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 چکجده
 متغیرهای هوش عمومی و هوش هیجاایی  میانهدف پژوهش حاضر تعیین رابطه علّی 

آماوزان ساا    گری اضطراب امتحان و سازگاری در دایشعملکرد تحصیلی با میایجیو 
 593متشکل از  پژوهشویه . یمه استهای دولتی شهرستان بروجرد بوداوّ  دبیرستان

-گیری تصادفی چناد مرحلاه  با روش یمویهبوده که دختر(  798پسر و  791آموز )دایش

های اطالعات شخصی، آزمون هوشی ریون، ها پرسشنامه. آزمودییه ایدتخاب شدای ،ای
مقیاس هوش هیجایی پترایدز و فوریهام، مقیاس اضطراب امتحان اسپیل برگر و مقیاس 

از آموزان تحصیلی دایش ید. عملکرده اآموزان دبیرستایی را تکمیل کرددایشسازگاری 
. روش آمااری ماد  یاابی معااد ت     ه استها به دست آمدمعد  پایان سا  تحصیلی آن

ها است و مسیرهای برازیده داده ،مد  پیشنهادی؛ . یتایج یشان داداستبوده ساختاری 
ری مسیر مساتقیم از ساازگا   مومی به عملکرد تحصیلی و سازگاری،مستقیم از هوش ع

یی باه عملکارد   دار است. مسیر مستقیم هاوش هیجاا  صیلی مثبت و معنیبه عملکرد تح
یز مثبت و دار است. مسیر مستقیم هوش هیجایی به سازگاری یتحصیلی منفی و معنی

می به اضاطراب امتحاان   دار است. مسیرهای مستقیم هوش هیجایی و هوش عمومعنی
ه عملکارد تحصایلی   ان با هم چنین مسیر مستقیم اضطراب امتحا  استدار منفی و معنی
. تحلیال  ه اسات شاد  گاری ساازگاری ییاز تدییاد    . یقاش میاایجی  استدار منفی و معنی

مجماو  متغیرهاای   ؛ بین روی عملکارد تحصایلی یشاان داد   رگرسیون متغیرهای پیش
واریاای    9539هوش عمومی، هوش هیجایی، اضطراب امتحان و ساازگاری توایساتند   

مشخص شد که یقش هوش عمومی در مقایساه   عملکرد تحصیلی را تبیین کنند همچنین
 تر است.برجسته ،ر پیش بینی عملکرد تحصیلیبا هوش هیجایی د

 
 .تحصیلی، اضطراب امتحان، سازگاری هوش عمومی، هوش هیجانی، عملکرد: هاواژهکلید 
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 مقدمه
یابد و به  واانهایی   انسان از طریق یادگیری رشد می

یچیده شهدن واامها انسهانی    بخشد. با پخاد فعلیت می
ها ب  آمهازش و  انسان رسمی وظیف  آمازش و یادگیری

پرورش محال شده است. از گذشهه  وه ش شهده  ه      
مارد بررسی  یادگیریاروقاء  یفیت  برر اعاامل وأثیر گذ

عملكرد وحصهیلی  در نظام آمازش و پرورش قرارگیرد. 
 یادگیری-ب  عناان یكی از شاخص های فرآیند یاددهی 

ن . به  همهی  شهاد همااره در نظر گرفه  میآمازان دانش
ی عاامهل مهرثر بهر    خاطر، وحقیقات مهعددی در زمینه  

آمهازان، به  ویهده در ههازه     انهش عملكرد وحصهیلی د 
همه  معلمهان    .]1[ روانشناسی وربیهی ب  عمل آمده است

هازه شناخهی، چه  مسههقیو و   های ضمن آمازش هدف
ههای ههازه   یدن ب  هدفمسهقیو، در وحقق بخشچ  غیر
ن هال، چان غالبها  محههاای    اشند. با اینیز می عاطفی
شهكیل  های ههازه شهناخهی و  فهای درسی را هدبرنام 
در  ها و انگیهزش  )هیجان  اربرد هازه عاطفی دهند؛می

ی شهناخهی شهترت   ی هازهها ب  اندازهسطح آمازشگاه
 .]2[اند نیافه 

های وسیعی از هیجان یط مدرس  دامن ها در محیبچ 
 محیط مدرس  یک محیط  نند.را وجرب  می مثبت و منفی

آمازان و ههو بهرای   بسیار هیجانی است، هو برای دانش
ههای وجربه    های وحصیلی یا هیجهان هیجان .]3[معلمان 

های آمازشگاهی هازه ودید وهالبی در  شده در محیط
  ووههاد آورده اسههت. وههأثیر  روانشناسههی وربیهههی بهه 

ی بر مافقیت وحصهیلی  های اوهماعی و هیجانهگیشایس
های ناین پدوهش است. منشاء نظری ایهن  یكی از زمین 

است    واسط  ها مفتام هاش هیجانیسه  از پدوهشد
ههاش   .]4 [معرفهی شهد   2مهایر وهان  و  1پیهر سهالاوی 

عبارت است از واانایی ادراک، شناخت، ابراز،  3هیجانی
 .]5[ خاد و دیگران درها  اربرد و مدیریت هیجان

مافقیهت وحصهیلی،    بررسی عاامل شناخهی مروبط با

                                                 
1. Salovey 

2 . Mayer 

3. Emotional Intelligence (EI) 

مها، بها   های گذشه  بهاده اسهت. ا  نگرش غالب پدوهش
بینی مهغیرههای شهناخهی،   واو  ب  محدودیت واان پیش

این دسه  از مهغیرهها مقهدار نسهبها   مهی از واریهان       
ی . په  از اراهه   ]6[ دن نمافقیت وحصیلی را وبیین می

 ه  ههاش    نمهاد مطهر    4هاش هیجانی، گلمن مفتام
ی بینهی  ننهده  یشی هاشی په هیجانی در مقایس  با بتره

 . ]7[ بتهری برای مافقیت و سازش اوهماعی است
اند    بین هاش هیجانی وحقیقات مهعددی نشان داده

. در  [11-5،6،5] و عملكرد وحصیلی رابط  ووهاد دارد 
انجام گرفهت،   نیآمازان دبیرسهاروی دانش ی   پدوهش

مافقیت وحصیلی ب  طار قهای بها ههاش     معلام شد   
و شایسهگی اوهماعی و هیجانی بهر    هیجانی رابط  داشه
و  5پهرایهدز  .]6[ وهأثیر گهذار اسهت   پیشرفت وحصهیلی  

نیههز از طریههق روش مههدل یههابی معههاد ت   همكههاران
را  ی بین هاش هیجانی و هاش عمامیرابط  ساخهاری

و رفهار منحهرف در مدرسه  مهارد     با عملكرد وحصیلی
دادنهد  ه  ههاش     ها نشهان . آن]11[ دادندبررسی قرار 

مسهقیو بر عملكهرد وحصهیلی مهرثر    هیجانی ب  طار غیر
آمازان بها پهایین را   و اثر واانایی شناخهی در دانش باده

  ند.  وعدیل می
نی  با عملكرد وحصهیلی همیشه    ی هاش هیجارابط 

ب  شكلی  ه    .استای از ابتام ل دار نباده و در هامعنی
نیز  ]14[ و ههی گاه رابط  منفی]13 و 12[گاه عدم رابط  

نشان دادنهد   7و اسهین مایر  6گزارش شده است. آم نگ
وااند عملكرد وحصیلی را، بیشههر  نمی هاش هیجانی   

  .]15[ از هاش عمامی و وظیف  شناسی وبیین  ند
به   ره آن را وجرهایی    انسان همهاا یكی از هیجان

ههایی  ضطراب است. اضطراب از ومل  هیجهان  ند، امی
ات مشهاهده  آمازان در مدرس  ب   هر  است    بین دانش

همبسهه  بها ههاش     یكی از مهغیرهایشاد. اضطراب می
جانی و . در وحقیقی    رابط  بین هاش هیاست هیجانی

-دانشگاهی میآمازان پیشپیشرفت وحصیلی را در دانش

                                                 
4 . Gollman  

5 . Petrides 

6 . Amelang 

7. Steinmayr  
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ههای  آمازان با برخی از واانهایی اضطراب دانش سنجید،
میهری و ا بهری   . ]16[ هاش هیجانی در اروبها  بهاد   

هیجهانی و اضهطراب    های ههاش بین ومام مرلف  گبارن
ی منفهی را  آمازان دبیرسههانی رابطه   آمازشگاهی دانش
ها ورین انااع اضطرابیكی از شایا .]17[ گزارش  ردند

