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بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان فلج
مغزی
جواد میرزایی
راضیه بابایی
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان فلج مغزی انجام شد .روش:
پژوهش حاضر ،یک مطالعه شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان با فلج
مغزی  16تا  18ساله تشکیل دادند .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد ،بهطوریکه در این پژوهش 73
نوجوان با فلج مغزی شرکت داشتند .آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه  15نفری تقسیم شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه
کنترل قرار گرفتند .به گروه آزمایش ،هوش هیجانی در  11جلسه  53دقیقهای آموزش داده شد ولی به گروه کنترل این نوع آموزش ارائه
نشد .ابزار استفادهشده در این پژوهش پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت بود .اطالعات
جمعآوریشده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها :نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان داد که در مرحله بعد از مداخله ،میانگین نمرات سالمت عمومی و عزتنفس گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه
کنترل بود ( .)P<3/3331نتیجهگیری :برنامه آموزش هوش هیجانی باعث بهبود سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان با فلج مغزی شد؛
بنابراین توجه به متغیرهایی ازجمله سالمت عمومی و عزتنفس ضروری است و برنامهریزی برای ارائه آموزش هوش هیجانی به این گروه
از افراد اهمیت ویژهای دارد.

کلیدواژهها :سالمت عمومی ،عزتنفس ،هوش هیجانی ،فلج مغزی
مقدمه
فلج مغزی 6یکی از رایجترین ناتوانیهای جسمانی دوران کودکی
است که هنوز بسیاری از علتهای آن شناسایی نشده است .میزان
شیوع فلج مغزی در چهار دهه اخیر ،در حدود  1تا  7نفر در هر
هزار تولد زنده گزارششده است .اصطالح فلج مغزی به توصیف
گروهی از اختاللهای حرکتی و وضعیت بدنی میپردازد که از
صدمه یا آسیب به مغز ناشی میشود (هاالهان ،کافمن و پولن،3
 .)1315فلج مغزی نشانههای پیچیدهای دارد و انواع مختلف و
درجات متفاوتی از آسیب حرکتی را در برمیگیرد .این اختالل در
اوایل کودکی به وجود میآید و شرایط غیر پیشروندهای است که

ادامه مییابد .درواقع ،فلج مغزی یک آسیب عصبشناختی
غیرپیشرونده و نوعی اختالل کنترل و هماهنگی ماهیچه است
که بر اثر آسیب به مغز در قبل از تولد ،حین تولد یا در اوایل دوران
کودکی ایجاد میشود (عاشوری و جلیلآبکنار1735 ،؛ هاالهان و
همکاران.)1315 ،
در چند دهه اخیر ،پژوهشها نشان دادهاند که فلج مغزی نوعی
ناتوانی تحولی و شرایط ناتوانکننده چندگانهای است که پیچیدهتر
از یک ناتوانی حرکتی صرف میباشد .تعداد زیادی از افراد با فلج
مغزی عالوه بر ناتوانی حرکتی ،اختاللهای هیجانی یا رفتاری

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا ،ایران
 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا ،ایران
 7دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا ،ایران(نویسنده مسئول)alizadegan22@gmail.com :
 4دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا ،ایران
 5دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا ،ایران
تاریخ ارسال مقاله 1736/4/11 :تاریخ پذیرش مقاله1736/6/16 :
6 Cerebral

palsy
Hallahan, Kauffman & Pullen
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نیز دارند (کرک ،گاالگر و کولمن .)1315 ،1ناتوانیهای افراد با
فلج مغزی دارای ابعاد جسمی و روانشناختی مختلفی هستند .به
نظر میرسد این ناتوانیها نهتنها در جسم این افراد ،بلکه در طرز
فکر آنها و سایر افراد جامعه نسبت به آنان نیز وجود داشته باشد.
نگرشهای منفی ،پیشداوریها ،تبعیضها و رفتارهای
غیرعادالنه بر جنبههای گوناگون زندگی افراد با فلج مغزی تأثیر
میگذارند (سلیمانی دینانی ،اکبری دهکردی ،کاکوجویباری و
مرادی .)1733 ،سالمت عمومی 1و عزتنفس 7دو حوزه مهمی
هستند که تحت تأثیر ناتوانیهای جسمی ازجمله فلج مغزی قرار
میگیرند و بر موفقیتها و توانمندیهای این افراد تأثیر میگذارند
(هاالهان و همکاران.)1315 ،
سالمت عمومی یکی از مباحث مهمی است که بحثهای
بسیاری را برانگیخته است (امانی برجعلی و سهرابی1783 ،؛
ریچاردز .)1314 ،4سالمتی صرفاً نبود بیماری یا ناتوانی نیست
بلکه حالتی از آسایش جسمانی ،روانی و اجتماعی است .درواقع،
سالمت عمومی عبارت است از رفاه کامل جسمی ،روانی و
اجتماعی در فرد که بین این سه جنبه تأثیر متقابل و پویا وجود
دارد .بر اساس این تعریف سالمتی تنها جنبه جسمانی افراد را
دربرنمیگیرد بلکه باید به جنبههای روانی و اجتماعی نیز توجه
کرد (سازمان بهداشت جهانی1314 ،؛ گالدریزی ،هاینز ،کاستروپ،
بیزهولد و سارتوریوس1315 ،5؛ جیاگورانتان ،وینگانکار ،ابدین،
سامباسیوام ،سئو ،پنگ و همکاران .)1313 ،6توجه روزافزون به
موضوع سالمت عمومی و عزتنفس در هیچ جا محسوستر و
چشمگیرتر از متون مربوط به نیازهای بهداشت روانی کودکان
و نوجوانان نیست (باراش و کیشور -کومار1313 ،3؛ احقر ،احمدی
و قنبری.)1317 ،
سطوح باالی عزتنفس برای سالمت عمومی نوجوانان و
بزرگساالن بسیار مهم است (عزیزی و نیکبخش.)1731 ،
عزتنفس نوعی ارزیابی از خود است که میزان اعتقاد فرد به
قابلیت ،اهمیت ،موفقیت و ارزش خویش را منعکس میکند
(اسمیجرسا ،ویجسن ،آستروم ،اسحاق ،اسپیکنز ،بکر و همکاران،8
 )1313و اغلب بهعنوان نگرش مطلوب یا نامطلوب نسبت به خود
تعریف میشود (واچز ،جیکروا ،وازسنوی ،ولف و جانگر 1316 ،3؛
جیانگ ،چن و وانگ .)1313 ،13بهبیاندیگر ،عزتنفس عبارت

