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 چکیده

روش . انجام شد دلبستگی دانش آموزان نابینا و عادی یهاسبکی مقایسه هوش هیجانی و بررس باهدفحاضر  پژوهش     

بخش اول کلیه دانش جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش بود: است.  ایمقایسه -تحقیق در این پژوهش، از نوع علی

از این جامعه توسطه تهران بودند. آموزان نابینا مقطع متوسطه شهر تهران و بخش دوم کلیه دانش آموزان عادی مقطع م

انتخاب  یاچندمرحلهتصادفی  یریگنمونهبه روش  عادی( آموزدانش 021نابینا و  آموزدانش 01) آموزدانش 081تعداد 

 پاسخ دادند.( و پرسشنامه تعیین سبک دلبستگی بالغین 0998هوش هیجانی شات و همکاران ) یهاپرسشنامهشدند و به 

وجود دارد. بین  >10/1Pدر سطح  دارییمعنبین هوش هیجانی کل دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت که  نتایج نشان داد

از  یبرداربهره مؤلفهوجود دارد. بین  >10/1Pدر سطح  دارییمعنتنظیم هیجان دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت  مؤلفه

ارزیابی و ابزار هیجان  مؤلفهوجود دارد ولی بین  >10/1Pح در سط دارییمعنهیجان دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت 

مشاهده نشد. در ادامه نتایج نشان داد که بین دو سبک  >10/1Pدر سطح  دارییمعندانش آموزان نابینا و عادی تفاوت 

بین سبک وجود دارد ولی  >10/1Pدر سطح  دارییمعندلبستگی ایمن و ناایمن در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت 

 مشاهده نشد. >10/1Pدر سطح  دارییمعندلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت 

 

 .دلبستگی، دانش آموزان نابینا یهاسبکهوش هیجانی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

. دلبستگی پیوند عاطفی آورد حساببهدستاوردهای روانشناسی معاصر  ترینبرجستهبایستی یکی از  شکبینظریه دلبستگی را 

 1. بالبیشودمیایجاد  است هاآنپایداری است که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که در تعامل دائم با  نسبتاً

( معتقد بود که نظریه دلبستگی فقط نظریه تحول نیست، بلکه نظریه تحول در گستره حیات نیز هست. به اعتقاد وی، 9191)

توان آن را در چرخه حیات مشاهده کرد. است که می مشاهدهقابلی، رفتار دلبستگی بیش از هر زمان دیگری در اوایل کودک

که دارای دلبستگی ایمن هستند، در روابط  ساالنیبزرگاست.  تأثیرگذار سالیبزرگالگوهای ارتباط دوران کودکی بر روابط 

توانند طرف مقابل خود را بپذیرند و از او حمایت کنند. افراد کنند و میمیتوصیف  نفساعتمادبهبا  توأمدوستانه، خود را شاد و 

دو سو گرا، دوستی  –و دوست دارند استقالل داشته باشند. دلبستگی اضطرابی  ترسندمیبا دلبستگی اجتنابی از صمیمی شدن 

 .(Hazan & Shaver 9199)و حسودند  مزاجدمدمی، خواهان وحدت کامل هستند، دانندمیو عشق را نوعی تملک 

هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران یعنی شناخت هر چه بیشتر احساسات و عواطف خویش و ارتباط و سازگاری فرد 

آن هوش هیجانی را عامل مهمی در شکوفایی  –. بار (9191به نقل از اکبرزاده  9111، 2جان مایر)با مردم و محیط پیوند دارد 

 داندمیبا سالمت روانی مرتبط  درمجموعو آن را با سالمت عاطفی و  کندمیای کسب موفقیت در زندگی تلقی توانایی افراد بر

 .است، تمایالت اخالقی و تاریخچه رشدی فرد (هویت من)در قابلیت هیجانی شامل خود فرد  مؤثرعوامل  ترینمهم

 یحامن، پاسخگو بودن، سترس بودر دچون حساسیت، د لبستگی عواملیر تعیین کیفیت ده است که دادنشان د هاپژوهش

 ؛7319؛ مظاهری، vanzendoorn ،2002 ؛Shavera 2002) ارندد کنندهنییتعلبستگی نقش اساسی و ی دو نگاره بودن

 (.7333بشارت و همکاران، 

اما عدم پذیرش کودک از  شودمییل ین تعدلبستگی توسط حساسیت والدک بر کیفیت دهای کودویژگی ریتأثدر این میان 

شدید رفتاری که از سوی والدین به دلیل ترس از آسیب دیدن کودک اعمال  یهاتیمحدودمادر و ایجاد  ژهیوبهسوی اطرافیان 

نقایص بینایی  ویژهبهحسی  هایمعلولیت. شودیممهم در افزایش مشکالت رفتاری نابینایان محسوب  یدهایبرگ خراز  شودیم

باشند. کودکان نابینا  مؤثرداشتن قدرت بینایی است  هاآنکه الزمه  هاییمهارت ویژهبهاجتماعی  هایمهارتدر رشد  وانندتمی

خود دچار محدودیت هستند و برای برقراری تماس حرکتی و برآوردن  ایچهره هایژستنقایص بینایی خود در  واسطهبه

سایر  کهیدرصورتدلبستگی و هوش هیجانی  یهاسبکرف دیگر، تعادل در از ط کنندمیتقاضاهای دیگران تالش کمتری 

که افراد نابینا درصدد به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه خود و از آن جمله خالقیت باشند  شودیمشرایط موجود باشد باعث 

 .(7337)بیابانگرد، 

این مسائله تحت سه عنوان کارکردهای  شناختیروان هایجنبه. آوردمیاختالل بینایی مسائل علمی و نظری فراوانی به بار 

 وسیلهبهنابینای مطلق و مادرزاد دنیای اطراف خود را  کودک .شدمی، عوامل اجتماعی و شخصیتی مطرح 4، تحرک3شناختی

و  کندمیه است که کودک بینا برای این هدف از این کارکرد کمتر استفاد حالی دراین  و ؛کندمیتجربه  5کارکردهای حسی

 حسیبرای تحرک به ابزار و وسایل  . کودک نابیناسازدمیکه اساساً متفاوت با کودک نابینا است  ایگونهبهدنیای اطراف خود را 

)علی حسینی و همکاران،  گیردمیقرار  مورداستفادهتوسط فرد بینا  ندرتبهکه  جویدمی( توسل المسه ومثل شنوایی )

9111.) 

و هم  سازدمیمانند آن دسته عواملی دیگر، هم موجبات معلولیت فرد را فراهم  هرحالبهو شخصیتی افراد نابینا اثرات اجتماعی 

را به دلیل نگرش والدین، یا به دلیل  ناایمنی. یک نابینا احساس کندمیبهتر جدا  یافتگیسازمان ازفرد را از جامعه نرمال و یا 

                                                           
1 Bowlby 
2 John Mayer 
3Coynitive function 

Mobility 4 

Sensory functions 5 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

سه دسته عامل را  تواننمی هرچنددیگر همین احساسات را به دلیل مختلف رشد دهند. که کودکان  دهدمینابینایی خود رشد 

 واز هم جدا کرد ولی یک نکته را باید در نظر گرفت که عوامل اجماعی و عاطفی ممکن است شدیداً کارکردهای شناختی 

 (Lowend ،9891) دهد قرار تأثیررا تحت  تحرک

به مطالعاتی  هاآن سازدنمیاز زبان را دگرگون  استفاده وشتن دید، توانایی درک و فهم باورند که ندا این براغلب متخصصان 

هوش کالمی، فرقی با دانش آموزان بینا  هایآزموندانش آموزان معلول دیداری در انجام  دهدمیکه نشان  کنندمیاشاره 

اند که بین ی را با کودکان بینا مقایسه کرده و دریافتهدیدار دیدهآسیبکه کودکان  دهندمیقرار  مورداستفادهندارند. همچنین 

