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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش
آموزان زورگو بود .این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل وجامعه
آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان زورگو در سال تحصیلی  5939-34بودند که به روش
نمونهگیریخوشهای چند مرحلهای از میان جامعه آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس
تجدیدنظر شده زورگویی اولویوس ،پرسشنامه کفایت اجتماعی و نسخه کوتاه پرسشنامه تنظیم هیجان
استفاده گردید.گروه آزمایش در  8جلسه تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفته و در طی این جلسات به
گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد.نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد بین دانش آموزان
زورگو گروه آزمایش و گروه کنترل در کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود دارد.
بهعبارتدیگر میانگین مؤلفههایکفایت اجتماعی و تنظیم هیجان گروه آزمایش بعد از آموزش هوش
هیجانی متفاوت است .این نتایج حاکی است که آموزش هوش هیجانی میتواندکفایت اجتماعی و تنظیم
هیجان دانشآموزان زورگو را تعدیل نماید.

واژگان کليدی :تنظیم هیجان ،زورگویی،کفایت اجتماعی،هوش هیجانی

مقدمه
یکی از پدیدههای رفتاری ،قلدری 4دانش آموزان به یکدیگر است که در آن ،یک
دانشآموز رفتارهای منفی را مکرراً درباره یک یا چندین دانشآموز تکرار میکند.
رفتارهای منفی شامل تنوع وسیعی از رفتارهای غیرکالمی نظیر خیره نگاه کردن ،کشیدن
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مو ،لقب دادن به دیگران ،مسخره کردن ،آزار و اذیتهای رابطهای تا حملههای فیزیکی
میشود (الویس و لیمبر .)2252 ،5قلدری یکی از پدیدههای پیچیده در مدارس است که
علیرغم پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن برای هرکدام از دانش آموزان قلدر و
قربانی 2تا سالهای اخیر توجه چندانی در مدارس دریافت نکرده بود .این پدیده عالوه بر
کودکان قلدر و قربانیان آنها ،بر روی سایر دانش آموزان تماشاگر 9موقعیت نیز ،اثرات
منفی دارد و همین مسأله نیز اهمیت موضوع را دوچندان کرده است (دوپر و مایر-آدامز،4
2222؛ هانیش 1و همکاران2221 ،؛ کوچندرفر-الد و پلتیر .)2228 ،6بر اساس نظریه
اولویوس 7و دیگر نظریهپردازان این حوزه رفتار قلدرانه (زورگویانه) شامل پهنه وسیعی از
رفتارهای مخرب است که بهطور منظم و در یک دورۀ گسترده زمانی باعث قربانی شدن
افراد به سه شکل جسمانی ،کالمی و عاطفی یا روانشناختی میشود (بریت و الیویرا،8
 .)2259در این میان قلدری بهعنوان نوعی رفتار خشونتآمیز و پرخاشگرانه تعریف میشود
که عمدی ،تکراریو شامل عدم تعادل قدرت بین فرد قلدر و قربانی است (وانگ ،النوتی و
لوک .)2259 ،3قلدری یکی از مهمترین مسائل شایع در مدارس امروزی است و یک
مسألهی جهانی است که میتواند در هر مدرسهای مشاهده شود و به جامعه یا موسسه خاص
و یا شهر و روستا منحصر نمیشود .درصورتیکه تحصیل در مدارس امن و به دور از خطر
و اضطراب حق طبیعی همهی افراد است (اورپیناس و هورنه522223 ،؛ به نقل از چراغی و
پسکین )2255 ،55و مسألهی مهمتراینکه رفتار پرخاشگرانهی افراد قلدر به محیطهای
خارج از مدرسه هم گسترش مییابد (بریت و الیویراو .)2259 ،52آتیک 59در مطالعهیخود
( )2226گزارش کرده است که بیشترین نوع زورگویی ،زورگویی کالمی بوده است.
1. Olweus & Limber
2. victims
3. bystanders
4. Dupper & Meyer. Adams
5. Hanish
6. Kochenderfer.Ladd &Pelletier
7. Olweus
8. Brit & Oliverira
9. Wang, Ianotti & Luk
10. Orpinas & Horne
11. Peskin
12. Brit & Oliverira
13. Atik
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همچنین کارتال )2223( 5نیزنشان داده است که معمولترین شیوهی زورگویی لقب دادن،
مسخره کردن ،فحش دادن ( 22/3درصد) بوده است .پس ازآن کتک زدن ،هل دادن و
لگدزدن ( 53/5درصد) قرارداشتند .بهطورکلی 67،درصد ازپسران و  48/9درصد از
دختران گزارش کردند که مورد زورگویی کالمی قرارگرفتهاند .ازنظر زورگویی فیزیکی
نیز  17درصد از پسران و  42/4درصدازدختران گزارش کردندکه موردزورگویی فیزیکی
(کتک خوردن ،هل داده شدن و لگدخوردن) قرار گرفتند.
یکی از متغیرهای روانشناختی مختل شده در دانش آموزان زورگو ،بحث کفایت
اجتماعی 2میباشد .کفایت اجتماعی یکی از مهمترین جنبههای رشد در همه کودکان
میباشد که در درازمدت عملکرد روانشناختی و اجتماعی را پیشبینی میکند (گرشام،
سوگای و هورنر .)2225 ،9کفایت اجتماعی عبارت است از دارا بودن مهارتها و
رفتارهای اجتماعی که سبب تعامل موفقیتآمیز در موقعیتهای اجتماعی متفاوت میشود
و نتیجه آن نگهداری موفقیتآمیز ارتباطات و مهارتهای اجتماعی است (سگرین،4
 .)2222بهعبارتدیگر کفایت اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجرای استقالل شخصی
و مسئولیتپذیری اجتماعی است .فلنر ،لیس و فیلیپس )5332( 1معتقدند که کفایت
اجتماعی چهار مؤلفه دارد :الف) مهارتها ی شناختی که شامل خزانه اطالعات و
مهارتهای پردازش و کسب اطالعات ،توانایی تصمیمگیری ،باورهای کارآمد و ناکارآمد
و سبک اسنادی است (کندال و برازول .)5339 ،6ب) مهارتهای رفتاری بهعنوانمؤلفه مهم
دیگر کفایت اجتماعی است .وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را
برمیگزیند باید آن رفتار در دسترس باشد .مذاکره ،ایفای نقش ،ابراز وجود ،مهارتهای
محاورهای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی ،مهارتهای فراگیری و یادگیری رفتار
دوستانه با دیگران ،از مؤلفههای اصلی مهارتهای رفتاری تلقی گردیدهاند .ج) مهارتهای
