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Abstract
Introduction: Dangerous behaviors in adolescents increases negative psychological and social
consequences. Since emotional intelligence is a set of skills that could increase an individual’s
adaptability, the aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence training on
risk taking in Rasht city adolescent girls.
Methods: This study had a quasi-experimental design with an experimental and control group. The
statistical population of this research included adolescent girls of Rasht city during years 2015 and
2016, 54 of which were randomly selected from one school in Rasht. These students were randomly
selected from two classes for providing a homogenized hypothesis. The students were then allocated
to control and experimental groups. In the experimental group, the emotional intelligence training
workshop was held for 12 sessions while the control group did not receive any intervention.
Participants responded to risk taking scale that has agreeable validity and reliability before and after
training. Analysis of covariance was then used to analyze the data.
Results: The results of covariance analysis showed that the risk-taking score of the experimental
group in two stages, before and after emotional intelligence training, were significantly different.
The risk taking of the experimental group decreased in the posttest stage compared with the control
group (P < 0.01).
Conclusions: Therefore, emotional intelligence training could be effective in reduction of
dangerous behaviors.
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مقدمه :رفتارهای پرخطر در نوجوانان ،پیامدهای منفی روان شناختی و اجتماعی را افزایش میدهد .از آنجا که هوش هیجانی به
عنوان مجموعهای از مهارتها میتواند به سازگاری فرد کمک کند بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر
خطرپذیری در دختران نوجوان شهرستان رشت بود.
روش کار :این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه بود .جامعه آماری پژوهش دختران نوجوان شهرستان رشت در
سال  30-33بودند که  50نفر از دانشآموزان یک مدرسه دخترانه نواحی رشت به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس
از کالسهای آن مدرسه ،برای تأمین فرض همگن بودن ،دو کالس به تصادف انتخاب شدند .سپس یک گروه به عنوان گروه کنترل و
گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد .در گروه آزمایش کارگاه آموزش مهارتهای هوش هیجانی طی  12جلسه برگزار
شد و گروه کنترل ،هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند .شرکت کنندگان قبل و بعد از آموزش به مقیاس خطرپذیری که از روایی و
پایایی مطلوبی برخوردار است ،پاسخ دادند .سپس برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که خطرپذیری گروه آزمایش در دو مرحله پیش و پس از آموزش هوش هیجانی تفاوت
معناداری داشته است .به این صورت که خطرپذیری گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (1/11
> .)P
نتیجه گیری :بنابراین آموزش هوش هیجانی توانسته است در کاهش رفتارهای پرخطر مؤثر باشد.
کلیدواژهها :خطرپذیری ،هوش هیجانی ،دختراننوجوان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
 Boyerمهمترین رفتارهای پرخطر از حیث فراوانی و خوشایندی
شامل مصرف الکل ،مصرف تنباکو ،فعالیت جنسی ناایمن ،رانندگی
خطرناک ،خشونت بین فردی میشود ( )5و طبق پژوهش لیق Leigh
و همکاران ( )2به منظور بررسی ارتباط رفتارهای پرخطر با برخی
نشانگان روانی بین میزان افسردگی و استرس گزارش شده توسط
آزمودنیها و افزایش میزان رفتارهای پرخطر ارتباط معنادار وجود
داشته است همچنین مانینگ  Manningو همکاران ( )7در پژوهشی
نشان دادند که گرایشات دانشجویان به رفتارهای پرخطر که روز به روز
نیز در حال افزایش است ،انعکاسی از مشکالت هیجانی و روانشناختی
است که با آنها روبرو هستند .بررسی رفتارهای پرخطر از نظر
پیامدهایی که برای زندگی ،سالمتی و رشد روانی و اجتماعی نوجوان
به همراه میآورد ،دارای اهمیت است که میتوان به افسردگی ،مرگ