مشاهده و  لذت ازکودکان نابینا  شودمی. همان طورکه مالحظه گرددنمیعمده زبان مشاهده  هایجنبه ازلحاظتفاوتی  گروه دو

لب و حتی کسب یادگیری بسیاری از مطا از .اندمحرومنقش مهمی در رشد شخصیت دارد  همانندسازیدرنتیجه تقلید که 

هستند عاجزند.  مندبهره هاآن ازساده مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن و رفع احتیاجات روزمره که کودکان دیگر  هایمهارت

تحصیلی و  ازلحاظ. نابینایان گرددمیاین کودکان  العاده و عصبانیت زیاده از حدمسلماً این وضع مطلوب موجب حساسیت فوق

 (9199میالنی فر، )هوشی کامالً عادی باشند.  ازلحاظممکن است  اگرچه کنندمیجلوه  اشخاص سایراز  ترماندهعقبحرکتی 

بالبی نخستین روان تحلیل گری است که الگویی برای تحول واکنش و شخصیت پیشنهاد کرده است که از نظریات کشاننده 

آنچه  سازدمیاز فروید جدا  6و سیبرنتیک رفتارشناسیعلمی  هاییافته برتکیه. بالبی راه خود را با گیردمیهای فرویدی فاصله 

 هاآناست که در اینجا به  «دلبستگی»و  «رفتار غریزی»در مفهوم  گیردمیقرار  موردتوجه  عمدتاً در آثار بالبی  خصوصبه

 کامالً هاییطمحیک سلسله ظرفیت نوآوری خود دارای این ویژگی است که  براثردر مورد انسان نیز حتی اگر . شودمیاشاره 

تمام  رغمیعل، مع ذالک بایستی بر مبنای محیط ابتدایی خویش به رفتار غریزی خود رجوع کند. آوردیمجدید به وجود 

 مراحل تحولی که پیموده، به حفظ و حضور در جهان امروز منتهی گردیده است.

از  استوی قابلیت هیجانی عبارت  ازنظرتمایزی قائل شود.  (ECو قابلیت هیجانی ) (EIسعی نموده بین هوش هیجانی ) 7گلمن

هیجانی بر پایه هوش هیجانی بوده و  هایقابلیت. گرددمیمهارت شخصی و اجتماعی که منجر به انجام کار بهتر در دنیای کار 

توانایی تشخیص  مثالً استهیجانی سطح خاصی از هوش هیجانی الزم  هایقابلیت. برای فراگیری باشندمیبه آن مرتبط 

 Mayer & saloveyنفوذ کردن را در خود پرورش دهد ) مثالًقابلیت خاصی  سازدمیصحیح احساس فرد دیگر، شخص را قادر 

،9119.) 

خود دچار محدودیت هستند و برای برقراری تماس حرکتی و  ایچهره هایژستنقایص بینایی خود در  واسطهبهکودکان نابینا 

مختلف روانی فیزیولوژیکی، تجربی،  هایسازمانترکیبی از  هاهیجان. کنندمیدیگران تالش کمتری  برآوردن تقاضاهای

، مانند شدهشناختهاحساسات  عنوانبه :گرددمیاز دو طریق وارد سیستم شناختی  هاهیجان. باشندمیشناختی و انگیزشی 

یک شخص غمگین  کهوقتیتغیر یافته، مانند  هایشناخته عنوانبهحاال من کمی غمگین هستم و  کندمیمورد کسی که فکر 

متمرکز بر این موضوع است که چگونه هیجان بر روی  –شاخه دوم –من خوب نیستم. تسهیل هیجان تفکر  کندمیفکر 

ارهای و ک گیریتصمیم، استدالل، مؤثربه نحو  مسئلهبرای حل  تواندمیچگونه  ترتیباینبهو  نمایدمیسیستم شناختی اثر 

 هاهیجاناز قبیل ترس و اضطراب مختل گردد. از طرف دیگر  هاییهیجان وسیلهبه تواندمی. البته شناخت کار بردخالق به 

 در سیستم شناختی الویت ایجاد کنند که به چه چیز مهمی توجه کنند و به آن بپردازند. توانندمی

ش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی پرداختند نتایج نشانگر آن در پژوهشی به مقایسه هوش هیجانی دان( 9111)حسینیان  

دانش آموزان نابینا، دارای هوش هیجانی  کهطوریبهدر هوش هیجانی باشد،  مؤثریعامل  تواندمیبود که معلولیت بینایی 

، در رابطه با (9191)زشکی پ هایپژوهشحاصل از  هاییافتهبا  هایافتهنسبت به همساالن عادی خود هستند. این  تریپایین

نقایص بینایی  ویژهبهحسی  هایمعلولیت طورکلیبههمخوانی دارد.  تفاوت هوش هیجانی در دانش آموزان نابینا و عادی،

 .باشند مؤثرداشتن قدرت بینایی است  هاآنکه الزمه  هاییمهارت ویژهبهاجتماعی  هایمهارتدر رشد  توانندمی

                                                           
6 Cybernetic 
7 Goleman 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

ه رسیدند که ( در پژوهش جامعی که در مورد دلبستگی و مشکالت رفتاری انجام دادند، به این نتیج1881) 8آلن و همکاران

/ دوسوگرا حال، سبک دلبستگی اضطرابیدرعینو  است/ دوسوگرا با بزهکاری در نوجوانان مرتبط سبک دلبستگی اضطرابی

ژوهش حاکی از آن بود که سبک دلبستگی ناایمن . همچنین نتایج پشودمیمستقیم به پرخاشگری و بزهکاری مربوط  طوربه

از طریق ایجاد خصومت نسبت به والدین و یا از طریق کاهش توجه آگاهانه نسبت به والدین منجر به مشکالت رفتاری  تواندمی

 مشاهده کرد. توانمیگردد که تظاهرات آن را در برخی از رفتارهای ضداجتماعی در دوران نوجوانی 

رابطه عاطفی میان مادر و نوزاد به روابط اجتماعی کودک در آینده شکل داده و نحوه برخورد مادر و کودک در کنش متقابل و 

دلبستگی بین مادر و کودک شالوده  درواقعبسزایی دارد،  تأثیراجتماعی فرزند  هایمهارتچگونگی اجتماعی شدن و کسب 

 العادهفوقاین پیوند در رشد سالم کودک امری جدی، گسترده و  .کندمی ریزیپیبعدی  هایسالاجتماعی شدن کودک را در 

 ،جتماعیا هایتعاملو شی زسا رفتار در مهمو مؤثر  عامل عنوانبه نهیجا به شناختیروان هایپژوهشاست از آن گذشته 

افراد باید  کندمیمک دانش هیجانی به تنظیم هیجان ک کهازآنجایی. نگردمی جتماعیا هایشایستگی و انیگرد و دخو شناخت

فقدان آگاهی معلمان و والدین  کهطوریبهآن در عمل پرورش دهند  هایدانشمربوط به این سطح را برای استفاده  هایتوانایی

است. برخالف کودکان  مؤثرو همساالن در مورد نابینایی در به وجود آوردن هیجانت منفی و عدم تنظیم هیجانات افراد نابینا 

قادرند تا بازخورد حرکات خویش را از نگاه والدین دریافت کنند. کودکان نابینا به دلیل  ایچهره هایواکنشعالوه بر بینا که 

شریفی احساسات و تمایالت خود را در قالب کلمات یا لمس اشیاء بیان دارند ) توانندمینهایتاً با تأخیر  هامحدودیت گونهاین

است که آیا بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی دانش  سؤالاضر به دنبال بررسی این پژوهش ح بنابراین( 9191درآمدی، 

 نابینا و عادی تفاوتی وجود دارد؟آموزان 

در برآیندهای  یاکنندهنییتعو  مؤثرهوش هیجانی عامل  کهاند در مورد هوش هیجانی نشان داده شدهانجام هایپژوهش 

 وری سالمتدرکنش یطورکلبهشغل و روابط بین شخصی و  تحصیل، موفقیت در مدرسه و واقعی مانند موفقیت در زندگی

