Applied Psychological Research Quarterly

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي
1395, 7)2(,49-67

2016, 7(2),49-67

طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکالت رفتاری
نوجوانان تکوالد با مشکالت هیجانی و رفتاری
Developing an emotional intelligence program and its effectiveness
on decreasing behavior problems of adolescents
with emotional and behavioral problems that living in single-parent families
*

Farzaneh Motamedi Shark

فرزانه معتمدیشارک
**

Ahmad Beh-Pajooh
**

Mohsen Shokoohi Yekta

**

Bagher Ghobari-Bonab

غالمعلی افروز

باقر غباریبناب
چکیده

Abstract
The purpose of this study was to develop an emotional
intelligence training program and to evaluate its
effectiveness on decreasing behavior problems of
adolescents with emotional and behavioral problems
that living in single-parent families. This program was
offered through workshop which consisted of 10
sessions, two hours per session. The study utilized a
quasi-experimental research method with pretestposttest and follow-up with control group. The sample
of the study was selected by a purposive sampling
method and 11 students in the experimental group and
12 students in the control group were among the
adolescents with emotional and behavioral problems
that living in single parent families. The instruments
used in this study included Child Behavior Checklist
(CBCL), and Youth Self Report (YSR), (Achenbach &
Reskula, 2001; Minaee, 2012). The obtained data was
analyzed using Repeated Measures of Analysis of
Variance, which showed that emotional intelligence
training program could significantly decrease behavior
problems in adolescents with emotional and behavioral
problems in single parent families
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احمد بهپژوه

