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مسألهیانبومقدمه
همینبه.استجامعهوفردمیانارتباطیيجانبهدوفرایندیکشدناجتماعی

هايمهارتکسب.داردگوناگونجوانبوابعادکهآیدمیشماربهپیچیدهجریانیدلیل
ابعاداینيجملهاز،1اجتماعیسازگاريوافرادسایرباارتباطبرقراريچگونگیاجتماعی،

سازگاري،)1988(2گوراواسلبی.استشدهزیاديتعاریفاجتماعیسازگارياز.هستند
ازعبارتستاجتماعیمهارتآنهانظراز.دانندمیاجتماعیمهارتبامترادفرااجتماعی

درکهخاصطریقبهاجتماعی،خاصيزمینهدردیگرانباتقابلمارتباطایجادتوانایی
، )1996(3دانواسالموسکیکهحالیدر.باشدارزشمندوقبولقابلجامعهعرف

دیگرانرفتارتاسازدمیقادرراافرادکهدانندمیفراینديرااجتماعیمهارتوسازگاري
تنظیمراخوداجتماعیتعامالتوکنندکنترلراخودرفتارکنند،بینیپیشودركرا

).1381:44عابدینی،ازنقل(نمایند
وهانظریهکهدارندنقشافراداجتماعیوشخصیسازگاريدرمتعدديعوامل

چندهر،دارندکیدأتهاآنبرشناختیجامعهوختیشناروانتربیتی،مختلفهايدیدگاه
زیاديتجربیونظريهايتالشاجتماعیسازگاريبامرتبطعواملشناساییبرايکه

ها،ارزشباورها،نظامنقششناساییيمتوجهکمترهاتالشاینامااست،گرفتهصورت
وشخصیسازگاريدرافرادهاينگرشورسوموآدابوسننهویت،وشخصیت
ازبخصوصیاقشارتااندبودهمیعموجمعیتمتوجهاکثراًواستبودهآناناجتماعی

متعدديعواملکهدهدمینشاننیزمتعددهايپژوهش.دانشجویانبخصوصجامعه،
اجتماعیوشخصیسازگاريونفسبهاعتمادعدموتشویشتنش،ب،اضطرامانند

آنهاازتعداديکهشودمیموجبتنهانهوکندمیتهدیدرادانشجویانتحصیلیعملکرد
يهروحیدگرگونیموجببلکهبرسانند،اتمامبهراخودتحصیليدورهموقعبهنتوانند

روانیـعصبیمشکالتايپارهگاهحتیوهیجانیناپایدارينگرانی،نوعیوشودمیآنان
مخاطرهبهشدیداًراهاآناجتماعیوشناختیروانسازگاريوکندمیایجادآنهابرايرا

تحصیلی،عملکرددرثیرأتازجداوباشدمیترپیچیدهدانشجوقشرمورددرایناندازد،می
گذاردمیثیرأتنیزتحصیلیمحیطباهاآنسازگاريرويبرمباحثاینازايدسته

).1380:38پور،والی(

1 social adaptation
2 Slubby & Guara
3 Slomowski & Dunn
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تاسحیوانیوابتداییبسیاريجنبهعاطفهکردمیفکرکهبودکسیاولینافالطون
انسانتفکريکنندهتضعیفعاطفه،کهعقیدهاینتداومنیست.سازگارمنطقوعقلباکه

هايفعالیتمتواضعانهاینجااستالزمشایداست.دیگرانوفرویدعقایدمدیوناست،
موضوعداروینچارلززیراگذاشت،ارجراداروینچارلزچونبزرگیدانشمندانعلمی
اولین1872سالدروکردمطرحمیالدي1837سالدرباراولینبرايراهیجانیهوش

شناسیروشظهورازقبلهاسالداروینکرد.منتشرزمینهایندرراخودمعروفاثر
رفتاردرعواطفابرازکهکرداثباتامروزي،سریعهايرایانهازگیريبهرهبدونوآماري

تاعاطفیهوشمهماصلیکعنوانبهیافتهاینکند.میایفااساسینقشیافرادسازگارانه
).1،1383:102مایروفورگاس(سیاروچی،استبودهنظرانصاحبقبولموردامروزبه

انتظاراتوخودهايخواستهبینتعادلآوردنبوجوداجتماعیسازگارياساس
اجتماعیرشداین،برعالوهگذارد.ثیرتأفردزندگیابعادتمامبرتواندمیکهاستاجتماع

سکهراجتماعیرشدگیرياندازهمعیارواستشخصیهروجودرشديجنبهترینمهم
یکعقلیوعاطفیجسمی،رشدماننداجتماعیسازگارياست.دیگرانبااوسازگاري

دروطبیعیطوربهزندگیطولدرورسدمیکمالبهتدریجبهواستپیوستهکمیت
نوجوانی،دورانبهرودووکودکیدورانشدنسپريباشود.میحاصلهاتجربهبابرخورد

بانوجوانوشودمیتبدیلکیفیوعمیقتحولبهسادهتحولازاجتماعیـ روانیرشد
واجتماعیمراوداتمیاندرراخودجایگاهتواندمیاجتماعی،هايمهارتبکارگیري

موفقیتگیرد.قراراجتماعیپذیرشموردودکنپیدابزرگساالنوخودهمساالنباارتباط
بهرافرداستممکنوشودمیمنجراجتماعیسازگاريبهاجتماعیپذیرشامردر

درواستاجتماعیپذیرشازباالترسطحیکهبرسانداجتماعیيرخنهونفوذيمرحله
ازکهاستفرایندياجتماعی،يرخنهباشد.تأثیرگذارخوداطرافیانبرتواندمیمرحلهاین

کندمیسیربیشترصمیمیتسويبهداشتندوستسطحازآدمیانروابطآنطریق
کهاستايرابطهسازگاري،ازمنظور).1383:209هیلگارد،واتکینسون(اتکینسون،

ونیازهاتادهدمیامکاناوبهوداردوجوداجتماعیمحیطویژهبهاو،محیطوفردمیان
وخودمیانبتواندکهاستمندبهرهسازگارياززمانیفردگوید.پاسخراخودهايانگیزه
صورتاینغیردرکند،ارضاراخودهايانگیزهوبرقرارسالمايرابطهاشاجتماعیمحیط

آموختهبایدکهاستمهارتیمحیط،باسازگاريواقعدرکنیم.میقلمدادناسازگاررااو

1 Ciarrochi, Forgas and Mayer
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یادگیريبرايفردکوششوعالقهمیزانبههاآموختهسایرمانندآنکیفیتوشود
).1373:18نسب،(اسالمیداردبستگی

کند:میتعریفچنینرااجتماعیسازگاري،)1994(آمریکاپزشکانروانانجمن
اصالحمستلزمغالباًکهمحیطینیازهايساختنبرآوردهمنظوربهرفتارساختنهماهنگ

سازگاري)1380(صدیقی).1384:35حجاري،از(نقلهاستنگرشیاهاهیجانها،تکانه
هاگروهافراد،میانروابطآنيوسیلهبهکهاستکردهتعریفجریانیعنوانبهرااجتماعی

وافرادمیانروابطدیگر،عبارتبهباشد.برقراربخشرضایتوضعیتیدرفرهنگیعناصرو
ترتیب،بدینسازد.فراهمراآنهامتقابلرضایتکهدباششدهبرقرارايگونهبههاگروه

راگروهیکبهتعلقتواناییفردیکآنهاتوسطکهاستهاییمکانیزماجتماعیسازگاري
نیزآنبوده،فرددرتغییراتیبروزاجتماعی،سازگارييالزمهعلتهمینبهکند؛میپیدا
پذیردمیراجدیدعضویکگروهآنها،توسطکهاستهاییمکانیزمیکپارچگیتلزممس

خاصیهاينشانهوهامؤلفهداراياجتماعیسازگاري).1371:62سرخابی،دوزي(یمنی
ظرفیتباشد،ارتباطدراجتماعیسازگاريبااستممکنکهالگوهاییازیکیاست.

تبیینراآنکوشدمیتحقیقاینکهچیزيهماناست؛افرادهیجانیهوشیاهیجانی
وخودهايهیجانواحساساتبازنگريدرفردتواناییهیجانی،هوشازمنظورنماید.

