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هدف از پژوهش ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع  :چکیده

می باشد.این 29-29متوسطه دوم در آموزش و پرورش ناحیه یک استان کرمانشاه در سال تحصیلی 

معه تگی است.جاهمبس –پژوهش ازنوع توصیفی روش این همبستگی است.-پژوهش از نوع توصیفی

 مورد استفاده در این پژوهش باشد.ابزار میدوم ه مقطع متوسطکلیه دانش آموزان دختر آماری شامل

یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و معدل ترم گذشته دانش آموزان می باشد. روش 

ی به بررسی فرضیات پرداخته شد.یافته ها ریب همبستگو تحلیل داده ها از طریق آزمون ض تجزیه

 ,P<0) .خودآکاهی هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد بین-1شامل:

(. P<0, 00دارد )بین خودمدیریتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود  -9(.00

 -4(.P<0000)  .بین خود مدیریتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد-9

 -5( .P<0000اعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد  ) بین آگاهی اجتم

بین -6( .P<0000بین مدیریت رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد ) 

( P<0000هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد ) 

مهمترین عامل موثر در شکل گیری نگرش دانش آموزان به تحصیل خانواده است مهمترین .نتایج:

نقشی که والدین در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان میتوانند داشته باشند ایجاد محیطی آرام و 

مساعد جهت انجام تکالیف است .هرچه محیط مطالعه برای فرزندان آرام تر و محرکهای فراهم از 

زیون ،بازی با سایر کودکان وسروصداهای دیگر کمتر باشد موفقیت دانش آموزان بیشتر جمله تلوی

 خواهد بود. 

 مقطع تحصیلی هوش هیجانی،پیشرفت تحصیلی،دانش آموزان دختر، :واژه کلید 
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 مقدمه

تحقیقات اخیر نشان داده آنچه از گذشته در میان مردم مطرح بوده است ، بهره هوش باعث موفقیت های زندگی می شود ولی 

( هیچ کدام نمی تواند تعیین کنند که چرا یک فرد موفق IQاست که نه تحصیالت ،نه تجربه،نه معلومات و نه هوش شناختی) 

( IQ( هوش عقالنی ) 1اما فرد دیگری موفق نیست.به یک معنا میتوان گفت: که ما دو مغز،دوفکر و دونوع هوش متفاوت داریم.

( .آنچه در زندگی انجام میدهیم ،هردوی آنها یقین میکنند. فقط هوش بهر مطرح نیست .بلکه هوش EQ) هیجانی( هوش 9.

هیجانی حائز اهمیت است. در واقع هوش نمی تواند بدون هوش هیجانی به بهترین وجه کار کند.این بدین معناست که هرکدام 

اری به خوبی کنش متقابل داشته باشد هوش هیجانی و نیز قوای عقالنی از آنها در زندگی فکری ما همکاری دارند وقتی این همک

،پدیدار میشود اما باورجدیدمارا به هماهنگ ساختن عقل واحساس توصیه میکند.برای اینکه بتوانیم این مطلب را در زندگی 

(.این تغییرکه هیجانها 1915.حسن زادهخودبه کار گیریم باید در ابتدا دقیقا دریابیم که استفاده از هوش هیجانی به چه معناست.)

مفهومی کامال پروبال گرفته از هوش هیجانی ظاهر شود دوروانشناس 1220نوعی اطالعات هستند،کمک کردکه تا 

امریکایی،پیترسالووی و جان مایر اولین کسانی بودند که این اصطالح را به کار بردند و کارهای آکادمیک آنها در این زمینه پایه 

( را نوعی از EQهوش هیجانی یا)  1220نظیر خود به سال  ی کارهای بعدی فراهم کرد.سالووی ومایر در رساله قوی وبیرا برا

هوش توصیف کردن که با توجه به احساسات و هیجانات خود و دیگران ،فرق گذاشتن بین آنها و استفاده از این اصطالحات برای 

به نظر سالووی و مایر در هوش هیجانی  چهارجنبه اساسی وجود (.1919)اکبرزاده،راهنمایی افکارواعمال فرد را شامل میشود.

