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5931، زمستان ۰۲، شماره 7 سال  

 ششم آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ با یجانیه هوش و یشناخت هوش رابطه

 دبستان
 

 1آبکنارلیجل هیسم دهیس

 2عاشوري محمد

 دهیچک

 روي بر دتاًعم مطالعات این کهنیا به توجه با. است شدهگزارش متفاوت تحصیلی شرفتیپ با یجانیه هوش و یشناخت هوش ارتباط :هدف

 آموزانانشد در یلیتحص شرفتیپ با یجانیه هوش و یشناخت هوش ارتباط تعیین مطالعه، این از هدف شده،انجام یرستانیدب آموزاندانش

 دبستان ششم آموزاندانش بین از هدفمند يریگنمونه روش با پسر آموزدانش 111 همبستگی، مطالعه یك در :روش.بود دبستان ششم

 هاروهگ از یکی پنجم هیپا ساالنه کل معدل کهيطورکهبهيطوربه شدند نیگزیجا يمساو گروه دو در و شدند انتخاب نیورام شهرستان
. شد استفاده وزیگر -يبرادبر یجانیه هوش آزمون و وکسلر یهوش آزمون از هاداده يآورجمع يبرا. بود 11 ریز گرید گروه و 11 يباال

 یجانیه هوش و یتشناخ هوشنشان داد که  جینتا :هاافتهی.شدند لیتحل گامبهگام رگرسیون و رسونیپ همبستگی ضریب از استفاده با هاداده

 تحصیلی پیشرفت به مربوط درصد از واریانس 25 یجانیه هوش و یشناخت هوش .داشتند معنادار و مثبت رابطه تحصیلی شرفتیپ با
 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت واریانس درصد 21 توانستند ریمتغ دو نیا که حال در کردند ینیبشیپ را، 11 از شتریب معدل با آموزاندانش

 یحاک جینتا :يریگجهینت .داشت تحصیلی پیشرفت در يشتریب سهم یشناخت هوش گروه، دو هر در .کنند ینیبشیپ را 11 از کمتر معدل با

 ریأثت تحت تحصیلی شرفتیپکه  رسدی. به نظر مبود آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در یجانیه هوش و یشناخت هوشتوجه به  تیاز اهم
 .باشد زین هاآن تعاملی اثرات و دیگر عوامل

 یجانیه هوش ،یشناخت هوش ،تحصیلی ، پیشرفت :هادواژهیکل
 

 مقدمه

. ستین تیترب و میتعل از ازینیب کسچیه امروز، دهیچیپ يایدن در
 یزندگ از یمیعظ بخش خود آموختن، و مدرسه در تیفعال امروزه
 ازجمله(. 5111 ،1یراستوگ و گراگ) دهدیم لیتشک را هاانسان
 نیالدو و معلمان ت،یترب و میتعل متخصصان يهاینگران نیترمهم

 ،6پونتج) است 2یلیتحص افت از يریجلوگ و 4یلیتحص شرفتیپ
 ریتأث که تاس یلیتحص افت ،یلیتحص شرفتیپ مقابل نقطه(. 5111
 و دهخانوا به یگزاف نهیهز نیهمچن و دارد فرد سرنوشت در ییبسزا

 تمشکال نیترمهم از امر نیا زین ما کشور در کندیم لیتحم جامعه
 به کشور بودجه از اردیلیم هاده هرساله و است یآموزش نظام یکنون
 يروین همان که جامعه يهاهیسرما و بالقوه يروهاین و رودیم هدر
 یالمس و یارفع یقیصد فر،ییتمنا) ماندیم ثمریب است، یانسان

 (.1131 ،يمحمدآباد

                                                           
 ashorihh2@gmail.com تهران شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاهدانشجوی دکتری روان1 

 شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهراندکتری روان2 

 38/58/5311: يينها رشيپذ     51/80/5311:  مقاله افتيدر

 
3. Garg & Rastogi 
4. Academic achievement  
5. Drop-out  
6. Poonteng 
7. Ciarrochi, Dean & Anderson 

 یلیتحص ينهیدرزم هاآن شرفتیپ هدف با آموزاندانش آموزش   
 شرفتیپ(. 5115 ،7آندرسن و نید ،یاروچیس) ردیگیم صورت

 اتموضوع در فرد یاکتساب ای شده آموخته ییتوانا به یلیتحص
 ای شده استاندارد يهاآزمون قیطر از که شودیم اطالق یآموزشگاه

 مطالعه(. 1135 ،يدینو) شودیم يریگاندازه ساخته معلم يهاآزمون
 آن راکهچ است، دهیچیپ يامسئله یلیتحص شرفتیپ بر مؤثر عوامل

 ،یجسم رشد به فیظر اریبس ياگونه به و است يبعد چند عنصر كی
 گذشته در. است مربوط آموزدانش یعاطف و یشناخت ،یاجتماع

 بر یختشنا و یذهن يهاییتوانا ریتأث يرو بر پژوهشگران از ياریبس
 هوش هک بود نیا بر تصور و کردندیم دیتأک یلیتحص شرفتیپ

 آموزان ششم دبستاندانش یلیتحص شرفتیبا پ یجانیو هوش ه یهوش شناخترابطه 
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 است آموزاندانش یلیتحص تیموفق زانیم ندهینما 1یشناخت
 جینتا( 1112) 5مونیس و نهیب زمان از(. 5115 همکاران، و یاروچیس)

 یلیتحص عملکرد و هوش يهانمره با رابطه در شدهانجام يهایبررس
( 1131) 1جنسن. است نگذاشته یباق دو نیا رابطه مورد در یشک چیه
 ياراد کودکان که ردیگیم جهینت شدهانجام يهایبررس يبازنگر در

