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  حمایت اجتماعی وهوش هیجانی  باخودکارآمدي ي رابطه 
   دانشگاه تهران در دانشجویان ادراك شده

    4محمدعلی بشارت  -3غالمحسین قائدي -2خدیجه شاه محمدي -1رضا رستمی
  6مسعود نصرت آبادي -5زردخانه سعید اکبري 

  چکیده
عدادها و سـالمت داشـته و بـاور بـه     خانواده و محیط اجتماعی نقش مهمی در پرورش اسـت  :زمینه و هدف

خودکارآمدي بر این فرض مبتنی است کـه بـاور افـراد در مـورد     ي نظریه . خودکارآمدي را ارتقاء می بخشد
 .کننده رفتـار اسـت   و مهم ترین عامل تعیین شتهاستعدادهایشان اثرات مطلوبی بر اعمال آنها دا توانایی ها و

   .هیجانی و حمایت اجتماعی با خودکارآمدي انجام گرفتپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش 
جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشـجویان دختـر   تحلیلی بود و از نوع توصیفی روش پژوهش  :روش تحقیق

 105دختـر و   191(دانشجو  296. بود 1385- 86و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران در سال تحصیلی 
 اده ها با اسـتفاده از  د .اي انتخاب شدند به صورت تصادفی خوشه اي چند مرحلهسال  6/21با میانگین سنی) پسر

  .قرار گرفت ارزیابیمورد  رگرسیون وتحلیل عاملی تجزیه و روش 
رابطـه   ،ادراك شده هاي هوش هیجانی و حمایت اجتماعیمؤلفهداد که خودکارآمدي با کلیه نتایج نشان  :یافته ها

ـانس    15درصـد و   23و حمایت اجتماعی بـه ترتیـب حـدود     هوش هیجانی. ددار دارنی مستقیم و مع درصـد از واری
ـا خودکارآمـدي    تبیین کردند خودکارآمدي را  و  همبستگی مشترك مؤلفه هاي هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ب

ـایی  ادراك هیجانی توانست هیجانی، هاي هوش  مؤلفهاز بین  .بود 37/0برابر  ـانس   درصـد  40حـدود  به تنه از واری
ـانس    15هم  هاي حمایت اجتماعی، حمایت خانواده و دوستان روي مؤلفه. کندخودکارآمدي را تبیین  درصـد از واری

ـا کنتـرل اثـر    . و حمایت خانواده باالترین ضریب همبستگی را با خودکارآمدي داشـت  خودکارآمدي را تبیین کردند   ب
پـس از  . مانـد  داری معنـ ي هوش هیجانی و خودکارآمدي همچنان هامؤلفههاي حمایت اجتماعی، رابطه بین  مؤلفه

  . با خودکارآمدي مشاهده نشداجتماعی ادراك شده  هاي حمایتمؤلفهکنترل ادراك هیجانی، دیگر رابطه اي بین 
ـانی نقـش مهمتـري در      مؤلفهبین از یافته ها مبین آن است که  :نتیجه گیري ـانی، ادراك هیج هاي هوش هیج

متقابـل   و داری معنـ ي خودکارآمدي دارد و خودکارآمدي، هوش هیجانی و حمایت اجتماعی رابطـه  دگی پراکنتبیین 
  .دادقرار  ییدأتخودکارآمدي و هوش هیجانی مورد  يارتقارا در  محیط پرورشینقش  حاضر پژوهش .دارند
  حمایت اجتماعی ادراك شده ؛هوش هیجانی ؛خودکارآمدي :واژه ها کلید

ـا ؛  3؛ شـماره ي 16دوره ي(پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد   امه ي دانشگاه علومدانش؛ فصلن افق ـال    یزیپ  )1389س
  9/3/1389: پذیرش                    19/2/1389 :اصالح نهایی     25/2/1388 :دریافت

                                                 
  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهراني روانپزشک، دانشیار گروه روانشناسی دانشکده مسؤول؛ ي نویسنده  -١

  23پالك  -خیابان والی نژاد -خیابان ولی عصر - تهران :آدرس
 rrostami@ut.ac.ir :پست الکترونیک    021- 84012101 :نمابر    021-84012000 :تلفن

  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران ي دانشکده ،گروه روانشناسی دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت، -2
  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شاهدي دانشکده  ،روانپزشک، استادیار گروه روانشناسی -3
  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهراني شکده دان ،دکتري روانشناسی بالینی، استاد گروه روانشناسی -4
  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطباییي دانشکده  ،دانشجوي دکتري روانسنجی، گروه روانسنجی -5
  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهراني دانشکده  ،دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت، گروه روانشناسی -6
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  مقدمه
یکــی از مهمتــرین مؤلفــه هــاي کســب  1خودکارآمــدي

ت وانشناسی مثبـ موفقیت و سازش یافتگی است و در حیطه ر
بـاور بـه اینکـه     - خودکارآمديي سازه ).  1( جاي می گیرد

به اعتقادات فرد مبنی بر توانایی انجام تکـالیف   -می توانم من
ــوع دیگــر . در شــرایط خــاص اشــاره دارد ــن، ن ــر ای  عــالوه ب