پژوهشگران در سراسر دنیا با افزایش مشکالت  بسیاری از والدین، دانشمندان و(. Mayer et al) ،8002 استجسمانی و روانی 

 ٔ  نهیدرزمالزم های آموزش مهارت نوجوانان و کودکان درافسردگی  پایین تا اضطراب و نفساعتمادبهرفتاری و هیجانی از 

موفقیت حتی در  احتمال بیشتر منجر به افزایش انطباق وها دانند. این مهارتضروری می هاآنرا به  هوش هیجانی

 .با عوامل خطرآفرین جدی خواهد شد هایموقعیت

 هایدر موقعیت ویژهبهن، با تمایل به جستجو و در مجاورت یک فرد یا شئ ماند پیوند عاطفی است کهیک  9دلبستگی

تواند می دهد ورا تشکیل می روان تحلیلگران، نخستین رابطه کودک اساس شخصیت او ازنظر که شودمشخص می زااسترس

هیجانی، جسمانی  جوییتقرب، حفظ ساالنبزرگ نوزادان و ثر سازد. هدف چنین ارتباطی درأرا مت کودک شخصیتی هایویژگی

 (Ainsworth،9198) تو احساس امنیت اس

شده است  ساالنبزرگو نوع روابط آتی کودک در  دلبستگی گیریشکلکودک در -فراوانی بر نقش محوری رابطه مادر تأکید

(Min, Kaplan & Casidi ،9199زیربنای دلبستگی مادر .)- دلبستگی )مادر( است که  یچهرهکودک الگوهای درونی از

( معتقدند این الگوها به فرد توانایی تفسیر 9199کاسیدی ) . مین وشودمیه مادر ساخته تجارب روزانه کودک ب تأثیرتحت 

 .سازدمیرا فراهم  هاپاسخفوری برای واکنش به آن  ریزیبرنامهآتی او و  هایپاسخ بینیپیشرفتار چهره دلبستگی و 

 به نسبت کمتر توجه والدین، به نسبت بیشتر پرخاشگری به منجر است ممکن نوجوانان و کودکان در ناایمن دلبستگی

 (.Allen et al ،1881) گردد نوجوانان رفتارهای کنترل در هاآن نفوذ کاهش و آنان هایخواسته

                                                           
8 Allen et al 
9 Attachment 
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 رسدمیبه نظر  .شودمیاحساس شایستگی باالتر در مادر و دلبستگی بیشتر به فرزندش باعث مقابله بهتر با مشکالت مراقبتی  

احساس شایستگی مادر  تواندمیمنفی بگذارد  تأثیراز مادر که بتواند بر سبک رفتار و حساسیت مادرانه  هر عامل درون یا بیرون

از کاردانی مادر در رفتار مراقبتی بکاهد یکی از این عوامل مشکالت حسی کودک است. مادر یا مراقب  درنتیجهرا کاهش داده و 

 دلیلی هرمثبت کودک به مادر به  هایواکنشو  هاتقویتانچه این در پی دریافت تقویت مثبت از سوی فرزند خود است چن

 درنهایتعدم ارتباط بصری مختل گردد احتمال کاهش پاسخ دهندگی و احساس رضایت و خرسندی از مراقبت و  ازجمله

 .دکنمیخود ایجاد ناایمنی دلبستگی را در کودک تسریع  نوبهبهکاهش احساس شایستگی در مادر وجود دارد که 

، نهرابزهکا رفتار و تحصیلی دعملکری، مدرآکادخو ندگیز از ضایتر همچون هاییسازه و هیجانی شهو بین داریمعنی طتباار

 شتابهد هتهدیدکنندی بالقوه عامل ،پایین هیجانی شهودارد  دجوی وکامدشا سحساا و ندگیز از ضایتر ،ستیرتند سحساا

دهند. این گروه به علت نقص معلوالنی هستند که بخشی از هر جامعه را تشکیل می لهازجمافراد نابینا  .شودمی بمحسو نیروا

با آموزش صحیح و مناسب و با تقویت دیگر حواس  کهدرصورتیاند، در مدیریت جامعه محروم مانده مؤثرالزم  کاراییعضو از 

بنابراین توجه به مشکالت این افراد برای  ؛ه گیرندهای اجتماعی نقشی بر عهدتوانند به نحوی از انحنا در عرصه فعالیتخود می

 پیشرفت کشور باید بیش از بیش جدی گرفته شود نهایتاًتوسعه و تقویت نیروهای فعال جامعه و 

 به توجهبا ست ا جتماعیا و نهروزا ندگیز هایمهارت شدر در تأخیر هپیشبینیکنندن،نابینایا توسط مستقل کتحر ناییاتو عدم

 شتندا هامهارت ینا از ریبسیا کسب الزمه و شوندمی موختهآ انیگرد با طتباار در جتماعیا و هیجانی هایمهارت ینکها

 ینا که هستند وممحر تجربیاتی چنین آوردن ستد به از د،خو بینایی نقص واسطهبه نابینا ادفرا درنتیجه ،ستا بینایی رتقد

 باشند. شتهدا نابینا ادفرا جتماعیا تعامل و هیجانی بالیدگی بر دییازتأثیر  تواندمی تتجربیا

 هیجانی نمرات هوش عادی افراد در علمی هاییافته طبق کهدرصورتی .یابدمی کاهش افراد نابینا هیجانی هوش سن، افزایش

 کنند، اداره را خود و رفتارهای هاهیجان توانندمی ترراحت سن رفتن باالتر با بیشتر مردم و شودمی بیشتر سن افزایش با معموالً

 با افراد که این گفت تواندمی سن افزایش با که کرد اشاره نکته به این تواندمی نابینایان هیجانی هوش کاهش احتمالی دالیل از

 و هاحرفه در ضعف باوجود اشتغال بینا، فرد با ازدواج شخصی، و مشترک هزینه زندگی تأمین زندگی، در استقالل به سن افزایش

 خود و یأس ناامیدی، و یافتهافزایش  این اضطراب سن افزایش با .شوندمی اضطراب دچار و کنندمیفکر  بیشتر عملی ایکاره

 (9119ترجمه گنجی برادبوری،) .شودمی هیجانی هوش کاهش به منجر درنهایت و نموده تقویت هاآن در منفی را پنداره

 تأثیر آن حل در ناتوانی که هستند تعارض در استقالل به نیاز احساس و ندیگرا کمک به نیاز احساس بین نابینا نوجوانان

 افسردگی، همچون عمدهای هیجانی مشکالت از نابینا افراد همچنین .داشت خواهد آینده در هاآن روانی سالمت بر بسزایی

 (1et al Owsley،8118) برند.می رنج کفایتعدم احساس و اجتماعی انزوای ناامیدی، غم، ترس،

 زندگی یک داشتن و روانی فشار افسردگی، اضطراب، استرس، کنترل خود، فراروی مشکالت و مسائل با مقابله برای افراد نابینا

 موفقیت تحصیلی، با هیجانی هوش مثبت رابطه چون هستند هیجانی هوش آموزش نیازمند موفق و مستقل آرامش، با توأم

 بر را هوش هیجانی آموزش تأثیرهمچنین  .است شده تائیداجتماعی  سازگاری و اضطراب و افسردگی کنترل شغلی، موفقیت

 اند.کرده تائید هیجانی هوش سطح افزایش و بهبود

 هایمهارت رشد در توانندمی بینایی نقایص ویژهبه حسی هایمعلولیت که گفت تواندمی هایافته این توجیه در طورکلیبه

 .باشند مؤثر است، بینایی قدرت داشتن هاآن الزمه که هاییمهارت ویژهبه اجتماعی

 شدر که نتجربیاتشا عتنو و هگستر دنبو ودیکسو محد از که ننابینایا و بینایانکم در هیجانی شهو همیتا به توجه با

 تجربه دخو عیجتماا و دیفر ریگازسا با طتباار در هاآن که مشکالتی یگرد سویی از و دهدمی ارقر تأثیر تحت را نناآ شناختی

