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کند، بلكه شرایط برخورداری از  آنان نه تنها زندگی سالم در دوران کودکی را تضمین میاجتماعی  توجه به کودکان و مراقبت از رشد  

و تجربیاتی   یریادگی ، رشدی زندگی کودك به علت سرعت باالی هاسالکند، نخستین زندگی سالم در دوران بزرگسالی را نیز فراهم می

دبستانی به عنوان یكی از . پیش(1)   باشد یمی برخوردار  اژهیواهمیت    از  دبستان است  ژه یدوره بعد به و  ی هایریادگیو اساس    هیپاکه  

قرار داده و عدم توجه به این دوره مهم زندگی رشد و پیشرفت    تأثیررشد اجتماعی آنان را تحت    تواندیم دوران زندگی کودکان    نیترمهم

رشد همه جانبه کودکان تأثیرات مثبت و منفی   . رشد اجتماعی به عنوان بخش مهمی از(2)  کندیمکودك را با مخاطرات جدی روبرو  

حساس بودن   ن،یاطاعت از قوان  ،یاریرابطه، هم  یداریمناسب در پا  یرشد اجتماع   یکودکان داراروان آنان برجای گذاشته و  بر سالمت

، قادر  شوند یتر مکودکان بزرگ  نی که ا  ی. هنگام(3)  کنند یتر عمل مخود موفق  یو در صورت لزوم مهار احساسات منف  گرانینسبت به د

 ی شتریو از احساس موفقیت ب  کنندیرا تجربه م  یبوده، روابط شادتر یروهگ  یهاو مشارکت در فعّالیت  گرانی روابط سالم با د  یبه برقرار

از   ازیکنند و در صورت ن  ینامناسب دور  یهااحترام بگذارند، از خواست   گرانیبه حقوق و احساسات د  توانندیم  نیبرخوردارند. همچن

رشد    یهاجنبه   ریسا  بوده و همچون  گرانیخود و د  انیم  شامل تحول مثبت در روابط  ی . رشد اجتماع (4)  ندیدرخواست کمک نما  گرانید

را در پی    ی از مهارت در روابط اجتماع   یبه سطحدستیابی    یرشد اجتماع   نهیدر زم. پیشرفت  آموزش و پرورش است  عت،یمتأثر از طب

توان می  یاجتماع  یهامهارت  بر  از عوامل موثر  راستا با رشد اجتماعی، هم.  (5)  د ینمایم  گرانیدبا  سازگارانه    یزندگ   دارد که افراد را قادر به

 گران یبا د ی توان همدل  ،مرتبط است  گرانی با د ی فرد در ابراز همدل ییتوانا  زانیبا م  موفقهوش در مطالعه ای  . اشاره نمود  موفق هوش    به

.  (6)   باشدتر داشته  موفق  یکارکرد  یدر حوزه روابط اجتماع   تیمیو صم  یزیتا در ابعاد مردم آم  کندیبه فرد کمک م   یاژهیبه صورت و

 فا یا ینقش اساس  یاجتماع  یمهم در زندگ یجان یه یهاییاز توانا یكیو به عنوان  شدهظاهر  یکودک لیاز اوا یهمدل یهاها و جلوهنشانه

 ش. با گستر(8)  دارد  یینوع دوستانه نقش به سزا  ی رفتارهاشده و در    جاد یدبستانی ادر دوران پیش  یی توانا  نیاهمچنین  .  ( 7)  کند یم

نجر به می با همراهی تفكر،  همدل  بی ترت  ن یبد داده وخود را نشان    یکالم   به صورتهمدالنه  یهااحساس  ان یکودك، ب  ی زبان   یهاییتوانا

ی هاتجربه. از آنجایی که تفكر کودك از خالل  (9)  آوردیرا فراهم م  گرانیو امكان تجسم افكار و ادراك د  گرددیم  کودك در    یهمدل  توسعه

توان ، از این روی میشودیم، امكان برقراری روابط واقعی در او میسر  (10)ا ایجاد کارکردهای عالی شناختی  اجتماعی وی تحول یافته و ب

ی اجتماعی، نه تنها قادر به تعامل موفقیت آمیز با همساالن خود نیستند، بلكه رفتارهای هامهارتکان فاقد سطوح باالی دریافت که کود

دار درونی سازی شده )مانند احساس غمگینی، افسردگی و تنهایی( و رفتارهای مشكل ساز برونی سازی شده )مانند پرخاشگری مشكل

به اشتراك گذاشتن   یاصل  یژگیو. همدلی با  (11)  کنندیمبحث کردن با دیگران( را بیشتر تجربه    جسمانی یا کالمی، مهار ضعیف خلق و

و شامل دو جنبه   (12) رودیمگاه فرد دیگر و تجربه افكار و احساسات آن فرد به شمار به عنوان توانایی پذیرش دیداحساسات و عواطف 

در زمان های مناسب  ن و عكس العملعاطفی به معنی فهم و درك هیجانات دیگران و بعد شناختی به معنای تجربه هیجانات دیگرا

، کیفیت روابط (15). همدلی در تعهدات بین شخصی و تعامالت اجتماعی  (14,  13)با حاالت عاطفی مربوط به فرد دیگر است  مواجهه  

، تنظیم رفتار اجتماعی، انسجام خانوادگی، حمایت والدینی و پاسخگویی  (17)، ایجاد دوستی و حفظ آن  (16)خانوادگی و نوع دوستی  

