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داد که نمره هوش هیجانی و تمامی خرده مقیاسهایش در دانشآموزان تیزهوش بهطور معناداری
 همچنین نوایج نمان داد که تنها در خرده مقیاس بعد فراشاناخآ.باالتر از دانش آموزان عادی بود

) و در خاردهF =9/91 رP > %9(خودتنظیمی میانگین تیزهوشان بیمور از دانشآموزان عادی باود
.مقیاس راهبُرد شناخوی تفاوت معناداری بین این دو گروه مماهده نمد

. هوش هیجانیر خودتنظیمیر تیزهوشر عادی:کلیدواژهها

:رایانامه
mahmadi_1362@yahoo.com

Comparison of Emotional Intelligence and Self-Regulation of High School Gifted and
Regular First Grade Students

Abstract
The aim of this study was comparing high school gifted and regular
students' emotional intelligence and self-regulation in 2012-2013
academic years. For this purpose, 350 students were selected as a
sample via categorical randomize sampling method. Data gathering
instruments were emotional intelligence and self-regulation scales.
MANOVA was used for testing hypothesis. The result of MANOVA
showed that emotional intelligence and all of its subscales mean score
in gifted students is higher than regular students, also results showed
that only at metacogintive dimension subscale of self- regulation the
gifted students' score is higher than regular students' score and there
was no significant difference between two groups in cognitive
strategy subscale.
Keywords: Emotional Intelligence, Self Regulation, Giftedness,
Regular.
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مقدمه
با آغاز دهه  9111و با معرفی هوش هیجانی توسا ماایر

9

و سالووی 2بحا دربااره ااارات روانشاناخوی هیجاان و
کارکردهای ان باايی آن ابعااد تاازهای پیادا کارده اساآ
(گلااادبر 9ر  .)9111در الگاااوی ماااایرر ساااالووی و

90

هنبههای غیر شناخوی هاوش در ساازگاری و موفقیاآ
پرداخوه اساآ .او باهطاور مساوقی از هاوش اهومااعی
به عنوان ی ی از هنباههاای هاوش هیجاانی یااد کارده
اسااآ .بااه اعوقاااد ارناادایو هااوش اهوماااعی توانااائی
درك حاالت درونایر انگیازههاا و رفوارهاای خاود و

کاروسو 9هوش هیجانی توانائی پردازش اطععات دربااره
هیجانات خاود و هیجاناات دیگاران اساآ .در ایان الگاو

دیگران و عمل رد بهینه براساس اطععات کسب شاده
اسااآ .گاااردنر نیااز در نظریااه هااوشهااای چندگانااهر

چهااار شاااخه در نظاار گرفوااه شااده اسااآ شناسااایی

هوشهای فردی «درونفاردی و باینفاردی» را م ار

هیجانها5ر تساهیل هیجاانی تف ار6ر فها هیجاانهاا 7و

کرده اسآ و او در تعریا

خاود از ایان هاوشهاا باه

تنظی و مدیریآ هیجانها( 8مایرر ساالوی و کاروساور

ایجاد الگوی ديیق و عینی از خویمون و اساوفاده از آن

.)2111

در ههآ عملای ماثار و کارآماد در زنادگی و تماایز

هنگامیکه فارد باا یاو مويعیاآ هیجاانی روبارو
میشودر احساس خوب و خوشبینیر باهتنهاایی بارای

میان هیجانها ههآ فه و هادایآ رفواار خاود اشااره
میکند (عروتیر .)9989

کنور هیجانهای وی کافی نیسآ .او نیاز دارد کاه در
این لحظات بهورین کارکرد شناخوی را نیز داشوه باشاد

گلمن ( )9115هوش هیجانی را شیوه اسوفاده بهوار
از  IQخود از طریاق خاودکنورلیر اشاویا،ر پماو ار و

و میکوشد هیجانهای خود را کنور کند که این امار

خودانگیزی میداند و آن را شامل مثلفههاای فاردی و

به عوامل موعددی ازهملاه خاودتنظیمی 1بساوگی دارد
(کدیورر .)9981بنابراین براى پیمابرد شاناخآ ديیقای
از تنظای و کنوار هیجاانهاار م العاه روابا آن باا
سازههاى شناخوهشاده مایتواناد بسایار مفیاد باشاد و

