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 چکیده

 متفاوت تحصیلی با پیشرفتهوش شناختی و هوش هیجانی  ارتباط
 بر روی عمدتا   مطالعات این که این به توجه با. است شده گزارش

ارتباط  تعیین مطالعه، این از هدف شده، دبیرستانی انجام آموزاندانش

آموزان با پیشرفت تحصیلی در دانش هوش شناختی و هوش هیجانی

 با پسر آموزدانش 110 همبستگی، مطالعه یك در ششم دبستان بود.
آموزان ششم دبستان بین دانش از هدفمند گیری نمونه روش

و در دو گروه مساوی جایگزین شدند  شدند شهرستان ورامین انتخاب

و  19الی ها بابه طوری که معدل کل ساالنه پایه پنجم یکی از گروه

آزمون هوشی وکسلر  ها ازآوری دادهبرای جمع. بود 13گروه دیگر زیر 
با استفاده  هادادهگریوز استفاده شد.  -آزمون هوش هیجانی برادبری و

 .ندتحلیل شد گام به گام رگرسیون همبستگی پیرسون و ضریباز 

 با پیشرفتهوش شناختی و هوش هیجانی نتایج نشان داد که 

هوش شناختی و هوش  طه مثبت و معنادار داشتند.راب تحصیلی
 تحصیلی پیشرفت به مربوط درصد از واریانس 52هیجانی 

در حال که  بینی کردند، را پیش19آموزان با معدل بیشتر از دانش

 تحصیلی پیشرفت واریانس درصد 51این دو متغیر توانستند 

هر دو گروه،  در بینی کنند.پیش را 13با معدل کمتر از  آموزاندانش
نتایج  تحصیلی داشت. پیشرفتدر  سهم بیشتریهوش شناختی 

 پیشرفتدر هوش شناختی و هوش هیجانی حاکی از اهمیت توجه به 

تحصیلی تحت  پیشرفترسد که بود. به نظر میآموزان دانش تحصیلی

 .نیز باشد آنها تعاملی اثرات و دیگر ثیر عواملأت
 

 .تحصیلی هیجانی، پیشرفت هوشهوش شناختی،  ها:کلیدواژه
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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 achievement 
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 مقدّمه

نیاز از تعلیم و تربیت ر دنیای پیچیده امروز، هیچ کس بید

نیست. امروزه فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش 

گراگ و دهد )ها را تشکیل میعظیمی از زندگی انسان

های ترین نگرانیاز جمله مهم(. 2009، 1راستوگی

م و تربیت، معلمان و والدین پیشرفت یمتخصصان تعل

، 4پونتجاست ) 3و جلوگیری از افت تحصیلی 2تحصیلی

(. نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی است 2003

ثیر بسزایی در سرنوشت فرد دارد و همچنین هزینه أکه ت

نیز در کشور ما  کندمی گزافی به خانواده و جامعه تحمیل

ترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است و این امر از مهم

رود و میلیارد از بودجه کشور به هدر میها هر ساله ده

های جامعه که همان نیروی انسانی نیروهای بالقوه و سرمایه

فر، صدیقی ارفعی و سالمی )تمناییماند ثمر میاست، بی

 (.1389محمدآبادی، 

آموزان با هدف پیشرفت آنها در زمینه آموزش دانش   

 ،5سیاروچی، دین و آندرسنگیرد )تحصیلی صورت می

پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته شده یا (. 2002

شود که از اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق می

های معلم ساخته رد شده یا آزمونهای استانداطریق آزمون

ثر بر ؤمطالعه عوامل م .(1382شود )نویدی، گیری میاندازه

ای پیچیده است، چرا که آن یك پیشرفت تحصیلی مسئله

ای بسیار ظریف به رشد نصر چند بعدی است و به گونهع

آموز مربوط جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش

ثیر أاست. در گذشته بسیاری از پژوهشگران بر روی ت

کید أهای ذهنی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تتوانایی

نماینده  6و تصور بر این بود که هوش شناختی کردندمی

)سیاروچی و  است آموزانیلی دانشتحصمیزان موفقیت 

( نتایج 1905) 7از زمان بینه و سیمون(. 2002همکاران، 

های هوش و عملکرد های انجام شده در رابطه با نمرهبررسی

تحصیلی هیچ شکی در مورد رابطه این دو باقی نگذاشته 

های انجام شده ( در بازنگری بررسی1980) 8است. جنسن

ن دارای بهره هوشی باال، نمرات یرد که کودکاگنتیجه می

                                                             
1. Garg & Rastogi 

2. Academic achievement  

3. Drop-out  

4. Poonteng 

5. Ciarrochi, Dean & Anderson 

6. Cognition intelligence  

7. Binet & Simon  

8. Jensen 

 آورند. با این که سواالت آزمون ریونبهتری به دست می

بینی دارد ولی پیش های درسیشباهت ناچیزی با موضوع

آموزان است. کننده خوبی برای موفقیت تحصیلی دانش

که هوش  عنوان کرد( در پژوهش خود 1374مولوی )

وره راهنمایی بینی کننده معدل در دبهترین عامل پیش

توان معدل او را آموز میاست و با توجه به هوش دانش

طوری و فرارویی تبارکامکار،  همچنین، بینی کرد.پیش

( در نتایج پژوهش خود به رابطه مثبت و معنادار 1380)

   هوش و پیشرفت تحصیلی دست یافتند.

