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رابطه بین مؤلفه هاي هوش هیجانی و تفکرات غیرمنطقی با وضعیت بومی و غیر بومی بودن در دانشجویان

2منا صمدزاده،2، نصیرالدین جاویدي*1محمد ابراهیم مداحی

memadahi@yahoo.comگروه روانشناسی، دانشگاه شاهد 1

شگاه علم و فرهنگدانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش خانواده درمانی، دان2

چکیده

خودشکوفایی،نفس،عزتي، ابرازخوداین پژوهش جهت مقایسه افراد بومی و غیربومی از نظر میزان تفکرات غیرمنطقی و سطح مؤلفه هاي هوش هیجانی (خودآگاهی هیجانی،

ین پژوهشا. باشدشادمانی)میبینی،خوشتحمل فشار روانی، کنترل تکانش،مسئله،حلپذیري،انعطافگرایی،واقعروابط بین فردي،پذیري اجتماعی،مسئولیتهمدلی،استقالل،

ي تصادفی ساده انتخاب به شیوهکهباشدنفر غیربومی) می110نفر بومی،130(نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد تهران240حجم نمونه شامل . تاز نوع مطالعات همبستگی اس

یافته ها نشان دادند که افراد . باشدیم) A.T.I.Bاي ارزیابی باورهاي غیرمنطقی (جمله66آزمونو-EQاي هوش هیجانی بار ان جمله90شنامه پرسابزار پژوهش شامل:. شدند

که میریگیمنابراین نتیجه ب. دداراي تفکرات غیرمنطقی کمتري نسبت به بومیان بودنانیبومریغمچنین ه. دغیر بومی داراي هوش هیجانی باالتري نسبت به افراد بومی بودن

همچنین بین هوش هیجانی و تفکرات غیرمنطقی رابطه ود؛عامل مهاجرت با رشد جنبه هاي هوش هیجانی دانشجویان و همچنین با کاهش تفکرات غیرمنطقی آنان رابطه دار

معکوس و معنی دار وجود دارد.

ر بومیومی، غی، بهوش هیجانی، تفکرات غیرمنطقیواژگان کلیدي:

برعمدهطوربهانسانيهاییتوانایاهوشمطالعهدرپژوهشگرانازبسیاري

) 1958، وکسلر، 1950(پیاژه، اندداشتهتوجهانطباقیآنکاربردوشناختیهايمؤلفه

پذیرفتنیتنهانهنیزعاطفیوهیجانیيهاییتوانایعنیغیرشناخت،ابعادهمچنین

راانسانروانی) زندگی1995). گلمن (2000نیس، چر(دهم هستنضروريبلکه

تحولیدترینجدهیجانیهوش.داندیمهیجانی-کارکرد عقالنیدوتعاملازناشی

سويازباراولیناصطالحاست اینهیجانومیان کارکرد تفکرارتباطفهمزمینۀدر

) مطرح شد.1990(ریماوسالوي

،ابراز،ادراكظرفیتازاستعبارت،ییتوانایکعنوانهیجانی بههوش

که آنجا). از1997مایر و سالوي، (ندیگراوخوديهاجانیهادارةوکاربردشناخت،

و دیگرانتهیجانافهمتواناییازاستعبارتهیجانیهوشاساسیهايمؤلفه

هوش کهافراديرودیمانتظارسازگارانه،وهیشبهدیگرانوخودمهاروتنظیمتوانایی

.ددهننشاناجتماعی بهترييهامهارتواجتماعیسازگاريدارندباالتريهیجانی

افرادبهکهاستاجتماعیزندگیهايکنندهتسهیلیاجتماعيهامهارتبنابراین 

باشند (مالف و داشتهتعاملدیگرانبامتقابلوسودمندايگونهتا بهکندیمکمک

شناختبامقایسهدرهیجانزمینۀدرپژوهشمطالعاتانجام).تاکنون1998شوت، 

وهیجانبررسیکههانددادنشانمطالعاتنتایجواستداشتهگستردگی کمتري

.استبااهمیتوضروريامريانسانشناختیرواندهیچیپابعادبر سایرآنتأثیرات

عموماًموضوعاینوشودیمهیجانشناختیروانتأثیراتبرتأکید زیاديامروزه

کنند،تداخلشناختیيهاتیظرفسایربااینکهجايبههاجانیهکه شدهپذیرفته

منبعهیجاناتکهداردوجودزیادييهاتوافقعالوه،، بهدهندیمافزایشراهاآن

کنندیمهدایتوحفظبرانگیخته،راانساناعمالهاآنهستند،انگیزشیاولیۀ

)2000سالوي و همکاران، (

بهبودهیجان راتنظیمتواناییمهمفوایداز) یکی1997(مایر و سالوي

درکهافراديبنابراین.دانندیممثبتوخوشایندهیجاناتپرورشوهیجانات منفی

هیجانیحاالتجبرانبرايبیشتريتواناییازدارندمهارتخودتنظیم هیجانات

درهیجانیهايتوانشوبرخوردارندندخوشایيهاتیفعالدرشرکتاز طریقمنفی

اینکهمهمنکتۀالبته.دارندمهمینقششناختیروانسالمتوتعدیل استرس

بهوشناختیعملکردهايباعمدهطوربهتحصیلیپیشرفتباساختارهاي مرتبط

شهوکهحالیدر.هستندمرتبطشخصیادگیريوي حافظههاییتواناخصوص

انجمنپژوهشنتایج.استمرتبطفرديبینروابطدرموفقیت فردبابیشترهیجانی

تعادلشناختوعاطفهبینهیجانی). هوشAPA ،1998(اآمریکیپزشکروان

ازنقل،2005گریوال،وسالوي(شودیمسازگارانهکنشبهمنجرکهکندیمایجاد

هیجانیهوشديبعچهار).الگوي2007روك، وبوالرسون،ترستینملنوف،شاته،

:استزیربه هممرتبطيهاییتواناحاصلهیجانیهوشکهدهدیمنشان ادراك(1

فهم(3گیريتصمیمتسهیلبرايهیجانازاستفاده(2دیگرانوخوددرهیجان

ه ب،2005(نباروترکیبیالگوياساسبر.دیگرانوخودهیجانتنظیم(4هیجان

). هوش هیجانی از 2008فورنهام، وآرتچزیک،پریموکاموروگریون،ازنقل

کاربردازکهاستشدهتشکیلمختلفيهامهارتوخصوصیاتوخودآگاهی عاطفی

استرستحملومسئلهحلمناسب،فرديبینروابطعواطف مانندمتنظییاموثر

وظیفهوبرونگراییمشابهشخصیتیتصفبه عنوانهیجانیهوش.شودیماستنباط

قرارشخصیتیمراتبسلسلهترنییپاسطوح درکهاستشدهسازيمفهومسیشنا

نترلک(فرديعاطفیيهاتیقابلدررافردييهاتفاوتهیجانیهوش.ردیگیم

وگالوويستین،ا،ساکلوفسک(دهدیمپوششاسترس)(ادراكفرديبیناسترس) و

ي هامهارتباالانیهیجهوشدارايافراددیگرعبارت) به2007دیویدسون، 

دنماینمدیریتوبیانارزیابی،راخودعواطفقادرندودارندخوبیاسترسمدیریت

،)RET().بر طبق نظریه بنیادي درمان منطقی هیجانی2008گریون و همکاران، (

واقعدر. تاز تفکرات غیرمنطقی اسمتأثرختالل کارکرد هیجانی و رفتاري به شدت ا

نقل از به1969جان، . (دنوع تفکر را پیش بینی کرتوانیمفتار بر طبق هیجان و ر

باعثافرادپیراموناتفاقاتورویدادها کهاستمعتقدآلبرت الیس ). 1992وود، 

اتفاقاتورویدادهاازافرادباورهايوهادیدگاهبلکهشودینمهاآنو اضطرابتنش

مواجه مشکلباراآنانزندگیودشویمهاآندراضطرابوتنشبهمنجراست که

لبته این به اداند،یم). الیس منشأ هیجانات انسان را افکار او 1999(الیس، ندکیم

مامی هیجانات خود را کنترل ت،تعقلقیطرازا باید یم،یتوانیمآن معنا نیست که ما 

حساس ا،ثالمعنوانبه(بمعموالً منجر به هیجانات مناسیمنطقباورواقعدر.کنیم

منجریرمنطقیغباورو) خودنظرموردتأسف یا ناراحتی به خاطر نرسیدن به اهداف 

قارت یا خشم به دلیل ح،حساس افسردگیا،مثالعنوانبه(بهیجانات نامناسبه

بنابراین مطالعه حاضر شامل ).1382(شمسی، شودیمنرسیدن به اهداف خود) 

کرات غیرمنطقی در افراد بومی و غیر بومی رابطه .بین تف1:باشدیمهاي زیر فرضیه

.بین هوش هیجانی در افراد بومی و غیر بومی رابطه معنی دار 2معنی دار وجود دارد.

