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  :چكيده
هـاي هـوش      هدف اين پژوهش بررسـي اثربخـشي آمـوزش مؤلفـه          

بر آثار منفي اعتيـاد بـه    ) هخودآگاهي هيجاني و كنترل تكان    ( هيجاني
  . باشد مي) گيري اجتماعي كاربري اجباري و كناره( اينترنت

 ي  ه متوسـط  ي  هآموزان پسر دور    دانش،   آماري پژوهش  ي  هجامع
مركـز   «آمـوزان      نفـر از دانـش     30 كـه    ، شهر تهران بود   3 ي  همنطق

ي تشخيـصي اعتيـاد بـه       ها   بر اساس آزمون   » توسعه صادرات ايران  
ه عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گـروه     اينترنت ب 

 خودآگـاهي  ي ه گروه آزمايش در زمين . و آزمايش تقسيم شدند    لكنتر
بـا  .  جلسه مـورد آمـوزش قـرار گرفتنـد    8هيجاني و كنترل تكانه در  

آزمون با گروه كنترل  آزمون و پس كه طرح تحقيق پيش  توجه به اين  
 يري اعتياد به اينترنت، هوش هيجاني بار      گ  بوده است ابزارهاي اندازه   

در دو نوبت قبـل     ) 2002( زاي اينترنت كاپالن     آن، كاربري مشكل   ـ
آوري  هاي جمع  داده. از آموزش و بعد از آموزش مورد اجرا قرار گرفت         

ي آماري توصيفي و اسـتنباطي      ها  ها با روش    نامه شده از اين پرسش   
نتايج نـشان داد    . ار گرفت تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قر      

كه خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه و به تبع آنها هـوش هيجـاني              
به طور معناداري افزايش پيـدا   كلي پس از آموزش در گروه آزمايش،      

گيري اجتماعي در     كرده است، ميزان كاربري اجباري اينترنت و كناره       
اري كاهش  كاربراني كه مورد آموزش قرار گرفته بودند به طور معناد         

پيدا كرده و ميزان اين متغيرها در گروه كنترل از نظر آماري تفـاوت              
  .معناداري نداشته است

گيـري   كنتـرل تكانـه، كنـاره      خودآگـاهي هيجـاني،    :هـا   كليد واژه 
   كاربري اجباري اينترنت ـاجتماعي

  

 Abstract 
The goal of this study was to consider the effectiveness 
of training emotional intelligence components 
(emotional self- awareness and impulse control) on 
negative effects of addiction to internet(compulsion 
use and social withdrawal). High school male students 
in district 3 of Tehran were statistical population of 
this research that 30 of them in “Development center 
of Iran Exports” selected randomly based on 
diagnostic tests of addiction to internet. Then, They 
were divided into control and experimental 
groups.The Experimental group received training for 
emotional self- awareness and impulse control. 
Because of research design(pre-test and post-test 
with control group), measuring tools for addiction to 
internet, Bar-on emotional intelligence, Kaplan’s 
Problematic Use of Internet(2002) were implemented 
at two times(before and after training). Gathered data 
were analyzed by descriptive and inferential statistics 
and covariance analysis methods. Results suggested 
that emotional self-awareness, impulse control and 
overall emotional intelligence significantly increased 
in experiment group after training. The rate of 
compulsion use of internet and social withdrawal for 
users that we trained, significantly decreased. The 
difference of these variables in control group  were 
not statistically significant .  
Keywords: Emotional self-awareness, impulse 
control, social withdrawal, compulsion use of internet. 
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  مقدمه
 ضـرورت اسـتفاده از اينترنـت بـراي           تـر شـدن اسـت،       در دنيايي كه روز به روز در حال پيچيده        

اي در    تواند نقش عمده    اينترنت مي ، به عبارتي    شود  نوجوانان و جوانان بيش از پيش احساس مي       
  .ها ايفا نمايد هارتكسب م

 مـسائل و  ،آوري جديد، اينترنت براي فـرد، خـانواده و جامعـه    هاي جمعي و فن   از بين رسانه  
   پژوهــشگران،  توجــه و عنايــت خــاص متفكــران،ي همــشكالتي را ايجــاد كــرده كــه شايــست

 .شكان استزپ شناسان و روان روان
 اين در حـالي اسـت كـه هماننـد           رشد اينترنت در تمام دنيا به صورت انفجاري بوده است و          

هايي را نيز به دنبـال دارد و بـه عبـارتي هـم سـاده            ساير محصوالت عصر نو، ارتباطات نگراني     
هـا، ناشـي از سـهولت         ترين نگراني   شناسان معتقدند كه يكي از شايع       جامعه. است و هم مخرب   

 ناميـده   » نـوگرافي پور « هاي مستهجن و غيراخالقي است كه اصطالحاً        توزيع تصاوير و نوشته   
  .شود مي

 سال گذشـته كـاهش چـشمگيري در ارتباطـات           35معتقد است كه طي     ) 1995( 1پوت نام 
رونـد، موضـوعات       كليسا مي   و گيري  مردم كمتر به رأي   . اجتماعي افراد در آمريكا رخ داده است      

ه را قبـول    ي داوطلبان ها  عضويت گروه كمتر   يا   ،گذارند  ها در ميان مي     با همسايه كمتر  سياسي را   
اين . شوند  كنند، مهماني شام كمتري دارند و كمتر به منظورهاي اجتماعي دور هم جمع مي               مي

اي براي جامعه و فرد دارد، زيرا وقتي مردم از نظـر اجتمـاعي درگيـر                  مدهاي عمده  آ موضوع پي 
  .كنند تر زندگي مي تر و خوشبخت باشند سالم

ي   هگمان پديدآورند    بي  الوه بر مزايايي كه دارند،     كامپيوتر و اينترنت، ع    اًتكنولوژي و خصوص  
هـاي منحـصر بـه فـرد          ويژگـي . هـستند  مشكالت قـديمي،     ي  همشكالت جديد يا تشديد كنند    

 پـايين، گمنـام   ي ه ساعته بودن، سادگي كار، هزين    24اينترنت از جمله سهولت دسترسي به آن،        
اين . دم در سراسر جهان، شده است     ، همگي موجب استقبال عظيم مر     ...ماندن كاربران در آن و      

