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 زانآموافسردگی در دانش و هوش هیجانی معادالت ساختاری روابط بین اختالل یادگیری،

 ابتدایی

 
 2عبدالجالل توماج، 1*علیرضا بادله

 .  استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، گرگان، ایران9

 . دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی )آموزش ابتدایی(، دانشگاه فرهنگیان، گرگان، ایران 2
 

 24/25/56تاریخ پذیرش:  22/29/56تاریخ دریافت: 

 چکیده

 قرار رتأثیافسرردگی از ممله عواملی اسرت که امروزه در لال گسترش بوده و موانف فردی و امتماعی افراد را ت ت  زمینه و هدف:

 باشرد بر این اسا  پووه  مؤثرآموزان ند بر میزان افسرردگی دان توامی هوش هیجانینجایی که اختالالت یادگیری و دهد و از آمی

 و اختالل یادگیری انجام شد. هوش هیجانیبررسی رابطه افسردگی با  هدف بالاضر 

آموزان شررشررت ابتدایی شرر رسررتان آس قال در سررال ان مامعه آماری، تمامی د .روش پووه  توصرری ی از نوه همتسررتگی اسررتروش: 

دو منطقه ش ری و روستایی  ازن ر  259تعداد  ،گیری تصادفیاز روش نمونه انتخاب افراد نمونه با اسرت ادهبرای . بود 9359-56ت صریلی 

ماریا )پرسشنامه افسردگی  ،(2224ریوز، گو )برادبری  هوش هیجانیشامل پرسشنامه  در این پووه  مورد اسرت اده ابزار .انتخاب شردند

  ( بود.2299( و پرسشنامه مشکالت یادگیری )ویلکات و همکاران، 9511، کوا 

اختالل یادگیری  و هوش هیجانیبین  ،رابطه مثتت برقرار است افسردگی و اختالل یادگیری بین که ی پووه  نشان دادهایافتهها: افتهی

 .P)<29/2) افسردگی دارد امستقیت بمعنادار و غیر رابطه من ی هوش هیجانیو  ،سترابطه من ی برقرار ا

وارونه برقرار  و مسررتقیت رابطهبه ترتیف  هوش هیجانی افسررردگی و اختالل یادگیری با که بین  ها لاکی از آن اسررتیافتهگیری: تیجهن

تالل یادگیری اخ ،شدهارائهری از مدل ساختا شدهلاصلهمچنین با تومه به نتایج  دارد.مستقیت ر افسردگی اثر غیرب هوش هیجانی بوده و

 بر افسردگی دارد.  هوش هیجانیاثرگذاری بیشتری نستت به 

 آموزانافسردگی، دان اختالل یادگیری، ، هوش هیجانیها: کلیدواژه
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 مقدمه

