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دانش و پژوهش در علوم تربيتي

)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

1386تابستان ـ چهاردهم شمارة 

107 ـ 124صص

آموزان تيزهوش و هوش هيجاني دانشهمقايس
 آن با پيشرفت تحصيليهو رابطعادي

1هايده خليلي آذر

چكيده
شناسي است كه  علم روانهترهاي نوظهور در گسهوش هيجاني يكي از سازه

شناختي و  آن با هوشهرابطو هاي زيادي را به خود اختصاص داده است پژوهش

حاضر پژوهش در همين راستا . هاي پژوهشي استپيشرفت تحصيلي يكي از اين حوزه

 ميزان هوش هيجاني در ايبه بررسي مقايسهرويدادي در قالب يك طرح پس

 آن با پيشرفت هدانشگاهي و رابط و عادي مقطع پيشآموزان مدارس تيزهوشدانش

60 نفري شامل 120هنمون. تحصيلي يكي از مناطق شهر تهران پرداخته است

) پسر30 دختر و 30(آموز عادي  دانش60 و ) پسر30 دختر و 30(آموز تيزهوشدانش

ل سال اُن و معد ـ  ابزار سنجش ميزان هوش هيجاني، آزمون هوش هيجاني بار.است

. استبوده ها  مالك پيشرفت تحصيلي آزمودنيآموزان، دانشهتحصيلي گذشت

هاي اصلي به تفاوت هوش هيجاني در دو گروه تيزهوش و عادي از يكسو و فرضيه

دست آمده هبراساس نتايج ب. ارتباط هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي معطوف بود

اسالمي رودهنشناسي باليني، دانشگاه آزادـ كارشناس ارشد روان1
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �108

.تيزهوش و عادي مشاهده نشدآموزان دانشداري بين هوش هيجانياتفاوت معن

دست نيامد؛ هداري با معنهي نيز رابطهمچنين بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيل

 ديگر ه بر اساس يافت.ييد نگرديدأ مورد بررسي تههاي پژوهش در نمون فرضيهبنابراين

.استزان هوش هيجاني در پسران  ميزان هوش هيجاني در دختران باالتر از مي،پژوهش

 آماري وسيعتري انجام گيرد و از هجامعدر هاي بعدي د كه پژوهششواد ميپيشنه

.هاي هيجاني تربيت مورد توجه بيشتري قرار گيرندسوي ديگر، اولويت

ش هوش هيجاني، پيشرفت تحصيلي، كودكان عادي و تيز هو:هاكليد واژه

مقدمه
.كالت انساني است حل مسائل و مشترين مسائل زندگي نوين امروزي،يكي از اساسي

. ول و دلسوز بودنؤبودن در فرهنگ امروزي يعني فاضل، مس) تحصيلكرده (1فرهيخته
) EQ(هاي اجتماعي و هيجاني و هم مهارت) IQ(هاي عقالني چنين بياني هم مهارت

اي رسد ديگر صرف تبحر در تكاليف مدرسهپس به نظر مي. سازدرا به ذهن متبادر مي
كدام بيشتر از ، اما هيچ استداليل اين امر فراوان. روني نيستهاي بيمالك قضاوت

 انساني، تفاوت بين آموختن براي عملكرد و آموختن ةآنچه در مورد كاركرد مغز، حافظ
 زيرا عوامل اجتماعي و ،ايم، قانع كننده نيستندبا هدف معاش زندگي روزمره آموخته

ي ااز اهميت ويژهمشكالت فني،حل مسائل و نسبت به هيجاني نيز در اين عرصه 
رو افراد ناگزيرند از اين). 1385 نجفي زند، ةكياروچي و همكاران، ترجم(برخوردارند 

تواند  مي2هوش هيجاني. نندك بهتر از مشكالت فني حل خيليمشكالت انساني را 
تعارض بين آنچه انسان  «يعنيحداقل برخي از مشكالت زندگي انسان امروزي 

دليل هوش هيجاني به .  حل و فصل نمايد را»كندند و آنچه بدان فكر ميكاحساس مي
ال برده و در مورد ؤگيري آن را زير ساينكه مفهوم سنتي هوش و روشهاي اندازه

بسيار مورد توجه قرار هاي جدي وارد كرده آميز بودن آن اشكالسودمندي و موفقيت
 هوش هيجاني و ة تواناييهاي بالقوةباربسياري از نويسندگان نشريات در. گرفته است

 چنين روندي،ةدر ادام. انددهكرفرسايي  انسان قلمةثيرات آن بر زندگي عادي و روزمرأت
 بهزيستي، اند كه هوش هيجاني سبب افزايش ميزان سالمتي،مخاطبان به اين باور رسيده

 تا بررسيهاياستها ضروريدر مورد اين ادعاها و بلندپروازي. دشوميموفقيت و عشق 

1- Educated 2 -Emotional intelligence
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���109...آموزان تيزهوش ومقايسة هوش هيجاني دانش

عنوان ه گذشته بة، هوش هيجاني در سه دهدر همين راستا. دقيق و علمي انجام گيرد
ةهاي علوم رفتاري مورد مطالعترين مـحورهاي پژوهشي در حوزهيكي از متداول

