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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان پايه اول متوسطه شهر مشهد است  ،در اين پژوهش از روش تحقيق همبستگي استفاده شد .
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه ناحيه تبادکان به تعداد
 7272نفر که در سال تحصيلي  79-77مشغول به تحصيل بودند انتخاب و به روش نمونه گيري خوشه
اي تصادفي و براساس جدول کرجسي مورگان  043نفر جايگزين شدند ،براي اندازه گيري متغيرها از
پرسشنامه هوش هيجاني بار – ان و ماتريس پيشرونده ريون بزرگساالن استفاده شد .روش تجزيه و
تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و
تحليل واريانس به کمک نرم افزار  spssانجام گرديد  ،يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد  ،بين هوش
هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري %707و در سطح  %5مي باشد .

واژگان کليدي :هوش هيجاني  ،هوش شناختي  ،پيشرفت تحصيلي  ،دانش آموزان .
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مقدمه
آموزش و پرورش زير بنا و الزمه زندگي هر فرد بوده و عامل مهم تکامل و تعامل انساني است و از عوامل اصلي پيشرفت تمدن
بشري شمرده مي شود  .در دنياي پيجيده امروزي ،هر فرد مدت زيادي از زندگاني خود را به صرف تحصيل و آموزش و پرورش مي
کند جوامع بشري نيز با ايجاد ام کاناتي سعي دارند تا شرايط مناسبي براي آموزش و پرورش هر فرد و شکوفايي استعدادهاي نهفته
آنان را فراهم آورند .محيط اجتماعي مدرسه نمونه کوچکي از نظام اجتماعي جامعه تلقي ميگردد .روابطي که دانشآموزان با معلمان
و همساالن خود در مدارس برقرار ميکنند ،نقش اساسي در اکتساب نگرشها ،باورها و ارزشهاي بنيادين اجتماعي دارد و درک
دانشآموزان را از جامعه و محيطي که در آن قرار دارند ،تحت تاثير قرار ميدهد .مدرسه يکي از مهمترين بافتهاي يادگيري
مهارتهاي هيجاني است .آموزش هيجاني ميتواند از طريق گسترهاي از تالشها مانند آموزش کالسي ،فعاليتهاي فوقبرنامه ،جو و
شرايط حمايتي مدرسه ،و درگير کردن دانشآموزان ،معلمان و والدين در فعاليتهاي اجتماعي صورت گيرد .در صورتي که فرآيند
اجتماعي شدن و رشد مهارتهاي هيجاني در محيط اوليه خانواده مطلوب نباشد ،اين امکان وجود دارد تا مدارس از طريق
آموزشهاي ترميمي به جبران اين کاستيها بپردازند .براين اساس بسياري از مربيان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش
مهارتهاي اجتماعي و هيجاني در مدارس تاکيد کردهاند (معيري)9030 ،
از آنجايي که پيشرفت تحصيلي نيز به عنوان يکي از سازه هاي علوم رفتاري شناخته مي شود بايد تحقيقات منظم و دامنه
داري را در زمينه تبيين آن انجام داده تا بتوان يک نظريه تجربي و سودمند را در جهت توصيف و کنترل و پيش بيني پيشرفت
تحصيلي ايجاد کرده و از طريق خلق فرضيه و آزمون فرضيه همواره اين نظريه مورد بهسازي قرار بگيرد .محققان همواره تالش
مي کنند تا بتوانند از طريق اعمال مديريت آموزشي بازدهي تحصيلي افزايش داده و بهترين کيفيت فرآيندهاي آموزشي و
پرورشي را ايجاد کنند (هومن . )9024 ،
به اعتقاد فيروز بخت ( )9037موفقيت تحصيلي با متغيرهاي فراواني رابطه دارد از جمله هوش ،انگيزش ،انتقادات معلمان،
زمينه فرهنگي و متغيرهاي ديگر ،در نتيجه بايد از عهده يک کار دشوار يعني دسته بندي اين متغيرها برآئيم  .آيا موفقيت يا
شکست تحصيلي معلول هوش است يا انگيزش  ،زمينه فرهنگي يا متغيرهاي ديگري ،يا ترکيبي از اين عوامل ،يکي از عوامل
موثر در تعيين موفقيت تحصيلي هوش است .
پيشرفت تحصيلي موفقيت در امر تحصيل است که مي تواند مهارت در امر خاص يا تخصص در بخشي از دانش را منجر شود.
