
  

  رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رحم خدا جوادي                                             
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درا  پرو 
2
   

  

  چکیده 

هدف این پژوهش شناخت رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان دانشگاه  :مسأله طرح

  .علوم بهزیستی و توانبخشی بود

دانشجوي ساکن  100این پژوهش از نوع پژوهشهاي همبستگی و نمونه پزوهش شامل  :روش

براي . خاب شدندخوابگاه دانشگاه علوم بهزیستی بودند که به روش تصادفی خوشه اي تک مرحله اي انت

و مقیاس تاب آوري  (MSEIS)اندازه گیري متغیرها از مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده شاته 

براي تحلیل داده ها،  ضریب همبستگی پیرسون و روش . استفاده شد(CD-RISC)کونور ودیویدسون

  .رگرسیون چندمتغیري همزمان به کاربرده شد

ادراك و ابراز هیجانات، تنظیم (  خرده مقیاسهاي هوش هیجانینمره کلی هوش هیجانی و  :ها یافته

با تاب آوري رابطه مثبت و معنی دار نشان ) جویی از هیجان و اداره کردن هیجان هیجانات، بهره

)01/0(دادند p< .0001/0(خرده مقیاس ادراك و ابراز هیجاناتp< ( و خرده مقیاس تنظیم هیجانات به

خرده مقیاسهاي هوش هیجانی توانستند .   )>01/0p(ا پیش بینی کردندطور معنی داري تاب آوري ر

  ).>0001/0p(از واریانس تاب آوري را پیش بینی کنند% 41

هر چه هوش هیجانی باالتر باشد احتمال تاب آوري دانشجویان در برابر شرایط پرخطر،  :گیري هیجنت

  .بیشتر است

  شرایط پرخطرهوش هیجانی، تاب آوري،  : ها کلید واژه

  

  15/10/1387: تاریخ پذیرش مقاله                3/4/1387: تاریخ دریافت مقاله

  

  مقدمه

اجتماعی در اغلب  –طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهانی، انواع آسیب ها روانی

اختالالت روانی، وابستگی هاي . جوامع به طور نگران کننده اي رو به افزایش است

دارویی و رفتارهاي ضداجتماعی و بزهکاري به ویژه در نسل جوان روندي صعودي 

  . پیداکرده است

                                                
  Email: rjavadi56@gmail.com )نویسنده مسؤل ( کارشناس ارشد مشاوره -١
  شناسی بالینی دانشجوي دکتراي روان -2
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  اعتیاد پژوهی  � 70
  
  

هاي  اسی مثبت با شعار توجه به استعدادها و توانمنديهاي اخیررویکرد روانشن درسال

این . انسان مورد توجه پژوهشگران حوزه هاي مختلف روانشناسی قرار گرفته است

رویکرد بر شناسایی سازه ها  و پرورش توانمندیهایی تأکید می کند که ارتقاء سالمت و 

است که در این رویکرد تاب آوري مهمترین راهبردي . شادکامی انسان را فراهم می کند

  ).1383کیانی دهکردي،(مورد توجه پژوهشگران است

براي مطالعه  1از نظر تاریخی در علوم رفتاري و اجتماعی از یک رویکرد مشکل مدار

این رویکرد آسیب شناختی، بر مشکالت، . رشد انسان و جامعه پیروي می کردند

تأکید این . شایستگی تمرکز داشتبیماریها و اختالالت، ناسازگاري ها، کجروي و عدم 

مربوط به اختالالت گوناگون مثل بیماریهاي روانی،  2رویکرد بر شناسایی عوامل خطر

در مطالعات طولی که در چارچوب این . بزهکاري، الکلیسم و سوء مصرف مواد بوده است

رویکرد در جمعیت هاي پرخطر انجام گرفته، درصدي از افراد در معرض خطر به 

محققان . ت و آسیبهایی مبتال می شدند، اما درصد بیشتري نیز سالم می ماندندمشکال

و پرخطر، پیامدهاي نامطلوب را نشان نمی دادند،  3براي این افراد که در شرایط ناگوار

، به کار 6، سرسخت5، مقاوم در برابر استرس4اصطالحات گوناگونی مثل آسیب ناپذیر

در برابر شرایط پرخطر و ناگوار را به کار  7آور اژه تاباخیراً نیز اکثر محققان و. بردند

