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Abstract 

Background & Objectives: Social adjustment in adolescents, as a key and effective factor in mental health, has been considered by numerous 

experts. During adolescence, the social adjustment of adolescents undergoes emotional, biopsychological, etc. changes and has not fully 

developed. It is necessary to conduct relevant research in the form of modeling and identifying variables affecting students' adjustment to improve 
their social adjustment. No domestic study has explained the relationship between social adjustment based on emotional intelligence, resilience, 

and critical thinking. Therefore, conducting this research can have important implicit achievements for the education system of the country. 

Accordingly, this study aimed to model causal social adjustment based on emotional intelligence, resilience, and critical thinking. 
Methods: This descriptive –correlational research applied structural equation modeling; the social adjustment of the criterion variable, resilience, 

and critical thinking of the mediating variables, and emotional intelligence were also considered as predictor variables. The statistical population 

included all male high school students in Buchan City, Iran, in the academic year of 2017 –2018. Of them, 300 subjects were selected by cluster 
sampling method. The minimum sample size for modeling research is 300 individuals. Therefore, 316 questionnaires were collected; however, 

due to the distortion and inadequate response to some of them, the number of questionnaires reached 300. The inclusion criteria of the research 

were providing consent forms and the ability to complete the questionnaires. The exclusion criteria included a willingness to cooperate and a 
lack of response to the questionnaires. To collect the required data, Bell’s Social Adjustment Inventory (Bell, 1961), Emotional Intelligence 

Questionnaire (Bradberry & Graves, 2003), Connor –Davidson Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003), and the California Critical 

Thinking Skills Test (CCTST) (Facione & Facione, 1994) were used. Descriptive statistics, including mean and standard deviation as well as, 
inferential statistical methods, such as Pearson correlation and structural equation modeling were used to analyze the obtained data in SPSS and 

LISREL versions. A significance level of 0.05 was considered for all statistical tests.  

Results: The current study results revealed that the direct effect of emotional intelligence on social adjustment (p<0.001, β=0.42), the direct 
effect of emotional intelligence on critical thinking (p=0.017, β=0.23), the direct effect of emotional intelligence on resilience (p<0.001, β=0.35), 

the direct effect of critical thinking on social adjustment (p<0.001, β=0.67), the direct effect of resilience on social adjustment (p<0.001, β=0.31), 

and the direct effect of critical thinking on resilience (p<0.001, β=0.63) was positive and significant. Additionally, the indirect effect of emotional 
intelligence on social adjustment mediated by critical thinking (p<0.001, β=0.39) and the effect of emotional intelligence on resilience mediated 

by resilience (p<0.001, p=0.27) were positive and significant. Additionally, the hypothesized research model provided a relatively good fit with 

the collected data (X2/df=1.65, CFI=0.97, NFI=0.94, IFI=0.97, AGFI=0.91, RMSEA=0.038). 
Conclusion: According to the present research findings, emotional intelligence, directly and indirectly, affects social adjustment through 

resilience and critical thinking.  

Keywords: Social adjustment, Emotional intelligence, Resilience, Critical thinking. 
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  .۹۴1(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ نابآ برخط انتشار   

آوری و تفکر انتقادی در میان سازگاری اجتماعی براساس هوش هیجانی، تابیابی علّی مدل
 آموزان پسر دورٔه دوم متوسطهدانش

 ۴، کیومرث کریمی۳، امید مرادی۲، *هوشنگ جدیدی1مسعود نجاری

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روان ،یدکتر یانشجو. د1
 ؛رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روان ار،یاستاد. ۲
 ؛رانیسنندج، ا ،یگروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد. ۳
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شود و شناسایی متغیرهای مؤثر بر سازگاری اجتماعی اهمیت دارد. بر همین ها محسوب میروان آن اجتماعی در نوجوانان عاملی کلیدی در سالمتسازگاری  زمینه و هدف:
 ر دورٔه دوم متوسطه بود.آموزان پسانتقادی در بین دانشآوری و تفکر هیجانی، تابیابی علّی سازگاری اجتماعی براساس هوش اساس هدف پژوهش حاضر، مدل

 آموزان پسر دورٔه دوم متوسطٔه شهر بوکان در سالساختاری بود. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی دانش یابی معادالتهمبستگی از نوع مدلروش پژوهش توصیفی بررسی:روش
اجتماعی  سازگاریها، افراد نمونه به پرسشنامٔه دهآوری دامنظور جمعای تعداد سیصد نفر بررسی شدند. بهگیری خوشهتشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه 1۳۹۶-۹۷تحصیلی 

کالیفرنیا  تفکر انتقادیهای آزمون مهارت( و ۲۰۰۳کانر و دیویدسون، دیویدسون )-آوری کانرتابمقیاس  (،۲۰۰۳هیجانی )برادبری و گریوز، پرسشنامٔه هوش (، 1۹۶1بل، ) بل
 LISRELو  ۲۳نسخٔه  SPSSافزارهای ساختاری در نرم معادالت یابیو مدل همبستگی پیرسون استفاده از ضریبها با پاسخ دادند. تحلیل داده( 1۹۹۴، یونسیون و فاسفا)

