
 

  مقاله تحقيقي •

بررسي ارتباط هوش با ميزان سازگاري در سربازان قرارگاه 
  بيمارستان بعثت نهاجا

  3، معصومه شكرايي2، حسين تيموري1بند مهرداد پنجه*

 چكيده 

هـاي جديـد مطـرح  تعدادي از دانشمندان هوش را به عنوان توان سازگاري بـا موقعيـت             :مقدمه
كند كه بايد فرد تغييراتي را رايط جديد را براي فرد ايجاد مي      از آنجا كه خدمت سربازي ش     . اند كرده

لـذا ايـن پـژوهش بـه منظـور. شرايط جديد سازگار شـود     در رفتار خود داشته باشد تا بتواند با       
  .طراحي گرديدديپلم و زيرديپلم بررسي ارتباط بين هوش و سازگاري بين سربازان 

 نفـر از62 نمونه مورد پـژوهش شـامل        .باشد  مي اي   مقايسه -علّي   روش تحقيق    : بررسي  روش
گيري هوش از آزمون ريـون براي اندازه . قرارگاه بيمارستان بعثت بود    ديپلم و زيرديپلم     سربازان

 آزمـون بـل اسـتفاده مقياس سازگاري اجتماعيگيري ميزان سازگاري از بزرگساالن و براي اندازه 
ين، انحراف استاندارد، نمودار و آمـار تحليلـي ميانگ ،هاي آماري شامل آمار توصيفي      روش .گرديد

  .بود SPSSافزار مورد استفاده  م و نرشامل همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك راهه 

)SD 9/5±( 32/13 و ميانگين مدت خدمت )SD91/0± ( سال8/20 ميانگين سني سربازان    :ها  يافته
رسي ارتباط هوش بـا مقيـاس سـازگاري         براي بر  . بود )SD 89/15±( با   38/97با ميانگين هوشي    

نتايج نشان داد بين اين دو ارتباط قابـل از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه         اجتماعي
 از سـه سـطح هوشـي     نمره سازگاري در    مقايسه  همچنين براي    r= -509/0اي وجود دارد      مالحظه

  .دار بود كه معني 01/0 در سطح تفاوت  استفاده گرديد؛آزمون تحليل واريانس يك راهه

 با افزايش ضريب هوشي در بين سـربازان ميـزان سـازگاري اجتمـاعي:گيري  و نتيجه  بحث
توانند با موقعيت جديد سازگاري پيـدا  بهتر مي   باهوش باالتر،  كند و افراد   آنان نيز افزايش پيدا مي

  . كنند

   هوش، سربازان، سازگاري اجتماعي:كلمات كليدي

  )26، مسلسل 1386 تابستانسال دهم، شماره دوم،( اداره بهداشت و درمان نهاجا/ نا مجله علمي ابن سي

ــدا    . 1 ــوزش ابه ــز آم ــي، مرك ــد روانشناس ــناس ارش كارش
  )مؤلف مسؤول*(نهاجا

حسين تيموري، كارشـناس پرسـتاري، اداره بهداشـت و          . 2
  درمان نهاجا

  كارشناس ارشد مديريت آموزش، بيمارستان بعثت نهاجا. 3
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 مقدمه 

كه افـراد بشـر از نظـر شـكل و قيافـه ظـاهري بـا                   همچنان
 خصـايص روانـي ماننـد هـوش،         يكديگر تفـاوت دارنـد، از نظـر       
هاي رواني و شخصـيتي نيـز بـين           استعداد، رغبت و ديگر ويژگي    

  .]1[هاي آشكار وجود دارد  آنان تفاوت
موضوع هوش گرچه در قرون گذشته تحت عناوين عقل يـا           

گونـه     فالسفه بوده است ليكن طرح آن بـه        خرد مورد توجه ادبا و    
هرچند دانشمندان  ]. 2[شناختي امروز ويژه قرن بيستم است         روان

از آغاز قرن هجده و نوزده در باب ماهيت هوش و اهميت آن در              
گاه تعريف واحد يا تعريفـي        اند، ولي هيچ    امور انساني انديشه كرده   

انـدركار ايـن     كه مورد قبول اكثر دانشمندان و كساني كـه دسـت          
هـايي كـه بـراي        دست نيامده اسـت وكوشـش       موضوع هستند به  

تدوين يك تعريف دقيق از هوش به عمل آمده اغلب با مشـكل             
انگيز منجر شده اسـت و دليـل          هاي بحث   مواجه بوده و به تعريف    