در نظام آموزش منظور از پيشرفت تحصيلي دستيابي به اهداف آموزشي مورد نظر در هر دوره آموزشي است ( نادري ) 9021 ،
رسيدن به موفقيت تحصيلي يکي از مهمترين اهداف نظام آموزش هر کشور است براي پيش بيني موفقيت تحصيلي بيشترين
توجه به عامل هوش معطوف است به طوري که هوش به عنوان اصلي ترين عامل مطرح گرديده است  .هوش به عنوان يکي از
از وجوه قابل توجه در سازش يافتگي افراد با محيط و از عوامل مهم تفاوتهاي فردي به شمار مي رود ،هوش بر اساس تعريف
سنتي خود مدت ها به عنوان اصلي ترين عامل موفقيت و پيشرفت تحصيلي در نظرگرفته مي شود.
هوش بي شک يکي از وسيله هاي پيشرفت تحصيلي شاگردان است بدين معنا که هر چه شاگردان با هوش تر باشند پيشرفت
ايشان به همان اندازه بيشتر است اما با يد دانست که هوش در اين زمينه تنها مالک قطعي و اطمينان بخش نيست و امروزه با
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تغيير در ديدگاه هاي نظري در خصوص عوامل تشکيل دهنده هوش نمي توان آن را پيش بيني کننده موفقي براي پيشرفت
تحصيلي محسوب نمود (اکبري.)9034 ،
هوش شناختي در مواقع بروز بحران يا پيش آمدن فرصت هاي مناسب که فراز و نشيب زندگي در پيش روي آدمي قرار مي
دهد  ،عمال” هيچ نوع آمادگي در افراد پديد نمي آورد و با وجود آنکه هوش بر باال تعيين کننده رفاه ،شخصيت اجتماعي يا
شادکامي در زندگي نيست مدارس و فرهنگ ما صرفا” بر توانايي هاي تحصيلي تاکيد مي کنند ( پارسا. ) 9033 ،
گلمن ( )9775بيان مي کند که زمان بندي رشد عاطفي با ديگر خطوط تحولي وابسته به ويژه رشد شناختي از يک سو و
باليدگي بيولوژيکي و مغز از سوي ديگر در هم آميخته است و جود هيجاني براي عاقالنه فکر کردن مهم مي کند و به صورتي
تنگاتنگ با ذهن خردگرا به کار مشغول است و فکر را توانا يا ناتوان مي سازد .فرضيه اصلي پژوهش رابطه بين هوش هيجاني و
هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر مشهد ميباشد و فرضيه فرعي بين هوش
هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر مشهد رابطه معني داري وجود دارد.
روش تحقيق
براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شد به اين صورت که از بين مدارس متوسطه ناحيه تبادکان
که شامل  93مدرسه بود چهارمدرسه به طور تصادفي انتخاب شدندسپس از ميان کالس هاي اول هر دبيرستان  0کالس ،
بطور تصادفي انتخاب گرديد  .و پرسشنامه هوش هيجاني بار -ان و آزمون ريون بزرگساالن توسط آزمودني ها انجام گرديد.
ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه هوش هيجاني بار – ان و آزمون پيشرونده ريون مي باشد  .آزمون هوش هيجاني بار -ان
داراي  992سوال مي باشد و توسط بار – ان بر روي 0309نفر از  1کشور (آرژانتين ،آلمان  ،هند ،نيجريه و آفريقاي جنوبي)
انجام شد ،که 43/3درصد آنها مرد و بقيه زن بودند .وبه طورسيستماتيک در آمريکاي شمالي هنجار يابي گرديد .آزمون
ماتريسهاي پيش رونده ريون  ،اين آزمون اندکي پيش از جنگ جهاني دوم تهيه شد و از آن پس درباره آن پژوهشهاي زيادي
به عمل آمد و بارها مورد تجديد نظر قرار گرفت  .فرمهاي تجديد نظر شده ريون براي اندازه گيري هوش افراد در همه سطوح از
کودکان 5ساله تا بزرگسالن سر امد به کار ميرود  .سوالهاي آزمون ريون همه از يک نوع هستند و همگي الگو هايي از تصاوير يا
نمودار ها نشان مي دهند که بر اساس منطق خاصي تنظيم شده اند(شريفي.)9024،
يافته ها
آمار توصيفي  :در اين پژوهش کمترين سن پاسخدهندگان94سال و بيشترين سن 97سال است .ميانگين سني افراد برابر
 95/40±3/34ميباشد.
جدول شماره  : 9توصيف آماري سن پاسخگويان