 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ها سطح معناداری آزمونصورت گرفت.  ۸٫۸نسخٔه 
هیجانی بر (، هوش p ،۰٫۲۳=β=۰٫۰1۷انتقادی )هیجانی بر تفکر هوش(، p، ۰٫۴۲=β<۰٫۰۰1اجتماعی )هیجانی بر سازگاری  مستقیم هوشنتایج نشان داد، اثر  ها:یافته
( و تفکر انتقادی بر p، ۰٫۳1=β<۰٫۰۰1آوری بر سازگاری اجتماعی )(، تابp، ۰٫۶۷=β<۰٫۰۰1(، تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی )p، ۰٫۳۵=β<۰٫۰۰1آوری )تاب
 ( و هوشp، ۰٫۳۹=β<۰٫۰۰1انتقادی )اجتماعی با میانجیگری تفکر هیجانی بر سازگاری  هوش ین اثر غیرمستقیم( مثبت و معنادار بود؛ همچنp، ۰٫۶۳=β<۰٫۰۰1آوری )تاب

ها برازش نسبتاً خوبی داشت مدل مفروض پژوهش با دادهدست آمد. همچنین ( مثبت و معنادار بهp، ۰٫۲۷=β<۰٫۰۰1آوری )هیجانی بر سازگاری اجتماعی با میانجیگری تاب
(۵۶٫1=df/2X ،۹۷٫۰=CFI ،۹۴٫۰=NFI ،۹۷٫۰=IFI ،۹1٫۰=AGFI، ۰۳۸٫۰=RMSEA.) 

 آوری و تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی اثر دارد.مستقیم با میانجیگری تابصورت غیرصورت مستقیم و نیز بههیجانی بههای این پژوهش، هوش براساس یافته گیری:نتیجه

 آوری، تفکر انتقادی.هیجانی، تاب اجتماعی، هوشسازگاری  ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
آموزان با توان عدالت را در آموزش برقرار کرد که همٔه دانشزمانی می

سطوح برابر از لحاظ کیفی و نیز از هر گونه توانایی خاص جسمی به 
لحاظ کمی به آموزش دسترسی داشته باشند. در این میان تمامی 

های فردی مختص به خود باید در این امر سهیم آموزان با ویژگیدانش
عاملی کلیدی و  عنوانبه نوجوانان در 1اجتماعی (. سازگاری1باشند )

مدنظر بسیاری از کارشناسان  اخیر هایسال در مؤثر در سالمت روان،
 نوجوانی، در دورٔه که این اعتقاد وجود دارد زیرا ؛(۲)قرار گرفته است 

سازگاری اجتماعی نوجوانان دستخوش تغییرات عاطفی، جسمانی، 
صورت کامل رشد و نمو نیافته است؛ بر روانی و... است و هنوز به

دنبال خود همین اساس ممکن است تأخیر در ابعاد مختلف بلوغ به
های فردی نوجوانان و چالشمشکالتی درخورتوجه در روابط بین

عنوان موجودی اجتماعی همواره انسان به (.۳)اجتماعی آنان ایجاد کند 
در پی برقراری ارتباط با دیگران است تا به این ترتیب به سازگاری با 

یط معنای توانایی فرد برای تطابق با محمحیط فایق شود. سازگاری به
د و دارای ابعاد مختلفی ازجمله اجتماعی، شواطراف تعریف می

خانوادگی، عاطفی، بهداشتی، تحصیلی و غیره است و همٔه ابعاد 
آموزان داشته تواند نقش مؤثری در پیشرفت دانشمختلف سازگاری می

طور مستقیم بر سالمت (. درواقع سازگاری اجتماعی به۴،۵باشد )
تنها بر خود فرد و (. سالمت فرد نه۶است )روان افراد تأثیرگذار 

گذارد. درواقع ورود خانواده، بلکه بر کل جامعه نیز تأثیر می
آموزان از دورٔه اول متوسطه به دورٔه دوم متوسطه مشکالتی را در دانش

آورد که گاهی اوقات این میزان در پایٔه دهم وجود میزمینٔه سازگاری به
 (. ۷ی بیشتر است )های بعددرمقایسه با پایه

هرگونه تحوالت در زندگی آدمی خواه مثبت باشد یا خواه منفی، نوعی 
(. در این زمینه یکی از متغیرهای همبسته ۸طلبد )سازگاری مجدد را می

ی است. شناسایی   ۲و مرتبط با سازگاری اجتماعی، هوش هیجان
های متغیرهای اثربخش بر سازگاری، ما را درجهت رسیدن به روش

ها در داشتن آنآموزان و همچنین نگهمنظور سازگاری دانشطلوب بهم
دربرابر درک چنانچه نوجوانان کند. مسیر صحیح زندگی کمک می

در  عواطف و احساسات خویش و دیگران توانایی اندکی داشته باشند،
و مواجهه با فشارهای دوران نوجوانی تحمل کمتری خواهند داشت 

صورت افسردگی، پرخاشگری و... از ی بهتروسیعمشکالت رفتاری 
فر و لیس در مطالعٔه خود به این . تمنائی(۹خود نشان خواهند داد )

نتیجه رسیدند که بین متغیرهای هوش هیجانی، خودکارآمدی و 
حمایت اجتماعی با سازگاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و 

وانند سازگاری را تهوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی می
 (. 1۰بینی کنند )پیش

های موقعیت با سازگاری و برخورد در فرد به که عواملی ازجمله
اختالالت شناختی و  دربرابر را افراد و کندمی کمک ناخوشایند زندگی

یتاب دارد،مشکالت روزمرٔه زندگی محفوظ نگه می است.   ۳آور
و  تغییرات با آمیزموفقیت سازگاری برای عاملی عنوانآوری بهتاب

