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  چکیده
هاي هیجانی و  با دربرداشتن مؤلفه) فاعلی(بهزیستی ادراك شده  :مقدمه

رتبط با سالمت روانی و جسمی قلمداد  ترین عوامل مشناختی، یکی از مهم
اي مضمون کفایت هیجانی در این پژوهش درصدد بررسی مقایسه. شودمی

 .کمتر بهزیستی بود دو گروه دختران نوجوان ایرانی با ادراك بیشتر و
گیري موارد شدید و در نظر داشتن حداکثر تنوع با استفاده از نمونه :روش

، تکمیل )نفر 10(هاي عمیق ها از طریق سه روش مصاحبهشرایط، داده
گرداوري شد و بر ) نفر 32(و نوشتار روایتی ) نفر 37(تمام جمالت نا

 :هایافته .کالرك، تحلیل محتوا انجام شد اساس تحلیل مضمونی براون و
ها مضمون کفایت  ها پنج مضمون کلی را نشان داد که یکی از آنیافته

هیجانی،  شناخت  طبقه  کفایت هیجانی متشکل از هفت. هیجانی بود
هاي خود، مدیریت هیجانی در روابط متقابل، توجه به  مدیریت هیجان

میزان امید در باور و عملکرد  ،هاهاي دیگران و همدلی، ابراز هیجان هیجان
 :گیري یجهنت .و تعادل در شور و هیجان براي مضمون کفایت هیجانی بود

 .قرار گرفته استها با توجه به مبانی فرهنگی و نظري مورد بحث ین طبقها
  

بهزیستی فاعلی، کفایت هیجانی، دختران نوجوان، تحلیل : واژگان کلیدي
  .مضمونی

 
Abstract   
 

Introduction: Subjective Well-Being (SWB), which 

includes emotional and cognitive elements, is one of the 

most important factors related to psychological and 

physical health. This study aimed at comparing emotional 

competence in two groups of Iranian adolescent girls with 

high and low SWB. Method:  Intensity sampling with 

regard to maximum variation was utilized to select the 

participants. The data were gathered using in depth 

interviews (10 girls), incomplete sentences (37 girls), and 

narrative writing (32 girls). Results: The results 

demonstrated seven sub-themes of emotional competence 

theme including: Recognition of emotions, Self-

management of emotions, Management of emotions in 

relationships, Caring for others’ emotions and Empathy, 

Expressing emotions, level of hope in thought, and 

Balance of passion. Conclusion: These sub-themes were 

discussed based on cultural and theoretical frameworks. 

 
Keywords: Subjective Well-Being; Emotional 

Competence; Adolescent Girls; Thematic Analysis. 
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  مقدمه
دختران نوجوان در گذار از کودکی به بزرگسالی، 

تغییرات مختلف زیستی، روانی و  جز به
هاي فرهنگی اجتماعی، با انتظارات و ارزش
آغاز شوند و مرتبط با جنسیت خود مواجه می

 مسیري، گام نهادن در ها آنبراي  1نوجوانی زنانه
شیوع ). 2013دریسکول، (و نشیب است  پرفراز

بروز آن از  و زنانبیشتر اختالل افسردگی در 
) 2001برت و استین، ( اولیه دوران نوجوانی

تر دنیاي دختران نوجوان را براي عمیق شناخت
  . نمایدها، ضروري میپیشگیري از آسیب

شناختی دختران نوجوان، روان هايآسیب
  مشخص،  طور بهفرایندي پیچیده دارد؛ اما 

گیري و هاي هیجانی و ارتباطی در شکلحیطه
زمن، آدریان، (ها بارز هستند تداوم این آسیب
  ).2010اردلی، لیز و سیم، 

امل مهمی است وع از 2تنظیم هیجانی نارسا
شناختی را در هاي روانکه احتمال ایجاد آسیب
هاي خوردن، افسردگی، طیف وسیعی از اختالل

 تا رفتارهاي پرخاشگرانه سازي برونیاضطراب و 
مک (دهد افزایش میي نوجوانی را در دوره

هوکسما، ـ  مینن و نولنالگلین، هاتزنبوهلر، 
و  2012بوهلر،  ، هرتز، مک الگین و هاتزن2011

و از طرف دیگر، بازداري بیش ) 2012گیلبرت، 
ایمن ارتباطی و  در فضاي نا از حد هیجانی

عدم شناخت و تنظیم مناسب هیجانی  همچنین
 مشکالتساز کودکی و نوجوانی، زمینهخالل در 

بزرگسالی در  3از جمله ناگویی خلقی هیجانی

                                                             
1. Feminine adolescence 
2. Emotion dysregulation 
3. Alexithymia 

؛ گرشام و 2009هامفرید، وود و پارکر، ( است
پژوهش  ).2011غیابی و بشارت،  و 2012گالن، 

هم حاکی از آن است که ) 2014(طولی ماتیوس 
ترین عامل در میزان آگاهی هیجانی مهم

    چگونگی قضاوت و عملکرد دختران نوجوان در 
هاي ارتباطی است و راهبردهاي مبتنی بر پرخاش

آگاهی هیجانی، نقش مهمی در تنظیم هیجانی 
بر این مبنا، افزایش . خود و تعامل با دیگران دارد

تنظیم هیجانی  استفاده از راهبردهاي سازگارانه
هاي پیشگیرانه براي گروه یکی از اهداف مداخله
هرتز و دیگران، (شود نوجوان محسوب می

، بخش ارتقاهاي پیشگیرانه و برنامه ).2012
ها، به پرورش مثبت نوجوان سوي آسیبفرا

که تکیه زیاد بر  رسدمی مربوط است و به نظر
  .شناسی، کافی نیستآسیب

    اخیر براي پیشگیري از طی دو دهه
هاي از جمله اختالل شناختیهاي روانآسیب

هاي بیماري نگر، ، فراتر از مدلهیجانی
مطرح  شناسی مثبتو رویکرد روان نگري سالمت

 ).2000میهاي، سنتسلیگمن و چیکس(شده است 
درمان و  شناسیبر آسیب تأکید جاي به این مسیر در

 شناختی روانبهزیستی  رهاي روانی، باختالل
و نیل به  4بهزیستی فاعلیسپس  و) 1989ریف، (

این  از .رکز شدمت) 2011سلیگمن، ( 5شکوفایی
مثبت در کنار  هاي هیجانمنظر، توجه به پرورش 

خوشایند، معنایابی در  هايفعالیت ،مثبت روابط
عاملی  عنوان بهها زندگی و دستیابی به موفقیت

سلیگمن، (معرفی شد  شکوفایینیل به براي 
                                                             
4. Subjective Well-Being (SWB) 
5. Flourish 
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و اهمیت فضاي ادراکی امیدوارانه  )2011
شور و  تر ازدرك عمیق و) 2000در، نایسا(

 .قرار گرفت موردتوجه) 2003والرند، ( 1اشتیاق
ي بهزیستی فاعلی، مفهومی است که هر دو جنبه

بر این پایه که . هیجانی و شناختی را در بردارد
خوشبختی و شادمانی درونی هر فرد بر اساس 