سن
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آمار استنباطي  :داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  spssدر دو بخش توصيفي و استباطي تجزيه و تحليل گرديد .در بخش
توصيفي از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي ( ميانگين  ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر و  ) ....و در بخش استباطي براي
آزمون همه فرضيه ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري گام به گام استفاده گرديد .نتايج به دست
آمده از اجراي آزمونها براي بررسي رابطه هوش هيجاني و مهارتهاي آن با هوش شناختي تحليل و بررسي شد  .به منظور اين
کار همبستگي بين مهارتهاي هوش هيجاني با هوش شناختي به وسيله آزمون همبستگي پيرسون بررسي شد .اگر افراد دو
جامعه قابل اندازه گيري باشند يا به عبارتي ديگر مقاديري کمي باشند  ،مي بايستي از روش پيرسون استفاده نمود  .ميزان
ضريب همبستگي()rبين دو گروه داده از+9تا-9متغير است  .اگر ضريب همبستگي بين صفر تا +9باشد دو گروه داده با هم
رابطه مستقيم دارند  .اگر صفر باشد ،رابطه اي وجود ندارد  .واگر بين صفر تا  )3>r>-9( -9باشد بين دو متغير رابطه معکوس
وجود دارد.

فرضيه اول  :بين هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه رابطه معناداري وجود دارد .
جدول شماره  : 7ضرايب همبستگي بين خرده مقياسهاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
ضريب همبستگي

ضريب

ضريب همبستگي

همبستگي
حل مساله

**3/945

تحمل استرس

**3/913

واقع گرايي

**3/701

شادماني

**3/979

خود شکوفايي

**3/720

روابط بين فردي

3/310

استقالل

**3/717

خودآگاهي هيجاني

*3/905

خوش بيني

**3/732

مسوليتپذيري

3/939

همدلي

3/9

خودابزاري

**3/724

اجتماعي
احترام به خود

**3/914

کنترل تکانه

**3/947

انعطاف پذيري

3/319

در جدول شماره  ، 7ميزان همبستگي بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي برابر  3/721و در سطح  5درصد معنيدار ميباشد.
لذا افزايش در هوش هيجاني منجر به افزايش در پيشرفت تحصيلي خواهد شد .جدول شماره 93ميزان همبستگي بين خرده مقياسهاي
هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي را نشان ميدهد .کليه ضرايب همبستگي معنيدار با عالمت (**) مشخص شدهاند .بنابراين بين مولفه-
هاي مسئوليت پذيري اجتماعي ،همدلي ،روابط بين فردي و انعطاف پذيري با پيشرفت تحصيلي رابطه معنيداري وجود ندارد و در ساير
موارد رابطه مستقيم و معنيداري وجود دارد.