هیجانی و عاطفی مؤلفه سومی است که برای برقراری روابط مثبت با دیگران ،ایجاد و
گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه ،شناسایی و پاسخدهی مناسب به عالئم هیجانی
1. Kartal
2. Social competence
3. Gresham& Sugai& Horner
4. Segrin
5. Felner, Lease & Philips
6. Kendall & Braswel
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در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس الزم به نظر میرسد .د) مهارتهای انگیزشی
شامل ساختار ارزشمند فرد ،سطح رشد اخالقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در
نهایت احساس خودکارآمدی او میشود .در پژوهشی شافر و همکاران )2252( 5روی
 5121کودک دبستانی نشان دادندکودکان زورگو ،منزلت اجتماعی پایینی میان همساالن
خود دارند و نقشهای زورگویی و قربانی میتواند پیشبینی کننده منزلت اجتماعی آنان
میان همساالنشان باشد .زورگویان از رفتارهای پسندیده اجتماعی برای برقراری رابطه
باهمساالن استفاده نمیکنند ،امابه دلیل تسلط وکنترلی که بر دیگرکودکان پیدا کردهاند،
معروف و پذیرفته میشوند (مرتینز.)2252 ،2
متغیر دیگری که به نظر میرسد با زورگویی دانش آموزان در ارتباط باشد ،بحث
تنظیم هیجان میباشد کهبهعنوان فرایند آغاز ،حفظ ،تعدیل یا تغییر در بروز ،شدت یا
استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماعی روانی ،فیزیکی در به انجام
رساندن اهداف فرد تعریف میشود (ویمز وپینا .)2252 ،9راهبردهای تنظیم هیجان شامل
ایجاد افکار و رفتارهایی است که به افراد آگاهی میدهد چه نوع هیجانی دارند ،چه هنگام
این هیجانها در آنها پدید میآید و چگونه باید آنها را ابراز نمایند (گروس و همکاران،4
 .)2255اگر زورگویی و زورپذیری در دانش آموزان بدون درمان باقی بماند میتواند به
ناتوانیها ی هیجانی از جملهافسردگی ،اختالل استرس پس از ضربه ،ترک تحصیل از
مدرسه و حتی خودکشی منجر شود .تحقیقات پیرامون مسائل مرتبط با زورگویی نشان داده
است که پیامدهای دراز مدت شدیدی هم برای قربانیان و هم برای زورگویی وجود دارد
(انجمن پزشکی آمریکا.)2221 ،1
تدابیر روانی -اجتماعی از جمله روشهای درمانی است که میتوان برای افراد زورگو
استفاده نمود .در این نوع تدابیر برای درمان زورگویی بر آموزش مهارتهای ضروری
مانند توجه کردن ،کنترل خود ،یادگیری مهارتهای اجتماعی و کاهش یا تنظیم بهتر
فعالیتهای اجتماعی – هیجانی تأکید دارند .هدف این شیوهها اصالح محیط و فراهم
ساختن فرصتهای سازماندار برای کودکان و نوجوانان است تا مهارتهای کنترل خود را
1. Schäfer
2. Mertens
3. Vims & pina
4. Gross & et al
5. American Medical Association
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که میتوانند در موقعیتهای جدید بهکارگیرند ،بیاموزند .آموزشهای روانی -اجتماعی،
نوعاً مدیریت رفتاری را آموزش میدهند و ممکن است آموزش والدین ،برنامههای
کالسی سازمانیافته و آموزش مهارتهای شناختی -اجتماعی و هیجانی نقشی مهم در
آنها داشته باشند .در حقیقت هدف اینگونه برنامهها ایجاد تغییراتی است که در
موقعیت های مختلف تداوم داشته و پایدار باشند .یکی از این برنامهها ،آموزش هوش
هیجانی میباشد که در افزایش سالمت روانی و درمان برخی از اختالالت رفتاری مثل
زورگویی میتواند مؤثر باشد .هوش هیجانی ،)EQ(5دستهای از مهارتها ،استعدادها و
تواناییهای غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با استرسها و اقتضاهای
محیطی افزایش میدهد (بارآن و پارکر)2222 ،2؛ در نتیجه هوش هیجانی یک عامل مهم
در تعیین موفقیت فرد در زندگی است و مستقیماً متغیرهای مربوط به خود شخص (از جمله
تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی) را تحت تأثیر قرار میدهد .هوش هیجانی موجب
پردازش مناسب اطالعاتی میشود که بار هیجانی دارند و استفاده از آنها برای هدایت
فعالیتها ی شناختی مانند حل مسأله و تمرکز انرژی بر روی رفتارهای الزم ضرورت دارد
(مایر و سالوی .)5337،9آموزش هوش هیجانی با باال بردن شناخت فرد از خودش و
دیگران ،به ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در
بر آوردن خواسته اجتماعی الزم است منجر میگردد (بارآن و پارکر .)2222،فلذا ضرورت
آموزش مهارتهای هوش هیجانی برای مقابله با چالشهای زندگی امروزی روشن است؛
ا همیت آن به حدی باال است که از آن با عنوان جنبش سواد آموزی هوش هیجانی یاد
میشود (گلمن .)5331 ،4لکن پژوهشهای متعددی اثربخشی آموزش مهارتهای هوش
هیجانی را بر ویژگیهای شناختی و رفتاری دانش آموزان نشان دادهاند (آستین 1و
همکاران .)2227 ،مایر و سالوی ( )5337نیز معتقدند هوش هیجانی مجموعه تواناییهایی
است که در ارزیابی و ابراز صحیح هیجانها در خود و دیگران ،تنظیم مؤثرهیجانها و
بهکارگیری هیجانها برای برانگیختن ،برنامهریزی و موفقیت در زندگی نقش دارند.
پژوهشهای متعددی بر رابطهی بین هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی تأکید داشتهاند ،از
1. emotional quotient
2. Bar-on & Parker
3. Mayer & Salovey
4. Golman
5. Austin
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جمله اینکه بین هوش هیجانی و سازههای شایستگی اجتماعی در پژوهشهای (مارکز،
مارتین و براکت5؛ 2226؛ ماورولی و همکاران ،)2227 ،2کیفیت تعامالت اجتماعی و
حمایت روانی در پژوهش لوپز ،)2224( 9روابط معنیداری یافته شده است .همچنین
فردریکسون ،پتریدس وسیموندز )2252( 4نشان دادند هوش هیجانی و آموزش آنروی
شایستگی هیجانی تأثیر دارد .جرفی1و همکاران ( )2252نشان دادند بهکارگیری آموزش
6

