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 خالصه 

 در بیني خودمیان بر هیجاني هوش یهامهارتآموزش  تأثیر بررسي مطالعه حاضر از هدف: مقدمه

 . باشدمي زان تیزهوش شهرستان زابلدانش آمو

و  آزمونپس، آزمونپیش طرح نوع از آزمايشي نیمه تحقیق روش از پژوهش اين در: روش کار

اين پژوهش دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان آماری جامعه . است شده استفاده کنترل گروه پیگیری با

 يک بیني خودمیان پرسشنامه در که يوزانآمدانش از نفر 13 تعداد. پسرانه شهرستان زابل بودند

 گروه دو در تصادفي صورتبه و شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوانبه بود میانگین از باالتر انحراف

 تحت جلسه 7 مدت به آزمايش گروه آموزاندانش شدند جايگزين کنترل و آزمايش نفری 65

 برای. نكردند دريافت را ایمداخله هیچ کنترل گروه کهدرحالي، گرفتندقرار  یجانيه هوش آموزش

 پیگیری وآزمون پس، آزمونیشپ در 1(6771الپسلي) بیني خودمیان از پرسشنامه اطالعات یآورجمع

 برای. گرديد اجرا پیگیری و آزمونپس، آزمونپیش مرحله سه در پژوهش ابزار سپس و استفاده شد

 . شد استفاده MANCOVA و ANCOVAروش تحلیل  ازها داده تحلیل و يهتجز

تحلیل کوواريانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که تفاوت  و يهتجزی هاآزموننتايج نتایج: 

 و پیگیری وجود دارد و آزمونپسدو گروه آزمايش و کنترل در مرحله  بیني معناداری بین خودمیان

 . شود آزمايش گروه رد بیني خودمیان کاهش باعث توانست هیجاني هوش یهامهارت

آموزان تیزهوش دبیرستان پسرانه دانش بیني خودمیان هیجاني بر هوش آموزشنتیجه گیری: 

 شود.مي يشآزماگروه  آموزاندانش در بیني است و باعث کاهش خودمیان تیزهوشان مؤثر

 دانش آموزان تیز هوش، بیني خودمیان، هیجاني هوش کلمات کلیدی: 

. 

 
 

                                                           
1 Emotional intelligence 

2 Egocentrism 

3 Lapsley 



 
 غني زاده و  همكارانزهرا م                                                        دانش آموزان تیزهوش بینی بر خودمیان تاثیر آموزش هوش هیجانی -411 

 