ــرد در   ــی ف ــاور کل ــه ب ــدي، ب ــدي و   خودکارآم ــورد توانمن   م
بـر   خودکارآمـدي ي  نظریه. )2(2هاي خود اشاره دارد قابلیت

هـا و   این فرض مبتنی است که بـاور افـراد در مـورد توانـایی    
و مهم ترین وبی بر اعمال آنها دارد استعدادهایشان اثرات مطل

خودکارآمدي، بر انتخـاب  . )3( عامل تعیین کننده رفتار است
 ي رفتار، تالش و پشتکار و پیگیري اهداف مؤثر است و نحـوه 

ي  طبق نظریه. ها را تعیین می کند شمواجهه با موانع و چال
ازگاري روانشـناختی،  ، خودکارآمدي نقش مهمی در سـ بندورا

 ، سـالمت جسـمانی و نیـز راهبردهـاي تغییـر     مشکالت روانی
 خودکارآمــدي در). 2( داردو مشــاوره 3هنمــونر رفتــار خــود

مانند کنترل ترافیـک  ( انجام مشاغل پرهیجان و استرس آمیز
و در ارتبـاط بـین مقتضـیات     اشـته داهمیت اساسـی  ) هوایی

تعـدیل   شغل هاي هیجانی و ناهماهنگی خلقی نقش حایـل و 
  ).4( داردکننده 

خـانواده و محـیط   هاي متعدد نشـان داده انـد،    پژوهش
 داشـته اجتماعی نقش مهمی در پرورش استعدادها و سالمت 

. )5,3-10(ارتقــاء مــی بخشــند   بــاور بــه خودکارآمــدي راو 
میـزان   ،بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارنـد      نیـز  فنظریه هاي مختل

 مـی شـود، در  فرزنـد احسـاس    -رابطـه مـادر   امنیتی کـه در 
درازمدت به روابط صمیمانه، خودباوري و تحول روانی منجـر  

بـه نقـش عوامـل     تعیـین گـري   خودي نظریه ). 6( شودمی 
گـر شـکوفایی    اجتماعی بـه عنـوان عامـل واسـطه و تسـهیل     

 .)5( ونی انسـان تأکیـد مـی ورزد   تمایالت و پتانسیل هاي در
احسـاس   ،از محیط گرانه دریافت پسخوراند مناسب و حمایت

فطـري و   ياه تحول گرایشارتقاء می بخشد و   شایستگی را
  محـیط هـاي   .  )6( خود نظـم جـویی را تسـهیل مـی نمایـد     

                                                 
1- Self-Efficacy 
2- General Self-Efficacy 
3- Self-Guided    

کنترل کننده و فاقد روابط صمیمی مانع رشد ظرفیـت هـاي   
  ).2,5( دندگر احساس شایستگی می  درونی و

محـیط   تـأثیر  بر این، هـوش هیجـانی نیـز تحـت     افزون
شـواهد حـاکی اسـت کـه حــداقل      ).11( داردپرورشـی قـرار   

  بخشی از هوش هیجـانی پـایین ناشـی از اخـتالل در روابـط      
  اســت کــه بــر تحــول ) یــا مــراقبین( کــودك-مــادر ي اولیــه

یر در پـردازش اطالعـات   سیستم هاي شناختی و عصبی درگ
  تعـامالت هیجـانی  ي نحـوه  ). 11(مـی گـذارد    ر هیجانی اثـ 

هایی از مغز که درگیر تنظیم هیجانـات   کودك بر بخش-مادر
ثیر می گذارد و ممکـن اسـت هـوش هیجـانی پـایین      أاست ت
آسیب هاي روانی از جمله محرومیت هاي هیجـانی   ي نتیجه

برخـی از سـاختارهاي    4و بی توجهی والدین باشد که رسـش 
  نی مرتبط با پردازش هیجانی را مختل مغز و ظرفیت هاي ذه

  ).11( سازدمی 
هوش هیجانی به توانایی شناسایی و تشـخیص مفـاهیم و   

له أها، روابط بین آنها، استدالل کردن و حل مسـ  معانی هیجان
افراد با هوش هیجانی باال در مواجهه با وقـایع  ). 12( اشاره دارد

زیـرا هیجانـات    ،برخوردارنـد  ثرترؤاسترس آمیز از توان مقابله م
ند چه موقع و خود را دقیق تر درك و ارزیابی می کنند؛ می دان

ـ  به چه نحوي احساسات طـور  ه شان را بروز دهند و می تواننـد ب
  ).13(ثري حاالت خلقی خود را تنظیم نمایند ؤم

بـویژه  حمایـت اجتمـاعی   که از شواهد چنین بر می آید 
رآمـدي  و احسـاس خودکا هـوش هیجـانی    تحـول در خانواده 
است و سازه هاي مذکور نقـش برجسـته اي در سـالمت،    سهیم 

افرادي که از منـابع کارآمـدي    .بهزیستی دارند يپیشرفت و ارتقا
، یادگیري مشاهده اي، ترغیب اجتمـاعی و  گذشتهعملکرد (نی غ