هوش هیجانی به این افراد ،در بهبود ارتباطات بین فردیشان مؤثر است .در پژوهش پائولو
( )2252نشان داده شد که دانش آموزان دارای هوش هیجانی باال و مهارتهای هیجانی و
اجتماعی باال؛ مشکالت هیجانی ،بیش فعالی و ارتباطی کمتری دارند و رفتارهای اجتماعی
مناسبتری از خود نشان میدهند.
هان و فاروکوی )2259( 7نشان دادند که هوش هیجانی زمینهساز بهبود ارتباطات با
دیگری ،مهارتهای همدلی ،احترام به دیگران ،مدیریت استرس ،افزایش خالقیت و
کاهش اشتباهات میباشد .همچنین بویاتسیز ،کاون و کولب )2222( 8تأثیر آموزش هوش
هیجانی بر افزایش شایستگیهای هیجانی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
حاکی از اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش شایستگیهای هیجانی و اجتماعی
است .در پژوهشی سالسکی و رایت )2222( 3رابطه بین هوش هیجانی ،اضطراب ،سالمت

عمومی ،بهزیستی و کارکرد اجتماعی را مورد تأیید قرار داده و نشان داد که هوش هیجانی
بهعنوان یک عامل اصلی در نظمبخشی و کنترل هیجانات و شکلدهی روابط بین فردی،
55
نقش مهمی در سالمت روانی دارد (تسائومیس و نیکوال او .)2221 ،52بارکت و همکاران
( )2252نشان دادند که برنامههای یادگیری اجتماعی و عاطفی باعث باال رفتن شایستگی

1. Marquez, Martin & Brackett
2. Mavroveli
3. Lopes
4. Frederickson, petrides &Simmonds
5. Jorf
6. Poulou
7. Han & Farooqui
8. Boyatzis, Cowan & Kolb
9. Slaski & Cartwright
10. Tsaousis & Nikolaou
11. Barkeat & et al
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اجتماعی و بهبود عملکرد دانش آموزان میشود .در پژوهشی دوکانهی و قائممقامی

5

( )2251تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با کفایت اجتماعی در دانش آموزان نشان
دادند بین هوش هیجانی با کفایت اجتماعی رابطه معنیداری وجود داشته و مؤلفههای
هوش هیجانی بهطور معنیداری کفایت اجتماعی دانشآموزان را پیشبینی میکند .در
پژوهش مشابهی گروس )2255( 2وعبدالمنافی ،حمیدی و عبادی )2251( 9تحت عنوان
بررسی رابطه هوش هیجانی با تنظیم هیجان در یادگیرندگان زبان انگلیسی نشان دادند رابطه
معنادار مثبتی بین هوش هیجانی و تنظیم هیجان وجود دارد و هوش هیجانی بهطور
معنیداری تنظیم هیجان را پیشبینی میکند .همچنین در پژوهشی پنا -ساریناندیا،
میکولجزک و گروس )2251( 4تحت عنوان فراتحلیل هوش هیجانی و تنظیم هیجان نشان
دادند که اندازه اثر رابطه هوش هیجانی و تنظیم هیجان معنادار میباشد؛ بهطوریکه افرادبا
هوش هیجانی باال توانایی بهتری در تنظیم هیجانی خود دارند.
در ارتباط با اهمیت مطالعه حاضر باید اشاره کرد که دانش آموزان از مهمترین اقشار
در هر جامعه بهحساب میآید و همهساله هزینههای هنگفتی از سوی خانوادهها و مسئوالن
مربوطه در هر کشور صرف آموزش هرچه بهتر این قشر از جامعه میشود تا بهترین و
مناسبترین شرایط از نظر جسمی و روانی برای آنها فراهم شود .حال در این میان برخی
از دانش آموزان با مشکالتی مواجهه میشوند که میتواند نهتنها تهدیدی برای خود این
افراد باشد؛ بلکه برای افراد دیگر نیز مشکلساز خواهد بود .در این میان گروهی از دانش
آموزان هستند که بهصورت زورگویانه عمل میکنند که میتواندبهصورت موقعیتی و
بهطور مکرر و مداوم عمل کنند (مظفری5982 ،؛ به نقل از عیوضی .)5935 ،پژوهشها
درچندین کشور ،شیوع  8تا  %46را برای کودکان قربانی و  1تا  %92درصد را برای افرادی
که مرتباً زورگویی میکنند نشان میدهد (نانسل و همکاران )2225 ،که این آمار
نشاندهنده شیوع باالی این رفتار در بین دانش آموزان میباشد .از طرفی باید این نکته را
فراموش نکرد که زورگویی نوع خاصی از پرخاشگری است که بهصورت عمدی از طرف
فرد زورگو اعمال میشود .زورگویی ،در عملکرد مدرسه و رابطه با دوستان ،اختالل
1. Dokaneheei & Ghaemmaghami
2. Gross, Sheppes & Urry
3. Abdolmanafi, Hamidi & Ebadi
4. Peña-Sarrionandia, Mikolajczak & Gross
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ایجاد میکند و تأثیری منفی ،برسالمت روانی فرد دارد .قربانی زورگویی قرارگرفتن
بهصورت مکرر خطر ابتال به افسردگی را افزایش میدهد و اقدام به خودکشی و
گوشهگیری نیز شامل این موارد است (نانسلو همکاران .)2225 ،همچنین زورگویی ضعف
سالمت را به دنبال دارد؛ برای مثال ،تبهکاری در سالهای بعدی زندگی و افسردگی ،با
زورگوبودن ،مرتبط بودهاند .از طرف دیگر زورگویی مکرر ،تأثیرات پنهانی بر فرد
میگذارد که خشم زیاد ،افسردگی ،اعتمادبهنفس پایین و انزوا ازاجتماع ،از آن جمله است
(نانسلو همکاران .)2225 ،باتوجه به اهمیت این مسأله ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو
درنظرگرفته شد تا شواهد پژوهشی در این خصوص فراهم شود.

