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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزي با عملکرد   

نجام شد. جامعه آماري تحقیق همبستگی ا -تحصیلی دانش آموزان به روش توصیفی 

شهر اصفهان به تعداد  2حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 

-اي چند مرنفر) به شیوه نمونه گیري تصادفی خوشه 278نفر) بودند که تعداد ( 4826(

هوش عاطفی گلمن  هاي شدند. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه اي انتخابحله

) 1985) و مقیاس ارتباط گریزي مک کراسکی (1383عملکرد تحصیلی درتاج (  )، 2001(

عاطفی و ابعاد خودآگاهی و خودتنظیمی با عملکرد  شد. نتایج نشان داد بین هوش استفاده
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). همچنین بین ارتباط گریزي و ابعاد آن (ارتباطات ≥ 01/0Pتحصیلی رابطه وجود دارد (

ات میانفردي و سخنرانی عمومی) با عملکرد تحصیلی گروهی، جلسات گروهی، ارتباط

). همچنین بُعد خودآگاهی از هوش عاطفی و ≥ 01/0Pرابطه معکوس وجود دارد (

جلسات گروهی از ارتباط گریزي توان پیش بینی عملکرد تحصیلی را بطور معنا داري 

 ). ≥ 01/0Pبرخوردارند (

 
 رد تحصیلی هوش عاطفی، ارتباط گریزي، عملک واژگان کلیدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The Relationship between Emotional Intelligence and 
Communication Aversion to the Academic Performance of the 

Junior High School Girl Students of District 2 Isfahan 
۱Narges Saeidian 
۲Ezzat Forghani 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between 
emotional intelligence and outbreak communication with academic 
performance by a descriptive correlation method. The statistical 
population of the study was female students of the first high school of 
district 2 of Isfahan city of  people 4826,of whom  were selected based 
on Cochran formula, 278.They were selected by multi-stage cluster 
random sampling.Glamen's Emotional Intelligence Questionnaire 
(2001), Dotaj's Academic Performance Inventory (2004), and 
McCracushi's Missile Relation Scale (1985)That their validity and 
reliability have been proven and  The reliability of the questionnaires 
was 0.95, 0.72, 0.74, according to Cronbach's alpha, respectively. In 
this research, statistical tests were used Pearson correlation coefficient, 
multivariate regression and analysis of variance. The results of the 
research showed that there is a relation between emotional intelligence 
and self-control dimensions and academic performance (P≤0.01). There 
is also an inverse relation between escape and its dimensions (group 
communication, group meetings, interpersonal communication and 
general lecture) with academic performance (P¬≤¬0.01). Also, self-
awareness of emotional intelligence and group meetings of outbreak 
communication can significantly predict academic performance 
(P≤0.01). 
 
Keywords: Emotional intelligence, Escape communication, Academic 
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 مقدمه
 موفقیت نظام دهنده نشان جامعه هر در 1تحصیلی عملکرد بهبود و موفقیت مسأله     

 عملکرد تحصیلی است. درواقع فردي نیازهاي عرف به توجه و یابی هدف درزمینه آموزشی
 و ارزیابی کارایی و بررسی براي معیارها ترینعینی و ترینمهم از یکی زانموآنشدا

 جامه نظام درواقع این هاتالش و هاکوشش تمامی و است آموزشی هاي نظام اثربخشی
 ). بنابراین1395ادي، آبعلی و شود (درتاج، زارعی، دالورمی تلقی امر بدین پوشاندن عمل
 تحصیلی دانش موفّقیّت که دانست موفّق و آمد کار توان می زمانی را آموزشی نظام

 تحصیلی باشد. عملکرد داشته را رقم باالترین و مختلف، بیشترین مقاطع در آن آموزان
  روانی و شناختی، عاطفی حیطۀ در تربیتی هاي هدف به آموزدانش مقدار دستیابی به

 ). 1389زرین چنگ، (دارد  اشاره حرکتی
 هاي اجتماعی و عاطفیهاي نوین پژوهش، تأثیر شایستگیدر همین راستا یکی از زمینه

