
10

      Spring 2014. Vol 15. Num 1REHABILITATION

* Corresponding Author:

Masoume Pourmohamadreza–Tajrishi, PhD
Address: Pediatric Neurorehabilita on Research Center, University of Social Welfare and Rehabilita on Sciences, Evin, Daneshjoo Blvd., Tehran
Tel: +98(21)221800422
E-Mail: mpmrtajrishi@gmail.com

Research Paper: Inves ga on of the Efficacy of Emo onal Intelligence Training on the 
Self-esteem in Boy Students Suffering from Hearing Loss 

1. Ph.D. Student in Psychology and Excep onal Children Educa on, University of Tehran, Tehran, Iran.
2. M.Sc. in Psychology and Excep onal Children Educa on, University of Social Welfare & Rehabilita on Sciences, Tehran, Iran.
3. Associate Professor, Pediatric Neurorehabilita on Research Center, University of Social Welfare & Rehabilita on Sciences, Tehran, Iran.

Mohammad A’shouri 1, Seyedeh Somayeh Jalil-Abkenar 2, *Masoomeh Pourmohamadreza-Tajrishi 3

Objec ve Considering that individuals’ self-esteem is affected by emo onal intelligence, few studies 
have focused on hearing loss popula on. The purpose of the present research was to determine the ef-
ficacy of emo onal intelligence training on self-esteem in boy students suffering from profound hearing 
loss in Tehran province. 
Materials & Methods The present research was an randomized clinical trail study with pre-test, post-
test design and control group. The sta s cal popula on of the research include profound hearing loss 
students from second and third grade of guidance school aged 13-15 years old (mean age 12/48). 40 
students were selected by cluster sampling method. Subjects were randomly divided into two groups 
(experimental and control group), each of which consisted of 20 students. Experimental group received 
emo onal intelligence training in 12 sessions while control group did not. The instruments of present 
research were Wechsler intelligence nonverbal scale for children (Persian version) and Cooper Smith 
self-esteem ques onnaire. Data were analyzed by using independent T-Test, one way and mul variate 
analysis of covariance with 16th version of sta s cal program for social sciences (SPSS). 
Results The findings showed that there was significant increase in self-esteem scores mean of experi-
mental group in the post interven on in comparison with control group (P<0.001). Also scores mean of 
experimental group increased significantly in own self-esteem, social self-esteem, family self-esteem and 
academic self-esteem (P<0.001). 
Conclusion The emo onal intelligence training program can improve the self-esteem and their subscales 
in students suffering from hearing loss. Therefore, planning for providing emo onal intelligence training 
for these students is an important issue. 
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هدف با توجه به اینکه حرمت خود افراد تحت  تأثیر هوش هیجانى آنها قرار دارد، مطالعات اندکى بر جمعیت افراد کم شنوا تمرکز داشته   با توجه به اینکه حرمت خود افراد تحت  تأثیر هوش هیجانى آنها قرار دارد، مطالعات اندکى بر جمعیت افراد کم شنوا تمرکز داشته  
است. هدف این پژوهش، بررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش آموزان پسر کم شنواى عمیق شهرستان هاى تهران است. هدف این پژوهش، بررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش آموزان پسر کم شنواى عمیق شهرستان هاى تهران 

است.است.
روش بررسى پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایى بالینى با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آمارى این پژوهش  پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایى بالینى با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آمارى این پژوهش 
را دانش آموزان کم شنواى عمیق دوم و سوم راهنمایى در محدوده سنى را دانش آموزان کم شنواى عمیق دوم و سوم راهنمایى در محدوده سنى 1212 تا  تا 1414 سال و با میانگین سنى  سال و با میانگین سنى 1212/4848 تشکیل داده اند.  تشکیل داده اند. 4040 
دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیرى خوشه اى انتخاب و آزمودنى ها به صورت  تصادفى به دو گروه دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیرى خوشه اى انتخاب و آزمودنى ها به صورت  تصادفى به دو گروه 2020 نفرى تقسیم شده اند (یک گروه  نفرى تقسیم شده اند (یک گروه 
آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشى، آموزش هوش هیجانى را در آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشى، آموزش هوش هیجانى را در 1212 جلسه دریافت کرده اند درحالى که به گروه کنترل این آموزش  جلسه دریافت کرده اند درحالى که به گروه کنترل این آموزش 
ارائه نشد. ابزارهاى استفاده  شده در این پژوهش، آزمون هوشى غیرکالمى وکسلر کودکان (نسخه فارسى) و پرسشنامه حرمت خود کوپر ارائه نشد. ابزارهاى استفاده  شده در این پژوهش، آزمون هوشى غیرکالمى وکسلر کودکان (نسخه فارسى) و پرسشنامه حرمت خود کوپر 
اسمیت است. د داده ها با استفاده از اسمیت است. د داده ها با استفاده از T مستقل، تحلیل کوواریانس یک راهه، و تحلیل کوواریانس چند متغیرى با استفاده از نسخه  مستقل، تحلیل کوواریانس یک راهه، و تحلیل کوواریانس چند متغیرى با استفاده از نسخه 1616 

نرم افزار آمارى نرم افزار آمارى SPSSSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات حرمت خود در گروه آزمایش به طور معنادارى بیشتر از گروه کنترل بود ( نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات حرمت خود در گروه آزمایش به طور معنادارى بیشتر از گروه کنترل بود (001001/

>P<P). همچنین میانگین نمرات گروه آزمایش در خرده مقیاس هاى حرمت خود خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده و ). همچنین میانگین نمرات گروه آزمایش در خرده مقیاس هاى حرمت خود خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده و 
 .( .(P<۰P<۰/001001) حرمت خود تحصیلى به طور معنادارى افزایش یافت) حرمت خود تحصیلى به طور معنادارى افزایش یافت

نتیجه گیرى برنامه آموزشى هوش هیجانى مى تواند حرمت خود، حرمت خود خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده و  برنامه آموزشى هوش هیجانى مى تواند حرمت خود، حرمت خود خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده و 
حرمت خود تحصیلى دانش آموزان کم شنوا را بهبود بخشد. بنابراین، برنامه ریزى براى ارائه آموزش هوش هیجانى به این دانش آموزان حرمت خود تحصیلى دانش آموزان کم شنوا را بهبود بخشد. بنابراین، برنامه ریزى براى ارائه آموزش هوش هیجانى به این دانش آموزان 

اهمیت ویژه اى دارد.اهمیت ویژه اى دارد.
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مقدمهمقدمه
با  که  هستند  کودکانى  گروه هاى  از  یکى  با   که  هستند  کودکانى  گروه هاى  از  یکى  کم شنوا1  کم شنواافراد  افراد 
تفاوت هاى گوناگونى از افت شنوایى رنج مى برند. افت شنوایى در تفاوت هاى گوناگونى از افت شنوایى رنج مى برند. افت شنوایى در 
حدود حدود 1212 تا  تا 2626 درصد افراد را در دنیا تحت  تأثیر قرار مى دهد  درصد افراد را در دنیا تحت  تأثیر قرار مى دهد 
ولى  دارد  باالیى  بسیار  شیوع  شنوایى  افت  جهان،  در  ولى ).  دارد  باالیى  بسیار  شیوع  شنوایى  افت  جهان،  در   .(1-2)
کم شنوایى در زمره ناتوانى هایى با شیوع پایین به شمار مى رود کم شنوایى در زمره ناتوانى هایى با شیوع پایین به شمار مى رود 
و شیوع آن در کودکان غیرآسیایى حدود و شیوع آن در کودکان غیرآسیایى حدود 7 در هر  در هر 1010هزار نفر هزار نفر 
کودکان  در  شنوایى  نقص  بیشترین  درحالى که  کودکان )،  در  شنوایى  نقص  بیشترین  درحالى که   ،(3-4) (است  است 
آسیایى است و در حدود آسیایى است و در حدود 2626 در هر  در هر 1010هزار نفر گزارش شده است هزار نفر گزارش شده است 
(5). کم شنوایى رایج ترین نقص حسى-عصبى است و کم شنواى ). کم شنوایى رایج ترین نقص حسى-عصبى است و کم شنواى 

HearingHearing lossloss .1

عمیق، فردى است که با استفاده از وسایل کمک  شنوایى یا بدون عمیق، فردى است که با استفاده از وسایل کمک  شنوایى یا بدون 
بهره گیرى از آنها نمى تواند گفتارهاى دیگران را از طریق حس بهره گیرى از آنها نمى تواند گفتارهاى دیگران را از طریق حس 
گروه  این  شنوایى  افت  میزان  دیگر،  به عبارت   بشنود.  گروه شنوایى  این  شنوایى  افت  میزان  دیگر،  به عبارت   بشنود.  شنوایى 
افراد افراد 9090 دسى بل یا بیشتر است ( دسى بل یا بیشتر است (6). در افراد کم شنوا به دلیل ). در افراد کم شنوا به دلیل 
ناتوانى در برقرارى ارتباط مطلوب و احساس بى کفایتى، احتمال ناتوانى در برقرارى ارتباط مطلوب و احساس بى کفایتى، احتمال 
کم شنوایى  کم شنوایى ).   .(7) مى یابد  افزایش  روان شناختى  اختالالت  (ایجاد  مى یابد  افزایش  روان شناختى  اختالالت  ایجاد 
منجربه کاهش کیفیت زندگى، گوشه گیرىمنجربه کاهش کیفیت زندگى، گوشه گیرى2، کاهش فعالیت هاى ، کاهش فعالیت هاى 
اجتماعى و احساس طردشدناجتماعى و احساس طردشدن3 مى گردد و در پى این اختالالت،  مى گردد و در پى این اختالالت، 

WithdrawalWithdrawal .2
 Rejec onRejec on .3
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احتمال افسردگىاحتمال افسردگى4 و اضطراب و اضطراب5 در افراد کم شنوا افزایش مى یابد  در افراد کم شنوا افزایش مى یابد 
(8). در کشورهاى مختلف به روش هاى متفاوتى به کم شنوایان ). در کشورهاى مختلف به روش هاى متفاوتى به کم شنوایان 
به نظر  ولى  به نظر )،  ولى   ،(9) مى شود  ارائه  توانبخشى  و  آموزشى  (خدمات  مى شود  ارائه  توانبخشى  و  آموزشى  خدمات 
با  بنابراین،  با ).  بنابراین،  باشد (1010).  بوده  ناکافى  ارائه شده  خدمات  (مى رسد  باشد  بوده  ناکافى  ارائه شده  خدمات  مى رسد 
توجه به ظرفیت هوشى کم شنوایان، ضرورت طراحى روش هاى توجه به ظرفیت هوشى کم شنوایان، ضرورت طراحى روش هاى 
مناسب آموزشى و جبرانى براى بهبود حرمت خودمناسب آموزشى و جبرانى براى بهبود حرمت خود6 آنها اهمیت  آنها اهمیت 