اهوماعی معرفی میکند که ی ی از مثلفاههاای فاردی
هوش هیجانی را خودتنظیمای مایداناد .خاودتنظیمای
هیجانی ی ی از مقوله هایی اساآ کاه در آن باه نقاش
فرد در هریان تنظی هیجان توهه میشود (تامپسون95ر

بینش ماا را نسابآ باه روایا ساازه آن افازایش دهاد
(پوریدس 91و فارنهام99ر .)2119
در سا های اخیرر مفهوم سازههای مخولفای از هاوش

بهعباارتدیگارر خاودتنظیمای هیجاانی باه معناای
سرکوب هیجانها اسآ و این ه ما یو سد دفااعی در

هیجانی ارائه شده اسآ که برخی از آنها نسبواً محادود
و برخی نسبواً گسورده هسوند (گلمن92ر  .)9115هاوش

مقابل احساسااتمان و برانگیخوگایهاای خاود درساآ
کنی یا به عبارتی بر روش اباراز هیجاناات تثکیاد دارد

هیجاااانی مفهاااومی اساااآ کاااه ریماااه در کارهاااای

(کو 96ر .)2111
نظریااه پنوااریچ 97و دیگااروت )9111( 98ازهملااه
نظریات م ر درزمینه خودتنظیمای اساآ کاه در آن

ارندایو 99و گاردنر 99دارد .اراندیو به م العه تاثایر
1. Mayer
2. salovey
3. Goldberg
4. Caruso
5. identifying emotions
6. emotional facilitation of thinking
7. understanding emotions
8. Adjustment and management of emotion
9. self. regulation
10. Petrides
11. Furnham
12. Goleman
13. Thorandike
14. Gardner

.)2119

بااه سااه مثلفااه فراشااناخآر راهبردهااای ماادیریوی و
مهاااارتهاااای شاااناخوی کلااای اشااااره شاااده اساااآ.
مهارت های شناخوی کلی شامل مهارتهایی اسآ کاه
15. Thompson
16. Koole
17. Pintrich
18. De Groot
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فرد در هنگاام یاادگیریر یاادآوری و فها م الاب از
آنهااا بهااره ماایگیاارد (کیاااروچی 9و مااایرر .)9988

ساله بیان داشوهاند که راب ه ضعیفی بین هوش هیجانی و
موفقیآ تحصیلی وهود دارد .هماینطاور راب اه هاوش

یادگیری خودتنظیمیر یاو فعالیاآ خاود آغاازگری
اسآ که هدفگذاری و تنظی تعش های خاود بارای
رسیدن به هدفر خود نظارتی (فراشناخآ)ر مادیریآ

هیجانی با برخی موغیرهای شخصایوی ملال بارونگرایای
معنادار بود .بههرحاا هاوش هیجاانی ياادر باود هار دو
موغیر پیمرفآ تحصیلی و مويعیآ تحصیلی را پیشبینای

زمااان و تنظاای محاای اهوماااعی و فیزی اای اسااآ.
یادگیرندههای خودتنظی ر افرادی هسوند که بهگونهای

کند .از طرفی اسورنبر  6و واگنار )2112( 7در بررسای
راب ه هوش هیجانی و پیمرفآ تحصیلی دانشآموزان باا

فراشناخوی و باانگیزه و فعا در فرآیندهاای یاادگیری

اسااوفاده از آزمااون آماااری ضااریب همبسااوگی پیرسااون

خود شرکآ میکنند (کدیورر .)9981بنابراین در کال

ممااخن نمودنااد کااه همبسااوگی زیااادی بااین پیماارفآ

می توان گفاآ کاه داناش آماوزان خاود تنظای گار از

تحصاایلی و هااوش هیجااانی وهااود دارد .درایاانبااینر

لحاظ تحصیلی بهمراتب برتار از ساایر داناشآماوزانی

مهارتهای رواب بینفردی کاه باهطاور معنااداری باا

هسوند که یادگیریشان خودتنظی گرایانه نیسآ و نیاز
هااوش هیجااانی کموااری دارنااد (پنوااریچ و دیگااروتر

پیمرفآ تحصیلی راب ه داشاآ (باه نقال از بریاد  8و
وین یلمن1ر  .)2119ساالووارا )2115( 91بیاان مایکناد

)9111ر که این امر میتواند تثایر بسازایی بار پیمارفآ
تحصیلی دانشآموزان موردبررسی در پژوهش حاضار

شااواهد فراواناای در حمایااآ از اهمیااآ خااودتنظیمی
بهعنوان یو موغیر مه در مباح هیجاانی و پیمارفآ

گذارد.

