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 چکیده
هیا  پژوهش حاضر، بررسي اثربخشیي ممیوزم مهار هدف از  هدف:

ج فلیمبتالبه  دهنده هوم هیجاني بر بهبود رشد اجتماعي كودكانارتقا

كننیداان ايیپ پیژوهش رهیار شیركت روش: مغز  شهر اصفهان بود.

فلج مغز  مشغول بیه تصصیید در مركیز ایوهر دانیش مبتالبه  كودک

ایر  هدفمنید مونهپرورم شهر اصفهان بودند كه به روم ن و مموزم

 پرونیده موجیود در مدرسیه دارا  براسیا انتخاب شدند. ايپ كودكان 

بودنید. بیرا  سینجش مییزان رشید  نرمیالاختالل فلج مغز  و هوم 

هش اجتماعي از مقیا  رشد اجتماعي واينلند استفاده شد. در ايپ پژو

شیده اسیت. در  اسیتفاده A-B-Aاز روم پژوهشي مورد منفرد با طرح 

وم پژوهشي پس از موقعیت خط پايه، مداخله مغیاز شید و طیي ايپ ر

هیا اراهیه مداخله انفراد ، مموزم هوم هیجاني به مزمودني جلسه 10

و ارديد و هر رهار مزمودني دو هفته پس از پايان مداخلیه بیه مید  د

 ها:یافتهه هفته متوالي تصت موقعییت خیط پايیه دور قیرار ارفتنید.

ه ها نشان داد كیصلید ديدار  نمودار دادهها  ايپ پژوهش طي تيافته

نظیر  ها  ممار توصیفي و تصلید ديدار  مداخله موردبراسا  شاخص

 درصید PND  100در مورد هر رهار مزمودني اثربخش بوده اسیت ببیا

 ها  ايیپ پیژوهش بییان ريافته گیری:نتیجهبرا  هر رهار مزمودني(. 

 بیط اجتمیاعي كودكیانتواند روامن است كه مموزم هوم هیجاني مي

فیراد افلج مغز  را بهبود بخشد و استفاده از ايپ مموزم بیرا  مبتالبه 

 تواند مفید باشد.از جمله فلج مغز  مي توانيكمدارا  

 

 ،فلیج مغیز  ،رشد اجتمیاعي، هوم هیجاني :ی کلیدیهاواژه
 .پژوهش مورد منفرد
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Abstract 
Objective: The purpose of the present study was to 

evaluate the effectiveness of EQ training on the 

improvement of social development of children 

with cerebral palsy in Isfahan City. Method: The 

participants were four children with cerebral palsy 

who were studying in Isfahan Gohar Danesh 

Center. They were selected by purposeful sampling. 

These children, according to the school records, had 

cerebral palsy disorder and normal intelligence. 

Winelend's Social Growth Scale was used to 

measure their social growth. A single subject study 

with A-B-A design was used. After the baseline 

condition, the intervention was started and during 

10 sessions of individual intervention, emotional 

intelligence training was provided to the 

participants, and all of them were under the 

baseline condition two weeks after the end of the 

intervention second place. Results: The findings 

showed that intervention based on descriptive 

statistics and visual analyses was effective on all 

four subjects (with 100% PND). Conclusion: The 

findings indicated that emotional intelligence 

training can improve the social relationships of 

children with cerebral palsy. It can also be useful 

for people with disabilities such as cerebral palsy. 
 

Keywords: Emotional intelligence, Social 

development, Cerebral palsy, Single subject 

study 
 ______________________________________________ 
1. Corresponding Author: Master of Personality Psychology, 
Islamic Azad University of Isfahan Khomeini Shahr Branch, 

Isfahan,  Iran.  

Email: samiranadipoor72@gmail.com 
2. Assistant Professor, General Psychology, Fezal-Islam Higher 

Education Institute, Isfahan, Iran. 
 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 14

https://joec.ir/article-1-1227-fa.html


 ... های ارتقادهنده هوش هیجانی بر رشد اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت :یسمیرا نادیپور و سمیه آقامحمد

_________________________________________________________________________________________ 

28 

 مقدمه

در  2تريپ علت ناتواني جسميشايع 1فلج مغز 

 3عنوان يک سندرر بالینيايپ مشكد به كودكان است.

دلید اختالل  خاص يا اختالل حركتي كه به

تعريف  ميدوجود ميهب 4غیرپیشرفته در مغز نابالغ

الديني، شمسبه نقد از ؛ 2006، برزنبورشود مي

خطیبي عقدا، نیا و ساز، رحیمساالر ، حوليرامی

شروع ايپ ضايعه در دوران اولیه زنداي است  2014

 دهد.قرار ميثیر أتتصت زنداي فرد را استرهتمار  ولي
 ممكپ است طیف وسیعي از مبتالكودكان 

هماهن ي، حسي و هوشي را در  حركتي ها اختالل

 هايي درخود تجربه كنند و با مصدوديت طول زنداي

ها  فیزيكي دي ر فعالیترفتپ و ، راه5نشستپ صصیح

قرار ثیر أتتصت زنداي ايپ افراد را رو شوند كههروب

مشكد اصلي ايپ كودكان كسب  روايپ از ؛دهدمي

 ها همداخل و بیشتر است 6ال وها  حركتي صصیح

دارند كید أت حركتيرو  اجزا   7بخشيتواندرماني و 

(. همچنیپ ممكپ است 1395دار فرد و امیني، پشم(

 ها ختاللا ذهني توانيكم مانندال  دي ر  مشك

كردن و نارسايي  و صصبت اختالل در اويايي يادایر 

م يعال بعضي از هم داشته باشند. 8بینايي و شنوايي

 زمان؛ استشامد موارد زير  فلج مغز  9بالیني

غیراراد  و  ها تحركرفتپ در بدن  ايستادن و راه

فرد خارج   دهارا ازشود كه خود  ديده ميبهخود

كردن حركا  اضافي دارد كه  صصبت زمان در؛ است

ها رشم حالت لوري در ؛كندتكلم را غیرعاد  مي

طور عاد  و حتي بدون تكلم ريزم به؛ شودديده مي

 (.1394الیاسي، (مب از دهان دارد 

 مغز و از جمله مشكد فلج  توانيكمكه ثیر  أت

، اذاردمياجتماعي فرد برجا  ی  بر وضعیت رواني

جدا از  توانيكماست ررا كه  انكارغیرقابد 

كنشي برا  فرد  ها و مشكالتي كه از نظرمصدوديت

سوء ثیرا  أتممكپ است  ،كندايجاد مي توانكم

داشته باشد.  توانكمشناختي بر شخصیت فرد روان

كند كه افراد ها  متعدد مطرح مينتايج پژوهش

ها  متعدد  مسیب مبتالبه فلج مغز  با مشكال  و

ها  ها  تصصیلي و حوزدر روابط بیپ فرد ، مصیط

پور، شوند بحیدر رو ميهرفتار  روبی  هیجاني

 دلید نارساييه (. منها ب1391 مشهد  و اصغر  نكاح،
صمیمي كمتر و احسا   ها ارتباط 10هوم هیجاني

