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 Background and Purpose: Hearing is one of the most important human senses that its impairment 

can influence the process of environmental adaptation and may lead to the delay of mental and 

cognitive development and processing. Resilience indicates the skills and capabilities that empower 

the individual to adapt with the life challenges, problems, and struggles. Therefore, the present 

research mainly aimed to investigate the role of emotional intelligence and self-esteem in predicting 

the resilience of students with hearing impairment. 

Method: The present study was a correlational research. The sample consisted of eighty one 10-13 

year old male and female primary school students with hearing impairment in Shiraz who were 

selected through convenience sampling. Levels of resilience, self-esteem, and emotional intelligence 

were measured by Connor-Davidson resilience scale (2003), Coopersmith's self-esteem inventory 

(1967), and Shring emotional intelligence questionnaire (1999), respectively. Data were analyzed by 

Pearson correlation and stepwise regression. 

Results: The results of this study showed a significant positive correlation between resilience and 

emotional intelligence and self-esteem (p<0.05). Also, results of stepwise regression showed that 

emotional intelligence can predicts 33% of the resilience variance (p<0.002). Furthermore, the 

variable of self-esteem generally can predicts 24% of the resilience variance (p <0.025).  

Conclusion: Based on the findings of this study on the role of emotional intelligence and self-esteem 

in predicting resilience in students with hearing loss, it can be concluded that by increasing these 

constructs in these students, their flexibility and level of adaptation can be improved. 
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مقاله پژوهشی

 شنوایی  آموزان دارای آسیبآوری دانشبینی تابنقش حرمت خود و هوش هیجانی در پیش

 

 3، پریسا نیلایی2لادن واقف  ،1*حسن یعقوبی
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ،شناسیشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشیار گروه روان. 3
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 13/02/97دریافت شده: 

 24/07/97پذیرفته شده: 

 31/01/91منتشر شده: 

تأثیر  را تیت تواند فرایند ساازش با میی  زندگیترین حواس انساان، ح  شانوایی اسات که آسایب آن مییکی از مهم زمینه و هدف: 

 اشاره هاییتواننندی و هامهارت به آوریتاب و شاناختی شاود. هنینین فرایندهای ذهنی پردازش و تیول در تأخیر موجب و داده قرار

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی های زندگی سازش کند. بدین ترتیب کشاکش و مشکلات، ها،ساتتی با ساازدمی قادر را فرد دارد که

 شنوایی است. آموزان دارای آسیبدانشآوری بینی تابنقش هوش هیجانی و حرمت خود در پیش

آموزان دختر و پسر مبتلابه آسیب شنوایی در دامنه نفر از دانش 13ننونه مورد مطالعه شامل پژوهش حاضار از نو  هنبساتگی اسات. روش: 

د، و ری، حرمت خوآوگیری در دسترس انتتاب شدند. سطوح تابصاورت ننونهساال مقط  ابتدایی شاهر شایراز بودند که به 30-31سانی 

(، و هوش 3967اساانیت   خود کوپر(، حرمت 2001آوری کانر و دیویدسااون  تابهای هوش هیجانی به ترتیب با اسااتفاده از پرسااشاانامه

 زمان تیلیل شدند.ها از طریق هنبستگی پیرسون و رگرسیون هم( سنجیده شد و در پایان داده3999هیجانی شرینگ  

(. هنینین نتایج p<00/0دار دارد  آوری با هوش هیجانی و حرمت خود هنبسااتگی مثبت و معنینشااان داد که تاب نتایج پژوهش ها:یافته

( و متغیر حرمت خود عنومی p<002/0آوری  درصد از واریان  تاب 11گام نشان داد که متغیر هوش هیجانی بهحاصال از رگرسایون گام

 (.p<020/0کند  میبینی آوری را پیشدرصد از واریان  تاب 24

ا آسااایب آموزان بآوری دانشبینی تابهای این پژوهش مبنی بر نقش هوش هیجانی و حرمت خود در پیشبر اسااااس یافته گیری:نتیجه

 ارتقا یافتگی آنها راپذیری و سااطس سااازشتوان انعطافآموزان میها در این دانشتوان نتیجه گرفت که با پرورش این سااازهشاانوایی، می

 بتشید.  
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 مقدمه
  یبا می ارتباط و تبادل و اطلاعات افتیدر هایدروازه ،انسااان حواس

