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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت، هوش هیجانی و تحمل ابهام مادران 

بود، همچنین این پژوهش به مقایسه پنج عامل  آنهاکودکان با اختالل یادگیری و مشکالت رفتاری کودکان 

ختالل یادگیری پرداخته است. به بزرگ شخصیت، هوش هیجانی و تحمل ابهام مادران کودکان با و بدون ا

دانش آموز با اختالل یادگیری از میان کودکان شاغل به تحصیل در مرکز ویژه کودکان با  100همین منظور 

نفر از دانش آموزان مدارس عادی و  30اختالل یادگیری شهرستان اردبیل به همراه مادرانشان، و همچنین 

نتخاب شدند. از مادران شرکت کننده در پژوهش خواسته شد به مادرانشان به شیوه نمونه گیری تصادفی ا

پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر، پرسشنامه هوش هیجانی شوت، پرسشنامه تحمل ابهام و مقیاس شخصیت نئو 

مستقل و رگرسیون  tفرم کوتاه پاسخ دهند. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون 

ده شد. نتایج نشان داد بین همسازی، گشودگی، برون گرایی و هوش هیجانی مادران کودکان با چندگانه استفا

اختالل یادگیری و مشکالت رفتاری کودکان آنها رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین روان رنجورخویی 

ژوهش حاضر آن مادران سهم معناداری در پیش بینی مشکالت رفتاری کودکان نشان داد. از دیگر یافته های پ

بود که گشودگی، همسازی و تحمل ابهام مادران کودکان با اختالل یادگیری به طور معنی داری کمتر از 

مادران کودکان بدون اختالل یادگیری بود ولی روان رنجورخویی مادران کودکان با اختالل یادگیری به طور 
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 مقدمه

از آنجائیکه کودکان، بخش قابل تووجهی از اوقوات يوویش را در يانوه بوه هموراي والودی  

ایشان ریشه در يانوادي و  مشکالت یك سری از سپووری می کنند، می توان چنی  انتظار داشت که

کل رفتارهایی نمایان می شوند که اصطالحا آنهوا را متاثر از آن باشد  یکدسته از ای  مشکالت به ش

می نامند. کودکی که به دنیا می آیود عوالیتری  و کواملتری  امکانوات رشود را  "مشکالت رفتاری "

دارد، کودک دارای ايتالل یادگیری  آموادگی و ررفیوت آن را دارد کوه بوه شایسوته توری  وجهوی 

ما زندگی يانوادگی و محوی  بهداشوتی، آموزشوی و پروردي شود و به برتری  کماالت دست یابد. ا

اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم چنان است که دستیابی به چنی  تصوری را دشوار و گاي امکان 

انسان تقریبا همه چیز را یواد موی گیورد او یواد موی گیورد  (.1371ناپذیر می سازد )منشی طوسی، 

« گیوردیواد می»بگوید، بخواند، بنویسد،... آنگواي  حرکت کند، راي برود، گوش دهد، بیندیشد، سخ 

بنودی کنود و نهایتوا بوه تمیوز، تجزیوه، اسوتنتا ، مفاهیم و مشاهدات يود را در ارتباط با هم طبقه

ان نیوز، از ایو  دیودگاي، بوه تفواوت میوزان و میوگیری نایل شود... تفاوت میان آدشنايت و تصمیم

آموزان مبتال به نارسائیهای ویژي در یوادگیری شوايه دانش شود.آنها مربوط می« یادگیری»چگونگی 

(. 1383انود )نریموانی ای از کودکان استثنائی هستند که ايیرا در حیطه کودکان استثنائی قرار گرفته

بعنوان جدیدتری  حوزي فرعی در مبحث کودکوان اسوتثنایی  1960ابتدا در دهه  ،ايتالالت یادگیری

ای ، میتوان آن را بزرگتری  حوزي در بوی  ایو  گوروي از کودکوان نیوز بوه وارد شدي است. با وجود 

حساب آورد. تقریبا نیمی ازهمه کودکانی که در برنامه آموزشهای ویژي از آنها ثبت نام به عمل موی 

(. ایو  دسوته از 1380می باشند )کرک و گاالگر به نقل از جوادیوان، آید، دارای ايتالالت یادگیری

نکه هوششان پایینتر از همکالسانشان نیست، راهری طبیعی دارند، رشد وزن و قدشوان کودکان با ای

طبیعی است و مثل سایر کودکان بازی می کنند، اما در فعالیتهوایی چوون يوانودن، نوشوت ، سوخ  



گفت  و فهم ریاضی دچار مشکل بودي و در انجام تکالیف مدرسه دچار اشکال جدی هستند )داکرل 

  (.1384 ،و نریمانی، رجبی 1376قل از احمدی و اسدی، و مك شی ، به ن

، ساموئل کرک، برای اولی  بوار 1960در جلسه نشست والدی  در شهر نیویورک در اوایل دهه       

ر برچسوبهای گونواگونی بوود کوه بورای گیری را پیشنهاد کرد و ای  به يواطاصطالح ناتوانیهای یاد

مشکالت یادگیری بود، بکار می رفت. ای  چنی  کودکان توصیف کودکی با هوش بهنجار که دچار 

اغلب بعنوان آسیب دیدي يفیف مغزی، کندآموز، نارسايوان یا نواتوان از نظور ادراکوی، نامگوذاری 

، 1شوودي انوود کووه هوور یووك از ایوو  اصووطالحات بووا محوودودیتهایی همووراي بودنوود )هوواالن و کووافم 

دهند، وجه اشوتراکی کوه در ناهمگونی را تشکیل میگروي   (.کودکان مبتال به ايتالل یادگیری1994

بی  همه آنها وجود ای  است کوه همگوی در یوادگیری درود مدرسوه مشوکل دارنود. ايوتالالت 

شود. اما ای  بدان معنا نیست که کودک دچار افت یادگیری تقریبا همیشه به افت تحصیلی منجر می

در افت تحصویلی نقوش دارنود کوه ايوتالل تحصیلی دارای ايتالل یادگیری است. عوامل متعددی 

یادگیری تنها یکی از آنهاست.مجموعه عواملی که در افت تحصیلی دانش آموزان ديالوت دارنود را 

 می توان به دو دسته تقسیم کرد : علل درونی و علل بیرونی.