كنند و در مقايسه با تنهايي بیشتر  را تجربه مي

ايد بیشتر  به انزوا  اجتماعي كودكان عاد  تم

طور  به ،دارند و مشاركت اجتماعي منها كمتر است

. است توانكمتجربه معمول افراد ، اجتماعيكه انزوا  

كنند و تنها ايپ افراد به احتمال كمتر  ازدواج مي

دهند و در مقايسه با مي ترجیحكردن را زنداي

عز  نفس،  ،جمعیت عمومي از خودشناسي

تر  برخوردارند. پايیپ 11و هوم هیجاني رليخودكنت

توانان كمشده  ها  انجارپژوهش براسا از طرفي 

فلج مبتالبه  منها كودكان جمله از حركتي و یجسمي 

شناختي ی  ها  روانمیزان بااليي از مسیب مغز  از

 ازثر أمتشامد حس غم یني، افسرداي و ناخشنود  

 برنديهوم هیجاني رنج م بهینهتصول نبود 

عالوه مشكال  به (.1391پور و همكاران، حیدر ب

به فلج مغز  مبتال كودكان 12رواني و هیجاني

ها  مشاركت منان در جامعه و به دنبال من مهار 

 وبر، بولي،ب دهدقرار ميثیر أتتصت  اجتماعي منان را

 (.2015هیم اارتنر، مرلو، زهندر و همكاران، 

ا  از رفتارها دهها  اجتماعي طیف استرمهار 

و مناسب با دي ران، ثر ؤمتوانايي شروع ارتباط  مانند

ها  مفید و شايسته، تمايد به رفتارها  اراهه پاسخ

سخاوتمندانه، همدالنه، ياري رانه و پرهیز از تمسخر و 

شود. به بیان دي ر رفتارها  زوراويي را شامد مي

ا با سازد تفراارفته مطلوبي است كه فرد را قادر مي

ها  دي ران رابطه سازاارانه داشته باشد و از واكنش

كه كسب ايپ رنان، نامعقول اجتماعي خوددار  كند

جمله كودكان فلج  و از توانانكم وسیلهبهها مهار 

مغز  برا  داشتپ استقالل بیشتر در زنداي مفید 

نژاد، است بپورحسیپ هندمباد، اقلیما، عرشي و تقي

توجه به ارتباط نزديكي كه بیپ  ا(. بنابرايپ ب1395
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، داردها  اجتماعي وجود هوم هیجاني و مهار 

