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 رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان یک دانشگاه نظامی

 

The relationship between emotional intelligence and academic achievement 

among students of A Military University 
 

 ***، ام کلثوم میرالی رستمی**، مهدی ابولقاسمی*احمد ایزدی یزدان آبادی

 
 چکيده

 

روانشناسان جدید اعتقاد دارند که هوش هیجاانی در  : مقدمه 
هدف اصلی تحقیق حاضار بررسای   . ثیر زیادی داردأموفقیت افراد ت

 (پیشرفت تحصیلی)رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت در تحصیل 
 .باشدمی در میان دانشجویان دانشگاه نظامی مورد مطالعه

لیاه  ک. این تحقیق از نوع توصاییی ا همسساتگی اسات     :روش
دانشجویان یک دانشگاه نظامی جامعه مورد مطالعه این پاووه  را  

نیر می باشد که باا روش نموناه    052حجم نمونه. تشکیل می دهند
اباازار گااردآوری اق،عااات، . ای نسااستی انتبااا  شاادگیااری قسقااه

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ مای باشاد کاه در ایان تحقیاق      
ن تأیید و میازان پایاایی   مجدداً روایی محتوایی آن توسط متبصصا

  آمار توصاییی  یها روش با استیاده از  .تعیین شد 67/2آن به میزان 
مورد تجزیاه و   ها داده SPSSبه کمک نرم افزار  و  و آمار استنساقی

 .تحلیل قرار گرفتند
نتایج تحقیق بیان کننده این اسات کاه او ً دانشاجویان    :نتايج

با یی ارزیابی کرده اند؛ ثانیااً  هوش هیجانی خود را در سطح نسستاً 
ی آن با پیشرفت تحصیلی رابطاه  ها بین هوش هیجانی و تمام مؤلیه

هاای خاود کنترلای،    ی وجود دارد و با خره، براساس مؤلیهرمعنادا
مای تاوان پیشارفت     ،گاهی، خاودانگیزی و مهاارت اجتمااعی   آخود

 .تحصیلی را پی  بینی کرد
ادی می تاوان پیشارفت   تاحد زی ،از قریق هوش هیجانی:بحث

لذا با ارتقای هوش هیجاانی  . تحصیلی دانشجویان را پی  بینی کرد
. می توان امیدوار باود کاه موفقیات در تحصایل نیاز افازای  یاباد       

، (0220)ی این پووه  با نتایج تحقیقات کاپ،ن و میادگلی ها یافته
، (0220)، سااااارین (0220)، اسااااتونک میاااار(0220)بااااوی  

و ( 0832)، منصااوری (0222)یااک و همکاااران ، پاتر(0202)پاااترز
 .همسو می باشد( 0832)زارع

هوش هیجانی، پیشارفت تحصایلی، دانشاگاه،     :ها واژه کليد
 دانشگاه نظامی

 
 
 

Abstract 
Introduction: Current psychological issues showed 
that emotional intelligence effects on success of 
persons. The main goal of the research is assign 
relationship between emotional intelligence and 
academic achievement among students of A 
Military University 
Method:This research is a descriptive - correlation 

research. The target population of the study 

comprised all students of A Military University. 

The sample consisted of 250 persons who selected 

by Stratified random Sampling method. The tool 

used for collecting the data is emotional 

intelligence questionnaire (Schering). Experts 

confirmed the content validity of the tool and its 

reliability was determined 0.76 Data analyze 

was perform by SPSS software. 

Results: The results of the research showed: 1) 

students assessed emotional intelligence 

themselves in relatively high level. 2) There was 

a positive and meaningful relationship between 

emotional intelligence and all components of 

that with academic achievement. 3) Academic 

achievement can be predicted by self-awareness, 

self-motivation, self– control and social skills. 
Discussion: emotional intelligence is a good 
predictor of students' academic achievement 
.Therefore; promoting of emotional intelligence 
may raise academic achievement. The findings of 
this research is similar with previous research 
finding, e.g. Midgely and Kaplan (2002), Boise 
(2002), Stonkmir (2002), Poters (2010), Patrick 
and colleagues (2004), Mansouri (1380) and Zare 
(1380)) are consistent.                       
Key words: emotional intelligence, academic 
achievement, university, Military University 
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 مقدمه

