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Abstract
Despite benefiting from a high intelligence quotient (IQ), some Arabic language and
literature students have difficulty performing speaking skills in Arabic. Therefore,
among the various factors associated with improving Arabic speaking skills,
emotional quotient (EQ) can play an important role. EQ is a set of skills that allow a
person to adapt properly to the environment, endure the pressures of life, and
include self-confidence, self-awareness, motivation, positive attitude, and stress
control. Students of the Arabic language with intrinsic skill, internal motivation,
conscious of their communication skills, and participation in class discourses will
overcome obstacles to progress. So, this research's main objectives were to
investigate the relationship between emotional intelligence and achievement of
Arabic conversation. This study's descriptive correlation was carried out with 80
masters students of Arabic language and literature at Shiraz University who were
selected 42 of them with census sampling. The emotional intelligence questionnaire
was ‘Bar-On’. Graduate students' scores were used as a tool for the achievement to
Arabic conversation. The content and structure carried out to address the
questionnaire's validity and its reliability was determined by Cronbach`s alpha
coefficients. Data were statistically analyzed using SPSS in two descriptive and
inferential levels (Pearson correlation and multiple regression). The results showed a
significant relationship between emotional intelligence and achievement in Arabic
conversation. Among the components of emotional intelligence: The extent of the
decrease in the progress on the Arabic conversation was In-person skills with
correlation coefficient (R=0/409) > General Ethics (R=0/372) > Interpersonal skills
(R=0/352) > stress management (R=0/256).
Keywords: Arabic conversation, Masters Students, Arabic language, Emotional
intelligence

فصلنامه علمی لسان مبين (پژوهش ادب عربی)
مقاله پژوهشی ،سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره چهل و دوم ،زمستان ،1399ص1-19

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمۀ عربی
(نمونۀ مورد مطالعه :درس مکالمۀ 1و 2دانشجویان دانشگاه شیراز)

*

عبدالرزاق رحمانی ،استادیار ،مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان
شهال جعفری ،دانشجوی دکتری ،گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه شیراز