است. خاستگاه نظري این دسته پژوهش ها مفهوم هوش تحصیلی بر موفقیت و پیشرفت 
عناصر هوش  4اند. گلمن) پیشنهاد شده1990( 3است که به وسیله سالوي و مایر 2عاطفی

 ،5(کادمن و بریور کندعاطفی را به دو طبقۀ عناصر فردي و عناصر اجتماعی تقسیم می
). عناصر فردي شامل خودآگاهی، خود کنترلی و انگیزش است و عناصر اجتماعی 2001

شامل همدلی و مهارت هاي اجتماعی است. خود آگاهی به معناي آگاه بودن از حالت 
هایی که براي ). در پژوهش1390، الت است (گلمنروانی خود و نیز تفکر دربارة آن ح

، انجام گرفته است، نتایج متفاوتی گزارش شده تحصیلیبررسی هوش عاطفی و عملکرد 
دار هوش عاطفی و عملکرد است. بعضی از پژوهش ها نشان از همبستگی مثبت و معنی

و  8پترایدز؛ 2005وهمکاران،   7آستین؛ 2009 ،6آموزان دارد (باروچدانشتحصیلی 
). برخی دیگر نیز به عدم 1385؛ و دهشیري، 1387، ؛ اعتمادي ونوري2005همکاران، 
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  2؛ واندورزي2008، 1دست یافتند (السونتحصیلی رابطه میان هوش عاطفی و عملکرد 
 ). 1386؛ حدادي کوهسار وهمکاران، 2002وهمکاران، 

هاي فردي جاي و تفاوت شناسیهاي ارتباطی در مباحث روانهوش عاطفی و مهارت
ندگی زت. نه تنها ـسان ایگردها با آنتعامل ي هنحودم کثریت مري اعالقهگیرد. می

تعامل ت و تباطاي ارمینهرت در زنیز به مهااد فراشغلی تحصیلی و ندگی زخصوصی بلکه 
 3يگریز). در زمینۀ تأثیري که ارتباط1388نیا و حسن زاده، حیم دارد (ربستگی ان یگردبا 

هایی انجام گذارد پژوهشویژه درمیان دانش آموزان، میهاي کاري و کالسی، بهدر محیط
اي هگریزي بر آموزش و دورهکنند که ارتباطشده است. پژوهشگران ارتباطات تأکید می

و دیگران در 4هایی نیز در این باره انجام شده است؛ لیپرتشغلی نیز تأثیر دارد. پژوهش
گریزي، در میان دانش آموزان، پی بردند (لیپرت و سطوح باالي ارتباطبه  2005سال 

یزي و گرطور کلی بیشتر مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی ارتباط). به2005دیگران، 
هایی انجام شده که بیشتر میزان آن، روي دانش آموزان بوده است و اخیراً نیز بررسی

المللی و نژادي مورد بررسی قرار فرهنگی، بینمیان گریزي دانش آموزان را از نظرارتباط
 ). 2004، 5داده است (باتلر

ریز دهند که گگریزي باال نشان میهاي انجام شده در زمینۀ افراد با سطوح ارتباطپژوهش
و دیگران در  6گذارد، همچنین کولبیاز ارتباط تأثیر منفی بر عملکرد شناختی افراد می

و  7گریزي تأثیر منفی بر مشارکت اجتماعی دارد و دالیدند که ارتباطنشان دا 1993سال 
و  10نیز تأثیر منفی آن را بر عزت نفس افراد نشان دادند. همچنین ال 9و استافورد 8کافلین
رهنگی فدریافتند که رابطۀ معکوسی میان تمایل به ارتباطات میان 2008در سال  11هوس
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) در 1985کراسکی (اي ریچموند و مکرد. در مطالعهگریزي وجود داو سطوح ارتباط
قابل  طورگریزي بهمطالعۀ زبان مادري و زبان دوم مشخص کردند که سطوح باالي ارتباط

 ). 1388توجهی در سخن گفتن به زبان دوم وجود دارد (رحیم نیا وحسن زاده، 
به ه نشگادایی تا ابتداسطح ورش از پرزش و موذهن در آبر ش هوار دادن ها مبنا قرلسا

