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 مقدمه

علمی و  يها تیفعالدر  تیموفقشاخص  آموزان دانشپیشرفت تحصیلی  زانی، متعلیم و تربیت يها نظامدر تمام 

 1هوش شناختی است که به وسیله  هوشاز عوامل مهم در تعیین موفقیت تحصیلی  یکی. آموزشگاهی است

 .ردیگ یمسنجش قرار  مورد

مالك نسبتا خوبی براي تعیین موفقیت افراد باشد اما باید توجه داشت که  تواند یمآزمون هوش   نمرهاگرچه 

هوش بیشتر به  يها ، آزمونطور کلی به. هوش نیستند يها جنبه  همه يریگ اندازهقادر به  ها آزمون گونه نیا

 ، آغازهوش  مطالعهاست از زمانی که  ، معتقد2)2002(، سیچرن. پردازند یمسنجش توانایی درك امور انتزاعی 

عوامل دیگري از  که نیاباتوجه به  ، وشناختی آن نظیر حافظه و حل مسأله تأکید شده است يها جنبهشد بر 

 بهبا  نی، بنابرامناسب و غیره نیز در پیشرفت تحصیلی دخالت دارد طی، محجمله انگیزش، عالقه به تحصیل

 ، معتقد3استرنبرگ .نظر داد آموزان دانشدر مورد موفقیت تحصیلی  توان ینمبا قاطعیت  دست آوردن هوش بهر

و در نتیجه در  شد یمموفقیت در نظر گرفته  يها کننده نییتع نیتر مهمیکی از  عنوان به IQاست که در گذشته، 

 که دهد یماکنون تحقیقات نشان  اما. شد یمآموزشی تأکید  نمراتآموزش نیز بر تیزهوشی تحصیلی در شکل 

IQ  يها سال در. 4)2002پون تنگ فت،(کند  یم ینیب شیپبه تنهایی اندکی از پیشرفت در زندگی و کار را 

محدودي از   طهیحکه مفاهیم قدیمی هوشبهر تنها  اند دهیرسبه این نتیجه  شناسان رواناخیر گروه بیشتري از 

اند،  جملهاز آن  زین 5 يسالوواین روانشناسان که استرن برگ و  گردد یمکالمی و ریاضی را شامل  يها مهارت

تعریف کنند و این خط تحقیق بدانجا  دوبارهمفهوم هوش را  اند دهیکوش آنان. نگرند یم يتر فراخرا از نظر  هوش

 )1380پارسا،(سازند  مطرحانجامیده است که نقش اساسی هوش هیجانی را 

براي اولین بار » هوش هیجانی«اصطالح شد که در آن  منتشر 6 ریماتوسط سالووي و  يا ، مقاله1990در سال 

کردند از هیجانات و مدیریت آن تعریف  ، استفادهتوانایی درك و بیان هیجانات عنوان به را 1آنان . استفاده شد

هوش  مفهوم 2)2005(اون -همچنین دکتر بار ).2002سالووي و بیدل و دیتلیر و مایر به نقل از چرنیس (

که عملکردهاي هیجانی و اجتماعی را که منجر به سالمت روانی  استمطرح کرده  را ESI 3 اجتماعی-هیجانی

است که نقش هوش  ، معتقد4)2004(الگو  در. کند یم يریگ اندازهرا  شوند یم لیتحصو نهایتا موفقیت در 

غیرشناختی مثل هوش هیجانی مکمل یا افزایش  يفاکتورها. هیجانی در پیشرفت تحصیلی باید بهتر درك شود

هیجانات و احساسات خوب  کهمعتقد است  زین) 2002( سیچرن. است آموزان دانششناختی  يها ییتوانا  دهنده

هستند و تفکرات  زهیانگ یبکه  یآموزان دانش مطمئنا. تا بهترین توان را ارائه دهند کند یمکمک  آموزان دانشبه 

 .خود نسبت به سایرین دارند توانبیشتري در رسیدن به  مشکالت، منفی دارند

1. Intelligence Quotient   
2. Cherniss,C  
3. Estenberg,R.J  
4. Poon Teng Fatt  
5. Salovey,p  
6. mayer,J.D  
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 ، دو(EI( یجانیه هوش يا نهیزمکه براي موفقیت در هر  دارد یم انی، ب)2002(فت نقل از پون تنگ  به 5چن 

