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تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از س
بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد
مسلم قبادیان

1

جوادبگیان کوله مرزی

کبری مرادی

3

تاریخ دریافت1400/05/19 :
2

تاریخ پذیرش1400/08/16 :
نوع مقاله :پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف :هوش هیجانی ،دستهای از مهارتها و تواناییهای شناختی و غیرشناختی را در بر میگیرد
که توانایی موفقیت فرد را در تنظیم و مدیریت هیجان و احساسات افزایش میدهد .این پژوهش با هدف
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد انجام شد.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،این پژوهش یک
پژوهش نیمهآزمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه در سال
تحصیلی  1400-1401تشکیل میدادند .نمونه پژوهش  24نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه بودند که به
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آموزش هوش هیجانی ( 12نفر) و گروه
گواه ( 12نفر) گمارده شدند .افراد نمونه پژوهش ،قبل و بعد از مداخله برای گروه آزمایشی به مقیاس
بزهکاری چندبعدی نوجوانان و جوانان سهامی و همکاران ( )1396پاسخ دادند .آموزش هوش هیجانی بر
اساس الگوی هوش هیجانی بار-آن ( )2010در  10جلسه  90دقیقهای به روش گارگاهی در گروه آزمایشی
اجرا شد؛ و گروه گواه در طول این مدت هیچ مداخلهای دریافت نکرد .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج و یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش هوش هیجانی در
پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان مؤثر هستند (.)P≥0/001
میتوان نتیجه گرفت که هوش هیجانی یک مجموعه توانایی و سالمت روان حالتی ذهنی میباشد .مشخص
شدن نوع این ارتباط مستلزم مطالعات بیشتری است که این مسئله را به طور خاص مورد بررسی قرار داده و
نقش آموزش توانمندیهای تشکیل دهنده هوشهیجانی را در راستای پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه
مشخص میسازد.
کلیدواژهها :آموزش هوش هیجانی ،بزهکاری ،دانشآموزان.
 استناددهی ( :)APAقبادیان ،مسلم؛ کوله مرزی ،جوادبگیان؛ مرادی ،کبری .)1400( .تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از
بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.171-192 ،)61(16 ،

http://cps.jrl.police.ir/article_97932.html

 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول .رایانامهmghobadiyan@yahoo.com :
 .2مدرس مدعو ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران .رایانامهjavadbagiyan@yahoo.com :
 . 3کارشناس ارشد مدیریت آمورشی و دبیرآموزش وپرورش ناحیه یک خرمآباد .رایانامهkheyreej@gmail.com :

مقدمه
از دیدگاه متخصصین روانشناســـی و علـــوم تربیتـــی ،دوره نوجـوانی دارای حساسـیت و اهمیـت
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

فراوانی است که آنجا کـه مـیتـوان بـه ایـن دوره بـه شـــــکل دوره بحـــرانـــــی نگـاه کــــــرد
(ورهوون ،پورتویس و وولمان .)38 :2019 ،1نوجوانی دورهای از ایجاد تغییرات جسمی ،شـناختی،

اجتماعی -عاطفی و یک دورۀ پویا و هیجانی برای افراد شامل افزایش توانایی تفکر ،شروع بلـو و
تغییر در روابط با خانواده ،دوستان ،مدرسه و اجتماع ،همساالن ،نقشهای خانوادگی ،مسئولیتهـا،
تالش در جهت کسـ

نقـش هـای عـاطفی و اجتمـاعی جدیـد ،مـدیریت تکـالیی زنـدگی بـدون

وابستگی بیش ازحد به افراد دیگر و ایجاد جهـتگیـری جدیـد بـرای آینـده بـهعنـوان بزرگسـاالن
مستقل و مولّد است (رافرتی .)35 :2018 ،2نوجوانی دوره رشدی بین کـودکی و بزرگسـالی اسـت

که همراه با تغییـرات گسـترده جسـمی ،شـناختی ،هیجـانی و اجتمـاعی مـیباشـد و بـه دلیـل همـین
تغییرات گسترده میتواند برای نوجوانان مشکالت فراوانی از جملـه بزهکـاری ،خشـونت ،قلـدری،

مصرف سیگار ،مصرف مواد و الکل ،رانندگی پرخطر بوجود آورد (چیوانگ و چیوانـگ:2019 ،3
.)29

یکی از مسائل ناراحت کننده جوامع امروزی که توجـه بسـیاری از محققـان را بـه خـود جلـ
نموده ،موضوع نوجوانان و جوانـان بزهکـار اسـت (ییـا ،لـی و لیـو .)371 :2018 ،4بزهکـاری 5در

جامعه دامنگیر گروه سنی نوجوانان و جوانـان مـیشـود (ییونـگ ،ده لـی و ییـا.)1405 :2020 ،6
بزهکاران نوجوان کسانی هستند که به اعمال خالف قـانون مـیپردازنـد .دسـتگیریهـای پلـیس و
گزارشهای شخصی نشان میدهد که بزهکاری در طول نوجوانی افزایش مییابد ،و بعد در اوایل
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بزرگسالی کاهش مییابد .در واقع ،رفتارهای ضداجتماعی در نوجوانان به خـاطر تمایـل بـه تأییـد
همساالن افزایش مییابد .با گذشت زمان ،همساالن کمتر بانفوذ میشوند ،اسـتدالل اخالقـی بهتـر
میشود ،و نوجوانان وارد موقعیتهای اجتماعی مانند ازدواج و کار میشوند که کمتر قانونشکنی

را در پی دارد (رایت .)495 :2017 ،7افراد بزهکار به نوجوانان و جوانانی اطالق میشود که کمتـر
از  18سال دارند و رفتارشان به نحوی است که از طریق قانون قابل مجازات است .بعضی از اعمال
بزهکارانه مانند دزدی ،حمله شدید ،تجاوز ،آدمکشی یا استفاده از مواد مخدر در صـورتی کـه از
سوی بزرگساالن صورت گیرد نیز جرم تلقی میشود (واندرپارت و همکاران.)69 :2021 ،8

1. Verhoeven, Poorthuis & Volman
2. Rafferty
3. Cheung
4. Xia, Li & Liu
5. delinquency
6. Xiong, Li & Xia
7. Wright
8. van der Put

در پــژوهشهــای میرســمیعی ،آتــشپــور و آقــایی ( )546-539 :1398و پورنقــاش تهرانــی،
مرتضویفر و مرتضویفر ( )539-529 :1399مشخص شده است که آمـوزش نظـمجـویی هیجـانی

منزلۀ توانایی ذهنی شامل توانایی بازبینی و کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ،تمایز قائـل

شدن میان آنها و استفاده از این اطالعات به مثابه راهنمای تفکر و عمل خـویش (مـایر و سـالوی،2
 )436 :1993و همچنین ،به منزلۀ صفتی شخصیتی یعنی تمایلی که فـرد بـه مـدیریت هیجانـات دارد

4

(پیتریدس و فورنهـام )315 :2000 ،3مطـر شـده اسـت .مـایر ،سـالووی ،کاروسـو و چرکاسـکی
( )530 :2011اظهار میدارند که هوش هیجانی ،تواناییهای هیجانی را از طریق چهار سـط متحـد
میکند که عبارتاند از -1 :ادارک و ابراز هیجان -2 ،جذب هیجان در تفکر -3 ،فهـم و تجزیـه و

تحلیل هیجان -4 ،اداره یا تنظیم هیجان .هوش هیجانی دارای دو بُعد است :رویـارویی بـا هیجانـات
خود و رویارویی با هیجانات دیگران .رویارویی با هیجانات خود نقشی مهـم در سـالمت جسـمانی

