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 چكیده

آموزان مقطع متوسطه دارای استعداد دانش خودتنظیمیهیجانی بر  منظور بررسی اثربخشی آموزش هوشپژوهش حاضر بههدف: 

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سال تحصیلی جامعه مورد نظر اين پژوهش کلیه دانش جامعه:اعتیاد شهرستان رامشیر صورت گرفت. 

ان رامشیر انتخاب گرديد. پرسشنامه ای ساده دو مدرسه از بین مدارس متوسطه شهرستصورت تصادفی چندمرحلهبودند که به 24-23

آموزان دارای استعداد اعتیاد بر روی کلیه منظور شناسايی دانش( به1323، زينالی )(ASQ-AV)استعداد اعتیاد ويراست نوجوانان 

بودند انتخاب شدند.  عنوان نمونه که باالترين نمره را در آزمون استعداد اعتیاد کسب کردهنفر به 06آموزان اين دو مدرسه اجرا و دانش

طور تصادفی به دو گروه گواه باشد؛ قبل از اجرای آزمون، گروه نمونه بهپس آزمون با گروه کنترل می-طرح پژوهش از نوع پیش آزمونروش: 

مستقل  عمل آمد. سپس گروه آزمايش در معرض متغیرچنین قبل از شروع دوره از هر دو گروه پیش آزمون بهو آزمايش تقسیم شدند. هم

پرسشنامه گیری در اين پژوهش عمل آمد. ابزار اندازهيعنی هوش هیجانی قرار گرفتند، پس از اعمال مداخله از کل نمونه پس آزمون به

های اين تحقیق از آزمون کوواريانس يک متغیری )آنکوا( و آزمون لوين استفاده برای تحلیل استنباطی فرضیه د.بو( SSRQخودتنظیمی )

قبل و  خودتنظیمیدهد بین نمرات گروه گواه و آزمايش از لحاظ نشان می p<661/6داری پژوهش در سطح معنی نتايج اينها: هیافت شد.

 شده است. خودتنظیمیداری وجود دارد يعنی هوش هیجانی باعث افزايش بعد از اعمال جلسات آموزشی هوش هیجانی تفاوت معنی
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The effect of training the emotional intelligence on self-regulation in the high school 

students susceptible to addiction 

Abstract: 

This study was to investigate the effectiveness of training the emotional intelligence on self-

regulation in the high school students susceptible to addiction. The statistical population of the 

study comprised of all the students, boys and girls, in the high school in the educational year 9614-

9618 that were chosen through simple multi-stage random sampling from two high schools in 

Ramshir. Then the addiction susceptibility questionnaire, the adolescent version, (Zeinali 9614) 

was performed on all the students in the two schools to identify the ones susceptible to addiction 

and 06 of them who obtained the highest scores in the addiction test were chosen as samples. The 

study plan was of the pre-test post-test type with the control group that before starting the research, 

the sample group was randomly divided into control group and experimental group. Also, before 

starting the course, both of the groups took a pre-test; then, the experimental group were subject to 

the independent variable called emotional intelligence. After the intervention, there was a post-test 

for the entire sample . The measuring tool in this study was the Self-regulation questionnaire 

(Carey & Others 9664). For the deductive analysis of the hypotheses in this study, multivariable 

analyze of variance, Levene test was used. The results of the study, being at the significance level 

of p<6.661, show that the there is a great difference between the scores obtained by the 

experimental and control groups on self-regulation before and after the emotional intelligence 

training sessions; caused an increase in self-regulation and social adaptation. 

 

Keywords: emotional intelligence, self-regulation, Addict prone. 
 
 

 

 مقدمه

کند. بار آيد که سالمت نوجوانان و جوانان را تهديد میاجتماعی به حساب می -در جهان امروز، مصرف مواد يک مشکل روانی

کند و مشکالت بر جای مانده ها سنگینی میدوش ملتهای جانی، مالی، فرهنگی، فردی و اجتماعی حاصل از مصرف اين مواد بر زيان

پردازد نه شود. نوجوان يا جوانی که به مصرف مواد میترين منابع نگرانی جوامع تلقی میاز پرداختن به اين رفتار مخاطره آمیز از مهم

تن ديگران و پذيرفته شدن به وسیله کند، بلکه از نظر ارتباطات اجتماعی، پذيرفتنها از نظر سالمت جسمی و روانی مشکل پیدا می

شود. گرچه مصرف مواد موضوع جديدی نیست، ولی چنین از نظر رعايت آداب و مقررات اجتماعی نیز دچار مشکل میها و همآن