اين امر آن است كه هوش يك مفهوم انتزاعي اسـت و در واقـع               
اي در   هيچ نقطـه ؛ نداردگونه پايه محسوس، عيني و فيزيكي      هيچ

. مغز انسان وجود ندارد كـه بتـوان آن را جايگـاه هـوش دانسـت        
اصطالح هوش فقط نامي است كه به فرايندهاي ذهنـي فرضـي            

هـاي    شـود و نظريـه      يا مجموعه رفتارهاي هوشمندانه اطالق مي     
  ]. 3[هاي مربوط به رفتار هوشمندانه هستند هوش در عمل نظريه

كه خيلي زياد مورد استفاده قـرار گرفتـه         هايي    يكي از تعريف  
او هـوش   .  پيشنهاد كرده است   1958تعريفي است كه وكسلر در      

را به عنوان يك استعداد كلي شخص براي درك جهـان خـود و              
بنـابراين از   ]. 4[برآورده ساختن انتظارات آن تعريف كرده اسـت         

هاي فرد براي تفكـر منطقـي، اقـدام           نظر او هوش شامل توانايي    
تعـداد ديگـري از     . فمندانه و برخـورد مـؤثر بـا محـيط اسـت           هد

هـاي    دانشمندان هوش را به عنوان توان سـازگاري بـا موقعيـت           
در واقع اين نظريه بيشتر تحت تأثير نظريه        . اند  جديد مطرح كرده  

شود كه در  گفته مي. تكاملي المارك و اسپنسر شكل گرفته است   
انـد بهتـر      تـر بـوده    مسير تكامل موجودات، آنهايي كه بـا هـوش        

اند خود را از مخاطرات دور نگهدارند يا مخـاطرات را بـه               توانسته

  .كلي دفع نمايند
در مورد انسان، سازگاري با محيط مستلزم دو تالش مكمـل           

گونـه كـه سـاخت فيزيكـي و           با هم است؛ يكي تغيير محـيط آن       
كند و دوم انطباق فرد با شـرايط محـيط            شخصيتي فرد اقتضا مي   

در ايــن نظريــه . غييــر فــرد بــه اقتضــاي زمــان و مكــانيعنــي ت
شود با اينكه عوامل وراثتي در مرحلـه          طور كه مالحظه مي     همان

گيرند، عوامل مربوط بـه يـادگيري و محـيط        اول اهميت قرار مي   
براي اينكه فـرد بتوانـد خـود را بـا           . شوند  كامالً از آن حذف نمي    

طور مطلوب بدهـد      بهمحيط سازگار كند، يا اينكه پاسخ سؤالي را         
الزم است كه عالوه بر توان وراثتي از تجربيات قبلي زندگي خود 

افزون بر اين، مواردي وجود دارند كـه سـازگاري بـا            . بهره بگيرد 
آنها را بايد بيشتر به حساب عوامل شخصيتي گذاشت تـا عوامـل        

طور مثال ناسازگاري بيماران رواني با محـيط          مربوط به هوش به   
اجتماعي خود، يا ناسازگاري عقيدتي يك فرد با محيط         فيزيكي و   

  . تواند به حساب كم هوشي او گذاشت زندگي خود را نمي
توان فرايند در حال رشد و تحول         طور كلي سازگاري را مي      به

خواهنـد و     و پويايي دانست كه شامل توازن بين آنچه افـراد مـي           
يك فراينـد   به عبارت ديگر سازگاري     . پذيرد  شان مي   آنچه جامعه 

دو سويه است از يك طرف فرد به صورت مؤثر با اجتماع تماس             
كند و از طرف ديگر اجتمـاع نيـز ابزارهـايي را تـدارك             برقرار مي 

ه خودش را واقعيت    بالقوهاي    بيند كه فرد از طريق آن توانايي        مي
بخشــد؛ در ايــن تعامــل فــرد و جامعــه دســتخوش تغييــر و  مــي

پياژه هـوش   . آيد  وجود مي    پايدار به  دگرگوني شده و سازش نسبتاً    
دانست و الزمه     را شكل خاصي از سازگاري شخص با محيط مي        

  .دانست سازگاري را تعامل كودك با محيط مي
خدمت سربازي همراه است با تغيير شرايط محيطي كه نيـاز           

او بايـد خـود را بـا        . كنـد   به تغيير در رفتار را براي فرد ايجاب مي        
بتوانـد در يـك محـيط جمعـي         . سازدماهنگ  قوانين و مقررات ه   

اين وضعيت،  . خاص آموزش ببيند، كار كند و در واقع زندگي كند         
توانند خـود را بـا        بيشتر افراد مي  . كند  سازگاري مجدد را طلب مي    

