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ایرانیغیرآموزانفارسیتحصیلیپیشرفت درهوش هیجانینقشبررسی 

1فرزهره صدیقی

چکیده:
هوش هیجانی و امروزه از ي روانشناسی صورت گرفته است، مطالعاتی که در حوزهنظر به
.  شودیاد میکند، که در پیشرفت تحصیلی نقش مهمی ایفا میاملی عنوان عهاي آن بهمؤلفه

در هوش هیجانی نقشبا هدف بررسی یک مطالعه از نوع همبستگی،،پژوهش حاضر
113ي آماري پژوهش، است. نمونهشدهانجامایرانیغیرآموزانفارسیتحصیلی پیشرفت

باشد که از مرکز آموزش زبان مختلف میملیت7آموز غیر ایرانی زن و مرد با فارسی
اند. ابزار انتخاب شدهي در دسترس به روش نمونه(ره)المللی امام خمینی فارسی دانشگاه بین
-معدل فارسیو بود)1997آن(-ي هوش هیجانی باري استاندارد شدهپژوهش پرسشنامه

هاي پایان ترم چهار مهارتی خواندن، نوشتن، مکالمه و شنیدن  سال در آزمونآموزان
نخست ر گرفت. تحصیلی مورد استفاده قراپیشرفتشاخصعنوان به،95-94تحصیلی 

هوشهمبستگی نمراتسپسي هوش هیجانی پاسخ دادند و آموزان به پرسشنامهفارسی
هاي حاصل از آزمون یافتهگرفت. قراربررسی، موردتحصیلیمعدلآنان با هیجانی

ي هوش هیجانی گانههاي پنجضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین برخی از مؤلفه
،تحصیلیپیشرفتي، خلق عمومی، سازگاري و کنترل استرس) و (درون فردي، میان فرد

در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ي معناداري وجود دارد.رابطه
ارایه شده است.زبانانکتب آموزش فارسی به غیرفارسیلفانؤپیشنهادهایی به مدرسان و م

زان غیرایرانیآموفارسی، تحصیلیپیشرفتها: هوش هیجانی، کلیدواژه

1.zohrehsedighifar@gmail.com(ره)المللی امام خمینی بینعلمی دانشگاه عضو هیأت
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مقدمه-1
نظام آموزشی آن پیشرفتنشانگر افراد، تحصیلی پیشرفتو موفقیت در جوامع مختلف، 

بهبود با هدف در سطوح مختلف علمی، ،هاي آموزشیریزيبرنامهو اصوالًجامعه است
کیفیتي کنندهتعییناین امر،و پذیردانجام میفراگیران آن جامعه تحصیلیعملکرد

پذیرد که از عوامل متعددي تأثیر میعملکرد تحصیلیاست.ي مربوطهجامعهموزشیآ
بسیاريتصمیماتاز آنجا که در هر نظام آموزشی، یکی از این عوامل هوش است. 

افرادبهراهنماییوهاي فرصتارائهمنظوربههاي عقالنیتواناییوهاظرفیتبراساس
هايشکستو هاپیشرفتي کنندهتعییني هوش،دربارهقضاوتمتعاقباًوشوداعمال می

و مهمبشربرايآن را عملکردوي هوشمطالعه)، 2008جاچنیوز (باشد،میافراد
تشکیل متمایزعاملهفتازکند، هوش)، بیان می1938ترستون (نماید.تلقی میضروري

حافظه،،)مسائلحلوعدديمحاسبات(عددکالمی،کالمی، سیالاست: دركشده
.)6:2004و استرنبرگ، چانچولو(فضاییتجسموقیاسیاستداللادراکی،سرعت

قالنه عمل کردن در اعمدیریت مردم وتوانایی فهم و)، هوش هیجانی را 1920ثرینداك (
هاي خاص گوناگون هوشمندانه را متشکل از توناییرفتار ويداند.میروابط انسانی 

علوم رفتاري و ي پردازان برجستهیکی از نظریه)1995(گلمندانیل. کندقلمداد می
و مهارت،استعدادهوش هیجانی راهوش هیجانیيوسیلههکار کردن بکتابينویسنده

شود(سبحانی نژاد و شامل میهاي فردي را که عمیقاً تمامی تواناییداندمیقابلیتییا
مختلف زندگی را به هوش هیجانی نسبت هاي پیشرفتدرصد 80). گلمن، 1387یوزباشی،

هایی همچون ایجاد انگیزه در خود عنوان قابلیتی براي تواناییدهد و هوش هیجانی را بهمی
هاي ناگهانی و به تأخیر انداختن حس ضربهو ایستادگی در برابر سرخوردگی، کنترل

