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 **فردکتر محمدرضا تمنايي

 *** رادسميه سجادی
 چكيده

ها و هيجاني در رشد فردي و كسب صالحيت با توجه به نقش و جايگاه اساسي هوش
هاي هيجاني و مؤلفه هاي اجتماعي، اين تحقيق كوشيده است تا وضعيت موجود هوشتوانمندي

دانشجو از  073 گانۀ آن را در ميان دانشجويان مورد بررسي قرار دهد. به همين منظور،پانزده
هاي چهارگانۀ دانشگاه كاشان )علوم انساني، علوم پايه، مهندسي، معماري و هنر( با استفاده دانشكده

مورد استفاده در اين پژوهش، گيري اي انتخاب شدند. ابزار اندازهگيري خوشهاز روش نمونه
هاي آمار توصيفي و استنباطي ها از شاخصاست. به منظور تجزيه و تحليل داده«  ـ آن بار»پرسشنامۀ 

مده نشان داد كه مستقل( استفاده شد. نتايج به دست آ t)تحليل واريانس يك سويه و آزمون 
ترين آن را در مؤلفۀ خودابرازي دارا پايينپذيري و دانشجويان باالترين ميانگين را در مؤلفۀ مسئوليت

هيجاني  هاي هوشهاي چهارگانه در برخي از مؤلفههستند. در عين حال، ميان دانشجويان دانشكده
. همچنين، شد گرايي تفاوت معناداري مشاهدهيعني خودشكوفايي، همدلي، روابط بين فردي و واقع

هيجاني، ميان آنان  ان دختر و پسر در نمرۀ كل هوشبه رغم عدم وجود تفاوت معنادار بين دانشجوي
پذيري اجتماعي، روابط بين فردي و هاي هوش هيجاني يعني همدلي، مسئوليتدر برخي از مؤلفه

گرايي تفاوت معنادار مالحظه شد كه اين تفاوت به نفع دانشجويان دختر است. از سوي ديگر، واقع
ها و كمبودهاي شديدي كه گرفته و خألهاي انجامسيراين پژوهش، با استناد به مطالعات و بر

هيجاني با آن  هاي هوشها و مهارتدانشجويان به عنوان افراد فرهيختۀ بزرگسال، از نظر قابليت
پيشنهاد شده است كه اين حوزه  هيجاني مواجه هستند و نيز در جهت بازشناسي اعادۀ جايگاه هوش

هاي درسي رسمي آموزش به و در قالب برنامه )عقيم( خارجپوچ بايد از شكل يك برنامۀ درسي 
 . رسميت شناخته شود
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 قدمه م
هايي مديد اين تصور و هاي آموزشي تا مدتدر قلمرو آموزش و پرورش و در اكثر نظام

هاي مختلف زندگي موفقيت و پيشرفت فراگيران درعرصه نگرش حاكم بوده است كه سطح
گيري اندازه 2هوشيۀكه غالباً از طريق شاخصي كمّي به نام بهر نآنا 1به هوش شناختي صرفاً

بوده كه  0حاكميت چنين نگرش و ذهنيتي شود، بستگي دارد. به تبع وجود وو گزارش مي
اي و شغلي هم ي اجتماعي، حرفههاي بعدي افراد در زندگده كه پيشرفتشحتي ادعا 

 . استهوشي ۀبهر مندي آنان از هوش شناختي و ذهني ومرهون ميزان بهره
هاي بدون ترديد در ايجاد و بسط چنين ديدگاه و ذهنيتي از هوش، مطالعات و پژوهش

گيري كاركردهاي درصدد اندازه 4سنجيشناسان متقدمي كه با رويكرد روانآن دسته از روان
براهني  ۀثير قابل توجهي داشته است )اتكينسون، ترجمأاند، تهوشي افراد بوده ني وعقال

از  5وزير آموزش عمومي فرانسه 1034واقع، هنگامي كه درسال  (. در1033وهمكاران، 
هايي اقدام كند كه به ايجاد روش»و همكارانش تقاضا كرد  6«آلفرد بينه»شناسي به نام روان

معرض ناكامي تحصيلي و نيازمند  آموزان مقطع ابتدايي درته از دانشكه نشان دهد كدام دس
هاي هوش منجر... و ريزي نخستين آزمونهاي اين افراد به پايهتالش ۀتوجه فراوانند، نتيج

 :1034صفري،  ۀ، ترجم)آرمسترانگ «گيري عيني ميزان هوش افراد فراهم آمدامكان اندازه
نيز  1033اولين آزمون هوش ساخته شد. درسال  1035ال (. بدين ترتيب بود كه در س11ص

توليد شد. به دنبال اين اتفاقات، درسال  «سيمون»و  «بينه»تري با همكاري كامل»آزمون 
امريكا  هوشي را درۀسنجش بهر ۀشدآزمون هنجاريابي ،موفق شد 7«لوئيس ترمن» 1016

 (.22ص: 1030)مهرمحمدي،  «شودبينه ناميده مي ـ ارائه كند كه آزمون استانفورد
چنين برداشت و نگرشي از هوش كه صرفاً به عنوان يك مقوله يا  كيد برأت ۀنتيج

ها و ابعاد هوش ساير ويژگي شود، غفلت ازگرفته مي نظر و شناختي در 3ذهني ۀپديد
و به تبع  0ها و استعدادهاي متنوع و متكثرانسان به عنوان موجودي برخوردار از قابليت

گذار ( بنيان1003)13«هوارد گاردنر»ن ايجاد مدارس و مراكز آموزشي است كه از نظر آ
  .شودمي ناميده  12مدارس يكسان و يكنواخت ،11هاي چند گانههوش ۀنظري

                                                                                                                    
1. Cognitive intelligence 

2. Intelligence quotient (IQ) 

3. Mentality 

4. Psychometric 

5. The minister of public instruction  

6. Alfered Binet 

7. Louis Terman 

8. Mental Phenommenon 

9. Multiple apptitudes 

10. Howard Gardner 

11. Multiple Intelligences Theory 

12. Uniform schools 
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شده كه نمرات درسي و  هاي علمي ثابتامروزه به مدد تحوالت فكري و پيشرفت
ميان  رغم ارزش و ابهتي كه دربه ، هاي پيشرفت تحصيليهوشي و يا نتايج آزمونۀبهر