با چاپ  1919(استفاده از هیجان ها. دانیل گلمن درسال 4( تنظیم هیجانات 9( درک هیجان ها 9( شناخت هیجانات 1دارد : 

ارائه داد.توصیف گلمن از هوش هیجانی  نام )هوش هیجانی( نظریه ای وسیع و گسترده تر از سالووی و مایر یک کتاب کامل به

مدیریت -4آگاهی اجتماعی.-9خودمدیریتی.-9خودآگاهی. -1که در طول سال ها تحول یافته است چهار زمینه را در بر می گیرد:

ستی ی(.انگیزه پیشرفت یکی از انگیزه های اجتماعی است یعنی انگیزه هایی که هیچ نیاز ز1914رابطه.)گنجی به نقل از برادبری،

لکه در اثر یادگیری بوجود می آید.از این جهت که پیشرفت می تواند انسان را هم از نظر کسب مال و تأمین رابرطرف نمی کند ب

زندگی تضمین کند وهم مقام ومنزلت او را باال ببرد یکی از انگیزه های نیرومند به حساب می آید.وجود ضرب المثل هایی 

گردد()تا کار نکنی آش نخوری( نشانه اهمیتی است که مردم برای تالش و پیشرفت قایل می مثل)نابرده رنج گنج میسر نمی 

شوند.در اجتماع امروزی انگیزه پیشرفت احتماالً بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد.جوان هایی را می بینیم که از نقاط 

اد به تحصیل مشغول می ار زیدور دست کشور به شهرهای دانشگاهی هجوم می آورند وبا شور وشوق بسی

انگیزه پیشرفت بعنوان یکی از انگیزه های مهم اجتماعی ویکی از ویژگی های شخصیت هر فرد است (.1931شوند.)پورمقدس،

که بین افراد متفاوت است و براساس آن میتوان رفتارهای خاصی را پیش بینی نمود. انگیزه پیشرفت گرایشی است برای ارزیابی 

ملکرد خود باتوجه به عالی ترین معیارها ، تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در همه جانبه ع

(.انگیزه پیشرفت رابه صورت یک میل یا عالقه کلی به موفقیت کلی یا موفقیت خاص تعریف 1934، کریمیعملکرد همراه است .)

این نیاز،افراد رابرای جستجو کردن در مقایسه با یک معیاربرتر است. خوب کارها کرده اند. نیازبه پیشرفت ؛ میل به انجام دادن

موفقیت در رقابت با معیاربرتری با انگیزه میکند.آنچه درتمام موقعیت های پیشرفت مشترک است ،این است که شخص میداند 

این علت نیاز پیشرفت را بر می انگیزد که عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست . معیارهای برتری به 

( .هوش هیجانی موضوعی است که 1919میالنی فر،عرصه بسیار معنا داری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تامین میکند)

سعی درتشریح وتفسیر جایگاه هیجانها واحساسات در هوش هیجانی را شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ، توانمندی های 

( هوش هیجانی را انعطاف پذیری، توانائی حل مشکالت، توانانئی مقابله با استرس و تکانه ها میداند. 1222انی دارد .گلمن )انس

وی هوش هیجانی را از هوش عمومی منفک کرده وبه نظر او هوش هیجانی ، شیوه استفاده بهتر از هوشبهر را از طریق خود 

(خوآگاهی 1کل میدهد.وی همچنین براین باور است که هوش هیجانی، مولفه های کنترلی ،اشتیاق ،پشتکار و خودانگیزی ش

(آگاهی اجتماعی ، مدیریت رابطه را شامل میشود. براساس تحقیقات انجام شده افرادی که مهارت هیجانی 9(خودمدیریتی 9
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با  ا نیز درک و به طرز اثربخشیدارند یعنی کسانی که احساساتشان را بخوبی میشناسند و هدایت میکنند احساسات دیگران ر

