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رابطه هوش اجتماعی با سبک های شناختی تنظیم هیجان سازگار در دانشجویان
دارای احساس غربت دانشگاه ملی مالیر
سارا دستگیر  ،مهرنوش گرجی چالسپاری  ،فریبا قلعه نوئی  ،محمد عسگری

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اجتماعی با سبک های شناختی تنظیم هیجان سازگار انجام شد .روش
پژوهش،باتوجه به ماهیت،هدف وعدم مداخله ازنوع توصیفی-همبستگی میباشد.جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان از میان
دانشجویان سال اول دانشگاه ملی مالیر که در سال تحصیلی  7361 -69مشغول به تحصیل بودند ،انتخاب شدند .دانشجویان
به شیوه سرشماری پرسـشنامه احساس ﻏربـت را پاسـﺦ دادنـد و از میان آنان تعداد  786دچار احساس ﻏربت تشخیص داده
شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو ( )1007وسبک های شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی
وهمکاران ( )1007بود .یافته ها :نشان داد بین هوش اجتماعی و سبک های تنظیم هیجان سازگار رابطه ی مثبت و معناداری
وجود دارد (< .)0001pنتایج :با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مشاوران و روانشناسان بالینی در دانشگاه ها که قصد بهبود
وضعیت خانوادگی و تحصیلی دانشجویان و افزایش کارایی هیجانی و عاطفی در سطح خانواده دانشجویان را دارند ،پیشنهاد می
شود تا حد امکان به نقش مولفه شناختی و هیجانی توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند افت تحصیلی این دانشجویان را
کاهش دهند و به بهبود روابط بین فردی مهارت های اجتماعی دانشجویان کمک کنند.
واژههای كلیدی :هوش اجتماعی،تنظیم هیجان،احساس ﻏربت ،دانشجویان
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مقدمه
فعالیت تحصیلی و ضرورت های مهم زندگی،افراد را ازخانه و خانواده دور کرده و به تماس با مکان ها،افراد وفرهنگهای دیگر
برای مدتکوتاه یا طوالنی وامی دارد ] .[7زندگی دانشجویی شرایطی تازه بوده که برای دانشجویان جدیدالورود ،مسائل و
مشکالت خاص خود را به همراه دارد .دانشجویان به خصوص دختران ،باچالش های فرهنگی و تحصیلی بسیار در دانشگاه و
خوابگاه روبهرو هستند] .[1پﺬیرفتن نقشهای جدید،تقاضاهای تحصیلی ،مشکالت مالی ،احساس ﻏربت ،نقص در مهارت
هایمطالعه ،کم جرأت بودن درهنگام تعامالت اجتماعی،اضطراب و تنش زیاد نمونه ای از این مشکالت می باشند ] .[3یکی از
این مشکالت احساس ﻏربت است .احساس ﻏربت وضعیت پیچیده شناختی ،انگیزشی و هیجانی خاصی است که با اشـتغاالت
ذهنی فراوان در مورد محیط قبلی و تمایل به بازگشت به سمت آن همراهی دارد و معموال باخلﻖ افسرده و نشانه هـای مختلف
روان -تنی تجربه میشود ] .[9-4دهمین تجدید نشر طبقه بندی بین المللی بیماریها ] [1احساس ﻏربت را به عنوان یک
واکنش شبه افسردگی نسبت به ترک محیط آشنا درنظر می گیرند که با تفکرات راجعه درمورد خانه و بازگشت به محیط آشنا
مشخص می شود .احساس ﻏربت هیجانی است که پس از ترک خانه مشخص می شود و باهیجان های منفی،تفکرات بازگشت
کننده در مورد خانه و عالئم بدنی مشخص می شود ].[8
به نظر میرسد یکی از مولفه هایی که میتواند در افزایش یا کاهش احساس ﻏربت نقش داشته باشد ،هوش اجتماعی است.
هوش اجتماعی به عنوان یکی دیگر از انواع هوش که در سالهای اخیر به آن پرداخته شده و اولین بار توسط ثرندایک مطرح
شد ،نشان دهنده قابلیت ها و توانایی های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفﻖ منجر
مىشود( .)6این هوش علت توفیقات ما در ارتباطات اجتماعی است و با آموزش و مطالعه به دست نیامده ،هرچند که مى توان
