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 چکیده 

آماوزا  پسار یانی اا و نی اا مق ا       مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجاایی در دایاش  هدف از پژوهش حاضر هدف: 

 آناد نود.  شهر خرم راه مایی

از تماامی   اسا.  یباار  جامعاه ایاپ پاژوهش    ای اسا..  یاانی از یاوع ی ای مقایساه    پژوهش حاضار زمی اه   روش روش:

در مق ا  راه ماایی موا وح ناه تلیای        49-49آنااد کاه در سااح تلیای ی     آموزا  پسر نی ا و یانی ا شهر خارم دایش

ای آموز پسر نی ا ناه روش خوشاه  دایش 93گیری تیادفی ساده و آموز پسر یانی ا نه روش یمویهدایش 93ناش د. تعداد می

ش اختی کاویی   م ظور س جش کارکردهای اجرایی آزمو  ییبی وا  حجم یمویه در ایپ پژوهش جایی داده شدید. نهنه

هاای  م ظاور تجییاه و تل یا  داده    ناه  م ظور س جش هوش هیجایی از مقیاس هوش هیجایی شاا  اساتداده شاد.   و نه

   .اس. شده استداده )آزمو  دو دام ه( مستق T آزمو پژوهش از 

جای  ملیداه ساازمایدهی( و هاوش     که نیپ کارکردهای اجرایی )ناه حاص  از فرضیا  پژوهش یوا  دادید  یتای ها: یافته

آماوزا  یانی اا از همتایاا  نی اای     آموزا  یانی ا و نی ا تداو  مع اداری وجود دارد، ندیپ مع ی که دایاش هیجایی در دایش

 .(P<30/3ک  د )تری یم  میس ح پاییپخود در 

توا  چ یپ یتیجه گرفا. کاه یارضاه نی اایی ممساپ اسا. نسایاری از        از یتای  حاص  از ایپ پژوهش می گیری:نتیجه

 های ش اختی چو : کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی را دچار ملدودی. ک د.توایم دی

 

 .آموزا  یانی ا و نی ایشکارکردهای اجرایی، هوش هیجایی، دا :هادواژهیکل
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 مقدمه. 1

 خود در را تعریف یوع دو یظرا صاحب میا  در که ناشدمی موخص و آشسار پدیده یک 1یانی ایی

 اس. یانی ا فردی پیشسی تعریف سنراسا .2آموزشی دیگری و پیشسی تعریف یسی. اس. داده جای

. دارد 233/23 تیینی ی( یی ک از استداده مثالً) دید اصالح نا حتی دید، حای. نهتریپ در که

 نرای که اس. حدی نه او نی ایی آسیب شد  که اس. کسی یانی ا فرد آموزشی تعریف نراساس

 یهاصدله و یوارها) ش یداری یهاروش دیگر و نری  از استداده نه ییاز خواید  یادگیری و آموزش

 و هانررسی طبق ما کوور در (.1911 همسارا ، و ی ییاده کافمپ، هاال ،) دارید( ش یداری

 کودکا  را آیها درصد 2 حدود استث ایی، کودکا  درصدی 12 جمعی. از یظرا صاحب یهاپژوهش

 که ناورید ایپ نر مردم اغ باما  ؛(1942 ،همسارا  و ی دی) ده دمی توسی  یانی اآموزا  دایش و

 تیور را نراساس خود هایگیرییتیجه طورک ینه و ایدترحم و مستلق ییازم د افرادی یانی ایا 

 رورونه آ  نا یانی ا افراد که ییهاسرخوردگی و هاکاستی ،هادشواری یانی ایی، از خویش ذه ی

ی های کسب شده توسط ایپ افراد در زمی ههااما از طرفی یباید م سر موفقی. ؛یه دشوید، ن ا میمی

ی توایایی روایو اختی و ها. نه همیپ ی . در زمی ه... شد اشت اح، ورزش و گویاگو  تلیی ی،

نا ایپ اما  ؛ی مخت ف گیارش شده اس.هااجتمایی افراد یانی ا همواره یتای  گویاگویی از پژوهش

ملی ی سازش یاند که ایپ اص  پذیرفته  را ییت نا تواید می ای اس. کهگویهنه م ی ایسا  ،وجود

دیباح فقدا  یا یقص یک ایدام )مای د اساس ایپ اص  ما نهشود. نرمیپذیری م ی یامیده شده، ایع اف

ی مخت ف م ی قادر نه جبرا  هاق   یضو( یا فقدا  یک سیستم حسی )مای د یانی ایی(، قسم.