چکیده
نظر به اينکه برخی از دانشجويان (رشتۀ زبان و ادبيات عربی) با وجود بهرهمندی از ضريب هوشی باال
( ،)IQدر اجرای مهارت گفتاری زبان عربی با مشکل مواجه میشوند؛ بنابراين در ميان عوامل مختلفی
که با فرآيند پيشرفت مکالمه عربی مرتبط هستند ،هوش هيجانی میتواند نقش مؤثری ايفا کند .هوش
هيجانی ،مجموعه مهارتهايی است که فرد را برای سازش يافتن مناسب با محيط و تحمل فشارها در
زندگی مهيا میکند و قابليتهايی چون اعتماد به نفس ،خودآگاهی ،انگيزه ،نگرش مثبت و کنترل تکانه
(استرس) را شامل میشود .بدين ترتيب چنانچه دانشجوی رشتۀ زبان عربی دارای کنشها و انگيزش
های درونی باشد و به مهارتهای ارتباطی خويشتن آگاهی داشته باشد و در گفتمانهای کالسی شرکت
نمايد ،قادر خواهد بود بر موانع پيشرفت غلبه کند .در اين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ
هوش هيجانی با پيشرفت درس مکالمه عربی انجام شده است .روش پژوهش از نوع توصيفی-
همبستگی است .جامعۀ آماری شامل  80نفر از دانشجويان کارشناسی رشته زبان و ادبيات عربی دانشگاه
شيراز است که  42نفر از دانشجويان درس مکالمه عربی  1و 2مورد سرشماری قرار گرفتند .جمعآوری
دادهها با استفاده از پرسشنامۀ هوش هيجانی بار -آن انجام شد و محاسبه نمرۀ پايانی دانشجويان به
عنوان مالک پيشرفت درس مکالمه عربی قرار گرفت .نتايج به دست آمده حاکی از آن است که بين
هوش هيجانی و پيشرفت درس مکالمۀ عربی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنين بين مهارتهای
درونفردی ،مديريت استرس ،اخالق عمومی و مهارتهای ميان فردی که از مؤلفههای هوش هيجانی
بهشمار میروند ،با درس مکالمۀ عربی همبستگی معناداری وجود دارد .در اين زمينه به ترتيب مهارت-
های درون فردی ( )0/40و کنترل استرس ( )0/25بيشترين و کمترين همبستگی را با ميزان پيشرفت
درس مکالمه عربی دارند.
کلمات کلیدی :هوش هيجانی ،دانشجويان کارشناسی ،مکالمه عربی ،دانشگاه شيراز.
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 .1مقدمه
مهارتهای گفتاری از مهمترين مهارتها در روند آموزش زبان عربی به شمار میآيند .در اين زمينه
زبانآموزان دارای شايستگیها و توانايیهای متفاوتی هستند .برخی از افراد با وجود برخورداری از
ضريب هوشی باال ،در اجرای اين مهارت ،شکست را تجربه میکنند؛ بنابراين تقويت رشد عاطفی و
اجتماعی زبانآموزان و توجه به عوامل روانشناسی و فراشناختی آنان در کنار استفاده از روشهای
آموزشی کارآمدتر از جمله روش شنيداری -گفتاری ضروری به نظر میرسد« .گر چه زبان يکی از راه-
های ايجاد ارتباط ما با ديگران است؛ اما نه تنها بيانگر انديشه؛ بلکه حاکی از عاطفه و احساس نيز
هست( ».چامسکی )10 :1391 ،احساسات و هيجانها ،حالتهای پيچيدۀ ذهن و بدن همراه با واکنش-
های فيزيولوژيک رفتاری و شناختی نسبت به موقعيتها هستند که میتوانند بر افزايش يادگيری
تأثيرگذار باشند .بر اين اساس هوش هيجانی يکی از مهمترين عوامل روانشناختی و مهارتهای
شخصيتی به شمار میآيد که میتواند به دانشجويان در اين زمينه کمک کند .هستۀ اصلی اين هوش،
باور کردن خود ،شناخت احساسات درونی خويش و حاالت هيجانی ديگران و توانايی کنترل اضطراب
است« .هوش هيجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعيين میکند از مهارتهای خود چگونه به بهترين
نحو ممکن استفاده کنيم و حتی کمک میکند فکر را در مسيری درست به کار گيريم( ».آرتيزتا و
همکاران )1 :2016 ،به بيان ديگر هوش هيجانی؛ يعنی فرد در شرايط مختلف بتواند اميد را در خود
زنده نگه دارد؛ با ديگران همدلی نمايد؛ استرس و نگرانی ،قدرت استدالل وی را مختل نکند و در هر
شرايطی انگيزۀ کافی داشته باشد؛ بنابراين هوش هيجانی بيانگر اين است که «در روابط اجتماعی و در
تعامالت روانی و عاطفی در شرايط خاص ،چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است( ».يداللهی و
همکاران)74 :1393:
توانايیهای هيجانی و دانش تحصيلی میتواند باعث سوق دادن دانشجويان به اهداف کارساز باشد؛
بنابراين تأثير هوش هيجانی بر عملکرد دانشجويان را میتوان به عنوان يکی از شاخصهای رفتاری در
محيط دانشگاهی مطرح کرد .پژوهشگران معتقدند که «ويژگی پذيرش تجارب ،درونگرايی و برون-
گرايی ،وجدان ،توافق و روزآمدی و پايداری هيجانی عواملی هستند که ارتباط هوش هيجانی و
پيشرفت تحصيلی را آسان میسازند( ».ماير و همکاران)300-290:2016 ،
با توجه به ماهيت کالسهای مکالمۀ عربی که دانشجويان بايستی مهارت گفتاری خود را آشکار
سازند و در اين زمينه گاهی دچار استرس میشوند و اين امر مانع به دست آوردن نتيجه مطلوب می-
شود؛ بنابراين به نظر میرسد اجرا و عملی کردن هوش هيجانی در اين کالسها اهميت زيادی داشته
باشد؛ همچنين پژوهش حاضر از لحاظ نظری درخور اهميت است؛ چرا که خأل بزرگ در زمينۀ بررسی
هوش ،تنها توجه به بهرۀ هوشی ( )IQاست و انواع ديگر هوش از جمله هوش هيجانی ( )EQناديده
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گرفته میشود؛ به گونهای که بسياری از دانشجويان با بهرۀ هوشی متوسط و يا پايين ،از توانايیهای
هيجانی بااليی برخوردار هستند .اين در حالی است که «هوش شناختی ( )IQدر بهترين حالت تنها 20
درصد موفقيتهای زندگی را تشکيل میدهد و  80درصد موفقيتها در گرو مهارتهايی است که
هوش هيجانی را تشکيل میدهد( ».گلمن )34:1995 ،اهميت کاربردی پژوهش کنونی در اين است که
دانشجويان رشتۀ زبان عربی میتوانند از توانايیهای هيجانی و عملی خود ،آگاه شوند و متخصصان امور
آموزشی نيز به ارتقاء و پرورش ويژگیهای شخصيتی دانشجويان همت گمارند.
با توجه به مسألۀ پژوهش که در مقدمه بيان شد ،سؤالهای اين پژوهش عبارتند از:
 .1رابطۀ بين مؤلفههای هوش هيجانی با پيشرفت مکالمه زبان عربی چگونه است؟
 .2راهکارها و پيشنهادهای الزم جهت تقويت سازه هوش هيجانی و پيشرفت مکالمۀ عربی چيست؟
 .1-1پیشینۀ پژوهش
از مهمترين پژوهشهايی که در زمينۀ هوش هيجانی و يا هوش چندگانه گاردنر و ارتباط آن با
يادگيری زبان عربی انجام شده است ،میتوان به موارد زير اشاره کرد:
عبدالسالمی ( )2013در مقالۀ خويش به تدريس مهارتهای زبانی عربی با توجه به استراتژیهای
عقلی از جمله پشتکار ،پرسش و حل مسأله ،ابتکار و تبادل افکار اشاره کرده است و از بين مهارتهای
زبانی ،سه مهارت مکالمه ،خواندن و نوشتن را روند فکری و ذهنی به شمار آورده است .در اين
پژوهش گرچه نويسنده با شيوهای خالقانه ،نمونهای از بيتهای شعری را جهت سنجش ميزان هوش
هيجانی و پشتکار و خالقيت دانشآموزان سال چهارم رشتۀ ادبيات بيان کرده است؛ اما به نظر میرسد