در طی دوران کودکی و حتی بزرگسالی آن را پرورش داد ( .)70در تعریف هوش اجتماعی درباره یک طبقه کلی صحبت مى
شود ،یعنی ظرفیت انسان برای درک آن چه که در دنیا رخ مى دهد و پاسﺦ به آن به شیوه مؤثر شخصی و اجتماعی ].[77
کارل آلبرت ( )1004هوش اجتماعی را عبارت از خوب برخورد کردن با دیگران و به دست آوردن همکاری آن ها مى داند و
معتقد است که این هوش شامل آگاهی از موقعیت ها و سیستم رفتار اجتماعی است که آن ها را کنترل مى کند و یک دانش
از سبک های تعامل و استراتژی هایی است که مى تواند به یک شخص در به انجام رساندن اهدافش در برخورد با دیگران کمک
کند ] .[71هوش اجتماعی عبارتست از توانایی درک دیگران و اینکه آن ها در موقعیت های مختلف اجتماعی ،چگونه عکس
العمل نشان می دهند ] .[73از دیدگاه گلمن ( )1009هوش اجتماعی یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباط های نزدیک
در دوستی ها ،ازدواج یا ارتباط شغلی ،الزم است .این مهارت ها در کودکی جوانه مى زنند و در طول زندگی شکوفا می شوند
] .[70هاچ و گاردنر( به نقل گلمن ،ترجمه پارسا )7383 ،معتقدند افرادی که دارای هوش اجتماعی هستند خصوصیاتی از
جمله ؛ سازماندهی گروه ،مﺬاکره برای حل مسائل ،روابط شخصی و استعداد همدردی و دلجویی از دیگران و تجزیه و تحلیل
اجتماعی و شناخت و بصیرت درونی راجع به عواطف ،انگیزه ها و عالیﻖ دیگران را دارا هستند ] .[70هوش اجتماعی می تواند
سرسختی در عقیده و تضاد را از طریﻖ درک و حرکت دادن مردم به سوی اهداف مشترک شان تغییر دهد .درک اولیه هوش
اجتماعی به عنوان ترکیبی از مهارت ها از طریﻖ رفتارهای آموخته شده و سپس تعیین اثر رفتار یک فرد بر دیگران امکان پﺬیر
است .توانایی یک فرد در به دست آوردن بینش روان شناسی به (سوی) دنیای احساسی دیگران (از جمله رهبری ،ابراز وجود و
ارتباطات) می باشد و از قابلیت های همدلی یک فرد و مهارت های ارتباطی برای تولید نتایج اجتماعی مطلوب و پیامدهای
رفتاری سازنده برای خود و دیگران استفاده می کند .پژوهش های لو ( )7661و ساراسون ( )7681نشان دادند بین مولفه های
اجتماعی و رضایت از زندگی با سالمت روانی رابطه وجود دارد ] 74و.[71
مولفه دیگری که میتواند بر سالمت روانی دانشجویان دارای احساس ﻏربت مؤثر باشد ،سبک شناختی تنظیم هیجان میباشد
که دانشجویان استفاده می کنند ] .[79اخیرا تنظیم هیجان عنوان یک فرایند مهم در پژوهش و درمان آسیب شناسی روانی و
برخی حالت های پاتولوژیک جسمانی مورد توجه قرار گرفته است ] .[76-71تنظیم هیجانات به عنوان عاملی درونی است که
به طریﻖ آن در مقابل مشکالت ایستادگی کرده و راه های صحیح برای مقابله با مشکالت را انتخاب می کنند .هدف اصلی
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بررسی تنظیم هیجان ،ارزیابی شناختی بوده است ،که تفسیر مجدد موقعیت های فراخوانندۀ هیجان را در مسیری که اثر
هیجانی را تعدیل یا اصالح می کند ،دربرمی گیرد ] .[10تنظیم هیجان جنبه اصلی در گرایش های پاسﺦ هیجانی است ].[17
تنظیم هیجان نقش برجسته و مهمی در سازگاری با وقایع استرس زای زندگی و پیامدهای زیستی و روانی آنها ایفا می کند
] 11و [13و ممکن است کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد ] .[14تنظیم هیجانی به عنوان فرایند آﻏاز ،حفظ ،تعدیل یا
تغییر احساس درونی و هیجان های مرتبط با فرایندهای زیستی ،روانی و اجتماعی تعریف می شود ] .[11پژوهش های پیشین
نه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی را به صورت مفهومی شناسایی کردهاند :سرزنش خود ،پﺬیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز
مجدد بربرنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،نشخوار فکری ،دیدگاه پﺬیری ،فاجعه انگاری وسرزنش دیگری ] .[19این راهبردها
به دو دستۀ راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم شده است .راهبردهای سازگارانه عبارتند از :تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز
مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه پﺬیری .راهبردهای ناسازگارانه عبارتند از -7:سرزنش خود :تفکر با محتوای
مقصردانستن و سرزنش خود -1 ،نشخوار فکری :اشتغال ذهنی درباره احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه منفی -3 ،فاجعه
انگاری: :تفکر با محتوای وحشت از حادثه -4 ،سرزنش دیگری :تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه
اتفاﻕ افتاده است ]11و  .[18محمد حسین آبادی ( )7381در پژوهشی نشان داد کسانی که ازهوش هیجانی پایینی
برخوردارند ،بدلیل مشکالت ارتباطی و عدم سازگاری که ناشی از همان ضعف مهارت های هیجانی است در مهارت های
اجتماعی یا به عبارت بهتر در هوش اجتماعی ،با مشکالت بیشتری روبرو می شوند ] .[16همچنین عبدی و همکاران ()7386
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند بین سبکهای تنظیم هیجان شناختی با سالمت عمومی همبستگی معنی داری وجود
دارد .در میان سبکهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار فاجعه انگاری و سرزنش دیگری پیش بینی کننده سالمت روان
شناختی بودند و در میان سبک های تنظیم هیجان شناختی سازگار تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت پیش بینی
کننده سالمت روان شناختی بودند .بنابراین احساس ﻏربت وضعیت تحصیلی و روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد و
حوزه های مختلف زندگی دانشجویان را مختل می کند ] .[30بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که احساس ﻏربت بر
رفتارهای فردی و بهزیستی روانی–اجتماعی اثر می گﺬارد و میتواند به اضطراب و افسردگی منجر شود وعملکرد تحصیلی را از
طریﻖ شکست های شناختی ،تمرکز ضعیف و کاهش کیفیت کار تحت تاثیر قرار دهد .عالوه بر این ،فقط در روزهای اول
دانشگاه رخ نداده ،بلکه در هر نقطه ای در طول سال تحصیلی تقریبا رخ می دهد و عود می کند ].[37
روانشناسی سالمت درسالهای اخیراهمیت زیادی برای نحوهی مواجهه با تنیدگی وچالشهای زندگی دربهبود وضعیت
سالمت اجتماعی و روانی افراد قایل شدهاست و مستقیمترین روش مداخله را ،تقویت پاسﺦ هایمقابله ای و توانمندی های
شناختی آنان می داند ] [31و تغییر در هرکدام از بخش های مختلف عملکرد سیستم های شناختی ،از قبیل؛ حافظه ،توجه و
هوشیاری موجب تغییر خلﻖ میشود .از سویی به نظر میرسد که هوش هیجانی و ابعاد آن به عنوان یک عامل اصلی در نظم
بخشی و کنترل هیجانات و شکل دهی روابط بین فردی ،نقش تعیین کننده ای در احساس ﻏربت داشته باشد] .[33بنابراین
نمی توان نقش تنظیم هیجان شناختی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت ( .)11توانایی تنظیم
مناسب و سازگارانه هیجان و راهبردهای موثر و کارآمد با پیامدهای سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی متعددی مرتبط است
] .[34همچنین هوش اجتماعی که نشان دهنده قابلیت ها و توانایی های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط
اجتماعی موفﻖ منجر مى شود ] [6موجب توانایی یک فرد در به دست آوردن بینش روان شناسی به (سوی) دنیای احساسی
دیگران (از جمله رهبری ،ابراز وجود و ارتباطات) می باشد و از قابلیت های همدلی یک فرد و مهارت های ارتباطی برای تولید