به ورش را پرزش و مون آموختگاآنش ، داپیشرفت تحصیلیي قوه پیشبینی کنندان عنو
ي قابلیت هاو ها شایستگی، حتی اگر یندر آباار یا حسابدو کیل ، وکه پزشکد برسمتی می

ي معنوت مناسباو بط روانند انتوزان موآنش داگر اشته باشند. پس اندرا نسانی ي و امعنو
با ر کند که چقدیگر فرقی نمیه دگاآن شته باشند داعاطفی ش هون نسانی بر پایه فنوو ا
گریزي و هوش عاطفی هر دو از جمله ). ارتباط1386ي، مددرآهستند (شریفیش هو

اي هشناسی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشمفاهیم نوینی هستند که در حوزة روان
ت، هاي موفقیبینی کنندهن یکی از مهمترین پیشزیادي اهمیت هوش عاطفی را به عنوا

پیشرفت و رضایت در تمام سطوح زندگی بویژه تحصیلی، نشان داده است، اما تاکنون 
ر گریزي بگریزي و یا تأثیراتی که ارتباطهیچ پژوهشی در زمینۀ سنجش و آزمون ارتباط

انجام نشده است. لذا با  گذارد،ها و... میافراد در مدارس و یا دانشگاهتحصیلی عملکرد 
توجه به یافته هاي بعضاً متفاوتی که در زمینه ارتباط هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی 
اشاره شد و با توجه به جدید بودن مفهوم ارتباط گریزي و لزوم توجه بیشتر نقش این دو 
 امتغیر در عملکرد دانش آموزان، بررسی این رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزي ب

عملکرد تحصیلی در میان دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه کانون توجه مطالعۀ حاضر 
قرار داده است و پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که آیا بین هوش عاطفی 

 داري وجود دارد؟ گریزي با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطۀ معناو ارتباط
 

 روش پژوهش
  جامعه آماري پژوهش شاملهمبستگی است.  -نوع توصیفی حاضرازطرح پژوهش      

) نفر بود که در 4826شهر اصفهان ( 2کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول ناحیه 
مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماري این تحقیق بر اساس 1395 -1396سال تحصیلی 

ماري درنظرگرفته شدند. که به  ) نفر به عنوان نمونه آ278فرمول حجم نمونه کوکران (
روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري مورد استفاده سه پرسشنامه 

و ) 1383ی درتاج (عملکرد تحصیل )، پرسشنامه2001هوش عاطفی گلمن (استاندارد 
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عاطفی  پرسشنامه هوشاستفاده گردید. ) 1985( 1مقیاس ارتباط گریزي مک کراسکی
اي لیکرت تنظیم شده است. فرم اصلی این آزمون داراي در قالب مقیاس پنج گزینه گلمن
سؤال و قسمت دوم  40است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول داراي  70سؤال 
باشد، باشد. در قسمت اول، هر سؤال حاکی از یک موقعیت زندگی میمی 30داراي

و یکی از گزینه ها را که با حاالت روحی  آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد
روانی سازگاري بیشتري دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتداي هر سؤال یک داستان 

شود تا پاسخ خود را با توجه ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواسته می
سشنامۀ ارتباط پرگزارش شده است.  95/0 پایایی پرسشنامهبه داستان، انتخاب کند. 

تأیید شد  9/0طراحی و با آلفاي کرومباخ باالي  1982که در سالگریزي مک کراسکی 
در این پرسشنامه سه سطح از ارتباط گریزي پیش بینی شده که شامل سطح ارتباط گریزي 

گزارش شده است.  74/0ارتباط گریزي  پایین، متوسط و باالست. پایایی پرسشنامه
) 1991فام و تیلور ( هايپژوهش تحصیلی مبتنی بر عملکرد سنجش جهت پرسشنامه

پایایی است.  شده اعتباریابی ي ایرانی ساخته و جامعه ) براي1383توسط درتاج (
محاسبه شد. تجزیه و  74/0) 1383پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ توسط درتاج (

، در دو سطح 22نسخه  ،spssتحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري 
آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار استنباطی آزمون هاي رگرسیون چند 

 گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. 
 

