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 بررسی رابطه هوش هیجانی و ...

  1391زمستان ، 2شماره  ،7، جلد هفتمنشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال                                                                                         

  هاي طراحی در بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت
   دانشجویان معماري

 
   سجاد نازي دیزجی

  
پژوهش حاضر با  هاي مهم آموزش معماري می باشد.ثر در طراحی معماري، از شاخصؤشناخت عوامل ذهنی و روانشناختی م چکیده:

 دیلمان انجام شده است.ان معماري دانشگاه غیر انتفاعی هاي طراحی معماري در دانشجویهدف بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت
باشد که بر اساس فرمول تخمین حجم جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته معماري دانشگاه دیلمان می

نامه آزمون هوش انتخاب و با پرسش نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده 65نمونه در جامعه محدود تعداد 
      به عنوان به ترتیب و معدل دانشجویان  2. از نمرات طراحی معماري ) مورد آزمون قرار گرفتند2004هیجانی برادبري و گریوز (

آمار  هايعالوه بر روشتحلیل داده هاي پژوهش  تجزیه و براي پیشرفت در طراحی و پیشرفت تحصیلی استفاده شد. هاي - شاخص
اي تک نمونهT هاي مستقل و آزمون مقایسه میانگین براي نمونهT استنباطی شامل تحلیل همبستگی و آزمون هاي آماراز روش توصیفی

و  2طراحی معماري  با دو شاخصمعنی دار بین هوش هیجانی  رابطهحاکی از نبود  ،نتایج پژوهش. گردیداستفاده SPSS از طریق نرم افزار 
رشته معماري این  ن داد هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسراها نشهمچنین یافته ،باشدمییلی دانشجویان معماري پیشرفت تحص

ضروري هاي معماري رابطه با مهارت عدمثیر هوش هیجانی در موفقیت شغلی و أبا توجه به تدر مجموع  د.نداري ندارتفاوت معنی دانشگاه
  هاي الزم را برگزار نمایند.موزشآش هیجانی دانشجویان معماري دانشگاه در جهت افزایش هواست 

 
  تحصیلی ، پیشرفتEQ ،هوش هیجانی، طراحی معماري کلیدي: کلمات

  
  مقدمه- 1

ضریب هوشی  که شدمیتصور طوالنی هاي براي سال
میزان موفقیت افراد است. در مدارس معیار اهداي  نشانگر

حتی بعضی از و  آموزان تست هوش بودجوایز به دانش
کردند. در میها براي پاداش از تست هوش استفاده شرکت

تنها شاخص  ضریب هوشی یافتند کهدهه اخیر محققان در
داشتن  هوارگاردتحقیقات ارزیابی موفقیت یک فرد نیست. 

تصور ساده یک هوش تنها را منسوخ اعالم کرد. او این گونه 
شت صورت کند که براي هر شخص حداقل هاستدالل می

د کمتر یا که ما هرکدام از آنها را در ح ،هوش وجود دارد
   .]1[ایمبیشتري پرورش داده

هوش نه تحصیالت، نه تجربه، نه معلومات و نه 
چرا یک  تواند تعیین کند که، هیچ یک نمی(IQ)1شناختی

 شود. اما فرد دیگري موفق نمی ؛شودفرد موفق می
 
 
 
  

  
جامعه براي آن  أرد که ظاهرویژگی دیگري وجود دا أحتم

 هیچ توضیحی ندارد. 
هایی از این پدیده را هر روز در محیط کار، مدرسه ما نمونه

کرده اي را بینیم. ما مردم باهوش و تحصیلو محله خود می
بینیم که موفق نیستند، در حالی که عده کمی بدون می

 امروزه، موفق هستند. هاي بارز کامألها یا ویژگیمهارت
 2هوش هیجانیبه مفهومی به نام  أال تقریبؤپاسخ این س

هوش هیجانی  گردد. یکی از دالیل مهم پرداختن بهبرمی
این باور است که هوش هیجانی در برابر مفهوم سنتی 

هاي بینی کننده بهتري براي موفقیتیشپهوشبهر 
 .]2[روداجتماعی به شمار می

نی و هیجااي در مورد ارتباط هوش تحقیقات گسترده
انجام شده است. بیشتر  تحصیلی هاي شغلی وموفقیت
اند که هوش هیجانی این مطلب یید کنندهأتها پژوهش

باعث سالمتی، موفقیت و خوشبختی افراد در زندگی فردي 
نگارنده به منبع مستقلی در مورد  .]3[گردداي میو حرفه

هاي طراحی معماري رابطه بین هوش هیجانی و مهارت

 
   25/02/91، تاریخ تصویب نهایی  25/07/90تاریخ دریافت مقاله 

مان الهیجان، پست غیر انتفاعی دیل، دانشگاه معماري گروه ،مربی
  sajjadnazi@yahoo.com                               الکترونیکی: 
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ها به ارتباط بین هوش اکثریت پژوهش سی پیدا نکرد.دستر
اي از مطالعات اند. پارههیجانی و پیشرفت تحصیلی پرداخته

بیانگر ارتباط مستقیم بین هوش هیجانی با پیشرفت 
نظران در خصوص لیکن بعضی از صاحب ؛تحصیلی هستند

  رابطه مستقیم بین آنها تردید دارند.
جانی با موفقیت تحصیلی ها هوش هیدر برخی از پژوهش

و با رفتارهاي خالف مقررات آموزشی  همبستگی مثبت
مانند غیبت مجاز و اخراج از کالس درس همبستگی منفی 

  .]5و4[دارد
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی 

هاي شکل گرفته در این اي پرچالش است و پژوهشحیطه
واتوزسکی و  اند.هاي متناقضموضوع اغلب واجد یافته

طریق  زنوجوان تیزهوش ا 39روي  در پژوهشی آلساما
دریافتند که هوش هیجانی نقش  3تحلیل رگرسیون

. ]6[ارددر پیشرفت تحصیلی و اجتماعی ند معناداري
غالمعلی  ،لعلی فاز و عسگريژوهشی همچنین نتایج پ

، نشان دادند که بین هوش هیجانی و لواسانی و همکاران
  .]8و7[رابطه معناداري وجود نداردپیشرفت تحصیلی 

