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 چكیده

ھا  بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آن این پژوھش بھ منظور پیش
صورت گرفتھ است. جامعھ پژوھش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بھ ھمراه فرزندانشان بوده کھ برای ارزیابی 

اند.  مراجعھ کرده ١٣٩٣یلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد در تابستان آمادگی تحصیلی فرزند خود بھ پایگاه سنجش تحص
مادر دارای این شرایط بھ عنوان نمونھ انتخاب شدند. این پژوھش از نوع توصیفی و با روش ھمبستگی است.  ١٢٠تعداد 

ی کودکان. آزمون آمادگی تحصیلی اند از: مقیاس ھوش ھیجانی شات و آزمون آمادگی تحصیل گیری آن عبارت ابزارھای اندازه
ھا از ضریب  کند. برای تجزیھ و تحلیل داده حرکتی و کلی تعیین می -ی کالمی، شناختی سطح عملکرد کودکان را در سھ حیطھ

حرکتی و کلی کودکان بر  -ھمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد کھ سطح عملکرد کالمی، شناختی
بینی سطح عملکرد کالمی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی مادر  بینی است. ھمچنین پیش ش ھیجانی مادر قابل پیشاساس ھو

 حرکتی آنان است.  -معنادارتر از سطح عملکرد شناختی

 حرکتی، عملکرد کالمی، عملکرد کلی و ھوش ھیجانی -واژگان كلیدي: آزمون آمادگی تحصیلی، عملکرد شناختی
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 مقدمھ

گیرد، دوران  ریزی شده و شکل می یکی از مھمترین و مؤثرترین دوران زندگی آدمی کھ در آن شخصیت فرد پایھبدون شک 
کودکی است. امروزه این حقیقت انکارناپذیر بھ اثبات رسیده، کھ کودکان در سنین پایین فقط بھ مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکھ 

خانواده بھ عنوان  .ھا شامل؛ رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و ھوشی را در برگیرداین توجھ و تربیت باید ھمھ ابعاد وجودی آن
کند و در تعیین نقش بارز و آشکار  ریزی می یکی از عوامل مھم و مؤثر در رشد و تکامل انسان، بنیان شخصیت فرزندان را پایھ

ت. بزرگساالن مسئول تأمین رشد و یادگیری ھای کودک دارای اھمیتی ویژه اس ھا و ارزش ھای عاطفی، ادراک، نگرش واکنش
ی رشد اجتماعی و ھیجانی مناسب کودکان بوده و  کننده مناسب کودکان ھستند. ارتباط با بزرگساالن از ھنگام تولد، مھمترین تعیین

. ھمچنین )١٣٨٩؛ ترجمھ علیزاده، گنجی، یوسفی و یادگاری؛ ٣ھمچنین میانجی رشد زبانی و ذھنی است (ھاردمن، درو و اگن
 كودكان اجتماعي تحول در مھمي نقش خصوص خانواده بھ محیطي ھا نیز بھ اثبات رسیده است کھ عوامل این مسئلھ در پژوھش

کننده یا مانع باشد  توانند در جریان رشد و تکامل استقالل و سازگاری فرزندان تسھیل ھا و رفتار والدین، می نگرش کنند. ایفا می
 رفتارھاي سازی مدل و یادگیري والدین فرصت ھیجاني -اجتماعي ھای ). شایستگی١٣٩٣کردی و ساردویی، (نادری، باقری، دره 

 ).١٣٩٢دھد (قربعلی و بشارت،  می قرار كودكان در اختیار را اجتماعي

ھا  از این جنبھاجتماعي، استفاده  و شخصي ھیجاني، توانایي عاطفي، یعني ھوش غیر شناختی ھای جنبھ عالوه بر توجھ بھ امروزه
 تحول جدیدترین ھیجاني، ). ھوش٢٠٠٣، ٤حائز اھمیت است (ونگ الو زندگي سازگاري و موفقیت در فرد توانایي بینی پیش برای

 در .شود می یاد رواني بھداشت ارتقا زمینھ در بزرگ انقالب محرک بھ عنوان آن از و است ھیجان و تعقل میان رابطھ فھم زمینھ در
 براي فرد ھای توانایی كھ بر است اجتماعي ھای صالحیت و ھا مھارت مجموعھ از چندعاملي حیطھ یك وش ھیجاني،ھ مفھوم واقع

 ھای چالش و فشارھا نیازھا، با را فرد طرز مؤثري بھ و گذارد می تأثیر سازگاري و مسئلھ حل ھیجان، مدیریت و درك تشخیص
 ). ١٣٩١، بھ نقل از؛ شھرابی فراھانی و فرحبخش، ٢٠٠٦، ٥آن-کند (بار می سازگار زندگي

ای از  آن ھوش ھیجانی، دستھ-) پیشنھاد شده است. از دیدگاه بار١٩٩٠( ٦ای است کھ توسط سالوی و مایر ھوش ھیجانی سازه
ھای محیطی  محدودیت ھای غیر شناختی است کھ توانایی موفقیت فرد را در مقابلھ با فشارھا و ھا، استعدادھا و توانایی مھارت

). ھوش ھیجانی در ١٣٩٣باشد (بخشایش،  دھد؛ بنابراین ھوش ھیجانی از عوامل مھم در موفقیت زندگی فردی می افزایش می
ھای زندگی شخصی و شغلی  ھای ضروری برای موفقیت افراد در جنبھ تعاریف دیگر ھم بھ عنوان: یک سری از توانایی

، پتانسیلی برای سازگاری بھتر، تجربھ استرس کمتر و حفظ سالمتی بیشتر (پور، باریبال، )٢٠١٠، ٧(بینسون، پالگ و براون
)، تشخیص ٢٠١١، ٩)، توانایی ادراک عواطف و ھیجانات (بیویس، برادی، اوشیا و گریفین٢٠١١، ٨فیتزپاتریک و روبرتز

در ھوش  ) معرفی شده است.٢٠٠٩، ١٠کھای اجتماعی (کزوارا و بلو ھا در موقعیت ھیجان خود و دیگران و تنظیم ھیجان
اند از خودآگاھی، خود کنترلی (خود مدیریتی)، آگاھی اجتماعی و مدیریت  ھیجانی چھار عنصر اساسی وجود دارند کھ عبارت

