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 چکیده

ستند و اجتماعی ه -دچار مشکلات هیجانی مطلوب،توانایی شتناختی داشتت  با وجود آموزان با اختلال یادگیری دانش زمینه و هدف:

  از ای ،هوش هیجانی داشته باشد مهارت تحول نقش اساسی درتواند میمحیط خانواده  .کنندعمل می عیفضهوش هیجانی  در مهارت

 صاختلال یادگیری خا با آموزانهوش هیجانی دانش بینیپیش خانواده در ارتباطی هایالگو نقش رو، پژوهش حاضتتر با هدب بررستتی

 انجام شد.

مراکز اختلالات  یتمامآموزان دانشن ر از  33 شتتامل کنندگان پژوهشروش پژوهش توصتتی ی از نوه همبستتتگی بود. شتترکت روش:

رای ب .به شیوه در دسترس انتخاب شدند بودند که 1331-39در سال تحصیلی  های تحصتیلی سوم تا شش یادگیری شتهر شتیراز، در پایه

 وزیو گر یبرادبر یجانیهوش ه نامهو پرستتش (2772) الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک نامهپرستتشتتها از آوری دادهجمع

 است اده شد. ( 2771)

ی به صورت من ی گیری همنوایجهتبه صورت مثبت و وشنود گیری گ تضریب همبستگی پیرسون نشان داد که جهت نتایج: هایافته

کننده بینیوشتتنود پیشگیری گ تهای رگرستتیون چندگانه نشتتان داد که جهتهمچنی  یافته  (.P<71/7) رابطه دارد هیجانی با هوش

 دارکننده من ی و معنیبینی( پیشp <71/7گیری همنوایی )و جهت ،های آنمقیاس( هوش هیجانی و خردهP<771/7)دار مثبت و معنی

  است.مدیریت روابط و هوش هیجانی 

ه به بحث و تبادل هایی کخانواده در اختلال یادگیری خاصکودکان با توان بیان کرد که های پژوهش میبا توجه به یافته گیری:نتیجه

ی و یکسان همنوایبه طور مداوم که  یهایتوانند هوش هیجانی مطلوبی را تجربه کنند و بالعکس در خانوادهشوند مینظر آزاد تشویق می

 تری خواهند داشت.  مدیریت روابط و هوش هیجانی ضعیف شود،تأکید میها و باورها بودن نگرش

 اختلال یادگیری خاص آموزان،هوش هیجانی، دانش خانواده، ارتباطی هایالگوها: کلید واژه
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 مقدمه
های استتتاندارد در تحصتیلی در آزمونزمانی که افراد در زمینه 

حداقل یکی از موارد خواندن، نوشت  و ریاضیات به طور قابل 

و  ،تر از حد مورد انتظار از نظر س ، تحصیلاتای پایی ملاحظه

شناخته  1اختلال یادگیری خاص به عنوانباشند، ستط  هوشتی 

های ها به طور معمول ناشی از نارسایی(. ای  اختلال1شوند )می

ودهای نقص، نم ناحیه ستیستت  عصتبی مرکزی است و بسته به

اختلتتال یتتادگیری (. بر مبنتتای ای  تعریف، 2مت تتاوتی دارنتتد )

شناختی و نارسایی در تحت عنوان یک نارستایی عصب خاص

اضی و ری ،از قبیل درک، خواندن، نوشت کارکردهای شناختی 

صی یراهنمای تشخ پنجمی  ویرایش شود. براساسمحسوب می

(، اختلال یادگیری خاص یکی 3) 2های روانیو آماری اختلال

اختلال یادگیری خاص، . 1) تحولیاختلالات عصتتبی طبقه 9از 

. 4کنشتتی، فزون /نارستتایی توجهاختلال . 3ذهنی،  توانیک . 2

اختلالات حرکتی( . 9، و اختلال طیف اتیس . 1اختلال ارتباطی، 

 هو حافظ ،توانایی یادگیرین، شتتتود که بر هیجامحستتتوب می

هتای اختلالات گتذارد. معیتاراثر من ی میتحول  فراد در حی ا

فرد با وجود کمک . 1: یادگیری خاص شتامل ای  موارد است

 های تحصیلیمداخلات در یادگیری مهارتدریافت دیگران و 

های تحصیلی فرد در یک یا چند درس مهارت .2، مشکل دارد

و  عملکرد تحصیلی از ست  تقویمی او بستیار کمتر استت و در

ال اختلاو شغلی و به طور کلی در کارکردهای زندگی روزمره 

های مدرسه مشکلات یادگیری در سال .3، کندایجاد می شدید

 هایتوانیک توان افزون بر ای  موارد نمی .4 ،شتتودشتتروه می

ذهنی، مشتتتکلات بینایی یا شتتتنوایی تصتتتحی  نشتتتده یا ستتتایر 

اجتماعی، عدم آشنایی  -ت ذهنی، شترایط ناگوار روانیااختلال

 شتتتود، یا پایه تحصتتتیلیکتافی بتا زبانی که با آن تدریس می

ضعیف را به عنوان توضی  دقیق و بهتر برای مشکلات یادگیری 

 کرد.مطرح 

                                                           
1  . Special learning disorder 

2. DSM-5  

 آموزاندانشکه  یهایطور که گ ته شد یکی از مهارتهمان  

در آن دچتتار مشتتتکتتل هستتتتنتتد  بتتا اختلتتال یتتادگیری ختتاص

به افراد  3هوش هیجانی .هیجانی استتت -های اجتماعیمهارت

کند تا  نسبت به هیجانات خود آگاه باشند، هیجانات کمک می

ا نستتتبتت به اهداب برانگیخته خود را متدیریتت کننتد، خود ر

یت و به مدیر ،کنند، نستتتبت به هیجانات دیگران آگاه باشتتتند

(. از ای  رو، زمتتانی کتته افراد از ای  4روابط خود بپردازنتتد )