آن برخورد میکنند، در هر حیطه ای از زندگی ممتاز ند ،خواه در روابط عاطفی باشند یا در فهم قواعد ناگفته هایی که در خط 

مشی سازمان به پیشرفت می انجامد. این افراد در زندگی خویش خرسند وکارآمدند و عادات فکری در اختیار دارند که موجب 

سالهای متمادی تصور براین بود که ضریب هوشی نماینده میزان موفقیت افراد  ردند آنها افرادی مولد و کارآمد باشند .برایمیگ

فرد ضریب هوشی نیست.درگذشته،روانشناسان  یافتند که تنها شاخص ارزیابی موفقیت یکدراست اما در دهه اخیر محققان 

ظه وحل مسئله تأکید می کردند.اما خیلی زود دریافتند که جنبه های غیرشناختی بیشتر بر روی جنبه های شناختی همانند حاف

مانند عوامل عاطفی واجتماعی نیز دارای اهمیت زیادی هستند.هوش هیجانی عامل مؤثر وتعیین کننده دربرآیندهای زندگی 

روجی ادر کنش وری سالمت است.)سطور کلی واقعی مانند موفقیت در مدرسه وتحصیل،موفقیت در شغل وروابط بین شخصی وبه 

(.در سالهای اخیر تحوالت عظیمی که در حوزه های هوش وهیجان رخ داده،دیدگاههای سنتی 1933و دیگران،به نقل از گنجی،

را زیرسؤال برده و بر ارتباط نزدیک ودرهم تنیده هوش وهیجان تأکید نموده است.ازپیشگامان این تحوالت درحوزه هوش می 

دنر اشاره کرد.از نظر او هوش هیجانی به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات وهیجان های خود ودیگران،تمیز توان به گار

قایل شدن میان هیجان ها واستفاده از اطالعات هیجانها درحل مسئله ونظم بخشی رفتارتعریف می شود.نتایج تحقیقات موجود 

می تواند به اندازه هوشبهر و گاهی اوقات،بیش ازآن،موفقیت های آتی  در زمینه هوش هیجانی نشان می دهد که این عامل

 راپیش بینی کند.افزون بر این،هوشبهر باالبه تنهایی نشان دهنده رفاه،شخصیت اجتماعی وشادمانی فرد نیست.لذا پژوهش هایی

مهم برای بهبود عملکرد دانش از این دست،درتوجیه مسئولین آموزشی به منظور توجه به هوش هیجانی به عنوان مؤلفه ای 

هوش هیجانی داشتن ظرفیتی برای احساسات وهیجانات خود و دیگران واستفاده از این هیجانات آموزان ضروری به نظر می رسید.

به نحوه مناسب،برای برقراری ارتباط بهتر با خود ودیگران است و موارد زیر را شامل می شود:همدلی،اشتیاق 

ت اجتماعی،تکانشگری،خودآگاهی وکنترل.این ویژگی ها مشخصه افرادی هستند که در زندگی واقعی وانگیزش،پایداری،مهار

کارآمدند؛زندگی زناشویی پرباری دارند ودر محیط کار خود،تصور همه را جلب می کنند.این ویژگی ها همچنین معرف شخصیت 

ی الزم واساسی اند.مفهوم هوش هیجانی نشان می دهد ونظم،نوع دوستی وهمدلی هستند که برای پایداری وارتقای جامعه انسان

بسیار متفاوتی ازموفقیت در زندگی دست یابند.هوش هیجانی یک از یکسان،ممکن است به درجات  IQکه چرا دو نفر با 

هیچ رابطه شناخته  EQو  IQینت از هوش شناختی)عقل(عمل می کند.بعناصربنیادین در رفتار انسان است که جدا و متفاو

شده ای وجود ندارد.شما اصالً نمی توانید از روی هوش شناختی یک نفر،هوش هیجانی او را حدس بزنید؛این یک خبر خوب 

از همان لحظه تولد ثابت است یا دست کم ثبات نسبی دارد،مگر اینکه یک  IQاست.زیرا هوش شناختی انعطاف پذیر نیست

