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ه وش هیجانی به منزله توانایی فرد در درک و هدایت هیجان ها به گونه ای که باعث ایجاد روابط موفقییطت آمیطز بطا
محی شود ،در نظر گرفته می شود .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصطییی دانطش
آموزان دختر انجام شده است .نمونه پژوهش شامل  46دانش آموز میطع دبیرسطتان بطود کطه از یریطو روش نمونطه
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گیری تصادفی خوشه ای چند مرحیه ای انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه هوش هیجطانی بطار  -اون )(EQ-i
بود .برای تحییل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  tمستیل استفاده شطده اسطت  .یافتطه هطا
نشان داد که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصییی رابطه معنی دار وجود دارد  .همچنین بین خرده مییطا هطای
مسئولیت پذیری و تحمل فشار روانی هوش هیجانی و پیشرفت تحصییی رابطه وجطود دارد .نتطای آزمطون tمسطتیل
تفاوت معنی داری بین دانش آموزان متاهل و مجرد در مولفه های هوش هیجانی نشان نداد.
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مقدمه
در همه نظام آموزش و پرورش ،میزان پیشرفت تحصییی دانش آموزان شاخص موفییت در فعالیت های عیمی و
آموزشگاهی است .یکی از عوامل موفییت تحصییی هوش شناختی می باشد .هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه
در سازش یافتگی افراد با محی و از عوامل مهم تفاوت های فردی به شمار می رود(اسالوین .)6664،1استرنبرگ6
معتید است که در گذشته هوش شناختی به عنوان مهم ترین تعیین کننده های موفییت در نظر گرفته می شد و در
نتیجه در آموزش نیز بر تیزهوشی تحصییی در شکل نمرات آموزشی تاکید می شد(پون تنگ فت .)6666،6اما امروزه
عییده بر این است که هوش شناختی در بهترین شرای تنها  66درصد از موفییت ها را باعث می شود و  16درصد
موفییت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از مواقع در گرو مهارت هایی است که هوش
هیجانی 6را تشکیل می دهند(گیمن .)1995،5مهارت ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی که تحت عنوان هوش
هیجانی مشهورند به عنوان اصیی ترین عامل موفییت و پیشرفت تحصییی هستند(پارکر و همکاران .)6666،4هیجان
همان چیزی است که عناصر احسا  ،انگیختگی ،هدفمندی ،و بیانگری را در واکنشی منسجم به رویداد فراخوان ،
تنظیم می کند(مارشال ریو  .)6665 ،هوش هیجانی عبارت از توانایی ناظر بر ظرفیت ادراک ،ابراز ،شناخت ،کاربرد و
کنترل هیجان ها در خود و دیگران می باشد .هوش هیجانی یی دو دهه اخیر توجه عموم را به خود جیب کرده
است .اولین بار در سال  1966از مفهوم هوش اجتماعی استفاده شد .پس از آن در سال  1996سالوی و مایر 7برای
اولین بار کیمه هوش هیجانی را برای این مفهوم به کار بودند .همچنین بار-اون 1در سال  6665مفهوم هوش
هیجانی -اجتماعی را مطرح کرده است که عمیکردهای هیجانی و اجتماعی را که منجر به سالمت روانی و نهایتا
موفییت در تحصیل می شوند را اندازه گیری می کند .نیش هوش هیجانی در موفییت تحصییی باید بهتر درک شود.
فاکتورهای غیرشناختی مانند هوش هیجانی مکمل یا افزایش دهنده توانایی های شناختی دانش آموزان
است(دراگو .)6666 ،9هیجانات و احساسات خوب به دانش آموزان کمک می کند تا بهترین توان را ارائه
دهند(چرنیس)6666،16
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خاستگاه نظری اکثر پژوهش ها در زمینه مفهوم هوش هیجانی برگرفته از کارهای سالوی و مطایر اسطت .افطرادی کطه
مهارت هیجانی دارند ،یعنی کسانی که احساسات شان را به خوبی مطی شناسطند و هطدایت مطی کننطد و احساسطات
دیگران را نیز درک و به یرز اثربخشی با آن برخورد می کنند ،در هطر حیططه ای از زنطدگی ممتازنطد .ایطن افطراد در
زندگی خویش خرسند و کارآمدند و عادات فکری در اختیار دارند که موجب می گردند آنها افطرادی مولطد و کارآمطد
باشند .براکت 11و سالوی( )6666همبستگی بین پرسشنامه هوش هیجانی مایر و سالوی و عمیکرد تحصطییی را بطین
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66تا65درصد گزارش کردند .همچنین بار-اون( )6665در بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصطییی بطر روی
گروهی از دانشجویان سال اول در آمریکا همبستگی66درصد را به دست آورد.
مطالعات کاکس و نیسون )6666(1نشان داد که مهارت های هوش هیجانی ارتباط معنطاداری بطا مهطارت هطای تفکطر
خالق دارد که عامل مهمی بر پیشرفت تحصییی است .سفسطیک )6665(6یطی تحیییطی دربطاره دانشطجویان رشطته
پزشکی نشان داد که موفییت عیمی آن ها با ویژگی های مربوط به هوش هیجانی مرتب است .نیسون و الو)6666(6
الو )6666(6بر اهمیت هوش هیجانی بر آموزش دانش آموزان قرن 61تاکید کردند و معتیدند که آموزش برتر شامل
دو برنامه آموزش شناختی و هیجانی است که می تواند منجر به پیشطرفت در مراحطل آمطوزش رسطمی در کطودکی و
ننوجوانی تا موفییت در دوره های بعدی زندگی شود.
در نظام آموزشی نیز این مشکل وجود دارد که صرفا بر توانایی تحصییی تاکیطد مطی شطود و هطوش هیجطانی نادیطده
انگاشته می شود با توجه به این که توانمندی ها و شایستگی ها ی اجتمطاعی و هیجطانی از عوامطل تعیطین کننطده و
تاثیر گذار بر موفییت تحصییی محسوب می شوند  .این تحییو  ،به بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصییی
در بین دانش آموزان دختر پرداخته است .
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 -1بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصییی دانش آموزان رابطه وجود دارد .
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 -6بین دانش آموزان دختر در خرده مییا

