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Abstract
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The aim of this study was to compare maladaptive schemas and components of
emotional intelligence in observing or not observing health procedures during the
Covid-19 pandemic in soldiers of a military training center in the Armed Forces in
2020. The statistical sample consisted of 148 people out of 250 people who referred
to the university in a certain period of time without observing the hygienic principles
related to the coronavirus and were selected by systematic sampling method. They
were selected to the Duty Training Center. To collect data the Bar-On Emotional
Intelligence Questionnaire (1980) and Young's Early Maladaptive Schemas
Questionnaire (1995) were used. Finally, the data were analyzed using multivariate
analysis of variance and Bonferroni post-hoc test. Findings indicate that there is a
significant difference between the early maladaptive schemas in the field of
disconnection and rejection and the field of impaired performance as well as the
components of emotional intelligence in interpersonal and intrapersonal intelligence
between the two groups. Accordingly, the existence of maladaptive schemas and
low levels of interpersonal and intrapersonal intelligence are among the
psychological factors influencing the lack of attention to health principles in the
fight against coronavirus.
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یا عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی در دوره کرونایی
سجاد پناهیفر

گرریو روانشناسر

لیستان لیستان اییان.
فرناز خدادادی جوکار



دانشجو کارشناس ارش روان شناس
اجتماع

مهنا غالمی

دانشها راز

گیو روان شناس

دانشره علرو

کیمانشا اییان.

کارشناس ارش روان شناس بالین

.

سنن ج اییان

مقدمه :پژوهش حاضی با ه ف مقایسه طیحوار ها ناسازگار و مؤلفهها هوش هیجان در رعایت یا
ع

رعایت شیو نامهها به اشت در زمان همهگیی کووی  19-در سیبازان یک میکز آموزش نظام

در نییوها مسلح در سال  1399انجا گیفت.
روش اجرا :نمونه آمار شامل  148نفی از  250نفی بودن که ب ون رعایت اصول به اشت میبوط به
سیستماتیک انتخاب ش ن و نمونه افیاد پاسخدهن

به اصول به اشت کیونا نیز بهصورت همهن از

میاجعهکنن گان به همان میکز آموزش انتخاب ش ن  .جهت گیدآور داد ها از پیسشنامه هوش هیجان
بار -آن ( )1980و پیسشنامه طیحوار ها ناسازگار اولیه یانگ ( )1995استفاد ش ؛ و در نهایت داد ها با
بهی گیی از تحلیل واریانس چن متغیی و آزمون تعقیب بونفین مورد تحلیل قیار گیفتن .
و حوز عملهیدها مختل و همچنین مؤلفهها هوش هیجان در هوش بین فید و درون فید بین دو
گیو تفاوت معن دار وجود دارد.
نتیجهگیری :بی این اساس وجود طیحوار ها ناسازگار و پایین بودن سطح هوش بین فید و درون فید
از عوامل روانشناخت تأثییگذار در ع

توجه به اصول به اشت در مقابله با وییوس کیونا است.

کلیدواژهها :هوش هیجان ؛ طیحوار ها ناسازگار؛ وییوس کیونا؛ رعایت و ع
 نویسنده مسئول

رعایت اصول به اشت .
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یافتهها :یافتهها پژوهش حاک از آن است که بین طیحوار ها ناسازگار اولیه در حوز طید و بیی گ
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وییوس کیونا در باز زمان معین به یه از میاکز آموزش نظام میاجعه نمودن و با روش نمونهگیی

تاریخ پذیرش1400/09/19 :

چکیده

تاریخ دریافت1399/09/15 :

دکتری روانشناسر

دانشرره روانشناسر

دانشررها
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مقدمه

در سال  2019یک وییوس کیونا  1ج ی که سارس-کُو 2-و بیمار اش کووی 19-
نامی ش ن از ووهان (چین) پ ی ار ش گستیش یافت و منجی به یک همهگیی جهان ش .
ردیاب جهان شیوع نشان م ده که دیهی کشورها احتماالً در میاقبت از بیماران مبتالبه کیونا
فشارها مشابه را در زییساختها خود دارن  .چین جای که منشأ کیونا است پیشیفت
همهگیی را با تأکی بی فاصله اجتماع کاهش داد است درحال که کی جنوب نیز مشابه آن با
آزمایش گستید مانع از شیوع بیمار ش است .همهگیی کیونا شای وییانهیتیین روی اد
جهان در پزشه م رن باش (پیوا فیلیپین تورال کاتانیو مارگوال و همهاران.)2020 2
داد ها اپی میولوژیک نشان م ده که قطیات کوچه که در ارتباط رودررو ط صحبت
کیدن سیفه و عطسه خارج م شون رایجتیین را انتقال هستن  .تماس طوالن با فید مبتال (در
ح فاصل  6پای و بیا ح اقل  15دقیقه) و تماس کوتا با افیاد نشانهدار (شامل سیفه) با خطی
باالتی انتقال ارتباط دارد درحال که تماس کوتا با افیاد ب ون نشانه بهاحتمال کمتی منجی به
انتقال م شود (چو آکل دودا و همهاران .)2020 3بهعالو احتمال انتشار و انتقال از طییق تماس
با سطوح نیز وجود دارد (کامف تاد فن ر و استینمن2020 4؛ مارکوس و دومینهو.)2021 5
یه از را ها ابتال فید به کیونا وییوس از طییق لمس ش ء یا سطح آلود است؛ ب ینصورت
که فید پس از تماس با سطح آلود و سپس لمس دهان بین و چشمان با دست آلود وییوس را
وارد ب ن خود م کن (توکل وح ت و کشاورز  .)2020در این زمینه شستوشو مهیر
دستها با آب و صابون ض عفون کیدن سطوح استفاد از ماسک تنفس استفاد از
دستمالکاغذ بیا خشککیدن دستها شخص ش ن میز و وسایل کار شخص ش ن کم
لباسها و استفاد از سیستم چهی نهار بهجا انهشتنهار جهت ثبت ورود و خیوج از
ملکپور
را کارها بهینه جهت پیشهیی از انتشار وییوس کیونا است (ابیاهیم یاراحم
ناصیزاد طاهی و همهاران  .)1399رایجتیین نشانهان کووی  19-تب سیفه خشک و تنه
نفس عالئم اسهلت عضالن (میالژ درد مفاصل خسته ) عالئم گوارش و از دست دادن
حس بویای  /چشای است اما بعض از مبتالیان ممهن است هیچک ا از این نشانهان را نشان
1. Coronavirus
2. Piva, Filippini, Turla, Cattaneo, Margola
3. Chu, Akl, Duda
4. Kampf, Todt, Pfaender & Steinmann
5. Marqu`es & Domingo
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ن هن (دوکیت هییسون گیین و همهاران2020 1؛ وانگ هو و همهاران 2020 2الن
باریالرو بلین و همهاران2020 3؛ ل ژائو ه وو یوی و چن2020 4؛ جوست وییسینها
رودز چنگ پیهاک و همهاران .)2020 5کووی  19-یک بیمار بالقو قابلپیشهیی است
م لها آمار ریاض و شواه تجیب ارتباط م اخالت به اشت عموم شامل قینطینه خانه
بع از سیایت مح ود کیدن تجمعات گستید مح ودیت سفی و فاصله اجتماع را با کاهش و