برخوردارند، احساس خودکارآمدي باالتري ) برانگیختگی هیجانی
در تعـامالت هیجـانی    و نـد داشته و در اکثر زمینـه هـا موفـق تر   

  .)2( از خود نشان می دهند دشوار برخورد مناسب تري
  :زیر مطرح می شوند پرسش هايه ذکر شدرد ااساس مو بر
خودکارآمـدي  را   ،هوش هیجـانی   و آیا حمایت اجتماعی) 1

  د؟نکنمی  پیش بینی 
 چـه میـزان تـوان   بـه  حمایت اجتمـاعی   هوش هیجانی و ) 2

  دارند؟ارآمدي را کدتبیین تغییرات خو

                                                 
4- Maturation  
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  تحقیق روش
. تحلیلـی اسـت  توصـیفی   پـژوهش یک مطالعه حاضر 

آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر ي جامعه 
هـران در سـال تحصـیلی    مشغول به تحصیل در دانشـگاه ت 

بـا  ) پسـر 105دختر و  191(دانشجو  296. بود 1385- 86
 به صورت تصادفی خوشه اي چندسال  6/21میانگین سنی

ي براي تعیین نمونه ابتـدا کلیـه   . اي انتخاب شدند مرحله
هاي آموزشـی علـوم    دانشکده هاي دانشگاه تهران به گروه

. هنـر تقسـیم شـد    انسانی، فنی و مهندسی، علـوم پایـه و  
سپس از بین دانشکده هاي هر گروه آموزشی، دو دانشکده 

، انتخـاب و بـا مراجعـه بـه ایـن      )به استثناي گـروه هنـر  (
در . ها صـورت گرفـت   انتخاب تصادفی کالس ،ه هادانشکد

هر کالس از دانشجویان خواسته شد که ابزارهاي پـژوهش  
جهت گردآوري داده ها، از ابزارهـاي زیـر   . را تکمیل کنند

 :استفاده شد
 مـاده   10مشتمل بـر ): 14(1خودکارآمدي کلی مقیاس

» اصالً درست نیسـت «نقطه اي از  4که براساس یک مقیاس 
ی و یـ روا .)15( شـود  سـنجیده مـی  »  درسـت اسـت  کامالً«تا 
 هاي بیمار و بهنجار مناسب گزارش ی این ابزار را در گروهیپایا

مقدار آلفاي کرونباخ این مقیاس در پـژوهش حاضـر   . اندکرده
 .دست آمده ب 88/0

  2شـده حمایـت اجتمـاعی ادراك    چنـدوجهی مقیاس 
مــاده بــراي ســنجش میــزان حمایــت  12مشـتمل بــر  ): 16(

اجتماعی ادراك شده از سـه منبـع خـانواده، دوسـتان و فـرد      
کامالً «نقطه اي از  5اساس یک مقیاس  که بر باشد می صخا

مقـدار آلفـاي   . شـود  پاسخ داده می» کامالً موافق«تا » مخالف
هاي این مقیاس در پژوهش حاضر بین کرونباخ خرده مقیاس

عـاملی   ی و سـاختار یی، پایـا یروا .دست آمده ب 89/0و  76/0
  گرفتـه یـد قـرار   أیی مـورد ت یاین ابـزار در جمعیـت دانشـجو   

  ).30,17( است 
 مـاده اسـت کـه     33شامل  3مقیاس هوش هیجانی

بر اساس مدل هوش هیجانی ) 18( شاته و دیگرانتوسط 
ایـن  . ساخته شده است )1997، 1990 (یر و سالوي ی م

                                                 
1- Generalized Self- Efficacy Scale (GES) 
2- Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) 
3- Emotional Intelligence Scale 

 4هاي سازشی شـامل ادراك  تواناییي مقیاس سه مقوله 
هیجـانی را   6هیجانی و به کارگیري 5یی، نظم جوهیجانی

) کامالً مخالف( نقطه اي از نمره یک 5در مقیاس لیکرت 
اعتبار این مقیـاس  . سنجد می) کامالً موافق( تا نمره پنج

   90/0تــا   84/0بــه روش ضــریب آلفــاي کرونبــاخ از    
 78/0هفته،  و ضریب بازآزمایی آن به فاصله دو) 19,18(

روایی مقیاس هوش هیجانی نیز ). 20( گزارش شده است
هاي مرتبط، کافی  هاز طریق سنجش همبستگی آن با ساز

 ). 21,18( است  گزارش شده
ي یـک نمونـه    درفرم فارسی این مقیـاس   آلفاي کرونباخ    

محاسبه شـد   91/0تا  88/0 نفري از دانشجویان از 442
. آزمون اسـت  مطلوبهمسانی درونی ي  دهنده که نشان

ــریب  ــونضـ ــاس    - آزمـ ــل مقیـ ــازآزمون کـ و  75/0بـ
بخشـی   هـا، وحـدت   ی هیجـان یجـو   هاي نظـم  زیرمقیاس