بر این باور ی متمادی روانشناسان ها در قول سال

بودندکه مهمترین استعداد فرد را بهره هوشی او 

با توجه به همین سازه دست به . دهدتشکیل می

 مشاغل گزین  دانشجویان و افراد برای تصدی

این قرز تیکر راگاردنر دوران تیکر هوشسهری . زدند می

وی در رد (. 0838ترجمه سیف، 0830بلوم، )نامدمی

ای وجود هوش واحد یکپارچهدر : گویداین عقاید، می

ندارد که موفقیت در زندگی را تضمین کند، بلکه قیف 

. در این باره نق  دارند ها وسیعی از انواع مبتلف هوش

گاردنر در . نمایدوی هوش را به هیت دسته تقسیم می

اعتقاد بسیار ( اجتماعی) این بین به هوش بین فردی

 هایخود و تواناییاین هوش به فهم دقیق و واقعی از . دارد

. خود و استیاده بهینه از آن در قول زندگی اشاره دارد

تنها ایراد گاردنر در این نکته نهیته است که برای ایجاد 

هوش بین فردی و درون فردی نق  هیجان  و تقویت

را مورد غیلت قرار داده و بیشتر به مسایل شناختی 

 (.0885گلمن، )پرداخته است 

بعد از ( 0882)و مایر   سالویروانشناسانی چون 

را   تحقیق و مطالعه نظریه هوش هیجانی ها سال

ثیر آن بر موفقیت افراد أمعرفی کردند و به اهمیت و ت

ها اصط،ح هوش هیجانی را برای  آن. تاکید نمودند

: اولین بار در مقا ت خود این گونه تعریف کردند

ت هوش هیجانی توانایی است که امکان درك احساسا»

دهد تا با  و هیجانات خود و دیگران را به فرد می

استیاده از این قابلیت بتواند تیکر و تعقل و عملکرد 

گونه که در تعریف مشاهده  همان. «خود را هدایت کند

های شناختی محققان فوق در تنظیم فعالیت ،شوندمی

 .کید دارندأبه وسیله هیجانات ت

زیادی درباره پ  از ارایه این نظریه تحقیقات 

های مبتلف زندگی هوش هیجانی و ارتساط آن با جنسه

از جمله رابطه بین هوش هیجانی با . انسان انجام شد

و   ژو ؛0220 ، و آدلهید  کاربانئو)  قدرت رهسری

                                                           
1- Salovey & Mayer. 
2- emotional intelligence. 
3- leadership. 

و  8آستین)  ، رضایتمندی اجتماعی(0228،  جورج

و  00شات) 02، روابط بین فردی(0225همکاران، 

، سازگاری (0228و همکاران،  00لوپز ؛0220همکاران، 

، پیشرفت (0225و همکاران،  02روی ؛ ون) 08اجتماعی

 06، کنترل رفتار(0222و همکاران،  07پارکر) 05تحصیلی

( 0222، 02تایلر) 08، س،مت روانی(0222، 03ترینیداد)

ع،وه بر این بسیاری از متبصصان توجه به . اشاره کرد

موزشی های آوظایف اصلی نظام ءهوش هیجانی را جز

؛ سالوی و مایر 0885، 00از جمله گلمن) .انددانسته

 (.0886 00ان -بار ؛0882

راستا با تحقیقات  متبصصان تعلیم و تربیت هم

اتکا به هوش عمومی یا .اند فوق به این نتیجه رسیده

نمرات آزمون هوشسهر علی رغم اعتسار و ارزششان در 

برای تواند پی  بینی کننده خوبی میان همگان نمی

هوش هیجانی به . موفقیت شغلی و تحصیلی افراد باشد

دارای  ،عنوان جدیدترین موضوع مکمل هوش عمومی

ای در پی  بینی موفقیت اهمیت قابل م،حظه

اهمیت هوش هیجانی . باشدتحصیلی فراگیران می

آنقدر در نزد متبصصان تعلیم و تربیت زیاد شده است 

هیجانی ود از هوشهای خکه امروزه در قراحی برنامه

به عنوان فاکتور تسهیل کننده و سازگار کننده 

پارکر و همکاران، )نمایندیادگیرندگان استیاده می

بسیاری از متبصصان بر این امر تاکید دارند  (.0222

که بین متغیرهای هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 

                                                                                   
4- Charbonneau. 
5- Adelheid. 
6- Zhou. 
7- George. 
8- social satisfaction. 
9- Austin. 

10-Interpersonal relationship. 
11- Schutte. 
12- Lopes. 
13- social adjustment. 
14- Vanrooy. 
15- academic achievement. 
16- Parker. 

17- behavioral control. 
18- Trinidad. 

19- mental health. 

20- Taylor. 
21- Golman. 
22- Bar-on. www.SID.ir
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به صورتی که . ای وجود داردارتساط تعیین کننده

پووهشگران و متبصصان روانشناسی اهمیت بسیاری از 

این عامل را در موفقیت تحصیلی و شغلی بیشتر از دیگر 

 (. 0222 سالوی و مایر،) دانند می عوامل و استعدادها

های در بیان تیاوت( 0220)  و میدگلی  کاپ،ن

بین فراگیران عادی با فراگیران دارای اخت،ل یادگیری 

 ،های اجتماعیوه در مهارتدارند که بین دو گر می بیان

کنترل درونی و اعتماد به نی  تیاوت  ،توانایی ک،می

ولی میان دو گروه فراگیران عادی . معناداری دیده شد

و فراگیران دارای اخت، ت یادگیری تیاوت معناداری از 

   .نظر ضریب هوشی دیده نشده است

در یک بررسی به این نتیجه رسید  (0220)بوی  

که رابطه قوی بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی 

دانشجویان وجود دارد همین قور هوش هیجانی دارای 

. باشد می قابلیت پی  بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی

در پووهشی ( 0220)به قور مشابهی استو نکمیر

بین هوش هیجانی  مشبص نمود که همسستگی زیادی

در این بین روابط بین  .فت تحصیلی وجود داردو پیشر

فردی تنها متغیر پی  بینی کننده پیشرفت تحصیلی 

 (.0830به نقل از ترابی،)بوده است

در پووهشی به بررسی رابطه و ( 0222)  سارین

مقایسه هوش هیجانی وهوش تحلیلی با پیشرفت 

تحصیلی پرداخت و به این نتیجه رسید که بین هوش 

 ش تحلیلی با پیشرفت تحصیلی رابطههیجانی و هو

ولی بین هوش تحلیلی و هوش . معناداری وجود دارد

 پاترز. هیجانی رابطه ضعییی مشاهده شده است

در تحقیقی قولی به بررسی رابطه بین ( 0202)