. است EI موفقیت در سطوح باالتر مربوط به% 90هوش شناختی است و نزدیک  يها ییتوانااز  تر مهمبرابر 

با  ی، حتاز افرادي هستند که این صفات را ندارند تر ، موفقباشند یمکه داراي هوش هیجانی باالتري  يافراد

 .6)2002سگال،(باشند داشته  يشتریبافراد اخیر توانایی هوش شناختی  که آن

که به  یآموزان دانشاز  ياریبساز هوش شناختی باشد و  تر مهمبسیار با اهمیت و یا حتی  تواند یمهوش هیجانی 

تحصیلی هستند نیاز به یادگیري  شکستمعرض خطر  ، دراجتماعی-هیجانی يها مهارتدلیل نداشتن 

 .7)2003الکسنین و الکسنین،(دارند هوش هیجانی  يها مهارت

تفکر  يها مهارتهوش هیجانی ارتباط معناداري با  يها مهارتداد که  ، نشان8)2004(اکس کمطالعات نلسون و 

تحقیقی در مورد دانشجویان  یط 9)2005( کیسفس. خالق دارد که عامل مهمی بر پیشرفت تحصیلی است

 يگر. مرتبط است ها آنمربوط به هوش هیجانی  يها یژگیوپزشکی نشان داد که موفقیت علمی آنها با   رشته

 به 2 گانیفن. شده است آموزان دانشآموزش هوش هیجانی منجر به پیشرفت   برنامهداد که  نشان 1)2004(

بنیادین  يها ییتواناکمک کنند تا  آموزان دانشاست که مدارس باید به  ، معتقد3)2000(نقل از آبی سامرا 

 21قرن  آموزان دانشیجانی در آموزش اهمیت هوش ه بر 4)2003(الو و  نلسون. هیجانی را یاد بگیرند هوش

آموزش   برنامه. هیجانی است آموزشبرنامه آموزش شناختی و  2 ، شاملتأکید کردند و معتقدند که آموزش برتر

هوش هیجانی  يها مهارتآموزش هیجانی شامل آموزش   برنامهآموزشی مدارس و  يها برنامه  محدودهشناختی 

منجر به پیشرفت در مراحل آموزش رسمی دوران  تواند یم ها آنیا حتی بخشی از  ها ییتوانااین  داشتن. باشد یم

خود را  کودکانآموزش هیجانی  ، ماحال حاضر در. کودکی و نوجوانی تا موفقیت در دورهاي بعدي زندگی شود

 .به همراه آورده است يبار بتیمصکه این امر نتایج  میا کردهبه تصادف واگذار 

1. Emotional intelligence  
2. Bar-on  
3. Emotional-Social intelligence  
4. Drago,J.M  
5. Chen,H  
6. Segal,J  
7. Eksnin,L.K;Elksnin,N  
8. Cox,Judith Nelson,D. (2004)  
9. Sefcik DJ. (2005)  

صورت که آن را محلی  نیا به. این معضل آن است که نگرشی جدید به عملکرد مدرسه پیدا کنیم حل راهیک 

 شهی، اندرا هدف خود قرار دهد به عبارت دیگر در کالس درس آموزان دانشینیم که آموزش دادن به کل وجود بب

 ).1380پارسا،( میبنشانو احساس را کنار هم 

اجتماعی و موفق بودن در زندگی  يها انتخابهوش هیجانی به نوجوانان در   نهیزماز آنجایی که پژوهش در 

 یعنی. بهبود آموزشی در مدارس مؤثر باشد  نحوهبر  تواند یماین تحقیق  انجام ،5)2001مایر،(کند  یمکمک 

براساس آن طراحی کرد  توان یمرا  ییها ، برنامهشمرد یم مهمخاص را براي تحصیل ضروري و  يها مهارتچون 
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در پژوهش  به مطالب عنوان شده باتوجه. کمک کند آموزان دانشعملکرد  لیتسهبه  ها مهارتتا با ایجاد این 

 :زیر پرداخته شده است يها هیفرض آزمونکنونی به 

 معنادار   آموزان تیزهوش رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش نیب

  .وجود دارد

 معنادار   آموزان عادي رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش نیب

 .وجود دارد

 تفاوت  یجانیهوش ه يها اسیآموزان پسر و دختر تیزهوش و عادي در خرده مق دانش نیب

 .معنادار وجود دارد

1. Gary,R.L(2004)  
2. Fenigan,J.E  
3. Abisamra,N  
4. Nelson,J.D;Low,G  
5. Mayer,J.D  

 روش

آماري این پژوهش کلیه   جامعه. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است