شـوند، از طـرف       هاي اينترنت محسوب مي     كه از يك طرف از قابليت      خصوصيات، عالوه بر آن   
يكي از مشكالتي كه اينترنت پديد آورده اسـت، اعتيـاد           . آيند  به شمار مي  ديگر از معايب آن نيز      

ـ ت رفتـاري  عظيم جهاني است كه داراي تأثيراي همجازي يا اعتياد به اين شبك  روانـي بـسيار    
  .باشد ميمضري بر روي كاربران 

يك تكنولوژي جديـد، هماننـد      . شكي نيست كه اينترنت پيشتاز انقالب صنعتي جديد است        
نيازمند صرف  در نهايت    جديد است؛ يعني در ابتدا جذاب و سرگرم كننده است، اما             ي  هيك رابط 

 جهاني، افراد را با انبوهي      ي  هي به يك شبك   دستياب. ظ آن هستيم  فانرژي و زمان فراوان براي ح     
                                                           
1- Putnam 
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  اميد دستيابي بـه    ،كند كه با استفاده از ارتباط سنتي        رو مي  هاز اطالعات و نشريات الكتريكي روب     
تواند مورد حسن استفاده يا سوءاستفاده        رسد كه اينترنت مي     به نظر واضح مي   . آنها را نداشته اند   

شناختي فراواني بر قـدرت و جـذابيت اينترنـت داللـت              نعوامل روا . به صورت اعتياد قرار گيرد    
 قدرت اينترنت هستند، همگي     ي  ههايي كه تشكيل دهند     رسد كه همان ويژگي     به نظر مي  . دارند

  . اعتيادآور هم باشنديداراي قابليت
ــوژي و خــصوصاً ــورد   تكنول ــه آســاني م ــت آن ب ــرين حال ــت، در بهت ــا و اينترن  كامپيوتره

تركيـب  . ندشـو  اعتيـادآور مـي      گيرنـد و در بـدترين حالـت،         حد قرار مـي    بيش از    ي  هسوءاستفاد
برانگيـزي     پايين، تحـرك   ي  ه هزين   سهولت دسترسي، آساني،    آميز،  ي تحريك يهاي محتوا   ويژگي

بـه  . شـود    فعال مـي   شناختي شديداً    روان ي  هبصري، خودمختاري و گمنامي، منجر به يك تجرب       
. دهـد   گي و عشق ورزيدن ما را تحت تأثير خود قرار مـي           عبارت ديگر، اين تكنولوژي حالت زند     

 موجـب تـأثيرات      و احتمـاالً    هـستند    منفي مهم اين است كه برخي از اين تأثيرات واقعاً        ي    هنكت
  .شناختي نيز خواهند شد منفي روان
 مطالعه در اين زمينـه را آغـاز         ي اينترنت، اخيراً     غفلت از پديده   ها  شناسان، پس از مدت     روان

  بر تأثير اينترنت بر كاربران آن و به طـور كلـي بـر جامعـه                 عمدتاً ،شناسان  تأكيد روان . اند  هنمود
عنوان به  و همچنين بر استفاده از اينترنت       ) 2000،  2كنا و بارگ    ؛ مك 1999،  و همكاران  1كرات(

 . يك ابزار پژوهشي معطوف است
اينترنـت تـأثيري منفـي بـر        است كـه    چنين  ي اينترنت      در كل به پديده     شناسان،  نگاه روان 

در پژوهـشي، اينترنـت را همچـون        ) 1999( بـه عنـوان مثـال، كـرات و همكـاران          . جامعه دارد 
كـه بـه    انـد     اي محدود و جانشيني نه چندان مطمئن براي زندگي واقعـي در نظـر گرفتـه                 رسانه
 .گردد  ي احساس تنهايي و افسردگي منجر مي تجربه

هايي چون احساس     يد كه افراد معتاد به اينترنت از ويژگي       به اين نتيجه رس   ) 2002( 3كاپالن
گيري اجتماعي و افسردگي برخوردارند و افراد وابسته به اينترنت از نظـر        كمرويي، كناره   تنهايي،
  .تري نسبت به افراد غيروابسته به اينترنت قرار دارند هاي اجتماعي در سطح پايين واكنش

 زيـادي از اينترنـت      ي  هادند كه نوجواناني كـه اسـتفاد      نشان د ) 2000( كارانشم و ه  4سندرز
گيـر     كاهش يافته بود و همچنين از نظر اجتماعي گوشه         ، شان با والدين   كنند، ارتباط و تماس     مي

ي افراطي از اينترنـت        مهم دست يافتند كه استفاده     ي  هگير شده بودند و نيز به اين نتيج         و كناره 

                                                           
1- Kraut 
2- Mckenna & Bargh 
3- Kaplan 
4- Sanders 
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افـسردگي و تنهـايي     در نهايت به    شود و     جتماعي مي  تماس ا   و موجب كاهش حمايت اجتماعي   
  .انجامد مي

نشان داد كه كاربران اينترنت در مـواقعي كـه بـا اينترنـت              ) 2000( 1 راسموسن ،در تحقيقي 
و در قطـع،    ) گيـري اجتمـاعي     كنـاره ( قرار، حساس، مضطرب و زودرنج هستند       بي ،تماس ندارند 

نابراين مجبورند كه به اسـتفاده از اينترنـت روي          كنترل كردن يا توقف استفاده، موفق نيستند ب       
  .آورند

ي زيـاد از اينترنـت بـه          به اين نتيجه رسيدند كه اسـتفاده      ) 1995( نام  و پوت ) 1995( 2تركل
  .شود گيري اجتماعي افراد منجر مي كناره

جوانـان نـاگزير خواهنـد بـود از          ال مطرح است كه در جايي كـه جوانـان و نـو            ؤحال اين س  
  تكليف آثار منفي آنها چه خواهد بود؟  و تكنولوژي امروزي استفاده كنند،اينترنت 
ي رواني ناشي از اينترنت بـر روي كـاربران آن در            ها  شناسان عالوه بر شناسايي آسيب     روان

 كـه   هايي از جملـه پيـشنهاد     ،يي بـراي رفـع و كـاهش آن آثـار برآمدنـد            هـا   حـل   پي يـافتن راه   
ي روانـي در مقابـل      هـا   هـاي شخـصيت و ويژگـي         تقويت جنبه  شناسان به كاربران داشتند    روان

