
 

 

ی و انگیزش تحصیلی بر روي التزام ي دو روش آموزش هوش هیجان مقایسه

هاي آن در دانشجویان پسر رشته زبان و ادبیات عرب  تحصیلی و خرده مقیاس

 دانشگاه فرهنگیان خوزستان

 1مسعود صالحی شبلیزي. د

 

 چکیده

یر و مقایسه آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی بر التزام هدف پژوهش حاضر تعیین تأث

آزمایشی و با دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه و طرح  این پژوهش به شیوه. تحصیلی، دانشجویان است

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر رشته زبان و ادبیات . آزمون اجرا شد پس-آزمون پیش

گروه آزمایشی  نفر 18( نفر 54نمونه این پژوهش شامل . یان استان خوزستان استعرب دانشگاه فرهنگ

در مرحله اول از دو گروه آزمایش و گروه . است) نفر گروه گواه 18نفر گروه آزمایش دوم و  18اول، 

جلسه آموزش هوش  10 و سپس مداخله براي گروه آزمایشی اول شامل آزمون اجرا گردید گواه، پیش

پس از . جلسه آموزش انگیزش تحصیلی بود ارائه گردید 14براي گروه آزمایشی دوم که شامل  هیجانی و

هاي پژوهشی به کمک  داده. هاي التزام تحصیلی موردبررسی قرار گرفت مداخله اطالعات توسط مقیاس

شان داد نتایج تحلیل مانکووا چند متغیري و کوواریانس ن. آزمون مانکوواریانس چند متغیري تحلیل شدند

هاي آن  که مقایسه آموزش هوش هیجانی و آموزش انگیزش تحصیلی در التزام تحصیلی و خرده مقیاس

تأثیر معناداري نشد، ولی در خرده مقیاس رفتاري ) در نمره کلی التزام تحصیلی و خرده مقیاس شناختی آن(

انگیزش  هیجانی و آموزش توان نتیجه گرفت که مقایسه آموزش هوش دار شد، همچنین می و عاطفی معنی

توان  می. دار را نشان دادند بر روي متغیرهاي وابسته، تأثیر معنی) تنهایی با گروه گواه هرکدام به(تحصیلی 

باعث افزایش التزام تحصیلی و خودگردانی  نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی

 .گردد هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان می

 هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی، التزام تحصیلی :ها اژهکلیدو

 عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان - 1
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 مقدمه

هاي مختلفی وجود دارد و با توجه به  که در هر کشوري ادارات و سازمان با توجه به این 

شک موفقیت و  ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، نیروي انسانی است و بی که مهم این

هایی  وپرورش، از سازمان سازمان آموزش. بستگی دارد پیشرفت هر سازمان نیز به نیروي انسانی

است که نیروي انسانی آن، اغلب افرادي پرتالش و متعهدند و در صورت مساعد بودن شرایط 

کاري و انگیزشی، استعداد و مهارت خود را در خدمت آن سازمان، بیشتر به کار خواهند گرفت و 

یارمحمدي، منفرد، همتی نژاد، مهرعلی و رمضانی (هاي آن را بهتر به حرکت درخواهند آورد  چرخ

رود که با آموزش و  وپرورش ازجمله اداراتی به شمار می که آموزش این و ؛)41ص  1389 نژاد،

ها  سروکار دارند بر این اساس یکی از موضوعاتی که سال) آموزان دانش(هاي دیگر  تربیت انسان

یشرفت تحصیلی و بهبود عملکرد معلمان و پ. وپرورش موردتوجه قرار گرفته است در آموزش

اند معلمانی که هوش هیجانی باالیی دارند،  تحقیقات قبلی نشان داده. آموزان است تبع آن دانش به

انگیزش حالت و نیروي ). 2006 ،2و اورت 1هایاشی(دهند  اي از خود نشان می عملکرد برجسته

، 6و هاید 5، کانینگ4، تیبتس3هرکویج(کند  درونی است که فرد را به فعالیت خاص ترغیب می

اي از نیروهاي پیچیده شامل سائق، نیازها، حاالت تنش یا دیگر  انگیزش، مجموعه). 2014

کند  سازوکارهایی است که فعالیت اختیاري را براي کسب اهداف مشخصی شروع و حفظ می

 ).39ص  1393 محمدي و پورشافعی،(
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 بیان مسئله

جتماعی است که از زندگی جمعی به وجود آمده و متأثر از محیط وپرورش نهادي ا آموزش 

وپرورش از  نظام آموزش. اي اجتماعی است وپرورش پدیده بنابراین، آموزش اجتماعی است؛

عنوان  معلم، به. عناصر مختلفی تشکیل شده که هرکدام از این عناصر در پیشبرد اهداف آن مؤثرند

تواند در تحقق اهداف  تعلیم و تربیت دارد و رضایت او می یکی از عناصر، اهمیت خاصی در نظام

که  ازآنجایی). 62ص  1382عسکري و کلدي، (وپرورش تأثیر بسزایی داشته باشد  نظام آموزش

وپرورش مورد توجه روانشناسان و  یکی از موضوعاتی که در پیشبرد اهداف آموزش

التزام تحصیلی عبارت است از . صیلی استگیرد التزام تح اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می دست

 جذبالتزام تحصیلی شامل سه بعد . اي هاي مدرسه داشتن تعهد و پایبندي به تحصیل و فعالیت

ویژگی . است) التزام رفتاري( وقف خودو بعد ) التزام شناختی( نیرومندي، بعد )التزام هیجانی(

صیلی اشاره دارد این است که وقت هاي تح برجسته جذب که به تمرکز و غرق شدن در فعالیت

تواند از  سختی می دهد و به که فرد گذر زمان را تشخیص نمی طوري گذرد، به براي فراگیر سریع می

بعد نیرومندي، به سطوح باالي انرژي و خاصیت ارتجاعی بودن ذهن فراگیر . کار خود جدا شود

اي در انجام تکالیف خود نشان  ظهمالح هنگام انجام امور درسی که فراگیر طی آن، تالش قابل

بعد سوم التزام تحصیلی، وقف خود در فعالیت ). 22 ص 1395حسینی، (دهد، اشاره دارد  می

لذا . شود تحصیلی است که با درگیري شدید روانی شخص نسبت به وظایف تحصیلی مشخص می

صیلی در التزام محقق در این تحقیق به دنبال بررسی مقایسه آموزش هوش هیجانی و انگیزش تح

 .هاي آن در دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان است تحصیلی و خرده مقیاس

هوش . اولین عاملی که ازنظر محقق بر روي التزام تحصیلی تأثیر دارد هوش هیجانی است

بت نس) 1995( 1اگرچه شکوفایی هوش هیجانی را به گلمن. آموزش و آموختن است هیجانی قابل

براي نخستین بار تعریفی ) 2000( 4و کارسو 3، سالووي2دهند ولی واقعیت این است که مایر می
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ها هوش هیجانی عبارت است از درك  ازنظر آن. رسمی از سازه هوش هیجانی ارائه نمودند

