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رابطه هوش هیجانی و سازگاري آموزشی

email: mmousavi.msc@gmail.com91دانشگاه آزاد اسالمی گیالنرشت، : آدرس نویسنده مسئول

گزارش کوتاه

آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران رابطه هوش هیجانی و سازگاري آموزشی در دانش
3اصغر اصغرنژاد فریدعلی2،مرضیه رئیسی1،سیده مریم موسوي

، دانشکده پرستاري و ماماییرشتدانشگاه آزاد اسالمی ،پرستاريروانکارشناس ارشد.1
، دانشکده پرستاري و ماماییدانشگاه علوم پزشکی قم،ماماییکارشناس ارشد.2
دانشگاه علوم پزشکی تهرانان،انستیتو روانپزشکی تهر،روانشناسی بالینیاستادیار.3

مقدمه

مقدمه
غنـا و فقـر لحظـات بـه یـاد      هاي تجارب روزانه،هیجان اساس فراز و نشیب
توجـه در  هـوش بـه عنـوان یکـی از وجـوه قابـل       ماندنی حیات انسـان اسـت و  

هـاي فـردي بـه شـمار    سازش یافتگی افراد با محـیط و از عوامـل مهـم تفـاوت    
تـرین عامـل   ها به عنوان اصلیهوش بر اساس تعریف سنتی خود مدت. رودمی

امـا امـروزه بـا تغییـر در     شـد، نظـر گرفتـه مـی   رموفقیت و پیشرفت تحصـیلی د 
تـوان آن را  نمـی دهنـده هـوش،   هاي نظري در خصوص عوامل تشـکیل دیدگاه

2،1.بینی کننده موفقی براي پیشرفت تحصیلی محسوب نمودپیش

اند که یک عنصـر اساسـی تحـت عنـوان هـوش      محققان به این نتیجه رسیده
هــا بــا محــیط   هیجــانی بــراي موفقیــت افــراد در زنــدگی و ســازگاري آن     

یـابیم  مـی ها دربا کمی تأمل در خلقت انسان.شان بسیار ضروري استپیرامون
هـا در ابعـاد مختلـف قابـل     ایـن تفـاوت  . انسانی مانند یکدیگر نیستند2که هیچ 

3.مشاهده و ادراکند

ــده   ــه عقی ــات  اChanب ــاربرد هیجان ــناخت و ک ــراد را در درك، ش ــانف ش
هایشـان جهـت اعمـال    ها به لحاظ تواناییتوان یکسان فرض نمود، زیرا آننمی

نی حاکم در زندگی متفاوت هستند و امروزه چنین کنترل مؤثر بر شرایط هیجا
انـد کـه در   هایی را به عنـوان تفـاوت در هـوش هیجـانی در نظـر گرفتـه      تفاوت

4.سالمت روانی افراد نقشی اساسی دارد

Gardner  ي هـوش نیسـت کـه    نیز معتقد است یک نوع واحـد و یکپارچـه
از هـوش وجـود   ايکند، بلکه طیف گستردهموفقیت در زندگی را تضمین می

بنابراین دانستن ایـن  .شودهاي مختلف میدارد که سبب موفقیت فرد در حیطه
که شخص، فارغ التحصیل ممتـازي اسـت تنهـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه او در         

امـا در ایـن بـاره    . شود، بسیار موفق بوده اسـت هایی که با نمره سنجیده میجنبه
دهـد، چیـزي بـه مـا     ی نشـان مـی  هاي زندگی چـه واکنشـ  که او به فراز و نشیب

بینـی موفقیـت   در پـیش درصـد 20ی هوشـ ههـر ببهترین حالت، در5.گویدنمی
ــهم دارد   ــدگی س ــراد در زن ــالی. اف ــه در ح ــد80ک ــرو  درص ــده در گ باقیمان

چنـین هـوش و   هـم . دهنـد هایی است که هـوش هیجـانی را شـکل مـی    مهارت
را بـراي جـدال بـا نامالیمـات     گونه آمـادگی و مهـارتی   استعداد تحصیلی، هیچ