زندگي  بيني كنند كه چه كسي درتوانند قاطعانه پيشعموم مردم دارند به هيچ وجه نمي
هاي مختلف نشانگر (. مطالعات و پژوهش1032 موفق خواهد شد )گلمن، ترجمه پارسا،

 ، بلكه نوعبيني موفقيت صرفاً هوش شناختي نيستآن است كه كليد تعيين و پيش
اين نوع  شناسي ازادبيات علوم تربيتي و روان درديگري از هوش و هوشمندي است كه 

به  كه نوعاً درصدد بازشناسي و شودمي هنام برد 1هوش هيجانيهوش، تحت عنوان 
هاي مختلف كنش رسميت شناختن جايگاه عواطف و هيجانات و نقش مهم آنها در

گوياي آن  ،ادراک ۀزمين ايشگاهي درهاي آزمپژوهش» .استذهني انسان  عقالني و
تر اي داشته و كاركردهاي پيچيدهک نقش برجستهاادر است كه عواطف در توجه و

(. 55: 1076)دولت آبادي و عشايري،  «شودهاي انساني تغذيه ميشناختي نيز از عاطفه
يا را بشر دن» :كند( نيز تصريح مي60 دولت آبادي و عشايري:از )نقل  2«برونر»همچنين 

هيجان، عاطفه و  ازاي آميزهكي است كه ايعني به ندرت ادر ؛كندبا چشم دل ادراک مي
 ،چه آگاهي بشر به نقش زيربناهاي عاطفي و هيجاني بيشتر شود شناخت نباشد. هر

 .«شوداو بيشتر روشن مي ژرفاي معناي زندگي بر

 ان داراي سابقه وعواطف در زندگي انس هرحال، اگرچه توجه به نقش هيجانات وه ب
، 0«ارسطو»مختلفي نظير  ۀو فالسف انديشمندان و استتوجهي  نظري قابل ۀپيشين

خود به آنها اشاره  در آثار ...و3«راسل»، 7«برگسون» ،6«ديويي» ،5«كانت»، 4«اسپينوزا»
يافته به آن در ولي توجه علمي و سازمان (1075زاده، اند )پالچيك، ترجمه رمضانكرده

كه طي آن است اتفاق افتاده  1003هيجاني براي اولين بار درسال  هوش ۀيظرقالب ن
 ۀخود را تحت عنوان نظري ي مورد نظرمفهوم اساس 13«جان ماير»و  0«پيتر سالووي»

ترين كتاب پرفروش اين مفهوم در 1005و درسال  اندهوش هيجاني به چاپ رسانده
 (.1030)اكبرزاده،  شدظاهر  ،نگاشته شد 11«دانيل گلمن»سال كه توسط 

هوش هيجاني به معناي نوعي پردازش اطالعات ( معتقد است كه 2332) «سالووي»
خود و ديگران و بيان و ابراز  ها درهيجاني است كه شامل ارزيابي صحيح هيجان

اي كه منجر به بهبود جريان زندگي فرد گونه به ،آنهاست ۀمناسب و تنظيم سازگاران

                                                                                                                    
1. Emotional intelligence 

2. Bruner 

3. Aristole  

4. Spinoza 

5. Kant 

6. Dewey 

7. Bergson 

8. Russel 

9. Peter Salovey 

10. John Mayer 

11. Daniel Goleman 
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معناي شناسايي و تشخيص مفاهيم و  نيز هوش هيجاني را در (1007)« ماير»شود. 
 «آنـ  بار»داند. ها و روابط بين آنها، استدالل و حل مسئله براساس آن ميمعاني هيجان

معتقد است كه هوشهوش هيجاني،  ۀنظران معروف حوز( يكي از صاحب2333)
براي كنار آمدن و  اي از استعدادهاي غيرشناختي است كه فرد راهيجاني، مجموعه

 ۀبا ارائ «آن ـبار»كند. فقيت در زندگي تجهيز ميوسازگاري مؤثر با محيط و كسب م
اين زمينه  ، مدلي چند عاملي را درهوشي ۀمقابل بهر در 1هيجاني ۀمفهومي به نام بهر

شاخص يا مقياس اصلي تحت  پنجهيجاني شامل ، هوش«آنـ بار»دهد. ازديدگاه ارائه مي
و خلق و خوي  5، كنترل استرس4، سازگاري0فردي، بين2فرديدرون هايمهارت عناوين
  .استشاخص فرعي يا خرده مقياس  پانزدهو  عمومي

هوش هيجاني با اشاره به نتايج  ۀ( يكي از انديشمندان متقدم در زمين2333) «گلمن»
كند كيد ميأمريكايي تاآموز هزار دانش دويست و سي و سهگرفته بر روي پژوهش انجام

هاي هيجاني و اجتماعي آموزاني كه دروس مختلف مدرسه را به موازات مهارتدانش
تري )كاهش مشكالت انضباطي و گيرند، داراي عملكرد رفتاري بهتر و مثبتياد مي

آموزان( ميزان غيبت از مدرسه، عالقه به درس، عدم نزاع و درگيري با ساير دانش
ها و هيجاني در دانشگاه ( با اذعان به جايگاه مهم هوش2334و همكاران ) 6«لو». هستند

طراحي  7هيجاني هوش ۀدرسي را تحت عنوان برنام ۀآموزش عالي، الگوي برنام
آموزش عالي،  ۀترين هدف هر مؤسسنظران فوق اگر چه مهماند. از نظر صاحبكرده

شدت متغير امروز،  به ۀهدف آن است كه در جامع ،تر از اينرشد علمي است ولي مهم
اهداف علمي،  ۀدانشجويان نياز دارند كه به سمت يك زندگي سالم، مولد و دربردارند