ترین دوران زندگی اسررت آموزی یکی از لسررا ان دوران د

الک معتقد مانسازد. یکه اسررا  شررخصرریت آینده افراد را م

ای اسررت انوشررتهبود که ذهن آدمی در بدو تولد همچون لوح ن

او، دان  و ف ت را روی آن ثتت  ت ولهای مریان کره تجربره

در  ای لرکتیهپیشرررفت در امرای م ارت. بیشررترین کنندمی

بیشرررترین  (. دوره ابتدایی9)گیرد دوران کودکی صرررورت می

 گیری شررخصرریت افراد دارد زیرا به نیر پیا هرا در شررکل تأثیر

 واندتمی و آورده به دست را اندیشریدن منطقی توانایی کودک

 نجاما ذهنی فعالیت دارد ومود عینی شررکل به که اشرریایی بر

که  اسررتردار برخو ایگانهچند هایانسرران از هوش (.2) دهد

شرررامررل  هوش هیجررانی. اسرررت 9هوش هیجررانییکی از آن ررا 

راک دقیق، های به هت پیوسرررته برای ادای از م رارتمجموعره

ها، دسترسی یا ایجاد الساسات به منیور ارزیابی و ابراز هیجان

وانایی تها و دان  هیجانی و  ت هیجانتسررر یل ت کر، توانایی ف

 .(3) هیجانی و عقالنی اسرررت ت ولها به منیور تنییت هیجران

، از چ ررار م ررارت خودآگرراهی، خودمرردیریتی هوش هیجررانی

تشرکیل شرده است. کسانی  و مدیریت رابطه ،امتماعیآگاهی 

توانند السررراسرررات و باال برخوردارند می هوش هیجانیکه از 

از  عمدتاً کودکان  2خودپنداشرررتد. کن مدیریترفتار خود را 

 اشتپند(. خود4) گیردشکل می  اهای آنانخصروصیات هیج

توانایی، م ارت  خوردها، الساسات و دان  ما دربارةشامل باز

هنگامی که فرد، تصررور (. 9) و قابلیت پذیرش امتماعی اسررت

ودی تواناست کند که مومارد، السا  میخوبی درباره خود د

کرره رفتررارش توام بررا کوشرررد کنررد و میو بررا ایمینرران فکر می

اش ها مومف افزای  السررا  ارزشمندیموفقیت باشرد تا بعد

د از دار را خود هایهیجان نی که توانایی م ارنوموا(. 6) شررود

و چنین لمایتی  بیشرررتری برخوردار اسرررتلمرایت امتماعی 

یت از لاالت افسرررردگی و افکار خودکشررری منجر به مصرررون

یرا ز کندمیبینی پی موفقیت را   ،هوش هیجانی(. 1) شررودمی

                                                            
1. Emotional Intelligence 

2  .  Self-reflection 

بالفرراصرررلره دان  خود را در  دهرد کره چگونرره فردنشررران می

افرادی که از هوش   (.3) گیردهرای مختل  بکار میموقعیرت

 سادگی ذهن خود رابرخوردارند به سرعت و به  ییهیجانی باال

ی به رای دسررترسند و به این ترتیف راه را بکنآرام و شر اف می

 (.5) گشرررایندهای خالس به روی خود میدرونی و ایردهبین  

ان یادگیری و پیشرررفت ت صرریلی میزبر  هوش هیجانیهمچنین 

 .است مؤثرآموزان دان 

ه ت غیرقابل انکاری هسررتند کعیواق یادگیری هایناتوانی

به عنوان یکی  و خورندبه چشت می هاوامع و فرهنگدر تمام م

کننررده سررررنوشررررت ت صررریلی تعیینهررای م ت و از معضررررل

ب داشرررت  گروهاز نیر (. 5) آیردمیآموزان بره شرررمرار دان 

 رناتوانی یادگیری خاص به اختالل د ، 3آموزش و رفراه آمریکا

شرررناختی در درک و اسرررت اده از زبان یک یا چند فرایند روان

و  ساییارکه به صورت ن شودمربوط می گ تاری و یا نوشرتاری

های گوش دادن، فکر کردن، صرر تت کردن، زمینهناتوانی در 

یدار خواندن، نوشرررتن، هجی کردن و یا م اسرررته ریاضررری پد

 هایشامل کودکانی که از مشکلاصطالح  این (.92) ددگرمی

ی دیداری، شررنیداری یا لرکتی، هاادگیری ناشرری از معلولیتی

ذهنی، آشررر تگی ذهنی، آشررر تگی هیجانی، نقای   توانیکت

افراد با  .(5) شودبرند نمییا اقتصادی رنج میم یطی، فرهنگی 

اعی نایافتگی ت صررریلی و امتمنراتوانی یادگیری، به نوعی کام

این کودکران دامنره تومه کوتاهی (. 92) نردمشرررترکی را دار

با  ر ارتتاطدبسررریار پایینی برخوردارند و  لرمت خوددارند، از 

سرررانی آیرافیان و مردم مشرررکل دارند و به اعضرررای خانواده، ا

آموزان متتال به ناتوانی یادگیری . دان (94) شررروندمی مأیو 

 ا گاه آنن درنتیجهرند و اغلف دید بسریار من ی نستت به خود دا

کل ک ایت تغییر شرروان و بیبه خودشرران به عنوان یک فرد نات

های ترین ویوگیترین و مشرررخ یکی از م ت(. 99) یرابدمی

در یادگیری همان ناتوانی ایشان در یک یا چند کودکان ناتوان 

زمینه ت صریلی اسرت که عتارتند از: ناتوانی در زبان نوشتاری، 

3  . Department of Health, Education and Welfare USA 
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 9ناتوانی خاص در ریاضیات، ناتوانی در خواندن یا نارسا خوانی

ت لروف با دس ست که نوشتن(. اختالل نوشتن، شرایطی ا92)

وقات ای که در نوشررتن با دست و گاهی یوربهبیند آسریف می

ی که مشرررکالتافرادی  (.96)کند هجی کردن ناتوانی ایجاد می

امرایی از ممله  هاین در ک هسرررتندیرادگیری ریراضررری  در

دچار  نیز یه فعالها و ل ظ ایالعات در لافبرازداری پراسرررخ

اختالل خواندن یک همچنین (. 91)مشررکالت زیادی هسررتند 

 یورهب  بر پایه مغز اسرررت که توانایی شرررخناتوانی یادگیری 

از مشرررکالت  فرد متتالو بینررد ویوه در خوانرردن آسررریررف می

و  ،هجی کردن، ادراک بینررایی خروانرردن، ای نریریررعرمررده

 (.95)برد های لرکتی رنج میم ارت

ان توآموزان ناو دان در رابطره با توزیع سرررنی کودکان 

درصررد  61دهد که در لدود نشرران می هاپووه  در یادگیری

درصد  95و  92، 4و  سررال 99تا 5کودکان در گروه سررنی این 

 سال قرار دارند 96تا  92و  1، 6دیگر به ترتیف در گروه سررنی 

و اختالل  ،کلی اختالل خواندن، اختالل ریاضررری یوربه (.92)

های درصرررد از اختالل 5تا  9و  99تا  5،  52نوشرررتن به ترتیف 

در  اهاین اختاللمعموالً شیوه  د کهندهکیل مییادگیری را تش

ابتال بره یرک ناتوانی (. 96) پسرررران سررره برابر دختران اسرررت

توانررد عرراملی خطرآفرین برای ت ول مشرررکالت یررادگیری می

توان به  از ممله مشرررکالت هیجانی می (.95) هیجرانی براشرررد

برخی از  پرخاشرررگری، اضرررطراب و افسرررردگی اشررراره کرد.