 یافته هاي پژوهش
دهد ضریب همبستگی و مجذور ضریب همبستگی است. طبق ) نشان می1جدول (   

، 171/0هوش عاطفی و ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی باعملکرد تحصیلی (نتایج ذیل بین 
143/0 ،176/0=r) 2) رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس ضریب تعیینr 1/3) به ترتیب ،

درصد واریانس هوش عاطفی و ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی  9/2، 2
ن که بین هوش عاطفی و ابعاد خودآگاهی، مشترك بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر ای

خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد، تأیید می گردد. رابطه بین ابعاد 
خودانگیختگی، همدلی و مهارت هاي اجتماعی از هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی معنی 

 دار نیست. 

                                                           
1. McCroskey 
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 تحصیلی ) ضریب همبستگی بین هوش عاطفی و ابعاد آن با عملکرد1جدول (
 متغیر مالك                                                      عملکرد تحصیلی

 شاخص آماري      
 متغیر پیش بین

 
 سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 004/0 031/0 176/0** هوش عاطفی
 014/0 020/0 143/0* خودآگاهی

 003/0 029/0 171/0** خودتنظیمی
 279/0 001/0 016/0 خودانگیختگی

 218/0 006/0 075/0 همدلی
 117/0 008/0 091/0 مهارت هاي اجتماعی

                                                                                                                           
01/0<p 

 3ارتباط گریزي و ابعاد آن (ارتباطات گروهی ( ) ضریب همبستگی بین2مطابق جدول (
نفر) از ارتباط گریزي  1نفر)، ارتباطات میان فردي ( 7نفر)، جلسات گروهی (بیش از  7تا 

و سخنرانی عمومی (مالعام) ) با عملکرد تحصیلی معنادار است. یعنی بین ارتباط گریزي 
نفر)، ارتباطات میان  7یش از نفر)، جلسات گروهی (ب 7تا  3و ابعاد ارتباطات گروهی (

-169/0نفر) از ارتباط گریزي و سخنرانی عمومی (مالعام) با عملکرد تحصیلی ( 1فردي (
 ،154/0- ،204/0- ،148/0- ،190/0-=r رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس ضریب (

اد آن درصد واریانس ارتباط گریزي و ابع  8/2، 4/2، 2/4، 2/2، 6/3) به ترتیب 2rتعیین (
نفر)، ارتباطات میان فردي  7نفر)، جلسات گروهی (بیش از  7تا  3(ارتباطات گروهی (

نفر) از ارتباط گریزي و سخنرانی عمومی (مالعام) ) با عملکرد تحصیلی مشترك بوده  1(
 3است. لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین ارتباط گریزي و ابعاد آن (ارتباطات گروهی (

نفر) از ارتباط گریزي  1نفر)، ارتباطات میان فردي ( 7سات گروهی (بیش از نفر)، جل 7تا 
 و سخنرانی عمومی (مالعام) ) با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد، تأیید می گردد. 
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 ) ضریب همبستگی بین ارتباط گریزي و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی2جدول (
 عملکرد تحصیلی                            متغیر مالك                          

 شاخص آماري      
 متغیر پیش بین

 
 سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 005/0 036/0 -190/0** ارتباط گریزي
 012/0 022/0 -148/0* نفر)  7تا  3ارتباطات گروهی (

 001/0 042/0 -204/0** نفر)  7جلسات گروهی (بیش از 
 011/0 024/0 -154/0* نفر)  1ارتباطات میان فردي (

 005/0 028/0 -169/0** سخنرانی عمومی (مالعام) 
                                                                                                                 

01/0<p 
 

اي مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی ) از بین متغیره3یافته هاي جدول ( مطابق
کننده عملکرد تحصیلی در گام اول بعد خودآگاهی از هوش عاطفی بوده است. بر اساس 
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین بعد خودآگاهی از هوش عاطفی با عملکرد 

درصد  1/3گاهی تحصیلی معنادار بوده است. بر این اساس در گام اول ضریب بعد خودآ
معنادار   p>01/0مشاهده شده در سطح  Fکند. واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می

 بوده است بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماري می باشد. 
 