این پژوهش با هدف طراحي برنامۀ آموزش هوش هیجاني و بررسي
اثربخشي آن بر کاهش مشکالت رفتاري نوجوانان تکوالد با مشکالت
 این برنامه در ده جلسه دوساعته و.هیجاني و رفتاري انجام شده است
 این پژوهش در زمرۀ طرحهاي.به روش کارگاهي ارائه شده است
 پسآزمون و پیگیري با گروه کنترل،شبهتجربي با طرح پیشآزمون
 نفر از نوجوانان دختر28  گروه نمونه با گزینش هدفمند شامل.است
 یازده،تکوالد با مشکالت هیجاني و رفتاري بودند که با افت آزمودنيها
.آزمودني در گروه آزمایشي و دوازده نفر در گروه کنترل شرکت داشتند
) و فرم خودسنجيCBCL( در این پژوهش پرسشنامۀ رفتاري کودک
) مورد1390 ،؛ مینایي2001 ،) (آخنباخ و رسکورالYSR( نوجوانان
 تحلیل دادهها به روش تحلیل واریانس.استفاده قرار گرفته است
چندمتغیره با طرح اندازهگیريهاي مکرر نشان داد که با آموزش برنامۀ
 و اثربخشي، مشکالت رفتاري آزمودنيها کاهش یافته،هوش هیجاني
.برنامه تا مرحلۀ پیگیري نیز پایدار بوده است
 مشکالت هیجاني و، برنامۀ آموزش هوش هیجاني:واژههای کلیدی
 نوجوانان خانوادههاي تکوالد،رفتاري
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مقدمه
کودکان و نوجواناني که مشکالت هیجاني و رفتاري دارند و بهعنوان افراد ناسازگار ،دشوار و مسئلهدار
مطرح ميشوند ،در خانوادههاي بحراني زندگي ميکنند .آنها گاهي اختاللهاي رفتاري برونریز 2مانند
پرخاشگري کالمي ،پرخاشگري فیزیکي ،کوبیدن سر به دیوار و خرابکاري نشان ميدهند ،و زماني
اختاللهاي رفتاري درونریز 3مانند اضطراب ،افسردگي ،کنارهگیري اجتماعي و ناخن جویدن از خود بروز
ميدهند (بهپژوه .)1391 ،خانوادههاي تکوالد به عنوان نمونهاي از این خانوادههاي بحراني با مشکالت
زیادي مواجه ميشوند .استرس و اضطراب در اعضاي این خانوادهها بیشتر بوده و از منابع مالي و حمایت
اجتماعي کمتري نیز برخوردارند .فرزندان این خانوادهها نسبت به فرزنداني که در خانوادههاي سالم
زندگي ميکنند مشکالت رفتاري بیشتر ،کمبود عزت نفس ،ترک تحصیل ،افسردگي و بزهکاري 4را بروز
ميدهند (کارلسون و کرکوران2001 ،5؛ ویلیامز و دوني-بریانت2006 ،6؛ النسفورد2009 ،7؛
تیکوولوسکي .)2011 ،8فرزندان خانوادههاي تکوالد ناشي از طالق حداقل دو برابر فرزندان خانوادههاي
سالم مشکالت تحصیلي دارند و احتمال ترک تحصیل آنها دو برابر دیگران است .اغلب آنها داراي
مشکالت رفتاري مانند پرخاشگري و رفتارهاي ضداجتماعي هستند .مادران و معلمان هم این مسئله را
تایید ميکنند .این نوجوانان در اثر طالق والدین نه تنها دچار مشکالت رفتاري ميشوند ،بلکه بیش از
فرزندان خانوادههاي سالم ،نگران ،گوشهگیر و افسرده هستند ،از اعتماد به نفس کمتري برخوردارند و
حس ناامیدي بیشتري دارند (پیکي .)2003 ،9تعدادي از پژوهشها نشان داده است که افراد داراي
مشکالت رفتاري ،نارسایي بیشتري در شناسایي ،درک و مدیریت هیجانات داشتهاند (ایسترگودئو و
ساالروکا2010 ،10؛ وایلي ،سیپراشتاین ،فورنز و بریقام)2010 ،11؛ و رفتارهاي مشکلساز آنها به نارسایي
1
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در هوش هیجاني مرتبط بوده است (براکت ،مایر و وارنر2004 ،1؛ پارکر 2و همکاران2004 ،؛ سیو،3
2009؛ ناوي و ردزون.)2011 ،4
آموزش مؤلفههاي هوش هیجاني و کسب مهارت در شناسایي ،و کنترل و مدیریت هیجانات خود و
دیگران موجب ميشود تا افراد سازگاري بهتري داشته باشند (چن ،لین و تئو ،2006 ،5همفري و
همکاران ،2007 ،6جدايتاوي ،ایساک و مصطفي ،2011 ،7پانیا و سانگوان2011 ،8؛ سالگورو ،پالمرا و
فرناندز -بروکال2012 ،9؛ کومار ،مهتا و ماهشواري2013 ،10؛ بروزس ،میسیلیدي و هادجیماتو2014 ،؛
کومار و سینق2013 ،؛ تیگاواتي2013 ،؛ براکت ،ریورز ،رییرز و سالووي ،)2014 ،11از مهارتهاي گوش
کردن به شیوۀ مؤثر استفاده کرده و از تبدیل ناگهاني هیجانها به واکنشهاي منفي جلوگیري نمایند
(سیاروچي ،چن و کاپوتي .)2000 ،12محققان برنامههاي آموزشي گوناگوني جهت تقویت هوش هیجاني
تدوین نمودهاند که مقایسۀ ارزیابيهاي پیشآزمون و پسآزمون این گونه مداخالت نشان داده است
هوش هیجاني این افراد بعد از شرکت در برنامههاي آموزشي افزایش قابل توجهي داشته است (نلیس و
همکاران2011 ،؛ شوته ،مالوف و سوراشتاینسون.)2013 ،13
بار-آن در سال  1997تعریف خود را از هوش هیجاني این گونه ارائه کرد :هوش هیجاني
مجموعهاي از توانایيها ،مهارتها و ظرفیتهاي غیرشناختي است که توان فرد را در مقابله با
درخواستها و فشارهاي محیطي تحت تأثیر قرار ميدهد و در آخرین تعریف خود هوش هیجاني و
اجتماعي را مجموعهاي از شایستگيها و مهارتها ميداند که چگونگي فهم و بیان خود ،فهم دیگران و
ارتباط با آنها و کنار آمدن با درخواستهاي روزانه را تعیین ميکند (بار-آن .)2010 ،هوش هیجاني از
دیدگاه بار-آن توانایيهاي اجتماعي و هیجاني مرتبط به هم هستند که شامل توانایي درک و ابراز مؤثر
خود ،درک دیگران ،برقراري ارتباط با آنها ،مقابله با هیجانهاي قوي ،سازگاري با تغییرات و حل مسائل
اجتماعي و شخصي است .در مدل بار-آن هوش اجتماعي–هیجاني پنج مقولۀ کلي دارد که شامل
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توانمنديهاي مرتبط به هم هستند و در مقایسه با سایر مدلهاي هوش هیجاني گستردهتر و جامعتر
است:
1
مهارتهاي درون فردي  :توانایي آگاهي و درک هیجانهاي خود و شامل زیر مؤلفههاي احترام به
خود ،جراتورزي ،خود شکوفایي ،استقالل و خودآگاهي هیجاني ميباشد.
مهارتهاي بین فردي :2توانایي آگاهي و درک هیجانهاي دیگران؛ دربرگیرنده مؤلفههاي همدلي و
مسئولیتپذیري اجتماعي است.
توان سازگاري :3توانایي تغییر احساسات با توجه به موقعیت و شامل مؤلفههاي حل مسئله و واقعیت
آزمایي و انعطافپذیري است.
مدیریت استرس :4توانایي مقابله با استرس و کنترل هیجانها و مؤلفههاي کنترل تکانهها و تحمل
استرس را در بر ميگیرد.
خلق عمومي :5به احساس و ابراز هیجانهاي مثبت و خوشبیني اشاره دارد و شامل مؤلفههاي
شادکامي و خوشبیني ميشود (بار-آن2010 ،؛ گایتري و میناکشي.)2013 ،6
عليرغم اینکه بسیاري از محققان اذعان دارند کودکان و نوجوانان خانوادههاي تکوالد داراي