است که سطح آن در  شده شناخته مقاومت دربرابر مشکالت توانایی

                                                      
1. Social adjustment 
2. Emotional intelligence 

 بخشدبه فرد این نیرو را می آوری(. تاب11،1۲میان افراد تفاوت دارد )
های سازگاری خود در شرایط مختلف نهایت بهره از مهارت بتواند که

کند؛  تبدیل یرییادگ برای فرصتی به پراسترس را شرایط و را ببرد
همچنین با متمرکزشدن بر مسئله میزان استرس را در فرد کاهش دهد 

ای با بررسی رابطٔه هوش (. مولرو جرادو و همکاران در مطالعه1۳)
آوری و عملکرد خانواده در استفادٔه پایدار از الکل و هیجانی، تاب

 ژهیوبه ،یآورتاب و یجانیه هوش دخانیات در نوجوانان دریافتند،
 معنادار یرمذهبیغهای گروه در خانواده انسجام و استرس تیریمد

سمت الکل و دخانیات گرایش ها بیشتر بهاست و نوجوانان در این گروه
آوری کم در واسطٔه هوش هیجانی و تابدارند؛ این گرایش زیاد به

(. همچنین جاجرمی و 1۴های غیرمذهبی است )نوجوانان گروه
آوری با هوش هیجانی رابطٔه مستقیمی دارد د که تاببختی دریافتنشاه

(1۵ .) 
 4یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با سازگاری اجتماعی، تفکر انتقادی

ترین ارکان است. امروزه رشد و پرورش مهارت تفکر انتقادی از مهم
رود. تفکر انتقادی از ارکان تفکر است که محققان شمار میآموزش به

های تفکر انتقادی را از اهداف مهم آموزش و رتتربیتی پرورش مها
دانند؛ زیرا تفکر انتقادی برای موفقیت در جهان کنونی که پرورش می

نظر ای رو به رشد است، مهم و ضروری بهدانش با سرعت فزاینده
ها و عادات مطلوب ذهنی، ای از دیدگاه(. به مجموعه1۶،1۷رسد )می

های تفکر انتقادی شامل شناسایی زمینهگرایش به تفکر انتقادی گویند. 
ها، سنجش معتبربودن مطالب، و تحلیل فرضیات، تحلیل و ترکیب داده

های مختلف، تحلیل شواهد، توانایی تحمل تردید تفکر دربارٔه دیدگاه
های شخص کردن عقیدهو ابهام، پشتیبانی از مدارک و شواهد و منعکس

وهشی با بررسی رابطٔه بین (. موخالیپی و همکاران در پژ1۸است )
هوش هیجانی و تفکر انتقادی در میان مشاغل منابع انسانی نشان دادند 
که همبستگی معنادار و مثبتی بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی وجود 

 (. 1۹دارد )
آموزش  توسعٔه اصلی عنوان حلقٔهآموزان بهبه نقش اساسی دانش باتوجه

افت زیادی در مقاطع مختلف  ها باعثکشور، سازگارنبودن آن
ها و مشکالت فراوانی ها، بدرفتاریچالش تواندشود و میتحصیلی می

دنبال داشته باشد؛ بنابراین آموزان بهرا برای مدرسه و نیز برای دانش
یابی و شناسایی متغیرهای صورت مدلهایی بهدادن پژوهشانجام

ینه برای ارتقای سازگاری آموزان در این زمتأثیرگذار بر سازگاری دانش
ای در کشور به تبیین ها ضروری است. تاکنون مطالعهاجتماعی آن

آوری و روابط بین سازگاری اجتماعی براساس هوش هیجانی، تاب
تواند دادن این پژوهش میرو انجامتفکر انتقادی نپرداخته است؛ ازاین

دنبال بهوپرورش کشور دستاوردهای تلویحی مهمی برای نظام آموزش
یابی علّی سازگاری داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل

آوری و تفکر انتقادی در بین اجتماعی براساس هوش هیجانی، تاب
 آموزان پس دورٔه دوم متوسطه بود.دانش

 بررسیروش 2
یابی معادالت از نوع مدل همبستگیروش این پژوهش توصیفی

3. Resilience 
4. Critical thinking 
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۳ 

سازگاری اجتماعی متغیر مالک،  ساختاری بود. در این پژوهش،
آوری و تفکر انتقادی متغیرهای میانجی و هوش هیجانی نیز تاب

 تمامی راآماری  جامعٔه بین در نظر گرفته شد.عنوان متغیر پیشبه
که  تشکیل دادندشهرستان بوکان  دوم متوسطٔه آموزان پسر دورٔهدانش

طریق روش . ازمشغول به تحصیل بودند 1۳۹۶-۹۷تحصیلی  در سال
ای سیصد نفر انتخاب شدند. حداقل حجم نمونه گیری خوشهنمونه

(؛ ۲۰یابی سیصد نفر پیشنهاد شده است )های مدلبرای پژوهش
شدن و دلیل مخدوشآوری شد که بهپرسشنامه جمع ۳1۶بنابراین 

شده های بررسیها تعداد پرسشنامهدهی نامناسب به برخی از آنجواب
نهایت با رعایت مالحظات اخالقی و بیان اهداف رسید. در ۳۰۰به 

ها کننده در پژوهش، رضایت آنپژوهش و کسب اجازه از افراد شرکت
آموزان ورود دانش مالک منظور شرکت در پژوهش اخذ شد.به

اعالم رضایت و توانایی کننده به پژوهش عبارت بود از: شرکت
آموزان خروج دانش هایها. مالکدهی به پرسشنامهدر جواب مشارکت