که بسياری از اين اشعار بستگی به پيشينۀ دانش علمی دانشآموزان دارد تا اينکه مقولۀ تفکر و هوش
هيجانی آنها را در برگيرد؛ همچنين انگيزۀ دانشآموزان جهت پاسخگويی به سؤالهای تستی بيشتر از
پاسخگويی آنها به پرسشهای تشريحی است.
مسلم ( )2017در پاياننامۀ خود با عنوان «اثر الذکاء العاطفي و الثقة بالنفس في تحصيل تعلم اللغة العربية»
با روش تحليل آماری به بررسی تأثير هوش هيجانی و اعتماد به نفس در يادگيری زبان عربی مرکز امين
الحرمين سمبانق مادورا پرداخته است .نويسندۀ مذکور اعتماد به نفس را شاخصی مهم در افزايش
توانمندی علمی دانشجويان به شمار آورده است و به اين نتيجه رسيده است که رابطۀ مثبتی بين هوش
هيجانی و ميزان يادگيری مهارتهای زبانی دانشجويان وجود دارد .اين پژوهش تنها به بررسی يکی از
مؤلفههای هوش هيجانی پرداخته است و تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش مسلم ( ،)2017در بررسی
چهار مؤلفههای هوش هيجانی با مکالمه عربی است.
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اجاقی و همکاران ( )1395کتابهای عربی متوسطۀ اول را با توجه به نظريۀ هوشهای چندگانه و
اهداف شناختی بررسی کردهاند .نگارندگان جهت تبيين پژوهش خويش ،الگوی تلفيقی آرمسترانگ را
در مورد هوشهای چندگانه با اندکی تغيير به کار بردهاند و به تحليل محتوای تمرينهای آموزشی
کتابهای عربی پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که کتابهای متوسطۀ اول به هوش موسيقی ،فردی
و طبيعی توجه نداشته است.
در پژوهشی ديگر نويسندگان مذکور ( )1396با رويکردی مشابه پژوهش پيشگفته ،به بازتاب
هوشهای چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پايۀ هشتم پرداختهاند .نتايج اين پژوهش بيانگر آن
است که فعاليتهای آموزشی کتاب عربی هشتم ،تمام هوشهای چندگانه را در سطوح مختلف شناختی
شامل نمیشود و محتوای اين کتاب به تفاوتهای شناختی دانشآموزان توجه کافی ندارد.
در نقد اين دو پژوهش میتوان گفت که مقولههای هوشی و شناختی تنها محدود به تمرينهای
کتاب است و تمرکز آنها متوجۀ ابزار آموزشی است؛ همچنين نگارندگان مقاله ( )1396ميزان گستردگی
هوشهای چندگانه و نتايج آنها را در مقاله تعيين نکردهاند.
احمدی و همکاران ( )1394به تحليل محتوای کتابهای درسی عربی دورۀ متوسطه بر اساس مؤلفه-
های هوش چندگانه گاردنر پرداختهاند که به طور کلی مؤلفههای متن ،پرسش و تصوير کتابهای
مذکور را مورد بررسی قرار دادهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که رايجترين هوش در کتابهای عربی بعد
از هوش زبانی کالمی ،هوش ميانفردی است و به هوش موسيقايی و حرکتی توجه اندکی شده است.
اين پژوهش نويسنده در مقايسه با پژوهشهای مشابه آن (اجاقی و همکاران ( 1395و  )1396از
جامعيت بيشتری برخوردار است؛ زيرا مؤلفههای متن ،تمرين و تصاوير کتابهای پيشگفته را مورد
تحليل قرار دادهاست؛ اما تمرکز اين پژوهش نيز متوجه ابزار آموزشی است.
طهماسبی و همايونی ( )1393عناصر شناختی و فراشناختی از قبيل هوش هيجانی و تکيه بر روش
تلقينزدايی را در فرآيند يادگيری مکالمۀ زبان عربی مؤثر دانستهاند و ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس و
خالقيت را از گامهای اساسی در کسب و پيشرفت مهارتهای زبانی برشمردهاند؛ زيرا در فرآيند
آموزش زبان خارجی ،برای ايجاد توانش و کنش ارتباطی ،عناصر شناختی به تنهايی نمیتواند راهحلی
مناسب به شمار آيد .گرچه اين پژوهش بر لزوم تنوع بخشيدن به شيوههای جديد آموزشی به ويژه در
سطح مهارتهای زبانی تکيه دارد؛ اما در پرداختن به مقولۀ هوش هيجانی بهجای تطبيق ،به شرح
مختصر و مبانی نظری اين هوش به روش توصيفی -تحليلی اکتفا کرده است.
تحليل پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد که بيشتر پژوهشها بر اساس مقولۀ هوش چندگانه
گاردنر و در سطح تحليل محتوای کتابهای عربی است و يا اينکه تنها به سنجش رابطۀ يکی از مؤلفه-
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های هوش هيجانی پرداختهاست؛ اما آنچه پژوهش حاضر را از پيشينۀ آن متمايز میکند اين است که
رابطۀ هوش هيجانی و مؤلفههای آن را با مهارت مکالمۀ عربی مورد سنجش و ارزيابی قرار داده است.
 .1-2روش پژوهش
تحقيق حاضر بر حسب ماهيت از نوع کمّی و بر حسب نحوۀ گردآوری دادهها ،پيمايشی محسوب می-
شود .جامعۀ آماری اين پژوهش 80نفر از دانشجويان کارشناسی رشتۀ عربی دانشگاه شيراز است که 42
نفر از دانشجويان درس مکالمۀ عربی  1و  2مورد سرشماری قرار گرفتند .از آنجايی که دانشجويان
مکالمۀ  3با توجه به واحدهای گذرانده شده ،از لحاظ تشکيل خودپندارۀ مکالمه عربی به ثبات نسبی
رسيده بودند ،جهت افزايش تأثير پژوهش ،از گنجاندن آنها در گسترۀ پژوهش صرفنظر شد.
 .1-3ابزار پژوهش
الف) کارنامۀ پيشرفت تحصيلی :جهت بررسی پيشرفت تحصيلی از نمرۀ پايانترم دانشجويان درس
مکالمۀ زبان عربی نيمسال اول و دوم به عنوان شاخص عينی پيشرفت استفاده شده است.
ب) پرسشنامۀ هوش هيجانی :به منظور سنجش هوش هيجانی از پرسشنامۀ استاندارد هوش هيجانی بار-
آن استفاده گرديد که از پرکاربردترين ابزارهای سنجش هوش هيجانی است .شيوۀ سنجش هر سؤال از
طريق مقياس ليکرت  5سطحی است .از لحاظ سنجش ميزان روايی صوری مقياس ،عالوه بر اينکه در
پژوهشهای مستقل روايی پرسشنامه بار-آن ثابت شده است؛ اما جهت انتخاب دقيقتر گويهها،
پرسشنامۀ پيشگفته در اختيار شش نفر از استادان علوم تربيتی ،آموزش زبان انگليسی و زبان عربی نيز
قرار گرفت و پس از تأييد از طرف آنان ،جهت انجام پژوهش معرفی شد .همچنين با توجه به ميزان به
دستآمده  )0/73( KMOو معناداری آزمون خی بارتلت ( ،)p< 0/0001 6582/54کفايت انجام تحليل
عامل مورد تأييد قرار گرفت .تحليل عامل تأييدی نيز نشان داد که مجموع زير عامل  52/32درصد از
واريانس پرسشنامه مورد مطالعه را تبيين نمودهاند .بر اين اساس 30 ،سؤال در عامل مهارتهای درون-
فردی قرار میگيرند که با ارزش ويژه  17/91و درصد واريانس  29 /85قویترين عامل تبيينکننده،
عامل مهارتهای ميان فردی با  30سؤال ،ارزش ويژه  7/31و درصد واريانس  12/18دومين عامل
تبيينکننده ،عامل مديريت استرس با  12سؤال و با ارزش ويژه  3/23و درصد واريانس  5/38سومين
عامل تبيينکننده ،عامل اخالق عمومی با  12سؤال و با ارزش ويژه  2/94و درصد واريانس 4/90
چهارمين عامل تبيينکننده ،روايی پرسشنامه حاضر را تأييد میکنند.
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 .1-3-1جدول بیانکننده ویژگی پرسشنامه
جدول  :1ضریب آلفا برای عوامل پرسشنامۀ مورد مطالعه
متغير