مثبت و ادراك او از  هاي هیجانبیشتر  تجربه
از این رو، فراتر . شودمی رضایت از زندگی، معنا

بی و برداشت از عوامل محیطی و بیرونی، ارزیا
دهد هر فرد، میزان بهزیستی فاعلی او را نشان می

  ).2011سلیگمن، (
بینش و مدیریت هیجانی و اجتماعی نیز که 

 هايدر مدل 2در قالب اصطالح هوش هیجانی
مایر و سالوي، (توانایی  مختلف از جمله مدل

ي مهم یک حیطه عنوان به عنوان شده بود،) 1990
 در  در ارتباط است،که با بهزیستی فاعلی 

براي  بخش ارتقاهاي پیشگیرانه و مداخله
کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت 

  ).2007زینس و الیاس، (
هاي تحولی شایان با اینکه نوجوانان، ویژگی

ها در رسد که پژوهشتوجهی دارند، به نظر می
محدود است و  ها آنمثبت  هاي هیجانمورد 

ي بزرگسالی ها در دورهبیشتر برگرفته از یافته
هاي ها و تجربهانگیزه آنکه حالبوده است، 

با بزرگساالن  در ادراك بهزیستی نوجوانان
این براي  جز به). 2012گیلبرت، (متفاوت است 
هاي مربوط به نوجوانان، مشارکت انجام پژوهش

 ها آندید  ها از زاویهو فهم پدیده ها آنفعال 
  ).2013ریس و دیگران، (ضروري است 

                                                             
1. Passion 
2. Emotional Intelligence (EI) 

از سوي دیگر، تحول هیجانی دختران 
از بافت  متأثراز بهزیستی  ها آننوجوان و ادراك 

و باید ) 2014اوزاکی، (و باورهاي فرهنگی است 
 هاي فرهنگی از جمله تعریف و تجربهبه تفاوت

متفاوت از بهزیستی در جوامع شرقی و غربی 
وي سازه بهزیستی توجه داشت براي واکا

در بررسی ادراك  ).2013جوشنلو و ویجرز، (
 نیزي ایرانی بهزیستی دختران امروز جامعه

الگوهاي تربیتی و فرهنگی،  مثل عواملی
ساختار آموزش و  و هاي اجتماعیدگرگونی

و کمتر ) 1383حجازي و اعزازي، ( پرورش
 بودن ادراك بهزیستی دختران نوجوان ایرانی در

اي و غالمعلی لواسانی، اژه(مقایسه با پسران 
از آنجاکه . برانگیز است تأمل )1392محمدي، 

تر دنیاي پژوهش کیفی، امکان بررسی عمیق
، )2014فلیک، (کند را فراهم میپدیدارشناختی 

اي کفایت این پژوهش درصدد بررسی مقایسه
هیجانی دختران نوجوان با ادراك بیشتر و کمتر 

  .ا استفاده از تحلیل کیفی بودبهزیستی ب
  

  روش
پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی از نوع تحلیل 

  .است )2006براون و کالرك، ( 3مضمونی
در این پژوهش، ) کنندگانشرکت( 4هارساناطالع

ساله بودند که با  13تا  11دختران نوجوان 
 .انتخاب شدند 5گیري موارد شدیدي نمونهشیوه

ها اغلب در رسان اطالعاین نوع از انتخاب 
گیري صورت دیگري از نمونه ترکیب با شیوه

 صورت بهها به این مفهوم که ابتدا نمونه. گیردمی
                                                             
3. Thematic analysis 
4. Key informants 
5. Intensity sampling 
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گیرند و از اي مدنظر قرار میوسیع و گسترده
گیري از موارد انتهایی طیف ، نمونهها آنمیان 

   انجام ) اما نه موارد بسیار افراطی و حاد(
در نظر داشتن  براي ).2001پاتن، (شود می

 هطبقسه حداکثر تنوع، این نوجوانان از 
قوي، متوسط و ( اجتماعی متفاوتـ  اقتصادي

، با سطوح متفاوت موفقیت تحصیلی و )ضعیف
 .شرایط خانوادگی متنوع انتخاب شدند

برخورداري از هوش طبیعی و تحصیل در 
هاي ورود و مالك عنوان بهمدرسه راهنمایی 

رنجوري یا روان( پزشکی روانگزارش اختالل 
و یا ابتال به بیماري جسمی حاد  )پریشیروان

هاي خروج در مالك عنوان به) مثل سرطان(
  .قرار گرفت موردتوجهها رسان  اطالعانتخاب 

ها، شامل وري دادهآهاي گردروش
اصلی و اطرافیان  رسان اطالع 10مصاحبه با 

و جمالت ) نفر 37(، نوشتار روایتی ها آن
 کنار دراز دو سر طیف بود که ) نفر 32(ناتمام 

هاي تحلیلی و یادداشت ها، مشاهدهاین روش
 در هر سه روش. هم لحاظ شد 1)انعکاسی(

به کار گرفته شده در این پژوهش  کیفی
مصاحبه عمیق، نوشتار روایتی و جمالت (

شادکامی و خودارزیابی کمی  نمرات ،)ناتمام
 کننده شرکتنوجوانان زندگی  ازرضایت 
تک پرسشی شادمانی  خودارزیابی .مدنظر بود

نمره دهی به خود در پیوستار خیلی ( کلی
و رضایت از ) خوشحال تا خیلی ناراحت

 در خودمیزان رضایت از زندگی ( زندگی
ابزارهایی کوتاه و معتبر ) اي پلهنردبان ده 

                                                             
1. Reflexive notes 

توانند از ان هم میکه کودکان و نوجوان هستند
، گزارشی از ادراك ها آنطریق نمره دهی به 

و لوین و  2004هوئبنر، ( خود ارائه دهند
  .)2013کوري، 

با توجه به  در روش مصاحبه عمیق،
ها، ارجاع مشاور، مربی یا والدین، مشاهده
 عنوان بهدختران نوجوانی ، ها و نوشتارهمصاحب
از دوسر طیف  پژوهش هاي رسان اطالع

هاي عمیق، مصاحبه. قرار گرفتند موردتوجه
امکان تبادل اطالعات را در فضایی امن فراهم 

شونده را در طول کند و مقاومت مصاحبهمی
زمان و در فرایند برقراري اعتماد و ارتباط، 

روند اجراي ). 2012سیدمن، (دهد کاهش می
هاي این پژوهش به این ترتیب بود که مصاحبه

اي با پنج یق براي بررسی مقایسهعم
نوجوان با ادراك بهزیستی بیشتر و  رسان اطالع

رسان با ادراك بهزیستی کمتر، انجام اطالع پنج
اصلی و  هاي رسان اطالعها از داده. شد
مثل مادر، پدر، (با افراد دیگر  ضرورت به

