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نوجوانان با اختالل  یزشیو انگ یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهابر مهارت یجانیآموزش هوش ه ریتأث

 یفعالشیب /یتوجهکم

 *یسیبن ازنیپر

 دهیچک
مطالعه،  نیابود.  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان یزشیانگ و یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت بر یجانیههوش  ریتأث یبررساز پژوهش حاضر،  هدف

. بودساله  15تا  13 یفعالشیب /یتوجهکم اختاللنوجوان دختر با  30شامل  ،پژوهش نیا یو گروه کنترل بود. جامعه آمار آزمونپس -آزمونشیپبا طرح  یشیآزمامهین
 گروه بهقرار گرفتند.  کنترل گروه كی و شیاآزم گروه كیدر  وشدند  میتقس ینفر 15به دو گروه  یصورت تصادفدر دسترس انتخاب و به یریگروش نمونه به هایآزمودن

 -نیوالد کانرز یبنددرجه اسیمق ،استفادهمورد یابزارهاارائه نشد.  نوع آموزش نیبه گروه کنترل ا یول شد؛ داده آموزش یاقهیدق 50 جلسه 12 در یجانیهوش ه ش،یآزما
 یکل جینتا. شد لیتحل -24SPSS افزارنرمچندمتغیری، در  انسیکووار لیها با استفاده از تحلداده بود. (SCQ) یاجتماع تیکفاپرسشنامه ( و CPRS-R) شده دنظریتجد
 مهارت اسیمقخرده چهار از یکی در حداقل کنترل و شیآزما گروه که داد نشان آزمونپس و آزمونشیپ یهانمره تفاوت نیانگیم یرو ،یریچندمتغ انسیکووار لیتحل

داشت  یاثر مثبت و معنادار هااسیمقهمه خرده بر یجانیه هوش آموزش که داد نشان یینها جینتا. دارند یمعنادار تفاوت یزشیانگ ای یجانیه ،یرفتار ،یشناخت
(0001/0P<) .کهنیا به توجه با داشت، یمعنادار اثر یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان انگیزشی و هیجانی رفتاری، شناختی، یهامهارت بر یجانیه هوش آموزش 

 .دارد یاژهیو تیاهم هاآن به یجانیه هوش آموزش جهت یزیربرنامه نیبنابرا شود؛یم نوجوانان نیا یاجتماع خودتوانمندسازی به منجر هامهارت نیا تیتقو

 یجانیه هوش ،یشناخت ،یرفتار ،یزشیانگ ،یفعالشیب /یتوجهکم اختالل :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 یهاکه در گروه اختالل 1یفعالشیب /یتوجهکم اختالل

 با و است اررفت یبازدار در اختالل كیدارد،  قرار 2یرشدیعصب
. دارد ارتباط حادثه هر به پاسخ عدم و پاسخ فتوق انتظار، ییتوانا

 انداختن ریبه تأخ ،یحرکت یشامل بازدار ،زین یبازدار
 طیمح در یپرتسحوا از ییجاجابه ای رییتغ و هایندیخوشا

در پنجمین ویرایش  .(2013 آمریکا، پزشکیروان انجمن) شودیم
سه  3روانی آمریکا یهاراهنمای تشخیصی و آماری اختالل

 حفظ اختالل نیا یبرا یبیترک و یفعالشیب ،یتوجهکم رگروهیز
کرد.  رییتغ یسالگ 12به  6از  صیحداکثر سن تشخ یول ؛شد

 نظر در یکودک دوران یهااختالل رمجموعهیز ن،یابرعالوه
 شد مطرح یرشدیعصب اختالل ینوع عنوانبلکه به ؛نشد گرفته

 و افروز ا،یارجمندن مقدم، زادهیموس ؛1396 ،یعاشور و افروز)
 10 تا 5 در یفعالشیب /یتوجهکماختالل  (.1397 بناب،یغبار

رخ  ساالنبزرگ از درصد 3 و نوجوانان و کودکان از درصد
 گذاردیم ریتأثمختلف افراد مبتال  یهامهارتو بر  دهدیم
 (.2018 پولن، و کافمن هاالهان،)

 یمشکالت فعالیبیش /یتوجهکم اختاللدر افراد با  معموالً
وجود دارد  یزشیو انگ یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهادر مهارت

عملکرد  ییها، توانامهارت نیا .(2015 ،کولمن و گاالگر کرک،)
 را یاجتماع یریپذتیلئومسو  یاستقالل شخص یانسان در اجرا

 گفته 4یاجتماع تیکفا هابه آن ،یکل طوربه و کنندیم مشخص
 تیکفا گر،ید انیببه (.2019 ناتاال، و رنتاال اومکاراپا،) شودیم

 5از: مهارت شناختی است عبارت که دارد لفهؤم چهار یاجتماع
های پردازش و کسب که شامل خزانه اطالعات و مهارت

های گیری، باورهای کارآمد و سبكاطالعات، توانایی تصمیم
که شامل مذاکره، ایفای  6های رفتاریاسنادی است؛ مهارت

ای، شروع و تداوم های محاورهنقش، ابراز وجود، مهارت
 شود؛یهای رفتار دوستانه مهای اجتماعی و مهارتتعامل

که برقراری روابط با دیگران، ایجاد و  7های هیجانیمهارت
مناسب به  دهیگسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، پاسخ

                                                           
1. attention deficit hyperactivity disorder  

2. neuro-developmentaldisorders  

3. diagnostic and statistical manual of mental disorders 

4. social competence 

5. cognitive skills 

 هایمهارت رد؛یگیدربرم را استرس مدیریت و هیجانی عالئم
که شامل سطح رشد اخالقی و احساس اثربخشی و  8انگیزشی

 نیا. (1990 پس،یفل و سیل فلنر،شود )احساس خودکارآمدی می
 نقشکه  هستند افراد یروان مهم حاالت رندهیها دربرگمهارت

 ،یخودکارآمد ای یستگیاحساس شا ،دار بودنامعن در یتوجهقابل
 ازمروزه ا. دارند اعتماد و ینییاحساس خودتع ،ریتأثاحساس 

 تیتقو یبرا یمختلف یبخشتوان و یآموزش یهاروش
افراد استفاده  یزشیو انگ یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت

 .(2019 ،هامرستروم و اگدن کلز، هوکلبرگ،) شودیم
مانند برنامه آموزش  یکه ارائه خدمات آموزش رسدیم نظربه

 یرکسپاست ) یضرور هامهارت نیا بهبودجهت  9یجانیهوش ه
و  هاییاز توانا یامجموعه ،یجانیه هوش. (2017، شایبر و

فرد را در مقابله با  ییاست که توانا یرشناختیغ یهامهارت
 کان،مك و چیبوس) دهدیم شیافزا یطیمح یفشارها و تقاضاها

و به میافراد در ادراک، پردازش، تنظ یهاو به تفاوت ،(2019
 ،یسالو ؛2006 ان، -بار)اشاره دارد  یجانیاطالعات ه یریکارگ