و  69/0، 72/0ها به ترتیـب   ها و ارزیابی هیجان هیجان
  ). 22(گزارش شده است  71/0

همبستگی حاصل از اجراي همزمان این مقیـاس بـا        
و  9، پـارکر 8بـی گ؛ بTAS( 7تورنتـو  مقیاس ناگویی خلقی

؛ MHI( 11، فهرست سالمت روانی)1994 سال در ،10تیلور
ــت ــال ،13و وار 12وی ــی  و) 1993 در س ــتی روان  14بهزیس

)PWB57/0به ترتیب برابر بـا  ) 1999در سال ،15؛ ریف، 
در  را عامـل  3تحلیل عاملی نیز وجود . بود 37/0 و79/0

ها بـه وسـیله نـرم افـزار      داده). 23(این ابزار آشکار کرد 
SPSS ــره ــا به ــري از  و ب ــل تحگی ــر  لی ــی ب ــاملی مبتن ع

و ضـریب  رگرسیون چندگانـه  ، پیرسونخطی همبستگی 
 .ار گرفتمورد تجزیه و تحلیل قر ،همبستگی جزئی

  
  

                                                 
4- Perception 
5- Regulation 
6- Utilization 
7- Toronto Alexithymia Scale (TAS) 
8- Bagby, R.M. 
9- Parker, J.D. 
10- Taylor, G.J. 
11- Mental Health Inventory (MHI) 
12- Veit, C.T. 
13- Ware, J.E. 
14- Psychological Well-Being (PWB) 
15- Ryff, C.D. 
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  یافته ها
رایب ض, هاي پژوهشابتدا جهت بررسی روابط بین متغیر

کــه  دادنتـایچ نشــان  ). 1جــدول (د شـ همبسـتگی محاســبه  
ایـت  هـاي هـوش هیجـانی و حم   مؤلفـه خودکارآمدي با کلیه 

همچنـین ضـریب   . دار داردی اجتماعی رابطه مستقیم و معنـ 
همبستگی بین خودکارآمدي و هوش هیجانی چهل و هشـت  

هاي مؤلفهاز بین و  دست آمده ب)=001/0p< ،48/0r( درصد
هوش هیجانی، ادراك هیجانی باالترین ضـریب همبسـتگی را   

 1جـدول  . )=001/0p< ،60/0r(نشـان داد  با خودکارآمـدي  
ی و حمایـت  هـاي هـوش هیجـان   مؤلفـه دهـد بـین   مـی نشان 

  دار و مستقیم وجود دارد و در بـین  ی اجتماعی نیز روابط معن
هاي حمایت اجتماعی، حمایت خانواده باالترین ضـریب  مؤلفه

ــت همبســتگی را  ــته اس ــدي داش ــا خودکارآم ، >001/0p( ب
32/0r= ( خودکارآمــدي و حمایــت   و ضــریب همبســتگی

، >001/0p( درصـد مـی باشـد    سـی و هشـت   ،اجتماعی کل
38/0r=.(  

  هاي هوش هیجانی، حمایت اجتماعی و خودکارآمديلفهؤماتریس همبستگی م: 1جدول 

  متغیر  1 2 3 4 5 6 7  8
 ادراك هیجانی 1       

 ی هیجانیینظم جو 44/0** 1      
 به کارگیري هیجانی 47/0** 49/0** 1     
  )کل( ش هیجانیهو 75/0*** 89/0*** 66/0*** 1    
 حمایت دیگر افراد مهم 36/0** 30/0** 15/0* 38/0**  1   

 حمایت خانواده 42/0** 19/0* 22/0* 34/0** 50/0** 1  

 حمایت دوستان 19/0* 27/0** 14/0* 28/0**  36/0** 29/0** 1 
  )کل(حمایت اجتماعی  40/0** 31/0** 21/0* 42/0** 82/0*** 77/0*** 72/0*** 1

  خودکارآمدي 60/0*** 33/0** 35/0** 48/0** 28/0**  32/0** 30/0** 38/0**
      *p< 05/0      **p< 01/0        ***p< 001/0  

 ي دهــد بــین کلیــهنشــان مــی 1همچنــین جــدول 
هـاي هـوش هیجـانی و حمایـت اجتمـاعی رابطـه       مؤلفه

ــتقیم و ــ  مس ــود داردی معن ــریب  . دار وج ــاالترین ض ب
ا بـین حمایـت خـانواده بـا     هـ مؤلفـه همبستگی بین این 

تـــرین ینیو پـــا) =001/0p< ،42/0r(ادراك هیجـــانی 
ــه      ــم و ب ــراد مه ــر اف ــت دیگ ــین حمای ــارگیري آن ب ک

  .است) =001/0p< ،15/0r(هیجان 
  در مرحله بعد براي بررسی این سؤال که آیـا هـوش  

  

بینی خودکارآمدي را دارد، از روش ی پیشیهیجانی توانا
نتایج نشـان داد   .ستفاده شدا گانهتحلیل رگرسیون چند

درصـد از   23توانـد در حـدود   که هوش هیجانی کلی می
در ادامــه بــراي . واریــانس خودکارآمــدي را تبیــین کنــد