های ذهنی و به مرور زمان مشخص شد که توانایی   

 بینی موفقیت تحصیلی نیستندید پیششناختی تنها کل

های (. به همین دلیل در سال2002سیاروچی و همکاران، )

به عواملی مانند  هوش شناختیتوجه محققان به جز اخیر 

زاده، )صعادی، مهرابی معطوف شده است 9هوش هیجانی

دهه پژوهش بیش از دو  .(1390نجاریان، احدی و عسگری، 

های الزم را و شناخت، بنیاندر زمینه تعامل بین هیجان 

اهم ساخته است ربرای گسترش مفهوم هوش هیجانی ف

هوش هیجانی برای اولین بار توسط (. 2001، 10)فورگاس

مایر و سالوی مطرح شد. به عقیده آنها هوش هیجانی به 

و  14، کاربرد13، شناخت12، ابراز11معنی ظرفیت ادراک

و  )مایر ها در خود و دیگران استهیجان 15مدیریت

. پس از مایر و سالوی، گاردنر با مدل (1997، 16سالووی

ای در ثیرگذار خود به نام هوش چندگانه نقش عمدهأت

بر اساس این نظریه  ،گیری نظریه هوش هیجانی داشتشکل

دو نوع هوش درون فردی و بین فردی مطرح شد. سرانجام 

به نام هوش  1995ترین کتاب سال دانیل گلمن در پرفروش

، 17ی این مفهوم را به طور گسترده بیان کرد )گلمنهیجان

های ها و مهارتهوش هیجانی یکسری از توانایی (.1995

غیر شناختی است که توانایی فرد را در مقابله با فشارها و 

. به (1997، 18ان -دهد )باراقتضاهای محیطی افزایش می

های افراد در ادراک، عبارت دیگر، هوش هیجانی به تفاوت

                                                             
9. Emotional intelligence  

10. Forgas  

11. Perception ability 

12. Expression  

13. Cognition  

14. Using  

15. Emotions management  

16. Mayer & Salovey 

17. Goleman  

18 Bar-on 
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و بکارگیری اطالعات هیجانی اشاره دارد  2، تنظیم1ازشپرد

 ،4خودآگاهی لفهؤم و چهار( 2008، 3)میکوالجزک و لومینت

 شامل را 7رابطه مدیریتو  6اجتماعی آگاهی  ،5مدیریتی خود

ها نشان نتایج بسیاری از پژوهش(. 1999)گلمن،  شودمی

دهد که هوش هیجانی برخالف هوش شناختی یك می

توان آن را از طریق ثابت و تغییر ناپذیر نیست و می توانایی

و  یپ؛ 2000، 8های ویژه افزایش داد )چرنیسآموزش

ان،  -؛ بار2006، 10باوان و کوک ،؛ گرشام5200، 9مارتین

ای قوی پیشرفت تحصیلی هبینی کنندهاز پیشو  (،2006

است )پارکر، کرکیو، پارنهات، هریس، مجسکی، وود و 

پارکر، در این راستا  .(2000ان،  -؛ بار4200، 11همکاران

( عنوان کردند که 2006) 12هوگان، استابورک، اوکه و وود

ادامه تحصیل به شکلی معنادار با میزان باالی شایستگی 

ان  -بارآموزان در ارتباط است. هیجانی و اجتماعی دانش

روی گروهی از دانشجویان  ( در مطالعه خود بر2005)

( با r=63/0جانی به طور معناداری )که هوش هی دریافت

مطالعات براکت و نمرات پایان سال آنها رابطه دارد. 

(، ثمری و 2003) 14ومارا و آرسنینوگ(، 2004) 13وویلسا

( 1385) پورشالچی و شمسی ،( و بشارت1386طهماسبی )

نیز نشان دهنده رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 

( در 2004) 15لساماواتوزسکی و آدر حالی که، است. 

نوجوان تیزهوش دریافتند که هوش  39پژوهشی بر روی 

هیجانی نقش معناداری در موفقیت تحصیلی و اجتماعی 

( در مطالعه خود بر روی 2004پارکر و همکاران )ندارد. 