گومارا و ،براکت و سالووي ،و همکاران پیتر ایدز مطالعات
نشان  الیاس و همکاران ،ثمري و طهماسبی ،آرسنینیو

 دهنده رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی هستند
در بررسی رابطه  آوستینمحققان دیگر از جمله  .]9-13[

تا  18دانشجوي  116تحصیلی هوش هیجانی و پیشرفت 
اند، که بین هوش هیجانی و موفقیت ساله بیان کرده 23

. در ]14[تحصیلی آنها رابطه ضعیفی وجود داشته است
 متغیرهايبرخی حالی که رابطه هوش هیجانی با 

گرایی، معنادار بوده است. برخالف شخصیتی، همانند برون
یشرفت و پ بین هوش هیجانی اسمیسنتیجه این تحقیق 

. او همچنین به ]15[ زیادي پیدا کرد 4همبستگیتحصیلی 
هاي روابط بین مهارت مربوط بهباط بین متغیرهاي تار

-یلی نیز در گزارش تحقیق اشاره میفردي با پیشرفت تحص
 کند.

اي مناسب ابتدا مطالعات یابی به فرضیهبه منظور دست
ي گیراز شکل پس وانجام شده اي اسنادي و کتابخانه

   هاي آماري با ، براي آزمون فرضیات از تحلیلفرضیات
 متغیرهاي تحقیق شامل  .شد ستفادها  Spssافزارنرم

هاي طراحی معماري و پیشرفت تحصیلی و همچنین مهارت

افزار فوق باشد که با استفاده از نرمنی مینمره هوش هیجا
با توجه به روش  همبستگی بین متغیرها آزمایش شد.

هاي معماري گیري تصادفی ساده براي شاخص مهارتنمونه
با توجه به اینکه تنها درس طراحی که به صورت مشترك 

 درس ،شده بودتوسط همه آزمون شوندگان گذرانده 
 این درس به عنوان شاخص  بود، 2طراحی معماري 

 ،نقش هیجانات در تفکر هاي طراحی انتخاب گردید.مهارت
هاي هوش نظریهه و تاریخچ ،تعاریف هوش هیجانی

انتقادهاي  ،طراحی و هوش هیجانی هايمهارت ،هیجانی
از جمله  ،هوش هیجانی نظریههاي وارد شده به بنیان

  موضوعات مطرح در مطالعات اولیه بودند.
  

مفهوم متفاوتی  1980در اوایل دهه  :نقش هیجانات در تفکر
این ها ارائه شد و شروع به رشد کرد. عقیده جدید از هیجان

در تفکر و رفتار هوشمندانه تداخل  أها الزامبود که هیجان
در  کنند.بلکه به هوش انسان کمک می ؛کنندایجاد نمی

ها به وجود هاي مهمی که در این سالواقع یکی از اندیشه
که  بدین معنی ؛آمد این بود که هیجان نوعی اطالعات است

تري از مثل انواع آشنا هاي خود، درستمردم از هیجان
کنند تا درباره دنیا و محیط اطراف ستفاده میاطالعات ا

-ها چه نوع اطالعاتی ارائه میهیجان. خود قضاوت کنند
ها درباره ارزش اطالعات ارائه طبق این نظریه هیجان ؟دهند

آنها نوعی عالیم اختصاري و سریع هستند که به  .دهندمی
ود ارزیابی و چه چیزي را در محیط خ که دهندما اطالع می
این تعبیر  .ایمایم و آن را مثبت یا منفی یافتهقضاوت کرده

ها نوعی اطالعات هستند، کمک کرد تا در سال که هیجان
. ]16[ومی مشخص از هوش هیجانی ظاهر شودمفه 1990

وجود هیجان براي عاقالنه فکر کردن مهم است و در رابطه 
هاي لحظه به میان احساسات و افکار جنبه هیجانی تصمیم

د و به صورتی تنگاتنگ با ذهن کنمی  لحظه ما را هدایت 
-توان میشود و فکر را توانا یا نافته میگرا به کار گرخرد

 سازد. به همین ترتیب مغز متفکر نیز نقشی اساسی در
-داماسیو اظهار می .]2[ کندها ایفا میپدید آمدن هیجان

متفکر در استدالل  کند که مغز هیجانی به همان اندازه مغز
  .]18و17[ کردن نقش دارد

تعاریف گوناگونی براي هوش هیجانی : تعاریف هوش هیجانی
هاي درون آنها بر اهمیت مهارتاما در تمامی  ؛وجود دارد

کید شده است. در حقیقت هوش أي و بین فردي تفرد
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اي از هیجانات، دانش اجتماعی و هیجانی شامل مجموعه
که قدرت کلی ما را در جهتی که هایی است توانمندي

 ،بتوانیم به عوامل و فشارهاي محیطی پاسخ مناسب دهیم
کند و سبب عملکرد بهینه در چهار هدایت و تقویت می

حیطه خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه و خود 
توان گفت هوش . به طور کلی می]19[شودمدیریتی می

تطابق و  ن، کنترل خود،هیجانی باعث ارتباط بهینه با دیگرا
درون فردي، بین هاي و مهارت دگردمیانگیزه براي زندگی 

، مدیریت استرس و خلق و خوي فردي، سازش پذیري
تواند سطح کارایی افراد را دهد و میعمومی را افزایش می

 گلمن .]17[ زمینه تحصیلی و تخصصی افزایش دهد در
انگیختن خود، هوش هیجانی را شامل توانایی هایی مثل بر

 هها و بها، کنترل تکانهمقاومت در مواجه شدن با ناکامی
، همدلی کردن و دخوها، تنظیم خلق انداختن خوشی خیرأت

کند. او همچنین هوش هیجانی را امیدوار بودن تعریف می
به عنوان ظرفیت بازشناسی احساسات خود و دیگران، 

ر روابط برانگیختن خود و مدیریت صحیح هیجانات خود د
تر به بیان ساده. ]2[ کندتلف با سایر افراد تعریف میمخ

هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در 
روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب تعامالت 

یعنی اینکه فرد در شرایط  ؛و چه عملی نامناسب است
با  مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد،

دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، براي به 
هاي کوچک را نادیده  دست آوردن پاداش بزرگتر، پاداش

