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رابطه هوش عاطفی ،خوداثربخشی ،خودارزشمندی و نشاط روانی با تعامل اجتماعی
دانش آموزان
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 1گروه روانشناسي ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بوشهر ،ايران

چكیده
هر صمیمیت يک نیاز واقعي است که ريشه های تحولي خاصي دارد و از نیاز بنیادی تر به نام دلبستگي نشأت مي گیرد.
بنابراين هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش عاطفي ،خوداثربخشي ،خودارزشمندی و نشاط رواني با تعامل اجتماعي دانش
آموزان بود .روش اين پژوهش توصیفي از نوع همبستگي است .در اين پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه دوم شهر بوشهر در سال  1931بودند که تعداد آنها حدود  9333نفر است .نمونه آماری با استفاده از روش نمونه
گیری خوشه ای چند مرحله ای و برحسب جدول مورگان نسبت به حجم جامعه ،تعداد  923نفر از دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه دوم متوسطه انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه نشاط رواني آرگايل (  ، ) 1393هوش
عاطفي برادبری و گريوز (  ،) 1333تعامل اجتماعي الكسیس جي و اکر و لیندا تامپسون ( ) 1333و خوداثربخشي مورگان -جینكز
(  ) 1333مي باشد .نتايج پژوهش با استفاده از روش های آماری ضريب همبستگي و رگرسیون نشان دادند که بین هوش
عاطفي با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین خوداثربخشي با تعامل اجتماعي در
دانش آموزان رابطه مثبت و معني داری مشاهده ميشود .بین خودارزشمندی با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت
معني داری مشاهده ميشود .بین نشاط رواني با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت و معني داری مشاهده ميشود.
متغیرهای نشاط رواني ،خودارزشمندی ،خوداثربخشي و هوش عاطفي به ترتیب پیش بیني کننده تعامل اجتماعي در دخ
دانش آموزان ميباشند.
واژههای كلیدی :تعامل اجتماعي ،هوش عاطفي ،خوداثربخشي ،خودارزشمندی و نشاط رواني
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مقدمه
تعامل به عنوان يک نیاز اساسي در انسان مفهوم سازی مي شود و از طرفي تعامل فقط اين نیست که ما برخي اوقات آن را
بخواهیم يا به آن تمايل داشته باشیم و يا دوست داشته باشیم که صمیمي باشیم .تعامل يک نیاز واقعي است که ريشه های
تحولي خاصي دارد و از نیاز بنیادی تر به نام دلبستگي نشأت مي گیرد .آشفتگیهای شديد در ايجاد دلبستگي سالم دوران
نوزادی،به هر دلیلي که باشد ،پیامدهای ناگواری برای رشد دلبستگي در زندگي آينده دارد .نیاز به تعامل در حقیقت جنبه
رشديافته و متمايز نیاز زيستي تماس و نزديكي با انساني ديگر است .با اين حال شدت اين نیاز در افراد مختلف متفاوت است.
عالوه بر اين افراد در هر يک از مؤلفه های نه گانه تعامل با يكديگر تفاوتهای بارزی دارند .برای م ثال دو نفر ممكن است در نیاز
کلي به تعامل با يكديگر مشابه باشند اما در هر يک از مؤلفه های نه گانه تعامل تفاوتهای قابل مالحظه ای با يكديگر داشته
باشند(اکبری.) 1933 ،
تعامل اجتماعي و تفريحي به معنای انجام فعالیتها و تجربه های لذت بخش مشترک با يكديگر است .تعامل اجتماعي و تفريحي
فعالیتها و تجربه های مشترک زير را در بر مي گیرد :گفتن جک و داستانهای خنده دار ،بیان تجربه های روزانه و صحبت از
فعالیتهای روزمره ،خوردن غذا ،نوشیدني و ته بندی مختصر ،ورزش ،بازی ،سرگرمي ،رقصیدن به قصد لذت بردن ،باغباني،
قايقراني و گذراندن ت عطیالت و خیلي کارهای ديگر .عالوه بر اين تعامل اجتماعي و تفريحي ممكن است دربرگیرنده فعالیتها و
تمايالتي باشد که با دوستان صمیمي و ساير اعضای خانواده انجام مي گیرد (باقری .) 1993 ،عاملي که مي تواند در ايجاد تعامل
اجتماعي نقش داشته باشد هوش عاطفي است.از سالها پیش روان شناسان متوجه شده اند که برای کسب موفقیت تنها دارا
بودن ظرفیتهای هوش عقالني قوی ( ) IQکفايت نمي کند .مطالعات نشان مي دهد  ،تعداد زيادی از افراد دارای هوش عقالني
و شناختي باال نتوانسته اند در زمینه شغلي  ،زندگي زناشويي  ،ايجاد روابط با د يگران و حتي زمینه های تحصیلي موفق باشند.
پس از آن نظر دانشمندان از جمله پیتر سالوی و جان ماير به توانمنديهای ديگری جلب شد که بیشتر از جنس هیجانات بودند
تا شناختها .اين توانمندی که از اين پس هوش عاطفي نامیده مي شود به توانايي های آموخته شده ای اشاره دارد که به ما
کمک مي کند تا احساسات و هیجانات خود را درک کرده و کنترل نمايیم(حسن زاده.) 1931 ،
آدم هايي که دارای هوش عاطفي هستند قادرند رابطه بسازند يا برقرار کنند و به سرعت به ديگر اعضای تیمشان اعتماد کنند.
آنها معموالً از آدمهای ديگر ميجوشند و به آدمهای دور و برشان احترام ميگذارند .وقتي افراد احساس خوب داشته باشند به
بهترين نحو ممكن کار خواهند کرد .احساس خوب کارآيي ذهني را ياری مي دهد و افراد را در درک بهتر اطالعات و استفاده از
قواعد تصمیم گیری در قضاوتهای پیچیده توانا مي سازد ،عالوه بر آن آنان را در تفكر ان عطاف پذيرتر مي نمايد .تحقیقات نشان
مي دهد که حاالت سرزندگي باعث مي شود افراد  ،ديگران يا وقايع را در پرتوی مثبت تر بنگرند .اين به نوبه خود به افراد
کمک مي کند تا در مورد توانايي خود در نیل به يک هدف  ،خوش بین تر باشند ،خالقیت و مهارتهای تصمیم گیری را افزايش
دهند و افراد را در جهت مفید واقع شدن آماده سازند(اکبر زاده.) 1936 ،
همچنین خوداثربخشي از جمله صفاتي است که بر اکثر جنبه های زندگي افراد تأثیر دارد .شناخت خود ،افراد را قادر مي سازد
تا بر افكار ،احساسات و اعمال خود کنترل داشته باشند (اجیبوال و سیسان  .) 6331 ،1هنگامي که افراد کاری را انجام مي دهند،
عقايد خوداثربخشي مقدار تالشي را که به خرج مي دهند و مدت زماني که اين تالش را در صورت بروز ناماليمات ادامه مي
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دهند ،تحت تأثیر قرار مي دهد (زيمرمن و شانک  . )6311 ،6بديهي است که تفكر ،انگیزش ،احساسات و رفتار انسان در موقعیت
هايي که به توانايي خود احساس اطمینان مي کند ،متفاوت با رفتار وی در موقعیت هايي است که در آنها احساس عدم امنیت
