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 چکیده
ان آموزهای هوش اجتماعی دانشآموزی با مؤلفهاصلی این پژوهش، بررسی رابطه برنامه درسی زبانهدف 

ظور گردآوری منترکیبی به هم تنیده است. به ،پژوهش حاضر ازنظر نوع تحقیق ابتدایی شهر، شهرکرد بود.
بررسی  ان و کارشناسان،ساخته استفاده شد، روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصها از مقیاس محققداده

برآورد  83/1و مقدار روایی همگرا  80/1و روش پایایی مرکب  PLSافزار پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم و
آموز دختر و پسر دوره ابتدایی شهر نفر دانش 03680گردید. جامعه آماری در بخش کمی، مشتمل بر 

ای گیری تصادفی خوشهنمونهنفر با روش  370گان گیری مورشهرکرد است. با استفاده از جدول نمونه
کننده از میان مشارکت 01بخش کیفی به روش پدیدارشناسی، با حضور  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به

ا استفاده ههای نیمه ساختاریافته برای گردآوری دادهمصاحبهگیری هدفمند و با انجام معلمان به روش نمونه
هوش  هایو مؤلفه آموزیبین برنامه درسی زبان داد نشان کمی بخش در نتایج پژوهشترین . عمدهشد

حاکی از آن بود که ازنظر . همچنین نتایج بخش کیفی ارتباط معناداری وجود دارد آموزاناجتماعی دانش
ی، ههای خودآگاافزایش مهارتآموزی باعث برنامه درسی زبان»باالترین اولویت اثر مربوط به  معلمان
 «.شودمیگیری یابی و تصمیمدوست
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 مقدمه

کل صورت فردی مشها برای رسیدن به اهدافی است که تحقق آن بهزندگی اجتماعی انسان
ایبندی و نیز عدم پ و یا غیرممکن است و مستلزم توانایی برقراری ارتباط با دیگران است

شهروندان و عمل نکردن به هنجارهای اجتماعی باعث بروز عادات و رفتارهای نامناسب 
ا تری خواهد شد که نتایج زیربنایی رشود این رفتارها منجر به معضالت اجتماعی بزرگمی

 (؛ بنابراین هوش اجتماعی0108 و همکاران، 0برای کل جامعه در پی خواهد داشت )بن دیانا
تواند در روابط بین دانش آموزان با جامعه و محیط زندگی هایی است که مییکی از مؤلفه

اجتماعی اشاره دارد و یک  هوش اجتماعی به فهم دقیق یک محیط ایفا کند. نقش مهمی
، 0عمل کلیدی و اساسی برای درک و تشخیص در محدوده حوزه میان فردی است )بوآل

کنند که حاوی هایی توصیف میای از تواناییعنوان مجموعهبه(. هوش اجتماعی را 0103
ها الزم است. هایی است که برای تعامل موفق با آندرک مردم بوده و شامل مهارت

ها به ارتباط دیگر، هوش اجتماعی شامل توانایی به سر بردن با دیگران و تشویق آنعبارتبه
یشرفت سریع و وسیع فناوری اطالعات در پ (.0316 و همکاری است )علیزاده و بهرامی،

های آموزشی در دنیا، اهمیت و های آشکار و پنهان روزافزون سازمانعصر حاضر و رقابت
ضرورت توجه به هوش اجتماعی )توان برقراری ارتباط( را دوچندان نموده است. از سوی 

ی هوش اجتماع ای در تقویتهای درسی دوره ابتدایی که نقش عمدهدیگر یکی از برنامه
 به را انسان که است ابزاری زبانآموزی است. دانش آموزان دارد برنامه درسی زبان

 وسیلۀ افرادبه که فرهنگ در موجود نمادهای و انتقال مفاهیم و خودش درباره اظهارنظر

امروزه آموزش زبان برای افراد  (0111 ،3و اونکول سازد )سوینچمی قادر است، شدهخلق
سال و کودکان تحت تأثیر رویکرد ارتباطی است، یعنی هدف و غایت آموزش زبان بزرگ

د ها کمک کند تا بتوانند زبان مقصبرای هر دو گروه این است که فرآیند آموزش زبان به آن
، 0نند )بونایاسوک طورکلی با زبان مقصد ارتباط برقراررا درک و با آن زبان صحبت کنند و به

آموزی، بسته به سن باید توجه نمود که مبانی، اصول و اهداف برنامه درسی زبان (.0100
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باید به این امر توجه نمود که  (.0100، 0افراد تحت یادگیری باهم متفاوت است. )کریستینا
ها نقش توجهی وجود دارد و این ویژگیهای فردی قابلهای سنین مشابه تفاوتدر میان بچه

ن دیانا بکنند )طورجدی ایفا میمهمی را در توانایی کودکان برای به یادآوردن رویدادها به
 ترین وسیله ارتباط،عنوان مهمآموزی بهجانبه از زبان و زبان. شناخت همه(0108 و همکاران،

بیانگر اهمیت کسب اطالعات الزم در این خصوص است. هدف عمده آموزش دوران 
له وسیهای بالقوه کودکان است؛ لذا این امر بهپرورش استعدادها و قابلیتابتدایی، 

به معنای  Intellegnceهوش برگرفته از لغت التین (. 0310آموزی محقق است )عربی، زبان
ر شود. دها استفاده میفهمیدن است. در مباحث امروزه زیاد از واژه هوش برای رفتار انسان

شناسان وجود ندارد و تعاریف متعددی از هوش میان رواننظر مشترکی  "هوش"تعریف 
گونه تعریف ( هوش را این0381)  3( به نقل از گلمن0180)  0آمده است. وکسلرعملبه

توانایی جمعی یا کلی افراد در عمل هدفمند، تفکر منطقی و رویارویی مؤثر با "کند: می
های مشخص و مستقل ( هوش را یک سری از توانایی0186) 0. یا دیترمین"محیط اطرافشان

که هوش کنند، تعریف کرده است. هنگامیعنوان یک سیستم پیچیده فعالیت میکه به
های گیرد، منظور رفتار یا عملکرد هوشمندانه فرد است. جنبهموردمطالعه و بحث قرار می

 ها و توانایی حلها و پاسخحلدیگر هوش و رفتار هوشمندانه شامل سرعت دررسیدن به راه
ای شود که هوش مجموعههای باال چنین برداشت می(. از تعریف0100، 0مسئله است. )هرنز

 گویند که هوش ترکیبی ازهای شناختی را دربر دارد. بعضی پژوهشگران میاز فعالیت
ین هوش توانایی حل مسائل است؛ بنابرا 7توانایی درک مفاهیم ذهنی و عملکرد 6ساختار

ده است شجانبه فردی برای توانایی ذهنی و اکتساب ذهنی تعریفعنوان یک سطح همهبه
های ارتباطی، روابط کارگیری مهارتعبارت از توانایی به 1هوش اجتماعی (.0100، 8)کرون

ر ( 0187)  01دوستانه با دیگران، رفتارهای اجتماعی و همدلی با دیگران است. هالینگ
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هایی که برای داشتن ارتباط گونه تعریف کرده است: مهارتی را اینهای اجتماعمهارت
های ( مهارت0180) 0ها ضروری هستند. ازنظر گرشاممثبت با دیگران و پذیرش توسط آن

بینی های معین، پیامدهای اجتماعی مهم را پیشاجتماعی رفتارهایی هستند که در موقعیت
ها و مؤلفه اندوالنی به این نتیجه رسیدهمحققان به مدت ط(. 0100کنند )هرنز، می

اجتماعی و عاطفی را باید به دانش آموزان آموزش داد. اخیراً، مربیان این  هایشایستگی
سان، طور یکساالن، معلمان، کارکنان و مدیران بهاند و معتقدند بزرگموضوع را درک کرده

نحوه نوشتن و بیان هر  (.0108 ،0)استیلمانا های اجتماعی هستمؤلفه هاینیازمند آموزش
دهد که ما چگونه فردی هستیم. از لحاظ تاریخی، اکثر روانشناسان، شخصی نشان می
گویند های اجتماعی و حتی دانشمندان کامپیوتر بیشتر بر آنچه مردم میکارشناسان رسانه

ای ارتباطات رها گفتند. البته محتوای زبان باند، نه اینکه چگونه و چه چیزی آنمتمرکزشده
 وتحلیل کلمات مشترک، با سبکپایه حیاتی است؛ به همان اندازه جالب است که تجزیه

گفتاری و هوش اجتماعی مرتبط است. خالصه تحقیقات اخیر در مورد دینامیک اجتماعی 
آموزی و شخصیت اشاره دارد. زبان، بحث اتحاد طبیعی، علم روانشناسی اجتماعی با زبان

 تفسیر و تغییر برای توانایی یک عنوانبه توانمی را هوش اجتماعی (.0107 ،3)پنبیکر

 انطباقی رفتار یا کرد. هوش اجتماعی تعریف هاآن با سازگاری و های اجتماعیموقعیت

 در آمدن کنار یعنی ها،آن با کردن برقرار ارتباط و دیگران آمدن با کنار قدرت یعنی

 انطباقی رفتار همان یا هوش افزایش ها،سایر موقعیت و اشتباهات ها،درگیری مذاکرات،

را  خود مقابل افراد شخصی توان نیازهایمی انطباقی رفتار پرورش با .کنند برقرار ارتباط
های قطعی هوش اجتماعی (. تاکنون درباره رفتارها و ویژگی0313زاد،  فهمید )بیک

ر توافقی طوربوط به هوش اجتماعی بهنظری وجود ندارد؛ اما بررسی تحقیقات و متون ماتفاق
(. 0117، 0کند، خودآگاهی، همدلی و نفوذ اجتماعی )فیپبه سه مؤلفه اساسی اشاره می