درسالمصورتبههیجانیاطالعاتازاستفادهوهاهیجانمیانشدنقائلتمیزدیگران،
،)2005(آنـ بار).1،1990:189مایرو(سالووياسترفتاربخشینظمومسألهحل

وهاقابلیتها،ظرفیتازايمجموعهعنوانبهراهیجانیهوشکهاستپردازينظریه
مقتضیاتباآمیزموفقیتبرخورددررافردهايتواناییکهداندمیغیرشناختیهايمهارت

1980سالدرآنـبارهیجانیهوشمقیاساولیندهند.میافزایشمحیطیفشارهايو
آغازترندموفقزندگیدردیگربعضیبهنسبتمردمبعضیچراکهالسؤاینطرحبا

شناختیغیرهوشازاياندازهوتعریفرامفهوماینهايلفهؤمسالایندرويگردید.
هیجانیهوشمقیاساولینتحقیقسال17ازپسونمودارائهرافرد)2،2000آنـ(بار

جانیهیيبهره-1کند:میتعریفکلیيمقولهپنجدرراهیجانیهوشويشد.ساخته
- 4؛یافتگیسازشقابلیتهیجانیيبهره-3؛فرديبینهیجانیيبهره-2؛فرديدرون
.عمومیخلقهیجانیيبهره-5؛تنیدگیمدیریتهیجانیيبهره

1 Mayer and Salovey
2 Bar-on
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وبهزیستیاحساسبهبایدنهایتدراجتماعیوهیجانیکارکردهايآنـبارنظراز
استمحیطوجامعهبابسندهشدنسازگارآناصلینیازهايپیشازیکیکهبینجامدرفاه

نظرموردهنجارهايومقتضیاتباخودفردیتواستقاللحفظعیندرفردکهايبگونه
آنابزارواوهوشمدلدلیلهمینبه).2005:45همکاران،وآنـ(باریابدسازشآن
وسازگارياست.گرفتهقراربررسیموردروزمرهزندگیمختلفمسائلبارابطهدر

قرارتوجهموردرابطهایندرکهاستمتغیرهاییازیکیمحیطوجامعهباناسازگاري
شدهپذیرفتهقوانینبامعارضکههستندرفتارهاییناسازگاريازمنظوراست.گرفته

،1آنگوونگازنقلبه2001(رینولدز،هستندتحصیلیاکارخانواده،محیطجامعه،
باتطابقمعنايبهسازگاري،انواعازیکیعنوانبهاجتماعی،سازگاري).2007:202

استاجتماعیهايتماسدرکاراییواجامعهقوانینولاصورعایتاجتماعی،مقتضیات
باراخودرفتارفردآنطیکهاستپیوستهفراینديسازگاري).2،1986ورگسو(آبراهام

اساسدهد.میتغییرخودوهاانسانسایرمحیط،بامؤثروبسندهايرابطهایجادهدف
کهاستاجتماعانتظاراتوخودهايخواستبینتعادلآوردنبوجوداجتماعیازگاريس

راستا،ایندر).2005همکاران،و3(دینگراگذاردتأثیرفردزندگیابعادتمامبرتواندمی
بادانشجویانیانددهدانشان،)2000(افوريو)2002(4چارلتونوافوريمطالعات
سابقهوقانونباهاییدرگیريوداشتهتحصیلدرنازلیعملکردپاییناجتماعیسازگاري
کنند.میپیدامخدرموادوالکلازاستفاده
هايویژگیتبیینبهآنـبارينظریهازجستنسودبانیزماپژوهشایندر

ايرابطهآیاکه،کردخواهیممشخصنهایتدروپرداختخواهیمخودآمارييامعهج
وجوددانشگاهیمحیطدرآنهااجتماعیسازگاريبادانشجوجوانانهیجانیهوشبین

درهاییمتغیرچهمنفی؟یااستمثبتنوعازموجوديرابطهباشد،مثبتپاسخاگردارد؟
اند؟داشتهدخالتمستقیمغیریامستقیمصورتبهرابطهاینایجاد

1 Wong & Ang
2 Abraham & Verghese
3 Dhingra
4 Ofori & Charlton
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پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف) 

وهیجانیهوشبینيرابطهتحلیليمقالهدر،)1390(رادشرفیویارمحمدیان
هوشعواملبینکهدادنشانچندگانهرگرسیونلتحلیبانوجواناندراجتماعیسازگاري
13-15سنیگروهوسـال10- 12سنیگروهآموزاندانشاجتماعیسازگاريوهیجانی

هوشبیندنددانشانهمچنین؛داردوجود)P=05/0(سطحدرمعنادارييرابطهسال
عدمازحاکیواریانستحلیلنتایجاست.معناداررابطهماعیاجتسازگاريوکلیهیجانی

سهدرهیجانیهوشهاينمرهمیانگینواجتماعیسازگاريهاينمرهمیانگینبینتفاوت
اجتماعیهايمهارتتربیتدرتواندمیهیجانیهوشتقویتوتتربینتیجهدربود.گروه

).32: 1390راد، د (یارمحمدیان و شرفیشوواقعمؤثرنوجواناناجتماعیسازگاريو
هوشودانشگاهبادانشجویانسازگارييرابطهبررسیبه،)1388(میکاییلی

روییسختيگرانهمیانجینقشيمطالعهودانشجویاندراجتماعیـهیجانی
انتخابمختلفتحصیلیهايرشتهازسالدانشجویاننفر345ويداخت.پرشناختیروان

هوشآزمون،SACQ(1(دانشگاهبادانشجویانسازگارييپرسشنامههايآزمونازشدند.
استفادهشخصیهايدیدگاهبررسیمقیاسوEQ-I(2(آنـ باراجتماعیـهیجانی
مختلفابعادتواندمیمعناداريشکلبههیجانیهوشهايمؤلفهدادندنشانایجنتگردید.

تبیینراآنهايمؤلفهواریانسازتوجهیقابلبخشوبینیپیشرادانشگاهباسازگاري
ترینقويتنشمدیریتيمؤلفهاجتماعیـهیجانیهوشهايمؤلفهبیندرنمایند.

سازگاريهیجانی،ـشخصیسازگاريتحصیلی،سازگاريهايمؤلفهبرايکنندهبینیپیش
دانشگاهبهنسبتتعلقاحساسيمؤلفهبرايبود.سازگاريکلیينمرهواجتماعی

وروییسختهايمؤلفهاینبرعالوهداشت.تريکنندهتبییننقشهوشسازگارييمؤلفه
ـهیجانیهوشعبارتیبهشد.بینیپیشقدرتافزایشموجبنیزآنکلیينمره

ورودباورفتهشماربهدانشگاهباسازگاريبرايمناسبیيکنندهبینیپیشاجتماعی
).25: 1388بد (میکاییلی، یامیافزایشآنقدرتتحلیلبهروییسختمتغیر

دانشجویانسازگاريبرخانوادگیوفرديعواملثیرأتپژوهشدر،)1389(روشنایی
مادر،وپدرحمایتمادر،وپدربینصمیمیتبهبودباکهکردمشاهدهدانشگاه،محیطبا

تحصیلی،يرشتهبهفردمنديعالقهدر،ماوپدراقتصاديواجتماعیآموزشی،وضعیت

1 The Student Adaptation to College Questionnaire
2 Emotional Intelligence (Quotient)
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بهبودنیزدانشگاهمحیطبادانشجویانسازگاريفردي،هايمسئولیتپذیرشوهوش
).41-43: 1389د (روشنایی، یابمی

سازگاريوهیجانیهوشبینکهدادنشان،)1386(لطفیوصفويپژوهشنتایج
وافکارتنهانهعاطفهواقع،دردارد.وجودمعنادارييرابطهاجتماعیـهیجانی
افرادواقعیزندگیاجتماعیتعامالتبربلکهدهد،میقرارتأثیرتحتراافرادهايقضاوت

کمکافرادبهواقعاً،مثبتخلقازبرخورداريکهدهدمینشانهایافتهگذارد.میتأثیرنیز
نتایجوکنندکسببیشتريموفقیتنمایند،عملبهتروباشندبهترتاکندمی

).255: 1386آورند (صفوي و لطفی، دستبهراتريدرخشان
وهیجانیهوشبینرامعنادارييرابطهخودپژوهشدر،)1384(شادرضویان

که،دریافتندهمچنینوآورددستبهآموزاندانشتحصیلیپیشرفتواجتماعیازگاريس
ودوستانبارابطهوخانهمدرسه،درباالتر،هیجـانیهوشبادبیرستانیآموزاندانش
رضویان شاد، کنند (میکمترتجربهراشکستآموزاندانشسایربـهنسبتکارمحیط
1384 :9 -7.(

خارجیتحقیقاتب) 
اجتماعیسازگاريرفتنباالبهکهمتعدديعوامل)،2011(همکارانو1وینتر
راداردزندگیمختلفابعادبرسازگاريکهثیراتیأتوکندمیکمکدانشگاهدردانشجویان

که؛بودامراینيکنندهمشخصآمدهبدستنتایجند.دادقرارارزیابیوسنجشمورد
نمونهبرايگذارد.میاثردانشجویانزندگیابعادوهافعالیتسایردردانشگاهباسازگاري
بموجآکادمیک،هايفعالیتانگیزشچگونگیوعملکردیاوآنهاروانیومیجسبهداشت

افزایشباعثنهایتدروخودکارآمديمعنوي،خوشبختیاساحسعمومی،عملکرداءارتق
د.شخواهددانشگاهازخارجهايحوزهدرافراداجتماعیسازگاري

)رفتپیشبراعیاجتمهاي(مهارتآموزشتأثیربررسیبا،)2008(سیورز
آموزشراهبردهايازاستفادهکهدادنشانآموزاندانشارترفرباعیاجتمهايمهارت
راآموزاندانش،تمرینومثبتتقویتنقش،بازيالگوسازي،ماننداجتماعی،هايمهارت