را جزهي از ساختار  13ها  اجتماعيتوان مهار مي

طور  كه فرد  به، ارفتنظر  كلي هوم هیجاني در

تر تغییرا  خلقي دي ران را كه توانايي درک دقیق

 طور مناسبي شناسايي وا  خود را بههدارد، هیجان

ها تواند از تبديد نااهاني هیجانكند و ميكنترل مي

خصوص در ها  منفي جلوایر  كند.به واكنش

نكته را مد نظر  پيا ديمطلب با پيا شتریب حیتوض

عنوان به يجانیسپ و ادراک ه پیداشت كه ارتباط ب

كه با   طوربهاست، جا مطرح نيدر ا ياساس  انكته

دكان به لصاظ درک كو ژهيوبه وسپ، افراد  شيافزا

شده و   تردهیجیتر و پشرفتهیپ وارد مرحله يجانیه

تر و منها هم شكد منسجم يجانیبه تبع من رفتار ه

جاست كه به جرأ  ني. اردیايبه خود م  ترافتهيرشد

 دهیخود رس  به حد اعال يجانیتوان افت هوم هيم

تصول نبود هراونه مسیب و . (2015 د،یاست بواس

تواند سبب مي توانيكم ي ناشي ازهوم هیجان

ها  مهار  و توانانكمشاخص سالمت  نارسايي در

(. 1391پور و همكاران، بحیدر د شواجتماعي منان 

 14حركتيی  جسمي توانانكمكمک به به همیپ جهت 

ها  اجتماعي تكامد عواطف و مهار  ،به منظور رشد

موفق اجتماعي و ايجاد يا افزايش  برا  مشاركت

برخورد با مشكال  ضرور  به  در 15عتماد به نفسا

ها كیفیت رسد. رنانكه داشتپ ايپ مهار نظر مي

يافت ي بخشد و برا  سازمرا بهبود مي 16زنداي

 و كاركرد بهنجار فرد مهم است 17اجتماعي

(. بنابرايپ يكي 1395 پورحسیپ هندمباد و همكاران،ب

هوم   ارتقايعني ، هدفها  وصول به ايپ از راه

  هاها  اجتماعي مموزم مهار مهار  هیجاني و

 .است 19ایر و ديدااه 18خودپايي

تريپ دستاوردها  از طرف دي ر، يكي از مهم

ها  اجتماعي است و ايپ دوران كودكي كسب مهار 

 ها  مدرسه خود راطول سال ها بیشتر درمهار 

ا  يعني زماني كه كودک بخش عمده ؛دهدنشان مي

طور  هب، كندرا با همساالن سپر  مي خود توقاز 

كه اار كودک بتواند در سنیپ دبستان با همتايان 

ايپ روابط اولیه به ، كندخود ارتباط مناسب برقرار 

شود؛ اما اار فاقد مرور زمان تبديد به دوستي مي

طردشداي را ، باشدها  اجتماعي مناسب مهار 

كريمي اني، پوركند بشكوهي يكتا، دوايي، زمتجربه مي

ها  اجتماعي مهار  ،(. پژوهش ران1392و شريفي، 

به  روايپ از ؛دانندرا مترادف با سازاار  اجتماعي مي

ها  اجتماعي توانايي برقرار  ارتباط نظر منها مهار 

-به ؛عد اجتماعي استويژه در بُهمتقابد با ساير افراد ب

و  كه در هنجارها  جامعه مورد قبول بودهطور 

ها فرد كه داشتپ ايپ مهار رنان ،باشدداشته ارزم 

ها  نامطلوب كرده و از پاسخثر ؤمبه تعامد  را قادر

توان افت ايپ رفتارها بیان ر مي روايپ از؛كنددور مي

سالمت رفتار  و اجتماعي افراد هستند باصد فتاحي 

 (.1392 و نجارپور استاد ،

مبتالبه  ودكاننیازها  ويژه كه ك مموزان بادانش

ها  ، در مهار قرار دارندمنها  فلج مغز  هم در زمره

اجتماعي پايه كه برا  برقرار  روابط اجتماعي موفق 

مشكالتي مواجه هستند. ايپ  با، رسدحیاتي به نظر مي

ارتباط رشمي بتوانايي ايجاد : ها عبارتند ازمهار 

دادن به سخپ اوم زمانارتباط رشمي با دي ران 

 ر برا  يک دورهزدن با منها دست و يا حرف منها

ابراز  ،ا  بخنديدنرهره ها زماني كوتاه(، بیان

فاصله  كردناجتماعي برعايت فاصلهكردن(، عالقه

كاركردن با دي ران  مناسب نسبت به دي ران(، باز  و

 ،دادنقول ،كردنمشاركت ،كردن مقررا برعايت

( سفأتابراز  داني وقدر ارفتپ، تعارف با دي ران،نوبت

اويي به پرسي با دي ران بمغاز ارتباط يا پاسخو احوال

ها بیان ر (. پژوهش1391بخضر ،  رسي(پاحوال

مغز  نسبت مبتالبه  تفاو  دو تا سه درصد  كودكان

ها  به همساالن خود در زمینه روابط و مهار 

توان يم يطرف زا (.2010اجتماعي هستند ببوتچر، 

 يدبستانیشتفاو  در دوره پ يپكه ا اذعان داشت

كند. امروزه و بیشتر نمود پیدا ميمشهودتر است 

نظر  ها در ايپ زمینه بر ايپ نكته اتفاقپژوهشبیشتر 
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ره ايپ تفاو  در زمان خود و با دارند كه رنان

تواند مينشود، مناسب ايپ كودكان درمان ها  مداخله

صد افزايش ا  نه رندان دور تا هشت دردر مينده

داشته باشد و درنهايت تشديد مشكال  ايپ قشر 

كه ايپ شود ديده را در ابعاد مختلف موجب مسیب

عنوان معضلي برا  ايپ اروه خود به مسئله به نوبه

هدف بكودكان درار فلج مغز ( در جوامع امروز  

 (.2017باشد بكیلیک و اانور ميتار، مطرح مي

نظار  بر هوم هیجاني به معنا  توانايي 

خود و دي ران، تفكیک و  ها احساسا  و هیجان

عنوان تشخیص منها و استفاده از ايپ اطالعا  به

(. 1395شكوه، راهنما  تفكر و رفتار است بپاشا و اد

راهبردها  معمول  طوربهرنیپ هوشي،   برا  ارتقا

شود ببوتچر، ایر  مموزم داده ميخودپايي و ديدااه

كه هوم هیجاني باال، د كر بايد اذعان(. 2010

هیجاني ی  بهزيستي هیجاني و دامنه سازم اجتماعي

كه افراد با هوم هیجاني طور به، دهدرا افزايش مي

 باال مشكال  بیپ شخصي كمتر، روابط اجتماعي و

پور و همكاران، كیفیت زنداي بهتر  دارند بحیدر 

بیپ هوم هیجاني باال نه تنها روابط  روايپ از(. 1391

بهر هوم كند بلكه بیش ازفرد  را تسهید مي

موفقیت فرد در زنداي است؛ ررا كه  نندهكاوييپیش

افراد با كفايت هیجاني باال مهار  اجتماعي بهتر، 

روابط درازمد  پاياتر و توانايي بیشتر  برا  حد 

دارند باصد فتاحي و نجارپور استاد ،  اهتعارض

ر ، هوم هیجاني و ها  نظديدااهبراسا   (.1392

متقابد بر يكدي ر دارند؛ به ايپ تأثیر رشد اجتماعي 

ها  اجتماعي، موجب صور  كه افزايش مهار 

افزايش برابر  درو شود ميهوم هیجاني   ارتقا

ها  هوم هیجاني، رشد اجتماعي را افزايش مهار 

در رنديپ (. در ايران نیز 2010خواهد داد ببوتچر، 

ها  ثربخشي مموزم مهار پژوهش به بررسي ا

اجتماعي بر هوم هیجاني و مشاركت اجتماعي 

 پور واند. حیدر حركتي پرداختهی  جسمي توانانكم

مزمايشي بررسي نیمه مطالعهيک  ( در1391همكاران ب

ها  اجتماعي باعث كردند كه ر ونه مموزم مهار 

ی  جسميتوانان كمافزايش سطح كلي هوم هیجاني 

پورحسیپ  وسیلهبه. در پژوهشي كه دشوحركتي مي

 شدمشكار  ارفت،( انجار 1395هندمباد و همكاران ب

سزايي بر بهثیر أتها  اجتماعي كه مموزم مهار 

 مشاركت اجتماعي ايپ قشر در دو بعد نهاد  و

  غیرنهاد  دارد.

ايپ ن ارنداان با ايپ حال، براسا  جستجو  
وم هیجاني ها  هپژوهش، تاكنون اثر افزايش مهار 

ها  اجتماعي مورد بررسي پژوهشي بر افزايش مهار 
ها  زياد  قرار ن رفته است. از طرفي، اارره پژوهش

اند و ها  هوم هیجاني پرداختهبه بررسي مهار 

الب قها  هوم هیجاني در برخي از مهار حتي 
در اما است، موجود ها  مموزشي در بازار ايران كتاب

اجتماعي در رشد هیجاني و زمینه وجود مشكال  
تاكنون پژوهش ايراني فلج مغز  مبتالبه  كودكان

عالوه اينكه رسالت اصلي بهانجار نشده است. 

بخشي  برا  بررسي اثر 19ها  مورد منفردطرح
جديد در مورد افراد متفاو    هاهمداخلها و درمان

ها به دلید پی یر  جلسه به جلسه است. اين ونه طرح
خطاها  مداخله را برا  افراد مختلف مزمودني، 
دهد مداخله كند و به پژوهش ر نشان ميمشخص مي

. استفاده از ايپ نوع دارد در ره نقاطي ضعف و قو 
ها  پژوهشي در كد دنیا با كمک روم طرح
ها  ایر  هدفمند بتفاو  در ويژاينمونه

و افتراق  هاهمداخلسطح   ارتقاها( باعث مزمودني
بفراهاني،  شودافراد مختلف ميباره در هاهمداخل

(. بنابرايپ در 1395 عابد ، مقامصمد  و كاظمي،
ها  طرح از دسته ABA پژوهش حاضر نیز از طرح

بخشي مموزم بررسي اثر برا پژوهشي مورد منفرد 
هوم هیجاني بر رشد  دهندهارتفاها  مهار 

اجتماعي كودكان مبتالبه فلج مغز  استفاده شده 

 است.

 روش

ها  مورد منفرد است و در ايپ پژوهش از نوع پژوهش

استفاده شده است. در ايپ   A – B - A  من از طرح

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 14

https://joec.ir/article-1-1227-fa.html


 40-27 ،1400 بهار ،شماره  بیست و یکم، سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________ 

31 

در موقعیت خط پايه  نخستطرح رفتار هدف 

ها حداقد بموقعیت بدون مداخله( برا  همه مزمودني

. سپس مداخله اراهه شودميمشاهده قرار  در سه نقطه

د تغییرا  متغیر و حداقد در پنج نقطه رون شده

. پس شودميمشاهده  (B)موقعیت مداخله  وابسته در

از پايان مداخله، متغیر مستقد در موقعیت خط پايه 

و روند تغییرا  بررسي شده مورد مشاهده  دور

فراهاني و همكاران، نقد از به ؛ 2010 ااستب شودمي

1395). 

