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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجاایی در دایاش آماوزا پسار یانی اا و نی اا مق ا
راه مایی شهر خرمآناد نود.
روش :روش پژوهش حاضار زمی اهیاانی از یاوع ی ای مقایساهای اسا ..جامعاه ایاپ پاژوهش یباار اسا .از تماامی
دایشآموزا پسر نی ا و یانی ا شهر خارمآنااد کاه در سااح تلیای ی  49-49در مق ا راه ماایی موا وح ناه تلیای
میناش د .تعداد  93دایشآموز پسر یانی ا نه روش یمویهگیری تیادفی ساده و  93دایشآموز پسر نی ا ناه روش خوشاهای
نه ی وا حجم یمویه در ایپ پژوهش جایی داده شدید .نهم ظور س جش کارکردهای اجرایی آزمو ییبش اختی کاویی
و نه م ظور س جش هوش هیجایی از مقیاس هوش هیجایی شاا اساتداده شاد .ناه م ظاور تجییاه و تل یا دادههاای
پژوهش از آزمو  Tمستق (آزمو دو دام ه) استداده شده اس..
یافتهها :یتای حاص از فرضیا پژوهش یوا دادید که نیپ کارکردهای اجرایی (ناهجای ملیداه ساازمایدهی) و هاوش
هیجایی در دایش آموزا یانی ا و نی ا تداو مع اداری وجود دارد ،ندیپ مع ی که دایاشآماوزا یانی اا از همتایاا نی اای
خود در س ح پاییپتری یم میک د (.)P>3/30
نتیجهگیری :از یتای حاص از ایپ پژوهش می توا چ یپ یتیجه گرفا .کاه یارضاه نی اایی ممساپ اسا .نسایاری از
توایم دیهای ش اختی چو  :کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی را دچار ملدودی .ک د.
کلیدواژهها :کارکردهای اجرایی ،هوش هیجایی ،دایشآموزا یانی ا و نی ا.
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 .1مقدمه
یانی ایی 1یک پدیده آشسار و موخص میناشد که در میا صاحبیظرا دو یوع تعریف را در خود
جای داده اس ..یسی تعریف پیشسی و دیگری آموزشی .2نراساس تعریف پیشسی فردی یانی ا اس.
که در نهتریپ حای .دید ،حتی نا اصالح دید (مثالً استداده از یی ک) تیینی ی  23/233دارد.
نراساس تعریف آموزشی فرد یانی ا کسی اس .که شد آسیب نی ایی او نه حدی اس .که نرای
آموزش و یادگیری خواید ییاز نه استداده از نری و دیگر روشهای ش یداری (یوارها و صدلههای
ش یداری) دارید (هاال  ،کافمپ ،ی ییاده و همسارا  .)1911 ،در کوور ما طبق نررسیها و
پژوهشهای صاحبیظرا از جمعی 12 .درصدی کودکا استث ایی ،حدود  2درصد آیها را کودکا
و دایشآموزا یانی ا توسی میده د (ی دی و همسارا )1942 ،؛ اما اغ ب مردم نر ایپ ناورید که
یانی ایا افرادی ییازم د و مستلق ترحماید و نهطورک ی یتیجهگیریهای خود را نراساس تیور
ذه ی خویش از یانی ایی ،دشواریها ،کاستیها و سرخوردگیهایی که افراد یانی ا نا آ رونهرو
میشوید ،ن ا مییه د؛ اما از طرفی یباید م سر موفقی.ها ی کسب شده توسط ایپ افراد در زمی ههای
گویاگو تلیی ی ،اشت اح ،ورزش و  ...شد .نه همیپ ی  .در زمی ههای توایایی روایو اختی و
اجتمایی افراد یانی ا همواره یتای گویاگویی از پژوهشهای مخت ف گیارش شده اس.؛ اما نا ایپ
وجود ،م ی ایسا نهگویهای اس .که میتواید نا ت ییرا ملی ی سازش یاند که ایپ اص پذیرفته
شده ،ایع افپذیری م ی یامیده میشود .نراساس ایپ اص ما نهدیباح فقدا یا یقص یک ایدام (مای د
ق یضو) یا فقدا یک سیستم حسی (مای د یانی ایی) ،قسم.های مخت ف م ی قادر نه جبرا
مع ویی .نا استداده از سازمایدهی مجدد ارتباطا موجود هست د .در ایپ فرای د جبرا  ،قسم.های
ناقیمایده از یظر یم سردی ،تساییدی را نر یهده میگیرید که نهطورمعموح ،مسلوییتی در قباح آ
