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 چکیده  

 آموزاندانشو هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی های ناسازگار اولیه واره تعیین رابطه طرح  :هدف

و جامعه  باشدمی روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی :روش. آبادپارسمتوسطه دوم پسر شهرستان 

به  آبادپارس پسر دوره دوم متوسطه مدارس شهرستان  آموزاندانش موردمطالعه در تحقیق حاضر، آماری

انتخاب  آموزدانش 305ای تصادفی خوشهگیری ها به روش نمونهکه از میان آن  استنفر  2500تعداد 

ش هیجانی هو ،1998واره یانگ های طرح پرسشنامه  لهیوسبهافراد حاضر در نمونه موردمطالعه  شد.

تحت  1379 یعسگرهومن و  شده دنظریتجد، آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس 1996شرینگ 

 SPSS 19 افزارنرمدر همبستگی پیرسون  شاز طریق رو شدهی آورجمعی هادادهآزمون قرار گرفتند و 

اولیه و  های ناسازگاروارهطرح نتایج نشان داد رابطه میان  :هایافته و بررسی قرار گرفت. تحلیلمورد 

ناسازگار  وارهطرحبدین معنی که افزایش در متغیر  باشدیمپیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری 

بالعکس؛ رابطه میان هوش هیجانی و پیشرفت  و شودیماولیه باعث کاهش در پیشرفت تحصیلی 

 باشد تحصیلی نیز مثبت و معنادار می

 

 اولیه، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی ناسازگار هایوارهطرحواژگان کلیدی:  
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 مقدمه

های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و دغدغه ترینمهم موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از  مسئله

یابی و توجه به رفع ئ هدفنهیدرزمدهنده موفقیت نظام آموزشی و دانشجویان هر جامعه نشان  انآموزعملکرد تحصیلی دانش

آموزان آن در ی دانشآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلتوان کاری میرازمانهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی نیاز

اخیر نشان داده است که ارتباط بین نظارت فراشناختی و  قاتیتحق مقاطع مختلف بیشترین و باالترین رقم را داشته باشد.

آموزان از زمان ابتدایی دارای توانایی نظارت فراشناختی هستند و شود و دانشپیشرفت تحصیلی از زمان کودکی نیز آغاز می

ها نظارت فراشناختی کنترل کنند و نظارت فراشناختی با پیشرفت تحصیلی آن  صورتبه د حافظه کاری خود را قادرند تا عملکر

 (2017 2منیفر ،1امیلی) ارتباط دارد.

ی نمره دهندهنشان آموز یا دانشجو اشاره دارد که این جلوه ممکن است ای از وضعیت تحصیلی دانشپیشرفت تحصیلی به جلوه

های مختلف باشد. پیشرفت تحصیلی ها دریک درس یا میانگین نمرات دورهای از دورهین نمرات برای مجموعهیک دوره، میانگ

متغیر   عنوانبهپیشرفت تحصیلی،  چراکهتمامی کشورهای جهان است  موردتوجهدر حال حاضر  خصوصبه موضوعی است که 

عداد تحصیلی، راهبردهای خودتنظیمی، ساختار کالس یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی نظیر است تأثیروابسته، تحت 

 (.۱۳۹۷عالی ده چناری، ذلفا، ). باشدیمدرس، انگیزش تحصیلی و بسیاری دیگر از متغیرها در آن دخیل 

ناسازگار اولیه  هایوارهطرح هایی که با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است، ی صورت گرفته یکی از متغیرهاپژوهشطبق 

 یا 4قالب ،3ساختار  عنوانبه یطورکلبه وارهطرح  دارد. انآموزمستقیمی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش تأثیرباشد که می

بارتلت  .بود 1930 سال در 6بارتلت  داد بسط  را  وارهطرح  مفهوم ربا اولین  که کسی( 1394سرخوش، ) .شودیم تعریف 5چارچو 

 اطالعات با رابطه در و کرد جادیواره اطرح  چهارچوب یک خود عصر شناسانروان  برای اشوارهطرحنظریه  بسط با (1932)

 شودیم منش تعیین و سرشت توسط الزاماّ حافظه فراخوانی دریافت او. پرداخت حافظه و ادراك بر قبلی آگاهی تأثیر جدید به

ناسازگار اولیه  یهاوارهوجود طرح نیز تحقیقات اخیر  .شودیم  بازسازی مداوم طوربه  کنونی رویدادهای جریان در فرد گذشته و

کرده  یرا بررس ییها EMSمطالعه  نیا برجسته ساخته است. (ED) یاهیها را در افراد مبتالبه اختالل تغذ(EMS) یانگ

بود.  ANمبتالبه  افرادغالب در  یژگیو یجانیو مهار ه یاجتماع یانزوا (AN) یعصب ییاشتهایمبتالبه ب افراداست که 

 (2015 8، دامیانو7)استفن 

 طول در و آغازشده رشد، دوره در اوایل  که ای هستندخودشکنانه شناختی و هیجانی الگوهای اولیه ناسازگارانه هایوارهطرح 

 شناختی، نظریه اساس بر  نیست.  وارهطرح  یک  از خود، بخشی افراد  رفتار تعریف این بر اساس .شودیم تکرار زندگی دوره

 یا ترس شرم، سوگ، همانند شدیدی و قوی منفی هیجان بیمار. شوندیم ناسازگارانه فراخوانده هایواره طرح از یکی کهیهنگام

 توانندیم افراد مثالً. رندیگینم شکل کودکی یهایبدرفتار یا هاضربه دلیل به هاواره طرح همه البته .کندمی تجربه را خشم

 همه و منشأ  ریشه اگرچه. باشند دیده یاصدمه یا ضربه کودکی در اینکه بدون باشند، داشته را مهارتی بی - وابستگی وارهطرح 

 تا کودکی دوره طول  در یو دائم مکرر آزارنده حوادث دلیل به بیشترشان و بوده مخرب هاآن همه. نیست تروما هاوارهطرح 

 یسوبه  را فرد که است تجارب این یمجموعه است و تراکمی تلخ، مرتبط تجارب این همه تأثیر .اندآمده وجود ی، بهسالبزرگ

