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 آموزان دختر مدارس خاص و عادي مقطع متوسطه دومدانش هیجانیمقایسه هوش 

 فاطمه باقري فر، سيد ابوالقاسم سيدان

 چکیده

آموزان دختر مدارس خاص و عادي مقطع متوسطه دوم در جامعه آماري مقاله حاضر با هدف كلي مقايسه هوش هيجاني دانش

نفر كه از طريق نمونه گيري خوشه اي تك  891نفر و با نمونه اي به حجم 4424آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به حجم دانش

مقايسه –و روشهاي آماري توصيفي "سياروچي و دين "مرحله اي و تصادفي ساده،با استفاده از ابزارهاي پرسشنامه هوش هيجاني 

 اي اجرا و به يافته كلي زير دست يافت:

 خاص و عادي مقطع متوسطه دوم رابطه معني دار وجود ندارد.آموزان دختر مدارس بين هوش هيجاني دانش

 كلید واژه 

 هوش هيجاني،مدارس خاص، مدارس عادي
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 مقدمه

انبوه شدن تجربه نسلها و رويارويي با مسايل زندگي و كسب تجربه هاي پراكنده كه اندك اندك بصورت فرهنگي و علم 

ورده است گذشته از اين انسان داراي ذهني كنجكاو است و ميخواهد پديده درآمده،محيطي مملو از دانسته ها و پرسشها بوجود آ

هاي اطراف خود را بشناسد و در پي كسب اگاهيهاي بيشتري برمي آيد بخشي از اين آگاهيها خودبخود در پي تماسهاي اجتماعي 

 منتقل ميشود ولي اين آگاهيها نه منظم است نه اختصاصي و مورد توجه هر كس.

اري بر يادگيري اثر ميگذارند كه يكي از اين عوامل ميزان هوش است يكي از اصرار برمالشده روانشناسي اين است كه عوامل بسي

نمره هاي درسي ،بهره هوش يا نتايج آزمون استعداد تحصيلي ،به رغم ارزش و ابهت شان در ميان علوم،نميتوانند قاطعانه پيش بيني 

درصد در پيش بيني موفقيت در  22د شد.در بهترين حالت ، بهره هوشي حداكثر حدود كنند كه چه كسي در زندگي موفق خواه

 8992درصد باقيمانده به نيروهاي ديگر مربوط ميشود كه هوش هيجاني نام دارد .اولين بار در سال  12زندگي سهم دارد در حاليكه 

حساسات افراد،همدردي با احساسات ديگران و توانايي روانشناسي بنام سالوي اصطالح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك ا

 و اداره مطلوب خلق و خو بكار برد.

از نظر گاردنر،هوش هيجاني متشكل از دو مولفه است كه اولين مولفه ان ،هوش درون فردي است كه مبين آگاهي فرد از 

تشخيص استعدادهاي ذاتي ، استقالل عمل در  احساسات و هيجانات خويش،ابراز باورها و احساسات شخصي و اقدام به خويشتن و

انجام كارهاي مورد نظر است.دومين مولفه، هوش هيجاني ميان فردي است كه به توانايي درك و فهم ديگران اشاره دارد و 

 ميخواهد بداند چه چيزي انسانها را برمي انگيزد ف چگونه فعاليت ميكند و چگونه ميتوان با آنها همكاري داشت.

آموزان تيزهوش از اهداف پيشرفت سازگارتري در يادگيري و اخذ تصميم هاي مستقل كه پژوهشها نشان ميدهند دانشهمچنان

 برخوردارند .

آموزان عادي به آموزان برجسته به دليل بررسي اثرات هوش هيجاني و همچنين دانشتعديل ديگر در پژوهش حاضر انتخاب دانش

ي است. اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين سوال طرح ريزي شده است كه آيا بين هوش دليل بررسي روند تحولي هوش هيجان

 آموزان مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود دارد ياخير؟هيجاني دانش

خص سالها بود كه تصور ميشد هوش افراد موفقيت آنها را در زندگي تعيين ميكند ولي اخيرا محققان دريافته اند تنها هوشبهر شا

