مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در بین
دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی
افسانه عبیدی زادگان ،*1ناصر امینی خویی
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران (نویسنده مسئول).

چکیده
نوجوانان سرمایههای آینده جامعه هستند .تفاوت دو محیط آموزشی میتواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگیهای شخصیتی و هیجانی
متفاوت در دو گروه دانشآموزان این مدارس شود .پژوهش حاضر باهدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی و راهبردهای
تنظیم شناختی-هیجانی در دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی انجام شد .پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای
میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل در سال  6931در مدارس عادی و نمونه دولتی شهر بوشهر
در مقطع متوسطه اول بود .با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای  651نفر ( 55دانشآموز مدارس عادی و 55
دانشآموز مدارس نمونه دولتی) انتخاب شدند .جمعآوری دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامههای صفات پنجگانۀ شخصیت-
فُرم کوتاه ( ،)NEO- FFIهوش هیجانی پترایدز و فورنهام ( )PFEIQو تنظیم شناختی -هیجانی ( )CERQانجام شد .با روشهای
آمار توصیفی و کواریانس دادهها تحلیل شد.
نتایج نشان داد که بین دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی در ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،گشودگی و مقبولیت تفاوت
معناداری وجود دارد ،به این صورت که دانشآموزان مدارس عادی دارای نمره برونگرایی باالتر از دانشآموزان مدارس نمونه دولتی
و در ویژگیهای گشودگی و مقبولیت ،دانشآموزان مدارس عادی دارای نمره پایینتری از دانشآموزان مدارس نمونه دولتی هستند.
همچنین ،دادهها نشان میدهد که در هوش هیجانی و تنظیم شناختی -هیجانی بین دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی تفاوت
معناداری وجود دارد .دانشآموزان مدارس نمونه دولتی در تنظیم هیجانی مثبت نمره بیشتری از دانشآموزان مدارس عادی دارند .با
توجه به نتایج مطالعه لزوم توجه برنامه ریزان در خصوص برنامههای اصالحی و آموزشی در زمینه هیجانات و نیز کاهش صفات
شخصیتی ناسازگار احساس میگردد.
واژگان کلیدی :ویژگی شخصیت ،هوش هیجانی ،تنظیم شناختی-هیجانی ،دانشآموزان ،مدارس نمونه دولتی.
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 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر ،بوشهر ،ایران
مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و پنجم ،آبان ماه  ،1931صفحات 22-40

مقایسه ویژگی های شخصیتی ،هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی -هیجانی در بین دانش آموزان عبیدی زادگان و همکار

مقدمه
دانشآموزان بخش مهم و عظیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل میدهند .درصد قابلتوجهی از دانش آموزان در مدارس متوسطه
مشغول به تحصیل هستند؛ دانشآموزان در مدرسه برای به دست آوردن دانش و فنّاوری موردنیاز مشاغل مختلف آماده میشوند
(کیانی و کاکاوند .)6933 ،تحصیالت دانش آموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزشوپرورش هر کشور است و تمام

