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چکیده:
هاي زندگی ل موفقیت در بسیاري از جنبهعنوان عامهوش عاطفی به

مورد توجه قرار گرفته است. لذا این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین هوش 
این هاي آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان انجام گرفت. هیجانی و مؤلفه

هاي توصیفی و همبستگی به گردآوري پژوهش از نوع کاربردي بوده و از روش
هاي این پژوهش از آوري دادهجمعشده است. برايها پرداخته داده

عنوان ي هوش هیجانی سیبریا شیرینگ و بهي استاندارد شدهپرسشنامه
ي شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. جامعه

نفر با استفاده از 358نفر دانشجو بود. که 1829آماري مورد مطالعه شامل 
نتایج این پژوهش اي از این جامعه انتخاب گردید. شهگیري خوروش نمونه

رشد هاي آن بابین میزان هوش هیجانی و تمام مؤلفه-1نشان داد که: 
ي میانگین نمره- 2داري وجود دارد، تحصیلی همبستگی مثبت و معنی

هاي خودانگیزي و خودکنترلی هوش هیجانی از میانگین دختران در مؤلفه
ي پسران و بین میانگین نمره-3ها بیشتر است، ن مؤلفهي پسران در اینمره

داري هاي هوش هیجانی تفاوتی معنیي دختران در دیگر مؤلفهمیانگین نمره
ي میزان رشد تحصیلی پسران و دختران میانگین نمره-4وجود ندارد، 
دهند که عالوه بر داري ندارند. روندهاي کلی نشان میتفاوت معنی

هاي هوش هیجانی و پرورشاي شناختی، با آموزش مهارتهتوانایی
هاي تحصیلی آنان را به میزان توان مهارتهاي آن در دانشجویان میمؤلفه
گیري افزایش داد. چشم

هاي اجتماعیهوشیاري اجتماعی، مهارتهوش هیجانی، رشد تحصیلی، مفاهیم کلیدي:

ي مسئول)(نویسندهعضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر1
modirkia@yahoo.com

ah3ana@yahoo.comمعاون فرهنگی آموزش و پرورش (دبیرستان) شهرستان دزفول 2



95پاییز ،1شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهمهفصلنا 54

مسألهیانبومقدمه
هاي جوانان در هر کشور باالخص بر تباط با معضالت و نارساییپژوهش و تحقیق در ار

يهروي قشر دانشجو که چشم امید مردم و مسئولین به رشد و شکوفایی آنان براي آیند
هاي پرورشی نظام آموزش و پرورش آن کشور است، ضروري است. اهداف آموزشی و غایت

يهایت بتواند براي خود و جامعههر کشور، به دنبال پرورش شخصیتی کامل بوده که در ن
خویش مفید واقع گردد. لذا در راستاي رسیدن به چنین اهدافی، تحقیق در مورد عوامل 

هاي تحصیلی ضروري است. تحقیقات مؤثر بر رشد و شکوفایی فرزندان آن کشور در زمینه
د که عوامل و متغیرهاي شخصی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی،ندهنشان می

تواند مؤثر ویژه رشد تحصیلی آنان میروانی بسیاري بر رشد افراد بهـاخالقی و روحی
باشد. یکی از مهمترین این عوامل که تا کنون بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته 

شد کنون تصور میضریب هوشی افراد بوده است. که تااست، عامل هوش یا همان 
فقیت در انسان همین عامل است. اما تجارب و تحقیقات جدید ترین و تنها عامل مومهم

طوري که امروزه این نظریه را مورد تردید قرار داده است. خط بطالنی بر این ادعا زده به
پردازان بسیاري را هوش هیجانی مفهوم جدیدي است که امروزه نظر اندیشمندان و نظریه

اي گستردهيهفراگیري است که مجموعبه خود جلب نموده است. هوش هیجانی، اصطالح 
هاي درون به آن دسته مهارتها و خصوصیات فردي را در بر گرفته و معموالًاز مهارت

هاي پیشین، چون مشخصی از دانشيگردد که فراتر از حوزهي اطالق میفردي و بین فرد
اي است. هاي فنی یا حرفهو مهارت(IQ)ي هوشی بهره

وهشچهارچوب نظري پژ
االیام اعتقاد بر این بود که انسان موجودي خردمند است که آزادانه اهداف از قدیم

گیرد و راه و رسم زندگی و کنش خود عاقالنه تصمیم میيهخود را انتخاب و دربار
بر 18و 17مفهومی تحت عنوان هیجان در انسان معنایی نداشت. فالسفه نیز تا قرن 

دیوید هیوم فیلسوف 18د داشتند تا اینکه در اوایل قرن امفهوم خردگرایی انسان اعتق
(اسدي، و خرد بر هیجان را به چالش کشیدگراي انگلیسی موضوع برتري عقلتجربه
مدعی بود که ابراز1872و 1837عالوه بر هیوم، چارلز داروین در سال ). 41- 56: 2008

ي نماید. هر دو فلسفهی ایفا میافراد نقش اساسيهعواطف (هیجانات) در رفتار سازگاران
(خرد و منطق) را برتر از هیجان، تفکري را که عقليهیوم و تحقیقات داروین در زمینه
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دانست به چالش کشید و جایگاه هیجان را نیز در معادالت رفتار ذهنی باز کرد هیجان می
).1384اي و نصیري، زاده(نوري امام
هوش اجتماعی يتوان در نظریهنی را میدیگري از مفهوم هوش هیجايهریش

عنوان توانایی درك دیگران و رفتار عاقالنه در ارتباطات ثرندایک جستجو کرد که آن را به
انسانی تعریف کرده است. وي براي اولین بار اصطالح هوش اجتماعی را در تبیین رفتار و 

