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پژوهش این  در. بودیادگیري هاي  ناتواناییاراي آموزان د طلبی دانش  ذهن و کمکي ه نظری تکالیفدر

هاي پنجم   کالس پسرآموزان  از دانشنفر 40 آزمایشی شرکت کردند، شامل ي هافرادي که در یک مطالع

ابزارهاي مطالعه، .  انتخاب شدنداي رحله چند مو ششم ابتدایی شهر اهواز بودند که به روش تصادفی

.  بودند پنتریچ و ریانطلبی  و مقیاس کمک استیمن ذهني ه، آزمون نظری فلنرمقیاس شایستگی اجتماعی

  درآموزش هوش هیجانی. تقسیم شدند)  گروه کنترل1گروه آزمایش و  1(ها به دو گروه  آزمودنی

 - آزمون و پس- پیش. هیچ آموزشی دریافت نکردترلن ولی گروه ک، به کارگرفته شدگروه آزمایش

 آمار توصیفی و آزمون تحلیل ي هنتایج به وسیل .آزمون در مورد گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد

بین دو گروه تفاوت  نشان داد که ها یافته.  شدتحلیل) MONCOVA(کواریانس چند متغیري 
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  مقدمه

شناختی هستند که با مشکالت خواندن،  هاي یادگیري نوعی از اختالالت عصب ناتوانایی

 ذهنی مورد انتظار او همخوانی هاي حساب و یا بیان نوشتاري فرد همراه بوده و با توانایی

 ي هها نتیج هاي یادگیري با مشکالت هیجانی همراه هستند، ولی آن انیهرچند ناتو. ندارند

. آید ها به حساب می مشکالت هیجانی نیستند و اختالل کارکردي مغز به عنوان علت اصلی آن

 ممکن است بر سایر  اماشوند، هاي یادگیري در یک بافت تحصیلی آشکار می که ناتوانی با این

براي مثال روابط اجتماعی یا کارکرد . دهاي منفی داشته باشندهاي کارکردي فرد پیام زمینه

آموزان داراي  دانش. ها تحت تأثیر قرار گیرند هیجانی فرد ممکن است به دلیل این نارسایی

ها در مقایسه با سایر  هاي یادگیري دچار مشکالت هیجانی متعددي هستند، آن ناتوانایی

کودکان داراي ). 2012( و راي 1ند رايآموزان، مشکالت هیجانی بیشتري دار دانش

 اجتماعی، درك -هاي یادگیري در مقایسه با کودکان عادي در پردازش شناختی ناتوانایی

مشکل دارند ) عشق و تنفر(هیجانات پیچیده و هیجانات سطح باال مانند دو هیجان معارض 

ي داراي هوش هیجانی و در مقایسه با کودکان عادها  آن). 2013، 2بامینجر، ادلزتین و موراش(

هاي  همچنین تکنیک). 2014، 3بهرامیان، مکتبی و مروتی( هستند  تري شایستگی اجتماعی پایین

فردي و عملکرد تحصیلی دارند  هاي میان تري براي مدیریت استرس، مهارت ضعیف

  ).2012 ،4پیترسون(

 اقدام مهم بشري به اند، زیرا در هر ها همیشه مورد توجه انسان بوده از سوي دیگر هیجان

اي از  ها بخش عمده بنابراین، شناسایی، کاربرد، مدیریت و کنترل هیجان. نوعی نقش دارند

هوش هیجانی را ) 1998، 6گلمن. ( است5 تعامالت اجتماعیي ه ما در عرصي هتالش روزمر

ها و تنظیم روابط  ظرفیت تشخیص احساسات خود و دیگران، خودانگیزي، مدیریت هیجان

هاي هوش هیجانی، شامل  مؤلفه) 1998(مطابق نظر گلمن . فردي تعریف کرده است بین

                                                           
1-  Rai 
2-  Bauminjer, Edelstein, & Morash 
3   - Bahramian, Maktabi, & Morovati 
4   - Peterson  
5-  social interactions 
6-  Goleman 
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شایستگی . باشد  می5هاي اجتماعی  و مهارت4، همدلی3، انگیزش2، مدیریت خود1خودآگاهی