خاص پذیرش دانشآموزان خود هستند و این دانشآموزان دارای محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانشآموزان مدارس عادی
میباشند .چنین عواملی احتماالً میتواند موجب تفاوت بین ویژگیهای شخصیتی و بهداشت روانی دو گروه دانشآموزان باشد
(حقشناس ،چمنی و فیروزآبادی.)6931 ،
شخصیت ١به الگوی نسبتاً پایدار حالتهای ثابت و رفتارهایی که بیانگر تمایالت فردی شخص میباشد ،اشاره دارد (فیست و
فیست ،3113 ،3ترجمه سیدمحمدی .)6939 ،پکران ،گوئز ،تیتز و پری )3163( 9ابعاد شخصیت را یکی از منابع درون فردی اثرگذار
بر بهزیستی هیجانی معرفی میکنند .شخصیت از عناصر درونی و بیرونی متأثر میباشد (دستجردی ،فرزاد و کدیور .)6931 ،برخی
از ابعاد خاص شخصیتی باعث میشوند تا افراد در موقعیتهای گوناگون زندگی ،رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند.
داشتن آگاهی و دانش الزم درباره شخصیت ،در پیشگیری یا اقدامات احتمالی در مورد بروز برخی اختالالت و نابسامانیها میتواند
به فرد کمک کند (سروقد ،برزگر و بالغی.)6931 ،
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کوششها و کششهای این نظام ،درواقع برای رسیدن به این هدف مهم است (رازمند .)6931 ،مدارس نمونه دولتی دارای شرایط
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ویژگیهای شخصیت از موضوعات مهم روانشناسی به شمار میرود و الگوی پنج عاملی 6از مشهورترین الگوهای شخصیت در
زمینه تحلیل عوامل میباشد (النگویک ،هگمدال و نورداهل3161 ،3؛ فارنهام .)3112 ،9این پنج بُعد عبارتاند از؛ نورزگرایی،1
برونگرایی ،5گشودگی ،1مقبولیت 5و باوجدانی( 2مالوف ،سورستاینسون ،اسکات ،باهاالر و روک3161 ،3؛ فیست و فیست،3113 ،61
ترجمه سیدمحمدی .)6939 ،نورزگرایی ()N؛ رگهای از شخصیت است که ثبات هیجانی باال و اضطراب پایین در یکسوی پیوستار

