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      چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناسايي اثر آموزش خودکارآمدي هیجاني بر 

آموزان پسر مقطع ي در دانشسازگاري اجتماعي و اضطراب اجتماع
دانش آموز پسر پايه دوم  34اي شامل راهنمايي بود. بدين منظور، نمونه

گیري تصادفي چند شهر ري به روش نمونه 2از منطقه  و سوم راهنمايي
اي انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشي، تحصیالت مرحله

رت تصادفي در دو صو. سپس بهوالدين و پیشرفت تحصیلي همتا شدند
نفر قرار گرفتند. به گروه آزمايشي  17گروه آزمايشي و کنترل، هر کدام 

ساعتي ارائه شد و گروه  2جلسه  8هاي خودکارآمدي هیجاني در  مهارت
اي دريافت نكردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمايش، کنترل برنامه

اعي کانور را هاي سازگاري اجتماعي کالیفرنیا و اضطراب اجتم مقیاس
هاي دست آمده، از روشههاي بپاسخ دادند. براي تجزيه و تحلیل داده

آمار توصیفي و تحلیل کواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد آموزش 
هاي خودکارآمدي هیجاني تأثیر معناداري بر سازگاري اجتماعي  مهارت

-مهارتي آموزش هاو اضطراب اجتماعي نوجوانان داشته است. برنامه

هاي خودکارآمدي هیجاني، به دلیل رشد قدرت شناختي در کنترل 
توانند سازگاري اجتماعي نوجوانان را ها ميآن مديريت کردنعواطف و 

هاي افزايش دهند و از سويي به دلیل تاکید اين آموزش بر مهارت
توانند در کاهش اضطراب احتماعي خودکارآمدي و خودتنظیمي مي

 اشند.نوجوانان موثر ب

خودکارآمدي هیجاني، سازگاري اجتماعي، اضطراب  های کلیدی: واژه

 اجتماعي، نوجوانان

 
 

Abstract 
The purpose of this research was to determine the 

effect of emotional self-efficacy training schedule on 

social adjustment and social anxiety of male students in 

the middle schools. So,  a sample of 34  students in 

second and third grades from the zone 2 of Rey city 

were selected by multi-stage random sampling. Groups 

had been matched with a view to academic 

achievement, parental education and IQ coefficient. 

They were randomly divided in two groups (20 

students in experimental and 17 students in control 

group). The experimental group received emotional 

self-efficacy skills training schedule at eight meetings. 

And control group received no training. Pretest and 

posttest were an inventory including subscales like: 

California social adjustment and Kanver social anxiety. 

For the data analysis, descriptive statistics such as 

mean, standard deviation of the experimental group and 

control group scores and inferential statistical analysis 

of covariance was used. Generally, results showed that 

emotional self-efficacy skills training schedule 

increases student social adjustment and decreases 

social anxiety. Emotional self-efficacy skills training 

schedules can increase social adjustment due to the 

growing cognitive control of emotion and put them on 

hold, on the other hand because of the training 

emphasis   on the self-efficacy skills and self-

regulation, it can be effective on  decreasing the social 

anxiety. 

Keywords: emotional self-efficacy, social adjustment, 

social anxiety, adolescents 
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         مقدمه
 .است 1ي کاوش، انتخاب و فرايند تدريجي حرکت به سمت خودپنداره منسجمدوره هعمدطور بهنوجواني 

هاي ي آن افزايش توانايي تسلط بر چالشاست که مشخصه 2بهترين توصیف اين دوره فرايند پیشرفت
هاي جستجوي هويت ،فردي و هیجاني و در عین حالي تكالیف تحصیلي، اجتماعي، بینپیچیده

انسان موجودي اجتماعي و نیازمند  ،(. از آنجا که2009جديد است )سادوک و سادوک، اجتماعي و عاليق 
اي که بسیاري از نیازهاي متعالي و شكوفايي استعدادها و گونهبرقراري ارتباط با ديگران است، به 

رد، آيد )بیابانگمي در فعل به و فردي و ارتباطات اجتماعي ارضا شدههايش از طريق تعامل بینخالقیت
نمايد. کومبز هاي اجتماعي پراهمیت جلوه ميمهارتهاي منتهي به ارتقاي آموزش(، لزوم فراگیري 1374

