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چکیده
هدف :ارتباط هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی متفاوت گزارششده است .با توجه به اینکه این مطالعات عمدتاً بر روي
دانشآموزان دبیرستانی انجامشده ،هدف از این مطالعه ،تعیین ارتباط هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان
ششم دبستان بود.روش :در یك مطالعه همبستگی 111 ،دانشآموز پسر با روش نمونهگیري هدفمند از بین دانشآموزان ششم دبستان
شهرستان ورامین انتخاب شدند و در دو گروه مساوي جایگزین شدند بهطوريکهبهطوريکه معدل کل ساالنه پایه پنجم یکی از گروهها
باالي  11و گروه دیگر زیر  11بود .براي جمعآوري دادهها از آزمون هوشی وکسلر و آزمون هوش هیجانی برادبري -گریوز استفاده شد.
دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند.یافتهها :نتایج نشان داد که هوش شناختی و هوش هیجانی
با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند .هوش شناختی و هوش هیجانی  25درصد از واریانس مربوط به پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان با معدل بیشتر از  ،11را پیشبینی کردند در حال که این دو متغیر توانستند  21درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
با معدل کمتر از  11را پیشبینی کنند .در هر دو گروه ،هوش شناختی سهم بیشتري در پیشرفت تحصیلی داشت .نتیجهگیري :نتایج حاکی
از اهمیت توجه به هوش شناختی و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بود .به نظر میرسد که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر
عوامل دیگر و اثرات تعاملی آنها نیز باشد.

کلیدواژهها ، :پیشرفت تحصیلی ،هوش شناختی ،هوش هیجانی
مقدمه
در دنیاي پیچیده امروز ،هیچکس بینیاز از تعلیم و تربیت نیست.
امروزه فعالیت در مدرسه و آموختن ،خود بخش عظیمی از زندگی
انسانها را تشکیل میدهد (گراگ و راستوگی .)5111 ،1ازجمله
مهمترین نگرانیهاي متخصصان تعلیم و تربیت ،معلمان و والدین
پیشرفت تحصیلی 4و جلوگیري از افت تحصیلی 2است (پونتج،6
 .)5111نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی ،افت تحصیلی است که تأثیر
بسزایی در سرنوشت فرد دارد و همچنین هزینه گزافی به خانواده و
جامعه تحمیل میکند در کشور ما نیز این امر از مهمترین مشکالت
کنونی نظام آموزشی است و هرساله دهها میلیارد از بودجه کشور به
هدر میرود و نیروهاي بالقوه و سرمایههاي جامعه که همان نیروي
انسانی است ،بیثمر میماند (تمناییفر ،صدیقی ارفعی و سالمی
محمدآبادي.)1131 ،

آموزش دانشآموزان با هدف پیشرفت آنها درزمینهي تحصیلی
صورت میگیرد (سیاروچی ،دین و آندرسن .)5115 ،7پیشرفت
تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات
آموزشگاهی اطالق میشود که از طریق آزمونهاي استاندارد شده یا
آزمونهاي معلم ساخته اندازهگیري میشود (نویدي .)1135 ،مطالعه
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئلهاي پیچیده است ،چراکه آن
یك عنصر چند بعدي است و به گونهاي بسیار ظریف به رشد جسمی،
اجتماعی ،شناختی و عاطفی دانشآموز مربوط است .در گذشته
بسیاري از پژوهشگران بر روي تأثیر تواناییهاي ذهنی و شناختی بر
پیشرفت تحصیلی تأکید میکردند و تصور بر این بود که هوش

1دانشجوی دکتری روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهران ashorihh2@gmail.com
2دکتری روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهران
دريافت مقاله 5311/80/51 :پذيرش نهايي5311/58/38 :
. Garg & Rastogi
Academic achievement
5. Drop-out
6. Poonteng
7. Ciarrochi, Dean & Anderson
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شناختی 1نماینده میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان است
(سیاروچی و همکاران .)5115 ،از زمان بینه و سیمون )1112( 5نتایج
بررسیهاي انجامشده در رابطه با نمرههاي هوش و عملکرد تحصیلی
هیچ شکی در مورد رابطه این دو باقی نگذاشته است .جنسن)1131( 1
در بازنگري بررسیهاي انجامشده نتیجه میگیرد که کودکان داراي
بهره هوشی باال ،نمرات بهتري به دست میآورند .با اینکه سؤاالت
آزمون ریون شباهت ناچیزي با موضوعهاي درسی دارد ولی
پیشبینی کننده خوبی براي موفقیت تحصیلی دانشآموزان است.
مولوي ( )1174در پژوهش خود عنوان کرد که هوش بهترین عامل
پیشبینی کننده معدل در دوره راهنمایی است و با توجه به هوش
دانشآموز میتوان معدل او را پیشبینی کرد .همچنین ،کامکار،
تبارطوري و فرارویی ( )1131در نتایج پژوهش خود به رابطه مثبت و
معنادار هوش و پیشرفت تحصیلی دست یافتند.