).2002(وونگ و کنیس، کردار انسان به کار گرفت
،)1943ها و نظرات وشلر (توان در ایدههوش هیجانی را میيهد، پیشینبرخی معتقدن

هاي غیر شناختی هوش عمومی، جست و جو کرد. وشلر در گزارش به هنگام تبیین جنبه
ام، نشان دهم که عالوه بر عوامل کوشیده"نویسد، هوش میيهدربارخود 1943سال 

توانند رفتار هوشمندانه را مشخص ند که میاي نیز وجود دارهوشی ویژههوشی، عوامل غیر
هاي هوشی، توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این که آزموننمایند. نمی

نژاد و یوزباشی، (سبحانی"معیارهایی براي سنجش عوامل غیر هوشی در بر داشته باشند
1387:22.(

پیتر سالوي براي اولین توسط جان مایر و 1990يهاصطالح هوش هیجانی طی ده
توانایی فرد براي "شناس هوش هیجانی را بار در چندین مقاله مطرح شد. این دو روان

کنترل هیجانات خود و دیگران، تمایز میان اثرات مثبت و منفی هیجانات و استفاده از 
اند. هوش تعریف کرده"اطالعات هیجانی براي راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات خود

باشد، یعنی ها میانی فقط هیجانی بودن یا کنترل هیجان نیست بلکه هر دوي اینهیج
زا و دردسرساز است. کند و چه موقع مشکلیبدانیم چه موقع بروز هیجانات، موفق عمل م

رو بیانگر فرایند مدیریت هیجانات پرداخته و از اینعبارت دیگر ما با هوش هیجانی به به
همچنین در تعریفی سازد؛اکات را به یکدیگر مرتبط مینات و ادراي است که هیجاپیچیده

معتقدند: هوش هیجانی امکان تفکر با خالقیت بیشتر و ،)2000دیگر مایر و سالووي (
ها بر این باورند سازد. آناستفاده از احساسات و هیجانات براي حل مشکالت را فراهم می

ه مستلزم توانایی نظارت بر هیجانات خود که هوش هیجانی نوعی از هوش اجتماعی است ک
ها و استفاده از اطالعات براي راهنمایی تعقل و اقدامات و دیگران، تمایزگذاري میان آن

شخصی است.  
در پی یافتن پاسخی براي این سؤال که چرا برخی افراد نسبت به ،)2000آن (ـبار

قات بسیاري دست زده است. پاسخ ترند؟ به تحقیبرخی دیگر در ابعاد مختلف زندگی موفق
شود، موفقیت کامل را رقم به این سؤال مستلزم، مرور کامل عواملی است که تصور می
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وفقیت و تنها آن دریافت که تنها کلید مـشوند. بارزند و سالمت هیجانی را موجب میمی
نی نیز موفقیت این افراد، هوش عمومی نیست بلکه هوش هیجايبینی کنندهعامل پیش

در این امر دخیل است. همبستگی بین هوش هیجانی و هوش عمومی، بر حسب ابزار مورد 
استفاده از درجات متفاوتی برخوردار است. بین هوش هیجانی و ابعاد مختلف هوش عمومی 
با توجه به این که کدام بعد از ابعاد هوش عمومی مورد توجه قرار بگیرد، درجات متفاوتی 

ود دارد.از همبستگی وج
مفاهیم يهدانیل گلمن اولین کسی است که مفهوم هوش هیجانی را وارد عرص

سازمانی نمود. گلمن هوش هیجانی را استعداد، مهارت و یا قابلیتی که عمیقاً تمامی 
دهد، تعریف نموده الشعاع خود قرار میتسهیل یا مداخله تحتيهها را به وسیلتوانایی

کند د است در واقعیت امر، دو ذهن فعال داریم که یکی فکر میمعتق،)1995است. گلمن (
کند. این دو راه اساساً متفاوت، در کنشی متفاوت، حیات روانی ما را و دیگري احساس می

سازند. ذهن خردگرا همان فهم است که ما به آن آگاهیم اما در کنار آن نظام دیگري می
ا ذهن هیجانی است. این دو ذهن، خردگرا و براي دانستن وجود دارد که نظامی تکانشی ی

کنند. ذهن خردگرا و هیجانی نیروهاي هیجانی در اکثر موارد بسیار هماهنگ عمل می
فعالیت متمایزبخش يهاي هستند که هر یک، نتیجمستقل و در عین حال در هم تنیده

باشند. خاص خود در مغز می
که براي ؛ختی و غیر شناختی) استمغز انسان داراي دو نوع متفاوت از هوش (شنا

ساختن زندگی فرد علیرغم متفاوت بودن، دائماً با هم در تعامل هستند. در جریان رشد 
هاي راست و چپ مغز کرهسان، نیمآید. این دو مغز همآدمی دو مغز در او پدید می

ر نتیجه در آغاز، راست است که ديکرهباشند. اولین مغز یا مغز هیجانی انسان در نیممی
شود. مغز دوم، مغز چپ است، فعال میيکرهکند و سپس مغز دوم که در نیمآن عمل می

و هاي استدالل، مبانی رفتار درست، قواعد منطقی نام دارد و حاوي اطالعاتی است که روش
کنیم، سپس سعی طور غریزي عمل میعبارتی دیگر ما بهآموزد. بهقوانین فرهنگی را می

توان اذعان کنیم براي نتایج و عواقب اعمال خود دلیل منطقی ارائه نماییم. تقریباً مییم
داشت که نود درصد اعمال ما احساسی و تنها ده اعمال بر اساس تفکر و منطق است. 