 یها جانیتجربه ه  یبرا  ییتوانا  ینوع   ایفا نموده و  ی نقش اساس  ( 19)و ایجاد رفتارهای اجتماعی و حفظ روابط بین شخصی    ( 18)در روابط  

خود    رامونیپ   طیهماهنگ سازد، با مح  کنندیاحساس و فكر م  یاره وخود را با آنچه درب  دهد یو به فرد امكان م  کند یفراهم م   گرانید

اند معتقدند را ابداع کرده  هوش موفقهای  آزمون  دانشمندانی که.  (20)  کند  یخوددار  گر یبه افراد د  بیارتباط برقرار و از وارد کردن آس

پرداخت. در صورتی که دانشمندانی که به    هوش موفقگیری  را تعریف کرد و بعد به تدوین آزمون برای اندازه  هوش موفقکه اول باید  

تعریف کنند و این مسأله شود،  گیری میرا بر اساس روشی که اندازه  هوش موفقکنند  معتقدند، سعی می  هوش موفقتعریف عملیاتی  

گردند، و  می  هوش موفق شود. مشكل دوم این است که ظاهرا تعاریف عملیاتی، مانع درك دقیق ماهیت  باعث بروز استدالل دوری می

های های قدیمی و مورد تأیید، معیار ارزیابی آزمونگیرند. زیرا آزمون های جدید را در این حوزه میشاید بتوان گفت که جلوی پیشرفت

شود. در صورتی که در های قدیمی مطابقت بیشتری داشته باشد، معتبرتر ارزیابی میهوشی جدید بوده و هر قدر آزمون جدید با آزمون
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های مختلف، همیشه این احتمال هست که در آینده ابزارهایی که از ابزارهای فعلی خیلی بهتر باشند، گیری کمیتمباحث مربوط به اندازه

فّقیت در زندگی است که فرد آن را درون بافت های مورد نیاز برای موای از توانایی. هوش موفق، مجموعه یكپارچه (22)د  ابداع گردن

های تحلیلی، خالق و عملی است که به افراد برای کند. به عبارت دیگر هوش موفق ترکیبی از تواناییاجتماعی خود تعریف می-فرهنگی

کند. موفّقیت عی کمک میاجتما-سازگاری، انتخاب و تغییر محیط به منظور رسیدن به اهداف خود در زندگی، با توجه به بافت فرهنگی 

شود؛ افراد از طریق تشخیص و تقویت نقاط قوت خود و تشخیص همزمان نقاط اجتماعی خود فرد تعریف می-تنها در بافت فرهنگی

های  آمیزی باهوشند. افراد دارای هوش موفق، با برقراری تعادل میان تواناییشان و پیدا کردن راه اصالح یا جبران، به طور موفّقیتضعف

های متفاوتی ، نظریههوش موفق. در حوزه (23)تفّكر تحلیلی، خالق و عملی قادر به انطباق با محیط، تغییر آن و انتخاب محیط هستند 

توان به نظریه یادگیری، نیز بسیار متفاوت هستند که در این باره می  هوش موفقهای ، نظریههوش موفقارایه شده است. همانند تعاریف 

چندگانه اشاره کرد. نظریه مبنایی پژوهش    موفقهای  محیطی و هوش-هنگیپردازشی، فر-زیست شناختی، روانسنجی، پیاژه، شناختی

های نظری مهم، به ارتباط نزدیكی دارد ولی به دلیل تفاوت  هوش موفقها در مورد  حاضر، هوش انسان موفق، به نوعی با انواع نظریه

بسیار محدودند   هوش موفقموجود از مفهوم    های( معتقد است که برداشت 1997شود. استرنبرگ )عنوان یک نظریه مستقل مطرح می

های هوش موفق که شامل توانش سازگاری،  دادن توانش ها در نشاندهند. آنرا مد نظر قرار می  هوش موفقو فقط بخش کوچكی از  

هوش  شوند.  اجتماعی است با شكست روبرو می-های فردی در درون بافت فرهنگی شكل دهی و انتخاب محیط برای رسیدن به هدف

کنند با محیط منطبق شوند یا آن کند. دراکثر موارد، افراد در ابتدا تالش میموفق میان انطباق، تغییر و انتخاب محیط، تعادل برقرار می

کنند که ممكن است بهترین گزینه باشد  فایده باشد و شكست بخورند، محیط جدیدی را انتخاب میرا تغییر دهند، اما اگر تالششان بی

(24, 25)  . 