شود،  هاي یادگیري دچار نقص می اجتماعی یکی از متغیرهایی است که در افراد داراي ناتوانایی

هاي آن به  ان عامل زیربنایی براي شایستگی اجتماعی و مهارتهوش هیجانی نیز به عنو

  .آید حساب می

  .رساندن و مراقبت از دیگران است شایستگی اجتماعی توانایی مراقبت از خود، یاري

، هاي شناختی که شامل مهارت) الف: دانند شایستگی اجتماعی را مشتمل بر چهار مؤلفه می

) ب. گیري است زش و کسب اطالعات و توانایی تصمیمهاي پردا  اطالعات، مهارتي هخزان

اي براي  هاي محاوره هاي رفتاري که شامل مذاکره، ایفاي نقش، ابراز وجود، مهارت مهارت

هاي  مهارت) ج. شروع و تداوم تعامالت اجتماعی و یادگیري رفتار دوستانه با دیگران است

گسترش اعتماد و روابط  ان، ایجاد وهیجانی و عاطفی، براي برقراري ارتباط مؤثر با دیگر

دهی مناسب به عالئم هیجانی در تعامالت اجتماعی و  حمایتی دو جانبه، شناسایی و پاسخ

هاي انگیزشی شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد  مهارت) د. باشد مدیریت استرس می

فلنر، ( شدبا اخالقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احساس خودکارآمدي می

 ).6،1990لیس و فیلیپس

اند،   بین هوش هیجانی و شایستگی اجتماعی تأکید داشتهي ههاي متعددي بر رابط پژوهش

مارکز، (هاي  هاي شایستگی اجتماعی در پژوهش که بین هوش هیجانی و سازه از جمله این

امالت تع ، کیفیت)2007، 8ماورولی، پتریدس، ریف و بیکر و 2006 ،7مارتین و براکت

، 9لوپز، براکت، نزلک، اسچوتز، سلین و سالووي(اجتماعی و حمایت روانی در پژوهش 

، 10فردریکسون، پتریدس و سیموندز(همچنین . داري یافته شده است ، روابط معنی)2004

                                                           
1-  self-awerness 
2-  self-managment 
3-  motivation 
4-  emphty 
5-  social skills 
6-  Felner, Lis, & Fllips 
7-  Marquez, Martin, & Brackett 
8-  Mavroveli, Rieffe, & Bakker 
9-  Lopes, Nezlek, Schutz, Sellin, & Salovey 
10-  Frederickson, petrides, & Simmonds 
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جرفی و . (دادند هوش هیجانی و آموزش آن روي شایستگی هیجانی تأثیر دارد  نشان) 2012

دادند به کارگیري آموزش هوش هیجانی به این   نشان) 2010 ،1اهو مدش جرفی، بن یعقوب

نشان داده شد ) 2010 (2 در پژوهش پائولو.شان مؤثر است افراد، در بهبود ارتباطات بین فردي

هاي هیجانی و اجتماعی باال؛ مشکالت  آموزان داراي هوش هیجانی باال و مهارت که دانش

تري از خود نشان  دارند و رفتارهاي اجتماعی مناسبفعالی و ارتباطی کمتري  هیجانی، بیش

ساز بهبود ارتباطات  نشان دادند که هوش هیجانی زمینه) 2013، 3بی هان و فاروکوي (.دهند می

خالقیت و کاهش هاي همدلی، احترام به دیگران، مدیریت استرس، افزایش  با دیگري، مهارت

  .اشتباهات می باشد

. باشد می» 4 ذهني هنظری«در این پژوهش مورد توجه است، هایی که  یکی دیگر از زمینه

بینی و تبیین رفتار، با توجه به حاالت ذهنی   ذهن اصطالحی است که به توانایی پیشي هنظری