ی فکر کردن در وي ي ایجاد توانایمندي، تعدیل وضع روانی و ناراحتی فرد بواسطهرضایت
تعریف ،)1998(گلمن). 34: 1995گلمن، کند (و نیز تأکید بر داشتن امید معرفی می

کند و هوش هیجانی را به بیست و پنج قابلیت مختلف دیگري از هوش هیجانی ارائه می
در دو نماید که انگیزه و خود شناسی و دیگر شناسی از آن جمله است. میبنديتقسیم

، در کشورهاي صنعتی توجه زیادي به هوش هیجانی شده و تحقیقات زیادي را ي اخیردهه
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هاي هیجانی و اجتماعی در اند و شروع به آموزش مهارتروي این موضوع انجام داده
از گذشته تا به .اند که نشان از اهمیت موضوع داردهاي اجتماعی و کاري خود کردهمحیط
- ت هوش مطرح شده است و در پاسخ به این پرسشماهیهاي متفاوتی درمورد بحثامروز 

هاست؟ و آیا اي از تواناییشود یا مجموعههاي مهم که هوش یک توانایی محسوب می
هاي متفاوتی بیان شده ي درونی است یا قابلیت اکتساب دارد؟ نظریههوش یک مقوله

تلف در هر کند که افراد مخصحبت میهوش هیجانی از سه نوع ) 1920ترینداك (.است
: متفاوت باشندتوانندیک از این انواع می

این نوع از هوش با اندیشه و نهادها سروکار دارد. در ك روابط اجزا و :هوش انتزاعی-
و ... به این نوع ریاضیاتها ،ها با این نوع از هوش ارتباط دارد. توان درك نظریهپدیده

.هوش مرتبط است
ثر از ابزارها و انجام ؤگیري مبه ویژگیهایی ارتباط دارد که به بهره:هوش مکانیکی-

اي عملی بازده شود. افرادي که از نظر انجام فعالیتها و مهارتهاعمال و فعالیتها مربوط می
.خوبی دارند، از هوش مکانیکی باالیی برخورداند

سازد هاي فرد که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر میناییابه تو:هوش اجتماعی-
).2005بلیس، ومان(به نقل از فريشوداطالق می

و اگر این متقابل فرد با محیط استثیر دایمی وأتيهوش نتیجه) 1985(وکسلر نگاهاز 
رابطه متقابل به صورت متعادل انجام گیرد موجب توانایی سازگاري فرد با محیط و 

هوش توانایی کلی وجامع فرد است براي اینکه به طور ويپیشرفت هوشی می شود. از نظر 
.هدفمند عمل کند، به طورمنطقی بیندیشد و به طور موثر با محیطش به مبادله بپردازد

راعواطفواحساساتتنظیموکنترلودركتشخیص،توانایی) ( 2006ازلم 
وجودنیز) ( 2004فارنهاموپتریدز.کندمیزبان تلقییادگیريدرعاملمهمترین

اوال،کنند.میتوجیهدو  فرآیندباراانگلیسیزبانیادگیريوهیجانیهوشرابطه بین
عاطفی، مشکالتواسترسضطراب،امختلفانواعو تعدیلکنترلباهیجانیهوش
ثأنیا،.گذاردمیدادنحین امتحاندرپایدارروانیوضعیتیکایجاددربسزاییتأثیر
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هايمؤلفهومسائلکهدروسازدستهآنیادگیريوفرآیند تدریسدرهیجانیهوش
ی،انگلیسزباندرسماننددخیل هستند،آنهادربیشترآموزاندانشعاطفیوروانی
).1393زاده، (به نقل از دوردي نژاد و نوري.نهدبرجاي میايویژهاثرات

داند. وي توانایی ) هوش هیجانی را عاملی در شاد زیستن و خوشبختی افراد می1998گلمن(
در شناخت احساسات و عواطف خود، توانایی در تسلط بر احساسات خود، توانایی در 

در شناخت احساسات دیگران و تنظیم روابط خود با برانگیختن و ترغیب خود، توانایی
داند که از هوش هیجانی برخوردارنددیگران را پنج مهارت اصلی کسانی می

توانایی کنترل « کنند: )، هوش هیجانی را اینگونه تعریف می189: 1990سالووي و میر(
سو وتسماطالعات،اساسبروآنهایزتما،دیگرانوخودعواطفواحساسات

وهیجانیهوشهايتواناییمیانذکر تفاوتمنظوربههمچنین،». هابخشیدن آن
ارایهذهنیهايبررسی تواناییتأکید بربامدلیاجتماعی،هايمشخصهیااستعدادها