ايتاللهای یادگیری را می توان به دو طبقه بزرگ تقسیم بندی کرد: رشدی و درسی. اجوزای 

ای، نارسواییهای دي ايتالالت یادگیری رشدی عبارتند از: نقص توجه و ادراک، ايتاللهای حافظهعم

حرکتی و ايتاللهای فکری و زبانی. ايتالالت یادگیری درسی نیز عبارتند از: نارسواییهای  –ادراکی 

 هجی کردن، نوشت  و حساب کردن.يواندن،

قوع پیوست. ابتدا کمیته مشاوري ملوی کودکوان چند حادثه سرنوشت ساز به و 1968-69در سالهای 

تاسیس شد. ای  کمیته تحت رهبوری کورک  معلول برای ارائه تعریف مناسب از ايتالالت یادگیری

شود. همچنی  مرکزی تاسویس شود توا بوه تقسویم بنودی تعریفی ارائه داد که اکنون نیز استفادي می

و  طریق انجم  کودکان مبتال به ايوتالالت یوادگیریبپردازد. از  کودکان مبتال به ايتالالت یادگیری

با تقسیم بندی کودکان مبتال به ای  مشکل، قانون گذاران، به شناسایی ای  کئدکان و کمبود يدمات 

                                                 
1  -Hallahan & Kaffmann 



آموزشی قابل استفادي برای آنها پردايتند و آشکار شد که مربیان نیز مجبوور بوه ديالوت در درموان 

. در نتیجه قانونی به تصویب رسوید کوه براسواد آن یوك 2اندگیریآموزان مبتال به ايتالل یاددانش

برنامه پنج ساله برای تربیت معلم، تحقیق و ایجاد مرکز تربیتی بورای کودکوان مبوتال بوه ايوتالالت 

به مثابه یکی از وضعیتهای معلولیوت در نظور  ، ايتالالت یادگیری1975ارائه شد. در سال  یادگیری

اموروزي بودون شوك       (.1994یق از آن دريواست شد )هاالهان و کوافم  گرفته شد و تعریفی دق

توجه به امر تعلیم و تربیت، مهمتری  عامل پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصوادی اسوت. تعلویم و تربیوت 

عهدي دار ایجاد زمینة مناسبی جهت تسهیل و توسعة استعدادها و تواناییهای افراد است. به ای  جهوت اسوت 

شتر جوامع در تبیی  هدف ها و انخاذ روشهای آموزشی، کلیة مساعی يود را به کار می برنود. یکوی از که بی

آفتهای بزرگ هر نظامی که همه ساله به میزان زیادی، امکانات، منابع و استعدادهای بالقوة انسانی و اقتصوادی 

بوه جوا موی گوذارد، پدیودة افوت را تلف می کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعواد فوردی و اجتمواعی 

است. به لحاظ ارتباطی که اساساً جریان تعلیم و تربیت بوا دیگور نهادهوای اجتمواعی، فرهنگوی و  3تحصیلی

در عصر ما ای  امر مسلم گشته است که رفتار فرد، نتیجه موقعیتها و عوامول متعوددی و سیاسی دارد 

ایات والدی  و معلموان از رفتارهوای دانوش است که مهمتری  آنها يانوادي و اجتماع می باشد. شک

آموزان، ايتالل و کندی در یادگیری و افت تحصیلی بريی از دانش آموزان و گاهی ارجاع آنان بوه 

مراکز بهداشتی و مشاوري ای بیانگر شیوع قابل توجه آن می باشد. شناسوایی ایو  دانوش آمووزان و 

( 1983)4مان آنان مثمرثمور باشود.  کورک و گواال دستیابی به آمار دقیق می تواند در پیشگیری و در

رفتاری را نابهنجار و هیجانی تلقی می کنند که ضم  نا متناسب بودن با س  فرد، شودید، موزم  و 

مداوم باشد و گسترة آن شامل رفتارهای بیش فعالی و پرياشگرانه تا رفتارهای گوشه گیرانه اسوت. 

أثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق کوودک بوا محوی  دارد، ویژگی ای  گونه رفتارها اینست که اوال ت

ثانیووا مزاحمووت بوورای زنوودگی دیگووران و اسووتفادي آنووان از شوورای  بووه وجووود مووی آورد )نراقووی و 

 (.1374نادری،

                                                 
2- Learning disabilities  
3 . Academic dropout 
4-  Kirk & Gallagher 



   DDSSMMIIVV   تاکید می کند که ايتالالت یادگیری باید از ايتالف های بهنجار در پیشورفت فرهنگوی و نیوز تاکید می کند که ايتالالت یادگیری باید از ايتالف های بهنجار در پیشورفت فرهنگوی و نیوز

ضعف تدریس، عامول فرهنگوی، و مسوائل دیوداری و شونوائی ضعف تدریس، عامول فرهنگوی، و مسوائل دیوداری و شونوائی   کمبود فرصت،کمبود فرصت،  مشکالت تحصیلی ناشی ازمشکالت تحصیلی ناشی از

(.ايتالالت یادگیری به سه گروي کلی تقسیم می شود: ايوتالل 1998و سادوک، 5)کاپالنتفکیك شودتفکیك شود

( ايوتالل 1993به اعتقاد لرنور )  (. 6،1993در يواندن، ايتالل در نوشت ، ايتالل در ریاضیات) لرنر

که در آن شخص به رغم تجارب آموزشی متعارف در کسب مهارتهای زبانی يواندن ايتاللی است 

يواندن و هجی کردن که متناسب با توانایی های هوشی اش باشد عاجز اسوت. تخموی  زدي شودي 

درصد کودکان دبستانی ایاالت متحدي مبتال به ايوتالل يوانودن هسوتند و شویوع آن در  4است که 

  (.1998)کاپالن و سادوک، برابر ديتران بودي است  4پسران 

 

 مبانی نظری 

 مشکالت رفتاری کودکان دچار اختالل یادگیری   

بیشوتر  افوت تحصویلی ( نشان دادي شد که علول و عوامول1988)7در پژوهش کارلسون و همکاران

مربوط به مشکالت مربوط به همساالن، مسائل و مشکالت رفتاری و مشکالت در انگیزة پیشورفت 

  عوامل به عنوان عوامل پیش بینی کنندة افت تحصیلی با همدیگر همبستگی معنوی می باشند که ای

 (.2000و همکاران،  8دار دارند) نقل از جیمرسون

(علل و عوامل افت تحصیلی مواردی از قبیل ویژگیهای شخصویتی، 1990)9در پژوهش رامبرگر     

ي) وضوعیت اقتصوادی، جنسویت، ارزشیابی های روانشنايتی و رفتاری و عوامل مورتب  بوا يوانواد

 وضعیت قومی و ...( می باشند که هر کدام افت تحصیلی را به نوبة يود پیش بینی می کنند.

                                                 
5- Kaplan & saduk  
6- Lerner  
7 . Carlson et al 
8  -Jimerson 
9 - Rumberger 



( نشان دادي شد که دانش آموزان در معور  افوت تحصویلی عالقوة 1986)10در پژوهش پیتم      

تمال افوت تحصویلی کمی به معلمان و کارکنان مدرسه احساد می کنند، در نتیجه دانش آموز با اح

 می تواند نسبت به دانش آموز با مشکل یادگیری، بیشتر قربانی فقدان درک و فهم شود. 

( نمایانگر آن است که فقدان پدر، ازدوا  مجدد موادر، بیموارو والودی  از 1372مطالعه کرمانى )

 سازند.آموزان را متأثر مىزا هستند که پیشرفت تحصیلى دانشحوادث استرد

( با عنوان علل شکست تحصیلی از دیدگاي معلمی  و دانش آموزان  ای  1371ر پژوهش يیر)د     

نتیجه بدست آمد که مهمتری  عاملی که معلمی  در مورد مردودی دانش آموزان ذکور موی کننود در 

درجة اول، مسائل يانوادگی و اجتماعی و سپس به ترتیب عدم توانایی و عودم کوشوش اسوت. در 

ش آموزان به ترتیب اهمیت در درجة اول، به عدم کوشش يود و در درجوة دوم بوه صورتی که دان

 مسائل يانوادگی و اجتماعی و در درجة سوم به عدم توانایی يویش اشاري کردي اند.

عوامل آموزشگاهى چون روشهاو قدیمى تودریس، مقوررات ( نشان داد که 1371پژوهش آمیغی ) 

 .آموزان مرتب  استانات آموزشگاهى با افت تحصیلى دانشنامناسب مدرسه و کالد و کمبود امک

( نشان دادي شد که یکی از عوامل مهم افت تحصیلی دانوش آمووزان 1367در پژوهش امی  فر)     

( نشان دادي شد دانش آموزانی کوه در 1967)11فقر مالی می باشد. همچنی  در پژوهش سول و شان

پایی  وضعیت اقتصادی بريوردارند، نسوبت بوه دانوش  یی زندگی می کنند که از سطوحايانوادي ه

اقتصادی باال زندگی می کنند، میزان بیشتری از  –آموزانی که در يانوادي هایی با وضعیت اجتماعی 

 افت تحصیلی را نشان می دهند، حتی زمانی که عامل هوش نیز کنترل شدي باشد.

ه علول و عوامول افوت تحصویلی بوه ( نشان دادي شد کو1379در پژوهش شکرک  و همکاران)     

برنامووه ریووزی آموزشووی، مشووکالت يووانوادگی و سووالمتی، مشووکالت محووی  ترتیووب شووامل دي عاموول 

آموزشگاهی، مسائل اجتماعی رفتاری، مسایل مربوط به رشد، مسایل مربوط به امتحوان، مسوایل مربووط بوه 
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اشوند کوه ایو  عوامول بوا میوزان کتب درسی، مسائل آموزشی، مسائل عمومی و ايتالفات يانوادگی موی ب

 .     مردودی و تجدیدی دانش آموزان همبستگی معنی دار داشت

آمووزان شناسایى فشوارزاهاو روانوى و اجتمواعى دانوش ( با عنوان1384در پژوهش نریمانی )     

از میان نشان دادي شد که  استان اردبیل و رابطه آن با پیشرفت تحصیلى ديتر دوري آموزش متوسطه