است از قضاوت و نگرشی که فرد بهطور پیوسته و مداوم از
ارزشهای خود بیان میکند و از چهار مؤلفه عزتنفس خویشتن،
عزتنفس اجتماعی ،عزتنفس خانواده و عزتنفس تحصیلی به
وجود میآید .محققان عقیده دارند که عزتنفس انسان که از
عوامل تعیینکننده رفتار در انسان به شمار میرود و در مراحل
مختلف زندگی متأثر از چگونگی ارتباط او با دیگران است (امی
و کریستینا1314 ،11؛ ماهر .)1316 ،11ایجاد روابط گرم و صمیمی
با انسان دیگر ،منبع اعتماد ،ایمنی و آسایش هر انسانی است که
بهتبع آن میتواند در رشد عزتنفس و کاهش احساس کمرویی
و بیارزشی او مؤثر واقع شود (بیانزاده و ارجمندی1781 ،؛ آدولف
و برگر1315 ،17؛ شو و الزاتخان.)1313 ،14
توجه بیشتر به مسائل مربوط بهسالمت عمومی و عزتنفس به
اعتبار این برداشت منجر شده که فراگیری مهارتهای متناسب
با سن نهتنها برای انطباق موفقیتآمیز در خالل مرحله کنونی
رشد کودک و نوجوان ،بلکه بهعنوان مبنایی ضروری جهت
ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی که برای سیر
موفقیتآمیز مراحل بعدی رشد الزامی هستند ،از اهمیت اساسی
برخوردار است (عزیزی ،خمسه ،رحیمی و براتی1731 ،؛
تروشیخینا و مانوکیان .)1316 ،15در این میان نوجوانان با فلج
مغزی به دلیل محدودیتهایی که در زمینه فعالیتهای حرکتی و
سالمت جسمی دارند ،در تعامالت اجتماعی مناسب با همساالن
و بزرگساالن در موقعیتهای گوناگون با مشکالت اجتماعی و
روانشناختی مواجه میشوند؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی
آموزش نوجوانان با فلج مغزی ،توجه به سالمت عمومی و
عزتنفس است (هاالهان و همکاران .)1315 ،بدیهی است که
ارائه خدمات آموزشی مانند برنامه آموزش هوش هیجانی 16جهت
ارتقای سالمت عمومی و عزتنفس افراد با فلج مغزی ضروری
است ،چراکه هوش هیجانی برخالف هوش شناختی یک توانایی
ثابت و تغییرناپذیر نیست و میتوان آن را از طریق آموزشهای
ویژه افزایش داد (بار -ان1336 ،13؛ یپ و مارتین .)1335 ،18هوش
هیجانی مجموعهای از تواناییها و مهارتهای غیر شناختی است
که توانایی فرد را در مقابله با فشارها و تقاضاهای محیطی افزایش
میدهد (بار -ان .)1336 ،به سخن دیگر ،هوش هیجانی به
تفاوتهای افراد در ادراک ،پردازش ،تنظیم و بهکارگیری
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اطالعات هیجانی اشاره دارد (میکوالزچک و لومینت )1338 ،1و
چهار مولفه خودآگاهی ،1خود مدیریتی ،7آگاهی اجتماعی 4و
مدیریت رابطه 5را شامل میشود (گلمن .)1333 ،6هدف اصلی
روانشناسان و متخصصان از آموزش هوش هیجانی این است که
جوامع مختلف نسبت به گسترش و بهکارگیری هوش هیجانی با
تأکید بر رشد توانائیهای فردی مانند حل مسئله ،3مقابله با
هیجان ،8خودآگاهی ،3سازگاری اجتماعی 13و کنترل استرس بین
کودکان و نوجوانان ،اقدام نمایند (فلینگر ،هولزینگر و پوالرد،11
 .)1311ازاینرو پژوهشهای متعددی در زمینه تأثیر آموزش
هوش هیجانی بر سالمت عمومی و عزتنفس کودکان و
نوجوانان در سنین مختلف و گروههای مختلف انجامشده است.
نتایج پژوهش روی )1311( 11بیانگر اثربخشی آموزش رفتارهای
اجتماعی بر بهبود عزتنفس ،عزتنفس خویشتن ،عزتنفس
اجتماعی ،عزتنفس خانواده و عزتنفس تحصیلی در نوجوانان
کمتوان ذهنی بود .در بررسی پتریدز ،فدریکسین و فورنهایم17
( )1334مشخص شد دانشآموزانی که دارای هوش هیجانی باال
هستند رفتارهای انحرافی ،گریز و اخراج از مدرسه در آنها کمتر
دیده میشود ،بهتر با استرسهای ناشی از هیجان و اضطراب
روبرو میشوند و از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردارند .کام،
گرینبرگ و کاسچ )1334( 14در پژوهشی به بررسی تداوم اثر
آموزش توانمندیهای هیجانی بر سالمت روانشناختی 177
دانشآموز با نیازهای ویژه ( 57دانشآموز با اختالل یادگیری17 ،
آهستهگام 71 ،دانشآموز دارای اختالل هیجانی و رفتاری11 ،
دانشآموز دارای آسیبهای جسمی و  5دانشآموز دارای
معلولیتهای چندگانه) در یک دوره  7ساله پرداختند .آنها در
نتایج بررسی خود گزارش کردند که رفتارهای درونیسازی و
برونیسازی شده کاهشیافته و خودکنترلی ،خود نظمبخشی و
درک هیجانات خود و دیگران نیز بهطور معناداری افزایشیافته
بود .نتایج پژوهشهای مایر ،سالوی و کاروسو )1334( 15و
سارانی )1338( 16بیانگر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر
ارتقای سالمت روانی و عمومی دانشجویان بود .آنها گزارش
کردند که آموزش هوش هیجانی منجر به کاهش افسردگی،
اضطراب ،عالئم جسمانی و نقص در عملکرد اجتماعی آزمودنیها
شده است .نتایج مطالعه گرینبرگ و کاسچ )1338( 13که اثربخشی
برنامه آموزشی هوش هیجانی را در  53دانشآموز ناشنوای ابتدایی