 هوش آموزششناسان و متخصصان از روان اصلی هدف. (2012
 هوشکارگیری نسبت به گسترش و به افراد که است این یجانیه
 ریسا تیتقو به یفردهای ییبر رشد توانا دیأکت با یجانیه

. از(2016 لو،یپال و کراپارو ماگانو،بپردازند ) شیخو یهامهارت
آموزش هوش  ریتأث نهیزم در یمتعدد یهاپژوهش ،رونیا

 است.  شده انجام یجانیه
 استآن  انگریب (2019) کانمكو  چیبوسپژوهش  یهاافتهی

و  شودیم جانیه میباعث بهبود تنظ یجانیکه آموزش هوش ه
 جی. نتادهدیم شیرا افزا هایآزمودن یو مشارکت اجتماع زشیانگ

نشان داد که آموزش هوش  (2017) شارما و یدانپژوهش 
 ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت بر یتوجهقابل ریتأث یجانیه
را بهبود  هاآن عملکرد و دارد کارکنان یزشیانگ و یجانیه
از  یحاک (2017) شایبر و یرکسپپژوهش  یهاافتهی. بخشدیم

 یاجتماع تیکفا بر یجانیه هوش آموزش توجهقابل ریتأث
 ماگانو،. دیرا بهبود بخش هاآن یشغل عملکرد و بود کارکنان

6. behavioral skills 

7. emotional skills 

8. motivational skills 

9. emotional intelligence  
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گزارش کردند که هوش  یقیتحق در (2016) لویپال و کراپارو
دارد  یو عملکرد فرد تیموفق زانیبا م ییباال یهمبستگ یجانیه

. کندیم لیرا تعد شرفتیپ زشیو انگ یسرسخت انیو روابط م
داد که آموزش  نشان (2015) یمقامقائم و یدوکانهمطالعه  جینتا

آموزان ارتباط دارد و در دانش یاجتماع تیبا کفا یجانیهوش ه
 ر،یما یهاکند. پژوهش ینیبشیپ را یاجتماع تیکفا تواندیم

آموزش هوش  یاز اثربخش یحاک (2004) کاروسو و یسالو
. استدانشجویان  عمومی و روانی سالمت یارتقا بر یجانیه
 یاثربخش انگریب ،(1998) کاسچو  نبرگیگر پژوهش جینتا

نیب مسئلهحل ،یخودکنترل نفس،عزت بر یجانیه هوش آموزش
آموزان ناشنوا در دانش گرانیخود و د جاناتیو درک ه یفرد

 نشان (1995کاسچ، کوک و کواما ) نبرگ،یگر یهاافتهی. است
 یباعث بهبود سالمت عموم یجانیداد که آموزش هوش ه

پژوهش  جیمادران شد. نتا یسازگار شیکودکان ناشنوا و افزا
 (1396) یشقاق و یمحمود مقدم، زادگانیعل ،یبابائ ،یرزائیم

 و یعموم سالمت بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش از یحاک
 ،یمانیسلپژوهش  هایافتهی. است یمغز فلج نوجوانان نفسعزت

و معنادار  مثبت یاثربخش از یحاک (1395) یموسو و یاسالمخیش
آن از  یهالفهؤمو  یاجتماع تیبر کفا یجانیآموزش هوش ه

دانش یانگیزش و یهیجان ،یرفتار ،یشناخت یهاجمله مهارت
 و یبهروز ،یمکتب ،یانیکمطالعه  جینتا. استآموزان زورگو 

 بهبود باعث یجانیآموزش هوش ه که داد نشان (1394) یمروت
 ،یشناخت یهاآن از جمله مهارت یهالفهؤمو  یاجتماع تیکفا

 دوم دوره پسر آموزاندانش در یو انگیزش یهیجان ،یرفتار
پژوهش  هایافتهی. شد یریادگی یهایناتوان یدارا ییابتدا

 انگریب (1393) یشیتجر یپورمحمدرضا و آبکنارلیجل ،یعاشور
عزت ،یکل نفسعزت بهبود بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش

عزت و خانواده نفسعزت ،یاجتماع نفسعزت شتن،یخو نفس
 افروز، قیتحق جینتا. استشنوا آموزان کمدانش یلیتحص نفس
 آموزش که داد نشان (1393) دلگشاد و یکیتاز زاده،قاسم

 یاجتماع تیکفا خودپنداره، بهبود باعث ،خلق میتنظ یهامهارت
 ،یرفتار ،یشناخت یهاآن از جمله مهارت یهالفهؤم همهو 

. شد یریادگی یناتوان باآموزان در دانش یانگیزش و یهیجان
                                                           

1. self-awareness 

2. self-management  

که آموزش  افتندیدردر پژوهش خود  (1389) یتیعنا و یزاویهو
با استرس در  ییارویرو یهامهارتبر  یجانیهوش ه

 جینتا در ،(1387) یدرآمد یفیشرآموزان مؤثر است. دانش
باعث بهبود  یجانیکرد آموزش هوش ه گزارشپژوهش خود 
 نقص در اضطراب، ،یجسمان مئکاهش عال ،یسالمت عموم

 .شودیگام ممادران فرزندان آهسته یافسردگ و یاجتماع عملکرد
 میتنظبر  یجانیهوش ه که استآن  انگریبها پژوهش

 ح،یصح یداور ات،یتجرب ی، ادراک و معنابخشرفتارو  جانیه
قابل یاثربخشانسان  یاجتماع یمناسب و رشد روان یریگمیتصم
 اختالل گر،یدیسواز .(2019 کان،مك و چیبوس) دارد یتوجه

 ،یرفتار ،یشناخت یهامهارتبر  تواندیم ،یفعالشیب /یتوجهکم
 و کافمن هاالهان،د )بگذار ینامطلوب ریتأث یزشیانگ و یجانیه

 ییبه توانا یجانیهوش ه کهنیبا توجه به ا .(2018 پولن،
آن نیها، روابط بجانیه یو معان میمفاه صیو تشخ ییشناسا

 و (،2010 ،یباگب)له اشاره دارد ئمسها، استدالل کردن و حل
 و مدیریت 3اجتماعی آگاهی ،2خودمدیریتی ،1شامل خودآگاهی

 یاجتماع تیکفا نی. همچن(2017، شارما و یدان) شودیم 4رابطه
 ،یهای رفتارمهارت ،یشناخت یهامهارت رندهیدربرگ

است و باعث  یهای انگیزشو مهارت یهای هیجانمهارت
 (.1990 پس،یفل و سیل فلنر،شود )احساس خودکارآمدی می

 یو انگیزش یهیجان ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت ،نیبراعالوه
 انیببه. دارند نفسبهاعتماد و ییگرنییخودتع در یثرؤنقش م

 یرفتارها و مختلف یهاجانیه میتنظ با یاجتماع تیکفا گر،ید
 (.2019و همکاران،  هوکلبرگ) دارد یکینزد ارتباط یفردنیب