شناسي  روان نوظهورحوزةپژوهش نيز بررسي علمي اين اين .  واقع شده استمتخصصان
عنوان يكي از هرا ب» هوش هيجاني«وهشگر مفهوم  پژبنابراين،داندضروري ميرا 

.ژوهشي نموده استمتغيرها وارد طرح پ
بر اساس اين . الهاي پاياني قرن بيستم مطرح گرديددر سبحث هوش هيجاني 
هوش .  جداي از هم نيستندشد،گونه كه قبالًً فرض ميمفهوم انديشه و هيجان آن
. سازي مهم در فهم ارتباط بين فكر و هيجان استهومهيجاني آخرين تحول و مف

،فردترين كمكي كه اين مفهوم انجام دادهبهترين و منحصر بهبرخالف عقايد پيشين،
ي اداند و آنها را به شكل هوشمندانهها و افكار را با هم سازگار مياين است كه هيجان

و چگونگي اثرگذاري اين ها هوش هيجاني آگاهي از هيجان.كندبا هم تركيب مي
ها در مناسـبات  هيجـانمهارهوش هيجاني در جهت . فردي استآگاهي در روابط بين

كند تا نيروهاي دروني خود  در فرد ايجاد انگيـزه ميهمچنين. آيدفردي به كـار ميبـين
).1،1995گلمن( موفقيت به حركت در آورد مسيررا در 

، تناسب 3 هيجانياني را برحسب دانش اوليههوش هيج) 1997 (2كوپر و ساواف
ة مراد از دانش اولي.اند تعريف كرده6 و كيمياگري هيجاني5، عمق هيجاني4هيجاني

تناسب . وري احساسات خود داردهيجاني دانشي است كه فرد از ماهيت و كنش
عمق هيجاني، استعدادي . ها استپذيري و شدت احساسات و هيجانهيجاني، انعطاف

ها و كيمياگري هيجاني، توانايي استفاده ي رشد و تقويت يا عمق بخشيدن به هيجانبرا
نخستين اصل هوش هيجاني اين است كه .ها براي خالقيت استاز احساسات و هيجان

اي تأمل در لحظه.  مراقبت از روابط است وهاي اصيل و پايداربنياد تمام يادگيري
 ما در ةهم. نمايد اين عقيده را آشكار ميتجارب تحصيلي خودمان، حقيقت بنيادي

ايم، اما آن بهترين راه فراهم ساختن يادگيري منظم و بادوام شرايط سخت آموزش ديده

1- Goleman 2 - Cooper & Sawaf
3 - Emotional Literacy 4 - Emotional fitness
5 - Emotional depth 6 - Emotional alchemy

Archive of SID

www.SID.ir



علوم تربيتيدانش و پژوهش در �110

 آموزش و پرورش را با چنين واقعيتي منطبق ساخت نظامنيست و نياز است كه 
).1385 نجفي زند، ةكياروچي و همكاران، ترجم(

عنـوان اكسـير پيشـرفت  به1995 سـال حقيقـت درهوش هيجاني كه در 
هاي شناختي ذهن بود و بيش از حد  جنبهة هوشـي پوشانندةبهر، شناسـايي شد

پس آيا اين دفتر بايد بسته . آزردشناسان را ميمكانيكي، منطقي و رياضي بودن آن روان
ني كه  البته كسا؟ي ديگر مقارن با گشايش دفتر هوش هيجاني شوداشود و شروع هزاره
گاه چنين ادعايي ، هيچطور علمي اين مفهوم را پيشنهاد دادندهبراي اولين بار و ب

ايم كه گاه مدعي نبوده ما هيچ،كنندبيان مي)1999 (1ماير، كاروسو و سالووي. اندنداشته
بيني موفقيت  هوش شناختي و يا حتي بيشتر از آن قادر به پيشةهوش هيجاني به انداز

ةكنندبينيعامل پيششناختي به عنوان يك بلكه معتقديم كه هوشست،ادر زندگي 
پس تفكيك . معتبر براي موفقيت تحصيلي و برخي اوقات براي موفقيت شغلي است

از سويهاي علمي در خصوص هوش هيجاني زنيهاي غيرعلمي و گمانهدغدغه
دنبال چنين رسالتي هژوهش نيز بپاين .آيداي خطير به حساب ميشناسان وظيفهروان

البته چنين .هاي علمي را بيازمايدزنيشكل گرفته است و سعي دارد يكي از اين گمانه
ه الياس و همكاران در فصل كچنان. هاي نظري نيستبهره از پشتوانههايي بيزنيگمانه

صورت اختصاصي هب) 1385 نجفي زند، ةترجم(هشتم كتابي از كياروچي و همكاران، 
آنها در انتهاي آن فصل بيان . اندث هوش هيجاني و آموزش و پرورش پرداختهبه مبح

كنند كه هوش هيجاني در حال حاضر جايگاه غير قابل انكاري در آموزش و پرورش مي
 هوش هيجاني گوياي اين است كه مدارس ةعالوه بر اين معتقدند نظري. يافته است

 آموزگاران و مديران با هوش هيجاني باال و نايمببايد بر  نهاد يادگيري مييگانهعنوان به
.گيري والدين از هوش هيجاني در برخورد با فرزندان بنا شوندكاربست آن و بهره

شناسي به شناسايي و دستيابي ابزارهايي براي ارتباط بين به اين ترتيب روان
ةزمينـتر شدن هر چه بيشتر اين يابد و جالب آنكه شفافميهيجان و شناخت دست 