 براي تقويت و مقاوم سـازي شخـصيت،        .ي محيطي عصر حاضر از جمله اينترنت بود       ها  محرك
ي روانـي گونـاگوني وجـود دارد كـه در ايـن پـژوهش بـه آمـوزش                   ها  آموزش و تقويت مهارت   

  . شود خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه پرداخته مي
ترين آنها مهارت اجتماعي است       ها است برجسته    اي از مهارت    ، طيف گسترده  هوش هيجاني 

هـاي     يعني توانايي شناخت دقيق احساسات، عواطف و ويژگـي         باشد،  مبناي خودآگاهي مي  كه بر 
ـ  ي رواني،ها ترين مهارت همچنين يكي از اساسي   .خود  . عمـل اسـت  ي همقاومت در مقابل تكان

كـه بـه     ظرفيت بازداشتن تكانه از اين     .ي هيجاني است  ها  ريتمام خويشتن دا  ي    هاين امر ريش  
 ،3گلمـن ( عمل منتهي شود و فرونـشاندن اولـين حركـت در كنتـرل آن اهميـت بـسزايي دارد                  

1995(.   
به سنجش هوش هيجاني جهت آماده ساختن افراد جامعه براي مـاز        ) 1995( گلمن در سال  

هايي همـراه      توانايي ، داد كه هوش هيجاني    وي توضيح .  زندگي تأكيد ورزيد   ي    ههزارتوي پيچيد 
 توانـايي كنتـرل     ،توانـايي بـراي انگيختگـي خـود، پايـداري در مواقـع شكـست              از جمله   . دارد

 توانـايي نظـم     ، تمـايالت  ي به تأخير انداختن و ارضـا      ،و تمايالت ) ها  تكانه( هاي ناگهاني   انگيزه
  .زيدن و اميدواريتوانايي اصرار ور... هاي روحي و خلق و  بخشيدن به حالت

                                                           
1- Rasmussen 
2- Turkle 
3- Goleman 
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اي اسـت تـا       معتقد است كه اختالل اعتياد به اينترنت يك اختالل كنترل تكانه          ) 1999( 1يانگ
 و معيار تـشخيص آن شـباهت بيـشتري بـه قماربـازي بيمارگونـه دارد، پـس                    نوعي وابستگي، 

اي از  ه گـسترد ي  هاعتياد به اينترنـت دامنـ     . توان آن را به عنوان اختالل تكانه در نظر گرفت           مي
  .گيرد رفتارها و مشكالت كنترل تكانه را در بر مي

هوش هيجاني كه بر اساس نظريات گـاردنر        ي    هبا طرح مفهوم تاز   ) 1990( 2سالووي و ماير  
درباره استعدادهاي فردي شكل گرفته بود، پاسخ قابل قبولي بـراي ايـن سـؤال مطـرح نمـوده                   

تواند او را براي      هاي قابل پرورشي است كه مي      انسان داراي توانايي   بر اساس اين نظريه،   . است
  .مقابله با شرايط زندگي آماده كند

اش و سـاير      به توانايي شخص بـراي تجـارب هيجـاني         موفقيت در زندگي،  ند كه   آنها معتقد 
هاي سازگارانه از نظـر هيجـاني نـسبت بـه              پاسخ به شيوه   ي  هاطالعات داراي بار عاطفي و ارائ     

وابـسته  ) انـدازها   چـشم (  موفقيت، گذشته و آينـده     ي  هته از استدالل دربار   هاي الهام گرف    استنباط
  ).1990سالووي و ماير، ( است

هـا و   هـا و قابليـت   اي از توانـايي  هـوش هيجـاني مجموعـه   ) 1999( 3ان ـ  بـه اعتقـاد بـار   
هايي است كه فرد را براي سـازگاري بـا محـيط و كـسب موفقيـت در زنـدگي تجهيـز                        مهارت

احـساسات بـر هيجانـات و هيجانـات بـر           .  مركزي زندگي هـستند    ي  هات، هست احساس. كند  مي
 راجع به چگـونگي     داين دليلي پر اهميت است مبني بر اين كه چرا باي          . گذارند  احساسات اثر مي  

توانـد    شـان مـي    همه بايد بدانند كه هيجانات    . قضاوت و كنترل هيجانات افراد كاري انجام شود       
گويي، مسئوليت و اتكا به خود و        پاسخ) ب( رسه و رابطه با همساالن    زندگي در مد  ) الف( توانايي

؛ 1995،  4يكـار وبويـور و ا   ( كنار آمدن با مسائل مختلف زندگي و مرگ را به آنها ديكته كند            ) ج(
 ).2001؛ به نقل از اوبيكار، 1996اوبيكار و همكاران، 

هاي   ب افراد بايد توانايي   با توجه به اين مطل    . كند  دانش هيجاني به تنظيم هيجان كمك مي      
توانايي تنظيم  . هاي آن در عمل پرورش دهند       مربوط به اين سطح را به منظور استفاده از دانش         

افـرادي كـه توانـايي تنظـيم        . شـود    مـي  آن منجر به حفظ خلق و راهكارهـاي بهبـود           ،هيجان
  .يرندگ شان را ندارند به احتمال بيشتري تحت تأثير عوامل محيطي قرار مي هيجانات

آورد    دانش ارتباط و علت هيجان را به دست مـي          ،از طريق آموزش خودآگاهي هيجاني، فرد     
هاي مختلـف بـه دسـت         ي چرايي و چگونگي برانگيخته شدن در موقعيت         و اطالعاتي را درباره   

هاي هيجاني به توانايي فهم خويشتن در ارتباط          اين توانايي براي فهم و تحليل تجربه      . آورد  مي
                                                           
1- Young 
2- Salovey & Mayer 
3- Bar - On 
4- Obikar 
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دهـد    شود كه تنظيم كارآمد هيجان و مقاوم بودن را پرورش مـي             ود در محيط، منجر مي    بهتر خ 
  .دننام اين حالت را به عنوان سواد هيجاني مي) 1990( كه سالووي و ماير

