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چكيده
هدف از پژوهش حاضر پيش بينی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هيجانی در نوجوانان بزهكار میباشد .بدین منظور تعداد  88نفر از نوجوانانِ بزهكار
شهر تهران با استفاده از روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند .مقياس هوش هيجانی (سالوی و همكاران )1112 ،و چك ليست نشانگان رفتاری
(دراگوتيس و همكاران )1171 ،بر روی آنان اجرا گردید .تحليل دادهها با استفاده از رگرسيون چندگانه نشان داد که نشانگان رفتاری بزهكاران را می توان
از روی هوش هيجانی آنان پيشبينی کرد .همچنين نتایج پژوهش نشان داد ،نوجوانان بزهكاری که هوش هيجانی باالتری داشتند از نشانگان رفتاری
(حساسيت بين شخصی ،روان پریشی و شكایت جسمانی) کمتری برخوردار بودند ،ولی بزهكارانی که هوش هيجانی پایين تری داشتند از نشانگان رفتاری
بيشتری برخوردار بودند ،تلویحات نظری و کاربردهای عملی یافته ها در اصل مقاله شده است.
كليد واژگان :هوش هيجانی ،نشانگان رفتاری ،نوجوانان بزهكار

مقدمه

توانایی های هيجانی ,عاطفی ،شخصی و اجتماعی در پيش

بسياری از پژوهشگران در مطالعه هوش یا توانایی های

بينی توانائی خود برای موفقيت و سازگاری در زندگی

انسان عمدتاً بر مؤلفه های شناختی و کاربرد انطباقی آن

اهميت دارند .نگاهی به تعاریف متعدد هوش هيجانی 1دو

توجه داشته اند (پياژه ،1121،وکسلر .)1128،در حاليكه

خط نظری کلی را در این زمينه نشان میدهد :دیدگاه اول،

ابعاد غيرشناختی ،یعنی توانایی های هيجانی و عاطفی نيز

مدل توانایی هوش هيجانی که آن را به عنوان نوعی از

به تنها پذیرفتنی بلكه ضروری هم هستند (چرنيس،

هوش تعریف میکند که هيجان و عاطفه را نيز در بر

 .)2111بتدریج دیدگاههای مبتنی بر هوشبهر جای خود را

میگيرد .از این دیدگاه ،هوش هيجانی جدیدترین تحول

به مطالعه سایر توانائی های مـﺅثر در عملكرد انسان دادند،

در زمينه فهم ارتباط ميان تفكر و هيجان است .این

برای مثال ثراندایك ( )1121رفتار هوشمندانه را شامل

اصطالح اولين بار از سوی سالوی و مایر)1111( 2پيشنهاد

هوش عينی (مهارتهای ساختن و بكاربردن ابزار و وسایل)،

شد .بر طبق مدل توانایی ،1هوش هيجانی به عنوان یك

هوش انتزاعی (توانایی کاربرد کلمات ،اعداد و اصول

توانائی ،عبارتست از ظرفيت ادراک ،ابراز ،شناخت ،کاربرد

علمی) و هوش اجتماعی (شناخت افراد و توانایی عمل

و اداره هيجانهای خود و دیگران (مایر و سالوی.)1117 ،