 یعنی اجتماعی، یابد: آگاهیمی سازمان گسترده مقوله دو در هوش اجتماعی، محتوای

 آن اساس بر که عملی معنی به اجتماعی، مهارت و کنیممی حس درباره دیگران آنچه

 ما احساس اولین از است ایگسترده طیف اجتماعی آگاهی .دهیممی انجام آگاهی،
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 های پیچیدهموقعیت در او افکار و درک احساسات و مقابل طرف درونی درباره حالت

 همدالنه، شناخت سازی، درکاولیه، هماهنگ شامل همدلی گستره است. این اجتماعی

ها آن مقاصد و افکار شناخت یا دیگری احساسات (. درک0381)گلمن،  .است اجتماعی
 آگاهی برتکیه با اجتماعی مهارت پرثمر نیست. رابطه یک کنندهتضمین تنهاییبه

 های اجتماعیمهارت آورد.پدید می را روان و مؤثر روابطی برقراری امکان اجتماعی،

 0است )سیدیتا رسیدگی و توجه وجود، اثرگذاری، ابراز انطباق، ابراز و شامل هماهنگی

ها، پردازش اطالعات اجتماعی است که به معنی توانایی (. یکی دیگر از مؤلفه0107، 0وچال
های (. بررسی هوش0310بینی رفتار و احساسات دیگران است )رضایی، درک، فهم، پیش

 هایگیرد که مؤلفههای بین فردی آن را در برمیچندگانه گاردنر، هوش اجتماعی و جنبه
 ارتباط،دراین(. 0310 همدلی، روابط بین فردی و مسئولیت اجتماعی را داراست. )سبزی،

 عاطفی باهوش را هوش اجتماعی و کرده ارائه هوش اجتماعی برای را مدلی گلمن،

 مدیریت بر با را اجتماعی مهارت و خودآگاهی با را اجتماعی آگاهی .است داده تطبیق

 هماهنگی را هوش اجتماعی اساسی وظایف وی، همچنین .است مطابقت داده خویشتن

 دلسوزی متقابل، های همکاریمهارت اجتماعی، شناخت همدلی، انواع روابط متقابل،

های اجتماعی انسانی (. زمانی که پژوهشگران به بررسی واکنش0310 )آقااحمدی، داندمی
تی من، مستقل و رقابپردازند، شاهد برخی خصوصیات هستند که باعث ایجاد محیطی امی
هایی همچون عالی بودن به هنگام واکنش، زمان شود. این فهرست وسیع شامل ویژگیمی

. این رفتارها های دیگر افراد استمالقات، تفکر و گفتگو حساسیت نسبت به نیازها و خواسته
دانش  (.0100، 3باشند. )اتو وانها بخشی از مفهوم هوش اجتماعی میو بسیاری دیگر از آن

 های عاطفیساالن نیاز به فرصت، برای یادگیری و تمرین دارند مهارتآموزان و بزرگ
های مختلف در هر دو آموزش رسمی و غیررسمی وجود ها در موقعیتاجتماعی و اعمال آن

متحده آمریکا با تمرکز بر دارد. تحقیقات نشان داده دانش آموزان و معلمان در ایاالت
که  های زبانیعی و عاطفی خود، با استفاده از استراتژی افزایش مهارتهای اجتماتوانایی

تنها به نفع خود بلکه محیط یادگیری کالس درس نیز است، باعث کاهش استرس دانش نه
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 پنبیکر،) نندکآموزان و معلمان است و هرچند معلمان توانایی تغییر سازنده را بیشتر کسب می

0107.) 
های درسی دوره ابتدایی از اهمیت به در میان دیگر برنامه آموزیبرنامه درسی زبان

تنها در تحکیم و تثبیت روابط اجتماعی مؤثر است بلکه یادگیری سزایی برخوردار است و نه
بخشد سایر مواد درسی چون ریاضی، علوم و مطالعات اجتماعی را تسهیل کرده و تعمیق می

آموزان امکان آموزی مطلوب به دانشبان(. اجرای یک برنامه درسی ز0380پور، )قاسم
دهد که روابط بینا فردی مؤثرتری برقرار کنند، اطالعات مهمی را کسب کرده و به طرز می

عنوان نظامی بهینه و رو، برنامه درسی بهازاین .های شفاهی واکنش نشان دهندمناسبی به پیام
رود در مدارس به کار میآموزان مدون برای آموزش محتوای واحدهای درسی به دانش

ند، آوروقتی دانش آموزان ادراک مثبتی از برنامه درسی خود به دست می (.0100، 0)فاریس
ن های خود خواهند داشت. )دهای مثبت بیشتری نسبت به آموختهعملکرد بهتر و نگرش

ود ن خکه دانش آموزان با توجه به رفتارهای معلما(. افزون بر این0100 و همکاران، 0بروک
کند. کنند و هر یک از ایشان شیوه خاص خود از این رفتارها را ادراک و تفسیر میعمل می

ها، برانگیزش تحصیلی و اجتماعی ادراک دانش آموزان از مدرسه و ارزیابی از آموخته
های آموزشی، رفتارهای باورهای مربوط به خود، راهبردهای یادگیری، شرکت در فعالیت

ذارد گها تأثیر میهای اجتماعی آنرفت تحصیلی و عملکرد و مهارتیاری طلبی، پیش
ر ؛0113و همکاران  3)اکسلز (؛ بنابراین برنامه درسی 0110و همکاران  0به نقل از تارن

ری منظور تقویت و بهبود یادگیآموزی متغیری مهم و اساسی در دوره ابتدایی است. بهزبان
آموزی و عواملی که با این برنامه درسی تأثیر دارند، اندانش آموزان، مطالعه برنامه درسی زب

(. اگرچه در ارزشیابی 0310هم برای معلمان و هم پژوهشگران تربیتی حیاتی است. )عربی،
آموزان ترین مالک، پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانشاز برنامه و مواد آموزشی عمده

آموزان به برنامه درسی و عملکرد های دانشاست، اما عالوه بر آن دیدگاه، نگرش و واکنش
( 0313 انتهایی و همکاران،توان مبنای ارزشیابی از آن باشد. )ها در محیط زندگی نیز میآن

ه های چندگانآموزی بر هوشعلیرغم اهمیت و لزوم شناسایی تأثیرات برنامه درسی زبان

                                                           
1. Farris 

2. den Brok 

3. Eccles 

4. Turner 
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های داخلی زیاد ارتباط، در پژوهشدانش آموزان و ادراکات دانش آموزان و معلمان از این 
در این پژوهش توصیفی، هدف بررسی رابطه برنامه درسی  ؛ بنابراینبه آن توجه نشده است

آموزان ابتدایی است که تا حدودی بستر های هوش اجتماعی دانشآموزی با مؤلفهزبان
 این پژوهش در آموزی دوره ابتدایی را فراهم نماید.مناسب برای ارتقا برنامه درسی زبان

ی و آموزفرضیه اصلی که بین برنامه درسی زبان منظور بررسیراستای این هدف و به
آموزان ابتدایی رابطه وجود دارد. به طرح سه فرضیه ویژه نیز های هوش اجتماعی دانشمؤلفه

پرداخت. همچنین با طرح یک سؤال دیدگاه معلمان را در این خصوص در بخش کیفی 
 جویا شدیم.

آموزان ابتدایی آموزی و پردازش اطالعات اجتماعی دانشین برنامه درسی زبانب .0
 رابطه وجود دارد.

آموزان ابتدایی رابطه های اجتماعی دانشآموزی و مهارتبین برنامه درسی زبان .0
 وجود دارد.

آموزان ابتدایی رابطه های اجتماعی دانشآموزی و آگاهیبین برنامه درسی زبان .3
 وجود دارد.

آموزان از های هوش اجتماعی دانشآموزی بر مؤلفهتأثیرات برنامه درسی زبان .0
 اند؟دیدگاه معلمان کدم

ای هشناختی و نظریههای روانآموزی شامل دو مجموعه نظریهمبانی برنامه درسی زبان
های مربوط به یادگیری زبان برخاسته از شناختی یادگیری زبان است. عمده نظریهزبان

نی بر های مبتهای رفتاری، نظریهشناسی یادگیری هستند، مانند نظریههای عام رواننظریه
ان های یادگیری فطری زبهای رفتارگرایی شناختی. با این حال، نظریهشناخت گرایی و نظریه

را  های یادگیری زبانو نظریه یادگیری پردازشی زبان )تعاملی(، گروه دیگری از نظریه
 آموزی هستند.خاص زباندهند که تشکیل می

شناسان رفتارگرا، یادگیری زبان امری اکتسابی است. بر این اساس، ذهن از نظر روان
های بیرونی زبانی است. بر این اساس، مشاهده منظم فراگیر زبان، تنها پذیرای محرک

کند. از نظر اسکینر رویدادهای جهان خارج است که کودک را وادار به تولید زبان می
سازی عامل در یادگیری زبان، شرط الزم برای فهم چگونگی ( در نظریه شرطی0107)
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و عوامل بیرونی را مشخص سازیم. در  0یادگیری زبان این است که بتوانیم متغیرهای حاکم
ته باشد، به طور مکرر یک نتیجه مثبت داشنظریه یادگیری اسکینر، اگر رفتار زبانی معینی به

عتقدند که شود و برعکس. رفتارگرایان متقویت مثبت و در نتیجه تکرار رفتار زبانی منجر می
زبانی  هایهای زبان در یادگیریتها و ساخعامل تقلید و بسامد، یعنی فراوانی کاربرد واژه

 (.0313کودک نقش مهمی دارد )زندی، 
 0یاژهشوند. پهای شناختی زبان مطرح میهای رفتارگرایی، نظریهدر تقابل با نظریه

پردازان شناختی معتقد است که رشد شناختی ترین نظریهعنوان یکی از مهم( به0161)
و  د؛ بنابراین، رشد زبان بستگی به رشد تفکرکنکودک، فراگیری زبانی او را هدایت می