نوجوانان به دلیل داشتن حس استقاللطلبی ،کنجکاوی و
هیجانخواهی ،پیروی از همساالن و عدم انقیاد به قدرت والدین ،بیشتر
در معرض خطر میباشند به همین دلیل دوره نوجوانی همواره یکی از
دورههای سنی قابل توجه پژوهشگران جهت بررسی ویژگیهای مختلف
روانشناختی است ( .)1برای نوجوان ،یک الگوی دقیق ،روشن و
همهجانبه رفتار مناسب تعریف نشده است ،او به سبک سنگین کردن
رفتارها ،آزمایش نقشها ،ابراز تمایز از بزرگساالن و در برخی موارد نادیده
گرفتن قواعد دست میزند ( .)2این امور معموالً با رفتارهای پرخطر
همراه است .رفتارهای پرخطر مهمترین عامل به خطر افتادن سالمت
جامعهاند ( )3که به عنوان خطرپذیری تعریف شده است و به رفتارهایی
اطالق میشود که احتمال نتایج منفی ،ناخوشایند و مخرب جسمی،
روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد ( .)0از نظر بویر
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رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان منتهی میشود ( .)32-31پژوهش
دائوس و اشکانسی  Daus and Ashkanasyدر زمینه اثربخشی
آموزش هوشهیجانی حاکی از اثرگذاری آن بر عملکرد تحصیلی و
رفتارهای نابهنجار دانش آموزان به خصوص دانشآموزان آسیبپذیر
است ( )33همچنین پژوهش کیمیایی و همکاران ( )1331در زمینه
اثربخشی آموزش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان حاکی از افزایش
معنیدار توانایی شناسایی و مدیریت هیجان و کاهش معنیدار
پرخاشگری بوده است ( .)30پژوهش ترینیداد  Trinidadو همکاران
( )35با موضوع رابطه هوش هیجانی و خطر مصرف سیگار در نوجوانی
نشان داد که افراد دارای هوش هیجانی پایین ،برای مقابله با هیجانهای
منفی خود به سوی مصرف مواد میروند .همچنین ترینداد و جانسون
 )32( Johnsonدریافتند که بین نمرههای باالتر هوشهیجانی و
مصرف کمتر سیگار و الکل در یک گروه از دانشآموزان رابطه معنادار
وجود دارد .تحقیقات پارکر  Parkerو همکاران ( )37در زمینه
هوشهیجانی و مشکالت دوران نوجوانی نشان داد که سطح پایین هوش
هیجانی در شروع مصرف مواد نقش دارد .همچنین پژوهش نریمانی و
همکاران ( )1333حاکی از اثربخشی آموزش هوش هیجانی در
پیشگیری از گرایش دانش آموزان به سوء استفاده از مواد است (.)38
نوجوانان به دلیل گرایش به رفتارهای خطرناک و خطرپذیری باال جزء
آسیبپذیرترین اقشار جامعه قلمداد میشوند؛ از این رو بررسی رفتار
مبتنی بر خطرپذیری نوجوانان موضوع بسیار حائز اهمیتی ،هم از منظر
روانشناختی ،و هم از دیدگاه برنامهریزی اجتماعی است؛ چرا که
آسیبهای این دوره سنی و نتایج اجتماعی آن میتواند منجر به تبعات
بسیار منفی برای جامعه شود ( .)1لذا پرداختن به این جنبه از رفتار
نوجوانان که همواره برای والدین و محیطهای اجتماعی بزرگتر
نگرانکننده و خطرآفرین بوده است به نظر امری ضروری و با اهمیت
است .این پژوهش با این فرض که هوش هیجانی به عنوان یکی از انواع
مهارتهای خودکنترلی آموزشپذیر بوده و میتواند از طریق یادگیری
بر خطرپذیری در نوجوانان اثر کاهنده بگذارد ،انجام شده است .در
همین راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی
بر خطرپذیری و ابعاد هفتگانه آن در بین دختران نوجوان است.