  ).8،1991بنارد(برند می

هاي تاب آوري حاکی از این واقعیت است که براي عوامل خطر، قدرت پیش  پژوهش

  ). 1383کیانی دهکردي،(گویی کننده مطلق وجود ندارد 

9گارمزي و ماستن
د یا توانایی را فراین 10تاب آوري) 1384، نقل از محمدي، 1991(  

  .تعریف کرده اند 12و تهدید کننده 11سازگاري موفقیت آمیز به رغم شرایط چالش انگیز

تاب آوري صرفاً به سازگاري و  اظهار می دارد ) 13،2002، نقل از ایساکسون2000(والر

  .شده است اطالقق سازنده و مثبت در برخورد با مشکالت و گرفتاري ها ابتط

                                                
١ - problem-focued approach
٢- risk factors 
٣- adversity 
٤- unvulnerable 
٥- Stress-resistant 
٦- hardy 
٧- resilient 
٨-Benard 
٩ - Garmezy & Mosten
١٠- resilience
١١ - challenging
١٢ - treatening
١٣- Issacson 
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  71□... رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان
  

  

به طور کلی واژه تاب آوري به عوامل و فرایند هایی اطالق می شود که خط سیر  

رشدي را از خطر به رفتار هاي مشکل زا وآسیب روانشناختی قطع کرده و به رغم وجود 

  ).  1384محمدي، ( شرایط ناگوار به پیامدهاي سازگارانه منتهی می گردد

آسیب . اد یک پیوستار می دانندمحققان تاب آوري و آسیب پذیري را دو قطب متض

فرگوس و (پذیري به افزایش احتمال پیامدهاي منفی در برابر خطرات اطالق می شود

  ).1،2005زمیرمن

تاب آوري نوعی مصون سازي در برابر مشکالت روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت 

ري می تواند آو تاباظهار می دارند   )1992(2ورنر و اسمیت. زندگی را افزایش می دهد

ي ارتباط، رارهایی از قبیل بر ق مهارت. هاي اجتماعی تقویت گردد با افزایش مهارت

حل مسأله ، مدیریت منابع ، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی بر  ،هاي رهبري مهارت

  ).1385محمدي، نقل از(نامه ریزي 

محقققان متفق اند  با وجود اینکه تعاریف تاب آوري ممکن است متنوع باشند، اکثر

: برخی از این عوامل مشترك عبارتند از. ندا آور در عوامل مشابهی مشترك که افراد تاب

تازه جویی پایین تر، تعلق کمتر به همساالن بزهکار و عدم سوءمصرف مواد   هوش باالتر،

محققان ویژگیهاي مشترك دیگري نیز در افراد تاب آور بررسی کرده اند که . و بزهکاري

خودمختاري باالتر، استقالل، همدلی، تعهد به کار، جدیت، مهارتهاي حل : عبارتند از

  ). 2002کروگر و گرین، نقل از ایساکسون،(مسأله خوب و روابط خوب با همساالن

از جمله مسایلی که در حوزه عوامل مؤثر بر تاب آوري مطرح است، نقش هوش بر 

ن دارد که هوش یک عامل تعیین کننده تاب برخی یافته ها حکایت از آ. تاب آوري است

و برخی هم خالف این نظر را ) 1990یارو و شرمن، - ، رادك1993اگلند و سروف،(آوري است

الزم به ذکر است که ). 3،2005فرایبورگ، بارلوگ، مارتینیوسن، رزنوینگ و هجمدال (تأیید کردند