امهحهان  اضهطراب   سهت. در مدارس اضطراب امهحهان ا 
ی معینهی از انگیهزش،  نهار آمهدن و     الگاهای آزارنده

   در یادگیری دهد اراه  میراهبردهای انجام وكلیف را 
ند. در اغلهب اوقهات عملكهرد    ن و عملكرد دخالت می

ایهن   شهده و ، منجر ب  اضطراب بیشههر  وحصیلی ضعیف
ادامه    چرخ  خطرناک شاد و اینباعث عملكرد بدور می

ه بین اضهطراب و ههاش هیجهانی    . ب  ع و]15[یابدمی
 .]11[ گزارش شده استی منفی رابط 

 پههدوهش ی دیگههری  هه  در بررسههی پیشههین سههازه
واانهد بهر   هاش هیجانی از طریهق آن مهی   شدمشخص 

است. سازگاری  1، سازگاریگذارد اثرعملكرد وحصیلی 
شههناخهی، فرآینههد الگاهههای مخهلههف  از دیههدگاه روان

شهاد  شخص ب  وغییرات محیطی وعریف مهی  یدهخپاس
هاش هیجانی با سازگاری اوهماعی در دانشجایان . ]21[

و سازگاری  ]21[سازش اوهماعی و هیجانی ، ]17[دخهر 
 همبسهگی دارد. ]22[ناواانان 

 
 

 
 

. مدل پیشنتادی روابط عل ی بین مهغیرهای هاش 1نمادار 
گری یانجیعمامی و هاش هیجانی با عملكرد وحصیلی با م

 های دبیرسهانیاضطراب امهحان و سازگاری در آزمادنی

                                                 
1 . adjustment 

ی با واو  ب  مطالب ذ ر شده    از بررسهی پیشهین   
وحقیقاوی در این زمین  اراه  شد، مدل پیشنتادی نمهادار  

های پهرایدز و دیگهران و آم نهگ و      گسهرش مدل 1
. پهرایهدز و  ]15[و  ]11[اسهین مایر است، اراهه  گردیهد   

یگران رابط  ی بین هاش هیجانی و هاش عمهامی بها   د
یههابی معههاد ت عملكههرد وحصههیلی را از طریههق مههدل

ها ی آن. در مدل اراه  شده]11[ساخهاری بررسی نمادند 
از مهغیر میانجی اسهفاده نشده است. در این وحقیهق اثهر   
هاش هیجانی بر عملكرد وحصهیلی بها هرهار ههاش     

جی اضهطراب امهحهان و   عمامی از طریق مهغیرهای میان
 سازگاری مارد بررسی قرار گرفت.

 
  هیی پژوهشفرضجه

ههای ایهن   با واو  ب  مهدل طراههی شهده، فرضهی     
پدوهش ب  صارت یهک فرضهی  اصهلی، چنهد فرضهی       

مسهقیو، به  شهر  زیهر اراهه      مسهقیو و چند فرضی  غیر
 شاند:می
 

 ی اصلیفرضجه
ا مدل روابط عل ی هاش عمامی و هاش هیجهانی به  

گهری اضهطراب امهحهان و    عملكرد وحصیلی، با میانجی
هها  ی دادهآمازان دبیرسهانی برازنهده سازگاری در دانش

 است.
 

 هیی مستقجم فرضجه
بین هاش عمامی، هاش هیجانی،  - 5و  4، 3، 2، 1

 ی مثبت وواد دارد.و عملكرد وحصیلی رابط  سازگاری
بین ههاش هیجهانی و ههاش عمهامی بها       - 7و  6
 ی منفی وواد دارد.اب امهحان رابط اضطر
رابطه    عملكرد وحصیلیبین اضطراب امهحان و  - 5

 منفی وواد دارد.
 

 مستقجم هیی غجرفرضجه
مسههقیو از طریهق   هاش هیجهانی به  صهارت غیهر     -1

 اضطراب امهحان با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.
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مسههقیو از طریهق   هاش هیجهانی به  صهارت غیهر     -2 
 كرد وحصیلی رابط  دارد.سازگاری با عمل

مسههقیو از طریهق   هاش عمهامی به  صهارت غیهر     -3
 اضطراب امهحان با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.

مسههقیو از طریهق   هاش عمهامی به  صهارت غیهر     -4
 سازگاری با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.

 

 روش پژوهش
گیهری: وامعه    وامع  آماری، نمانه  و روش نمانه   

آمازان دخهر و پسر سال می دانشآماری این پدوهش وما
اسهت.   های دولهی شترسهان بروورد بهاده اول دبیرسهان

دبیرسههان   11دبیرسهان پسهران  و   17شترسهان بروورد، 
آمهازان پایه  اول ایهن    دخهران  دارد  ه  وعهداد دانهش   

 دخهر باد. 2411پسر و  2766ها، دبیرسهان

دخهر و  211نفر ) 411آمازان وعداد از بین این دانش
پسر  ب  عناان نمان ، به  صهارت وصهادفی چنهد      211
گیری ب  این صهارت  ای انهخاب شد. روش نمان مرهل 

دبیرسههان و   11های پسران  باد    ابهدا از بین دبیرسهان
دبیرسهان ب  صارت  11های دخهران  نیز از بین دبیرسهان

آمازان سهال  وصادفی انهخاب شدند. سپ ، از بین دانش
هر دبیرسهان انهخاب شده، ب  صارت وصادفی و به    اوّل

هها،  آمازان هر دبیرسههان به   هل آن   نسبت وعداد دانش
های وازیا وعداد مارد نظر انهخاب شدند. از پرسش نام 

نسهخ  از نمانه     2نسخ  از نمان  پسهر و   3شده وعداد 
دخهر ناقص بادند    از نمان   نار گذاشه ، در نتایهت  

دخهر .  115پسر و  117نفر شد ) 315ی هجو نمان  نتای
 زم ب  ذ ر است    دلیل انهخاب پای  اول مهاسهط  به    
عناان وامع  آماری، مشاهده افهت وحصهیلی شهدید در    
این پای  باده اسهت. ایهن پدیهده  ه  بها وغییهر مقطها        

آمازان از راهنمایی ب  دبیرسهان همراه اسهت بایهد   دانش
ههای مهروبط بها آن    مارد بررسهی قهرار گرفهه  و مهغیر   

 شناسایی شاد.
 
 
 

 هیی پژوهشابزار
در این پدوهش وتت سنجش مهغیرهای ذ ر شده در 
مدل پیشنتادی، از ابزارهای زیر اسههفاده شهد. پرسهش    

مقیهاس  ، آزمان هاشی ریهان ، ی اط عات شخصینام 
، هاش هیجانی، پرسشنام  اضطراب امهحان اسپیل برگهر 

در ادام  هر  دبیرسهانی. پرسشنام  سازگاری دانش آمازان
یک از این ابزارها به  صهارت وداگانه  واضهیح داده     

 شاند.می
نامه ،  ایهن پرسهش   ی اطالعیت شخصوی:  یمهپرسش -1

اط عات افراد نمان  در خصاص ونسهیت، ورویهب   
 والد، میزان سااد و شغل والدین را در بر داشت.