تحصیلی دانشآموزان وهود دارد.

در این راسوا ماایر و هم ااران ( )2111باه بررسای

فرمهینیفراهانیر عبدالمل ی و رشیدی ( )9987باه

هوش هیجانی دانشآموزان تیزهوش پرداخوناد .آنهاا

بررسی راب ه هوش هیجانیر یادگیری خاودتنظیمای و

گاازارش دادنااد دانااشآمااوزانی کااه هااوش هیجااانی

سااااخوار هااادف کاااعس باااا پیمااارفآ تحصااایلی در

باالتری دارند در شناخآ احساسات خود و دیگاران و

داناااشآماااوزان پایاااه او مووساا ه شهرساااوان ياااروه

اسوفاده از این شناخآ در هدایآ رفواار و مقاوماآ در

پرداخوند .نوایج پژوهش آنان بیانگر این م لب بود کاه

مقابل فمار ه ساالنر توانایی بیموری دارند .هماه ایان
عناصر به افازایش مهاارتهاای اهومااعی افاراد منجار

راب ااه معناااداری در س ا  1/15بااین هااوش هیجااانیر
یادگیری خودتنظیمی و ساخوار هدف کعس با پیمارفآ

میشود .داوادا 2و هارت )2111( 9در میان تفاوتهاای
شخصاایوی دانااشآمااوزان تیزهااوش بااا دانااشآمااوزان

تحصیلی دانشآموزان وهود دارد .مردعلای و کوشا ی
( )9987بااه بررساای راب ااه خااودتنظیماای و پیماارفآ

دارای اخاااوع یاااادگیریر بیاااان مااایدارناااد کاااه
دانااشآمااوزان تیزهااوش نساابآ بااه گااروه دیگاار در
مهارتهایی مانند اهومااعیر تواناایی کعمایر هاوشر

تحصاایلی پرداخونااد .نوااایج پااژوهشر نمااان داد کااه
خودتنظیمی با پیمرفآ تحصیلیر راب اه معنایدار دارد
و میتوان پیمرفآ تحصایلی را از طریاق خاودتنظیمی

کنور درونی و اعومادبهنفس برتری دارناد .ها چناین
شاااته 9و مااالوف )2119( 5در بررساای راب ااه هااوش
هیجانی و پیمرفآ تحصیلی  996دانماجوی  98تاا 29

پیشبینی کرد.
درمجمااو ماایتااوان گفااآ کااه هااوش هیجااانی و
خودتنظیمی بهعنوان ی ی از مثلفههای تنظی کنناده در

1.kiaruchi
2. Dawda
3. Hart
4. Schutte
5. Malouff

6. Sternberg
7. Wagner
8. Berridge
9. Winkielman
10. Salovaara

احمدی طهور سلطانی و همکاران ،پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی ،سال  ،1شماره  ،1پاییز 1131

97

مسائل شناخوی و نیز در طراحی برنامههاای ساازگاری
هیجانی و اهوماعی افراد موردتوهه و اسوفاده بسایاری

 )9985ساخوه شد .این آزمون دارای  28ماده اسآ که
به چهار مقیاس خودآگااهیر مادیریآ خاودر آگااهی

از روانشناسااانر مماااورانر علمااای تعلاای و تربیااآر
موخصصان بهداشآ روانی و سایر کسانی يارار گرفواه
اسآ که باه نحاوی باا داناشآماوزان ساروکار دارناد

اهوماااعی و ماادیریآ روابا ر تقساای ماایشااود .شاایوه
نمرهگذاری آزمون با اسوفاده از مقیاس ششدرهاهای
از یااو الاای شااش انجااام ماایشااود .هماار نماارههااای

(مااایرر  .)2119حااا بااا توهااه بااه تعاااری و نظریااات
موفاااوت درباااره هااوش هیجااانی و خااودتنظیمیر ایاان

