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 چکیده 

 شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی با عاطفی هوش رابطهپژوهش حاضر تالش گردیده در 

، ار اهمیت دارددزفول به عنوان نمونه انتخابی و افرادی که خودکارآمدی آنان در آینده زندگی شخصی و کاریشان بسی

همبستگی می باشد را -کاربردی را که از نوع توصیفیاز اینرو جامعه آماری این تحقیق  .مورد مطالعه قرار گرفته است

با استفاده از فرمول کوکران دانش آموز( تشکیل داده اند که  4972دزفول) شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانشکلیه ی  

آوری اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه های  مونه انتخاب شده اند. جمعنفر به عنوان ن 357تعداد 

گانه آن )خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش،  5 سوال جهت سنجش متغیر هوش عاطفی و ابعاد 33استاندار گلدمن در قالب

 17یر خودکارامدی دانش آموزان در قالبهمدلی و مهارت های اجتماعی( و پرسشنامه شرر و همکاران جهت سنجش متغ

سوال انجام گرفته است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بین اعضای  جامعه ی آماری توزیع گردیده است. تجزیه و 

حاکی از  SPSS تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آمار استنباطی و آزمون اسپیرمن و رگرسیون از طریق نرم افزار

خودکارآمدی دانش خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش و  مهارت های اجتماعی)از ابعاد هوش عاطفی( با ائید ارتباط ابعاد ت

خودکارآمدی دانش آموزان بوده ابعادخودآگاهی، انگیزش و  مهارت های اجتماعی)از ابعاد هوش عاطفی( بر آموزان و تاثیر ارتباط

 است.

 
 

 

 دکارآمدی تحصیلیخو هوش عاطفی،واژگان كلیدی: 
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Abstract 

In this study the relationship between emotional intelligence and academic self-efficacy has been tried 

in the city of Dezful high school male students and people who are self-selected and their work their 

future life is very important.-Studied. The research so that cross-correlation is applied to all high 

school male students in Dezful (4972 students) have formed Using Cochran formula, 375 subjects 

were selected. Collect data on the variables using a standardized questionnaire based on 33 questions 

to measure variables Goldman 5 dimensions of emotional intelligence and its dimensions (self-

awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills), and Sherer and colleagues 

questionnaire to measure students' self-efficacy variable was performed in 17 questions, Simple 

random sampling was distributed among the population. Analyze data and test hypotheses using 

inferential statistics, and regression and Spearman test using SPSS software, verification of self-

awareness, self-regulation, motivation, and social skills (emotional intelligence dimensions) with self-

efficacy students and effect relationship between dimensions of self-awareness, motivation and social 

skills (the dimensions of emotional intelligence) is the students' self-efficacy. 

 

Keywords: emotional intelligence, Self-efficacy study   
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 مقدمه 

 از غیر کار و زندگی، محیط در که مهمی مهارت های بر زمینه های گوناگون به کار می رود تا در هوش عاطفی)هیجانی( مفهوم امروزه،

 محیط با و انطباق گاری ساز دیگران، با ارتباط دیگران، و خود از فرد شناخت با هیجانی هوش الزم است، تاکید کند. تخصصی قابلیت های

 محسوب فردی عملکرد در تاکتیکی توانمندی یك و دارد است ارتباط الزم اجتماعی خواست های برآوردن در شدن موفق برای که پیرامون

 می ممکن موفقیت را بینی پیش هوش عاطفی)هیجانی(. است درازمدت استراتژیك و قابلیتی دارای شناختی، که هوش حالی در شود؛ می

به  هیجانی هوش دیگر عبارت به. گیرد می کار به موقعیت های مختلف در را خود دانش بالفاصله فرد چگونه که دهد می نشان زیرا سازد،

 هیجانی (، هوشGoldman ،1995(رد. بر اساس نظردا اشاره هیجانی اطالعات کارگیری به و تنظیم ادراك، پردازش، در افراد تفاوت های

 روابط) و بیرونی( قاطعیت و خودشکوفایی ظرفیت، و استقالل احساس خودانگاره، خودآگاهی، درونی )میزان عناصر از ای مجموعه شامل