 توانند خود را با محیطهتا برخوردار بتاشتتتنتد بهتر میمهتارت

ها هوش هیجانی در برخی گروه توجه به مؤل ه .ستتتازش دهند

باط هستتتند از و ذهنی در ارت ،که با مشتتکلات جستتمی، روانی

اند تو، زیرا ای  مشتتکلات میاهمیت بیشتتتری برخوردار استتت

ار های مختلف تحت تأثیر قرد را در موقعیتافرا یافتگیسازش

 تند. هس اختلال یادگیری خاصها افراد با دهد. یکی از ای  گروه

 ،اختلال یادگیری خاصهای اساسی افراد با یکی از چالش

سیاری بر ب اختلال یادگیریاست. هیجانی  -مشتکلات اجتماعی

(. در تأیید ای  1) های هیجانی افراد تأثیرگذار استتتتاز جنبته

( و 1تستتتیر، متتانور و شتتتتالوو )-موضتتتوه، آوربگ، گراس

اختلال یادگیری آموزان با ( نشان دادند که دانش9سیدریدیس )

 هیجانی را در مقایسه -سط  بالایی از مشکلات اجتماعی خاص

. در همی  راستتتا دهندآموزان بهنجار از خود نشتتان میبا دانش

اختلال ( نشان دادندکه کودکان دارای 1زاهد، رجبی و امیدی )

 یافتگیستتتازشبالاتری از مشتتتکلات میزان  یتادگیری ختاص

 از ستتتویی. کنندو تحصتتتیلی را تجربه می ،اجتماعی، هیجانی

، یادگیری هایآموزان با اختلالدیگر نارستتتایی هیجانی دانش

آورند که از جمله مشتتکلات بستتیاری را برای آنان به وجود می

(. 3در دوران مدرسته اشاره کرد )آنها  قربانی شتدنتوان به می

همچنی ، ای  مشتتتکلتات ممک  استتتت منجر بته عدم علاقه یا 

تحصیلی  یافتگیازشسکاهش علاقه نستبت به تحصتیل شود و 

تحصتتیل فرد  شتخص را کاهش دهد و سترانجام منجر به ترک

3  . Emotional Intelligence 
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تواند بر ستتتلامت شتتتود.  به طور کلی، مشتتتکلات هیجانی می

 (.3جسمی و روانی فرد تأثیر من ی بگذارد )

برای پیشگیری از مشکلات یاد شده و برای اینکه ای  افراد 

مطلوبی در تحصیل و در زندگی به دست  یافتگیسازشبتوانند 

(. به 9)شوند آورند، نیازمند آن هستند تا از نظر هیجانی توانمند

همی  دلیل بررستتی مشتتکلات اجتماعی و هیجانی ای  کودکان 

د توانیکی از عواملی که میای برخوردار است. ز اهمیت ویژها

در کتاهش مشتتتکلتات اجتماعی و هیجانی ای  کودکان نقش 

استتت. برای مثال در  1باشتتد، الگوهای ارتباطی خانواده  داشتتته

پژوهشتی نشتان داده شتده استت که هوش هیجانی از سویی به 

طور کتامتل تحتت تأثیر الگوی ارتباط خانوادگی استتتت و از 

(. در 17بر رضایت خانوادگی اثرگذار است )سوی دیگر خود 

( مشتتخص کردند کودکانی 11آن و پارکر )-همی  راستتتا، بار

ود اند، از نظر هیجانی خشان دلبستگی ایم  داشتهدر روابط که

ا و در مقایسه ب ،ها دارندکنند، درک بهتری از هیجانرا بیان می

کودکان ناایم ، در تنظی  هیجان دارای توانایی بیشتری هستند. 

 های خانواده بردر پژوهشتی دیگر نیز مشتخص شد که ویژگی

گذارد می تأثیرآموزان هیجانی و رفتاری دانش یافتگیستتازش

افزون بر ای ، در پژوهش دیگری نشان داده شدکه سبک (. 12)

ارتباط والدی  با فرزندان در شتتتایستتتتگی عاط ی و هیجانی و 

با توجه به (. 13ها اثر مستقی  دارد )میزان بروز پرخاشتگری آن

یق نتتد از طرتوابرد کتته ختتانواده میتوان پیهتتا، میای  یتتافتتته

گذار های هیجانی افراد تأثیرکند بر تواناییروابطی که ایجاد می

  (.14) باشد

گیری الگوهتای ارتبتاطی ختانواده شتتتامتل دو بعتد جهت

(. بعتتد 11گیری همنوایی استتتتت )شتتتنود و جهتتتوگ تتت

وشنود، به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، پرداخت  به گ ت

وستتیعی از موضتتوعات اشتتاره بحث و تبادل نظر درباره طیف 

دارد و در اینجاست که اعضاء به طور خودانگیخته و پیوسته با 

حتتالی کته بعتتد همنوایی، بر  (. در19یکتدیگر تعتتامتل دارنتتد )

(. 11آورد )ها و عقاید، فشار میها، ارزشسازی نگرشیکستان

                                                           
1. Family communication patterns 

ی بر همتاهنگی، اجتناب از گیربته بیتان دیگر، ای  نوه جهتت

یگر و پیوستگی اعضاء به یکد ،ابستتگیتعارض، کشتمکش، و

ها انتظار دارند (. والدی  در ای  نوه خانواده14کند )تأکید می

بنابرای   ،(13ها صورت گیرد )که کارها براستاس خواست آن

 های افراد را تحتها از ای  طریق ممک  استتت ویژگیخانواده

 تأثیر قرار دهد. 