 ).١٣٩١اجتماعی (مدیریت رابطھ) (شھبازی، حیدری و ونکی، 

 ھای موقعیت با مقابلھ و تطبیق افراد، با دیگران، ارتباط و خود درک بھ داشتھ و كمتري شناختی ھای بنابراین ھوش ھیجانی جنبھ
محیطی  اقتضاھاي و دیگران خودمان، بھ پرداختن در موفقیت بیشتر جھت در را ما توانایی عوامل این شود. می ناگھانی مربوط

 .دھد می افزایش
                                                             

٣. Hardman & Drew & Egan 

٤. Wong & Law  

٥.  Bar-on 

٦.  Salovey & Mayer 

٧. Benson & Ploeg & Brown 
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١٠.  Koczwara & Bullock 



 ھای ھستند، مھارت باال ھیجانی ھای مھارت يدارا كھ توان گفت کھ، افرادي ھای ھیجانی در افراد می درباره اھمیت وجود مھارت
؛ بھ نقل از: ٢٠٠٤، ١١سالووي و براكت(دارند  ھا تعارض حل براي توانایی بیشتري و پایاتر درازمدت روابط بھتر، اجتماعی

 ). ١٣٩٢رنجدوست و عیوضی، 

 اجتماعي با بروندادھاي كودك و والد میان سالم ھیجاني رابطة كھ دادند ) نشان١٩٩٤( ١٢ھیوز و دیباردي رنویک، ھمچنین دنھام،
ھمساالن  ھای ھیجان بھ بیشتري احتمال بھ دارند، مھارت كافي خود ھای ھیجان تنظیم در كھ مادراني است و كودكان ھمراه مثبت
 ١٣ھمچنین در پژوھش شرر .)١٣٩٢کنند (بھ نقل از؛ قربعلی و بشارت،  كردن شركت می كمك رفتارھاي در و توجھ خود

شده و رابطھ ھوش ھیجانی و ھوش ریاضی در سطح متوسط بھ  ) رابطھ بین ھوش ھیجانی و ھوش کالمی باال گزارش٢٠٠٦(
 دست آمده است.

شود (ھرینگ، گری، تیف،  می  آن محسوب افراد سالمت حفظ و پیشگیری در مھم عوامل از یکی عنوان بھ آن عملکرد و خانواده
اعضای یک خانواده در روابطی کھ با یکدیگر دارند، تأثیرات مختلفی را بر ھمدیگر گذاشتھ  ).٢٠٠٦، ١٤تانگ، اسونی و اینفلد

تواند رشد حرکتی کودکان  کنند می باشند. جو اجتماعی کھ بزرگساالن فراھم می ھای یکدیگر سھیم می ھا و شکست و در موفقیت
ھای  لدین از عملکرد کودکان انتقاد کنند، برای مھارتدبستانی را بھبود بخشیده یا آن را کاھش دھد. در صورتی کھ وا پیش

نفس کودکان و بھ نوبھ خود، پیشرفت حرکتی را تحلیل  حرکتی خاص فشار بیاورند، یا نگرش رقابت جویانھ ایجاد کنند، اعتمادبھ
رسی قرار گرفتھ ھا نیز مورد بر ). این امر در پژوھش١٣٩٠؛ بھ نقل از ؛ برک، ترجمھ سیدمحمدی، ٢٠٠٦، ١٥برند (برک می

ھا در روابط بین فردی است  ھای درونی آن ھا و چگونگی برقراری مالک ھای درونی آن است. روابط افراد وابستھ بھ مالک
 ١٦٥) در بررسی ١٩٩٨( ١٧). روتر١٣٩٢، بھ نقل از: حسنی، نادری، رمضان زاده و پورعباس، ١٩٩٩، ١٦(واگن و بایر

ھای پرورشی  شده بودند، مشاھده نمود کھ آنھا در محیط ھایی مناسب سپرده خانواده کودک پرورشگاھی دچار محرومیت کھ بھ
ھای آنان  آموزان توجھ و عشق پدر و مادرخوانده ترین عامل برای موفقیت این دانش ھای مناسبی داشتند و مھم خانوادگی پیشرفت

ثیر متغیرھای گوناگون مانند سالمت روانی قرار دھند کھ کیفیت رابطھ ممکن است تحت تأ ھا نشان می بود. ھمچنین، پژوھش
 ).٢٠١١، ١٩؛ گراھام، دیبلز و بارنو٢٠١٠، ١٨گیرد (آلن، رودس، استانلی، مارکمن

ساختن،  متقاعد فرزندپروری (استبدادي، ھای شیوه رسیدند كھ نتیجھ این بھ پژوھشي ) در١٣٨٤شمس و امامی پور ( صدرالسادات،
 والدین ارتباط كودكان دارد. نحوة رواني سالمت در مھمي نقش خانواده، و كاركرد خانواده كاركرد در اساسي نقش گیرانھ) سھل و
 كودكان، رواني ھای آسیب بھ مربوط ھای شود؛ پژوھش می محسوب خانواده تعاملي الگوھاي بر عامل مؤثر قویترین كودكان، با

 و بدبیني احساس نارضایتي، اعتماد، عدم ترس، منشأ كھ نامطلوب تربیتي ھای شیوه از ھا، خانواده از بسیاري كھ دھند نشان می
 ).٢٠٠٢، ٢٠اندریس و (علیزاده کنند می شود، استفاده می آنھا فرزندان در اضطراب
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شود و آنھا  اي منجر بھ بھبود تمام عملكردھاي عاطفي، شناختي و رفتاري افراد خانواده مي وجود بھداشت رواني در ھر خانواده
نمایند و یك حالت  ھاي ذاتي خود در حد كمال استفاده مي اي كھ افراد از توانایي دھد، بھ گونھ باالترین سطح ارتقا ميرا بھ 