های هوش هیجانی رابطه وجود دارد

 -6بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصییی دانش آموزان متاهل و مجرد تفاوت وجود دارد.
روش
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روش تحییو مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آمطاری پطژوهش ،کییطه دانطش
آموزان دختر میطع دبیرستان می باشند که در سال تحصییی  1696-96در شهرستان بابطل مشطوول بطه تحصطیل
بوده اند که از میان آن ها تعدا د  46نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است .
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در این پژوهش برای سنجش هوش هیجانی از مییا هوش هیجانی بطار –اون اسطتفاده شطده اسطت کطه شطامل 96
سوال با ییف لیکرت پن در جه ای می باشد .این آزمون عالوه بر نمره کیی  15 ،مولفه هطوش هیجطانی را نیطز مطی
سنجد که عبارتند از :خوداگاهی هیجانی ،قایعیت ،حرمت ذات ،خودشکوفایی ،استیالل ،همدلی ،رواب بطین فطردی،
مسئولیت پذیری اجتماعی ،حل مسئیه ،واقعیت آزمایی ،انعطاف پذیری ،تحمطل فشطار ،کننتطرل تکانطه ،شطادکامی و
خوش بینی .این پرسشنامه برای اولین بار در ایطران توسط زارع( )1616اعتباریطابی شطد و در تحیییطی کطه توسط
دهشیری( )1611جهت هنجاریابی انجام گرفت ،ضریب پایایی  %76بطه دسطت آمطد .از معطدل نوبطت اول بطه عنطوان
شاخص پیشرفت تحصییی استفاده شده است .
نتایج
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به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با پیشرفت تحصطییی از ضطریب همبسطتگی پیرسطون و بطرای
میایسه هوش هیجانی دانش آموزان مجرد و متاهل از آزمون Tمستیل استفاده شد.

