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 چکیده 

ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان با اختالل بر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هی آاثر بخشهدف از این پژوهش تعیین 

جامعه ی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.ای نیمه آزمایشپژوهش حاضر مطالعهنارسایی توجه/بیش فعالی بود. 

کنندگان شرکتبود. 1398در سال  بابلآماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شهر 

ه آزمایش و کنترل و در گرو انتخاببا اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  کودک 20شامل

به صورت تصادفی انتخاب شدند. و با استفاده از نیمرخ اجتماعی بلینی و درگیری تحصیلی ریو و تسینگ مورد ارزیابی قرار 

دقیقه ای دقیقه  60جلسه  8( در 1990گرفتند و پس از آن گروه آزمایش  تحت آموزش بسته هوش هیجانی مایر وسالووی )

با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت  ها ی که برروی گروه کنترل اجرا نگردید. یافتهای قرار گرفته اند.در حال

ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی  بر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هو نشان داد که آ

ی و درگیری تحصیلی دانش مهارت اجتماع ی در جهت بهبودجانیهوش ه موزشموثربوده است. با توجه به این نتایج می توان ازآ

 آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی استفاده کرد.
 

 اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی،هوش هیجانی ، مهارت های اجتماعی، درگیری تحصیلیکلید واژه ها: 
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 مقدمه

ت که باعث مختل تکانشگری اس -ی فراگیر از رفتارهای بی توجهی یا بیش فعالی اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی، مجموعه ا

توجه/ یا  عالمت از معیارهای نارسایی 6شدن عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا شغلی می شوند و خصوصیت اصلی آن دارا بودن

 12د و این عالیم باید قبل از ماه که شدت و درجه آن با مرحله رشدی فرد مطابقت ندار 6کانشگری، به مدت ت-بیش فعالی

 (. 2013انی، سالگی وجود داشته باشند و حداقل در دو موقعیت محیطی مشاهده شوند)راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت رو

، کمبودهای اساسی در کسب و بهکارگیری مهارتهای اجتماعی دارند و این اختالل نارسایی توجه/بیش فعالیکودکان با 

آنها بدون درنظرگرفتن جنسیت ممکن است  التمشکت.  تری اس ن درمقایسه با کودکان عادی در سطح ضعیفمهارتها در آنا

1)میکامی و اسمیتدتا دوران بزرگسالی ادامه یابد و بر نتایج تحصیلی و کیفیت زندگی و شغلیشان تأثیر منفی بگذار  ،2017 .)

حوزة پیشرفت در هر نوع النه ر اساس نتایج تحقیقات درگیری فعاهمچنین این کودکان در درگیری تحصیلی نیز مشکل دارند. ب

نمرات و پیشرفت تحصیلی، حضور در  بودن الهای پیامدهای تحصیلی از جمله با کننده تحصیلی و از مهمترین پیش بینی

2ت)اسکینر و پترزمدرسه، مقابلة مؤثر و تابآوری اس ،2012.) 

ستیابی به احساسات توانایی دریافت دقیق، ارزیابی و بیان هیجانات، توانایی د هوش هیجانی شامل (1990ازنظر سالوویومایر)

 (. 1387 یرامی،کند و توانایی شناسایی هیجان وتنظیم هیجانات به منظور رشد عقالنی است )به نقل از بکه فکررا تسهیل می

دلیـل  شایدوزش هوش هیجانی است. یکی از روش های ارتقای مهارت های اجتماعی و در گیری تحصیلی دانش آموزان آم

عنـای جدیدی از ایـن کـه عبـارت هـوش هیجانی تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته باشد این باشـد کـه هـوش هیجـانی م

و  ی زندگیها توانند با مشکالت و چالش هوشمندی ارایه میدهد و افرادی که از هـوش هیجـانی بـاالیی برخوردارنـد می

 (.2009)استیل، سازگار گردند و در نتیجـه موجبـات بهبـود و افزایش سالمت روانی خود را فراهم کنند تحصیلی

