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 چکیده 
 ضطروری و مهم تنمیم هیجان، موضوعی زا، چگونگیتنش هایموقعیت در آنجا که : ازمق مه

رابططه بطین هطوش است. لذا، پژوهش حاضر با هد  نقش میطانجی خودکارآمطدی خطالق در 
 هیجان انجام شد.شناختی اجتماعی و خودنمم جویی

یابی معادالت ساختاری بود. جامعطه همبستگی مبتنی بر مدل -: روش پژوهش توصیفیر ش
 9040آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر ساری به تعداد آماری پژوهش شامل کلیه دانش
ای و بر اسطاس جطدول ای چند مرحلهخوشه گیری تصادفینفر بود. حجم نمونه با روش نمونه

هطا از پرسشطنامه نفر انتخاب شطدند. بطرای جمطع آوری داده 370کرجسی و مورگان به تعداد 
( و 2001(، هوش اجتماعی سطیلورا و همکطاران )2006استاندارد خودکارآمدی خالق بیگیتو )

 لیطتحل یبطرا. ( اسطتفاده شطد2007هیجان گارنفسطکی و کطرائیج )شناختی خود نمم جویی
 Spss , Pls یافزارهطانرم بطا یساختار معادالت مدل و رمنیاسپ یهمبستگ بیضر ازها داده

 . شد استفاده
ها: نتایج نشان داد که هوش اجتماعی به طور مسطتقیم و غیرمسطتقیم از طریطت متغیطر یافته

زگارانه( هیجان مثبت )راهبردهای سطاشناختی میانجی خودکارآمدی خالق بر خودنمم جویی
 (.P<01/0)ان اثر دارد آموزو منفی )راهبردهای ناسازگارانه( دانش

های تعامل موفطت های پژوهش، هوش اجتماعی به عنوان مهارتگیری: با توجه به یافتهنتیاه
هطای خطود نقطش مهمطی در تنمطیم ها و تواناییو خودکارآمدی خالق به عنوان باور به قابلیت

هطای آموزشطی بطا هطد  ارتقطان توانطایی شناسطایی الزم است کطه دوره هیجان دارد. بنابراین،
 احساسات و عواطف صورت پذیرد.

هیجطان، شطناختی : خودکارآمدی خطالق، هطوش اجتمطاعی، خطودنمم جوییکلما  کلی ی
 ان آموزدانش
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Abstract 
Introduction: Because in stressful situations, how to regulate 
emotion is an important and necessary issue. Therefore, the 
present study aimed to mediate the role of creative self-efficacy 
in the relationship between social intelligence and cognitive 
emotion self-regulation. 
Method: The research was applied in terms of purpose and terms 
of data analysis method, it was a correlation. The statistical 
population of the study included all 9040 female high school 
students in Sari. The sample size was selected by 370 people 
using a multi-stage cluster random sampling method based on 
Krejcie and Morgan's table. Data were collected using the 
standard Begetto (2006) Creative Self-Efficacy Questionnaire, 
Silvera, et al.'s (2001) Social Intelligence Questionnaire, and 
Garnowski & Craig's (2007) Cognitive Emotion Self-Regulation. 
Spearman correlation coefficient and structural equation model 
with spss and pls software were used to analyze the data. 
Results: The results showed that social intelligence, directly and 
indirectly, affects students' cognitive self-regulation of positive 
emotions (Adaptive strategies) and negative (maladaptive 
strategies) students through the mediating variable of creative 
self-efficacy (P <0.01). 
Conclusion: According to the research findings, social 
intelligence as successful interaction skills and creative self-
efficacy as a belief in their capabilities and abilities play an 
important role in emotion regulation. Therefore, training courses 
must be conducted to improve the ability to identify feelings and 
emotions. 
Keywords: creative self-efficacy, social intelligence, cognitive 
emotion self-regulation; students 
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 مقدمه 
هیجانتا ، تعتدیج تجربته هیجتاني و ابتراز شناختي فهم به توانایي هیجانشناختي جویي خودنام

راهبردهتای  از زا،رویتدادهای تنیتدگي بتا مواجهتة در (. افتراد1،2010هیجانا  اشاره دارد )فوستکا
 نتد(، مان20 ،2)تتروی ختود هیجتاني تجربه تعدیج یا اصال  برای هیجاني متفاو  جویي خودنام

 وآمیز فاجعته تلقتي دیگتران، سترزنش ختود، سترزنش شتامج نشتخوارفکری، منفتي راهبردهتای
 بتر مجتدد تمرکتز پتذیرش، مجتدد، مثبتت ارزیتابي مثبتت، مجدد تمرکز شامج مثبت راهبردهای

 مهتار  (. پترورش2009، 3فستکي و همکتارانارنکنند )گاستفاده مي دیدگاه ریزی و توسعهبرنامه

ختود را  یتادگیری مستئولیت بتواننتد افتراد کته است محیطي کردن فراهم ندنیازم خودنام جویي
 کته شودمي پدیدار فقط زماني خودنام جویي عبارتي (، به2018 ،4آبراهائو و باسو) بگیرند برعهده

 خودمختتاری، عمتج، آزادی بتواننتد ادراک و باشتند داشتته اجتازه انآموزدانش یادگیری، بافت در

کنند و  سنگین و سب  را خود اهدا  و مطلوبیت اعمال رضایت، گر،ت حمایتباف ی  در استقالل
 ،5بول و ساسپرو)کنند  تبدیج روشن اهدا  به را شانضروری و تقاضاهای انتاارا  بتوانند، نیازها،

 که هستند هایيواکنش هیجان،شناختي تنایم راهبردهای واقع (. به2018 آبراهائو، و باسو ؛2015

 کنند )مارکوئز،مي معین را ناگوار حوادث و زااسترس با موقعیت فرد آمدن کنار یا و یرشپذ هایراه

 (. 2018 ،6فونسکا و کاناوارو مونتیرو،

تنایم هیجان دارای تلویحا  رشتدی و اجتمتاعي مهمتي، ماننتد رشتد همتدلي و روابتط بتا 
اجتماعي و در روابتط بتا  ایهدر موقعیت افراد(. 1394همساتن است )پیری، حبیبي و آق آتابای، 