موفقيت افراد نيست بلكه هوش هيجاني شاخص ديگري براي موفقيت افراد محسوب ميشود و بطور كلي هوش هيجاني يك مهارت 

اجتماعي است و شامل همكاري با ساير مردم ،كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد است.گستردگي افسردگي 

اشايستگي هيجاني ،نوميدي و بي پروايي زندگي شخص،جامعه و زندگي جمعي ما دارد. در دنيا و پرخاشگري داللت بر افزايش ن

در واقع كنترل هيجانات درمانده كننده ،كليد بهزيستي عاطفي فرد است . در حاليكه تالشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح 

، به اين كاستي جديد و مساله ساز يعني بيسوادي استانداردهاي علمي صورت مي پذيرد ،؛اما در برنامه آموزشي استاندارد مدارس 

 عاطفي توجهي نشده است .
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همانگونه كه كلمن نشان داده است هرگونه نقص در هوش هيجاني ميتواند صدماتي را به بار آورد و از زندگي زناشويي و تربيت 

لحاظ به بيشترين صدمه دچار ميشوند كه در  فرزند و حتي در وضعيت سالم جسمي مشكالتي را ببار آورد.احتماال فرزندان ما بدين

 معرض مشكالتي همچون افسردگي،اختالل خوردن،حاملگي ناخواسته،پرخاشگري و جزايم خشونت بار قرار ميگيرند.

گروهي معتقدند كه آموزش تيزهوشان بايد در مدارس جداگانه انجام شود .تيزهوشان نيازمند خدمات آموزشي ويژه هستند كه 

ها را از طريق مدارس عادي ارايه نمود.در مورد آموزش تيزهوشان دو ديدگاه متفاوت وجود دارد .گروهي معتقدند ايجاد نميتوان آن

يك برنامه آموزشي ويژه براي تيزهوشان آنها را به عنوان تافته جدا بافته نشان ميدهد كه ممكن است تيزهوشان دوستان خود را از 

آموزان تيزهوش و با استعداد كه كساني هستند كه طبق تشخيص افراد صالحيت دار د دانشدست بدهند.در مقابل گروهي معتقدن

بدليل استعداد برجسته خود قادر به عملكرد عالي هستند اين افراد به خدمات و برنامه هاي آموزشي متفاوت و ماوراي آنچه معموال 

 از طريق برنامه عادي مدرسه ارايه ميشود نيازمندند.

معلمين و دست اندر كاران آموزش و پرورش و بخصوص والدين كه اولين كساني هستند كه كودك با آنها ارتباط  از آنجا كه

برقرار ميكند به اهميت هوش هيجاني و شيوه هاي پرورش آن كمتر واقف بود و همه چيز را در پيشرفت تحصيلي به هوش و 

الزم ميداند تا ميزان هوش هيجاني كه هنوز در مرحله نوزادي است را استعداد وابسته مي دانند لذا پژوهش حاضر ضرورت دارد و 

آموزان مدارس خاص و عادي مورد بررسي قرار دهد تا تاثيري كه هوش هيجاني بر زندگي و پيشرفت تحصيلي دارد را در دانش

 مشخص كند.

 روش 

آموزان دختر مقطع متوسطه دوم مل دانشمقايسه اي استفاده شده است و جامعه آماري شا-در اين پژوهش از روش نوصيفي

نفر و با روش نمونه گيري خوشه اي تك مرحله اي و تصادفي ساده در نمونه اي به  4424شهرستان تربت حيدريه ميباشد به حجم 

نفر اجرا شد.بمنظور جمع آوري داده هاي مورد نياز پژوهش حاضر از مقياس هوش هيجاني استفاده شد كه مقياس  891حجم 

( با بكار بستن روش تحليل نمونه هاي اصلي براي مقياس هوش هيجاني چهار عامل خوش 2222)"سياروچي و دين"ش هيجاني هو

( را α=2644( و كاربرد هيجانات )α=2614( ،مهارتهاي اجتماعي )α=26.0( ، ارزيابي از هيجانات )α=2600بيني/تنظيم هيجان )

 گزارش كرده اند.

