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مقایسٍ ًَش اجتماعی ي جُت گیزی دیىی در بیه داوص آمًسان دختز تیشًَش 

 ي عادی مقطع متًسطٍ ی ضُز کزج
 

 3عبدی اعظم ،2سفیدگزی سیما، 1ضُزبابکی سادٌ احمدی مُزوًش

 وطج آظاز زاًطگبُ ػوَهی ضٍاًطٌبسی اضضس وبضضٌبس  1

 وطج آظاز زاًطگبُ ػوَهی ضٍاًطٌبسی اضضس وبضضٌبس 2

 وطج آظاز زاًطگبُ ػوَهی ضٍاًطٌبسی اضضس بسوبضضٌ 3

 

 چکیدٌ

 هتَسغِ همغغ ٍػبزی زذتطتیعَّش آهَظاى زاًص زضثیي زیٌی گیطی ٍخْت اختوبػی َّش ّسف اظ پژٍّص حبضط همبیسِ

-94هی ثبضس. خبهؼِ  آهبضی پژٍّص، ضبهل ولیِ ی زاًص آهَظاى زذتط همغغ هتَسغِ ضْط وطج زض سبل تحػیلی  ضْط وطج

ًفط تیع َّش( هی ثبضس وِ ثِ ضٍش ًوًَِ گیطی  100ًفط ػبزی ٍ  100ًفط زاًص آهَظ) 200ثبضس. حدن ًوًَِ ثِ تؼسازهی  93

خْت گیطی هصّجی  پطسطٌبهِ ( 2008ٍتػبزفی اًتربة ضسًس. ثِ هٌظَض گطزآٍضی زازُ ّب اظ پطسطٌبهِ َّش اختوبػی تت )

ًتبیح هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت.  هستمل Tثب استفبزُ اظ آظهَى ( استفبزُ ضس. زازُ ّبی خوغ آٍضی ضسُ 1950آلپَضت )

ثیي هیعاى خْت گیطی زیٌی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی تفبٍت ٍخَز ًساضز  ثِ زست آهسُ اظ ایي  پژٍّص ثیبًگط ایي است وِ

(05/0< p اظ ًظط آهبضی ایي تفبٍت هؼٌبزاض ًیست. ثیي هیعاى َّش اختوبػی زض افطاز تی  ٍ ) عَّش ٍ ػبزی ًیع تفبٍت ٍخَز

 ٍ  اظ ًظط آهبضی ایي تفبٍت هؼٌبزاض ًیست.(  p >05/0ًساضز )

 

 .زیٌی گیطی خْت اختوبػی، َّش َّش،َای کلیدی:  ياصٌ
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 مقدمٍ

 لیبفِ ٍ ضىل ًظط اظ ثطط افطاز وِ عَض ّوبى ضَز هی گفتِ. است ضٌبسی ضٍاى تبضید هفبّین ثطاًگیعتطیي چبلص اظ یىی َّش

 ًَضتِ هغبلؼِ .زاضًس آضىبضی ّبی تفبٍت ّن ثب ًیع… ٍ استؼساز َّش، چَى ضٍاًی ذػبیع لحبػ ثِ هتفبٍتٌس ّن ثب یظبّط

)ضطیفی،  است ثَزُ تفبٍت ایي هتَخِ زٍض ثسیبض ّبی گصضتِ اظ اًسبى وِ زّس هی ًطبى لسین فالسفِ ٍ زاًطوٌساى ّبی

 ضاّی آى سٌدص وِ ضس هی تػَض ّب هست تب وِ آیس هی ثِ شّيIQ  یب َّضجْط هفَْم اًسیطین هی َّش ثِ (.  ّطگب1386ُ

 (.2003ػبزی اظ افطازی ثب ػولىطزّبی استثٌبیی است )ثطازثطی ٍ گطیَظ،  افطاز وطزى هتوبیع ثطای هغوئي ٍ سطیغ

ي هْبضت ثِ ًحَ ایي هَضَع وِ ثؼضی افطاز زض ثطلطاضی ضٍاثظ ثب زیگطاى اظ تجحط ٍ هْبضت ثیطتطی ثطذَضزاض ّستٌس ٍ اظ ای