زودرس ،ایدز و بیماریهای جنسی ،انگیزه پایین تحصیلی و شکست
تحصیلی اشاره کرد ( )11-8همچنین درگیری در جرائم گوناگون،
مصرف مواد مخدر ،خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ
و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است ( .)12هیجانها
همیشه مورد توجه انسان بوده است ،زیرا در هر تالش و در هر اقدام
مهم بشری ،به طریقی نقش دارند ( .)13سازه هوش هیجانی به تفاوت
افراد در پردازش ،ادراک ،تنظیم و مدیریت هیجان اشاره دارد .از این
رو ،به نظر میرسد که این تفاوتها تأثیر معناداری بر نحوه زندگی ما
همچون سالمت جسم و روان ،عملکرد تحصیلی و شغلی و روابط
اجتماعی داشته باشد ( .)10هوشهیجانی شامل مهارتهای ما در
شناخت احساسات خود و دیگران و مهارتهای کافی در ایجاد روابط
سالم با دیگران و حس مسئولیتپذیری در مقابل وظایف میباشد .هوش
عمومی و هوش هیجانی تواناییهای متفاوت نیستند بلکه میتوان آنها
را از یکدیگر متفاوت دانست .درواقع همه ما ترکیبی از هوش و هیجان
داریم؛ مطالعات نشان میدهد که بین هوش عمومی و برخی جنبههای
هوش هیجانی همبستگی پایینی وجود دارد و باید این دو قلمرو را
مستقل از هم دانست ( .)15از نظر سالوی و مایر & Salovey
 Mayerهوش هیجانی شامل تواناییهای ارزیابی و ابراز هیجان ،تنظیم
هیجان در خود و دیگران و استفاده از هیجان میشود ( .)12از نظر
گلمن  Golemanهوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم
عناصر بیرونی .عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ،خودانگاره،
احساس استقالل و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت میباشد .عناصر
بیرونی شامل روابط بین فردی ،سهولت در همدلی و احساس مسئولیت
میشود ( .)17طرفداران توسعه هوشهیجانی ،مانند گلمن ،استدالل
میکنند که برنامههای مناسب میتواند به افراد کمک کند تا از
بدبینانهترین حالت تا خوشبینانهترین حالت در عرض یک هفته تغییر
کنند ( .)18همچنین از نظر بار -آن هوشهیجانی دستهای از مهارتها،
استعدادها و تواناییهای غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را
در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد و پنج حیطه
از مهارتها شامل مهارت درون فردی ،مهارت بین فردی ،سازگاری،
کنترل استرس و خلق عمومی را شامل میشود ( .)13تحقیقات
گستردهای ارتباط مثبت بین ویژگی هوش هیجانی و متغیرهای مربوط
به سالمتروان ( )21و ارتباط منفی هوش هیجانی با آسیبشناسی
روانی ( )21را تأیید نموده است .هوشهیجانی میتواند به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم انجام کار پرخطر را در بین نوجوانان تحت تأثیر
قرار دهد .هوش هیجانی دیدگاه نسبتاً جدیدی درباره پیش بینی عوامل
مؤثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختالالت روانی و کنترل
خطرپذیری فراهم میکند که تکمیل کننده علوم شناختی ،علوم اعصاب
و فرایند رشد است ( .)22پژوهشهای انجام شده در زمینه تأثیر آموزش
شایستگی هیجانی در کاهش پرخاشگری کودکان حاکی از اثربخشی
برنامههای آموزشی است ( .)22-23در پژوهش شریفی یافتهها بیانگر
تأثیر آموزش هوشهیجانی بر شیوههای مقابله با فشارروانی
دانشآموزان ( ،)27ارتقا سالمت روان افراد ( )28و افزایش مؤلفههای
آن در دانشآموزان ،افزایش سازگاری دختران فراری ( )23است.
همچنین آموزش هوش هیجانی به کاهش مشکالت رفتاری
دانشآموزان نوجوان ،کاهش پرخاشگری ،افزایش رفتارهای جرأتمندی
و باورهای مثبت در رابطه با خودکارآمدی نوجوانان فراری و کاهش

