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هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر کرج بود .طرح پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی
با گروه کنترل و به روش تحلیل کوواریانس بود .جامعهی پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان متوسطه اول شهر کرج بود که از این میان
 04دانشآموز شامل ( 04نفر) در گروه آزمایش و ( 04نفر) گروه گواه به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده
در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پینتریج و همکاران ( )1991بود .برای گروه آزمایش ،برنامه آموزش هوش هیجانی اجرا
شد ولی گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده شد.
تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-23انجام شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بهکاررفته باعث افزایش اشتیاق
در دانش آموزان میشود .بهطورکلی ،میتوان گفت که آموزش بهکاررفته در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخش است.
واژههای کلیدی :هوش ،هیجان ،اشتیاق تحصیلی ،دانش آموزان.
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مقدمه
توجه به عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی سالهاست که موردتوجه متخصصان آموزشوپرورش و نظام آموزش عالی قرارگرفته است .چارچوب
طرحهای کلی موفقیت دانش آموزان نیز دربرگیرندۀ چندین عناصر شخصی و محیطی شناختهشده است که میتوانند بالقوه در موفقیت فراگیران
تأثیرگذار باشند (گومنز و همکاران2112 ،؛ میراندا -زاپاتا ،الرا ،ناوارو و دی -تورو2112 ،؛ اورکیبی و تاف2113 ،؛ تومینن-سوینی و سالما – آرو،
 .)2110یکی از عوامل مهم در موفقیت تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی 1می باشد که تأثیر بسزایی در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان دارد (الراشیدی ،فان و نگو .)2112 ،2اشتیاق تحصیلی ،ریشه در ادبیات یادگیری دارد؛ اینکه دانش آموزان بتوانند عالوه بر تغییر مداوم در
یادگیری ،موفقیت در آن را بازبینی و گسترش دهند (شیفل .)2112 ،3نقش اشتیاق تحصیلی 0در دوران تحصیلی و تأثیر آن بر فرایند یاددهی-
یادگیری از مهمترین و تخصصیترین مباحث تربیتی محسوب شده است و توجه پرورشکاران را به خود جلب نموده است .مولر ،ولف و

سیده5

( )2113اشتیاق را بهعنوان فرایندی که باعث میشود افراد به موفقیت دست یابد معرفی میکنند .برخی از پژوهشگران نیز به بررسی اشتیاق در
حوزه آموزش و یادگیری پرداخته و رفتار یادگیرندگان پرشور را موردتوجه قرار دادهاند .از دیدگاه کولمن وگیو )2113( 2اشتیاق تحصیلی سازهای
است که عملکرد تحصیلی را به طور مثبت پیشبینی میکند .اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی که یک فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود
صرف میکند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصلشده اطالق میشود (نعامی و پیریایی .)1331 ،دانشآموزانی که اشتیاق تحصیلی داشته باشند،
توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدف یادگیری دارند ،سخت تالش میکنند ،از انجام وظایف تحصیلی لذت میبرند ،به قوانین
محل تحصیل تعهد بیشتری نشان میدهند ،از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند و در آزمونها عملکرد بهتری دارند (کلوسون
و بوتیلیر .)2113 ،3مفهوم اشتیاق تحصیلی نهتنها بهعنوان یک هدف آموزشی دارای ارزش خاص است ،بلکه به خاطر ارتباط منطقی آن با پیامدهای
آموزشی بسیار حائز اهمیت است .آمارها و پژوهشها از وجود اشتیاق تحصیلی مطلوب در نظام آموزشوپرورش کشورمان حمایت نمیکند .در
اغلب مطالعات اشتیاق با سازههای متضاد عدم اشتیاق ،کنارهگیری ،ترک تحصیل ،احساس بیگانگی و مخالفت همراه میشود (اسالمی ،درتاج،
سعدی پور و دالور .)1335 ،شواهد موجود حاکی از مواجهشدن روزافزون دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی ،افت تحصیلی و ترک تحصیل و
بازمانده از تحصیل است و این مسئله ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی را دوچندان میکند .بهعنوان نمونه میتوان به شواهد
پژوهشی ذیل اشاره نمود :بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس ( 2/322/121 ،)1333میلیون کودک و نوجوان  2تا  13ساله
بازمانده از تحصیل و سه میلیون کودک و نوجوان کار در کشور ایران وجود دارد که یا اصالً به مدرسه نرفتهاند و یا در طول سالهای تحصیلی به
دالیل مختلف از تحصیل بازماندهاند یعنی  2/3میلیون نفر فرصت بزهکاری ،از دست رفتن دستکم  2/3میلیون فرصت برای افزایش تولید مادی
و معنوی کشور ،یعنی  2/3میلیون نفر که به خاطر بهرهمند نبودن از حقوق اولیه خویش سرخورده شدهاند .یکی از آموزشهایی که در اشتیاق
تحصیلی بسیارتاثیرگذار است ،هوش هیجانی می باشد .از نظر بنیانگذاران هوش هیجانی (سالوی و مایر1331 ،2؛ به نقل از کیمیایی و همکاران،
 ،)1331هوش هیجانی 3عبارت است از توانایی فرد در نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران ،بهمنظور تمایز آنها از یکدیگر و استفاده از
این اطالعات برای هدایت اندیشه و عمل خود (خدایاری فرد و همکاران .)1331 ،هوش هیجانی سبب میگردد که افراد در برخورد با وقایع مثبت
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یا منفی زندگی ،به موضعگیری یا سازش با آن وقایع بپردازند .انسان از طریق هوش هیجانی به زندگی خود نظم میبخشد ،بهطوریکه هوش
هیجانی باال سبب میگردد که شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی خود تجربه نماید (صدر و اکبرزاده2111 ،1؛ اوبیکور .)2111 ،2هوش هیجانی
بهعنوان یک فرایند اطالعاتی هیجانی که شامل درک درست هیجانات خود و دیگران ،بیان درست هیجان و نظم سازگارانه هیجان در جهت
افزایش مطلوبیت زندگی است ،توصیفشده است؛ بهعبارتدیگر هوش هیجانی که تأثیر معناداری بر سالمت ،روابط و کار و عملکرد تحصیلی افراد
دارد ،تحت عنوان توانایی شناسایی ،ابراز ،درک و مدیریت و استفاده از هیجانات تعریفشده است (کوتسو ،میکوالجسزاک ،هرن ،گریگوری و لیس،
 .)2113مایر ،سالووی و کارسو )2110( 3هوش هیجانی را شامل سه مؤلفهی ارزیابی و ابراز هیجان ،0تنظیم هیجان 5و بهرهبرداری از