احسي استفبزُ هی وٌٌس، ثبػث ضسُ است تب پژٍّص ّبی زلیك ٍ گستطزُ ای زضثبضُ هبّیت ٍ وبضوطز هْبضت ّبی اضتجبعی ٍ 

ػَاهلی وِ ثط آى تبثیط هی گصاضز، اًدبم ضَز. ًتبیح گَیبی ایي هغلت است وِ ػَاهل ثسیبضی زض ایدبز اضتجبط ثب زیگطاى ٍ 

ًمص زاضًس. گستطزگی ػَاهل هَفمیت سبظ زض ضٍاثظ اًسبًی ثسیبض است ٍ اًسبى ّبی هَفك وسبًی چگًَگی تؼبهل ثب آى ّب 

ّستٌس وِ اظ ػَاهل هَفمیت زض ظًسگی ضٍظهطُ ثِ غَضت ػولی ٍ وبضثطزی استفبزُ وٌٌس. یىی اظ ایي ػَاهل وِ زض ضٍاثظ ثسیبض 

ػی ثطذَضزاض ّستٌس، هی تَاًٌس ثب زیگطاى اضتجبعی لَی ٍ تبثیطگصاض است، َّش اختوبػی هی ثبضس. افطازی وِ اظ َّش اختوب

 (2012هَثط ثطلطاض وٌٌس )سجعی، 

 َّش ثِ ازثیبت ضٍاًطٌبسی زض فطزی تفبٍت ّبی ًوی وٌٌس. ایي ػول یىسبى اختوبػی هَلؼیت ّبی زض افطاز

ثِ ػٌَاى َّش اختوبػی، ( 1920) َّش ضازضسبل 2َّش اختوبػی ثطای ًرستیي ثبض ظهبًی وِ  ثطًسایه اضبضُ زاضز. 1اختوبػی

هىبًیىی ٍ اًتعاػی تؼطیف وطز ثِ غَضت خسی هَضز ثحث لطاضگطفت، ٍی َّش اختوبػی ضاثِ ػٌَاى تَاًبیی زضن زیگطاى 

َّش اختوبػی ػجبضت است اظ تَاًبیی ثطلطاضی  (.2009،  3زٍلبى ٍچتیي )ٍضفتبضػبلالًِ زضاضتجبعبت اًسبًی تؼطیف وطزُ است 

فطزی زض گطٍُ ٍ ّوىبضی ثب زیگطاى، استفبزُ اظ تَاى شّي ٍ خسن ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثب زیگطاى ٍ زضن ثْتط آًبى، ضٍاثظ ثیي 

سیبست ثطلطاض  "ضضس ٍ تَسؼِ ضٍاثظ ثیي فطزی ٍ ضفتبض زٍستبًِ زض زیگطاى. زض حمیمت ایدبز ضٍاثظ سبلن یب ثِ زیگط سري 

ثِ ًظط سلع َّش اختوبػی هی (. 2005،  4َّش اختوبػی ًبم زاضز )ثَظاى یه تَاى ذبظ ٍ اضخوٌس است وِ "وطزى ضاثغِ 

آى  6(. وطاٍى2007،  5تَاًس ثِ عَضگستطزُ ای ثِ ػٌَاى یه ًَع َّش وِ زضپطت تؼبهالت ٍضفتبضّب لطاضزاضز، تؼطیف ضَز )سلع

زاًص ٍآگبّی زضهَضز ذَز  وِ ضبهل 8ٍ َّش ثی ًفطزی 7ضا ثِ ػٌَاى زًٍَع َّش فطزی وِ ثِ زٍخٌجِ َّش زضٍى فطزی

 (. هغبثك ثب ًظط ثَظاى َّش اختوبػی هتطىل اظ ّطت ػبهل است:2009ٍزیگطاى است تؼطیف وطزُ است )وطٍاى ، 

 .ذَاًسى شّي افطاز ٍ ضٌبذت افطاز ثب استفبزُ اظػالئن ثسًی ٍ اضتجبط والهی ٍغیطوالهی1

 . هْبضت ضٌیساضی فؼبل 2 

 . اختوبػی ثَزى3

 تي ثطزیگطاى . تأثیطگصاض4 

 . فؼبل ثَزى زضظهیٌِ ّبی اختوبػی)هحجَثیت(5

 .هطَضت ٍحل هسبئل ثِ غَضت اختوبػی6 

 . تطغیت7 

                                                           
1
 - Social Intelligence 

2
- Thorndike 

3
-Dogan&Çetin 

4
 -Buzan 

5
 -Sells 

6
 - Crowne 

7
- Interpersonal intelligence 

8
- Intrapersonal intelligence 
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 (. 2005)ثَظاى ، . زضن چگًَگی ضفتبض زض ظهیٌِ ّبی هرتلف اختوبػی 8 

