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رابطه ي مولفه هاي هوش هیجانی و سبک هاي دلبستگی با رضایت از زندگی در بین مدیران 

 مدارس متوسطه شهر تبریز 

 1محسن رفیعی

 چکیده

عوامل بسیاری با رضایت از زندگی مرتبط دانسته شده است که از آن جمله می توان به هوش هیجانی و سبک های دلبستگی اشاره 

ین ارتباط مولفه های هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی می باشد. جامعه ی کرد. هدف پژوهش حاضر تعی

نفر از  100آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران مدارس دولتی دوره ی متوسطه ی شهر تبریز تشکیل می دادند. بدین منظور 

آزمودنی ها به پرسشنامه های مقیاس صفت فرا  مدیران مدارس متوسطه ی شهر تبریز به شیوه ی سر شماری انتخاب شدند.

(پاسخ دادند. برای SWLS( و مقیاس رضایت از زندگی)RAAS(، مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید)TMMSخلقی)

تحلیل داده های پژوهش شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون به کار گرفته شد. یافته های پژوهش 

(. از بین خرده مقیاس های p=01/0؛ r=287/0ادند که هوش هیجانی با رضایت از زندگی رابطه معنادار و مثبتی دارد)نشان د

(. تحلیل p=01/0؛ r=357/0هوش هیجانی نیز، خرده مقیاس شفاف سازی هیجانی با رضایت از زندگی رابطه مثبتی داشت)

درصد از واریانس  12هیجانی، خرده مقیاس شفاف سازی قادر بود  رگرسیون نیز نشان داد که از بین خرده مقیاس های هوش

رضایت از زندگی را پیش بین کند. همچنین یافته ها نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت از زندگی همبستگی 

؛ r=-227/0( و بین رضایت از زندگی و سبک دلبستگی دوسو گرا همبستگی معنادار منفی) p<01/0؛ r=370/0مثبت)

05/0>p  وجود دارد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد هوش هیجانی و به ویژه خرده مقیاس شفاف سازی هیجانی )

 و نیز سبک دلبستگی ایمن را می توان به عنوان یکی از مولفه های مرتبط با رضایت زندگی در نظر گرفت.

رضایت از زندگیهوش هیجانی؛ سبک های دلبستگی؛  کلید واژه ها:  

                                                           
 m.rafiei@azaruniv.eduاستادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: 

mailto:m.rafiei@azaruniv.edu
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 مقدمه

زندگی و رضایت از آن همواره به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد عالقه انسانها بوده، که توجه اغلب پژوهشگران را به خود 

جلب کرده است، در طول سالیان گذشته دانشمندان کوشیده اند تا مولفه های مرتبط با رضایت از زندگی را بشناسند تا به تبع آن 

شناختی اشاره دارد)دینر و  –انند میزان رضایت را در زندگی افراد افزایش دهند. رضایت از زندگی به یک فرایند قضاوتی بتو

(، که در آن افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس مجموعه ای از مالک ها ارزیابی می کنند)پاوت و دینر، 1985همکاران، 

ه های مهم یک زندگی خوب از قبیل سالمت و روابط موفق با یکدیگر توافق (، اگرچه اشخاص مختلف در زمینه مولف1993

(. عوامل بسیاری با رضایت از زندگی مرتبط دانسته 1985دارند، اما به این مولفه ها وزن های متفاوتی می دهند)دینر و همکاران، 

بر اساس تحقیقات پیشین بین سبک  شده است که از آن جمله می توان به هوش هیجانی و سبک های دلبستگی اشاره کرد.

( و 1385؛ ذراتی و همکاران،1384؛ بشارت،2001؛ بکندام،2005دلبستگی و هوش هیجانی یک رابطه تعاملی وجود دارد)کیم، 

این در صورتی است که هر دو مولفه بخشی از رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. امروزه این عقیده که هوش هیجانی یکی 

ن اصلی رضایت زندگی است عالیق بسیاری را برانگیخته است. هوش هیجانی نه تنها به صورت نظری با رضایت زندگی از ارکا

(، بلکه اغلب پژوهش ها نشان داده اند که هوش هیجانی یک پیش بینی کننده مثبت برای رضایت از 2005آن،-رابطه دارد)بار

؛ گانون و 2000؛ سیاروچی و همکاران،2006سیاروچی و اسکات،؛ 2005آن،-؛ بار2005زندگی است)اوستین و همکاران،

(. تعاریف ارائه شده توسط محققین 2003؛ ساکلوفسکه و همکاران،2002؛ پالمر و همکاران، 2006؛ گیگناک، 2005رانزیجن، 

