اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و
کمالگرایی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش
آموزان پسر مقطع متوسطه اول انجام گرفت .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر سمنان را تشکیل دادند .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای
چندمرحلهای بود؛ و نمونه پژوهش شامل  03آزمودنی که به روش خوشهای چندمرحلهای انتخابشده بودند و بهطور تصادفی در
دو گروه آزمایشی ( 51نفر) و کنترل ( 51نفر) قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان کلنی (،)5191
مقیاس اضطراب کرونا ویروس علی پور ( )5019و مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران بشارت ( )5091بود .برای تجزیهوتحلیل
آماری دادهها از تحلیل کوواریانس به کمک نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی
اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول تأثیر دارد.
واژههای کليدی :هوش اجتماعی ،خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا ،کمالگرایی.
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مقدمه
بندورا در سال  5191خودکارآمدی را قضاوتهای افراد در مورد تواناییهای خود عنوان نموده است .بندورا ( )511۱مطرح میکند
که خودکارآمدی ،توان سازندهای است که بدان وسیله مهارتهای شناختی ،اجتماعی ،عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف
مختلف ،بهگونهای اثربخش ساماندهی میشود (مهداد ،ادیبی ،صفاری .)501۱ ،خودکارآمدی را میتوان اعتقاد و داوری فرد درباره
مهارتهای توانمندیها و قابلیتهای فرد در اجرا یا رسیدن به یک هدف تعریف کرد .خودکارآمدی بر تعهد فرد نسبت به له هدف
عملکرد و مقاومت او در رویارویی با موانع تأثیر میگذارد (پینر )4359 ،5عقاید مربوط به خودکارآمدی تعیینکننده این مطلب است
که افراد در فعالیتها تا چه مدتزمانی به تالششان ادامه میدهند و در برخورد با موقعیتهای دشوار چگونه تابآوریشان را اثبات
میکنند (گولبرگ .)4351 ،4خودکارآمدی اجتماعی یک بعد از خودکارآمدی است که بیانگر برآورد افراد از تواناییشان در برقراری
و حفظ روابط بین فردی است (گاردنر .)4355 ،0این شامل رفتارهایی ازجمله گفتوگوی میان فردی سازگارانه ،مالقات افراد جدید،
نمایش سالم در موقعیتهای اجتماعی ،ترویج روابط عاطفی ،گستر دوستیها و اثر بخاری متقابل در محیطهای گروهی است (ایروز
کان و دنیز)4354 ،2
انتظارات خودکارآمدی ،میتواند از طریق  2دسته اطالعات به وجود آید .این چهار روش عبارتاند از عملکرد موفقیتآمیز ،تجارب
جانشین ،ترغیب کالمی و حالتهای برانگیختگی .هرچند ترغیب کالمی کمتر از تجارب فرد اهمیت دارد ،اما خانواده میتواند با
ادای جمالتی مانند «تو بااستعداد هستی ،تو میتوانی این کار را انجام دهی» ،فرزندان را تشویق کند و به رشد خودکارآمدی آنها
کمک کند (ثمری صفا ،دشتی اصفهانی و پوردل .)5233 ،افراد خودکارآمد باال و پایین دارای ویژگیهایی هستند ،برای مثال ،اگر
شخصی با خودکارآمدی باال شکست بخورد ،دوست دارد دوباره به تالش خود ادامه دهد درحالیکه شخص دیگری با خودکارآمدی
پاییندست از تالش دوباره برمیدارد (مهدوی نیا ،نوحی و جان بزرگی.)5233 ،
یکی از عوامل مرتبط با خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان ،اضطراب ناشی از کرونا است (محمدزاده فرد و متینی صدر .)5011 ،کرونا
ویروس( 1کووید  )51خانواده بزرگ از ویروسها هستند که ممکن است باعث عفونتهای تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا
بیماریهای شدیدتر مانند مرس و سارس شوند .اخیر این ویروس به نام  COVID-51نامگذاری شده است؛ که شیوع ویروس
جدید از دسامبر سال  4351در یوهان چین آغاز شد (سازمان بهداشت جهانی .)4343 ،1عالئم بیماری این ویروس از خفیف تا
شدید متغیر است .عالئم و نشانههای عفونت شامل تب ،سرفه و مشکل در تنفس است (وو و مک کوگان .)4343 ،۱اضطراب یک
نشانه مشترک در بیماران مبتال به اختالل تنفسی مزمن است و میتواند کیفیت زندگی بیماران را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
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تقریباً در غالب موارد سنجش اضطراب شامل موارد جسمی نیز میباشد که میتواند با عالئم بیماری مزمن تنفسی و عوارض جانبی
داروها همپوشانی داشته باشد (دونگ 5و همکاران .)435۱ ،اضطراب در مورد  COVID-51شایع است و به نظر میرسد بیشتر به
