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مقدمه

پژوهشهای زیادی در رابطه با هوش هیجانی صورت گرفته
1

اضطراب واکنش طبیعی به فشار روانی است و یک عالمت

است که بیانگر نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در

هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می دهد

جنبه های مختلف زندگی

افراد همچون پیشرفت

و شخص را برای مقابله با منبع ترس و تهدید آماده می کند.

تحصیلی ،آموزش ،مشاغل ،ازدواج ،رشد فردی و روابط

در طی اضطراب فرد یک احساس منتشر و ناخوشایند و

اجتماعی می باشد .هوش هیجانی بیانگر ابعاد هیجانی،

اغلب مبهم از دلواپسی را دارد که با نشانه های بدنی(مانند

شخصیتی و اجتماعی هوش است که اغلب برای فعالیت

لرزش ،سردرد ،تنگی نفس ،تپش قلب) و نشانه های روان

های روزمره مهمتر و برجسته تر از ابعاد شناختی هوش

شناختی(مانند احساس ترس و نگرانی ،اشکال در تمرکز،

مورد توجه قرار گرفته است ( .)7اضطراب امتحان پدیده

گوش به زنگی افراطی و ...همراه است ( .)1

ای رایج در هر نظام آموزشی است که رابطه تنگاتنگی با

در جریان رشد ،کودکان و نوجوانان انواع مختلفی از

پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی دانش آموزان دارد.

اضطراب ها را تجربه می کنند .یکی از انواع این اضطراب-

اضطراب امتحان شامل تجربه نامطبوع نگرانی و هیجانات

ها ،اضطراب امتحان 5است .اضطراب امتحان بهعنوان یک

ناخوشایند در موقعیتهایی است که شخص احساس می کند

پدیده متداول و مهم آموزشی رابطه تنگاتنگی با عملکرد و

مورد ارزیابی قرار می گیرد ( .)8اضطراب امتحان غالباً به

پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد (  .)5اضطراب

ارزیابی شناختی منفی ،واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب

امتحان در محیط مدرسه به عنوان مجموعه ای از واکنش

و افت عملکرد تحصیلی منجر می شود و به همین دلیل در

های شناختی ،فیزیولوژیکی ،رفتاری و هیجانی نامطبوع

سالمت روانی دانش آموزان نقش مخرب و باز دارنده دارد

توام با نگرانی درباره نتایج منفی احتمالی یا انتظار شکست

(.)5

در امتحان یا موقعیت های ارزیابی مشابه تعریف شده است

اضطراب را می توان یک حالت هیجانی شایع دانست .همه

( .)3اضطراب امتحان یک مشکل شایع و باز دارنده است.

ی ما دوره ها یا موقعیت هایی از زندگی را به خاطر می

در پژوهشهای مختلف میزان شیوع اضطراب امتحان در

آوریم که در آن کم یا بیش دچار اضطراب بوده ایم؛ اما در

دانش آموزان  34- 14درصد گزارش شده است (.)0

دوران تحصیل احتماالً بیش ترین اضطراب ما در ارتباط با

بنابراین اضطراب امتحان یک حالت نگرانی است که در

امتحانات بوده است .احساس نگرانی و اضطراب در هنگام

افراد شناخت ها و ارزیابی های منفی درباره تکلیف بوجود

برگزاری امتحان یا ساعات و لحظات قبل از آن بخشی

می آورد و منابع شناختی را از عملکرد آزمون منحرف می

طبیعی از زندگی یک محصل است و انتظار می رود که این

سازد ( .)2به عبارت دیگر ،آزمون دهنده نگران به جای

افراد در دوران تحصیل بارها با آن مواجه شوند .حتی

تمرکز انحصاری بر درست پاسخ دادن به سواالت آزمون

مقداری اضطراب الزم و سودمند است ،با این وجود چنان

باید دائماً تالش کند تا تداخل افکاری مانند ترس از

چه اضطراب از حد معینی فراتر رود نه تنها مفید نیست ،بلکه

شکست در امتحان و نتایج بالقوه منفی حاصل از امتحان را

عملکرد فرد را مختل می کند و شکل بیمارگونه به خود می

مدیریت نماید (.)6

گیرد ،که از آن به عنوان «اضطراب امتحان» یاد می شود.

