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 مقاله پژوهشی

  تنظیم هیجانی، هوش هیجانی و خالقیت هیجانی در دانشجویانبا زا بررسی رابطه رفتارهاي استرس
  

  ٤نسيم شيرمحمدي، ٣ي، رضا مختار٢يانيسحر ک ،١*آرزو کياني
 

  03/02/1397تاریخ پذیرش  15/11/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

هاي هيجاني مناسبي در ييتوانا. دانشجوياني که از باشديمدر بحث روابط بين افراد مطرح  رگذاريتأث مؤلفهيک  عنوانبههوش هيجاني  :هدف و زمينهپيش
ي هامؤلفهواند تيمهيجاني  مهارتسر بزند.  هاآنگردند و ممکن است رفتارهاي انحرافي بيشتري از يمانضباطي بيشتري مواجه  مسائلبرخوردار نيستند با  دانشگاه

هدف از تحقيق حاضر بررسي رفتارهاي  توان به تنظيم هيجاني، هوش هيجاني و خالقيت هيجاني اشاره نمود.يم هاآن نيترمهممختلفي را شامل شود که از 
  ي هوش هيجاني، خالقيت هيجاني دشواري در تنظيم هيجاني دانشجويان است. هامؤلفهزا و رابطه آن با استرس

مرد) از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي اروميه با استفاده از ۲۲۴زن، ۱۷۲نفر( ۳۹۶در اين مطالعه  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي است.مواد و روش کار: 
انتخاب شدند و با استفاده از انتخاب شده است)  موردنظرو سپس متناسب با حجم هر خوشه نمونه  دهشيبندخوشهي نسبتي (ابتدا اخوشه يريگنمونهروش 
  تند. آوريل مورد ارزيابي قرار گرف يجانيهپرسشنامه خالقيت  وهوش هيجاني شاته  نامههيجان، پرسش دشواري در تنظيم نامهزا، پرسشرفتارهاي استرس نامهپرسش
 هيجاني ) رابطه مثبت و معناداري و با هوش هيجاني و خالقيت۲۴۶/۰(بتا =  هيجان زا با دشواري در تنظيماسترس نشان داد رفتارهاي آمدهدستبهنتايج  ها:يافته

  رابطه معنادار و منفي دارد. 
ي هوش هيجاني، خالقيت هيجاني و دشواري در تنظيم هيجاني در پردازش اطالعات هيجاني هامؤلفهتوان بيان داشت يمبر اساس نتايج : يريگجهينتبحث و 

سبب سازگاري و توانايي پايين در  هامؤلفهدهند. توانايي باال در اين يمير قرار تأثبا فضاي آموزشي را تحت  هاآنبوده و  ادراک، تعامالت و رويارويي  مؤثرافراد 
  شود.يمزا و ناسازگارانه استرس سبب افزايش رفتارهاي هاآن
 زا، هوش هيجاني، خالقيت هيجاني، دشواري در تنظيم هيجاني رفتارهاي استرس :هادواژهيکل

 .باشديمدانشجويي کارشناسي ارشد  نامهانيپااين مقاله برگرفته از 

  
 ۱۷۷-۱۸۷ ، ص۱۳۹۷ خرداد، ۱۰۴درپي ، پيسوم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۴-۳۲۷۲۲۲۹۳۵ رازي، تلفن: يپزشکرواناروميه، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، مرکز آموزشي درماني : آدرس مکاتبه

Email: arezoukiani@yahoo.com 

  
  مقدمه

هاي کلي، اهدافي را نظام آموزشي هر کشوري در قالب سياست
کند که مسئوالن آموزشي با جزئي کردن جهت آموزش مشخص مي

اين اهداف کلي، انتظاراتي را از فراگيران خود در پايان يک دوره 
هاي آموزشي يستمسهدف  نيترمهمآموزشي دارند. يادگيري 

شود تا سبب يمآموخته  باشد که در آن محتوايي به فراگيرانيم
يي وجود دارند که هاعاملو  مؤلفهتغيير رفتار پايداري در افراد شود. 

                                                             
  (نويسنده مسئول) رانياه، ياروم ه،ياروم يار دانشگاه علوم پزشکياستاد اطفال، يفوق تخص روانپزشک ١
 رانياه، ياروم ،يکارشناس ارشد روانشناس ٢
 رانياه، ياروم ،يعمومپزشک  ٣
  رانياه، ياروم ،يعموم یکارشناس ارشد روانشناس ٤

1 Charles and senter 

 ١توانند فرايند يادگيري را با اختالل مواجه نمايند. چارلز و سنتريم
کنند که بدرفتاري کالسي فراگيران، ) خاطرنشان مي۲۰۰۵(

پيامدهاي منفي زيادي دارد و باعث اختالل در يادگيري 
آموزان، اختالل در آموزش معلمان، هدر رفت زمان در دانش

يادگيري، تضعيف انگيزه و انرژي در  -هاي ياددهيفعاليت
آموزان و آموزان، ايجاد جوي ترسناک و پراسترس براي دانشدانش

معلمان و از بين رفتن حس اعتماد و مشارکت بين معلمان و 
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 شيرمحمدي نسيم مختاري، رضا کياني، سحر کياني، آرزو
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دانشگاه محيطي است که در آن افراد . از طرفي )۱(شودفراگيران مي
با تنيدگي روابط، مشکالت اجتماعي، شخصي و عاطفي، معضالت 

 روروبههاي آموزشي مانند مدرسه يطمحاجتماعي بيشتر از ساير 
بد طليمهاي هيجاني بااليي را ييتواناهايي يطمحند. چنين شويم

 مطلوب برقرار ساخت. ياگونهبهتا در آن بتوان فرايندهاي آموزشي را 
 برخوردار هادانشگاههاي هيجاني مناسبي در ييتواناکساني که از 