  نمونه.اند بودهدبیرستان مشغول به تحصیل  سومکه در سال  باشد یمتیزهوش و عادي شهر ري  آموزان دانش

 آموز دانش 82 و) دختر 36پسر و  32( زهوشیت آموز دانش 68با تفکیک  آموز دانش 150انتخاب در این پژوهش 

 .باشند یم) پسر 38دختر و  44( يعاد

 نیبد. صورت گرفت يا مرحلهچند  يا خوشه يریگ نمونه  وهیشعادي ابتدا به  آموزان دانشانتخاب نمونه از 

براي انتخاب  سپس. نفر انتخاب شدند 68تیزهوش شهر ري  يها رستانیدب آموزان دانشصورت که از بین 

انتخاب گردید و از بین  2  هیناح، تصادفی طور بهآموزش و پرورش شهر ري   هیناح 4بین  ، ازعادي آموزان دانش

تصادفی  طور بهدبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه  کی، دو  هیناح  دخترانهپسرانه و  يها رستانیدب  هیکل

از اجراي  پس. تصادفی انتخاب گردید طور بهسوم یک کالس   هیپاتحصیلی در   رشتهسپس از هر . انتخاب شد

هدفمند   وهیشاون به -بار آزموناجراي  ، جهتبود 90-115بین  ها آنهوشی   بهرهافرادي که میزان  IQ آمون

 .انتخاب گردیدند

اون -هیجانی بار  بهره  پرسشنامهاطالعات در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون ریون بزرگساالن و  يآور جمع

سؤال کوتاه است که توسط روون  133شامل  EQ-I 1(اون -هیجانی بار  بهره  سشنامهیپر. انجام گرفته است

معتبر فرافرهنگی جهت ارزیابی هوش هیجانی   پرسشنامه نینخستساخته شد که  1997سال  در 2اون - بار

که از  EQ نمره مقیاس ترکیبی و یک نمره کلی 5و  ها اسیمقخرده   نمره اجراي با. )32002اون،- بار(است 

، هیجانی یخودآگاهآزمون شامل  يها اسیمق خرده .دیآ یمبه دست  هاست اسیمقنمرات خرده  مجموع

، مسئله ، حلپذیري تی، مسؤولبین فردي ، روابطی، استقالل، همدلیی، خودشکوفاذات ، حرمتتیقاطع
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  . و خوشبینی است ی، شادکامتکانه ، کنترلفشار ، تحمليریپذ ، انعطافییآزما تیواقع

شد و در تحقیقی که توسط دهشیري  یابی، اعتبار1380 براي نخستین بار در ایران توسط زارع نامه پرسش نیا

 ییایپا. به دست آمد% 73پایانی  بی، ضرگرفت انجاماون -جهت هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار 1381

 آزمون. به دست آمد %86 بی، ضر2002اون - کرنباخ توسط بار يآلفابا استفاده از  EQI درونی پرسشنامه

گزارش % 90از کودکان سنین باال و بزرگساالنی که اجرا شد، ییها گروهبازآزمایی در  روشپایانی آزمون ریون با 

مطالعات  آزمونمورد اعتبار این  در. بوده است% 75کالمی و عملی  يها آزمونآزمون با  یهمبستگ. است شده

از ثنایی  نقل ،1993کالین ( استبیشتر بوده % 90زیادي انجام گرفته است و ضرایب اعتبار محاسبه شده از 

1375.( 

 جهت. استفاده شد ورماهیشهردر پایان  آموزان دانشجهت سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین کل نمرات 

  .استفاده شد ANOVA(راهه رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس دو  يها آزمونتحلیل آماري نتایج از 

 

1. -on-on emotional Quotient Inventory  
2. Reuven Bar-on  
3. Bar-on(2002  

  

 ها افتهی

معنادار   رابطهتیز هوش  آموزان دانشهوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی  نیب :اول  هیفرض

متغیرها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر   رابطهجهت بررسی .وجود دارد

 :گزارش شده است

متغیر  با. /683گفت که متغیرهاي هوش هیجانی و هوش شناختی،  توان یمباتوجه به ضریب همبستگی 

درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی  46گفت  توان یم R2 به ضریب باتوجه. پیشرفت تحصیلی همبستگی دارند

باتوجه به میزان به دست آمده و  شود یمبینی  شیپتوسط متغیرهاي هوش هیجانی و هوش شناختی تبیین و 

  .شود یمضریب رگرسیون تکاملی ارائه  ، جدولدر پیشرفت تحصیلی دار یمعناي شناسایی عوامل معناداري آن بر
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رگرسیون چند متغیره بین متغیرهاي هوش هیجانی و هوش شناختی با متغیر  لیتحل :1جدول 

  آموزان تیزهوش شونده پیشرفت تحصیلی در دانش ینیب شیپ

.  