کنتیل میزان انتقال حمایت م کنن (جون روتنبوهلی بوبوس 6و همهاران 2020؛ پن لیو
وانگ 7و همهاران 2020؛ خیائو تانگ وو شهه و تانگ .)2020 8همزمان با آنکه جهان در
شیایط بحیان ناش از کووی  19-به سی م بید و بهنظی م رسی که دنیا را به بنبست رسان
است وضعیت تیس و اضطیاب در جهان شهل گیفت (کومار و سومان 2020؛ نقل از فییور و
همهاران  .)2021در این زمینه مطالعات بسیار نشان داد است که کووی  19-به دلیل میزان
باال سیایت وییوس و افزایش تع اد موارد تأیی ش و تلفات در سیتاسی جهان واکنشها
تیسناک و استیس روان را در جمعیت عموم به وجود آورد است (کیو و شن ژائو وانگ
خیه و همهاران2020 9؛ وانگ پن ون تن خو و همهاران .)2020 10اضطیاب بیمار ش ن یا
خسته و
تیس از میگ به دلیل وییوس کیونا احتماالً منجی به احساس ناتوان ناامی
فیسودگ شغل احساسات منف بیهم خوردن تعادل کار و زن گ و سالمت روح م گیدد
(موختار2020 11؛ نقل از عزیز آرا و بشیپور  .)1399وضعیت ش ی کووی  19-منجی به
مشهالت سالمت روان مانن اضطیاب و استیس در کارکنان میاکز به اشت م گیدد و یه از
دالیل آن تیس از انتقال و انتشار وییوس به خانواد خویش م باش و احتماالً خانواد ها افیاد
شاغل در میاکز درمان  -به اشت نیز از مشهالت مشابه آنها در طول شیوع کووی  19رنج
خواهن بید (یینگ روان کونگ ژو ج  12و همهاران  .)2020همچنین پژوهشها نشان داد
1. Docherty, Harrison & Green
2. Wang, Hu & Hu
3. Landi, Barillaro & Bellieni
4. Li, Zhao, He, Wu, Yue & Chen
5. Wiersinga, Rhodes, Cheng, Peacock, Prescott
6. Juni, Rothenbuhler & Bobos
7. Pan, Liu & Wang
8. Xiao, Tang,Wu, Cheke& Tang
9. Qiu, Shen, Zhao, Wang & Xie
10. Wang, Pan, Wan, Tan & Xu
11. Mukhtar
12. Ying, Ruan, Kong, Zhu & Ji
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شیوع بیمار ها عفون مانن کووی  19-م توان باعث پییشان ش ی هیجان تیس از بیمار
اضطیاب افسیدگ و خشم شود حت در افیاد که در معیض خطی باال این بیمار نیستن
(دای هو شیونگ کیو و یوان2020 1؛ هوانگ و ژائو .)2020 2در این راستا یه از اه اف
اصل روانشناس بالین و سالمت در طول این بیمار همهگیی بیرس واکنشها رفتار
شناخت هیجان و روان به اورژانس کووی  19-و همچنین اق امات پیشهییانها است که توسط
دولتها بیا مح ود کیدن سیایت اعمال ش است مانن انزوا اجتماع (کستلنوو
دجیورجیو مانزون تیی و و موهی ین  .)2020 3درواقع کووی  19-را نم توان صیفاً بهعنوان
امی به اشت قلم اد کید و آن را به مسئلها پزشه تقلیل داد؛ بلهه بای به این بیمار بهعنوان
یک واقعیت روان اجتماع نهییسته شود و با شناسای ابعاد مختلف فیهنه روانشناخت
سیاس و اجتماع به تهیه راهنماها و پیوتهلها مناسب مبادرت کید .هیدو مبان نظی و
تجیب بیا این انتظار وجود دارد که هوش هیجان بهعنوان یک ضیبهگیی (حائل) در بیابی
پیام ها انهیزش مخیب آسیب عمل کن (میی ا -لوپز بیهی اکستییمیا .)2019 4مفهو هوش
هیجان که بیا اولین بار توسط سالوو و مایی در سال  1990مطیح ش در رویاروی
موفقیتآمیز با فشارها روزمی مانن خودآگاه خودکنتیل و روابط مؤثی در طول کووی 19-