6.دهدهاي مطلوب به دست نمیزندگی با استفاده از فرصت

با این حال در نظام آموزشی ما این مشکل وجود دارد که صرفا بـر توانـایی   
اي از صـفات کـه   شـود و هـوش هیجـانی یعنـی مجموعـه     تحصیلی تأکیـد مـی  

چـرا کـه   . شـود گاشـته مـی  اندازه در سرنوشت افراد اهمیت دارند، نادیـده ان بی
يهـاي اجتمـاعی و هیجـانی از عوامـل تعیـین کننـده      ها و شایسـتگی توانمندي

3.شوندتأثیر گذار بر سازگاري آموزشی محسوب می

دارد که نمرات افـراد  همکاران بیان میوNiesserدر همین رابطه پژوهش
پیشرفت تحصـیلی  کننده خوبی براي بینیتوانند پیشنمیهاي هوشیدر تست

بهداشــت :نویســدمــیPoleبـه نقــل از موســوي 7.و سـازگاري آموزشــی باشــد 
براي سازگاري آموزشی و موفقیت تحصـیلی  اي بینی کنندههیجانی عامل پیش

3.آموزان استدانش

تـرین و در مطالعات بسیاري هوش هیجانی به عنـوان یکـی از مهـم   چنین هم
7-10.سازگاري آموزشی شـناخته شـده اسـت   قدرتمندترین عوامل تأثیرگذار بر 

با توجه به مطالعات انجام شده که مبین نقش و اهمیت هوش هیجانی در شئون 
.باشـد محیط اجتمـاعی و سـالمت روانـی مـی    مختلف زندگی اعم از تحصیل،

تاکیـد نمـوده و نقـش و جایگـاه     ) IQ(نظام آموزشی ما هنوز بـر بهـره هوشـی    
لـذا ایـن پـژوهش    .باشـد رنـگ مـی  وتربیت کـم هوش هیجانی در حوزه تعلیم 

آمـوزان  باهدف بررسی رابطه هوش هیجـانی و سـازگاري آموزشـی در دانـش    
.دختر پیش دانشگاهی شهر تهران انجام شده است

چکیده 
آمـوزان  مطالعه جهت بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سازگاري آموزشـی در دانـش  به اهمیت هوش هیجانی در بروز رفتارهاي سازگارانه این نظر:زمینه و هدف

.دختر پیش دانشگاهی شهر تهران انجام گردید
.اي انتخـاب شـدند  گیري تصادفی چنـد مرحلـه  به روش نمونه،آموز دختر پیش دانشگاهی شهر تهراندانش300همبستگی -در این مطالعه توصیفی:راکمواد و روش

ضـریب همبسـتگی پیرسـون مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        و2χها با استفاده از آزمون آماري داده.بودیرستانیبآموزان دسازگاري دانشها پرسشنامهگردآوري دادهابزار
.گرفت

).p=0001/0(داري بین هوش هیجانی و سازگاري آموزشی وجود داردیهاي این پژوهش نشان داد که ارتباط معنیافته:هایافته
آمـوزان  هـاي هـوش هیجـانی جهـت سـازگاري مـوثر در دانـش       دار بین هوش هیجانی و سازگاري آموزشی نیاز به آموزش مولفهیبا توجه به ارتباط معن:گیرينتیجه

]91-95): 2(14;1391م ت ع پ ز، [. شوداحساس می

آموزان دانشسازگاري،هوش هیجانی،:هاکلیدواژه

25/3/90: مقالهتاریخ دریافت
15/4/90: تاریخ پذیرش مقاله
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2،  شماره 14، دوره 1391مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال 




کارروش
جامعــه آمـــاري  .همبســتگی اســـت -پــژوهش حاضــر از نـــوع توصــیفی   

در سـال تهـران ساله مقطـع پـیش دانشـگاهی شـهر    16-18آموزان دختردانش
انتخاب این افـراد بـه روش   .نفر بوده است300ها تعداد آنباشند که می1387
آموزشــگاه پــیش 384اي بودکــه در مرحلــه اول از گیــري چنــد مرحلــهنمونــه