 التسؤا کهنیا با. آورندیم دست به يبهتر نمرات باال، یهوش بهره
 یول دارد یدرس يهاموضوع با يزیناچ شباهت ونیر آزمون

. است زانآمودانش یلیتحص تیموفق يبرا یخوب کننده ینیبشیپ
 عامل نیبهتر هوش که کرد عنوان خود پژوهش در( 1174) يمولو

 شهو به توجه با و است ییراهنما دوره در معدل کننده ینیبشیپ
 کامکار، ن،یهمچن. کرد ینیبشیپ را او معدل توانیم آموزدانش

 و مثبت رابطه به خود پژوهش جینتا در( 1131) ییفرارو و يتبارطور
 .  افتندی دست یلیتحص شرفتیپ و هوش معنادار

 هاتن یشناخت و یذهن يهاییتوانا که شد مشخص زمان مرور به   
 همکاران، و یاروچیس) ستندین یلیتحص تیموفق ینیبشیپ دیکل

 هوش جزبه محققان توجه ریاخ يهاسال در لیدل نیهم به(. 5115
 ،يصعاد) است شده معطوف 4یجانیه هوش مانند یعوامل به یشناخت
 دهه دو از شیب(. 1111 ،يعسگر و ياحد ان،ینجار زاده،یمهراب

 ار الزم يهاانیبن شناخت، و جانیه نیب تعامل ينهیدرزم پژوهش
 ،2فورگاس) است ساخته فراهم یجانیه هوش مفهوم گسترش يبرا

 مطرح يسالو و ریما توسط بار نیاول يبرا یجانیه هوش(. 5111
 ،7ابراز ،6ادراک تیظرف یمعن به یجانیه هوش هاآن دهیعق به. شد

 ریما) است گرانید و خود در هاجانیه 11تیریمد و 1کاربرد ،3شناخت
 اررگذیتأث مدل با گاردنر ،يسالو و ریما از پس(. 1117 ،11يسالوو و

 شهو هینظر يریگشکل در ياعمده نقش چندگانه هوش نام به خود
 نیب و يفرد درون هوش نوع دو هینظر نیا اساس بر داشت، یجانیه

 الس کتاب نیترپرفروش در گلمن لیدان سرانجام. شد مطرح يفرد
 ردک انیب گسترده طوربه را مفهوم نیا یجانیه هوش نام به 1112

 يهامهارت و هاییتوانا از يکسری یجانیه هوش(. 1112 ،15گلمن)
 يتضاهااق و فشارها با مقابله در را فرد ییتوانا که است یشناخت ریغ

 هوش گر،یدعبارتبه(. 1117 ،11ان -بار) دهدیم شیافزا یطیمح

                                                           
1. Cognition intelligence  
2. 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  

 و 12میتنظ ،14پردازش ادراک، در افراد يهاتفاوت به یجانیه
 ،16نتیلوم و کوالجزکیم) دارد اشاره یجانیه اطالعات يریکارگبه

 آگاهی  ،13مدیریتی خود ،17خودآگاهی مؤلفه چهار و( 5113

 جینتا(. 1111 گلمن،) شودمی شامل را 51رابطه مدیریت و 11اجتماعی
 هوش برخالف یجانیه هوش که دهدیم نشان هاپژوهش از ياریبس

 از را آن انتویم و ستین ریرناپذییتغ و ثابت ییتوانا كی یشناخت
 و پی ؛5111 ،51سیچرن) داد شیافزا ژهیو يهاآموزش قیطر
 و ،(5116 ان، -بار ؛5116 ،51کوک و باوان گرشام، ؛5112 ،55نیمارت

 و،یکرک رکر،پا) است یلیتحص شرفتیپ يقو يهاکننده ینیبشیپ از
 ان، -بار ؛5114 ،54همکاران و وود ،یمجسک س،یهر پارنهات،

( 5116) 52وود و اوکه استابورک، هوگان، پارکر، راستا نیا در(. 5111
 يباال زانیم با معنادار یشکل به لیتحص ادامه که کردند عنوان

 ان -بار. است ارتباط در آموزاندانش یاجتماع و یجانیه یستگیشا
 که افتیدر انیدانشجو از یگروه يرو بر خود مطالعه در( 5112)

 هاآن سال انیپا نمرات با( r=61/1) يمعنادار طوربه یجانیه هوش
 57نویآرسن و گومارا ،(5114) 56يسالوو و براکت مطالعات. دارد رابطه

 پوریشمس و یشالچ بشارت، و( 1136) یطهماسب و يثمر ،(5111)
 یلیتحص شرفتیپ و یجانیه هوش رابطه دهندهنشان زین( 1132)

 يرو بر یپژوهش در( 5114) 53آلساما و یواتوزسک که،یدرحال. است
 رد يمعنادار نقش یجانیه هوش که افتندیدر زهوشیت نوجوان 11

 در( 5114) همکاران و پارکر. ندارد یاجتماع و یلیتحص تیموفق
 جهینت نیا به کانادا در یرستانیدب آموزدانش 667 يرو بر خود مطالعه

 برابر یلیتحص شرفتیپ و یجانیه هوش نیب یهمبستگ که دندیرس
 را یلیتحص شرفتیپ يمعنادار طوربه یجانیه هوش و است 41/1 با
 در( 1131) یسبحان و( 1114) 51منیپل و زیفراید. کندیم ینیبشیپ

