
هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی اثربخشی 
 بط(ضغیر منزورگو )دانش آموزان 

 3مهناز موسوی، 2علی شیخ االسالمی، 1اسماعیل سلیمانی

 54/3/5931تاریخ پذیرش:  4/4/5931تاریخ وصول: 

 چکيده
نی دانش آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجابررسی اثربخشی هدف پژوهش حاضر 

جامعه و لآزمون با گروه کنترپس، آزمونآزمایشی و با طرح پیش از نوع این پژوهش. بودآموزان زورگو 
که به روش بودند  5939-34 یلیسال تحصآماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان زورگو در 

ها از مقیاس ی دادهآوربرای جمعاز میان جامعه آماری انتخاب شدند.  یامرحلهچند  یاخوشهیریگنمونه
پرسشنامه تنظیم هیجان نسخه کوتاه پرسشنامه کفایت اجتماعی و ، اولویوس تجدیدنظر شده زورگویی

تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفته و در طی این جلسات به  جلسه 8 درگروه آزمایش استفاده گردید.
بین دانش آموزان  متغیری نشان دادواریانس چند کونتایج تحلیل گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد.

تفاوت معناداری وجود دارد. تنظیم هیجان  کفایت اجتماعی وزورگو گروه آزمایش و گروه کنترل در 
گروه آزمایش بعد از آموزش هوش تنظیم هیجان  کفایت اجتماعی ویهامؤلفهمیانگین  گریدعبارتبه

تنظیم  کفایت اجتماعی وتواندمیوش هیجانی آموزش هاین نتایج حاکی است که هیجانی متفاوت است. 
 تعدیل نماید. را آموزان زورگودانشهیجان 

 هوش هیجانیکفایت اجتماعی،زورگویی، ،تنظیم هیجانواژگان کليدی: 

 مقدمه
یک دانش آموزان به یکدیگر است که در آن،  4های رفتاری، قلدرییکی از پدیده

. کندیمتکرار  آموزدانشه یک یا چندین رفتارهای منفی را مکرراً دربار آموزدانش
ی نظیر خیره نگاه کردن، کشیدن رکالمیغرفتارهای منفی شامل تنوع وسیعی از رفتارهای 
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های فیزیکی ای تا حملههای رابطهمو، لقب دادن به دیگران، مسخره کردن، آزار و اذیت
در مدارس است که  های پیچیده(. قلدری یکی از پدیده2252، 5و لیمبر سالویشود )می

از دانش آموزان قلدر و  هرکدامآن برای  بلندمدتو  مدتکوتاهرغم پیامدهای علی
های اخیر توجه چندانی در مدارس دریافت نکرده بود. این پدیده عالوه بر تا سال 2قربانی

نیز، اثرات  موقعیت 9، بر روی سایر دانش آموزان تماشاگرهاآنکودکان قلدر و قربانیان 
 ،4آدامز-دوپر و مایراست )کرده  دوچندانله نیز اهمیت موضوع را ی دارد و همین مسأمنف

نظریه  بر اساس(. 2228، 6الد و پلتیر-؛ کوچندرفر2221 ،و همکاران 1؛ هانیش2222
زورگویانه( شامل پهنه وسیعی از قلدرانه )پردازان این حوزه رفتار یهنظردیگر  و 7اولویوس

منظم و در یک دورۀ گسترده زمانی باعث قربانی شدن  طوربهرفتارهای مخرب است که 
 ،8بریت و الیویراشود )یمی شناختروانو عاطفی یا  کالمی افراد به سه شکل جسمانی،

 شودیمو پرخاشگرانه تعریف  زیآمخشونتنوعی رفتار  عنوانبه(. در این میان قلدری 2259
وانگ، النوتی و است )قلدر و قربانی که عمدی، تکراریو شامل عدم تعادل قدرت بین فرد 

مسائل شایع در مدارس امروزی است و یک  نیترمهم(. قلدری یکی از 2259، 3لوک
ی مشاهده شود و به جامعه یا موسسه خاص امدرسهدر هر  تواندیمی جهانی است که لهأمس

از خطر تحصیل در مدارس امن و به دور  کهیدرصورت. شودینمو یا شهر و روستا منحصر 
؛ به نقل از چراغی و 222352اورپیناس و هورنه، است )ی افراد همهو اضطراب حق طبیعی 

ی هاطیمحی افراد قلدر به پرخاشگرانهرفتار  کهنیترامهمی لهأمس( و 2255، 55پسکین
خود یمطالعهدر  59آتیک(. 2259 ،52بریت و الیویراو) ابدییمخارج از مدرسه هم گسترش 

زورگویی کالمی بوده است.  کرده است که بیشترین نوع زورگویی،گزارش ( 2226)

                                                      
1. Olweus & Limber 
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 زورگویی لقب دادن، یوهیش نیترمعمولنیزنشان داده است که ( 2223) 5همچنین کارتال
 هل دادن و بوده است. پس ازآن کتک زدن، (درصد 3/22) دادنفحش  مسخره کردن،

از  درصد 9/48 پسران واز درصد 67،یطورکلبه ( قرارداشتند.درصد 5/53) لگدزدن
زورگویی فیزیکی  . ازنظراندقرارگرفتهدختران گزارش کردند که مورد زورگویی کالمی 

 یکیزیفکه موردزورگویی ندکردازدختران گزارش درصد 4/42 پسران و از درصد 17 نیز
 .ندگرفت قرار (لگدخوردن هل داده شدن و )کتک خوردن،

در دانش آموزان زورگو، بحث کفایت  هشد ی مختلشناختروانیکی از متغیرهای 
های رشد در همه کودکان ترین جنبهکفایت اجتماعی یکی از مهم. باشدیم 2اجتماعی

کند )گرشام، بینی میشناختی و اجتماعی را پیشباشد که در درازمدت عملکرد روانمی
 ها و(. کفایت اجتماعی عبارت است از دارا بودن مهارت2225، 9سوگای و هورنر

شود های اجتماعی متفاوت میآمیز در موقعیترفتارهای اجتماعی که سبب تعامل موفقیت
، 4سگرین) های اجتماعی استآمیز ارتباطات و مهارتداری موفقیتو نتیجه آن نگه

کفایت اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجرای استقالل شخصی دیگر عبارت(. به2222
( معتقدند که کفایت 5332) 1ست. فلنر، لیس و فیلیپسی اجتماعی اریپذتیمسئولو 

ی شناختی که شامل خزانه اطالعات و هامهارتدارد: الف(  مؤلفهاجتماعی چهار 
 ناکارآمدو  کارآمدی، باورهای ریگمیتصمی پردازش و کسب اطالعات، توانایی هامهارت

مهم  عنوانمؤلفهبهری ی رفتاهامهارت(. ب( 5339، 6کندال و برازولاست )و سبک اسنادی 
دیگر کفایت اجتماعی است. وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را 

ی هامهارتبراز وجود، اباید آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ایفای نقش،  ندیگزیبرم
ی فراگیری و یادگیری رفتار هامهارتی اجتماعی، هاتعاملی برای شروع و تداوم امحاوره

ی ها( مهارت. جانددهیگردی رفتاری تلقی هامهارتی اصلی هامؤلفهدوستانه با دیگران، از 
سومی است که برای برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و  مؤلفههیجانی و عاطفی 