هاي را مترادف با مهارت ( سازگاري اجتماعي1391اي و همكاران، ، به نقل از اژه2004و اسالبي )
اد ارتباط متقابل با ديگران در هاي اجتماعي عبارتند از توانايي ايجاز نظر آنها مهارت .داننداجتماعي مي

زمینه اجتماعي خاص، به طريق خاصي که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. اضطراب اجتماعي 
-هاي اجتماعي يا عملكردي اشاره دارد و از اين باور فرد ناشي مينیز به ترس آشكار و پیوسته از موقعیت

باعث عدم يا کاهش  و يا تحقیرآمیزي عمل خواهد کردآور ها به طرز خجالتموقعیتشود که در اين 
گردد که اين موضوعات راهكارهاي آموزشي را در راستاي حضور فرد نوجوان در میان افراد جامعه مي

 و )رينگولد نمايدافزايش سازگاري اجتماعي و کاهش اضطراب اجتماعي در نوجوانان را طلب مي

 نقش رفتاري طب و روان بهداشت سالمت، شناسيروان مینهز در اخیر هايپیشرفت (.2003همكاران، 

( 2003است )لیا و همكاران،  داده قرار توجه مورد هاانسان بیماري و سالمت را در خودکارآمدي هیجاني
هاي شناختي، اجتماعي، اي است که بدان وسیله، مهارتبندورا خودکارآمدي، توان سازنده بنا بر نظر

شود )بندورا، اي اثربخش سازماندهي ميبراي تحقق اهداف مختلف به گونه عاطفي و رفتاري انسان
کننده مهم از عملكرد در يک حوزه خاص است، بینيطور که خودکارآمدي يک پیش(. همان1997

کننده مناسبي در حوزه عملكردهاي هیجاني باشد. بینيتواند پیشخودکارآمدي هیجاني نیز مي
هاي رفتاري و تمايالت فرد در بازشناسي، پردازش و موعه آمادگيخودکارآمدي هیجاني به مج

شود. خودکارآمدي هیجاني، ريشه در مفاهیمي چون هوش سازماندهي اطالعات هیجاني گفته مي
(. 2006( دارد )پترايدس و همكاران، 1983( و هوش درون فردي گاردنر )1920اجتماعي ثورندايک )

و نو بودن سازه خودکارآمدي هیجاني از يک سو، و جذابیت و قابلیت داليل گوناگوني، از جمله تازگي 
ها گیري در اين خصوص صورت گیرد. پژوهشهاي چشمآموزش آن از سوي ديگر، سبب شده تا پژوهش

                                                           

1 . Coherent Self-Concept 
2 . Progress 
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هاي گوناگون ارتباط وجود دارد )پترايدز و فارنهام، دهند که بین خودکارآمدي و سازهنشان مي
دي هیجاني و سازگاري اجتماعي ارتباط بسیار نزديكي وجود دارد، به طوري (. بین خودکارآم2001،2003

تر تغییرات خلقي و هیجاني خود و ديگران را دارد، انطباق اجتماعي و که فردي که توانايي ادراک دقیق
 هاي خود و ديگران راتواند در رفتارهاي بیانگر خود نشان دهد، هیجانتر و موثرتري را ميهیجاني عمیق

هاي خود را کنترل و مديريت کند. اين گونه افراد از تبديل ناگهاني شناسايي کند و در نتیجه هیجان
فردي که از  ،( . بنابراين2004، 1کنند )انگلبرگ و سوبرگهاي منفي جلوگیري ميها به واکنشهیجان

و مطلوبي در جهت از اطالعات هیجاني خود به نح ،خودکارآمدپنداري هیجاني باالتري برخوردار است
(. 2006فلدت، کلوتسرمن، آنتوني و پارکر، مند خواهد شد )سامرموثرتر بهره سازگاري اجتماعي بهتر و

هاي مثبت، مانند شادکامي ارتباط مثبت و با همچنین خودکارآمدي هیجاني به لحاظ مفهومي با هیجان
؛ براون و 2006ر فلدت و همكاران، هاي منفي، همچون اضطراب اجتماعي ارتباط منفي دارد )سامهیجان
(. افراد داراي اضطراب اجتماعي نگرش منفي نسبت به خود و 2007، 2؛ جورج و استوپا2006شات، 

