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  7/9/91 :تاريخ پذيرش   12/7/91 :تاريخ وصول
  

  چكيده
ناختي معلمان و پيشرفت پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطه بين هوش هيجاني و هوش ش

پايه پنجم ) زن و مرد(جامعه آماري شامل كليه معلمان . تحصيلي دانش آموزان انجام شد
نفر از آنها به صورت  75بودند كه  1387-88آباد كتول در سال تحصيلي ابتدايي شهرستان علي

ون هوش ابزار مورد پژوهش شامل آزم. تصادفي ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند
گيري هوش ان براي ارزيابي هوش هيجاني، آزمون هوشي وكسلر براي اندازه–هيجاني بار

آموزاني كه شناختي و متوسط نمرات نيمسال دوم به منظور بررسي پيشرفت تحصيلي دانش
نتايج نشان داد . شركت كرده بودند، بود) ان–وكسلر و بار(هاي آنها در دو آزمون هوش  معلم

آموزان همبستگي مثبت و معناداري وجود اني معلمان و پيشرفت تحصيلي دانشبين هوش هيج
در . آموزان رابطه معناداري وجود ندارددارد اما بين هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي دانش

تبيين اين نتايج مي توان به اهميت هوش هيجاني در محيط كار و تفاوت گروه نمونه حاضر با 
  .هاي قبل اشاره كردپژوهش

  .هوش هيجاني، هوش شناختي، پيشرفت تحصيلي :ها كليدواژه

                                                 
  تربيتي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه شناسي روانكارشناسي ارشد  -1
  اوهتربيتي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد س شناسي روانكارشناسي ارشد  -2
  كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي -3
  Mohammadiarya@yahoo.com) نويسنده مسئول(گروه آموزشي پيش از دبستان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  -4

  تربيتي شناسي روانكارشناس ارشد  -5
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  91 تابستان، 10سال سوم، شماره  فصلنامه

  فرهنگ مشاوره و روان درماني

  مقدمه
در آموزش و پرورش، نقش نيروي انساني بسيار مهم است و معلم از مهمترين عوامل در رشد و 

معلمان هسته مركزي دستگاه تعليم و تربيت و . آيد توسعه كيفي تعليم و تربيت به شمار مي
توان  اي زياد است كه مي و تأثير آنها بر جامعه به اندازه ندمجريان حقيقي اين امر حياتي هست

. گفت سعادت مملكت در دست كساني است كه به تعليم و تربيت فرزندان كشور اشتغال دارند
واسطه شغل خود از مواجه بيشتري با ساير افراد بويژه كودكان ه ن جزء افرادي هستند كه بامعلم

توان گفت تربيت انسان نتيجه يك  مي ).2000، 1اسپكتور( و نوجوانان در حال رشد برخوردارند
آورد كه وجود ميمعلم رهبري است كه با سعي خود محيطي به. جريان متقابل و دوجانبه است

هاي ناقص و آموز موقعيتي براي يادگيري مطالب نو و تصحيح و تكميل آموختهدر آن دانش
هاي آموزشي داراي ه كيفيت آموزش و برنامهامروز). 1998، 2گلمن(كند نادرست خود پيدا مي

هاي كيفيت، تحت  به عنوان يكي از شاخص 3پيشرفت تحصيلي. ارزش و اهميت بااليي است
هاي فردي يادگيرنده و معلم و عوامل مربوط به نظام آموزشي مانند محيط،  ثير ويژگيأت

هاي فردي  ر، ويژگيدر ميان عوامل مؤث. محتواي آموزشي، روش تدريس و مانند اينها است
ها،  ترين اين ويژگي اي برخوردار است كه مهمدهنده و آموزش پذير نيز از اهميت ويژه آموزش

. معتقد است هوش در بردارنده تفكر است) 2005( 4وايزمن. آموز و معلم استهوش دانش
. يري، عقايد و يادگمسألههوش عبارت است از توانايي و قدرت استدالل، برنامه ريزي، حل 

نويسد فرد به داند و پيرامون تعريف خود ميا ظرفيت فرد در تفكر انتزاعي ميترمن هوش ر
واع مختلفي است هوش داراي ان. همان نسبتي كه قادر به تفكر انتزاعي است، هوشمند نيز است