یا بازشناسی عواطف و ) مقدماتی( ذهن ي هسطح اول نظری) 2004، 5سیمونز( اشاره دارد

. باشد گر و درك حاالت ذهنی دیگران میهاي اشخاص دی وانمود، به منظور شناسایی هیجان

 ذهن واقعی و درك باور غلط به منظور ي هیا اظهار یک نظری) واقعی( ذهن ي هسطح دوم نظری

یا ) پیشرفته( ذهن ي هسطح سوم نظری. شناسایی علت بروز یک حالت هیجانی در فرد می باشد

تار، بلوف، چاخان، شوخی و باور غلط ثانویه یا درك شوخی، به منظور شناسایی کنایه در گف

ها ارتباط دارد، از  تشخیص حاالت ذهنی و روانی دیگران به هوش هیجانی آن. استعاره است

آموزان ناتوان یادگیري مؤثر   ذهن دانشي هتواند بر نظری این نظر آموزش هوش هیجانی می

 آموزش دادند که  نشان) 2011( 6جمال، احدي و اخگر غفاري، بنیبه طور مثال . باشد

آموزان   ذهن دانشي هباعث بهبود نظری) هاي هوش هیجانی یکی از مؤلفه(هاي اجتماعی  مهارت

دادند که هوش هیجانی با شناخت    نشان)2010( 7فرگوسن و استین. شود پرخاشگر می

  .ارتباط دارد)  ذهني هعامل نظری(اجتماعی 

                                                           
1-  Jorfi, Bin Yaccob, & Mad Shah 
2-  Poulou 
3-  B Han & Farooqui 
4-  theory of mind 
5-  Symons 
6-  Ghaffari, Banijamal, Ahadi, & Ahghar 
7-  Fergusen & Austin 
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فنگ، ( ارتباط وجود دارد  ذهن و تعامالت اجتماعیي هبین هوش هیجانی، نظریهمچنین 

طلبی  از سوي دیگر بین هوش هیجانی و رفتار کمک ).2008، 1یایولو، شالینگ و جویندولین

طلبی تحصیلی را جستجوي کمک از  کمک) 1995( 2نیومن و اسچاوگر. ارتباط وجود دارد

ن، مکالرن، رول، آلوِ. (داند دیگران، به هنگام مواجه شدن با ابهام و دشواري در امر تحصیل، می

که با هوش هیجانی مرتبط (هاي فراشناختی  دادند که آموزش نشان) 2011، 3کودینگر و کنت

آموزان ناتوان یادگیري با اتکا به  دانش. بخشد آموزان را بهبود می طلبی دانش رفتار کمک) است

شان  یريتوانند بسیاري از موانع و مشکالت موجود در فرایند یادگ طلبی انطباقی می روش کمک

 ي هدر مطالع). 1997، 4پنتریچ و ریان(را برطرف کرده و به عملکرد تحصیلی بهتري نائل شوند 

طلبی  نیز معلوم شد که بین روابط دوستانه و صمیمیت با کمک) 2010( 5راسل، الیوت و فلتمن

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش .  مثبتی وجود داردي هموزان رابط آ دانش

طلبی  کمک  ذهن و رفتاري هنی بر میزان شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریهیجا

  .باشد هاي یادگیري می تحصیلی کودکان داراي ناتوانایی

  

  :د ازنرضیه هاي اصلی تحقیق عبارتف

آموزان داراي   آموزش هوش هیجانی باعث افزایش شایستگی اجتماعی در دانش)الف

  .شود هاي یادگیري می ناتوانایی

 ذهن در ي ه آموزش هوش هیجانی باعث افزایش عملکرد در تکالیف نظری)ب

  .شود هاي یادگیري می آموزان داراي ناتوانایی دانش

هاي  آموزان داراي ناتوانایی طلبی در دانش  آموزش هوش هیجانی باعث افزایش کمک)ج

 .شود یادگیري می

  