ست که آن را به عنوان درباره هوش هیجانی، دو خط مشی کلی را در این زمینه نشان می دهد. یکی دیدگاه اولیه از هوش هیجانی ا

نوعی هوش تعریف می کند که هیجان و عاطفه را در برمی گیرد و تحت عنوان مدل توانایی از آن یاد می شود، دیگری دیدگاه یا 

مدل ترکیبی است که هوش هیجانی را با سایر توانایی ها و ویژگی های شخصیتی نظیر انگیزش ترکیب می کند. مدل توانایی، 

iمایرو  iبه عنوان توانایی ذهنی محض همانند هوش محض در نظر می گیرد. این مدل که توسط سالوی هوش هیجانی را i  ارائه

هیجانی از دو حوزه تشکیل شده است. های شناختی رشد هیجانی تاکید بیشتری دارد. بر اساس این مدل هوششده است، بر مولفه

iو حوزه استراتژی iiiحوزه تجربه -1 v (. مدل ترکیبی هوش هیجانی را متشکل از توانایی ذهنی 2004و براون،  یا راهبرد )استیس

، همراه با برخی ویژگی های شخصیتی همانند خوش بینی و بهزیستی مطرح می نماید)همان(. این دیدگاه در بررسی هوش هیجانی

با آنها دارند )انگیزش، خودآگاهی، ای هایی که بستگی بالقوهتکانشی بودن( و ساختار -تحت تاثیر متغیرهای شخصیتی )همدلی

( انجام گرفت پژوهشگران به 2002(. در پژوهشی که توسط پالمر، دونالدسون و استاف )1995گیرند)گلمن، امیدواری( قرار می

به منظور پیش بینی رضایت از زندگی پرداختند. برای این منظور آنها از  TMMSبررسی اعتبار پیش بین مقیاس هوش هیجانی 

و مقیاس رضایت از زندگی پاسخ دهند. یافته ها نشان دادند که تنها خرده  TMMSآزمودنی خواستند تا به پرسشنامه های  107

 می تواند رضایت از زندگی را پیش بینی کند.  vمقیاس شفاف سازی
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خته اند. دلبستگی یک از سوی دیگر برخی از پژوهش ها نیز به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی پردا

پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو و در مجاورت یک شئ ماندن تعریف می شود و به ویژه در موقعیت های استرس زا 

(. مطابق نظر بالبی هیجان ها به طور 2005ارایه شد)میکولینسرو شاور، viمشخص می شود. این مفهوم برای اولین بار توسط بالبی

بستگی در ارتباط هستند و این گره های هیجانی متقابل که به نزدیکی مادر و کودک منجر می شود، نخستین معنا داری با دل

تجلیات دلبستگی محسوب می شوند. هم چنین بسیاری از تنش های هیجانی در شکل دهی، نگهداری، قطع وبازسازی ارتباطات 

vi(. اینثوورث1994رشد روابط انسانی دارد )هازن و شاور،دلبستگی نقش بازی می کنند و دلبستگی نقش اساسی و مهمی در  i  سه

viگروه دلبستگی را در بین کودکان مشخص کرد: گروه ایمن i i ویژگی هایی از قبیل کاوش گری فعاالنه محیط، ناراحتی هنگام

وابط نزدیک به جدایی از مراقب و واکنش مثبت به بازگشت مراقب دارند. گروه اجتنابی رفتارهای دوری گزین دارند و به ر

iصورت اجتنابی و تدافعی پاسخ می دهند. گروه دو سوگرا x  که رفتار های اضطرابی معترضانه، ناراحتی شدید هنگام جدایی از

(. در بزرگسالی نیز سه سبک دلبستگی ایمن، 1996مراقب و رفتار دو سوگرانه نسبت به بازگشت مراقب نشان می دهند)فنیو نولر،

شخص شده است. طرفداران این نظریه معتقدند به احتمال زیاد سبک دلبستگی کودک براساس الگوهای اجتنابی و دوسوگرا م

عملی درونی از خود و چهره دلبستگی تا بزرگسالی ادامه می یابد و در روابط بزرگسالی منعکس می گردد. پژوهش ها نشان داده 

( به 1386اری وجود دارد. در پژوهشی، فیض آبادی و همکاران)اند که بین سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی ارتباط معناد

بررسی سبک های دلبستگی و نوع تصور از خدا و ارتباط آن با رضایت از زندگی پرداختند. یافته های پژوهش نشان دادند که بین 

یمن اولین عامل در پیش سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد به این ترتیب که سبک دلبستگی ا

بینی رضایت از زندگی است، دومین عامل در پیش بینی رضایت از زندگی سبک دلبستگی اضطرابی است با این تفاوت که سبک 

( نیز در پژوهش خود نشان 2001دلبستگی اضطرابی به صورت معکوس پیش بینی کننده رضایت از زندگی است. سامر و نایت )

