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بررسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان پسر 

 دوره پیش دانشگاهی

 1مرتضی ذاکری

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی بود.  

دانش  60، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بدین منظور نمونه ای شامل پژوهش به روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون

آموز به صورت نمونه گیری خوشه ای از بین تمامی دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان تالش انتخاب و در دوگروه 

مال کاری تاکمن )پیش آزمون( در هر دو گروه نفر( قرار گرفتند. در مرحله بعد، ابتدا پرسشنامه اه 30نفر( و کنترل ) 30آزمایشی)

ساعته تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفت. داد ه ها با روش تحلیل  2جلسه  10اجرا شد .و سپس گروه آزمایش در طی 

کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان دادکه آموزش هوش هیجانی اهمال کاری را در دانش آموزان کاهش می 

. بنابرین استفاده از آموزش هوش هیجانی توسط مشاورین در مدارس، می تواند در کاهش اهمال کاری و مسامحه دانش دهد

 آموزان موثر باشد.

 هوش هیجانی، اهمال کاری، دانش آموز، مسامحه واژگان کلیدی:

                                                           
  m_zakeri94@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، اداره کل زندان های استان گیالن  1
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 مقدمه

ا کامل کردن یک تکلیف درسی است که اهمال کاری تحصیلی تمایلی غیر منطقی برای به تعویق انداختن امور در شروع، ی

(. لی 1393فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص، انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند)تمنایی فر،

( مشاهده کرد اهمال کاری یک درماندگی در آنچه را که بایستی برای رسیدن به هدف 1390، به نقل از فاطمه عوضیان، 1986)

جام شود، می باشد. با وجود اینکه اهمال کاری در تمام فعالیت های زندگی روزانه ممکن است اتفاق بیفتد. اما اهمال گرایی در ان

( اهمال کاری تحصیلی را 1984(. سولومون و راثبلوم )1391زمینه انجام تکالیف درسی فراوانی بیشتری دارد )مطیعی و همکاران، 

تحصیلی تعریف می کنند. این وظایف شامل آماده شدن برای امتحان، آماده کردن مقاالت در طول  در به تاخیر انداختن وظایف

نیم سال تحصیلی، امور اداری مربوط به مدرسه، و حضور مستمر در کالس ها می باشد اهمال کاری معموال به دو صورت تحصیلی 

کاری در مدارس، پژوهشگران توجه ویژ ه ای به ارتباط این متغیر  و غیر تحصیلی نمود پیدا می کند،. با توجه به میزان شیوع اهمال

با متغیر هوش هیجانی می کنند. منظور از هوش هیجانی آن دسته از جنبه های زیر بنایی رفتار فردی است که به طور کامل با توانایی 

ست دامنه ای از هیجانات است )امامی و های عقالنی و تفکر متفاوت است. هوش هیجانی در بر دارنده آگاهی، تنظیم و بیان در

( معتقد است که نقش هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی باید بهتر درک شود.فاکنور های غیر 2004(. دراگو )1393همکاران،

شناختی مثل هوش هیجانی مکمل یا افزایش دهنده توانایی های شناختی دانش آموزان است. عالوه بر این به نظر می رسد که 

ت تحصیلی دانش آموزان با هوش هیجانی در رابطه است. دانش آموزانی که در این ویژگی از سطوح باالتری برخوردارند از موفقی

نمرات باالتر و موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند و به احتمال کمتری ترک تحصیل می کنند . این ویژگی آشکارا بر عملکرد 

(. 1390به خصوص آنهایی که آسیب پذیر هستند، اثر گذار است )کیمیایی و همکاران، تحصیلی و رفتار نابهنجار دانش آموزان 

پژوهش های بسیاری نشان داده اند که مهارت های هیجانی واجتماعی نقش مرکزی در زندگی اجتماعی، شخصی و تحصیلی افراد 

را نشان می دهد. پژوهش حاضر در این راستا و  ( نیز رابطه منفی و معنا دار اهمال کاری با موفقیت تحصیلی1389دارند .حیدری )

 با هدف پاسخ گویی به این پرسش انجام شد که آیا آموزش هوش هیجانی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان تاثیر دارد ؟

 روش

 نوع و طرح پژوهش

 این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد.

 اری، نمونه و روش نمونه گیریجامعه آم

جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر پایه پیش دانشگاهی شهرستان تالش بودند. نمونه پژوهش شامل دوکالس از دانش آموزان 

 پسر پایه پیش دانشگاهی شهر تالش بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. 

 

 ابزار پژوهش
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 پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 

ماده و یک عامل تشکیل شده است ،که آزمودنی به یکی از چهار گزینه،  16( ساخته شد .و از 1991این مقیاس توسط تاکمن )

مطمئناً این چنین نیستم، این تمایل در من وجود ندارد، این تمایل در من وجود دارد و مطمئنا این چنین هستم پاسخ می گوید.این 

به  73/0( ترجمه و بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن هنجار یابی و پایایی آن 1382پرسشنامه توسط بیات مقدس )

 گزارش کرده اند. 86/0( پایایی این پرسشنامه را 1991دست آمد .تاکمن )

 شیوه اجرا 

 ساعته که در هفته یک بار برگزار می شد، اجرا گردید. 2جلسه  10مداخله درمانی در طی 

 ات خالصه محتوای جلس

طرح مساله، آشنا ساختن اعضای گروه آزمایشی با محتویات جلسات، تعریف، مولفه ها، فواید، انواع و کارکرد  جلسه اول