.بین هوش هیجانی و تفکرات غیرمنطقی افراد رابطه معنی دار وجود 3وجود دارد.

دارد.

روش

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

راي آزمون فرضیه هاي پژوهش از ب. تی اساز نوع روش همبستگمطالعه حاضر 

امعه آماري شامل دانشجویان دانشگاه ج. تروش همبستگی پیرسون استفاده شده اس

110نفر بومی و 130نفر (240ي شامل هایآزمودنشاهد تهران و حجم نهایی 

بزارهايا. دنفر غیربومی) بود که به شیوه نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدن
ابزار

، 1999ان (-مدل هوش هیجانی چند عاملی باران:-آزمون هوش هیجانی بار

) با ظرفیت براي عملکرد مرتبط است تا خود عملکرد یعنی 1383،به نقل از تیرکی

-مدار تا پی آمد-ظرفیت براي موفقیت، نه خود موفقیت. همچنین این مدل فرآیند

هاي عاملی مهارت هیجانی فهمؤلمدار این پارپوب مفهومی جامع بر گروهی از 
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ه این معنی که ب. ردیگیمي موجود هوش هیجانی را در بر هامدلمبتنی است و سایر 

این مدل تنها بر آگاهی از احساسات و استفاده از این اطالعات براي تطابق با زندگی 

لکه در برگیرنده مؤلفه هاي دیگري است که در تعیین موفقیت فرد در ب،تاکید ندارد

اربرد اصطالح هوش ک،نار آمدن با فشارها و اقتضائات محیطی کم اهمیت نیستندک

) از هوش 1383به نقل از تیرکی، 1997ان، - بار(ران مشابه تعریف وکسل-بار

ان مبناي چنین دیدگاهی، مؤلفه هاي رویکرد مفهومی خود نسبت به -است. بار

ان مورد -ه هیجانی بارهوش هیجانی را که به وسیله نسخه فعلی پرسشنامه بهر

). 1383به نقل از تیرگی، 2000ان،-بار. (د، مشخص نمورندیگیمسنجش قرار 

مؤلفه 15بر نمره کلی، هین آزمون عالوا. تسؤال اس90این پرسشنامه شامل 

و بر 88/0یزان اعتبار آزمون به روش زوج/فرد م. سنجدیمهوش هیجانی را نیز 

) 1383(رش شده است. در ایران شمس آباديگزا93/0حسب آلفاي کرونباخ، 

. تگزارش کرده اس70/0با میانگین 83/0تا 55/0ضرایب آلفا را در دامنه بین 

وایی این پرسشنامه نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش دهشیري ر