ها است که موجب بهبودي تفکر  ها و همین استدالل از هیجان ظرفیت استدالل در مورد هیجان

ها است تا جایی  ها، براي دستیابی و تعمیم هیجان وش هیجانی شامل ادراك دقیق هیجانه. شود می

و همکاران  1ازنظر مایر. ها را ارتقا دهد اي هیجان طور بازاندیشانه که به تفکر کمک کند و به

هوش هیجانی را یک . هاي هیجانی با پیامدهاي مثبت زندگی مرتبط هستند این توانایی) 2000(

گیري  شامل جهت: خودآگاهی-1: هاي زیر است کنند که شامل مهارت معرفی می شایستگی

گیري پیشرفت، توانایی  شامل جهت: خودتنظیمی-2 نفس هیجانی، ارزیابی دقیق از خود و اعتمادبه

شامل همدلی، : آگاهی اجتماعی-3شناسی و خودکنترلی  سازگاري، ابتکار، لیاقت، وظیفه

شامل رهبري، نفوذ، ارتباط، رشد : هاي اجتماعی مهارت -4ازمانی گیري خدماتی و آگاهی س جهت

از ) 1997( 2آن–همچنین تعریف بار. دادن دیگران، مدیریت تعارض، کار گروهی و همکاري

هایی  ها و مهارت اي از استعدادهاي غیر شناختی، قابلیت مجموعه: هوش هیجانی عبارت است از

 .دهد افزایش می ت محیطی و فشارهاي حاصلهکه توانایی فرد در سازگاري با مقتضیا

هاي آن تأثیر  دومین عاملی که ازنظر محقق بر روي متغیرهاي التزام تحصیلی و خرده مقیاس

انگیزش تحصیلی عبارت از نیرو و انرژي که فرد را در مسیر تحصیل . دارد انگیزش تحصیلی است

شناختی است که به اثرگذاري بر  وانانگیزش تحصیلی، انگیزه ر. کند و مطالعه کردن هدایت می

. هاي تحصیلی اشاره دارد هاي تحصیلی و به تمایل فرد براي رسیدن به هدف انواع مختلف فعالیت

ها از مدرسه دارد و  آموزان و در لذت بردن آن مندي دانش انگیزش تحصیلی نقش اساسی در عالقه

تحصیلی یک سازه پیچیده و چندبعدي دهد انگیزش  پیشرفت تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می

بر اساس ). 79ص  1388گلستانه، (هاي مختلف رفتاري، شناختی و هیجانی است  متشکل از مؤلفه

تواند  آیا آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی می -1شود  مطالب باال، این سؤاالت مطرح می

آموزشی تأثیر بیشتري بر روي کدام روش  -2در افزایش التزام تحصیلی، تأثیر داشته باشد؟ و 

 دانشجویان دارد؟) هاي آن و خرده مقیاس(التزام تحصیلی 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

میلیون  13هاي بزرگی است که با  وپرورش یکی از سازمان که وزارت آموزش با توجه به این 

و افزایش کیفیت  میلیون معلم و کارمند سروکار دارد لذا هرگونه تغییر 5/1 آموز و حدود نفر دانش

و  در توانایی علمی و تعامالتی آن نتایج و بازخوردهاي عظیمی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛

وپرورش شامل آموزش دادن یعنی تالش جهت افزایش توانایی علمی و دانشی  که آموزش ازآنجایی

ها و معرفت و  سو و پرورش و تربیت یعنی افزایش مهارت آموزان از یک در بین معلمان و دانش

که مسئولیت پرورش و  و ازآنجایی هاي موردنیاز در زندگی از سوي دیگر است؛ کسب مهارت

تواند  وپرورش بر عهد دانشگاه فرهنگیان است این دانشگاه می رشد نیروي انسانی ماهر در آموزش

زشی تحقق این هدف در نظام آمو. وپرورش باشد بازوي اجرایی طرح تحول بنیادین در آموزش

با توجه به  .هاي جدید است هاي سنتی به روش دانشگاه فرهنگیان، مستلزم تغییر رویکرد از روش

آموزان و در آموزش توانایی کنترل  وزیاد شدن انگیزه دانش که معلمان تأثیر بسیار زیادي، در کم این

آموزان عموماً  بخصوص با توجه به اینکه دانش. آموزان دارند ها و احساسات خود به دانش هیجان

ها از معلمان زیاد است، لذا قوي بودن و توانا  در سنین کودکی و نوجوانی هستند و تأثیرپذیري آن

 آموزان تواند ضامن افزایش توانایی انگیزشی و هیجانی در دانش بودن معلمان در این دو زمینه می

تحصیلی یک اصطالح  وپرورش التزام تحصیلی است، التزام یکی از عوامل مهم در آموزش. شود

آموزان تأکید  اي است که بر روي الگوهاي متفاوت انگیزشی، رفتاري و شناختی در دانش پیچیده

اي است که براي اولین بار  التزام تحصیلی سازه). 2014 2، فان و نگو2012 1بارون و کوربین(دارد 

اساس براي عنوان پایه و  جهت درك و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به

فردریکس، بلومنفلد و (گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت  هاي اصالح تالش

در حوزه . بعد شناختیو  بعد عاطفی، رفتاري بعد التزام تحصیلی سه بعد دارد،). 2004پاریس، 

فتارهاي رفتاري، به رفتارهاي مثبت مثل پیروي از قوانین و اطاعت از هنجارهاي کالسی، فقدان ر

هاي  العمل عکس  در حوزه عاطفی، به. مخرب مثل فرار از مدرسه و به دردسر افتادن اشاره دارد

1. Baron & Corbin 
2. Phan & Ngu 

 
 

                                                           



1398، پاییز 1مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال اول، شماره  | 124 

 

در . شود عالقه، خستگی، امید، غم و اضطراب مربوط می: عاطفی افراد در کالس درس که شامل

با پذیري در حل مسئله، ترجیح کار سخت و مقابله مثبت در مواجهه  حوزه شناختی، به انعطاف

اي، عوامل کالسی با التزام  ها نشان دادند که بین عوامل مدرسه پژوهش. شود شکست مربوط می

و کاهش التزام تحصیلی با کاهش نمرات درسی، کاهش شرکت  تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد

آموزان به مدرسه و درس  برنامه، عدم عالقه دانش اي و فوق هاي مدرسه آموزان در فعالیت دانش

 ).91ص  1395حسینی (داري دارد  ندن و انجام تکالیف رابطه معنیخوا

 

 هاي تحقیق فرضیه

و گروه گواه در دانشجویان رشته ) آموزش هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی(هاي  بین گروه-1

 .زبان و ادبیات عرب ازلحاظ التزام تحصیلی تفاوت وجود دارد

صیلی در دانشجویان رشته زبان و هاي آموزش هوش هیجانی، انگیزش تح بین گروه -1-1

 .ادبیات عرب ازلحاظ التزام تحصیلی تفاوت وجود دارد

بین گروه آموزش هوش هیجانی و گروه گواه در دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب  -2-1