هیجانی به تفاوتهاي افراد در ادراک ،پردازش ،14تنظیم 12و
بهکارگیري اطالعات هیجانی اشاره دارد (میکوالجزک و لومینت،16
 )5113و چهار مؤلفه خودآگاهی ،17خود مدیریتی ،13آگاهی
اجتماعی 11و مدیریت رابطه 51را شامل میشود (گلمن .)1111 ،نتایج
بسیاري از پژوهشها نشان میدهد که هوش هیجانی برخالف هوش
شناختی یك توانایی ثابت و تغییرناپذیر نیست و میتوان آن را از
طریق آموزشهاي ویژه افزایش داد (چرنیس5111 ،51؛ یپ و
مارتین5112 ،55؛ گرشام ،باوان و کوک5116 ،51؛ بار -ان ،)5116 ،و
از پیشبینی کنندههاي قوي پیشرفت تحصیلی است (پارکر ،کرکیو،
پارنهات ،هریس ،مجسکی ،وود و همکاران5114 ،54؛ بار -ان،
 .)5111در این راستا پارکر ،هوگان ،استابورک ،اوکه و وود)5116( 52
عنوان کردند که ادامه تحصیل به شکلی معنادار با میزان باالي
شایستگی هیجانی و اجتماعی دانشآموزان در ارتباط است .بار -ان
( )5112در مطالعه خود بر روي گروهی از دانشجویان دریافت که
هوش هیجانی بهطور معناداري ( )r=1/61با نمرات پایان سال آنها
رابطه دارد .مطالعات براکت و سالووي ،)5114( 56گومارا و آرسنینو57
( ،)5111ثمري و طهماسبی ( )1136و بشارت ،شالچی و شمسیپور
( )1132نیز نشاندهنده رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
است .درحالیکه ،واتوزسکی و آلساما )5114( 53در پژوهشی بر روي
 11نوجوان تیزهوش دریافتند که هوش هیجانی نقش معناداري در
موفقیت تحصیلی و اجتماعی ندارد .پارکر و همکاران ( )5114در
مطالعه خود بر روي  667دانشآموز دبیرستانی در کانادا به این نتیجه
رسیدند که همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی برابر
با  1/41است و هوش هیجانی بهطور معناداري پیشرفت تحصیلی را
پیشبینی میکند .دیفرایز و پلیمن )1114( 51و سبحانی ( )1131در
پژوهش خود نشان دادند که به لحاظ متغیر سن ،بهره هوشی در سن
 7سالگی بهعنوان یك متغیر تعیینکننده اصلی در پیشرفت تحصیلی
محسوب میشود ،اما بعد از  7سالگی متغیرهاي دیگري وارد معادله
شده و سهم متغیرهاي قبلی کمتر میشود .پترادیز ،فردریکسون ،و
فورنهام )5114( 11نتیجه گرفتند که هوش هیجانی میتواند رابطه
بین توانایی شناختی و پیشرفت تحصیلی را تعدیل کند .همچنین در

1.

16.

2.

17.

به مرور زمان مشخص شد که تواناییهاي ذهنی و شناختی تنها
کلید پیشبینی موفقیت تحصیلی نیستند (سیاروچی و همکاران،
 .)5115به همین دلیل در سالهاي اخیر توجه محققان بهجز هوش
شناختی به عواملی مانند هوش هیجانی 4معطوف شده است (صعادي،
مهرابیزاده ،نجاریان ،احدي و عسگري .)1111 ،بیش از دو دهه
پژوهش درزمینهي تعامل بین هیجان و شناخت ،بنیانهاي الزم را
براي گسترش مفهوم هوش هیجانی فراهم ساخته است (فورگاس،2
 .)5111هوش هیجانی براي اولین بار توسط مایر و سالوي مطرح
شد .به عقیده آنها هوش هیجانی به معنی ظرفیت ادراک ،6ابراز،7
شناخت ،3کاربرد 1و مدیریت 11هیجانها در خود و دیگران است (مایر
و سالووي .)1117 ،11پس از مایر و سالوي ،گاردنر با مدل تأثیرگذار
خود به نام هوش چندگانه نقش عمدهاي در شکلگیري نظریه هوش
هیجانی داشت ،بر اساس این نظریه دو نوع هوش درون فردي و بین
فردي مطرح شد .سرانجام دانیل گلمن در پرفروشترین کتاب سال
 1112به نام هوش هیجانی این مفهوم را بهطور گسترده بیان کرد
(گلمن .)1112 ،15هوش هیجانی یکسري از تواناییها و مهارتهاي
غیر شناختی است که توانایی فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهاي
محیطی افزایش میدهد (بار -ان .)1117 ،11بهعبارتدیگر ،هوش
Cognition intelligence
Binet & Simon
3. Jensen
4. Emotional intelligence
5. Forgas
6. Perception ability
7. Expression
8. Cognition
9. Using
10. Emotions management
11
. Mayer & Salovey
12. Goleman
13 Bar-on
14. Processing
15. Regulation

Mikolajczak & Luminet
Self-awareness
18. Self-management
19. Social-awareness
20. Relation management
21. Chernis
22.Yip & Martin
23. Gresham, Baovan & Cook
24. Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majeski, Wood & et. al
25. Hogan, Eastabrook & Oke
26
. Brackett & Salovey
27. Gumora & Arsenion
28. Woitaszewski & Aalsama
29. Defries & Polmin
30. Petrides, Frederickson & Furnham
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ششم دبستان
دانشآموزان
تحصیلی
رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت

مطالعه دیگري پترادیز ،فردریکسون ،چاموروپریموزیك 1و فورنهام
( )5116بر روي نمونه  621نفري با میانگین سنی  16/2سال دریافتند
که هوش هیجانی میتواند رابطه بین هوش شناختی و عملکرد
تحصیلی را تعدیل کند .در پژوهش دیفرایز و پلیمن ( )1114نشان
داده شد که اکثر افراد با افزایش سن ،به خودآگاهی بیشتري دست
مییابند و با باال رفتن سن راحتتر میتوانند هیجانها و رفتار خود
را کنترل کنند .صبحی قراملکی ( )1111در نتایج تحقیق خود عنوان
کرد که هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداري
دارد .در این پژوهش به ترتیب خو آگاهی ،خود مدیریتی و مدیریت
رابطه که از مؤلفههاي هوش هیجانی هستند بیشترین همبستگی را
با انگیزه پیشرفت داشتند درصورتیکه مؤلفه آگاهی اجتماعی با آن
رابطه معناداري نداشت .دهشیري ( )1132همبستگی بین هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی برابر با  1/17گزارش کرد و عنوان کرد
که انعطافپذیري ،5استقالل 1و همدلی 4از بین مؤلفههاي هوش
هیجانی نقش معناداري در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دارند و این
مؤلفهها  1/11از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند.
امروزه اغلب پژوهشها سعی بر این دارند که میزان اثربخشی
هوش شناختی ،هوش هیجانی و مؤلفههاي آن را در جنبههاي
مختلف زندگی مانند ارتباط اجتماعی و تحصیل را موردبررسی قرار
دهند ،قابلتأمل است که در این زمینه ،پژوهشها به نتایج متناقضی
دستیافتهاند .از طرفی دیگر ،آخرین و جدیدترین تحول درزمینه
درک ارتباط میان تعقل و هیجان با هوش هیجانی مرتبط است .اگر
متخصصان تعلیم و تربیت به هر دو جنبه هوش یعنی هوش شناختی
و هوش هیجانی توجه کرده ،بین این دو تعامل برقرار کنند و پیشرفت
همگام و هماهنگ آنها را مدنظر قرار دهند ،میتوانند سطح عملکرد
تحصیلی دانشآموزان را بهطور معناداري بهبود بخشند (پترادیز و
همکاران .)5116 ،بنابراین ،بررسی ارتباط هوش شناختی و هوش
هیجانی با پیشرفت تحصیلی ضروري به نظر میرسد و آنچه اهمیت
و ضرورت این پژوهش را برجستهتر میسازد این است که اغلب
پیشینههاي پژوهشی درزمینه هوش هیجانی بیانگر این است که این
عامل میتواند بهاندازه هوش شناختی و گاهی بیشتر از آن پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند .بااینوجود ،نتایج متناقض در
برخی پژوهشها ،این امر را موردتردید قرار میدهد .عالوه بر این
هوش شناختی بهتنهایی نشاندهنده رفاه ،شخصیت اجتماعی و
شادکامی فرد نیست چراکه این عوامل تعامل پیچیدهاي با پیشرفت
تحصیلی دارند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش

شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ششم
دبستان شهرستان ورامین است.
روش
پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع همبستگی
است .در روش همبستگی هدف کشف روابط علی معلولی نیست بلکه
هدف کشف رابطه دو یا چند متغیر است .مزیت عمده روش
همبستگی این است که میتوان متغیرهاي زیادي را در نظر گرفت
و رابطه بین آنها را سنجید .جامعه آماري پژوهش را تمامی
دانشآموزان پسر ششم دبستان شهرستان ورامین تشکیل دادند که
در سال تحصیلی  1111-15در مدارس دولتی مشغول به تحصیل
بودند .با استفاده از روش نمونهگیري هدفمند  111نفر انتخاب و در
دو گروه مساوي جایگزین شدند بهطوريکه معدل کل ساالنه پایه
پنجم یکی از گروهها باالي  11و گروه دیگر زیر  11بود .معیارهاي
ورود به پژوهش تحصیل در پایه ششم در مدارس دولتی و سن 11
تا  11سال و همچنین معیار خروج از پژوهش مردودي در پایههاي
قبلی و داشتن هرگونه معلولیت حسی ،جسمی و حرکتی بود .براي
جمعآوري اطالعات از ابزارهاي زیر استفاده شد.
الف) مقیاس هوش وکسلر کودکان :2بهمنظور تعیین هوش شناختی
شرکتکنندگان در پژوهش ،از مقیاس هوشی وکسلر کودکان استفاده
شد .این مقیاس در سال  1141تهیه شد و در سالهاي  1174و
 1136مورد تجدیدنظر قرار گرفت ،مقیاس فارسی آن براي
دانشآموزان سنین  6تا  16سال و  11ماه تهیه گردیده است که
مشتمل بر  15خرده آزمون است و بهصورت فردي اجرا میشود.
میانگین و انحراف معیار مقیاس وکسلر به ترتیب  111و  12است.
پایایی و روایی این آزمون توسط شهیم محاسبهشده ،که میانه ضرایب
پایایی  1/71و ضرایب همبستگی بین هوشبهرهاي کالمی،
غیرکالمی و کلی به ترتیب  1/74 ،1/34و  1/32بهدستآمده است
(شهیم.)1171 ،
ب) آزمون هوش هیجانی برادبري-گریوز :6بهمنظور اندازهگیري
هوش هیجانی از آزمون هوش هیجانی برادبري -گریوز استفادهشده
است .این مقیاس داراي  53ماده در  4خرده مقیاس خودآگاهی،
خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است .در هنجاریابی
ایرانی این مقیاس ،که توسط گنجی ،میر هاشمی و ثابت ()1132
انجامشده با استفاده از آلفاي کرونباخ ،ضرایب اعتبار خرده مقیاسها
به ترتیب  1/76 ،1/73 ،1/37 ،1/71و براي کل مقیاس  1/11به
دست آمد .دامنه نمرات در این آزمون از  41تا  411در نوسان است

1.