یر بدهد.هیچ کس با یادگیری واقعیت های جدیدیا فراگرفتن اطالعات عمومی بیشتر باهوش تر تصادف با آسیب مغزی ان را تغی

همان است که درپنجاه سالگی.اما برعکس،هوش هیجانی  نمی شود.هوش شناختی یعنی توانایی یادگیری که در پانزده سالگی

نسبت به دیگران به طور طبیعی هوش هیجانی مهارتی انعطاف پذیر است که به آسانی آموخته می شود.با اینکه بعضی مردم 

باال بوجود آورد.مهمترین عامل  EQباالتری دارند کسی که حتی بدون هوش هیجانی به دنیا آمده است باز هم می تواند در خود،

 مؤثر درشکل گیری نگرش دانش آموزان نسبت به تحصیل خانواده است.مهمترین نقشی که والدین در زمینه پیشرفت تحصیلی

فرزندان می توانند داشته باشند ایجاد محیطی آرام ومساعد جهت انجام تکلیف است هرچه محیط مطالعه برای فرزندان آرام تر 

ومحرک های مزاحم ازجمله تلویزیون،بازی با سایرکودکان وسروصداهای دیگر کمترباشد موفقیت دانش آموزان بیشتر خواهد 

از ترتیب دادن جشن ها ومراسمات مختلف وبا شرکت درآنها در ایام امتحانات می توانند والدین با اجتناب (.1919،حمدوندبود.)ا

بر پیشرفت تحصیلی فرزندان خود تأثیرداشته باشند وهمچنین می توانند بجای خرید اشیای غیرضروری برای دانش آموزان 

موزان اوقات فراغت خود را به خوبی کتاب های کمک درسی و وسایل کمک آموزشی تهیه کنند تا با این طریق هم دانش آ

بگذرانند وهم به یادگیری آنها کمک کنند.وضعیت اقتصادی خانواده می تواند ازعوامل مهم وپیشرفت فرزندان باشد.توجه به 

ین ز ااارتباط با خواهران وبرادران دیگر نیز می تواند ازعوامل پیشرفت وتحصیالت فرزندان باشد.فرهنگ خانواده،نحوه برقراری 
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وم در درو مسأله اساسی پژوهش حاضر این است که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

 چه ارتباطی وجود دارد؟ آموزش و پرورش ناحیه یک استان کرمانشاه

 روش تحقیق

 نازآزمو توصیفی های شاخص محاسبه بر عالوه روش همبستگی است.دراین -روش انتخابی این نوع پژوهش از نوع توصیفی

 به وتحلیل تجزیه نوع دراین آماری های آزمون.شود می استفاده نیز ها عملکردگروه مقایسه برای استنباطی آمار های

 رابطه بررسی به تحقیق این چون (.و1916)دالور.شود می برده بکار پژوهشی فرضیه تأیید یا رد درباره گیری منظورتصمیم

کلیه دانش آموزان دختر مقطع در این تحقیق جامعه آماری،(.1911باشد.)دالور می توصیفی نوع پردازداز می هم با متغیرها

برابر است  آماری در این تحقیق نمونهنفر است. 621باشد که تعداد آنها  می درناحیه یک استان کرمانشاهنرستان هدوم متوسطه 

 پرسشنامه استاندارد هوشری تصادفی در نظر گرفته شده است.ابزار مورداستفاده شامل نفر با توجه به روش نمونه گی 100با 

اده استف مقایسه داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون هیجانی برادبری و معدل ترم گذشته دانش آموزان می باشد.جهت

 گردیده است.