در ادبیتا   فتردی هتایتفتاو  این و کنندنمي عمج یکسان فردی، هایتفاو  خاطر به همساتن
 (. 7،2014دارد )ریگو اشاره اجتماعي هوش به شناسيروان

دیگران اشتاره  تعامج با در خردمندانه رفتار و دیگران ومدیریت درک توانایي به اجتماعي هوش
 منفترد به عنوان ی  مفهوم فقط ابتدا در اجتماعي (. هوش8،2014فسکي و بیرکنرووادارد )فرانکو

 هتوش فتردی و جنبه دو به که اندکرده تعری  فردی هوش نوع دو به را آن بعدها اما شد، معرفي

صتفری و ) باشتدمتي دیگتران و خود مورد در آگاهي و دانش شامج که پردازدمي فردی بین هوش
 تشویق توانایي و دیگران با تعامج توانایي شامج اجتماعي هوش دیگر تعریفي در(. 2016 همکاران،

 بته عنتوان را اجتمتاعي (. هتم چنتین، هتوش2012 ستبزی،) استت همکتاری و ها به ارتبتاطآن
 تعامتج بترای که هایيمهار  و مردم از: درک عبار  که کنندمي ها توصی توانایي از ایمجموعه
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 و رفتار بینيپیش و فهم و درک توانایي یعني اجتماعي: پردازش اطالعا  است و شامج تزم موفق
 ارکتان از احساسا  سایرین و هانگراني از مناسب درک اجتماعي: یعني احساسا  دیگران؛ آگاهي

 کستب بترای دیگران، به حساسیت یعني اجتماعي: هایاجتماعي و مهار  هایفعالیت در موفقیت

 یهتانگرانتي شناستایي توانتایي درنهایتت و دیگران یهانیاز شناخت یيبرتر، توانا شغلي عملکرد
 هتوش ناریته از پیشتگامان ثرنتدای  (.2009، 1باشد )نیجهولت، استوک و نتي شتیدامي دیگران
 تعری  انساني در ارتباطا  عاقالنه رفتار و دیگران درک توانایي به عنوان را آن که است اجتماعي
 بتا و است اجتماعي در ارتباط ما توفیق علت که است ایویژه صیتخا اجتماعي هوش. است کرده
 سیاستت» ستخن دیگر یا به سالم روابط ایجاد حقیقت در. است نیامده دست به مطالعه یا آموزش
 بتا بتواننتد افتراد برای اینکته (.1384است )بوزان،  ارجمند و خاص توان ی « رابطه کردن برقرار
 و کترده تناتیم ختود را درونتي هیجانا  بتوانند باید کنند برقرار مفیدی و مطلوب ارتباط دیگران
(. هتوش 1394کننتد )پیتری، حبیبتي و آق آتابتای،  کستب مطلوب به صور  را آنها بروز توانایي

اجتماعي، توانایي انجام درست وظای  و خردمندانه رفتتار کتردن را فتراهم نمتوده و بتا احستاس 
تماد به نفس در رابطه اجتماعي شده و باعتث ایجتاد عاطفته مهار  و شایستگي منجر به تداوم اع
 (.1398؛ متین و جهان، 2016، 2شود )بورکوئیستمشترک و توانایي درک دیگران مي

 کتهاند رستیده بتاور ایتن به روانشناسان تربیتي و وتربیت تعلیم متخصصان اخیر هایسال در

 بهزیستتي و موفقیتت در کلیتدی نقشتي نهایشتاتوانتایي پیرامتون فراگیران باورهای و انتاارا 

 دارد باورهتا و انتاتارا  همین بر دتلت که خودکارآمدی مفهوم لحاظ این از دارد و آنها تحصیلي

 عملکرد حوزه در را پژوهشي کمتر امروزه که ایگونه است، به گرفته قرار محققان ویژه توجه مورد

 قترار  فلت مورد را آن ابعاد و خودکارآمدی نقش که یافت توانمي مختل  هایحوزه در فراگیران

 بنتدورا اجتماعي شناختي ناریه در کلیدی متغیرهای خودکارآمدی از (.2002، 3)پاجارس باشد داده

 هتایپشتوانه از و شده آزمایش گوناگوني هایمحیط و هارشته در خودکارآمدی ناری مباني است.

 به عبار  .(1397، به نقج از یوس  وند و علوی، 4است )مادوکس برخوردار تجربي و ناری فزایندة

در  ختود کفایتت بینيو پیش اهدا  به دستیابي برای اشتوانایي از فرد قااو  خودکارآمدی دیگر
برای رسیدن به آن اهدا   نیاز مورد راهکارهای کاربست نیز و است تکالی  انجام و استمرار تالش،
 در خالق خودکارآمدی باورهای روی (. تحقیق1400ی، ؛ یعقوبي و محمد5،2014باشد )گوتئومي

 اساس بر بندورا وسیلة که به است خالق اصطالحي خودکارآمدی است. پرکاری حیطة علمي زمینة

 یت  نشتان دهنتدة ختالق خودکارآمتدی کتج استت. در یافتته گسترش خودکارآمدی، اصطال 
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 تتثثیر پیامتدها و دستتاوردها ،تتالش، هتد  انتختاب، روی کته است هایيتوانایي از خودقااوتي

 (. 1،2014کارملي) گذاردمي
خودکارآمدی خالق، به درک فرد از خود در دستیابي بته نتتایی ختالق، اشتاره دارد )تتایرني و 

(، خودکارآمدی ختالق بته 1997، 1986) 3اجتماعي بندوراشناختي (. بر اساس ناریة2004، 2فارمر
شود. اول، افرادی که از خودکارامتدی ختالق بتاتیي انه ميدو دلیج منجر به بروز رفتارهای نوآور

کنند، زیرا که از دانش و مهار  خود برای ایجتاد برخوردار هستند، رفتارهای خالقانه را انتخاب مي
ها را وادار به صر  زمتان (. این امر آن2017، 4ایده و پیاده سازی آن اطمینان دارند )جیانگ و گو

خالقانه در شناسایي مشکال  و ایجاد ایتده بترای حتج مشتکال  شناختي بیشتر برای فرآیندهای
(. دوم، افرادی که خودکارآمدی خالقانته بتاتیي دارنتد، بترای 2011، 5نماید )هسو، هوو و فانمي