ها  مورد منفرد مانند منطق زيربنايي طرح

مداخله با مقايسه ثیر أتي است و ها  اروهطرح

، شدهمتفاوتي كه به مزمودني اراهه  ها موقعیت

 (.1395فراهاني و همكاران، (د شوبررسي مي

تمار جامعه ممار  پژوهش حاضر، : هامزمودني

مموزان دارا  فلج مغز  مشغول به تصصید در دانش

پرورم استان  و مموزش اه اوهر دانش سازمان مموزم

براسا   بودند كه 98ی  97 سال تصصیلي اصفهان در

پرورم دارا  اختالل  و تشخیص متخصص مموزم

تشخیص داده شدند.  متوسطفلج مغز  و هوم 

سال  12- 7كودک  رهارها در ايپ پژوهش مزمودني

 رهارها  ايپ ایر  هدفمند(. ويژايبودند بنمونه

 :است زيرمورد به شرح 

و  كرده است. پدرم ف 1385متولد  الف. ر. :

است. سومیپ فرزند خانواده است. میزان تصصیال  

دار  شغد او خانه و پايان دوره راهنماييمادرم 

است. به ازارم روانشنا  مركز اوهر دانش، الف. ر. 

رود. از راه مي نادرست رفتپ با ساختارراه از نظر نصوه

از هر دو دست خود استفاده  هادستنظر وضعیت 

 ار  نوشتپ دارد ولي نصوههمچنیپ مه. كندمي

است. براسا  تشخیص  نادرستارفتپ مداد 

حركتي، الف. ر. بدشكلي مفاصد  ی متخصصان جسمي

 راست، زانو  رپ و عضال  ران رپ و دارد و در

نظر  راست و مچ پا  رپ و راست كوتاهي دارد. از

كند. دار استفاده ميوسايد كمكي هم از صندلي ررخ

دني از بیپ مواد درسي به براسا  ازارم خودمزمو

بیپ افراد  در  هنر عالقه بیشتر  دارد. همچنیپ در

خانواده از بودن با برادر خود لذ  بیشتر  برده و 

كند. از دي ر موارد بیشتر وقت خود را با او سپر  مي

به رفت و  نداشتپ مايدو تبودن  ارتباطي او منزو 

ها  برنامهمیلي نسبت به بي ،ممد با دي ران در اجتماع

خانواده، پذيرم زوراويي دوستان و سرپیچي از 

 مركز ازارم شده است. كاركنان مربي و ها مانفر

و فرزند اول خانواده است.  1389ر. الف. متولد 

مدرک تصصیلي پدر ديپلم و مدرک تصصیلي مادر 

ديپلم است. به ازارم مربي مزمودني، ر. الف. فوق

روان  ب و دقیق وبا لصپ مناسو  متپ را با دقت

ها  ورزشي با توجه به خواند و در انجار فعالیتمي

پرونده  براسا كوشا است. ، داردمشكد جسمي كه 

، موجود بود مركز اوهردانشدر پزشكي كودک كه 

بیمار  او فلج مغز  از نوع دايپلژ  است. همچنیپ ر. 

لذتي از ریز  ؛ حرف استایر و كمالف. اوشه

او در مشاركت و همكار  جزهي  برد و توانايينمي

 است.

و تنها فرزند خانواده است.  1388ح. پ. : متولد 

میزان  و راهنمايي پايان دوره میزان تصصیال  پدر

شنا  مركز ن  مادر ديپلم است. به ازارم رواتصصیال

كند و نظر افتار  شد صصبت مي اوهردانش، ح. پ. از

س او بسیار كم نفوابست ي خفیف به مادر دارد. اعتمادبه

كند عمد  ،امالهمچنیپ از نظر رونويسي و . است

 كند.مي

و فرزند دور خانواده است.  1390ز. ف. : متولد 

و مدرک  پايان دوره راهنمايي مدرک تصصیلي پدر

تصصیلي مادر پنجم ابتدايي است. به ازارم مربي 

مزمودني، ز. ف. برادر  دارد كه از نظر وضعیت 

ديابت است. مبتالبه  ، وليرواني سالم ی جسمي

 متخصصان جسمي وسیلهبهشده ارزيابي انجار براسا 

 ها هعضل رفتپ ندارد و در حركتي، ز. ف. توانايي راه ی

مچ پا  رپ  راست و راست، ران رپ و زانو  رپ و

و راست درار كوتاهي است همچنیپ مهار  نوشتپ 

. تشخیص روانشنا  مركز اوهردانش، ز براسا دارد. 
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اضطراب جدايي داشته و زماني كه از مادر جدا  .ف

كند، شود و میزان بااليي از اضطراب را تجربه ميمي

ارتباط  كردنن كند. برقرارجويدن ميشروع به ناخپ

صمیمي با دوستان در مركز، پرخاش ر  و قهر با منها، 

 زمانها  اروهي و اريه امتناع از شركت در باز 

موارد  از رفتارها  ، زمركمراجعه به روانشنا  

 ایرد.بر مي اجتماعي او را در

  ابزار

 20ابزار ايپ پژوهش مقیا  رشد اجتماعي واينلند

ابي ( برا  ارزي1935ب 21است. ايپ مقیا  را اداار دال

توانايي فرد در جهت رسیداي و مواظبت از خود و 

 117رفع نیازهايش طراحي كرده است كه دربردارنده 

  مذكور در جمعیت شهر  و است. مقیا شاخص

روستايي شهر كرمان به صور  مقدماتي هنجاريابي 

 ها باالتر ازمقیا  شده است و نتايج در تمار خرده

ازارم شده است كه قابد قبول است همچنیپ  9/0

ار هنجايپ مقیا  از روايي افتراقي مطلوبي برا  افراد ب

است مند هذهني( در ايران بهر توانانكمو نابهنجار ب

 (. 1375بزامیاد، ياسمي و واعظي، 

در ايپ پیژوهش پیس از اجیرا  : شیوه اجرا  پژوهش

سه ارزيیابي در موقعییت خیط پايیه بیرا  هیر رهیار 

هیا مزمودني مزمودني، مموزم انفراد  برا  هر كدار از

 5جلسیه ممیوزم در  10ترتییب كیه يپ ه ابمغاز شد. 