نظموبراي شناختنخاصذهنیياستعدادهابررسیمدلایناصلیاند. هدفداده
هوش کاملوجامعمدلیکاین پژوهشگران،يهگفتبهاست.عواطفبهبخشیدن

احساساتبخشنظمودركرويبرفقطکهقبلیهايمدلخالفبرهیجانی باید
باشد.هماحساساتيدربارهکردنفکربرايمعیارهاییداشتند، شاملتأکید

د کنن)، مدل مذکور را متشکل از چهار مؤلفه معرفی می1997(میر، سالووي و کاروسو
ها را که بر اساس پیچیدگی و به صورت سلسله مراتبی اي از توانمنديکه هر یک طبقه

دهد. این چهار شاخه عبارتند از:اند، نشان میمنظم شده
ادراك هیجانی: دربرگیرنده شناسایی و درون دهی اطالعات از سیستم هیجانی است.-1
ل هیجانی شاخه تفکري، دربرگیرنده تسهیل هیجانی از افکار: به طور کلی، تسهی-2

استفاده هیجان براي بهبودي فرایندهاي شناختی است، حال آنکه شاخه فهم هیجانی، 
دربرگیرنده پردازش شناختی هیجان است.

فهم هیجانی: دربرگیرنده پردازش آتی و جلوتر از اطالعات هیجانی با نگاهی به حل -3
مسئله است.

رابطه با خود و دیگران است.مدیریت هیجان: در-4
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شناسی ) شناسی و دیگر( خودهوش هیجانی با توانایی درك خود و دیگراندر واقع، 
به عبارت دیگر .ارتباط با مردم و سازگاري فرد با محیط پیرامون خویش و پیوند دارد

هوش غیر شناختی پیش بین موفقیت هاي پیرامون خویش و پیوند دارد یه عبارت دیگر 
گیري ش و اندازهجکند و سندر میسر میهاي فرد راهوش غیر شناختی پیش بین موفقیت

سازگاري با شرایط زندگی يهاي شخص براگیري و سنجش و تواناییاندازهي آن به منزله
آن، هوش - براساس دیدگاه بار). 28: 1997آن ، -حیات در جهان است ( باريهو ادام

گیرند که ها قرار میمولفه است که در درون این طبقه15لی و کسازه5هیجانی داراي 
عبارتند از:

یجانیهیخودآگاه-1،هايلفهؤمسازه،این هوش هیجانی درون فردي: -1
تفکرات و دفاع از د،ی(ابراز احساسات،  عقاجرأت-2، و فهم احساسات خود)ی(بازشناس

و احترام به رشیفهم،  پذ،ی(آگاهیمیتنظخود- 3، سازنده)ياوهیبه شیحقوق شخص
استقالل- 5، )شتنیبالقوه خويبه استعدادهادنی(تحقق بخشییشکوفاخود- 4، )شیخو

را دربر )یجانیهیاز وابستگییو رهایدر تفکر و عمل شخصیو خود کنترلی(خود فرمان
گیرد.می

فهم و درك ،یآگاه(يفردانیمروابط-1هايکه مولفههوش هیجانی بین فردي: -2
یکیدو جانبه که به صورت نزدبخشتیو حفظ روابط رضاجادیاگران،یاحساسات د

(عضو مؤثر و پذیري ی یا مسوولیتاجتماعتعهد- 2، )شودیمشخص میو وابستگیجانیه
- 3، خوب)کیشرکیخود بودن، نشان دادن خود به عنوان یسازنده گروه اجتماع

را شامل ها)آننیدرك احساسات و تحسگران،یحساسات داز ای(توان آگاهی همدل
.شودمی

تحمل استرس(مقاومت ییتوانا- 1هاي : مولفههوش هیجانی مقابله با فشار و استرس-3
در مقابل یستادگی(اتکانهکنترل-2، استرس زا)يهاتینامطلوب و موقععیدر برابر وقا

شود.) را شامل میانکار تکانهایتکانه 
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و صی(تشخحل مساله -1هاي لفهؤکه دربرگیرنده مهوش هیجانی سازگاري:-4
انیمطابقت میابی(ارزآزمایی واقعیت- 2، مؤثر)يکارهاراهجادیانیمسائل، همچنفیتعر

جان،یهمی(تنظيریپذانعطاف-3، )شودیتجربه م،ینیو آنچه به طور عیآنچه به طور ذهن
است.)طیو شراتیموقعرییتفکر و رفتار به هنگام تغ

از تی(احساس رضايشاد-1هاي لفهؤشامل مهوش هیجانی خلق کلی یا عمومی:-5
و یروشن زندگيها(نگاه به جنبهی نیبخوش-2، )گرانیشاد کردن خود و دشتن،یخو