نتایج اجتماعی مطلوب و پیامدهای رفتاری سازنده برای خود و دیگران استفاده می کند.فقدان مطالعات روی احساس ﻏربت و
سازه های روانشناختی مرتبط با وقوع آن سبب اختالف قابل توجه پژوهشگران در درک این پدیده شده است .بنابر آنچه گفته
شد ضروری به نظر می رسد که در زمینه ی ارتباط هوش اجتماعی با سبک های شناختی تنظیم هیجان ناسازگار در
دانشجویان دارای احساس ﻏربت دانشگاه مالیر که تاکنون پژوهشی در این باره انجام نگرفته است ،تحقیﻖ حاضرانجام بگیرد.
امید آن که نتایج این پژوهش بتواند در کنار تکمیل دانش موجود در این زمینه ،تمهیدات و راهکارهایی مناسب جهت باالبردن
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موفقیت تحصیلی و بهبود سالمت روانی این قشر دست یابد .هم چنین افت تحصیلی در دانشگاه ها را به علت این پدیده
کاهش دهد .به عالوه بتواند توصیه های پیشگیرانه برای خانواده ها داشته باشد و لزوم مداخالت آموزش شناختی را پر اهیمت
سازد .لﺬا در پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله هستیم که دریابیم آیا بین هوش اجتماعی با سبک های شناختی
تنظیم هیجان سازگار در دانشجویان دارای احساس ﻏربت دانشگاه مالیر ارتباط معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش ،جامعه و نمونه
این پژوهش با توجه به ماهیت ،هدف و عدم مداخله از نوع توصیفی-همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش کلیه
دانشجویان از میان دانشجویان سال اول دانشگاه ملی مالیر که در سال تحصیلی  7361 -69مشغول به تحصیل بودند ،انتخاب
شدند .ابتدا پرسشنامه احساس ﻏربت بین دانشجویان توزیع شد و دانشجویان به شیوه سرشماری پرسـشنامه احساس ﻏربت را
پاسﺦ دادند .پس از آن افرادی که احساس ﻏربت نداشتند یا همچنین به سواالت آزمون بیش از یک گزینه جواب بدهد و
پرسشنامه ها را به درستی تکمیل نکند ،از پژوهش خارج شدند .درنهایت از میان آنان تعداد  786دچار احساس ﻏربت تشخیص
داده شدند  .سپس از دانشجویان دارای احساس ﻏربت خواسته شد پرسشنامه ی مهارت های هوش اجتماعی ترومسو و سبک
شناختی تنظیم هیجان پاسﺦ دهند.
ابزارها شامل مقیاس احساس غربت کـه دارای  30عبـارت در مقیـاس پـنج درجـه ای لیکــرت از هرگز تا خیلی زیاد و
نمره گﺬاری صفر تا  4تنظیم شده اند ][31تحلیل عـاملی سـؤاالت ،دو عامـل ،دلبـستگی بـه خانـه و نارضـایتی از دانشگاه را
متمایز کرد .ضریب اعتباربرای کل پرسشنامه ازطریـﻖ بـاز آزمـایی 0/11؛ آلفای کرونباخ جهت تعیـین همـسانی درونـی 0/8
بدست آمده است ] .[39در مطالعه ایرانی ویژگی های روانسنجی این ابزار ،ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای عامل
دلبستگی به خانه  0/60و عامل نارضایتی از دانشگاه  0/81به دست آمده است .ضریب همبستگی در دو نوبت به فاصله ی سه
هفته برای کل آزمون  ،0/87برای عامل وابستگی به خانه  0/83و برای عامل نارضایتی از دانشگاه  0/18به دست آمد که نشان
دهنده ی پایایی بازآزمایی قابل قبول این آزمون است ].[31
مقیاس مهارت های هوش اجتماعی ترومسو :این مقیاس توسط سیلورا و همکاران ( )1007ساخته شده است ،که سه
حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطالعات اجتماعی ،مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد .این پرسشنامه از
 17گویه تشکیل شده است.دراین پرسشنامه از پاسﺦ دهندگان خواسته می شود تا عقاید خودشان درباره ی هر گویه را بر
ال مخالفم ،مخالفم،
روی یک مقیاس  1درجه ای مشخص کنند7 - 3-9-1-6-70-74-71-78-76-10 .در سؤاالت کام ا