ندادن به نداشتن به همکاری و جوابکننده از پژوهش، تمایلشرکت
 ها بود. پرسشنامه

 های زیر استفاده شد.از ابزارها داده یورآگرد برایپژوهش  نیدر ا
در سال  بل توسط پرسشنامه : این1پرسشنامٔه سازگاری اجتماعی بل-

پرسشنامه دارای دو فرم این  (.۲1شد )به نقل از  تهیه 1۹۶1
آموزان آموزان و بزرگساالن است که در این پژوهش از فرم دانشدانش

 خیر و صورت بلهاست و به گویه ۳۲ استفاده شد. این پرسشنامه شامل
 آموزاندانش از را خوب با سازگاری آموزاندانش که شده است طراحی
است.  ۳۲اکند. دامنٔه نمرات پرسشنامه بین صفرتمی جدا ضعیف

 بادقت را آن باید آزمودنی و است دهیخودگزارش ابزاری پرسشنامه،
 توسط اجتماعی سازگاری پرسشنامٔه برای پایایی ضریب. (۲1بخواند )

زاده مدر ایران میکائیلی منیع و مددی اما (.۲1) شد گزارش ۰٫۸۸ بل،
دست آوردند به ۰٫۸۴آمده برای این پرسشنامه را دستضریب پایایی به

(۲۲.) 
و گریوز در  : این پرسشنامه توسط برادبری۲پرسشنامٔه هوش هیجانی-

 که ستماده ا ۲۸دارای  (. این پرسشنامه۲۳ساخته شد ) ۲۰۰۳سال 
گاهیخردهبه چهار  ، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی و مقیاس خودآ

تفاده از گذاری این ابزار با اسشود. شیؤه نمرهمدیریت روابط تقسیم می
)همیشه(  ۵ز( تا ای لیکرت است و از صفر )هرگدرجهمقیاس پنج
متغیر است.  1۴۰شود. دامنٔه نمرات پرسشنامه بین صفرتاسنجیده می

ها نیز نمرٔه کل پرسشنامه را های آزمودنی در هریک از سؤالجمع نمره
(. در ایران گنجی و همکاران روایی و پایایی ۲۳دهد )تشکیل می

مٔه هوش هیجانی را بر ششصد دانشجو ازطریق روش آلفای پرسشنا
مقیاس کرونباخ بررسی کردند. ضرایب پایایی برای چهار خرده

دانشجو  ۳۶های مربوط به دهندٔه هوش هیجانی و جمع کل نمرهتشکیل
گاهی برابر با  ، آگاهی اجتماعی ۰٫۸۷، مدیریت خود ۰٫۷۳برای خودآ

 ۰٫۹۰ کل هوش هیجانی برابر با و نمرٔه ۰٫۷۶، مدیریت روابط ۰٫۷۸
 (.۲۴)به نقل از  گزارش شد

آزمون توسط فاسیون این  :۳ی کالیفرنیاتفکر انتقادهای آزمون مهارت-
                                                      

1. Bell Social Adjustment Inventory 
2. Emotional Intelligence Questionnaire 
3. The California Critical Thinking Skills Test (CCTST) 

ال ؤس ۳۴ (. این آزمون۲۵طراحی شد ) 1۹۹۴و فاسیون در سال 
های تفکر انتقادی مهارت پاسخ صحیح در حوزٔه ای با یکچندگزینه

نُه ) تحلیل و ال(ؤس دوازده) ال(، استنباطؤس سیزده) شامل ارزشیابی
 است های آن دارای محدودیت زمانیگویی به پرسشپاسخ دارد.ال( ؤس

ال آن ؤس بیست است.دقیقه  ۴۵گویی به آزمون زمان پاسخ و مدت
ال یک امتیاز ؤ. هر ساستای گزینهال آن پنجؤس چهاردهای و چهارگزینه

در ایران (. ۲۵)است  ۳۴ آزمون و امتیاز نهایی صفرو حداقل نمره  رددا
را بر هزار نفر از دانشجویان  نژاد روایی و پایایی این آزمونمهری
های تهران بررسی کرد و پایایی آزمون با های مختلف دانشگاهرشته

و با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ۰٫۷۸کردن نیمهاستفاده از روش دو
، مهارت استنباط ۰٫۷۵، مهارت تحلیل ۰٫۷۹برای مهارت ارزشیابی 

 .(۲۶دست آمد )به ۰٫۸۳و کل پرسشنامه  ۰٫۹1
 را کانر و دیویدسون مقیاساین  :4دیویدسون-آوری کانرتابمقیاس -

و  استگویه  ۲۵ شامل(. این مقیاس ۲۷تهیه کردند ) ۲۰۰۳در سال 
ت مقیاس شایستگی فردی، تحمل عاطفٔه منفی، پذیرش مثببه پنج خرده

 گویه طیف برای هر شود.تغییر، کنترل و تأثیرات معنوی تقسیم می
از کامالً نادرست تا همیشه ) ایگزینهپنج شدٔهبندیلیکرت درجه

بین  شدهکسب امتیازٔه دامنشده است.  در نظر گرفته( درست
 تر باشد،نزدیک 1۰۰ آمده بهدستهرچه امتیاز به است. 1۰۰تاصفر
باور  این بر (. سازندگان مقیاس۲۷دهد )آوری بیشتر را نشان میتاب