فرضيه دوم  :بين هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه رابطه معناداري وجود دارد .
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جدول شماره  : 0ضرايب همبستگي بين خرده مقياسهاي هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي
ضريب همبستگي

ضريب همبستگي

ضريب همبستگي

حل مساله

3/334

تحمل استرس

** 3/923

واقع گرايي

** 3/977

شادماني

* 3/909

خود شکوفايي

* 3/904

روابط بين فردي

3/321

استقالل

** 3/954

خودآگاهي هيجاني

3/377

خوش بيني

** 3/929

مسوليتپذيري

** 3/940

همدلي

* 3/977

خودابزاري

** 3/713

اجتماعي
احترام به خود

کنترل تکانه

3/931

** 3/935

انعطاف پذيري

3/317

در جدول شماره  ، 0مقدار ضريب همبستگي 3/013و مقدار احتمال کمتر از  3/35حاکي از وجود رابطه خطي مستقيم
معنيداري بين اين دو مولفه است .به بياني سادهتر هوش شناختي باال منجر به پيشرفت تحصيلي بيشتر و هوش شناختي
پايينتر پيشرفت تحصيلي کمتري را به دنبال دارد.
فرضيه سوم  :بررسي ارتباط بين هوش شناختي و هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه
جدول شمار : 4رگرسيون بين هوش شناختي و هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي
مدل

پيشرفت
تحصيلي

هوش هيجاني
هوش شناختي

ضريب

ضريب

همبستگي

تعيين

3/49

3/92

ضرايب رگرسيون

ضرايب استاندارد

tآماره

شده

مقدار احتمال
)(Sig.