-در تفاوت بین هوش شناختی و هوش هیجانی می .انگارد
دهد تا بدانیم  هوش شناختی به ما اجازه میتوان گفت 

ها،  ها، شباهت شناخت .شود اطالعات چگونه پردازش می
استنباط و استنتاج همه به طور واضح در قلمرو  ،هاوتتفا

شناخت که  در حالی .شناختی (ادراکی) و عقلی قرار دارند
هاي  احساسات خویشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصمیم

مناسب در زندگی، توانایی اداره مطلوب خلق و خوي، وضع 
ها به وسیله هوش هیجانی سنجیده  روانی و کنترل تکانش

هوش هیجانی به طور ژنتیکی قابلیت اکتساب دارد  .شود یم
و قابل اصالح و بهبود است و در طول زندگی فرد همراه با 

  .یابد آموزش ارتقا می
 پیشینه هوش هیجانی :هوش هیجانی نظریهتاریخچه و 

(EQ)  هنگام  به )روانشناس(هاي وکسلر  توان در ایده را می

وجو کرد.  مومی جستهاي غیرشناختی هوش ع تبیین جنبه
هاي غیرشناختی و شناختی  وکسلر درصدد آن بود که جنبه

هوش عمومی را با هم بسنجد. تالش او در زمینه درك و 
فهم سازگاري اجتماعی و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز 

کتل و بوچر  1968در سال  .هاي اجتماعی بود موقعیت
رفت روانشناسانی بودند که سعی داشتند تا هم پیش

تحصیلی در مدرسه و هم خالقیت را از طریق توانایی، 
ها موفق شدند بینی کنند. آن شخصیت و انگیزه افراد پیش

اهمیت این موضوع را حتی در پیشرفت دانشگاهی نیز نشان 
. روانشناسان دیگري نظیر مییر  و سالوي نیز ]12[دهند

هاي هیجانی هوش متمرکز  هاي خود را بر جنبه پژوهش
سال بار دیگر توسط گاردنر  50پس از  EQ اند. ایده کرده

ال شد. او هوش را استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد دنب
موسیقایی، منطقی، ریاضی، جسمی،  مشتمل بر زبانی

-هوش گاردنر در نظریه .داند فردي می فردي و درون میان
، دو نوع هوش درون شخصی و بین شخصی را هاي چندگانه
ی به حساسیت فرد نسبت به هوش درون شخصمتمایز کرد. 

شود. هاي هیجانی خودش مربوط میها و حالتتوانایی
ك هوش بین شخصی به تعامل شخص با دیگران، مثل در

هاي شود. هوشدیگران و برقراري ارتباط با آنها گفته می
درون شخصی و بین شخصی گاردنر، الهام بخش مفهوم 

ان هوش هیجانی را هوش هیجانی شدند. بعضی از محقق
نوعی توانایی متشکل از ظرفیت ادراك، ابراز، شناخت، 

 دانندها در خود و دیگران میجانکاربرد و مدیریت هی
مایر و سالوي رشته  1990سال آغازین دهه  چهاردر  .]20[

. این مقاالت اپ کردندمقاالتی تحت عنوان هوش هیجانی چ
ن بازنگري تحت عنوان هوش هیجانی فراهم کننده اولی

. در همان القوه مربوط به هوش هیجانی بودندهاي ب  حوزه
زمان مطالعات نشان داده شده شامل اولین توانایی سنجش 

در این . هوش هیجانی، تحت همان عنوان به چاپ رسید
به عنوان هوش  مقاله بحث بر سر وجود یک هوش هیجانی

 نیهاي هوش هیجا ، دیگر بنیانواقعی بود. در همان زمان
گلمن یک . ترش یافتندگس الخصوص علوم مغزي علی

تحت عنوان ژورنالیست علمی که کتاب مشهور خود را 
مدل خود در محافل ، در باب هوش هیجانی منتشر ساخت

. این کتاب که در کل جهان به بهترین قلم زد دانشگاهی
. مجله اي چاپ شد در سطح گسترده ،روش رفتنحو به ف
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. ه هوش هیجانی را به کار بردد واژتایم روي جلد خو
هاي شخصیتی تحت عنوان هوش  تعدادي از مقیاس

  .]21[ هیجانی انتشار یافتند
مقوله طراحی معماري  :هاي طراحی و هوش هیجانیمهارت

مراکز  معماري در اغلب محور آموزشترین به عنوان شاخص
باشد. اهمیت این محور، به خاطر آموزشی دنیا مطرح می

اط مابین دو مقوله ارزشمند در حرفه معماري، ایجاد ارتب
ري از یک سو، و تئوري و دیدگاه هاي نظیعنی مباحث 

اي در طراحی از سوي دیگر هاي اجرایی و حرفهفعالیت
از این رو، توجه به موضوع آموزش طراحی  ؛باشدمی

همواره در اولویت کاري برنامه ریزان نظام  باید معماري
ا مراکز آموزشی از نتایج آن یرد تآموزشی معماري قرار گ

هاي . در فرآیند طراحی معماري گونه]22[مند گردندبهره
فکر کردن و رویکردهاي اتخاذ شده از سوي طراح نقش 

ال به جواب داشته و ؤمستقیمی در فرآیند تفکر سیر از س
در این بین  باشد.نتیجه آن در محصول طراحی مشهود می

ریزان آموزشی در حی و برنامهت دارد تا مدرسین طراضرور
رشته معماري با خصوصیات فکر کردن و چگونگی امکان 
بهره گیري از استعدادهاي دانشجویان آشنا شده و در 

 یابی به راه کارهاي آموزشی اقدام نمایندخصوص دست
 ،هایی چون هوش، خالقیت، استعداد و حافظه. کلمه]23[

ی معماري به واژگانی هستند که در مبحث آموزش طراح
. از آنجا که ]24[گیرندقرار میصورت فراگیر مورد استفاده 

نی در یک فعل و انفعال مابین هاي انساآفرینش محیط
یگر و از طرف د ]25[گیرد، احساس و شهود صورت میعقل

احساسات و عواطف نقش  ،در هوش هیجانی عالوه بر منطق
ابطه بین ترین فرضیه تحقیق در مورد ر-مهم ،اساسی دارند

  گیرد.هاي طراحی معماري شکل میو مهارت هوش هیجانی
فقط بخشی از  در ضمن بعضی از محققان باور دارند که

خصوصیات یک مهندس به هوش شناختی او مربوط است و 
 .]26[بخش با اهمیت دیگر با هوش هیجانی ارتباط دارد

  
  هوش هیجانی نظریههاي نانتقادهاي وارد شده به بنیا

تواند به عنوان شکلی از هوش هوش هیجانی نمیالف) 
نظریه گلمن از همان ابتداي پیداش به خاطر  شناخته شود.