موفقیت تحصیلی و هوش هیجانی دانشجویان در 

آموزان دبیرستانی از سال اول تا آخر دبیرستان دان 

نتایج بیان کننده این است که هوش هیجانی . پرداخت

 در قول دوره دبیرستان دارای رابطه قوی با پیشرفت

بینی کنندگی  باشد و قدرت پی  می فراگیران تحصیلی

 .آن را دارد

                                                           
1- Kaplan. 
2- Midgely. 
3- Sarin. 

ای قولی به ، در مطالعه(0222)پارکر و همکاران 

موفقیت در انتقال از  وبررسی نق  هوش هیجانی 

نتایج . دوره دبیرستان به دوره دانشگاهی پرداختند

آموزان دارای تحقیق وی بیان کننده این است که دان 

دارای شان  بیشتری در ورود به  ،هوش هیجانی با 

آموزان ی تحصی،ت دانشگاهی نسست به دان ها هدور

 .باشندضعیف در این زمینه می

وط به این موضوع در ایران پیشینه تحقیقاتی مرب

به . گذارد می نیز بر رابطه بین این دو متغیر صحه

در پووهشی تحت ( 0832)عنوان نمونه، منصوری 

عنوان هنجاریابی آزمون سیسریا شرینگ در میان 

دانشجویان دانشگاه تهران به این نتیجه دست یافت که 

بسیار  رابطه میان هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

نیز در تحقیق خود به ( 0832) زارع .جه استقابل تو

بررسی سهم هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی 

 و به این نتیجه رسید که این ؛دانشجویان پرداخت

دارای قدرت پی  بینی کنندگی در پیشرفت  متغیر

 .باشدتحصیلی دانشجویان می

با توجه به جو نظامی حاکم بر دانشگاه مورد مطالعه 

آید که آیا هوش هیجانی در محیط این سوال پی  می

بینی کنندگی  این دانشگاه نیز دارای قدرت پی  نظامی

باشد؟ با توجه به ابعاد پیشرفت تحصیلی دانشجویان می

تواند ما را در وسیع هوش هیجانی انجام این تحقیق می

ثرهوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ؤشناخت ابعاد م

و در جهت تقویت  دانشجویان این دانشگاه یاری رسانده

این ابعاد و در نهایت رسیدن به پیشرفت تحصیلی 

. مناسب و رسیدن به اهداف سازمانی یاری رسان باشد

با توجه به مطالب بیان شده اهداف تحقیق حاضر به 

 : باشندشرح زیر می

های هوش هیجانی در تعیین وضعیت مؤلیه -0

 دانشگاه نظامی مورد مطالعه؛

ی ها ههای هوش هیجانی در دانشکدمقایسه مؤلیه -0

 مطالعه؛ مورد نظامی دانشگاه

تعیین رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت  -8

 ؛مطالعه مورد نظامی تحصیلی دانشجویان دانشگاه
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تعیین قدرت پی  بینی پیشرفت تحصیلی بر  -2

 نظامی های هوش هیجانی در دانشگاهاساس مؤلیه

 .مطالعه مورد

 