ی مناسب به عالئم هیجانی دهپاسخ، شناسایی و دوجانبهگسترش اعتماد و روابط حمایتی 

                                                      
1. Kartal 

2. Social competence 

3. Gresham& Sugai& Horner 

4. Segrin 

5. Felner, Lease & Philips 

6. Kendall & Braswel 
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ی انگیزشی هامهارت. د( رسدیمعی یا مدیریت استرس الزم به نظر ی اجتماهاتعاملدر 
 دری و کنترل فرد و اثربخششامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخالقی و احساس 

روی  (2252) 5شافر و همکاران پژوهشیدر . شودیمآمدی او خودکاراحساس  تینها
 همساالن میان پایینی اعیمنزلت اجتم زورگو، دکودکاندندا نشان دبستانی کودک 5121
 آنان اجتماعی منزلت ی کنندهنیبشیپ تواندیم و قربانی زورگویی یهانقش و دارندخود 

 رابطه برقراری اجتماعی برای پسندیده رفتارهای از باشد. زورگویان میان همساالنشان
 ،اندکرده پیدا دیگرکودکان بر که وکنترلی تسلط امابه دلیل ،کنندینم استفاده باهمساالن

 (.2252، 2مرتینزشوند )یم معروف و پذیرفته
بحث  ،در ارتباط باشد زورگویی دانش آموزانبا  رسدیممتغیر دیگری که به نظر 

فرایند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا  عنوانکهبه باشدیمتنظیم هیجان 
ی روانی، فیزیکی در به انجام استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماع

(. راهبردهای تنظیم هیجان شامل 2252 ،9ویمز وپیناشود )یمرساندن اهداف فرد تعریف 
چه نوع هیجانی دارند، چه هنگام  دهدیمرفتارهایی است که به افراد آگاهی  ایجاد افکار و

 ،4گروس و همکاران) ندینمارا ابراز  هاآنو چگونه باید  دیآیمپدید  هاآندر  هاجانیهاین 
به  تواندیمن درمان باقی بماند دوی در دانش آموزان بریپذزوراگر زورگویی و  (.2255
ی هیجانی از جملهافسردگی، اختالل استرس پس از ضربه، ترک تحصیل از هایناتوان

نشان داده  ی منجر شود. تحقیقات پیرامون مسائل مرتبط با زورگوییخودکشمدرسه و حتی 
دارد امدهای دراز مدت شدیدی هم برای قربانیان و هم برای زورگویی وجود است که پی

 (.2221، 1انجمن پزشکی آمریکا)
توان برای افراد زورگو های درمانی است که میاجتماعی از جمله روش -تدابیر روانی

های ضروری استفاده نمود. در این نوع تدابیر برای درمان زورگویی بر آموزش مهارت
های اجتماعی و کاهش یا تنظیم بهتر وجه کردن، کنترل خود، یادگیری مهارتمانند ت
ها اصالح محیط و فراهم . هدف این شیوههیجانی تأکید دارند –های اجتماعی فعالیت

های کنترل خود را های سازماندار برای کودکان و نوجوانان است تا مهارتساختن فرصت
                                                      
1. Schäfer 

2. Mertens 

3. Vims & pina 

4. Gross & et al 
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اجتماعی،  -های روانیکارگیرند، بیاموزند. آموزشهای جدید بهتوانند در موقعیتکه می
های دهند و ممکن است آموزش والدین، برنامهنوعاً مدیریت رفتاری را آموزش می

اجتماعی و هیجانی نقشی مهم در  -های شناختییافته و آموزش مهارتکالسی سازمان
راتی است که در ایجاد تغیی هاگونه برنامهها داشته باشند. در حقیقت هدف اینآن

ها، آموزش هوش های مختلف تداوم داشته و پایدار باشند. یکی از این برنامهموقعیت
باشد که در افزایش سالمت روانی و درمان برخی از اختالالت رفتاری مثل هیجانی می

، استعدادها و هامهارتی از ادسته(، EQ)5هوش هیجانیتواند مؤثر باشد. زورگویی می
و اقتضاهای  هااسترسی غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با هاییتوانا

(؛ در نتیجه هوش هیجانی یک عامل مهم 2222، 2بارآن و پارکردهد )یممحیطی افزایش 
در تعیین موفقیت فرد در زندگی است و مستقیماً متغیرهای مربوط به خود شخص )از جمله 

. هوش هیجانی موجب دهدیمقرار  ریتأثی( را تحت تنظیم هیجان و کفایت اجتماع
برای هدایت  هاآنکه بار هیجانی دارند و استفاده از  شودیمپردازش مناسب اطالعاتی 

دارد ی شناختی مانند حل مسأله و تمرکز انرژی بر روی رفتارهای الزم ضرورت هاتیفعال
ناخت فرد از خودش و (. آموزش هوش هیجانی با باال بردن ش9،5337مایر و سالوی)

دیگران، به ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در 
(. فلذا ضرورت 2222)بارآن و پارکر، گرددیمبر آوردن خواسته اجتماعی الزم است منجر 

 ؛استی زندگی امروزی روشن هاچالشی هوش هیجانی برای مقابله با هامهارتآموزش 
همیت آن به حدی باال است که از آن با عنوان جنبش سواد آموزی هوش هیجانی یاد ا
ی هوش هامهارتی آموزش اثربخشی متعددی هاپژوهش(. لکن 5331، 4گلمنشود )یم

و  1آستیناند )دادهی شناختی و رفتاری دانش آموزان نشان هایژگیوهیجانی را بر 
یی هاییتوانایز معتقدند هوش هیجانی مجموعه ( ن5337) یسالو(. مایر و 2227، همکاران

و  هاجانیمؤثرهدر خود و دیگران، تنظیم  هاجانیهاست که در ارزیابی و ابراز صحیح 
 ی و موفقیت در زندگی نقش دارند.زیربرنامهبرای برانگیختن،  هاجانیهی ریکارگبه

اند، از ی تأکید داشتهی بین هوش هیجانی و شایستگی اجتماعهای متعددی بر رابطهپژوهش
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3. Mayer & Salovey 

4. Golman 
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های )مارکز، پژوهش در اجتماعی شایستگی هایسازه و هیجانی هوش جمله اینکه بین
 و اجتماعی تعامالت (، کیفیت2227، 2؛ ماورولی و همکاران2226 ؛5مارتین و براکت

داری یافته شده است. همچنین ، روابط معنی(2224) 9لوپز روانی در پژوهش حمایت
 آنروی آموزش و هیجانی هوش دادند نشان( 2252) 4موندزیسو دسیپتر کسون،یفردر

کارگیری آموزش ( نشان دادند به2252) و همکاران1جرفی .دارد تأثیر هیجانی شایستگی
 6در پژوهش پائولو شان مؤثر است.هوش هیجانی به این افراد، در بهبود ارتباطات بین فردی

ی هیجانی و هامهارتی هوش هیجانی باال و ( نشان داده شد که دانش آموزان دارا2252)
اجتماعی باال؛ مشکالت هیجانی، بیش فعالی و ارتباطی کمتری دارند و رفتارهای اجتماعی 

 .دهندیمی از خود نشان ترمناسب
ساز بهبود ارتباطات با ( نشان دادند که هوش هیجانی زمینه2259) 7هان و فاروکوی