مفی است (تاگو و کوارش  .)2016 5ازآنجاکه اثیبخش مقیرات پیشهییانه با نهیش افیاد
درک و ویژگ ها خطی و همچنین توانای آنها بیا سازگار تغییی و درگیی ش ن در
رفتارها محافظت ارتباط دارد (چن ران لیو هو دو 6و همهاران 2020؛ ژانگ لو ل  7و
همهاران؛ بیش و میچ  )2010 8و با توجه به دنیای که بهسیعت در حال رش است بی رهبیان و
م ییان ضیور است که درجها از هوش هیجان را بیا مقابله با چالشها گستید در
پییامونشان به کار بهیین (سلطان شهسوار و میاد  .)2014درواقع بحیان کیونا در حال
آزمودن احساسات و هوش و ثبات هیجان همه است .شیوع کووی  19-ممهن است بیا مید
استیسزا باش  .تیس و اضطیاب در مورد یک بیمار م توان طاقتفیسا باش و باعث ایجاد
احساسات قو در بزرگساالن و کودکان شود .هوش هیجان و مهارت ثبات هیجان هسته اصل
1. Dai, Hu, Xiong, Qiu & Yuan
2. Huang & Zhao
3. Castelnuovo, De Giorgio, Manzoni, Treadway & Mohiyeddini
4. Merida-Lopez, Bakker & Extremera
5. Tagoe & Quarshie
6. Chen, Ran, Liu, Hu & Du
7. Zhong, Luo & Li
8. Bish & Michie
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در بیخورد با بحیانها انسان هستن (عب ل-فتاح .)2020 1یه از ویژگ ها کلی افیاد با
هوش هیجان این است که آنها در تنظیم احساسات خود و حفظ کیفیت عملهید خود در
دور ها استیس ش ی متخصص هستن (اوراک فیاهان کلیشام سی فاطم بن هاشم  2و
همهاران  .)2016هوش هیجان بهعنوان بخش اصل هیجان درون افیاد را بیا شناخت
موقعیتها متفاوت و انتخاب آیتمهای که بیا زن گ شان مناسب هستن کمک م کن

(نای وو .)2000 3هوش هیجان «توانای نظارت بی احساسات و عواطف خود و دیهیان تمایز بین
آنها و استفاد از این اطالعات» بیا ه ایت تفهی و اق امات فید است (سالو  1990نقل از
روزتین ساردل پالس توروال لوواتو 4و همهاران  .)2021فیاتی از عوامل میتبط با کووی -
ویژگ ها متع د فید و اجتماع نیز ممهن است رفتارها جمعیت را پیشبین کید و شهل
دهن (ژانگ وو ژائو و ژانگ .)2020 5از سوی یه دیهی از متغییهای که م توان در پاسخ

دادن یا پاسخ ن ادن به اصول به اشت وییوس کیونا نقش داشته باش طیحوار ها ناسازگار
اولیه است (محم بیه بختیار محم خان و صادق  .)1391همچنین طیحوار ها ناسازگار
اولیه یه از متغییهای است که ممهن است تیس از ابتال به بیمار مانن کیونا وییوس را تش ی
کن  .ازآنجای که طیحوار ها ناسازگار اولیه م توان منجی به هیاس اجتماع در افیاد شون
همین هیاس و تیس از روابط اجتماع و تقابل رودررو با افیاد م توان تیس از ارزیاب را در
دیهیان تش ی کن (زینل و یوزر .)2020 6یافتهها فتح شییمید ماهارو و کیای ()1400
نشان داد آسیبپذیی نسبت به ضیر و بیمار و طیحوار ناسازگار رهاش گ بهتیین پیشبین
کنن بیا اضطیاب بیمار کیونا کارکنان شبهه به اشت است .یانگ و کلوسهو)2005( 7
طیحوار ها را باورها عمیق و مستحهم فید در مورد خود و جهان و حاصل آموز ها سالها
نخستین زن گ م دانن  .به نظی آنها طیحوار ها دانش ما در مورد خودمان و جهان هستن و به ما
م گوین چهونهایم و جهان چهونه است .اغلب طیحوار ها نتیجه زیانبخش فیآین تحول در
دور کودک است (یانگ کولسهو و ویشار .)2003 8طیحوار ها حالت ابعاد دارن ب ین
معنا که ازنظی ش ت و گستی فعالیت در ذهن با یه یهی فیق دارن  .هی چه طیحوار ش ی تی باش
1. Abdel-Fattah
2. Orak, Farahani, Kelishami, Seyedfatemi & Banihashemi
3. Naidoo
4. Rossettini, Conti, Suardelli, Geri & Palese Lea, Davis, Mahoney & Qualter
5. Zhang, Wu, Zhao & Zhang
6. Zeynel & Uzer
7. Young & Klosko
8. Weishaar
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شمار بیشتی از موقعیتها م توانن آن را فعال کنن (مارتین 1و یانگ  .)2010طیحوار ها مطابق
با  5نیاز تحول کودک به پنج حوز بیی گ و طید خودگیدان و عملهید مختل
گوشبهزنه بیشازح و بازدار تقسیم ش ان که
مح ودیتها مختل دیهی جهتمن
هیک ا شامل چن طیحوار است .حوز بیی گ و طید که بیانهی آن است که نیازها فید بیا
امنیت ثبات محبت هم ل در میان گذاشتن احساسات پذییش و احتیا به شیو ا قابل
پیشبین ارضاء نخواه ش شامل طیحوار ها رهاش گ  /ب ثبات ب اعتماد  /ب رفتار
محیومیت هیجان نقص /شی و انزوا اجتماع  /یهانه است .حوز خودگیدان و عملهید
مختل بیانهی آن است که انتظارات فید از خود و محیط به توانای ها محسوس او بیا ج ای
بقاء و عملهید مستقل یا انجا موفقیتآمیز کارها ت اخل م کنن شامل طیحوار ها وابسته /
ب کفایت آسیبپذیی نسبت به ضیر یا بیمار خود تحول نیافته /گیفتار و شهست م باش .
حوز مح ودیتها مختل که اشار به نقص در مح ودیتها درون احساس مسئولیت در
قبال دیهیان یا جهتگیی مثبت به اه اف بلن م ت زن گ دارد شامل استحقاق /بزرگمنش
خویشتندار و خود انضباط ناکاف است .حوز دیهی جهتمن اشار به تمیکز افیاط بی
تمایالت احساسات و پاسخها دیهیان دارد بهگونها که نیازها خود فید نادی گیفته م شود
و شامل طیحوار ها اطاعت ایثار و پذییشجوی  /جلبتوجه م باش و حوز گوشبهزنه
بیشازح و بازدار که اشار به تأکی افیاط بی واپسزن احساسات تهانهها و انتخابها
خودانهیخته فید دارد و شامل طیحوار ها منف گیای  /ب بین بازدار هیجان معیارها
سیسختانه /عیبجوی افیاط و تنبیه م باش (یانگ  2003تیجمه حمی پور  .)1386مطالعه
کمیا و کالوت )2012( 2نشان داد که در افیاد با سبک دلبسته اجتناب و دوسوگیا تشهیل
طیحوار ها معیوب که باعث ع پذییش آسیب زدن به خود پییو و ه ایت ش ن توسط
دیهیان م شود به نشانهها اضطیاب و افسیدگ م انجامن  .بیاساس تئور الهو پیشنهادش
توسط یانگ طیحوار ها در دوران کودک توسعه م یابن و بهصورت قالبهای بیا پیدازش
به کار گیفته م شون  .با انعهاس طیحوار ها ناسازگار اغلب باورها
تجارب بع
ب قی وشیط دربار خود شخص ایجاد م شود (تتل مق و داوسون .)2014 3پاسخ م اخلها
بحیان روان توصیهش به کووی  19-بی حفظ ثبات هیجان مقابله با تیس نظارت بی ناراحت و