 روش

نظر هدف، کاربردی است و از نظر ر از ضحا تحقیق

قرار  همسستگی – توصییی روش در ردیف تحقیقات

کلیه دانشجویان یک دانشگاه نظامی که در سال . گیرد می

علوم  ،در سه دانشکده علوم پایه 0838-0882تحصیلی 

مهندسی مشغول به تحصیل بودند، جامعه  -انسانی و فنی

 محاسسه یبرا. آماری این پووه  را تشکیل می دهند

 محدود جامعه در نمونه حجم برآورد فرمول از نمونه حجم

 پووه  این در که جا آن از.است شده استیاده کوکران

 قابل% 85 اقمینان با پووه  یها یافته است این بر قرار

 ؛است شده انتبا ( 87/0) با برابر z لذا ،باشند توجیه

 مورد خطای یا برآورد دقت درجه میزان ،این بر ع،وه

 واریان  و شده گرفته نظر در( 25/2) با برابر ،(d)قسول

  .است گردیده تعیین ،085/2 با برابر گروهی درون

 معنی دار، نمونه حجم ، زم محاسسات انجام با 

 از نمونه، تصادفی انتبا  برای .آمد دست به نیر 080

 این به. شد استیاده سهمی ای قسقه گیری نمونه روش

 هر دانشجویان جمعیت نسست به باتوجه منظور،

 تعداد نمونه، حجم ضربدر آماری جامعه کل به دانشکده

 و فنی دانشکده در نیر، 82 پایه علوم دانشکده در نمونه

 نیر 03 انسانی علوم دانشکده در و نیر 68 مهندسی

 به پاسبگویی عدم احتمال به توجه با. گردید محاسسه

 پرسشنامه 052 ،ها آن برگرداندن عدم و ها پرسشنامه

 که شد پب  دانشکده سه این دانشجویان میان در

 این از. بودند تحلیل قابل مجموع در پرسشنامه 007

 دانشکده دانشجویان به مربوط پرسشنامه 022 میان

 دانشکده دانشجویان به مربوط پرسشنامه 88پایه، علوم

 فنی دانشجویان به مربوط پرسشنامه 63 و انسانی علوم

  .باشد می مهندسی و

گیری هوش هیجانی از در این تحقیق برای اندازه

پرسشنامه هوش هیجانی سسیریا شرینگ استیاده شده 

دلیل استیاده از این آزمون اعتسار یابی آن در . است

ایران و پوش  مناسب متغیرهای هوش هیجانی موثر 

فرم اصلی این . باشددر پیشرفت تحصیلی می

پایایی این . باشدیسوال م 62پرسشنامه دارای 

درنمره کلی هوش  (0202پاترز، )پرسشنامه در تحقیق

و برای خرده مقیاسهای آن با میانگین  36/2هیجانی 

این آزمون توسط . دست آمده استه ب 78/2

در ایران هنجار شده است و دارای ( 0832)منصوری

روایی محتوایی و صوری این . باشدسوال می 82

و متبصصان مورد تایید قرار  پرسشنامه توسط استادان

 پایایی این پرسشنامه در تحقیق منصوری. گرفت

و تحقیق حاضر به روش آلیای کرانساخ به ( 0832)

 .می باشد( 0)شرح جدول شماره 
 

 ضرايب پايايي مربوط به پرسشنامه هوش هيجاني -7 جدول شماره

 تحقيق حاضر (7899منصوری، )تحقيقات گذشته ها مؤلفه

 30/2 68/2 خودانگیزی

 73/2 38/2 خودآگاهی

 68/2 65/2 خودکنترلی

 32/2 30/2 هوشیاری اجتماعی

 60/2 62/2 ی اجتماعیها مهارت

 67/2 36/2 پرسشنامه هوش هیجانی
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08 فصلنامه روانشناسي نظامي  رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در ميان دانشجويان يک دانشگاه نظامي

 
 

 هریک کل معدل تحصیلی پیشرفت گیری اندازه برای 
برای تجزیه و تحلیل . است گرفته قرار نظر مد دانشجویان از

 انحراف)توصییی ی آمارها ع،وه بر استیاده از روش ها داده
 یها ی آمار استنساقی و آزمونها از روش ،(میانگین و معیار

ای، تحلیل واریان  یک قرفه، تک نمونه t) آماری مربوقه
نیز استیاده ( رسیون چند متغیرههمسستگی پیرسون و رگ

آماری مذکور مستلزم رعایت  یها کاربرد آزمون. شده است
، نرمال بودن ها ای بودن دادههایی از قسیل فاصلهپی  فرض
در این پووه  . باشد، میها و همگنی واریان  ها توزیع داده

در مورد پی  فرض دوم،  .پی  فرض نبست برقرار است
نرمال بودن توزیع  ،گروف اسمیرفاز قریق آزمون کولم

لکن . ی مورد بررسی به اثسات رسیدها در دانشکده ها داده
، نتایج بیان کننده ها در مورد پی  فرض همگنی واریان 

های هوش هیجانی در بیشترمؤلیه ها عدم همگنی واریان 
و تحلیل t  به دلیل عدم حساسیت زیاد آزمون. باشدمی

از این ( 0836سرمد، ) رعایت این اصلواریان  یک راهه به 
 .شودمی ه، استیادها برای تحلیل داده ها آزمون
 

 نتايج
 ویوه ازسؤا ت هریک تیکیک به پووه  یها یافته
 :باشند می زیر شرح به تحقیق
های هوش هیجانی در دانشگاه مؤلیه: ال اولؤس

 باشند؟نظامی مورد مطالعه در چه وضعیتی می
 تک t آزمون بررسی، مورد سوال تحلیل جهت

 جدول در آن نتایج که گرفته قرار استیاده مورد ای نمونه
 به دسترسی عدم به توجه با. است شده مندرج 0 شماره

 معیار پرسشنامه، مقدار در برش نقطه و جامعه میانگین
 رفته کار به لیکرت قیف وسط حد) 8 برابر آزمون برای
 .است شده گرفته نظر در( پرسشنامه در

 

 (8=مالک تست)ی مورد بررسي ها هتک نمونه ای متغير هوش هيجاني در دانشکد tآزمون -7جدول 
 آماره