ها و مؤسسات ، ضرورت دارد كه دانشگاهبنابراين شوند؛اي و شخصي هدايت حرفه
رشد علمي و هيجاني )عاطفي(  ۀدرسي، زمين ۀآموزش عالي بر مبناي الگوي جامع برنام

( نيز نشانگر آن 2330و همكاران ) 3«بيركس»اهم سازند. نتايج تحقيق دانشجويان را فر
اثربخش با  ۀآموزان باعث مقابلهيجاني در دانش هاي هوشاست كه رشد مهارت

( 2330) 0«لو»و  «نلسون» شودآنان ميشناختي مشكالت و نيز سازگاري و انطباق روان
اي هوش هيجاني باعث پيشرفت هكنند كه يادگيري، رشد و كاربرد مهارتتأكيد مي

ضرورت  ،شود. در عين حالمدي دانشجويان مياعملكرد فردي و ارتقاء حس خودكار
 ها و عناصر هوشها با توجه به مؤلفهت علمي دانشگاهئمربيان و اعضاي هي ،دارد

                                                                                                                    
1. Emotional quotient   

2. Intra-personal skills  

3. Inter-personal skills  

4. Adaptation  

5. Stress control 

6. Low 

7. Emotional Intelligence Program 

8. Birks 
9. Nelson & Low 
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از اين  وطراحي و تدوين را  1محور مبتني بر يادگيرندهدرسي مهارت ۀهيجاني، برنام
( ضرورت 2332) 2«ماسي»يند كامالً شخصي تبديل كنند. اوزش را به يك فرطريق، آم

 ۀهيجاني را از منظر حفظ و استحكام انسجام گروهي افراد، مقابل توجه به هوش
مد با معضالت اجتماعي و كمك به حفظ و بقاي نوع انسان مطرح كرد آاثربخش و كار

هيجاني و توانايي كنترل  هوش ۀرابط (2332) 0«كيوبمن»و  «روزل»كند. و از آن دفاع مي
هيجاني باعث  و معتقدند كه هوش دندخشم و پرخاشگري را مورد توجه قرار دا

هاي عاطفي مثبت، مديريت خشم و پرخاشگري و به تبع آن بروز رفتارهاي گرايش
 .شودميانطباقي 

هي نتيجه هاي يك مطالعۀ پژوهشي دانشگا( با استناد به يافته2335) 4«بالكسبورگ»
بيني كنندۀ مناسب در زمينۀ موفقيت هيجاني ممكن است يك عامل پيش گيرد كه هوشمي

هاي رياضي و محاسباتي باشد. در واقع، دانشجويان داراي يا شكست دانشجويان در رشته
مدي بيشتر، اعتماد به نفس باالتر و قدرت مقابلۀ بهتر با اهيجاني باال از خودكار هوش

هاي مذكور، هاي درسي دانشجويان رشتهوردارند؛ بنابراين، بايد در برنامهمشكالت برخ
ارتباط  ،( در پژوهش خود2333) 5«ابيس امرا»هيجاني گنجانده شود.  هاي هوشمؤلفه
هيجاني و موفقيت تحصيلي را مورد بررسي قرار داد و ضمن تأييد اين رابطه،  هوش

هاي درسي مدارس مورد توجه قرار ر قالب برنامههيجاني بايد د  كند كه هوشپيشنهاد مي
 بگيرد.

هيجاني به خاطر مزايايي مانند افزايش اعتماد به  ( هوش2333) 6«چرنيس»ازديدگاه 
مورد ... بايد و ديگران، هدايت صحيح رفتار سازي باپذيري، همدلي و همانعطاف نفس،

دارد كه براي اذعان مي يز( ن2332) 7«پوتنگ فت»گيرد. همچنين  كيد قرارأتوجه و ت
و بوده تر از توانايي شناختي برابر مهم هيجاني دو اي، هوشهر زمينه كسب موفقيت در

 هيجاني است. هوش ۀدرصد موفقيت در سطوح باالتر مربوط به بهر 03نزديك به 
نظر  هيجاني را از نقطه ( جايگاه و اهميت هوش2331و همكاران ) «سياروچي»

د. از نظر آنان، افراد فاقد اين ندهترل هيجانات مطرح و مورد بحث قرار ميمديريت و كن
، كنندميقابليت همواره در ايجاد و برقراري روابط اجتماعي، ضعيف و ناتوان عمل 

 نيستند.چنداني و موفقيت شغلي داراي سالمت رواني 

                                                                                                                    
1. Learner – centered skills – based curriculum 

2. Massy 

3. Rozel & Quebbman 

4. Blacksburg 

5. Abisamra 

6. Chernis 

7. Pooh Tang  Fatt 
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و هاي انديشمندان بيانگر ديدگاه ينوعبه عالوه بر مباني نظري فوق كه 
اي از شواهد ، مجموعهاستهيجاني  نظران در مورد اهميت و جايگاه هوشصاحب

 كاركردهاي مهم اين حوزه در ابعاد مختلف است. و تجربي و پژوهشي نيز مؤيد نقش 
هيجاني و  گيرد كه بين نمرات هوشنتيجه مي خود ( در پژوهش1033)« منصوري»

( در تحقيق 1033) «زارع»وجود دارد.  درصد 00پيشرفت تحصيلي دانشجويان همبستگي 
فقيت تحصيلي همبستگي معناداري وهيجاني و م يرد كه بين نمرات هوشگخود نتيجه مي

خودپنداره و  ۀ( در پژوهشي به بررسي رابط1031) «پيرمحمدي»( وجود دارد. درصد 36)
 ۀرابطميان دو متغير مذكور  است هيجاني در دانشجويان پرداخته و گزارش كرده هوش

نشان  به صورت مستند( 1030) «برندک»مستقيم و معناداري وجود دارد. همچنين تحقيق 
هيجاني در ميان  هاي هوشآموزشي خاص باعث افزايش مهارت ۀاجراي يك برنام ،دهدمي

ين نتيجه رسيد ه ا( در پژوهش خود ب1032) «فرقداني»آموزان دبيرستاني شده است. دانش
 . معناداري وجود دارد ۀهيجاني و سازگاري اجتماعي رابط وشهاي هكه بين مؤلفه

