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روش کار :اين مطالعه توصيفي -تحلیلی از نوع مقطعی بود .با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  120نفر
از دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی منطقه  2آموزش و پرورش استان تهران که در سال تحصیلی1394-1395در
رشته ریاضی مشغول به تحصیل بودند ،انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی شوت و آزمون کمرویی
بود .براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل رگرسيون چندگانه توسط نرم افزار  SPSSويرايش  16استفاده گردید.
یافته ها :نتايج نشان داد ،بين هوش هيجاني و کمرویی با متغیر پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان همبستگی معنادار وجود
دارد ( .)p < 0/05همچنین بین پیش بینی پيشرفت تحصيلي بر اساس کمرویی و هوش هيجاني و جنسیت تفاوت معنادار
وجود دارد ( .)p < 0/05یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین مؤلفه های هوش هیجانی تنها مؤلفه ی مدیریت هیجان های
خود با متغير پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و معنادار دارد اما چنین همبستگی در مورد سایر مؤلفه های هوش هیجانی و
همچنین متغییر کمرویی مشاهده نشد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که بر اساس هوش هیجانی ،می توان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نمود .لذا توجه
و تقویت هوش هیجانی در کنار سایر عوامل تأثیر گذار در پيشرفت تحصيلي می تواند باعث افزایش میزان عملکرد آنان شود.

مقدمه
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی
آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام در واقع تالش برای
جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود [ .]1از این رو می توان با
بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ،نقاط قوت و ضعف در پیشرفت
دانش آموزان را شناسایی و برطرف نمود .زمانی می توان گفت یک
دانش آموز به پیشرفت تحصیلی نائل گرديده است که آموخته های او
متناسب با توان و استعداد بالقوه اش باشد و در یادگیری ،فاصله ای بین
توان بالقوه و بالفعل نباشد [ .]2پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر یک عامل
نیست بلکه عوامل متعددی بر روی آن تأثیر می گذارند .با این وجود
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تحقیقات نشان می دهند که در بین این عوامل ،عوامل فردی با ماهیت
شناختی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند ،از مهم
ترين عواملي كه مستقيم ًا با ميزان يادگيري و پیشرفت تحصیلی رابطه
دارند می توان از هوش هیجانی و کمرویی یادگیرندگان نام برد [.]3
كمرويي را می توان به عنوان يك نقيصه جدي در زندگي فردي و
اجتماعي در نظر گرفت زیرا در هر جامعه درصد قابل توجهي از كودكان
و نوجوانان و بزرگساالن با اين اختالل رفتاري و عامل باز دارنده رشد
شخصيت اجتماعي مواجه هستند .بدون ترديد اختالل كمرويي قابل
پيشگيري و درمان است [ .]2همچنین عقيده بر اين است كه هوش
هيجاني و توانايي بهره گيري از آن ،عامل مهمي در موفقيت هاي
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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تعیین سهم هوش هیجانی و کمرویی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ریاضی مقطع پیش دانشگاهی منطقه  2آموزش و پرورش استان تهران
در سال 1395
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تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .

آزاد اسالمی واحد مالرد به شماره  2035092می باشد .ابزار جمع آوري
داده ها در این مطالعه پرسشنامه هوش هیجانی شوت و آزمون کمرویی
بود .پرسشنامه خود سنجش هوش هیجانی شوت ( )Schutteاز  33جمله
خود توصیفی برای سنجش هوش هیجانی (عاطفی) تشکیل شده است.
نمره گذاری این پرسشنامه بر مبنای مقیاس لیکرت  5درجه ای کام ً
ال
نادرست= نمره ،1نادرست= ،2تاحدی درست= ،3درست= 4و گزینه کام ً
ال
درست= 5می باشد .سپس به جمع نمرات عبارت پرداخته و نمره های هر
زیر مقیاس (عامل) را بطور جداگانه حساب می شود .مجموع نمرات فرد
در هر چهار خرده مقیاس ،نمره هوش هیجانی کل آزمودنی را تشکیل
خواهد داد .این پرسشنامه در کشور ایران ،مورد بازنگری قرار گرفته است
و روایی و اعتبار آن مورد تأیید است .ضریب اعتبار آزمون با استفاده
از فرمول آلفای کرونباخ توسط سیاروچی و همکاران  ،0/84محمدی
 0/84و خسرو جاوید  0/81برای کل آزمون محاسبه شده است [.]17
چهارچوب پرسشنامه کمرویی بر اساس اطالعات به دست آمده از
سایت های اینترنت تنظیم گردیده و با تغییر بعضی سواالت و اضافه
شدن چندین سوال و پس از انجام بررسی های کیفیت روان سنجی به
پرسشنامه  44سوالی تبدیل گردیده است .نمره گذاری این پرسشنامه
بر مبنای مقیاس لیکرت  5درجه ای  =4همیشه  =3بیشتر اوقات
 =2گاهی اوقات  =1بندرت  =0هرگز می باشد .این پرسشنامه در کشور
ایران ،مورد بازنگری قرار گرفته است و روایی و اعتبار آن مورد تأیید
است .همسانی درونی سئواالت نشان داد که بین کلیه سواالت و نمره
کل پرسشنامه ،همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد .پایایی به روش
آلفاي کرونباخ ،براي دانشجویان دختر  ،0/86براي دانشجویان پسر 0/8و
براي کل جمعیت دانشجویان  0/83گزارش گردید .پایایی پرسشنامه
به روش دو نیمه کردن (زوج ،فرد)  0/7محاسبه شده است .پایایي
پرسشنامه از بازآزمایی ،با اجراي مجدد پرسشنامه به فاصله زمانی 3
هفته 0/97محاسبه گردیده است .نتیجه حاکی از این است که پرسشنامه
از کیفیت روان سنجی مناسبی برخوردار است و قابل کاربرد در مقاصد
پژوهشی و روان شناختی می باشد [ .]18برای سنجش پیشرفت تحصیلی
از معدل کل دانش آموزان استفاده شد .رایج ترین مالکی که برای تعیین
پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد ،میانگین نمرات دروس
مختلف می باشد زیرا دارای ثبات و اعتبار بیشتری نسبت به سایر مالک
هاست و دقیق تر پیشرفت تحصیلی را نشان می دهد [ .]13پس از
جمع آوري و استخراج اطالعات مورد نياز ،داده ها با استفاده از تحليل
رگرسيون چندگانه و با نرم افزار  SPSSنسخه  16تجزيه و تحليل گردید.
یافته ها
در پژوهش حاضر  120آزمودنی ( 60دختر و  60پسر)  18ساله شرکت
داشتند (جدول.)1پس از بررسی داده ها ،داده های  4شرکت کننده به
دلیل پرت بودن کنار گذاشته شد و تحلیل رگرسیون همزمان اجرا شد.
بر اساس اطالعات جدول  2میانگین و انحراف معیار متغییر پیشرفت
تحصیلی  ،16/83±2/08هوش هیجانی کلی  ،126/31±13/57کمرویی
 112/17±19/19است .سایر اطالعات در جدول  2قابل مشاهده است.
توزیع كجي و كشيدگي که بین  1-و  1+قرار دارند نشان داد كه توزيع نمره
هاي گروه نمونه در متغیرهای اندازه گیری شده به توزیع نرمال ميل دارند.
به منظور بررسی رابطه همبستگي بين متغیرهای مطالعه از تحليل
رگرسيون چندگانه استفاده شد .بر اساس داده هایی که نتایج تحلیل
رگرسیون نشان داد ،بين هوش هيجاني و کمرویی با متغیر پيشرفت
38
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فردي است [ .]4پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است ،مبین
نقش هوش هیجانی و مؤلفه های آن در جنبه های مختلف زندگی
فرد همچون پیشرفت تحصیلی ،شغل و روابط اجتماعی می باشد [.]5
یافته های پژوهش ها در مورد رابطة کمرویی و پیشرفت تحصیلی متناقض
است و نتیجة مشخص و قاطعي را نمی توان از آنها برداشت کرد .مطالعات