 که نکته ینا گرفتن نظر در با همچنین باشدار تأثیرگذ آن هایمؤلفه و هیجانی شهو بر تمشکال ینا ستا ممکن که نمایندمی

 یا و گرفته رتصو ندکیا هایپژوهش نیااناشنو و ننابینایا نهمچو جامعه قلیتا هایگروه هیجانی شهو ردمو در نتاکنو

افراد  هیجانی شهو دلبستگی و هایسبکمقایسه  با حاضر مطالعه الذ ،باشندمی ضدونقیض نتایج یدارا مینهز ینا در تمطالعا

 دارد. هاآنان هوش هیجانی میز نوع سبک دلبستگی وبر  معلولیت تأثیر به دنبر پی نابینا و عادی سعی در
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 اندپرداختهوش هیجانی و سطوح دلبستگی ارتباط ه ٔ  درزمینهبه تحقیقاتی  ،(1881آلن و همکاران )، (9119)آلن و همکاران 

 نابینابینا و  آموزان دانش سازگاری، و هیجانی پژوهشی در ارتباط با هوش به ،1891و جوگات در سال  10پروفو همچنین 

 در رفتاری مشکالت و دلبستگی هایویژگیدر ارتباط با  پژوهشی 1892و همکاران در سال  11ترکیو توسط  .اندپرداخته

 ها بوده است.که نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین این مؤلفه .است شدهانجام به نابینایی مادرزادی مبتال نوجوانان و کودکان
پژوهشی به مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی پرداختند  در ،9111حسینیان و همکاران در سال 

دانش آموزان نابینا، دارای  کهطوریبهدر هوش هیجانی باشد،  مؤثریعامل  تواندمیی نتایج نشانگر آن بود که معلولیت بینای

هوش  هایمؤلفهاست که معلولیت بینایی، برخی از  توجهقابلنسبت به همساالن عادی خود هستند.  تریپایینهوش هیجانی 

هیجانی ابراز وجود، خود  خودآگاهی هایمؤلفهدر دانش آموزان نابینا  کهطوریبه، دهدمیقرار  تأثیرهیجانی را بیشتر تحت 

 تریپایین، تحمل استرس، کنترل تکانه و شادکامی نمرات پذیریانعطاف، مسئلهشکوفایی، استقالل، روابط بین فردی، حل 

 سبک والدین و هوش هیجانی وتحلیلتجزیهپژوهشی  در ،1899خواجه در سال و  .نسبت به دانش آموزان عادی کسب کردند

 است. پرداختهراهنمایی  آموزاندر دانش 

 9199ملکشاهی فر در سال  ،9199محمدی در سال  ،9199سلیمانی در سال  ،9119برقیان در سال  ،9111نوری در سال 

که نتایج  .اندپرداختهمتفاوت  هایگروهدلبستگی در  هایسبکبه تحقیقاتی در مورد هوش هیجانی و  ،9191 فالح آزادو 

 ها است.ده ارتباط معنادار بین مؤلفهدهننشان

 به شرح زیر است: هافرضیهبه مطالب فوق اهداف و  توجهبا 

 اهداف اصلی:

 دانش آموزان نابینا و عادی.. مقایسه هوش هیجانی در 7

 دانش آموزان نابینا و عادی.های دلبستگی در . مقایسه سبک2

 اهداف فرعی:

 آموزان نابینا و عادی. دانشدلبستگی ایمن در  . مقایسه سبک7

 دانش آموزان نابینا و عادی.دلبستگی ناایمن در  . مقایسه سبک2

 دانش آموزان نابینا و عادی.دلبستگی وابسته در  . مقایسه سبک3

 اصلی: یهاهیفرض

 دانش آموزان نابینا و دانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.های دلبستگی . بین سبک7

 انش آموزان نابینا و دانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.هوش هیجانی دبین . 2

 فرعی: یهاهیفرض

 دانش آموزان نابینا و دانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.بین سبک دلبستگی ایمن . 7

 دانش آموزان نابینا و دانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.بین سبک دلبستگی ناایمن . 2

 دانش آموزان نابینا و دانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.بین سبک دلبستگی وابسته . 3

 

 روش تحقیق

مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در دانش آموزان عادی و  کهآندر این پژوهش، با توجه به موضوع روش تحقیق 

مقایسه  باهدفو  است «یپس رویداد» ایمقایسه –و با توجه به اهداف آن از نوع علی  استنابینای مقطع متوسطه شهر تهران 

پس رویدادی محقق کنترل  هایپژوهش هوش هیجانی و سبک دلبستگی در گروه دانش آموزان عادی و نابینا صورت گرفت. در

                                                           
10 Prof. Jagat 
11 Turkay, Nurullah, Mesut, Gul 
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نیستند و یا اینکه قبل از شروع تحقیق اتفاق  کاریدستقابل  ماهیتاًمستقیم بر متغیر مستقل ندارد، زیرا یا این متغیرها 

وجود دارد یا  هاآنمستقیم متغیر، بلکه از طریق انتخاب افرادی که آن متغیر خاص در  کاریدستان نه با . محققاندافتاده

 .(9191خود دست میابند )بیابانگرد، موردنظربه اهداف  .ندارد، قوی است یا ضعیف و

 جامعه آماری

کلیه دانش آموزان  -2 توسطه شهر تهرانکلیه دانش آموزان نابینا مقطع م-1جامعه آماری این پژوهش شامل دو قسمت است:

 است. شدهارائه 7در جدول  یاستثنائآموزان عادی و  عادی مقطع متوسطه تهران. تعداد دانش

 
 49 – 49آمار دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل عادی و نابینا شهر تهران در سال تحصیلی  -1جدول 

 

 

 

 

نفر بوده و جامعه آماری  730 یعادجامعه آماری، دانش آموزان دختر و پسر  است. شدهانجامتهران  3این پژوهش در منطقه 

 نفر بودند. 10دانش آموزان دختر و پسر نابینا،

 یریگنمونهنمونه آماری و روش  

 هاآناز  یاخوشه یریگنمونهرا به تصادف انتخاب کرده و به  3شهر تهران، منطقه گانه  20در این پژوهش از میان مناطق  

 3آموزان دختر و پسر عادی و نابینا در منطقه  دانش پرداختیم. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعیین شد.

 نمونه حجم ند که بر اساس جدول مورگان،نفر بود 730آماری در دانش آموزان دختر و پسر عادی  جامعه .اندشدهانتخاب

 نفر 00 بر اساس جدول حجم نمونه که نفر بوده 10در دانش آموزان دختر و پسر نابینا، نفر، همچنین جامعه آماری 720

مقطع  (نابینا آموزدانش 00عادی و  آموزدانش 720)دختر و پسر  آموزدانش . نمونه آماری پژوهش حاضر،اندشدهانتخاب

. حجم نمونه به تفکیک گروه و جنس در است 93 – 92طه مدارس دولتی و نابینایان شهر تهران در سال تحصیلی متوس

دبیرستان دکتر علی ) وپرورشآموزش 3در مدارس عادی منطقه  آموزدانش 720 یطورکلبهاست.  شدهارائه 2 – 3جدول 

 (نابینای پسر 30نابینای دختر و  30)نابینا  آموزدانش 00مشغول به تحصیل بودند و تعداد  (شریعتی و دبیرستان رازی

در سال  (دبیرستان نرجس و دبیرستان خزاعلی) وپرورشآموزشمشغول به تحصیل در مقطع متوسطه در مدارس استثنائی 

 بودند. 93 – 92
 49 – 49سال تحصیلی  پسر درنمونه آماری به تفکیک دانش آموزان عادی و نابینای دختر و  -2جدول

 

 

 

 

 

 تصادفی به شرح زیر استفاده شد: یاچندمرحله یریگنمونهانتخاب نمونه از روش  منظوربهدر پژوهش حاضر 

م، سوم دبیرستان دختر از سه پایه اول، دو آموزدانش 30به دلیل محدود بودن مدارس نابینایان، مجتمع نرجس انتخاب شد و 

