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 چکیده

 
 وهیجانی، پرخاشگرانه هاي ارتباطی هوشهدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت سبک

-توصیفی عهمطال این در باشد.شهري می-جوامع شهري، روستایی و روستا منفعالنه در

ن تان تربت حیدریه در استاسشهر شهر-ساکنین شهر، روستا و روستا از نفر 312تحلیلی،
، آن-رهیجانی باهوش اي تلفیقی ازشدند. پرسشنامه انتخاب تصادفی به روشرضوي  خراسان

 ایاییو پ که روایی گردید استفاده هاداده گردآوري ابزار عنوان به پري، و شیرینگ و باس
قرار  لتحلی و تجزیه و همبستگی اسپیرمن مورد F آزمون با هابود. داده 0,84و 0,72 بترتیب
وت هیجانی و ارتباط پرخاشگرانه، در جوامع تحت بررسی داراي تفاهوش میانگین گرفتند.

ت. دار نبوده اسداري بوده ولی میانگین ارتباط منفعالنه در سه جامعه تحت بررسی معنیمعنی
هاي ارتباطی همبستگی وجود ح تحصیالت و محل سکونت افراد با سبکبین سط ،همچنین

ن ر میادغلبه رفتار خشونت آمیز  پیش داوري در زمینه ،هاي تحقیقاساس یافتهبر داشته است.
 وامعهیجانی جامعه روستایی بیش از جمورد مطالعه رد شده است و رفتار هوش جوامع
هیجانی ه همبستگی مثبت بین تحصیالت و هوشبا توجه بباشد. شهري می وشهري -روستا

رتباط به ا توان امید داشت که با باال رفتن روز افزون سطح سواد جامعه، افراد بیش از قبلمی
بک ستحصیالت و دو  توجه به همبستگی منفی بینند. باروي آورد هیجانی)(هوش جرأتمندانه

 دوري کنند. ارتباطی دیگر افراد از رفتار پرخاشگرانه و منفعالنه
 

 هیجانی هوشپرخاشگري، سبکانفعالی، سبکهاي ارتباطی، سبکسبککلیدي: هاي هواژ
 

 مقدمه
هاي هاي گوناگون شاخصهرفتار اجتماعی درجامعه

 ،توان در برداشت کلیاي که میمعینی دارد به گونه
هاي متفاوت را دارنده خلق و خوي ویژه اي مردم محیط

ی است شرایط اقتصادي، اقلیمی، به حساب آورد. بدیه
فرهنگی و اجتماعی تاثیر متقابل بر الگوي رفتار ارتباطی 

  ،روساکنان مناطق مختلف خواهد داشت. از این
ریزان توسعه در جوامع شهري و روستایی براي برنامه

هاي توسعه پایدار که به مشارکت ها و هدفتحقق برنامه
ست پیش از اجراي هاي ذینفع نیاز دارد، الزم اگروه

تحلیلی از الگوي ارتباطی متداول در آن  يهابرنامه
توان چنین اذعان داشت دست آورند. میهجامعه خاص ب

هاي توسعه مشارکتی مستلزم شناخت که موفقیت برنامه
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ل عمده آن، این باشد. دلیاولیه از جامعه مورد نظر می
آنها هاي توسعه که در فرآیند ریزياست که در برنامه

هیجانی افراد موجب مشارکت ذینفعان الزم است، هوش
 .گرددتعامل بیشتر آنان در روند ارتباط بین فردي می

هیجانی در پدیده رهبري با توجه به نقش موثر هوش
در جوامع روستایی و شهري و اهمیت آن در افزایش 

 کنندگانتباط متقابل بین رهبران و مشارکتکارایی ار
وري هرهه پایدار و نیز رابطه بین افزایش بدر فرآیند توسع

هیجانی رهبران و در همه سطوح جامعه با میزان هوش
هاي هیجانی در گروهتوان بهبود هوشمدیران، می

ي متفاوت اجتماع را نقطه تمرکز توسعه روستایی و شهر
 پایدار تلقی نمود.

 رابطه فهم زمینه در تحول جدیدترین هیجانی،هوش
 چکان ماشه عنوان به آن از و است هیجان و میان تعقل

 یاد روانی بهداشت ارتقاي زمینه در انقالب بزرگ یک
 چند حیطه یک هیجانیهوش واقع مفهوم در شود.می

 اجتماعی هايصالحیت و هامجموعه مهارت از عاملی
 و درك تشخیص براي فرد هايتوانایی بر که است

 و گذاردمی یرسازگاري تأث و حل مسأله هیجان، مدیریت
 هايچالش و فشارها نیازها، با را فرد مؤثري طرز به

 .)Baron, 2006( کندمی سازگار زندگی
هیجانی با دیدگاه دانیل گلمن پیوند نظریه هوش

گلمن با انتشار کتاب ، 1990در اوایل دهه دیرینه دارد. 
هاي به تاکید برجنبه ١هیجانیخود تحت عنوان هوش

از  ا این اصطالح رسمیت بخشید.غیر شناختی هوش ب
ظرفیت درك  "هیجانی عبارتست از :گلمن هوشدیدگاه 

احساسات خود و دیگران و آگاهی از آن به منظور 
ها در خویشتن و روابط انگیختن خود و مدیریت هیجان

 خود. 1مفاهیم کلیدي تعریف گلمن عبارتست از : ".خود
 )Self( 2 .) دیگرانOthers( 3  .) آگاهیAwareness(4  .