انتظاراتوشرایطبامؤثرتطبیقودیگرانبامثبتاجتماعیروابطگسترشوایجاددر
.کندمیکمکآنها

1 Winter
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(براجتماعیـ هیجانیهوشيرابطهخودپژوهشدرهم)،2007(1آنگوونگ
دادند.قرارمطالعهموردسنگاپورينوجواناندرناسازگاريباراآن)ـ بارمدلاساس
هوشهايلفهؤمازیکیکهتنشمدیریتمهارتکهبودنداینازحاکیحاصلهايیافته

دارد.اجتماعیسازگاريبارارابطهنیرومندتریناست،هیجانی
درومجردافرادبیندرکهخودتحقیقدرنیز)،2006(همکارانو2مارکوئز

هايشایستگیوسازگاريدادندنشانبودند،دادهانجامسال30تا15سنیهايگروه
هاينشانههاآندرکهمجرديافرادودارندهیجانیهوشبانیرومندييرابطهاجتماعی

برخوردارهاآزموندرباالتريهوشبهرازاستسنجشومشاهدهقابلسازگاريازباالتري
اند.بوده

هیجـانیهوشوتحصیلیپیشرفتارتباطیبررسبه،)2005(پارکروآنـ بار
آوريجمعآنـ بارخوداستاندارديپرسشنامهيوسیلهبهکهتحقیقاینایجنتد.پرداختن

دربود.تحصیلیموفقیتباهیجانیهوشابعادمیانبااليبسیارارتباطبیانگربود،شده
هايمهارتتحصیلیموفقیتبرثیرگذارأتبعدبیشترینپژوهشنایهايدادهتبیین
دانشجویانروي)،2005(3ادیمويمطالعههمچنینبوده؛فرديبرونوفرديدرون

دانشگاهمحیطبابسندهوسریعسازگاريباباالهیجانیهوشاستدادهنشاناينیجریه
ازباالییمیزانوجودشدمشخصتحقیقایندردارد.نیرومنديارتباطموفقکارکردو

وآوردخواهدباربهراسازگاريازمتفاوتیمیزانمختلفسنیهايگروهدرهیجانیهوش
سنیهايگروهدریکسانهیجانیهوشباافرادسازگاريبینمعناداريتفاوتعبارتیبه

خورد.میچشمبهمختلف
اجتماعیسازگاريوعاطفههیجانی،هوشعنوان:باپژوهشیدر)،2004(اینگلبرگ

دارد.وجودمستقیمیارتباطهاهیجانوآمیزموفقیتاجتماعیسازگاريبینکهدادنشان
تأکیدباشند،مؤثراجتماعیسازگاريسطحدراستممکنها،هیجانکهفرضاینبراو

فرديبرونوفرديدرونهیجانیرفتارهايتقویتطریقازراهیجاناتتقویتوکندمی
).1384شاد،رضویانازنقل(بهداندمیثرؤم

هوشبانوجوانانیگرفتند،نتیجهدخوهايبررسیدرنیز،)2003(4شوتورایلی
سازگاريوقانونیمشکالتوکردهاستفادهالکلومخدرموادازبیشترکمهیجانی

1 Wong & Ang
2 Marquze
3 Adcyemo
4 Riley, H. & Schutte



73بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاري ...

نابابدوستانبارابطهدرکهنوجوانیکهشدمشخصپژوهشایندرداشتند.بیشتري
نتایجوبودهکمترسازگاريدارايکردهمیسپريهاآنباراروزطولبیشتروبودهخود

کردهگزارشراهیجانیهوشازپایینیبسیارمیزانافرادآنهیجانیهوشيپرسشنامه
است.

سازگاروموفقدانشجویانکهبودهاینازحاکی)،2000(همکارانوپانسرمطالعات
معنادارتريشکلبهناسازگاروناموفقدانشجویانباقیاسدرهیجانیهوشلحاظاز

يدرجهبامثبتهايپاسخهیجانیهوشسئواالتبهکهافراديسازگاريمیزانبرترند.
میزانبینتفاوتیانمیایندراماشده؛گزارشپاسخگویاندیگرازبیشتربودند،دادهباال

است.نشدهیافتمتأهلیامجردافرادبیندرهیجانیهوشوسازگاري

پژوهشنظريمبانی
بارابطهدرکهاستمتغیرهاییازیکیمحیطوجامعهباناسازگاريوسازگاري

کههستندرفتارهاییناسازگاريازمنظور.استگرفتهقرارتوجهموردهیجانیهوش
رینولدز،(هستندتحصیلیاکارخانواده،محیطجامعه،شدهپذیرفتهقوانینبامعارض
انواعازیکیعنوانبهاجتماعی،سازگاري).2007:2198آنگ،وونگازنقلبه2001

کاراییواجامعهقوانینواصولرعایتاجتماعی،ضیاتمقتباتطابقمعنايبه سازگاري،
فراینديسازگاري).125-1986:126،ورگسوآبراهام(استاجتماعیهايتماسدر

محیط،بامؤثروبسندهايرابطهایجادهدفباراخودرفتارفردآنطیکهاستپیوسته
بینتعادلآوردنبوجوداجتماعیسازگارياساس.دهدمیتغییرخودوهاانسانسایر

گذاردتأثیرفردزندگیابعادتمامبرتواندمیکهاستاجتماعانتظاراتوخودهايخواست
).2005:313همکاران،ودینگرا(

شناختیپدیدار
فردهردرك،1پدیدارشناختیدیدگاهاساسبراجتماعیريسازگامتغیربارابطهدر

بهگونههمانهاانسان.سازدمیرافردپدیداريمیدانهاادراكاین.استیگانهجهاناز
شاملفرد،پدیداريمیدان.کنندمیدركراآنکهدهندمینشانواکنشمحیط
.نداردیاداردآگاهیهاآنبهنسبتفردکههاییادراك.اوستناهشیارویارهشهايادراك

1 phenomenological view
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توانندمیکهاستهاییادراكسالمهايانساندرمخصوصاًرفتار،مهميکنندهتعیینولی
تشکیلراانسانصوصیخدنیاياصوالً،پدیداريمیدانچهاگر.کنندجلوهآگاهصورتبه

کنند،میدركافرادکهطورآن)بالینیتدابیربامخصوصاً(رادنیااینتوانیممیدهد،می
تبیینداردهاآنبرايکهروانشناختیمعناییباوهاآنچشميدریچهازرارفتاروببینیم
معموالًپدیدارنگرشناسانروان).91-1374:92،پروینازنقلبه؛1951،راجرز(کنیم
هايمحركیا)گريتحلیلروانهاينظریهدر(ناهشیارهايتکانهرارفتارکهندارندقبول
دستيبازیچهماکهمعتقدندآنجايبهوکنند؛میکنترل)گراییرفتاردر(برونی

خودسرنوشتتوانیممیکههستیماثرگذارانیبلکه،نیستیمخودکنترلازخارجنیروهاي
).1367:216،همکارانواتکینسون(کنیمکنترلرا

راجرز
ازکهپژوهشایندرکهاجتماعیسازگاريبهمربوطهايیافتهتحلیلراستايدر

بهوجستهسودراجرزنظریاتازماشدآوريجمعکالیفرنیاسازگارييپرسشنامهطریق
عنوانبهرازندگی،شاعرانهعبارتیکدرراجرزپرداختیم.آنهاتحلیلوهادادهتبیین

کهکندمیهتشبیاقیانوسساحلدردرختیيتنهبهراآنوکردهتعریففعالفرایندي
رشدموجود،وضعحفظضمنواستماندهباقیپذیرانعطافوسرسخت،برافراشته

بسیارکهمحیطیبهبردنیورشتواناییوزندگیبهاعتماد،زندگیبهمیل:کندمی
دارد،مینگهمحکمراخودتنهانهجریانایندردرخت.داردوجوداستآمیزخصومت

،پروینازنقلبه؛1963راجرز،(شودمیخودشوکندمیرشددهد،میوفقراخودبلکه
یر،شیوکارور(استآنبرمقدمخوداما،استمهمجامعهراجرز،نظربه).1374:93
1375:63.(

خودسطحبهکهفرديتوصیفبرايراکاملعملکرديدارافرداصطالحراجرز
)1خاصویژگیپنجازبرخورداريباافراداین.بردمیکاربهاسترسیدهشکوفایی
؛ آزادياحساس)4؛خودارگانیسمبهاعتماد)3؛گراهستیزندگی)2؛تجربهکسبآمادگی

بیشتريسازگاري،محیطاحوالواوضاعجديهايدگرگونیدرتوانندمی،خالقیت)5
کهبرخوردارندخالقیتیوخودانگیختگیچنانازافرادگونهاین.یابنددوامودهندنشان
ايهانسان.آیندمیکنار،طبیعیبالیايیاجنگچوندردناکیهايدگرگونیباحتی
،فرهنگیواجتماعیهايمحدودیتباخالقیتازگیريبهرهباکاملعملکردداراي