روش کار
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و ک نترل است
که در سال تحصیلی  30-33انجام شد .جامعه آماری مورد بررسی
شامل دختران در حال تحصیل در سنین نوجوانی می باشد .برای
اجرای این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی مرحله ای استفاده
شده است .به این منظور از بین کلیه مدارس متوسطه اول دخترانه
نواحی رشت یک مدرسه به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب
شد و از کالسهای دایر در آن مدرسه ،برای تأمین فرض همگن
بودن ،دو کالس به تصادف انتخاب شدند .تعداد دانش آموزان هر
کالس  27نفر بود که مجموع نمونه انتخاب شده برابر  50نفر بوده
است .دانش آموزان این دو کالس از نظر همسان بودن با یکدیگر
مقایسه شدند و پس از ورود اطالعات به نرم افزار  SPSSهیچ گونه
رابطه یا تفاوت معناداری در مورد متغیرهای مورد تحقیق شامل
ابعاد هفت گانه خطرپذیری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود
نداشت .پس از آن به طور تصادفی یک گروه به عنوان گروه کنترل
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دانش آموزان توضیح داده شد .در پایان تمرین هایی جهت توصیف
احساسات به دانش آموزان ارائه شد .جلسه چهارم و پنجم :معرفی
مولفه های اصلی هوش هیجانی و تشریح خودآگاهی .در این جلسه
به موارد زیر پرداخته شد :معرفی چهار مؤلفه اصلی هوش هیجانی
که در بسته آموزشی برادبری و گریوز ( ) 2115وجود دارد .ترسیم
جدول چهار مهارت هوش هیجانی بر اساس آنچه درباره خود
می بینیم و آنچه درباره دیگران انجام می دهیم .ارائه تعریف
خودآگاهی و یک سری برنامه عملی همچون یادداشت کردن نقاط
قوت و ضعف شخصیت ،توصیف خصوصیت ظاهری ،خواستن از یک
فرد مورد اطمینان که درباره فرد نظر دهد و توجه به شیوه واکنش
خود در وضعیت های مختلف هیجان زا برای درک بهتر مفهوم
خودآگاهی .آ موزش دانش آموزان به منظور برخورد مناسب با
واکنش های هیجانی خود .جلسه ششم و هفتم :خود مدیریتی .در
این جلسه به موارد زیر پرداخته شد :ارائه تعریف خودمدیریتی .ارائه
یک سری برنامه عملی همچون یادداشت وضعیت هایی که در آن
هیجانات بر فرد چیره میشود  ،آموزش تکنیک هایی برای
خودمدیریتی جهت توضیح بهتر مفهوم خودمدیریتی .توجه به
موقعیت های هیجانی خود و اطرافیان ،و مواجه شدن با موقعیت های
مربوطه با معرفی تکنیک های عملی .جلسه هشتم و نهم :آگاهی
اجتماعی .در این جلسه به موارد زیر پرداخته شد :تعریف
آگاهیاجتماعی  ،ارائه برنامه ع ملی سه مرحله ای جهت ایجاد آگاهی
اجتماعی شامل تقسیم دانش آموزان به گروه های مختلف و انتخاب
یک هیجان و زیرنظر گرفتن هیجانات همکالسیهای خود و
تشخیص شباهت احساسی بین همکالسیها  ،تأثیر هیجان دیگران
بر فرد و تشخیص هیجان قالب گروه .جلسه دهم و یازدهم :مدیریت
رابط ه .در این جلسه به موارد زیر پرداخته شد :تعریف مدیریت
رابطه ،ارائه برنامه های عملی جهت ایجاد توانایی در مدیریت رابط.
جلسه دوازدهم :جمع بندی مولفه های هوش هیجانی  .در این جلسه
به موارد زیر پرداخته شد :جمع بندی موضوعات و مروری بر
مولفه های هوش هیجانی  .توصیف هد ف آموزش هوش هیجانی و ارائه
تکنیک های مفید جهت کنترل احساس ها و هیجان ها .داده های
گردآوری شده به وسیله نرم افزار  SPSS-21و با استفاده از آمار
توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی یعنی تحلیل
کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

و گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند .برای گروه
آزمایش کارگاه آموزش مهارت های هوش هیجانی طی  12جلسه
برگزار شد و به کالسهای گروه گواه ،آموزشی داده نشد .مالک های
ورود به پژوهش شامل سن ،مقطع تحصیلی ،رضایت دانش آموزان و
مدیر مدرسه و حضور در برنامه آموزشی میشود  .غیبت بیشتر از دو
جلسه و عدم انجام تکالیف به عنوان مالک های خروج در نظر گرفته
شد .پژوهشگر با اجازه مدیر مدرسه و کسب رضایت ،اجرای
پرسشنامه و برنامه آموزشی را آغاز نمود .همچنین بعد از انتخاب
گروه آزمایش در جلسه اول ضمن بررسی رضایت آنها به منظور
شرکت در جلسا ت آموزشی از آنها خواسته شد درباره محتوای
جلسات با دانش آموزان دیگر صحبت نکنند و همچنین با پرسش از
دانش آموزان اطمینان حاصل شد که تحت برنامه آموزشی دیگری
نباشند .در این پژوهش از مقیاس سنجش خطرپذیری بین نوجوانان
ایرانی (  ) IARSاستفاده شده که توسط زاده محمدی و همکاران
( )33با روش تحلیل عامل اکتشافی در  7بعد به دست آمده و با
روش تحلیل عامل تأییدی تحلیل شدند ،و در نهایت مشخص شد
که این مولفه ها  20/80درصد از واریانس خطرپذیری در نوجوانان
را تبیین می کند .آلفای کرونباخ (پایایی) خرده مقیاس ها نیز ب ین
 1/70و  1/30بوده است .این پرسشنامه دارای  38سؤال بوده و
هدف آن سنجش میزان خطر پذیری در نوجوانان از ابعاد مختلف
(گرایش به مواد مخدر ،گرایش به الکل ،گرایش به سیگار ،گرایش
به خشونت ،گرایش به رانندگی خطرناک ،گرایش به رفتار جنسی
پرخطر و گرایش به جنس مخالف) میباشد  .شیوه نمره دهی آن
براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای بوده است .پاسخگویان موافقت
یا مخالفت خود را با این گویه ها در مقیاس پنج گزینه ای از کامالً
موافق (=  ) 5تا کامالً مخالف (=  ) 1بیان کردند .پرسشنامه در شرایط
پیش آزمون در کالس ها به صورت همگانی توسط دانش آموزان
تکمیل شد و در پایان جلسات آموزشی نیز در گروه آزمایش و
کنترل مجدداً تکمیل شد .برنامه آموزش هوش هیجانی توسط
پژوهشگر طی  12جلسه ،هفته ای یکبار به مدت یک ساعت و نیم
و به صورت گروهی ارائه شد .مفاهیم هوش هیجانی بر اساس بسته
آموزشی برادبری و گریوز  )01( Bradbury & Greavesاغلب
به زبان ساده متناسب با دانش آموزان نوجوان و فضای کالس و از
طریق مثال های ملموس برای دانش آموزان توضیح داده شد .خالصه
عناوین مطر ح شده به صورت زیر است:
جلسه اول :آشنایی با دانش آموزان و توصیف مفاهیم اولیه .در این
جلسه موارد زیر انجام شد :آشنایی با دانش آموزان ،استفاده از
تکنیک بارش فکری در بیان تعریف هوش هیجانی .تعریف و مقایسه
دو مفهوم ( IQهوش یا استعداد تحصیلی) با ( EQهوش عاطفی و
ه یجانی) .جلسه دوم :تعریف هیجان .در این جلسه موارد زیر انجام
شد :تعریف هیجان ،تعریف تنظیم هیجانی ،طرح سؤال جهت
شناخت مصداق های هیجان در زندگی روزمره .جلسه سوم :معرفی
انواع هیجان ها  .در این جلسه انواع هیجان ها و احساس های متناظر
با آن ها برای دانش آموزان تعری ف شد .احساس هایی مانند :خشم،
اندوه ،ترس ،شادمانی ،عشق ،شگفتی ،نفرت ،شرم و  ...همچنین
مفهوم ذهن هیجانی و شیوه های مقابله با آن با ذکر مثال هایی به