آموز دبیرستانی در کانادا به این نتیجه رسیدند دانش 667

ی برابر که همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیل

است و هوش هیجانی به طور معناداری پیشرفت  41/0با 

( و 1994) 16دیفرایز و پلیمنکند. بینی میتحصیلی را پیش

که به لحاظ  در پژوهش خود نشان دادند( 1383)سبحانی 

                                                             
1. Processing  

2. Regulation  

3. Mikolajczak & Luminet 

4. Self-awareness  

5. Self-management  

6. Social-awareness  

7. Relation management  

8. Chernis 

9.Yip & Martin  

10. Gresham, Baovan & Cook 

11. Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majeski, Wood & et. al  

12. Hogan, Eastabrook & Oke  

13. Brackett & Salovey  

14. Gumora & Arsenion 

15. Woitaszewski & Aalsama  

16. Defries & Polmin 

سالگی به عنوان یك  7متغیر سن، بهره هوشی در سن 

متغیر تعیین کننده اصلی در پیشرفت تحصیلی محسوب 

سالگی متغیرهای دیگری وارد معادله  7، اما بعد از شودمی

پترادیز،  شود.شده و سهم متغیرهای قبلی کمتر می

( نتیجه گرفتند که هوش 2004) 17هامرنفردریکسون، و فو

تواند رابطه بین توانایی شناختی و پیشرفت هیجانی می

تحصیلی را تعدیل کند. همچنین در مطالعه دیگری پترادیز، 

بر روی  (2006هام )و فورن 18چاموروپریموزیك ردریکسون،ف

سال دریافتند که  5/16نفری با میانگین سنی  650نمونه 

تواند رابطه بین هوش شناختی و عملکرد هوش هیجانی می

در پژوهش دیفرایز و پلیمن تحصیلی را تعدیل کند. 

ثر افراد با افزایش سن، به که شد که ا( نشان داد1994)

یابند و با باال رفتن سن ست میخودآگاهی بیشتری د

 ها و رفتار خود را کنترل کنند.توانند هیجانتر میراحت

( در نتایج تحقیق خود عنوان کرد 1391قراملکی )صبحی 

که هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری 

دارد. در این پژوهش به ترتیب خوآگاهی، خودمدیریتی و 

های هوش هیجانی هستند لفهؤمدیریت رابطه که از م

بیشترین همبستگی را با انگیزه پیشرفت داشتند در صورتی 

اهی اجتماعی با آن رابطه معناداری نداشت. گلفه آؤکه م

( همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت 1385دهشیری )

گزارش کرد و عنوان کرد که  37/0تحصیلی برابر با 

های لفهؤبین م از 21و همدلی 20، استقالل19پذیریانعطاف

بینی پیشرفت هوش هیجانی نقش معناداری در پیش

از واریانس پیشرفت  19/0ها لفهؤتحصیلی دارند و این م

 کنند.تحصیلی را تبیین می

ها سعی بر این دارند که میزان امروزه اغلب پژوهش   

های آن را لفهؤهوش هیجانی و مهوش شناختی، اثربخشی 

مانند ارتباط اجتماعی و  های مختلف زندگیدر جنبه

در  مل است کهأقابل ت ،رد بررسی قرار دهندوتحصیل را م

اند. از به نتایج متناقضی دست یافتهها وهشژپ ،این زمینه

ترین تحول در زمینه درک طرفی دیگر، آخرین و جدید

است. مرتبط  با هوش هیجانی ارتباط میان تعقل و هیجان

ر دو جنبه هوش یعنی اگر متخصصان تعلیم و تربیت به ه

هوش شناختی و هوش هیجانی توجه کرده، بین این دو 

                                                             
17. Petrides, Frederickson & Furnham 

18. Chamoro-Premuzic 

19. Flexibility  

20. Independence  

21. Empathy  



 آموزان ششم دبستانبا پیشرفت تحصیلی دانشهوش شناختی و هوش هیجانی رابطه 

 

71  1394 زمستان(، 16، )4شماره  ، 6، سال استثنایی فصلنامه توانمندسازی کودکان

 