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

فردی مؤثر بر پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه آموزش هوش هیجانی 1است .هوش هیجانی هـم بـه

دارد و رویارویی با هیجانات دیگران نقشی مؤثر در تسهیل تعـامالت اجتمـاعی دارد (پکـار ،بـاکر،
وندر لیندن و بورن .)225 :2018 ،5بار-آن )57 :2010( 6هوش هیجانی را به منزلۀ فهم مؤثر خـود و
دیگران ،برقراری رابطه مناس با دیگران و انطباق و کنار آمدن با محیط بـرای برخـورد مـؤثرتر بـا
خواستههای محیطی به شمار می آورد و بـرای هـوش هیجـانی ،پـنج عامـل مرکـ

و پـانزده خـرده

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

باعث کاهش هیجانهای منفی و افزایش بهزیستی روانشناختی میشـود .از ایـنرو ،یکـی از عوامـل

مقیاس معرفی میکند .شواهد بسیاری حـاکی از آن هسـتند کـه افـراد بـا هـوش هیجـانی بـاالتر ،از
شادی ،سرزندگی و استقالل عمل بیشتری در کارهایشـان برخوردارنـد و عملکـرد بهتـری از خـود
نشان میدهند (شوسیجت و میکوالجک 179 :2017 ،7و نسیم .)9 :2018 ،8تجارب هیجـانی بخـش

هیجانی معرفی میکنند (سویکاک ،آکا ،داگرویی ،گوتیس ،کارپنتر و هـافمن .)5 :2019 ،9هـوش
هیجانی یک مهارت حیاتی در ارتبـاط بـا بهزیسـتی و سـالمت روان (هرویـگ ،لـوتز ،اسـچربیت و
همکاران )692 :2018 ،و فرایندی است کـه افـراد بـه منظـور انطبـاق و سـازگاری خـود بـا محـیط،
1. emotional intelligence
2. Mayer, & Salovey
3. Petrides & Furnham
4. Mayer, Salovey, Caruso & Cherkasskiy
5. Pekaar, Bakker, Van der Linden & Born
6. Bar-On
7. Szczygiet & Mikolajczak
8. Nassem
9. SeviKoc, Aka, Dogruy, Cutiss, Carpenter, & Hofmann
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هیجانات خود را تغییر میدهند (الهـای ،تیـامیو ،ویکـز ،لـوین ،پیگـارد و هـال .)24 :2018 ،1تنظـیم
موفق هیجانات با پیامدهای مثبت در زمینههای سالمت جسمانی ،سالمت روان ،عملکرد تحصیلی و
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

روابط اجتماعی مناس همراه بوده است (سویکاک و همکاران .)4 :2019 ،نتایج برخی پژوهشهـا
حکایت از آن دارد که ممکن است نوجوانان بزهکـار قـادر بـه کنتـرل هیجانـات خـود نبـوده و در

مهارت خودآگاهی ضعی داشته باشند (سان و الو.)667 :2018 ،2

نسل جوان به دلیل تحرک اجتماعی ،خالقیت و داشتن تفکر نو و سازنده نقش محوری خاصـی
را در توسعهی همهجانبهی کشورها ایفا مینماید .لذا ،برای دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین شـده بـرای
توسعه میطلبد که متولیان امر اقدام به شناسایی مسـائل و مشـکالت پـیش روی ایـن نسـل نمـوده و
تمهیدات الزم را بیندیشند و از جمله اولویتهای اساسی مرتبط با امور جوانـان بررسـی و شناسـایی
عوامل تهدیدکنندهی سالمتی آنان مـیباشـد .پیشـگیری از رفتارهـای بزهکارانـه همـواره از درمـان
مفیدتر و کم هزینهتر میباشد .برای داشتن برنامههای راهبردی در بزهکاری نوجوانان پژوهشهـای
معتبر علمی ضروری است .با توجه به محدودیتهای آمارهای رسمی بزهکاری و موارد اعـالم نشـده
جرم ،بهترین گزینه در پژوهش بزهکاری ،بهرهگیری از آموزشهایی اسـت کـه مـیتوانـد از بـروز
رفتارهای بزهکارانه در گروههای در معرض خطر پیشگیری کند .لذا ،این پـژوهش بـا هـدف تـأثیر
آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد انجام شد.
ادبیات تحقیق
مفهوم بزهکاری
هر عملی که در جامعه ،قوانین را نقض کند و مجازات در پـی داشـته باشـد« ،بـزه» نامیـده مـیشـود
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(اکبری .)1391 ،هر جرمی که اتفاق مـیافتـد ،دارای علـل سـازندهای اسـت کـه بـر روی فـرد اثـر
میگذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری اجتماعی سوق میدهد .پیامد این سوق دادنهـا،
ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» مینامند« .بزهکاری» ،مجموعهای از جرایمـی
است که در یک زمان و مکان معین به وقوع میپیوندد (روپیکر .)1391 ،بزهکاری ،یک میکـروب
اجتماعی است .این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد ،بـروز نکـرده و
به تبع آن ،جرمی نیز اتفاق نمیافتد .در ایران نیز بزهکاری به کـل جرایمـی گفتـه مـیشـود کـه در
صورت ارتکاب به موج

قوانین قصاص ،دیات ،حدود و تعزیرات دارای مجازات هسـتند .قربـانی

یا بزهدیده کسی است که بر او جنایت رفته است .درواقع ،کسی است که جـرم یـا بـزه بـه ضـرر او
واقع شده است .فرهنگستان ایران در سال  1320وایه «بزهدیده» را بهجـای «مجنـیُّ علیـه» و در سـال
1. Elhai, Tiamiyu, Weeks, Levine, Picard & Hall
2. Sun & Lau
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 1317هجری شمسی وایه «بزه» را بهجای «جرم» ،و «بزهکار» را بهجای «مجرم» برگزید (احمدونـد،
نظری و مرتضوی.)647 :1399 ،

تعریی کرد( .مایر ،سـالوی و کارسـو .)199 :2004 ،سـالووی و مـایر ،هـوش هیجـانی را نـوعی از
هوش توصیی کردند که توجّه به احساسات و هیجانهای خود فرد و دیگران ،فـرق گذاشـتن بـین
آنها و استفاده از این اطّالعـات بـرای راهنمـایی افکـار و اعمـال فـرد را شـامل مـیشـود (اوریـچ،

هیجستاد و شانوگ .)25 :2021 ،2و در نهایت ،به این تعریی جامع میرسـیم کـه «هـوش هیجـانی،
توانایی تنظـیم و کنتـرل احساسـات و عواطـی خـود و دیگـران و تمییـز دادن آنهـا از یکـدیگر و

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

 1920و  ،1930روانشناس مشهور و استاد دانشگاه کلمبیا ،ثرندایک از هوشی نام برد به نـام هـوش
اجتماعی که آن را «توانایی ادراک و فهم دیگران و انجام اعمـال مناسـ در روابـط بـینشخصـی»

استفاده از این اطّالعات برای هدایت افکار و اعمال خود اسـت» .گلمـن 1998( 3ب) ،معتقـد اسـت
هوش هیجانی مهارتی است که دارندۀ آن میتواند از طریـق خودمـدیریّتی ،آن را بهبـود بخشـد ،از
طریق همدلی ،تأثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریّت روابط به شیوهای رفتار کند کـه روحیّـۀ

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

تعریف هوش هیجانی
در فرهنگ اکسفورد ،معنای لغوی هیجان این چنین آمده است« :هـر تحریـک ،اغتشـاش در ذهـن،
احساس ،عاطفه ،هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهیـیجشـده( ».فینـگ و روگـر .)185 :2014 ،1در دهـۀ

خود و دیگران را باال ببرد (آقایار و شریفی درآمدی.)1385 ،

هیجانی به صورت یکپارچه عمل میکند و همانگونه که افـراد در فهـم و کـاربرد اعـداد و کلمـات
میتوانند کم و بیش باهوش باشند ،در مواجهه با هیجـانهـای خـود نیـز مـیتواننـد کمتـر یـا بیشـتر
( ،)98 :2003هوش هیجانی به تواناییهایی اشاره میکند که در پردازش اطالعات درباره هیجانـات
خود شخص و هیجانات دیگران ،مورد استفاده قرار میگیرد .در این الگو چهار شاخه وجـود دارد:
ادراک هیجانات جاری ،توانایی تسهیل تفکـر توسـط هیجانـات (توانـایی درونسـازی تجربـههـای
هیجانی در شناخت) ،فهم معناهای هیجانی و مدیریت هیجانی.