روش پژوهش
روش این پژوهش آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .در
این پژوهش روشهای درمانی با دو سطح بهعنوان متغیر مستقل (آموزش هوش هیجانی و
عدم مداخله) و کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته
شدند .همچنین جنسیت و مقطع تحصیلی در این پژوهش کنترل شدند .دیاگرام طرح
تحقیق حاضر بهصورت زیر میباشد:
جدول  .1دیاگرام طرح تحقیق حاضر
گروهها

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

گروه آزمایش

T2

X

T1

گروه کنترل

T2

-

T1

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر زورگو دوره دوم متوسطه
(سالهای دوم و سوم) مدارس شهرستان گرمی بود.نمونه پژوهش حاضر شامل 92
دانشآموز دخترزورگو بود که از میان جامعه آماری انتخاب شدند .بهاینترتیب که
بهصورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ابتدا از  9مدرسه  3کالس انتخاب و
دانشآموزان زورگو بر اساس مقیاس زورگویی اولویس انتخاب شدند .سپس 92
دانشآموز زورگو از میان این دانش آموزان انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل گمارده شدند ( 56نفر برای گروه کنترل 56 ،نفر برای گروه آزمایش).
باتوجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه بایستی  51نفر باشد (دالور ،)5987،به
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خاطر افزایش اعتبار بیرونی و تعمیمپذیری نتایج برای هر گروه  56نفر انتخاب شد
()n=92؛ ودر راستای اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه تجدیدنظرشده زورگو /قربانی اولویوس ) :1(OB/VQ-Rپرسشنامه
اولیه اولویوس (اولویوس )5386،دارای  42ماده و یک مقیاس  1رتبهای بود؛ اما پرسشنامه

تجدیدنظرو کوتاه شدهی آن (اولویوس58 )5338 ،ماده دارد و دارای یک مقیاس  9رتبه-
ای است .پرسشنامه زورگو /قربانی اولویوس از دانشآموزان سؤال میکند که آیا آنها
«در چند ماه گذشته» دیگران را مورد زورگویی قرار دادهاندیا توسط دیگران مورد
زورگویی واقع شدهاند .دانش آموزان بهسؤاالت که به بهترین وجه طرز تفکر یا احساس
آنها در طی  2یا  9ماه گذشته تاکنون را بیان میکند ،پاسخ میدهند .پرسشنامه
اولویوس( )2222مهمترین و پراستفادهترین زمینهیابی زورگویی در جهان میباشد .در
مطالعهای رضاپور ،سوری و خداکریم ( )5932بهمنظوربررسی ویژگیهای روانسنجی
نسخه فارسی مقیاسهای ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الویوس در
مدارس راهنمایی نشان دادند پرسشنامه مذکور از خصوصیات اعتبار سنجی قابل قبولی
برخوردار است.در مطالعهای دیگر (کورنل و دیوئی2221،2؛ به نقل از سروش زاده)5935،
نیز روایی و پایایی پرسشنامه تجدیدنظر شده زورگو /قربانی اولویوس تأیید شده است.
سروش زاده ( ،)5935پایایی این پرسشنامه را به روش آزمون -بازآزمون با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برابر  2/82بهدست آورده است .همچنین در تحقیق حاضر ضریب
آلفای کرونباخ برابر 2/73به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب و قابلقبول پرسشنامه برای
ارزیابی زورگویی در نمونه مورد مطالعه بود .در مطالعه حاضر از  3سؤال قلدری پرسشنامه
مذکور بهمنظور تشخیص دانش آموزان زورگو استفاده شده است.
نسخه کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :3این پرسشنامه توسط گارنفسکیو
کرایج ) 2226( 4ساخته شده است (این مقیاس نسخه کوتاه شده پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان است که توسط گارنفسکی و همکاران در  2225ساخته شده است ،میباشد) .این
مقیاس هجده سؤال دارد که بر روی یک طیف پنج درجهای لیکرت ،از تقریباً هرگز تا
)1. Olweus Bully/Victim Questionnaire.Revised (OB/VQ.R
2. Cornell & Dewey
3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Short Version
4. Garnefski&kraaij
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تقریباً همیشه جواب داده میشود .این پرسشنامه برای افراد سنین  52ساله و باالتر ساخته
شده است .این پرسشنامه برای سنجش راهبردهای شناختی که بهعنوانسبکهای فردی
پاسخ دادن به وقایع فشارزا توصیف شدهاند و همچنین راهبردهای شناختی که در یک
واقعه یا موقعیت فشارزای ویژه مورد استفاده قرار میگیرند ،بهکار میرود .پرسشنامه تنظیم
شناختی هیجان از  3مؤلفه یا راهبرد شناختی تشکیل شده است که میتوان آنها را بهطور
کلی در دو خرده مقیاس قرار داد :الف -تنظیم هیجان مثبت که راهبردهای مقابلهای بهنجار
محسوب میشوند که عبارتاند از-5 :پذیرش  -2تمرکز مجدد بر برنامهریزی  -9تمرکز
مجدد مثبت  -4دیدگاه پذیری  -1ارزیابی مجدد مثبت؛ ب -تنظیم هیجان منفی :که
راهبردهای مقابلهای نابهنجار را تشکیل میدهند و عبارتاند از -5 :سرزنش خود -2
نشخوارگری  -9فاجعه انگاری  -4سرزنشدیگران (حسنی و همکاران .)5987 ،ضریب
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسها در دامنهای از  2/79تا  2/82گزارش شده است .پایایی
بازآزمایی بعد  1ماه پیگیری برای خرده مقیاسها دامنهای از  2/45تا  2/13بود (گارنفسکی
و کرایچ .)2225 ،ضریب همبستگی این پرسشنامه با مقیاس افسردگی  2/98و با مقیاس
5

اضطراب 2/99گزارش شده است (گارنفسکی و کرایچ .)2225 ،جرمن و همکاران
( )2226در ترجمه فرانسوی فرم بلند پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاسها

دامنهای از  2/68تا  2/87گزارش کردند .کاکماک و سیویک )2252( 2در ترجمه ترکی
فرم کوتاه پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاسها دامنهای از  2/69تا 2/74
و برای فرم بلند دامنهای از  2/61تا  2/78گزارش کردند .یوسفی ( )5981ضریب آلفای
کرونباخ را برای نمره کلی پرسشنامه  2/82گزارش کرده است .همچنین اعتبار پرسشنامه از
طریق همبستگی میان نمره راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی و خرده مقیاس
اضطراب پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر بررسی شد و به ترتیب ضرایبی برابر
 2/91و  2/97به دست آمد که هر دو معنیدار بودند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  2/79بود.
پرسشنامه کفایت اجتماعی :این مقیاس توسط فلنر و همکاران ( )5332ساخته شده
است که  47ماده دارد و بهصورت مقیاس  7درجه ایلیکرتی (ازکامالً موافقم تا کامالً
1. Jermann & et al
2. Cakmak& Cevik
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مخالفم) پاسخداده میشود و چهاربعد مهارتها و تواناییهای شناختی ،مهارتهای
رفتاری،کفایت هیجانی ،آمایه های انگیزشی و انتظار را میسنجد .این پرسشنامه در ایران
توسط کرمی و پرندین ( )5981هنجاریابی شده است و در نهایت پس از تحلیل عاملی،
چهار عامل بهعنوان عوامل نهایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفتند .در این پرسشنامه 94
سؤال به مهارتهای رفتاری اختصاص دارد 7 ،سؤال آمایههای انگیزشی و انتظارات9 ،
سؤال مهارتهای شناختی و  9سؤال نیز کفایت هیجانی را میسنجد .کرمی و پرندین
( )5981برای برآورد ضریب پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده که
ضریب آلفای به دست آمده از پرسشنامه کفایت اجتماعی نشان میدهد پرسشنامه از
ضریب همسانی درونی قابلقبول و مطلوبی برخوردار است (=2/884آلفا) .همچنین ضریب
پایایی بازآزمایی در فاصله زمانی  4هفته  2/83به دست آمده است .روایی سازهی این
مقیاس به وسیلهی تحلیل عاملی  2/89بود که حاوی روایی بیرونی باالی آزموناست .این
پرسشنامه همچنین از نظر روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پشتوانه
نظری مطرحشده توسط فلنر ،از دیدگاه متخصصان روانشناسی و روانسنجی ،روایی
صوری و منطقی آن تأیید شد (کراک .)5337 ،5ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در
مطالعه ابوالقاسمی و همکاران ( 2/83 ،)5932گزارش شده است .در مطالعه حاضر نیز
ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  2/89بهدست آمد.
آموزش هوش هیجانی :پروتکل آموزش هوش هیجانی برگرفته از برنامه برادبری و
گریوز است که مبتنی بر آموزش  4مؤلفه هوش هیجانی خودآگاهی ،خود مدیریتی،
آگاهی از هیجانهای دیگران یا آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه است .برای آموزش این
برنامه 8 ،جلسه آموزش بهصورت کارگاهی برگزار گردید .در این جلسات محتوای ذیل با
روش ایفای نقش و جلسات گروهی پرسش و پاسخ و گفتگوی آزاد به دانش آموزان داده
شد .جلسه اول :تعریفهیجانی و شناسایی انواع آن در زندگی؛ جلسه دوم :شناسایی
حالتهایچهرهای افکار همراه با انواع هیجانات؛ جلسه سوم :بررسی رابطه بین افکار
خودکار ،هیجانات و رفتار از طریق نمونههای عملی؛ جلسه چهارم :چگونگی شناسایی
هیجانات در دیگران؛ جلسه پنجم :شیوههای مختلف ابراز هیجانات و لزوم مدیریت
هیجانات در زندگی؛ جلسه ششم :کنترل هیجان ( 5شامل پیشبینی هیجانات و شناخت
1. Kruk
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اولویت عالئم هیجانی در خود)؛ جلسه هفتم :کنترل هیجان ( 2کنترل هیجان از طریق تغییر
موقعیت ،آرامسازی و کلیدواژههای هیجانی)؛ جلسه هشتم :کنترل هیجان ( 9آموزش
شیوههای حل مشکالت هیجانی و ابراز شایسته و کنترلشدههیجانها) در ادامه با توجه به
نمرهگذاری پرسشنامههای مربوطه ،نمرهگذاری صورت گرفت و نمرات مورد نظر
استخراج شد.
روش اجرا به این صورت بود کهبعد از اخذ مجوز و تهیه پرسشنامهها و تأییدآنها
توسط شورای پژوهشی اداره کل آموزشوپرورش و معرفی به مدارس ،نمونهگیری این
تحقیق در دو مرحله انجام گرفت .الف :ابتدا از میان دانش آموزان در حال تحصیل در
مدارس دورهی اول متوسطه (پایه تحصیلی دوم و سوم راهنمایی قدیم) ،با استفاده از مقیاس
زورگویی ،دانش آموزان زورگو شناسایی شدند .ب :سپس برحسب نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای از بین  9مدرسه  3کالس انتخاب وتعداد  92دانشآموز زورگو از بین
دانشآموزان زورگو بهصورت تصادفی از دانش آموزان زورگو که حاضر به همکاری
بودند ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند سپس آنها را بهصورت تصادفی به دو گروه
( 56نفر گروه آزمایش و  56نفر گروه کنترل) تقسیم کرده و پرسشنامههای کفایت
اجتماعی و تنظیم هیجان را در دو مرحله ،یکبار قبل از آموزش هوش هیجانی و یکبار
بعد از اتمام مراحل آموزش اجرا و پس از پاسخگویی ،دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار  SPSSتحلیل شد .برای تحلیل دادههای این پژوهش از ابزارهای آمار توصیفی از
جمله جداول فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و همچنین برای بررسی فرضیهها از
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری( ،)MANCOVAآزمون لوین و آزمون باکس
استفاده شد.

