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پژوهش حاضر باهدف مقایسه هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی دانشآموزان تیزهوش و عادی دوره
متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی  19-19انجام شد.روش پژوهش از نوع مقطعی مقایسهای بود که
به شیوه نمونهگیری تصادفی تعداد 049دانشآموز تیزهوش و عادی دوره متوسطه شهر زاهدان از طریق
پرسشنامههای هوش هیجانی و سبک دلبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند .دادهها از طریق آزمونهای تی برای
گروههای مستقل با کمک نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان داد :دانشآموزان
تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی تیزهوش هوش هیجانی باالتری دارند،ازنظر سبکهای دلبستگی،
دانشآموزان تیزهوش سبک دلبستگی ایمن و دانشآموزان عادی سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا
را داشتند .با توجه به یافتهها آموزش هوش هیجانی و سبک دلبستگی ایمن به دانشآموزان بهویژه
دانشآموزان عادی توصیه میگردد.
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مقدمه
یکی از پدیدههایی که درد اخیر موردتوجه زیادی قرارگرفته ،پدیده هوش هیجانی 9است
که دلیل این امر توانایی باالترین در حل بهتر مسائل و کاستن از میزان تعارضات بین آنچه
انسان احساس میکند با آنچه فکر میکند است (اکبرزاده و نقی زاده .)9111 ،مایروسالووی
هوش هیجانی را توانایی برای درك دقیق ،ارزیابی و بیان احساسات ،توانایی برای دسترس
یی اایجاد احساساتی که تأمل و تفکر را تسهیل میکنند؛ توانایی برای درك احساس و دانش
مربوط به احساسات و عواطف؛ و توانایی برای ارتقاء رشد عاطفی و فکر ،تعریف کردهاند
(شیف و سوسانتو .)0999 ،0کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی ،درك احوال خود و
دیگران ،خویشتنداری ،همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت،
موضوع هوش هیجانی است (مندل و پروانی .)0991 ،1در رابطه هوش هیجانی مدلهای
گوناگونی وجود دارد که یکی از کاربردیترین آنها مدل گلمن است .طبق دیدگاه گلمن،
مؤلفههای هوش هیجانی عبارتند از :الف)خودآگاهی :4شامل داشتن سه مهارت خودآگاهی
احساسی ،قدرتت شخیص درست و خوداتکایی است؛ ب) خودمدیریتی :5شامل شش
مهارت خودکنترلی احساسی ،شفافیت ،سازگاری ،توفیق گرایی ،ابتکارعمل و خوشبینی
است؛ ج) آگاهی اجتماعی :6شامل سه مؤلفه همدلی ،آگاهی سازمانی و خدمت (شناخت
وبرآورده کردن نیازهای پیروان ،مشتریان و رؤسا) است؛ د) مدیریت روابط :7هفت ویژگی
مهم این بعد عبارتند از :رهبری الهامبخش ،نفوذ ،تواناسازی دیگران ،تسریعکننده تغییرات،
ایجاد پیوند (جمعآوری و برقراری یک شبکه روابط) ،کارتیمی و تشریک مساعی (دلپسند
و دیگران .)9119 ،مطالعات نشان میدهد هوش هیجانی نهتنها به افراد کمک میکند تا
تعارضات سازمانی را بهتر مدیریت کنند؛ افراد را در برابر استرس محافظت مینماید و به
سازگاری تطابق بهتر آنان کمک میکند (کشتکاران و همکاران .)9119 ،افراد دارای هوش
1. Emotional Quotient
2. Shif & Susanto
3. Mandell & Pherwani
4. Self-Awareness
5. Self-Regulation
6. Social-Awarenes
7. Relationship Management
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هیجانی باال مهارت بیشتری در درك احساسات دیگران و پاسخگویی به آنها همراه با
همدلی و شفقت دارند .این افراد قادر هستند که بهراحتی با دیگران دوست شوند .آنها
شرکای بهتر ،همکاران بهتر ،رهبران بهتری هستند .تحقیقات نشان داده است که هوش
هیجانی میتواند تعامالت بین فردی مثبتی تولید کند (هرکنهوف.)0994 ،
نظریه دلبستگی در دهه  9179توسط روانپزشک و درمانگری به نام بالبی مطرح شد
(یوسمارهینیوجان .)0991 ،بر اساس این نظریه ،تحول اجتماعی ،عاطفی و شناختی فرد بر
اساس مجموعه ایاز ارتباطات با افراد خاص رخ میدهد .سبک دلبستگی به کیفیت پیوندی
عاطفی اطالق میشود که کودك در زمان ناراحتی با مراقبانش ایجاد میکند .بالبی اعتقاد
داشت که کیفیت تعامالت مکرر فرد با مراقبان اولیه ،به شکل گیری مدلهای درون کاری
میانجامد .فرض نظریه دلبستگی در مورد مدلهای درونکاری که در دوران کودکی شکل
میگیرند ،این است که بسیار پایدار و باثبات بوده و به روابط دوران نوجوانی و جوانی کشیده
میشوند بهگونهای که تجارب ،ادراكها و رفتارهای فرد را جهت داده و هدایت میکنند
(مارچاند .)0994 ،سه سبک اصلی دلبستگی بزرگسالی را ایمن ،9مضطرب  /دوسوگرا 0و
اجتنابی 1معرفی میکنند (خجسته مهر و دیگران .)9111 ،در سبک دلبستگی ایمن فرد نیاز
کمی به تأیید دیگران دارد و نسبتاً بهراحتی میتواند با دیگران روابط صمیمانهای را شکل
دهد .افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی در تصدیق موقعیت و جستجوی کمک و حمایت
با مشکل مواجه میشوند .درنهایت افرادی که سبک دلبستگی دوسوگرا دارند حساسیت
بیش ازحد نسبت به عواطف منفی و نگارههای دلبستگی دارند که درنتیجه آن خود پیروی