جیده می شود، مد این محققان، هوش عمومی را که توسط آزمونهاي سنتی هوش سن

مطرح  4اما امروزه گونه اي دیگر از هوش تحت عنوان هوش هیجانی. نظر قرار می دادند

  .  مطرح شد 6و می یر 5توسط سالوي 1990است که در سال 

                                                
١- Fergus.S& Zemmerman.M.A 
٢- Werner & Smit 
٣- Friborg.O., Barloug.D.,Martinussen. M., Rosenvinge. J.H. & Hjemdal.O 
٤- emotional entelligence 
٥- Salovey.P 
٦- Mayer 
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  اعتیاد پژوهی  � 72
  
  

      هوش هیجانی شامل درك، فهم و استدالل و اداره هیجان در خود و دیگران است

تواناییها، کفایت ها و مهارتهاي  غیرشناختی  مجموعه اي ازو ) 2000سالوي و همکاران،( 

است که توانایی فرد براي کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات محیطی را تحت تأثیر 

  ).  1،1997اون -بار( قرار می دهدوباعث فائق آمدن فردبر فشارها و نیازهاي محیط می گردد

در مدل جدید، هوش . مدل هوش هیجانی را بسط دادند) 1997(یر و سالووي  مه

هیجانی به توانایی شناسایی مفاهیم و معانی هیجانات، روابط میان آنها، استدالل کردن 

هوش هیجانی توانایی دریافت . در مورد آنها و نیز حل مسأله براساس آنها اشاره دارد

هیجان، درك و فهم اطالعات مربوط به هیجانات و هیجانات، جذب احساسات مرتبط با 

  . شود نیز مدیریت آنها را شامل می

استرسهاي محیطی در جوانانی که هوش هیجانی پایینی دارند، آنها را در مقابل 

. اختالالت روانی، آسیب پذیر می کند و سازگاري آنها را با محیط به چالش می کشد

اختالالت خلقی، : مشاهده می شود عبارتند ازاختالالتی که در این جوانان بیشتر 

اختالالت اضطرابی، اختالالت جسمانی شکل، اختالالت خوردن و اختالالت سوءمصرف 

عالوه بر این جوانانی که هوش هیجانی ). 2002، 2سیاروچی، فرگاس و می یر(مواد

لی، پایینی دارند در عملکردهاي تحصیلی و اجتماعی نیزبه مشکالتی مثل شکست تحصی

 شوند میرخاشگرانه و مشکالت قانونی دچار اخراج یا ترك تحصیل، بروز رفتارهاي پ

  ).1385، نقل از علی زاده دربندي،1987، افراد،1389،کاستلو،199پاژنوا(

نظریه پردازان هوش هیجانی براین باورند که بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با 

باال  و )2000سالوي، بدل، دیتویلر و مایر،( اردموقعیتهاي مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود د

  . بودن هوش هیجانی را به عنوان یک عامل محافظت کننده مطرح نمودند

هوش هیجانی، رابطه بین استرس و سالمت روانی «در یک مطالعه مقطعی با عنوان 

دانشجوي دانشگاه  302که بر روي ) 2002سیاروچی و همکاران ،(»را تعدیل می کند

ولونگونگ استرالیا اجرا شد، نتایج نشان داد که افکار خودکشی در بین آنهایی که در 

  .اداره، تنظیم و ادراك هیجانات دیگران ضعیف بودند، بیشتر بود

دانش آموز دبیرستانی قومیت  205در پژوهشی بر روي ) 2002(3ترینیداد و جانسون

آنها . تنباکو را بررسی کردند هاي مختلف، رابطه هوش هیجانی و استفاده از الکل و

                                                
١- Bar-on 
٢- Ciarrochi.J., Forgas.J.P.,Mayer.J.D    
٣- Trinidad.D.R& Jonson.A 
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  73□... رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان
  

  