 (.2003همکاران،یانگ و کنند )می هدایت اریع تمام وارهطرح  یک
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 برای انسان نتیجه سائق ،وارهطرح کنش این کنند. پیدا ادامه و شده ماندگار که کنندمی تالش اولیه ناسازگار هایوارهطرح 

 (۱۳۹۷سید میرزایی، ) .است استحکام و ثبات

ناسازگار اولیه و هوش هیجانی با پیشرفت  هایواره طرحرابطه  شناساییپژوهش حاضر به دنبال  با توجه به مطالبی که بیان شد

 .باشدیم آبادپارسمتوسطه دوره دوم شهر  انآموزتحصیلی  در دانش

 
 بیان مسئله

که  انددهیرسهای روانشناسی حاصل گردیده است اندیشمندان بر این باور نهیزم دریی که هاشرفتیپ در طول دوران معاصر با 

و هوش  ناسازگار اولیه هایوارهطرح ی زندگی و شخصیت ما دارد یکی از این عوامل جایجای بسیاری در شناختروان عوامل 

خود را در زندگی هر شخصی  راتیتأثو  شوندیمو در رفتار ما نمایان  رندیگیمکه از دوران کودکی در ما شکل  هستندهیجانی 

( با بسط نظریه 1932) بارتلت بود. 1930در سال  واره را بسط داد بارتلتکسی که اولین بار مفهوم طرح  .گذارندیم

ت جدید به تأثیر آگاهی قبلی کرد و در رابطه با اطالعا جادیواره اشناسان عصر خود یک چهارچوب طرح اش برای روان وارهطرح 

و گذشته فرد در جریان  شودیبر ادراك و حافظه پرداخت. او دریافت فراخوانی حافظه الزاماّ توسط سرشت و منش تعیین م

، اختالالت شخصیت را با اصطالح »منش« 1980. متخصصان بالینی قبل از شودیطور مداوم بازسازی مرویدادهای کنونی به

واره« واژه »منش« از اصطالح »طرح  یجا، برای اختالالت شخصیت بهیشناسامروزه در ارتباط با بعد روان .کردندیمشخص م

صورت خودکار و بدون آگاهی بر بخشی از واره به. بیشتر اوقات اگر نگوییم همیشه، فرآیندهای مربوط به طرحشودیاستفاده م

مقدماتی برای درك  یالهیواره وس، نظریه طرح 1980 یرتیب از اوایل دهه. بدین تافتدیما اتفاق م یسیستم دریافتی ـ ادراک

غنی و  یاخچهیتر در حوزه شناختی، تارروانشناسی و گسترده واره درفرهنگ نیز شده است. واژه طرح یشناختروان یهاجنبه 

که راهنمای تفسیر  شودیعنوان »نقشه انتزاعی شناختی« در نظر گرفته مواره بهبرجسته دارد. در حوزه رشد شناختی، طرح

برای تفسیر   2واره فرهنگیبرای فهم یک جمله و به یک طرح 1واره زبانیبه یک طرح مااطالعات و حل مسئله است. بنابراین 

 (.2017 4رید هی، سوف3سجان رییک افسانه نیاز داریم )

اند و در طول داند که طی دوران کودکی و نوجوانی رشد یافتهها را الگوهای هیجانی و شناختی میوارهطرح 5جفری یانگ 

( 2016.)یانگ؛شوندعنوان الگوهایی برای پردازش تجربیات بعدی به کار گرفته میها بهوارهمانند. این طرحزندگی فرد ثابت می

ها تأثیرگذار است. ها و سازوکار آنمحرك 9و ارزیابی 8، رمزگردانی7دانند که در گزینشرا نوعی ساختار شناختی می 6وارهطرح 

ها فرد قادر به تعیین موقعیت خود در رابطه بازمان و فضا شده و تجارب خود واره ای از طرحکند که بر پایه مجموعهوی بیان می

  کند.ی و تفسیر میبندای معنادار طبقه گونهرا به 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

ترین نهادهای اجتماعی است که درواقع کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی بستگی وپرورش از مهمآموزش 

سو و پیچیدگی جهان امروز از تعلیم و تربیت از یک تیحساس (.1390به چگونگی عملکرد در این نهاد دارد)ندیمی و بروج، 

ای مبذول شود. امروزه تمرکز آموزان توجه ویژهکند که به بحث آموزش و میزان یادگیری دانشسوی دیگر این را طلب می

و سازگار با آموزان باانگیزه باحوصله های آموزشی یا مدیریت رفتار کالسی، به پرورش دانشی برنامهجای ارائه آموزش به 
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های هر جامعه ترین سرمایهآموزان بزرگ (، زیرا دانش2008، 1هنجارهای اجتماعی تغییر کرده است )پاریس و وینگوگراد

ای پیشرفت و توسعه را به حرکت شده، چرخه توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته آید و میحساب میبه

های ترین دغدغهگیری و حفظ و تداوم آن، یکی از اصلیآموزان برای یاده ایجاد انگیزه در دانشدرآورند. در حقیقت، امروز

گیری و نظر آموزشی، ایجاد و حفظ یک انگیزش عالقه مدار در طول یادچنین ازنقطه والدین و معلمین و مشاوران باشد. هم

ترین وظیفه مدارس، تدارك تجارب کیفی برای مهمرسد که آموزش بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس به نظر می

ها ، جلوگیری از ایجاد و تداوم رفتار پرخاشگرانه در ها و دانششدن در تکلیف و رشد مهارتآموزان، ایجاد عالقه و درگیردانش

(. با 2009، 2ن و ریانباشد )تسای، کونتر، لودکه، تراتویآموز با توانایی کنترل هیجانات و احساسات میجامعه و تربیت دانش

دهند و افت تحصیلی و بروز رفتار آموزان تشکیل میمیلیون نفر از جمعیت کشور ما را دانش 15که حدود توجه به این 

پرخاشگرانه در جامعه یکی از مشکالت کشور ما است، ضرورت دارد عواملی که بر پیشرفت تحصیلی و رفتارهای هنجارشکنان 

تند موردتوجه قرار گیرند، چراکه عملکرد تحصیلی پایین سبب از دست رفتن سرمایه ملی و تلف شدن آموزان اثرگذار هسدانش