يدلبستهوندارندتدافعیحالتهااینکهچرا.دهندنمینشانپذیرفعلسازشیاهمرنگی
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وضعیتمقتضیاتبادتواننمیبخواهنداگرالبته.نیستندخودرفتارازدیگرانستایش
وکندکمکخودشاننیازهايارضايبههمرنگیاینکهآنشرطبهشوند،همرنگخاص

).1364:34،شولتس(بپروراندوجهبهترینبهراخودتاسازدتواناراهاآن

اُنـ بار
ازاست.کردهتدوینهیجانیهوشبرايچندعاملیمدلی1997سالدراُنـبار

غیرهايمهارتوهاکفایتها،تواناییازايمجموعه«شاملهیجانیهوشوينظر
فشارهايواحتیاجاتبامقابلهدرموفقیتکسببرايرافردتواناییکهاستشناختی
کهاستاساسیرکنهوشنوعایندرهیجانیصفات».دهدمیقرارثیرأتتحتمحیطی

تواناییتعییندرمهمعاملیکفردهیجانیهوشکند.میمتمایزشناختیهوشازراآن
دهد.میقرارثیرأتتحتراويروانیسالمتمستقیمطوربهواستزندگیدرموفقیت

درموفقیتبرايفردتواناییدرمهمهايکنندهتعیینسایربانینهمچهیجانیهوش
استعدادطبیعی،ـزیستیهايآمادگیپیشوشرایطمانندمحیطیاقتضائاتبامقابله

گرددمیترکیبنیزمحیطتغییرحالدرهايمحدودیتوهاواقعیتوشناختیعقلی ـ
).1384:118ها،امینیازنقل؛1997اُن،ـ (بار

وهامهارتها،شایستگیازايآمیزهرااجتماعیـهیجانیهوش،)2006(آنـبار
مفهوماونظراز.دهندمیقرارتأثیرتحتراهوشمندانهرفتارکهداندمیهاییکنندهتسهیل

ایناز.استهوشبرزیستیواجتماعیشخصی،هیجانی،ابعاديبرگیرندهدربحثمورد
مناسبارتباطدیگرانبابوده،کارآمددیگرانوخوددركدرهیجانیهوشمندافرادمنظر
هستندخوديبالواسطهمحیطبامناسبيمقابلهوسازگاريبهقادرونمودهبرقرار

مفهومخودمدلاخیربازنگريدر،)2006(آنـبار.)2004:255،همکارانو1وینترز(
حداجتماعیـهیجانیهوشمنظرایناز.استنامیدهاجتماعیـهیجانیهوشرافوق

تعیینکهباشدمیانیهیجواجتماعیهايکنندهتسهیلوهاشایستگیها،مهارتوسط
بفهمیمرادیگرانچگونه.کنیمابرازوکردهدركراخودمؤثريشکلبهماچگونهکندمی

مقابلهروزمرهزندگیالزاماتومسائلباچگونهنهایتدرونماییمبرقرارارتباطهاآنباو
هايمهارت،2فرديدرونهايمهارتيحوزهدرعملکرديگستردهيزمینهپنجاو.کنیم

1 Winters
2 intrapersonal
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هرکهکردمشخصرا4کلیخلقو3تنشمدیریت،2)پذیريانطباق(سازگاري،1فرديبین
هايمهارت،مدليمؤلفهترینمهم).مؤلفهخردهپانزده(گیرندمیبردرراجزءچندیک

راخودهايضعفوهاقوتخودآگاهند،مهارتایندارايافراد.استفرديدرون
)،مثبتابرازيخود(کنندمیابرازسالمصورتبهراافکارشانواحساساتوشناسندمی

استفرديبینمهارتمؤلفهدومین.گذارندمیاحترامخودبهوبودهمستقلوورزجرأت
وبرقراري)،همدلی(دیگراناحساساتونیازهاهیجانات،ازیافتنآگاهیتواناییشاملکه

سومین.استاجتماعیپذیريمسئولیتوآنانبابخشرضایتومشارکتیيرابطهحفظ
صورتبهشخصیواجتماعییطی،محتغییراتوتنشمؤثرمدیریتتواناییمؤلفه

کنترلوتنشتحملقدرتبرگیرندهدرمهارتاین.باشدمیگرایانهواقعوپذیرانعطاف
تجربیاتازبینانهواقعدركداشتن،مسألهحلتواناییسازگاريقدرتيمؤلفه.استتکانه

مدیریتکلدر.استمؤلفهاینهايمهارتازپذیريافانعطواطرافمحیطوروزمره
داشتن(بینیخوشکهاستکلیخلقمؤلفهآخرین.استمهارتایناصلیمفهومتغییر

وخودازبردنلذتزندگی،ازرضایتاحساس(شادياحساسو)زندگیبهمثبتنگرش
).5،2001:425فارنهاموپتریدس(گرددمیشاملرا)دیگران
حرمتاستقالل،ورزي،جرأتهیجانی،خودآگاهیشاملفردي:درونيحوزه-1

خودشکوفایی.ونفس
بینروابطمدیریتواجتماعیپذیريمسئولیتهمدلی،شاملفردي:بینيحوزه-2
فردي.

(آزمونآزماییواقعیتگشایی،مسألهشامل(سازگاري):یريپذانطباقيحوزه-3
پذیري.انعطافوواقعیت)
تکانه.کنترلواسترستحملشاملاسترس:مدیریتيحوزه-4
).6،2000:114اُنـ (بارخوشبینیوپایدارشادکامیشاملمیعموخلقيحوزه-5

1 interpersonal
2 adaptability
3 stress management
4 general mood
5 Petrides & Hurnham
6 Bar-on
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پژوهشهايفرضیه
دارد.وجودرابطهآناناجتماعیسازگاريودانشجویانهیجانیهوشبین-1
وجودرابطهآناناجتماعیسازگاريودانشجویانفرديدرونهايمهارتبین-2

دارد.
دارد.وجودرابطهآناناجتماعیسازگاريودانشجویانفرديبینهايمهارتبین-3
وجودرابطهآناناجتماعیسازگاريودانشجویاناسترسمدیریتمقیاسبین-4

دارد.
دارد.وجودرابطهآناناجتماعیسازگاريودانشجویانکلیخلقبین-5

شناسی پژوهشروش
تجهزیرفرمولازباشدمیمحدودجامعهحجماینکهبهتوجهباپژوهشایندر

شود.میاستفادهنمونهحجمتعیین

:)1(لفرمو

ازنفر30رويمقدماتیيمطالعهیکابتداپژوهشایندرنمونهحجمبرآوردبراي
نمونهحجمسپس.گرددمشخصمطالعهموردصفتواریانستاگردیدانجامپاسخگویان
دقتودرصد95اطمینانسطحباکوکرانفرمولازاستفادهبادیزدانشگاهدانشجویان

)q=76/0وp=24/0(آمدبدستآزمونپیشاساسبرکهواریانسیباودرصد5احتمالی
ایندرنتایجدردقتبردنباالونمونهخطايکاهشمنظوربهکهشدمشخصنفر275

بااليتعداد(ماگرفتقراربررسیموردوتکمیلپرسشنامهعدد407تعدادپژوهش
زیادنتایجبوددادهمابهفرمولکهاولیهتعدادبامقایسهدرچونوکردیمپرروپرسشنامه

وگزارشباالسطحدررامقدارآنهاهايراهنماییواساتیديتجربهبهتوجهبانکردتغییر
افزارنرمازشده،آوريجمعاطالعاتتحلیلوتجزیهوپردازشراستايدرکردیم).تبیین
SPSSاستنباطیآمارتوصیفی،آمارمختلفهايروشازهمچنین؛استشدهاستفاده

کرونباخآلفايوشداستفادهگامبهگامرگرسیونضریبوپیرسونهمبستگیضریبمثل،

27576024096196105005014000
76024096114000
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برابراجتماعیسازگارييپرسشنامهبرايو9/0بابرابرهیجانیهوشيپرسشنامهبراي
است.شدهآوردهزیرجدولدرکهآمدبدست87/0با

اههیگوکرونباخآلفايمقدار:1جدول
کرونباخيآلفاضریباالتؤستعدادمتغیر

42900/0هیجانیهوش
39874/0اجتماعیسازگاري

مفاهیمنظريعریفت
ها،تواناییازايمجموعه«شاملهیجانیهوشناُـ بارنظرازهیجانی:هوش

مقابلهدرموفقیتکسببرايرافردتواناییکهاستشناختیغیرهايمهارتوهاکفایت
نوعایندرهیجانیصفات».دهدمیقرارثیرأتتحتمحیطیفشارهايواحتیاجاتبا

یکفردهیجانیهوشکند.میمتمایزشناختیهوشازراآنکهاستاساسیرکنهوش
راويروانیسالمتمستقیمطوربهواستزندگیدرموفقیتتواناییتعییندرمهمعامل
تواناییدرمهمهايکنندهتعیینسایرباهمچنینهیجانیهوشدهد.میقرارثیرأتتحت