ی هاد ارتباطا  موجود هست د. در ایپ فرای د جبرا ، قسم.مع ویی. نا استداده از سازمایدهی مجد

وییتی در قباح آ  ل، مسطورمعموحنهه گیرید کمی یهده نردی، تساییدی را مایده از یظر یم سرناقی

پذیری م ی نهره جسته و ساختار یواحی مخت ف خونی از خیوصی. ایع افاید. افراد یانی ا نهیداشته

رادر و تلقیقا  ) (.1914 )یجاتی، گیردمیشس   مایدهیناقالیا  حسی م ی آیا  م  بق نر اط

پذیری ( نیایگر ایپ امر هست د که افراد یانی ا نا وجود یقص نی ایی قدر  و ایع اف2339، 9راس ر

نه یق  از کاکه  1449، کافمپ) م ایعا  .ده دمیرا در سایر حواس خود یوا   یامالحظهقان 

ی هوشی مای د هاده د که افراد یانی ا در نسیاری از توایاییمییوا   (1942، جویباری و همسارا 

یوا   (2333) همسارا  و 9رادر یهایافتهنا همتایا  نی ای خود تداوتی یدارید.  میهوش کال

 تمری اتی که مبت ی نر طریق تسیه نر از را توای د یقص دیداری خودمییانی ا  افراد ده د کهمی

یظرا  یقیده نر ایپ اس. میا  نسیاری از صاحب حقیق. در .ی حسی اس. جبرا  ک  داهتوایایی

                                                           
1. Blidness  

2. Medical and Educationl  

3. Roder & Rosler 

4. Roder 
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همای د افراد یادی یم   نسیاری از ی اصر روایو اختیکه افراد یانی ا نا وجود یارضه نی ایی در 

ازجم ه  (.2339 ،1)دواسو  و گویرا ک  دمیک  د زیرا ایپ یقص را از طریق دیگر حواس جبرا  می

کارکردهای  ک دادگیری افراد یانی ا ایدا میدر رفتار و فرای د ی میی ش اختی که یقش مههااییتوای

ای از یم یا  پردازشی یایی ذهپ اجرایی نه مجمویه . کارکردهای(2337 ،9دوییپ) ناشدمی 2اجرایی

د. از   کمیاساس رفتارهای هدفم د، چهارچونی نرای رسید  نه هدف فراهم گردد که نرمیاطالق 

یع ی  ،9رییینریامه یبارت د از:یی که مرتبط نا یم سرد اجرایی در یظر گرفته شده اس.، هامهار 

صور  سازد کارش را نهمیفرد را قادر  :0تعییپ نهتریپ راه نرای رسید  نه هدف. سازمایدهی

خیر ایداختپ یا أت، قان ی. نه 6پاسخ نازداری .یه پراک ده یم  یس دأو در ح  مس یسپارچه ج و نبرد

ک  د. در صور  وجود میی اس. که در رسید  نه هدف اخالح ایجاد هامقاوم. در نرانر تسایه

خونی تواید در کارش نهمیک د و یمیای یم  موس  در ایپ مقویه فرد ظاهراٌ ندو  فسر و تسایه

ی ه کودکا  استث ایی در ح در زمی ه کارکردهای اجرایی .(2331 و همسارا ، 7کاتایئو) تمرکی ک د

( در پژوهش خود 1941) نهرامخایی و همسارا  جم ه:ی گویاگویی ایجام گرفته اس. ازهاپژوهش

ضعف یوا  دادید که کارکردهای اجرایی در کودکا  اتیسم مخت  هست د و اختالح در آیها نا 

( در پژوهوی نا 1942ییا و موسوی قیه قوالقی )نیرامی، پیما  ریاضیا  و خواید  ران ه دارد.