 آموزان خواهد شد، بنابراین توجه به پیشرفت تحصیلی و عوامل اثرگذار بر آن ضرورت دارد. وقت و عمر دانش

 اختالالت  ،1980زا قبل بالینی متخصصان  شاره کرد.های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی اوارهتوان به طرح ازجمله این عوامل می

 واژه  جایبه  شخصیت  اختالالت برای شناسی،روان بعد با ارتباط در امروزه. کردندمی مشخص »منش«اصطالح  را با شخصیت

 صورتبه وارهطرح  به مربوط فرآیندهای همیشه، نگوییم اگر  اوقات بیشترشود. می استفادهواره« »طرح اصطالح  از»منش« 

تواند ما را ها میوارههمین دلیل توجه به طرح  به افتد.می اتفاق  ماـ ادراکی  دریافتی سیستم از بخشی بر آگاهی بدون و خودکار

 آموزان کارآمد برای جامعه کمک کند.در تربیت دانش

ی خود را حفظ نماید در مقابل نامالیمات پایداری نماید و نگذارد هایی است که فرد بتواند انگیزه هوش هیجانی شامل توانایی

. هوش هیجانی نقش مؤثری در آرامش ا دیگران همدلی کند و امیدوار باشددار سازد، بپریشانی خاطر , قدرت تفکر او را خدشه 

برای  نیبنابرا پیش ببرد.گیرد و در جهت مقصودش بهاین هوش هیجانی است که هوش عقالنی را به کار می درواقع انسان دارد.

 ای به هوش هیجانی کرد.رسیدن به پیشرفت تحصیلی باید توجه ویژه

 

 اهداف پژوهش:

 اصلی: هدف  

آموزان متوسطه دوره دوم شهر های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشوارهطرح رابطه شناسایی

 آباد.پارس

 

 اند از: پژوهش عبارت  نیا  یاهداف جزئ

 آباددوم شهر پارسآموزان متوسطه دوره های ناسازگار اولیه با پیشرفت تحصیلی در دانشوارهشناسایی رابطه بین طرح

 آبادآموزان متوسطه دوره دوم شهر پارسشناسایی رابطه  بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش

 آبادآموزان متوسطه دوره دوم شهر پارسهای ناسازگار اولیه با هوش هیجانی در دانشوارهشناسایی رابطه بین طرح
 

 های تحقیقفرضیه  

 آموزان با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.دانشبین هوش هیجانی 

 آموزان رابطه وجود دارد.های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی دانشواره بین طرح

 های تحقیق:سؤال

 
1 - Paris & Winograde 
2 -Tsai, Kunter, Ludtke, Traumanis & Rayan 
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 سؤال اصلی: 

آباد رابطه آموزان متوسطه دوره دوم شهر پارسدانش و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی های ناسازگار اولیهوارهبین طرحآیا 

 وجود دارد؟

 

 سؤاالت فرعی:

 ؟وجود داردآباد رابطه آموزان متوسطه دوم شهر پارسبا پیشرفت تحصیلی دانش هیناسازگار اولهای واره بین طرح

 آباد رابطه وجود دارد؟پارسآموزان متوسطه دوره دوم شهر بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشآیا 

 آباد رابطه وجود دارد؟آموزان متوسطه دوم شهر پارسهای ناسازگار اولیه و هوش هیجانی دانشوارهآیا بین طرح

 

 روش تحقیق 

 آموزانتحصیلی دانش پیشرفت با هیجانی هوش و اولیه ناسازگارهای وارهرابطه طرح  بررسی باهدف که حاضر پژوهش

گیری  منظور اندازهی موردنیاز این تحقیق و بههادادهی آورجمع است برای  همبستگی نوع از توصیفی یک مطالعه گرفتهانجام

 شود. از ابزار پرسشنامه استفاده می موردنظرمتغیرهای 

 

 و حجم نمونه  یریگنمونهجامعه آماری، روش  

تشکیل  98-97آباد در سال تحصیلی ه دوم متوسطه شهر پارس آموزان پسر دورجامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش

آموزان نفر از دانش 305ی مورگان کرجسباشد حجم نمونه بر اساس جدول نفر می 2500شده دهد که طبق استعالم انجاممی

 103، به این صورت که تعداد  استفاده شدی اخوشه ی تصادفی ریگنمونهاست برای انتخاب نمونه از روش  شدهگرفتهدر نظر 

 است. شدهانتخاب نفر از کالس سوم دوره دوم متوسطه  99نفر از کالس دوم و   103نفر از کالس اول 

 

 ها به تفکیک سن و پایه تحصیلیتعداد و درصد آزمودنی  جدول  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 گیری :ابزارهای اندازه

 پرسشنامه پیشرفت تحصیلی :  

قرارگرفته  دنظریتجد( مورد 1379( که توسط هومن و عسگری )1970از تست هرمنس ) انگیزه پیشرفتبرای سنجش 

ی هاپژوهش( بر مبنای  دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر 1970استفاده شد. هرمنس )

پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده  سؤاالتمربوط به موضوع  نیاز به پیشرفت این پرسشنامه را ساخته است. هرمنس برای نوشتن 

کند و از بررسی  تحقیقات قبلی به دست ویژگی که افراد دارای انگیزه پیشرفت باال را از افراد باانگیزه پیشرفت پائین، متمایز می

 برگزیده است.  سؤاالتعنوان مبنا و راهنما برای انتخاب آورده است، به

 سن پسر پایه تحصیلی

 15-16 77/33 103 دهم

 16-17 77/33 103 یازدهم

 17-18 46/32 99 دوازدهم

 15-18 %100 305 کل
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آموزان ، روایی و پایایی این پرسشنامه را اندازه گرفتند که نفری دانش1073 روایی و پایایی : هومن و عسگری را در نمونه

عاملی مواد این پرسشنامه هفت عامل)داشتن پشتکار،  لیبا تحل آمدبه دست  79/0و  80/0ضرایب روایی و پایایی به ترتیب 

در انتخاب دوست، سطح آرزوی باال،  ی، توجه به مالك شایستگیکوشسختیی، جوفرصتنفس، ادراك پویا از زمان، اعتمادبه

و به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه   شدهانیبجمله ناتمام  39صورت پرسشنامه به سؤاالتی( به دست آوردند نگرندهیآ