ـ زیستیهايآمادگیپیشوشرایطمانندمحیطیاقتضائاتبامقابلهدرموفقیتبرايفرد
نیزمحیطتغییرحالدرهايمحدودیتوهاواقعیتوشناختیـ یعقلاستعدادطبیعی،
).1997:118ن،اُـ (بارگرددمیترکیب

دهیممیانجامآنچهباتاکندمیکمکمابهکهمهارتی:1فرديدرونهايمهارت
یادتوانیممیوجوداینباببخشیممعنااموراینتمامبینروابطیوواحساساتمانافکارمان

.همان)(بگیریمخدمتبهراهیجاناتمانوخودمانبگیریم
وارتباطاتاینحفظودیگرانباارتباطبرقراريتوانایی:2فرديمیانهايمهارت

مستلزمخودکهدوستی،انتقالومحبتوصمیمیتتواناییها،آنبرگذاريثیرتأ
استمدنظرفرديمیانروابطدراست،احساساتابرازدرمهارتوهمدلیداري،خویشتن

).121همان:(
ورویدادهابرابردرمقاومتتواناییو3فشارتحملبربیشترواژهایناسترس:مدیریت

تکیهدرآمدنپاازبدونمثبتوفعالسازگاريباهمراهتوقف،بدونفشارزاهايموقعیت

1 skills within individual
2 interpersonal relationships
3 bear the brunt
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یافتنوجوییچارهوفشارباسازگاريبرايهاییروشانتخابقابلیتوفشارتحملودارد
يهاموقعیتبابرخورددرخودتواناییبهبینانهخوشنگرشداشتنومناسبهايحلراه

).122همان:(کندمیمطرحراشدیدهیجاناتازدوربهمشکلبرغلبهبرايجدید
کهطورياید،بودهخوداطرافیانشدیدهايعصبانیتشاهدبارها:1تکانهکنترل

چرایاواستهکردخشمگینرااوحداینتاموضوعاینچراکهانگیخته،برراشماتعجب
تکانه،انداختنخیرأتبهتواناییداد؟نشانواکنشتندچنیناینوموقعیتبانامتناسباو

شاملتواناییاین.استشدهنامگذاريتکانهکنترلعنوانتحتعملی،انجاميوسوسه
واقعدر.استخشمکنترلوخودداريپرخاشگرانه،هايتکانهپذیرشقابلیت

بهرسیدنجهتدرکامرواییانداختنتعویقبهواحساساتمهارتواناییوداريخویشتن
).همان(گویندتکانهکنترلرامشخصهدف

ازبردنلذتتواناییو2خرسنديمثلمباحثیاصالًدرکهبعداینعمومی:خلق
وشاديباخرسنديکلیطوربهواستزندگیازرضایتداشتنودیگرانوخودزندگی
داشتهرضایتاحساسخودزندگیازافرادکهزمانیدیگرعبارتبه.داردرابطهنشاط

3بینیخوشمثلمباحثییاو)؛1997:123آن،ـ (بارکردخواهندتجربهراشاديباشند،

کهبداقبالیزماندرحتیمثبت،نگرشداشتنوزندگیدیدنروشنتواناییو
اینمهمنیست؛انگاريسادهبینی،خوشازمنظورکه؛استزندگیبهامیديدهندهنشان
).همان(دیدزیباراهاواقعیتکهاست

بامتقابلارتباطایجادتواناییازاستعبارتاجتماعیسازگارياجتماعی:سازگاري
وقبولقابلجامعهعرفدرکهخاصطریقبهاجتماعیخاصيزمینهدردیگران

پیشودركرادیگرانرفتارتاسازدمیقادرراافرادکهاستفراینديوباشدارزشمند
:4،1975(ویزمنکنندتنظیمراخوداجتماعیتعامالتوکنترلراخودرفتارکنند،بینی
درگیرنقش،عملکرداجتماعی،هاينقشاصطالحاتدرمعموالًاجتماعیسازگاري).132
کاردینزس،(کلیرواستدهشسازيمفهوممتعددهاينقشبارضایتودیگران،باشدن

).1059-1993:1065همکاران،وبیدرمنازنقل؛1978

1 impulse control
2 happiness
3 optimism
4 Weissman
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بهرادیگرانپذیردمیرااجتماعیقبولقابلهايقالبکهفردي:1اجتماعیهايقالب
شودمیپذیرابینیروشنبارااجتماعیاحتیاجاتوواقعیروابطونمودهدركدرستی
وبیدرمناز(نقلباشدمیغلطچیزچهوصحیحچیزچهفهمدمیخوبفرديچنین

).1993همکاران،
باشد،عالقمندمردمبهکهاستاجتماعیمهارتدارايفردي:2اجتماعیهايمهارت

همان).(باشدمدیربیگانگانودوستانبارفتارشدروباشد،هاآنیاورویار
رادیگرانبخواهدکهشودمیقلمداداجتماعیضدفردي:3اجتماعیضدگرایش

آزمونزیرایندرباالينمرهسازدمنهدمراعمومیاموالونمایدطردکند،نزاعبیازارد،
).1993همکاران،وبیدرمناز(نقلاستاجتماعیضدرفتاربهکمتمایلينشانه

موردخانهدرکهاستپایبندخانوادگیعقایدوروابطبهفردي:4خانوادگیروابط
واطمیناناحساسفامیلافراديهمهباارتباطشدروشودداشتهدوستوبودهقبول

.همان)(کنداحترام
احساسکهداشتخواهدکاملسازشمدرسهباوقتیآموزدانش:5آموزشیروابط

رامدرسهتکالیفوبردمیلذتدیگرمحصلینبابودنازدارندمیدوسترااومعلمانکند
همان).(داندمیخوداستعدادهايوعالیقبامناسب

اجتماعیفعالیتازوکردهآمیزشخودهمسایگانباکهفردي:6اجتماعیروابط
يحسنهروابط.باشدبردباروشکیبابیگانهوآشنابارفتارشدر.نمایدمیغروراحساس

؛1978کاردینزس،(کلیروکندرعایتنیزراموضوعهقواعدوقوانینبهاحتراماجتماعی،
).1059- 1993:1065همکاران،وبیدرمنازنقل

مفاهیمعملیاتیتعریف
کردنپرازافرادکهاستامتیازيمیزانهیجانیهوشتحقیقایندرهیجانی:هوش
هیجانیهوشتستکنند.میدریافتاُن بار ـ توسطشدهطراحیاستاندارديپرسشنامه

کامالًتاموافقمکلماتبینهاییگزینهداراياستشدهگنجاندهالؤس42آندرکهافراد

1 social standard
2 social skills
3 anti-social tendency
4 family relations
5 school relation
6 community relation
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نشانراافرادشخصیخصوصیاتباخاصفعالیتیکمطابقتمیزانکهباشدمیمخالفم
مدلیطبق1997سالرداُنـبارکههیجانیهوشيلفهؤمپنجالؤس42ایندهد.می

يحوزهدرعملکرديگستردهيزمینهپنجوکردهتدوینهیجانیهوشبرايچندعاملی
4تنشمدیریت،3)پذیريانطباق(سازگاري،2فرديبینهايمهارت،1فرديدرونهايمهارت

هیجانیهوشوينظرازدهد.میرقراسنجشموردشود،میشاملرا5عمومیخلقو
رافردتواناییکهاستشناختیغیرهايمهارتوهاکفایتها،تواناییازايمجموعه«شامل
».دهدمیقرارثیرتأتحتمحیطیهايفشارواحتیاجاتبامقابلهدرموفقیتکسببراي
چراکهالؤساینبهپاسخگوییرابحثموردمدلتدوینازخودهدفترینمهموي

.استکردهذکرهستند؟دیگرانازترموفقزندگیدرافرادازبرخی
افرادکهاستامتیازيمیزاناجتماعیسازگاريتحقیقایندر:6اجتماعیسازگاري

يپرسشنامهاینکنند.میدریافتکالیفرنیايشدهطراحیيپرسشنامهکردنپراز
اجتماعیوفرديسازگاريتعیینجهت،)1953(همکارانوکالركتوسطکهاستاندارد

شاملشودمیدنبالپژوهشایندرکهاجتماعیسازگاريبخشدر،استشدهساخته
39اینگیرد.میقراربررسیمورددانشجویاناجتماعیزگاريساآنباکهاستالؤس39
هايمهارت،اجتماعیهايقالبترتیببهکهاندهشدطراحیبخشششدرنیزالؤس

رااجتماعیروابطوآموزشیروابط،خانوادگیروابط،اجتماعیضدگرایش،اجتماعی
اندهشدتشکیلقسمتیپنجلیکرتطیفازیکهرنیزالؤس39اینهايپاسخسنجد.می
پرسشنامهدرکهطیفسردوبهتوجهباوموردنظرالؤسبارافردموافقتمیزانکه

دهد.مینشاناست،شدهمشخص

پژوهشهايیافته
هوشیعنیاصلیمتغیردوهمبستگیيابطهربهمربوطجداولقسمتایندر
است.شدهآوردهآنهاهايلفهؤمهمچنینودانشجویاناجتماعیسازگاريوهیجانی