کند. کند و دیگري احساس میباشد که یکی فکر میانسان در واقع داراي دو ذهن فعال می
سازند. ذهن خردگرا تفاوت در کنشی متفاوت، حیات روانی ما را میاین دو بخش اساساً م

همان فهم است که ما به آن آگاهی داریم اما در کنار آن نظام دیگري براي دانستن وجود 
دارد که نظامی تکانشی یا همان ذهن هیجانی است. این دو ذهن، خردگرا و هیجانی در 
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يهفکر و فکر الزميهیند. احساس الزمنماطور هماهنگ عمل میبسیاري از موارد به
خورد و در ها به غلیان درآیند، این تعادل به هم میاحساس است. زمانی که هیجان

شودگیرد و بر ذهن خردگرا مسلط میگونه موارد ذهن هیجانی در مکان برتر قرار میاین
).1995(گلمن، 
گوید چه کاري را ما یتوان گفت که هوش شناختی به ما مطور مختصر میبه

گوید چه کاري را باید انجام توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به ما میمی
ست در هایی براي یادآوري، تفکر منطقی و انتزاع ادهیم. هوش شناختی شامل توانایی

استفاده از هوش شناختی در جهت موفقیت در زندگی يحالی که هوش هیجانی به نحوه
رتبط است.م

توان اذعان داشت، هوش هیجانی جدیدترین تحول در فهم ارتباط تعقل و امروزه می
دهد. انسان نه تر از انسان میبینانههاي اولیه، نوعی نگاه واقعیدگاههیجان است که به رغم د

منطق صرف و نه احساس و هیجان صرف بلکه ترکیبی از هر دو است. توانایی شخص براي 
هاي هیجانی و منطقی وي بستگی چالش در زندگی به عملکرد منسجم قابلیتسازگاري و

دارد.
هوش نیست که موفقیت را در يکه یک نوع واحد و یکپارچهگاردنر معتقد است

در اي است که سبب موفقیت فردکند، بلکه هوش شامل طیف گستردهزندگی تضمین می
التحصیل ممتازي ته که فرد، فارغتن این نکبنابراین دانسشود؛هاي مختلف زندگی میجنبه

شود بسیار موفق هایی که با نمره سنجیده میاست، تنها به این معنی است که او در جنبه
هاي زندگی اجتماعی چه واکنشی نشان اینکه او به فراز و نشیبيهبوده است، لیکن دربار

.)1983(گاردنر، دهد گونه اطالعاتی به ما نمیدهد، هیچمی
هوش هیجانی ظرفیت انسان را در شناخت احساسات خود و دیگران تعیین و کمک 

کند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و هیجانات خود را کنترل و روابط اجتماعی خود با می
). همچنین گلمن هوش هیجانی را 1998ریزي نماییم (گلمن، دیگران را بر این اساس، پی

تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل و از آن میيهپندارد که دارندمهارتی می
ها را درك و از طریق ثیر آنرا بهبود بخشد. از طریق همدلی، تأطریق خود مدیریتی آن 

الهی و خود و دیگران را باال برد (خائفياي رفتار کند که روحیهبط به شیوهمدیریت روا
).52- 62: 1382دوستار،

ها است که فرد را براي ها و مهارتها، قابلیتاي از تواناییعههوش هیجانی مجمو
). 1999آن، ـ کنند (بارسازگاري مؤثر با محیط و نیل به موفقیت در زندگی تجهیز می
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ها است ها و مهارتشناختی، قابلیتهاي غیراي از تواناییهمچنین هوش هیجانی سلسله
سازد بر فشارهاي محیطی اي که آنان را قادر مینهگذارد به گوبر توانایی افراد اثر میکه 

).2005آن، ـ غلبه کنند (بار
توان، هوش هیجانی را توانایی تشخیص، فهم، تمیز، بر اساس مجموع تعاریف فوق می

ور کمک به ظبندي، کنترل و مدیریت هیجانات در تعامالت فردي و اجتماعی به مناولویت
همچنین از بین تعاریف ؛گروهی و سازمانی تعریف نمودیکدیگر و رسیدن به اهداف فردي،

گونه که انسان براي فهم منطقی امور و تصمیم توان چنین استنباط نمود که همانفوق می
هاي مهم زندگی فردي و اجتماعی خویش نیاز به ذهن منطقی و تعقل دارد براي گیري

و امور، نیاز به داشتن هوش هدایت کردن تفکر و هوش شناختی و نیز شناخت بهتر وقایع 
هیجانی و درك احساسات خود و دیگران در ارتباط با آن امور است. 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

دهند که بین موفقیت تحصیلی و موفقیت شغلی با هوش هیجانی تحقیقات نشان می
ها پژوهش). 629- 637: 1391دار وجود دارد (صالحی و همکاران، معنیيپرستاران رابطه

بین زنان و مردان در برخورداري از هوش هیجانی و استفاده از آن در کار و زندگی
دیگر که با پژوهش). در یک45-50: 1389هاشمیان، (بنیدهندهایی را نشان میتفاوت

نفر از 140هدف بررسی اثر جنسیت، تخصص و تحصیالت بر هوش هیجانی بر روي 
ي مختلف تحصیلی انجام شد، نتایج نشان داد که میزان هوش هامدیران مدارس دوره

باالتري نسبت به مردان در هوش يههیجانی مدیران زن و مرد متفاوت است و زنان نمر
). 1- 19: 1389زاده، (حسنهیجانی کسب نمودند