 ) جدول ضریب همبستگی چندگانه مؤلفه هاي هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی3جدول (
              

 آماري شاخص
 الكمتغیر م

متغیر پیش 
 بین

ضریب 
همبستگی 
 چندگانه

مجذور 
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندگانه تعدیل 
 شده

ضریب 
F 

سطح 
 معناداري

رد 
لک

عم
لی

صی
تح

 

بعد  گام اول
/ 440 0/ 027 0/ 031 0/ 175 خودآگاهی

8 004 /0 

                                                                                            01/0<p 
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) رابطه ابعاد خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی و مهارت هاي اجتماعی 4مطابق جدول (
 از هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی معنادار نبوده است. 

 
) جدول متغیرهاي بیرون معادله در رگرسیون براي پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق 4جدول (

 هوش عاطفیابعاد 
 سطح معناداري tمقدار  بتا مقیاس 

 گام اول

 097/0 665/1 111/0 خودتنظیمی
 644/0 -462/0 -028/0 خودانگیختگی

 638/0 471/0 030/0 همدلی
 073/0 801/1 108/0 مهارت هاي اجتماعی

                                                                        05/0<p 
 

) از بین متغیرهاي مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی 5مطابق یافته هاي جدول (
نفر)  7کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان در گام اول بعد جلسات گروهی (بیش از 

بوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین بُعد جلسات گروهی 
آموزان معنادار بوده است. بر این اساس در گام د تحصیلی دانشنفر) با عملکر 7(بیش از 

درصد واریانس عملکرد تحصیلی  1/4نفر)  7اول ضریب بعد جلسات گروهی (بیش از 
معنادار بوده است   p>01/0مشاهده شده در سطح  Fدانش آموزان را تبیین می کند. 

 بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماري می باشد. 
 

) جدول ضریب همبستگی چندگانه مؤلفه هاي ارتباط گریزي با عملکرد تحصیلی دانش 5جدول (
 آموزان

 شاخص   
 آماري

 
 متغیر مالك

 متغیر پیش بین
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

مجذور 
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندگانه تعدیل 
 شده

ضریب 
F 

سطح 
 معناداري

ط 
رتبا

ا
ش 

 دان
زي

گری
 

گام 
 اول

بعد جلسات 
گروهی (بیش 

 نفر) 7از 
204 /0 041 /0 037 /0 422 /

9 002/0 

                                                                                            01/0<p 
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فر) ن 1نفر)، ارتباطات میان فردي ( 7تا  3) رابطه ابعاد ارتباطات گروهی (6مطابق جدول (
و سخنرانی عمومی (مالعام) از ارتباط گریزي با عملکرد تحصیلی دانش آموزان معنادار 

 نبوده است. 
 

) جدول متغیرهاي بیرون معادله در رگرسیون براي پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش 6جدول (
 آموزان با ابعاد ارتباط گریزي

 سطح معناداري tمقدار  بتا مقیاس 
گام 
 اول

 768/0 295/0 030/0 نفر)  7تا  3وهی (ارتباطات گر
 953/0 -058/0 -006/0 نفر)  1ارتباطات میان فردي (

 693/0 -396/0 -037/0 سخنرانی عمومی (مالعام) 
                                                                        05/0<p 

 
 بحث و نتیجه گیري

طه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزي با عملکرد تحصیلی پژوهش حاضر به بررسی راب   
طبق نتایج  بین شهر اصفهان پرداخته است.  2دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 

عاطفی و ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم وجود  هوش
هی و خودتنظیمی) بیشتر عاطفی و ابعاد آن (خودآگا دارد. به این معنا که هرچه هوش

باشند، میزان عملکرد تحصیلی بهتر است. اما رابطه بین ابعاد خودانگیختگی، همدلی و 
عاطفی با عملکرد تحصیلی معناداري نیست. یافته با ننایج  مهارت هاي اجتماعی از هوش

 احمدي ؛ )1392(همکاران و محبی نورالدین وند؛ )1393(همکاران  و کیافرپژوهشهاي 
؛ )2017( ونکتشوار و وارریر ؛ )2017(وهمکاران  تواسوي؛ )1390( شیخ االسالمو 