ی وا  مقایسه کارکردهای اجرایی در دایش آموزا  دارای اختالح یاتوایی در ریاضی نا همتایا  یادی 

نه ایپ یتیجه دس. یاف. که کودکا  دارای اختالح ریاضی یسب. نه کودکا  یادی یم سرد ضعیف 

ی نه ایپ یتیجه دس. ( در پژوهو1941) ق می ، مرادی و یاندیتری در کارکردهای اجرایی دارید. 

ردهای اجرایی و ی یادگیری در مقایسه نا کودکا  یادی در کارکهایافت د که کودکا  دچار یاتوایی

دیی  معتقدید افراد یانی ا نه (2332، راسچیسر؛ 2339، )نارتپ .تری داریدتوجه یم سرد ضعیف

شود که میمیپ یام  سبب قدر  دیداری توا  پاسخ سری  و آیی نه ملیط را یدارید و هملرومی. 

( در 1941پادروید ) ی خود را ک ترح یمای د.هاو پاسخ رفتارتوای د یآیا  در غیاب نی ایی خود 

پسر یانی ا و نی ا آموزا  دایشنررسی و مقایسه استعدادهای چ دگایه گاردیر در » پژوهوی نا ی وا 

نیپ دو گروه تداو  مع اداری  هالیدهمیک از ایپ در هیچنه ایپ یتیجه دس. یاف. که « شهر تهرا 

( موخص شد که کودکا  1974، نه یق  از شریدی درآمدی 1477) 1نر طبق یوپره .وجود یدارد

آورید و از ایپ  نه دس. یگرا د یکالمیانی ا قادرید اطالیا  زیادی را از طریق ش ید  ایگوهای 

                                                           
1. Dowson & Guare 

2. Executive functions 

3. Dulin 

4. planning 

5. Organizing 

6. Response Inhibition  

7. Cattaneo and  

8. Lowpureh 
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هوگوز  تلمی  شده اس.، غ به ک  د. هاطور طبیعی نر آ نی ایی که نه طریق نر ملدودی. اطالیا 

( اگرچه افراد 1943 ، ییدی،یرویق ، نه یق  از وریر، تامپسی ی، کاالتا، ترجمه شریدی درآمدی،1419)

یانی ا ممسپ اس. در درک مداهیم ریاضی موسال  یادگیری داشته ناش د دیی ی موجود ییس. که 

 د، نا ایجاد ت ییرا  م اسب در ملیط آموزایی که دارای آسیب نی ایی هستفسر ک یم دایش

یسی دیگر از  یادگیریوا  در حی ه دریاف. و درک مداهیم ریاضی و م  ق پیورف. یخواه د کرد.

در امور  ا افراد یانی و زیدگی را در روانط نیپ فردی مهم روایو اختی که یقش ک یدی ی اصر

صور  نخوی از هوش اجتمایی نه هوش هیجایی اس.. 1ک د هوش هیجاییمیایدا  گویاگو  زیدگی

و یواطف خود و دیگرا  و ارزیانی مییا  آیها و  اس. که شام  توایایی در هدای. و ک ترح احساسا 

 شود، نر طبق یظر گ مپمیهمچ یپ استداده از اطالیا  نرای هدای. افسار و ایماح دیگرا  موخص 

و  0، همدیی9، پایداری و ایگییش9ه، ک ترح تسای2یخودآگاههوش هیجایی شام  پ   ی یر مهم، 

ها  خاستگاه یظری اکثر پژوهش (.1914 نه یق  از پارسا، 1447، گ مپ) شودمی 6مهار  اجتمایی

امیری و یاشوری، اس. ) نانا 7و مایر هیجایی نرگرفته از کارهای سایوی در زمی ه مدهوم هوش

 هوش یم د ران هیافت د که ( در پژوهوی نه ایپ یتیجه دس. 1949) نیگدیی و ایهی (.1949

 نرای متوسط یجاییه هوش نود  ییاکاف نر داح گرید شاهدی  ا،ییانآموزا  دایش در سپ و یجاییه

 از  ااییان افاراد ( در پژوهش خود نه ایپ یتیجه دس. یافت د که2336) و همسارا  1اوس ی .آیهاس.