است و آورند مدام در حال افزايش ای يافته است. يعنی تعداد افرادی که به مصرف مواد روی میرفته خصوصیات ويژهساختار آن رفته

که فرد مصرف (. بستر ظهور اعتیاد، قبل از آن1311خورد )فاضلی، ويژه در میان نوجوانان و جوانان بیشتر به چشم میاين افزايش به

گیری افکار، عقايد، رفتار، شیوه زندگی، روابط و خصوصیات شخصیتی و... مواد را شروع کند، در طی دوران رشد و به موازات شکل

کند و شدت از نظر اجتماعی افت پیدا میشود، فرد بهچون مصرف مواد موجب تخريب جسمی، روانی و معنوی می شود.فراهم می

، برخی افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در 1شود. طبق نظريه استعداد اعتیادتدريج خصوصیات نامناسب و اعتیادی فرد آشکارتر میبه

(. سازه استعداد 1216شود )گندورا و گندورا، ما اگر کسی استعداد نداشته باشد، معتاد نمیشوند امعرض مواد قرار بگیرند معتاد می

کند که در طی رشد فرد را ها، شرايط و وضعیت درونی و برونی ناسازگارانه و نامناسب فرد، پیش از اعتیاد اشاره میاعتیاد به زمینه

های سنی اين نوجوانان هستند که به علت تغییرات ر میان همه گروه(. د1314نمايد )زينالی، مستعد و آماده مصرف مواد می

توان گفت اکثر مشکالت نوجوانان باشند. میرو میساالن و استقالل از والدين روبهفیزيولوژيک با مسائلی نظیر بحران هويت، فشار هم

وجوان از سوی اطرافیان است )الیاس و همکاران، چنین درک نشدن نموقع با ديگران و همناشی از عدم برقراری ارتباط درست و به

 (.1311؛ ترجمه کاوسی، 9666

ها از مهمترين اين سازه 9تنظیمیخودشناختی با اعتیاد رابطه دارند. های رواناند، برخی سازهتحقیقات متعدد نشان داده

                                                 
1. Addict prone 
2. Self-regulation 
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باشد. از ی خودهدايتی، خودکنترلی و خودمختاری میهاها و قابلیت( خودتنظیمی کاربرد توانايی1211مطابق نظر باندورا )باشد. می

 9666ها و رفتارهای مختلف است. زيمرمان در سال های ذکر شده تحت تأثیر باور درباره خودکارآمدی در فعالیتنظر وی قابلیت

های يادگیری از خود نشان طور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فعالیتای که افراد بههای فعاالنهيادگیری خودتنظیمی را تالش

( يک سازه چند وجهی است که شامل فرايندهای شناختی، هیجانی، عاطفی، اجتماعی و SRتنظیمی )خودکند. دهند، تعريف میمی

های عمومی مدارک تجربی از ارتباط مهارت (.1326زينالی، باشد )شناختی درگیر در کنترل اعمال معطوف به هدف میروان

تنظیمی با رفتارهای  -دهد، خودتنظیمی پايین يا نقصان در خودکند. مطالعات نشان میمصرف مواد حمايت میخودتنظیمی با 

 (.1226لر، س؛ کری، کارنیرک و می9660؛ ديشون و کونل، 9661آمیز از جمله مصرف مواد ارتباط دارد )پرسی،  مخاطره

ها و های خود و ديگران، تمیز قائل شدن میان هیجانجانمنظور از هوش هیجانی توانايی فرد در بازنگری احساسات و هی

(. با تولد مفهوم هوش 1226صورت سالم در حل مسئله و نظم بخشی به رفتار است )سالووی و ماير، استفاده از اطالعات هیجانی به

تری بینی کننده مطمئنیجانی پیشها در مورد آينده افراد نیز تغییر کرده؛ زيرا بر اساس تحقیقات انجام شده هوش ههیجانی، نگرش

تواند تضمینی کافی برای کسب موفقیت، رضايت و تنهايی نمیشود و هوش شناختی بهبرای موفقیت آتی اشخاص محسوب می

اری شود افراد انگیزه خود را حفظ کنند تا در مقابل ناماليمات پايدهايی که سبب میعبارتی توانايیسازگاری مؤثر را فراهم آورد. به

های موقت را به تأخیر اندازند و ضمن امیدواری در زندگی با ديگران همدلی نمايند های خود را کنترل کرده و کامیابینمايند و تالش

گیری، گسترش و ادامه تعامالت انسانی مؤثر نقش ای به نام هوش هیجانی را تشکیل داده است. هوش هیجانی در شکلسر مقوله