در زمینه تاثیر هوش عاطفی بر کیفیت زندگی ) 1389صفري ( ویوسفی  ؛)2009( 1بارداچ
)، درمدل تجدید 2001سالوي ( و و ابعاد آن در گروهی از دانش آموزان همسو است. مایر

 عاطفی عاطفی، شناخت سازي ادراك عاطفی، آسان مولفه ، چهارعاطفی هوش شده نظر
 را یکدیگر ، نقشتاثیر متقابل با که کردند مشخص سازه این براي را مدیریت عاطفی و

سازد. می فراهم را تحصیلی موفقیت براي هاي مناسب زمینه و کنند می وتکمیل تقویت
عاطفی  و اهمیت هوش نقش شده مبین انجام توان گفت که مطالعاتیبر این اساس  م

                                                           
1. Bardach 
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 روانی وسالمت ، محیط اجتماعی، شغلتحصیل از اعم افراد زندگی مختلف شئون در
 باشد.  می فرد

ــات  7تا  3هاي  بین ارتباط گریزي و ابعاد آن (ارتباطات گروهی (طبق یافته  نفر)، جلس
طات 7گروهی (بیش از  با یان فردي ( نفر)، ارت ـــخنرانی  1م باط گریزي و س نفر) از ارت

عمومی) با عملکرد تحصـــیلی رابطه معکوس وجود دارد. به این معنا که هرچه ارتباط 
ی شود. در ادبیات پژوهشگریزي و ابعاد آن کاهش یابد، میزان عملکرد تحصیلی بهتر می

طات گروهی، جل با عاد آن (ارت باط گریزي و اب که بین ارت ســـات گروهی، مربوط این
ــیلی رابطه  ــخنرانی عمومی) با عملکرد تحص ارتباطات میان فردي از ارتباط گریزي و س

به دست آمده نتایج پژوهش  معکوس وجود دارد، پژوهشی یافت نشد. اما در تأیید نتایج
شیخ زاده مقدم ( سه بعد: 1395صمدي بیعرق و  شان داد که مهارت هاي ارتباطی در  ) ن

ــنود، ــیلی دانش آموزان تاثیر باالیی  مهارت کالمی، ش ــرفت تحص بازخورد در میزان پیش
دارند و هر چقدر این ابعاد مهارت ارتباطی تقویت و باالتر رود پیشرفت تحصیلی هم به 

ــیرزاده و ) نیز نتیجه گرفتند که هوش 1392( فرهنگی همان میزان افزایش می یابد. اردش
ــطوح ارتباطعاطفی و مؤلفه گریزي تأثیر معکوس دارند. به نحوي که هر چه هایش بر س

فه عاطفی و مؤل باطهوش  بد، میزان ارت یا کاهش میهاي آن افزایش  نان  بگریزي آ د، یا
تحصــیلی را نشــان  عملکرد با شــناختی روان ســخت رویی میان ) رابطه1389حمید (

ــختی روانمی ــرس ــناختی به معناي طاقت، توانایی و تحمل در موقعیت هاي  دهد، س ش
سختی در واقع به  سر ست.  سخت ا شکل و  شناختی«م ساس ارزیابی   »عملکردفرد بر ا

 و زندگی به رویی، امید ســـخت نمیا ) رابطه2007و همکاران ( 1اشـــاره دارد، هیون
صیلی عملکرد سن زاده و همکاران ( تح شان دادند. ح ) رابطه بین خود 1385مثبت را ن

پنداره کلی دانش آموزان و عملکرد تحصــیلی آنها را نتیجه گرفت. مجموعه نگرش هاي 
سبت به خودش را خودپنداره می نامند. دور الك شان 2012و همکاران ( 2شخص ن ) ن

هاي عاطفی و اجتماعی با موفقیت در حوزه هاي زیادي از زندگی شامل مهارت دادند که
تدریس، یادگیري دانش آموزان، کیفیت روابط و عملکرد تحصـــیلی رابطه دارد. واترمن 

ح منفی با سطور خوزسیله باوبه ري کال ستقالاسیدند که تهدید رین نتیجه ا) به 2008(
ي پذیرلیتوهد که بین مسؤدمین ) نشا2003(  وتومیامط دارد. تباي ارگریزط تباي ارباال