ویژه اى دارد.ویژه اى دارد.
خود، زندگى خصوصى و درونى است که اعمال و افکار فرد را خود، زندگى خصوصى و درونى است که اعمال و افکار فرد را 
کنترل مى کند. به بیان  دیگر، خود تمام ویژگى هاى جسمانى و کنترل مى کند. به بیان  دیگر، خود تمام ویژگى هاى جسمانى و 
روان شناختى است که سبب منحصربه فردشدن مى گردد. درواقع، روان شناختى است که سبب منحصربه فردشدن مى گردد. درواقع، 
تعریف اول و دوم به ترتیب خود فاعل و خود مفعول هستند که تعریف اول و دوم به ترتیب خود فاعل و خود مفعول هستند که 
دو جنبه خود را تشکیل مى دهند (دو جنبه خود را تشکیل مى دهند (1111). حرمت خود رضایت فرد ). حرمت خود رضایت فرد 
از خود و احساس ارزشمندبودن است یا به بیان  دیگر، قضاوت و از خود و احساس ارزشمندبودن است یا به بیان  دیگر، قضاوت و 
نگرشى که فرد به طور پیوسته و مداوم از ارزش هاى خود بیان نگرشى که فرد به طور پیوسته و مداوم از ارزش هاى خود بیان 
خود  حرمت  خویشتن،  خود  حرمت  مؤلفه  چهار  از  و  خود مى کند  حرمت  خویشتن،  خود  حرمت  مؤلفه  چهار  از  و  مى کند 
اجتماعى، حرمت خود خانواده و حرمت خود تحصیلى تشکیل اجتماعى، حرمت خود خانواده و حرمت خود تحصیلى تشکیل 
در  خود  حرمت  به   موضوع   روزافزون  توجه  در ).  خود  حرمت  به   موضوع   روزافزون  توجه   .(1111-1212) (مى شود  مى شود 
هیچ جا محسوس تر از متون مربوط به بهداشت روانى کودکان و هیچ جا محسوس تر از متون مربوط به بهداشت روانى کودکان و 
نوجوانان نیست (نوجوانان نیست (1313). توجه بیشتر به  مسائل مربوط به بهداشت ). توجه بیشتر به  مسائل مربوط به بهداشت 
روانى و انطباق سازنده براى این جمعیت درحال  رشد، به   اعتبار روانى و انطباق سازنده براى این جمعیت درحال  رشد، به   اعتبار 
این برداشت منجر شده که فراگیرى مهارت هاى متناسب با سن این برداشت منجر شده که فراگیرى مهارت هاى متناسب با سن 
براى انطباق موفقیت آمیز در خالل مرحله کنونى رشد کودك و براى انطباق موفقیت آمیز در خالل مرحله کنونى رشد کودك و 
نوجوان بسیار مهم است. عالوه براین، به عنوان مبنایى ضرورى نوجوان بسیار مهم است. عالوه براین، به عنوان مبنایى ضرورى 
براى ارتقاى توانمندى هاى فردى و اجتماعى اى که براى سیر براى ارتقاى توانمندى هاى فردى و اجتماعى اى که براى سیر 
موفقیت آمیز مراحل بعدى رشد الزم است، نقش به سزایى دارد موفقیت آمیز مراحل بعدى رشد الزم است، نقش به سزایى دارد 
محدودیت هایى  به دلیل  کم شنوا  کودکان  دراین  میان،  محدودیت هایى ).  به دلیل  کم شنوا  کودکان  دراین  میان،   .(1414)
جامعه  افراد  دیگر  با  ارتباط  برقراى  و  زبانى  مهارت هاى  در  جامعه که  افراد  دیگر  با  ارتباط  برقراى  و  زبانى  مهارت هاى  در  که 
دارند، در تعامالت اجتماعى مناسب با همساالن و بزرگساالن دارند، در تعامالت اجتماعى مناسب با همساالن و بزرگساالن 
در موقعیت هاى گوناگون با مشکالت اجتماعى و روان شناختى در موقعیت هاى گوناگون با مشکالت اجتماعى و روان شناختى 
مواجه مى شوند. بنابراین، یکى از اهداف اصلى آموزش کودکان مواجه مى شوند. بنابراین، یکى از اهداف اصلى آموزش کودکان 
کم شنوا، توجه به  حرمت خود آنهاست (کم شنوا، توجه به  حرمت خود آنهاست (1515). به  نظر مى رسد که ). به  نظر مى رسد که 
ارائه خدمات آموزشى مانند برنامه آموزش هوش هیجانىارائه خدمات آموزشى مانند برنامه آموزش هوش هیجانى7 براى  براى 
هوش  چراکه  است؛  ضرورى  کم شنوا  افراد  خود  حرمت  هوش ارتقاى  چراکه  است؛  ضرورى  کم شنوا  افراد  خود  حرمت  ارتقاى 
هیجانى برخالف هوش شناختىهیجانى برخالف هوش شناختى8 یک توانایى ثابت و تغییرناپذیر  یک توانایى ثابت و تغییرناپذیر 
نیست و مى توان آن را از طریق آموزش هاى ویژه افزایش داد نیست و مى توان آن را از طریق آموزش هاى ویژه افزایش داد 
(1717-1616). ازاین رو، پژوهش هاى متعددى در زمینه تأثیر آموزش ). ازاین رو، پژوهش هاى متعددى در زمینه تأثیر آموزش 

هوش هیجانى بر حرمت خود انجام شده است.هوش هیجانى بر حرمت خود انجام شده است.
نتایج پژوهش  روى (نتایج پژوهش  روى (20122012) بیانگر اثربخشى آموزش رفتارهاى ) بیانگر اثربخشى آموزش رفتارهاى 
اجتماعى بر بهبود حرمت خود، حرمت خود خویشتن، حرمت اجتماعى بر بهبود حرمت خود، حرمت خود خویشتن، حرمت 
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تحصیلى  خود  حرمت  و  خانواده  خود  حرمت  اجتماعى،  تحصیلى خود  خود  حرمت  و  خانواده  خود  حرمت  اجتماعى،  خود 
و  بارى  یاسین،  حنفى،  و )،  بارى  یاسین،  حنفى،   ،(1818) بود  ذهنى  کم توان  نوجوانان  (در  بود  ذهنى  کم توان  نوجوانان  در 
سالوبین (سالوبین (20122012) در نتایج مطالعه خود گزارش کردند که هوش ) در نتایج مطالعه خود گزارش کردند که هوش 
هیجانى کودکان داراى مشکالت شنوایى با همساالن شنواى آنها هیجانى کودکان داراى مشکالت شنوایى با همساالن شنواى آنها 
تفاوت معنادارى نداشت. عالوه براین، عنوان کردند که بین هوش تفاوت معنادارى نداشت. عالوه براین، عنوان کردند که بین هوش 
هیجانى با پیشرفت تحصیلى و کاهش مشکالت رفتارى رابطه هیجانى با پیشرفت تحصیلى و کاهش مشکالت رفتارى رابطه 
مثبت و معنادارى وجود دارد (مثبت و معنادارى وجود دارد (1919). الیتاز و امروگلو (). الیتاز و امروگلو (20072007) در ) در 
پژوهش شان نتیجه گرفتند که ابعاد هوش هیجانى بهتر از هوش پژوهش شان نتیجه گرفتند که ابعاد هوش هیجانى بهتر از هوش 
شناختى قادر به پیش بینى موفقیت هاى تحصیلى و اجتماعى شناختى قادر به پیش بینى موفقیت هاى تحصیلى و اجتماعى 
است (است (2020). نتایج مطالعه  تایلر و مونت گمرى (). نتایج مطالعه  تایلر و مونت گمرى (20072007) حاکى از ) حاکى از 
اثربخشى آموزش شناختى رفتارى بر افزایش حرمت خود در اثربخشى آموزش شناختى رفتارى بر افزایش حرمت خود در 
نوجوانان افسرده بود (نوجوانان افسرده بود (2121) و هیندلى () و هیندلى (20002000) در نتایج بررسى ) در نتایج بررسى 
تحصیلى  پیشرفت  با  هیجانى  هوش  بین  که  کرد  عنوان  تحصیلى خود  پیشرفت  با  هیجانى  هوش  بین  که  کرد  عنوان  خود 
رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد (رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد (2222). پتریدز، فدریکسون ). پتریدز، فدریکسون 
که  دانش آموزانى  دریافتند  خود  پژوهش  در  که )  دانش آموزانى  دریافتند  خود  پژوهش  در  فونهام (20042004)  (و  فونهام  و 
داراى هوش هیجانى باال هستند رفتارهاى انحرافى، گریز و اخراج  داراى هوش هیجانى باال هستند رفتارهاى انحرافى، گریز و اخراج  
از مدرسه در آنها کمتر دیده مى شود و بهتر با استرس هاى ناشى از مدرسه در آنها کمتر دیده مى شود و بهتر با استرس هاى ناشى 
گوناگون  مطالعات  گوناگون ).  مطالعات  مى شوند (2323).  روبرو  اضطراب  و  هیجان  (از  مى شوند  روبرو  اضطراب  و  هیجان  از 
بیانگر این مطلب است که افرادى که داراى هوش هیجانى باال بیانگر این مطلب است که افرادى که داراى هوش هیجانى باال 
هستند، قدرت بیشترى براى سازگارى با مسائل جدید و روزانه هستند، قدرت بیشترى براى سازگارى با مسائل جدید و روزانه 
و رشد شغلى و حرفه اى دارند (و رشد شغلى و حرفه اى دارند (2424). همچنین هوش هیجانى ). همچنین هوش هیجانى 
باال با برون گرایى، انعطاف پذیرى، خوشایندى و توانمندى (باال با برون گرایى، انعطاف پذیرى، خوشایندى و توانمندى (2525)، )، 
هماهنگى احساسات مختلف، شناسایى احساسات و تأثیر آنها بر هماهنگى احساسات مختلف، شناسایى احساسات و تأثیر آنها بر 

رفتار (رفتار (2626) همبستگى دارد.) همبستگى دارد.
در ایران نیز در راستاى پژوهش هاى خارجى در مورد هوش در ایران نیز در راستاى پژوهش هاى خارجى در مورد هوش 
هیجانى و اثربخشى آن بر حرمت خود، پژوهش هاى ارزشمندى هیجانى و اثربخشى آن بر حرمت خود، پژوهش هاى ارزشمندى 
صورت گرفته که به برخى از آنها اشاره مى شود. صبحى قراملکى صورت گرفته که به برخى از آنها اشاره مى شود. صبحى قراملکى 
(13911391) در نتایج تحقیق خود گزارش کرد که هوش هیجانى ) در نتایج تحقیق خود گزارش کرد که هوش هیجانى 
به ترتیب  و  دارد  معنادارى  و  مثبت  رابطه  پیشرفت  انگیزه  به ترتیب با  و  دارد  معنادارى  و  مثبت  رابطه  پیشرفت  انگیزه  با 
خودآگاهىخودآگاهى9، خود مدیریتى، خود مدیریتى1010،  آگاهى اجتماعى،  آگاهى اجتماعى1111 که از مؤلفه هاى  که از مؤلفه هاى 
هوش هیجانى بود بیشترین همبستگى را با انگیزه پیشرفت داشت هوش هیجانى بود بیشترین همبستگى را با انگیزه پیشرفت داشت 
(2727). نتایج بررسى تمنایى فر، صدیقى ارفعى و سالمى محمدآبادى ). نتایج بررسى تمنایى فر، صدیقى ارفعى و سالمى محمدآبادى 
(13891389) حاکى از رابطه هوش هیجانى و حرمت خود با پیشرفت ) حاکى از رابطه هوش هیجانى و حرمت خود با پیشرفت 
پژوهش هاى  نتایج  همچنین  پژوهش هاى )،  نتایج  همچنین   ،(2828) بود  دانشجویان  (تحصیلى  بود  دانشجویان  تحصیلى 
بِه پژوه، خانجانى، حیدرى و شکوهى یکتا (بِه پژوه، خانجانى، حیدرى و شکوهى یکتا (13861386) و مستعلمى، ) و مستعلمى، 
حسینیان و یزدى (حسینیان و یزدى (13841384) حاکى از تأثیر آموزش مهارت هاى ) حاکى از تأثیر آموزش مهارت هاى 