 گردند و رفتارهاييمانضباطي بيشتري مواجه  مسائلنيستند با 
ي هيجاني هامهارت. چنين زنديمسر  هاآن انحرافي بيشتري از

 هاآن نيترمهمي مختلفي را شامل شود که از هامؤلفهتواند يم
توان به تنظيم هيجاني، هوش هيجاني و خالقيت هيجاني اشاره يم

  نمود.
شود که جريان يمزا به هر رفتاري اطالق هاي استرسرفتار

. اين )١٤(کندخاص تهديد و يادگرفتن را در يک موقعيت  اددادني
وان در سه دسته خطاهاي غيرعمدي، شيطنت و ضرب تيمرفتارها را 

آفرين ايي رفتارهاي مشکل. در مطالعه)١( بندي کردو شتم دسته
 کردن، به توجه از قصور( يفضعرايج به دو نوع رفتار نامطلوب 

 ودشمي گفته او به که کارهايي تنها يا دهدنمي نشان عالقه کارهاي
 نيست، درباره موفق آموزاندانش ساير با تعامل دهد، درمي انجام
 لمستق رفتار ارائه ندارد، در توافق برانگيختگي و مواظبت قواعد
 به فيزيکي، پيوستن تجاوزنامطلوب (است) و رفتارهاي بسيار  ناتوان
انتقادي) تقسيم  قدرت، اختالف در ، هماورد جوييتوجهجلبهمتا، 

) ١٣٩٣. نتايج تحقيق نادربيان جهرمي و همکاران ()١٥(شده بودند
و کلمات نامناسب در حين ورزش توسط  هاواژهنشان داد استفاده از 
ي هاکالسعالقگي دانش آموزان نسبت به دانش آموزان، بي

 و توجهجلببدني، رقابت جسماني بين دانش آموزان براي تربيت
زا رفتارهاي استرس ينوعبهانضباطي و خودنمايي سبب بروز بي

رابطه ) ١٣٩٤. مطابق نتايج مطالعه بشيريان ()١٦(گردد يم
تي ) با بهزيسيطلبمبارزه ياستثنابهزا (رفتارهاي استرس يهامؤلفه
ا زاسترس رفتارهاي يهامؤلفه آموزان، رابطهدانش يشناختروان

 يهاؤلفهم رابطه وشکني و آزار همکالسي با پيشرفت تحصيلي قانون
 با درس کالس به نسبت خستگي و کالس به مربوط اضطراب
 يهامؤلفهرابطه  ليو بودمعنادار و منفي  يشناختروان بهزيستي

 يشناختروانلذت از کالس درس و اميدواري در کالس با بهزيستي 
   .)١٥( مثبت بود و دارمعني

هاي ي جنبهتنظيم هيجاني يک فرآيند محوري براي همه
هايي که افراد با تجارب عملکرد انسان است و نقش حياتي در شيوه

ند. ککنند، ايفا ميه ميکنند و شادي را تجربزا مقابله مياسترس
                                                             

2-enternalizig problems 
3-internalozing problems 
4 Martin, Dahlen 

هايي که افراد هاي باليني مهمي دارد، روشتنظيم هيجاني داللت
را  شانيشناختروانکنند، عملکرد هايشان را مديريت ميهيجان

سازند. مارتين مي متأثر )٣و مشکالت دروني ٢(مثل مشکالت بيروني
) در تحقيق خود نشان دادند تنظيم هيجان ۲۰۰۵(٤و داهلن

رادي باشد. افيمبيني کننده قوي در پرخاشگري و عصبانيت پيش
که تنظيم هيجاني پاييني دارند، بيشتر به نشخوار فکري، سرزنش 

توان دريافت يمپردازند. بنابراين يمخود و ديگران، و پرخاشگري 
زاي فتارهاي استرسافرادي که تنظيم هيجاني پاييني دارند ر

بيشتري همچون پرخاشگري و عصبانيت را از خود نشان 
) تنظيم ۲۰۰۷و همکاران ( ٥مطالعه گرازيانو بر اساس. )٣(دهنديم

هيجاني روابط بين دانش آموزان را با يکديگر و با معلمان بهبود 
. افزون بر )٢(کند يماي بين آنان ايجاد همدالنهبخشيده و روابط 

اين، محققان تنظيم موفق هيجان را با پيامدهاي سالمت، روابط بين 
چنين اند. همفردي، عملکرد شغلي و تحصيلي مطلوب مرتبط دانسته

فع نيازهاي عاطفي و هيجاني، موجب بهبود يادگيري، افزايش ر
التحصيلي و کاهش تعليق و اخراج دانشجويان انگيزش و نسبت فارغ

  .)٥(شود از دانشگاه مي
 )۶(رفتارهاي انحرافي  ينيبشيپهوش هيجاني نقش مهمي در 

ي اجتماعي هامهارتو در ترکيب با  )۷(دارد  سازمسئلهو رفتارهاي 
. هوش )۸(گردد ياعضداجتمتواند باعث انواع رفتارهاي يمپايين 

توانايي ادراک هيجانات  -۱: رديگيبرمهيجاني چهار توانايي را در 
 هانآاستفاده از  منظوربهتوانايي تعميم احساسات  -۲خود و ديگران، 

توانايي فهم چرايي  -۳تسهيل تفکر) ( يگرديندهاي ذهني فرادر 
ز با استفاده ا هاجانيهاطالعات هيجاني و چگونگي ترکيب و تعالي 

توانايي گشوده بودن و تعديل  -۴روابط انتقالي (فهم هيجانات)، 
 ٦ي مطالعه دانويها. مطابق يافته)۹(کردن هيجانات خود و ديگران 