تاحدی مخالفم ،نظری ندارم ،تاحدی موافقم ،موافقم و کامال ا موافقم به ترتیب نمرات  7تا  1منظورشده است و بقیه گویه ها به
صورت بر عکس نمره گﺬاری می شود .به این ترتیب حداقل نمره کل گویه های این ابزار  17و حداکثر نمره  741می باشد.
ضریب همبستگی برای کل مقیاس برابر  ./90به دست آمد .ضرایب پایایی را برای خرده مقیاس های پردازش اطالعات
اجتماعی ،مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را به ترتیب  ./89، ./87و  ./16درصد گزارش کرده اند ].[38
پرسشنامه سبک های شناختی تنظیم هیجان :این مقیاس  39آیتم دارد و پاسخگویی به هریک از آیتم های آن به
صورت مقیاس لیکرت پنج درجه ای (  -7تقریبا هرگز الی  -1تقریبا همیشه ) می باشد .این پرسشنامه دارای  6زیر مقیاس
است. .پنج زیر مقیاس این پرسش نامه سبک های تنظیم هیجان شناختی سازگار و چهار زیر مقیاس دیگر سبک های تنظیم
هیجان شناختی ناسازگار هستند .بنابراین هر فرد در این پرسش نامه  77نمره جداگانه می تواند دریافت می کند.
الف ـ سبک های تنظیم هیجان شناختی سازگار :این شیوه مقابله ،شامل  1زیرمقیاس و راهبردهای مقابله ای بهنجار محسوب
می شوند که عبارتند از -7 :پﺬیرش: :تفکر با محتوای پﺬیرش و تسلیم رخداد -1 ،تمرکز مجدد مثبت :فکر کردن به موضوع
لﺬت بخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعی -3 ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی: :فکر کردن درباره مراحل فائﻖ آمدن بر
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واقعه منفی یا تغییر آن -4 ،ارزیابی مجدد مثبت :تفکر درباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقا شخصی -1 ،کنارامدن با دیدگاه:
تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تاکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع.
ب ـ سبک های تنظیم هیجان شناختی ناسازگار :این شیوه مقابله شامل چهار زیر مقیاس می باشد و راهبردهای مقابله ای
نابهنجار را تشکیل می دهند که عبارتند از -7 :سرزنش خود :تفکر با محتوای مقصردانستن و سرزنش خود -1 ،نشخوار فکری:
اشتغال ذهنی درباره احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه منفی -3 ،فاجعه انگاری: :تفکر با محتوای وحشت از حادثه-4 ،
سرزنش دیگری :تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه اتفاﻕ افتاده است (گامفسکی و همکاران،
.)1007روایی ساختاری و پایایی این مقیاس در ایران با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از زیرمقیاس ها مابین  0/94الی  0/81گزارش شده است ].[30
روش اجرا
برای به دست آوردن داده ها از روش طبقه ای استفاده کردیم و توزیع پرسشنامه ها به صورت حضوری انجام گرفت .قبل از
توزیع پرسشنامه ها به داوطلبین اطمینان خاطر داده شد نتایج حاصل از این پژوهش هیچ گونه نفع یا ضرری برای آنها ندارد و
اطالعات حاصل از این پژوهش محرمانه باقی خواهد ماند و در صورتی که تمایلدارند از نتیجه عملکرد خود آگاهی حاصل
کنند ،می توانند آدرس پست الکترونیکی خود را نوشته تا پس از پایان کار نتیجه به آدرس آنان فرستاده شود .بدین منظور
پس از ارائه توضیحات الزم در رابطه با نحوه پاسﺦ دهی به سواالت مطرح شده ،داوطلبین به سواالت پاسﺦ دادند .در نهایت
پاسﺦ های ارائه شده مورد تفسیر و نمره گﺬاری قرار گرفته و داده های خام توسط نرم افزار آماری  Spssنسخه  10مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این بخش به بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته می شود.
جدول  -1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سبک های شناختی تنظیم هیجان