کمتوانی در مهار رفتارهای برانگیختگی وار و ضعف در کنار آمدن با مشکالت هستند .افرادی که ،نمرههای آنها در نورزگرایی،
پایین است با برخورداری از ثبات هیجانی ،معموالً آرام و معتدل هستند و قادرند با موقعیتهای تنیدگی زا بدون اضطراب مقابله
کنند (فیست و فیست ،3113 ،ترجمه سیدمحمدی.)6939 ،
برونگرایی ()E؛ به اعتقاد برت ،پتریدز ،آیسنک و آیسنک )6332( 66تفاوتهای واضحی بین درونگراها و برونگراها وجود دارد.
برونگرا کسی است که مردمآمیز و از مهمانی خوشش میآید ،مشتاق تحریک و هیجان ،خطرپذیر و نیندیشیده عمل میکند ،توانایی
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و در سوی دیگر آن ،بیثباتی هیجانی و اضطراب باال قرار دارد .افراد با نمره باال در نورزگرایی دارای هیجانات غیرمنطقی بیشتر و
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مهار احساساتش را ندارد و آدم چندان پایداری نیست (کامینگس و ناتالی .)3165 ،١گشودگی به تجربه ()O؛ اشخاص دارای نمره
باال در این رگه ،هم درباره دنیای درونی و هم بیرونی کنجکاوند وزندگی آنها ازلحاظ تجربه ،غنی است .آنها تنوعطلب ،دارای
کنجکاوی ذهنی ،استقالل در قضاوت ،تخیل و زیباپسندی هستند (دانالن ،کانگر و برایانت .)3165 ،3مقبولیت ()A؛ مقبولیت بیشتر،
موجب میشود افراد بهتر بتوانند احساساتشان را طی تعاملهای بین فردی مهار کنند و برخورد آرامتری داشته باشند .افراد با نمره
باوجدانی ()C؛ بهترین توصیف برای این رگه مفهوم "اراده" است .فرد باوجدان ،هدفمند ،بااراده و مصمم است .نمره باال در
باوجدانی با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است .از ویژگیهای افراد با نمره باال در این رگه ،دقت ،خوشقولی ،قابلیت اعتماد،
تالش برای موفقیت و منضبط بودن است (کاموال3166 ،9؛ التام و استام.)3165 ،٤
کارآمدی دانشآموزان نوجوان در برخورد با مسائل فردی ،اجتماعی و تحصیلی بهطور قابلمالحظهای توسط هوش هیجانی 5و نحوه
مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین میشود (کلومیشی .)3165 ،٦هوش هیجانی یک سازۀ چندبعدی است و دربرگیرندۀ تعامل بین
هیجان و شناخت که منجر به کنش وری سازشی میشود (مایر ،سالووی و کارسو .)3112 ،5مفهوم هوش هیجانی که سالووی و مایر
( )6331برای نخستین بار مطرح کردند ،بر ویژگیهای بین فردی هیجان تأکید دارد و آن را دربرگیرندۀ چهار توانایی بههمپیوسته
دانستهاند؛ ادراک هیجان در خود و دیگران ،استفاده از هیجانها برای تسهیل تصمیمگیری ،درک هیجان و مدیریت هیجان (سالووی
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باال در این رگه دارای ویژگیهایی چون؛ اعتماد ،رکگویی ،دیگر دوستی ،همرأیی ،تواضع و دلرحمی هستند (احمدی.)6936 ،
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و گراول .)3115 ،6از سوی دیگر ،بار -آن ،)3111( 3هوش هیجانی را مجموعۀ مرکبی از خودآگاهی هیجانی و نیز ،مهارتها و
ویژگیهای دیگر میداند که بر موفقیت فرد در مقابله با استرسها و خواستههای محیطی تأثیر میگذارند .در این راستا ،سبکهای
معیوب و ناسازگارانه تنظیم هیجانات و رفتارهایی که منشأ هیجانی دارند ،بهاحتمالزیاد پیشبینی کننده مهمی در بروز رفتارهای
ناسازگار هستند .افرادی که فاقد مهارتهای الزم برای کنار آمدن با تجارب هیجانی خود هستند ،بیشتر در هنگام مدیریت و کنترل
تنظیم هیجان 1مؤثر با سالمت روان و تنظیم هیجانی ناکارآمد با دامنهای از اختالالت رفتاری و روانی رابطه دارد .تنظیم شناختی-
هیجانی بهطور ذاتی ،سازگار یا ناسازگار نیست (گیلبرت ،مینکا ،زینبرگ ،کراسیک و آدام .)3165 ،٥همانند هر رفتاری ،تنظیم هیجانی
سازگار به فرد اجازه میدهد که کارکرد او در محیط موفقیتآمیز باشد و هنگام مواجهشدن با یک تجربه هیجانی مشکلزا بتواند
رفتارهای متناسب باهدفش را به کارگیرد (بریگس ،دنهام و گانیبان.)3161 ،٦
تنظیم هیجان به معنای کاهش و تنظیم هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجانات است و به توانایی فهم هیجانات ،تعدیل
تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد (گیلبرت و همکاران .)3165 ،شواهد جدید در خصوص مسائل روانشناختی در دوره نوجوانی
نشان میدهد که مشکل خودتنظیمی هیجانی 5ممکن است عامل مهمی در این موارد باشد (اسکات ،مالو ،ثورثتنسون ،بوهلر و روک،٨
 .)3115بااینحال پژوهشهای اندکی به بررسی ارتباط تنظیم هیجانی باشخصیت در دانشآموزان پرداختهاند .تنظیم هیجان نقش
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عواطف منفی خود ،درگیر رفتارهای پرخطر و معیوب میشوند (لیکن ،انت و نورتن .)3161 ،9تحقیقات انجامشده نشان میدهد که
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مهمی در سازگاری ما با وقایع استرسزای زندگی دارد .سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجانات و
مدیریت آنها است ،در شروع مشکالت رفتاری نقش دارد (اسکات و همکاران .)3115 ،در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی پایینی
دارند ،برای مقابله با هیجانات منفی خود عموماً بهسوی رفتارهای ناسازگار کشیده میشوند (اسکات و همکاران .)3115 ،خلیلی آذر
( )6933در پژوهشی نشان داد که در دانشآموزان مدارس تیزهوشان نمرات هوش هیجانی در مقایسه بادانشآموزان عادی باالتر

