبر این، اعالوه
( بر -21/0(، و مقابله اجتنابی )19/0) مدارهیجانمقابله (، 45/0)

های اجتماعی معنادار است. در ضمن، میزان واریانس مهارت
های مقابله و هوش های اجتماعی توسط سبکشده مهارتتبیین

ه با توجه به پارامترهای درصد است. در ادام 31اخالقی برابر با 
بینی ، نمودار مسیر مدل پیش3ارائه شده در جدول شماره 

های برازندگی ( همراه با مشخصه1های اجتماعی )شکل مهارت
 گردد.ارائه می

 

 
نوجوانان  یاجتماع یمهارتهابینی : نمودار مسیر مدل پیش1شکل 

 )مقادیر استاندارد شده( تک فرزند
 

 مدل برازش یهاشاخص.4جدول
 شده محاسبه مقادیر شاخص

 خطای برآورد مجذور میانگین ریشه
 000/0 (RMSEA) تقریب

 00/1 (NFI) استاندارد برازش شاخص
 99/0 (NNFI) برازش نشده نرم شاخص
 00/1 (CFI) برازش تطبیقی شاخص
 00/1 (GFI) برازش نیکویی شاخص
 شده اصالح برازش نیکویی شاخص

(AGFI) 00/1 

 
دست آمده، با توجه به اینکه مقدار اساس نتایج به بر
(000/0=RMSEA کمتر از )توان برازش مدل است می 05/0

ها از جمله را بسیار مطلوب دانست. همچنین در سایر شاخص
(NFI ،NNFI ،CFI، GFI  وAGFI نتایج باالتر از )90/0 

 قبول و مناسب مدل است. است که حاکی از برازش قابل 
 

 گیرینتیجه
های اجتماعی مهارت بینیپیشمدل پژوهش حاضر با هدف ارائه 

توجه به نقش  های مقابله باسبکبر اساس فرزند در نوجوانان تک
 نتایج حاصل به انجام شد که با توجه میانجی هوش اخالقی

مدار مسأله مقابله روی از نوجوانان اجتماعی هایمهارت بینیممی
 یعنی میانجی متغیر از که زمانی ارتباط این اما است بینیپیش قابل

 در را مدارمسأله مقابله بینیپیش سهم کند.می عبور اخالقی هوش
 این نکته تأیید که دهدافزایش می نوجوانان اجتماعی هایمهارت

 را بینپیش متغیر سهم ما میانجی متغیر بر این مورد است که
 مقابله افزایش که کنیم برداشت بنابراین چنین .دهدمی افزایش
 اخالقیات به آمیخته وقتی فرزند تک نوجوانان در مدارمسأله

تواند می امر این که کند تسهیل را اجتماعی روابط تواندمی شود،می
 در سزاییبه سهم خانواده را که اخالقی هوش اکتسابی مورد

 اجتماعی روابط و مدارمسأله مقابله ترکیب با دارد آن افزایش
 نوجوانان عمده مشکالت مورد از البته این که دهد گسترش

 از روی نوجوانان اجتماعی هایهمچنین مهارت .است فرزندتک
 از که زمانی ارتباط این اما است بینیپیش قابل مدارهیجان مقابله
 مقابله بینیپیش سهم کندمی عبور اخالقی هوش میانجی متغیر

 که هدمی افزایش نوجوانان اجتماعی هایمهارت در را مدارهیجان
 هوش اخالقی میانجی متغیر که گذاردمی صحه نکته این بر این

 برداشت توان چنینمی پس دهد،می افزایش را بینپیش متغیر سهم
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 وقتی فرزندتک نوجوانان در مدارهیجان مقابله افزایش که کرد
 تسهیل را اجتماعی روابط تواندمی و شودمی اخالقیات به آمیخته

 هوش اخالقی افزایش در سزاییبه نیز سهم خانواده و البته کند
 نوجوانان اجتماعی هایمهارت که شوداز سویی، مشاهده می دارد.

 که زمانی ارتباط این اما است بینیپیش قابل اجتنابی روی مقابله از
 بینیپیش سهم کندمی عبور اخالقی هوش یعنی ما میانجی متغیر از

و  کندکمتر می نوجوانان اجتماعی هایمهارت در را اجتنابی مقابله
 .دهدمی کاهش را بینپیش متغیر سهم میانجی متغیر دهدنشان می
 ، شعبانی،و قادری زادهاسماعیلشفیعی، های ها با پژوهشاین یافته

سو و دربان، شریعت باقری، شیرازی، رضاپور میرصالح، قرمزی هم
 (. 6-8، 12-14، 29-31خوان است )هم

مدار در مقابله مسأله مثبت و مستقیم با اثر ارتباط در تبیین در
های توان گفت یافتهفرزند بر هوش اخالقی آنان مینوجوانان تک