 و ترافزون هوش هيجاني در زندگي رواني آدمي را مشخصجديد اهميت روز
دهد كه چنانچه قرار است كودكان ما، بزرگساالني شواهد نشان مي. كندتر ميروشن

شوند كه در خانواده، محل كار و اجتماع مؤثر باشند و با احتمال بيشتر سالمت جسمي 

1- Mayer & Caruso & Salovey
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���111...آموزان تيزهوش ومقايسة هوش هيجاني دانش

هاي هيجاني ـ اجتماعي در كنار  هيجاني و مهارتو رواني مثبتي را تجربه كنند، هوش
ه هاي آينده ب مهيجي براي پژوهشةاين موضع، زمين. هاي علمي ضروري هستندمهارت
.رسدنظر مي

نظرآموزان عادي و تيز هوش از لزوم پژوهش در خصوص هوش هيجاني دانش
دهد  نشان ميبررسي هوش هيجاني. ثير هوش هيجاني در زندگي هر فرد آشكار استأت

هاي پيشرفت و ثيرگذار بوده و زمينهأكه اين پديده در زندگي فردي و جمعي، بسيار ت
.دهدرا نشان ميموفقيت 

ها را  هيجانمهارنكه هوش هيجاني، توانايي درك، توصيف، دريافت و دليل آبه 
خش بدارد و وقايع زندگي ممكن است مثبت يا منفي باشند؛ وقايعي خوشايند و مسرت

بار چون از دست دادن دست آوردن شغلي خوب تا وقايعي مصيبتچون ازدواج و به
ةدر نحويا شكست مالي، دست دادن شغلي مناسب ازيا  خانواده و ي از اعضايكي

كياروچي و (دارد نقش اساسيبرخورد با هر يك از اين وقايع و سازگار شدن با آنها 
 از هوش هيجاني كارگشا ايري از ميزان بهينهاين حالت برخوردادر ). 2001،همكاران

 بيشترين نفع به دست آوردنرواني در وقايع منفي و ة بوده و باعث صرف كمترين هزين
.گرددمياز وقايع مثبت 

 آن ا است كه آدمي بيي از تواناييهاآن دستهةدر واقع هوش هيجاني در بردارند
گيري از يك از افراد با بهرهرو هر ايناز. كندمحيط اجتماعي پيرامون خود را بنا مي

 خود با ةهوش هيجاني در زندگي روزمره و طي روابط عادي، رسمي و صميمان
ها و رويدادهاي ديگران، فضاهاي زندگي متفاوتي را ايجاد كرده و نوع و ترتيب اولويت

اگر براي حل مسائل رياضي يا. نندكريزي مي، پايه را بر اين اساس خودزندگي
 در زندگي اجتماعي، طور يقينبهقدم است پيش هـوشية بـهر،فراگـيري يك زبان

برخي نويسندگان ). 2000،اُن و پاركر-بار(شود دست هوش هيجاني داده ميهپرچم ب
آنها . ندارند قبول راشناختي و هوش هيجاني  اثربخشي هوشةچنين تفكيكي بين حوز

 كه موفقيت كند،بيني مي از فعاليتها را پيشيا گستردهةمعتقدند هوش هيجاني حوز
 وجود چنين اختالف با پژوهشگر بنابراين). 1995گلمن،(تحصيلي يكي از آنهاست 

ال كه آيا هوش هيجاني همچون ؤبراي پاسخگويي به اين سرا ، انجام پژوهشي نظرهايي
.داند ضروري مي،كندبيني مي پيشرفت تحصيلي را پيششناختي،هوش
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �112

هاي پژوهشرضيهف
.دار وجود دارداآموزان تيزهوش و عادي تفاوت معنبين هوش هيجاني دانشـ 1
.دار وجود دارداآموزان دختر و پسر تفاوت معنبين هوش هيجاني دانشـ 2
.دار وجود داردا معنةآموزان تيزهوش و پيشرفت تحصيلي رابطبين هوش هيجاني دانشـ 3
.دار وجود داردا معنةوزان عادي و پيشرفت تحصيلي رابطآمبين هوش هيجاني دانشـ 4

 پژوهشهپيشين
 هوش هيجاني و كسب موفقيت در مواردي چون موفقيت شغلي، ة رابطةدر زمين

اينجا به فردي و خانوادگي تحقيقات چندي صورت گرفته كه در تحصيلي، روابط بين
.شودتعدادي اشاره مي

 هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي ةرابطين بار در ايران براي اول) 1380(زارع 
 نتيجه وي.را بين اين دو به دست آورد)68/0(د و همبستگي بااليي كررا ارزيابي 
بيني  درصد از واريانس كلي موفقيت تحصيلي را هوش هيجاني پيش48گرفت كه 

شي  هوة عالوه بر اين او دريافت كه همبستگي ناچيزي بين هوش هيجاني و بهر.كندمي
)9= %r (منصوري . وجود دارد)هوش هيجاني و پيشرفت ةنيز به بررسي رابط) 1380 

.بين اين دو يافت) 19/0(تحصيلي پرداخت و همبستگي ناچيزي 
خصوصياتي  كه دختران دردر بررسي خود نشان داد) 1383(ييو اژهحكيم جوادي 