مشکالت رفتاري بیشتري هستند و تالشهاي مداخلهگرانه آموزش هوش هیجاني تأثیر بالقوهاي در
کاهش پرخاشگري ،خشونت و دیگر رفتارهاي مشکلساز داشته است (متینگلي2010 ،7؛ نلیس ،کیودبک،
میکو الجازک و هنس2009 ،8؛ جدايتاوي و همکاران2011 ،؛ شهني ییالق ،مکتبي ،شکرکن ،حقیقي و
کیانپور1388 ،؛ صفوي ،موسوي و لطفي ،)1388 ،اما بررسي اثربخشي برنامۀ آموزش هوش هیجاني براي
افراد با نیازهاي ویژه از جمله نوجوانان تکوالد با مشکالت هیجاني و رفتاري یک خالء پژوهشي است.
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعه آماري مورد مطالعه در این طرح شامل تمامي نوجوانان با دامنه سني  13تا  16داراي مشکالت
هیجاني و رفتاري شهر تهران سال تحصیلي  1392-93که داراي خانوادههاي تکوالد (محروم از پدر به
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دلیل طالق والدین) و تحت پوشش سازمان بهزیستي ميباشند ،است .گروه نمونه شامل  28نفر بود که از
طریق گزینش هدفمند انتخاب ،و بعد از تقسیم تصادفي آزمودنيها و افت آزمودنيها یازده نفر در گروه
آزمایشي و دوازده نفر در گروه کنترل شرکت داشتند .این مطالعه از نوع پژوهشهاي شبهتجربي با طرح
پیشآزمون ،پسآزمون 1و پیگیري با گروه کنترل است .دادههاي پژوهش حاضر در سه مرحله
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري) گردآوري ،و با روش تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازهگیريهاي
مکرر تجزیه و تحلیل شده است.
ابزار
پرسشنامه نیازسنجی محقق ساخته
در این پژوهش به منظور شناسایي مهارتهاي مورد نیاز براي طراحي برنامۀ آموزشي از پرسشنامۀ
محققساخته استفاده شد .براي تدوین این پرسشنامه مطالعۀ پیشینه و مصاحبه نیمهساختاریافته با مادر
آزمودنيها صورت گرفت تا نیازهاي فرزندان آنها شناسایي شود .یافتههاي حاصل از مطالعۀ پیشینه
مرتبط با هوش هیجاني و مصاحبهها ،براي طراحي پرسشنامۀ نیازسنجي مورد استفاده قرار گرفت.
پرسشنامۀ مذکور در اختیار چهار نفر از اساتید روانشناسي قرار گرفت و پس از انجام اصالحات الزم،
نسخۀ اولیه آن تهیه شد .سپس توسط تعدادي از نوجوانان با مشکالت هیجاني و رفتاري تکمیل شد .این
پرسشنامه از هیجده گزاره تشکیل شده است که شامل پانزده مهارت نظریۀ هوش هیجاني بار-آن بود.
شیوۀ نمرهگذاري در این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهاي از خیلي زیاد تا هیچ ( 5تا  )0است
و درصد فراواني هر مهارت محاسبه شد .هشت مهارت از بین مهارتهاي فوق و مهارت مدیریت تعارض
که بر اساس پیشینه و مصاحبه با والدین به پرسشنامه نیازسنجي اضافه شده بود ،داراي بیشترین درصد
فراواني بودند که به عنوان چارچوب برنامۀ آموزش هوش هیجاني انتخاب شدند.
پرسشنامههای مبتنی بر نظام سنجش آخنباخ
2
در این پژوهش براي اندازهگیري مشکالت هیجاني و رفتاري از نظام سنجش مبتني بر تجربۀ آخنباخ -
فرم پرسشنامۀ رفتاري کودک و فرم خودسنجي نوجوانان استفاده شد که براي سنین یازده تا هیجده سال
تهیه شده است .آخنباخ و رسکورال ( )2001براساس تحلیل عاملي که روي سواالت مربوط به مشکالت
هیجاني و رفتاري پرسشنامۀ رفتاري کودک و فرم خودسنجي نوجوانان انجام دادند ،مقیاسها یا
خردهآزمونهایي را استخراج کردند و آنها را مقیاسهاي مبتني بر تجربه نام نهادند :اضطراب/افسردگي،
گوشه گیري/افسردگي ،شکایات جسماني ،مشکالت اجتماعي ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،رفتار
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. Achenbach System of Empirically Based Assessment
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قانونشکني ،رفتار پرخاشگري ،درونيسازي و مشکالت کلي .این دو فرم ،مقیاسهایي مبتني بر ویرایش
چهارم راهنماي آماري و تشخیصي اختاللهاي رواني نیز دارند که به ترتیب شامل مشکالت هیجاني،
مشکالت اضطرابي ،مشکالت نقص توجه/بیشفعالي ،مشکالت سلوک ،مشکالت رفتار مقابلهاي و
مشکالت جسماني (آخنباخ و رسکورال2001 ،؛ مینایي )1390 ،مي باشند.
1
ساختار عاملي ویرایش  1991پرسشنامۀ رفتاري کودک توسط ددریک و همکاران ( )1997در یک
نمونۀ  631نفري از کودکان و نوجوانان  8-18سال آمریکایي که مبتال به اختاللهاي شدید هیجاني
بودند با استفاده از تحلیل عاملي تأییدي مورد بررسي قرار گرفت .آنها سه مدل را مورد آزمون قرار دادند:
الف) مدل هشت عاملي همبسته آخنباخ ،ب) مدل هشت عاملي ناهمبسته ،ج) مدل تک عاملي .نتایج
مطالعۀ آنها نشان داد که مدل هشت عاملي همبسته آخنباخ از برازش قابل قبولي برخوردار است (آخنباخ
و رسکورال2001 ،؛ مینایي .)1390 ،مینایي ( )1386نیز ساختار عاملي پرسشنامۀ رفتاري کودک را با
استفاده از رویکرد تحلیل عاملي تأییدي مورد بررسي قرار داد و نتایج پژوهش او نشان داد که مدل عاملي
همبسته آخنباخ از برازش خوبي با دادهها برخوردار است .عالوه بر این سندرومهاي این پرسشنامه
همپوشي کامل با یکدیگر ندارند ،یعني واجد روایي تشخیصي هستند .مینایي در پژوهش دیگري ()1385
همساني دروني پرسشنامۀ رفتار کودک و فرم خودسنجي نوجوانان را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ
محاسبه و دامنۀ ضرایب همساني دروني مقیاسها از  0/63تا 0/95بهدست آمد .ثبات زماني مقیاسها نیز
با استفاده از روش آزمون-باز آزمون با یک فاصلۀ زماني پنج تا هشت هفتهاي مورد بررسي قرار گرفت و
دامنۀ ثبات زماني از 0/32تا  0/67حاصل شد .نتایج تحقیق وي نشان داد که پرسشنامۀ رفتار کودک و
فرم خودسنجي نوجوانان آخنباخ از قابلیت اعتماد و روایي مطلوبي برخوردارند و با اطمینان ميتوان از آنها
براي سنجش اختاللهاي هیجاني و رفتاري کودکان و نوجوانان استفاده کرد.
در این پژوهش پرسشنامۀ رفتار کودک توسط والدین و فرم خودسنجي نوجوانان به صورت
خودسنجي؛ فردي و گروهي توسط نوجوان تکمیل ميشود .شایان ذکر است براي انتخاب آزمودنيها و
تشخیص مشکالت هیجاني و رفتاري آزمودنيها از دو پرسشنامه ،پرسشنامۀ رفتاري کودک و فرم
خودسنجي نوجوانان استفاده شد ولي فقط دادههاي حاصل از پرسشنامۀ رفتاري کودک مورد تحلیل قرار
گرفت.