ابط اجتماعي هاي خويش را کنترل کنند. اين افراد به خاطر ضعف در روتوانند هیجانديگران دارند و نمي
کنند ( بیان مي1991مونت گومري، هیمرلي و ادواردز ) مطلوب و پايین برخوردارند.از حمايت اجتماعي نا

-دهنده تاثیر مخرب اضطراب اجتماعي بر کارکرد میان فردي، به ويژه در تنظیم هیجانها نشانکه يافته

توان خودکارآمدي خودکارآمدي هیجاني است. در مورد اينكه مي يطور کلهاي خود و ديگران و به
توان بر آن تآکید کرد ولي آنچه به صراحت مي ،، نظرات مختلفي وجود داردهیجاني را افزايش داد يا خیر

هاي اين است که حتي اگر نتوان خودکارآمدي هیجاني افراد را تغییر داد، شايد بتوان به افراد، مهارت
خودکارآمدي هیجاني را آموزش داد و به معلومات آنها در اين زمینه افزود. سالووي نیز معتقد است که 

گرفته شوند )برادبري و گريوز،  توانند يادمي ،هايي که قسمتي از هوش هیجاني هستندسیاري از مهارتب
2008.) 
ثیر خودکارآمدي هیجاني بر موفقیت و شادکامي در زندگي اتحقیقات گسترده در خصوص ت تازگيبه

بین ويژگي  اي ارتباط مثبت(. همچنین تحقیقات گسترده2009حكايت دارد )نلیس و همكاران، 
؛ 2007خودکارآمدي هیجاني و متغیرهاي مربوط به سالمت روان )براي مثال؛پتريدز، پیتا و کوکیناکي، 

( و ارتباط منفي خودکارآمدي هیجاني با آسیب 2002شات مال اوف، سیمانک، مک کنیلي و هالندر، 
ت. ضمن اينكه اين متغیر نقش ( را تايید نموده اس2008شناسي رواني )براي مثال؛ مالترر، گلس و نیومن، 

(. عالوه بر اين، به نظر 2008ها دارد )میكوالکزاک و المینت، ها و اضطرابمهمي در پاسخ به استرس
انش آموزاني که در د .رسد که سازگاري اجتماعي دانش آموزان با خودکارآمدي هیجاني در رابطه استمي

                                                           

1 - Engelberg & Sjoberg 
2 - George & Stopa 
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از نمرات باالتر و سازگاري اجتماعي بیشتري  ،اني از سطوح باالتري برخوردارندجخودکارآمدي هی
 (.2004؛ پتريدز، فردريک سون و فارنهام، 2003برخوردارند )جاگر، 

همچنین  پذير وجو، آسیبپرخاش ،در محیط مدرسه ناسازگارها در خصوص دانش آموزان يافته

مدي و کنترل عوامل دهد که هر دو گروه در ويژگي خودکارآکنند، نشان ميآنهايي که ترک تحصیل مي
ها و سازگاري در روابط ناکارآمد دارند و بیانگر توانايي پايین آنها در مقابله با استرس يهیجاني عملكرد

هايي براي ارتقاء بهبود خودکارآمدي (. اخیراً مداخله2002باشد )مک پیل، فردي ميفردي و درونبین
طراحي شده  ،فرادي که مشكالت عاطفي دارندهیجاني به خصوص براي کودکان، نوجوان، مديران و ا

هاي مقابله با فشار ها بر شیوهها بیانگر تاثیر اين مداخله(. يافته2002است )متیوس، زيدنر و روبروتس، 
رواني، ارتقا سالمت رواني افراد، افزايش خودکارآمدي هیجاني در دانش آموزان و افزايش سازگاري 

(. همچنین آموزش خودکارآمدي هیجاني به کاهش 1385ابي، اجتماعي دختران فراري است )محر
مندي و باورهاي مثبت در مشكالت رفتاري، کاهش پرخاشگري و اضطراب، افزايش رفتارهاي جرات