  گیرد.برحسب  اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد نمره تعلق می هانهیگزاین  به است. شدهداده

 

 های ناسازگار اولیه یانگ وارهپرسشنامه طرح

ی هانهیگزی باید در هر سؤال یکی از یکی از آزمودنباشد که ماده می 75شده است و دارای این پرسشنامه توسط یانگ ساخته

 درست انتخاب کند کامالً درست و  باً یتقرغلط ، اندکی غلط ، بیشتر درست است تا غلط ، اندکی درست ،  کامالً 

و  76/0گیری شد و ضرایب آن به ترتیب اندازه 1393در ایران توسط سمیه موسوی  آزمونروایی و پایایی این  روایی و پایایی :

 به دست آمد. 78/0

 

 پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ 

در ایران توسط  1380 ماهبهمناست و در  شدهنیتدوتوسط شرینگ  1995بر اساس نظریه گلمن  1996در سال  آزمون این

مخالفم ، مخالفم ،  کامالً ی هانهیگزی باید یکی از آزمودنماده دارد که  33 آزمون نیا منصوری بر روی دانشجویان ارزیابی شد.

 موافقم را انتخاب کند  کامالً نظری ندارم ، موافقم و 

به  78/0و  85/0گیری کرد که به ترتیب اعدادی بین را اندازه آزمون( روایی و پایایی این 1380روایی و پایایی : منصوری )

 دارد. آزمونکه نشان از اعتبار باالی  آمددست 

 

 ،و...(آزمونه ،مصاحبه، ی اطالعات )پرسشنام گردآورروش  

باشد آموزان  میهای ناسازگار اولیه ،  هوش هیجانی ، پیشرفت تحصیلی دانشوارهدر این پژوهش طرح موردمطالعهمتغیرهای 

و به  ارائه کنندگانشرکتی به ریگنمونهکاغذی استاندارد بوده و با توجه به روش  مداد وی  هاپرسشنامهمتغیر در قالب  سههر 

ی صورت نگرفته و بعد امداخله آزمونی شده است. در این گذارنمره و پژوهش اجرا و  آزمونشکل کالسی و یا با رعایت اصول 

 است  شدهارائهپرسشنامه پشت سر هم  آنانو کسب رضایت  کنندگانشرکتاز توجیه مقدماتی 

 

 

 های جمعیت شناختی پاسخگویان : توصیف ویژگی

 سن   اساس  برپاسخگویان  توزیع فراوانی  

 سن  اساس برتوزیع فراوانی پاسخگویان  جدول  
 تجمعی درصد فراوانی سن

 91/24 91/24 76 سال15

 77/52 86/27 85 سال16

 34/78 57/25 78 سال17

 ٪100 66/21 66 سال18

 * ٪100 305 کل
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نفر( 85درصد )27.86سال، 15نفر( دارای سن 76درصد )24.91در جدول از بین پاسخگویان  آمدهدستبهنتایج  اساس بر

 لذا  .باشندیمسال سن  18نفر( دارای 66درصد )21.66سال سن و 17نفر ( دارای 78درصد )25.57سال سن ، 16دارای 

 .انددادهسال تشکیل  16بیشترین تعداد پاسخگویان را افراد 

 

 

 پایه تحصیلی  اساس  برتوزیع فراوانی  

 پایه تحصیلی اساس  برتوزیع فراوانی  جدول  
 درصد تجمعی درصد فروانی پایه تحصیلی

 33.77 33.77 103 دهم

 67.54 33.77 103 یازدهم

 0/100 32.46 99 دوازدهم

 * 0/100 305 کل

درصد  33.77پایه دهم ،   آموزدانشنفر( 103درصد )33.77از بین پاسخگویان در جدول  آمدهدستبهنتایج  اساس بر

آموزان  پایه دوازدهم تشکیل داده بودند لذا دوپایه  نفر( را نیز دانش99درصد ) 32.46پایه یازدهم و  آموزدانشنفر( 103)

 .باشندیمدهم و یازدهم بیشترین تعداد پاسخگویان را دارا 

 

 پایه تحصیلی  اساس  برتوزیع فراوانی  

 

 پایه تحصیلی  اساس  برتوزیع فراوانی  
 درصد تجمعی درصد فروانی پایه تحصیلی

 33.77 33.77 103 دهم

 67.54 33.77 103 یازدهم

 0/100 32.46 99 دوازدهم

 * 0/100 305 کل

درصد  33.77پایه دهم ،   آموزدانشنفر( 103درصد )33.77از بین پاسخگویان  در جدول آمدهدستبهنتایج  اساس بر

آموزان  پایه دوازدهم تشکیل داده بودند لذا دوپایه  نفر( را نیز دانش99درصد ) 32.46پایه یازدهم و  آموزدانشنفر( 103)

 .باشندیمدهم و یازدهم بیشترین تعداد پاسخگویان را دارا 

 

 

 

 های آماری متغیرهای تحقیق شاخص

های شود. در توضیح دادههای آماری ازجمله میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق ارائه میدر جدول زیر شاخص

های پرسشنامه طوری تهیه و تنظیم آمده الزم است یادآوری شود که عددهای حاصل از پاسخ سؤال شوندگان و گزینهدستبه

طور دهنده است لذا بهدهنده شدت آن متغیر در پاسختر برای متغیر نشانمتغیرها همسو باشند و عدد بزرگگردید که همه 

، هوش 3.85واره ناسازگاری اولیه برابر ، طرح 3.92متوسط شدت و میزان پیشرفت تحصیلی در نمونه موردمطالعه برابر 

 است شدهده که در جدول ذیل ارائهآمدستبه 3.93هیجانی برابر 
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 های آماری متغیرهای موردبررسی پژوهششاخصجدول  

 متغیر میانگین انحراف معیار

 پیشرفت تحصیلی 3.9266910 4385870.

 واره ناسازگاریطرح  3.8503290 6108614.

 هوش هیجانی 3.9349110 2719094.