1. Martin
2. Camara & Calvete
3. Tetley, Moghaddam & Dawson
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بهبود مقابله متمیکز بود (ژانگ وو ژائو و ژانگ .)2020 1هوش هیجان به تیمها میاقبتها
2
به اشت که با شیایط استیسزا مقابله م کنن کمک م کن (لیا داویس ماهون و کوواتی
 .)2019هوش هیجان بهنظی م رس نقش تعیینکنن ا در سطوح استیس و م یییت
رضایتبخش آن دارد (ماسا آگوس و پنا .)2020 3در این راستا مطالعات نشان م دهن که پاسخ
ن ادن به اصول به اشت در دوران کیونا بهنوع یک نوع اهمالکار محسوب م شود و نتایج
مطالعات این یافته را تأیی کید ان که هوش هیجان پایین با اهمالکار باالتی در ارتباط است و
بنابیاین با کاهش هوش هیجان م توان بیان کید که این احتمال وجود دارد که افیاد در رعایت
اصول به اشت دقت کمتی داشته باشن (جعفی سی خیاسان .)1397
در مورد طیحوار ها نیز م توان به این موضوع اشار کید که پاسخ ن ادن به اصول به اشت
در دوران کیونا نوع اهمالکار در نظی گیفته م شود و مطالعات نشان داد ان که اهمالکار
با طیحوار ها ناسازگار اولیه رابطه مثبت دارد (محم بیه و همهاران  .)1391نتایج پژوهش
مصلح تهمیل ( )1400نشان داد با طیحوار ها ناسازگار اولیه (خودمختار و عملهید مختل) و
طیحوار ها مقابله با تنی گ م توان تیس از ابتال به کیونا وییوس (کووی  )19-در
دانشآموزان را پیشبین کید .از سوی پیشینه پژوهش نشان م ده که بین طیحوار ها
ناسازگار اولیه و انجا درست وظایف رابطه معهوس وجود دارد (محم بیه و همهاران) و از
سوی دیهی رابطه بین هوش هیجان با مسئولیت اجتماع مثبت و معنادار است به این معنا که نمی
باال در هوش هیجان با نمی باال در مسئولیت اجتماع همیا است (ارزان بییجان بختیارپور
سعی مهی  .)2019همانطور که مسئولیت اجتماع شامل میاقبت از خودمان و دیهیان انجا
4
وظایف همهار کیدن با اجتماع که به آن تعلق داریم و ساخت دنیای بهتی م باش (لیهونا
 .)1992در شیایط بحیان کنون هی فید بهعنوان عضو از جامعه مسئول محافظت از خود و
دیهیان هست .پژوهشهیان در پژوهش حاضی به دنبال پاسخ به این سؤال هستن که آیا بین
طیحوار ها ناسازگار و مؤلفهها هوش هیجان در رعایت یا ع رعایت شیو نامهها به اشت
در زمان همهگیی کووی  19-در سیبازان یک میکز آموزش نظام تفاوت وجود دارد.

1. Zhang, Wu, Zhao & Zhang
2. Lea, Davis, Mahoney & Qualter
3. Mascia, Agus & Penna
4. Lickona
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روش اجرا
پژوهش حاضی از نوع علّ مقایسها است .این نوع مطالعات بهصورت پسروی اد بود و
ه ف از آن شناسای و تعیین ارتباط بین متغییهای است که قبالً اتفاق افتاد است .جامعه آمار
شامل کلیه میاجعهکنن گان به یه از میاکز آموزش نظام در نییوها مسلح است که در تییما
سال  1399بود .از میان جامعه آمار به روش نمونهگیی سیستماتیک تع اد  148نفی از افیاد غیی
پاسخهو به اصول به اشت میبوط به وییوس کیونا بهعنوان گیو مالک و همچنین تع اد  148نفی
از پاسخدهن به اصول به اشت کیونا بهعنوان گیو همتا انتخاب ش ن ؛ پس از جمعآور داد ها
با استفاد از ابزار پیسشنامه موردبیرس قیار گیفتن که در انتها تع اد  132پیسشنامه میبوط به
گیو مالک و  129پیسشنامه میبوط به گیو همتا قابلتحلیل بود .از فیمول کوکیان بیا تعیین
حجم نمونه استفاد ش  .مالک ورود به پژوهش عبارت بود از رضایت آگاهانه جهت شیکت در
پژوهش و مالکها خیوج از پژوهش نیز ع تمایل به ادامه شیکت در پژوهش بود .همچنین
مالحظهها اخالق زیی در این پژوهش رعایت ش ن :
 )1کلیه اطالعات انفیاد هی یک از شیکتکنن گان کامالً بهصورت محیمانه بود
 )2بیا شیکتکنن گان امهان انصیاف از تحقیق و یا ع مشارکت بیا هی یک از آنان در
طول اجیا تحقیق وجود داشت
 )3به دلیل خسته احتمال شیکتکنن گان از ارائه پیسشنامهها طوالن اجتناب ش و
 )4بیا شیکتکنن گان فضا مناسب بیا پاسخهوی ت ارک دی ش .
از تحلیل واریانس چن راهه نیز بیا مقایسه متغییها وابسته در بین دو گیو استفاد ش و
سپس بیا بیرس دقیق تفاوت درون گیو ها از آزمون تعقیب بونفیون استفاد ش  .سپس داد ها
با استفاد از نی افزار  Spssنسخه  24تجزیهوتحلیل ش ن .
ابزارها پژوهش حاضی شامل:
سیاهه هوش هیجانی بار -آن :1اولین مقیاس هوش هیجان بار -آن در سال  1980با طیح
این سؤال که چیا بعض مید نسبت به بعض دیهی در زن گ موفقتین آغاز گیدی  .در این سال