خالقانه در روابط انسانی) می دانست .وکسلر ()1191

مایر و سالوی معتقدند گر چه بعضی اوقات در کاربرد

پيشنهاد می کند که جنبه های غيرشناختی هوش نظير

عملی الزمست که هوش هيجانی به عنوان یك سازة واحد

1. Emotional Intelligence
2. Salovey & Mayer

3. Ability Model
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محسوب گردد ،ليكن این مدل از چهار توانایی اصلی

و پيچيدهای عجين شده است و توانایی مقابله با این

تشكيل شده است -1 :ادراک و بيان هيجان شامل

استرسها زمينة حفظ و تامين سالمت روانی ,جسمی و

بازشناسی و وارد نمودن اطالعات کالمی و غير کالمی در

هيجانی شخص را تامين میکند و ناتوانی در تنظيم

سيستم هيجانی؛  -2تسهيل تفكر بوسيلة هيجان ،یعنی به

هيجانها زمينه بروز بيماریهای متعدد روانی و جسمی را

کارگيری هيجانها به عنوان بخشی از جریان شناختی مانند

فراهم میکند ،به این ترتيب روشهای ارتقاء هوش

خالقيت و حل مسأله؛  -1فهم هيجان ،شامل پردازش

هيجانی را نوعی عامل مهم در شكلگيری سالمت

شناختی هيجان و معلومات بدست آمده در مورد

روانشناختی و جسمی افراد میتوان محسوب کرد .افزون

احساسات خود یا دیگران؛  -9مدیریت هيجان یعنی اداره

بر این کرسينی )1111( 9سالمت روانی 2را حالت ذهنی،

هيجانات در خود و افراد دیگر (مایر و سالوی.)1117 ،

همراه با سالمت هيجانی نسبتاً رها شده از نشانه های

دیدگاه دوم ،دیدگاه ترکيبی 1که هوش هيجانی را با

اضطراب و ناتوانی در برقراری روابط سازنده ،مقابله با

ویژگیهای شخصيتی نظير انگيزش و  ...ترکيب میکند .بر

خواسته ها و محرک های تنش زای زندگی می داند .نتایج

طبق مدل ترکيبی ،هوش هيجانی مجموعهای از قابليتها

برخی از پژوهش های موجود در این حيطه نشان داده اند

و مهارتهایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محيط

که سازه هوش هيجانی با مولفه های سالمت روانشناختی

و کسب موفقيت در زندگی تجهيز میکند ( بار ـ آن،2

و جسمانی(دلوایز و همكاران2111،؛ تسا سيس و نيكال،

 .)2111برخی از پژوهشگران معتقداند هوش هيجانی

 ،)2112سالمت عمومی ،بهزیستی ،خودکنترلی ،هيجان

شامل برخی از متغيرهای شخصيتی که با شاخصهای بين

پذیری ،توانایی اجتماعی و سبك های شوخی(گریون و

موقعيتی رفتار نظير همدلی ،جرأت ورزی و خوشبينی

همكاران ،)2118 ،عواطف مثبت و منفی (رُد و همكاران،

ارتباط دارد (بارـآن1117 ،؛ گلمن .)1112 ،مدل ترکيبی

 ،)2118نشانگان جسمانی ،زندگی معمولی(تامسون و

هوش هيجانی از پنج مؤلفه تشكيل شده است-1 :