ھاي  كند. ھوش ھیجاني یكي از مؤلفھ سازگاري خوب، احساس بھزیستي و نگرش مثبت بھ زندگي خود و دیگران در آنھا ایجاد مي
ھا نقش مؤثري دارد. ھمچنین برخورداری والدین از ھوش ھیجانی برای  ندسازي خانوادهبھداشتي رواني است كھ در زمینھ توانم

 ).١٣٨٧، ترجمھ حمیدرضا بلوچ ١٩٩٩ ٢١شماری دارد. (گلمن فرزندان مزایای بی

 کھ ترین كاربردھای ھوش ھیجاني مربوط بھ تربیت كارآمد فرزندان و پرھیز از ناسازگاري زناشویي است. روابطی یکی از مھم
 آنھا شناختی روان سالمت و کودک سالمتی تکامل مھم بر تأثیرات دارند کودکانشان بھ خصوص خانواده دیگر اعضای با والدین

در خالل كارش، با ھدایت ھیجاني والدین، كشف  ٢٢). براي نمونھ، گاتمن١٣٩٣دارد (رضاپور، عینی، آیین پرست و حشمی، 
شوند، براي رشد كودك حیاتي است. ورھوون، جانگر، اکن، دکوویک،  انات ابراز ميكرد كھ تعامل والد ـ كودك ھنگامي كھ ھیج

) بیان کردند: کودکانی کھ دارای ناتوانی ھستند ولی از والدین حساس و پاسخگو برخوردارند، ممکن است از ٢٠٠٧( ٢٣اکن
و فرزندان، بھ گونھ کلی تأثیرات منفی ھای رشدی برخوردار باشند. گرچھ رابطھ نامطلوب میان والدین  سطوح باالتری از کنش

گونھ روابط با پدر است؛ زیرا  در پی دارد، تأثیرات منفی رابطھ نامطلوب با مادر بیش از تأثیرات منفی ناشی از وجود این
ز؛ صفایی، پذیرند (احدی و بنی جمالی؛ بھ نقل ا گذرانند و در نتیجھ تأثیر بیشتری از وی می کودکان زمان بیشتری را با مادر می

ساز مادر  روانپزشک و روان تحلیلگر کودک با استفاده از روش دقیق بھ نقش سرنوشت ٢٤). ماھلر١٣٩٠بیگدلی و طالع پسند، 
 )١٣٧٨؛ بھ نقل از دادستان، ١٩٧٧، ١٩٧٩در تحول عاطفی کودک پی برد (ماھلر، 

ا بررسي كردند. طبق بررسي آنان، ھوش ھیجاني نفري از نوزادان و مادرانشان ر ٦٧اي  نمونھ ٢٥ھمچنین مارسلند و لیكاوك
 ٢٧) و راگوف١٩٨٤( ٢٦). رتنر١٣٨٦ویژه ادراك ھیجاني مناسب، با ھمدلي كودك بسیار ھمبستھ است (آقابابایی،  مادرانھ، بھ

ای  ھای حافظھ ) نقش بسیار کلیدی گفتگوی مادر را در رشد توانایی رمزگردانی و یادآوری اطالعات و نیز رشد توانمندی١٩٩٠(
گذارد.  اند و کم توجھی بھ عالئم ھیجانی در مکالمات مادر و کودک، در رشد شناختی آنان تأثیر منفی می کودکان نشان داده

 )١٣٩١فرد، رجبلو و محمدی مھر،  زاده، خوشگویان (دیباییان، قاسم

طور عام و با  توان در روابط یک کودک با سایر اعضا بھ با توجھ بھ اھمیت ھوش ھیجانی در روابط بین افراد یک خانواده می
ھا را مدنظر قرار داد. یکی از مراحل مھم رشد کودک، ورود بھ مدرسھ و آغاز تحصیل در کنار  طور خاص این مؤلفھ مادر بھ

 باشد. ھا می قای سایر توانمندیارت

در چند سال اخیر وزارت آموزش و پرورش با ھمراھی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور اقدام بھ 
اند. تمامی کودکان ایرانی برای ورود بھ  ی ورود بھ دبستان نموده در تمامی کودکان آماده ٢٨انجام طرح سنجش آمادگی تحصیلی

نام در مدرسھ را دریافت کنند. سنجش آمادگی تحصیلی در بسیاری از  ھا حضور یافتھ و مجوز ثبت در این پایگاه دبستان، باید
کشورھای جھان مورد توجھ قرارگرفتھ و در مجموع، آزمون سنجش آمادگی تحصیلی، توانایی کودک را برای سازگاری با 

دھد.  ھای آموزشی مورد سنجش و توجھ قرار می ای برنامھالزامات سیستم آموزشی کشور و مدرسھ و نیز فراگیری محتو
 ). ١٣٨٧(ضیاءالدینی، 

                                                             
٢١. Golman 

٢٢. Gattman 

٢٣ . Verhoeven & Junger & Aken & Dekovic & Aken 

٢٤ . Mahler 

٢٥ . Marsland & Likavec 

٢٦. Ratner 

٢٧ . Ragoff 

٢٨ . School Readiness 



) ارتباط ١٣٩٢باشد. مھرام و کریمی در پژوھشی ( شده درباره آزمون سنجش تحصیلی در ایران بسیار اندک می تحقیقات انجام
داری مشاھده نشده است. ھمچنین در  نیاند کھ ارتباط مع بین دست غالب و جنسیت را در ھوش و آمادگی تحصیلی انجام داده

پژوھش کھ عملکرد کودکان استرالیایی و آمریکایی در آزمون گام نخست مورد مقایسھ قرار گرفت بھ این نتیجھ دست یافتند کھ؛ 
،  ٢٩ھای باالتری بھ دست آورند (ھیکی، فرود، ویلیامز، ھارت و سامرز ھای غیرکالمی نمره کودکان استرالیایی در شاخص

٢٠٠٠.(  

باشند و از سویی دیگر از لحظھ تولد تا  از آنجایی کھ کودکان بدو ورود بھ دبستان نیازمند کسب نمره الزم از پایگاه سنجش می
شناختی  ھای روان ورود بھ مدرسھ در محیط خانواده و ارتباط مستمر با اعضای آن بھ خصوص مادر قرار دارند، بنابراین ویژگی