 متغيرها
 ميانگين هاه دانشکد

انحراف 

 معيار
t 

سطح 

 معناداری

 خودانگیزی

 228/2 20/8 80/2 80/8 فنی مهندسی

 23/2 66/0 62/2 05/8 علوم انسانی

 220/2 82/2 63/2 86/8 علوم پایه

 خودکنترلی

 20/2 55/0 78/2 03/8 فنی مهندسی

 28/2 68/0 62/2 07/8 علوم انسانی

 220/2 80/8 67/2 02/8 علوم پایه

 هوشیاری اجتماعی

 220/2 38/8 62/2 80/8 فنی مهندسی

 20/2 -28/0 27/2 32/0 علوم انسانی

 08/2 -03/0 70/2 80/0 پایهعلوم 

 ی اجتماعیها مهارت

 220/2 23/8 78/2 06/8 فنی مهندسی

 06/2 -88/0 36/2 63/0 علوم انسانی

 220/2 -32/2 73/2 73/0 علوم پایه

 خودآگاهی

 220/2 65/0 62/2 08/8 فنی مهندسی

 228/2 63/0 50/2 05/8 علوم انسانی

 220/2 03/3 72/2 50/8 علوم پایه

 (کلی)هوش هیجانی 

 220/2 30/8 88/2 22/8 فنی مهندسی

 20/2 60/0 78/2 88/8 علوم انسانی

 220/2 66/2 62/2 82/8 علوم پایه
 
 www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

0009بهار / شماره پنجم / سال دوم فصلنامه روانشناسي نظامي 

 
 

 

 حد از پاسبگویان امتیاز متوسط اگر که معنا این به 
 باشد، بیشتر (p= 25/2) داری معنی سطح در( 8) معیار
 از هریک یا هوش هیجانی میزان که شود می گرفته نتیجه
با  .بالعک  و است متوسط حد از با تر ها آن در ،آن ابعاد

گونه بیان داشت  توان اینمی ،توجه به نتایج به دست آمده
ی ها ی خودانگیزی، خودکنترلی و مهارتها که درمؤلیه

 انسانی بااجتماعی تنها میانگین دانشجویان دانشکده علوم 
( 25/2در سطح )،تیاوت معناداری (8) انتظار مورد میانگین
به عسارت دیگر، نمرات این گروه از دانشجویان در حد  .ندارد

درمؤلیه هوشیاری اجتماعی . متوسط یا پایین تر از آن است
در )میانگین دانشجویان دانشکده علوم پایه تیاوت معناداری

ار جامعه نداردولی انتظ با میانگین مورد( 25/2سطح 
ی فنی وانسانی دارای تیاوت ها دانشجویان دانشکده

ی فوق بودند و ها در مؤلیه( 25/2در سطح )معناداری

 متغیر دراین دانشجویان انسانی نمرات کمتری از میانگین
 دانشجویان هر میانگین درمؤلیه خودآگاهی،. اند کردهکسب 

 سطح در)معناداری تیاوت جامعه با میانگین دانشکده سه
 به قور کلی، در متغیر هوش هیجانی میانگین .دارد( 25/2

می ( 8) متوسط کمی با تر از دانشکده سه هر دانشجویان
با میانگین مورد ( 25/2در سطح )باشد و تیاوت معناداری

 .انتظار جامعه دارد
ی دانشگاه ها هآیا بین دانشجویان دانشکد: دوم الؤس

ی هوش هیجانی تیاوت ها در مؤلیهنظامی مورد مطالعه 
 معناداری وجود دارد؟

برای تحلیل این سوال، از تحلیل واریان  یک راهه 
ارایه شده  8شود که نتایج حاصل در جدول شماره می هاستیاد
 .است

 

 مطالعه مورد نظامي ی دانشگاهها نتايج حاصل از تحليل واريانس هوش هيجاني در دانشکده -8جدول شماره

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات خودانگيزی منبع تغييرات

 72/2 0 00/0 مجموع مجذورات بین گروهی

 72/2 008 23/086 خطا 88/2 82/2

  005 08/083 کل
      خودکنترلي تغييراتمنبع 

 86/2 0 65/2 مجموع مجذورات بین گروهی

 50/2 008 36/028 خطا 23/2 68/2

  005 70/002 کل
      هوشياری اجتماعي منبع تغييرات

 5/2 0 08/8 مجموع مجذورات بین گروهی

 22/2 008 82/38 خطا 220/2 06/00

  005 23/85 کل
      مهارت اجتماعي منبع تغييرات

 00/3 0 08/07 مجموع مجذورات بین گروهی

 50/2 008 82/002 خطا 220/2 77/05

  005 56/007 کل
      خودآگاهي منبع تغييرات

 00/0 0 05/2 مجموع مجذورات بین گروهی

 25/2 008 88/85 خطا 20/2 60/2

  005 08/022 کل
      هوش هيجاني منبع تغييرات

 02/2 0 02/2 مجموع مجذورات بین گروهی

 78/2 008 06/082 خطا 3/2 07/2

  005 86/082 کل
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 fتوان گیت که می ،با توجه به نتایج به دست آمده