اي است هوش هيجاني سازه. اشاره نمود 6و شناختي 5توان به هوش هيجانيكه از آن جمله مي

                                                 
1. Spector  
2. Goleman  
3. educational developmental  
4. Wiseman 
5. emotional intelligence 
6. cognitive intelligence 
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  53                                               ...                     پيشرفت  رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با 

آنها هوش هيجاني را به عنوان . شد شناسي روانير و سالووي وارد ادبيات هولين بار توسط مكه ا
توانايي دريافت دقيق، ارزيابي و بيان هيجانات، توانايي دستيابي به احساساتي كه فكر را تسهيل 

؛ 1383شامرادلو، (كند و شناسايي هيجان و تنظيم آن به منظور رشد عقالني تعريف كردند  مي
هاي شخصيت و رفتار  هوش شناختي مي كوشد بي آنكه به ساير جنبه). 1997مه ير و سالووي، 

توجه كافي داشته باشد، استعداد افراد را براي درك، يادگيري، يادآوري، تفكر منطقي، حل 
پردازان هوش هيجاني معتقدند كه هوش شناختي نظريه. ال آن تحت تأثير قرار دهدمسئله و امث
توانيم انجام دهيم؟ هوش شناختي شامل توانايي ما براي ميگويد كه چه كاري به ما مي 

در حالي كه هوش هيجاني به ما مي گويد كه . يادگيري، تفكر منطقي و تفكر انتزاعي است
هوش هيجاني شامل . چگونه از هوش شناختي در جهت موفقيت در زندگي استفاده كنيم

ها را هاي الزم در اين حوزه مهارتو اجتماعي است و توانايي ما در جهت خودآگاهي هيجاني 
خت احساسات خود هاي الزم در شنا همچنين شامل مهارت). 2002، 1ديژوزف(گيرد اندازه مي

پذيري در مقابل ابط سالم با ديگران و حس مسئوليتهاي كافي در ايجاد روو ديگران و مهارت
د است، هوش هيجاني شامل پتانسيل فرد معتق) 2005(وايزمن ). 1386جهرمي، (وظايف است 

ها  رتكند اين مهاوي بيان مي. باشدود و ديگران ميبراي ايجاد نتايج مثبت در ارتباط با خ
  .آمدن لذت، عشق و هر نوع موفقيتي در فرد مي شود آموختني بوده و موجب بوجود

، كاروسو و يرمه(جاني عمدتاً به الگوي توانايي الگوهاي موجود در زمينه هوش هي
گوها اگر چه اين ال. شوندتقسيم مي) 2000ان و پاركر، –بار(و الگوي تركيبي ) 1999سالووي، 

اندازهاي اد با يكديگر نيستند و تنها، چشمهاي متنوعي دارند اما در تضبه لحاظ نظري چارچوب
الگوي تركيبي،  بر پردازش شناختي است ولي در تأكيددر الگوي توانايي، . متفاوتي دارند نسبتاً
  ).1386جوكار، (هاي هيجاني است توانايي بر تأكيد

                                                 
1. Digiuseppe 
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  فرهنگ مشاوره و روان درماني

هاي افراد براي كسب موفقيت را عامل مهمي در شكوفايي تواناييان هوش هيجاني –بار
ان و پاكر –بار). 1،2001الياس(داند  را با سالمت رواني مرتبط ميكند و آن  در زندگي تلقي مي

كردند و به تدوين پرسشنامه هوش هيجاني پرداختند كه هوش هيجاني را مطرح  1980در سال 
هر كدام  عامل مركب بود كه 5شد و داراي گزارش كمي آزمودني پاسخ داده مي براساس

هوش  -2هوش درون فردي  -1هاي اين پرسشنامه عبارت بودند از عامل. مقياس بود 3شامل 
  ).2000ان و پاركر، -بار(ي خلق عموم -5كنترل استرس  -4قابليت انطباق  -3بين فردي 

ي عاطفي از محيط خانواده هاباور بود كه اگر چه آموختن مهارتبر اين ) 1998(گلمن 
تواند گذارند معلم نيز نقش مهمي مينگامي كه كودكان پاي به مدرسه ميشود اما هشروع مي
هاي آموزشي، توان گفت ماهيت آموختن در محيطمي. ت همه جانبه آنها داشته باشددر پيشرف