يکی از عوامل اساسی هوش هیجانی اين است که فرد راهبردهای ارتباطی را چگونه و در چه زمانی و به چه مهمی دارد و عموماً 

های منظم و مفید تقويت تواند از طريق آموزشنکته مهم و قابل تعمق اين است که هوش هیجانی می .شکلی مورد استفاده قرار دهد

کند؛ خصوصاً اين اثر در زمینه طرح و روابط بین فردی و اجتماعی ايفا می گردد. تقويت هوش هیجانی نقش مهمی در بهبود کیفیت

ويژه در نوجوانان به شکلی چشم گیرتر مطرح بوده ها بههای اجتماعی، کنترل تکانههای پیشگیرانه مربوط به انحرافاجرای برنامه

وابط مطلوب و با ثباتی برخوردار بوده و مشکالت سازی راست. از اين رو محققان براين باورند که هوش هیجانی از ظرفیت غنی

نوجوان مصرف  (.1311موسوی لطفی، اکبری، صفوی و لطفی، کند )گیری میهای هیجانی پیشرفتاری و عاطفی ناشی از نابسامانی

شی از خشونت بین ها و مرگ ناهای منفی سالمتی و سالم زيستن فردی است. خطر باالی آسیبکننده مواد، بالقوه دارای گرفتاری

دهد، بین مصرف مواد و درگیر شدن با جرايم رابطه وجود چنین تحقیقات نشان میفردی، تصادف با موتورسیکلت و غرق شدن هم

دارد و سوءمصرف مواد در میان نوجوانان مجرم شیوع بااليی دارد. مصرف مواد توسط نوجوانان با مشکل عملکرد تحصیلی، کاهش 

سوء مصرف و وابستگی به  (.9664، غیبت از مدرسه، فرار از مدرسه و اخراج از مدرسه رابطه دارد )چن و ديگران، نمره )افت تحصیلی(

پردازند روی مواد يک اختالل رشدی است و اعتیاد و وابستگی تنها در بخش کوچکی از اشخاص که به مصرف داروهای اعتیاد آور می

برخالف اعتقاد اکثريت، بیشتر کسانی که به مواد در حد  .شونددارند، وابسته به مواد نمی هايی که با مواد تجربهدهد و بیشتر آنمی

راحتی وابسته به شوند؛ با اين وجود جمعیت کوچکی از مصرف کنندگان وجود دارند که بهوابستگی تجربه دارند، وابسته به مواد نمی

کنند، ها که ترک تحصیل میچون آنپذير همجوی، آسیبچون پرخاشمزا، هآموزان آسیبها در خصوص دانششوند. يافتهمواد می

ها و ها در مقابله با استرسدهد که هر دو گروه در ويژگی هوش هیجانی عملکرد ناکارآمدی دارند و بیانگر توانايی پائین آننشان می

از اين نقطه نظر، اخیراً  (.9669ک پیل،باشد )مهای هوش هیجانی است، میدر روابط بین فردی و درون فردی که از مؤلفه

خصوص برای کودکان، نوجوانان، مديران و افرادی که مشکالت عاطفی دارند طراحی هايی برای ارتقاء بهبود هوش هیجانی بهمداخله

(، ارتقاء سالمت 1310آموزان )شريفی، های مقابله با فشار روانی دانشها بر شیوهها بیانگر تأثیر آموزش اين مداخلهشده است يافته

( و افزايش سازگاری دختران فراری 1311آموزان )قنبری هاشم آبادی، های آن در دانش(، افزايش مؤلفه1310روان افراد )اسماعیلی، 

بنابراين با توجه به جايگاه هوش هیجانی در يادگیری و اثرات آن در موفقیت تحصیلی، شغلی، سالمت و  ( است.1318)محرابی، 

که نوجوانان با هوش هیجانی کمتر، بیشتر از همتايان خود ترک تحصیل نموده و فرار از زندگی در آينده و با توجه به اين کیفیت

رو در اين تحقیق به دنبال اين هستیم که ببینیم مدرسه داشته، مشکالت سازشی و رفتاری بیشتری داشته و پرخاشجو هستند از اين

 آموزان متوسطه دارای استعداد اعتیاد در شهرستان رامشیر مؤثر است.دانش نظیمیخودتآيا آموزش هوش هیجانی بر 
 

 گیریروش تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه

های آزمون با گروه گواه و آزمايش استفاده شد. گروهآزمون و پسدر اين پژوهش از روش تحقیق تمام تجربی از نوع طرح پیش