اری را به دو دسررته بزرت تقسرریت مشررکالت رفتپووهشررگران 

مانند افسرررردگی و   2نمودهرای رفتراری درونکننرد. اختاللمی

دارند و با تعارض  کارورای درونی فرد سررریاضرررطراب که با دن

 3نمودهای رفتاری برون؛ و اختاللروانی و هیجانی همراه است

 (.22) مانند پرخاشگری که تیاهر بیرونی دارند

اسرررت که مومف  روانی هایافسرررردگی یکی از اختالل

الل، به این اخت فرد متتالهای فرد شررده و کاه  شرردید فعالیت

دهد. انر ی روانی انجام بسیاری از کارها را از دست می انگیزه

                                                            
1. Dyslexia 
2. Internalizing disorders  

شرخ  افسررده کاه  م سروسی پیدا کرده و تمرکز لوا  

(. اختالل افسردگی اساسی 29کند. )میپیدا وی نیز افت زیادی 

ای از شود(، بدون سابقهنیز نامیده می قطتیکه افسرردگی یک)

دهرد. دوره ، مختلط، یرا هیوومرانی رم میشررریرداییهرای دوره

(. از 22)سررری باید الاقل دو ه ته یول بکشرررد افسرررردگی اسرررا

رده، وخوی افستوان به خلقمیهای رفتاری فرد افسرده ویوگی

الت بخ  و مالف، مشکهای لذته فعالیتعالقگی نستت ببی

های دیگر ویوگی از (.23) خواب و مشکالت غذایی اشاره کرد

و  گیری امتماعیتوان بره خلق پرایین، کنرارهافراد افسررررده می

عالئت افسردگی بین (. 24دیدگاه بدبینانه به آینده اشراره کرد )

باعث و ای با اهمیت اسررت، زیرا از یک سررآموزان مسررهلهدان 

 میزان گردد و از سررویی دیگر، ازهدر رفتن سرررمایه مامعه می

آموزان را از رسیدن کاهد و دان موفقیت و کارآمدی آن ا می

 دارد. می لمی و امتماعی بازبه مایگاه رفیع ع

آموزان  دارای یشررین نشرران دادند که دان های پپووه 

ای هم ارت خوداختالل یرادگیری در مقرایسررره برا همسررراالن 

تر و مشکالت رفتاری و عای ی )مانند افسردگی امتماعی پایین

های دیگر نشررران (. از یرفی پووه 29و ...( بیشرررتری دارند )

افسرررردگی افراد کاه   ،هوش هیجانیبرا افزای   دادنرد کره

ی نشررران داد کرره دیگر (. همچنین نترایج پووه 26یرابررد )می

 ارهمساالن ب نجاتوانی یادگیری نستت به آموزان دارای ندان 

با تومه (.  21دارند ) کالت هیجانی بیشتریخود، نارسایی و مش

 د اختاللو افسرررردگی و ب تو هوش هیجانیبره نق  و اهمیت 

هدف پووه  لاضررر بررسرری  آموزان،یادگیری در بین دان 

ر و افسررردگی با یکدیگ ،، اختالل یادگیریهوش هیجانیرابطه 

یررادگیری در  هررایلو اختال هوش هیجررانیو ت رراوت سررر ت 

    .استبینی افسردگی پی 

 روش 
 روش پووه  کنندگان: الف( طرح پژوهش و شرررکرت

آماری این مامعه  .اسررت توصرری ی از نوه همتسررتگی لاضررر

3. Externalizing disorders  
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آموزان شررشررت ابتدایی شرر رسررتان پووه  شررامل تمامی دان 