ای از رشد شناختی کودک و شناخت فراگیر از جهان دارد. بر این اساس، رشد زبان جنبه
تی های رفتارگرایی شناخهای یادگیری زبان، نظریهمتأثر از آن است. در این گروه از نظریه

پرداز این گروه، ترین نظریه. معروفگیرندکه تلفیقی از دو گروه نظریه پیشین هستند قرار می
( است که نظریه یادگیری اجتماعی او در یادگیری زبان مطرح است. این 0177) 3بندورا

در صدر  سازی در یادگیری زبان است.ای و فرایند مدلنظریه مبتنی بر یادگیری مشاهده
زبان و نظریه  اند، دو نظریه یادگیری فطریشدهآموزی ارائههایی که خاص زباننظریه

های ( با انتقاد از نظریه0116یادگیری پردازشی یا تعاملی زبان قرار دارند. چامسکی )
و، هر داند. از نظر ارفتارگرایی در زبان، توانایی یادگیری زبان در انسان را امری فطری می

تا  ازدسکودک دارای یک نظام ذهنی به نام دستگاه فراگیری زبان است که او را قادر می
ها های بسازد. کودک این فرضیهدرباره ساخت زبانی که در حال یادگیری آن است فرضیه

ند و کها را تعدیل میطور منظم آنطور مداوم با درونداد زبانی جدید مطابقت داده و بهرا به
وجود، نظریه (. بااین0313گیرد )زندی، های زبانی جدیدی را فرامیدر نتیجه مهارت

توان طری زبان با انتقادهایی روبرو شده است. نظریه یادگیری پردازشی زبان را مییادگیری ف
اند. هایی دانست که در تقابل با نظریه یادگیری فطری زبان ارائه شدهترین نظریهاز جمله کامل

که دانشی ایستا باشد، فرایندی پویاست. بر اساس این جای اینبر اساس این نظریه، زبان به
اقعی توجه های وبه موقعیت زبانی واقعی و همچنین چگونگی کاربرد زبان در موقعیتنظریه، 

های پردازش اطالعات در ذهن است که شود. عالوه بر این، این رویکرد مبتنی بر روشمی

                                                           
1. Controlling Variables 

2. Piaget 

3. Bandura 
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شوند؛ بنابراین سازمان عنوان درونداد وارد ذهن میهای زبانی محیط یادگیری بهدر آن داده
بانی محیط یادگیری را کشف کرده و درنهایت به برونداد یا رفتار شناختی ذهن ساخت ز
الیت های زبانی انسان، نتیجه فعگردد. بر اساس این نظریه، یادگیریزبانی کودک منجر می

های زبانی در ساخت شناختی کودک است که از محیط دریافت مستمر پردازش داده
های ارتباطی در محیط واقعی، رشد مهارت (. در نظریه تعاملی زبان،0313 گردند )زندی،می

های مدرن زبان های زبانی کودک دارد. امروزه آموزشنقش مهمی در یادگیری مهارت
برای کودکان، تحت تأثیر رویکرد ارتباطی است، یعنی هدف و غایت آموزش زبان، 

، 0اونس برمنظور برقراری ارتباط در دنیای واقعی است )داگالهای زبانی بهفراگیری مهارت
آموزی در مدرسه مستلزم طراحی یک برنامه درسی مدون با توجه به شرایط (. زبان0110

رسنی دانش های طورکلی، گوناگونی نظریه(. به0111 ،0آموزان است )ویلیامز و اسنیپ
ها، نگاه آموزی است. هرکدام از نظریهآموزی کودک، حاکی از پیچیدگی فرآیند زبانزبان

انایی گونه توهایی که اعتقاد دارند انسان بدون هیچماهیت انسان دارد. نظریهمتفاوتی به 
 های محیطی و اصول شرطیشود، یادگیری زبان کودک را متأثر از محرکخاصی متولد می

ها و ای از تواناییدانند. در مقابل کسانی که اعتقاد دارند کودک با مجموعهشدن می
، 3آموزی تأکید دارند. )ویدوسند، به نقش وراثت در زبانشواستعدادهای زبانی متولد می

0110.) 
های گوناگونی وجود دارد. برخی روانشناسان، هوش در مورد هوش نظریات و دیدگاه

ها، آن شود. به نظردرک و استدالل دانسته که به اشکال مختلفی نمایان می را قابلیت عمومی
هوش یک قوه ذهنی بنیادی است. هوش مجموعه یا کل قابلیت یک فرد برای فعالیت 

ازنظر (. 0380هدفمند، تفکر منطقی و برخورد کارآمد با محیط است. )یارمحمدیان، 
ای در مجله کانیکی و اجتماعی. در مقالهسه نوع هوش وجود دارد، انتزاعی، م 0ثراندایک

عنوان توانایی برای درک دیگران و عمل کردن ( او هوش اجتماعی را به0131هارپر در سال )
کند که هوش اجتماعی با توانایی صورت عاقالنه در روابط انسانی بیان کرد. او ادعا میبه

                                                           
1. Douglas Brown 

2. Williams   & Snipper 

3. Widdowson 

4. Thorndike 
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هوش اجتماعی به معنای   0(. از دیدگاه0100، 0همکاران علمی متفاوت است. )فارتنر و
 3سنجیدگی در رفتار و کردار فرد و اندیشه و سخن گفتن است. از دیدگاه شلونت و فال

ای مشخص که فرد را قادر های اجتماعی عبارت است از فرایندهای مؤلفه( مهارت0180)
 نعنوان فردی الیق مورد قضاوت و سنجش دیگراای رفتار نماید که بهگونهسازد تا بهمی

 (.0103 و همکاران، 0قرار گیرد. )سیلورا
اجتماعی تعاریفی را مطرح کرده گلمن هم درزمینه هوش هیجانی و هم درزمینه هوش

های ارتباطات انسانی با دیگر افراد و است. هوش اجتماعی به عقیده گلمن شامل تمام حیطه
یا درک  آگاهی سیاسی تر ازدیگر هوش اجتماعی گستردهعبارتطورکلی است. بهبا جهان به

های اجتماعی شده است. شامل تشخیص همه موقعیتهای هدایتشناختی یا فعالیتروان
های اجتماعی هست؛ بنابراین در بیان تعریف هوش های مذهبی و دیگر موقعیتمانند آیین

و  0منشود )گلهای تفکر انسانی و فعالیت انسانی صحبت میاجتماعی، درباره همه زمینه
گلمن اخیراً تفاوت بین هوش اجتماعی و هیجانی را دریافته و در کتاب  (.0116همکاران، 

جدیدش، مدل خود را در دو بخش مجزای هوش اجتماعی و هوش هیجانی تقسیم نموده 
 گوید که هوش اجتماعی ترکیبی ازشناسی اجتماعی، میاست. گلمن در بررسی علم عصب

( و 1، هماهنگی8، دقت در انتقال تفکر7، شناخت اجتماعی6آگاهی اجتماعی شامل: )همدلی
ی ی  01وسیله تسهیل اجتماع ط00شامل: )هماهنگ ر00، ارتبا د03، تأثی ( است. 00، ابراز وجو

 های بنیادی آنبرخی پژوهشگران هم برای فهم هوش اجتماعی، مکانیسم (.0100، 00)تاپسل
مکانیسم اساسی هوش ها دو کنند. آنهای هوش اجتماعی را تعیین میهمچون حیطه

                                                           
1. Furtner 

2. sternberg 

3. Shelwent Z& falle 

4. Silvera 

5. Goleman 

6. Empathy 

7. Social cognition 

8. Empathic accuracy 

9. Attunement 
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15. Tapsell 
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درزمینه اجتماعی و پیچیدگی دانش اجتماعی را مطرح کردند.  0اجتماعی، یعنی تفکر واگرا
هم منابع عقالنی مانند دانش اجتماعی و هم فرایندهای فکری مانند کاربرد اطالعات، انتخاب 

ر هرحال برای حل مسائل دحل در هوش اجتماعی مهم هستند. بهاستراتژی و کنترل راه
های اجتماعی متنوع منعطف بودن در استفاده از اطالعات، تفاسیر چندتایی، انتخاب موقعیت

دیگر، افراد با هوش اجتماعی باال ممکن است عبارتریزی و حل مسائل مهم هستند. بهبرنامه
شته های اجتماعی دامنظور عملکرد مناسب در موقعیتدانش اجتماعی قوی و تفکر واگرا به

تری را از هوش اجتماعی ارائه داده ( تعریف گسترده0133) 3(. ورتون0107 ،0ومروباشند )ر
طورکلی، مهارت اجتماعی، دانش در مورد که عبارت از توانایی به سر بردن با دیگران به

موضوعات اجتماعی، حساسیت به محرک از طرف دیگر اعضای گروه و فرد در 
هایی (. هوش اجتماعی با اندیشه0111، 0تورهای موقتی است )کیل استروم و کانموقعیت

های اجتماعی در ارتباط است. پژوهشگران عقیده های اجتماعی و صالحیتهمچون مهارت
دارند که هوش اجتماعی یک درک، یک تحلیل شناختی و یک مهارت یا صالحیت رفتاری 

 هوش اجتماعی(. با توجه به مطالب فوق تعاریف متعددی از 0111، 0است. )بی جور کوئیست
وان به تها میتوسط پژوهشگران عنوان گردیده است که با مروری اجمالی بر این برداشت

عنوان پتانسیل یک شخص و توانایی الزم برای عملکرد این نتیجه رسید هوش اجتماعی به
های ادراکی، تحلیلی، شناختی و شده است. هوش اجتماعی دارای مؤلفهاجتماعی تعریف

وتحلیل رفتارهای اجتماعی دیگران نقش ها( است و باهوش بودن در تجزیهرترفتاری )مها
های اجتماعی ای وسیع از مهارتمرکزی و دوجانبه دارد. درنهایت هوش اجتماعی را گونه