 است که الگویفرهنگی نشتان داده شتده در پژوهشتی بی 

 یافتگیستتتازشها به ایجاد وشتتتنود در خانوادهارتباطی گ ت

کند و ای  در حالی فرزنتدان جوان بتا والتدی  خود کمک می

گیری همنوایی در ختانواده بته استتتت اده از استتتت کته جهتت

برخی از (. 13شتتود )راهبردهای اجتنابی برای جوانان منجر می

 خاص به نقش الگوهایتحقیقات نیز وجود دارد که به صورت 

خانواده  هایاند بلکه به ستتایر ویژگیارتباطی خانواده نپرداخته

ه که تجرب کردمشخص اند. پژوهشتی در ای  زمینه اشتاره کرده

 بهروابط ستتتال  در خانواده که شتتتامل پذیرش و توجه والدی  

شتتنود وگیری گ تدر روابط مبتنی بر جهت - فرزندان استتت

منجر به بهبود مهارت هوش هیجانی در  تواندمی -موجود است

همچنی ، نشتان داده شتده است که جو مثبت  .(27افراد شتود )

شتتتود موجب جوی صتتتمیمانه و حامی میخانواده که شتتتامل 

ثیر أ(. در کنار ت21شتتتود )هوش هیجانی در فرزندان میتحول 

هیجانی، پژوهشتتتگران معتقدند که  جو مثبت خانواده بر هوش

واند تثیر عملکرد خانواده نیز میأتتحتت هوش هیجتانیتحول 

اند که تعاملات ستتال  با فرزندان، تجربه باشتتدآ آنان نشتتان داده

و توجه به احستتاستتات اعضتتاء در  ،در خانوادهیافتگی شستتاز

تواند منجر به بهبود هوش هیجانی در فرزندان شود خانواده می

 ادبرقراری روابط سال ، ایجطور که مشخص است (. همان22)

در یافته شو فرآه  آوردن عملکرد ستتتاز ،جو مثبتت خانواده

 وشنود ممک  است. گیری گ تدر جهت خانواده

هیجتتانتتات فرد در طی زنتتدگی ادامتته  تحول از آنجتتا کتته

هیجانی ابعاد مختل ی همچون رفتار،  خواهند داشتتتت و هوش

گیرد های هیجانی را را در بر میو مهارت ،احستتاستتات، باورها
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( که نشان داده است افراد 2با توجه به پژوهش گیرود ) ( و23)

مشتتتکلاتی در عملکرد هوش هیجانی  اختلال یادگیری خاصبا 

مه   هتتا یتتک مؤل تتهختود دارنتتد و هوش هیجتتانی در آن

بنابرای  اهمیت ای  که چگونه هوش  آاستتتت یتافتگیستتتازش

افزایش دهی   اختلتتال یتتادگیری ختتاصرا در افراد بتتا هیجتتانی 

هیجانات و  تحول شتتتود. از جملته عوامل موثر در نمتایتان می

 یرهاییاده استتتت که از طریق متغهوش هیجانی ای  افراد خانو

(، شتتایستتتگی عاط ی و هیجانی 3مانند ستتبک دلبستتتگی فرد )

تأثیرگذار باشند.  توانند( می3( و رضتایت خانوادگی فرد )11)

 است که ارتباط الگوهای بررستی پیشتینه پژوهشتی نشتان داده

 آن بر پرورشتأثیر  ارتبتاطی ختانواده با هوش هیجانی و نحوه

کنون مورد تا اختلتال یتادگیری ختاصای  مهتارت در افراد بتا 

به همی  دلیل ضروری است تا ای   پژوهش قرار نگرفته استت،

ژوهش پتری بررستتتی شتتتود. بدی  ترتیب به طور دقیق ارتباط

 خانواده در ارتباطی هایالگو نقش حاضتتتر با هدب بررستتتی

 اختلال یادگیری خاص با آموزانهوش هیجانی دانش بینیپیش

 نجام شد.ا

 روش

روش پژوهش  کننردگان:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

آماری پژوهش حاضر،  توصتی ی از نوه همبستتگی بود. جامعه

آموزان با اختلال یادگیری شتتتهر شتتتیراز در ستتتال همه دانش

تشتتتختتیص اختلتتال یتتادگیری بتود.  1331-39تتحصتتتیتلتی 

آموزان توستتط مراکز اختلالات یادگیری شتتهر شتتیراز با دانش

بود.  ی مربوطههاهای هوش و ستتایر آزموناستتت اده از آزمون

ن ر دختر(  21ن ر پسر و  13)ن ر  33کنندگان پژوهش شترکت

ر دولتی زیر نظ تمام مراکز اختلالات یادگیری آموزان از دانش

 34) های تحصیلی سومآموزش و پرورش شتهر شیراز، در پایه

 بودند. ن ر( 17) شتش  ن ر( و 12ن ر(، پنج  ) 21ن ر(، چهارم )