اني باالتر از پسران  هوش هيجة مواجهه، حرمت خودپايدار، خود شكوفايي، سازمانند
كنند و عبارت ديگر دختران در هنگام دشواري و مقابله بهتر از پسران عمل ميبه. هستند

فردي بيشتر و  عالوه بر اين دختران روابط بين.كنندمشكالت خود را بهتر حل مي
روند كه بعدها به كنند و در جهت خود شكوفايي به پيش ميتري برقرار ميمستحكم
.شود زندگي نمايان ميةومت مادرانه در عرصشكل مقا

دانشگاهي نشان آموزان پيشدانشروي در بررسي خود بر ) 1384(اسدي 
در همين . داري بين هوش هيجاني و هوش متعارف وجود نداردا معنةرابطكه دهد مي

 در ميزان هوش هيجاني تفاوت جزئي نشان دادند و ميانگين ان و پسرانپژوهش دختر
 مستقل در بين tاما آزمون. دوجاني دختران تا حدودي از پسران باالتر بهوش هي

.دار نبودادختران و پسران معن
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���113...آموزان تيزهوش ومقايسة هوش هيجاني دانش

از  بين هوش هيجاني و رضايت ةرابطبارة  خود درةدر مطالع) 2001(1سيجبرگ
زندگي دريافت كه هوش هيجاني داراي همبستگي مثبت با رضايت از زندگي است 

)55/0=r(،هوشي يافت نشد ةتوجهي بين هوش هيجاني و بهر قابل اما همبستگي 
)15/0=r.(

با پژوهشي در انگلستان همبستگي مثبتي بين نمرات ) 2005( و همكاران 2آستين
مدل معادالت . هوش هيجاني با عملكرد امتحان دانشجويان سال اول پزشكي يافتند

طبق . دست دادهامتحان ب مستقيم جنسيت و هوش هيجاني را در عملكرد تأثيرساختاري، 
ي بين جنسيت و عملكرد امتحان نشان اهاي اين پژوهش، هوش هيجاني نقش واسطهيافته

اين پژوهشگران بررسيهاي . دست آوردندبدين صورت كه دخترها نمرات باالتري به. داد
.اند ارتباط هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي ضروري دانستهبارةتري را درگسترده

آموزان تيزهوش از نشان داد هوش هيجاني بر ادراك دانش) 2005(3چان
البته اين پژوهش اثر تعاملي تيزهوشي و هوش هيجاني . خالقيت خود تأثير مستقيم دارد

.اك را بررسي نكرده استربر اين اد
آموزان بريتانيايي نتيجه گرفتند در بررسي دانش) 2004( و همكاران 4پيتيدز

. نمايدط بين تواناييهاي شناختي و عملكرد تحصيلي را تعديل ميهوش هيجاني ارتبا
 مرتبط با هيجان كه ةهاي ادراك شد تواناييها و آمادگيچرخةآنها بر اين باورند كه 

.گذاردگيرد بر عملكرد تحصيلي تأثير ميهوش هيجاني را نيز در برمي
ردار از هوش در پژوهشي نشان دادند افراد برخو) 2006(پاركر و همكاران 

گونه آنها نتايج را اين. تر بودندهيجاني باالتر در انتقال از دبيرستان به دانشگاه موفق
هوش هيجاني باالتر با تنظيم هيجان خود، پافشاري بيشتري به دند كه افراد باكرتبيين 

.رو موفقيت بيشتري كسب كردندهدف داشتند، از اين
زناني كه مدارج تحصيلي بااليي وش هيجاني هبه بررسي ) 1997 (5 ليسـلي پاج

 كه اين افراد از هوش هيجاني بااليي دادرا طي كرده بودند پرداخت و گزارش 
.كنندتقويت ميدر آنان افراد ديگر را برخوردارند و اين ويژگي 

1- Sjoberg 2 - Austin
3 - Chan 4 - Petridz
5 - Lepfge- Less  
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �114

 هوش هيجاني، توانايي شناختي و خصوصيات ةرابط) 2000 (1نوسام، داي و كاتونو
56 تا 17 دانشجوي 180 براي اين منظور .را بررسي كردندت تحصيلي شخصيتي با پيشرف

هوش هيجاني در اين پژوهش با استفاده از . صورت تصادفي انتخاب شدندهساله ب
دهد هم توانايي شناختي نتايج تحقيق نشان مي. اُن مورد سنجش قرار گرفتـ  بارةپرسشنام

خود كنترلي با پيشرفت تحصيلي و هم برخي از خصوصيات شخصيت مثل برونگرايي و
. نداشتايدار داشتند، اما هوش هيجاني با پيشرفت رابطها معنةرابط

موزان آ دانشبه بررسي هوش هيجاني) 2001 (2و سالوويماير، پركينس، كاروسو
آموزاني كه هوش هيجاني باالتري دارند در  آنها نشان دادند دانش.تيزهوش پرداختند

هدايت رفتار افراد و  و ديگران و استفاده از اين شناخت درشناخت احساسات خود
 اين عناصر به افزايش مهارتهاي ةهم. مقاومت فشار همساالن توانايي بيشتري دارند