طی ) مشاور، معلم، دوست، همشاگردي و مدیر
فرایند  و شدند، گرداوري جلسات مصاحبه

. ها تا زمان رسیدن به اشباع ادامه یافتمصاحبه
حاوي اطالعاتی توصیفی از  1جدول 

است که  2هاي عمیقمصاحبه هاي رسان اطالع
هاي با نام به دلیل اصل رازداري در پژوهش

پنج  این جدول،در . ارائه شده است مستعار
نفر اول با ادراك بهزیستی بیشتر و نفرات 

  .بعدي با ادراك بهزیستی کمتر هستند

                                                             
2. Indepth interview 
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  هامصاحبه هاي رسان اطالعمعرفی  .1جدول 
  توصیف کوتاه شرایط خانوادگی و تحصیلی  رسان اطالع

، طبقه اقتصادي پایین، دار خانه، پدر خیاط و مادر تر کوچکخواهر و برادر  4داراي   شیدا
  موفقیت تحصیلی متوسط، روابط اجتماعی گسترده

طبقه اقتصادي  دار،پدر مدیر اجرایی یک کارگاه و مادر خانه، تر بزرگخواهر  1داراي   نیکا
  متوسط، موفقیت تحصیلی باال، فعال از نظر هنري و ورزشی

، پدر شغل آزاد و مادر کارمند، طبقه اقتصادي متوسط، تر کوچکبرادر  1داراي   غزاله
  اجتماعیموفقیت تحصیلی باالتر از متوسط، فعال از نظر 

، پدر شهید و مادر استاد دانشگاه، طبقه اقتصادي باال، موفقیت تحصیلی باال، فرزند تک  ثنا
برداشت مشاور مبنی بر احتمال  رغم علیادبی، ادراك بهزیستی زیاد  فعالیت در حیطه

  خلق غمگین
جدایی والدین در سن (، زندگی با مادر و بودن با پدر در اواخر هفته فرزند تک  گالره

، پدر مهندس و مادر معلم، طبقه اقتصادي باال، موفقیت تحصیلی باالتر از )سالگی پنج
  متوسط

، فوت پدر، مادر کارگر، طبقه اقتصادي پایین، تر کوچکبرادر  1و  تر بزرگخواهر  1  مستانه
  یل زیاد به برقراري ارتباط اما نداشتن دوست صمیمیموفقیت تحصیلی متوسط، تما

، دو بار ازدواج پدر بعد از فوت مادر، طبقه اقتصادي باال، دار کارخانه، پدر فرزند تک  گلنار
موفقیت تحصیلی متوسط، ارتباط عاطفی با مادربزرگ مادري ساکن شهري دیگر، تمایل 

  خارج از کشور روزي شبانهبه تحصیل در مدرسه 
، پدر حسابدار و مادر کتابدار، طبقه اقتصادي متوسط، موفقیت تحصیلی فرزند تک  نهسما

  متوسط
طبقه اقتصادي باالتر از ، پدر از مدیران ارشد فرهنگی و مادر معلم، تر کوچکخواهر  1  یگانه

  متوسط، موفقیت تحصیلی پایین، چندین بار تغییر مدرسه و جابجایی در کالس
صاحب فروشگاه و مادر خانه دار، طبقه اقتصادي باال، موفقیت  تک فرزند، پدر  سروناز

  تحصیلی باال
  

 هايروش، جمالت ناتمام و نوشتار روایتی

کیفی در این پژوهش هاي گردآوري داده دیگر
هایی فرافکن براي تکنیک عنوانبه بودند که

بررسی و ارزیابی رفتار و شخصیت کودکان و 
اطالعات  وند شونوجوانان محسوب می
فریک، باري و (کنند ارزشمندي را حاصل می

  .)2010کامفوس، 
   دختر 138بین  از ،جمالت ناتمامبراي بررسی 

اجتماعی ـ  نوجوان از سه طبقه اقتصادي 
نفر که در خودارزیابی  37مختلف، جمالت ناتمام 

رضایت و شادکامی در دو سر طیف قرار داشتند 
مناسب  شیوهتوجه به  با .از نظر محتوا تحلیل شد
هوالدي، اسمیت و شري، (تکمیل جمالت ناتمام 

عبارت مرتبط با بهزیستی  12براي تکمیل ، )2000
، این عبارات یا »زندگی خوب از نظر من« مثل

کلمات با صداي بلند براي نوجوانان خوانده شد 
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نوشتاري  صورت بهجمالت خود را  ها آنو 
  .ندتکمیل کرد

 خواسته شد که نفر 100 از نوشتار روایتیدر 

دختري که خوشحال و خوشبخت « درباره
 صورت بههاي خود را دیدگاه و مالك »...است

براي نوشتن، محدودیت زمانی . آزاد بنویسند
براي کاهش مقاومت و افزایش اعتبار . مطرح نبود

ها همانند روش جمالت ناتمام، به داده
اعالم شد که نیازي به نوشتن نام  کنندگان شرکت

بر اساس . ها نیستو اطالعات شخصی روي برگه
، نوشتار رضایت و شادکامی خودارزیابی نمرات

که در دو سر طیف ادراك  نندهک شرکت 31
جداگانه  بودند) رضایت و شادکامی(بهزیستی 
  .بررسی شد

ي گردآوري شده از طریق سه روش هاداده
هاي عمیق، تکمیل جمالت ناتمام و مصاحبه

بر اساس شش گام تحلیل  نوشتارهاي روایتی
تحلیل محتوا  ،)2006(مضمونی کالرك و براون 

ها از طریق بررسی آشنایی با دادهدر گام اول . شد
انجام شد و در گام دوم براي سه  ها آني چندباره

بخش مصاحبه، جمالت ناتمام و نوشتار روایتی، 
ها با ادراك بهزیستی رسان اطالعکدهاي مربوط به 

هاي جداگانه بیشتر و کمتر، در قالب جدول
در گام سوم، فهرستی از مضامین . نوشته شد

ها بررسی کدهاي برآمده از داده اصلی بر اساس
براي انتخاب این مضامین، نکاتی از . تشکیل شد

دار نبودن عنوان پیشنهادي و کاستن جمله جهت
 موردتوجهاز میزان همپوشی عناوین پیشنهادي، 

براي مرور و بررسی مضامین در گام چهارم . بود
تحلیل مضمونی، کدهاي مرتبط با مضامین 

ر اکسل وارد شد و در افزااحتمالی در نرم
بعد از . گذاري شدتوسط پژوهشگر نمره چندطبقه

گذاري در مورد انتخاب قلمروها و نمره دهی نظر
کدها توسط دو همکار دیگر، گام پنجم متمرکز بر 

 نظر درشناخت و نامگذاري مضامین بود که با 
هایی از جمله معرف بودن، کاستن گرفتن ویژگی

بودن و داشتن  فهم قابل هاي احتمالی،از همپوشی
ها با ارزیابی چهار ارتباط شفاف و دقیق با داده

در گام ششم براي تدوین . شناس، انجام شدروان
گزارش و درك معانی، توصیفات هریک از 

ها و هاي فرعی آن همراه با مثالمضامین و بخش
و  صحت .ها، ارائه شده استهایی از دادهمصداق

 با لحاظ کردن چهار عامل 1قابلیت اطمینان
پذیري، قابلیت اطمینان و انتقال اعتبارپذیري،