 نس در یهوش بهره سن، ریمتغ لحاظ به که دادند نشان خود پژوهش
 یلیتحص رفتشیپ در یاصل کنندهنییتع ریمتغ كی عنوانبه یسالگ 7

 معادله وارد يگرید يرهایمتغ یسالگ 7 از بعد اما شود،یم محسوب
 و ون،کسیفردر ز،یپتراد. شودیم کمتر یقبل يرهایمتغ سهم و شده

 هرابط تواندیم یجانیه هوش که گرفتند جهینت( 5114) 11فورنهام
 در نیهمچن. دکن لیتعد را یلیتحص شرفتیپ و یشناخت ییتوانا نیب

16. Mikolajczak & Luminet 
17. 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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 فورنهام و 1كیموزیچاموروپر کسون،یفردر ز،یپتراد يگرید مطالعه
 افتندیدر سال 2/16 یسن نیانگیم با ينفر 621 نمونه يرو بر( 5116)

 عملکرد و یشناخت هوش نیب رابطه تواندیم یجانیه هوش که
 نشان( 1114) منیپل و زیفراید پژوهش در. کند لیتعد را یلیتحص
 ستد يشتریب یخودآگاه به سن، شیافزا با افراد اکثر که شد داده

 خود اررفت و هاجانیه توانندیم ترراحت سن رفتن باال با و ابندییم
 عنوان خود قیتحق جینتا در( 1111) یقراملک یصبح. کنند کنترل را

 يدارمعنا و مثبت رابطه شرفتیپ زهیانگ با یجانیه هوش که کرد
 تیریمد و یتیریمد خود ،یآگاه خو بیترت به پژوهش نیا در. دارد

 را یهمبستگ نیشتریب هستند یجانیه هوش يهامؤلفه از که رابطه
 آن با یاجتماع یآگاه مؤلفه کهیدرصورت داشتند شرفتیپ زهیانگ با

 هوش نیب یهمبستگ( 1132) يریدهش. نداشت يمعنادار رابطه
 کرد عنوان و کرد گزارش 17/1 با برابر یلیتحص شرفتیپ و یجانیه

 هوش يهامؤلفه نیب از 4یهمدل و 1استقالل ،5يریپذانعطاف که
 نیا و ارندد یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ در يمعنادار نقش یجانیه

 .ندکنیم نییتب را یلیتحص شرفتیپ انسیوار از 11/1 هامؤلفه

 یاثربخش زانیم که دارند نیا بر یسع هاپژوهش اغلب امروزه   
 يهاجنبه در را آن يهامؤلفه و یجانیه هوش ،یشناخت هوش

 قرار یموردبررس را لیتحص و یاجتماع ارتباط مانند یزندگ مختلف
 یاقضمتن جینتا به هاپژوهش نه،یزم نیا در که است تأملقابل دهند،
 نهیدرزم تحول نیدتریجد و نیآخر گر،ید یطرف از. اندافتهیدست
 گرا. است مرتبط یجانیه هوش با جانیه و تعقل انیم ارتباط درک

 یناختش هوش یعنی هوش جنبه دو هر به تیترب و میتعل متخصصان
 شرفتیپ و کنند برقرار تعامل دو نیا نیب کرده، توجه یجانیه هوش و

 عملکرد سطح توانندیم دهند، قرار مدنظر را هاآن هماهنگ و همگام
 و زیپتراد) بخشند بهبود يمعنادار طوربه را آموزاندانش یلیتحص

 هوش و یشناخت هوش ارتباط یبررس ن،یبنابرا(. 5116 همکاران،
 تیاهم آنچه و رسدیم نظر به يضرور یلیتحص شرفتیپ با یجانیه
 اغلب که است نیا سازدیم تربرجسته را پژوهش نیا ضرورت و
 نیا که است نیا انگریب یجانیه هوش نهیدرزم یپژوهش يهانهیشیپ

 رفتشیپ آن از شتریب یگاه و یشناخت هوش اندازهبه تواندیم عامل
 در متناقض جینتا وجود،نیباا. کند ینیبشیپ را آموزاندانش یلیتحص
 نیا بر عالوه. دهدیم قرار دیموردترد را امر نیا ها،پژوهش یبرخ

 و یاجتماع تیشخص رفاه، دهندهنشان ییتنهابه یشناخت هوش
 شرفتیپ با يادهیچیپ تعامل عوامل نیا چراکه ستین فرد یشادکام

 وشه ارتباط یبررس حاضر پژوهش هدف ن،یبنابرا. دارند یلیتحص

                                                           
1. Chamoro-Premuzic 
2. Flexibility  
3. Independence  

 شمش آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ با یجانیه هوش و یشناخت
 .است نیورام شهرستان دبستان

 روش 

 یگهمبست نوع از و یلیتحل -یفیتوص مطالعه كیپژوهش حاضر 

بلکه  تسین یمعلول یهدف کشف روابط عل یروش همبستگ در. است
عمده روش  تیاست. مز ریچند متغ ایهدف کشف رابطه دو 

 را در نظر گرفت يادیز يرهایمتغ توانیاست که م نیا یهمبستگ
 یتمامپژوهش را  ي. جامعه آماردیرا سنج هاآن نیرابطه ب و

که  ادندد لیتشک نیورام شهرستان دبستان ششمآموزان پسر دانش
 لیتحص به مشغول یدولت مدارسدر  1111-15 یلیدر سال تحص

نفر انتخاب و در  111 هدفمند يریگروش نمونه از استفاده با .بودند
 هیمعدل کل ساالنه پا کهيطوربهشدند  نیگزیجا يدو گروه مساو