آزمودنی در هر یو از سثا ها نیز نمره کل آزمون را
تم یل می دهد .ضارایب پایاایی بارای چهاار مهاارت

سثا در ذهن محقق م ر میگردد که میازان هاوش

تم یلدهنادهی هاوش هیجاانی و همار کال نمارههاا

هیجانی و خاودتنظیمی در باین داناش آماوزان باه چاه

مربااوب بااه  96دانمااجو باارای خودآگاااهی ()1/79ر

میزان خواهد بود؟ بنابراین ایان پاژوهش در نظار دارد

ماادیریآ خااود ()1/87ر آگاااهی اهوماااعی ( )1/78و

کااه ابواادا توصاایفی از میاازان خااودتنظیمی و هااوش

ماادیریآ روابا ( )1/76و نمااره کاال هااوش هیجااانی

هیجانی دانش آموزان پسر سا او مووس ه تیزهوش و
عاادی شااهر هماادان ارائاه دهااد و سااپس تفاااوتهااای

( )1/1گااازارش شاااده اساااآ ( باااه نقااال از گنجااایر
میرهاشمی و اابآر  .)9985گنجی بارای تعیاین اعوباار

دانش آموزان تیزهوش و عادی را تعیاین کناد و نهایوااً
میخواهد به این سثا پاسخ دهد که بین خاودتنظیمی

ه گرایی این آزماونر آن را هماراه باا آزماون هاوش
هیجانی بار-ان ( )9117در یو گروه  17نفری اهرا و

و هااوش هیجااانی دانااشآمااوزان تیزهااوش و عااادی

ضااریب همبسااوگی را  1/68گاازارش کاارده اسااآ .در

تفاوت وهود دارد یا نه؟

پژوهمای دیگار (گنجاای و هم اارانر  )9985ضااریب

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف یو تحقیاق بنیاادیر از

کل گروه ( )N=591برابر  1/899بهدسآ آمد.

پایایی آزمون هوش هیجاانی برادباری –گریاوز بارای

لحاظ روش هزء تحقیقهاای توصایفی و از ناو علای
مقایسااهای و از لحاااظ شاایوه گااردآوری دادههااا یااو
تحقیق کمی میباشد .هامعه آماری این تحقیاق شاامل
کلیه دانشآموزان پسار ساا او مووسا ه تیزهاوش و
عادی شهر همدان مایباشاند کاه تعاداد کال آناان در
نواحی یو و دو به ترتیب  9819و  2911نفر بوده کاه
درمجمو  9119نفر بودند .از این هامعهر نموناهای باه
حج  951نفر با اسوفاده از هدو کرهسی و مورگان
به شیوه تصادفی طبقهای انوخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها
1

پرسشن مهیخ دتنظام یپنترزچیگیدزگرگت :پرسمنامه
خودتنظیمی دارای  22سثا بوده که توسا پنواریچ و
دیگروت ( )9111طراحی شده اسآ .سثاالت در ایان
پرسمنامه براساس مقیاس  7درهاهای (کاامعً درساآر
درسآر تاحدی درساآر مووسا ر تاحادی نادرساآر
نادرسآ و کامعً نادرسآ) تنظای شاده اساآ .پایاایی
خرده آزمونهای پرسمنامه مزباور باین  1/79تاا 1/89
گزارش شد .پایاایی کال پرسمانامه در اهارای نهاایی
 1/15بااهدسااآ آمااده اسااآ .اعوبااار دو خاارده آزمااون
شناخوی و فراشناخوی-مدیریآ منابر در اهارای نهاایی
به ترتیب  1/86و  1/1بوده اساآ (پنواریج و دیگاروت
 .)9111اصل این پرسمنامه  97سثالی اسآ که عاعوه

هو هیهانو یبرادبوورویگیيرزو  :ایاان پرسماانامه
توساا برادبااری 2و گریااوز (2115ر ترهمااه گنجاای