یافتههای پژوهش
نتایج نشان داد که از میان دانشآموزان گروه آموزش هوش هیجانی  16/21درصد ( 3نفر)
پایه دوم و  7( 49/71نفر) نیز پایه سومدوره دوم متوسطه بودند .از میان دانش آموزان گروه
کنترل نیز  12/22درصد ( 8نفر) پایه دوم و  12/22درصد ( 8نفر) پایه سومدوره دوم
متوسطه بودند.
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار مؤلفههای شایستگی (کفایت) اجتماعی در پیشآزمون و
پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
مؤلفههای شایستگی (کفایت) اجتماعی

گروه کنترل

گروه آزمایش

S

S
D

524/16

6/85

521/24

9/47

پیشآزمون

D

مهارتهای رفتار

593/43

1/32

28/26

26/85

2/23

521/49

4/92

پیشآزمون

2/19

پسآزمون

آمایه های انگیزشی و انتظارات

95/12

2/92

52/16

52/49

5/67

27/58

2/16

پیشآزمون

5/86

پسآزمون

مهارت شناختی و توجهی

54/46

5/86

55/49

55/22

5/45

52/62

5/81

پیشآزمون

5/78

پسآزمون

کفایت هیجانی

52/71

5/52

55/52

5/21

پسآزمون

همانطور که مشاهده میشود میانگین (و انحراف معیار) پسآزمون دانشآموزان
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زورگو (گروه آزمایش) در مهارتهایرفتار  ،)1/32(593/43آمایههای انگیزشی و انتظارات
 ،)2/92(95/12مهارت شناختی و توجهی  )5/86(54/46و کفایت هیجانی )5/52(52/71
میباشد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در پیشآزمون و
پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
مؤلفههای شایستگی (کفایت) اجتماعی

گروه کنترل

گروه آزمایش
SD

پذیرش
توجه مثبت مجدد
توجه مثبت به ارزیابی
باز ارزیابی مثبت
در جای خود قرار دادن

SD

پیشآزمون

9/52

5/96

2/87

5/54

پسآزمون

4/62

5/28

2/39

2/328

پیشآزمون

9/85

5/22

9/87

5/21

پسآزمون

1/95

5/59

9/39

5/26

پیشآزمون

4/49

5/41

4/95

5/91

پسآزمون

1/87

5/54

4/49

5/23

پیشآزمون

4/97

5/14

9/12

5/51

پسآزمون

1/68

5/17

9/95

2/346

پیشآزمون

1/26

5/52

4/12

5/69

پسآزمون

6/58

5/97

4/97

5/22

همانطور که مشاهده میشود میانگین (و انحراف معیار) پسآزمون راهبردهای مثبت
تنظیم هیجان دانشآموزان زورگو (گروه آزمایش) در پذیرش  ،)5/28(4/62توجه مثبت
مجدد  ،)5/59(1/95توجه مثبت به ارزیابی  ،)5/54(1/87باز ارزیابی مثبت  )5/17( 1/68و
در جای خود قرار دادن  )5/97(6/58میباشد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان در پیشآزمون و
پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
مؤلفههای شایستگی (کفایت) اجتماعی

گروه کنترل

گروه آزمایش
SD

مقصر دانستن خود
مقصر دانستن دیگران

SD

پیشآزمون

7/62

5/22

7/87

5/54

پسآزمون

1/87

5/95

7/68

5/91

پیشآزمون

7/97

5/22

7/16

5/51

پسآزمون

1/62

5/28

7/49

2/832
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نشخوار ذهنی
فاجعه سازی کردن
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پیشآزمون

7/79

5/24

7/24

5/95

پسآزمون

1/78

5/22

7/94

2/623

پیشآزمون

7/49

5/23

7/39

2/328

پسآزمون

6/28

5/56

7/79

2/653

همانطور که مشاهده میشود میانگین (و انحراف معیار) پسآزمون راهبردهای منفی
تنظیم شناختی هیجان دانشآموزان زورگو (گروه آزمایش) در مقصر دانستن خود 1/87
( ،)5/95مقصر دانستن دیگران  ،)5/28( 1/62نشخوار ذهنی  )5/22( 1/78و فاجعهسازی
کردن  )5/56( 6/28میباشد.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت رعایت
پیشفرضهای آن ،از آزمونهای باکس و لوین استفاده شد .نتایج آزمون باکس نشان داد
که سطح معناداری برای هیچیک از متغیرهای وابسته معنیدار نبوده است ،شرط همگنی
ماتریسهای واریانس/کوواریانس بهدرستی رعایت شده است (،F=2/124 ،P=2/735
 .)BOX=9/123همچنین براساس آزمون لوین ،سطح آماره ( )Fبرای متغیرهای وابسته
معنیدار نیست و این نشاندهنده آن است که واریانس خطای این متغیرها در بین
آزمودنیها ( گروه آموزش هوش هیجانی و گروه کنترل) متفاوت نیست و واریانسها با
هم برابرند.
جدول  .4نتایج شاخصهای اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی ابعاد
راهبردهای تنظیم هیجان و شایستگی (کفایت) اجتماعی
منبع

2/268

گروه

2/392

528/22
528/22

نام آزمون

مقدار

F

فرضیهdf

28/22

9/22

28/22

2/225
2/222

9/22

خطا df

P

Eta
2/392

المبدا ویلکز

2/392

اثر پیالیی
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59/757
59/757

منبع

نام آزمون

مقدار

F
528/22
528/22

9/22

28/22

فرضیهdf

28/22

2/225
2/225

9/22

خطا df

P

Eta
2/392

بزرگترین ریشه
خطا

2/392

اثر هتلینگ

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد که سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده
از تحلیل کوواریانس چند متغیری را مجاز میشمارد .این نتایج نشان میدهد که در بین دو
گروه آموزش هوش هیجانی و گروه کنترل حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت
معنادار وجود دارد .برای تشخیص اینکه آموزش هوش هیجانی روی کدام مؤلفههای
کفایت اجتماعی نسبت به گروه کنترل تأثیر داشته است از تحلیل کوواریانس چند متغیره
استفاده شده است که در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAبر روی ابعاد راهبردهای
تنظیم هیجان و شایستگی (کفایت) اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل
منبع

متغیر وابسته
راهبردهای مثبت تنظیم
هیجان

گروه

راهبردهای منفی تنظیم
هیجان
کفایت اجتماعی

Eta

SS

df

MS

F

p

629/78

5

629/78

79/22

2/225

2/723

921/52

5

921/52

61/15

2/225

2/686

9812/29

5

9812/29

524/95

2/225

2/777

همانطوریکه در جدول شماره  1مالحظه میگردد بین دانش آموزان زورگو گروه
آزمایش و گروه کنترل در کفایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر
میانگین کفایت هیجانی گروه آزمایش بعد از آموزش هوش هیجانی متفاوت است.
همچنین بین دانش آموزان زورگو (گروه آزمایش) و گروه کنترل در ابعاد مثبت و منفی
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تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد.بهعبارتدیگر میانگین مؤلفههای مثبت
و منفی تنظیم شناختی هیجان گروه آزمایش بعد از آموزش هوش هیجانی متفاوت است.