 مشکالت حل توانایی پذیری، انعطاف واقعیات، قبول برای ظرفیت فرد به و است( مسئوولیت احساس و همدلی در سهولت فردی، بین

 .  دارد اشاره زا استرس رویدادهای با مقابله و حل مسأله توانایی هیجانی،

 بررسی ( باOliver ،2008).دارد رابطه خودکارآمدی همچون مهمی متغیرهای با هیجانی هوش دهند که می نشان بسیاری های پژوهش

 با کنار آمدن خودکارآمدی، احساس با باال هیجانی هوش که ریافتندد زا استرس شناختی رویدادهای ارزیابی و هیجانی هوش ارتباط

در این  .دارد رابطه امنیت برای تهدیدی نه ، یادگیری فرصتی برای و چالش عنوان به زا استرس رویدادهای ارزیابی و زا استرس موقعیت

سالمت هیجانی، تصمیم  ونگی رویارویی با مشکالت،باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد، چگ( معتقد است Bandura ،1996)راستا، 

  گیری، مقابله با استرس و افسردگی تأثیر می گذارد 

را در شخص ایجاد می کند و او را قادر به رویارویی با  ادراك خودکارآمدی یك ساز و کار شناختی است که توانایی کنترل موارد ترسناك  

خودتنظیمی، ابراز وجود، استقالل، همدردی  دند که هوش هیجانی باال با عملکرد بهتر در زمینه هایمشکالت می سازد . بسیاری از محققان معتق

 .خودکارآمدی رابطه دارد با دیگران، کنترل، خوش بینی و

 شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی با عاطفی هوش در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه  

 زفول به عنوان نمونه انتخابی و افرادی که خودکارآمدی آنان در آینده زندگی شخصی و کاریشان بسیار اهمیت دارد، قرار داده شده است.د

 

  روش تحقیق 

 فرضیه  جزیی به شرح زیر می باشد :3فرضیه ی کلی و 1در این پژوهش محقق درصدد بررسی 

معناداری  رابطه دزفول متوسطه شهر دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی رامدیخودکا احساس و عاطفی هوش فرضیه اصلی : بین 

  .دارد وجود

رابطه  دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی احساس و خودآگاهی بین:  1فرضیه های جزیی 

 .دارد وجود معناداری

 .دارد وجود معناداری رابطه دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یرآمدخودکا احساس و مییخودتنظ نیب:  2فرضیه فرعی 

 .دارد وجود معناداری رابطه دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یخودکارآمد احساس و زشیانگ نیب : 3فرضیه فرعی 

 . دارد وجود معناداری رابطه دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یکارآمد خود احساس و همدلی نیب:  4فرضیه فرعی 

 معناداری رابطه دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یخودکارآمد احساس و اجتماعی یها مهارت نیب : 5فرضیه فرعی 

 .دارد وجود
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دارد و  کاربرد آموزشی حوزه در عمده طور به تحقیق زیرا نتایج این است، اربردیک تحقیق یك ، پیامد و هدف نوع اساس بر حاضر تحقیق

و سایر   متوسطه مقطع مدارس سایر و دزفول شهر در سازمان آموزش و پرورش دزفول و بطور ویژه  مدارس از نتایج آن می توان 

باشد که از شاخه ی  می همبستگی نوع از و ی توصیفیحاضر ، تحقیق موسسات آموزشی استفاده گردد. از نظر روش و ماهیت نیز تحقیق

 مطالعات میدانی به شمار می آید.  

با    که دزفول تشکیل داده اند شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانشجامعه آماری پژوهش را کلیه ی در راستای انجام پژوهش، 

 نفر اخذ شده است. 4972نش آموزاناستعالم انجام شده از سازمان آموزش و پرورش دزفول تعداد این دا

که ابزار  جمع آوری  نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند 357برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

 اطالعات به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در اختیار آنان قرار گرفته است. 