مؤلف مفهو تعییف و ان از ا از هوش غیی شناخت (بار-آن 1996 1992 1998 2الف 1996
پ  1997ب) .ارائه کید و پس از  17سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجان ساخته ش  .پاسخ به
بخشها پیسشنامه هوش هیجان یک نمی کامل از ضییب هوش عاطف بهدست م ده  .پنج
1. Emotional Quotient Inventory
2. Bar-On
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نمی از خید مقیاسها پنجگانه که هیک ا از آنها خود به سه خید مقیاس دیهی تقسیم
م شون درمجموع پانزد نمی بهدست م دهن  .پنج مقیاس اصل عبارتان از:
ضریب هوش هیجانی درونفردی شامل :حیمت نفس خودآگاه عاطف جیئت ورز
شجاعت خودشهوفای .
1
ضریب هوش عاطفی بینفردی  :شامل :هم ل مسئولیتپذیی اجتماع روابط
بینفید .

2

ضریب هوش عاطفی مدیریت استرس شامل :تحمل فشار روان تهانشور .
ضریب هوش عاطفی توان سازگاری 3شامل :واقعیتگیای انعطافپذیی حل مسئله.
ضریب هوش عاطفی خلق عمومی 4شامل :خوشبین شادکام .
میزان آلفا کیونباخ بیا کل آزمون  %93گزارش گیدی که این میزان (آلفا محاسبهش
در میحله سو ) با آلفا محاسبهش در میحله دو آزمون یهسان بهدست آم است (ذرات و
همهاران  .)1385همچنین پایای آزمون در پژوهش حاضی به روش آلفا کیونباخ محاسبه
گیدی که بیا کل آزمون  %88به دست آم .
پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه :5یانگ بیا ان از گیی این ساز ها 18گانه

پیسشنامه طیحوار ها ناسازگار اولیه را ساخت که در وییایش اول و دو  75سؤال داشت و در
وییایش سو پیسشنامه  90سؤال را طیاح کید (یانگ .)2008 6یانگ نورمن اسچ و
توماس )1995( 7پیسشنامه طیحوار ها ناسازگار اولیه  90سؤال وییایش سو را بی رو نمونه
 564نفی از دانشجویان آمییهای اعتباریاب کید ان که اعتبار پیسشنامه را با استفاد از روش
همسان درون و بازآزمای به تیتیب  0/95و  0/81گزارش کیدن  .در پژوهش دیهی که توسط
جان جاشوا و جاکوالین )2004( 8نقل از یوسف و همهاران ( )1388انجا ش اعتبار پیسشنامه
طیحوار ها ناسازگار اولیه بی رو یک نمونه دانشجوی  292نفی بیرس ش در این بیرس
اعتبار پیسشنامه طیحوار ها ناسازگار اولیه با استفاد از روش همسان درون و بازآزمای به
تیتیب  0/93و  0/81بهدست آم است (یوسف و همهاران  .)1388همچنین در پژوهش که
1. Inter personal EQ
2. Stress management EQ
3. Adaptability EQ
4. General mood EQ
)5. Early maladaptive schema scale (Emss
6. Young
7. Young, Norman & Thomas
8. John, Joshua & Jacqueline
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روای آن را از طییق اجیا همزمان با پیسشنامه دلبسته و استیس در نوجوانان بیرس کیدن
که اعتبار معتبی و معنادار بیا آزمون بهدست آم (کولنیز و ری  .)1991 1پژوهش آلیهس
گلبین فیانسها و همهاران ( )2001نقل از یوسف و همهاران ( )1388بیا بیرس اعتبار فی
کوتا و بلن پیسشنامه طیحوار ها ناسازگار اولیه بی رو نمونه  60نفی از زنان دارا اختالل و
ب ون اختالل نشان داد که اعتبار پیسشنامه طیحوار ها ناسازگار اولیه فی کوتا و بلن از لحاظ
پایان با دو روش همسان درون و بازآزمای در دو گیو تفاوت معنادار ن ارن و به تیتیب در
فی کوتا و بلن بیا گیو غیی بالین  0/83و  0/79و در فی کوتا و بلن بیا گیو غیی بالین
 0/86و  0/81گزارش کیدن (یوسف و همهاران  .)1388در پژوهش حاضی نیز پایای آزمون به
روش آلفا کیونباخ محاسبه گیدی که بیا کل آزمون  %83به دست آم .