و پیشرفت همگام و هماهنگ آنها را مد  تعامل برقرار کنند

توانند سطح عملکرد تحصیلی نظر قرار دهند، می

آموزان را به طور معناداری بهبود بخشند )پترادیز و دانش

ش شناختی و (. بنابراین، بررسی ارتباط هو2006همکاران، 

رسد با پیشرفت تحصیلی ضروری به نظر می هوش هیجانی

سازد تر میضرورت این پژوهش را برجسته و آنچه اهمیت و

های پژوهشی در زمینه هوش پیشینهاغلب این است که 

تواند به اندازه هیجانی بیانگر این است که این عامل می

هوش شناختی و گاهی بیشتر از آن پیشرفت تحصیلی 

. با این وجود، نتایج متناقض بینی کندآموزان را پیشانشد

. دهداین امر را مورد تردید قرار می ،هابرخی پژوهشدر 

عالوه بر این هوش شناختی به تنهایی نشان دهنده رفاه، 

چرا که این عوامل  و شادکامی فرد نیست شخصیت اجتماعی

، هدف ای با پیشرفت تحصیلی دارند. بنابراینتعامل پیچیده

هوش شناختی و هوش بررسی ارتباط  پژوهش حاضر

دبستان  ششمن آموزابا پیشرفت تحصیلی دانشهیجانی 

 .است ورامینشهرستان 

 روش 

تحلیلی و از نوع  -توصیفی یك مطالعهپژوهش حاضر 

در روش همبستگی هدف کشف روابط . استهمبستگی 

غیر علی معلولی نیست بلکه هدف کشف رابطه دو یا چند مت

توان است. مزیت عمده روش همبستگی این است که می

متغیرهای زیادی را در نظر گرفت و رابطه بین آنها را 

آموزان پسر تمامی دانشجامعه آماری پژوهش را سنجید. 

که در سال دادند تشکیل  ورامینششم دبستان شهرستان 

مدارس دولتی مشغول به تحصیل در  1391-92تحصیلی 

نفر  110 هدفمندگیری روش نمونه فاده ازبا است .بودند

به طوری که  شدندو در دو گروه مساوی جایگزین انتخاب 

گروه و  19باالی  هایکی از گروه ساالنه پایه پنجمکل معدل 

تحصیل در پایه  پژوهشبه معیارهای ورود  بود. 13زیر  دیگر

و همچنین  سال 13تا  11سن ششم در مدارس دولتی و 

داشتن های قبلی و در پایهمردودی  ز پژوهشخروج ا معیار

برای . بود حرکتیو  جسمیگونه معلولیت حسی،  هر

 .عات از ابزارهای زیر استفاده شدآوری اطالجمع

هوش : به منظور تعیین 1مقیاس هوش وکسلر کودکان الف(

شرکت کنندگان در پژوهش، از مقیاس هوشی شناختی 

                                                             
1. Wechsler intelligence scale for children  

 1949در سال  این مقیاسوکسلر کودکان استفاده شد. 

مورد تجدید نظر  1986و  1974های تهیه شد و در سال

تا  6آموزان سنین مقیاس فارسی آن برای دانش، قرار گرفت

 12 مشتمل بر که ماه تهیه گردیده است  11سال و  16

 میانگین .به صورت فردی اجرا می شود است وخرده آزمون 

. است 15و  100مقیاس وکسلر به ترتیب  معیار انحراف و

 محاسبه شده، کهشهیم این آزمون توسط  رواییپایایی و 

 همبستگی بین هوش و ضرایب  73/0میانه ضرایب پایایی 

و  74/0، 84/0و کلی به ترتیب غیرکالمی بهرهای کالمی، 

 .(1373)شهیم،  ده استمبدست آ 85/0

 ورمنظ به :2گریوز-برادبری انیهیج هوش آزمون ب(

 -برادبری هیجانی آزمون هوش از یهیجان هوش گیریاندازه

 4در  ماده 28 دارای مقیاس این است. شده استفاده گریوز

 و اجتماعی آگاهی مدیریتی، خود خودآگاهی، خرده مقیاس

هنجاریابی ایرانی این مقیاس، که  در است. روابط مدیریت

 ( انجام شده با1385ثابت ) و میرهاشمی توسط گنجی،

ها به ، ضرایب اعتبار خرده مقیاسکرونباخ آلفای از استفاده

 90/0و برای کل مقیاس  76/0، 78/0، 87/0، 73/0ترتیب 

در  400تا  40دامنه نمرات در این آزمون از به دست آمد. 

 هوشنوسان است و اکتساب نمره باالتر نشان دهنده 

 همراه به آزمون این روایی، تعیین برایباالتر است. هیجانی

 اجرا نفری 97 گروه یك در ان -بار هیجانی هوش آزمون

 در و آمد، دست به 68/0آنها  بین ضریب همبستگی و شده،

 روایی آزمون و اعتبار بنابراین، است. معنادار 01/0سطح 

  (.1385ثابت،  و میرهاشمی است )گنجی، تأیید مورد

 تحصیلی کارنامه در کل ساالنه معدل تحصیلی: کارنامه ج(

 نظر در تحصیلی ک پیشرفتمال عنوان به آموزاندانش

    شد. گرفته

نامه از آموزش پس از دریافت معرفیانجام پژوهش،  برای   

ضرورت پژوهش حاضر توضیح و  ورامینشهرستان و پرورش 

معدل آموزانی که دانشمورد نظر،  مدارس برای مدیران

بود،  13یا کمتر از  19ساالنه پایه پنجم آنها بیشتر از 

رضایت نامه کتبی آموزان این دانشوالدین  از. انتخاب شدند

منظور به در ضمن  مبنی بر شرکت در پژوهش اخذ شد.