هيجاني و صالحيت  بين هوش ۀ( در پژوهش خود به بررسي رابط2332) 1«كريك»
گيرد كه نمرات هوشفقيت در ميان دختران و پسران پرداخته و نتيجه ميواجتماعي و م

 .استهيجاني دختران باالتر از پسران 
2«واتنرز»پژوهش 

 ۀ( هم حاكي از اثرات بسيار مثبت برنام2335) 0«مكنولتي»و  
آموزان بوده هاي هيجاني و اجتماعي بر روي پيشرفت تحصيلي دانشآموزش مهارت

هيجاني و  ( نشانگر ارتباط مستقيم ميان هوش2334) 4«اينگلبرگ»است. همچنين تحقيق 
 . استآميز فقيتوسازگاري اجتماعي م

هيجاني بيانگر  هوش ۀهاي انديشمندان مختلف در زمينديدگاه و ءهرحال، بررسي آراه ب
ضرورت رو، از اين ؛هاستقلمرو زندگي فردي و اجتماعي انسان نقش و جايگاه مهم آن در

هاي مرتبط با آن به ها و قابليتمهارت ۀهيجاني و رشد و پرورش مجموع دارد كه هوش
زيرا از  ؛آنها قرار بگيرد 5هاي درسيبرنامه هاي آموزشي وكار نظام اي جدي در دستورگونه
 ساير هيجاني در مقايسه با مبناي هوش هاي آموزشي بردوره بسياري از محققان، نظر

، و آقايار برابر بازگشت سرمايه دارند )شريفي درآمدي هشتهاي آموزشي تقريباً حوزه
توجهي را  ساني و مالي قابلمنابع ان ي ساليانههاي آموزشكه نظام واقع، همچنان (. در1034

كنند، الزم است مراكز آموزشي مي شناختي در هاي مختلف هوشصرف رشد و آموزش جنبه
شود نيز از خوانده مي 6هيجانيهيجاني و آنچه كه اصطالحاً سواد آموزي  كه آموزش هوش

                                                                                                                    
1. Crick 

2. Watners 

3. Mcnulty 

4. Engelberg 

5. Curricula  

6. Emotional literacy 
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 2ميدرسي رس ۀقالب برنام و در ودخارج ش 1درسي مغفول و پوچ ۀحالت و شكل يك برنام
نظر و ايجاد تغيير در  مهم مستلزم تجديد البته تحقق اين امر؛ مورد توجه اساسي قرار بگيرد

هاي برنامه دنياي امروز، تغيير در در»زيرا  ؛درسي است ۀهاي برنامگيريها و جهتاولويت
(. اهميت و 16: 1036 و همكاران، )نصر «درسي و دروس يك ضرورت مستمر است

ها و مراكز آموزش عالي از آن جهت هاي درسي دانشگاهبرنامه تغييرات در ضرورت ايجاد اين
آن  ۀالتحصيالن آن به عنوان افرادي بزرگسال بالفاصله وارد جامعه و تعامالت پيچيدكه فارغ

اي و اجتماعي به ايفاي نقش و هاي مختلف خانوادگي، حرفهها و جايگاهعرصه در و شوندمي
انساني و اجتماعي  هاي ارتباطي،و قابليت هاو الزاماً بايد از مهارت زندپرداميمسئوليت خود 

اهميتي  باشند، از جهان متحول امروزي برخوردار مد دراالزم براي زندگي اثربخش و كار
 هاي عيني متعددي را در. توجه به شواهد و واقعيات موجود نيز دادهاستخاص برخوردار 

و  ها گوشزددانشگاه هيجاني در هاي مرتبط به هوشتمورد ضرورت توجه و آموزش مهار
 ، مهندسان،استادان)پزشكان،  هاي دانشگاهيكردهاگرچه برخي از تحصيل» .سازدخاطرنشان مي
تعامالت و  اما در شناختي باال برخوردارند، «بهرشهو»ها، رهبران سياسي( از مديران سازمان

گيري از چگونگي بهره نخود با ديگران نيستند. آنابرقراري روابط ميان شخصي قادر به كنترل 
آنچه اينان  اند.مستتر است را نياموخته وجودشانكه در را هايي هاي درسي و دريافت پيامآموزه

 «برابر دانستن چه چيزهاست درها گيچگون بدان آگاهي ندارند يا فاقد آن هستند دانستن
 (.04: 1036)شريفي درآمدي، 

ها ايجاد و رشد مهارت هيجاني در جايگاه هوش مفروض گرفتن نقش واين پژوهش با 
ها و كمبودهاي عنايت به خأل بانيز هاي ارتباطي، اجتماعي و رفتاري دانشجويان و و قابليت

كند كيد ميأ، تاستموجود كه ناشي از عدم توجه كافي نظام آموزشي به پرورش اين ابعاد 
هاي ها و رسالتموريتأآموزش عالي بايد در م و مراكز هاهاي درسي دانشگاهكه برنامه

 مل و أهيجاني ت هاي مرتبط با هوشخويش از نقطه نظر ايجاد و پرورش توانمندي
هاي هاي درسي مرتبط و كيفي، خألبرنامه 4و اجراي 0و از طريق طراحي كند نظر تجديد

 5«كرس»و  «نوريس»است كه  همين زمينه اين حوزه را مرتفع سازد. دقيقاً در  موجود در

هاي بتوانند به موازات كسب آگاهيدانشگاهي ( معتقدند براي آنكه فراگيران 2333)
هيجاني  بايد ميان هوش هاي هيجاني نيز برخوردار شوند،ها و مهارتشناختي، از توانمندي

 بايد جزء هيجاني هاي هوشلفهؤم ؛ بنابراين،شود هاي درسي پيوند منطقي برقرارو برنامه
و حتي  استادانرفتار  ۀريزان درسي و از عناصر اصلي سازندالينفك تفكر و بصيرت برنامه