 هیجان ،خود آگاهی، انواع واکنش و اثرات خود آگاهی هیجانی باال و پاین و اثر مهار موفق هیجان ها

 گام های موثر در افزایش عزت نفس احترام به خود، تعریف، تقسیم بندی، عزت نفس و جلسه دوم

 خودشکوفایی و استقالل، تعریف و ویزگی های افراد خود شکوفا و مستقل جلسه سوم

 ابراز وجود، فواید شیوه های رفتاری، حقوق پایه انسانی، ایفای نقش جلسه چهارم

های اجتماعی و ارتباط، اجزای کالمی  همدلی و روابط بین فردی، اهداف، نقش و راه های افزایش همدلی، مهارت جلسه پنجم

 و غیر کالمی، روش ها و مراحل باال بردن مهارت های ارتباطی

 مسئولیت اجتماعی،گروه ها وانواع آن، نقش اعضاء، رفتار ضد اجتماعی جلسه ششم

 حل مساله، مهارت های تصمیم گیری و آزمون واقعیت جلسه هفتم

 س ،علل ،انواع و شیوه های ارزیابی و مقابلهانعطاف پذیری و تحمل استر جلسه هشتم

 کنترل تکانه، تعریف تکانه و ناکامی و خشم، عوارض خشم، فنون مقابله با خشم جلسه نهم

وش بینی در موقعیت ها و فرایند های شناختی، نقش باور های مردم شادکامی و خوش بینی، تعریف نقش شادی و خ جلسه دهم

 و ویژگی های افراد امید وار

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار ( و تحلیل کوواریانس انجام شد.

 

 

 

 نتایج 
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 یافته های توصیفی

 حراف معیار متغیر اهمال کاری در پیش آزمون و پس آزمون. میانگین و ان1جدول         

 گروه موقعیت میانگین انحراف معیار

 آزمایش پیش آزمون 00/53 197/7

  پس آزمون  73/28 612/6

 کنترل پیش آزمون 60/51 815/7

  پس آزمون  60/49 815/7

ش آموزان در پیش آزمون اهمال کاری در گروه آزمایش مشاهده می کنید میانگین و انحراف معیار دان 1همان طور که در جدول 

است. در گروه کنترل میانگین و انحراف معیار در پیش  612/6و  73/28و در پس آزمون گروه آزمایش 7 /197و  00/53

 می باشد.  7/ 815و  60/49و در پس آزمون  815/7و  60/51آزمون 

 یافته های استنباطی

 زش هوش هیجانی بر کاهش اهمال کاری از آزمون تحلیل کوواریانس سنجیده شد.به منظور آزمون اثر بخشی آمو

 . نتایج تحلیل کوواریانس3جدول 

  مجموع مجذورات درجات آزادی میانگین مجذورات  Fنسبت  سطح معنی داری

 پیش آزمون 715/1343 1 715/1343 178/45 000/0

 گروه ها 614/7041 1 614/7041 749/236 000/0

 واریانس خطا 352/1695 57 743/29  

 مجموع 000/101612 59   

مشاهده می شود تاثیر آموزش هوش هیجانی بر نمرات اهمال کاری معنی دار می باشد.می توان بیان کرد  3همانگونه که در جدول 

 دارد. که بین میانگین نمرات هوش هیجانی و اهمال کاری در پیش آزمون ، پس آزمون تفاوت معنی داری وجود

 بحث و نتیجه گیری 

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان مقطع پیش 

دانشگاهی بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی به آزمودنی های گروه آزمایش موجب کاهش چشمگیر نمرات 

جلسه مداخله ی آزمایشی کاهش قابل توجهی نسبت به  10وری که نمرات پس آزمون در طی میزان اهمال کاری شده است. به ط

نمرات قبل از مداخله داشتند. یافته هاحاکی از موثر بودن مداخله آموزش هوش هیجانی بر کاهش اهمال کاری آزمودنی های 

( ، 1393(، امامی )1389( ، حیدری )1390یی)گروه آزمایش بود. این یافته ها با نتایج پزوهش های صورت گرفته توسط کیمیا
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(همسویی دارد. در تبیین این امر می توان اظهار داشت که دانش آموزانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، 1390عوضیان )

الیف درسی را سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی و انگیزه بیشتری نسبت به سایر دانش آموزان دارند و با مدیریت هیجان ها تک

نفر دانش آموز پسر و دختر  380بهتر و به موقع انجام می دهند. در پژوهشی که حسینی نسب، فتحی آذر، و رضویان شاد بر روی 

پایه سوم راهنمایی تبریز انجام دادند، رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.یافته 

حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش 

های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی می تواند به عنوان مداخله ای موثر، موجب کاهش اهمال کاری 

ان پیشنهاد داد که برنامه های آموزش هوش هیجانی به عنوان بخشی از و تعلل ورزی در دانش آموزان گردد. بر این اساس می تو

برنامه های فوق برنامه در مدارس قرار گیرد. در نهایت تک جنسیتی و محدود بودن جامعه پژوهش و آشنایی نداشتن افراد در مورد 

 هوش هیجانی را می توان از محدودیت های این پژوهش در نظر گرفت. 
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