ار از كیدا  دو جلسیه( بیرا  هرهفته ببه صور  هفته

و از جلسه اول به بعد در پايان هر د شها اراهه مزمودني

جلسه يک ارزيابي از رشد اجتمیاعي انجیار ارفیت. دو 

  Aدو نقطه برا  موقعییت هاهجلسهفته پس از اتمار 

بپی ییر ( در نظیر ارفتیه شید كیه در دو هفتیه  دور

 متوالي ارزيابي شد.

 مموزشي ها هجلس
 براسا  كتاب در پژوهش حاضر، بسته مموزشي

هايي برا  پرورم هوم هیجاني هوم برتر، فعالیت»

. ايپ دش( تنظیم 1396بموسو ،  «سال 9- 7ويژه 

جلسه مموزشي بود كه به  10بسته مموزشي شامد 

با  شدهداده  صور  انفراد  اجرا شد. مفاهیم مموزم

ها  اجتماعي طراحي شده هدف افزايش سطح مهار 

ده اانه ايپ مموزم در   هاهجلسها  است. سرفصد

 :ممده استذيد 
 جلسه آموزش انفرادی هوش هیجانی 10 درشده  رئوس مطالب مطرح

 رئوس مطالب هاهجلس
 ها  اجتماعيبرقرار  رابطه با مزمودني، توجیه مزمودني برا  همكار  با پژوهش ر در جهت بهبود روابط و مهار  مشنايي و اول
 تكالیف كودكانه مبتني بر كتاب( براسا خلق عمومي  فرد ، سازاار ، مديريت استر  وفرد ، بیپي هوم هیجاني بدرونها  كلمشنايي با مولفه دوم

 سوم
سطح من   ارتقا برا اراهه تكلیف  فرد  هوم هیجاني است وها  درونلفهؤنفس( كه جزء معز  بخودمااهي هیجاني، ابراز وجود و ها روممموزم 

 اوييقصهی  اشيبراسا  تكالیف نق
 شعرخواني اويي واستقالل براسا  تكالیف قصه ها  خودشكوفايي ولفهؤمموزم م قبد و هبررسي نتايج تكلیف جلس چهارم

 پنجم
جهت  پذير  اجتماعي درمسئولیت فرد  مانند همدلي وراهكارهايي به منظور بهبود روابط بیپ اراهه فرد  ومعرفي نقش هوم هیجاني در روابط بیپ

 اويي و نقاشيها  اجتماعي براسا  قصهافزايش سطح مهار 
 ها  كودكانه(اسا  داستانحد مسئله بر پذير  وارايي، انعطافمعرفي سه روم برا  افزايش سطح سازاار  در كودک بواقع ششم
 ودمااهي هیجاني مبتني بر تصويراستر  براسا  خ تنش و مهار معرفي نقش هوم هیجاني در استر  و، مشنايي با مفهور تنش هفتم
 كنترل تكانه( رواني و مديريت استر  بتصمد فشار برا اراهه راهكارهايي  هشتم
 شادماني( بیني وها  خلق عمومي بخوممموزم مولفه نهم
 نندهكبا شركت اذشته ها هبصث و بررسي نتايج جلس افزايش خلق عمومي در حضور پژوهش ر و برا انجار تكالیفي  دهم

 برا در ايپ پژوهش : هاروم تجزيه و تصلید داده

برا  هر مزمودني  نخستها تجزيه وتصلید داده

ها  مربوط به سه موقعیت خط پايه اول، مموزم داده

. شودترتیب رو  نمودار رسم ميو خط پايه دور به

 شدهنمودارها رسم  سپس نوار ثبا  و روند برا  همه

میزان  23و ثبا  22خص روندو بعد با استفاده از شا

شود. درنهايت ها مشخص ميثبا  و جهت روند داده

موقعیتي و با استفاده از روم تصلید درون

موقعیتي به تصلید اثربخشي متغیر مستقد بر بیپ

،  PND شود ببا كمک اندازه اثرها وابسته پرداخته مي

MPI وMPR .)  
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 هایافته

 ا یههلسیج درمكرر،  ها ایر ار اندازهیخ ا یههنمر

 خط پايه اول، مداخله و خط پايه دور به صور  

اند.مورده شده 1ها در نمودار نمودار داده

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های ارتقادهنده هوش هیجانی بر بهبود رشد اجتماعیاثر بخشی آموزش مهارت. 1نمودار

ها، پس از رسم برا  تصلید ديدار  نمودار داده

زمودني، در مرحله اول با استفاده از نمودار برا  هر م

ها  موقعیت خط پايه و مداخله، خط میانه میانه داده

كشیده شد و يک نوار   x مصورها مواز  با داده

سمت ، 2رو  خط میانه قرار ارفت بنمودار  24ثبا 

يعني دو خط مواز  كه يكي پايیپ و ، ثبا رپ(. نوار 

و دامنه بیپ  دي ر  باال  خط میانه رسم شود. فاصله

افتاداي يا تغییرپذير  سر  دو خط، میزان بیرون

 80 – 20معیاردهد. با استفاده از ها را نشان ميداده

 20ها زير يا درون نقاط داده درصد 80درصد ، اار 

درصد مقدار میانه بمصفظه ثبا ( قرار ایرند، افته 

دارد بفراهاني و همكاران،  ثبا ها شود دادهمي

ها، از روم س از من برا  بررسي روند دادهپ (.1395

استفاده شد و نوار ثبا  خط روند  25كردندونیم

، 2درصد  رسم شد بنمودار 80 – 20براسا  معیار 

خط روند و نوار  ،سمت راست(. پس از رسم خط میانه

 ،ها  ممار توصیفي مانند میانهثبا  منها، شاخص

موقعیتي ها  تصلید ديدار  درون میان یپ و شاخص

 PND موقعیتي مانند تغییر سطح و روند وو بیپ

همپوشي دهنده درصد غیراننشPND  مصاسبه شد.

نقاط دو موقعیت مزمايشي بخط پايه و مداخله( است. 

میزان كنترل مزمايشي در پژوهش مورد منفرد، به 

تغییر سطح از يک موقعیت به موقعیت دي ر و درصد 

 ره ي دارد. هر( بستPNDها  غیرهمپوم بداده

PND  بیپ دو موقعیت مجاور باالتر باشد، با اطمینان

توان مداخله را اثربخش دانست بفراهاني و بیشتر  مي

براسا  تصلید ديدار  نمودار (. 1395 همكاران،

، خط میانه، خط روند و مصفظه 1ها  مزمودني داده

 ميد:دست ميه ثبا  منها به قرار زير ب

موقعیتي و د ديدار  درون، نتايج تصلی1جدول 

فرر  براسا  1ها  مزمودني موقعیتي را برا  دادهبیپ

دهد بفراهاني و همكاران، نشان مي 26تصلید ديدار 

1395.) 