 .ازلحاظ التزام تحصیلی تفاوت وجود دارد

شته زبان و ادبیات بین گروه آموزش انگیزش تحصیلی و گروه گواه در دانشجویان ر -3-1

 .عرب ازلحاظ التزام تحصیلی تفاوت وجود دارد

و گواه در دانشجویان رشته زبان ) آموزش هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی(هاي  بین گروه -2

 .هاي التزام تحصیلی تفاوت وجود دارد و ادبیات عرب ازلحاظ خرده مقیاس

و گروه گواه در دانشجویان ) آموزش هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی(هاي  بین گروه -1-2

 .رشته زبان و ادبیات عرب ازلحاظ خرده مقیاس رفتاري التزام تحصیلی تفاوت وجود دارد

در دانشجویان رشته زبان و آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی هاي  گروهبین  -1-1-2

 .ازلحاظ خرده مقیاس رفتاري تفاوت وجود داردادبیات عرب 

در دانشجویان رشته زبان و ادبیات گواه گروه زش هوش هیجانی و بین گروه آمو -2-1-2

 .ازلحاظ خرده مقیاس رفتاري تفاوت وجود داردعرب 
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در دانشجویان رشته زبان و ادبیات گواه گروه بین گروه آموزش انگیزش تحصیلی و  -3-1-2

 .ازلحاظ خرده مقیاس رفتاري تفاوت وجود داردعرب 

در دانشجویان گواه گروه و  )وش هیجانی، انگیزش تحصیلیآموزش ه(هاي  گروهبین  -2-2

 .تفاوت وجود دارد عاطفیازلحاظ خرده مقیاس رشته زبان و ادبیات عرب 

در دانشجویان رشته زبان و آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی هاي  گروهبین  -1-2-2

 .تفاوت وجود دارد عاطفیازلحاظ خرده مقیاس ادبیات عرب 

در دانشجویان رشته زبان و ادبیات گواه گروه گروه آموزش هوش هیجانی و بین  -2-2-2

 .تفاوت وجود داردعاطفی ازلحاظ خرده مقیاس عرب 

در دانشجویان رشته زبان و ادبیات گواه گروه بین گروه آموزش انگیزش تحصیلی و  -3-2-2

 .تفاوت وجود داردعاطفی ازلحاظ خرده مقیاس عرب 

در دانشجویان گواه گروه و  )موزش هوش هیجانی، انگیزش تحصیلیآ(هاي  گروهبین  -3-2

 .تفاوت وجود دارد شناختیازلحاظ خرده مقیاس رشته زبان و ادبیات عرب 

در دانشجویان رشته زبان و آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی هاي  گروهبین  -1-3-2

 .تفاوت وجود دارد شناختیازلحاظ خرده مقیاس ادبیات عرب 

در دانشجویان رشته زبان و ادبیات گواه گروه آموزش هوش هیجانی و گروه بین  -2-3-2

 .تفاوت وجود دارد شناختیازلحاظ خرده مقیاس عرب 

در دانشجویان رشته زبان و ادبیات گواه گروه آموزش انگیزش تحصیلی و گروه بین  -3-3-2

 .تفاوت وجود دارد شناختیازلحاظ خرده مقیاس عرب 

 

 متغیرها هومی و عملیاتیتعاریف مف

داند که مشتمل بر  هوش هیجانی را نوع دیگري از هوش می: تعریف مفهومی هوش هیجانی 

هوش  .هاي مناسب و زندگی است ه از آن براي ایجاد تصمیمدافشناخت احساسات خود و است

دارد  از اینکه فرد چه میزان از هیجانات، عواطف و احساسات خودآگاهی است عبارت را هیجانی

ها با  ل هیجانیتعد ،هاي خودآگاهی هوش هیجانی شامل مؤلفه. نمایند ها را کنترل می و چگونه آن

منظور  به عواطف وها  هوش هیجانی توانایی درك هیجان. استبرانگیختن خود و همدلی 
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 ها و عواطف گردد منجر به شناخت هیجان ،بهتر کمک به تفکربا هایی است تا  یابی به هیجان دست

 ).35ص  2010 دانیل گلمن(

هوش هیجانی عبارت است از ارائه مداخله آموزشی بر : تعریف عملیاتی هوش هیجانی

توانایی : هاي بین فردي مهارت -1: مؤلفه است 5که شامل ) 1997(آن –اساس بسته آموزشی بار

هیجان خود  توانایی در آگاهی و فهم: کارکرد درون فردي -2هاي دیگران  در آگاهی و فهم هیجان

توانایی عمل : مدیریت استرس -4هاي خود  ظرفیت انعطاف و تغییر در هیجان: پذیري انعطاف -3

بینی  ظرفیت داشتن خوش: خلق عمومی -5هاي خود  هاي فشارزا و کنترل هیجان کردن در موقعیت

 ).76ص  1387مکتبی، (صورت مثبت  ها به و ابراز کردن هیجان

سازه انگیزش تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به : یلیتعریف مفهومی انگیزش تحص

شود که  ي از انگیزه مربوط میشود و بیشتر به آن بعد می یادگیري و پیشرفت مربوط است، اطالق

 2013 2رایان ،1دسی(نام دارد ) بخش آن انجام یک فعالیت به دلیل ماهیت لذت( انگیزش درونی

 ).19ص 

انگیزش تحصیلی عبارت است از ارائه مداخله آموزشی : تعریف عملیاتی انگیزش تحصیلی

بعد  -1: بعد به شرح زیر است 4انگیزش تحصیلی شامل ) 2008(بر اساس بسته آموزشی مارتین 

غیر –بعد رفتاري -4انطباقی و -بعد رفتاري -3غیر انطباقی -بعد شناختی -2انطباقی -شناختی

گذاري  گیري تبحري و ارزش وداثربخشی، جهتانطباقی شامل سه عامل خ–بعد شناختی. انطباقی

کنترل نامطمئن  غیر انطباقی شامل سه عامل اضطراب، اجتناب از شکست و–بعد شناختی. است

ریزي و مدیریت تکلیف است و بعد  انطباقی شامل سه عامل پایداري، برنامه–بعد رفتاري. است

محقق به . لتزام تحصیلی استسازي و عدم ا غیر انطباقی شامل دو عامل خودناتوان–رفتاري

 .پردازد ها می آموزش این مراحل به آزمودنی

شناختی و تالش  گذاري روان سرمایه التزام تحصیلی نوعی: تعریف مفهومی التزام تحصیلی

ها و هنرهایی است که درواقع  مستقیم براي یادگیري، فهمیدن و تسلط در دانش، مهارت

دیگر آنان معتقدند که التزام  عبارت به. گیرد ها صورت می هاي تحصیلی براي ارتقاي آن فعالیت

1. Deci 
2. Ryan 
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صورت  کنند تا به هاي هدفمند آموزشی می تحصیلی کیفیت تالشی است که فراگیران صرف فعالیت

 ).39ص  1395حسینی، (تر دست یابند  مستقیم به نتایج مطلوب

اي است که  نمره منظور از التزام تحصیلی در این پژوهش: تعریف عملیاتی التزام تحصیلی

 .آورد به دست می) رفتاري، شناختی و هیجانی(فرد از اجراي مقیاس التزام تحصیلی 

 