ترين شاگردان را تربيت كنند و ن آموزگاران كساني هستند كه موفقتري اجتماعي است و موفق
مزاياي هوش هيجاني در ) 1386(بنا به اعتقاد جهرمي . در پيشرفت آنها سهم بسزايي داشته باشند

يجاني هاي هوش هسياري از معلمان به كاربرد نظريهآموزش به خوبي مشخص گرديده است و ب
پذير و دهنده و آموزشهاي فردي آموزش ويژگي. اندتي در آموزش افراد توجه كردهو شناخ

نحوه بيان مطالب از سوي مربي و چگونگي فرايند يادگيري و ياددهي از عوامل موفقيت در 
بنابراين تحقيقات متعددي در زمينه هوش هيجاني و شناختي . شوندآموزش محسوب مي

متغيرهاي گوناگوني مثل پيشرفت تحصيلي، سازگاري، رضايت شغلي و غيره آموزان با  دانش
اي كه رابطه هوش هيجاني و شناختي معلم را با پيشرفت تحصيلي انجام شده است اما مطالعه

پژوهش حاضر در پي  بنابراين. در كشور صورت نگرفته بود ،آموز مورد بررسي قرار دهددانش
ست كه آيا بين هوش هيجاني و شناختي معلم با پيشرفت ال اساسي اؤپاسخگويي به اين س

  آموزان رابطه وجود دارد؟تحصيلي دانش
  
  

                                                 
1. Elias  
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  روش
پايه پنجم ) زن و مرد(جامعه آماري شامل كليه معلمان  :شركت كنندگان و طرح پژوهش

-88آباد كتول در سال تحصيلي عليابتدايي و كليه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان 
مرد و  43(معلم  75نمونه مورد نظر به صورت تصادفي ساده از جامعه آماري اول، . بود 1387

دختر و  500(نفر  1100آموزان معلمين منتخب شامل و از جامعه آماري دوم، دانش) زن 32
و طرح پژوهش از نوع مطالعات  روش پژوهش حاضر همبستگي. انتخاب شدند) پسر 600
  .بين استپيش

  

  ابزار
آزمون پيشرفت  - 3 )كالمي و غيركالمي(مقياس وكسلر  -2 ان–شنامه هوش هيجاني بارپرس -1

  تحصيلي
  

  ان–آزمون هوش هيجاني بار
اي از هوش سال مؤلف، مفهوم، تعريف و اندازهدر اين . ساخته شد 1980اين آزمون در سال 

مقياس است كه  15و  سؤال 117ان داراي –آزمون هوش هيجاني بار. شناختي را ارائه نمودغير
اجرا شده است ) آرژانتين، آلمان، آفريقاي جنوبي، هند و نيجريه(ان در شش كشور -وسط بارت

نتايج هنجاريابي در ايران نشان . و به طور نظامدار در آمريكاي شمالي هنجاريابي گرديده است
از در هنجاريابي سموعي . داده است كه آزمون از اعتبار و روايي خوبي برخوردار است

. سؤال تقليل يافت 90ليل به ها پس از سه مرحله تح سؤالان تعداد –ي بارسؤال 117پرسشنامه 
موافقم، موافقم، تا  كامالً(اي در طيف ليكرت  درجه 5هاي آزمون بر روي يك مقياس پاسخ

آگاهي خود -1ها عبارت بودند از مقياس. تنظيم شده است) ال مخالفمحدودي، مخالفم و كام
- مسئوليت -7همدلي  -6استقالل  -5 خودشكوفايي -4عزت نفس  -3خودابرازي  -2هيجاني 

 - 12حل مسله  -11پذيري انعطاف -10گرايي واقع -9روابط بين فردي  -8تماعي پذيري اج
). 2000ان و پاركر، –بار(شادماني  -15بيني خوش 14كنترل تكانش  -13ار رواني تحمل فش
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گذاري نحوه نمره. برآورد گرديد 91/0اخ ا روش آلفا كرونبپايايي آزمون در پژوهش حاضر ب
تنظيم شدند در برخي  اي ليكرتدرجه 5ها بر روي يك طيف به اين صورت بود كه گزينه