 احسبسبت ضٌبذت بهلض وِ هی ثبضس آًْب ثب تؼبهل هَثط ٍ آًْب زضن زیگطاى، ثب اضتجبط ثطای افطاز تَاًبیی اختوبػی َّش

 (.2012است )ثْطتی فط ٍ ضٍسبیی،  احسبسبتطبى هسیطیت زض آًْب ثِ ووه ٍ ػبعفی ٍضؼیت ثِ زازى، تَخِ گَش زیگطاى،

زض هدوَع َّش اختوبػی ثِ ػٌَاى تَاًبیی ثِ اًدبم ضسبًسى ٍظبیف ٍ وبضّبی ثیي فطزی ٍذطزهٌساًِ ضفتبضوطزى زض ضاثغِ ّب 

ی ثِ ػٌَاى لبثلیتی ضٌبذتِ هی ضَز وِ ثِ فطزاخبظُ هی زّس وِ ضفتبضهٌبست ضا خْت زستیبثی هغطح هی ضَز. َّش اختوبػ

وِ َّش اختوبػی ثِ هؼٌی ثبَّش ثَزى زضضاثغِ ّب است ًِ زضثبضُ  ایي عَض ثِ ًظطهی ضسس ثِ یه ّسف هطرع زاضتِ ثبضس.

 (.2009آًْب )وطٍاى ، 

ی زض خْبى هؼبغط است.عی سبل ّبی هتوبزی وِ اظ ػوط ثطط ٍ هصّت اظ سبذتبضّبی اسبسی خْت زضن ظًسگی اختوبػ

خبهؼِ اًسبًی هی گصضز، زیي تٌْب گعیٌِ ای است وِ تمطیجب توبم اًسبى ّب ضا زض اذتیبض ذَز زاضتِ است. خسا اظ هبّیت هتٌَع 

ض آى اًسیطِ ای ضا ٍ هرتلفی وِ زیي زض خْبى زاضتِ، توبهی هطزم زض اضتجبط ذَز ثب خْبى عجیؼت ٍ ًیطٍّبی هَخَز ز

ػجبضت  9(. خْت گیطی زیٌی2003ثطگعیسًس. زیي زض ػطغِ اختوبع سبل ّبی هتوبزی حضَضی چطن گیط زاضتِ است )زیالى، 

است اظ ػولىطز فطز ثط اسبس ثبٍضّبی زیٌی ذَز ٍ ثط زٍ ًَع خْت گیطی زیٌی زضًٍی ٍ خْت گیطی زیٌی ثیطًٍی است. خْت 

ظ: آى ًَع زیٌساضی وِ زض آى فطز هؼتمس، ثِ توبهی اػتمبزات زیٌی ذَز پبیجٌس است ٍ تحت ّط گیطی زیٌی زضًٍی ػجبضت است ا

ضطایغی ثِ فطاهیي زیٌی ػول هی وٌس. افطاز زاضای خْت گیطی زیٌی زضًٍی، سؼی هی وٌٌس اضظش ّب ٍ ثبٍضّبی زیٌی ضا 

ذَز ظًسگی هی وٌٌس. اظ آًدب وِ ایي افطاز تؼبلین زیٌی  زضًٍی وطزُ ٍ ثِ عَض وبهل زًجبل وٌٌس، ثسیي هؼٌب وِ ایي افطاز ثب زیي

(. زض زیٌساضی زضًٍی، فطز تالش هی وٌس وِ 1384ضا زضًٍی وطزُ اًس، ثْتط هی تَاًٌس ثب زیگطاى هساضا ٍ ضفتبض وٌٌس )وطهی ، 

افطاز زاضای خْت گیطی  خٌجِ ّبی غیط الْی ٍ سىَالض ظًسگی ضا ثب ایوبى ٍ اثؼبز ضٍحبًی ذَز سبظگبض وٌس. اظ سَی زیگط،