اين پژوهش با نگاهي به جوانب مختلف كـاربر بـا اينترنـت كـه سـبك زنـدگي جوانـان و                      
دا ند با آموزش خودآگاهي هيجاني و كنتـرل            مي دهند، ضروري   ثير قرار مي  أنوجوانان را تحت ت   

  .ثيرات منفي آن باال ببردأمقابل ت  را دريتكانه، مقاومت كاربران اينترنت
  روش

  گيري  آماري و روش نمونهي هجامع
 شـهر تهـران     3 ي  ه متوسـطه در منطقـ     ي  هآموزان پسر دور     آماري اين پژوهش، دانش    ي  هجامع
ژوهش در چند مرحله صورت گرفته است ابتـدا بـا مراجعـه بـه              اين پ  ي  هانتخاب نمون . باشند  مي

 ،ها  نامه  برش پرسش  ي  ه بر اساس نقط   »  صادرات ايران  ي  همركز توسع  «يك دبيرستان پسرانه    
  كـاربري اجبـاري،  ( هـاي ناشـي از اعتيـاد بـه اينترنـت       نفر از آنها انتخـاب شـدند و آسـيب          40

 نفـر از آنهـا كـه شـرايط الزم را            30 در نهايـت     مورد بررسي قرار گرفت و    ) گيري اجباري   كناره
 نفري، گروه آزمـايش و گـروه كنتـرل،          15داشتند گزينش شدند و به طور تصادفي در دو گروه           

  .قرار گرفتند
  گيري ابزارهاي اندازه

 ) IAS(  مقياس اعتياد به اينترنتـ1

ان و شدت اعتيـاد     با هدف سنجيدن ميز   ) 1996( مقياس اعتياد به اينترنت توسط كا، اس، يانگ       
پايـايي ايـن آزمـون در پـژوهش حاضـر           . به اينترنت بر مبناي تجارب باليني ساخته شده است        

 بـه دسـت     78/0 نفر از كاربران اينترنت به روش آلفاي كرونبـاخ           120ضمن بررسي اوليه روي     
  .آمده است

  )GPUIS( از اينترنت) فراگير( زا  مقياس كاربري مشكلـ2
 آن سـنجش    ي  ههـدف از تهيـ    . تهيه شـده اسـت    ) 2002( اي، كاپالن اين مقياس توسط اس،     

هـاي احتمـالي كلـي ناشـي از اعتيـاد بـه               گيري آسيب   ميزان و شدت اعتياد به اينترنت و اندازه       
 سؤالي است كـه بـراي سـنجيدن بـر مبنـاي             29اي    نامه اين مقياس، پرسش  . باشد  اينترنت مي 

 6مقياس مورد تحليل عاملي قرار گرفتـه اسـت،          اين  . تجارب باليني و ميداني ساخته شده است      
شـش عامـل    . مدهاي منفـي اسـت     آ عامل مربوط به مشكالت كلي و يك عامل مربوط به پي          

  منـافع اجتمـاعي  ــ 2، )شامل تسهيل در تغييرات عاطفي منفرد(  تغييرات در خلق ـ1 :عبارتند از 
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نـاتواني در كنتـرل،     ( جباري كاربري ا  ـ3،  )شود  شامل منافع اجتماعي كه از اينترنت حاصل مي       (
گيـري    كنارهـ5 صرف وقت زياد، ـ4،  )توقف يا كاهش استفاده از اينترنت همراه با احساس گناه         

، و يـك  )احساس اجتمـاعي بـودن در زمـان اينترنـت    (  كنترل بين فردي ـ 6، )ترك( اجتماعي
ي   هامـ ن پرسـش ). اي  مشكالت شخصي، اجتماعي و حرفـه     ( مدهاي منفي  آ عامل مربوط به پي   

»GPIUS«          در .  برخـوردار اسـت  85/0 تـا  78/0 اعتبـار  ي ه از همساني درونـي خـوبي بـا دامنـ
  پايـايي ايـن پرسـش      ،در شهرستان كرج انجام داده اسـت      ) 1382( پژوهشي كه اسدي دربندي   

  . گزارش كرده است82/0نامه را به طور متوسط 
 را در بـر     89 تـا    63اي از     هدر اين پژوهش نيز ميزان پايايي به روش آلفـاي كرونبـاخ دامنـ             

  .داشت
  د فرزن ـ آزمون اعتياد به اينترنت والدينـ3

نامـه   ايـن پرسـش   . باشد  هدف، سنجيدن ميزان اعتياد به اينترنت از ديدگاه والدين فرزندان مي          
ايـن  .  سؤالي است كه براي سنجيدن رفتار اعتياد به اينترنـت سـاخته شـده اسـت                20يك ابزار   

پايايي ايـن آزمـون بـه روش آلفـاي       . گردد  الدين كاربر اينترنت تكميل مي     و ي  همقياس به وسيل  
  . محاسبه گرديده است93/0  نفر،120 اوليه روي ي هكرونباخ در اين پژوهش در مطالع

  آن ـ  آزمون هوش هيجاني بارـ4
ـ هوش هيجـاني بـار  ي  هنام  از پرسش،هاي هوش هيجاني براي سنجش ويژگي  اون اسـتفاده   

يك ابزار فرا فرهنگـي جهـت ارزيـابي         ) EQ-I(  آن ـ  بهر هيجاني بار     ي  هنام رسشپ. شده است 
ـ هوش هيجاني است كه توسط بار نامـه در ايـران    ايـن پرسـش  . تهيه شده است) 1997( آن  

 در تهران هنجاريابي شده اسـت و ميـانگين ضـرايب همـساني              1382توسط دهشيري در سال     
 بعـد از    ها   و ميانگين ضرايب باز آزمايي خرده مقياس       73/0ي آن برابر با     ها  دروني خرده مقياس  

  . بوده است 73/0يك ماه 
ـ  هوش هيجاني باري هنام در پرسش هـاي   مقياس  كلي هوش هيجاني و خردهي ه اون نمر 

زا از اينترنـت نيـز        خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه مدنظر بـوده اسـت و در مقيـاس مـشكل               
مدهاي منفـي مـورد     آ  كلي پي  ي  هگيري اجتماعي و نمر      كناره  هاي كاربري اجباري،    مقياس  خرده