 يارهایبود. مع 11 ریز گریو گروه د 11 يها باالاز گروه یکیپنجم 
 11و سن  یششم در مدارس دولت هیدر پا لیتحصپژوهش  بهورود 

 يهاهیدر پا يخروج از پژوهش مردود اریمع نیسال و همچن 11تا 
 يبرا .بود یو حرکت یجسم ،یحس تیداشتن هرگونه معلولو  یقبل

 .شد استفاده ریز يابزارها از اطالعات يآورجمع

 یشناخت هوش نییتع منظوربه: 2کودکان وکسلر هوش اسیمق( الف
اده وکسلر کودکان استف یهوش اسیدر پژوهش، از مق کنندگانشرکت

و  1174هاي تهیه شد و در سال 1141شد. این مقیاس در سال 
مقیاس فارسی آن براي  ،قرار گرفت دنظریمورد تجد 1136
 کهماه تهیه گردیده است  11سال و  16تا  6آموزان سنین دانش

. شودیصورت فردي اجرا مبه و استخرده آزمون  15مشتمل بر  
است.  12و  111 بیوکسلر به ترت اسیمق معیار انحراف و میانگین

ضرایب  میانه که شده،محاسبهآزمون توسط شهیم  نیو روایی ا ییایپا
کالمی،  يبهرهاو ضرایب  همبستگی بین هوش 71/1پایایی 

آمده است دستبه 32/1و  74/1، 34/1غیرکالمی و کلی به ترتیب 
 (.1171 م،ی)شه

 گیرياندازه منظوربه :6گریوز-برادبري هیجانی هوش آزمون( ب

 شدهاستفاده گریوز -برادبري هیجانی هوش آزمون از هیجانی هوش

 خودآگاهی، مقیاس خرده 4 در ماده 53 داراي مقیاس این .است

 هنجاریابی در .است روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی مدیریتی، خود
( 1132) ثابت و یهاشم ریم گنجی، توسط که اس،یمق نیا یرانیا

 اهاسیاعتبار خرده مق بیضرا کرونباخ، آلفاي از استفاده با شدهانجام
به  11/1 اسیکل مق يو برا 76/1، 73/1، 37/1، 71/1 بیبه ترت

در نوسان است  411تا  41آزمون از  نینمرات در ا دامنهدست آمد. 

4. Empathy  
5. Wechsler intelligence scale for children  
6. Bradberry-Greaves emotional intelligence test 

 آموزان ششم دبستاندانش یلیتحص شرفتیبا پ یجانیو هوش ه یهوش شناخترابطه 
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 براي.است باالتر هیجانی هوش دهندهنشانو اکتساب نمره باالتر 

 در ان -بار هیجانی هوش آزمون همراه به آزمون این روایی، تعیین

 63/1 هاآن بین همبستگی ضریب و اجراشده، نفري 17 گروه یك
 روایی و اعتبار بنابراین، .است معنادار 11/1 سطح در و آمد، دست به

  (.1132 ثابت، و یهاشم ریم )گنجی، است تأیید مورد آزمون

 تحصیلی کارنامه در ساالنه کل معدل :تحصیلی کارنامه( ج

    .شد گرفته نظر در تحصیلی پیشرفت مالک عنوانبه آموزاندانش

 وپرورشآموزشاز  نامهیمعرف افتیاز در پسانجام پژوهش،  يبرا   
 رانیمد يضرورت پژوهش حاضر برا حیتوض و نیورام شهرستان
 هاآنپنجم  هیکه معدل ساالنه پا یآموزاننظر، دانش موردمدارس 

 نیا نیوالد بود، انتخاب شدند. از 11کمتر از  ای 11از  شتریب
بر شرکت در پژوهش اخذ شد.  یمبن یکتب نامهتیرضاآموزان دانش

داده  نانیاطم هاآنبه  ،یمالحظات اخالق تیمنظور رعابهضمن  در
 نامیب وصورت محرمانه از پژوهش به آمدهدستبهشد که اطالعات 

ه و عدم تجاوز ب یمنظور حفظ اسرار شخصبه رد،یمورداستفاده قرار گ
 و شودها گزارش گروه یدر سطح کل جینتا ،افراد یخصوص میحر

شناسان و متخصصان روان اریدر اخت یتیترب مقاصد يبرا
 ورتصبه آموزاندانش یشناخت هوش ابتدا. ردیوپرورش قرار گآموزش

 د، سپسش یابیارز هوش وکسلر کودکان اسیمق از استفاده با يانفراد
 هیجانی هوش آزمون سؤاالتبه  ییدر مورد نحوه پاسخگو هاآن

 لیوتحلهیتجز يبرا کردند. لیآن را تکم یگروه طوربهشدند و  هیتوج
استفاده  16SPSSافزار پژوهش از نرم نیا ازآمده دستبه يهاداده

و انحراف استاندارد و در سطح  نیانگیاز م یفیشد. در سطح توص
ها و گروه نیانگیم سهیمقا يمستقل برا t آزموناز  یاستنباط

 و هوش یارتباط هوش شناخت یبررس يبرا گامبهگام ونیرگرس
 .استفاده شد یلیتحص شرفتیبا پ یجانیه

 هایافته

ص يهاافتهی  11تا  11در دامنه  کنندگانشرکتسن  انگریب یفیتو
، 1 جدول متوسااط بودند. در ياقتصاااد -یاجتماع نهیزم سااال و
 هوش تحصااایلی، پیشااارفت يرهایمتغ معیار انحراف و میانگین
 و 11 از شتریب معدل با آموزاندانش در یجانیه هوش و یشناخت
.است شدهارائه 11 از کمتر