 
 

 

 

 
 

 
 1خط میانه، خط روند و محفظه ثبات آزمودنی شماره . 2نمودار 

 «.الف. ر»
 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 14

https://joec.ir/article-1-1227-fa.html


 ... های ارتقادهنده هوش هیجانی بر رشد اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت :یسمیرا نادیپور و سمیه آقامحمد

_________________________________________________________________________________________ 

34 

 
 «.. رالف» 1موقعیتی برای آزمودنی بینموقعیتی و متغیرهای تحلیل دیداری درون  .1جدول

 هاموقعیتبیپ موقعیتيدرون

 موقعیت مقايسه 1A B 2A هاتوالي موقعیت
B 

A 

  تغییرا  روند 2 9 3 هاطول موقعیت

      سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف 15 18 11 میانه

 تغییر ثبا  15 33/17 11 میان یپ
 ثبا با

 به باثبا 

 0  تغییرا دامنه
13 

19 

12 

18 
  تغییر در سطح

 تغییرا  نوار ثبا  دامنه

 هر موقعیت میانهاز  رصدد 20
 تغییر نسبي باثبا  باثبا  باثبا 

16 

 11به 

 تغییر مطلق  تغییر سطح
13 

 11به 

 تغییر میانه 5 2 0 تغییر نسبي
18 

 11به 

 تغییر میان یپ 5 6 0 تغییر مطلق
33/17 

 11به 

  هاههمپوشي داد  روند

 PND 100% نزولي صعود  ثابت جهت

 POD 0% با ثبي باثبا  باثبا  ثبا 

 
A1BMPI 5/36 

A1BMPR 5/57 

 

 .است 3نمودار  براسا  2خط میانه، خط روند و مصفظه ثبا  برا  مزمودني 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «.. پح» 2خط میانه، خط روند و محفظه ثبات آزمودنی شماره . 3نمودار 
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 «. پ.ح» 2موقعیتی برای آزمودنی موقعیتی و بینمتغیرهای تحلیل دیداری درون. 2 جدول

 هاموقعیتبیپ موقعیتيدرون

 موقعیت مقايسه 1A B 2A هاتوالي موقعیت
B 

A 

  تغییرا  روند 2 9 3 هاطول موقعیت

      سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف 19 17 11 میانه

 ا تغییر ثب 19 11/17 11 میان یپ
 باثبا 

 به باثبا 

  تغییر در سطح 0 13-19 0 تغییرا  دامنه

 تغییرا  نوار ثبا  دامنه

 هر موقعیت از میانه درصد 20
 تغییر نسبي باثبا  باثبا  با ثبا

16 

 11به 

 تغییر مطلق  تغییر سطح
13 

 11به 

 تغییر میانه 0 4 0 تغییر نسبي
17 

 11به 

 تغییر میان یپ 0 6 0 تغییر مطلق
11/17 

 11به 

  هاهمپوشي داده  روند

 PND 100% ثابت صعود  ثابت جهت

 POD 0% باثبا  باثبا  باثبا  ثبا 

 
A1BMPI 7/35 

A1BMPR 5/57 

 

 .است 4نمودار  براسا  3 خط میانه، خط روند و مصفظه ثبا  برا  مزمودني

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «.. فز» 3ودنی شماره ثبات آزم خط میانه، خط روند و محفظه  .4نمودار 
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 «.. فز» 3موقعیتی برای آزمودنی موقعیتی و بینمتغیرهای تحلیل دیداری درون  3 جدول

 هاموقعیتبیپ موقعیتيدرون

 B مقايسه موقعیت 1A B 2A هاتوالي موقعیت

A 

  تغییرا  روند 2 9 3 هاطول موقعیت

      سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف 16 11 3 میانه

 باثبا  تغییر ثبا  16 5/12 3 میان یپ

 به باثبا 

  تغییر در سطح 0 6-16 0 دامنه تغییرا 

 تغییرا  نوار ثبا  هدامن

 از میانه هر موقعیت درصد 20

 8 تغییر نسبي باثبا  باثبا  باثبا 

 3به 

 6 تغییر مطلق  تغییر سطح

 3به 

 11 تغییر میانه 0 7 0 تغییر نسبي

 3به 

 5/12 تغییر میان یپ 0 10 0 تغییر مطلق

 3به 

  هاهمپوشي داده  روند

 PND 100% ثابت صعود  ثابت جهت

 POD 0% باثبا  باثبا  باثبا  ثبا 

 A1BMPI 76 

A1BMPR 84 

 .است 5نمودار  براسا  4 خط میانه، خط روند و مصفظه ثبا  برا  مزمودني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «.. الفم» 4محفظه ثبات آزمودنی شماره  خط میانه، خط روند و  .5نمودار 
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 «.. الفم» 4موقعیتی برای آزمودنی موقعیتی و بینمتغیرهای تحلیل دیداری درون  .4 جدول

 هاموقعیتبیپ وقعیتيمدرون

 مقايسه موقعیت 1A B 2A هاتوالي موقعیت
B 

A 

  تغییرا  روند 2 9 3 هاطول موقعیت

      سطح

 مثبت ابسته به هدفاثر و 14 14 8 میانه

 تغییر ثبا  14 14 8 میان یپ
 باثبا 

 به باثبا 

  تغییر در سطح 0 13-16 0 تغییرا  دامنه

 دامنه تغییرا  نوار ثبا 

 از میانه هر موقعیت درصد 20
 تغییر نسبي باثبا  باثبا  باثبا 

13 

 8به 

 تغییر مطلق  تغییر سطح
13 

 8به 

 تغییر میانه 0 3 0 تغییر نسبي
14 

 8به 

 تغییر میان یپ 0 3 0 تغییر مطلق
14 

 8به 

  هاهمپوشي داده  روند

 PND 100% ثابت صعود  ثابت جهت

 POD 0% با ثبا باثبا  باثبا  ثبا 

 A1BMPI 8/42 

A1BMPR 75 

 گیریبحث و نتیجه

حاضر، افزايش میزان رشد اجتمیاعي  پژوهشهدف از 

 هیا مهیار  ممیوزمفلج مغیز  بیا مبتالبه  كودكان

( هیر 1ها بنمیودار . با توجه به يافتهبودهوم هیجاني 

رهار مزمودني پس از دريافیت مداخلیه افیزايش قابید 

 .انییدتییوجهي در میییزان رشیید اجتمییاعي نشییان داده

پی یر  كیه دو هفتیه پیس از  ها هجلس درهمچنیپ 

مداخله انجار شد، میزان روابط اجتمیاعي و بیه نیوعي 

راسیتا بیا نتیايج همبرجیا بیود.  ارشد اجتماعي منهیا پی

پییژوهش حاضییر، نتییايج پییژوهش جعفییر  باللمییي، 

( نیز نشان داد كه مموزم 1394خلیلیان و زرارنتاج ب

هییا  هییوم هیجییاني موجییب رشیید اجتمییاعي مهار 

شود. همچنیپ نتايج پیژوهش كريمیي، دانشجويان مي

( نییز نشیان داد كیه 1396عاشور ، سیالمي خامنیه ب

بینیي یجاني نقش حییاتي در پیشها  هوم همهار 

اار دارد. نتییايج ممییوزان مهسییتهرشیید اجتمییاعي دانش

( نیز نشان داد 1397پژوهش عاشور  و جلید مبكنار ب

عنوان يیک ساز  در برابر استر  ببهمموزم ايمپ هك

اجتماعي افراد با فلج  كفايتمهار  هوم هیجاني( بر 

 ،حاضیر راستا با پژوهشهمدرنهايت است. مؤثر مغز  

در پژوهش خود نشان دادنید ( 1395شكوه بپاشا و اد

بیر ها  مرتبط با افیزايش هیوم هیجیاني مموزم كه

عیییاطفي ی  پرخاشییی ر  و سیییازاار  اجتمیییاعي

ثر ؤمرفتار  ی  هیجاني ها مموزان دارا  اختاللدانش

 افتاده است. 