یافتهها
در ج ول شمار  1اطالعات توصیف (میانهین و انحیاف معیار) میبوط به متغییها پژوهش
در دو گیو افیاد پاسخدهن و غیی پاسخدهن به اصول به اشت وییوس کیونا نشان داد ش
است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه رعایتکننده
یا عدم رعایتکننده شیوهنامههای بهداشتی ویروس کرونا
متغیرها
طیحوار طید و بیی گ
طیحوار عملهید مختل
طیحوار دیهی جهتمن
طیحوار گوشبهزنه
طیحوار مح ودیت مختل
طیحوار ناسازگار اولیه نمی کل

گروهها
رعایتکنن
ع

رعایتکنن
رعایتکنن

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

میانگین

انحراف استاندارد

63/32081

14/25801

71/89530

19/59602

51/34219

10/74338

58/32381

15/12074

47/22371

8/32565

49/90173

9/75197

65/60028

10/56920

64/89226

11/81718

31/61247

5/00476

33/87264

6/43048

259/09946

44/84954
1. Colins & Read
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گروهها

متغیرها
ع

رعایتکنن
رعایتکنن

حوز درونفید

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

حوز بینفید

ع

حوز مقابله با فشار

رعایتکنن
رعایتکنن

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

حوز سازگار

ع

رعایتکنن
رعایتکنن

حوز خلق کل

ع

نمی کل سواد هیجان

رعایتکنن
رعایتکنن

ع

رعایتکنن

میانگین

انحراف استاندارد

278/88574

58/57176

71/68530

10/68752

65/98544

11/83880

38/60328

6/29673

35/33427

7/46436

33/26190

9/35571

31/98427

7/26785

44/10023

8/35189

43/23279

9/50983

28/20818

6/11165

26/89257

5/48443

215/85889

28/61125

203/42934

32/86589

در ج ول شمار  2اطالعات میبوط به آزمون آمار تحلیل متغیی چن راهه بیا مقایسه
متغییها وابسته در بین دو گیو افیاد رعایتکنن یا ع رعایتکنن شیو نامهها به اشت
وییوس کیونا نشان داد ش است .همانطور که مشاه م شود نتایج حاک از این است که
ح اقل در یه از متغییها وابسته بین دو گیو تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول ( )2تحلیل متغیر چند راهه برای بررسی معناداری میانگینهای دو گروه در متغیرهای وابسته
آزمون
آزمون اثی پیالی
آزمون المب ا ویلهز
آزمون اثی هتلینگ
آزمون بزرگتیین ریشه رو

مق ار

F

درجه آزاد فیضیه

درجه آزاد خطا معنادار

11/899a 0/415

11/000

135/000

0/000

11/899a 0/771

11/000

135/000

0/000

11/899a 0/510

11/000

135/000

0/000

11/899a 0/510

11/000

135/000

0/000

همانگونه که ج ول شمار  3نشان م ده دو گیو در متغییها وابسته بی اساس آزمون
تعقیب بونفین مورد مقایسه قیار گیفتن که نتایج بیانهی تفاوت معنادار در متغییها طیحوار
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ناسازگار اولیه (نمی کل ) و حوز ها طید و بیی گ و همچنین عملهید مختل در بین دو گیو
م باش  .بهطور که از میان  5حوز طیحوار ها ناسازگار در دو حوز بیی گ  /طید؛ که خود
شامل پنج طیحوار رهاش گ و ب ثبات ب اعتماد و ب رفتار نقص و شی انزوا اجتماع
و بیهانه است و همچنین در حوز وابسته  /عملهید مختل؛ که شامل طیحوار ها وابسته و
ب کفایت آسیبپذیی خود تحول نیافته و گیفتار و شهست است گیو افیاد غیی رعایتکنن
اصول به اشت در این طیحوار ها فعالتی بود

اصول به اشت نسبت به گیو افیاد رعایتکنن
است.
همچنین یافتهها بیانهی وجود تفاوت معن دار در سواد هیجان افیاد در دو گیو غیی
رعایتکنن اصول به اشت و رعایتکنن اصول به اشت م باش بهصورت که افیاد
رعایتکنن اصول به اشت در دو حوز درونفید و حوز بینفید و نمی کل سواد هیجان
بهصورت معن دار نمیات باالتی نسبت به افیاد غیی رعایتکنن به این اصول کسب نمودن .
جدول ( )3آزمون تعقیبی بونفرنی برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرهای وابسته
متغیر وابسته