 ).Action()Goleman, 1995اقدام (
 قرن در توانمی را این مفهوم تاریخی هايریشه

 اولین میالدي، 1872سال  در داروین کرد. جستجو19
 اثبات او منتشر نمود. زمینه این در را خود معروف اثر

 نقشی سازگارانه افراد، رفتارهاي در عواطف ابراز که کرد
 اصل مهم یک عنوان به یافته این کند.می ایفا اساسی

                                                                                  
1. Emotional Intelligence 

 بوده نظرانصاحب قبول مورد امروز تا هیجانیهوش
 .)Ciarrochi et al., 2004( است

 تواندمی هیجانیهوش زمینه در خوب عملکرد گرچه
باشد،  فرد پیشرفت و کننده موفقیت بینیپیش
موفقیت  سنجش مقیاس تواننمی را هیجانیهوش

 از بیش هیجانیهوش که ندادد نشان هاپژوهش .دانست
 زندگی در فرد موفقیت کنندة ، پیشگویی (IQ)هوشبهر

 هیجانی باالهستند، کفایت داراي که افرادي است،
و  پایاتر مدت دراز روابط بهتر، اجتماعی هايمهارت
 &  Mayer( دارند تعارضات حل براي بیشتري توانایی

Salovey, 1993(. 
 در ژنتیکی و شتیسر دالیل به هاانسان چه اگر
 از هستند، یادگیري متفاوت هیجانات ابراز و تنظیم
 مهارت و هاتوانایی افزایش موجب تواندمی آموزش طریق
 ,Soltanifar( شود هستند که سطحی هر در افراد

هاي ارتباطی سبک به دلیل اهمیت فوق العاده .)2007
 در رفتار و زندگی روزمره افراد، در سطح دنیا مطالعات

هاي مختلف انجام گرفته است، که به فراوانی در زمینه
 .شودمیاشاره آن در مطالعات موردي  چند مورد

 مطالعات موردي
Gosling (2010)  در پژوهش خود به میزان ارتباط

افراد با محیط طبیعی ، رفتارهاي اجتماعی موثر آنان نیز 
از کارایی بیشتري برخوردار شده است و به دنبال آن 

 ار حفاظتی آنان از محیط زیست ارتقاء یافته است. رفت
(2013) Tuan اي به نقش مثبت در مقاله

هاي بزرگ تولیدي و هیجانی در حکمرانی سازمانهوش
هیجانی را به عنوان تجاري اشاره کرده است. وي هوش

اولین الیه موثر و سپس اعتماد به عنوان دومین الیه و 
سوم از ساختار یا  ان الیهپذیري سازمانی به عنومسولیت

 حکمرانی نام برده است.  معماري پدیده
 Kwaramba et al. (2012)  به سطوح اعتماد

یی هیجانی و موفقیت در توسعه گردشگري براي فقرزدا
یجانی براي هند. از هوشدر آفریقاي جنوبی اشاره کرد

اعتماد در میان زنان سازي و ارزیابی سطوح توانمند
دار از ند. بر اساس این پژوهش، زنان خانهاستفاده کرد

هاي هاي کار آفرینی و نیز آگاهیسطوح پایین توانمندي
اي مدیریتی و اجتماعی در هفردي و اجتماعی و مهارت

 ند.رنج بود
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Teh (2006) رزیابی اهمیت به ا در پژوهشی
هیجانی در بهبود خدمات مشتریان در یکی از هوش

هیجانی در هاي مالزي پرداخته و به تاثیر هوشکمپانی
 هاي تجاري اشاره کرده است.رقابت پایدار در فعالیت

Min (2012) هیجانی در به بررسی نقش هوش
توسعه و بهبود راهنمایان گردشگري پرداخت. در این 

هیجانی در کسب موفقیت در عرصه نقش هوش ،پژوهش
 اي تاکید شده است.اي گوناگون شخصی و حرفهه

Baron & Markman (2003) هاي به نقش مهارت
هاي مالی آنان اشاره اجتماعی کارآفرینان در موفقیت

اجتماعی مورد تاکید  کردند و نقش آن در بهبود سرمایه
 قرار گرفته است.