آنها دچار اختالل میشود (عباسپور و همکاران.)9111 ،
فردی با الگوی دلبستگی ایمن ،مراقب خود را قابلدسترس میداند و خودش را بهصورت
مثبت تجربه میکند ،در الگوی دلبستگی اجتنابی ،مراقب بهطور پیوسته فرد را ا زخود میراند
و خود نیز ناایمن است ،اما بهطور اجباری به خودش اعتماد میکند و درنهایت در الگوی
دلبستگی اضطرابی ،فرد ،مراقب خود را بهعنوان یک پاسخگوی بیثبات و خود را بهعنوان
1. secure
2. anxious/ambivalent
3. avoidant
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فردی وابسته و بیارزش تجربه میکند (اشتاین .)0996 ،افراد بادلبستگی ایمن ،سطح باالتری
از اعتماد و رضایت و سطح پایینتری از تعارضات دارند ،درحالیکه افراد بادلبستگی
دوسوگرا باعد متعادل دراحساسات و تعارضات بیشتر و افراد بادلبستگی اجتنابی با رضایت
و صمیمیت کمتر و تعارضات بیشتر مشخصمی شوند (کالینز و دیگران .)0990 ،پیامد فرآیند
دلبستگی ایمن ،ایجاد احساس ایمنی در فرد است و پیامد دلبستگیهای ناایمن ،ایجاد ترسو
وحشت درفرد است (کسیدیوشیور .)0992 ،همچنین پژوهشها نشان میدهد که
ویژگیهای بهنجار و نابهنجار روابط بینش خصیصه گونهای عمیق از سبک دلبستگی
اشخاص تأثیر میپذیرند بهطوریکه سبک دلبستگی ایمن با ویژگیهای ارتباطی مثبت شامل
صمیمیت و خرسندی ،دلبستگی اجتنابی با سطوح پایینتری از صمیمیت و تعهد و دلبستگی
دوسوگرا باشوروهیجان و دلمشغولی در مورد روابط ،توأم باخرسندی کم ،مرتبط است.
افراد اجتنابی بیش از دوسوگراها به پایان بخشین روابط تمایل نشان میدهند .در پی انحالل
روابط پیشین ،بازسازی روابط جدید نیز برحسب الگوی دلبستگی فرد متفاوت است .افراد با
سبک دلبستگی اجتنابی با ازمیان رفتن یک رابطه کمتر از دوسوگراها مضطرب و پریشان
میشوند .گروه اخیر به سرعت به برقراری روابط جدید اقدام میکنند (بشارت و همکاران،
.)9120
هوش هیجانی یک سازه چندعاملی است که از توانایی بههمپیوسته عاطفی ،شخصی و
اجتماعی تشکیلشده که ما را در رویارویی با مقتضیات زندگی روزمره یاری میدهد .هوش
هیجانی تواناییهای یک شخص در مواجهه با چالشهای محیطی است و موفقیت فرد را در
زندگی پیشبینی میکند .افراد یک مهارت هیجانی دارند ،یعنی کسانی که احساسات خود
را بهخوبی میشناسند و هدایت میکنند و احساسات دیگران را نیز درك و به طرز اثربخشی
با آنان برخورد میکنند ،در هر حیطهای از زندگی ممتازند (لیوارجانی و همکاران.)9122 ،
از طرف دیگر سبکهای دلبستگی از منابع درون فردی هستند که میتوانند سطوح تنش و
ناتوانی رادرشرایط ناگوار تعدیل کنند و اثرات منفی تنش راکمرنگتر جلوه دهند .بنابر نتایج
پژوهشها ،سبکهای دلبستگی اهمیت پیشبینی کننده زیادی در بهداشت روانی دارد (لیالی
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و جوزف .)0994 ،9هوش هیجانی و سبک دلبستگی دانشآموزان عامل مهمی در برقراری
روابط و حل مسائل و مشکالت اجتماعی چه در مدرسه و چه در سطح جامعه خواهند بود و
از اینرو مطالعه آنها در دانشآموزان تیزهوش و عادی ضروری مینماید؛ بنابراین این
مطالعه باهدف مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی دانشآموزان تیزهوش و عادی دوره
متوسطه شهر زاهدان انجام گرفت.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مقطعی مقایسهای است .جامعه آماری آن کلیه دانشآموزان تیزهوش
و عادی دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی  19-19بود که به شیوه نمونهگیری
تصادفی تعداد  049دانشآموز دوره متوسطه ( 909دانشآموز تیزهوش و  909دانشآموز
عادی) و از طریق فرمول نمونهگیری کوکران مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمعآوری
اطالعات دو پرسشنامه استاندارد زیر بود:
الف) پرسشنامه هوش هیجانی پیترایدزو فارنهایم ( :)0990که شامل چهار مقیاس درك
عواطف خود و دیگران ،کنترل عواطف ،مهارتهای اجتماعی و خوشبینی میباشد که شامل
سی سؤال در طیف پنج گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافق میباشد و
نمرهگذاری آن از =9کامالً مخالفم تا =5کامالً موافقم میباشد .پیترایدز و فارنهام ( )0999با
استفاده از روش همسانی درونی سؤالهای پرسشنامه ،پایایی آن را  9/26گزارش نمودند.
همچنین همسانی درونی در تحقیقی که توسط نیکبخت ( )9124انجام شد برابر با  9/26و
پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  9/71به دست آمد .در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی
این پرسشنامه برابر  9/71و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  9/70به دست آمد.
ب) نسخه تجدیدنظر شده مقیاس دلبستگی بزرگسال ( :)RAASاین مقیاس که درسال
 9119توسط کولینز و رید مورد بازنگری قرار گرفت ،مهارتهای ایجاد روابط و شیوه
شکلدهی روابط دلبستگی را ،نسبت به چهرههای دلبستگی ،بهصورت خود گزارشی
میسنجد .این مقیاس دارای هجده گویه است که هر  6گویه سبکهای دلبستگی ایمن،