یداشتهاید .افراد یانی ا نهخونی از خیوصی .ایع افپذیری م ی نهره جسته و ساختار یواحی مخت ف
م ی آیا م بق نر اطالیا حسی ناقیمایده شس میگیرد (یجاتی .)1914 ،تلقیقا (رادر و
راس ر ) 2339 ،9نیایگر ایپ امر هست د که افراد یانی ا نا وجود یقص نی ایی قدر و ایع افپذیری
قان مالحظهای را در سایر حواس خود یوا میده د .م ایعا (کافمپ 1449 ،نه یق از کاکه
جویباری و همسارا  )1942 ،یوا میده د که افراد یانی ا در نسیاری از توایاییهای هوشی مای د
هوش کالمی نا همتایا نی ای خود تداوتی یدارید .یافتههای رادر 9و همسارا ( )2333یوا
میده د که افراد یانی ا میتوای د یقص دیداری خود را از طریق تسیه نر تمری اتی که مبت ی نر
توایاییهای حسی اس .جبرا ک د .در حقیق .میا نسیاری از صاحبیظرا یقیده نر ایپ اس.
1. Blidness
2. Medical and Educationl
3. Roder & Rosler
4. Roder
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که افراد یانی ا نا وجود یارضه نی ایی در نسیاری از ی اصر روایو اختی همای د افراد یادی یم
میک د زیرا ایپ یقص را از طریق دیگر حواس جبرا میک د (دواسو و گویرا .)2339 ،1ازجم ه
توایاییهای ش اختی که یقش مهمی در رفتار و فرای د یادگیری افراد یانی ا ایدا میک د کارکردهای
اجرایی 2میناشد (دوییپ .)2337 ،9کارکردهای اجرایی نه مجمویهای از یم یا پردازشی یایی ذهپ
اطالق میگردد که نر اساس رفتارهای هدفم د ،چهارچونی نرای رسید نه هدف فراهم میک د .از
مهار هایی که مرتبط نا یم سرد اجرایی در یظر گرفته شده اس ،.یبارت د از :نریامهرییی ،9یع ی
تعییپ نهتریپ راه نرای رسید نه هدف .سازمایدهی :0فرد را قادر میسازد کارش را نهصور
یسپارچه ج و نبرد و در ح مسأیه پراک ده یم یس د .نازداری پاسخ ،6قان ی .نه تأخیر ایداختپ یا
مقاوم .در نرانر تسایهها ی اس .که در رسید نه هدف اخالح ایجاد میک د .در صور وجود
موس در ایپ مقویه فرد ظاهراٌ ندو فسر و تسایهای یم میک د و یمیتواید در کارش نهخونی
تمرکی ک د (کاتایئو 7و همسارا  .)2331 ،در زمی ه کارکردهای اجرایی در حی ه کودکا استث ایی
پژوهشهای گویاگویی ایجام گرفته اس .ازجم ه :نهرامخایی و همسارا ( )1941در پژوهش خود
یوا دادید که کارکردهای اجرایی در کودکا اتیسم مخت هست د و اختالح در آیها نا ضعف
ریاضیا و خواید ران ه دارد .نیرامی ،پیما ییا و موسوی قیه قوالقی ( )1942در پژوهوی نا
ی وا مقایسه کارکردهای اجرایی در دایش آموزا دارای اختالح یاتوایی در ریاضی نا همتایا یادی
نه ایپ یتیجه دس .یاف .که کودکا دارای اختالح ریاضی یسب .نه کودکا یادی یم سرد ضعیف
تری در کارکردهای اجرایی دارید .ق می  ،مرادی و یاندی ( )1941در پژوهوی نه ایپ یتیجه دس.
یافت د که کودکا دچار یاتواییهای یادگیری در مقایسه نا کودکا یادی در کارکردهای اجرایی و
توجه یم سرد ضعیفتری دارید( .نارتپ2339 ،؛ راسچیسر )2332 ،معتقدید افراد یانی ا نهدیی
ملرومی .قدر دیداری توا پاسخ سری و آیی نه ملیط را یدارید و همیپ یام سبب میشود که
آیا در غیاب نی ایی خود یتوای د رفتار و پاسخهای خود را ک ترح یمای د .پادروید ( )1941در
پژوهوی نا ی وا «نررسی و مقایسه استعدادهای چ دگایه گاردیر در دایشآموزا پسر یانی ا و نی ا
شهر تهرا » نه ایپ یتیجه دس .یاف .که در هیچیک از ایپ ملیدهها نیپ دو گروه تداو مع اداری
وجود یدارد .نر طبق یوپره 1477( 1نه یق از شریدی درآمدی )1974 ،موخص شد که کودکا
یانی ا قادرید اطالیا