3/397

3/734

0/73

**3/333

3/331

3/090

1/90

**3/333

در جدول شماره  ، 4مقادير احتمال کمتر از  3/35نشان ميدهند که هر دو مولفه هوش هيجاني و هوش شناختي بر
پيشرفت تحصيلي افراد بطور معناداري اثر گذار هستند .ضرايب رگرسيوني مثبت حاکي از رابطه مستقيم بين مولفههاست به
اين معني که افزايش در هوش هيجاني و هوش شناختي به طور معنيداري به پيشرفت تحصيلي کمک ميرسانند و باعث
افزايش آن ميگردند و بلعکس .بر اساس مقادير ضرايب استاندارد شده ،هوش شناختي بر پيشرفت تحصيلي بيشتر از هوش
هيجاني اثر دارد و نشان ميدهد که به ازاي يک واحد تغيير در هوش شناختي به ميزان  3/090تغيير در پيشرفت تحصيلي
ايجاد ميگردد.
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بحث و نتيجهگيري
در پژوهش حاض ر ،رابطه بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه بررسي
شد نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها ،بيان کننده آن است که بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي
در سطح  %5رابطه معني دار است.
يافته هاي جدول ( )4نشانگر تاييد فرضيه فوق است .به عبارت ديگر يافته هاي پژوهش حاضر درباره ي فرضيه اصلي بيانگر اين
مطلب است که بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري برابر  %707و در سطح  %5معني
دارمي باشد  .لذا افرادي که داراي هوش هيجاني بااليي هستند از هوش شناختي بااليي نيز برخوردارند و بلعکس..
نتايج به دست آمده با پژوهش هاي زير همسو و هم جهت است .گلمن ( ، )9775نيز بيان کرد که هوش هيجاني حتي بيشتر
از هوش تحليلگر پيش بيني کننده موفقيت در مدرسه  ،کار و محيط خانواده است .فانين ( )7337در پژوهشي به بررسي رابطه
هوش هيجاني و هوش تحليلي با پيشرفت تحصيلي پرداخت  ،نتايج تحقيق نشان داد رابطه معناداري بين هوش هيجاني و
پيشرفت تحصيلي وجود دارد  .همچنين کنت و نواک (  7332به نقل از عبدالملکي  )9035 ،نشان داده اند که ترکيب هوش
هيجاني و هوش تحصيلي در رشد دانش و پيشرفت عملکرد تحصيلي دانشجويان عامل مهم است.
ساراف ( )7333نيز تاثير هوش هيجاني بر موفقيت شغلي و تحصيلي را نشان دادند .از نظر او در اجراي موفقيت آميز برخي از
تکاليف شغلي و تحصيلي  ،نقش هوش هيجاني حتي از هوش شناختي نيز باالتر است .در مقابل برخي از تحقيقات از جمله
تحقيقات وان درزي واساکل ( )7337بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي رابطه اي ضعيف را گزارش مي کنند .با اين حال ،
با توجه به نتيجه تحقيق مي توان گفت به هر حال هوش هيجاني قادر است بر دو متغير پيشرفت تحصيلي و موفقيت هاي
اجتماعي تاثيرگذار باشد .تحقيق استونلمير ( )7337بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي ،همبستگي زيادي را نشان مي
دهد .گومرا و آرسينو ( ، )7337پارکر و همکاران  ،)7334( ،و پترايدز و همکاران  )7334( ،بر اهميت و معناداري هيجان ها،
تنظيم هيجاني و هوش هيجاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاکيد داشتند  .گربر در تحقيقي ارتباط بين هوش هيجاني
و موفقيت تحصيلي را بررسي کرد و به اين نتيجه رسيد که دانش آموزاني که در هوش هيجاني نمره هاي باالتري کسب کردند
موفقيت تحصيلي بيشتري داشتند.
اخيراتحقيقات گسترده اي در خصوص اختالل در هوش هيجاني و اثرات آن بر کيفيت زندگي ،موفقيت شغلي وتحصيلي ،
مقاومت در برابر استرس ،سالمتي و کيفيت روابط اجتماعي وازدواجي صورت گرفته است .اين مطالعات از تاثير هوش
هيجاني بر موفقيت و شادکامي در زندگي حکايت دارد (نليس وهمکاران.)7337،
در ايران ،يوسفي و خير ( ، )9037زارع ( ، )9033رابطه هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي را مورد ارزيابي قرار داد و
همبستگي بااليي را مابين اين دو به دست آورد ( ، )%13زارع نتيجه گرفت که  43درصد از واريانس کلي موفقيت
تحصيلي را هوش هيجاني پيش بيني مي کند .منصوري ( ، )9033نيز به بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
پرداخت و همبستگي ناچيزي  97درصد بين اين دو يافت .شا مرادلو ،مهران  )9030( ،مقايسه نقش هوش هيجاني و
هوش شناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر تهران  .نتايج پژوهشي بشارت ،
شالچي و شمس پور ( ، )9035غالمعلي لواساني و همکاران ( ، )9031کوهسار و همکاران ( ،)9031نشان مي دهد که بين
هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به چنين يافته هايي است که برخي از محققان ( مانند زنيز ،بالدورث ،ويسبرگ و والبرگ ( ، )7334اظهار داشته
اند که هيجان ها مي توانند يادگيري و موفقيت نهايي دانش آموزان را تسهيل يا تضعيف کند و از آنجا که عوامل اجتماعي

www.SID.ir

Archive of SID

و هيجاني چنين نقش مهمي را بر عهده دارند .مدارس مي بايست به اين جنبه از تعليم و تربيت به سبب منافعي که براي
تمام دانش آموزان در پي دارد توجه بيشتر مبذول دارند  .از اين رو پيشنهاد ميشود کالس هاي آموزش گروهي مهارت
هاي هوش هيجاني در کنار آموزش فردي ومشاوره فردي براي دانش آموزان اجرا شود و آموزش مهارتهاي هوش
هيجاني در برنامه هاي انجمن اولياء ومربيان و آموزش خانواده در برنامه ها گنجانده شود و در صورت امکان پژوهشهاي
مشابه در مناطق ديگر روي دانش آموزان اجرا شود تا نتايج پربارتري براي ارتقاي بهداشت روان آنها وهمچنين برنامه
ريزي اساسي توسط مسئوالن را ايجاد نمايد .
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