یافتهها
ترکیب سنی دانشآموزان گروه آزمایش  13 %51/3ساله و %08/1
دانشآموزان  10ساله و سن دانش آموزان گروه کنترل  13 %2/53ساله
و  10 %0/02ساله بودند .در این پژوهش نسبت سنی گروه آزمایش و
کنترل تقریباً همگن بوده و نسبت افراد سیزده ساله و چهارده ساله در
هر دو گروه مشابه هم است.
جدول  1نشان میدهد که بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش
از آزمون از نظر خطرپذیری و زیرمقیاسهای خطرپذیری تفاوت
معناداری وجود ندارد .جدول  1مؤید همگن بودن و عدم سوگیری در
انتخاب دو گروه میباشد .از این رو امکان انجام طرح شبهآزمایشی وجود
دارد.

جدول  :1آزمون  ،tجهت مقایسه میانگین شاخصهای پژوهش ،در گروه آزمایش و کنترل
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مقدار F

سطح معناداری

مقدار t

درجه آزادی

گرایش به مواد مخدر

1/125

1/870

1/303

50

گرایش به الکل

1/103

1/283

-1/112

50

گرایش به سیگار

1/805

1/322

1/223

50

گرایش به خشونت

2/528

1/115

-1/883

50

گرایش به رانندگی خطرناک

3/017

1/171

-1/232

50

گرایش به رفتار جنسی پرخطر

1/231

1/217

-1/887

50

گرایش به جنس مخالف

1/315

1/258

1/030

50

نمره مقیاس خطرپذیری

1/128

1/283

1/123

50

جدول  :2آزمون کوواریانس متغیر خطرپذیری (متغیر وابسته :پسآزمون شاخص خطرپذیری)
توان سوم مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

آزمونF

معناداری

توان آزمون

مدل اصالح شده

012/225

2

213/133

32/275

1/111

1/111

عرض از مبدأ

151/118

1

151/118

22/327

1/111

1/333

پیش آزمون خطرپذیری

301/138

1

301/138

21/331

1/111

1/851

گروه

111/728

1

111/728

13/353

1/111

1/332

خطا

231/183

52

5/211

جمع

12255/123

55

237/050

50

جمع اصالح شده

جدول  :3آزمون کوواریانس چندمتغیره  MANCOVAزیرمقیاسهای خطرپذیری (متغیر وابسته :پسآزمونها)
توان سوم مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