همكاران ،)2117،سبك های مقابله هيجان مدار و عقالنی

مهارتهای درون فردی  -2مهارتهای بين فردی -1

و مرکز کنترل درونی (سالكو فسكی و همكاران،)2117 ،

سازگاری  -9کنترل استرس و  -2خُلق عمومی (بار ـ

اضطراب و افسردگی(فرناندیز -بروکال و همكاران،

آن .)2111،در هر یك از این ابعاد مهارت های ویژه ای

 ،)2116سالمت روانی و جسمانی(شوت و همكاران،

گلمن1

کنش

وجود دارد که به هوش هيجانی بر می گردند .و

،)2117

سرزندگی،

سالمت

و

عمومی

( )1112زندگی روانی انسان را ناشی از تعامل دو کارکرد

اجتماعی(اکستری مرا و فرناندیز -بروکال ،)2116،حمایت

عقالنی -هيجانی می داند .از آنجا که مؤلفه های اساسی

اجتماعی

و

هوش هيجانی ،توانایی فهم هيجانات خود و دیگران و

آگوستو ،)2117،سالمت روانی و اختالل های

توانایی تنظيم هيجانات و مهارخود و دیگران به شيوه

روانشناختی(لين و شوارتز ،)1187،سازش اجتماعی و

سازگارانه می باشد ،انتظار می رود افرادی که دارای هوش

هيجانی(سالوی،

موفقيت

هيجانی باالتری هستند سازگاری و مهارتهای اجتماعی

زندگی(بار-ان2111 ،؛ گلمن ،)1112 ،رضایت از زندگی

بهتری را نشان بدهند .با توجه به نقش و اهميت هوش

و بهزیستی(مارتينز-پنز1117،؛ پالمر و همكاران،)2112،

هيجانی در زندگی خصوصی و بين فردی مطالعات عدیده

روابط درون فردی(فيتنس2111،؛ فلوری و آیكس،)2111،

بيانگر اینست که زندگی بشر ،امروزه با تنيدگيهای متعدد

سالمت روانشناختی ،افسردگی ،نااميدی ،خودکشی و

1. Mixed Model
2. Bar-on
3. Golman

4. Corsini
5. Mental Health
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و

سالمت

مایر

روانی(مانتيز-

و

برجس

کارسو،)2112،

پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار /حدادی كوهسار و غباری بناب

استرس زندگی(سياروچی و همكاران ،)2112 ،سالمت

در دسترس و در دامنه سنی  11-18سال انتخاب شدند.

عمومی ،استرس و عملكرد شغلی و درماندگی روانشناختی

ابزارهای زیر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند:

(اسالسكی و کارت رایت ،)2112،افسردگی(دادا وهارت،

)4

مقياس رگه فرا خلقي TMMS(4؛ سالوی و

 ،)2111حوادث و پيامدهای زندگی(سياروچی و

همكاران :)4334 ،این مقياس بر اساس چهار چوب اوليه

دفاعی

مدل نظری هوش هيجانی سالوی و مایر( )1111برای

انطباقی(پليتری ،)2112،همدلی ،مهارتهای اجتماعی،

ارزیابی تجربه های فرا خلقی ساخته شده و به عنوان یك

ارتباط با دیگران ،رضایت زناشوئی(شوت و همكاران،

شاخص برای سنجش هوش هيجانی خود -ادراکی به کار

 ،)2111روابط گرم ،صميمی و احترام آميز والدین(مایر و

می رود ،این مقياس شامل  11ماده و دارای سه مؤ لفه

همكاران)1111،؛ روابط مثبت با دوستان(براکت و

(توجه به احساسات ،شفاف سازی احساسات ،بازسازی

همكاران ،)2119 ،حمایت اجتماعی والدین(لپس و

خلق) است .و به صورت درجه بندی ليكرتی است.

همكاران)2111،؛ سالمت روانی ،جسمانی و افسردگی

ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده همسانی درونی

(دیویس و هومپ هری ،)2112 ، 2112 ،وان داسل دورپ،

است برای مؤ لفه توجه به احساسات  ، ./86شفاف سازی

وان ميچل و درک سن()2111؛ لی چان( )2111و

احساسات  ./88و بازسازی خلق ./82است.

آلكساندرا ،نلسون و استلی( )2111رابطه دارد .نظر به اینكه

 )3چک ليست نشانگان رفتاری SCL-90-R( 3؛

پژوهش های انجام شده در حيطه هوش هيجانی در بافت

دراگوتيس و همكاران :)4399 ،در این پژوهش از مقياس

مذهب مسيحی انجام شده است که با فرهنگ اسالمی ایران

های حساسيت بين شخصی ،روان پریشی و شكایت

سبك

همكاران،)2111،

های

متفاوت است .لذا هدف اصلی پژوهش حاضر پيش بينی

جسمانی استفاده شده است .و بترتيب دارای  11 ،1و 12

نشانگان رفتاری (حساسيت بين شخصی ،روان پریشی و

سؤال است که آزمودنی در یك مقياس  2درجهای ليكرت

شكایت جسمانی) بر اساس هوش هيجانی در نوجوانان

از  1تا  ( 9از هيچ تا خيلی زیاد ) ميزان ناراحتی خود را

بزهكار شهر تهران میباشد.