پرخاشگری  هاپژوهش و  اجتماعی  رفتارهای  پذیری،  اجتماعی، مسئولیت  رفتار همدالنه و سازگاری  ارتباط بین  به بررسی  ی متعددی 

تأثیر   یدبستانی: مدل سازدر کودکان پیش  یاجتماع   یسازگار  زانیتحت عنوان م  ی پژوهش. از جمله پیكوارز و همكاران در  اندپرداخته 

  کند میبینی  را پیش  یاجتماع   یسازگار  زانیم  تواندیکه هوش موفق در کودکان م  ندنشان داد  ستیو جن  یاجتماع رشد    ،هوش موفق

. همچنین (27)دارد هیم و همكاران    آموزان رابطه مثبت و معناداری وجودی اجتماعی در دانشهایستگیشا بین همدلی با رشد  .  (26)

 شان داد   هدر همین راستا مطالعات انجام شد .  (28)  اردارتباط مثبت وجود د  ی اجتماع   رشد و    یهمدل  نیب  دهندیها نشان مپژوهش

در کاهش پرخاشگری،    ی همدلمطالعات چندی نیز به بررسی نقش  .  (29)  دهد   شیدر کودکان را افزا  ی اجتماع   رشد   تواندیم  ی همدل

 .  (31, 30)اندافزایش رفتارهای اجتماعی، درك اجتماعی عاطفی، سازگاری اجتماعی پراخته و ارتباط بین این دو را نشان داده

سبک زندگی و پیچیدگی جوامع امروزی و بروز مشكالت روانشناختی و رفتاری در کودکان و نوجوانان لزوم پرداختن به فرآیند   تغییر

رشد اجتماعی آنان و مطرح نمودن راهبردهای صحیح به منظور تقویت و بهبود روابط اجتماعی در سنین کودکی را بیش از پیش نمایان 

پیشگیرانه و دوراندیشانه لزوم آمادهسازد. با توجه به آنچه گفمی سازی کودکان خردسال برای تسهیل در رشد ته شد، در یک برنامه 

رشد و تحول   شود. بر این اساس الزم است امكانای محسوب میترین اهداف نظام تعلیم و تربیت در هر جامعهاجتماعی، یكی از مهم

ند اقدامات اصالحی و جبرانی در آینده شود، فراهم آید. با توجه به اینكه هریک از  های اجتماعی کودکان را پیش از آن که نیازمقابلیت

اند اما در پیشینه پژوهشی با در ارتباط با رابطه بین متغیر همدلی با رشد  های پیشین بررسی شدهمتغیرها به صورت جداگانه در پژوهش

از آنجایی که به نظر می  اجتماعی بررسی نشده از اجرای  توانند به رابطه مستقیمی با هم داشته باشند.  یرها میرسد این متغو  هدف 

 موفق هوش    بررسی رابطهاست. بدین    پیش دبستانی آموزان مقطع  دانش  رشد اجتماعی با    همدلیو    موفقتحقیق، تعیین رابطه بین هوش  

 مورد بررسی قرار گرفت.  پیش دبستانیآموزان مقطع دانش  رشد اجتماعیو و همدلی 



 دبستانیهمدلی با رشد اجتماعی کودکان پیش بررسی رابطه هوش موفق و 

 

 

 : روش پژوهش

 ی استفاده شده است. به منظور گردآور  یو از معادالت ساختار   ی تر طرح همبستگ  یقدق  یا  یفیتوص  یهاپژوهش حاضر از نوع طرح

استفاده   یو هوش موفق و پرسشنامه رشد اجتماع  یگفته شد، از شاخص همدل  یناز ا  یش پژوهش، همانگونه که پ   ین ا  یازاطالعات مورد ن

مناسب را انتخاب   ینهگز  یههر گو  یخواسته شد تا برا  هایو هوش موفق، از آزمودن  یابزار مربوط به شاخص همدل   ی. به منظور اجرا یدگرد

آماری پژوهش شامل کودکان  های استفاده شد. جامعای چندمرحله گیری تصادفی خوشهاز روش نمونه   نمونهبه منظور انتخاب  .  یندنما

 5شهر تهران  گانه 22ابتدا به صورتی تصادفی از بین مناطق  منظورنیابود. برای  1398-99دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی پیش

در هر مرکز  به نسبت کودکان    هاپرسشنامهکالس انتخاب و در نهایت    3دبستانی و از هر مرکز  مرکز پیش  4منطقه انتخاب و از هر منطقه  

نفر در نظر   370ی پرسشنامه،  هاهیگوطورکلی با توجه به تعداد    آزمودنی و به  5توزیع شد. در این پژوهش حجم نمونه برای هر سؤال  

 60به مدت    ها پرسشنامهدبستانی توزیع شد.  پرسشنامه میان کودکان پیش  450گرفته شد که برای جلوگیری از احتمال ریزش نمونه  

آموزان اجرا شد. الزم به ذکر است توضیحات الزم در مورد آگاهی از اهداف مطالعه، مشارکت داوطلبانه، رعایت حریم دانش   روز بر روی

در مطالعه ارائه و رضایت   ها دادهخصوصی، حفظ اسرار، عدم ثبت مشخصات شناسایی، حق انصراف از ادامه در همه مراحل جمع آوری  

( نیز اخذ شد. IR. IAU. SRB. REC.  223.  1398کمیته اخالق و درجه کد کمیته اخالق )  دییتأ ها برای شرکت در مطالعه و  آن 

 .   وتحلیل قرار گرفتتجزیهمورد  Spss-V23افزار ها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامه دستاطالعات به

مقیاس مربوط  ، مقیاس مربوط به هوش موفق ویدر پژوهش حاضر سه نوع ابزار استفاده شد که عبارت بودند از: مقیاس مربوط به همدل

آموزان هر ابزار را به طور انفرادی تكمیل نمودند و آزمایشگر قبل از اجرا، توضیحات الزم را جهت تكمیل پرسشنامه دانش  رشد اجتماعی،به  

 داد.ارایه می

 (:  BEQ)  1پرسشنامه همدلی

است که به    هیگو  21شامل    ،پرسشنامه  نیااستفاده شد.    ntBrya  (1982  )(33)به منظور بررسی میزان همدلی از پرسشنامه همدلی  

. نمره  دهدیرا نشان م  یبه همدل  شیراعدم گ  یو پاسخ منف  یبه همدل  شی. پاسخ مثبت گراشودیپاسخ داده م  یمنف  ایصورت مثبت  

، ضریب همبستگی نمرات حاصل پرسشنامهی این  اسازهبه منظور بررسی کفایت روایی  .  دیآیها به دست مپاسخ  یبا جمع جبر  یهمدل

از آزمون فوق را با نمرات پرخاشگری، محبوبیت، عدم محبوبیت و رفتار جامعه پسند محاسبه و روایی آن مطلوب گزارش شده است.  