هتای جدیتد، مواجته ستازی ایتدههایي که هنگام توسعه و پیتادهها و عدم قطعیتمواجهه با چالش
( و در مقایسه با افرادی 2012، 6ود )ریچتر، وان نیپنبر ، هیرست و بائرشوند، مجهزتر خواهند بمي

هتا را بته عنتوان فرصتت درک کترده و در که از خودکارآمدی خالقانه پائیني برخوردارند، چتالش
 (. 2018، 7کنند )تسه، نیومن و اسچوارزصور  مواجهه با شکست، استقامت مي

( نشان داد که روابتط 1398مي، پیرقلي کیوی )پژوهش خالق خواه، رضایي شری ، شیخ اسال
مثبت و معناداری بین هوش اجتماعي و خودکارآمدی با سب  حج مسالة خالق وجود دارد. یوس  

 باعث فراشناختي و شناختي راهبردهای ( نیزدر پژوهشي نشان دادند که آموزش1397وند و علوی )

 گتروه بتا مقایسه در آزمایش، گروه در انآموزدانش اشتیاق تحصیلي خالق و خودکارآمدی افزایش

(، در پژوهشتي نشتان داد کته راهبردهتای یتادگیری ختودتنایمي 1395الیاسي ایرانشا )شد.  گواه
، اضتطراب امتحتان و افتزایش گرایيکمتالای مناستب بترای کتاهش تواند ی  روش مداخلهمي

 (، نیتز نشتان داد1394ابر )ان تیزهوش باشد. پژوهش انصاری جآموزخودکارآمدی خالق در دانش
دبیرستتان  دختتر انآموزدانش در اجتماعي اهدا  با اجتماعي هوش هیجان و خودتنایمي که بین

 راهبردهتای کته داشتتند (، بیان1395رابطه مثبت و معني داری وجود دارد. فرامرزی و همکاران )

 تتا کنتدمتي کم  افراد بهشناختي فرآیندهای و شناخت از طریق هیجانشناختي جویينام مثبت

تنایم  و مدیریت زاتنش رویداهای تجربة بعد از و تهدیدآمیز وقایع طول در های خودشان راهیجان
(، در پژوهشتي بتا 2011) 8ایفا کند. لي و روتگانس شناختيروانمهمي در بهزیستي  نقش و نموده

 هتد  ابهتام، تحمتج د،هتای جدیتایتده ارائة )نایر های خودکارآمدی خالقعنوان خرده مقیاس
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 رفتتار هتایبیني کنندهپیش عنوان به فکری(، استقالل و سب  کاری تمرکز، عملکردی، تبحری،

پتیش  متغیرهتای عنتوان به ابهام تحمج و استقالل که رسیدند نتیجه این ان، بهآموزدانش کالسي
 پتژوهش نشتان ینا نتایی ضمن شدند. در گرفته نار در کالسي رفتارهای پیش بیني در قوی بین

( در 2006) 1وبیگیتتدارد.  معناداری و مثبت رابطة تبحری گیریجهت با خالق خودکارآمدی که داد
مورد  در آنها به معلمان بازخورد و انآموزدانش باورهای خالقانه و عملکردی که داد نشان پژوهشي
 همچنین خالق خودکارآمدیان دارد. آموزخالق دانش با خودکارآمدی مثبتي ارتباط خالق توانایي

 استت. ارتباط در کنند،توجهي ميبي به آنها معلمان هاوقت که بعاي انيآموزهای دانشگزارش با

متورد  در مثبتت باورهتای دارای دارند بیشتر خالق از خودکارآمدی باتیي سطو  که انيآموزدانش
 ریتزیبرنامته بته هتاآن دهدمي این نشان که باشندتخصصي مي هایحیطه در علمي هایتوانایي

 ضتمن پردازنتد. درتر، ميپایین خالق با خودکارآمدی انآموزدانش به حیطه علمي نسبت در دقیق

 در کارهتای بیشتتری مشارکت میزان خالق احتماتً از خودکارآمدی باتیي سطو  با انيآموزدانش

 ارند.از مدرسه د خارا گروهي هایفعالیت و دانش آموختگي از بعد
اطالعا  هیجاني و تناتیم هیجانتا ، شناختي دشواری درخودتنایم گری هیجاني یا ناتواني درپردازش

شود فترد در برقتراری ارتبتاط بتا همستاتن در نوجوانان شده و سبب ميشناختي سبب مشکال  عاطفي و
ذا بتا عنایتت بته ایتن های فرد را مختج نماید. لدچار آشفتگي و درماندگي شود و سازمان عواط  و شناخت

هیجتان و خودکارآمتدی شتناختي جویيامر، و با توجه به اهمیتي که متغیرهای هوش اجتماعي، ختود ناتم
پژوهش حاضر در پي پاسخ به این سوال است که آیتا ان دارند، آموزهای پیش روی دانشخالق، در آموزش

ان آمتوزي خودکارآمتدی ختالق دانتشهیجان با نفش میانجشناختي جویيهوش اجتماعي و خود نامبین 
 دخترمقطع دوم دبیرستان رابطه وجود دارد؟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

                                                           
1. Begetto 

 هوش اجتماعي

خودنام جویي شناختي هیجان مثبت 

 )راهبردهای سازگارانه هیجان (

 منفي جانیه يشناخت یيجو خودنام

(ناسازگارانه هیجان یراهبردها)  

 خودکارآمدی خالق



  1401چهل و پنجم، بهار  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

33 

 
 

 روش 
پژوهش حاضر، توصیفي از نوع همبستگي مبتني بر مدل معادت  ساختاری بود. جامعة آمتاری پتژوهش 

نفر بتود. حجتم نمونته بتا  9040ی به تعداد ان دختر مقطع دوم متوسطه شهر سارآموزشامج کلیه دانش
 370ای و بر اساس جدول کرجسي و مورگان به تعتداد ای چند مرحلهروش نمونه گیری تصادفي خوشه