).54: 1997آن، - (بار )ماتیدر مواجهه با نامالیحفظ نگرش مثبت حت
تن پاسخی براي این سؤال که چرا برخی از افراد نسبت به برخی ) در پی یاف8819آن (- بار

ترند، به تحقیقات بسیاري دست زده است. این سؤال دیگر در ابعاد مختلف زندگی موفق
زنند و سالمت هیجانی شود موقعیت کلی را رقم میلزوم مرور کامل عواملی که تصور می

و تنها عامل پیشرفتتنها کلید افت کهکند. بار ـ آن دریشوند ، ایجاب میرا موجب می
.هوش کلی نیست، بلکه باید در جستجوي عوامل دیگري بودپیشرفتبینی کننده پیش

هر ساله افراد زیادي از سراسر نقاط جهان براي آموختن زبان فارسی به ایران ،در ایران
در هر سال(ره) ی المللی امام خمینکنند و مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینسفر می

-رسد در کالسی که زباننظر میآموزان است. طبیعی بهپذیراي خیل وسیعی از این فارسی
لیل فضاي هاي مختلف با جنسیت و شرایط سنی مختلف هستند به دآموزان آن از ملیت
آموزان دچار آشفتگی روانی شوند. کالسی خارج از محیط ها، زبانحاکم بر این کالس

. بنابراین، در هاي مختلفقبلی در کشورشان و در کنار افرادي با جنسیت و قومیتآشناي 
- آموز مجبور به برقراري ارتباط کالمی و تعامل با دیگر زبانهاي زبان که زبانکالس

آموز تا چه اندازه تحت فشار روانی و استرسی توان تصور نمود که زبانآموزان است، می
) هوش هیجانی و افزایش آن در 1998ي گلمن (جا که به عقیدهقرار دارد. همچنین، از آن

ها و  فشارهاي روحی و هاي مختلف زندگی، به ویژه در شرایط خاص دشواريموقعیت
ها و دستیابی به تواند باعث ایجاد برخوردي مناسب و منطقی با مشکالت و سختیروانی می

هاي آموزش زبان یجانی در کالستوان نتیجه گرفت که توجه به هوش هآرامش گردد، می
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تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی تأثیر و نقش هوش از اهمیت فراوانی برخوردار است.
از این رو، گزارش نشده است،آموزان غیرایرانیتحصیلی فارسیپیشرفتهیجانی در 

دوم عنوان زباني حاضر بر آن شد که به بررسی این مهم در یادگیري زبان فارسی بهمطالعه
ي زیر را در نظر گرفت:فرضیهاین پژوهش بپردازد. 

آموزان غیرایرانی فارسیتحصیلیپیشرفترسد که هوش هیجانی  با به نظر می- 
دارد.ي معناداري رابطه

ي پژوهشپیشینه-2
، و پیشرفت تحصیلیي نقش هوش در یادگیري ها در زمینهترین پژوهشیکی از مهم

آموزانی که مشغول وي تحقیقی بر روي تعدادي از دانش) است. 1976پژوهش جینس(
آموزان را بر اساس نمرات یادگیري زبان فرانسه بودند انجام داده است. جینس دانش

تقسیم کرده و در پایان، 11و 4،7ي هوش هیجانی به سه کالس گیري بهرهحاصل از اندازه
ي هوش هیجانی ایشان مورد بهرهآموزان را با ي خواندن و درك مطلب دانشارتباط نمره

آموزانی که در باالترین بررسی قرار داده است. طی این تحقیق دریافته است که دانش
) عملکرد باالتري را نسبت 11اند (کالس میزان هوش هیجانی نسبت به سایرین قرار داشته

رد بهتري ي هوش هیجانی نیز عملک)، و گروه متوسط از نظر بهره7به گروه متوسط (کالس 
اند. در پایان جینس پیشنهاد داده است که در ) داشته4نسبت به گروه زیر متوسط (کالس 

،زبان دوم باید نتایج حاصل از آزمون هوش هیجانیتحصیلی در پیشرفتو یادگیري 
هاي مربوطه زبان دوم باشد. آموزان و قرارگیري ایشان در کالسمالك انتخاب دانش

پیشرفتوانگلیسیزبان) به بررسی نقش هوش هیجانی بر یادگیري 2007قدم(فهیم و پیش
هوشنمراتاند. همبستگیانگلیسی پرداختهزبانيرشتهدانشجویاننفراز328تحصیلیِ
معدلونوشتن،کردن،صحبتشنیدن،خواندن،يهابا مهارتدانشجویانهیجانی