الئم هیجانی و عتوانـد بالقوه تهدید کننده سالمت روانی باشددر تعامالت اجتماعی  از طرف دیگر هوش هیجانی پایین مـی

دهنـد و در  ـه آن مـیاین عالئم را شناسایی کننـد، پاسـخ بهتـری بغیرکالمی فراوانی وجود دارد و افـرادی کـه بتوانند بهتر 

های کم یا زیاد  گیختگیتواننـد بران های اجتماعی بهتری برخوردار خواهنـد بـود. ایـن گونـه افـراد بهتـر مـی نتیجـه از مهارت

ر متغیری به نام ها تحت تأثی این تواناییهـای اجتماعی نشان دهند.  هیجـانی را کنتـرل کننـد و هیجـانی متناسـب موقعیـت

 (.2009، )فرجرهـای اجتمـاعی افـراد تـأثیر بسـیاری دارد هوش هیجانی قـرار دارد و در واقع هوش هیجانی در مهارت

ود ( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش هوش هیجانی موجب بهب2016در راستای پژوهش حاضر ساندرسن و آلن )

( در پژوهشی به این نتیجه 1392ابت و همتی)ثماعی دانش آموزان با اختالل اتیسم می گردد، امینی، همتی های اجت -مهارت

ن دبیرستانی های مقابله با استرس دانش آموزا های اجتماعی و شیوه مهارت موجب بهبود آموزش هوش هیجانی بررسیدند که 

 آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلیدادند که  ( در پزوهشی نشان1392شده است و همچنین کاکاوند و کیانی)

 موثر است. ان دختر سال اول متوسطه شهر زنجانآموزدانش

گیری تحصیلی دانش ی و دربر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هآرود که با توجه به مطالب اشاره شده  این احتمال می

توان سازد این است نمیآنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می تأثیرگذار باشد. آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی

الل نارسایی ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان با اختبر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هآپژوهشی را یافت که به تعیین 

تایج وزه و کاربردی بودنوهشی در این حبه دلیل پر کردن خأل پژ رو انجام پژوهش حاضرپرداخته باشد. ازاینتوجه/بیش فعالی 

های بخشی دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی،ضرورت دارد. لذا با توجه به پژوهشآمده از آن در تواندستبه

ا اختالل بی و درگیری تحصیلی دانش آموزان بر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هآفوق، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی 

زان با اختالل ی و درگیری تحصیلی دانش آموبر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هآ است و فرضیه یش فعالینارسایی توجه/ب

 موثر است قابل تدوین می باشد.نارسایی توجه/بیش فعالی 

                                                             
1.mikami&Smit 
2.Skinner, Pitzer 



 روش 

ه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیحاضر  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. روش پژوهش

 بود. 1398دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شهر بابلدر سال 

انتخاب و به با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  کودک 20کنندگان شاملشرکت

 .نفر( قرارداده شدند10)و کنترل نفر(10)صورت تصادفی در دو گروه آزمایش

اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی)براساس مصاحبه بالینی نشانه های  قطعی تشخیص شامل پژوهش دبهورو معیارهای 

به  چه همزمان مداخله دریافت ، عدماختالل نارسایی توجه/بیش فعالی و  مقیاس درجه بندی کانرز والدین(، جنسیت پسر 

 وخانوادهدانش آموزان  همکاری هب هانه وتمایلآگا رضایتهیجانی، هایمهارت آموزش باهدفم یاغیرمستقی مستقیم صورت

 وتعدادجلسه های غیبت درمان درجریان خانواده همکاری شامل عدم ازپژوهش خروج بود. معیارهای پژوهش دراین..اوه

 . ابزار پژوهش شامل موراد زیر است:بود بیشترازدوجلسه

 ابزار

برای اطمینان مجدد از وجود اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی : لی.مصاحبه بالینی نشانه های اختالل نارسایی توجه/بیش فعا-1

( استفاده 2013در کودکان از مصاحبه بالینی براساس مالک های  پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های)

 شد.  