اطمینان داده شد که  آنهارعایت مالحظات اخالقی، به 

و بی به صورت محرمانه  به دست آمده از پژوهشاطالعات 

                                                             
2. Bradberry-Greaves emotional intelligence test 
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حفظ اسرار شخصی و  به منظورنام مورد استفاد ه قرار گیرد، 

 سطح کلی نتایج در ،خصوصی افراد عدم تجاوز به حریم

در اختیار روان شود و برای مقاصد تربیتیها گزارش گروه

ابتدا . گیرد متخصصان آموزش و پرورش قرارو  شناسان

 با استفاده ازآموزان به صورت انفرادی دانش هوش شناختی

در  آنها سپس ارزیابی شد، مقیاس هوش وکسلر کودکان

هیجانی  هوش آزموناالت مورد نحوه پاسخگویی به سو

برای  توجیه شدند و به طور گروهی آن را تکمیل کردند.

از این پژوهش از های به دست آمده دادهتجزیه و تحلیل 

از میانگین در سطح توصیفی استفاده شد.  16SPSSافزار نرم

مستقل  tآزمون از در سطح استنباطی و انحراف استاندارد و 

برای  گام به گامها و رگرسیون برای مقایسه میانگین گروه

با پیشرفت هوش شناختی و هوش هیجانی بررسی ارتباط 

 .استفاده شدتحصیلی 

 هايافته

 11 در دامنه شرکت کنندگان سنهای توصیفی بیانگر یافته

 درند. بوداقتصادی متوسط  -زمینه اجتماعی و سال 13تا 

 رفتمتغیرهای پیش معیار انحراف و ، میانگین1 جدول

با  آموزاندانش درهوش شناختی و هوش هیجانی ، تحصیلی

 .است شده ارائه 13کمتر از  و 19معدل بیشتر از 

 متغیرهاي پژوهش استاندارد انحراف و میانگین  .1جدول 

آموزاندانشمعدل  متغیر  سطح معناداری انحراف معیار میانگین 

19معدل بیشتر از  تحصیلی پیشرفت  62/19  29/0  0005/0   

13معدل کمتر از   37/12  53/0  

19معدل بیشتر از  هوش شناختی   87/105  63/2  0005/0  

31معدل کمتر از   71/48  35/2  

19معدل بیشتر از  هوش هیجانی  35/284  54/3  0005/0  

31معدل کمتر از   64/319  47/2  

 

 تحصیلي  پیشرفت باهوش شناختي و هوش هیجاني ضرايب همبستگي  .2جدول

آموزانتحصیلی دانش پیشرفت متغیر  

19معدل بیشتر از  31معدل کمتر از    

67/0  شناختی هوش *** 26/0 ** 

هیجانی هوش   75/0 *** 59/0 ** 

0005/0**P< 

 

 پیشرفت نمرات میانگین که دهد، نشان می1نتایج جدول 

 آموزاندانشهوش شناختی و هوش هیجانی  تحصیلی،

ضرایب  ،2(. در جدول >0005/0Pدارد ) داریامعن تفاوت

 .آمده است همبستگی متغیرهای پژوهش

 (62/0 در مقابل 67/0هوش شناختی )، 2 جدول با توجه به

 پیشرفت با( 59/0در مقابل  57/0هوش هیجانی  )و 

آموزان در هر دو گروه رابطه مثبت و تحصیلی دانش

ك از یهمچنین برای بررسی اینکه کدام معناداری دارد. 

دارد  پیشرفت تحصیلیبینی ثرتری در پیشؤمتغیرها نقش م

، به استفاده شد گام به گامبه روش  از تحلیل رگرسیون

به هوش شناختی و هوش هیجانی طوری که متغیرهای 

تحصیلی به عنوان متغیر  پیشرفت بین وعنوان متغیر پیش

، آمده 3مالک وارد معادله شدند که نتایج آن در جدول 

 .است

در گروه شود ، مشاهده می3طور که در جدولهمان

در مدل نخست هوش  ،19دل بیشتر از آموزان با معدانش

 تحصیلی پیشرفتبینی شناختی بیشترین نقش را در پیش
 پیشرفت داشته است. ضریب همبستگی این متغیر با

درصد از  45بوده و این متغیر توانسته  67/0 تحصیلی

بینی کند. در مدل دوم را پیش تحصیلی پیشرفتتغییرات 

معادله شده وارد  هیجانی هوششناختی،  هوشپس از 

 تحصیلی پیشرفتضریب همبستگی این دو متغیر با  است.
صد از در 52 حدود اندبوده و این دو متغیر توانسته 72/0

بینی کنند. ورود متغیر تغییرات پیشرفت تحصیلی  را پیش
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بینی را افزایش درصد توان پیش 7توانسته  هیجانی هوش