 است. یریادگیاساس با دیگران،  ارتباط خارج و دیگران هستند. برقراری

یری ، قادر به یادگنتواناد ارتبااط برقرار کناد یکودک بر این اسااااس اگر

واهد خ یب جدیاو دچار آس یو اجتناع یتیول شتص بنابراین ونیست 

 هب ، ح  شنوایی است که آسیبانسان ترین حواسیکی از مهم. (3 شد 

 و داده قرار تأثیر را تیت یزندگتواند فرایند ساااازش با میی  آن می

. (2 شااود  یروان و یندهای ذهنیفرا پردازش و تیول در تأخیر موجب

 کاهشضااعی یا فقدان شاانوایی باعد میدودیت در تعاملات اجتناعی، 

شود. و حتی تأخیر در تیول اجتناعی می ،در زندگی اجتناعیمشارکت 

پایین فرد منجر شاااده و  3خود و حرمت خود بهبه اعتنادهنین مشاااکال 

کودکان با آسااایب  . در نتیجه،(1 کناد میادود میرا کیفیات زنادگی 

ر د های ناشاای از آن،های جساانی و میرومیتشاانوایی به دلیل نارسااایی

و بوده ربهطول زندگی با مشکلات روانی، اجتناعی و شناختی متعددی رو

در این  .(0و  4  گیرندو از نظر سااالامت عنومی در معرط خطر قرار می

ناعی بالایی داشاااته باشاااند در هنگام های اجتافرادی کاه مهاارتمیاان، 

ها، از مناب  حنایتی بیشتری برخوردار بوده و مواجهه با مشکلات و ستتی

ی منفی هاآوری خود، پیامدتوانند با تغییر شااایوه زندگی و ارتقاا تابمی

 .(6 کنتری را تجربه کنند 

بر طبق آمار رساانی حدود سااه تا پنج درصااد جنعیت کشااور دارای 

آن را  قابل توجهی از که درصدهستند اختلالات شنوایی متوس  تا عنیق 

 علت به آساایب شاانوایی با آموزاندانش دهند.آموزان تشااکیل میدانش

های گفتاری با مشکلاتی در درک پیام ،ارتباطیهای روشدر میدودیت

قرار  دیگران سوی از پذیرش بیشتر در خطر طرد و عدم شوند ومواجه می

 و گذارد تأثیر دارد خود از فرد که تواند بر درکیمسااهله می دارند. این

در هنین . (7  کنند ارزیابی منفیبه صاااورت  را خود آنها شاااود باعد

حاکی از آن بود که کودکان  (1 راساااتا، بررسااای تونیسااان و هنکاران 

ای هدارای آساایب شاانوایی از حرمت خود پایینی برخوردار هسااتند. یافته

ن دارای آساایب شنوایی، آموزاوییولیک و لساار نیز نشاان داد که دانش

ننرات متوسااا  در حرماات خود بااه دساااات آوردنااد. علاااوه بر این، 

آموزان دارای آسااایب شااانوایی که در مدارس خال مشاااغول به دانش

                                                           
1. Self-confidence and self esteem  

آموزان دارای آسایب شانوایی مشغول به تیصایل بودند، نسابت به دانش

حرمت خود کنتری برخوردار از آموزش عنومی، تیصااایل در مدارس 

 .(9 بودند 

ی شناختحرمت خود با بهزیستی روان شاده،بر اسااس مطالعات انجام 

بسااایار مرتب   (33 و تواناایی مقابله با رویدادهای تنشاااگر زندگی  (30 

 فائق خود مشکلات بر نتواند خود اجتناعی زندگی در فرد اگر .اسات

 2آوریتابدر این میان  شااود.روانی می ناراحتی و دچار اضاطراب آید،

ه ای بعنوان مکانیسااام واساااطهتواناد از طریق تقویت حرمت خود بهمی

یافتگی آوری به معنای سااازشتاب. (32 پذیری مثبت منتهی شااود انطباق

آوری، ؛ به بیان دیگر تاب(31 مثبت در واکنش به وضاعیت ناگوار است 

 هااا ویااافتااه و بهبودی از تنیاادگیظرفیات افراد در کنااار آماادن ساااازش

و  بینیآور دارای خوشافراد تااابهااای زناادگای اساااات. دشاااواری

تی عنوان فرصاااپذیری فکری، مهارت بالا در تبدیل مشاااکلات بهانعطاف

پشااتکار و حرمت خود بالا هسااتند سااطس برای یادگیری و ارتقا، و دارای 

ار کن هایآوری فرد پایین باشاااد فراینددر مواردی که ساااطس تاب. (34 

ا افراد ب در نتیجه و شاااوندهاای منفی، ناکارآمد میباا تجرباهآمادن فرد 

های زندگی، در معرط با دشااواریرویارویی آوری پایین در هنگام تاب

و مشاااکلات  ،اضاااطراب افساااردگی، تنیدگی، درماندگی،خطر ابتلا به 

راسااتا، افراد دچار آساایب شاانوایی  در هنین. (30 فردی خواهند بود بین

معنادار در  یهاتیمیدود از نظرصاارف ،آوریبر تاب هیتک باتوانند می

 یاجتناع و یشتص تیولو با  دهیرس ییخودشاکوفا به ،ح  شانوایی

 .(36 حل کنند  را موجود مسائل و ، مشکلاتمطلوب

 از شااتصاایتی هایویژگی و درونی شااناختیروان وجود متغیرهای

 منب  مؤثر، ایمقاابله راهبردهاای خودکاارآمادی قوی، هوش، قبیال

 بینی،خوش مداری،هدف یا هادفنندی احسااااس درونی، مهاارگری

 و ،منفی تجارب مثبت شااناختی پردازش فهم خود، پشااتکار، خلاقیت،

 آوریتابساااطس  درو تأثیرگذار  مهم متغیرهای ،مطلوب حرمت خود

افراد با آسیب شنوایی بسته  .(37 روند شنار می به آسیب شنواییبا  افراد

به شادت ناشانوایی، احسااس خودارزشنندی پایینی دارند. از سویی این 

ز احرمت خود ح   احسااس با حرمت خود افراد هنبستگی بالایی دارد.