 9359-56ن ر بود که در سررال ت صرریلی 2292به تعداد قال آس

مشرغول به ت صیل بودند. گروه نمونه بر اسا  مدول مورگان 

 دفیگیری تصاروش نمونهبا است اده از دختر و پسر  259شامل 

 .شرردو بر اسررا  دو منطقه شرر ری و روسررتایی انتخاب  سرراده

تمام ش رهای استان گلستان و روستاهای توابع صورت که بدین

 ید قرعه یک روسررتا وای کاغذ نوشررته سررو  به قرا روی برگه

در ش ر مربویه آنگاه  .ایتیک شر ر را از مجموه آن ا برداشرته

هر  آنگاه در .اندانتخاب شرردهچ ار مدرسرره  به قید قرعهمجدداً 

ت با مشورسو   انتخاب شد ومدرسره یک کال  پایه شرشرت 

ها مود سررنج  قرار آموزان به وسرریله پرسررشررنامهمعلت دان 

 . گرفتند

 پژوهشب( ابزار 
 که اسررت گویه 25مشررتمل بر  :9پرسررشررنامه هوش هیجانی .9

مقیا   9که  ساخته شد 2224توسط برادبری و گریوز در سال 

خودمرردیریتی، آگرراهی  آگرراهی،کلی، خود هروش هیجررانی

 ماعیامترابطه را در قالف قابلیت فردی و  تامتماعی، و مدیری

اده آزمون با است گذاری شیوه نمره .دکنگیری میرد اندازهدر ف

شرررود. ممع نمراتی که انجام می 6تا  9ای از نقطه 6از مقیرا  

زمون کند نمره کل آکسررف می هاگویهک از آزمودنی در هری

 بیهنجاریا به پووهشی در همکاران و گنجی. دهدرا تشکیل می

 دهندهاننش پووه  این نتایج. پرداختند ایران در پرسشنامه این

آزمون هوش  اعتتار (.25) بود پرسررشررنامه این مناسررف روایی

ن ری برای چ ار  36هیجرانی از یریق بازآزمایی در یک گروه 

هیجانی به دهنرده هوش هیجانی و کل هوشم رارت تشرررکیرل

در و آمد  به دسرررت 55/2 ، و13/2، 12/2، 56/2، 15/2ترتیف 

 اعتتارضرررریف  پسرررر( 39و  دختر 49ن ری دیگری ) 54گروه 

 55/2 ،پسرررران و دخررتررران و کررل گررروههررای برررای گررروه

  (. 25) است آمدهدستبه

                                                            
1. Emotional Intelligence (EQ) 
2. Children's Depression (CDI) 

3. Learning problems (CLDQ) 

ماریا این پرسرشنامه توسط  :2کانپرسرشرنامه افسرردگی کود .2

 91تا  1برای سرررنین کودک و نوموان  9511در سرررال  کوا 

مقیا  خلق من ی، خرده 9سررال سرراخته شررده اسررت و شررامل 

ن ی م لرمت خودو  ،لذتیفردی، ناکارآمدی، بیمشکالت بین

شامل سه ممله  کدامدارد که هر  گویه 21این پرسشنامه  .است

تا  2 از هاگویهت است که گذاری بدین صوراسرت. شیوه نمره

: 2و  : نشانه متوسط،9: فقدان نشررانه، 2شرود )گذاری مینمره 2

است که نمرات باالتر  94تا  2نشرانه آشرکار( و دامنه نمرات از 

بر پرسررشررنامه  اعتتار (.32اسررت )دهنده افسررردگی بیشررتر نشرران

 و زمانو روایی هم آمد به دست 56/2ل ای کرونتام اسرا  آ

 جنتای با پرسرشنامه این روایی. گزارش شرد مناسرف نیز افتراقی

. همتسرررتگی بین دارد مطابقت قتلی شررردهانجام هرایپووه 

پرسرشرنامه افسررردگی کودکان و پرسررشررنامه افسردگی بک به 

 رراسرررترره شرررد کرره بیررانگر روایی م 51/2و  15/2ترتیررف برابر 

  (.39پرسشنامه افسردگی کودکان است ) همگرای

 گویه 22از این پرسرشنامه : 3پرسرشرنامه مشرکالت یادگیری .3

در سررال توسررط ویلکات و همکاران تشررکیل شررده اسررت که 

پنج عامل اسرراسرری  درو مشررکالت یادگیری را  ت یه شررد 2299

عملکردهای  شررناخت امتماعی، اضررطراب امتماعی، ،خواندن

زان آموالدین دان توسط وسنجد و میکردن لساب و ،فضایی

هر  که شریوه نمره گذاری بدین صورت است .شرودتکمیل می

( تا 9ای از اصرررالً )درمه 9یرک مقیا  لیکرت  سررروال دارای

که والدین با تومه به وضعیت ت صیلی فراگیر  است( 9همیشه )

د در ن ایت هر چه نمره نکنهرا را انتخاب میاز این درمرهیکی 

ر خواهد بود و بیشت اوفراگیر بیشتر باشد میزان اختالل یادگیری 

پرسررشررنامه مشررکالت یادگیری  اعتتار م ت بررسرری برعک .

نی و بازآزمایی است اده شده وکلورادو از دو روش همسرانی در

های آن از مقیا پرسشنامه و خردههمسرانی درونی کل اسرت. 