ثیطًٍی، ثِ لحبػ ًظطی زاضای ثبٍضّبی زیٌی ّستٌس وِ فمظ ًمص اثعاضی زاضًس ٍ زیي ضا غطفب ٍسیلِ ای ثطای ًیل ثِ اّساف ٍ 

(. ثط اسبس ًظطیِ آلپَضت هصّت زضًٍی، هصّجی فطاگیط ٍ زاضای 1990همبغس زیگط زض ًظط هی گیطًس )وطن پبتطیه ٍ َّز ، 

بفتِ ٍ زضًٍی ضسُ است. زض حبلی وِ هصّت ثیطًٍی اهطی است ذبضخی ٍ اثعاضی وِ ثطای اضضبی ًیبظّبی فطزی اغَل سبظهبى ی

اظ لجیل همبم ٍ اهٌیت هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز. هٌظَض آلپَضت اظ خْت گیطی هصّجی زضًٍی ػجبضت است اظ یه تؼْس 

 (.1378ثی ثِ اّساف فطزی )خبى ثعضگی، اًگیعضی فطاگیط وِ غبیت ٍ ّسف است ًِ ٍسیلِ ای ثطای زستیب

ثٌبثطایي، ّسف ولی اظ ایي پژٍّص همبیسِ َّش اختوبػی ٍخْت گیطی زیٌی زضثیي زاًص آهَظاى زذتطتیعَّش ٍػبزی همغغ 

 هتَسغِ ضْط وطج هی ثبضس. ثِ ّویي هٌظَض فطضیِ ّبی ظیط تسٍیي ضسُ است:

 زاضز. ثیي َّش اختوبػی زذتطاى تیع َّش ٍ ػبزی تفبٍت ٍخَز -1

 ثیي خْت گیطی زیٌی زذتطاى تیع َّش ٍ ػبزی تفبٍت ٍخَز زاضز . -2

 

 پیطیىٍ وظزی پضيَص

( زض پژٍّطی ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ َّش اختوبػی ثب ضبزوبهی ضاثغِ هثجت ٍ ثب پطذبضگطی اضتجبط هٌفی 1387حبخی ظازُ )

وبػی ثب هیعاى هحجَثیت اضتجبط زاضز اهب ثب ( ًیع زض پژٍّطی ثبثت وطزًس وِ َّش اخت2008ٍ ّوىبضاى ) 10زاضز. هیدس

( ًیع زض هغبلؼِ ذَز ًطبى زازًس وِ افعایص هَلؼیت اختوبػی ثب 2004پیططفت تحػیلی ضاثغِ ای ًساضز. ّبضپطیت ٍ آضَ )

سغح ثبالی َّش اختوبػی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی زاض زاضز ٍ ایي ضاثغِ زض هطزاى ثیطتط اظ ظًبى است. زض پژٍّطی وِ تَسظ 

ثیطًٍی( ثب سرت ضٍیی اًدبم ضس -( ثب ػٌَاى ثطضسی همبیسِ ضاثغِ خْت گیطی زیٌی )زضًٍی1390هْطاثی عبلمبًی ٍ سْطاثی )

ثیطًٍی( ٍ سرت ضٍیی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز. ّوچٌیي ًتبیح ًطبى زاز وِ -ًطبى زاز وِ ثیي خْت گیطی زیٌی  )زضًٍی

تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز زاضت، ثِ ایي هؼٌب وِ زذتطاى زض همبیسِ ثب پسطاى، اظ ثیي خْت گیطی زیٌی زاًطدَیبى زذتط ٍ پسط 

                                                           
9
- Religious orientation 

10
-Meijs 
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( زض پژٍّطی ًطبى زازًس وِ ضفتبضّبی هصّجی 2006الوسیب ٍ ّوىبضاى )-خْت گیطی زیٌی زضًٍی تط ثطذَضزاض ثَزًس. هَضیب

هثجت، ضٍحیِ ثبال( زاضتِ اًس. ضاثغِ هؼٌبزاضی ثب ضبذع ّبی سالهت ضٍاى اظ خولِ )ضضبیت اظ ظًسگی، ذطٌَزی، احسبس 

( ًطبى هی زّس ضاثغِ هؼٌی زاضی ثیي هیعاى خْت گیطی هصّجی ثب هیعاى تبة آٍضی ٍ 1391پژٍّص وطهی ٍ ّوىبضاى )

 اهیسٍاضی زض زاًطدَیبى ٍخَز زاضز.