هاي طراحی و هوش هیجانی و مهارتيهدر پژوهشی که با هدف بررسی رابط
معماري دانشگاه غیر انتفاعی شهر يهنفر از دانشجویان رشت65وي پیشرفت تحصیلی بر ر

دیلمان انجام شد، نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با دو شاخص طراحی معماري و 
همچنین بین ؛داري وجود نداردگونه ارتباط معنیپیشرفت تحصیلی دانشجویان هیچ

:1391ده نشد (نازي دیزجی، پسران و دختران در میزان هوش هیجانی تفاوتی مشاه
120-109.(

يهبین فعالیت تحصیلی، انگیزيهدر تحقیق دیگري که به منظور بررسی رابط
آموزان دبیرستانی نفر از دانش415پیشرفت، هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی بر روي 
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د پسر) در شهر تهران انجام شد نتایج نشان دا154دختر و 261سال سوم علوم تجربی (
متغیر جنسیت، درستی انجام تکلیف، تحصیالت 6بین فقط متغیر پیش16که از میان 

بینی آموز و درگیري والدین در امر تحصیل ضرایب معناداري براي پیشمادر، سن دانش
).99-1386:123(لواسانی و همکاران، آموزان دارندپیشرفت تحصیلی دانش

ش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با هويهدر پژوهشی که با هدف بررسی رابط
نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی انجام پذیرفت، نتایج 400پیشرفت تحصیلی بر روي 

ينشان داد که بین هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه
يرهاد که بین هوش هیجانی و خودپنداها نشان دهمچنین یافتهداري وجود ندارد؛معنی

دانشجویان پسر و دختر تفاوتی وجود ندارد، اما میزان عزت نفس دانشجویان دختر بیش از 
توان فقط بر دانشجویان پسر است. بنابراین در بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نمی

فر کید کرد (تمناییأشناختی مانند هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس تهاي روانسازه
.)99-1389:113و همکاران،

30(آموزان تیزهوشنفر آنان از دانش60نفر که 120در تحقیق دیگري که بر روي 
نفر 30نفر دختر و 30آموزان عادي (نفر دیگر از دانش60نفر پسر) و 30نفر دختر و 

آموزان آموزان تیزهوش و دانشپسر) انجام شد نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی دانش
همچنین در این پژوهش نتایج مؤید آن بود که بین هوش ؛اوتی وجود نداردعادي تف

معناداري وجود ندارد. اما بین پسران و دختران در يههیجانی و پیشرفت تحصیلی رابط
داري مشاهده گردید که نشان داد میزان هوش هیجانی میزان هوش هیجانی تفاوت معنی

).107- 1386:124(خلیلی آذر، سران استدر دختران بیشتر از میزان هوش هیجانی پ
هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بر روي يهدر پژوهشی که با هدف بررسی رابط

شناسی بالینی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد روانيهنفر از دانشجویان رشت112
رخی کلی هوش هیجانی و بيام شد نتایج نشان داد که بین نمرهاسالمی واحد کاشمر انج

همچنین بین سن با داري وجود دارد؛معنیيهاي آن با پیشرفت تحصیلی رابطهفهمؤل
هوش يدر مورد رابطهداري یافت شد. ضمناًمعنیيههاي آن رابطهوش هیجانی و مؤلفه

کلی هوش هیجانی ياد که بین دختران و پسران در نمرههیجانی با جنسیت، نتایج نشان د
بختی و استقالل عمل بین هاي احساس خوشود نداشته اما در مؤلفهداري وجتفاوت معنی

:1386دار وجود دارد (ثمري و طهماسبی، پسران و دختران مورد مطالعه تفاوت معنی
128-121.(
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انجام شد، نتایج نشان داد که ،)2016آبادي و همکاران (مهديدر پژوهشی که توسط
ت تحصیلی و یک نیاز مهم براي موفقیت نزدیک با پیشرفيههوش هیجانی یک رابط

توان ادعا کرد که معلمان باید تالش زیادي براي افزایش سطوح تحصیلی است. بنابراین می
تر کردن هوش بین فردي و درون فردي به منظور بهبود باالتر هوش هیجانی و فعال

).86-2016:101آبادي و همکاران، یادگیرندگان در کالس درس بنمایند (مهديعملکرد 
بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بر يهدر تحقیقی که با هدف بررسی رابط

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران انجام شد، نتایج نشان 100روي 
مدرك يداري بین هوش هیجانی، دانشجویان ترم آخر و درجهداد که ارتباط معنی
داري بین هوش هیجانی و معنیيین نتایج نشان داد که رابطه. همچنتحصیلی وجود ندارد

خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباط) با پیشرفت هاي آن (مؤلفه
).2012(کاشانی، تحصیلی وجود دارد

ب) تحقیقات خارجی
یج بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نتايهبررسی رابطيهبارمطالعات در

کل در معدليهبینی کنندعنوان مثال هوش هیجانی پیشتفاوتی را نشان داده است. بهم
). بر اساس تحقیق دیگر 1998(اسچاوت و همکاران، باشدپایان سال تحصیلی می
(روزل و تحصیلی با هوش هیجانی به دست آمددار بین موفقیت همبستگی کم ولی معنی

کنندگی هوش هیجانی در نقش تعدیليدهندهانهاي دیگر نش). یافته2002همکاران، 
). 2004همبستگی بین توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی است. (پدریدز و همکاران، 

آموزان آموزان موفق نسبت به دانشهمچنین در یک بررسی دیگر نتایج نشان داد که دانش
مدیریت استرس و ناموفق در سه عامل از چهار عامل هوش هیجانی (توانایی درون فردي،