786

63/14

8/19

هوش اجتماعی

786

67/01

6/97

برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهم ترین قدم
قبل از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است .برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی
برخوردار است .در پژوهش حاضر برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 7استفاده
شده است.
نتایج آزمون کلموگرف اسمیرنف در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول -2نتایج آزمون كولموگوروف-اسمیرنوف
متغیر

آماره Z

سطحمعناداری

نتیجه

سبک های شناختی تنظیم هیجان

0/677

0/137

نرمال است

هوش اجتماعی

0/661

0/904

نرمال است
Kolmogorov-Smirnov
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با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( )Sigدر تمام متغیرها بیشتر از  0/01میباشد ،ادعای نرمال بودن دادهها پﺬیرفته
شده و تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند .بنابراین میتوان جهت بررسی فرضیه های پژوهش از روش های پارامتری
استفاده نمود .لﺬا با توجه به نرمال بودن متغیرها از آزمونهای پارامتری همبستگی پیرسون 1استفاده می شود.

جدول( )3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک های شناختی تنظیم هیجان و هوش اجتماعی
متغیر

دیدگاه
گیری

تمرکز مجدد
مثبت

تمرکز مجددبر برنامه
ریزی

ارزیابیمجدد
مثبت

پﺬیرش

نمرهکل

پردازشاطالعاتاجتماعی

0/114

0/339

0/747

0/701

0/131

0/417

مهارتهایاجتماعی

0/178

0/774

0/669

0/141

0/731

0/444

آگاهیاجتماعی

0/896

0/114

0/114

0/194

0/471

0/181

0/481

0/317

0/714

0/181

0/741

0/199

نمرهکلهوشاجتماعی

بر اساس جدول فوﻕ ،ضریب همبستگی پیرسون بین هوش اجتماعی و سبک های تنظیم هیجان شناختی سازگار برابر با
 0/199می باشد و مقداری مثبت است .هم چنین سطح معناداری آزمون برابر با  0/0007است که از  0/01کمتر می باشد (
 .)Sig=0/000 <0/01بر اساس جدول  3همانطور که نشان میدهد ،بین پردازش اجتماعی و سبکهای دیدگاه گیری،
تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت وفاجعه سازی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .بین مهارتهای اجتماعی و
آگاهی اجتماعی نیز رابطه مستقیم و معناداری با زیرمقیاس های سبکهای شناختی تنظیم هیجان سازگار مشاهده میشود.
نتیجهگیری و جمعبندی
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اجتماعی با سبکهای شناختی تنظیم هیجان سازگار در دانشجویان دارای
احساس ﻏربت انجام شد .گلمن در سال  1009هوش اجتماعی را به دو طبقه ی کلی آگاهی اجتماعی و امکانات اجتماعی
تقسیم کرد؛ او آگاهی اجتماعی را بعنوان آنچه ما نسبت به دیگران احساس می کنیم و امکانات اجتماعی را بعنوان آنچه که ما
بعد از کسب این آگاهی انجام میدهیم تعریف کرده است .از دیدگاه گلمن ( )1009هوش اجتماعی یعنی مهارت عاطفی که
برای حفظ ارتباط های نزدیک در دوستی ها ،ازدواج یا ارتباط شغلی ،الزم است .این مهارت ها در کودکی جوانه می زند و در
طول زندگی شکفته میشود ( .)70سیلورا و همکارانش ( )1007مولفه های هوش اجتماعی را شامل پردازش اطالعات اجتماعی،
مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی می دانند ( .)73سیلورا معتقد است هوش اجتماعی ساختاری چند وجهی دارد:
پردازش اطالعات اجتماعی :به معنای توانایی فهم و پیش بینی رفتارها و احساسات دیگران است .مهارت های اجتماعی :جنبه