بیش فعالی توجه/ ییالل نارسااخت ینشانه ها یابیارز یبرا اسیمق.مقیاس درجه بندی کانرز والدین)تجدید نظر شده(: این 2

 کرتیل اسیآن براساس مق یسؤال دارد که نمره  گذار 4 یو  درجه ا دیگرد لیتکم نیپرسشنامه توسط والد نیاستفاده شد. ا

یی آن برای نمره کل بازآزما ییایپا بیشده که ضر یابیهنجار رانیکانرز در ا یدرجه بند اسیاوقات( است. مق شتری)از هرگز تا ب

 به دست آمده است. 73/0و ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل   85/0

. نیمرخ اجتماعی بلینی : در این پژوهش برای سنجش مهارت های اجتماعی از نیمرخ اجتماعی بلینی استفاده خواهد شد. 3

سوال و درجه 20سوال چهار درجه ای با سه خرده مقیاس، رفتاراجتماعی متقابل) 48( دارای2007نیمرخ اجتماعی بلینی)

(  86/0سوال و با درجه اعتبار 17( و رفتاراجتماعی پخته و شایسته)89/0سوال و درجه اعتبار11(،مشارکت اجتماعی)90/0اعتبار

گزارش کرده است و  %89( با روش آلفای کرونباخ برابر1392(. میزان اعتبار آزمون را رضایی)1396می باشد)به نقل از رضایی،

روایی محتوایی این آزمون باتوجه به پشتوانه نظریه مطرح شده توسط متخصصان در سطح عالی مورد تایید از نظر روایی نیز، 

 (.1396گزارش شده است)رضایی،  %89قرار گرفته است.همبستگی کل مقیاس با خرده مقیاس ها 

ماده و چهار 22پرسشنامه ساخته شده است. این ((2011)پرسشنامه درگیری تحصیلی این پرسشنامه توسط ریو و تیسنگ  .4

عامل رفتاری، شناختی، هیجانی و عاملی دارد. روایی این ابزار را سازندگان آن به روش تحلیل عاملی اکتشافی سنجیده و چهار 

 مشخص کردهاند. 1باالتر از عامل مذکور را با ارزش ویژة 

 روش اجرا: 

یی توجه/ بیش فعالی ، یک جلسه توجیهی در مرکز برگزار شد قبل از اجرای برای جلب همکاری والدین کودکان اختالل نارسا

 و پژوهشگر به تشریح فواید پژوهش برنامه آموزشی هوش هیجانی  برای کودکان با اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی  پرداختند

شد که اطالعات آنها کامالً  داده نانیآنها اطم نیو والد به دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه /بیش فعالیمراحل یدر تمام

 .شودی استفاده م یو فقط به منظور کاربرد پژوهش ماندی محرمانه م

دقیقه ای دقیقه ای  بر روی گروه آزمایش اجرا  گردید. در صورتی که گروه  60جلسه 8برنامه آموزش هوش هیجانی در 

 (1990مدل مایر و سالووی)هوش هیجانی برگرفته از  ستة آموزشیکنترل چنین آموزشی را دریافت  نکرد.الزم به ذکر است که ب

 .بود

مورد مطالعه  ی توسط پژوهشگرعلم نهیشیابتدا پبرای تعیین روایی محتوایی آموزش هوش هیجانی مدل مایر و سالووی، 

 ینیمورد بازبحوزه  نیچند نفر از متخصصان اوبرنامه توسط  شد یی مرتبط شناسا یاصل یها گرفت و عناصر و مؤلفهخواهد قرار 



با ویژگی های کودکان با  آن یساز متناسب و شد و اشکاالت گرفته دیگردخواهد متخصصان اعمال  یشنهادهایقرار گرفت، پ

یافته با  بود.88/0. روایی محتوایی با استفاده از روش شاخص روایی محتوایی الوشه شداختالل نارسایی توجه/بیش فعالی انجام 

 ریانس مورد تحلیل قرار گرفت.استفاده از تحلیل کووا

 : (1990برنامه آموزش هش هیجانی مایر وسالووی )

 جلسه اول: تشکیل گروه ،طرح وتوضیح قوانین وتعریف هیجانات و انتظارات گروه .