).  2004باالتري را به دست آورددند (پارکر و همکاران، يهسازگاري)، نمر
هاي دولتی و خصوصـی بـا   آموز سال اول آموزشگاهدانش310در پژوهشی که بر روي 

بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در شهر پودوچري هندوستان يههدف بررسی رابط
ود همبستگی باال بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بـوده  انجام گرفت، نتایج مؤید وج

پیشــرفت تحصــیلی و موفقیــت يهبینــی کننــدعنــوان عامــل پــیشو هــوش هیجــانی بــه
).  259-2015:263ها، آموزان نشان داده شد (روسالیند پرابدانش

بین يهطکنندگی هوش هیجانی بر رابدر پژوهشی که با هدف بررسی نقش تعدیل
ساله 19تا 17دانشجوي مقطع کارشناسی 300ودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی بر روي خ



61بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی ...

نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان ؛در نیجریه انجام شد
بین خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی يکنندگی در رابطهداد که هوش هیجانی اثر تعدیل

درسی مقطع کارشناسی يهوش هیجانی را در برنامهو پرورشداشته و قرار دادن آموزش
) 2007پیشنهاد نمود (ادیمو، 

اند تاکنونتري با موضوع این پژوهش بودهتحقیقاتی که در ارتباط مستقیم
دهند و در برخی موارد حتی نتایج متناقضی اند نتایج یکسان و یا مشابهی را نشاننتوانسته

هاي ها ناشی از تفاوت در ابزارهاي سنجش و نمونهاین تفاوتاند که احتماالًرا نشان داده
ها ما را بر آن داشت تا به بررسی بیشتر این موضوع لذا وجود این تفاوت؛متفاوت باشد

بپردازیم.

شناسی پژوهشروش
در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، روش کاربردي است که با هدف شناسایی 

در رشد تحصیلی و به منظور کاهش آثار مخرب افت تحصیلی یکی از عوامل مهم و مؤثر
ها با توجه به اینکه محقق در ایجاد و یا انجام پذیرفته است. از نظر روش گردآوري داده

گونه گونه دخل و تصرفی ایجاد ننموده و هیچتقویت هوش هیجانی و یا رشد تحصیلی هیچ
پیمایشی بوده و محقق به بررسی متغیري توسط محقق دستکاري نشده است روش تحقیق 

میزان همبستگی بین متغیرها پرداخته که نوع تحقیق بررسی همبستگی بوده است. 
ي هاي آماري مورد استفاده در این پژوهش از پرسشنامهآوري دادهبراي جمع

عنوان شاخص ی سیبریا شیرینگ استفاده شده است و بههوش هیجانياستاندارد شده
آماري مورد مطالعه ياز معدل دانشجویان استفاده شده است. جامعهپیشرفت تحصیلی

هاي دولتی و صنعتی مشغول به هاي مدیریت با گرایشنفر دانشجویان رشته1829شامل 
نفر با استفاده از روش 358که شگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر بودتحصیل در دان

هاي آماري مورد استفاده نتخاب گردید. روشآماري اياي از این جامعهگیري خوشهنمونه
بوده است.tدر این تحقیق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 

هاي مرتبط با هوش هیجانی و سایر متغیرهاي مورد بررسی براي به دست آوردن داده
خود يهاول یک پرسشناميهپرسشنام.استفاده شده استدر این پژوهش از دو پرسشنامه

دوم يهکل دانشجویان و پرسشناميهرفتن اطالعات فردي و معدل نمرساخته جهت گ
يجهت سنجش میزان هوش هیجانی مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب معدل نمره
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عنوان معیار رشد تحصیلی، به علت روشن بودن، عینی بودن و همچنین کل دانشجویان به
ها آمده است.ات کامل این پرسشنامهقابل سنجش بودن این معیار بود. در زیر مشخص

هوش يلفهؤم5ماده است که 33داراي هوش هیجانی سیبریا شرینگ يپرسشنامه
باشد. گذاري این پرسشنامه در مقیاس لیکرت پنج قسمتی میسنجد. نمرههیجانی را می

شیاري وه، خودکنترلی،خودآگاهی،هاي هوش هیجانی عبارت از خودانگیزيلفهؤم
هاي اجتماعی بوده که یکی از دالیل انتخاب این آزمون نیز همین عی و مهارتاجتما

ال این پرسشنامه ابعاد هوش هیجانی بود. هر سؤيهمشخصه، یعنی قابلیت سنجش هم
موقعیت فرض آزمودنی باید حضور خود را در آن حاکی از یک موقعیت در زندگی است و 

ی او تطابق بیشتري دارد را انتخاب نماید. در ها که با حاالت روحکرده و یکی از گزینه
بررسی پایایی این آزمون، میزان همسانی درونی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه 

1جدول درهاي هوش هیجانی و کل آزمونلفهاست. میزان آلفاي کرونباخ براي مؤشده 
آمده است.

هاي آنفهمیزان آلفاي کرونباخ هوش هیجانی و مؤل:1جدول
59/0خودآگاهی = يهمؤلف54/0خودانگیزي = يهمؤلف84/0کل آزمون = 

51/0هاي اجتماعی = مهارتيهمؤلف51/0هشیاري اجتماعی = يهمؤلف64/0خودکنترلی = يهمؤلف

این آزمون, همبستگی نمرات افراد در این آزمون و آزمون يدر بررسی روایی سازه
اساس نفري مورد بررسی قرار گرفت و بر30يیت بر روي نمونهکوپراسم،عزت نفس

ها در هر دو آزمون از ) میزان همبستگی بین نمرات آزمودنیr=63/0اطالعات بدست آمده (
توانیم بگوییم، آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ از لحاظ آماري معنادار بوده است و می

). 1380کافی برخودار است (منصوري،يروایی سازه
خود يهدیگر که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت پرسشناميهپرسشنام

هل، تعداد واحد أاي بوده که در آن مشخصاتی همچون سن، جنسیت، وضعیت تساخته
گذرانده، تعداد واحد مردودي، تعداد نیمسال مشروطی، معدل کل دوره تا زمان تکمیل 

رآمد افراد انتخاب شده مورد سؤال قرار گرفت. پرسشنامه، وضعیت شغلی و میزان د



63بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی ...