1. Linley & Joseph
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اضطرابی و اجتنابی را از طریق عالمتگذاری روی یک مقیاس پنجدرجهای لیکرت ،از
بههیچوجه با خصوصیات من تطابق ندارد (نمره  )9تاکامالً با خصوصیات دارد (نمره ،)4
ارزیابی میکند .کولینزورید ( )9119بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی
بزرگساالن هازنوشیور در مورد سه سبک دلبستگی اصلی وجود داشت ،مواد مقیاس خود را
تدوین کردهاند .این مقیاس از سه زیر مقیاس وابستگی ،نزدیک بودن و اضطراب تشکیل
گردیده که هر یک از آنها دربردارنده شش ماده است .بهطورکلی ،زیرمقیاس اضطراب
بادلبستگی اضطرابی -دوسوگرا ،زیرمقیاس نزدیک بودن با دلبستگی ایمن و زیرمقیاس
وابستگی بادلبستگی اجتنابی تطابق دارد .کولینزورید ،اعتبار زیر مقیاسهای این مقیاس را هم
از طریق آلفای کرونباخ و هم از روش بازآزمایی پس از دوماه بازآزمون  9/61تا 9/75
گزارش کردهاند .همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای
سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سو گرا  9/9،71/61و  9/79به دست آمد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی با کمک نرم افزار  spssاستفاده گردید.