 از را آورتاب افراد تواندمی خوبیبه پرسشنامٔه مذکور که هستند
های موقعیت و در کند جدا غیربالینی بالینی وهای گروه در آورغیرتاب

رود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  کاربه بالینی پژوهشی و
(. در ایران کیهانی و ۲۷) دست آمدبه ۰٫۷۹ر میان دانشجویان د

حراز منظور اهمکاران این پرسشنامه را ترجمه و اعتباریابی کردند که به
آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از روش تحلیل روش پایایی از 

آلفای  و بودن مقیاس بودعاملینتایج آن، بیانگر تک .عاملی استفاده شد
 (.۲۸) دشمحاســبه  ۰٫۶۶کرونباخ مقیاس، 

 میانگین و شامل توصیفی های آمارها شاخصداده وتحلیلتجزیه برای
مطالعٔه  حاضر، پژوهش در اینکه به باتوجه رفت. کاربه معیار انحراف

برای  صورت گرفت، علّی الگویی در چارچوب متغیرها روابط میان
ها با بودن توزیع دادهنرمال (،1ر مفروض پژوهش )نمودا مدل بررسی

اسمیرنف ارزیابی شد. پس از اطمینان از استفاده از آزمون کولموگروف
 پیرسون همبستگی نوع از استنباطی های آمارها، روشبودن دادهنرمال

افزارهای نرم ها باداده و کار رفتبه ساختاری معادالت یابیو مدل
SPSS  و  ۲۳نسخٔهLISREL  تحلیل شدند. سطح  ۸٫۸نسخٔه

کار رفت. ابتدا در این های آماری بهبرای تمامی آزمون ۰٫۰۵معناداری 
افزار لیزرل مطالعه پژوهشگر برای جورشدن مدل و انجام تحلیل در نرم

سؤالی سازگاری ۳۲تایی سؤاالت پرسشنامٔه بندی هشتناچار به تقسیم
 ۸تا1(. سؤاالت ۲۹شد ) ۴و  ۳، ۲، 1اجتماعی در چهار عامل فرضی 

برای  ۲۴تا1۷، سؤاالت ۲برای عامل  1۶تا۹، سؤاالت 1برای عامل 
ترتیب در نظر گرفته شد. به ۴برای عامل  ۳۲تا۲۵و سؤاالت  ۳عامل 

 ۰٫۵۴مقدار  ۳، ضریب ۰٫۴۲مقدار  ۲، ضریب ۰٫۵۸مقدار  1ضریب 

4. Connor-Davidson Resilience Scale 
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۴ 

 بر متغیر سازگاری تأثیرگذار بود. درنهایت ۰٫۸۰مقدار  ۴و ضریب 
 از ترکیبیها داده با پیشنهادی مدل برازش کفایت تعیین منظوربه

کای  نکویی برازش مجذور شاخص شامل برازندگیهای شاخص
(۲X)1 شاخص ،۰۵٫۰تر از با مقدار احتمال بزرگ df/۲X تر از کوچک
با  (RMSEA)مجذورات  میانگین تقریب خطای ریشٔه ، شاخص۳

 استفاده شد؛ همچنین اگر شاخص ۰٫۰۸تر از نقطٔه برش کوچک

 تطبیقی برازش شاخص ، ۲(AGFI)شده تعدیل برازش نکویی
(CFI)۳ ، افزایشی برازندگی شاخص (IFI)4  برازندگی شاخص و 

تر باشند، بیانگر آن است که الگوی به یک نزدیک 5(NFI) هنجارشده
اساس مدل مفهومی پژوهش  (. بر همین۳۰شود )پیشنهادی تأیید می

 پیشنهاد شده است. 1صورت نمودار به

 
 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 هایافته ۳
ترتیب آموزان پسر بهمیانگین سنی و انحراف معیار سن دانش

دست آمد. همچنین میانگین و انحراف معیار سال به 1۶٫۷۳±1٫۸۲
آوری ، تاب1۸٫۴۲±۹٫۷۲متغیرهای سازگاری اجتماعی 

و هوش هیجانی  1۷٫۰۹±۶٫۰۹، تفکر انتقادی ۶۳٫۳1±1۳٫۷۷
 بود. ۸۳٫۰۵±۲۶٫۰۴

 آزمون اسبراس بودننرمال فرضپیش یبررسها پیش از تحلیل داده
ها برقرار بودن دادهالصورت گرفت و فرض نرم اسمیرنفکولموگروف

 همبستگی نوع از استنباطی های آماررو روش(؛ ازاین<۰٫۰۵pبود )
کار رفت.به ساختاری معادالت یابیو مدل پیرسون

  

 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق1جدول 
 ۴ ۳ ۲ 1 متغیر

    - سازگاری اجتماعی

   - *۰٫۳۹ آوریتاب

  - *۰٫۶۹ *۰٫۷۲ تفکر انتقادی

 - *۰٫۲۹ *۰٫۳۷ *۰٫۵1 هوش هیجانی

* ۰٫۰۵p< 
، همبستگی مثبت و معناداری بین تمامی 1باتوجه به نتایج جدول 

آوری، تفکر انتقادی و هوش متغیرهای سازگاری اجتماعی، تاب

                                                      
1. Chi square 
2. Adjusted goodness of fit index 
3. Comparative fit index 

 هیجانی وجود داشت.