 پژوهش يرهایمتغ استاندارد انحراف و میانگین  .1 جدول
ریمتغ آموزاندانش معدل  نیانگیم  اریمع انحراف  يمعنادار سطح   

شرفتیپ 11 از شتریب معدل تحصیلی   65/11  51/1  1112/1   

11 از کمتر معدل  17/15  21/1  
11 از شتریب معدل  یشناخت هوش  37/112  61/5  1112/1  

11 از کمتر معدل  71/34  12/5  
یجانیه هوش 11 از شتریب معدل   12/534  42/1  1112/1  

11 از کمتر معدل  64/111  47/5  

 

  تحصیلی پیشرفت با یجانیه هوش و یشناخت هوش همبستگی ضرایب. 2جدول
ریمتغ آموزاندانش تحصیلی پیشرفت   

11 از شتریب معدل 11 از کمتر معدل   
67/1  یشناخت هوش *** 65/1 ** 

27/1  یجانیه هوش *** 21/1 ** 

1112/1**P< 

 پیشرفت نمرات میانگین که دهدیم نشان، 1 جدول جینتا

 تفاوت آموزاندانش یجانیه هوش و یشناخت هوش تحصیلی،

 همبستگی ضرایب، 5 جدول در(. >1112/1P) دارد معناداري
 .است آمده پژوهش متغیرهاي

 هوش و( 65/1 مقابل در 67/1) یشناخت هوش، 5 جدول به توجه با
آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با( 21/1 مقابل در 27/1)  یجانیه

 یبررس يبرا نیدارد. همچن يدر هر دو گروه رابطه مثبت و معنادار
 شرفتیپ ینیبشیدر پ ينقش مؤثرتر رهایاز متغ كیکدام نکهیا

ده شد، استفا گامبهگامبه روش  ونیرگرس لیدارد از تحل یلیتحص
 عنوانبه یجانیو هوش ه یهوش شناخت يرهایمتغ کهيطوربه

 مالک وارد معادله ریمتغ عنوانبه تحصیلی پیشرفت و نیبشیپ ریمتغ
 .است آمده، 1 ولآن در جد جیشدند که نتا
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 با آموزاندانش گروه در شودی، مشاهده م1که در جدول طورهمان
 نقش نیشتریب یشناخت هوش نخست مدل در ،11 از شتریب معدل

 یهمبستگ بیضر. است داشته تحصیلی پیشرفت ینیبشیپ در را
 42 توانسته ریمتغ نیا و بوده 67/1 تحصیلی پیشرفت با ریمتغ نیا

 ومد مدل در. کند ینیبشیپ را تحصیلی پیشرفت راتییتغ از درصد
 بیضر. است شده معادله وارد یجانیه هوش ،یشناخت هوش از پس

 دو نیا و بوده 75/1 تحصیلی پیشرفت با ریمتغ دو نیا یهمبستگ

 را  یلیتحص شرفتیپ راتییتغ از درصد 25 حدود اندتوانسته ریمتغ
 توان درصد 7 توانسته یجانیه هوش ریمتغ ورود. کنند ینیبشیپ
 هوش رها،یمتغ ورود بیترت قبول با. دهد شیافزا را ینیبشیپ

 ینیبشیپ در را سهم نیشتریب 21/1 معادل استاندارد يبتا با یشناخت
 با یجانیه هوش ریمتغ سپس داشته،  یلیتحص شرفتیپ راتییتغ
 یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ در يمؤثر نقش 11/1 استاندارد يبتا

 .است داشته

  گامبهگام. خالصه تحلیل رگرسیون با مدل 3 جدول
11 از شتریب معدل با آموزاندانش  

نیبشیپ ریمتغ مدل  R R2 ß SE Beta t P 

یشناخت هوش 1  671/1  421/1  127/1  115/1  211/1  277/4  1112/1  

 هوش ،یشناخت هوش 5
یجانیه  

755/1  255/1  157/1  111/1  115/1  717/5  711/1  

11آموزان با معدل کمتر از دانش  

نیبشیپ ریمتغ مدل  R R2 ß SE Beta t P 

یشناخت هوش 1  616/1  131/1  111/1  154/1  442/1  146/4  1112/1  

 هوش ،یشناخت هوش 5
یجانیه  

712/1  215/1  136/1  151/1  415/1  742/1  1112/1  

 

 نخست مدل در ،11 از کمتر معدل با آموزاندانش گروه در ن،یهمچن
 تحصیلی تپیشرف ینیبشیپ در را نقش نیشتریب یشناخت هوش زین

 بوده 65/1 تحصیلی پیشرفت با ریمتغ نیا یهمبستگ بیضر و داشته
 را تحصیلی پیشرفت راتییتغ از درصد 13 توانسته ریمتغ نیا و
 یجانیه هوش ،یشناخت هوش از پس دوم مدل در. کند ینیبشیپ

 رفتپیش با ریمتغ دو نیا یهمبستگ بیضر. است شده معادله وارد

 راتییتغ از درصد 21 اندتوانسته ریمتغ دو نیا و بوده 75/1 تحصیلی
 یجانیه هوش ریمتغ ورود. کنند ینیبشیپ را  یلیتحص شرفتیپ

 ورود بیترت قبول با. دهد شیافزا را ینیبشیپ توان درصد 11 توانسته
 سهم نیشتریب 44/1 معادل استاندارد يبتا با یشناخت هوش رها،یمتغ
 هوش ریمتغ سسپ داشته، یلیتحص شرفتیپ راتییتغ ینیبشیپ در را
 تشرفیپ ینیبشیپ در يمؤثر نقش 41/1 استاندارد يبتا با یجانیه