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم
هیجانی دانش آموزان زورگوبود  .در ارتباط با متغیر وابسته کفایت اجتماعی نتایج آزمون
کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی دانش
آموزان زورگو مؤثر میباشد .بهطوریکه بین دانش آموزان زورگو (گروه آزمایش) و
گروه کنترل در مؤلفههای کفایت اجتماعی (مهارتهای رفتار ،آمایه های انگیزشی و
انتظارات ،مهارت شناختی و توجهی و کفایت هیجانی) تفاوت معناداری وجود دارد .این
نتیجه در راستای یافتههای پژوهشی اسدپور ( ،)5986بیرامی ( ،)5981 ،5987کاظمی،
مؤمنی و کیامرثی ( ،)5932سارنی ( ،)5338بویاتسیز و همکاران ( ،)2222مک پیل
( ،)2222سالسکی و رایت ( ،)2222ویلیام و همکاران ( ،)2228پوروهمکاران (،)2255
بارکت و همکاران ( )2252و دوکانهی و قائممقامی ( )2251میباشد .بهطوریکه بیرامی
( )5981با بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان
نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی ،نگرش ،جرأت مندی ،مدیریت استرس و
خودکارآمدی دانش آموزان را بهبود بخشیده و این تغییر را در طول زمان حفظ کرده
است .سارنی ( )5338دریافت افرادی که هوش هیجانی باالتری داشتند از شادابی ،نشاط،
سر زندگی و استقالل بیشتری برخوردار بوده و عملکرد بهتری داشتند .همچنین نسبت به
زندگی خوشبینتر ،در برابر استرس مقاومتر و از پیشرفت و موفقیت بیشتری در زندگی
برخوردار بودهاند .این بدین معناست که افراد با هوش هیجانی باال هم از لحاظ اجتماعی
(کفایت اجتماعی) و هم از لحاظ هیجانی (تنظیم هیجان) موفقترند .بویاتسیز و
همکاران( )2222تأثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش شایستگیهای هیجانی و اجتماعی
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش
شایستگیهای هیجانی و اجتماعی بود .بررسی سالسکی و رایت ( )2222رابطه بین هوش
هیجانی ،اضطراب ،سالمت عمومی ،بهزیستی و کارکرد اجتماعی را مورد تأیید قرار داد و
نشان داد که هوش هیجانی بهعنوان یک عامل اصلی در نظمبخشی و کنترل هیجانات و
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شکلدهی روابط بین فردی ،نقش مهمی در سالمت روانی دارد .بهطورکلی بین هوش
هیجانی و سالمت روانشناختی و جسمانی رابطه معنیدار وجود دارد (تسائومیس و نیکوال
او .)2221 ،درمطالعهایپوروهمکاران ( )2255نشان دادند هوش هیجانی رابطه مثبتی
بااحساس خرسندی ،کنارآمدن بامشکل و احساس شایستگی دارد .بارکت و همکاران
( )2252نشان دادند که برنامههای یادگیری اجتماعی و عاطفی باعث باال رفتن شایستگی
اجتماعی و بهبود عملکرد دانش آموزان میشود .در پژوهشی دوکانهی و قائممقامی
( ) 2251تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با کفایت اجتماعی در دانش آموزان نشان
دادند بین هوش هیجانی با کفایت اجتماعی رابطه معنیداری وجود داشته و مؤلفههای
هوش هیجانی بهطورمعنیداری کفایت اجتماعی دانش آموزان را پیشبینیمیکند.
در تبیین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی باید گفت مایر و سالوی
( )5337هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی و مشتمل بر تواناییهای کنترل هیجانهای
خود و دیگران ،تمایز بین آنها و استفاده از اطالعات برای راهبرد تفکر و عمل دانسته و
آن را متشکل از مؤلفههای درون فردی و برون فردی میدانند که یکی از حیطههای آن
تنظیم روابط با دیگران است :به معنای اداره هیجانات دیگران و برخورداری از کفایتهای
اجتماعی و مهارتهای اجتماعی است .بخش عمدهای از هنر برقراری ارتباطات ،مهارت
کنترل عواطف در دیگران است .این توانایی محبوبیت ،رهبری و اثربخشی بین فردی را
تقویت میکند (گلمن .)5331 ،همچنین مک پیل ( )2222در یافتههای خود در خصوص
دانش آموزان آسیبزا ،همچون پرخاشجو ،آسیبپذیر همچون آنها که ترک تحصیل
میکنند ،نشان میدهد که هر د و گروه در ویژگی هوش هیجانی عملکرد ناکارآمد دارند و
بیانگر توانایی پایین آنها در مقابله با استرسها ،سازگاری در روابط بین فردی و درون
فردی که از مؤلفههای هوش هیجانی است ،میباشد؛ بنابراین با آموزش و ارتقاء هوش
هیجانی دانش آموزان میتوانشایستگیهای اجتماعی آنان را تقویت نمود.
بهطورکلیپژوهشهای متعددی بر رابطهی بین هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی تأکید
داشتهاند (مارکز و همکاران2226،؛ ماورولی و همکاران .)2227 ،جرفی و همکاران
( )2252نشان دادند بهکارگیری آموزش هوش هیجانی ،در بهبود ارتباطات بین فردی مؤثر
است.
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همچنین در ارتباط با تنظیم هیجانی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش هوش
هیجانی بر مؤلفههایمثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان زورگو مؤثر میباشد.
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد بین دانش آموزان زورگو گروه آزمایش و
گروه کنترل در مؤلفههای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد.
این نتیجه در راستای یافتههای پژوهشی بشارت ،نادعلی وعزیزی ( ،)5983نقدی ،ادیب راد
و نورانی پور ( ،)5983کیمیایی ،رفتار و سلطانی فر ( ،)5932سیاروچی ،فورگاس ومایر
( ،)2225سالسکی و رایت ( ،)2222گروس ،شپز و اوری ( ،)2255عبدالمنافی و همکاران