اجتماعى در بهبود حرمت خود افراد نابینا بود (اجتماعى در بهبود حرمت خود افراد نابینا بود (2929-3030). ). 
پژوهش ها نشان داده اند هوش هیجانى بر سالمت حافظه و پژوهش ها نشان داده اند هوش هیجانى بر سالمت حافظه و 
صحیح،  داورى  تجربیات،  معنابخشى  و  ادراك  تعقل،  صحیح، نیروى  داورى  تجربیات،  معنابخشى  و  ادراك  تعقل،  نیروى 
تأثیر  انسان  اجتماعى  روانى  رشد  و  مناسب  تأثیر تصمیم گیرى  انسان  اجتماعى  روانى  رشد  و  مناسب  تصمیم گیرى 
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چشمگیرى دارد (چشمگیرى دارد (3131). با توجه به اینکه دانش آموزان کم شنوا ). با توجه به اینکه دانش آموزان کم شنوا 
جمعیت  قشرهاى  آسیب پذیرترین  و  حساس ترین  از  جمعیت یکى  قشرهاى  آسیب پذیرترین  و  حساس ترین  از  یکى 
دانش آموزى را تشکیل مى دهند که میزان افسردگى، اضطراب، دانش آموزى را تشکیل مى دهند که میزان افسردگى، اضطراب، 
مشکالت ارتباطى و روان شناختى آنها به مراتب بیشتر از همساالن مشکالت ارتباطى و روان شناختى آنها به مراتب بیشتر از همساالن 
شنواى شان است (شنواى شان است (3232)، ضرورى است آنها از برنامه هاى جامع )، ضرورى است آنها از برنامه هاى جامع 
آموزشى و توانبخشى براى بهبود حرمت خود برخوردار گردند تا آموزشى و توانبخشى براى بهبود حرمت خود برخوردار گردند تا 
بتوانند از پِس چالش هاى جدى زندگى روزمره خود برآیند؛ چراکه بتوانند از پِس چالش هاى جدى زندگى روزمره خود برآیند؛ چراکه 
در بسیارى از اوقات، عامل اصلى مشکالت دانش آموزان کم شنوا در بسیارى از اوقات، عامل اصلى مشکالت دانش آموزان کم شنوا 
از خودآگاهى، خود مدیریتى، آگاهى اجتماعى و مدیریت رابطه از خودآگاهى، خود مدیریتى، آگاهى اجتماعى و مدیریت رابطه 
که از مؤلفه هاى هوش هیجانى است- ناشى  مى شود و برقرارى که از مؤلفه هاى هوش هیجانى است- ناشى  مى شود و برقرارى 
ارتباط مؤثر و انطباق با محیط پیرامونى تنها در صورت استفاده ارتباط مؤثر و انطباق با محیط پیرامونى تنها در صورت استفاده 

درست از ظرفیت هاى هوش هیجانى امکان پذیر مى شود (درست از ظرفیت هاى هوش هیجانى امکان پذیر مى شود (2828).).
امروزه، به علت اهمیتى که هوش هیجانى در دنیا یافته است امروزه، به علت اهمیتى که هوش هیجانى در دنیا یافته است 
به سرعت  دانش  از  حیطه  این  معطوف  به  پژوهش هاى  به سرعت حجم  دانش  از  حیطه  این  معطوف  به  پژوهش هاى  حجم 
درحال  فزونى است. با این  حال، مرور بررسى هاى پیشین حاکى درحال  فزونى است. با این  حال، مرور بررسى هاى پیشین حاکى 
از آن است که پژوهش هاى اندکى به بررسى اثربخشى آموزش از آن است که پژوهش هاى اندکى به بررسى اثربخشى آموزش 
هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان کم شنوا پرداخته  است هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان کم شنوا پرداخته  است 
و به نظر مى رسد که دانش آموزان ناشنوا مورد غفلت واقع شده اند. و به نظر مى رسد که دانش آموزان ناشنوا مورد غفلت واقع شده اند. 
بنابراین، شایسته است که صاحب نظران، محققان و متخصصان بنابراین، شایسته است که صاحب نظران، محققان و متخصصان 
آموزش وپرورش همراه و همگام با دیگر کشورها در این مسیر آموزش وپرورش همراه و همگام با دیگر کشورها در این مسیر 
گام بردارند و با انجام پژوهش هاى منطبق بر ویژگى هاى فرهنگى گام بردارند و با انجام پژوهش هاى منطبق بر ویژگى هاى فرهنگى 
و بومى دانش آموزان کم شنواى ایرانى، با آموزش هوش هیجانى و بومى دانش آموزان کم شنواى ایرانى، با آموزش هوش هیجانى 
گمارند.  همت  جامعه  افراد  از  قشر  این  خود  حرمت  گمارند. به تقویت  همت  جامعه  افراد  از  قشر  این  خود  حرمت  به تقویت 
آموزش  اثربخشى  بررسى  درصدد  حاضر  پژوهش  آموزش بنابراین،  اثربخشى  بررسى  درصدد  حاضر  پژوهش  بنابراین، 
در  کم شنوا  پسر  دانش  آموزان  خود  حرمت  بر  هیجانى  در هوش  کم شنوا  پسر  دانش  آموزان  خود  حرمت  بر  هیجانى  هوش 

شهرستان هاى تهران است.شهرستان هاى تهران است.

روش بررسىروش بررسى
طرح  از  است  بالینى  کارآزمایى  نوع  از  که  پژوهش  این  طرح در  از  است  بالینى  کارآزمایى  نوع  از  که  پژوهش  این  در 
پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه 
آمارى پژوهش را تمامى پسران کم شنواى دوم و سوم راهنمایى آمارى پژوهش را تمامى پسران کم شنواى دوم و سوم راهنمایى 
تشکیل  تشکیل    13911391-9292 تحصیلى  سال  در  تهران  تحصیلى شهرستان هاى  سال  در  تهران  شهرستان هاى 
مى دهند که در مدارس ویژه کم شنوایان مشغول به تحصیلو در مى دهند که در مدارس ویژه کم شنوایان مشغول به تحصیلو در 
مجموع مجموع 116116 نفر بودند. براى انتخاب آزمودنى ها با استفاده از  نفر بودند. براى انتخاب آزمودنى ها با استفاده از 
روش نمونه گیرى تصادفى خوشه اى دومرحله اى روش نمونه گیرى تصادفى خوشه اى دومرحله اى 4040 نفر انتخاب  نفر انتخاب 
شدند. به عبارت  دیگر، در مرحله اول از بین شهرستان هاى تهران شدند. به عبارت  دیگر، در مرحله اول از بین شهرستان هاى تهران 
شد.  انتخاب  تصادفى  به طور  شهررى)  و  (ورامین  شهرستان  شد.   انتخاب  تصادفى  به طور  شهررى)  و  (ورامین  شهرستان   2
در مرحله بعد، از هر شهرستان یک مدرسه (مدرسه نوراسالم و در مرحله بعد، از هر شهرستان یک مدرسه (مدرسه نوراسالم و 
موفقیان) و با توجه به معیارهاى ورود (افت شنوایى موفقیان) و با توجه به معیارهاى ورود (افت شنوایى 9090 دسى بل  دسى بل 
یا بیشتر، دامنه سنى یا بیشتر، دامنه سنى 1212 تا  تا 1414 سال، بهره هوشى  سال، بهره هوشى 9090 تا  تا 110110) ) 
و خروج از پژوهش (داشتن هرگونه معلولیت جسمى، حرکتى، و خروج از پژوهش (داشتن هرگونه معلولیت جسمى، حرکتى، 
نابینایى، کم توانى ذهنى، اوتیسم، اختالل رفتارى) از هر مدرسه نابینایى، کم توانى ذهنى، اوتیسم، اختالل رفتارى) از هر مدرسه 
2020 نفر انتخاب شد. دانش آموزان هر مدرسه به تصادفى در یکى از  نفر انتخاب شد. دانش آموزان هر مدرسه به تصادفى در یکى از 

دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و درواقع، این دو گروه دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و درواقع، این دو گروه 
با هم تعامل نداشتند. به عبارت دیگر، آزمودنى ها که از هر مدرسه با هم تعامل نداشتند. به عبارت دیگر، آزمودنى ها که از هر مدرسه 
انتخاب شده است به صورت تصادفی ساده از میان دانش آموزان انتخاب شده است به صورت تصادفی ساده از میان دانش آموزان 
واجد مالك هاي ورود برگزیده شده اند. به دلیل استفاده از روش واجد مالك هاي ورود برگزیده شده اند. به دلیل استفاده از روش 
پژوهش آزمایشى حداقل حجم مطلوب براى هریک از گروه ها پژوهش آزمایشى حداقل حجم مطلوب براى هریک از گروه ها 1515 
نفر است (نفر است (3333)، همچنین بر اساس فرمول زیر با در نظر گرفتن )، همچنین بر اساس فرمول زیر با در نظر گرفتن 
احتمال افت آزمودنى ها، حجم هر گروه احتمال افت آزمودنى ها، حجم هر گروه 2020 نفر در نظر گرفته شد.  نفر در نظر گرفته شد. 
بنابراین، حجم نمونه در هر گروه کفایت مى کند. ولى با توجه به بنابراین، حجم نمونه در هر گروه کفایت مى کند. ولى با توجه به 

روش پژوهش، باید تعمیم نتایج بااحتیاط صورت گیرد.روش پژوهش، باید تعمیم نتایج بااحتیاط صورت گیرد.
 = (22/08) = (22/08)2 × (1/96) × (1/96)2/ (12)/ (12)2=18/73=18/73