باباییان و همکاران  1388و خسروی و همکاران در سال  1394نشان داد
كه بین میزان کمرویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط منفی
و معنادار وجود دارد [ .]6,7اما یافته های رازقی  1394و حسینی 1391
نشان می دهد که بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی در جامعه آماری
دانشجویان و دانش آموزان ارتباط معنادار وجود ندارد [ .]8,9همچنین
در مورد رابطه بین مؤلفه هاي هوش هيجاني و پیشرفت تحصیلی نیز
این تناقض مشاهده می شود .به طور نمونه یافته های برخی از پژوهش
ها نشان می دهند که ارتباط معناداري بين هوش هيجاني و پيشرفت
تحصيلي يافت نشده است [ ]10-12در حالي كه نتایج حاصل از سایر
پژوهش ها نشان می دهند که بين مؤلفه هاي هوش هيجاني با عملكرد
تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد [ .]13-16بنابراین با
مشخص کردن میزان تأثیر هر یک از عوامل کمرویی و هوش هیجانی بر
پیشرفت تحصیلی ،از آنجایی که هر دو متغییر کمرویی و هوش هیجانی
را می توان با آموزش و انجام مداخالت مناسب تعدیل نمود در نتیجه می
توان با ایجاد تغییر در هر کدام از این متغییرها ،به بهبود پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان یاری رساند .این پژوهش با هدف پيش بيني پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک
منطقه  2آموزش و پرورش استان تهران در سال  1395انجام شد .نتایج
حاصل از این پژوهش می تواند زمینه ساز پژوهش های کاربردی در زمینه
آموزش مهارت های هوش هیجانی به دانش آموزان و دانشجویان باشد.
روش کار
پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي -تحلیلی بود كه به صورت مقطعي
انجام شد .جامعه آماری این پژوهش از دانش آموزان دختر و پسر مقطع
پیش دانشگاهی منطقه  2آموزش و پرورش استان تهران که در سال
تحصیلی  1394-1395در رشته ریاضی مشغول به تحصیل بودند،
تشکیل شده بود .نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری
خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد .بدین منظور از میان مناطق آموزش
و پرورش استان تهران ،منطقه  2آموزش و پرورش انتخاب گردید سپس
از میان مدارس منطقه  2آموزش و پرورش که شامل  140مدرسه بود ،دو
مدرسه به صورت تصادفی در مقطع پیش دانشگاهی (یک مدرسه دخترانه
و یک مدرسه پسرانه) انتخاب شد .در نهایت از میان کالس های ریاضی
فیزیک مدارس برگزیده شده دو کالس به صورت تصادفی انتخاب و
آزمون های پژوهش توسط دانش آموزان آن کالس ها انجام شد .برای
تعیین حجم نمونه از اصول تعيين حجم نمونه در تحليل رگرسيون استفاده
شد ،به این معنا که برای هر متغیر  40نمونه باید انتخاب شود که در این
مطالعه  3متغیر اصلی وجود داشت که مقدار بدست آمده برای حجم
نمونه  120نفر بود .پس از کسب رضایت جهت شرکت در مطالعه و
اطمینان دادن به دانش آموزان در مورد این که اطالعات نزد پژوهشگر
محفوظ خواهد ماند پرسشنامه در میان آنان توزیع شده و از آن ها خواسته
شد تا تمام موارد خواسته شده در پرسشنامه مخصوص ًا اطالعاتی نظیر
معدل کل ،جنسیت و رشته تحصیلي خود را به طور صحیح در پاسخنامه
یادداشت نمایند .این مطالعه دارای کد اخالق شورای پژوهشی دانشگاه
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تحصيلي در دانش آموزان همبستگی معنادار وجود دارد (F= 648/3
( )P>0/05جدول .)3همچنین با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري
مي توان قضاوت كرد كه تنها متغیر هوش هیجانی با متغير پیشرفت
تحصیلی همبستگي مثبت و معنادار دارد .در نهايت مي توان معادله
رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد شده به صورت
(هوش هیجانی)(Y =0/273 + 12/554پیشرفت تحصیلی) تدوين نمود.
جدول  .1توزیع تعداد آزمودنی ها به تفکیک گروه های سنی و جنسی
جنسیت