 احسااس و یاجتماای اییوای ی،ادییاام غم، ترس، ،یافسردگ همچو  اییمده یجاییه مواسال 

یوا  دادید که افراد نا  (2330) همسارایش و 4اکیمازدر پژوهوی دیگر  .نریادمی ریا  ا.یکدا یادم

 را وتریین ییت ها احساس و کمتر صمیمی ارتباطاا  یجااییه هوش یییارسا  یدینهمع ویی. 

نه یق  از  1919 ،یپیشس) پژوهش  یایت .داریاد یاجتمای اییوای ناه وتریین  یتما و کرده تجرنه

 یوایگر( 1949نه یق  از ی ا دخ.،  1919 ،پورمیحسی یا  و اما)( و 1949ی ادخ. و همسارا  

 ناشد، یجاییه هوش و یاجتمای یهامهار  رشد در یملثر یام  توایدمی یی اینآسیب  که اس. آ 

 یبسآ .دارید خود ییاد همساال  نه سب.ی یترپییپا یجاییه هوش  ا،ییانآموزا  دایش کهیطورنه

آموزا  دایش کهیطورنه ،دهدیم قرار ریتأث تل. وترین را یجاییه هوش یهاملیده از ینرخ ،یی این

 ح  ،یفرد پین روانط ،قالحاست ،ییخودشسوفا وجود، انراز ،یجاییه یخودآگاه یهاملیده در  اییان

                                                           
1. Emotional Intelligence 

2. Self awareness 

3. Impalsive Control 

4. Persistence and motivation 

5. Empathy 

6. Deftness 

7. Salovy Mayer  
8. Owsley, C. 

9. Maziak, W. 
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 نه یسب. یترمیشادکا یمرهی هاپییپا و تسایه ک ترح ،یدگیت  تلم  ،یریپذایع اف یه،أمس

 .دارید ییادآموزا  دایش

( در پژوهوی یتیجه گرف. که در سازگاری روایی 2319، 2گریگوح، گانی و کارارو نه یق  از) 1نتی    

معموح یی. نی ایی و دایوجویا  سایم غیراجتمایی و تعام  نیپ فردی میا  دایوجویا  نا مع و

( در مورد توایایی موسیقی کودکا  1460، 9در پژوهوی )پیتمپ .ی یاف. یوده اس.تداو  مع ادار

ای شوید اما های نرجستهدا ک د که افراد یانی ا ممسپ اس. نرخی موسیقیمی اظهاریظریانی ا چ یپ 

 .یاهم نه توجه نا .نیوتر از افراد یادی اس. توا  گد. ایپ توایایی در میا  یانی ایا  ذاتاًمیی

 ت وع و گستره نود  ملدود سویک از که ا ی اییان در یجاییه هوش ارکردهای اجرایی وک

 در آیها که یموسالت گرید ییسو از و دهدیم قرار ریتأث تل. را آیا  یش اخت رشد که اتوا یتجرن

 که یسته پیا گرفتپ یظر در نا پیهمچ  و  دییمامی تجرنه خود یاجتمای و فردی سازگاری نا ارتباط

 ا ی اییان همچو  جامعه .یاق  هایگروه یجاییه هوش کارکردهای اجرایی و مورد در تاک و 

، یذا ناش دمی ضیضدویق  ییتا دارای  هیزم پیا در م ایعا  ای و گرفته صور  یایدک هایپژوهش

ا پسر یانی ا و نی آموزا  دایشهدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در 

 آناد اس..مق   راه مایی شهر خرم

 

 پژوهش روش. 2

 جامعه و نمونه آماری. 2-1

جامعاه آمااری ایاپ     ای اس..مقایسه -یانی از یوع ی ییپ پژوهش زمی هنا توجه نه اهداف پژوهش، ا

در مق ا    49-49و نی اا کاه در سااح تلیای ی      یانی اا آموزا  دایش میاز تما اس. یبار پژوهش 

 پسار یانی اا  آماوزا   دایش ناش د. از میا  جامعه آماریمیآناد مو وح نه تلیی  خرم راه مایی شهر