تواننـد    اي هم هستند كه نمـي       محيط جديد سازگار كنند ولي عده     
ار خود را با شرايط جديد هماهنگ كننـد، بـه همـين جهـت دچـ               
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  .شوند مشكالت مختلف در طول خدمت مي
هدف اين پژوهش بررسي ارتباط هوش با سازگاري در بـين           

پرسش اصلي در اين تحقيق آن است كـه آيـا           . باشد  سربازان مي 
پـايين، متوسـط،    (ميزان سازگاري در بين سطوح مختلف هوشي        

 در بين سربازان تفاوتي دارد يا خير؟) باال

 روش بررسي

سـربازان مسـتقر در     ي    ورد پـژوهش را كليـه     جامعه آماري م  
بـراي انتخـاب گـروه      . دادنـد    بيمارستان بعثت تشكيل مي    قرارگاه

گيـري    گيـري از روش نمونـه       نمونه معرف و افزايش دقت انـدازه      
براي تعيين حجـم نمونـه از       . تصادفي ساده استفاده گرديده است    

 داراي   نفر سرباز كه   80از بين   . بوال استفاده گرديد  .اس.جدول اچ 
طـور    نفـر بـه  62تحصيالت بيش از پنجم ابتـدايي بودنـد تعـداد      

تصادفي انتخاب و از هر نفر آزمون ريـون بزرگسـاالن و آزمـون              
هـاي   روش. گرفته شد ) مقياس سازگاري اجتماعي  (سازگاري بل   

 ميانگين، انحراف استاندارد، نمـودار و       ،آماري شامل آمار توصيفي   
رسون و تحليـل واريـانس يـك        آمار تحليلي شامل همبستگي پي    

  .بود SPSSافزار مورد استفاده  م و نرراهه 
بـا اسـتفاده از   . باشـد   مـي روش پژوهش ميداني و همبستگي      

يك از آنها دسـتكاري       يك گروه درباره دو متغير، بدون آنكه هيچ       
گونـه مطالعـه را       شود اين   آوري مي   يا كنترل شوند اطالعات جمع    

كار برد كه آيا متغيرهاي مورد        ب به توان براي بررسي اين مطل      مي
اي كشـف     كه رابطـه    مطالعه با يكديگر ارتباط دارند؟ و در صورتي       

شود آيا اين رابطه مثبت يا منفي است و شدت و قـدرت آن چـه                
ي مهـم ايـن اسـت كـه مقصـود گـردآوري               اندازه اسـت؟ نكتـه    

هاي همبستگي هرگز تحقيـق دربـاره يـك           اطالعات در پژوهش  
  . معلولي قاطع نيستارتباط علت و

ايـن آزمـون مسـتقل از    ابزار سنجش هوش آزمون ريون بود  
گيـري    باشد فرم تجديد نظرشده آزمون بـراي انـدازه          فرهنگ مي 

 ســاله تــا 5هــوش افــراد در همــه ســطوح توانــايي از كودكــان 
هـاي مطـرح شـده در         سـؤال . رود  كـار مـي     بزرگساالن سرآمد به  

مگي الگوهايي از تصـاوير يـا       اند و ه    ها، همه از يك نوع      ماتريس

دهند كه بـر اسـاس منطـق خـاص تنظـيم              نمودارها را نشان مي   
آزمودني ابتدا بايد منطقي را كه بر اساس آن الگوي هـر            . اند  شده

سؤال ساخته شده است را كشف كند و سپس از بـين تصـاويري              
هـوش سـيال را     . كند انتخاب نمايد    كه الگوي سؤال را كامل مي     

اي است كه براي      هاي ريون به گونه     ماتريس. كند  يگيري م   اندازه
بنابراين برخـورداري از    . ها به يك اندازه تازگي دارد       همه آزمودني 

هـاي آن     شرايط بهتر اجتماعي و آموزشي در پاسخ دادن به سؤال         
  .تأثير چنداني ندارد

به منظور سنجش سازگاري اجتماعي از آزمون بـل اسـتفاده           
خانم دكتر سيمولن تهيه گرديد و داراي       اين آزمون توسط    . گرديد

مقيـاس خانـه، سـالمت،      : باشد كـه شـامل      پنج خرده مقياس مي   
هيجان، شغل و اجتماعي كه مجموعاً نمره سـازگاري كـل را بـه     