بررسی کرده بودند حاکی از آن بود که عزتنفس ،خودکنترلی،
حل مسئله بین فردی و درک هیجانات خود و دیگران در
آزمودنیها بهطور معناداری افزایشیافته بود و دوام اثربخشی این
مداخله پس از پیگیری نتایج پژوهش در یک و دو سال بعد از
مداخله معنادار بود .در تحقیق دیگری گرینبرگ ،کاسچ ،کوک و
کواما )1335( 18به این نتیجه رسیدند که آموزش هوش هیجانی
منجر به بهبود سالمت عمومی کودکان ناشنوا و افزایش سازگاری
مادران آنها در شرایط تنشزا میشود.
یافتههای پژوهش عاشوری ،جلیلآبکنار و پورمحمدرضای
تجریشی ( )1737بیانگر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود
عزتنفس کلی ،عزتنفس خویشتن ،عزتنفس اجتماعی،
عزتنفس خانواده و عزتنفس تحصیلی دانشآموزان پسر
کمشنوا بود .صبحی قراملکی ( )1731در نتایج تحقیق خود
گزارش کرد که هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و
معناداری دارد .در این پژوهش به ترتیب خودآگاهی ،خودمدیریتی
و مدیریت رابطه که از مؤلفههای هوش هیجانی هستند بیشترین
همبستگی را با انگیزه پیشرفت داشتند درصورتیکه مولفه آگاهی
اجتماعی با آن رابطه معناداری نداشت .هویزاوی و عنایتی
( )1783در پژوهش خود به بررسی اثربخشی آموزش هوش
هیجانی به شیوه گروهی بر استفاده از روشهای رویارویی با
استرس در بین دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز
پرداختند ،نتایج مطالعه آنها نشان داد که آموزش هوش هیجانی
بر استفاده از روشهای رویارویی با استرس در بین دانشآموزان
مؤثر است .شریفی درآمدی ( )1783در نتایج پژوهش خود گزارش
کرد آموزش هوش هیجانی باعث بهبود سالمت عمومی ،کاهش
عالئم جسمانی ،اضطراب ،نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی
مادران فرزندان آهستهگام میشود .شریفی درآمدی ،مولوی و
رضوانی ( )1784در نتایج مطالعه دیگری عنوان کردند که آموزش
هوش هیجانی منجر به کاهش نشانههای جسمانیسازی،
افسردگی اساسی ،ناسازگاری اجتماعی و اضطراب در مادران
کودکان فلج مغزی شد و سالمت عمومی آنها را افزایش داد.
پژوهشها نشان دادهاند هوش هیجانی بر سالمت حافظه و
نیروی تعقل ،ادراک و معنابخشی تجربیات ،داوری صحیح،
تصمیمگیری مناسب و رشد روانی اجتماعی انسان تأثیر

1
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Mikolajczak & Luminet
Self-awareness
3 Self-management
4 Social awareness
5 Relation management
6 Goleman, D.
7 Problem solving
8 Emotion coping
9 Self-awareness

سال  ،۸شماره  ،۲۲تابستان ۶۹۳۱

Social adjustment
Fellinger, Holzinger & Pollard
12 Roy
13 Pwtrides, Federicksin & Furnham
14 Kam, Greenberg & Kusche
15 Mayer, Salovey & Caruso
16 Saarni
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18 Greenberg, Kusche, Cook & Quamma
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چشمگیری دارد (گلمن1333 ،؛ کاچوب .)1331 ،1از سوی دیگر،
فلج مغزی میتواند بر خودآگاهی ،1خودمدیریتی ،7آگاهی
اجتماعی 4و مدیریت رابطه 5که از مؤلفههای هوش هیجانی
هستند تأثیر نامطلوبی گذاشته و موجب ضعف خودپنداره،6
انزواطلبی ،3ناامیدی ،8افسردگی و اضطراب شود (امی و کریستینا،
)1314؛ بنابراین احتمال میرود آموزش هوش هیجانی بهعنوان
مؤلفه اثرگذار در بهبود سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان با
فلج مغزی باشد ولی پژوهشهای اندکی به این مسئله مهم
پرداختهاند و به نظر میرسد که این افراد مورد غفلت واقعشدهاند.
با توجه به اینکه نوجوانان با فلج مغزی از حساسترین و
آسیبپذیرترین قشرهای جمعیت دانشآموزی را تشکیل میدهند
که میزان افسردگی ،اضطراب ،مشکالت ارتباطی و روانشناختی
آنها بهمراتب بیشتر از همساالن عادیشان است و بدیهی است
که این عوامل از منابع قوی تهدیدکننده سالمت عمومی و
عزتنفس آنها هستند ضرورت دارد که آنها از برنامههای جامع
آموزشی و توانبخشی در جهت بهبود سالمت عمومی و
عزتنفس برخوردار گردند تا بتوانند از پس چالشهای جدی
زندگی روزمره خود برآیند .امروزه به علت اهمیتی که هوش
هیجانی در دنیا یافته است حجم پژوهشها معطوف به این حیطه
از دانش بهسرعت در حال فزونی است ،بنابراین شایسته است که
صاحبنظران ،محققان و متخصصان آموزشوپرورش همراه و
همگام با سایر کشورها در این مسیر گام برداشته و با انجام
پژوهشهای منطبق بر ویژگیهای فرهنگی و بومی نوجوانان با
فلج مغزی ،با آموزش هوش هیجانی به تقویت سالمت عمومی و
عزتنفس این قشر از افراد جامعه همت گمارند؛ بنابراین ،پژوهش
حاضر درصدد بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سالمت
عمومی و عزتنفس نوجوانان با فلج مغزی است.
روش
پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش
شامل نوجوانان  61تا  68ساله با فلج مغزی میشد که در
سال تحصیلی  6961-61در مدارس شهر تهران مشغول به
تحصیل بودند .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری
در دسترس استفاده شد .به این صورت که ابتدا آموزشگاه
سروش که یکی از مراکز آموزشی نوجوانان با فلج مغزی واقع
در شهر تهران است انتخاب شد .پس از هماهنگیهای الزم،
اعضای گروه نمونه پژوهش انتخاب گردید .در انتخاب گروه