عنوان مؤلفه به یجانیآموزش هوش ه رودیاحتمال م ،نیبنابرا
 /یتوجهکم اختالل با نوجوانان در هامهارت نیاگذار در بهبود اثر

 یاثربخش یرسبرنشد که به  افتی یپژوهش یول ؛باشد یفعالشیب
 یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهامهارتبر  یجانیآموزش هوش ه

 پرداخته یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان یزشیانگ و
اند. با مورد غفلت واقع شده افراد نیاکه  رسدینظر مبه وباشد 

از  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان کهنیتوجه به ا
نوجوانان را  تیجمع یقشرها نیرتریپذبیو آس نیترحساس

به مراتب  هاآن یو رفتار یجانیکه مشکالت ه دهندیم لیتشک

3. social awareness  

4. relation management  
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 منابع از عوامل نیا و است شانیعاد ساالنهم از شتریب
 دارد ضرورت رود،یم شماربه هاآن یخودتوانمندساز دکنندهیتهد
برخوردار شوند تا بتوانند از  یجانیاز آموزش هوش ه هاآن که

علت . امروزه بهندیروزمره خود برآ یزندگ یجد یهاپس چالش
ها حجم پژوهش ،است افتهی ایدن در یجانیه هوش که یتیاهم

است.  یسرعت در حال فزوناز دانش به طهیح نیمعطوف به ا
آموزش هوش  یاثربخش یبررس درصدد حاضر پژوهش ن،یبنابرا

 یزشیانگ و یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهامهارتبر  یجانیه
 است. یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان

  روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

 -آزمونشیپطرح  با یشیآزمامهین مطالعه كی حاضر، پژوهش
 هیکل پژوهش نیا یآمار . جامعهاستو گروه کنترل  آزمونپس

دختر مدارس دخترانه  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان
انتخاب  ی. برااست 1398 یلیدر سال تحص شهر تهران

استفاده شد. ابتدا  دسترس در یریگاز روش نمونه هایآزمودن
 کرد،تهران مراجعه  شهر 11منطقه  پرورشوپژوهشگر به آموزش

 یامنطقه، نامه نیا پرورشوآموزش تیریمد قیطر از سپس
بر انجام پژوهش به مدارس دخترانه دوره اول متوسطه  یمبن

و  ستهیدانش، شا یاسالم، سرا نییارسال شد که چهار مدرسه آ
کردند. از مشاور مدارس درخواست شد تا  یکوثر اعالم آمادگ

 از نوع یفعالشیب /یتوجهکمآموزان مشکوک به اختالل دانش

 و دعوت آموزاندانش نیا نیوالد از .کنند یمعرف را یتوجهکم
 لیتکم را نیوالد کانرز یبنددرجه اسیمق تا شد درخواست سپس
 /یتوجهکماختالل  یدارا اساسنیابر که آموزاندانش از. کنند

 ینیمصاحبه بال ،شدند داده صیتشخ یتوجهکم از نوع یفعالشیب
 /یتوجهکم اختالل با دختر نوجوان 30 ب،یترتنیابه. آمد عملبه

 اسیمق براساس یتوجهکم ساله از نوع 15تا  13 یفعالشیب
مدارس انتخاب  نیاز ا ینیبال مصاحبه و نیوالد کانرز یبنددرجه

دند. یگر میتقس ینفر 15به دو گروه  یصورت تصادفشدند و به
حجم مطلوب  ،یشیآزمامهیناستفاده از روش پژوهش  لیدلبه
 شیآزماها به نفر است. انتساب گروه 15ها از گروه كیهر یبرا

ورود به  یها. مالکشد انجام یطور تصادفبه زیو کنترل ن
 تا هفتم یهاهیپا در لیتحص سال، 15 تا 13 یسن دامنهپژوهش 

 و پدر با یزندگ و پژوهش در شرکت به لیتما رستان،یدب نهم
 جلسه دو از شتریب بتیغ ،زیخروج از مطالعه ن یهابود. مالک مادر

 و رمحرکیغ ای محرک یداروها مصرف ،یآموزش جلسات در
 مشابه بود. یدر مداخله آموزش زمانهم شرکت
مدارس  ریمد یآن برا ضرورتپژوهش،  یاجرا منظوربه

و کوثر  ستهیدانش، شا یاسالم، سرا نییآدخترانه متوسطه اول 
 یکتب نامهتیرضا هاآن نیوالد و هایآزمودن از. شد داده حیتوض
 تیرعا منظوربه. شد افتیدر پژوهش در شرکت بر یمبن

شرکت یهایآزمودن نیوالد و مدرسه ریمد به ،یاخالق مالحظات
دست آمده از داده شد که اطالعات به نانیدر پژوهش اطم کننده

. ردیمورداستفاده قرار گ نامیصورت محرمانه و بپژوهش به
آزاد  یآموزش یهامشارکت در جلسه یبرا هایآزمودن نیهمچن

ها آن یبرا یو مال یجان انیضرر و ز گونهچیبودند و پژوهش ه
را  یاجتماع تیپرسشنامه کفا هایآزمودن ینداشت. ابتدا تمام

در نظر گرفته  آزمونشیعنوان پها بهکردند و نمرات آن لیتکم
کنترل  ای شیآزما از دو گروه یکیدر  یطور تصادفشد. سپس به

 توسط ،یجانیهوش ه یشدند. برنامه آموزش نیگزیجا ینفر 15
 یاشش هفته و هفته یط یاقهیدق 50جلسه  12پژوهشگر در 

آن در  یآموزش داده شد که محتوا شیدو جلسه به گروه آزما
 .است آمده، 1جدول 
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 یجانیبرنامه آموزش هوش ه -1 جدول
 محتوا هدف جلسه

 جانیه انواع و جانیه درباره حیتوض و جلسات ساختار یمعرف هاجانیو شناخت ه یمعرف 1
 اسبمن کارکرد و استرس مقابل در مخرب یهاواکنش از یریجلوگ ها،جانیه یمنف و مثبت آثار خود یهاجانیاز ه یآگاه 2
 یبدن حرکات و یکالم یهانشانه و عالئم یرو از را هاجانیه علل یبررس جانیاز علت ه یآگاه 3
 حساس طیشرا در مناسب یریگمیتصم آن، درک و یجانیه امدیپ تجربه گیریتصمیم و جانیه امدیدرک پ 4
 هاجانیه میتنظ یبرا یطلبکمك توجه، جهت رییتغ ،یشناخت مجدد یابیارز جان،یه از یریجلوگ یهاروش جانیه تیریمد یهاوهیش 5
 خود جانیه بر تسلط منظوربه پشتکار کارکرد، شیافزا یبرا یختگیبرانگ سطوح کنترل وجود ابراز و خود جانیه تیریمد 6
 حساساتا و یکیزیف عالئم از یذهن یرسازیتصو از استفاده گران،ید یهاجانیه با مواجهه نحوه گرانید جانیه میکنترل و تنظ 7
 ل مشکالتحآن، طنز و خنده جهت  ریتأثعجوالنه، گوش دادن فعال و  ضاوتق ای میتصم از یریجلوگ مسألهحل و گرانید جانیه تیریمد 8
 یجانیه عملکرد و اشتباه از ترس یجابه مناسب برخورد گران،ید عواطف واحساسات  توجه جانیهمدلی و برخورد مناسب با ه 9
 نابجا یرسختس مقابل در رشیپذ یبرا یآمادگ صداقت، و تیمیصم اعتماد، تیتقو ،یریانتقادپذ هیروح فردی و مقابله با استرسروابط بین 10
 مثبت یخودباور یبرا تالش گران،ید و خود یدگرگون و رییتغ در  خود سهم ییرپذیری در مقابل تغو انعطاف یاجتماع یآگاه 11
 یینها یهاشنهادیو ارائه پ یجلسات، نظرخواه یبر محتوا یمرور مطالب یبندو جمع گووگفت و بحث 12