دریافتند که بین نمره کلی هوش هیجانی و مقیاسهاي استفاده از الکل و تنباکو، رابطه 

  .  منفی وجود دارد و هوش هیجانی به عنوان یک عامل محافظت کننده عمل می کند

پیرامون رابطه هوش هیجانی و سازگاري ) 2004(1تحقیق انگلبرگ و سجوبرگ

ن داد که در موقعیت هاي اجتماعی، پایین بودن هوش هیجانی به عنوان اجتماعی نشا

  .یک عامل خطرزا عمل می کند

2وامسر
مشاهده نمود که افراد داراي آمادگی ابتالء ) 1385 ، نقل از چوپانکار کیکانلو،1998(

به مصرف مواد مخدر، قادر به فهم عواطف خود و دیگران نیستند و یا نمی توانند 

وي اعتقاد دارد که هنگامی که این افراد نتوانند با . یگران را همراهی کننداحساسات د

  .احساسات کهنه و مخرب خود کنار بیایند، به سراغ مواد می روند

نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه بین هوش «پژوهشی با عنوان ) 1386(جوکار

 284(دبیرستانی  دانش آموز 577بر روي » هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی

نتایج این پژوهش نشان داد که هوش عمومی و . در شیراز انجام داد)  پسر 293دختر و 

هوش هیجانی با تاب آوري رابطه مستقیم دارند و هوش هیجانی پیش بینی کننده قوي 

همچنین تاب آوري نقش واسطه اي بین انواع هوش و . تري براي تاب آوري است

  .این نقش در مورد هوش هیجانی قوي تر است رضایت از زندگی دارد و

دانشجوي سال اولی،  372در پژوهشی برروي ) 2004(3پارکر، مجسکی و سامر فیدت

موفقیت در دانشگاه . ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت در دانشگاه را بررسی کردند

سال که در )قابلیتهاي درون فردي، سازگاري و مدیریت استرس(با ابعاد هوش هیجانی

این متغیرها پیش بینی کننده . اول ورود به دانشگاه ارزیابی شده بود، رابطه قوي داشت

% 91و ناموفق بودن در دانشگاه % 82ع موفقیت تحصیلی در دانشگاه قوي دو موضو

  . بودند

در رابطه با تنظیم خلقیات و هوش هیجانی و تفاوتهاي فردي، سه ) 2003(4گوهم 

نتایج این پژوهشها نشان داد . انجام دادند) 236، 250، 83( نفر 569تحقیق را برروي 

که سطوح باالتر هوش هیجانی موجب می شودکه افراد بیشتر بتوانند خلق و 

افرادي که هیجاناتشان را تحت کنترل درآورده بودند نیز . هیجاناتشان را تنظیم کنند

  .را نشان نمی دادند 5رفتارهاي پرخطر

                                                
١- Englberg.E& Sjoberg.L 
٢-Vamser 
٣- Parker.D.A., Majeski, S.A& Summerfeidt.L.J 
٤-Gohm 
٥-highrisk behaviors
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  اعتیاد پژوهی  � 74
  
  

دانشجوي سال اول  69در پژوهشی برروي ) 1386(بخشی پور زارعان، اسداهللا پور و

دانشگاه تبریز، به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با سالمت عمومی و دو سبک 

حل مسأله اعتماد وگرایش، رابطه مثبت و با دو سبک حل مسأله درماندگی و مهارگري، 

  .همبستگی منفی دارد

دانش آموز دبیرستانی در مالزي  203روي پژوهشی را بر) 2003(و همکاران  1لی آیو

نتایج نشان داد . به منظور بررسی تأثیر هوش هیجانی بر مشکالت رفتاري، انجام دادند

در . مشکالت، ارتباط داشته باشد 2که هوش هیجانی می تواند با درونی و بیرونی کردن

روز مشکالت این مطالعه نشان داده شد که سطوح باالي هوش هیجانی با سطوح پایین ب

رفتاري از قبیل اضطراب تحصیلی، افسردگی، شکایات جسمی،استرس،پرخاشگري و 

  .بزهکاري، رابطه دارد

با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه تاب آوري و رابطه آن با هوش هیجانی، انجام 