 مقدمه 

 عنوانبه تحصیلي آموزشي، پیشرفت نظام هر در ازآنجا که

 محسوب آموزشي و علمي هایفعالیت توفیق شاخص ترينمهم

 آموزاندانش تحصیلي پیشرفت بر مؤثر عوامل شود، بررسيمي

 روانشناسي و تربیتي علوم پژوهشگران نزد کافي اهمیت از

 که دهدمي نشان هاپژوهش بیشتر با اين وجود. است برخوردار

 اجتماعي، بیشترين و شناختي ماهیت با فردی و آموزشي عوامل

 هایديدگاه و هانظريه (1-6) دارند تحصیلي پیشرفت بر را تأثیر

 است شدهمطرح تحصیلي پیشرفت تبیین و توصیف برای متعددی

 متغیرهای اجتماعي شناختي هایديدگاه با پژوهشگران اخیرا و

 میان از که (4) اندکرده شناسايي را آن بر مؤثر و گوناگون

 به توانتحصیلي، مي پیشرفت بر تأثیرگذار متغیرهای

 . کرد اشاره هیجاني هوش و خودکارآمدی

فهم رابطه  نهیدرزمهوش هیجاني از زمره جديدترين تحوالت 

ی از امجموعهاين مفهوم  واقع . درمیان شناخت و هیجان است

گیرد که بر يدربرمی اجتماعي را هايستگيشاو  هامهارت

ی فرد برای تشخیص، درک و مديريت هیجان، حل هاييتوانا

ی فرد را با مؤثرو به طرز  گذارديم ریتأثو سازگاری  مسئله

 . (5)کند يمزندگي سازگار  و مشكالتنیازها، فشارها 

 دربارهی است که ديدگاه نويني را امؤلفههوش هیجاني 

 با موقعیت کارآمدي ارتقای کیفیت زندگي و مقابله نیبشیپ

آن( هوش -الگوی )بار بر اساس. آورديمتنیدگي را فراهم 

ی هیجاني و اجتماعي مرتبط به هم، هاتیقابلهیجاني، شامل 

يي است که چگونگي فهم و بیان خود، گرهالیتحلو  هامهارت

و مقابله با تقاضاهای ها آن فهم ديگران و برقراری ارتباط با

 . (5)کند يمروزمره را تعیین 

نیز معتقدند که هوش هیجاني مجموعه ( 9677) 2و ماير 6سالووی

برای  هاجانیهو ابراز صحیح  يي است که در ارزيابيهاييتوانا

 . (1)ی و موفقیت در زندگي نقش دارند زيربرنامهبرانگیختن، 

هوش هیجاني از طريق تقويت سالمت روان، توان همدلي با 

ديگران، سازش اجتماعي، بهزيستي هیجاني، رضايت از زندگي 

                                                           
1 Salovey 

2 Mayer 

ی، زمینه بهبود روابط اجتماعي را فردنیبو کاهش مشكالت 

 . (9) کنديمفراهم 

 بیني خودمیانبر روابط اجتماعي افراد  رگذاریتأثملي يكي از عوا

 عنوانبهرا  بیني خودمیانمفهوم  6722. پیاژه در سال باشديم

 . (8)کرد ی تفكر معرفي هاحالتيک سطح میاني بین 

خود و ديگران  نظرنقطهحالت فردی که بین  بیني خودمیان

فقدان تمايز  تمايزی قائل نیست. حالت رواني بهنجار که در آن

بین واقعیت شخصي و واقعیت عیني مشهود است. اين حالت 

عدم تفاوت بین آزمودني و دنیای خارج در نظام پیاژه در هر 

ی بزرگ تحول نظام رواني وجود دارد. هر دوره با دوره

ي نیب انیناخودمدر جهت  متدرجاو  گردديمآغاز  بیني خودمیان

. اين حالت به ابدييمتحول « نامیان واگرائي»دقیق  طوربهيا 

ی دهندهنشانو  مانديمباقي  سالبزرگدرجات مختلف در 

ی شروع دريافت جهان از نقطهبازخورد فردی است که 

 . (7) ردیگيمشخصیت وی سرچشمه 

افراد خودمیان بین توانايي درک و در نظر گرفتن ديدگاه 

شخص ديگر را ندارند و به مسائل و مشكالت از ديد خود 

( در پژوهش 2333) 1، عالوه بر اين فرانكربرگر(63)نگرند يم

بیني تفاوتي بین نوجوانان و  خود نشان داد که از نظر خودمیان

ی و پردازالیخی هااسیمقو  وجود ندارد زرگساالنب

و فراتر از  (66)ی به دوران نوجواني محصور نیست پردازافسانه

، نگرژرفنشان داد که بازخورد  (6791) 4هاير و آن شولتز

ي سكيساو. (62) دهديمبیني در افراد مسن را افزايش  انیخودم

در ارتباط با افراد آشنا نسبت به  ترهابزرگ( نشان داد که 2366)

و خودبینانه تر  کننديمی خود توجه هابرداشتبیشتر به  هابهيغر

 ساالنبزرگیز نشان داد وقتي ن 5کروگر. (61) کننديمرفتار 

بیني به  خودمیان لحاظبه  کننديمخود را با يكديگر مقايسه 

ی خود بیشتر از نقاط قوت و موفقیت هاتیموفقنقاط قوت و 

 . (64) کننديمگروه مقايسه توجه 

                                                           
3 Frankenberger 

4 Schultz & hoyer 

5 Kruger+++++ 



 