 وزیگر و یبرادبر دگاهیبراساس د ،یجانیه هوش یآموزش برنامه
 یازهاین باو  یآموزان عاددانش یشده و برا یطراح (1384)
و  یرزائیمبرنامه توسط  نیمورداستفاده قرار گرفته است. ا ژهیو

مورداستفاده قرار  یمغز فلج نوجوانان یبرا (1396) همکاران
مجدداً همه  ،یجلسات آموزش انی. پس از پااستگرفته 

 شدند یابیارز یاجتماع تیکفا پرسشنامه از استفاده با هایآزمودن
 یبرا. شد گرفته نظر در نآزموپس عنوانبه هاآن نمرات و

افزار نرم 24آمده از نسخه  دستبه یهاداده لیوتحلهیتجز
SPSS و انحراف استاندارد در سطح  نیانگیشد. از م استفاده

 یدر سطح استنباط یریچندمتغ انسیکووار لیو از تحل یفیتوص
 .شداستفاده 

 ابزار سنجش
 1شده نظردیتجد -نیوالد کانرز یبنددرجه سایمق
(CPRS-R:) یابیارز یبرا 1997 سال در کانرزرا  اسیمق نیا 

 اسیمق. کرد ابداع یفعالشیب /یتوجهکماختالل  یهانشانه
 اسیمق براساسکه  است الؤس 48 یدارا کانرز یبنددرجه

( 3از هرگز )نمره صفر( تا اکثر اوقات )نمره  یادرجه 4 یکرتیل
 0حداقل و حداکثر نمره آن  .(1997 کانرز،) شودیم یگذارنمره
 /یتوجهکماختالل  انگریب 72است و نمره باالتر از  144تا 

 کانرز (.1386 ،و بشاش یوسفی م،یشه ان،ی)شهائ است یفعالشیب
آن  ییایو پا 81/0 ،یعامل لیابزار را با روش تحل ییروا (1997)

                                                           
1. Conners ’Parent Rating Scale-Revised (CPRSR) 

 یبنددرجه اسیمقآورد.  دستبه 90/0کرونباخ  یرا با روش آلفا
 آن ییبازآزما ییایپا بیضر که شده یابیهنجار رانیا در کانرز

 کل نمره یبرا کرونباخ یاآلف بیضر و 58/0 کل نمره یبرا
 و انیشهائ) گرفت قرار دییموردتأ آن ییروا و آمد دستبه 73/0

 کرونباخ یآلفا روش با ییایپاپژوهش،  نیدر ا .(1386 همکاران،
به 74/0 یعامل لیتحل روش به آن ییروا و شد محاسبه 77/0

 .آمد دست

پرسشنامه  نیا :)SCQ( 2یاجتماع تیکفاپرسشنامه 

 پرسشنامه. شد ابداع 1990 سال در پسیلیف و سیل فلنر، توسط

 ،یشناخت مهارت اسیمقو چهار خرده تمیآ 47 یاجتماع تیکفا
 سیل)فلنر، دارد  یزشیانگ هیو آما یجانیه تیکفا ،یرفتار مهارت

 صورتبه آزمون نیا یهاتمیآ به هایآزمودن (.1990 پس،یلیف و
 اگر که بیترتنیابه. دهندیم پاسخ یادرجه 7 اسیمق كی

، مخالفم نمره 1مخالفم را انتخاب کند نمره  کامالً نهیگز یآزمودن
موافقم  ی، تا حد4ندارم نمره  ی، نظر3مخالفم نمره  ی، تا حد2

 نیهمچن. ردیگیم 7موافقم نمره  و کامالً 6، موافقم نمره 5نمره 
، 28، 26 ،25، 21، 16، 15، 12، 11، 9، 8، 6، 3 شماره االتسؤ
 یگذارمعکوس نمره صورتبه 45و  44، 43، 38، 37، 36، 32

نمره،  21و حداکثر  سؤال 3 یشناخت مهارت اسی. مقشوندیم
 3 یجانیه تینمره، کفا 247و حداکثر  سؤال 34 یرفتار مهارت
 49و حداکثر  سؤال 7 یزشیانگ هینمره و آما 21و حداکثر  سؤال

2. Self-Competence Questionnaire (SCQ)  



 ... های شناختی،تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت
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 ییروا (1990) پسیلیف و سیل ،لنرف (.1385 ن،ی)پرنددارد  نمره
 یآن را با روش آلفا ییایو پا دییتأ ،یعامل لیابزار را با روش تحل

 89/0ماه  كی یزمان هبا فاصل ییو با روش بازآزما 88/0کرونباخ 
 رانیا در پرسشنامه نیا یسنجروان یهاشاخص. دگزارش کردن

آن با روش  ییایپا بیشده که ضر یبررس (1385) نیپرند توسط
 دییتأ یعامل لیتحل روش به آن ییروا و 88/0کرونباخ  یآلفا

 در. است شده گزارش 82/0 آن یبردارنمونه تیکفا مقدار و شده
محاسبه شد و  89/0کرونباخ  یبا روش آلفا ییایپا ،پژوهش نیا

 .آمد دستبه 79/0 یعامل لیحلآن به روش ت ییروا

 هاافتهی

 انحراف و نیانگیم که داد نشان یشناخت تیجمع اطالعات
 با شیآزما گروه در بیترتبه هایرد سن آزمودناستاندا

 یهابود. شاخص 09/14±27/1و کنترل  14/1±03/14
و  یهیجان ،یرفتار ،یشناخت یهامهارتمربوط به  یفیتوص

و  آزمونشیپ تیو کنترل در موقع شیدر دو گروه آزما یانگیزش
 ارائه شده است.  ،2آزمون در جدول پس

 یانگیزش و یهیجان ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت یفیتوص یهاشاخص -2جدول 
 گروه کنترل شیگروه آزما تیموقع رهایمتغ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 23/1 41/9 01/1 39/9 آزمونشیپ یشناخت مهارت