 93نی اا   پسار آماوزا   دایشو از میا  جامعه آماری  تیادفی سادهگیری ویهیدر نه روش یم 93تعداد 

الزم ناه ذکار اسا. حجام     . ی وا  یمویه پژوهش ایتخاب شادید نهای گیری خوشهیدر نه روش یمویه

 ناشد.مییدر  03پسر یانی ا مق   راه مایی آموزا  دایش جامعه

 

 ابزارهای پژوهش .3

 شناختی کولیجآزمون عصب .3-1

ش اختی و رفتاری را در آزمویی اس. که چ دیپ اختالح ییب (2332) ش اختی کویی یبآزمو  ی

در مقیااس ییسار     وسای ه وایادیپ و  ک  د. ایپ آزمو  نهمیسایه ارزیانی  0-17کودکا  و یوجوایا  
                                                           
1. Betty 

2. Greguol & Gobbi & Carraro 

3. Pitman 
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دهاای، هااای اجرایاای را در سااه حااوزه سااازما مقیاااس کارکردشااود. ایااپ دو خااردهماای پاسااخ داده

اید که رفتار کاودک را  ای طراحی شدهگویهس جد و نهمی پاسخ رییی و نازدارینریامه -گیریتیمیم

ال  رفتاری کودک یمره که در ایپ آزمو  نه موسک  د. نا توجه نه ایپمیدر یک هدته اخیر ارزیانی 

ده ده مواسال  نیواتری در   ی ایپ آزمو  یوا هامقیاسود، ن انرایپ یمرا  ناال در خردهشمیداده 

و نارای   10/3 گیاری مقیاس سازمایدهی و تیمیمنرای خرده آمدهدس.نهپایایی  هما  حوزه هست د.

مقیاس ناا اساتداده از   و خردهاس. و همسایی درویی نرای دگیارش شده  66/3مقیاس نازداری خرده

 (.1919)ی ییاده،  دس. آمده اس.هن 41/3آیدای کرویباخ 

 مقیاس هوش هیجانی شات .3-2

 وسی ه شاته و همسارایش نراساس مدح هاوش هیجاایی  سلایی اس. که نه 99س یک آزمو  ایپ مقیا

و  هاا  ظایم هیجاا   ، تهاا اال  آزمو  سه مقویه: ادراک هیجاا  مایر و سایووی ساخته شده اس.. سل

موافاق(   کامالً) 0مخایف( تا یمره  ای ییسر  از یمره )کامالًدرجه 0هیجایی را در مقیاس  گیریکارنه

 گایارش شاده اسا.    43/3تاا   19/3روایی ایپ مقیاس نه روش ضریب آیدای کرویبااخ از   س جد.می

( از 2339) مساارا  و ه 2(. همچ یپ روایی ایپ مقیاس توساط آساتیپ  2330 و همسارا ، 1)گیگایگ

 گیارش شده اس.. 73/3ی مرتبط نا آ  هاطریق س جش همبستگی آ  نا سازه

 هاهدروش تجزیه و تحلیل دا .3-3

و پاسخگویی ناه   آزمو  نرای همچ یپ .اس. شده استداده توصیدی آمار یهاروش از پژوهش ایپ در

 .اس. شده استداده )آزمو  دو دام ه( مستق  T آزمو  از پژوهش یهافرضیه

 

 هایافته .4

 پردازیم.میی توصیدی در دو گروه نی ا و یانی ا هانه نررسی آماره نخش انتدا ایپ در
 

 ی پژوهش در گروه بیناهای توصیفی متغیرهاشاخص :1 جدول

 متغیرها آماره  تعداد  میانگین  خطای معیار میانگین  انحراف معیار

 رییینریامه    26/16  93/1  22/7

 نازداری پاسخ    76/24  32/1  04/0

 دهیسازما     13/20  49/3  11/0

 ت ظیم هیجایی  93  23/96  11/3  19/9

 کارگیری هیجایینه  93  79/96  33/1  90/0

 ادراک هیجایی  93  03/91  39/1  74/0
 

 