  پیشرفت تحصیلی ینیب شیرگرسیون متغیرها در پ بیضرا: 2جدول 

  

شناختی بر پیشرفت  هوشبیانگر معنادار بودن اثر متغیرهاي هوش هیجانی و  T آزمون معناداري 2در جدول 

اهمیت هریک از متغیرها در این رابطه  دهندهنشان  Beta و ضرایب باشد یمتیزهوش  آموزان دانشتحصیلی 

مستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند و  طور بهاین پژوهش هوش هیجانی و هوش شناختی هر دو  در. است

همبستگی هوش هیجانی بیشتر از ضریب همبستگی هوش شناختی در  بی،ضرBeta با در نظر گرفتن ضرایب

 .تحصیلی اهمیت دارد شرفتیپ ینیب شیپ

معنادار وجود   رابطه يعاد آموزان دانشهوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی  نیب دوم،  هیفرض

باال از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد که   هیفرضمتغیرهاي مطرح شده در   رابطهبررسی  جهت. دارد

 :نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است
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متغیرهاي هوش هیجانی و هوش شناختی با متغیرهاي تحلیل رگرسیون چند متغیره بین -3جدول 

  آموزان عادي شونده پیشرفت تحصیلی در دانش ینیب شیپ

  

متغیر  با. /642گفت که متغیرهاي هوش هیجانی و هوش شناختی،  توان یمباتوجه به ضریب همبستگی 

درصد پیشرفت تحصیلی  41 گفت توان یم R2 به ضریب تعیین باتوجه. پیشرفت تحصیلی همبستگی دارند

به دست آمده و  F میزان .شود یم ینیب شیپتوسط متغیرهاي هوش هیجانی و هوش شناختی تبیین و 

پیشرفت تحصیلی  زانی، مهیجانی و هوش شناختی هوشاز طریق  توان یمکه  باشد یممعناداري آن نشانگر این 

دار در پیشرفت تحصیلی جدول ضریب رگرسیون تکاملی ارائه  یمعنشناسایی عوامل  يبرا. کرد ینیب شیپرا 

 .شود یم

  رگرسیون متغیرها بیضرا: 4جدول 

  

شناختی بر پیشرفت  هوشبیانگر معنادار بودن اثر متغیرهاي هوش هیجانی و  t آزمون معناداري 4در جدول 

این پژوهش هوش هیجانی و  در. اهمیت هریک ازمتغیرهاست  دهنده نشان Betaو ضرایب  باشد یمتحصیلی 

ضریب  Beta در نظر گرفتن ضرایب با. تحصیلی تأثیر دارند شرفتیپمستقیم بر  طور بههوش شناختی هردو 

 .از ضریب همبستگی هوش شناختی است شتری، بهمبستگی هوش هیجانی
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وجود  تفاوت، هیجانی هوش يها اسیمقپسر و دختر تیزهوش و پسر و دختر عادي در خرده  نیب :سوم  هیفرض

شد و به دلیل  استفاده ها گروهجهت بررسی تشابه واریانس  f فوق ابتدا از آزمون  هیفرضجهت بررسی .دارد

نتایج به دست آمده به شرح ذیل  کهاز آزمون تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد  ها انسیواروجود تشابه بین 

 :باشد یم

 :که شود یممشاهده زیر باتوجه به اطالعات مندرج در جدول 

 نی، بنابراباشد ینم دار یمعن %5در سطح )  =F/. 928(  شدمحاسبه  F مقدار ، چوندر مورد اثر اصلی جنسیت

در مورد .خودآگاهی تفاوت معناداري وجود ندارد اسیمقدختر و پسر در خرده  آموزان دانشبین میانگین نمرات 

 نیبنابرا. باشد یم دار یمعن% 5در سطح )=F 0/4009 (شدهمحاسبه  F مقدار ها، چون گروهاثر اصلی تفاوت بین 