بتای  ابی هوش شناخت ،دهد. با قبول ترتیب ورود متغیرها

بینی بیشترین سهم را در پیش 51/0استاندارد معادل 

 هوشداشته، سپس متغیر  پیشرفت تحصیلی تغییرات 

بینی در پیشثری ؤنقش م 31/0با بتای استاندارد  هیجانی

 داشته است.پیشرفت تحصیلی 

 با مدل گام به گام . خالصه تحلیل رگرسیون 3جدول 

19آموزان با معدل بیشتر از دانش  

بینمتغیر پیش مدل  R R2 ß SE Beta t P 

671/0 هوش شناختی 1  450/0  057/0  012/0  511/0  577/4  0005/0  

 هوش ،شناختی هوش 2
 هیجانی

722/0  522/0  027/0  010/0  312/0  797/2  700/0  

31ن با معدل کمتر از آموزادانش  

بینمتغیر پیش مدل  R R2 ß SE Beta t P 

166/0 هوش شناختی 1  380/0  100/0  024/0  445/0  146/4  0005/0  

 هوش ،شناختی هوش 2
 هیجانی

715/0  512/0  086/0  320/0  402/0  745/3  0005/0  

 

در  ،13آموزان با معدل کمتر از دانشهمچنین، در گروه 

هوش شناختی بیشترین نقش را در نیز مدل نخست 

ضریب همبستگی و داشته  تحصیلی پیشرفتبینی پیش

بوده و این متغیر  62/0 تحصیلی پیشرفتاین متغیر با 

را  تحصیلی پیشرفتدرصد از تغییرات  38توانسته 

 هوششناختی،  بینی کند. در مدل دوم پس از هوشپیش

ن دو وارد معادله شده است. ضریب همبستگی ای هیجانی

بوده و این دو متغیر  72/0 تحصیلی پیشرفتمتغیر با 

درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی  را  51اند توانسته

 13توانسته  هیجانی بینی کنند. ورود متغیر هوشپیش

بینی را افزایش دهد. با قبول ترتیب ورود درصد توان پیش

 44/0متغیرها، هوش شناختی با بتای استاندارد معادل 

پیشرفت تحصیلی بینی تغییرات رین سهم را در پیشبیشت

 40/0با بتای استاندارد  هیجانی داشته، سپس متغیر هوش

 .بینی پیشرفت تحصیلی داشته استثری در پیشؤنقش م

 گیريبحث و نتیجه

هوش شناختی و که  پژوهش حاضر بیانگر آن استنتایج 

آموزان رابطه تحصیلی دانش پیشرفت باهوش هیجانی 

هوش شناختی و هوش هیجانی  مثبت و معناداری دارد.

 درصد واریانس 52بین توانستند در یك مدل پیش

، و 19آموزان با معدل بیشتر از دانش تحصیلی پیشرفت

با  آموزاندانش تحصیلی پیشرفت واریانس درصد 51

  بینی کنند.را پیش ،13معدل کمتر از 

هوش شناختی ود که این باولین یافته این پژوهش بیانگر 

آموزان ششم دبستان رابطه تحصیلی دانش پیشرفت با

بینه و  اخیر با نتایج پژوهش . یافتهمثبت و معناداری دارد

های هوش و عملکرد ( که در رابطه با نمره1905سیمون )

تحصیلی هیچ جای تردیدی باقی نگذاشته همسو است. 

یاروچی (، س1980های جنسن )همچنین با نتایج پژوهش

(، کامکار و همکاران 1374(،  مولوی )2002و همکاران )

( مبنی بر رابطه مثبت و معنادار هوش و پیشرفت 1380)

توان تحصیلی همخوانی دارد. جهت تبیین این یافته می

عنوان کرد که معموال  کودکان با هوش شناختی باالتر با 

سهولت و سرعت بیشتری دانش و اطالعات تحصیلی را 

کنند، مدرسه را بیشتر دوست دارند و وقت خود میکسب 

گذرانند. از آن جایی که یادگیری در را بیشتر در آنجا می

مدرسه جنبه اکتسابی داشته و نیاز به دانش، درک و فهم، 

کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی دارد و این مساله به 

نوبه خود مستلزم داشتن هوش شناختی باالیی است تا 

مرور، )از جمله موز بتواند از راهبردهای شناختی آدانش

ریزی، از جمله برنامه)و فراشناختی  (بسط و سازماندهی

مند گردد، به نحو مطلوبی بهره (نظارت و خودتنظیمی
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بنابراین احتمال باالیی وجود دارد که هوش شناختی برتر 

 .گرددبه پیشرفت تحصیلی باالتری 

 باهوش هیجانی  کهبود  یافته دیگر پژوهش حاضر این   

آموزان ششم دبستان رابطه مثبت تحصیلی دانش پیشرفت

های پارکر و این یافته با نتایج پژوهش و معناداری دارد.