در فرایند پژوهش، ) 2004شنتون، ( 2ییدپذیريأت
  .بودنظرمد

  

  هایافته
ي عمیق با هاي حاصل از مصاحبهداده

هاي حاوي تکمیل جمالت ها و نوشتهرسان اطالع
با استفاده از تحلیل  ناتمام و نوشتار روایتی

مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند و بر این 
هاي دو تفاوت عنوان بهمضمون اصلی پنج اساس، 

گروه دختران نوجوان با ادراك بهزیستی بیشتر و 
 »کفایت هیجانی« در این مقاله،. کمتر حاصل شد

یکی از  عنوان بهاست،  مشاهده قابل، 1که در شکل 
جه به طبقات فرعی آن این مضامین اصلی با تو

 .شودمعرفی می

                                                             
1. Ttrustworthiness 
2. Credibility, transferability, dependability, & 
confirmability 
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  کفایت هیجانی) مضمون( مایه درون .1شکل

  

هاي این در یافته »کفایت هیجانی«مضمون 
ها و اي از ویژگیمجموعه دربرگیرندهپژوهش، 

ادراك بیشتر بهزیستی  باهایی است که مهارت
این مضمون شامل طبقات فرعی . مرتبط است

  :موارد زیر است
نوجوانان با  خود در هاي هیجانشناخت 

         همه. بود بارز، ادراك بهزیستی بیشتر
 هاي هیجانها قادر به تفکیک کلی رساناطالع

ناخوشایند و خوشایند در قالب توضیحات کالمی 
بیشتر،  فاعلیبهزیستی بودند اما در نوجوانان با 

هیجان، تفکیک و  درونی تجربهمستقیم به  اشاره
مختلف و شناخت  هاي هیجانگذاري نام

هاي خود در شرایط و موقعیت هاي هیجان
در توضیح  ها آن. تر بودآشکارمتفاوت، 

تري درونی خود از توصیفات شفاف هاي هیجان
   تجربه کردند اما توضیح دربارهاستفاده می

کمتر، حاوي  فاعلیدر گروه بهزیستی  هاهیجان
هاي زیر بخشی نمونه. توصیفات کلی و مبهم بود

رسان با بهزیستی بیشتر و هاي دو اطالعاز گفته
  .کمتر است

مصداقی از ) 2رسان شماره اطالع(نیکا 
. هیجان ناخوشایند خود را در کودکی توضیح داد

او در توضیح هیجان ترس خود از تاریکی در 
        اي از کودکی که شب تنها در اتاق دوره

 :اشاره کرد گونه اینخوابیده می

وقتی کوچیک بودم خیلی از تاریکی «
شب که وقت خواب، چراغ . ترسیدممی

شد و تو اتاقم بودم ترس خاموش می
. دادم یمدستامو به هم فشار . میومد تو دلم

حتی از . کردم یمهمش به در و پنجره نگاه 
خالصه خیلی . ترسیدمصداي باد می

البته . سختم بود در تاریکی تنها بخوابم
مامانم حل شد و دیگه بعدش با کمک 

یه  هر وقتحاال . ترسم کم شد کم کم
احساس ترس خیلی میاد تو دلم یاد خودم 

ها چقدر از میندازم که یادته اون موقع

کفایت هیجانی

شناخت هیجان
هاي خود مدیریت هیجان

هاي خود

هاابراز هیجان

مدیریت هیجانی در 
روابط متقابل

هاي توجه به هیجان
دیگران و همدلی

میزان امید در باور 
و عملکرد

تعادل در 
شور و 
هیجان
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پس االنم . ترسیدي اما حل شدتاریکی می
  »...میشه که حل بشه

نتوانست ) 8رسان شماره اطالع(سمانه 
پس  مصداقی از هیجان ناخوشایند را بیان کند و

گر و توضیح وجود احساسات از هدایت مصاحبه
درونی مختلف، سمانه در توضیح هیجان خود 

         در شرایطی که ) هیجان خشم احتماالً(
هاي او در سال سوم دبستان او را کالسیهم

  :اشاره کرد گونه اینکردند مسخره می
یک  اصالً. خیلی مزخرف و بد بود«

دوست نداشتم . حال خیلی بدي داشتم
 خواستم یم. اونجوري رفتار کنن با من

. از دستشون شدم یمدیوونه . بکشمشون
یه . حالم خیلی بد و مزخرف بود دیگه

    اگه. که خیلی بد بود اصالًجوري بودم 
     همشونو از مدرسه اخراج  تونستمیم

  »...کردم که با من اینجوري کردندمی
خود، مهارت بیشتر  هاي هیجاندر مدیریت 

بیشتر در قالب استفاده  بهزیستی فاعلینوجوانان با 
تر در هنگام تجربه کارهاي اثربخشاز راه
 هاي هیجانناخوشایند و حتی تنظیم  هاي هیجان

  .خوشایند بارزتر بود
 هنگام توضیح ) 1رسان شماره اطالع(شیدا 
یک پسر و  ي موقعیت فرار یک روزه بادرباره

  :توضیح داد گونه اینمشکالت پس از آن، 
یه کمی . از دست خودم عصبانی بودم«

اولش گفتم با چه رویی . هم ترسیده بودم
برم خونه؟ حاال که تو مدرسه هم فهمیدن 
با چه رویی دوباره برم مدرسه؟ نزدیک یک 

به خودم گفتم بذار برم اینجا . امامزاده بودم

آروم بشینم فکر کنم ببینم چی کار  کم یک
هرچی فکرشو کردم و یاد صورت بابام . کنم

نرم خونه  اصالًاگه من امشب  حتماًافتادم که 
 حتماَاما خب فضا ؛ خیلی بدتر میشه تا برم

هرچی حسابشو . شه یا حتی دعوامیسنگین 
که اون  اش یخوبکردم دیدم بدیاش بیشتر از 

تو راه با خودم گفتم . نرم خونه اصالًشب 
که کارم غلط بوده پس وقتی  دوند یمخودم 

اگرم . رفتم دیگه بچه پررو بازي درنمیارم
هیچی حرف نزنم که بابا و مامانم  اصالً

میگم بذارین فردا بشه . بیشتر قاطی میکنن
خودم قول میدم اول صبح برم مدرسه پیش 

میگم ازش  و یزچ همهبهش . مشاورمون
... خالصه گفتم امید به خدا. میخوام کمک

  »...باالخره خونه نرفتن بدتره
در مورد ) 6رسان شماره اطالع(مستانه 

اینکه این  باوجود، متأهلصحبت تلفنی با مردي 
  :توضیح داد گونه اینداند، کار را نامناسب می

ام انگار از وقتی حالم بده و کالفه«
حالم گرفتست عین . زمین و زمان بدم میاد

انگار هیچی تو زندگیم نیست . مرغ سرکنده
هفته پیش که . که دلم بهش خوش باشه

 خواست ینمدیگه دلم  اصالًاینجوري بودم 
کسی نیست که . به هیچیش فکر کنم

از  واقعاًوقتا دل به دلم بده یا بتونم  جور ینا
گوشی تلفنو بداشتم  رفتم. دلم براش بگم که