هیجان2

میداند .ارزیابی و ابراز هیجان عبارت است از توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن و سایر افراد .ادراک هیجان دربرگیرندهی ثبت ،رمزگشایی
و توجه به پیامهای هیجانی است .تنظیم هیجان به معنی توانایی مواجهه سازگار با هیجانهای مخالف یا منفی با استفاده از شیوههای خودتنظیمی
است .بهره برداری از هیجان شامل توانایی استفاده از اطالعات هیجانی در تفکر ،علل و مسئله گشایی برای بهبود فرآیندهای شناختی و پردازش
شناختی هیجان است .بر طبق مدل توانایی مایر ،سالوی و کارسو ،این مجموعه از تواناییها ،پردازش اطالعات درباره هیجانهای فرد و دیگران
را امکانپذیر میسازند (قهرمانی و نعمتی وناشی .)1333 ،پژوهشهای سیاروچی ،دین و اندرسون ()2113؛ مارتین ،رامهالو و مورین ()2111؛
اسچوف و همکاران ( )2113در مورد هوش هیجانی نشان میدهد که هوش هیجانی عاملی مؤثر و تعیینکننده در رویدادهای زندگی ،مانند موفقیت
در مدرسه و تحصیل ،موفقیت در شغل و روابط بین فردی و بهطورکلی در کارکردهای سازش یافته در زمینه سالمت است .این برنامهریزی فراگیر
و روابط اجتماعی گسترده و شیوههای مؤثر کنار آمدن با چالشهای زندگی و روانی دانش آموزان باعث میشود که دانشآموز اضطراب کمتری را
تجربه نماید (ساالری پور ،مکتبی و عالی پور)1332 ،؛ بنابراین هدف اساسی پژوهش حاضر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی
دانش آموزان بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (کارآزمایی بالینی) با طرح از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .گروههای آزمایش و کنترل به روش
تصادفی جایگزین شدند و قبل از اعمال مداخلهی تجربی ،برای گروه آزمایش و کنترل پیشآزمون اجرا شد ،پسآزمون نیز در پایان مداخله اجرا
گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهر کرج در سال تحصیلی  1333-1011بود .نمونه موردنظر در
پژوهش حاضر از نوع خوشهای چندمرحلهای به کار گرفته شد که تعداد  01نفر از دانش آموزان انتخاب شدند که بهصورت تصادفی  21نفر در گروه
آزمایش و  21نفر در گروه کنترل جایگزین شدند که پس از کسب اعتماد و ابراز تمایل برای همکاری ،پرسشنامه اشتیاق تحصیلی را تکمیل کردند.
روش تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش
استنباطی ،از آزمونهای آماری مناسب استفاده شد .در این پژوهش بهمنظور بررسی فرضیات از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید .الزم به
ذکر است که کلیه مراحل تحلیل دادهها توسط نرمافزار  spssنسخه  23انجام گرفت.
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جلسات مداخلههای آموزشی این پژوهش بر مبانی نظری هوش هیجانی و مهارتهای خاص آنکه در زندگی روزانه به کار میرود متمرکز بود.
جلسات بر اساس الگوی چهاربخشی مایر و سالوی ( )1333همچون مبانی نظری هوش هیجانی و درک و فهم آن (روشنسازی کلیدی هیجان و
هوش هیجانی) ،شناسایی هیجانها (شناسایی هیجان افراد از سه پنجره برانگیختگی جسمانی ،واکنشهای شناختی و نحوه عمل کردن)،
بهکارگیری و ابراز هیجان (چگونه هیجانها را نشان میدهیم ،ایفای نقش ،استفاده از قدرت مثبت هیجانها و حل مشکالت) ،مدیریت هیجان