هاي اعتياد به اينترنت از ديدگاه كاربر و از ديـدگاه             نامه نياز اين پژوهش بوده است و از پرسش       
  .والدين براي انتخاب آزمودني مورد استفاده قرار گرفته است

  .وه كنترل استآزمون با گر  پس ـآزمون طرح پژوهش حاضر آزمايشي، از نوع پيش
براي مداخله در يك موفقيت مشكل و يا ارتقاي يك توانايي جهت بهتر زيـستن و كـاهش                  

 آموزشي تدوين شـود كـه مبتنـي بـر واقعيـات،             ي  ه الزم است برنام   ،مدهاي منفي اينترنت   آ پي
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هاي علمي و عملي باشد، شامل عناصري كه در موقعيت مـشكل،              تجربيات و نظريات و ديدگاه    
در ايـن پـژوهش بـا توجـه بـه مبـاني نظـري،               . كاري باشد و مداخله را ممكن سـازد       قابل دست 

 ي  ههاي خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانـه از هـوش هيجـاني محـور آمـوزش و برنامـ                    مؤلفه
ـ  درمانيي مهدر تدوين برنا. گرفتند مداخله قرار هـاي تجربيـات     آموزش اين پژوهش از ديدگاه 

ـ له، بارنظران از جم متخصصان و صاحب ، )1995( گلمـن  ،)2002( ، يانگ،كـاپالن )1999(  آن 
  .پترسون و ديگران استفاده شده است) 2005(برادبري و گريوز، 

  :هاي هوش هيجاني  آموزشي مؤلفهي همبناي نظري برنام
ـ بر اساس نظر بار ـ  هوش هيجاني قابليت ارتقا را دارد بـار ،)1999( آن   آن هـوش هيجـاني و    

  رشـد   ها طي زمان،    ني و اجتماعي را متغير دانسته و معتقد است كه اين پديده           هاي هيجا   مهارت
هاي اصالحي مانند فنون درمـاني، آنهـا را بهبـود             توان با آموزش و برنامه      كنند و مي    و تغيير مي  

ـ  درمانيي ه يك برنامي هلذا در اين پژوهش به منظور ارائ. بخشيد هاي هـوش    آموزشي مؤلفه 
  .رض در نظر گرفته شد چند ف هيجاني،

ـ سائق( نيازها يا تعريف كلي هل دهنده ـ انتظار( يا كشاننده)  عادت  موجب اولـين  )  مشوق 
  .شود  هيجاني ميي هتكان

 ي هتواند از ذهن هيجـاني برخواسـته باشـد و يـا بـا يـك واسـط          هيجاني مي  ي  هاولين تكان 
 .شناختي ارزيابي شده مرتبط باشد و ناشي از ذهن خردگرا باشد

 .شود  هيجاني به يك رفتار ختم ميي ههر تكان
حدود زيـادي بـر      تواند تا    آنها مي  ي  ههاي هيجاني و اثرات آنها و تنظيم و ادار          شناخت تكانه 

تر، مؤثر باشـد و در نهايـت          تر و قابل قبول     تسلط انسان بر رفتار خود و داشتن تصميماتي روشن        
 .سالمت و موفقيت را به ارمغان آورد

اي است تا     معتقد است كه اختالل اعتياد به اينترنت يك اختالل كنترل تكانه          ) 1999( يانگ
توان    و معيار تشخيص آن شباهت بيشتري به قماربازي بيمارگونه دارد پس مي             نوعي وابستگي، 

اي از رفتارهـا و        گسترده ي  ه دامن ،اعتياد به اينترنت  . آن را به عنوان اختالل تكانه در نظر گرفت        
  .گيرد كنترل تكانه را در بر ميمشكالت 
ـ  درمانيي هبرنام   جلسه اجرا شد، عناوين كلي جلسات آموزشي عبارت بودند8 آموزشي در  

 :از
  نامه  اول معارفه و اجراي پرسشي هجلس
   دوم اهميت خودآگاهي در درمان و شناخت نيازهاي هجلس
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ـ خود اي كـه    در همان لحظهها ان آگاهي عبارت است از توانايي در درك صحيح و دقيق هيج 
. ي متفـاوت چـه تمـايالتي وجـود دارد         ها  كه در رابطه با وضعيت     دهند، و فهميدن اين    روي مي 

ـ همچنين، خود ي عادي ما نسبت به رويـدادها، مـشكالت و حتـي مـردم را     ها  آگاهي واكنش 
 سـريع و    توانـايي مـا در ارزيـابي       بسيار مهم است، زيرا،    درك صحيح تمايالت،  . شود شامل مي 

ـ كه سطح بااليي از خود براي اين. كند  اوضاع را تقويت مي،دقيق  بايـد  ، اگاهي داشـته باشـيد   
 روي احساسات منفي تمركز كنيد، هر چند ايـن كـار            عالقه نشان دهيد و بخواهيد كه مستقيماً      

همچنين توجه كردن و درك احساسات مثبـت   . ممكن است بسيار زجرآور و ناراحت كننده باشد       
درك ي خـود را كـامال ً  ها توانيد با آن هيجان تنها روشي كه مي. ز بسيار ضروري و مهم است     ني

 بينديشيد و آنها را تحليـل كنيـد تـا متوجـه             ها  كنيد اين است كه وقت بگذاريد و درباره هيجان        
  شان چيست؟ آيند و علت بودن شويد از كجا مي

 اري آنهاذها و نامگ  سوم شناخت هيجاني هجلس
كس بايد احساس و     هر .گاهي شناخت هيجانات يك اصل اساسي است      آدن به خود    رسي در

 .در نامگذاري هيجانات به سه نكته بايد توجه شود         .هيجان خود را بشناسد و بر آن نامي بگذارد        
 و  دورز  مانند شخصي كـه بـه كـسي حـسد مـي            گذاري نشود، م نا ،جابجا كه هيجانات،  اول اين 

شـدت هيجـان     كه دقت شود به جاي نامگذاري هيجـان،        دوم اين  .بگويد از او عصباني هستم    
كه به جاي نامگذاري صحيح هيجان بـه بيـان قـضاوت گرايانـه هيجـان                 سوم اين  .بيان نشود 