 سازمسئله) هوش هيجاني سبب کاهش رفتارهاي ۲۰۱۰و همکاران (
اد ي اسنهاسبکشود اما اين رابطه تا حدودي با يمدر بين نوجوانان 

ي هاسبک. بنابراين رشد هوش هيجاني )۷(شوديمميانجيگري 
 بخشد و در تعامل با يکديگر چنينيممقابله با استرس را نيز بهبود 

) در ۱۳۸۸دهند. رهنما و عبدالملکي (يمرفتارهايي را کاهش 
د به اين نتيجه رسيد که افراد با هوش هيجاني باال و تحقيق خو

و  مؤثرتر ياگونهبهخالقيت هيجاني و رشد هيجاني و اجتماعي 
  . )۱۰(کننديمبا ديگران رابطه برقرار  کارآمدتر

خالقيت هيجاني در رويکردي جديد که موازي با هوش هيجاني 
 و بهداشت هاجانيهدر تنظيم  مؤثرعنوان عاملي مطرح شده است، به

قرار گرفته است. ايده خالقيت هيجاني توسط  موردتوجهرواني 

5 Graziano 
6 Downey 
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 دانشجويان در هيجاني خالقيت و هيجاني هوش هيجاني، تنظيم با زااسترس رفتارهاي رابطه بررسي
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 ييکاراطرح شده است که آن را شامل سه معيار نوآوري،  ٧يلآور
کند. وي معتقد است افراد با خالقيت يماثربخشي) و اصالت توصيف (

صحيح موقعيت را ارزيابي و احساسات خود را  طوربه قادرندهيجاني 
افراد خالق هيجاني به ميزان کافي به . )۱۱(ماهرانه بيان کنند 

ي هاواکنشکوشند يم هاآندهند، يميجاناتشان اهميت ه
 هاييتموقعشان را بفهمند و از اين فهم براي سازگاري با يجانيه

جديد استفاده کنند. افرادي که خالقيت هيجاناتشان باالست 
ت يقي هيجاني غيرمعمول را توليد کنند، در حقهاپاسختوانند يم

ممکن است هيجانات غيرمعمول  هاآنهايي که در يتموقعاز  هاآن
 ارتباط يخوببهبا هيجانات ديگران  هاآنبرند. يمخوانده شود لذت 

) در تحقيق خود به ٢٠٠٧(٨ماير و براکت و ايوچويچ. کننديمبرقرار 
اين نتيجه رسيدند افرادي که داراي هوش هيجاني باالتري هستند 

حيط ي با مترسازندهخالقيت هيجاني باالتري نيز دارند و از تعامالت 
) ۱۹۹۵( ٩ليمهاي مطالعه . يافته)١٢(باشنديم برخورداراجتماعي 

نشان داد افرادي که از خالقيت هيجاني باالتري برخوردار هستند 
توانند به تنظيم و بروز يمفردي و اجتماعي بهتر از ديگران  ازلحاظ

  .)١٣(بپردازند هيجانات خود 
يکديگر  با تعامل در کامالً رفتار و عاطفه شناخت، کهييازآنجا

 عملکرد تغيير موجب هستند فرايندهاي شناختي هيجان

 سپس و )هشياري توجه، حافظه، قبيل از(شناختي  هايسيستم

هاي اين پژوهش در پي لذا فرضيه )١٧(شوديمهيجان  تنظيم
شامل تنظيم هيجاني، هوش ( يجانيهي هامهارتبررسي رابطه بين 

بين زا در هيجاني و خالقيت هيجاني) بر رفتارهاي استرس
  دانشجويان است.

  
  مواد و روش کار

پژوهش  جامعهروش پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. 
 در سال تحصيلي اروميه واحد اسالمي آزاد دانشگاه کليه دانشجويان

نفر از دانشجويان بودند که به  ٣٩٦بود. حجم نمونه شامل  ١٣٩٥
و سپس متناسب با  شدهيبندخوشهي نسبي (ابتدا اخوشهروش 

انتخاب شده است)؛ به اين دليل که  موردنظرحجم هر خوشه نمونه 
اي انتخاب کند که مطمئن گونهنمونه تحقيق را به بودمحقق مايل 

 عنوانبهها با همان نسبتي که در جامعه وجود دارند شود گروه
  باشند.  داشته حضور نيز نمونه در نماينده جامعه

 
  ابزار گردآوري اطالعات: 

  زا:رفتارهاي استرسنامه پرسش -۱

                                                             
7 Averill 
8 Ivcevic, Brackett& Mayer 

 با) ۱۳۹۲(همکاران و يمصرآباد روايي سازه اين پرسشنامه را
 ؛انددهنمو گزارش مطلوب را جهينت و يبررس ياکتشاف يعامل ليتحل

 که بود ۹۱/۰ با برابر اسيمق نيا کرونباخ يآلفا بيضرا نيهمچن
  . )۱۸( است ابزار قبولقابل ييايپا دهندهنشان

ي ادرجه ۷گويه با مقياس ليکرت  ۳۵اين پرسشنامه داراي 
 -۷خيلي کم  -۶کم  -۵متوسط  -۴زياد  -۳خيلي زياد  -۲(هميشه 

از  اندعبارتزا استرس يرفتارها يهامؤلفهباشد. يم) وقتچيه
سؤال،  ۷ يپرتحواسسؤال،  ۷ يشکنقانون سؤال، ۱۱توهين به معلم 
سؤال که مجموع نمرات  ۴ يطلبمبارزهسؤال و  ۵آزار همکالسي 

زا را نشان نمره کل رفتارهاي استرس هامؤلفهمربوط به هر يک از 
  دهد.يم

  هيجاني پرسشنامه هوش-۲
است که توسط شاته و ديگران  سؤال ٣٣اين پرسشنامه شامل 

 هيجان، عامل تنظيم/ ينيبخوشي هامقوله) ساخته شده و ١٩٩٨(
 کاربرد اجتماعي، عامل يهامهارت هيجانات، عامل از ارزيابي