یافتهها پژوهش
برای بررسی فرضیه اول پژوهش :بین هوش هیجانی دانشآموزان تیزهوش و عادی تفاوت
وجود دارد از آزمون تی برای گروههای مستقل استفاده شد که یافتههای آن در جدول 9

ارائهشده است.
جدول  .3مقایسه هوش هیجانی دانشآموزان تیزهوش و عادی
دانشآموز

n

m

تیزهوش

909

945/11

عادی

909

915/91

تفاوت میانگین
99/91

sd
99/21
99/47

df

t

p

012

1/94

9/999

بر اساس یافتههای جدول فوق ،میانگین نمره هوش هیجانی دانشآموزان تیزهوش
و عادی به ترتیب  945/11و  915/91و اختالف میانگین دو گروه یعنی 99/91
میباشد .مقدار  tبهدستآمده ( )1/94با درجه آزادی  012در سطح  9/999معنادار
میباشد ( .)p<9/99بنابراین ،با توجه به اینکه میانگین نمره هوش هیجانی
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دانشآموزان تیزهوش از دانشآموزان عادی بیشتر است پس میتواند پذیرفت که
هوش هیجانی دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی بیشتر است.
برای بررسیی فرضییه دوم پژوهش :بین سبکهای دلبستگی دانشآموزان تیزهوش و
عیادی تفیاوت وجود دارد از آزمون تی برای گروههای مسیییتقل اسیییتفاده شییید که
یافتههای آن در جدول  0ارائهشده است.
جدول  .2مقایسه سبکهای دلبستگی دانشآموزان تیزهوش و عادی
سبک دلبستگی
ایمن
اجتنابی
دوسوگرا