ضريب آلفای کرونباخ

مهارتهای درونفردی

0/ 83

مهارتهای ميانفردی

0/ 84

مديريت استرس

0/ 68

اخالق عمومی

0/ 74

همانطور که مشاهده میشود مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای تمامی متغيرهای مورد مطالعۀ فوق،
بيشتر از  %65است .مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ مورد مطالعه (کل سؤالهای پرسشنامه)
برابر با  0/80است؛ بنابراين پرسشنامۀ پژوهش ،دارای پايايی قابلقبولی است.
 .2مبانی نظری پژوهش
هوش هيجانی تحولی جديد در زمينۀ فهم ارتباط ميان تفکر و هيجان است و به عنوان مقولهای جهت
ادراک ،شناخت ،کاربرد و ادارۀ هيجانهای فردی و عمومی به شمار میرود .وين پين در سال (.1985م)
نظريۀ هوش هيجانی را مطرح کرد و در سال (.1995م) توسط گلمن محبوبيت يافت؛ اما بيشترين
پژوهشها در سال (.1997م) توسط مايرو و سالووی انجام شد .هوش هيجانی ،مجموعهای از توانايی
ها ،قابليتها و مهارتهايی است که فرد را برای سازش يافتن مناسب با محيط و تحمل فشارها در
زندگی مهيا میکند .در اين راستا عوامل تشکيلدهنده هوش هيجانی از نظر بار -آن عبارتند از« :مهارت-
های درونفردی (آگاهی ،خودشکوفايی ،استقالل ،حرمتنفس) ،مهارتهای ميانفردی (همدلی،
مسئوليت حل مسأله ،واقعيتآزمايی) ،مديريت استرس (کنترل تکانه و کنترل استرس) ،اخالق عمومی
(شادکامی و خوشبينی) است» (بار -آن )18 :2006 ،که در پژوهش حاضر از اين دستهبندی (شکل ،)1
جهت بررسی رابطۀ هوش هيجانی با پيشرفت مکالمۀ زبان عربی دانشجويان استفاده شده است.
مهارتهای درونفردی به عنوان يکی از مؤلفههای هوش هيجانی ،بيانگر آگاهی فرد از احساسات و
هيجانهای خويش ،ابراز باورهای شخصی و احترام به خود ،تشخيص استعدادهای ذاتی ،استقالل عمل
در انجام کارهای موردنظر و به طور کلی کنترل فرد نسبت به هيجانها و احساسات خويشتن است.
«افرادی که مهارتهای درونفردی در وجود آنها پرورش يافته است ،به جهت شناخت دقيق عواطف و
احساسات خود و ارزيابی مداوم خويش ،به نوعی خودتنظيمی مجهز میشوند و در برخورد با تغييرات
و قبول مسؤوليت عملکرد فردی انعطافپذيری بيشتری دارند و بهتر میتوانند هيجانهای خويش را
مديريت نمايند( ».ر .ک :ايگبو8 :2014 ،؛ سياروچی)201 :2002 ،
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از ديگر مؤلفههای هوش هيجانی ،مهارتهای ميانفردی است که به توانايی درک و فهم ديگران
اشاره دارد؛ بدين صورت که فرد به راحتی بتواند با ديگران ارتباط برقرار سازد و احساسات و افکار
خود را به گونهای که مورد قبول هنجارهای جامعه است ،بيان کند و در مقابل فشارهای منفی ايستادگی
کند؛ همچنين «توانايی تشخيص وضعيت هيجانی و درک درست عواطف ديگران را داشته باشد و بتواند
با آنان همدلی کند( ».بتلو )45 :2005 ،در زمينۀ پرورش مهارتهای ميانفردی ،نگرش فرد نسبت به
خود (مهارتهای درونفردی) نقشی کليدی ايفا میکند؛ يعنی فردی که شايستگیهای خود را باور
ندارد و عزت نفس در وجود وی نهادينه نشده است ،به سختی میتواند با ديگران ارتباط برقرار سازد.
«زبان ،ابزاری است که زبانآموزان برای کاوش محيط اجتماعی و يافتن جايگاه خود از آن استفاده می-
کنند؛ بنابراين توانايی توليد زبان به طور خودکار از قرارگيری در معرض درونداد قابلفهم ،ناشی نمی
شود؛ بلکه زمانی به دست میآيد که زبان به طور زايا مورد استفاده قرار گيرد؛ يعنی به واسطۀ گفتگو
صورت پذيرد( ».وايد)119 :1998 ،
هوش هيجانی به عنوان سازهای در توانمندسازی افراد برای سازگاری بهتر و تجربۀ استرس کمتر
شناخته شده است .گلمن «هوش هيجانی را ظرفيت آگاهی از احساسات خود و ديگران در جهت
برانگيزاندن خويشتن برای مديريت بهينۀ هيجانها در خود و رابطۀ فردی میداند .از نظر وی ،هوش
هيجانی توانايی مقابله با استرس و تکانهها ،تحمل ضربههای روانی و مهار آشفتگی روانی است( ».ر.
ک:گلمن )53 :1392 ،از آنجا که هوش هيجانی شامل شناخت و کنترل هيجانها است؛ بنابراين زبانآموز
بايد توانايی انجام استدالل دقيق در مورد احساسات عاطفی خويش را داشته باشد تا بتواند به راحتی و
بدون ترس با ديگران به تعامل و گفتگو بپردازد و « توانشهای هيجانی را در تشخيص پاسخهای
هيجانی مناسب در مواجهه با رويدادها و نگرش مثبت دربارۀ وقايع در خود تقويت نمايد( ».جوز،
)990 :2008
شادکامی و خوشبينی از ديگر مؤلفههای هوش هيجانی است که دامنۀ وسيعی از کنشهای عاطفی
از احساس آرامش گرفته تا خوشبينی را شامل میشود« .شادکامی چندين جزء اساسی را در بر میگيرد؛
جزء هيجانی که فرد شادکام از نظر خلقی ،شاد و خوشحال است؛ جزء اجتماعی که فرد شادکام از
روابط اجتماعی با ديگران احساس رضايت دارد و میتواند از حمايت اجتماعی آنها بهرهمند شود؛ جزء
شناختی که باعث میشود فرد شادکام اطالعات را به روش خاصی پردازش کند و مورد شرح و تفسير
قرار دهد که در نهايت ،منجر به ايجاد احساس شادی و خوشبينی در فرد میگردد( ».وليوس:2004 ،
 )58از اين رو در شادکامی ،ارزشيابی افراد از خود و زندگيشان میتواند جنبههای شناختی ،مانند
قضاوت در مورد خشنودی از زندگی و يا جنبههای هيجانی از جمله خوشبينی در واکنش به
رويدادهای زندگی را در برگيرد.
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به طور کلی بهکارگيری هر يک از مؤلفههای هوش هيجانی در روند آموزش زبان دوم ،فراگيری را
تسهيل میبخشد؛ زيرا مسيری در اختيار زبانآموز قرار میدهد تا تجربههای جديد کسب کند و قواعد
جديد را امتحان کرده ،آنها را تعديل سازد؛ همچنين سبب تقويت ج ّو عاطفی مثبت و افزايش انگيزۀ
فرد میشود.
شکل : 1چارچوب مفهومی پژوهش
مهارتهای درون