 

 ريش پضيَص

هستمل  Tآهبض تَغیفی، اظ آظهَى  همبیسِ ای است. لصا ثِ هٌظَض تدطیِ ٍ تحلیل زازُ ّب، ػالٍُ ثط -پژٍّص حبضط اظ ًَع ػلی

بل ــزض سوطج، وِ ْط ــضهمغغ هتَسغِ زاًصآهَظاى زذتط پژٍّص، ضبهل ولیِ خبهؼِ آهبضی استفبزُ ضسُ است. 

ًفط  100ًفط ػبزی ٍ 100زاًص آهَظ ) 200بهلــضپژٍّصًوًَِ هطغَل ثِ  تحػیل ثَزُ اًس، هی ثبضس. 1393 ـ94یــتحػیل

 ِ گیطی تػبزفی اًتربة ضسًس.ثِ ضٍش ًوًَتیع َّش( وِ 

 

 راوداسٌ گیزیابشا

 ثب تَخِ ثِ هَضَع پژٍّص، اعالػبت هَضز ًیبظ ثب استفبزُ اظ زٍ پطسطٌبهِ خوغ آٍضی ضس:

 پطسطٌبهِ َّش اختوبػی تت 

  ثیطًٍی( آلپَضت –پطسطٌبهِ خْت گیطی هصّجی )زضًٍی 

 

ذیط( وِ گعیٌِ ّبی  –هبزُ زٍ گعیٌِ ای است )ثلی  45ایي پطسطٌبهِ زاضای  ( : 2٠٠٢،  11پزسطىامٍ ًَش اجتماعی ) تت

هی ثبضس. اهتیبظ ثیطتط ثِ هؼٌبی َّش اختوبػی ثبالتط  45تب  0آى ثب غفط ٍ یه ًوطُ گصاضی هی ضَز ٍ ًوطُ ّط آظهَزًی ثیي 

آًگ تَى تت، ( پبیبیی ٍ اػتجبض ایي آظهَى ضا زض حس هغلَة ٍ لبثل لجَلی گعاضش وطزُ است ) 2008است. آًگ تَى تت )

،  78/0(. ایي آظهَى تَسظ غفبضی ًیب، سلگی ٍ تَولی زض ایطاى ٌّدبضیبثی ضسُ است وِ آلفبی وطًٍجبخ پطسطٌبهِ 2008

 (.1390ثِ زست آهس )غفبضی ًیب، سلگی ٍ تَولی،  75/0ٍ لبثلیت ثبظآظهبیی آى  76/0ّوجستگی زٍ ًیوِ آى 

ایي همیبس ضا ثطای سٌدص خْت گیطی ّبی  1950ضاس زض سبل آلپَضت ٍ  : 12پزسطىامٍ جُت گیزی مذَبی آلپًرت

خْت  12تب  1خولِ است. زض ایي همیبس، گعیٌِ ّبی ػجبضت ّبی  21زضًٍی ٍ ثیطًٍی هصّت تْیِ وطزًس. ایي آظهَى ضبهل 

خْت گیطی هصّجی زضًٍی ضا اًساظُ گیطی هی  21تب  13هبزُ ثؼسی یؼٌی ضوبضُ ّبی  9گیطی هصّجی ثیطًٍی ضا هی سٌدس ٍ 

وٌس. ایي همیبس ثط هجٌبی ًوطُ گصاضی لیىطت ًوطُ گصاضی هی ضَز وِ زاهٌِ آى اظ وبهال هَافك تب وبهال هربلف است ٍ ثِ 

وطُ هیعاى خْت گیطی هصّجی ثیطًٍی آظهَزًی ٍ هدوَع ً 12تب 1تؼلك هی گیطز. خوغ اهتیبظ ػجبضت ّب  5تب  1پبسد ّب ًوطُ 

ًوطُ خْت گیطی هصّجی زضًٍی اٍ ضا هطرع هی ًوبیس. زض هغبلؼبت اٍلیِ وِ ثط ایي هجٌب غَضت گطفت،  21تب  13ػجبضت ّبی 

تطخوِ ٍ ٌّدبضیبثی ضسُ است.  1378است. ایي آظهَى زض سبل  21/0هطبّسُ ضس وِ ّوجستگی خْت گیطی ثیطًٍی ٍ زضًٍی 

