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 هوش و خودتنظیمی یادگیری بر هیجانی هوش های مولفه آموزش اثربخشی

 نکا شهرستان دوم متوسطه مقطع دختر آموزان دانش معنوی
 

 اومالی ابذالی آمنه
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 چکیذه

 داوص معىًی ًَش ي خًدتىظیمی بر یادگیری َیجاوی ًَش َای مًلفٍ اثربخطی آمًزشَذف از پژيَص حاضر بررسی 

 آماری جامعٍ. است بًدٌ آزمًن با گريٌ کىترل پس _آزمًن پیص با طرح آزمایطی ویمٍ پژيَص دختر می باضذ. ريش آمًزان

 يپريش آمًزش از فتیدریا آمار با مطابق آوُا تعذاد کٍ وکا ضُرستان ديم متًسطٍ مقطع دختر آمًزان داوص حاضر پژيَص

؛ ضذوذ اوتخاب جامعٍ عىًان بٍ وفر 367 تعذاد مًرگان ي کرجسی جذيل بٍ مراجعٍ از بعذ ؛ يباضذ می وفر 8796 وکا ضُرستان

ومرات  کٍ وفر 30 ومرات محاسبٍ از ي پس ًَش معىًی دادٌ ضذ ي خًدتىظیمی پرسطىامٍ یادگیری وفرات تعذاد ایه بٍ کٍ

( وفر15) ي کىترل (وفر15) در دي گريٌ آزمایص تصادفی ي بصًرت اوتخاب ومًوٍ عىًان بٍ ومًدوذ ریافتد بقیٍ بٍ وسبت کمتری

 درمان تحت کىترل گريٌ کردوذ، اما را دریافت َیجاوی ًَش َای مًلفٍ آمًزش جلسٍ 10 آزمایص گريٌ. ضذوذ دادٌ جای

 خًدتىظیمی پیىتریچ یادگیری پرسطىامٍ مقیاس با مًنآز پس ي آزمًن پیص ی مرحلٍ دردي گريٌ دي َر. وگرفتىذ قرار خاصی

 تحلیل آزمًن از َا دادٌ تحلیل برای .گرفتىذ قرار ارزیابی َمکاران مًرد ي معىًی عبذاهلل زادٌ ًَش ی دیگريث ي پرسطىامٍ ي

 داد آمًزش وطان جوتای. گرفت قرار استفادٌ مًرد SPSS-18 افسار ورم َا دادٌ کلیٍ تحلیل برای. ضذ استفادٌ کًياریاوس

 .مًثراست ديم متًسطٍ مقطع دختر آمًزان داوص خًدتىظیمی يًَش معىًی یادگیری بر َیجاوی ًَش َای مُارت

 

 .معىًی ًَش خًدتىظیمی، یادگیری َیجاوی، ًَش َای مًلفٍ آمًزشهای كلیذی:  واژه
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