Livarjani et al. (2008) لعات خود در این در مطا
 هايمهارت و هیجانیهوش بین دریافتند کهزمینه 

-معنی رابطه عادي و آموزان تیزهوش دانش اجتماعی
 و هیجانیهوش نمرات میانگین اما ،وجود ندارد داري

 بطور تیزهوش آموزان دانش هاي اجتماعیمهارت
 .است عادي آموزان دانش از بیشتر دارمعنی

Safavi et al. (2009)  طی تحقیقاتی به این نتیجه
 عاطفی داراي سازگاري آموزان دانش اکثریت رسیدند که

متوسط  سطح در اجتماعی سازگاري و خوب سطح در
 و هیجانیهوش بین همبستگی ،بودند. همچنین

بوده  معنادار و مستقیم اجتماعی و عاطفی سازگاري
 هیجانیهوش هايمؤلفه آموزش به نیاز ،بنابراین .است

 مؤثر سازگاري و مشکالت با مقابله توانایی ي ارتقايبرا
 .شودمی احساس آموزان دانش در

Molaei et al. (2011)  در مطالعاتی که بر روي
پزشکی گلستان  علوم دانشگاه دانشجویان هیجانیهوش

از بین پنج  انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که
جتماعی و هیجانی تنها دو عامل هوشیاري اعامل هوش

 .خودکنترلی تحت تاثیر جنسیت قرار دارد
Roset & Ciarrochi (2005)  در پژوهش خود به

موثر  هايهیجانی و قابلیترابطه همبستگی بین هوش
هاي ند و واریانس مهارتدر فرآیند رهبري اشاره کرد

بوده و به ضریب هوشی  هیجانیع هوشبرهبري تا
انگر اهمیت و ت. همین نکته بیارتباطی نداشته اس

باشد، یجانی در فرایند توسعه پایدار میهکارکرد هوش
هاي ها و استعدادبه قابلیت زیرا ضریب هوشی عمدتاً

هاي ها و رشتههاي خاص مانند مهارتفردي در زمینه
هاي سایر مهارت گردد و در برگیرندهتخصصی مربوط می

 . نیستارتباطی ، عاطفی و اجتاعی 
Petrides et al. (2004)  به بررسی نقش عوامل

هیجانی در موفقیت، در آموزش عالی پرداخته هوش
هیجانی در تاثیر فقدان توجه به هوش ،است. همچنین

-هاي رفتاري در میان دانشمدارس را عامل نارسایی
 آموزان معرفی کرده است. 
Gardner & Stough (2002)  به بررسی رابطه بین

اند ان سطوح باال پرداختهانی در مدیرهیجرهبري و هوش
 .ندخالقانه رهبران به اثبات رساند و تاثیر آن را در رفتار

از اول نفر از مدیران طر 110جامعه آماري این مطالعه 
ند که رهبران داراي دبوده و به این نتیجه رسی

هیجانی باال از آن دسته رهبرانی هستند که رفتار هوش
و ارتقاي استقالل  آنان از نوع اعتماد، توانمند سازي

طلبی در پیرو آن است. حال آنکه رهبران با 
هیجانی پایین داراي رفتار مستبدانه و محدود هوش

 کننده هستند.
Lopes et al. (2003) هیجانیدر زمینه هوش، 

شخصیت و تاثیر این دو بر کیفیت روابط اجتماعی در 
روابط  ءهیجانی در ارتقاپژوهش خود به اهمیت هوش

جامعه مورد مطالعه تاکید  عی و رفتار روزمرهاجتما
هیجانی به فرایند ند و بر اساس این تحقیق هوشورزید

 کند. اجتماعی شدن افراد کمک شایانی می
Ciarrochi et al. (2002)  کردند  بیاندر مقاله خود

کننده رابطه بین استرس و هیجانی تعدیلکه هوش
فشار هیجانی در این مطالعه کاهش  است.سالمت ذهنی 

هیجانی صورت گرفته که از طریق تقویت عناصر هوش
موجب کاهش رفتارهاي انفعالی و پرخاشگري  است عمالً

 شده است. 
Brackett et al. (2004)  طی مطالعه جامعی به

در  .ندهیجانی در رفتار روزمره پرداختبررسی اثر هوش
هیجانی و رفتار انفعالی و بین هوش ،این تحقیق

 ،به عبارتی دیگر .گرانه رابطه منفی وجود داردپرخاش
هیجانی باال داراي تعادل بیشتري در افراد داراي هوش
ود هستند و قدرت مذاکره و حل رفتار اجتماعی خ

 باشد.ل آنها به مراتب بیشتر از سایرین مییمسا
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 Mayer & Salovey (1993) اي در پژوهش جداگانه
کننده و در انی تامینهیجبه این نتیجه رسیدند که هوش

لی ي استانداردهاي مورد توافق در مورد هوش کبردارنده
باشد و موجب ایجاد رفتار مبتنی بر خالقیت بر می

 .Palmer et al      شود.گیري منطقی میتصمیم
ار ایجاد الگوي رفتو  در زمینه رضایت از زندگی (2002)

 .اندپژوهش خود را ارایه کرده ،مبتنی بر آرامش
 گیري کرد که درمی توان چنین نتیجه ،طور کلیبه

هیجانی زیرساخت توسعه پایدار منابع گوناگون هوش
ه محسوب می گردد، زیرا فرایند توسعه پایدار از جامع

هاي اصلی و انسانی شروع می شود که داراي قابلیت
 از قبیل خود آگاهی، خود هیجانیکلیدي نهفته در هوش

 باشد.و مدیریت روابط میماعی ، آگاهی اجتمدیریتی
شامل توانایی درك این نکته  "خود آگاهی" پدیده

است که انسان، خود بخشی از مشکل است و انکار آن 
 کند.هاي توسعه اي را متوقف میپایداري فعالیت