 یافته ها

 توصیفی

 : وضعیت پاسخگویی برحسب سکونت1جدول شماره 

تعداد پاسخ  انگینمی

 دهنده

تعدادپاسخ 

 دهنده

 مکان

 شهر 11 11 11

 روستا 13 13 13

 کل 100 100 100

 درصد روستا را تشکیل خواهند داد . 12درصد محل سکونت پاسخ دهندگان شهر و  11 ،با توجه به جدول شماره یک

 : وضعیت پاسخگویی برحسب وضعیت اقتصادی خانوار2جدول شماره

تعداد پاسخ  میانگین

 دهنده

تعدادپاسخ 

 دهنده

وضعیت اقتصادی 

 خانوار

 عالی 11 11 11

 خوب 55 55 55

 متوسط 44 44 44

 بد 50 50 50
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 کل 100 100 100

درصد متوسط و  44درصد خوب و  95درصد وضعیت اقتصادی خانوار پاسخ دهندگان عالی و  11دو ،  با توجه به جدول شماره

 درصد بد بودند.90

 آمار استنباطی 

 فرضیه اصلی : بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 : آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 3جدول شماره 

 متغیر

 

سطح  ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین تعداد

 معناداری

   5.11 11.15 100 یپیشرفت تحصیل

 هوش هیجانی

 

100 64.11 11.51 0.59 P<0.00 

 

رد میشود  .H( بزرگتر است و فرض  0.00) %01( از سطح معنی دار 0.59ضریب همبستگی بدست آمده ) 9باتوجه به جدول 

تایید می شود ونتیجه گرفته میشود که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز  ارتباط مثبت وجود  H1و فرض  

 دارد.

 

 

 : جدول مربوط به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از روی مؤلفه های هوش هیجانی 4جدول شماره 

متغیرهای پیش 

 بینی

F P R   T P 

خودآگاهی 

 هیجانی

 

 خودمدیریتی

 آگاهی اجتماعی

 مدیریت رابطه

 

 

 

 

19.41 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.59 

 

 

 

 

0.51 

0.14 

 

0.50 

 

0.50 

9.56 

 

4.16 

 

4.53 

0.001 

 

0.000 

 

0.000 
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= ( نشان می دهد که مولفه های هوش هیجانی   R 0.59رگرسیون ) شود مقدار مالحظه می 4همانطور که در جدول شماره 

درصد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی میکند  91)خودآگاهی ،خودمدیریتی ؛ آگاهی اجتماعی ، مدیریت رابطه ( 

 معنی دار است . %1در سطح  Fو  

 فرضیه اول: بین خود آگاهی  هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

: آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین خودآگاهی هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش 5جدول شماره 

 آموزان

 

 متغیر

 

 سطح معنا داری ضریب همبستگی انحراف میانگین تعداد

  5.11 11.15 100 پیشرفت تحصیلی

0.40 

 

P<0.000 

   4.11 13.41 100 خودآگاهی هیجانی

 

رد میشود  .H( بزرگتر است و فرض  0.000) %01( از سطح معنی دار 0.40؛ ضریب همبستگی بدست آمده ) 5باتوجه به جدول 

یید می شود ونتیجه گرفته میشود که بین خودآگاهی هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز  ارتباط مثبت تأ H1و فرض  

 وجود دارد.

 شرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه دوم : بین خود مدیریتی با پی

 : آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین خودمدیریتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 6جدول شماره 

 متغیر

 

ضریب  انحراف معیار میانگین تعداد

 همبستگی

 سطح معناداری

  5.11 11.15 100 یپیشرفت تحصیل

0.69 

 

P<0.000 

   5.14 15.39 100 خودمدیریتی

 

رد  .H( بزرگتر است و فرض  0.000) %01( از سطح معنی دار 0.39؛ ضریب همبستگی بدست آمده ) 6باتوجه به جدول 

تایید می شود ونتیجه گرفته میشود که بین خودمدیریتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز  ارتباط مثبت  H1میشود و فرض  

 وجود دارد.
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 اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه سوم : بین آگاهی 

 : آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین آگاهی اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان7جدول شماره 

 

 متغیر

 

ضریب  انحراف معیار میانگین تعداد

 همبستگی

 سطح معناداری

  5.11 11.15 100 یپیشرفت تحصیل

0.14 

 

P<0.000 

   1.14 51.45 100 آگاهی اجتماعی

 

رد  .H( بزرگتر است و فرض  0.000) %01( از سطح معنی دار 0.64؛ ضریب همبستگی بدست آمده ) 3باتوجه به جدول 

تایید می شود ونتیجه گرفته میشود که بین آگاهی اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز  ارتباط  H1میشود و فرض  

 مثبت وجود دارد.