شتود، از هتر ناحیته ده نفر انتخاب شدند. با توجه به این که شهر ساری به دو ناحیه آموزشي تقسیم متي
کتالس و در  5ای دهم، یازدهم و دوازدهم به طور تصتادفي همدرسه انتخاب و در هر مدرسه از بین پایه

هتای به عنوان نمونه انتختاب و بته پرسشتنامه آموزدانش 370ان آموزهر کالس بر حسب لیست دانش
( و ختود ناتم 2001(، هوش اجتماعي ستیلورا و همکتاران )2006استاندارد خودکارآمدی خالق بیگیتو )

ها از ضریب همبستتگي ( پاسخ دادند. برای تحلیج داده2007رائیی )هیجان گارنفسکي و کشناختي جویي
 استفاده شد. Spss , Plsافزارهای اسپیرمن و مدل معادت  ساختاری با نرم

 

 ابزارهای پژوهش 

 خودکارآمتدی یتةنار مبنتای بتر پرسشنامه نیا :(CSEQ)خالق  یخودکارآمد ةپرسشنامالف( 

 فرامترزی ةلیوست بته بتار نینخستت بترای ابتزار نیتا. است شده هساخت ،(2006) تویگیب ةلیوس به خالق
 استت اینتهیگز هفتت پرستش هفتت دارای پرسشنامه نیا. شد برگردانده يفارس به و ترجمه ،(1395)
 ای نتهیگز هفتت يکرتیل اسیمق در اس،یمق نیا یهاهیگو که( دارم يخوب جیتخ قدر  من مثال، برای)
 در نمترا  دامنته اساس، نیا بر. است هفت آن حداکثر و  ی ه،یگو هر در نمره حداقج. است شده هیته
 خودکارآمتدی پرسشتنامه سؤال هفت یيایپا ،(2006) تویگیب پژوهش در. دارد قرار 49 تا 7 نیب مؤلفه هر

 نیهمچن و سنجدمي را خالق خودکارآمدی نام به عامج  ی تنها که گزارش شد  به ی  ینزد ،خالق
 >P 001/0 ستطح در کته متدآ دستت بته 66/0 همزمتان يمالک روش از استفاده با اسیمق نیا یيروا

( از طریتق روش آلفتای کرونبتا  1395پایایي این پرسشنامه توسط فرامترزی و همکتاران ) .بود معنادار
، و روایي آن از طریق تحلیج عاملي تثئیدی با بتار عتاملي بترای 72/0براون  –و تصنی  اسپیرمن  78/0
گتزارش شتد. در  71/0و  83/0، 80/0، 46/0، 59/0، 67/0، 73/0پرسشنامه به ترتیتب  7 تا 1های گویه

به دست آمتد.  72/0(، پایایي این پرسشنامه از طریق آلفای کرونبا ، 1397پژوهش یوس  وند و علوی )
 به دست آمد.  78/0در پژوهش حاضر آلفای کرونبا  برای پرسشنامة خودکارآمدی خالق 

 را پرسشتنامه ایتن( 2001، متارتین یوستن و داهتج )سیلورا: یاجتماع وشه ةپرسشنامب(  

 مقیتاس، خرده 3 یدارا و بوده سؤال 21 یدارا پرسشنامه این. کردند تهیه ياجتماع هوش سنجش یبرا
 ياجتمتاع مهتار  ،(15 تتا 9 ستوات ) ياجتمتاع يآگتاه ،(8 تا 1 سوات ) ياجتماع اطالعا  پردازش

 امتا استت، ،(7=موافقم کامالً ،1= مخالفم کامالً) کر یل نوع از آن یيپاسخگو  یط. باشدمي ،(16-21)
. استت معکتوس ،21 ،20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ات ؤس مورد درگذاری نمره ةویش نیا

 ياجتمتاع يآگتاه و ياجتماع مهار  ،ياجتماع اطالعا  شپرداز یهااسیمق خرده یبرا یيایپا بیضرا
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همچنتین، روایتن ایتن  (.2001 همکتاران، و لورایست)انتد کرده گزارش 79/0 و 86/0 ،81/0 بیرتت به را
پرسشنامه، با استفاده از روش روایي مالکي همزمان با فرم کوتتاه نتروژی مقیتاس مطلوبیتت اجتمتاعي 

 در معنادار بتود. P >001/0ها گزارش شد که در سطح برای خرده مقیاس 30/0الي  25/0کراون  –مارلو
 یهتااسیتمق خترده یبترایي از روش بازآزمایي و ضریب آلفای کرونبتا ، ایپا بیضرا رانیا در يپژوهش
و  ،66/0 ،64/0 ،73/0 بیتترت بته ياجتمتاع يآگاه و ياجتماع یهامهار  ،ياجتماع اطالعا  پردازش

برای خترده  68/0تا  49/0روایي سازه و ساختار عاملي از طریق تحلیج عاملي اکتشافي با همبستگي بین 
تتا  35/0هتای اجتمتاعي و برای خرده مقیاس آگاهي 70/0تا  32/0مقیاس پردازش اطالعا  اجتماعي، 

 در(. 2010 ،یيرضتا)هتای اجتمتاعي مطلتوب گتزارش شتده استت و برای خرده مقیاس مهتار  77/0
در  .آمتد دستت به 78/0 کروتبا  یآلفا روش به کج یيایپا ،(1396) یآباد سلم و عجم ،يچمن پژوهش

 به دست آمد.  83/0پژوهش حاضر پایایي پرسشنامة هوش اجتماعي از طریق آلفای کرونبا  

 هیجتان شتناختي جتویي نام ةپرسشنام :هیجانشناختی ییجو خودنظم ةپرسشنام ج( 

 سترزنش ختود، سرزنش زیرمقیاس 9 شامج و است ایمادّه 36 ابزار ی  ،( 2007 ،و کرائیی گارنفسکي)
 از راهبردهتای ناستازگارانه و تناتیم هیجتان و دادن اهمیتت کم نمایي، فاجعه فکری، نشخوار دیگران،
از راهبردهتای ستازگارانه تناتیم  ریزیبرنامه بر تمرکز پذیرش، مثبت، مجدد ارزیابي مثبت، مجدد تمرکز
)همیشته، ای گزینته 5های این پرسشنامه در ی  طی  پاسخ. دارد مادّه 4 زیرمقیاس هر و استهیجان 