سال شانزدهم  /شماره  / 61زمستان 1400

باهوش باشند (الناصری و النزی .) 1681 :2018 ،بـر اسـاس مـدل تونـایی مـایر ،کاروسـو و سـالوی
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مدل توانایی سالوی ،مایر و کاروسو از هوش هیجانی
سالوی و مایر هوش هیجانی را یک توانایی ذهنی میداننـد و معتقدنـد کـه سـاختارهای شـناختی و

1. Fink, & Rockers
2. Uhrich, Heggestad, & Shanock
3. Goleman
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ادراک هیجانی شامل توانایی ثبت ،توجه و رمزگشایی پیامهای هیجـانی اسـت .ایـن ادراک در
بافتهای متفاوت مانند بیانات چهرهای ،تن صدا و کارهای هنری بیان میشـمارد .افـراد دارای ایـن
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

مهارت ،هیجانات را درک میکنند ،محیط خودشان را بهتـر شـکل مـیدهنـد و بنـابراین ،بـه شـیوه
بهتری با محیط اطراف خود سـازگار مـی شـوند .شـاخه دوم هـوش هیجـانی در ایـن الگـو ،توانـایی
تسهیل تفکر توسط هیجانات است .این الگو به توانایی ارزیابی و تولید احساسات که فکر را تسهیل
میکند ،اشاره دارد .هیجانات می توانند وارد سیسـتم شـناختی شـوند .ماننـد تفکـرات معـین دربـاره
احساسات ویژه ،مثل «من خوشـحال هسـتم» .همـینطـور ،شـناخت بـا موقعیـتهـای هیجـانی تغییـر
میکند ،مانند وقتی یک شخص خوشحال فکر میکند که «امروز همه چیز مطابق میـل مـن اسـت».
بنابراین ،هیجات میتوانند به وسیله دادن اطالعات درباره موقعیت خلق مـا ،تفکـر را تسـهیل کننـد.
این شاخه به توانایی برقراری ارتباط میان هیجانات و به کار بستن آنها برای پـرورش تفکـر و درک

هیجانات پیچیده در موقعیتهای اجتماعی میپردازد (ریورس 1و همکاران.)346 :2012 ،
اگر ما خوشحال ،غمگین ،ترسیده یا عصبانی هستیم ،به روشـی فکـر مـیکنـیم کـه بـا موقعیـت
خلقی ما همساز هستند .توانایی در تغییر دیدگاه به موقعیت خلقـی فـرد بسـتگی دارد و افـراد دارای
مهارتهای یکپارچگی هیجانی خوب رشدیافته ،میتوانند همانگونـه کـه خلقشـان تغییـر مـیکنـد،
مسائل را از دیدگاههای مختلی بررسی کنند .این توانایی دیدن مسـائل از دیـدگاههای گونـاگون،
ممکن است موج

تسهیل خالقیت بیشتری در حل مسئله شود و ممکن است توضی دهد که چـرا

افراد با نوسانات خلقی ،خالقیت بیشتری نشان میدهند تا کسانی که خلق ثابـت دارنـد .میزانـی کـه
نوسانات خلقی تحت کنترل داوطلبانه قرار میگیـرد ،بسـتگی بـه مهـارت هیجـانی دارد .وقتـی کـه
هیجانات شناسایی و نامگذاری شدند ،میتوانند دستورهایی را بر سازمانهای شناختی تحمیل کننـد
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و سازمان شناختی را بسوی خلق بهتری هدایت کنند .هیجانها میتوانند شناختهـا را تغییـر دهنـد.
وقتی شخص شاد است ،شناختهای او منطقی و زمانی که ناراحت و غمگین اسـت ،شـناختهـای
او غیرمنطقی میشود (مایر و همکاران.)507 :2008 ،
سومین شاخه هـوش هیجـانی در ایـن مـدل ،فهـم معناهـای هیجـانی اسـت ،یعنـی توانـایی فهـم
مفاهیمیضمنی از هیجانات ،مداوم با فهم هیجانی خوب رشـدیافته ،مـیتواننـد بفهمنـد کـه چگونـه
یک هیجان به دیگری منجر مـیشـود ،چگونـه هیجانـات در زمـان تغییـر مـیکننـد و چگونـه آنهـا
می توانند بر روی روابـط تـأثیر بگذارنـد .چهـارمین شـاخه هـوش هیجـانی در ایـن مـدل ،مـدیریت
هیجانی می باشد؛ یعنی توانـایی تنظـیم هیجانهـا ،گشـودگی در برابـر تجربیـات هیجـانی ،انتخـاب و
کنترل روشهایی که هیجانها بیان میشوند .یک شخص دارای توانـایی مـدیریت هیجـانی خـوب
1. Rivers
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رشدیافته ،آزادی انتخاب کردن تجربه هیجانها را دارد و یا آن تجربهها را سد میکند .بـرای مثـال
در تعامالت روزمره ،ممکن است گشودگی نسبت به هیجاناتی که بوسیله خود شـخص یـا دیگـران

یک عمل جراحی خطرناک ،ممکن است سد تجربه هیجانـات و محـدود کـردن بیـان آنهـا ،بسـیار
سازگارانه باشد .مردم بـا توانـایی مـدیریتی هیجـانی خـوب رشـدیافته ،قادرنـد میزانـی را کـه آنهـا
هیجانات را تجربه و بیان میکنند ،انتخاب کنند (بـار -آن و همکـاران .)12 :2005 ،مـایر و سـالوی
( )94 :1998هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی و مشتمل بر تواناییهای کنترل هیجانهای خـود و
دیگران ،تمایز بین آنها و استفاده از اطالعات برای راهبرد تفکر و عمـل دانسـته و آن را متشـکل از
مؤلفههای درونفردی و برونفردی گاردنر میدانند و در پنج حیطه به شر زیر خالصه میکنند:
خودآگاهی هیجانی( 1شناخت عواطی شخصی) :خودآگاهی -تشخیص هر احساس بـه همـان

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

موقعیتهای اضطراری ،مانند اجتناب از تصادف ماشین و مورد ضرب و شـتم قـرار گـرفتن ،انجـام