يا فقدان صالحیت دارد .درک انسان از خوداثربخشي بر الگوهای تفكر ،انگی زش ،عملكردو برانگیختگي هیجاني فرد تأثیر مي
گذارد (عربیان ،خداپناهي ،حیدری ،صادقپور ) 1931 ،9
يكي از مشكالت تربیتي عصر ما نگرشهای کم بینانه ی افراد به خصوص نوجوانان نسبت به خود است .شايد يكي از داليل اين
باشد که بیشتر جوامع موفقیت مدار هستند و برای توفیق و برت ری ارزش قائلند و از همان سالهای نخستین زندگي ،کودکان را
از لحاظ ويژگي های متفاوت (جسمي و رواني) با يكديگر مقايسه مي کنند و مزيت هر يک را بر مي شمارند (نادری و مراديان،
.) 1993تحقیقات متفاوت نشان داده است که نحوه ی نگرش فرد نسبت به خود در ايجاد شكست يا موفقیت وی تاثیر دارد.
همچنین عملكرد و نحوه ی تالش و پیگیری افرادی که خود را انساني توانا و کارآمد و با استعداد مي دانند بسیار متفاوت از
کساني است که خود را ضعیف و بي استعداد مي دانند .عوامل زيادی بر موفقیت افراد در زندگي موثر است .خوداثربخشي به
عنوان يک عامل ش ناختي مي تواند به افراد کمک کند و مسیر رسیدن به موفقیت را برايشان هموار سازد .بنابراين شناخت اين
عامل اهمیت فراوان دارد (کاظمي و عباسي.) 1931 ،
خوداثربخشي و عوامل موثر برآن سالهاست که در مرکز توجه روانشناسان تربیتي و ديگر متخصصین آموزش و پرورش قرار
دارد .در سالهای اخیر ،جهت گیری متخصصان و محققان اين زمینه از عوامل رفتاری به سوی جهت گیری شناختي تغییر
يافته ،انواع تعیین کننده های رفتار مانند اسنادها ،راهبردهای شناختي و فراشناختي يا حالتهای هیجاني توام با شناختها ،نظام
خود ،و خود ارزيابیها مورد تاکید قرار گرفته اند (تي ويل ،الن و واتسون  .) 6331 ،1در میان اين ديدگاه ها ،ديدگاه شناختي
اجتماعي که تعیین کننده های عمل را از لحاظ شناختي ،فراشناختي وانگیزشي بررسي مي کنند ،توجه قابل مالحظه ای را به
خود معطوف داشته است .در اين ديدگاه تاثیرات دو عامل انگیزشي يعني باورهای اف راد در مورد توانايي خود (خوداثربخشي
ادراک شده  )5جهت گیری هدفي  2و يک عمل شناختي ـ فراشناختي يعني راهبردهای يادگیری خود نظم دهنده مورد توجه
خاص مي باشند (بابايي امیری و عاشوری.) 1939 ،
خودارزشمندی از ديگر عوامل مؤثر در تعامل اجتماعي دانش آموزان است .خودارزشمندی واژهای است که در محاورههای
عمومي و روانشناسي کاربرد بسیار گستردهای دارد و به احساس فرد نسبت به ارزشمندی و تايید او نسبت به خودش مربوط
است (مرادی شهربابک ،قنبری آبادی و آقامحمديان شعرباف .) 1993 ،پرکاربردترين تعريف از خودارزشمندی تعريفي است که
روزنبرگ  1در سال  1325ارائه کرده است" :نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به خود" (جان و مک آرتور  .) 6339 ،9بنابراين
2:Zimmerman & Schunk
7:Arabian, KHodapanahi, Heidari & Sedghpor
:Theiwell, Lane &Weston
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احساس ارزشمندی بر تمام جوانب زندگي افراد و همچنین نگرش آنها نسبت به تواناييهايشان تاثیر دارد .خودارزشمندی و
مفهوم خود ارزشمندی از اساسيترين عوامل در رشد مطلوب شخصیت فرد است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی،
قدرت تصمیم گیری ،ابتكار ،خالقیت و نوآوری ،سالمت فكر و بهداشت رواني رابطه مستقیمي با میزان و چگونگي
خودارزشمندی و احساس خود ارزشمندی دارد (سابقي ،دانش ،رضابخش و سلیمي نیا .) 1939 ،امروزه در اصالح و درمان
بسیاری از اختالالت شخصیتي و رفتاری از قبیل کمرويي و گوشه گیری ،لجبازی و پرخاشگری ،و تنبلي ،ارزيابي و پرورش
احساس خودارزشمندی  ،تقويت اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعي به عنوان اولین يا مهمترين گام مورد توجه قرار
ميگیرد (بساک نژاد .) 1993 ،پژوهشها نشان دادهاند که بین خودارزشمندی باال و ويژگيهای شخصیتي مثبت در افراد رابطه
وجود دارد .افرادی که خودارزشمندی بااليي دارند ،دارای ويژگيهايي چون پختگي رواني ،ثبات ،واقع گرايي ،آرامش ،توانايي
باال در تحمل ناکامي و شكست مي باشند .در حالیكه افرادی که خودارزشمندی پايیني دارند از چنین ويژگيهايي برخوردار
نیستند (کرمي بلداجي ،بهارلو ،زارعي و ثابــت زاده .) 1936 ،خودارزشمندی باال با ويژگي های روانشناختي مطلوب مثل دقت
ادراکي ،سازگاری بهتر با پیری ،همرنگي کمتر و انعطاف پذيری نقش جنسي رابطه دارد (سردارآبادی.) 1999 ،
از جمله عوامل مؤثر بر شرايط اجتماعي دانش آموزان ،نشاط رواني است .بالندگي ،سرزندگي و شادکامي انسان به دلیل تأثیر
قابل مالحظه ای که تمامي جنبه های شخصیتي انسان و چگونگي بروز و ظهور رفتارهای مختلف او دارد ،همواره مورد توجه
پژوهشگران بو ده است .از عهد باستان به احساسات مثبت انسان از جمله نشاط رواني  3توجه شده است (قراملكي و پارسامنش
.) 1933 ،تعريف های مختلفي از مفهوم نشاط رواني از سوی روان شناسان ارائه شده است .پژوهشگراني چون لوبومیرسكي،
شلدون و اسكاد  ،) 6335 ( 13مارتین  ) 6335 ( 11و آرگیل (  ،) 6311نشاط رواني را حالت رواني مثبتي ،سطح باالی رضايتمندی
کلي از زندگي ،عاطفه مثبت و سطح پايین عاطفه منفي تعريف میكنند .سلیگمن  ) 6332( 16معتقد است بر اساس پژوهش
های چند سال اخیر ،تأيید شده است که نشاط رواني عامل پديدآورنده منافعي به مراتب بیشتر از صرفاً احساس خوبي داشتن
است؛ افراد شادکام ،سالم تر و بسیار موفق ترند و درگیری و تعهد اجتماعي بیشتری دارند .اصطالح نشاط رواني  ،گاهي اوقات
به معنای عاطفه مثبت منهای عاطفه منفي به کار برده مي شود .احساس نشاط تنها با عدم حضور هیجانات و حاالت منفي به
دست نمي آيد ،بلكه الزمه وجود احساس نشاط رواني  ،شرايط و حاالت مثبت و رضايتمندی از زندگي با خود و ديگران است
(شیخ االسالمي  .) 1933 ،با توجه به مطالب بیان شده هدف از انجام اين پژوهش اين است که آيا هوش عاطفي ،
خوداثربخشي  ،خودارزشمندی و نشاط رواني توان پیش بیني تعامل اجتماعي در دانش آموزان شهر بوشهر را دارند ؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر باتوجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا از نوع همبستگي است .در اين پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر در سال  1931بودند که تعداد آنها حدود  9333نفر است .نمونه آماری با استفاده از

