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 چکیده: 

 

 دام در والدین که درصورتی. ستا نسانیا تحیا يها هپدید مهمترین از یکی ،جتماعیا مسأله یک عنوان به اعتیاد

افزایش تعارضات و  نظیر مشکالتی و شوند می پذیر آسیب لحاظ هر از نیز ها آن فرزندان باشند، گرفتار مخدر مواد

 تکنیک هاي حل تعارض سهیمقاهدف از انجام این تحقیق  نمایان می شود. ها آن درکاهش هوش هیجانی 

 يپدر معتاد و نوجوانان دختر عاد ينوجوانان دختر دارا یجانهی هوش و( خشونت – ي کالمیپرخاشگر -)استدالل

 پژوهش شامل کلیه آماري . جامعهقرار داشتاي  مقایسه-تحقیق حاضر از منظر روش در زمره تحقیقات علیبود. 

در نیمسال دوم سال مشغول به تحصیل  رشت شهرستان متوسطه عادي دختر و معتاد پدر داراي دختر آموزان دانش

 621 تعدادانجام پذیرفت و   پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیري دردسترس. حجم نمونه بود 6971-79تحصیلی 

بدین معنا که کلیه دانش  .گردیدند انتخاب( عادي آموز دانش 11 و معتاد پدر داراي آموز دانش 11) آموز دانش

عادي همتا و دو  سال(، پایه تحصیلی، حضور پدر ، با دختران 61-61آموزان نوجوان داراي پدر معتاد از نظر سن )

 حل هاي شیوهابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هاي  گروه پرسشنامه هاي تحقیق را کامل کردند.

 تک واریانس تحلیل،  tآزمون داده هاي پژوهش با استفاده از بود.  فرزند و هوش هیجانی شات  -والد  تعارض

 حل تکنیک نتایج نشان داد بین. مورد بررسی قرار گرفتند  Spss 20 افزار نرم کمک به متغیري چند و متغیري

 دارد. همچنین وجود تفاوت عادي دختر نوجوانان و معتاد پدر داراي دختر نوجوانان و مولفه هاي آن در تعارض

تفاوت معنی  و مولفه هاي آن نشان داد که بین نوجوانان دختر دو گروه در متغیر هوش هیجانی یافته دیگر پژوهش

 تـحمای به درقا کمتر نددازپر می ادمو فمصرءسو به که لدینیوامی توان نتیجه گرفت  داري مشاهده شده است.

 ناشی تواند می فرزندان این بین تعاملی و رفتاري مشکالت فزونیو همچنین  هستند نندشازفر از جتماعیا و هیجانی

 . باشد آنان نیازهاي به توجهی بی و تعارضات کثرت از

  یجانهی هوش -خشونت – ي کالمیپرخاشگر -استدالل- تکنیک هاي حل تعارضواژه : کلید
 

 

 

 