4.

2.

5.

Chamoro-Premuzic
Flexibility
3. Independence
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و اکتساب نمره باالتر نشاندهنده هوش هیجانی باالتر است.براي
تعیین روایی ،این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار -ان در
یك گروه  17نفري اجراشده ،و ضریب همبستگی بین آنها 1/63
به دست آمد ،و در سطح  1/11معنادار است .بنابراین ،اعتبار و روایی
آزمون مورد تأیید است (گنجی ،میر هاشمی و ثابت.)1132 ،
ج) کارنامه تحصیلی :معدل کل ساالنه در کارنامه تحصیلی
دانشآموزان بهعنوان مالک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
براي انجام پژوهش ،پس از دریافت معرفینامه از آموزشوپرورش
شهرستان ورامین و توضیح ضرورت پژوهش حاضر براي مدیران
مدارس مورد نظر ،دانشآموزانی که معدل ساالنه پایه پنجم آنها
بیشتر از  11یا کمتر از  11بود ،انتخاب شدند .از والدین این
دانشآموزان رضایتنامه کتبی مبنی بر شرکت در پژوهش اخذ شد.
در ضمن بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،به آنها اطمینان داده
شد که اطالعات بهدستآمده از پژوهش بهصورت محرمانه و بینام
مورداستفاده قرار گیرد ،بهمنظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به
حریم خصوصی افراد ،نتایج در سطح کلی گروهها گزارش شود و

براي مقاصد تربیتی در اختیار روانشناسان و متخصصان
آموزشوپرورش قرار گیرد .ابتدا هوش شناختی دانشآموزان بهصورت
انفرادي با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکان ارزیابی شد ،سپس
آنها در مورد نحوه پاسخگویی به سؤاالت آزمون هوش هیجانی
توجیه شدند و بهطور گروهی آن را تکمیل کردند .براي تجزیهوتحلیل
دادههاي بهدستآمده از این پژوهش از نرمافزار  SPSS16استفاده
شد .در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
استنباطی از آزمون  tمستقل براي مقایسه میانگین گروهها و
رگرسیون گامبهگام براي بررسی ارتباط هوش شناختی و هوش
هیجانی با پیشرفت تحصیلی استفاده شد.
یافتهها
یافتههاي تو صیفی بیانگر سن شرکتکنندگان در دامنه  11تا 11
سااال و زمینه اجتماعی -اقتصااادي متوسااط بودند .در جدول ،1
میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پیشااارفت تحصااایلی ،هوش
شناختی و هوش هیجانی در دانشآموزان با معدل بی شتر از  11و
کمتر از  11ارائهشده است.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش
متغیر

معدل دانشآموزان

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداري

تحصیلی پیشرفت

معدل بیشتر از 11
معدل کمتر از 11
معدل بیشتر از 11
معدل کمتر از 11
معدل بیشتر از 11
معدل کمتر از 11

11/65
15/17
112/37
34/71
534/12
111/64

1/51
1/21
5/61
5/12
1/42
5/47

1/1112

هوش شناختی
هوش هیجانی

1/1112
1/1112

جدول .2ضرایب همبستگی هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی
متغیر
هوش شناختی
هوش هیجانی

تحصیلی دانشآموزان پیشرفت
معدل بیشتر از 11
***1/67
***1/27

**P<1/1112

نتایج جدول  ،1نشان میدهد که میانگین نمرات پیشرفت
تحصیلی ،هوش شناختی و هوش هیجانی دانشآموزان تفاوت
معناداري دارد ( .)P<1/1112در جدول  ،5ضرایب همبستگی
متغیرهاي پژوهش آمده است.
با توجه به جدول  ،5هوش شناختی ( 1/67در مقابل  )1/65و هوش
هیجانی ( 1/27در مقابل  )1/21با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

معدل کمتر از 11
**1/65
**1/21

در هر دو گروه رابطه مثبت و معناداري دارد .همچنین براي بررسی
اینکه کدامیك از متغیرها نقش مؤثرتري در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دارد از تحلیل رگرسیون به روش گامبهگام استفاده شد،
بهطوريکه متغیرهاي هوش شناختی و هوش هیجانی بهعنوان
متغیر پیشبین و پیشرفت تحصیلی بهعنوان متغیر مالک وارد معادله
شدند که نتایج آن در جدول  ،1آمده است.
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ششم دبستان
دانشآموزان
تحصیلی
رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت

همانطور که در جدول ،1مشاهده میشود در گروه دانشآموزان با
معدل بیشتر از  ،11در مدل نخست هوش شناختی بیشترین نقش
را در پیشبینی پیشرفت تحصیلی داشته است .ضریب همبستگی
این متغیر با پیشرفت تحصیلی  1/67بوده و این متغیر توانسته 42
درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کند .در مدل دوم
پس از هوش شناختی ،هوش هیجانی وارد معادله شده است .ضریب
همبستگی این دو متغیر با پیشرفت تحصیلی  1/75بوده و این دو

متغیر توانستهاند حدود  25درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را
پیشبینی کنند .ورود متغیر هوش هیجانی توانسته  7درصد توان
پیشبینی را افزایش دهد .با قبول ترتیب ورود متغیرها ،هوش
شناختی با بتاي استاندارد معادل  1/21بیشترین سهم را در پیشبینی
تغییرات پیشرفت تحصیلی داشته ،سپس متغیر هوش هیجانی با
بتاي استاندارد  1/11نقش مؤثري در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
داشته است.