گردد بنابراین طرز ارتباط فرد با دیگران و ایجاد است که در رفتار اجتماعی فرد ظاهر می
 نتیجه فعالیت هوش اجتماعی است.آمیز با ایشان روابط رضایت

های پژوهشداد  نشان مقاله این موضوع باشده مرتبط های انجامنگاهی اجمالی به طرح
های آموزی صورت گرفته است اما پژوهشهای مختلف زبانگوناگونی در ارتباط با جنبه

های هوش اجتماعی آموزی بر مؤلفهاندکی با موضوع بررسی رابطه برنامه درسی زبان
 هایجنبه به موضوع، با مرتبط هایپژوهش برخیشده است. آموزان ابتدایی انجامدانش

                                                           
1. Divergent thinking 

2. Romero 

3. Verton 

4. Kihlstrom & Cantor 

5. Bjorkqvist 
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 آموزی دورههای زباناثربخشی فعالیت پرداختند از آن جمله آموزیزبان مختلف

خانی آموزان پایه اول ابتدایی، توسط چنانی و عبدالدبستانی بر رشد زبان گفتاری دانشپیش
انی های واژگ(، انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که زبان گفتاری، شامل مهارت0313)

طور دبستانی را گذرانده بهپیش ی که دورهآموزانهای دستوری، در دانشو مهارت
عالوه دبستانی را نگذرانده بودند، بهآموزانی است که دوره پیشداری بیشتر از دانشمعنی
 .داری بین دختران و پسران ازنظر رشد زبان وجود داردها نشان داد که تفاوت معنییافته

های به بررسی تأثیر بازی( در پژوهشی 0310همچنین موسوی زاده و احمدی مبارکه )
ها نشان داد های پژوهش آندبستانی، پرداختند. یافتهآموزی کودکان پیشآموزشی بر زبان

آموزی های زبانها و جانوران( بر مؤلفهها، میوهها و رنگهای آموزشی )شکلکه بازی
حتوای ل م)واژگان تصویری، واژگان ربطی و واژگان شفاهی( تأثیر معناداری دارند. تحلی

( 0310)آموزی مجلل چوبقلو و تمجید تاش کتاب فارسی پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان
آموزی های تقویت و گسترش تفکر خالق در کودکان دبستانی با محوریت زبانبررسی راه

(، به بررسی طراحی محتوای برنامه درسی 0100) 0(. کریستینا0310آذرشب و میرمرادی )
های نوین برای اهداف خاص یادگیری و آموزی زبان فرانسه با استفاده از فناوریزبان

 برنامه درسی بر تعدادی از عناصر ها،پژوهش از این برخی آموزش پرداخت. تأکید

 .است زبان آموزش در یادگیری یاددهی فرایندهای مانند آموزیزبان
های مختلف آموزشی، هوش، فرهنگی، فردی و ها، مؤلفهروه دیگری از پژوهشگ

ا و فنون هآموزی مانند ارزشیابی، محتوا، روشاجتماعی و یا یکی از عناصر برنامه درسی زبان
ارتباط میان  ( به بررسی0310اند. غضنفری و همکاران )یاددهی و یادگیری را بررسی کرده

اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه -و افزایش هوش هیجانیهای درسی زبانی برنامه
های درسی آموزش طورکلی محتویات برنامهآموزش زبان پرداختند. نتایج نشان داد به

اجتماعی افراد را نداشته، اما با دو مؤلفه -های هیجانیآموزی قابلیت افزایش توانمندیزبان
(، در تحقیق خود 0107) 0ی داشته است. روم روبینی و مدیریت استرس ارتباط معنادارخوش

نفس، روابط بین فردی و هوش اجتماعی به به این نتیجه رسیدند، احساسات مثبت، عزت
های فرهنگی همانند (، به بررسی نقش مؤلفه0100) 3کند. کاتاالرضایت از زندگی کمک می
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 ن اول پرداخت. هدفمیراث فرهنگی، هویت و انگیزش در یادگیری زبان برای آموزش زبا
های فرهنگی های معلم نسبت به تدریس معلم در ارتباط با مؤلفهوی پرداختن بررسی نگرش

و  0نآموزی تأثیر زیادی دارند. اریکسوهای فرهنگی بر زبانبود. نتایج او نشان داد که مؤلفه
واد والدین دبستانی و کیفیت سطح س(، در تحقیقی به بررسی تأثیر دوره پیش0100همکاران )

کودک نشان داد، کودکانی  060بر رشد زبان کودکان پرداختند. نتایج این تحقیق در مورد 
گویی نسبت به اند مهارت زبانی بهتری در قصهسالگی وارد مهدکودک شده 0که در 

 (0310نهاوندی ) و سالگی وارد مهدکودک شده بودند. حبیبیکودکانی داشتند که در سه
 فارسی تحصیلی درس پیشرفت بر کمی ارزشیابی و توصیفی ارزشیابی تأثیر پژوهشی در

 هاآن پژوهش نتایج .کردند بررسی را دزفول شهرستان ابتدایی پنجم پایه دانش آموزان

 کمّی ارزشیابیِ و توصیفی ارزشیابی گروه دو در تحصیلی میزان پیشرفت که داد نشان

 است، گردیده استفاده ارزشیابی توصیفی از هاآن برای که گروهی و است متفاوت

 کمی ارزشیابی از هاآن برای که آموزانیدانش به نسبت بیشتری تحصیلی پیشرفت

(، 0100) 0دست، سرفراز، منصورا و طارقازاین دیگر پژوهشی در داشتند. شود،استفاده می
آموزی ارتباطی نآموزان و معلمان از روش زباای موردی به بررسی ادراکات دانشدر مطالعه

ت با ای مثبآموزان و معلمان، رابطهها نشان داد که ادراکات کلی دانشپرداختند. نتایج آن
 را خود های تمرکزپژوهش از دیگری گروه آموزی ارتباطی دارد. همچنینرویکرد زبان

ازجمله، یزدانی و  .اندبر عوامل دیگر قرار داده های هوش اجتماعیتأثیرات مؤلفه بر
های ارتباطی کارکنان اداره ( بررسی رابطۀ هوش اجتماعی و مهارت0310همکاران )

 هایوپرورش پرداخت. نتایج نشان داد که بین متغیرهای هوش اجتماعی و مهارتآموزش
های پردازش اطالعات ارتباطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین از بین مؤلفه

های اجتماعی، پردازش اطالعات اجتماعی تأثیر های اجتماعی و آگاهیمهارتاجتماعی، 
( به بررسی نقش جنسیت و 0107و همکاران ) 3های ارتباطی دارد. دالبیشتری بر مهارت

عه، در این مطالهوش اجتماعی و وضعیت همساالن در رفتار پرخاشگرانه نوجوان پرداختند 
عنوان عواملی چون هوش هیجانی الن بههوش اجتماعی درک شده و وضعیت همسا

شده شده باالتر از معمول گزارشکنندگان بررسی شد و هوش اجتماعی خود گزارششرکت
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( به بررسی رابطۀ هوش اجتماعی بامهارت 0310است. همچنین حلیمی و همکاران )
ژوهشی رابطه های پآمده از یافتهدستنتایج بهکارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد پرداختند. 

های کارآفرینی را تأیید کرده است. این نتیجه در مورد هر میان هوش اجتماعی و مهارت
های هوش اجتماعی مثل، پردازش اطالعات اجتماعی، های دیگر که بین مؤلفهیک فرضیه

های کارآفرینی نیز به دست آمد. بنا بر نتایج مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با مهارت
فرادی که دارای توانمندی برقراری ارتباط اجتماعی و قدرت برقراری ارتباط در حاصله ا

 .مند شوندهای روابط اجتماعی بودند، توانستند از مهارت کارآفرینی بیشتری بهرهشبکه

 روش
 عنوانها بهای از این روشروش پژوهش حاضر شامل دو بخش کیفی و کمی است. مجموعه

های پژوهش(. 0387شود )بازرگان، شناخته می 0و آمیخته روش تحقیق ترکیبی، تلفیقی
؛ 0311؛ منصوریان،0386شود )بازرگان، آمیخته از ترکیب روش کمی و کیفی حاصل می

(. در حال حاضر برای 0313و نجفی اصل،  0317، 3؛ کرسول0310و تشکری،  0تدلی
زشی های آمومحیط طور اعم وهای اجتماعی رفتاری بهشناسایی مسائل و مشکالت سیستم

وردار های تحقیق، از اهمیت برخهای مبتنی بر ترکیب پارادایمطور اخص، استفاده از روشبه
ک توان فقط به استفاده از یها، نمیها و محیطرغم ماهیت پیچیده این نظامشده است؛ زیرا به

یافت دستن های معیروش )کمی یا کیفی( اکتفا کرد و به شناخت کافی نسبت به موقعیت
متوالی:  های آمیخته شامل سه روش کلی است. الف(انواع پژوهش (.0310 )رجبی زاده،

ه شود و خود سهای آمیخته که از ترکیب روش کمی و کیفی حاصل مینوعی از پژوهش
در این نوع طرح،  به هم تنیده: )کمی = کیفی( -0:نوع است: اکتشافی، تشریحی، به هم تنیده.