بینوى وضوعیت تحصویلى روانى اجتماعى بیشتری  سوهم را در پویش عواملهار دسته از حوادث چ

زاو يوانوادگى بخوود ايتصواا دادي اسوت. در گوام دوم حووادث آموزان حوادث اسوترددانش

آمووزان دارد و در مرتبوه سووم بینى وضعیت تحصیلى دانوشفشارزاو فردو سهم بیشترو در پیش

بینوى وضوعیت تحصویلى رار دارد، اما عوامل اجتماعى سوهمى در پویشسهم عوامل آموزشگاهى ق

 آموزان ديتر ندارد.دانش

 

 

 

 یادگیری و رفتار

روانشناسی رفتاری به ما کمك می کند که درک کنیم چطور رفتار از طریق یادگیری شکل می گیرد 

ار دادي اسوت. ای تحوت تواثیر قورای  حوزي راي و روش آموزش و تدریس را به طور قابل مالحظوه

نظریه های رفتاری در حوزي ناتوانیهای یادگیری، چارچوب نظامداری را برای پوژوهش، ارزیوابی و 

( 1997، 14؛ به نقل از لرنر1989، 13کوه  و ؛ میرز1992، 12اند. )هرینگ و کندیآموزش فراهم کردي

، Aاری اسوت. . هسته روانشناسی رفتاری، واحد رفتوA,B,Cواحد رفتاری دارای سه مولفه است :

، رویدادی است که بوه دنبوال آن Cرفتار هدف یا پاسخ کودک؛ و  Bمحرک یا رویداد مقدم است؛ 

و  رمی آید)تقویت(.  تغییر و اصالح رفتار دانش آموز نیاز به تحلیل سوه مولفوه بواال دارد) بابوا پوو

 (.1380صبحی، 
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ش انسان سور و کوار دارد. روانشناسی شنايتی و یادگیری روانشناسی شنايتی با نحوي پرداز

باشوند. اند که برای کار کردهای انسانی ضوروری میتواناییهای شنايتی دسته ای از مهارتهای ذهنی

آنها به انسان در جهت به آگواهی رسویدن دانسوت ، تفکور، مفهووم سوازی و اسوتفادي از انتزاعوات، 

باري ماهیت شنايت و پردازشهای انتقاد و يالقیت توانایی می دهند. نظریه های موجود دراستدالل،

ذهنی به درک بهتر از اینکه انسان چطور یاد موی گیورد و چطوور ویژگیهوای شونايتی ناتوانوان در 

یادگیری بر یادگیری آنان اثر می گذارد، کمك میکند. ايتالل در پردازش روانشونايتی محودودیتی 

تبواط بوی  بودکارکردی پوردازش عمدي است که با یادگیری دانش آموز تدايل می کند. شناسایی ار

روانشنايتی و ناتوانی دانش آموز در یادگیری، اساسی را برای درک بهتر ناتوانیهای یادگیری فوراهم 

می سازد. ایدي اصلی ای  نظریه ای  است که دانش آموزان از نظر توانایی پردازش و روانشنايتی بوا 

، به نقول 1978، 17؛ تارور و داوس  1975 ،16؛ الرس  و همیل1990، 15یکدیگر تفاوت دارند )کاواله

(. مغز انسان مانند کامپیوتر اطالعات را دریافت می کنود و آنهوا را از طریوق سیسوتم 1997از لرنر، 

حافظه، ذيیري و نگهداری می کند و در نهایت اطالعات را سازماندهی کردي، عمل و تصمیم گیری 

مرکزی( و پاسخها را براساد اطالعات دریافتی  را تسهیل می کند. )کارکرد اجرایی سیستم پردازش

تولید می کند)برون داد( نکات قابل مالحظه در آموزش از آنجایی کوه اطالعوات در حافظوه کوتواي 

مدت برای مدت زمان اندکی باقی می مانند استفادي از بريوی راهبردهوای رایوج موی توانود مودت 

ل آنها را به حافظه دراز مدت فراهم سازد. مرور ماندگاری اطالعات را در ای  حافظه همینطور انتقا

و تکرار فرایند فراموشی را به تعویق می اندازد. تقطیع یا دسته بندی اطالعات باعث موی شوود کوه 

آنها بهتر و آسانتر یاداوری شوند. سازماندهی اطالعات به ما امکوان موی دهود کوه اطالعوات را بوا 

ز طریق پیوند اطالعات جدید بوا اطالعوات قودیمی آن را یکدیگر مرتب سازیم. اگر دانش آموزان ا

معنادار سازند، می توانند حافظه کوتاي مدت را نیرومند کنند. مشکل افراد در رابطه بوا حافظوه دراز 

مدت مربوط در ارتباط با بازیابی اطالعات از ای  حافظه است. قبل از اینکه فرد بتواند درباري مسئله 

                                                 
15 Kavalleh 
16  Larsen & Hammil- 
17 Tarver & Dawsen 



ات اندوزش شدي در حافظه درازمدت بازیابی شووند و در حافظوه فعوال یوا ای فکر کند باید اطالع

کوتاي مدت قرار گرفته و بوه هشویاری برسوند. دو نووع حافظوه درازمودت وجوود دارد: معنوایی و 

 (. 1997؛ به نقل ازلرنر،1991، 18رویدادی )اسکرگز

دارد به تفکر دربواري تصمیمهای اجرایی به مهارتهای فراشنايتی نیاز دارند. فراشنايت اشاري 

از راهبردهوا بورای کنتورل یوادگیری  -1تفکر.کارکردهای فراشنايتی نیازمند هستند که دانش آموز: 

توانایی انتخاب مناسب روشها را برای بريورد بوا مشوکل داشوته باشود در  -2آگاهی داشته باشند. 