دلیل ناشناخته بودن و ایجاد ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس است .ترس از ناشناختهها ادراک ایمنی را در انسان کاهش
میدهد همواره برای بشر اضطراب زا بوده است .درباره  COVID-51همچنان اطالعات کم علمی نیز این اضطراب را تشدید میکند
(بجاما ،اوستر و مک گورن .)4343 ،4بررسی نتایج تحقیقات متعدد که بر روی بیماران مبتال به کووید  51در کشور چین در طی
انتشار بیماری انجامشده تعدادی از این اختالالت روانشناختی ازجمله اضطراب ،ترس ،افسردگی ،تغییرات هیجانی ،بیخوابی و
اختالل استرس پس از سانحه 0با درصد شیوع باال از این بیماران گزارششده است (یانگ 2و همکاران4343 ،؛ لیو 1و همکاران،
.)4343
از طرفی ،کمالگرایی یکی از این متغیرهای تأثیرگذار بر وضعیت سالمت و بیماری است (بشارت ،عسگری ،علی بخشی و موحدی
نسب .)5091 ،کمالگرایی بهعنوان رگه شخصیتی ،سازهای چندبعدی است (هویت 1و فلت )5115 ،۱که با تالش برای بینقص بودن
و وضع معیارهای عالی برای عملکرد ،همراه با تمایل به ارزشیابیهای کامالً انتقادی از رفتار شخصی و حساسیت بیشازحد در مورد
اشتباهات مشخص میشود (رایس 9و پروسر )4334 ،1نتایج پژوهشها حاکی از آن است که افراد کمالگرا در معرض اختالالت
روانی و جسمانی متعددی ازجمله افسردگی ،اضطراب ،فوبی اجتماعی ،وسواس ،عزتنفس پایین ،عدم تمرکز بر فعالیتها و کاهش
قدرت تجزیهوتحلیل منطقی کارها ،بیماری قلبی و عروقی ،بیاشتهایی روانی و خودکشی قرار میگیرند (استوبر و اتو.)4331 ،53
یکی از عواملی که نقش چشمگیری هم بر موفقیت و عدم موفقیت افراد ایفا میکند ،هوش اجتماعی است .هوش اجتماعی بهعنوان
یکی از انواع هوش که در سالهای اخیر به آن پرداختهشده و اولین بار توسط ثرندایک مطرح شد نشان دهنده قابلیت ها و تواناییهای
فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر میشود (بردبری و گیرکلوس .)4331 ،55هوش اجتماعی
به توانایی فردی که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر میسازد ،اطالق میشود (پورقاز و نوری کوهبنانی .)5014 ،این هوش
علت موفقیت افراد در ارتباطات اجتماعی است که با آموزش و مطالعه به دست نمی آید ،هرچند که میتوان در طی دوران کودکی
و حتی بزرگسالی آن را پرورش داد (حاجی زاده .)509۱ ،سیلورا 54و همکاران ( )4335سهبعدی برای هوش اجتماعی در نظر
گرفتهاند که عبارتاند از ،5 :پردازش اطالعات اجتماعی :این پردازش به معنی توانایی درک و فهم و پیشبینی رفتار دیگران است.
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 .4مهارتهای اجتماعی :این مهارتها به جنبههای رفتاری از قبیل توانایی وارد شدن در موقعیتهای اجتماعی جدید و سازگاری
اشاره دارد .0 .آگاهی اجتماعی :گرایش به بیآگاهی یا شگفتزدگی نسبت به رویدادها در موقعیتهای اجتماعی را مورد تأکید قرار
میدهد .در پژوهش حاضر از نظریه سپلورا و همکاران بهعنوان مبنای نظری هوش اجتماعی استفادهشده است و براین اساس به نظر
میرسد که هوش اجتماعی بتواند خود متمایزسازی و نیز دینداری و باورهای دینی معلمان را تحت تأثیر قرار دهد.
پژوهشها در زمینه اثربخشی هوش اجتماعی بسیار اندک است ولی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر خودکارآمدی
(کشاورزپور و صفری5233 ،؛ خسروی و جهانگیری ،)5019 ،کنشوری سازشی و اختاللهای هیجانی رفتاری و تنظیم هیجان
(صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی5011 ،؛ یگانه5010 ،؛ اسمیثا 5و همکاران4352 ،؛ ویکستد 4و همکاران)4354 ،؛ رفتارهای
پسندیده اجتماعی و خودکنترلی (بابرج)433۱ ،0؛ افزایش شبکه اجتماعی (همساالن و معلمان) ،رفتار پسندیده اجتماعی ،تعامل مثبت
اجتماعی (شورت )4331 ،2و اختالالت بیرونی و درونی (هرناندز )4331 ،1به تایید رسیده است .لذا با در نظر گرفتن این مطلب و
همچنین با توجه به نیاز دانش آموزان در بهبود سالمت روانشناختی آنها ،پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش هوش اجتماعی
بر خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول انجام گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش
آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر  ...را تشکیل دادند .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای چندمرحلهای بود به این صورت که
از بین مدارس پسرانه متوسطه دوره اول شهر ...دو مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شدند و از هر مدرسه دو کالس و از هر کالس
 43نفر گزینش شدند و از آنها  03نفر بهطور تصادفی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه  51نفره