happiness
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روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و برحسب جدول مورگان نسبت به حجم جامعه ،تعداد  923نفر از دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه دوم متوسطه انتخاب شدند .بدلیل حجم باالی جامعه ،به صورت خوشه ای چند مرحله ای ،ابتدا از بین
نواحي مختلف اين شه ر ،شهرک های اين شهر ،بصورت تصادفي يک شهرک انتخاب و از بین آن شهرک به تعداد  923نفر از
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم پرسشنامه توزيع گرديد.
ابزار اندازه گیری:
در اين پژوهش از پنج پرسشنامه استاندارد شده استفاده گرديد.
)1آزمون هوش عاطفی :آزمون هوش عاطفي توسط برادبری و گريوز 1333ابداع شدو پاسخ پرسشنامه روی يک مقیاس 5
درجه ای در طیف لیكرت ( هرگز ـ به ندرت ـ گاهي ـ تقريبا ـ همیشه ) تنظیم شده است.زير مقیاس های پرسشنامه
عبارتنداز :خود آگاهي ،خود مديريتي،آگاهي اجتماعي،مديريت رابطه.اعتبار و روايي آزمون در مورد کارشناسان سازمان کار و
تأمین اجتماعي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد های رودهن و ساوه مورد مطالعه قرار گرفته است  .اعتبار آن از طريق
بازآزمايي در يک گروه  92نفری برای چهار مهارت تشكیل دهنده ی هوش عاطفي و کل هوش عاطفي به ترتیب ، ./91 ، ./19
 ./33 ، ./12 ، ./19بوده است  .در گروه  6 91نفری ديگری ( 1 15پسر و  1 93دختر )  ،آزمون فقط يكبار اجرا شده و ضريب
اعتبار آن با استفاده از آلفای کرنباخ برای گروههای پسران و دختران و کل گروه  ./99به دست آمده است  .همه ی سؤالت با
کل آزمون همبستگي مثبت معني دار دارند  .حذف ه یچ يک از سؤالت باعث افزايش چشمگیر اعتبار کل آزمون نمي شود .
همه ی ضرايب به دست آمده  ،چه از طريق دوبار اجرا و چه از طريق آلفای کرنباخ  ،در سطح  ./33معني دار است .
)2پرسشنامه تعامل اجتماعی :
مقیاس تعامل يک ابزار  11سوالي است که برای سنجیدن مهر و تعامل تدوين شده است .اين مقیاس جزئي از يک ابزار
بزرگتر است که چندين بعد صمیمت را در بر مي گیرد اما توسط تهیه کنندگان آن الكسیس جي و اکر و لیندا
تامپسون(  ) 1333به صورت مقیاس مستقلي گزارش شده است .تعامل توجه و اهمیت اعضای خانواده برای يكديگر تعريف
شده است و عوامل نزديكي عاطفي در قالب مهر،از خود گذشتگي و رضايت را شامل مي شود احساسي است مبني بر اين که
رابطه مهم باز توام با عزت همبستگي و تعهد متقابل است.مقیاس تعامل ابتدا روی  126دانشجوی دوره کارشناسي که 3/29
آنها  63تا  65ساله و  122مادر دانشجويان طبقه متوسط که اکثرا بین  13تا  13سال ) (3/29و  3 /19آنها در وضعیت ازدواج
اول بودند و  111مادر بزرگ که  3 /13آنها در سنین  23تا  23سال و  3 /13در سنین  13 13سال 3 /56آنها متاهل و 3 /15آنها
بیوه بودند اجرا شد میانگین تعامل برای مادران  2/61و برای دختران  2/31بود .اين مقیاس در طیف (هرگز  ،1به ندرت ،6
گاهي  ،9اغلب ،1همیشه ) 5تدوين شده و نمره آزمودني در مقیاس تعامل از طريق جمع نمرات عبارات و تقسیم آن بر عدد
11حاصل مي شود .دامنه نمرات بین  11تا  95و نمره باالتر نشانه تعامل بیشتر است.ضريب آلفای به دست آمده در اين
تحقیق 3 /31که بیانگر همساني دروني خوب اين مقیاس است.
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 )3پرسشنامه خوداثربخشی :
اين پرسشنامه توسط مورگان -جینكز  ) 1333 ( 19تهیه شده و دارای  93سوال است .گويه های اين پرسشنامه با استفاده از
مقیاس لیكرت به صورت پاسخهای چهار گزينه ای شامل :کامال مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،تا حدودی موافقم و کامال
موافقم طراحي شده اند که به ترتیب دارای نمرات  9 ،6 ،1و  1مي باشند .مورگان و جینكز (  ) 1333ضريب پايايي اين
پرسشنامه را  3 /96اعالم نمود .در اين پژوهش ،ضريب پايايي مقیاس مزبور (از طريق آلفای کرونباخ) حدود  3 /93به دست
آمد .به منظور بررسي روايي پر سشنامه خوداثربخشي تحصیلي مورگان و جینكز از تحلیل عوامل بهره گرفتند .تحلیل
عوامل ،سه عامل اصلي را در مقیاس مورد تاکید قرار داد .اولین عامل گويه های مربوط به استعداد ،دومین عامل با گويه
های عامل بافتي و سومین عامل با گويه های عامل کوشش هماهنگ بودند .اين محققان همبستگي گويه ها با نمره کل اين
پرسشنامه را در سطحي مطلوب و معنادار گزارش کرده اند.
 )4مقیاس خودارزشمندی كوپر اسمیت:
اين پرسشنامه در سال  1321توسط کوپر اسمیت به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و
دانشجويان در زمینه های اجتماعي و تحصیلي ساخته شده است .او با اين فرض که خودارزشمندی خصیصه ای نسبتاً ثابت
است بر اساس تجديد نظری که روی مقیاس راجرز ديموند ( ) 1399انجام داد آن را تهیه کرد .اين پرسشنامه مشتمل بر پنج
موضوع است که عب ارتند از انجام تكالیف آموزشي ،روابط اجتماعي ،خانواده ،خود و آينده و دارای چهار خرده مقیاس است
(خودارزشمندی کلي ،خودارزشمندی اجتماعي (همساالن) ،خودارزشمندی خانوادگي (والدين) ،خودارزشمندی تحصیلي
(آموزشي) .اين تست دارای  59سوال دو گزينه ای با گزينه های «بلي» و «خیر» است که هر فرد متناسب با وضعیت خود
يكي از گزينه ها را انتخاب مي کند.چون تست دارای خرده مقیاس شخصیتي «آموزشگاهي» است اين تست را تنها مي توان
بر روی دانش آموزان و دانشجويان مورد استفاده قرار داد .اين سیاهه به دو جنبه ذهني و رفتارهای آشكار حرمت نفس اشاره
دارد .اعتبار اين تست توسط مطالعات متعددی مورد تايید قرار گرفته است (کوپر اسمیت 1321 ،و کمپل 1352 ،1؛ به نقل
از فلسفي نژاد .) 1916 ،هوين طور پور شافعي (  ) 1911با استفاده از روش دو نیمه کردن ضريب  3 /99و فلسفي نژاد
(  ) 1916و گلبرگي (  )1919با استفاده از روش بازآزمايي ضريب اعتبار معادل  3 /93گزارش نموده اند .همچنین شريعت نیا،
آقاداداشي ،نجبايي و ثابت با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  6اعتبار تست را معادل  3 /91 ،3 /13 ،3 /93و  3 /93به دست
آورده اند (علیاری.) 1996 ،
 )5پرسشنامه نشاط روانی:آزمون نشاط رواني آکسفورد در سال  1393توسط آرگايل و لوتهیه شده  63ماده چهار گزينه ای
دارد که از  3تا  9نمره گذاری ميشود .بدين ترتیب باالترين نمره  91که بیانگر باالترين حد نشاط رواني بوده و کمترين نمره
اين مقیاس صفر است که مويد ناراضي بودن از زندگي و افسردگي فرد است نتايج بررسي علي پور و آگاه هريس( ) 1992مبني
بر وجود پنج عامل در اين پرسشنامه است که شامل :رضايت از زندگي  ،حرمت خود ،بهزيستي فاعلي ،رضايت خاطر ،خلق
مثبت.اين پرسشنامه توسط هیلز  11وآرجیل(  ) 6331تجديد نظر شده و سازه های روان شناختي مربوط به عالقهی اجتماعي،
برون گرايي ،مهرباني ،مواف قت ،شوخ طبعي احساس هدف مندی ،خود بسندگي ،حرمت خود ،پذيرش خود ،سالمت جسمي،