های اجتماعی و متغیرهای هوشیاری اجتماعی، مهارت

بدان معناست این مطلب . باشدخودآگاهی معنادار می

که حداقل بین دو دانشکده مورد بررسی تیاوت 

که  برای مشبص شدن این. معناداری وجود دارد

ی مورد بررسی وجود دارد ها تیاوت بین کدام دانشکده

از آزمونهای تعقیسی استیاده شده است و به دلیل عدم 

از ها رعایت پی  فرض همگنی واریانسها در اکثرمؤلیه

در (. 0836سرمد، )شوداستیاده میآزمون دانت سی 

نتایج به دست آمده از آزمون تعقیسی  2جدول 

               .سی ارایه شده است دانت

 

 در متغيرهوش هيجاني ها آزمون تعقيبي تفاوت دانشکده -4جدول شماره 

 ها دانشکده
 خودآگاهي اجتماعيمهارت  هوشياری اجتماعي

 علوم پایه انسانی فنی علوم پایه انسانی فنی علوم پایه انسانی فنی

 06/2* 20/2 - 58/2* 23/2* - 88/2* 50/2* - فني

 07/2   02/2 -  00/2 -  انساني

 -   -      علوم پايه

 معنادار 25/2در سطح *
 

توان گیت که نتایج به دست آمده میبا توجه به 

دانشجویان دانشکده فنی در مقایسه با دانشجویان 

ی علوم پایه و انسانی دارای سطوح با تر ها هدانشکد

در . باشندهوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی می

دانشجویان دانشکده علوم پایه نسست  ،متغیر خودآگاهی

به دانشجویان دانشکده فنی دارای سطوح با تری از 

 زم به ذکر است که بین متغیرهای . خودآگاهی بودند

 .دیگر تیاوت معناداری دیده نشد

 آیا بین هوش هیجانی و پیشرفت : سوم الؤس
 

رابطه  تحصیلی دانشجویان دانشگاه نظامی مورد مطالعه

 ی وجود دارد؟معنی دار

جهت پاسخ گویی به سوال فوق از روش همسستگی 

ه است که نتایج آن در جدول پیرسون استیاده شد

همان گونه که در جدول . ه شده استارائ 5شماره

هوش هیجانی به قور  ؛باشدقابل مشاهده می 5شماره

رابطه های آن به تیکیک،کلی و هریک از مؤلیه

فت تحصیلی با پیشر 25/2معناداری در سطح 

 .دارند دانشجویان دانشگاه نظامی مورد مطالعه
 

 

 مطالعه مورد نظامي ی هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي در دانشگاهها همبستگي بين مؤلفه -1جدول شماره 

 هوش هيجاني

 

 پيشرفت تحصيلي

 سطح معناداری مقدار همبستگي

 22/2 50/2 خود انگیزی

 20/2 02/2 خود کنترلی

 20/2 00/2 اجتماعی هوشیاری

 220/2 08/2 ی اجتماعیها مهارت

 220/2 55/2 خودآگاهی

 220/2 08/2 هوش هیجانی کلی
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های هوش هیجانی قادر به آیامؤلیه: سوال چهارم

دانشجویان دانشگاه پی  بینی پیشرفت تحصیلی 

 نظامی مورد مطالعه می باشند؟

جهت پاسخ گویی به سئوال فوق از رگرسیون چند 

متغیره با ورود متغیرها به صورت همزمان استیاده شده 

است که نتایج حاصل از ضریب همسستگی چندگانه و 

 .ه شده استئارا 7ضریب تعیین آن در جدول شماره 

 

 مطالعه مورد نظامي ی هوش هيجاني در دانشگاهها مؤلفه خالصه مدل رگرسيون بر اساس -6جدول شماره 

ضريب همبستگي 

 (R)چندگانه 

 ضريب تبيين

(2R) 

2R 
 تعديل شده

خطای 

 استاندارد

77/2 28/2 20/2 60/0 

 

شود، م،حظه می 7قور که در جدول شماره  همان

مقدار ضریب همسستگی چندگانه محاسسه شده بین 

 ،بین وارد شده به مدل و متغیر م،ك پنج متغیر پی 

می باشد، 28/2و مقدار ضریب تسیین برابر با  77/2برابر 

 5درصد از تغییرات متغیر م،ك بوسیله  28یعنی 

شوند و بقیه تغییرات متغیر وارد شده به مدل تسیین می

 ها متغیر م،ك توسط متغیرهای دیگری که محقق آن

. شوند تسیین می ،اند را در نظر نگرفته و وارد مدل نشده

با در نظر )ار ضریب تسیین تعدیل شده همچنین مقد

در ادامه . باشد می 20/2برابر با ( گرفتن درجه آزادی

برای بررسی معناداری رگرسیون یعنی آزمون اینکه آیا 

توانند در پی  بینی متغیر  بین می متغیرهای پی 

ثر باشند یا خیر از آزمون تحلیل واریان  و ؤم،ك م

نتایج آن در جدول شود که استیاده می Fمعناداری 

 .ارایه شده است 6شماره 

 
 ی هوش هيجاني ها نتايج محاسبه تحليل واريانس يک راهه مربوط به مؤلفه -2جدول شماره 

 مطالعه مورد نظامي در دانشگاه

منبع 

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 83/86 5 82/237 رگرسیون

 85/0 002 82/700 خطا 220/2 80/80

  005 02/0023 کل

 
 