ها، عواطی، و تجربیات ما در طول زندگی ناشی مجنو  افکار، احساس

2. Resiliency  
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ای که از خویش شاااود. مجنوعه هزاران برداشااات، ارزیابی و تجربهمی

شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشنند بودن و داریم باعد می

کفایتی داشاااته باشااایم. هنه افراد، یا برعک  احسااااس ناخوشاااایند بی

سان، جنسایت، زمینه فرهنگی، نیازمند حرمت خود هستند. نظر از صارف

افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معنولًا احساس خوبی نیز 

 ایهتوانند با اطنینان، با مشاااکلات و مساااهولیتبه زندگی دارند. آنها می

 ی انجام شااادهها. پژوهش(31 زندگی مواجه شاااده و با آنها کنار آیند 

و  39 اسااات  آوریحاکی از وجود رابطه مثبت بین حرمت خود با تاب

نشاااان داد که بین  (23 کاراتاس و کاکار پژوهش  نتایجمثاال رای . ب(20

دارد و کودک وجود ی ه مثبت و معنادارآوری رابطحرمات خود با تاب

انااات بیشاااتری برای برخوردار از حرماات خود بااالااا از فرصااات و امکاا

و خودافزایی  ،بیااانگری، خودآگاااهی، خودگردانیخودمتتاااری، خود

وری آنوبه خود، بر تابشناختی نیز بههای روانبرخوردار است. این سازه

در گروه افراد دارای داشاااتن حرماات خود قوی گااذارنااد. فرد تااأثیر می

کودکان و نوجوانان در برقراری رواب   به خصاااول آسااایب شااانوایی

های عاطفی بیشتر در امور اجتناعی، احقاق یافتگیاجتناعی بهتر، ساازش

رد، گیهایی که در اختیارشان قرار میمندی از فرصتبهرهو حقوق خود، 

 .(22 بسیار مؤثر است 

آوری، هوش تاب بر مؤثر یتیشااتصاا و فردی عوامل یکی دیگر از

 در های فردتواننندی از ایمجنوعه هوش هیجاانی .هیجاانی اسااات

 از یبعض در که ها استجانیه مناسب زییربرون و ،تیریمد ادراک،

 و یجانیه کند. تجاربیم عنل ایراهبرد مقابله ینوع عنوانبه  یشاارا

 کننده کارآمدی فردنییتع ،یطیمی دادهاییرو با انطباق نیوه مواجه و

هوش  واسااطهبه انسااانهسااتند.  یاجتناع و فردی مسااائل با برخورد در

 آن بعد اعظم بتش که یزندگ فشااارهای تیریمد با تواندیهیجانی م

 میتنظ در که بپردازد. افرادی مساااائل نهیبه حل به اسااات، یجانیه

 از را یمنف یجانیه حالات توانندمی دارند بهتر مهارت خود هایجانیه

 کنتری یروان مشااکلات با و کنند جبران ندیهای خوشاااتیفعال قیطر

در هنین راساااتا، . (2 ببرند  شاااترییب لذت یزندگ از و شاااده مواجه

آوری رابطه مثبت اند که بین هوش هیجانی و تابها نشاااان دادهپژوهش

داری طور معنیتواند بهو هوش هیجانی می (26-21 دار وجود دارد معنی

 2032ال . حسایم و هنکاران در س(21و  27 کند بینی آوری را پیشتاب

آموزان دارای آسااایب شااانوایی را بررسااای کردند. هوش هیجانی دانش

شنوایی در ایجاد  هایآموزان با آسایبهای آنها نشاان داد که دانشیافته

 .(29 شوند رواب  اجتناعی و مدیریت احساسات خود دچار مشکل می

متتلفی از یک ساااو اهنیت  هایپژوهشگونه که گفته شاااد هنان

و  مساااهله حل ،یاجتناع و فردی یافتگیشسااااز دررا هوش هیجانی 

ساااوی دیگر  از و اندداده نشاااان رفتاری و یروان اختلالات کااهش

 سیتصر را دارای آسایب شانوایی و نوجوانان کودکان مشاکلات متعدد

با هوش هیجانی و حرمت خود و ارتباطشان  مقوله اند. با این وجودکرده

در این زمینه اساات.  گرفته قرار توجه مورد کنتر،افراد نیا آوریتاب

 و ،یاجتناع مشاااکلات فردی، از ارییبساااباایاد توجاه داشااات کاه 

 هوش نییپا سطس به دارای آسایب شانوایی آموزاندانش شاناختیروان

 بادر شاانوایی.  تیمیدود نه آنها مربوط اساات حرمت خود و یجانیه

آوری در تاب و هوش هیجانی باره رابطه بیندر پژوهش فقدان به توجه

 ارتباطباره در هاپژوهش بودن اندک و های کودکان استثناییبین گروه

زمینه  این در لزوم پژوهش ،افرادآوری در این تاب و حرمت خودبین 

ش تعیین نقپژوهش حاضر انجام هدف از بسایار ضاروری است؛ بنابراین 

شاااناااختی آوری روانبینی تااابهوش هیجااانی و حرماات خود در پیش

 آموزان دارای آسیب شنوایی است.دانش

 روش

طرح پژوهش حاضاار از نو   کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکت

مت خود بین در این تیقیق حرهنبستگی است. متغیرهای پیش -توصیفی

این  . جاامعاه آماریاسااات آوریو هوش هیجاانی و متغیر ملااک، تااب

آموزان دارای آساایب شاانوایی در دامنه ساانی شااامل تنامی دانش مطالعه

های چهارم، ساااال مشاااغول به تیصااایل در مقط  ابتدایی  کلاس 31-30

حجم ننونه  در شهر شیراز بود. 90-96پنجم و شاشم(، در سال تیصیلی 

، تعداد متغیرهای N>50+8m  mباا توجاه باه فرمول در این مطاالعاه 

ر هر متغیهای مقیاس. با در نظر گرفتن زیر(10  شدبین است( میاسبه پیش

مقیااس متغیر حرمت زیر 4مقیااس متغیر هوش هیجاانی و زیر 0 بین پیش

نفر باشد،  322بایست حداقل میاین فرمول حجم ننونه  بر اسااسخود(، 

اما با توجه به نو  جامعه آماری که بالینی است و اینکه تعداد کل جنعیت 

نفر بود، لذا  13های دوره دوم آموزان مشغول به تیصیل در دبستاندانش
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آموز دانش 13 پژوهش به علت عدم دساااترسااای به ننونه کافی، در این