براى جمع آورى اطالعات از ابزارهاى ذیل استفاده شده است: براى جمع آورى اطالعات از ابزارهاى ذیل استفاده شده است: 
1- آزمون هوش وکسلر کودکان تجدیدنظرشده- آزمون هوش وکسلر کودکان تجدیدنظرشده1212: به منظور تعیین : به منظور تعیین 
هوش  غیرکالمى  تجدیدنظرشده  مقیاس  از  آزمودنى ها،  هوش هوش  غیرکالمى  تجدیدنظرشده  مقیاس  از  آزمودنى ها،  هوش 
وکسلر کودکان استفاده شد. این مقیاس در سال وکسلر کودکان استفاده شد. این مقیاس در سال 19491949 تهیه شد  تهیه شد 
و در سال هاى و در سال هاى 19741974 و  و 19861986 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. مقیاس  مورد تجدیدنظر قرار گرفت. مقیاس 
فارسى آن براى دانش آموزان سنین فارسى آن براى دانش آموزان سنین 6 تا  تا 1616 سال  و  سال  و 1111 ماه تهیه  ماه تهیه 
گردیده است و به طور فردى اجرا مى شود. میانگین و انحراف معیار گردیده است و به طور فردى اجرا مى شود. میانگین و انحراف معیار 
مقیاس وکسلر به ترتیب برابر با مقیاس وکسلر به ترتیب برابر با 100100 و  و 1515 است. پایایى و روایى  است. پایایى و روایى 
این آزمون به وسیله شهیم محاسبه شده که میانه ضرایب پایایى این آزمون به وسیله شهیم محاسبه شده که میانه ضرایب پایایى 
0/7373 و ضرایب همبستگى بین خرده مقیاس هاى هوش به هر  و ضرایب همبستگى بین خرده مقیاس هاى هوش به هر 
غیرکالمى غیرکالمى 0/7474 به دست آمده است ( به دست آمده است (3434)؛ )؛ 2- پرسشنامه حرمت - پرسشنامه حرمت 
خود کوپر اسمیتخود کوپر اسمیت1313: براى ارزیابى حرمت خود آزمودنى ها از این : براى ارزیابى حرمت خود آزمودنى ها از این 
پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مذکور به وسیله کوپر اسمیت پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مذکور به وسیله کوپر اسمیت 
و همکاران در سال و همکاران در سال 19671967 تدوین شده است. این پرسشنامه  تدوین شده است. این پرسشنامه 5858 
ماده دارد که ماده دارد که 8 ماده آن دروغ  سنج است و در نمره گذارى محاسبه  ماده آن دروغ  سنج است و در نمره گذارى محاسبه 
خود  حرمت  خرده  مقیاس  خود   حرمت  خرده  مقیاس   4 به  آن  دیگر  ماده  به    آن  دیگر  ماده    5050 نمى شود. نمى شود. 
خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده و حرمت خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده و حرمت 
خود تحصیلى تقسیم شده است. دامنه نمرات آن بین خود تحصیلى تقسیم شده است. دامنه نمرات آن بین 0 و  و 5050 
است. به هر پاسخ مناسب نمره یک و در غیر این صورت، نمره است. به هر پاسخ مناسب نمره یک و در غیر این صورت، نمره 
صفر تعلق مى گیرد. ضریب پایایى پرسشنامه حرمت خود کوپر صفر تعلق مى گیرد. ضریب پایایى پرسشنامه حرمت خود کوپر 
اسمیت به  روش آلفاى کرونباخ اسمیت به  روش آلفاى کرونباخ 0/6767 و به   روش تنصیف  و به   روش تنصیف 0/6262 
محاسبه شده است (محاسبه شده است (3535). در تحقیق شکرکن و نیسى (). در تحقیق شکرکن و نیسى (13741374) ) 
ضرایب اعتبار از طریق روش همبسته کردن نمره هاى آزمون براى ضرایب اعتبار از طریق روش همبسته کردن نمره هاى آزمون براى 
پسران پسران 0/6969 و براى دختران  و براى دختران 0/7171 و همچنین ضرایب پایایى  و همچنین ضرایب پایایى 
آزمون به   روش بازآزمایى براى دانش آموزان پسر و دختر به ترتیب آزمون به   روش بازآزمایى براى دانش آموزان پسر و دختر به ترتیب 

0/9090 و  و 0/9292 گزارش شده است ( گزارش شده است (3636). ). 
آموزش وپرورش  مدیریت  از  پژوهش،  انجام  براى  اجرا:  آموزش وپرورش روش  مدیریت  از  پژوهش،  انجام  براى  اجرا:  روش 
استثنایى شهرستان هاى تهران، براى ورود به مدارس معرفى نامه استثنایى شهرستان هاى تهران، براى ورود به مدارس معرفى نامه 
دریافت شد. براى رعایت نکات اخالقى پژوهش، پس از کسب دریافت شد. براى رعایت نکات اخالقى پژوهش، پس از کسب 
رضایت کتبى از والدین دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش رضایت کتبى از والدین دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش 

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised  .12
Cooper Smith Self-Esteem Ques onnaire   .13

بررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان پسر کم شنوابررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان پسر کم شنوا
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مطالعه  گرفت.  صورت  پژوهش  دانش آموزان،  همکارى  جلب  مطالعه و  گرفت.  صورت  پژوهش  دانش آموزان،  همکارى  جلب  و 
حاضر از جنبه رعایت اصول اخالقى مورد تأییدکارگروه تحقیقات حاضر از جنبه رعایت اصول اخالقى مورد تأییدکارگروه تحقیقات 

دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى قرار گرفت.دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى قرار گرفت.
در اولین مرحله پژوهش، پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت در اولین مرحله پژوهش، پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت 
به عنوان پیش آزمون اجرا شد. در مرحله بعدى، برنامه آموزشى به عنوان پیش آزمون اجرا شد. در مرحله بعدى، برنامه آموزشى 
هوش هیجانى به وسیله یک روان شناس آموزش دیده با استفاده هوش هیجانى به وسیله یک روان شناس آموزش دیده با استفاده 
از روش هاى بحث گروهى، نمایشى و ایفاى نقش به طور گروهى از روش هاى بحث گروهى، نمایشى و ایفاى نقش به طور گروهى 
در در 1212 جلسه  جلسه 5050 دقیقه اى طى شش  هفته و هفته اى دو جلسه  دقیقه اى طى شش  هفته و هفته اى دو جلسه 
شد؛  داده  آموزش  آزمایش  گروه  به  کالسى  ساعات  از  خارج  شد؛ و  داده  آموزش  آزمایش  گروه  به  کالسى  ساعات  از  خارج  و 
بود.  یکسان  آزمایش  گروه  آزمودنى هاى  همه  براى  بود. به نحوى که  یکسان  آزمایش  گروه  آزمودنى هاى  همه  براى  به نحوى که 
ارائه  را  آموزش ها  این  از  هیچ یک  کنترل  گروه  به  را ارائه درصورتى که  آموزش ها  این  از  به گروه کنترل هیچ یک  درصورتى که 
آزاد  فعالیت هاى  به  کنترل  گروه  در  آزمودنى ها  درواقع،  آزاد نشد.  فعالیت هاى  به  کنترل  گروه  در  آزمودنى ها  درواقع،  نشد. 
هر  بودند.  مراقبت  و  کنترل  تحت   به نحوى  ولى  هر مى پرداختند  بودند.  مراقبت  و  کنترل  تحت   به نحوى  ولى  مى پرداختند 
جلسه اختصاص  به  یک موضوع خاص داشت و موضوع جلسات جلسه اختصاص  به  یک موضوع خاص داشت و موضوع جلسات 
به ترتیب عبارت بودند از: جلسه اول: معرفى و شناخت هیجان ها؛ به ترتیب عبارت بودند از: جلسه اول: معرفى و شناخت هیجان ها؛ 

جلسه دوم: آگاهى از هیجان هاى خود؛ جلسه سوم: آگاهى از علت جلسه دوم: آگاهى از هیجان هاى خود؛ جلسه سوم: آگاهى از علت 
هیجان؛ جلسه چهارم: درك پیامد هیجان و تصمیم گیرى؛ جلسه هیجان؛ جلسه چهارم: درك پیامد هیجان و تصمیم گیرى؛ جلسه 
پنجم: شیوه هاى مدیریت هیجان؛ جلسه ششم: مدیریت هیجان پنجم: شیوه هاى مدیریت هیجان؛ جلسه ششم: مدیریت هیجان 
خود و ابراز وجود؛ جلسه هفتم: کنترل و تنظیم هیجان دیگران؛ خود و ابراز وجود؛ جلسه هفتم: کنترل و تنظیم هیجان دیگران؛ 
جلسه هشتم: مدیریت هیجان دیگران و حل مسئله؛ جلسه نهم: جلسه هشتم: مدیریت هیجان دیگران و حل مسئله؛ جلسه نهم: 
بین  روابط  دهم:  جلسه  هیجان؛  با  مناسب  برخورد  و  بین همدلى  روابط  دهم:  جلسه  هیجان؛  با  مناسب  برخورد  و  همدلى 
و  اجتماعى  آگاهى  یازدهم:  جلسه  استرس؛  با  مقابله  و  و فردى  اجتماعى  آگاهى  یازدهم:  جلسه  استرس؛  با  مقابله  و  فردى 
انعطاف پذیرى در مقابل تغییر؛ جلسه دوازدهم: جمع بندى مطالب انعطاف پذیرى در مقابل تغییر؛ جلسه دوازدهم: جمع بندى مطالب 
آموزش داده  شده، نظرخواهى و ارائه پیشنهاد هاى نهایى. الزم به آموزش داده  شده، نظرخواهى و ارائه پیشنهاد هاى نهایى. الزم به 
 ذکر است که برنامه آموزشى هوش هیجانى به وسیله هویزاوى و  ذکر است که برنامه آموزشى هوش هیجانى به وسیله هویزاوى و 

عنایتى (عنایتى (13891389) طراحى شده بود () طراحى شده بود (3737).).
شیوه کار در هر جلسه بدین ترتیب بود که ابتدا روان شناس شیوه کار در هر جلسه بدین ترتیب بود که ابتدا روان شناس 
به عنوان مربى توضیحاتى پیرامون محور هر جلسه مى داد، مهارت به عنوان مربى توضیحاتى پیرامون محور هر جلسه مى داد، مهارت 
مورد نظر در هر جلسه به وسیله مربى و اعضاى گروه (آزمودنى ها) مورد نظر در هر جلسه به وسیله مربى و اعضاى گروه (آزمودنى ها) 
با  آموزش داده شده  مهارت  سپس،  مى گرفت.  قرار  بحث  با مورد  آموزش داده شده  مهارت  سپس،  مى گرفت.  قرار  بحث  مورد 
اعضاى گروه اجرا و تمرین مى شد و بازخورد و تصحیح رفتار با اعضاى گروه اجرا و تمرین مى شد و بازخورد و تصحیح رفتار با 
اعضاى گروه و مربى به عمل مى آمد. مهارت مربوط به هر جلسه اعضاى گروه و مربى به عمل مى آمد. مهارت مربوط به هر جلسه 
پس از اصالح رفتار، تشویق و تقویت رفتارهاى صحیح به طور پس از اصالح رفتار، تشویق و تقویت رفتارهاى صحیح به طور 

مجدد اجرا مى شد و درنهایت، محتواى آموزشى هر جلسه مورد مجدد اجرا مى شد و درنهایت، محتواى آموزشى هر جلسه مورد 
جمع بندى قرار مى گرفت. در راستاى مهارت آموخته شده تکلیفى جمع بندى قرار مى گرفت. در راستاى مهارت آموخته شده تکلیفى 
براى منزل ارائه و مربى در ابتداى هر جلسه به بررسى نتایج براى منزل ارائه و مربى در ابتداى هر جلسه به بررسى نتایج 