نوجوانان  يرخاشگر(، و کاهش رفتارهاي پ2006رابطه با خودکارآمدي هیجاني نوجوانان فراري )کروون، 
در عین  (.2009هاي شغلي منتهي مي شود  )کويدباخ و هانسن، طافزايش سازگاري اجتماعي در محی و

ها هاي آموزش خودکارآمدي هیجاني در مراکز آموزشي اعم از مدارس و دانشگاهحال، به کارگیري برنامه
هاي اخیر اهمیت به تحول و رشد خودکارآمدي به همین منظور، در سال .به مراتب کمتر بوده است

-نقش روان (. همچنین بر2003 ي،هاي آموزشي افزايش يافته است )ويیر و گرهیجاني افراد در محیط

-شناسان تربیتي در افزايش خودکارآمدي هیجاني افراد تاکید فراوان شده است. در همین رابطه، برنامه

هاي خودکارآمدي هیجاني براي افراد داراي مشكالت رفتاري و هیجاني در حال اجراست )برتون و 
با توجه به جايگاه خودکارآمدي هیجاني در سالمت روان و اثرات  ،(. بنابراين2005؛ پولو، 2004شوتون، 

و با توجه به اينكه افراد با  ي اجتماعي و کاهش اضطراب اجتماعيپايدار آن در افزايش سازگار
اين  رند،خودکارآمدي هیجاني پايین، بیشتر از همتايان خود مشكالت سازشي و رفتاري بیشتري دا

مدپنداري هیجاني به نوجوانان را بر افزايش سازگاري اجتماعي آنظر دارد تاثیر آموزش خودکار ژوهش درپ
 و کاهش اضطراب اجتماعي آنان مورد بررسي قرار دهد.

 

 روش

 آزمون با گروه کنترل است.آزمون و پسروش پژوهش حاضر،  شبه آزمايشي با طرح پیش
شهر ري که  2ان پسر ناسازگار در مدارس مقطع متوسطه ناحیه جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموز

به دلیل عدم سازگاري در مدارس توسط مشاوران مدارس به مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش ارجاع 
دهند. حجم نمونه بر اساس نوع پژوهش که در تحقیقات آزمايشي براي هر داده شده بودند، تشكیل مي
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انتخاب گرديد. نمونه  ،(1383شود )سرمد، حجازي و بازرگان،  ر گرفته مينفر در نظ 10گروه حداقل 
نفر از دانش آموزان پسر سال دوم و سوم مقطع راهنمايي است که پس  34آماري در اين پژوهش تعداد 

(، دانش آموز ناسازگار تشخیص داده شدند. بر اساس AISSاز اجراي آزمون سازگاري دانش آموزان )
ها قبل از آغاز آزمايش از نظر متغیرهاي هوش، تحصیالت والدين و پیشرفت  روهپیشینه پژوهش گ

هاي آنان از تحصیلي همتا شده بودند. پس از اجراي آزمون هوش ريون روي گروه نمونه و دريافت نمره
-اي آنان جهت آگاهي از سطح تحصیالت والدين، بر اساس نمرهمدير مدرسه و استفاده از پرونده مشاوره

نفر در گروه گواه  17نفر در گروه آزمايش و  17هاي کالسي و میزان تحصیالت والدين ي هوش، نمرهها
هاي خودکارآمدي هیجاني برگزار شد و گروه  جلسه آموزش مهارت 8قرار گرفتند. براي گروه آزمايش 

پژوهشگر  هاي خودکارآمدي هیجاني توسط کنترل برنامه آموزشي دريافت نكردند. جلسات آموزش مهارت
دقیقه در مدرسه )شهید باهنر( اجرا شد. موضوع جلسات و شرح  100جلسه، هر جلسه به مدت  8و در 

 مختصري از اين جلسات به اين صورت بود:
با ارائه منطق درمان و مروري بر چگونگي جلسات و ارزشیابي و آموزش ارائه فهرستي از هیجانات 

اف درمان در چارچوب الگوي خودکارآمدي هیجاني، تقسیم کنندگان و توافق بر روي اهدبراي شرکت
اي آنها درباره تاريخچه هاي مشاورهاي از مشكالت دانش آموزان تهیه شد و با کمک پروندهبندي اولیه

