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دانشجویان دارا و فاقد هوش هیجانی  مقایسه ین پژوهش به منظورا: هدف
  .گردیدپذیري انجام انعطاف/ له أیی حل مستوانا

 78مونه پژوهش شامل ن. بوداي لی مقایسهروش پژوهش ع :روش 
در موقعیت آزمایشی  صورت تصادفیه ختر و پسر بود که بدانشجوي د

آزمون وضعیت مکان شناختی شامل پژوهش بزار ا. پژوهش شرکت کردند
داده ها از آزمون تحلیل  یلبراي تحل. کتل و آزمون هوش هیجانی بار آن بود

  . شداستفاده  واریانس

 درله أو فاقد توانایی حل مسروه انعطاف ناپذیر گنتایج نشان داد که  :هایافته
  تريپائین هايداري نمرهبه صورت معنی هاي آنهوش هیجانی و مقیاس

  . ندداشتله أو داراي توانایی حل مسپذیر روه انعطافگ نسبت به

پذیري و توانایی حل پژوهش نشان داد که افراد داراي انعطاف :گیرينتیجه
بنابراین . له نسبت به گروه دیگر از هوش هیجانی باالتري برخوردار بودندأمس

بوده و له و هوش هیجانی باهم داراي ارتباط أپذیري، حل مسانعطافتوانایی 
   . کنندها یاري میفرد را براي رویاروي با چالش
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                    alireza_pirkhaefi@yahoo.com ده مسوولنویسن *١

   گرمسار، ایران استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،

  .، ایرانگرمسار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، دانشیار ٢

  

Investigating and Comparison of student's 
emotional intelligence with  problem-solving 
and flexibility 
 Pirkhaefi, A. PhD 

 Manavipour, D. PhD 

Abstract 

Aims:  This study aimed to compare students’  emotional 
intelligence with their  problem-solving and flexibility 
ability. Method: The research method was ex pact facto 
and  the sample included 78 male and female students 
who were randomly assigned to the experimental 
situation. Research instruments included Cattell Situation 
of Locus Cognition Test and Bar On Emotional 
Intelligence Test. Analysis of variance was used to 
analyze the data. Results: Results showed that the group 
with nonflexiblity and lack of problem – solving ability 
scored lower in emotional intelligence and its scale and 
the group with flexiblity and problem – solving ability 
scored higher in emotional intelligence and its scale. 
Conclusions: The findings showed that students with 
flexibility and problem-solving ability enjoyed higher 
emotional intelligence compared to the group who lacked 
these abilities. Therefore, the flexibility, problem solving 
ability and emotional intelligence are linked together and 
enable one to face  challenges. 

Key words: emotional intelligence, Problem solving 
ability, Flexibility ability 
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  مقدمه
ها تعریف هوش هیجانی توانایی فهم، بیان و مدیریت هیجان

را  توصیف هوش هیجانی آندر  )1995( 3گلمن .ده استش
فرایندهاي برتر براي استفاده از هوش از طریق اي شیوه

و براکت . خودکنترلی، پشتکار و خود انگیزي تعریف کرده است
حل  هايزمینه کهنبدلیل آرا هوش هیجانی نیز ) 2003( 4مایر
      د افرا ؛اندنوعی از هوش دانسته دنآوروجود میهرا بله أمس

د بین هیجانات خود و دیگران نتوانواسطه هوش هیجانی میهب
نوعی از  ،براکت و مایر این فرایند از دیدگاه. دنتفاوت قایل شو

 ،)2003( 5نلسون و الوتر را تعبیر کامل. له گشایی استأمس
هوش هیجانی را  آنان. اندارائه کرده )2005( 6و رانزین گانون

آگاهی از خود و نقاط  در هامهارت ها ونقطه تالقی توانمندي
 هاي کنارآمدن با فشارهاي زندگیم با راهأپنهان خویشتن تو

. افتدانی اتفاق میهاي هیجطریق تسهیل کننده اند که ازدانسته
هاي مختلفی وجود ی مدلهوش هیجانمفهومی تحلیل ي درباره

ی مطرح ترکیبایی مدار و این راستا دو رویکرد توان در. دارد
اي از هوش ی مدار را گونهرویکرد توانای )2002( 7کارسو. است