فرد  48رای سبک دلبستگی ایمن بودند رضایت بیشتری از زندگی داشتند. در تحقیق دیگری که بر روی دادند که افرادی که دا

مسن، صورت گرفت یافته ها نشان دادند که افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن بودند رضایت بیشتری از زندگی داشتند، آنها 

 (.1998ند)ونسوور و گروسمن، همچنین اضطراب کمتری داشتند و به آینده نیز امیدوارتر بود

به طور خالصه می توان گفت که هوش هیجانی و سبک های دلبستگی از جمله مولفه های پیش بینی کننده رضایت از زندگی به 

شمار می روند. با توجه به مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی در پیش بینی 

 می باشد. رضایت از زندگی

 

 

 

 روش 
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این پژوهش از جمله پژوهش های غیر آزمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضرر عبرارت برود از تمرامی 

مدیر در دبیرستان های دولتری شرهر تبریرز  113. با توجه به آمار موجود 1386-87مدیران مدارس دولتی شهرستان تبریز در سال 

مدیر به عنوان نمونه انتخاب شردند  63. در ابتدا بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای و طبق فرمول کوکران مشغول به کار بودند

ولی از آنجا که این تعداد برای مطالعات همبستگی کافی نیست از روش سر شماری استفاده شد، که در نهایرت برا توجره بره نراقص 

 نفر رسید.  100بودن برخی از پرسشنامه ها نمونه پژوهش حاضر به 

 برای به دست آوردن داده های پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

 x(TMMS)مقیاس صفت فراخلقی

( استفاده شده است. ایرن مقیراس 1995در این پژوهش برای سنجش هوش هیجانی از مقیاس صفت فراخلقی سالوی و همکاران ) 

مولفه و سی آیتم است. مولفه های آزمون عبارتند از: توجره بره احساسرات، برای ارزیابی هوش هیجانی به کار می رود و دارای سه 

= کرامال مروافقم( 5=کرامال مخرالفم و1آشکار سازی احساسات و بازسازی خلق. آیتم ها در مقیاس لیکرت بوده و در پرنج درجره)

 92/0و  88/0، 86/0به ترتیب  شکل گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده هماهنگی درونی است بر روی سه مولفه

 (.1386؛ به نقل از رفیعی،1384به دست آمده است)حدادی،

 xi(SWLS)مقیاس رضایت از زندگی

تهیه شده، متشکل از مجموعه ای از جمله هاست که رضایت فرد از زنردگی  1985این مقیاس که توسط دینر و همکاران در سال  

نمره گزاری مری شرود. تحقیقرات انجرام شرده  7تا  1است که در مقیاس لیکرت از  اش را می سنجد. هر گزاره دارای هفت گزینه

(. این آزمرون توسرط بیرانی، محمرد 1985اعتبار افتراقی و همسانی درونی این آزمون را مورد تایید قرار داده اند)دینر و همکاران، 

و با استفاده از روش  83/0ز روش آلفای کرونباخ ( به فارسی ترجمه شده است و اعتبار آن با استفاده ا1386کوچکی و گودرزی)

 تعیین شده است. 69/0باز آزمایی 

  )xii) RAASپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگ سال کولینز و رید

این مقیاس خود سنجی شامل ارزیابی و توصیف مهارت های ایجاد روابط و شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های  

ماده می باشد که از طریق عالمت گذاری روی یک مقیاس پنج درجه ای )به هیچ وجه با  18ر نزدیک است و مشتمل ب

(( سنجیده می شود. نمره گذاری شش ماده به صورت 5( تا کامال با خصوصیات من تطابق دارد)1خصوصیات من تطابق ندارد)

-3( Cنزدیک بودن)-2( Dوابستگی)-1مقیاس (است. با تحلیل عوامل سه زیر 4تا0(و بقیه به صورت مستقیم )0تا  4معکوس )

( بر پایه توصیف هایی که در پرسشنامه 1990( که هرکدام شامل شش ماده است مشخص می شود. کولینز و رید)Aاضطراب)

دلبستگی بزرگسال هازن و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده اند. زیر 

( در تطابق با دلبستگی ایمن می Cدوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن ) –( با دلبستگی مضطرب Aطراب )مقیاس اض

( میزان آلفای کرونباخ را 1990قرار داد. کولینز و رید) ( را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابیDباشد و زیر مقیاس وابستگی )
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گزارش کردند. در نمونه  80/0ماه درطی سه مطالعه 2ستگی و اضطراب در فاصله زمانی برای زیر مقیاسهای نزدیک بودن، واب

 75/0و  52/0، 29/0ایرانی میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های وابستگی ، نزدیک بودن و اضطراب به ترتیب 