 فرضیه چهارم : بین مدیریت رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 : آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین مدیریت رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 8جدول شماره 

 متغیر

 

ضریب  انحراف معیار میانگین تعداد

 همبستگی

سطح 

 معناداری

  5.11 11.15 100 یپیشرفت تحصیل

0.50 

 

P<0.000 

   5.13 16.16 100 مدیریت رابطه

 

رد میشود  .H( بزرگتر است و فرض  0.000) %01( از سطح معنی دار 0.50؛ ضریب همبستگی بدست آمده ) 1باتوجه به جدول 

تایید می شود ونتیجه گرفته میشود که بین مدیریت رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموز  ارتباط مثبت وجود  H1و فرض  

 دارد.
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 گیری ونتیجه بحث

با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده ) یلی دانش آموزان رابطه وجوددارد.بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصفرضیه اصلی:

تایید میشود و نتیجه گرفته شده که بین  H1رد میشود و فرض  .H( بزرگتر است .فرض 0.005)  %01( ازسطح معنی دار 0.92

هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد .بنابراین نتیجه گرفته میشود که مولفه های هوش 

درصد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را  91هیجانی ) خودآگاهی هیجانی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه ( 

 پیش بینی میکند .

: بین خود آگاهی هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.با توجه به ضریب همبستگی به دست فرضیه اول

گرفته می  تایید می شود و نتیجه H1رد میشود و فرض  H( بزرگتر است فرض . 0.000) %01(از سطح معنی دار  0.40آمده )

شود که بین خود آگاهی هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین خودآگاهی  بعنوان بارزترین 

وضروری ترین مولفه معرفی شده است.  گلمن نیز معتقد است افرادی که سطح خود آگاهی باالتر دارند به دلیل اینکه توانایی 

، همیشه از اعتماد به نفس و عزت نفس باالیی برخوردارند وافرادی که از سطح خودآگاهی پایینی  خود را خوب میشناسند

ارگیری بکساسات خود ، برانگیختگی خود وبرخوردارند در انتخاب هدف ،برنامه ریزی برای رسیدن به هدف ، مدیریت و کنترل اح

ی ،انسان را به خود شناسی سوق داده است .زمانی ما از شوند.سقراط یکی از فالسفه قدیمی ونام نظم با مشکل مواجه می

 خودشناسی باالیی برخورداریم که نوع احساسات در حال وقوع را بشناسیم.

بین خود مدیریتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده )  فرضیه دوم 

تایید می شود و نتیجه گرفته شد  H1رد می شود و فرض   .H( بزرگ تر است فرض  0.000) %01( از سطح معنی دار  0.39

که بین خود مدیریتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد بنابر این خیلی از روانشناسان خود انگیزی را 

نمی دهدو برای رسیدن وحتی انتخاب هدف  شرط بقا میدانند .به عقیده آنان انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف انجام

،خودانگیزی الزم است .ازنظر گلمن خود انگیزی زبان سایق پیشرفت می باشد وکوششی در جهت رسیدن به حد مطلوبی از 

فضیلت میباشد. اگر قرار است یک صفت ضروری را برای افراد در نظر بگیریم خودانگیزی می باشد زیرا فقط از طریق خود 

 ست که میتوان به پیشرفت مورد انتظار رسید .انگیزی ا

باتوجه به ضریب همبستگی بدست آمده لی دانش آموزان رابطه وجود دارد.بین آگاهی اجتماعی با پیشرفت تحصیفرضیه سوم :

تایید میگردد ونتیجه گرفته شده   H1رد می شود و فرض  .H( بزرگتر است فرض   0.000) %01( ازسطح معنی دار 0.69) 