ل در مشررکبرای بخ   یریق م اسررته ضررریف آل ای کرونتام

، اضرررطراب امتماعی 53/2ماعی ، شرررناخت امت55/2خواندن 
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به  19/2یاضرری مشررکل در رو ، 12/2ضررایی مشررکالت ف، 59/2

پرسشنامه مذکور در لد  ایروایی ت کیکی و سازه .آمد دست

 هایل هؤمطلوب گزارش شده است. همچنین روایی همگرای م

د به های پیشرفت ت صیلی استانداراین پرسرشرنامه با پرسرشنامه

، 44/2، ریاضرری 64/2این ترتیف گزارش شررده اسررت: خواندن 

و فضررایی  ،46/2، اضررطراب امتماعی 64/2شررناخت امتماعی 

32/2 (39.) 

م رت انتخراب افراد نمونه مجوزهای الزم از ج( روش اجرا: 

ا هته شررد و پرسررشررنامهقه گرفلراسررت آموزش و پرورش منط

سرررو  همرراهنگی الزم بررا والرردین  .یررد قرار گرفررتد تررأیرمو

آموزان م رت لضرررور در مدرسررره صرررورت گرفت و دان 

و افسررردگی  هوش هیجانیهای مزمان با تکمیل پرسررشررنامهه

آموزان، پرسشنامه اختالل یادگیری توسط والدین توسط دان 

داده شد. الزم به توضری ات الزم برای آن ا و  شردتکمیل   اآن

ذکر اسرررت تمرامی ماللیرات اخالقی در پووه  لاضرررر بر 

شناسی شررده توسررط انجمن رواناسرا  کدهای اخالقی مطرح

برره افراد نمونرره و  آمریکرا کرامالً رعررایرت شرررد. برردین ترتیررف

 به آمدهدستبههای آن ا ایمینان داده شد که ایالعات خانواده

رد ت لیل قرار صرررورت ممعی م ت انجام کار پووهشررری مو

از آن ا کامال م رمانه باقی  آمدهدسرررتبهگیرد و ایالعات می

همچنین رضرررایت کامل آن ا در ابتدا و در فرایند  خواهد ماند.

 پووه  کامالً ملف شد.

 های پژوهشیافته
های توصررری ی متغیرها شرررامل میانگین، شررراخ  9در مدول 

ان راف اسرررتاندارد، چولگی و کشررریدگی و همچنین ماتری  

که  کندیمپیشن اد  . کالیناندشده ارائههمتسرتگی این متغیرها 

(. او 32در مردلیرابی علی، توزیع متغیرهرا برایرد نرمرال باشرررد )

که قدر مطلق چولگی و کشرریدگی متغیرها به  کندمیپیشررن اد 

قدر  9بیشرررتر باشرررد. با تومه به مدول  92و  3نتاید از ترتیرف 

. سررتامطلق چولگی و کشرریدگی تمامی متغیرها کمتر از یک 

تغیری میابی علی یعنی نرمال بودن تکفرض مدلبنرابراین پی 

 برقرار است.

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 

 9 2 1 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر شماره

   9 -45/2 -92/2 43/2 65/92 هوش هیجانی 9

  9 -39/2** 55/9 32/9 52/2 23/5 اختالل یادگیری 2

 9 21/2** -91/2** 61/2 66/2 29/2 92/2 افسردگی 3

**p<0.01 

، رابطرره هوش هیجررانی بررا اختالل 9بررا تومرره برره مرردول 

. است دارمعنی( من ی و -91/2( و افسردگی )-39/2یادگیری )

( مثتت و 21/2همچنین رابطره اختالل یادگیری با افسرررردگی )

. از روش بیشرررینه التمال برای آزمون الگوی اسرررت دارمعنی

شرده است اده یگردآورهای نیری پووه  و برازش آن با داده

شد. است اده از این روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها 

                                                            
1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

. در پووه  برای بررسررری نرمررال بودن چنرردمتغیره از اسرررت

است اده شد. این عدد  9مردیا اسررتانداردشدهضرریف کشریدگی 

 922آمد که کمتر از عدد  به دسررت 25/55در پووه  لاضررر 

سرته شده است. در این م ا p(p+2)که از یریق فرمول  اسرت

شده که در مسراوی اسررت با تعداد متغیرهای مشرراهده pفرمول 
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 افزارنرم(. الزم به ذکر اسررت که از 33) اسررت 92این پووه  

 است اده شد. هادادهبرای تجزیه ت لیل  22ایمو  نسخه 

و    2، تطتیقی9برازش مطلق هررایشرررراخ ، 2در مرردول 

این پووه  شراخ   . دراندشردهبه ت کیک گزارش  3مقتصرد

و ریشرره   4یافتهنیکویی برازش، شرراخ  نیکویی برازش تعدیل

 هایشاخ به عنوان  9اسرتانداردشدهمیانگین مربعات باقیمانده 

، شرررراخ  برازش برازش مطلق، شرررراخ  برازش تطتیقی

برره عنوان   نشرررردهو شرررراخ  برازش هنجررار  6شرررردههنجررار

ی، برازش تطتیقی و مجرذور خی بر درمه آزاد هرایشررراخ 

و مجررذور میررانگین مربعررات خطررای  1شررراخ  برازش ایجرراز

برازش مقتصرررد در نیر گرفته  هایشررراخ به عنوان  5تقریف

 شدند. 