ی.اچهرهشناخت وبیان هیجانات  جلسه دوم : جایگاه هوش در زندگی ، خودآگاهی هیجانی و  

 سؤاالتیی به گوپاسخدر طول هفته گذشته،  هامهارتی ریکارگبهی نحوه دربارهش مرور جلسه قبل و پرس جلسه سوم :

احساسات بدون  بازتابپرسیدن و  سؤال، و همدالنهی گوش دادن فعال هامهارتارائه محتویات آموزشی شامل:  هایآزمودن

.هستدیگران  -قضاوت یا مقایسه  

 ل، چگونگی شناسایی هیجانات در دیگران و تکلیف خانگی درمورد جلسه.در جلسه قب شدهانجامجلسه چهارم: بررسی تکالیف 
.مثبت)شادی، عالقه مندی وعشق( ی مختلف ابراز هیجانات ،آموزش آگاهی از انواع هیجانتهاوهیشجلسه پنجم :  

ی از هیجانات مدیریت هیجانات در زندگی و آگاه لزومدر جلسه قبل، کنترل هیجاناتو شدهانجامبررسی تکالیف  جلسه ششم:

 منفی)اضطراب ، غمگینی ، خشم ونفرت(.

ی حل مشکالت هیجانی و مرور جلسه قبل و پیگیری تکلیف جلسه گذشته.هاوهیشکنترل هیجان، آموزش جلسه هفتم:  

ی.در زندگ هاتیفعالی برای تداوم سازآماده مرور جلسه قبل و اجرای برنامه پایانی،جمع بندی جلسات آموزشی وجلسه هشتم:   

 نتایج

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلمهارت اجتماعی : توصیف آماری نمرات 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 مهارت اجتماعی

 کنترل
آزمون شیپ  36.26 6.931 

 6.978 3688 پس آزمون

 آزمایش
 7764 36.56 پیش آزمون

.5 39.35 پس آزمون 570  

 

گروه کودکان به تفکیک برای های اجتماعی مهارت آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات  1در جدول 

گردد در آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد ون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمیگروه کنترل، میانگین نمرات در مراحل پیش آزم

 افزایش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

ی دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هآبه منظوربررسی، اثربخشی 

پیش ازانجام این آزمون مفروضه های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با . استفادهشد( ANCOVA)ازآزمون تحلیل کواریانس 

ها بااستفاده ازآزمون لوین مورد اسمیرنوف،یکسان بودن شیب خط رگرسیونی و همگنی واریانس -استفاده از آزمون کولموگروف

 .فاده از آزمون تحلیل کواریانس بالمانع می باشدبررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه های فوق الذکر است
 در گروه آزمایش وگروه کنترلهای اجتماعی مهارت نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه: 2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

.193 354.749 1 354.747 پیش آزمون 869  0.001 0955 

 0437 0.028 6.963 12.731 1 12.739 مهارت اجتماعی

    1.838 9 16.486 خطا

     11 377.687 کل

 



های آزمایش و کنترل، در مرحله های اجتماعی در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات مهارت 2در جدول 

(. p<05/0باشد )دار میمعنی 05/0است و در سطح آلفای  963/6آمده برابر با  بدست Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

در پس  شیآزماگیرد. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می

های اجتماعی کودکان با اختالل نارسایی  توان نتیجه گرفت که  برنامه  آموزش هوش هیجانی موجب بهبود مهارتآزمون، می

 توجه/بیش فعالی شده است.
 مهارت اجتماعی : نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون3جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه

 60.55 7837.5 کنترل

 40.55 3439.6 آزمایش

 

( پس از تعدیل نمرات پیش 623/39مایش )های اجتماعی گروه آزشود میانگین مهارتمالحظه می 3همانطور که در جدول 

( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیر آموزش هوش هیجانی  بر مهارت های اجتماعی 589/37آزمون، بیشتر از گروه کنترل )

 .کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی است

 تفکیک گروه آزمایش و کنترل توصیف آماری نمراتدرگیری تحصیلی در دو مرحله اندازه گیری به 4جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 درگیری تحصیلی

 کنترل
 7.062 40.90 10 آزمون شیپ

 6.546 39.80 10 پسآزمون

 آزمایش
 7.934 39.50 10 پیش آزمون

 8.206 37.30 10 پسآزمون

انحراف معیار نمرات متغیر درگیری تحصیلی به تفکیک برای افراد  آمار توصیفی مربوط به میانگین و4در جدول و نمودار 

های آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه گروه

حالیکه در گروه دهد. درگردد میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمیمی

 نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. بیشتر آزمایش، شاهد کاهش

نارسایی توجه/بیش فعالی ، از  با اختاللدانش آموزان آموزش هوش هیجانی بر درگیری تحصیلی  اثربخشی منظوربررسی به

آزمون و بررسی مفروضات آن در ادامه ارائه شده آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج مربوط به اجرای این 

 است.
 نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس 5جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 069/0 074/4 932/2 1 932/2 * پیش آزمونگروه 

 

یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده شده  نتایج تحلیل 3در جدول

می باشد. بنابراین  05/0( بزرگتر از =069/0pاست. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون )

 فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.
 

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات-ج آزمون کالموگروف: نتای 6جدول

 پس آزمون آزمون یشپ 

 سطح معنی داری کالموگروف اسمیرنوف Z سطح معنی داری کالموگروف اسمیرنوف Z متغیر

 899/0 572/0 942/0 530/0 درگیری تحصیلی
 



بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون آورده  اسمیرنوف جهت بررسی نرمال -نتایج آزمون کالموگروف 6در جدول 

باشد بنابراین فرض نرمال می 05/0شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، سطح معناداری آماره محاسبه شده بزرگتر از 

 بودن توزیع نمرات پذیرفته می شود.
 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 7جدول

 متغیر F 1درجه آزادی 2ه آزادی درج سطح معنی داری

 درگیری تحصیلی 899/0 1 18 356/0
 

نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد. از این رو فرض صفر ما مبنی بر همگنی  7همانطور که در جدول 

 باشد.واریانس ها، برقرار میگیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می

 کنترل درگیری تحصیلی  در گروه آزمایش وگروه مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج8جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.988 0.001 1367.466 979.523 1 979.523 پیش آزمون

 0.340 0.009 8.749 6.267 1 6.267 حصیلیدرگیری ت

    0.267 17 12.177 خطا

     19 1022.950 کل

 

های آزمایش و کنترل، در مرحله نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات درگیری تحصیلی در گروه 8در جدول 

می  01/0و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از است  749/8بدست آمده برابر با  Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

باشد. از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به باال بودن میانگین نمرات گروه 

انش هوش هیجانی موثر بوده وموجب افزایش درگیری تحصیلی دآموزش در پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که  شیآزما

 می شود. آموزان

 

 بحث و نتیجه گیری

ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان با اختالل بر  مهارت اجتماع یجانیموزش هوش هی آاثر بخشهدف از این پژوهش تعیین 

 یجانیموزش هوش هنارسایی توجه/بیش فعالی بود. یافته با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داد که آ

ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی موثر بوده است. به این معنا که آموزش بر  مهارت اجتماع

ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شده بر  مهارت اجتماعهوش هیجانی سبب ارتقای 

 است.