ھای مختلف داخلی و خارجی  ھایشان مؤثر است. در پژوھش ھا و کوشش ی میزان تالش گذار بوده و در نتیجھمادران بر آنان تأثیر
اند کھ امکان انتقال ھیجانات  ھای مادران بر فرزندان در متغیرھای مختلف توجھ شده است. پژوھشگران دریافتھ بھ اھمیت ویژگی

ه زمانی کھ مادران تحت فشار قرار داشتھ باشند، کیفیت عملکرد مادران یکی ویژ منفی از مادران بھ کودکان بسیار زیاد است، بھ
ھاست. عدم سالمت روانی مادران، پیامدھای منفی بسیار از جملھ مشکالت  ھای رفتار و سالمت بچھ کننده از بھترین تعیین

، ٣٠آورد (ارسون و گلمن یسازگاری بیشتر، کاھش عزت نفس و کارکرد اجتماعی نامطلوب را برای کودکان بھ ھمراه م
ھای تحصیلی و آمادگی فرزندان  ھای مادران در میزان موفقیت )؛ اما تأثیر ویژگی١٣٨٩؛ بھ نقل از معمارزاده کازرونی، ١٩٩٩

باشد؛  ھای تحصیلی در بدو ورود بھ مدرسھ در کشور مورد بررسی قرار نگرفتھ و نیازمند توجھ بیشتر می برای کسب مھارت
بینی میزان آمادگی تحصیلی فرزندان در بدو  توجھ بھ اھمیت این موضوع، پژوھش حاضر بھ منظور بررسی پیشبنابراین با 

 ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آنھا انجام شده است.

 ھای زیر تدوین شده است: بر اساس آنچھ گفتھ شد، فرضیھ

 بینی کند؛ زندان را پیشتواند سطح عملکرد کالمی فر ھوش ھیجانی مادران می -١

 بینی کند؛ حرکتی فرزندان را پیش –تواند سطح عملکرد شناختی  ھوش ھیجانی مادران می -٢

 بینی کند. حرکتی) فرزندان را پیش–تواند سطح عملکرد کلی (مجموع عملکرد کالمی و شناختی ھوش ھیجانی مادران می -٣

 روش

بھ پایگاه سنجش آمادگی تحصیلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد بھ  کننده جامعھ مورد پژوھش تمامی مادران مراجعھ
ھمراه فرزندانشان بود کھ دارای سواد خواندن و نوشتن بودند. بھ عبارتی مالک ورود مادران بھ این پژوھش، داشتن سواد 

نامھ را نداشتند، در جامعھ آماری این خواندن و نوشتن بود و بھ این ترتیب مادرانی کھ توانایی خواندن و تحلیل سؤاالت پرسش
ھا جھت پاسخگویی در اختیار آنان قرار  نفر بودند کھ پرسشنامھ ١٢٨پژوھش قرار نگرفتند. تعداد کل والدین دارای این شرایط 

ورد پرسشنامھ کھ اطالعاتشان کامل بود م ١٢٠پرسشنامھ اطالعات ناقص داشتھ و کنار گذاشتھ شد اما تعداد  ٨گرفت. تعداد 
ھای آمار توصیفی و استنباطی (ضریب ھمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون)  ھا روش تجزیھ و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده

 بھ کار گرفتھ شد.

 ابزار پژوھش

ماده است کھ توسط شات، مالوف، ھال، ھاگرتی، کوپر و  ٣٣این مقیاس شامل  ):SSREI( ٣١مقیاس ھوش ھیجانی شات
)، تھیھ شده است. این ١٩٩٠ھای ھوش ھیجانی، بر اساس مدل سالوی و مایر ( ) بھ منظور سنجش مؤلفھ١٩٩٨( ٣٢دورنھایم

در مقابل ھر سؤال طیف پنج  دارد. ٣٥ھا و ارزیابی ھیجان ٣٤ھا ، بھره وری از ھیجان٣٣ھا آزمون سھ مؤلفھ تنظیم ھیجان
                                                             

٢٩ . Hickey & Froude & Williams & Hart & Summers 

٣٠ . Arson & Goleman  

٣١. Schutte Self.Report Emotional Intelligence 

٣٢. Hall &  Haggerty & Cooper & Dornheim 

٣٣. regulation of emotions 



ً موافقم)  ای از نمره گزینھ ً مخالفم) تا پنج (کامال بھ صورت  ٢٨و  ٨، ٥ھای شماره  در نظر گرفتھ شده است. سؤالی یک (کامال
 و مانوچا پالمر، (گیگانك، ٩٠/٠تا  ٨٤/٠شوند. پایایی این مقیاس بھ روش ضریب آلفای کرونباخ از  گذاری می معکوس نمره

 شده گزارش فيكا مرتبط، دریای آزاده با آن سنجش ھمبستگي طریق از نیز ھیجاني ھوش مقیاس ) و روایي٢٠٠٥، ٣٦استوگ
 ). ٢٠٠٤، ٣٧كني مك و ھانگ ساكلوفسكي، است (آستین،

% گزارش شده است. در این پژوھش ضریب ٨٩)، ١٣٨٦ھای دیگر پایایی این مقیاس توسط جوکار ( ھمچنین در پژوھش
روایی سازه کھ  نامھ از % بھ دست آمد. برای روایی پرسش٧٥پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای کل پرسشنامھ 

 كرونباخ آلفاي مقیاس این فرم فارسي % حاصل شد. در٦٥شود  از ھمبستھ نمودن یک سؤال با سایر سؤاالت حاصل می
 آزمون خوب دروني ھمساني % محاسبھ شد کھ نشانھ٩١% تا ٨٨نفری از دانشجویان از  ٤٤٢یك نمونھ  مورد در آن ھای پرسش

 بھ ھا ھیجان ارزیابي و ھا ھیجان وری بھره ھا، ھای تنظیم ھیجان زیر مقیاس % و٧٥اس مقی كل باز آزمون -آزمون ضریب .است
). با توجھ بھ این نکات، آزمون فوق از روایی و پایایی ٢٠٠٧، ٣٨% گزارش شده است (بشارت٧١% و ٦٩%، ٧٢ترتیب 

  مناسبی برخوردار است.