دو پرسشنامه مجزا می  اطالعات ابزارگردآوری. است شده استفاده ای کتابخانه و یدانیم روش از اطالعات گردآوری برای پژوهش نیا در   

  .باشد

سوال بر  33یکه دارا استاندارد هوش هیجانی گلمن پرسشنامه بعد مدل گلمن،  از 5در قالب برای سنجش میزان هوش عاطفی دانش آموزان  

سوال(، استفاده شده 5سوال( و مهارت های اجتماعی)6همدلی) سوال(،7سوال(، انگیزش)7سوال(، خود تنظیمی)8خودآگاهی) مؤلفه 5اساس

سوالی آن که در تحقیق  33ای لیکرت تنظیم شده و در این تحقیق از فرمآزمون هوش هیجانی  گلمن  در قالب مقیاس پنج گزینهاست. 

 ست.محاسبه گردیده ، استفاده شده ا 850/0( آلفای کرونباخ آن1380منصوری)

استفاده  گویه17دارای ، (Sharr ،1982)خودکارآمدی استانداردپرسشنامه ای  همچنین برای سنجش میزان خودکارآمدی تحصیلی ، از

 .شده است

 

 

 ( ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تایید پایایی ابزارهای اندازه گیری مورد نظر ،آورده شده است.1جدول)

 های پژوهش ی پرسشنامه( :آلفای مولفه ها1جدول)

 آلفای كرونباخ مولفه ها

 %804 خودآگاهی

 %711 خودتنظیمی

 %765 انگیزش

 %801 همدلی

 785/0 مهارت های اجتماعی

 790/0 کل پرسشنامه هوش عاطفی

 %817 پرسشنامه خودکارآمدی
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پایایی مطلوب و مناسب برای این  یناسب است، نشان دهنده م رمقدا 7/0از شیب ی هر یك از ابعاد پرسشنامه،مقدار آلفا نکهیبا توجه به ا   

 .باشد یمپرسشنامه ها 

با توجه به نوع تحقیق و نوع متغییرها در تجزیه و تحلیل داده ها عالوع بر شاخص های آمار توصیفی از شاخص های آمار استنباطی    

 تجزیه و  .اطالعات حاصل از تحقیق پرداخته شده است بقه بندیسپس به توصیف و تبیین و ط و)ضریب پیرسون و رگرسیون( استفاده شده 

 

 

  یافته ها

همانطور که عنوان شد، برای بررسی رابطه ی بین متغیرهای پژوهش، از آزمون پیرسون ستفاده شده است که هدف از آن ،کشف   

عدم وجود رابطه معنادار H0بر این مبنا فرض همبستگی بین متغیرها و تشخیص متغیرهایست که با یکدیگر همبستگی معناداری دارند. 

( مقادیر آزمون پیرسون برای 2وجود رابطه ی  معنادار را در هریك از فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می دهد. درجدول ) H1وفرض 

 پژوهش ارائه شده است.  جزییفرضیه  5و  کلی تحقیقفرضیه 

 

 

 های پژوهش (  آزمون پیرسون برای هریک از فرضیه2جدول)

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگي همبستگي بین فرضیه 

 >001/0p 357 670/0* خودآگاهی و احساس خودکارآمدی 1قرضیه فرعی 

 >001/0p 357 421/0* خودتنطیمی و احساس خودکارآمدی 2قرضیه فرعی 

 >001/0p 357 645/0* انگیزش و احساس خودکارآمدی 3فرضیه جزیی 

 >068/0p 357 412/0** همدلی و احساس خودکارآمدی 4فرضیه جزیی 

 p<0/001 357 541/0* مهارت اجتماعی و احساس خودکارآمدی 5فرضیه جزیی

 p<0/005 357 530/0* هوش عاطفی  و احساس خودکارآمدی فرضیه کلی

برابر  001/0در سطح خطای ضریب همبستگی آزمون پیرسون برای فرضیه جزیی اول (، مشاهده می شود 2با توجه به جدول )  

 پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی احساس و خودآگاهیبین  99/0می باشد. بنابراین می توان پذیرفت که با اطمینان 670/0

با افزایش میزان خودآگاهی یعنی چون عالمت ضریب همبستگی مثبت است،  .دارد وجود معناداریرابطه  دزفول شهر متوسطه دوم دوره