باار  22سااثا راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمیر 25

1. Greaves

2. Bradberi
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سثا را نیاز در بااب راهبردهاای انگیزشای در باردارد
که در این پاژوهش مورداساوفاده يارار نگرفواه اساآ.
پنوریج روایی و پایایی پرسمنامه را تثییاد کارده اساآ
(آلفااا= )1/89فرمهیناای فراهااانی و هم اااران (.)9987
روایاای و پایااایی ایاان پرسماانامه ( 22سااثا ) را تثییااد
کردند بهطوریکه آلفای آن را  1/71گزارش کردناد.
در پژوهش حاضر پایایی این پرسمنامه ( 22ساثا ) باا
اسوفاده از آلفای کرونباخ برابر با  1/78به دسآ آماده
اسآ.
يافتهها
در بیااان یافوااههااای ایاان پااژوهش در يساامآ او بااه
یافوااههااای توصاایفی مربااوب بااه میااانگینر انحااراف
اسواندارد و در يسمآ دوم به یافوههای اسونباطی یعنای
آزمون فرضیههای تحقیق پرداخوه شده اسآ.
ههاآ تحلیاال دادههااا از آزماون تحلیاال واریااانس
چند موغیره اسوفاده شاد کاه نواایج آن در اداماه آماده
اسااآ .باارای کاااهش خ ااای نااو او ر از تصااحی
بنفرونی 9و بههای آلفای رسمی از آلفای تعدیلشاده

جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات
آزمودنیها در تمامی متغیرهای تحقیق
شاخصها
متغیرها

مفروضااههااای اصاالی تحلیاال واریااانس چنااد موغیااری
وهااود دارد .از ایاان گذشااوه براساااس بررساایهااای
بااهعماالآمااده سااایر شاارای همگناای ماااتریسهااای
واریانس ا کوواریانس با آزمون بااکس 9و بهنجااری
توزیر با آماره اسمیرن  9نیز بريرار بود.

1. Bonferrone correction
2. multiple collinearity
3. Box test
4. Smirnov

11
11
41
11
11
4
12
2
00
12
17
3
32
11
03
44

13
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32
43
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17
33
32
134
143
44
21
24
121
113
443

انحراف
میانگین
استاندارد

42/34
43/33
12/70
11/44
41/77
13/34
13/37
14/27
110/23
117/74
31/30
31/74
07/17
24/22
111/04
172/43

3/42
3/33
3/27
2/17
1/71
3/73
4/17
2/24
14/14
12/47
2/71
2/03
2/12
11/11
11/32
13/44

جدول  -0نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری جهت
مقایسه هوش هیجانی و خرده مقیاسهای آن در دو گروه
اثر

گـــروه

زو موغیرهااا وهااود ناادارد و باادین ترتیااب ی اای از

گروهها حداقل حداکثر

تیزهوش
خودآگاهی
عادی
تیزهوش
خود مدیریتی
عادی
تیزهوش
آگاهی اجتماعی
عادی
تیزهوش
مدیریت رابطه
عادی
تیزهوش
هوش هیجانی کلی
عادی
تیزهوش
راهبُرد شناختی
عادی
تیزهوش
بعد فراشناخت
عادی
تیزهوش
کل خودتنظیمی
عادی

اسوفاده گردید .بدین ترتیب در پژوهش حاضر آلفاای
 1/15باار تعااداد موغیرهااای وابسااوه تقساای و ساا
معناداری  1/125در نظر گرفوه شاد ( .)1/15 ÷ 5 = 1/19
موغیرهای وابسوه باا ی ادیگر ارتبااب خ ای و معناادار
دارند و درعینحاا مسالله ها خ ای چندگاناه 2باین
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ارزش

مجذور
سطح
مقدار  Fدرجه آزادیz
اتا
معناداری

3و
اثر پیالیی 1/33 7/730
421
3و
المبدای
1/33 7/341
ویلکز
421

7/772

7/730

7/772

7/730

همانطورکه نواایج آزماون تحلیال واریاانس چناد
موغیری نمان میدهد بین گروههاا حادايل در ی ای از
موغیرهای وابسوه تفااوت معنااداری وهاود دارد .مقادار
المباااادای ویل ااااز ( P >1/19و  .)F = 9/91ههااااآ
ممخن کردن تفاوت دوباهدوی موغیرهاای وابساوه از
آزمون تحلیل واریانس یو موغیری اساوفاده مایشاود
که نوایج آن در ادامه آورده شده اسآ.
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جدول  – 1نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری جهت
مقایسه دوبهدوی متغیرهای هوش هیجانی و خرده مقیاسهای
آن در دو گروه
متغیرها