نمونه به مالکهای ورود و خروج پژوهش توجه شد.
مالکهای ورود به پژوهش شامل تشخیص فلج مغزی ،دامنه
سنی  61تا  68سال و زندگی با پدر و مادر میشد .همچنین،
وجود مشکالت حسی (ناشنوایی یا نابینایی) و هوشی،
داشتن مشکالت قلبی و تنفسی ،استفاده از برنامههای
روانشناختی همزمان با مطالعه حاضر از مالکهای خروج
از پژوهش بودند .بهمنظور تعیین حداقل حجم نمونه بر
اساس فرمول زیر و با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنیها،
 90نفر از نوجوانان با فلج مغزی انتخاب گردیدند که با روش
تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند،
بهنحویکه اعضای هر گروه  61نفر بود .در فرمول زیرn ،
همان تعداد آزمودنیها؛ 𝜎 یعنی واریانس جامعه؛ zبه معنی
سطح معناداری و  dهمان تفاوت میانگین جامعه و نمونه
است.
= (13/33)1 × (1/36)1/ (11)1=17/36

𝜎 2 (𝑧1-α/2 )2
𝑑2

=𝑛

برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفادهشده است:
 -1پرسشنامه سالمت عمومی :3این پرسشنامه در سال
 1333توسط گلدبرگ و هیلر ساخته شد که  18سؤال دارد و
دارای  4مقیاس است که به ترتیب عبارتاند از عالئم جسمانی،
اضطراب ،نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی .هر یک از این
مقیاسها دارای  3سؤال است .نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس
لیکرت از «صفر» (بیشتر از همیشه) تا «( »7خیلی بدتر از
همیشه) است ،نمره  17و باالتر نشانگر عدم سالمت عمومی و
نمره پایینتر از  17بیانگر سالمت عمومی است (کاویانی موسوی
و محیط .)1783 ،گلدبرگ ( )1337روایی و پایایی این پرسشنامه
را به ترتیب  3/83و  3/87گزارش کرده است (امانی و همکاران،
 .)1783در ایران نیز یعقوبی ،قائدی ،امیدی ،کاهانی و ظفر
( )1783پایایی آن را با استفاده از بازآزمایی  3/88و روایی خرده
مقیاسهای آن را  3/55گزارش کردهاند .همچنین پاالهنگ
( )1735اعتبار این پرسشنامه را  3/31گزارش نمود و مقادیر
آلفای کرونباخ را برای عالئم جسمانی  ،3/84اضطراب ،3/38
نقص در عملکرد اجتماعی  3/33و افسردگی  3/81برآورد کرده
است .در این پژوهش ،ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ  3/33و روایی آن به روش تحلیل عاملی  3/83به دست
آمد.
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Kaschub
Self-awareness
3 Self-management
4 Social-awareness
5 Relation management
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_________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

 -2پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت :1برای ارزیابی
عزتنفس آزمودنیها از این پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه
مذکور توسط کوپر اسمیت و همکاران در سال  1363تدوینشده
است .این پرسشنامه  58ماده دارد که  8ماده آن دروغسنج است
و در نمرهگذاری محاسبه نمیشود 53 .ماده دیگر آن به  4خرده
مقیاس عزتنفس خویشتن ،عزتنفس اجتماعی ،عزتنفس
خانواده و عزتنفس تحصیلی تقسیمشده است .دامنه نمرات آن
بین  3و  53است .به هر پاسخ مناسب نمره یک و در غیر این
صورت نمره صفر تعلق میگیرد .ضریب پایایی پرسشنامه
عزتنفس کوپر اسمیت به روش آلفای کرونباخ  3/63و به روش
تنصیف  3/61محاسبهشده است (وجدانی .)1781 ،در تحقیق
شکرکن و نیسی ( )1734ضرایب اعتبار از طریق روش همبسته
کردن نمرههای آزمون برای پسران  3/63و برای دختران 3/31
بوده و همچنین ضرایب پایایی آزمون به روش بازآزمایی برای
دانشآموزان پسر و دختر به ترتیب  3/33و  3/31گزارششده
است .در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی این پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ  3/38و روایی آن با استفاده از روش همبسته کردن
نمرههای آزمون  3/36محاسبه شد.
بهمنظور اجرای پژوهش ،ضرورت آن برای مدیر مدرسه توضیح
داده شد .از آزمودنیها و والدین آنها رضایتنامه کتبی مبنی بر
شرکت در پژوهش اخذ شد .در ضمن بهمنظور رعایت مالحظات

اخالقی ،به مدیر مدرسه و والدین آزمودنیهای شرکتکننده در
پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات بهدستآمده از پژوهش
بهصورت محرمانه و بینام مورداستفاده قرار گیرد .ابتدا تمامی
آزمودنیها پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرسشنامه
عزتنفس کوپر اسمیت را تکمیل کردند و نمرات آنها بهعنوان
پیشآزمون در نظر گرفته شد .سپس بهطور تصادفی در یکی از
دو گروه آزمایش یا کنترل (هر گروه  15نفر) جایگزین شدند.
برنامه آموزشی هوش هیجانی توسط یک روانشناس آموزشدیده
با استفاده از روشهای بحث گروهی ،نمایشی و ایفای نقش در
 11جلسه  53دقیقهای طی شش هفته و هفتهای دو جلسه داده
به گروه آزمایش آموزش داده شد .هر جلسه آموزش هوش
هیجانی به یک موضوع خاص ،اختصاص داشت .محتوای جلسات
در جدول  1آمده است .این برنامه آموزشی بر اساس دیدگاه
برادبری و گریوز ( )1784طراحیشده است و برای دانشآموزان
عادی و استثنایی مورداستفاده قرارگرفته است .با توجه به این
دیدگاه ،هوش هیجانی شامل چهار مهارت خودآگاهی،
خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه است .این برنامه
توسط هویزاوی و عنایتی ( )1783در دانشآموزان دبیرستانی
مورداستفاده قرارگرفته که ضرایب روایی و پایایی آن به ترتیب
 3/38و  3/33گزارششده است .همچنین پایایی برنامه آموزشی
مذکور با فاصله زمانی  1ماه ،در این پژوهش  3/31به دست آمد.