ش اطالعات هیجانی را پرداز هايتواند ظرفیتمیکه  دانسته
تري در رویکرد ترکیبی که داراي ابعاد تحلیلی کامل. نشان دهد

ها و صفات شخصیتی توانایی هیجانی مشتمل براست، هوش 
هاي هوش در بین مدل )2006( 8مدل بار آن. استفرض شده 

ش هیجانی آن هوقرار دارد و در  ترکیبیرویکرد در هیجانی 
شناختی دانسته شده که به  هاي غیرمهارت ها واز توانایی تلفیقی

شارهاي افراد ظرفیتی باال را براي کسب موفقیت و مقابله با ف
پنچ عامل داراي هوش هیجانی  در مدل بار آن. دهدمحیطی می

هاي بین هاي درون فردي، مهارتشامل مهارت( کارکردي

                                                             
3 Goldman  
4 Bracket and Mayer  
5 Nelson and Low 
6 Gannon and Ranzijn 
7 Caruso  
8 Bar on 

و پانزده  )پذیريخلق عمومی و انطباقفردي، مدیریت استرس، 
عامل  ي این مدل،هابین خرده عامل در. است خرده عامل

سنجی و ، واقعیتلهأمسدر برگیرنده توانایی حلپذیري انطباق
بیشتري را براي شانس  آنـ  به تعبیر بارکه  پذیري استانعطاف

در نیز  )1995( مدل گلمن. دهدداشتن زندگی موفق به افراد می
    هوش هیجانی شاملرویکرد ترکیبی قرار داشته و در آن 

هوش نیز ي حوزه فرددر. اجتماعی استو هاي فردي مولفه
و انگیزش و در حوزه  نظم دهیودهیجانی شامل خودآگاهی، خ

ین جالب ا. هاي اجتماعی استاجتماعی شامل همدلی و مهارت
هوش هیجانی را  دهیاست که گلمن در زیر شاخه خود نظم

، انطباق شناسیشامل خودکنترلی، قابلیت اعتماد، جدیت، وظیفه
کیبی رهاي تمدلاساس بربنابراین . داندیري و نوآوري میپذ

) 2000( آن و پارکرـ  ، بار)1997(آن ـ  بار ،)1995(گلمن 
  ی و تسهیل ، انگیزشیشخصیتعناصر هوش هیجانی شامل 

داراي ارتباط له و خالقیت أبا حل مس عاطفی بوده و هايکننده
  .است

در خصوص پیامدهاي هوش هیجانی ) 2006، 1997(آن ـ بار
با  معتقد است افرادي که هوش هیجانی باالیی دارند عموماً

ها و فشارهاي محیطی بشکل موفقیت آمیزتري روبرو واستهخ
 9فرناندز، بروکال و اکستریمرا. آیندشوند و از پس آن بر میمی

هاي خود، آگاهی نیز معتقدند افرادي که درباره هیجان) 2005(
هاي فشارآور کمتر زمان را از دست بیشتري دارند در موقعیت

از  ها را بررسی کرده وواکنشتوانند سایر دهند، بنابراین میمی
تحقیقات . تري بهره بگیرندراهبردهاي انطباقی سازگارانه

 دهد افرادي که هوشنیز نشان می) 2003( 10ساکلوفسکی
هیجانی باالیی دارند داراي روابط شخصی و اجتماعی بهتري 

این مطالعه همچنین نشان داده که هوش هیجانی با مدل. هستند

                                                             
9 Fernandez, Brrocal and Extremera 
10 Saklofske  
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پذیري توافق منظر گشودگی ذهن و عاملی شخصیت از پنج
 11برگتحقیقات اینگل برگ و سوجو . داردنزدیکی ارتباط 

د افرادي که هوش دهدر شکلی دیگر نشان مینیز ) 2003(
پائین، ناسازگاري یابی هیجانی پائینی دارند داراي قدرت انطباق

 هاي فوقپژوهشواقع  در .زا هستندبیشتر و رفتارهاي آسیب
حل  و 12فشار روانی آمدن با ي کنارشیوهد که دهننشان می

  .با هوش هیجانی ارتباط دارند 13لهأمس

معتقدند همین زمینه  درنیز ) 2000( 14و دت میلرسالوي، بی دل 
جسارت بیشتري با با  دارند ییه هوش هیجانی باالکه افرادي ک