 روش تحقیق

دو نوع (روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی میدانی و طرح آن به دلیل داشتن دو مداخله  

 .آزمون است پس–آزمون و گواه با پیش) دو گروه(هاي آزمایش  طرح گروه) آموزش

 

 گیري عه آماري و روش نمونهجام

زبان و ادبیات عرب  در این تحقیق جامعه آماري شامل کل دانشجویان پیوسته پسر رشته 

کل جامعه . مشغول به تحصیل هستند 97-96دانشگاه فرهنگیان اهواز در سال تحصیلی 

بی موردتحقیق بر اساس اطالعات دریافتی از آموزش دانشگاه تعداد دانشجویان پسر رشته عر

 .نفر بود 78دانشگاه فرهنگیان اهواز حدود 

 

 ها گیري جهت آزمایش فرضیه نمونه

ها، با مراجعه به واحد آموزش و اخذ اسامی  براي انتخاب نمونه جهت آزمایش فرضیه 

دو گروه (نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه  6دانشجویان هر کالس، از هر کالس 

، 94ورودي (کالس رشته عربی  3که  و با توجه به این گمارده شدند؛) هآزمایشی و یک گروه گوا

نفر دانشجویان رشته عربی دانشگاه فرهنگیان  78از بین ) وجود دارد 96و ورودي  95ورودي 

نفر در  18و ) آموزش هوش هیجانی(نفر در تمام جلسات آموزشی گروه اول  18 اهواز تعداد

ها  نفر از گروه گواه پرسشنامه 18و  شرکت کردند) تحصیلی آموزش انگیزش(گروه آزمایشی دوم 

ها مورد ارزیابی قرار  و این تعداد از افراد در بررسی و تحلیل داده صورت کامل پر کردند را به

 .گرفتند

 
 



1398، پاییز 1مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال اول، شماره  | 128 

 

 ها ابزار گردآوري داده

 مقیاس التزام تحصیلی

هایی به  مؤلفهتهیه شده است، شامل ) 2004(این پرسشنامه توسط فردریکس و همکاران  

در این پرسشنامه . هاي درسی است هاي التزام رفتاري، التزام شناختی و التزام هیجانی در فعالیت نام

 1 هرگز تا همیشه(گزینه از نوع مقیاس لیکرت است که در طیفی از  5پاسخ به هر عبارت شامل 

ماده آن  4ماده است که  15پرسشنامه التزام تحصیلی فردریکس و همکاران شامل . قرار دارد) 5 تا

هاي  ماده مربوط به مؤلفه 6هاي شناختی و  ماده مربوط به مؤلفه 5هاي رفتاري،  مربوط به مؤلفه

را با مراجعه به نظر ) 2004(التزام تحصیلی فردریکس و همکاران  روایی پرسشنامه. هیجانی است

). 86ص  1395 حسینی( برخی متخصصان و اساتید تعلیم و تربیت و روانشناسی به دست آورد

در تحقیق حاضر پایایی مقیاس التزام تحصیلی بر اساس روش آلفاي کرونباخ و روش تنصیف 

 .محاسبه گردید

 

 پایایی مقیاس التزام تحصیلی 2جدول 

 روش تنصیف روش آلفاي کرونباخ متغیرها

 92/0 905/0 خرده مقیاس رفتاري

 704/0 641/0 خرده مقیاس عاطفی

 856/0 831/0 شناختیخرده مقیاس 

 750/0 768/0 نمره کل التزام تحصیلی

دهد باالترین میزان پایایی با روش آلفاي کرونباخ در خرده  طور که جدول باال نشان می همان

ترین میزان پایایی با روش آلفاي کرونباخ در خرده  بوده است و پایین 905/0مقیاس رفتاري 

 92/0یزان پایایی با روش تنصیف در خرده مقیاس رفتاري باالترین م. است 641/0مقیاس عاطفی 

 .است 704/0ترین میزان پایایی با روش تنصیف در خرده مقیاس عاطفی  بوده است و پایین
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 شیوه مداخله 

هاي آزمایش  در مرحله اول با هماهنگی دانشگاه و کسب مجوز اجراي، جلسات گروه 

آموزش : مداخله آموزشی براي گروه آزمایشی یک. یدتشکیل گرد) اي دو جلسه هفته(بعدازظهرها 

بسته آموزشی . اي دو جلسه تشکیل گردید ساعته، هفته جلسه یک 10هوش هیجانی بود که طی 

هوش هیجانی پروتکل آموزش هوش هیجانی برگرفته از برنامه برادبري و گریوز بود که مبتنی بر 

هاي دیگران یا  یریتی، آگاهی از هیجانمؤلفه هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خودمد 4آموزش 

صورت ایفاي نقش و  جلسه و به 10این برنامه در . آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه است

 .جلسات گروهی پرسش و پاسخ و گفتگوي آزاد به دانشجویان آموزش داده شد

 :گیرد ها به شرح زیر انجام می تعدادي از مراحل آموزش

 

 :یجانیمراحل آموزش هوش ه 3جدول 

 جلسه عناوین هاي آموزشی تکنیک

شیوه کار و  یاعضا، معرف یها، معرف آزمون اجراي پیش

 آموزش قوانین

 1 آزمون، معارفه و قوانین پیش

، علل ...)شادي، غم، تعجب و (هاي احساسی  آموزش واژه

به وجود آورنده احساسات، چگونگی تشخیص و بیان 

 .اي مناسب چهره

گذاري  تشخیص و نام

 احساسات

 3و  2

بندي احساسی مناسب و چگونگی انتقال  آموزش جمله

 .احساسات به دیگران

 4 بیان احساس

گوش دادن فعال، انعکاس احساسات، انعکاس کالم و 

 پذیرش صادقانه

 6و  5 آموزش همدلی

اي دو  هفته(ساعته  جلسه یک 14آموزش انگیزش تحصیلی مارتین طی : گروه آزمایشی دوم

کتابی که جهت . مواد آموزش مشتمل بر کتاب، مقاله، کاربرگ و اسالید است. جام گردیدان) جلسه

اجراي مداخله آموزشی در نظر گرفته شده بود، کتاب راهنماي انگیزش و التزام تحصیلی مارتین 

در این کتاب روش مداخله در هر جلسه ذکر . بود) 2017-2016تجدید چاپ آن در سال  2007(
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ها آماده  شود در مرحله اول، آزمودنی مرحله تشکیل می 4لسه آموزشی از هر ج. شده است

ها در مورد آموزش  در مرحله سوم، آزمودنی. شود در مرحله دوم، آموزش اصلی داده می. شوند می

ها و آزماینده مرور و  ها توسط آزمودنی کنند و در مورد مرحله چهارم، فعالیت تفکر می ،شده داده