. که آروم بشم فقطبهش و بازم زنگ زدم 
خل  واقعاًوقتی اینجوري حالم گرفتست 

فقط میخوام تو اون حال . میشم انگار
  »...نباشم
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در  یژهو بهمدیریت هیجانی در روابط متقابل 
شرایط بروز تعارضات، نشانگر کفایت هیجانی 

در شرایطی که نوعی مشکل ارتباطی . فرد است
به وجود آمده باشد، عواملی همچون قابلیت 

پذیري در حل و فصل مسائل ارتباطی، انعطاف
طرح مسئله با طرف مقابل در زمان و مکان و 
شرایط مناسب و تلطیف فضاي ارتباطی با استفاده 

آمیز براي حل ا کالم و رفتار محبتاز شوخی ی
مشکل ارتباطی و ادراك بهزیستی مرتبط با روابط، 

  .رسیدمهم به نظر می
و یگانه ) 5رسان شماره اطالع(گالره 

هر دو در موقعیت مشکل ) 9رسان شماره اطالع(
ها مطرح ارتباطی با مادر، مطالبی را در مصاحبه

هیجانی  رسد که مهارت مدیریتبه نظر می. کردند
. در رابطه با مادر در این دو نوجوان متفاوت است

هاي گالره و یگانه به ترتیب مثالی از گفته
  :زیر بود صورت به

سر . هفته پیش با مامانم دعوام شد«
اینکه قرار بود بعد کالس شنا با دو تا از 
دوستام یه کمی بیشتر بمونیم و تو 

اما ؛ استخر حرف بزنیم و بخوریم شاپ یکاف
مامانم یه جورایی عصبانی بود و نمیذاشت 

براي اینکه مامان . خیلی ناراحت بودم. برم
اون دو تا اجازه داده بودن و تازه مگه چی 

؟ یه وقتایی مامانم حرف فقط حرف شد یم
عصر، . منم لجم درمیاد از زورگویی. خودشه

بحثمون شد اما همش حرفاي دیگه پیش 
 خواستم ینمما ناراحت شدم اون روز ا. اومد

شب که شد چایی هل که . اونجوري بمونه
مامانم دوست داره درست کردم رفتم 

کنارش رو مبل گفتم که حرف دلم چیه اما 
اونم البته خیلی بهتر از . آروم گفتم نه با دعوا

گفت که براي چی اون . عصر جوابمو داد
و  شاپ یکافي محیط اون درباره. حرفو زده

آخرش با هم . و اینا ساعت رسیدن به خونه
ي بعدش قرار گذاشتیم یه روز تو هفته

دوستام بیان خونه ما و کیک درست کنیم و 
  »...عصرونه و صحبت

داده بود به ساعت  یربازگمامانم «
منم . اینترنت که پاشو برو سراغ درسهات

هر چطور خواهرم . خوشم نمیاد که گیر میده
 بخواد میتونه پاي کامپیوتر باشه من وقت

هی اون گفت هی منم گفتم یه ! فقط نمیتونم
. منم عصبانی شدم. تا عصبانی شد. کم دیگه

بعدشم . گفتم اگه هم پاشم درس نمیخونم
 و یوترکامپمنم کوبیدم به . دعوا و داد و بیداد

یه . بلند کردم ضبط وو صداي  رفتم تو اتاقم
 یکش منتساعت بعدش مامانم اومد دم اتاقم 

که من دوست دارم و گفت شام غذایی 
اما من  .و برم شام به خونمدرسمو . پخته

  »...محل ندادم
دیگران و همدلی و به  هاي هیجانتوجه به 
داشتن افراد دیگر فراتر از  در نظرعبارت دیگر، 

خودمحوري یا توجه صرف به مصالح فردي در 
گفتار و نوشتار نوجوانان با ادراك بیشتر بهزیستی 

ها، در نوشتار روایتی مصاحبه جز به. تر بودبرجسته
و جمالت ناتمام هم خیرخواهی براي دیگران و 
. حسن نیت به سایرین، نمود بیشتري داشت

 خوبی آینده همه امیدوارمنوشتن جمالتی مثل 
باشند، یا محتوایی در مورد خوشبختی و  داشته
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سالمتی خانواده دوستان و عموم مردم در کنار 
هایی از مثال» ...ی خوب از نظر منزندگ«عبارت 

هاي غزاله دو مثال زیر از گفته. این نکته است
رسان اطالع(و سمانه ) 3رسان شماره اطالع(

در شرایط  ها آندر مورد نظر  ترتیب به) 8شماره 
  .ناراحت شدن یک همکالسی است

 قبالًها که چند روز پیش یکی از بچه«
یه بار باهم مشکل داشتیم، از دستشویی 

یه تیکه . حواسش نبود .برگشت سر کالس
چند . بود یرکردهگاز مانتوش تو شلوارش 

ها اینو دست گرفتن و حسابی تا از بچه
راستش منم اولش که دیدم . مسخرش کردن

یه کم خندم گرفت اما بعدش خوشم نیومد 
. درآوردن يباز مسخرهنقدر آه گاونا دی

نگاش . بود براي هرکدوم ما پیش بیاد ممکن
زنگ . کردم دیدم خیلی خجالت کشیده

. تفریح که شد زود از کالس رفت بیرون
گفتم منم جاي تو . رفتم تو حیاط کنارش

خوشم نمیومد اما طوري  ها بچهبودم از کار 
بعدشم . براي هرکی شاید پیش بیاد. نشده که

خوشحال شدم که . با هم خوراکی خوردیم
  »...اون حال اومد بیروناز 

پیش، سر کالس یه  فرناز یکشنبه«
یه چیز چرت و پرت اشتباه گفت . سوتی داد

. پرسید یموقتی معلم علوم داشت درس 
دیگه گروه فرگل اینا ولش نکردن از بس که 
. خندیدن بهش و هی بعدش گفتن و گفتن

اونا هر کی رو بخوان میتونن مسخره کنن و 
منم اگه زورم میرسید . دلم خنک شد. بخندن

هر کی حالش گرفته . گرفتم یمحال فرنازو 

دبستان . کنهمیشه باالخره سر یکی خالی می
حاال منم بتونم . کردن یمبودم سر من خالی 

شاید اونم تو  بعداً. کنم یمسر اون خالی 
  »...دبیرستان سر یکی دیگه

هاي بارز دو خود از تفاوت هاي هیجانابراز 
دختران نوجوان با ادراك . رسدگروه به نظر می

خوشایند و  هاي هیجان بهزیستی بیشتر، درباره
به این . تري داشتندناخوشایند خود، ابراز مناسب

پنهان کردن هیجان ناخوشایند و  يجا بهمعنا که 
مثل (مرور آن در ذهن خود، با فردي قابل اعتماد 

در مورد مشکل یا هیجان ) مادر، دوست و مشاور
در گروه با ادراك . کردندخود صحبت می

 خصوص به( هاي هیجانبهزیستی کمتر هم ابراز 
مواردي میزان  وجود داشت و حتی در) ناخوشایند

هیجان  بیشتر از اینکه این ابراز بسیار زیاد بود اما
جنبه شکایت از دیگران و  درونی فرد ابراز شود،