، گردد به توانایی دیدنبر می "خود مدیریتی"عامل 
و کنترل و تلفیق فکر و رفتار در فرایندي که سالم 

 باشد.پذیر میمسئولیت

 "آگاهی اجتماعی"هیجانی شامل فاز سوم از هوش
که در برگیرنده ي توانایی براي همدلی جهت  است

اي است و تحقیق بخشیدن به تصمیمات مهم حرفه
معطوف به  "مدیریت روابط "اصل یا فاز  ،سرانجام

کارگیري همدلی که مربوط به فاز قبلی توانایی براي به
ت درك تمامی ذینفعان و کشف روابط متقابل است، جه

و ایجاد کارگروهی نوآورانه براي مشکالتی که فراتر از 
 مرزهاي سازمانی است.

هیجانی در توسعه پایدار نتیجه ي نهایی هوش
هاي عبارت است از ارتباط موثر و خالقانه و  همکاري

 هاي اجتماعی است.نزدیک و موثر میان  گروه
عه ادبیات ذکر شده در این نوشتار توان از مجمومی

هیجانی فردي گیري کرد که: همواره هوشچنین نتیجه
هیجانی گروهی تاثیر بسزایی در کارایی ارتباطات و هوش

عبارت کند. بهفردي و اثر بخشی سازمان ایفا می بین
هیجانی در چهارچوب فرایند ارتباطی شکوفا هوش ،دیگر
بر عامل رهبري، هیجانی هوش ،گردد. همچنینمی

فرهنگ سازمانی  عملکرد منابع انسانی و نیز فضا و
 تاثیري مثبت و فزاینده دارد. 

 

 
 )9هیجانی در محیط کار(ابعاد هوش -1شکل 

 
 



 337 ...هاي ارتباطی بین سبک رابطهشناسایی و همکاران: خاتون آبادي  

 

هدف کلی این پژوهش عبارت است از اهشواد و روم
مقایسه سه الگوي ارتباطی در شهرستان تربت حیدریه 

تبیین الگوي غالب به منظور  ،استان خراسان رضوي
ي رفتاري جهت شناسایی فاصله الگوهاي ارتباطی جامعه

ن ای هیجانی، تا ازمورد مطالعه با معیار استاندارد هوش
-هرنامبریزان توسعه پایدار روستایی بتوانند لحاظ برنامه

هیجانی ذینفعان هت ارتقاء هوشمناسب جهاي آموزشی 
 هو ارایدوین هاي توسعه روستایی مشارکتی را تپروژه

 نمایند. 
 اهداف پژوهش

هاي رفتار مبتنی بر هدف اول: سنجش شاخص
عنوان مبناي سنجش دو  هیجانی بههاي هوشمولفه

 شاخص دیگر
هاي رفتار مبتنی بر هدف دوم: سنجش شاخص

 هاي سبک ارتباطی پرخاشگري مولفه
هاي رفتار مبتنی بر هدف سوم: سنجش شاخص

  انفعالیهاي سبک ارتباطی مولفه
 هاي پژوهشفرضیه

هیجانی در رسد بین هوشفرضیه اول: به نظر می
گیري وجود روستا نسبت به جامعه شهري تفاوت چشم

 داشته باشد.
رسد در جامعه شهري نسبت فرضیه دوم: به نظر می

 به جامعه روستایی رفتار پرخاشگرانه بیشتر است.
 ستا،هاي نمونه مورد مطالعه (روفرضیه سوم: جامعه

شهر، شهري) از جنبه رفتار ارتباطی انفعالی -روستا
  .داري دارندتفاوت معنی

متغیرهاي جمعیت شناختی فرضیه چهارم: بین 
و ...)   محل سکونت و (جنسیت، شغل و تحصیالت و

 دار وجود دارد.معنی هاي ارتباطی همبستگیسبک
شهرستان است.  20استان خراسان رضوي داراي 

 يجامعهها است. کی از این شهرستانتربت حیدریه ی

-مورد مطالعه در این پژوهش شهروندان شهري، روستا
استان شهرستان تربت حیدریه در شهري و روستایی 

ها در این آوري دادهجمع شیوه. بودند رضوي خراسان
انتخاب  برايو پرسشنامه بود و پژوهش، روش میدانی 

 فاده شد.است گیري کوکراناز روش نمونه هانمونه
 فرمول کوکران به شرح زیر است: 

 
 که در آن:

و  ، حجم جامعه،   
 . 

نفر  312ي باال، تعداد نمونه برابر با استفاده از رابطه
هاي اي تلفیقی از پرسشنامهدست آمد. پرسشنامههب

س و پري تهیه ان، شیرینگ و با -هیجانی بارهوش
 شد. استفاده هاداده گردآوري ابزار عنوان گردید و به

د مورد اپرسشنامه در چهار بخش زیر تهیه و توسط افر
 نظر تکمیل شد.