Morgan-Jinks
. Hills&Argyle
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خود مختاری ،مكان کنترل و احساس زيبای شناختي را ارزيابي ميکند هیلز و آرجیل(  ) 6331اعتبار پرسشنامه را  3 /31و
همبستگي دروني آن را بین  3 /1تا  3 /25گزارش کردهاند .همبستگي مثبت و باالی اين پرسشنامه با آزمونهای ديگر نشان
دهنده اعتبار اين پرسشنامه است .
یافته ها
جدول  : 1میانگین ،انحراف معیار نمره متغیرهای هوش عاطفي  ،خودارزشمندی  ،خوداثربخشي و نشاط رواني و تعامل
اجتماعي در دانش آموزان
متغیر

انحراف معیار

میانگین

تعداد

هوش عاطفي

19 /56

16 /11

923

خودارزشمندی

96 /11

3 /11

923

خوداثربخشي

91 /19

19 /36

923

نشاط رواني

19 /92

9 /25

923

13 /92

تعامل اجتماعي

11 /39

923

در جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای هوش عاطفي  ،خودارزشمندی  ،خوداثربخشي و نشاط رواني و تعامل
اجتماعي در دانش آموزان را نشان مي دهد.

جدول شماره  :6ضرايب همبستگي بین هوش عاطفي  ،خودارزشمندی  ،خوداثربخشي و نشاط رواني با تعامل اجتماعي در
دانش آموزان
متغیر
پیش بین

تعامل
اجتماعي

شاخص آماری
متغیرمالک

ضريب
همبستگي
() r

سطح
معني داری () p

هوش عاطفي

3 /11

3 /3331

خودآگاهي

3 /62

3 /3331

خودمديريتي

3 /13

3 /3331

آگاهي اجتماعي

3 /61

3 /3331

مديريت رابطه

3 /15

3 /3331

خوداثربخشي

3 /13

3 /3331

خودارزشمندی

3 /51

3 /3331
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تعداد
نمونه
() n

923
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خودارزشمندی اجتماعي همساالن

3 /59

3 /3331

خودارزشمندی خانوادگي (والدين)

3 /19

3 /3331

خودارزشمندی تحصیلي

3 /12

3 /3331

نشاط رواني

3 /59

3 /3331

جدول شماره  6نشان مي دهد که بین هوش عاطفي با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد؛ ضريب همبستگي بین هوش عاطفي  ،خود آگاهي ،خود مديريتي ،آگاهي اجتماعي ،مديريت رابطه با تعامل اجتماعي در
دانش آموزان به ترتیب  3 /15 ،3 /61 ، 3 /13 ، 3 /62 ،3 /11بوده است .بین خوداثربخشي با تعامل اجتماعي در دانش آموزان
رابطه مثبت و معني داری مشاهده ميشود P> 3 /3331 ( .و  .) r =3 /13به عبارت ديگر ،هر چه خوداثربخشي در دانش آموزان
بیشتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتماعي آنان نیز بیشتر است .بین خودارزشمندی با تعامل اجتماعي در دانش
آموزان رابطه مثبت معني داری مشاهده ميشود P> 3 /3331 ( .و  .) r =3 /51به عبارت ديگر ،هر چه خودارزشمندی در دانش
آموزان باالتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتماعي آنان نیز باالتر خواهد بود .بین نشاط رواني با تعامل اجتماعي در
دانش آموزان رابطه مثبت و معني داری مشاهده ميشود P> 3 /3331 ( .و  .) r =3 /59به عبارت ديگر ،هر چه نشاط رواني در
دانش آموزان بیشتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتماعي آنان نیز بیشتر است.

جدول  3خالصه مدل تأثیر تعامل اجتماعی بر اساس هوش عاطفی  ،خوداثربخشی  ،خودارزشمندی و نشاط روانی
آماره

6

R

R

6

 Rتنظیمشده

خطای استاندارد

مدل
0/614

تعامل اجتماعی

0/333

0/353

10/34

جدول  4تحلیل واریانس مدل تأثیر تعامل اجتماعی بر اساس هوش عاطفی  ،خوداثربخشی  ،خودارزشمندی و
نشاط روانی
آماره
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

11312/631

9

1332/313

باقیمانده
کل

13123 /226
91192/359

952
953

132/911

99

F

19 /291

سطح معنيداری

3 /3331

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،16مهر 1318

جدول  5ضرایب مدل تأثیر تعامل اجتماعی بر اساس هوش عاطفی  ،خوداثربخشی  ،خودارزشمندی و نشاط روانی
آماره
متغیر

ضريب

ضريب

استاندارد نشده

استانداردشده

مقدار ثابت

11 /996

- 11 /55

3 /3331

β

خطای استاندارد

B
199/119

t

سطح
معنيداری

ضريب همبستگي
سهمي (تفكیكي)