هاي پژوهشفرضیه
ه اصلیفرضی

هاي آن در دانشجویان با میزان رشد تحصیلی آنان ارتباط بین هوش هیجانی و مؤلفه
دارد.

هاي فرعیفرضیه
هاي آن در دانشجویان دختر و پسر تفاوت و مؤلفههوش هیجانی بین میزان -1

وجود دارد.
ن رشد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.بین میزا-2

پژوهشهاي یافته
انتخاب شده در این يهنتایج آمار توصیفی متغیرها، در کل افراد نمون2در جدول 

مطالعه آمده است که در زیر به توصیف آن پرداخته شده است.

د نمونهآمار توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه در کل افرانتایج :2جدول

بیشترین کمترین واریانس انحراف 
استاندارد میانه

خطاي 
استاندارد 
میانگین

میانگین متغیرهاي مورد مطالعه

74 19 58/90 52/9 25 50/0 89/28 سن
50/18 00/12 09/2 45/1 00/14 08/0 48/14 معدل کل

143 10 83/1409 55/37 00/65 98/1 35/68 تعداد واحد گذرانده
30 0 00/21 58/4 00/0 24/0 05/3 تعداد واحد افتاده
6 0 82/0 91/0 00/0 05/0 40/0 هاي مشروطیتعداد ترم

35 13 94/13 73/3 00/23 20/0 55/23 خودانگیزي
36 13 01/13 61/3 00/23 19/0 65/23 خودآگاهی
33 7 25/22 72/4 00/20 25/0 59/20 خودکنترلی
29 10 70/10 27/3 00/19 17/0 47/18 هوشیاري اجتماعی
24 7 93/10 31/3 00/14 18/0 92/13 هاي اجتماعیمهارت
137 60 14/169 01/13 00/100 69/0 17/100 هوش هیجانیيهنمر
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شود میانگین سن افراد مورد مطالعه حدود گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان
سال 74و 19ن در این گروه و کمترین و بیشترین س5/9سال با انحراف استاندارد 29

و 45/1با انحراف استاندارد 48/14بوده است. میانگین معدل کل نمرات افراد مورد مطالعه 
50/18معدل آنها يهو بیشترین نمر12معدل کل در این گروه معدل يهکمترین نمر

اف با انحر35/68همچنین در جدول فوق میانگین تعداد واحدهاي گذرانده ؛بوده است
واحد و بیشترین واحد گذرانده 10ضمناً کمترین واحد گذرانده ؛باشدمی55/37استاندارد 

ي تمامی است که افراد مورد مطالعه نمونهاین يهدهندباشد که این نشانواحد می143
باشند. در مورد واحدهاي افتاده و مردودي هاي مختلف میدانشجویان این رشته با ورودي

صفر و بیشترین يهو نیز کمترین واحد افتاد58/4و انحراف استاندارد 05/3گین نیز با میان
گزارش شده است. 30واحد مردودي 

هاي آن هوش هیجانی و مؤلفهيههاي مربوط به نمردر جدول فوق همچنین آماره
72/3و 55/23خودانگیزي به ترنیبيهآمده است. میانگین و انحراف استاندارد مؤلف

گزارش 35و بیشترین نمره 13افراد مورد مطالعه در این مؤلفه يباشد کمترین نمرهمی
بوده و 36و 65/23خودآگاهی به ترتیبيهشده است. میانگین و انحراف استاندارد مؤلف

خود کنترلی يهبوده است. در مورد مؤلف36و بیشترین آن 13کمترین نمره در این مؤلفه 
گزارش 33و بیشترین نمره 7کمترین نمره 72/4و انحراف استاندارد59/20با میانگین

و نیز 27/3و47/18هوشیاري اجتماعی با میانگین و انحراف استاندارديهشده است. مؤلف
هاي مهارتيهگزارش شده است. در مورد مؤلف29يهو بیشترین نمر10يهکمترین نمر

7افراد مورد مطالعه يکمترین نمره31/3استانداردو انحراف 92/13اجتماعی با میانگین
هوش هیجانی در کل افراد مورد يهگزارش شده است. نمر24آنان يهو بیشترین نمر

60با کمترین نمره ،01/13و انحراف استاندارد17/100مطالعه در این پژوهش با میانگین
گزارش شده است.137هو بیشترین نمر

تواند هاي تحقیق میها که براي آزمون فرضیهت آمده از تحلیل دادهدسپارامترهاي به
tهاي همبستگی پیرسون و آزمون مورد استفاده قرار گیرد در جداول مربوط به آزمون

اول يهباشد. در ابتدا براي آزمون فرضیاستیودنت، که در ذیل آمده است قابل مشاهده می
اي آن در دانشجویان با میزان رشد تحصیلی آنان هبین هوش هیجانی و مؤلفه"این تحقیق 

بین هوش يهبا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابط."ارتباط وجود دارد
معدل دانشجویان مورد مطالعه پرداختیم که نتایج آن در يههاي آن با نمرهیجانی و مؤلفه