تشریحی: )کمی  -0 دهد.های کمی و کیفی وزن مساوی میدو مجموعه دادهپژوهشگر به هر 
کیفی(. تفاوت این سه نوع طرح متوالی مربوط به اولویت  >اکتشافی: )کمی  -3کیفی(.  <

کمی  هایگیری برای گردآوری دادههای کمی و کیفی، توالی در تصمیمدر گردآوری داده
موازی: در این نوع تحقیق، روش هاست. ب( یل دادهو کیفی و نیز مربوط به راهبردهای تحل
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های کمی شوند. ج( تبدیلی: در این نوع تحقیق؛ دادهموازات هم استفاده میکمی و کیفی به
 (.0310 )بازرگان، کنند و بالعکس.را جستجو و سپس تبدیل به داده کیفی می

. چون یخته( استبنابراین پژوهش حاضر ازنظر نوع تحقیق ترکیبی به هم تنیده )آم
های کمی و کیفی به میزان مساوی است. طرح پژوهش در بخش اولویت در گردآوری داده

 پژوهش طرح نیز کمی بخش در و از نوع مصاحبه 0کیفی، مبتنی بر روش پدیدارشناسی

بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل دانش آموزان دوره همبستگی،  نوع از 0پیمایشی
مدرسه  03غیردولتی( و نیز  7دولتی و  00مدرسه پسرانه ) 00شهرکرد که شامل ابتدایی شهر، 

 جدول از آموز با استفادهنفر دانش 03680غیردولتی( جمعاً  7دولتی و  06دخترانه )

 به شدند؛ که انتخاب پژوهش نمونۀ آماری عنوانبهنفر،  370 تعداد مورگان گیرینمونه

گیری در این روش نمونه است الزم ایخوشه گیریمونهن بسیار، تعداد و زیاد علت وسعت
عنوان نفر به 370 بود که بر اساس آن، 3ایمرحلهای تکای یا ناحیهبخش، تصادفی خوشه

گیری بخش کیفی پژوهش به شکل هدفمند )غیر نمونهنمونه بخش کمی انتخاب شدند. 
هدف پژوهشگران از اجرای تحقیق پدیدارشناسی آن است که معنی  احتمالی( انجام گردید.

له برنامه ها ازجمهر پدیده یا مفهوم را ازنظر گروهی از افراد بررسی کند زیرا بسیاری از پدیده
ف ازآنجاکه در تحقیق کیفی، هد پذیر نیست.آموزی با توجه به ماهیتش اندازهدرسی زبان

 های موردبررسی است، بنابراین به انتخابتر پدیدهفهم عمیق ها، برایانتخاب مورد یا نمونه
نابراین از ب شود که با توجه به هدف پژوهش اطالعات بیشتر داشته باشندمواردی پرداخته می

عنوان جامعه آماری در بخش کیفی انتخاب شدند. مبنای کفایت نمونه معلمان برتر استانی به
آمده بود. بر اساس تشخیص پژوهشگران، دستت بهدر این بخش نیز تکراری شدن اطالعا

نفرِ از معلمان رخ داد. در بخش کیفی  01ها در این بخش، تقریباً در حجم نمونه تکرار داده
ابزار  منظور تعیین روایی سازهبه بود. 0ها، مصاحبه نیمه ساختاریافتهنیز، ابزار گردآوری داده

( PLS افزارروش تحلیل عاملی تأییدی )در نرم ازاز روایی همگرا، با استفاده پرسشنامه، 
 که گردید برآورد 83/1 پرسشنامه، همگرا روایی میزان اساس، این بر استفاده شد.

 هاییآزمون نمرات میان همبستگی اگر .بود مورداستفاده ابزار مطلوبروایی دهنده نشان
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 ابزار روایی بودن همگرا از نشان باشد، باال کنندمی گیریاندازه را واحدی خصیصه که
)در  0پایایی ابزار نیز با استفاده از روش پایایی مرکب (.0313دارد )داوری و رضازاده، 

محاسبه گردید. عالوه بر این، میزان پایایی ابزار به روش همسانی  PLS ،)80/1 افزارنرم
شد که  برآورد 10/1( SPSS22افزار )در نرم 0ضریب آلفای کرونباخدرونی و بر اساس 

دهنده پایایی مناسب پرسشنامه مورداستفاده بود. ذکر این نکته ضروری است که پایایی نشان
 (.0101و همکاران،  3رود )وینزیمرکب معیار بهتری از آلفای کرونباخ به شمار می

 نرمال از اطمینان آزمون )پارامتریک و نا پارامتریک( مستلزم از استفاده کهاین به نظر 

( z-s-kتک متغیره ) 0اسمیرنوف –کولموگروف  آزمون ابتدا است، هاداده یعتوز بودن
 ،ایتک نمونه t از سطح آمار استنباطی در هاداده وتحلیلتجزیه برای ازآنپس و اجرا

 و عاملی تحلیل هایآماره و (SPSS22افزار در نرم)تحلیل واریانس و ضریب رگرسیون 
 هایداده تحلیل جهت همچنین .شد گرفته کار ( بهSmartPLSافزار اثر )در نرم اولویت

 .گردید استفاده بندیمقوله نیمه ساختارمند از روش مصاحبه از حاصل

 نتایج
تدایی آموزان ابهای هوش اجتماعی دانشآموزی و مؤلفهفرضیه اصلی: بین برنامه درسی زبان

 رابطه وجود دارد.

 های هوش اجتماعیآموزی و مؤلفهرابطه بین برنامه درسی زبان .1جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعدیل ضریب تعیین همبستگی مدل

0 730/1 036/1 011/1 007/1 

های آموزی و مؤلفههای مربوط به ارتباط بین برنامه درسی زبانخالصه شاخص 0جدول 
دهد. نتایج حاکی از آن است همبستگی بین برنامه درسی هوش اجتماعی را نشان می

است که حاکی از ارتباطی مثبت و  73/1های هوش اجتماعی برابر با آموزی و مؤلفهزبان
سی توان گفت با افزایش یادگیری برنامه دردیگر میعبارتمتوسط بین دو متغیر است. به
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کند و ها نیز افزایش پیدا میهای هوش اجتماعی آنآموزی دانش آموزان، مؤلفهزبان
درصد از واریانس  6/03( نیز بیانگر آن است که حدود 036/1بالعکس. میزان ضریب تعیین )

 شود.آموزی تبیین میدرسی زبانهای هوش اجتماعی توسط برنامه مربوط به مؤلفه

 آزمون تحلیل واریانس .2جدول

 معناداری F میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

 110/1 000/03 011/0 011/0 رگرسیون

   131/1 007/3 ماندهباقی

    007/0 کل

 Fدهد داری کل مدل است، نشان میتحلیل واریانس که بیانگر معنی 0جدول 

معنادار است و نتایج حاصل از ارتباط بین برنامه درسی  10/1( در سطح 000/03شده )مشاهده
 10شود؛ بنابراین با اطمینان های هوش اجتماعی دانش آموزان تأیید میآموزی و مؤلفهزبان

های هوش اجتماعی دانش آموزان آموزی و مؤلفهتوان گفت بین برنامه درسی زباندرصد می
 ی وجود دارد.ارتباط مثبت و معنادار

آموزی و پردازش اطالعات اجتماعی بین برنامه درسی زبانفرضیه ویژه اول:  .1
 آموزان ابتدایی رابطه وجود دارد.دانش

 آموزانآموزی و پردازش اطالعات اجتماعی دانشبین برنامه درسی زبانرابطه  .3جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعدیل ضریب تعیین همبستگی مدل

0 600/1 300/1 003/1 003/1 

 آموزی و پردازشبین برنامه درسی زبانهای مربوط به ارتباط خالصه شاخص 3جدول 
دهد. نتایج حاکی از آن است همبستگی بین را نشان می آموزاناطالعات اجتماعی دانش

است که حاکی از  60/1برابر با آموزی و پردازش اطالعات اجتماعی برنامه درسی زبان
زایش یادگیری توان گفت با افدیگر میعبارتارتباطی مثبت و متوسط بین دو متغیر است. به

کند آموزان نیز افزایش پیدا میپردازش اطالعات اجتماعی دانشآموزی، برنامه درسی زبان
درصد از  0/30( نیز بیانگر آن است که حدود 300/1و بالعکس. میزان ضریب تعیین )

 موزیآبرنامه درسی زبانآموزان توسط اریانس مربوط به پردازش اطالعات اجتماعی دانشو
 شود.تبیین می
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 آزمون تحلیل واریانس .4جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

 110/1 800/30 310/0 310/0 رگرسیون

   101/1 030/0 ماندهباقی

    006/0 کل

 Fدهد داری کل مدل است، نشان میتحلیل واریانس که بیانگر معنی 0جدول 
 برنامه درسیمعنادار است و نتایج حاصل از ارتباط بین  10/1( در سطح 80/30شده )مشاهده

 10شود؛ بنابراین با اطمینان دانش آموزان تأیید می آموزی و پردازش اطالعات اجتماعیزبان
 دانش آموزی و پردازش اطالعات اجتماعیبرنامه درسی زبانتوان گفت بین درصد می

 آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
آموزان های اجتماعی دانشآموزی و مهارتبین برنامه درسی زبانفرضیه ویژه دوم: 

 ابتدایی رابطه وجود دارد.