 شده پژوهشنیکویی برازش الگوی آزمون هایشاخص: 2جدول 

 برازش مطلق هایشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخ 

 22/2 59/2 51/2 آمدهدستبهمقدار 

 29/2کمتر از  52/2بیشتر از  52/2بیشتر از  پذیرشقابللد 

 برازش تطبیقی هایشاخص

 CFI NFI NNFI شاخ 

 55/2 53/2 55/2 آمدهدستبهمقدار 

 52/2بیشتر از  52/2بیشتر از  52/2بیشتر از  پذیرشقابللد 

 یافتهبرازش تعدیل هایشاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخ 

 22/2 65/2 92/9 آمدهدستبهمقدار 

 25/2کمتر از  62/2بیشتر از  3کمتر از  پذیرشقابللد 

در پووه  لاضررر و  آمدهدسررتبه، مقادیر 2در مدول 

برازش گزارش  هررایشررراخ هر یررک از  پررذیرشقررابررللررد 

برازش در  هایشرراخ . با تومه به این مدول تمامی اندشررده

                                                            
1. Absolute 

2. Comparative 

3. Parsimonious 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) 

توان نتیجرره گرفررت کرره مرردل میلررد مطلوبی قرار دارنررد و 

دارد. در  شدهگردآوری هایدادهشرده برازش مناستی با آزمون

 مدل آزمون شده پووه  نشان داده شده است. 2شکل 

6. Normed Fit Index 

7. Parsimony Fit Index 

8. Root Mean Square Error of Approximation 
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 : الگوی آزمون شده پژوهش2شکل 

 

، هوش هیجرانی و اختالل یرادگیری در 2برا تومره بره شرررکررل 

 .کنندمیدرصرررد از واریران  افسرررردگی را تتیین  99مجموه 

درصرررد از تغییرات اختالل یررادگیری را  22هوش هیجررانی نیز 

نتایج مربوط به اثرات مسرررتقیت،  3. در مدول کندمی بینیپی 

ده شرر، کل و واریان  تتیین شررده متغیرها گزارش غیرمسررتقیت

 است.

 
 رهایشده متغ نییتب انسیکل و وار ،غیرمستقیم: نتایج مربوط به اثرات مستقیم، 9جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر

 99/2    به روی افسردگی از

  -29/2* -99/2** -26/2 هوش هیجانی

  39/2*** - 39/2*** اختالل یادگیری

 22/2    به روی اختالل یادگیری از

  -41/2*** - -41/2*** هوش هیجانی
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، اثر مستقیت هوش هیجانی بر افسردگی 3با تومه به مدول 

اثر مسرررتقیت اختالل یررادگیری بر . سررررتین دارمعنی( -26/2)

. اسرررت دارمعنیمثتت و  229/2( در سرررط  39/2افسرررردگی )

( -41/2همچنین اثر مستقیت هوش هیجانی بر اختالل یادگیری )