شود م،حظه می 6همان گونه که در جدول شماره 

F  معنادار است و  25/2در سطح ( 80/80)بدست آمده

این مطلب گویای آن است که او ً رگرسیون معنادار 

بوده و دوم این که حداقل یکی از متغیرهای مستقل در 

برای فهم این . ثر بوده استؤپی  بینی متغیر وابسته م

وابسته  tمطلب از ضرایب تیکیکی رگرسیونی و آزمون 

 3تایج این بررسی در جدول شماره ن. کنیم استیاده می

 . آمده است
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 مطالعه مورد نظامي های هوش هيجاني در دانشگاهضرايب رگرسيوني مربوط به مؤلفه -9جدول شماره 

 

 منبع

 سطح معناداری T ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

b  انحراف معيارخطای B   

 220/2 85/8  00/0 23/00 ضریب ثابت

 220/2 00/7 86/2 06/2 27/0 خودانگیزی

 228/2 86/0 07/2 06/2 52/2 خودکنترلی

 76/2 20/2 20/2 03/2 26/2 هوشیاری اجتماعی

 220/2 53/8 02/2 07/2 58/2 مهارت اجتماعی

 220/2 33/2 80/2 00/2 38/2 خود آگاهی

 

توان این گونه بیان می ،با توجه به نتایج به دست آمده

ی ها که متغیرهای خودانگیزی، خودکنترلی، مهارت نمود

بینی کننده پیشرفت اجتماعی و خودآگاهی پی 

  تحصیلی دانشجویان دانشگاه نظامی مورد مطالعه

 :باشد شرح زیر میمعادله رگرسیون به . ندباشمی

 /52(+خودانگیزی)27/0+23/00=تحصیلی پیشرفت

 (خودآگاهی)38/2(+ اجتماعی مهارت)58/2(+خودکنترلی)

 

 گيریبحث و نتيجه

این پووه  با هدف بررسی وضعیت متغیر هوش 

و یان دانشجویان یک دانشگاه نظامی هیجانی در م

. تعیین رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان اجرا گردید

ی تحقیق نتایج ذیل را که با ها تجزیه و تحلیل داده

درصد از نظر آماری معنی دار و  85اقمینان حداقل 

 :قابل تعمیم به جامعه آماری هستند، به دنسال داشت

بررسی وضعیت متغیر هوش هیجانی در میان ( 0

دانشجویان دانشگاه نشان دادکه به قور کلی، در متغیر 

 دانشکده سه هر ویاندانشج هوش هیجانی میانگین

یا میانگین مورد انتظار  حد متوسط کمی با تر از

زیاد و خیلی )اما در حد مطلو   ،می باشد (8)جامعه 

های خودانگیزی و درمؤلیه. نمی باشد( زیاد

ی فنی مهندسی و ها خودکنترلی، دانشجویان دانشکده

دارای نمرات نسستاً با تر از حد متوسط یا  علوم پایه

در مؤلیه مهارت . بودند( 8)میانگین مورد انتظار جامعه 

اجتماعی دانشجویان دانشکده فنی دارای نمرات بیشتر 

دارای  از حد متوسط و دانشجویان دانشکده علوم پایه

درمؤلیه هوشیاری اجتماعی . تر از آن بودندنمرات پایین

ده فنی مهندسی دارای نمرات با تر دانشجویان دانشک

از میانگین بودند ولی دانشجویان انسانی دارای نمرات 

درمؤلیه  .از میانگین در این مؤلیه بودند ترپایین

خودآگاهی دانشجویان هر سه دانشکده دارای نمرات 

  .با تر از میانگین نظری جامعه داشتند

 ی مورد بررسیها همقایسه دانشجویان دانشکد( 0

در متغیر هوش هیجانی بیان کننده این نکته بود که 

اگر چه به قور کلی از نظر متغیر مذکور بین 

دانشجویان سه دانشکده مذکور تیاوت معناداری دیده 

. معنی دار بود،نشد، اما از نظر برخی از ابعاد آن تیاوت

درمؤلیه هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی، 

سی دارای برتری نسست دانشجویان دانشکده فنی مهند

و در متغیر خودآگاهی . ی دیگر بودندها هبه دانشکد

دارای نمرات بیشتر در  علوم پایهه دانشجویان دانشکد

 . مقایسه با دانشجویان دانشکده فنی بودند

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی  (8

نشان داد که بین هوش هیجانی به قور کلی و هریک از 

با پیشرفت تحصیلی دانشجویان  آن به تیکیکهای مؤلیه

. رابطه معناداری وجود دارد دانشگاه نظامی مورد مطالعه

این بدان معنا است که هر چه هوش هیجانی دانشجویان 

ها بیشتر  بیشتر باشد، موفقیت در تحصیل نیز در آن

همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند  .گرددمی

متغیره بیان کننده قدرت پی  بینی پیشرفت تحصیلی 
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مهارت ،خودکنترلی ،های خودانگیزیاز روی مؤلیه