یری فراینودی سوازندي اسوت، های یادگیری شنايتی بر اصولی بدی  قرار تاکید می کنند: یادگنظریه

یادگیری بر اثر پیوند اطالعات جدید با دانش قبلوی بوه دسوت موی آیود یوادگیری بایود در محوی  

یادگیری راهبردی است، یادگیری نیواز اجتماعی هدایت شدي و درسطح مناسب آموزشی اتفاق افتد،

روانشناسوی شونايتی در به يودکاری دربريی از مهارتها دارد، و یادگیری نیازمند انگیوزش اسوت. 

کمك به ناتوانیهای یادگیری به نکات زیر اشاري می کند توجه و دقت دانش آموزان را تقویت کنید، 

به دانش آموزان یاد بدهید که بر امور مهم تاکید نمایند، به دانش آموزان کمك کنید توا اطالعوات را 

ن کافی بدهید، مطالب درسی را صزیح به هم پیوند دهند، به دانش آموزان برای تکرار اطالعات زما

 (.1380و صبحی،  رو سازمان  یافته عرضه کنید، و به یادگیری معنادار کمك نمائید) بابا پو

 

 

 تعریف هوش

دانشمندان مختلف برای تعریف هوش، ای  پیچیدي تری  فرآیند روحی تالشهای بسویار کوردي انود، 

د که تمام فعالیتهای ذهنوی را دربور موی گیورد و بطو مثال؛ هوش؛ به استعداد عمومی اطالق می شو

موجب می شود تا انسان قادر باشد مسائل زندگی را حل کند و بتواند با موقعیوت جدیود و محوی  

 (.1368سازگار شود)مان،
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در تمامی فعالیتهوای ذهنوی بوه نوام هووش  20( با اینکه به وجود یك عامل عمومی1904) 19اسپرم 

فراد مختف دارای انواع ياصی از هوش می باشند. به عبارت دیگر اضافه موافق بود، معتقد بود که ا

بر عامل مشترک یا عمومی، هوش ايتصاصی دیگر نیز که هر یوك مخصووا فعالیتهوای ویوژي ای 

، نظریه اسپیرم  را با استفادي از روشهای آماری تحلیل عوامل بسو   21هستند وجود دارند. ترستون

 -1ا در آدمی پنج نوع کنش اصلی هوش وجوود دارنود کوه عبارتنود از:دادي و اعالم نمودي که اساس

استدالل کوه در مجمووع پدیودي ای بنوام -5حافظه  -4سالست کالمی  -3عدد  -2تجسم فضایی  

( در اثور معوروف يوود بوا عنووان 1967گیلفورد)(. 1368د به نقل از هان)هوش را نمایان می سازی

را در مورد عوامل تشکیل دهندي هوش انسان مطرح کردي ماهیت هوش آدمی، مطالعات گستردي ای 

پنج گروي اصولی از تواناییهوای هوشوی  است. بر اساد الگوی سايتار هوش، که روش طبقه بندی

مطرح میشوند که عبارتند از شنايت، حافظه، تفکر همگورا و ارزشویابی. ایو  پونج عامول توانوایی 

می دهد. بور اسواد نظریوه رشود شونايتی  ان  نجامعملیات نامیدي میشود،یعنی آنچه که آزمودنی ا

( هوش از نقطه نظر روانشناسی شنايتی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر پیوا ي، 1970)22پیا ي

گفتوه میشوود. تعوادل مسوتلزم دو  23کودک از راي تجربه و تعامل با محی  و انطباق یا تعادل جوویی

 است. عمل درونسازی یا جذب و برونسازی یا انطباق 

اسوت. برونسوازی  24درونسازی مستلزم تجربه های تازي با سايتهای موجود ذهنی یا طرحوواري هوا

عبارت است از تغییر در طرحواري ها یا سايتهای موجوود ذهنوی بور اسواد تجربوه هوای جدیود.  

( معتقد است که هوش عبوارت اسوت از يزانوه مهارتهوای ذهنوی آدموی اسوت و 1975)25هامفریز

( عقیدي داشت هووش چیوزی اسوت کوه آزمودنیهوای هووش آن را انودازي گیوری 1923)26بودینگ

 (. 27،1991میکنند)کالی 
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یك پیشنهاد کرد که توانایی اجتماعی، عنصر مهمی از هوش می باشد. هوش اجتماعی از نظور اثرند

ذا ثرندایك توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و يردمندانه در رواب  با دیگران است، لو

عالقه بوه پوژوهش در  1990تا  1920از اشکال انتزاعی و مکانیکی هوش، متمایز می شوند. از سال 

زمینه هوش اجتماعی، دستخوش تحول بودي است و دیدگاههای مختلفی بوه وجوود آمودي انود کوه 

هوش اجتماعی را به عنوان توانائی ارتباط با دیگران دانش میوان فوردی توانوائی قضواوت درسوت 

ي احساست، يلق ها و انگیزي هوای دیگوران عملکورد اجتمواعی مووثر همودلی و مهوارت در دربار

رمزگشایی نمادهای غیر کالمی تعریف کردي اند. به ای  ترتیب محققان به ای  نتیجه رسیدي انود کوه 

 (. 1998هوش توانائیها یی فراتر از هوش کلی را در بر می گیرد)شات و همکاران،

يود به هوش های شخصی اشاري می کند که شامل  29ریه هوشهای چندگانه(، در نظ1983)28نرگارد