تکلیف جلسه قبلى مى پرداخت.تکلیف جلسه قبلى مى پرداخت.
پژوهش  این  آمده  به دست   داده هاى  تحلیل  و  تجزیه  پژوهش براى  این  آمده  به دست   داده هاى  تحلیل  و  تجزیه  براى 
و  میانگین  از  شد.  استفاده  و   میانگین  از  شد.  استفاده   SPSS آمارى نرم افزار  آمارى   نرم افزار  نسخه 1616  نسخه از  از 
انحراف استاندارد در سطح توصیفى و از آزمون انحراف استاندارد در سطح توصیفى و از آزمون T مستقل، تحلیل  مستقل، تحلیل 
کوواریانس یک راهه و چندمتغیرى براى تعدیل اثر پیش آزمون کوواریانس یک راهه و چندمتغیرى براى تعدیل اثر پیش آزمون 
به منظور مقایسه میانگین نمرات گروه ها در پس آزمون استفاده به منظور مقایسه میانگین نمرات گروه ها در پس آزمون استفاده 
شد.  گرفته  نظر  در  شد.   گرفته  نظر  در  تحلیل 0/0505  براي  معناداري  سطح  و  تحلیل شد  براي  معناداري  سطح  و  شد 
نرمال بودن توزیع متغیرها توسط آزمون کولموگروف اسمرینوف نرمال بودن توزیع متغیرها توسط آزمون کولموگروف اسمرینوف 
تأیید شد (0/05تأیید شد (P>0/05). مفروضه هاي وجود رابطه خطى بین متغیر ). مفروضه هاي وجود رابطه خطى بین متغیر 
کمکى و وابسته یا نبود اثر متقابل بین بیمارها و متغیر کمى و کمکى و وابسته یا نبود اثر متقابل بین بیمارها و متغیر کمى و 
همگنی شیب هاي رگرسیون برقرار بود، نتایج آزمون لون حاکى همگنی شیب هاي رگرسیون برقرار بود، نتایج آزمون لون حاکى 
از برابرى واریانس ها بود (0/05از برابرى واریانس ها بود (P>0/05). آزمون باکس فرض همگنى ). آزمون باکس فرض همگنى 

 ( (P=0/6262) واریانس-کوواریانس را تایید کرد) واریانس-کوواریانس را تایید کرد

یافته هایافته ها
در این مطالعه در این مطالعه 4040 دانش آموز در دو گروه کنترل و آزمایش  دانش آموز در دو گروه کنترل و آزمایش 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همسان بودن گروه ها از نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همسان بودن گروه ها از نظر 
سن و هوش مورد آزمون قرار گرفت. به منظور بررسى تأثیر سن سن و هوش مورد آزمون قرار گرفت. به منظور بررسى تأثیر سن 
و هوش آزمودنى ها بر حرمت خود آنها از آزمون آمارى و هوش آزمودنى ها بر حرمت خود آنها از آزمون آمارى T مستقل  مستقل 

استفاده شد که نتایج آن در جدول استفاده شد که نتایج آن در جدول 1 گزارش شده است.  گزارش شده است. 
با توجه به اینکه مقدار احتمال در هر دو متغیر سن و هوش با توجه به اینکه مقدار احتمال در هر دو متغیر سن و هوش 
خود  حرمت  نمرات  اختالف  بنابراین،  است،  خود   حرمت  نمرات  اختالف  بنابراین،  است،   0/0505 از  از بیشتر  بیشتر 
دیگر،  بیان  به  نیست.  آنها  هوش  و  سن  اختالف  از  دیگر، آزمودنى ها  بیان  به  نیست.  آنها  هوش  و  سن  اختالف  از  آزمودنى ها 
همسان بودن گروه ها از نظر سن و هوش مورد تأیید قرار گرفت. همسان بودن گروه ها از نظر سن و هوش مورد تأیید قرار گرفت. 
شاخص هاى توصیفى مربوط به متغیرهاى پژوهش در دو گروه شاخص هاى توصیفى مربوط به متغیرهاى پژوهش در دو گروه 
آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون در جدول آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون در جدول 

2 ارائه شده است.  ارائه شده است. 
نتایج جدول نتایج جدول 2 با توجه به  مقدار احتمال هر متغیر حاکى از  با توجه به  مقدار احتمال هر متغیر حاکى از 
آن است که اختالف میانگین متغیرها در موقعیت پیش آزمون آن است که اختالف میانگین متغیرها در موقعیت پیش آزمون 
معنادار نبوده (0/05معنادار نبوده (P>0/05) ولى اختالف میانگین تمام متغیرها در ) ولى اختالف میانگین تمام متغیرها در 

جدولجدول1. مقایسه سن و هوش آزمودنى ها در دوگروه آزمایش و کنترل.مقایسه سن و هوش آزمودنى ها در دوگروه آزمایش و کنترل.

مقدار احتمالمقدار احتمالآماره آماره Tانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینگروه هاگروه هامتغیرهامتغیرها

سنسن
1212/12122/4949گروه آزمایشگروه آزمایش

1/25250/1111
1212/83830/4444گروه کنترلگروه کنترل

هوشهوش
9898/45452/5858گروه آزمایشگروه آزمایش

0/19190/4242
9898/30302/3434گروه کنترلگروه کنترل
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مرحله پس آزمون معنادار است (0/05مرحله پس آزمون معنادار است (P<0/05). تغییر میانگین نمرات ). تغییر میانگین نمرات 
مشخص  مشخص   نمودار 1  در  متغیرها  تمام  پس آزمون  و  نمودار پیش آزمون  در  متغیرها  تمام  پس آزمون  و  پیش آزمون 
شده است. همان  طورکه مشاهده مى شود، تغییر میانگین نمرات شده است. همان  طورکه مشاهده مى شود، تغییر میانگین نمرات 
کنترل  گروه  پس آزمون  و  کنترل  و  آزمایش  گروه  کنترل پیش آزمون  گروه  پس آزمون  و  کنترل  و  آزمایش  گروه  پیش آزمون 
تغییرات  آزمایش  گروه  پس آزمون  در  اما  نیست،  تغییرات محسوس  آزمایش  گروه  پس آزمون  در  اما  نیست،  محسوس 

محسوسى مشاهده مى شود.محسوسى مشاهده مى شود.
به منظور بررسى تأثیر آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود به منظور بررسى تأثیر آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود 
دانش آموزان کم شنوا، به علت وجود یک متغیر مستقل (آموزش دانش آموزان کم شنوا، به علت وجود یک متغیر مستقل (آموزش 
هوش هیجانى)، پنج  متغیر وابسته (حرمت خود خویشتن، حرمت هوش هیجانى)، پنج  متغیر وابسته (حرمت خود خویشتن، حرمت 
و  تحصیلى  خود  حرمت  خانواده،  خود  حرمت  اجتماعى،  و خود  تحصیلى  خود  حرمت  خانواده،  خود  حرمت  اجتماعى،  خود 
حرمت خود کلى) و تعدیل اثر پیش آزمون از آزمون آمارى تحلیل حرمت خود کلى) و تعدیل اثر پیش آزمون از آزمون آمارى تحلیل 

کوواریانس چندمتغیرى یا کوواریانس چندمتغیرى یا MANCOVA1414 استفاده شد ( استفاده شد (3333). ). 
نتایج کلى تحلیل کوواریانس چندمتغیرى براى متغیرهاى وابسته نتایج کلى تحلیل کوواریانس چندمتغیرى براى متغیرهاى وابسته 

مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج آن در جدول مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج آن در جدول 3 آمده است.  آمده است. 
نتایج جدول  نتایج جدول  3 حاکى از آن است که با کنترل اثر پیش آزمون،  حاکى از آن است که با کنترل اثر پیش آزمون، 
تأثیر آموزش هوش هیجانى حداقل بر یکى از متغیرهاى وابسته در تأثیر آموزش هوش هیجانى حداقل بر یکى از متغیرهاى وابسته در 
گروه آزمایش یا کنترل معنادار است (0/001گروه آزمایش یا کنترل معنادار است (P>0/001). میزان مجذور ). میزان مجذور 
اتا اتا 8080 درصد است؛ یعنى  درصد است؛ یعنى 8080 درصد تفاوت در گروه هاى آزمایش  درصد تفاوت در گروه هاى آزمایش 
و کنترل با آموزش هوش هیجانى تبیین مى شود. همچنین میزان و کنترل با آموزش هوش هیجانى تبیین مى شود. همچنین میزان 
تأثیر برابر با تأثیر برابر با 1 است؛ یعنى امکان خطاى نوع دوم وجود نداشته  است؛ یعنى امکان خطاى نوع دوم وجود نداشته 
است. براى پى بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو است. براى پى بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو 
گروه تفاوت معنادارى وجود دارد، پنج   تحلیل کوواریانس یک راهه گروه تفاوت معنادارى وجود دارد، پنج   تحلیل کوواریانس یک راهه 

انجام شد که نتایج آن در جدول انجام شد که نتایج آن در جدول 4 ارائه شده است. ارائه شده است.
  همان طورکه نتایج جدول    همان طورکه نتایج جدول  4 نشان مى دهد با درنظرگرفتن  نشان مى دهد با درنظرگرفتن 
بین  تفاوت  همپراش،  متغیرهاى   به عنوان  پیش آزمون  بین نمرات  تفاوت  همپراش،  متغیرهاى   به عنوان  پیش آزمون  نمرات 
کلى  خود  حرمت  و  خود  حرمت  خرده مقیاس هاى  کلى تمامى  خود  حرمت  و  خود  حرمت  خرده مقیاس هاى  تمامى 
دانش  آموزان کم شنواى دوم و سوم راهنمایى در دو گروه آزمایش دانش  آموزان کم شنواى دوم و سوم راهنمایى در دو گروه آزمایش 
و کنترل معنادار است (0/001و کنترل معنادار است (P<0/001). درباره میزان تأثیر آموزش ). درباره میزان تأثیر آموزش 
هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود دانش آموزان مى توان گفت با هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود دانش آموزان مى توان گفت با 
توجه به مجذور اتا در هریک از متغیرهاى حرمت خود خویشتن، توجه به مجذور اتا در هریک از متغیرهاى حرمت خود خویشتن، 
حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده، حرمت خود تحصیلى حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده، حرمت خود تحصیلى 

Mul variateMul variate AnalysisAnalysis ofof CovarianceCovariance ( (MANCOVAMANCOVA) .1414

.(.(n=4040) شاخص هاى آمارى متغیرهاى پژوهش ) جدولجدول2. شاخص هاى آمارى متغیرهاى پژوهش

موقعیتموقعیتمتغیرهامتغیرها
اختالف اختالف گروه کنترلگروه کنترلگروه آزمایشگروه آزمایش

مقدار احتمالمقدار احتمالمیانگین هامیانگین ها
انحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگین

حرمت خود خویشتنحرمت خود خویشتن
7/70700/92927/75750/79790/05050/8585پیش  آزمونپیش  آزمون
9/25250/97977/75750/64641/50500/001001پس آزمونپس آزمون

حرمت خود اجتماعىحرمت خود اجتماعى
5/55550/51515/60600/50500/05050/7575پیش آزمونپیش آزمون
7/15150/81815/70700/47471/45450/001001پس آزمونپس آزمون

حرمت خود خانوادهحرمت خود خانواده
3/40400/50503/45450/51510/05050/7575پیش آزمونپیش آزمون
4/45450/69693/40400/60601/05050/001001پس آزمونپس آزمون

حرمت نفس تحصیلىحرمت نفس تحصیلى
2/60600/50502/60600/50500/00001پیش آزمونپیش آزمون
4/00000/56562/70700/47471/30300/001001پس آزمونپس آزمون

حرمت نفس کلى حرمت نفس کلى 
1919/30301/22221919/45450/94941/50/666666پیش آزمونپیش آزمون
2424/75752/02021919/55551/15155/20200/001001پس آزمونپس آزمون

جدولجدول3. . نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیرى براى میانگین نمرات پس آزمون متغیرهاى وابسته در گروه آزمایش و کنترل .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیرى براى میانگین نمرات پس آزمون متغیرهاى وابسته در گروه آزمایش و کنترل .