فراوانی

فراوانی (درصد(

دختر

60

50

پسر

60

50

کل

120

100

بر اساس سایر داده هایی که از نتایج تحلیل رگرسیون به دست آمد بين
مؤلفه های هوش هيجاني و کمرویی با متغیر پيشرفت تحصيلي در دانش
آموزان همبستگی معنادار وجود دارد (( )F=2/756، P>0/05جدول.)3

جدول  .2خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های کل شركت كنندگان در متغیرهای
کمرویی ،هوش هیجانی ( 4مولفه) و پیشرفت تحصیلی
مولفه ها

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

متغیر ها

پیشرفت تحصیلی

16/83

2/08

0/815

-0/080

درک هیجانی

51/53

6/27

-0/554

0/135

مدیریت هیجان های خود

33/33

5/02

0/102

0/295

مدیریت هیجان های دیگران

42/14

5/26

0/493

-0/119

تولید هیجان

23/34

3/32

-0/449

0/190

هوش هیجانی (نمره کامل(

126/31

13/57

-0/467

0/029

کمرویی

112/17

19/19

-0/406

0/729

پیشرفت تحصیلی
هوش هیجانی

کمرویی

جدول  .3خالصه تحليل رگرسيون براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس متغیرهای پیش
بین و جنسیت
R