دهندگان (سن، جنسیت، فردي پاسخ مشخصات
 )غیرهشغل، نوع جامعه و 

 شامل ان -هیجانی بارهوش يقسمتی از پرسشنامه

ي طیف لیکرت که شیوه به ايگزینه 5سؤال  15
هاي درون فردي، بین فردي، سازگاري، کنترل مؤلفه

 دهد.استرس و خلق عمومی را مورد بررسی قرار می
 شامل هیجانی شیرینگهوش يبخشی از پرسشنامه

هاي بدنی، خصومت، خشم و کالمی سؤال که مؤلفه 15
 را در بردارد.

باس و پري  هیجانیي هوشقسمتی از پرسشنامه
ي خودآگاهی، پنج مؤلفه که سؤال 15 شامل

خودکنترلی، خودانگیزي، مهارت اجتماعی و هوشیاري 
مورد سنجش  ايگزینه 5 لیکرت شیوه به اجتماعی را
 .قرار گرفت

 

 مولفه هاي قابل سنجش در تحقیق -1جدول 
 مولفه هاي سبک هاي ارتباطی 

 عمومیخلق  کنترل استرس سازگاري بین فردي درون فردي هیجانیهوش
  کالمی خشم خصومت بدنی پرخاشگري

 هوشیاري اجتماعی اجتماعیمهارت  خودانگیزي کنترلیخود خودآگاهی انفعالی
 
 

 



 1396، 2 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           338

راي سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي ب
د. از به دست آم 0,84کرونباخ استفاده گردید که برابر با 

ز انشان  0,7آنجا که مقدار آلفاي کرونباخ بزرگتر از 
توان ایایی قابل قبول پرسشنامه است، در نتیجه میپ

 ي مورد نظر از میزان پایایی مطلوبگفت که پرسشنامه
 و قابل قبولی برخوردار است.

 KMO پرسشنامه از ضریب رواییبراي سنجش 
 هاي پژوهش مقداربا توجه به یافته ،استفاده گردید

KMO توسط ي پژوهش هادادهبوده است.  0,72با  برابر
و F  با استفاده از آمار توصیفی و آزمونSPSS افزار نرم

 .شد ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل

 
 نتایج و بحث

 آمار توصیفی
اطالعات توصیفی مورد نظر در این پژوهش شامل 

محل سکونت و  جنسیت، میزان تحصیالت، تأهل، شغل،
در جداول  هاکه نتایج برخی از آن نوع مسکن افراد است

 د.ري شزیر گردآو
درصد  57 شود که حدوداًمشاهده می )2جدول ( در

و  اندها مرد و مابقی زن بودهاز پاسخگویان به پرسشنامه
  باشند.بیش از نیمی از افراد مجرد می

 
 تأهل و فراوانی بر حسب جنسیت جدول -2جدول

 فراوانی جنسیت
درصد 
 فراوانی

 فراوانی تأهل
درصد 
 فراوانی

 45,1 142 متاهل 43,6 136 زن

 54,9 170 مجرد 56,4 176 مرد

 100 312 کل 100 312 کل

 
، تقریبا یک سوم از )3جدول (با توجه به نتایج 

 ن وپاسخگویان داراي تحصیالت فوق دیپلم و باالتر از آ
باشند. بیش از یک سوم دیپلم و مابقی زیر دیپلم می

درصد شهري و  42درصد از افراد روستایی،  26حدود 
 باشند.شهري می-روستا مابقی
 

محل و  فراوانی بر حسب سطح تحصیالت جدول -3جدول 
 سکونت

میزان 
 تحصیالت

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

محل 
 سکونت

 فراونی
درصد 
 فراوانی

 25,6 80 روستا 24,8 87 زیر دیپلم

 37,8 116 دیپلم
 41,7 130 شهر

 16,6 51 فوق دیپلم

لیسانس و 
 باالتر

53 17,2 
 -روستا
 شهر

102 32,7 

 100 312 کل 100 384 کل

 

 
 

 آمار استنباطی
ی به بررس Fدر این بخش ابتدا با استفاده از آزمون 

ي مورد نظر در سه جامعه هاي ارتباطیداري سبکمعنی
هاي ارتباطی و ، سپس همبستگی سبکپرداخته

متغیرهاي جمعیت شناختی (جنسیت، شغل و 
 گردد.تحصیالت و ...)  بررسی می

 Fآزمون
هیجانی در رسد بین هوشفرضیه اول: به نظر می

گیري وجود روستا نسبت به جامعه شهري تفاوت چشم
 داشته باشد. 

افراد  هیجانیهوش هايمؤلفه مقایسه براي Fآزمون 
(درون فردي، بین فردي، سازگاري، کنترل استرس، 

شهري -خلق عمومی) اعم از روستایی، شهري و روستا
 دهد که، نشان می)4(جدول ه قرار گرفت. مورد استفاد

، افراد شهري 48,51روستایی   افراد هیجانیهوش
 میانگین که بوده 47,40شهري -و افراد روستا 44,62

 شهر-در روستا از شهر و روستا هیجانیهوش کل نمره
 مورد در هامیانگین . اختالف(sig=0.013)بیشتر است 

و خلق عمومی هاي سازگاري، کنترل استرس مؤلفه
هاي درون فردي . مؤلفه(sig<0.05)دار بوده است معنی