 آموزانانشهای اجتماعی دآموزی و مهارتبرنامه درسی زبانرابطه بین  .5جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعدیل ضریب تعیین همبستگی مدل

0 707/1 030/1 038/1 010/1 

آموزی و برنامه درسی زبانهای مربوط به ارتباط بین خالصه شاخص 0جدول  
دهد. نتایج حاکی از آن است همبستگی بین را نشان می آموزانهای اجتماعی دانشمهارت

است که حاکی از ارتباطی  70/1برابر با های اجتماعی آموزی و مهارتبرنامه درسی زبان
برنامه ری توان گفت با افزایش یادگیدیگر میعبارتمثبت و متوسط بین دو متغیر است. به

کند و بالعکس. میزان های اجتماعی نیز افزایش پیدا میمیزان مهارت آموزیدرسی زبان
درصد از واریانس مربوط به  0/03( نیز بیانگر آن است که حدود 030/1ضریب تعیین )

 شود.تبیین می آموزیبرنامه درسی زبانآموزان توسط دانشهای اجتماعی مهارت

 آزمون تحلیل واریانس .6 جدول

 معناداری F میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

 110/1 310/00 006/0 006/0 رگرسیون

   137/1 170/3 ماندهباقی
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 معناداری F میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

    007/0 کل

 Fدهد داری کل مدل است، نشان میتحلیل واریانس که بیانگر معنی 6جدول 
 برنامه درسیمعنادار است و نتایج حاصل از ارتباط بین  10/1( در سطح 31/00شده )مشاهده

درصد  10شود؛ بنابراین با اطمینان تأیید می آموزانهای اجتماعی دانشآموزی و مهارتزبان
ارتباط  آموزانهای اجتماعی دانشآموزی و مهارتبرنامه درسی زبانتوان گفت بین می

 مثبت و معناداری وجود دارد.
 آموزانهای اجتماعی دانشآموزی و آگاهیبین برنامه درسی زبانفرضیه ویژه سوم: 

 .ابتدایی رابطه وجود دارد

 آموزانهای اجتماعی دانشآموزی و آگاهیبین برنامه درسی زبانرابطه  .7جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعدیل ضریب تعیین همبستگی مدل

0 013/1 300/1 317/1 003/1 

آموزی و بین برنامه درسی زبانهای مربوط به ارتباط خالصه شاخص 7جدول 
ین بدهد. نتایج حاکی از آن است همبستگی را نشان میآموزان های اجتماعی دانشآگاهی

است که حاکی  01/1برابر با آموزان های اجتماعی دانشآموزی و آگاهیبرنامه درسی زبان
فزایش توان گفت با ادیگر میعبارتاز ارتباطی مثبت و متوسط بین دو متغیر است. به

نیز افزایش پیدا  آموزانهای اجتماعی دانشآموزی، آگاهیبرنامه درسی زبان یادگیری
درصد  0/30( نیز بیانگر آن است که حدود 300/1کند و بالعکس. میزان ضریب تعیین )می

آموزی توسط برنامه درسی زبان آموزانهای اجتماعی دانشآگاهیاز واریانس مربوط به 
 شود.تبیین می

 حلیل واریانسآزمون ت .8جدول 
 معناداری F میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

 110/1 308/30 700/0 700/0 رگرسیون

   106/1 786/3 ماندهباقی

    007/0 کل
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 Fدهد داری کل مدل است، نشان میتحلیل واریانس که بیانگر معنی 8جدول 
بین برنامه درسی معنادار است و نتایج حاصل از ارتباط  10/1( در سطح 30/30شده )مشاهده

درصد  10شود؛ بنابراین با اطمینان تأیید می آموزانهای اجتماعی دانشآموزی و آگاهیزبان
 ارتباط آموزانهای اجتماعی دانشآموزی و آگاهیبین برنامه درسی زبانتوان گفت می

 مثبت و معناداری وجود دارد.
 به قرار زیر بود: پژوهش یفیک هاییافته

های هوش اجتماعی آموزی بر مؤلفهتأثیرات برنامه درسی زبان پژوهش، چهارم سؤال
. در این قسمت پژوهش است داده قرار ارزیابی مورد را آموزان از دیدگاه معلماندانش

های هوش آموزی بر مؤلفهتأثیرات برنامه درسی زباناز  سعی در واکاوی ادراک معلمان
های خود از اجرای برنامه درسی است. طی مصاحبه معلمان به بیان تجربه اجتماعی

 آگاهی اجتماعی و پردازش اطالعات اجتماعی،آموزی و ارتباط آن با سه مؤلفه زبان
 ایههای دقیق و مقایسهبررسی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداختند. های اجتماعیمهارت

ر آموزی بتأثیرات برنامه درسی زبان بازنمایی و شناسایی به منجر معلمان دیدگاه در متوالی
های معلمان در ادامه پژوهش تعدادی از نقل و قول های دیگر هوش اجتماعی است؛ کهمؤلفه

 شده است.استفاده
های آموزی بر مؤلفهزبان ترین تأثیرات برنامه درسیعمده از برخی شوندگانمصاحبه

 ترین این تأثیرات ازجمله،مهم آنان، ازنظر کردند را بیان زانهوش اجتماعی دانش آمو
ران وضوح بیان و عقاید دیگگیرد و مفاهیم را بهطور مؤثر به کار میدانش آموزان زبان را به

وتحلیل اجتماعی، به معنای توانایی درک تجزیهکنند. دانش آموزان دارای را ترغیب می
ردی تقویت ارتباط ف دیگران و داشتن درکی عمیق هستند،ها و عالیق احساسات، انگیزش

های مهارتهایی گروهی و کالسی، در دانش آموزان و دوری از تعارض یا حل تعارض
صحبت بودن، هماهنگی بین گفتار و رفتار، پرهیز از قضاوت، گوش دادن، لبخند زدن، خوش

ه ر کردن، توجه و احترام برعایت حریم شخصی دیگران، داشتن هنر رابطه و ارتباط برقرا
ا دورهم هداشتن آنورسوم دیگران، خودداری از قضاوت، توانایی تشکیل گروه و نگاهآداب

 و سنجیده کلمات زیبا، از مقابل و استفاده افراد سخنان برای شدن قائل رادارند. ارزش
ب با حل مناسموقع همچنین رفتار و کردارش با سنجیدگی و اندیشه همراه است. ارائه راهبه

تماعی های اجپذیر بودن در موقعیتانعطاف نفس،اعتماد و عزت توجه به موقعیت و افزایش
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 عنوان یک عضوهای سخت، مسئولیت اجتماعی دارد و خود را بهو حساس بودن در موقعیت
های اجتماعی را تشخیص داده و رفتاری شناساند. موقعیتهمکاری کننده به دیگران می

دهد. توانایی موردتوجه قرار دادن و تفاوت قائل شدن میان اشخاص مناسب با آن ارائه می
 موضوع به نسبت معلمان ادراک با ترارتباط شفاف قراریبر برایدیگر را دارد. 

 نکات تواندمی کنندهمشارکت معلمان از نفر چند هایدیدگاه ادامه در موردبررسی،

پردازش اطالعات  پردازیم.ها میکند؛ که به بررسی این دیدگاه بازنمایی را توجهیقابل
ثیرات و احساسات دیگران یکی از تأ بینی رفتاراجتماعی؛ یعنی توانایی درک و فهم و پیش

 شوندگانیکی از مصاحبه هایدر گفته که آموزی بر هوش اجتماعی استبرنامه درسی زبان

 :است یافته نمود گونهاین
کنند و ها ارتباط برقرار میگویی با داستانهای قصهدانش آموزان با فعالیت»

شوند و بامهارت همدلی و همدردی آشنا مییابد. از سوی دیگر شان ارتقا میخودآگاهی
 «ها را درک کنندنظرهای آنشود احساسات دیگران را بشناسند و نقطهاین امر باعث می

 (.0316 دی ،01 شماره شونده)مصاحبه
توانند درباره همدلی، اداره کردن هیجان و احساسات و بسیاری دیگر دانش آموزان می

گویی که با آگاهی ش اطالعات اجتماعی در جلسه داستانهای اجتماعی و پردازاز مهارت
ها و احساسات سایرین آگاهی اجتماعی؛ درک مناسب از نگرانی را بیاموزد. از روابط است

آموزی بر برنامه درسی زبانهای اجتماعی یکی از تأثیرات های مختلف در فعالیتاز موقعیت
 کند:گونه عنوان میاین( 00شونده شماره )که مصاحبههوش اجتماعی است 

های ازجمله ایفای آموزی نتیجه انجام فعالیتآگاهی اجتماعی در برنامه درسی زبان»
آموز آگاهی از روابط را با ایجاد فرصت در نمایش و شناخت احساسات نقش است که دانش

کند را به دست های گوناگون را اجرا میکه صحنههای درونی هنگامیو کشف هیجان
ها با چگونگی تأثیر اعمالشان بر دیگران آگاه ورد. چون دانش آموزان با این فعالیتآمی
های آموزند که بیشتر همدل باشند و مهارتشوند و همچنین با شنیدن دیدگاه دیگران میمی

اد آموزی یهای اجتماعی را با برنامه درسی زبانگیری در موقعیتدیگری ازجمله تصمیم
 (.0316 دی ،00شماره  شونده)مصاحبه «گیرندمی

گونه گونه که به آن اذعان نمودن با انجام اینمعلمان، همان هایروایت در تأملی
 و شودگروه می همدلی محیط در درس، هایآموزه به بخشیدن ها باعث تجسمفعالیت
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بخشند و به کشف می عمق را خود یادگیری فرایند مساعی،تشریک با دانش آموزان
 و تردقیق سازی فرصت باهدف قسمت پردازند. ایناحساسات خود و دیگران می

 خالق تفکر و ذهن پرورش برای شگردهایی از گیریبهره و با آموزش همراه ترسنجیده

در ادامه بررسی دیدگاه  است یافتهآموزی سامانهنگام تدریس، در برنامه درسی زبان به
های اجتماعی و توانایی شناخت مهارتشونده دیگری را در مورد معلمان نظر مصاحبه

آموزی بر هوش اجتماعی است را برنامه درسی زباننیازهای دیگران که یکی از تأثیرات 
 .شویمجویا می

ی های مانند تهیه روزنامه دیواری، گردش علمی، برگزارانجام دادن فعالیت»
شود دانش آموزان کشف کنند های آموزشی باعث میهای کالسی و طراحی بازینمایشگاه

های و بازآفرینی نمایند و در جستجوی شناخت نیازهای دیگران باشند. این امر باعث مهارت
ن و گیری، تعامل داشتن با دیگراداشتن دوست، تصمیمیابی و نگهاجتماعی ازجمله دوست

 (.0316 دی ،8شماره  شونده)مصاحبه« نمایدای فراگیران فراهم میانگیزه بخشی را بر
 به توجه با کودکان در زندگی هایمهارت و آداب ارتقای برای سازیزمینه