معناداريرابطهاز بررسی آماري،نتایج حاصلها مورد بررسی قرار گرفت و تحصیلی آن
حالتفردي،میانفردي،درونهايهوش(هیجانی،هاي هوشسازهچند اندك میانهر

داد.نشانتحصیلی را پیشرفتو هامهارتبرخیاسترس) باکنترلعمومی،
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ي هوش هیجانی و میزان پیشرفت )  بررسی رابطه2009اي دیگر پیشقدم (در مطالعه
درس زبان انگلیسی دانشجویان ایرانی را در دستور کار خود قرار داد. این تحصیلی در

دانشجو انجام گرفت حاکی از آن بود که آن دسته از دانشجویانی 508پژوهش که بر روي 
هاي مختلف ي هوش هیجانی باالتري برخوردار بودند در بخشکه نسبت به دیگران از بهره

اژگان، خواندن و درك مطلب، دستور زبان و نگارش آزمون زبان انگلیسی، یعنی بخش و
عملکرد بهتري از خود نشان دادند.

به متغیرهاي هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلیبینتنگاتنگیرابطه( 2009 )زادهمطلب
حیاتینقشتواندمیهیجانیهوشپژوهشگر،اینهايیافتهآورده است. براساسدست

ودرك مطلبحیطهدرمخصوصاًآموزانزبانی دانشتواناییدر تقویتسزاییبهو
.نمایدایفازباندستور

اي دریافت، آن دسته از آموز ترکیهانگلیسی64)، طی پژوهشی بر روي 2012کارامان(
آموزانی که از سطح هوش هیجانی باالتري برخوردار بودند به مراتب در آزمون زبان زبان

ند.اانگلیسی نمرات بهتري کسب کرده
) همگی به نقش هوش 2014)، بداخشان(2013زاده ()، زارع2014اسفندیاري و اوگرادي(

اند که نتایج حاصل از هیجانی در یادگیري زبان انگلیسی و پیشرفت تحصیلی پرداخته
دهد برخورداري از سطح هوش هیجانی باالتر، عملکرد بهتر در ها نشان میپژوهش آن

آموزان را در پی دارد.سی و پبشرفت تحصیلی زبانهاي مختلف زبان انگلیآزمون
ازکهتحصیلیپیشرفتباهیجانیهوشي رابطهبررسیدر)، 1385(و همکارانبشارت

وتجربیانسانی،علومهايرشتهازیکسانتعدادبهدانشگاهیپیشآموزدانش360بین
براساسانآموزدانشتحصیلیپیشرفتو کردندشرکتپژوهشایندرکهریاضی
همبستگیهیجانیهوشکهرسیدندنتیجهبه این،برآورد شدآنهادیپلمکلمیانگین

. داردتحصیلیپیشرفتبامعناداريومثبت
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- دانشتحصیلیپیشرفتبارا هیجانیهوشوخودکارآمدي)، رابطه1392(جنابادي
ي رابطهکهدادننشانتایج این پژوهشرا بررسی کرده است.ایثارگروشاهدآموزان
برقرار است.تحصیلیپیشرفتباهیجانیهوشفرديي درونمؤلفهبینمعنادار

هاي هاي فراوانی که به نقش مثبت هوش هیجانی در یادگیري جنبهرغم پژوهشعلی
ي ) رابطه2007اند، خانزاده و دیگران(مختلف یادگیري زبان انگلیسی اذعان نموده

- مهارت کالمی در زبان انگلیسی گزارش نکردهپیشرفتیجانی و معناداري را بین هوش ه
اند که از این حیث قابل تأمل است.

پژوهششناسیروش-3

ي آماري جامعهاست و نتایج و پیامدهاي کاربردي دارد.آزمایشیپژوهش حاضر از نوع 
یرانی آموزان غیراي فارسیگیري در دسترس انتخاب شدند و کلیهپژوهش به روش نمونه

که را قزوین (ره) المللی امام خمینیي مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینسطح پیشرفته
هاي لبنانی، سوري، عراقی، چینی، زن) از ملیت19مرد و 94آموز (فارسی113شامل 

-توان گفت در پژوهش حاضر، جامعهلذا، میگرفت. دربرمی،تونسی، یمنی و سریالنکایی
-دوره،95-94در سال تحصیلی آموزان،این فارسیي آماري برابر است. هي آماري با نمون

ي پیشرفته شده پشت سر گذاشته بودند و وارد دورهپیشرفترا با ي عمومی زبان فارسی 
سال قرار داشتند. 24-41ي سنی سال بود و در بازه34آموزان میانگین سنی زبانبودند. 