یز  بدست آمد که حاکی از پایایی مناسب این پرسشنامه است. در ایران ن 77/0به روش باز آزمایی پرسشنامه  نیاهمچنین ضریب پایایی 

نیز، به روش بازآزمایی با   پرسشنامهآموزان ایرانی مطلوب گزارش کرده است. پایایی این  عارفیروایی و پایایی این آزمون را برای دانش

 37/0و پرخاشگری ارتباطی    42/0بدست آمد. همچنین همبستگی منفی بین نمرات همدلی با پرخاشگری آشكار   79/0فاصله دو هفته  

 . (34)آموزان، حاکی از روایی سازه مناسب این ابزار بود در دانش 38/0مذکور با رفتار جامعه پسند  نامهپرسشمثبت  رابطهو 

 (:  2005)  2پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ

کند. این پرسشنامه  گیری میهای تحلیلی، خالق و عملی را اندازهخرده مؤلفه   3باشد، که  خرده آزمون می  36پرسشنامه هوش موفق شامل  

سوال   12های خالق و  سوال دوم مؤلفه  12های تحلیلی،  سوال اول مؤلفه   12سوال است.    12باشد که هر مؤلفه شامل  سوال می  36دارای  

( 1، ضعیف=2، نسبتا خوب=3، خوب=4یلی خوب=، خ5ای )عالی=سنجند. افراد بر روی یک مقیاس پنج درجه های عملی را میآخر مؤلفه 

ها به ترتیب با هم جمع نمره خواهد بود که این نمره  36و حداقل نمره    180دهند. حداکثر نمره در این آزمون  به سواالت پاسخ می

. پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات (36)دهد  آید که میزان هوش موفق او را نشان میدست میشوند و یک نمره کل برای هر آزمون بهمی

 
1 Bryant's Empathy Questionnaire 
2. Sternberg Successful Intelligence Questionnaire 
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( پایایی این  1391ن سالمی و همكاران )گزارش شده است. نگهبا  0/ 85تا    72/0( بین  2010،  2005،  2002متعددی توسط استرنبرگ )

 گزارش نمودند.  81/0تا  74/0پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ و بازآزمایی بین 

 :  رشد اجتماعیمقیاس مربوط به  

 ( واینلند  اجتماعی  واینلند در سال  VSMSمقیاس رشد  اجتماعی  آزمون رشد  اخوت و دانشمند    (37)توسط دال    1953(:  و توسط 

 117( ترجمه و رواسازی گردید. این مقیاس توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت را سنجیده و دارای  1357)

نی و برای هر مقطع سنی )تا دوازده سال( به  به صورت پلكا  سؤاالتسالگی و بیشتر قابل استفاده است.    25ماده است که از بدو تولد تا  

  دن،یدر پوش  یاریدر خوردن، خود  یاریخود  ،یعموم  یاری: خودطهی ح  8  شامل  اسیمقاین    یهامادهصورت مجزا ساخته شده است.  

ی ها تیموقعدر هر ماده اطالعات مورد نیاز نه از طریق  .  باشدیمشدن    ی اجتماع و    ارتباط  ، یی و تحركجابجا  ات،یمشغول  ،یخودرهبر

آزمون بلكه از راه مصاحبه با مطلعین )والدین، پرستار، خواهر، برادر یا به طور کلی هر فردی که کودك را به خوبی بشناسد( به دست 

( شخص SQ)  ی اجتماع و بهره    (SA)  یاجتماع. با توجه به نمرات کسب شده توسط فرد از مواد هشت گانه این مقیاس سن  دیآیم

سالگی( هنجاریابی شده و ضریب    30ی سنی )از تولد تا  هاگروهنفر مرد و زن در هر یک از    620. این مقیاس بر روی  شودیممحاسبه  

 ها نهیگزدر همه  گزارش شده است. در ایران نیز پایایی این مقیاس به روش بازآزمایی توسط براهنی    92/0و ضریب پایایی آن    87/0روایی  