امروزه هوش هیجانی به عنوان جدیدترین تحول در زمینه

اضطراب امتحان یک احساس پریشانی و ترس قابل مالحظه

فهم رابطه بین تفکر و هیجان در حوزه های مختلف علم

و فراگیر است که ممکن است قبل از امتحان ،در طی امتحان

روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است  .تاکنون

یا بعد از امتحان ظاهر شود و کاهش عملکرد ،ضعف
یادگیری یا افت نمرات درسی را در پی داشته باشد .چنان
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درباره ی پیشامدهای احتمالی زمان امتحان احساس شود،

میشود و حتی سالمت روانی دانش آموزان را تهدید میکند

اضطراب را می توان «اضطراب انتظار» نامید و در صورتی

و بر کار آمدی ،شکوفایی استعداد ،شکلگیری شخصیت و

که اضطراب امتحان به شمار می روند .اغلب دانش آموزان

هویت اجتماعی آنان تأثیر سوء میگذارد و همچنین به

دچار اضطراب امتحان علی رغم این که زمان زیادی را

عنوان یکی از پدیدههای فراگیر و مشکلساز میان

صرف مطالعه و آماده کردن خود برای امتحان کرده اند،

دانشجویان و دانشآموزان می تواند در خودکارآمدی

مسائلی چو ن اشکال در تمرکز ،حواس پرتی و «وقفه های

تحصیلی و عملکرد بهینه آنان به ویژه هنگام ارزشیابی اثر

ذهنی» را مشکل بزرگ خود می دانند (.)14

منفی گذارد (.)12

اضطراب امتحان بک واکنش هیجانی نا خوشایند به

امتحان در نظام تعلیم و تربیت مرکز ثقل اندازه گیری و

موقعیت ارزیابی است .این هیجان با احساس نوعی از تنش،

ارزیابی آموزشی است برای ارتقاء و اندازه گیری میزان

تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی مشخص می شود.

پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان بهترین شیوه تا کنون امتحان

همانطور که وبر بیان داشت اضطراب معمو الً به یک حالت

می باشد .از آنجائیکه شرایط مختلف روانی ،جسمانی و

هیجانی ناخوشایند و مبهم اطالق می شود که با پریشانی،

عاطفی دانش آموزان بر نتایج امتحان آنان تأثیر دارد و یکی

وحشت ،هراس وتشویش همراه است ( .)11بنابراین

از این شرایط روانی مسئله اضطراب دانش آموزان هنگام

اضطراب یکی از متغیرهای انگیزشی و شناختی است که

امتحان می باشد  ،این پژوهش در پی بررسی تاثیر آموزش

پیشرفت تحصیلی ،یادگیری ،عملکرد ،توجه ،تمرکز و

هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش

بازیابی اطالعات یادگیرندگان را به طور قابل مالحظه ای

آموزان پایه پنجم ابتدایی(دوره دوم) شهرستان شادگان می

تحت تاثیر قرار می دهد ( )15و پیامد آن کاهش توان مقابله

باشد.

با موقعیت های ارزیابی کننده ،حل مشکالت و تقلیل

دادستان و دانش پژوه ( )16تحقیقی را بر روی تعدادی

کارآمدی تحصیلی است .اضطراب امتحان ،عامل اصلی

دانش آموز انجام دادند و نتیجه گرفتند که اوالً مقیاس

کمک به تنوع نتایج منفی از جمله ناراحتی روانی ،عدم

اضطراب امتحان با عوامل سایر مقیاس های اضطراب ( نظیر

موفقیت در اتمام تحصیالت مدرسهای و ناامنی است (.)13

مقیاس کتل) همبستگی داشت و لذا رابطه ی بین اضطراب

دانشآموزانی که اضطراب امتحانشان در حد باالست،

امتحان و عوامل اضطرابی شخصیت تأیید شد .ثانیاً سطح

مهارت های مطالعه و یادگیری خود را چه در زمان مطالعه

اضطراب امتحان بر معدل کل دروس اختصاصی به طور

و چه در زمان شرکت در آزمون پایینتر از حد توان و

معنی داری مؤثر بود و بر این اساس تأثیر اضطراب امتحان بر

دانش خود مورد استفاده قرار می دهند ( .)10بنابراین

کاهش عملکرد تحصیلی روشن شد.
1

اضطراب امتحان با تأثیر منفی که بر روی نحوه مطالعه کردن

وان روی و ویس و زواران بیان می کنند هیجان و تنظیم

و بازآوری اطالعات در جلسه امتحان دارد ،سبب میشود

آن به طرق مختلف در سالمت جسمی و روانی سهیم هستند.