زیادی را از طریق ش ید ایگوهای کالمی دیگرا نه دس .آورید و از ایپ
1. Dowson & Guare
2. Executive functions
3. Dulin
4. planning
5. Organizing
6. Response Inhibition
7. Cattaneo and
8. Lowpureh
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طریق نر ملدودی .اطالیا نی ایی که نهطور طبیعی نر آ ها تلمی شده اس ،.غ به ک د .هوگوز
( ،1419نه یق از وریر ،تامپسی ی ،کاالتا ،ترجمه شریدی درآمدی ،رویقی ،ییدی )1943 ،اگرچه افراد
یانی ا ممسپ اس .در درک مداهیم ریاضی موسال یادگیری داشته ناش د دیی ی موجود ییس .که
فسر ک یم دایشآموزایی که دارای آسیب نی ایی هست د ،نا ایجاد ت ییرا م اسب در ملیط
یادگیریوا در حی ه دریاف .و درک مداهیم ریاضی و م ق پیورف .یخواه د کرد .یسی دیگر از
ی اصر مهم روایو اختی که یقش ک یدی را در روانط نیپ فردی و زیدگی افراد یانی ا در امور
گویاگو زیدگی ایدا میک د هوش هیجایی 1اس ..هوش هیجایی نهصور نخوی از هوش اجتمایی
اس .که شام توایایی در هدای .و ک ترح احساسا و یواطف خود و دیگرا و ارزیانی مییا آیها و
همچ یپ استداده از اطالیا نرای هدای .افسار و ایماح دیگرا موخص میشود ،نر طبق یظر گ مپ
هوش هیجایی شام پ ی یر مهم ،خودآگاهی ،2ک ترح تسایه ،9پایداری و ایگییش ،9همدیی 0و
مهار اجتمایی 6میشود (گ مپ 1447 ،نه یق از پارسا .)1914 ،خاستگاه یظری اکثر پژوهش ها
در زمی ه مدهوم هوش هیجایی نرگرفته از کارهای سایوی و مایر 7اس ( .ناناامیری و یاشوری،
 .)1949نیگدیی و ایهی ( )1949در پژوهوی نه ایپ یتیجه دس .یافت د که ران ه م دی هوش
هیجایی و سپ در دایشآموزا یانی ا ،شاهدی دیگر داح نر یاکافی نود هوش هیجایی متوسط نرای
آیهاس ..اوس ی 1و همسارا ( )2336در پژوهش خود نه ایپ یتیجه دس .یافت د که افاراد یانی اا از
مواسال هیجایی یمدهای همچو افسردگی ،ترس ،غم ،یاامیادی ،اییوای اجتماایی و احسااس
یادم کدایا .ریا مینریاد .در پژوهوی دیگر مازیاک 4و همسارایش ( )2330یوا دادید که افراد نا
مع ویی .نهدیی یارسایی هوش هیجاایی ارتباطاا صمیمی کمتر و احساس ت هایی نیوتری را
تجرنه کرده و تمای نیوتری ناه اییوای اجتمایی داریاد .یتای پژوهش (پیشسی 1919 ،نه یق از
ی ادخ .و همسارا  )1949و (حسی یا و امامیپور 1919 ،نه یق از ی ا دخ )1949 ،.یوایگر
آ اس .که آسیب نی ایی میتواید یام ملثری در رشد مهار های اجتمایی و هوش هیجایی ناشد،
نهطوریکه دایشآموزا یانی ا ،هوش هیجایی پاییپتری یسب .نه همساال یادی خود دارید .آسیب
نی ایی ،نرخی از ملیدههای هوش هیجایی را نیوتر تل .تأثیر قرار میدهد ،نهطوریکه دایشآموزا
یانی ا در ملیدههای خودآگاهی هیجایی ،انراز وجود ،خودشسوفایی ،استقالح ،روانط نیپ فردی ،ح
1. Emotional Intelligence
2. Self awareness
3. Impalsive Control
4. Persistence and motivation
5. Empathy
6. Deftness
7. Salovy Mayer
8. Owsley, C.
9. Maziak, W.
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ت یدگی ،ک ترح تسایه و پاییپهای یمره شادکامیتری یسب .نه