 42/1 52/9 93/1 41/13 آزمونپس

 01/5 18/128 43/4 11/130 آزمونشیپ یرفتار مهارت

 84/6 19/129 11/4 08/154 آزمونپس

 53/1 07/10 39/1 10/10 آزمونشیپ یهیجان مهارت

 60/2 11/10 12/2 99/13 آزمونپس

 35/2 32/23 23/2 39/23 آزمونشیپ یانگیزش مهارت

 14/2 64/23 08/2 87/29 آزمونپس

 یهامهارت نمرات نیانگیم دهدیم نشان، 2 جدول جینتا
س پ و مداخله از شیپ در یانگیزش و یهیجان ،یرفتار ،یشناخت

 مستقل ریمتغ كیعلت وجود به. است افتهی رییاز مداخله تغ
 یهامهارت)وابسته  ری( و چهار متغیجانیهوش هآموزش )

 لیتحل یآمار آزمون از( یانگیزش و یهیجان ،یرفتار ،یشناخت
 عیتوز بودن نرمال ابتدا. شد استفاده یریچندمتغ انسیکووار
 مورد رنوفیاسم -موگروفکل یآمار آزمون از استفاده با هاداده
(. آزمون باکس فرض <05/0P) گرفت قرار دییتأ و یبررس

 ،نی(. بنابراP=13/0) کرد دییتأ را انسیکووار -انسیوار یهمگن
برقرار  یریچندمتغ انسیکووار لیتحل یآزمون آمار یهامفروضه
آزمون استفاده کرد.  نیها از اداده لیجهت تحل توانیاست و م

 در کنترل و شیآزما گروه دو در پژوهش یرهایمنظور، متغنیابه
 نگیهاتل اثر لکز،یو یالمبدا ،ییالیپ اثر» یآمار یهافرضشیپ
آن  جیموردمحاسبه قرار گرفت که نتا «یروشهیر نیتربزرگ و

 ارائه شده است.  ،3در جدول 

 یریچندمتغ انسیکووار لیتحل یکل جینتا -3جدول 
 

 یمعنادار سطح Fآماره  خطا یآزاد درجه هیفرض یآزاد درجه مقدار نام آزمون

 >0001/0 06/11 21 4 79/0 ییالیپ اثر گروه

 >0001/0 06/11 21 4 08/0 لکزیو یالمبدا

 >0001/0 06/11 21 4 53/32 نگیاثر هاتل

 >0001/0 06/11 21 4 53/32 یروشهیر نیتربزرگ
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از  ی، حاکشده ارائه 3چهارگانه که در جدول  یهاآزمون جینتا
 یهااز مهارت یکیو کنترل حداقل در  شیآن است که گروه آزما

دارند  یتفاوت معنادار یو انگیزش یهیجان ،یرفتار ،یشناخت

(0001/0P<به .)یتفاوت، از آزمون آمار نیبه ا بردنیمنظور پ 
آن  جیمانکوا استفاده شد که نتا ای یریچندمتغ انسیکووار لیتحل

 آمده است.  ،4در جدول 

 یریچندمتغ انسیکووار لیتحل یکیتفک جینتا -4جدول 

 

آزمون پس با یهمبستگ لیدلآزمون بهشیپ ریمتغ ل،یتحل نیدر ا
 ی، گروه اثر معنادار4جدول  جیشده است. با توجه به نتا لیتعد

 مهارت ،یرفتار مهارت ،یشناخت آزمون مهارتبر نمرات پس
(. با توجه >0001/0P) است داشته یانگیزش مهارت و یهیجان

درصد  60و  59، 63، 61 بیترتبه کرد انیتوان بیمجذور اتا م به
 ،یرفتار مهارت ،یشناخت مهارت یرهایمتغ از كیهر راتییتغ

 اختالل با نوجواناناز شرکت  یانگیزش و مهارت یهیجان مهارت
 یناش یجانیه هوشدر برنامه آموزش  یفعالشیب /یتوجهکم

 .شودیم

 یریگجهیبحث و نت
 بر یجانیهآموزش هوش  ریتأث یبررس ،پژوهش نیا از هدف

 با نوجوانان یزشیانگ و یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت
 حاضر پژوهش افتهی نیبود. اول یفعالشیب /یتوجهکم اختالل

 یشناخت یهامهارت بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش از یحاک
 جینتابود که با  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل بانوجوانان 
مثبت  یخصوص اثربخش رد (2017) شارما و یدانپژوهش 

 و هایآزمودن یشناخت یهابر مهارت یجانیآموزش هوش ه
 هوش آموزش توجهقابل ریتأثبر  یبنم (2017) شایبر و یرکسپ

 نیاست. همچن سوهم هایآزمودن یاجتماع تیکفا بر یجانیه
 لویپال و کراپارو ماگانو،پژوهش  یهاافتهیپژوهش حاضر با  جینتا
 کاروسو و یسالو ر،یما ؛(2015) یمقامقائم و یدوکانه ؛(2016)
 ن،یابرعالوه. است خوانهم (1998) کاسچ و نبرگیگرو  (2004)
 و یاسالمخیش ،یمانیسل مطالعهحاضر با  پژوهش یهاافتهی

و معنادار آموزش  مثبت یدر خصوص اثربخش (1395) یموسو
 ؛آموزان زورگودانش در یشناخت یهابر مهارت یجانیهوش ه

مثبت  ریتأثبر  یمبن( 1394) همکاران و یانیکمطالعه  جینتا
 آموزاندانش در یشناخت یهامهارت بر یجانیآموزش هوش ه

 قیتحق جینتاو  یریادگی یهایناتوان یدارا ییابتدا دوم دوره پسر
 آموزش توجهقابل ریتأث یراستا در (1393) همکاران و افروز

و  یاجتماع تیکفا خودپنداره، بهبود بر خلق میتنظ یهامهارت
آموزان در دانش یشناخت یهاآن از جمله مهارت یهالفهؤم همه

 است.  سوهم یریادگی یناتوان با

 بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش نییتب یراستا در
 ،یفعالشیب /یتوجهکم اختالل بانوجوانان  یشناخت یهامهارت

 یاهیآرا یجانیه هوش که ییجاآن از کرد عنوان توانیم
 که است یاجتماع و یشخص ،یجانیه یهاییتوانا از یچندعامل

 گران،ید و خود جاناتیه ادراک ییتوانا از قیدق یابیخودارز شامل
 و انیب ییتوانا گران،ید با یمیصم روابط حفظ و جادیا ییتوانا
 و تفکر قیتصد ییتوانا ،یخودکنترل ییتوانا جانات،یه تیریمد

 ییتوانا بر است مؤثر لهئمسحل و ریتفس تیریمد ییتوانا احساس،
 مطالبات و فشارها با فعال و مؤثر مقابله یبرا انسان یشناخت

یطرفاز .(2018 پولن، و کافمن هاالهان،) گذاردیم اثر گوناکون
 علتبه یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان گر،ید