( 1037) 6«بوير»برخورد با دانشجويان شوند. همچنين  انضباطي در اندركاران اداري ودست

                                                                                                                    
1. Null curriculum  

2. Formal curriculum  

3. Designing 

4. Implementation 

5. Norris & Kerse 

1. Boyer 
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ريزي درسي آموزش عالي برنامه هاي اساسي كه بايد درنيز با اذعان به تحوالت و دگرگوني
تر از آن، كانون و محور ايجاد تغييرات ينيكند كه مقاطع كارشناسي و پاكيد ميأجام گيرد، تان

 ست.هاهاي درسي دانشگاهبرنامه در
، اين پژوهش درصدد است تا از طريق تبيين نقش و اهميت با توجه به مطالب مذكور

ميان  هيجاني در هاي هوشلفهؤهيجاني و بررسي و پيمايش وضعيت موجود مهوش
 ۀيزان آموزش عالي را به اين حوزرران و برنامهاگذدانشجويان، حساسيت و توجه سياست

زير  هايالؤگويي به ساين راستا، اين تحقيق درصدد پاسخ . دركندمهم و اساسي جلب 
 : است
 هيجاني چقدر است ؟ هاي هوشلفهؤميزان برخورداري دانشجويان از م. 1

هاي مختلف ميان دانشجويان دانشكده هيجاني در هاي هوشلفهؤوضعيت م .2
 چگونه است ؟

 چگونه است؟  ميان دانشجويان دختر و پسر هيجاني در هاي هوشلفهؤوضعيت م. 0

هيجاني چه راهكارهايي  هوش ۀحوز هاي درسي آموزش عالي دربراي اصالح برنامه  .4
 ؟توان ارائه كرد مي

 
 پژوهشروش 

دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي  ۀمورد مطالعه شامل كلي ۀجامع ،اين پژوهش در
نفر از  073مورد مطالعه شامل  ۀ. نموناست( 37 - 33)سال تحصيلي  دانشگاه كاشان

آوري اطالعات از براي جمع. اي گزينش شدندگيري خوشهدانشجويان بود كه به روش نمونه
اين  . درشداستفاده  «آنـ  بار» هيجاني هوش ۀمشخصات عمومي و پرسشنام ۀپرسشنام
( ترجمه و 1030همكاران ) و «سموعي» از سويالي پرسشنامه كه ؤس 03 ۀاز نسخ ،پژوهش
اي همقياس تركيبي )شامل مهارت پنجداراي  ،استفاده شد. اين پرسشنامه ،است شدهتنظيم 

ي( و عموم و خوي ميان فردي، سازگاري، كنترل استرس و خلقهاي مهارت درون فردي،
ي، ينفس، خودشكوفا هيجاني، خودابرازي، عزت خرده مقياس )شامل خودآگاهي پانزده

گرايي، له، واقعئفردي، حل مسپذيري اجتماعي، روابط بينمسئوليت استقالل، همدلي،
 ۀمطالع . دراستشادماني(  بيني ورواني، كنترل تكانه، خوش پذيري، تحمل فشارانعطاف

 و دولتي بر هاي آزادنفر از دانشجويان دانشگاه 533 روي ( كه بر1030و همكاران ) «سموعي»
ي قابل قبولي براي اين پرسشنامه گزارش ي، روايي و پايااست دو جنس انجام گرفته روي هر

به ترتيب براي زنان و مردان و آلفاي كرونباخ كل  74/3و  63/3آلفاي كرونباخ است ) شده
گزارش شده است. براي تجزيه و تحليل  35/3هفته  6تا  4 ۀ( ضريب بازآزمايي با فاصل00/3

 ومعيار( انحراف ،ميانگين، واني، درصداتوصيفي )فر هاي آمارشاخصاز آماري اطالعات، 
 .شداستفاده  tزمون تحليل واريانس يك سويه و آزمون آاستنباطي، از آمار سطح  همچنين در
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 هايافته
 شوند:پژوهش به قرار زير ارائه ميهاي اين شده به سؤالههاي دادهاي حاصل از پاسخيافته
 هيجاني چقدر است؟ هاي هوشبرخورداري دانشجويان از مؤلفه. ميزان 1

 ۀنمون هاي آن را درلفهؤهيجاني و م معيار متغير هوش ميانگين و انحراف( 1)جدول 
معيار متغير  رافميانگين و انح ،دهدكه جدول نشان مي دهد. همان طوركل نشان مي

 . است 41/01و  36/012 به ترتيبهوش هيجاني 

 کل ۀنمون های آن درلفهؤهيجاني و م معيار متغير هوش ميانگين و انحراف (1)جدول 
(073  =N ) 

 معيارانحراف ميانگين  تعداد  هامؤلفه
 50/0 06/23 073 خود آگاهي هيجاني

 20/0 07/15 073 خود ابرازی

 75/0 34/22 073 عزت نفس

 22/0 12/22 073 خودشكوفايي

 72/2 50/23 073 استقالل

 43/0 52/20 073 همدلي

 34/0 33/20 073 پذيریمسئوليت

 46/0 27/22 073 فردیروابط بين

 01/2 54/13 073 گراييواقع

 00/0 67/13 073 پذيریانعطاف

 40/0 63/21 073 مسئلهحل 

 41/2 02/13 073 تحمل فشار رواني

 73/4 54/13 073 کنترل تكانش

 57/0 07/21 073 بينيخوش

 23/4 46/22 073 شادماني
 41/01 36/012 073 هوش هيجاني
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 هاي مختلف چگونه است؟هيجاني در ميان دانشكدههاي هوشوضعيت مؤلفه .2

ن هاي آلفهؤهيجاني و م مربوط به ميانگين و انحرافات معيار متغير هوش( 2)جدول 
 معيار نمرات كل هوش هاي اين جدول ميانگين و انحراف. طبق دادهاستبرحسب دانشكده 

هنر به ترتيب  هاي علوم انساني، علوم پايه، مهندسي، معماري وهيجاني دانشجويان دانشكده
 است. 33/27و  20/021، 02/20، 25/037، 20/02و  06/010، 00/02و  52/011برابر با 