هاي آزمون نیز بر روي یک اسخپ. دتایید ش) 1383، به نقل از تیرگی، 1382

ي، مخالفم و حدودتااي در طیف لیکرت (کامالً موافقم، موافقم، درجه5مقیاس 

مؤلفه هاي درون هاي آزمون عبارتند از: کامالً مخالفم) تنظیم شده است. مقیاس

یی، استقالل). مؤلفه شکوفاخودي، عزت نفس، ابرازخود، خودآگاهی هیجانیفردي (

،ؤلفه هاي مدیریتم،دي)ی، روابط بین فراجتماعسئولیت م،همدلی(هاي بین فردي

اقع ومسئله،حل(ؤلفه هاي سازش پذیريم،نترل تکانه)ک،تحمل فشار روانی(

وش بینی)(کارر، خ،شادکامی(گرایی، انعطاف پذیري). مؤلفه هاي خلق عمومی

).1386، سپهریان، 2004

توسطپرسشنامهاین: )A.T.I.Bآزمون ارزیابی باورهاي غیرمنطقی (

نظارتوراهنماییبامشهدفردوسیدانشگاهشناسی بالینیروانرشتهیاندانشجو

سالینظریهدرشدهمطرحگانهازدهیباورهاي غیرمنطقیگرفتننظردرباپژوهشگران

باورهايازیکهربراياین پرسشنامه.تاسشدهتهیهجمله66) در1971(

راجمالتیستیبایمآزمودنی.ارددغیرمنطقیجملهسهومنطقیجملهسهگانهازدهی

درو«یرخ» .کندتطابق انتخاباوزندگیروشباویهماهنگاوفکرواحساسباکه

تعلقپاسخیبهیکبا نمرهپرسشنامهدرداردیشتريب»لیب»باصورتاینغیر

باورهايازهر یککهآنجااز.استمنطقیغیرباورداشتنازحاکیکهردیگیم

تا0از پیوستاريدرباورهربهگرفتهتعلقنمرهداردسؤالششگانهازدهیمنطقیغیر

66برابرگانهازدهیغیرمنطقیباورهاينمراتمجموعحداکثرورد؛یگیمقرار6

مجددآزمون–آزمونروشباغیرمنطقیتفکراتارزیابیآزمون3اعتبار.دبوخواهد

89/0آمده دستبهپیرسنهمبستگیضریب.استقرار گرفتهگیرياندازهمورد1

بود. اگر با جمله منطقی بلی یا به جمله غیرمنطقی 63/2و انحراف معیار برابر با 

ي منطقی که به جملهشود. در صورتیجواب خیر بدهد براي وي نمره صفر منظور می

دیگر ترگیرد. به عبامی1جواب خیر یا به جمله غیرمنطقی جواب بلی بدهد نمره 

جا گرفت که حاکی از داشتن تفکر غیرمنطقی باشد. از آنبه پاسخی تعلق می1نمره 

گیرد سؤال در نظر گرفته شده نمره تعلق می6گانه از تفکرات یازدهکیهرکه براي 

).1373قرار دارد. (مهري نژاد، 6اي از صفر تا به هر تفکر در دامنه

نتایج

دهد که تفاوت معناداري بین افراد بومی و غیر بومی در مؤلفه هاي هوش هیجانی وجود دارد ها چنین نشان میسی وضعیت هوش هیجانی آزمودنی: برر1با توجه به جدول

کنترل تکانش،تحمل،ردي،روابط بین فانعطاف پذیري،مسئولیت پذیري اجتماعی،همدلی،مسئله،حلشکوفایی،خودبه طوري که: افراد غیر بومی در مؤلفه هاي واقع گرایی،

).و در p<0/0001(باشندباشند و افراد بومی داراي میانگین کمتري در مؤلفه هاي مذکور میخودآگاهی و استقالل داراي میانگین بیشتر و وضعیت باالتري نسبت به افراد بومی می

باشند و افراد غیربومی داراي میانگین کمتري در و وضعیت باالتري نسبت به افراد غیر بومی میابرازي و عزت نفس داراي میانگین بیشتر مقابل، افراد بومی در مؤلفه هاي خود

).p<0/0001(باشنداین مؤلفه ها می

1جدول 

هانمونه جفت شده جهت مقایسه نمرات مؤلفه هاي هوش هیجانی آزمودنیبا دوtنتایج آزمون 

اسکان

مؤلفه ها

tمقدار ردانحراف استاندامیانگینتعداد

همبسته

سطح معناداري

13041/2231/1299/30001/0بومیابرازيخود

11079/1979/9غیر بومی

13035/1990/318/20001/0بومیگراییواقع

11044/2063/4غیربومی

13029/2376/337/30001/0بومیمسئولیت

11022/2410/3غیربومی

13075/1988/219/20001/0بومیشکوفاییخود

11067/2008/1غیربومی

13080/2154/302/40001/0بومیخودآگاهی

11007/2291/2غیربومی

13046/2431/434/30001/0بومینفسعزت

11021/2110/3غیربومی

13053/2275/323/30001/0بومیهمدلی

11086/2301/4غیربومی

13040/2015/314/30001/0بومیمسئلهحل

11007/2129/2غیربومی

13020/2231/122/20001/0بومیانعطاف پذیري
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11013/2442/2غیربومی

13024/2012/354/3001/0بومیتحمل

11018/2208/3غیربومی

13019/2065/398/10001/0بومیکنترل تکانش

11018/2361/2غیربومی

13053/2337/357/20001/0بومیخوش بینی

11015/2336/3غیربومی

13015/2145/313/20001/0بومیروابط بین فردي

11013/2255/3غیربومی

13015/2035/313/20001/0بومیخوشبختی

11010/2225/3غیربومی

13014/2255/424/2001/0بومیاستقالل

11020/2386/3غیربومی

2جدول 

هانمونه جفت شده جهت مقایسه نمرات تفکرات غیر منطقی آزمودنیبا دوtنتایج آزمون 
اسکان

متغیر

سطح معناداريهمبستهtمقدار انحراف استانداردمیانگینتعداد

13041/2131/1156/30001/0بومیتفکرات غیرمنطقی 

11079/1879/8غیر بومی

دهد که تفاوت معناداري بین افراد بومی و غیر بومی در میزان تفکرات غیرمنطقی وجود دارد ها چنین نشان مینفرات غیرمنطقی آزمودنی: بررسی وضعیت2با توجه به جدول