است  74/0ٍ پبیبیی ثبظآظهبیی آى  71/0فبزُ اظ ضٍش ضطیت آلفبی وطًٍجبخ، ّوسبًی زضًٍی آى تَسظ خبى ثعضگی ٍ ثب است

 (.1379)هرتبضی ٍ ّوىبضاى، 

 

                                                           
11
-Thet 

12
-Alport 
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 یافتٍ َا

همساض هیبًگیي، اًحطاف هؼیبض، زاهٌِ  1خسٍل . هی پطزاظین  هتغیطّب تَغیفی هغبلؼِ ثِ پژٍّص فطضیِ ّبی اظ ثطضسی لجل

 ی ٍ َّش اختوبػی ضا زض زٍ گطٍُ افطاز تیعَّش ٍ ػبزی  ًطبى هی زّس.تغییطات ٍ حسالل ٍ حساوثط ًوطات خْت گیطی زیٌ

 

:  میاوگیه ي اوحزاف معیار جُت گیزی دیىی ي ًَش اجتماعی 1جديل   

اوحزاف  میاوگیه متغیزَا

 معیار

دامىٍ  ياریاوس

 تغییزات

حداقل 

 ومزٌ

حداکثز 

 ومزٌ

 تعداد

 جُت گیزی 

دیىی    

 

60/61 تیعَّش   81/8  72/77  46 35 81 97 

82/62 ػبزی  70/8  80/75  44 37 81 82 

ًَش 

 اجتماعی  

69/29 تیعَّش  50/4  25/20  25 16 41 97 

94/28 ػبزی  55/3  60/12  17 19 36 82 

 

ّوبًغَض وِ زض خسٍل فَق هطبّسُ هی ضَز هیبًگیي ًوطات خْت گیطی زیٌی زض افطاز ػبزی ثیطتط اظ تیعَّش  ٍ هیبًگیي 

 ض افطاز تیعَّش ثیطتط اظ ػبزی هی ثبضس.ًوطات َّش اختوبػی ز

 حبل ثبیس ثجیٌین وِ ایي تفبٍت اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض است یب ذیط. ثِ ّویي هٌظَض ثِ ثطضسی فطضیِ ّبی پژٍّص هی پطزاظین .

جُت گیزی دیىی در افزاد تیشًَش ي عادیتفايت میشان :   2جديل   

سطح 

 معىاداری

  اوحزاف معیار تی مستقل درجٍ آسادی

 میاوگیه

 

 تعداد
  

 

33/٠  

 

177 

 

92 /0  

 

81/8  60/61  تیشًَش  97 

70/8  82/62   عادی 82 

 

خْت گیطی زیٌی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی تفبٍت ٍخَز ًساضز ثب تَخِ ثِ هیعاى هطبّسُ هی ضَز ثیي  2ّوبًغَضوِ زض خسٍل 

خْت گیطی هیعاى اعویٌبى تفبٍت  95/0بض زاضت ثب (،  هی تَاى اظْ p >05/0هی ثبضس ) 35/0سغح هؼٌبزاضی آظهَى وِ 

 زیٌی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض ًیست.

ًَش اجتماعی در افزاد تیشًَش ي عادیتفايت میشان :   3جديل   

سطح 

 معىاداری

  اوحزاف معیار تی مستقل درجٍ آسادی

 میاوگیه

 

 تعداد
  

 

22/٠  

 

177 

 

22 /1 -  

69/29  50/4  تیشًَش  97 

94/28  55/3   عادی 82 
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َّش اختوبػی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی تفبٍت ٍخَز ًساضز. ثب تَخِ ثِ هیعاى هطبّسُ هی ضَز ثیي  3ّوبًغَضوِ زض خسٍل 

َّش اختوبػی هیعاى اعویٌبى تفبٍت  95/0(،  هی تَاى اظْبض زاضت ثب  p >05/0هی ثبضس ) 22/0سغح هؼٌبزاضی آظهَى وِ 

 از تیعَّش ٍ ػبزی اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض ًیست.زض افط

 

 بحث يوتیجٍ گیزی

پژٍّص ّبی هتؼسزی ثِ  َّش اختوبػی ٍ خْت گیطی زیٌی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی ثَز .هیعاى ّسف ایي پژٍّص همبیسِ 