( که  نشان دادند آموزش هوش هیجانی موجب بهبود مهارت های 2016ساندرسن و آلن )ای این یافته ها با نتایج پژوهش ه

آموزش هوش ( که به این نتیجه رسیدند 1392اجتماعی دانش آموزان با اختالل اتیسم می گردد، امینی، همتی ثابت و همتی)

شده است و همچنین آموزان دبیرستانی های مقابله با استرس دانش ه های اجتماعی و شیو مهارت موجب بهبود هیجانی بر

ان دختر سال اول متوسطه شهر آموزدانشآموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ( که نشان دادند1392کاکاوند و کیانی)

 همسو است. موثر است زنجان

با اختالل  اناجتماعی دانش آموز رت هایدر تبیین یافته فوق میتوان گفت که آموزش هوش هیجانی توانسته است بر مها

فرد چگونه معانی  به این صورت که  تعیین میکند کهرا شـناخت هیجـان  چرا که  مـؤثر واقـع شـود نارسایی توجه/بیش فعالی

های هیجانی را شناسایی کند. ایـن ویژگی هوش هیجانی عالوه بر افزایش احتمال شناخت صـحیح و واقـع  هیجانی و موقعیت

چالش های تحصیلی ای هیجانی، توان پیش بینی فرد و استفاده از راهبردهای مقابله کارآمد در برابـر ه بینانـه معـانی و موقعیت

 (.2009و درگیری تحصیلی را فراهم می سازد)آیدوجام، 



ی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مهارت اجتماع ی در جهت بهبودجانیموزش هوش هبا توجه به این نتایج می توان از آ 

 ل نارسایی توجه/بیش فعالی استفاده کرد.با اختال

ی و درگیری تحصیلی اجتماعاز آموزش هوش هیجانی  بر مهارت  در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق بر اهمیت استفاده

رسایی با اختالل ناکودکان اختالل  بنابراین، آگاهی دادن به والدین .تاکید دارد ان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالیآموزدانش

ارائه راهکارهای عملی به مسئولین مدارس،  جهت ضرورت شرکت فرزندشان در جلسات آموزش هوش هیجانی،  توجه/بیش فعالی

برگزاری کارگاه های آموزشی ، درباره نقش و سازمان بهزیستی اطالع رسانی به کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی

از جمله خواهد داشت. دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی التنقش چشمگیری در کاهش مشک هوش هیجانی

بود، که همین عامل سبب خستگی آزمودنی در  طوالنی بودن جلسات آموزش هوش هیجانیهای تحقیق حاضر، محدودیت

 شتر برگزار گردد.ا تعداد جلسات بیجلسات درمانی  می شد. پیشنهاد می گرد که آموزش هوش هیجانی در شهرهای دیگر و ب
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Abstract 

The present study aims to investigate the effectiveness of emotional intelligence trainingon social 

skills and students' academic involvement with attention deficit / hyperactivity disorder. The present 
study was a quasi-experimental study with a posttest test with a control group. The statistical 

population of the present study included all students with attention deficit / hyperactivity disorder in 

babol in 2019. Participants included 20 children with attention deficit / hyperactivity disorder who 
were selected by available sampling method and randomly selected in the experimental and control 

groups. They were assessed using the Bellini SocialProfile(Bellini,2007) and the Rio and Tessing 

AcademicEngagemen(Rio & Tseng, 2011), and then the experimental group received instruction on 

Salvey and Meyer’s (1990) emotional intelligence during8sessions which lasted 60 minutes- while not 
performed on the control group. The findings were analyzed using covariance analysis(ANCOVA), 

and showed that emotional intelligence training had an effect on students' social skills and academic 

involvement with attention deficit / hyperactivity disorder. Based on these results, emotional 
intelligence training can be used to improve students' social skills and academic involvement with 

attention deficit / hyperactivity disorder. 

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder,Emotional Intelligence, Social Skills, 

AcademicEnvolvement 
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