ها بارز در ایجاد ناخوشایندي ها آنمقصر دانستن 
رسید که ادراك اینکه فردي دیگر به نظر می. بود

هاي نوجوان، قابل تا چه اندازه براي شنیدن دردل
 مؤثرباشد، در ابراز هیجان  بان و پذیرااعتماد، مهر

) 1رسان شماره اطالع(هاي شیدا گفته. است
یکی از نوجوانان با ادراك بهزیستی باال،  عنوان به

در مورد مشکالت مربوط به فرار با یک پسر و 
ناخوشایند به پدر و  هاي هیجانابراز مشکل و 

  .مشاور، مثالی از این نکته است
میزان امید هم در باورها و افکار و هم در 

بهزیستی نوجوان مرتبط ي عملکرد با ادراك حوزه
باورهاي امیدوارانه در میان نوشتار نوجوانان  .بود
در تکمیل جمالت ناتمام در مورد  خصوص به
یا  »من«یا  »آینده«یا  »زندگی خوب از نظر من«
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 یگیريپ قابل» کنیممی زندگی آن در که دنیایی«
در گروه نوجوانان با ادراك بهزیستی کمتر، . است

نبودن  یرپذ امکانوجود نداشتن زندگی خوب و 
آن از مواردي است که کم بودن باور امیدوارانه را 

اي ها با بررسی مقایسهاین نمونه. کندیادآوري می

هاي جمالت ناتمام دو گروه، قابل بازیابی نمونه
هاي مربوط به مقایسه نوشته 2جدول . است

ي یکی از عبارات نوجوانان در دو گروه درباره
.استمطرح شده در بخش تکمیل جمالت ناتمام 

  
  »...کنیممی زندگی آن در که دنیایی«اي تکمیل جمله ناتمام بررسی مقایسه. 2جدول 

  کنیممی زندگی آن در که دنیایی
  کمترادراك بهزیستی   بیشتر بهزیستی ادراك

  .باشد شاد باید
 حتی و خوشحال و انگیزشگفت را ما که دارد چیزهایی
  .کندمی ناراحت
 ناراحتی، و خوشحالی از پر نشیب، و فراز از پر دنیایی

 زندگی تا کنیم مقاومت آن بر باید اما هاخوبی و هابدي
  .باشیم داشته خوبی

  زیباست
  درخت از پر هايخیابان

  انگیزخوبه و هیجان
  .است شیرین دنیایی و دارم دوستش حاضر درحال
  .پراست آن در شادي و غم و زیباست خیلی

  شدنی حل مشکالت از پر اما زیبا
 و بدبختی از پر و است بد و خوب هاآدم از پر

  .است خوشبختی
  عالی تخته به بزنم

  واجور جور هايانسان و این و باال از پر دنیایی
  ام راضی ام زندگی از و دارم کل دوستش در

  بدبختی
  کننده ناراحت کننده، دیوانه ور،آ کسل

  .نبود دنیا این کاش اي
  انگیز غم پایان با رحم،کننده بی خسته
   توجهی هیچ چون هست من براي بدي خیلی دنیاي
  .شودنمی

 گاهی اما ندارم دوست را آن است بد خیلی من دنیاي
  .است خوب
  .است سفید و سیاه من برايچیز  همه است خودبیواقعاً 
  بد خیلی دنیاي هاکثیفی دنیايها  رحمی بی دنیاي

  تکراري و تلخ
  جهنم

  نیست برقرار عدالت جا هیچ کثیفی، و فساد از پر
  .است بدبختی از سرشار

  نشدنی تمام و مزخرف
  .نیست خواهممی من که دنیایی مطمئنم

  
  

در مثال باال مربوط به امید در عملکرد هم 
گویاي این است که ) 1رسان شماره اطالع(شیدا 

هایی مبتنی بر حلباور امیدوارانه، یافتن راه جز به
تواند راهگشا بوده و بر ادراك بهزیستی امید، می

  .باشد مؤثر
تعادل در شور و هیجان هم حاوي این 

پرتحرکی زیاد و نمودهاي  لزوماًمطلب است که 

جانی از لذت و سرخوشی و همچنین شور و هی
هیجان افراطی در مورد موضوعی، نشانگر ادراك 

رسان اطالع(ثنا  ،مثال طور به. بهزیستی باال نیست
فردي  عنوان بهاز سوي مشاور در ابتدا ) 4شماره 

با روابط اجتماعی و ابراز هیجانی کم معرفی شده 
هر در ظا) 10رسان شماره اطالع(بود و سروناز 

تر بررسی عمیق. تر و پرتکاپوتر بودپرهیجان
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حاکی از این بود که ثنا تمایل به انتخاب گلچین 
 هايها دارد و عالیق و خوشاینديي معاشرتشده
ولی شبیه عموم همساالن او نیست  لزوماًاو 

هاي او منديمتناسب با دنیاي ادراکی و عالقه
 و افراطی ابراز شدید در مورد سروناز هم. است

چه در رفتارهاي فردي و چه در تعامالت  هیجانی
  .آفرین بود، برایش مشکلاواجتماعی 

میزان تحرك و نمودهاي هیجانی  جز به
و  ظاهري، چگونگی دنبال کردن تمایالت درونی

 هاییهاي فردي هم در این دو گروه، تفاوتخواسته
به این معنا که در گروه بهزیستی کمتر، . داشت
تکرار و شدت ابراز (افراطی  تأکیدي از موارد

ها و بر رسیدن بر خواسته) خواست و اشتیاق
شد اما در گروه دیگر، تمایالت درونی دیده می

هاي فردي، اشتیاق به خواسته شور و باوجود
در مجموع، . افراطی و بیش از حد نبود ها آن تأکید
 کننده کمکعاملی  عنوان بهمتعادل  یجانو هشور 

هاي زیر مثال. رسددر ادراك بهزیستی به نظر می
 رساناطالع(شیدا  هاي مشتاقانهمربوط به خواسته

  .است) 7رسان شماره اطالع(گلنار و ) 1شماره 
من خیلی دلم میخواد درسمو ادامه «

میگن  ها یلیخمیدونم . بدم، برم دانشگاه
دلم میخواد برم  واقعاًسخته و شاید نشه ولی 

خیلی . طراحی لباس بخونم دانشگاه و رشته
شاید براي بابام . از این کار خوشم میاد

سخت باشه و در آینده یه چیزایی پیش بیاد 
که نشه به آرزوم برسم اما خیلی دوست 

چون . با بابام هم حرف زدم. دارم که بشه
 براي هفته. شناسهخودش خیاطه و کارو می

یک خانم که هنر خونده بیاد مشاغل قراره 

به مشاورمون گفتم . مدرسه براي سخنرانی
اگه میشه من بعد سخنرانی برم یه کمی 

 کنم درباره سؤالباهاش حرف بزنم و ازش 
خیلی ذوق دارم که در آینده . این رشته

تا خدا چی . دانشگاه طراحی لباس بخونم
  »...امیدوارم که بشه. بخواد
بینم بهش میگم من هر دفعه بابامو می«