فردی
ففردیفردی

مهارتهای میان
فردی

مکالمه
عربی

هوش
هیجانی

مدیریت

استرس
اخالق

عمومی
 .3یافتههای پژوهش
به منظور بررسی دادهها با استفاده از نرمافزار  ،IMB SPSS Statistics25ويژگیهای جمعيتشناختی و
متغيرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .در نمونۀ مورد مطالعه ،غالب افراد مجرد ( )٪73/8و زن
( )88٪/1بودند که تفصيل بيشتر ويژگیهای دموگرافيک در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  :2مشخصات دموگرافیک
متغير
وضعيت تأهل
جنسيت

فراوانی

موارد

درصد
فراوانی

مجرد

31

٪73/8

متأهل

11

٪28/2

زن

37

٪88/1

مرد

5

٪11/9

ابتدا تحليل توصيفی متغيرهای مورد مطالعه که شامل ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار ،مقدار چولگی و
مقدار کشيدگی است ،برای متغيرها محاسبه شده است .مقدار ميانگين متغير اخالق عمومی برابر با 2/30
است که کمترين ميانگين را در بين متغيرهای مورد مطالعه داراست .مقدار ميانگين متغير مديريت
استرس برابر با  2/88است که از بيشترين ميانگين در بين متغيرها برخوردار است .در بين متغيرهای
مورد مطالعه ،مهارتهای ميانفردی دارای چولگی به چپ و سه متغير ديگر دارای چولگی به راست
هستند .در بين متغيرهای مورد مطالعه ،مهارتهای درونفردی و اخالق عمومی ،برجستگی به سمت
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پايين دارند و برجستگی دو متغير ديگر به سمت باالست .مقدار ميانگين نمرۀ پيشرفت تحصيلی برابر با
 16/45محاسبه شده است و مقدار چولگی 1/45 ،به سمت راست و مقدار برجستگی 2/45 ،به سمت
راست محاسبه گرديده است.
جدول  : 3اطالعات توصیفی متغیرهای موجود
متغير

انحراف

ميانگين

ميانه

مهارتهای درونفردی

2/43

2/44

0/39

مهارتهای ميانفردی

2/36

2/46

0/34

-0/39

مديريت استرس

2/88

2/98

0/56

0/12

/74

اخالق عمومی

2/30

2/29

0/40

0/23

-0/51

پيشرفت مکالمۀ عربی

16/45

16/75

2/43

1/45

2/45

معيار

چولگی

کشيدگی

0/11

-0/21
0/18

با دقت در بررسی وضعيت تأهل (جدول  )4در میيابيم که دو نمونه از لحاظ آماری با يکديگر
تفاوتی معنیدار ندارند و فرض  H0که دو گروه مجرد و متأهل از نظر هوش هيجانی تفاوت معنیداری
ندارند ،رد نمیگردد و همچنين بررسی مقايسۀ ميانگين گروههای مختلف در جامعۀ نمونه از لحاظ
جنسيت نشان داد که دو نمونه از لحاظ آماری با يکديگر تفاوتی معنیدار ندارند و فرض  H0که دو
گروه زنان و مردان را از نظر هوش هيجانی ،دارای تفاوت معنیدار نمیدانست ،رد نمیگردد؛ بنابراين با
توجه به نتيجۀ به دستآمده از (آزمون  )tدر جدول (شمارۀ  ،)4هوش هيجانی در دو گروه مجرد و
متأهل تفاوت معناداری نداشته است؛ بنابراين فرضيۀ وجود رابطه بين جنسيت (زن و مرد) و هوش
هيجانی تأييد نمیگردد .در جدول (شمارۀ  )4به طور کامل ،ميزان اختالف ميانگين بين گروههای مورد
بررسی شرح داده شده است.

جدول  :4تفاوت میانگین هوش هیجانی برحسب وضعیت تأهل و جنسیت
متغير مستقل

اختالف ميانگين

آزمون t

سطح معناداری

وضعيت تاهل

-16/5

-1/28

0/22

جنسيت

32/44

1/50

0/30
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 .4آمار استنباطی
بررسی نرمال بودن متغیرها
جهت تجزيه و تحليل دادهها و انتخاب نوع آزمونهای مربوطه ،ابتدا بايد به بررسی وضعيت نرمال بودن
متغيرها پرداخت؛ چرا که اگر متغيرها نرمال باشند ،مجاز خواهيم بود هم از آزمونهای پارامتريک و هم
از آزمونهای ناپارامتريک استفاده نماييم؛ اما چنانچه متغيرها نرمال نباشند ،تنها مجاز خواهيم بود از
آزمونهای ناپارامتريک استفاده نماييم .آزمونی که جهت بررسی نرمال بودن متغيرها استفاده میشود،
آزمون کولموگوروف-اسميرنوف ( )KSاست .از اين آزمون زمانی استفاده میشود که بخواهيم نرمال
بودن دادههای متغير موردنظر را بررسی کنيم .اگر سطح معناداریِ اين آزمون بيشتر از  0/05باشد ،فرض
صفر مبنی بر نرمال بودن دادهها پذيرفته میشود؛ بنابراين فرض آماری زير بررسی میگردد:
آزمون نرمال بودن دادههای متغیرهای موجود

فرض صفر :توزیع دادهها با توزیع نرمال تفاوت معناداری دارد.