1

. Dedrick
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معرفی اجمالی برنامۀ آموزش هوش هیجانی
با توجه به اهمیت و برجسته شدن نه مهارت از طریق اجراي پرسشنامه نیازسنجي براي آزمودنيها،
برنامۀ ده جلسهاي بر مبناي نظریه بار-آن آماده و اجرا شد که فهرست کلي جلسههاي آموزشي به شرح
زیر ميباشد (طرح کلي برنامۀ آموزش هوش هیجاني -پیوست .)1
یافتهها
در پژوهش حاضر ،میانگین سني گروه آزمایشي  14/36با انحراف استاندارد  1/12و گروه کنترل 14/48
با انحراف استاندارد  1/16است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی هوشبهر ،سالهای طالق والدین و نوع اختالل گروه نمونه
متغیر
هوشبهر (تعداد)
سالهاي طالق والدین (سال)
نوع اختالل

طبقات
زیر 100
باالي 100
زیر 5
بین  5تا 10
باالي 10
عاطفي
اضطرابي

آزمایشي
9
2
5
5
1
6
5

کنترل
12
0
6
6
0
3
9

در جدول  2میانگین دو گروه آزمایشي و کنترل در خردهمقیاسهاي پرسشنامۀ رفتاري کودک ارائه شده
است که نشانگر کاهش میانگین تقریباً کلیه خرده مقیاسهاي گروه آزمایشي پس از دورۀ آموزشي
(مرحله پسآزمون) و افزایش ناچیز برخي از خردهمقیاسها در مرحلۀ پیگیري است.
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جدول  .2خالصه یافتههای توصیفی گروه نمونه در خرده مقیاسهای پرسشنامۀ CBCL
خردهمقیاس

گروه

آزمایشي
اضطراب و
افسردگي
کنترل

آزمایشي
گوشهگیري
و افسردگي
کنترل

آزمایشي
شکایات
جسماني
کنترل

آزمایشي
مشکالت
اجتماعي
کنترل

مرحله

میانگین

انحراف
استاندارد

پیش
آزمون

12/82

2/14

پسآزمون

10/82

2/18

پیگیري

11/09

2/43

پیش
آزمون

13/83

2/52

پسآزمون

13/83

2/52

پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري

12/83

2/52

8/09

2/39

7/27
7/36

2/37
2/25

8/75

2/99

8/75
8/75

2/99
2/99

4/55

1/04

4/09
4/92

2/11
2/11

4/92

2/11

4/92
4/92

2/11
2/11

5/27

2/49

5/09
5/09

2/39
2/30

6/42

2/75

6/42
6/42

2/75
2/75

خردهمقیاس

گروه

آزمایشي
مشکالت
تفکر
کنترل

آزمایشي
مشکالت
توجه
کنترل

آزمایشي
رفتار قانون
شکني
کنترل

آزمایشي
رفتار
پرخاشگرانه
کنترل
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مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

پیش
آزمون

9/55

5/52

پسآزمون

9/27

5/33

پیگیري

9/27

5/33

پیش
آزمون

8/50

6/67

پسآزمون

8/50

6/67

پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري
پیش
آزمون
پسآزمون
پیگیري

8/50
6/82

6/67
2/93

6/45
6/45
9/50
9/50
9/50
8/18
8/09
8/09
6/33
6/33
6/33
10/73
10/09
9/91
9/67
9/67
9/67