.شوداجتماعي افراد منجر مي

روش
اي  مقايسه�يروشهاي علّ. است) اي مقايـسه�يعلّ(رويدادي پژوهـش از نوع پـساين 

 كه طي آنها پژوهشگر با شودهايي گفته ميپژوهشويدادي معموالً به ريا روشهاي پس
.پردازد مي بررسي علل احتمالي وقوع آنبه متغير وابسته در نظر گرفتن
�ينيز معتقدند كه گرچه اساساً روش علّ) 1374(و هومن ) 1380(دالور 

 اما از آن روش ،دروكار ميهرويدادي براي تحقيق در روابط علمي بي يا پسامقايسه
عبارت ديگر ههاي مشاهده شده در بين گروهها يا بتوان براي تعيين اثر اختالفمي

. دو يا چند گروه استفاده كردةمنظور مقايسهب
عنوان متغير مستقل، متغيري هدر اين پژوهش نيز تيزهوش و عادي بودن ب

گردد و هوش هيجاني ي است كه بر اساس آنها دو گروه مقايسه ايجاد مياخصيصه
.شودعنوان متغير وابسته، بررسي ميهب

دانشگاهـي مدارس تيزهوش پيـشةآموزان دور دانشةپژوهـش كليـاين  در  آماريةجامع
.اند ثبت نام كرده85-86كه در سال تحصيـلي است عادي شهر تهران و

1- Newsome & Day & Catano
2 - Mayer, Perkins, Caruso & Salovey
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���115...آموزان تيزهوش ومقايسة هوش هيجاني دانش

رمد و، به نقل از س1386( نفر و بر اساس جدول كوهن 120 پژوهش ةنمون
30(نفر 60آموزان تيزهوش به تعداد  دانشةنمون. نتخاب شده استا) 1380ن، اهمكار

 از دبيرستانهاي عالمه حلي و فرزانگان شهر ياصورت چند مرحلههب)  پسر30دختر و 
.تهران انتخاب شده است

صورت هب)  پسر30 دختر و 30( نفر 60آموزان عادي به تعداد  دانشةنمون
. تهران انتخاب شده است3ة دبيرستانهاي دولتي منطقتصادفي از

گيريابزارهاي اندازه
آزمون هوش هيجاني بارـ اُن

) 1997( اُن �گيري ميزان هوش هيجاني از مقياس بار پژوهش براي اندازهاين در 
اين مقياس به زبانهاي اسپانيايي، .داردال ؤ س133اين پرسشنامه . شوداستفاده مي
لماني، سوئدي و سواحيلي ترجمه شده و در كشورهاي آمريكا، كانادا، فرانسوي، آ

 جنوبي ةفريقاي جنوبي، آرژانتين، شيلي، انگلستان، هلند، مكزيك، فيليپين، سوئد و كرآ
.اجرا شده است كه نشان از نتايج مشابه در فرهنگهاي مختلف دارد

86/0 تا 79/0كرونباخ  متفاوت نشان از آلفاي ة مطالع9 دروني آزمون در 1اعتبار
 باز آزمون در يك و چهار ماه بعد، ـ آزمون ةدر سنجش اعتبار با استفاده از شيو. داشته است

. بوده است82/0 تا 55/0 و براي چهار ماه بعد بين 92/0 تا 78/0براي يك ماه بعد ارزشها 
ة شخصيت آيزنك و پرسشنامة، سياهMMPI-2، اين مقياس با 2در تعيين روايي

دهد كه بين بين اين مقياس نشان مياعتبار پيش. افسردگي بك همبستگي نشان داده است
. موفقيت در دانشگاه نظامي ارتباط وجود دارد واين آزمون و انجام شغل، رضايت شغلي

هاي نظري يافته تعيين اعتبار و دستيابي به تأييد تجربي برمنظوربهمؤلفان آزمون 
 عامل زير 10نهايت به كتشافي و تأييدي متوسل گرديدند و درخود به تحليل عوامل ا

:دست يافتند
فردي، كنترل تكانه، حل مشكل، آگاهي از عواطف، توجه به خويشتن، روابط بين

�بار(پذيري، واقعيت آزمايي، شكيبايي در برابر استرس، ابراز وجود و همدلي انعطاف

).2000 و پاركراُن

1- Reliability 2 -Validity
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �116

 نفري 520ة روي نمونربه هنجاريابي اين آزمون ب) 1381(در ايران دهشيري 
روش بازآزمايي، دانشجويان دانشگاه پرداخت و در جهت تعيين روايي آزمون با استفاده از

 دست 73/0 و با استفاده از روش آلفاي كرونباخ به ضريب 73/0بعد از يك ماه ضريب 
و در هنجاريابي او، دختران در جهت تعيين اعتبار، او به هشت عامل دست يافت . يافت

.دست آوردندههاي باالتري در هوش هيجاني بداري نمرهادانشجو به نحو معن

هاآوري دادهروش جمع
والن مدارس ؤهاي خام اين پژوهش، پژوهشگر با هماهنگي مسآوري دادهمنظور جمعهب

صورت ضمني هي از اهداف پژوهش را بااو مقدمه. شدآموزان حاضر ميدر كالس دانش
ها بين آنگاه آزمون. شداالت شرح داده ميؤدهي به س پاسخةداد و سپس نحوتوضيح مي