Pearson Correlation

741
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های رفتاری ساخت هوش اجتماعی از راه سنجش توانایی ورود به موقعیتهای جدید اجتماعی و نیز توانایی سازگاری اجتماعی
است .آگاهی های اجتماعی :جریانات ﻏیرمنتظره ناشی از رخدادها در موقعیت های اجتماعی را می سنجد .این هوش علت
توفیقات ما در ارتباطات اجتماعی است و با آموزش و مطالعه به دست نیامده ،هرچند که مى توان در طی دوران کودکی و حتی
بزرگسالی آن را پرورش داد ( .)70مولفه ی دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،سبکهای شناختی تنظیم
هیجان است .تنظیم هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی
زا ایفا میکند .اصوالا ،هیجان را می توان واکنشهای زیستشناختی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم یا
چالش برانگیز ارزیابی میکنیم و این واکنشهای زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی میدهیم ،همراه میشوند
( .)11هر چند هیجانها مبنای زیستی دارند ،اما افراد قادرند بر شیوههایی که این هیجانها را ابراز میکنند ،اثر بگﺬارند .این
توانایی که نظمجویی هیجان نامیده میشود ،فرآیندهای درونی و بیرونیای است که مسئولیت کنترل ،ارزیابی و تغییر
واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقﻖ یافتن اهداف بر عهده دارد ( .)41تنظیم هیجان همراه همیشگی آدمی است که به
مدیریت یا تنظیم عواطف و هیجان ها کمک می کند؛ به انسان توان سازگاری بیشتر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را
می دهد ( .) 43در بیشتر مطالعات تنظیم هیجان همسان با مقابله ی شناختی فرض می شود و در کل به راه های شناختی
مدیریت عواطف با استفاده از اطالعات برانگیخته ی هیجانی گفته می شود .فرآیندهای شناختی می توانند به ما کمک کنند تا
بتوانیم مدیریت یا تنظیم هیجان ها و یا عواطف را بر عهده بگیریم تا از این طریﻖ بر مهار هیجان ها بعد از وقایع اضطراب آور و
تنیدگی زا توانا باشیم ( .)47بر همین اساس ،گارنفسکی و همکاران ( )1009تنظیم هیجان را همسان با مقابلهی شناختی
فرض میکنند و در کل ،آن را مرتبط با راههای شناختی مدیریت عواطف با استفاده از اطالعات برانگیختهی هیجانی درنظر
میگیرند .فرآیندهای شناختی میتوانند به ما کمک کنند تا بتوانیم مدیریت یا تنظیم هیجانها و یا عواطف را بر عهده
بگیریم تا از این طریﻖ بر مهار هیجانها بعد از وقایع اضطرابآور و تنیدگیزا توانا باشیم ] .[11بر اساس مدل نظری
گارنفسکی و همکاران ( ،)1001راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مشتمل بر نه راهبرد میباشند که به دو نوع راهبرد
شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان تقسیم میشوندکه در این پژوهش راهبردهای مثبت مورد بررسی قرار گرفت که شامل
دیدگاه گیری ،ارزیابی مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد بر برنامه ریزی ،تمرکز مجدد مثبت و پﺬیرش می باشد ] .[11باتوجه به
مولفه هوش اجتماعی و تنظیم هیجان پژوهش قابل ذکری یافت نشد ،اما نتایج پژوهش مهدوی نیسیانی وهمکاران ()7369
نشان داد بین هوش اجتماعی با سبک های تنظیم هیجان ناسازگار نظیر نشخوارفکری و فاجعه سازی رابطه معکوس و معناداری
وجود دارد ] .[41باتوجه به مولفه های مهارت اج تماعی که یکی از مولفه های مهم هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی است
از این جهت با پژوهش های یارمحمدی و شرفی راد ( )7360که نشان داد بین حمایت اجتماعی و سالمت روان همبستگی
معناداری وجود دارد ] [43و رضویان شاد ( ) 7384که بیان داشت بین سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد ] ،[44همخوان است .هم چنین مشیریان فراحی و همکاران ( )7361در پژوهشی دریافتند که برای