مسأیه ،ایع افپذیری ،تلم
دایشآموزا یادی دارید.
2
نتی( 1نه یق از گریگوح ،گانی و کارارو  )2319 ،در پژوهوی یتیجه گرف .که در سازگاری روایی
اجتمایی و تعام نیپ فردی میا دایوجویا نا مع ویی .نی ایی و دایوجویا سایم غیرمعموح
تداو مع اداری یاف .یوده اس ..در پژوهوی (پیتمپ )1460 ،9در مورد توایایی موسیقی کودکا
یانی ا چ یپ اظهاریظر میک د که افراد یانی ا ممسپ اس .نرخی موسیقیدا های نرجستهای شوید اما
یمیتوا گد .ایپ توایایی در میا یانی ایا ذاتاً نیوتر از افراد یادی اس ..نا توجه نه اهمی.
کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در یانی ایا که از یکسو ملدود نود گستره و ت وع
تجرنیاتوا که رشد ش اختی آیا را تل .تأثیر قرار میدهد و از سویی دیگر موسالتی که آیها در
ارتباط نا سازگاری فردی و اجتمایی خود تجرنه مییمای د و همچ یپ نا در یظر گرفتپ ایپ یسته که
تاک و در مورد کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی گروههای اق ی .جامعه همچو یانی ایا
پژوهشهای ایدکی صور گرفته و یا م ایعا در ایپ زمی ه دارای یتای ضدویقیض میناش د ،یذا
هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در دایشآموزا پسر یانی ا و نی ا
مق راه مایی شهر خرمآناد اس..
 .2روش پژوهش
 .1-2جامعه و نمونه آماری