که دانشآموزان نتوانند از تواناییهای خود بیشترین استفاده

در تحقیقی نشان داده شد که هوش هیجانی باال در درك

را ببرند و اینکه در امتحان بازدهی مناسبی نداشته باشند .لذا

و فهم بهتر و مدیریت هیجانها از گسترش حالتهای

جهت موفقیت تحصیلی دانشآموزان ضروری است که به

هیجانی ناسازگارانه (که با اختالالت خلقی و اضطرابی

اضطراب امتحان توجه شود و تمهیداتی جهت کاهش آن

رابطه دارند) ( )17پیشگیری میکند .همچنین این تحقیقات

اندیشیده شود .همچنین یک واکنش هیجانی ناخوشایند به

نشان داد که نوعاً هوش هیجانی باالتر ،بیشتر به خلق مثبت،

موقعیت ارزیابی است که این هیجان با احساس نوعی تنش،

بازسازی خلق بعد از القاء خلق منفی منجر میشود (.)18

تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص
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مطالعه اکبری و میری نیز حاکی از آن بود که میان هوش

یک طیف لیکرت از بیشتر اوقات ( )0تا بهندرت ( )1

هیجانی و اضطراب آموزشگاهی رابطه معنی دار وجود

نمرهگذاری میشود .همچنین ،این ابزار پنج مؤلّفه دارد:

داشت .همچنین بین تمامی مولفه های هوش هیجانی (خود

(الف) هوش درون فردی با  6ماده (مانند« :فکر میکنم در

آگاهی ،خودکنترلی ،خودانگیزی ،هوشیاری اجتماعی و

هر کاری که انجام میدهم بهترین هستم»)( ،ب) هوش

مهارت ارتباطی) و اضطراب آموزشگاهی رابطه معنی داری

بینفردی با  15ماده (مانند « :وقتی یکی از دوستان صمیمیام

وجود داشت و تمامی مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی

خوشحا ل نیست میفهمم»)( .ج) مدیریّت استرس با  15ماده

متغیر اضطراب تأثیر معنی داری داشتند (.)15

(مانند « :وقتی آشفته و مضطرب هستم میتوانم آرام بمانم»).

روش کار

(د) انطباقپذیری با  14ماده (مانند« :میتوان پاسخهای

روشکار

مناسبی به موقعیتهای مشکلزا بدهم») و (هـ) خلق عمومی

پژوهش حاضر ،به صورت آزمایشی  -میدانی با طرح

با  10ماده (مانند « :از خودم راضی و خوشحالم») .همچنین،

پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه در یک جامعه ی

این سیاهه شاخصی به نام تأثیر مثبت دارد که فردی را که در

دانشآموزی است .جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام

هنگام پاسخگویی سعی دارد خود را خوب جلوه دهد

دانشآموزان پسر پایه پنجم (دوره دوم) ابتدایی مدرسه

شناسایی میکند .مادههای  05 ،33 ،57 ،18 ،8و  25تأثیر

تختی شهر شادگان بود که در سال تحصیلی 1350- 52

مثبت را میسنجند و جزء خرده مقیاسها محسوب

مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش نمونه به تعداد 84

نمیشوند .کمترین و بیشترین نمره برای خردهمقیاسهای

دانش آموز به روش نمونهگیری چند مرحله ای انتخاب شد.

درونفردی به ترتیب ( 50و  ،)6بینفردی ( 08و،)15

که از این تعداد  04نفر که باالترین نمره را کسب کردند در

مدیریت استرس (  08و  ،)15انطباقپذیری (  04و  )14و خلق

دو گروه آزمایش ( 54نفر) و شاهد (54نفر) گمارده شدند.