R2

F

B

β

t

Sig

هوش هیجانی و کمرویی

0/246

0/061

*3/648

12/514

0/273

**2/649

0/445

مولفه های هوش هیجانی و
کمرویی

0/334

0/111

*2/756

13/134

0/376

**3/299

0/001

مولفه های هوش هیجانی و
کمرویی دختران

0/269

0/073

0/767

-

-

-

0/578

مولفه های هوش هیجانی و
کمرویی پسران

0/513

0/263

**3/710

15/754

0/654

**3/839

0/001

متغیر ها

**معنادار در سطح 0/01
* معنادار در سطح 0/05
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همچنین با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد
كه تنها مؤلفه مدیریت هیجان های خود با متغير پیشرفت تحصیلی
همبستگي مثبت و معنادار دارد .در نهايت مي توان معادله رگرسيون را
بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد شده به صورت (مدیریت هیجان
های خود) (Y = 13/134 + 0/376پیشرفت تحصیلی) تدوين نمود.
همچنین نمي توان پيشرفت تحصيلي دختران را بر اساس کمرویی،
هوش هيجاني و مؤلفه های آن پيش بيني نمود ()F=0/767، P>0/05
حال آنكه در پسران ،پيشرفت تحصيلي بر اساس کمرویی و هوش
هيجاني قابل پيش بيني است(( )F=3/710، P>0/01جدول .)3همچنین
با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد که در
پسران از بین مؤلفه های هوش هیجانی تنها مؤلفه ی مدیریت هیجان
های خود با متغير پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و معنادار دارد اما
چنین همبستگی در مورد سایر مؤلفه های هوش هیجانی و همچنین
متغییر کمرویی مشاهده نشد .در نهايت مي توان معادله رگرسيون را بر
اساس ضرايب رگرسيون استاندارد شده به صورت (مدیریت هیجان های
خود) (Y = 15/754 + 0/654پیشرفت تحصیلی پسران ) تدوين نمود.
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آموزان دختر پيشرفت تحصيلي بر اساس کمرویی ،هوش هيجاني و
مولفه های آن قابل پيش بيني نبود که با نتایج پژوهش های احمدی و
معروفی در سال  Poonam ،]33[1393در سال  ]34[ 2012و Parveen
و همکاران در سال  ]35[ 2012همسو نمی باشد .یافته های این پژوهش
نشان داد که نمره کلی هوش هیجانی دانش آموزان دختر بیش از دانش
آموزان پسر بوده و ارتباط معنادار آماری بین هوش هیجانی و مؤلفه های
آن با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی وجود دارد .در توضیح این یافته
می توان این موضوع را مد نظر قرار داد که آنچه بيشتر از هر چيز ،رفتار در
زنان را تحت تأثير قرار مي دهد ،نياز شديد براي پيوستگي است .دختران
کمتر تشويق به استقالل و بيشتر حمايت مي شوند و کمتر تحت فشار
قرار مي گيرند تا هويتي جدا از مادر خود داشته باشند .پسران استقالل
عمل بیشتری نسبت به دخترها دارند اما دختران بیشتر در جستجوی
منابع حمایتی هستند و در جامعه وابستگی بیشتری از خود نشان می
دهند [ .]5اين که چه عواملي بر پيشرفت تحصيلي افراد تأثيرمي گذارد،
همواره از حيطه هاي مورد عالقه متخصصان تعليم و تربيت و روان
شناسان تربيتي بوده است .مطمئ ًنا مجموعه اي از عوامل فردي ،محيطي
يا عوامل شناختي و غير شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و
دانشجویان تأثير مي گذارد .البته در هيچ پژوهشي امکان جمع آوري و
تحليل همه اين متغيرها در کنار هم وجود ندارد .متغير پيشرفت تحصيلي
چند بعدي است و از عوامل متعدد و بي شماري تأثير مي پذيرد .گسترش
پژوهش ها و يافته هاي حاصل از آنها در سطح آموزش عالي ،هرگونه
تفکر مبتني بر ساده انگاري براي پيشرفت تحصيلي را نفي مي کند [.]36
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که متغییر کمرویی در جامعه
آماری پژوهش حاضر و همچنین در جامعه آماری دختران ،پسران
به صورت مجزا با متغير پیشرفت تحصیلی همبستگي نداشته است
و نمی تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نماید .در
تبیین نتیجه پژوهش حاضر می توان گفت افراد باهوش هیجانی باال،
از سالمت روانی مناسبی برخوردارند سالمت روانی نیز حاکی از هوش
هیجانی نرمال ،پیشرفت تحصیلی و کاهش یا نبود کمرویی است.
بنابراین می توان گفت دانش آموزانی که دارای پیشرفت تحصیلی
بیشتری هستند نسبت به افراد دیگر ،از وضعیت هوش هیجانی بهتری
برخوردارند .در نتیجه می توان نتیجه گرفت که رشد مهارت های هوش
هیجانی یک دانش آموز به افزایش موفقیت تحصیلی آن منجر شود.
بخش مهمی از هوش هیجانی به حوزه کنترل درونی هیجانات مربوط
می شود .کنترل درونی یکی از مؤلفه های پیش بینی کننده تغییرات
هوش هیجانی است و افراد دارای هوش هیجانی باال از کنترل درونی
باالیی نیز برخوردارند .افراد با هوش هیجانی باال نمرات بیشتری در
خودبازبینی و خودکنترلی در موقعیت های اجتماعی کسب می کنند و