جلسات اول و دوم تشكیل شد. به  ،کردندمشكالت و منعكس ساختن آنچه دانش آموزان مطرح مي
نات منفي خود به هیجان مثبت، استفاده از هیجانات مثبت خود جهت توانايي تغییر هیجا ،عبارت ديگر

هاي خوب، آموزش توانايي تنظیم هیجانات خود هنگام نرسیدن به هدف و بیان هیجانات خود تولید ايده
 داد. به راحتي مطالب اصلي دو جلسه اول را تشكیل مي

روي باورهاي بنیادين ناکارآمد و  وظیفه اصلي جلسات سوم تا پنجم از درمان، شناسايي و کار بر
-تر جديد در زمینه کنترل و تنظیم هیجانات بود. تشويق درمانتضعیف آنها و ايجاد باورهاي سازگارانه

جويان به استفاده از هیجانات مثبت خود جهت حل مشكالت، شناسايي هیجانات مثبت خود به درستي، 
کنید و اينكه درک و تشخیص اينكه چه باعث شود يک هیجان منفي احساس درک آنچه که باعث مي

ترين مطالب کند، عمدهشود که هیجانات شما تغییر کند و توجه به هیجاناتي که بدن شما ايجاد ميمي
 جلسات سوم تا پنجم بود.

کار و وظايف اصلي و اساسي جلسات ششم تا هشتم از آموزش خودکارآمدي هیجاني بدين صورت 
-تي که شخص ديگري دارد، توان مديريت هیجان خود، درک آنچه که باعث ميبود: توان ايجاد هیجانا

شود شخص ديگري يک هیجان منفي احساس کند، توان ايجاد هیجاناتي که عملكرد فیزيكي را باال 
شود کنید، توان تشخیص آنچه باعث ميبرند، ايجاد هیجان صحیح هنگامي که ايده چالشي مطرح ميمي

مرور موضوعات جلسات قبل به صورت نظري، اجمالي و  احساس کنید. همچنین هیجانات متفاوتي را
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آزمون )مقیاس سازگاري اجتماعي کالیفرنیا و مقیاس اضطراب اجتماعي کانور( عملي و در انتها اجراي پس
 در آخر جلسه هشتم انجام شد.

 زار با

؛ به نقل 1993نگ )اين مقیاس توسط سینهاوسی (:AISSالف( مقیاس سازگاری دانش آموزان )

ساله با سازگاري خوب از دانش آموزان با  18تا  10(، به منظور جداسازي دانش آموزان 1375ازکرمي، 
از فرم نهايي  ،سازگاري ضعیف در سه حوزه عاطفي، اجتماعي و آموزشي تهیه شده است. در اين پژوهش

ده شده است. ضريب پايايي اين مقیاس باشد، استفاهاي آن به صورت بلي و خیر مياي که گزينهماده 60
و  93/0، اجتماعي 94/0هاي عاطفي ، خرده مقیاس95/0نیمه کردن براي کل مقیاس  را به روش دو

(. در پژوهش حاضر، ضرايب پايايي مقیاس فوق با استفاده 1375اند )کرمي، گزارش کرده 96/0آموزشي 
 79/0هاي عاطفي ، خرده مقیاس79/0و  86/0روش کودر ريچاردسون و دونیمه کردن براي کل مقیاس 

 به دست آمد. 78/0و  69/0و  آموزشي  84/0و  78/0، اجتماعي 81/0و 

مقیاس شخصیت کالیفرنیا شامل دو مقیاس عمده  :23ب( مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

فرد را  سازگاري خويشتن و سازگاري اجتماعي است. اين مقیاس نیمرخ سازگاري فردي و اجتماعي
( 1381، به نقل از خداياري فرد و همكاران، 1939کند و توسط ثورب، کالرک و تیگز )گیري مياندازه

بخش سازگاري اجتماعي اين مقیاس مورد استفاده قرار  ،براي اولین بار منتشر شده است. در اين پژوهش
هاي اجتماعي، قالب  گرفته است. اين بخش از آزمون داراي شش زير مقیاس است که عبارتند از:

اي و روابط اجتماعي. هاي اجتماعي، گرايش ضداجتماعي، روابط خانوادگي، روابط مدرسهمهارت
باشد. به منظور بررسي روايي سوال مقیاس سازگاري اجتماعي به صورت بلي و خیر مي 90پاسخگويي به 