هـاي هـوش   مؤلفـه که کـدام یـک از    مشخص کردن این
 هیجانی نقش بیشتري در تبیبن واریـانس خودکارآمـدي  

   ؛ رگرســیون چنــد متغیــري گــام بــه گــام براســاس دارد
  ).2جدول(هاي هوش هیجانی صورت گرفت  مؤلفه

  هاي آنمؤلفهتحلیل رگرسیون خودکارآمدي به تفکیک هوش هیجانی کل و : 2جدول 

 pمقدار           R2  F  β          t  متغیر  روش تحلیل

  0005/0  30/9  48/0  29/86 23/0 )کل(هوش هیجانی   همزمان روش

  ام به گامروش گ
 ادراك هیجانی

40/0 50/4  
58/0  87/10  0005/0  

  38/0  89/0  05/0 ی هیجانییظم جون
  32/0  1  05/0 کارگیري هیجانی به
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از بـین مؤلفـه هـاي    دهـد  نشـان مـی   2هاي جـدول  یافته    
  هـــوش هیجـــانی، فقـــط ضـــریب مؤلفـــه ادراك هیجـــانی 

ــ ــدودی معنــ ــت و حــ ــانس  40دار اســ ــد از واریــ درصــ
ــدي را  ــی  خودکارآم ــیش بین ــی پ ــدم ــل  .کن ــراي تحلی  اج

ــره   ــاس نمـ ــیون براسـ ــت  ي رگرسـ ــاس حمایـ ــل مقیـ کـ
ــرایب     ــه ض ــان داد ک ــز نش ــاي آن نی ــه ه ــاعی و مؤلف اجتم

ــ  ــت دوســتان معن ــت خــانواده و حمای دار هســتند و ی حمای
مقـــادیر خودکارآمـــدي را درصـــد از  15روي هـــم حـــدود 

حمایـت دیگـران   ي مؤلفـه  ضـریب   ونـد  نپیش بینی مـی ک 
ــم ــود   مه ــی دار نب ــل معن ــره   .در ک ــمن نم ــل  يدر ض ک

ــاعی   ــت اجتم ــد از  15حمای ــادیر خودرص ــدي را مق دکارآم
  .)3جدول ( داینممی پیش بینی 

 هاي آنمؤلفهو ) کل(مشخصه هاي تحلیل رگرسیون خودکارآمدي براساس حمایت اجتماعی : 3جدول 

 pمقدار             R2  F  β               t  متغیر  روش تحلیل

  0/. 005  17/7  38/0  4/51  15/0  کلحمایت اجتماعی   همزمانروش 

  گام روش گام به
 حمایت دیگران مهم

15/0  9/17  
09/0  35/1  18/0  

  001/0  49/3  22/0 حمایت خانواده
  0/ 005  54/3  21/0 حمایت دوستان

در ادامه به منظور تعیین اثر اختصاصی هـر یـک از         
ــر      ــاعی ب ــت اجتم ــانی و حمای ــوش هیج ــاي ه متغیره

ــک از   خودکارآمــدي، ضــرایب ــر ی ــی ه  همبســتگی جزئ

هاي هوش هیجانی با خودکارآمدي پس هاي متغیرمؤلفه
هـاي حمایــت  مؤلفـه همبسـتگی هـاي جزئـی     از کنتـرل 

  ).4جدول(اجتماعی صورت گرفت 
  هاي حمایت اجتماعیمؤلفههاي هوش هیجانی و خودکارآمدي با کنترل مؤلفهضرایب همبستگی جزئی : 4جدول 

 متغیر کنترل شده  ادراك هیجانی  نظم جویی  ارگیري هیجانیبه ک  )کل(هوش هیجانی 
 حمایت دیگران مهم 59/0** 27/0** 32/0** 42/0**
 حمایت خانواده 57/0** 27/0** 29/0** 40/0**
 حمایت دوستان 60/0** 27/0** 32/0** 43/0**

01/0p<             **  
هـاي  مؤلفـه دهد که با کنترل اثـر  نشان می 4جدول     

هاي هوش هیجانی مؤلفهبین ي حمایت اجتماعی، رابطه 
اسـت و   داری و خودکارآمدي همچنـان مسـتقیم و معنـ   

ــاز      ــدان کارس ــوص چن ــن خص ــا در ای ــن اثره ــذف ای   ح
  .نبوده است

هاي هوش مؤلفهبراي پی بردن به اینکه در نتیجه کنترل 
هـاي حمایـت اجتمـاعی بـا     هفـ لؤبین مي هیجانی رابطه 

اسـت، ضـرایب همبسـتگی جزئـی      خودکارآمدي چگونـه 
هاي حمایت اجتماعی و خودکارآمدي با کنترل اثر هفلؤم

  ).5 جدول(هاي هوش هیجانی محاسبه شد مؤلفه

  هاي هوش هیجانیمؤلفهضرایب همبستگی جزئی حمایت اجتماعی و خودکارآمدي با کنترل : 5جدول 