 .انجتتام شتتتد ی در دستتتترسبته شتتتیوهگیری همچنی ، نمونته

دن، وانکننده دچار اختلالات یادگیری خآموزان مشارکتدانش

                                                           
1. Family communication patterns questionnaire 

رهای پژوهش حاضتر با است اده از ییمتغ و ریاضتی بودند. ،املاء

ی گیردو ابزار الگوهای ارتباطی خانواده و هوش هیجانی اندازه

 گیرند. شدند که در ادامه مورد بررسی قرار می

 ابزار  ب(

نامه توسط ای  پرسش :1( پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده1

گیری ابعاد الگوهای منظور اندازه به (14)کوئرنر و فیتزپاتریک 

گیری گ ت و شتتتنود و دو بعد جهت 2 درارتبتاطی ختانواده 

ستتتاختته شتتتده استتتت. ای  ابزار یک ، گیری همنواییجهتت

میزان موافقت یا عدم موافقت نامه خودسنجی است که پرستش

گویه که درباره وضعیت ارتباطی خانواده  29دهنده را به پاسخ

( تا کاملاً موافق  1ای از کاملاً مخال   )درجه 1دامنه هستند در 

نامه به صتتتورت دهد. ای  پرستتتش( مورد ارزیتابی قرار می1)

گویه اول بعد  11نامه جمع گروهی اجرا شتتد و در ای  پرستتش

گیری جهت ی،گویه بعد 11گیری گ ت و شنود و جمع جهت

 اکی درروایی محتوایی و ملبررسی دهد. همنوایی را نشتان می

ه از نامنامه نشان داده است که پرسشنستخه اصتلی ای  پرسش

روایی محتوایی مطلوبی برخوردار استتتت و بتا نستتتخه قدیمی 

ود و چ ی  و با لئنتامته الگوی ارتباطات خانواده مکپرستتتش

اط معناداری ارتب ،بعد ارتباطی فیتیزپاتریک نامهنمرات پرستتش

در نستتتخه لاتی  برای  دارنتد. همچنی ، مقتدار آل ای کرونبا 

گیری همنوایی و برای جهت 33/7گیری گ ت و شتتنود جهت

 (. 12گزارش شده است ) 13/7

نیز ( 24)و لطی یتتان نیتتا افزون بر ای ، در ایران، کوروش

گیری گیری گ تتت و شتتتنود و جهتتتاعتبتتار را برای جهتتت

ی به دست آوردند و در زمینه 31/7و  31/7همنوایی به ترتیب 

از تحلیل عامل استتتت اده کردند. براستتتاس نتایج تحلیل روایی 

  ز محتوای ایعاملی اکتشتتافی، ستتاختار عاملی تأیید شتتده و ا

گیری دو عامل جهت ،های اصتتلیمؤل ه نامه به شتتیوهپرستتش

ر . دگیری همنوایی استخراج شده استگ ت و شتنود و جهت

پژوهش حاضتر برای احراز روایی پرستشنامه از روش همسانی 

 شان داد، ضرایب همبستگیرونی استت اده شتد که نتایج آن ند
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تا  33/7های آن بی  مقیتاس گ تت و شتتتنود و گویهبی  خرده

مقیتتاس بوده استتتتت و همچنی ، همبستتتتگی بی  خرده 13/7

به دست آمد که در  93/7تا  43/7های آن بی  همنوایی و گویه

معنتادار بود و نشتتتان از مطلوب بودن روایی ای   71/7ستتتط  

و  مقیاس گ تاست و همچنی ، میزان پایایی خردهپرستشتنامه 

شتتتنود و همنوایی بر حستتتب ضتتتریب آل ای کرنبا  به ترتیب  

 به دست آمد. 11/7و  32/7

هوش  آزمون :1وزیو گر یبرادبر یجانیهوش ه ( پرستتشتتنامه2

 4استتت که به  گویه 23 یدارا (21) وزیو گر یبرادبر یجانیه

و  ،یاجتماع یآگاه ،یتیریمتدخود ،یخودآگتاه مقیتاسخرده

 زیرا ن یکل یجانیو هوش ه شتتتودیم  یروابط تقستتت تیریمد

 اسیآزمون با استتت اده از مق  یا یگذارنمره .کندیمحاستتبه م

 .شتتودی( انجام م9) شتتهی( تا هم1از هرگز ) یادرجه 9 کرتیل

 کندیکستتتب م هااسیتمقدر خرده یکته آزمودن یجمع نمرات

 . دهدیم لینمره کل آزمون را تشک

نمرات دو نوبت اجرا و   یبه دستتت آمده ب ییایپا بیضتترا

 یدر گروه اول، برا یجانیهوش ه دهندهلیمهارت تشک 4 یبرا

 یاجتمتتاع ی، آگتتاه31/7 یتیری، خودمتتد13/7 یخودآگتتاه

 37/7 یجانیو نمره کل هوش ه، 19/7روابط  تیتری، متد13/7

در پژوهش  (.29)دار هستتتتند یمعن 71/7استتتت که در ستتتط  

رایب ضشد که محاسبه کرونبا   یروش آل ابه  ییایحاضر، پا

، خودمتتدیریتی 13/7هتتای خودآگتتاهی مقیتتاسبرای خرده آن

و برای  ،11/7، مدیریت روابط 17/7آگتاهی اجتمتاعی  ،92/7

  یا ییروا  ،یدستتتت آمتتد. همچنهبتت 39/7نمره کتتل مقیتتاس 

شد که همبستگی بی  همستانی درونی محاسبه آزمون از روش 

بی   ها مقیاسهتا با نمرات کل خردهمقیتاسهتای خردهگویته

معنادار  71/7و  71/7به دستتت آمد که در ستتط   11/7و  29/7

ها و نمره کل آزمون مقیاسد. همچنی ، همبستتگی بی  خردهبو

 معنادار بود. 71/7به دست آمد که در سط   37/7و  12/7بی  

هتای ای  پژوهش، پس آوری دادهبرای جمع ج( روش اجرا:

ی هاپرسشنامه ،از کسب مجوز از آموزش و پرورش شهر شیراز

ان آموزدانشهوش هیجانی در اختیار  الگوی ارتباطی خانواده و

شتتتهر شتتتیراز قرار  اختلال یادگیری خاصمراکز دولتی تمامی 

 های بی  سوم تا شش  در حال تحصیل بودند.گرفت که در پایه

ها به پرستتتشتتتنامه ،با هماهنگی با کادر آموزشتتتی در مدارس

همچنی ، در  .شتتدآموزان تکمیل صتتورت فردی توستتط دانش

توضیحات لازم به  ،گویی به سوالاتصتورت مشتکل در پاسخ

 گویی به ستتوالات به تناستتبپیش از پاستتخشتتد. آنان داده می

ه آگاهی لازم ب ،آموزان نسبت به پژوهششتناختی دانشتحول 

محرمتتانتته بودن  وزان داده شتتتتد. همچنی ، در زمینتتهآمدانش

 شتتد واطلاعات آنان نیز نام و نام خانوادگی آنان پرستتیده نمی

با رضایت کادر آموزشی و  یر مشتخصاتپرستش در مورد ستا

  آموزان صورت گرفت.دانش

 هایافته
های توصتتی ی متغیرهای پژوهش از قبیل شتتاخص 1در جدول 

اند. همچنی  برای بررسی معیار گزارش شدهمیانگی  و انحراب

نرمتتال بودن توزیع متغیرهتتا از آزمون چولگی و کشتتتیتتدگی 

اند.ارائه شده 1نیز در جدول ها است اده شد که ای  شاخص

   

 معیار، چولگی و کشیدگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش از قبیل میانگین و انحرافشاخص :1جدول 

 کشیدگی چولگی حداکثر نمرات حداقل نمرات معیار انحراب میانگی  متغیر

 -94/7 17/7 17 32 32/3 33/17 وشنودگ ت

 -49/7 -13/7 11 13 33/9 97/34 همنوایی

 91/7 -31/7 23 9 33/4 73/21 خودآگاهی

 92/7 -23/7 33 13 1/9 32/21 خود مدیریتی

 -31/7 -33/7 23 3 33/3 43/19 آگاهی اجتماعی

                                                           
1. Bradberry- Greaves’ Emotional Intelligence Test 
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 -23/7 -42/7 33 3 11/9 13/29 مدیریت روابط

 -33/7 -47/7 124 42 19/19 23/32 هوش هیجانی

 

، قدر مطلق چولگی و کشتتتیدگی برای 1با توجه به جدول 

جه گرفت که توان نتیبنابرای  می است، 1همه متغیرها کمتر از 

های پارامتریک توان از آزمونو میتوزیع متغیرهتا نرمال بوده 

مانند ضتتتریب همبستتتتگی گشتتتتاوری پیرستتتون و رگرستتتیون 

  کرد. چندمتغیره است اده 

الگوهتای ارتبتاطی ختانواده با هوش برای بررستتتی رابطته 

های آن از ضتریب همبستگی گشتاوری مقیاسیجانی و خردهه

ماتریس همبستگی رابطه بی   2پیرستون است اده شد. در جدول 

ها، مقیاسطی ختانواده با هوش هیجانی و خردهالگوهتای ارتبتا

 اند.گزارش شده

 هیجانیگوهای ارتباطی خانواده و هوش : ماتریس همبستگی بین ال2جدول 

 (1) (9) (1) (4) (3) (2) (1) متغیر

       1 وشنود( گ ت1)

      1 -71/7 ( همنوایی2)

     1 -73/7 41/7** ( خودآگاهی3)

    1 12/7** -19/7 11/7** ( خودمدیریتی4)

   1 42/7** 11/7** -73/7 33/7** ( آگاهی اجتماعی1)

  1 97/7** 99/7** 92/7** -21/7** 91/7** مدیریت روابط( 9)

 1 37/7** 13/7** 33/7** 37/7** -13/7** 92/7** ( هوش هیجانی1)

    
**  p 17/7>  

  * p < 17/7  

 

وشتتتنود با گیری گ تتبی  جهتت 2بتا توجته بته جتدول 

 11/7) (، خود مدیریتیr= 41/7) های خودآگاهیمقیاسخرده

=rآگاهی اجتماعی ،) (33/7 =r( مدیریت روابط ،)91/7 =r )

ارتباط  71/7( در ستتتط  r= 92/7و نمره کتل هوش هیجانی )