 

طور متوسط به شوندگان در نمونه موردمطالعه بهدهد که پاسخ هرکدام از سؤال انحراف معیار متغیر پیشرفت تحصیلی نشان می

 از میانگین پاسخ دریافتی در کل نمونه موردمطالعه فاصله دارد. 0.43میزان تقریبی 

طور دهد که پاسخ هرکدام از سؤال شوندگان در نمونه موردمطالعه بهواره ناسازگاری اولیه نشان میانحراف معیار متغیر طرح

 از میانگین پاسخ دریافتی در کل نمونه موردمطالعه فاصله دارد. 0.61 متوسط به میزان تقریبی

طور متوسط به دهد که پاسخ هرکدام از سؤال شوندگان در نمونه موردمطالعه بهانحراف معیار متغیر هوش هیجانی نشان می

 از میانگین پاسخ دریافتی در کل نمونه موردمطالعه فاصله دارد. 0.27میزان تقریبی 

واره ناسازگاری اولیه بیشترین نمره را  ها در متغیر هوش هیجانی کمترین و متغیر طرح توان گفت انحراف دادهرکلی میطوبه

واره ناسازگاری اولیه کمترین تمرکز داده حول دیگر در متغیر هوش هیجانی بیشترین تمرکز و در متغیر طرحعبارتدارد به

 شده است.ها در شکل ذیل ارائهدهد که ترتیب متغیرمیانگین را نشان می

 

 های استنباطییافته

شود. ها پاسخ داده میهای آماری مناسب به آن های تحقیق پرداخته و با استفاده از روشوتحلیل فرضیه در این قسمت به تجزیه 

متغیر را اندازه باشد. ضریب همبستگی میزان همبستگی بین دو روش آماری مورداستفاده در این قسمت ضریب همبستگی می

باشد. ضریب همبستگی پیرسون، خطی بوده و گیرد و دارای دو نوع متفاوت پارامتریک پیرسون و نا پارامتریک اسپیرمن میمی

گیرد که هر دو متغیر دهد و زمانی مورداستفاده قرار میمیزان و شدت و جهت همبستگی بین دو متغیر را نشان می

باشند. ضریب همبستگی اسپرمن فقط شدت همبستگی را اندازه گرفته و زمانی بکار گرفته  موردبررسی دارای توزیع نرمال

شود که حداقل یکی از متغیرهای موردبررسی از توزیع نرمال تبعیت نکند. بنابراین قبل از پرداختن به آزمون فرضیه به  می

ترین آزمونی اسمیرنوف معروف-ا آزمون کلموگروفشود. در این راستبررسی نرمال بودن یا نبودن متغیرهای تحقیق اشاره می

 شود.گیرد. در جدول زیر نتایج آن ارائه میاست که مورداستفاده قرار می

 اسمیرنوف-نتایج آزمون کلموگروف   جدول
 متغیر آماره داریسطح معنی نتیجه 

 پیشرفت تحصیلی 25/1 085/0 نرمال است

 ناسازگاریواره طرح  06/1 077/0 نرمال است

 هوش هیجانی 47/1 056/0 نرمال است

 

درصد نرمال خواهد بود در این  95باشد آنگاه متغیر مربوطه با اطمینان  05/0آمده بیشتر از دستداری بهاگر سطح معنی

کند و در این حالت متغیر از توزیع نرمال تبعیت نمی صورت نیاهای پارامتریک استفاده کرد. در غیر توان از آزمون حالت می

داری موجود در جدول فوق در های پارامتریک مجاز نیست و باید به آمار نا پارامتریک بسنده کرد. سطح معنیاستفاده از آزمون 

ند و استفاده از آمار کنهستند لذا همه متغیرهای موردمطالعه از توزیع نرمال تبعیت می 0/ 05مورد همه متغیرها بیشتر از 

توان ضریب  اسمیرنوف می-و نتایج حاصل از آزمون کلموگروف شدهدادهپارامتریک الزم و کافی است. با توجه به توضیحات 

 های پژوهش پاسخ داده شود.آزمون مناسب انتخاب کرد و از طریق آن به فرضیه  عنوانبه همبستگی پیرسون را 



 

9 

 

 های ناسازگار اولیه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.وارهبین طرح آزمون فرضیه اول:

ها در جدول بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر مذکور و همچنین میزان و شدت رابطه احتمالی بین آن منظوربه

 شود.زیر نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارائه می
 

 واره ناسازگاری اولیه و پیشرفت تحصیلیطرحآزمون ضریب همبستگی بین 

 متغیر مقدار ضریب داریسطح معنی نتیجه 

 واره ناسازگاری اولیه و پیشرفت تحصیلیطرح  -641/0 014/0 رابطه وجود دارد 

توان گفت درصد می95باشد با اطمینان می 05/0تر از آمده حاصل اجرای آزمون که پاییندستداری بهبا توجه به سطح معنی

است. با توجه به منفی بودن مقدار  -641/0ای معنادار بین دو متغیر مذکور وجود دارد. میزان این رابطه  برابر رابطه 

واره ناسازگاری اولیه باعث دیگر افزایش در متغیر طرحعبارتدو متغیر را مجسم کرد. به توان رابطه معکوس بینآمده میدستبه

 و بالعکس.  شودیمکاهش در پیشرفت تحصیلی 

  

 : بین هوش هیجانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.دومفرضیه  

ها در جدول و همچنین میزان و شدت رابطه احتمالی بین آنبررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر مذکور  منظوربه

 شود.زیر نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارائه می
 

 آزمون ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

 متغیر مقدار ضریب داریسطح معنی نتیجه 

 هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 69/0 03/0 رابطه وجود دارد 

 

توان گفت درصد می 95باشد با اطمینان می  05/0تر از آمده حاصل اجرای آزمون که پاییندستداری به با توجه به سطح معنی

آمده دستاست. با توجه به مثبت بودن مقدار به0.69ای معنادار بین دو متغیر مذکور وجود دارد. میزان این رابطه  برابر رابطه 

دیگر افزایش در هوش هیجانی باعث افزایش در پیشرفت تحصیلی عبارتدو متغیر را مجسم کرد. بهتوان رابطه مستقیم بین می

 و بالعکس.  شودیم

 

 های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی دانش آموزان رابطه وجود دارد. واره: بین طرحسومفرضیه    

ها در جدول همچنین میزان و شدت رابطه احتمالی بین آنمنظور بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر مذکور و به

 شود.زیر نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارائه می

 