در .طـور تصـادفی انتخـاب گردیـد    همرکز ب15دانشگاهی دخترانه شهر تهران،
مرحلـه دوم از هـر مدرســه یـک کــالس بـه تفکیــک هـر ســه رشـته تحصــیلی       

نفـر،  10رشـته ریاضـی   (آموز دانش20برگزیده شد و در مرحله سوم مجموعا 
انتخاب شدند کـه بـا توجـه بـه توزیـع      ) نفر5نفر و علوم انسانی 5علوم تجربی 

ها نیز بـه  مونهآموزان رشته ریاضی نسبت به تجربی و انسانی تعداد نبیشتر دانش
در ایـن پـژوهش بـراي سـنجش هـوش      .همان نسبت متفاوت انتخـاب گردیـد  

شده است کـه شـامل   استفادهBar-on11ي هوش هیجانی هیجانی از پرسشنامه
اي لیکـرت تنظـیم   ها بر روي یـک طیـف پـنج درجـه    گزینه. باشدسؤال می90

و در بعضـی  ) 1لفم و کامال مخا5کامال موافقم (1به 5نمره گذاري از شده و
انجـام  ) 5و کـامال مخـالفم   1کامال موافقم (5به 1سؤاالت با محتواي منفی از 

و بر حسب آلفاي 88/0فرد –میزان پایایی آزمون به روش زوج. گردیده است
از ابزار دیگر استفاده شده در ایـن پـژوهش،   .محاسبه شده است93/0کرونباخ 

بـوده کـه از سـؤاالت    ) AISS(رسـتانی  آمـوزان دبی پرسشنامه سازگاري دانـش 
مربوط به حیطه سازگاري آموزشی استفاده شده و پاسخ سـؤاالت بـه صـورت    

صفرهاي نشانگر سازگاري، نمره در نمره گذاري به پاسخ.باشدبلی یا خیر می
پایـایی ایـن پرسشـنامه بـه     . منظـور گردیـده اسـت   1و در غیر این صورت نمره 

چنین اطالعـات مـورد نیـاز    هم12.گزارش شده است96/0روش دو نیمه کردن 
ها پس از اخذ موافقت اخالقی و قانونی از معاونت پژوهش با اجراي پرسشنامه

نــه مســوولین منــاطق و مــدارس و نیــز ضــمن جلــب رضــایت آگاهاآموزشــی،
مـورد  SPSS-11ي نـرم افـزار   وسـیله هآوري شـد و بـ  واحدهاي پژوهش جمع

ــت   ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــیف داده  .تجزی ــراي توص ــه ب ــن مطالع ــا از در ای ه
هاي گرایش مرکزي ماننـد میـانگین و انحـراف معیـار و بـراي تحلیـل       شاخص

شـایان  .شداستفاده2χسؤاالت پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 
Bar-onکه اخذ نمـره بـاال از پرسشـنامه هـوش هیجـانی      دلیل اینهذکر است ب

دهنده هوش هیجانی باالي واحـدهاي مـورد مطالعـه بـوده و کسـب نمـره       نشان
آمــوزان، پـایین در حــوزه سـازگاري آموزشــی از پرسشـنامه ســازگاري دانـش    

دهـد لـذا   آموزان را به لحـاظ آموزشـی نشـان مـی    سازگاري باالي دانش دانش
منفی شدن ضریب همبستگی پیرسون در این مطالعه حـاکی از ارتبـاط مسـتقیم    

.باشدبین دو متغیر هوش هیجانی و سازگاري آموزشی می
یافته ها

هاي فردي واحدهاي مورد دست آمده در بخش مربوط به ویژگیهنتایج ب
در.بودند) 7/51%(ساله18آموزان که اکثریت دانشپژوهش نشان داد

به تفکیک (1،2،3،5،6، درمناطق )7/66%(مراکز پیش دانشگاهی دولتی 
چنین معدل هم.کردندتحصیل می) 50%(و در رشته ریاضی ) درصد3/13

نفر 4اي با تعداد اعضاء بوده و در خانواده)7/46%(به باال 18اکثریت واحدها 
شغل ،)3/47%(شغل پدر اکثریت واحدها آزاد.کردندزندگی می)%3/41(