 دانشكده چهار های آن درلفهؤهيجاني و م معيار متغير هوش و انحراف ميانگين (2)جدول 

 معماری و هنر مهندسي پايهعلوم انسانيعلوم هادانشكده
 
 هامؤلفه

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

 23/0 03/21 71/0 60/23 40/0 30/21 63/0 35/23 خود آگاهي هيجاني

 36/0 25/16 00/0 60/15 20/0 02/15 22/0 12/16 خود ابرازی

 31/0 24/20 36/0 32/22 54/0 37/21 30/4 34/21 عزت نفس

 71/2 01/20 10/0 62/21 14/0 03/22 06/0 05/21 خودشكوفايي

 32/2 06/21 55/2 43/23 33/0 63/23 32/2 26/23 استقالل

 64/2 73/24 53/0 33/22 04/0 11/24 67/0 02/20 همدلي

 05/2 04/24 36/0 40/20 15/0 03/20 14/0 30/24 پذيریمسئوليت

 03/0 13/20 00/0 30/22 03/0 44/21 51/0 71/22 فردیروابط بين

 03/2 36/17 52/2 31/17 77/2 75/13 17/0 36/13 گراييواقع

 24/0 05/13 54/0 32/13 26/0 20/10 05/0 33/13 پذيریانعطاف

 02/0 50/21 07/0 07/23 02/0 21/22 30/0 73/21 مسئلهحل 
 62/1 05/13 43/2 64/13 07/2 33/13 63/2 23/10 تحمل فشاررواني

 62/5 45/13 76/4 33/13 45/4 30/10 51/4 66/13 کنترل تكانش
 30/0 27/20 10/0 01/21 77/0 30/21 70/0 64/21 بينيخوش

 10/4 30/20 14/4 27/22 04/4 70/22 42/4 20/22 شادماني
 33/27 20/021 02/22 25/037 20/02 06/010 00/02 52/011 هوش هيجاني

 

هاي آن را لفهؤهيجاني و م نتايج آزمون تحليل واريانس متغير هوش ۀخالص( 0)جدول 
هاي هاي اين جدول، بين دانشجويان دانشكدهدهد. طبق دادهبرحسب دانشكده نشان مي

كل( تفاوت معناداري وجود  ۀهيجاني )نمر مورد پژوهش از نظر ميزان هوش ۀرگانچها
ها تفاوت هيجاني بين دانشجويان دانشكده هاي هوشلفهؤكه، در برخي م درحالي ؛ندارد

هاي خودشكوفايي، لفهؤهاي جدول بيانگر آن است كه در مد. دادهشومعناداري مشاهده مي
ها تفاوت معناداري وجود گرايي بين دانشجويان دانشكدهاقعفردي و وهمدلي، روابط بين
هنر نسبت به  معماري و ۀدهد كه دانشجويان دانشكدنشان مي عقيبيدارد. نتايج آزمون ت

فردي بيشتري ها از خود شكوفايي، همدلي و روابط بيندانشجويان ساير دانشكده
دانشجويان علوم انساني نسبت به  گرايي درشد كه ميزان واقع برخوردارند. همچنين آشكار

 ها بيشتر است.دانشجويان ساير دانشكده
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های آن لفهؤهيجاني و م نتايج آزمون تحليل واريانس متغير هوش ۀخالص (0)جدول 
 برحسب دانشكده

 سطح معناداری f dfمقدار  هاهوش هيجاني و مؤلفه

 %35 0 22/2 هيجانيهوش
 %25 0 06/1 خودآگاهي

 7/3 0 47/3 یخودابراز
 20/3 0 20/1 عزت نفس

 %20 0 21/0 خودشكوفايي
 10/3 0 35/1 استقالل
 336/3 0 25/4 همدلي

 03/3 0 32/1 پذيریمسئوليت
 %10 0 66/0 فردیروابط بين

 %27 0 33/0 گراييواقع
 %74 0 00/2 پذيریانعطاف

 %01 0 17/2 حل مسئله
 02/3 0 15/1 تحمل فشار رواني

 43/3 0 31/3 تكان کنترل
 %72 0 05/2 خوش بيني
 50/3 0 62/3 شادماني

 
 

 

 هاي هوش هيجاني در ميان دانشجويان دختر و پسر چگونه است؟مؤلفه. وضعيت 0
هاي آن را برحسب لفهؤهيجاني و م هوش ها و انحرافات معيار متغيرميانگين( 4)جدول 

 معيار نمرات هوش يانگين و انحرافهاي اين جدول، مدهد. طبق دادهجنسيت نشان مي
معيار   و ميانگين و انحراف است 06/02و  27/014با  هيجاني دانشجويان دختر به ترتيب برابر

 .است 73/20و  72/033به ترتيب برابر با  هوش هيجاني دانشجويان پسر نمرات 
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 تر و پسردانشجويان دخ هيجاني در معيار متغير هوش ميانگين و انحراف (4)جدول 

 معيارانحراف  ميانگين تعداد جنسيت هامؤلفه

 خود آگاهي هيجاني
 66/0 20/21 220 دختر
 54/0 55/23 147 پسر

 خود ابرازي
 23/0 33/15 220 دختر
 15/0 30/16 147 پسر

 عزت نفس
 33/0 10/22 220 دختر
 73/0 01/21 147 پسر

 خود شكوفايي
 27/0 23/22 220 دختر
 14/0 30/21 147 پسر

 استقالل
 35/2 53/23 220 دختر
 51/2 45/23 147 پسر

 همدلي
 42/0 34/24 220 دختر
 40/0 74/22 147 پسر

 پذيري اجتماعيمسئوليت
 00/2 23/24 220 دختر
 35/0 41/20 147 پسر

 فرديروابط بين
 56/0 63/22 220 دختر
 25/0 73/21 147 پسر

 گراييواقع
 32/0 73/13 220 دختر
 73/2 17/13 147 پسر

 پذيريانعطاف
 26/0 52/13 220 دختر
 50/0 32/13 147 پسر

 حل مسئله
 433/0 66/21 220 دختر
 43/0 51/21 147 پسر

 روانيتحمل فشار 
 03/2 34/13 220 دختر
 47/2 34/10 147 پسر

 كنترل تكانش
 73/4 76/13 220 دختر
 53/4 23/13 147 پسر

 يبينخوش
 70/0 02/21 220 دختر
 00/0 34/22 147 پسر

 شادماني
 01/4 77/22 220 دختر
 22/4 33/22 147 پسر

 هوش هيجاني
 06/02 27/014 220 دختر
 73/20 72/033 147 پسر

 