كشي عصباني    وقتي در اين اتاق كوچك سيگار مي       « كه گفته شود   به جاي اين   .پرداخته نشود 
كنم بـه     كشي، احساس مي    ن اتاق سيگار مي   وقتي در اي   «: ديبگوي،  » گيرم شوم و سردرد مي    مي

 .» توجه هستي من بي
  چهارم ابراز احساسات و پيوند دادن احساسات با كلماتي هجلس

قواعـد ابـراز     .شايستگي اجتماعي مهمـي اسـت      ميزان مهارت افراد در بيان احساسات خود،      
در حضور   .ستيكي به حداقل رساندن نمايش احساسات ا       .احساسات در اساس چند نوع هستند     

ديگري اغـراق كـردن در احـساسات         .برخي افراد، نبايد احساس درماندگي خود را ظاهر ساخت        
راه سوم جـايگزين كـردن يـك احـساس بـه جـاي        .نمايي احساسات است خود از طريق بزرگ  

ـ          كه يك فرد،   اين .ديگري است  كـار گيـرد و بدانـد چـه         ه  اين راهبردها را تا چه حد به خوبي ب
  .يكي از عوامل هوش هيجاني است نها استفاده نمايد،زماني از آ
 مدهاي يك تصميم آها، توجه كردن به پي درك هيجان  پنجمي هجلس

، » چه « را به    ها  اگر شناسايي هيجان  . ، قدم بعدي درك آنهاست    ها  پس از شناسايي هيجان   
 در عبارت   » چرا « شبيه به    ها  رك هيجان ، د  تشبيه كنيم  » چه اتفاقي افتاده است؟    «در عبارت   

  . خواهد بود» چرا همه عصباني هستند؟ «
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 ها، فكر كردن قبل از عمل مهار هيجان،  ششمي هجلس
تـر و شـديدتر از    قـوي . توانند بسيار قوي و شديد باشـند        ي هيجاني مي  ها  با اين كه موقعيت   

و نه اين كه كنيد   را كنترل مي  ها  توانيد فكرش را بكنيد، باز هم شما هستيد كه هيجان          آنچه مي 
كنتـرل در   . ثير بگذاريـد  أي خود ت  ها  توانيد بر جهت و شدت هيجان      مي. آنها شما را كنترل كنند    

  .توانيد خودتان را تغيير دهيد مي. گيري در دست شماست اختيار تصميم. دست شماست
 دهي به تأخير انداختن واكنش، كاستن سرعت پاسخ،  هفتمي هجلس

كـاهش  . دهي اسـت   كاستن از سرعت پاسخ ،ي كنترل هيجان   برا ها  ترين روش  يكي از ساده  
. دهي به اين معنا نيست كه از مشكالت اجتناب كنيد يا ديگران را ناديـده بگيريـد               سرعت پاسخ 

خير انداختن واكنش خود انـدكي زمـان پيـدا كنيـد تـا واكـنش                أمعناي آن اين است كه با به ت       
 انداختن واكنش اوليه به شما و به ديگران، زمـان         خير  أبه ت . را نشان دهيد   مناسب را بيابيد و آن    

ي خود را با روش     ها  دهد تا بعد از آن بتوانيد هيجان       الزم براي تمركز دوباره روي مشكل را مي       
  .مناسب و صحيح نشان دهيد

 نگاه كردن از ديد ديگران، كمك خواهي از ديگران، حمايت اجتماعي، هشتم ي  هجلس
ني اين كه خود را به جاي آنها بگذاريد و تجسم كنيـد كـه آن                نگاه كردن از ديد ديگران يع     

توانيـد     مـي  ،با نگـاه كـردن از ديـد ديگـران         . كنند و يا چه احساسي دارند      اشخاص چه فكر مي   
دهـد تـا دنيـاي هيجـاني         اين كار به شما اجازه مـي      .  و آثار احساسات آنها را درك كنيد       ها  علت

اثر مستقيم و فوري بر روي توانايي فرد براي مقابله با           حمايت اجتماعي    .ديگران را تجربه كنيد   
حمايت اجتماعي براي سـازگاري روانـي فـرد بـا وقـايع پـر اسـترس و                  . عوامل استرس زا دارد   

  .ثير مثبت و حالت سپرسازي داردأت  و حتي نجات از خطر مرگ،ها همچنين بهبود از بيماري
  ها يافته
خودآگاهي هيجاني، كنتـرل تكانـه و هـوش         (مستقل  آوري شده براي متغيرهاي       هاي جمع   داده

ي توصـيفي ميـانگين و      هـا   آزمون بـا شـاخص     آزمون و پس    اين پژوهش در پيش   ) هيجاني كلي 
  . گزارش شده است1در جدول ها  انحراف استاندارد به تفكيك گروه
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  هاي توصيفي متغيرهاي مستقل در  شاخصـ 1جدول 
  آزمون  آزمون و پس پيش

  ريشاخص آما  گروه كنترل  گروه آزمايش
  

  متغيرهاي مستقل
  استاندارد انحراف  ميانگين  استاندارد انحراف  ميانگين

  خودآگاهي هيجاني  69/10  63/83  29/9  85/79  آزمون پيش
  08/11  73/85  17/6  16/107  آزمون پس
  كنترل تكانه  38/12  75/88  03/11  48/89  آزمون پيش
  63/11  77/89  49/6  86/113  آزمون پس
  هوش هيجاني كلي  87/11  18/97  87/11  7/93  آزمون پيش
  79/11  89/95  91/10  07/100  آزمون پس

گيـري اجتمـاعي، كـاربري        كنـاره ( هاي ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي وابـسته         شاخص
آزمـون   آزمـون و پـس   در پيش) گاه والديندمدهاي منفي كلي و ميزان اعتياد از دي      آ اجباري، پي 

  . نشان داده شده است2ها در جدول  روهگ
  وابسته در  هاي توصيفي متغيرهاي  شاخصـ2جدول 

   آزمون آزمون و پس پيش
  شاخص آماري  گروه كنترل  گروه آزمايش

  
  متغيرهاي وابسته

  انحراف  ميانگين
  استاندارد

  انحراف  ميانگين
  استاندارد

  كاربري اجباري  19/3  93/17  24/3  13/17  آزمون پيش
  45/3  06/18  05/2  73/9  آزمون سپ