و  هاییتوانا یضمن طوربه عادی کودکان مانند یتوجه مشکالت
 .(1396 همکاران، و یئرزایم) آموزندیفوق را نم یهامهارت

 ریرپذییکه تغ یجانیکه اگر هوش ه ستیدور از انتظار ن ،نیبنابرا
آموزش داده  هاجامع به آن یااست براساس برنامه یو آموختن

 آموزش ن،یابرعالوه. ابدی بهبود هاآن یشناخت یهامهارتشود 
 و شودیم افراد در لهئمسحل مهرات بهبود سبب یجانیه هوش

 یشناخت یهامهارت بهبود سبب میرمستقیغ طوربه یمهارت نیچن
 .شودیم یفعالشیب /یتوجهکم اختالل بانوجوانان 

 مجذور اتا یمعنادار سطح Fآماره  مجذورات نیانگیم یآزاد درجه مجموع مجذورات وابسته  یرهایمتغ

 61/0 0001/0 16/9 24/69 1 24/69 یشناخت مهارت

 63/0 0001/0 06/17 12/130 1 12/130 یرفتار مهارت

 59/0 0001/0 11/8 08/16 1 08/16 یهیجان مهارت

 60/0 0001/0 91/13 98/109 1 98/109 یانگیزش مهارت
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آموزش هوش  یاز اثربخش یحاک ،حاضر پژوهش دوم افتهی
 /یتوجهکم اختالل بانوجوانان  یرفتار یهامهارت بر یجانیه
 کانمكو  چیبوس پژوهش یهاافتهیبود که با  یفعالشیب
بر بهبود مشارکت  یجانیآموزش هوش ه ریتأثبر  یمبن ،(2019)

 یاثربخش یدر راستا ،(2017) شارما و یدان و هایآزمودن یاجتماع
 هایآزمودن یرفتار یهابر مهارت یجانیمثبت آموزش هوش ه

 پژوهش جینتا با حاضر پژوهش یهاافتهی نیاست. همچن سوهم
 آموزش یاثربخش خصوص در ،(1396) همکاران و یرزائیم

 فلج نوجوانان نفسعزت و یعموم سالمت بر یجانیه هوش
 یموسو و یاسالمخیش ،یمانیسل مطالعه یهاافتهی ؛یمغز

 یجانیآموزش هوش ه توجهمعنادار و قابل ریتأثبر  یمبن ،(1395)
 یرفتار یهاآن از جمله مهارت یهالفهؤمو  یاجتماع تیبر کفا
 خصوص در ،(1394) همکاران و یانیکمطالعه  جینتا ها؛یآزمودن

و  یاجتماع تیکفا بر یجانیآموزش هوش ه توجهقابل یاثربخش
 یدارا آموزاندانش در یرفتار یهاآن از جمله مهارت یهالفهمؤ

 ،(1393) همکاران و افروز قیتحق جینتاو  یریادگی یهایناتوان
 لقخُ میتنظ یهامهارت آموزش معنادار و مثبت یاثربخش بر یمبن
آن از جمله  یهالفهمؤ همهو  یاجتماع تیکفا خودپنداره، بهبود بر

 خوانهم یریادگی یناتوان باآموزان در دانش یرفتار یهامهارت
 .است

عنوان کرد کودکان با  توانیم ،ریاخ افتهی نییتب خصوص در
با  یرفتار یهامهارت نهیدر زم یفعالشیب /یتوجهکماختالل 

 یعاد ساالنهم به نسبت هامواجه هستند. آن یامشکالت عمده
 یشتریب یلیخ یدیاحساس ناام یلیخود در حوزه مسائل تحص

 دارند یشتریبرادران مشکالت ب خواهران و با ارتباط در کنند،یم

 همکاران، و زادهیموس)است  ادیز اریبس هاآن یرفتار مشکالت و
 یهاالعملعکس با کودکان نیا شتریب ،لیدل نیهمبه .(1397

با. شوندیم روروبه گرید کودکان و ساالنبزرگ یسو از یمنف
 یرفتار و یاجتماع مهارت بهبود ر،یاخ یهاسال در حال،نیا

و  متخصصان نوع اختالل موردتوجه نیا با کودکان و نوجوانان
طرفاز .(1396 ،یعاشور و افروزاست ) قرار گرفته شناسانروان

 نحوبه فرد شودیم سبب یجانیه هوش آموزش گر،ید
 فردیبین روابط کند، برخورد مختلف یهاجانیه با یترمناسب

 در و کند تیتقو را شیخو یاجتماع یآگاه بخشد، بهبود را خود
 و یبرادبر)پذیرتری عمل کند انعطاف نحوبه تغییرات مقابل

موارد در برنامه آموزش هوش  نیکه ا یوقت (.1384 وز،یگر
آموزش  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل بابه نوجوانان  یجانیه

 یهامهارت در یتوجهقابل رییتغ که رسدیم نظرداده شود، به
 گرددیم سبب یزمیمکان نیچن واقع، در. شود جادیا هاآن یرفتار

 یرفتار یهامهارت بهبود به منجر یجانیه هوش آموزش
 شود. یفعالشیب /یتوجهکم اختالل بانوجوانان 

آموزش هوش  یاثربخش یمبن ،حاضر مطالعه سوم افتهی
 /یتوجهکم اختالل با نوجوانان یهیجان یهامهارت بر یجانیه
 در ،(2019) کانمكو  چیبوس پژوهش جیبود که با نتا یفعالشیب

 میبر بهبود تنظ یجانیآموزش هوش ه یخصوص اثربخش
 یاثربخش خصوص در ،(2017) شارما و یدان و هایآزمودن جانیه

 هایآزمودن یجانیه یهامهارت بر یجانیه هوش آموزش مثبت
مطالعه  یهاافتهیبا  قیتحق نیا حینتا ن،یابرعالوه. است سوهم
 یاثربخش خصوص در ،(1395) یموسو و یاسالمخیش ،یمانیسل

و  یاجتماع تیبر کفا یجانیآموزش هوش هو معنادار  مثبت
آموزان دانش در یهیجان یهااز جمله مهارت آن یهامؤلفه
 ریتأثبر  یمبن ،(1394) همکاران و یانیکمطالعه  جینتا ؛زورگو

و  یاجتماع تیکفا بهبود بر یجانیمثبت آموزش هوش ه
 پسر آموزاندانش در یهیجان یهاآن از جمله مهارت یهالفهمؤ

پژوهش  هایافتهی ؛یریادگی یهایناتوان یدارا ییابتدا دوم دوره
 در ،(1393) یشیتجر یپورمحمدرضا و آبکنارلیجل ،یعاشور

 نفسعزت بهبود بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش خصوص
 نفسعزت ،یاجتماع نفسعزت شتن،یخو نفسعزت ،یکل

 .است سوهمشنوا آموزان کمدانش یلیتحص نفسعزت و خانواده
 اختاللبا  گفت کودکان توانیم ،افتهی نیا نییتب منظوربه