 نش آموزان، میزان ادراك آنان از خودکارآمدی خویش افزایش می یابد.دا

شده است، در نتیجه با توجه به سطح  421/0، در سطح یك درصد معنی دار و برابر2ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه ی جزیی  

 99/0این می توان پذیرفت که با اطمینان تایید می شود. بنابر H1رد وفرضیه  H0(،  فرضیه 05/0معنی داری مورد نظر در این تحقیق)

یعنی چون .دارد وجود معناداری رابطه دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یخودکارآمد احساس و مییخودتنظ نیببین 

 ن نیز افزایش می یابد. عالمت ضریب همبستگی مثبت است، با افزایش میزان خودتنظیمی دانش آموزان، میزان خودکارآمدی ادراکی آنا

رد  و می توان چنین  H0، در سطح یك درصد معنی دار شده است در نتیجه فرضیه 3آزمون پیرسون برای فرضیه جزیی همچنین   

 ..دارد وجود معناداری رابطه دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یخودکارآمد احساس و زشیانگ نیبنتیجه گرفت که 
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می توان عنوان نمود که   می باشد. بنابراین 645/0برابر  01/0پیرسون محاسبه شده در سطح خطای  براساس این آماره، ضریب همبستگی

 با افزایش میزان انگیزش دانش آموزان، میزان خودکارآمدی ادراکی آنان نیز افزایش می یابد. چون عالمت ضریب همبستگی مثبت است، 

( 680/0( نیست)سطح خطای05/0، نشان دهنده ی ضریب همبستگی  در سطح خطای مورد نظر) 4ی فرضیه جزییآزمون پیرسون برا  

 احساس و همدلی در نتیجه ضمن رد فرض یك تحقیق، فرضیه صفر دال بر عدم وجود رابطه معنادار بینمی باشد.  412/0برابر 

 رابطه مورد تایید قرار می گیرد. دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی

رد  و می توان چنین  H0، در سطح یك درصد معنی دار شده است در نتیجه فرضیه 5آزمون پیرسون برای فرضیه جزیی در خصوص 

 معناداری طهراب دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در لییتحص یخودکارآمد احساس و اجتماعی یها مهارت نیبنتیجه گرفت که 

می باشد. بنابراین می توان   541/0برابر  01/0پیرسون محاسبه شده در سطح خطای  براساس این آماره، ضریب همبستگی .دارد وجود

با افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان، میزان ادراك آنان از عنوان نمود که چون عالمت ضریب همبستگی مثبت است، 

 ش افزایش می یابد.خودکارآمدی خوی

شده است، در نتیجه با  530/0و در نهایت، ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه ی کلی تحقیق، در سطح یك درصد معنی دار و برابر 

تایید می شود. بنابراین می توان پذیرفت که با  H1رد وفرضیه  H0(،  فرضیه 05/0توجه به سطح معنی داری مورد نظر در این تحقیق)

 رابطه دزفول متوسطه شهر دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارامدی احساس و عاطفی هوش بین بین 99/0اطمینان 

 در تحصیلی خودکارامدی ، احساس عاطفی با افزایش میزان هوشدارد. یعنی چون عالمت ضریب همبستگی مثبت است،  معناداری وجود

 می یابد.افزایش  آموزان دانش

کارآمدی دانش آموزان،  یك تحلیل گانه  بر متغیر خود 5یك از ابعاد همچنین برای پیش بینی میزان تأثیر هوش عاطفی در قالب هر 

( این 2جدول)ه است. که بدلیل عدم وجود همبستگی متغیر همدلی با خودکارآمدی در اجرا شد  Enterرگرسیون چندمتغیره به روش 

 متغیر با توجه به عدم دارای بودن پیش شرط وجود همبستگی، در تحلیل رگرسیون وارد نگردیده است.