نمرات نسبتاً باالتری در شاخص باز بودن به تجربه و نمرات پایینتری در شاخص توافق دارند .با اذعان به مطالب باال این پژوهش
باهدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی و تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی
انجام شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل
در سال  6931در مدارس عادی و نمونه دولتی شهر بوشهر در مقطع متوسطۀ اول (راهنمایی) بود .با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای و با توجه به طرح پژوهش (توصیفی-مقطعی) و بر اساس جدول کوهن ،کرجسی و مورگان
( ،)6351حجم نمونهای بهاندازه 55نفر دانشآموز عادی و  55نفر دانشآموز مدارس نمونه دولتی محاسبه شد .جمعآوری دادههای
پژوهش با استفاده از ابزارهای زیر انجام شد:
پرسشنامه صفات پنجگانۀ شخصیت -فُرم کوتاه :این پژوهش برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت از فرم کوتاه نئو ( NEO-
 )FFIاستفاده شد .این پرسشنامه درواقع فرم کوتاه شدهی پرسشنامه  311سؤالی ( )NEO- PI- Rبا  11سؤال است که برای
ارزیابی  5عامل بزرگ شخصیت (نورزگرایی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،مقبولیت ،باوجدانی) بهوسیله کوستا و مک گری
( )3111تدوینشده است (النگویک و همکاران )3161 ،و بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت بهصورت کامالً مخالفم (نمرۀ ،)1
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بوده است .حقشناس و همکاران ( )6931نیز نشان دادند که دانشآموزان مدارس تیزهوشان در مقایسه با دانشآموزان مدارس عادی
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مخالفم (نمرۀ  ،)9بیتفاوت (نمرۀ  ،)3موافقم (نمرۀ  )6و کامالً موافقم (نمرۀ صفر) نمرهگذاری میشود؛ و ضرایب اعتبار باز آزمایی
آن بین  1/29تا  1/55گزارششده است (الیبرا ،لزینسکا-گورزالک و اولیشتاک .)3161 ،عامل  Nشامل سؤاالت (،36 ،61 ،66 ،1 ،6
 56 ،11 ،16 ،91 ،96 ،31و )51؛ عامل  Eشامل سؤاالت ( 53 ،15 ،13 ،95 ،93 ،35 ،33 ،65 ،63 ،5 ،3و )55؛ عامل  Oشامل
سؤاالت ( 12 ،19 ،92 ،99 ،32 ،39 ،69 ،2 ،9و )59؛ عامل  Aشامل سؤاالت ( 51 ،13 ،11 ،93 ،91 ،33 ،31 ،63 ،61 ،3 ،1و )53؛

درونی را برای هر یک از عوامل نورزگرایی ،برون گردی ،گشودگی به تجربه ،مقبولیت و باوجدانی به ترتیب برابر،1/59 ،1/21 :
 1/12 ،1/51و  1/25گزارش کرده است (فتحی آشتیانی و داستانی .)6923 ،همچنین ،در پژوهش اکبری ،کردنوقابی و فرهادی
( )6931با ضریب آلفای کرونباخ برای عاملهای برونگرایی ( ،)1/13روان رنجور خویی ( ،)1/51گشودگی نسبت به تجربه (،)1/11
مقبولیت ( )1/59و باوجدانی ( )1/13محاسبهشده است.
پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فورنهام :این پرسشنامه دارای  91ماده شامل  1مؤلفه خوشبینی ( 5سؤال) ،درک عواطف خود
ال
و دیگران ( 61سؤال) ،ارزیابی و مهارت هیجانات ( 5سؤال) و مهارتهای اجتماعی ( 1سؤال) میباشد و به هر ماده از  6تا ( 5کام ً
مخالف تا کامالً موافق) نمره داده میشود .سپس با جمع نمرهها ،نمرۀ کل آزمون محاسبه میشود .نمرۀ کل آزمون حداقل  91و
حداکثر  361میباشد (قربانی و واتسون .)3111 ،پترایدز و فارنهام ( )3111برای اعتبار یابی این مقیاس حساسیت درونی باالیی را
گزارش کردهاند و برای پایایی مقیاس هوش هیجانی و خرده مقیاسهای آن ضرایب آلفای کرونباخ  1/51تا  1/21را به دست آوردند.
در هنجاریابی ایرانی کیاروچی و همکاران ( )6933نیز ،ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را 1/23
گزارش کردهاند.
پرسشنامه تنظیم شناختی -هیجانی :این پرسشنامه توسط گرنفسکی و همکاران ( )33تهیهشده است و دارای  91سؤال و  3زیر
مقیاس شامل سرزنش خود ( 1سؤال) ،پذیرش ( 1سؤال) ،نشخوارگری ( 1سؤال) ،تمرکز مجدد مثبت ( 1سؤال) ،تمرکز مجدد بر
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و عامل  Cشامل سؤاالت ( 55 ،51 ،15 ،11 ،95 ،91 ،35 ،31 ،65 ،61 ،5و  )11است .گروسی فرشی ( ،)6921نیز ضرایب همسانی
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برنامهریزی ( 1سؤال) ،ارزیابی مجدد مثبت ( 1سؤال) ،دیدگاه پذیری یا کماهمیت شماری ( 1سؤال) ،فاجعه سازی ( 1سؤال) و
سرزنش دیگران ( 1سؤال) تشکیلشده است .پایایی ابزار در پژوهش ربیعی و همکاران ( )91از طریق آلفای کرونباخ و ضریب باز
آزمایی برای عامل کلی به ترتیب  1/22و  1/26به دست آمد و برای زیر مقیاسها نیز به ترتیب در دامنه  1/19تا  1/23و  1/56تا
 1/25محاسبه شد .همچنین ،روایی صوری آن نیز توسط اساتید مورد تأیید قرارگرفته است .پاسخهای این پرسشنامه در یک پیوستار