مورد انتقاد قرار تلقی هوش هیجانی به عنوان نوعی از هوش 
مشتمل بر أ نویسد که توضیح گلمن عمومگرفت. ایزنک می

. او ]27[ اي در مورد هوش استمفروضات ثابت نشده
دارد که محققان زمانی که در مورد می همچنین اظهار

اي دارند. انتظارات ویژه ،کنندنوعی از هوش مطالعه می
ماهیت بسیاري از این نوع انتقادات بر پایه تعاریف 

. روانشناسان از ساختاري  قبلی روانشناسان بنا شده بود
 5هاتواناییاز قبیل  عواملیهاي نظري بین مدتها قبل تفاوت

ها، ها و ارزشها و عادات، گرایشمهارت ،6و دستاوردها
هاي شخصیتی و حاالت احساسی قائل شده بودند. ویژگی

بنابراین برخی محققان بر این باورند که نظریه هوش 
را در هم اي ها و تعاریف پذیرفته شدههیجانی چنین ایده
  کند.شکسته و ادغام می

ی بینی کننده کمهوش هیجانی ارزش و قابلیت پیشب) 
اي از مطالعات معتبري که کند که پارهلندي ادعا می دارد.

-در مورد هوش هیجانی انجام شده است بر موضوع پیش
 افزایدبینی موفقیت شغلی و اجتماعی افراد چیزي نمی

علت اساسی این امر، یک خطاي روش شناسانه است.  .]28[
هایی را در مورد به طور مشابه بعضی از پژوهشگران نگرانی

گزارشات هوش هیجانی که توسط خود افراد اندازه گیري 
    نتایج این گزارشات و  أدارند. عمومشود ابراز میمی

خصوص در مورد ه (ب هاي شخصیتی همگرا هستندتست
طور مشخص نمرات باال در هگرایی بروان رنجوري و برون

روان رنجوري با نمرات پایین در هوش هیجانی رابطه 
   هاي شخصیتی افراد را ویژگی ،دو آنها هر ) زیرا؛دارند

هاي نامهسنجند. تعبیرهایی که از ارتباط بین پرسشمی
متفاوت است.  ،شودهاي شخصیت میهوش هیجانی و تست

هاي مورد توجه در دیدگاه مهم علمی این است که خصیصه
 اي از هاي هوش هیجانی را باید مجموعهنامهپرسش
تحقیق در مورد ارتباط  بیر نمود.هاي شخصیتی تعویژگی

بین هوش هیجانی و موفقیت شغلی نیز در برخی موارد 
ه طور مشخص در مورد (ب دهدنتایج متناقضی نشان می

). همین قضیه باعث شد کوت و ماینر دانشگاهیهاي شغل
یک مدل جبرانی در مورد رابطه بین هوش هیجانی و هوش 

معنی که ارتباط بین . بدین ]29[شناختی را پیشنهاد دهند
دارتر تر و معنیو موفقیت شغلی زمانی مثبتهوش هیجانی 

در ضمن  کند.شود که هوش شناختی کاهش پیدا میمی
اي هوش هنامهبسیاري از منتقدان اعتقاد دارند که پرسش

  هایشان را.نه توانایی ،سنجندهیجانی تطابق افراد را می
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  تحقیق روش -2
  :به سؤاالت زیر پاسخ دهدپژوهش حاضر سعی دارد 

هاي طراحی معماري وش هیجانی و مهارتبین ه-1
  رابطه وجود دارد.دانشجویان 

بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان -2
  معماري رابطه وجود دارد.

بین دانشجویان معماري زن و مرد از نظر میزان هوش -3
  .هیجانی تفاوت وجود دارد

کلیه دانشجویان  پژوهش، این آماري جامعه :هاآزمودنی
دیلمان  مؤسسه آموزش عالیزن و مرد رشته معماري 

و لیست  باشدمقطع کارشناسی ناپیوسته میالهیجان در 
خذ أکامل دانشجویان براي انتخاب نمونه از اداره آموزش 

 آنجا از .قرار گرفتیید أنفر مورد ت 184گردیده و تعداد کل 
براي  ،است محدود ايمعهکه جامعه آماري این پژوهش جا

 محدود جامعه گیري نمون فرمول از برآورد حجم نمونه
  است: شده استفاده

  
(در  بررسیمورد  صفت نسبت : برآورد P= 5/0 آن در که

  اینجا نسبت جنسیت در جامعه) 
96/1 = z/2در  درصد 95 اطمینان سطح با متناظر : واحد

 توزیع نرمال استاندارد
1/0  ε=مجاز اشتباه : مقدار   

184=N : جامعه آماري   حجم  
nحداقل حجم نمونه =  
 64 براي حجم نمونهدست آمده ه عدد ب ،با توجه به فرمول 

با عنایت به دسترسی به افراد جامعه  .برآوردگردید
) نفر 65اطمینان تعداد بیشتري ( افزایش دانشجویان و نیز
به دلیل عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ه از دانشجویان ب

براي  اعضاي جامعه، وگیري مشخص بودن چهارچوب نمونه
 استفاده 7گیري تصادفی سادهاز روش نمونهگیري نمونه

ین پژوهش داوطلبانه در ضمن شرکت در ا گردیده است.