ها كه و در ديگر سؤال) 1كامالً مخالفم  و 5موافقم  كامالً( 1به  5گذاري از ها نمره سؤال
نمره . انجام شد) 5الفم مخ و كامالً 1موافقم  كامالً( 5به  1محتواي منفي يا معكوس داشتند از 

ت آن مقياس و نمره كل آزمون برابر با سؤاالبرابر با مجموع نمرات هر يك از  كل مقياس
نشانگر موفقيت برتر فرد در  كسب امتياز بيشتر در اين آزمون. مقياس است 15مجموع نمرات 

  ).1380سموعي، (مقياس مورد نظر است 
  

  لرمقياس وكس
به ) IQ(سه نمره مختلف هوشبهر ) WAIS-R1(نظر شده هوش وكسلر بزرگساالن دمقياس تجدي
مي و هوشبهر عملي هوشبهر كال. هوشبهر كلي، هوشبهر كالمي و هوشبهر عملي. دهددست مي

قياس كالمي عامل م 6آيند به اين صورت كه  دست ميه آزمون بخرده 11هاي از متوسط نمره
گيري هاي ديداري و فضايي را اندازهعملي توانايي مقياس 5سنجند و درك و فهم را مي

است اما به عنوان يكي از  هااي محدوديتچه مقياس هوشي وكسلر داراي پاره اگر. كنند مي
رود و به صورت اي مختلف خصوصاً باليني به كار ميهها در موقعيتترين آزمونمتداول

گري (ش نيز سعي بر آن دارند كه از اين الگو پيروي كنند الگويي است كه ساير ابزارهاي سنج
گزارش كرد كه ) 1981(وكسلر ). 1375، ترجمه شريفي و نيك خو، 1990گراث و مارت، 

و براي  96/0براي هوشبهر مقياس كالمي  97/0اعتبار دو نيمه آزمون براي هوشبهر مقياس كلي 
اص به مراتب هاي خآزمونتبار خردهپراكندگي ضرايب اع. است 93/0هوشبهر مقياس عملي 

مورد اي كه باالترين اعتبار دو نيمه آزمون در گونهبه ). r=0/83اي برابر با ميانه(بيشتر بود 
گري (گزارش شد ) 52/0(ها ترين آن براي الحاق قطعهو پايين) 96/0(گنجينه لغات 

                                                 
1. Wechsler Adult Intelligence seal - Revised   
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برآورد پايايي از  در پژوهش حاضر براي). 1375، ترجمه، شريفي و نيك خو، 1990گراث،
  .بدست آمد 79/0روش آلفا كرونباخ ضريب 

  

  آزمون پيشرفت تحصيلي
به منظور مشخص شدن پيشرفت تحصيلي، نمرات كتبي دانش آموزان پايه پنجم كه به صورت 

آوري شد جمعشد و كمتر نظر معلم اعمال ميهماهنگ در سطح شهرستان برگزار مينهايي و 
آموز به عنوان معيار پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته ي هر دانشرديد و متوسط نمرات كتبگ

  .شد
  

  شيوة اجرا
ول به اين نتيجه ئپژوهشگران با هماهنگي مسولين اداره آموزش و پرورش و كارشناسان مس

به . ها در دو مرحله انجام شودسرعت كار پژوهش، اجراي پرسشنامه رسيدند كه براي سهولت و
مان كالس پنجم حاضر ابتدا در كالس هاي ضمن خدمت معلاين صورت كه پژوهشگران 

همچنين چگونگي . دادند اي از اهداف پژوهش به صورت ضمني براي آنها شرحشدند و مقدمه
راي مقياس هوش سپس به منظور اج. بيان نمودند به طور مختصرت را سؤاالدهي به نحوه پاسخ

آموزش و پرورش در اختيار پژوهشگران قرار هاي دفتر آموزش ابتدايي اداره وكسلر يكي از اتاق
تا به اعتبار و روايي آزمون گرفت و سعي شد اتاق آزمون محيطي راحت و دور از استرس باشد 

آموزان نمرات كتبي ظور مشخص شدن پيشرفت تحصيلي دانشبه من نهايتاً. اي وارد نشودخدشه
رده بودند مورد بررسي قرار آموزاني كه معلمان آنها در اين پژوهش شركت كتمام دانش