هوش عاطفي
خوداثربخشي

3 /139
3 /152

3 /661
3 /329

3 /61
3 /63

5 /13
2/326

3 /316
3 /3331

3 /639
3 /996

خودارزشمندی

3 /139

3 /961

3 /91

9 /995

3 /3331

3 /132

نشاط رواني

3 /119

3 /925

3 /91

3 /92

3 /3331

3 /569

نتايج جداول فوق نشان مي دهند که مدل تأثیر تعامل اجتماعي بر اساس هوش عاطفي  ،خوداثربخشي  ،خودارزشمندی و
نشاط رواني معنيدار بود (  ،) F)195،2(=19 /23 ،P> 3 /331اين مدل  95 /1درصد واريانس تعامل اجتماعي در دانش آموزان را
توجیه ميکند .ضرايب نشان مي دهد که متغیر نشاط رواني با ضريب بتای  ،3 /91خودارزشمندی با ضريب بتای  ،3 /91متغیر
خوداثربخشي با ضريب بتای  3 /63و هوش عاطفي با ضريب بتای  3 /61ميتوانند به طور مثبت و معني داری تعامل
اجتماعي در دانش آموزان را پیش بیني کنند .بدين ترتیب ،متغیرهای نشاط روا ني  ،خودارزشمندی  ،خوداثربخشي و هوش
عاطفي به ترتیب پیش بیني کننده تعامل اجتماعي در دانش آموزان مي باشند.
بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد بین هوش عاطفي با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر
چه هوش عاطفي در دانش آموزان بیشتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتماعي آنان نیز باالتر خواهد بود .نتايج اين
پژوهش با نتايج پژوهشهای قلتاش  ،صالحي  ،بهمئي (  ،) 1933رحیمي فر(  ، ) 1933وتكین (  ،) 6319زاف ( ،) 6316براند
(  ،) 6316نلسون و کوئیک (  ) 6339همسو و هماهنگ است .هوش عا طفي به عنوان نقش واسطه ای به افراد کمک مي کند که
احساس شايستگي و کارآمدی بیشتری در مسئولیت های روزانه و چالش های زندگي داشته باشند و موجب پیشرفت افراد در
مهارت های مديريت فشار رواني ،حل مساله و تصمیم گیری ،حل تعارض ها ،خودگرداني ،رهبری ،وظیفه شناسي و رشد
رفتارهای پسنديده شود .همچنین مي توان گفت يكي از داليل روی آوردن به مفهوم هوش عاطفي در بستر مطالعات مربوط به
عملكرد وجود يافته هايي است مبني بر اينكه هوش شناختي به تنهايي نمي تواند آن طور که بايد و شايد تعیین کننده عملكرد
افراد باشد .بررسي های گلمن(  ) 1335نشان مي دهد که هوش شناختي تنها  63درصد موفقیت را تبیین نموده و بقیه آن به
هوش اجتماعي و هیجاني بستگي دارد .اين گفته توسط بسیاری از پژوهشگران اين حوزه از جمله ريچاردسون و ايوانز ( ،)1331
فنیگان (  ) 1339و گانگلوسي و پیترسون (  ) 1339تايید شده است .همه اين محققان بر اين باورند که هوش عاطفي مي تواند
در دستیابي فرد به موفقیت در عرصه های مختلف شغلي نقش کامالً پررنگ تر و اساسي تری نسبت به هوش عمومي ايفا
نمايد .در همین راستا ماری و ابسكن (  ) 6331معتقدند که هوش عاطفي به طور متمرکز و انحصاری به فرآيندها و توانايي های
شناختي تأثیر گذار است و در واقع هیجان رفتار هوشمندانه را با تأثیر گذاردن بر واکنش های فرد و تفسیر وی از اطالعات
تحت کنترل خويش قرار مي دهند.اما اينكه چگونه هوش عاطفي مي تواند بر توانمندی شغلي تأثیر گذار باشد ،ريشه در اهمیت
و تا ريخچه بروز و ظهور اين مفهوم دارد .در واقع گرايش به سمت هوش عاطفي از آن جايي آغاز شد که جنبه های هیجاني
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وارد نظريه های يادگیری گرديد .از آن پس بسیاری از مطالعات در زمینه های روانشناختي و حتي عصب شناختي مغز ،به
سمت اهمیت هیجان ها در فرآيندهای مغزی و تأثیرات آن روی آوردند .مک کینز (  ) 6331معتقد است بسیاری از مطالعات
صورت گرفته در حوزه عصب شناختي مغز نشان از آن دارند که عاطفه و شناخت تعاملي دوسويه با يكديگر داشته به طوری که
هیجان مي تواند توجه ،يادگیری ،حافظه و ديگر فعالیت های مغزی را متأثر سازد.الباسي و همكاران وی (  ) 1331نیز در همین
راستا نشان داده اند که نمي تواند تعامل دو جانبه هوش و هیجان و تأثیری که بر يادگیری دارند را ناديده انگاشت .بنابراين
نمي توان يادگیری فرد که ضامن توانمندی تحصیلي وی مي باشد را خارج از هیجانات وی تصور نمود .در واقع بايد پذيرفت که
هوش ع اطفي نقش محوری و عمیق در ابعاد زندگي ما ايفا مي کند .باورهای ما را تحت تأثیر قرار داده ،تصمیم گیری هايمان را
شكل مي دهند و باعث سازش يافتگي ما با جهان پیرامونمان مي گردند  .هوش عاطفي با کنترل هیجان ها و هدايت آن در
مسیر موفقیت از طريق اعمال راهبردهای پرداز ش اطالعات فرآيندهای تفكر ما را از جمله هنگام مواجهه با تكالیف
خالق،تكالیف کوتاه مدت بهبود بخشیده و باعث افزايش عملكرد در تكالیف فضايي مي گردد.
اما تبیین ديگری که مي تواند اهمیت هوش عاطفي و حتي برتری آن بر هوش شناختي را در پیش بیني پیشرفت تحصیلي
توجیه نمايد جنبه اجتماعي بودن آن است .در واقع توجه صرف به هوش شناختي بیش از حد مكانیكي و تصنعي است .در واقع
بايد دانست که هر فرد در يک بافت و زمینه اجتماعي زندگي مي کند و نمي توان آن را به هیچ وجه از اين جنبه جدا دانست.
در واقع محیط اجتماعي ما سرشار از وقايع و رويداد هايي است که نیازمند سازگاری و انطباق با اين شرايط است .اين مسئله
تنها از طريق هوش عاطفي است که قابل کنترل خواهد بود .به اعتقاد کیاروچي و همكاران (  ) 6331وقايع و رويدادهای زندگي
به صورت مثبت و منفي در پیرامون ما در جريان هستند ،در اين شرايط هوش عاطفي است که واقعه خوشايند و مصیبت بار را
تحت کنترل قرار دادهو نحوه برخورد ما را با آن ها در راستای سازگاری تحت تأثیر قرار مي دهد .در هنگام برخورد با چنین
وقايعي میزاني از هوش عاطفي باعث مي گردد که در هنگام رويارويي با وقايع منفي زندگي هزينه رواني کمتری صرف گردد.
همچنی ن در برابر وقايع مثبت نیز بیشترين بهره برداری صورت گیرد .اين مسئله باعث مي گردد که فرد دارای هوش عاطفي در
تعامل با محیط خود اثربخش تر بوده و تمامي موانعي که مانع عملكرد بهتر در اموری همچون موارد شغلي بهتر عمل نمايید.
در واقع در چنین شرايط دانش آموزی که هوش عاطفي باالتری دارد تمامي جنبه ی خود و محیط را بهتر مديريت نموده و
تأثیرات منفي آن را بر پیشرفتش کاهش مي دهد .شايد اين مهمترين دلیلي باشد که آن ها توانمند شغلي بهتری دارند .با اين
حال بايد در نظر داشت که همان طور که مالحظه کرديم يافته های مطالعه حاضر بر اي ن مسئله تأکید داشت که تنها دو بعد
هوش عاطفي يعني مديريت خود و خودآگاهي هستند که مي توانند پیش بیني کننده توانمندی تحصیلي باشند .و علي رغم
رابطه میان مديريت روابط و آگاهي اجتماعي با توانمندی شغلي ،اما دو متغیر اخیر توانايي پیش بیني کنندگي را نداشتند .اين
نش ان مي دهد که در بحث تأثیر هوش عاطفي بر توانمندی تحصیلي ابعادی که مربوط به خود فرد مي باشند بیشتر بايد مد
نظر قرار گیرند .بايد در نظر داشت که اهمیت و ضرورت اين دو مؤلفه از هوش عاطفي امری کامالً قابل انتظار است .چرا که اين
دو مفهوم پايه و اساس بسیاری از تئور ی ها را در زمینه تبیین عملكرد ،به ويژه پیشرفت تحصیلي شكل مي دهد .نشان داد بین
خوداثربخشي با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت و معني داری مشاهده ميشود .به عبارت ديگر ،هر چه
خوداثربخشي در دانش آموزان بیشتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتم اعي آنان نیز بیشتر است .اين يافته با يافتههای
پژوهشهای محبي نورالدين وند ،شهني يیالق و پاشا (  ،) 1936محبي و همكاران (  ،) 1933جعفری نژاد و غباری بناب ( ،) 1999
کپرارا و همكاران ( ) 6315همسو ميباشد .در تبیین اين نتیجه مي توان گفت که مهمترين عامل مؤثر در شكل گیری نگرش
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دانش آموزان نسبت به تحصیل خانواده است مهمترين نقشي که والدين در زمینه خوداثربخشي فرزندان مي توانند داشته
باشند ايجاد محیطي ارام و مساعد جهت انجام تكالیف است هر چه محیط مطالعه برای فرزندان آرام تر و محرکهای فراهم از
جمله تلويزيون ،بازی با ساير کودکان و سرو صدايهای ديگر کمتر باشد موفقیت دانش آموزان بیشتر خواهد بود (مهرافروز،