 (.1380گزارش شده است)پاکدامن،

 یافته ها

شاخص های توصیفی به دست آمده از مقیاس های هوش هیجانی و رضرایت زنردگی را مشخصات آماری آزمودنی ها و  1جدول 

 نشان می دهد. RAASو  SWLSو  TMMSبر اساس نمرات به دست آمده از پرسشنامه های 

: شاخص هاي توصیفی آزمودنی ها در پرسشنامه هاي هوش هیجانی، سبک هاي دلبستگی و رضایت 1جدول

 از زندگی

 انحراف استاندارد نمیانگی جنسیت متغیر

 93/5 69/42 مرد توجه به احساسات

 60/6 60/42 زن

 75/4 46/36 مرد شفاف سازی

 36/6 69/37 زن

 20/3 25/22 مرد بازسازی

 66/3 79/22 زن

 24/9 30/101 مرد نمره کل هوش هیجانی

 19/13 30/103 زن

 33/3 24/18 مرد سبک دلبستگی ایمن

 01/4 91/17 زن

 84/2 12/12 مرد دلبستگی اجتنابی سبک

 91/2 54/12 زن

 82/3 91/5 مرد سبک دلبستگی دوسوگرا

 28/4 0/6 زن

 91/4 93/24 مرد نمره رضایت از زندگی

 03/6 57/24 زن
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ز در ادامه برای بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن و همچنرین سربک هرای دلبسرتگی برا رضرایت از زنردگی ا

 (. 2آزمون معناداری ضریب همبستگی استفاده شد)جدول 

: نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی براي هوش هیجاانی، سابک هااي دلبساتگی و رضاایت از 2جدول

 زندگی

توجررره بررره  جنسیت متغیر

 احساسات

شرررررررفاف 

 سازی

نمررره کررل  بازسازی

هرررررررروش 

 هیجانی

سبک 

دلبستگی 

 ایمن

سبک 

دلبستگی 

 اجتنابی 

سبک 

ی دلبستگ

 دوسو گرا

رضررایت از 

 زندگی

 

 -275/0* 126/0 320/0* 458/0** 164/0 408/0** 30/0 مرد 

 -195/0 -023/0 404/0** 198/0 050/0 335/0* 061/0 زن

 -227/0* 040/0 370/0** 287/0** 093/0 357/0** 158/0 کل

    *p<0/05 
   **p<0/01 

رضرایت از زنردگی و نمرره کرل هروش هیجرانی رابطره مثبرت و معنرادار وجرود همان طور که در جدول باال مشاهده می شود برین 

(، که این ارتباط در بین مردان قوی تر از زنان بود. از بین خرده مقیاس هرای هروش هیجرانی نیرز خررده p<01/0؛ r=287/0دارد)

ه نیز در برین مرردان قروی ترر از (. این رابط p<01/0؛ r=357/0مقیاس شفاف سازی ارتباط معناداری با رضایت از زندگی داشت)

( و بین رضایت از زندگی  p<01/0؛ r=370/0زنان بود. همچنین بین رضایت از زندگی و سبک دلبستگی ایمن همبستگی مثبت)

( وجود داشت. برای تحلیل بیشرتر از تحلیرل رگرسریون  p<05/0؛ r=227/0و سبک دلبستگی دوسو گرا همبستگی معنادار منفی)

 استفاده شد.

 : خالصه ي نتایج رگرسیون ارتباط هوش هیجانی با رضایت زندگی3دولج

مجموع  درجه آزادی شاخص متغیرپیش بین

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 معناداری

 001/0 33/11 66/289 66/289 1 رگرسیون شفاف سازی

   55/25 29/2044 98 باقیمانده

    95/2333 99 کل

 ندگیمتغیر مالک: رضایت از ز

 : ضرایب رگرسیونی ارتباط خرده مقیاس شفاف سازي با رضایت از زندگی 4جدول 

خطای  R²سطح  tنسبت  ضریب بتا bضریب متغیر های  
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 استاندارد  tمعناداری  پیش بین

شفاف  1

 سازی

33/0 35/0 36/3 001/0 125/0 

 

05/5 

 متغیر مالک: رضایت از زندگی

اهده می شود از بین سه خرده مقیاس هوش هیجانی تنها خرده مقیاس شفاف سازی وارد مدل مش 4و  3همانطور که در جداول  

تحلیل رگرسیونی شد و بقیه خرده مقیاس ها نتوانستند هیچ واریانسی از رضایت زندگی را تبیین کنند. خرده مقیاس شفاف سازی به 

 (.p=01/0معنادار نیز بود)درصد از واریانس رضایت زندگی را تبیین کند که  12تنهایی توانست 