  . دهند دست مي
در اين پژوهش از خرده آزمون سازگاري اجتمـاعي اسـتفاده            

اهش با افزايش نمره در اين مقياس ميـزان سـازگاري كـ           . گرديد
كنـد و افـراد در سـه طبقـه ضـعيف، متوسـط و خـوب                   پيدا مـي  

  .شوند بندي مي گروه

 ها يافته

.  نفر از سربازان تحـت مطالعـه قـرار گرفتنـد           62در مجموع   
) SD 91/0± (17/20ميانگين سني سربازان نمونه مورد مطالعه       

و همچنـين   ) SD 9/5±( ماه   26/13بود و ميانگين مدت خدمت      
 شده توسط نمونه مورد مطالعـه در آزمـون          ميانگين نمرات كسب  

و ميانگين نمرات در آزمون     ) SD 89/15± (38/97هوش ريون   
  .بود) SD 9/2± (58/13سازگاري بل 

ــين نمــرات آزمــون هــوش و   بررســي ميــزان همبســتگي ب
سازگاري نشان داد كه بين اين دو ارتباط قابل توجهي وجود دارد        

)509/0-=r ( ر بود  درصد معنادا1كه در سطح)00/0p<(  
دست آمده در آزمون هـوش بـر          ها بر اساس نمره به      آزمودني

  : مبناي يك انحراف استاندارد به سه گروه تقسيم شدند
هوش نمرات هر سه گـروه در آزمـون           باهوش، متوسط و كم   

وسيله آزمون آماري تحليل واريانس يك راهه مـورد           سازگاري به 
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 درصد معنادار بـود و      مقايسه قرار گرفت كه تفاوت در سطح يك       
  . بيشترين ميزان سازگاري مربوط به گروه باهوش بود

 گيري بحث و نتيجه

دست آمده بين نمـرات تسـت    با توجه به ميزان همبستگي به   
 درصـد   1كه در سـطح     ) r=-509/0(هوش و سازگاري اجتماعي     

البته منفي بودن نمره همبستگي به ايـن        ). >00/0p(معنادار بود   
ر تسـت سـازگاري بـل افـزايش نمـره نشـانه             علت اسـت كـه د     

اي كـه بـين    و همچنين در مقايسـه  ) باشد  سازگاري كمتر فرد مي   
وسـيله آزمـون      هـوش بـه     سه گروه افراد باهوش، متوسـط و كـم        

تحليل واريـانس يـك راهـه انجـام گرفـت و تفـاوت در ميـزان                 
سازگاري معنادار بود و بيشترين تفاوت مربوط به افـراد بـاهوش            

طور نتيجه گرفت كه با افـزايش ميـزان هـوش             توان اين  بود، مي 
شود و اين نتيجه بـا        ميزان سازگاري اجتماعي افراد نيز بيشتر مي      

هاي   هوش را به عنوان توان سازگاري با موقعيت       تئوري پياژه كه    
  .باشد كرد هماهنگ مي جديد مطرح مي

توان نتيجه گرفت كه با توجه        طور كلي از اين پژوهش مي       به
كه ميزان هوش در سازگاري اجتماعي سربازان مؤثر است           به اين 

بيني سـازگاري سـربازان اصـلح اسـت در ابتـداي              لذا براي پيش  
  .خدمت از آنان تست هوش گرفته شود
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The association between intelligence and 
compatibility rate in Besat hospital 

residence's soldiers 

Abstract 

Background: Some scientists have defined Intelligence as Compatibility 
ability in new situations. Military Service provides new situation for 
the individual that requires changes in behaviors to adapt with the 
new situation. This study is designed in order to investigate the 
association between soldier's intelligence and their Compatibility 
rate. 
Materials and methods: The investigation was performed in ex-post facto 
method. Subjects under study were 62 Besat Hospital soldiers. 
Intelligence was evaluated by adult raven test. Compatibility rate 
was evaluated by Bell Test. Statistical Tests included descriptive 
statistics, mean, standard deviation, charts and analytical statistics 
(Including Pearson Correlation and one way analysis of variance). 
Results: the average of soldiers' age and military service duration were 
20.8 and 13.32, respectively. Intelligence quotient mean was 
97.38±15.89 SD. Pearson correlation was used to evaluate the 
association between intelligence and social Compatibility index and 
yielded a value of r=-0.509. one way analysis of variance was used 
to Compare Compatibility scores in three intelligence Levels. 
Difference was significant in 0.01 Level.  
Conclusion: With increase intelligence in soldiers, their social 
Compatibility rate also increased and soldier with higher intelligence 
quotient have higher Compatibility in new situations. 

Keywords: intelligence, intelligence quotient, military. 
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