ش ان معنا است که با افزاییافته بد مثبت معنادار وجود دارد. ای 

هتا، هوش هیجانی و ر ختانوادهوشتتتنود دگیری گ تتجهتت

 کنند و بالعکسمیهای هوش هیجانی افزایش پیدا مقیاسخرده

های مقیاسگیری، هوش هیجانی و خردهای  جهتبتا کتاهش 

طور که در جدول کنند. افزون بر ای ، همانآن کاهش پیدا می

 یاسمقگیری همنوایی فقط با خردهی  جهتمشخص استآ ب 2

 -13/7( و نمره کل هوش هیجانی )r= -21/7مدیریت روابط )

=r  با   معنتاداری وجود دارد. ارتبتاط من ی و 71/7( در ستتتط

گیری توان گ تت که با افزایش جهتمیتوجته بته ای  یتافتته 

هتا، هوش هیجانی کلی و مدیریت روابط همنوایی در ختانواده

                                                           
1. Durbin-Watson 

گیری، کنتد و بتالعکس بتا کاهش ای  جهتکتاهش پیتدا می

ایان کنند. شلی و مدیریت روابط افزایش پیدا مهوش هیجانی ک

های اسمقیگیری همنوایی با سایر خردهجهت  ذکر است که بی

 هوش هیجانی ارتباط معنادار وجود ندارد.

یون های رگرسپس از بررستی ماتریس همبستگی م روضه

خطتاها و همخطی( مورد بررستتتی قرار گرفت که  )استتتتقلتال

بود که   17/1 1واتستتون-مشتتخص شتتد مقدار آزمون دروبی 

بررسی همخطی نیز نشان داد  ها دارد.نشتان از استقلال باقیمانده

بیشتتر نبود که نشان از برقراری  1ها از که عامل تورم واریانس

و  بینی هوش هیجانیپیش برای سرانجام. ای  م روضته نیز دارد

های  آن براساس الگوهای ارتباطی خانواده از رگرسیون ل هؤم

یل در ابتدا نتایج تحلهمزمان استتت اده شتتدکه  به روشچندگانه 

های آماری آن در جدول واریانس مدل رگرستیون و مشتخصه

 آورده شده است. 3
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 خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هوش هیجانی با توجه الگوهای ارتباطی خانواده :3جدول

 SS Df MS F P متغیر مدل

 وشنودگ ت
 الگوهای ارتباطی خانواده

23/3323 1 11/4994 31/23 7771/7 

   13/194 31 13/13192 همنوایی

    32 32/22437  کل

 

 F، نستتتبت 3با توجه به مقادیر محاستتتبه شتتتده در جدول 

 توانبنابرای  می درصد معنادار است، 33شده در سط   محاسبه

هیجانی  هوشگرفت که بی  الگوهای ارتباطی خانواده با نتیجه

وجود دارد. در ادامه ضرایب رگرسیون مربوط معناداری رابطه 

 نشان داده شده است. 4در جدول  بی به متغیرهای پیش

 

 بینی هوش هیجانی بر اساس الگوهای ارتباطی خانوادهپیش :4جدول

 سط  معناداری R 2R F Β t متغیر ملاک بی متغیر پیش

 وشنودگ ت
 13/3 13/7 42/7 خودآگاهی

41/7 1/4 7771/7 

 42/7 -42/7 -37/7 همنوایی

 وشنودگ ت
 23/21 34/7 13/7 خودمدیریتی

11/7 23/9 7771/7 

 73/7 -93/1 -11/7 همنوایی

 وشنودگ ت
 71/1 11/7 33/7 آگاهی اجتماعی

31/7 93/3 7771/7 

 33/7 -/33 -73/7 همنوایی

 وشنودگ ت
 93/21 41/7 94/7 مدیریت روابط

97/7 73/1 7771/7 

 72/7 -31/2 -27/7 همنوایی

 وشنودگ ت
 34/23 41/7 94/7 هوش هیجانی

92/7 23/1 7771/7 

 71/7 -33/1 -11/7 همنوایی

 

خودآگاهی  ،شتتتوداستتتتنباط می 4طور که از جدول همان

(41/7 β=  ،7771/7 P<( خودمدیریتی ،)11/7 β=  ،7771/7 

P<( آگتاهی اجتمتاعی ،)31/7 β=  ،7771/7 P<مدیریت ،) 

( و نمره کتتل هوش هیجتتانی >β=  ،7771/7 P 97/7روابط )

(92/7 β=  ،7771/7 P<از طریق جهت )وشتتنود گیری گ ت

شود. افزون بر ای ، بر طبق نتایج بینی میبه صتورت مثبت پیش

توانتتد گیری همنوایی نمینمتتایتتان شتتتد کتته جهتتت 3جتدول 

 بینیو آگتتاهی اجتمتتاعی را پیش ،اهی، خودمتتدیریتیخودآگتت

 β=  ،72/7 27/7مشتتتخص شتتتد که مدیریت روابط ) اماکند 

P<( و نمره کتتل هوش هیجتتانی )11/7 β=  ،71/7 P< از )

بینی گیری همنوایی به صورت من ی و معنادار پیشطریق جهت

 شود.می

 

 گیریبحث و نتیجه
واده خان ارتباطی هایالگو نقش حاضر با هدب بررسی پژوهش

اختلتتال یتتادگیری  بتتا آموزانهوش هیجتتانی دانش بینیپی در

گیری گ ت و ها نشتتان دادند که جهتانجام شتتد. یافته خاص

های مقیاستواند خردهرت مثبت و معنادار میشتتتنود به صتتتو

 ،خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط

گیری امتتا جهتتت ،بینی کننتتدو هوش هیجتتانی کلی را پیش

همنوایی فقط متتدیریتتت روابط و هوش هیجتتانی کلی را بتته 

رای ور کلی، ببه طبینی کردند. صتتتورت من ی و معنتادار پیش

های دارای ختانوادهاستتتت ارتقتاء هوش هیجتانی ای  فراد بهتر 

وشنود رتباطی گ تخاص از الگوی ا اختلال یادگیریکودکان با 

(، علوی، 27ای  یافته همستتتو با پژوهش باتی ) استتتت اده کنند.