شد. به افراد توضیح افراد درخواست نمیبود و مشخصات 
داده شد که از این اطالعات استفاده پژوهشی خواهد شد و 
اطالعات به صورت گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد 

درصد )  2/66( نفر 43نفري تعداد  65 از کل نمونه گرفت.
نمودار در  .درصد) مرد بودند 8/33( نفر 22زن و تعداد 

به جنسیت دانشجویان را  هاي مربوطدرصد فراوانی 1شکل 
 دهد. نشان می

  

66.2%

33.8%
زن

مرد

  
  ان به تفکیک جنسیتدرصد فراوانی مربوط به دانشجوی 1شکل 

 
سال  14/23 میانگین سنی دانشجویان دخترهمچنین 

سال  18/24پسران سال) و میانگین سنی  31تا  26(دامنه 
  باشد.میسال)  31تا  21(دامنه 

با  49/23میانگین سن کل دانشجویان حاضر در نمونه 
شاخص پراکندگی در ارتباط ( سال 92/1انحراف استاندارد 

دست آمده براي ضریب ه عدد ب باشد.می ن)مقادیر سبا 
عه فوق یک جامدهد نشان میو بوده  19/1چولگی معادل 

به عبارتی مقادیر سن داراي  .باشدجامعه چوله به راست می
توزیع کامل نرمال نبوده و داراي اندکی خمیدگی به راست 

سن دانشجویان به سمت سنین  فراوانیباشد و بیشترین می
 8/93بیش از  از طرفی .دنکنمیانگین میل میتر از پایین

 باشند.سال یا کمتر می 27درصد از افراد نمونه داراي سن 
هاي مختلف را در رده فراوانیهیستوگرام توزیع  2شکل 
  .دهدنشان میسنی 
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هیجانی مورد استفاده در این آزمون هوش  :ابزار پژوهش
تحقیق توسط برادبري و گریوز ساخته شده و توسط گنجی 

اده است م 28ترجمه و ویراستاري گردید. این آزمون شامل 
شود. گذاري میاي لیکرت نمرهدرجه 6که بر اساس مقیاس 

مدیریتی، آگاهی اجتماعی، و آگاهی، خودلفه خودؤچهار م
و یک نمره کلی هوش هیجانی سنجد مدیریت رابطه را می

دهنده هوش نشان 80دهد. نمره باالتر از نیز بدست می
دهنده هوش نشان 60 هیجانی باال و نمره پایین تر از

توان هاي چهارگانه میلفهؤهیجانی پایین است. در توضیح م
  گفت:

ها به یعنی توانایی در شناخت دقیق هیجان آگاهی:خود
هاي معمولی خود براي یوههنگام وقوع آنها و درك ش

  هاي مختلفواکنش نشان دادن به مردم در وضعیت
ها، که از یعنی توانایی در کنترل هیجان مدیریتی:خود

توانید انعطاف پذیر باقی بمانید و در مقابل طریق آن می
ثر واکنش ؤهاي متفاوت، به طور مثبت و ممردم و وضعیت

  نشان دهید.
  ایی در شناخت و درك یعنی توان :آگاهی اجتماعی

هاي دیگران، چه به صورت فردي و چه به صورت هیجان
گروهی. این آگاهی براي کنترل و مدیریت روابط بسیار 

  ضرورت دارد.
    یعنی توانایی استفاده از آگاهی از  :مدیریت رابطه

هاي خود و دیگران براي مدیریت سازنده و مثبت هیجان
  .ها و روابطتعامل

گنجی براي تعیین اعتبار این آزمون دانشجویان در بررسی 
دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی 

اند. هن و ساوه تحت آزمایش قرار گرفتهرود واحدهاي
دست آمده بین نمرات دو نوبت اجرا و براي ضرایب اعتبار به

  آگاهی،دهنده هوش هیجانی خودچهار مهارت تشکیل
گاهی اجتماعی، و مدیریت رابطه و جمع کل مدیریتی، آخود

، 78/0، 87/0، 73/0نمرات (هوش هیجانی) به ترتیب 
دار معنی 99/0باشد. همه ضرایب در سطح می 90/0، 76/0

  .]30[نفر بوده است 36ها در این محاسبه و تعداد آزمودنی
پسر و  145( نفري 284در گروه  دیگري به عالوه، آزمون

بار اجرا شده و ضریب اعتبار آن با  دختر)، فقط یک 139
هاي پسران و دختران و استفاده از آلفاي کرونباخ براي گروه

االت با کل ؤبه دست آمده است. همه س 88/0کل گروه 

دار دارند. حذف هیچ یک از همبستگی مثبت معنی ،آزمون
شود. االت باعث افزایش چشمگیر اعتبار کل آزمون نمیؤس

  معنی دار است. 99/0مده، در سطح دست آهمه ضرایب به
براي تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون هوش 

نفري اجرا شده و ضریب  97ان در یک گروه -هیجانی بار
 99/0دست آمده که باز در سطح به 68/0 8همبستگی

یید أبنابراین، اعتبار و روایی آزمون مورد ت ؛دار استمعنی
به عنوان  2است. در ضمن از نمرات درس طراحی معماري 

شاخص پیشرفت در این درس و از معدل دانشجویان به 
  عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد.

-روشبراي تجزیه و تحلیل داده ها از  :روش تحلیل آماري
کمک  بهاستفاده شد.  10و استنباطی 9توصیفی آمار هاي
 توسل بهي جمعیت شناختی با هاداده توصیفی، آمار

جهت  شد.بررسی  ابزارهایی مانند جدول فراوانی و نمودار
هاي ها و آزمون فرضیهو تحلیل استنباطی داده تجزیه

 11تحلیل همبستگیاز فنون آمار استنباطی شامل  پژوهش
و  12هاي مستقلمقایسه میانگین براي نمونه Tو آزمون 

 این انجام گردد. برايمیاستفاده  13ايتک نمونه Tآزمون 
  است. شده استفاده  SPSSو  Excelافزارهاينرم از ها تحلی

  
  نتایج وبحث  -3
  2عیت نمرات هوش هیجانی و طراحی معماريوض 3-1
وش هیجانی و هاي حاصل از نمرات هبا استفاده از داده 

هاي توصیفی مربوط به شاخص جدول 2طراحی معماري 
آید. نتایج دست میه طالعه بدانشجوي مورد م 65براي 

کمترین نمره  و دهد کمترین نمره هوش هیجانینشان می
و صفر بوده  63در افراد نمونه به ترتیب  2طراحی معماري 

لذا  ؛باشدمی 8/19و  88و بیشترین نمره نیز به ترتیب 
 باشد و نشانگر یک شاخص پراکندگی می که دامنه تغییرات