 شوند، بنابراین ادراك ومواجه می آلودهاي ترسموقعیت
تحقیقات سیاروچی و . دکننبهتر تنظیم می راهیجانات خود 

نیز در مورد هوش هیجانی و رابطه آن با استرس ) 2002( 15دیان
 ه است که هوش هیجانی افراد را درو سالمت روانی نشان داد

نماید و به سازگاري و تطابق بهتر برابر استرس محافظت می
 يهاتر عواطف و هیجانکه مدیریت بهینهطوري ،کندمی کمک
. دیگران و احساس رضایتمندي را بدنبال خواهد داشتو  خود

 16تحقیقات اخیر پتریدز، فریدکسون و فورنهامتر از همه جالب
هاي هوش هیجانی بر زمینهدهد است که نشان می) 2004(

آنان . گذاردکاري، تحصیلی، مدیریتی، گروهی و کالسی اثر می
و شناخت را ترکیب دریافتند افرادي که هیجانات  این راستا در
تري را براي تسریع خالقیت، توانند هیجانات مثبتکنند میمی

آگاهی  زعم آنانه ب. وجود آوردندهاطالعات و تالش بپردازش 
ش له و روأاز هیجانات سطح هیجانات غیرمولد را که با حل مس

 واقع در. کاهدمی ،ردگیقرار می کنارآمدن با فشارروانی در تضاد
کري بر راهبردهاي طریق تسهیل کردن فرایندهاي ف هیجانات از

گرایانه که براي تکالیف فرایندهاي کل پردازش اطالعات و

                                                             
11 Engleberg and sjobergl 
12 Coping  
13 Problem solving 
14  Salovey,Bedell and detmiller 
15 Ciarrochie and dean 
16 Petrides,Frederickson and furnham  

تحلیل بنابراین  .گذاردثر میمدار مفیداند اهخالقه و حافظ
 دهد که هوش هیجانیموجود نشان میهاي پژوهش و نظریات

 هاییکه مولفه( ذهنی 17پذیريو انعطافله أبا دو مفهوم حل مس
پژوهش . است داراي ارتباطی نزدیک) ندسته 18از خالقیت

سطوح هدف بررسی این موضوع انجام شد و با نیز کنونی 
ل حتوانایی دانشجویان دارا و فاقد در گروهی از هوش هیجانی 

  .گردید مقایسه له و انعطاف پذیريأمس

  هامواد و روش

  . اي انجام گردیدبا روش علی مقایسه این پژوهش

   گیريونه و روش نمونهنم

ه ختر و پسر بود که بدانشجوي د 78این پژوهش شامل  نمونه 
. در موقعیت آزمایشی پژوهش شرکت کردند صورت تصادفی

سی صنعتی سازمانی، علوم هاي روانشنااین دانشجویان از رشته
ابتدا با استفاده از آزمون  .بودندتربیتی، حسابداري و کامپیوتر 

پذیر گروه انعطاف ها به دوآزمودنیتی کتل وضعیت مکان شناخ
و ناتوان در حل مسئله ناپذیر ، و گروه انعطافلهأکننده مسو حل

شدند آنگاه آنان توسط آزمون هوش هیجانی ارزیابی تقسیم 
  .شدند

   ابزارهاي پژوهش

این آزمون یکی از خرده  :19آزمون وضعیت مکان شناختی
ید از شش تصویري که آزمودنی با. هاي هوش کتل استآزمون

شود و هر یک شامل دایره، مربع و یا اشکال دیگر به او اراده می
ها را تشخیص دهد و شکل را هندسی است، روابط مکانی آن

. دقیقه است 4زمان این آزمون نابسته به فرهنگ . کامل نماید
و  58/0همبستگی این آزمون با وکسلر و استنفورد به ترتیب 

                                                             
17 Flexibility  
18 Creativity  
19 Topological conditions  
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 89/0است و ضریب بازآزمایی آن نیز گزارش شده  85/0
این ). 1390، به نقل از شریفی، 1989کاپالن (گزارش شده است 

ن ترتیب را در طول آزمایش کشف هایی که ایآزمودنیبا آزمون 
کننده مسئله پذیري ذهنی و حلند به عنوان افراد داراي انعطافکن

ان افراد ند به عنوکنهایی که این توالی را کشف نمینیو آزمود
   .ندشومیله مشخص أناپذیر و ناتوان در حل مسانعطاف