 

ھای سنجش میزان آمادگی  ترین بخش ن آزمون یکی از مھممقیاس سنجش آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان: ای
تصویر است آغاز گشت.  ٣٦ھای ابتدایی با استفاده از آزمون رنگی ریون کھ حاوی  تحصیلی کودکان در ایران است کھ در سال

 شده استفاده گردید. ھای پنج گانھ الف، ب، ج، د و ه کھ توسط روانشناسان ایرانی تھیھ و ھنجاریابی از فرم ٢و  ١سپس از فرم 

ھای سنجش  مورد استفاده آزماینده تحصیلی در پایگاه ٣٩نیز آزمون آمادگی تحصیلی جدید با عنوان گام نخست ١٣٨٠از سال 
سال را می  ٧تا  ٩/٢ساختھ شد. وضعیت آمادگی تحصیلی کودکان  ٤٠قرار گرفت. آزمون گام نخست کھ توسط لوسی جی میلر

باشد کھ بھ عنوان یک مقیاس ارزیابی  می ٤١MAPشده تست  اجرا است. آزمون گام نخست خالصھ سنجد و بھ صورت فردی قابل
ھای شناختی، زبانی، حرکتی، ھیجانی، اجتماعی و رفتار سازشی را در کودکان  گردد و حیطھ دبستانی قلمداد می کودکان پیش

دھد. در اجرای سنجش تنھا از حیطھ شناختی، زبانی و حرکتی بھ عنوان مالک سنجش قرار گرفت. ھر  مورد سنجش قرار می
ھایی است کھ از ساده بھ مشکل طراحی شده است. عملکرد آزمودنی با  ھای آزمون گام نخست شامل خرده آزمون از حیطھیک 

سال  ٥باشد. این آزمون نیز پس  ھا و در کل آزمون بھ عنوان نمره نھایی مد نظر می ھا و خرده تست محاسبھ نمرات در آیتم
دیگر توسط کارشناسان سنجش ھوش و آمادگی تحصیلی سازمان آموزش و استفاده از گردونھ سنجش خارج و آزمون جدید 

ھای سنجش مورد استفاده قرار  در پایگاه ١٣٨٥پرورش استثنایی کشور با ھمکاری پژوھشکده کودکان استثنایی تھیھ و از سال 
 گیرد.  می

ھای کودک بھ سؤاالت عملی و  بآید کھ نمره اول مجموع جوا بعد از اجرای این آزمون سھ نمره برای فرد بھ دست می
کند. نمره دوم مجموع نمرات فرد در سؤاالت کالمی  حرکتی کودکان را مشخص می –غیرکالمی است کھ سطح عملکرد شناختی 

باشد، سطح عملکرد کلی  کند و نمره سوم کھ مجموع این دو نمره می بوده کھ سطح عملکرد کالمی کودکان را مشخص می
 شود). ھا و حفاظت از آزمون از ذکر نام و جزئیات آن خودداری می ند (بھ دلیل استفاده فعلی در پایگاهک کودکان را مشخص می

                                                                                                                                                                                             
٣٤. utilization of emotions 

٣٥. appraisal of emotions 

٣٦. Giganc & Palmer & Manocha & Stough 

٣٧. Austin & Saklofske & Haung & McKenney 

٣٨. Besharat 

٣٩. First step 

٤٠. Lucy J. Miller 

٤١. Miller Assessment for preschoolers 



 ھا یافتھ

 ھای جمعیت شناختی آمار توصیفی ویژگی .١جدول 

 فراوانی درصد  عنوان ردیف

 جنسیت کودکان ١

 ٦٠ %٥٠ دختر

 ٦٠ %٥٠ پسر

 ٥٤ %٤٥ سال ٣٠تا  ٢٠

 سن مادر ٢
 ٥٠ %٦/٤١ سال ٤٠تا  ٣١

 ١٦ %٣/١٣ سال ٤٩تا  ٤١

 تحصیالت مادر ٣

 ٤٤ %٦/٣٦ زیر دیپلم

 ٣٦ %٣٠ دیپلم

 ١٥ %٥/١٢ دیپلم فوق

 ٢٥ %٩/٢٠ لیسانس و باالتر

 

کننده در این پژوھش در فاصلھ  دھد کھ نیمی از کودکان پسر و نیمی دیگر دختر ھستند. سن مادر شرکت نشان می ١نتایج جدول 
 درصد مادران با بیشترین فراوانی دارای مدرک زیر دیپلم ھستند. ٦/٣٦دارای بیشترین فراوانی بوده و  ٢٠-٣٠سنی 

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب ھمبستگی پیرسون بین سطوح عملکرد کودکان، تحصیالت و ھوش ھیجانی  .٢جدول 
 (١٢٠=n)مادران و ابعاد آن 
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سطح عملکرد 
-شناختی
 حرکتی

٦٢
٥/

١٤ 

٣٢١
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 سطح عملکرد
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 ھوش ھیجانی
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 تنظیم ھیجان
٥١
٦/

١٦ 

٣٢٠
/٦ 

٧٤/٠ 
٦٠٩/

٠ 
١     

ارزیابی 
 ھیجان

٧٧
٥/

٢٤ 

٨١٣
/٦ 

٤٩٥/
٠ 

١      

برداری  بھره
 ھیجان

١٦
٦/

١٩ 

٩٣٢
/٥ 

١       

 

باشد کھ رابطھ بین تمامی متغیرھای تحقیق  اند، ضریب ھمبستگی پیرسون می شده نوشتھ ٢اعداد بھ دست آمده کھ در جداول شماره 
نزدیک تر باشند نشان از وجود رابطھ بوده و ھرچھ بھ صفر نزدیکتر  ١کند. ھرچھ اعداد بھ  را بھ صورت دو بھ دو بررسی می

کنند. تمامی متغیرھا در سطح  رابطھ را تعیین میباشند نشان از عدم وجود رابطھ دارند. منفی یا مثبت بودن اعداد نیز جھت 
اند کھ برخی از آنھا نشان از وجود رابطھ در بین تعدادی از متغیرھا و برخی دیگر نشانگر عدم  % محاسبھ گشتھ٩٩اطمینان 

 رابطھ در تعدادی دیگر از متغیرھا ھستند.