جدول  .3خالصه تحلیل رگرسیون با مدل گامبهگام
مدل
1
5

متغیر پیشبین
هوش شناختی
هوش شناختی ،هوش
هیجانی

مدل
1
5

متغیر پیشبین
هوش شناختی
هوش شناختی ،هوش
هیجانی

دانشآموزان با معدل بیشتر از 11
SE
ß
R2
R
1/115
1/127
1/421
1/671
1/111
1/157
1/255
1/755

Beta
1/211
1/115

t
4/277
5/717

P
1/1112
1/117

SE
1/154
1/151

Beta
1/442
1/415

t
4/146
1/742

P
1/1112
1/1112

دانشآموزان با معدل کمتر از 11
ß
R2
R
1/111
1/131
1/616
1/136
1/215
1/712

همچنین ،در گروه دانشآموزان با معدل کمتر از  ،11در مدل نخست
نیز هوش شناختی بیشترین نقش را در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
داشته و ضریب همبستگی این متغیر با پیشرفت تحصیلی  1/65بوده
و این متغیر توانسته  13درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را
پیشبینی کند .در مدل دوم پس از هوش شناختی ،هوش هیجانی
وارد معادله شده است .ضریب همبستگی این دو متغیر با پیشرفت
تحصیلی  1/75بوده و این دو متغیر توانستهاند  21درصد از تغییرات
پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند .ورود متغیر هوش هیجانی
توانسته  11درصد توان پیشبینی را افزایش دهد .با قبول ترتیب ورود
متغیرها ،هوش شناختی با بتاي استاندارد معادل  1/44بیشترین سهم
را در پیشبینی تغییرات پیشرفت تحصیلی داشته ،سپس متغیر هوش
هیجانی با بتاي استاندارد  1/41نقش مؤثري در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی داشته است.
بحث و نتیجهگیري
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که هوش شناختی و هوش
هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معناداري
دارد .هوش شناختی و هوش هیجانی در یك مدل پیشبین توانستند
 25درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با معدل بیشتر از
 ،11و  21درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با معدل
کمتر از  ،11را پیشبینی کنند.

اولین یافته این پژوهش بیانگر این بود که هوش شناختی با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ششم دبستان رابطه مثبت و معناداري دارد.
یافته اخیر با نتایج پژوهش بینه و سیمون ( )1112که در رابطه با
نمرههاي هوش و عملکرد تحصیلی هیچ جاي تردیدي باقی نگذاشته
همسو است .همچنین با نتایج پژوهشهاي جنسن ( ،)1131سیاروچی
و همکاران ( ،)5115مولوي ( ،)1174کامکار و همکاران ()1131
مبنی بر رابطه مثبت و معنادار هوش و پیشرفت تحصیلی همخوانی
دارد .جهت تبیین این یافته میتوان عنوان کرد که معموالً کودکان
با هوش شناختی باالتر با سهولت و سرعت بیشتري دانش و اطالعات
تحصیلی را کسب میکنند ،مدرسه را بیشتر دوست دارند و وقت خود
را بیشتر در آنجا میگذرانند .ازآنجاییکه یادگیري در مدرسه جنبه
اکتسابی داشته و نیاز به دانش ،درک و فهم ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب
و ارزشیابی دارد و این مسئله بهنوبه خود مستلزم داشتن هوش
شناختی باالیی است تا دانشآموز بتواند از راهبردهاي شناختی
(ازجمله مرور ،بسط و سازماندهی) و فراشناختی (ازجمله برنامهریزي،
نظارت و خودتنظیمی) به نحو مطلوبی بهرهمند گردد ،بنابراین احتمال
باالیی وجود دارد که هوش شناختی برتر به پیشرفت تحصیلی
باالتري گردد.
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که هوش هیجانی با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ششم دبستان رابطه مثبت و معناداري دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهاي پارکر و همکاران ( ،)5116بار -ان
( ،)5112براکت و سالووي ( ،)5114گومارا و آرسنینو ( ،)5111ثمري
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و طهماسبی ( )1136و بشارت ،شالچی و شمسیپور ( )1132که
نشاندهنده رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بودند ،همسو
است .همچنین با نتایج پژوهشهاي پارکر و همکاران ( )5114و بار-
ان ( )5111مبنی بر اینکه هوش هیجانی از پیشبینی کنندههاي
قوي پیشرفت تحصیلی است همخوانی دارد .در راستاي تبیین این
یافته میتوان گفت ازآنجایی هوش هیجانی میتواند زمینهاي مناسب
براي فراهم ساختن محیطی مطلوب براي یادگیري و برقراري ارتباط
نقش مؤثري داشته باشد تا بهوسیله آن دانشآموزان آزادانه نیازها و
انتظارات خود را براي کسب حمایت از سوي دیگران ابراز کنند
بنابراین ،پیشرفت تحصیلی آنان دور از انتظار نخواهد بود .از طرف
دیگر هوش هیجانی در ارتباطات تجلی مییابد و به قابلیتها،
شایستگیها و توانمنديهایی میپردازد که ارتباط فرد را با خود و
دیگران تنظیم میکند و درنهایت به احساس خودکارآمدي و افزایش
انگیزه تحصیلی میانجامد .درنتیجه احتمال میرود دانشآموزانی که
هوش هیجانی باالتري دارند به موفقیت تحصیلی بیشتري دست
یابند.
آخرین و مهمترین یافته پژوهش حاضر این است که در
دانشآموزان ششم دبستآنکه معدل بیشتر از  11یا کمتر از ،11
داشتهاند هوش شناختی بهتر از هوش هیجانی توانسته است پیشرفت
تحصیلی را پیشبینی کند و سهم بیشتري را به خود اختصاص داده
است که با نتایج پژوهشهاي سیاروچی و همکاران (،)5115
سبحانی( )1131و کامکار و همکاران ( )1131همسو بوده و با نتایج
مطالعات پارکر و همکاران ( ،)5114صبحی قراملکی ( )1111و
دهشیري ( )1132همخوانی ندارد .آخرین یافته این پژوهش جاي
بحث جديتري دارد چراکه در این زمینه یافتههاي متناقضی وجود
دارد.
در راستاي تبیین یافتههاي موافق میتوان عنوان کرد که هوش
شناختی منجر به تسلط بر نشانههاي رفتاري ،درک علتهاي رفتار و
اولویتبندي آنها ،چگونگی فکر کردن ،مهارت ثبت افکار ،یادگیري
مهارت حل مسئله و استفاده از راهبردهاي جانشین میشود .از طرف
دیگر ،با توجه به اینکه محتواي دروس آموزشگاهی بهجاي آنکه
کاربردي و عملیاتی باشد ،تأکید بر تعامل بین هیجان و شناخت را
داشته باشد و اهمیت مؤلفههاي هوش هیجانی یعنی خودآگاهی،
خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه برجسته سازد بیشتر
نظري بوده و بر مهارتهاي شناختی تأکید دارد .درواقع ،نقش
مهارتهاي غیر شناختی در تهیه محتواي دروس نادیده گرفتهشده
یا بسیار کمرنگ است بنابراین احتمال اینکه هوش شناختی نسبت
به هوش هیجانی سهم بیشتري در تبیین پیشرفت تحصیلی داشته
باشد دور از انتظار نخواهد بود.