براي نمرات  است، نمرهرگترین و بز اختالف بین کوچکترین
 2و براي نمرات طراحی معماري  25هوش هیجانی معادل 

  .دست آمده استهب8/19معادل 
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  هاهاي توصیفی براي متغیرشاخص 1جدول 
 میانگین بیشترین کمترین دامنه تعداد عنوان

انحراف 
 استاندارد

 5815/5 815/82 0/96 0/70 0/26 65 خودآگاهی
ود خ

 مدیریتی
65 0/56 0/36 0/92 477/70 9308/13 

آگاهی 
 3028/7 369/81 0/93 0/62 0/31 65  اجتماعی

مدیریت 
 2668/10 446/73 0/93 0/45 0/48 65  رابطه

هوش 
 8234/6 062/77 0/88 0/63 0/25 65  هیجانی

طراحی 
 9899/2 277/15 8/19 0/0 8/19 65  2معماري 

 9367/1 484/15 1/18 8/5 3/12 65  معدل

  
کل دانشجویان یت هوش هیجانی در بین بررسی وضع 2- 3

  مورد مطالعه
براي بررسی وضعیت هوش هیجانی در بین دانشجویان 
مورد مطالعه از آزمون آماري میانگین یک نمونه استفاده 

دهنده معنی نمرات مربوط به هوش گردید. نمودار زیر نشان
 نشان 60تر از باشد که براساس آن نمره کمهیجانی می

تر از متوسط و نامطلوب، بین دهنده هوش هیجانی پایین
دهنده هوش هیجانی متوسط و نمره باالتر نشان 80تا  60
  باشد.دهنده هوش هیجانی باال و مطلوب مینشان 80از 

  نامناسب         60متوسط                      80مطلوب         
  

  :شودصورت مطرح می فرضیه صفر به این بنابراین
H0(فرضیه صفر) : µ = 60        
H1: (فرضیه مقابل)   μ ≠ 60        

  نشان داده شده است: 2نتایج حاصل از آزمون در جدول 
  

  ايتک نمونه Tآزمون  2جدول 

  
بوده معادل صفر  Sigمقدار  ،شودمشاهده می گونه کههمان

 95لذا با اطمینان  ؛تر استکوچک α=0/05از مقدار  و

که به طور متوسط هوش  اینبر درصد فرض صفر مبنی 
باشد می 60هیجانی در میان دانشجویان مورد مطالعه نمره 

در  دست آمدههباز طرفی دو عدد  یید نگردیده است.أت
درصدي تفاوت  95ستون مربوط به فاصله اطمینان 

شامل عدد صفر  دهد فاصله بین دو عددنشان می میانگین
باشد. ید رد فرض صفر میؤاین عامل خود م پس نیست؛

مثبت بودن حد باال و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته 
   60شد که میانگین هوش هیجانی بیشتر از نمره بامی
اگر با توجه به میانگین هوش هیجانی  در نتیجه ؛باشدمی

را متوسط و  80و  60را نامطلوب، بین  60نمره کمتر از 
 نتیجه کلی را خوب (مطلوب) در نظر بگیریم، 80از  بیشتر

از نظر هوش هیجانی و  :خواهد بود بیانبدین صورت قابل 
)کل دانشجویان در 062/72( ه به میانگین جامعهبا توج

وضعیت هوش هیجانی متوسط به باال قرار دارند. مقدار 
است که مقدار آن از مقدار  159/20 نیز برابر با Tآماره 

در ناحیه بحرانی آزمون قرار  بزرگتر است و Tα/2,64احتمال 
دار معنی 60دیگر اختالف میانگین از نمره  به بیان دارد؛

طور متوسط نمرات هوش هیجانی بیشتر از این ه ده و ببو
  باشد.نمره می

  
هاي طراحی بررسی هوش هیجانی و مهارت 3-3

 بین دانشجویان زن و مرد 2معماري 
براي بررسی وضعیت نمرات هوش هیجانی و طراحی 

ها به این در بین دانشجویان زن و مرد فرضیه 2معماري 
  صورت مطرح شد:

  زن و مرد در هوش هیجانی تفاوت میان دانشجویان 
  دار وجود دارد؟معنی

تفاوت  2هاي معماري میان دانشجویان زن و مرد در مهارت
  دار وجود دارد؟معنی
 صورت ذیل تدوینه با زبان ریاضی ب ،هاي مربوطهآزمون

  گردد:می
  آزمون فرض:

H0(فرضیه صفر) : µ1 = µ2        
H1 (فرضیه مقابل) : µ1 ≠ µ2    

  
اطالعات مربوط به نمرات هوش هیجانی و طراحی  3دولج

دهـد و  را در دو گروه مختلف جنسیت نشان مـی 2معماري 

 60 مقدارآزمون

  عنوان
  

T  
درجه 
  Sig  آزادي

اختالف 
  میانگین

 95فاصله اطمینان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پایین

هوش 
  752/18  371/15  0615/17  0/0  64  159/20  هیجانی
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بـه صـورت جداگانـه    آماره هاي توصـيفي بـراي هـر گـروه     
  .:محاسبه شده است

نفر در گروه  43تعداد  ،دانشجوي مورد بررسي 65از كل 
انگين مي. دننفر در گروه مردان قرار دار 22زنان و تعداد 

بوده و در گروه مردان  558/76هوش هيجاني در گروه زنان 
همچنين ستون انحراف استاندارد نيز . باشدمي 045/78

هيجاني در بين دهد كه پراكندگي نمرات هوش نشان مي
 95فاصله اطمينان . باشدگروه زنان بيشتراز گروه مردان مي
ه ديگر نمون 100اگر  دهددرصد براي ميانگين نيز نشان مي

 95با همين شرايط و از همين جامعه انتخاب گردد در 
مورد ميانگين هوش هيجاني نمونه بين دو عدد محاسبه 

براي . شده با عنوان حد پايين و حد باال قرار خواهد گرفت
نيز به همين صورت  2نمرات مربوط به طراحي معماري 

 279/15در گروه زنان  2ميانگين نمرات طراحي معماري 
انحراف  .باشدمي 273/15ه و در گروه مردان بود

دست آمده حاكي است كه پراكندگي ه استانداردهاي ب
  .باشددر گروه مردان بيشتر مي 2نمرات طراحي معماري 