حرکتی کودکان با سطح عملکرد کالمی و -لکرد شناختیحرکتی کودکان با سایر متغیرھا: سطح عم-ارتباط سطح عملکرد شناختی
کل آنھا و ھمچنین با میزان تحصیالت مادران رابطھ مستقیم و معناداری دارد. در ارتباط با متغیر ھوش ھیجانی مادران، سطح 

ان و ارزیابی برداری ھیج ھای بھره حرکتی کودکان با تحصیالت مادران، نمره کل ھوش ھیجانی و زیر مقیاس-عملکرد شناختی
 ھا ارتباط معناداری بھ دست آمد. ھیجان

ارتباط سطح عملکرد کالمی کودکان: این متغیر در کودکان با نمره کل آنھا و تحصیالت مادران ارتباط مستقیم و معناداری دارد. 
 اداری دارد.ھمچنین سطح عملکرد کالمی کودکان باھوش ھیجانی مادران و ھر سھ زیر مقیاس آن رابطھ مستقیم و معن

ارتباط سطح عملکرد کلی کودکان با سایر متغیرھا: این متغیر با تحصیالت مادران، ھوش ھیجانی مادران و ھر سھ زیر مقیاس 
 آن ارتباط مستقیم و معناداری دارد.

 اداری دارد.ھا ارتباط مستقیم و معن برداری ھیجان ھای تنظیم و بھره ھمچنین تحصیالت مادران باھوش ھیجانی و زیر مقیاس

 ھای تحقیق بررسی فرضیھ

 (١٢٠=n)حرکتی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی مادران -بینی) سطح عملکرد شناختی رگرسیون (پیش.٣جدول شماره 
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دھد یعنی اگر در متغیری مقدار معناداری  را نشان می Fمقدار معناداری، معنادار بودن آماره 
بررسی  (R٢)دھد. اما ضریب تعیین  را نشان می Fکمتر از یک درصد شود، معنادار بودن آماره 

 بیان بھ یا و دھد می را توضیح وابستھ کند کھ متغیر پیش بین چند درصد از تغییرات متغیر می
 .است مستقل متغیرھاي از بستھ ناشیوا متغیر تغییرات از درصد چند تر ساده

%، از تغییرات سطح ٤/٢٠، ھوش ھیجانی مادران توانستھ است ٣طبق اطالعات جدول شماره 
 بینی کند. حرکتی کودکان را پیش-عملکرد شناختی

بینی) سطح عملکرد کالمی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی  رگرسیون (پیش .٤جدول شماره 
 (١٢٠=n)مادران 
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 کند. بینی می % از سطح عملکرد کالمی کودکان را پیش٢/٤٥، ھوش ھیجانی مادران بھ میزان ٤بر اساس مقادیر جدول شماره 

 (١٢٠=n)بینی) سطح عملکرد کلی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی مادران  رگرسیون (پیش .٥جدول شماره 
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 ٠٠٠١/٠ ٣٧٢/٠ ٣٧٧/٠ ٤٧٩/٧١ ٩٨٢/٣٤٣٤ ١ ٩٨٢/٣٤٣٤ رگرسیون ھوش 

     ٠٥٦/٤٨ ١١٨ ٦٠٩/٥٦٧٠ باقیمانده ھیجانی

      ١١٩ ٥٩٢/٩١٠٥ کل 

 

 کند. بینی می % سطح عملکرد کلی کودکان را پیش٢/٣٧مادران بھ مقدار ، ھوش ھیجانی ٥و با توجھ بھ مقادیر جدول شماره 

توان گفت کھ ھوش ھیجانی مادران بیشترین تأثیر را در سطح عملکرد کالمی کودکان  شده می با توجھ بھ ضرایب تعیین حاصل
 حرکتی کودکان دارد.-داشتھ و کمترین تأثیر را در سطح عملکرد شناختی

 گیری بحث و نتیجھ

ھایی است کھ بھ بررسی ارتباط ھوش ھیجانی مادران با سطوح عملکرد فرزندانشان در  این پژوھش یکی از معدود پژوھش
ھای دیگری بھ رابطھ ھوش ھیجانی والدین و  کھ پژوھش آزمون آمادگی تحصیلی بدو ورود بھ دبستان پرداختھ است درحالی



دبستانی  ھوش ھیجانی مادران و اختالالت رفتاری در کودکان پیش)، ٢٠١٣، ٤٢ادراک فرزندان (سانچز، فرناندز، التور
)، رابطھ سبک دلبستگی و ھوش ھیجانی مادران با سالمت کودکان (نیکولیوا، ٢٠١٤، ٤٣(شمسایی، خواجھ وند، اسدی

مادران بر اند. ھرچند با وجود آثار گسترده در زمینھ ھوش ھیجانی، مطالعھ تأثیر ھوش ھیجانی  ) پرداختھ٢٠١٣، ٤٤مرنکوا
). اما در زمینھ رابطھ ھوش ھیجانی والدین و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ٢٠٠٤، ٤٥عملکرد کودکان بسیار اندک است (الینلی

کھ ھمھ کودکان ایرانی در بدو ورود بھ دبستان با این مسئلھ مواجھ ھستند؛  ورود بھ دبستان پژوھشی صورت نگرفتھ است درحالی
ھای والدین و سطوح عملکرد کودکان در سنجش آمادگی تحصیلی بدو ورود بھ دبستان ھیچ  ویژگی و ھمچنین در خصوص رابطھ

 پژوھشی در ایران صورت نگرفتھ است. 