دختر دبستانی با میانگین سنی  19پسر و  42دارای آسایب شانوایی شامل 

های د. ملاکشاادنگیری در دسااترس انتتاب سااال به روش ننونه 33/33

به  اورود به مطالعه عبارت بودند از: دارا بودن آساایب شااانوایی، عدم ابتل

 نابینایی، برخورداری از بهره هوش متوساا . مانندی حسااسااایر اختلالات 

ها و فراوانی پایه تیصیلی و جنسیت آنها در جدول میانگین سن آزمودنی

 گزارش شده است. 3

 
 : فراوانی پایه تحصیلی و جنسیت1جدول 

 میانگین سن تعداد پایه تحصیلی
 جنسیت

 پسر دختر

31/30 13 چهارم  30 36 

07/33 27 پنجم  34 31 

30/32 21 ششم  30 31 

33/33 13 کل  19 42 

 

آوری اطلاعات از پرساااشااانامه در پژوهش حاضااار برای جن  ب( ابزار:

نامه و پرسش ،هوش هیجانی شرینگ، پرسشنامه حرمت خود کوپر اسنیت

 آوری کانر و دیویدسون استفاده شد.تاب

فرم اصلی پرسشنامه هوش هیجانی : 3هوش هیجانی شرینگ . پرساشنامه3

هیه تبرای سنجش هوش هیجانی توسا  سایبریا شارینگ  3996در ساال 

سااؤال و شااامل دو قساانت اساات.  70شااد. فرم اصاالی این آزمون دارای 

سؤال است. در بتش  10سؤال و قسنت دوم شامل  40قسنت اول دارای 

اول هر ساااؤال حاکی از یک موقعیت در زندگی اسااات و آزمودنی باید 

ها را که با حالات وی خود را در آن موقعیات قرار دهاد و یکی از گزینه

ی دارد، انتتاب کند. در بتش دوم در ابتدای هر ساااؤال مطابقت بیشاااتر

تا  شااودمییک داسااتان هیجانی ارائه شااده اساات و از آزمودنی خواسااته 

ها با پاسا  خود را با توجه به داستان انتتاب کند. از آنجا که این داستان

ساااؤال  40اند. از دهاند، حذف شااافرهنگ ایرانی تطابق لازم را نداشاااته

 سؤال به دلیل هنبستگی پایین با ننره کل حذف شدند 7 قسانت اول نیز

زیرمقیاس اسااات:  0و ساااؤال  11پرساااشااانامه دارای در نهایت این  که

خودانگیزی، خودآگاهی، خودمهارگری، هوشیاری اجتناعی یا هندلی، 

کند که ننره جداگانه دریافت می 6هر آزمودنی  های اجتناعی.و مهارت

                                                           
1. Shring emotional intelligence questionnaire 

صاااورت کل ها و یک ننره بهاز مؤلفاه پنج ننره آن مربوط باه هرکادام

 .(13 اساات  11و کنترین  360اساات که بیشااترین ننره در این آزمون 

پایایی و هنبساتگی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونبا  

. لین و هنکاران نیز ثبات درونی خرده (12 به دساات آمده اساات  71/0

، 71/0، 73/0  به ترتیب های پرسااشاانامه را به روش آلفای کرونبامقیاس

این پرساشنامه در ایران توس   .(11 گزارش کردند  71/0و  77/0، 74/0

و  10/0مبنای آلفای کرونبا  ه و پایایی آن بر شاادنجاریابی منصااوری ه

. در پژوهش حاضاار (14قل از  به نگزارش شااده اساات  61/0روایی آن 

برای کل پرساااشااانامه از طریق آلفای کرونبا  ها گویههنساااانی درونی 

 دست آمد.( به71/0 

انر و آوری را کپرسشنامه تاب نر و دیویدسون:آوری کا. پرسشنامه تاب2

حوزه  3979 -3993مناب  پژوهشاای  با مرور 2001در سااال  دیویدسااون

آوری کانر و . هادف پرساااشااانااماه تاب(31  آوری تهیاه کردنادتااب

آوری تاب آوری افراد و مقایسااه سااطسدیویدسااون، ساانجش میزان تاب

گویه است که  20دارای پرسشنامه این  .های پژوهشی متتلی استگروه

ا بدر مقیاس لیکرت بین صاافر  کاملاً نادرساات( و چهار  کاملاً درساات(، 

هر چه فرد ننره بالاتری در این  شاااود وگذاری میننره 300تاا  0دامناه 

 0این آزمون دارای  آوری بیشتری است.، دارای تابمقیاس کساب کند

عامل تصاور شایستگی فردی، اعتناد به ررایز فردی، تینل عاطفه منفی، 

کنترل و تااأثیرات معنوی اسااات. و پااذیرش مثباات تغییر و رواب  اینن، 

گویه  30آوری را با انتتاب مقیاس اولیه تاب (10 سیلسز و استین  -کنبل

. روایی ساااازه مقیااس جادید کردنادگویاه آن هنجااریاابی  20از میاان 

ی بار عامل ،ملی تأییدی برای هر ده سااؤالآوری بر اساااس تیلیل عاتاب

بارگذاری شااده اساات که این حاکی از روایی سااازه  91/0تا  44/0بین 

و  گونزال نتایج مطالعه قبول برای این مقیااس اسااات.  مطلوب و قاابال

آوری کانر و هنکااران پاایاایی و هنبساااتگی درونی پرساااشاااناامه تاب

 آن را با و پایایی 19/0با  با استفاده از ضریب آلفای کرون را دیویدسون

این مقیاس در ایران . (16  گزارش کردند 17/0بازآزمون -روش آزمون

و  19/0توساا  میندی هنجاریابی شااده و ضااریب آلفای کرونبا  آن 

تا  43/0 بین هاروایی مقیاس به روش هنبستگی هرگویه با ننره کل مقوله

در پژوهش حاضاار هنسااانی . (17 به نقل از /. به دساات آمده اساات 64
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( 71/0کرونبا   برای کل پرساااشااانامه از طریق آلفای هاا گویاه درونی