 : خالصه ي نتایج رگرسیون ارتباط سبک هاي دلبستگی با رضایت زندگی5جدول

مجموع  درجه آزادی شاخص متغیرپیش بین

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 معناداری

سبک 

دلبستگی 

 ایمن

 000/0 24/14 30/383 30/389 1 رگرسیون

   90/26 01/2502 98 باقیمانده

    32/2885 99 کل

 متغیر مالک: رضایت از زندگی

 : ضرایب رگرسیونی ارتباط سبک دلبستگی ایمن با رضایت از زندگی 6جدول 

متغیر های  

 پیش بین

سطح  tنسبت  ضریب بتا bضریب 

 tمعناداری 

R²  خطای

 استاندارد 

سبک  1

دلبستگی 

 ایمن

55/0 36/0 77/3 001/0 133/0 

 

18/5 

 ت از زندگیمتغیر مالک: رضای

نیز مشخص می شود که از بین سبک های دلبستگی تنها سبک دلبستگی ایمن قادر است تا واریانسی از  6و 5با توجه به جداول 

 (.p=01/0درصد(، که معنادار نیز می باشد) 13رضایت زندگی را تبیین کند)
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 بحث و نتیجه گیري

که بر اساس نظریه ی توانایی ازهوش هیجانی  TMMSاستفاده از مقیاس پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی ابعاد هوش هیجانی )با 

به طور کلی یافته های پژوهش حاضر از . ساخته شده است( و سبک های دلبستگی بزرگساالن با رضایت از زندگی پرداخته است

ابطه بین سبک های دلبستگی و دو جهت قابل تامل و بررسی می باشد، اول رابطه بین هوش هیجانی با رضایت از زندگی و دیگر ر

هوش هیجانی به طور کلی با رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد که این  رضایت از زندگی. در بخش اول یافته ها نشان دادند که

؛ 2006؛ سیاروچی و اسکات،2005آن،-؛ بار2005یافته با اغلب یافته های پژوهش های قبلی همسو می باشد)اوستین و همکاران،

درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین  12(. همچنین خرده مقیاس شفاف سازی قادر است 2000ی و همکاران،سیاروچ

(. 2002بروکال،  -؛ اگسترمرا و فرناندز2002کند که این یافته نیز با یافته های پیشین همسو می باشد)پالمر، دونالدسون و استاف، 

کردند که شفاف سازی هیجانی ممکن است پیش شرط مورد نیاز برای مشاهده  ( چنین نتیجه گیری1995سالوی و همکاران)

xiانطباقی i i  و مدیریت خلق و هیجان ها باشد. به این ترتیب افرادی که عاطفه شان را به وضوح تجربه می کنند ممکن است قادر

حساس های آنها شفاف و واضح هستند. این باشند که فرایند نشخوارهای ناسازگار خود را به سرعت از بین ببرند، به خاطر اینکه ا

نکته با یافته های پژوهش حاضر همسو می باشد و ممکن است یک تبیین احتمالی برای این یافته باشد که نمره باال در شفاف سازی 

می رسد که با رضایت باالی زندگی همراه است. از سوی دیگر افرادی که نمره باالیی در هوش هیجانی به دست می آورند به نظر 

دارای ظرفیت بیشتری برای دریافت و استدالل کردن در رابطه با هیجان دارند که باعث تجربه ی عاطفه ی مثبت بیشتر در زندگی 

(، که این خود باعث باالرفتن رضایت از زندگی می شود. یک تبیین احتمالی دیگر برای یافته 1997شان می شود)مایر و سالوی، 

واند این باشد که افرادی که هوش هیجانی بیشتری دارند، در دریافت و فهم عالیم هیجانی کالمی و غیر های پژوهش حاضر می ت

( این مساله باعث تسهیل در روابط با 2002کالمی تواناترند و بنابراین واکنش های مناسب تری نشان می دهند)مایر و همکاران، 

ماعی بیشتری برای آنها فراهم می آورد که به تبع آن رضایت از زندگی دیگران می شود و شبکه اجتماعی وسیع تر و حمایت اجت

فرد نیز افزایش پیدا می کند. در بخش دوم نیز یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که سبک دلبستگی ایمن با رضایت از زندگی 

دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد رابطه مثبت معنادار و سبک دلبستگی دوسوگرا رابطه منفی معناداری با رضایت از زندگی 

که از بین سبک های دلبستگی تنها سبک دلبستگی ایمن قادر است که رضایت از زندگی را پیش بینی کند. یافته های پژوهش 

(. 1386؛ فیض آبادی و همکاران، 2001؛ سامر و نایت،1998حاضر همسو با یافته های قبلی می باشد )ونسوور و گروسمن، 

فرد ایمن به دیگران که جزء مکمل اعتماد به خود می باشد فرد را در جلب کمک به دیگران یاری می رساند. افراد با سبک  اعتماد

دلبستگی ایمن خود قادرند حمایت کننده باشند. اعتماد به نفس باالیی دارند و خطر پذیر هستند، به دنبال راهکارهای گوناگون 

سرانجام عمل خود امیدوارترند و از خود گرمی و صمیمیت نشان می دهند که احتماال این  برای مشکالت خود هستند و نسبت به

 ویژگی ها رضایت از زندگی را افزایش می دهد.