SS

df1

MS

خودآگاهی
خود
مدیریتی
آگاهی
اجتماعی
مدیریت
رابطه
هوش هیجانی
کلی

24/41

1

24/41

F

P

Eta

7/711 7/744 1/070

7/731 7/771 14/124 344/41 1 344/41
173/12

1

7/741 7/773 2/240 173/12

101/12

1

7/711 7/71 4/471 101/12

وهااود دارد .ههااآ بررساای ديیااقتاار تفاااوت دوبااهدو
کردن گروه هار از آزمون تحلیل واریانس چند موغیری
اساوفاده ماایشاود کااه نواایج آن در ادامااه آورده شااده
اسآ.
جدول  -7نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری جهت
مقایسه کردن دوبهدوی خودتنظیمی و خرده مقیاسهای آن
متغیرها

SS

df1

MS

F

P

Eta

راهبُرد شناخت 7/771 7/434 7/104 42/321 1 42/321
بعد فراشناخت 7/714 7/71 4/444 421/04 1 421/04
خودتنظیمی
کلی

7/771 7/144 7/323 133/13 1 133/13

7/710 7/771 11/723 4037/17 1 4037/17

همانطور که هدو ( )9نمان میدهاد تحلیال هار
یو از موغیرهای وابسوه بهتنهایی باا اساوفاده از آلفاای
تعدیلشده بنفرونی نیز نمان داد که باین گاروههاا در
موغیرهااای خااود ماادیریوی ( P >1/119و )F =92/98ر
آگاااهی اهوماااعی ( P >1/111و )F = 6/85ر آگاااهی

اهوماعی ( P >1/19و )F = 6/85ر مادیریآ راب اه (1/19
>  Pو  )F = 5/21و هااوش هیجااانی کلاای ( P >1/19و
 )F = 99/18تفاااوت معناااداری بااین دو گااروه وهااود
دارد .بهعبارتدیگر با توهه به میانگینهای مماهدهشادهر
نمااارات هاااوش هیجاااانی و خااارده مقیااااسهاااایش در
دانشآموزان تیزهوش بیمور از عادی میباشد.
جدول  -7نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری جهت
مقایسه خودتنظیمی و خرده مقیاسهای آن در دو گروه
اثر
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ارزش

مقدار
F

اثر
گروه پیالیی
المبدای
1/23 7/7302
ویلکز

1/23 7/743

درجه
آزادی

سطح
معناداری

مجذور
اتا

 4و 432

7/740

7/743

 4و 432

7/740

7/743

هماانطااور کااه نواایج هاادو باااال نماان ماایدهااد
حدايل بین ی ی از موغیرهای وابسوه با توهه باه مقادار

همانطور که هدو ( )5نمان میدهاد تحلیال هار
یو از موغیرهای وابسوه بهتنهایی باا اساوفاده از آلفاای
تعدیلشده ()1/15 / 9 = 1/12بنفرونای نیاز نماان داد

تنهااا در خاارده مقیاااس بعااد فراشااناخآ ( P >1/19و
 )F = 5/52بین دو گروه تفاوت معنیدار وهود دارد و

در دو مثلفهی دیگر تفاوت معنیداری وهود ندارد.
بحث و نتیجهگیري
ایاان پااژوهش بااا عنااوان «مقایسااه هااوش هیجااانی و
خااودتنظیمی دانااشآمااوزان پساار سااا او مووساا ه
تیزهوش و عادی شهر همادان در ساا تحصایلی -12
 »9919بااه انجااام رساایده اسااآ .همااانطااور کااه نوااایج
پژوهش نمان داد میزان هوش هیجانی در نمره کلای و
تمامی خرده مقیاسهای «خودآگااهیر خودمادیریویر
آگاهی اهوماعی و مدیریآ راب اه» در داناشآماوزان
تیزهوش بیمور از دانشآماوزان عاادی اساآ .بناابراین
بااین دانااشآمااوزان تیزهااوش و عااادی ازنظاار هااوش
هیجانی کلی و خرده مقیااسهاایش تفااوت معنااداری
وهود دارد.
ایاان نوااایج بااا پااژوهشهااای دیگاار ازهملااه مااایرر
9