 واره ناسازگاری اولیه و هوش هیجانیآزمون ضریب همبستگی بین طرح

 متغیر مقدار ضریب داریسطح معنی نتیجه 

 گاری اولیه واره ناسازهوش هیجانی و طرح -56/0 014/0 رابطه وجود دارد 

توان گفت درصد می 95باشد با اطمینان می  05/0تر از آمده حاصل اجرای آزمون که پاییندستداری به با توجه به سطح معنی

آمده دست است. با توجه به منفی بودن مقدار به -56/0ای معنادار بین دو متغیر مذکور وجود دارد. میزان این رابطه  برابر رابطه 

واره دیگر افزایش در متغیر هوش هیجانی باعث کاهش در طرحعبارتتوان رابطه معکوس بین دو متغیر را مجسم کرد. بهمی

 شود و بالعکس.ناسازگاری می
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 گیریبحث و نتیجه

 ناسازگار اولیه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟ هایوارهطرحبین فرضیه فرعی)اول( :

ی وجود دارد داریمعنای منفی و های ناسازگار اولیه با پیشرفت تحصیلی رابطهوارهی این پژوهش نشان داد که بین طرحاهافتهی

(؛ گویا 2011(؛ میوگ ییلمز و همکاران )2012) 2(؛ داسیانا و الینا2013)1ی تیمهاافتههماهنگ و همسو با ی هاافتهو این ی

و لپر  ( 2009 ) دوماس ، هاوگت و ( 2010)  شاپیگالنز و ب (1391هان بخشی)(؛ج1390(؛ شیروانی یوسف نژاد)2006)

ها از آن یرمنطقیغ  یخودپنداره و باورها یگریانجینقش م قیآموزان از طردانش یِلیتحص پیشرفت ج،یبر اساس نتا (.2012)

طور  را به  دانش آموزان یل یتحصپیشرفت ،  یاوارهطرح یالگوها یبرخ گریدعبارتبه رد؛یپذیتأثیر ماولیه های ناسازگار وارهطرح 

 کاهشآموزان دانش یلیتحص پیشرفت ابد،ی شیافزااولیه  ناسازگار هایوارهدهد. هرچه شدت طرح می کاهش میرمستقیغ 

 ن یبنابرا. ردیگیصورت م یرمنطقیغ ی باورها شیکاهش خودپنداره و افزا قیاز طر یلیتحص پیشرفت. کاهش در ابدییم

 ینگرش منف جادیدر ساختار خودپنداره موجب ا بیاست و آس ریپذب یآسی اوارهطرح  یخودپنداره دانش آموزان در برابر الگو

های وارهدهد. طرحکاهش می یدرس فیتکال زیآمتیموفق ی اجرا  یآموز را برااعتقاد دانش و شودیم یلیتحصی هاتیبه موقع

آموز از  ادراك دانش وهیش یرمنطقیغ  یباورها و شودیآموز مدانش یرمنطقیغ  یباورها شیموجب افزا نیچنهم اولیه ناسازگار

 یباورها نیکند. بنابرادگرگون می فیتکال نیخود در برابر ا یهاییاز توانا را برداشت او نیچنو هم یدرس یهاتیو فعال فیتکال

 ی که برا گفت توانیم یطورکلکند. بهمی فیتضع یدرس فیتکال زیآمت یموفق یاجرا یآموز را برادانش اعتقاد ،یمنطقریغ 

پنج  نیها حساس بود. اآناولیه در ناسازگار  وارهطرح نسبت به وجود پنج دیدانش آموزان با یلیتحصپیشرفت  یحفظ و ارتقا

 شیبسرسختانه  یارهایمع(2 یثارگریا(3 یبدرفتار  یاعتمادیب(2 یثباتیب  یرهاشدگ(1واره ناسازگار عبارت است از: طرح 

 .یگانگیب  یاجتماع  یانزوا(5 یانتقاد

 

 ؟رابطه وجود دارد  یلیتحص  شرفتیبا پ  آموزاندانش    یجانیهوش ه  نیب ( :دومفرضیه فرعی )

بررسی این فرضیه نیز که آیا بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم رابطه معناداری  منظوربه

ی پیرسون مشخص شد که هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی همبستگاز روش  آمدهدستبهبه نتایج  با توجهوجود دارد یا نه! 

(نزدیک است  1997آن -وهش با نتایج تحقیقات اماندا استوارت)به نقل از باری مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این پژرابطه

تحصیلی ناموفق بودند ، نمره هوش  ازلحاظاز گروه دیگر که  اندبودهکسانی که به لحاظ تحصیلی موفق  دهدمیکه نشان 

، هوش  دیگویم( که 1380. همچنین با نتیجه پژوهش جیمز کریستید)به نقل از منصوری،اندکردهی باالتری کسب چانیه

( که بیان 1385درصد واریانس شاخص موفقیت تحصیلی باشد و تحقیقات پل)به نقل از رجبی ،10تا5 تواندیمهیجانی 

تر است،توافق با هوش هیجانی پایینهیجانی باالتر، از دانش آموزان  باهوش، میانگین نمرات تحصیلی دانش آموزان  کندمی

سال سوم  آموزان( که نتیجه گرفت بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش 1384دارند. با تحقیق رضویان شاد)

(که نتیجه گرفت بین هوش هیجانی و موفقیت 1385از رجبی، باعقل) وزراع راهنمایی شهر تبریز رابطه معنادار وجود دارد.

 کندمی/. از واریانس کل موفقیت تحصیلی را هوش هیجانی تبیین 48ناداری وجود دارد،یعنی تحصیلی همبستگی مع

 ،همخوانی دارد.