جدول  .1برنامه آموزشی هوش هیجانی
جلسات

محتوای جلسات

1
1
7
4
5
6
3
8
3
13
11
11

معرفی و شناخت هیجانها
آگاهی از هیجانهای خود
آگاهی از علت هیجان
درک پیامد هیجان و تصمیمگیری
شیوههای مدیریت هیجان
مدیریت هیجان خود و ابراز وجود
کنترل و تنظیم هیجان دیگران
مدیریت هیجان دیگران و حل مسئله
همدلی و برخورد مناسب با هیجان
روابط بین فردی و مقابله با استرس
آگاهی اجتماعی و انعطافپذیری در مقابل تغییر
جمعبندی مطالب آموزش دادهشده ،نظرخواهی و ارائه پیشنهادهای نهایی

شیوه کار در هر جلسه بهاینترتیب بود که ابتدا مربی توضیحاتی
پیرامون محور هر جلسههه میداد ،مهارت موردنظر در هر جلسههه
توسههط مربی و اعضههای گروه موردبحث قرار میگرفت ،سههپس
مهارت آموزش دادهشههده توسههط اعضههای گروه اجرا و تمرین
می شد ،بازخورد و ت صحیح رفتار تو سط اع ضای گروه و مربی به
Smith self-esteem questionnaire

عمل میآمد ،مهارت مربوط به هر جلسههه پس از اصههالح رفتار،
تشههویق و تقویت رفتارهای صههحیح بهطور مجدد اجرا میشههد و
درنهایت محتوای آموزشی هر جلسه مورد جمعبندی قرارگرفته و
در راستای مهارت آموختهشده تکلیفی برای منزل ارائه میشد.

1 Cooper
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توصهههیفی و از تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعدیل اثر
پیشآزمون بههمنظور مقهایسههههه میهانگین نمرات گروههها در
پسآزمون استفاده شد.
یافتهها
یافتههای توصههیفی بیانگر سههن آزمودنیها در دامنه  16تا 18
سههال با میانگین  13/36 ±1/37و بهره هوشههی  33تا  113با
میانگین  33/43 ±1/65بود .شههاخصهای توصههیفی مربوط به
متغیر های پژوهش در دو گروه آز مایش و کنترل در موقع یت
پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1ارائهشده است.

پس از پایان جلسات آموزشی ،مجدداً همه آزمودنیها با استفاده
از پرسههشههنامه سههالمت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرسههشههنامه
عزتنفس کوپر اسههمیت ارزیابی شههدند و نمرات آنها بهعنوان
پسآزمون در نظر گرفته شد .بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی،
در پایان پژوهش نیز کارگاهی سهههروزه برای گروه کنترل برگزار
و در مورد هوش هیجانی با آنها بحث شههد و در همین راسههتا
یک جزوه آموزشهههی ته یه و در اخت یار آن ها قرار گر فت .برای
تجزیهوتحلیل دادههای بهدسهههتآمده از این پژوهش از نرمافزار
 SPSS11ا ستفاده شد .از میانگین و انحراف ا ستاندارد در سطح

جدول شماره  .2شاخص توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

موقعیت

عالئم جسمانی
اضطراب
نقص در عملکرد اجتماعی
افسردگی
نمره کلی سالمت عمومی
عزتنفس خویشتن

گروه آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

میانگین
11/76
3/14
11/58
3/68
11/71
3/43
16/36
11/14
57/31
78/46
5/46

انحراف معیار
1/17
1/36
1/77
1/83
3/34
1/37
1/11
1/45
1/36
1/63
1/14

گروه کنترل
میانگین
11/74
11/64
17/33
11/73
11/55
11/67
16/34
16/38
57/31
57/61
5/73

انحراف معیار
1/14
1/13
1/74
1/11
1/46
1/31
1/18
1/14
1/81
1/33
1/46

پسآزمون
پیشآزمون

13/65
5/37

3/38
1/81

5/73
5/31

1/53
1/78

پسآزمون

8/76

1/86

5/34

1/14

عزتنفس خانواده

پیشآزمون
پسآزمون

7/33
5/63

1/38
1/31

7/73
7/31

3/38
3/83

عزتنفس تحصیلی

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

7/48
5/45
13/36
73/36

3/33
3/86
1/48
1/73

7/43
7/53
18/35
18/34

1/33
1/14
1/34
1/38

عزتنفس اجتماعی

نمره کلی عزتنفس

ن تایج جدول  ،1م یانگین و انحراف مع یار متغیر های پژوهش را
پیش از مداخله و پس از مداخله نشهههان میدهد .به علت وجود
یک متغیر مسههتقل (آموزش هوش هیجانی) و دو متغیر وابسههته
(سالمت عمومی و عزتنفس) از آزمون آماری تحلیل کوواریانس
چندمتغیری اسهههتفاده شهههد .بعد از بررسهههی و تائید نرمال بودن
متغیرهههای پژوهش ،آزمون بههاکس فرگ همگنی واریههانس-
کوواریانس را تائ ید کرد ( .)P=3/87بهمنظور رعایت مفروضهههه
همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده شد که نتایج آن حاکی

از برابری وار یانس ها را در هر دو متغیر سهههال مت عمومی و
عزت نفس بود ( .)P>3/35همچنین سهههالمههت عمومی و
عزت ن فس آز مود نیههها ،در دو گروه آزمهها یش و ک ن ترل در
پیشفرگهای آماری «اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هاتلینگ
و بزرگترین ری شه روی» موردمحا سبه قرار گرفت که نتایج آن
در جدول  7ارائهشده است.
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جدول  .3نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای سالمت عمومی و عزتنفس
مقدار

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

آماره F

سطح معناداری

اثر پیالیی

3/834

1

15

1/764

<3/3335

المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

3/313
63/431
63/431

1
1
1

15
15
15

1/764
1/764
1/764

<3/3335
<3/3335
<3/3335

نام آزمون
گروه

نتایج آزمونهای چهارگانه که در جدول  ،7آمده است ،حاکی از
آن است که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای
سالمت عمومی و عزتنفس تفاوت معناداری دارند
( .)P<3/3335در این تحلیل ،متغیر پیشآزمون به دلیل

همبستگی با پسآزمون کنترلشده است .بهمنظور پی بردن به
این تفاوت ،از آزمون آماری مانکوا استفاده شد که نتایج آن در
جدول  ،4آمده است.