  روش

  در این . آزمون با گروه گواه است  پس- نآزمو  میدانی، از نوع پیش-طرح پژوهش آزمایشی
  

                                                           
1-  Feng, Ya- yu Lo, Shaling, & Gwendolyn 
2-  Newman & Schwager 
3-  Roll, Aleven, McLaren, Koedinger, & Kenneth 
4-  Pintrich & Ryan 
5-  Roussel, Elliot, & Feltman 
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آموزان  پس از انتخاب تصادفی دانش. طرح یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه وجود دارد

ها در دو گروه آزمایش و کنترل از هر دو  دادن آن هاي یادگیري پسر و قرار داراي ناتوانایی

 43اي در طی   دقیقه45ه  جلس10مراحل اجراي آزمایش طی .  آزمون گرفته شد-گروه پیش

 آزمون -گروه پس یند مداخله از هر دوآروز بر روي گروه آزمایش اجرا شد، پس از اتمام فر

 .متغیري استفاده شد  کواریانس چندها از روش تحلیل در تجزیه و تحلیل داده. گرفته شد

  

  گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

 دوم ي ههاي یادگیري دور سر داراي ناتواناییآموزان پ  دانشي ه آماري پژوهش کلیي هجامع

در سال ) هاي پنجم و ششم ابتدایی پایه(مقطع ابتدایی نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز 

هاي یادگیري این شهر مراجعه کرده  این افراد به مراکز دولتی ناتوانایی.  بود1392-93تحصیلی 

هاي آزمایش و گواه از بین  گروه. ودندو موارد داراي اختالالت یادگیري تشخیص داده شده ب

 نفر انتخاب و به دو گروه 40اي به تعداد  مرحله گیري تصادفی چند این افراد با روش نمونه

آوري اطالعات  معابزارهاي پژوهش براي ج. گمارده شدند)  نفر20(و گواه )  نفر20(آزمایشی 

  :عبارت بودند از

که ) 1990( فلنر و همکاران 1ستگی اجتماعیمقیاس شای .مقیاس شایستگی اجتماعی -الف

 الگوي ي هبر پای) 1390کاظمی، مؤمنی و کیامرثی،  ، به نقل از2008( 2پرندین و کرمیتوسط 

 آیتم بوده و به صورت 47چهار بعدي شایستگی اجتماعی فلنر ساخته شده است، داراي 

این مقیاس چهار . باشد می) 7(م تا کامالً مخالف) 1(اي از کامالً موافقم   درجه7مقیاس لیکرتی 

هاي انگیزشی را  هاي رفتاري، شایستگی هیجانی و آمایه هاي شناختی، مهارت بعد از مهارت

هاي  آموزان داراي ناتوانایی  توجه و خستگی دانشي هاما به دلیل کاستی در دامن. سنجد می

 سؤالی 25 یک مقیاس یادگیري، این فرم کوتاه شده و از طریق روش تحلیل عامل اکتشافی به

آزمون   خرده4تبدیل گردید که متشکل از ) 5(تا کامالً مخالفم ) 1(اي از کامالً موافقم   درجه5

در این پژوهش براي برآورد پایایی این . باشد است که متناسب و مطابق با آزمون اصلی می

 تأییدي استفاده مقیاس از روش آلفاي کرونباخ و براي سنجش روایی آن از آزمون تحلیل عامل

                                                           
1-  social competence scale 
2-  Parandin & Karami 
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هاي شناختی   برآورد گردید و پایایی مؤلفه76/0که پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ . شد

در مورد روایی پرسشنامه . ، برآورد شدند64/0 و انگیزشی 73/0 ، هیجانی74/0، رفتاري 87/0

هاي  االیی با مؤلفهبها همبستگی  نیز از روش تحلیل عامل تأییدي استفاده گردید که اغلب آیتم

  .خود داشتند

الی ؤ س38 ذهن از فرم ي هبراي سنجش نظری . ذهني ه مقیاس عملکرد در تکالیف نظری-ب

که توسط ) 1385، به نقل از قمرانی، البرزي و خیر، 1994، 2استیمن(» 1 ذهني هآزمون نظری«