این تحقیق با هدف جبران خأل علمی در این زمینه  و همچنین زمینه سازي تحقیقات 

  .ي و در نهایت ارتقاء سالمت روان دانشجویان، انجام می شودمداخله ا

  با الهام از مبانی نظري و تحقیقات موجود، پژوهش حاضر به برررسی فرضیات زیر 

  :  می پردازد

  .بین هوش هیجانی کلی و تاب آوري رابطه مستقیم وجود دارد-1

.داردبین ادراك و ابراز هیجانات  و تاب آوري رابطه مستقیم وجود -2

.بین تنظیم هیجانات و تاب آوري رابطه مستقیم وجود دارد-3

.جویی از هیجان و تاب آوري رابطه مستقیم وجود دارد بین بهره-4

.بین اداره کردن هیجان و تاب آوري رابطه مستقیم وجود دارد-5

  .مؤلفه هاي هوش هیجانی، تاب آوري را پیش بینی می کنند- 6

  روش

جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان ساکن خوابگاههاي دانشگاه علوم بهزیستی و 

دانشجوي  100نمونه تحقیق شامل . است 1387-1386توانبخشی در سال تحصیلی 

ابتدا . ساکن خوابگاه بودند که به روش تصادفی خوشه اي تک مرحله اي انتخاب شدند

 5پس با مراجعه به هرخوابگاه تعداد  خوابگاه انتخاب و س 4با تهیه لیست خوابگاهها 

اتاق به طور تصادفی انتخاب شدند و دانشجویان ساکن این اتاقها در پژوهش شرکت 

                                                
١- Liau  
٢-internaliz and externalize 
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  75□... رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان
  

  

براي اندازه گیري هوش هیجانی از مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده . داده شدند

  .   دشاته و براي اندازه گیري تاب آوري از مقیاس تاب آوري کونور ودیویدسون استفاده ش

یک پرسشنامه  MSEIS:  (MSEIS) 1مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده شاته

اي معرفی شده  سوالی است که براي سنجش هوش هیجانی خصیصه 41خودسنجی 

بر اساس مدل سالوي و ) 1998(فرم اصلی این مقیاس توسط شاته و همکاران  . است

: ه مقیاس است که عبارتند ازاین مقیاس در بردارنده چهار خرد. تهیه شد) 1997(مایر

.جویی از هیجان و اداره کردن هیجان ادراك و ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهره

دانشجوي دانشگاه  677این ابزار را برروي )1387(بخشی پور، زارعان و اسداهللا پور

سال  21سال و میانگین سنی  30تا  18که در دامنه نسبی ) مرد 304زن،  373(تبریز 

ـ  90با فهرست وارسی عالیم ـ  MSEISهمبستگی. ار گرفتند، رواسازي کردندقر

و  (GHQ-28)سوالی  28، پرسشنامه سالمت عمومی ـ (SCL-90-R)تجدیدنظر شده 

هاي  بینی نظریه همسو با پیش (NEO-FFI-R)مقیاس تجدیدنظر شده پنج عاملی نئو 

و خرده  SCL-90-R، GHQ-28این همبستگی با خرده مقیاسهاي . هوش هیجانی بود

هاي شخصیتی  ، منفی و با عامل(N)مقیاسهاي آن و نیز با عامل روان رنجور خویی 

. (P<0.01)دار بود  مثبت و معنی (A)دلپذیر بودن ، (E)برونگرایی ، (C)باوجدان بودن 

بررسی نمودند و اشباع  (CFA)همچنین روایی سازه آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدي 