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

9 

 

؛ به نقل از عطاری 1994از سوی دیگر فقدان اعتماد به خود و دیگران از ویژگی های اصلی افراد نا ایمن است)گریفین و بارتلومیو،

. فقدان اعتماد به خود در مواجه با موقعیت های تنیدگی زا درماندگی روانشناختی را به فرد نا ایمن تحمیل می (1385و همکاران، 

کند و این حالت به احساس حقارت و اضطراب شخص دامن می زند. فقدان اعتماد به دیگران منجر به ایجاد فاصله و دوری و عدم 

(، که در نهایت این ویژگی ها و 1385؛ به نقل از عطاری و همکاران، 1988حمایت از سوی دیگران می شود)کوبک و اسکیری، 

احساسات باعث نارضایتی از زندگی می شود. همچنین سبک دلبستگی ایمن با متغیرهایی مانند شادکامی)اصغری نژاد و 

(، رابطه دارد 1382ی،(، مشکالت بین فردی کمتر)بشارت، گلی نژاد، احمد2005(، رضایت از ارتباطات )جودیت،1384دانش،

که به نظر می رسد این مولفه ها باعث می شود در افراد ایمن رضایت از زندگی بیشتر بشود. به طور خالصه می توان گفت که 

هوش هیجانی و به ویژه خرده مقیاس شفاف سازی و نیز سبک دلبستگی ایمن را می توان به عنوان مولفه های مرتبط و پیش بینی 

 ز زندگی در نظر گرفت.کننده رضایت ا

تعداد کم نمونه، عدم سنجش متغیرهای شخصیتی و دیگر متغیر های مرتبط با رضایت زندگی از جمله محدودیتهای این طرح بودند 

 که تعمیم نتایج را با دشواری روبرو می سازند.
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The Role of Explicit Instruction in Learning L2 Collocations 
Afsaneh Saeedakhtar, Rokhsareh Haghjoo 

 

Abstract 

Second language learners’ poor knowledge of collocations has recently urged researchers to 

incorporate teaching collocations into all language learning classrooms. The present study 

attempted to investigate the role of explicit teaching in the recognition of high school 

learners’ verb-noun collocations. To this purpose, 30 male Iranian learners of English took a 

proficiency test and a 30-item multiple-choice pretest. Then they were randomly divided into 

an experimental group and a control group. The experimental group received a 45-minute 

treatment for five sessions to learn 20 collocations. Each session they were taught four 

collocations explicitly while they were involved in free discussion. Results of an independent 

samples t-test indicated that the experimental group outperformed the control group 

significantly in recognizing collocations.  

Key terms: collocations, explicit teaching, L2 learning 
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Introduction 

   Recently the importance of collocational competence has been highlighted by some 

researchers (e.g., Bahns & Eldaw, 1993; Howarth, 1998; Lewis, 2000; McCarthy & O’Dell, 

2005; Nesselhauf, 2003; Webb & Kagimoto, 2009). Many researchers have found that most 

of the errors committed by language learners are due to collocational errors (e.g., Bahns & 

Eldaw, 1993; Howarth, 1998; Nesselhauf, 2003). L2 learners have to develop collocational 

competence for achieving native-like competence (e.g., Hill, 1999; Rezaee, Marefat, 

Saeedakhtar, 2015). Collocations are taken as a necessary component of language to develop 

higher level proficiency; therefore, learning collocations, which goes beyond mere word 

selection, is essential for improving fluency as well as accuracy of L2 production (e.g., Wray, 

2000; Webb & Kagimoto, 2009). 

   The term collocation refers to “the natural co-occurrence of a string of words whose 

meaning is inferable from literal concepts” (Chan & Liou, 2005, p. 231). Collocations have 

two elements, a node and a collocate which co-occurs with the node (Sinclair, 1991). 