گيري  كناره  1/4  46/14  97/2  14  آزمون پيش
  59/3  33/14  7/1  06/9  آزمون پس  اجتماعي

مدهاي  آپي  18/7  73/115  79/7  93/113  آزمون پيش
  78/7  66/115  7/6  4/71  آزمون پس  منفي كلي

ميزان اعتياد از   64/7  06/70  23/7  24/69  آزمون پيش
  47/7  8/71  57/3  73/42  آزمون پس  ديگاه والدين

 با اين روش آماري     .ها از روش آماري تحليل كوواريانس استفاده شده است          براي بررسي فرضيه  
اند   آزمون مورد مقايسه قرار گرفته      ها در پس    آزمون، ميانگين   با كنترل كردن تفاوت اوليه در پيش      

بـا توجـه بـه    . اسـت    گزارش شـده 3 ميانگين خودآگاهي هيجاني در جدول   ي  هكه نتايج مقايس  
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 ميـانگين  ي هاز مقايـس )  = 15/64F( بـه دسـت آمـده   F شـود كـه ميـزان     جدول، مالحظه مي
 خودآگاهي هيجاني، بين دو گروه تفـاوت معنـاداري را در سـطح خطـاي كمتـر از يـك صـدم                     

)01/0 <P  (توان گفـت ميـزان خودآگـاهي هيجـاني تحـت تـأثير جلـسات         وجود دارد كه مي
   . بهبود پيدا كرده است،شي در گروه آزمايشيآموز

  آزمون خودآگاهي هيجاني   نتايج تحليل كوواريانس مقايسه پسـ3جدول 
  در گروه آزمايش و كنترل

  شاخص آماري
  منابع تغيير

 
df 

 
F  

  سطح
   معناداري

  0001/0  15/64  1  گروه آزمايش و كنترل

آزمـون ايـن متغيـر در دو گـروه            ترل پيش آزمون پس از كن     ميزان ميانگين كنترل تكانه در پس     
 مالحظـه   4آزمايش و كنترل مورد مقايسه قرار گرفت كه مطابق نتايج گزارش شده در جـدول                

از نظـر آمـاري تفـاوت معنـاداري را بـين دو      )  F= 75/68(  به دست آمدهFشود كه ميزان  مي
هـا    جه بـه ميـانگين    دهد كه با تو     نشان مي ) P>01/0( صدم  گروه، در سطح خطاي كمتر از يك      

توان گفت، جلسات آموزشي كنترل تكانه روي گروه آزمايش در بهبود ميزان آن مؤثر بـوده                  مي
  . است

 آزمون متغير كنترل تكانه در  ميانگين پسي هنتايج تحليل كوواريانس مقايسـ 4جدول 
  گروه آزمايش و كنترل

  شاخص آماري
  منابع تغيير

 
df 

 
F  

  سطح
   معناداري

  0001/0  75/68  1  يش و كنترلگروه آزما

  دست آمـده بهF با توجه به . دهد  ميانگين هوش هيجاني را نشان ميي ه مقايس،5نتايج جدول 
)89/54 = F (         صـدم   تفاوت معناداري در سطح خطاي كمتـر از يـك )01/0<P (    بـين ميـانگين

ر اثـر   هوش هيجاني دو گروه وجود دارد كه ميزان ميانگين هـوش هيجـاني گـروه آزمـايش د                 
  . ها افزايش پيدا كرده است آموزش مؤلفه
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   نتايج تحليل كوواريانس مقايسه آزمون هوش هيجاني كلي در ـ5 جدول
  دو گروه آزمايش و كنترل

  شاخص آماري
  منابع تغيير

 
df 

 
F  

  سطح
   معناداري

  0001/0  89/54  1  گروه آزمايش و كنترل

ترل با روش آزمون آماري تحليل كوواريانس       ميانگين كاربري اجباري در دو گروه آزمايش و كن        
) F = 89/109(  بـه دسـت آمـده   F  و ميزان 6با توجه به جدول . مورد مقايسه قرار گرفته است

شود كه تفاوت معناداري بين ميانگين كاربري اجباري دو گـروه، در سـطح خطـاي            مالحظه مي 
 پـس از   ري گـروه آزمـايش،  وجود دارد كه ميزان كـاربري اجبـا  )  P> 01/0( صدم كمتر از يك

  . گيري كاهش پيدا كرده است آموزش به طور چشم
آزمون كاربري اجباري در دو گروه  نتايج تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين پس ـ 6جدول 

  آزمايش و كنترل
  شاخص آماري
  منابع تغيير

 
df 

 
F  

  سطح
   معناداري

  0001/0  89/109  1  گروه آزمايش و كنترل

آزمون مورد مقايسه قرار گرفته اسـت كـه           گيري اجتماعي دو گروه با كنترل پيش        ميانگين كناره 
در سطح خطاي كمتر از  تفاوت معناداري) F = 33/58( به دست آمدهF  ميزان 7مطابق جدول 

هـا ميـزان      بـا توجـه بـه ميـانگين       . هاي دو گروه وجود دارد      بين ميانگين ) P > 01/0( صدم  يك
  . اند، كاهش پيدا كرده است  كه تحت آموزش قرار گرفتهگيري اجتماعي گروهي كناره

 گيري اجتماعي در دو آزمون كناره  ميانگين پسي ه نتايج تحليل كوواريانس مقايسـ7دول ج
  گروه آزمايش و كنترل

  شاخص آماري
  منابع تغيير

 
df 

 
F  

  سطح
   معناداري

  0001/0  33/58  1  گروه آزمايش و كنترل

مدهاي منفي كلي گروه آزمايش و كنترل با روش تحليل كوواريانس           آ نتايح تحليل ميانگين پي   
نـشان  )  F= 65/386(  به دست آمدهFبا توجه به جدول ميزان  . گزارش شده است8در جدول 

بين گروه آزمـايش    ) P > 01/0( صدم  كه تفاوت معناداري در سطح خطاي كمتر از يك         دهد  مي
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مـدهاي   آ وش هيجاني موجب كاهش ميزان پـي      هاي ه   و كنترل وجود دارد، پس آموزش مؤلفه      
  . اند شده است منفي كلي در كاربراني كه در جلسات آموزشي شركت كرده

مدهاي منفي كلي در دو  آآزمون پي  نتايج تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين پس ـ8جدول 
  گروه آزمايش و كنترل