(، براکت و سالووی 2005ان ) -(، بار2006همکاران )

(، ثمری و طهماسبی 2003(، گومارا و آرسنینو )2004)

( که نشان 1385پور )( و بشارت، شالچی و شمسی1386)

دهنده رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بودند، 

های پارکر و همسو است. همچنین با نتایج پژوهش

( مبنی بر این که 2000ان ) -( و بار2004همکاران )

های قوی پیشرفت بینی کنندههوش هیجانی از پیش

در راستای تبیین این یافته تحصیلی است همخوانی دارد. 

ای تواند زمینههوش هیجانی می ز آن جاییتوان گفت امی

مناسب برای فراهم ساختن محیطی مطلوب برای 

ثری داشته باشد تا به ؤیادگیری و برقراری ارتباط نقش م

آزادانه نیازها و انتظارات خود را  آموزاندانشوسیله آن 

برای کسب حمایت از سوی دیگران ابراز کنند بنابراین، 

ر از انتظار نخواهد بود. از طرف پیشرفت تحصیلی آنان دو

یابد و به دیگر هوش هیجانی در ارتباطات تجلی می

پردازد که هایی میها و توانمندیها، شایستگیقابلیت

کند و در نهایت ارتباط فرد را با خود و دیگران تنظیم می

به احساس خودکارآمدی و افزایش انگیزه تحصیلی 

آموزانی که ود دانشرانجامد. در نتیجه احتمال میمی

هوش هیجانی باالتری دارند به موفقیت تحصیلی بیشتری 

 دست یابند.

ترین یافته پژوهش حاضر این است که در آخرین و مهم  

کمتر  یا 19 بیشتر ازمعدل  ششم دبستان کهآموزان دانش

هوش شناختی بهتر از هوش هیجانی اند داشته ،13از 

و سهم بینی کند پیشپیشرفت تحصیلی را  توانسته است

که با نتایج  بیشتری را به خود اختصاص داده است

(، 2002های سیاروچی و همکاران )پژوهش

( همسو بوده 1380و کامکار و همکاران )( 1383سبحانی)

صبحی ، (2004و با نتایج مطالعات پارکر و همکاران )

 دارد.ن( همخوانی 1385( و دهشیری )1391قراملکی )

تری دارد چرا ین پژوهش جای بحث جدیآخرین یافته ا

 های متناقضی وجود دارد.که در این زمینه یافته

توان عنوان کرد میهای موافق در راستای تبیین یافته   

، های رفتاریتسلط بر نشانهمنجر به هوش شناختی  که

چگونگی فکر  آنها، بندیاولویتی رفتار و هاعلتدرک 

 و مهارت حل مساله گیرییاد، مهارت ثبت افکار کردن،

. از طرف دیگر، با شودمی راهبردهای جانشیناستفاده از 

ای آن توجه به این که محتوای دروس آموزشگاهی به ج

تعامل بین هیجان کید بر أتکه کاربردی و عملیاتی باشد، 

های هوش لفهؤو اهمیت م داشته باشدرا  و شناخت

 اجتماعی یآگاه ،مدیریتی خود ،خودآگاهیهیجانی یعنی 

بیشتر نظری بوده و بر  برجسته سازد رابطه مدیریتو 

های در واقع، نقش مهارتکید دارد. أهای شناختی تمهارت

غیر شناختی در تهیه محتوای دروس نادیده گرفته شده 

هوش که  ایناحتمال  بنابراینیا بسیار کمرنگ است 

شناختی نسبت به هوش هیجانی سهم بیشتری در تبیین 

  .دور از انتظار نخواهد بود تحصیلی داشته باشد پیشرفت

های مخالف، ابتدا به شرح در راستای تبیین یافته   

پارکر و همکاران پردازیم. مختصری از این مطالعات می

آموز دانش 667( در مطالعه خود بر روی 2004)

دبیرستانی در کانادا به این نتیجه رسیدند هوش هیجانی 

 کند.بینی میشرفت تحصیلی را پیشبه طور معناداری پی

( در نتایج 1385( و دهشیری )1391صبحی قراملکی )

تحقیق خود عنوان کردند که هوش هیجانی به ترتیب با 

آموزان دختر اول دبیرستانی و انگیزه پیشرفت در دانش

آموزان پسر و دختر سوم دبیرستانی رابطه مثبت و دانش

به لحاظ  این است که یك تبیین احتمالیمعناداری دارد. 