گروه آزمایش ( 51نفر) و کنترل ( 51نفر) جایگزین شدند.
ابزارهای پژوهش
مقياس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان :مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال  5191توسط کلنی بهمنظور سنجش میزان
خودکارآمدی نوجوان ساختهشده است .این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که دارای  41عبارت است ،آزمودنی باید در یک
طیف لیکرت  ۱درجهای مشخص سازد که هر یک از عبارات آزمون تا چه حد معرف شخصیت او است .شیوه نمرهگذاری گزینههای
مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان بدین شرح است :غیرممکن = ،5بسیار سخت = ،4سخت = ،0کمی سخت = ،2ساده =ه،
بسیار ساده = ،5پیش از حد ساده = .۱همبستگی مثبت معناداری بین نمرات مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان و مقیاس نیمرخ
ادراک خود (هارتر )5194 ،در گروه اول و دوم دیده شد .همچنین بین نمرات این مقیاس و مقیاس سازگاری برای ارزیابی گروه
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سنجی دانش آموزان دبیرستانی (پرینز و همکاران )51۱9 ،نیز همبستگی معناداری مشاهدهشده است .پایایی پرسشنامه در پژوهش
رضائی ،مصطفائی و خانجانی ( )5014با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ  3/۱1بود.
مقیاس اضطراب کرونا ویروس (' .)CDASاین ابزار جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران تهیه و
اعتبار یابی شده است .نسخه نهایی این ابزار دارای  59گویه است .این ابزار در طیف  2درجهای لیکرت (هر گز = ،3گاهی اوقات
 ،5بیشتر اوقات = 4و همیشه = )0نمرهگذاری میشود ،نمرات باال در این پرسشنامه نشان دهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد
است .پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول ( ،)a=3/9۱1عامل دوم ( )a=3/915و برای کل پرسشنامه
( )a=3/151به دست آمد .جهت بررسی روایی وابسته همبستگی به مالک این پرسشنامه از همبسته کردن این ابزار با پرسشنامه -49
 GHQاستفاده شد که نتایج نشان داد پرسشنامه اضطراب کرونا با نمره کل پرسشنامه  GHQ-49و مؤلفه اضطراب ،نشانههای جسمانی،
اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر با  3/000 ،3/259 ،3/13۱ ،3/290و  3/411است و کلیه این ضرایب در
سطح  3/35معنادار بود (علی پور و همکاران.)5019 ،
مقياس کمالگرایی چندبعدی تهران ( )TMPSمقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران توسط بشارت در سال  5091ساخته شد .این
پرسشنامه یک آزمون  03سؤالی است که سه بعد کمالگرایی خودمدار ،کمالگرایی دیگر مدار و کمالگرایی جامعه مدار را شامل
میشود .این پرسشنامه در مقیاس  1درجهای لیکرت از کامالً مخالفم (نمره  )5تا کامالً موافقم (نمره  )1میباشد .بشارت (5091
الف) اعتبار محتوایی مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران را با استفاده از ضرایب توافق کندال برای ابعاد کمالگرایی خودمدار
( ،)3/93کمالگرایی دیگر مدار ( )3/۱4و کمالگرایی جامعه مدار ( )3/11محاسبه و ضریب بازآزمایی همبستگی بین نمرههای ۱9
نفر از آزمودنیها در دو نوبت بافاصله دو تا چهار هفته را برای مؤلفه کمالگرایی خودمدار  ،r=3/91برای کمالگرایی دیگر مدار
 r=3/۱1و برای کمالگرایی جامعه مدار ،r=0/92به دست آورده .همچنین همسانی درونی مقیاس کمالگرایی تهران را با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنیها ( )n=133برای مؤلفههای کمالگرایی خودمدار  ،3/13کمالگرایی دیگر مدار  3/15و
کمالگرایی جامعه مدار  3/95محاسبه شد که نشانه همسانی درونی رضایت بخشی است.
برای اجرای این پژوهش ابتدا  03نفر انتخاب شدند و در دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) به ابزار اندازهگیری پاسخ دادند.
سپس متغیر مستقل یعنی آموزش هوش اجتماعی در میان گروه آزمایشی اعمال شد و بعد از اتمام جلسات آموزش هوش اجتماعی،
گروه آزمایش و گروه کنترل مجدداً ابزار اندازهگیری را بهعنوان پسآزمون پاسخ دادند .تعداد جلسات آموزش هوش اجتماعی 9
جلسه بود .در هر جلسه ابتدا خالصهای از مباحث جلسه قبلی مطرحشده و بهاینترتیب دو جلسه به هم ربط داده میشد .جلسات
آموزشی هر هفته یکبار و به مدت دو ساعت برگزار میشد .جلسات آموزش هوش اجتماعی ازاینقرار است:
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جدول  .1اهداف جلسات آموزش هوش اجتماعی (طبائيان و همکاران)1811 ،
جلسه