نظري سالوي و می   که با مدل (P<0.01)از چهار عامل متشکله تأیید کردند آن را

پایایی کلی مقیاس از راه همسانی . در زمینه هوش هیجانی منطبق است) 1997(یر

و  61/0، 65/0، 78/0و براي چهار عامل آن به ترتیب  84/0) آلفاي کرونباخ(درونی 

هاي  دیدنظر شده شاته، از ویژگیدر مجموع مقیاس هوش هیجانی تج. باشد می 62/0

  .نسبتاً مناسب روانسنجی برخوردار است

با )2003(کونور و دیویدسون :(CD-RISC)2مقیاس تاب آوري کونور و دیویدسون

حوزه  تاب آوري این ابزار را تهیه کردند و معتقدند  1979-1991مرور منابع پژوهشی 

این ). 1384محمدي،(یر تاب آور است  که این ابزار قادر به تفکیک افراد تاب آور از غ

همیشه ( و پنج )  کامالً نادرست(گویه دارد و در مقیاس لیکرت بین صفر 25پرسشنامه 

.نمره گذاري می شود و داراي یک نمره کل است) درست

                                                
١-Schutte Emotional Intelligence Scale 
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  اعتیاد پژوهی  � 76
  
  

 18- 25مرد   718در تحقیقی با اجراي مقیاس تاب آوري  برروي )1384(محمدي 

ا استفاده از ننده و سوء مصرف کننده مواد مخدر بهاي سالم، مصرف ک ساله در گروه

در این تحقیق براي تعیین . به دست آورد 89/0کرونباخ، ضریب اعتبار  برابر  روش آلفاي

سپس از روش تحلیل عامل  محاسبه و ،بتدا همبستگی هر گویه با نمره کلروایی ا

داد که به جز مورد محاسبه ضریب همبستگی هر گزینه با نمره کل نشان . استفاده شد

هاي مقیاس با  در مرحله بعد گویه. بودند 64/0تا  41/0،ضرایب بین 3مورد گویه 

براي تعیین تعداد . استفاده از روش مؤلفه هاي اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند

عوامل با استفاده از مالك شیب خط نمودار اسکري و ارزش ویژه باالتر از یک، یک عامل 

. قابل استخراج بوددر مقیاس 

دانش آموز دبیرستانی با استفاده از  577نیز در پژوهشی برروي ) 1386(جوکار

براي این مقیاس گزارش داد و با روش  93/0همسانی درونی   ضریب آلفاي کرونباخ،

  .تحلیل عاملی مؤلفه هاي اصلی، وجود یک عامل را در این مقیاس تأیید کرد

  

  یافته هاي پژوهش

مشخصات دموگرافیک نمونه تحقیق)1 هشمار جدول

      تعداد         مقطع تحصیلی   

  74  کارشناسی  

  22  ارشد کارشناسی 

  رفته داده هاي از دست         

  جنس        

  مرد                                 

  زن                                     

  سن        

  19-25بین        

  25-30بین        

  30-35بین        

4  

  

65  

35  

  

53  

32  

7  

  8داده هاي از دست رفته                                                              
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  77□... رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان
  

  

  میانگین و انحراف معیار متغیر هاي پژوهش )2شماره جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  14  149  هوش هیجانی کلی

  5  39  ابراز هیجاناتو  ادراك

  4  25  تنظیم هیجانات

  5/3  26  جویی از هیجان بهره

  4  5/25  اداره کردن هیجان

  14  5/81  تاب آوري

  

  .می شوند   ارائه 3و  2ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان در جداول 

  ماتریس ضرایب همبستگی خرده مقیاس هاي هوش هیجانی و تاب آوري )3شماره جدول

  6  5  4  3  2  1  مقیاس  

          1  هوش هیجانی کلی  1

          63  1  ابراز هیجانات و ادراك  2

        50    28  1  تنظیم هیجانات  3

       60    46    27  1  جویی از هیجان بهره  4

    61    30    27    45  1  اداره کردن هیجان  5

  57    53    44    39    39  1  تاب آوري  6

01/0 p<  

نشان می دهد بین نمره کلی مقیاس هوش هیجانی و  1 شماره همان طور که جدول

همچنین بین خرده مقیاسهاي  ).>01/0p(تاب آوري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

  ).  >01/0p(هوش هیجانی و تاب آوري رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

  خالصه یافته هاي تحلیل رگرسیون تاب آوري براساس خرده مقیاس هاي هوش هیجانی )4شماره جدول