پرکینس ر کاروسو و سالووی ( )2119و زار ()9981

المبدای ویل ز ( P>1/19و  )F=9/69تفاوت معنایدار
1. Perkins
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ه سو اسآ .نوایج نمان مایدهاد داناشآماوزانی کاه
هوش هیجاانی بااالتری دارناد در شاناخآ احساساات
خود و دیگران و اساوفاده از ایان شاناخآ در هادایآ
رفوار افراد و مقاومآ فمار همسااالن تواناایی بیماوری
دارند .همه این عناصر به افزایش مهارتهای اهوماعی
افراد منجر میشود.
نوایج این پژوهش بهطاورکلی ها ساو باا نظریاه و

99

نوایج پژوهش نمان داد کاه تنهاا در خارده مقیااس
بعد فراشناخوی خودتنظیمی بین دو گاروه «تیزهاوش و

عااادی» تفاااوت معناااداری وهااود دارد ( P >1/15و
 )F = 9/52و در نمره خودتنظیمی کلی و خرده مقیاس
راهبُرد شناخوی خودتنظیمی تفااوت معنااداری باین دو
گااروه «تیزهااوش و عااادی» وهااود ناادارد ( P<1/15و
 P <1/15( )F = 1/18و .)F = 1/97

اظهارات مایر و هم اران ( )9111میباشد که واضعان

تفاااوت شاااخن راهبردهااای شااناخویر در موغیاار

اولیه هوش هیجانی هسوند .آنها معوقدند هوش هیجانی

خودتنظیمی به نفر دانشآماوزان عاادی و راهبردهاای

همچون هوش شناخوی نوعی توانایی اسآ کاه بخمای

فااراشااناخوی بااه نفاار دانااشآمااوزان تیزهااوش اسااآ.

از موفقیآ های زندگی را پیشبینی مایکناد .ساعمآ

دانش آموزان تیزهوش در مثلفاه راهبردهاای شاناخوی

رواناایر برخاای پیماارفآهااای شااغلی و پخوگاای در
مهارتهای اهوماعی از این هملهاند.

میانگین کموری نسبآ به دانش آماوزان عاادی کساب
کرده اند و در مثلفه راهبردهاای فاراشاناخوی میاانگین

محققان نمان داده اند که دانش آموزان تیزهاوش و
مموازر اکلراً با اطرافیان خود و اهوما راب اهای خاوب

باالتری را کسب نمودهاند که این یافوههاا باا پاژوهش
بوفااارد9ر پارنااآ 2و الوایاار)2112( 9ر و بااا پااژوهش

و ملبآ بريرار میکنندر اینگونه داناشآماوزان بیماور

هعلای و عاارفی ()9988ر ها خاوانی دارد .م العاااتی

بهعنوان رهبران کعس و مدرساه انوخااب مایشاوند و

که در زمیناه ویژگای داناشآماوزان خاودنظا بخاش

در فعالیااآهااای خااار از کااعس ماننااد شاارکآ در

صااورت گرفوااه اسااآ حاااکی از ایاان اسااآ کااه ایاان

رویاادادهای فرهنگاایر ورزشهااای گوناااگونر امااور

فراگیااران خااود شاارو کنناادهی یااادگیری هسااوند و

فو،برنامه و کارهای ابو اری بیمور از هم عسان خود

اهداف يابل وصو و دساآیاافونی بارای خاود تعیاین

فعالیآ میکنند (سی نرايی و نادریر .)9982

میکنند و آنچه برای رسیدن به اهداف خود نیاز دارند

با توهه به این یافوههاا مایتاوان اساونباب کارد کاه
چون دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان

را مسوقعً برناماهریازیر نظاارت و ارزیاابی ماینمایناد
(فعو ر به نقل از پینوریچ و دیگروتر .)9111

عااادی از هااوش هیجااانی بیمااوری برخوردارناادر در
مويعیآهاای گونااگون بهوار از داناشآماوزان عاادی

دانااشآمااوزانی کااه از راهبردهااای خااودتنظیمی
بیموری اسوفاده میکننادر در هنگاام تادریس معلا یاا