1 intrapersonal
2 interpersonal
3 adaptability
4 stress management
5 general mood
6 social adjustment
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اجتماعیسازگاريهايلفهؤمازیکهرباهیجانیهوشمتغیريرابطههمچنین
است.گرفتهقرارارزیابیمورددانشجویان

دانشجویاناجتماعیسازگاريوهیجانیهوشمیانهمبستگیضریبآزمون:2جدول
اجتماعیسازگاريهمبستگی

هیجانیهوش
557/0**پیرسونهمبستگیضریب
000/0طرفه)(دومعناداريسطح

407نمونهکلتعداد
.استمعنادار01/0سطحدرهمبستگی**

وهیجانیهوشمتغیردومیانهمبستگیباالجدولدراول:يفرضیهآزمون
مشخصفوقجدولدرکهطورهماناست.شدهدادهنشاندانشجویاناجتماعیسازگاري

میانپیرسونهمبستگیضریبباشد.میمعنادارومثبتمتغیردواینمیانيرابطهاست
نتیجهدرباشد.میمعنادار01/0سطحدرآنهايرابطهوبوده577/0بابرابرمتغیردونای

شود.میییدأتیکفرضوشدهردصفرفرض

اجتماعیسازگاريوهیجانیهوشهايلفهؤممیانهمبستگیضریبآزمون:3جدول
دانشجویان

يسازگارهمبستگی
اجتماعی

هايمهارت
فرديدرون

هايمهارت
فرديمیان

مدیریت
استرس

483/01**فرديدرونهايمهارت
201/01**364/0**فرديمیانهايمهارت

044/01**543/0**383/0**استرسمدیریت
439/0**326/0**570/0**448/0**عمومیخلق

.استارمعناددرصد99سطحدر**

يرابطهداريمعنیسطحکهشودمیدیدهباالجدولاساسبردوم:يفرضیهآزمون
باشدمی000/0بابرابرآناناجتماعیسازگاريودانشجویانفرديدرونهايمهارتمتغیر

ادعاتوانمیوشودمیردصفريفرضیهاست،05/0ازکمترمقدارایناینکهبهتوجهباو
باآناناجتماعیسازگاريویزددانشگاهدانشجویانفرديدرونهايمهارتبینکه،کرد

فرديدرونهايمهارتهمبستگیضریبزیراداردوجودمستقیميرابطهدانشگاهمحیط
)483/0(بااستبرابردانشگاهمحیطباآنانتماعیاجسازگاريویزددانشگاهدانشجویان
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سازگاريباشدبیشترفرديدرونهايمهارتمیزانچههرگفتتوانمیدیگربیانیبهو
است.بیشترنیزدانشگاهمحیطبادانشجویاناجتماعی

سطحکهشودمیدیدهباالجدولدرسوميفرضیهبارابطهدرسوم:يفرضیهآزمون
سازگاريویزددانشگاهدانشجویانفرديبینهايمهارتمتغیريرابطهداريمعنی

است،05/0ازکمترمقدارایناینکهبهتوجهباوباشدمی000/0بابرابرآناناجتماعی
دانشجویانفرديبینهايمهارتبینکه،کردادعاتوانمیوشودمیردصفريفرضیه

زیراداردوجودمستقیميرابطهدانشگاهمحیطباآناناجتماعیسازگاريویزددانشگاه
آناناجتماعیسازگاريویزددانشگاهدانشجویانفرديبینهايمهارتهمبستگیضریب

میزانچههرگفتتوانمیدیگربیانیبهو)364/0(بااستبرابرانشگاهدمحیطبا
نیزدانشگاهمحیطبادانشجویاناجتماعیسازگاريباشدبیشترفرديبینهايمهارت
است.بیشتر

سطحکهشودمیدیدهسومفرعیيفرضیهبارابطهدرچهارم:يفرضیهآزمون
بابرابرآناناجتماعیسازگاريودانشجویاناسترسمدیریتمتغیريرابطهداريمعنی
ردصفريفرضیهاست،05/0ازکمترمقدارایناینکهبهتوجهباوباشدمی000/0
سازگاريویزددانشگاهندانشجویااسترسمدیریتبینکه،کردادعاتوانمیوشودمی

همبستگیضریبزیراداردوجودمستقیميرابطهدانشگاهمحیطباآناناجتماعی
برابردانشگاهمحیطباآناناجتماعیسازگاريویزددانشگاهدانشجویاناسترسمدیریت

باشدبیشتراسترسمدیریتمیزانچههرگفتتوانمیدیگربیانیبهو)383/0(بااست
است.بیشترنیزدانشگاهمحیطبادانشجویاناجتماعیسازگاري

داريمعنیسطحکهشودمیدیدهباالجدولنتایجبهتوجهباپنجم:يفرضیهآزمون
باوباشدمی000/0بابرابرآناناجتماعیسازگاريودانشجویانکلیخلقمتغیريرابطه
کردادعاتوانمیوشودمیردصفريفرضیهاست،05/0ازکمترمقدارایناینکهبهتوجه

دانشگاهمحیطباآناناجتماعیسازگاريویزددانشگاهدانشجویانکلیخلقبینکه،
ویزددانشگاهدانشجویانکلیخلقهمبستگیضریبزیراداردوجودمستقیميرابطه

توانمیدیگربیانیبهو)448/0(بااستبرابردانشگاهمحیطباآناناجتماعیسازگاري
دانشگاهمحیطبادانشجویاناجتماعیسازگاريباشدبیشترکلیخلقمیزانچههرگفت

است.بیشترزنی
اجتماعیسازگاريهايلفهؤموهیجانیهوشمیانهمبستگیيرابطه3جدولدر

تمامیشودمیمشاهدهفوقجدولدرکهطورهماناست.شدهدادهنشاندانشجویان
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دارند.اعیاجتمسازگاريبامثبتیهمبستگیيرابطهدارايهیجانیهوشهايلفهمؤ
معناداردانشجویاناجتماعیسازگاريباهیجانیهوشهايلفهؤمدیگرهمبستگیيرابطه

شود،میدیده3جدولدرکهطورهمانهیجانیهوشهايلفهؤمبینازوباشدمی
اجتماعیسازگارياببیشتريهمبستگی483/0مقداربافرديدرونهايمهارتيلفهؤم

دارد.دانشجویان

رگرسیون
ازیکهرنقشوسهمتعیینمنظوربهگامبهگامرگرسیونروشازاستفادهبا

زیرجدولکهشداستفادهبررسیموردمتغیرواریانستبییندرپیشبینمتغیرهاي
دهد.مینشانراپژوهشایناصلیمتغیردويرابطهبهمربوطرگرسیونضرایب

دانشجویاناجتماعیسازگاريوهیجانیهوشرگرسیونمدل:4جدول
R2RTF

BtSigFSig
)Constant(577/0333/068/16788/9000/0184/202000/0 525/0075/3000/0هیجانیهوش

اجتماعیسازگاريرويبرمستقلمتغیرعنوانبههیجانیشهواثر4جدولدر
درکهطورهماناست.گرفتهقرارارزیابیموردوابستهمتغیریکعنوانبهدانشجویان

بااستبرابراثراینبرايP-Valueاینکهبهتوجهبااست،شدهدادهنشانفوقجدول
برهیجانیهوشمثبتومعناداراثرباشد،می05/0ازکوچکترمقداراینو000/0

دروگرفتنتیجهتوانمیرا999/0معناداريسطحدردانشجویاناجتماعیسازگاري
برابراثراینبرايبتاضریبکهشودمیمالحظههمچنینشود.میرد0Hيفرضیهنتیجه
999/0سطحدرکه2R=333/0بااستبرابراثراینتعیینضریبوβ=525/0بااست

05/0ازFيآمارهبهمربوطP-Valueکهشودمیدیدهقسمتایندرباشد.میمعنادار
مدلباشد.میخطینوعازمتغیردوبینشدهبررسیيرابطهنتیجهدرواستکمتر

عبارتستدانشجویاناجتماعیسازگاريرويبرهیجانیهوشثیرأتازحاصلرگرسیونی
از:

دانشجویاناجتماعیسازگاري=68/16+525/0هیجانی)(هوش
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اجتماعیسازگاريوابستهمتغیرگامبهگامرگرسیون
هوشهايلفهؤمازیکهررگرسیونیاثربهمربوطضرایب5جدولدربخشایندر
قدرتارزیابیمنظوربهاست.شدهدادهنشاندانشجویاناجتماعیسازگاريبرهیجانی

بهقبالًآنهاروابطکهشدهریزيبرنامهمدلدرشدهمطرحبینپیشمتغیرهايتبیین
شدهاستفادهگامبهگامروشبهمتغیره،چندخطیتحلیلروشازشده،گذاشتهآزمون
بخشدرفرضیاتآزموننتایجبهتوجهباگام،بهگامرگرسیونازاستفادهجهتاست.