  .شود یمفرض صفر تحقیق رد 

  آزمون تحلیل واریانس دو عاملی جنسیت و گروه در خرده مقیاس خودآگاهی: 5جدول 

  

، تیزهوش و عادي در خرده مقیاس هوش هیجانی یعنی خودآگاهی آموزان دانشنمرات  نیانگیمعبارتی بین  به

در ) =F 4/566 (شدهمحاسبه  F مقدار ، چوندر مورد اثر متقابل جنسیت و گروه .وجود دارد يدار یمعن تفاوت

معنادار  ها تفاوت که میریگ یمو نتیجه  شود یمصفر تحقیق رد   هیفرض نی، بنابراباشد یم دار یمعن %5 سطح

نتایج آن در نمودار ذیل آورده  کهبررسی اثرهاي ساده از نمودار اثر تقابلی استفاده شده است  جهت. باشد یم

 :شده است
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  تقابلی جنسیت و گروه در خرده مقیاس خودآگاهی اثر: 1نمودار 

  

دختران تیزهوش در  نمراتکه میانگین  دهد یمتقابلی جنسیت و گروه نشان  ، اثرباتوجه به نمودار رسم شده

 .باشد یم ها، باالتر گروهخرده مقیاس خودآگاهی از سایر 

  در خرده مقیاس حرمت ذات) جنسیت و گروه( یآزمون تحلیل واریانس دو عامل: 6جدول 

  

مقیاس حرمت ذات  خردهکه اثر مستقیم جنسیت و اثر تقابلی جنسیت و گروه در  شود یممشاهده  6در جدول 

در )=5/412F(شده محاسبه  F مقدار بهاثر مستقیم گروه در این خرده مقیاس باتوجه  اما. باشد ینم دار یمعن

از میانگین  شتریب) 73/35( اسیمقتیزهوشان در این خرده  نمراتمیانگین  چون. باشد یممعنادار % 5سطح 
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عادي  آموزان دانشآموزان تیزهوش در خرده مقیاس حرمت ذات برتر از  دانش ، لذاباشد یم) 14/34(پسران 

 .باشند یم

  آزمون تحلیل واریانس دو عاملی جنسیت و گروه در خرده مقیاس همدلی: 7جدول 

  

در )  =F 15/061( شدهمحاسبه  F ، مقدارعنوان کرد که در مورد اثر جنسیت توان یمباتوجه به جدول فوق 

از میانگین  شتریب) 999/30( اسیمق خردهمیانگین نمرات دختران در این  چون. باشد یم معنادار% 5سطح 

 .مقیاس همدلی برتر از پسران هستند خردهدختران در  ، لذاباشد یم) 100/28(پسران نمرات 

 ها گروهداري بین  یمعندر مورد اثر اصلی گروه و اثر متقابل گروه و جنسیت در خرده مقیاس همدلی تفاوت 

 .دیده نشد

 جنسیت و گروه در خرده مقیاس روابط بین فرديآزمون تحلیل واریانس دو عاملی : 8جدول 
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 :که شود یمدر جدول باال مشاهده 

 نی، بنابراباشد یممعنادار  %5در سطح ) =F 5/028 ( شدهمحاسبه  F مقدار ، چوندر مورد اثر اصلی جنسیت-

دختر و پسر در این خرده مقیاس تفاوت معناداري  آموزان دانشکه بین میانگین نمرات  شود یمنتیجه گرفته 

این خرده مقیاس  در) 28/37(پسران میانگین نمرات  از) 58/39(دختران میانگین نمرات  چون. وجود دارد

 .از پسران هستند ، برتردختران در روابط بین فردي که شود یمنتیجه گرفته  ، پسبیشتر است

 .باشد ینممعنادار  ها تفاوت% 5و % 1گروه و جنسیت در سطح در مورد اثر اصلی گروه و اثر متقابل 

  آزمون تحلیل واریانس دو عاملی جنسیت و گروه در خرده مقیاس واقعیت آزمایی: 9جدول 

  

 :که شود یم ، مشاهدمطابق با اطالعات مندرج در جدول فوق

 نیبنابرا. باشد ینممعنادار  %5در سطح ) =F 1/240 (شدهمحاسبه  F مقدار ، چوندر مورد اثر اصلی جنسیت

 ، تفاوتییآزما تیواقعدختر و پسر در خرده مقیاس  آموزان دانشکه بین میانگین نمرات  شود یمنتیجه گرفته 