به دیگران، مدیریت استرس، افزایش خالقیت و های همدلی، احترام دیگری، مهارت
آموزش هوش  ریتأث( 2222) 8یز، کاون و کولبهمچنین بویاتسباشد. کاهش اشتباهات می
. نتایج نددادی هیجانی و اجتماعی را مورد بررسی قرار هایستگیشاهیجانی بر افزایش 

و اجتماعی  ی هیجانیهایستگیشای آموزش هوش هیجانی بر افزایش اثربخشحاکی از 
( رابطه بین هوش هیجانی، اضطراب، سالمت 2222) 3سالسکی و رایت است. در پژوهشی

قرار داده و نشان داد که هوش هیجانی  ییدعمومی، بهزیستی و کارکرد اجتماعی را مورد تأ
روابط بین فردی،  یدهو کنترل هیجانات و شکل یبخشعنوان یک عامل اصلی در نظمبه

 55بارکت و همکاران (.2221 ،52مت روانی دارد )تسائومیس و نیکوال اونقش مهمی در سال
های یادگیری اجتماعی و عاطفی باعث باال رفتن شایستگی ( نشان دادند که برنامه2252)

                                                      
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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 5مقامیهی و قائمشود. در پژوهشی دوکاناجتماعی و بهبود عملکرد دانش آموزان می
با کفایت اجتماعی در دانش آموزان نشان  ( تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی2251)

های داری وجود داشته و مؤلفهدادند بین هوش هیجانی با کفایت اجتماعی رابطه معنی
کند. در بینی میآموزان را پیشداری کفایت اجتماعی دانشطور معنیهوش هیجانی به

عنوان  ( تحت2251) 9( وعبدالمنافی، حمیدی و عبادی2255) 2پژوهش مشابهی گروس
بررسی رابطه هوش هیجانی با تنظیم هیجان در یادگیرندگان زبان انگلیسی نشان دادند رابطه 

طور معنادار مثبتی بین هوش هیجانی و تنظیم هیجان وجود دارد و هوش هیجانی به
ساریناندیا،  -کند. همچنین در پژوهشی پنابینی میداری تنظیم هیجان را پیشمعنی

( تحت عنوان فراتحلیل هوش هیجانی و تنظیم هیجان نشان 2251) 4میکولجزک و گروس
که افرادبا طوریبه ؛باشددادند که اندازه اثر رابطه هوش هیجانی و تنظیم هیجان معنادار می

 هوش هیجانی باال توانایی بهتری در تنظیم هیجانی خود دارند.
اقشار  نیترمهموزان از در ارتباط با اهمیت مطالعه حاضر باید اشاره کرد که دانش آم

 و مسئوالن هاخانوادهی هنگفتی از سوی هانهیهز سالههمهو  دیآیم حساببهدر هر جامعه 
تا بهترین و  شودیمچه بهتر این قشر از جامعه مربوطه در هر کشور صرف آموزش هر

رخی فراهم شود. حال در این میان ب هاآنشرایط از نظر جسمی و روانی برای  نیترمناسب
تهدیدی برای خود این  تنهانه تواندیمکه  شوندیمبا مشکالتی مواجهه  آموزاناز دانش 

خواهد بود. در این میان گروهی از دانش  سازمشکلافراد باشد؛ بلکه برای افراد دیگر نیز 
موقعیتی و  صورتبهتواندیمکه  کنندیمزورگویانه عمل  صورتبهآموزان هستند که 

 هاپژوهش .(5935؛ به نقل از عیوضی، 5982 مظفری،کنند )مداوم عمل  مکرر و طوربه
درصد را برای افرادی  %92تا  1را برای کودکان قربانی و  %46تا  8شیوع  کشور، درچندین

این آمار  که (2225نانسل و همکاران، دهد )یمنشان  کنندیمزورگویی  مرتباًکه 
. از طرفی باید این نکته را باشددانش آموزان می فتار در بینشیوع باالی این ر دهندهنشان

عمدی از طرف  صورتبه که فراموش نکرد که زورگویی نوع خاصی از پرخاشگری است
 اختالل دوستان، با رابطه و مدرسه در عملکرد . زورگویی،شودیمفرد زورگو اعمال 

                                                      
1. Dokaneheei & Ghaemmaghami 

2. Gross, Sheppes & Urry 

3. Abdolmanafi, Hamidi & Ebadi 

4. Peña-Sarrionandia, Mikolajczak & Gross 
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 قرارگرفتن وییزورگ قربانی .دارد فرد روانی برسالمت منفی، تأثیری و کندیمایجاد 

 و خودکشی به اقدام و دهدیم افزایش را افسردگی ابتال به خطر مکرر صورتبه

 زورگویی ضعف (. همچنین2225 همکاران، نانسلواست ) موارد شامل این نیز یریگگوشه
با  افسردگی، و زندگی بعدی یهاسال در مثال، تبهکاری برای دارد؛ دنبال به را سالمت

فرد  بر پنهانی تأثیرات مکرر، . از طرف دیگر زورگوییاندبوده مرتبط زورگوبودن،
است  جمله از آن ازاجتماع، انزوا و پایین نفساعتمادبه افسردگی، زیاد، خشم که گذاردیم
 بررسی حاضر اصلی پژوهش مسأله، هدف این اهمیت به (. باتوجه2225نانسلو همکاران، )

عی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو بر کفایت اجتما هیجانی هوش آموزش تأثیر
 .شود فراهم خصوص این در پژوهشی تا شواهد شد درنظرگرفته

 پژوهش روش
در  با گروه کنترل بود. آزمونپس-آزمونشیپروش این پژوهش آزمایشی از نوع طرح 

عنوان متغیر مستقل )آموزش هوش هیجانی و های درمانی با دو سطح بهاین پژوهش روش
عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته و کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان به خله(عدم مدا

شدند. همچنین جنسیت و مقطع تحصیلی در این پژوهش کنترل شدند. دیاگرام طرح 
 باشد:صورت زیر میتحقیق حاضر به

 دیاگرام طرح تحقیق حاضر .1جدول 
 آزمونپس متغیر مستقل آزمونشیپ هاگروه

 2T X 1T گروه آزمایش

 2T - 1T گروه کنترل

 متوسطهدوره دوم  دانش آموزان دختر زورگوجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 
 92نمونه پژوهش حاضر شامل بود. گرمیمدارس شهرستان  های دوم و سوم(سال)

که  ترتیبینابهدخترزورگو بود که از میان جامعه آماری انتخاب شدند.  آموزدانش
کالس انتخاب و  3مدرسه  9ابتدا از  یامرحلهچند  یاخوشه یریگنهنمو صورتبه

 92مقیاس زورگویی اولویس انتخاب شدند. سپس  بر اساسآموزان زورگو دانش
تصادفی در دو گروه  صورتبهزورگو از میان این دانش آموزان انتخاب و  آموزدانش

. نفر برای گروه آزمایش( 56نفر برای گروه کنترل،  56شدند )گمارده آزمایش و کنترل 
(، به 5987دالور،باشد )نفر  51باتوجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه بایستی 
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شد نفر انتخاب  56پذیری نتایج برای هر گروه خاطر افزایش اعتبار بیرونی و تعمیم
(92n=)فاده شد:متغیرهای مورد مطالعه از ابزارهای زیر است یریگاندازهدر راستای ؛ و 