 .است داشته یلیتحص

 يریگجهینت و بحث

 هوش و یشناخت هوش که است آن انگریب حاضر پژوهش جینتا
 يمعنادار و مثبت رابطه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با یجانیه

 تندتوانس نیبشیپ مدل كی در یجانیه هوش و یشناخت هوش .دارد
 زا شتریب معدل با آموزاندانش تحصیلی پیشرفت واریانس درصد 25
 معدل با آموزاندانش تحصیلی پیشرفت واریانس درصد 21 و ،11

 . کنند ینیبشیپ را ،11 از کمتر

 پیشرفت اب یشناخت هوش که بود نیا انگریب پژوهش نیا افتهی نیاول

. اردد يمعنادار و مثبت رابطه دبستان ششم آموزاندانش تحصیلی
 با رابطه در که( 1112) مونیس و نهیب پژوهش جینتا با ریاخ افتهی

 شتهنگذا یباق يدیترد يجا چیه یلیتحص عملکرد و هوش يهانمره
 یاروچیس ،(1131) جنسن يهاپژوهش جینتا با نیهمچن. است همسو

( 1131) همکاران و کامکار ،(1174) يمولو  ،(5115) همکاران و
 یمخوانه یلیتحص شرفتیپ و هوش معنادار و مثبت رابطه بر یمبن

 دکانکو معموالً که کرد عنوان توانیم افتهی نیا نییتب جهت. دارد
 اطالعات و دانش يشتریب سرعت و سهولت با باالتر یشناخت هوش با

 خود قتو و دارند دوست شتریب را مدرسه کنند،یم کسب را یلیتحص
 نبهج مدرسه در يریادگی کهییازآنجا. گذرانندیم آنجا در شتریب را

 بیترک ،لیتحل کاربرد، فهم، و درک دانش، به ازین و داشته یاکتساب
 هوش داشتن مستلزم خود نوبهبه مسئله نیا و دارد یابیارزش و

 یشناخت يراهبردها از بتواند آموزدانش تا است ییباال یشناخت
 ،يزیربرنامه ازجمله) یفراشناخت و( یدهسازمان و بسط مرور، ازجمله)

 احتمال نیبنابرا گردد، مندبهره یمطلوب نحو به( یمیخودتنظ و نظارت
 یلیتحص شرفتیپ به برتر یشناخت هوش که دارد وجود ییباال

 .گردد يباالتر

 پیشرفت با یجانیه هوش که بود نیا حاضر پژوهش گرید افتهی   

 .اردد يمعنادار و مثبت رابطه دبستان ششم آموزاندانش تحصیلی
 ان -بار ،(5116) همکاران و پارکر يهاپژوهش جینتا با افتهی نیا
 يثمر ،(5111) نویآرسن و گومارا ،(5114) يسالوو و براکت ،(5112)

 آموزان ششم دبستاندانش یلیتحص شرفتیبا پ یجانیو هوش ه یهوش شناخترابطه 
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 که( 1132) پوریشمس و یشالچ بشارت، و( 1136) یطهماسب و
 مسوه بودند، یلیتحص شرفتیپ و یجانیه هوش رابطه دهندهنشان
 -بار و( 5114) همکاران و پارکر يهاپژوهش جینتا با نیهمچن. است

 يهاکننده ینیبشیپ از یجانیه هوش کهنیا بر یمبن( 5111) ان
 نیا نییتب يراستا در. دارد یهمخوان است یلیتحص شرفتیپ يقو
 ناسبم يانهیزم تواندیم یجانیه هوش ییازآنجا گفت توانیم افتهی

 تباطار يبرقرار و يریادگی يبرا مطلوب یطیمح ساختن فراهم يبرا
 و ازهاین آزادانه آموزاندانش آن لهیوسبه تا باشد داشته يمؤثر نقش

 کنند ابراز گرانید يسو از تیحما کسب يبرا را خود انتظارات
 طرف زا. بود نخواهد انتظار از دور آنان یلیتحص شرفتیپ ن،یبنابرا

 ا،هتیقابل به و ابدییم یتجل ارتباطات در یجانیه هوش گرید
 و ودخ با را فرد ارتباط که پردازدیم ییهايتوانمند و هایستگیشا
 شیافزا و يخودکارآمد احساس به تیدرنها و کندیم میتنظ گرانید

 که یآموزاندانش رودیم احتمال جهیدرنت. انجامدیم یلیتحص زهیانگ
 دست يشتریب یلیتحص تیموفق به دارند يباالتر یجانیه هوش

 .ابندی

 در که است نیا حاضر پژوهش افتهی نیترمهم و نیآخر  
 ،11 از کمتر ای 11 از شتریب معدل کهدبستآن ششم آموزاندانش
 شرفتیپ است توانسته یجانیه هوش از بهتر یشناخت هوش اندداشته
 داده صاصاخت خود به را يشتریب سهم و کند ینیبشیپ را یلیتحص
 ،(5115) همکاران و یاروچیس يهاپژوهش جینتا با که است

 جینتا با و بوده همسو( 1131) همکاران و کامکار و( 1131)یسبحان
 و( 1111) یقراملک یصبح ،(5114) همکاران و پارکر مطالعات

 يجا پژوهش نیا افتهی نیآخر. ندارد یهمخوان( 1132) يریدهش
 ودوج یمتناقض يهاافتهی نهیزم نیا در چراکه دارد يتريجد بحث
 .دارد

وش ه که کرد عنوان توانیم موافق يهاافتهی نییتب يراستا در   
 و رفتار يهاعلت درک ،يرفتار يهانشانه بر تسلط به منجر یشناخت