عنوان جلسه

شرح جلسات

5

مهارتهای ارتباطی5

اجرای پیشآزمون آشنایی روانشناس و کودکان با یکدیگر ،آشنایی با اهداف برگزاری جلسات آموزشی و آموزش

4

مهارتهای ارتباطی4

آموزش مهارت برقراری تماس چشمی.

0

مهارتهای گفتگویی

آموزش مهارت ارتباط کالمی

مهارت خوب گوش دادن.

2

هیجانات5

آشنایی با هیجانات (شادی و غمگینی) ،آشنایی با تظاهر هیجانات (شادی و غمگینی) در چهره.

1

هیجانات4

آشنایی با علل بروز هیجانات (شادی و غمگینی) ،آشنایی با تأثیر هیجانات (شادی و غمگینی) بر رفتار.

1

احساسات

آشنایی با هیجان خشم و حالتهای مختلف :آشنایی با تأثیر خشم بر رفتار و راههای مهار آن

۱

تنظیم هیجان

آشنایی با ابراز صحیح عصبانیت ،آشنایی با راههای مقابله با عصبانیت دیگران.

9

مهارت حل مسئله5

آشنایی با تعریف دقیق واژه مشکل ،آشنایی با راهحلهای مشکل

1

مهارت حل مسئله4

آشنایی با شیوه مقایسه راهحلهای مختلف ،آشنایی با شیوه انتخاب بهترین راهحل

53

جمعبندی

جمعبندی آموزش مهارتهای اجتماعی در جهت بهبود تنظیم هیجان و خودکنترلی ،اجرای پسآزمون.

یافتهها
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،از روش آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمافزار SPSS -22به کار گرفتهشده است.
بهمنظور رعایت مفروضههای تحلیل کوواریانس ،مفروضههای این آزمون با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک و آزمون لون و آزمون
همگنی شیب رگرسیون موردبررسی و تایید قرار گرفت و میتوان از این آزمون برای تحلیل دادهها استفاده کرد .جدول  4آمارههای
توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش به تفکيک گروه و مرحله آزمون
متغیر
خودکارآمدی اجتماعی
اضطراب ناشی از کرونا
کمالگرایی