نظری برای حل مسائل روشن با یک پاسخ  استرنبرگ دو مؤلفه هوش را مطرح کرد به نام هوش عملی و هوش نظری. هوش

اجتماعی موجود مفید  یهاطیی برای انطباق با محهوش عمل کهیاست، درحال درست )مانند حل یک مسئله ریاضی( مفید

هوش عملی است و هوش  زندگی مستلزم یهادر حل مسائل و چالش زیآمتیبه نظر استرنبرگ هوشمندی موفق .باشدیم

 (.1993عملی با هوش هیجانی همبسته است نه با هوش نظری )استرنبرگ، 

 
1 Thimm2013 
2 Dasiana & Elina 
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همچنین با نتیجه .هوش نظری موافقت دارد بستگی هوش هیجانی بانتیجه پژوهش حاضر با نظر استرنبرگ، مبنی بر عدم هم

درصد واریانس شاخص 10تا5( که می گوید: هوش هیجانی می تواند 1385پژوهش جیمز کریستید)به نقل از منصوری

وش (که بیان می کند،میانگین نمرات تحصیلی دانش آموزان با ه1385موفقیت تحصیلی باشد،و تحقیقات پل)به نقل از رجبی

 هیجانی باالتر،یشتر ازدانش آموزان با هوش هیجانی پایینتر است،توافق دارد.

 

 ؟دانش آموزان رابطه وجود دارد یجانیو هوش ه هیهای ناسازگار اولوارهطرح نیب ( :سومفرضیه فرعی )

رابطه  پسر متوسطه دوم دانش آموزان  در جانییبا هوش ه هیهای ناسازگار اولوارهطرح یهاطه یح نیب نکهیپژوهش مبنی بر ا

های وارهطرح یهاطه یاز نمرات ح کیهر نیب همبستگی بی. الزم به ذکر است که ابتدا ضراردیگیقرار م دیوجود دارد مورد تائ

کرد با  انیب توانیم یطورکلبه آمدهدستبه جیآموزان محاسبه شد و طبق نتا دانش در جانییبا نمره کل هوش ه هیناسازگار اول

 توانیپژوهشی م افتهی نیا نییو برعکس. در تب ابدییکاهش م جانییه ، هوش هیهای ناسازگار اولوارهطرح یهاطهیح شیافزا

 افتهی نیبرخوردار هستند. ا یترنییپا جانییهای ناسازگارانه هستند از هوش هوارهدر طرح ییباال نمراتی که دارا یگفت افراد

 (؛2007) یو کّل 2گانون، وارد(؛  2012) 1ی و اندرسون و گرگور  ی، شر( 1390) زادهیو شمس عل ییرضا یهاافتهی یدر راستا

و نشان  کنندمیحمایت  هاافته( ، از این ی2013) 4رینی و (؛ هریسون2011) و همکاران  انیر(؛ 2009)3سیو دوز یترمبل

مدل با  افتهی نیا. دهدمی سوق را به سمت رفتارهای نامناسب  هاآنهای ناسازگار اولیه  وارهافراد دارای رفتارهای طرح دهندیم

 اصلی اختالالت  ها هستهوارههمخوان است که طرح انگی ناسازگار اولیه هایوارهطرح ( نظریه 2000ی ضمنی)وارد،هاه ینظر

آن عمل  بر اساساطالعات را تعبیر ئ تفسیر کرده و  هاوارهطرح افراد از طریق این  است. ترف یشناختی خف و منش تیشخص

 (. 5،2006برن و براون) .کنندمی

 یجانیه ازنظر هوشهای ناسازگار اولیه وارهطرح یبه رفتارها شیگرا ینوجوانان دارا نیپژوهش نشان داد ب جینتا ن،یهمچن

پرخطر ازلحاظ   یبه رفتارها شیگرای نوجوانان دارا  نیانگیم گر،یدعبارت. بهشودیوجود دارد و فرض صفر رد م یتفاوت معنادار

 :باشدیم همسو ریز یهاپژوهش جیبا نتا هاافتهی نیاست. ا ینوجوانان عاد نیانگیباالتر از م یجانیه هوش

مثبت آن با  یالکل و رابطه مصرفبا   یجانیهوش ه یمنف یرابطه( 2005) 6و اگان یساکلوفسک ن،یپژوهش آست جینتا

 ئنهیدرزم گرانیخلق د ترقیبا ادراك دق زیآمتیموفق یاجتماع  یافتگی سازشی و رابطه یروابط اجتماع  تیفیو ک یگستردگ

را با اختالل  یانجیهوش ه یموجود رابطه  یهاافتهی ن،یو رفتار سازگار در مدرسه را نشان داده است. همچن یلیتحص عملکرد

 یتیافراد با مصرف مواد و نقش حما نیدر ب یروان یهایماریو ب تیشخص  اختالل شتریب وعیو ش یروان یهای ماریو ب تیشخص

 ینمره نیدرمجموع ب کهیطور دهد. بهدر نوجوانان را نشان می ادیو اعت گاریبه س شیباال در کاهش خطر گرا یجانیه هوش

  8و جانسون دادینیتر(. 7،2000و کاروسو  یسالوو ر،یما)وجود دارد یمنف رابطه یافراد الکل اسیمق یو نمره یجانیهوش هی کل

قصد  گار،یس رشیپذ نییپا با سطوح ،یجانیهوش ه اسیکه نمرات باال در مق دندیرس  جهینت نیخود به ا پژوهش( در  2002)

که هوش  یمشخص شد افراد زی) ن 2004و همکاران (  دادینیتر پژوهش دارد. در یمنف یو مصرف الکل رابطه دنیکش گاریس

که  یافراد افتند،یدر( 2001 ) 9و همکاران لریتا گرید یکنند. در مطالعهدارند، از مواد مخدر استفاده می نییپا یجانیه

 ینییپا یجانیاز هوش ه اددارندیکه به الکل اعت ییهاآن  نیکنند و همچنمصرف می یمشروبات الکل یحیصورت تفربه

افراد با  روان و سالمت یجانیهوش ه یهانمره نیدر پژوهش خود نشان دادند ب (1388)همکاران و ریکب یبرخوردارند. خسرو

 ی ترنییو سالمت روان پا یجانیه مصرف مواد از هوش با افراد کهیطوروجود دارد به یتفاوت معنادار یمصرف مواد و افراد عاد

 
1 Ciarrochi J, Deane F.P, Anderson 
2 Ward, T 
3 Tremblay, P. F., Dozois, D. J. A 
4 Harrison & rainey 
5 Burn & Brown 
6 Austin.Seklofeskes.Egan 
7 Mayer & Salovey & Caruso 
8 Trinidad, D. R., & Johnson, C. A 
9 Taylor, G. J., Bagby 
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 ر یدرگ مصرف مواد یکه در رفتارها ینشان داد افراد ( 1389 ی)و مظاهر یمنشئ جی. نتابودند برخوردار ینسبت به افراد عاد