 و خود یهاجانیه تیریمد و کنترل در یفعالشیب /یتوجهکم
 و گاالگر کرک،هستند ) مواجه یامشکالت عمده با گرانید

 در یاصل عامل كی عنوانبه یجانیه هوش یول ؛(2015 ،کولمن
 نقش ،یفردنیب روابط یدهشکل و جاناتیه ترلکن و یبخشنظم

 آموزش (.2006 ان، -)باردارد  هاجانیدر کنترل ه یاکنندهنییتع
 با مقابله ها،جانیهفرد در شناخت  شودیباعث م ،یجانیه هوش

 از یآگاه گران،ید و خود یهاجانیه از یآگاه همدلی، استرس،
 گیری،تصمیم و جانیه امدیپ درک مختلف، یهاجانیه علت

 جانیه میتنظ و کنترل وجود، ابراز جان،یه تیریمد یهاوهیش
 وز،یو گر ی)برادبر کندعمل  یمناسب نحوبه گرانید و خود
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 قیطر از باالتر، یجانیه هوش یدارا افراد گر،یدیسواز .(1384
 خود به مربوط مسائل یمحتوا صیتشخ و استرس منابع كیتفک

 را خود کمتر و آمده کنار مسائل با یمنطق وهیش به گران،ید و
 یافسردگ به منجر که ندینمایم یمنف افکار ناکارآمد چرخه ریدرگ

 ارتباط یبرقرار یهاروش ،یردفنیب روابط که یوقت. شودیم
 شناخت ارتباط، یرکالمیغ و یکالم یاجزا شناخت ،یفردنیب
 آموزاندانش در یاجتماع روابط و مطلوب ارتباط كی یهایژگیو

 یئرزایم) ابدییبهبود م هاآن یعملکرد هیجان ابدیرشد  یخوببه
که آموزش  ستیدور از انتظار ن ن،یبنابرا .(1396 همکاران، و

 با نوجوانان یهیجان یهاباعث بهبود مهارت یجانیهوش ه
 شود. یفعالشیب /یتوجهکم اختالل
آموزش  یاز اثربخش یحاک ،حاضر پژوهش افتهی نیآخر

 اختالل با نوجوانان یانگیزش یهامهارت بر یجانیهوش ه
 کانمكو  چیبوس پژوهش جیبود که با نتا یفعالشیب /یتوجهکم

 بهبود بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش یراستا در (2019)
 (2017) شارما و یدان و هایآزمودن یاجتماع مشارکت و زشیانگ
 بر یجانیه هوش آموزش مثبت یاثربخش خصوص در

 جینتا نی. همچناست سوهم هایآزمودن یزشیانگ یهامهارت
 (1396) همکاران و یرزائیمپژوهش  یهاافتهیپژوهش حاضر با 

 و یعموم سالمت بر یجانیه هوش آموزش یاثربخش بر یمبن
 ،یمانیسل مطالعه جینتا ؛یمغز فلج نوجوانان نفسعزت

و  مثبت یدر خصوص اثربخش (1395) یموسو و یاسالمخیش
 یهالفهمؤو  یاجتماع تیبر کفا یجانیآموزش هوش همعنادار 

 یهاافتهی ؛آموزاندانش در یانگیزش یهاآن از جمله مهارت
مثبت آموزش  ریتأث یراستا در (1394) همکاران و یانیکپژوهش 
آن از جمله  یهالفهمؤو  یاجتماع تیکفا بهبود بر یجانیهوش ه
 سوهم یریادگی یهایناتوان یدارا آموزاندانش در یانگیزش

 . است
گفت بخش  توانیم ،حاضر پژوهش افتهی نیآخر نییتب یبرا
 مشکالت شیافزا به منجر که نوجوانان نیاز مشکالت ا یاعمده

 اجتماعی و یشخص زندگی با ارتباط در شود،یم آنان یزشیانگ
. است یجانیه هوش در ضعف آن، یاصل مشخصه که است هاآن
 یمطلوب نحوبه خود یجانیه هوش از افراد این دیگر، عبارتبه

ممکن  ،یاز طرف (.1396 ،یعاشور و افروز) کنندینم استفاده
 با نوجواناندر  یزشیو انگ یجانیه یهااست مشکل در مهارت

 ابدی تداوم سالیدر بزرگ یفعالشیب /یتوجهکم اختالل
که  یآموزدانش ن،یهمچن .(2018 پولن، و کافمن)هاالهان، 

 را نادرست دیعقا تواندیم یراحتبه ،دارد ییباال یجانیهوش ه
 رفتار جهت در کمك یتقاضا معلم ای گرانید از و داده صیتشخ

 تعامل تواندیم رد،یپذیم را خود ضعف نقاط او د،ینما درست
 نیا. کند احساسات ابراز و دهد ادامه ای کرده شروع را یمثبت

بهبود  ،تینگرش مثبت و در نها جادیمنجر به ا ،سالم چرخه
 (.1396 همکاران، و یئرزای)مخواهد شد  یزشیانگ تیوضع
 اختالل با نوجوانانبه  یجانیآموزش هوش ه ،نیابنابر
در آموزش  یحساس و مهم ینقش یفعالشیب /یتوجهکم

 هوش آموزش نیبنابرا کند؛یم فایا هابه آن یانگیزش یهامهارت
 نوجوانان نیا یزشیانگ یهاسبب بهبود مهارت تواندیم ،یجانیه

 .شود
 هوش آموزشتأثیر  تیبا توجه به اهم ،ضرحا پژوهش

 یزشیانگ و یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت بر یجانیه
 ارائه با ،یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان اجتماعی
 نوجوانان نیا یسازخودناتوان مانع مناسب، یآموزش یراهکارها

. دهدمی ارائه معلمان و انیمرب به یعمل ییراهکارها و شودیم
 میبریمینکات پ نیپژوهش به ا نیا جیبراساس نتا ،تینها در
نیازمند  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با نوجوانان اوالً که

های موقعیتی، فهم اهداف و درگیر شدن در تعامالت زندگی نشانه
 آموختن کمك بهنوجوانان  نیو تعامالت اجتماعی هستند، ا

 یقبل یهارا با مهارت دیجد یهامهارت توانندیم ،یجانیه هوش
 ،یرفتار ،یشناخت یهااز مهارت یکنند و به سطوح باالتر بیترک

استفاده از آموزش آموزش هوش  اًیبرسند. ثان یزشیو انگ یجانیه
 رفتاری، شناختی، یهامهارت بهتر پردازش به منجر یجانیه

 بهبود آن طبعبه و شودیم انگیزشی یهاهیآما و هیجانی تیکفا
 /یتوجهکم اختالل با نوجوانان در ها،مهارت نیا سطوح

 دور از انتظار نخواهد بود. یفعالشیب
 یمختلف عوامل که است نیا حاضر پژوهش یهاتیمحدود از
 نوجوانان رشیپذ معلمان، نگرش و سابقه سن، کالس، ساختار مانند