دارای روابط اجتماعی باالتری هستند [ .]37بنابراین با توجه به شواهد
موجود ،ممکن است افراد کمرو در همه ابعاد هوش هیجانی دچار ضعف
باشند ،چه ابعاد درون فردی که به خودپنداره مربوط است و چه ابعاد بین
فردی که باید در عرصه عمل ابراز وجود نمایند .اگر فرد از لحاظ هیجانی
توانمند باشد بهتر می تواند با چالش های زندگی مواجه شود و هیجانات را
به گونه ای تنظیم نماید که از سالمت درونی بهتری برخوردار باشد [.]18
به علت محدودیت زمان ،مشکالت اداری و کمبود منابع مالی این پژوهش
تنها بر روی دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه  2آموزش و پرورش
انجام شد .پیشنهاد می شود فرضیه های این پژوهش در میان دانش
آموزان سایر مقاطع دیگر نظیر دبستان و دبیرستان و همچنین در جامعه
40
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بحث
نتایج این مطالعه نشان داد كه بين هوش هيجاني و کمرویی با متغیر
پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد .همچنین
از بین مؤلفه های هوش هیجانی تنها مؤلفه ی مدیریت هیجان های
خود با متغير پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و معنادار دارد اما
چنین همبستگی در مورد سایر مؤلفه های هوش هیجانی و همچنین
متغییر کمرویی مشاهده نشد .همچنین متغییر هوش هیجانی با متغير
پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و معنادار دارد .در بین دانش
آموزان دختر پيشرفت تحصيلي بر اساس کمرویی ،هوش هيجاني
و مؤلفه های آن قابل پيش بيني نبود حال آنكه می توان پيشرفت
تحصيلي پسران را بر اساس کمرویی و هوش هيجاني پيش بيني نمود.
بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون هوش هیجانی به طور معناداری می تواند
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را پیش بینی نماید که با نتایج پژوهش
های  Jenaabadiو همکاران در سال Chamundeswari ،]19[ 2015
در سال ]20[ 2013و  Akbarو همکاران در سال  ]21[ 2011همسو
میباشد .اما از طرفی متغیرکمرویی نتوانست پیشرفت تحصیلی را به طور
معناداری در دانش آموزان پیش بینی نماید که با نتایج پژوهش های رازقی
در سال  ،]9[ 1394حسینی و همکاران در سال  ]10[ 1391و دسوزا در
سال  ]22[ 2003همسو و موافق می باشد .با این همه یافته های حاصل
از پژوهش های خسروی و همکاران در سا ل  ]7[1393و �Abdulha
 meedدر سال  ]23[ 2015نشان داد که کمرویی پیش بینی کننده منفی
معناداری از پیشرفت تحصیلی بود .یکی از تبیین هایی که می توان در این
مورد بیان کرد تفاوتهای محیط پرورش و نحوه رشد دانش آموزان است.
همچنین یافته ها نشان داد که از بین مؤلفه های هوش هیجانی ،مؤلفه
ی مدیریت هیجانهای خود با متغير پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و
معنادار دارد و می تواند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را پیش بینی نماید
که با نتایج پژوهش های ایزدی یزدان آبادی و همکاران در سال،]24[1390
 Maraichelvi & Rajanدر سال  ]25[ 2013و  Aziziو همکاران در
سال  ]26[ 2012همخوان و با نتایج پژوهش  Aggarwalدر سال2013
[ ]27ناهمخوان می باشد که دلیل این ناهمخوانی شاید به علت تفاوت های
فرهنگی و تفاوت در جوامع مورد مطالعه باشد .آموزش مهارت های هیجانی
و اجتماعی می تواند هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت موجب موفقیت
افراد باشد .باگنجاندن مفهوم هوش هیجانی در برنامه آموزشی مدارس و
دبیرستان ها می توان به دانش آموزان کمک کرد تا بهتر با فشارهای تحصیلی
مقابله کنند وکمتر دچار مشکالت هیجانی یا ترک تحصیل شوند [.]28
یافته های پژوهش های مومنی مهموئی و همکاران در سال ]29[ 1393
و پارسای ترزنق در سال  ]30[ 1389نشان داد که متغیر کمرویی پیش
بینی کننده منفی پیشرفت تحصیلی بوده است که با نتایج به دست آمده از
مطالعه حاضر همسو نمی باشد .اما بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش
حسین پور و همکاران در سال  ]31[ 1393و هاشمی در سال ،]31[ 1385
بین هوش هیجانی کل با کمرویی در پسران و دختران نوجوان رابطه
معکوس و معناداری وجود دارد یعنی با کاهش کمرویی ،هوش هیجانی
در نوجوانان افزایش می یابد که دلیل این ادعا می تواند این باشد که همه
افراد کمرو در همه ابعاد هوش هیجانی دچار ضعف می باشند در نتیجه
می توان نتیجه گرفت در افراد با هوش هیجانی باال میزان کمرویی پایین
است .بنابراین شاید یکی از دالیل نبود رابطه معنی دار بین کمرویی و
پیشرفت تحصیلی ،باال بودن سطح هوش هیجانی دانش آموزان باشد.
بر اساس سایر یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون در دانش