-فارسیمعدل) و 1997آن (- ش هوش هیجانی باري سنجدر پژوهش حاضر از پرسشنامه
استفاده شده 95- 94هاي شنیدن، خواندن، مکالمه و نگارش سال تحصیلی درسازآموزان 

ه مؤلف15و اصلیيپنج سازههمراه، بهپرسش است43آن شامل - ي باراست. پرسشنامه
آلفاي کرونباخ، فرم پایایی پرسشنامه به سه روش. ها پرداختیمکه در مقدمه به شرح آن

باشد % می93موازي یا همتا و زوج و فرد سنجیده شده است و مطابق آلفاي کرونباخ عدد 
ي اصلی هوش هیجانی در این پرسشنامه به شرح زیر است:). پنج سازه1381(سموعی،
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، شامليسازگار-3، شامليفردانیميهامهارت-2،شامليدرون فرديهامهارت-1
یخلق عموم- 5و استرس شاملکنترل -4

هایشان را با توجه به مقیاس افراد پاسخشد.نمره گذاري 1تا 5ابتدا براي هر سوال از 
پنج امتیازي لیکرت، کامالً موافقم، موافقم، تا حدودي، مخالفم و کامالً مخالفم(کامال 

- وجه به پرسشسپس میانگین هر مؤلفه با تکردند، ) انتخاب 1، کامال مخالف = 5موافق= 
5که آمدمیبه دست 5تا 1. بنابرین براي هر مؤلفه امتیازي بین آمدهاي آن مؤلفه به دست 

ي پرسشنامه پیوست . در انتهاي پژوهش، نمونهشدمیامتیاز پایین محسوب 1امتیاز باال و 
باشد.می

ي هوش ایرانی خواسته شد تا به پرسشنامهآموزان غیراز فارسیابتدا ،جهت اجراي پژوهش
ي پرسشنامهاجرايازقبلآن که به فارسی روان ترجمه شده بود پاسخ دهند.- هیجانی بارِ

اهمیت به نسبت آموزان فارسیبیشتر آشنایی براي ) ،1997آن (-هوش هیجانی بار
ها، پاسخبودنمحرمانه برتاکید و پرسشنامهتکمیل ينحوهدر و دقت پژوهش 

سؤاالت شد به خواستهآنها از نهایت در وشددادهایشان قراردر اختیارتوضیحاتی
نگذارند. پس از جواب بیامکان حدتارا سؤالی دقت جواب دهند وبه پرسشنامه 

جمعهايهدادسپس،گذاري گردیدندنمره،ها بر اساس دستورالعملتکمیل، پرسشنامه
در.گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردspssافزار نرماستفاده  ازبا شده آوري

دادمعیارانحرافومیانگین، فراوانیطریقازها نمونهوهادادهتوصیفبهابتدا
گی همبستضریباز تحقیق يفرضیهبررسی منظور به و بررسی ارائه موردهايه

پیشرفتي هوش هیجانی با منظور تعیین رابطهشایان ذکر است به . شداستفاده پیرسون 
آموزاني فارسینمرات چهار مهارت  شنیدن، خواندن، نگارش و مکالمهتحصیلی، معدل

صورت هماهنگ و توسط مدرسان ها بههاي هر کدام از این درس. آزمونگردیداستخراج 
هاي آزمون.بودو با در نظر گرفتن اصول استاندارد طراحی شدهي زبان فارسیباسابقه

مورد تأیید قرار گرفته بود و مذکور از منظر روایی آزمون توسط ده نفر از اساتید با سابقه
هاي زبان طراحی شده بود. پایایی حاصل از آزمون به روش مطابق اصول طراحی آزمون
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هاي نگارش و %، و براي آزمون91زمون شنیدن %، در آ86آلفاي کرونباخ براي خواندن 
% گزارش گردید.88% و 89مکالمه  به ترتیب 

ها. تحلیل داده4

آمار توصیفی-4-1

پردازیم.در این بخش ابتدا به شرح آمار توصیفی می

هیجانیهوشيها در پرسشنامههاي آماري نمرات آزمودنیمشخصه-1جدول

هوش هیجانی ينمرات افراد در پرسشنامهيدهد که گسترهداده هاي جدول فوق نشان می
يشاخص هاي مرکزي در پرسشنامهيمی باشد. در جدول باال از مقایسه133تا 52بین 

توان نتیجه گرفت که نمودار توزیع هوش هیجانی در افراد از حالت انی میهوش هیج
طبیعی تقریباً متقارن برخوردار است.