 گسترش و خالقیت و انتقادی تفکر تقویت زبانی، هایمهارت کاربردی هایجنبه

آموزی است؛ زبان درسی برنامه جامع اصول از زندگی کودک در مستمر مطالعه فرهنگ
وش آموزی در جهت تقویت هکه دیدگاه معلمان نیز برگرفته از این اصل برنامه درسی زبان

 آموزی است.اجتماعی دانش آموزان در برنامه درسی زبان

 های هوش اجتماعی از دیدگاه معلمانآموزی با مؤلفهزبان . اولویت اثر برنامه درسی9جدول 
اولویت 

 اثر
t ردیف سؤال 

3 01/08 
هایی و دوری از تعارض یا حل تعارض آموزی باعث همدلیبرنامه درسی زبان

 شود.می کالسی
0 

8 08/06 
آموزی باعث تقویت آگاهی روش تدریس ایفای نقش در برنامه درسی زبان

 شود.اجتماعی دانش آموزان می
0 

 3 شود.آموزان میآموزی باعث درک افکار و احساسات دانش برنامه درسی زبان 00/00 7

 0 شود.آموزی باعث شناخت اجتماعی دانش آموزان میبرنامه درسی زبان 07/00 0

0 11/01 
های اجتماعی دانش مهارت انطباق، و هماهنگیآموزی باعث برنامه درسی زبان

 شود.آموزان می
0 

 6 شود.می آموزی باعث ابراز وجود )معرفی خود( دانش آموزانبرنامه درسی زبان 08/30 1
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اولویت 
 اثر

t ردیف سؤال 

0 17/60 
ری و گییابی، تصمیمهای دوستافزایش مهارتآموزی باعث برنامه درسی زبان

 شود.می خودآگاهی
7 

6 00/00 
آموزی باعث تقویت برداری در برنامه درسی زباننویسی و یادداشتخاطره

 خودتنظیمی دانش آموزان است.
8 

01 00/01 
مهارت مدیریت روابط با دیگران  آموزی باعث افزایشبرنامه درسی زبان

 شود.می
1 

0 37/08 
توجه و رسیدگی به و  بودن شنونده هنرِ تقویتآموزی باعث برنامه درسی زبان

 شود.می دیگران
01 

 است و 16/0تر از شده بزرگمحاسبه t دهد که همه مقادیر( نشان می1نتایج جدول )

آموزی بر زبان برنامه درسی تأثیراتیک از موارد مربوط به  هر اثر ترتیب اولویتاینبه
است. بر این اساس، ازنظر معلمان باالترین  معنادار 10/1 سطح در های هوش اجتماعیمؤلفه

، یابیهای دوستافزایش مهارتآموزی باعث برنامه درسی زبان»اولویت اثر مربوط به 
دیگر، کمترین اولویت اثر مربوط به است. از سوی « شودمی گیری و خودآگاهیتصمیم

ت. در اس« شودآموزی باعث افزایش مهارت مدیریت روابط با دیگران میبرنامه درسی زبان»
 شوندگان در موردمطابق با نتایج کیفی از مصاحبه plsافزار آمده در نرمدستضمن نتایج به

 ست.های هوش اجتماعی اآموزی بر مؤلفهتأثیرات برنامه درسی زبان

 های هوش اجتماعیآموزی با مؤلفهزبان برنامه درسیدیدگاه معلمان از تأثیرات  .11جدول 

 تعداد مقوله فرعی مقوله اصلی
 درصد
 فراوانی

 برنامه درسی
های آموزی و مؤلفهزبان

 هوش اجتماعی

پردازش اطالعات اجتماعی؛ یعنی توانایی درک و فهم و 
 بینی رفتار و احساسات دیگرانپیش

7 0/07 

ها و احساسات آگاهی اجتماعی؛ درک مناسب از نگرانی
 های مختلفسایرین از موقعیت

03 0/30 

 های اجتماعی؛ توانایی شناخت نیازهای دیگران ومهارت

 مؤثر روابطی برقراری امکان
01 01 

تأثیرات برنامه مورد  در شوندگانمصاحبه هایدیدگاه از ایخالصه (01) جدول
 دهد.می نشان را های هوش اجتماعی دوره ابتدایی ازنظر معلمانآموزی با مؤلفهزباندرسی 

 .است شوندگانمصاحبه هایدیدگاه پرتکرارترین و ترینعمده حاوی جدول این
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های اجتماعی؛ توانایی شناخت مهارتدرصد( مربوط به  01) فراوانی درصد بیشترین
آموزی با مؤلفه زبان برنامه درسی مؤثر روابطی برقراری امکان نیازهای دیگران و

درصد(  0/07) درصد فراوانی کمترین های اجتماعی، هوش اجتماعی است. همچنینمهارت
 بینی رفتار وپردازش اطالعات اجتماعی؛ یعنی توانایی درک و فهم و پیشمربوط به 

اطالعات، هوش اجتماعی از آموزی با مؤلفه پردازش زبان برنامه درسیاحساسات دیگران، 
 دیدگاه معلمان بود.

 گیریو نتیجه بحث
کیفی و دانش آموزان در  بخش در معلمان دیدگاه هدف پژوهش، به دستیابی منظوربه

عنوان یکی از دروس اصلی در عرصه آموزی بهقرار گرفت. زبان ارزیابی مورد بخش کمی
آموزی )گوش دادن، سخن گفتن، های چهارگانه زبانآموزش که با پردازش عمیق مهارت

های ذهن و زبان و فکر و فرهنگ ایران را در روح لطیف دانش خواندن و نوشتن( تمام جلوه
ی دامنی با ثمرات و تبعاتاست و این فراخ ای ناپیدانماید؛ دارای گسترهآموزان متجلی می

گذارد. هوش از خود رد و نشانی بر جای می« هوش»ژرف، در قلمروهایی دیگر نیز، ازجمله 
های های اخیر دیدگاه هوششود اما در سالعنوان توانایی بالقوه عقالنی تعریف میمعموالً به

ی آموزی و مؤلفان کتب درسسان زبانچندگانه و انواع آن توجه بسیاری از معلمان و کارشنا
ی پیوندی آموزاند با زبانهایی که بر آن قائلرا به خود جلب کرده است. هوش با تمام قابلیت

ی نیز آموزهای فکری و هوشی است و بنابراین زبانسویه دارد. زبان برآمده از تمام جلوههمه
ا توانند باین در هم تنیدگی می گیری ازنمودگاری از ذهن و هوش است و معلمان با بهره

های پرورش کودکان به تقویت قوه تخیل، کارگیری آن در تدریس و ایجاد فرصتبه
صورت جذاب و های فراگیران بهپروردگی قدرت خالقیت، رشد امیال و تعمیق اندیشه

از  ههای مهم معلمان فارسی استفادآموزی بپردازند. یکی از گامدلکش در برنامه درسی زبان
ها ه آنهایی برای توسعهای آن و یافتن روشهوش اجتماعی و تعیین ماهیت و کیفیت مؤلفه
 از دیدگاه مختلف درسی هایبرنامه مطالعه و در زندگی فردی دانش آموزان است. بررسی

یادگیری  -یاددهی  هایموقعیت در آن اجرای نزدیک درگیر از که هاییگروه و افراد
 مورد در را مستندی اطالعات و هاتواند دادهمی هستند، درس هایکالس و مدارس

 تردیدی نماید. فراهمبرنامه درسی ، مشکالت رفعحل و راه هاچالش و مسائل ترینمهم
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 ساختن عملیاتی و در اجرا درسی برنامه اصلی مجریان عنوانبه معلمان که ندارد وجود

 پژوهش فوق، مطالب به عنایت با دارند.عهده بر را اصلی نقش درس، هایکالس در آن

ابتدایی شهر  دوره معلمان هایدیدگاه و نظرات به استناد با تا است کوشیده حاضر
آموزان های هوش اجتماعی دانشآموزی بر مؤلفهتعیین رابطه برنامه درسی زبانشهرکرد به 

برنامه  این اجرایی موانع وحل نقاط ضعف  و توجه برای را الزم بسترهایبپردازد و  ابتدایی
ها، ها به کشف تواناییگونه پژوهشنتایج حاصل ازاین .سازد فراهم درسی و اساسی

های هوش اجتماعی را رهنمون آموزی و مؤلفههای برنامه درسی زبانها و قابلیتضعف
دهد. ریزی در جهت غنای یادگیری و استمرار در یادگیری را مدنظر قرار میسازد و برنامهمی
کیفی و دانش آموزان در  بخش در نمعلما دیدگاه هدف پژوهش، به دستیابی منظوربه

بین  داد نشان کمی بخش در آمدهدستبه نتایج قرار گرفت. ارزیابی مورد بخش کمی
های هوش اجتماعی )پردازش اطالعات اجتماعی، آموزی و مؤلفهبرنامه درسی زبان

ارتباط مثبت و معناداری وجود  آموزانهای اجتماعی( دانشهای اجتماعی و مهارتآگاهی
ها خوانی دارد، آنبا نتایج این تحقیق هم نیز (0310نتایج تحقیق یزدانی و همکاران ) دارد.