در راستاي تبیین یافتههاي مخالف ،ابتدا به شرح مختصري از این
مطالعات میپردازیم .پارکر و همکاران ( )5114در مطالعه خود بر
روي  667دانشآموز دبیرستانی در کانادا به این نتیجه رسیدند هوش
هیجانی بهطور معناداري پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند.
صبحی قراملکی ( )1111و دهشیري ( )1132در نتایج تحقیق خود
عنوان کردند که هوش هیجانی به ترتیب با انگیزه پیشرفت در
دانشآموزان دختر اول دبیرستانی و دانشآموزان پسر و دختر سوم
دبیرستانی رابطه مثبت و معناداري دارد .یك تبیین احتمالی این است
که به لحاظ متغیر سن ،هوش شناختی در سن  7سالگی بهعنوان
یك متغیر تعیینکننده اصلی در پیشرفت تحصیلی محسوب میشود
همانطور که آزمون هوشی بینه و سیمون در سن مدرسه نقش
مؤثري در تشخیص عقبماندگی ذهنی داشت ،اما بعد از  7سالگی
متغیرهاي دیگري وارد معادله شده و سهم متغیرهاي قبلی کمتر
میشود (دیفرایز و پلیمن 1114،و سبحانی ،)1131 ،اکثر افراد با
افزایش سن ،به خودآگاهی بیشتري دست مییابند و با باال رفتن سن
راحتتر میتوانند هیجانها و رفتار خود را کنترل کنند (دیفرایز و
پلیمن .)1114 ،در رابطه با مطالعات پارکر و همکاران (،)5114
صبحی قراملکی ( )1111و دهشیري ( )1132که هوش هیجانی نقش
مؤثرتري در پیشبینی پیشرفت تحصیلی داشت احتمال میرود سن
آزمودنیها نقش مهمی ایفا کرده و سهم هوش هیجانی را برجستهتر
ساخته باشد درحالیکه در پژوهش حاضر ،شرکتکنندگان،
دانشآموزان ابتدایی بودند.
تبیین احتمالی دیگر اینکه ،هوش هیجانی میتواند رابطه بین
هوش شناختی و پیشرفت تحصیلی را تعدیل کند (پترادیز و همکاران،
 5116و پترادیز و همکاران .)5114 ،در مواردي که هوش شناختی
دانشآموز باالتر از متوسط است این نوع هوش در تبیین پیشرفت
تحصیلی نقش مؤثرتري دارد ولی در هوش پایینتر از متوسط،
دانشآموز به هوش هیجانی خود متوسل میشود و تا حدودي ضعف
در هوش شناختی را جبران میکند .البته این یك احتمال است و
اینکه هوش شناختی تا چه محدودهاي پایینتر از متوسط باشد
میتواند از هوش هیجانی کمك بگیرد ،یا اینکه هوش شناختی تا چه
محدودهاي باالتر از متوسط باشد کمتر به هوش هیجانی متوسل
میشود نیاز به پژوهشهاي گستردهاي دارد .چراکه دانشآموزان
آهسته گام که معموالً هوش پایینتر از  71دارند بهخوبی نمیتوانند
از هوش هیجانی خود استفاده کنند .از طرف دیگر ،دانشآموزان
تیزهوش که هوش باالتر از  111دارند گاهی اوقات کم پیشرفت
هستند ،در مواردي از هوش هیجانی خود بهخوبی استفاده نمیکنند
یا از هوش شناختی خود در جهت مخالف با ارزشهاي فرهنگی و
انسانی بهره میبرند که این مسئله در کشور اسالمی ایران حائز
اهمیت واالیی است .آنچه نیز اهمیت پژوهش حاضر را برجستهتر
مینماید همین نکات هستند که مطالعات جامعتري را میطلبد.
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نخستین و مهمترین محدودیت این مطالعه استفاده از روش
همبستگی است .چون روابط کشفشده را نمیتوان بهعنوان روابط
علی فرض کرد .شاید این روابط ناشی از اثر سایر متغیرها باشد.
محدودیت دیگر مطالعه حاضر استفاده از ابزارهاي خودگزارشدهی
براي هوش هیجانی است چون احتمال دارد افراد مسئوالنه به
سؤاالت پاسخ ندهند .همچنین محدود شدن پژوهش به گروه خاصی
از دانشآموزان و نوع خاصی ابزار اندازهگیري براي ارزیابی هوش
شناختی و هوش هیجانی تعمیمپذیري آن را با دشواري مواجه
میسازد .لذا پیشنهاد میشود که پژوهشهاي آتی با استفاده از
ابزارهاي ارزیابی متنوعتري ،گروههاي مختلف دانشآموزي را با
یکدیگر مقایسه نماید ،برنامههاي آموزشی نوینی جهت تغییر و
افزایش هوش هیجانی و شناختی دانشآموزان طراحی ،اجرا و به
مقایسه اثربخشی آنها پرداخت .درنهایت ،مهمترین پیشنهاد تغییر
درجه دشواري محتواي دروس آموزشگاهی است بهنحويکه محتواي
دانشی و نظري دروس به محتواي کاربردي و عملی و منطبق بر
توانایی هوشی دانشآموزان تبدیل شود تا درصد قابل توجهی از
دانشآموزانی که ظرفیت هوشی نزدیك به متوسط دارند جایگاهی
در سیستم آموزشی کشور بیابند و بتوانند با حفظ و اعتالي عزت و
کرامت انسانی با دغدغههاي کمتري ،دوران تحصیل را سپري کنند.
در غیر این صورت دور از انتظار نیست که هزینه هنگفتی به خانوادهها
و جامعه ایران اسالمی تحمیل شود و بحث بسیار مهم و جهانی
فراگیر شدن آموزش که حتی در کشورهاي غربی مطرح است در
کشور اسالمی ما به رهاشدگی و واماندگی از آموزش منتهی شود.
منابع
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مطالعه رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان.
فصلنامه اندیشههاي آموزشی 1(5 ،و .71-32 :)4
تمناییفر ،محمدرضا؛ صدیقی ارفعی ،فریبرز؛ سالمی محمدآبادي،
فاطمه .)1131( .رابطه هوش هیجانی ،خود پنداره و عزتنفس
با پیشرفت تحصیلی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزي در آموزش
عالی.11-111 :26 ،
ثمري ،علیاکبر؛ طهماسبی فهیمه .)1136( .بررسی هوش هیجانی
و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه .فصلنامه سالمت
روان.151-153 :) 13(1 ،
دهشیري ،غالمرضا .)1132( .بررسی رابطه هوش هیجانی با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان .تازهها و پژوهشهاي مشاوره،
.17-116 :13