هوش هیجانی و کمرویی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی
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 در سالمت روان و بهبود کارکرد اجتماعی افراد،استرس های روحی
 به خصوص این که کنترل هیجانات از ابعاد کلیدی،نقش مهمی دارد
و محوری در هوش هیجانی است و فردی که از این قابلیت برخوردار
.است از سطوح باالتر و ابعاد بیشتری از هوش هیجانی نیز بهره مند است

آماری دانش آموزان مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی نیز مورد بررسی قرار
 از دیگر محدودیت های این مطالعه می توان به جمع آوري اطالعات.گیرد
با استفاده از پرسشنامه اشاره نمود که به صورت خود گزارش دهي از دانش
 چرا که ممكن است برخي از پاسخ دهندگان،آموزان جمع آوري شده است
 در مورد نقطه قوت.به طورصادقانه پرسشنامه ها را تكميل نکرده باشند
این مطالعه می توان به این نکته اشاره نمود که مطالعات این گونه می تواند تشکر و قدردانی
 بدین وسیله از زحمات مسئولین مدارس پیش دانشگاهی و کلیه دانش.به شناخت ما از ویژگیهای روانناختی دانش آموزان کمک شایانی نماید
آموزانی که با بردباري و دقت به سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده و پژوهشگران
.را در انجام این پژوهش یاري رساندند تشکر و قدردانی می نماییم
نتیجه گیری
با توجه به مطالب ذکر شده می توان اینطور نتیجه گیری کرد که نبود
رابطه مثبت و معنادار بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی را می توان به تضاد منافع
.عواملی نظیر تأثیر هوش هیجانی و عملکردهای شناختی بر پیشرفت این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است
 تفاوتهاي، تفاوتهای فرهنگی، تفاوت جامعه های پژوهش،تحصیلی
 لذا تمرین جرأت ورزی و مقابله با.آموزشي و زير بنايي مرتبط دانست
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Introduction: Study of effective factors on development or academic perfor�
mance is rather complex because this concept has extensive dimensions which
both environmental and individual factors affect it. Two important factors in stu�
dent achievement are emotional intelligence and shyness. This study was aimed
to predict student achievement of pre-university students based on their emotional
intelligence and shyness in 2016.
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Methods: This cross-sectional study was conducted using the multi-stage cluster
sampling, which 120 boys and girls pre-university students of Tehran’s 2 region
education in the academic year 2015-2016 who were studying in mathematics
were selected. Research instruments were Schutte’s emotional intelligence ques�
tionnaire and shyness test. To analyze data, regression analysis was used by using
SPSS version 23.
Results: The results showed that there was a significant correlation between emo�
tional intelligence and shyness in students’ academic achievement. Also, girls’
student achievement cannot be predicted on the basis of shyness, emotional intel�
ligence and emotional intelligence components but this is so for boy’s students.
Other finding showed that among the components of emotional intelligence only
manage your emotions has a positive and significant correlation with student
achievement but this correlation was not observed for other components of emo�
tional intelligence and shyness.
Conclusion: The findings of the current study indicated that students’ academic
achievement can be predicted based on emotional intelligence. Thus, strength of
emotional intelligence accompanied with other effective factors in student achieve�
ment can enhance their performance.
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