آمده است.3جدول 
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هاي آن با پیشرفت تحصیلی وش هیجانی و مؤلفهنتایج آزمون همبستگی بین ه:3جدول
دانشجویان

معدل کل متغیر مورد سنجش
نمرات

خود
انگیزي

خود
آگاهی

خود
کنترلی

هوشیاري 
اجتماعی

هاي مهارت
اجتماعی

هوش يهنمر
هیجانی

-معدل نمرات
-**55/0خودانگیزي
-**46/0**48/0خودآگاهی
-**36/0**54/0**63/0خودکنترلی

-**47/0**33/0**41/0**42/0هوشیاري اجتماعی
-**29/0**35/0*08/013/0**31/0هاي اجتماعیمهارت

-**51/0**70/0**82/0**66/0**74/0**71/0هوش هیجانیيهنمر
اطمینان95/0همبستگی در سطح *اطمینان99/0همبستگی در سطح **

گونه که در جدول فوق آمده است نتایج آزمون همبستگی پیرسون در گروه همان
هاي آن با مؤلفهيههوش هیجانی و هميهمورد تحقیق در بررسی ارتباط بین نمر

اطمینان 99/0داري در سطح پیشرفت تحصیلی (معدل کل نمرات) همبستگی باال و معنی
، همبستگی 55/0انگیزي با پیشرفت تحصیلی . میزان این همبستگی بین خوداستداشته

، همبستگی بین خودکنترلی با پیشرفت 48/0بین خودآگاهی با پیشرفت تحصیلی 
، میزان 42/0، ارتباط بین هوشیاري اجتماعی با پیشرفت تحصیلی 63/0تحصیلی 

میزان همبستگی بین و 31/0هاي اجتماعی با پیشرفت تحصیلی همبستگی بین مهارت
مشاهده گردید. الزم به ذکر است که بیشترین 71/0هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی 

هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان يه) بین نمر71/0میزان همبستگی (
هاي هوش هیجانی، کمترین میزان هاي همبستگی بین مؤلفهمشاهده گردید. در بین میزان

هاي اجتماعی با پیشرفت تحصیلی، و بیشترین این میزان، ن مهارت) بی31/0همبستگی (
همبستگی بین خودکنترلی با پیشرفت تحصیلی است.

هاي آن با پیشرفت در جدول فوق عالوه بر همبستگی بین هوش هیجانی و مؤلفه
کل هوش يههاي هوش هیجانی با یکدیگر و نیز با نمرتحصیلی، همبستگی بین مؤلفه

هاي شود باالترین همبستگی بین مؤلفهگونه که مشاهده میه است. همانهیجانی آمد
خودکنترلی با يه) همبستگی بین مؤلف82/0کل هوش هیجانی (يههوش هیجانی با نمر

ي ه) همبستگی بین مؤلف51/0کل هوش هیجانی است و کمترین این میزان (يهنمر
همچنین باالترین میزان ؛ي کل هوش هیجانی استهاي اجتماعی با نمرهمهارت
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ي خودانگیزي و ه) بین دو مؤلف54/0هاي هوش هیجانی با همدیگر (همبستگی بین مؤلفه
هاي انگیزي و مهارتخوديه) بین دو مؤلف08/0و کمترین این میزان (خودکنترلی است
هوش بین میزان "دوم و سوم این پژوهش يدر ادامه براي آزمون فرضیهاجتماعی است؛ 

بین میزان رشد "و ؛"هاي آن در دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود داردو مؤلفهجانی هی
استیودنت به tبا استفاده از آزمون ."تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد

بررسی تفاوت بین میانگین دو گروه زنان و مردان در متغیرهاي مورد پژوهش پرداختیم که 
آمده است. 4نتایج آن در جدول 

استیودنت متغیرهاي مورد مطالعه بر اساس جنسیتtنتایج آزمون :4جدول

میانگین هاگروهمتغیرهاي مورد سنجش
هاگروه

يهدرج
آزادي

tمیزان 

استیودنت
سطح 

داريمعنی

33/0- 42/1435698/0پسرهامعدل نمرات 58/14دخترها

93/6935603/131/0پسرهاتعداد واحد گذرانده 72/65دخترها

39/335684/107/0پسرهاتعداد واحد مردودي 48/2دخترها

42/035662/054/0پسرهاتعداد نیمسال مشروطی 36/0دخترها

*02/0- 19/2335641/2پسرهاخودانگیزي
16/24دخترها

36/0- 60/2335634/0پسرهاخودآگاهی 73/23ترهادخ

*02/0- 14/2035632/2پسرهاخودکنترلی
33/21دخترها

53/1835643/036/0پسرهاهوشیاري اجتماعی 37/18دخترها

10/1435635/118/0پسرهاهاي اجتماعیمهارت 61/13دخترها

24/0- 55/9935617/1پسرهاهوش هیجانیيهنمر 21/101دخترها
اطمینان95/0دار آماري در سطح وجود تفاوت معنی*
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آید بین دختران و دست میدول فوق بهگونه که از پارامترهاي موجود در جهمان
ي؛ و فقط در مؤلفهدار آماري یافت نشدی تفاوت معنیپسران در اکثر متغیرهاي مورد بررس

يهمینان و همچنین در مؤلفاط95/0) با -41/2(استیودنتtخودانگیزي با میزان 
هاي پسران و اطمینان بین گروه95/0) با -32/2استیودنت (tخودکنترلی با میزان 

دار مشاهده گردید. دختران تفاوت معنی
) در 19/23) و میانگین پسران (16/24تفاوت مشاهده شده بین میانگین دختران (