تفاوت

خطای

سطح

فاصله اطمینان اختالف

میانگین

استاندارد

معناداری

میانگینها

طیحوار طید و بیی گ

*-8/57449

2/991

0/000

-14/760

-6/374

طیحوار عملهید مختل

*-6/98162

2/211

0/000

-12/419

-3/887

طیحوار دیهی جهتمن

-2/67802

1/527

0/270

-5/981

-1/981

طیحوار گوشبهزنه

0/70762

0/587

0/776

1/361

0/441

-2/26017

1/189

0/291

-6/812

-1/187

*-19/78628

7/409

0/000

-36/091

-12/141

حوز درونفید

*5/69986

2/099

0/000

10/338

3/005

حوز بینفید

*3/26901

1/081

0/049

7/472

1/876

1/27763

0/612

0/163

2/173

0/891

حوز سازگار

0/86744

0/417

0/605

2/084

0/555

حوز خلق کل

1/38761

0/870

0/098

4/218

1/009

نمی کل سواد هیجان

*12/35955

5/970

0/000

26/619

9/657

طیحوار مح ودیت مختل
طیحوار ناسازگار اولیه نمی
کل

حوز مقابله با فشار
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضی با ه ف مقایسه بین طیحوار ها ناسازگار و مؤلفهها هوش هیجان در
رعایت یا ع رعایت شیو نامهها به اشت در زمان همهگیی کووی  19-در سیبازان یک
میکز آموزش نظام انجا گیفت .نتایج نشان داد میان طیحوار ها ناسازگار اولیه دو گیو
تفاوت معن دار وجود دارد بهطور که افیاد غییپاسخدهن به اصول به اشت وییوس کیونا
دارا طیحوار ها پیرنگتی در حوز طید و بیی گ و حوز عملهید مختل و همچنین نمی
کل طیحوار ها م باشن  .این یافته با یافتهها دای و همهاران ( )2020و هوانگ و همهاران
( )2020همسو است .در راستا تبیین نتایج حاصله م توان چنین اذعان کید که تفاوت معنادار
میان طیحوار ها ناسازگار (امتیاز کل ) افیاد رعایتکنن و غیی رعایتکنن اصول به اشت
وییوس کیونا نشان م ده گیو غیی رعایتکنن اصول به اشت دارا سبکها پاسخ
مقابلها ناسازگارتی در مقایسه با گیو عاد بود و بهوجود آم ن این سبکها مقابلها
م توان در راستا در امان نههداشتن فید از تجیبه مهیر هیجانها ش ی و مستأصل کنن باش
که م توان ناش از شیایط خاص میاکز آموزش نظام و همچنین استیسها محیط این میاکز
باش  .بهعبارتدیهی وجود طیحوار ناسازگار اولیه به مص اق یک ته ی بود و ته ی نوع
ناکام در ارضا یه از نیازها هیجانها سالم خودانهیخته و تفییح با مح ودیتها
واقعبینانه محسوب م شود و افیاد دارا طیحوار ها پیرنگتی توانای مقابله سازگارانه با
ته ی ها را ن ارن ته ی های که با حضور در میاکز استیسزا همچون میاکز آموزش سیباز و
نظام به وجود آم یا فعال م شون .
از سو دیهی در تبیین وجود تفاوت معن دار در طیحوار ها ناسازگار اولیه در حوز
عملهید مختل م توان چنین بیان کید که افیاد غیی رعایتکنن از محیط انتظارات دارن که در
توانای ها محسوس آنها بیا ج ای بقا و انجا موفقیتآمیز کارها به صورت مستقل ت اخل
ایجاد م کن و اعتقاد بی اینکه فید نم توان مسئولیت روزمی را ب ون کمک قابلمالحظه
دیهیان در ح قابل قبول انجا ده بهصورت درمان گ ظاهیش و باعث ب توجه به اصول
به اشت م گیدد .همچنین بهنظی م رس افیاد غیی رعایتکنن که در این حوز دارا
طیحوار ها پیرنگتی هستن به دالیل از جمله نزدیه بیشازح با یه از افیاد مهم در
زن گ درزمینه حس فیدیت دارا مشهل بود و رش اجتماع طبیع آنها مختل است .در
نتیجه این افیاد ب ون حمایتهی نزدیهان در ادامه زن گ روزمی با مشهل مواجه ش و
نم توانن آسود خاطی بود و احساس پوچ سیدرگم و ب ه ف بهعنوان مانع در مقابل ایفا
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نقشها اجتماع آنان ظاهی م گیدد .این در حال است که افیاد در میاکز آموزش نظام به
دلیل وجود شیایط خاص از افیاد حمایتهی زن گ خود فاصله گیفته و در محیط فارغ از
حمایتها عاطف زن گ م کنن و این مسئله در فعال کیدن طیحوار ها حوز عملهید
مختل نقش به سزای دارد .بهطور کل باور بی این است که این افیاد در مقایسه با افیاد عاد غالباً
در حوز ها پیشیفت (شغل تحصیالت ورزش و )...با شهست مواجه م شون  .همچنین در تبیین
تفاوت معنادار میان طیحوار ها ناسازگار در حوز طید و بیی گ م توان گفت ع انتظار فید
از ارضاء نیازهایش بیا امنیت ثبات محبت پذییش و احتیا که ناش از زن گ در شیایط
ج ی و دور از منابع امنیت ثبات و محبت م باش به شیو ا قابل پیشبین م توان دلیل بی
ع توجه به اصول به اشت گیدد .همچنین انتظار ب رفتار دروغ و سودجوی توسط دیهیان
که از ویژگ ها غالب طیحوار طید است ممهن است این احساس را در فید بهوجود آورد
توجه به

که دیهیان در رفتار خود ص اقت ن ارن و این احساس نیز م توان از دالیل ع
توصیهها به اشت باش .
از طیف دیهی نتایج نشان داد میان هوش هیجان دو گیو تفاوت معن دار وجود دارد
بهطور که افیاد غیی رعایتکنن اصول به اشت وییوس کیونا در مقایسه با افیاد رعایتکنن