هيجاني و  ها( در متغير هوش)تفاوت ميانگين tنتايج آزمون  ۀخالص (5)جدول 
هاي اين جدول، بين دهد. طبق دادهمي حسب جنسيت نشان هاي آن را برلفهؤم

در  ؛هيجاني تفاوت معناداري وجود ندارد كل هوش ۀپسر در نمر دانشجويان دختر و
 نگرايي بين آنافردي و واقعپذيري، روابط بينهاي همدلي، مسئوليتلفهؤكه در م حالي

ن از همدلي، پسرا مقايسه با به عبارت ديگر، دختران در ؛تفاوت معناداري وجود دارد
طور كه جدول گرايي بيشتري برخوردارند. همانواقع فردي وپذيري، روابط بينمسئوليت

 ابرازي، هيجاني، خود هيجاني )خودآگاهي هاي هوشلفهؤدهد در ساير ممي نشان( 4)
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 كنترل رواني، مسئله، تحمل فشارپذيري، حلنفس، خودشكوفايي، استقالل، انعطاف عزت
 .شادماني( بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد بيني ووشتكانش، خ

 

 گيری يجهتن
آن در رشد و  ۀكنندنيهيجاني و نقش تعي اين پژوهش با توجه به اهميت و جايگاه هوش

اي كه هاي متنوع و متكثر دانشجويان به عنوان بزرگساالن فرهيختهها و قابليتپرورش مهارت
، شوندهاي مختلف خانوادگي و اجتماعي دار پذيرش وظايف و مسئوليتودي عهدهبايد به ز

هاي مختلف آن هيجاني و مؤلفه تالش كرده است تا از طريق بررسي وضعيت موجود هوش
اي هيجاني، زمينه تصويري روشن از جايگاه كنوني هوش ارائه دادندر ميان دانشجويان ضمن 

ريزان آموزش عالي به اين حوزه در قالب گذاران و برنامهسياست ۀيافترا براي جلب توجه نظام
 هاي درسي رسمي فراهم سازد.برنامه

نشان داد كه باالترين  ال اول اين پژوهشؤشده به س هاي دادهنتايج حاصل از پاسخ
پس از  پذيري است وهيجاني، مربوط به مؤلفه مسئوليت هاي هوشمندي از مؤلفهميزان بهره

 نفس، عزت فردي، خودشكوفايي،هاي همدلي، شادماني، روابط بينه ترتيب مؤلفهآن ب
پذيري، فاانعط رواني، هيجاني، استقالل، تحمل فشار له، خودآگاهيئمس بيني، حلخوش

تكانش و خودابرازي قرار دارند. در تبيين اين يافته بايد به اين نكته توجه  گرايي، كنترلواقع
جمله آموزش عالي غالباً از نوع نگاه و نگرش حاكم بر نظام آموزشي ايران  كرد كه به دليل

گيرد و رشد آموزش ها و ابعاد عقالني و شناختي فراگيران مورد توجه قرار ميويژگي
 يپذيررواني و انعطاف گرايي، تحمل فشارتكانش، واقع هايي نظير خودابرازي، كنترلمهارت

عالي به عنوان يك هدف يا اولويت  ها و آموزشاي درسي دانشگاههگاه در قالب برنامههيچ
 شوند. اصلي مطرح نمي

ال دوم اين تحقيق، مشخص كرد كه ميان ؤشده به س هاي دادهنتايج حاصل از پاسخ
هيجاني تفاوت  كل هوش ۀنمر ۀهاي مختلف دانشگاه در زميندانشكده دانشجويان

( همخواني 1033) «منصوري»هاي پژوهشي با يافته معناداري وجود ندارد كه اين نتيجه
هيجاني يعني خودشكوفايي، همدلي،  هاي هوشولي در عين حال، در برخي مؤلفه ،دارد

. بر مبناي هستندها داراي تفاوت معناداري با هم گرايي، دانشكدهفردي و واقعروابط بين
وفايي، همدلي و روابط خودشك ۀهنر در سه مؤلف ۀنتايج حاصله، دانشجويان دانشكد

روابط  ۀ. در مؤلفهستندها از نمرات باالتري برخوردار فردي نسبت به ساير دانشكدهبين
هنر و علوم مشاهده شد. در  ۀفردي، بيشترين تفاوت در ميان دانشجويان دانشكدبين

ي ترنييفردي پاها از روابط بينعلوم نسبت به ساير دانشكده ۀواقع، دانشجويان دانشكد
هاي درسي گونه استنباط كرد كه برنامه توان اينبرخوردارند. در مورد اين تفاوت نيز مي

اي است كه دانشجويان موظف و مكلف هستند كه هاي علوم پايه اصوالً به گونهرشته
هاي مختلف ها براي انجام آزمايشبيشترين زمان و تالش درسي خود را در آزمايشگاه
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هاي علوم پايه و نوع تجارب آموزشي به دليل ماهيت خاص رشتهسپري كنند. در نتيجه، 
هاي اجتماعي و ارتباطي در سطحي آنها، ميزان برخورداري اين دانشجويان از مهارت

 .استنازل و اندک 
مؤيد عدم وجود  ،ال سوم اين پژوهشؤهاي داده شده به سنتايج حاصل از پاسخ

هيجاني است. اين نتيجه كل هوش ۀدر نمر تفاوت معنادار ميان دانشجويان دختر و پسر
 «زارع»(، 1033) «منصوري»(، 1003) «فارنهام»(، 2333) «آن ـ بار»هاي پژوهشي با يافته