تعداد

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

51

13/50

55/45

۱1/10

54/34

کنترل

51

11

01/54

12/00

54/1۱

آزمایش

51

01/93

۱/14

02/50

۱/41

کنترل

51

51/43

۱/3۱

01/00

1/19

آزمایش

51

53۱/21

43/30

90/۱0

45/11

کنترل

51

531/31

52/۱1

554/00

51/99

جدول  4نشان میدهد در پیشآزمون نمرات خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش آموزان در  4گروه،
تفاوت چندانی ندارد .در پسآزمون نسبت به پیشآزمون در گروه آزمایش میانگین نمرات خودکارآمدی اجتماعی افزایش و اضطراب
ناشی از کرونا و کمالگرایی کاهشیافته است همچنین میانگین خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش
آموزان در گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت چشمگیری نداشته است .جدول  0نتایج تحلیل کوواریانس جهت بررسی
تفاوت گروهها در خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش آموزان را نشان میدهد.
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جدول .8نتایج تحليل کوواریانس بر روی نمرههای پسآزمون خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی در دو گروه
منابع

پسآزمون

SS

df

MS

F

معنیداری

مجذور اتا

گروه

خودکارآمدی اجتماعی

4951/22

5

4951/22

11/۱2

3/335

3/۱11

5/333

اضطراب ناشی از کرونا

4531/49

5

4531/49

554/04

3/335

3/959

5/333

کمالگرایی

1455/11

5

1455/11

1۱/31

3/335

3/۱11

5/333

خودکارآمدی اجتماعی

۱49/15

41

41/52

-

-

-

-

اضطراب ناشی از کرونا

219/930

41

59/۱1

-

-

-

-

کمالگرایی

5024/03

41

10/11

-

-

-

-

توان
آماری

خطا

جدول  0نشان داده است ،بین میانگینهای نمرات خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی شرکتکنندگان
برحسب عضویت گروهی (گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ()P<3/35؛ بنابراین آموزش
هوش اجتماعی موجب افزایش خودکارآمدی اجتماعی و کاهش اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش آموزان شده است.
میزان تأثیر خودکارآمدی اجتماعی  ۱1/1درصد و اضطراب ناشی از کرونا  95/9درصد و کمالگرایی  ۱1/1درصد در مرحله
پسآزمون بوده است.
بحث و نتيجهگيری
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش
آموزان پسر مقطع متوسطه اول بود .لذا پس از اجرای این روش و بررسی نتایج پیشآزمون و پسآزمون میتوان نتیجهگیری کرد که
آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی ،اضطراب ناشی از کرونا و کمالگرایی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول مؤثر
بوده است .مطالعات متعددی آموزش هوش اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را در زمینههای مختلف به کار گرفتند و آن را اثربخش
دانستند که میتوان به پژوهشهای کشاورزپور و صفری ( ،)5233خسروی و جهانگیری ( ،)5019صدری دمیرچی و اسماعیلی
قاضی ولوئی ( ،)5011یگانه ( ،)5010اسمیثا و همکاران ( ،)4352ویکستد و همکاران ( ،)4354هرناندز ( ،)4331بایرج ( )433۱و
شورت ( )4331اشاره کرد که با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا میباشد.
در تبیین اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی میتوان گفت که کاربرد آموزش هوش اجتماعی در تنظیم و
بهبود روابط بین فردی ،پذیرش مسئولیتهای اجتماعی ،تصمیمگیریهای صحیح و حل تعارضها تأثیر فراوان دارد .دستیابی به این
هدفها عمالً امکانپذیر نیست ،مگر آنکه این مهارتهای اساسی به دانش آموزان آموزش داده شود .اگر بخش اندکی از برنامه این
مدارس به آموزش کنترل و تنظیم هیجانهای منفی ،آموزش حل مسئله ،تصمیمگیری ،تفکر و برقراری روابط بین فردی مناسب
اختصاص داده شود ،از بروز بسیاری از اختالالت و ناسازگاریها در این دانش آموزان پیشگیری و درنتیجه خودکارآمدی اجتماعی
آنان ارتقاء مییابد .در تبیین اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر اضطراب کرونا میتوان گفت که یکی از روشهای کنترل تنش
بهخصوص در مورد هیجانها تخلیه نکردن آنهاست .وقتی فرد نتواند احساسات منفی خود را بهصورت کالمی بیان کند ،میتواند
منجر به آمادگی برای پریشانی و درماندگی روانشناختی یا تجربه نامتمایز حالتهای هیجانی منفی شود ،همچنین این مسئله میتواند
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منجر به پدید آیی اختاللهای عاطفی ازجمله افسردگی و اضطراب شود (دیگیوجت و هی سر .)4330 ،آموزش هوش اجتماعی
منجر میشود که فرد با آگاهی از هیجانات و ابراز هیجانات مخصوص ًا هیجانات مثبت در موقعیتهای زندگی ،احساسات منفی
خویش را کاهش دهند که بهتبع آن میزان اضطراب کرونا در آنها کاهش پیدا کند.
در تبیین اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر کمالگرایی میتوان گفت که برخورداری از هوش اجتماعی میتواند احساس آرامش
و اعتمادبهنفس را در دانش آموزان به همراه داشته باشد و با افزایش احساس آرامش و همینطور تقویت اعتمادبهنفس ،آنها میتوانند
در جهت بهبود کمالگراییشان گام بردارند .هر پژوهش دارای محدودیتهایی است که پژوهش حاضر نیز از آن مستثنا نبوده است
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان قابلتعمیم نبودن آن و همچنین عدم امکان کنترل و اندازهگیری آن بعد از چند ماه نام برد؛
بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از مرحله پیگیری استفاده شود .همچنین در کلینیکها و مراکز مشاوره و مراکز بهزیستی
برنامه هوش اجتماعی در کنار سایر آموزشها بهمنظور کاهش مشکالت رونی به کار گرفته شود.
منابع