کلی ( 26و  )10میباشد .بار -آن و پارکر ( )5444پایایی

ابزار پژوهش

سیاهه بهره ی هیجانی کودکان و نوجوانان را به شیوهی

الف  -آزمون اضطراب بک :این پرسشنامه برای سنجش

آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای مختلف بین  4/62ت ا

میزان اضطراب طراحی شده و شامل  51عبارت است .هر

 4/54و به روش بازآزمایی بین  4/77تا  4/85گزارش

عبارت بازتاب یکی از عالیم اضطراب است که معموالً

نمودند .همبستگی گزارش شده بین فرم کوتاه و طوالنی این

افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند ،یا کسانی که در

پرسشنامه در دامنهای بین  4/55تا  4/57میباشد ،که در

موقعیت اضطراب انگیز قرار میگیرند تجربه میکنند .در

سطح باالیی است .همچنین ،نخست روان ضرایب پایایی

نمره گذاری هم فرد باید فهرست عالیم را بخواند و شدت

خردهمقیاسهای مختلف سیاهه بهره ی هیجانی کودکان و

هر عالمت را در ستون های (اصالً)( ،خفیف)( ،متوسط) و

نوجوانان را به روش آلفای کرونباخ از  4/07تا  4/86و برای

(شدید) عالمت بزند ،این گزینه های چهار گانه به ترتیب

کل ابزار  4/54بهدست آورد.

امتیازهای صفر 1 ،و 5و  3را به خود اختصاص می دهد.

مداخله عبارت است از آموزش مؤلفههای هوش هیجانی که

ب  -سیاهه بهره ی هیجانی کودکان و نوجوانان بار -آن و

در  14جلسه  02دقیقه ای ،بر اساس مدل گلمن ،به صورت

پارکر :در پژوهش حاضر ،برای اندازهگیری هوش هیجانی

گروهی و در هر هفته دو جلسه برای گروه آزمایش انجام

از سیاهه ی بهره ی هیجانی کودکان و نوجوانان بار -آن و

شد .مراحل آموزش هوش هیجان ی از کتاب آموزش هوش

پارکر ( )5444استفاده شد .این سیاهه ،هوش هیجانی را در

هیجانی به کودکان ،بر مبنای مدل گلمن ( ،1552به نقل از

سنین  7- 18سال ارزیابی میکند؛ یک ابزار خودگزارشی

مافینی و بهمن ،5414 ،ترجمه رستگار پور )1385 ،میباشد.

است؛  64ماده دارد و نمرهگذاری مادههای آن بهصورت

قبل از شروع آموزش ،از دو گروه آزمایش و شاهد ،پیش
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آزمون گرفته شد .سپس 14 ،جلسه آموزشی به گروه

آزمایشی ،از دو گروه آزمایشی و گواه پس آزمون گرفته

آزمایش مهارتهای هوش هیجانی آموزش داده شد و به

شد .مراحل آموزش هوش هیجانی بر مبنای مدل گلمن

گروه شاهد هیچ آموزشی ارائه نشد .مداخله توسط

( ،1552به نقل از مافینی و بهمن ،ترجمه حسن رستگار پور،

پژوهشگر و در شهر شادگان روی دانشآموزان گروه

 )1385انجام شد.