ها  پژوهش حاضر بايد افیت دوره ر تبییپ يافتهد

هییا  بسیییار  از جملییه الشكییودكي دربرایرنییده ریی

رفتارها  خودتخريبي، خشیونت و مشیكال  رفتیار  

ها نیازمند درجه خاصي از تسیلط ايپ حوزه تماراست. 

هیا  هیوم هیجیاني اسیت كیه بسییار  از بر مهار 

كودكان با اخیتالل فلیج مغیز  فاقید منهیا هسیتند ب 

به دلیید (. 1394پیش اهي فرد، عبد ، متقي، متقي، 

فرد  و فلج مغز  در روابط بیپمبتالبه  ه كودكانكاين

طوركلي هییوم هیجییاني، هییا  اجتمییاعي و بییهمهار 

در روابط  طور عمدهبهتر از اروه عاد  هستند، ضعیف

شیوند كیه ايیپ خود در اجتماع با شكست مواجیه مي
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نیاموفق منهیا در اجتمیاع  ها هتجربشكست ريشه در 

طور بیهها  هوم هیجاني برا  كودكیان مهار دارد. 

ها  خودپیايي هسیتند كیه شیامد درک عمده مهار 

مایاهي و ذهیپابیراز وجیود  و عواطف خیود، هاهیجان

ممیوزم اويي و نقاشي كودكانه همراه با قصهاست كه 

ایر  و روابط صصیح ديدااهفپ عالوه به. شودداده مي

میديريت اسیتر ، اجیرا  ها  فپمموزم با دي ران، 

  تجربیهها  واقعیي و وقعیتها  اجتماعي در ممهار 

هییا هم ییي هییا  كورییک در اين ونییه موقعیتموفقیت

عملكییرد خییود در  بییارهاصییالح بییاور كییودک در سییبب

مبتنیي ها  مموزمشود. اجتماع و روابط اجتماعي مي

موجیب  هیابر پايش خود بیه منظیور میديريت هیجان

شود كه كودک بیشتر احساسا  خود و دي یران را مي

طوركلي بیه دلیید مشیكال  ناشیي از ادراک كند. بیه

مراقبتییي و جسییمي ايییپ كودكییان، بیشهییا  حالت

شود. ايیپ توجهي از سو  والديپ به منها اراهه ميبیش

 نداشیتپ ایاهيمافراطیي خیانواده موجیب ها  حالت

. در شیودميمثبت و منفي خود  ها كودک از هیجان

مانند تمیريپ خودمایاهي  هاييپژوهش حاضر، تمريپ

سور ها  جلسهي و تمريپ استقالل ببرا  مثال هیجان

از سییو   هییاو رهییارر مداخلییه( موجییب درک هیجان

طور كییه در نمودارهییا نیییز و همییانشییود ميكییودک 

در سیه مزمیودني ها ايپ تمريپحداقد است، مشخص 

ا  افیزايش نمره رشد اجتماعي را به طرز قابد مشاهده

 سانمجب ایر  موداده است. از طرفي، مهار  ديدااه

انطباق با مصیط پیرامون، توانیايي فهیم افكیار و شدن 

و يافتیییه تدويپاحساسیییا  دي یییران بیییه شیییكد 

اونییه كییه در شییرح . همانشییودميشییده ريز برنامه

ها جلسیهششم و هفتم ممده است، در ايیپ ها  جلسه

حیید در مبتنییي بییر درک ديییدااه دي ییران  هییاتمريپ

ودارهیا شیده مسئله موجب صعود قابد تیوجهي در نم

نهیم و دهیم بیا انجیار   هاهجلسیاست. همچنیپ در 

مديريت استر  و شادكامي بیه كودكیان  هاييتمريپ

هییا  مربییوط بییه رشیید ممییوزم داده شیید. پژوهش

دهید كیه افیزايش خلیق و كیاهش اجتماعي نشان مي

استر ، زمینه را برا  رشد اجتمیاعي كیودک فیراهم 

(. 1398نیا، احمییديان، كنیید ب صییید ، صییفار مي

دهد كیه ایر  ديدار  از نمودارها نیز نشان مينتیجه

اول تا سور مداخله رونید  جلسهمزمودني شماره يک از 

ارتبییاط  ازصییعود  قابیید تییوجهي داشییته اسییت كییه 

مزمودني با پژوهش ر و عالقه وافیر  كیه بیه  صمیمانه

داد، ايیپ ها و تكالیف كودكانه كتاب نشیان میينقاشي

نمودار ايپ مزمودني، از  براسا . ستاروند قابد توجیه 

روند صعود  شیب كمتیر  دارد ، بعدجلسه رهارر به 

جسیماني م يیعال بازاشیتتوان در كه دلید من را مي

ها  همراه با فلیج مغیز  شیامد ارفت یي و اسپاسیم

همكار  را برا  ايپ مزمیودني  شديد عضالني كه ادامه

 ارهشیممزمیودني باره كرد، جستجو كرد. درمشكد مي

رهارر مداخله پیشرفت قابد قبولي داشته  جلسهتا  دو

 ها پنجم به بعد بیه دلیید نوسیان جلسهاما از ، است

 شیماره مزمیودني .پیدا كردشیب نمودار كاهش خلقي 

دور مداخله پیشرفتي قابد قبول داشت كه  جلسهتا  3

علت من برقرار  ارتباط دوستانه با پژوهش ر در طیول 

را كه ايیپ كیودک تیا قبید از من ايپ دو جلسه بود ر

تجربه رنیپ ارتباطي را با دي ران در جامعیه نداشیت. 