مقیاسهای هوش اجتماعی از جمله پردازش اطالعات اجتماعی ،مهارت های اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و نمره کل اجتماعی
با برخی مقیاس های خودتنظیمی هیجان رابطه وجود داشت و از همین جهت فرضیه مورد تایید قرار گرفت .همانطور که نتایج
نشان داد بین نمره کل هوش اجتماعی و مقیاس دشواری دست زدن به رفتار هدفمند رابطه وجود دارد ،همچنین بین آگاهی
اجتماعی و نمره کل دشواری تنظیم هیجان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد .بنابراین نتایج نشان دادند هوش اجتماعی و
خودتنظیمی هیجان رابطه وجود دارد .باتوجه به اینکه فردی هوش اجتماعی باالیی داشته باشد می تواند باعث افزایش
خودتنظیمی هیجانی شود و به دنبال آن روابط مطلوبی را در جامعه برقرار کند ] .[41نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد بین
مقیاس های هوش اجتماعی و نمره کل سبک های شناختی تنظیم هیجان دانشجویان دارای احساس ﻏربت رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .کمبود عزت نفس و کم بودن جرات از ویژگی های افراد دارای احساس ﻏربت است .این عدم اعتماد به
خود در افراد دچار احساس ﻏربت ،می تواند زمینه ساز اجتناب از تماس های اجتماعی شود .بر اساس تحقیقات انجام شده،
دانشجویان دارای احساس ﻏربت ،عالوه بر داشتن میزان باالیی از افسردگی و اضطراب ،تمایل به انزوای شدید و دوری از
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اجتماع دارند و احساسات خود را بیان نمی کنند ] . [49هم چنان که سایر بررسی ها نشان می دهند که آموزش جرات ورزی
می تواند بر مشکالتی که دارای جنبه های شناختی و رفتاری همانند ،اضطراب ،افسردگی ،هراس های اجتماعی و افزایش
تعامالت اجتماعی هستند ،اثرگﺬار باشد .اگر یکی از مشکالت افراد دچار احساس ﻏربت ،نقـص در مهارت های اجتماعی به
خصوص نقص در مهارت های برقراری ارتباط در محیط جدید در نظر گرفته شود ،افزایش رفتار جرات ورزانه از طریﻖ افزایش
اعتماد به نفس در محیط جدید می تواند ناسازگاری های دانشجویان به خصوص آنهایی که ریشه در نقص در تعامالت در روابط
اجتماعی دارند را کاهش دهد ] .[3گراس و جان ( )1003در پژوهش خود نشان می دهند تفاوت های افراد در استفاده از سبک
های مختلف تنظیم هیجان شناختی موجب پیامدهای عاطفی ،شناختی و اجتماعی می شود که با هیجان های مثبت و
عملکردهای میان فردی بهتر و بهزیستی باال ارتباط دارد ] .[41با توجه به ارتباط موجود بین احساس ﻏربت و سالمت روانـی و
باال بودن احساس ﻏربت در دانشجویان دختـر و نیز به دلیل اهمیت سالمت روانی در این قشر از جامعـه کـه مادران آینده می
باشند ،اجرای برنامه هـای تفریحـی ،آموزشـی همراه با بسط شیوه های دسترسـی بـه حمایت های اجتمـاعی و آموزش
شیوه های تنظیم هیجان ،می تواند بـه کـاهش احسـاس ﻏربـت کمک نماید ] .[48باعنایت بر نتیجه گیری که صورت گرفت
پیشنهاد می کنیم در راستای بهبود وضعیت اجتماعی و سالمت اجتماعی آموزش هایی مبتنی بر هوش اجتماعی وهیجانی
صورت پﺬیرد وکمکی جهت بهبودروابط بین فردی و سالمت روان دانشجویان دارای احساس ﻏربت داشته باشیم .از محدودیت
های این پژوهش می توان به انجام این پژوهش بر روی جامعه دختران و عدم انجام مشاوره و تست های اولیه حهت افتراﻕ
افراد با اختالالتی مانند اضطراب ،افسردگی و ﻏیره را می توان از ضعف های این پژوهش برشمرد .پیشنهاد می شود سایر
پژوهشگران در مطالعاتی از این قبیل ،محدودیت های فوﻕ را برطرف نمایند.
تشکر و قدردانی
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