Collocations can be classified under two major categories, namely grammatical and lexical 

(Benson, Benson, & Ilson, 1997). Grammatical collocations refer to the co-occurrence of 

content and function words, including preposition–noun (e.g., by hand), noun–preposition 

(e.g., advantage of), adjective–preposition (e.g., addicted to), noun–to infinitive (e.g., the 

foresight to do it), noun–that clause (e.g., an agreement that), adjective–to infinitive (e.g., 

necessary to work), and adjective–that (e.g., afraid that) collocations. Lexical collocations 

refer to the co-occurrence of two content words and include verb–noun (e.g., make an 

agreement), adjective–noun (e.g., strong tea), verb–adverb (e.g., affect deeply), noun–noun 

(e.g., a pack of lies), noun–verb (e.g., alarms go off), adjective–adverb (e.g., sound asleep), 

and adverb–adjective (e.g., seriously damaged) collocations.  

   There are different approaches for teaching L2 collocations such as implicit instruction, 

explicit instruction, and web-based concordancing (WBC). Some researches endorse the role 

of implicit learning for teaching L2 collocations and claim that learners can learn collocations 

through noticing (Schmidt, 1990). Some others (e.g., Tseng, 2002; Webb & Kagimoto, 2009) 

downplay the role of implicit instruction in learning L2 collocations since it has been found 

that learners do not learn the new items effectively and they need multiple exposures 

(Hoffman & Lehmann, 2000; Siyanova & Schmitt, 2008) and stress the role of explicit 

instruction. 

   A lot of previous studies (e.g., Webb, Newton, & Chang, 2013; Jafarigohar & Imanian, 

2013; Asaei & Rezvani, 2015) found a positive role of explicit instruction in teaching L2 
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collocations. To date, few studies have addressed the role of explicit instruction of L2 

collocations for high school students. To fulfill the so- called gap the present study was 

conducted. 

    Many studies have investigated the effect of implicit teaching on learning L2 collocations 

(e.g., Nation, 2001; Webb et al, 2013) while others argue that collocations should be taught 

explicitly through direct instruction(e.g., Bahns & Eldaw, 1993; Nesselhauf, 2003; Seesink, 

2007).  

    Webb et al. (2013), for example, investigated the effect of implicit approach on teaching L2 

collocations. One hundred sixty one Taiwanese university students learning English as a 

foreign language were divided into four experimental groups and a control group. The 

experimental groups were supposed to read a modified graded reader which included 18 

collocations. They listened to a recording under four conditions, 1 time, 5 times, 10 times, and 

15 times exposure, respectively. The control group didn’t have access to either the graded 

reader or the recorded listening. The results of the study showed that collocations were 

learned incidentally while listening to a graded reader and repetition showed a positive effect 

for learning collocations. 

   Jafarigohar & Imanian (2013) conducted another study to compare the role of explicit and 

implicit instruction in learning collocations. Collocations were taught in three different 

modes, focus on meaning, focus on form, and focus on formS. The participants of the study 

included 23 Iranian students of English translation and English literature at BA level in 

Kashmar Payameh Noor University. The study compared the implicit and explicit teaching of 

collocations in terms of receptive and productive tests. The results showed that the explicit 

group outperformed the other groups in the recognition and production of collocations. 

Furthermore, the study showed that explicit instruction might contribute to the development 

of implicit knowledge. 

   Asaei and Rezvani (2015) conducted a study on Iranian EFL learners to see the effects of 

explicit and implicit method of teaching of collocations on embedding collocations in L2 

writing. The participants of the study were 45 adult Iranian advanced EFL learners. They 

were divided into two experimental groups (i.e., explicit and implicit) and a control group. 

The treatment lasted for 10 sessions. Each session learners received an advanced anecdote in 

English. The explicit group was exposed to English collocations through highlighting, 

repetition, memorization, and translation while the implicit group was exposed to collocations 

through typographical techniques such as bolding and underlining. The results showed that 

explicit group outperformed the other groups in using collocations in their writing. 

   Zarei and Tondaki (2015) conducted a study with 180 adult upper-intermediate level Iranian 

L2 learners of English in Qazvin to investigate the effect of explicit and implicit techniques of 

presentation on comprehension and production of lexical collocations. They were randomly 

assigned to two experimental groups (i.e., explicit and implicit instructional techniques). The 
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treatment sessions were 16 and about 20 minutes. The treatment consisted of Jigsaw, STAD, 

and individual learning as techniques of explicit instruction and capitalizing, underlining and 

word card as techniques of implicit instruction of teaching the target collocations. The results 

indicated that there was no significant difference between explicit and implicit techniques on 

the comprehension and production of lexical collocations. 

   Karami (2015) investigated the effect of two different methods of explicit and implicit 

teaching collocations on paragraph writing. The participants of the study were 36 pre-

university Iranian EFL learners’ students, divided into two separate groups (namely explicit 

and implicit). The result of the study indicated that the group receiving explicit method of 

teaching collocations outperformed in using collocations in paragraph writing. They talked 

about the authentic text of focused book during one semester. The researcher expected that the 

learners memorized lexical and grammatical collocations contextually and integratively. Then 

they were required to write a paragraph by those collocations. The result of the study 

indicated that the group receiving explicit method of teaching collocations outperformed in 

using collocations in paragraph writing. 