 11سال  ،1ويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -141

بنابراين چنین افرادی در برقراری روابط اجتماعي دچار نقص  

ی اجتماعي پايیني هستند و بهزيستي هامهارتو دارای  باشنديم

 . (65)نیز پايین است  هاآني شناختروان

در برقراری روابط اجتماعي  نیب انیخودمبه اينكه افراد  با توجه

يیني دارند و رابطه ی اجتماعي پاهامهارتدچار نقص هستند و 

اضطراب، افسردگي، ) ی روانيهابیآستنگاتنگ و مخربي که 

مثبت هوش  راتیتأثبا خودمیان بیني دارد و همچنین ( استرس

در  جانبازانفرزندان شرايط نامساعد و  هابیآسهیجاني بر اين 

سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، هايي چون استان

، اين (61)سالمت رواني  ازنظرقم کهگیلويه و بويراحمد و 

 خودمیان بیني بر هیجاني هوش آموزش پژوهش اثربخشي

ی استان هاشهرستانان تیزهوش را در شهر زابل که از آموزدانش

سیستان و بلوچستان است و شرايط فرزندان جانبازان در آن 

تا بررسي کند که آيا  قراردادي موردبررس، شدهگزارشنامساعد 

 نیز موثر است.  خود میان بیني در دانش آموزان تیزهوش

 روش کار 

 طرح نوع از آزمايشي نیمه تحقیق روش از پژوهش اين در

 شدهاستفاده کنترل گروه و پیگیری با آزمونپس و آزمونپیش

 آموزاندانش تمامي از عمومي فراخوان يک وسیلهبه. است

 شرکت به مايل که آموزانيدانش تمام آمد و از عمل به دعوت

 شد خودمیان بیني الپسلي گرفته پرسشنامه دبودن پژوهش اين در

 پرسشنامه در هاآن نمره که کساني از نفر 13 تعداد درنهايت و

 نمونه عنوانبه بود میانگین باالتر از انحراف يک خودمیان بیني

 65 گروه دو در تصادفي صورتبه و شدند انتخاب پژوهش

 شدند جايگزين کنترل و آزمايش نفری

 ابزار پژوهش:  
 الپسلی خودمیان بینی نامهپرسش-1

 5 6صورت لیكرتو به باشديسؤال م 41اين پرسشنامه شامل 

، نظری ندارم، مخالفم یاتااندازه، )از کامالً مخالفم یانهيگز

. اين شوديم یگذارکامالً موافقم( نمره، موافقم یاتااندازه

پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس يكتايي، همه تواني و 

. ضريب آلفای کرونباخ را برای خرده باشديم یريناپذبیآس

                                                           
1 Likert Scale 

و  97/3و برای خرده مقیاس همه تواني  93/3مقیاس يكتايي 

اند. گزارش کرده 91/3 یريناپذبیبرای خرده مقیاس آس

ضريب آلفای کرونباخ را  (6172) همچنین در ايران، باباخانلو

، خرده 95/3و برای خرده مقیاس يكتايي،  82/3 برای کل مقیاس

 83/3ناپذيری، و خرده مقیاس آسیب 91/3مقیاس همه تواني، 

 هایهماهنگي ابتدا پژوهش اين در. (69)گزارش کرده است 

 اخذ الزم مجوزهای و انجام مدرسه و وپرورشآموزش با الزم

 سطح در عمومي فراخوان يک از استفاده با بعدازآن. شد

 بودند پژوهش در شرکت به مايل که کساني دبیرستان، از

 با سپس. دهند پاسخ پژوهش هایپرسشنامه به تا شد خواسته

 در که آموزاندانش از نفر 13پژوهش،  هایپرسشنامه بررسي

 میانگین باالتر از معیار انحراف يک خودمیان بیني پرسشنامه

 تصادفي صورتبه نفری 65 گروه دو در و شدند انتخاب بودند

 جلسه 7 مدت به آزمايش گروه آموزاندانش سپس. گرفتند قرار

 گروه کهگرفتند، درحالي قرار هیجاني هوش آموزش تحت

 پايان از پس هفته يک. نكردند دريافت را ایمداخله هیچ کنترل

 گروه دو هر از جهت پیگیری مجدداً بعد ماه دو و مداخله

 موازين رعايت جهت ضمن در. شد گرفته مذکور هایپرسشنامه

 جلسه 4 نیز کنترل گروه پیگیری، برای مرحله از بعد اخالقي

 . شد گذاشته هیجاني هوش وزشآم



 
 غني زاده و  همكارانزهرا م                                                        دانش آموزان تیزهوش بینی بر خودمیان تاثیر آموزش هوش هیجانی -411 

 