فرض مقابل :توزیع دادهها با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد.
متغيرها

کولموگوروف-

Sig

وضعيت

مهارتهای درونفردی

0/082

0/200

نرمال است

مهارتهای ميانفردی

1/139

0/064

نرمال است

مديريت استرس

0/094

0/200

نرمال است

اخالق عمومی

0/090

0/200

نرمال است

پيشرفت مکالمۀ عربی

1/143

0/109

نرمال است

اسميرنوف

برای بررسی پيشرفت مکالمۀ زبان عربی در ارتباط با ابعاد هوش هيجانی (مهارتهای درونفردی،
مهارتهای ميانفردی ،مديريت استرس ،اخالق عمومی) به بررسی معنادار بودن مدل رگرسيونی و
نوشتن مدل مناسب و مورد تأييد بر اساس ضرايب رگرسيونی معنیدار میپردازيم.
بررسی رگرسیون چندگانۀ فرضیۀ اصلی
آزمون معنادار بودن رگرسيون
حال برای بررسی معنادار بودن رگرسيون از آزمون (تحليل واريانس ) ANOVAبا توجه به آمارۀ فيشر
استفاده میشود که فرض معنیدار بودن رگرسيون چندگانه با چهار متغير مستقل با متغير وابسته با توجه
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مدل رگرسيونی به صورت زير است .قبل از تبيين معنیدار بودن رگرسيون ،جدول مقدار  Rچندگانه
برای رگرسيون چندگانه بررسی میشود.

مدل رگرسيون برازششده معنیدار نيستH 0 : .

مدل رگرسيون برازششده معنیدار استH1 : .
مدل رگرسيونی پيشبينی شده:
)+ β3مهارتهای ميانفردی( ) + β2مهارتهای درونفردی(  = β0 + β1پيشرفت مکالمه عربی
)اخالق عمومی( ) + β4مديريت استرس(
جدول  Rچندگانه
ضريب
همبستگی
چندگانه
0/503

ضريب

ضريب تعيين تعديل

تعيين

يافته

0/253

0/220

خطای استاندارد برآورد شده
0/36

در جدول فوق برای رگرسيون برازششده ،مقدار ضريب همبستگی چندگانه برابر با  0/503است و
اين امر حاکی از آن است که همبستگی متوسطی بين مجموعه متغيرهای مستقل با متغير وابسته وجود
دارد .مقدار ضريب تعيين تعديلشده ( )0/220است که نشان میدهد 22درصد از کل واريانس متغير
پيشرفت مکالمۀ عربی ،وابسته به متغيرهای مستقل است.
جدول تحلیل واریانس()ANOVA
منبع تغييرات

مجموع
مربعات

درجه آزادی

ميانگين
مربعات

رگرسيون

4/228

4

1/057

باقيماندهها

12/516

37

0/338

کل

16/744

41

مقدارF

3/127

سطح معنی
داری

0/000

در جدول فوق با توجه به مقدار آماره  Fيا فيشر و مقدار سطح معنیداری اين آزمون به بررسی
معنادار بودن رگرسيون چندگانه میپردازيم .نظر به اينکه سطح معنیداری اين آزمون کمتر از  % 5است ،در
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نتيجه فرض معنادار بودن مدل رگرسيون برازششده رد نمیشود؛ يعنی مدل رگرسيون خطی چندگانه
مناسب است.
آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون
ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون
مدل

ضرايب استاندارد

ضرايب

نشده

استاندارد شده

برآورد

خطای

ضريب

استاندارد

ضريب

مقدار t

سطح معنی
داری

مقدار ثابت

1/704

0/346

-

4/922

0/000

مهارتهای درونفردی

0/296

0/109

0/307

2/719

0/000

مهارتهای ميانفردی

0/105

0/128

0/126

1/888

0/012

مديريت استرس

0/114

0/075

0/143

1/518

0/027

اخالق عمومی

0/200

0/089

0/232

2/244

0/005

جدول فوق مقادير ضرايب رگرسيونی متغيرهای تأثيرگذار بر متغير وابسته را نشان میدهد که با
توجه به آماره  tو سطح معنیداری اين آزمون مشخص میشود متغيرهايی که سطح معنیداری آنها
کمتر از  0/05است ،در مدل رگرسيونی قرار میگيرند (مهارتهای درونفردی ،مهارتهای ميانفردی،
مديريت استرس و اخالق عمومی) .مدل رگرسيونی نشان میدهد که در يک مدل رگرسيونی چندگانه،
پيشرفت مکالمۀ عربی بدون تأثير متغيرهای مستقل  1/704است و تغيير يک انحراف استاندارد مهارت-
های درونفردی باعث تغيير  0/307در انحراف استاندارد متغير پيشرفت مکالمه عربی میشود؛ تغيير يک
انحراف استاندارد در مهارتهای ميانفردی باعث تغيير  0/126در انحراف استاندارد پيشرفت مکالمه
عربی میشود؛ همچنين تغيير يک انحراف استاندارد در مديريت استرس باعث تغيير  0/143در انحراف
استاندارد پيشرفت مکالمه عربی میگردد و در نهايت تغيير يک انحراف استاندارد در اخالق عمومی
باعث تغيير  0/232در انحراف استاندارد پيشرفت مکالمه عربی میشود؛ بنابراين متغير مهارتهای
درونفردی با ضريب استاندارد ( )0/307بيشترين تأثير (مثبت) را بر متغير وابسته داشته است و متغير
مهارتهای ميانفردی با ضريب استاندارد ( )0/126کمترين اثر مثبت را بر متغير پيشرفت مکالمه عربی
دارد.
با توجه به جدول فوق میتوان مدل رگرسيونی استاندارد را به صورت زير نوشت:
)اخالق عمومی() + 0/232مديريت استرس() + 0/143مهارتهای ميانفردی( ) + 0/126مهارتهای درونفردی(=% 307پيشرفت مکالمه عربی
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بررسی ضرايب همبستگی بين متغيرهای اصلی تحقيق نشان داد که رابطۀ متغيرهای هوش هيجانی با
نمرۀ عربی دانشجويان معنیدار و دارای ضريب همبستگی  0/45است .استفاده از ضريب همبستگی
پيرسون عالوه بر نرمال بودن دادهها ،مستلزم بررسی برخی فروض ديگر مانند همگنی واريانسها نيز
هست؛ دليل همگنی واريانسها اين است که در محاسبۀ ضريب همبستگی پيرسون بايد مشاهداتی که به
صورت ( )xi ,yiدر نظر گرفتيم ،مستقل و همتوزيع باشند .علت هم توزيع بودن ،آن است که در محاسبۀ
ضريب همبستگی واريانس در مخرج قرار دارد و بايد تمام  xiو  ,yiواريانس برابر داشته باشند تا
ضريب همبستگی معيار مناسبی برای نشان دادن همبستگی آنها باشد .همچنين در ضريب همبستگی
پيرسون نرمال بودن ،يکی از فرضيهها در نظر گرفته شده است و در انجام آزمونهای همبستگی که در
محاسبۀ آنها يک آمارهای به نام تبديل فيشر در حالت حدی به کار میرود و نرمال بودن دادهها در آن
مطرح میشود ،اگر دادهها دارای توزيع نرمال باشند ،میتوان آزمون قویتری مانند آماره  tارائه داد.
نتايج اين آزمون در جدول 5به طور کامل تشريح شده است.
جدول  : 5رابطۀ هوش هیجانی با پیشرفت نمرات
متغير
هوش هيجانی