تحصیالت مادر نیز دیپلم ،)7/44%(تحصیالت پدر دیپلم )80%(دارمادر خانه
هاي دیگر از یافته.بوده است) 7/94%(ها هر دو والد و سرپرست آن) %57(

هایی چون سن، نوع ست که بین هوش هیجانی با ویژگیاپژوهش حاضر این
شغل و تحصیالت پدر خانواده،تعداد اعضاء مرکز آموزشی، رشته تحصیلی،

داري یو مادر ارتباطی یافت نگردید اما بین هوش هیجانی و معدل رابطه معن
همبستگی بین این دو متغیر نیز مثبت و چنین هم)p=0001/0(مشاهده شد 

از یها حاکافتهینیچنهم. )1جدول ()p=0001/0(دار گزارش گردیدمعنی
یآموزشيسازگاريمورد مطالعه دارايواحدهادرصد38آن است که 

27متوسط و یآموزشيسازگاريدارادرصد7/28خوب و خوب،یلیخ
این جهیترین نتمهم.برخوردار بودندیفیضعیآموزشياز سازگارزیندرصد

درصد فراوانی یشترینحاکی ازآن است که ب3مطالعه بر پایه یافته جدول 
خوب یآموزشياز سازگار) 3/15%(باالیجانیآموزان با هوش هدانش

یجانیآموزان با هوش هدانشیفراواننیشتریبکهیحالبرخوردار بودند در
)2جدول (.بودندفیضعيسازگاريدارا19نییپا

آموزان بر حسب متغیرهاي جمعیت شناختیتوزیع فراوانی مطلق و نسبی دانش:1جدول
)درصد(تعداد متغیرهاي دموگرافیک
)3(9 16

136)3/45(سن 17
)7/51(155 18

)9(27 3
212)6/70(تعداد اعضاء خانواده 5-4

)4/20(61 5>

)3/1(4 کارگر

109)3/36(شغل پدر کارمند
)3/47(142 آزاد

)15(45 سایر
)80(240 خانه دار

39)13(شغل مادر کارمند
)7(21 سایر
)3/2(7 بیسواد

38)7/12(پدرتحصیالت  ابتدائی و راهنمائی
)7/44(134 دیپلم
)3/40(121 دانشگاهی

)7/1(5 بیسواد

54)18(تحصیالت مادر ابتدائی و راهنمائی
)57(171 دیپلم
)3/23(70 دانشگاهی
)7/94(284 پدر و مادر

1)3/0(سرپرست فقط پدر
)5(15 فقط مادر

)50(150 ریاضی
75)25(تحصیلیرشته  تجربی

)25(75 انسانی
)7/66(200 دولتی 100)3/33(مرکزپیش دانشگاهی غیر انتفاعی

)3/0(1 12زیر 

معدل

)6/3(11 99/13-12
)7/14(44 99/15-14
)7/34(104

140 )7/46(
99/17-16

18باالي 
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سیده مریم موسوي و همکارانرابطه هوش هیجانی و سازگاري آموزشی





توزیع فراوانی مطلق و نسبی  هوش هیجانی دانش آموزان بر حسب سطوح سازگاري آموزشی:2جدول 

بحث
دهد که بین نمره هوش هیجـانی و معـدل همبسـتگی مثبـت     ها نشان مییافته

آموزانی که نمره هـوش هیجـانی   به این معنی که دانش. وجود داردداريیمعن
ایـن یافتـه بـا مطالعـه     .بـالعکس ها بیشتر بوده اسـت و بیشتري داشتند، معدل آن

آمـوزان  نشان دادند بین هوش هیجانی و معدل در دانشصفوي و همکاران که 
چنـین ایـن پـژوهش بـا نتیجـه مطالعـه       هـم 6.همسویی وجود دارد منطبـق اسـت  

کـه ایـن نتـایج    13.خـوانی دارد بشارت پیرامون رابطه هوش هیجانی و معدل هم
.دهدتواند اهمیت هوش هیجانی را در سازگاري تحصیلی نشان میمی