از طرف مدرسه، خانواده و جامعه  یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با
آموزان اثرگذار دانش نیو خودتوانمندسازی ا یاجتماع یستگیبر شا

 هااستان سایر با اندر شهر تهر رهایمتغ نیو احتمال دارد ا باشدیم
پژوهش به مدارس  نیا جینتا میتعم نیبنابرا باشد؛ متفاوت
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 لحاظبه ن،یابرعالوه انجام شود. اطیبا احت دیدیگر با هایاستان
 فقط و شد استفاده دسترس در یریگنمونه از یشناختروش
 شرکت حاضر پژوهش در متوسطه اول دوره دختر یهایآزمودن
از  یفعالشیب /یتوجهکماختالل  یدارا هاآن همه نیهمچن. داشتند

های بعدی شود که پژوهشبودند. پیشنهاد می یتوجهنوع غالب کم
با پسر و دختر در مقاطع مختلف تحصیلی و با حجم  یهایبا آزمودن
 یریگاز روش نمونه هایانتخاب آزمودن ی. براردیانجام گ شترینمونه ب
نوجوانان  رگروهیهر سه ز یپژوهش بر رو نیاستفاده شود، ا یتصادف

و نتایج حاصل از  ردیانجام گ یفعالشیب /یتوجهکم اختالل با
 اجرای زمینه در دیگر، پیشنهادات از. شودپژوهش مقایسه 

 یمراحل زمان ،پژوهش انیپا از بعد که است این یآت هایپژوهش
 در نظر گرفته شود.  جینتا یاثربخش زانیجهت پیگیری م ،یمختلف

 منابع
 رفتار تیریمد یشناختروان مبانی(. 1396عاشوری، م. ) و.، غ افروز،

 چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران. .فعالشیب و قراریب کودکان

(. 1393. )ئ دلگشاد، و.، ط ،یکیتاز.، س زاده،قاسم.، غ افروز،
 تیکفا و خودپنداره بر لقخُ میتنظ یهامهارت آموزش یاثربخش
. یریادگی یهایناتوان. یریادگی یناتوان با آموزاندانش یاجتماع

3(3)، 24-6. 

 ترجمه. یجانیآزمون هوش ه (.1384. )ج گریور، و.، ت برادبری،
 (.2005 ،یاصل زبان به انتشار خی. )تارنیصابر: تهران. یگنج یمهد

 یابیو هنجار یاجتماع تی(. ساخت پرسشنامه کفا1385ش. ) ن،یپرند
 دانشکده. ارشد یکارشناس نامهانیپاآن در نوجوانان شهر تهران. 

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه یتیترب علوم و یشناسروان

آموزش  ی(. اثربخش1395م. ) ،یع.، و موسو ،یاسالمخیا.، ش ،یمانیسل
آموزان دانش یجانیه میتنظ و یاجتماع تیکفا بر یجانیهوش ه

 .103-128 (،42)12. یتیترب یشناسفصلنامه روان ،زورگو

بر  یجانیآموزش هوش ه ی(. اثربخش1387پ. ) ،یدرآمدیفیشر
 فصلنامه. ریپذگام آموزشسالمت روان مادران کودکان آهسته

 .423-439(، 4)4. یپژوهخانواده

(. 1386ف.، و بشاش، ل. ) ،یوسفیس.،  م،یآ.، شه ان،یشهائ
کوتاه ویژه والدین مقیاس ی فرم یتحلیل عاملی و پایا ،هنجاریابی

مطالعات ساله در شهر شیراز.  11تا  6کودکان  بندی کانرز برایدرجه
 .97-120 (،3)3شناختی. روان

م.  ،یشیتجر ی.، س. س.، و پورمحمدرضاآبکنارلیم.، جل ،یعاشور
هیجانی بر حرمت خود  هوش( بررسی اثربخشی آموزش 1393)

 .3-12 (،1)15. یبخشتوان فصلنامهشنوا. آموزان پسر کمدانش

 یاثربخش(. 1394. )ذ ،یمروت و.، ن ،یبهروز.، غ ،یمکتب.، ق ،یانیک
 فیتکال در عملکرد ،یاجتماع یستگیشا بر یجانیه هوش آموزش

 ییابتدا دوم یدوره پسر آموزاندانش یطلبکمك و ذهن هینظر
 .یشناختروان یآوردهادست مجله. یریادگی یهاییناتوانا یدارا
22(1)، 186-173. 

. ب بناب،یغبار.، ع. غ افروز،.، ا. ع ا،یارجمندن.، ح مقدم، زادهیموس
 حافظه بر یمبتن یشناخت یبخشتوان برنامه یاثربخش(. 1397)
 اختالل با کودکان فعال حافظه و یرفتار مشکالت بر نگرندهیآ

 .یاستثنائ کودکان یتوانمندساز هینشر .یفعالشیب /توجه یکاست
9(2)، 110-99. 

. پ ،یشقاق.، ف ،یمحمود.، ل مقدم،زادگانیعل.، ر ،یبابائ.، ج ،یرزائیم
 و یعموم سالمت بر یجانیه هوش آموزش ریتأث یبررس(. 1396)

 کودکان یتوانمندساز هینشر. یمغز فلج نوجوانان نفسعزت
 .37-49 ،(2)8. یاستثنائ

آموزش  یاثربخش ی(. بررس1389. )ص. م ،یتی.، و عناز ،یزاویهو
 نیبا استرس در ب ییارویرو یهابر استفاده از روش یجانیهوش ه

 نو یهاافتهیفصلنامه آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز. دانش
 .95-109 (،14)5. یشناسروان در
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Effectiveness of emotional intelligence training on cognitive, behavioral, emotional and 

motivational skills of adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

Parinaz Banisi11 

Abstract 
This study was aimed to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on the cognitive, behavioral, 

emotional and motivational skills of adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). The 

present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and a control group. Participants in 

this study were 30 girl adolescents with ADHD aged 13 to15 years old. Subjects were selected by convenient 

sampling method and divided into experiment and control groups randomly, each of which was consisted of 15 

adolescents. Experiment group received emotional intelligence training in 12 sessions each lasting for 50 minutes, 

but control group did not. The tools used in present research were Felner, Lease and Philips Social Self-Competence 

Questionnaire (SCQ). Data were analyzed by MACNOVA using SPSS software. The results of MACNOVA on 

the difference mean of pre-test, post-test scores showed that experiment and control groups had significant 

differences at least in one of the sub-scales of the cognitive, behavioral, emotional or motivational skills. The final 

results showed that emotional intelligence training had significant and positive effect on all sub-scales (P<0/0001). 
Emotional intelligence training had significant effect on the cognitive, behavioral, emotional and motivational skills 

on the adolescents with ADHD. Since enhancement of these skills can lead to social self-competence of this 

adolescents, planning for emotional intelligence training is of particular importance for them. 

Keywords: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, behavioral, cognitiv, emotional intelligence, motivational 
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