 يریادگی افکار، ثبت مهارت کردن، فکر یچگونگ ها،آن يبندتیاولو
 طرف از. شودیم نیجانش يراهبردها از استفاده و مسئله حل مهارت

 هکآن يجابه یآموزشگاه دروس يمحتوا کهنیا به توجه با گر،ید
 را اختشن و جانیه نیب تعامل بر دیتأک باشد، یاتیعمل و يکاربرد
 خودآگاهی، یعنی یجانیه هوش يهامؤلفه تیاهم و باشد داشته

 رشتیب سازد برجسته رابطه مدیریت و اجتماعی آگاهی مدیریتی، خود
 نقش درواقع،. دارد دیتأک یشناخت يهامهارت بر و بوده ينظر

 هشدگرفته دهیناد دروس يمحتوا هیته در یشناخت ریغ يهامهارت
 نسبت یشناخت هوش کهنیا احتمال نیبنابرا است کمرنگ اریبس ای

 داشته یلیتحص شرفتیپ نییتب در يشتریب سهم یجانیه هوش به
 . بود نخواهد انتظار از دور باشد

 نیا از يمختصر شرح به ابتدا مخالف، يهاافتهی نییتب يراستا در   
 بر خود مطالعه در( 5114) همکاران و پارکر. میپردازیم مطالعات

 هوش نددیرس جهینت نیا به کانادا در یرستانیدب آموزدانش 667 يرو
. کندیم ینیبشیپ را یلیتحص شرفتیپ يمعنادار طوربه یجانیه

 خود قیتحق جینتا در( 1132) يریدهش و( 1111) یقراملک یصبح
 در شرفتیپ زهیانگ با بیترت به یجانیه هوش که کردند عنوان
 مسو دختر و پسر آموزاندانش و یرستانیدب اول دختر آموزاندانش

 است نیا یاحتمال نییتب كی. دارد يمعنادار و مثبت رابطه یرستانیدب
 عنوانبه یسالگ 7 سن در یشناخت هوش سن، ریمتغ لحاظ به که

 شودیم سوبمح یلیتحص شرفتیپ در یاصل کنندهنییتع ریمتغ كی
 نقش مدرسه سن در مونیس و نهیب یهوش آزمون که طورهمان
 یسالگ 7 از بعد اما داشت، یذهن یماندگعقب صیتشخ در يمؤثر
 رکمت یقبل يرهایمتغ سهم و شده معادله وارد يگرید يرهایمتغ

 با افراد اکثر ،(1131 ،یسبحان و 1114من،یپل و زیفراید) شودیم
 سن فتنر باال با و ابندییم دست يشتریب یخودآگاه به سن، شیافزا

 و زیفراید) کنند کنترل را خود رفتار و هاجانیه توانندیم ترراحت
 ،(5114) همکاران و پارکر مطالعات با رابطه در(. 1114 من،یپل

 نقش یجانیه هوش که( 1132) يریدهش و( 1111) یقراملک یصبح
 سن رودیم احتمال داشت یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ در يمؤثرتر
 تربرجسته را یجانیه هوش  سهم و کرده فایا یمهم نقش هایآزمودن
 کنندگان،شرکت حاضر، پژوهش در کهیدرحال باشد ساخته
 .بودند ییابتدا آموزاندانش

 نیب رابطه تواندیم یجانیه هوش نکه،یا گرید یاحتمال نییتب   
 همکاران، و زیپتراد) کند لیتعد را یلیتحص شرفتیپ و یشناخت هوش
 یشناخت هوش که يموارد در(. 5114 همکاران، و زیپتراد و 5116
 رفتشیپ نییتب در هوش نوع نیا است متوسط از باالتر آموزدانش
 متوسط، از ترنییپا هوش در یول دارد يمؤثرتر نقش یلیتحص
 ضعف يحدود تا و شودیم متوسل خود یجانیه هوش به آموزدانش

 و است احتمال كی نیا البته. کندیم جبران را یشناخت هوش در
 باشد متوسط از ترنییپا يامحدوده چه تا یشناخت هوش نکهیا
 چه تا یشناخت هوش نکهیا ای رد،یبگ کمك یجانیه هوش از تواندیم

 متوسل یجانیه هوش به کمتر باشد متوسط از باالتر يامحدوده
 آموزاندانش چراکه. دارد ياگسترده يهاپژوهش به ازین شودیم

 توانندینم یخوببه دارند 71 از ترنییپا هوش معموالً که گام آهسته
 آموزاندانش گر،ید طرف از. کنند استفاده خود یجانیه هوش از
 شرفتیپ کم اوقات یگاه دارند 111 از باالتر هوش که زهوشیت

 ندکنینم استفاده یخوببه خود یجانیه هوش از يموارد در هستند،
 و یفرهنگ يهاارزش با مخالف جهت در خود یشناخت هوش از ای

 ائزح رانیا یاسالم کشور در مسئله نیا که برندیم بهره یانسان
 رتبرجسته را حاضر پژوهش تیاهم زین آنچه. است ییواال تیاهم

 .طلبدیم را يترجامع مطالعات که هستند نکات نیهم دینمایم
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مطالعه استفاده از روش  نیمحدودیت ا نیترو مهم نینخست   
ابط رو عنوانبهتوان را نمی شدهکشفهمبستگی است. چون روابط 

شد. با رهایمتغ ریاز اثر سا یروابط ناش نیا دیعلی فرض کرد. شا
دهی خودگزارش يابزارهامطالعه حاضر استفاده از  گریمحدودیت د