 گويند و چنانچه االت پاسخؤشد به سگرديد و از آنان خواسته ميآموزان توزيع ميدانش
 پژوهشگر در طول اجراي .رسد از پژوهشگر بپرسندنظر ميههايي براي آنها مبهم بالؤس

ةآموزان نظارت داشت و در صورت لزوم با ارائدهي دانشها بر پاسخپرسشنامه
.كردگفت و اشكاالت آنها را رفع مياالت آنها پاسخ ميؤتوضيحات كافي به س

در . ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده استبراي تجزيه و تحليل داده
معيار توصيفي جدول فراواني، نمودارها و نمايش درصدها، ميانگين و انحراف ةمرحل

 مستقل و همبستگي پيرسون tها از آزمون  استنباط آماري دادهةدر مرحل. گرددارائه مي
. خواهد شداستفاده

آموزان تيزهوش و عادي  هوش هيجاني بين دانشة مقايسةپژوهش بر پاياين 
گيري ميزان هوش هيجاني از براي اندازه. ان انجام گرفت شهر تهر3ةمدارس منطق

پيشرفت تحصيلي . استفاده گرديد) اليؤ س133فرم (ن اُـ هوشبهر هيجاني بارةپرسشنام
هاي آماري  آنان محاسبه و وارد تحليلةآموزان بر اساس معدل كل سال گذشتدانش

 قرار گرفتند از جانب  آماري مورد بررسيةعنوان نمونمدارسي كه به. پژوهش گرديد
در مدرسه را آموزان دانشپژوهشگر معرفي شدند و3ةآموزش و پرورش منطق

سازي و انجام ها پس از گردآوري براي آمادهداده. دكرصورت تصادفي انتخاب هب
 اول ةدر مرحل. گرديد) SPSS(افزار آماري علوم اجتماعي هاي آماري وارد نرمتحليل

هاي گرفت كه اين روند با استفاده از شاخصها انجام ميي دادهبايد توصيف آمارمي
ة مقايسها وسپس براي آزمون فرضيه. فراواني، ميانگين و انحراف معيار صورت پذيرفت
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���117...آموزان تيزهوش ومقايسة هوش هيجاني دانش

براي بررسي .  دو گروه مستقل بهره گرفته شدtآموزان تيزهوش و عادي از آزمون دانش
هاي همبستگي پيرسون و تحليل  هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي از تحليلةرابط

.رگرسيون خطي دو متغيري استفاده شد

ها آماري مورد بررسي به تفكيك جنسيت آزمودنيةتعداد نمون. ـ1جدول

دانشگاهيپيش تحصيليوضعيت

تيزهوشعاديجنسيت
جمع

303060دختر

303060پسر

6060120جمع

 پژوهش ةگردد تعداد آزمودنيهاي نمون مشاهده مي1طور كه در جدول همان
 دختر 30 پسر تيزهوش، 30 دختر تيزهوش، 30آموز است كه از اين تعداد  دانش120

.دانشگاهي بودندتمامي اين آزمودنيها از مقطع پيش. باشد پسر عادي مي30عادي و 

يزهوشآموزان مدارس عادي و تهاي آماري هوشبهر هيجاني دو گروه دانش شاخصـ2جدول

هاشاخص

مدرسهنوع
ميانگين

انحراف 

معيار

تفاوت 

ميانگين

درجه 

آزدي

t
مستقل

سطح 

خطا
P

9/39471/13عادي

4/39692/15تيزهوش

داراغيرمعن48/111855/005/0

دار اآموزان تيزهوش و عادي تفاوت معنبين هوش هيجاني دانش: اولةآزمون فرضي
.وجود دارد

 جدول با درجه tاز ) 55/0( محاسبه شده t چون 2به اطالعات جدول با توجه 
 پژوهشي ة بنابراين داليل كافي براي تأييد فرضي،كوچكتر است) 98/1 (118آزادي 

توان گفت در  درصد اطمينان مي95 يعني با .شودوجود ندارد و فرض صفر پذيرفته مي
تيزهوش آموزان مدارس عادي وداري بين هوش هيجاني دانشاپژوهش حاضر تفاوت معن

.مشاهده نگرديد
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علوم تربيتيدانش و پژوهش در �118

آموزان به تفكيك جنسيتهاي آماري هوشبهر هيجاني دانش شاخصـ3جدول 

هاشاخص

ميانگينجنسيت
انحراف 

معيار

تفاوت 

ميانگين

درجه 

آزادي

t

مستقل

سطح 

خطا
P

35/39391/14پسر

93/40249/14دختر

58/911810/205/005/0<P

.دار وجود دارداآموزان دختر و پسر تفاوت معن بين هوش هيجاني دانش:::: دومةزمون فرضيآ
 جدول با درجه tاز ) 10/2( محاسبه شده t چون 3با توجه به اطالعات جدول

 بنابراين داليل كافي براي تأييد فرض صفر وجود ،بزرگتر است) 98/1 (118آزادي 
توان گفت در  درصد اطمينان مي95يعني با . دشو پژوهشي پذيرفته مية و فرضيردندا

آموزان دختر و پسر مشاهده داري بين هوش هيجاني دانشاپژوهش حاضر تفاوت معن
.گرديد و هوش هيجاني دختران بيشتر از پسران است