ی ههای پهیش رونهده   مهاوری   آزمون هوشی ریون: -2
در انگلسهان واسط وی. سی. ریهان در سهال    ریان،
ی آن، ساخه  شده است و فرم وجدید نظر شده 1135

گیهری عامهل ههاش    ، وتهت انهدازه  1156در سال 
های ایهن    مارد اسهفاده قرار گرفت. مادهgعمامی )

ماوری  اسهت  ه  در ههر یهک از      61آزمان شامل 
ها، قسمهی هذف شهده اسهت و آزمهادنی بایهد     آن

ی شده را از میان شش یا هشت گزینه  بخش هذف 
مخهلف، پیدا  ند. هداقل و ههدا ثر نمهره در ایهن    

باشهد. چاپهاری پایهایی    می 61و  1آزمان ب  ورویب 
ههای سهنی   آماز با گروهدانش 2561آزمان را روی 

، 12/1وها   55/1های ونصیف سال ، با روش 15وا  12
 51/1ریچاردسان، -و  ادر 13/1وا  76/1آزمایی باز
. در این پدوهش، از ]23[گزارش  رده است  54/1وا 
ی آزمان هاشی ریان    واسط مشاوران مقطا نمره

آمازان سال اول به  عمهل   مهاسط ، هر سال  از دانش
 آید، اسهفاده شد. می

در ایهن پهدوهش از مقیهاس     مقجیس هوش هجای ی: -3
،     واسهط  ]24[ 1هاش هیجانی پهرایدز و فارنتام

ی مرلفه   4هنجاریهابی شهده اسهت و دارای    مارانی 
عااطههف خههاد و دیگههران،  3، درک 2بینههیخههاش

                                                 
1 . Furnham 

2 . optimism  

3 . understanding 
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اوهماعی  هایهیجانات و متارت  2و  نهرل 1ارزیابی
نامه  مهشهكل از   . این پرسش]25[است، اسهفاده شد 

) ام   مخهالف   7وا  1ماده است و ب  هر ماده از  31
ومها   شاد. سهپ ، بها  وا  ام   ماافق  نمره داده می

شهاد  های داده شده، نمره  ل آزمان محاسب  مینمره
عامهل نشهان    4های هاش هیجهانی را در     ویدگی

 211و هدا ثر  31ی  ل آزمان هداقل دهد. نمرهمی
باشد. پهرایدز و فارنتام وتهت اعهباریهابی ایهن    می

مقیاس هساسیت درونی با یی را گزارش  ردنهد و  
ی و خههرده بههرای پایههایی مقیههاس هههاش هیجههان  

 56/1وا  76/1 های آن ضراهب آلفای  رونباخمقیاس
. در پدوهش هاضر، ضرایب ]26[را ب  دست آوردند 
نام  به  روش ونصهیف )دو نیمه     پایایی این پرسش

ب  دسهت آمهد.    61/1و آلفای  رونباخ  76/1 ردن  
برای سنجش روایی این مقیاس، از روش روایی ههو  

ن بها مقیهاس ههاش    زمان و همبسه   ردن این آزما
 36/1اسههفاده شهد  ه  همبسههگی       3هیجانی شات

 .]27[دار است معنی p≤ 11/1هاصل شد و در سطح 
نامه  اضهطراب امهحهان اسهپیل برگهر: ایهن       پرسش -4

. ]25[ام  واسط اسپیل برگر ساخه  شده است نپرسش
ماده دارد    وا نش قبل، هین و  21نام  این پرسش

اصهیف مهی  نهد. پرسشهنام      هها را و بعد از امهحان
گزارشی است و هر آزمادنی -اضطراب امهحان خاد

بر اساس یک مقیاس چتار گزین  ای )وقریبها  هرگهز،   
گاهی اوقات، اغلب اوقات و وقریبا  همیش   به  ههر   

ها ب  ورویب، بر اسهاس  دهد. این گزین ماده پاسخ می
شهاند. گهرفهن   نمره گذاری مهی  4و  3، 2، 1مقادیر 
ی نامهه  نشههان دهنههدهبهها  در ایههن پرسههش ینمههره

اضطراب امهحهان با سهت. ههو چنهین، ههداقل و      
 51و  21ی فرد در این آزمان ب  ورویب هدا ثر نمره

 است. 
نامه   نام  اسپیل برگر با پرسهش همبسهگی  ل پرسش

                                                 
1 . evaluation 

2 . control 

3 . Schutte 

صهفت وی در پسهران و دخههران به      -اضطراب هالت
. ]21[گهههزارش شهههده اسهههت  77/1و  56/1ورویهههب 

و  12/1نامه  را  لقاسمی ضریب پایایی ایهن پرسهش  اباا
 .]25[اع م نماده است  67/1روایی آن را 

نامهه  در پههدوهش هاضههر ضههریب پایههایی پرسههش
و  51/1اضطراب امهحان اسپیل برگر ب  روش ونصهیف،  

ب  دست آمد. برای روایی  51/1ب  روش آلفای  رونباخ، 
وایهی  ی اضطراب امهحان اسهپیل برگهر، از ر  نام پرسش

ی این آزمهان بها   همزمان و از طریق همبسه   ردن نمره
ی اضطراب امهحان اههااز اباالقاسهمی و همكهاران    نمره

هاصهل گردیهد    54/1اسهفاده شد    ضریب همبسهگی 
 دار است.معنیp ≤ 11/1   در سطح 

:  AISS)آمازان دبیرسهانی نام  سازگاری دانشپرسش -5
واسط  4ن دبیرسهانیآمازانام  سازگاری دانشپرسش
. ایههن ]31[سههاخه  شههده اسههت  6و سههینگ 5سههینتا
سال  15وا  14آمازان دبیرسهانی نام     دانشپرسش

آمازان بها سهازگاری   با سازگاری خاب را از دانش
ضعیف، در س  هازه سازگاری عاطفی، اوهمهاعی و  

سرال اسهت  ه  به      61 ند دارای آمازشی ودا می
شاد.  سب داده می پاسخ "خیر"و  "بلی"صارت 
ی عههدم ی زیههاد در ایههن ابههزار نشههان دهنههدهنمههره

نامه   در وجزی  و وحلیل پرسشسازگاری است. ولی 
از روش نمره گذاری معكاس اسهفاده شد وا میهزان  

نامه  روی  پایایی این پرسشسازگاری ب  دست آید. 
دخههر    751پسر و  1211نفری ) 1151ی یک نمان 

به  دسهت آمهد     51/1ایی آن و رو15/1وا  13/1بین 
]31[ . 

ههای  در این پدوهش، برای بررسی پایهایی از روش 
ریچاردسهان، اسههفاده شهد. ضهریب     -ونصیف و  ادر

آمازان دبیرسهانی نام  سازگاری دانشپایایی  لی پرسش
(AISS   ،و بهه  روش  ههادر 71/1بهه  روش ونصههیف-

ب  دسهت آمهد. بهرای بررسهی      51/1ریچاردسان، برابر 

                                                 
4 . Adjustment Inventory for School Students (AISS) 

5 . Sinha 

6 . Singh 
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این آزمان از روایی همزمان و بها افهزودن یهک    روایی  
سرال  لی برای هر خرده آزمان    واسط محقق طهر   
شد، اسهفاده گردید. ضرایب روایی هاصل از همبسههگی  
بین نمرات هر خرده آزمان با سرال طهر  شهده بهرای    

، بهرای خهرده   =23/1rخرده آزمان سهازگاری عهاطفی،   
ای خرده آزمهان  و بر=r 44/1آزمان سازگاری اوهماعی، 

هاصل شد  ه  همگهی در    =r 56/1سازگاری آمازشی، 
 دار هسهند.معنیp ≤ 11/1سطح 

در این پدوهش، منظار از عملكرد عملكرد وحصیلی:  -6
ای است    دانش آماز ب  عناان معدل وحصیلی نمره

های ورزش و انربا   در سال  هبی )ب  اسهثناِء نمره
  ند. سب می 56-57وحصیلی 

 

 هیفتهیی
انحراف  ها از آمار واصیفی )میانگینبرای وحلیل داده

معیههار، هههداقل و هههدا ثر نمههره  و روش همبسهههگی  
)پیرسان و مدل سازی معاد ت ساخهاری  اسهفاده شهد  

میهانگین،   1ودول     نهایج آنتا در زیر اراه  شده است.
نامه   انحراف معیار، هدا ثر و هداقل نمره را در پرسش

 1دهد. همان طهار  ه  در وهدول    یق نشان میهای وحق
شاد، میانگین و انحراف معیار هاش عمهامی  مشاهده می

است. میانگین  12/11و  73/111در  ل نمان  ب  ورویب، 
، 63/17و  13/135و انحراف معیار هاش هیجانی  لهی  

می باشد. میانگین و انحراف معیار اضطراب امهحان  لی 
باشههند. هههو چنههین در یمهه 42/1و  74/45بهه  ورویههب، 

سازگاری  لی، میهانگین و انحهراف معیهار به  ورویهب      
باشههند. میههانگین و انحههراف معیههار مههی 12/7و  51/41

 است. 21/4و  13/13عملكرد وحصیلی ب  ورویب 
مههاوری  همبسهههگی بههین مهغیرهههای  2در وههدول 

 ها درج شده است. مشاهده شده برای  ل آزمادنی
 
 
 

 هامهغیرهای وحقیق برای  ل آزمادنی اصیفی مربا  ب های ویافه .1ودول 
 توصجفی شیخص هیی                                          