پرسشنامه  :R-OB/VQ(1( زورگو/ قربانی اولویوس پرسشنامه تجدیدنظرشده
اما پرسشنامه  ای بود؛رتبه 1ماده و یک مقیاس  42 ( دارای5386اولویوس،) اولویوساولیه 

-رتبه 9یک مقیاس  دارد و دارای ماده58( 5338 اولویوس،) آن ینظرو کوتاه شدهتجدید

ها کند که آیا آنمی سؤالآموزان قربانی اولویوس از دانشپرسشنامه زورگو/ . ای است
یا توسط دیگران مورد انددیگران را مورد زورگویی قرار داده «در چند ماه گذشته»

آموزان بهسؤاالت که به بهترین وجه طرز تفکر یا احساس دانش. اندزورگویی واقع شده
دهند. پرسشنامه ند، پاسخ میکرا بیان می تاکنونماه گذشته  9یا  2ها در طی آن

باشد. در یابی زورگویی در جهان میترین زمینهترین و پراستفاده( مهم2222)اولویوس
 سنجیروانهای بررسی ویژگیمنظوربه( 5932) خداکریمرضاپور، سوری و  ایمطالعه

ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الویوس در  هایمقیاسنسخه فارسی 
مدارس راهنمایی نشان دادند پرسشنامه مذکور از خصوصیات اعتبار سنجی قابل قبولی 

( 5935؛ به نقل از سروش زاده،2،2221ای دیگر )کورنل و دیوئیبرخوردار است.در مطالعه
شده است.  تأییدشده زورگو/ قربانی اولویوس  تجدیدنظرنیز روایی و پایایی پرسشنامه 

با استفاده از  بازآزمون -این پرسشنامه را به روش آزمون (، پایایی5935) زادهسروش 
آورده است. همچنین در تحقیق حاضر ضریب  بهدست 82/2 ضریب آلفای کرونباخ برابر

پرسشنامه برای  قبولقابلآمد که بیانگر پایایی مطلوب و  دست به 73/2آلفای کرونباخ برابر
قلدری پرسشنامه  سؤال 3مطالعه حاضر از ارزیابی زورگویی در نمونه مورد مطالعه بود. در 

 تشخیص دانش آموزان زورگو استفاده شده است. منظوربهمذکور 

این پرسشنامه توسط گارنفسکیو : 3نسخه کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
( ساخته شده است )این مقیاس نسخه کوتاه شده پرسشنامه تنظیم شناختی 2226) 4کرایج

این  .باشد(می ،ساخته شده است 2225در گارنفسکی و همکاران هیجان است که توسط 
هرگز تا  تقریباًای لیکرت، از دارد که بر روی یک طیف پنج درجه سؤالجده مقیاس ه

                                                      
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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ساله و باالتر ساخته  52شود. این پرسشنامه برای افراد سنین همیشه جواب داده می تقریباً
فردی  هایعنوانسبکبهی شناختی که شده است. این پرسشنامه برای سنجش راهبردها

و همچنین راهبردهای شناختی که در یک  اندشدهپاسخ دادن به وقایع فشارزا توصیف 
 تنظیم رود. پرسشنامهکار میه، بگیرندمیمورد استفاده قرار  واقعه یا موقعیت فشارزای ویژه

 طوربهرا  هاآن توانیمتشکیل شده است که  شناختی راهبردیا  مؤلفه 3 از هیجان شناختی
بهنجار  یامقابلهکه راهبردهای  تنظیم هیجان مثبت -کلی در دو خرده مقیاس قرار داد: الف

تمرکز  -9 یزیربرنامهتمرکز مجدد بر  -2 رشیپذ-5از:  اندعبارتکه  شوندیممحسوب 
تنظیم هیجان منفی: که  -؛ بارزیابی مجدد مثبت -1 دیدگاه پذیری -4مثبت مجدد 

 -2سرزنش خود  -5از:  اندعبارتدهند و نابهنجار را تشکیل می یامقابلههبردهای را
(. ضریب 5987حسنی و همکاران، ) گرانیسرزنشد -4 یانگارفاجعه  -9نشخوارگری 

گزارش شده است. پایایی  82/2تا  79/2ای از در دامنه هامقیاسآلفای کرونباخ برای خرده 
بود )گارنفسکی  13/2تا  45/2از  ایدامنه هامقیاسبرای خرده ماه پیگیری  1بازآزمایی بعد 

و با مقیاس  98/2(. ضریب همبستگی این پرسشنامه با مقیاس افسردگی 2225و کرایچ، 
 5(. جرمن و همکاران2225شده است )گارنفسکی و کرایچ،  گزارش99/2اضطراب 

 هامقیاسنباخ را برای زیر ( در ترجمه فرانسوی فرم بلند پرسشنامه ضریب آلفای کرو2226)
( در ترجمه ترکی 2252) 2ویکماک و سیگزارش کردند. کاک 87/2تا  68/2ای از دامنه

 74/2تا  69/2ای از دامنه هامقیاسفرم کوتاه پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ را برای زیر 
یب آلفای ( ضر5981گزارش کردند. یوسفی ) 78/2تا  61/2ای از و برای فرم بلند دامنه

 گزارش کرده است. همچنین اعتبار پرسشنامه از 82/2کرونباخ را برای نمره کلی پرسشنامه 
 مقیاس خرده و افسردگی مقیاس نمرات با منفی نمره راهبردهای میان همبستگی طریق

 برابر ضرایبی ترتیب به و شد بررسی هیلر و سالمت عمومی گلدبرگ پرسشنامه اضطراب
ضریب آلفای  پژوهش حاضربودند. در  دارمعنیت آمد که هر دو به دس 97/2و  91/2

 بود. 79/2کرونباخ این پرسشنامه 
 شده ساخته (5332) همکاران و فلنر توسط مقیاس این پرسشنامه کفایت اجتماعی:

 کامالً تا موافقم لیکرتی )ازکامالًای درجه 7 مقیاس صورتبه و دارد ماده 47 که است

                                                      
1. Jermann & et al 

2. Cakmak& Cevik 
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 هایمهارت شناختی، هایتوانایی و هامهارت چهاربعد و شودمی پاسخداده (مخالفم
در ایران  این پرسشنامه .سنجدمی را انتظار و انگیزشی هیجانی، آمایه های رفتاری،کفایت

( هنجاریابی شده است و در نهایت پس از تحلیل عاملی، 5981) نیپرندکرمی و توسط 
 94قرار گرفتند. در این پرسشنامه  دییتأ عوامل نهایی پرسشنامه مورد عنوانبهچهار عامل 

 9های انگیزشی و انتظارات، یهآما سؤال 7رفتاری اختصاص دارد،  یهامهارتبه  سؤال
 نیپرندکرمی و . سنجدیمنیز کفایت هیجانی را  سؤال 9شناختی و  یهامهارت سؤال

موده که ( برای برآورد ضریب پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده ن5981)
پرسشنامه از  دهدیمضریب آلفای به دست آمده از پرسشنامه کفایت اجتماعی نشان 

 ضریب همچنین=آلفا(. 884/2است )و مطلوبی برخوردار  قبولقابلضریب همسانی درونی 
این  یسازه روایی آمده است. دست به 83/2 هفته 4 زمانی فاصله در بازآزمایی پایایی
این  آزموناست. باالی بیرونی روایی بود که حاوی 89/2عاملی  لتحلی یوسیله به مقیاس