4. Incremental fit index 
5. Normed fit index 
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۵ 

 

 های متغیرهای پژوهشمقیاس. همبستگی بین خرده۲جدول 
 1۲ 11 1۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیر

            - . ارزشیابی1
           - *۰٫۴۸ . تحلیل۲
          - *۰٫۳۷ *۰٫۶۹ . استنباط۳

         - *۰٫۶۷ *۰٫۵۵ *۰٫۷۲ . شایستگی فردی۴
        - *۰٫۵1 *۰٫۴۹ *۰٫۳۲ *۰٫۵۸ عاطفٔه منفی. تحمل ۵
       - *۰٫۳۷ *۰٫۷1 *۰٫۶۰ *۰٫۳۸ *۰٫۷۰ . پذیرش مثبت تغییر۶

      - *۰٫۷۶ *۰٫۴۶ *۰٫۷۵ *۰٫۷۳ *۰٫۵۰ *۰٫۸1 . کنترل۷
     - *۰٫۷۸ *۰٫۶۶ *۰٫۴۸ *۰٫۶۴ *۰٫۵۷ *۰٫۴1 *۰٫۷۳ . تأثیرات معنوی۸
    - *۰٫۴۲ *۰٫۴۹ *۰٫۳۸ *۰٫۲1 *۰٫۴۴ *۰٫۴۶ *۰٫۲۶ *۰٫۴۶ . مدیریت روابط۹
   - *۰٫۴۷ *۰٫۳۰ *۰٫۲۸ *۰٫۲۸ *۰٫1۰ *۰٫۳۳ *۰٫۳۵ *۰٫1۸ *۰٫۳۲ . آگاهی اجتماعی1۰

  - *۰٫۳۶ *۰٫۳۲ *۰٫۲۸ *۰٫۳1 *۰٫1۸ *۰٫1۵ *۰٫۲۲ *۰٫۲1 *۰٫1۸ *۰٫۳۳ . مدیریت خود11
گاهی1۲  - *۰٫۳۸ *۰٫۵۲ *۰٫۶۵ *۰٫۴۲ *۰٫۵۰ *۰٫۳۴ *۰٫۲۴ *۰٫۴۷ *۰٫۴۵ *۰٫۳۵ *۰٫۴۶ . خودآ

* ۰٫۰۵p<  
، همبستگی مثبت و معناداری بین همٔه ۲باتوجه به نتایج جدول 

های متغیرهای سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی، مقیاسخرده
 آوری و تفکر انتقادی وجود داشت.تاب

 پژوهش متغیرهای کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات .۳جدول 
 T p اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر

 <۰٫۰۰1 ۴٫۸۹ ۰٫۴۲ - ۰٫۴۲ هوش هیجانی به سازگاری اجتماعی
 ۰٫۰1۷ ۲٫۷۸ ۰٫۲۳ - ۰٫۲۳ هوش هیجانی به تفکر انتقادی

 <۰٫۰۰1 ۴٫۲۷ ۰٫۳۵ - ۰٫۳۵ آوریهوش هیجانی به تاب

 <۰٫۰۰1 ۶٫۸۳ ۰٫۶۷ - ۰٫۶۷ اجتماعیتفکر انتقادی به سازگاری 
 <۰٫۰۰1 ۳٫۹۷ ۰٫۳1 - ۰٫۳1 آوری به سازگاری اجتماعیتاب

 <۰٫۰۰1 ۶٫1۲ ۰٫۶۳ - ۰٫۶۳ آوریتفکر انتقادی به تاب
 <۰٫۰۰1 ۴٫۶۵ ۰٫۸1 ۰٫۳۹ ۰٫۴۲ هوش هیجانی به سازگاری اجتماعی با میانجیگری تفکر انتقادی

 <۰٫۰۰1 ۳٫۰1 ۰٫۶۹ ۰٫۲۷ ۰٫۴۲ آوریمیانجیگری تابهوش هیجانی به سازگاری اجتماعی با 

هیجانی بر سازگاری  مستقیم هوش، اثر ۳براساس نتایج جدول 
 هیجانی بر تفکر مستقیم هوش(، اثر p ،۰٫۴۲=β<۰٫۰۰1اجتماعی )
هیجانی بر مستقیم هوش (، اثر p ،۰٫۲۳=β=۰٫۰1۷انتقادی )

مستقیم تفکر انتقادی بر (، اثر p ،۰٫۳۵=β<۰٫۰۰1)آوری تاب
آوری بر مستقیم تاب(، اثر p ،۰٫۶۷=β<۰٫۰۰1سازگاری اجتماعی )
مستقیم تفکر انتقادی ( و اثر p ،۰٫۳1=β<۰٫۰۰1سازگاری اجتماعی )

( مثبت و معنادار بود. همچنین اثر p ،۰٫۶۳=β<۰٫۰۰1آوری )بر تاب
 اجتماعی با میانجیگری تفکرزگاری هیجانی بر سا هوش غیرمستقیم

هیجانی بر سازگاری اجتماعی ( و هوش p ،۰٫۳۹=β<۰٫۰۰1انتقادی )
( مثبت و معنادار p، ۰٫۲۷=β<۰٫۰۰1آوری )با میانجیگری تاب

 دست آمد.به

 پیشنهادی مدل برازندگیهای شاخص .۴جدول 

 2X /df2X p RMSEA DF IFI CFI NFI AGFI های برازششاخص

 ۰٫۹1 ۰٫۹۴ ۰٫۹۷ ۰٫۹۷ ۹۸ ۰٫۰۳۸ <۰٫۰۰1 1٫۶۵ 1۳۹٫۸۴ پیشنهادیمدل 

و  IFI ،CFI ،NFIبود. همچنین مقادیر  RMSEA ،۰٫۰۳۸میزان و  ۲٫۵دو به درجٔه آزادی کمتر از ، نسبت خی۴براساس نتایج جدول 
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۶ 

AGFI شده برازش نسبتًا دست آمد؛ درنتیجه مدل ارائهنزدیک به یک به
در تبیین روابط بین سازگاری مدل پژوهش  ۲خوبی داشت. در نمودار 

آوری و تفکر اجتماعی براساس هوش هیجانی با میانجیگری تاب
انتقادی ارائه شده است. 