هاات معدل آزمودنیآماري نمريمشخصه-2جدول

کمینهبیشینهواریانسانحراف استانداردنمامیانهمیانگینتعدادمقیاس
11374/10610910819/1346/17213352هوش هیجانی

کمینهبیشینهواریانسانحراف استانداردنمامیانهمیانگینتعدادمقیاس
11347/1458/141343/124/226/1990/11آموزانفارسیمعدل
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در نوسان 26/19تا 90/11که بین استمعدل افراد نشان داده شدهيدر جدول فوق گستره
هاي شاخصيبا مقایسه. )13نما=باشد (می13ها است و بیشترین فراوانی معدل نمره

.استمنحنی از حالت تقریباً متقارن برخوردار ،مرکزي

آمار استنباطی-4-2
پردازیم و جداول مربوطه ها به روش همبستگی پیرسون میبه تجزیه و تحلیل دادهاینجادر 

کنیم.را ارائه می
هاي توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش داده-3جدول 

آموزانفارسیمیان

تعداد                           متغیرها                     انحراف استاندارد
میانگین

11334سن
12/4

11347/14تحصیلیپیشرفت
43/1

11374/106هوش هیجانی
119

11322/21خودآگاهی هیجانی
71/4

11327/21جرأت
28/4

11312/20خودتنظیمی
11/3
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11325/24خودشکوفایی
39/4

11336/22استقالل
55/4

11319/20فرديروابط میان
41/3

11321/18تعهد اجتماعی
75/2

11385/19همدلی
2/3

1138/17توانایی تحمل استرس
21/2

11317/23کنترل تکانه
78/3

11391/19حل مساله
56/2

1138/20آزماییواقعیت
99/2

1135/23پذیريانعطاف
42/3

11364/21شادي
78/2
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1134/18بینیخوش
93/2

هاي پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر-4
هاهاي آن میان آزمودنیمؤلفه

پیشرفت تحصیلی             
- معنیضریب همبستگی              سطحمتغیرها       

داري

242/0هوش هیجانی
04/0*

14/0خودآگاهی هیجانی
01/0*

15/0جرأت   
03/0                                            *

36/0خودتنظیمی 
04/0  *

21/0خودشکوفایی  
01/0  *

18/0استقالل
00/0  *

13/0فرديروابط میان
04/0*
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076/0تعهد اجتماعی
03/0*

11/0همدلی
01/0   *

77/0توانایی تحمل استرس
43/0

003/0کنترل تکانه
73/0

15/0حل مساله
09/0

17/0آزمایی واقعیت
67/0

60/0پذیري   انعطاف
53/0

15/0شادي   
10/0

21/0بینیخوش
34/0

> P05/0*
پیشرفت را با هاي آنو مؤلفه) ضریب همبستگی هوش هیجانی4ي (دول شمارهج

دهد هاي حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد. یافتهنشان میتحصیلی
معناداري وجود ي، رابطهپیشرفت تحصیلیهوش هیجانی و هايکه بین برخی از مؤلفه
معناداري دارد، همچنین يرابطه، 05/0پیشرفت تحصیلی در سطح دارد، هوش هیجانی با 
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خودآگاهی هیجانی، جرأت، فردي که شامل هوش درونهاي هوش هیجانی، در بین مؤلفه
فردي، تعهد ابط میانروفردي کهو هوش میانخودتنظیمی، خودشکوفایی و استقالل 

ي معنادار هستند که با پیشرفت تحصیلی رابطههاییرا در بر دارد سازهاجتماعی و همدلی 
-ي معنادار بین هوش هیجانی فارسیي پژوهش در خصوص رابطهرو، فرضیهاز ایندارند.

مورد تأیید قرار گرفت.پیشرفت تحصیلی آموزان و 

گیريبحث و نتیجه-5

تر گفته شد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی در پیشهمانطور که 
آموز از فارسی113آموزان غیرایرانی انجام گرفت. بدین منظور پیشرفت تحصیلی فارسی

گیري در دسترس الملل امام خمینی(ره) قزوین به روش نمونهمرکز زبان فارسی دانشگاه بین
هاي چهار مهارتی خواندن، شنیدن، آزموندر نظر گرفته شدند. معدل تحصیلی حاصل از

و با ،آموزان استخراج گردیداین فارسی95- 94مکالمه و نگارش پایان ترم سال تحصیلی 
) از منظر همبستگی پیرسون 1997آن (–ي هوش هیجانی بار هاي حاصل از پرسشنامهپاسخ

مؤید این رسونهمبستگی پیحاصل از تحلیلبطور کلی نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. 
آموزان غیرایرانی پیشرفت تحصیلی فارسیهوش هیجانی در بطور کلی، مطلب است که 

افزایشبانشانگر این مهم است که ي حاصل شده نتیجهکه مثبت دارد معنادار و تأثیر 
این امر همسو با .یابدمیدانشجویان افزایش تحصیلی پیشرفتهیجانی،هوش