 

 

 نتایج

 1جدول

 گروه ها x N مشاهده شدهT جدولα DF t معني دار

 خاص 99 28/838 2/.82 902/8 890 24/2 نيست
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 عادي 99 42/882

 آموزان مدارس اص و عادي رابطه معني دار وجود دارد.:بين هوش هيجاني دانش8فرضيه 

( كوچكتر است ،بنابراين 890زادي )( و با درجه آ24/2( با سطح معناداري )902/8جدول)t( از 2/.82مشاهده شده ) tنتيجه:چون 

 فرض صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

 3جدول

 گروه ها X N مشاهده شدهT جدولα DF t معني دار

 خاص 33 24/829 829/2 2 04 24/2 نيست

 عادي 33 39/882

 وجود دارد.آموزان سل اول مدارس خاص و عادي رابطه معني دار :بين هوش هيجاني دانش2فرضيه 

( كوچكتر است ،بنابراين فرض 04( و با درجه آزادي )24/2( با سطح معناداري )2جدول)t( از 829/2مشاهده شده ) tنتيجه: چون 

 صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

 آموزان سال دوم مدارس خاص و عادي رابطه معني دار است.: بين هوش هيجاني دانش3فرضيه 

 آموزان سال سوم مدارس خاص و عادي رابطه معني دار است.وش هيجاني دانش: بين ه4فرضيه

 آموزان مدارس خاص و عادي رابطه معني دار است.: هوش هيجاني عامل خوش بيني /تنظيم هيجان دانش4فرضيه

 .آموزان مدارس خاص و عادي رابطه معني دار است: بين هوش هيجاني عامل ارزيابي از هيجانات دانش0فرضيه

 آموزان مدارس خاص و عادي رابطه معني دار است.: بين هوش هيجاني عامل مهارتهاي اجتماعي دانش.فرضيه

 آموزان مدارس خاص و عادي رابطه معني دار است.: بين هوش هيجاني عامل كاربرد هيجانات دانش1فرضيه

مشاهده T جدولα DF T معني دار

 شده

X N گروه ها 

 

 دوم خاص 33 32/832 882/2 2 04 24/2 نيست

 دوم عادي 33 84/888

 سوم خاص 33 41/883 299/2 2 04 24/2 نيست

 سوم عادي 33 2/884.

عامل خوش  99 81/43 829/2 902/8 890 24/2 نيست

 بيني خاص

عامل خوش  99 42/44
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 بيني عادي

عامل ارزيابي  99 23/33 2/.88 902/8 890 24/2 نيست

 خاص

عامل ارزيابي  99 82/21

 عادي

عامل مهارتها  99 23/42 802/2 902/8 890 24/2 نيست

 خاص

عامل مهارتها  99 48/33

 عادي

عامل كاربرد  99 38/23 2/.28 902/8 890 24/2 نيست

 خاص

عامل كاربرد  99 32/23

 عادي

( كوچكتر است ،بنابراين فرض 04( و با درجه آزادي )24/2) ( با سطح معناداري2جدول)t( از 882/2مشاهده شده ) t: چون 3نتيجه

 صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

( كوچكتر است ،بنابراين فرض 04( و با درجه آزادي )24/2( با سطح معناداري )2جدول)t( از 299/2مشاهده شده ) t: چون 4نتيجه

 صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

( كوچكتر است ،بنابراين 890( و با درجه آزادي )24/2( با سطح معناداري )902/8جدول)t( از 829/2مشاهده شده ) t: چون 4نتيجه

 فرض صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

اين ( كوچكتر است ،بنابر890( و با درجه آزادي )24/2( با سطح معناداري )902/8جدول)t( از 2/.88مشاهده شده ) t: چون 0نتيجه

 فرض صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

( كوچكتر است ،بنابراين 890( و با درجه آزادي )24/2( با سطح معناداري )902/8جدول)t( از 802/2مشاهده شده ) t: چون .نتيجه

 فرض صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

( كوچكتر است ،بنابراين 890( و با درجه آزادي )24/2طح معناداري )( با س902/8جدول)t( از 2/.28مشاهده شده ) t: چون 1نتيجه

 فرض صفر تايد ميشود و تفاوت معني دار نيست.