 ا حراف معجیر مجی گجن حداکثر  مره حداقل  مره              هی مقجیس

73/111 131 52 هوش عمومی  12/11  

13/135 154 66 هوش هجای ی  63/17  

ش خرده مقجیس هیی هو
 هجای ی

53/34 41 11 خوشبجنی  17/5  

34/46 65 21 درک عواطف  11/7  

43/31 45 11 ارزییبی هجاین  74/6  
33/26 41 11 مهیرت هیی اجتمیعی  15/5  

74/45 73 25 اضطرا  امتحین  42/1  

 خرده مقجیس هیی
 اضطرا  امتحین

56/25 37 15  گرا ی  37/4  
55/22 31 11 هجاین پذیری  11/6  

51/41 55 16 ریسیزگی  12/7  

خرده مقجیس هیی 
 سیزگیری

51/13 21 3 عیطفی  17/3  
14/13 21 3 اجتمیعی  15/2  

35/13 21 2 آموزشی  76/3  

15/3 عملکرد تحصجلی  15/11  13/13  21/4  
          n= 315 
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 هامهغیرهای وحقیق برای  ل آزمادنی ضرایب همبسهگی ساده بین .2ودول 

 متغجرهی هوش عمومی هوش هجای ی اضطرا  امتحین ریسیزگی عملکرد تحصجلی

 هوش عمومی 1    

 هوش هجای ی 12/1* 1   

 اضطرا  امتحین -11/1* -41/1** 1  

 سیزگیری 22/1* 55/1** -46/1** 1 

 عملکرد تحصجلی 54/1** 11/1* -22/1** 34/1** 1

 معنی دار است. 11/1 همبسهگی در سطح  **   معنی دار است. 15/1ر سطح سهگی دهمب  *

       
نشان می دهد، همبسهگی بین  2همان طار    ودول 

دار معنی 15/1و  11/1ی وحقیق در سطح ومامی مهغیرها
است. بیشهرین همبسهگی بهین مهغیهر ههاش هیجهانی و     

  و  مهرین همبسههگی بهین   >11/1pو  55/1سازگاری )
 و 11/1مهغیههر هههاش هیجههانی و عملكههرد وحصههیلی )

15/1 p<  باشد.می 
 

 هیی مربوط به مد  اصلیییفته
این وحقیهق، از   )اصلی  برای ارزیابی مدل پیشنتادی

  بر اساس نرم SEMروش مدل یابی معاد ت ساخهاری )
، روش بیشین  اههمال، اسهفاده شده است. AMOS-7افزار 

در مجمهاع   )اصلی  در پدوهش هاضر الگای پیشنتادی
مهغیر هاش عمهامی   2    مهغیر را در خاد وای داده 5

مهغیهر اضهطراب    3و هاش هیجانی مهغیرهای برونزاد و 
امهحههان، سههازگاری و عملكههرد وحصههیلی بهه  عنههاان  

  مهغیرهای درونزاد مارد بررسی قرار گرفه  اند.
امی ، ومه دهنهد نشهان مهی   4و  3مندروات وهدول  

 هها در مهدل پشهنتادی   مسیرها و ضرایب اسههاندارد آن 
ظار برازش بتهر مدل و بتبهاد  ند. ب  مندار، معنی)اصلی 
دار مجذور  ای، مهدل  های برازش و  اهش مقشاخص

ای، از طریق همبسه   ردن خطای دو مهغیهر  اص   شده
ههای ههاش   بینی و درک عااطف،    خرده مرلفه  خاش

ضهرایب   ه    2در نمادار باشند بررسی شد. هیجانی می
رابطه    ، منحنی دو سهای  اراه  گردیدهمدل اص   شده 

 دهد.بین این خطا را نشان می

 
روابط عل ی بین مهغیرهای هاش عمامی و هاش هیجانی با عملكرد وحصیلی با  اص   شدهضرایب اسهاندارد مدل  .2ر نمادا

 های دبیرسهانیآزمادنیگری اضطراب امهحان و سازگاری در میانجی
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 اص   شده. شاخص های نیكایی برازش مدل پیشنتادی و مدل 3ودول  
 2x df P GFI AGFI NFI CFI RMSEA PCLOSE AIC شیخص

 51/111 1111/1 15/1 11/1 51/1 11/1 14/1 1111/1 37 514/133 مد  اصلی

 15/175 112/1 17/1 12/1 51/1 11/1 15/1 1111/1 36 153/115 مد  اصالح شده

 
هویی براز ودگی مود  پجاونهیدی و مود       شیخص

 اصالح شده  
آمازان به   دانش 315های اط عاوی  ل دهبا ورود دا

به  منظهار محاسهب  اثهرات مهغیرههای       AMOS-7برنام  
ههای  شهاخص پدوهش، برازندگی مهدل بها اسههفاده از    

برازندگی در مدل پیشنتادی و مهدل اصه هی صهارت    
 اراه  شده است.  3گرفت و نهایج در ودول 
مجهذور   شهاد، هظ  میم  3همانطار    در ودول 

 اهش یافهه  و   561/14ل اص   شده ب  مقدار مد ای 
درو  است     1هو چنین  اهش درو  آزادی ب  میزان 

دار است. بنابراین، مهدل اصه     معنی 111/1در سطح 
 شده از برازش بتهری برخاردار است.

 
 هیی پژوهشبررسی فرضجه

هیی مربوط بوه روابوم مسوتقجم بوجن متغجرهویی      فرضجه
 تحقجق  

های مربا  ب  برآورد ضرایب مسهیر  فه یا با واو  ب 
های اراه  شده ب  بررسی وک وک فرضی  4ودول     در

 پردازیو.وحقیق می

 
 داری در مدل اصلی و اص   شدهضرایب اسهاندارد و سطح معنی .4ودول 

 مسجر
 مد  اصالح شده )پجانهیدی( مد  اصلی

β سطح معنی داری β سطح معنی داری 

 123/1 41/1** 123/1 41/1** کرد تحصجلیعمل ←هوش عمومی 
 111/1 11/1* 111/1 11/1* سیزگیری ←هوش عمومی

 127/1 -11/1* 127/1 -12/1* اضطرا  امتحین ←هوش عمومی

 222/1 -76/1** 225/1 -71/1** عملکرد تحصجلی ←هوش هجای ی
 146/1 51/1** 144/1 52/1** سیزگیری ←هوش هجای ی 

 114/1 -71/1** 115/1 -65/1** امتحین اضطرا  ←هوش هجای ی 

 _ 55/1 _ 61/1 خوشبجنی ←هوش هجای ی 

 155/1 22/1** 157/1 25/1** درک عواطف ←هوش هجای ی

 117/1 51/1** 111/1 55/1** ارزییبی هجاین هی  ←هوش هجای ی

 171/1 31/1** 167/1 31/1** مهیرت هیی اجتمیعی ←هوش هجای ی 
 _ 66/1 _ 66/1 طفیسیزگیری عی ←سیزگیری

 121/1 51/1** 126/1 51/1** سیزگیری آموزشی ←سیزگیری 

 155/1 54/1** 155/1 55/1** سیزگیری اجتمیعی ←سیزگیری
 _ 55/1 _ 51/1 هجاین پذیری ←اضطرا  امتحین

 156/1 66/1** 156/1 65/1  گرا ی  ←اضطرا  امتحین

 177/1 -24/1* 167/1 -21/1** عملکرد تحصجلی ←اضطرا  امتحین

 422/1 51/1** 465/1 56/1** عملکرد تحصجلی ←سیزگیری 
* p< 15/1   ** p< 111/1  
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هها ی از ایهن    4نهایج مندرج در وهدول   :1فرضجه 
است    ضریب مسیر اسهاندارد بهین مهغیرههای ههاش    
 عمههامی و عملكههرد وحصههیلی در مههدل اصهه   شههده

41/1 β=  این رو باشد. از ار میدمعنی 111/1و در سطح
 گردد. فرضی  اول وحقیق وایید می

دهد، ضریب مسیر نشان می 4نهایج ودول  :2فرضجه 
بین دو مهغیر هاش هیجانی و عملكرد وحصیلی در مدل 

دار معنهی  111/1و در سهطح     =β-76/1اصه   شهده   
دار بهاده ولهی چهان    چ  این مقدار معنهی باشد. اگر می

ریب مسیر ب  دست آمده منفی اسهت، فرضهی    ع مت ض
 شاد.وحقیق، رد می دوم

دههد،  نشهان مهی   4وهدول  همان طار     :3فرضجه 
ضریب مسیر بین دو مهغیر هاش هیجانی و سازگاری در 