 تليکر مقياس از پرسشنامه يگذارنمره رايسنجد. بيمهيجانات را 
 ،۱نمره= نادرست کامالً هايينهگز به استفاده شد. يادرجه ۵

 ۵=درست کامالً گزينه و ۴=درست ،۳=درست يتا حد ،۲=نادرست
) عامل( مقياس زير هر هاينمره جمع و نمرات سپس داده شد،

 خرده چهار هر در فرد نمرات مجموع. گرديد حساب جداگانه طوربه
در  .)١٩(داد مي تشکيل را آزمودني کل هيجاني هوش نمره مقياس،

) در انگلستان بر ۲۰۰۴( ١٠تحقيقي که توسط اوستين و همکاران
دانشجويي کارشناسي انجام شده بود پايايي ابزار هوش  ۵۰۰روي 

  برآورد شد. ۸۵/۰هيجاني 
  پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گرانفسکي-۳

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان توسط گرانفسکي و همکاران 
د شناختي مالمت خويش، راهبر ۹و  )۲۰() تدوين شده است ۲۰۰۱(

پذيرش، نشخوارگري، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 
، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه پذيري، فاجعه انگاري و يزيربرنامه

کند. گارانفسکي و همکاران اعتبار و مالمت ديگران را ارزيابي مي
نامه . اين پرسشاندکردهروايي مطلوبي را براي اين پرسشنامه گزارش 

باشد که هر اي (از هميشه تا هرگز) ميپرسش پنج نمره ۳۶امل ش
دهد. در اين چهار پرسش يک عامل را مورد ارزيابي قرار مي

شود تا واکنش خود را در مواجه با پرسشنامه از فرد خواسته مي
 يتازگبهزاي زندگي که تجارب تهديدآميز و رويدادهاي استرس

  تجربه کرده را مشخص نمايد. 
  هيجاني رسشنامه خالقيتپ -۴

9 Lim 
10 Austin, et al 
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خالقيت  يريگاندازه منظوربه) ١٩٩٩اين پرسشنامه را آوريل(
 دهکرهيتههيجاني در چهار بعد بداعت، اثربخشي، صداقت و آمادگي 

 اي از خيلي کم (نمرهينهگزگويه با طيف ليکرت پنج  ٣٠که شامل 
گويه آمادگي  ٧باشد. در اين پرسشنامه ) مي٥) تا خيلي زياد (نمره ١

گويه اثربخشي را  ٤گويه صداقت و  ٥گويه بداعت،  ١٤هيجاني، 
سنجند. آوريل با روش آلفاي کرونباخ پايايي نمره خالقيت يم

اقت ، صدبرآورد کرد و پايايي ابعاد آمادگي، اثربخشي ٩١/٠هيجاني را 
. )۲۱(آورد به دست  ٨٥/٠، ٨٠/٠، ٨٩/٠، ٨٠/٠و بداعت را به ترتيب 

پرسشنامه نمره افراد در هر يک از ابعاد جمع شده و سپس  در اين
  گرديد. يمنمره کل خالقيت هيجاني فرد محاسبه 

 هک صورتنيبد. بود انفرادي صورتبه هاپرسشنامه اجراي روش
 اهداف درباره مقدماتي توضيحات و اخذ رضايت آگاهانه از بعد ابتدا

 هاآن بهها پرسشنامه سؤاالت، به پاسخگويي نحوه و آزمون اجراي
   .گرديد ارائه

ها در دو سطح توصيفي و استنباطي تحليل شدند. در سطح داده
ي و پراکندگي و در سطح مرکز شيگراي هاشاخص زتوصيفي ا

 تحليل ازي آماري هافرضها و سؤال آزموني برااستنباطي 
 رگرسيون تحليل و همبستگي ضريب و t آزمون( همبستگي

 تشخيص آزمون از فردي تحليل سطح در. شد استفاده) چندگانه
 ينيبشيپ به تحقيق متغيرهاي اساس بر تا شد استفاده تابع

 ليتحلي برا .شود پرداخته غيرشاد دانشجويان با شاد دانشجويان
استفاده  p>۰۵/۰داري در سطح معني SPSS-19ار افزنرم از هاداده
کنندگان، نتايج درخواست نتايج توسط شرکت کهيدرصورت .شد

  ارائه و راهنمايي الزم انجام پذيرفت. هاآنبررسي به 
  

  هايافته
نشان داد ميانگين سني  آمدهدستبهي توصيفي هاآماره

درصد از پاسخگويان  ۵۷سال است، در حدود  ۲۹پاسخگويان برابر با 
درصد  ۵۵درصد از پاسخگويان زن بودند که از اين تعداد  ۴۳مرد و 

بودند، همچنين ميانگين معدل  متأهلدرصد  ۴۵مجرد و 
  بود. ۱۹/۱۵پاسخگويان برابر با 

جان در تنظيم هيبررسي ضريب همبستگي بين متغير دشواري 
بين دو  آمدهدستبهزا نشان داد رابطه با ابعاد رفتارهاي استرس

متغير معنادار، مثبت و داراي شدت مطلوبي است، بنابراين با افزايش 
زا در افراد افزايش دشواري در تنظيم هيجان، رفتارهاي استرس

بين دشواري در تنظيم هيجان  آمدهدستبهيابد. همچنين رابطه يم
برخي از  ياستثنابهزا نشان داد و ابعاد مختلف رفتارهاي استرس

. باشديمدر بيشتر ابعاد معنادار و مثبت  آمدهدستبهموارد رابطه 
بنابراين افزايش دشواري در تنظيم هيجان سبب افزايش رفتارهاي 