 نتایج

 پیگیری آزمون وآزمون و پسدر پیش های آزمايش و کنترلگروهخودمیان بیني در  انحراف معیار و میانگین -1جدول 
 معیارانحراف  یانگینم گروه شاخص آماری مرحله متغیر

 

 

 318/5 11/55 آزمايش آزمونپیش

 233/2 89/54 کنترل

 296/5 91/47 آزمايش نآزموپس يكتايي

 123/2 11/54 کنترل

 79615/4 3333/49 آزمايش پیگیری 

 58519/2 4333/54 کنترل

 

 

 898/5 61/58 آزمايش آزمونپیش

 852/1 61/59 کنترل

 183/5 49/51 آزمايش آزمونپس همه تواني

 577/1 11/59 کنترل

 22116/5 2333/47 آزمايش پیگیری 

 36982/4 3333/59 کنترل

 

 

 464/1 33/47 آزمايش آزمونپیش

 326/4 23/47 کنترل

 288/1 13/41 آزمايش آزمونپس ناپذيریآسیب

 199/1 19/48 کنترل

 44166/1 5111/46 آزمايش پیگیری 

 17888/1 6111/47 کنترل

 688/6 83/613 آزمايش آزمونپیش 

 536/1 13/651 کنترل  

 971/63 61/653 آزمايش آزمونسپ پردازیافسانه

 125/5 29/659 کنترل  

 99537/7 4119/618 آزمايش پیگیری 

 56221/1 4119/659 کنترل  

 

 

 82945/8 7111/213 آزمايش آزمونپیش

 61193/66 5111/256 کنترل

 96876/7 8333/245 آزمايش آزمونپس بیني خودمیان

 74126/8 6111/256 کنترل

 67524/7 8119/213 آزمايش پیگیری 

 42247/28 8119/245 کنترل

 شود مالحظه مي 6طوری در جدول همان

بیني گروه آزمايش در مرحله  میانگین نمرات خودمیان 

پیش آزمون تفاوت زيادی داشته و آزمون و پیگیری نسبت بهپس

کاهش معناداری پیداکرده است. با توجه به اينكه در پژوهش 

بیني و  اند از میزان خودمیانغیرهای وابسته عبارتحاضر مت

اند يكتايي، همه ها( عبارتمتغیرهای همراه )کمكي يا کووريت

  هایپردازی، لذا جهت تحلیل دادهناپذيری و افسانهتواني، آسیب

شده بهره گرفته 6پژوهش از روش تحلیل کوواريانس چندمتغیری

 است. 

                                                           
1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 



 

 11سال  ،1ويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -149

 بررسي برای لوين F آزمون زا همگني واريانس ها بررسي برای 

 که شده برده بهره وابسته متغیرهای آزمونپیش و آزمونپس

 . است شده آورده 2جدول در هاتحلیل اين نتايج

 

         

 آزمون )آزمون لوين(ها در پسنتیجه آزمون همگني واريانس -2جدول 

 (Pمعناداری ) DF1 DF2 لوين F متغیر پژوهش

 916/3 28 6 62/3 بیني آزمون خودمیانپس

 367/3 28 6 222/1 يكتايي آزمونپس

 358/3 28 6 875/1 آزمون همه توانيپس

 398/3 28 6 158/1 ناپذيریآزمون آسیبپس

 364/3 28 6 868/1 پردازیآزمون افسانهپس

 

 برقرار هامفروضه اين لذا و باشندنمي معنادار( α=36/3) درصد 77 اناطمین سطح در هاواريانس دهد تجانسبا توجه به جدول که نشان مي

 .است

 های آنبیني و زير مقیاس آزمون خودمیانوتحلیل کوواريانس تک متغیری برای مقايسه میانگین نمرات پسنتايج تجزيه-3جدول

منابع  زير مقیاس

 تغییرات

درجه  مجموع مجذورات

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F یادارمعن (P) مجذور اتا 

ی
تای

یک
 

 888/3 3 536/8484 333/41228 1 333/41228 آزمونپیش

 266/3 338/3 671/8 7/164 1 7/164 گروه

 - - - 641/15 24 257/858 خطا

 - - - - 33 41487 کل

ی
وان

ه ت
هم

 