سئوال و  117این آزمون داراي  :آنـ  آزمون هوش هیجانی بار
هایی همچون خودآگاهی هیجانی، باشد که ویژگیمقیاس می 15

خود ابرازي، عزت نفس، خودشکوفایی، استقالل، همدلی، 
گرایی، واقعپذیري اجتماعی، روابط بین فردي، مسئولیت
روانی، کنترل تکانش،  له، تحمل فشارأپذیري، حل مسانعطاف
پایایی آزمون . گیردبینی و شادمانی مورد سنجش قرار میخوش

و  86/0تا  69/0ها از با استفاده از آلفاي کرونباخ در مورد مقیاس
  ). 1382 ،قهرمانی اوچقاز( گزارش شده است 76/0با میانگین 

  اهاطالعات و داده

هاي توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و شاخص
هاي هوش ها به تفکیک شاخصمیانگین هر یک از گروه

  .آمده است 1هیجانی در جدول 

پذیر دهد دانشجویان انعطافنشان می 1هاي جدول شماره یافته
 مقیاس هوش هیجانی 15مقیاس از  14ناپذیر در و انعطاف

   بنابراین. داري دارندتفاوت معنی) p=0/01(در سطح  بارـآن
/ لهأمستوان نتیجه گرفت که بین هوش هیجانی و توانایی حلمی

این نتیجه در بین . داري وجود داردپذیري ارتباط معنیانعطاف
تري در هوش هیجانی و ي پائینناپذیر با نمرهگروه انعطاف

در  ي باالتريپذیر با نمرهگروه انعطاف هاي آن و درمقیاس
  .هاي آن همراه بودهوش هیجانی و مقیاس

  

  گیري و بحثنتیجه

هوش هیجانی به دلیل ارتباطی که با سطوح شناختی، عاطفی و 
رفتاري افراد دارد، عملکردهاي آنان را بصورت جدي تحت 

باور متخصصان بر آن است که هوش هیجانی . دهدثیر قرار میأت
هاي عالی ي از تواناییهم در تسریع و به جریان انداختن بسیار

  تواند نقش دارد، هم می) پذیريله و انعطافأحل مس( روانی
) مدیریت استرس و انطباق پذیري(اي عنوان یک راهبرد مقابلههب

این نگاه موجب گردیده تا هوش . مورد استفاده قرار گیرد
اي را در تلطیف بسیاري از سطوح ارتباطی هیجانی نقش ویژه

براین اکنون این باور وجود دارد که هوش هیجانی را بنا. ایفا کند
بایست یک مهارت موثر و کارآمد در قلمرو زندگی، کار و می

) 1995(و مدل گلمن ) 2006(در مدل بار آن . تحصیل دانست
      . هاي فردي و اجتماعی استهوش هیجانی شامل مولفه

) 1995( هاي این پژوهش در وهله نخست موید مدل گلمنیافته
اند هوش هیجانی ظرفیت است که نشان داده) 2006( بار ـ آنو 

        وجود هباالیی را براي حل و مقابله با فشارآورهاي محیطی ب
پذیري هوش هیجانی در این دو مدل ویژگی انطباق. آوردمی

          پذیري است که توسط له و انعطافأشامل توانایی حل مس
هاي پژوهش همچنین موید یافته. شد یدأیهاي پژوهش تیافته

نتایج نشان داد افراد داراي هوش . هاي پیشین استپژوهش
هیجانی باال در مقایسه با افراد داراي هوش هیجانی پائین در 

پذیري از وضعیت عملکردي له و انعطافأتوانایی حل مس
هاي گلمن این یافته با پژوهش. باالتري برخوردار بودند

، سیاروچی و دیان )2000(، بی دل و دت میلر ، سالوي)1995(
، اینگل برگ و سوجوبرگ )2003(، ساکلوفسکی )2002(
، فرنادز، بروکال )2004(فریدکسون و فورنهام  ، پتریدز،)2003(

. هماهنگ است) 1997،2006( بار ـ آن و )2005(و اکستریمرا 
 هاي فوق موید آنند که افراد داراي هوش هیجانی باال ازپژوهش

ها برخوردار لهأها و مستوانایی باالتري در رویاروي با چالش
  . دهندبوده و واکنش بهتري نسبت به آن نشان می