 متغیر کنترل شده  ان مهمحمایت دیگر  حمایت خانواده  حمایت دوستان  کلیحمایت اجتماعی 
20/0 ** 24/0 ** 11/0  10/0   ادراك هیجانی 
30/0 ** 23/0 ** 27/0 ** 19/0  ی هیجانیینظم جو **
31/0 ** 26/0 ** 25/0 ** 22/0   به کارگیري هیجانی **
22/0 ** 19/0 ** 17/0 ** 12/0   )کل( هوش هیجانی *

 
  

     *p< 05/0     **p< 01/0  
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که پس از کنتـرل  دهد نشان می 5 هاي جدولیافته
هاي حمایت مؤلفهبین ي رابطه  ،ادراك هیجانیي  مؤلفه

رود؛ در حـالی  دیگران مهم و حمایت خانواده از بین مـی 
هاي هوش هیجانی، بین مؤلفهکه در شرایط کنترل دیگر 

هاي حمایت اجتمـاعی بـا خودکارآمـدي همچنـان     مؤلفه
  .دار وجود داردی رابطه معن

هـاي   مؤلفـه اثـر مشـترك    در آخر به منظور بررسی
هــوش هیجــانی و حمایــت اجتمــاعی بــر خودکارآمــدي  

  خودکارآمــدي بــا هــامیــانگین ضــرایب همبســتگی متغیر  
  

  rبدین منظور ابتدا با استفاده از فرمول تبـدیل . محاسبه گردید
تمـام   ،)zr = (1/2)[loge(1+r) - loge(1-r)](فیشـر   Zبه 

ـ تبدیل و میـانگین آن   Zضرایب همبستگی به  . دسـت آمـد  ه ب
رونـد  ). 6جـدول  (شـد   rدسـت آمـده تبـدیل بـه     ه ب Zسپس 

ش هیجـانی و حمایـت   هـاي هـو   مؤلفـه حاصل نشان داد کـه  
همبستگی برابـر بـا    ،با خودکارآمدي مشتركبه طور اجتماعی 

  .دردا 37/0
  و حمایت اجتماعی بر خودکارآمدي وش هیجانیمؤلفه هاي ه اثر مشتركي براي محاسبه  Zبه  rتبدیل نمرات : 6جدول 

Zr متغیر  با خودکارآمدي ضرایب همبستگی متغیرها  
69/0 60/0   ادراك هیجانی **
34/0  33/0  ی هیجانیینظم جو **
36/0  35/0  به کارگیري هیجانی **
29/0  28/0  حمایت دیگر افراد مهم **
34/0  32/0  حمایت خانواده **
31/0  30/0  حمایت دوستان **

  

             **p< 01/0
  بحث 

خودکارآمدي بـا کلیـه   هاي پژوهش نشان داد که  یافته
ي هاي هوش هیجانی و حمایـت اجتمـاعی رابطـه    مؤلفه

همچنین بین مؤلفه هاي هـوش  . مستقیم و معنادار دارد
از بین . هیجانی و حمایت اجتماعی نیز روابط معنادار بود

ایی ادراك هیجـانی بـه تنهـ   مؤلفه هاي هـوش هیجـانی،   
درصـد از واریـانس خودکارآمـدي را     40توانست حـدود  

هاي حمایت اجتماعی، حمایت تبیین کند و از بین مؤلفه
درصــد از واریــانس  15خــانواده و دوســتان روي هــم   

با کنترل اثر مؤلفـه هـاي   . خودکارآمدي را تبیین کردند
هاي هوش هیجانی بین مؤلفهي حمایت اجتماعی، رابطه 

پـس از کنتـرل   . برجـا مانـد   ان پـا و خودکارآمدي همچن
هـاي حمایـت   ادراك هیجانی، دیگر رابطه اي بین مؤلفـه 

  .اجتماعی با خودکارآمدي مشاهده نشد
این یافته ها نظریات و مطالعات پیشـین را مـورد تأییـد    

از بـین   نشان داده شد کهچنین  هم. )1,3,6,8,10( داد قرار
تري در  منقش مه دراك هیجانیهوش هیجانی، اهاي مؤلفه

این یافته بیانگر آن است، فردي که . تبیین خودکارآمدي دارد

تـري   مناسبي از درك هیجانی باالیی برخوردار است، رابطه 
با دیگران برقـرار مـی سـازد و متقـابالً حمایـت هـاي آنهـا را        

افرادي کـه  . فراخوانده و احساس کارآمدي بیشتري می نماید
ن عاجزنـد، سـازگاري   از درك دقیق هیجانـات خـود و دیگـرا   

خـود موجـب   ي اجتماعی ضعیفی دارند که این امر بـه نوبـه   
کاهش حمایت هاي اجتماعی و احساس کارآمدي مـی شـود   

ــدورا  ــر بن ــق نظ ــه طب ــزایش  ) 3( چــرا ک ــل اف ــی از عوام یک
بـه بیـانی دیگـر،    . خودکارآمدي تشویق و تأیید دیگران اسـت 

و دیگـران  افرادي که توانایی درك و تنظیم هیجان هاي خود 
را دارند، می توانند شبکه هاي حمایت اجتماعی محکم تـري  