عمل میکنند .پیمنهاد میشود که مسلوالن مدارس در
کنااار توهااه بااه مسااائل هااوش شااناخوی و تمرکااز باار
درسهااای ریاضاایر فیزیااو و غیااره بااه هنبااه هااوش

هنگام م العه سعی می کنند با معنادار کردن اطععاتر
ایجاد ارتباب من قی با اطععات يبلر کنور چگاونگی
این فرآیند و ایجااد یاادگیری مناسابر م الاب را یااد

هیجااانی دانااشآمااوزان نیااز توهااه داشااوه باشااند و بااا
گنجاندن دروس و کارگاههای آموزشی در این زمیناه
رشد و ش وفایی این بخش از تواناییهای دانش را نیز

بگیرناااد و عمل ااارد تحصااایلی خاااود را بااااال ببرناااد.
بااهعبااارتدیگاار ایاان دانااشآمااوزان بااا اسااوفاده از
راهبردهای فرا شناخوی «خود پرسمیر خود نظاارتی و

محقااق سااازند .درنویجااه فااار الوحص ایعن بااهصااورت
دانشآموخوگانی توبعدی نخواهند بود.

1 .Bouffard
2. parent
3. Laviree

احمدی طهور سلطانی و همکاران ،پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی ،سال  ،1شماره  ،1پاییز 1131

97

خااود ارزیااابی» باار چگااونگی یااادگیری خااود واي ا
هسوند .درحاالیکاه داناشآماوزانی کاه کموار از ایان

زیاارا آمااوزش راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمیر
بازتاااابی از اهاااداف بلندمااادت زنااادگی تحصااایلی

راهبردهااا اسااوفاده ماایکننااد یااادگیریهااای آنهااا
طااوطیوار اسااآ و فق ا بااا ت اارار انجااام ماایشااود و
ازآنجاکه محل این نو یادگیری حافظاه کوتااهمادت

دانشآموزان به شمار مایرود (پینواریچ و دیگاروتر
 .)9111بااهمنظااور کاربسااآ یافوااههااای ایاان پااژوهش
پیمنهاد میشود آموزش معلماان در ههاآ کماو باه

اسآ م لب یاد گرفوهشده در صاورت فقادان کااربرد
بهسرعآ فراموش خواهد شد (بمباوتیر 2118؛ ناامیر

دانااشآمااوزان بااهمنظااور افاازایش و ارتقاااء ساا
خااودتنظیمی و کنواار هااوش هیجااانی «هیجانااات و

عنایوی و عاشوریر 2192؛ گراو و وایآ بریدر .)2192

احساسات» در آن ها صورت گیرد .ه چناین آماوزش

معلماااان مااایتوانناااد از راهبردهاااای یاااادگیری

والدین دانشآموزان بهمنظور بسورساازیهاای الزم در

خودتنظیمی اسوفاده کنناد و ایان تف ار سانوی خاود را

ههآ مساعدت و کمو باه داناشآماوزان باهمنظاور

تغییر دهند که بعضی از دانش آموزان م الب آماوزش

افاازایش ساا

خااودتنظیمی در آنهااا انجااام گیاارد.

دادهشااده بااه آنهااا را یاااد نماایگیرنااد پااژوهشگااران
امیدوار هسوند که معلمان ایان ن واه را درونای ساازی

حضااااور روانشناسااااان و مماااااوران مجاااارب در
آموزشگاهها بهمنظور انجام برناماهریازیهاای مانظ و

کننااد کااه دانااشآمااوزان باارای یااادگیری بااه مدرسااه
ماایآینااد و بایااد مهااارت چگونااه یااادگرفون بااه آنهااا

مساااومر در ههاااآ افااازایش سااا خاااودتنظیمی
دانشآموزان میتواند بسیار مثار واير شود .ها چناین

آموزش داده شود .براساس ایان نواایجر شایساوه اساآ

پیمنهاد می شاود سااعات منظمای در برناماه آموزشای

معلمان ععوه بر آموزش آنچه بایاد یااد گرفواه شاودر

مدارس ههآ آموزش دادن دانش آموزان در راساوای

چگونگی یادگرفون را نیز به دانشآموزان یااد بدهنادر

ارتقاء س

خودتنظیمی آنان در نظر گرفوه شود.
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