   To date, researchers have investigated the effects of implicit and explicit instruction on 

teaching collocations. There is a great interest for incorporating collocations into high school 

textbooks and teaching them explicitly (e.g., Hill, 2000; Kennedy, 2003; Lewis, 2000; Webb 

& Kagimoto, 2009). Few studies have been conducted on teaching collocations to high school 

learners (Hill, 2000; Kennedy, 2003; Lewis, 2000). Hoping to fill in this gap, the present 

study attempted to examine the impact of explicit instruction on improving high school 

Iranian EFL learners' L2 verb-noun collocations. 

   The current study seeks to answer the following question: 

Would explicit teaching improve the recognition of high school learners’ verb-noun 

collocations? 

Methodology 

 Participants  

   The participants of the study included 30 male high school students who were selected out 

of a population of 55 by administering a proficiency test. The participants’ age ranged from 

15 to 20 and they were bilingual in Azari–Turkish and Persian. Having been chosen for the 

study, the participants randomly fell into two groups: an experimental group and a control 

group including 15 subjects each. 

Procedure 

   The present study used a pretest-treatment-posttest design. The independent variable of the 

study was explicit instruction and the dependent variable addressed in this study was learning 

verb-noun collocations. Learners were divided randomly into an experimental and a control 

group (15 in each). In session one, a proficiency test was administrated to all learners in order 

to assure the homogeneity of learners along with a pretest including 30 multiple choice items. 
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In session two the experimental group was given the 45-minute treatment. Before the 

treatment, the learners were given some information about collocations and their importance 

in developing L2 proficiency. Every session the treatment included choosing an interesting 

topic for free discussion in which four verb-noun collocations were taught explicitly. The 

treatment lasted for five sessions. The control group received the same free discussions 

without receiving any explicit instruction on any collocations. In session seven both groups 

took a posttest parallel in terms of items with the pretest.  

Results 

   An independent samples t-test was conducted to compare the results of the pretest to ensure 

the homogeneity of the participants in both groups. As indicated in Table 1, there was no 

significant difference between the mean scores of the experimental group (M = 12.20, SD= 

1.47) and the control group (M = 12.13, SD = 1.35). Another t-test was run to compare the 

performance of the two groups in the posttest, t(28) = 6.60, p = .00. The null hypothesis was 

rejected implying that the treatment was effective. The experimental group outperformed the 

control group significantly.            

  Table 1.  Descriptive Statistics for the Pretest 

                                                                Std. Error    

       Group              N        Mean          Std. Deviation     Mean   

Pretest Experimental         15       12.20             1.474          .380  

 control                    15       12.13             1.356          .350                                   

Table 2.  Independent Sample t-Test 

  Levene’s Test for 

Levene’s 

Variances 

 t-test for Equality of Means 

 F Sig t Df sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Differences 

Std.Error 

Differences 

95% confidence Interval 

of the Differences 

Lower Up 

Equal variances assumed .197 651 6.607 28 .000 3.367 .494 2.254 4.279 

Equal variances not assumed   6.607 27.554 .000 3.267 .494 2.253 4.280 

Discussion  

   The study was conducted to investigate the effect of explicit instruction on learning verb-

noun collocations. Findings demonstrated the positive role of explicit instruction in learning 

verb-noun collocations. Results are in line with previous studies (e.g., Asaei & Rezvani, 2015; 
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Jafarigohar & Imanian, 2013; Webb et al., 2013) which found explicit instruction as an 

effective way of teaching collocations. Their studies showed that explicit teaching plays a 

vital role in learning collocations. As suggested by Nesselhauf (2005), conscious-raising 

activities focused on the word combinations as chunks, collocations is crucial in EFL learning 

process. EFL learner’s consciousness plays a vital role in the process of teaching and learning. 

On the contrary, some other studies (e.g., Sung, 2003) showed that two approaches of implicit 

and explicit were not significantly different due to the effect they have on learners’ writing 

ability. 

   The present study like all studies is not free from some shortcomings and limitations. The 

present study included only male learners and only verb-noun collocations. The results of the 

study will have practical implications for ESL/EFL learners and teachers. Learners would 

benefit from collocations and increase their proficiency in all skills. It is important for 

teachers to identify strategies and techniques to help learners improve collocations. A better 

study would examine a larger sample of learners. It would be possible to involve female 

participants to see the effect of gender and knowledge of collocations. In addition, future 

studies can address the learners’ collocational competence at different proficiency levels.  
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