 883/3 3 38/8372 4/82378 1 4/82378 آزمونپیش

 16/3 338/3 85/8 133/112 1 133/112 گروه

 - - - 51/22 24 357/533 خطا

 - - - - 33 82423 کل

یآس
ب

پذ
نا

ری
 ی

 844/3 3 362/2835 633/53484 1 633/53484 آزمونپیش

 235/3 312/3 265/7 633/182 1 633/182 گروه

 - - - 633/25 24 833/782 خطا

 - - - - 33 58748 کل

انه
فس

ا
داز

پر
 ی

 887/3 3 452/8658 7/734713 1 7/734713 آزمونپیش

 166/3 331/3 161/6 533/341 1 533/341 گروه

 - - - 386/78 24 557/2378 خطا

 - - - - 33 711157 کل

ان
می

ود
خ

 
ی

ین
ب

 

 888/3 3 733/21238 63/1462373 1 63/1462373 آزمونپیش

 34/3 128/3 885/2 233/213 1 333/213 گروه

 - - - 218/47 24 133/2882 خطا

 - - - - 33 1468725 کل
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آزمون میانگین نمرات پس شوديمشاهده م1چنانچه در جدول

طور معناداری بیشتر از گروه کنترل است. گروه آزمايش به

طور توان گفت آموزش هوش هیجاني بهديگر ميعبارتبه

های يكتايي، همه تواني، معناداری در خودمیان بیني )زير مقیاس

پردازی( گروه آزمايش مؤثر بوده و و افسانه ناپذيریآسیب

باعث کاهش آن شده است. به اين دلیل که اين پژوهش دارای 

های مربوط به اين مرحله است، در ادامه تحلیل 6مرحله پیگیری

آموزش هوش منظور تبیین میزان ماندگاری اثر شده است. بهارائه

جام آزمون های انفرضآزمايش، دوباره پیش در گروه هیجاني

تحلیل کوواريانس چندمتغیری بررسي شد و نتايج حاکي از 

نتايج تحلیل 4ها بوده است که در جدولفرضرعايت پیش

 شده است.کوواريانس چندمتغیری ارائه

نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیری برای مرحله -4جدول

 پیگیری
-آزمون

 ها

درجه  F مقادير

آزادی 

 اثر

درجه 

آزادی 

 خطا

ی معنادار

(P) 

مجذور 

 اتا

المبدای 

 ويلكز

146/3 b217/7 5 24 3 157/3 

اثر 

 پیاليي

157/3 b217/7 5 24 3 157/3 

 مربوطه چندمتغیری آمارۀ دو گرددمي مشاهده که طورمانه

 %77 اطمینان سطح ويلكز در پیاليي، المبدای اثر يعني

(36/3=α )ترکیب که گرددمي مشخص باشند ومي دارمعني 

 متغیر تفاوت تعديل از بیني پس خودمیان وابسته تغیرهایم خطي

 متغیر از( های آنبیني و مقیاس خودمیان آزمونپیش) کمكي

 است؛ بنابراين پذيرفته تأثیر( هیجاني هوش آموزش) مستقل

 طورکليبه چندمتغیری کوواريانس تحلیل که گیريممي نتیجه

 متغیری تک ونتايج تحلیل آزمن5 لذا در جدول . است معنادار

 شدهارائه بیني خودمیان برای مرحله پیگیری( کوواريانس تحلیل)

 . است

 

 

                                                           
1 - Following 

یری برای وتحلیل کوواريانس تک متغنتايج تجزيه -1جدول

 های آنبیني و زير مقیاس مقايسه میانگین نمرات پیگیری خودمیان

زير  آزمونپسبین نمرات  شوديممشاهده  -5چنانچه در جدول

تفاوت  آزمونشیپی خودمیان بیني بعد از حذف اثر هااسیمق

آزمون گروه معناداری وجود دارد. بنابراين میانگین نمرات پس

ری بیشتر از گروه کنترل است. طور معناداآزمايش به

طور توان گفت آموزش هوش هیجاني بهديگر ميعبارتبه

های يكتايي، همه تواني، معناداری در خودمیان بیني و زير مقیاس

پردازی گروه آزمايش در دوره پیگیری ناپذيری و افسانهآسیب

ها شده است، يعني اين آموزش مؤثر بوده و باعث کاهش آن

 رات پايداری داشته باشد. توانسته اث

 