نا توجه نه اهداف پژوهش ،ایپ پژوهش زمی هیانی از یوع ی ی -مقایسهای اس ..جامعاه آمااری ایاپ
پژوهش یبار اس .از تمامی دایشآموزا یانی اا و نی اا کاه در سااح تلیای ی  49-49در مق ا
راه مایی شهر خرمآناد مو وح نه تلیی میناش د .از میا جامعه آماری دایشآماوزا پسار یانی اا
تعداد  93یدر نه روش یمویهگیری تیادفی ساده و از میا جامعه آماری دایشآماوزا پسار نی اا 93
یدر نه روش یمویهگیری خوشهای نهی وا یمویه پژوهش ایتخاب شادید .الزم ناه ذکار اسا .حجام
جامعه دایشآموزا پسر یانی ا مق راه مایی  03یدر میناشد.
 .3ابزارهای پژوهش
 .1-3آزمون عصبشناختی کولیج

آزمو ییبش اختی کویی ( )2332آزمویی اس .که چ دیپ اختالح ییبش اختی و رفتاری را در
کودکا و یوجوایا  0-17سایه ارزیانی میک د .ایپ آزمو نهوسای ه وایادیپ و در مقیااس ییسار
1. Betty
2. Greguol & Gobbi & Carraro
3. Pitman
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پاسااخ داده ماایشااود .ایااپ دو خااردهمقیاااس کارکردهااای اجرایاای را در سااه حااوزه سااازما دهاای،
تیمیمگیری -نریامهرییی و نازداری پاسخ میس جد و نهگویهای طراحی شدهاید که رفتار کاودک را
در یک هدته اخیر ارزیانی میک د .نا توجه نه ایپکه در ایپ آزمو نه موسال رفتاری کودک یمره
داده میشود ،ن انرایپ یمرا ناال در خردهمقیاسهای ایپ آزمو یوا ده ده مواسال نیواتری در
هما حوزه هست د .پایایی نهدس.آمده نرای خردهمقیاس سازمایدهی و تیمیمگیاری  3/10و نارای
خردهمقیاس نازداری  3/66گیارش شده اس .و همسایی درویی نرای دو خردهمقیاس ناا اساتداده از
آیدای کرویباخ  3/41نهدس .آمده اس( .ی ییاده.)1919 ،
 .2-3مقیاس هوش هیجانی شات
ایپ مقیاس یک آزمو  99سلایی اس .که نهوسی ه شاته و همسارایش نراساس مدح هاوش هیجاایی
مایر و سایووی ساخته شده اس ..سلاال آزمو سه مقویه :ادراک هیجاا هاا ،ت ظایم هیجاا هاا و
نهکارگیری هیجایی را در مقیاس  0درجهای ییسر از یمره (کامالً مخایف) تا یمره ( 0کامالً موافاق)
میس جد .روایی ایپ مقیاس نه روش ضریب آیدای کرویبااخ از  3/19تاا  3/43گایارش شاده اسا.
(گیگایگ 1و همسارا  .)2330 ،همچ یپ روایی ایپ مقیاس توساط آساتیپ 2و همساارا ( )2339از
طریق س جش همبستگی آ نا سازههای مرتبط نا آ  3/73گیارش شده اس..
 .3-3روش تجزیه و تحلیل دادهها

در ایپ پژوهش از روشهای آمار توصیدی استداده شده اس ..همچ یپ نرای آزمو و پاسخگویی ناه
فرضیههای پژوهش از آزمو  Tمستق (آزمو دو دام ه) استداده شده اس..
 .4یافتهها
در ایپ نخش انتدا نه نررسی آمارههای توصیدی در دو گروه نی ا و یانی ا میپردازیم.
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه بینا
آماره متغیرها

تعداد

نریامهرییی
نازداری پاسخ
سازما دهی
ت ظیم هیجایی
نهکارگیری هیجایی
ادراک هیجایی

93
93
93

میانگین

خطای معیار میانگین

انحراف معیار

16/26
24/76
20/13
96/23
96/79
91/03

1/93
1/32
3/49
3/11
1/33
1/39

7/22
0/04
0/11
9/19
0/90
0/74

1. Giganc et al.
2. Austin et al.
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جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه نابینا
آماره متغیرها

تعداد

میانگین

خطای معیار میانگین

انحراف معیار

نریامهرییی
نازداری پاسخ
سازما دهی
ت ظیم هیجایی
نهکارگیری هیجایی
ادراک هیجایی

93
93
93
93
93
93

29/16
26/29
20/16
24
92/09
99/73

1/29
3/42
3/41
1/30
1/93
3/11

6/70
0/39
0/31
0/74
7/12
0/74

هما گویه که مواهده میشود گروه یانی ا در مت یر نریامهرییی میایگیپ ناالتری کسب کاردهایاد.
در ایپ پژوهش ،که پیش از ایپ ذکر شد ملیدههای کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در دو گاروه
نی ا و یانی ا مورد نررسی قرار گرفته اس ..در نهکاارگیری روش آمااری ،انتادا ناا اساتداده از آزماو
آماری کویموگروفاسمیریوف یرمااح ناود دادههاا ماورد آزماو قارار گرفا .تاا یاوع روش آمااری
(پارامتری ،غیرپارامتری) که ناید استداده شود موخص میگاردد و در صاور یرمااح ناود دادههاا
یسی از مهمتریپ پیشفرضهای آزمو های پارامتریک نرقرار میناشد.
جدول  :3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونهای
متغیرها
شاخص