نظر میزان تفکران منطقی در سطح بهتري از افراد بومی قرار دارندجر و غیربومی است و افراد غیربومی ازبه طوري که میزان تفکرات غیرمنطقی در افراد بومی بیشتر از افراد مها

)p<0/0001.(

بحث 

در پژوهش حاضر هر سه فرضیه تایید شد و نتایج نشان داد که از بین مؤلفه 

زت نفس) از ع،يابرازخود(هاي هوش هیجانی، افراد بومی تنها در مؤلفه هاي

افراد غیربومی در سایر مؤلفه ها کهیحالدر باشندیمیت بهتري برخوردار وضع

خود،واقع گرایی(نمرات باالتري از افراد بومی داشته ان ازجمله مؤلفه هاي

وابط بین ر،نعطاف پذیريا،سئولیت پذیري اجتماعیم،مدلیهمسئله،حل،ییشکوفا

رسدیمستقالل).بنابراین به نظر ودآگاهی و اخ،نترل تکانشک،حمل استرست،فردي

عامل مهاجرت در افراد غیربومی باعث رشد بیشتر جنبه هاي هوش هیجانی شده 

)که نشان دادند افراد بومی در 2005(ناست که این با پژوهش پارکر و همکارا

حمل استرس و انعطاف و سازگاري نمرات کمتري ت،مؤلفه هاي روابط بین فردي

ی و احمدياالسالمخیشمچنین ه. دی دارخوانهماندگرفتهمی نسبت به افراد غیربو

خوش بینی بیشترین سهم را در مؤلفه) نشان داند که هوش هیجانی به ویژه 1390(

نتیجه گرفت که توانیمس به عبارتی پ. کندیمپیش بینی رضایت از تحصیل ایفا 

خوش بینی نمرات افراد غیربومی رضایت بیشتري از تحصیل دارند زیرا در مؤلفه 

مچنین فرضیه دوم پژوهش حاضر مبنی بر اینکه ه. دباالتري از افراد غیر بومی داشتن

بین تفکرات غیرمنطقی افراد بومی و غیربومی تفاوت معنی دار وجود دارد نیز تایید 

طوربهگردید بطوریکه نتایج نشان داد که تفکرت غیرمنطقی افراد غیربومی 

توان نتیجه گرفت که . پس میباشدیمتر از افراد بومی )کمp<0/0001(معناداري

رضیه سوم نیز ف،در نهایتود؛عامل مهاجرت در تفکر و هوش هیجانی افراد تأثیر دار

تایید شد و مشخص گردید که هوش هیجانی با تفکرات غیرمنطقی و به عبارتی با 

؛ 1387رغمدي،ب؛2004فارنهام،(يهاپژوهشتوانایی شناختی رابطه دارد که این با 

ی دارد.خوانهم) 2006استابروکووود،وگانه،پارکر

منابع

ازرضایتوهیجانیهوش).رابطه1390(ساره احمديراضیه شیخ االسالمی،

5. مجله علوم رفتاري. دانشکده علوم تربیتی شیراز. آموزاندانشدرتحصیل

پرسشنامه ختار عاملی،).هنجازیابی و بررسی سا1383(روح اهللا،شمس آبادي،

. ان در بین دانش اموزان دبیرستان هاي شهر مشهد-هوش هیجانی بار

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران.

انتشارات . ارومیه. .چاپ اولIQ,EQ,SQ). هوش هیجانی از 1386. (قسپهریان،

اذربایجان غربی. جهاد دانشگاهی

). رابطه ساختاري هوش هیجانی با سازگاري زناشویی و 1383(.عبدالحکیمتیرگی،

تدوین و کاربزد برنامه مداخله تقویت هوش هیجانی جهت کاهش ناسازگاري 

انستیتو روان پزشکی تهران.پایان نامه دکتري،زناشویی،

) .مهديبرغمدي، تعیین نقش واسطه اي هوش هیجانی درتأثیراسترس .( 1387

. دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان سبزواربرپیشرفت تحصیلی 

دانشکدةعلو .دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی

م تربیتی و وانشناسی

معلمانوباورمنطقیروانالمتس،شغلیرضایتبینابطهر،( 1382(یلع،شمسی

درشهرستانآناننآمورزادانشتحصیلیپیشرفتباراهنماییسومکالس

دانشگاهوروانشناسیتربیتیعلومدانشکدهارشد،کارشناسیپایاننامهخمین،

معلمتربیت

)سیدابولقاسمنژاد،مهري پایان.يمنطقغیرافکارواضطراببینرابطه،( 1373

علوموشناسیرواندانشکدهمشهد،فردوسیدانشگاهکارشناسی ارشد،نامه
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