در . بنا کنند و به تبع آن احساس توانمندي بیشـتري نماینـد  
مقابل،  افراد با هوش هیجانی پـایین، از توانـایی تشـخیص و    

روابط بـین فـردي   ي سازگاري با احساسات دیگران که الزمه 
مواقع درماندگی به جاي  این افراد در. مؤثر است، بی بهره اند

در پـژوهش هـا    ). 24( گفتگو و مذاکره، گرایش به عمل دارند
بینـی در هـوش   خـوش  ه يه است کـه مؤلفـ  نیز مشاهده شد
ــا   ه يهیجــانی، رابطــ ــاعی ب ــت اجتم ــدي و حمای   خودکارآم

هاي مختلف بهزیستی روانـی را تعـدیل نمـوده و باعـث     جنبه
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مدار و تنظیم  لهأاي مسگسترش استفاده از راهبردهاي مقابله
هوش هیجانی باال، با درگیـري کمتـر   ). 8( گرددهیجانات می

، کاهش سوء مصـرف  )27,26,25(در رفتارهاي ضد اجتماعی 
مواد، سازگاري شغلی و روابط انسانی رضـایت بخـش مـرتبط    

پژوهش حاضر نشان داد کـه در بـین مؤلفـه هـاي     ). 2(است 
ــاعی،   ــت اجتم ــاال حمای ــانواده ب ــت خ ــریب حمای ترین ض

ــدي دارد  ــا خودکارآمــ ــتگی را بــ ، >001/0p( همبســ
32/0r=( .    ایـن یافتــه اهمیـت نقــش خـانواده را در افــزایش

  .خودکارآمدي برجسته می سازد
شواهد پژوهشی حاکی اسـت کـه شکسـت در مـدیریت     

اغلـب نتیجـه   ) افزایش اضطراب و استرس ناکارآمد(هیجانات 
افرادي که ). 13 ,3( مستقیم باور به خودکارآمدي پایین است

به توانایی هاي خود اعتماد ندارند، در موقعیت هاي مخـاطره  
آمیز دچار یـأس و ناامیـدي شـده و احتمـال اینکـه بـه نحـو        

چنین افـرادي از مواجهـه   . ثري عمل کنند کاهش می یابدؤم
با مسائل چالش برانگیز واهمه دارند و به تبع آن عملکردشان 

امـر بـه نوبـه خـود منجـر بـه       دچارآسیب می شود،  که ایـن  
از سـوي دیگـر،   ) . 28(مـی گـردد    احساس ناکارآمدي بیشتر

اضطراب شدید موجب افت عملکرد شده و در پی آن احساس 
از این روي، فردي که از هوش . خودکارآمدي کاهش می یابد

هیجانی باالیی برخودار است، در مواقع لـزوم  احساسـاتش را   
شـاید بـه   . ائل روبرو مـی شـود  کنترل و به نحو مطلوبی با مس

همین جهت برخی از محققـین دو نـوع هـوش هیجـانی را از     
هوش هیجانی به عنـوان  ): 29(نظر مفهومی متمایز کرده اند 

؛ هـوش هیجـانی بـه عنـوان توانـایی      1یک ویژگی شخصـیتی 
) یـا خودکارآمـدي هیجـانی   (هوش هیجانی صفتی . 2شناختی

ارهاي ضد اجتماعی پایین ممکن است عنصر کلیدي انواع رفت
  .و نقص در تنظیم هیجانات باشد

براین اسـاس، اگـر نتـوان خودکارآمـدي را مؤلفـه اي از      
    هــوش هیجــانی نامیــد، دســت کــم همپوشــی بــاالي آنهــا را 

می توان گفت احساس خودکارآمدي . نمی توان نادیده گرفت
و  هوش هیجانی رابطه تنگاتنگ و دوسویه دارند و یکدیگر را  

  اکثــر فیلســوفان و روانشناســان . الً تقویــت مــی کننــدمتقــاب

                                                 
1 - Trait Emotional Intelligence or Trait Emotional Self-Efficacy 
2- Cognitive-Emotional Ability 

متفق اند که حس کنترل بر رفتار، محیط، افکار و احساسـات  
هنگـامی کـه دنیـا    ). 2( است 3اساس شاد زیستن و بهزیستی

      قابل پیش بینی و کنترل پذیر درك شود، با چالش هـا بهتـر  
  .  ساخت می توان برخورد کرد و روابط سالمی با دیگران برقرار

مـادر،   5و دسترس پـذیري  4ویژگی هایی همچون پاسخگویی
پایگاه امنی بـراي کـودك فـراهم مـی آورد کـه در سـایه آن       
کودك می تواند به سازماندهی تجارب خود پرداخته و شـیوه  
هاي مقابله با درماندگی را فرا بگیرد و احساس خودکارآمـدي  

و طرد مکـرر   برعکس، فقدان گرمی هیجانی). 6( افزایش یابد
از سوي والدین ممکن است کودك را متقاعد سـازد کـه دنیـا    
مکان ناامنی است و براي تغییر وضعیت و حاالت منفـی کـار   