ھای این پژوھش نشان داد کھ بین سطح عملکرد کلی کودکان بدو ورود بھ دبستان و ھوش ھیجانی مادران رابطھ معنادار  یافتھ
 ) ھماھنگ است. ١٣٩٢) و قربعلی و بشارت (٢٠٠٧ھای پژوھش برک ( تھوجود دارد. این نتایج با یاف

با تاکید بر اھمیت بستر اجتماعی و محیط زندگی بر رشد شناختی، دنیای جدیدی از عوامل مؤثر در رشد کودکان  ٤٦ویگوتسکی
ھ پژوھشگران کمک کرد تا باشد را بھ روی محققان گشود. نظریھ اجتماعی_فرھنگی ویگوتسکی ب کھ مربوط بھ اطرافیان او می

ھای فعالیت ذھنی  گیری دنیای شناختی کودکان تأثیر دارد. او معتقد بود کھ ریشھ بفھمند، بسترھای اجتماعی غنی بر نحوه شکل
ھا و تفکر  تر خود، در فعالیت ھای مشترک با اعضای پختھ پیچیده در تعامل اجتماعی قرار دارد و کودکان از طریق فعالیت

 کنند. می مھارت کسب

کنند. ھمچنین از نظر ویگوتسکی  طبق دیدگاه ویگوتسکی، تجربیات اجتماعی ھم بھ رشد زبان و ھم بھ رشد شناختی کمک می
تواند شامل نوازش  ھای ھیجانی والدین است. رفتارھای ھیجانی والدین می یکی از عوامل تأثیرگذار در فضای زندگی، ویژگی

ھای عاطفی ھستند  ). در واقع این ویژگی٢٠٠٧ت کردن بدون سرزنش فرزندان باشد (برک، ھا، بوسیدن آنھا، صحب کردن بچھ
 قوي میان ھیجاني رابطة گیرد. یکی از پیامدھای مثبت کھ ھوش ھیجانی فرد نامیده شده و امروزه مورد تحقیقات مختلف قرار می

 زندگي طول در پیوستھ بھ شكل كھ شود می ھایی مھارت مجموعھ رشد باعث است كھ كودك ھیجاني درك گسترش كودك، و والد
ھای صبورانھ پدر و مادر دارای ھوش ھیجانی باال بھ فرزندان کمک  ). راھنمایی١٣٩٢یابند (قربعلی و بشارت،  می تحول كودك

ھای حاصل از شکست  شود تا فرزندشان در برخورد با ناراحتی کند تا استعدادھای خود را بشناسند. پشتیبانی آنھا باعث می می
دانند کھ فرزندشان برای بھ فعل  دھند زیرا می ھ فرزندشان خود مدیریتی یاد میتواناتر شود و بھ خود ایمان بیاورد. آنان ب

توان گفت شرایط زندگی خانوادگی  ). بنابراین می١٣٨٩درآوردن استعدادھای بالقوه عظیم خود بھ آن نیاز دارد (معمارزاده، 
نی کھ از لحاظ کالمی خیلی بیشتر راغب بھ کند. در یک تحقیق والدی بینی می ھا و عملکرد کودکان را پیش تواند مھارت می

 ). ٢٠٠٧گویی بودند، فرزندانشان در زبان، پیشرفت عقالنی و تحصیلی نمرات بھتری کسب کردند (برک،  پاسخ

ھای  شود و کودکان با بکار بردن توانایی ھرگاه ادراک و شناخت رشد کند زمینھ پیشرفت کودک در زبان و کالم ایجاد می
توانند در  دھند. بنابراین عواملی کھ در رشد شناختی کودکان مؤثرند می د، بھ محیط زبان پیچیده خود معنی میشناختی نیرومن

تر  ھایی کھ تحریک کالمی بیشتر است، دامنھ واژگان کودکان آنھا گسترده رشد زبان و کالم او نیز تأثیرگذار باشند. در خانواده
 ).٢٠٠٣، ٤٧کنند (ھاف سب میھای کالمی نمرات بھتری ک است و در آزمون

مطالبی کھ تاکنون شرح داده شد، بھ تبیین رابطھ عملکرد کودکان و میزان آمادگی تحصیلی آنھا و ھوش ھیجانی مادران بھ عنوان 
دھد کھ سطح عملکرد شناختی_حرکتی و عملکرد کالمی  ھای این پژوھش نشان می شود. اما یافتھ یک سازه کلی مربوط می

ھیجانی مادران رابطھ معناداری دارد. البتھ سطح عملکرد کالمی کودکان رابطھ بیشتری نسبت بھ عملکرد  کودکان باھوش
 شناختی_حرکتی آنھا با ھوش ھیجانی مادران دارد. 

                                                             
٤٢. Sanchez & Fernandez & Latorre 

٤٣. Shamsy & Khajevand Khoshli & Asadi 

٤٤. Nikolaeva & Merenkova 

٤٥. Linley 

٤٦. Vigotsky 

٤٧. Hoff 



)؛ تنظیم ھیجان بھ معنای توانایی مواجھھ سازگارانھ با ١٩٩٠با توجھ بھ تبیین سھ مؤلفھ ھوش ھیجانی توسط سالوی و مایر (
ھای خودتنظیمی کھ شدت یا طول مدت حاالت چنین ھیجاناتی را بھبود بخشیده و نیز  نات مخالف یا منفی با استفاده از شیوهھیجا

بخش برای سایر افراد و پنھان کردن ھیجانات منفی خود بھ منظور اجتناب از آسیب رساندن بھ احساسات  قابلیت ایجاد شرایط لذت
ارزیابی و ابراز ھیجان بھ توانایی فرد در تشخیص و فھم ھیجانات خویشتن و سایر افراد بر گیرد.  شخصی دیگران را در بر می

برداری از ھیجان نیز  ھا با توافق فرھنگی ھمراه است، اشاره دارد. بھره ھای موقعیتی و بیانی کھ معانی ھیجانی آن اساس سرنخ
باشد. مؤلفھ ارزیابی ھیجان بھ جنبھ درون فردی و  لھ گشایی میشامل توانایی استفاده از اطالعات ھیجانی در تفکر، عمل و مسئ

وری ھیجان بر روابط با دیگران تأثیرگذار بوده و انتظار می رود کھ  شود اما دو مؤلفھ تنظیم ھیجان و بھره شخصی مربوط می
یزان ھمبستگی سطوح عملکرد در رابطھ مادر و فرزندی تأثیر بیشتری داشتھ باشد کھ در این پژوھش با توجھ بھ باال بودن م