نتایجاساسبرکهاندگردیدهمعادلهواردمتغیرهاییوشدهعملهمبستگیجداول
(دراستشدهمشاهدهمالكمتغیرباآنهامیانداريمعنیيرابطهشده،انجامهايآزمون
شدند).واردهمهنتیجهدر؛اندبودهمعناداريرابطهدارايهمهاینجا

اجتماعیسازگاريوابستهمتغیرگامبهگامرگرسیوننتایج:5جدول
BβTsigR2RFSigکنندهبینیپیشمتغیر

484/0240/0467/4000/0483/0233/0907/122فرديدرونمهارت

000/0 949/0247/0750/5000/0554/0307/0584/89فرديمیانمهارت
588/0166/0393/3001/0579/0335/0575/67استرسمدیریت
686/0145/0807/2005/0589/0347/0398/53عمومیخلق

پیشگامچهارتاگامبهگامرگرسیونتحلیلداده،نشانباالجدولکهطورهمان
ضریبمیزانکهشدهمعادلهواردفرديدرونمهارتمتغیراول،گامدراست.رفته

ایندراست.آمدهبدست483/0اجتماعی)(سازگاريوابستهمتغیربا)R(آنهمبستگی
متغیردومینشدنواردبااست.آمدهدستبه2R=233/0برابرتعیینضریبمرحله،

2R=307/0تعیینضریب،R=554/0چندگانههمبستگیضریب،فرديمیانمهارتیعنی

چندگانههمبستگیضریب،استرسمدیریتیعنیسوممتغیرورودباآمد.بدست
579/0=R،2=335/0برابرتعیینضریبمرحله،ایندروRآخرینورودباشده.گزارش

دراست.آمدهبدست2R=347/0تعیینضریبو،R=589/0،عمومیخلقیعنیمتغیر
متغیر،دانشجویاناجتماعیسازگاريمتغیريکنندهیبینپیشترینقوينتیجه
اجتماعیسازگاريواریانسازدرصد23تنهاییبهکهاستفرديدرونهايمهارت

مدل،بهفرديمیانمهارتمتغیرورودبادوميمرحلهدرکند.میتبیینرادانشجویان
قدرتبهدرصد7متغیر،ایندهدمینشانکهرسدمیدرصد31بهتعیینضریب
3مدل،بهاسترسمدیریتمتغیرورودباسوميمرحلهدراست.افزودهمدلبینیپیش
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متغیرورودباوچهارميمرحلهدرآنازبعدوشدافزودهمدلبینیپیشقدرتبهدرصد
کهباشدمیاینبیانگرنکتهاینرسد،میدرصد35بهتعیینضریبمدل،بهمیعموخلق
متغیرچهارتفاصیل،اینباکند.اضافبینیپیشقدرتبهدرصد1توانسته،هممتغیراین

قدرتترتیببهمیعموخلقواسترسمدیریت،فرديمیانمهارتفردي،درونمهارت
نمایند.ینتبیرادانشجویاناجتماعیسازگاريمیزانازدرصد35قادرندبینی،پیش

مسیرتحلیل
متغیربرمستقلمتغیرهايمستقیمغیرومستقیمثیرأتچگونگیتعیینمنظوربه
نوعازکهسنمتغیرمیانایندر.استشدهاستفادهمسیرتحلیلازوابسته

درنیزاستبودهداراوابستهمتغیرباراداريمعنیيرابطهوباشدمیشناختیجمعیت
مستطیلدراجتماعیسازگاريبرمتغیرهامستقیمثیرأتمقداراست.شدهآوردهمدل
هوشهايلفهؤمازرامستقیمثیرأتبیشتریناست،خصمششکلدرکهطورهمانوآمده

تبیینحسببرکلدرامااست.داشتهاجتماعیسازگاريبرعمومیخلقهیجانی
رامستقیمثیرأتبیشترین598/0مقدارباتوانستهسنمتغیرمدلدرشدهواردمتغیرهاي

باشد.داشتهپژوهشاینيهوابستریمتغبر
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نمودار تحلیل مسیر:1نمودار 

سازگاري 
اجتماعی

خلق عمومی

مدیریت استرس

هاي مهارت
فرديدرون

سن

هاي مهارت
فرديمیان

236/0

483/0

176/0

597/0

11/0

091/
0

554/0

414/
0

229/0

434/0

331/
0184/0

-

120/0-

205/0 228/0

308/
0

579/0

10/0

589/0
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گیرينتیجهوبحث
دلیلهمینبه.استجامعهوفردمیانارتباطیجانبهدوفرایندیکشدناجتماعی

هايمهارتکسب.داردگوناگونجوانبوابعادکهدآیمیشماربهپیچیدهجریانی
ابعاداینجملهازاجتماعی،سازگاريوافرادسایرباارتباطبرقراريچگونگیاجتماعی،

ونظريهايتالشاجتماعیسازگاريبامرتبطعواملشناساییبرايکهچندهر.هستند
سازگاريبارابطهدراخیريدههدرکهیهایپدیدهازیکیاماگرفته،صورتزیاديتجربی

هوشيپدیدهکردهجلبخودبهراپژوهشگراننظرتحصیلیمحیطبادانشجوقشر
مسائل،تربهحلدرباالترهیجانیهوشفرضیییتواناامرایندلیلکهاستبودههیجانی
همانیاکندمیفکرنچهآیاکندمیاحساسانسانکهنچهآبینتعارفاتمیزانازکاستن

کارآمدوسالمارتباطبرقراري،میزآموفقیتوشادزندگیيمشاهده،احساسوعقلتقابل
یکعنوانبههیجانیهوشاست.جدیدالنهمساوهامحیطباشدنسازگارواطرافیانبا

هوش؛استعقالنیوهیجانیذهندوتنیدگیهمدرحاصلشناسیرواندرجدیدمفهوم
طوربهنهغالبطوربههاانسانکهآنجاازواستاحساسوعقلمتقابليرابطههیجانی
باآمدنکنارواطرافمحیطباانطباقبرايفردقابلیتازاسیاحسنهوهستندعقالنی

هوشامروزهدارد.بستگیعقالنیوعاطفیهايقابلیتترکیبیکارکردبهزندگیمشکالت
مربوطهايپژوهشوتحقیقاتازبسیاريبحثموردموضوعروانشناسیازغیربههیجانی

.استشدهنیزشناسیجامعهحتیواجتماعیشناسیروانهايحوزهبه
ازنفر407اجتماعیسازگاريبرهیجانیهوشاثرورابطهپژوهشایندر

موردنمونهعنوانبهبودند،سال34تا18سنیيردهدرکهیزددانشگاهدانشجویان
ماندهباقیدانشجو224وپسردانشجو183نمونهحجمتعدادکلازگرفت.قرارارزیابی
مجردماندهباقی317ومتأهلآمارييجامعهجمعیتکلازنفر90باشند.میدختر

نفر21ولیسانسفوقدانشجوينفر79لیسانسدانشجوينفر307میانایندرهستند.
هیجانیهوشاثرورابطهاولبخشدراند.بودهتحصیلبهمشغولدکتريمقطعدرنیز
متغیریکعنوانبهدانشجویاناجتماعیسازگاريرويبرمستقلمتغیریکعنوانبه

استنباطیآمارهايروشازاستفادهباشدهانجامهايتحلیلوتجزیهشد.بررسیوابسته
اجتماعیسازگاريرويبرمعنادارومثبتاثريوارتباطهیجانیهوشکهدادنشان
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وداردمطابقت)،2005(ادیمويمطالعههايیافتهتمامبانتیجهاینکهدارددانشجویان
آزمونمنظوربهادامهدرگرفت.قرارییدأتردموپژوهشایناصلیيفرضیهترتیببدین

بهمستقلمتغیرپنجعنوانبههیجانیهوشهايلفهؤماثرپژوهش،اینفرعیهايفرضیه
سنجشموردوابستهمتغیرعنوانبهدانشجویاناجتماعیسازگاريرويبرجداگانهصورت

معنادارکهمتغیرهاییکردنواردوگامبهگامرگرسیونآزمونباآخردرگرفت.قرار
36کلدرتوانستندمعنادارمتغیرهايورفتپیشگامپنجمدلبودند،شدهگزارش
کنند.تبیینرااجتماعیسازگاريمتغیرازدرصد

باهیجانیهوشکهبودآنازحاکیپژوهشهايیافتهداد،نشاننتایجکهطورهمان
تمامهمچنیندارند؛معناداريرابطهدانشگاهمحیطبادانشجویاناجتماعیسازگاري

اجتماعیسازگاريباداريمعنیومثبتيرابطهداراينیزهیجانیهوشهايلفهؤم
رضویان)،1388(میکاییلیهايشپژوهبهمربوطنتایجباایجنتاینکهاندبودهدانشجویان

است.داشتههمخوانی)2008(لطفیوصفويپژوهشو)1384(شاد
کهیزددانشگاهدانشجویانفرديدرونهايمهارتداد،نشاننتایجترجزئیصورتبه

محیطبادانشجویاناجتماعیسازگاريبابوده،هیجانیهوشهايلفهؤمترینمهمازیکی
نتایجازدیگريبخشهادادهتحلیلبنابراست.داشتهمعناداريومثبتيرابطهدانشگاه