 .  (38)بدست آمد  92/0معادل 

 :هاافتهی

 ( آورده شده است. 1در جدول)   افرد شرکت کننده یکمشخصات دموگراف

 ی توصیفی بدست آمده از متغیرهای پژوهش هاشاخص. 1جدول 

 کشیدگی  کجی انحراف استاندارد میانگین  متغیرها

 80/2 43/0 17/6 73/47 همدلی 

 40/0 03/0 65/6 54/27 هوش تحلیلی

 34/1 32/0 19/6 98/31 هوش خالق 

 14/1 -41/0 33/4 90/26 هوش عملی 

 68/0 12/0 19/14 41/86 هوش موفق

 80/2 43/0 17/6 73/47 همدلی 

 77/2 72/0 55/2 24/7 خودرهبری 

 75/0 -07/0 43/2 20/8 ارتباط

 23/2 75/1 37/2 29/8 اجتماعی

 2/07 02/0 13/19 66/83 رشد اجتماعی

 ی توصیفی بدست آمده از متغیرهای پژوهش هاشاخص. 1جدول 

 کشیدگی  کجی انحراف استاندارد میانگین  متغیرها

 80/2 43/0 17/6 73/47 همدلی 

 40/0 03/0 65/6 54/27 هوش تحلیلی



 دبستانیهمدلی با رشد اجتماعی کودکان پیش بررسی رابطه هوش موفق و 

 

 

 ی توصیفی بدست آمده از متغیرهای پژوهش هاشاخص. 1جدول 

 کشیدگی  کجی انحراف استاندارد میانگین  متغیرها

 34/1 32/0 19/6 98/31 هوش خالق 

 14/1 -41/0 33/4 90/26 هوش عملی 

 68/0 12/0 19/14 41/86 هوش موفق

 80/2 43/0 17/6 73/47 همدلی 

 77/2 72/0 55/2 24/7 خودرهبری 

 75/0 -07/0 43/2 20/8 ارتباط

 23/2 75/1 37/2 29/8 اجتماعی

 2/07 02/0 13/19 66/83 رشد اجتماعی

ابعاد رشد اجتماعی کودکان پیشنتایج جدول فوق نشان می از میان  دبستانی، بیشترین میانگین مربوط به خودیاری در  دهد که 

گفت که میانگین همدلی کودکان مورد   توانیم   ها پرسشنامهاست. براساس نقاط وسط   خوردن و کمترین میانگین مربوط به خودرهبری

در حدود نقطه متوسط و کمی باالتر از  هااسیمقمطالعه بیشتر از متوسط بوده است. در مورد رشد اجتماعی میانگین کل و بیشتر خرده 

وش خالق و هوش  ی هوش تحلیلی، هتر از نقطه وسط پرسشنامه برای هر سه مؤلفه های هوش موفق کمی پایین. مؤلفه ردیگیمآن قرار 

 عملی قرار دارد. 

اجتماعی پیش دبستانیدانش  رشد  آن  طبق  آموزان  به جدول شماره  شد.    آزمودهها  نمره معدل  توجه  می  2با  رشد    شود کهمشاهده 

برابر  دانش  اجتماعی اینجا   باشد می  12/17±18/2آموزان  اجتماعی   نمره  حداقل  در  ضریب   باشدمی  99/19  حداکثر  و   17/9  رشد  و 

آموزان مورد مطالعه در حد متوسط دانش  رشد اجتماعی. میزان  ها منفی استتوزیع داده  نشان دهنده این است کهاست که   - 5/0ولگیچ

 است.

 آموزان مورد مطالعهدانش رشد اجتماعیتوزیع پراکندگی : 2 جدول

 حداقل حداکثر کشیدگی  چولگی انحراف معیار میانگین  n متغییر 

رشد 

 اجتماعی
450 12/17 18/2 507/0- 011/0- 17/9 99/19 

 

 آموزان مورد مطالعهدانش رشد اجتماعیتوزیع پراکندگی : 2 جدول

 حداقل حداکثر کشیدگی  چولگی انحراف معیار میانگین  n متغییر 

رشد 

 اجتماعی
450 12/17 18/2 507/0- 011/0- 17/9 99/19 

  حداقل  که  گردیده  محاسبه  15/122±58/19آموزان برابر  شود که متوسط هوش موفق دانشمالحظه می  3اطالعات جدول    بر اساس

محاسبه گردیده که   15/23±  99/ 129آموزان برابردانش  همدلی باشد. همچنین متوسط نمره  می  167حداکثر    و  35هوش موفق    نمره

نمره   حداکثر    70همدلیحداقل  که  می  225و  گفت  میتوان  مجموع  در  و  ها  آزمودنیباشد.  موفق  هوش  همدلیاز  متوسطی    رابطه 

 .  برخوردارند
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 آزمودنی ها  همدلیتوزیع پراکندگی نمره هوش هیجانی و : 3 جدول

 حداقل حداکثر کشیدگی  چولگی انحراف معیار میانگین  n متغییر 

 35 167 16/2 -04/1 58/19 15/122 450 هوش موفق

 70 225 03/1 -180/0 15/23 129/99 450 همدلی 

 متغییر همدلیو    موفقرا بین متغیرهای هوش   166/0  ضریب همبستگی  4نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری در جدول  

 موفقاین رابطه معنیدار است و بین هوش   5دهد که با توجه به اطالعات جدول  را در طرف دیگرنشان می  رشد اجتماعی در یک طرف و  

 ANOVA رابطه وجود دارد. این نتیجه که حاصل تحلیل رگرسیون از راه تحلیل واریانسها  آزمودنی  رشد اجتماعیبا    متغییر همدلیو  

جود رابطه و  رشد اجتماعی با    همدلی و    موفق بنابراین بین هوش  =P 018/0  شود است نشان دهنده آن است که فرض تحقق تأیید می