 بحث و نتیجه گیري
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آموزان مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد در واقع عدم تفاوت مشاهده شده ميتواند به بين هوش هيجاني دانش-8

آموزان در مدارس خاص بطور صحيح صورت نگرفته و آزمونهاي ه اينكه گزينش و انتخاب اين دانشداليل متعدد باشد از جمل

ورودي مدارس خاص غيراستاندارد ميباشد . تشابه شرايط آموزش تربيتي و محيط زندگي آنان از يك سو و عدم ارائه آموزشهاي 

 خاص در مدارس خاص از ديگر سو مبين اين امر ميتواند باشد.

آموزان سال اول مدارس خااص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد بر طبق نتيجه فرضيه باال ميتوان هوش هيجاني دانش بين-2

آموزان به آموزان سال اول در بين دو گروه خاص و عادي تفاوتي ندارد و اين دانشچنين نتيجه گرفت كه هوش هيجاني دانش

 رند و در ارتباط با ديگران و جامعه و نحوه برخورد با مسايل تقريبا مثل هم هستند.ميزان يكساني از سازگاري اجتماعي برخوردا

آموزان سال دوم مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد كه ميتواند به داليلي باشد از بين هوش هيجاني دانش-3

بودن آزمونهاي ورودي مدارس خاص آموزان در مدارس خاص و غيراستاندارد جمله:عدم گزينش و انتخاب صحيح دانش

 ،يكنواختي و يكساني شرايط تدريس در بين مدرسه خاص و عادي و يكساني روش تدريس معلمان.

آموزان سال سوم مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد به ذكر داليلي چند از اين عدم بين هوش هيجاني دانش-4

آموزان در مدارس خاص و غير استاندارد ب.ودن آزمون ورودي مدارس اب نادرست دانشتفاوت اشاره كرد كه از آن جمله: انتخ

 آموزان خودآموزان به باال بردن هوش هيجاني دانشخاص ،عدم توجه خانواده هاي دانش

ين آموزان مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد كه ابين هوش هيجاني عامل خوش بيني/تنظيم هيجان دانش-4 

آموزان خاص هب دليلي غير استاندارد بوددن آزمونهاي ورودي ميتواند به داليلي باشد از جمله: انتخاب و گكزينش نادرست دانش

مدارس خاص، جو يكسان حاكم بر كالسهاي درسي در بين دو نوع مدارس،به يك اندازه كار كردن بر روي هوش هيجاني 

 آموزان دانش

آموزان مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد به ذكر داليل اين زيابي از هيجانات دانشبين هوش هيجاني عامل ار-0

آموزان در مدارس خاص و غيراستاندارد بودن آزمونهاي ورودي اين عدم تفاوت ميپردازيم از جمله: عدم گزينش درست دانش

مقوله هوش هيجاني،يكنواختي روش تدريس .و آموزس مدارس، فذهنگ تقذيبا يكسان جامعه و خانواده ها،توجه يكسان به 

 معلمان در اين دو نوع مدرسه و....

آموزان مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وجود ندارد هوش هيجاني بين هوش هيجاني عامل مهارتهاي اجتماعي دانش-.

هيجانهاي خويش و رابطه بال ديگران و توانايي يك مهارت اجتماعي است كه به معناي سهولت ارتباط برقرار كردنبا مردم و كنترل 

تشويق و هدايت آنان است با توجه به نتايج حاصل از فرضيه فوق و عدم تفاوت مشاهده شده بين دو مدرسه خاص و عادي به ذكر 

وزان با اين آمداليل اين عدم تفاوت مي پردازيم من جمله: عدم آشنايي خانواده ها با مقوله هوش هيجاني و آشنا كردن دانش

 مهارت،يكساني شرايط آموزش در اين دو نوع مدرسه و ....



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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آموزان مدارس خاص و عادي تفاوت معني دار وحود ندارد به آموزان دانشبين هوش هيجاني عامل كاربرد هيجانات دانش-1

اني در مدارس خاص و آموزان ،عدم آموزش هوش هيجداليلي از جمله: بكارگيري يكسان عامل هيجان در بين تمامي دانش

 عادي،جو عاطفي يكسان حاكم بر كالس و مدرسه در بين اين دو نوع مدرسه و ....
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