سبحانی ،رؤیا .)1131( .بررسی رابطه میان هوش هیجانی و
سختروي با پیشرفت تحصیلی .پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.

شهیم ،سیما .)1171( .هنجاریابی مقیاس تجدیدنظر شده هوش
وکسلر براي کودکان در ایران .شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز.
کامکار ،علی؛ تبارطوري ،مهدي اکبر؛ فرارویی ،محمد.)1131( .
بررسی وضعیت هوش و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی شهر یاسوج .مجله علوم پزشکی
یاسوج 51(6 ،و .14-41 :)55
گنجی ،حمزه؛ میر هاشمی ،مالك؛ ثابت ،مهرداد.)1132( .
هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبري -گریور.
مجله روانشناسی کاربردي.51-12 :)5(1 ،
صبحی قراملکی ،ناصر .)1111( .پیشبینی انگیزه پیشرفت تحصیلی
بر اساس هوش هیجانی دانشآموزان .مجله روانشناسی
مدرسه.41-65 :)1(1 ،
صعادي ،زهرا؛ مهرابیزاده هنرمند ،مهناز؛ نجاریان ،بهمن؛ احدي،
حسن؛ عسگري ،پرویز .)1111( .بررسی تأثیر آموزش هوش
هیجانی بر کاهش پرخاشگري و افزایش سازگاري فردي-
اجتماعی در دانشآموزان دختر سال دوم متوسطه اهواز.
یافتههاي نو در روانشناسی.117-141 ،
مولوي ،حسین .)1174( .پیشبینی پیشرفت تحصیلی کودک بر
اساس هوش کودک ،تحصیالت و شغل پدر با بهرهگیري از
تحلیل رگرسیون .مجله اندیشه و رفتار.11-11 :)1 (5 ،
نویدي ،احد .)1135( .بررسی سهم مشترک و اختصاصی متغیرهاي
عملکرد تحصیلی قبلی ،خود پنداره تحصیلی و هوش عمومی
در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان .فصلنامه تعلیم و
تربیت.17-151 :76 ،
Bar-on, R. (1997). A measure of emotional and social
intelligence in Chicago; Canadian Journal of
Behavioral Science, 18, 123-37.
Bar-On, R. (2005). The Bar-On model of emotionalsocial intelligence. In. p. Fernandez Berrocal and
N. Extremera (guest Editors), Special issue on
emotional intelligence Psicothema, 17.
Bar-on, R. (2006). The Bar-on model of emotionalsocial intelligence (ESI). Psychotherapy, 18, 1325.
Bar-on, R. (2000). The handbook of emotional
intelligence; To Ssey-Bass, Wile Company,
Sanfrancisco.
Brackett, M. A., Salovey, P. (2004). Measuring
emotional intelligence with Mayer-Salovey Caruso