دو مؤلفه مهم می باشد: هوش درون فردی یعنی توانائی به هم پیوسوته و درونوی در ایجواد الگووی 

دقیق و عینی از يویشت  و استفادي از آن جهت عمل مؤثر و کارآمد در زندگی، دستیابی به زنودگی 

یان فردی، توانایی درک سایر افراد از جهوت تفواوت در يلوق، موزا ، احساسی يویشت  و تمایز م

انگیزش ، هدف، عالقه به دیگران و همدلی. با توجه به مفهوم هووش درون فوردی و میوان فوردی 

؛ مایر 31،1997ان-؛ بار1990و مایر، 30موجب بروز زمینه های پژوهش در هوش هیجانی شد.)سالوی

   (.32،2000و سالوی و کاروسو

 

 یف هیجانتعر

وا ي هیجان اصطالحی است که روانشناسان و فالسفه بیش از یك قرن دربواري معنوی دقیوق آن بوه 

بحث و جدل پردايته اند. در فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد، معنای لغوی هیجان چنی  ذکر شدي 

است: هر تحریك یا اغتشواش در ذهو ، احسواد عاطفوه، هور حالوت ذهنوی قدرتمنود یوا تهیویج 
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(هیجان را برای اشاري به یك احساد، افکار، حالتهای روانی و بیولو یکی مختص 1380لم )شدي.گ

 آن و دامنه ای از تمایالت شخص برای عمل کردن بر اساد آن به کار می برد.

تعداد هیجانهای شنايته شدي با در نظر گرفت  ترکیبات، تنوع ها، تغییرات و ايتالفات جزئوی میوان 

ی رسد. در واقع، هیجانهای رریف بی شماری وجود دارند کوه بورای آنهوا وا ي آنها به صدها نوع م

 ای نداریم.

در میان پژوهشگران بحث بر سر اینکه آیا اصوال می توان بعضی از هیجانهوا را اصولی تلقوی کورد. 

هیجانهایی که به مثابه رنگهای اصلی، آبی،زرد و قرمز می باشند که سایر ترکیبات از آنها سرچشومه 

گیرند و اینکه ای  هیجانها کدامند، بحثی دنباله دار است. تعدادی از نظریه پردازان، چندی  هیجوان ب

مشابه را در مجموعه ای واحد جای می دهند، اما همه آنان بر ای  مطلب اتفاق نظر ندارنود. عنووان 

 بريی از ای  يانوادي ها اصلی و بريی از اعضای آنها از ای  قرار است:

م، حتك حرمت، تنفر، غضب، اوقات تلخی، غبظ، آزردگی، پرياش، يصومت، اذیوت، يشم: تهاج

 تند مزاجی، دشمنی و شاید در بدتری  حالت تنفر و يشونت آسیب 

( تصاویری از چهري افراد را که با دقت تکنیکی زیاد، نشانگر حالتهای 1380اکم  )به نقل از گلم ، 

ه فرهنگهای بسیار دورافتادي ای همچون قبیله فور در گینوه روحی آنان بود، به افرادی نشان داد که ب

نو تعلق داشتند. او دریافت ساکنان تمام نقاط دنیا همان چند هیجان پایدار را تشوخیص موی دهنود. 

شاید بتوان گفت اولی  بار داروی  به موضوع جهان شمول بودن حالتهوای بیوانگر چهوري پورداز در 

ی  امر را گواهی بر ای  امر می دانست کوه نیروهوای تکامول، ایو  ابراز هیجان ها توجه کرد. وی ا

 نشانه ها را در سیستم عصبی مرکزی انسان ثبت کردي اند. 

( هیجان ها را به صورت چند يانوادي و یا بعد مطرح می کند و يوانوادي هوای اصولی 1380گلم )

بوه جزییوات بوی شومار  را مواردی در نظر می گیرد که بورای اشواري. …يشم، اندوي، ترد، لذت،

زندگی هیجانی بشر الزمند. هر کدام از ای  يانوادي ها، دارای یك هسته هیجانی پایدارند که نقشوی 

 محوری دارند و دیگر وابستگان آنها باگونه گونه های بیشمار يود، از آن مرکز نشات می گیرند.



رنود و نسوبت بوه یوك در حلقه های بیرونی جای دارند و زبوان فنوی، يمووش ت 33حاتهای روحی

هیجان ياا، دوام بسیار بیشتری داند)مثال اگر چه نادر است فرد در یك روز تموام در او  يشوم 

قرار داشته باشد، اما داشت  حالت روحی گرفته و تحریك پذیر در تموام مودت روز، چنودان نوادر 

ر مرتبه بعد از يلق نیست، که در ای  میان ولهه های کوتاي مدت يشم هم به آسانی پیش میآیند(، د

صحبت می کنیم که آمادگی ابراز یك هیجان با حالت روحی مشوخص اسوت کوه افوارد را  34و يو

 35مالیخولیایی ترسو یا شادمان می سازد و ورای ای  حالت های هیجانی باید از ايتاللهای هیجوانی

به صورتی مسوتمر، آشکار مانند افسردگی بالینی یا اضطراب مداوم نام برد که فرد احساد می کند 

 در یك حالت روحی مسموم کنندي گرفتار شدي است. 

 

 36تعریف هوش هیجانی

با توجه به تعاریف متعدد هوش هیجانی، آن را به عنوان نوعی از هوش تعریف می کند که هیجوان 

 و عاطفه را نیز در بر میگیرد. دیدگاي دوم دیدگاي مختل  نامیدي می شود که هوش هیجانی را با سایر

 توانائی ها و ویژگیهای شخصیتی نظیر انگیزش ترکیب میکنند.