تنظیم

بهکارگیری

ادراک

هیجانی

هیجانی

هیجانی

3/66
3/76

3/01
3/46

1/19
3/19

3/71
3/67

3/16
3/99

1/12
3/10

3/30

3/30

3/30

3/30

3/30

3/30

برنامهریزی

آماری
Z
P
س ح
مع اداری

بازداری
پاسخ

سازماندهی

نا توجه نه یتای جدوح  9و س وح مع اداری نهدسا.آماده هریاک از مت یارهاای پاژوهش کاه
نیرگتر از  3/30میناشد ،دادههای تمام مت یرهاا یرمااح اسا .و نارای آزماو هریاک از مت یرهاا
میتوا از آزمو های پارامتریک استداده کرد .نا در یظر گرفتپ حجم یمویه در هر یک از مت یرهاا و
فرض یسسایی واریایسها نارای نررسای مع اادار ناود تدااو دو گاروه در هار یاک از مت یرهاا از
آزمو های  tگروههای مستق (آزمو دو دام ه) استداده شد.
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جدول  :4تجزیه تحلیل آزمون تفاوت گروههای بینا و نابینا
شاخص آماری

تفاوت

درجه

مقیاس

میانگینها

آزادی

نریامهرییی

-6/43

01

-9/12

نازداری پاسخ
سازما دهی

9/09
-3/366

01
01

2/06
-3/30

3/31
3/46

ت ظیم هیجایی

0/23

01

9/77

3/331

3/30

نهکارگیری
هیجایی

9/20

01

2/00

3/31

3/30

ادراک هیجایی

0/23

01

9/77

3/331

3/30

مقدار t

Sig

سطح معناداری

3/331

3/30
3/30
3/30

هما گویه که یتای جدوح یوا میدهد ک یه مقادیر  tنهدس.آمده نهجی مت یر سازما دهای ناا
درجه آزادی  ،01از مقدار  tجدوح نیرگتر اسا .و همچ ایپ از آیجاا کاه سا وح مع ایداری ک یاه
مت یرها نه جی سازمایدهی کاوچستر از سا ح مع ایداری  3/30مایناشاد ،ن اانرایپ ناا  40درصاد
اطمی ا میتوا گد .که تداو مواهده شده نیپ میایگیپ یمرا دو گروه در نریامهرییی ،ناازداری
پاسخ ،ت ظیم هیجایی ،نهکارگیری هیجایی و ادراک هیجایی مع ادار میناشد؛ اما دو گروه نی ا و یانی ا
از یظر سازما دهی تداوتی یدارید.
بحث و نتیجهگیری
هدف از ایپ پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در دایشآموزا پسار یانی اا و نی اا
مق راه مایی شهر خرمآناد نود .یتای حاص از تجییهوتل ی فرضیه یخس .ایاپ پاژوهش یواا
داد که نیپ دایشآموزا پسر یانی ا در کارکردهای اجرایی (جی ملیده سازمایدهی) نا همتایاا پسار
نی ای خود تداو مع اداری وجود دارد .ندیپ مع ا که دایاشآماوزا یانی اا در کارکردهاای اجرایای
پاییپتر از همتایا نی ای خود کار کردید .یتای حاصا از ایاپ پاژوهش را مایتاوا ناا یافتاههاای
نهرامخایی و همسارا ( ،)1941ق می  ،مرادی و یاندی (( ،)1941نارتپ  )2339و راسچیسر ()2332
همسو دایس.؛ اما یافته ایپ پژوهش نا یتای حاص از پژوهشهای پادروید ( ،)1941یوپره ( 1477نه
یق از شریدی درآمدی) و هوگوز ( 1419نه یق از شریدی درآمدی و همساارا ) ناه یاویی یاهمساو