  . گرفت
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  نتايج
هاي آمار توصيفي اعم از ميانگين و انحراف  در تجزيه و تحليل اطالعات ابتدا از شاخص

هاي تحقيق  در نظر ها به منظور پاسخگويي به سؤال دهسپس تحليل دا. استاندارد استفاده شد
بين مورد بررسي قرار بتدا جهت نرمال بودن توزيع متغيرهاي مالك و پيشدر ا. گرفته شد

ها بنابراين از لگاريتم داده. ندارند ن داد نمرات هوشبهر، توزيع نرمالگرفت كه نتايج نشا
. داشتنداما نمرات هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي از توزيع نرمال فاصله زيادي ن. استفاده شد

ها نيز از لگاريتم اعداد به جاي خود آنها استفاده شد، نرمال بودن غيردر جهت عدم هم خطي مت
  .قرار گرفت تأييدخطاها نيز بررسي شد و صحت آن مورد 

آيا بين هوش هيجاني معلم و پيشرفت «اول پژوهشي تحت عنوان اينكه  سؤالدر بررسي 
است  610/0برابر نتايج نشان داد ضريب همبستگي  »آموزان رابطه وجود دارد؟تحصيلي دانش

سؤال تأييد  كمتر است اين 01/0داري از  دار است و چون سطح معنا معنا 001/0كه در سطح 
آموزان بين هوش هيجاني معلم و پيشرفت تحصيلي دانش: توان گفتبنابراين مي. شود مي

  . داري وجود دارد ي معنا رابطه
ش شناختي معلم و پيشرفت آيا بين هو«دوم پژوهش تحت عنوان اينكه  سؤالدر بررسي 
است  152/0نتايج نشان داد ضريب همبستگي برابر  »آموزان رابطه وجود دارد؟تحصيلي دانش

بيشتر است بنابراين بين هوش  05/0داري از  چون سطح معني. دار است معنا 192/0كه در سطح 
  .داري وجود ندارد ي معنا آموزان رابطهناختي معلم و پيشرفت تحصيلي دانشش

آيا بين هوش هيجاني و هوش شناختي معلمان «: سؤال سوم پژوهش، اينكهدر بررسي  نهايتاً
هوش هيجاني و (بين  از دو متغير پيش »آموزان رابطه وجود دارد؟با پيشرفت تحصيلي دانش

داري داشت و در  بيني سهم معني در معادله پيش) هوش هيجاني(فقط يك متغير ) هوش شناختي
. اند، هوش شناختي سهم معناداري در معادله رگرسيون نداشته و وارد معادله نشدمعادله باقي م

به دست  615/0براي متغير موجود در معادله برابر ) ضريب رگرسيون چند متغيري( Rمقدار 
يعني متغير موجود در . شد 379/0برابر ) توان دوي ضريب رگرسيون چند متغيري( 2Rآمد و 
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 را تبيين كرد و اين درصد از) پيشرفت تحصيلي(يانس متغير مالك درصد از وار 9/37معادله 
 Fمقدار . دار است شود به لحاظ آماري معنانشان داده مي 1واريانس، همان طور كه در جدول 
پس نتيجه . معنادار است 001/0است كه در سطح  477/44براي اين درصد از واريانس برابر 

  .آموزان آنها رابطه وجود داردبا پيشرفت تحصيلي دانش گيريم كه بين هوش هيجاني معلمان مي
  

 تحليل واريانس رگرسيون. 1جدول 

  داري سطح معني Fمقدار   ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغيير
 001/0  477/44  009/0  1  009/0  رگرسيون

  0002/0  73  015/0  مانده باقي
    74  024/0  جمع

 

ست كه بعد از حذف مقادير دورافتاده، در معادله رگرسيون تغييري ايجاد الزم به ذكر ا
  .نشد

دهد،  هاي وارد شده و نشده در معادله رگرسيون را نشان مي ضرايب متغير. 2جدول 
است  318/0است و براي هوش هيجاني برابر  376/0ضريب رگرسيون براي ثابت معادله برابر 

كمتر  01/0داري براي اين متغير از  ز آنجا كه سطح معناا. دار است معنا 001/0كه در سطح 
و در   داري داشته بين نيز سهم معنا است، نشان دهنده اين است كه اين متغير در معادله پيش