 .شود تعدادي از مراحل آموزش به شرح ذیل ارائه می .شوند تکمیل می

 
 :مراحل آموزش انگیزش تحصیلی 4جدول 

 جلسات عناوین هاي آموزشی تکنیک

ها در  ها، دادن آگاهی به آزمودنی آزمون و آشنایی با آزمودنی اجراي پیش

 مورد قوانین و مقررات جلسات

آزمون و معرفی  اجراي پیش

اعضا، معرفی شیوه کار و 

 قوانین

 جلسه اول

تعریف سازه خوداثربخشی، قواعد کلی در مورد سازه : آماده کردن-1

 موردنظر و توضیح مختصري درباره سه راهبرد مؤلفه تولید کردن

هایی  شناسایی راه-ب. به چالش گرفتن افکار منفی-الف: تولید کردن-2

شناسایی -ج. شوند که باعث موفقیت بیشتر در دروس دانشگاهی می

 .اط قوت و استعدادهاي تحصیلی خودنق

ها و نشان دادن  هاي مهم، توضیح کاربرد آن شناسایی پیام: اندیشیدن-3

 .اي درجه ها در یک مقیاس هفت اطمینان فرد از به کار بردن آن

ها توسط  مروري بر راهبردهاي مهم و تکمیل فعالیت: تکمیل کردن-4

 .دانشجویان

 2جلسه  آموزش خوداثربخشی

 

 هاي توصیفی یافته )الف

هاي دانشجویان در متغیرهاي التزام تحصیلی  در این بخش میانگین و انحراف استاندارد نمره 

 .هاي آزمایشی و گروه گواه گزارش شده است هاي آن به تفکیک گروه فردریکس و خرده مقیاس
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 هاي آزمایش و گواه میانگین و انحراف معیار گروه 5جدول 

شود، میانگین و انحراف معیار التزام تحصیلی در گروه  طور که در جدول باال مشاهده می همان

میانگین و . است) 55/6( 71/42و ) 50/9( 97/47 یبآزمون به ترت آزمون و پس در پیش هگوا

 77/41ن به ترتیب آزمو آزمون و پس انحراف معیار التزام تحصیلی در گروه آزمایشی اول در پیش

آزمون و  میانگین التزام تحصیلی در گروه آزمایشی دوم در پیش. است) 77/6( 19/43و ) 53/7(

طور که در جدول باال مشاهده  همان. است) 31/5( 15/51و ) 39/5( 5/40آزمون به ترتیب  پس

آزمون  ا در پیششود، میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس رفتاري التزام تحصیلی در گروه گو می

میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس . است) 52/1( 54/12و ) 88/1( 6/9آزمون به ترتیب  و پس

) 18/2( 29/12آزمون به ترتیب  آزمون و پس رفتاري التزام تحصیلی در گروه آزمایشی اول در پیش

حصیلی در گروه میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس رفتاري التزام ت. است) 64/1( 35/17و 

 .است) 43/1( 06/18و ) 44/1( 09/10آزمون به ترتیب  آزمون و پس آزمایشی دوم در پیش

آزمون و  میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی در گروه گوا در پیش

س میانگین و انحراف معیار خرده مقیا. است) 74/3( 08/20و ) 81/2( 20/20آزمون به ترتیب  پس

) 32/1( 83/12آزمون به ترتیب  آزمون و پس عاطفی التزام تحصیلی در گروه آزمایشی اول در پیش

  انحراف معیار  میانگین ها گروه
مره ن

 کلی
رده خ

مقیاس 
 رفتاري

رده خ
مقیاس 
 عاطفی

خرده 
مقیاس 
 شناختی

نمره 
 کلی

خرده 
مقیاس 
 رفتاري

خرده 
مقیاس 
 عاطفی

خرده 
مقیاس 
 شناختی

 تعداد

گروه 
آزمایش 

 اول

 18 3/2 2/2 18/3 53/6 96/11 83/11 29/10 77/42 آزمون پیش
 18 53/1 04/4 64/1 77/6 90/14 51/18 35/17 19/44 آزمون پس

گروه 
آزمایش 

 دوم

 18 21/2 74/1 44/1 39/4 37/11 15/15 09/10 32/39 آزمون پیش
 18 34/1 17/2 43/1 31/5 43/15 43/12 06/18 15/50 آزمون پس

گروه 
 گواه

 18 72/4 81/2 88/1 50/8 62/16 20/20 6/9 97/43 آزمون پیش
 18 03/1 74/3 52/1 55/6 34/11 08/20 54/12 71/40 آزمون پس
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میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی در گروه . است) 04/4( 51/18و 

 .است) 17/2( 43/21و ) 74/1( 15/15آزمون به ترتیب  آزمون و پس آزمایشی دوم در پیش

آزمون و  و انحراف معیار خرده مقیاس شناختی التزام تحصیلی در گروه گوا در پیشمیانگین 

میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس . است) 03/2( 34/11و ) 72/5( 62/16آزمون به ترتیب  پس

 96/10آزمون به ترتیب  آزمون و پس شناختی التزام تحصیلی در گروه آزمایشی اول در پیش

میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس شناختی التزام تحصیلی در . است) 53/1( 90/14و ) 13/1(

 .است) 34/1( 43/15و ) 21/1( 37/11آزمون به ترتیب  آزمون و پس گروه آزمایشی دوم در پیش

هاي آزمایشی و گواه و بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی و آموزش  براي مقایسه گروه

ها،  آزمون آزمون، بعد از کنترل اثر پیش هاي پس ، بر اساس نمرهانگیزش تحصیلی بر التزام تحصیلی

هاي  ها انجام گرفت، سپس فرضیه روي داده) مانکووا(ابتدا یک تحلیل کوواریانس چند متغیري 

 .نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري در جدول آمده است. پژوهش آزمون شدند

هاي آزمایشی و  در گروه) مانکووا(ري نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغی 6جدول 

 گواه

 اندازه اثر داري سطح معنی Fنمره  ارزش آزمون اثر

 اثر پیالیی گروه

 لمبداي ویکلز

 اثر هتلینگ

ترین ریشه  بزرگ

 روي

668/0 

422/0 

160/1 

933/0 

20/15 

202/16 

208/17 

310/28 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

0001/0 

334/0 

351/0 

367/0 

483/0 

طور که در جدول باال مشخص است، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري  همان

هاي اثر پیالیی، المبداي  دهد با توجه به آزمون هاي آزمایشی و گواه نشان می در گروه) مانکووا(

التزام (ترین ریشه روي حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهاي وابسته  ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ

 1وجود دارد؛ بنابراین فرضیه ) P >/. 0001( يدار تفاوت معنی) هاي مقیاسو خرده  تحصیلی

در متن مانکووا بر  راهه یکبراي پی بردن به این تفاوت، یک تحلیل کوواریانس . شود تائید می
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آزمون متغیرهاي وابسته انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول ارائه شده  هاي پس روي نمره

 .است

 
آزمون  هاي پس راهه در متن مانکوا روي نمره لیل کوواریانس یکنتایج تح 7جدول 

و  هاي التزام تحصیلی هاي آزمایش و گواه مربوط به میانگین نمره متغیرهاي وابسته در گروه