 .) 1999والدين با اجتناب از ترتیب دادن جشن ها و مراسمات مختلف و يا شرکت در آن ها رد ايام امتحانات مي توانند بر
پیشرفت و خوداثربخشي تحصیلي فرزندان خود تأثیر داشته باشند و همچنین مي توانند بجای خريد اشیای غیر ضروری برای
دانش آموزان کتاب های کمک درسي و وسايل کمک آموزشي تهیه کنند تا اين طريق هم دانش آموزان اوقات فراغت خود را
به خوبي بگذرانند و هم به ياد گیری آن ها کم ک کنند .وضعیت اقتصادی خانواده مي تواند از عوامل مهم و پیشرفت تحصیلي
فرزندان باشد .توجه به فرهنگ خانواده ،نحوه برقراری ارتباط با خواهران و برادران ديگر نیز مي تواند از عوامل پیشرفت
وتحصیالت فرزندان باشد(تمنايي .) 1933 ،همچنین به گفته بندورا که اعتقاد دارد افراد در مورد توانمندیهای خود
(خوداثربخشي ) تابع حاالت جسماني ،که آنها نیز به نوبه خود متاثر از حاالت عاطفي و رفتاری شخص و به طور کلي ،سازگاری
در تمام ابعاد آن مي باشد ،هستند .هیجانات منفي مانند ترس ،اضطراب ،تنش و افسردگي سبب ميشود که افراد در انجام
وظايف ،توانايي های خود را دست کم بگیرند ،که اين در واقع مفهوم خوداثربخشي پايین است .افرادی با خوداثربخشي پايین،
احساس مي کنند در اعمال کنترل بر رويدادهای دختردگي درمانده و ناتوانند .آنها معتقدند هر تالشي که ميکنند بیهوده است.
د ر مواجهه با موانع ،اگر تالشهای اولیه در برخورد با مشكالت بي نتیجه بوده باشد ،سريعاً قطع امید ميکنند .حاالت روحي و
رواني مانند خستگي ،عصبانیت و درد و رنج در فرد که از نشانه های خوداثربخشي پايین است ،منجر به نقصان در سازگاری در
محیط اجتماعي فرد مي شود .همچ نین ،افراد با خوداثربخشي باال ،نیز معتقدند که مي توانند بطور موثر با رويدادها و شرايط،
مواجه شوند .از آنجايي که اين افراد در غلبه بر مشكالت انتظار موفقیت دارند ،در تكالیف ،استقامت نموده و اغلب در سطح
بااليي عمل مي کنند .اين افراد نسبت به اشخاصي با خوداثرب خشي پايین ،به توانايیهای خود اطمینان بیشتری داشته و ترديد
کمتری نسبت به خود دارند .آنها مشكالت را چالش مي بینند نه تهديد ،و فعاالنه موقعیتهای جديد را جستجو ميکنند.
خوداثربخشي باال ،ترس از شكست را کاهش مي دهد ،سطح آرزوها را باال مي برد و توانايي مسالهگش ايي و تفكر تحلیلي را
بهبود مي بخشد و سبک حل مسئله فرد را باال مي برد.
نتايج نشان داد بین خودارزشمندی با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت معني داری مشاهده ميشود .به عبارت
ديگر ،هر چه خودارزشمندی در دانش آموزان باالتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتماعي آنان نیز باالتر خواهد
بود.نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهای موسوی (  ،) 1936محبي نورالدين وند ،شهني يیالق و پاشا (  ،) 1936محبي و
همكاران (  ،) 1933لیوارجاني و غفاری (  ،) 1993سلیماني و همكاران (  ،) 1993جعفری نژاد و غباری بناب (  ،) 1999الیور و
همكاران (  ،) 6316کريستال (  ،) 6316روپنرين و همكاران (  ) 6316همسو و هماهنگ مي باشد.در تبیین اين نتیجه مي توان
گفت که تعامل اجتماعي،ظرفیت باز بودن دو سويه و مشارکت در روابط با ديگران،تعريف شده است.توانايي بر قراری روابط
صمیمانه با ديگران يكي از عوامل کلیدی در سالمت بهزيستي رواني افراد بزرگسال به شمار مي آيد.فرد برای کسب آمادگي
برای اين توانمندی اين مراحل را پشت سر مي گذارد:روابط اولیه با فرد يا افراد مراقبت کننده در دوره کودکي،روابط اولیه با
همساالن در دوره نوجواني و در نهايت ورود به دوران بزرگسالي که در حالت بهینه،افراد در آن توانايي بر قراری روابط صمیمي
همراه با اعتماد متقابل را کسب مي کنند .بنابراين میزاني که دانش آموزان بر طبق برنامه های درسي عمل نمايند مي توانیم
بگويیم عملكرد وظیفه ای آنها باال بوده و در نتیجه رشد تحصیلي و خودارزشمندی بااليي داشته اند .خودارزشمندی باال همراه
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است با کلمات ديگری نظیر احترام به خود ،برتری ،خودپذيری ،غرور؛ خودارزشمندی پائین اغلب برابر با حقارت ،ترس ،تنفر از
خود بوده است .برخي خودارزشمندی بسیار باال را با خودبیني ،خودپسندی و غرور همراه دانسته و ارزش منفي برای آن قائل
هستند .فردی که نظر متعادلي در مورد خويشتن دارد ممكن است شخص دارای متولت و متواضع يا برعكس شكست خورده،
حقیر و  ...در نظر گرفته شود .ظاهراً ارزشهای مثبت و منفي که به سطح معیني از خودارزشمندی داده مي شود نشانگر ارزشها
و عقايد شخصي است .تا داده های ع یني و مستحكم گرچه بعضي اوقات خودارزشمندی باال با ويژگي هايي نظیر خودبزرگ
بیني و تكبر همراه بوده است .اما هیچ الزام اجتماعي و مدرک عیني و تكیه بر چنین رابطه ای وجود ندارد .پاپ (  ) 6339ابراز
مي دارد به طور کلي خودارزشمندی باال يعني داشتن نظر مثبت خود ،فردی خو دارزشمندی بااليي دارد به طور واقع بینانه به
نقايص و کمبودهای خود توجه کرده اما نسبت به آنها حساسیت شديد ندارد .چنین فردی خود را به نحود مثبت ارزيابي نموده
و احساس خوب در مورد تقاضا و قوت خود دارد معنای احساس رضايت از ويژگي های خود اين است که فرد به هیچ وجه
تمايل به متفاوت بودن ندارد .برعكس يک فرد مطمئن از خود برای بهبود نقاط ضعفش تالش زيادی مي نمايد .معذالک زماني
که برای رسیدن به اهدافش کوتاهي نمايد خود را مي بخشد .فرد دارای خودارزشمندی پائین مكرراً يک نگرش خودمثبت
مصنوعي را به ديگران نشان مي دهد اما ممكن ا ست به طور ناامیدانه تالش کند تا به خود و ديگران ثابت نمايد که فرد بي
کفايتي است  .يا از طرد و تحقیر ديگران از تماس با آنان خودداری کرده و در ادراک خود فرو رود .فرد دارای خودارزشمندی
پائین فردی است که مباهات به خودکم بیني دارد .باک (  ) 6333معتقدند افراد با خودارزشمندی باال افرادی هستند که
احساس اعتمادبه نفس ،استقالل و خالقیت نموده و به راحتي تحت تأثیر و نفوذ عوامل محیط قرار نمي گیرند .کوپر اسمیت
(  ) 1339در اين باره مي گويد :افراد با خودارزشمندی باال ارزيابي نسبتاً ثابت از توانايي ها و ويژگي هايشان دارند .آنها نقش
فعالي را در گروه های اجتماعي داشته و همیشه به طور کارآمد ديدگاه های خود را بیان مي نمايند.
نتايج نشان داد بین نشاط رواني با تعامل اجتماعي در دانش آموزان رابطه مثبت و معني داری مشاهده ميشـود .بـه عبـارت
ديگر ،هر چه نشاط رواني در دانش آموزان بیشتر داشته باشند به همان اندازه تعامل اجتماعي آنان نیز بیشتر است .در تبیین
اين نتیجه مي توان گفت که نشاط رواني  ،شادماني و نشاط از مهم ترين نیازهای رواني بشر به دلیل تاثیرات عمده بر زنـدگي
شخص ،همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .در گذشته روانشناسي به جای توجه مثبت از جمله نشـاط روانـي و
رضايت از زندگي ،بیشتر بر هیجانات منفي مثل افسردگي تمرکز مي کرد .اگرچه حتي امروز محتوای تعدادی از کتابها ومقاالت
علمي بر درد ورنج انساني تاکید دارد تا شادماني و لذت .لكن در چند دهه اخیر ،عالقه ی بسیاری ازمحققان و نويسندگان بـه
سوی ل ذت ،شادماني و رضايت از زندگي معطوف شده است (علي پور .) 1933 ،يكي از مسائل مهم و تأثیر گذار در زندگي افراد،
نشاط رواني است .برخي از روان شناسان معتقدند روابط مثبت و سازنده با ديگران ،هدفمند بـودن زنـدگي ،رشـد شخصـیتي،
دوست داشتن ديگران و زندگي از اجزای مولفه های ن شاط رواني و نشاط هستند .روانشناساني مانند آرگايل شادی را ترکیبي از
وجود عاطفه مثبت ،عدم وجود عاطفه منفي و رضايت از زندگي مي دانند .مطالعات و پژوهش های روان شناسان در سال های
اخیر ،نشان مي دهد که اگر مردم عوامل نشاط بخش(مانند همسر ،دوست خوب ،شغل مناسـب ،بر نامـه تفريحـي ،معنويـت و
مانند آن ) را تجربه کنند و در اختیار داشته باشند ،رضايتمندی و درجه نشاط رواني آنان افزايش مي يابد( آرگايل .)6333 ، 15از
سويي افسردگي و بي نشاطي ،باعث خمودی ،بدبیني ،بي انگیزگي ،نامیدی ،يأس و عدم رضـايت از زنـدگي و فعالیـت هـای