زیر 

 مقیاس

منابع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F یمعنادار 

(P) 

مجذور 

 اتا

ي
تاي

يك
 

 a 933/463 6 463/9 657/21 3 481/3 آزمونپیش

 774/3 3 914/4766 9/99664 6 9/99664 گروه

 - - - 9/463 6 9/463 خطا

 - - - - 28 1/417 کل

ي
وان

ه ت
هم

 

 b  133/451 6 1/451 26 3 427/3 آزمونپیش

 771/3 3 751/1877 1/84588 6 1/84588 گروه

 - - - 1/451 6 1/451 خطا

 - - - - 28 4/138 کل

یآس
ب

پذ
نا

ري
 ی

 c   233/411 6 2/411 165/61 3 118/3 آزمونپیش

 788/3 3 756/1226 111/16151 6 111/16151 گروه

 - - - 2/411 6 2/411 خطا

 - - - - 28 419/941 کل

انه
فس

ا
داز

پر
 ی

 d  533/2939 6 5/2939 25/17 3 584/3 آزمونپیش

 779/3 3 869/7526 311/151824 6 311/151824 گروه

 - - - 5/2939 6 5/2939 خطا

 - - - - 28 419/6716 کل

ان
دمی

خو
 

ي
بین

 

 e335/1896 6 5/6189 982/1 312/3 667/3  آزمونپیش

 771/3 3 266/1823 31/6934513 6 31/6934513 گروه

 - - - 5/6189 6 5/6189 خطا

 - - - - 28 419/62471 کل
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 بحث ونتیجه گیری

اين پژوهش با هدف بررسي تأثیر آموزش هوش هیجاني بر 

انجام شد.  شهرستان زابل زهوشیدانش آموزان تخودمیان بیني 

دانش آموزان  های پژوهش نشان دادند که خودمیان بینييافته

گروه آزمايش پس از آموزش هوش هیجاني نسبت به گروه 

آزمون و پیگیری کاهش معناداری داشته است که ر پسکنترل د

ي بر خودمیان بیني جانیه هوش آموزشحاکي از تأثیرگذاری 

، (9) (6185) همكاران و بشارت هایها است. پژوهشآن

، (67) (6189) همكاران و ، بشارت(68) (6176) کیامرثي

، کارشكي (26)( 6172) ، اوکاتي(23) (6185) دهشیری

 ، يارمحمديان(22) (6176) قوامي و زاده (، ملكي، محمد6173)

، (24) (6173) همكاران و ، کیمیايي(21) (6173) همكاران و

 نجفي و ، محمودی(25) (6173) همكاران و يیالق شهني

( 6189، قنبری و همكاران )(29)( 6181) ، محمدی(21) (6176)

، (13)( 6172) یجناآباد ، (27)( 6188) ، طبری و همكاران(28)

، (16)( 2339همكاران )و  6، آجاجي(69)( 6172باباخانلو )

( 2334) ینمارتو  1، کول(12)( 2331همكاران )و  2سیاروچي

 ، فاکس و همكاران(14)( 2334) 5و کايسر 4، و موروژ(11)

( 6771، جريني )(11)( 2333) ، جريني و همكاران(15)( 2337)

 و برگر 8، کريستینا(8)( 2366) 9و مولر 1، کسلرينگ(19)

و  66، کروگر(18)( 2338) 63و سالس 7، کريزان(66)( 2333)

، (17)( 2338) ، کروگر و همكاران(64)( 2334) 62باروس

( 2362) ، رايان و همكاران(43)( 2366) و سوکول 61مارتین

( 6791) 65، شولتز و هاير(42)( 2338) 64، رز و ويندشیتل(46)

                                                           
1 Ajayi 

2 Ciarrochi 

3 Cole 

4 Morewedge 

5 Keysar 

6 Kesselring 

7 Muller 

8 Kristina 

9 Krizan 

10 suls 

11 Kruger 

12 Burrus 

13Martin & sokol 

14Windschitl 

، (44)( 2334) ، شولتز(41)( 6789و همكاران ) 61،  تسچ(62)