 . آورده شده است (3نتایج تحلیل رگرسیون در جدول ) 

 

 ( بررسي تاثیر ابعاد متغیر مستقل در تبیین متغیر وابسته3جدول)

Df F Sig 

 

 متغیر وابسته منبع تغییر R R بتا

1 

356 

357 

 خودکارآمدی خودآگاهی 670/0 449/0 670/0 000/0 050/78

1 

356 

357 

 خودکارآمدی خودتنظیمی 421/0 177/0 421/0 71/0 680/63

1 

356 

357 

 خودکارآمدی انگیزش 645/0 416/0 645/0 01/0 560/81
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1 

356 

357 

 خودکارآمدی مهارت های اجتماعی 541/0 293/0 541/0 42/0 575/78

 

( نشان داد که مقدار همبستگی بین متغیر خودآگاهی با خودکارآمدی برای پیش بینی میزان تأثیر خودآگاهی بر 3نتایج  تحلیل جدول)   

تغییرات متغیر مالك را تبیین می کند. با توجه به مقدار بتا  45/0می باشد که این متغیر 670/0،برابر  خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

تغییرات متغیر مالك)خودکارآمدی(را تبیین می کند و به این معنی است که با یك واحد تغییر در  670/0که خودآگاهی  مشاهده می شود

تغییر می کند و چون در اینجا ضریب مثبت است با افزایش یك واحد  67/0متغیر خودآگاهی ادراکی دانش آموزان، متغیر مالك به اندازه 

این  می افزاید. دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسربر احساس خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  67/0 خودآگاهی دانش آموزان به میزان

 معنادار بوده است. 01/0قدرت تبیین درسطح 

این متغیر نشان داده  که 421/0نتایج تحلیل رگرسیون، مقدار همبستگی بین متغیر بین متغیر خودتنظیمی با خودکارآمدی را برابر    

می کند. که با توجه به سطح معناداری بدست آمده که در سطح خطای مورد نظر نیست  غییرات متغیر مالك را تبیینت 18/0

 (را ندارد.خودکارآمدیمتغیر خودتنظیمی توانایی تبیین تغییرات متغیر مالك)

 42/0می باشد که این متغیر 645/0ر ( نشان می دهد، مقدار همبستگی بین متغیر انگیزش با خودکارآمدی براب3همچنین نتابج جدول)  

تغییرات متغیر مالك)خودکارآمدی(را  65/0تغییرات متغیر مالك را تبیین می کند. با توجه به مقدار بتا مشاهده می شود که انگیزش 

د و چون در اینجا تغییر می کن 65/0تبیین می کند و به این معنی است که با یك واحد تغییر در متغیر انگیزش متغیر مالك به اندازه 

 دوره پسربر احساس خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  65/0ضریب مثبت است با افزایش یك واحد انگیزش در دانش آموزان، به میزان 

 معنادار بوده است. 01/0این قدرت تبیین درسطح  می افزاید. دزفول شهر متوسطه دوم

که مقدار همبستگی بین متغیر مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی برای پیش بینی ( نشان داده است 3و در نهایت نتایج  تحلیل جدول)

تغییرات متغیر مالك  29/0می باشد که این متغیر 541/0برابر  میزان تأثیر مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان،

تغییرات متغیر مالك)خودکارآمدی(را تبیین می  54/0ی اجتماعی را تبیین می کند. با توجه به مقدار بتا مشاهده می شود که مهارت ها

تغییر می  54/0کند و به این معنی است که با یك واحد تغییر در متغیر مهارت های اجتماعی ادراکی دانش آموزان، متغیر مالك به اندازه 

بر احساس  54/0ش آموزان به میزان کند و چون در اینجا ضریب مثبت است با افزایش یك واحد در مهارت های اجتماعی دان

 معنادار بوده است.42/0این قدرت تبیین درسطح  می افزاید. دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسرخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان 
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 گیریبحث و نتیجه

 خودکارآمدی با احساس خودآگاهی(،  2براساس  آماره ی ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده و سطح خطای مورد نظرمطابق جدول)

رابطه مثبت و معنی داری دارد. به عبارت دیگر دانش آموزانی که خودآگاهی  دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی

از جویان دانشدرك عمیق  که (1383اعرابیان،) نتایج تحقیقبیشتری دارند، از قابلیت خودکارآمدی بیشتری نیز برخوردارند. در این راستا، 

با باورهای خودکارآمدی و سالمت روانی در ارتباط مثبت و اثرگذار دانسته،  تایید کننده نتایج تحقیق حاضر می  و روحیات خود را هیجان ها

 باشد.