آزمایش صورت گرفت و به هر جلسه آموزشی  02دقیقه

جدول  -1خالصه جلسات مداخله

زمان اختصاص یافت و پس از پایان آموزش به گروه
جلسه

عنوان

-1

اجرای پیش آزمون

-5

آموزش خودآگاهی هیجانی

روشها و تکنیکها

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با ساختار کلی جلسات ،آشنایی آزمایشگر با دانشآموزان از طریق معرفی خود و ایجاد تعامل
مثبت با آنها جهت شناخت ویژگیهای شخصی ،خانوادگی و تحصیلی شان و پیش آزمون
 - 1استفاده از تکنیک تمرکز :از دانشآموزان می خواهیم در مورد هر یک از حاالت هیجانی مربوط به خود ،نظیر (ترس ،غم،
خشم ،شادی و تعجب) تمرکز نموده و آن را قالب جملهای بنویسند .به طور مثال؛ اگر کسی مرا مسخره کند عصبانی میشوم-5 .
دادن تکلیف وصل کردن رنگ آبنبات ها به حاالت هیجانی خود ،در یک طرف آبنبات هایی به رنگهای قرمز ،سبز ،زرد ،قهوهای
و بنفش می کشیم و در طرف دیگر کاغذ ،چهره هایی با حاالت هیجانی خشم ،شادی ،تعجب ،ترس و غمگینی که کودکان تجربه
کردهاند ،قرار میدهیم و از کودکان می خواهیم آبنبات قرمز را به خشم ،سبز را به شادی ،زرد را به تعجب ،قهوهای را به ترس و
بنفش را به غم وصل نماید -3 .بحث گروهی در مورد حاالت هیجانی :تشکیل  0گروه پنج نفره و سؤال کردن اعضای گروه از
دانشآموزی که جملهای در مورد هر یک از حاالت هیجانیاش ساخته است .به طور مثال ،چطور فهمیدی که عصبانی؟ یا وقتی
عصبانی شدی چه حسی داشتی؟
 -1نامگذاری هیجانها :از کودکان می خواهیم که حاالت هیجانی مختلف مانند خشم ،ترس ،اندوه ،تعجب و شادی را با قیافهی
خود نشان دهند و از آنها می خواهیم که حاالت هیجانی خود را نامگذاری کنند و سپس پاسخهای آنها را با حاالت هیجانی که

-3

آموزش خود ادراکی

نشان دادهاند ،مقایسه میکنیم و به آنها بازخورد میدهیم .از آنها میخواهیم به ما بگویند این هیجانها ممکن است کدام

هیجانی

واکنشهای رفتاری را در ما به وجود بیاورند -5 .از کودکان میخواهیم که برایمان بنویسند ،هنگامی که هر یک از هیجانها را
تجربه می کنند چه حسی دارند ،به چه فکر می کنند و چه رفتارهایی از خود نشان می دهند ،این رفتارها در روابط اجتماعی ما چه
اثری دارند.
 -1تصاویر حاالت هیجانی (ترس ،غم ،تعجب ،خشم و شادی) را به دانشآموزان نشان میدهیم و از آنها میخواهیم حاالت

-0

شناسایی هیجانهای دیگران

هیجانی این تصاویر را نامگذاری نمایند -5 .داستانهای کوتاهی که در مورد حاالت هیجانی مختلف ساختهایم به کودکان نشان
میدهیم و از آنها می خواهیم بنویسند که شخصیت اصلی داستان کدام یک از هیجانات (ترس ،غم ،تعجب ،خشم و شادی) را
داراست و دلیل اظهارات خود را نیز ذکر نمایند .

درك هیجانهای دیگران و

 -1از دانش آموزان می خواهیم درگروه های کوچک در مورد حاالت هیجانی همدیگر بحث نمایند  .به طور مثال  2گروه  0نفره

همدلی

تشکیل دهند ،در این گروهها ،هریک از اعضای گروه حاالت هیجانی دو نفر از دوستان خود را به صورت نوشتاری توصیف
میکند و نوشتههای خود را به فرد مورد نظر میدهد و او این نوشتهها را ارزیابی میکند -5 .از طریق ایفای نقش از یک دانش آموز
می خواهیم احساسات هیجانی خود را بیان کند و از دانشآموز دیگر میخواهیم به احساسات او به طور فعال گوش کند احساسات

-2

متناسب با حاالت هیجانی او را از خود انعکاس دهد ،حرفهایی متناسب با حرفهای آنها را از خود بازتاب دهد و به طور
صادقانه شخص مقابل را بپذیرد و سپس از دانشآموزان دیگر می خواهیم دو به دو این کار را تکرار نمایند و در مورد تمرینهای
آنها بازخوردهای متناسب نشان می دهیم.