گردد، يعني افرادي که با دشواري يمزا در تمامي ابعاد آن استرس
ا را زتوانند رفتارهاي استرسينمهستند  روروبه هاجانيهدر تنظيم 

 زايدر محيط آموزشي کنترل نمايند، درنتيجه رفتارهاي استرس
  . زنديمسر  هاآنبيشتري از 

نتايج نشان داد که بين ابعاد دشواري در کنترل تکانه با توهين 
 سترابطه معنادار وجود ندارد. اين بدان معنا يپرتحواسبه استاد و 

 وجودنيبااباشد، يمکه هرچند فرد با دشواري در کنترل تکانه مواجه 
کند که به استاد توهين ننمايد. همچنين دشواري در کنترل يمسعي 

گردد؛ مضافاً اينکه ينمو آزار همکالسي  يپرتحواستکانه سبب 
و  يپرتحواسشناختي سبب  تنظيم راهبردهاي به محدود دسترسي

  گردد. نيز نمييا آزار همکالسي 
  

 زابا رفتارهاي استرس هيجان بين ابعاد دشواري در تنظيم ضريب همبستگي پيرسون): ۱( جدول

  يطلبمبارزه  آزارهمکالسي  يپرتحواس  يشکنقانون  توهين به استاد  زارفتارهاي استرس    

دشواري در تنظيم 
  هاجانيه

  ۴۱۱/۰  ۱۲۸/۰  ۱۴۱/۰  ۴۰۰/۰  ۲۷۶/۰  ۳۹۴/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

عدم پذيرش پاسخ 
  هيجاني

  ۲۸۴/۰  ۱۸۲/۰  ۰۵۵/۰  ۳۶۸/۰  ۲۴۹/۰  ۲۷۹/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

دشواري در رفتار 
  هدفمند

  ۳۳۸/۰  ۱۱۰/۰  ۱۲۹/۰  ۳۳۷/۰  ۲۷۰/۰  ۳۰۵/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

دشواري در کنترل 
  تکانه

  ۳۷۲/۰  ۰۴۶/۰  ۰۰۷/۰  ۲۲۵/۰  ۰۸۰/۰  ۱۶۱/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۶۳/۰  ۸۱۲/۰  ۰۰۰/۰  ۱۱۳/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري
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  يطلبمبارزه  آزارهمکالسي  يپرتحواس  يشکنقانون  توهين به استاد  زارفتارهاي استرس    

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

فقدان آگاهي 
  هيجاني

  ۱۴۵/۰  ۰۸۹/۰  ۳۷۶/۰  ۲۴۱/۰  ۱۷۱/۰  ۳۱۵/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۴/۰  ۰۷۶/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

دسترسي محدود به 
راهبردهاي تنظيم 

  شناختي

  ۳۲۸/۰  ۰۲۵/۰  ۰۶/۰  ۲۳۹/۰  ۱۷۶/۰  ۱۵۹/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۶۱۸/۰  ۲۳۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۱/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

  عدم وضوح
  ۴۲۵/۰  ۳۴۱/۰  ۲۹۳/۰  ۵۰۳/۰  ۴۱۶/۰  ۵۱۲/۰  ضريب همبستگي پيرسون

  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري
 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

  
بررسي ضريب همبستگي بين متغير خالقيت هيجاني با ابعاد 

زا نشان داد رابطه بين دو متغير معنادار، منفي و رفتارهاي استرس
باشد، بنابراين با افزايش خالقيت هيجاني يمداراي شدت مطلوبي 

يابد. همچنين رابطه يمزا در افراد کاهش رفتارهاي استرس
زا بين خالقيت هيجاني و ابعاد آن با رفتارهاي استرس آمدهدستبه

رابطه  ۲و ابعاد آن معنادار و منفي بودند. با توجه به جدول 
بين اصالت و اعتبار با توهين به استاد و آزار همکالسي  آمدهدستبه

رابطه معناداري وجود ندارد، بنابراين اصالت و اعتبار در حاالت 
  شود. ينمزا ش رفتارهاي استرسهيجاني سبب افزايش يا کاه

  
 زابين خالقيت هيجاني با ابعاد رفتارهاي استرس ضريب همبستگي پيرسون ):۲( جدول

  يپرتحواس  يشکنقانون  توهين به استاد  زارفتارهاي استرس    
  يطلبمبارزه  يهمکالس آزار

خالقيت 
  هيجاني

  -۲۵۴/۰  -۱۹۲/۰  -۵۱۹/۰  -۳۴۵/۰  -۲۲۶/۰  -۴۶۰/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

  آمادگي
  -۲۷۸/۰  -۲۰۳/۰  -۴۵۴/۰  -۴۰۰/۰  -۲۱۰/۰  -۴۵۲/۰  ضريب همبستگي پيرسون

  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري
 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

  نوآوري
  -۱۶۶/۰  -۱۴۶/۰  -۵۱۰/۰  -۲۴۶/۰  -۲۱۷/۰  -۳۹۷/۰  ضريب همبستگي پيرسون

  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري
 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

  اصالت و اعتبار
  -۱۸۵/۰  -۰۷۴/۰  -۲۰۷/۰  -۱۲۷/۰  -۰۰۱/۰  -۱۷۸/۰  ضريب همبستگي پيرسون

  ۰۰۰/۰  ۱۴۳/۰  ۰۰۰/۰  ۰۱۲/۰  ۹۸۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري
 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

 
بررسي ضريب همبستگي بين متغير هوش هيجاني با ابعاد 

زا نشان داد رابطه بين دو متغير معنادار، منفي و رفتارهاي استرس
هوش  يريکارگبهباشد، بنابراين با افزايش يمداراي شدت مطلوبي 