اشد که این می ب670/0برابر  آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی (، پیش بینی میزان تأثیر خودآگاهی را بر  احساس3همچنین نتایج جدول) 

داشتن  در کنار  خودآگاهی احساسی، خودسنجی دقیق و اعتماد به نفس تغییرات متغیر مالك را تبیین می کند. به این معنی افزایش 45/0متغیر 

بهبود  قابلیت اثرگذاری بر 67/0توسط دانش آموزان، به میزان انگیزه های خویشتن   نقاط قوت و ضعف ، ارزش ها و ،فهم عمیق از هیجانات 

با  (، 2بعد خود تنظیمی )از ابعاد هوش عاطفی( نیز مطابق یافته های جدول )قابلیت احساس خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را دارد. 

رابطه مثبت و معنی داری دارد.  به عبارت دیگر دانش  دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی احساس

به نوعی با ( 1383اعرابیان ) در این راستا، نتایج تحقیقه خودتنظیمی بیشتری دارند، از قابلیت خودکارآمدی بیشتری نیز برخوردارند. آموزانی ک

هوش مبنی بر وجود رابطه (Kmimori،2008)و ((Wiliam at al،2003)نتایج تحقیق نتایج تحقیق حاضر هم راستا می باشد. همچنین 

 ، یافته های این پژوهش را تایید می کند.و عملکرد بهتردر زمینه خود تنظیمی هیجانی با خودکارآمدی

بدلیل واقع نشدن در  آموزان را دانش در تحصیلی خودکارآمدی (، پیش بینی میزان تأثیر خودآگاهی را بر  احساس3همچنین نتایج جدول)

تنظیم احساسات خود دراك دانش آموزان از خودتنظیمی در قالب سطح خطای مورد نظر قابل قبول ندانسته، و تاکید بر عدم تاثیرگذاری ا

 دانش آموزان دارد. در بهبود احساس خودکارآمدی و به کارگیری درست هیجانات و هدایت آن ها درجهت رسیدن به اهداف

ی مورد نظرمطابق در خصوص بعد انگیزش)از ابعاد هوش عاطفی( براساس  آماره ی ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده و سطح خطا

رابطه مثبت و معنی داری دارد. به  دزفول شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی با احساس (، انگیزش 2جدول)

نتایج حقیق نتایج تعبارت دیگر دانش آموزانی که انگیزش باالتری برخوردارند، از قابلیت خودکارآمدی بیشتری نیز برخوردارند. در این راستا، 

و  رانیمد زشیسطح انگ در قالب افزایش جانییهوش ه انیم یمعنادارمبنی بر وجود رابطه (1388علی بیگی ،سلیمانی )تحقیق 

 ، یافته های این پژوهش را تایید می کند. عملکرد کاری آنان

می باشد که این 65/0برابر  آموزان دانش در یتحصیل خودکارآمدی (، پیش بینی میزان تأثیر انگیزش را بر  احساس3همچنین نتایج جدول) 

قابلیت  65/0دانش آموزان، به میزان انگیزش و برانگیختگی ذهنی  تغییرات متغیر مالك را تبیین می کند. به این معنی افزایش 42/0متغیر 

ش حاضر درخصوص بعد همدلی )از دیگر یافته های پژوهاثرگذاری بر بهبود قابلیت احساس خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را دارد. 

 دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی با احساس ( نشان داد که،  همدلی2ابعاد هوش عاطفی( نیز مطابق یافته های جدول )

ادراکی  (.  به عبارت دیگر میان همدلی068/0در سطح معناداری 412/0رابطه مثبت و معنی داری ندارد)همبستگی دزفول شهر متوسطه دوم

آنها  درك جنبه های مختلف احساسات دیگران و انجام یك عمل مناسب و واکنش مطلوب برای افرادی که پیراموندانش آموزان در قالب 

 باورهای خودکارآمدی وکه (1383)اعرابیان خودکارآمدی رابطه معناداری وجود ندارد. از اینرو نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعه قرار دارند و 