بات درونی این آزمون ث. در ایران هنجاریابی شده است، استفاده شد) 1385(قمرانی و همکاران 

 و براي خرده آزمون اول، دوم و 86/0از طریق آلفاي کرونباخ برآورد گردید که براي کل آزمون 

در این پژوهش میزان پایایی آزمون با استفاده .  به دست آمد81/0 و 80/0، 72/0سوم به ترتیب، 

 ي ه براي نظری63/0  و81/0، 73/0 براي کل آزمون و به ترتیب 76/0از روش آلفاي کرونباخ 

براي برآورد روایی آزمون نیز از روش از روش . آمد  دست  بهذهن مقدماتی، واقعی و پیشرفته 

هاي آزمون همبستگی باالیی با  تحلیل عامل تأییدي استفاده شد که نتایج نشان داد اغلب آیتم

  . مورد تأیید قرار گرفتندP≥05/0هاي مورد نظر داشتند و در سطح  مؤلفه

طلبی از مقیاس   در این پژوهش براي سنجش رفتار کمک.طلبی مقیاس کمک- ج

پور  این مقیاس توسط قدم. استفاده شد) 1997( پنتریچ و ریان ي ه تحصیلی، ساخت3طلبی کمک

  ترجمه و تعیین روایی و پایایی شده است و داراي دو خرده) 1389، به نقل رمضانی، 1382(

ضرایب پایایی ) 1997(پنتریچ و ریان . باشد تناب از کمک میطلبی سازگار و اج مقیاس، کمک

طلبی سازگار و اجتناب از کمک را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به  مقیاس کمک  خرده

در پژوهش حاضر براي برآورد پایایی این مقیاس .  گزارش کردند65/0 و 68/0ترتیب به میزان 

، براي اجتناب از کمک 70/0یزان آن براي کل مقیاس از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که م

 به دست آمد و براي سنجش روایی آن از آزمون تحلیل عامل 80/0طلبی   و براي کمک70/0

هاي خود  ها داراي همبستگی باالیی با مؤلفه  اغلب آیتمداد  نتایج نشان. تأییدي استفاده شد

  .باشند می

                                                           
1-  theory of mind scale 
2-  Stemman 
3-  achievement help seeking scale 
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که در مورد  باشد می) 1998(ر مبناي مدل گلمن  این پژوهش بي ه مداخلي ه بست.مداخله

  : به صورت مختصر در زیر آمده استگروه آزمایش اجرا شد محتواي این روش

آموزان بر هر یک از حاالت   تمرکز دانش. آموزش خودآگاهی هیجانی، اولي هجلس-

 بحث ها، هیجانی خود و نوشتن آن، انجام تکلیف، وصل کردن حاالت هیجانی به رنگ آبنبات

  .گروهی در مورد تکالیف انجام یافته

ها، بیان احساسات   نامگذاري هیجان. آموزش خود ادراکی هیجانی، دومي هجلس-

  .هاي هیجانی مختلف دادن حالت  شخص از طریق نشان

 شناسایی تصاویر هیجانی، شناسایی .هاي دیگران  شناسایی هیجان، سومي هجلس-

  .نیهاي داستا هاي هیجانی شخصیت حالت

هاي   بیان نوشتاري هیجان.هاي دیگران و ایجاد همدلی  درك هیجان، چهارمي هجلس-

  .دیگران، آموزش تمرین انعکاس احساسات دیگران

هاي هیجانی   آموزش متوقف کردن حالت.هاي خود  مدیریت هیجان، پنجمي هجلس-

  .هاي ناخوشایند  هیجاني ههاي ایجاد کنند هاي مقابله با موقعیت ناخوشایند، آموزش شیوه