اس ..در تبییپ یافتههای نهدس.آمده میتوا گد :.اطالیا نی ایی نرای نسایاری از فعاییا.هاای
زیدگی روزایه مورد ییاز اس .و ایپ اطالیا سری و دقیق نه رفتارهاای ایساا ساری .ماینخواد.
یدمحضور ایپ اطالیا در یانی ایا  ،پاسخهای آیی و سری آیا را تلا .تاأثیر قارار داده و همایپ
یم خود سبب نرهم خورد توایایی ک ترح فرای ادهای ذه ای یاا کارکردهاای اجرایای مایشاود؛
ن انرایپ نا از دس .داد حس نی ایی ممسپ اس .افراد یانی ا در کارکردهاای اجرایای ناا ملادودی.
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رونهرو شوید .یتای حاص از تجییه و تل ی فرضیه دیگر پژوهش یوا داد که نیپ هاوش هیجاایی
دایشآموزا پسر یانی ا و نی ا تداو مع اداری وجود دارد .ندیپ مع ا که دایشآموزا یانی ا در تمامی
ملیدههای هوش هیجایی پاییپتر همتایا نی ای خود یم کردید .یتاای حاصا از ایاپ پاژوهش را
میتوا نا یافتاههاای نیگادیی و ایهای ( ،)1949اوسا ی و همساارا ( ،)2336مازیااک و همساارا
(( ،)2330پیشسی  ،1919نه یق از ی ا دخ .و همسارا )( ،حسی یا و امامیپور 1919 ،نه یقا از
ی ادخ .و همسارا  )1949 ،همسو دایس ..در تبییپ یافتههای نهدسا.آماده مایتاوا گدا .نااا
توجاه ناه ایپ که مهاار های هیجااایی و اجتمااایی در ارتباااط نااا دیگر افراد جامعاااه آموختاه
میشوید و الزمه کسب نسیاری از ایپ مهاار ها داشتپ قدر نی ایی م وب اس ،.در یتیجه افاراد
یانی اا ناهواساا ه یقااص نی ااایی خاااود ،از ناااهدسااا .آورد چ ااایپ مهاار هاایی ملاروم
هسات د؛ اما وجود ملدودی.های چ اد در ایاپ پاژوهش تدسایر و تعمایمپاذیری یافتاههاای آ را
ییازم د احتیاط هر چه نیوتر میک د .ازجم ه :ایپ پژوهش فقط در حی ه پسرا یانی ا و نی اا ایجاام
گرفته و تعمیم آ نه سایر افراد یانی ا و نی ا در دخترا شاید م قی یباشد .ازجم ه ملدودی .دیگر
ایپ پژوهش استداده از پرسو امه نهی وا ت ها انیار س جش مت یرهای پژوهش اس .که وجود دیگر
انیارهای نایی ی ازجم ه میاحبه نایی ی و مواهده را ضروری مییمایاد .هماا گویاه کاه یتاای ایاپ
پژوهش یوا داد میا دایشآموزا یانی ا و نی ا تداو مع ااداری در کارکردهاای اجرایای و هاوش
هیجایی وجود دارد؛ ن انرایپ نا توجه نه یافتههای ایپ پژوهش ،پیو هاد میشود :ناا توجاه ناه یقاش
حیاتی که کارکردهای اجرایی و هوش هیجایی در ساازگاری اجتماایی و موفقیا.هاای تلیای ی و
اجتمایی افراد یانی ا ایدا میک د و از آ جاییکه ایپ مت یرهای در افراد یانی ا همای د همتایا یادی
ییس ،.یذا نه اوییا و مرنیا آموزشی پیو هاد میگردد آموزشهایی را در جه .تقوی .و نهباود هار
یک از آیا در افراد یانی ا ارائه یمای د.
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