د دارد، جودار ومعنا ثبت بطه مه پیشـــرفت تحصـــیلی دانش آموزان رانگیزبا اجتماعیا
                                                           

1. Heaven  
2. Durlak   
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کاران ( ما  اتأثیر کم ي داراي گریزط تباارسیدند که رین نتیجه ا) به 2003بیرتونو هم
ضرستن اشندگاوفرد عملکراي روي برجسته به نوعی با نتایج  ؛ این یافته از پژوهش حا
 هاي مذکور همسو است. پژوهش

 
ها نشـــان داد که ارتباط بین بُعد خودآگاهی از هوش عاطفی با عملکرد تحصـــیلی یافته

ست. و خودآگاهی از ابعاد هوش عاطفی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی  معنادار بوده ا
شهاي  ست آمده با نتایج پژوه شان داد 1393وهمکاران ( کیافر را دارد، نتایج به د ) که ن

توانند انگیزش بینی که از ابعاد هوش عاطفی اســـت و میمجموع باورهاي امید و خوش
صیلی دانش آموزان را پیش ست. بهتح سو ا  طی ) در2005(  لیف عالوه بینی کنند هم

شرفت و عاطفی هوش در زمینه تحقیقی  که یافته است دست نتیجه این به تحصیلی پی
صد 50 فقط عمومی هوش شرفت در صیلی پی  محبی نورالدین وندکند. تبیین می را تح

ـــان دادند ترکیب چهار متغیر امید، خوش1392وهمکاران ( آوري و بینی، تاب) نیز نش
مدي بهتر می ند جهتخودکارآ گیري هدف تبحرگرایی و عملکرد تحصـــیلی دانش توا

شان داد که هوش عاطفی پیش بین  ) 1389صفري ( ویوسفی بینی کند، آموزان را پیش ن
، هاي آن یعنی سالمت جسمی، سالمت روانیخوبی براي کیفیت زندگی و خرده مقیاس

ــت.  ) 2010( 1وهمکاران ديروابط اجتماعی وکیفیت محیط زندگی در دانش آموزان اس
 و هوش، شخصیت از فردي فراتر به منحصر طور به امید که یافتند دست نتیجه این به

 دوره دانش آموزان بعدي تحصــیلی پیشــرفت پیش بینی قبلی، توانایی هاي پیشــرفت
) نشــان دادندکه آموزش هوش عاطفی 2010وهمکاران ( 2دارد. ســونگ رشــناســی راکا

ـــده باعث افزایش توانایی تعامالت اجتماعی دانش آموزان با نقایص ذهنی و عمومی ش
 هاي مذکور همسو است. است. این یافته از پژوهش حاضر به نوعی با نتایج پژوهش

سات گروهی (بیش از یافته شان داد بعد جل هاي ارتباط گریزي توان نفر) از مؤلفه 7ها ن
ــیلی دانش آموزان را دارند با برخی ــو  پیش بینی عملکرد تحص ــین همس تحقیقات پیش

ــت. از جمله با پژوهش نتایج ــان اس ــات  که داد نش ارتباط بین بُعد ارتباط گریزي جلس
بوده گریزي با عملکرد تحصـــیلی معنادار نفر) از مؤلفه هاي ارتباط 7گروهی (بیش از 

ـــت.  هاي ارتباطی بر باورهاي ) که تاثیر آموزش مهارت1392( احمدي وهمکاراناس
خودکارآمدي و پیشــرفت تحصــیلی دانش آموزان دختر مقطع متوســطه را نشــان دادند، 

                                                           
1. Day et al. 
2. Song 
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ــل دارد. یافته هاي همخوانی ــتادي (فتاحی و اص ) بیانگر این بود که از 1392نجارپوراس
فه فهبین مؤل عاطفی، مؤل نه و هاي هوش  کا مانی، روابط بین فردي، کنترل ت ـــاد هاي ش

ـــئولیت  هاي اجتماعیداري براي متغیر مهارتهاي معنیبینیپذیري اجتماعی، پیشمس
صوحی ( ستند؛ ن شادمانی دا1382ه ست یافت که بین میزان  نش آموزان ) به این نتیجه د

سه و  ضاي فیزیکی مدر سه، امکانات، ف شاور مدر با کیفیّت روابط آنها با مدیر، معلّم و م
سبک هاي رهبري حمایتی، موفّقیت مدار و مشارکتی، همبستگی معناداري وجود داشت. 