از سه پایه اول، دوم، سوم از دبیرستان دکتر خزاعلی انتخاب شدند. در  آموزدانش 30تصادفی انتخاب شدند همچنین  طوربه

( و بعد از لیست 3تصادفی انتخاب شد )منطقه  طوربه وپرورشآموزشمورد دانش آموزان عادی ابتدا یک منطقه از مناطق 

 طوربهپسرانه این منطقه دو دبیرستان دخترانه و پسرانه )دبیرستان دکتر شریعتی و دبیرستان رازی(  دخترانه و یهارستانیدب

 کل پسر دختر دانش آموزان

 207723 701392 723130 عادی
 700 779 21 نابینا

 کل پسر دختر دانش آموزان

 026 06 06 عادی

 06 06 06 نابینا
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تصادفی انتخاب گردید و از لیست اسامی دانش  طوربه (تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه یک کالس )اول، دوم، سوم

 تصادفی انتخاب شد. طوربهنفر  71آموزان هر کالس 

 یریگندازهاابزار  

 (Shot et al ،8991) هوش هیجانی پرسشنامه( الف

( و برای 0991مدل نظری هوش هیجانی سالووی و مایر ) بر اساس 0998این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 

پاسخ  اصلی یهامؤلفهاست. شات و همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل  شدهساختهسنجش هوش هیجانی نوجوانان 

 ماده و مقیاسی که بر مبنای این مدل ساخته بودند چهار عامل به دست آوردند. 02آزمودنی به  600
، 08/6بود و عامل دوم تا چهارم به ترتیب ارزش  99/01 12ماده و دارای ارزش ویژه 66عامل اول )پرسشنامه حاضر( شامل 

( از 0991مدل مفهومی سالووی و مایر ) دهندهنشانقرار گرفتند، که در عامل اول  یاماده 66را نشان دادند.   06/2، 2 /91

 کنمیمماده )مانند فکر  06ماده، سه طبقه مشاهده شد: ارزیابی و ابراز هیجان دارای  66این  درمجموعهوش هیجانی بودند. 

هستم که مرا  ییهاتیفعالماده )مثل من به دنبال  01دیگران مشکل است(. تنظیم هیجان دارای  یگفتار ریغ یهاامیپدرک 

، کنمیمماده )مانند زمانی که تغییری در حالت هیجانی خود احساس  01از هیجان دارای  یبرداربهره (.کنندیمخوشحال 

 نو دست پیدا کنم(. یهادهیادوست دارم به 
هومی مواد این عامل، منجر مف ییجوصرفهقدرت عامل اول و اصل هر طبقه نیز مشخص گردید.  یهامؤلفهعالوه بر این خرده 

 به شرح زیر است: سنجدیمماده برای تهیه مقیاس نهایی شد. عواملی که در این آزمون  66به انتخاب 

 یهاوهیشبه معنای توانایی مواجهه سازگارانه با هیجانات مخالف یا منفی با استفاده از  13تنظیم هیجان عامل اول:

برای سایر  بخشلذتنین هیجاناتی را بهبود بخشیده و نیز قابلیت ایجاد شرایط خودتنظیمی که شدت یا طول مدت حاالت چ

 .ردیگیماجتناب از آسیب رساندن به احساسات شخصی دیگران را در بر  منظوربهافراد و پنهان کردن هیجانات منفی خود 

 یهاسرنخ بر اساسو سایر افراد  مفهوم توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن به 14ارزیابی و ابزار هیجان عامل دوم:

 با توافق فرهنگی همراه است. هاآنموقعیتی و بیانی که معانی هیجانی 

گشایی است  مسئلهکه شامل توانایی استفاده از اطالعات هیجانی در تفکر، عمل و  15از هیجان یبرداربهره عامل سوم:

(Salovy  &mayer،0991.) 

 262جاوید پژوهش خود را بر روی ته است. ( صورت گرف0680خسرو جاوید ) لهیوسبهدر ایران هنجاریابی این آزمون 

این مقیاس به انجام رسانید. پایایی مقیاس  یاماده 66دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران و با اجرای فرم  آموزدانش

اصلی،  یهامؤلفهفاده از روش تحلیل آمد. تحلیل عامل مقیاس با است به دست 80/1هوش هیجانی کل بر مبنای آلفای درونی 

( را نشان داد. 01/1از هیجان )آلفای  یبرداربهره( و 09/1لفای آ) جانیه(، ارزیابی و ابراز 80/1سه عامل تنظیم هیجان )آلفای 

همبستگی نشان داد که همگی در سطح  09/1و  92/1/، 81هوش هیجانی کل در این پژوهش با سه مقیاس خود به ترتیب 

(p<0/01) .معنادار بودند 

 هفته 2ضریب باز آزمایی آن به فاصله ( Shot et al ،1994) 18/0 تا 48/0اعتبار این مقیاس به روش ضریب آلفای کرونباخ از 

، مرتبط هایسازهروایی هوش هیجانی نیز از طریق سنجش همبستگی آن با (. Shot et al ،2008) است شدهگزارش 84/0

 (.2008، بشارت) است شدهگزارشافی ک

                                                           
12 povet 
13 regulation of emotion 
14 appraisal and expression of emotion 
15 utilization of emotions 
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 پرسشنامه تعیین سبک دلبستگی بالغینب( 

است که در دو بخش مربوط  سؤال 92و شامل  سنجدمی ،اندکردهتجربه  (این مقیاس الگوی ارتباطی را که بالغین )پدر و مادر

مشخص  سالبزرگافراد  و سرد را در والدینی ،وابسته است. این مقیاس پنج نوع سبک ایمن، ناایمن، شدهتنظیمبه پدر و مادر 

گردید. روایی آن به شکل محتوا با  تائیدطراحی و اعتبار آن  16توسط اسنو و همکارانش 1881اولین بار در سال  که ؛کندمی

و متخصصین زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تکمیل  پزشکیروانگروه مامایی، روانشناسی،  علمیهیئتنفر از اعضای  98نظر 

است که  ذکرقابلشد.  تائید هاآزموندر هر یک از خرده  8 /80 پایایی با روش آلفای کرونباخ با نمره کمتر ازو گردید  تائیدو 

اجرا  هاآزمودنیایمن، ناایمن و وابسته انتخاب و بر روی  هایسبکمربوط به سه سبک اول یعنی  سؤاالتدر این پژوهش فقط 

 خواهد شد.

آمار استنباطی نظیر  یهاروشاستاندارد و ...( و از  انحراف آمار توصیفی )میانگین، یهاروشاز  هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

 استفاده شد. spss-18آماری  افزارنرماز  هادادهاست. برای تحلیل  شدهاستفادهبرای دو گروه مستقل  tآزمون 

 

 هاافتهی

 توصیفی یهاافتهی 

 پردازیم.می شناختی جمعیتدر متغیرهای مختلف  کنندهشرکتو درصد نمونه در این بخش ابتدا به بررسی میزان فراوانی 

 یشناخت تیجمعاطالعات  

 کنندگانسن شرکت
 میانگین و انحراف استاندارد نمونه تحقیق بر اساس سن -9 جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی گروه متغیرهای آماری

 

 سن به سال

 

 1/1 12/91 18 دانش آموزان نابینا

 1/2 81/91 918 دانش آموزان عادی

 1/2 11/91 998 کل

 

سال و انحراف  91در این پژوهش در حدود  کنندهشرکتدهد، میانگین سن دانش آموزان ، نشان می1که جدول  طورهمان

 است. 1/2استاندارد آن 

 پایه تحصیالت -ب
 پایه تحصیالت ازنظرفراوانی و درصد فراوانی نمونه  -9جدول 

 

درصد از آنان  11/29پایه اول متوسطه و  موردبررسیدرصد از افراد  11/19دهد، نشان می 2های جدول که داده گونهمانه

 مقطع دوم متوسطه بودند.