 180و حتداکثر نمتره  36باشد. حداقج نمره در ایتن پرسشتنامه ا لب اوقا ، معموتً، گاهي و هرگز( مي
است. پایایي ایتن پرسشتنامه  100و در راهبرد ناسازگارانه  80ها است و در راهبرد سازگارانه، حداکثر نمره

و بترای راهبردهتای  91/0رانه توسط سازندگان و از طریتق آلفتای کرونبتا ، بترای راهبردهتای ستازگا
، گزارش شد. روایتي ایتن پرسشتنامه توستط ستازندگان از 93/0و برای کج پرسشنامه  86/0ناسازگارانه 

هتا و بتا روایتي برای خرده مقیاس 77/0تا  55/0طریق تحلیج عاملي اکتشافي و تثئیدی و با همبستگي 
( هنجاریابي شتد و دامنته آلفتای 1389ي )سازه مطلوب گزارش شد. این پرسشنامه در ایران توسط حسن

های آن به دست آمد. روایي آن از طریق تحلیتج عتاملي برای خرده مقیاس 76/0تا  89/0کرونبا  آن از 
 ها و با روایي سازه مطلتوب گتزارش شتده استت.بین خرده مقیاس 67/0تا  32/0اکتشافي با همبستگي 

 يمتیعا يلطف و يطاوس نعمت پژوهش در جانیهي شناختیيجو نام ةپرسشنامکرونبا   یآلفا بیضر
هیجتان، از شناختي در پژوهش حاضر، پایایي پرسشنامة خودنام جویي .آمد دست به 78/0 برابر ،(1397)

 به دست آمد.  93/0طریق آلفای کرونبا ، 
 

 ها یافته
 17دارای  درصتد 7/41ستال،  16دارای  کنندگانشترکتدرصتد  5/35های توصیفي نشان داد که یافته
 کلمتوگرو  آزمتون یدار يمعنت ستطح ن،یهمچنتستال ستن بودنتد.  18درصد از دارای  8/22سال و 
 استت 05/0 از کمتتر یدار يمعنت سطح چون دارند رنرمالی  عیرتوزیمتغ سه هر که داد نشان رنو یاسم
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(05/0>P .)1 محتدوده از اخار ریمقاد به توجه با را بودن نرمال از انحرا  زین يدگیکش و يکج ریمقاد +
هتای توصتیفي مربتوط بته یافتته. ستتندین برخوردار نرمال عیتوز ازها داده اساس نیا بر. داد نشان -1 تا

 گزارش شده است.  1متغیرهای پژوهش در جدول 
 

 . میانگین و انحراف استاندارد و نرمالیته و ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 
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     - 615/0 13/5 خودکارآمدی خالق
 هوش اجتماعي

 
89/3 789/0 ** 49/0 -    

 جتانیهشناختي یيجو خودنام
مثبتتت )راهبردهتتای ستتازگارانه 

  هیجان(

99/3 857/0 ** 15/0 ** 59/0 -   

 جتانیهشناختي یيجو خودنام
 ستتازگارانهنا یراهبردهتتا)نفيم
 (جانیه

87/2 715/0 * 13/0- ** 41/0- ** 59/0- -  

 - 58/0 ** 69/0 ** 65/0 ** 53/0 ** 931/0 11/4 هیجانشناختي خودنام جویي

 
ان آمتوزعي دانتشدهد، که متغیر هوش اجتما، میانگین متغیرهای پژوهش نشان مي1مطابق جدول

بتاتتر از  13/5ان بتا میتانگین آمتوزنزدی  به متوسط، متغیر خودکارآمدی خالق دانش 89/3با میانگین 
 بتا انآمتوزدانتشمثبت )راهبردهای سازگارانه هیجان(  جانیهشناختي یيجو خودنام ریمتغحد متوسط، 

 ستازگارانهنا یراهبردهتا) نفتيم جتانیهشتناختي یيجو ختودنام ریتمتغ، متوسط حد در 99/3 نیانگیم
هیجتان شتناختي و متغیتر ختودنام جویي متوسط پائین تر از حد 87/2 نیانگیم با انآموزدانش (جانیه

در حد متوسط است. به دلیج  یر نرمال بودن متغیرها، ضریب همبستتگي  11/4ان با میانگین آموزدانش
ی خودکارآمدی خالق، هتوش اجتمتاعي و ختودنام اسپیرمن بین متغیرها نیز نشان داد که بین متغیرها

(. در ادامته جهتت P<01/0ان رابطه مثبت و معني داری وجود دارد )آموزهیجان در دانششناختي جویي
و بتا معتادت   plsهای پژوهش، به دلیج  یرنرمال بتودن متغیرهتا از طریتق نترم افتزار بررسي فرضیه

 (. 2و1تقیم متغیرهای پژوهش پرداخته شد )نمودار ساختاری به بررسي اثرا  مستقیم و  یر مس
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 . آزمون مدل در پژوهش )در حالت استاندارد(1نمودار 
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 های برازش مدل. شاخص2جدول 

شاخص ضریب  متغیرها

 تعیین
R2 

اعتبار شاخص

 افزونگی
Q2 

شاخص کلی 

 برازش
GOF 

  33/0 564/0 خودکارآمدی خالق
 
 
44/0  

 

جتان مثبتت )راهبردهتتای هیشتناختي ختودنام جویي
 سازگارانه هیجان(

715/0 35/0 

 یراهبردهتتا) مثبتت جتانیهشتناختي یيجو ختودنام
 هیجان( سازگارانهنا

623/0 32/0 

 
هتای آمتاری معنتادار و توان گفت که مدل پژوهش از لحاظ شتاخص، مي2با توجه به نتایی جدول 
 برازش مدل مورد تثئید است. 