باید منو بفرسته دبیرستان بین المللی و شبانه 
اونجوري خیلی عالی . روزي خارج از کشور

فقط به این موضوع فکر  ها یتازگ. میشه
یه جورایی . که باید برم اون مدرسه کنم یم

دیگه صبح و شب فکرم اونجاست که برم 
ول کن . بابام میگه منو کالفه کردي. اونجا

. میخوام واقعاًاما من ؛ نگونده و گیر نقدر آ
اونجا . تنها چیزي که خیلی االن میخوام اینه

  »...برم زندگیم خوب میشه
در نوشتار روایتی هم نوجوانان با ادراك 
بهزیستی کمتر، از کلمات و قیدهاي مطلق بیشتري 
براي توصیف خوشبختی و شادکامی استفاده کرده 

تی گروه با به این معنا که نوشتار روای. بودند
ادراك بیشتر بهزیستی، معطوف به توصیف 

هاي مختلف بود اما ها در جنبهها و اشتیاقخواسته
آور الزام تأکیددر گروه با ادراك بهزیستی کمتر، 

مثال در این گروه  طور به. ها بارز بودبرخی جنبه
دختر نوجوان فقط «: بود شده نوشتهچنین عباراتی 

خوشبخت باشد که خیلی تواند در صورتی می
ها همیشه از معلم خوشگل و درسخوان باشد، همه

هاي کالس از او از بچه کس یچهاو تعریف کنند و 
  ».بدش نیاید
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بررسی نوشتار روایتی، جمالت ناتمام  جز به
هاي عمیق با دختران نوجوان، مصاحبه و مصاحبه

ها از جمله مادر، همشاگردي و رسان اطالعبا سایر 
  دو گروه در  ینتفاوت ار هم حاکی از مشاو
فایت باال در مضمون ک هاي مطرح شدهجنبه

  .هیجانی بود
  

  بحثو گیري نتیجه
هاي هاي برآمده از مصاحبهبر اساس داده

عمیق، تکمیل جمالت ناتمام و نوشتار روایتی و 
اطالعات تکمیلی از اطرافیان دختران نوجوان، 

دو گروه با ادراك  تحلیل مضمونی براي مقایسه
در این مسیر، . بهزیستی بیشتر و کمتر انجام شد
فرعی  طبقه هفتبراي مضمون کفایت هیجانی 
، خود هاي هیجانشامل شناخت و مدیریت 

مدیریت هیجانی در روابط متقابل، توجه به 
 ،هادیگران و همدلی، ابراز هیجان هاي هیجان

و تعادل در شور و  میزان امید در باور و عملکرد
هاي این تحلیل محتواي یافته .معرفی شد هیجان

پژوهش حاکی از این بود که دختران نوجوانی که 
هاي ادراك بهزیستی بیشتري دارند، در حیطه

مختلف مرتبط با هیجان، کفایت و توانمندي 
  .بیشتري دارند

نظریه  و ) 2014(همسو با پژوهش ماتیوس 
، آگاهی )1990(ي هوش هیجانی مایر و سالو
مختلف،  هاي هیجانهیجانی و شناخت و تفکیک 

. مدیریت و تنظیم هیجانی مناسب است زمینه یشپ
دختران نوجوانی که فهم و شناخت بیشتري از 

موقعیت و شرایط درونی خود دارند،  هاي هیجان
. کنندها را هم بهتر شناسایی میمرتبط با هیجان

 يجا بهوجوان رسد که وقتی دختر نبه نظر می

درونی  هاي هیجانابهام یا آشفتگی در ادراك 
 ها آنتري از خود، بتواند تفکیک و شناخت دقیق

تري براي مواجهه با ي مناسبداشته باشد، زمینه
  .شودشرایط فراهم می

 خود هاي هیجاندر راستاي مهارت مدیریت 
 عنوان به، و مدیریت هیجانی در روابط اجتماعی

مایر (در مدل توانایی هوش هیجانی  مهم یعوامل
در پژوهش حاضر  مهارت، این )1990و سالوي، 

. نیز در گروه با ادراك بهزیستی بیشتر، بارز بود
بهره گرفتن از مدیریت هیجانی یا تنظیم هیجانی 

، )2011(مک الگلین و دیگران هاي در پژوهش
) 2012(، گراشام و گالن )2011(آدریان و دیگران 

. نیز گزارش شده بود) 2012(دیگران  و هرتز و
) 1989ریف، (شناختی ي بهزیستی رواندر نظریه

به اهمیت  هم )2011سلیگمن، (و شکوفایی 
مدیریت هیجانی بر این  تأثیرروابط متقابل و 

  .توجه شده است روابط،
 جز بهها در روابط بین فردي، مدیریت هیجان

افزایش تسلط بر محیط و باور به خودگردانی 
کند تا ، به نوجوان کمک می)1989ریف، (

مقبولیت اجتماعی بیشتري در میان خانواده، جمع 
ادراك پایگاه مقبول . همساالن و مدرسه کسب کند

از دید اطرافیان و ارتباط آن با ادراك بهزیستی 
گراي شرقی که نظرات در فرهنگ جمع ویژه به

شود، شایان ن در آن بسیار مهم تلقی میدیگرا
دختر ). 2013جوشنلو و ویجرز، (توجه است 

نوجوان شرقی به همنوایی با قواعد اجتماعی 
شود و تعیین شده در خانواده و مدرسه تشویق می

مدیریت هیجانی در راستاي روابط سازگارانه، 
ها شود که در برخی حیطهبسیار مهم تلقی می
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و در  )2014 اوزاکی(رسد یافراطی به نظر م
در این . ي ایرانی هم محسوس استجامعه

ها حاکی از این بود که دختران پژوهش، یافته
نوجوان با ادراك بهزیستی بیشتر، ضمن بهره بردن 

گري و تمایل به خودگردانی، از حق انتخاب
تري را در جهت مدیریت هاي مناسبراهکار

  .گیرندمیهیجانی در روابط متقابل به کار 
داشتن همدلی و توجه مثبت به دیگران نیز 

. کندپایگاه اجتماعی دختر نوجوان را تقویت می
به نسبت ه نوعی حسن نیت ااین جنبه به همر

دیگران در نوجوانان با ادراك بهزیستی بیشتر، 
برجسته بود و برعکس در گروه با ادراك کمتر از 

به  بهزیستی، موارد قابل توجهی از نگرش منفی
. و خودمحوري بارز بود ورزي، کینهدیگران

تقویت منابع  جز بههمدلی و فراتر رفتن از خود، 
ي نیت و عملکرد ، دربرگیرندهارتباطی و اجتماعی

خیرخواهانه است که در گذار از خودمحوري، 
کند تر میوسیعمعناي زندگی را براي فرد، 

  ).2011سلیگمن، (
براي مدیریت  تنهایی بهآگاهی هیجانی، 

هیجانی کافی نیست، چراکه بعد از شناخت 
هیجان خود، دختر نوجوان نیاز به ابراز مناسب 

 جز به. هیجان خوشایند و ناخوشایند خود دارد
 هايخانوادهالگوهاي تربیتی در فرهنگ سنتی 