ن اگاهی اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین آگاهی اجتماعی با احساس مسئولیت بی

در قبال دیگران نسبت بیشتری دارد زیرا هرچه افراد پیرامون یا مقابل برای ما اهمیت بیشتری داشته باشند ، سعی بیشتری 

 اسب داشته باشیم و شرط واکنش مناسب درک نوع احساس طرف مقابل می باشد.خواهیم کرد تا در مقابل آنها واکنشی من

بین مدیریت رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .باتوجه به ضریب همبستگی بدست آمده فرضیه چهارم:

شود و نتیجه گرفته شده که تایید می H1رد میشود و فرض  .H( بزرگتر است .فرض  0.000)  %01(از سطح معنی دار 0.50)

بین مدیریت رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد .بنابراین مهارت های اجتماعی شامل توانایی افراد 

برمدیریت روابط خود با دیگران میباشد. مهارت های اجتماعی فقط شامل دوستیابی نمی شود. اگرچه افرادی که این مهارتها را 

د دارند خیلی سریع یک جو دوستانه با افراد ایجاد میکنند ولی این مهارت بیشتر به دوستیابی هدفمند مربوط میشود. افرادی زیا

که مهارت های اجتماعی قوی تری دارند به راحتی میتوانند مسیر فکری رفتار دیگران را در سمتی که میخواهند هدایت کنند 

جدیدی باشد،خواه به برانگیختن او برای ایجاد عملکرد جدید باشد. افرادی که دارای مهارت  خواه با توافق او برای ایجاد رفتار

اجتماعی باالیی باشند در محیط کاری یک شبکه ارتباطی قوی برقرار میکنند. از طرف دیگران میتوان گفت که مهارت های 
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ه های هوش هیجانی را در سطح باال داشته باشیم اجتماعی مهمترین مولفه هوش هیجانی می باشد زیرا چنانچه ما دیگر مولف

ولی توانایی ابزار آن را نداشته باشیم بازهم از لحاظ هوش هیجانی ضعیف هستیم و نمی توانیم از دیگر مولفه ها ی هیجانی خود 

 از احساسات درونیدرحد مطلوب ومورد نیاز اشتفاده ببریم واین مهارت ها برای شکل دادن به نوع و کیفیت ارتباطات خود وابر

الزم می باشد. افراد با هوش هیجانی باالترسازگاری باالترومهارت اجتماعی بهتری را از خود نشان می دهند. مهارت اجتماعی، 

 ( .1932)ساعتچی،ی سودمند بر یکدیگر داشته باشند.زندگی اجتماعی را آسان میسازد تا افراد تاثیر اجتماع

صیلی نه فقط یک مشکل آموزشی که یک مشکل اجتماعی نیز محسوب می شود به همین نتیجه گیری کلی:امروزه افت تح

خاطر عوامل مؤثر در بروز آن را نه فقط در دانشگاه و درون دانشجو،که درجاهای دیگر نیز باید جستجو کرد.ذکر این نکته هم 

،اما علت دارد.به عبارت دیگر با توجه به خالی از لطف نیست که شکست تحصیلی و لو به طور جزئی قاعدتاً هیچ دلیلی ندارد

اختالف منطقی در مفاهیم )دلیل( و)علت( از یک نگاه عقالنی،هدف از تحصیل اساساً ارتقاء موفقیت است ودلیلی ندارد که منجر 

به شکست گردد.چه نفس تحصیل برای درهم کوبیدن توهم شکست و ناتوانی است.ولی درمقابل برای شکست تحصیلی هم مثل 

بسیاری از مفاهیم دیگر علل و عواملی را می توان برشمرد.البته هرچند مرزبندی وتفکیک بین این عوامل ممکن نیست وهر کدام 

متأثر از دیگری می باشد.بنابراین هوش هیجانی تا حدی واکنش به این باور است که هوش عمومی تنها کلید موفقیت افراد می 

هارات ضد ونقیض طرفداران ومنتقدان نظریه هوش هیجانی در زمینه توانایی این مفهوم در باشد.آنچه دراین جا اهمیت دارد اظ

 پیش بینی موفقیت تحصیلی است.