دار بوده و دختران در این نان معنیاطمی95/0خودانگیزي از نظر آماري در سطحيهمؤلف
اند. مؤلفه توانایی باالتري نسبت به پسران نشان داده

) و میانگین پسران 33/21همچنین تفاوت مشاهده شده بین میانگین دختران (
دار بوده و اطمینان معنی95/0خودکنترلی از نظر آماري در سطح يه) در مؤلف14/20(

اند. یی باالتري نسبت به پسران نشان دادهدختران در این مؤلفه توانا
توان استنباط نمود که طور مختصر از اطالعات موجود در جدول فوق میپس به

دوم يه(خودانگیزي و خودکنترلی) از فرضیيسوم تحقیق رد و فقط در دو مؤلفهيهفرضی
دار آماري وجود دارد. بین پسران و دختران تفاوت معنی

یريگبحث و نتیجه
هاي آن با رشد مؤلفهيههمبستگی، بین هوش هیجانی و کلینتایج حاصل از آزمون 

دار بین این حاکی از وجود همبستگی باال و معنیتحصیلی (معدل کل نمرات) دانشجویان 
متغیرها بوده است. الزم به توضیح است که میزان همبستگی بین متغیر رشد تحصیلی با 

)، 48/0)، خودآگاهی (55/0هاي خودانگیزي () و با مؤلفه71/0کل هوش هیجانی (يهنمر
هاي اجتماعی مهارتيه) و نیز مؤلف63/0)، هوشیاري اجتماعی (63/0خود کنترلی (

باشد. هر چند نتایج تحقیقات دار می% اطمینان معنی95) از نظر آماري در سطح 31/0(
تحقیقات نیز برخالف این نتایج بوده لیکن نتایج برخی از،باشندبسیاري مؤید این نتایج می

هاي هوش هیجانی با پیشرفت است. بیشترین و کمترین میزان همبستگی در بین مؤلفه
، هوشیاري اجتماعی هاي خودکنترلی، خودانگیزي، خودآگاهیتحصیلی به ترتیب در مؤلفه

هاي اجتماعی بوده است. مهارتيو در آخر مؤلفه
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يه) براي مقایسtمیانگین دو گروه مستقل (يهمقایسبررسی نتایج آزمون آماري 
عدم يهدهندهاي آن، نشانمیانگین دختران و پسران در میزان هوش هیجانی و مؤلفه

هاي آن هوش هیجانی و بسیاري از مؤلفهکل يتفاوت بین پسران و دخترن در نمرهوجود
مده است نیز مؤید نتایج این عنوان پیشینه آایج تحقیقاتی که در این پژوهش بهبود. نت

خودانگیزي و خود کنترلی، بین پسران و ياشد. تنها در میزان میانگین مؤلفهبتحقیق می
يه% اطمینان مشاهده گردید. در مؤلف95دار آماري در سطح دختران تفاوت معنی

) بیشتر19/23) حدود یک نمره از میانگین پسران (16/24خودانگیزي میانگین دختران (
س در مقابل به انجام امور و عدم دلسردي و یأعبارت دیگر تعهد و التزاممشاهده شد. به

بینی نسبت به آینده در دختران مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از ها و نیز خوشناکامی
ها، مقاومت بیشتري نشان داده و پسران بود. که در این حالت دختران در مقابل دشواري

يي مؤلفههتر بودند. میانگین نمرن به اهداف خود نسبت به پسران راسخنسبت به رسید
این مؤلفه يه) حدود یک نمره بیشتر از میانگین نمر33/21خود کنترلی نیز در دختران (

بر خود، مدیریت يعبارت دیگر خودکنترلی و احاطه) مشاهده گردید. به14/20در پسران (
هیجانی، توانایی بر عمل يهیجانی پس از یک صدمهایی بازیافت هیجانات خود، توان

ها، احساس موقعیتير ارادي)، ثبات در رفتارها در همه(ارادي) و نه بر واکنش (غی
مسئولیت در کار، انعطاف در برابر تغییرات و استقبال از نظرات جدید در بین دختران 

بیشتر از پسران مورد مطالعه در این تحقیق بود.
يه) براي مقایسtمیانگین دو گروه مستقل (يج آزمون آماري مقایسهبررسی نتای

عدم يهدهندشد تحصیلی (معدل کل نمرات)، نشانمیانگین دختران و پسران در میزان ر
ایج تحقیقاتی که در این پژوهش بود. نتاین متغیر در وجود تفاوت بین پسران و دخترن 

از تحقیقات دیگر نیز مؤید نتایج این تحقیق عنوان پیشینه آمده است و نیز بسیاري به
باشد. می

در پایان با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و استفاده از نتایج برخی تحقیقات 
خالف اند و نیز با توجه به اینکه برپژوهشی در این تحقیق آمدهيان پیشینهعنودیگر که به

، در انسان وجود آنهايمؤلفههوش منطقی، امکان آموزش و پرورش هوش هیجانی و
گردد که آموزش و تقویت این بعد از ابعاد دانشجویان و حتی داشته، پیشنهاد می
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آموزان از سنین پایین مد نظر مسئولین آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی قرار دانش
مین أجهت تها هایی ساالنه هر چند کوتاه در مدارس و دانشگاهالمقدور دورهگیرد. و حتی

این منظور در نظر گرفته شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف این استعداد در فرزندان 
امور زندگی يیهاین مرز و بوم و پرورش کامل آن، گامی در جهت موفقیت جوانان در کل

عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و حتی شغلی آنان برداشته شده باشد.
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:منابعفهرست 
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