به ي ما، در نظام پرورشی مدارس دخترانهایرانی، 
ش از حد، توجه هاي جنسیتی، بیبعضی کلیشه

شود و بر اساس آن دختران آزادي عمل کافی می
حجازي و (ندارند  خود هاي هیجانابراز عقاید و 

به  مثالً(ابراز هیجانی خوشایند  ).1383اعزازي، 
به شکل  مثالً(یا ناخوشایند ) شکل بلند خندیدن

بر اساس الگوي ) اعالم اعتراض ناشی از خشم
 .ي مذموم استفرهنگی حاکم بر مدارس تا حد

براي انتخاب افراد مناسب جهت ابراز و بیان 
هیجان ناخوشایند و شرایط مربوط به آن، نکاتی 

 بینی پیشاز جمله اطمینان از محرمانه ماندن و 
عدم سرزنش یا تهدید جدي بعد از طرح مشکل 

در موارد  .رسداز دید نوجوانان مهم به نظر می
اك بهزیستی قابل توجهی، دختران نوجوان با ادر

ها و ماندن گفتهنکمتر، به دلیل نگرانی از محرمانه 
یا احتمال سرزنش و تهدید از ابراز هیجان و 
مشکل مربوط به آن به والدین یا مشاور مدرسه 

   گونه این باوجوداما ؛ کننداجتناب می
ها، در مقایسه دو گروه با ادراك بیشتر محدودیت

اي در مالحظه هاي قابلو کمتر بهزیستی، تفاوت
 ویژه بهها شیوه و منابع نوجوانان براي ابراز هیجان

ناخوشایند یا مربوط به شرایط بحرانی  هاي هیجان
رسد دختران نوجوانی که به نظر می .مشاهده شد

 ها محدودیت باوجود ها،در مشکالت و ابهام
مثل نبود فرد مناسب براي کمک خواهی در (

را براي گفتگو و ابراز  يتر مناسبافراد  ،)خانواده
کنند و قادر به مشکل و هیجان خود انتخاب می

 ابراز و بیان هیجان خود هستند، بهزیستی بیشتري
مناسب  ابراز بر این اساس، .کنندرا هم گزارش می

، امکان کننده کمکگرفتن از منابع  بهرههیجان و 
و افزایش هیجان ) 1989ریف، (تسلط بر شرایط 

  .کندرا بیشتر می) 2011سلیگمن، (مثبت 
که ) 2000سنایدر، (ي امید همسو با نظریه

امیدواري را یک حالت انگیزشی و شناختی مثبت 
داشتن هدف  شامل قدرت اراده، قدرت یافتن راه،

و تشخیص موانع معرفی کرده بود، در این 
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ها حاکی از این بود که باورها و پژوهش هم یافته
، راك بهزیستی بیشترعملکرد دختران نوجوان با اد

وجود اهمیت حرمت خود و با. تر استامیدوارانه
براي زندگی بهتر، تفکر  مديآخودکارادراك 
تر به ه و عملکرد بر اساس آن، زیربناییامیدواران
رسد؛ چراکه امید قبل از رسیدن به هدف، نظر می

امید با ). 2000سنایدر، (شود وارد عمل می
این نکته در آرزوي واهی متفاوت است و 

. ي دو گروه نوجوانان نیز شایان توجه بودمقایسه
 بر اغلب این احتمال را در آرزو برخالف امید

 ندهند امادارد که چیزهاي خوب ممکن است رخ 
پذیري پیامدهاي مثبت، دنبال امکان ،ینانهب خوش

به نقل از سنایدر،  ؛1999الزاروس، (شود می
2000.(  
و  اشتیاقدر گروه با ادراك کمتر بهزیستی،  

هاي اصرار افراطی براي رسیدن به بعضی خواسته
در مثبت بینانه، ماهیتی متفاوت با امید  یرواقعغ

به عبارتی  .گروه با ادراك بهزیستی بیشتر داشت
، افرادي که )2003( ي والرندهمسو با نظریه دیگر

هنگ و در راستاي اهدافشان، شور و اشتیاق هما
ها، متعادل دارند، در مسیر رسیدن به خواسته

 ها آنکنند و ادراك بهزیستی تر عمل میموفق
اما در صورتی که شور نوجوان به ؛ بیشتر است

افراطی باشد،  تأکیدحالت وسواس گونه و با 
مشکالت شناختی و ارتباطی را در پی خواهد 

در چند مورد از گروه با ادراك بهزیستی . داشت
 مدنظر هاي نامناسبکمتر، رسیدن به خواسته

 تأملنوجوان از طریق پافشاري افراطی او، قابل 
رسد که عواملی از قبیل ترس از به نظر می. بود

می نوجوان آبروریزي و نگرانی افراطی از ناکا

 ویژه بهوالدین ایرانی  ناکارآمدساز همراهی زمینه
ي مادرها براي رسیدن دختر نوجوان به خواسته

 به بیان دیگر، والدین در جامعه. اش استافراطی
ما با توجه به نگرش فرهنگی جلوگیري از 
آبروریزي و نگرانی افراطی از ناکامی فرزندشان، 

خواسته ن به یک رسیدبا اصرار افراطی او براي 
 یتدرنهاممکن است همراه شوند اما  نامناسب

افراطی و ناهماهنگ و همراهی  تأکیداین شور و 
والدین هم به ادراك بهزیستی بیشتر  ناکارآمد

 .شوددختر نوجوان ایرانی منجر نمی

رسد که کمرنگ بودن در مجموع به نظر می
امید در باور و عملکرد، عدم هماهنگی و تعادل 

شور نوجوانی و اشکال در شناخت، ابراز و در 
، با ادراك کمتر بهزیستی در یجانیه یریتمد

ضعف در . دختران نوجوان ایرانی مرتبط است
گویاي  احتماالًشناخت، ابراز و مدیریت هیجانی 

 یراتتأثسطحی از ناگویی خلقی است که 
ي دوره جز بههیجانی، ارتباطی و شناختی آن 

ي بزرگسالی آینده و دوره هاينوجوانی، در سال
هامفرید، وود و پارکر، (ساز خواهد بود هم مشکل

غیابی و بشارت،  ؛2012؛ گرشام و گالن، 2009
2011(.  

) 2011(غیابی و بشارت همسو با پژوهش 
ها و توانایی هیجانی از طریق بهبود ارزیابی کفایت

در ایجاد ارتباط هیجانی و ابراز همدلی، عملکرد 
هاي و مواجهه با مشکالت و استرس سازگارانه
بینی و بخشد و توانایی پیشرا بهبود می اجتماعی

هاي ارتباطی را سطح کنترل در استفاده از مهارت
با توجه به اهمیت مضمون کفایت . کندبیشتر می

هیجانی در ادراك بهزیستی دختران نوجوان 
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و  هاي پیشگیرانهایرانی، تدوین و اجراي برنامه
 بافرهنگهاي هیجانی متناسب مهارت ارتقا بخش

 ،بهزیستی فاعلیایرانی در جهت پرورش 
 .ارزشمند خواهد بود
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