سازگاريویزددانشگاهدانشجویانفرديبینهايمهارتبینرابطهوجودبرمبنی
مقیاسبینمثبتیودارمعنیيرابطهحتیوبودهدانشگاهمحیطابآناناجتماعی
بانیزنتایجاینوشدگزارشدانشگاهمحیطبایزددانشگاهدانشجویاناسترسمدیریت
نیهیجاهوشهايلفهؤمازلفهؤمآخرینکرد.میهماهنگی)،2007(آنگوونگمطالعات

يرابطهدارايآناناجتماعیسازگاريبانیزبوددانشجویانمیعموخلقمقیاسکه
است.شدهگزارشمعنادار

موفقیتمعنايبهدانشگاهمحیطباهیجانیوفردياجتماعی،آموزشی،سازگاري
سپريدانشگاهدردرفردکهدورانیاست.روحیآرامشواجتماعیرضایتآموزشی،

ارتباطاتآموزش،دراساسیتغییراتبادانشجوزیرااست،حساسیدورانکندمی
ايپیچیدهفرآینددانشگاهدرآموزششود.میروروبهفردياموروخانوادگیواجتماعی

دانشجوزندگیدرکهاتفاقاتیآورند.میدستبهآنازمتفاوتیتجاربدانشجویانکهاست
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کند.ایجادبرایشناراحتیواضطراباستممکناوبرحدازبیشفشارودهدمیرخ
برايبیشتريانرژيصرفبهنیازکهشوندمیروروبهخاصیمواردبااولسالدانشجویان

جدیدفشارهايوجدیداجتماعیمحیطبابایدآنهادارند.دانشگاهمحیطباسازگاري
ـ فرديسازگاريافزایشباعثهیجانیهوشآموزشدهند.تطبیقراخودآموزشی
ایناحتماالًواندشدهدانشگاهجدیدمحیطواردتازهکهشودمیدانشجویانیاجتماعی
بادادنگوشمانند:هاییمهارتچونافراداینکهباشدنهفتهنکتهآندرتواندمیآموزش

وجویانهسازشهايمهارتسازگاري)،درمهمهايآیتمازیکیعنوان(بهدیگرانبهدقت
دیگرانوخوداحساساتبهردنگذااحترامهمچنینوآمیزيمردمدیگرانباآمیزمسالمت

ازدیگرانباارتباطبرقراريتواناییهمانواقعدر(کههمدلیهايمهارتهمچنینو
فرديبینوشخصیروابطدراند،گرفتهیادرااست)احساساتوافکارشناختطریق
باعثوگذاشتههاآنمخاطبانرويمتقابلثیرأتهامهارتآنزیراکنند،عملترموفق

درودادهافزاشرافردنفسبهاعتمادشده،ترمیصمیوبهترارتباطوبیشترپذیرش
بخشد.میارتقاءرافردسازگاريمیزاننهایت

سازگاريبرافرادهیجانیهوشاثربررسیراستايدراياولیهتالشحاضرتحقیق
اینبادارد.بسیاريهايکاستیشکبیورودمیشماربهیزددانشگاهدانشجویاناجتماعی

ازاستفادهبایزددانشگاهدانشجویانهیجانیهوشمیزانتاشدتالشتحقیقایندرحال
برآناثروارتباطوبگیردقرارارزیابیموردSPSSزارافنرمواستانداردايپرسشنامه
هوشمیزانسنجشبرايبنابراین؛شودبررسییزددانشگاهدانشجویاناجتماعیسازگاري
هايپیگیري؛آموزشسازگاريافزایشراستايدرآنبکارگیريوافرادهیجانی
اثرازاستفادهراستايدرشداشارهنیزاینازپیشکهطورهمانست.االزمتريگسترده

هوشبعدیکبهتوجهوتقویتتنهانهسازگاريمیزانبردنباالبرايهیجانیهوش
قرارظرمدنهیجانیهوشهايلفهؤمتمامیکهاستبهترامابود،نخواهدنتیجهبیهیجانی
يلفهؤمدوبررسیبرايتحقیقایندراینکهبهتوجهبانتیجهدریابند.ارتقاءوبگیرند

توجهبایداستشدهاستفادهمربوطههايمدلواستانداردهاییپرسشنامهازمربوطه
لفهمؤدواینبرايکهداردوجودنیزدیگريهايپرسشنامهراستاایندرکهداشت

تحقیقاتیانجامبهمندعالقهکهمحققانیاند.گرفتهنظردررادیگريهايلفهؤموفاکتورها
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نمایند.استفادهنیزدیگريهايپرسشنامهوهامدلازتوانندمیباشند،میزمینهایندر
بینرابطهوجودیدمؤبرسند،مشابهجوابیبهکهصورتیدرقیقاتیتحچنینانجاممطمئناً

بخشند.میافزایشرارابطهایناعتباروباشندمیلفهؤمدواین
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:منابعفهرست 
، روانشناسیيزمینه).1383(ارنستهیلگارد،وریچارداتکینسون،ریتال؛اتکینسون،

.دوازدهمچاپرشد،انتشاراتتهران:دوم،جلددیگران،وبراهنینقیمحمديهترجم
بنیاد.نشروچاپ:تهران،سازگاريروانشناسی).1373(علینسب،اسالمی
نپرویوجواديمحمدجعفري ترجمهشخصیت، روانشناسی).1374(ايالرنسپروین،
.رساتهران:کدیور،

سازگاريمیزانبرمسألهحلگروهیآموزش اثربخشیبررسی). 1384(سارا حجاري، 
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.ربیتیت
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هايپژوهشيمجله،"رويسختنقشارومیه:دانشگاهاولسالدانشجویاندراعیاجتم
.35يشماره،3يدوره،مشاوره

.وحیدانتشاراتتهران:،سازگاريروانشناسی).1380(ایرجپور،والی
وهیجانیهوشبینيرابطهتحلیل").1390(حیدرراد،شریفیاحمد ویارمحمدیان،

يشمارهدوم،وبیستسالکاربردي،شناسیجامعه،"نوجواناندرجتماعیاسازگاري
.چهارميشماره)،44(پیاپی
،"ابتداییيدورهآموزاندانشناسازگاريبرتحلیلی").1371(محمدسرخابی،دوزيیمنی

.4يشمارهتربیت،وتعلیميفصلنامه

Abraham, A. Verghese, A. (1986). “Eysenck Personality
Inventory and Bell's Adjustment Inventory”, Indian Journal of
Clinical Psychology 13: 125-126.

Adcyemo ،D. A. (2005). “The buffering effect of emotional
intelligence on the adjustment of secondary school students in
transition”, Electronic Journal of Research Educational
Psychology ،2 (6-3): 79-90.

Bar-On, R. (2005). “The Impact of Emotional Interlligence on
Subjective Well-being”, Perspectives in Education, 23 (2): 41-61.

Bar-On, R. (1997). “The Emotional Quotient Inventor (EQ-I) ;
A Measure of emotional intelligence”, Toronto, Conada: Multi-
Health systems: 118-130.

Baron, R. A. and Markman, G. D. (2000). “Beyond social
capital: how social skills can enhance entrepreneurs”, The
Academy of Management Executive. 14: 106-116.

Biederman ،J. ،Faraone ،S. ،Barth ،R. P. ،Chen ،W. J. (1993).
“Social adjustment inventory for childern and adolescents”,
Journal of American Academic Child and Adolescence Psychiatry,
32 (5): 1059-1065.



95زمستان ،2شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 94

Ciarrochi, J., & Scott, G. (2006). “The Link between
Emotional Competence and Well–being: A Longitudinal Study”,
British Journal of Guidance & Counselling. 34: 231-243.

Dhingra, R., Manhas, S., & Thakur, N. (2005). “Estabilishing
Connectivity of Emotional Quotient (E.Q), Spiritual Quotient with
Social Adjustment: A Study of Kashmiri Migrant Woman”, J.
Hum. Ecol. 18 (94): 313-317.

Marquze ،P. G-O. Martin ،R. P. & Brackett ،M. C (2006).
“Relating emotional intelligence to social competence and
academic achivment in high school students”, Psicothema ،18:
118-123.

Petrides, K.V. & Hurnham , A. (2001). “Trait Emotional
Intelligence: Psychometric Investigtion with Reference to
Established Trait Taxonomies”, European Journal of Personality.
15: 425-448.

Salovey, P. ،& Mayer ،J. D (1990). “Emotional Intelligence.
Imagination”, Cognition and Personality 9: 185-211.

Seevers, R. & Jones-Blank, M. (2008). “The effects of social
skills training on social skill development and on student
behavior”, National forum of special educational journal. V. 19.
N1.

Wintre; M.G, S. K. E. Gates; W. M. Pancer; M. S. Pratt; J.
Polivy; S.Birnie-Lefcovitch; G. Adams (2011). “The Student
Perception of University Support and Structure Scale:
Development andValidation”, Journal of Youth Studies, 12, 25.

Wong, S. & Ang ،R. P. (2007). “Emotional competencies and
maladjustment in Singaporea adolescents”, Peresonal and
Individual Differences ،43 (8): 2193-2204.