را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای نظمبخشی مثبت  ،1/36راهبردهای نظمبخشی منفی  1/25و کل پرسشنامه  1/39گزارش
کردهاند .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمافزار SPSS-
 22انجام شد.
یافتهها
با توجه به اطالعات جدول شماره  6مشاهده میشود که در بین دانشآموزان مدارس نمونه دولتی به ترتیب میانگین ویژگیهای
شخصیتی از بیشترین به کمترین عبارتاند از؛ مقبولیت ،برونگرایی ،گشودگی ،باوجدانی و نورزگرایی لیکن در بین دانشآموزان
مدارس عادی به ترتیب میانگین ویژگیهای شخصیتی از بیشترین به کمترین عبارت است از؛ برونگرایی ،مقبولیت ،نورزگرایی،
گشودگی و باوجدانی .اطالعات مربوط به هر یک از متغیرهای هوش هیجانی و تنظیم شناختی -هیجانی به تفکیک در جدول شماره
 3ارائهشده است.
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 5درجهای (همیشه= ،5اغلب اوقات= ،1معموالً= ،9گاهی= 3و هرگز= )6جمعآوری میشود .سازندگان این پرسشنامه پایایی آن
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد دانشآموزان عادی و نمونه دولتی در ویژگیهای شخصیت

ابعاد شخصیت

دانشآموز نمونه دولتی

میانگین

دانشآموز عادی

انحراف معیار
نورزگرایی

انحراف معیار

5/35

1/13

میانگین

35/65

35/11

انحراف معیار

5/51

5/51

میانگین

32/12

35/21

انحراف معیار

9/55

1/39

میانگین

32/32

31/33

انحراف معیار

1/91

1/53

میانگین

39/51

91/35

انحراف معیار

5/11

برونگرایی
گشودگی
مقبولیت
باوجدانی

1/53

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد دانشآموزان عادی و نمونه دولتی در هیجان

مقیاس/زیر مقیاس
تنظیم شناختی/هیجانی

تنظیم هیجانی منفی

سرزنش خود
پذیرش
نشخوارگری
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دانشآموز

میانگین  ±انحراف معیار

عادی

9/31±3/19

نمونه ولتی

9/33±2/52

عادی

3/91±3/11

نمونه دولتی

33±2/52

عادی

9/31±63/15
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میانگین

31/31

31/31
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فاجعه سازی
سرزنش دیگران

تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه پذیری
هوش هیجانی

خوشبینی
درک عواطف خود/دیگران
ارزیابی و مهارت هیجانی
مهارتهای اجتماعی

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و پنجم ،آبان ماه 1931

عادی

1/13±61/29

نمونه دولتی

3/91±2/31

عادی

1/15±69/11

نمونه دولتی

9/91±61/33

عادی

9/56±63/55

نمونه دولتی

1/11±65/19

عادی

1/11±66/11

نمونه دولتی

1/11±63/11

عادی

9/15±69/11

نمونه دولتی

1/29±65/16

عادی

3/21±61/36

نمونه دولتی

1/66±66/33

عادی

61/93±35/61

نمونه دولتی

66/19±95/32

عادی

69/31±99/21

نمونه دولتی

65/91±11/11

عادی

61/55±33/95

نمونه دولتی

66/93±93/95

عادی

3/12±31/11

نمونه دولتی

61/11±35/11
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تنظیم هیجانی مثبت

تمرکز مجدد مثبت

نمونه دولتی

9/65±66/31

96
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نمره کل

عادی

96/16±615/21

نمونه دولتی

13/53±635/11

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت دو گروه دانشآموزان (مدارس عادی/نمونه دولتی) در متغیر ویژگیهای شخصیتی

متغیر

مجذورات

آزادی

مجذورات

نورزگرایی

323/351

6

323/351

5/111

1/115

1/151

1/529

برونگرایی

1/161

6

1/161

1/111

1/321

1/111

1/151

گشودگی

1/111

6

611/115

1/95

1/169

1/113

1/512

مقبولیت

661/111

6

661/111

5/32

1/131

1/153

1/161

باوجدانی

5/211

6

5/219

1/911

1/523

1/119

1/125
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مجموع

درجه

میانگین

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آماری
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت دو گروه دانشآموزان (مدارس عادی/نمونه دولتی) در متغیر هیجانات

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آماری

تنظیم هیجانی مثبت

615/293

6

615/293

66/161

1/116

1/113

1/569

هوش هیجانی

656/351

6

656/351

61/351

1/161

1/116

1/116

نتایج جدول شمممماره  9در بخش ویژگیهای شمممخصمممیتی نشمممان میدهد که بین دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی در
ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،گشودگی و مقبولیت تفاوت معناداری وجود دارد ،به این صورت که دانشآموزان مدارس عادی
دارای نمره برونگرایی باالتر از دانشآموزان مدارس نمونه دولتی و در ویژگیهای گشودگی و مقبولیت ،دانشآموزان مدارس عادی
دارای نمره پایینتری از دانشآموزان مدارس نمونه دولتی هسمممتند؛ بنابراین ،بین دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی در
ویژگیهای شخ صیتی تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،دادهها ن شان میدهد که در هوش هیجانی و تنظیم شناختی -هیجانی
بین دانشآموزان مدارس عادی و نمونه دولتی تفاوت معناداری وجود دارد .دانشآموزان مدارس نمونه دولتی در تنظیم هیجانی
مثبت نمره بیشتری از دانشآموزان مدارس عادی دارند (جدول .)1
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی و تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانشآموزان مدارس عادی و
نمونه دولتی انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که در بین دانشآموزان مدارس نمونه دولتی به ترتیب میانگین ویژگیهای شخصیتی
از بیشترین به کمترین عبارتاند از؛ مقبولیت ،برونگرایی ،گشودگی ،باوجدانی و نورزگرایی لیکن در بین دانشآموزان مدارس عادی
به ترتیب میانگین ویژگیهای شخصیتی از بیشترین به کمترین عبارت است از؛ برونگرایی ،مقبولیت ،نورزگرایی ،گشودگی و
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تنظیم هیجانی منفی

66/111

6

66/111

1/632

1/536

1/116

1/115
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باوجدانی .این یافته از مطالعه حاضر با نتایج مطالعه بریدس و همکاران ( ،)3161حق شناس و همکاران ( )6931و سروقد و همکاران
( )6931همسو میباشد .در تبیین این یافته از مطالعه حاضر میتوان گفت دانشآموزان مدارس نمونه دولتی با توجه به برخورداری
از امکانات مالی بیشتر خانواده و نیز رفاه بیشتر خانواده و برخورداری از آموزشوپرورش مناسبتر ازنظر شخصیتی در سطح
سازگارتری قرار دارند و مقبولیت باالتری را گزارش میکنند اما دانشآموزان مدارس عادی با توجه به اینکه کمتر موردتوجه و