هــاي دموگرافیــک چــون ســن، ش هیجــانی بــا ویژگــیي هــواز نظــر رابطــه
ي تحصــیلی، تعــداد اعضــاي خــانواده، شــغل و تحصــیالت پــدر و مــادررشــته
14و همکـاران، Aremuایـن یافتـه بـا مطالعـه     . داري مشاهده نشدیي معنرابطه

کـه  2،10مغایر اسـت و طهماسبیثمريوAdeymoهمسویی داشته و با مطالعه 
محـدود  هـاي فـردي و  شاید علت مغایرت این یافته با مطالعات مذکور تفـاوت 

: بیان داشتGeherشدن واحدهاي مورد مطالعه به جنس دختر باشد، چرا که 
این توافق نظر در میان محققین وجود دارد که هوش هیجانی با بـاال رفـتن سـن    

15.یابدتوسعه می

هـا نشـان داد   یافتـه ،گاري آموزشـی از نظر ارتباط بین هوش هیجانی و سـاز 
از ) 3/15%(آمـوزان بـا هـوش هیجـانی بـاال      فراوانـی دانـش  که بیشترین درصد

کــه بیشــترین درصــد ســازگاري آموزشــی خــوب برخــوردار بودنــد، درحــالی
ضعیف آموزان با هوش هیجانی پایین داراي سازگاري آموزشی فراوانی دانش

داري یزگاري آموزشـی ارتبـاط معنـ   به عبارتی بین هوش هیجانی و سـا هستند 
ــش  ــده شــد و دان ــوزانی کــه نمــره دی ــد از  آم ــاالتري دارن ي هــوش هیجــانی ب

ایـن یافتـه همسـو بـا نتیجـه      .باشـند سازگاري آموزشی بهتري نیز برخوردار می
مبنی بر نقش هوش هیجانی بر عملکرد تحصـیلی  همکارانوPetridisمطالعه 

و همکـاران نیـز   Marquesدر همین رابطـه  8.باشدو سازگاري دانشجویان می
اي تحت عنوان رابطـه هـوش هیجـانی و موفقیـت تحصـیلی، بـه ایـن        در مطالعه

نتیجــه دســت یافتنــد کــه هــوش هیجــانی تســهیل کننــده موفقیــت تحصــیلی و  
9.آموزان دبیرستانی استسازگاري آموزشی در دانش

ربــوط بــه واریــانس مدرصــد67بشــارت و همکــاران نیــز نشــان دادنــد کــه 
واریــانس مربــوط بــه درصــد59آمــوزان دختــر و ســازگاري آموزشــی دانــش

آمـوزان پسـر بـه وسـیله متغیـر هـوش هیجـانی تبیـین        سازگاري آموزشی دانش
هـاي دیگـر دیگـر    مطالعه حاضـر بـا نتـایج برخـی پـژوهش     چنین هم14.شودمی

2،4،10.همسو و هماهنگ است

توان این یافته را بر اسـاس الگـوي بـازنگري    چه گفته شد میبا توجه به آن
تسـهیل  کـه چهـار مولفـه ادراك هیجـانی،    مه یر و سـالوي شده هوش هیجانی 

سازي هیجانی تفکر، شناخت هیجانی و مدیریت هیجانی را بر اساس این سازه 
:چنین تبیین نمود4مشخص کردند

هرچه سطح هوش هیجانی فـرد  ،هاي مولفه ادراك هیجانیمطابق با ویژگی
ایـن سـطح از ادراك بـا    .یابـد باالتر باشد ادراك هیجانی وي نیز افـزایش مـی  

کـنش وري سـازمان یافتـه    ،افزایش قدرت درك و ارزیابی مفـاهیم آموزشـی  
هـاي درون روانـی الزم را جهـت    ایـن وضـعیت زمینـه   .دهـد فرد را افزایش می

از سـوي دیگـر هـر چـه سـطح      دآوررسیدن به سازگاري آموزشی فـراهم مـی  
فرد باالتر باشـد ویژگـی تسـهیل هیجـانی بیشـتر بـه وي کمـک       هوش هیجانی