2/62
2/62
3/43
3/43
3/43
3/82
3/62
3/62
2/15
2/15
2/15
3/32
3/33
3/33
4/29
4/29
4/29
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قبل از انجام تحلیل واریانس چندمتغیري با دادههاي اندازهگیري مکرر بر روي دادههاي پرسشنامۀ
رفتاري کودک ،برقراري مفروضههاي نبود دادههاي پرت ،1توزیع بهنجار متغیرها ،2نبود تکیني 3و رابطۀ
همخطي 4و همگني واریانسها 5متغیرهاي وابسته مورد بررسي قرار گرفت (میزر ،گامست و گوارینو،6
 .)2006قبل از انجام هر نوع تحلیل ،اطمینان از نبود دادههاي پرت حاصل شد .جهت بررسي بهنجاري
7
توزیع متغیرها نیز به دلیل حضور کمتر از  50آزمودني در هر یک از گروهها ،از آزمون شاپیرو و ویلک
استفاده شد .نتایج آماره شاپیرو و ویلک براي تمامي این متغیرها در سطح کمتر از  0/001معنادار نیست،
لذا ميتوان برقراري مفروضۀ توزیع بهنجار را براي آنها در نظر گرفت .برقراري مفروضۀ همخطي از
طریق بررسي ضرایب همبستگي بین متغیرهاي وابسته انجام شد .ماتریس ضرایب همبستگي حاصل
نشان داد دامنۀ این ضرایب براي مراحل متفاوت اندازهگیري متغیر واحد در باالترین میزان به  0/86و
براي مراحل متفاوت متغیرهاي مختلف بین  -0/11و  0/69است .تمامي این ضرایب در محدودۀ مجاز
 -0/40تا  0/90قرار دارد (کواکز و استید .)2007 ،8انجام تحلیل واریانس چندمتغیري براي مقایسۀ دو
گروه کنترل و آزمایشي در مراحل سهگانۀ اندازهگیري نشان داد که اثر عامل گروه ،زمان و تعامل گروه و
زمان نیز معنادار است که نشان ميدهد تغییرات نیمرخ گروههاي آزمایشي و کنترل در طول
اندازهگیريهاي سهگانه از هم تفاوت معناداري دارد .اندازۀ اثر این تغییرات به ترتیب  0/84 ،0/64و 0/84
است که در حد متوسط و باال بوده است.
جدول  .3خالصه یافتههای تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه میانگین خردهمقیاسهای پرسشنامۀ
 CBCLگروههای آزمایشی و کنترل در اندازهگیریهای سهگانه
نوع
آزمون

ارزش

نسبت F

درجات آزادی
فرضیه

درجات آزادی
خطا

سطح
معناداری

گروه

ویلک

0/34

3/14

8

14

0/03

0/64

زمان

ویلک

0/16

7/54

9

13

0/001

0/84

زمان × گروه

ویلک

0/16

7/54

9

13

0/001

0/84

منبع تغییر

اندازه
اثر

1

. Absence of outlier variables and cases
. Normality
3
. Absence of singularity
4
. Multicollinearity
5
. Equality of variances
6
. Meyers, Gamst & Guarino
7
. Shapiro-wilk
8
. Coakes & Steed
2
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براي پیگیري نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیري روي دادههاي حاصل از پرسشنامۀ رفتاري
کودک ،بررسي میزان پایداري نتایج حاصل و مشخص شدن اینکه تفاوتهاي ارائهشده بر اثر تغییرات در
کدام یک از خردهمقیاسهاي پرسشنامۀ مذکور است ،اقدام به بررسي آزمون اثر درونآزمودنيها 1شد.
انجام این آزمون نیازمند بررسي برقراري تساوي ماتریسهاي کوواریانس خطا بین مراحل سهگانه و
آزمون کرویت موچلي است .معناداري برخي خردهمقیاسها بر اساس شاخص آزمون کرویت نشان داد که
مفروضه تساوي ماتریس کوواریانس خطا برقرار نبوده ،و لذا براي جهت بررسي معناداري تفاوتهاي
2
میانگین هر یک از خردهمقیاسها در طول اندازهگیريهاي سهگانه از شاخص گرینهاوس  -گیسر
استفاده شد.
نتایج حاصل از انجام آزمون اثر درون آزمودني در جدول  4نشان داد به دلیل معناداري اثر عامل
زمان و تعامل زمان و گروه ميتوان ترکیبي از نمرات خردهمقیاسهاي پرسشنامۀ مشکالت رفتاري را
یافت که تغییرات نیمرخ کل گروه مورد مطالعه در طول اندازهگیريها و همچنین تفاوتهاي نیمرخ دو
گروه آزمایشي و کنترل را در گذر مراحل مختلف اندازهگیري تبیین مينمایید.
جدول  .4خالصه یافتههای آزمون چندمتغیری اثر درون آزمودنی میانگین خردهمقیاسهای پرسشنامۀ
 CBCLدر اندازهگیریهای سهگانه
نوع

درجات آزادی

درجات آزادی

سطح

اندازه

فرضیه

خطا

معناداری

اثر

70

0/0005

0/60

70

0/0005

0/60

ارزش

نسبت F

زمان

ویلک

0/16

6/57

16

زمان × گروه

ویلک

0/16

6/57

16

سطوح متغیر مستقل

آزمون

پیگیري تحلیل اثر درونآزمودنيها و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه میانگین متغیرها نشان داد
براي تبیین اثر عامل زمان و تعامل زمان و گروه ،خردهمقیاسهاي اضطراب افسردگي ،گوشهگیري
افسردگي ،شکایات جسماني و رفتار پرخاشگرانه داراي نسبت  Fمعناداري در سطح معناداري p>0/05
بودند .این یافته بدین معنا است که روند تغییرات میانگین این خردهمقیاسها در دو گروه آزمایشي و
کنترل یکسان نبوده است .لذا ميتوان بیان کرد که اثرات مداخله ،افزایش قابلتوجهي در این
خردهمقیاسها موجب شده است.