مقدار ضريب
همبستگی پيرسون

سطح معناداری sig

453/0

0/001

بررسی ضرايب همبستگی بين ابعاد هوش هيجانی نشان داد که همبستگی بين اين ابعاد با نمرۀ درس
عربی مثبت و معنیدار است که در اين ميان ،باالترين ضريب همبستگی در مهارتهای درونفردی
( )0/40مشاهده میشود .نتايج در جدول  ، 6قابل مالحظه است.
جدول  : 6رابطۀ ابعاد هوش هیجانی با میزان پیشرفت نمرات
ابعاد (مؤلفهها)

مقدار ضريب
همبستگی پيرسون

سطح معناداری sig

مهارتهای درونفردی

409/0

0/001

مهارتهای ميانفردی

352/0

0/001

مديريت استرس

256/0

011/0

اخالق عمومی

372/0

0/001

بررسی رابطۀ نمره درس مکالمۀ زبان عربی در ارتباط با ابعاد اخالق عمومی (شادکامی ،خوشبينی)
نشاندهنده رابطۀ مثبت اين ابعاد با نمرۀ درس عربی است .مدل رگرسيونی بيانگر آن است که در يک
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مدل رگرسيونی چندگانه ،پيشرفت مکالمۀ عربی بدون تأثير متغيرهای مستقل 1/564 ،است و تغيير يک
انحراف استاندارد در شادکامی ،باعث تغيير  0/463انحراف استاندارد در متغير پيشرفت مکالمۀ عربی می
شود؛ همچنين تغيير يک انحراف استاندارد در خوشبينی ،باعث تغيير  0/387انحراف استاندارد در
پيشرفت مکالمه عربی میگردد؛ بنابراين متغير شادکامی بيشترين تأثير (مثبت) را بر متغير وابسته داشته
است و متغير خوشبينی کمترين اثر مثبت را بر متغير پيشرفت مکالمۀ عربی دارد.
جدول  : 7ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون
ضرايب
ضرايب استاندارد نشده

استاندارد
شده

مدل
برآورد

خطای

ضريب

استاندارد

مقدار t

سطح معنیداری

ضريب

مقدار ثابت

1/564

0/387

-

2/346

0/000

شادکامی

0/356

0/3256

0/463

1/264

0/000

خوشبينی

0/253

0/186

0/387

2/297

0/001

با توجه به جدول فوق ،میتوان مدل رگرسيونی استاندارد را به صورت زير نوشت:
)خوشبينی( ) + 0/387شادکامی( =1 /564+ 0/463پيشرفت مکالمه عربی