Rßtα  متغیر

    000  7/3  37/0  53/0  ادراك و ابرازهیجانات

        005/0  9/2  27/0  44/0  تنظیم هیجانات

  5/0  66/0  07/0  39/0  جویی از هیجان بهره

  09/0  7/1  17/0  39/0  اداره کردن هیجان

01/0 p<    0001/0وp<   

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان  نشان داد که خرده مقیاس ادراك و ابراز هیجانات 

، خرده مقیاس تنظیم ) >0001/0p(سهم معناداري در تبیین و پیش بینی تاب آوري دارد

مدل تحلیل  ).>01/0p(هیجانات نیز به طور معنی داري تاب آوري را پیش بینی می کند
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  اعتیاد پژوهی  � 78
  
  

% 41رگرسیون همزمان با وارد کردن همه خرده مقیاسهاي هوش هیجانی توانست  

این یافته ها بدین معناست که هرچه  ).>0001/0p(واریانس تاب آوري را پیش بینی کند

  .االتر باشد، تاب آوري نیز بیشتر خواهد بودهوش هیجانی ب

  بحث و نتیجه گیري

یافته هاي این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن با تاب آوري رابطه  

همچنین خرده مقیاسهاي هوش هیجانی توانایی باالیی در . مثبت و معنی دار وجود دارد

که از مقیاس ) 1386(یق جوکاراین یافته ها با تحق.پیش بینی تاب آوري دارند

ازسوي دیگر .خودسنجی تاب آوري در پژوهش خود استفاده نمود، همخوانی دارند

، سیاروچی )1386(، زارعان،اسداهللا پور و بخشی پور)2003(باتحقیقات لی آیو و همکاران

 ، انگلبرگ و سجوبرگ)2002(،ترینیداد و جانسون)2003(، گوهم)2002(و همکاران

ز مقیاسهاي مربوط به سالمت روانشناختی و وجود اختالالت روانی و یا که ا) 2004(

دراین نوع تحقیقات می توان سالمت .رفتارهاي پرخطر استفاده کردند نیز همخوانی دارد

روانی یا رفتارهاي پرخطر را به مثابه تاب آوري عینی و ملموس افراد در برابر شرایط 

  . ناگوار و عوامل خطرزا در نظر داشت

نتایج این تحقیق را می توان با توجه به عوامل مشترکی که در تحقیقات گذشته 

در پژوهشی نشان دادند ) 2002(سالوي، استرود، وولري و ایپل. یافت شده، توجیه کرد

که هوش هیجانی، مهارتهاي مقابله اي انفعالی را به صورت منفی و مهارتهاي مقابله اي 

نیز مهارتهاي مقابله اي را ) 1384(می کند محمدي فعال را به صورت مثبت پیش بینی 

بنابراین می توان گفت که هوش هیجانی با . بر تاب آوري افراد مؤثر دانسته است

مهارتهاي مقابله اي فعال و مؤثر ارتباط دارد و از این طریق  بر تاب آوري افراد تأثیر می 

ن و امتناع در برابر مصرف مواد از آنجا که مهارتهاي مقابله اي مثل قدرت نه گفت. گذارد

در پیشگیري ) مهارتهاي مرتبط با سازه هوش هیجانی( و مقابله با فشار گروه همساالن

از مصرف مواد، مؤثر است، نتایج این تحقیق می تواند در برنامه هاي پیشگیري از 

  .  گیرد مصرف مواد با تمرکز بر ارتقاء تواناییهاي مربوط به هوش هیجانی، مورد توجه قرار

با توجه به ساختار و مؤلفه هاي هوش هیجانی نیز می توان گفت که ادراك و ابراز 

جویی از هیجان و اداره کردن هیجان در موقعیتهاي  هیجانات، تنظیم هیجانات، بهره

. پرخطر و ناگوار به عنوان عامل محافظ عمل می کنند و تاب آوري افراد را ارتقاء دهند

اب آوري نیز به مواردي مشابه با مؤلفه هاي هوش هیجانی برمی در ادبیات پژوهشی ت
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  79□... رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان
  