                                                           
1. Giganc et al. 

2. Austin et al. 
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 ی پژوهش در گروه نابیناهای توصیفی متغیرهاشاخص :2 جدول

 آماره متغیرها  تعداد  میانگین  ای معیار میانگینخط  انحراف معیار

 رییینریامه  93  16/29  29/1  70/6

 نازداری پاسخ  93  29/26  42/3  39/0

 دهیسازما   93  16/20  41/3  31/0

 ت ظیم هیجایی  93  24  30/1  74/0

 کارگیری هیجایینه  93  09/92  93/1  12/7

 ادراک هیجایی  93  73/99  11/3  74/0
 

ایاد.  رییی میایگیپ ناالتری کسب کارده شود گروه یانی ا در مت یر نریامهمیگویه که مواهده هما     

ی کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در دو گاروه  هاملیده که پیش از ایپ ذکر شددر ایپ پژوهش، 

کاارگیری روش آمااری، انتادا ناا اساتداده از آزماو        هدر ننی ا و یانی ا مورد نررسی قرار گرفته اس.. 

 آمااری  ماورد آزماو  قارار گرفا. تاا یاوع روش       هاا آماری کویموگروفاسمیریوف یرمااح ناود  داده  

 هاا و در صاور  یرمااح ناود  داده    گاردد می)پارامتری، غیرپارامتری( که ناید استداده شود موخص 

 ناشد.میریک نرقرار ی پارامتهاآزمو  یهافرضشیپتریپ یسی از مهم
 

 ایاسمیرنوف تک نمونه -آزمون کولموگروف: 3 جدول

ادراک 

 هیجانی
 

کارگیری به

 هیجانی
 

تنظیم 

 هیجانی
  سازماندهی 

بازداری 

 پاسخ
  ریزیبرنامه 

متغیرها 

شاخص 

 آماری

12/1  16/3  71/3  19/1  01/3  66/3  Z 

10/3  99/3  67/3  19/3  46/3  76/3  P 

30/3  30/3  30/3  30/3  30/3  30/3  
س ح 

 مع اداری
 

ی پاژوهش کاه   هاا هریاک از مت یار   آماده دسا. نهو س وح مع اداری  9جدوح نا توجه نه یتای      

یرمااح اسا. و نارای آزماو  هریاک از مت یرهاا        هاا ی تمام مت یرهاداده ناشد،می 30/3تر از نیرگ

هر یک از مت یرهاا و   حجم یمویه در نا در یظر گرفتپ د.ی پارامتریک استداده کرهاتوا  از آزمو می

نارای نررسای مع اادار ناود  تدااو  دو گاروه در هار یاک از مت یرهاا از           هافرض یسسایی واریایس

 های مستق  )آزمو  دو دام ه( استداده شد.گروه tی هاآزمو 
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 های بینا و نابیناتجزیه تحلیل آزمون تفاوت گروه: 4جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس

 

 

تفاوت 

 هامیانگین
 

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری  t  Sig مقدار 

 30/3  331/3  -12/9  01  -43/6  رییینریامه

 30/3  31/3  06/2  01  09/9  نازداری پاسخ
 30/3  46/3  -30/3  01  -366/3  دهیسازما 

 30/3  331/3  77/9  01  23/0  ت ظیم هیجایی

یری کارگنه

 هیجایی
 20/9  01  00/2  31/3  30/3 

 30/3  331/3  77/9  01  23/0  ادراک هیجایی
 

ناا   دهای یر سازما مت  جینه آمدهدس.نه tمقادیر  ک یه دهدمیگویه که یتای  جدوح یوا  هما     

ه ک یا  داریمع ای جدوح نیرگتر اسا. و همچ ایپ از آیجاا کاه سا وح       t مقدار، از 01درجه آزادی 

درصاد   40، ن اانرایپ ناا   ناشاد مای  30/3 داریمع ای مت یرها نه جی سازمایدهی کاوچستر از سا ح   

رییی، ناازداری  توا  گد. که تداو  مواهده شده نیپ میایگیپ یمرا  دو گروه در نریامهاطمی ا  می