آن - )، بار 1996)، استوارت (2004پارکر و همکاران ( انی همچون هاي فراوپژوهش
) 1998و شات و همکاران () 2007فهیم و پیشقدم (،)2004)، براکت و سالووي ( 2000(

در اند. است که به معناداري و تأثیر مثبت هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی تأکید کرده
است، همچون مشاهده نشدهمتغیر دو این بین اي رابطهنیز ها پژوهشبرخی 

مطابقت ) که از این حیث، نتایج پژوهش حاضر با این مطالعه 2007خانزاده و دیگران(
ي گانههاي پنجپژوهش حاضر از این حیث نیز مورد توجه است که از میان سازهندارد.

پیشرفت فردي تأثیر مثبت و معناداري بر فردي و هوش میانهوش هیجانی، هوش درون

1857

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


17

تواند به مدرسان نتایج پژوهش حاضر میآموزان غیرایرانی داشته است. تحصیلی فارسی
ي برنامه درسی منسجم کمک زبان فارسی جهت اصالح مواد درسی و همچنین ارائه

توان آموزش داد و ) بر این باور است که هوش هیجانی را می1996شایانی نماید. انیاس ( 
هاي آموزشی ي گنجاندن برنامهیک مدرس زبان فارسی بوسیلهافزایش داد. بنابراین،

ي تهیه و تدوین کتب تواند در این مهم گام بردارد. پژوهشگران در حوزهمناسب می
زبانان باید از فنونی براي تألیف استفاده نمایند که به آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

هاي اجتماعی در کنار تدریس ارتي هوش هیجانی توجه کافی نماید. آموزش مهمقوله
تواند نقش مؤثري در یادگیري بهتر زبان فارسی بعنوان زبان دوم کتب زبان فارسی می

-آموزان را در امر یادگیري زبان فارسی یاري میها نه تنها زبانداشته باشد. این آموزش
افراد با هوش ها نیز نقش مؤثري خواهند داشت.ي آنرسانند، بلکه در زندگی شغلی آینده

از رفتار، خلقیات و احساسات خویش، شناخت کافی و عمیقی دارند. درون فردي باال 
تمایلی به انجام کارهاي گروهی ندارند. اینگونه افراد تنهایی را به جمع ترجیح داده و 

هاي انفرادي اینگونه مدرسان آموزش زبان فارسی در طرح درس خود، باید براي فعالیت
ان، جایی در نظر بگیرند. از آنجا که ابراز خود و بحث و گفتگوي کالسی مورد آموززبان

ها را مخاطب قرار فردي باال است، در کالس درس، آني افراد داراي هوش درونعالقه
ها در موارد مختلف درسی جویا شوند. نوشتن انشا توسط این دسته را در دهند و نظر آن

بندي و گروهآموزي را تعریف نمایند.هاي فردي زبانژهدستور کار خود قرار داده و پرو
انجام کارهاي گروهی از تمایالت افرادي است که داراي هوش هیجانی میان فردي باال 

- ي همادارههستند. این عده از افراد در پی رهبري افراد گروه خود هستند و عالقه به 
هاي گروهی از افراد و انجام پروژهکار مشترك با دیگرعبارتی،بهدارند.هاي خودگروهی

هاي ارتباطی این افراد در حد باالیی است و به راحتی مهارتعالئق چنین افرادي است. 
گو را دوست دارند و از وقادر به تبادل افکار و نظرات خود با دیگران هستند. گفت

ها روهبندي کالسآموزانی، گبرند. در رابطه با چنین زبانبرقراري ارتباط کالمی لذت می
تواند در جهت ها میاي وظایف کالسی بداني پارهآموزان و ارائهو سرگروه ساختن زبان

- بطور کلی مدرسان زبان فارسی میتقویت و عدم سرخوردگی ایندسته مثمر ثمر باشد. 
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-هایی که برشمرده شد به نیازهاي روحی هر دو گروه فارسیتواند با لحاظ ساختن فعالیت
جواب مثبت داده و ایشان را در پیشرفت تحصیلی خود یاري دهند.آموزان

شود که در تحقیقات آتی، نقش هوش هیجانی با نقش هوش در پایان پیشنهاد داده می
هاي آینده، متغیرهاي توان در پژوهشعلمی یا همان آي. کیو مورد مقایسه قرار گیرد. می

نیز در تأثیرگذاري هوش هیجانی بر آموزان را سن، ملیت و میزان تحصیالت فارسی
زبان فارسی مورد بررسی قرار داد.پیشرفت تحصیلی 
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