 

 دیدگاه  توانائی پردازش اطالعات:

از سوی مایر و سالوی؛ به عنوان شکلی از اجتماعی  1990ارزیابی هوش هیجانی، اولی  بار در سال 

 مطرح شد. الگوی اولیه آنها از هوش هیجانی سه حیطه از تواناییها را شامل میشد:

ابی و ابراز هیجان: ارزیابی و بیان هیجان در دیگران با مؤلفه های فرعوی ادراک غیور کالموی و ارزی

 همدلی.
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تنظیم هیجان در يود به معنی تجربه فرا يلقی، کنترل، ارزیابی و عمل به يلوق يویشوت  اسوت و  

نوات درمانودي تنظیم هیجان در دیگران یعنی تعامل مؤثر با سایر افراد؛ برای مثال اکورام کوردن هیجا

 کنندي در دیگران.

 بهري برداری از هیجان:

 (.1990استفادي از اطالعات هیجانی در تفکر، عمل و مسأله گشایی)سالوی و مایر،

 

 مرور نظری بر هوش هیجانی

 مدل مایر، سالوی و کارسو

 ( مدل اصالح شدي ای از هوش هیجانی تدوی  کردي انود کوه برمؤلفوه1997مایر، سالوی و کارسیو)

های شنايتی رشد هوشمندانه و هیجانی تأکید بیشتری داشت. ای  مدل هوش هیجانی را بصوورت 

 عملیاتی در دو سیستم شنايتی و هیجانی بررسی میکند:

سیستم استعداد تشخیص یا وارد کردن اطالعوات و توانوایی پوردازش اطالعوات هیجوانی در تموام 

 (.371998صی)مایر و میشلمدت. دستکاری سریع نمادها و ارجاع به دانش تخص

هر دو سیستم در یك الگوی کامالً  یکپارچه عمل میکنند. مدل مورد نظر از چهار شوايه یوا مؤلفوه 

( که هر یك طبقه ای از توانائیها را کوه بور اسواد پیچیودگی و 1997تشکیل میشود)مایر و سالوی،

شايه مطابق بوا پیچیودگی بصورت سلسله مراتبی مرتب شدي اند، نشان میدهد. مهارتهای فرعی هر 

هر شايه سازمان یافته است که میزان ای  پیچیدگی به طور چشمگیری بوه مهارتهوای شوايه هوای   

 دیگر مدل وابسته ا ست. 

شايه اول: ادراک، ارزیابی و بیان هیجان که شامل توانوائی تشوخیص هیجوان در حواالت فیزیکوی، 

دیگران، طرحها، آثار هنری،زبان، صدا، راهر احساد و تفکر يویشت ، توانایی تشخیص هیجان در 

و رفتار، توانائی ابراز دقیق هیجانات و ابزار نیازهای مرتب  با آن احساسات، توانائی تمایز میان ابراز 
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درست احساسات، توانایی تمایز میان ابراز درست و دقیق با ابراز نادرست و اشتباي احساسوات موی 

 باشد.

جانی، ای  مؤلفه شامل بازشناسی و وارد کردن اطالعات است. هوش هی-در چريه سیستم شنايتی 

هیجانی بدون شايه اول نمی تواند باشد. اگر هر زمان احساد نايوشایندی به وجود آید، شوخص 

توجهش را از آن منحرف می سازد چرا که تقریبواً توجوه بوه احساسوات را آمويتوه اسوت. ادراک 

یجانی آنگونه که در حاالت يندي را در چهوري فورد دیگوری هیجان، توجه و رمزگشایی پیام های ه

ادراک میکند، چیزهای زیادی درباري هیجانات و احساسات آن فرد، دریافت میکنند تا شخصوی کوه 

چنی  عالمتی را درک نکردي است. توانایی افراد در توجه به ارزیابی و ابراز هیجانی يود و دیگوران 

کسیتمیك احتماالً به دلیل دشواری تشخیص احساسوات، قوادر بوه متفاوت است. بطور مثال افراد آل

 ابراز هیجاناتشان به صورت کالمی نیستند.

همینطور توانمندی های هیجانی اصلی، اهمیت ياصی دارند، که با سرعت و دقوت هیجاناتشوان را 

جانات دیگران ارزیابی می کنند. بهتر متواند به افراد و محی  اطراف يود پاسخ دهند. در ارزیابی هی

نیز تفاوتهای فردی در توانائی ادراک دقیق، فهم و همدلی با هیجانات دیگران وجود دارد افرادی که 

مهارت بیشتری در ای  کار دارند بهتر می توانند به محوی  اجتمواعی شوان واکونش نشوان دهنود و 

 چهوووارچوب حمایوووت اجتمووواعی مناسوووبی را بووورای يوووود بسازند)سوووالوی و همکووواران

،1999 .) 

شايه دوم: تسهیل هیجانی تفکر که توانایی اولویت دادن و بکوار گورفت  تفکور شخصوی بور پایوه 

احساسا ت در ارتباط با اشیاء، وقایع و سایر افراد. توانایی ایجاد یا تقلید هیجانوات واضوح و فعوال 

جهت تسهیل قضاوت، تشخیص و حافظه مربوط به احساسات. توانایی سورمایه گوذاری نوسوانات 

يلقی برای ایجاد دیدگاههای چندگانه. توانوایی اسوتفادي از حواالت هیجوانی بورای تسوهیل مسوأله 

گشایی و يالقیت)برای مثال احساد شادی زمینه استدالل استقرائی و يالقیت را تسهیل میبخشد( 

 را در بر میگیرد. ای  شايه مربوط به استفادي از هیجان برای تقویت پردازش های شنايتی است.