1

. Within subject effect
. Greenhouse- Geisser

2
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جدول  .5نتایج آزمونهای یکراهه مقایسه میانگینهای خردهمقیاسهای پرسشنامۀ CBCL
در اندازهگیریهای سهگانه
منبع

زمان

خردهمقیاس

نوع سوم مجذورات

درجات آزادی

نسبت F

سطح معناداری

اندازه اثر

اضطراب افسردگی

13/50

1/12

15/65

0/0005

0/43

گوشهگیری
افسردگی

2/31

1/24

13/56

0/001

0/39

شکایات جسمانی

0/79

1

6/27

0/03

0/20

مشکالت اجتماعی

0/13

1/96

1/51

0/23

0/07

مشکالت تفکر

0/29

1

4/11

0/06

0/16

مشکالت توجه

0/51

1

3/51

0/07

0/14

رفتار قانونشکنی

0/03

1

1/10

0/31

0/05

رفتار پرخاشگرانه

2/12

1/04

6/12

0/02

0/23

اضطراب افسردگی

13/50

1/12

15/56

0/001

0/43

2/31

1/24

13/56

0/001

0/39

شکایات جسمانی

0/79

1

5/27

0/03

0/20

مشکالت اجتماعی

0/13

1/96

1/51

0/23

0/07

مشکالت تفکر

0/29

1

4/11

0/06

0/16

مشکالت توجه

0/51

1

3/51

0/08

0/14

رفتار قانونشکنی

0/03

1

1/10

0/31

0/05

رفتار پرخاشگرانه

2/12

1/04

6/12

0/02

0/23

گوشهگیری
افسردگی
زمان
×
گروه

بهمنظور پي بردن به اینکه آیا تغییرات میانگین خردهمقیاسهاي مشکالت رفتاري در دو گروه کنترل و
آزمایشي از هم متفاوت است یا نه؟ ،اقدام به بررسي اثر عامل بینآزمودنيها 1شد .البته قبل از انجام این
تحلیل ،تساوي بین ماتریس واریانس خطا دادهها در دو گروه آزمایشي و کنترل مورد بررسي قرار گرفت و
نتایج آزمون لوین حاکي از آن بود که فرض همساني واریانس خطاهاي این نمرهها برقرار است.

1

. Between group subject effect
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جدول  .6نتایج آزمونهای اثر بین گروهی میانگینهای خردهمقیاسهای پرسشنامۀ CBCL
خردهمقیاس