بشارت ،محمد علی .)5091( .ساخت و اعتباریابی مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران .پژوهشهای روانشناختی ،دوره ،53شماره 5
و.21-1۱ ،



بشارت ،م ع؛ عسگری ،ع؛ علی بخشی ،ز؛ و موحدی نسب ،ع ا .)5091( .کمالگرایی و سالمت جسمانی :اثر واسطه ای عواطف
مثبت و منفی .روان شناسی تحولی :روان شناسان ایرانی.540-501 ،)41(۱ ،



بیطرف ش؛ شعیری ،م ر؛ و حکیم جوادی ،م .)5091( .هراس اجتماعی ،سبک های والد گری و کمالگرایی ،فصلنامه روان شناسی
تحولی .روان شناسان ایرانی.۱1-94 ،41 ،



پور قاز ،عبد الوهاب و نوری کوهبنائی ،معظمه ( .)5014هوش اجتماعی مدیران و ارتباط آن با قابلیت چاپ دانش در ماه ارس
راهنمایی و متوسطه دخترانه شهر زاهامان .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.



ثمری صفا ،جعفر؛ دشتی اصفهانی ،مهال و پوردل ،مژگان .)5233( .تدوین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس ارتباط با مدرسه ،جو
عاطفی خانواده ،انگیزش ،خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش آموزان .پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره)،
.441-411 ،)۱۱(43



حاجی زاده ،میثوار ( ،)509۱اعتبار پایایی مقیاس هوش اجتماعی و رابطه آن با شادکامی و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی .واحد اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.



خسروی ،رحمت اله و جهانگیری ،مهدی .)5019( .تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه
فرهنگیان.



رضائی ،ایال؛ مسلمانی ،علی خانجانی ،فرینب .)5014( .بررسی مقایسه ای تحول اختالفی نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی در
دانش آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های شهر ارومیه  15-13فصلنامه آموزش و ارزشیابی.)21( ۱ ،



صدری دمیرچی ،اسماعیل و اسماعیلی قاضی ولوئی ،فریبا .)5011( .اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی  -هیجانی بر تنظیم
شناختی هیجان و مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص .ناتوانی های یادگیری.11-91 ،)2(1 ،
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...  اضطراب،اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی

 تأثیر آموزش مهارتهای.)5099( . حسین، مولوی، حمیدطاهر، شعله؛ نشاط دوست، مهرداد؛ امیری، سیده راضیه؛ کالنتری،طباییان



.014-0۱1 ،)2(50 ، مجله روانشناسی. بیش فعالی/اجتماعی بر شایستگی اجتماعی کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه
 اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا.)5019( . حسن، زهرا و عبداله زاده، ابوالفضل؛ علی پور، احمد؛ قدمی،علی پور



)510-5۱1( ،)2(9 ، نشریه علمی روانشناسی سالمت،(در نمونه ایرانیCDAS)
 دوفصلنامه مطالعات. تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی در خودکارآمدی دختران نوجوان.)5233( . مهری، زهرا؛ صفری،کشاورزپور



.11-۱1 ،)4( 4 ،و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان
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