 ها خرده مقیاس

مجموع  متغیرهاي وابسته

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fنمره 

 داري معنی

 ایتا

نمره کلی آزمون 

 لتزام تحصیلیا

648/1334 2 324/667 584/17 0001/0 277/0 

 

تحلیل کوواریانس تک متغیري  يها Fشود نسبت  طوري که در جدول باال مشاهده می همان

و ) P=0001/0و  F=22/13(، خرده مقیاس رفتاري )P=0001/0و  F=57/17(در التزام تحصیلی 

و  F=11/11(و خرده مقیاس شناختی ) P=0001/0و  F=92/19(خرده مقیاس عاطفی 

P=0/0001 (هاي وابسته التزام تحصیلی دهند که در متغیر ها نشان می این یافته. باشند دار می معنی

هاي آموزش هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی  بین گروه) خرده مقیاس رفتاري، عاطفی و شناختی(

 .شود دار دیده می و گواه تفاوت معنی

 

 

خرده مقیاس 

 رفتاري

371/81 2 685/40 226/13 0001/0 223/0 

خرده مقیاس 

 عاطفی

933/169 2 966/84 917/19 001/0 302/0 

خرده مقیاس 

 شناختی

508/267 2 754/133 108/11 0001/0 195/0 
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 یافته التزام تحصیلی هاي تعدیل نتایج آزمون تعقیبی بنفرنی براي مقایسه میانگین 8جدول  

 ها و خرده مقیاس

مورد  ها گروه متغیر

 مقایسه

هاي  میانگین

 یافته تعدیل

تفاضل 

 ها میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 داري معنی

-آزمایشی اول التزام تحصیلی

 آزمایشی دوم

 171/0 610/1- 103/3 483/48و  586/51

-آزمایشی دوم

 گروه گواه

 0001/0 637/1 578/9 586/51و  008/42

گروه آزمایشی 

 گواه-اول

 001/0 663/1 474/6 483/48و  008/42

خرده مقیاس 
 رفتاري

-آزمایشی اول
 آزمایشی دوم

 0001/0 786/0 141/3 563/13و  423/10

-آزمایشی دوم
 گروه گواه

 050/0 923/0 251/2 423/10و  172/8

گروه آزمایشی 
 گواه-اول

 0001/0 096/1 392/5 563/13و  172/8

خرده مقیاس 
 عاطفی

گروه آزمایشی 
 دوم-اول

 046/0 925/0- 284/2 625/12 و 908/14

گروه آزمایشی 
 گروه گواه-دوم

 0001/0 087/1 292/5 908/14و  616/9

گروه آزمایشی 
 گواه-اول

 0001/0 290/1 009/3 616/9و  625/12

خرده مقیاس 
 شناختی

گروه آزمایشی 
 دوم-اول

 /.1 554/1- 142/1 446/9و  588/10

گروه آزمایشی 
 گواه-دوم

 0001/0 826/1 892/3 588/10و  696/6

گروه آزمایشی 
 گواه-اول

 001/0 168/2 75/2 446/9و  696/6
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یافته گروه  هاي تعدیل دهد که در متغیر التزام تحصیلی، بین میانگین جدول باال، نشان می

دار  آزمون تفاوت معنی آموزش هوش هیجانی و گروه آموزش انگیزش تحصیلی در مرحله پس

)171/0=P( توان نتیجه  کند، لذا می پژوهش را تائید نمی 1-1-1ي  یافته فرضیه ینا. اردوجود ند

گرفت که آموزش هوش هیجانی تأثیر بیشتري نسبت به آموزش انگیزش تحصیلی، بر التزام 

شود، در متغیر التزام تحصیلی،  مالحظه می 8گونه که در جدول  همان .تحصیلی دانشجویان ندارد

آزمون تفاوت  یافته گروه آموزش هوش هیجانی و گواه در مرحله پس هاي تعدیل بین میانگین

. کند پژوهش را تائید می 1-1-2ي  وجود دارد، لذا این یافته فرضیه) P=0001/0(دار  معنی

داري  توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی در مقایسه با گروه گواه، تأثیر معنی همچنین، می

شود، در متغیر التزام  مالحظه می 8گونه که در جدول  همان. اردبر التزام تحصیلی دانشجویان د

آزمون  یافته گروه آموزش انگیزش تحصیلی و گواه در مرحله پس هاي تعدیل تحصیلی، بین میانگین

. کند پژوهش را تائید می 1-1-3ي  وجود دارد، لذا این یافته فرضیه) P=0001/0(دار  تفاوت معنی

رفت که آموزش انگیزش تحصیلی در مقایسه با گروه گواه، تأثیر توان نتیجه گ همچنین، می

در خرده مقیاس رفتاري، بین  8مطابق جدول  .داري بر التزام تحصیلی دانشجویان دارد معنی

یافته گروه آموزش هوش هیجانی و گروه آموزش انگیزش تحصیلی در مرحله  هاي تعدیل میانگین

پژوهش تائید  2-1-1وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه ) P=0001/0(دار  آزمون تفاوت معنی پس

داري بر خرده مقیاس رفتاري  توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی تأثیر معنی شود و می می

 8گونه که در جدول  همان .التزام تحصیلی دانشجویان دارد، در مقایسه با آموزش انگیزش تحصیلی

یافته گروه آموزش هوش هیجانی و گروه گواه در  عدیلهاي ت در خرده مقیاس رفتاري، بین میانگین

پژوهش تائید  2-1-2وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه ) P=0001/0(دار  آزمون تفاوت معنی مرحله پس

داري بر خرده مقیاس رفتاري  توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی تأثیر معنی شود و می می

در خرده  8گونه که در جدول  همان .سه با گروه گواهالتزام تحصیلی دانشجویان دارد، در مقای

یافته گروه آموزش انگیزش تحصیلی و گروه گواه در  هاي تعدیل مقیاس رفتاري، بین میانگین

پژوهش تائید  2-1-3وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه ) P=05/0(دار  آزمون تفاوت معنی مرحله پس

داري بر خرده مقیاس  ش تحصیلی تأثیر معنیتوان نتیجه گرفت که آموزش انگیز شود و می می

در  8گونه که در جدول  همان .رفتاري التزام تحصیلی دانشجویان دارد، در مقایسه با گروه گواه
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یافته گروه آموزش هوش هیجانی و گروه آموزش  هاي تعدیل خرده مقیاس عاطفی، بین میانگین

-1وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه ) P=04/0(دار  آزمون تفاوت معنی انگیزش تحصیلی در مرحله پس

داري بر  توان نتیجه گرفت که آموزش انگیزش تحصیلی تأثیر معنی شود و می پژوهش تائید می 2-2

 .خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی دانشجویان دارد، در مقایسه با آموزش هوش هیجانی

یافته گروه آموزش  هاي تعدیل در خرده مقیاس عاطفی، بین میانگین 8گونه که در جدول  همان

وجود دارد؛ ) P=0001/0(دار  آزمون تفاوت معنی هوش هیجانی و گروه گواه در مرحله پس

توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی  شود و می پژوهش تائید می 2-2-2بنابراین، فرضیه 