نی ا و یانی ا اما دو گروه  ؛ناشدمیدار اکارگیری هیجایی و ادراک هیجایی مع هپاسخ، ت ظیم هیجایی، ن

 دهی تداوتی یدارید.از یظر سازما 

 

 گیریبحث و نتیجه

پسار یانی اا و نی اا    آموزا  دایشهدف از ایپ پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در 

فرضیه یخس. ایاپ پاژوهش یواا       یوتل هیتجیآناد نود. یتای  حاص  از مق   راه مایی شهر خرم

پسار   نا همتایاا   سازمایدهی(ملیده جی  ) اجرایی هاییانی ا در کارکردپسر زا  آمودایشنیپ داد که 

انی اا در کارکردهاای اجرایای    یآماوزا   دایاش ندیپ مع ا که دارد.  وجود ریانی ای خود تداو  مع اد

 یهاا تاوا  ناا یافتاه   مای یتای  حاصا  از ایاپ پاژوهش را    تر از همتایا  نی ای خود کار کردید. پاییپ

 (2332) سریراسچ( و 2339 نارتپ)(، 1941) (، ق می ، مرادی و یاندی1941) یی و همسارا نهرامخا

نه  1477) (، یوپره1941) ی پادرویدهااما یافته ایپ پژوهش نا یتای  حاص  از پژوهش ؛همسو دایس.

نه یق  از شریدی درآمدی و همساارا ( ناه یاویی یاهمساو      1419) یق  از شریدی درآمدی( و هوگوز

ی هاا اطالیا  نی ایی نرای نسایاری از فعاییا.   توا  گد.:می آمدهدس.نهی هاپ یافتهیدر تبی ..اس

نخواد.  مای زیدگی روزایه مورد ییاز اس. و ایپ اطالیا  سری  و دقیق نه رفتارهاای ایساا  ساری.    

همایپ  و ثیر قارار داده  ی آیی و سری  آیا  را تلا. تاأ  هاحضور ایپ اطالیا  در یانی ایا ، پاسخیدم

 ؛شاود مای یم  خود سبب نرهم خورد  توایایی ک ترح فرای ادهای ذه ای یاا کارکردهاای اجرایای      

ن انرایپ نا از دس. داد  حس نی ایی ممسپ اس. افراد یانی ا در کارکردهاای اجرایای ناا ملادودی.     
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ایی یتای  حاص  از تجییه و تل ی  فرضیه دیگر پژوهش یوا  داد که نیپ هاوش هیجا   رو شوید.رونه

 مییانی ا در تماآموزا  دایشندیپ مع ا که یانی ا و نی ا تداو  مع اداری وجود دارد.  پسرآموزا  دایش

پ پاژوهش را  یتاای  حاصا  از ایا   تر همتایا  نی ای خود یم  کردید. ی هوش هیجایی پاییپهاملیده

 ازیااک و همساارا   (، م2336) (، اوسا ی و همساارا   1949) ی نیگادیی و ایهای  هاا توا  نا یافتاه می

نه یقا  از   1919 پور،می، نه یق  از ی ا دخ. و همسارا (، )حسی یا  و اما1919(، )پیشسی 2330)

 نااا  تاوا  گدا.  مای  آماده دسا. نهی هایافته پییتب در همسو دایس..( 1949، ی ادخ. و همسارا 

 آموختاه  جامعاااه  افراد رگید نااا ارتباااط در یاجتمااای و یجاااییه یهامهاار  کهپیا ناه توجاه

 افاراد  جهییت در اس.، م  وب یی این قدر  داشتپ هامهاار  پیا از اریینس کسب الزمه و شویدیم

 ملاروم  ییهاا مهاار   پیچ ااا  آورد  دسااا. ناااه  از خاااود،  یی اااین یقااص واساا هناه  ااییان

ی آ  را هاا پاذیری یافتاه  ی چ اد در ایاپ پاژوهش تدسایر و تعمایم     هااما وجود ملدودی. ؛هسات د

ایپ پژوهش فقط در حی ه پسرا  یانی ا و نی اا ایجاام   ک د. ازجم ه: میییازم د احتیاط هر چه نیوتر 

جم ه ملدودی. دیگر از گرفته و تعمیم آ  نه سایر افراد یانی ا و نی ا در دخترا  شاید م  قی یباشد.