سال  ،7شماره  ،۰۲زمستان 5931

_________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

Parker, J. D., Hogan, M. J., Eastabrook, J. M., Oke, A.,
Wood. L. M. (2006). Emotional intelligence and
student retention: Predicting the successful
transition from high school to university,
Personality and Individual Differences, 41, 132936.
Petrides, K. V., Chamoro-Premuzic, T., Frederickson,
N., Furnham, A. (2006). Explaining individual
differences in scholastic behavior and achievement,
British Journal of Educational Psychology, 75,
239-55.
Petrides, K. V., Frederickson, N. A. Furnham, A.
(2004). The Role of Trait Emotional intelligence in
academic performance and deviant behavior at
school. Personality and Individual Differences, 36,
277-93.
Poonteng, T. (2003). Emotional intelligence predict
unique variance in life satisfaction beyond IQ and
personality.
Personality
and
Individual
Differences, 38, 1353-64.
Woitaszewski, S. A. Aalsama, M. C. (2004). The
contribution of emotional intelligence to social and
academic success of gifted adolescence as
measured by the multifactor emotional intelligence
scale. Roper Review, 27, 30-45.
Yip, j., Martin, R. A. (2005). Sense of humor,
emotional intelligence, and social competence.
Journal of Research in Personality, 40, 1202-08.

21

emotional intelligence test (MSCEIT); In Gien
Geher (Eds); measuring emotional Intelligence:
Common Jround and Controversy; Hauppauge NY:
Nove Science Publishers.
Chernis, C. (2000). Emotional intelligence: What it is
and why it matters. Paper presented at the Annual
Meeting of the Society for Industrial and
Organizational Psychology, New Orleans, LA.
Ciarrochi, J., Dean, F., Anderson, S. (2002). Emotional
intelligence moderates the relationship between
stress and mental health. Personality and Individual
Differences, 32, 197-209.
Defries, J., Polmin, R. (1994). Nature and nurture
during middle childhood. Oxford UK: Black well.
Forgas, J. P. (2001). Introduction: Affect and social
cognition. In J. P. Forgas (Ed), Handbook of Affect
and Social Cognition (pp. 1-22). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Jensen, A. R. (1980). Bias in mental testing. New York:
Free Press.
Goleman, D. (1999). Beyond Expertise: Working with
emotional intelligence. Bloomsbury Publishing,
London.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligences: The
theory in practice. New York: Basic Book.
Gumora, G., Arsenion, F. (2002). Emotionality,
emotion regulation, and school performance in
middle school children. Journal of School
Psychology, 40(5), 395-413.
Garg, P., Rastogi, R. (2009). Emotional intelligence
and stress resiliency: A relationship study.
International Journal of Educational
Administration, 1(1), 1-16.
Gresham, F. M., Baovan, M., Cook, C. R. (2006).
Social skills training for teaching replacement
behaviors: Remediation acquisition deficits in atrisk students. http/www. Proquest. Com
Mayer, I. D., Salovey, P. (1997). What is emotional
intelligence? In P. Salovey, & D. J. Sluyter (Eds),
Emotional
development
and
emotional
intelligence: Educational implications. New York:
Basic Books, 13-30.
Mikolajczak, M., Luminet, O. (2008). Trait emotional
intelligence and the cognitive appraisal of stressful
events: An exploratory study. Personality and
Individual Differences, 44(7), 1445-53.
Parker, J. D., Creque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J.,
Majeski, S. A., Wood, L. M., Bond, B. J., Hogan,
M. J. (2004). Academic achievement in high
school: Does emotional intelligence matter?
Personality and Individual Differences, 37, 132130.

5931  زمستان،۰۲  شماره،7 سال

________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

111

6
The Relationship Between Cognition Intelligence and Emotional Intelligence with Academic Achievement
of Students in Sixth Grade at Primary School
Seyyedeh Somayeh Jalil-Abkenar1
Mohammad Ashori2

Abstract
Controversial reports are available about the relationship between cognition intelligence and emotional
intelligence with academic achievement. Since these reports are mainly based on studies in high school
students, this study was aimed to the relationship between cognition intelligence and emotional
intelligence with academic achievement of students in sixth grade primary school. In a correlation study,
sample of 110 male students were selected through goal-oriented sampling procedure from primary
school in Varamin province and allocated into two equal groups. Yearly total average in fifth grade of
the one of groups was more than 19 and other group was lower than 13. To collect the data, were used
Wechsler intelligence test and Bradberry-Greaves emotional intelligence test. Data were analyzed by
using Pearson correlation and step wise regressions. The findings showed that cognition intelligence
and emotional intelligence have a positive and signification relationship with academic achievement.
Cognition intelligence and emotional intelligence predicted 52 percent of variance of academic
achievement in students with average of more than 19, while these two variables predicted 51 percent
of variance of academic achievement in students with average of lower than 13. Cognition intelligence
had the most contribution in prediction of academic achievement into each two groups. The results
indicated that cognition intelligence and emotional intelligence have highly importance in the academic
achievement. Also, it seems that academic achievement is influenced by interaction effects of other
factors.
Keywords: Cognition intelligence, Emotional intelligence, Academic achieve
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