دهنده وجود شش عامل است که کال نتايج نشان .اين آزمون از روش تحلیل عاملي استفاده شده است
گزارش شده است  95/0کنند. پايايي کل اين آزمون نیز از واريانس کل آزمون را تبیین مي 68/0

، 81/0(. در اين پژوهش، ضرايب پايايي مقیاس فوق براي کل مقیاس 1381)خداياري فرد و همكاران، 
، 86/0، روابط خانوادگي 90/0ضداجتماعي  ، گرايش78/0هاي اجتماعي ، مهارت82/0هاي اجتماعي قالب

دهنده همساني دروني مناسب اين به دست آمد که نشان 74/0و روابط اجتماعي  68/0اي روابط مدرسه
 آزمون است.

چرچیل  ديويدسون و مقیاس توسط کانور، اين (SPIN):ج( مقیاس اضطراب اجتماعی کانور 

اي ماده 17شده است. اين ابزار يک مقیاس خودسنجي ( براي ارزيابي اضطراب اجتماعي ساخته 2000)
باشد. اين ابزار به عنوان يک مي فیزيولوژيک ناراحتي است که داراي سه مقیاس فرعي ترس، پرهیز و

رود. کانور و همكاران پايايي  ابزار معتبر براي سنجش شدت عاليم اختالل اضطراب اجتماعي به کار مي
تا  78/0با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعي برابر با  هاييآزمودنيايي در اين مقیاس را به روش بازآزم



 ... هیجانی بر سازگاری اجتماعی و بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی  

75 

 

-و براي مقیاس 94/0، همساني دروني يا ضريب آلفا در گروهي از افراد بهنجار را براي کل مقیاس 82/0

گزارش کردند. روايي همگرا براي کل  80/0و ناراحتي فیزيولوژيک  91/0، پرهیز 89/0هاي ترس 
اد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعي در مقايسه با نمرات مقیاس هراس اجتماعي فرم مقیاس در افر

هاي را نشان داد که ضريب 82/0تا  57/0(، ضرايب همبستگي BSPSکوتاه ديويدسون و همكاران )
 رود. همبستگي معنادار و بااليي به شمار مي

 

 هايافته
نشان داده  1میانگین و انحراف معیار در جدول شماره  نتايج عملكرد دو گروه آزمايشي و کنترل بر اساس

 شده است.
 

 آزمونآزمون و پس. نمرات میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمايشی و کنترل در پیش1جدول 

 

 
هاي سازگاري اجتماعي و شود میانگین و انحراف معیار مؤلفه مشاهده مي 1طور که در جدول همان

 .آزمون تغییر چشمگیري کرده استآزمون نسبت به پیشاضطراب اجتماعي )کل( گروه آزمايش در پس
است. در ادامه با کنترل آماري ها در گروه کنترل تغییر محسوسي نداشته اين شاخص ،در صورتي که

آزمون دو گروه تعديل هاي پسآزمون به عنوان متغیر تصادفي کمكي يا همپراش، میانگین نمرهپیش
سازگاري اجتماعي در جدول  هاي آزمايشي و کنترل در متغیرشوند. نتايج تحلیل کواريانس گروه مي

 

 

 متغیر

 آزمون
 

 آزمونپیش
 

 آزمونپس

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین گروه    شاخص

 08/3 21/11 15/3 75/10 کنترل ای اجتماعیهقالب
 87/3 08/15 89/2 04/11 آزمايشي

 74/3 61/12 50/3 45/12 کنترل های اجتماعیمهارت
 89/3 32/17 34/3 56/12 آزمايشي

 56/3 15/14 81/3 20/14 کنترل گرايش ضداجتماعی
 81/3 37/18 03/4 75/13 آزمايشي

 76/3 31/14 88/3 34/14 کنترل روابط خانوادگی
 14/4 95/18 96/3 24/14 آزمايشي

 45/3 15/11 41/3 92/10 کنترل ایروابط مدرسه
 65/3 47/15 69/3 75/10 آزمايشي

 06/3 62/9 17/3 85/9 کنترل روابط اجتماعی
 21/3 14/14 15/3 12/10 آزمايشي

 26/4 35/20 58/4 48/21 کنترل اضطراب اجتماعی )کل(
 12/4 75/14 79/4 13/21 آزمايشي
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تأثیر  زمینه در کواريانس تحلیل آماريروش  اعمال از حاصل نشان داده شده است. نتايج 2شماره 
دهد که پس از تعديل نمرات سازگاري مدپنداري هیجاني بر سازگاري اجتماعي نشان ميآآموزش خودکار