نتایج
نتايج مربوط به مسألۀ پژوهش بيانگر اين است که هوش هيجانی و مؤلفههای آن ،پيشرفت درس
مکالمه عربی را پيشبينی میکند .از يافتههای پژوهش چنين بر میآيد که بين هوش هيجانی و هر يک
از مؤلفههای آن به طور جداگانه با پيشرفت مکالمۀ دانشجويان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
معناداری اين متغيرها به اين معناست که چنانچه افراد به تقويت مهارتهای درونفردی و ميانفردی،
اخالق عمومی و مديريت استرس بپردازند ،يادگيری بيشتری در مکالمۀ عربی خواهند داشت و در نتيجه
نمرۀ مطلوبی کسب خواهند کرد .به عبارت ديگر دانشجويان با هوش هيجانی باال به جهت شناخت
دقيق عواطف و احساسات خود و خودارزيابیهای مداوم خويش ،نقاط قوت و ضعف خود را می-
شناسند و در واقع هوش هيجانی با خودآگاهی و درک درست از توانايیهای فرد ،انعطافپذيری در
برخورد با تغييرات و قبول مسئوليتهای فردی و اجتماعی ،زبانآموز را به نوعی خودتنظيمی مجهز می-
سازد .از بين مؤلفههای هوش هيجانی ،مهارتهای درونفردی با ضريب  0/409بيشترين همبستگی را با
ميزان پيشرفت درس مکالمۀ عربی داشت و اخالق عمومی با  ،r= 0/372مهارتهای ميانفردی با
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 r= 0/352و مديريت استرس با  r=0/256در مرتبههای بعدی قرار گرفتند .جايگاه باالتر مهارت درون-
فردی نسبت به ديگر متغيرها تأييدی است بر اينکه هرچه فراگيران ،خودآگاهی و اعتماد به نفس باالتری
داشته باشند ،بهتر میتوانند بر تنشهای تحصيلی غلبه کنند .يافتههای آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد
که از بين مؤلفههای هوش هيجانی ،متغير شادکامی با ضريب استاندارد ( )0/463بيشترين همبستگی را
بر متغير وابسته داشته است و متغير خوشبينی با ضريب استاندرد ( )0/387کمترين اثر مثبت را بر متغير
پيشرفت مکالمه عربی دارد .اين يافتۀ پژوهشی پيام روشنی را برای استادان و برنامهريزان آموزشی دارد
تا با انعطافپذيری هر چه بيشتر ،محيط يادگيری را از حالت سنتی به محيطی فعال و پويا تبديل نمايند
و نشاط و کنش ارتباطی دانشجويان را نسبت به يادگيری مادۀ درسی افزايش دهند .از محدوديتهای
اين پژوهش ،عدم کنترل متغير جنس به دليل انگشتشمار بودن دانشجويان جنس مذکر دانشگاه شيراز
در رشتۀ زبان عربی است.
پیشنهادها
نظر به اينکه هوش هيجانی قابليتی اکتسابی و آموختنی است و با توجه به نتايج اين پژوهش و ساير
پژوهشهای انجامشده در زمينۀ رابطۀ هوش هيجانی با پيشرفت تحصيلی و به علت عدم آشنايی بيشتر
دانشجويان رشتۀ زبان عربی با مقولۀ هوش هيجانی و مؤلفههای آن و تأثير اين مهم در موفقيت تحصيلی
آنان ،پيشنهاد میشود کارگاههايی در مورد هوش هيجانی و راههای تقويت آن برگزار شود و اساتيد و
متخصصان آموزشی با تجديدنظر و تأکيد بر پرورش مؤلفههای هوش هيجانی ،روند پيشرفت مکالمه
عربی را تسريع بخشند.
با توجه به اينکه حرفۀ آموزش زبان از جمله مشاغلی است که توانايی هوش هيجانی بيشتری را می-
طلبد؛ بنابراين اثربخشی تدريس مکالمه ،نيازمند هماهنگی فعاليتهای استاد مربوطه و زبانآموز در
فضای ياددهی و يادگيری متقابل و همراه با احساس صميميت و اشتياق به يادگيری است .در اين راستا،
استادان محترم آموزش مکالمه نسبت به ايجاد فضای همدالنه و مشارکتمحور برای دانشجويان اقدام
نمايند و به جنبههای هيجانی زبانآموزان و پويايی عاطفی کالس مکالمه ،توجه بيشتری داشته باشند و با
برقراری و تقويت روابط ميانفردی و تعامل مطلوب با دانشجويان از اضطراب آنان کاسته ،اعتماد به
نفس آنان را افزايش دهند.
پيشنهاد میشود استادان درس مکالمه ،از انگيزۀ کافی جهت تدريس مهارت مکالمه برخوردار باشند
تا بتوانند هيجان و اشتياق خويش را به دانشجويان منتقل نمايند؛ همچنين در برقراری ارتباط کالمی و
غير کالمی مؤثر با دانشجويان مسؤوليتپذير و توانمند باشند .در نهايت پيشنهاد میگردد جهت اجرای
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دقيق و باالبردن حساسيت هوش هيجانی ،تأثير هر يک از مؤلفههای آن به طور جداگانه با پيشرفت
مکالمۀ عربی و در حجم باالی نمونهگيری بررسی شود.
منابع
منابع عربی
 اجاقی ،محمد و ديگران .)1395( .تحليل کتب العربيه في الثانوية األولی في ضوء نظرية الذکاءات المتعددة واألهداف المعرفية ،مجلة البحوث في اللغة العربية ،جامعة اصفهان ،العدد  ،15صص .18-1
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أثر الذکاء االنفعالي علی تقدم المحادثة العربية
(طالب المحادثة العربية 1و  2بجامعة شيراز نموذجا)

*

عبدالرزاق رحماني  ،أستاذ مساعد ،مرکز البحوث و الدراسات ،جامعة هرمزگان
شهال جعفری ،طالبة مرحلة الدکتوراة ،قسم اللغة العربية و آدابها ،جامعة شيراز

الملخص
ّ
ّ
علی الرغم من ارتفاع معدل ذکاء بعض الطالب (اللغة العربية وآدابها) ،إال أنهم يواجهون الصعوبة في مهارة التحدث
ّ
العاطفي ( )IQدور فعال في ّ
ّ
ّ
العربية ،الذکاء العاطفي هو مجموعة من
عملية تطوير المحادثة
العربية .وللذکاء
باللغة
ّ
ّ
ّ
المهارات التي توفر للشخص القدرة علی التكيف مع البيئة ،وتحمل الضغوط في الحياة ،إذ تشمل قدرات مثل الثقة
ّ
ّ
الذاتي ،والتحفيز ،والتحكم في االندفاع؛ بحيث إن کان طالب اللغة العربية لديه الدوافع الداخ ّلية و
بالنفس ،والوعي
ّ
بالجو الدر ّ
اسي ،يستطيع أن يغلب علی
کان خبيرا بمهاراته التواصلية وخبراته االتصالية ومن خالل اندماجه الكامل
ّ
ّ
االنفعالي بتقدم المحادثة العربية .وشملت
حواجز التقدم؛ لذلك هذا البحث قد ألقی الضوء علی دراسة عالقة الذکاء
ّ
مجتمع الدراسة علی ثمانين طالبا من طالب جامعة شيراز في فرع اللغة العربية وآدابها ولكنهم ت ّم اختيار اثنين وأربعين

ّ
منهم في ّ
العينة النهائية ّ
المعياري ،استبيان الذکاء االنفعالي لـ «بار-آن» و قد قام البحث اعتمادا
فتم استخدام االستبيان
ّ
ّ
االستقصائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعامل اختبار االنحدار لدراسة االرتباط والعالقة
المسحي،
علی المنهج
ّ
ّ
ّ
بين متغيرات البحث .و قد تمت محاسبة الدرجة النهائية للطالب علی المقياس تقويما لتقدمهم في المحادثة العربية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية للطالب وأيضا وجود
إحصائية في تقدم المحادثة
االنفعالي عالقة ذات داللة
وأشارت النتائج إلی أن للذکاء
ّ
ّ
التوتر والسيطرة علی المشاعر والعواطف وردود األفعال ا ّ
عالقة موجبة بين المهارات ّ
لسلبية والمهارات
الذاتية و تحكم
ّ
کلها کمؤشرات الذکاء االنفعالي وبين المحادثة العربية .فيمتلك کل من المهارات ّ
ّ
الذاتية (40
االجتماعية التي تعتبر
ّ
ّ
ّ
 )%والتوتر ( )% 25أقل ترابط وأکثره مع قضية تقدم المحادثة العربية علی حسب الترتيب.
ّ
ّ
العربية ،جامعة شيراز.
مفتاحية :الذکاء االنفعالي ،طالب مرحلة البكالوريوس ،المحادثة
کلمات
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