پرسشنامه همچنین از نظر روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پشتوانه 
، روایی یسنجروانو  یشناسروانتوسط فلنر، از دیدگاه متخصصان  شدهمطرحنظری 

لفای کرونباخ این مقیاس در ضریب آ(. 5337، 5شد )کراک دییتأصوری و منطقی آن 
گزارش شده است. در مطالعه حاضر نیز  83/2(، 5932) همکارانمطالعه ابوالقاسمی و 

 آمد. دستبه 89/2ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 

پروتکل آموزش هوش هیجانی برگرفته از برنامه برادبری و آموزش هوش هیجانی: 
، خود مدیریتی، یخودآگاههیجانی هوش  مؤلفه 4گریوز است که مبتنی بر آموزش 

اجتماعی و مدیریت رابطه است. برای آموزش این  یآگاهدیگران یا  یهاجانیهآگاهی از 
کارگاهی برگزار گردید. در این جلسات محتوای ذیل با  صورتبهجلسه آموزش  8برنامه، 

اده روش ایفای نقش و جلسات گروهی پرسش و پاسخ و گفتگوی آزاد به دانش آموزان د
شناسایی : جلسه دومتعریفهیجانی و شناسایی انواع آن در زندگی؛ : جلسه اولشد. 
بررسی رابطه بین افکار : جلسه سومافکار همراه با انواع هیجانات؛  یاچهرهیهاحالت

چگونگی شناسایی  جلسه چهارم:عملی؛  یهانمونهخودکار، هیجانات و رفتار از طریق 
مختلف ابراز هیجانات و لزوم مدیریت  یهاوهیش جم:جلسه پنهیجانات در دیگران؛ 
هیجانات و شناخت  ینیبشیپ)شامل  5کنترل هیجان  جلسه ششم:هیجانات در زندگی؛ 

                                                      
1. Kruk 
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)کنترل هیجان از طریق تغییر  2 جانیهکنترل : جلسه هفتماولویت عالئم هیجانی در خود(؛ 
)آموزش  9ترل هیجان کن جلسه هشتم: هیجانی(؛ یهادواژهیکلو  یسازآرامموقعیت، 

( در ادامه با توجه به هاجانیشدههکنترلحل مشکالت هیجانی و ابراز شایسته و  یهاوهیش
صورت گرفت و نمرات مورد نظر  یگذارنمرهمربوطه،  یهاپرسشنامه یگذارنمره

 استخراج شد.

 اهآندییتأو  هاپرسشنامهبعد از اخذ مجوز و تهیه روش اجرا به این صورت بود که
این  یریگنمونهو معرفی به مدارس،  وپرورشآموزشتوسط شورای پژوهشی اداره کل 

تحصیل در  دانش آموزان در حال از میانابتدا  تحقیق در دو مرحله انجام گرفت. الف:
پایه تحصیلی دوم و سوم راهنمایی قدیم(، با استفاده از مقیاس متوسطه )اول  یدورهمدارس 

 یاخوشه یریگنمونهبرحسب  سپس زورگو شناسایی شدند. ب:دانش آموزان  ،زورگویی
زورگو از بین  آموزدانش 92کالس انتخاب وتعداد  3مدرسه  9از بین  یاچندمرحله

تصادفی از دانش آموزان زورگو که حاضر به همکاری  صورتبهآموزان زورگو دانش
تصادفی به دو گروه  رتصوبهرا  هاآننمونه پژوهش انتخاب شدند سپس  عنوانبهبودند، 

کفایت  یهاپرسشنامه نفر گروه کنترل( تقسیم کرده و 56نفر گروه آزمایش و  56)
 بارکیقبل از آموزش هوش هیجانی و  بارکی ،اجتماعی و تنظیم هیجان را در دو مرحله

با استفاده از  آمدهدستبه یهاداده ،بعد از اتمام مراحل آموزش اجرا و پس از پاسخگویی
این پژوهش از ابزارهای آمار توصیفی از  یهادادهبرای تحلیل  تحلیل شد. SPSS افزاررمن

از  هاهیفرضجمله جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و همچنین برای بررسی 
(، آزمون لوین و آزمون باکس MANCOVA)یریمتغآزمون تحلیل کوواریانس چند 

 .شد استفاده

 ی پژوهشهایافته
نفر(  3درصد ) 21/16آموزان گروه آموزش هوش هیجانی تایج نشان داد که از میان دانشن

نفر( نیز پایه سومدوره دوم متوسطه بودند. از میان دانش آموزان گروه  7) 71/49پایه دوم و 
نفر( پایه سومدوره دوم  8درصد ) 22/12نفر( پایه دوم و  8درصد ) 22/12کنترل نیز 

 متوسطه بودند.
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و  آزمونکفایت( اجتماعی در پیش) یستگیشاهای میانگین و انحراف معیار مؤلفه .1 جدول
 آزمایش و کنترل آزمون گروهپس

 گروه کنترل گروه آزمایش های شایستگی )کفایت( اجتماعیمؤلفه

  

 

S
D 

 

S
D 

 های رفتارمهارت

/16 آزمونپیش
52

4
 

85/6 

24/
52

1
 

47/9 

/43 آزمونپس
59

3
 

32/1 

49/
52

1
 

92/4 

 آمایه های انگیزشی و انتظارات

/26 آزمونپیش
28 

23/2 

85/
26 

19/2 

/12 آزمونپس
95 

92/2 

58/
27 

16/2 

 مهارت شناختی و توجهی

/16 آزمونپیش
52 

67/5 

49/
52 

86/5 

/46 آزمونپس
54 

86/5 

62/
52 

81/5 

 کفایت هیجانی

/49 آزمونپیش
55 

45/5 

22/
55 

78/5 

/71 آزمونپس
52 

52/5 

52/
55 

21/5 

 

آموزان آزمون دانششود میانگین )و انحراف معیار( پسطور که مشاهده میهمان
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های انگیزشی و انتظارات (، آمایه32/1)43/593 هایرفتارمهارتدر  (گروه آزمایش)زورگو 
( 52/5)71/52( و کفایت هیجانی 86/5)46/54(، مهارت شناختی و توجهی 92/2)12/95
 باشد.می

و  آزموندر پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان  .2جدول 
 آزمایش و کنترل آزمون گروهپس

 گروه کنترل گروه آزمایش های شایستگی )کفایت( اجتماعیمؤلفه

  
 

SD 
 

SD 

 54/5 87/2 96/5 52/9 آزمونپیش پذیرش

 328/2 39/2 28/5 62/4 آزمونپس

 21/5 87/9 22/5 85/9 آزمونپیش ت مجددتوجه مثب

 26/5 39/9 59/5 95/1 آزمونپس

 91/5 95/4 41/5 49/4 آزمونپیش توجه مثبت به ارزیابی

 23/5 49/4 54/5 87/1 آزمونپس

 51/5 12/9 14/5 97/4 آزمونپیش باز ارزیابی مثبت

 346/2 95/9 17/5 68/1 آزمونپس

 69/5 12/4 52/5 26/1 آزمونپیش در جای خود قرار دادن

 22/5 97/4 97/5 58/6 آزمونپس

 مثبت راهبردهای آزمونپسشود میانگین )و انحراف معیار( طور که مشاهده میهمان
توجه مثبت  (،28/5)62/4 پذیرشدر  (گروه آزمایش)آموزان زورگو دانش تنظیم هیجان