آزمون درباره های آزمايش و گواه پیشهای تجربی در مورد گروهمعادل شدند. قبل از اعمال مداخلهآزمايش و گواه به روش تصادفی 
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ای دريافت نکردند. اما گروه کنترل مداخله جلسه آموزش هوش هیجانی شرکت نمودند؛ 2ها اجرا شد و گروه آزمايش در آن

دار بودن آماری مورد بررسی آزمون هر گروه از نظر معنیمون و پسآزآزمونی نیز در پايان مداخله اجرا گرديد. تفاوت بین پیشپس

عنوان متغیر مستقل اعمال صورت اثربخشی آموزش هوش هیجانی بهقرار گرفت. يک ماه بعد نیز آزمون پیگیری انجام گرفت. بدين

عنوان متغیر وابسته مشخص مشیر بهآموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان رادانش خودتنظیمی گرديد تا تأثیر آن برافزايش

 ارائه شده است. 1گردد. طرح کلی پژوهش در جدول 

 طرح کلی پژوهش. 1جدول 

 گروه انتخاب تصادفی پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون پیگیری

3T 9T X 1T R 
آزمای

 ش

0T 8T ------- 4T R گواه 

 

در سال که  باشندیر میشهرستان رامش پسر و سطه دخترمتومقطع آموزان دانش یهکلجامعه آماری اين پژوهش شامل 

 اند.به تحصیل اشتغال داشته 23-24تحصیلی 

های ای از بین مدارس دبیرستانآموز مقطع متوسطه بود که با روش تصادفی چند مرحلهدانش 06نمونه پژوهش حاضر شامل 

طور تصادفی يک مدرسه دخترانه و يک مدرسه پسرانه به رامشیر انتخاب شدند. ابتدا از بین مدارس متوسطه شهرستان رامشیر

بر  یاداعت دادعاست یآموزان دارادانش يیشناسا منظوربه(، ASQ-AVنوجوانان ) يراستو یادپرسشنامه استعداد اعتانتخاب گرديد. 

سب نمودند مشخص شدند. از بین آموزانی که نمره بااليی در آزمون استعداد کگرديد و دانش آموزان دو مدرسه اجراروی کلیه دانش

به صورت مجدداً انتخاب و  یطور تصادفعنوان نمونه بهبهکه نمره بااليی در آزمون استعداد اعتیاد کسب کردند آموز دانش 06ها آن

زش دختر( قرار داده شدند. سپس جلسات آمو 18پسر و  18زمايش )آدو گروه و  دختر( 18پسر و  18گواه )در دو گروه  یتصادف

مديرتی، آگاهی -( يعنی چهار مهارت هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خود1226براساس مدل سالوی و ماير) (هوش هیجانی 

 2جلسه در طی  2مدت به ) 1311ترجمه مهدی گنجی وحمزه گنجی  9668اجتماعی، مديريت رابطه به نقل از برادبری و گريوز 

برای گروه آزمايش صورت گرفت. در اين مدت گروه گواه هیچ برنامه درمانی دريافت دقیقه  26ای يک جلسه و هر جلسه هفته، هفته

عمل آمد. روند برگزاری جلسات، به اين صورت بود که در هر جلسه ابتدا، اعضای آزمون بهآزمون و پسنکرد و فقط در مورد آن پیش

گرفت؛ در ادامه رده و تکالیف مربوطه مورد بررسی قرار میی قبل را بیان کهای گرفته شده از جلسهی آموزشگروه خالصه و نتیجه

بندی مطالب گفته شده توسط اعضای گروه، شد. در آخر هر جلسه پس از جمعمباحث جديد بر اساس اهداف هر جلسه ارائه می

عمل آمد و پس از يک ماه اه( بهها )آزمايش و گوآزمون از همه گروهنیز پسگرديد. در انتهای دوره تکالیفی مرتبط با موضوع ارائه می

  ها اخذ گرديد. سپس نتايج مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفت.آزمون پیگیری از گروه

ای آوری پیشینه اطالعات و روش پرسشنامهای برای جمعآوری از جمله روش کتابخانههای مختلف جمعدراين پژوهش از روش

 شود.آماری تحقیق استفاده می آوری اطالعات مربوط به نمونهجهت جمع

 

 ابزار:

گیری اجتماعی درگیر در سوء مصرف مواد را با ديدگاه رشدی اندازه -( عوامل روانیASQپرسشنامه اصلی استعداد اعتیاد )

ادگی و گیری آم( ابتدا با هدف اندازه1311( و زينالی و ديگران )1311) توسط وحدت، وهمکاران ASQکند. فرم اولیه پرسشنامه می

گزارش شده است. در سال  09/6و اعتبار مالکی آن  21/6پايايی اين پرسشنامه  استعداد اعتیاد برای جمعیت کلی طراحی شد.