نوع سوم مجذورات

درجات آزادی

نسبت F

سطح معناداری

اندازه اثر

اضطراب افسردگی
گوشهگیری

29/25

1

5/37

0/03

0/20

افسردگی
شکایات جسمانی

7/91

1

1/10

0/31

0/05

2/61

1

0/84

0/37

0/04

مشکالت اجتماعی
مشکالت تفکر
مشکالت توجه

9/17
4/28
49/07

1
1
1

1/38
0/11
5/09

0/25
0/74
0/04

0/06
0/005
0/20

رفتار قانونشکنی
رفتار پرخاشگرانه

18/35
1/90

1
1

2/07
0/13

0/17
0/72

0/09
0/006

نتایج حاصل از آزمون اثر بین آزمودنيها در جدول  6نشان داد تغییرات میانگین دو گروه آزمایشي و
کنترل در خردهمقیاسهاي اضطراب افسردگي و مشکالت توجه در سطح معناداري  p>0/05از هم
تفاوت داشتند .این در حالي است که این دو گروه در دیگر خردهمقیاسها تفاوت معناداري نداشتند .این
یافته بدین معنا است که تفاوتهاي دو گروه کنترل و آزمایش ،در اثر مداخله در میانگین
خردهمقیاسهاي اضطراب افسردگي و مشکالت توجه بوده است.
بحث و نتیجهگیری
به منظور برررسي اثربخشي برنامۀ آموزشي مهارتهاي هوش هیجاني ،این برنامه روي چهارده نفر از
نوجوانان تکوالد داراي مشکالت هیجاني و رفتاري اجرا شد .تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش حاضر
بیانگر تاثیر برنامۀ آموزشي بر کاهش مشکالت رفتاري آزمودنيها است.
یافتههاي حاصل از اجراي پرسشنامۀ رفتاري کودک ( )CBCLبیانگر تاثیر معنادار آموزش بر
کاهش مشکالت رفتاري نوجوانان تکوالد با مشکالت رفتاري و هیجاني در مقایسه با گروه کنترل است.
با مراجعه با جدول  2ميتوان به کاهش چشمگیر میانگین آزمودنيهاي گروه آزمایشي در
خردهمقیاسهاي پرسشنامۀ رفتاري کودک در مرحلۀ پسآزمون پي برد ،در حالي که این تغییرات در گروه
کنترل چندان محسوس نیست .در واقع میانگین دو گروه آزمایشي و کنترل در خردهمقیاسهاي
پرسشنامه نشانگر کاهش میانگین تقریباً تمامي خردهمقیاسهاي گروه آزمایشي پس از دورۀ آموزشي
(مرحله پسآزمون) ،و افزایش ناچیز برخي از خردهمقیاسها در مرحلۀ پیگیري است .این در حالي است
که گروه کنترل تقریبا در هیچ یک از خردهمقیاسها در بین هر سه مرحله تغییري را نشان نميدهد.
با مراجعه به جدول  3ميتوان دریافت ،تغییرات نیمرخ گروههاي آزمایشي و کنترل در طول
اندازهگیريهاي سهگانه از هم تفاوت معناداري دارد .اندازۀ اثر این تغییرات به ترتیب  0/84 ،0/64و 0/84
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است که در حد متوسط و باال بوده است .در واقع یافتههاي پژوهش حاضر بیانگر تأثیر آموزش
مهارتهاي هوش هیجاني بر کاهش مشکالت رفتاري آزمودنيها بوده است .این یافته با یافتههاي
3
فریدمن ( ،)2003ونروي ،)2006( 1کومار ( ،)2007یلمز )2009( 2آل سعید ،استوارت -هامیلتون و بردسي
( ،)2013سعدي و همکاران ( ،)2012شبا و اله وردیان ( )2013همسو ،و همگي شواهدي دال بر توانایي
افراد براي بهبود مشکالت رفتاري و هیجاني از طریق برنامههاي آموزشي منظم هوش هیجاني ارائه
دادند .در راستاي مشخص کردن پایداري آموزش مهارتهاي هوش هیجاني در زمینۀ کاهش مشکالت
رفتاري نوجوانان تکوالد با مشکالت هیجاني و رفتاري ،یافتههاي حاصل از مقایسۀ دو به دو پسآزمون
و پیگیري خردهمقیاسهاي پرسشنامۀ رفتاري کودک نشان داد که بین پسآزمون و مرحله پیگیري
تفاوت قابل مالحظهاي از لحاظ آماري وجود ندارد که نشان از پایداري اثر برنامۀ هوش هیجاني بر
کاهش رفتاري آزمونيها است .بهنظر ميرسد عالوه بر تاثیرگذاري برنامۀ آموزش هوش هیجاني،
فراهمسازي زمینۀ ارائۀ خدمات مختلف به آزمودنيها از سوي محقق نیز ،در بهدست آوردن اثر
طوالنيمدت و پایدار آموزش هوش هیجاني در کاهش مشکالت رفتاري نقش مهمي داشته است.
با مراجعه به جدول  6ميتوان دریافت ،اثربخشي برنامه هوش هیجاني بر کاهش مشکالت رفتاري
در خردهمقیاسهاي اضطراب افسردگي و مشکالت توجه در سطح معناداري  p>0/05است .این یافته
بدین معنا است که تفاوتهاي دو گروه کنترل و آزمایش ،در اثر مداخله در میانگین خردهمقیاسهاي
اضطراب افسردگي و مشکالت توجه بوده است .این یافته با یافتههاي مارتینز ،رومالو و رومین،)2010( 4
داویس و همفري ،)2012( 5پوآال2010 ،6؛ آرندت و فیوجیور )2014( 7و اوزلیک )2007( 8که بر اثربخشي
آموزش هوش هیجاني بر کاهش افسردگي و اضطراب صحه گذاشتهاند ،همسو است .این محققان بر
حمایت اجتماعي و رضایتمندي افرادي که از توانایي کنترل هیجانات بیشتر برخوردارند ،تأکید کرده ،و
معتقدند که همین حمایت منجر به مصونیت از حاالت افسردگي ميشود .ارتباط هوش هیجاني با توانایي
همدلي و مدیریت خلق (سیاروچي ،چن و کاپوتي ،)2000 ،و همچنین مدیریت هیجانات دیگران ميتواند
در کاهش آسیبپذیري رواني فرد در مقابل فشارهاي رواني تأثیر بگذارد.

1

. Vanroy
. Yilmaz
3
. Al Said, Stuart-Hamilton & Birdsey
4
. Martins, Ramalho & Morin
5
. Davis & Humphrey
6
. Poulou
7
. Arndt & Fujiwara
8
. Ozcelik
2

61

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،2سال هفتم

محققان بر نقش هوش هیجاني بر توانایي کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ،و همچنین
استفاده از این اطالعات براي هدایت تفکر و عمل شخص تاکید دارند .نوجواناني که احساسات خود را
تشخیص ميدهند و معني ضمني آن را درک ميکنند به گونۀ مؤثرتري تجربۀ هیجاني خود را تنظیم
کرده ،و در نتیجه در سازگاري با تجربههاي منفي موفقیت بیشتري دارند .ارائۀ مهارتهاي هوش هیجاني
که ابتدا بر شناسایي هیجانها و در نهایت بر کنترل آنها تأکید ميکند ،ميتواند به کاهش مشکالت
رفتاري نوجوانان کمک نماید .با توجه به اینکه برنامۀ آموزشي هوش هیجاني در این پژوهش به آموزش
مهارتهاي مدیریت هیجانها در خود و دیگران و بهویژه بر بعد کنترل هیجانها تأکید ویژهاي داشته
است ،بنابراین مشکالت رفتاري آزمودنيها تحت تأثیر این برنامه کاهش معناداري پیدا کرده است.
همچنان که برنامههاي مختلف آموزشي مبتني بر هوش هیجاني به رشد روابط مثبت با معلمان ،والدین،
همساالن و مهارتهاي مقابلهاي در نوجوانان (داویدسون ،دماري )2007 ،1و پرخاشگري کمتري نسبت
به همساالن و معلمان (روبین )1999 ،2منجر شده است.
بهنظر ميرسد ،همان طور که بار-آن ( )2010تأکید کرده است ،اثربخشي آموزش مهارتهاي هوش
هیجاني در بهبود عملکرد ،مستلزم برگزاري کارگاههاي منظم آموزشي باشد .از آنجاکه نشخوارهاي منفي
آزمودنيهاي این پژوهش در خصوص مسائل و مشکالت روزمرۀ ناشي از طالق والدین و بهکارگیري
شیوههاي غیرمنطقي براي حل تعارضات ،منجر به افزایش مشکالت رفتاري و هیجاني آزمودنيها شده و
روابط بین فردي و درون فردي آنها را تحت شعاع خود قرار داده است؛ با آشکارسازي آسیبهاي ناشي از
این تعارضات و مشخص کردن روشهاي ناکارامدي که تاکنون بهکار بردهاند؛ جایگزین کردن و آموزش
مهارتهاي مهارتهاي مختلف هوش هیجاني مانند مدیریت استرس و مدیریت خشم ،خوشبیني و نگاه
امیدوارانه به آینده براي شرکت در جلسات آموزشي و پیگیري مراحل و تمرینات آموزشي ،کمک شایاني
به آزمودنيهاي این پژوهش نموده است.
در مطالعۀ حاضر محدودیتهایي از نظر روششناختي وجود داشت که مهمترین آنها عبارتند از:
-1در این پژوهش اثر هاثورن کنترل نشده است ،زیرا ممکن است واکنش شرکتکنندهها در حین اجراي
آزمایشي با شرایط طبیعي تفاوت داشته باشد و قرار گرفتن در شرایط آزمایشي موجب توجه و انگیزش
زیادتر و احتماالً پاسخ جامعهپسند شود .این امر ميتواند تعمیم نتایج و روایي بیروني را تهدید نماید.
-2ابزارهاي بهکار رفته در این پژوهش آزمونهاي مداد و کاغذي و خودگزارشي بودهاند که این نوع
ابزارها محدودیتهاي خاص خود را دارند و ممکن است از مشاهده و مصاحبه نتیجۀ متفاوتي بهدست آید.
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همچنین بهکارگیري آزمونهاي مذکور در سه مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري ميتواند اثر انتقال
ایجاد کند و حساسیت شرکتکنندهها را برانگیزد.
به پژوهشگران پیشنهاد ميشود:
پژوهشهایي براي بررسي تأثیر برنامۀ مداخلهاي هوش هیجاني در آزمودنيهاي مختلف انجام دهند و از
برنامههاي مداخلهاي متفاوت براي کنترل بهتر متغیرهاي مزاحم و افزایش روایي با دورههاي پیگیري
طوالنيتر بهرهمند شوند.
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هدف
هدف از این جلسه افزایش توانایی شناخت احساسات خود و دیگران ،شناسایی عوامل منحصر به فرد خود ،توانمندیها،
ضعفها و نیازهای خود است.
در این جلسه به شرکتکنندگان کمک میشود توانایی درک و شناخت احساس دیگران را بهدست آورند.