جدول  .4نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متغیرهای سالمت عمومی و عزتنفس
متغیرهای وابسته
سالمت عمومی

عزتنفس

منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار احتمال

پیشآزمون
گروه
خطا
واریانس کل
پیشآزمون
گروه

138/74
1371/31
137/63
1437/35
181/48
636/63

1
1
16
13
1
1

138/74
1371/31
6/68

13/33
347/81

>3/3331
>3/3331

3/14
3/37

181/48
636/63

11/55
1/73

>3/3331
>3/335

3/18
3/68

واریانس خطا

171/13

16

5/38

واریانس کل

333/73

13

با توجه به جدول  ،4گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون داشته
است ( )P<3/3335که با در نظر گرفتن مجذور اِتا ،میتوان گفت
 ٪37تغییرات در سالمت عمومی و  ٪68تغییرات در عزتنفس
ناشی از تأثیر برنامه مداخله در گروه آزمایش است.
بهمنظور بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خرده
مقیاسهای سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان فلج مغزی از
تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .آزمون باکس فرگ

مجذور اِتا

همگنی واریانس-کوواریانس را تائید کرد ( )P=3/67و نتایج
آزمون لون حاکی از برابری واریانسها بود ()P>3/35؛ بنابراین
خرده مقیاسهای سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان ،در
دو گروه آزمایش و کنترل در تمام خرده مقیاسها در
پیشفرگهای آماری «اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هاتلینگ
و بزرگترین ریشه روی» موردمحاسبه قرار گرفت که نتایج آن
در جدول  ،5ارائهشده است.

جدول  .5نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده مقیاسهای سالمت عمومی و عزتنفس
مقدار

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

آماره F

سطح معناداری

اثر پیالیی

3/843

8

17

7/43

<3/3335

المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

3/313
83/77
83/77

8
8
8

17
17
17

7/43
7/43
7/43

<3/3335
<3/3335
<3/3335

نام آزمون
گروه

با توجه به نتایجی که در جدول  5آمده است گروه آزمایش و
کنترل حداقل در یکی از خرده مقیاسهای سالمت عمومی و
عزتنفس تفاوت معناداری دارند ( .)P<3/3335به همین منظور

از آزمون آماری مانکوا استفاده شد که نتایج آن در جدول 6
ارائهشده است.
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جدول  .6نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری خرده مقیاسهای سالمت عمومی و عزتنفس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

عالئم جسمانی
اضطراب
نقص در عملکرد اجتماعی
افسردگی

113/31
171/46
143/64
53/33

1
1
1
1

113/31
171/46
143/64
53/33

165/83
143/84
131/63
83/11

3/3335
3/3335
3/3335
3/3335

3/36
3/63
3/34
3/64

عزتنفس خویشتن

111/18

1

111/18

143/64

3/3335

3/35

عزتنفس اجتماعی
عزتنفس خانواده
عزتنفس تحصیلی

133/36
73/38
74/37

1
1
1

133/36
73/38
74/37

115/33
34/33
137/11

3/3335
3/3335
3/3335

متغیرهای وابسته

سالمت عمومی
عزتنفس

3/63
3/53
3/61

همانطور که نتایج جدول  6نشان میدهد با در نظر گرفتن
نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیرهای همپراش ،تفاوت بین تمامی
خرده مقیاسهای سالمت عمومی و عزتنفس آزمودنیها در دو
گروه آزمایش و کنترل معنادار است ( .)P<3/3335با توجه به
مجذور اتا در هر یک از خرده مقیاسهای عالئم جسمانی،

اضطراب ،نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ،٪36
 ٪34 ،٪63و  ٪64و در هر یک از خرده مقیاسهای عزتنفس
خویشتن ،عزتنفس اجتماعی ،عزتنفس خانواده و عزتنفس
تحصیلی به ترتیب  ٪53 ،٪63 ،٪35و  ٪61تغییرات ناشی از
تأثیر مداخله یا آموزش هوش هیجانی است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تأثیر آموزش هوش
هیجانی بر بهبود سالمت عمومی و عزتنفس با تأکید بر تعیین
سهم خرده مقیاسهای هر یک از این دو متغیر در نوجوانان فلج
مغزی بود .بخشی از نتایج پژوهش حاضر که مبنی بر اثربخشی
آموزش هوش هیجانی بر بهبود سالمت عمومی و خرده
مقیاسهای آن در نوجوانان با فلج مغزی بود با نتایج پژوهشهای
حنفی ،یاسین ،باری و سالبین )1311( 1مبنی بر رابطه مثبت و
معنادار بین هوش هیجانی با کاهش مشکالت رفتاری؛ کام و
همکاران ( )1334مبنی بر اثربخشی توانمندیهای هیجانی بر
سالمت روانشناختی دانشآموز با نیازهای ویژه؛ مایر و همکاران
( ،)1334سارانی ( ،)1338بیرامی ( )1783و اسمعیلی ( )1787در
خصوص اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ارتقای سالمت
عمومی ،کاهش افسردگی ،اضطراب ،عالئم جسمانی و نقص در
عملکرد اجتماعی دانشجویان؛ گرینبرگ و همکاران ( )1335مبنی
بر تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سالمت عمومی کودکان ناشنوا؛
هویزاوی و عنایتی ( )1783در خصوص اثربخشی آموزش هوش
هیجانی بر رویارویی با استرس در دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه؛ صعادی ،مهرابیزاده هنرمند ،نجاریان ،احدی و عسگری
( )1783مبنی بر تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش
پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی -اجتماعی در دانشآموزان
دختر سال دوم متوسطه؛ شریفی درآمدی ( )1783مبنی بر تأثیر

آموزش هوش هیجانی بر سالمت عمومی ،کاهش عالئم
جسمانی ،اضطراب ،نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی مادران
فرزندان آهستهگام؛ شریفی درآمدی و همکاران ( )1784مبنی بر
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش نشانههای
جسمانیسازی ،افسردگی اساسی ،ناسازگاری اجتماعی و اضطراب
در مادران کودکان فلج مغزی و افزایش سالمت عمومی آنها
همسو است.
در راستای تبیین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سالمت
عمومی نوجوانان فلج مغزی میتوان عنوان کرد که ازآنجاییکه
هوش هیجانی آرایهای چندعاملی از تواناییهای هیجانی،
شخصی و اجتماعی است که شامل خودارزیابی دقیق از توانایی
ادراک هیجانات خود و دیگران ،توانایی ایجاد و حفظ روابط
صمیمی با دیگران ،توانایی بیان و مدیریت هیجانات ،توانایی
خودکنترلی ،توانایی تصدیق تفکر و احساس ،توانایی مدیریت
تفسیر و حل مسئله مؤثر است بر توانایی کلی انسان برای مقابله
مؤثر و فعال با فشارها و مطالبات گوناگون اثر میگذارد (مایر و
همکاران1334 ،؛ ماهر .)1316 ،از طرفی دیگر ،نوجوانان دارای
فلج مغزی به علت مشکالت جسمی و روانشناختی مانند کودکان
عادی بهطور ضمنی تواناییها و مهارتهای فوق را نمیآموزند و
همگام با همساالن عادیشان تحول نمییابد؛ بنابراین دور از
انتظار نیست که اگر هوش هیجانی که تغییرپذیر و آموختنی است