 .معناداري وجود ندارد

  هیفرض نی، بنابراباشد یم معنادار% 5در سطح )=F 5/405(آمده به دست  F مقدار ، چوندر مورد اثر اصلی گروه

گروه تیزهوش و عادي در  آموزان دانشمیانگین نمرات  نیبکه  شود یمو نتیجه گرفته  شود یمصفر تحقیق رد 

 .وجود دارد يمعناداراین خرده مقیاس تفاوت 

عنوان نمود که چون  توان یم) به خصوص میانگین( یفیتوصحاصل از محاسبات آمار  يها افتهیلذا با تأکید بر 

) 92/33( يعاد آموزان دانشگروه  نیانگیماز  شتریب) 76/35( اسیمقمیانگین گروه تیزهوشان در این خرده 

برتر از  ییآزما تیواقعتیزهوش در خرده مقیاس  آموزان دانشکه  شود یمنتیجه گرفته  نیبنابرا. باشد یم

 .باشند یمعادي  آموزان دانش
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 در خرده مقیاس شادکامی) جنسیت و گروه( یواریانس دو عامل آزمون تحلیل: 10جدول 

  

 F مقدار ، چوندر مورد اثر اصلی جنسیت: که شود یم ، مشاهدهباتوجه به اطالعات مندرج در جدول فوق

دختر و پسر در  آموزان دانشمیانگین نمرات  تفاوت. باشد ینممعنادار  %5در سطح ) =0/372F(محاسبه شده

در )=F 6/313(آمده به دست  F مقدار ، چوندر مورد اثر اصلی گروه.باشد ینم ، معنادارشادکامی اسیمقخرده 

 یفیتوص يآمارحاصل از محاسبات  يها افتهیبا تأکید بر  نی، بنابراباشد یمتفاوت مشاهده شده معنادار % 5سطح 

 یشادمانمقیاس  خردهعنوان کرد که چون میانگین نمرات تیزهوشان در  توان یم) به خصوص میانگین(

 آموزان دانشخرده مقیاس از  نیاتیزهوشان در  ، لذاباشد یم) 5/32( يعاداز میانگین گروه  شتریب) 36/34(

 .عادي برترند

 بحث

تیزهوش نسبت به هوش  آموزان دانشکه هوش هیجانی  دهد یماول نشان   هیفرضنتایج به دست آمده از بررسی 

بیشتر بین هوش هیجانی با پیشرفت  یهمبستگ وجود. شناختی همبستگی بیشتري با پیشرفت تحصیلی دارد

آموزش و پرورش ویژه مراکز تحت پوشش  يها روشو  ها برنامهتیزهوش براساس اثربخشی  آموزان دانشتحصیلی 

انتظارات اولیاء و  ، وخانوادگی تی، تربمحیط ، بافت)سمپاد(درخشان  ياستعدادهاسازمان ملی پرورش 

 .باشد یمقابل تبیین و تفسیر  آموزان دانش نیاخاص  يها يتوانمند

تیزهوشان و تشویق این  مدارسو ورود آنها به مدارس خاص به نامه  آموزان دانشگزینش و جداسازي این   نحوه

 يها دانشگاهو  ها رشتهدر المپیادهاي علمی و حضور بیشتري  رود یمافرادي خاص که انتظار  عنوان بهگروه 

موفق و تالش  يا ندهیآمنجر به افزایش اعتماد به نفس و داشتن امید بیشتر به  تواند ی، ممعتبر داشته باشند

همچنین بازخوردها و .شناختی شود يها ییتوانابهتر علمی و استفاده از  يها تیموقعبیشتر جهت کسب 

به افزایش  شود یمتیزهوش داده  آموزان دانش بهکه از طرف محیط خانواده و محیط مدارس  ییها تیحما

دادند که حمایت اجتماعی و  نشان 1)2002(چن که چن ونگ و  طور همان. کند یماین افراد کمک  نفس عزت

بر پیشرفت  و اثر مستقیم شوند یموالدین و اطرافیان و دوستان منجر به افزایش هوش هیجانی  يها تیحما

 .تیزهوش دارند آموزان دانش یلیتحص
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آموزان عادي نسبت به  دانشکه هوش هیجانی  دهد یمدوم تحقیق نشان   هیفرضنتایج به دست آمده از بررسی 