Argyle
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اجتماعي مي شو د .شادابي نیروی حرکت دهنده فعالیت های انسان است .اگر در محیط زندگي ،کار و تحصـیل ،نشـاط وجـود
نداشته باشد ،بازدهي کارها به مراتب کاهش مي يابد .روان انسانها نیازمند تفرج و نشاط است .بدن نشاط و شادماني ،کارهـای
روزمره سامان مطلوبي نخواهد داشت(درويش  .) 1931 ،بنابرين افراد با احساس نشاط رواني بیشتر با آموزش مهارتهای کنترل
خشم به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه مي کنند و از حوادث و وقايع پیرامون خود ارزيابي مثبت دارند ،در حالي کـه
زنان مطلقه با احساس بي انگیزگي ،نامیدی ،يأس و عدم رضايت از زندگي ،حوادث و موقعیت های زنـدگي شـان را نـامطلوب
ارزيابي کرده و بیشتر هیجانات منفي نظیر بیماری های روانتني،اضطراب ،افسردگي و خشم تجربه مي کنند ،بايد توجه داشـت
که هیجانات مثبت و منفي حاالت دو قطبي نیستند که فقدان يكي وجود ديگری را تضمین کند ،يعني احساس رضايت مندی
مثبت تنها با فقدان هی جانات منفي پديد نمي آيد و عدم حضور هیجانات منفي لزوماً حضور هیجانات مثبت را به همراه نمـي
آورد ،بلكه برخورداری از هیجانات مثبت خود به شرايط و امكانات ديگری نیازمند است.هر چند نشاط وشاد بودن يكي از مهم
ترين ابعاد زندگي محسوب ميشود ولي علم تجربي هنوز نتوانس ته است مفهوم نشاط را به طور کامل توضیح دهد .هنوز میان
متخصصین بر سر اين که آيا نشاط احساس است يا هیجان يا اينكه آيا بايد آن را توانايي قلمداد کرد يا فلسفه زندگي توافقي
به دست نیامده است .هم چنین جدال بر سر اين که تا چه اندازه نشاط آموختني است وتا چه حـد ذاتـي محسـوب ميشـود
همچنان ادامه دارد (شهیدی.) 1999 ،شكي نیست که همه ما به طور فطری در جستجوی حاالت مطلوب و خوشايند هسـتیم.
صفاتي چون نشاط و غم ،شجاعت و ترس ،اعتماد به نفس و خود کم بیني و  .....ريشه در احساسات انسان دارند .احساسات نیز
در جای خود شخصیت افراد را شكل مي دهند .نشاط رواني تاثیر مهمي در موفقیت افراد دارد ،افراد شادکام نگرش خوش بینانه
ای نسبت به وقايع و رويدادهای اطراف خود دارند (محققي.) 1993 ،نشاط شكوفايي و دست يابي به حقیقت است به عبـارت
ديگر نشاط زيستن در يک محیط مطلوب است .نشاط يک حالت ذهني يا ا حساس است که مانند خشنودی ،رضايت ،لذت و
خوشي توسط انسان ادراک ميشود.
منابع
باقری ،تیمور .) 1931 ( .رابطه سبک های دلبستگي با تعامل و سازگاری زناشويي در زوجین فرهنگي ،پايان نامه کارشناسي
ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،منتشره شده ،دانشكده علوم انساني.