 .خودآگاهی بود و اجتماعی

نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیق کاپ،ن و 

، استونک (0220)، بوی  (0220) میدگلی

، پاتریک (0202) ، پارترز(0220)، سارینک(0220)میر

( 0832) و زارع( 0832)، منصوری (0222)و همکاران 

هایی در هنگامی که فرد دارای مهارت .باشد همسو می

جهت کنترل عواقف و احساسات منیی خود باشد و 

یی در جهت ایجاد انگیزه درونی ها همچنین دارای قابلیت

ی بیرونی باشد و به ها بدون توجه به میزان تقویت کننده

ی خود واقف باشد این شبص در ها ها و مهارتتوانایی

محیط آموزشی دارای توانایی و موفقیت بیشتر از افراد 

،  ها این افراد با این قابلیت. باشندها میضعیف در این زمینه

های شناختی و هدایت آن در جهت توانایی تنظیم فعالیت

 .ی درسی دارندها فعالیت

ی  بینی کننده گی با ی رابطه و قدرت پ به با توجه

پیشنهاد اتباذ ، هوش هیجانی در متغیر پیشرفت تحصیلی

تدابیری در جهت افزای  هوش هیجانی در میان 

در زمینه . شود می دانشجویان دانشگاه نظامی مورد مطالعه

که آیا هوش هیجانی قابلیت  آموزش هوش هیجانی و این

امری نظرات مبتلیی بیان شده است ولی  ؛آموزش دارد

که همه صاحب نظران در آن توافق نظر دارند این است که 

میزان هوش هیجانی فرد تحت تاثیر عمیق نحوه پرورش و 

علی رغم . باشدتعام،ت والدین با فرد در دوران کودکی می

 ،دوران کودکیثیر پذیری هوش هیجانی از تجربیات أت

بسیاری از صاحب نظران نسست به افزای  و آموزش آن 

در (. 0885گلمن، )اندبه افراد اظهار خوش بینی کرده

های پی  بینی کننده هوش هیجانی در  زمینه مؤلیه

 .تحقیق حاضر نیز وضع به همین منوال است

در زمینه مؤلیه خود انگیزی، ایجاد تدابیری در  

داره تحصیلی محیط آموزشی که باعث بهسود خودپن

تواند باعث افزای  خودانگیزی دانشجویان گردد، می

افزای  خودانگیزی (. 0832زارع، ) دانشجویان شود

دانشجویان به خصوص در دانشکده علوم انسانی با توجه 

دیگر ی ها به سطوح کم این مؤلیه ضروری تر از دانشکده

 .باشدمی

باشد که خودکنترلی مؤلیه دیگر هوش هیجانی می

ارای قدرت پی  بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی د

کنترلی خود. باشدمی دانشجویان دانشگاه نظامی مورد مطالعه

باشد که  ثر در پیشرفت تحصیلیؤم داز آن جهت می توان

های محیطی را داده  به فرد امکان کنترل بر نام،یمتی

س،مت روان و همچنین  ازو افراد دارای این مهارت 

 باشندمیبرخوردار  تریگستردهماعی روابط اجت

در زمینه افزای  خودکنترلی آموزش (. 0222سارین،)

، ها چون کنترل خشم، کنترل تکان  یی همها مهارت

توجه (. 0225ون روی، )ثر باشدؤتیکر مثست می تواند م

دردانشکده علوم انسانی به  ،به این مؤلیه هوش هیجانی

 . باشدتر میدلیل سطوح پایین این مؤلیه ضروری

 بینی پی های دیگر مهارت اجتماعی از جمله مؤلیه

کننده پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه نظامی 

 هاییدانشجویانی که دارای مهارت. باشدمی مورد مطالعه

در جهت ایجاد و برقراری روابط مثست با دیگر 

توانند از کمک دیگر دانشجویان دانشجویان هستند می

از حضور در محیط آموزشی به دلیل استیاده کرده و 

داشتن دوستان صمیمی بیشتر لذت برده و همین امر 

همدلی، . شودها می باعث افزای  پیشرفت تحصیلی آن

از  های فردیابراز احساسات، احترام به عقاید و تیاوت

های مهارت باعث افزای جمله عواملی است که می تواند 

(. 0225ون روی، )شودد افرادر  ارتساقی و میان فردی،

با توجه به نمرات پایین مهارت اجتماعی در 

 ،توجه به این مهارت ی انسانی و علوم پایهها دانشکده

 .ضروری تر می باشد ها در این دانشکده

و در نهایت خودآگاهی مؤلیه دیگر پی  بینی 

جویان دانشگاه نظامی کننده پیشرفت تحصیلی دانش

ها و نقاط قوت از تواناییشناخت . باشدمی مورد مطالعه

خود باعث انتبا  و راهسردهای مناسب یادگیری و ،

ها و تنظیم وقت برای مطالعه مواد درسی  نظارت بر آن

ها در جهت افزای  خودآگاهی شناخت توانایی. شودمی

تواند به فرد کمک ها و ع،یق شبصی میو رغست

 (.0225ون روی، )شایانی در جهت خود آگاهی بکند 
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