 .هوش شناختی همبستگی بیشتري با پیشرفت تحصیلی دارد

و سامر فلدت و هاگان و  پارکر، 3)2003(، نلسون )2006(2 یکالکاننتایج تحقیقات بوساکوا و بوساکوا و 

. )1380(، زارع 7)2005( نسی، ساون6(2004) هاگانو  ، باند5)2004( يسالووو  ، کارسو4)2004( یسکیماج

نتایج همسو  نیا. هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد نمراتکه بین  دهد یم نشان

به  گلمنهوش هیجانی تحقیقات  يها مولفهتأثیرگذاري  در .باشد یمدست آمده در تحقیق حاضر  بهبا نتیجه 

 ریتأث 2)2001( نسیاتکساك واي وانگ، ،SAT کنترل تکانه بر نمره آزمون ریتأث 1)2001( فیرانقل از 

 .باال بر پیشرفت تحصیلی را نشان دادند نفس عزت

1. Chen,H;Wang Q chen,I. (2002)  
2. Boussiakou,L,G;Boussiakou,I,K;Kalkani,E,C(2006)  
3. Nelson,D. Nelson,K. (2003)  
4. Parker J.D.A.Summerfeldt L.J,Hogan M.J,Majeski S.A. (2004)  
5. Caruso,D.R. Salovey,P. (2004)  
6. Bond,B.J, Hogan,M.J. (2004)  
7. Cavins,Bryan Jeremy(2005)  

 

هیجانی و هوش  هوشدادند بین  نشان) 1380(زارع  و) 1381( یالک، خ)1380( انیفالحنتایج تحقیقات 

اظهار کرد که اصطالح هوش هیجانی  توان یم ها افتهیاین  براساس. شناختی همبستگی معناداري وجود ندارد

. کند یمکننده در پیشرفت تحصیلی را مطرح  دخالتهوش شناختی براي تعیین عوامل   سازهغیراز  يا سازه

که هوش هیجانی به نسبت هوش شناختی همبستگی  دهد یم نشانبه دست آمده در تحقیق حاضر  يها افتهی

به تغییراتی که در نظام آموزشی به  توان یمبه دست آمده   جهینتدر تعیین . بیشتري با پیشرفت تحصیلی دارد

 .حضور مشاورین در مدارس اشاره کرد یعنی، وجود آمده

آموزان و بالطبع افزایش  دانشدر مدارس که منجر به افزایش هوش هیجانی  ییها طیمحبنابراین فراهم کردن 

 .باشد یممدارس ضروري   هیکل ، درشود ها آنپیشرفت تحصیلی 

دختر در مقیاس همدلی و روابط  آموزان دانشتحقیق نشان داد که  3  هیفرضبه دست آمده از بررسی  يها افتهی

از  شتری، بپسر در خرده مقیاس تحمل فشار آموزان دانشبین فردي برتر از پسران بودند و میانگین نمرات 

و حرمت ذات برتر از  ییآزما تی، واقعشادکامی يها اسیمق خردهتیزهوش در  آموزان دانش نیهمچن. دختران بود

نمرات دختران تیزهوش در خرده مقیاس خودآگاهی هیجانی از دختران  نیانگیم. عادي بودند آموزان دانش

داد دختران بهتر از پسران  ، نشان3)2000( یسارنهمین راستا  در. و عادي بیشتر بود زهوشیتعادي و پسران 

از  اجتماعی باالتر يها مهارتدادند زنان در  ، نشان4)2000(فارنهام و  سیدریپتر. کنند یمعواطفشان را کنترل 

 .دارند يعادبیشتري نسبت به گروه  نفس عزتداد گروه تیزهوش  نشان 5)2001( چینریا. مردان هستند
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1. Reiff,H.B(2001)  
2. Suk Wai wong,M;Watkins,D(2001) 
3. Saarnim,C. (2000)  
4. Petrides,k.V;Furnham,A. (2000)  

5. Enright,k.M. (2001)  

باالتري براي پیشرفت  یدرون  زهیانگتیزهوش داراي  آموزان دانشتحقیقی نشان داد که  ، در1)2003(گانار 

 دهد یم ، نشانآمده در پژوهش حاضر دستبه   جهینتبه دست آمده در تحقیقات فوق و  جینتا. تحصیلی هستند

هوش  يها اسیمقمعناداري در خرده  يها تفاوتبهر  هوشاز عامل  نظر صرفدختر و پسر  آموزان دانشکه 