 دست آمد.به

 3967این پرسااشاانامه در سااال . پرسااشاانامه حرمت خود کوپر اساانیت: 1

منظور سااانجش میزان احسااااس ارزشااانندی توسااا  کوپر اسااانیت به

های اجتناعی و تیصیلی ساخته شده آموزان و دانشجویان در زمینهدانش

د است که احساسات، عقایگویه  01شامل  پرسشنامه حرمت خود .اسات

ر اساس ها به گویهکند و آزمودنی باید بهای فرد را توصیی مییا واکنش

پاس  دهد.  ،به من شبیه است  بلی( یا به من شبیه نیست  خیر(های گزینه

 26اند از: مقیاس عنومی ا عبارتههای هریک از زیرمقیاستعاداد گویاه

 ، مقیاسگویاه 1گویاه، مقیااس خاانوادگی  1، مقیااس اجتنااعی گویاه

این حداقل ننره گویه.  1سااانج گویه، و مقیاس دروغ 1آموزشاااگااهی 

ینین ننره ها و هنمقیاساسااات. ننرات زیر 00صااافر و حداکثرمقیااس 

ر ای را که در آن افراد واجد تصاااویکلی، امکاان مشاااتد کردن زمینه

ها در ایران و خارج از . بررسی(22 کنند مثبتی از خود هساتند، فراهم می

ایران بیااانگر آن اسااات کااه این آزمون از اعتبااار و روایی قاااباال قبولی 

نامه حرمت خود ، روایی پرسااش(11  پژوهشاایباتل در  برخوردار اسات.

ضریب پایایی  ای دیگردر مطالعه است.کرده  ذکر 12/0اسنیت را کوپر 

 شده است گزارش 73/0و اعتبار هنزمان آن  71/0آزمایی این آزمون باز

جانساااون و هنکاران حاکی از پایایی و هنبساااتگی نتاایج مطالعه . (19 

لفای آدرونی پرساشانامه حرمت خود کوپر اسانیت با استفاده از ضریب 

ها بدین ترتیب زیرمقیاسو برای هر یک از  16/0کرونبا  برای ننره کل 

ادگی ، مقیاااس خااانو63/0 ، مقیاااس اجتناااعی73/0مقیاااس عنومی بود: 

(. 40و 16  61/0ساانج و مقیاس دروغ، 63/0، مقیاس آموزشااگاهی 63/0

ها برای کل پرسااشاانامه از پژوهش حاضاار نیز هنسااانی درونی گویه در

 .دست آمد( به70/0طریق آلفای کرونبا   

آذربایجان نامه از دانشاگاه شهید مدنیاخذ معرفی بعد از: اجرا ج( روش

وپرورش اساتثنایی شاهرساتان شیراز، به اداره آموزش مجوز از دریافتو 

آموزان ناشاانوا در مقطااااا  تیصاایلی دبسااتان آن مراکز آموزشاای دانش

اعات اطلابتدا با کنک معلم مربوطه در هر کلاس، د. ششهرستان مراجعه 

اهااداف پژوهش و میرمااانااه ماااناادن اطلاااعااات فردی بااه  دربااارهکااافی 

رضایت  جلب مشارکت و هنکاری آنان،و پ  از آموزان داده شد دانش

وند ات کافی درباره رتوضاایی از انان گرفته شااد. در ادامه، با ارائهکتبی 

آموزان قرار داده شد. سؤالات توس  ها در اختیار دانشنامهپرساشاجرا، 

 ها،نامهآوری پرسششد. پ  از جن توضیس داده می معلم خوانده شده و

مورد  22ویرایش  SPSSافزار با اسااتفاده از نرمهای به دساات آمده داده

شااده در دو بتش آوریهای جن وتیلیل قرار گرفت. تیلیل دادهتجزیه

آماار توصااایفی و اساااتنباطی انجام گردید. در بتش آمار توصااایفی از 

اف معیار متغیرهای پژوهش و در بتش آمار های میانگین و انیرشاخد

های آماری تیلیل رگرسااایون چندگانه و ضاااریب اساااتنبااطی از روش

 استفاده شده است.هنبستگی پیرسون 

 هایافته
شاارکت داشتند که  با آسایب شانواییآموز دانش 13در پژوهش حاضار 

داد که مفروضه نرمال بودن  اسانیرنوف نشاان-لنوگرفانتایج آزمون ک

ها رعایت شاده اسات. ضارایب هنبستگی بین متغیرهای پژوهش در داده

ارائه شده است. 2جدول 

 

 آموزان دارای آسیب شنواییآوری در دانشهای هوش هیجانی، حرمت خود و تاب: ماتریس همبستگی مؤلفه2جدول