هاي   ایفاي نقش فردي که حالت.هاي خود و دیگران  کنترل هیجان، ششمي هجلس-

  .ها ش حل مسأله براي کنترل هیجانکند، آموزش رو هیجانی ناخوشایند خود را کنترل می

 آموزش انتخاب اهداف دور و پراهمیت به جاي اهداف آنی، . خودانگیزي، هفتمي هجلس-

  . خودگویی مثبت جهت خودانگیزياستفاده از تکنیک

خت،  آموزش انجام مقاومت در شرایط س.آوري و خوشبینی  تاب، هشتمي هجلس-

  .آوري تاب

آموزش استفاده از روش الگوسازي، مدیریت روابط با  . مدیریت روابط، نهمي هجلس-

  .هاي ارتباطی و ارتباط مؤثر مهارت

 توسط معلم و سپس توسط نه اجراي رفتار جرأتمندا. جرأتمندي، دهمي هجلس-

  .آموز دانش

  

  نتایج

   در بررسی صحت پیش . نفر بودند20  و گواهآزمایش هاي دانش آموزان گروههر کدام از 
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دار آماره آزمون باکس نشان از  مقدار غیر معنی ،متغیري هاي تحلیل کواریانس چند فرض 

نتایج آزمون لوِن . ها داشت کواریانس متغیرهاي وابسته در بین گروه -برابري ماتریس واریانس

گروهی تفاوت   نیز در تحلیل تک متغیره نشان داد که گروه ها از لحاظ واریانس درون

 وجود ي ههمچنین از مفروض .فرض تحلیل تأمین شده است   و پیشداري با هم ندارند معنی

 ي هو متغیرهاي وابسته عدول نشده و مفروض خطی بین متغیرهاي تصادفی کمکی ي هرابط

  .بودهمگنی شیب رگرسیون بین متغیرهاي تصادفی کمکی و متغیرهاي وابسته نیز مراعات شده 

  

  ابسته در دو گروه آزمایشمتغیرهاي ومیانگین و انحراف استاندارد  . 1جدول       

  کنترل  و     

  پس آزمون  پیش آزمون

  متغیرهاي وابسته  کنترل  آزمایش  نترلک  آزمایش

M(Sd)  M(Sd)  M(Sd)  M(Sd)  
  4/65)34/5(  06/69)03/5(  93/62)18/5(  6/61 )66/5(شایستگی اجتماعی 

  0/42)12/4(  33/44)35/4(  8/41)41/4(  93/40)63/4(  رفتاري 

  33/8)79/1(  46/8)55/1(  6/7)64/1(  53/7)85/1(  انگیزشی 

  66/7)44/1(  53/8)60/1(  87/6)41/1(  93/6)49/1(  شناختی 

  4/7)05/1(  73/7)44/1(  66/6)11/1(  2/6)32/1(  هیجانی 

  06/17)03/1(  27/18)01/3(  87/15)27/3(  6/15)8/2(   ذهني هنظری 

  06/10)67/1(  66/10)78/1(  13/9)09/2(  13/9)88/1(  مقدماتی 

  27/6)22/1(  13/7)35/1(  8/5)08/1(  86/5)06/1(  واقعی 

  73/0)46/0(  73/0)46/0(  6/0)51/0(  6/0)51/0(  یشرفته پ

  4/19)61/2(  6/22)31/3(  93/18)86/2(  26/18)92/2(  کمک طلبی 

  93/18)86/2(  8/16)14/3(  8/19)64/3(  4/19)22/2(  اجتناب از کمک 

  

 ي هنظریهاي آن،  شایستگی اجتماعی و مؤلفهمیانگین و انحراف معیار نمرات  1 جدول

آزمایش و ها دو گروه  در بین آزمودنیرا جتناب از کمک طلبی و ا ، کمکهاي آن لفهؤذهن و م

ها   که در پس آزمون اغلب نمرهدهد  نشان میکنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

اثربخشی ( اصلی تحقیق ي ههاي مربوط به فرضی  یافته2 ي ه جدول شمار.دهند افزایش نشان می

طلبی   ذهن و کمکي ه تکالیف نظریآموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در