گزارش میدهد .ضریب همسانی درونی مقياس ها ی این
چك ليست بين  ./77تا  ./11گزارس شده است.

روش پژوهش

برای تحليل دادهها از ضریب همبستگی پير سون و

طرح پژوهش از نوع همبستگی است .تعداد  88نفر از

تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.

نوجوانان بزهكار شهر تهران با استفاده از روش نمونهگيری

یافته ها
جدول  .4ضرایب همبستگي هوش هيجاني با نشانگان رفتاری در نوجوانان بزهكار
M

SD

4

 -4شكایت جسماني

19/27

11/67

-

 -3حساسيت بين شخصي

12/81

7/81

**1/81

-

 -9روان پریشي

12/69

7/81

**1/76

**1/76

-

 -1توجه به احساسات

18/69

6/29

1/12

1/11

-1/18

-

مقياس هوش هيجاني

 -4شفاف سازی احساسات

11/21

6/82

1/11

1/11

-1/12

*1/22

-

TMMS

 -6باز سازی خلق

18/77

1/81

*-1/17

*-1/91

*-1/27

*1/21

1/16

متغيرها
چک

ليست

نشانگان

رفتاری SCL 90-R

3

1

9

*** P <05/0

1. Trait Meta-Mood Scale

4

P < 01/0

2. Behavioral Symptoms Checklist

04
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جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون چندگانه برای پيش بيني نشانگان رفتاری بر اساس هوش هيجاني در نوجوانان بزهكار
متغير مالک

متغير پيش بين

R

R2

F

P

B



SEB

شكایت جسماني

باز سازی خلق

1/12

1/11

2/11

1/112

*-1/88

-1/12

1/111

حساسيت بين شخصيي

باز سازی خلق

1/91

1/16

8/16

1/112

*-1/11

-1/91

1/111

روان پریشي

باز سازی خلق

1/12

1/11

2/11

1/112

*-1/69

-1/12

1/121

*** P <05/0

P < 01/0

ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغيرهای

همكاران2118 ،؛ شوت و همكاران2117 ،؛ دلوایز و

پژوهش در جدول  1منعكس شده اند.

همكاران2111 ,؛ مانتيز -برجس و آگوستو2117 ،؛ تسا

جدول  1نشان می دهد که مولفه باز سازی خلق در هوش

سيس و نيكال2112 ،؛ لين و شوارتز1187 ،؛ سياروچی و

هيجانی با نشانگان رفتاری (شكایت جسمانی ،حساسيت

همكاران2112 ،؛ اسالسكی و کارت رایت2112 ،؛ دادا و

بين شخصی و روان پریشی) همبستگی معناداری دارد.

هارت2111 ،؛ سياروچی و همكاران2111 ،؛ پارکر و

یعنی نوجوانان بزهكاری که هوش هيجانی باالتری دارند

همكاران2119 ،؛ وان در زی و همكاران 2112 ،و پتریدز

از نشانگان رفتاری کمتری برخوردارند.

و همكاران2119 ،؛ دیویس و هومپ هری2111 ، 2111 ،؛

نتایج تحليل رگرسيون نشان می دهد که تنها مولفه باز

وان داسل دورپ ،وان ميچل و درک سن2111 ،؛ لی چان،

سازی خلق در هوش هيجانی قدرت تبيين کنندگی دارد.

 2111و آلكساندرا ،نلسون و استلی 2111،همخوانی دارد.

و بترتيب  16 ،11و  11درصد واریانس تغييرات در

سياروچی ،چان ،کاپوتی و روبرتس ( )2111گزارش

شكایت جسمانی ،حساسيت بين شخصی و روان پریشی

کردهاند ،افرادی که هوش هيجانی باالتری دارند ،در

بر اساس بازسازی خلق در هوش هيجانی قابل تبيين است.