 394/0است كه در سطح  034/0ضريب رگرسيون براي هوشبهر برابر . ماند معادله باقي مي
دهنده اين است نشانبيشتر  05/0اي اين متغير از داري بر از آنجا كه سطح معني. دار است معنا

  .شودداري ندارد و از معادله حذف مي ابيني سهم معن است كه اين متغير در پيش
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  ضرايب رگرسيون .2جدول 
 متغير Bضريب   βضريب استاندارد Tآماره  داري سطح معني

  ثابت معادله 376/0  - 734/2 008/0
 رهوشبه 034/0  080/0 858/0 394/0

  هوش هيجاني  318/0  602/0  428/6  001/0
  

 شرفتيپ =376/0+هوش هيجاني) 318/0: (بنابراين معادله رگرسيون به اين صورت است
  .يليتحص

  

  گيري بحث و نتيجه
هاي فردي اد با محيط و از عوامل مهم تفاوتهوش به عنوان يكي از وجوه سازش يافتگي افر

هاي ولهها و مقتي واحد و برخي آن را واجد مؤلفهن ماهيبرخي هوش را به عنوا. رودبه شمار مي
نتايج حاصل پرسش اول ). 1999ير و همكاران، ؛ مه1997ير و سالوي، مه(دانند شماري ميبي

آموزان رابطه وجود دارد؟ نشان داد يجاني معلم و پيشرفت تحصيلي دانشكه آيا بين هوش ه
با  اين يافته. رابطه معنادار وجود دارد) فت تحصيليهوش هيجاني و پيشر(كه بين اين دو متغير 
و ) 2002(؛ ديژوزف )2000(ان –بار. ها در اين زمينه همخواني داردنتايج برخي پژوهش

كننده ميزان موفقيت تحصيلي هستند و نشان دادند كه هوش هيجاني مشخص) 1381(شامرادلو 
از هوش بودند نسبت به گروه ديگر  تريادي كه داراي عملكرد تحصيلي موفقبيان كردند افر

هيجاني باالتري برخوردار بودند اما تحقيقي يافت نشد كه هوش هيجاني معلم را با عملكرد 
تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموز بسنجد ولي در پژوهش حاضر نيز مشاهده شد هوش 

در تبيين نتيجه . آموز رابطه داردن با پيشرفت تحصيلي باال در دانشهيجاني باال در معلما
ثيرات هوش هيجاني افراد در محيط كار اشاره كرد به اين صورت أتوان به تپژوهش حاضر مي

هاي كسب و كار باعث تغييراتي در محيط كار مثل اهميت يافتن هوش هيجاني در مهارتكه 
و  شود فاوت نظر ارزش محسوب مياعطاء حق انتقاد سازنده، ايجاد فضايي كه در آن تنوع و ت
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الخره ايجاد شبكه ارتباط مفيد دانست كه اينها همه به پيشرفت خود و اطرافيان كمك خواهد با
آنان . عكس مطالب فوق را نشان دادند) 1384(و باقرزاده ) 2004(اما واتوزسكي و آلساما . كرد

  .آموزان نداردمعناداري در موفقيت تحصيلي دانش دريافتند هوش هيجاني نقش
لم و پيشرفت تحصيلي ژوهش مبني بر اينكه آيا بين هوش شناختي معدر پرسش دوم پ

ناختي معلم و پيشرفت آموزان رابطه وجود دارد؟ نتيجه پژوهش نشان داد بين هوش شدانش
همسو ) 1383(اين نتيجه با يافته شامرادلو . آموزان رابطه معناداري وجود نداردتحصيلي دانش

اني و قيق خود به اين نتيجه رسيد كه بين هوش هيجبه اين صورت كه او نيز در تح. است
وي بيان كرد كه . آموزان تفاوتي وجود نداردبيني پيشرفت تحصيلي دانششناختي در پيش

هوش هيجاني نسبت به هوش شناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي از توان بيشتري برخوردار 
  .است

و هوش شناختي معلمان با در بررسي پرسش سوم پژوهش كه آيا بين هوش هيجاني 
هوش هيجاني و هوش (آموزان رابطه وجود دارد؟ از دو متغير پيش بين شپيشرفت تحصيلي دان