ي مورد بررسی هیجانی، در سه جامعهو بین فردي هوش
 .(sig>0.05) داري نداشته استتفاوت معنی
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 شهر-هاي آن در بین جوامع روستا، شهر، روستاهیجانی و مؤلفهمقایسه میانگین نمرات هوش  -4جدول 

 هیجانیهاي هوشمؤلفه
 روستا

 میانگین(انحراف معیار)
 شهر

 میانگین(انحراف معیار)
 شهر-روستا

 میانگین(انحراف معیار)
 داريمعنی Fآماره 

(sig) 

 0.095 2.375 (4.07)15.4 (3.69) 14.90 (3.76)16.09 درون فردي

 0.216 1.540 (2.15)6.44 (1.98)6.38 (2.33)6.89 بین فردي

 *0.011 4.612 (2.36)6.81 (1.76)5.97 (2.31)6.18 سازگاري

 *0.020 3.943 (2.75)9.17 (2.7)8.75 (2.89)9.65 کنترل استرس

 *0.021 3.911 (2.65)9.58 (2.3)8.81 (2.96)9.71 خلق عمومی

 *0.013 4.382 (10.08)47.4 (11.2)44.62 (8.93)48.51 هیجانینمره کل هوش

 دار.معنی %95.در سطح *

 
پذیرش فرضیه مطرح  حاکی ازهاي پژوهش یافته

هیجانی در روستا نسبت به . یعنی بین هوشاستشده 
گیري وجود دارد و مقدار جامعه شهري تفاوت چشم

 باشد.هیجانی در روستا بیشتر از شهر میهوش
رسد در جامعه شهري نسبت فرضیه دوم: به نظر می

 به جامعه روستایی رفتار پرخاشگرانه بیشتر است.
سبک ارتباطی  هايمؤلفه مقایسه براي Fآزمون 

پرخاشگرانه (بدنی، خصومت، خشم، کالمی) افراد اعم از 

شهري مورد استفاده قرار -روستایی، شهري و روستا
 گرفت. 

 يدهد که ارتباط پرخاشگرانهنشان می )5جدول (
و افراد  37,99، افراد شهري 38,89روستایی  افراد

ارتباط  کل نمره میانگین که بوده 37,81شهري -روستا
شهر یکسان است -پرخاشگرانه در روستا، شهر و روستا

(sig=0.675)هاي بدنی، مؤلفه مورد در میانگین . اختالف
دار نبوده است خصومت، خشم، کالمی معنی

(sig>0.05). 
 

 شهر-روستا، شهر، روستا هاي آن در بین جوامعمقایسه میانگین نمرات سبک ارتباطی پرخاشگرانه و مؤلفه  -5جدول 
هاي مؤلفه

 پرخاشگري
 روستا

 میانگین(انحراف معیار)
 شهر

 میانگین(انحراف معیار)
 شهر-روستا

 میانگین(انحراف معیار)
 داريمعنی Fآماره 

(sig) 
 0.777 0.252 (3.09)10.31 (3.10)10.53 (3.47)10.64 بدنی

 0.484 0.726 (3.83)12.91 (3.53)12.86 (3.87)13.46 خصومت
 0.538 0.620 (3.28)10.19 (2.89)9.97 (2.78)9.69 خشم
 0.546 0.607 (2.03)4.86 (1.84)4.82 (1.72)5.1 کالمی

نمره کل 
 0.675 0.393 (9.28)37.81 (8.08)37.99 (8.52)38.89 پرخاشگري

 
عدم پذیرش فرضیه  بر بیانگرهاي پژوهش یافته

ري در جامعه شه بدین معنی که. استمطرح شده 
نسبت به جامعه روستایی رفتار پرخاشگرانه بیشتر نیست 

م شهر و داري در سطح پرخاشگري مردو اختالف معنی
 روستا مشاهده نشده است.

شهر، -نمونه مورد مطالعه (روستا، روستا فرضیه سوم:
داري شهري) از جنبه رفتار ارتباطی انفعالی تفاوت معنی

 دارند.
سبک ارتباطی  ايهمؤلفه مقایسه براي Fآزمون 

منفعالنه (خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزي، مهارت 
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اجتماعی، هوشیاري اجتماعی) افراد اعم از روستایی، 
شهري مورد استفاده قرار گرفت. -شهري و روستا

ارتباط منفعالنه  دهد کهنشان می) 6جدول(
و افراد  40,72، افراد شهري  41,49افرادروستایی 

ارتباط  کل نمره میانگین که ودهب 38,86شهري -روستا
شهر و شهر بیشتر است -منفعالنه در روستا از روستا

(sig=0.017) . 