به  مسئوالنهاست چون احتمال دارد افراد  یجانیهوش ه يبرا
 یخاص گروه به پژوهش شدن محدود نیهمچنپاسخ ندهند.  سؤاالت

 هوش یابیارز يبرا يریگاندازه ابزار یخاص نوع و آموزاندانش از
 مواجه يدشوار با را آن يریپذمیتعم یجانیه هوش و یشناخت

 زا استفاده با یآت يهاپژوهش که شودیم شنهادیپ لذا. سازدیم
 با را يآموزدانش مختلف يهاگروه ،يترمتنوع یابیارز يابزارها

 و رییتغ جهت ینینو یآموزش يهابرنامه د،ینما سهیمقا گریکدی
 به و اجرا ،یطراح آموزاندانش یشناخت و یجانیه هوش شیافزا
 رییغت شنهادیپ نیترمهم ت،یدرنها .پرداخت هاآن یاثربخش سهیمقا

 يمحتوا کهينحوبهاست  یدروس آموزشگاه يمحتوا يدرجه دشوار
و منطبق بر  یو عمل يکاربرد يدروس به محتوا يو نظر یدانش
ز ا یشود تا درصد قابل توجه لیآموزان تبددانش یهوش ییتوانا

 یاهگیبه متوسط دارند جا كینزد یهوش تیکه ظرف یآموزاندانش
عزت و  يو بتوانند با حفظ و اعتال ابندیکشور ب یآموزش ستمیدر س

نند. ک يرا سپر لیدوران تحص ،يکمتر يهابا دغدغه یکرامت انسان
ها انوادهبه خ یهنگفت نهیکه هز ستیصورت دور از انتظار ن نیا ریدر غ

 یمهم و جهان اریشود و بحث بس لیتحم یاسالم رانیو جامعه ا
مطرح است در  یغرب يدر کشورها یشدن آموزش که حت ریفراگ

 .شود یاز آموزش منته یو واماندگ یرهاشدگما به  یکشور اسالم

 منابع
(. 1132. )دیحم پور،یشمس بهزاد؛ ،یشالچ ؛یمحمدعل بشارت،

. موزانآدانش یلیتحص شرفتیپ با یجانیه هوش رابطه مطالعه
 .71-32(: 4 و 1)5 ،یآموزش يهاشهیاند فصلنامه

 ،يمحمدآباد یسالم برز؛یفر ،یارفع یقیصد محمدرضا؛ فر،ییتمنا
 نفسعزت و پنداره خود ،یجانیه هوش رابطه(. 1131. )فاطمه

 آموزش رد يزیربرنامه و پژوهش فصلنامه. یلیتحص شرفتیپ با
 .11-111: 26 ،یعال

 یجانیه هوش یبررس(. 1136. )مهیفه یطهماسب اکبر؛یعل ،يثمر
 المتس فصلنامه. دانشگاه انیدانشجو در یلیتحص شرفتیپ و

 .151-153(:  13)1 ،روان

 با یجانیه هوش رابطه یبررس(. 1132. )غالمرضا ،يریدهش
 ،مشاوره يهاپژوهش و هاتازه. آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ

13 :116-17. 

 و هیجانی هوش میان رابطه بررسی (.1131. )ایرؤ سبحانی،
 ارشد کارشناسی نامهپایان. تحصیلی پیشرفت با يروسخت

 .تهران تحقیقات و علوم واحد شناسی،روان رشته

 هوش شده دنظریتجد مقیاس هنجاریابی(. 1171. )مایس شهیم،
 . یرازش دانشگاه انتشارات: شیراز. ایران در کودکان براي وکسلر

(. 1131. )محمد ،ییفرارو اکبر؛ يمهد ،يتبارطور ؛یعل کامکار،
 در یلیتحص شرفتیپ با آن ارتباط و هوش تیوضع یبررس

 یشکپز علوم مجله. اسوجی شهر ییابتدا پنجم هیپا آموزاندانش
 .14-41(: 55 و 51)6 ،اسوجی

 (.1132. )مهرداد ثابت، مالك؛ ،یهاشم ریم حمزه؛ گنجی،

 .گریور -برادبري هیجانی هوش آزمون مقدماتی هنجاریابی
 .51-12(: 5)1 ،کاربردي شناسیروان مجله

 یلیحصت شرفتیپ زهیانگ ینیبشیپ(. 1111. )ناصر ،یقراملک یصبح
 یشناسروان مجله. آموزاندانش یجانیه هوش اساس بر

 .41-65(: 1)1 ،مدرسه

 ،ياحد بهمن؛ ان،ینجار مهناز؛ هنرمند، زادهیمهراب زهرا؛ ،يصعاد
 هوش آموزش ریتأث یبررس(. 1111. )زیپرو ،يعسگر حسن؛

 -يفرد يسازگار شیافزا و يپرخاشگر کاهش بر یجانیه
. اهواز متوسطه دوم سال دختر آموزاندانش در یاجتماع

 .117-141 ،یشناسروان در نو يهاافتهی

 بر کودک یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ(. 1174. )نیحس ،يمولو
 از يریگبهره با پدر شغل و التیتحص کودک، هوش اساس

 .11-11(: 1) 5 ،رفتار و شهیاند مجله. ونیرگرس لیتحل

 يرهایمتغ یاختصاص و مشترک سهم یبررس(. 1135. )،احد يدینو
 یومعم هوش و یلیتحص پنداره خود ،یقبل یلیتحص عملکرد

 و میتعل هفصلنام. آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ در
 .17-151: 76 ،تیترب
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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.  
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