دانشآموز

n

m

تیزهوش

909

91/62

عادی

909

91/11

تیزهوش

909

92/90

عادی

909

91/11

تیزهوش

909

95/11

عادی

909

96/06

تفاوت میانگین
9/15
-9/19
-9/07

sd
0 /5
0/46
0/59
0/07
1/11
1/94

df

t

p

012

1/45

9/999

012

1/01

9/999

012

0/45

9/999

بر اساس یافتههای جدول فوق ،اختالف میانگین نمرات سبکهای دلبستگی
دانشآموزان تیزهوش و عادی در سبک ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب ،9/15
 -9/19و  -9/07میباشد که مقدار  tبهدستآمده در هریک از سبکهای ایمن،
اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  1/01 ،1/45و  0/45با درجه آزادی  012در سطح
 9/999معنادار میباشد ( .)p<9/99بنابراین ،با توجه به اختالف میانگینهای
بهدستآمده میتوان گفت که سبک دلبستگی ایمن در دانشآموزان تیزهوش و
سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در دانشآموزان عادی بیشتر است.
بحث و نتیجهگیری
یافته اول این مطالعه نشان داد که دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی
از هوش هیجانی باالتری برخوردارند که این یافته با یافتههای لیوارجانی و همکاران ()9122
و آبرومز ( )9121همخوانی دارد .افراد دارای هوش هیجانی باال مهارت بیشتری در درك
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احساسات دیگران و پاسخگویی به آنها همراه با همدلی و شفقت دارند .این افراد قادر
هستند که بهراحتی با دیگران دوست شوند .آنها شرکای بهتر ،همکاران بهتر ،رهبران بهتری
هستند .تحقیقات نشان داده است که هوش هیجانی میتواند تعامالت بین فردی مثبتی تولید
کند (هرکنهاف .)0994،9هوش هیجانی ،توان استفاده از احساس و هیجان خود و دیگران در
رفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است (مختاری پور
و سیادت )9124 ،ازاینرو فردی که هوش هیجانی زیادی دارد نمیتواند در برابر احساسات
و عواطف دیگران و همچنین مسائلی که در محیط کار اتفاق میافتد منفعل باشد ،از اینرو
راهبرد عدم مقابله ،کنترل و تحمیل را برای حل تعارض انتخاب نمیکند بلکه به دنبال راهحل
منسجم برای مدیریت تعارض است .اینگونه افراد دوست ندارند که دیگران را تحت فشار
قرار دهند و یا دیدگاههای خود را به آنها تحمیل کنند و سعی میکنند شیوه راهحل گرایی
و مشارکتی را برای حل تعارضات بکار ببرند .روابط اجتماعی مطلوب ،احساس همدلی با
دیگران و توانایی پذیرش پیشنهادها و انتقادات که از ویژگیهای افراد باهوش هیجانی
باالست مانع از آن میشود که آنها برای حل تعارضات موجود در سازمان از راهبردهای
کنترل و عدم مقابله استفاده کنند .زمانی یکراه حل مطلوب به دست میآید که افراد با
یکدیگر در تماس مستقیم باشند ،مهارتهای اساسی هوش هیجانی گوش دادن و تائید کردن
را آموخته باشند (فهیم دوین و همکاران .)9126 ،توانایی شخص در تشخیص هیجانها و
عواطف دیگران عالوه بر اینکه افراد را در برقراری رابطه و تعامل مؤثر با دیگران یاری
میکند ،نتیجه دیگری نیز در بردارد که عبارت است از دستیابی آسانتر و بهتر به منابع
حمایت اجتماعی که میتواند نقش بسیار مهمی در حفاظت افراد در برابر مشکالت و ازجمله
استرس داشته باشد .در این فرایند ،عوامل مراوده و کمک گرفتن از دیگران و بردباری و
انطباق با شرایط استرسزا بیشترین نقش را در کنترل استرس دارد .افراد دارای هوش عاطفی
باالتر احساسات و تمایالت خود را بیشتر ابراز میکنند و درنتیجه شبکه اجتماعی وسیعتر و
حمایت اجتماعی بیشتری برای خود فراهم میآورند .برخورداری از حمایتهای اجتماعی