صورتی که بروز میکند ،سنگ بنای هوش هیجـانی اسـت .توانـایی نظـارت بـر احساسـات در هـر
لحظه برای بدست آوردن بینش روانشناختی و ادراک خویشتن نقشی تعیینکننـده دارد .نـاتوانی در
تشخیص احساسات راستین ،ما را به سردرگمیدچار میکند .افرادی که نسبت بـه احساسـات خـود
اطمینان بیشتری دارند ،بهتر میتوانند زندگی خویش را هدایت کنند .ایـن افـراد دربـاره احساسـات
واقعی خود در زمینه اتخـاذ تصـمیمات شخصـی از انتخـاب همسـر آینـده گرفتـه تـا شـغلی کـه بـر

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

تجربه شده و بیان آزادانه آنهـا ،زنـدگی را پر بـار کننـد و بـه ارتباطـات اجتمـاعی عمـق دهنـد و در

میگزینند ،احساس اطمینان بیشتری دارند.
مدیریت هیجانهاا : 2بـه معنـای اداره یـا کنتـرل هیجانهـا ،کنتـرل احساسـات بـه روش مطلـوب و

افرادی که به لحاظ این توانایی ضعییاند ،دایماً با احساس ناامیدی و افسردگی دست به گریباننـد،

برانگیختن خود :3به معنای جهت دادن و هدایت عواطی و هیجانهـا بـه سـمت و سـوی هـدف،
خویشتن دارای هیجـانی و بـه تـأخیر انـداختن خواسـتههـا و بـازداری تالشـها اسـت .خویشـتنداری
عاطفی -به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرو نشاندن تکانشها -زیربنای تحقق هر پیشـرفتی اسـت.
توانــایی دســتیابی بــه مرحلــه غــرق شــدن در کــار ،انجــام دادن هــر نــوع فعــالتی چشــمگیر را میســر
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در حالی که افرادی که در آن مهارت زیادی دارند ،با سرعت بسیار بیشـتری مـیتواننـد نامالیمـات
زندگی را پشت سر بگذارند.
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تشخیص منشأ این احساسات و یافتن راههای اداره و کنترل ترسها و هیجانها و عصـبانیتهـا و امثـال
آنها است .قدرت تنظیم احساسات خود ،تواناییای است که بر حس خودآگاهی متکـی مـیباشـد.

1. Emotional self.awareness
2. Managing onself
3. Motivating onself
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میگرداند .افراد دارای این مهـارت در هـر کـاری کـه بعهـده مـیگیرنـد ،بسـیار مولـد و اثـربخش
خواهند بود.
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

همدلی :1همدلی ،توانایی دیگری که بر خودآگاهی هیجانی متکی است ،اساس مهارت اجتماعی
است .همدلی به معنای حساسیت نسبت به عالیق و احساسات دیگران و تحمل دیدگاههای آنـان و
بها دادن به تفاوتهای موجود بین مردم در رابطه بـا احساسـات خـود نسـبت بـه اشـیاو و امـور اسـت.
افرادی که از همـدلی بیشـتر برخوردارنـد ،بـه عالئـم اجتمـاعی ظریفـی کـه نشـاندهنـده نیازهـا یـا
خواستههای دیگران است ،توجه بیشتری نشان مـیدهنـد .ایـن توانـایی آنـان را در حرفـههـایی کـه
مستلزم مراقبت از دیگرانند ،مثل تدریس ،فروش و مدیریت موفقتر میسـازد (ایـوانز و همکـاران،
.)509 :2021
پیشینه
در پژوهشی ،حسنی و قایدنیای جهرمی ( ،)2015در پژوهشی با عنـوان «راهبردهای نظمجویی
شناختی هیجان در دختران فراری و بهنجار» بررسی کردند و اعالم کردند که در دختـران
فراری راهبردهای سازشنایافتگی همچون مالمت خـویش ،نشـخوارگری ،فاجعـهسـازی و مالمـت
دیگران نسبت به دختران بهنجار بیشتر بروز است .همچنین ،در مطالعهای مشـخص شـد کـه هیجـان
منفی از قبیل خشم ،اضطراب و افسردگی به عنوان منبع مهم راهانداز بزهکاری هستند و هیجانهای
منفی رابطه معنیداری با رفتارهای بزهکارانه دارند (جعفری ،غضنفریان ،علـیاکبـری و کمـرزرین،
.)99 :2017
سلیمانی ،شیخ االسالمی و موسوی ( ،)1395در پژوهشی با عنوان «اثربخشی هوش هیجانی
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بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانشآموزان زورگو (غیرمنضاب) » نشـان دادنـد
میانگین مؤلفههای کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان گروه آزمایشی بعد از آمـوزش هـوش هیجـانی
متفاوت است.
خالدیان ،نعمتی سوگلی تپه و ارجمنـد کرمـانی ( ،)1397در پژوهشـی بـا عنـوان «کارآمادی
آموزش هوش هیجانی بر احساس تنهایی ،تابآوری و سالمت روان افاراد معتااد»،
یافتهها نشان داد میانگین نمرات تابآوری در پس آزمـون گـروه آزمـایش ،بـه طـور معنـاداری از
میانگین نمرات پس آزمون در گروه گواه بیشتر اسـت .همچنـین ،میـانگین نمـرات سـالمت روان و
احساس تنهایی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمـرات پـس آزمـون در
گروه گواه کمتر است.
1. empathy
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گل محمد نژاد بهرامی ( )1398در پژوهشی با عنوان «مقایسه اثربخشای آماوزش مهاارت

روش آموزش تفاوت معناداری وجود ندارد.

گالرو ،باریرو و اینجوگو -ریچ ،)2018( 1در پژوهشی با عنـوان «آموزش هوش هیجانی بر
خودادراکی نوجوانان» به این نتیجه رسـید کـه آمـوزش هـوش هیجـانی بـا کـاهش رفتارهـای
پرخطر ،مصرف مواد ،پرخاشگری و افزایش خودآگاهی ،عزتنفس همراه است.
ناستاسا ،زانفیرسوچ و لیسگو ،)2021( 2در پژوهشی با هـدف «بهباود هاوش هیجاانی در
وجانان :یک رویکرد تجربی» به این نتیجه دست یافتند که بهبود هوش هیجانی در نوجوانان با
کاهش رفتارهای برونریزی و درونریزی همراه است.

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

کاهش پرخاشگری دانشآموزان مؤثر است .همچنین ،نتایج نشان داد بین میـزان اثربخشـی ایـن دو

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،این پژوهش یـک
پژوهش نیمهآزمایشی است .طر نیمه آزمایشی پژوهش حاضر پیشآزمون -پسآزمـون بـا گـروه
گواه 3شامل مراحل اجرایی زیر بود -1 :انتخاب به صورت تصـادفی از نمونـه پـژوهش -2 ،اجـرای

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

حل مسأله و آموزش هوش هیجانی بر کااهش پرخاشاگری داناشآماوزان دختار
دوره اول متوسطه تبریز» ،ن تایج نشـان داد آمـوزش مهـارت حـل مسـأله و هـوش هیجـانی بـر

پیشآزمون و جمعآوری دادهها؛  -3جایگزین کردن تصادفی آزمـودنیهـا؛  -4اجـرای متغیرهـای
مستقل (آموزش هوش هیجانی) روی گروه آزمایشی؛  -5اجرای پسآزمون و جمعآوری دادهها.