 ھا این فرض مورد تأیید قرار گرفتھ است. ھا نسبت بھ ارزیابی ھیجان برداری و تنظیم ھیجان ھای بھره کودکان با مؤلفھ

سطح عملکرد کالمی کودکان با تحصیالت، ھوش ھیجانی مادران و ھر سھ زیر مقیاس آن رابطھ مستقیم و معناداری دارد. 
 -عملکرد کالمی کودکان با تحصیالت و ھوش ھیجانی مادران بیشتر از ارتباط سطح عملکرد شناختی ھمچنین ارتباط سطح

) ھمسو است کھ بیان کرده است: رابطھ ھوش ھیجانی و ھوش ٢٠٠٦حرکتی با این متغیرھا است. این نکتھ با پژوھش شرر (
ایی کھ تأثیر محیط بر ھوش شناختی کمتر از ھوش کالمی باال بوده و رابطھ آن با ھوش ریاضی در سطح متوسط است. از آنج

ھای یادگیری بر  ھای مادرانھ و محیط باشد، انتظار می رود ویژگی کالمی است و ھوش شناختی بیشتر تحت تأثیر وراثت می
 عملکردھای کالمی تأثیر بیشتری داشتھ باشند.

ر مقیاس آن ارتباط مستقیم و معناداری دارد. این سطح عملکرد کلی کودکان با تحصیالت، ھوش ھیجانی مادران و ھر سھ زی
اند: زنانی کھ بھ رفع نیازھای فرزندان  ) ھمسو است کھ بیان داشتھ١٣٩٠نکتھ با پژوھش مقدم حسینی، جعفر نژاد، سلطانی فر (

الت منجر بھ گیری تأثیرگذار است کھ این ح ھای شخصیت در حال شکل حساس تر ھستند، این حساسیت بر روی بسیاری از جنبھ
 شود. تکامل عاطفی و ذھنی بیشتر فرزندان می

ھا ارتباط مستقیم و معناداری دارد اما با  برداری ھیجان ھای تنظیم و بھره تحصیالت مادران با ھوش ھیجانی مادران و زیر مقیاس
توانستند بھ ھنگام  درصد می ٢٦) فقط ٢٠٠٥( ٤٨ھا رابطھ معناداری ندارد. طبق نتایج تحقیق برادبری و گریوز ارزیابی ھیجان

طور صحیح شناسایی کنند. بنابراین اکثر مردم در دانش و آگاھی ھیجانی کھ در مؤلفھ  ھا آنھا را بھ دقت و بھ بروز ھیجان
ھا و کسب تحصیالت ھنوز در این زمینھ نمرات پایین است.  گیرد، نمره پایین دارند و با وجود آموزش ھا قرار می ارزیابی ھیجان

طور معناداری بھ دنبال داشتھ باشد کھ با  ھا را بھ تواند افزایش دانش و ارزیابی ھیجان این پژوھش ھم افزایش تحصیالت نمی در
 باشد.  تحقیق فوق ھمسو می

با توجھ بھ جدید بودن موضوع این پژوھش و عدم وجود تحقیقات کافی در این زمینھ نتایج زیر در آن حاصل شده است کھ در 
 ای آتی باید بھ بررسی و تحلیل بیشتر آنھا پرداخت.ھ پژوھش

حرکتی کودکان با تحصیالت، ھوش ھیجانی مادران و زیر -دھد کھ سطح عملکرد شناختی نتایج پژوھش حاضر نشان می
 ھا ارتباط معنادار و مستقیمی دارد. برداری ھیجان و ارزیابی ھیجان ھای بھره مقیاس

شناختی  ھای روان مادر در تکوین شخصیت فرزندان و رشد و پیشرفت آنھا دارد، توجھ بھ جنبھ طور کلی با توجھ بھ اھمیتی کھ بھ
ای سالم و دارای کودکان آماده رشد و پیشرفت برای ارتقاء ھرچھ  ھای اساسی بھ ایشان در داشتن جامعھ مادران و آموزش مھارت

ھای اعضای آن در ھنگام تصمیمی گیری  خانوادگی و ویژگیرسد. نکتھ دیگر توجھ بھ بافت  بھتر آن بسیار ضروری بھ نظر می
ھای آنان در بستر خانواده و ارتباط با اعضا بھ خصوص مادر  ھا و تکامل باشد چرا کھ تمام توانایی برای سرنوشت فرزندان می

ل آنان بھ شمار ھای سنجش بدو ورود بھ دبستان، شروع رسمی تحصی گیرد. از سویی دیگر حضور کودکان در پایگاه شکل می
کنند گاھی در سرنوشت آنان مسیرھای دیگری را برایشان رقم می زند. بنابراین توجھ بھ  می رود و نتایجی کھ در آنجا کسب می

ً والدین آنھا برای تصمیم گیری درباره تعیین مسیر تحصیلی آینده آنان ضروری بھ  سالمت روانی کودکان و خانواده و مخصوصا
شناختی  ھای آتی ھم بھ بررسی تأثیر پدر در رشد و تکامل روان شود در پژوھش وجھ بھ این نتایج پیشنھاد میرسد. با ت نظر می

آموزان در طول  کودکان و نتایج تحصیلی آنان پرداختھ شود و ھم نتایج بھ دست آمده در سنجش آمادگی تحصیلی با نمرات دانش
ھای کامل تری بھ دست آید. ھمچنین با  جش بدو ورود بھ دبستان آگاھیھای سن ھای مدرسھ مقایسھ گردد تا از صحت روش سال

ھای سنجش کھ ھر سالھ در مدیریت آموزش و  ھای آموزشی عوامل پایگاه گردد در دوره توجھ بھ نتایج این پژوھش پیشنھاد می

                                                             
٤٨. Bradberry & Greaves 



ً مادر کھ در اغلب اوقات آموز مخصوص دانش ھای شخص مراقب  گردد، بر نقش ویژگی پرورش استثنایی ھر استان برگزار می ا
 گیرد، توجھ گردد. ھا می ای کھ فرد در آزمون آید، بر نتیجھ ھمراه آنھا می
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