زينالی آن را برای جمعیت دانشجويی )جوانان( رواسازی کرده است و باعنوان جديد يعنی پرسشنامه استعداد اعتیاد ويراست  1321

آموزان ايران ( برای جمعیت دانش1323دی نمودند. سپس پرسشنامه استعداد اعتیاد توسط زينالی )( کاربر1SV-ASQ)دانشجويان

                                                 
1 Addiction susceptibility Questionnaire-Student Version (ASQ-SV) 
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های ايران )ارومیه، تهران، اهواز، مشهد و زنجان( مرکز استان 8سال از  96تا  14آموز دبیرستانی و دامنه سنی بین دانش 8114با 

( با عنوان پرسشنامه استعداد اعتیاد ASQ. لذا پرسشنامه استعداد اعتیاد )رواسازی شد تا در جمعیت نوجوانان قابل استفاده باشد

 آموزان کاربردی گرديد.( جهت سنجش استعداد اعتیاد دانشASQ-AVويراست نوجوانان )

( برای 1221را براساس مدل تئوريکی خودتنظیمی میلر و بروان ) (SSRQ)( پرسشنامه خودتنظیمی 1222بروان و ديگران )

 (SSRQ)عاملی سؤاالت پرسشنامه خودتنظیمی ( در يک مطالعه، به تحلیل 9664ی خودتنظیمی ساختند. کری و ديگران )ارزياب

اين پرسشنامه برای  آيتمی پرسشنامه خودتنظیمی را با يک عامل گسترش دادند. 31( پرداختند و فرم کوتاه 1222براون و ديگران )

دهد خشنودی کوتاه مدت را برای به دست آوردن نتايج مورد عالقه در ه شخص اجازه میباشد که بمطالعه رفتار معطوف به هدف می

براساس آلفای  SSRQ( در ايران رواسازی شد. پايايی پرسشنامه 1326آينده به تأخیر اندازد. پرسشنامه مذکور توسط زينالی )

 (.9664گزارش شده است )کری و ديگران،  29/6کرونباخ 

 

 :روش تجزیه و تحلیل

 استفاده شده است: يرز یآمار یهااز روش یقتحق ينها در اداده یلو تحل يهبه منظور تجز

 .یارانحراف مع یانگین،درصد، م ی،مانند محاسبه فراوان یفیآمار توص یهاروش -1

ا از هاثر آن يعنی شوند،یگر کنترل ممداخله یرهایمتغ يانسکووار یلنکوا(: در تحلآ) یریمتغ يک يانسکوار یلتحل  -9

 ين. در اشوندیم يسهبا هم مقا یپژوهش یهامانده، گروه ینمرات باق یانگینو سپس م شودینمرات آزمون برداشته م یرو

نمرات پس آزمون  یآن از رو یرتأث يعنیگر کنترل شده است. مداخله یرمتغ مون،در مرحله پس آز ها،یهپژوهش در آزمون فرض

 اند.شده يسهو گروه گواه با هم مقا يشمانده گروه آزما یباقنمرات  یانگینبرداشته شده و سپس م

 ینسخه هجدهم استفاده شده است. ضمناً سطح معن spss یوتریاز نرم افزار کامپ یقتحق یهاداده یلوتحل يهانجام تجز برای

 شده است. یینتع 661/6یق تحق يندرا یدار
 

 هایافته

 های توصیفی الف( یافته

چنین کل و هم خودتنظیمیها در های آزمودنیترين و کمترين نمرهئه میانگین، انحراف معیار، بیشدر اين قسمت به ارا

ها در گروه آزمايش و گواه به صورت آزمودنی خودتنظیمیپسران و دختران پرداخته شده است. میانگین و انحراف معیار  خودتنظیمی

 باشد: می 9جدول 

 های آزمایش و گواه.گروه خودتنظیمیهای همیانگین و انحراف معیار نمر 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیر مرحله گروه میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 آزمایش 19/18 43/2 02 131
 پیش آزمون