و در سهطح آمهاری     =51/1βمدل اص   شده برابر بها  
 أییهد ووحقیهق   سهام باشهد. فرضهی    یدار ممعنی 111/1
 شاد.  می

 داردبیان مهی  4ودول نهایج درج شده در  :4فرضجه 
   ضهریب مسهیر بهین مهغیهر ههای ههاش عمهامی و        

اسهت. و در   =β 11/1سازگاری در مدل اصه   شهده،   
 چتهارم باشد. بنهابراین فرضهی    دار میمعنی 15/1سطح 

 شاد.میوحقیق وأیید 
دهد ضریب مسیر نشان می 4ودول نهایج  :5فرضوجه  

سهاندارد بین مهغیرهای سازگاری و عملكرد وحصیلی در ا
   در سهطح آمهاری     =β 51/1مدل اص   شده برابر با 

وحقیهق   پهنجو باشد در نهیج  فرضی  دار میمعنی 111/1
 شاد.مارد وأیید واقا می

نشهان داده   4وهدول  همان طار  ه  در   :6فرضجه  
ن هاش عمامی و شده است، وزن رگرسیان اسهاندارد بی

به    =β -11/1اضطراب امهحان در مهدل اصه   شهده    
باشهد. از ایهن   دار میمعنی 15/1دست آمده و در سطح 

مدل اص   شده ههو وأییهد    وحقیق در ششورو، فرضی  
 گردد.می

دهنهد،  نشان می 4ودول نهایج مندرج در  :7فرضجه 
ضریب مسیر بین مهغیرهای هاش هیجهانی و اضهطراب   

در سهطح    ه    =β-71/1ر مدل اصه   شهده   امهحان د

 هفههو باشد. بنهابراین فرضهی    دار میمعنی 111/1آماری 
   شده هو، مارد وأیید قرار گرفت.وحقیق در مدل اص 

، ضهریب  4وهدول  با م هظ  منهدروات   :8فرضجه 
مسیر اسهاندارد بین مهغیرهای اضطراب امهحان و عملكرد 

 ه  در سهطح     =β -24/1شده اص    وحصیلی در مدل
 هشههو  باشد. از این رو فرضهی  دار میمعنی 15/1آماری 
 شاد.می وأییدوحقیق 

 
مسوتقجم بوجن   غجر هیی فرعی مربووط بوه رابطوه   فرضجه

 متغجرهیی تحقجق

ای مسهیر غیرمسههقیو و واسهط     4در پدوهش هاضر 
ای بها اسههفاده از   وواد دارد. هر یک از روابط واسهط  

ههای رگرسهیانی   و بررسی الگهای  1روش بارون و  نی
نیهز بهرای وعیهین     2. از آزمان سابل[31] اندآزماده شده

های غیر مسهقیو مهغیر مسهقل بهر مهغیهر   داری مسیرمعنی
بارون  .[32] وابسه  از طریق مهغیر میانجی اسهفاده گردید

 نند  ه  بهرای داشههن یهک رابطه       و  نی اسهد ل می
اید نشهان دههیو بهین مهغیرههای مسههقل و      ای، بط واس

ن مهغیرههای  میانجی، بین مهغیرهای میانجی و وابسه  و بی
 دار وواد دارد. ای معنیمسهقل و وابسه  رابط 

 -cو   a،bاین شرایط نیازمند آن است    س  مسهیر ) 
دار باشند.   هر یک ب  ونتایی معنیواو   نید 3ب  نماار 

ههای  ن دههیو وقههی مهغیهر   آن است    نشها مرهل  بعد 
بینی مهغیر وابسهه   انجی و مسهقل را همزمان برای پیشمی

ههای مسههقل و   بریو، ضریب مسیر بین مهغیهر ب   ار می
ر بهاد  هاهش یابهد،    دا     پیش از این معنیcوابسه  )

 .[33]دار باشد گرچ  هناز معنی
 

مسهقیو از طریهق  هاش هیجانی ب  طار غیر :1فرضجه 
 حان با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.هماضطراب ا

 نشان داد:  3واان بر اساس نمادار این فرضی  را می
 
 

 
 

                                                 
1 . Baron & Kenny 

2 . Sobel 
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 ی واسط  ای هاش هیجانی با عملكرد وحصیلی از طریق اضطراب امهحانرابط  .3نمادار 

 
  و مسهیرهای  2با واو  ب  همبسهگی ساده )وهدول  

معنی دارنهد، پهیش     این س  مهغیر    همگی 4)ودول 
نیاز اساسی مارد نظر بارون و  نی فهراهو شهده اسهت.    

د  ه  یهک طریهق آزمهادن رابطه       دارنه آنان اظتار می
داری ایهن رابطه  اسهت و بهدین     ای، وعیین معنیواسط 

مطهر  شهده نیهز     منظار از روشی    از سهای سهابل  
  b B aBشاد. برای انجام آزمان سابل، نسبت اسهفاده می

گردد و سپ  نسبت هاصل با مقهدار  محاسب  می  abSبر 
برای یک سهطح آلفهای خهاص مقایسه      بحرانی مناسب 

شاد. بنابراین، برای اسهفاده از فرمال سابل ضهرایب  می
اسهههاندارد دو مسههیر مههارد نیههاز  رگرسههیان و خطههای

  ←باشند. ضریب رگرسیان برای مسیر هاش هیجانی می
 bB aBد وحصهیلی برابهر بها    عملكر  ←اضطراب امهحان 

 باشد.می
ب  ورویب، ضریب غیراسهاندارد  aSو  aB، 5در ودول 

و خطای معیار رگرسیان هاش هیجانی روی اضهطراب  
به  ورویهب، ضهریب     bSو  bBامهحان باده و ههو چنهین   

غیراسهاندارد و خطای معیار رگرسیان اضطراب امهحهان  
 روی عملكرد وحصیلی است.

محاسهب    tسهاندارد این دو مسهیر و نسهبت   خطای ا
 اند:شده

 
 ای هاش هیجانی با عملكرد وحصیلی از طریق اضطراب امهحانگرسیان و خطاهای معیار مسیر واسط ضرایب ر .5ودول 

 متغجر پجش بجن ضرایب رگرسجون

 ضرایب غجر استی دارد
ضرایب 
 استی دارد

t 
معنی 
 داری

r 

B 
خطیی 

 استی دارد
Β 

ش عمووومی و هوووش هووو
هجاووی ی بووی اضووطرا     

 امتحین

  111/1 633/17  172/5 215/11 )ثابت 
 11/1 112/1 -117/3 -143/1 131/1 -122/1 هاش عمامی
 43/1 111/1 -534/5 -311/1 125/1 -211/1 هاش هیجانی

هوووش عمووومیش هوووش  
هجاوووی یش سووویزگیری و  
اضوووطرا  امتحوووین بوووی 

 عملکرد تحصجلی

  114/1 -517/2  512/2 -145/5 )ثابت 
 54/1 111/1 375/11 451/1 116/1 153/1 هاش عمامی
 54/1 121/1 -312/2 -116/1 112/1 -127/1 هاش هیجانی
 51/1 111/1 252/5 273/1 125/1 145/1 سازگاری

 51/1 345/1 -146/1 -145/1 121/1 -121/1 اضطراب امهحان

ضووورایب رگرسوووجون و  
خطیهیی معجویر دو بخوش   

ر واسوطه ای هووش   مسج
هجای یش اضطرا  امتحین 

 و عملکرد تحصجلی

 aمسجر 
 اضطرا  امتحین ←هوش هجای ی 

 bمسجر
 عملکرد تحصجلی ←اضطرا  امتحین 

211/1-  aB 121/1- bB  
125/1 aS 121/1 bS 

**534/5- t 146/1- t 

b 

 اضطراب امتحان

 عملکرد تحصیلی

 

 هوش هیجانی

a 

c 
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t

 

ای مجانب دارد    این نسبت ب  گان اظتار می سابل
ههای بهزر    وازیا بتنجار است    بهرای نمانه    دارای

. [31] گرددمی  α=15/1منجر ب  رد فرض صفر در سطح 
مسیر مارد نظر باشد،  ±16/1وقهی این نسبت بزرگهر از 

چكهر از  ها  tباشد. با واو  ب  این    مقدار دار میمعنی
 را  1یج به  دسهت آمهده فرضهی      باشهد، نهها  می 16/1±

  ند.رد می
مسهقیو از طریق هاش هیجانی ب  طار غیر :2فرضوجه  

 سازگاری با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.
 در این فرضی  هو مراهلی مانند فرضی  قبل طی شد.