 . =46/3Fدارد 

 تحلیل رگرسیون چند متغیری . 4جدول

R  مجورR  مجذورR  خطای استاندارد اصالح شده در آزمون 

166/0 028/0 018/0 17/2 

 

 مطالعه تحلیل واریانس برای خطی بودن روابط بین متغیرهای مورد . 5جدول

 sig F میانگن مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  

 46/3 018/0 968/16 3 876/45 رگرسیون 

   618/4 447 895/1782 باقیمانده 

    450 771/1828 کل

داده شده است، مشخص  نشان    6جدول  که در    رشد اجتماعیدر ارتباط با    همدلیو    موفقاطالعات به دست آمده در مورد هوش  

 است. معنیدار   همدلیضریب متغیر  همچنیندار بوده  دارای ضریب معنی رشد اجتماعی در ارتباط با  موفقمتغیر هوش  است که

 رشد اجتماعیبا   همدلیو   موفقضرایب مربوط به رابطه بین هوش : 6جدول 

 
 ضرایب استاندارد نشده

 t sig ضرایب استاندارد 
B خطای استاندارد 

 000/0 308/16 بتا 921/0 216/15 ثابت مقدار 

 013/0 482/2 132/0 006/0 014/0 هوش موفق

 014/0 524/3 142/0 005/0 016/0 همدلی 



 دبستانیهمدلی با رشد اجتماعی کودکان پیش بررسی رابطه هوش موفق و 

 

 

 ها رابطه وجود دارد.رشد اجتماعی آزمودنیو  موفقبین هوش بینیم که شود میمشاهده می 7همانطور که از جدول 

 اجتماعی رشد و  موفقبین هوش  : همبستگی7جدول 

 sig N ضریب همبستگی متغییرها

 450 003/0 158/0 هوش موفق و رشد اجتماعی 

معنیدار است. بنابراین با اطمینان   003/0بوده که در سطح    158/0شود میزان ضریب همبستگی  مشاهده می  7چنانكه در جدول  

 بین دو متغیر مذکور یک رابطه مستقیم و نسبتا ضعیف وجود دارد که توان گفتدرصد می 99بیش از 

 همدلی و رشد اجتماعی ضریب همبستگی بین : 8 جدول

 sig n ضریب همبستگی متغییرها

 450 004/0 152/0 همدلی و رشد اجتماعی 

از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در   هایآزمودن  یو رشد اجتماع   یهمدل  ینبرای بررسی رابطه ب

می  8جدول   همبستگی  مشاهده  ضریب  میزان  معنی-  152/0شود.  سطح  و  آن  بوده  میاست.    004/0داری  کهمشخص  بین   شود 

 . دارددومتغیرمذکور رابطه وجود 

 و نتیجه گیری:   بحث

بررسی شد و سهم هر یک از عوامل هوش  رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی با   همدلی و   موفقدر مقاله حاضر، رابطه بین هوش  

رشد  و    موفقها، بیان کننده آن است که بین هوش  تجزیه وتحلیل داده.  افراد مطالعه و تعیین شد  رشد اجتماعی   بر  همدلیو    موفق

است.   مؤثردبستانی  نتایج بدست آمده نشان داد که همدلی در رشد اجتماعی کودکان پیش.  ار استرابطه معنید  01/0در سطح    اجتماعی

دوره    کودك  ی زندگاولیه    یهاسال  گفت  توانیم باشد. در تبیین نتایج فوق  همسو می  (2,  1)  های این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش

سنین . شودیممشخص   یدوره بعد  یهایریادگیو اساس   هیکه پا یات یو تجرب یریادگی رشد،  ی باال سرعتا ب  که  رودیم خاصی به شمار 

دوره  نی. عدم توجه به ای برخوردار استاژهیوی از اهمیت رشد اجتماع  درکودك   یدوران زندگ نیتراز مهم یكیدبستانی به عنوان پیش

خود و    انیشامل تحول مثبت در روابط م  ی. رشد اجتماع ( 3)  کندیروبرو م   یکودك را با مخاطرات جد  شرفتیرشد و پ   یمهم زندگ 

. اگرچه رشد و تكامل و درك متقابل در بدو تولد  آموزش و پرورش است  عت، یرشد متأثر از طب  یهاجنبه  ریبوده و همچون سا  گرانید

پ   دایو پرورش پ   جادیا  ی اجتماع   یهاتیدر موقع  یستیوجود دارد، اما با  از   یبه سطح  ی ابیدست  ی اجتماع   درش  نهیدر زم  شرفتیکنند. 

ی اجتماعی  هامهارت  منشأ اساس و  .  دی نمایم   گرانیسازگارانه با د  ی دارد که افراد را قادر به زندگ  یرا در پ  یمهارت در روابط اجتماع

است. هوش موفق با میزان توانایی فرد در ابراز همدلی با دیگران مرتبط است. توان همدلی با دیگران به صورت   هوش موفقبرگرفته از  

ها و  نشانه.  (4)  ی داشته باشد ترموفقتا در ابعاد مردم آمیزی و صمیمیت در حوزه روابط اجتماعی کارکرد    کند یم ی به فرد کمک  اژهیو

. کندیم  فا یا  ی نقش اساس  یاجتماع   ی مهم در زندگ  ی جانیه  ی هاییاز توانا  ی كیو به عنوان    شودیظاهر م  ی کودک   ل یاز اوا  ی همدل  یهاجلوه