بيني سهم معناداري داشت و در معادله در معادله پيش) هوش هيجاني(تغير فقط يك م) شناختي
نتايج ما  .دله نشدباقي ماند، هوش شناختي سهم معناداري در معادله رگرسيون نداشت و وارد معا

با اين . همسو است) 1386و جوكار،  1386؛ جهرمي، 1383شامرادلو، (با نتايج  سؤالدر اين 
تفاوت كه جهرمي در پژوهش خود با هدف بررسي نقش هوش هيجاني و شناختي با پيشرفت 

) و شناختيهيجاني (هوش و عادي نتيجه گرفت كه بين هر دو هوش آموزان تيزتحصيلي دانش
آموزان رابطه وجود دارد و دوم اينكه هر دو متغير در هر دو پژوهش پيشرفت تحصيلي دانش با

 بنابراين تبيين احتمالي علت متفاوت بودن. فقط بر روي گروه دانش آموزان اجراء شده است
هاي پيشين اين است كه گروه نمونه ما بررسي هوش برخي نتايج پژوهش حاضر با پژوهش

هاي  در حالي كه در پژوهش. معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استهيجاني و شناختي 
هاي اين توان گفت با توجه به يافته مي. دغير همسو، نمونه مورد بررسي دانش آموزان هستن
ثير زيادي در دانش آموزان از قبيل أتواند ت پژوهش لزوم داشتن هوش هيجاني در معلمان مي
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توانند الگوي ساير  ها ميهمچنين با توجه به اين كه معلم شد وپيشرفت تحصيلي آنها داشته با
ه به اهميت هوش هيجاني در باشند و نيز با توج) آموزانشاندانش خصوصاً(افراد جامعه 

رسد تا در صورت لزوم هش در اين افراد ضروري به نظر ميهاي زندگي انجام اين پژوموفقيت
از جمله . آن در اين اقشار جامعه پرداخته شود به آموزش اين هوش در جهت ارتقاء ميزان

هاي پژوهش اين است كه روش پژوهش همبستگي است و امكان تعيين روابط علت  محدوديت
پيشنهاد . عالوه بر آن جامعه آماري مورد مطالعه، پايه پنجم مقطع ابتدايي است. و معلولي نيست

همچنين . ها انجام شود گر رشتههاي ديگر در مقاطع تحصيلي و معلمان دي شود پژوهش مي
از آنجا كه رابطه بين هوش . هاي آزمايشي مورد استفاده قرار گيرد شود كه روشپيشنهاد مي

اين پژوهش تأييد نشده است به دست آموزان در  شناختي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش
هايي  آزمون شود از تأكيد زياد بر هوش شناختي و اندركاران آموزش و پرورش توصيه مي

  .بكاهند و در عوض بيشتر بر هوش هيجاني تأكيد ورزند مبتني بر هوش شناختي
  
  

  منابع فارسي
بررسي رابطه هوش هيجاني با منابع استرس و تاثير آن بر پيشرفت ). 1384. (باقرزاده گلمكاني، ز

دانشگاه  ،سيشنا رواندانشكده علوم تربيتي و ، تحصيلي دانشجويان، پايان نامه كارشناسي ارشد
  .تربيت معلم

  .موسسه تحقيقات علوم رفتاري سينا :تهران .آن-آزمون هوش هيجاني بار ).1379( .ر سموعي،
بيني و پيشرفت هوش هيجاني و هوش شناختي در پيش مقايسه نقش). 1383. (شامرادلو، م

دانشكده علوم نامه كارشناسي ارشد، پايان. دانشگاهي شهر تهرانآموزان پيشتحصيلي دانش
  .، دانشگاه شهيد بهشتيشناسي روانتربيتي و 
آوري در رابطه بين هوش هيجاني و هوش عمومي با اي تابنقش واسطه). 1386( .جوكار، ب

  .2معاصر، دوره دوم، شماره  شناسي رواندو فصلنامه . رضايت از زندگي
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پاشا شريفي و محمدرضا  ، ترجمه حسنراهنماي سنجش رواني). 1375. (گري، گ و مارت، ج
  .رشد: تهران. خونيك

آموزان و شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش بررسي رابطه هوش هيجاني.) 1386. (جهرمي، ف
، دانشگاه شناسي رواننامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و پايان .هوش و عاديتيز

  ).س(الزهرا 
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