بساک نژاد ،سودابه .) 1993 ( .رابطـة حرمـت خـود ،کمال گرايي و خودشیفتگي با خودنـاتوان سـازی در گروهي از
دانشجويان  .مجله علـوم رفتـاری ،شـماره .91- 23 ،19
حامدی ،مسعود .) 1933 ( .بررسي پیش بیني کنندهی حالت فراشناختي و خوداثربخشي در تبیین اضطراب امتحان .پايان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،روانشناسي عمومي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران.
آقايار،سیروس؛ شريفي درآمدی،پرويز .)1999 (.کاربردهوش درقلمروهیجان ،اصفهان :انتشارات سپاهان ،چاپ اول
اکبر زاده ،نسرين .) 1931 (.هوش عاطفي (ديدگاه سالووی و ديگران) ،تهران  :انتشارات فارابي
برادبری ،تراويس  .) 1991 (.هوش عاطفي  ،ترجمة ؛ مهدی گنجي ،تهران :نشر ساواالن
حامدی ،مسعود .) 1933 (.بررسي پیش بیني کننده ی حالت فراشناختي و خوداثربخشي در تبیین اضطراب امتحان .پايان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،روانشناسي عمومي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران.
رضايي نسب ،اعظم .) 1993 ( .بررسي رابطه ی بین باورهای هوشي و خوداثربخشي با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دورهی
پیش دانشگاهي .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشكده ی علوم تربیتي و روانشناسي ،روانشناسي تربیتي ،دانشگاه عالمه
طباطبايي ،تهران.
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عاشوری ،جمال  .) 1939 (.بررسي ارتباط خوداثربخشي  ،تفكر انتقادی ،سبک های تفكر و هوش عاطفي با پیشرفت تحصیلي
دانشجويان پرستاری ،مجله علمي دانشكده پرستاری و مامايي همدان دوره بیست و دوم ،شماره  ، 9صفحات  95تا 9
فخری ،زهرا  .) 1993 (.بررسي نظام ارزشي باورهای خوداثربخشي و سازگاری دانش آموزان دبیرستان .پايان نامه کارشناسي
ارشد .دانشگاه شهید بهشتي.
گلمن ،دانیل .) 1335 (.هوش عاطفي ،ترجمه؛ نسرين پارسا .) 1992(.تهران :انتشارات رشد
گلمن ،دانیل . ) 1332 (.هوش عاطفي  ،ترجمه؛ محمد رضا بلوچ .) 1995 (.تهران  :انتشارات رشد
کرامتي ،هادی .) 1933 ( .بررسي رابطه خوداثربخشي ادراک شده دانش آموزان سوم راهنمايي شهر تهران و نگرش آن ها نسبت
به درس رياضي با پیشرفت رياضي آن ها .پايان نامه کارشناسي ارشد .دانشگاه تربیت معلم تهران.
کندری ،مجید .) 1931 ( .مقايسه باورهای خوداثربخشي دانش آموزان پسر پايه دوم مقطع متوسطه شاخه های نظری و فني
وحرفه ای شهر تهران  .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
موسوی؛ سیده آسیه ،حسن زاده ،رمضان ،کاظم فخری ،محمد .) 1939 (.پیش بیني خوداثربخشي تحصیلي در دانش آموزان بر
اساس انگیزه تحصیلي ،اولین کن فرانس سراسری توسعه پايدار در علوم تربیتي و روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي،
بصورت الكترونیكي ،مرکز راهكارهای دستیابي به توسعه پايدار،

سلیمان فر ،امید ،شعباني ،فرزانه .) 1936 ( .بررسي رابطه بین خوداثربخشي با انگیزه پیشرفت و سازگاری تحصیلي دانشجويان
کارشناسي سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز ،مجله مطالعات علوم تربیتي ،دوره  ،13شماره  ،11بهار  ،1936صفحه - 99
131

غیبي ،معصومه .) 1993 ( .رابطه بین سبک های يادگیری و خوداثربخشي در دانشجويان دوره کارشناسي گروههای تحصیلي
(علوم انساني ،فني -مهندسي و علوم پايه) دانشگاه شهید بهشتي  .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي ،مديريت و برنامه ريزی آموزش عالي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران.
آرجیل ،مايكل .) 6331 ( .روانشناسي نشاط  ،ترجمه مسعودگوهری انارکي ،حمید طاهر نشاط دوست ،حسن پاالهنگ ،فاطمه
بهرامي .) 1999 ( .انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان.
شهیدی ،شهريار .) 1999 ( .روانشناسي نشاط  ،تهران :نشر قطره.
علي پور احمد ،آگاه هريس ،مژگان .) 1992( .اعتبار و روايي فهرست شادکامي آکسفورد در ايرانیها ،روانشناسي تحولي
(روانشناسان ايراني).639- 691 :) 16 ( 9 ،
علیزاده ،محمد ،قاسمي ،مريم.) 1932(.بررسي مقايسه ای شاخص امید به زندگي و نشاط رواني در میان سالمندان شهری و
روستايي استان تهران ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال نهم ،شماره 111- 99،123
چنگیزی ،فرشته ،پناه علي ،امیر .) 1935 ( .اثربخشي روايتدرماني گروهي بر میزان امیدبهزندگي و نشاط رواني سالمندان
شهرتبريز ،فصلنامه آموزش و ارزيابي ،دوره نهم ،شماره .91
کار ،آالن .) 6339 ( .روان شناسي مثبت :علم شادماني و نیرومندی های انسان  .ترجمه حسن پاشا شريفي ،جعفر نجفي زند و
باقر ثنايي .) 1995 ( .تهران :سخن.
نیكجو ،بهاره .) 1991 ( .رابطه بین ويژگیهای شخصیتي با هوش عاطفي و نشاط رواني  .پايان نامه کارشناسي ارشد ،منتشر شده،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی.
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