ظًسگی، ضیَّبی  ثطضسی ضاثغِ خْت گیطی زیٌی ثب هتغیطّبی گًَبگًَی چَى ضبزوبهی، سالهت ضٍاى، ووبل گطایی، اهیس ثِ

فطظًس پطٍضی ٍ......پطزاذتِ است. اظ هیبى اًَاع َّش ًیع ثب  َّش هؼٌَی، َّش ّیدبًی، َّش اذاللی سٌدیسُ ضسُ است  اهب 

 پژٍّطی زض ایطاى هجٌی ثط ثطضسی ضاثغِ خْت گیطی زیٌی ثب َّش اختوبػی یبفتِ ًطس. 

َّش ّیدبًی ٍ َّش هؼٌَی  ثب سالهت ضٍاًی زض زاًص ( ثِ ثطضسی ضاثغِ خْت گیطی هصّجی، 1392حسًٌَس ٍ ذیطی )

ٍخَز  ثیي خْت گیطی هصّجی زضًٍی ٍ سالهت ضٍاًی، ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضآهَظاى همغغ زثیطستبى پطزاذتِ ٍ عجك ًتبیح 

 ، ضثیي خْت گیطی هصّجی زضًٍی ٍ هطىالت خسوبًی، اضغطاة، هطىالت اختوبػی ٍ افسطزگی ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزازاضتِ، 

ثیي َّش ّیدبًی ٍ سالهت ضٍاًی، ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ٍلی ثیي َّش ّیدبًی ٍ هطىالت خسوبًی، اضغطاة، هطىالت 

ٍخَز زاضت. ضفبیی سؼیس ثیي َّش هؼٌَی ٍ سالهت ضٍاًی، ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض  ،اختوبػی ٍ افسطزگی ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاض

ت گیطی هصّجی ٍ َّش هؼٌَی زاًطدَیبى پطزاذتٌس ٍ ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ  ( ًیع ثِ ثطضسی ضاثغِ خ1393ٍْ ّوىبضاًص )

ضاثغِ ( ثِ ثطضسی 1393ضت. اغغطی ٍ لبسوی )خْت گیطی هصّجی ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زا ثیي َّش هؼٌَی 

یي َّش اذاللی ٍ ح  ثپطزاذتٌس ٍ عجك ًتبی ثیي َّش اذاللی ٍ گطایص ّبی هصّجی ثب ضضبیت ظًبضَیی زض هؼلوبى هتبّل

 ٍضضبیت ظًبضَیی اضتجبط هثجت ٍ هؼٌبزاض ثِ زست آهس  ثیي گطایص هصّجی زضًٍی ثب، ضضبیت ظًبضَیی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض

اظ ٍاضیبًس ضضبیت ظًبضَیی ضا  23/0ًتبیح تحلیل ضگطسیَى گبم ثِ گبم ًطبى زاز وِ َّش اذاللی هی تَاًس ثِ عَض هؼٌبزاضی 

 س. ی پیص ثیٌی وٌثِ عَض هؼٌبزاض

َّش اختوبػی ٍ خْت گیطی زیٌی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی هیعاى همبیسِ زض ایي پژٍّص ثِ ثطضسی فطضیِ ّبیی هجٌی ثط 

 >05/0خْت گیطی زیٌی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی تفبٍت ٍخَز ًساضز )هیعاى ثیي  پطزاذتِ ضس ٍ  ًتبیح حبوی اظ ایي ثَز وِ

p  َّش اختوبػی زض افطاز تیعَّش ٍ ػبزی ًیع تفبٍت ٍخَز ًساضز هیعاى تفبٍت هؼٌبزاض ًیست. ثیي ( ٍ  اظ ًظط آهبضی ایي

(05/0< p .اظ ًظط آهبضی ایي تفبٍت هؼٌبزاض ًیست  ٍ ) 

 

 مىابع 

ضاثغِ ثیي َّش اذاللی ٍ گطایص ّبی هصّجی ثب ضضبیت (، ثطضسی 1393اغغطی، فطّبز ٍ لبسوی خَیٌِ، ضضب ) .1

 .  1. فػلٌبهِ هطبٍضُ ٍضٍاى زضهبًی ذبًَازُ ، سبل چْبضم ، ضوبضُ  هتبّل ظًبضَیی زض هؼلوبى