در چنـین فضـایی احتمـال دارد    . زیادي نمی توان انجـام داد 
احساس ناکارآمدي شکل بگیرد و فرد مستعد اختالالت روانی 

هـاي ذاتـی کـودك     از سویی دیگر، ویژگی. و  اجتماعی گردد
مؤثر است و رفتـار و احسـاس   ) یا مراقبین( نیز بر کنش مادر

مدارا کـردن  . وي را نسبت به کودك تحت تأثیر قرار می دهد
با کودکان دشوار و کج خلـق، احساسـات ناخوشـایندي را در    

که منجر به ایجـاد چرخـه معیـوب روابـط      دمی انگیز مادر بر
  .کودك می شود -مادر

  
  نتیجه گیري

حاضـر از نـوع همبسـتگی اسـت،     ي از آنجا که مطالعـه  
تعیین دقیق اینکه کـدامیک از ایـن عوامـل اثـر علّـی دارنـد،       

تر نیاز بـه طـرح هـاي     دشوار است و براي یافتن پاسخ روشن
آنچه مسلم است این است که این سه . آماري پیچیده تر دارد

عامل با هم رابطه مثبت داشـته و بـه نـوعی بـر یکـدیگر اثـر       
یک نقش اولیـه   که کدام براي نتیجه گیري این. متقابل دارند

با این وجود، . و پررنگ تري دارد، اطالعات بیشتري الزم است
یکــی از مؤلفــه هــاي هــوش ( نقــش اساســی ادراك هیجــانی

با خودکارآمدي و حمایت اجتمـاعی در  ي در رابطه ) هیجانی
ن فرایند احتماالً در مراحل آغازی. این تحقیق قابل توجه است

پرورشی حمـایتگر و  ي ، شیوه )شیرخوارگی و نوباوگی(تحول 
مختارانه، از طریق تسهیل جستجوگري و تشـویق هـاي    خود

                                                 
3- Sense of Well- being 
4- Responsiveness 
5- Accessibility 
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کالمی مراقبین، هـوش هیجـانی و بـاور بـه خودکارآمـدي را      
ارتقاء می بخشد و نقش محـیط اجتمـاعی در ایـن مرحلـه از     

نی و امـا در مراحـل جـوا   . مـی رسـد    رشد برجسته تر به نظر
بزرگسالی، باور به خودکارآمدي و هوش هیجانی بـاال موجـب   
تسهیل برقراري تعـامالت اثـربخش مـی گردنـد و فـرد را در      

این مفروضه با نظریـات  . سازگاري با محیط  مجهز می سازند
   و تحقیقـات پیشــین همخـوان اســت؛ براسـاس نظریــه خــود   

محـیط هـایی کـه بـه اعمـال و رفتـار کـودك         ،ین گـري یتع
بـاور بـه   . گر هستند، خودکارآمدي را تسهیل می نمایندپاسخ

خودکارآمدي، جستجوگري و کاوش را ترغیب مـی کنـد کـه    
این امر به نوبه خود منجر به افزایش حس عامل بودن و تأثیر 
گــذار بــودن در کــودك مــی گــردد و زمینــه را بــراي رشــد  

از سوي دیگـر،  . فرایندهاي عقالنی و هیجانی فراهم می سازد
به خودکارآمدي و هوش هیجانی یک ویژگـی شخصـیتی    باور

کــامالً ثابــت نیســتند، بلکــه در اثــر تجربــه و در طــی زمــان 
ــر ــد  دســتخوش تغیی ــی گردن حــاالت هیجــانی و ). 13,2(م

 افــراد در . فیزیولــوژیکی، بــر احســاس خودکارآمــدي مؤثرنــد
 

 -نسـبت بـه مـواقعی کـه مضـطرب و نگراننـد       -مواقع آرامش
متقابالً، کسانی کـه  . بیشتري می کنند احساس خودکارآمدي

به توانمنـدي خـود اعتمـاد دارنـد در مواجهـه بـا مشـکالت،         
خود را حفـظ   استرس کمتري را تجربه کرده و ثبات هیجانی

  .می نمایند
ــانی    ــوش هیج ــی ه ــنجش عین ــدم س ــر  ( ع ــی ب مبتن

، فقدان کنترل سایر متغیرهاي تأثیر گذار، طـرح  )خودسنجی
علّــی، از ي امشــخص بـودن رابطـه   ن هنتیجـ در همبسـتگی و  

  پیشــنهاد . جملــه محــدودیت هــاي پــژوهش حاضــر هســتند
می گردد در مطالعات آتی  بـه طـور همزمـان از چنـد روش     

و ) بــالینی، آزمــون عملــیي نظیــر مصــاحبه ( آزمــون دیگــر
 استفاده از جمعیت ها و سنین مختلف جهت تکمیل اطالعات 

  .استفاده شود
  

  تشکر و قدردانی
در انجـام ایـن   مـا را  کـه   یهمکـاران از تمامی یله بدینوس

  . یاري کرده اند تشکر می نماییمپژوهش 
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