 
سیونی و معناداری اثر مستقیم هوش اجتماعی بر خودکارآمدی خالق و . نتایج ضریب رگر3جدول

 هیجان )راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه هیجان(شناختی خودنظم جویی

ضرایب  متغیرها

 مسیر

t  خطای

 استاندارد

سط  معنی 

 داری

 001/0 083/0 308/13 749/0 هوش اجتماعي به خودکارآمدی خالق
هیجتان شتناختي م جویيهوش اجتماعي به ختودنا

 مثبت )راهبردهای سازگارانه هیجان(
515/0 342/12 051/0 003/0 

هیجتان شتناختي هوش اجتماعي به ختودنام جویي
 منفي )راهبردهای ناسازگارانه هیجان(

432/0- 798/9- 029/0 001/0 

شتتناختي یيجو ختتودنامبتته  ختتالق یخودکارآمتتد
 (نهیجا سازگارانه یراهبردها) مثبت جانیه

312/0 657/9 097/0 000/0 

شتتناختي یيجو ختتودنامبتته  ختتالق یخودکارآمتتد
 (هیجان ناسازگارانه یراهبردها) يمنف جانیه

357/0- 113/11- 123/0 009/0 

 
توان گفت که هوش اجتماعي اثر مستتقیم بتر خودکارامتدی ختالق و مي 3با توجه به نتایی جدول 

(. خودکارآمدی خالق نیتز اثتر مستتقیم بتر P<01/0دارد )هیجان مثبت و منفي شناختي خودنام جویي
(. برای بررسي اثر  یرمستقیم متغیتر هتوش P<01/0هیجان مثبت و منفي دارد )شناختي خودنام چویي

هیجان مثبت و منفي با میانجي گری خودکارآمدی ختالق از آزمتون شناختي اجتماعي بر خودنام جویي
 1VAFشد  اثر  یرمستقیم متغیرهای از راه میانجي از آمتاره ی تست سوبج استفاده شد و برای تعیین 

                                                           
1  . Variance accounted for 
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تر بتودن تر باشد، نشان از قوینزدی  1است. و هرچه این مقدار به  1و  0استفاده شد که مقدار آن بین 
 نقش میانجي است. 

 
 هیجان با نقش میانجیشناختی جویی. نتایج تحلیل اثر غیرمستقیم هوش اجتماعی بر خودنظم4جدول

 خودکارآمدی خالق

سط  معنای  zآماره  مسیر

 داری

ضاااریب 

 مسیر

 نتیجه

ختودنام  ⃪خودکارآمتدی ختالق  ⃪هوش اجتمتاعي 
هیجتتان مثبتتت )راهبردهتتای ستتازگارانه شتتناختي جویي
 هیجان(

تثئیتتتتتتتتد  233/0 001/0 378/13
 میانجي

ختودنام  ⃪خودکارآمتدی ختالق  ⃪هوش اجتمتاعي 
ناستتازگارانه  هیجتتان منفتتي )راهبردهتتایشتتناختي جویي
 هیجان(

تثئیتتتتتتتتد  -267/0 005/0 -135/8
 میانجي

( قترار -96/1+ و 96/1توان گفت، آمارة آزمون سوبج در خارا از بازه )مي 4با توجه به نتایی جدول 
هیجتان مثبتت و منفتي شتناختي مستقیم متغیر هوش اجتماعي بر خودنام جویيدارد، لذا فرض اثر  یر

گفت که متغیر هوش اجتماعي عالوه بر اثر مستقیم، به طور  یرمستقیم هتم  توانشود و ميپذیرفته مي
 گذارد. ان اثر ميآموزهیجان مثبت و منفي از طریق خودکارآمدی خالق دانششناختي جویيبر خودنام
 

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش بتا هتد  نقتش میتانجي خودکارآمتدی ختالق در رابطتة بتین هتوش اجتمتاعي و ختودنام 

ان انجام شد. نتایی نشتان داد کته هتوش اجتمتاعي بته طورمستتقیم و آموزهیجان دانششناختي جویي
هیجان مثبت و منفتي شناختي  یرمستقیم از طریق متغیر میانجي خودکارآمدی خالق بر خودنام جویي

و علتوی (، یوس  ونتد 1398های خالق خواه و همکاران)ان اثر دارد. نتایی این پژوهش با یافتهآموزدانش
( همستو 2006( و بیگیتتو )2011(، لي و رونیکنس )1394(، انصاری جابر )1395(، الیاسي ایرانشا )1397)
تتوان گفتت، ختود ناتم هیجتان متيشناختي باشد. در تبیین تثثیر هوش اجتماعي بر خودنام جویيمي
 خودآگاه به صور  هک است فیزیولوژیکي و رفتاری سازوکارهای شناختي، از تعدادی شامجشناختي جویي

 رویتداد یت  وقتوع آ از در یا و هیجاني، قبج تنایم موارد از برخي گیرد.قرار مي مورداستفاده ناخودآگاه و

فعتال  هیجتان یت  شتکج گیتری از بعد یا و رویداد ی  وقوع از بعد نیز هاآن از تعدادی شوند ومي فعال
 رویتدادها کمت  تفستیر بته شتودمي فعال یدادرو ی  وقوع از قبج کهشناختي خودنام جویي شوند.مي

 کنتترل و شتناخت هیجانتا  شوند.مي فرد در منفي هیجاني هایپاسخ کاهش به منجر درنتیجه و کرده

 بتدو از را آن آمتوزش افتراد، است که اکتسابي هایمهار  ازجمله هیجاني گوناگون هایموقعیت در خود

 ایتن کستب از این رو کنند.مي کسب از جامعه و مدرسه در تربات سنین در سپس و خانواده کانون از تولد
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 همتان متوارد این از یکي که باشد تثثیرگذار افراد های زندگيجنبه سایر بر تواندمي آن بر تسلط و مهار 

 در کننتد تناتیم و کنتترل را ختود هیجانتا  تواننتدمي راحتي به افرادی که است. اجتماعي روابط بحث

 و شتد خواهنتد سازگار سریع تر مختل  شرایط با و داده بروز خود از تر رفتار مناسب  مختل هایموقعیت
تتوان است. به عبار  دیگر، مي تثثیرگذار آنها مثبت و مفید اجتماعي روابط تداوم و ایجاد توانایي بر همین

های منفتي ه جنبهگفت در راهبردهای مثبت )سازگارانه(، فرد وقایع را از زوایای مختل  بررسي نموده و ب
پردازد و بدین ترتیب آرامش بیشتری را تجربه نموده و با رویدادها کنتار خواهتد آمتد و در مواجته بتا نمي
های زندگي آسیب کمتری را متحمج خواهد شد، اما در راهبردهای منفي )ناسازگارانه(، فترد دچتار چالش
اني که توانایي فهتم آموزهمچنین، دانش کند.های بیشتری را تجربه ميهای رواني شده و استرسآسیب