های ارتباطی رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای هوش اجتماعی و مهارت معتقد بودند
های اجتماعی و های پردازش اطالعات اجتماعی، مهارتوجود دارد. همچنین از بین مؤلفه

دارد.  های ارتباطیهای اجتماعی، پردازش اطالعات اجتماعی تأثیر بیشتری بر مهارتآگاهی
( در مورد ادراکات کلی 0100سرفراز، منصورا و طارق ) از سوی دیگر با نتایج تحقیق

خوانی دارد؛ هم( 0310آموزی و حلیمی و همکاران )آموزان و معلمان، با رویکرد زباندانش
ها نشان داد ( همسو نیست. نتایج پژوهش آن0310غضنفری و همکاران )اما با نتایج 

های ی قابلیت افزایش توانمندیآموزهای درسی آموزش زبانطورکلی محتویات برنامهبه
اجتماعی افراد را نداشته، اما با دو مؤلفه ارتباط معناداری داشته است. -هوش هیجانی

بازنمایی  و شناسایی به منجر معلمان دیدگاه در دقیق کنکاش و متوالی هایمقایسه
اعی های هوش اجتمآموزی بر مؤلفهتعیین رابطه برنامه درسی زباندیدگاه معلمان از 

 و کیفی شناسیروش با تا در بخش کیفی پژوهش گردید و سعی شد آموزان ابتداییدانش
برنامه درسی  به نسبت هاآن تفسیر و ادراک عمق و سطح معلمان، معنایی نظامورود به

 شود، از دیدگاه معلمان بیشترین های هوش اجتماعی بررسی و شناساییآموزی و مؤلفهزبان

های اجتماعی؛ توانایی شناخت نیازهای دیگران مهارتدرصد( مربوط به  01) فراوانی درصد
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های اجتماعی، آموزی بر مؤلفه مهارتزبان برنامه درسی مؤثر روابطی برقراری امکان و
پردازش درصد( مربوط به  0/07) درصد فراوانی کمترین هوش اجتماعی است. همچنین

رنامه ب بینی رفتار و احساسات دیگران درم و پیشاطالعات اجتماعی؛ یعنی توانایی درک و فه
آموزی بر مؤلفه پردازش اطالعات، هوش اجتماعی بود؛ و از سوی دیگر ازنظر زبان درسی

های افزایش مهارتآموزی باعث برنامه درسی زبان»معلمان باالترین اولویت اثر مربوط به 
نامه بر»ین اولویت اثر مربوط به است. کمتر« شودمی گیری و خودآگاهییابی، تصمیمدوست

یج این نتا است.« شودآموزی باعث افزایش مهارت مدیریت روابط با دیگران میدرسی زبان
 با( همخوانی دارد. 0310( و حلیمی و همکاران )0107قسمت پژوهش با نتایج تحقیق دال )

آموزی بر زبان برنامه درسیدرزمینه ارتباط  زیر پیشنهادهای پژوهش، هاییافته به توجه
 گردد:می ارائه آموزان ابتداییهای هوش اجتماعی دانشمؤلفه

 -مشارکتی )قضاوت عملکرد -های تدریس همیاریآموزی از روشدر برنامه درسی زبان. 0
سازی طرز تلقی( جهت تقویت روش تدریس اعضای گروه و روشن -کارایی گروه

های سنتی و کارگیری روشو از بههای هوش اجتماعی کودکان استفاده شود مؤلفه
 یکنواخت پرهیز شود.

های آموزشی، ایفای نقش، ها و شگردهای خاص مانند طراحی بازیاستفاده از تکنیک. 0
های تجسم توسط معلمان عالوه بر گستره غنای های گویا و ایجاد موقعیتاستفاده از کتاب

دانش  های هوش اجتماعیتقویت مؤلفهآموزی باعث ادبی و یادگیری بهتر برنامه درسی زبان
 شود.آموزان می

ها و تجربیات دانش آموزان مربوط به هر یک از معلمان از نحوه انجام وظایف، فعالیت. 3
آموزی با مشاهده برخورد دانش آموزان با های هوش اجتماعی در برنامه درسی زبانمؤلفه

ن درس ای در ارزشیابی ایبینانهبرداشت واقعها المثلمتون، تصاویر، اشعار، حکایات و ضرب
 داشته باشند.

وپرورش مناطق ایجاد های علمی معلمان باتجربه، در مراکز استانی وادارات آموزشانجمن. 0
آموزی و تقویت شود. همچنین معلمان در فرایند تدوین و ارزشیابی برنامه درسی زبان

 امه درسی، مشارکت داشته باشند.های چندگانه در تدریس و محتوای این برنهوش
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های تقویت و گسترش تفکر (. بررسی راه0310. )آذرشب، معصومه و میرمرادی، عیسی
اولین همایش علمی پژوهشی  آموزی،خالق در کودکان دبستانی با محوریت زبان

 شناسی جامعه، تهران: انجمن پایش.روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب
(. بررسی رابطه هوش اجتماعی بامهارت کارآفرینی دانشجویان 0310قربانعلی. )آقا احمدی، 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده دانشگاه آزاد واحد چالوس. پایان
 روانشناسی و علوم تربیتی.

(. بازخوردهای معلمان مجری 0313) .حسنی، محمد و شکاری، عباس؛ انتهایی آرائی، علی
(، 00)06،ریزی درسیفصلنامه پژوهش در برنامه .رزشیابی توصیفی )کیفی(الگوی ا

030-001. 
های تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای کندوکاو در مسائل روش(. 0386بازرگان، عباس. )

 .010-001(، 3) 37فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی،ها، نظام آموزشی و حل آن
قیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، روش تح(. 0387بازرگان، عباس. )

 .01-36(، 80)00، فصلنامه دانش مدیریت
های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول ای بر روشمقدمه(. 0310بازرگان، عباس. )

 ، تهران: نشر دیدار.در علوم رفتاری

 بیست قرن جنساز  هوشیاری اجتماعی و های هوش(. دامنه0313جمشید. ) زاد، بیک

 .1-06(، 01)3 ،مدیریت توسعه فصلنامهویکم. 
مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمی و  (.0310تدلی، چالز و تشکری، عباس. )

 جهاد دانشگاهی. تهران: ترجمه عادل آذر و سعید جهانیان. کیفی،
آموزی دوره زبانهای (. بررسی اثربخشی فعالیت0313چنانی، شهرام و عبدالخانی، علی. )

ال آموزان پایه اول ابتدایی منطقه شاوور در سدبستانی بر رشد زبان گفتاری دانشپیش
 ، تهران: موسسهدومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری ،0310-13تحصیلی 

 رسانی نار کیش.اطالع
 بر کمی ارزشیابی و توصیفی ارزشیابی (. تأثیر0310) احمد. نهاوندی، مرضیه و حبیبی،

 در دزفول شهرستان ابتدایی پنجم پایه فارسی دانش آموزان درس تحصیلی پیشرفت
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 ترکیه: ،اجتماعی و رفتاری علوم المللیبین (. کنفرانس0310-0310) تحصیلی سال

 .استانبول
بررسی رابطۀ هوش  .(0310حلیمی، صبورا؛ قربانعلی، آقا احمدی و لیال، کیادلیری. )

 دومین اجتماعی بامهارت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس،
 کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران: دانشگاه شاهد.

. PLS افزارسازی معادالت ساختاری با نرممدل(. 0313داوری، علی و رضازاده، آرش. )
 تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هوش (. ارائه الگوی برنامه0310زاده، مرضیه. )رجبی
نامه کارشناسی ارشد، پایان اجتماعی در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان. -هیجانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.
های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان بر اساس بینی ویژگی(. پیش0310رضایی، محمد. )

 فصلنامههای هوش اجتماعی. مؤلفه
 .67-81(، 01)0، رهبری و مدیریت آموزشی 

 آموزی. تهران: سمت.(. زبان0313زندی، بهمن. )

ا و ه(. الگوی شخصیت و هوش هیجانی، خود اثربخشی، مهارت0310سبزی، نرگس. )
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده روانشناسی و پایان .ارتباط اجتماعی

 علوم تربیتی.

نامه ایانپآموزی دوره ابتدایی. (. تبیین الگوی مطلوب برنامه درسی زبان0310عربی، احمد. )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

های شخصیتی و هوش اجتماعی با میزان (. رابطۀ ویژگی0316علیزاده، زهرا و بهرامی، غالم. )
شناختی وانفصلنامه مطالعات راعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز. 

 .01-60(، 0)3، و علوم تربیتی
(. بررسی ارتباط 0310قدم، رضا و قهاری، شیما. )غضنفری، محمد؛ قبانچی، ضرغام؛ پیش

اجتماعی زبان آموزان در -های درسی زبانی و افزایش هوش هیجانیمیان برنامه
 .13-006(، 1)0، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمهچارچوب نظریه آموزش زبان. 
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آموزی دوره (. بررسی تحلیلی ابعاد نوآوری در برنامه درسی زبان0380قاسم پور، حسین. )
های درسی دوره ابتدایی، شیراز: دانشگاه ش نوآوری در برنامههمای ابتدایی ایران،

 شیراز، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه علیرضا  (.0317کرسول، جان. )

 کیامنش، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 مهتاب. رخ نشر تهران: بلوچ، حمیدرضا ترجمه اجتماعی، هوش (.0381دانیل. ) گلمن،
(. تحلیل محتوای کتاب فارسی 0310مجلل چوبقلو، محمدعلی و تمجید تاش، الهام. )

همایش  آموزی در مناطق دوزبانه.)بخوانیم وبنویسیم( پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان
 گان.، گرگان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرهاها و چالشزبان مادری، مجال

 و کمّی رویکردهای ترکیب های پژوهش آمیخته:(. مبانی روش0311منصوریان، یزدان. )
-61(،0)0، اطالعات، ارتباطات و دانش شناسیرفتاری،  و اجتماعی علوم در کیفی

66. 
(. بررسی تأثیر بازی آموزشی بر 0310موسوی زاده، فاطمه و احمدی مبارکه، زهرا. )

ی و المللی پژوهش در علوم رفتارکنفرانس بین دبستانی،پیشآموزی کودکان زبان
 .اجتماعی، ترکیه: استانبول

 توسعه هایپروژه آمیخته در تحقیق روش از گیری(. بهره0313نجفی اصل، زهره. )

 6 ،روستایی توسعهفصلنامه  روستایی،
مجموعه (. بررسی رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی. 0380یارمحمدیان، محمدحسین. )

 .دانشگاه تهران مقاالت دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی  .(0310یزدانی، علی؛ افراسیابی، رؤیا و عسگرزاده، هاشم. )

حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه اولین کنفرانس ملی  وپرورش،کارکنان آموزش
 المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.بین
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