( است. 21و چاندران و نیر )،( 22زاده، امینی و پراتم  )مهرانی
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آنتان معتقتدنتد کته جو و عملکرد مثبتت ختانواده که با روابط 

تقابل و پذیرش استتت و درک م یافته،شستتال ، تعاملات ستتاز

های در تبیی  یافتهدهنده هوش هیجانی باشتتد. توانند رشتتدمی

ز ا ها و نمره کل هوش هیجانیمقیاسبینی خردهمربوط به پیش

توان گ تتت کتته در می گیری گ تتت و شتتتنودطریق جهتتت

گیری گ ت و شنود تعاملات آزاد و راحت بی  کودکان جهت

ویژه و اعضاء خانواده رایج است و کودکان  یادگیریبا ناتوانی 

ی چنی  الگوی داراهای در خانواده ویژه یتادگیریبتا نتاتوانی 

ارتباطی به بحث و تبادل نظر درباره طیف وسیعی از موضوعات 

و به طور خودانگیخته و پیوستتتته با یکدیگر تعامل  پردازندمی

ا که افراد قادر باشند تشود باعث می چنی  الگویی. (19دارند )

در  به مقاومت ،نسبت به هیجانات و احساسات خود آگاه باشند

پذیرانه و و انعطتاب ،برابر فشتتتار روانی و رویتدادهتا بپردازنتد

واند تای  کودکان در چنی  بافتی میبینانه برخورد کنند. خوش

ر و های موثحلو راه به تشتتخیص و تعریف مشتتکلات بپردازند

 ادگیرییکودکتان بتا ناتوانی  بتالقوه خلق کننتد. افزون بر ای ،

جاد را ای بخشرضایتو ابطی ستازنده، موثر، روتوانند میویژه 

یت و صتتتمیم ،و ح ظ کننتد و به محبت کردن، محبت گرفت 

پذیری اجتماعی را تجربه کنند د و همدلی و مستتتئولیتنبپرداز

نهتتا پرورش آدر  هوش هیجتتانی مطلوبی نتیجتته ای  کتتهو  (2)

 (. 1) یابدمی

نی کودکان با ناتوا به سخ  دیگر، زمانی که محیط خانواده

محیطی بتتاشتتتتد کتته بتته بحتتث آزاد در مورد ویژه  یتتادگیری

کودکان با ناتوانی موضتتوعات و مستتائل مختلف اهمیت دهد، 

در ای  گونه تعاملات با آراء و نظرات گوناگون ویژه  یادگیری

و قادر  ،مواجه شتده، احستاسات و هیجانات آنان مشخص شده

. همچنی  در کنندمهار و شتتوند ای  هیجانات را بشتتناستتند می

های مختلف برای مستتتائل را حلراهچنی  محیطی ای  کودان 

روابطی ستازنده را با اعضاء خانواده تجربه  ،کنندمیشتناستایی 

هتتای محیطتواننتتد ای  موارد را در کننتتد و ستتترانجتتام میمی

اشتتتویی به زندگی زنو مختلف و مه  مانند مدرستتته، اجتماه، 

 (. 1د )نگیرصورت موثر به کار 

ه هیجتتانی بتت بینی متتدیریتتت روابط و هوشدر  تبیی  پیش

ه توان گ ت کگیری همنوایی میصورت من ی از طریق جهت

رورش پ یهایکه در خانوادهویژه  یادگیریکودکتان با ناتوانی 

و با  اندها ت  دادهترها و باورهای بزرگاند که به نگرشیافته

کنند زمانی که روابطی را ایجاد می، اندسازی کردهیکسان آنان

ل قبولی قاب به دلیل همنوایی با سایر افراد لذت کافی و رضایت

زیرا که صرفاً با خواست، ت کر، احساس  از روابط خود ندارند،

شتتوند و ستترانجام ها و افراد مختلف همنوا میو هیجانات گروه

ننتتد کنیز بتته طور کلی، هوش هیجتتانی مطلوبی را تجربتته نمی

(12.) 