Hanafi, Yasin, Bari & Salubin
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بر اساس برنامهای جامع به آنها آموزش داده شود سالمت
عمومی آنها بهبود یابد.
یکی از نتایج پژوهش حاضر این بود که احساس اضطراب با
هوش هیجانی رابطه معکوس داشت .در جهت تبیین یافته اخیر
میتوان گفت به نظر میرسد که هوش هیجانی بهعنوان یک
عامل اصلی در نظمبخشی و کنترل هیجانات و شکلدهی روابط
بین فردی ،نقش تعیینکنندهای در کنترل اضطراب داشته باشد
(بار -ان .)1336 ،احتمال میرود که رابطه هوش هیجانی
نوجوانان دارای فلج مغزی با سطح اضطراب آنها هم از این
منطق تبعیت کند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،هوش هیجانی و افسردگی نیز
رابطه معکوس داشتند؛ یعنی افرادی که هوش هیجانی باالتری
دارند ،میزان افسردگی آنها پایینتر است .بر اساس مطالعه
آستین ،فارلی ،بلک و مور )1333( 1افراد دارای هوش هیجانی
باالتر ،از طریق تفکیک منابع استرس و تشخیص محتوای مسائل
مربوط به خود و دیگران ،به شیوه منطقی با مسائل کنار آمده و
کمتر خود را درگیر چرخه ناکارآمد افکار منفی مینمایند که منجر
به افسردگی میشود.
یافته دیگر اینکه نقص در عملکرد اجتماعی نیز با هوش هیجانی
رابطه معکوس داشت .در راستای تبیین این یافته میتوان عنوان
کرد وقتیکه روابط بین فردی ،روشهای برقراری ارتباط بین
فردی ،شناخت اجزای کالمی و غیرکالمی ارتباط ،شناخت
ویژگیهای یک ارتباط مطلوب و روابط اجتماعی در دانشآموزان
بهخوبی رشد یابد عملکرد اجتماعی آنها بهبود مییابد (پاجارس
و شانک ،)1335 ،1دانشآموزی که هوش هیجانی باالیی ندارد
بهسختی میتواند عقاید نادرست را تشخیص داده و از دیگران یا
معلم تقاضای کمک در جهت رفتار درست نماید ،او نقاط ضعف
خود را نمیپذیرد ،نمیتواند تعامل مثبتی را شروع کرده یا ادامه
دهد و ابراز احساسات کند (بیرامی .)1783 ،این چرخه معیوب
منجر به ایجاد نگرش منفی و درنهایت نقص در عملکرد اجتماعی
خواهد شد.
بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر که بیانگر اثربخشی آموزش
هوش هیجانی بر بهبود عزتنفس و تمامی خرده مقیاسهای آن
در نوجوانان با فلج مغزی بود با نتایج پژوهشهای روی ()1311
مبنی بر اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزتنفس
کلی ،عزتنفس خویشتن ،عزتنفس اجتماعی ،عزتنفس خانواده
و عزتنفس تحصیلی نوجوانان آهستهگام؛ تایلر و مونتگمری7
( )1333در خصوص اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر افزایش
عزتنفس در نوجوانان افسرده؛ حنفی و همکاران ،)1311( ،پتریدز

و همکاران ( )1334و هیندلی )1333( 4در خصوص رابطه مثبت
و معنادار میان هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی؛ گرینبرگ و
کاسچ ( )1338مبنی بر اثربخشی برنامه آموزشی هوش هیجانی
بر عزتنفس ،خودکنترلی ،حل مسئله بین فردی و درک هیجانات
خود و دیگران در دانشآموزان ناشنوا؛ عاشوری و همکاران
( )1737بیانگر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود
عزتنفس کلی ،عزتنفس خویشتن ،عزتنفس اجتماعی،
عزتنفس خانواده و عزتنفس تحصیلی دانشآموزان پسر
کمشنوا؛ مستعلمی و همکاران ( )1784و بهپژوه و همکاران
( )1786مبنی بر تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی در بهبود
عزتنفس افراد نابینا همخوان است.
در راستای تبیین این یافته میتوان گفت هوش هیجانی
مجموعهای از مهارتها ،استعدادها و تواناییهای غیر شناختی
است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با استرسها و تقاضاهای
محیطی افزایش میدهد ،درنتیجه یک عامل مهم در تعیین
موفقیت فرد در زندگی است و متغیرهای مربوط به عزتنفس را
تحت تأثیر قرار میدهد (بار -ان )1336 ،و پدیدهای کامالً مرتبط
با آن است (آستین و همکاران .)1333 ،ازآنجاییکه فلج مغزی بر
رشد حرکتی و مهارتهای اجتماعی فرد اثر نامطلوبی میگذارد و
مشکالت روانشناختی و اجتماعی ایجاد میکند .آموزش هوش
هیجانی با باال بردن شناخت او از خود و دیگران ،به ارتباط با
دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق
شدن در برآوردن خواستههای اجتماعی الزم است منجر میگردد
و احتمال میرود با آموزش هوش هیجانی و به مدد هوش
شناختی ،اثرات نامطلوب فلج مغزی کاهش یابد؛ بنابراین آنچه
احتمال میرود این است که عزتنفس نوجوان با فلج مغزی بهبود
یابد.
در تبیین اثربخشی برنامه آموزش هوش هیجانی بر بهبود خرده
مقیاسهای عزتنفس میتوان عنوان کرد که هوش هیجانی به
توانایی شناسایی و تشخیص مفاهیم و معانی هیجانها ،روابط
بین آنها ،استدالل کردن و حل مسئله اشاره دارد (باگبی،5
 .)1313افراد با هوش هیجانی باال در مواجهه با وقایع استرسآمیز
از توان مقابله مؤثرتر برخوردارند ،زیرا هیجانات خود را دقیقتر
درک و ارزیابی میکنند؛ میدانند چه موقع و به چه نحوی
احساساتشان را بروز دهند و میتوانند بهطور مؤثری حاالت خلقی
خود را تنظیم نمایند (سالوی.)1311 ،6
از سوی دیگر ،آموزش هوش هیجانی موجب پردازش مناسب
اطالعاتی میشود که بار هیجانی دارند و استفاده از آنها برای
هدایت فعالیتهای شناختی مانند حل مسئله و تمرکز انرژی بر