 متغیرها 1 2 3 1 1 1 1 8 9 11 11 12 13 11 11 11 11

 تصور فردی 3 3                

 اعتناد به ررایز 2 ** 02/0 3               

 پذیرش مثبت 1 ** 17/0 *21/0 3              

 مهار 4 ** 0/ 11 **04/0 33/0 3             

 تأثیرات معنوی 0 *0/ 26 009/0 **29/0 07/0 3            

 آوریتاب 6 **14/0 **10/0 **00/0 **60/0 **10/0 3           

 خودآگاهی 7 **10/0 32/0 *21/0 *21/0 39/0 **12/0 3          

 خودانگیزی 1 31/0 01/0 037/0 01/0 002/0 30/0 01/0 3         

 خودمهارگری 9 *22/0 **29/0 **42/0 33/0 31/0 **10/0 **4/0 23/0 3        
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 هندلی 30 029/0 30/0 030/0 31/0 30/0 30/0. **4/0 01/0 34/0 3       

 مهارت اجتناعی 33 002/0 07/0 06/0 **17/0 03/0 09/0 01/0 32/0 02/0 *20/0 3      

 هوش هیجانی 32 **29/0 *27/0 *27/0 **10/0 20/0 **40/0 **74/0 31/0 **06/0 **64/0 **17/0 3     

 حرمت خود عنومی 31 *20/0 39/0 **16/0 01/0 **13/0 **11/0 **1/0 036/0 **17/0 *24/0 09/0 **11/0 3    

 حرمت خود خانوادگی 34 04/0 07/0 03/0 37/0 **17/0 001/0 00/0 30/0 030/0 36/0 03/0 32/0 **13/0 3   

 حرمت خود اجتناعی 30 23/0 30/0 32/0 04/0 01/0 07/0 30/0 32/0 **12/0 23/0 37/0 *21/0 **29/0 *21/0 3  

 حرمت خود تیصیلی 36 *26/0 06/0 37/0 31/0 09/0 *22/0 **1/0 30/0 30/0 34/0 39/0 **10/0 **10/0 **10/0 **1/0 3 

 حرمت خود 37 **21/0 01/0 **21/0 02/0 **11/0 **21/0 **1/0 09/0 **14/0 *21/0 00/0 **41/0 **14/0 **63/0 **6/0 **66/0 3

P≤ 00/0 *،p≤ 03/0 * 

 
ن بیپیشبین متغیرهای دهد نشااان می 2طور که اطلاعات جدول هنان

ه کطوریبه ؛داری وجود داردآوری رابطه مثبت و معنیپژوهش باا تااب

خودمهارگری  (،r=12/0خودآگاهی  هر یک از متغیرهای آوری با تاب

 10/0=r)،   40/0هوش هیجااانیr=  11/0(، حرماات عنومی r=)،  و

 رابطه مثبت و معناداری دارد. (=r 21/0حرمت خود  

آوری از روی هوش هیجاانی و حرمات خود از بینی تااببرای پیش 

گام اسااتفاده شااد. در گام اول متغیر بهرگرساایون چندگانه به روش گام

هوش هیجاانی و در گاام دوم حرمات خود عنومی وارد معادله شاااده و 

ه تغیرها چون ب. بقیه مکردندخود را در طی این دو گاام حف   داریمعنی

نتایج  1داری نرسااایدند از معادله حذف شااادند. در جدول ساااطس معنی

 تیلیل رگرسیون گزارش شده است.

 
 بینآوری بر متغیرهای پیشهای آماری رگرسیون تاب: خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه3جدول 

 F p R 2R SE میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل گام

3 
 رگرسیون

 باقینانده

011/3631 

601/7193 

3 

79 

011/3631 

760/94 
120/36 0003/0 434/0 373/0 90/9 

2 
 رگرسیون

 باقینانده

046/2331 

301/7140 

2 

71 

771/3006 

304/94 
210/33 0003/0 471/0 224/0 70/9 

 بین: هوش هیجانی. متغیر پیش3گام 

 بین: هوش هیجانی، حرمت خود عنومیپیش . متغیر2گام 

 

-توان نتیجه گرفت در تبیین تابمی 1بر اساس نتایج مندرج در جدول 

آوری از روی هوش هیجانی و حرمت خود عنومی مجنو  متغیرهای 

کنند؛ یبینی مو پیش از واریان  متغیر ملاک را تبیین 2R = 224/0بین پیش

 و ندنکآوری را تبیین میدرصد ننره تاب 4/22بین متغیرهای پیشیعنی 

معنادار  0003/0مشاهده شده برای کل متغیرهای پژوهش در سطس  Fمیزان

ز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده نی 4است. در جدول 

 اند.داری این ضرایب گزارش شدهو بررسی معنی

 
 بینآوری روی متغیرهای پیشگام تاببه: ضرایب رگرسیون گام1جدول 

 هاشاخص

 متغیرها
B خطای استانداردB β T P 

 عدد ثابت

 هوش هیجانی

 حرمت خود عنومی

99/0- 

46/0 

77/0 

12/34 

34/0 

11/0 

 

11/0 

24/0 

06/0- 

34/1 

29/2 

94/0 

002/0 

020/0 
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( مثبت β =11/0آوری  اثر هوش هیجانی بر تاب 4با توجه به جدول 