که وجود دیگر س جش مت یرهای پژوهش اس.  ی وا  ت ها انیارنه پرسو امهاستداده از ایپ پژوهش 

گویاه کاه یتاای  ایاپ     هماا   یمایاد. میجم ه میاحبه نایی ی و مواهده را ضروری انیارهای نایی ی از

یانی ا و نی ا تداو  مع ااداری در کارکردهاای اجرایای و هاوش     آموزا  دایشمیا   پژوهش یوا  داد

ناا توجاه ناه یقاش      شود:میی ایپ پژوهش، پیو هاد هاتهنا توجه نه یافن انرایپ  ؛هیجایی وجود دارد

ی تلیای ی و  هاا حیاتی که کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در ساازگاری اجتماایی و موفقیا.   

 ایپ مت یرهای در افراد یانی ا همای د همتایا  یادی کهیجایک  د و از آ میاجتمایی افراد یانی ا ایدا 

یی را در جه. تقوی. و نهباود هار   هاگردد آموزشمیوزشی پیو هاد ، یذا نه اوییا و مرنیا  آمییس.

 یک از آیا  در افراد یانی ا ارائه یمای د.
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   منابع
مقایسه کارکردهای اجرایی »(. 1941، ملمود؛ درویوی، یسا؛ کواورز، زهرا و دادخواه، اص ر. )یخاینهرام

فی  امه . «ها نا توایایی ریاضیا  و خواید در کودکا  مبتال نه اتیسم و یادی و ارتباط آ 
 .121-190 ،10شماره  توایبخوی،

 یاش وای و  اییان آموزا دایش یجاییه هوش سهیمقا و ینررس»(. 1949نیگدیی، اییاس و ایهی، طاهره. )

 .22-93 ،9شماره  فی  امه تع یم و ترنی. استث ایی،. «زیجا  استا  رستا یدن دوره

ارتباط راهبردهای یادگیری ش اختی و فراش اختی، »(. 1949و یاشوری، جماح. )امیری، یاهید نانا

در  یدو فی  امه راهبردهای ش اخت ،«خودکارآمدی، خایقی. و هوش هیجایی نا پیورف. تلیی ی
 .41-134، 9 ،یادگیری

ی اجرایی در مقایسه کارکردها»(. 1942ییا، نهرام و موسوی قیه قوالقی، ایهام. )نیرامی، م یور،؛ پیما 

در  یفی  امه راهبردهای ش اخت ،«دایش آموزا  دارای اختالح یاتوایی در ریاضی نا همتایا  یادی
 .16-24: 1، شمارهیادگیری

 . تهرا : ایتوارا  رشد.هوش هیجایی(. 1919) پییسرپارسا، 

.  ا شهر تهرا آموزا  پسر یانی ا و نیمقایسه استعدادهای چ دگایه در دایش(. 1941پادروید، حافظ )

 کارش اسی ارشد، دایوگاه یالمه طباطبایی. یامها یپا

 . تهرا : یور گدتما  خالق.روایو اسی و آموزش کودکا  یانی ا(. 1974، پرویی )یدرآمدشریدی 

مقایسه سواد »(. 1942)هاجر و ملتومی، طیبه ؛ نویری، سید ملمد؛ شعای،اص ریی کاکه جویباری، 

 فی  امه توایبخوی،. «آموزا  نا نی ایی ه جارمبتال نه آسیب نی ایی و دایشآموزا  خواید  دایش

 .01-60 دوره چهاردهم،

مج ه . «مقایسه کارکردهای اجرایی ش اختی م ی در یانی ایا  و همایا  نی ا»(. 1914) دیوحیجاتی، 
 .221-227 (،12)9 .طب یظامی

کودکا   وپرورشآموزشو  یش اسروا (. 2337اردا )کاالتا، ریچ ؛ تامپسی ی، جیمی آر ووریر، مارگا  جی
 (. تهرا : یور دایژه.1943ترجمه شریدی درآمدی، سیمیپ رویقی، صدر ییدی ) .استث ایی
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