 د تنظیمی کلخو

 کنترل 80/196 16/2 82 198

 آزمایش 11/116 19/1 08 139
 پس آزمون

 کنترل 139/116 11/16 88 191

 آزمایش 02/193 82/1 82 134
 پیگیری

 کنترل 84/190 10/11 03 198

 آزمایش 66/20 12/1 08 191
 پیش آزمون

خودتنظیمی 

 پسران

 کنترل 01/163 63/11 81 20

 آزمایش 06/161 01/0 18 136
 پس آزمون

 کنترل 139/168 64/2 08 116

 آزمایش 48/116 80/2 01 139
 پیگیری

 کنترل 31/193 11/19 08 191

 آزمایش 66/20 12/1 84 116
 پیش آزمون

خودتنظیمی 

 دختران

 کنترل 01/163 63/11 81 21

 آزمایش 06/161 01/0 81 196
 پس آزمون

 کنترل 139/168 64/2 86 116

 آزمایش 48/116 80/2 42 119
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ها در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار خودتنظیمی کل هر يک از گروهشود مشاهده می 9طور که در جدول همان

، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار گروه آزمايش: 16/2و  80/196، گروه گواه 43/2و  19/18به ترتیب: گروه آزمايش 

، گروه 82/1و 02/193و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار گروه آزمايش:  11/16و  139/116، گروه گواه 19/1و  11/116

ها به انحراف معیار هر يک از گروه باشد. در متغیر خودتنظیمی پسران در مرحله پیش آزمون میانگین ومی 10/11و  84/190گواه 

، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار گروه آزمايش: 63/11و  01/163، گروه گواه 12/1و  66/20ترتیب: گروه آزمايش 

گروه ، 80/2و  48/116و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار گروه آزمايش:  64/2و  139/168، گروه گواه 01/0و  06/161

ها به باشد. در متغیر خودتنظیمی دختران در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار هر يک از گروهمی 11/19و  31/193گواه 

، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار گروه آزمايش: 63/11و  01/163، گروه گواه 12/1و  66/20ترتیب گروه آزمايش: 

، گروه  80/2و 48/116و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار گروه آزمايش:  64/2و 139/168واه ، گروه گ01/0و  06/161

های گروه آزمايش در پس های خودتنظیمی حاکی از افزايش میانگین نمرهبررسی کلی میانگین نمرهباشد. می 11/19و  41/119گواه 

  باشد.و مؤثر واقع شدن آموزش میآزمون نسبت به پیش آزمون 

 

 ب( یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق

های زير بنايی تحلیل ها، برای اطمینان از اين که داده های اين پژوهش مفروضهقبل از تحلیل داده های مربوط به فرضیه

ها همگنی واريانس کوواريانس را برآورد می کنند، به بررسی آن ها پرداخته شد. بدين منظور از آزمون لوين برای بررسی مفروضه

های وابسته پژوهش در دو گروه آزمايش و کنترل در ها )لوين( را بین متغیر، نتايج آزمون همگنی واريانس3جدولاستفاده شد. 

 دهد.مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نشان می

پژوهش دو گروه در های متغیرهای های نمرهنتایج آزمون لوین در خصوص پیش فرض تساوی واریانس 3جدول

 جامعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها دو گروه در متغیرهای تحقیق تأيید میگردد. شود، فرض صفر برای تساوی واريانسمشاهده می 3طور که در جدول همان

 های دو گروه آزمايش و گواه تأيید گرديد.های نمرهيعنی پیش فرض تساوی واريانس

 داریسطح معنی 2درجه آزادی 1درجه آزادی F مرحله متغیر

 خودتنظیمی کل

 18/6 81 1 12/4 پیش آزمون

 39/6 81 1 31/1 پس آزمون

 13/6 81 1 43/8 پیگیری

خودتنظیمی 

 دختران

 323/6 91 1 184/6 پیش آزمون

 610/6 91 1 106/3 پس آزمون

 311/6 91 1 431/4 پیگیری

خودتنظیمی 

 پسران

 614/6 91 1 211/0 پیش آزمون

 394/6 91 1 662/1 پس آزمون

 119/6 91 1 19/1 پیگیری
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نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانكوا بر  .Error! No text of specified style in documentجدول 

پسران  خودتنظیمیدختران و  خودتنظیمیآموزان، کل دانش خودتنظیمی هایروی نمرات پس آزمون و پیگیری مؤلفه

 های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون.گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودتنظیمیهای تايج تحلیل کوواريانس يک راهه در متن مانکوا بر روی نمرات پس آزمون و پیگیری مؤلفهن 4جدول 

طور که در جدول فوق نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین هماندهد. های آزمايش و گواه را نشان میآموزان گروهدانش

. بنابراين F)= 499/1و ≥P 661/6داری وجود دارد )خودتنظیمی تفاوت معنی کل دانش آموزان گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ

آموزش هوش هیجانی با توجه به میانگین خودتنظیمی کل دانش آموزان گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به میانگین کل دانش 

درصد  21باشد؛ يعنی می 21/6ت برابر با آموزان گروه گواه موجب افزايش خودتنظیمی گروه آزمايش شده است. میزان تأثیر يا تفاو

آموزان مربوط به تأثیر آموزش هوش هیجانی بوده است. توان آماری های فردی در نمرات پس آزمون خودتنظیمی کل دانشتفاوت

 باشد. يعنی خطای نوع دوم وجود ندارد.می 1برابر با 

های آزمايش و گواه از لحاظ خودتنظیمی تفاوت هدر مرحله پیگیری با کنترل پیش آزمون بین کل دانش آموزان گرو

با کنترل پیش آزمون بین همچنین گردد. . در نتیجه فرضیه پژوهش تأيید میF)= 161/11و  ≥P 661/6داری وجود دارد )معنی

. در F)= 499/1و ≥P 661/6داری وجود دارد )دانش آموزان پسر گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ خودتنظیمی پسران تفاوت معنی

 ≥P 661/6داری ديده شد )های آزمايش و گواه از لحاظ خودتنظیمی تفاوت معنیمرحله پیگیری نیز بین دانش آموزان پسر گروه

 مرحله متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

مجذور 

 اات

توان 

 آماری

یمیخودتنظ  

 

 پس آزمون
 

آزمون شیپ  63/1028  1 63/1028  183/34  666/6  830/6  1 

 1 21/6 661/6 499/1 81/462 1 81/462 گروه

     03/10 91 16/1313 خطا

 یریگیپ

 

 29/6 82/6 6661/6 12/93 93/1121 1 93/1121 آزمون شیپ

 84/6 11/6 6662/6 161/11 11/201 1 11/201 گروه

     18/19 91 93/9911 خطا

 یمیخودتنظ

 پسران
 

 پس آزمون
 

آزمون شیپ  63/1028  1 63/1028  13/34  66/6  31/6  111/6  

 21/6 08/6 661/6 499/1 81/462 1 819/462 گروه

     03/41 91 16/1313 خطا

 یریگیپ

 

 21/6 13/6 661/6 0/91 639/1028 1 84/1812 آزمون شیپ

 21/6 01/6 661/6 19/16 91/3120 1 91/3120 گروه

     414/01 91 18/1081 خطا

 یمیخودتنظ

 دختران

 

 پس آزمون
 

آزمون شیپ  10/1661  1 10/1661  636/11  661/6  81/6  1 

 24/6 11/6 661/6 439/96 10/1961 1 10/1961 گروه

     19/81 91 11/1811 خطا

 یریگیپ

 

 1 02/6 666/6 2/31 42/1801 1 42/1801 آزمون شیپ

 1 10/6 666/6 08/198 60/4142 1 60/4142 گروه

     46.21 91 03/1164 خطا
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. بنابراين آموزش هوش هیجانی با توجه به میانگین خود تنظیمی دانش آموزان پسر گروه آزمايش در پس آزمون نسبت F)= 19/16و

وزان پسر گروه گواه، موجب افزايش خودتنظیمی گروه آزمايش شده است. همچنین با کنترل پیش آزمون بین به میانگین دانش آم

= 439/96و  ≥P 661/6داری وجود دارد )دانش آموزان دخترگروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ خودتنظیمی دختران تفاوت معنی

(Fداری رؤيت شد ی آزمايش و گواه از لحاظ خودتنظیمی تفاوت معنیها. در مرحله پیگیری نیز بین دانش آموزان دختر گروه

(661/6 P≤  08/198و =(F بنابراين آموزش هوش هیجانی با توجه به میانگین خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر گروه .

 آزمايش شده است.  آزمايش در پس آزمون نسبت به میانگین دانش آموزان دختر گروه گواه، موجب افزايش خودتنظیمی گروه

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان مقطع متوسطه دارای استعداد دانش خودتنظیمیهدف از انجام اين پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر 

 آموزان پسر ودانش خودتنظیمیشود بین هوش هیجانی و مشاهده می 4طور که در جدول باشد. هماناعتیاد در شهرستان رامشیر می

رامانی و همکاران های پژوهشدختر مقطع متوسطه دارای استعداد اعتیاد رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتايج اين پژوهش با 

(، خانمحمدی اطاقسرا، همايونی و 1323حاج شمسايی و ديگران )(، 9661ويلیام و همکاران )، (9662میتوس و همکاران ) (،9616)