 آوری و تفکر انتقادیاجتماعی براساس هوش هیجانی با میانجیگری تاب. مدل پژوهش در تبیین روابط بین سازگاری ۲نمودار 

 بحث 4
یابی علّی سازگاری اجتماعی براساس هوش هدف پژوهش حاضر، مدل

آموزان پسر دورٔه دوم آوری و تفکر انتقادی در بین دانشهیجانی، تاب
یجانی بر سازگاری های پژوهش نشان داد، هوش همتوسطه بود. یافته

آوری اثر مستقیم و مثبت داشت. این اجتماعی، تفکر انتقادی و تاب
(، خرمایی و ۲راد )های مطالعات یارمحمدیان و شریفینتایج با یافته

 ( همسوست. 1۲وند و همکاران )( و یوسف۷همکاران )
توان اظهار در تبیین یافتٔه رابطٔه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی می

کرد که افراد سازگار دارای بهرٔه هیجانی زیادی هستند. افراد با بهرٔه 
هیجانی بیشتر، با درک عواطف و احساسات خود و دیگران زمینٔه ایجاد 

آورند و توانایی زیادی در تطبیق با محیط و ارتباط مؤثر را فراهم می
هـوش هیجانی تا حد زیادی با (. ۳،۶سازگارشدن با آن دارند )

و در  مرتبط استطات اجتماعی و نحـؤه تعامل با دیگـران ارتبا
ویژه پذیرش اجتماعی و سازگاری اجتماعی های اجتماعی، بهمهارت

های موقع مهارته. نـاتوانی در بـروز ب(۲۴) کننـده اسـتبسیار تعیین
توانـد سـالمت فکـری، جسمانی و روانی نوجوانان را تهدید هیجانی می

هـای ویـژه در مهـارتآنان را در تعامل با دیگران، بـه کند و سـازگاری
ترتیـب، فرد در یــادگیری و اجتمــاعی بــه چــالش بکشــد. بـدین

شـدن در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران، مـورد پـذیرش صـورت موفـق
 شودگیـرد و زمینٔه سازگاری اجتماعی او فراهم میاجتمـاعی قـرار می

(۸،1۵.) 
آوری نین در سازگاری اجتماعی دو فاکتور تفکر انتقادی و تابهمچ

توان دخیل است. در توجیه رابطٔه بین تفکر انتقادی و سازگاری می
آموزان بیشتر شود، با سازگاری گفت، هرچه میزان تفکر انتقادی دانش

ها کم ها همراه است و به هر میزان که تفکر انتقادی آناجتماعی آن
دهند. این یافته موزان نیز رفتارهای ناسازگارانه انجام میآباشد، دانش

( همسوست. در ۸( و آگباریا )۵با نتایج مطالعات هازان لیران و میلر )
های توان گفت، مجهزشدن به مهارتتبیین این یافتٔه پژوهش حاضر می

کند تا افراد توانایی کنترل تفکر انتقادی این امکان را فراهم می
زا را در دست گیرند و از دخالت عوامل نامطلوب سئلههای مموقعیت

همچون یأس، نومیدی، خستگی و عوامل منفی، فشار روانی اطرافیان 
(؛ بنابراین در جریان ۳1و سایر عوامل مزاحم محیطی پیشگیری کنند )

کند به پردازش اطالعات طورکه فرد سعی میتفکر انتقادی همان
ت و نادرست را انجام دهد، بپردازد و جداسازی اطالعات درس

دهد های خود را نیز درمعرض معیارهای قوی سنجش قرار میاستدالل
تر و مؤثرتری در رابطه با دیگران و مسئلٔه پیش رو تا به شناخت دقیق

تواند سطح آمادگی را برای برسد؛ بنابراین مهارت تفکر انتقادی می
(؛ پس تفکر ۳۲آموزان افزایش دهد )سازگاری اجتماعی در دانش

گیری بهتر فرد انتقادی نوعی مهارت شناختی است و منجربه تصمیم
 (. ۳۳شود )می

آوری و سازگاری اجتماعی در وجود رابطه بین تابیافتٔه بعدی پژوهش 
( 1۵بختی )پژوهش جاجرمی و شاهنتایج  که با آموزان بوددانش

ور ازطریق آتوان گفت، افراد تابهمسوست. در تبیین این یافته می
دهند و درمقابل عوامل خطرآفرین آوری ظرفیت خود را افزایش میتاب

آور ظرفیت تحمل شود. افراد تابها بیشتر میمیزان مقاومت آن
طور بهینه با محیط خود و اطراف ها و اصالح خود را دارند و بهسختی

آورتر باشد، سازگاری وی کنند. پس هرچه فرد تابارتباط برقرار می
 شود. بیشتر می

های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معنادار هوش هیجانی از دیگر یافته
بر تفکر انتقادی بود. در توجیه رابطٔه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی 