مجذور اتامجذور اتامقدار احتمالمقدار احتمالمقدار آمارهمقدار آمارهآماره آماره Fمتغیر متغیر 

2323/14140/20200/0010010/8080آموزش هوش هیجانىآموزش هوش هیجانى

گروه  پس آزمون  و  پیش آزمون  نمرات  میانگین  تغییر  مقایسه  گروه   پس آزمون  و  پیش آزمون  نمرات  میانگین  تغییر  مقایسه   .1 نمودار نمودار 
آزمایش و کنترل.آزمایش و کنترل.

بررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان پسر کم شنوابررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان پسر کم شنوا
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و ٪7777  و   کلى  به ترتیب ٪5353، ، ٪5959، ، ٪4747، ، ٪6666  خود  حرمت  کلى  به ترتیب و  خود  حرمت  و 
تغییرات ناشى از تأثیر مداخله یا آموزش هوش هیجانى است؛ تغییرات ناشى از تأثیر مداخله یا آموزش هوش هیجانى است؛ 
به عبارت  دیگر، درصدهاى مذکور حاکى از آن است که به میزان به عبارت  دیگر، درصدهاى مذکور حاکى از آن است که به میزان 
ذکرشده، تفاوت در نمرات پس آزمون ناشى از تأثیر آموزش هوش ذکرشده، تفاوت در نمرات پس آزمون ناشى از تأثیر آموزش هوش 
افزایش  سبب  هیجانى  هوش  آموزشى  برنامه  و  است  افزایش هیجانى  سبب  هیجانى  هوش  آموزشى  برنامه  و  است  هیجانى 
حرمت خود و خرده مقیاس هاى آن در دانش آموزان کم شنوا شده حرمت خود و خرده مقیاس هاى آن در دانش آموزان کم شنوا شده 

است.است.

بحثبحث
نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثربخشى آموزش هوش هیجانى نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثربخشى آموزش هوش هیجانى 
بر بهبود حرمت خود کلى و خرده مقیاس هاى آن (حرمت خود بر بهبود حرمت خود کلى و خرده مقیاس هاى آن (حرمت خود 
خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده، حرمت خویشتن، حرمت خود اجتماعى، حرمت خود خانواده، حرمت 
نتایج  از  بخشى  بود.  کم شنوا  دانش آموزان  در  تحصیلى)  نتایج خود  از  بخشى  بود.  کم شنوا  دانش آموزان  در  تحصیلى)  خود 
پژوهش حاضر که حاکى از تأثیر آموزش هوش هیجانى بر بهبود پژوهش حاضر که حاکى از تأثیر آموزش هوش هیجانى بر بهبود 
حرمت خود کلى در دانش  آموزان ناشنوا بود، با نتایج پژوهش هاى حرمت خود کلى در دانش  آموزان ناشنوا بود، با نتایج پژوهش هاى 
بر  اجتماعى  رفتارهاى  آموزش  اثربخشى  درباره  بر )  اجتماعى  رفتارهاى  آموزش  اثربخشى  درباره   (20122012) (روى  روى 
بهبود حرمت خود در نوجوانان کم توان ذهنى (بهبود حرمت خود در نوجوانان کم توان ذهنى (1818)، حنفى و )، حنفى و 
همکاران (همکاران (20122012) مبنى بر رابطه مثبت و معنادار هوش هیجانى و ) مبنى بر رابطه مثبت و معنادار هوش هیجانى و 
حرمت خود دانش آموزان کم شنواى دبستانى، تایلر و مونت گمرى حرمت خود دانش آموزان کم شنواى دبستانى، تایلر و مونت گمرى 
(20072007) حاکى از اثربخشى آموزش شناختى رفتارى بر افزایش ) حاکى از اثربخشى آموزش شناختى رفتارى بر افزایش 
حرمت خود نوجوانان افسرده (حرمت خود نوجوانان افسرده (2121) و گرینبرگ و کاسچى () و گرینبرگ و کاسچى (19981998) ) 
درباره اثربخشى برنامه آموزشى هوش هیجانى بر حرمت خود درباره اثربخشى برنامه آموزشى هوش هیجانى بر حرمت خود 
دانش آموز کم شنواى دبستانى (دانش آموز کم شنواى دبستانى (4040) همخوان است. همچنین با ) همخوان است. همچنین با 
نتایج مطالعات تمنایى فر و همکاران (نتایج مطالعات تمنایى فر و همکاران (13891389) مبنى بر اثربخشى ) مبنى بر اثربخشى 

و  به پژوه  و )،  به پژوه   ،(2828) خود  حرمت  بهبود  بر  هیجانى  هوش  (آموزش  خود  حرمت  بهبود  بر  هیجانى  هوش  آموزش 
همکاران (همکاران (13861386) و مستعلمى و همکاران () و مستعلمى و همکاران (13841384) مبنى بر تأثیر ) مبنى بر تأثیر 
آموزش مهارت هاى اجتماعى در بهبود حرمت خود افراد نابینا آموزش مهارت هاى اجتماعى در بهبود حرمت خود افراد نابینا 

(3030-2929) همسو بود.) همسو بود.
در راستاى تبیین این یافته که آموزش هوش هیجانى بر حرمت در راستاى تبیین این یافته که آموزش هوش هیجانى بر حرمت 
داشته  معنادارى  و  مثبت  اثربخشى  کم شنوا  دانش آموزان  داشته خود  معنادارى  و  مثبت  اثربخشى  کم شنوا  دانش آموزان  خود 
است، مى توان عنوان کرد که آموزش هوش هیجانى بر آموزش است، مى توان عنوان کرد که آموزش هوش هیجانى بر آموزش 
مستقیم چهار مهارت خودآگاهى، خود مدیریتى، آگاهى اجتماعى مستقیم چهار مهارت خودآگاهى، خود مدیریتى، آگاهى اجتماعى 
و مدیریت رابطه تأکید دارد و با باالبردن شناخت دانش آموز ناشنوا و مدیریت رابطه تأکید دارد و با باالبردن شناخت دانش آموز ناشنوا 
از هیجان هاى خود و دیگران، به ارتباط با دیگران و سازگارى از هیجان هاى خود و دیگران، به ارتباط با دیگران و سازگارى 
برآوردن  در  موفق شدن  براى  که  پیرامون  محیط  با  انطباق  برآوردن و  در  موفق شدن  براى  که  پیرامون  محیط  با  انطباق  و 
خواسته هاى اجتماعى الزم است منجر مى گردد (خواسته هاى اجتماعى الزم است منجر مى گردد (4141). ازسوى  ). ازسوى  
دیگر، هوش هیجانى توانایى موفقیت فرد را در مقابله با استرس ها دیگر، هوش هیجانى توانایى موفقیت فرد را در مقابله با استرس ها 
و تقاضاهاى محیطى افزایش مى دهد؛ درنتیجه، یک عامل مهم در و تقاضاهاى محیطى افزایش مى دهد؛ درنتیجه، یک عامل مهم در 
تعیین موفقیت فرد در زندگى است و حرمت خود را تحت  تأثیر تعیین موفقیت فرد در زندگى است و حرمت خود را تحت  تأثیر 
قرار مى دهد (قرار مى دهد (1616). بنابراین، آنچه احتمال مى رود این است که ). بنابراین، آنچه احتمال مى رود این است که 

حرمت خود دانش آموزان ناشنوا بهبود یابد.حرمت خود دانش آموزان ناشنوا بهبود یابد.
یکى از نتایج پژوهش حاضر این بود که آموزش هوش هیجانى یکى از نتایج پژوهش حاضر این بود که آموزش هوش هیجانى 
سبب بهبود حرمت خود خویشتن دانش آموزان کم شنوا شد. این سبب بهبود حرمت خود خویشتن دانش آموزان کم شنوا شد. این 
یافته با نتایج پژوهش هاى روى (یافته با نتایج پژوهش هاى روى (20122012) درباره اثربخشى آموزش ) درباره اثربخشى آموزش 
رفتارهاى اجتماعى بر بهبود حرمت خود خویشتن در نوجوانان رفتارهاى اجتماعى بر بهبود حرمت خود خویشتن در نوجوانان 
درباره  درباره )   (19981998) کاسچى  و  گرینبرگ  و   () کاسچى  و  گرینبرگ  و   (1818) ذهنى  (کم توان  ذهنى  کم توان 
اثربخشى برنامه آموزشى هوش هیجانى بر حرمت خود خویشتن اثربخشى برنامه آموزشى هوش هیجانى بر حرمت خود خویشتن 

جدولجدول4. . نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا براى میانگین نمرات پس آزمون متغیرهاى وابسته در گروه آزمایش و کنترل.نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا براى میانگین نمرات پس آزمون متغیرهاى وابسته در گروه آزمایش و کنترل.

مجذور اِتامجذور اِتامقدار احتمالمقدار احتمالآماره آماره Fمنبع تغییراتمنبع تغییراتمتغیرهاى وابستهمتغیرهاى وابسته

حرمت خود خویشتنحرمت خود خویشتن
2/0690690/1601600/059059پیش آزمونپیش آزمون

3838/4994990/0010010/538538گروهگروه
خطاخطا

حرمت خود اجتماعىحرمت خود اجتماعى
1/4964960/2302300/043043پیش آزمونپیش آزمون

4747/8238230/0010010/592592گروهگروه
خطاخطا

حرمت خود خانوادهحرمت خود خانواده
0/5105100/4804800/015015پیش آزمونپیش آزمون

2929/5895890/0010010/473473گروهگروه
خطاخطا

حرمت نفس تحصیلىحرمت نفس تحصیلى
3/9399390/0560560/107107پیش  آزمونپیش  آزمون

6666/7877870/0010010/669669گروهگروه
خطاخطا

حرمت نفس کلىحرمت نفس کلى
2/7337330/1081080/076076پیش آزمونپیش آزمون

112112/3673670/0010010/773773گروهگروه
خطاخطا
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دانش آموز کم شنواى دبستانى (دانش آموز کم شنواى دبستانى (4040) همسو بود. همچنین با نتایج ) همسو بود. همچنین با نتایج 
بررسى هاى تمنایى فر و همکاران (بررسى هاى تمنایى فر و همکاران (13891389) درباره تأثیر آموزش ) درباره تأثیر آموزش 
هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود خویشتن (هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود خویشتن (2828)، به پژوه و )، به پژوه و 
همکاران (همکاران (13861386) مبنى  بر تأثیر آموزش مهارت هاى اجتماعى در ) مبنى  بر تأثیر آموزش مهارت هاى اجتماعى در 

بهبود حرمت خود خویشتن نابینایان (بهبود حرمت خود خویشتن نابینایان (2929) همخوانى داشت.) همخوانى داشت.
براى تبیین یافته اخیر که مبنى  بر اثربخشى برنامه آموزش براى تبیین یافته اخیر که مبنى  بر اثربخشى برنامه آموزش 
مى توان  بود،  خویشتن  خود  حرمت  بهبود  بر  هیجانى  مى توان هوش  بود،  خویشتن  خود  حرمت  بهبود  بر  هیجانى  هوش 
تواناى هاى  رشد  بر  هیجانى  هوش  آموزش  ازآنجایى که  تواناى هاى گفت  رشد  بر  هیجانى  هوش  آموزش  ازآنجایى که  گفت 
روانى مانند حل مسئله، مقابله با هیجانات، خودآگاهى، سازگارى روانى مانند حل مسئله، مقابله با هیجانات، خودآگاهى، سازگارى 
اجتماعى و کنترل استرس تأکید دارد (اجتماعى و کنترل استرس تأکید دارد (4141)؛ بنابراین با آموزش )؛ بنابراین با آموزش 
هوش هیجانى به افراد کم شنوا، باور و نگرشى که فرد نسبت به هوش هیجانى به افراد کم شنوا، باور و نگرشى که فرد نسبت به 
خود، انگیزه ها و خودکارآمدى شخصى دارد بهبود مى یابد (خود، انگیزه ها و خودکارآمدى شخصى دارد بهبود مى یابد (1919). ). 
دراین صورت، افزایش حرمت خود خویشتن دانش آموزان کم شنوا دراین صورت، افزایش حرمت خود خویشتن دانش آموزان کم شنوا 