1. Herkenhoff
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نیز بهنوبه خود باعث ارتقاء سالمت روانی و محافظت در برابر استرسها میشود (سعیدا
اردکانی و همکاران.)9119 ،
یافته دوم این مطالعه نشان داد که دانشآموزان تیزهوش دارای سبک دلبستگی ایمن و
دانشآموزان عادی داری سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا هستند .در پیشینه پژوهش،
پژوهشگران بامطالعهای که به مقایسه سبکهای دلبستگی دانشآموز تیزهوش و عادی
بپردازد برخورد نکردند اما در رابطه با سبکهای دلبستگی نتایج نشان میدهد که افراد
بادلبستگی ناایمن با احتمال بیشتری اضطراب و افسردگی را تجربه میکنند (سافورد،)0990 ،
بین سبک دلبستگی ایمن با سالمت روان ،رابطه مثبت معنادار و بین سبکهای دلبستگی
اجتنابی و دوسوگرا با سالمت روان ،رابطه منفی معناداری وجود دارد ،میزان تنش شغلی در
آزمودنیهای دارای سبک دلبستگی ایمن کمتر از سبکهای ناایمن است (رحیمی
نژادوهمکاران ،)9127 ،واحدهای پژوهش با سبک دلبستگی ایمن نسبت به ناایمن و همچنین
آنهایی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی بودند نسبت به سبک دوسوگرا ،مشکالت بینش
خصی کمتری داشتند (بشارت و همکاران ،)9120 ،پیامد روانشناختی سبکهای دلبستگی
ناایمن در شرایط تنشزا ،اضطراب و افسردگی است و پیامد روانشناختی سبک دلبستگی
ایمن در چنین شرایطی ،آرامش روانی است (نایبی نیا و همکاران .)9119،نبود اعتماد به خو
دودیگران از ویژگیهای اصلی افراد ناایمن میباشد .نداشتن اعتماد به خود با تحلیل بنیادهای
درون روانی ،توان رویارویی با موقعیتهای تنشزا را کاهش میدهد و درماندگی
روانشناختی را بر فرد ناایمن تحمیل میکند .این پریشانی و درماندگی برحسب تجربههای
نامطلوب به احساسات خود کوچک بینی و اضطراب شخص دامن میزند .دلبستگی ایمن
یک منبع درونی است که سالمت روانشناختی را در طول دورههای تنش حفظ میکند،
درحالیکه نبود منبع ایمن ،مشکالت عاطفی را در پی دارد (رابرتزوهمکاران.)9116 ،
بر اساس یافتههای این مطالعه دانشآموزان تیزهوش از هوش هیجانی باالتر و سبک
دلبستگی ایمن برخوردار بودند اما دانشآموزان عادی از هوش هیجانی پایینتر و سبکهای
دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی برخوردار بودند .درباره رابطه سبک دلبستگی و هوش هیجانی،
تحقیقات زیادی شده است که نشان دادهاند بین دو متغیر رابطه وجود دارد .برای مثال ،بار-
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آن و پارگر ( )0999دریافتند کودکانی که رابطه دلبستگی ایمن داشتهاند ،ازنظر هیجانی خود
را بیان میکند ،درك بهتری از هیجانها دارند و در مقایسه با کودکان ناایمن ،در تنظیم
هیجان دارای توانایی بیشتری هستند ،پژوهشگران بیان کردند که میزان نسبتاً باالی هوش
هیجانی ،یکی از خصایص افرادی است که رابطه دلبستگی ایمن داشتهاند و به تعبیر دیگر،
برقراری رابطه دلبستگی ایمن ،شرط الزم هوش هیجانی است .کسیدی و شیور ()0992
بامطالعه رابطه هوش هیجانی و مغز هیجانی دریافتند که مکانیزمهای عصبی -شناختی هوش
هیجانی ،متاثر از ارتباطات اولیه دلبستگی است .همچنین کافتسیوس )0994( 9در پژوهش
خود نشان داد که دلبستگی ایمن بهطور مثبت و دلبستگی ناایمن بهطور منفی با نمرات
مؤلفههای هوش هیجانی و نمره کل هوش هیجانی ارتباط دارد .همچنین کریکورین)0990( 0
نیز رابطه بین سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی را نشان دادند که همگی این مطالعات در
راستای تائید یافته این مطالعه است .حال با توجه به یافتههای این مطالعه ،آموزش هوش
نه سبکهای دلبستگی و
هیجانی به دانشآموزان در مدارس و آموزش خانوادهها درزمی ٔ
تعامل و رفتار بهتر با فرزندان پیشنهاد میشود.
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