روانی و مادی خود هستند .دیگر یافته پژوهش حاضر نشان داد که بین دانشآموزان دو گروه در زمینه هوش هیجانی و تنظیم هیجان
تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافته از مطالعه حاضر با نتایج مطالعه پک ران و همکاران ( ،)3163سالووی و همکاران (،)3115
کیانی و همکاران ( )6931و رازمند ( )6931همسو میباشد .در تبیین این یافته از مطالعه حاضر باید گفت که تنظیم هیجان به معنای
کاهش و تنظیم هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجانات است و به توانایی فهم هیجانات ،تعدیل تجربه و ابراز هیجانات
است و از دیگر سو ،هوش هیجانی یک سازۀ چندبعدی است و دربرگیرندۀ تعامل بین هیجان و شناخت که منجر به کنش وری
سازشی میشود (مایر ،سالووی و کارسو .)3112 ،6مفهوم هوش هیجانی که سالووی و مایر ( )6331برای نخستین بار مطرح کردند،
بر ویژگیهای بین فردی هیجان تأکید دارد و آن را دربرگیرندۀ چهار توانایی بههمپیوسته دانستهاند؛ ادراک هیجان در خود و دیگران،
استفاده از هیجانها برای تسهیل تصمیمگیری ،درک هیجان و مدیریت هیجان (سالووی و گراول .)3115 ،3همچنین ،بار-

آن9

( ،)3111هوش هیجانی را مجموعۀ مرکبی از خودآگاهی هیجانی و نیز ،مهارتها و ویژگیهای دیگر میداند که بر موفقیت فرد در
مقابله با استرسها و خواستههای محیطی تأثیر میگذارند .در این راستا ،سبکهای معیوب و ناسازگارانه تنظیم هیجانات و رفتارهایی
که منشأ هیجانی دارند ،بهاحتمالزیاد پیشبینی کننده مهمی در بروز رفتارهای خود تخریبی هستند .افرادی که فاقد مهارتهای الزم
. Mayer, Salovey & Caruso
. Salovey & Grewal
3
. Bar-On
1
2
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حمایت روانی -مالی و آموزشی قرار دارند به بیشتر برونگرا بوده و نیازمند به تالش بیشتر و روابط فردی قویتر برای تأمین نیازهای
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Abstract
Teens are the future capital of society. The difference between two educational environments can enhance
or create different personality and emotional characteristics in the two groups of students in these schools.
The purpose of this study was to compare personality traits, emotional intelligence, and cognitive-emotional
adjustment strategies in students of ordinary schools and government samples.
This is a causal-comparative study. The statistical population consisted of all female students studying in
primary schools in Bushehr city in 2017 in primary schools. A multistage randomized cluster sampling was
conducted on 150 students (75 students of normal schools and 75 students of state-run schools). Data
collection was done using five-personality trait (NEO-FFI), Predictive Intelligence (PFEIQ), and cognitiveemotional regulation (CERQ) questionnaires. Descriptive statistics and covariance data were analyzed.
The results showed that there is a significant difference between the students of ordinary schools and the
government sample in the personality characteristics of extraversion, openness and acceptability, so that
ordinary school students have an extraversion score higher than that of students in state-run public schools
and in features Openness and acceptability, students in ordinary schools have a lower score than students
in state-run public schools. Also, the data show that there is a significant difference in emotional intelligence
and cognitive-emotional adjustment between students of ordinary schools and government samples.
Students in state-run sample schools have a higher score in their positive emotional setting than in regular
school students.
According to the results of the study, the attention of planners to educational and educational programs in
the field of emotion and the reduction of maladaptive personality traits is felt.
Key words: personality trait, emotional intelligence, cognitive-emotional regulation, students, state-owned
schools.
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