 (41)( 2338) 67وينهوون و (45)( 2339) 68و اومرلگو 69اولتاس

نیز بر تأثیر آموزش هوش هیجاني تأکیددارند لذا با اين پژوهش 

 . باشندمي همسو

آموزش  ریتأث(، در پژوهش خود به بررسي 6172) 23ياوکات

ی و پرستار انيدانشجوبیني  کاهش خودمیان برهوش هیجاني 

مامايي دانشگاه علوم پزشكي زابل پرداخت که نتايج نشان 

 کاهش خودمیان برایي مفید روشي جانیه وشدادند، آموزش ه

ی هامؤلفهو از بین  باشديمبیني در دانشجويان گروه آزمايش 

 ازآنپسدرصد و  54ی همه تواني با مؤلفهخودمیان بیني، 

درصد  42درصد و يكتايي با  41 با یريناپذبیآسی مؤلفه

 .(26)را دارند  ریتأثبیشترين 

 هایمؤلفه آموزش تأثیر بررسي به پژوهشي در( 6172) رحماني

 دانشجويان پنداره خود و روان سالمت ارتقا بر هیجاني هوش

 نشان آمدهدستبه پژوهش هایيافته. پرداخت ورزشكار دختر

 سالمت ارتقاء بر هیجاني هوش هایمؤلفه آموزش که دادند

 معناداری طوربه ورزشكار دختر دانشجويان پنداره خود و روان

 . (49)است  مؤثر

 که آموزانيدانش داد نشان خود مطالعه در( 6176) حاجلو

 در تریبینانهواقع ادراک به هستند بااليي هیجاني هوش دارای

 احساس افزايش باعث که يابندمي دست فردیبین روابط

 . (48)شود مي هاآن خودکارآمدی

 باهوش افراد که داد نشان( 2332) همكاران و شین پژوهش

همدلي،  احساس اجتماعي هایموقعیت باال، در هیجاني

 همكاری، روابط هایاجتماعي، پاسخ خودکنترلي، مهارت

 . (47)د داشتن باالتری زناشويي رضايت و آمیزمحبت

 نوجوانان که فتنددريا( 2331) همكاران و ديگر، مستر سويي از

 قرار موردتوجه بیشتر دوستانشان توسط که اسپانیايي ساله 65

 بااليي بودند، نمرات ترموفق اجتماعي تعامالت در و گرفتندمي

                                                                                          
15 Schultz & Hoyer 

16 Tesch 

17 Ulutas 

18 Ömeroglu 

19 Veenhoven 

20 Okati 
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 هوش بین گفت توانمي بنابراين داشتند؛ هیجانات فهم و درک

. (53)دارد  وجود معكوسي رابطه بیني خودمیان و هیجاني

 بیني، ابتدا خودمیان مانند نیز هیجاني هوش اجزای گیریشكل

 اگرچه گیردمي انجام کودک زندگي اولیه هایسال در

 ادامه نیز مدرسه هایسال خالل در هاظرفیت اين گیریشكل

 در دهابع کودکان که ای¬هیجاني هاييکند، تواناييمي پیدا

 قرار اول هایسال هایآموخته اين پايه بر کنندمي کسب زندگي

 . (56) هاستيادگیری تمام احساسي مبنای هاتوانايي اين و دارد

 يادکرد انهیج بر مشتمل هوش عنوانبه را هیجاني هوش گلمن

 کردن خود، اداره هیجانات شناخت یحوزه پنج آن برای و

 و ديگران در هیجانات خود، تشخیص هیجانات، برانگیختن

 هیجاني اينكه، هوش نتیجه. گرفت نظر در را ارتباط کنترل

 شناختي غیر هایمهارت و هاها، شايستگيقابلیت از ایمجموعه

 اضطرارها با آمدن کنار در فرد توانايي افزايش به منجر که است

 مثل هاويژگي و هامهارت ساير با و شودمي محیطي فشارهای و

 اجتماعي روابط در شدن درگیر هایقابلیت و شادماني، انگیزش

 .  (56)است  مرتبط

 و خود نظرنقطه بین فرد آن در که است حالتي بیني خودمیان

 آزمودني بین تفاوت عدم حالت اين. نیست قائل تمايزی ديگران

 نظام تحول بزرگ یدوره هر در پیاژه نظام در خارج دنیای و

 و گرددمي آغاز بیني خودمیان با دوره هر. دارد وجود رواني

 «واگرايي نامیان» دقیق طوربه به ینيب یانناخودم جهت در متدرجا

 . (52) يابدمي تحول

 و هیجاني هوش بین که اندفرض ناي بر پژوهشگران از بسیاری

 وجود پیوند زندگي روزمره اقتضائات با تطابق در مؤثر عملكرد

 یآينده در کنندهتعیین و مؤثر عامل هیجاني هوش. (5) دارد

 در تحصیل، موفقیت و مدرسه در موفقیت مانند واقعي زندگي

 سالمت وری درکنش طورکليبه و شخصي بین روابط و شغل