که اعتقاد دارند  همکاران، این پژوهش بر اساس نظریه ماتنی و
 هایمؤلفه از هبهین استفاده مستلزم موفق، مدارمسأله مقابله شیوه

 درست و بینانهواقع ارزیابی و دوراندیشی پذیری،انعطاف شناختی،
 صرفاً  مدار،مسأله مقابله شیوه البته. است موجود منابع و عوامل از

 فرد که است عملی مستلزم غالباً و نیست استرس عامل متوجه
 ارزیابی شامل غالباً مثال برای برساند؛ انجام به خوبیبه بتواند آن را

 افراد سایر با را خود موقعیت فرد، این کار، برای. است مجدد
 او شرایط که برسد نتیجه این به است ممکن و کندمی مقایسه

 فرد تالش را مقابله مؤلفان (. اغلب29)است  نبوده بد هم خیلی
 جهت در را هاتالش این از برخی .دانندمی استرس کاهش برای

 هر در اما. دانندمی استرس مهار و اداره جهت در برخی و تسلط
-پژوهش. گرفت نادیده تواننمی میان این در را خود نقش صورت

 جهت در فرد ظرفیت بر استرس، برابر در مقاومت بر مبتنی های
 زااسترس عوامل برابر در گرفتن قرار هنگام به سالمتی حفظ
 هایویژگی سازگارانه بر ارزش هاپژوهش این. کنندمی تأکید
 در مؤثر ایمقابله راهبردهای و اجتماعی، حمایت شخصیتی، معین

 با آمدن کنار اند. تواناییکرده تأکید استرس هایدوره جریان
 و طبیعی تحول و رشد فرآیند از مهمی بخش آفریناسترس تغییرات

 به که کندمی کمک افراد به توانایی این. شودمی محسوب موفق
 سطح از نتیجه در و بپردازند خود شخصی اهداف نمودن دنبال

شوند. در این بین توانایی حل مسأله در  برخوردار باالتری زندگی
تواند بسیار تأثیرگذار باشد. همچنان که مدیریت استرس می

سبک بررسی مقایسه خود به پژوهش، در و قادری زادهاسماعیل
فرزندان مقطع فرزندان و غیرتکتک ای با استرسهای مقابله

ای نشان داد که بین راهبردهای مقابلهپرداختند و نتایج متوسطه 
فرزند و غیرتکدر گروه تک مدار و اجتنابی(مدار، مسأله)هیجان

 (.30)فرزندان تفاوتی وجود ندارد
 در مدارهیجان مقابله منفی و مستقیم اثر با در تبیین ارتباط

 پژوهش این هاینان یافتهآ اخالقی بر هوش فرزندتک نوجوانان
 سبک هردو دارند اعتقاد همکاران که و ماتنی نظریه براساس

قرار  استفاده مورد هم با مدار اغلبمسأله و مدارهیجان مقابله
 و موقعیت است، مهم دو این از یکی انتخاب در آنچه گیرند ومی

 استرس که کند فکر فردی اگر است، آن ارزیابی چگونگی
 مداریمسأله هایشیوه از که دارد بیشتری احتمال است، مهارقابل

 که است ناسالم نظر این از مدارهیجان مقابله. کندمی استفاده
 عوامل از اجتناب. است واقعیت و تحریف خودفریبی اوقات بعضی

. است مدارهیجان ایمقابله هایجزءشیوه آن، انکار و زااسترس
 کاهش یا حذف یا مهار به مستقیم طوربه اجتنابی مقابله شیوه

 شیوه این خود و پردازدنمی استرس از ناشی ناخوشایند هیجانات
 . (29) دارد و متعددی مختلف اشکال
 و گریه کردن، عصبانی شامل محورهیجان ایمقابله هایواکنش

 و ذهنی اشتغال جویانه،عیب رفتارهای به پرداختن شدن، ناراحت
 هافعالیت مستلزم اجتنابی ایمقابله راهبردهای. هستند خیالپردازی

 موقعیت از اجتناب آنها هدف که است شناختی تغییرات و

 شکل به است ممکن اجتنابی ایمقابله رفتارهای. است زاتنیدگی
 افراد و اجتماع به آوردن روی یا تازه فعالیت یک در درگیر شدن

 اتخاذ را اجتنابی راهبردهای نوجوانان از بعضی. شود ظاهر دیگر
 موقعیت انکار یا رساندن حداقل به موجب راهبردها این کنند؛می

 با مواجه شدن از کندمی سعی نوجوان آن در و شوندمی زااسترس
 بیان را مشکل به مربوط هیجان و تنش کند؛ اجتناب مشکل