نتی را در هوش هیجان بینفید درونفید و نمی کل هوش هیجان کسب
نمیات پایی 
2
1
نمودن  .این یافته با یافتهها پینسویچ دیهما و ادمون ( )2020و فولهمن و همهاران ()1987
همسو و به یافتهها میی ا -لوپز بیهی اکستییمیا)2019( 3؛ اییج شهسوار و میاد ()2014
نزدیک است .در تبیین تفاوت معنادار میان هوش هیجان بینفید م توان گفت هوش بینفید
توانای درک افیاد دیهی است یعن اینکه چه چیز موجب بیانهیختن آنها م شود چهونه کار
م کنن و چهونه م توان با آنها کار مشتیک انجا داد؛ که شامل توانای درک و سپس ارائه
پاسخ مناسب به روحیات و خلقوخو و انهیزشها و خواستهها افیاد دیهی م شود بی این اساس
افیاد رعایتکنن اصول به اشت با آگاه داشتن از احساسات شخص خود که حاصل
خودآگاه است و توانای درک خواستهها و نیازها اجتماع به اصول و قواع اجتماع
پایبن بیشتی داشته و از احتمال آسیب رسان ن به دیهیان اجتناب م نماین  .همچنین در تبیین
تفاوت معنادار میان هوش هیجان درونفید م توان گفت هوش هیجان درونفید بیانهی
خودآگاه درون و شامل خودآگاه هیجان قاطعیت حیمت ذات خود شهوفای و استقالل
1. perencevich, diekema, Edmond
2. folkman
3. merida-lopez, bakker & extremera
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است و افیاد رعایتکنن اصول به اشت که بهصورت معن دار نمیات باالی را در این مقیاس
کسب نمود ان با احساسشان در تماس هستن و توانستهان در شیایط خاص میاکز آموزش نظام
احساس مثبت نسبت خود را حفظ نمود و با باور که به اعتقادات خود دارن با اطمینان خاطی
اق امات به اشت و میاقبت را انجا دهن  .همچنین بیمار کیونا شهلها ج ی از انسان
اجتماع م سازد و افیاد با تمایل به سمت پذییش اجتماع انسان بیشتی از خود میاقبت م کنن .
در واقع بیمار کیونا با ایجاد یک شیایط حساس بیا کل جامعه امهان ایجاد تغییی در ارتباط و
ابیاز عقای و فضا الز بیا بیوز هیجانات فید را فیاهم م آورد و فید در هی زمان و مهان با
دیهیان با یک نوع اق ا به اشت ارتباط بیقیار کن  .افیاد با هوش هیجان باال م دانن چهونه در
موقعیتها مختلف بیانهیخته شون  .این افیاد توانای کاف بیا فهم و تحلیل تجیبهها
هیجان خود و دیهیان را دارا هستن و این توانای باعث م شود تا به تنظیم هیجانات و ابیاز
مقاومت در بیابی پذییش رفتارها ناشایست از جمله پاسخ ن ادن به اصول به اشت بپیدازن  .از
سوی افیاد با هوش هیجان مناسب در معاشیت با دیهیان با ظاهی بسیار آراسته و متناسب ظاهی
م شون و افیاد با ق رت باال تعامالت اجتماع هستن که در روابطشان با دیهی افیاد
مسئولیتپذیی و دارا ظیفیت بسیار بیا حل مشهالت آ نها خواهن بود .این افیاد از قضاوت
اخالق با سطح باالی بهی من هستن و خودمختار عمل م کنن ؛ به این صورت که معیار خود را
بیا ارزشها اخالق داشته و از منبع در این مورد اطاعت نم کنن  .آنها توان درک
مشهالت دیهیان را با هم ل بسیار و آغوش باز پذییا خواهن بود .در روابط عاطف با دیهیان
غن عمل م کنن و از استع اد باالی در درک روابط غییکالم بیخوردار هستن  .همچنین به
وضعیت هیجان خود اشیاف کامل دارن و از بیان احساسات خود هیچ تیس به دل را نم دهن .
ارزیاب این افیاد از شیایط احساس و هیجان خود و دیهیان بهخوب بیآورد ش و در این زمینه
از مهارت بهسزای بیخوردار هستن  .درمجموع در تنظیم هیجانها خود و دیهی افیاد از
توانمن خوب بیخوردار هستن  .بهاینتیتیب م دانن احساسات خود را چهونه بیان کنن و تا
هیان از الز باش توانای به تأخیی ان اختن خواستهها خویش را دارن  .بهعبارت دیهی شفافیت
در بیان خواستهها و نیازها خود را بهخوب رعایت و در کنتیل تهانهها و امیال خود موفق عمل
م کنن ؛ به این دلیل که م دانن چهونه میان احساسات و منطق خود پل زد تعادل بیقیار نماین
و در نهایت از ثبات هیجان بهی من شون ؛ بنابیاین همه این ویژگ ها بهنوع باعث م شون که
فید به دلیل درک مسئولیت شخص و اجتماع در دوران بیمار کیونا به اصول به اشت
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پاسخهو بود و موارد و پیوتهلها به اشت را رعایت کن که این موضوع در محیطها با
جمعیت باال و شلوغ همچون میاکز آموزش سیباز نمود بیشتی به خود م گیید.
نتایج تحقیق حاضی نشان داد بیمار کیونا یک واقعیت روان اجتماع بود و شناخت این
بع از بیمار م توان در تنظیم پیوتهلها مناسب پیشهیی مؤثی و کارساز باش بهصورت کل
ع احتیا به حقوق جمع با رعایت نهیدن پیوتهلها به اشت م توان ناش از افهار خود
آین و طیحوار ها ناسازگار نهفته در ذهن افیاد باش که بهعنوان الهو خود آسیبرسان
هیجان -شناخت رفتار افیاد را بیخالف خواست جمع سوق ده از طیف دیهی نتایج
بهدستآم در پژوهش حاضی در رابطه با هوش هیجان نشان م ده هوش هیجان باال به افیاد
این توانای را م ده که کنتیل موقعیت ته ی زا را بی عه داشته و از دخالت عوامل نامطلوب
خسته عوامل هیجان منف فشار روان اطیافیان و
درون و بییون همچون یاس و نومی
سایی عوامل محیط جلوگیی نماین درمجموع این یافتهها حاک از این است که هوش هیجان
از مؤلفهها اساس در پیشهیی و رعایت شیو نامهها به اشت در میاکز متیاکم جمعیت
همچون میاکز آموزش سیباز و نظام در زمان پان م کیونا است.
از مح ودیتها این پژوهش م توان به گیو سن نمونهها پژوهش اشار نمود که همه
به

در یک طیف سن قیار داشتن و همچنین نمونهها تحقیق حاضی نیز شامل افیاد میاجعهکنن
یک میکز آموزش بود که تعمیمیافتهها مستلز توجه به این دو موضوع م باش .
در راستا یافتهها این پژوهش پیشنهاد م شود ارتقاء عوامل روان -اجتماع در جامعه
فیاگییان و دانشجویان میاکز آموزش و دانشهاه نییوها مسلح بهعنوان یک عامل مهم و
اثیبخش در رفتار این جوامع موردتوجه قیار گیید که این مهم م توان با پیشبین بینامهها
درس و آموزش در این میاکز تحقق یاب  .همچنین پیشنهاد م گیدد دیهی عوامل مؤثی بی رعایت
پیوتهلها به اشت در رویهیدها رفتار روانپویش و ...موردبیرس و کنهاش قیار گیید.
هوش هیجان بهعنوان یک عامل مهم در ارتقا هی سازمان مؤلفها قابل رش و آموزش
م باش و درصورت که هی سازمان و ارگان دارا کارکنان با هوش هیجان باال باش را
آسود تی در رسی ن به اه اف خود خواه داشت که در این زمینه پیشنهاد م شود زمینهها
ارتقا هوش هیجان در کارکنان واح ها نظام بهصورت بینامهها آموزش و کارگا ها
عمل فیاهم آی .
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تعارض منافع
نویسن گان مقاله پیشرو هیچگونه تعارض منافع ن ارن .

سپاسگزاری
از تمام کارکنان پایور پادگان و سیبازان که ما را در انجا این پژوهش یار کیدن
سپاسهزاریم.
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