3

جراتورزی

4

روابط بین فردی

5و6

کنترل خشم و
تکانه
حل مسئله

هدف این جلسه کمک به شرکتکنندگان در جهت افزایش توانایی ابراز احساسات ،باورهاو افکارصریح و دفاع از مهارتهای
سازنده و برحق خود بدون خشونت و پرخاشگری است.
هدف از این جلسه افزایش توانایی برقراری و حفظ روابط رضایتبخش دوجانبهای که به واسطۀ صمیمیت و مبادله عواطف
مشخص میشود.
هدف از این جلسه قابلیت پذیرش تکانههای پرخاشگرانه ،خودداری و کنترل خشم است.
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در این جلسه به شرکت کنندگان کمک میشود تا بتوانند مشکل را شناسایی و تعریف کنند ،راهحلهای مؤثر را خلق و اجرا
نمایند.

مواد ،روش و نحوه اجرا
از طریق ارائه کاربرگهای مختلف و سناریوهای مختلف ،شناخت احساسات خود و دیگران ،بازشناسی حاالت هیجانی متفاوت ،شناخت
نقاط قوت و عالیق خود تمرین شد.
سناریوها و فعالیتهای مختلفی برای تمرین این مهارت ارائه شد .مانند :همکالسی شما هنگام رفتن به ناهارخوری مدرسه از پلهها
میافتد  .........................هم کالسی شما پایش میشکند و به کالس نمیآید ....................
در این جلسه رفتار منفعل ،پرخشگرانه ،جسورانه و ویژگیهای آنها از طریق بحث ،ارائه کاربرگ ،اجرای سناریو و کلیپ آموزشی تعریف
شد.
شکلهای مختلف ارتباطی از طریق ارائۀ کاربرگ ،بازی گروهی و فعالیتهای مختلف بهصورت عملی تمرین شد.
تعریف خشم و پرخاشگری ،عوامل برانگیزانندۀ خشم ،روشهای مواجه با آن ،تکنیکهای آرامبخشی ذهن یا آرامسازی با ارائۀ کاربرگ
و انجام فعالیتهای عملی صورت گرفت.
در این جلسه با ارائۀ کاربرگ ،فعالیتهای عملی مراحل اصلی حل مسئله انجام شد.
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مدیریت استرس

هدف از این جلسه توانایی مقاومت و تحمل در برابر وقایع زیانآور و موقعیتهای تنشزا بدون برخورداری از احساس
شکست است.

در این جلسه با ارائۀ کاربرگ ،فعالیتهای عملی تأثیر استرس بر بدن ،افکار و احساسات و رفتار توضیح داده میشود.
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مدیریت تعارض

در این جلسه در خصوص توانایی شناسایی و ادارۀ تعارض با یک شیوۀ معقول ،عادالنه و کارامد بحث میشود.

تعریف تعارض ،دالیل مثبت تعارض ،دالیل منفی تعارض ،پیامدهای عدم حل تعارض ،انواع سبکهای حل تعارض و چگونگی استفاده
از آن روشن میشود.
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خوشبینی

هدف از این جلسه توانایی دیدن قسمت روشنتر زندگی و حفظ نگرشهای مثبت ،حتی در رویاروئی با مخالفتها و
مشکالت است.

کلیپ آموزشی ،کاربرگ ،سناریو و فعالیتهای عملی از ابزارهای آموزشی این جلسه بود.