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش 
 دلبستگی در دانش آموزان نابینا یهاسبکهای توصیفی اخصش -5جدول 

 متغیرها تعداد  میانگین  انحراف استاندارد کمترین  بیشترین 

                                                           
16 Snow et al 

 درصد فراوانی شاخص آماری متغیر

 11/19 988 مقطع اول

 11/29 98 مقطع دوم
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 ایمن 18 91/12 22/1 1 29

 منیناا 18 91/99 91/2 9 21

 وابسته 18 99/9 12/1 9 11

 

اندارد سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان نابینا که میانگین و انحراف است دهدمینشان  1 حاصل از جدول شماره هایداده

به دست  12/1و  99/9و سبک دلبستگی وابسته  91/2و  91/99، سبک دلبستگی ناایمن به ترتیب 22/1و  91/12به ترتیب 

 آمد. همچنین در این جدول بیشترین و کمترین نمره هر یک از متغیرها آمده است.

 
 دلبستگی در دانش آموزان عادی یهاسبکهای توصیفی شاخص -1جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین بیشترین

 ایمن 918 99/11 99/1 2 91

 منیناا 918 11/98 92/1 1 14

 وابسته 918 19/9 91/1 9 15

 

دانش آموزان عادی  که میانگین و انحراف استاندارد سبک دلبستگی ایمن در دهدمینشان  1حاصل از جدول شماره  هایداده

به دست  91/1و  19/9و سبک دلبستگی وابسته  92/1و  11/98، سبک دلبستگی ناایمن به ترتیب 99/1و  99/11به ترتیب 

 آمد. همچنین در این جدول بیشترین و کمترین نمره هر یک از متغیرها آمده است.
 

 وزان نابیناآن در دانش آم یهامؤلفههای توصیفی هوش هیجانی و شاخص -7جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین بیشترین

 از هیجان یبرداربهره 18 91/99 22/1 1 29

 ارزیابی و ابراز هیجان 18 91/9 19/1 9 11

 تنظیم هیجان 18 21/9 91/1 1 4

 هوش هیجانی کل 18 11/11 19/9 18 59

 

که میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی کل در دانش آموزان نابینا به  دهدمینشان  9حاصل از جدول شماره  هایداده

و  19/1و  91/9به ترتیب  ارزیابی و ابراز هیجان، 22/1و  91/99به ترتیب  از هیجان یبرداربهره، 19/9و  11/11ترتیب 

رین نمره هر یک از متغیرها آمده به دست آمد. همچنین در این جدول بیشترین و کمت 91/1و  21/9تنظیم هیجان به ترتیب 

 است.
 آن در دانش آموزان عادی یهامؤلفههای توصیفی هوش هیجانی و شاخص -8جدول 

 متغیرها تعداد  میانگین  انحراف استاندارد کمترین  بیشترین 

 از هیجان یبرداربهره 918 91/12 99/1 1 24

 ارزیابی و ابراز هیجان 918 11/9 99/1 1 12

 تنظیم هیجان 918 12/91 19/2 1 19
 هوش هیجانی کل 918 11/21 11/9 19 81
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که میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی کل در دانش آموزان عادی به  دهدمینشان  9حاصل از جدول شماره  هایداده

و  99/1و  11/9به ترتیب  نارزیابی و ابراز هیجا، 99/1و  91/12به ترتیب  از هیجان یبرداربهره، 11/9و  11/21ترتیب 

به دست آمد. همچنین در این جدول بیشترین و کمترین نمره هر یک از متغیرها  19/2و  12/91تنظیم هیجان به ترتیب 

 آمده است.

 آمار استنباطی: 

 د.شواستفاده می های آمار استنباطیپژوهش حاضر از مدل سؤاالتفراهم نمودن پاسخی تجربی به  منظوربهدر ادامه 

مستقل  tدلبستگی دانش آموزان نابینا و عادی از آزمون  هایسبکآن و  هایمؤلفهبررسی تفاوت بین هوش هیجانی و برای 

 قرارگرفته موردبررسیالزم برای انجام این آزمون با استفاده از آزمون باکس  هایفرضپیش tاستفاده شد. قبل از محاسبه 

های نیست، لذا فرض یکسانی ماتریس 81/8دار ( کمتر از سطح معنی992/8) شدهاسبهمح P مقدار کهایناست. با توجه به 

 (.1 است )جدول تائیدمورد  tاستفاده از آزمون آماری  درنتیجهشود و ها رد نمیکوواریانس خطاهای بین گروه
 آزمون باکس -4جدول 

Box's M T P 

911/2 992/8 989/8 

 

یمن در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی تفاوت بین بین سبک دلبستگی ا فرضیه اول:

 مستقل استفاده شد. tسبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان نابینا و عادی از آزمون 
 برای مقایسه سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان نابینا و عادی tآزمون  -11جدول شماره 

 سطح معناداری t آزمون نحراف استانداردا میانگین گروه متغیر

 89/8 12/9 22/1 91/12 نابینا سبک ایمن

 99/1 99/11 عادی

 

در سطح  دارییمعنبین سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت  دهدیمنشان  01نتایج جدول شماره 

10/1P<  آزمون  آمدهدستبهوجود دارد. نمرهt 01/1(، در سطح 49/7بستگی ایمن )برای سبک دلP<  و این  استمعنادار

تفاوت معناداری وجود دارد.  >05/1Pبیانگر این است که بین سبک دلبستگی ایمن دانش آموزان نابینا و عادی در سطح 

نسبت دانش  دانش آموزان عادی به یگردعبارتبهیا  استاست که نمره دلبستگی ایمن در دانش آموزان عادی بیشتر  ذکرقابل

 آموزان نابینا از دلبستگی ایمن بهتری برخوردار هستند.

بین سبک دلبستگی ناایمن در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی تفاوت بین  فرضیه دوم:

 مستقل استفاده شد. tسبک دلبستگی ناایمن در دانش آموزان نابینا و عادی از آزمون 
 برای مقایسه سبک دلبستگی ناایمن در دانش آموزان نابینا و عادی tآزمون  -11ماره جدول ش

 سطح معناداری t آزمون انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 89/8 81/9 91/2 91/99 نابینا سبک ناایمن

 92/1 11/98 عادی

 

در سطح  داریمعنیتفاوت  نش آموزان نابینا و عادیسبک دلبستگی ناایمن در دابین  دهدمینشان  99نتایج جدول شماره 

89/8P<  آزمون آمدهدستبهوجود دارد. نمره t  01/8(، در سطح 81/9)سبک دلبستگی ناایمن برایP<  و این  استمعنادار

ارد. تفاوت معناداری وجود د >05/8Pدر سطح  سبک دلبستگی ناایمن دانش آموزان نابینا و عادیبیانگر این است که بین 
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دانش آموزان نابینا به نسبت دانش  دیگرعبارتبهیا  استدر دانش آموزان نابینا بیشتر دلبستگی ناایمن است که نمره  ذکرقابل

 آموزان عادی از دلبستگی ناایمن بیشتری برخوردار هستند.
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ود دارد. برای بررسی تفاوت بین بین سبک دلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری وجفرضیه سوم: 

 مستقل استفاده شد. tسبک دلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادی از آزمون 

 
 برای مقایسه سبک دلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادی tآزمون  -12جدول شماره 

 سطح معناداری t آزمون انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 812/8 11/9 12/1 99/9 نابینا ستهسبک واب

 91/1 19/9 عادی

 

در سطح  داریمعنیتفاوت  سبک دلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادیبین  دهدمینشان  91نتایج جدول شماره 

81/8P<  آزمون آمدهدستبهوجود ندارد. نمره t  05/8(، در سطح 11/9)سبک دلبستگی ناایمن برایP< و این  نیستر معنادا

 تفاوت معناداری وجود ندارد. >05/8Pدر سطح  سبک دلبستگی وابسته دانش آموزان نابینا و عادیبیانگر این است که بین 

آن در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی  یهامؤلفهبین هوش هیجانی و فرضیه چهارم: 