هاي خودآگاهی و مؤلفه مورد در هامیانگین اختالف
هاي . مؤلفه(sig<0.05)دار بوده است خودانگیزي معنی

خودکنترلی، مهارت اجتماعی و هوشیاري اجتماعی، در 
داري نداشته تفاوت معنی ي مورد بررسیسه جامعه

 .(sig>0.05)است

 
 شهر-هاي آن در بین جوامع روستا، شهر، روستامقایسه میانگین نمرات سبک ارتباطی منفعالنه و مؤلفه -6جدول 

 هاي انفعالیمؤلفه
 روستا

 میانگین(انحراف معیار)
 شهر

 میانگین(انحراف معیار)
 شهر-روستا

 میانگین(انحراف معیار)
 داريیمعن Fآماره 

(sig) 

 *0.044 3.154 (2.38) 7.53 (2.59)8.18 (2.35)8.37 خودآگاهی

 0.126 2.085 (2.09)7.41 (2.12)7.78 (2.71) 8.10 خودکنترلی

 *0.029 3.566 (2.13)7.85 (2.22)8.17 (2.03)8.71 خودانگیزي

 0.729 0.316 (2.09)8.12 (2.13)8.35 (2.37)8.29 مهارت اجتماعی

 0.609 0.497 (2.33)8.94 (2.02)8.22 (2.45)8.01 ماعیهوشیاري اجت

 *0.017 4.116 (5.85)38.86 (6.44)40.72 (7.28)41.49 نمره کل انفعالی

 دار.معنی %95.در سطح *

 
یافته هاي پژوهش دال بر پذیرش فرضیه مطرح 
شده می باشد. یعنی رفتار منفعالنه در سطوح مختلف 

 باشد.جامعه متفاوت می
 ن همبستگیآزمو

ي بین متغیرها آزمون همبستگی جهت بررسی رابطه
مورد استفاده قرار گرفت و ضرایب همبستگی اسپیرمن 

 آورده شد. )7جدول ( در
فرضیه چهارم: بین متغیرهاي جمعیت شناختی 

و  (جنسیت، شغل و تحصیالت و محل سکونت و ...)
 دار وجود دارد.معنی هاي ارتباطی همبستگیسبک

مالحظه  )7جدول (که در ستون اول  همانطور
هیجانی افراد با دو متغیر تحصیالت هوش شودمی

)**0.160R=0.036*( ) و محل سکونت-R=( داراي 
 باشد. بدین معنا که هرچه تحصیالتدار میارتباط معنی

 

یابد و هیجانی او نیز افزایش میرود هوشفرد باالتر می
هیجانی راي هوشکنند، داافرادي در شهرها زندگی می

ي افراد تنها با باشند. رفتار پرخاشگرانهتري میپائین
دار است و این رابطه از تحصیالت آنها در ارتباط معنی

)، بدین معنا که =R-0.066**( باشدنوع معکوس می
ي رود رفتار پرخاشجویانههرچه تحصیالت فرد باالتر می

ي افراد نهکمتري از خود نشان خواهد داد. رفتار منفعال
  ) و محل سکونت=R-0.140*(نیز با دو متغیر تحصیالت  

)**0.157-R=( بدین باشد. دار میارتباط معنی ارايد
رود رفتار که هرچه تحصیالت فرد باالتر میمعنی 

یابد و افرادي که در شهرها ي او کاهش میمنفعالنه
تري نسب به ینیکنند، داراي ارتباط انفعالی پازندگی می

 .هستندافراد روستایی 
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 همبستگی بین مشخصات فردي و سبک ارتباطی  -7جدول 

 
 هاي ارتباطیضرایب همبستگی سبک

 انفعالی پرخاشگري هیجانیهوش

 -0.003 0.006 0.054- سن

 0.037 0.096- 0.007 جنسیت

 -0.025 0.058 0.034- تاهل

 -0.140* -0.066** 0.160** تحصیالت

 -0.055 0.090- 0.086- شغل

 -0.157** 0.038- -0.036* محل سکونت

 0.012 0.022- 0.036 نوع مسکن

 دار معنی %95.در سطح *                  دارمعنی %99.در سطح **

 و پیشنهادها نتیجه گیري
، پیش داوري در )8(هاي جدول یافته بر اساس

غلبه رفتار خشونت آمیز در میان جامعه روستایی،  زمینه
شهري و شهري مورد مطالعه رد شده است و -روستا

هیجانی جامعه روستایی مورد مطالعه با عدد رفتار هوش
و  47,4شهري با عدد -بیش از جامعه روستا 48,51

-می 44,62جامعه شهري کمتر از دو گروه قبلی با عدد 
هیجانی جامعه شهري واحد هوش 4عبارتی هب باشد.

تا تفسیر این پدیده  روستایی است. کمتر از جامعه
ي مرتبط با تفکیک هاحدودي معطوف به محدودیت

 باشد.می در جامعه شهري وظائف و کارکردها
 

مقایسه میانگین سبک هاي ارتباطی به تفکیک   -8جدول 
 جوامع مورد بررسی

 
 هوش

 هیجانی
سبک ارتباطی 

 پرخاشگرانه

سبک 
ارتباطی 
 انفعالی

 41.49 38.89 48.51 روستا
 40,72 37.99 44.62 شهر

 38,86 37.81 47.4 شهر-روستا
 

 دلیل فقدان و یا عدم تکاملهدر جوامع روستایی ب
، بسیاري از امور ساختارهاي رسمی نهادي و اجتماعی

هاي دو سویه و با مکانیزم رهیري مردم توسط ارتباط
گردد. این امر ضرورت محلی و اجتماعی حل و فصل می