هتای جدیتد اجتمتاعي و یتا و پیش بیني رفتارها و احساسا  دیگران را دارند و توانایي ورود به موقعیتت
هتای سازگاری اجتماعي را دارند و نیز به ستنجش جریانتا   یرمنتاتره ناشتي از رختدادها در موقعیتت

نتدگي نایتر ستازگاری بتا تغییترا  زنتدگي و رویتدادهای های مختلت  زپردازند، در جنبهاجتماعي مي
ها و یا عواط  بعتد از وقتایع اضتطراب آور و تر عمج نموده و با مدیریت یا تنایم هیجانزا موفقتنیدگي

 باشند. ها تواناتر ميچالشي، در مهار هیجان
 وش اجتمتاعيتوان گفت، فردی که از هتدر تبیین تثثیر هوش اجتماعي بر خودکارآمدی خالق مي

 را فراخوانتده آنها یهاحمایت متقابالً و سازدمي برقرار دیگران تری بامناسب رابطة است، برخوردار باتیي

 عاجزنتد، دیگتران و ختود هیجانتا  دقیتق درک کته از افترادی نماید.مي بیشتری کارآمدی احساس و

احستاس  و اجتمتاعي یهاحمایت موجب کاهش خود نوبة به امر این که دارند ضعیفي سازگاری اجتماعي
 تشویق افزایش خودکارآمدی عوامج از یکي (،1997، 1)بندورا بندورا نار طبق که شود چرامي ناکارآمدی

 دارند، دیگران را و خود یهاهیجان تنایم و درک توانایي که دیگر، افرادی بیاني به است. دیگران تثیید و

نماینتد.  بیشتری توانمندی احساس آن تبع به و کنند تری بنا محکم اجتماعي حمایت یهاشبکه توانندمي
 تزمتة کته دیگتران احساسا  با و سازگاری تشخیص توانایي از پایین، هیجاني هوش با افراد در مقابج،

 بته گرایش مذاکره، و جای گفتگو به درماندگي مواقع در افراد این اند.بهرهبي است، فردی مؤثر بین روابط

(. هم چنتین، در تبیتین تتثثیر خودکارامتدی ختالق بتر ختودنام 2001، 2هنیادیاروچي و دارند )س عمج
 را ختود اجتمتاعي یهتامهتار  استت قادر خودکارآمدی توان گفت، فرد از راههیجان ميشناختي جویي
 که گفت توانمي به عبارتي کند. مدیریت را محیطي فشارهای و لذ  بخش را زندگي اش تا دهد توسعه

 زنتدگي بتر که رویدادهایي دارند تمایج اشخاص که است این اجتماعيشناختي کلیدی ناریة فرض ی 

 در بتودن تثثیرگتذار حتس ایتن بداننتد. مؤثر عامج عنوان به را خود و کنند را کنترل گذاردتثثیر مي هاآن

فرآینتد  یت  شتده ادراک خودکارآمتدی گردد.مي آشکار احساسي و فرآیندهایشناختي اعمال فرآیندهای
 و عاملیتت، بتودن تثثیرگتذار مفهتوم مرکزیت در گذارد.مي تثثیر فرد واقع شدن مؤثر بر که است محوری

                                                           
1. Bandura A 
2. Ciarrochi   &  Deane  
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 عواطت  و هتا،رفتارها، شتناخت افراد آن راه از که فرآیندی تنایمي(، )یادگیری خود دارد قرارخودتنایمي

 دهنتد.متي ادامته و فعتال کترده  اهتدا به دستیابي راستای در سازماندهي شده و منام گونة به را خود

 نفتس بته اعتمتاد بتا و مطمتئن هستتند خود هایاز توانمندی نخست، بات کارآمدی خود با انآموزدانش

 اهتدا  بته دستتیابي راستتای ختود در رفتار و کنترل تنایمي خود با دوم، دهندمي انجام را خود تکالی 

ارآمدی خالق در مسلط شتدن بتر هیجانتا  منفتي و دارند. همچنین، باورهای خودکمي بر گام یادگیری
تتوان باشد، به عبار  دیگر ميکننده تواند کم ها، و نیز در چیره شدن بر حات  تکانشي مينوسان آن
بینند کته بایتد بتر آن هایي مياني که خودکارآمدی خالق باتیي دارند، تکالی  را چالشآموزگفت، دانش

شوند و در مواقع شکست تالش بیشتری را به کتار ها مشغول ميتر در فعالیتتسلط یابند، بنابراین عمیق
بیشتری به وقتایع محیطتي متنتوع پذیری کنند و با انعطا برند و هیجانا  مثبت زیادی را تجربه ميمي

 باشند. های خود ميدهند و قادر به کنترل برانگیختگيپاسخ مي
هیجتان از طریتق میتانجي شتناختي جویيبتر ختودنام در نهایت، در تبیین تثثیر هتوش اجتمتاعي

کوشتند، تتر متيتوان گفت، اشخاصي که دارای خودکارآمدی بات هستتند بتیشخودکارآمدی خالق مي
تتری از ختود ها پایین است، پشتکار بتیششوند و از کساني که سطح خودکارآمدی آنتر موفق ميبیش

د. این گونه افتراد، اهتدا  چتالش برانگیزتتر و بتاتتری کنندهند و ترس کمتری را تجربه مينشان مي
ها به طور پایدارتری متعهد هستند. به طور کلي هنگامي که افراد بتر ایتن کنند و نسبت به آنانتخاب مي

های تزم برای انجام کار یا فعتالیتي را دارنتد، بترای انجتام آن تکلیت  ها و توانایيباور باشند که قابلیت
دهند و در نهایت به نتایی بهتری دستت پیتدا خواهنتد کترد. لتذا تری نشان ميری بیشکوشش و پافشا

های بین فردی احساس مثبتي داشته باشند و تعامج خوبي شود که افراد در ارتباطخودکارآمدی باعث مي
 ستممکن ا با مردم تعامج موفق یهامهار  عنوان به اجتماعي با دیگران برقرار کنند و در نتیجه هوش