 مستقل استفاده شد. tآن در دانش آموزان نابینا و عادی از آزمون  یهافهمؤلتفاوت بین هوش هیجانی و 
 آن در دانش آموزان نابینا و عادی یهامؤلفهبرای مقایسه هوش هیجانی و  tآزمون  -19جدول شماره 

 سطح معناداری t آزمون انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 از هیجان یبرداربهره

 

 22/1 91/99 نابینا
19/9 89/8 

 99/1 91/12 عادی

 ارزیابی و ابراز هیجان
 19/1 91/9 نابینا

21/9 819/8 
 99/1 11/9 عادی

 تنظیم هیجان

 

 91/1 21/9 نابینا
11/1 812/8 

 19/2 12/91 عادی

 هوش هیجانی کل
 19/9 11/11 نابینا

21/91 89/8 
 11/9 11/21 عادی

 

در سطح  داریمعنیتفاوت  دانش آموزان نابینا و عادیبین هوش هیجانی کل در  دهدمینشان  91نتایج جدول شماره 

89/8P<  آزمون آمدهدستبهوجود دارد. نمره t  89/8، در سطح 21/91برای هوش هیجانی کلP<  و این بیانگر  استمعنادار

است  ذکرقابلمعناداری وجود دارد.  تفاوت >89/8Pدر سطح  دانش آموزان نابینا و عادیاین است که بین هوش هیجانی کل 

دانش آموزان عادی به نسبت دانش آموزان نابینا  دیگرعبارتبهیا  استکه نمره هوش هیجانی کل در دانش آموزان عادی بیشتر 

 از هوش هیجانی کل بیشتری برخوردار هستند.

وجود دارد. نمره  >89/8Pدر سطح  دارییمعنتفاوت  دانش آموزان نابینا و عادیاز هیجان در  برداریبهره مؤلفهبین 

 برداریبهرهو این بیانگر این است که بین  استمعنادار  >89/8P، در سطح 19/9برای هوش هیجانی کل  t آزمون آمدهدستبه

از  برداریبهرهاست که نمره  ذکرقابلتفاوت معناداری وجود دارد.  >89/8Pدر سطح  دانش آموزان نابینا و عادیاز هیجان 

از  برداریبهرهدانش آموزان عادی به نسبت دانش آموزان نابینا از  دیگرعبارتبهیا  استهیجان در دانش آموزان عادی بیشتر 

 هیجان بیشتری برخوردار هستند.
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وجود ندارد. نمره  >81/8Pدر سطح  داریمعنیتفاوت  دانش آموزان نابینا و عادیارزیابی و ابراز هیجان در  مؤلفهبین 

و این بیانگر این است که بین ارزیابی  استمعنادار  >81/8P، در سطح 21/9برای ارزیابی و ابراز هیجان  t آزمون آمدهدستهب

 تفاوت معناداری وجود ندارد. >81/8Pدر سطح  دانش آموزان نابینا و عادیو ابراز هیجان 

 t آزمون آمدهدستبهوجود دارد. نمره  >81/8Pدر سطح  داریمعنیتفاوت  دانش آموزان نابینا و عادیبین تنظیم هیجان در 

دانش آموزان نابینا و و این بیانگر این است که بین تنظیم هیجان  استمعنادار  >81/8P، در سطح 11/1برای تنظیم هیجان 

 استی بیشتر است که نمره تنظیم هیجان در دانش آموزان عاد ذکرقابلتفاوت معناداری وجود دارد.  >81/8Pدر سطح  عادی

 دانش آموزان عادی به نسبت دانش آموزان نابینا از تنظیم هیجان بیشتری برخوردار هستند. دیگرعبارتبهیا 

 

 گیریبحث و نتیجه

پس از بررسی فرضیه اول نتایج نشان  .دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت وجود دارددلبستگی ایمن در  بین سبکفرضیه اول: 

دلبستگی نمره  وجود دارد. P<0/01دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری در سطح بستگی ایمن در دل بین سبک داد

دانش آموزان عادی به نسبت دانش آموزان نابینا از دلبستگی ایمن  دیگرعبارتبهو یا  استدر دانش آموزان عادی بیشتر ایمن 

( و یوسفی و 9199(، حسینیان )9191(، جمشیدی )1881) 17و کامارا ویسل هاییافتهبهتری برخوردار هستند. این نتایج با 

 درواقع. کندمیاشاره کرد که این سبک احساس ارزش را ایجاد  توانمی هایافته( همسو است. در تبیین این 9199همکاران )

 شودمین پاسخ دریافت کنند، باعث دیگران واقع شوند و از آنا موردتوجه آموزدانشانتظار داشتن از اینکه  اضافهبهقابلیت عشق 

دارند. یک  خودمختاریو احساس راحتی همراه با صمیمیت و  کنندمیکه این دانش آموزان اضطراب و اجتناب کمی را تجربه 

ویژگی روابط دلبسته، احساس  ترینمهمعملکرد و شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل کند.  تواندمیرابطه دلبستگی ایمن 

 هایشباهت سالبزرگفرد دیگر احساس تنهایی یا ناراحتی نکند. تعامالت عاطفی بین دو  کهطوریبهت و تعلق است امنی

از سبک  توانندمیدارد. دانش آموزان نابینا به دلیل مشکالت ارتباطی کمتر  هاآنزیادی به تعامالت بین کودکان و مراقبین 

 دلبستگی ایمن برخوردار شوند.

پس از بررسی فرضیه دوم نتایج  .دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت وجود دارددلبستگی ناایمن در  بین سبکفرضیه دوم: 

نمره  وجود دارد. P<0/01دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری در سطح دلبستگی ناایمن در  بین سبک نشان داد

دانش آموزان نابینا به نسبت دانش آموزان عادی از  دیگرعبارتبه و یا استدر دانش آموزان نابینا بیشتر دلبستگی ناایمن 

( و 1889) 19(، پری و همکاران1888) 18بوهلین و همکاران هاییافتهدلبستگی ناایمن بیشتری برخوردار هستند. این نتایج با 

 کمدستسازگاری شخصیت  لحاظازاشاره کرد که نوجوان نابینا  توانمی هایافته( همسو است. در تبیین این 9191مظاهری )

پذیرش مسائل جنسی و نگرانی از آینده مشکالت بیشتری دارد که همه این مشکالت را بر نوجوانان  -در چهار زمینه طرد

آرزوهای والدین و حتی آرزوهای خودش را برآورد  توانندنمی کنندمیکودکان ناکامی مکرر را تجربه  ازآنجاکه. کندمیتحمیل 

به سن نوجوانی  کههنگامیترتیب این کودکان در مقایسه کودکان بینا سبک دلبستگی ناایمن بیشتری دارند و کند. بدین 

 کندمیفقدان عشق را بیان  درواقع. سبک دلبستگی ناایمن احساس بارزشی و اندفراگرفتهبسیاری از نا درونی شده را  رسندمی

 وسیلهبهکه برای پذیرش خود  شودمیبه افرادی منجر  هاویژگین ترکیب . ایشودمیکه با ارزیابی نسبت با دیگران ترکیب 

و  لیاقتیبیو خود را الیق  دهندمیاین افراد اضطراب باال و اجتناب پایین را نشان  کنندمیدیگران تالش  هایارزشپذیرش 

 .کنندمیندگی تعین در ز هاآنیرش ، ارزش خود را بر پایه اهمیت مردم به پذدانندمیدر عشق  ارزشیبی

                                                           
17 Weisel & Kamara  
18 Bohlin et al 
19 Perry et al 
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پس از بررسی فرضیه سوم نتایج  .دلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت وجود دارد بین سبکفرضیه سوم: 

وجود ندارد. این  >01/0Pدر سطح  یداریمعننشان داد بین سبک دلبستگی وابسته در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت 

( همسو است. در تبیین این 7331( و ولی زاده )2003(، پری و همکاران )2001) 20لرا و همکارانمو یهاافتهینتایج با 