آموزان تيز هوش ميزان همبستگي پيشرفت تحصيلي و هوشبهر هيجاني دانشـ4جدول 

هاشاخص

متغيرها
سطح خطا همبستگيtمقدار همبستگيتعداد

هوشبهر هيجاني و 

پيشرفت تحصيلي
6014/002/128/0

ان آنآموزان تيز هوش و پيشرفت تحصيلي  بين هوش هيجاني دانش:::: سومهآزمون فرضي
.دار وجود داردا معنةرابط

 جدول tاز ) 02/1( همبستگي محاسبه شده t چون 4هاي جدول براساس يافته
 پژوهشي وجود ندارد و ةكوچكتر است، بنابراين داليل كافي براي تأييد فرضي) 00/2(

توان گفت در پژوهش  درصد اطمينان مي95يعني با . شودفرض صفر پذيرفته مي
آموزان تيزهوش داري بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشا معنةحاضر رابط

.مشاهده نگرديد
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آموزان مدارس عاديلي و هوشبهر هيجاني دانش ميزان همبستگي پيشرفت تحصيـ5جدول

هاشاخص

متغيرها
سطح خطا همبستگيtمقدار همبستگيتعداد

هوشبهر هيجاني و 

پيشرفت تحصيلي
6027/042/105/0

ان آنآموزان عادي و پيشرفت تحصيلي  بين هوش هيجاني دانش:چهارمهآزمون فرضي
.دار وجود داردا معنةرابط

 جدول tاز ) 42/1( همبستگي محاسبه شده t چون 5هاي جدول افتهبر اساس ي
پژوهشي وجود ندارد و ة كوچكتر است، بنابراين داليل كافي براي تأييد فرضي) 00/2(

توان گفت در پژوهش حاضر  درصد اطمينان مي95يعني با . شودفرض صفر پذيرفته مي
.آموزان عادي مشاهده نگرديدانشداري بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي داعنة مرابط

گيريبحث و نتيجه
آموزان عادي و  تفاوت هوش هيجاني در دو گروه دانشة مطالعةبررسي حاضر بر پاي

آموزان عادي و ها ميزان هوش هيجاني دانشبراساس يافته. تيزهوش شكل گرفت
تفاوت ميزان پيشرفت تحصيلي اين دو گروه . داري نشان نداداتيزهوش تفاوت معن

از سوي ديگر تفاوت هوشبهر هيجاني در دختران و پسران تفاوت . داري داردامعن
هاي  فرضيه به بررسيدر اينجا. داري نشان داد و هوشبهر هيجاني دختران باالتر استامعن

.پردازيم ميپژوهشهاي پژوهشي براساس يافته
.اردآموزان تيزهوش و عادي تفاوت وجود د بين هوش هيجاني دانشـ1

آموزان داري بين هوش هيجاني دانشا حاضر، تفاوت معنةهاي مطالعبراساس يافته
. دشوييد نميأ اول اين پژوهش تةبنابراين فرضي. مدارس تيزهوش و عادي مشاهده نشد

.آموزان عادي و تيزهوش در پژوهش حاضر متفاوت نيستپس هوش هيجاني دانش
، نوسام، داي و )2001(، سيجبرگ )1383(ها با بررسي خليل ارجمندي اين يافته

از سوي ديگر با پژوهش ماير، پركينس، . همسو است) 2002(و بويسه ) 2000(تونوكا
.ناهمسو است) 1380(و زارع ) 2001(كاروسو و سالووي 
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شناختيهايي كه معتقدند هوش هيجاني لزوماً جايگزين هوش نظريهبراساس
ها معتقدند هوش هيجاني برخي از اين نظريه. دكرتبيين ها را توان اين يافتهنيست، مي

. دشوهايي كه لزوماً به امور تحصيلي نميموفقيت. كندبيني ميهاي زندگي را پيشموفقيت
 باال بودن هوش شناختي به دليلند ارو تيزهوشان نيز كه در تحصيالت رسمي موفقاز اين

اين حالت نه ارزش هوش . نيز باال باشدآنان است و لزومي ندارد كه هوش هيجاني آنان 
ها  نظريهبراساسپس . دهدكند و نه اصالت كامل را به هوش هيجاني ميشناختي را نفي مي

لزوماً ) تيز هوشي(باال بودن هوشبهر كه توان اظهار داشت هاي اين پژوهش ميو يافته
د كه همديگر را نيز نا و اين دو توانايي متفاوتيستمعني باال بودن هوش هيجاني نبه

.كنندميتكميل  ولي اگر در كنار هم قرار گيرند همديگر را ،كنندنفي نمي
.آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد بين هوش هيجاني دانشـ2

دست آمده در اين پژوهش، ميزان هوش هيجاني دختران باالتر از ههاي ب يافتهبراساس
آموزان آموزان تيزهوش و هم در دانشانشاين تفاوت هم در گروه د. پسران است

. دشوييد ميأ پژوهش كنوني تدومةبر اين اساس فرضي. دست آمدهمدارس عادي نيز ب
داري وجود دارد و ميزان اپسر تفاوت معنآموزان دختر وپس بين هوش هيجاني دانش

ادي هاي حكيم جواين يافته با بررسي.هوش هيجاني دختران باالتر از پسران است
همين يافته با بررسي . همسو است) 1997( ليس  ـپاچو لي) 1384(، اسدي )1383(