 پیشنهادات

 کاربردی

 *آموزش مهارت بین فردی می تواند به بهبود توانایی هوش هیجانی کمک کند.

افزایش،آموزش،ارتقاء و اصالح است.تعادل،آگاهی،همدلی باید افراد را آگاه کرد که هوش هیجانی به طور مشخص قابل *

 ومسئولیت را که از پایه های هوش هیجانی هستند را می توان در افراد اصالح کرد .

دراین تحقیق معلوم شد که بسیاری از آزمودنی ها با واژه هوش هیجانی کامالً بیگانه هستند.لذا به افراد توصیه می شودبا توجه *

هیجانی در زندگی اجتماعی انسانها طی برنامه ریزی های منظم با دعوت از مربیان،مشاوران وافراد متخصص  به اهمیت هوش

 دیدگاههای آن دراین زمینه را ارتقا دهند .

با توجه به تایید فرضیه هوش هیجانی و هیجان خواهی توصیه می شود که افراد با آشنایی دقیق هیجانات خود و کنترل آنها *

 زسالمت عمومی خود،آگاهی یابند .همواره ا

 تحقیقی

 نمونه این تحقیق می تواند در سازمانها و نهادهای دیگر انجام گیرد .*

 می توان این تحقیق را در اقلیت های قومی اجرا و مقایسه کرد.*

 می توان مشابه این تحقیق را در صنف های شغلی مختلف اجرا کرده ونتیجه را مقایسه کرد.*

 هیجانی و هیجان خواهی در رابطه با هوش شناختی نیز سودمند به نظر می رسد .رابطه هوش *
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 هامحدودیت

عدم اشتیاق تعدادی از افراد برای تکمیل پرسشنامه که ناشی از تجربه های قبلی آنان ازتحقیقات انجام شده می باشد،که به *

ر دهد.محقق سعی نموده برای رفع این مشکل افراد را عنوان یک متغیر مداخله گر می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرا

 تشویق به پاسخگویی نماید ودرعوض نتایج تحقیق به طور فردی دراختیار آنها قرار گیرد.

تحقیق حاضر نیز مانند هر تحقیق عملی دیگر در عمل با عومال و محدودیت هایی روبه رو بوده است دسته ای جنبه درونی *

 نی مسئله را شامل می شود از جمله می توان محدودیت های مالی،اداری واجرائی را نام برد.  وبرخی دیگر جنبه بیرو

 مراجع

 ،بهداشت روانی ، انتشارات پیام نور1919 ،احمدوند، محمدعلی

 ،هوش هیجانی )دیدگاه سالومه ودیگران(،تهران،انتشارات فارابی1919اکبرزاده،نسرین،

 هیجانی،ترجمه مهدی گنجی،تهران،نشر ساواالن،هوش 1914برادبری،تراویس،

 ،روانشناسی سازگاری،مؤسسه انتشاراتی مشعل،اصفهان1931پورمقدس،علی،

 ،هوش هیجانی،تهران،انتشارات سارگل1915حسن زاده،رمضان،

 نور پیام دانشگاه انتشارات ، تربیتی علوم و روانشناسی در آماری (،روشهای1916علی) دالور،

 رشد انتشارات :تهران .اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی (،1911علی) دالور،

 ،روانشناسی در کار،سازمان ومدیریت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد1932ساعتچی،محمود،

 ،هوش هیجانی،انتشارات فارابی1933ساروجی و دیگران،مترجم حمزه گنجی،

 اول،تهران،نشر ویرایش،روانشناسی شخصیت،چاپ 1934کریمی،یوسف،

 ،هوش هیجانی،ترجمه محمدرضا بلوچ،تهران،انتشارات رشد1919گلمن،دانیل،

 ،بهداشت روانی،تهران،نشر قومس1919میالنی فر،بهروز،