( و 17/5) 68/1 باز ارزیابی مثبت (،54/5)87/1 توجه مثبت به ارزیابی (،59/5)95/1 مجدد
 .باشدیم( 97/5)58/6 در جای خود قرار دادن

و  آزموندر پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان  .3 جدول
 آزمایش و کنترل آزمون گروهپس

 گروه کنترل گروه آزمایش های شایستگی )کفایت( اجتماعیمؤلفه

   SD  SD 

 54/5 87/7 22/5 62/7 آزمونپیش مقصر دانستن خود

 91/5 68/7 95/5 87/1 آزمونپس

 51/5 16/7 22/5 97/7 آزمونپیش مقصر دانستن دیگران

 832/2 49/7 28/5 62/1 آزمونپس
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 95/5 24/7 24/5 79/7 آزمونپیش نشخوار ذهنی

 623/2 94/7 22/5 78/1 آزمونپس

 328/2 39/7 23/5 49/7 آزمونیشپ فاجعه سازی کردن

 653/2 79/7 56/5 28/6 آزمونپس

راهبردهای منفی  آزمونشود میانگین )و انحراف معیار( پسطور که مشاهده میهمان
 87/1 مقصر دانستن خود در (گروه آزمایش)آموزان زورگو دانش تنظیم شناختی هیجان

سازی فاجعه( و 22/5) 78/1ذهنی ر نشخوا (،28/5) 62/1 مقصر دانستن دیگران (،95/5)
 .باشدیم( 56/5) 28/6 کردن

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت رعایت 
های باکس و لوین استفاده شد. نتایج آزمون باکس نشان داد آن، از آزمون هایفرضپیش

دار نبوده است، شرط همگنی یاز متغیرهای وابسته معن یکهیچکه سطح معناداری برای 
، P ،124/2=F=735/2رعایت شده است ) درستیبههای واریانس/کوواریانس ماتریس

123/9=BOX آمارهآزمون لوین، سطح  براساس(. همچنین (F برای متغیرهای وابسته )
آن است که واریانس خطای این متغیرها در بین  دهندهنشاننیست و این  دارمعنی

ها با گروه آموزش هوش هیجانی و گروه کنترل( متفاوت نیست و واریانس) هاآزمودنی
 هم برابرند.

های اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی ابعاد نتایج شاخص .4جدول 
 کفایت( اجتماعی) یستگیشاهیجان و  راهبردهای تنظیم

بع
من

ون 
زم

م آ
نا

 

دار
مق

 

F
 

رض
ف

هی
d

f
 

طا 
خ

d
f

 

P E
ta

 

گ
وه

ر
 

39 اثر پیالیی
2

/2 

22/
52

8
 

22/9 

22/
28

 

22
5

/2 

39
2

/2 

26 المبدا ویلکز
8

/2 

22/
52

8
 

22/9 

22/
28

 

22
2

/2 

39
2

/2 
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بع
من

ون 
زم

م آ
نا

 

دار
مق

 

F
 

رض
ف

هی
d

f
 

طا 
خ

d
f

 

P E
ta

 

75 اثر هتلینگ
7

/
59 

22/
52

8
 

22/9 

22/
28

 

22
5

/2 

39
2

/2 

ریشه  نیتربزرگ
75 خطا

7
/

59 

22/
52

8
 

22/9 

22/
28

 

22
5

/2 

39
2

/2 

 

ها قابلیت استفاده اری همه آزموندهد که سطوح معنادنشان می 4نتایج جدول شماره 
دهد که در بین دو شمارد. این نتایج نشان میاز تحلیل کوواریانس چند متغیری را مجاز می

گروه آموزش هوش هیجانی و گروه کنترل حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت 
ی هالفهمؤکدام هوش هیجانی روی برای تشخیص اینکه آموزش معنادار وجود دارد. 

داشته است از تحلیل کوواریانس چند متغیره  ریتأثکفایت اجتماعی نسبت به گروه کنترل 
 استفاده شده است که در جدول ذیل ارائه شده است.

( بر روی ابعاد راهبردهای MANCOVA) نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره .5 جدول
 وه آزمایش و کنترلکفایت( اجتماعی در گر) یستگیشا تنظیم هیجان و

 SS df MS F p Eta متغیر وابسته منبع

 گروه

راهبردهای مثبت تنظیم 
 هیجان

78/629  5 78/629  22/79  522/2  723/2  

راهبردهای منفی تنظیم 
 هیجان

52/921  5 52/921  15/61  522/2  686/2  

29/9812 کفایت اجتماعی  5 29/9812  95/524  225/2  777/2  
 

گردد بین دانش آموزان زورگو گروه مالحظه می 1ل شماره طوریکه در جدوهمان
دیگر عبارتآزمایش و گروه کنترل در کفایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. به

میانگین کفایت هیجانی گروه آزمایش بعد از آموزش هوش هیجانی متفاوت است. 
ابعاد مثبت و منفی  و گروه کنترل در (گروه آزمایش)همچنین بین دانش آموزان زورگو 
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های مثبت دیگر میانگین مؤلفهعبارتتنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد.به
 و منفی تنظیم شناختی هیجان گروه آزمایش بعد از آموزش هوش هیجانی متفاوت است.

 گيریو نتيجه بحث
تنظیم آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 

. در ارتباط با متغیر وابسته کفایت اجتماعی نتایج آزمون زورگوبودهیجانی دانش آموزان 
دانش  کفایت اجتماعیکوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر 

و  (گروه آزمایش)بین دانش آموزان زورگو  کهطوریبه. باشدمیآموزان زورگو مؤثر 
رفتار، آمایه های انگیزشی و  هایمهارت) اجتماعیکفایت  یهامؤلفهگروه کنترل در 

انتظارات، مهارت شناختی و توجهی و کفایت هیجانی( تفاوت معناداری وجود دارد. این 
کاظمی، (، 5981، 5987) بیرامی(، 5986) اسدپورهای پژوهشی نتیجه در راستای یافته

 لیپمک (، 2222) همکارانو  یزبویاتس(، 5338) سارنی(، 5932) یامرثیکو  یمؤمن
(، 2255همکاران )پورو، (2228) و همکاران ویلیام، (2222) یتراسالسکی و (، 2222)

 یرامیب کهطوریبه. باشد( می2251) مقامیقائمهی و ( و دوکان2252) همکارانبارکت و 
های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان آموزش مهارت ریتأث( با بررسی 5981)

رأت مندی، مدیریت استرس و های اجتماعی، نگرش، جان داد که آموزش مهارتنش
حفظ کرده  را در طول زمانآمدی دانش آموزان را بهبود بخشیده و این تغییر خودکار

از شادابی، نشاط،  ندداشتافرادی که هوش هیجانی باالتری  ( دریافت5338) سارنیاست. 
نسبت به  چنینهم. ندداشتوده و عملکرد بهتری سر زندگی و استقالل بیشتری برخوردار ب

و از پیشرفت و موفقیت بیشتری در زندگی  ترمقاوم، در برابر استرس تربینخوشزندگی 
 اجتماعی. این بدین معناست که افراد با هوش هیجانی باال هم از لحاظ اندبودهبرخوردار 