هاي موجود باید اذعان کرد که هوش بنابراین بر اساس یافته
هاي هیجانی قابلیت باالتر و موثرتري را براي کارکرد ظرفیت

در این . آوردیشناختی، انگیزشی و شخصیتی در افراد بوجود م
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زمینه پژوهش فعلی نشان داد که افراد داراي هوش هیجانی باال 
هاي مربوط به پذیري باالتر در تمامی ویژگیعالوه بر انعطاف

روانی،  له، خوشبختی، استقالل، تحمل فشارأحل مس
خودشکوفایی، روابط بین فردي، خوش بینی، عزت نفس، کنترل 

و خودابرازي از وضعیت تکانش، مسئولیت پذیري، همدلی 
بهتري نسبت به افراد داراي هوش هیجانی پائین برخوردار 

  . بودند

  سپاسگزاري

از دانشجویان گرامی خانم سمانه ایجی و سها پرویز که در 
  .نماییمها همکاري داشتند تشکر میاجراي پرسشنامه
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  .ناپذیر در آزمون هوش هیجانیپذیر و انعطافدو گروه دانشجویان انعطافواریانس نتایج تحلیل  - 1جدول  

  میانگین  تعداد  گروه  مقیاس
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 f  مجذورات

سطح معنی 
 اريد

  حل مسئله
  106.97  1  106.97  20.92  42  انعطاف ناپذیر

7.55  0.007  
  14.15  76  1076.00  23.27  36  انعطاف پذیر

  خوشبختی
  762.027  1  762.02  18.11  42  انعطاف ناپذیر

73.035  0.00  
  10.434  76  792.96  24.38  36  انعطاف پذیر

  استقالل
  591.473  1  591.47  15.80  42  انعطاف ناپذیر

44.39  0.00  
  13.32  76  1012.47  21.33  36  انعطاف پذیر

تحمل فشار 
  روانی

  224.19  1  224.19  15.73  42  انعطاف ناپذیر
18.79  0.00  

  11.92  76  906.42  19.13  36  انعطاف پذیر

  خودشکوفایی
  822.003  1  822.00  16.73  42  انعطاف ناپذیر

67.40  0.00  
  12.196  76  926.86  23.25  36  انعطاف پذیر

خودآگاهی 
  هیجانی

  242.332  1  242.33  17.54  42  انعطاف ناپذیر
14.86  0.00  

  16.30  76  1239.15  21.08  36  انعطاف پذیر

  گراییواقع
  88.68  1  88.682  17.16  42  انعطاف ناپذیر

6.053  0.16  
  14.65  76  1113.47  19.30  36  انعطاف پذیر

روابط بین 
  فردي

  338.46  1  338.46  20.07  42  انعطاف ناپذیر
24.18  0.00  

  13.99  76  1063.53  24.25  36  انعطاف پذیر

  خوش بینی
  484.61  1  484.61  19.33  42  انعطاف ناپذیر

49.28  0.00  
  9.83  76  747.33  24.33  36  انعطاف پذیر

  عزت نفس
  487.69  1  487.697  18.76  42  انعطاف ناپذیر

36.997  0.00  
  13.182  76  1001.84  23.77  36  انعطاف پذیر

  کنترل تکانش
  193.898  1  193.89  14.64  42  انعطاف ناپذیر

5.74  0.019  
  33.78  76  2567.28  17.80  36  انعطاف پذیر

انعطاف 
  پذیري

  513.49  1  513.49  16.71  42  انعطاف ناپذیر
28.34  0.00  

  18.11  76  1376.87  21.86  36  انعطاف پذیر
مسئولیت 

  پذیري
  429.36  1  429.36  20.40  42  اف ناپذیرانعط

26.75  0.00  
  16.04  76  1219.67  25.11  36  انعطاف پذیر

  همدلی
  401.59  1  401.590  20.14  42  انعطاف ناپذیر

26.52  0.00  
  15.14  76  1150.78  24.69  36  انعطاف پذیر

  خود ابرازي
  182.86  1  182.86  16.92  42  انعطاف ناپذیر

13.62  0.00  
  13.405  76  1018.78  20  36  اف پذیرانعط

نمره هوش 
  هیجانی

  80803.69  1  80803.69  269.05  42  انعطاف ناپذیر
149.21  0.00  

  541.53  76  41156.46  333.6  36  انعطاف پذیر