مواجهه با استرسهای زندگی از سازگاری و انطباق

نوجوانان بزهكاری که هوش هيجانی بيشتری داشتند،

بيشتری برخوردار هستند و در نتيجه بيشتر به افسردگی،

نشانگان رفتاری (شكایت جسمانی ،حساسيت بين

نااميدی ،مشكالت جسمانی و دیگر پيامدهای منفی زندگی

شخصی و روان پریشی) کمتری گزارش کردند.

مبتال میشوند و بطور کلی هوش هيجانی با وقایع و
پيامدهای زندگی ارتباط دارد و به افراد در فهم و پيشبينی

بحث و نتیجه گیری

جنبههای گوناگون روزمره کمك میکنند .مایر و سالوی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هوش هيجانی با نشانگان

( )1117یكی از فواید مهم توانایی تنظيم هيجانات را بهبود

رفتاری (شكایت جسمانی ،حساسيت بين شخصی و روان

هيجانات منفی و پرورش هيجانات خوشایند و مثبت می

پریشی) در نوجوانان بزهكار همبستگی معناداری دارد.

دانند .بنابراین افرادی که در تنظيم هيجانات خود مهارت

یعنی نوجوانان بزهكاری که هوش هيجانی باالتری دارند

دارند از توانایی بيشتری جهت جبران حاالت هيجانی منفی

از شكایت جسمانی ،حساسيت بين شخصی و روان

از طریق شرکت در فعاليتهای خوشایند دارند و

پریشی کمتری برخوردارند .و نتایج تحليل رگرسيون

توانشهای هيجانی در تعدیل استرس و سالمت روان،

چندگانه نشان داد که تنها مولفه باز سازی خلق در هوش

نقش مهمی دارند .برخی اشكال هوش هيجانی فرد را از

هيجانی قدرت تبيين کنندگی دارد .و بترتيب  16 ،11و 11

استرس مصون داشته و منجر به سازگاری بهتری میشود.

درصد واریانس تغييرات در شكایت جسمانی ،حساسيت

برای مثال توانایی کنترل هيجان با گرایش به حفظ خلق

بين شخصی و روان پریشی بر اساس مولفه بازسازی خلق

مثبت ارتباط دارد و منجر به پيشگيری از مشكالت روانی

در هوش هيجانی قابل تبيين است .این نتایج با یافته های

و جسمانی میشود (سياروچی و همكاران.)2111 ،

مایر و سالوی1117 ,؛ گریون و همكاران2118 ،؛ رُد و
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تبيين دیگر اینكه هوش هيجانی با دو گستره مهم خلق و

نمونه ها با احتياط عمل شود )2 .از آزمونهای هوش

خو یعنی عاطفه مثبت (احساس لذت ،اشتياق و عالقهمند)

هيجانی دیگری که هنجاریابی شده اند در جامعه بزهكار

و عاطفه منفی (اضطراب ،احساس خصومت ،نارضایتی)

استفاده شود.

نيز رابطه دارد .افراد با خلق منفی به علت ثبات تجربه
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Abstract
This study examined predicts behavioral symptoms from emotional intelligence in delinquent adolescents. In this
study 88 from delinquent adolescents were voluntarily selected. They completed the measures of Trait Meta-Mood
Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995), and Behavioral Symptoms Checklist90-R (Derogatis
et al., 1973). Analysis of data with utilization of multiple regression analysis revealed that behavioral symptoms
of delinquent adolescents can be predicted from the emotional intelligence. Moreover, data revealed that
delinquent adolescents with higher in an emotional intelligence were lower in behavioral symptoms (interpersonal
sensitivity, psychoticism and somatization). Theoretical implication and practical application of the finding are
discussed in the original paper.
Key words: Emotional Intelligence, Behavioral Symptoms, Delinquent Adolescents
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