 در تضاد می باشد. سالمت روانی درادراکات دیگران مثبت و اثرگذار دانسته،  

 یمحاسبه شده و سطح خطا رسونیپ یهمبستگ بیضر ی( براساس  آماره ی)از ابعاد هوش عاطفیاجتماع یدر خصوص بعد مهارت ها

آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر  در دانش لییتحص یبا احساس خودکارآمد یاجتماع ی(،  مهارت ها2مورد نظرمطابق جدول)

و  یرهبر ت،یدارند و از محبوب گرانیرابطه با د یبرقرار ییکه توانا یدانش آموزان گرید ارتدارد. به عب یدار یدزفول رابطه مثبت و معن

 قیتحق جینتا قیتحق جیراستا، نتا نیبرخوردارند. در ا زین یشتریب یخودکارآمد تیبرخوردارند، از قابل یفرد نیب یاثرمند
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(2001،May)تیزهوش و دانش آموزان با هوش هیجانی باالتر، در  موزانهوش هیجانی دانش آ یبر وجود رابطه رابطه معنادار یمبن

شناخت احساسات خود و دیگران و استفاده از این شناخت در هدایت رفتار و مقاومت در برابر فشار همساالن که به افزایش مهارت 

 یمهارت ها ریتأث زانیم ینیب شی(، پ3جدول) جینتا نیکند. همچن یم دییپژوهش را تا نیا یها افتهیمی شود،  های اجتماعی منجر

 نییمالك را تب ریمتغ راتییتغ 29/0 ریمتغ نیباشد که ا یم54/0در دانش آموزان برابر  لییتحص یرا بر  احساس خودکارآمد یاجتماع

احساس  تیبر بهبود قابل یاثرگذار تیقابل 54/0 زانیدانش آموزان، به م یتماعاج یمهارت ها شیافزا یمعن نیکند. به ا یم

 دانش آموزان را دارد.  یلیتحص یدکارآمدخو
 در این راستا پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

 ( تالش در جهت درك عمیق از احساسات و هیجان های روحی دانش آموزان توسط دبیران و اولیای مدرسه.1

 دقیق نقاط ضعف دانش آموزان و تالش مضاعف در جهت برطرف نمودن این نقاط  توسط معلمانشناسایی  (2

 شناسایی نقاط مثبت و قوت دانش آموزان و تالش در جهت تقویت این نقاط در قوت روحی و ذهنی در دانش آموزان (3

 وز خالقیت های پس زمینه ذهنی دانش آموزانایجاد حاالت های برانگیزاننده روحی در دانش آموزان و کمك به رشد ایده و بر (4

 استفاده از ابزارهای انگیزشی جهت تقویت میل به کسب موفقیت در دانش آموزان (5

شناسایی ابزارهای انگیزشی متناسب با ویژگی های فردی و شخصیتی هر دانش آموز جهت استفاده از این ابزارها جهت  (6

 برانگیختگی ذهنی دانش آموزان

یح دانش آموزان و نیز استفاده از نظام تنبیه به حده از سیستم های پاداش جهت تقویت و نهادینه کردن رفتارهای صاستفا (7

 عنوان اعمال قوانینی بمنظور جاوگیری از نهادینه شدن رفتارهای ناصحیح در دانش آموزان

که با آن در ارتباط هستند از خانواده  یگروه ها گریارتباط با همساالن و د یدانش آموزان در برقرار ییتوانا تیکمك به تقو (8

 گرفته تا ... .

 

 یو آماده ساز تیجهت تقو رهیو غ ینمودن آنان در قالب گروه هاب کار کالس ریدانش آموزان با درگ یارتباط یتوسعه مهارت ها (9

 بزرگتر یاجتماع یجذب در قالب گروه ها یآنان برا

 ها .به منظور ارزیابی افکار و خلق و خو و تنظیم آن دانش آموزان هم عواطفتوانایی درك و فکمك به تقویت ( 10

 .و دیگر گروه های که دانش آموزان در اجتماع با آن در ارتباط هستندبا مردم  موثر ارتباط یبرقرارکمك به  (11         

 هیجانات مثبت خود.یی تشویق و هدایت در رابطه با دیگران و توانا دانش آموزانهای  کنترل هیجان کمك به (12         
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