 هاهیافت. با تومه به این اسررت دارمعنیمن ی و  229/2در سررط  

گ ت که هوش هیجانی اثر مسرتقیت بر افسردگی ندارد  توانمی

ه ب ر مسررتقیت و مثتت بر افسررردگی دارد؛اما اختالل یادگیری اث

عتررارت دیگر بررا افزای  اختالل یررادگیری، میزان افسرررردگی 

. همچنین هوش هیجررانی اثر یررابرردمیآمروزان افزای  دانر 

با افزای   ردیگبیانبه ؛مسررتقیت و من ی بر اختالل یادگیری دارد

آموزان کرراه  هوش هیجررانی، میزان اختالل یررادگیری دان 

یرمسرررتقیت هوش ، اثر غ3برا تومه به مدول . همچنین یرابردمی

 اسررت -99/2، هیجانی بر افسررردگی از یریق اختالل یادگیری

 توانمیبنابراین  ؛اسرررت دارمعنیمن ی و  29/2کره در سرررط  

در ارتتاط هوش  ایواسرررطهگ رت کره اختالل یادگیری نق  

هیجانی با افسرررردگی دارد. با تومه به اینکه اثر مسرررتقیت هوش 

 گ رت که هوش توانمینتود.  دارمعنیهیجرانی بر افسرررردگی 

 .گذاردیم تأثیرهیجانی از یریق اختالل یادگیری بر افسردگی 

بره عترارت دیگر هوش هیجانی باعث کاه  اختالل یادگیری 

شررررده و کرراه  این اختالل نیز برراعررث کرراه  افسرررردگی 

 .شودمیآموزان دان 

 گیرینتیجهبحث و 
افسرررردگی با اختالل بررسررری رابطه  باهدفپووه  لاضرررر 

آموزان پایه شرررشرررت در بین دان  هوش هیجرانییرادگیری و 

 ادگیریاختالل ینتایج نشان داد که با افزای   انجام شد.دبستان 

ها با این یافتهیرابرد. آموزان افزای  میردگی دان میزان افسررر

ه آموزان متتال بدان  که نشررران دادند  های دیگرنتایج پووه 

 ، سرررطوحب نجارآموزان یادگیری در مقایسررره با دان توانی نا

(. 34-31) استکنند همسرو باالتری از افسرردگی را تجربه می

که مشکالت خواندن دارند  یآموزانبسیاری از دان  ازآنجاکه

 و رفتاری مانند اضرطراب، افسردگی -کالت هیجانیسرایر مشر

 دارای کودک یک اگر کنندرا نیز تجربه میپایین  لرمت خود

 سررال هت و دهد سررالم خود همکالسرری به ناتوانی یادگیری

ناارزنده  و ارزشرریکت السررا  اسررت ممکن ندهد را پاسررخ 

 اسررت ممکن او کالسرریهم کهدرلالی دهد دسررت او هبودن ب

 داده سخپا غیرکالمی یوربه است ممکن یا و باشد نشنیده اصالً

ند که کتصررور می غلطبه یادگیریناتوانی  با آموزدان . باشررد

تن ایی و مطرود شدن او ل   درنتیجهو « او مرا دوسرت ندارد»

گیری به دآموزان دارای اختالل یادان  (.35) یرابدافزای  می

لمان رد معدلیل مشرکالت ت صریلی، مورد سرزن ، ت قیر و ی

 تواند سررتفمیه این مسررهله گیرند کو همسرراالن خود قرار می

اشرررت آن ا شرررده و زمینه بروز پندمت خود و خودکراه  لر

مچون اضررطراب، افسررردگی و یا ه نمودی درونرفتارمشررکال 

ت را فراهبدرفتاری و  ریچون پرخاشررگ نمودهای برونواکن 

رسد با تقلیل مشکالت یادگیری کودکان به نیر می (.22)کند 

را  ا رفتاری آن -نارساخوان، بتوان تا لدودی مشکالت هیجانی

 ن امیز آآینه را برای ادامه ت صیل موفقیتنیز ب تود بخشید و زم

 . (35) هت نمودافر

 و هوش هیجانیکه بین  همچنین نتایج لاصرررل نشررران داد

  دارد بدین معنا که با افزایافسردگی همتستگی معنادار ومود 

این یرافته با نتایج یرابرد. افسرررردگی کراه  می هوش هیجرانی

همکاران  (، اوسرررتین و42و همکاران ) ماورولی هرایپووه 

. یکی از فواید م ت اسررت سرروهم( 42همکاران ) لیائو و ( و49)

من ی و پرورش  هررایتروانررایی تنییت هیجرران، ب تود هیجرران

یجان هبدین معنی که تنییت  ؛خوشایند و مثتت است هایهیجان

از  نی من یمتران لراالت هیجا براعرث توانرایی بیشرررتر فرد در

 ییتتنشررود که این های خوشررایند مییریق شرررکت در فعالیت

 اب باشررد.  مؤثرتواند در کاه  افسررردگی و اضررطراب افراد می

و  هوش هیجرانیدر مورد  شررردهانجرام هرایپووه ه تومره بر

کن ها ممتوان گ ت که کاربرد ضرررعی  هیجانافسرررردگی می

رای . بشررودافسررردگی منجر  ماننداسررت به مشررکالت رفتاری 

جنی ی هیپندارکارآمدتوان به مدل خودتتیین یرافتره سررروم می

این  بر یتق .اسررتناد کرد (43) ترید ، فردریکسررون و فورن امپ
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ایالت هررا و تمررای از آمررادگیمجموعرره هوش هیجررانیمرردل 

هوش افرادی کرره دارای کنررد و رفترراری را در فرد ایجرراد می

براال هسرررتند آمادگی هیجانی و رفتاری باالتری برای  هیجرانی

 . (26)من ی )افسردگی( خود دارند های یجانغلته بر ه

الل و اخت هوش هیجانیبین این پووه  برا تومره بره نتایج 

 انیپووهشگر در این راستا یادگیری رابطه معناداری ومود دارد.

انررد کرره بیرران داشرررترره (44) چون مررایر، پرکسرررین، سررررالوی

در شررناخت السرراسررات باالتر،  هوش هیجانیآموزان با دان 

 رفتار خود اسرت اده از این شناخت در هدایت خود و دیگران و

یادگیری  هایکمتر دچار اختالل بنابراین توانایی بیشتری دارند

ان دیگر هایپووه اضرررر با نتایج شررروند. نتایج پووه  لمی

که گنجی،  در پووهشی .استماهنگ همسرو و ه( نیز 45-49)

 مشرررخ  شرررد نرردانجررام داد( 45کیررا )زاهررد بررابالن و معینی

 و مکرر مداوم یوربهنراتوانی یادگیری که آموزان دارای دان 

رفتاری  ستت به مشکالتکنند نشرکست ت صیلی را تجربه می

ن عالوه آموزااین دان بنابراین  هستند پذیرترآسیفو هیجانی 

ت صرریلی، سررطوح باالیی از مشررکالت رفتاری و بر مشررکالت 

 ددهنآموزان ب نجار از خود نشان میا دان هیجانی در مقایسه ب

(45.) 