هاي مورد مربوط به شاخصاي نمودارهاي جعبه 3شكل
 تعدادي باشد كهبررسي در گروه دانشجويان مرد و زن مي

جمله كمترين و بيشترين داده،  هاي توصيفي ازاز آماره
مراه نحوه توزيع و ها و دامنه تغييرات به هچارك ميانه،

هاي مربوط به نمرات هوش هيجاني و پراكندگي داده
اي نمودارهاي جعبه. دهدرا نشان مي 2طراحي معماري 

بصورت  2مربوط به هوش هيجاني و طراحي معماري 
جاني و طراحي دهد ميانگين هوش هينشان مينيز شهودي 

از طرفي  .باشدبرابر مي أگروه تقريب در هر 2معماري 
بيشتر از  ها در هوش هيجاني در گروه زنانپراكندگي داده

در گروه  2ها در طراحي معماري مردان و پراكندگي داده
  .باشدمردان بيشتر از زنان مي
هاي جنسيت دانشجويان در هوش براي بررسي رابطه تفاوت

مقايسه ميانگين  Tآزمون از  2راحي معماري هيجاني و ط
 از استفاده با ما ابتدا .گردداستفاده مي هاي مستقلنمونه

برابري دست آمده آزمون ه ب Sigو نيز مقدار  F آماره
گروه زنان و گروه پراكندگي نمرات در  براي ها راواريانس
 برابري فرض آن، اساس بر سپس و انجام داده مردان

  .كنيممي قبول يا رد را جنسيتي در دو گروهها ميانگين

 Sig=0/066>0/05در آزمون مربوط به هوش هيجاني مقدار 
  ييدأها تبرابري واريانس گردد وفرض صفر رد نمي .باشدمي

  

  
اي مربوط هوش هيجاني و نمودارهاي جعبه 3 كلش

 در بين دانشجويان زن و مرد 2طراحي معماري 
  

هـا  لذا در مرحله بعدي با فـرض برابـري واريـانس    ؛گرددمي
هاي نمرات هوش هيجـاني  آزمون مربوط به برابري ميانگين

، چـون  هابا فرض برابري واريانس. شوددر دو گروه انجام مي
Sig=0/410>0/05  لـذا فـرض صـفر رد نشـده و      ؛باشـد مي

  شاخص هاي توصيفي گروهي 3جدول 

غير
مت

يت  
نس

ج
  

داد
تع

ين  
انگ

مي
  

ارد
اند

ست
ف ا

حرا
ان

  

ين
انگ

 مي
ارد

اند
ست
ف ا

حرا
ان

  

 95ن فاصله اطمينا

 درصد ميانگين

حد 

 پايين
 حد باال

اني
يج

ش ه
هو

  

 847/78  270/74  134/1  4364/7 558/76 43  زن

 464/80 627/75  1631/1  4552/5 045/78 22  مرد

ي 
مار

 مع
حي

طرا
2  

 920/15 638/14  3177/0 0832/2 279/15 43  زن

 183/17 362/13 9186/0 3087/4 273/15 22  مرد

                

ني
جا
 هي

ش
هو

 
ري

عما
ي م

تها
هار

 م
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 ...ه هوش هيجاني و بررسي رابط

  
 1391 زمستان ، 2ره ، شما7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال                                           

گروه زن ومـرد در هـوش هيجـاني     كه تفاوت دو نتيجه اين
  .باشددار نميمعني

يـانگين هـوش هيجـاني    درصـد م  95عبارتي با اطمينان ه ب
بـراي   .باشـد بين دانشجويان پسر و دختر با هـم برابـر مـي   

فرض برابري  نيز به همين ترتيب 2نمرات طراحي معماري 
همـين  بـا   لـذا .  (Sig=0/033<0/05) شودها رد ميسواريان
هـا نيـز   درصد فرض برابري ميانگين 95با اطمينان  و فرض

  .(Sig=0/995>0/05) .دار نيستشود و اختالف معنيرد نمي
  
   بررسي فرضيه اصلي 3-4

ه پژوهش بهاي فرضيهبا توجه به موضوع و هدف پژوهش 
  :گرددصورت زير بيان مي

هاي طراحي و مهارت هوش هيجاني ينب :فرضيه اصلي
     رابطه در بين دانشجويان مورد مطالعه، 2معماري 

  .دارد داري وجودمعني
     صورت ذيل تدوين ه آزمون مربوطه با زبان رياضي ب

  :گرددمي
H0 : ρ = 0 يوش هيجاني و نمرات طراحي معماربين ه   

  2 .رابطه وجود ندارد
 H1 : ρ ≠ 02و نمرات طراحي معماري  بين هوش هيجاني 

  .رابطه وجود دارد
و پيشرفت تحصيلي در  هوش هيجاني بين :فرضيه فرعي

  .دارد داري وجودمعني رابطه بين دانشجويان مورد مطالعه،
مطرح شده از تحليل همبستگي  هايجهت بررسي فرضيه

  :توان استفاده نمودبشرح ذيل مي
ين بخش از در اها جهت آزمون فرضيه :تحليل همبستگي

در ابتدا  .استفاده گرديده است 14ضريب همبستگي پيرسون
  .دهيمصورت شهودي مورد بررسي قرار ميه فرضيه را ب

 شاخصرفتار هر  باشد كهمي نمودار پراكنش نمرات 4شكل
اين  ،دهد- صورت شهودي نشان ميهرا در قبال ديگري ب

ين نمرات هوش هيجاني و طراحي ب حاكيستنمودار 
قرار  صورت بسيار ناچيز ارتباط معكوس برهب 2 معماري

باشد كه قابل حدي ضعيف ميهولي اين ارتباط ب ؛باشدمي
  .پوشي استچشم

  
  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

هوش هيجاني 

ي   2
مار

 مع
حي

طرا

  
طراحي  نمودار پراكنش نمرات هوش هيجاني و 4شكل 

  براي دانشجويان مورد مطالعه 2معماري
  

توان به صراحت داشتن يا البته بر اساس اين نمودار نمي
بلكه اين  ،گيري نمودر را نتيجهبطه بين دو متغينداشتن را

 بيضر محاسبه كار بر اساس آزمون همبستگي و از طريق
  .پردازيمگيرد كه در ادامه به آن ميام ميهمبستگي انج