ز و یبویاتس. ترندفقموتنظیم هیجان( ) هیجانیکفایت اجتماعی( و هم از لحاظ )
هیجانی و اجتماعی  یهایستگیشاآموزش هوش هیجانی بر افزایش  ریتأث( 2222)همکاران

آموزش هوش هیجانی بر افزایش  یاثربخش. نتایج حاکی از نددادرا مورد بررسی قرار 
( رابطه بین هوش 2222) یترابررسی سالسکی و . هیجانی و اجتماعی بود یهایستگیشا

و  داد قرار ییدتأطراب، سالمت عمومی، بهزیستی و کارکرد اجتماعی را مورد هیجانی، اض
و کنترل هیجانات و  یبخشنظمیک عامل اصلی در  عنوانبهنشان داد که هوش هیجانی 
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بین هوش  یطورکلبهروابط بین فردی، نقش مهمی در سالمت روانی دارد.  یدهشکل
تسائومیس و نیکوال دارد )وجود  داریمعنه و جسمانی رابط یشناختروانهیجانی و سالمت 

 مثبتی رابطه یجانیهوش ه( نشان دادند 2255همکاران )پوروایدرمطالعه (.2221 او،
 همکارانبارکت و  دارد. شایستگی احساس و بامشکل آمدنکنار خرسندی، بااحساس

یستگی یادگیری اجتماعی و عاطفی باعث باال رفتن شا هایبرنامه( نشان دادند که 2252)
 مقامیقائمهی و . در پژوهشی دوکانشودمیاجتماعی و بهبود عملکرد دانش آموزان 

( تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با کفایت اجتماعی در دانش آموزان نشان 2251)
 هایمؤلفهوجود داشته و  داریمعنیدادند بین هوش هیجانی با کفایت اجتماعی رابطه 

 .کندبینیمیپیشکفایت اجتماعی دانش آموزان را  داریطورمعنیبههوش هیجانی 
 یسالومایر و آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی باید گفت  یاثربخشدر تبیین 

های های کنترل هیجان( هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی و مشتمل بر توانایی5337)
راهبرد تفکر و عمل دانسته و  ها و استفاده از اطالعات برایخود و دیگران، تمایز بین آن

آن  یهاطهیحکه یکی از  دانندیمدرون فردی و برون فردی  یهامؤلفهآن را متشکل از 
 یهاتیکفااز  یبرخورداربه معنای اداره هیجانات دیگران و  است: تنظیم روابط با دیگران

، مهارت از هنر برقراری ارتباطات یاعمدههای اجتماعی است. بخش اجتماعی و مهارت
بین فردی را  یاثربخشکنترل عواطف در دیگران است. این توانایی محبوبیت، رهبری و 

خود در خصوص  یهاافتهی( در 2222) لیپمک همچنین  (.5331گلمن، کند )یمتقویت 
که ترک تحصیل  هاآنهمچون  ریپذبیآس، ، همچون پرخاشجوزابیآسدانش آموزان 

و گروه در ویژگی هوش هیجانی عملکرد ناکارآمد دارند و که هر د دهدیم، نشان کنندیم
، سازگاری در روابط بین فردی و درون هااسترسدر مقابله با  هاآنبیانگر توانایی پایین 

بنابراین با آموزش و ارتقاء هوش ؛ باشدیمهوش هیجانی است،  یهامؤلفهفردی که از 
آنان را تقویت نمود.  اجتماعی یهایستگیشاتوانیمهیجانی دانش آموزان 

بین هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی تأکید  یرابطهمتعددی بر  یهاپژوهشیطورکلبه
 جرفی و همکاران(. 2227، ؛ ماورولی و همکاران2226و همکاران، مارکزاند )داشته

آموزش هوش هیجانی، در بهبود ارتباطات بین فردی مؤثر  یریکارگبه( نشان دادند 2252)
 است.



 331                                           ...دانش آموزان یجانیه یمو تنظ یاجتماع یتبر کفا نییجاهوش ه یاثربخش

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش هوش تنظیم هیجانی مچنین در ارتباط با ه
. باشدمیمثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان زورگو مؤثر هایمؤلفههیجانی بر 

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد بین دانش آموزان زورگو گروه آزمایش و 
مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد.  هایمؤلفهگروه کنترل در 

نقدی، ادیب راد (، 5983) یزیعزو نادعلی ،بشارتهای پژوهشی این نتیجه در راستای یافته
 ریما، فورگاس وسیاروچی(، 5932)کیمیایی، رفتار و سلطانی فر  (،5983)پور و نورانی 

عبدالمنافی و همکاران  (،2255) ریاوگروس، شپز و ، (2222) یتراسالسکی و ، (2225)
 و همکاران بشارتکه طوریه( قرار دارد. ب2251)ساریناندیا و همکاران  -( و پنا2251)
 مثبت محور هیجان و محور مسأله یمقابله یهاسبک با هیجانی هوشند داد نشان (5983)

 از هیجانی هوش دارد. منفی همبستگی منفی محور هیجان مقابله سبک با و مثبت همبستگی
 ادراک و ارزیابی و هیجانی یاتسهیل یوربهره ،هاجانیه مدیریت و تنظیم هایلفهؤم راه

 و افزایش را مثبت محور هیجان و محور مسأله یمقابله یهاسبک از استفاده هیجانی،
( و 5983) نقدی و همکاران. دهدیم کاهش را منفی محور هیجان مقابله سبک از استفاده

 تواندیم( طی پژوهشی نشان دادند که آموزش هوش هیجانی 5932) همکارانکیمیایی و 
بر کاهش پرخاشگری تأثیر داشته باشد. آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری فیزیکی، 

( دریافتند 2225)و همکاران  پرخاشگری کالمی و خشم تأثیر دارد. سیاروچی
افراد  نیترمحبوباز جمله  که در شناخت احساسات دیگران توانمند بودند یآموزاندانش

و نیز  هاهیجانآنچه مسلم است . دادندیممدرسه بودند و بیشترین ثبات هیجانی را نشان 
بخشی از شخصیت آدمی هستند و بر سالمت وی  هاآنچگونگی کنار آمدن افراد با 

بین  یرابطه. امروزه هوش هیجانی آخرین تحول و ابداع مهم، در درک گذارندتأثیرمی
( 2222) یتراسالسکی و فکر و عاطفه است و در زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد. ت

و کنترل هیجانات و  یبخشنظمیک عامل اصلی در  عنوانبهکه هوش هیجانی  ندنشان داد
بین هوش  یطورکلبهروابط بین فردی، نقش مهمی در سالمت روانی دارد.  یدهشکل

تسائومیس و نیکوال دارد )وجود  داریمعنی رابطه و جسمان یشناختروانهیجانی و سالمت 
( و عبدالمنافی و همکاران 2255) و همکاران در پژوهش مشابهی گروس (.2221 او،

( تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با تنظیم هیجان در یادگیرندگان زبان 2251)
جان وجود دارد و انگلیسی نشان دادند رابطه معنادار مثبتی بین هوش هیجانی و تنظیم هی
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ساریناندیا و  -. همچنین پناکندمی بینیپیشتنظیم هیجان را  داریطورمعنیبههوش هیجانی 
( در پژوهشی تحت عنوان تحت عنوان فراتحلیل هوش هیجانی و تنظیم 2251)همکاران 