   دار است. هنینین، اثر حرمت خود عنومی بر معنی 03/0و در سطس 

دار است. مثبت بودن معنی 00/0( مثبت و در سطس β =24/0آوری  تاب

اثر هوش هیجانی و حرمت خود عنومی نشانگر آن است که هرقدر میزان 

ر دانش آموزان بالا باشد، میزان خود عنومی د هوش هیجانی و حرمت

 آوری آنان نیز بالا خواهد بود.تاب

 گیریبحث و نتیجه

ش آوری بر اساس هوبینی میزان تابپژوهش حاضر با هدف بررسی پیش

آموزان دارای آسایب شنوایی انجام شده هیجانی و حرمت خود در دانش

ت رابطه مثبآوری های پژوهش نشان داد هوش هیجانی با تاباست. یافته

بادین معناا که ننرات بالا در هوش هیجانی با ننرات بالا  ،دار داردو معنی

های های پژوهش حاضاار با یافتهآوری هنراه بود و بالعک . یافتهدر تاب

فابیو و سااافلوسااکی ، دی(24 ، اشاانایدر و هنکاران (21 لیو و هنکاران 

بشااارت و و ، (21 ، صاابری و هنکاران (27 نیا و هنکاران ، هنایون(20 

ه بیین کرد کگونه تتوان این. این یافته را میهنسااو اساات (32 هنکاران 

د تا کنهوش هیجاانی از طریق تنظیم و مادیریت هیجان به فرد کنک می

تر و کارآمدتر مقابله، مانند یافتهشآور از راهبردهای سازشدر شرای  تن

میور مثبت اسااتفاده کند. این میور و هیجانای مسااهلهاهبردهای مقابلهر

ز جای آنکه اسااازد تا بهمیراهبردها احتنالاً این امکان را برای فرد فراهم 

ها جلوگیری کند با مهار و کنترل آنها، فرصت کافی را برای بروز هیجان

ری تکه قادر باشاااد تصااانینات بهتر و مناسااابنیویبه ؛خود ایجاد کند

ا، ههای خود بهتر استفاده کند و قادر باشد از بیراناتتاذ کند و از توانایی

ها . پژوهش(43 خود فراهم آورد فرصااات جدیدی برای تیول و ارتقاا 

قیت فبینی کننده موبهر، پیشاند که هوش هیجانی بیش از هوشنشان داده

 فرد در زنادگی اسااات. افرادی کاه دارای کفایت هیجانی بالا هساااتند،

و توانایی بیشاااتری  ،رواب  درازمدت پایاتر هاای اجتناعی بهتر،مهاارت

ها به دلایل سرشتی و ژنتیکی در برای حل تعارضاات دارند. گرچه انساان

یادگیری از طریق آموزش اما تنظیم و ابراز هیجااناات متفااوت هساااتند، 

ود شاا تنظیم هیجانی ها و مهارت افراد درتواند موجب افزایش تواناییمی

 42). 

ار ددهنده وجود رابطه مثبت و معنیاین، نتایج پژوهش نشاااانبرعلاوه

آموزان دارای آسااایااب آوری در دانشبین حرماات خود عنومی و تاااب

، (20 سااالامی، (39 های آناسااتازیو و هنکارانشاانوایی اساات که با یافته

راساااتا، کراتاس اظهار  هنتوانی دارد. در هنین (23 کااراتاس و کاکار 

تب  آن، یااابااد باهآموز افزایش میدارد زماانی کااه حرماات خود دانشمی

ناپذیری افزایش و شکست ،خوداعتنادی، خودارزشانندی، نیروی تلاش

باه دنبال دارد. افراد  آوری فرد راافزایش تااب ،یااباد کاه این عوامالمی

ه، یافتدرونی، رفتارهای اجتناعی ساااازمانآور دارای منب  مهارگری تاب

حاصل از  . در تبیین(23 مثبت هستند شات و خودپندا ،هندلی با دیگران

 باه افراد کتوان بیان کرد میآمده و بررسی مستندات پیشین دستنتایج به

ی برخوردار باشاااند، در ایافتهآسااایب شااانوایی که از حرمت خود تیول

 ،رکنند، خودکفاتر، مولدتزندگی اهداف بالاتری را برای خود انتتاب می

کنند، روانی کنتری را تجربه میتنیدگی  تر هستند، اضطراب وو سازنده

س و کنتر از احسا ،دهندکنتر حسااسایت نشان می ،به شاکسات و انتقاد

لات مواجهه با مشاااکبه تنایل بیشاااتریاین افراد برند. درماندگی رنج می

ود و نسااابت به خ؛ بنابراین کننددارناد و بر نقااط قوت خویش تأکید می

تا  شودسابب می موضاو های خود، نگرش مثبتی دارند. هنین تواننندی

تری های شااغلی و تیصاایلی بیشاابه موفقیت ،گیری نکننداز اجتنا  کناره

 ،ر کندی تغییساااوی انگیزش درونانگیزش بیرونی آنان به ،دسااات یاابند

مجو  این  کنند که بیشاااتری ارزشااانندی و خوداتکاییاحسااااس خود

برای یک فرد دارای آسااایب شااانوایی بسااایار مهم و حیاتی و  هاویژگی

حرمت خود  جانبه او اساات.و تیول هنه ،ضااامن اسااتقلال، ثبات عاطفی

 کند. افرادی که احساسهای دنیا عنل میمانند ساپری در برابر کشاکش

ها را پشات ساار گذاشته، در آساانی تعارطر مورد خود دارند بهخوبی د

زندگی  توانند ازخوبی میکنند و بهمقابل فشااارهای منفی ایسااتادگی می

 .(41 لذت ببرند 

 تواندمیهاای این پژوهش این بود کاه هوش هیجانی از دیگر یاافتاه

 هایای از تواننندیهوش هیجانی مجنوعه. بینی کندآوری را پیشتااب

هاست که در برخی ریزی مناسب هیجانو برون ،ادراک، مدیریت فرد در

وش واسطه هکند. انسان بهای عنل میعنوان نوعی راهبرد مقابلهشرای  به

تواناد با مدیریت فشاااارهای زندگی که بتش اعظم آن بعد هیجاانی می

اه هوش هیجانی بالا آگ هیجانی دارد به حل بهینه مساااائل بپردازد. افراد با
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ها در آنها ند که چه نو  هوش هیجانی دارند، چه هنگام این هیجانهسااات