به صورت در دسترس انتخاب ،سپس نمونه مورد نظر بهطور هدفمند انتخاب شـد .بـه ایـن صـورت
دانشآمـوزان مقطـع متوسـطه اجـرا شـد ( 250نفـر) .در ادامـه 24 ،نفـر از دانـشآمـوزان کـه نمـره
بزهکاریشان از میانگین ( )50باالتر بود ،بزهکار تشخیص داده شدند .سپس ،برای شناسایی دقیـقتـر
از دانشآموزان بزهکار یک مصاحبهی بالینی ساختاریافته توسـط روانشـناس بـالینی انجـام شـد .در
نهایت ،با تأیید مصاحبه تشخیصی  24دانشآموز با گمارش تصادفی در دو گروه آزمـایش و گـواه
جایگیری شدند .شرایط ورود به پژوهش عبارت بودند از .1 :اخذ نمره بـاالتر از  50در پرسشـنامه
بزهکاری چندبُعدی ،تأیید بزهکاری توسط روانشناس بالینی با توجه به مصاحبه بالینی سـاختاریافته،
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که مقیاس بزهکاری چندبُعدی نوجوانان و جوانـان سـهامی و همکـاران ( )77 :1396بـر روی همـۀ
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جامعه آماری مورد نظر شامل همۀ دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر خرمآباد در سال تحصـیلی
 1400-1401تشکیل میدادند .به منظور نمونهگیری ،یکی از مدارس مقطع متوسطه شهر خـرمآبـاد

1. Calero, Barreyro & Injoque-Ricle
2. Năstasă, Zanfirescu & Iliescu
3 . The pretest-posttest-followup control group design
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نداشــتن مشــکالت حــاد روانــی کــه بــا مشــاهده قابــل تشــخیص باشــد ،رضــایت دانــشآمــوزان و
خانوادههایشان برای شرکت در پژوهش ،قرار داشتن در دامنه سنی  18-15سال.
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

پرسشنامه اطالعات فردی
این پرسشنامه شامل اطالعات نظیر سن ،پایـه تحصـیلی ،تعـداد فرزنـدان ،میـزان تحصـیالت پـدر و
مادر ،شغل پدر و مادر و وضعیت نگهداری دانشآموز بود.
مقیاس بزهکاری چندبُعدی نوجوانان و جوانان
این پرسشنامه توسط سهامی ،حسین زئی و پرویز زاده ( )77 :1396طراحـی شـد 20 .پرسـش ایـن
پرسشنامه چهـار عامـل را مـیسـنجد :سـؤاالت  20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13مصـرف مـواد،
سؤاالت  12 ،11 ،10 ،9و  13بزه اخالقی ،سؤاالت  7 ،6و  8بزه سط پایین و سؤاالت  3 ،2 ،1و 4
قانونگریزی را مورد سنجش قرار میدهـد .الگـوی پاسـخدهی بـه پرسـشهـا بـر مبنـای مقیـاس 5
درجهای لیکرت اصالً ( )0خیلی کم ( )1کم ( )2زیاد ( )3و فوقالعاده زیـاد ( )5مـیباشـد .حـداقل
نمره در این مقیاس  0و حداکثر آن  100میباشد .نمرات باالتر نشاندهنده بزهکـاری بـاالتر اسـت.
در پژوهش سهامی و همکاران ( )1396کفایت نمونهگیری محتوایی و شاخص کرویت بارتلت کـه
بیانگر کفایت ماتریس همبستگیهای مقیاس میباشد ،مورد محاسبه قرار گرفت که مقـدار  0/75بـا
آزمون بارتلت  2/416در سط  P≥0/001معنادار بود .در مجموع 4 ،عامل پرسشنامه  40/05درصد
از واریانس پرسشنامه بزهکاری چندبُعدی نوجوانان و جوانان را تبیـین کـرد .در پـژوهش سـهامی و
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همکاران ( )78 :1396ضری آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/85و بـرای خـردهمقیـاسهـای
مصرف مواد  ،0/89بزه اخالقی  ،0/82بزه سط پایین  0/70و قانونگریزی  0/62به دست آمـد .در
پژوهش حاضر ،ضری آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/82و برای خردهمقیاسهای مصـرف
مواد  ،0/81بزه اخالقی  ،0/78بزه سط پایین  0/74و قانونگریزی  0/68به دست آمد.
برنامۀ آموزش هوش هیجانی
ب ا توجه به اهمیت و برجسته شدن نه مهـار از طریـق اجـرای پرسشـنامه نیازسـنجی بـرای آزمودنیهـا،
برنامۀ ده جلسهای بر مبنای نظریه بار-آن طراحی و اجرا شد که فهرست کلی جلسـههـای آموزشـی
به شر زیر است.

جدول  .1راهنمای عملی پژوهش و جلسات آموزش هوش هیجانی
محتوای جلسات

بازشناسی حاالت هیجانی متفاوت ،شناخت نقاط قوت و عالیق خود تمرین شد.
در این جلسه بـه شـرکتکننـدگان کمـک مـیشـود توانـایی درک و شـناخت احسـاس

4

روابــــــــــط
بینفردی

5و6

کنترل خشـم
و تکانه

7

حل مسئله

8

مـــــــدیریت
استرس

9

مـــــــدیریت
تعارض

10

خوشبینی

هدف از این جلسه ،توانایی دیدن قسمت روشنتـر زنـدگی و حفـظ نگـرشهـای مثبـت،
حتی هنگام روبهرو شدن با مخالفتهـا و مشـکالت اسـت .کلیـپ آموزشـی ،کـاربرگ،
سناریو و فعالیتهای عملی از ابزارهای این جلسه بود.
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جرئتورزی

باورها و افکار صـری و دفـاع از مهـارتهـای سـازنده و برحـق خـود بـدون خشـونت و
پرخاشگری است .در این جلسه رفتار منفعل ،پرخاشگرانه ،جسورانه و ویژگیهای آنها از
طریق بحث ،ارائۀ کاربرگ ،اجرای سناریو و کلیپ آموزشی تعریی شد.
هدف از این جلسه ،افزایش توانایی برقراری و حفظ روابط رضایتبخش دوجانبهای کـه
بهواسطۀ صمیمیت و مبادله عواطی مشخص میشود .شکلهای مختلی ارتباطی از طریق
بازی گروهی ،فعالیتهای عملی و ارائه کاربرگ میسر شد.
هدف از این جلسه ،قابلیت پذیرش تکانـههـای پرخاشـگرانه ،خـودداری و کنتـرل خشـم
است .تعریی خشم و پرخاشگری ،عوامل برانگیزاننـد ٔە خشـم ،روشهـای مواجـه بـا آن،
روشهای آرامبخشی ذهن یـا آرامسـازی بـا ارائـۀ کـاربرگ ،انجـام فعالیـتهـای عملـی
صورت گرفت.
در این جلسه ،به شرکتکنندگان کمک میشود تا بتوانند مشـکل را شناسـایی و تعریـی
کنند ،راهحلهای مؤثر را خلق و اجرا نمایند .در این جلسه با ارائه کـاربرگ ،فعالیـتهـای
عملی مراحل اصلی حل مسئله آموزش داده شد.
هدف از این جلسه ،توانایی مقاومـت و تحمـل در برابـر وقـایع زیـانآور و موقعیـتهـای
تنشزا بدون برخورداری از احسـاس شکسـت اسـت .در ایـن جلسـه بـا ارائـه کـاربرگ،
فعالیتهای عملی تأثیر استرس بر بدن ،افکار و احساسات و رفتار توضی داده شد.
در این جلسه ،در خصوص توانایی شناسایی و اداره تعارض با یک شیوه معقـول ،عادالنـه
و کارآمد بحث میشود .تعریی تعارض ،دالیـل مثبـت تعـارض ،دالیـل منفـی تعـارض،
پیامدهای عدم حل تعارض ،انواع سبکهای حل تعارض و چگونگی استفاده از آن روشن
میشود.
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همدلی