باده و در سهطح   ±16/1نسبت ب  دست آمده بزرگهر از 
15/1 =α بنابراین ب  طار  لی، نهایج به    دار است.معنی

مسههقیو ههاش   را مبنی بر اثهر غیر  2آمده فرضی  دست 
طریق سهازگاری مهارد   هیجانی بر عملكرد وحصیلی از 

 دهد.وأیید قرار می
Sab= 1/1172  

t= (1172/1( /  1343/1    = 773/4  

مسهقیو از طریهق  هاش عمامی ب  طار غیر :3فرضجه 
 ان با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.اضطراب امهح

 از آن وا  ه  نسهبت به  دسهت آمهده  هاچكهر از      
دار نیسههت. معنههی α= 15/1بههاده و در سههطح  16/1±

مبنی بر اثر غیر مسهقیو هاش عمهامی   3بنابراین فرضی  
طراب امهحهان مهارد   بر عملكرد وحصیلی از طریق اضه 

 گیرد.وأیید قرار نمی
Sab= 1/1127  

t= (1127/1( /  11244/1    = 113/1  

مسهقیو از طریهق  هاش عمامی ب  طار غیر :4فرضجه 
 سازگاری با عملكرد وحصیلی رابط  دارد.
بهاده و در   ±16/1نسبت ب  دست آمهده بزرگههر از   

معنی دار است. بنابراین، ب  طهار  لهی،    α= 15/1سطح 
مسههقیو  ررا مبنی بر اثهر غی  4آمده فرضی  نهایج ب  دست 

طریهق سهازگاری   هاش عمامی بر عملكرد وحصیلی از 
 دهد.مارد وأیید قرار می

Sab= 1/1154  

t= (1154/1( /  11624/1    = 117/3  

 

 گجریبحث و  تجاه
  مهغیرهههای هههاش 1در مههدل پیشههنتادی )نمههادار 

عمامی و هاش هیجانی به  عنهاان مهغیرههای برونهزا،     
بهه  عنههاان  مهغیرهههای اضههطراب امهحههان و سههازگاری

مهغیرهای میانجیِ درونزا و عملكهرد وحصهیلی نیهز به      
اند. در این مطالع  ن مهغیر درونزا در نظر گرفه  شدهعناا

هها بهاد، و   ، در هد مهاسط برازنهده داده مدل پیشنتادی
دار شهد. به  منظهار    معنهی  ومامی مسیرها در این مهدل 

  مارد بررسهی  2نمادار برازش بتهر، مدل اص   شده )
  شده ن  ونتا ومامی مسهیرها  رار گرفت. در مدل اص ق

ههای مهدل اصه   شهده     دار بادند بلك  شهاخص معنی
 ور مدل دارند.هكایت از برازش مناسب  3)وداول 

های مربا  ب  روابط مسهقیو بین مهغیرهای وبیین یافه 
 ه   دههد  نشان مهی  4ودول اراه  شده در نهایج : وحقیق

د وحصهیلی رابطه  مسههقیو    بین هاش عمامی و عملكر
 و همكهاران   1آسهی مثبت وواد دارد. این نهیج  با یافه  

. بها  [34و  33، 14، 11] سازگار اسهت  و دیگر وحقیقات
واو  ب  این    هاش ب  عناان متهارت ههل مسه ل  و    

اخهن ب  مسهاهل انهزاعهی وعریهف    واانایی یادگیری و پرد
به  شهیاه    واوه   . با[35] این نهیج  قابل انهظار باد شده

محههاای  ههب   ههو چنهین   آمازش رایج در مدارس و 
مسهاهل انهزاعهی ومر هز دارنهد،     درسی  ه  بیشههر بهر    

از نظهر  آمازانی    از هاش با وری برخاردارند، دانش
با واو  به   شاند. با اقبال بیشهری روبرو می سب نمره 

هها رابطه    سازگاری آزمادنی باهاش عمامی  4ودول 
 2بكِرداری دارد. این یافه  با نهایج مطالعات مسهقیو معنی

 . بكِهر [37و  36] است همخاان شناس و همكارانو هق

                                                 
1 . Astilla 

2 . Baker 
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ههای  به  دلیهل واانهایی    هاشبها افهراد  معهقد است     
ب  خاد و دیگران داشه  و وری نسبت شناخهی، فتو عمیق

وااننهد بها فشهارها و وعارضهات روانشهناخهی      بتهر مهی 
 در فرآیند سازگاری، وقهیفی . از طر[36] سازگار شاند

اوعه  به    شاد، با مرفرد با یک ماقعیت ودید روبرو می
های ماوهاد در سیسههو شهناخهی و پهردازش     طرهااره

بها آن شهرایط     ندمی سریا وجربیات ذخیره شده، سعی
. ههی اگر ماقعیهت ودیهد آنقهدر    برخارد مناسب نماید
به   فرد شهیاه مناسهب از قبهل وجر   بكر و وازه باشد    

انایی هاشی اسهت  ه  او را یهاری    ای نیابد، این واشده
 بها گذشهه    وجربیهات  ند وا با ور یب و دسههكاری  می

اط عات وازه، شیاه مناسهبی را در مااوه  بها شهرایط     
 بیافریند.  ودید

   بین  داردبیان می 4ودول نهایج بررسی مندروات 
هها رابطه    مامی و اضطراب امهحان در آزمادنیهاش ع

دار وواد دارد. این یافه  با نههایج مطالعهات   فی معنیمن
 3و بیهر  ههق شهناس و همكهاران   ،  2و اوروهان  1چاپهل 

واانهایی  آمازان با دانش. [31و  35[، ]37]همخاانی دارد
 ،با  بتهر از همسا ن با هاش مهاسط یها پهایین   یهاش

شهاد  ه  بهر    یابند و همهین امهر باعهث مهی    انطباق می
را انهخهاب   یافهه ، راه ههل بتههر   اضطراب خاد غلب  ی

. نقهش واانهایی   نشان دهنهد  ورینماده و وا نش مناسب
وهاان قبهل از   اشی در  اهش اضطراب امهحان را مهی ه

نیز ردیابی  رد. دانش آمازانِ بها واانهایی    آزمانولس  
سازماندهی نمهاده  مطالب درسی را  ورآسانشناخهی با  

وهر  ی نیهز راههت  و در شرایط ارزیهاب  سپارندمیب  ذهن 
شهاد  ه     نند. این امر باعث میبازیابی و یادآوری می

  مهر دچار اضطراب شاند.  
گهردد، بهین   م هظ  مهی  4ودول همان گان     در 

دار و عملكرد وحصیلی رابط  منفی معنهی هاش هیجانی 
 بهاد مطالعهات سهازگار   برخی وواد دارد. این نهیج  با 

نهاهمخاان   دیگری ایهاز طرفی، با پدوهش[. 14 و 41]

                                                 
1. Chapell 

2 . Overton 

3 . Beer 

ت آمده . در خصاص وبیین نهیج  ب  دس[5و  6 ،5] است
   :گردداز دو منظر مطالبی ذ ر می

از منظر عملكرد وحصیلی    یک ونبه  ایهن رابطه     
 ه  نمانه  مهارد     با واو  به  ایهن  واان گفت ، میاست

 آمهازان سهال اول دبیرسههان   هش دانشارزیابی این پدو
 پیشرفت وحصیلی سنجشمنظار  بادند، امهحاناوی    ب 

و معلو سهاخه    داخلیآید ب  صارت آنان ب  عمل می از
. انهد های  زم طراهی آزماننداردباده و اغلب فاقد اسها

ها بر اساس سلیق  شخصی دبیران محهرم این قبیل آزمان
ر   س، مطالهب مطهر  شهده د    علمی مهأثر از سطح و

  بعرهی از  دبیهر به    س درس و با واو  ب  گهرایش  
 ههایی مهان چنهین آز . شهاند طر  میهای  هاب قسمت

آمهازان  ه  به     معدل پایان سال دانهش بر ممكن است 
آمده هاضر عناان شاخص عملكرد وحصیلی در پدوهش 

طهرف   از منظر هاش هیجانی  ه   .اثر داشه  باشداست 
 :گفهت  شاد چنهین دهد میدیگر این رابط  را وشكیل می

از سای وامع  مارد وقایهت   او هاش هیجانی در هم 
افرادی    از سطا  بها ی   ممكن است گیرد وقرار نمی

 .[41]هاش هیجانی برخاردارند با ماانعی روبرو شهاند  
این افراد دارای واانایی ابراز ها ت هیجانی خاد بهاده  

 ه  مهارد    آیهد ب   هار مهی   بیشهر و این واانایی زمانی
از آن  ا ت هیجهانی واانایی ابراز هه پذیرش واقا گردد. 