هوش هيجاني و  نمراتتحليل همبستگي بين  4جدول
. باشدمي براي دانشجويان مورد مطالعه 2طراحي معماري 

توان دست آمده ميهب Sigمقدار  و نيزاساس اين جدول بر
معادل ( با وجود اينكه مقدار ضريب همبستگي، گفت
 2بين هوش هيجاني و نمرات طراحي معماري ) - 127/0

قدري ه ولي اين ارتباط ب ؛باشدنشان دهنده رابطه عكس مي
 قابل چشم پوشي است و از طرفي چونباشد كه ضعيف مي

Sig=0/313>0/05 درصد بين  95طمينان با ا لذا است؛
دار معنيرابطه  2هوش هيجاني و نمرات طراحي معماري 

  .باشدنمي
توان گفت نمودار پراكنش درخصوص فرضيه فرعي نيز مي

دهد و همچنين با مربوطه هيچ روند خاصي را نشان نمي
لذا فرض صفر رد شده و  ؛Sig=0/841>0/05توجه به اينكه 

دار تحصيلي معنيرابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت 
   .باشدنمي
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نمودار پراكنش نمرات هوش هيجاني و پيشرفت  5شكل

  تحصيلي براي دانشجويان مورد مطالعه

ط
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 با هوش هیجانی نمراتهمبستگی بین  ضرایب 4 جدول
  و پیشرفت تحصیلی 2طراحی معماري 

 متغیر
 

 پیشرفت تحصیلی 2طراحی معماري 
ضریب 

 همبستگی
Pearson 

Sig 
ضریب 

 همبستگی
Pearson 

Sig 

هوش 
 هیجانی

127/0 -  313/0  025/0 -  841/0  

  
  نتیجه گیري  -4

در پژوهش حاضر هدف آن بوده است که رابطه هوش 
هاي طراحی معماري و پیشرفت تحصیلی هیجانی با مهارت

دانشجویان معماري بررسی و دانشجویان دختر و پسر از 
  نظر متغیرهاي مورد نظر مقایسه شوند.

مثبت معناداري  ي اخیر همبستگیهاپژوهش برخینتایج 
یید أهاي شغلی و اجتماعی را تبین هوش هیجانی و موفقیت

به عنوان EQ تلقی منتقدان نظریه هوش هیجانی اند، نموده
ال برده و عدم وجود رابطه معنی ؤنوعی از هوش را زیر س

      ي شغلی هادار بین هوش هیجانی و برخی موفقیت
 اند.یید نمودهأرا ت گاهیدانشهاي الخصوص شغلعلی

کننده  ییدأتبنابراین از مدل جبرانی هوش هیجانی که 
تر هاي هوشی پایینهاي شغلی در بهره رابطه آن با موفقیت

رابطه بین پیشرفت  از طرف دیگر نمایند.استفاده می ،است
     هاي متناقض تحصیلی و هوش هیجانی، حاوي یافته

عواطف انکار ناپذیر احساسات و  ثیراتأباشد. با توجه به تمی
ت طراحی معماري، انتظار اولیه و روابط بین فردي در مقوال

    رابطه معنادار بین هوش هیجانی و  ییدأتتحقیق، 
هاي طراحی معماري که در این پژوهش درس مهارت

نتایج پژوهش نشان داد که  .استبود،  2طراحی معماري 
وش هیجانی متوسط کل دانشجویان مورد نظر در وضعیت ه

ها در هوش به باال قرار دارند. در ضمن پراکندگی داده
باشد. با توجه به در گروه زنان بیشتر از مردان می هیجانی

هاي جنسیت در تفاوت مستقل در رابطه با Tنتایج آزمون 
هوش هیجانی تفاوت دو گروه زن و مرد در هوش هیجانی 

  باشد.معنادار نمی
در خصوص وجود یا  پژوهشضیه اصلی فر مربوط به آزمون

هاي طراحی عدم وجود رابطه بین هوش هیجانی و مهارت

هاي نشان داد که بین هوش هیجانی و مهارت 2معماري 
  داري وجود ندارد.رابطه معنی 2طراحی معماري 

همچنین آزمون فرضیه فرعی پژوهش در خصوص وجود یا 
 حصیلیعدم وجود رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت ت

نشان داد که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 
داري وجود ندارد. این دانشجویان معماري رابطه معنی

لعلی فاز و  غالمعلی لواسانی و همکاران،هاي نتیجه با یافته
  همسان است. واتوزسکی و آلساما ،عسگري

با توجه به نتایج باال و نظر به اینکه هوش هیجانی اکتسابی 
هاي معماري در تنها مهارت ،بلیت پیشرفت داردبوده و قا

اي افراد در تضمین کننده موفقیت حرفه دانشگاهدوران 
صورت ه ها باید بنبوده و دانشگاه دانشگاهیهاي غیرشغل

هاي هوش هیجانی مستقل جهت باال بردن مهارت
  دانشجویان معماري اقدام نمایند.

   ق فوق را هاي تحقیفرضیه تربراي گرفتن نتایج دقیق
تري از توان در مورد سایر دروس طراحی و انواع متنوعمی

و همچنین روس معماري از جمله دروس اجرایی و نظري د
اي و گیري از جمله خوشههاي نمونهبا استفاده از سایر روش

همچنین با دسترسی به نمونه قابل توجهی ... امتحان نمود. 
 طراحی،هاي متفاوت مشغول به کار در زمینه معماراناز 

توان رابطه متغیر هوش هیجانی را با اجرا و دانشگاهی می
  هاي مختلف معماران سنجید.میزان موفقیت در شغل

 
  قدردانی

خاطر انجام تجزیه و تحلیل  به داریوش پورداداشیاز آقاي 
  کنم.میهاي آماري صمیمانه سپاسگزاري یافته

  
 نوشت یپ

1 Intelligence Quotient 
2 Emotional Intelligence 
3 Regression Analysis 
4 Correlation 
5 Abilities  
6 Achievements 
7 Simple Random Sampling 
8 Coefficient of Correlation 
9 Descriptive Statistics 
10 Inferential Statistics 
11 Correlation Analysis 
12 T-Test for Equality of Means 
13 One-Sample T-Test 
14 Pearson 
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