1

4

2 Pajares

5

Austin, Farrelly, Black & Moore
& Schunk
3 Taylor & Montgomery
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روی رفتارهای الزم ضرورت دارد (مایر و همکاران.)1334 ،
احتماالً با آموزش هوش هیجانی به افراد با فلج مغزی ،باور و
نگرشی که فرد نسبت به خود ،انگیزهها و خودکارآمدی شخصی
دارد بهبودیافته و منجر به افزایش عزتنفس خویشتن میشود.
وقتیکه فرد مهارتهای اجتماعی کاربردی مطلوبی داشته باشد
دیدگاه و نگرش وی نسبت به ترجیحات ،عالئق ،وظایف و ابراز
وجود خویش در برابر جامعه تعدیلشده و بهتبع آن عزتنفس
اجتماعی او رشد مییابد .در این راستا ،برداشت و قضاوتی فرد
نسبت به احساسات ،روابط و انتظارات خود از خانواده دارد تغییر
کرده و احتمال بهبود عزتنفس خانواده بیشتر میشود .وقتیکه
نوجوان با فلج مغزی به کمک یادگیری مهارتهای اجتماعی از
توان بالقوه و ظرفیت هوشی خود آگاهی مییابد در قضاوت و
نگرشی که نسبت به امور تحصیلی ،همکالسیها ،معلم و مدرسه
دارد تغییر مثبتی حاصل خواهد شد ،بنابراین بهبود عزتنفس
تحصیلی که یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر است دور از انتظار
نخواهد بود.
با توجه به مشکالت جسمی ،حرکتی و روانشناختی نوجوانان با
فلج مغزی ،آموزشهایی که با هدف بهبود سالمت عمومی و
عزتنفس آنها پایهریزی شوند از ارزش باالیی برخوردار هستند.
در فعالیتهای آموزشی مدارس ،اغلب عمومیترین هدفهای
آموزشی ،کسب دانش و اطالعات غیرکاربردی از طریق هوش
شناختی و مهارتهای حافظهای است ،اما ازآنجاییکه بین دانستن
و توانستن و انجام دادن فاصلهی چشمگیری وجود دارد ،تأکید بر
محفوظات نمیتواند بازگوکننده یک روند کامل آموزشی باشد
(اسمیت )1331 ،و توجه به جنبه دیگر هوش ،یعنی هوش هیجانی
منجر به تسلط بر نشانههای رفتاری ،درک علتهای رفتار و
اولویتبندی آنها ،چگونگی فکر کردن ،مهارت ثبت افکار ،مبارزه
با افکار منفی ،آموزش مهارت حل مسئله ،اصالح باورهای
نادرست ،استفاده از راهبردهای جانشین و درنهایت ارتقای سالمت
عمومی و عزتنفس دانشآموزان میشود .اگر معلمان و مربیان
از سطوح مختلف هدفهای آموزشی و نقش مهم عملیاتی کردن
یادگیری با تأکید بر نیازسنجی و مشکالت خاص نوجوانان با فلج
مغزی آگاهی یابند ،آموزشهای کاربردی را به مدد هوش هیجانی
فراگیران با فلج مغزی متناسب با ظرفیتهای هوش شناختی
آنها تدارک خواهند دید که در این صورت یادگیرنده آمادگی
مقابله با چالشهای زندگی روزمره را در خود احساس خواهد کرد.
درنتیجه دور از انتظار نیست که این توانایی ،منجر به بهبود
سالمت عمومی و عزتنفس در آنها گردد؛ بنابراین ،آگاهی دادن
به والدین و مربیان در خصوص نقش و اهمیت آموزش هوش
هیجانی ،تأثیر بسزایی در بهبود سالمت عمومی و عزتنفس
نوجوانان با فلج مغزی خواهد داشت.

ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از برنامه
مداخالتی خاصی در گروه نوجوانان با فلج مغزی ،ابزار ویژهای
برای ارزیابی سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان با فلج مغزی
و عدم اجرای آزمون پیگیری به دلیل محدودیت زمانی است؛
بنابراین شایسته است که در تعمیمپذیری نتایج احتیاط شود.
پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی ضمن توجه به ویژگیهای
شخصیتی ،سن ،جنسیت و سطوح متفاوت آسیب حرکتی افراد با
فلج مغزی ،با حجم نمونه بیشتری انجام شود تا دقیقتر بتوان به
تفاوتها پی برد و نتایج را تعمیم داد .از برنامههای مداخالتی
دیگری در جهت بهبود سالمت عمومی و عزتنفس نوجوانان با
فلج مغزی بهره گرفت .همچنین ،پیشنهاد میشود که برنامههای
آموزش هوش هیجانی بهصورت خدمات آموزشی و روانشناختی
طراحی و در مدارس بهطور رسمی به نوجوانان با فلج مغزی ارائه
شود تا بتوان از بسیاری از مشکالت سالمت عمومی و عزتنفس
آنها در بزرگسالی پیشگیری نمود.
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Investigation of the Effectiveness of Emotional Intelligence Training on the
General Health and Self-esteem in Adolescents with Cerebral Palsy
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Abstract
Aim: The purpose of the present study was to investigate of the effectiveness of emotional
intelligence training on the general health and self-esteem in adolescents with cerebral palsy.
Methods: Study procedure was quasi-experimental with pretest-posttest design with control
group. The study population included of adolescents with cerebral palsy aged 16-18 years old.
Subjects were selected by convenient sampling method. In this study were participated 30
adolescents with cerebral palsy. Subjects were divided into two groups by randomly method
(experimental and control group), each of which was consisted of 15 adolescents. Experimental
group received in emotional intelligence training in the 12 sessions lasting for 50 minutes, but
control group did not. The instrument of present research was Goldberg & Hiller general health
guestionnaire and Cooper Smith self-esteem questionnaire. The obtained data were analyzed
by using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test.
Results: The findings of this research showed that there was significant increase in general
health and self-esteem scores mean of experimental group in the post intervention in
comparison with control group (P<0.0001). Conclusion: The emotional intelligence training
program led to improve the general health and self-esteem of adolescents with cerebral palsy.
Therefore, paying attention to the variables such as general health and self-esteem are essential
and planning for providing of emotional intelligence training is a particular importance.
Key words: General health, Self-esteem, Emotional intelligence, Cerebral palsy
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