( )2251و پنا -ساریناندیا و همکاران ( )2251قرار دارد .بهطوریکه بشارت و همکاران
( )5983نشان دادند هوش هیجانی با سبکهای مقابلهی مسأله محور و هیجان محور مثبت
همبستگی مثبت و با سبک مقابله هیجان محور منفی همبستگی منفی دارد .هوش هیجانی از
راه مؤلفههای تنظیم و مدیریت هیجانها ،بهرهوری یاتسهیل هیجانی و ارزیابی و ادراک
هیجانی ،استفاده از سبکهای مقابلهی مسأله محور و هیجان محور مثبت را افزایش و
استفاده از سبک مقابله هیجان محور منفی را کاهش میدهد .نقدی و همکاران ( )5983و
کیمیایی و همکاران ( )5932طی پژوهشی نشان دادند که آموزش هوش هیجانی میتواند
بر کاهش پرخاشگری تأثیر داشته باشد .آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری فیزیکی،
پرخاشگری کالمی و خشم تأثیر دارد .سیاروچی و همکاران ( )2225دریافتند
دانشآموزانی که در شناخت احساسات دیگران توانمند بودند از جمله محبوبترین افراد
مدرسه بودند و بیشترین ثبات هیجانی را نشان میدادند .آنچه مسلم است هیجانها و نیز
چگونگی کنار آمدن افراد با آنها بخشی از شخصیت آدمی هستند و بر سالمت وی
تأثیرمیگذارند  .امروزه هوش هیجانی آخرین تحول و ابداع مهم ،در درک رابطهی بین
ت فکر و عاطفه است و در زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد .سالسکی و رایت ()2222
نشان دادند که هوش هیجانی بهعنوان یک عامل اصلی در نظمبخشی و کنترل هیجانات و
شکلدهی روابط بین فردی ،نقش مهمی در سالمت روانی دارد .بهطورکلی بین هوش
هیجانی و سالمت روانشناختی و جسمانی رابطه معنیدار وجود دارد (تسائومیس و نیکوال
او .)2221 ،در پژوهش مشابهی گروس و همکاران ( )2255و عبدالمنافی و همکاران
( ) 2251تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با تنظیم هیجان در یادگیرندگان زبان
انگلیسی نشان دادند رابطه معنادار مثبتی بین هوش هیجانی و تنظیم هیجان وجود دارد و
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هوش هیجانی بهطورمعنیداری تنظیم هیجان را پیشبینی میکند .همچنین پنا -ساریناندیا و
همکاران ( )2251در پژوهشی تحت عنوان تحت عنوان فراتحلیل هوش هیجانی و تنظیم
هیجان نشان دادند که اندازه اثر رابطه هوش هیجانی و تنظیم هیجان معنادار میباشد به
طوریکه افراد با هوش هیجانی باال توانایی بهتری در تنظیم هیجانی خود دارند .در تبیین اثر
بخشی آموزش هوش هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان باید گفت افرادی که درباره
هیجانهای خودآگاهی بیشتری دارند ،مهارتهای بیشتری در مدیریت مشکالت هیجانی
دارند و احساس سالمت روان بیشتری را تجربه میکنند ،به این ترتیب ،افرادی که میتوانند
در یک موقعیت استرس برانگیز هیجان ویژهای را در خود تشخیص دهند ،زمان کمتری را
صرف توجه به واکنشهای هیجانی خود میکنند و منابع شناختی کمتری را به کار
میگیرند .این امر به آنها امکان بررسی واکنشهای دیگر را میدهد و باعث میشود که
افکار خود را متوجه تکالیف دیگر کنند یا راهبردهای انطباقی سازگارانه بیشتری را به کار
ببرند (فرناندز -بروکال و اکستریمرا .)2226 ،5بر اساس پژوهشهای انجام گرفته ،هوش
هیجانی ،توانایی فرد را در مقابله با استرسها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد
(سیاروجی وهمکاران .)2222 ،همین موضوعات ضرورت چنین آموزشهایی را برای
دانش آموزان زورگو که در معرض انواع آسیبهای روانی -اجتماعی و تربیتی هستند
بیشتر میکند تا بتوانند همسان و همگام با همسن و ساالن در مدرسه و جامعه حضوری
مؤثر داشته باشند .همچنین در توجیه اثربخشی هوش هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان
میتوان گفت هوش هیجانی آموزشپذیر است (گلمن )5331 ،و وقتی آموخته شد باعث
ارتقای شناخت احساسات خویش و دیگران؛ افزایش کنترل هیجانات ،توانایی اداره
مطلوب خلق و خو و افزایش توان حل مسأله و انعطاف پذیری فرد میگردد (اسکات و
همکاران.)2227 ،
از جمله محدودیتهای پژوهش میتوان به محدود بودن نمونه پژوهش حاضر به
دانشآموزان زورگو دختر اشاره نمودکه این مسأله به نوبه خود بر تعمیم پذیری یافتههای
پژوهش مؤثر است .همچنین برای ارائه آموزشها محدودیت زمانی وجود داشت به همین
دلیل نیز مرحله پیگیری صورت نگرفت .پیشنهاد میشود برای تعمیمپذیری نتایج ،این
پژوهش در شهرهای دیگر و با خرده فرهنگها و اقلیتهای موجود در جامعه ایران،
1. Fernandez, Brrocal & Extremera
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همچنین گروههایی غیر از دانشآموزان زورگو تکرار شود؛ پیشنهاد میگردد مطالعات
طولی روی شناخت عوامل مؤثر بر کاهش زورگویی ،تأثیر این آموزشها و افزایش
بهبودی متغیرهای مورد مطالعه در این گروه و سایر افراد انجام شود؛ برگزاری دورههای
آموزشی برای معلمان و مشاوران مدارس و قرار دادن بستههای آموزشی مورد مطالعه
جهت آموزش نحوه برخورد و آموزش دانشآموزان زورگو مطمح نظر قرار گیرد و نهایتاً
پیشنهاد میشود با توجه به کارآمدی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان
دانش آموزان ،مراکز خدمات روانشناسی و مشاورهای از یافتههای این پژوهش در ارائه
راهکارهای مناسب به مراجعان استفاده نمایند.
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