 هاینشاااانه مهار کنند،و یا کرده چگونه باید آن را ابراز  ،آیادپادیاد می

های مواجهه ترین روشهیجاانی دیگران را دریاافتاه و باا اتتاذ مناساااب

نقد . (2 کنند  های دیگران را به نیو احسااان مدیریتهیجان توانندمی

تب  آن نقد کلاامی و ارتباطی در افراد دارای آسااایب شااانیاداری و باه

شاود که تیول عاطفی به شکل مطلوب انجام نپذیرد و شانوایی باعد می

 تر از ساااطس مورد انتظاردر نتیجاه تیول و باالنادگی عااطفی آنهاا پایین

انی در ها و نیز ناتوخواسته ،اتوانی در بیان افکار، عقایدشاان باشاد. نسانی

شرو  و تداوم رواب  اجتناعی به آراز فرایند افسردگی و کاهش حرمت 

یدگی تنشود و به هنین ترتیب موجب افزایش میخود در این افراد منجر 

به  .(2  شاودهای اجتناعی اجتناب با موقعیتروانی در رویارویی ریرقابل

کلات شرساد که هوش هیجانی مهارتی باشاد که بتواند به تبیین منظر می

و نقش مؤثری در مواجه و مقابله با  شااناختی این گروه کنک کردهروان

ای هافرادی که در تنظیم هیجان. کندهیجانی ایفا  -ات اجتناعیمشاااکلا

ریق ط توانند حالات هیجانی منفی را ازمی دارند بهتر بالایی خود مهاارت

 تیشاااناخروانمشاااکلات در نتیجه و  های خوشاااایند جبران کنندفعالیت

ه افراد دارای ها بتقویت این مؤلفهکنند. نتیجه این که را تجربه میکنتری 

ونه به گ های زندگیمسایل و چالشکند تا با آسایب شانوایی کنک می

 و شرای  زندگی خود را بهتر مدیریت کنند.رو شوند بهمؤثرتری رو

هایی روبرو بود که از پژوهش حااضااار در جریان اجرا با میدودیت

جم پایین بودن حگیری و توان باه ریرتصاااادفی بودن ننوناهاین میاان می

ری نتایج پذیکه تعنیمکرد الینی بودن جامعه آماری اشاره ننونه به دلیل ب

، میدود بودن پژوهش به هنینینکند. پژوهش را باا مشاااکل مواجه می

عدم کنترل میزان  آموزان دارای آسااایاب شااانوایی مقط  ابتادایی،دانش

اساتفاده از پرسشنامه و امکان عدم درک کامل سؤالات  آسایب شانوایی،

و نیز عدم امکان بررساای  ،سااوگیری در حین پاساا  ،هاتوساا  آزمودنی

که هساااتناد هاای پژوهش از دیگر میادودیات رواب  علی بین متغیرهاا

 دهی و دقتها به تعنیمتوانند با رف  این میدودیتهای آتی میپژوهش

لازم به ذکر اسات با توجه به اهنیت موضو ، بررسی  .نتایج کنک کنند

شنوایی نیازمند های دارای آسیبموزان آآوری دانشعوامل مؤثر بر تاب

مطالعه در  این شااودپیشاانهاد می اساات، بنابراین ترتیب بیشااتریمطالعات 

صااورت امکان با حجم ننونه بیشااتر، بررساای در سااطوح متتلی آساایب 

های ساانجش ریر از پرسااشاانامه، و هنجنین شاانوایی، اسااتفاده از روش

ساااایر شاااود. هنینین آموزان، انجام مشااااهاده طبیعی رفتاارهای دانش

آوری نظیر عوامل آموزشاااگاهی  هنیون متغیرهاای تاأثیرگذار در تاب

 مورد بررسیتواند میها( و عوامل اجتناعی نیز معلنان، مدیر و هنکلاسی

بین و ملاااک از طریق رواب  علی بین متغیرهااای پیشو یااا  گیرد قرار

 در هر صورت .بررسی شود تربه طور عنیق سازی معادلات ساختاریمدل

هوش هیجانی و حرمت خود در  اهنیت نشااانگر حاضاار پژوهش نتایج

، ترتیبدینب است. آموزان دارای آسیب شنواییدانش آوریافزایش تاب

ز شود تا ااندرکاران نظام آموزشای و مراکز مشااوره پیشنهاد میبه دسات

های در قالب برنامه طریق پرورش هوش هیجانی در افراد با آسیب شنوایی

آوری این افراد گام ، در جهت ارتقاا تابدرساای رساانی و ریررساانی

های بردارند و به آنها کنک کنند در مواجهه با مشاااکلات و میدودیت

و  یافتگی بهتری از خود نشاان دهند و به تیول شاتصیساازش ،موجود

 در نهایت است. اجتناعی مطلوب دست یابند.

دانند از ساااازمان میترم لازم میپژوهشاااگران بر خود تشررکر و قردردانی: 

وپرورش اساتثنایی شاهرساتان شیراز و معاونت میترم پژوهشی دانشگاه آموزش

 234/د/20616شهید مدنی آذربایجان که مجوز اجرای این پژوهش را به شناره 

صاااادر کردناد و هنینین از تناامی مادیران، معلنان، و  20/33/90در مورخاه.

عه ما را یاری کردند، کنال تشاااکر و قدردانی به آموزانی که در این مطالدانش

 آید.عنل می

گونه تضاااد منافعی به دنبال این پژوهش برای پژوهشااگران هی  تضرراد مناف :

نداشاته است و نتایج آن به صورت کاملاً شفاف و بدون سوگیری گزارش شده 

 .است
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