 هوش که ددريافتن( 2335) الونیس و الونیس. (12)باشد مي

 رفتارهای با و است همبسته باال عمومي سالمت با باال هیجاني

 بسیار متغیر و دارد منفي رابطه( سیگار کشیدن) خطرآفرين

 شخصي زندگي سبک و سالمت های وری درکنش اساسي

 . (28) باشدمي

 که کرد، افرادی برداشت توانمي هاپژوهش به توجه با بنابراين

 در و محور را خود معموالً باشندمي بااليي بیني خودمیان دارای

 قائل خود برای ایويژه اعتبار و دانندمي هافعالیت همه رأس

 مورد در افراطي و زياد پردازیخیال براثر افراد گونهاين. هستند

 که دانندمي فردمنحصربه را خود هايشانتوانايي و خودشان

 به قادر بین میان خود افراد. برآيند کاری هر پس از توانندمي

 ديگران چشم از را دنیا توانندنمي و نیستند ديگران نظرات درک

 بااليي هیجاني هوش از که دارد افرادی خصوصیات با که ببینند

 آموزش رسدمي نظر به روازاين است تضاد در هستند ورداربرخ

 بیني خودمیان کاهش باعث افراد به هیجاني هوش هایمهارت

 افزايش آنان در را اجتماعي وری کنش تواندمي و شده آنان در

 . دهد

 هیجاني، برخالف هوش دهدمي نشان هاپژوهش از بسیاری نتايج

نیست،  تغییرناپذيری و بتارثي، ثا توانايي يک شناختي هوش

 هایآموزش طريق از توانمي و است تغییر و رشد قابل بلكه

 بهبود را آن کیفي و کمّي سطح و داد افزايش را آن میزان ويژه

 و باشند داشته خودکنترل هیجانات بر توانندمي افراد بخشید، زيرا

 در را خود نگرش نوع و هیجاني هایواکنش توانندمي ويژهبه

 . دهند تغییر وقايع ردمو

 بر را هیجاني هوش آموزش حاضر پژوهش کل، نتايج در

 نتايج داند ومي مؤثر زهوشیدانش آموزان ت در خودمیان بیني

 در خودمیان بیني کاهش نیز پژوهش اين هایآزمون

 . دادند نشان را آزمايش گروه آموزاندانش
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of 

emotional intelligence skills training on egocenrism in gifted students of 

Zabol city.  

Methods: In this research, a quasi-experimental research method was used 

such as pre-test, post-test and follow-up with control group. The population 

of this study was high school students in Zabol city. A sample of 30 students 

who were in a self-diagnosis questionnaire with a deviation higher than the 

mean were selected as the sample and randomly assigned to two 

experimental and control groups of 15. Students in the experimental group 

received emotional intelligence training for 9 sessions, while the control 

group did not receive any interventions. While the control group did not 

received any interventions. For data analyze, the Lapsley Egocentrism 

questionnaire (1996) was used for pretest, posttest and follow up and the 

research instruments were then run in three stages: pre-test, post-test and 

follow-up. ANCOVA and MANCOVA were used to analyze the data.  

Results: The results of multivariate and single-variable covariance analysis 

showed that there was a significant difference between the Egocentrism of 

the two experimental and control groups in the post-test and follow-up stage 

and Emotional intelligence skills were able to reduce the Egocentrism in the 

experimental group.  

Conclusion: The results showed that emotional intelligence training had a 

significant effect on Egocentrism of high school students in Gorgeous high 

school and decreased Egocentrism in students of experimental group.  
Key words: Emotional Intelligence, egocenrism , Intelligent Students 
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