 -1آموزش مدیریت آگاهانهی هیجانها و عکس العمل های خود ،شناسایی «دکمههای داغ» یا راه اندازهای هیجانهای منفی قوی
-6

مدیریت هیجانهای خود

و متوقف کردن فعالیت آنها -5 .موقعیتهایی را به صورت نوشتاری تدارك تهیه میکنیم و از کودك میخواهیم رفتارهای
مناسب برای مقابله با آنها را در مقابلش بنویسد به طور مثال :وقتی کسی به شما زور میگوید شما  ،...وقتی دوست صمیمی شما به
مدرسهای دیگر رفته است شما ،...وقتی تکالیف زیادی دارید و آنها را انجام ندادهاید شما...
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-7

کنترل هیجانهای خود و
دیگران

مکتبی و همکاران

 -1ابتدا روش حل مسأله را به دانشآموزان آموزش میدهیم و سپس ازآنها درخواست میکنیم نمایشنامهای بنویسند که در آن دو
نفر از دوستانشان به خاطر مشکل خاصی با هم درگیر شدهاند و آنها درخواست میشود با روش حل مسأله مشکل آنها را حل
کنند.
 -1قرار دادن دانشآموزان در موقعیتهایی که باید از بین اهداف نزدیک و کم اهمیت و اهداف دور و پر اهمیت یکی را انتخاب
نمایند .سپس در مورد انتخابهای دانشآموزان بحث گروهی صورت می گیرد و انتخاب اهداف دور و پر اهمیت مورد تشویق

-8

خود انگیزی

-5

آموزش ابراز وجود

-14

اجرای پس آزمون

واقع میشود -5 .استفاده از تکنیک خ ود گویی مثبت به منظور ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،به طور مثال :ابتدا معلم با صدای بلند
میگوید من به هدفی که در ذهن دارم دست مییابم .سپس همهی دانشآموزان با صدای بلند آن را تکرار میکنند در مراحل بعد
این گفتههای دانشآموزان به طور درونی تکرار میشود و از طرف معلم مورد تشویق قرار میگیرد.
 -1تهیهی لیستی از ویژگی های خود و بیان آن به دیگران ،آموزش جرأتمندی و اعتماد به نفس در ارتباط میان فردی ضمن احترام
به دیگران -5 .اجرای نمونهای از رفتارهای خود ابرازی و درخواست از دانشآموزان برای بیان نکات قوت و ضعف آن رفتار،
همچنین تکرار این فعالیت توسط دانش آموزان و دادن بازخورد در مورد شیوهی اجرای فعالیت به آنها.
تشکر و قدردانی از دانش آموزان ،عوامل اجرایی آموزشگاه به خاطر همکاری در اجرای این پژوهش و اجرای پس آزمون

نتایج

ترتیب ( 50/36و  )0/17و ( 32/24و  ،)5/50در گروه گواه

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین و

به ترتیب ( 15/02و  )0/86و  ( 57/84و  )7/67میباشد.

انحراف معیار نمرههای پیشآزمون و پس آزمون متغیر

جدول  -1میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان ،هوش

اضطراب امتحان و هوش هیجانی در گروه آزمایش به

هیجانی

متغیر

شاخص آماري

مرحله

انحراف معیار

میانگین

گروه

پیش آزمون
اضطراب امتحان
پس آزمون

پیش آزمون
هوش هیجانی
پس آزمون

آزمایش

50/36

0/17

شاهد

15/02

0/86

آزمایش

14/45

3/36

شاهد

8/57

3/55

آزمایش

32/24

5/50

شاهد

57/84

7/67

آزمایش

05/52

6/14

شاهد

58/82

7/74

جدول  -2خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) روی پسآزمونهای اضطراب امتحان و هوش هیجانی با کنترل
پیشآزمونها
آزمون

ارزش

F

df
فرضیه

df
خطا

سطح معنیداري

اندازهي اثر

اثر پیالیی

4/56

20/03

3

6

4/441

4/56

لمبدای ویلکز

4/436

20/03

3

6

4/441

4/56

اثر هتلینگ

57/51

20/03

3

6

4/441

4/56

بزرگترین ریشهروی

57/51

20/03

3

6

4/441

4/56

اثر

گروه

مندرجات جدول  5نشان میدهد که بین گروههـای آزمـایش
و شاهد از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسـته (اضـطراب
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امتحــان و هــوش هیج ـانی) تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.

جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانسهای یکراهه در متن مانکوا

نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه ،در متن مانکوا ،در جـدول

روی پسآزمونهای اضطراب امتحان و هوش هیجانی در گروهها
با کنترل پیشآزمونها

 3ارائه شده است.
متغیر وابسته

منبع

گروه

درجهي

میانگین

آزادي

مجذورات

اضطراب امتحان

106/58

1

08 /55

15/00

هوش هیجانی

254/08

1

254 /08

54/35

مجموع مجذورات

F

سطح معنی داري

اندازهي اثر

4/443

4/80

4/441

4/73

ارائه شدهاند .نتایج تحلیلهای

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ، 3در هر دو متغیر

فرضیههای این مطالعه

اضطراب امتحان و هوش هیجانی بین گروه آزمایش و گروه

کوواریانسهای چندمتغیری و یکراهه نشان داد که بین

شاهد تفاوت معنی دار وجود دارد.

نمرههای پسآزمون هوش هیجانی در گروه آزمایش و

راب خواب ( P=40441؛  df =1؛  )F=5380148در دو

گروه گواه تفاوت معنیدار وجود دارد و این نتایج با

گروه معنادار می باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت درمان

پژوهشهای توماس ( )51مطابقت دارد .هوش هیجانی به

شناختی مبتنی بر حضورذهن بر مؤلفه های سالمت روان

وسیله ی آموزشی که متمرکز بر کمک به کودك در رشد

سالمندان نیز مؤثر است.

تواناییهای هوش هیجانی ،مثل بیان ،فهم و مدیریت

بحث

هیجانها و استفاده از این مهارت ها در فائق آمدن بر

هوش هیجانی یک سازه چند بعدی است ودر برگیرنده

مشکالت اجتماعی روزمره است ،رشد مییابد .برنامه ی

تعامل بین هیجا ن و شناخت است که منجر به کارکردی

آموزش هوش هیجانی برای کودکان شرکت کننده در

سازشی میشود.

گروه آزمایش طرح و برنامهای به اجرا میگذارد که آن ها

پژوهش های انجام شده در مورد هو ش هیجانی نشا ن داده

را به تشخیص ،فهم و مدیریت هیجانهایشان قادر میسازد و

اند که هو ش هیجانی عامل موثر وتعیین کنند ه ای در

بنابراین ،هوش هیجانی آن ها را افزایش میدهد.

برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و

همچنین ،تبیین یافتههای مربوط به نمرههای پسآزمون

تحصیل ،موفقیت در شغل و روابط بینفرد ی و به طور کلی

اضطراب امتحان در گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت

درکارکرد سالمت می باشد .هو ش هیجانی با سالمت روانی

معنیداری وجود دارد .این نتایج با پژوهشهای نوادینگوی

همبستگی مثبت سالمت میباشد مثبت و با اختالالت روانی

و آزوکا -اوبیک ( ،)55مطابقت دارد .از لحاظ رابطه ی بین

همبستگی منفی دارد.

اضطراب امتحان و هوش هیجانی نتایج پژوهش ها نشان

به طور کلی قابلیت پاسخ ها ی هیجانی در تشخیص های

می دهد که بین هوش هیجانی و اضطراب امتحان رابطه ی

هیجانی مناسب ،در مواجهه بـ ا رویـدادهای روزمـره،

معنی دار وجود ندارد و این به آن معنی است که با افزایش

گسـترش دامنـهی بینش و ایجاد نگرش مثبت درباره وقایــع

هوش هیجانی ،اضطراب امتحان کاهش مییابد.

و هیجــانات نقـش موثری دارند .در نتیجه ،افرادی که

نتیجهگیري

توانایی تشـخیص ،کنتـرل و استفاده از این قابلیت های

سـازه هـوش هیجـانی و مو لفـه هـای آن می تواند در نشانه

هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی ،احســا س رضــایت

های اضطراب دانش آموزان نقشی کلیدی داشـته باشــد.

منــدی ،ســالمت جســمانی و روانــی بیشــتری برخوردار
خواهند شـد (.)54
به همین علت تبیین یافتههای مربوط به تأثیر آموزش هوش
هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی ،مربوط به
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