(راهبردهای مقابلهای و کارآمدی آن ،رشد هیجانهای مثبت ،تمرین آرامش عضالنی) فرمولبندی شد.
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی :اشتیاق تحصیلی دانش آموزان از طریق پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریج و همکاران
که در سال  1331ساخته شده است سنجیده میشود این مقیاس در مجموع دارای  21ماده است و  15خرده آزمون مختلف دارد که متناسب با
هدف پژوهش حاضر خرده آزمون ارزش تکلیف برای سنجش درگیری عاطفی ،راهبردهای شناختی و فراشناختی برای درگیری شناختی و خرده
آزمون تالش و کمک طلبی برای اندازه گیری درگیری رفتاری از آن اقتباس شده است که در مجموع  32سؤال از پرسشنامه اصلی تصفیه شده
که از سه مولفه اشتیاق عاطفی ( 5 ،0 ،3 ،2 ،1و  ،)2شناختی (،22 ،23 ،22 ،25 ،20 ،23 ،22 ،21 ،21 ،13 ،12 ،13 ،12 ،15 ،10 ،13 ،12 ،11
 31 ،23و  )31و رفتاری ( 35 ،30 ،33 ،32 ،11 ،3 ،2 ،3و  )32تشکیل شده است .این پرسشنامه از نوع پنج گزینه ای است و به غیر از سؤال 21
که معکوس نمره گذاری میشود باقی سؤاالت به ترتیب از  1تا  5امتیاز دارند در این پرسشنامه سؤال های  1تا  2به ارزش تکلیف سؤال های 3
تا  11به تالش و پایداری در تکلیف و سؤال های  11تا  31به راهبردهای شناختی و فراشناختی و سؤال های  32تا  32به کمک طلبی اختصاص
دارد .لواسانی در سال  1322اعتبار این آزمون را برای خرده آزمون تالش  ،1/32کمک طلبی  1/53راهبرد شناختی 1/22راهبرد فراشناختی 1/23
و برای ارزش تکلیف  1/22به روش آلفای کرونباخ گزارش کرده اند (لواسانی و همکاران )1322 ،و نجفی صرمی ( )1330نیز در پژوهش خود
اعتبار این آزمون را به روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده است که برای کل مقیاس اعتبار 1/32و برای خرده مقیاس کمک طلبی 1/32تالش
 1/32راهبرد شناختی  1/23و فراشناختی  1/31و ارزش تکلیف  1/33است.
یافتهها
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیر اشتیاق تحصیلی برحسب گروهها در مراحل مختلف سنجش ()n = 02
گروه آزمایش
متغیرها

اشتیاق تحصیلی

شاخصهای آماری

میانگین

گروه کنترل

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

22/32

3/02

20/22

2/12

پسآزمون

33/53

11/15

23/53

2/23

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،در ارتباط با اشتیاق تحصیلی ،میانگین (و انحراف معیار) گروه آزمایش در پیشآزمون به ترتیب
 )3/02( 22/32و در پسآزمون  )11/15( 33/53و میانگین (و انحراف معیار) گروه کنترل در پیشآزمون  )2/12( 20/22و در پسآزمون 23/53
( )2/23است.
با کنترل پیشآزمون ،سطوح معناداری همهی آزمونها بیانگر آن هستند که بین شرکتکنندگان گروههای آزمایش و کنترل در مرحلهی
پسآزمون در متغیر وابسته اشتیاق تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده میشود.
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جدول  .2نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا روی متغیر اشتیاق تحصیلی در مرحلهی پسآزمون با کنترل پیشآزمون
شاخصهای آماری
متغیرها
اشتیاق تحصیلی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