و تجربه افكار واحساسات آن  گریفرد د دگاه ید رشیپذ ییبه عنوان توانا ،به اشتراك گذاشتن احساسات و عواطف  یاصل ی ژگیبا و  یهمدل

 گران ید   جاناتیتجربه ه  یبه معنا  یو بعد شناخت   گرانی د  جاناتیفهم و درك ه  ی به معن  ی و شامل دو جنبه عاطف  (5)  رودیفرد به شمار م

 راداف  نكهیادر همین راستا هیرن معتقد است  .  (6)  است  گریمربوط به فرد د   ی مناسب در زمان مواجهه با حاالت عاطف یهاو عكس العمل

خاص با مهارت رفتار    یدر تعامالت اجتماع   زانیو به چه م  رند و تا چه حد تفكر کارآمد دا  کنندیمشایستگی  و    یچقدر احساس کارآمد

  قیخواندن دقتوانایی    بهخاص،   رفتار  ک یانتخاب  ارزیابی و  در    شانیها یبه توانمندنسبت  خودشان    یبر باور درون هیعالوه بر تك کنند، یم

 یهاجان یتجربه ه  یبرا  ییتوانا  ینوع  ،یهمدلبنابراین  .  (7)ارتباط دارد    زین  ی دیگرانعاطف  دگاهید  درك   تیفو ظر  گرانیاحساسات د
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خود    رامونیپ   طیهماهنگ سازد، با مح  کنندیاحساس و فكر م  یخود را با آنچه درباره و  دهد یو به فرد امكان م  کند یفراهم م   گرانید

  یاحساس  یمعنا  شیکم و ب  شودیفرد موفق م   هنگامی که.  (8)  کند  یخوددار  گریبه افراد د  بیو از وارد کردن آس  کرده  ارتباط برقرار

 یتعارضات طراح  یبرا  یی هاتأمل کند و راه حل  یگریخود و د  یاقدام برا  یبرا  یریگمیدر عواقب تصم  تواند یرا درك کند، م  تیموقع  کی

. ردیرا در نظر بگ گرانیبا د  یهمدل  ای گرانیخود و د یاعمال خاص را برا یاحساس بعواق  ی، فرد قادر است تا حدیعاطف  دگاهی کند. از د

جاد ظرفیت عاطفی برای شناسایی  ی منجر به ایامالحظهبه طور قابل    تواند یمگیری همدلی در افراد  شكل  رسدیم بر این اساس به نظر  

دهی به عالئم هیجانی در تعامل اجتماعی، برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دو جانبه و پاسخ

محیط اجتماعی  ی هیجانی و عاطفی و تطابق با  هامهارتو در رشد    شوندیمی هیجانی محسوب  هاتیکفااز جمله    هاییتوانا. این  شودیم

. بدین ترتیب کودك قادر به تجربه کافی از احساس خودکنترلی، اثربخشی و خودکارآمدی در محیط اجتماعی کندیمنقش به سزایی ایفا  

ی به منظور تالش برای رفتارهای دلخواه و مطلوب اجتماعی عمل کرده و کودك  ازهیانگبه عنوان    تواندیم که این نتایج ارزشمند    گردد یم

ی برای شروع و تداوم تعامل امحاورهی  هامهارتی رفتار دوستانه با دیگران،  هامهارتی رفتاری از جمله یادگیری  هامهارت را به فراگیری  

رفتارهای    تواندیمالزم برای ابراز رفتاری که کودك از آن اطالع دارد،    یهامهارتاجتماعی، مذاکره و ابراز وجود تشویق نمایند. با ایجاد  

بر عوامل رشد اجتماعی از   تأثیربینی کند. همدلی با  های هیجانی انتخاب کرده و پیامد آن را نیز پیشمعینی را برای نظم برانگیختی 

شخصجمله   سازگار  ، یریپذتیمسئول  ،یاستقالل  و  م  ینیبخوشی،  دواری ام  یارتباط  طبع  یروانهیو  خوش  قادر  ی، و  را  به   کودکان 

 فیاظ و  رشیپذو قادر به  کنندیمرا کسب    گرانیانجام کارها بدون کمک د  ییتواناگیری و انتخاب رفتار مناسب و ابراز آن نموده،  تصمیم

 یبرقراربا ایجاد توانایی    مدلی ی هیجانی و عاطفی از طریق ههامهارت. همچنین کسب  گردندیم   جامعه  یمحول شده از سو  ی هاو نقش

. تجربه این نتایج ارزشمند نیز با  کند یمی به اجتماعی شدن آنان کمک  احساس وحدت اجتماع و    گرانیبا د   یارتباط متقابل و همكار

 .   دهدیمایجاد احساس اثربخشی، خودکارآمدی و خود کنترلی، امیدواری و میانه روی را در کودکان پرورش 

این دو   شته ودا  میمستقاثر  دبستانی  در کودکان پیش  یبر رشد اجتماع   ی و هوش موفقنشان داد که همدلبه طور کل مطالعه حاضر  

ها نشان داد که    داده  یلو تحل  یهحاصل از تجز  یجنتاهمچنین  د.  نداشته باش  یآموزان نقش موثردانش  ید در رشد اجتماع ننتوایم  متغییر

کودکان را بهبود   رشدو    (   P  <  001/0)معنادار داشته باشد    یش دبستانی تأثیرکودکان پ   رشد اجتماعی آموزش هوش موفق توانسته بر  

له  أ حل مس  یرا به کودك داد و قدرت استدالل، ابداع راه حل برا   یا توان نوع نگاه تازهدر کودکان می  ی لهمد  از این روی با ارتقاء  بخشد.