هیجوانی و هشویاری ذهنوی  -یجانات تشکیالت پیچیدي ای از جنبه هوای فیزیولوو یکی، تجربویه

هستند. هیجان دو سیستم شنايتی را تعیی  میکنند: احساسات شنايته شدي زمانیکه شوخص تصوور 

می کند م  ناراحت هستم و شنايتهای متناوب  زمانیکه شخص در حالت ناراحتی فکر میکند مو  

ل هیجانی تفکر بر چگونگی ورود دادي های هیجانی به سیستم شونايتی و تغییور يوب نیستم تسهی

تمرکز یافته است. هیجانات می تواننود فرمانهوایی را بورای سیسوتم -شنايت جهت مساعدت تفکر

( نظیر اینکه سیستم بسوی آنچه مهمتور اسوت گورایش 1380شنايتی تحمیل کنند. به نقل از گلم )

( هیجان، شنايت را تغییر موی 1993و سالوی،38بهتر، متمرکز شود)پالفی یابد و یا حتی بر یك يلق

دهد؛ آن را مثبت می کند زمانیکه شخص احساد شادی می کند. و آن را منفی می سوازد زمانیکوه 

 (.1989؛ سالوی و همکاران،1992شخص غمگی  است)مایر و همکاران،

انی که شامل توانائی فهوم چگوونگی شايه سوم: فهم و تحلیل اطالعات هیجانی کاربرد دانش هیج

ارتباط میان هیجانهای متفاوت. توانائی ادراک علت ها و پیامد احساسات، توانائی تفسیر احساسات، 

توانائی تفسیر احساسات پیچیدي نظیر هیجانات مختلف و حاالت احساسی متناقض، توانائی فهوم و 

عصبانیت بوه رضوایت یوا از عصوبانیت بوه پیش بینی گذرهای احتمالی میان هیجانات، نظیر انتقال 

شرمساری. توانائی برچسب زدن هیجانات و بازشناسوی روابو  میوان هیجانوات و کلمواتی کوه در 

 توصیف آن به کار می رود، می باشد. ای  شايه مربوط به پردازش هیجان است. 

ای  سطح، مربوط شايه سوم هیجانی با دانش پایه ای سیستم هیجانی ارتباط دارد. توانش اصلی در 

به توانائی بر چسب زدن هیجانات با کلمات و باز شناسی روابو  میوان نمونوه هوای بوارز وا گوان 

عاطفی است. افراد با هوش هیجانی، توانائی تشخیص اصطالحاتی که برای توصویف هیجانوات در 

مشوخص، مجموعه ای از وا گان آشنا و گروهی از عبارات هیجوانی کوه در طبقوه ای از وا گوان نا

 (.1998و همکاران، 39ترتیب یافته اند را دارند)ارتونی

 برای فهم هیجان، شخص باید بیاموزد که هیجان چه چیزی را در مورد رواب ، منتقل میکند. برای                                   
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ی (، مفهوم مضامی  اصلی را توصیف کرد. ضرر یا مزیوت اصولی در رویواروی1991مثال الزارود)

سازگارانه که شالودي هر هیجانی را تشکیل میدهد، کوه بوا انوواع مختلوف احساسوات ارتبواط دارد. 

عصبانیت از رنجش تحقیرآمیز علیه يود و احساد گناي به دلیل تجاوز از یك دستور ايالقی ناشی 

میشود و امیدواری از آرزوی داشت  بهتری  وضع به هنگام مواجه شودن بوا بودتری  شورای  منوتج 

میگردد. الزرود فهم و تحلیل هیجانات، معانی آنها را فراتر از زموان درک میکنود، اسوتعداد  درک 

 حقایق بنیادی ماهیت انسان و رواب  فردی را دارد. 

شايه چهارم: تنظیم هوشمندانه هیجان برای ارتقاء هیجان و رشد هوشمندانه که توانائی بوه تعویوق 

توانایی چالش یا گریز از یوك هیجوان بوه  -يواي نايوشاینديواي يوشایند و  -اندايت  احساسات

صورت متفکرانه بسته به آموزندگی یا منفعوت ادراک شودي توانوائی کنتورل فکورانوه هیجانوات در 

ارتباط با يویشت  و دیگران. توانائی تنظیم هیجان در يوود و دیگوران از طریوق تعودیل هیجانوات 

رکوب یا اغراق در اطالعاتی که ای  هیجانات منتقل می منفی و افزایش هیجانات يوشایند بدون س

 کنند را در بر میگیرد. 

داشت  هیجانی به چهارمی  مؤلفه هوش هیجانی، یعنی تنظیم هیجان کموك میکنود. بوا وجوود ایو  

افراد باید توانش های مربوط به ای  حیطه را به منظور استفادي از دانش هوای آن در عمول پورورش 

ظیم هیجان، منجر به حفظ يلق و راهکارهای جبران يلق می شود. نظیر اجتناب از دهند. مهارت تن

فعالیتهای نايوشایند یا جستجوی فعالیتهایی که پاداش به دنبال دارنود. افورادی کوه توانوائی تنظویم 

هیجاناتشان را ندارند با احتمال بیشتری عاطفه منفی را تجربه می کنند و در حالت روحوی ضوعیف 

 (.1380مانند)گلم ،باقی می 

 