  .ارائه شده است) هاي یادگیري آموزان داراي ناتوانایی دانش
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متغیرهاي  بر اثربخشی آموزش هوش هیجانی واریانس چند متغیريکنتایج آزمون تحلیل   .2 جدول

  وابسته

P dfخطا  df F اثر ارزش 

 اثر پیالیی  65/0 15/3 11 18 01/0

 المبداي ویلکز  34/0 15/3 11 18 01/0

 هلتینگ الولی  93/1 15/3 11 18 01/0

  رويي هبزرگترین ریش  47/6 15/3 11 18 01/0

  

 محاسبه شده 11df=(، P(و ) =15/3F (با  شاخص المبداي ویلکز2 با توجه به جدول

 اثربخشی آموزش 3 جدول .باشد دار می معنی) =01/0P≥05/0( سطح در بوده و 007/0 با برابر

  .دهد ها را نشان می هاي آن مقیاس  هیجانی بر هر یک از متغیرهاي وابسته و خردههوش 

  

  ي، متغیرهاي وابسته در دو گروه آزمایش و گواه متغیره  تحلیل واریانس چند. 3 جدول

  منبع 

  تغییرات
  متغیرهاي وابسته

  مجموع 

  مجذور تغییرات
df  

  میانگین 

  مجذورات
F  P  

01/18001/0  50/187 1  50/187  شایستگی اجتماعی

34/17001/0  80/76 1  80/76  رفتاري

  41/0  71/0  30/0 1  30/0  انگیزشی

  05/0  20/4  80/4 1  80/4  شناختی

  04/0  68/4  80/4 1  80/4  هیجانی

  02/0  81/5  13/16 1  13/16   ذهنهنظری

  01/0  69/6  53/6 1  53/6  مقدماتینظریه ذهن 

  02/0  50/6  80/4 1  80/4  واقعینظریه ذهن 

  10/0  01/0  01/0 1  01/0  یشرفتهنظریه ذهن پ

  17/1102/0  13/112 1  13/112  کمک طلبی

  گروه

  37/0  82/0  53/22 1  53/22  اجتناب از کمک

  

 هاي آزمایش و گواه، برابري میانگین هر گروهدر دهند که  نشان می3نتایج مندرج در جدول 

به این ترتیب بین . شود  رد میگواه آزمایش و ايروهدر گ) ها مقیاس خرده( یک از این متغیرها

هاي رفتاري و  خرده مقیاس(در شایستگی اجتماعی  .داري وجود دارد معنی دو گروه اختالف

هاي   ذهن گروهي هدر عملکرد در تکالیف نظری. دار دارند با همدیگر تفاوت معنی) شناختی

هاي عملکرد در  خرده مقیاس(در لی  و.داري ندارند آزمایش و کنترل با همدیگر تفاوت معنی
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دار  دو گروه آزمایش و کنترل با همدیگر تفاوت معنی)  ذهن مقدماتی و واقعیي هتکالیف نظری

هاي آزمایش و کنترل  هاي گروه طلبی و اجتناب ازکمک میانگین هاي کمک در مؤلفه. دارند

  .داري دارند باهمدیگر تفاوت معنی

 

  گیري بحث و نتیجه

 گروه آزمایش هاي ه که میانگین نمرحاکی از آنست به دست آمده ي هنتیجنخستین 

شایستگی اجتماعی   هاي یادگیري نسبت به گروه گواه در مقیاس آموزان داراي ناتوانایی دانش

در اثر  ) پیش آزموني هآزمون نسبت به مرحل  پسي هرفتاري و شناختی در مرحل(هاي  در مؤلفه

 هوش ي هرابطاین یافته با . دهد  قابل توجهی را نشان میافزایشآموزش هوش هیجانی 

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر  ،)2006(مارکز و همکاران هیجانی و شایستگی اجتماعی 