سیور تیا ششیم  جلسهقابد توجه ايپ است كه از  نكته

مداخله روند پیشرفت در مزمودني میذكور دریار افیت 

 ها همشیاهدبراسیا  جايیكیه او شديد  شد و از من

، بیردشیديد  رنیج مي نسیبتبهپژوهش ر از اضطراب 

كردن داهیم و نابرايپ رفتارها  نامناسبي ماننید اريیهب

داد كییه ايییپ رفتارهییا پرخاشیی ر  از خییود نشییان مییي

را بییا  هاهجلسییبرقییرار  ارتبییاط بییا او در طییول ايییپ 

نهايت از جلسه ششم به بعید رمشكالتي مواجه كرد. د

ا  را نشان میزان پیشرفت او سیر صعود  ولي مهسته

ان كاهش میزان اضیطراب تودهد كه علت من را ميمي

در نظییر مییديريت اسییتر  و شییادكامي(  هییا تمريپب

 از جلسیهنییز  4 مزمودني شمارهارفت. روند پیشرفت 

مفاهیمي  براسا رو به بهبود  رفت كه  پنجم به بعد

شید و مداخلیه بیا او كیار مي ها هجلسكه در مخريپ 

خلیق عمیومي و اراهیه راهكارهیايي ها  لفهؤممموزم 
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يش سطح خلق عمومي از من جمله بود، ايیپ افزا برا 

بنید  . در جمعاسیتبهبود بیه روشیني قابید تبیییپ 

بیه ، مغیازتوان بیان كرد كه در مي هاييهمشاهدرنیپ 

 ها هجلسیودن بی شدن و فشرده رسد طوالنينظر مي

ها  مذكور بیرا  ايیپ ایروه هیدف بكودكیان مموزم

ود. بیر مور شده بننده و كسدكدرار فلج مغز ( خسته

رسید كیه در دنییا  بییرون از ايپ اسا  بیه نظیر مي

تر و فضا  پژوهشي، بسته مذكور بايد در مد  طوالني

عالوه، بیشتر مموزم داده شود. بیه ها هجلسبا فاصله 

ها  توصیییفي و ديییدار  نمودارهییا، براسییا  يافتییه

ها  شود كه در شروع اجرا  رنیپ بسیتهپیشنهاد مي

 نخسییتدرییار فلییج مغییز ،  مموزشییي بییرا  كودكییان

وضیییعیت خلیییق، اسیییتر ، اضیییطراب و وضیییعیت 

و در صیور  وجیود  دهش بررسيفیزيولوژيكي كودكان 

سیرعت برطیرف شیود تیا  ها بیهمشكلي در ايپ حیطه

ها  هیوم هیجیاني بتوانید مموزم مهار   هاهجلس

بهینه عمد كند. با توجه به نتايج مثبت حاصد از ايیپ 

موزم هیوم هیجیاني بیر مطالعه مبني بر اثربخشي م

مموزشیي  دورهشیود كیه رشد اجتماعي، پیشینهاد مي

هوم هیجاني برا  كودكان دارا  اختالل فلج مغیز  

همچنیپ بیه نظیر  .دشوقبد از ورود به مدرسه برازار 

 مشیاورهها در مراكز رسد كه استفاده از ايپ مموزممي

باز جمله فلج  توانيكمپرورم به افراد دارا   و مموزم

 باشد. ثمربخشمغز ( 

 تشکر و سپاسگزاری
بخشي توان ی مموزان مركز مموزشياز تمامي مسئوالن و دانش

در ايپ  شهر استان اصفهان كهدانش در شهرستان خمینياوهر

 پژوهش ما را يار  كردند، سپاس زاريم.

 هانوشتپی
1. cerebral palsy 

2. physical disability 

3. clinical syndrome 

4. immature brain 

5. limit on correct sitting 

6. correct movement patterns 

7. rehabilitation & treatment intervention 

8. sickness & hearing impairment 

9. clinical signs 

10. emotional intelligence failure 

11. emotional intelligence 

12. mental & emotional problems 

13. social skills 

14. physically-handicapped people 

15. self-confidence 

16. quality of life 

17. social compromise 

18. self-monitoring 

19. perspective taking 

20. single subject design 

21. Winelend Social Maturity Scale 

22. Edgar Doll 

23. Trending 

24. Stability 

25. Stability Envelope 

26. Split-middle 

27. Visual analysis 

 منابع
، پژوهش اه علور انساني و مطالعا  فلج مغز  (1394ب  . الیاسي

 .723-714 :(101ب11فرهن ي، 

بررسي رابطه هوم » (1392 . ب نجارپور استاد  ،ب. اصد فتاحي

مموزم و  فصلنامه، «ها  اجتماعينفس با مهار هیجاني و عز 

 .136 -123 :(23ب6ارزشیابي، 

لج دهي كودكان دارا  فوضعیت» (1395ر. ب  امیني ،ر. دار فردپشم

 142پیاپي ، «استثنايي تربیت و تعلیمفصلنامه مغز  در مدرسه، 

 .46-43: (5ب16 ،

بررسي » (1395ز. ب نژادتقي .،ر ر. عرشي پ. اقلیما پورحسیپ هندمباد

ها  اجتماعي بر مشاركت اجتماعي معلوالن مموزم مهار ثیر أت

، «حركتي مجتمع مموزشي نیكوكار  رعد مركز یجسمي 

 .309 :(4ب17بخشي، توان

مموزم هوم هیجاني بر ثیر أت» (139ف. ب شكوهاد ،ر. پاشا

مموزان دارا  عاطفي دانش ی پرخاش ر  و سازاار  اجتماعي

 . 6-1 :7، مجله مطالعا  ناتواني، «رفتار  ی اختالال  هیجاني

بررسي ( »1394ب ا. متقي.،   متقي، .ف عبد  ،ز. فردپیش اهي

خودپايي بیپ دو اروه زنان  ها  شخصیتيا  ويژايمقايسه

شناسي پژوهشي جامعه ی ، فصلنامه علمي«شاغد و غیرشاغد

 .53-39(: 2ب3زنان، 

مموزم تأثیر » (1394ط. ب زرارنتاج.، ع خلیلیان.، ن جعفر  باللمي

ها  اجتماعي ها  هوم هیجاني بر افزايش مهار مؤلفه

طب و  پژوهشي –، فصلنامه علمي «دانشجويان دانش اه مازندران

 .90 – 81(:4ب24تزكیه، 

اثربخشي مموزم » (1391ر. ب نكاحاصغر  ،ع. ر. مشهد  پورحیدر 

 ها  اجتماعي بر هوممهار 

بخشي، ، پژوهش در علور توان«حركتي ی هیجاني معلولیپ جسمي

 .579-571:(3ب8

مموزان با ها  اجتماعي به دانشمموزم مهار » (1391م. ب خضر 

، تعلیم و تربیت استثنايي، «ظار مموزم فراایرنیازها  ويژه در ن

109: 78- 84. 

 هنجاريابي مقدماتي مقیا » (1375ا. ب واعظي ،ر. ياسمي، .ع زامیاد

 ، «رفتار انطباقي واينلند در جمعیت شهر  و روستايي شهر كرمان
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