اي انسـجام  حافظه و محتویات حافظـه بـه گونـه   کند تا با سازماندهی افکار،می
چنـین ویژگـی تسـهیل هیجـانی بـا      تر با مسائل آموزشی مواجـه گـردد هـم   یافته

کنـد از سـوي   فـرد بـا محـیط کمـک مـی     تغییرات مثبت رفتاري به سازش بهتر
عـالوه بـر   افراد با هـوش هیجـانی بـاال   ،دیگر در پرتو ویژگی شناخت هیجانی

کـارگیري راهبردهـاي مـوثر    هاهتمـام در بـ  افزایش توجه به مسائل آموزشـی و 
عملکرد تحصیلی خود، به شـکلی موفـق در ایـن حـوزه گـام بـر       يجهت ارتقا

کنتـرل و  ،انی با ساز و کارهاي پـیش بینـی  داشته که بر این اساس شناخت هیج
راهبردهاي رویارویی کارآمد به بهبود کیفیت تحصیلی و رسیدن به سـازگاري  

.نمایدمطلوب آموزشی کمک می
ها نیز که در افراد با هوش هیجانی باال شـکلی مفیـد   ویژگی مدیریت هیجان

ید که این امر بـه  هاي عاطفی پیشگیري نماتواند از بروز بحرانو بارز داشته می
کـار  خوبی گذارد افزون بر ساز وتواند بر عملکرد تحصیلی تاثیرنوبه خود می

پذیري فرد را به لحـاظ اجتمـاعی   سازماندهی هیجانی قدرت سازشپیشگیري،
ان الزم اسـت بـه ایـن نکتـه تاکیـد شـود کـه        یدر پا. بخشدوآموزشی ارتقاء می

هـایی را در زمینـه تعمـیم    محـدودیت ،جامعه مورد پژوهش و نیـز نـوع مطالعـه   
هـا تفســیرها و اسـنادهاي علــت شـناختی متغیرهـاي بررســی شـده مطــرح     یافتـه 

6.کند که باید در مطالعات بعدي نظر گرفته شودمی

سپاسگزاري
معاونـت پژوهشـی   نگارندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی خـود را از 

آمـوزش و  مسـؤلین جناب آقاي دکتر ترکاشوند،،رشتاسالمیدانشگاه آزاد
ابـراز  آمـوزان مـدارس مـورد مطالعـه    هسته مشـاوره، پرسـنل و دانـش   ،پرورش

ا بودجـه شخصـی پژوهشـگران    بـ الزم به ذکر است که این پـژوهش  .دارندمی
.شده و تحت حمایت مالی هیچ سازمانی نبوده استانجام 

سازگاري آموزشی
هوش  هیجانی

نتایج آزمونجمعخیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد (تعداد)درصد (تعداد

0001/0=p

0001/0=p

146)7/48(17)7/5(57)19(47)7/15(22)3/7(3)1(پایین

154)3/51(2)7/0(24)8(39)13(46)3/15(43)3/14(باال
300)100(19)3/6(81)27(86)7/28(68)7/22(46)3/15(جمع
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Study of Relationship between Emotional Intelligence and Educational Adjustment
in Pre-University Girl Students of Tehran in 2008

S. Maryam Mousavi,1 Marzieh Raeesi,2Aliasghar Asgharnejade-Farid 3

Background: Regarding to the importance of emotional intelligence in adjusting behaviors, this study was carried out
to investigate the relationship between emotional intelligence and educational adjustment in pre-university girl students
of Tehran in2008.

Materials and Method: In this descriptive study, 300 pre-university girl students of Tehran city were selected via multi-
stage stratified random sampling. The instruments for gathering data were Bar-on emotional intelligence questionnaire
and adjustment inventory for high school students. Data were analyzed by means of chi-square test and Pearson
correlation coefficient.

Results: The results of the study showed that there was significant correlation between emotional intelligence and
educational adjustment (p<0.01).

Conclusion: Regarding meaningful association between emotional intelligence and educational adjustment, training on
the emotional intelligence factors, in order to effective adjustment is mandatory for students. [ZJRMS, 2012; 14(2): 91-
95]
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