يابد. همچنين رابطه يمزا در افراد کاهش هيجاني رفتارهاي استرس

زا بين ابعاد هوش هيجاني و ابعاد رفتارهاي استرس آمدهدستبه
هوش هيجاني سبب  يريکارگبهمعنادار و منفي بودند. بنابراين 

  گردد.يمآن  زا در تمامي ابعادکاهش رفتارهاي استرس
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 زابين هوش هيجاني با ابعاد رفتارهاي استرس ضريب همبستگي پيرسون): ۳( جدول

  يطلبمبارزه  يهمکالس آزار  يپرتحواس  يشکنقانون  توهين به استاد  زارفتارهاي استرس    

  هوش هيجاني
  -۲۸۶/۰  -۱۹۳/۰  -۴۹۷/۰  -۴۶۳/۰  -۲۶۲/۰  -۵۰۱/۰  ضريب همبستگي پيرسون

  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري
 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

تنظيم 
  هيجانات

  -۱۷۹/۰  -۰۷۳/۰  -۲۹۳/۰  -۳۳۶/۰  -۱۵۳/۰  -۳۱۰/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۱۴۶/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

ارزيابي 
  هيجانات

  -۲۳۵/۰  -۲۳۳/۰  -۵۳۹/۰  -۴۵۸/۰  -۲۷۶/۰  -۵۱۵/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

مهارت 
  ياجتماع

  -۳۶۶/۰  -۱۷۲/۰  -۴۵۰/۰  -۴۵۹/۰  -۲۹۰/۰  -۴۹۹/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  معناداريسطح 

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

کاربرد 
  هيجانات

  -۲۹۹/۰  -۲۰۸/۰  -۴۷۷/۰  -۳۶۱/۰  -۱۸۷/۰  -۴۳۵/۰  ضريب همبستگي پيرسون
  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  سطح معناداري

 ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶ ۳۹۶  تعداد

  
  يريگجهينتبحث و 

هاي فراگيران و دانشجويان يبدرفتارتوانند يمعوامل مختلفي 
توان به عوامل يماين عوامل  نيترمهمرا تشديد کنند که از 

هاي شخصيتي افراد اشاره نمود. سه عامل يژگيوو  يشناختروان
هوش هيجاني، خالقيت هيجاني و دشواري در تنظيم هيجاني، 
فرايندهايي هستند که پردازش اطالعات هيجاني را در افراد تحت 

دهند. زماني که پردازش اطالعات هيجاني در يمير قرار تأث
ر صورت نگيرد، دانشجويان قاد يدرستبههاي آموزشي يطمح

  ي هيجاني مناسبي را صورت دهند.هاواکنشنخواهند بود 
هاي مطالعه حاضر نشان داد ضريب همبستگي بين متغير يافته

زا رابطه معنادار، دشواري در تنظيم هيجان با ابعاد رفتارهاي استرس
مثبت و داراي شدت مطلوبي است؛ لذا با افزايش دشواري در تنظيم 

يابد. همچنين بين يمافراد افزايش  زا درهيجان، رفتارهاي استرس
 زا رابطهدشواري در تنظيم هيجان و ابعاد مختلف رفتارهاي استرس

رابطه بين ابعاد  آمدهدستبهمعنادار و مثبت بود. بر اساس نتايج 
ار معناد يپرتحواسدشواري در کنترل تکانه با توهين به استاد و 

)، ١٣٩٤بشيريان(لعه هاي مطابا يافته آمدهدستبهنبود. نتايج 
)، ١٣٩٣نادربيان جهرمي و همکاران ()، ۱۳۹۴و همکاران ( فرزادي

 داهلن و )، مارتين٢٠١٥چينگ و همکاران ()، ۱۳۸۸مهدي نژاد (
. بر اين )۲۸–۲۲() همسو بودند۲۰۰۷گرازيانو و همکاران (، )٢٠٠٥(

 هاانجيهتوان گفت دانشجوياني که با دشواري در تنظيم يماساس 

زا در کالس يا محيط مواجه هستند در رويارويي با تجربه استرس
آموزشي با ناتواني در تجربه هيجان و پردازش شناختي اطالعات 

ود که شيمخود سبب  نوبهبهشوند، چنين ناتواني يم روروبههيجاني 
 جهيدرنتاطالعات هيجاني را پردازش ننموده و  يدرستبهافراد 

تي را داشته باشند که دشواري در تنظيم اطالعات هيجاني نادرس
کند. بنابراين دشواري در تنظيم هيجاني يمرا بازتوليد  هاجانيه

ي را ي درستامقابلهشود که دانشجويان نتوانند استراتژي يمسبب 
برگزينند و آن را در محدوده کنترل خود نگه دارند، يعني در هنگام 

عامل ناخوشايند زا يا يک رويارويي با يک تجربه استرس
محيطي(ناخشنودي از دانشگاه يا تحصيل) يا فردي (مانند رابطه 
عاطفي يا مشکالت مالي)، نتوانند بين ميل به پاسخ هيجاني و پاسخ 

يم يجاناتشان را تنظههاي کنترل را فعال نمايند و يسممکانهيجاني، 
ي هاتکانهچنين دانشجوياني رفتارهاي هيجاني و  جهيدرنتنمايند، 

را  يشکنقانونهيجاني مانند توهين به استاد، آزار همکالسي و يا 
کشند. همچنين يمکنند و محيط آموزشي را به چالش يمتجربه 

ه تجرب هاجانيهگفت که دانشجويان با دشواري در تنظيم  توانيم
و چگونگي رويارويي با هيجانات در محيط  اندنکردهمناسبي را کسب 

 يخوببهرويارويي با استاد) را  مثالعنوانبهآموزشي و کالس درس (
ط در محي تعامالتشاناند، از راهبردهاي غيرانطباقي در نمودهنتجربه 