و انتظارات خانواده نقش مهمی در ایجاد  ها نگرشحاکم در جامعه و  فرهنگکه  رسد یمنظر  به. هیجانی دارند

مادري باید از   فهیوظقبول  به خصوصزنان به دلیل داشتن وظایفی در خانه و   جامعه در. دارند ها تفاوتاین 

 .باالتري برخوردار باشند يریپذ تیمسؤولهمدردي و  حس

هیجانی خود را به  يها تنشداد که مردان  نشان 2)2000نقل از هریس و لیشی ( گرانیدمطالعات لوسینون و 

  هیفرضاز دیگر نتایج به دست آمده در بررسی .کنند یمهیجانی و ذهنی از آن تعارض کم  يریگ کناره  لهیوس

 آموزان دانشذات از  ، حرمتییآزما تی، واقعشادکامی يها اسیمقتیزهوش در خرده  آموزان دانشفوق برتري 

 .باشد یم ها گروهدختران تیزهوش در خرده مقیاس خودآگاهی از سایر  يبرترعادي و 

، از آنان هوشمندتر که شوند یم ، متوجهآوردند یمکه بین خود و اطرافیان به عمل  يا سهیمقاتیزهوشان در 

این افراد  نفس عزتهستنتد، این امر به افزایش  تر محبوبمختلف تحصیلی و اجتماعی  يها عرصهو در  تر موفق

گروه و احساس رضایت از زندگی خود و لذت بردن از خود  نیامنجر به شادکامی بیشتر  نیهمچن. کند یمکمک 

برتري  نیهمچن. شود یمکاسته  آموزان دانشاز میزان مأیوس بودن و افسردگی این  نیبنابرا. شود یمو دیگران 

به دلیل بلوغ زودتر دختران نسبت به پسران باشد و با در نظر  تواند یم ها گروهتیزهوش نسبت به سایر  دختران

گرفت که دختران تیزهوش  جهینت توان یم. گرفتن این نکته که تحوالت شناختی نیز در خودآگاهی فرد مؤثرند

 .باشند یمدر خرده مقیاس خودآگاهی  ها گروهبرتر از سایر 

 شان یلیتحصتیزهوش و عادي با پیشرفت  آموزان دانشوهش حاضر نشان داد که هوش هیجانی بنابراین پژ

، هوش هیجانی قابل آموختن است يها مهارتآنجایی که  از. همبستگی بیشتري نسبت به هوش شناختی دارند

مربوط به آن در کلیه مدارس کامال ضروري  يها ییتوانا شیافزاآن و تالش در جهت رشد و  يریگ اندازهلزوم  لذا

 رسد یمبه نظر 

1. Gunner,E.S. (2003)  
2. Leachey,T.H;Harris,R.J(2000)  
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روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  دانشکده: تهران. کارشناسی ارشد نامه انیپا. تهران و بررسی ساختار عامل آن

 .عالمه طباطبایی

 تویانست: تهران. کارشناسی ارشد نامه انیپا. سهم هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی مطالعه. )1380.(، مزارع-4

 .روانپزشکی ایران

شهر  يها رستانیدبتأثیر هوش شناختی و هوش هیجانی بر موفقیت مدیران  یبررس. )1380.(، زفالحیان-5

آزاد  دانشگاه. روانشناسی دانشکده: تهران. کارشناسی ارشد نامه انیپا. ها آنتهران و تعیین میزان سهم هریک از 

 .تهران مرکز

 .(3(3استعدادهاي درخشان، مجله. پژوهش اجتماعی تیزهوش یمبان. )1373.(، حکاظمی-6

 .رشد انتشارات: تهران.پارسا، ن. هیجانی هوش) 1380( لی، دانگلمن-7

کارشناسی ارشد   دورهآزمون هوش هیجانی شیرینگ براي دانشجویان  یابیهنجار) 1380(، بهزاد منصوري-8

 .دانشگاه عالمه طباطبایی یروانشناس دانشکده: تهران. کارشناسی ارشد نامه انیپا. شهر تهران يها دانشگاه

: مشهد.، مجوادیان. ویژه يها آموزشبر  يا مقدمه. استثنایی کودکان. )1377(ام .، جپی و کافمن.، دهاالهان-9

 .آستان قدس رضوي انتشارات

 

 

 19 شماره, 1378 شهریور, )بلوچستان و سیستان دانشگاه( روانشناسی و تربیتی علوم مجله :عبنم

 



 

 16 از 16 صفحه

 

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