 (، آظهَى َّش اختوبػی، تطخوِ هحوس هدسیبى، تْطاى، ضطوت آظهَى یبض پَیب.2008آًگ، تَى تت ) .2

، 1387است، تطخوِ یحیی سیس هحوسی،  IQچیست ٍ چطا هْن تط اظ   EQ(،2003ثطازثطی، تطاٍیس ٍخیي گطیَظ ) .3

 ، ًطط اضسجبضاى.تْطاى
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(، ثطضسی اثط ثرطی ضٍاى زضهبًگطی ثب ٍ ثسٍى خْت گیطی هصّجی اسالهی ثط اضغطاة ٍ 1378خبى ثعضگی، هسؼَز ) .4

 .8تٌیسگی، هدلِ ضٍاًطٌبسی، سبل زٍم، ضوبضُ 

 (، اػتجبض یبثی همیبس َّش اختوبػی ٍ ضاثغِ آى ثب ضبزوبهی ٍ پطذبضگطی زض زاًطدَیبى1387حبخی ظازُ، هیتطا ) .5

 زاًطگبُ آضاز اسالهی ٍاحس اَّاظ، پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس، زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اَّاظ.

(، ضاثغِ خْت گیطی هصّجی، َّش ّیدبًی ٍ َّش هؼٌَی ثب سالهت ضٍاًی 1392حسًٌَس، ثبلط ٍ ذیطی، هحجَثِ ) .6

 . ًی تجطیعزاًطگبُ ػلَم پعضىی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبزض زاًص آهَظاى همغغ زثیطستبى، 

(، ثطضسی ضاثغِ خْت گیطی هصّجی ٍ َّش هؼٌَی 1393ضفبیی سؼیسی، ًسطیي ٍ یىتب، هٌیٌب ٍ هسؼَزی، ضبّس ) .7

 زاًطدَیبى، وٌىطُ ثیي الوللی فطٌّگ ٍاًسیطِ زیٌی .

 .،تْطاى، اًتطبضات سريًظطیِ ٍ وبضثطز آظهَى ّبی َّش ٍ ضرػیت (،1386ضطیفی،حسي پبضب )  .8

(، ثطضسی همسهبتی پبیبیی ٍ ضٍایی پطسطٌبهِ َّش اختوبػی 1390لگی، ظّطا ٍ تَولی، سَزُ )غفبضی ًیب، هدیس ٍ س .9

 3زض زاًطدَیبى زاًطگبّْبی استبى وطهبًطبُ، پژٍّص ّبی ضٍاًطٌبسی اختوبػی، زٍضُ یه، ضوبضُ

ٍ  (، ضاثغِ خْت گیطی هصّجی ثب هیعاى تبة آٍضی1391وطهی، خْبًگیط ٍ ظوی، ػلی ٍ ػلی ذبًی، هػغفی ) .10

 .3اهیسٍاضی زض زاًطدَیبى زاًطگبُ ضاظی، فػلٌبهِ فطٌّگ زض زاًطگبُ اسالهی، سبل زٍم، ضوبضُ 

ثیطًٍی( ثب افسطزگی ٍ اضغطاة، پبیبى ًبهِ  -(، ثطضسی ضاثغِ خْت گیطی هصّجی )زضًٍی1384وطهی، فطیجب ) .11

 وبضضٌبسی اضضس، زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی، زاًطىسُ ضٍاًطٌبسی ٍ ػلَم تطثیتی.

(، ضاثغِ خْت گیطی هصّجی ثب 1379هرتبضی، ػجبس ٍ اللْیبضی، ػجبسؼلی ٍ ضسَل ظازُ عجبعجبیی، سیس وبظن ) .12

 .17هیعاى تٌیسگی، هدلِ ضٍاًطٌبسی، سبل پٌدن، ضوبضُ 

ثیطًٍی( ثب سرت -(، ثطضسی همبیسِ ضاثغِ خْت گیطی زیٌی )زضًٍی1390هْطاثی عبلمبًی، ضیوب ٍ سْطاثی، فطاهطظ ) .13

 .2زاًطدَیبى زذتط ٍ پسط، هغبلؼبت ضٍاًطٌبذتی، زٍضُ ّفتن، ضوبضُ ضٍیی زض 
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