  خصههاص در مههااردی اسههت  هه  در وامعهه  و بهه  
ر    ب  صهارت معلهو محهار اداره    های  شاآمازشگاه

شاند چندان مارد وشهایق و وقایهت واقها نشهده و     می
ایهن وفكهر هها و     وقهیشاد. گاه سر اب نیز میههی 

آمازی اسهت سها ت،   آماز خاب، دانشاست    دانش
آمازانی  ه  از ههاش   . دانشناپذیرنده، فرمانبردار و قا

ابراز خاد و هها ت   هیجانی با یی برخاردارند وقهی ب 
 پردازند، ممكن است ن  ونتا مارد واوه  درونی شان می

ها ب  عناان مخهل  ننهده  واقا نشاند بلك  این واانایی آن
ها داشه  لقی شده و وبعات بدی نیز برای آننظو   س و

  اهساسات چندان وهاوتی  ی    بباشد. در چنین فرای
شاد، مطم نا  امر آمازش    نیازمند فرای دوسههان   نمی
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. ایهن  خااهد شدبا مشكل روبرو  استمهقابل و پذیرنده 
به  معلهو و عاامهل    ع قه    مهارد  واانهد در می شرایط

شههده در  هه س و  ماضههاعات مطههر آمازشههگاه و 
ذار ها و نتایها  در معدل دانش آمازان وأثیر گیادگیری آن

هاش هیجانی رابطه    ممكن استنكه  دیگر اینك   باشد.
 ب  عبارت دیگهر خطی با عملكرد وحصیلی نداشه  باشد، 

خیلهی   ا و در سط بادهوااند مفید در سطح مهاسط می
با  یا خیلی پایین نهیج  مطلاب به  دسهت نیایهد. ایهن     

 مارد نیاز ب  وحقیقات بیشهری دارد.
بهین مهغیهر ههاش     نشان داده شده  ه   4ودول در 

دار ووهاد دارد.  ثبت معنهی هیجانی و سازگاری رابط  م
پهرایهدز و  نهیج  ب  دست آمده بها دسههاورد مطالعهات    

و   عطههاری و همكههاران ،2و آنههگ 1وونههگ ،همكههاران
سها   اسا. [21 و 43، 42، 11] هماهنگ اسهت  پاشاشریفی

سازد بها درک، ارزیهابی،   هاش هیجانی افراد را قادر می
در خاد و دیگران  نهرل بیشهر ها و ابراز هیجانمدیریت 
بر رفهار و عك  العمل های خاد داشه  و ایهن   و بتهری

خایشهنداری مانا ابراز شدید هیجان هایی چهان خشهو   
واانند آگاهی از ها ت خاشایند خلقی می شاد. افراد با

ب  اسهمرار این ها ت مثبت  مک  نند. از طرف دیگر، 
از طریق درک هها ت   قادرند جانی با افراد با هاش هی

هیجانی دیگران ب  هفظ روابهط و وا هنش مناسهب در    
 برابر آنان اقدام  نند. 

جهانی و  آید، بین هاش هیبر می 4ودول چنانچ  از 
دار منفی وواد دارد. نهیجه   اضطراب امهحان رابط  معنی

 ههو وتهت اسهت    وحقیقهات پیشهین  ب  دست آمده بها  
آمازان با هاش هیجانی با  اغلب نش. دا[17و  16، 11]

 فشار  هام   در ماقعیهتای پر كردعمل هنگاماضطراب را 
های خهاد   نند؛ آنتا معما   از راهبردخاب مدیریت می
دههد  . این یافه ، نشان مهی [3] نمایندونظیمی اسهفاده می

اضطراب امهحهان   هرل هیجانی افزایش یابد، نمرهوقهی  ن
ادی  ه  دچهار اضهطراب امهحهان     یابهد. افهر   اهش می

                                                 
1 . Wong 

2 . Ang 

شاند معما   ارزیابی مناسبی از ها ت هیجانی خاد می
در زمان وقاع اضطراب ندارند. این عدم آگهاهی منجهر   

شكست و عدم مافقیت  ب  شروع یک وفكر منفی مبنی بر
مخههل  هردن   اضطراب بیشههر و      شاددر امهحان می

ی    وقهی فرد . در هالهای فرد را ب  همراه داردواانایی
ت هیجهانی خهاد   از خادآگاهی خابی نسبت به  هها   

وااند این چرخ  معیاب را در همهان  برخاردار باشد، می
، افهراد بها   آزمهان  هنگامابهدا بشكند. با شروع اضطراب 

هاش هیجانی با  از این وضعیت مطلا شده، از وه ش  
شه ، اقدام بیتاده برای پاسخ دهی ب  سرا ت دست بردا

از افهزایش   اقهدام  ننهد. ایهن   آرام نمادن خهاد مهی  ب  
ماده فهرد را به  وضهعیت    اضطراب امهحان ولاگیری ن

 گرداند.عادی بر می
 نهد، بهین اضهطراب امهحهان و     بیهان مهی   4ودول 

ی وواد دارد. این نهیجه  بها   عملكرد وحصیلی رابط  منف
و هقیقهی و   ، مک دونالهد ، مكلو های ولز و ماویازیافه 

. اضهطراب  [45و  44، 3، 15] اسهت ازگار همكاران سه 
 وهر از سهطح  سطح بروز عملكرد را وقلیل یافهه   امهحان،
وهر  دهد. به  شهكل اخهصاصهی   فرد قرار میواقعی  واان
بیشههر   امهحهان  اضطراب سطح واان گفت    هر چ می

باشد شاهد  اهش  ارآمهدی وحصهیلی خهااهیو بهاد.     
ت ای اسههاضههطراب امهحههان در عههین ایههن  هه  وجربهه 

ههای فهرد را نیهز    انگیزهو ها باورها، نگرش ؛ناخاشایند
ر است    وحقیقات دیگر سازد. البه   زم ب  ذ مهأثر می
ب امهحهان و عملكهرد   اند رابط  بهین اضهطرا  نشان داده

واان در میو ن  خطی.  استای انحنایی وحصیلی، رابط 
و عملكهرد  مشاهده  رد،  ه  بهین سهازگاری     4ودول 

داری وواد دارد. این نهیج  با ط  مثبت معنیوحصیلی راب
 یهن   و مكلو، عبدال  و دیگهران ، پاشا شریفیمطالعات 

. [47و  46، 3، 21] باشهد همسها مهی    و همكهاران  3 ن
وااند با ازگاری با یی برخاردار باشد، میوقهی فرد از س

محیط اطرافش ب  خابی وعامل داشه ، نیازهایش را بتههر  
ی از در شهرایط آرامهش و ایمنهی ناشه    . برآورده سهازد 

                                                 
3 . Lynne Lane 
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 زم و های وااند متارت سازگاری است    فرد بتهر می 
  شهده در مدرسه  را بیهامازد.    ب  خصاص مطالب اراه

آمازی    از سازگاری اوهماعی خابی برخهاردار  دانش
معلهو و دوسههانش اروبها  برقهرار     باشد، ب  راههی بها  

نهد در پیشهرفت   واا ند و این هلق  های اروباطی میمی
د. چنانچه  قهب     نوحصیلی او ستو ب  سزایی داشه  باشه 

شهمارند،  د، افراد سهازگار خهاد را محههرم مهی    گفه  ش
هناسهب بها   های واقها بینانه  و م  مسرلیت پذیرند، هدف

پذیر باده و می  نند، انعطافشرایط خایش را دنبال می
 ننهد. ومهام    واانند بها دیگهران اروبها  سهالو برقهرار     

وااننهد فهرد سهازگار را در    صیات ذ ر شده، مهی خصا
 مافقیت وحصیلی یاری دهند.