 انتدرکاران ناتامدست و مربي انتاارهای و هاخواسته از درستي گان بتوانند درک یادگیرند که شود باعث

ان آمتوزدانتششناختي خود نام جویي بر است ممکن اجتماعي این لحاظ هوش از باشند، داشته آموزشي
طترق مختلت  بته بهبتود  ان بتهآمتوزاجتماعي دانتش -باشد. به عبارتي دیگر، قابلیت هیجاني تثثیرگذار

هتای ختود هوشتمندانه بتا هیجتانای اني که قادر بته مواجهتهآموزانجامد، و دانشعملکرد تحصیلي مي
کننتد، هستند، خویشتن دارترند، اعتماد به نفس باتیي دارند، در نتیجه برای یادگیری بیش تر تالش متي

های مهتم کنند. از محدودیتود را مهار ميها و تنیدگي خو برای رسیدن به هد  و انجام وظیفه هیجان
ای اشاره کرد؛ بدین صتور  توان به عدم انگیزة شرکت کنندگان در تحقیقا  پرسشنامهاین پژوهش مي

ها وقت و دقت کتافي صتر  کننتد و ایجتاد انگیتزة که  الباً افراد حاضر نیستند برای تکمیج پرسشنامه
مشکج است و از طرفتي امکانتا  تزم جهتت ایجتاد انگیتزة ها دروني برای همة افراد در همة موقعیت

 طور حتتم از روایتي نتتایی خواهتد کاستت.بیروني هم در اختیار محققان و دانشجویان نیست و این بته

محدودیت دیگر مربوط به روش پژوهش همبستگي به دلیج ناتواني در بیان روابط علي معلتولي بتود. در 
های مرتبط با تحقیقا  یله ابزارهای خود گزارشي تهیه شدند، سوگیریهای آن به وسمطالعه حاضر، داده
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هتای ایتن پتژوهش در ناتر گرفتت. توان به عنوان محدودیتزمینه یابي و ابزارهای خودگزارشي را مي
هتا ان به دلیج مشغله کاری و ایام امتحانا  در تکمیج کتردن پرسشتنامهآموزهمکاری پایین برخي دانش

ین پژوهش بود که تالش شد با توضیح هد  پژوهش تا حدودی تثثیر این محتدودیت محدودیت دیگر ا
هتای پتژوهش داده آوری جمتع و گیتری انتدازه برای آتي یهاپژوهش در شودمي کم شود. لذا پیشنهاد
هایي بتا انجام پژوهش .شود استفاده یافته ساختار نیمه یا یافته ساختار یهامصاحبه عالوه بر پرسشنامه از

ریتزی گیری و برنامهها و شهرهای مختل  با هد  تصمیمها، فرهنگحجم نمونه بزر  و انجام در قوم
ایي بتین هتای مقایستهتوانتد نتتایی مفیتدی در پتي داشتته باشتد. پتژوهشکالن برای دانشجویان مي

 کم  یجوسا و هاکتاب پرورش و های دیگر جامعه صور  گیرد. هم چنین، آموزشان و گروهآموزدانش

 یهتادهتد. دوره قترار انآمتوزدانش اختیار در را بر هوش اجتماعي خودکارآمدی تقویت هد  با آموزشي
پشتتکار  و جتدیت توانتایي ارتقتا  احساستا ، فهتم و اراده و شناستایي توانتایي ارتقتا  اهدا  با آموزشي
 استتفاده و هتافعالیت به بخشیدن الویت ان درآموزدانش توانایي هد  و ارتقا  به رسیدن در انآموزدانش

 از زمان برگزار شود.  مناسب

 

 مناب  

بررستتي تتتاثیر آمتتوزش راهبردهتتای یتتادگیری ختتودتنایمي بتتر (. 1395الیاستتي ایرانشتتا، طتتاع  ) -
ان پستر تیزهتوش متوستط اول آمتوز، اضطراب امتحان و خودکارآمتدی ختالق دانتشگرایيکمال

 سي ارشد )منتشرنشده(، دانشگاه لرستان. کارشنا نامهپایان. شهرستان نورآباد

 اجتمتاعي اهدا  با اجتماعي هوش و هیجان خودتنایمي رابطه بررسي(. 1394انصاری جابر، زهرا ) -

 ،(منتشرنشتده)تربیتتي  شناستيروانکارشناستي ارشتد  نامتهپایان. دبیرستتان دختر انآموزدانش در
 دانشگاه تهران.

 .انتشارا  نگارن: تهرا. ، ترجمه بهناز کماليوش اجتماعيقابلیتهای ه(. 1384بوزان، توني ) -

ان آمتوزهتای جنستیتي دانتش(. مقایسه تفاو 1394پیری، موسي؛ حبیبي، رامین؛ آق آتابای، آمنه. ) -
، آموزش پژوهتيدوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعي، تنایم هیجان و تعلج ورزی تحصیلي. 

1(1 ،)53-41. 

(. بررستي نقتش هتوش اجتمتاعي و 1396اکبر؛ سلم آبتادی، مجتبتي. ) چمني، محمد؛ عجم، علي -
انگیزش تحصیلي بر اشتیاق تحصیلي دانشجویان رشته پرستاری دانشتگاه علتوم پزشتکي بیرجنتد. 

 .399-408(، 4)8 توسعه ی آموزش جندی شاپور،

 مجلته یهیجتان. شناختي (. خصوصیا  روان سنجي پرسش نامه نام جویي1389حسني، جعفر. ) -
 . 73-84(، 3)2 بالیني،شناسي روان
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 (. رابطته1398خالق خواه، علي؛ رضایي شری ، علي؛ شیخ اسالمي، علي؛ پیرقلي کیوی، معصومه ) -

ابتکار و خالقیتت در ان. آموزدانش خالق مسثله ی حج سب  با خودکارآمدی و اجتماعي هوش بین
 .185-210(، 1)9علوم انساني، 

 سترزندگي بتین (. رابطته ی1395علیرضا؛ شهني ییالق، منیجه ) ي،حمید؛ حاجي یخچال فرامرزی، -
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