فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجویان
زهرا نورانی -سارا رنجبر

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

بررسي هوش هيجاني به عنوان يکي از
ويژگي هاي انسان مطلوب در مقطع
راهنمايي با تاکيد بر سند ملي و انطباق با
منابع اسالمي

استاد مشاور

خانم دکتر
سلیمانی

چکیده پایان نامه

 2هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی وضعیت هوش هیجانی دانش آموزان دختر راهنمایی دو مدرسه ی دولتی شهید رامشه و
مدرسه ی غیر انتفاعی سحر در شهر تهران و بررسی تطبیقی هوش هیجانی با مفاهیم اسالمی و سند ملی است .روش پژوهش
به صورت کمی-ارزشیابی و حجم نمونه ی برآورد شده ،برابر با  891نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
انتخاب شده اند .ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی سنجش ویژگی های هوش هیجانی "تراویس برادبری و جین گریوز " است که
ضریب پایایی آن  ./11که در سطح  ./99معنی دار می باشد .برای تحلیل داده های حاصله ،از روش آماری توصیفی جهت
بررسی سوال اصلی و برای سوالهای فرعی پژوهش از روشهای آماری  tدرگروههای مستقل وتحلیل واریانس یک راهه استفاده
شد .یافته ها براساس برآورد روش آماری توصیفی نشان می دهد که اکثریت دانش آموزان نمونه در رنج نمره ای بین 09- 07
قرار داشتند که این بدین معناست که با اندکی تقویت می تواند به یک توانایی تبدیل شود.
از طرف دیگر با بررسی این مفهوم در متون دینی و سند ملی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که از آنجایی که اسالم دینی
کامل و جامع است به تمامی زوایای زندگی انسانی توجه داشته و در برنامه ی زندگی وی هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی را
لحاظ نموده و با در نظر گرفتن روابط انسان هم با خدایش و هم با خودش و هم با دیگران نه تنها تماما به این مسئله توجه
نموده است بلکه به صورت جامع و به صورت وسیعتری از آنچه که در مولفه های هوش هیجانی مطرح گردیده به آن پرداخته
است از این رو سند ملی که براساس آموزه های دینی و اسالمی نوشته شده است در قسمت ویژگی ها ی انسان مطلوب بدین
مولفه ها با نگرش دینی پرداخته است.

واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،سند ملی ،مقطع راهنمایی ،متون دینی