کنند. برعکس، دانشجوياني که در چنين يمآموزشي استفاده 
ه تجرب ساننيبدو  کردههايي از راهبردهاي انطباقي استفاده يطمح
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و  هاتکانهاند، يدهدامل آموزشي يجاناتشان با عوهرا در تنظيم  يخوب
 هارائيي را هاپاسخ، هاآنهاي خود را کنترل نموده و با تنظيم يجانه

. اندنبودهزا که برهم زننده نظم محيط آموزشي و استرس اندداده
 يريکارگبهبنابراين ناتواني در پردازش اطالعات هيجاني و 

شود که فرد با آشفتگي در يمهاي دفاعي نامناسب سبب يسممکان
پاسخ هيجاني  جهيدرنتشده و  روروبهو عدم تنظيم آنان  هاجانيه

  دهد. زا از خود نشان نامناسبي را به شکل رفتارهاي استرس
هاي اين مطالعه نشان داد ضريب همبستگي بين متغير يافته

 وزا رابطه معنادار، منفي خالقيت هيجاني با ابعاد رفتارهاي استرس
داراي شدت مطلوبي است؛ بنابراين با افزايش خالقيت هيجاني 

يابد. همچنين بين خالقيت يمزا در افراد کاهش رفتارهاي استرس
زا و ابعاد آن رابطه معنادار و هيجاني و ابعاد آن با رفتارهاي استرس

منفي وجود داشت. بين اصالت و اعتبار با توهين به استاد و آزار 
معنادار نبود، بنابراين اصالت و اعتبار در حاالت همکالسي رابطه 

ج شد. نتايينمزا هيجاني سبب افزايش يا کاهش رفتارهاي استرس
 کاش)،۱۳۹۴و همکاران ( فرزاديي هاپژوهشبا نتايج  آمدهدستبه

. )۲۳،۲۹،۳۰() همسو بود ۲۰۰۵)، آوريل (۲۰۰۸( گرينبرگ و
توان بيان داشت دانشجويان داراي خالقيت هيجاني يم کهيطوربه

در محيط آموزشي در پي حرکت به کمال در محيط آموزشي بودند 
کردند تا با اين محيط سازگار شده و رابطه مناسب و يمو تالش 

متعادلي با ساير دانشجويان، اساتيد و ساير عوامل آموزشي داشته 
از رفتارهايي که چنين اهدافي را مختل نمايد، پرهيز  جهيدرنتد، باشن

زا و در هنگام رويارويي با شرايط استرس هاآنکردند. يم
کنند زمان يمهاي فشارآور در محيط آموزشي سعي يتموقع

 هاواکنشبيشتري را صرف شناسايي هيجانات و احساسات کرده و 
يي که با هاپاسخدهند،  ارائهاي را ي جديد و غيرکليشههاپاسخو 

نوآوري يا ترکيب جديدي از هيجانات در قبال محيط آموزشي همراه 
، هاجانيهاست؛ لذا دانشجويان داراي خالقيت هيجاني با تغيير 

 نندهبازگوکدهند و اين تغييرات يمکنش و تفکرشان را نيز تغيير 
اي موجود در بتوانند رويداده ساننيبدو عقايد فرد است تا  هاارزش

محيط آموزشي و تعامل خود با عوامل آموزشي را معنادار سازند. 
کند تا با مشکالت يمداشتن چنين توانايي به دانشجويان کمک 

 هاآنشده و آمادگي الزم را براي رويارويي با  روروبهمحيط آموزشي 
 يخوببههاي آموزشي را يتموقعداشته باشند و اطالعات هيجاني در 

زا ي مناسب را پيدا نموده و رفتارهاي استرسهاپاسخش کنند و پرداز
 يا نامناسب را کاهش دهند. 

بررسي ضريب همبستگي بين متغير هوش هيجاني با ابعاد 
زا نشان داد رابطه بين دو متغير معنادار، منفي و رفتارهاي استرس

کارگيري هوش داراي شدت مطلوبي بود؛ بنابراين با افزايش به
يابد. همچنين رابطه يمزا در افراد کاهش هيجاني رفتارهاي استرس

زا بين ابعاد هوش هيجاني و ابعاد رفتارهاي استرس آمدهدستبه
هوش هيجاني سبب کاهش  يريکارگبهمعنادار و منفي بود؛ لذا 

توان نتيجه يمگرديد. يمي ابعاد آن زا در تمامرفتارهاي استرس
هم سازي، فهاي ادراک، بيان، درونيييتواناگرفت دانشجوياني که از 

ي اجتماعي هامهارتو تنظيم هيجانات باالتري برخوردار هستند، 
مانند رفتارهاي  هاآنمطلوبي دارند و بر عملکردهاي رفتاري 

وش هيجاني به گذارد. توانايي باالتر در هيمير تأثزا استرس
دهد که توانايي نظارت بر احساسات و يمدانشجويان اين امکان را 

هاي خود و ديگران در کالس درس با محيط آموزشي داشته يجانه
باشند و از دانش هيجاني مناسبي که دارند در جهت هدايت تفکر و 

ويان دانشج ساننيبدارتباطات مناسب خود و ديگران استفاده کنند. 
با توانايي باالتر در هوش هيجاني ارتباطات و تعامالت مناسبي با 

و  هاجانيهکنند يماساتيد و ديگر دانشجويان دارند و سعي 
هم  زا و برتوانند منجر به بروز رفتارهاي استرسيماحساساتي را که 

زننده نظم کالس باشند، را کنترل نمايند. چنين دانشجوياني در 
هاي آموزشي و کالس يطمحيارويي با فشارهاي هيجاني در زمان رو