 .مقایسه با گروه گواهداري بر خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی دانشجویان دارد، در  تأثیر معنی

یافته گروه آموزش  هاي تعدیل در خرده مقیاس عاطفی، بین میانگین 8گونه که در جدول  همان

وجود دارد؛ ) P=0001/0(دار  آزمون تفاوت معنی انگیزش تحصیلی و گروه گواه در مرحله پس

انگیزش توان نتیجه گرفت که آموزش  شود و می پژوهش تائید می 2-2-3بنابراین، فرضیه 

داري بر خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی دانشجویان دارد، در مقایسه با  تحصیلی تأثیر معنی

 .گروه گواه

یافته گروه آموزش  هاي تعدیل در خرده مقیاس شناختی، بین میانگین 8گونه که در جدول  همان

وجود ) P=1/0(دار  آزمون تفاوت معنی هوش هیجانی و گروه انگیزش تحصیلی در مرحله پس

توان نتیجه گرفت که بین آموزش  کند و می پژوهش را تائید نمی 2-3-1لذا این یافته فرضیه . ندارد

زش انگیزش تحصیلی ازلحاظ خرده مقیاس شناختی دانشجویان تفاوت وهوش هیجانی و گروه آم

هاي  ندر خرده مقیاس شناختی، بین میانگی 8گونه که در جدول  همان .داري مشاهده نشد معنی

دار  آزمون تفاوت معنی یافته گروه آموزش هوش هیجانی و گروه گواه در مرحله پس تعدیل

)0001/0=P ( توان نتیجه گرفت  شود و می پژوهش تائید می 2-3-2وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه

داري بر خرده مقیاس شناختی التزام تحصیلی دانشجویان  که آموزش هوش هیجانی تأثیر معنی

در خرده مقیاس شناختی، بین  8گونه که در جدول  همان .در مقایسه با گروه گواهدارد، 

آزمون تفاوت  یافته گروه آموزش انگیزش تحصیلی و گروه گواه در مرحله پس هاي تعدیل میانگین

توان نتیجه  شود و می پژوهش تائید می 2-3-3وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه ) P=001/0(دار  معنی
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داري بر خرده مقیاس شناختی التزام تحصیلی  زش انگیزش تحصیلی تأثیر معنیگرفت که آمو

 .دانشجویان دارد، در مقایسه با گروه گواه

 

 گیري نتیجه

 هاي آن تأثیر آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی بر التزام تحصیلی و خرده مقیاس

تحلیل کوواریانس تک نتیجه . اند ارائه شده 6در جدول  1-1هاي مربوط به فرضیه  یافته -1

هاي آزمایشی  آزمون التزام تحصیلی در گروه هاي پس متغیري در متن مانکووا نشان داد که بین نمره

هاي آموزش هوش  یعنی، بین گروه 1-1دار وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه  و گواه تفاوت معنی

وجود دارد، مورد تائید دار  هیجانی، انگیزش تحصیلی و گواه ازلحاظ التزام تحصیلی تفاوت معنی

 .قرار گرفت

ارائه شده  8 در جدول 1-1-3و  1-1-2، 1-1-1هاي  هاي مربوط به فرضیه همچنین، یافته  -2

هاي آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی  نتیجه آزمون بنفرونی، نشان داد که بین گروه. است

همچنین با . تائید نشدند 1-1-1دار وجود ندارد، درنتیجه فرضیه  در التزام تحصیلی تفاوت معنی

یافته، آموزش هوش هیجانی در مقایسه با گروه گواه و آموزش انگیزش  هاي تعدیل مقایسه میانگین

داري بر روي التزام تحصیلی داشتند، درنتیجه  تحصیلی در مقایسه با گروه گواه تفاوت معنی

یجانی و گروه گواه و هاي هوش ه تائید شدند؛ یعنی بین گروه 1-1-3و  1-1-2هاي  فرضیه

دار وجود دارد لذا این  آموزش انگیزش تحصیلی و گروه گواه در التزام تحصیلی تفاوت معنی

طور  توان نتیجه گرفت که روش آموزش هوش هیجانی به همچنین می. ها تائید شدند فرضیه

روش آموزش داري تأثیر بیشتري روي التزام تحصیلی در مقایسه با گروه گواه داشته است و  معنی

داري تأثیر بیشتري روي التزام تحصیلی در مقایسه با گروه گواه  طور معنی انگیزش تحصیلی به

 .داشته است

ارائه شده است،  7در جدول  2-3و  2-2، 2-1هاي  هاي مربوط به فرضیه همچنین یافته  -3

ند، یعنی بین مورد تائید قرار گرفت 2-3و  2-2، 2-1هاي  دهد که فرضیه نشان می 7 نتایج جدول

هاي التزام  هاي آموزش هوش هیجانی، آموزش انگیزش تحصیلی و گواه ازلحاظ خرده مقیاس گروه

همچنین . داري وجود دارد تفاوت معنی) خرده مقیاس رفتاري، عاطفی و شناختی(تحصیلی 
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-2، 2-3-1، 2-2-3، 2-2-2، 2-2-1، 2-1-3، 2-1-2، 2-1-1هاي  هاي مربوط به فرضیه یافته

 .ارائه شده است 8 در جدول 2-3-3و  3-2

هاي آموزش هوش هیجانی و آموزش  نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی، نشان داد که بین گروه -4

انگیزش تحصیلی، هوش هیجانی و گروه گواه و آموزش انگیزش تحصیلی و گروه گواه در خرده 

-1-3و  2-1-2، 2-1-1ي ها دار وجود دارد لذا فرضیه مقیاس رفتاري التزام تحصیلی تفاوت معنی

یافته متغیر رفتاري التزام تحصیلی،  هاي تعدیل با توجه به مقایسه میانگین. مورد تائید قرار گرفتند 2

داري تأثیر بیشتري روي خرده  طور معنی توان نتیجه گرفت که روش آموزش هوش هیجانی به می

 .لی و گروه گواه داشته استمقیاس رفتاري التزام تحصیلی در مقایسه با آموزش انگیزش تحصی

 8 در جدول 2-2-3و  2-2-2، 2-2-1هاي  هاي مربوط به فرضیه همچنین با بررسی یافته -5

هاي آموزش  توان نتیجه گرفت که بین گروه هاي تائید شدند و می دهد که این فرضیه نشان می

 هوش هیجانی و آموزش انگیزش تحصیلی، هوش هیجانی و گروه گواه و آموزش انگیزش

دار وجود دارد لذا این  تحصیلی و گروه گواه در خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی تفاوت معنی

طور  توان نتیجه گرفت که روش آموزش انگیزش تحصیلی به همچنین می. ها تائید شدند فرضیه

داري تأثیر بیشتري روي خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی در مقایسه با آموزش هوش  معنی

داري تأثیر  طور معنی و گروه گواه داشته است؛ و همچنین روش آموزش هوش هیجانی بههیجانی 