 این یافته از پژوهش حاضر به نوعی با نتایج این پژوهش هاي مذکور همسواست. 
ساس مطالعات شاره نکته این توان بهشده می انجام بر ا سطح که ارتباط گریزي کرد ا  ،

دهد که با توجه به ارتباطات واقعی یا آتی وي با شخص ترس و تشویش فرد را نشان می
شخاص دیگر نمود می شفتگی یا بی نظمی فکري یا روانی یا ا یابد. ارتباط گریزي، یک آ

کند، پس به به خود تلقین مینیســت. در واقع این خود شــخص اســت که این حالت را 
تواند بر آن غلبه کند. کافی است اراده کند که با این القائات فکري مبارزه کند، راحتی می

ممکن اســت منحصــر به ارتباط گریزي البته انجام چنین کاري بســیار مشــکل اســت و 
الس درس باشـــد. از طرفی برداشـــت و مفهومی که موقعیتی خاص مثال مدرســـه و ک

با عملکرد تحصـــیلی او در دانش کارها و تکلیف دارد،  جام  نایی خود در ان آموز از توا
ـــت و اکثرا از هدفمندي پایینی برخوردارند و انگیزه کافی براي تالش جهت  ارتباط اس

ـــب براي پ آمدي یدایش کارارتقاي تحصـــیلی ندارند. بنابراین، فراهم آوردن بافتی مناس
ــاز کاهش افکار منفی  و جایگزینی با افکار و القائات مثبت و در مثبت می تواند زمینه س

نتیجه موفقیت تحصیلی در آینده باشد. افزایش احساس خودکارآمدي باعث می شود که 
سطح توانایی، دانش سامان بخش موثرتري درگیر با توجه به  آموزان در راهبردهاي خود 

ساز را در ارتباط بین فعالیت شوند، کارک سان  رد حافظه ي آن ها افزایش یابد، و نقش آ
ـــناختی بازي کند. زمانی که افراد بتوانند براي انجام تکالیف خود هدف هاي از  هاي ش

ه نتیجه اجتماعی تمایل داشته باشند ک -پیش تعیین شده داشته باشند و به آگاهی ارتباطی
شتن ارتباط با دیگران و آ گاهی از این که در چه مرحله اي از انجام تکالیف هستند آن دا

 شود. باعث جلوگیري از عملکرد نامطلوب تحصیلی می
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دانش آموزان  فقط حاضر پژوهشاز جمله محدودیت هاي پژوهش می توان بیان کرد 
 دانش لذا تعمیم نتایج به شده شامل شهر اصفهان را 2دختر دوره متوسطه اول ناحیه 

تر سایر نواحی؛ به دانش آموزان پسر، به دانش آموزان سایر دوره هاي تحصیلی دخ آموزان
و به دانش آموزان شهر هاي دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. لذا بر اساس نتایج بدست 

 گردد: آمده از پژوهش حاضر و مطالعات پیشین پیشنهاد می
به هوش شناختی در نظام مسئوالن آموزش و پرورش و از جمله معلمان عالوه بر توجه 

 باید آموزشی به مفهوم هوش عاطفی و کاربردي ساختن آن توجه کنند. عالوه بر آن ابتدا
پرداخته  او ارتباطی مهارت افزایش به شده؛ بعد حل دانش آموز ارتباط گریزي مشکل

هاي ارتباطی باشند، اما از لحاظ روانی از شود. زیرا ممکن است افراد داراي مهارت
شود.  آنها مهارت اثر کاهش باعث اجتناب راري ارتباط گریز باشند و این ترس وبرق

هایی چون بحث هاي گروهی، ابراز خود، صحبت کردن با خود، افزایش وآموزش مهارت
 ریزي هاي آموزشی و درسی قرار دهند. اعتماد به نفس و... را سرلوحه تهیه برنامه
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