دیگران را به دست آورند .سـناریوها و فعالیـتهـای مختلفـی بـرای تمـرین ایـن مهـارت
تدوین شد؛ مانند همکالسی شما پایش میشکند و به کالس نمیآید...
هدف این جلسه کمک به شرکتکنندگان در جهـت افـزایش توانـایی ابـراز احساسـات،

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

1

خودآگـــاهی منحصــربهفــرد خــود ،توانمنــدیهــا ،ضــعیهــا و نیازهــای خــود اســت .از طریــق ارائــه
کــاربرگهــای مختلــی و ســناریوهای مختلــی ،شــناخت احساســات خــود و دیگــران،
هیجانی

هدف از این جلسه ،افزایش توانایی شناخت احساسات خود و دیگران ،شناسـایی عوامـل

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

جلسه

موضوع
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تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

یافتهها
 -1یافتههای توصیفی
میانگین سنی دانشآمـوزان گـروه آزمـایش  16/26و انحـراف اسـتاندارد آن  2/36بـود .همچنـین،
میانگین سنی گروه گـواه  15/94و انحـراف اسـتاندارد آن  2/14بـود .از بـین دانـشآمـوزان گـروه
آزمایش 25 ،درصد پایه دهم 50 ،درصد پایه یازدهم و  25درصد پایه دوازدهم بودند .همچنین ،از
بین دانشآموزان گروه گواه  33درصد پایه دهم 50 ،درصد پایه یازدهم و  17درصد پایه دوازدهم
بودند .از دانشآموزان گروه آزمایش 30 ،درصد فرزنـد اول 50 ،درصـد فرزنـد دوم و  20درصـد
فرزند سوم بودند .از بین دانشآموزان گروه گواه 33/3 ،درصد فرزند اول 33/3 ،درصد فرزند دوم
و  33/3درصد فرزند سوم بودند.
جدول  .1میانگین (و انحراف استاندارد خردهمقیاسهای بزهکاری در پیشآزمون -
پسآزمون گروههای آزمایشی و گواه
متغیر

موقعیت

M

SD

M

SD

مصرف مواد

شــــــــاپیروP -
ویلک

بزه اخالقی
بزه سط پایین
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قانونگریزی
بزهکاری

پیشآزمون

20/36

3/14

20/41

3/78

0/949

0/509

پسآزمون

16/41

2/14

19/16

3/45

0/932

0/296

پیشآزمون

12/41

2/23

13/55

2/61

0/926

0/235

پسآزمون

8/35

1/87

12/16

2/21

0/961

0/717

پیشآزمون

7/54

1/55

8/17

1/17

0/861

0/025

پسآزمون

4/12

1/41

8/41

1/39

0/896

0/082

پیشآزمون

10/36

2/36

9/14

1/88

0/887

0/059

پسآزمون

6/41

1/14

8/36

1/65

0/876

0/041

پیشآزمون

50/67

7/45

51/27

6/47

0/876

0/042

پسآزمون

35/29

4/36

48/09

4/18

0/889

0/064

همانطور که مشاهده میشود ،میانگین و انحراف اسـتاندارد متغیـر بزهکـاری افـراد در گـروههـای
آزمایش و کنترل در جدول  1آمده است .با توجه به نتایج جدول میانگین (و انحـراف اسـتاندارد)،
متغیــر بزهکــاری در گــروه آزمــایش در پــیشآزمــون ( 50/67و  ،)7/45در پــسآزمــون ( 35/29و
 ،)4/36پیشآزمـون گـروه کنتـرل ( 51/27و  )6/47و پـسآزمـون گـروه کنتـرل ( 48/09و )4/18
میباشد .به عبارت دیگر ،گروه آزمـایش بعـد از دریافـت آمـوزش هـوش هیجـانی از گـرایش بـه
مصرف مواد ،بزه اخالقی ،بزه سط پایین و بزهکاری پایینتری برخوردار بودند.

 -2یافتههای تحلیلی
برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAاستفاده شد؛ بنـابراین،

شد .بدین منظور ،شش مفروضه تحلیل کوواریانس چندمتغیری شامل نرمال بودن واریانسها (برای
نیل به رعایت این مفروضه نتایج آزمون شاپیرویلک بیانگر آن بود که پیشفرض نرمال بودن توزیع

نمونــهای دادههــا در پــیشآزمــون متغیــر بزهکــاری ( )Z=0/876 ،df=12 ،P≥0/042و پــسآزمــون

بزهکــاری ( )Z=0/889 ،df=12 ،P≥0/064برقــرار اســت ()P≤0/05؛ نتــایج نمــودار پراکنــدگی
(اسکاتر) نشان داد که مفروضه خطی بودن بین پیشآزمون و پـسآزمـون متغیرهـای مـورد مطالعـه
برقرار است .همچنین ،با توجه به نتایج ضری همبستگی بـین متغیرهـای کمکـی (کوواریـتهـا) و
پسآزمون آن که با یکدیگر همبستگی باالیی  0/90نداشتند و با توجه به همبستگیهـای بـه دسـت
آمده ،تقریباً مفروضه همخطی چندگانه بین متغیرهـای کمکـی (کواریـتهـا) اجتنـاب شـده اسـت.
نمودار شاخ و برگ نشان داد که در مرحله پیشآزمون و پسآزمون نمرهای در کرانه بـاال و پـایین

نویسندگان :مسلم قبادیان ،جوادبگیان کوله مرزی ،کبری مرادی

مفروضههای زیربنایی تحلیل کوواریانس چندمتغیری را برآورد میکنند ،به بررسی آنهـا پرداختـه

متغیرها مشاهد نشد که نشاندهنده این امر بود که مفروضه بررسی دادههای پرت به درستی رعایـت
شده است .برای بررسی همگنی واریـانس متغیرهـا نیـز از آزمـونهـای لـوین و تصـحیحات بـاکس
استفاده شد .نتایج آزمون باکس برای متغیر بزهکاری ( F=1/124 ،P≥0/141و  )BOX= 9/389که

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

قبــل از تحلیــل دادههــای مربــوط بــه فرضــیههــا ،بــرای اطمینــان از ایــن کــه دادههــای ایــن پــژوهش

میزان معناداری آزمون باکس از  0/05بیشتر است ،در نتیجه فرض مربوط به همگنـی مـاتریسهـای
واریــانس -کوواریــانس ،پذیرفتــه شــد .بــرای بررســی همگــونی واریــانس دو گــروه در مرحلــه

پسآزمون مورد بررسی قرار گرفت .تعامل این پـیشآزمـونهـا بـا متغیـر مسـتقل (آمـوزش هـوش
هیجانی) برای بزهکاری (پسآزمون  F = 0/547 P = 0/474 ≤0/05و )Wilkes Lambda=0/978
معنادار نبوده و حاکی از همگونی ضرای رگرسـیونی مـیباشـد .همـانطور کـه مشـاهده مـیشـود،
آمارههای چندمتغیری مربوطـه یعنـی المبـدای ویکلـس معنـیدار نمـیباشـند ( .)P≤0/05بنـابراین،
مفروضه همگنی ضرای رگرسیونی برقرار مـیباشـد .بـا توجـه بـه برقـراری مفروضـههـای تحلیـل
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پیشآزمون نمرات متغیرهای بزهکاری بـا متغیرهـای مسـتقل (آمـوزش هـوش هیجـانی) در مرحلـه
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پسآزمون ،از آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده شد .آزمون لوین محاسبه شـده در مـورد
هــیچ یــک از مؤلفــههــای بزهکــاری در مرحلــه پــیشآزمــون ( 22( = 1/231 ،P≤0/154و  )F )1و
پــسآزمــون ( 22( = 2/354 ،P≤0/089و  )F )1معنــیدار نبــوده اســت .بنــابراین ،مفروضــه همگــونی