جدول :1ضریب همبستگی بین متویر هوش هیجانی با پیشرفت تحصییی
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جدول:6ضریب همبستگی بین خرده مییا
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های هوش هیجانی با پیشرفت تحصییی
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6/671
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6/661
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ضریب همبستگی بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصییی در دانطش آمطوزان  6/671بدسطت آمطد  .ایطن ضطریب
همبستگی در سطح  6/95ایمینان و با درجه آزادی  51معنی دار است .همچنین ضطریب همبسطتگی بطین تحمطل
فشار روانی و پیشرفت تحصییی در دانطش آمطوزان  6/661بدسطت آمطد .ایطن ضطریب همبسطتگی در سططح 6/95
ایمینان و با درجه آزادی  51معنی دار است و بیان می کند که بین تحمل فشارروانی و پیشرفت تحصطییی دانطش
آموزان رابطه وجود دارد.
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جدول :6میایسه میانگین هوش هیجانی در دانش آموزان مجرد و متاهل
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هوش هیجانی دانش آموزان متاهل

66

61

6/65 6/695

هوش هیجانی دانش آموزان مجرد

66

61

6/666

4

هوش هیجانی دانش آموزان دختر متاهل و مجرد به ترتیب  6/695و  6/666به دست آمد  .لطذا در سططح ایمینطان
 6/695نشان می دهد تفاوت معنی داری بین دو گروه دانش آموزان متاهل و مجرد در مولفه های هطوش هیجطانی
وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
نتای پژوهش نشان می دهد که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصییی دانش آموزان دختر همبستگی مثبت وجطود
دارد .با توجه به اینکه هوش هیجانی باال ،مولد سالمت روانی -اجتماعی و بیانگر شناخت بهتر احسطا و هیجانطات
خود و دیگران ،مدیریت بهتر هیجانات خود و دیگران ،همدلی کردن با سایرین و برقراری رابطه مناسطب بطا آن هطا،
ایجاد انگیزه در خود وخود را ارزشمند و توانا دانستن و در نهایت داشتن نگرش مثبت بطه زنطدگی ،رضطایت و لطذت
بردن ازآن است ،لذا می تواند یک همبستگی مثبت با عمیکرد تحصییی داشته باشد .این نتای همسطو بطا تحیییطات
دیگططری اسططت( یهماسططبی ،1611،ثمططری  ،1617،بشططارت  ،1615 ،دهشططیری  1615 ،و حسططینعییان . )1616 ،
هم چنین نتیجه به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد که دانش اموزان دختر در خرده مییا هطای هطوش
هیجانی با پیشرفت تحصییی رابطه معناداری نشان دادند .به نظر می رسد که فرهنگ حاکم بر جامعه و نگطرش هطا و
انتظارات خانواده نیش مهمی دارد .در جامعه زنان به دلیل داشتن وظایفی در خانه و به خصوص قبول وظیفه مادری
باید از حس همدردی و مسئولیت پذیری باالتری برخوردار باشند و فشارهای ناشی از زنطدگی را تحمطل کننطد .ایطن
یافته با نتیجه بدست آمده توس ثمری ( )1617همسو می باشد.
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هوش هیجانی نیش مهمی در موفییت های تحصییی دانش آموزان دارد .گاه دانش آموزانی که از بهره هوشی باالیی
برخوردار باشد ولی چون هوش هیجانی آن ها تیویت نیافته است دچار مشکالت زیادی در یادگیری و زندگی خود
گردد .مرحیه آغازین هوش هیجانی در کانون خانواده شکل می گیرد و سپس در مدرسه کامل تر می شود .همکاری
متیابل خانه و مدرسه می تواند دانش آموزی موفو و با هوش هیجانی باال را حاصل سازد .لذا جهت رشد و افزایش
توانایی های مربوط به هوش هیجانی ،آموزش آن در مدرسه کامال ضروری به نظر می رسد.
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Abstract

A

Emotional intelligence is people ability in Understanding and guidance emotional to
create successful relationships with the environment.The aim of this study was
relationship between emotional intelligence and academic achievement in girls. The
sample were 60 high school students that selected through cluster random sampling.
We used of Bar – On – on emotional Quotient Inventory. For data analysis, Pearson
correlation and independent t-test was used. The results showed that there is significant
relationship between emotional intelligence and academic achievement.also there are
significant relationship between responsibility and stress tolerance with academic
achievement.T test result did not show a significant difference between married and
single students in sub scale of emotional intelligence.
Keywords: emotional intelligence, academic achievement, students
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