بر اثر آموزش هوش هیجانى دور از انتظار نیست.بر اثر آموزش هوش هیجانى دور از انتظار نیست.
نتیجه دیگر پژوهش حاضر حاکى از اثربخشى آموزش هوش نتیجه دیگر پژوهش حاضر حاکى از اثربخشى آموزش هوش 
هیجانى بر بهبود حرمت خود اجتماعى آزمودنى ها بود که با نتایج هیجانى بر بهبود حرمت خود اجتماعى آزمودنى ها بود که با نتایج 
مثبت  ارتباط  درباره  مثبت )  ارتباط  درباره   (20122012) همکاران  و  حنفى  (پژوهش هاى  همکاران  و  حنفى  پژوهش هاى 
و معنادار هوش هیجانى و حرمت خود اجتماعى دانش آموزان و معنادار هوش هیجانى و حرمت خود اجتماعى دانش آموزان 
و  مثبت  رابطه  درباره  و )  مثبت  رابطه  درباره  امروگلو (20072007)  و  الیتاز   ،() امروگلو  و  الیتاز  (کم شنوا (1919)،  کم شنوا 
معنادار هوش هیجانى با موفقیت هاى اجتماعى (معنادار هوش هیجانى با موفقیت هاى اجتماعى (2020)، تایلر و )، تایلر و 
مونت گمرى (مونت گمرى (20072007) مبنى  بر تأثیر آموزش شناختى رفتارى بر ) مبنى  بر تأثیر آموزش شناختى رفتارى بر 
افزایش حرمت خود اجتماعى نوجوانان افسرده (افزایش حرمت خود اجتماعى نوجوانان افسرده (2121)، به پژوه و )، به پژوه و 
همکاران (همکاران (13861386) و مستعلمى و همکاران () و مستعلمى و همکاران (13841384) برمبناى تأثیر ) برمبناى تأثیر 
اجتماعى  خود  حرمت  بهبود  در  اجتماعى  مهارت هاى  اجتماعى آموزش  خود  حرمت  بهبود  در  اجتماعى  مهارت هاى  آموزش 

افراد نابینا (افراد نابینا (3030-2929) همخوان بود.) همخوان بود.
هیجانى  هوش  گفت  مى توان  یافته  این  تبیین  راستاى  هیجانى در  هوش  گفت  مى توان  یافته  این  تبیین  راستاى  در 
غیرشناختى  توانایى هاى  و  استعدادها  مهارت ها،  از  توانایى هاى غیرشناختى مجموعه اى  و  استعدادها  مهارت ها،  از  مجموعه اى 
است که توانایى موفقیت فرد را در مقابله با استرس ها و تقاضاهاى است که توانایى موفقیت فرد را در مقابله با استرس ها و تقاضاهاى 
تعیین  در  مهم   عامل  یک  درنتیجه،  مى دهد؛  افزایش  تعیین محیطى  در  مهم   عامل  یک  درنتیجه،  مى دهد؛  افزایش  محیطى 
موفقیت فرد در زندگى است و متغیرهاى مربوط به حرمت خود موفقیت فرد در زندگى است و متغیرهاى مربوط به حرمت خود 
را تحت  تأثیر قرار مى دهد (را تحت  تأثیر قرار مى دهد (1616) و پدیده اى کامًال مرتبط با آن ) و پدیده اى کامًال مرتبط با آن 
است (است (3838). ازآنجایى که کم شنوایى بر رشد زبان و مهارت هاى ). ازآنجایى که کم شنوایى بر رشد زبان و مهارت هاى 
روان شناختى  مشکالت  و  مى گذارد  نامطلوبى  اثر  فرد  روان شناختى ارتباطى  مشکالت  و  مى گذارد  نامطلوبى  اثر  فرد  ارتباطى 
باالبردن  با  هیجانى  هوش  آموزش  مى کند،  ایجاد  اجتماعى  باالبردن و  با  هیجانى  هوش  آموزش  مى کند،  ایجاد  اجتماعى  و 
شناخت دانش آموز کم شنوا از خود و دیگران، به ارتباط با دیگران شناخت دانش آموز کم شنوا از خود و دیگران، به ارتباط با دیگران 
و سازگارى و انطباق با محیط پیرامون که براى موفق شدن در و سازگارى و انطباق با محیط پیرامون که براى موفق شدن در 
برآوردن خواسته هاى اجتماعى الزم است منجر مى گردد (برآوردن خواسته هاى اجتماعى الزم است منجر مى گردد (4040) و ) و 
احتمال مى رود با آموزش هوش هیجانى و به   مدد هوش شناختى احتمال مى رود با آموزش هوش هیجانى و به   مدد هوش شناختى 
کم شنوایان، اثرات نامطلوب کم شنوایى کاهش یابد. بنابراین، آنچه کم شنوایان، اثرات نامطلوب کم شنوایى کاهش یابد. بنابراین، آنچه 
احتمال مى رود این است که حرمت خود اجتماعى فرد کم شنوا احتمال مى رود این است که حرمت خود اجتماعى فرد کم شنوا 

بهبود یابد. بهبود یابد. 
آموزش  تأثیر  بیانگر  که  حاضر  پژوهش  نتایج  از  آموزش یکى  دیگر  تأثیر  بیانگر  که  حاضر  پژوهش  نتایج  از  یکى  دیگر 

هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود خانوادگى در دانش  آموزان هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود خانوادگى در دانش  آموزان 
ناشنوا بود، با نتایج بررسى هاى روى (ناشنوا بود، با نتایج بررسى هاى روى (20122012) درباره اثربخشى ) درباره اثربخشى 
آموزش رفتارهاى اجتماعى بر بهبود حرمت خود خانوادگى در آموزش رفتارهاى اجتماعى بر بهبود حرمت خود خانوادگى در 
نوجوانان کم توان ذهنى (نوجوانان کم توان ذهنى (1818)، حنفى و همکاران ()، حنفى و همکاران (20122012)برمبناى )برمبناى 
رابطه مثبت و معنادار هوش هیجانى و حرمت خود خانوادگى رابطه مثبت و معنادار هوش هیجانى و حرمت خود خانوادگى 
مونت گمرى  و  تایلر  مونت گمرى )،  و  تایلر   ،(1919) دبستانى  کم شنواى  (دانش آموزان  دبستانى  کم شنواى  دانش آموزان 
(20072007) حاکى از اثربخشى آموزش شناختى رفتارى بر افزایش ) حاکى از اثربخشى آموزش شناختى رفتارى بر افزایش 
حرمت خود خانوادگى نوجوانان (حرمت خود خانوادگى نوجوانان (2121) همخوان است. همچنین، ) همخوان است. همچنین، 
با نتایج مطالعات تمنایى فر و همکاران (با نتایج مطالعات تمنایى فر و همکاران (13891389) مبنى بر اثربخشى ) مبنى بر اثربخشى 
 ( (2828) خانوادگى  خود  حرمت  بهبود  بر  هیجانى  هوش  (آموزش  خانوادگى  خود  حرمت  بهبود  بر  هیجانى  هوش  آموزش 

همسو بود. همسو بود. 
براى تبیین یافته اخیر مى توان عنوان کرد که با آموزش هوش براى تبیین یافته اخیر مى توان عنوان کرد که با آموزش هوش 
آنها  در  اجتماعى  آگاهى  و  خودآگاهى  ناشنوایان  به  آنها هیجانى  در  اجتماعى  آگاهى  و  خودآگاهى  ناشنوایان  به  هیجانى 
تقویت و منجر به بهبود مهارت ها و روابط اجتماعى آنها مى شود تقویت و منجر به بهبود مهارت ها و روابط اجتماعى آنها مى شود 
(7). وقتى که فرد مهارت هاى اجتماعى کاربردى مطلوبى داشته ). وقتى که فرد مهارت هاى اجتماعى کاربردى مطلوبى داشته 
باشد دیدگاه و نگرش وى نسبت به ترجیحات، عالیق، وظایف باشد دیدگاه و نگرش وى نسبت به ترجیحات، عالیق، وظایف 
و ابراز وجود خویش در برابر جامعه  تعدیل  مى شود و به دنباآلن و ابراز وجود خویش در برابر جامعه  تعدیل  مى شود و به دنباآلن 
حرمت خود خانوادگى او رشد مى یابد (حرمت خود خانوادگى او رشد مى یابد (1919). دراین  راستا، برداشت ). دراین  راستا، برداشت 
و قضاوتى که فرد نسبت به احساسات، روابط و انتظارات خود از و قضاوتى که فرد نسبت به احساسات، روابط و انتظارات خود از 
خانواده دارد تغییر مى کند و احتمال بهبود حرمت خود خانواده خانواده دارد تغییر مى کند و احتمال بهبود حرمت خود خانواده 

بیشتر مى شود. بیشتر مى شود. 
آموزش  اثربخشى  از  حاکى  که  حاضر  پژوهش  یافته  آموزش آخرین  اثربخشى  از  که حاکى  حاضر  یافته پژوهش  آخرین 
هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود تحصیلى در دانش  آموزان هوش هیجانى بر بهبود حرمت خود تحصیلى در دانش  آموزان 
 ( (20122012) همکاران  و  حنفى  پژوهش هاى  نتایج  با  بود،  (ناشنوا  همکاران  و  حنفى  پژوهش هاى  نتایج  با  بود،  ناشنوا 
خود  حرمت  با  هیجانى  هوش  معنادار  و  مثبت  رابطه  خود مبنى  بر  حرمت  با  هیجانى  هوش  معنادار  و  مثبت  رابطه  مبنى  بر 
کاسچى  و  گرینبرگ  و  کاسچى )  و  گرینبرگ  و   (1919) کم شنوا  دانش آموزان  (تحصیلى  کم شنوا  دانش آموزان  تحصیلى 
(19981998) درباره اثربخشى برنامه آموزشى هوش هیجانى بر حرمت ) درباره اثربخشى برنامه آموزشى هوش هیجانى بر حرمت 
خود تحصیلى دانش آموز کم شنواى دبستانى (خود تحصیلى دانش آموز کم شنواى دبستانى (4040) همخوان است. ) همخوان است. 
همچنین با نتایج مطالعات پتریدز و همکاران (همچنین با نتایج مطالعات پتریدز و همکاران (20042004)، هیندلى )، هیندلى 
(20002000) و صبحى قراملکى () و صبحى قراملکى (13911391) درباره رابطه مثبت و معنادار ) درباره رابطه مثبت و معنادار 