 .بیشتري روي خرده مقیاس عاطفی التزام تحصیلی در مقایسه با گروه گواه داشته است

 8در جدول  2-3-3و  2-3-2، 2-3-1 يها هاي مربوط به فرضیه همچنین با بررسی یافته -6

تائید نشد یعنی بین گروه آموزش هوش هیجانی و گروه  2-3-1دهد که این فرضیه  نشان می

ولی . داري مشاهده نشد انگیزش تحصیلی در متغیر شناختی التزام تحصیلی تفاوت معنی

هاي هوش هیجانی و گروه گواه و  تائید شدند یعنی بین گروه 2-3-3و  2-3-2هاي  فرضیه

دار  ی التزام تحصیلی تفاوت معنیآموزش انگیزش تحصیلی و گروه گواه در خرده مقیاس شناخت

توان نتیجه گرفت که روش آموزش هوش  همچنین می. ها تائید شدند وجود دارد لذا این فرضیه

داري تأثیر بیشتري روي خرده مقیاس شناختی التزام تحصیلی در مقایسه با  طور معنی هیجانی به

داري تأثیر بیشتري روي  طور معنی گروه گواه داشته است و روش آموزش انگیزش تحصیلی به

 .خرده مقیاس شناختی التزام تحصیلی در مقایسه با گروه گواه داشته است
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، جکسون و )1395(هوش هیجانی، نتایج با تحقیقات محققین قبلی ازجمله حسینی  ي ینهدرزم

انگیزش تحصیلی نتایج  ي ینهدرزم. همخوانی دارد) 2014(، میتروفن و سیورکالو )2015(کلوین 

با تحقیقات محققین ) هاي آن و خرده مقیاس(یر آموزش انگیزش تحصیلی بر التزام تحصیلی تأث

، میتروفن و )2015(، جکسون و کلوین )1388(، گلستانه )1395(قبلی ازجمله عابدي و همکاران 

 .همخوانی دارد) 2014(سیورکالو 

تحصیل از دانشگاه  دانشگاه فرهنگیان بعد از اتمامرشته زبان و ادبیات عرب دانشجویان 

شوند لذا هر نوع آموزش و  وپرورش می عنوان معلم وارد آموزش به) دریافت مدرك کارشناسی(

ها را در پایبندي بیشتر به تحصیل در  تواند آن مهارتی که در طول این چهار سال یاد بگیرند می

بر این اساس . نمایدتر  تر و شایسته هاي بعد، در شغل معلمی موفق طول این چهار سال و در سال

هایی دارد تا ایشان را در راه این  ها و توانمندي دانشجوي دانشگاه فرهنگیان نیاز به کسب مهارت

هدف از آموزش هوش هیجانی کسب توانمندي فرد در کنترل استرس، . رساند امر مهم یاري

پردازان  نظریه .)110 ص 1387مکتبی، . (پذیر شدن و کنترل هیجانات خود و دیگران است انعطاف

و  1بندورا بین انتظارات کارایی. شناختی جهت توجیه بعضی از رفتارها، نظریه انتظار را بیان کردن

تواند رفتار  باره که او می انتظار کارایی به قضاوت فرد دراین. تفاوت قائل بود 2انتظارات پیام

معینی است که به پیامد خاصی  انتظار پیامد به برآورد شخص از انجام رفتار. خاصی را انجام دهد

 یعمل تواند یطور خالصه، انتظار کارایی، برآورد شخص از میزان احتمالی است که م به. انجامد می

که انتظار پیامد، برآورد شخص از میزان احتمال برخی پیامدهاي اجتماعی،  را انجام دهد، درحالی

، ترجمه 1992ریو، . (رخ خواهد داد جسمانی و خودسنجی است که هنگام به نتیجه رسیدن رفتار،

 .)109ص  1378سید محمدي، 

تر  توان ارائه کرد این است که وقتی فردي در التزام تحصیلی قوي تبیین که براي این یافته می

بعد (آید  باشد، در فرد، شناخت و استداللی نسبت به تحصیل و درس خواندن به وجود می

آوري در فرد  هاي فرد، باعث حالت خوشایند و لذت تداللو اس یلو دال) شناختی التزام تحصیلی

برد، حالت  و فرد از تحصیل و درس خواندن لذت می) بعد عاطفی التزام تحصیلی(شود  می

1. Efficacy expectation 
2. outcome expectation 
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بعد رفتاري (شود  شناختی و عاطفی منجر به انجام درس خواندن و انجام تکالیف توسط فرد می

جا  ت ابعاد التزام تحصیلی گاهی مواقع جابهگیري این حالت ممکن اس در شکل). التزام تحصیلی

مثالً فرد با انجام درس خواندن مختصري باعث ایجاد لذت، در او شده و این حالت فرد را (شود 

توان به نتایج  به این نتیجه برساند که درس خواندن خیلی سخت نیست و با سعی و تالش می

آموزش حل مسئله، آموزش : ردي ازجملهکه در آموزش هوش هیجانی، موا ازآنجایی). خوبی برسد

نفسش در  شود و فرد با یادگیري این موارد، اعتمادبه همدلی و مدیریت خشم آموزش داده می

کند که  رود و فرد احساس می هاي بیرون از خودش، باال می کنترل درون خود و کنترل موقعیت

بعد (وفقیت تحصیلی توانایی کنترل و هدایت شناخت و عواطف خود، ناشی از شکست و م

تواند  کند می را دارد و وقتی فرد به این نتایج برسد، احساس می) شناختی و عاطفی التزام تحصیلی

که وقتی فرد با  با کنترل و هدایت رفتارش در تحصیل، لذت بیشتري را احساس کند، به دلیل این

واند درون خودش ت ، می)اجزاي آموزشی هوش هیجانی(آموزش کنترل خشم و مدیریت استرس 

رسد که توانایی کنترل  به این باور می) وقتی فردي درون خود را بتواند کنترل کند(را کنترل کند 

 .رود عوامل بیرونی را خواهد داشت، پس تعهد به انجام تکالیفی درسی و تحصیلی در فرد باال می

که در آموزش توان گفت  در تبیین تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر التزام تحصیلی می

ریزي،  گذاري، خود تبحري، برنامه آموزش خوداثربخشی، ارزش: انگیزش تحصیلی مواردي ازجمله

شود  کننده، آموزش داده می مدیریت تکالیف، پایداري و کنترل اضطراب و شناسایی عوامل ناتوان

خود و ها به فرد در کنترل هیجانات  آموزد این توانمندي ها را می وقتی فردي این مهارت

رسان خواهند بود، فرد توانایی کنترل و هدایت هیجانات خود را خواهد داشت،  خودکنترلی، یاري

ریزي  گردد زیرا وقتی فردي در برنامه این عامل منجر به افزایش تعهد و التزام تحصیلی در فرد می

یف درسی را ریزي و مدیریت درسی و تکال تواند برنامه کند می و مدیریت تکالیف تبحر پیدا می

 .خوب هدایت نماید
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رفتاري مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی –اثربخشی مداخالت چندبعدي شناختی
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بینی تحصیلی و هوش  رابطه خوش). 1394(اي، جواد  سلمان قنبرلو، مسعود، لواسانی، غالمعلی و اژه-
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