های تفکر انتقادی توان گفت که هر شخصی برای داشتن مهارتمی
انسان  (.1۷حداقل باید مقدار معمولی از هوش هیجانی را دارا باشد )
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تواند با خلق، دلیل شناخت حاالت و عواطف درونی خویش میبه
طریقی شایسته، رفتارها و پیامدهای مربوط کنترل و هدایت بهتر آن، به

ای تیزهوشی هیجانی مستلزم درجه .به آن را تحت کنترل خویش درآورد
گاهی  یندهای مؤثری است که گام اول اچگونگی و زمان فر دربارٔهاز آ

 (. 1۴) شودعاطفی محسوب میهای ها و واکنشل پاسخکنتر
های پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار هوش هیجانی بر یکی دیگر از یافته

توان گفت، آموزان بود. در تبیین این یافته میآوری دانشتاب
ها در زندگی کارگیری هیجانات خود و مدیریت آنآموزانی که در بهدانش

توانند درمقابل شرایط نامطلوب کنند، مییطور مؤثرتری عمل مبه
های هوش هیجانی آوری خود را افزایش دهند و با تکنیکمحیطی تاب

فردی مؤثر های یکی از ویژگیزیاد، از حوادث ناخوشایند دوری جویند. 
 دهی یا خودکنترلی استآوری، توانایی ایجاد خودنظمدر تاب

مثبت،  ون خودپندارٔههای شخصیتی همچ. درمجموع ویژگی(1۰،11)
خودمختاری،  ،بودن، هوش، کفایت در کار آموزشیاجتماعی

های حل مسئله و سالمت روانی نفس، ارتباطات خوب، مهارتعزت
 رودشمار میآوری بهو جسمانی ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش تاب

( و آموزش و ارتقای هوش هیجانی، توانایی مقابله با حوادث 1۳،1۵)
توانند در دهد. افراد دارای هوش هیجانی زیاد، میناگوار را افزایش می

شرایط مختلف احساسات و هیجانات مناسب را با شرایط نشان دهند 
تر سالمت روان تضمین عنوان عامل مهمو درنهایت سازگاری فرد را به

 (. ۴،۵،1۴کنند )
ازجمله تمرکز بر  ؛هایی بودمحدودیت دارایانجام این پژوهش 

 ها را به جنس و بقیٔهدوم متوسطه که تعمیم یافته پسر دورٔه آموزاندانش
های دیگر کند. از محدودیتهای سنی با محدودیت همراه میگروه

اجرای پژوهش به شهر بوکان و  توان به مکان اجرا و گسترٔهپژوهش می
 بین شود پژوهشی دررو پیشنهاد میازاین اشاره کرد؛مدارس دولتی 

و در شهرهای  متفاوتمقاطع در  ،های سنی مختلفآموزان گروهدانش
 هوش هیجانی، هایآموزش مهارت همچنین صورت گیرد. مختلف

های آموزشی و جلسات با استفاده از کارگاهآوری تفکر انتقادی و تاب
و  های آموزشی مدارس قرار گیردبرنامه در زمرٔهپرسش و پاسخ 

شده میزان سازگاری نهادهای آموزشی و تربیتی با استفاده از مدل تدوین
 آموزان را افزایش دهند.دانش

 گیرینتیجه ۵
صورت مستقیم و نیز براساس نتایج پژوهش حاضر، هوش هیجانی به

ر آوری و تفکر انتقادی بصورت غیرمستقیم با میانجیگری تاببه
سازگاری اجتماعی اثر دارد. باتوجه به اثر معنادار هوش هیجانی، 

آوری و تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی و همچنین با آموزش تاب
توانند به هایی در این زمینه، مدارس میاین متغیرها و برگزاری کارگاه

های مختلف تحصیلی کمک آموزان در زمینهافزایش سازگاری دانش
یج این مطالعه دارای کاربردهایی برای ارتقای سازگاری کنند. نتا

 آموزان در مدارس است.دانش

 قدردانی و تشکر 6
کننده در این آموزان دورٔه دوم متوسطٔه شهر بوکان شرکتاز تمامی دانش

پرورش این شهر که وپژوهش و اساتید گرامی و مسئوالن آموزش
د، تشکر و قدردانی صمیمانه ما را در انجام پژوهش حاضر یاری کردن

مند جناب آقای اسعد خضرنژاد دبیر شود. همچنین از زحمات ارزشمی
 شود.پرورش شهر بوکان تقدیر و تشکر میوآموزش

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شناسی تربیتی در مقالٔه حاضر برگرفته از رسالٔه دکتری رشتٔه روان
نامٔه دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج با کد پایان

فرم کلی رضایت آگاهانه توسط است.  ۶1۵۲۰۷۰۶۹۷1۰۰۲
 .شد که نزد محقق محفوظ است تکمیلکنندگان شرکت

 رضایت برای انتشار 
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 ها و موادترس بودن دادهدر دس
ها و اطالعات مربوط به پژوهش نوشته، دادههای دستتمامی نسخه

 محفوظ است. najari.masoud@yahoo.comحاضر در ایمیل 
 تزاحم منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

 حمایت بدون است که رسالٔه دکتری نویسندٔه اول حاصل پژوهش این
 است. گرفته صورت خاصی سازمان مالی

 مشارکت نویسندگان
 ٔهنسخهای داده تفسیر و تحلیل و تدوین در مقاله نویسندگان ٔههم

و تأیید  ندو آن را خواند ندری داشتهمکا مقاله نویسدست و نویسپیش
.کردند
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