.ناهمسو است) 1383(خليل ارجمندي 
تر و اينكه در رسد دختران به لحاظ برخورداري از احساسات قويبه نظر مي

ريزي تر پايهابراز احساسات تواناترند روابط اجتماعي خود را در مسيري هوشمندانه
اين تفاوت . دست آمده استهرو نمرات هوش هيجاني آنها باالتر باز همين. كنندمي
تر بررسي دقيق. دار با توجه به تيزهوشي و عادي بودن آنها نيز تغيير نكرده استامعن

اينكه واقعاً چه بخشي از تفاوت جنسيتي دختران موجب هوشبهر هيجاني باالتر آنها 
.تري استرل شدهد، نيازمند بررسيهاي كنتشومي

.ان رابطه وجود داردآنآموزان تيز هوش و پيشرفت تحصيلي  بين هوش هيجاني دانشـ3
آموزان ها، همبستگي بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشبراساس يافته
يعني بين . دشوييد نميأم اين پژوهش نيز تسوةپس فرضي. داري ندارداتيزهوش تفاوت معن

.ي وجود ندارداآموزان تيزهوش رابطه پيشرفت تحصيلي دانشهوش هيجاني و
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و ويتازوسكي) 2005(، زايدنر و همكاران )1384(ها با بررسي اسدي اين يافته
و زارع ) 2002(از سوي ديگر اين يافته با بررسي تيالم و كرباي . همسو است) 2001(
هاي موفقيت حوزهبيني تمامي هوش هيجاني قادر به پيش.ناهمسو است) 1380(
آموزان تيزهوش ناشي اين يافته حكايت از اين دارد كه پيشرفت تحصيلي دانش. يستن

ه كچنان. از هوشبهر هيجاني آنها نيست و هوش هيجاني مستقل از هوش شناختي است
.يد همين نكته استمؤها ديگر يافته

.طه وجود داردآموزان عادي و پيشرفت تحصيلي آنها راب بين هوش هيجاني دانشـ4
هاي اين پژوهش، ميزان همبستگي هوشبهر هيجاني و پيشرفت تحصيلي براساس يافته

ييد أ اين پژوهش تچهارمةلذا فرضي. دار نيستاآموزان مدارس عادي معندر دانش
از سوي ديگر اين . همسو است) 1383(اين يافته با مطالعه خليل ارجمندي .گرددنمي

.ناهمسو است) 1997( ليس  ـپاچو لي) 1380(ع هاي زاريافته با بررسي
 مطابق با ديگر نتايج اين بررسي، هوش ، بايد گفتفوقهاي  فرضيهمورددر 

ساز بروز تواناييهاي اين سازه شايد زمينه. بيني پيشرفت تحصيلي نيستهيجاني قادر به پيش
گفته هاي پيشفرضيههاي ناهمسوي  پيشرفت تحصيلي باشد كه البته پژوهشةكنندبينيپيش

سازد كه هوش هيجاني مستقل از هوش اما نتايج اين پژوهش آشكار مي. انديد اين عقيدهؤم
ه مطابق آخرين فرضيه ك نيست، چنانكننده پيشرفت تحصيليبينيشناختي است و پيش

.حتي در مدارس عادي نيز اين نتيجه تكرار شده است
نظريه و اظهارات ماير و همكارانش نتايج اين پژوهش به طور كلي همسو با 

آنها معتقدند هوش هيجاني . ندهست هوش هيجاني ةباشد كه واضعان اوليمي) 1999(
بيني هاي زندگي را پيشهمچون هوش شناختي نوعي توانايي است كه بخشي از موفقيت

 اجتماعي از هايهاي شغلي و پختگي در مهارتسالمت رواني، برخي پيشرفت. كندمي
از . آنها بر اين باورند كه هوش هيجاني جايگزين هوش شناختي نيست. اند جملهاين

ادعايي خالف اين را دارند كه نتايج اين ) 1995(سوي ديگر كساني همچون گلمن 
دست هتفاوت هوش هيجاني در دختران باالتر از پسران ب. يد نظر او نيستؤبررسي م

.رددهاي آينده گتواند موضوع بررسيآمد كه مي
والن آموزشي اين نكته را آشكار ؤهاي اين پژوهش براي والدين و مسيافته

. رسدسازد كه توجه به هوشبهر هيجاني در كنار هوشبهر شناختي ضروري به نظر ميمي
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زيرا نتايج نشان دادند صرف تيزهوشي به معني برخورداري از تواناييهاي ديگر از جمله 
اد ساز و كارهايي براي ارتقاي هوش هيجاني در كنار لذا ايج. باشدهوش هيجاني نمي

بسترسازي شكوفايي هوش شناختي ضروري است كه اميد است والدين و اولياي 
.مدارس به آن توجه نمايند

والن مدارس در كنار توجه به مسائل هوش شناختي و ؤشود مسپيشنهاد مي
آموزان نيز توجه ني دانشتمركز بر درسهاي رياضي، فيزيك و غيره به جنبة هوش هيجا

داشته باشند و با گنجاندن دروس و كارگاههاي آموزشي در اين زمينه رشد و شكوفايي 
التحصيالن در نتيجه فارغ. آموزان را نيز محقق سازنداين بخش از تواناييهاي دانش

.آموختگاني تك بعدي نخواهند بودصورت دانشهمدارس ب
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