باشند و يمدرس دانشگاه، از توانايي مقابله مناسبي برخوردار 
دهند. در مقابل يمزاي کمتري را بروز رفتارهاي استرس جهيدرنت

توانند ينمتري را دارند يينپادانشجوياني که توانايي هوش هيجاني 
ي مخرب محيط آموزشي پرهيز هااسترساز اختالالت فکري و 

نند. کينمارزيابي  يدرستبهو رفتارهاي ديگران را  هاجانيهنمايند و 
از رفتارهاي مناسبي در برخورد با خود، اساتيد و ديگر  هاآن جهيدرنت

د. دهنيمزا را افزايش دانشجويان برخوردار نبوده و رفتارهاي استرس
)، ۱۳۹۴و همکاران ( فرزاديهاي مطالعه با يافته آمدهدستبهنتايج 

)، چينگ و همکاران ١٣٨٦)، دواوري(١٣٩٤حکاک و همکاران (
)، ٢٠٠٨( گرينبرگ و کاش)، ۲۰۱۰دانوي و همکاران ()، ٢٠١٥(

 )، دي۲۰۰۴پتريدس و همکاران ()، ٢٠٠٧( ماير و براکت و ايوچويچ
 )۱۹۹۵( سالووي و )، ماير١٩٩٩ماير و همکاران (، )۲۰۰۴( کارول و

 ازآنجاکهتوان گفت يم درواقع. )۳۷–۲۳،۲۶،۲۹،۳۱(همسو بودند 
رايج در کالس  يهايانضباطيبزا و بسياري از رفتارهاي استرس

بيشتر جنبه عاطفي و هيجاني داشته و ناشي از برانگيختگي و يا 
ا شود تيمي هيجاني هستند، توانايي هوش هيجاني سبب هاتکانه

اي مناسب مورد پردازش يوهشافراد بتوانند اطالعات هيجاني را به 
اقدامات مناسبي را اتخاذ کنند که متناسب با  جهيدرنتار دهند و قر

محيط و بافت آموزشي باشد که در آن قرار دهند و تعامل خود با 
اساتيد و دانشجويان بهبود بخشند و عواطف و احساسات خود را براي 
تنظيم روابط خود در محيط آموزشي به کار ببرند. بر اين اساس 

رهاي مناسب خود در را محيط آموزشي چنين دانشجوياني رفتا
  نمايند. يمکنترل 
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   يريگجهينت
ي هوش هيجاني، هامؤلفهتوان بيان داشت يم هاافتهيبر اساس 

خالقيت هيجاني و دشواري در تنظيم هيجاني در پردازش اطالعات 
و ادراک، تعامالت و رويارويي با فضاي  رگذارنديتأثهيجاني افراد 

سبب  اهمؤلفهدهند. توانايي باال در اين يمير قرار تأثآموزشي را تحت 
زا سبب افزايش رفتارهاي استرس هاآنسازگاري و توانايي پايين در 

  شود.يمو ناسازگارانه 
  

  ها:محدوديت
 است که ياگونهبهو بخصوص دانشگاه آزاد  هادانشگاهشرايط 

و صرفاً به  باشندينم ياحرفهبسياري از دانشجويان، دانشجوي 

. اين امر امکان کنترل متغيرهاي مزاحم را بيشتر پردازندينمتحصيل 
. متغيرهايي مانند عدم رضايت شغلي، نااميدي از تحصيل، کنديم

 انندتويمدانشگاه و... که  يهانهيهز نيتأماشتغال دانشجويان، رفاه، 
  گردد. زااسترسسبب افزايش رفتارهاي 

  
  پيشنهادات:

 ثالمعنوانبه( ياسهيمقاتا با انجام مطالعات  گردديمپيشنهاد 
با ساير دانشجويان يا دانشجويان با  دالوروديجدبين دانشجويان 
شتر بي زااسترسباال و پايين) رفتارهاي  يزااسترسميزان رفتارهاي 

  قرار گيرد. موردمطالعه
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THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESSFUL BEHAVIORS WITH 
EMOTIONAL REGULATION, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 

EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS 
 

Arezou Kiani1*, Sahar Kiani2, Reza Mokhtari3, Nasim Shirmohammadi4 
 

Received: 04 Feb, 2018; Accepted: 22 Apr, 2018 
Abstract 
Background & Aim: Emotional intelligence is considered as an effective component in the discussion 
of relationships between individuals. Students who do not have proper emotional abilities in the 
university face more disciplinary issues and may have more diversionary behaviors. Such emotional 
skills can include a variety of components, the most important of which are emotional regulation, 
emotional intelligence, and emotional creativity. The purpose of this study was to investigate the 
stressful behaviors and its relationship with the components of emotional intelligence, emotional 
creativity, and difficulty in emotional regulation. 
Materials & Methods: The method of this research is correlation. In this study, 396 people (172 women, 
224 men) from Islamic Azad University of Urmia were selected using cluster sampling method (first 
clustered and then proportional to the size of each cluster of the selected sample). The samples were 
evaluated using Stress Behavior Questionnaire, Emotional Difficulty Questionnaire, Shout Emotional 
Intelligence Questionnaire, and April Creativity Questionnaire. 
Results: The results show that stressful behaviors have a positive and significant relationship with the 
difficulty in emotion regulation (β = 0.246), and emotional intelligence and emotional creativity have a 
significant and negative relationship. 
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that the components of emotional intelligence, 
emotional creativity and difficulty in emotional regulation affect the processing of emotional 
information of individuals, affect perceptions, interactions and confrontation with educational 
environment. High ability in these components causes their adaptability and low ability to increase 
stressful and maladaptive behaviors. 
Key words: stressful behaviors, emotional intelligence, emotional creativity, difficulty in emotional 
regulation 
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