کوواریانس چندمتغیری ( ،)MANCOVAاستفاده از این آزمون مجاز بود .در نهایت ،نتایج آزمون
183

 tنشان داد که پیشآزمون گروههای آزمایشـی و گـواه در متغیرهـای وابسـته (بزهکـاری) معنـیدار
نبوده است ( .)P≤0/05حال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته میشود .با توجـه بـه انـدازه اثـر

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد
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محاسبه شده 90 ،درصد از کل واریانس های گـروه آزمـایش و کنتـرل ناشـی از اثـر متغیـر مسـتقل
است .همچنین ،توان آماری آزمون برابر با  1بود که داللت بر کفایت حجم نمونه دارد.
جدول  .3اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
(MANCOVA
متغیر

بزهکاری

آزمون

ارزش

 DFفرضیه

DF
خطا

F

P

Eta

پیالیی -بارتلت

0/689

4

19

17/424

P≥0/001

0/689

1

المبدای ویلکز

0/311

4

19

17/424

P≥0/001

0/689

1

اثر هتلینگ

4/761

4

19

17/424

P≥0/001

0/689

1

بزرگترین ریشـه 4/761

4

19

17/424

P≥0/001

0/689

1

تـــــوان
آماری

روی

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،عامـل بـین آزمودنیهـای گـروه (آزمـایش و کنتـرل) در
مؤلفههای بزهکاری ( 21( = 17/424 ،P>0/001و  )F )4تفـاوت معنـیداری وجـود دارد؛ بـه عبـارت

دیگر ،این فرضیه که آموزش هوش هیجانی باعث کاهش بزهکاری میشود ،در سـط معنـیداری
 P>0/001تأیید میشود.
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جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین مؤلفههای بزهکاری در
گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

SS

df

MS

F

P

ES

توان آماری

مصرف مواد
بزه اخالقی
بزه سط پایین
قانونگریزی
بزهکاری

51/690
35/714
48/741
19/361
121/616

1
1
1
1
1

51/690
35/714
48/741
19/361
121/616

39/741
28/412
46/712
15/389
48/741

P≥0/001
P≥0/004
P≥0/001
P≥0/005
P≥0/001

0/58
0/55
0/56
0/41
0/57

1
0/99
1
0/98
1

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بر اساس نتایج حاصل از آزمون مانکووا ،بین گروههـای

آزمــایش و کنتــرل در مؤلفــههــای مصــرف مــواد ( 1( = 39/741 ،P>0/001و  ،)F )22بــزه اخالقــی
( 1( = 28/412 ،P>0/001و  ،)F )22بزه سط پـایین ( 1( = 46/712 ،P>0/001و  ،)F )22قـانونگریـزی

( 1( = 15/389 ،P>0/005و  )F )22و نمره کـل بزهکـاری بـا ( 1( = 48/741 ،P>0/001و  )F )22در دو
موقعیت پیشآزمون و پسآزمون تفـاوت وجـود دارد .بـه عبـارت دیگـر ،گـروه آزمـایش پـس از

خرمآباد بود .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی منجر بـه کـاهش بزهکـاری گـروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .این نتایج بـا یافتـههـای پـژوهشهـای دیگـر بـرای مثـال
(حسنی و همکاران2015 ،؛ جعفری و همکاران2017 ،؛ خالـدیان و همکـاران1397 ،؛ گـل محمـد
نژاد بهرامی1398 ،؛ گالرو و همکاران 2018 ،و ناستاسا و همکاران )2021 ،مبنی بر اینکه نوجوانانی
که برنامه آموزشی هوش هیجانی دریافت کرده بودند ،در مقایسه با همتایان خود از خـودادراکی و
عزتنفس باالتر و رفتارهای پرخطر پایینتری برخوردارند ،همسو میباشد .همچنین ،نتایج پژوهش
کیمیایی و همکاران ( )155 :1390در مطالعهای با هدف آموزش هوش هیجانی و اثربخشـی آن بـر
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشـگیری از بزهکـاری دانـشآمـوزان شـهر

کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجو نشان دادند که آموزش مهارتهای هیجانی باعـث افـزایش
توانایی شناسایی و مدیریت هیجانی میشود .راتکلیی و همکاران ( )1722 :2014نشـان دادنـد کـه
آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی باعث افزایش مهارتهای هیجانی -عاطفی میشود.

تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد

دریافت مداخله نمرات پایینتری در مؤلفههای بزهکاری به دست آوردند.

آموزش هوش هیجانی نهتنها از طریق کاهش عواطی منفـی ،بلکـه بـهگونـهای مـؤثر و مسـتقیم
میتواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت ،توانمندیهای منش و معنا موج

تغییر انتظارات ،نگرشها

سازگارانه میشود (به عبارتی ،بین تواناییها و انتظارات فرد یک نوع همخوانی ایجاد مـیشـود) .از

تجارب استرسزا مقاومت کنند و شادی را تجربه کنند و این خود باعث کاهش هیجانـات منفـی و
هیجانات مثبت میشود .در زمینه تنظیم هیجانی داللتهای بـالینی مهمـی وجـود دارد .روشـی کـه
افراد هیجانهایشان را مدیریت میکنند (خودنظمبخشی هیجـانی) ،عملکـرد روانشـناختیشـان را
متأثر میسازد .همچنین ،تنظیم هیجان دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی مانند رشد همدلی
و بهبود روابط اجتماعی با دیگران است (بودن ،فیشر و نیهیوز .)124 :2010 ،در تبیـین دیگـر ایـن
نتایج میتوان گفت وقتی سبک غال
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سوی دیگر ،افراد با قدرت تنظیم هیجان (هوش هیجانی باال) میتواننـد رویـدادهای پـرتنش را در
رابطه با تهدیدآمیز بودن و یا نبودن ارزیابی نمایند و راههای برخورد با این تنشها را خلق نمایند و
از این طریق در شرایط و موقعیتهـای گونـاگون بـهدرسـتی هیجانـات خـود را تنظـیم کننـد و بـا
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و پیشداوری دانشآموزان نسبت به تواناییهای مثبت میشود .لذا ،توانایی تغییر این حاالت بـدون
قضاوت ارزشی درباره افکار و هیجانات هر یـک از دانـشآمـوزان باعـث شـکلگیـری رفتارهـای