آزمونF

معناداری

توان آماری

1/222

1

1/222

3/251

1/110

1/802

پس آزمون مصرف الکل

2/117

1

2/117

11/288

1/112

1/318

پس آزمون مصرف سیگار

2/000

1

2/000

31/377

1/111

1/837

پس آزمون رفتار خشن

1/333

1

1/333

1/788

1/188

1/258

پس آزمون رانندگی پرخطر

1/185

1

1/185

1/111

1/701

1/122

پس آزمون رفتار جنسی پرخطر

0/528

1

0/528

20/118

1/111

1/338

پس آزمون گرایش با جنس مخالف

2/852

1

2/852

10/511

1/111

1/322

پس آزمون مصرف مواد مخدر

در جدول  2کوواریانس متغیر پیشآزمون خطرپذیری (سطر  3جدول)
در سطح  1/11معنادار شده است ،یعنی متغیر مذکور به عنوان یک
متغیر همپراش به درستی انتخاب شده است .آزمون کوواریانس (سطر
 0جدول) نیز معنادار است (سطح معناداری کمتر از  ،)1/11یعنی
آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش پس از حذف اثر پیش آزمون،
بر میزان خطرپذیری نوجوانان دختر اثر داشته است .با توجه به میانگین
خطرپذیری نوجوانان گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون و پسآزمون،
این اثر کاهنده بوده است.
جدول  3نشان میدهد که آموزش هوش هیجانی بر این ابعاد اثر کاهنده
گذاشته است -1 :مصرف مواد مخدر -2 ،مصرف سیگار -3 ،مصرف
الکل-0 ،رفتار جنسی پرخطر و  -5گرایش به جنس مخالف ،اما بر
زیرمقیاسهایی مثل  -1رفتار خشن -2 ،رانندگی پرخطر اثر معناداری
نداشته است .توان آزمون نیز برای تمامی موارد معنادار بیش از 1.8
است.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر
خطرپذیری دختران نوجوان بوده است که نتایج تحلیل کوواریانس
بیانگر وجود تأثیر معنادار متغیر مستقل آموزش هوش هیجانی بر متغیر
خطرپذیری دختران نوجوان است .این نتیجه با پژوهش محرابی (،)23
فریدمن ( ،)31کرون ( ،)31ونروی ( ،)32دائوس و اشکانسی ( )33و
کیمیایی ( )30و همکاران همسو بوده است .با توجه به این که رفتارهای
پرخطر مهمترین عامل به خطر افتادن سالمت جامعهاند و در دوره
نوجوانی که گاه با خطرپذیری یکسان در نظر گرفته میشود ،لذا این
دوره ،یکی از دورههای سنی است که انجام رفتارهای پرخطر در آن
شیوع بیشتری دارند ( .)2با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر میرسد
که می توان این متغیر تأثیرگذار بر فرایند زندگی انسان را از طریق
آموزش پارامترهای هوش هیجانی کاهش داد .مسلماً در صورتی که
بتوانیم این آموزشها را که در یک مقطع کوتاه جواب مناسبی داده
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نوجوانان و جوانان در مورد انجام رفتارهای پرخطر و پیامدهای ناخواسته
فردی و اجتماعی آن که گاه فرد و اطرافیانش را تا پایان عمر درگیر
خود میکند ،میتوان با استاندارد نمودن و ارائه بستههای آموزشی
هوش هیجانی در این دوره ،از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری به عمل
آورد .بسته آموزشی این پژوهش میتواند برای دختران نوجوان مورد
استفاده قرار گیرد.
هر پژوهشی در کنار دستآوردهایی که دارد با محدودیتهایی نیز
مواجه است .یکی از محدودیتهای این پروژه ،غیبت بعضی از
دانشآموزان در روز پیشآزمون و غیبت عدهای دیگر در روز پسآزمون
بود که در نهایت تعداد دانشآموزان قابل قبول در آزمایش به  27نفر
کاهش پیدا کردند .محدودیت زمانی امکان آزمون مجدد برای سنجش
پایداری اثر آموزش را منتفی ساخت ،که این امکان برای پژوهشهای
آینده فراهم است .این پژوهش میتواند در سنین مختلف و برای پسران
مورد آزمایش و پژوهش قرار گیرد .همچنین آموزش مستمر و مداوم بر
روی یک دوره به صورت تحقیقات طولی برای بررسی اثرگذاری
بلندمدت آموزش هوش هیجانی نیز قابل انجام و تحقیق است .پژوهش
بر روی پارامترهای خشونت ،گرایش به جنس مخالف و رانندگی پرخطر
نیز تحقیقات مجزایی را میطلبد ،تا اوالً مشخص شود که آیا این جنبهها
با آموزشهای مستمر و بلندمدت دچار تغییر میشوند و ثانیاً چه
متغیرهای دیگری در مقاومت این جنبه از رفتار نوجوان نسبت به
آموزش مؤثر هستند .پژوهش تطبیقی بین نوجوانان دختر و پسر نیز
میتواند دستآورد مثبتی را برای پژوهشهای این عرصه فراهم نماید.