سالگی به عنوان یك  7در سن  هوش شناختیمتغیر سن، 

متغیر تعیین کننده اصلی در پیشرفت تحصیلی محسوب 

طور که آزمون هوشی بینه و سیمون در سن همان شودمی

 عقب ماندگی ذهنیثری در تشخیص ؤمدرسه نقش م
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سالگی متغیرهای دیگری وارد معادله  7، اما بعد از داشت

)دیفرایز و  شودده و سهم متغیرهای قبلی کمتر میش

اکثر افراد با افزایش  ،(1383و سبحانی،  1994پلیمن،

یابند و با باال رفتن سن، به خودآگاهی بیشتری دست می

ها و رفتار خود را کنترل توانند هیجانتر میسن راحت

در رابطه با مطالعات (. 1994کنند )دیفرایز و پلیمن، 

( و 1391صبحی قراملکی )، (2004مکاران )پارکر و ه

ثرتری در ؤکه هوش هیجانی نقش م( 1385دهشیری )

رود سن بینی پیشرفت تحصیلی داشت احتمال میپیش

ها نقش مهمی ایفا کرده و سهم  هوش هیجانی را آزمودنی

در حالی که در پژوهش حاضر،  تر ساخته باشدبرجسته

 بودند. آموزان ابتداییشرکت کنندگان، دانش

تواند هوش هیجانی می، دیگر اینکه تبیین احتمالی   

شناختی و پیشرفت تحصیلی را تعدیل  هوشرابطه بین 

و پترادیز و همکاران،  2006)پترادیز و همکاران،  کند

آموز باالتر از دانش شناختی در مواردی که هوش(. 2004

هوش در تبیین پیشرفت تحصیلی این نوع متوسط است 

تر از متوسط، رتری دارد ولی در هوش پایینثؤنقش م

و تا  شودآموز به هوش هیجانی خود متوسل میدانش

کند. البته حدودی ضعف در هوش شناختی را جبران می

چه  تا شناختیاین یك احتمال است و اینکه هوش 

از هوش  تواندمیباشد تر از متوسط پایینای محدوده

شناختی تا چه یا اینکه هوش  ،گیردبهیجانی کمك 

ای باالتر از متوسط باشد کمتر به هوش هیجانی محدوده

ای دارد. چرا های گستردهشود نیاز به پژوهشمتوسل می

 70تر از گام که معموال  هوش پایینآموزان آهستهکه دانش

توانند از هوش هیجانی خود استفاده دارند به خوبی نمی

ش که هوش باالتر آموزان تیزهوکنند. از طرف دیگر، دانش

در ارند گاهی اوقات کم پیشرفت هستند، د 130از 

 کنندمواردی از هوش هیجانی خود به خوبی استفاده نمی

های یا از هوش شناختی خود در جهت مخالف با ارزش

برند که این مساله در کشور بهره میو انسانی  فرهنگی

 . آنچه نیز اهمیتحایز اهمیت واالیی استایران اسالمی 

نماید همین نکات هستند تر میپژوهش حاضر را برجسته

 .طلبدرا میتری که مطالعات جامع

ترین محدودیت این مطالعه استفاده از نخستین و مهم   

توان روابط کشف شده را نمی چونروش همبستگی است. 

به عنوان روابط علی فرض کرد. شاید این روابط ناشی از 

دودیت دیگر مطالعه حاضر اثر سایر متغیرها باشد. مح

برای هوش هیجانی  دهیاستفاده از ابزارهای خودگزارش

پاسخ  سواالتمسووالنه به  است چون احتمال دارد افراد

محدود شدن پژوهش به گروه خاصی از همچنین ندهند. 

گیری برای ارزیابی آموزان و نوع خاصی ابزار اندازهدانش

ی آن را با پذیرتعمیمهوش شناختی و هوش هیجانی 

شود که لذا پیشنهاد میسازد. دشواری مواجه می

تری، متنوعابزارهای ارزیابی  ا استفاده ازآتی ب هایپژوهش

، را با یکدیگر مقایسه نمایدآموزی های مختلف دانشگروه

های آموزشی نوینی جهت تغییر و افزایش هوش برنامه

مقایسه و به ، اجرا آموزان طراحیهیجانی و شناختی دانش

ترین پیشنهاد تغییر در نهایت، مهم اثربخشی آنها پرداخت.

است به نحوی  محتوای دروس آموزشگاهیدرجه دشواری 

که محتوای دانشی و نظری دروس به محتوای کاربردی و 

آموزان تبدیل شود عملی و منطبق بر توانایی هوشی دانش

آموزانی که ظرفیت هوشی تا درصد قابل توجهی از دانش

زدیك به متوسط دارند جایگاهی در سیستم آموزشی ن

حفظ و اعتالی عزت و کرامت و بتوانند با  بیابندکشور 

های کمتری، دوران تحصیل را سپری دغدغهانسانی با 

در غیر این صورت دور از انتظار نیست که هزینه  کنند.

ها و جامعه ایران اسالمی تحمیل شود هنگفتی به خانواده

که حتی هم و جهانی فراگیر شدن آموزش و بحث بسیار م

به رها در کشورهای غربی مطرح است در کشور اسالمی ما 

 .شدگی و واماندگی از آموزش منتهی شود

 منابع
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