هتتای خودآگتتاهی، مؤل تته بینیعتتدم پتیتش در تتبتیتیت 

گیری و آگتتاهی اجتمتتاعی از طریق جهتتت ،ختودمتتدیریتی

توان گ ت که به دلیل اینکه همنوایی به ارتباطات همنوایی می

ها، شتتتوند نگرشختانوادگی اشتتتاره دارد کته افراد وادار می

 ،یکستتانی داشتتته باشتتند و به دلخواه پدرو باورهای  ،هاارزش

(آ در نتیجه 19ترهای خانواده عمل کنند )و دیگر بزرگ ،مادر

که در هوش هیجانی به صتتتورت را هتایی د ویژگینتتواننمی

شتوند مانند آگاهی از احستاسات و هیجانات، فردی مطرح می

و مقاومت در برابر رویدادها و بررستتی راه  ،تحمل فشتتار روانی

د پرورش در خوهتتاآ هتتای مختلف و خلق برخی راه حتتلحتتل

آ زیرا کته ای  موارد نیتازمند ای  استتتت که افراد بتوانند دهنتد

یری گمستتتقلانه عمل کنند و بر استتاس آزادی مقتدرانه تصتتمی 

 ،ای همنوا باشتتتد(. بته بیان دیگر، زمانی که خانواده21کننتد )

گیرد و در ای  صورت است خانواده به جای شخص تصمی  می

ارآور های فشدر موقعیت خاصاختلال یادگیری کودکان با که 

و ابتکار عمل  ،نیازمند خانواده هستتند و سرانجام، خلق راه حل

بنابرای ،  (آ12) تر خانواده استتتنیز در دستتت اعضتتاء بزرگ

، بینی کنتتدتوانتتد ای  موارد را پیشگیری همنوایی نمیجهتت

زیرا ستتاختاری جمعی دارد که با ابعاد شتتخصتتی هوش هیجانی 

 مت اوت است. 

ایتتد یتتادآوری شتتتود کتته ایتت  پژوهش فقط بر روی بتت

دوره ابتدایی انجام شد،  اختلال یادگیری خاصبا  آموزاندانش
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یری اختلال یادگبا آموزان هتا به دانشبنتابرای  در تعمی  یتافتته

 آموزانهای دانشهای تحصیلی بالاتر و سایر گروهدوره خاص

های از جمله محدودیتشتتود. همچنی   احتیاطبا نیاز ویژه باید 

توان به روش همبستتتتگی ای  پژوهش اشتتتاره ای  پژوهش می

ارتبتتاط عل ی بی  متغیرهتتای توجیتته کرد. بتته همی  دلیتتل، در 

در  نشود که پژوهشگراپیشنهاد میکرد. جتناب اپژوهشی باید 

ا حج  بضم  بررسی رابطه عل ی بی  متغیرها، های آتی پژوهش

زند تا به بررسی ای  ارتباط بپردا کنندگانبیشتتری از مشتارکت

پیشتتتنهاد  ،همچنی بتوان با اطمینان بیشتتتتر نتایج را تعمی  داد. 

برای آموزش  هتتای آموزشتتتی کتتاربردیدورهشتتتود کتته می

اختلال هتای دارای کودکتان با الگوهتای ارتبتاطی بته ختانواده

برگزار شتتتود.  در قالب طرح آموزش خانواده یادگیری خاص

 هاییدر محیط اختلتال یتادگیری خاصبتا همچنی ، کودکتان 

که آزادانه بتوانند عقاید و  پرورش یابند)متدرستتته یا خانواده( 

بتاورهتای خود را ابراز کننتد و به تبادل نظر بپردازند. افزون بر 

هتتای آن بتته صتتتورت آموزش هوش هیجتتانی و مؤل تتهای ، 

ا کودکان بهای درستتی مراکز آموزشتتی غیرمستتتقی  در برنامه

 قرار گیرند.توجه مورد  یادگیری خاص اختلال

 تشکر و قدردانی

پژوهش به صورت مستقل اجرا شده است و مجوز اجرای آن بر  ای 

از سوی به درخواست حراست دانشگاه شیراز، روی افراد نمونه 

صادر  1331/ 3/ 13تاریخ در سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز 

کادر آموزشی مراکز اختلالات یادگیری،  بدی  وسیله از تمامیشد. 

که در اجرای ای   آموزان با اختلالات یادگیریو دانش ،والدی 

 پژوهش مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می شود. 
 

 ضاد منافعت

توسط نویسندگان گزارش  گونه تضاد منافعیدر ای  پژوهش هیگ

 نشده است.
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Abstract 

Background and Purpose: Despite having desired cognitive ability, students with learning 

disorder suffer from social and emotional problems and act weakly in emotional intelligence skills. 

The family environment can play an essential role in the development of emotional intelligence 

skills. Family environment can play an essential role in the development of emotional intelligence 

skill. Therefore, the present study was conducted to investigate the role of family communication 

patterns in predicting emotional intelligence of students with specific learning disorder. 

Method: The study was of descriptive correlational design. The participants were 83 students 

studying at grades 3 to 6 in the learning disorder centers of Shiraz in the academic year of 2016-

2017. They were selected through convenience sampling. To collect the data, family 

communication patterns questionnaire (Koerner & Fitzpatrick, 2002) and Emotional Intelligence 

Test (Bradberry & Greaves, 2005) were used.  

Results: The results of Pearson correlation coefficient showed that conversation orientation had a 

positive correlation with emotional intelligence (p<0.01), while the conformity orientation was 

negatively correlated with the emotional intelligence (p <0.01). Also, results of multiple regression 

indicated that conversation orientation was a positive significant predictor of emotional 

intelligence and its subscales (p<0.001); while, conformity orientation was a negative significant 

predictor of relationship management and emotional intelligence (p<0.05). 

Conclusion: According to the findings of the research, it can be stated that children with specific 

learning disorder who are encouraged to have free discussion and conversation in the family, can 

enjoy the desired emotional intelligence. In the contrary, children of families that continuously 

insist on conformity of beliefs and attitudes will have a weaker relationship management and 

emotional intelligence. 

Keywords: Family communication patterns, emotional intelligence, students, specific learning 

disorder  
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