202/120

1

122/132

سطح
معناداری
1/115

با توجه به مندرجات جدول باال ،مقادیر  Fبرای اشتیاق تحصیلی  122/132به دست آمد که در سطح  p > 1/115معنادار هستند .در نتیجه،
با توجه به میانگینهای جدول باال میتوان گفت که اشتیاق تحصیلی در گروه آزمایش بهطور معناداری افزایش داشته است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان بود .نتایج این تحقیق نشان داده است آموزش هوش
هیجانی بهصورت معناداری موجب افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان میگردد .این یافته با نتایج پژوهشهای مصطفی زاده ،تقوایی و پیرانی
( ،)1011شیخ االسالمی و کریمیان پور ( ،)1332خروشی و همکاران ( ،)1333نیرومند ( ،)1333مسالک ،کیم و مک الکلین ( )2112اشاره کرد.
بارکلی ( )2111بر این عقیده است که بیشتر معلمان درگیری دانش آموزان را به یادگیری ،عالقه و عملکرد فراتر از نیاز تعبیر میکنند و از دانش
آموزان در گیر تحصیل ،با عباراتی مانند اشتیاق ،عالقه شدید و شور و هیجان یاد میکنند (بارکلی)2111 ،؛ بنابراین بیشتر دیدگاههای تحقیقات
انجام شده در مورد نحوه یادگیری و راهبردهای رفتاری شناختی و فراشناختی در پی آن هستند که افراد در حین انجام تکالیف ،موضوعات
دلخواهشان را فراگیرند .بدین ترتیب برای اینکه یک دانش آموز خودنظم ده به بار آید ،باید در تشخیص ،انتخاب و استفاده از راهبردهای رفتاری،
شناختی که موجب افزایش کوشش و توجه میشود توانمند شود (مصطفی زاده ،تقوایی و پیرانی .)1011 ،در واقع می توان اذعان داشت که اشتیاق
تحصیلی ،بیانگر قوت رفتار و کیفیت عاطفی و شناختی مشارکت دانش آموزان در طول فعالیت برای یادگیری است در واقع اشتیاق تحصیلی عاملی
کلیدی برای یادگیری و رشد شخصیتی افراد محسوب میشود اشتیاق تحصیلی به فعالیت های یادگیری ،دقت و توجه ،برخوردهای مثبت و حضور
در محل تحصیل اشاره دارد و رفتارهای مختلف دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد .اشتیاق یادگیری حیاتی است تا جایی که از آن بهعنوان
یک منادی مهم یادگیری یاد میشود .از طرف دیگر دانشآموزانی که از لحاظ تحصیلی موفق تر هستند ،احساس شایستگی و توانایی کرده و
دارای اشتیاق باالتری هستند و به خاطر این احساس کفایت در تکالیف خاص ،با عالقه می بیشتری به آن تکلیف می پردازند و با یک میل درونی
برای تبحر یافتن در آن تکلیف و فهم عمیق آن مطلب تالش میکنند (عزیزی و اوجی نژاد.)1333 ،
به نظر می رسد هوش و ادراک دانش آموزان از محیط مدرسه و جو حاکم بر آن ،میزان رضایت دانش آموزان را از مدرسه و شرایط آن زیاد میکند
و باعث شکل گیری نگرش مثبت به مدرسه و تمایل و اشتیاق آنها به تحصیل و حضور در مدرسه میشود .این نگرش مثبت می تواند زمینه الزم
را برای حضور بیشتر دانش آموز فراهم کند و تعهد آنها به مدرسه و انجام فعالیت های آن را افزایش دهد و اشتیاق و تمایل دانش آموزان به انجام
تکالیف درسی وعملکرد تحصیلی بیشتر را فراهم کند .اشتیاق تحصیلی با رفتارهایی همچون مشارکت فعاالنه در کالس ،رعایت مقررات کالس،
نگرش مثبت دانش آموز درباره درس و مدرسه و تالش برای موفقیت تحصیلی بروز می یابد و باعث ارتقای تحصیلی دانش آموزان در مدارس،
کاهش رفتارهای ناسازگارانه در مدارس میشود و همچنین می تواند با اثرپذیری از هوش هیجانی باالی دانش آموزان در مدرسه و ادراک دانش
آموزان از محیط مدرسه افزایش یابد (رئیس زاده و حافظی .)1333 ،پیشنهاد میشود آموزشوپرورش هوش هیجانی را بهعنوان یک عامل اساسی
در پیشرفت معلم و دانش آموز در برنامه های آموزشی بگنجاند؛ و مراکز مشاوره مدارس میتوانند کارگاه هایی را برای دانش آموزان در دوره های
مختلف در جهت عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی و اشتیاق تحصیلی که در این پژوهش ذکر شده است برگزار کنند .همچنین پیشنهاد میشود
مدیران ،مربیان و مسئوالن مدرسه با ایجاد محیط مفرح و اقداماتی همچون برگزاری اردوهای برون مدرسهای ،فراهم نمودن امکانات ورزشی
بیشتر ،زمینه را جهت افزایش خُلق عمومی دانش آموزان و در پی آن افزایش اشتیاق تحصیلی آنها فراهم آورند.
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