است ،به عنوان سرفصلی در دورههای تحصیلی مختلف ارائه کنیم،
میتوانیم جامعهای سالمتر داشته باشیم .سن نوجوانی سنی است که
در آن جنبههای مختلف سالمت روان فرد دستخوش تغییر میگردد و
یکی از علل عمده رویآوردن اغلب نوجوانان به رفتارهای پرخطر ،مقابله
با احساس افسردگی ،ناکارآمدی ،افت اعتماد به نفس ،عدم رضایت از
زندگی ،ناتوانی از پذیرش خود و مشکالتی از این قبیل است ( .)01از
این رو آموزش هوش هیجانی میتواند از طریق آموزش کنترل هیجانات
و احساسها ،مدیریت بر خود و آگاهی نسبت به خود ،میزان رفتارهای
پرخطر و در نتیجه تبعات آن را در نوجوانان کاهش دهد .آزمون
کوواریانس چندمتغیره بر روی ابعاد هفتگانه خطرپذیری در نوجوانان،
بیانگر تأثیر معنادار آموزش هوش هیجانی بر مصرف مواد مخدر ،مصرف
سیگار ،مصرف الکل ،رفتار جنسی پرخطر و گرایش به جنس مخالف
است که با نتایج پژوهش پارکر و همکاران ( ،)37ترینداد و همکاران
( ،)35ترینداد و جانسون ( )32و نریمانی و همکاران ( )38همسو است.
همچنین رفتار خشن و رانندگی پرخطر تحت تأثیر آموزش هوش
هیجانی قرار نگرفتهاند .از این رو ،میتوان ادعا کرد که رفتارهایی که
بیشتر ریشه در زمینههای اجتماعی فرهنگی دارند ،حداقل با آموزش
کوتاهمدت قابل تغییر نیستند.
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پنج زیرمقیاس مورد تأیید قرار گرفت اما
در مورد رفتار خشن و رانندگی پرخطر تأیید نشد .هرچند نتایج پژوهش
حاضر در مجموع این نظر را تأیید میکند که برنامههای مناسب هوش
هیجانی می تواند به افراد کمک کند تا حتی در عرض یک هفته تغییر
کنند .اما مسلماً در مواردی که جنبههای نهادی و اجتماعی و ارزشی
دخیل است حداقل به آموزشهای بلندمدتتر نیاز احساس میشود .به
خصوص که هرچه این آموزشها در سنین پایینتری انجام شود امکان
تغییر در افراد بیشتر خواهد بود ( . )18نکته بسیار حائز اهمیت در
پژوهش حاضر این است که در دختران نوجوان ،رفتار خشن و تمایل به
رانندگی پرخطر با این که جنبهای اکتسابی و رفتاری دارند ،پایدارتر از
آن بود که توسط آموزش کوتاهمدت تعدیل شود .در توضیح این پدیده
به نظر می رسد که متغیرهای یادشده حاوی عناصر فرهنگی پایدار
هستند که حداقل از طریق آموزشهای کوتاهمدت امکان تغییر آنها
وجود ندارد .چنانچه در پژوهشهای آتی ثابت شود که این امیال
پایدارتر و ریشه دارتر از آن هستند که با آموزشهای مقطعی تعدیل
شوند ،سیاستگذاری و تصمیمگیری در سطح کالن جامعه باید به
صورتی باشد که به رفع این بحران بپردازد .شاید آموزشهای دوران
کودکی و آموزشهای مستمر در دوران نوجوانی و جوانی بتواند گام
مهمی در این راستا باشد .مسلماً بررسی و تحقیقات بیشتر پیرامون این
شاخص های رفتاری راهگشا خواهد بود .با توجه به مشکالت روزافزون

نتیجهگیری
دوره نوجوانی دروازه ورود به بزرگسالی است و به دلیل ویژگیهای
روانشناختی آن میتواند آسیبزا باشد .بنابراین آموزش مهارتها به
منظور کاهش مشکالت این دوره سنی مفید خواهد بود .خطرپذیری در
نوجوانان به عنوان رفتاری که با پیامدهای روانشناختی و اجتماعی
همراه است و سالمت جسم و روان ،عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد را
تحت تأثیر قرار میدهد با آموزش هوش هیجانی کاهش معناداری
داشته است که بیانگر نقش آموزش و اثرات آن بر تعدیل این ویژگی
آسیبزای نوجوانان است که میتوان در مدارس و مراکز آموزشی و
مشاوره از آن بهره جست.

سپاسگزاری
از کلیه دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش ،مدیران مدارس و
کسانی که در اجرای این پژوهش به ما یاری رساندند ،کمال تشکر را
داریم.
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