رغم عدم وجود تفاوت به  ،. در عين حالخواني دارد( هم1032) «ديني»( و 1033)
پذيري، يتمسئول ۀهيجاني دختران و پسران، در چهار مؤلف كل هوش ۀمعنادار در نمر

گرايي، ضمن وجود تفاوت معنادار بين دو جنسيت، فردي و واقعهمدلي، روابط بين
. اين يافته نيز با نتايج تحقيقات استوضعيت دانشجويان دختر از دانشجويان پسر بهتر 

( همخواني 1033) «زارع»( و 1033) «منصوري»(، 1003) «فارنهام»(، 1007) «آن ـ بار»
توان با اتكاء و استناد به ال چهارم اين پژوهش، ميؤارائه پاسخ به س ۀدارد. اما در زمين

هيجاني  هوش ۀنظران و انديشمندان حوزهاي صاحبمجموعه مباني نظري و ديدگاه
هاي آموزشگاهي هيجاني در يادگيري استنباط كرد كه به دليل كاركرد و نقش هوش

ي فقيت در زندگو(، م2330الياس، هاي عاطفي و اجتماعي )(، رشد مهارت1036)سيف، 
(، درک احوال خود و ديگران و 1070بلوچ،  ۀو رشد شخصيت افراد )گلمن، ترجم

مقابله با الزامات و  (،1033هاي آني )اكبرزاده، داري و تسلط بر خواستهخويشتن
هاي خود و ( ارزيابي صحيح هيجان2333، آن ـ فشارهاي محيطي و انطباق با محيط )بار

(، يادگيري 1007الووي، سها )ماير و هيجان ۀو تنظيم سازگاران نن و ابراز آناديگرا
( كاهش انحرافات 1036كردن و احساس مسئوليت )شريفي درآمدي، هاي گوشمهارت

(، رشد 1003هاي اجتماعي )هانس، نانگل و مير، هاي رواني و بزهكاريو ناهنجاري
هاي حوزه هيجاني به عنوان يكي از ش( بايد هو2331رواني )سياروچي و همكاران، 

اي دارد، كنندهاساسي كه در رشد متوازن و متعادل ابعاد شخصيت دانشجويان تأثير تعيين
در قالب يك درس مستقل و مجزا )به ارزش و  وددرسي پوچ خارج ش ۀاز قلمرو برنام

ر بگيرد و ريزان آموزش عالي قراگذاران و برنامهسياست يك يا دو واحد( مورد توجه
هاي مرتبط بدان در قالب اهدافي مشخص تدوين و تنظيم و از طريق ها و قابليتمهارت
ها و مرتبط و اجراي آنها در دانشگاه 2ها و تجارب يادگيري، فرصت1محتوا طراحي

در دانشجويان هيجاني  هاي مختلف هوشكه مهارت شودمراكز آموزش عالي تالش 
 ايجاد شود.

هيجاني  در جهت به رسميت شناختن و نهادينه شدن جايگاه هوش شودپيشنهاد مي
هيجاني و  درسي مرتبط با هوش ۀدر نظام آموزشي كشور عالوه بر آموزش عالي، برنام

                                                                                                                    
1. Conte 

2. Learning opportunintties and experiences 
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هاي آن در كل ساختار نظام آموزش و پرورش از پيش دبستاني تا مقطع متوسطه مهارت
 گذاشته شود. ءطراحي و به اجرا

وع نگاه و رويكرد حاكم بر نظام آموزشي كشور )از آموزش و كه ن شودپيشنهاد مي
ريزان آن نسبت به مفهوم دانش گذاران و برنامهپرورش تا آموزش عالي( و سياست

. الزم به ذكر است در رويكرد فعلي، دانش عموماً به عنوان شوددستخوش تغيير جدي 
طرفه در ظرف اي يكگونه توان آن را بهشود كه ميمفهومي صرفاً شناختي نگريسته مي

اي كه قابليت دستكاري، رشد، ذهني فراگيران انباشت و ذخيره كرد و نه يك پديده
 گسترش و نوآوري دارد.

اي يند رشد حرفهاد كه از طريق تغيير در نظام تربيت معلم و فرشوپيشنهاد مي
سطوح  ذهنيت آموزشگران كشور )از ۀها، در جهت توسعت علمي دانشگاهئاعضاي هي

هيجاني و هاي هوشپيش دبستاني تا آموزش عالي( نسبت به مفهوم و قابليت
 هاي زندگي اقدام عملي انجام بگيرد.مهارت

هيجاني در  هاي درسي مرتبط با هوشاجراي برنامه برايكه  شودپيشنهاد مي
ت و شناسي سالمشناسي، روانهاي روانو متخصصان فن در رشته داناتها از اسدانشگاه

كه از  شودداري استفاده شناسي اجتماعي و مجموعاً كارشناسان خبره و صالحيتروان
 . هستنداجراي برنامه برخوردار  براياي الزم سوابق علمي و حرفه

ها و اقدامات دفاتر مشاوره و راهنمايي مستقر در گيري برنامهكه جهت شودپيشنهاد مي
هيجاني در  هاي مربوط به هوشها و مهارتانمنديها به سمت ايجاد و افزايش تودانشگاه

ها هيجاني را در دانشگاه ميان دانشجويان باشد تا از اين طريق بتوان وضعيت موجود هوش
 تا حدودي افزايش و ارتقاء داد. 

متخصصان امر و  به وسيلۀهيجاني  هاي آموزشي هوشكه كارگاه شودپيشنهاد مي
تا دانشجويان عمالً ابعاد،  شودو مراكز آموزش عالي برگزار  هاخبره در دانشگاه استادان

 هاي بهبود و ارتقاء هوش هيجاني را ياد بگيرند.ها و مهارتشيوه
ها با حضور افراد موفق و سرآمد ها و جلساتي در دانشگاهد كه نشستشوپيشنهاد مي

شجويان از تا دان شودهاي آن برگزار هيجاني و مهارت هوش ۀ)تيزهوش( در زمين
هاي و خصوصيات و مهارت شوندها و الگوهاي عيني اين حوزه آشنا نزديك با نمونه

 آن را بهتر و بيشتر ياد بگيرند.
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