 ارتباط هوش هیجانی و شایستگی ،)2012(فردریکسون و همکاران شایستگی اجتماعی 

ر افزایش احترام به خود اثربخشی هوش هیجانی ب، )2007(و همکاران ماورولی اجتماعی 

هان و فاروکوي  بی هوش هیجانی با ارتباطات بین فردي ي هرابط، )2010(جرفی و همکاران 

 . همسویی دارد)2010( پائولو  منفی هوش هیجانی با مشکالت اجتماعیي ه رابطو) 2013(

اري ناپایدهاي هیجانی و انگیزشی ممکن است با  عدم تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مؤلفه

از آنجا که . باشدهاي مورد بررسی مرتبط   و تفاوت گروههاي هیجانی و انگیزشی  حالت

پذیري، ارتباط،  طبعی، امید، انعطاف ی نظیر خوشبینی، شوخیها شایستگی اجتماعی با ویژگی

هاي هوش هیجانی ارتباط   با مؤلفه بنابراین،شود مشخص می... جرأتمندي، مسئولیت پذیري و

دهد که آموزش بیشتر بر باورها،  هاي شناختی و رفتاري افراد نشان می یش شایستگیافزا. دارد

هاي انگیزشی و  هاي یادگیري اثر داشته و ویژگی ها و رفتارهاي افراد دچار ناتوانایی نگرش

  .اند  کمتر تحت تأثیر آموزش قرار گرفته،هیجانی

تکالیف  عملکرد در رب در اثربخشی مثبت آموزش هوش هیجانی پژوهش  ایني هنتیج

اثربخشی آموزش  با گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه،  مقدماتی و واقعی ذهني هنظری

 ي هنظریهوش هیجانی، ، )2011( غفاري و همکاران  ذهني هنظری هاي اجتماعی بر مهارت

  هوش هیجانی و شناخت اجتماعی و)2008(فنگ و همکاران ذهن و تعامالت اجتماعی 

 ذهن ي ه عدم تأثیر آموزش هوش هیجانی بر نظری.یی داردهمسو) 2010(و استین فرگوسن 

 افزایش .باشدهاي یادگیري  هاي تحولی کودکان داراي ناتوانایی به دلیل کاستیممکن پیشرفته 
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تواند به   میمقدماتی و واقعیهاي یادگیري در انجام تکالیف  عملکرد کودکان داراي ناتوانایی

یند آموزش هوش هیجانی، آه از جمله تکالیف آموزش داده شده در فراین دلیل باشد ک

دهد که  شناخت هیجانات دیگران به فرد این امکان را می. باشد شناسایی هیجانات دیگران می

ها  همچنین با آموزش مهارت همدلی آن. ها تمایز قائل شود بین حاالت هیجانی خود و آن

زیرا تشخیص حاالت ذهنی و روانی . یگران دست یابندتوانند به درك احساسات و امیال د می

  .ها نیز مرتبط است دیگران به هوش هیجانی آن

در هاي گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  طلبی میانگین نمره مقیاس کمک  در خرده

داري  آزمون افزایش یافته و میزان اجتناب از کمک به طور معنی  آزمون، نسبت به پیش پس

فردي است، آموزش  هاي هوش هیجانی روابط بین  از آنجا که یکی از مؤلفه.استکاهش یافته 

 نتایج این تحقیق .طلبی می شود فردي و همچنین کمک هوش هیجانی باعث افزایش روابط بین

 هوش ي ه رابطو) 2011( رول و همکاران طلبی هاي فراشناختی و کمک آموزش مهارتبا 

 .نیز همسو است )2010(ن راسل و همکارا طلبی هیجانی و کمک

هاي یادگیري به دلیل محدودیت در تعداد اعضاي نمونه از  انواع ناتوانایی فقدان کنترل

هاي این پژوهش به متخصصان  مبناي یافته برهمچنین . هاي پژوهش بود محدودیت

هاي آموزش هوش هیجانی   طراحی و اجراي برنامهبهگردد   یادگیري پیشنهاد میهاي ناتوانایی

 اقدام هاي یادگیري آموزان داراي ناتوانایی هاي هیجانی و اجتماعی دانش به منظور بهبود قابلیت
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