 نتایج به باتوجه. کندنمی اقدام مشکل رفع مورد در ولی کندمی
 هوش با ارتباط نزدیکی اجتنابی ایمقابله راهبرد آمده دستبه

 .دارد نوجوانان در اخالقی
 در ساده رفتارهای شود،می یاد اجتماعی هایمهارت از مادام که
 مانند است، موردنظر اجتماعی گوناگون هایعرصه و هاموقعیت

 شکسته از بعد زمین کردن تمیز مخصوص، ظرف در زباله ریختن
 رعایت و غذاخوری وسایل بردن کاربه درست شیوه چیزی، شدن
 هایموقعیت در پوشیدن لباس آداب رعایت خوردن، غذا آداب

 از شدن خارج و وارد مخصوص، جای در لباس آویختن گوناگون،
 رعایت و صف بستن سروصدا، ایجاد بدون و آرام شیوه به کالس
 سازنده برخورد مؤدبانه، شکل به دیگران خواهش کردن رد نوبت،

 یا لطفا مانند ایمؤدبانه کلمات از استفاده دیگران، انتقاد یا
 دیگران، از کمک و تقاضای دیگران به کردن کمک متشکرم،

 قبول همساالن، و بزرگساالن به خود کردن معرفی و دادن سالم
 برنده، فرد به گفتن تبریک و رقابتی هایدر بازی شکست

 انجام در دوستان با همکاری و ضروری مواقع در کردن عذرخواهی
 توسعه کودکی دوران آموزشی اهداف ترینمهم از کارها

 از بالغین و کودکان برخورداری میزان و بوده اجتماعی هایمهارت
 تحصیلی موفقیت نیز و اجتماعی و فردی سالمت بر هامهارت این

 اجتماعی هایمهارت کودکان از بسیاری. است اثرگذار آنان
 در روانشناختی مشکالت توسعه به این و ننموده کسب را مناسب
 رشد براین،عالوه. بود خواهد منجر باالتر سنین و کودکی دوران

 خشونت، از اجتناب شدن، خوب شهروند کودکان، شخصیت
 با ارتباط برقراری دیگران با برخورد مناسب هایشیوه یادگیری

 بین فردی ارتباطات در مهارت داشتن کلی، طوربه و افراد سایر
 که است؛ همچنان ضروری امری کنونی دنیای در زندگی برای

 هوش رابطه بررسی هدف با که پژوهشی در همکاران، و قرمزی
 آموزاندانش تحصیلی عملکرد با اجتماعی و مهارتهای اخالقی

 با اجتماعی مهارت و اخالقی هوش بین دادند نشان دادند، انجام
 وجود دارمعنی مثبت رابطه آموزاندانش تحصیلی عملکرد

در نهایت، باتوجه به شرایط زندگی نوجوانان  .(31دارد)
فرزندی از تعامالت محدودتر فرزند، که به واسطه تکتک

خانوادگی و اجتماعی برخوردارند و در یک چرخه معیوب، تحت 
های کنترل بیش از حد خانواده هستند، کمتر به کسب مهارت

یابند و در ادامه، زمانی که در نوجوانی و ت میاجتماعی دس
بزرگسالی، مجبور هستند که در جامعه به تنهایی خود را اداره 

شمار زندگی های بیکنند از توان الزم در برابر مقابله با استرس
توان برخوردار نیستند، در صورتی که طبق نتایج پژوهش حاضر می

های مقابله در برابر کبا ارتقا هوش اخالقی و آموزش درست سب
های توان مهارتهای حاصله از دنیای مدرن امروزه میاسترس

تر زندگی کنند. از اجتماعی آن را افزایش داد تا بتوانند باکیفیت
 های ترین  های مهم

های سازمان توان از محدودیتهای این پژوهش میمحدودیت
آزمونگران را به و پرورش نام برد که اجازه دسترسی آموزش 

های جنسیتی برای کرد و همچنین تبعیضتمامی مناطق محدود می
فهم و تفکیک افراد متخصص از غیرمتخصص که در وزارت 

رسد. نظر میگیر بهو پرورش استان تهران بسیار چشمآموزش 
ها و مراکز علمی و پژوهشی با مؤسسات شود دانشگاهپیشنهاد می

روز د برای تبادل اطالعات مفید و بهخارجی طرف قرارداد باشن
برای باال بردن اعتبار علمی در داخل کشور، تهیه جزوات و 

محور با توجه به پروتکل مطرح شده در این های والدکتابچه
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-آموزان جهت ارتقای مهارتپژوهش برای آگاهی والدین و دانش
فرزند و همچنین آزمون مدل های اجتماعی در نوجوانان تک

فرزند پیشنهاد های تکهای سنی دیگر در خانوادهدر بازه پژوهش
 شود.می
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