  شاخص آماري
  منابع تغيير

 
df 

 
F  

  سطح
   معناداري

  0001/0  65/386  1   و كنترلگروه آزمايش

  گيري بحث و نتيجه
 ،هاي پژوهش، تشكيل جلسات آموزشي خودآگاهي هيجـاني مـؤثر بـوده اسـت               باتوجه به يافته  

  .بدين معني كه ميزان خودآگاهي هيجاني پس از آموزش در گروه آزمايشي باالتر رفته است
شي شده اسـت و ايـن بـدان         آموزش كنترل تكانه نيز موجب ارتقاء ميزان آن در گروه آزماي          

  .ي كنترل تكانه قابل آموزش است معني است كه مؤلفه
 مورد توجـه بيـشتري       امروزه ،بوده است جايي كه قابل آموزش و ارتقا        هوش هيجاني از آن   

قرار گرفته است و در تحقيقات بسياري به عنوان عامل مؤثر و متغير مستقل در نظـر گرفتـه و                    
خـواني    مهـ ) 1381( ، باقري )1383( حقيق با نتايج تحقيق اسمعيلي    نتايج اين ت  . شود  بررسي مي 

  .باشد مي هاي آن قابل آموزش و ارتقا اند هوش هيجاني و مؤلفه كه نتيجه گرفته دارد
اند نسبت بـه      بري اجباري در افراد گروه آزمايش كه تحت آموزش پژوهشگر بوده          رميزان كا 

 . نظر آماري معنادار بوده استگيري داشته است كه از گروه كنترل، كاهش چشم
ـ                   پـي  ي  هيعني تحت تأثير جلسات آموزشي با افـزايش خودآگـاهي هيجـاني و كنتـرل تكان

  . آزمايش كاهش پيدا كرده است مدهاي منفي اينترنت و در نهايت اعتياد به اينترنت در گروهآ
ر منفـي   هـاي هـوش هيجـاني و آثـا           معكوسي بين مؤلفه   ي  ه رابط ،با توجه به آنچه ذكر شد     

  پس در صورتي كه بر اساس آموزش ميزان خودآگاهي و كنترل تكانـه را              .اينترنت برقرار هست  
آثار  به عنوان متغيرهاي مستقل باال ببريم انتظار بر اين است كه ميزان كاربري اجباري و ساير               

هـاي هـوش    دراين پژوهش نشان داده شـد كـه بـا آمـوزش مؤلفـه        .منفي اينترنت كاهش يابد   
  .توان آثار منفي اينترنت را به طور معناداري كاهش داد ي ميهيجان

 آمـوزش   است كه نشان داد اوالً    ) 1383( هاي پژوهشي اسمعيلي    اين پژوهش همسو با يافته    
 بـا افـزايش هـوش هيجـاني عالئـم           شود و ثانيـاً     هاي هوش هيجاني باعث ارتقاء آن مي        مؤلفه

  . كرده استسالمت رواني نيز به طور معناداري بهبود پيدا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ... بررسي تأثير آموزش خودآگاهي هيجاني 

  

105

موزان نـسبت   آ هاي زندگي نگرش دانش     نشان داد كه با آموزش مهارت     ) 1381( پژوهش باقري 
هاي ايـن تحقيـق        يافته ي  هكند كه اين پژوهش هم تأييد كنند        به اعتياد و مواد مخدر تغيير مي      

  .است
و هاي هوش هيجاني را مورد بررسـي قـرار داد              از مؤلفه  ي  ئلهاثر حل مس  ) 1380( ييزاركه

شود و    آموزان مؤثر و كارآمد مي      اي دانش   هاي مقابله   مشاهده كرد كه با افزايش اين مؤلفه شيوه       
  .سالمت رواني آنها باال رفته است

هـاي عمـل مقاومـت نـشان          افرادي كه در برابر تكانـه     ) 1990( مطابق تحقيق والتر ميشل   
قدرت ابراز وجود از نظر اجتمـاعي       اندازند، كارآمد، داراي      دهند و كامرواسازي را به تأخير مي        مي
  .هاي زندگي دارند تر و توانايي بهتر در مقابل ناكامي الحاص

 بـه ايـن     ،روي چهارصد بيمار به خاطر اعتياد آنها انجـام شـد          ) 1995( در تحقيقي كه گلمن   
  .باشد ترين الگوي عاطفي در اين افراد مي  برجستهي هنتيجه رسيد كه ناتواني در كنترل تكان

له، ئ حـل مـس   هـاي كنتـرل تكانـه،     ي اجتمـاعي مؤلفـه    ها  يمون در برنامه ارتقاء توانايي    پل ن 
هاي ارتباطي را آموزش داد، نتايج حاكي از پيشرفت چشمگير شـاگردان              گيري و مهارت    تصميم

هـر چـه    .  پيشگيري از مصرف مواد مخـدر مـؤثر بـود          ي  هگروه آزمايش بود اين عوامل در زمين      
 كـاپالن و  ( شد   محبوبيت فردي آنها نيز بيشتر مي      ، آنها افزايش يافته بود    ميزان كنترل تكانه در   

  ).1992همكاران، 
اسـت كـه    )1999( هـاي ايگـرت و همكـاران    هاي اين پژوهش همچنين مطابق يافته     يافته

  .باشد دادند كنترل تكانه در كاهش گرايش به اعتياد و سوء مصرف مواد مؤثر مينشان 
 دست انـدركاران آمـوزش و پـرورش، مراكـز مـشاوره و والـدين                هاي اين پژوهش به     يافته

 منـابع   ءكند و جـز      در جايي كه استفاده از اينترنت روز به روز گسترش پيدا مي            ،كند  پيشنهاد مي 
گيرد و جوانان امروز و آينده ناگزير هستند و خواهند بـود سـاعاتي را بـا             اطالعاتي مهم قرار مي   

 مكاناتي فراهم كنند تا جوانان و نوجوانان با شناخت و تقويـت      اينترنت سپري كنند تالش كنند ا     
هـاي    شان را در برابـر آثـار منفـي و آسـيب            هاي رواني شخصيتي خود مقاومت      هيجانات و جنبه  

 .ناشي از اينترنت باال ببرند
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