متفاوت را در آنان  یهادگاهیمختلف، احترام به د یایمسئله از زوا یجدید، قضاوت کردن صحیح، همدلى کردن در شرایط مناسب، بررس 

  ر یمناسب امكان ناپذ  یهاو بدون فراهم شدن فرصت  یی در تنها  ،یاجتماع  یهابا گروه  یمطلوب و سازگار  یاجتماع  تیبداد. تر  شیافزا

 ی ها برا، فرستادن کودك به مهد کودكیرو  نیکودك آسانتر خواهد بود. از ا  یها زودتر فراهم شوند، رشد اجتماعفرصت  نیاست. هرچه ا

سودمند است،   اریاست، بس  ازمندیانه و در تماس با کودکان همسال خود بدان نخ  طیکه در مح  یو  یروابط اجتماع   ترشو گس  لیتكم

را در جهت   یو  یمهدها رفتار اجتماع   انیپردازد، بلكه مربیهمسال خود م  یدر مهدها نه تنها کودك به کنش متقابل با گروه اجتماع   رایز

شوند و در سپرده می  یکودك و مراکز نگهدار  یاز گذشته به مهدها  شتریکودکان ب  ی متعدد  ل یبه دال  هکنند. امروزیم  ت یمطلوب هدا

که از  یو همدل موفق از هوش یریگها و بهرهها، مهارتییاست که با توجه به توانا یارتباط را با کودك دارد مرب نیشتریکه ب یآنجا کس

به کودك    ی اجتماع   یهاو رشد مهارت  ی اجتماع   م یمفاهرا در انتقال    یرد نقش مهمیگیآن برخوردار است و در ارتباط با کودك بكار م 

  رشد  یشدر جهت افزا  و همدلی  که از روش آموزش هوش موفق  شودمی  یشنهادحاصل از پژوهش حاضر، پ   یجبر اساس نتا .  کندیم  فایا

 استفاده گردد.  یش دبستانیکودکان پ 

 

 



 دبستانیهمدلی با رشد اجتماعی کودکان پیش بررسی رابطه هوش موفق و 

 

 

رابطه معنیداری وجود دارد،    پیش دبستانیدر دوران  رشد اجتماعی  و    هوش موفقحاضر مشخص گردید بین   مطالعهبا توجه به اینكه در  

تر پرداخته شود. در    اجتماعی از سنین پایینهای مهارتهای اجتماعی، به ارائه آموزش  رشد منظور افزایش  شود به از اینرو، پیشنهاد می

و برای نیل به  ، بهمدلی مورد بررسی قرار دادو    موفق  هوش  ارتباط آن را باکودکان،    عیاجتماشود برای افزایش رشد  نهایت، توصیه می

گیری از اصول   برگزاری کارگاههای آموزشی برای اولیا و مربیان آموزش و پرورش اقدام نموده تا از این طریق بتوان با بهره  این هدف به

در زندگی   همدلیو    موفقنظر به اهمیت هوش    همچنینکودکان نائل آمد.    اجتماعیبرقراری ارتباط با کودك بتوان، به افزایش رشد  

، از همدلیآموزش هوش موفق و  های  ریزی و هماهنگی الزم جهت استفاده از روش   شود که در مدارس، برنامهاجتماعی، پیشنهاد می

 آموزش و پرورش انجام گیرد.  های طرف مدیر و معلمان و سایر دست اندرکاران برنامه

 اسگزاریسپ

( به  IR. IAU. SRB. REC.  223.  1398)شناسی بود که با شناسه اخالق  نامه دکتری رشته روان مطالعه حاضر برگرفته از پایان

دبستانی همكار که ما را در اجرای این طرح یاری رساندند تشكر و  دانند تا از کلیه مراکز پیش. پژوهشگران بر خود الزم میتصویب رسید

 قدردانی نمایند.  

 تعارض منافع 

 گونه تضاد منافعی ندارند.  نویسندگان هیچ

 کاربرد پژوهش 

، از  همدلی آموزش هوش موفق و  های  هماهنگی الزم جهت استفاده از روشریزی و    برنامه  با  در مدارسبه کارگیری این پزوهش  

 . کمک عمده ای به مسئولین آموزشی می کندآموزش و پرورش های طرف مدیر و معلمان و سایر دست اندرکاران برنامه

 پژوهش   یتهایمحدود

با    یناشاره نمود. همچن  دبستانییشاز کودکان پ   یبه محدود بودن نمونه مورد بررس  توانیپژوهش م  ین ا  هاییتاز جمله محدود

  یرآن به سا  یجدادن نتا   یم الزم است در تعم ینشهر تهران انجام گرفته بنابر ا  دبستانییشکودکان پ   یپژوهش حاضر بر رو   ینكهتوجه به ا

  هاییژگیو  یرو سا  یاجتماع -یمزاحم مانند طبقه اقتصاد  یرهایتغپژوهش در کنترل م  یگرد  یتاط کرد. محدودیها و شهرها احتگروه

 بود.   یتیو شخص  یعاطف
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