فرد در مقابله بـا رویـدادهای اسـترسزا هیجـانمحـور باشـد،
185

معموالً با نادیدهانگاری و بیاهمیت دانستن مشکالت از مواجهه با آن امتناع میکند (وجه مشخصـه
سبک مقابلهای هیجانمحور دوریگزینی از عامل استرسزا از طریـق نادیـدهانگـاری و بـیاهمیـت
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد
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دانستن موضوع است) .لـذا ،آمـوزش هـوش هیجـانی بـا آمـوزش صـحی راهبردهـای حـل مسـئله
میتواند یک دیدگاه چندبُعدی مبتنی بر سازش یا مقابله بـه دانـشآمـوزان بـهجـای اجتنـاب و دور
زدن مسئله آموزش دهد .لذا ،سازش فرد با وضع موجود میتواند زمینهساز تابآوری شـود (وضـع
موجود را بپذیرد و از تمام توان خود برای حل مسئله استفاده نماید) و مقابله میتواند زمینهساز امید
و خــوشبینــی را در دانــشآمــوزان فــراهم ســازد کــه هــر دو عامــل (تــابآوری و خــوشبینــی) از
مؤلفههای هوش هیجانی مثبت هستند که میتوانند سط سازگاری دانشآموز را افزایش دهند
در مجمـوع ،مـیتـوان گفـت افـرادی کـه هـوش هیجـانی بـاالتری دارنـد ،در مواجهـه بـا
ناسازگاریهای اجتماعی و روانشناختی نهتنها بهتر عمل میکنند ،بلکـه قـادر بـه درک هیجانـات
خود ،ارزیابی کردن آن و گواه آن نیز میباشند .اینگونه افراد سازش قابـلمالحظـهای بـا محـیط
خوددارند ،قادر به ارزیابی بهتر موقعیت خویش هستند ،رضایت بیشتری از زندگی خویش دارند و
از راهبردهای مناسبی برای رویـارویی بـا موقعیـتهـای پـرتنش اسـتفاده مـیکننـد .در ایـن افـراد
نشانههای بیماریهای روانی کمتر مشاهده میشود که حاکی از آن است که در مجموع ،این افراد
از سالمت روانی بیشتری نیز برخوردار هسـتند .همچنـین ،افـراد بـا خـود نظـمبخشـی هیجـانی بـاال
خودآگاهی هیجانی بیشتری دارند ،توانایی بیشتری در تحمل رویـدادهای پـرتنش مـداوم و گـواه
تکانهها دارند (فرناندز -گونزالو و همکاران .)70 :2018 ،این افراد انعطافپذیری بیشتری نیز دارند
و در نتیجه ،هر وقت احساس کنند مشکلی وجود دارد ،به خـاطر داشـتن کفایـت و انگیـزۀ کـافی
برای مقابله مؤثر با مشکل از طریق سازگاری فعال و مثبت در برابر مشکل (یعنـی چـارهاندیشـی و
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مؤثر بودن و یافتن روشهای مناس

برای حل مشکل) شـرایط پـرتنش را بهتـر تحمـل مـیکننـد.

افزون بر ایـن ،آنهـا از طریـق تجزیـهوتحلیـل موقعیـت بهتـرین راهحـل را در برخـورد بـا مسـائل
پیداکرده ،بحرانها و مشکالت را بهتر پشت سر گذاشته و کمتر دچار یأس و ناامیـدی مـیشـوند.
این افراد با بهکارگیری روشهـای مقابلـهای مناسـ بـر بسـیاری از تعارضـات فـردی ،مشـکالت
جسمانی و روانی خود غلبـه کـرده و از عملکـرد ،شـناختی ،هیجـانی ،اجتمـاعی و روانـی بهتـری
برخوردار هستند (ارسالن و همکاران.)1838 :2017 ،
یکی از فوایدی که میتوان بهعنوان نتیجه جلسات آموزش هوش هیجـانی معرفـی کـرد ،فهـم
یک نگاه جدید به دنیا و خصوصاً با مضمون مثبت میتواند شرایط را برای حـل گذشـته موفـق یـا
ناموفق برای افراد فراهم کند .این خاصیت رویکردهای هیجـانی ،بـا مفهـوم بخشـودگی اشـتباهات
خود و دیگران ارتباط نزدیکی دارد که میتواند عاملی برای خوگوییهـای مقابلـهای مثبـت شـود.
همانطور که سبک زندگی ،نگاه تازه را در افراد ایجاد میکند ،تمایل در جهت بخشش اشتباهات

خود و دیگران نیز بهعنوان یک رأی مثبت بـه خـود بـرای زیسـتن در زمـان حـال اسـت .وقتـی از
بخشیدن خودمان و دیگران امتناع میکنیم ،در واقع ترجی میدهیم بهجای اینکه قـدمی در بهبـود

در احساس گناه را برمیگزینیم و بدین ترتی  ،خود را در رنـج روحـی بیشـتری قـرار مـیدهـیم و
بیشتر احساس شرم و بیکفـایتی مـیکنـیم کـه زمینـه را بـرای انـزوای اجتمـاعی فـراهم آوردهایـم.
بنابراین ،فرایند تنظیم هیجان شاهراهی است برای التیام بخشیدن به رویدادهای آسـی زای گذشـته
و گذشتن از آن و جادهای است هموار در سوق دادن افراد به آیندهای با معنی و با مضمونی مثبت
که نتیجۀ این نگرش چیزی جز آرامش درون نخواهد بـود (بگیـان کولـه مـرز و همکـاران:1393 ،
.)141
پیشنهادها
با توجه به تأثیرگذاری آموزش هوش هیجانی بر کاهش گرایش به بزهکاری نوجوانان و همچنـین،
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برای گسلش فیزیکی فراهم کردهایم .وقتی اشتباهات خود و دیگران را نمیبخشیم ،در واقع ماندن

کمهزینه بودن این آموزشها ،پیشنهاد مـیشـود برنامـه هـای آموزشـی بـه شـکلی تـدوین شـوند تـا
دانشآموزان از همان سالهـای آغـازین مدرسـه ایـن راهبردهـا را بیاموزنـد .همچنـین ،الزم اسـت
واحدهای درسی در مراکز تربیـت معلـم و یـا اجـرای دوره هـای ضـمن خـدمت فرهنگیـان جهـت
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اوضاع برداریم ،درگذشته زندگی کنیم که این همان شکلگیری عواطی منفی است کـه زمینـه را

آموزش راهبردهای هوش هیجانی گنجانـده شـود تـا دبیـران بتواننـد ایـن روشـها و راهبردهـا را بـه
دانشآموزان خود آموزش دهند.

مدیریت هیجانی و افـزایش هـوش هیجـانی نوجوانـان مـیتـوان اثربخشـی برنامـههـای آموزشـی را
افزایش داد.

پژوهش نیز از ایـن امـر مسـتثنا نبـوده و دارای محـدودیتهـای زیـر بـوده اسـت .ایـن پـژوهش در
شهرستان خرمآباد و در بافت اجتماعی اقتصادی متوسط پایین انجام شده است .بنابراین ،بـه شـهرها
و طبقات اجتماعی دیگر قابل تعمیم نیسـت .مهـمتـرین محـدودیت پـژوهش حاضـر ،عـدم اجـرای
پیگیری است .به دلیل ماهیت پژوهش ،سؤاالت متعددی از آزمودنیها به عمل آمد که مـدتزمـان
مفید متأثر از سن یک فرد ،گنجایش طر سؤاالت متعدد در یک زمـان را نداشـت .انتخـاب یـک
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محدودیتها
در هر پژوهشی محدودیتهایی وجود دارد که تعمـیم نتـایج را بـا مشـکل مواجـه مـینمایـد .ایـن
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پیشنهاد میشود با استفاده از ابزارهای غربالگری و تهیه اطلس آسـی هـای اجتمـاعی در دوران
نوجوانی و متناس سـازی مـداخالت بـر اسـاس نـواحی پرخطـر و آسـی زا مبتنـی بـر راهبردهـای
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مدرسه و اجرای تحقیق بر روی دانشآموزان آن مدرسه ،همچنین عدم همتاسازی کامل گروههـای
آزمایشی و کنترل از جمله محدودیتهای دیگـر ایـن تحقیـق اسـت .بنـابراین ،در تعمـیم نتـایج بایـد
تأثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانشآموزان شهر خرمآباد
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احتیاط الزم به عمل آید.
سپاسگزاری
از عوامل اجرایـی و گـروه محتـرم دبیـران فصـلنامه علمـی مطالعـات پیشـگیری از جـرم بـه جهـت
حمایتهای معنوی و پیگیری انتشار مقاله قدردانی میشود.
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