 ،دهشررارائهاز مدل سرراختاری  آمدهبدسررتبا تومه به نتایج 

بر  جانیهوش هیاختالل یادگیری اثرگذاری بیشررتری نسررتت به 

اثر مسرررتقیت هوش هیجانی بر افسرررردگی افسرررردگی دارد زیرا 

 هوش هیجانیبلکه  ستیدار ن( معنی-12/2) t( با آماره -26/2)

اختالل یررادگیری بر افسرررردگی از یریق مسرررتقیت، غیر یوربره

 .است تأثیرگذار

هایی همانند هر پووه  دیگر با م دودیتپووه  لاضر 

زارها و سایر ابامه و عدم است اده از پرسشنند است اده تن ا از همان

ل و دسترسی مشکهایی مغرافیایی و دوره ت صیلی م دودیت

 ؛ه بودموام والدین م ت تکمیل پرسرشنامه اختالل یادگیری هب

سرررایر در  که شرررود که پووه  لاضرررربنابراین پیشرررن اد می

تا قدرت صرررورت گیرد مختل   و سرررنی ت صررریلی هایدوره

شررن اد یپ ووه  لاضررربا تومه به پ .ها افزای  یابدتعمیت یافته

اختالل  ،های افسردگیروابط بین متغیر رای کش  تا بشود می

بیشرتری صورت گیرد  هایپووه  هوش هیجانیو  ،یادگیری

هایی م ت کاه  دقیق بتوان راهکار ترا برا کسرررف ایالعات

 اد.هیجانی ارائه دافسردگی و اختالل یادگیری و افزای  هوش 

نوان یکی از عوامررل فراگیران برره ععالوه بر این م رل زنرردگی 

 .گیردقرار موردپووه  شدهبیانبر متغیرهای  مؤثر

د که کر توان بیانهای پووه  لاضرررر میبرا تومه به یافته

 ؤثرمبر اختالل یادگیری  هوش هیجانی کهایناوال برا تومره به 

 انیهوش هیج افزای در م ت  تقویت معلمان با بنابراین است

ود خاعتمادبه افزای  ها،مسهولیت اعطای یریق از آموزاندان 

 آموزاندان  امتماعی روابط ب تود و اظ ارنیر به  اآن تشویق و

 ت صررریلی و کاه  اختالل یادگیری ارتقرای براعرث توانمی

ری بر تالل یادگیاخ کهاین به تومه باثانیاً . گردید آموزاندان 

یری یادگ اختاللتوان از یریق کاه  می است مؤثرافسردگی 

افزای  انگیزه ری  فعررال و دآموزان برره کمررک روش ترردان 

زان آموآموزان به یادگیری باعث کاه  افسردگی دان دان 

 گردید.

این مقاله به صورت مستقل امرا شده است : قدردانیتشرکر و 

اه از سررروی دانشرررگررآموزان وز امرای آن بر روی دان و مج

با شماره مجوز قال ستان آسو آموزش و پرورش ش رفرهنگیان 

های آزمودنیتمام بدین وسیله از صرادر شرد.  922/19/92929

ت فعال به دلیل همکاری و مشرررارک ا لدین آناین پووه  و وا

 را داریت. قدردانیکمال تشکر و  پووه در یول   اآن

گونرره تضرررراد منررافعی برای این پووه  هیچتضررراد منراف : 

 نویسندگان نداشته است. 
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Abstract 

Background and Purpose: Depression is one of the factors that is currently expanding and affects 

people's individual and social aspects. Since learning disorders and emotional intelligence can 

affect students' depression, the present study aims to investigate the relationship between 

depression, emotional intelligence and learning disorder. 

Method: The research is descriptive and correlational. The statistical population included all sixth 

grade elementary students of Agh Ghala city in the academic year 2016-2017. For sampling, 295 

students from both urban and rural areas were selected randomly. Emotional intelligence 

questionnaire (Bradbury-Greaves, 2004), children’s depression inventory (Maria Kovacs, 1977) 

and Colorado learning difficulty questionnaire (Wilcutt, 2011) were used to collect of data.  

Findings: The findings of the research showed that there is a positive relationship between 

depression and learning disorder, negative relationship between emotional intelligence and 

learning disorder, and emotional intelligence with depression (P> 0.01). 

Conclusion: Findings indicate that there is a direct and reverse relationship between learning 

disorder, depression and emotional intelligence. Also, emotional intelligence has an indirect effect 

on depression. Therefore, due to the results obtained from the structural model, learning disorder 

has a greater effect on emotional intelligence than depression. 
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