هوش هیجانى با پیشرفت تحصیلى (هوش هیجانى با پیشرفت تحصیلى (27،2327،23-2222) همسو بود. ) همسو بود. 
در راستاى تبیین آخرین یافته بررسى حاضر مى توان گفت با در راستاى تبیین آخرین یافته بررسى حاضر مى توان گفت با 
توجه به اینکه آموزش هوش هیجانى منجر به تسهیل پردازش توجه به اینکه آموزش هوش هیجانى منجر به تسهیل پردازش 
مناسب اطالعاتى مى شود که بارِ هیجانى دارد و استفاده از آن مناسب اطالعاتى مى شود که بارِ هیجانى دارد و استفاده از آن 
یادگیرى  مانند  شناختى  فعالیت هاى  هدایت  براى  یادگیرى اطالعات  مانند  شناختى  فعالیت هاى  هدایت  براى  اطالعات 
آموزشگاهى و عملکرد تحصیلى مؤثر است (آموزشگاهى و عملکرد تحصیلى مؤثر است (3939). بنابراین، هوش ). بنابراین، هوش 
هیجانى در حکم یک متغیر تعدیل کننده  استرس هاى ناشى از هیجانى در حکم یک متغیر تعدیل کننده  استرس هاى ناشى از 
هیجان و اضطراب را مهار مى کند (هیجان و اضطراب را مهار مى کند (1919). ازطرف  دیگر، وقتى که ). ازطرف  دیگر، وقتى که 
دانش آموز ناشنوا با آموزش هوش هیجانى از توان بالقوه و ظرفیت دانش آموز ناشنوا با آموزش هوش هیجانى از توان بالقوه و ظرفیت 
هوشى خود آگاهى مى یابد، در قضاوت و نگرشى که نسبت به هوشى خود آگاهى مى یابد، در قضاوت و نگرشى که نسبت به 
امور تحصیلى، همکالسى ها، معلم و مدرسه دارد تغییر مثبتى امور تحصیلى، همکالسى ها، معلم و مدرسه دارد تغییر مثبتى 
حاصل خواهد شد (حاصل خواهد شد (4040)؛ بنابراین، احتمال مى رود که عملکرد )؛ بنابراین، احتمال مى رود که عملکرد 
آنها  تحصیلى  خود  حرمت  آن  به دنبال   و  شود  بهتر  آنها تحصیلى  تحصیلى  خود  حرمت  آن  به دنبال   و  شود  بهتر  تحصیلى 

بررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان پسر کم شنوابررسى اثربخشى آموزش هوش هیجانى بر حرمت خود دانش  آموزان پسر کم شنوا
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افزایش یابد. درنهایت، آموزش هایى که با هدف بهبود حرمت خود افزایش یابد. درنهایت، آموزش هایى که با هدف بهبود حرمت خود 
دانش آموزان کم شنوا پایه ریزى مى شود از ارزش باالیى برخوردار دانش آموزان کم شنوا پایه ریزى مى شود از ارزش باالیى برخوردار 
خواهند بود (خواهند بود (4242)؛ چراکه توجه به جنبه دیگر هوش، یعنى هوش )؛ چراکه توجه به جنبه دیگر هوش، یعنى هوش 
هیجانى، منجر به تسلط بر نشانه هاى رفتارى، درك علت هاى هیجانى، منجر به تسلط بر نشانه هاى رفتارى، درك علت هاى 
رفتار و اولویت بندى آنها، چگونگى فکرکردن، مهارت ثبت  افکار، رفتار و اولویت بندى آنها، چگونگى فکرکردن، مهارت ثبت  افکار، 
مبارزه با افکار منفى، آموزش مهارت حل مسئله، اصالح باورهاى مبارزه با افکار منفى، آموزش مهارت حل مسئله، اصالح باورهاى 
ارتقاى  درنهایت،  و  جانشین  راهبردهاى  از  استفاده  ارتقاى نادرست،  درنهایت،  و  جانشین  راهبردهاى  از  استفاده  نادرست، 
حرمت خود دانش آموزان مى شود (حرمت خود دانش آموزان مى شود (2323). اگر معلمان و مربیان ). اگر معلمان و مربیان 
از تأثیر آموزش هوش هیجانى با تأکید بر نیازسنجى و مشکالت از تأثیر آموزش هوش هیجانى با تأکید بر نیازسنجى و مشکالت 
خاص کم شنوایان آگاهى یابند، آموزش هاى کاربردى را به  مدد خاص کم شنوایان آگاهى یابند، آموزش هاى کاربردى را به  مدد 
هوش هیجانى فراگیران کم شنوا متناسب با ظرفیت هاى هوش هوش هیجانى فراگیران کم شنوا متناسب با ظرفیت هاى هوش 
یادگیرنده  دراین صورت،  که  دید  خواهند  تدارك  آنها  یادگیرنده شناختى  دراین صورت،  که  دید  خواهند  تدارك  آنها  شناختى 
آمادگى مقابله با چالش هاى زندگى روزمره را در خود احساس آمادگى مقابله با چالش هاى زندگى روزمره را در خود احساس 
خواهد کرد. درنتیجه، دور از انتظار نیست که این توانایى، منجر خواهد کرد. درنتیجه، دور از انتظار نیست که این توانایى، منجر 

به بهبود حرمت خود در آنها  گردد. به بهبود حرمت خود در آنها  گردد. 
از جمله محدودیت هاى پژوهش حاضر، تعداد اندك آزمودنى ها، از جمله محدودیت هاى پژوهش حاضر، تعداد اندك آزمودنى ها، 
محدوده سنى محدوده سنى 1212 تا  تا 1414 سال دانش آموزان کم شنوا، انجام پژوهش  سال دانش آموزان کم شنوا، انجام پژوهش 
بر روى جنس پسر، عدم  توجه به  نوع وسیله کمک شنیدارى مورد بر روى جنس پسر، عدم  توجه به  نوع وسیله کمک شنیدارى مورد 
بنابراین  بود.  آنها  ناشنوایى  بروز  زمان  و  دانش آموزان  بنابراین استفاده  بود.  آنها  ناشنوایى  بروز  زمان  و  دانش آموزان  استفاده 

شایسته است که در تعمیم پذیرى نتایج احتیاط شود.شایسته است که در تعمیم پذیرى نتایج احتیاط شود.
داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته هاى  داد نتیجه گیرى:به طورکلى،  نشان  حاضر  پژوهش  یافته هاى  نتیجه گیرى:به طورکلى، 
چهار  هر  و  خود  حرمت  بهبود  در  هیجانى  هوش  آموزش  چهار که  هر  و  خود  حرمت  بهبود  در  هیجانى  هوش  آموزش  که 
خرده مقیاس  آن (حرمت خود خویشتن، حرمت خود اجتماعى، خرده مقیاس  آن (حرمت خود خویشتن، حرمت خود اجتماعى، 
حرمت خود خانواده و حرمت خود تحصیلى) در دانش آموزان حرمت خود خانواده و حرمت خود تحصیلى) در دانش آموزان 
کم شنواى دوم و سوم راهنمایى تأثیر قابل  توجهى داشت. با توجه کم شنواى دوم و سوم راهنمایى تأثیر قابل  توجهى داشت. با توجه 
به اینکه یکى از اهداف آموزش دانش آموزان کم شنوا کمک به به اینکه یکى از اهداف آموزش دانش آموزان کم شنوا کمک به 
ارتقاى حرمت خود در آنها است، دراین  میان، استفاده از برنامه ارتقاى حرمت خود در آنها است، دراین  میان، استفاده از برنامه 
آموزشى هوش هیجانى براى این دانش آموزان بسیار مفید خواهد آموزشى هوش هیجانى براى این دانش آموزان بسیار مفید خواهد 
بود. درمجموع، نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده بود. درمجموع، نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده 
از برنامه آموزشى هوش هیجانى براى بهبود حرمت خود تأکید از برنامه آموزشى هوش هیجانى براى بهبود حرمت خود تأکید 
دارد. دراین  راستا، آن   دسته از آموزش هایى که بتواند به این جنبه دارد. دراین  راستا، آن   دسته از آموزش هایى که بتواند به این جنبه 
کم شنوا  دانش آموزان  خود  حرمت  ارتقاى  در  بپردازد  اهداف  کم شنوا از  دانش آموزان  خود  حرمت  ارتقاى  در  بپردازد  اهداف  از 
مؤثر است. بنابراین، آگاهى دادن به والدین و مربیان دانش آموزان مؤثر است. بنابراین، آگاهى دادن به والدین و مربیان دانش آموزان 
کم شنوا و عادى، ارائه راهکارهاى عملى به مسئوالن مدارس و کم شنوا و عادى، ارائه راهکارهاى عملى به مسئوالن مدارس و 
کارشناسان  به  اطالع رسانى  کم شنوا،  کودکان  آموزش  کارشناسان مراکز  به  اطالع رسانى  کم شنوا،  کودکان  آموزش  مراکز 
متخصصان  و  روان شناسان  استثنایى،  آموزش وپرورش  متخصصان سازمان  و  روان شناسان  استثنایى،  آموزش وپرورش  سازمان 
درباره نقش و اهمیت آموزش هوش هیجانى، تأثیر بسزایى در درباره نقش و اهمیت آموزش هوش هیجانى، تأثیر بسزایى در 

بهبود حرمت خود دانش آموزان کم شنوا خواهد داشت. بهبود حرمت خود دانش آموزان کم شنوا خواهد داشت. 
شنوایى  به  وضعیت  آتى  پژوهش هاى  که  مى شود  شنوایى پیشنهاد  به  وضعیت  آتى  پژوهش هاى  که  مى شود  پیشنهاد 
سن،  کم شنوا،  دانش آموزان  شخصیتى  ویژگى هاى  سن، والدین،  کم شنوا،  دانش آموزان  شخصیتى  ویژگى هاى  والدین، 
از  باشد،  داشته  توجه  کم شنوایى  متفاوت  سطوح  و  از جنسیت  باشد،  داشته  توجه  کم شنوایى  متفاوت  سطوح  و  جنسیت 
برنامه هاى مداخالتى دیگرى براى بهبود حرمت خود دانش آموزان برنامه هاى مداخالتى دیگرى براى بهبود حرمت خود دانش آموزان 
کم شنوا استفاده شود، مطالعات بعدى با حجم نمونه بیشترى کم شنوا استفاده شود، مطالعات بعدى با حجم نمونه بیشترى 

انجام شود تا بتوان نتایج را تعمیم داد. همچنین پیشنهاد مى شود انجام شود تا بتوان نتایج را تعمیم داد. همچنین پیشنهاد مى شود 
که برنامه هاى آموزش هوش هیجانى به صورت خدمات آموزشى و که برنامه هاى آموزش هوش هیجانى به صورت خدمات آموزشى و 
روان شناختى طراحى و در مدارس به  طور رسمى به دانش آموزان روان شناختى طراحى و در مدارس به  طور رسمى به دانش آموزان 
کم شنوا ارائه شود تا بتوان از بسیارى از مشکالت حرمت خود آنها کم شنوا ارائه شود تا بتوان از بسیارى از مشکالت حرمت خود آنها 

در بزرگسالى پیشگیرى نمود.در بزرگسالى پیشگیرى نمود.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

*مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشى مصوب در دانشگاه علوم *مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشى مصوب در دانشگاه علوم 
بهزیستى و توانبخشى است و با حمایت مالى معاونت تحقیقات و بهزیستى و توانبخشى است و با حمایت مالى معاونت تحقیقات و 
فناورى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى به انجام رسیده است.فناورى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى به انجام رسیده است.
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