مسههقیو بهین   غیرهای مربها  به  روابهط    وبیین یافه 
با در نظر گهرفهن مطالهب منهدرج در    : مهغیرهای وحقیق

ده است    هاش هیجانی به   ، مشخص ش5و  4وداول 
حهان بها عملكهرد    مسهقیو از طریق اضطراب امهطار غیر

دار ندارد. این نهیجه  بها مطالعهات    بط  معنیوحصیلی را
و  11] باشهد سهازگار نمهی   و دراگا پهرایدز و همكاران

وهاان مهارد   ج  ب  دست آمده را از دو منظر مهی . نهی[16
بررسی قرار داد. او   وحقیقات مهعددی رابط  غیر خطی 

و عملكهرد وحصهیلی را گهزارش     بین اضطراب امهحهان 
واان خطی نمی ر از طریق روابطاند. ب  عبارت دیگنماده

وبیین مناسبی برای رابط  اضهطراب امهحهان و عملكهرد    
، همهان گانه   ه  ذ هر شهد     وحصیلی اراهه  داد. ثانیها    

امهحانات سال اول دبیرسهان در آمازشگاه های  شار ب  
غیر اسهاندارد طراههی و برگهزار   صارت معلو ساخه  و 

امهحانات بسهیار  گردد. از این رو سلیق  معلو در این می
اخیهر در  گذار است. از طرف دیگر، طی چند سهال  وأثیر

نمرات مسههمر   سهی    سیسهو آمازشی  شار ما، برای
ایان وهرم، اهمیهت بیشههری قاههل     نسبت ب   امهحانات پ

نمهره  هل یهک     21نمهره از   13اند، ب  طاری  ه   شده
درس، مربا  ب  ارزشیابی مسهمر   سی است    بسیار 

شهاد. در  ی معلمان واقا میر اعمال نظر شخصوحت وأثی
واان انهظار داشهت  ه  روابهط بهین     چنین شرایطی نمی

آمازان ب  طار رهای مرثر بر عملكرد وحصیلی دانشمهغی
 منطقی برقرار باشد.       

های در بررسی فرضی با واو  ب  مطالب مطر  شده 
مسههقیو از طریهق   هاش هیجانی ب  طار غیرمسهقیو، غیر
هایج ب  دست گاری با عملكرد وحصیلی رابط  دارد. نساز

و  22] همهاهنگی دارد  قبلهی ههای  آمده با نهایج پدوهش
. قب   نیز اشاره شد    افراد با ههاش هیجهانی بها     [11

خاد و دیگران را بتهر درک نماده و  نهرل بیشههری بهر   
. این از دو ونبه  به  آنهان  مهک     خاد و دیگران دارند

وری داشه  باشند.  لی عملكرد مناسبطار  ند وا ب  می
اول اینك ، هاش هیجانی با  مانا بروز خشهو و رفههار   

خهاد عهاملی اسهت در       ضد اوهماعی وكانشی شده 
گر، افهراد  وتت بتباد شرایط و عملكرد فرد. از طرف دی

وااننهد روابهط مناسهب و    بها ههاش هیجهانی بها  مهی     
 .برقهرار نماینهد   و دیگراناطراف سازگاران  ای با محیط 

نهان در دسههیابی به     شهاد آ باعهث مهی   واانهایی همین 
وهاان چنهین   ور باشند. ب  طار  لهی مهی  اهدافشان مافق

نهیج  گرفت    هاش هیجانی با وأثیر مثبت بر سازگاری 
د و ولاگیری از بروز رفههار ناسهازگاران ، عملكهرد    افرا
آمهازان را وحهت   فراد ب  ویده عملكرد وحصیلی دانهش ا
 أثیر قرار دهد.و

ههاش عمهامی به  طهار      بیهان شهد  همان طار    
مسهقیو از طریق اضطراب امهحان با عملكرد وحصیلی غیر

ارد. نهیج  هاصل  با مطالعات بیر، هق شناس و رابط  ند
. در وبیین نهیج  ب  [31، 37] باشدهماهنگ نمی همكاران

وهاان رابطه    ، میگردیدذ ر      گان دست آمده  همان 
مطر  خطی اضطراب امهحان با عملكرد وحصیلی را  غیر
ه ارزیهابی از  وهاان نحها  مهی  نیهز  . از طرف دیگهر نماد

شی  شار آمازان در سیسهو آمازعملكرد وحصیلی دانش
 را مارد بررسی قرار داد. 

ههاش عمهامی به  طهار      ه ،   شهد چنین بیان  قب  
مسهقیو از طریق سازگاری با عملكرد وحصیلی رابط  غیر
شهناس و  و ههق  بكِهر این یافه  با نهایج مطالعهات   دارد.

در وبیین ایهن یافهه    . [37و  36] همخاانی دارد همكاران
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ر ههاش در سهازگاری اشهاره داشهت.     واان ب  وهأثی می
واانایی ههل  "واان نقش سازگاران  هاش را در ونب  می

مهارد واوه     شاد،ذ ر می وعریف هاش    در "مس ل 
عباروی و ب   شدهبا چالش روبرو  قرار داد. زمانی    فرد

گهردد، در هقیقهت بها    سازگاری و وعادلش مخههل مهی  
ای روبروست    باید در وتت ههل آن بكاشهد.   مس ل 

یهاری   پهیش رو  آن خصیص     انسان را در هل مساهل
سهازد وها بها    را قادر می فرد . هاشهاش است  ندمی

و هها  ماخه بررسی واانب مخهلف مس ل ، با رواع ب  آ
یی  اراهه   هها هایی )فرضی محفاظات ذهنی خاد راه هل

ی آزمایش گذارده ها را ب  باو داده، ب  صارت منظو آن
در نتایت مافق ب  هل مس ل  شاد یا ب  نهاعی بها آن   و 

 نار بیاید. یكی از دسههاوردهای هاصهل از سهازگاری    
در  بتباد عملكرد ب  طار عام و بتباد عملكرد وحصهیلی 

باشد. در پایان می مازشگاهی ب  طار خاصهای آحیطم
أثیری  ه  بهر   واان گفت هاش عمهامی از طریهق وه   می

واانهد عملكهرد وحصهیلی وی را    سازگاری فرد دارد می
 وحت وأثیر قرار دهد.

در  نار خانااده  و اولیاء مدرس  از آن وا    معلمان
متمهرین نقش را در اعه ی فرزندان این مرز و بهام بهر   

شهاد.  ی ب  این عزیزان اراه  مهی ید، پیشنتادهاعتده دارن
 گردد.مینكاوی نیز وتت اسهفاده والدین مطر  

درس عه وه بهر ههاش    شاد در   س پیشنتاد می
آمازان از ومله   های دیگر هاشی دانششناخهی ب  ونب 

. امهر خطیهر آمهازش در    گهردد هاش هیجانی نیز واو  
وهر  ثهر بخهش  ی از وحك و بتههر و ا فرای دوسهان  و عار

بتهههر اسههت معلمههان بهه  اهساسههات گیههرد. شههكل مههی
ب  صارت مثبت و گهاه منفهی   آمازان خاد    گاه دانش

نادیهده   ایهن هیجانهات را   یابد واوه  نمهاده و  بروز می
نگیرند. با واو  ب  این    رشد عهاطفی فهرد نقهش به      

و ایهن   داشه سزایی در سازگاری هم  وانب  او در آینده 
واقا والدین  ازشاد، انااده پای  ریزی میتو در بسهر خم

ب  اهساسهات  اد انشهان ارج بنتنهد. درک     رود   می
و  اهساسات طرف مقابل نكه   لیدی یک رابطه  سهالو  

 است. سازنده
ههههی واانههد از آن وهها  هه  اضههطراب امهحههان مههی

 زم  ،های واقعی فرد را وحت الشعاع قرار دههد واانایی
جریهان امهحانهات، محیطهی    و م مسا ن آمازشگاهاست 
آمازان فهراهو  و دور از ونش و دلتره برای دانش مساعد

سههازند و عاامههل مخههرب و اضههطراب زا را از ولسهه  
لسه   خاشهایند و  ایجهاد فرهایی  امهحان دور نماده، با 

آمهازان از هالهت وهنش    امهحان را آغاز  نند وها دانهش  
 عر نی ناشی از ولسه  امهحهان بیهرون آینهد.     –روانی
ین سنجیده    بها  لیان مدرس  سعی  نند با وضا قاانمها

فرای مدرس  آمازان پیشنتاد شده، مشار ت خاد دانش
اب نمایند. محهیط عهاری از وتدیهد و    دوسهان  و وذ را 

آمهازان  سازگاری بتهر دانش ماوب و البه  منظو، وحك و
با محیط مدرس ، معلمان و دوسهان شده، بتباد رفههار و  

وأ ید بهر نقها     آنان را ب  همراه دارد.عملكرد وحصیلی 
آمازان، چ  واسط والدین و های دانشمثبت و واانمندی

 شاد.  علمان باعث رشد خادآگاهی آنان میچ  م
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