یک  عنوانهتعامل گروهی را ب هاي بین فردي وارتباط

دهد. حال آنکه در نیاز اجتماعی، ضروري جلوه می
هاي اجتماعی و هاي شهري هر یک از کارکردجامعه

هاي رسمی و دولتی اقتصادي توسط نهادها و سازمان
ها بیانگر آن پذیرد. نکته دیگري که این یافتهانجام می

و همیاري  باشد از افزایش روحیه همدلیاست عبارت می
این  در جوامع روستایی نسبت به جوامع شهري است و

هاي آموزشی و ترویجی ارتقاء امر ضرورت افزایش دوره
-ی، شهري و روستاهیجانی در جامعه روستایهوش

 دهد.شهري را نشان می
نتایج این پژوهش حاکی از این است که در ادامه، 

راد متغیرهاي سن، جنسیت، تاهل، شغل و نوع مسکن اف
دار ندارد ولی تحصیالت و محل بر رفتار آنها تاثیر معنی

باشد. با سکونت بر سبک ارتباطی افراد تأثیرگذار می
هیجانی توجه به همبستگی مثبت بین تحصیالت و هوش

توان امید داشت که با باال رفتن روز افزون سطح می
 سواد جامعه، افراد بیش از قبل به ارتباط جرأتمندانه

با توجه به همبستگی منفی  روي آوردند. یجانی)ه(هوش
بین تحصیالت و دو سبک دیگر ارتباطی افراد از رفتار 

 پرخاشگرانه و منفعالنه دوري کنند.
 :نتایج نهایی پژوهش

اختالف میانگین هوش هیجانی در سه جامعه مورد 
مؤلفه هوش هیجانی  5دار است و از میان بررسی معنی

رل استرس و خلق عمومی در سه مولفه سازگاري، کنت
 میان سه جامعه مورد بررسی معنی دار است.

اختالف میانگین سبک پرخاشگرانه در سه جامعه 
 4دار نیست و همچنین، هیچ یک از مورد بررسی معنی

دار مؤلفه این سبک نیز در سه جامعه مورد بررسی معنی
 نیست.

اختالف میانگین رفتار منفعالنه در سه جامعه مورد 
مؤلفه رفتار منفعالنه  5دار است و از میان ررسی معنیب

دو مولفه خودآگاهی و خودانگیزي در میان سه جامعه 
 دار است.مورد بررسی معنی

سبک ارتباطی هوش هیجانی با دو مشخصه فردي 
 تحصیالت و محل سکونت همبستگی معنادار دارد:

 او هیجانیهوش ،رودمی باالتر فرد تحصیالت چه هر
 د.ابیمی افزایش نیز

 داراي کنند،می زندگی شهرها درکه  افرادي
 .باشندمیتري پایین هیجانیهوش
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سبک ارتباطی پرخاشگري تنها با مشخصه فردي  
 دار دارد:تحصیالت همبستگی معنی

رفتار  ،رودهرچه تحصیالت فرد باالتر می
 ي کمتري از خود نشان خواهد داد.پرخاشجویانه

النه با دو مشخصه فردي سبک ارتباطی منفع
 تحصیالت و محل سکونت همبستگی معنادار دارد:.

 نهرفتار منفعال ،باشد ترپایین فرد تحصیالت چه هر
 .یابدمی کاهش او

رفتار  داراي کنند،می زندگی شهرها درکه  افرادي
 .باشندمیتري پایین منفعالنه

 -روستا از روستا در هیجانیهوش کل نمره میانگین
 .است بیشتر شهر و شهر

 رشه روستا، در پرخاشگرانه ارتباط کل نمره میانگین
 .است یکسان شهر -روستا و

 از روستا در منفعالنه ارتباط کل نمره میانگین
 .است شهر بیشتر و شهر-روستا

جانی، امري هیبا توجه به اینکه در منابع علمی هوش
هاي شود در طرحپیشنهاد میاکتسابی تلقی گردیده؛ 

هیجانی به تبط با توسعه پایدار و مشارکتی هوشمر
کنندگان در فرایند اجرایی به عنوان ذینفعان و مشارکت

 ه گردد.وزش پیش زمینه مشارکت افراد، ارایآم
بر اساس مشاهدات انجام شده توسط  ،حالدر عین

نگارندگان میزان همدلی در جوامع روستایی به نسبت 
ع در حال کاهش است. ورود نهادهاي رسمی به این جوام

هیجانی در جامعه روستایی به نحوي که کاهش هوش
سطح مشارکت این جوامع را در پروژه هاي توسعه  عمالً

شود پیشنهاد می ،دهد و لذاپایدار مشارکتی کاهش می
هاي توسعه پایدار روستایی در جمهوري چه هدفچنان

-؛ برنامهاستاسالمی افزایش و جلب مشارکت ذینفعان 
اي مشخص هاي توسعهاي جامع و مدون با زمان بنديه

هیجانی به عنوان پیش زمینه براي ارتقاء سطح هوش
 هاي مشارکتی تدوین و اجرا گردد.تحقیق پروژه
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