 به باشدمیهیجان نشان دادند که اندازه اثر رابطه هوش هیجانی و تنظیم هیجان معنادار 
در تبیین اثر  ند.افراد با هوش هیجانی باال توانایی بهتری در تنظیم هیجانی خود دار یکهطور

افرادی که درباره بخشی آموزش هوش هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان باید گفت 
بیشتری در مدیریت مشکالت هیجانی  یهامهارتخودآگاهی بیشتری دارند،  یهاجانیه

 توانندیمکنند، به این ترتیب، افرادی که ری را تجربه میدارند و احساس سالمت روان بیشت
را در خود تشخیص دهند، زمان کمتری را  یاژهیودر یک موقعیت استرس برانگیز هیجان 

کنند و منابع شناختی کمتری را به کار هیجانی خود می یهاواکنشصرف توجه به 
شود که دهد و باعث میر را میدیگ یهاواکنشامکان بررسی  هاآنگیرند. این امر به می

افکار خود را متوجه تکالیف دیگر کنند یا راهبردهای انطباقی سازگارانه بیشتری را به کار 
انجام گرفته، هوش  یهاپژوهشبر اساس  (.2226 ،5ستریمرااکبروکال و  -فرناندزببرند )

دهد یمایش و اقتضاهای محیطی افز هااسترسهیجانی، توانایی فرد را در مقابله با 
را برای  ییهاآموزش(. همین موضوعات ضرورت چنین 2222 سیاروجی وهمکاران،)

اجتماعی و تربیتی هستند  -روانی یهابیآسدانش آموزان زورگو که در معرض انواع 
سن و ساالن در مدرسه و جامعه حضوری تا بتوانند همسان و همگام با هم کندیمبیشتر 

اثربخشی هوش هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان  در توجیهداشته باشند. همچنین  مؤثر
( و وقتی آموخته شد باعث 5331گلمن، است )پذیر هوش هیجانی آموزش گفت توانیم

ارتقای شناخت احساسات خویش و دیگران؛ افزایش کنترل هیجانات، توانایی اداره 
اسکات و ردد )گیمو انعطاف پذیری فرد  مسألهمطلوب خلق و خو و افزایش توان حل 

 (.2227همکاران، 
به محدود بودن نمونه پژوهش حاضر به  توانمیهای پژوهش از جمله محدودیت

های له به نوبه خود بر تعمیم پذیری یافتهآموزان زورگو دختر اشاره نمودکه این مسأدانش
ها محدودیت زمانی وجود داشت به همین پژوهش مؤثر است. همچنین برای ارائه آموزش

پذیری نتایج، این برای تعمیم شودمیلیل نیز مرحله پیگیری صورت نگرفت. پیشنهاد د
های موجود در جامعه ایران، ها و اقلیتپژوهش در شهرهای دیگر و با خرده فرهنگ

                                                      
1. Fernandez, Brrocal & Extremera 
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گردد مطالعات پیشنهاد میآموزان زورگو تکرار شود؛ هایی غیر از دانشهمچنین گروه
ها و افزایش ، تأثیر این آموزشزورگوییکاهش طولی روی شناخت عوامل مؤثر بر 

های برگزاری دورهبهبودی متغیرهای مورد مطالعه در این گروه و سایر افراد انجام شود؛ 
های آموزشی مورد مطالعه آموزشی برای معلمان و مشاوران مدارس و قرار دادن بسته

 نهایتاًو رار گیرد مطمح نظر قآموزان زورگو جهت آموزش نحوه برخورد و آموزش دانش
هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان با توجه به کارآمدی  شودمیپیشنهاد 

 ارائههای این پژوهش در ای از یافته، مراکز خدمات روانشناسی و مشاورهدانش آموزان
 راهکارهای مناسب به مراجعان استفاده نمایند.

 منابع
(. مقایسه 5932) .زاهد، عادل ا؛ نریمانی، محمد وجمالویی، حسن رضابوالقاسمی، عباس؛ 

های آن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش شایستگی اجتماعی و مؤلفه
-11 (،9)5 ،های یادگیریناتوانی پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و باال.با آموزان 

75. 

انی از طرق روش درون های هوش هیج(. اثربخشی آموزش مؤلفه5986) .اسدپور، اسماعیل
گردی، جذب و انطباق بر ارتقاء سالمت روانی دانشجویان. مجموعه مقاالت 

 چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

 استرس، با مقابله هایسبک و هیجانی هوش .(5983) .ک عزیزی، و ح نادعلی، م؛ بشارت،
 .47-99(، 5)2 ،یادگیری و آموزش مطالعات مجله

 مدلفلنر( و) اجتماعی برکفایت اجتماعی هایمهارت تأثیرآموزش(. 5981) .منصور امی،بیر
 نامهپایان ،اجتماعی کفایت هایمؤلفه اساس بر تحصیلی پیشرفت تغییرات بینیپیش

 .تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده تهران، معلم تربیت دکتری، دانشگاه

ش هوش هیجانی بر ابراز وجود، آموز(. بررسی اثربخشی 5987) .بیرامی، منصور
 9، ی روانشناسی دانشگاه تبریزفصلنامه رآمدی و سالمت روانی دانش آموزان.کاخود

(4 ،)11-63. 
ویرایش  وم انسانی و اجتماعی.مبانی نظری و عملی پژوهش در عل(. 5987) .یعلدالور، 

 رشد. دوم. تهران:
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سنجی نسخه روان منظور(. به5932)سهیال. سوری، حمید و خداکریم،  رضاپور، میثم؛
های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الویوس در فارسی مقیاس

-225(، 4)5 ها،ی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتمجلهمدارس راهنمایی. 
252. 

(. اثربخشی برنامه پیشگیری از زورگویی اولویوس بر 5935) .سروش زاده، سید حسن
نفس دانش آموزان در مدارس ابتدایی شهرستان های اجتماعی و عزتتمهار

 شناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.نامه کارشناسی ارشد رشته رواناصفهان. پایان
ریت استرس، مدیریت ی آموزش هوش هیجانی بر مدیاثربخش(. 5935عیوضی، خدیجه. )

نامه یانپاه شهرستان هیر. های دخترانیرستاندبآمدی در دانش آموزان زمان و خودکار
 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی.

(. بررسی اثربخشی آموزش 5932) .مؤمنی، سویل و کیامرثی، آذر کاظمی، رضا؛
 نش آموزان مبتال به اختالل ریاضی.اجتماعی دا های زندگی بر کفایتمهارت
 .34-528(، 5)5 های یادگیری،ی ناتواناییفصلنامه

هوش هیجانی  آموزش (.5932و سلطانی فر، عاطفه. ) محمدرضاکیمیایی، سید علی؛ رفتار، 
ی هاپژوهشفصلنامه ی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی. اثربخشو 

 .519-566(، 5)5، ی بالینی و مشاورهشناسروان

ی آموزش هوش اثربخش(. 5983. )اهللرحمتنورانی پور،  نقدی، هادی؛ ادیب راد، نسترن و
فصلنامه علمی پژوهشی هیجانی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان. 

 .258-255(، 9)54 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
و  افسردگی با هیجان تنظیم شناختی راهبردهای رابطة . بررسی(5981)یوسفی، ف. 
 حیطه در پژوهشدرخشان.  دهایاستعدا راهنمایی مراکز آموزان دانش در اضطراب
 .875-832. ص 5981، 4شماره ششم، ، سالاستثنایی کودکان
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