  .باشدو می(، هماهنگ و همس1323) اسحاقی

اجتماعی نوجوان با هیجانات شديد همراه است. و -ای است که در آن تغییرات جسمی، روانیجا که دوره نوجوانی، دورهاز آن

هايی مبتنی رسند داشتن آموزشکنند ضمن اين دوره به رشد میهای عصبی و شناختی که هیجان را کنترل میبسیاری از دستگاه

های اخیر هوش هیجانی توجه فراوانی را از سوی صاحبنظران تعلیم و تربیت دريافت کرده است است. در سال بر تنظیم هیجانات الزم

صورت بخشی از اهداف آموزش وپرورش در آمده است. هوش هیجانی مشتمل بر طوريکه توجه به هوش هیجانی فراگیران، بهبه

تصمیمات مناسب در زندگی است به عبارتی هوش عاملی است که به  شناخت احساسات خود و ديگران و استفاده از آن برای اتخاذ

های اجتماعی باال منجر به برقراری رابطه خوب با ديگران کند و به واسطه دادن مهارتهنگام شکست در شخص ايجاد انگیزه می

 شود.می

پذيری، قايی، نظم و انضباط، مسئولیتتری برخوردارند دارای نقصان در خودمراقبتی، خودارتافرادی که از خودتنظیمی پايین

يابی به اهداف از طرق مقاومت در برابر موانع موجود، تمرکز بر روی تکلیف در حال اجرا، انديشه ورزی، اعمال غیر تکانشی، دست

اری از عمل به آنها ديگر، مقابله با امیال و آرزوها، خودکنترلی قابل مالحظه، قطع کردن تمايالت مربوط به رفتارهای نامطلوب و خودد

 (.1326باشند )زينالی، می

 که شودمقطع متوسطه می دختر آموزانو خودتنظیمی دانش اجتماعی-فردی سازگاری افزايش هوش هیجانی باعث آموزش

 سازش یهامهارت ،ديگران به دقت با دادن گوش :مانند هايیمهارت چون افراد اين که باشد نهفته نکته اين در توانداحتماالً می

 همدلی مهارتهای چنینهم و ديگران و خود احساسات به گذاردن احترام چنینهم و آمیزی ديگران، مردم با آمیز مسالمت و جويانه

پذيری، مقابله است(، نظم و انضباط، مسئولیت احساسات و افکار شناخت طريق از ديگران با ارتباط برقراری توانايی همان واقع در )که

 تأثیر هامهارت زيرا اين شوندمی ترموفق فردی و بین شخصی روابط در اند،گرفته را ياد آرزوها، خودکنترلی قابل مالحظهبا امیال و 

 در و داده افزايش را فرد به نفس اعتماد شده، ترصمیمی و بهتر ارتباط و بیشتر پذيرش باعث و گذاشته هاآن مخاطبان روی متقابل

توان بیان داشت که آموزش هوش هیجانی به میزان قابل توجهی بر میبخشد. می ارتقاء را فرد دتنظیمیسازگاری و خو میزان نهايت

توان به پسر مقطع متوسطه مؤثر است و پیام روشن آن اين است که از طريق آموزش میدختر و های میزان خودتنظیمی آزمودنی

های اصلی هوش هیجانی است و خود از که خودتنظیمی از مؤلفهآموزان همت گماشت. با توجه به اينپرورش خودتنظیمی دانش

گوش دادن -هايی مانند آگاهی و کسب بینشهای هوش هیجانی توانستند مهارتشود؛ افراد در طی برنامهارکان مختلفی تشکیل می

مقايسه اثر  زمره را ياد بگیرند.بینانه در تحلیل مسائل روچنین تقويت افکار مثبت و خوشو احترام گذاشتن به خود و ديگران هم

حاج کنند. )دهد که دختران از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری نسبت به پسران استفاده میجنسیت بر خودتنظیمی نشان می

ها با خواهی و هم در رفتارهای پر خطر به مراتب بیشتر از دختران است. اين يافته(. نمرات پسران هم در هیجان1323، شمسايی

طور معناداری همخوانی دارد. بر خواهی و به تبع آن در رفتارهای پر خطر بهدهند نمرات مردان در هیجانیات پژوهشی نشان میادب

خورد اما نمرات دو جنس در مؤلفه جويی به چشم میدر نمرات مؤلفه خطر جويی و ماجرااساس نظر زاکرمن اين برتری به خصوص 

 د.تجربه جويی تفاوت معناداری ندار
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