  

توانایی گسترش عواطف به دیگران،احترام به خود،اطمینان به آینده،مسئولیت . خوریم

پذیري براي اعمال خود،خودکنترلی،کفایت خود،درك مثبت خود،خودتنظیم گري 

بت به زندگی، هیجانها،جذابیت کلی براي دیگران،حس معنی داري زندگی،دید مث

حمایت،  فعالیت اجتماعی،حس خودمختاري،روابط خوب با همساالن،جستجوي

که به عنوان ) 1991بنارد،(شخصیت اجتماعی داشتن و انتظارات سالم از این مواردند

  . عوامل مؤثر بر تاب آوري افراد مطرح هستند و به مؤلفه هاي هوش هیجانی نزدیک اند

افراد تاب آور قادر به اعمال ) 2002نقل از ایساکسون، ،1991(به عقیده براون و رودز

کنترل می باشند، قادرند خود را از سردرگمی برهانند وسیستمهاي حمایت اجتماعی و 

  . روابط خانوادگی گسترده تري فراهم کنند تا به آنان براي سازگاري بهتر کمک نماید

می توان رابطه آن را با  از طریق ارتیاط درونی که بین مؤلفه هاي هوش هیجانی است

تنظیم هیجانات  به استفاده مثبت از هیجانات در تسهیل تفکر و . تاب آوري توجیه کرد

فرایند حل مسأله کمک می کند و به واکنش مؤثرتر در موقعیتهاي پرخطر می انجامد 

بنابراین تنظیم هیجانات به کاربرد بهینه و بهره جویی از هیجانات که مؤلفه دوم هوش .

تنظیم هیجانات می تواند به مدیریت خوب هیجانات .  هیجانی است کمک می کند 

مدیریت خوب هیجانات به خودکنترلی منجر می شود و خودکنترلی از . کمک کند

  ).1384محمدي،(عوامل مؤثر بر تاب آوري است

       هوش هیجانی از طریق  )1385،علی زاده دربندي، 2003گلمن،(به عقیده محققان

امه هاي مداخله و آموزشهاي منظم و مفید، تقویت می شود، لذا نتیجه این تحقیق برن

می تواند زمینه ساز انجام تحقیقات مداخله اي جهت پرورش تاب آوري در دانشجویان 

گردد و با آموزش مهارتهاي هوش هیجانی در  پیشگیري از بروز مشکالت رفتاري، به 

  .  ویژه مصرف مواد، مفید واقع شود

هاي پژوهش این است که نمونه آن فقط شامل دانشجویان ساکن از محدودیت

  .خوابگاه یک دانشگاه بوده و قدرت تعمیم نتایج آن محدود است
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  اعتیاد پژوهی  � 80
  
  

  منابع

هاي روانسنجی مقیاس هوش هیجانی  ویژگی .)1387(پور، امین پور، عباس، زارعان، مصطفی، اسداله بخشی

  )زیر چاپ(روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرسمجله (MSEIS). تجدیدنظر شده شاته

نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از .)1386(جوکار، بهرام

  مجله روانشناسی معاصر، شماره دوم، دوره دوم  .زندگی

هنمایی مقایسه هوشبهر و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر دوره را.)1385(جواد چوپانکار کیکانلو،

پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم .داراي والدین جذامی و غیرجذامی شهرستان مانه و سملقان

  بهزیستی و توانبخشی

رابطه هوش هیجانی و سبک هاي حل مسأله با  .)1387(پور، عباس پور، امین، بخشی زارعان، مصطفی، اسداله

   166- 172  ،2ان، سال سیزدهم، شماره مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایر  .سالمت عمومی

بررسی عوامل عینی و مداخله پذیرتاب آوري دربرابر وابستگی به مواد  .)1383(کیانی دهکردي، منصوره،
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