دار وجود داشت. اجتماعي به وسیله تحلیل کوواريانس، بین نمرات گروه آزمايشي و کنترل تفاوت معني
 دار است.معني P<0/001گروه در سطح دهد اثر اصلي نشان مي 2طور که جدول همان

 

 های آزمايشی و کنترل با استفاده از تحلیل کواريانسهای استنباطی گروه. مقايسه داده2جدول 

 در متغیر سازگاری اجتماعی

 
-نشان مي 3تأثیر آموزش خودکارآمدي هیجاني بر اضطراب اجتماعي، نتايج جدول  زمینه همچنین در در

 دهد که پس از تعديل نمرات اضطراب اجتماعي به وسیله تحلیل کوواريانس، بین نمرات گروه آزمايشي و
دهد اثر اصلي گروه در سطح نشان مي 3دار وجود داشت. همان طور که جدول کنترل تفاوت معني

P<0/001 دار است.معني  
 

 های آزمايشی و کنترل با استفاده از تحلیل کواريانسهای استنباطی گروه. مقايسه داده3جدول 

 در متغیر اضطراب اجتماعی 

  

 گیریبحث و نتیجه
دهد که آموزش خودکارآمدي هیجاني باعث افزايش میزان سازگاري هاي پژوهش نشان مييافته

توان گفت که آموزش و ياددهي مي .ي و کاهش میزان اضطراب اجتماعي نوجوانان شده استاجتماع
تواند به کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه از سويي و افزايش سازگاري هاي خودکارآمدي هیجاني ميمهارت

کمک نمايد. نتايج اين پژوهش با نتايج تحقیقات قبلي در زمینه اثربخشي  ،اجتماعي از سوي ديگر
موزش خودکارآمدي هیجاني بر افزايش سازگاري اجتماعي و کاهش پرخاشگري همسو و هماهنگ آ

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورها F نسبت  داریسطح معنی

 یش آزمونپ 3175.45 1 3175.45 54.12 0.001

 ها گروه 745.84 1 745.84 18.55 0.001

 خطا 1180.48 32 36.89 48/33 

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی هامیانگین مجذور F نسبت  داریسطح معنی

 آزمونپیش 1874.52 1 1874.52 55.49 0.001

 ها گروه 423.94 1 423.94 12.55 0.001

 خطا 1080.96 32 33.78 67/21 
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( اشاره کرد که بیانگر رابطه منفي 2008توان به پژوهش مالترر، گلس و نیومن )از جمله مي .است
 چنین نتايج اين پژوهش با نتايجخودکارآمدي هیجاني با اختالالتي مانند اضطراب اجتماعي است. هم

( در رابطه با اثربخشي آموزش هوش هیجاني 2003( و لیاو و همكاران )1389پژوهش نقدي و همكاران )
( مبني بر اثربخشي آموزش گروهي 1391زاده و همكاران )موزان و داداشآبر کاهش اختالالت در دانش

وزش بر اضطراب اجتماعي در نوجوانان هماهنگ است. در زمینه اثربخشي آم رفتاري -شناختي
( مبني بر اثربخشي آموزش خودکارآمدي هیجاني 2004توان به پژوهش ساال )خودکارآمدي هیجاني مي

وجوانان ها بايد اشاره کرد از آنجا که نبر افزايش سازگاري اجتماعي اشاره کرد. در تبیین اين يافته
فردي و نات و روابط بینپذيري اجتماعي، کنترل و مديريت هیجاهاي همدلي، مسئولیتناسازگار در مولفه

هاي اجتماعي در موقعیته عمدطور بهتر از افراد عادي هستند، طور کلي خودکارآمدي هیجاني ضعیفبه
نمايند و بیشتر از ي اجتماعي ناسازگارانه عمل ميشوند. آنها اکثراً در برخورد با يک مسألهدچار ناکامي مي