 دارند. ینییپا یجانیاند، هوش هشده

در درك  یشتریبی ذهن یاهتیقابل است دارند، ممکن یباالتر یجانیکه هوش ه یگفت افراد توانیم هاافتهی نیا نییدر تب

منجر به  هاتیقابل نیاست که ای هیخود داشته باشند. بد انیاطراف ناخواستهی به فشارها ییو پاسخگو هاتیموقع حیصح

 سازد یم سری بهتر را م یهاحلبه راه یشوند و دسترسیم رهیپرخطر مانند مصرف مواد و غ  یدر برابر رفتارها مقاومت شیافزا

 (.1388)و همکاران، ریکب یخسرو

 

 

 ی پژوهش :هاتیمحدود .1

های ناسازگار اولیه واره طرح  نیبه رابطه ب ماًیمستق یپژوهش چیکه ه یتاحد باشد،یم پژوهش نهیشیکمبود منابع و پ  -1

 م یرمستق یغ  صورتکه به یهابه پژوهش شترینپرداخته و محقق ب آموزاندانش و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی 

 اند استناد نموده است.پرداخته  رهایمتغ نیبه ا

 دارد. شتریوقت ببه ازیکه ن باشدیم رهایاز متغ کیهر  یپژوهش گستردگ یهاتیاز محدود -2

اداره  قیطر الزم از یهمکار اند عدمبوده رستانیدانش آموزان دب ینمونه پژوهش کهنیا لیدر پژوهش حاضر به دل -3

 نموده است. یوپرورش و مدارس گاها محقق را دچار مشکالتآموزش 

شهرها و  ریحاصل به سا جینتا میلذا در تعم باشد،یمآباد پسر شهر پارسآموزان  پژوهش محدود به دانش نیا جینتا -4

 نمود. اطیاحت دیآموزان پسر با دانش

 یرواقعیغ  یهابه دست آمدن داده ها منجر بهآن عالقه دانش آموزان به خوب نشان دادن خود و روراست نبودن -5

 آمده تأثیر گذارد.دست به جیکه ممکن است بر نتا شودیم

 است.. شدهانجامی پسران بر رواین پژوهش فقط در مقطع متوسطه دوم و  -6

 .هابودن تعداد سؤاالت پرسشنامه ادیز -7

 .تحقیق با امتحانات نوبت آخر مدارس یزمانها به دلیل همنامهپرسش یآورکمبود وقت در جمع -8

 .هامحدودیت تحقیق پراکنده بودن مدارس جهت تهیه پاسخ به پرسشنامه -9

 

 پیشنهادات :   

 پیشنهادات پژوهشی 

 :شودیارائه م   ریز  شنهاداتیپژوهش ، پ نیحاصله از ا  جیبا توجه به نتا

 ی شتریب میتعم تیآن از قابل جینتا تا ردیصورت پذاستان اردبیل در تمام مناطق  ییهاپژوهش نیبهتر است چن  .1

 برخوردار باشد.

مختلف از هر دو جنس انجام شود  یسنی هاگروه یو بر رو یلیپژوهش در مقاطع مختلف تحص نیا شودیم شنهادیپ  .2

 .آورد به دست یترج گستردهیتا بتوان نتا

اطالعات معتبرتر و  افتیامکان در تا پرسشنامه استفاده گردد یعنوان مکمل برابه ینیبال یهامصاحبه بهتر است از  .3

 فراهم شود. ترقیدق

 نیدر ا ییهاپژوهش و فرهنگی مختلف، بهتر است یاقتصاد طیو شرا هانهیاز زم جانییهوش ه یریرپذیبا توجه به تأث .4

 . ردیمختلف صورت گ یو با جوامع آمار نهیزم

واره درمانی گروهی و آموزش هوش ئ طرحزمینه درو مدارس  وپرورشآموزش ی در مراکز تخصصیی هاکارگاهبرگزاری  .5

 افزایش هوش هیجانی برای دانش آموزان.
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 ی آموزش کنترل خشم در کنار دروس کالسی برای دانش آموزان.هاروشاستفاده از  .6

ی قرار گیرد تا موردبررسبر روی عملکرد تحصیلی در سنین پایین  های ناسازگار اولیهوارهطرح تأثیر شودیمپیشنهاد  .7

 های ناسازگار شود.وارهی طرح ریگشکلبا اقدامات پیشگیرانه مانع از 

 

 پیشنهادات کاربردی :

شود در مدارس های ناسازگار اولیه و پیشرفت تحصیلی بنابراین توصیه میوارهبا توجه به منفی بودن رابطه طرح .1

 ریتأثکارگاه و دوره آموزش خانواده برگزار گردد و عواقب ناشی از  صورتبهها یی برای دانش آموزان و خانوادههابرنامه

 ی شود.سازآگاههای ناسازگار اولیه بر پیشرفت درسی  وارهطرح 

درمانی روان  در مشاوران و درمانگران شودیم شنهادیپ  هیهای ناسازگار اولوارهپژوهش در طرح  یهاافتهیبر اساس  .2

 .رندیبگ افراد در نظر نیواره درمانی را در برنامه درمان اکم، طرح جانییافراد با هوش ه

 جانییهوش ه بتوانند استفاده کنند تا ییهاها و برنامهخود از روش سیتدر یهادر کالس شودیم هیبه معلمان توص  .3

  دهند. شیدانش آموزان را افزا

تواما در نظر گرفته شود.  هاخانوادهاست که آموزش مربیان همساالن و  مؤثرتری پیشگیرانه وقتی هابرنامهی طورکلبه .4

 ی مذکور در قالب آموزش ضمن خدمت و آموزش خانواده مدنظر قرار گیرد.هاگروهبنابراین آموزش 

و کاردان  یقو یلیتحص مشاوران مثبت و استفاده از یاز اصول روانشناس یریگمسئوالن مدارس با بهره شودیم شنهادیپ 

 .آموزان تالش کننددانش های مطالعهبهتر مهارتهر چه  یریادگی یبرا یمناسب و قو یطیمح

 

 

 منابع 
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 استان قزوین،   دانشگاه پیام نور-آموزش عالی تاکستان
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