کنند. ر، رفتارهاي جنسي نامشروع، اعتیاد و ... استفاده ميمدار ناکارآمد مانند فراراهبردهاي هیجان
کارآمد و تعامالت اجتماعي مثبت مدار تواند با افزايش راهبردهاي مسألهآموزش خودکارآمدي هیجاني مي

و کاهش هراس اجتماعي، اضطراب اجتماعي را کاهش دهد و به دنبال آن موجب سازگاري اجتماعي 
-ي در متون پژوهشي به عنوان مولفهکنترل اضطراب و داشتن سازگاري اجتماع ،بیشتر شود. از آنجا که

توان نتیجه اين قبیل تحقیقات را با تحقیقات آيند، بنابراين ميهايي براي سالمت روان به شمار مي
مشابه در خصوص اثربخشي خودکارآمدي هیجاني بر سالمت روان نیز مورد بررسي قرار داد. در اين 

( اشاره نمود که از نتايج اين تحقیق تاثیر آموزش 1388توان به پژوهش فوالدوند و همكاران )مي ،زمینه
(، و سولبرگ و 2004خودکارآمدي بر سالمت رواني است که اين يافته با نتايج مطالعات بینايت و بندورا )

بوده و اعالم ( هماهنگ است. نگرش  خودکارآمدي بیانگر اهمیت منابع براي تنظیم خود 2001توريس )
-هايشان جهت رسیدن به سالمتي ناکام ميگیري فعالیتدارد که علت اينكه بسیاري از افراد در پيمي

ويژه هبخش ببا افزايش منابع آگاهي توان، مي(. بنابراين2006رايدر و ويت، ) نبود منابع کافي است ،مانند
هاي ب اجتماعي به عنوان دو مولفه از مولفهبراي نوجوانان به افزايش سازگاري اجتماعي و کاهش اضطرا

گیري هم اضطراب اجتماعي و هم اگرچه ممكن است عوامل بسیاري در شكل سالمت روان کمک نمود.
دهد که اگر نوجوانان از سازگاري پايین اجتماعي نقش داشته باشند، اما نتايج اين پژوهش نشان مي

ها در کنترل شوند، به دلیل رشد قدرت شناختي آن ي آموزش خودکارآمدي هیجاني برخورداربرنامه
ويژه سازگاري اجتماعي خود را باالتر ببرند و از سويي به دلیل هتوانند بها ميآن مديريت کردنعواطف و 

ها نآتماعي تواند در کاهش اضطراب اجظیمي ميخودتن هاي خودکارآمدي وتاکید اين اموزش بر مهارت
 موثر باشد.
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هاي خاص، قدرت فراگیري بهتر و حضور اجتماعي آنان در مدارس، به لحاظ ويژگيقشر نوجوان 
آنان آموزش  هاي را بهاي مقابلهشايد يكي از بهترين اجتماعاتي باشد که بتوان براي پیشگیري، مهارت

داد. لذا آموزش رسمي و يا غیررسمي اقسام خودکارآمدي و بويژه خودکارآمدي هیجاني جهت افزايش 
اري اجتماعي و کاهش اضطراب اجتماعي نوجوانان و به دنبال آن سالمت روان و حتي پیشرفت سازگ

باشد. با توجه به اينكه متغیر خودکارآمدي هیجاني متغیري تحصیلي آنان، يافته مهم اين پژوهش مي
ورت شناسي است و بسیاري از روانشناسان و مشاوران با اين موضوع به صنسبتا جديد در مباحث روان

شود که در تحقیقات بعدي به بررسي اثربخشي آموزش اين متغیر بر کاربردي آشنا نیستند، پیشنهاد مي
 ،شناختي نظیر سالمت روان، پرخاشگري، اضطراب و ... پرداخته شود. در همین راستاهاي روانساير سازه

مشاوران مدارس و تر از سوي شود که بحث آموزش خودکارآمدي هیجاني به شكل جديپیشنهاد مي
ها به زبان ساده و به صورت عملي از طور والدين دانش آموزان دنبال شود و بهتر است اين آموزشهمین

 همان دوره ابتدايي به دانش آموزان ارائه شود.
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