نشانه خوبی نیست و باعث  کیچیهبه حضور مادر  ییاعتنایببه مادر و یا  ازحدشیبوابستگی  اشاره کرد که توانیم هاافتهی

طی کند و هیجانات خود  یدرستبهرشد هیجانی خود را  تواندینم وابسته. کودک شودیمبروز مشکالت ارتباطی در آینده فرد 

 ریگگوشهآن را ابراز کند. گاهی منفعل و  یدرستبهرا مدیریت کند. او شناخت کاملی از هیجانات خود ندارد و قادر نیست 

تند و  معموالًدر بازی  هیجانی شدیدی در تعامل با دوستان دارد و یهاواکنش و تمایلی به بازی با همساالنش ندارد. شودیم

. به همین دلیل بردینمو در غیر این صورت از بازی لذت  دهدیم. بازی در حضور پدر و مادر را ترجیح کندیمخشن برخورد 

ترس و  کنندیمو سعی  آورندیمرو  مدتیطوالنو به تخیالت  دهندیماین دسته از کودکان خالقیت کمتری از خود بروز 

، در اندنکردهکودکی دلبستگی ایمن را تجربه  در دورانبسیاری از نوجوانانی که  ا تخیالت خود تغییر دهند.ناامنی خود را ب

و بدون دلیل با والدین  آورندیمدوران نوجوانی به دلیل ضعف شدید در رشد عاطفی و احساس ناامنی شدید، به پرخاشگری رو 

در دانش آموزان  تواندیمبا مشکالت نابینایی ندارد و  یارابطهستگی طبیعی است که این نوع سبک دلب ؛ وکنندیممخالفت 

و انزوای  یجدا افتادگدارد و گاهی احساس  یدائم یقراریبچنین نوجوانی احساس آموزان نابینا باشد.  دانشعادی هم مانند 

 یهایژگیوگرفتن دیگر  نظردر که برایش احساس امنیت ایجاد کند و بدون  گرددیم. وی به دنبال فردی کندیمشدید 

شدن با مشکالت تحصیلی،  روروبه محضبه. کندیمپیام مثبتی، وابستگی عاطفی پیدا  نیترکوچکدریافت  محضبهشخصیتی 

 .شودیمو گاهی دچار مشکالت رفتاری  افتدیمبه فکر ترک تحصیل 

پس از بررسی فرضیه  و عادی تفاوت وجود دارد.دانش آموزان نابینا آن در  یهامؤلفهبین هوش هیجانی و فرضیه چهارم: 

وجود دارد. نمره  P<0/01چهارم نتایج نشان داد بین هوش هیجانی در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معناداری در سطح 

آموزان  دانش آموزان عادی به نسبت دانش گریدعبارتبهو یا  استآن در دانش آموزان عادی بیشتر  یهامؤلفههوش هیجانی و 

از هیجان در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت  یبرداربهره مؤلفهنابینا از هوش هیجانی کلی بیشتری برخوردار هستند. بین 

 گریدعبارتبهیا  استاز هیجان در دانش آموزان عادی بیشتر  یبرداربهرهوجود دارد. نمره  >07/0Pدر سطح  یداریمعن

ارزیابی و ابراز  مؤلفهاز هیجان بیشتری برخوردار هستند. بین  یبرداربهرهانش آموزان نابینا از دانش آموزان عادی به نسبت د

وجود ندارد. همچنین بین تنظیم هیجان در دانش  >01/0Pدر سطح  یداریمعنهیجان در دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت 

 استارد. نمره تنظیم هیجان در دانش آموزان عادی بیشتر وجود د >01/0Pدر سطح  یداریمعنآموزان نابینا و عادی تفاوت 

دانش آموزان عادی به نسبت دانش آموزان نابینا از تنظیم هیجان بیشتری برخوردار هستند. این نتایج با  گریدعبارتبهیا 

 هاافتهییین این ( همسو است. در تب7337( و جاللی )2002) 21(، وانزندورن و همکاران2001مولرا و همکاران ) یهاافتهی

نسبت به تعامالت اجتماعی و ارتباط کالمی مستمر معاشرت با دیگران اعم از افراد  عموماً  افراد نابینا اشاره کرد که توانیم

چندانی برای تعامالت  گرایش وو برعکس نوجوانان ناشنوا، رغبت  برخوردارندنابینا و بینا از یک نگرش مثبت و خوشایندی 

دهند بیشتر در کانون خانواده با اعضای خانواده و در ترجیح می غالباًرا ندارند  هاغریبهشرت با دیگران بخصوص اجتماعی و معا

نسبت به محیط اطراف همراه با بعضی  العادهفوق حساسیت محیط مدرسه با دوستان نابینای خود در ارتباط باشند.

-روزانه و چرت رؤیاپردازیو  بافیخیالان و خودمشغولی های موقعیتی، مثبت به رفتار دیگر چنداننهبازخوردهای تردیدآمیز و 

بارز رفتاری شخصیتی غالب افراد نابینا است. در فرضیه اول نشان  هایویژگیجمعی جمله  هاینشستهای مکرر در کالس و 

 در ایمن فرد ار بودند و یکبرخوردتر ایمنداده شد که دانش آموزان نابینا به نسبت دانش آموزان عادی از سبک دلبستگی 

                                                           
20 Mullera et al 
21 Vanzendoorn et al 
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 کند دهیجهت -هیجان تغییر -تولید هیجان فرآیند برای را خود تالش اعظم قسمت تواندمی هیجانات تنظیم هنگام

 از تواندیم بنابراین و -ساختاری طوربه آن دوباره ارزیابی یا( مسئله یک حل یا تعارض یک مجدد حل طریق از مثالعنوانبه)

 محرک یک با ایمن فرد یک کهیهنگام مخصوصاً. باشد داشته هاآن با کمی تماس یا و شود دور دردآور ربتجا از بسیاری

 شود، مسئله حل درگیر تواندیم شودیم مواجه کند تحریک را ناخوشایند هیجانات است ممکن که حوادثی یا بیرونی یا درونی

 تا دهد شکل یاگونهبه را هاآن دهد قرار اندازچشم یک در را منفی حوادث. کند شناختی ارزیابی مجدداً و کند یزیربرنامه

 آن یزااسترس تأثیرات کاهش یا مسئله حل برای ییهادگاهید یا منابع را دیگران حمایت و باشند داشته کمتری اهمیت

 یهاکیتکن با را خودش و تاس داده پرورش خود در را خود آرامش یهامهارت بیشتری احتمالبه ایمن فرد همچنین. برانگیزد

 یا ذهنی نشخوار قربانی اینکه یجابه تواندیم او. کندیم آرام است، گرفته یاد دلبستگی اشکال از که هیجانات تنظیم

متمرکز شود. هوش هیجانی شامل توانایی دریافت دقیق احساسات و  ساختاری یهانیگزیجا بر شود، کردن زیآمفاجعه

، توانایی شناسایی هیجان و تنظیم کندمیبیان هیجانات، توانایی دستیابی به احساساتی که فکر را تسهیل ، ارزیابی و هاهیجان

 ترینخصوصیرشد عقالنی است. هوش هیجانی یعنی توانایی مهار تمایالت عاطفی و هیجانات خود، درک  منظوربههیجانات 

بیعی است دانش آموزان نابینا به دلیل مشکل در برقراری ارتباط احساسات دیگران، رفتار آرام سنجیده در روابط انسانی که ط

 در درک احساسات و عواطف دیگران به نسبت دانش آموزان عادی دچار بحران بیشتری باشند. همچنین با توجه به نقش هوش

با  ارتباط در التیمشک ،باشندمی بینایی نارسایی که دچار افرادی رسدمی نظر به اجتماعی، و فردی در سازگاری هیجانی

 .باشند داشته اجتماعی و فردی سازگاری

کلیه  و ؛باشد استنادترود تا نتایج قابل بیشتر اجرا ش هاینمونهمتفاوت و با تعداد  هایگروهاین پژوهش بر روی  شودیم پیشنهاد

قات دیگر کنترل شود که مسلمًا در تحقی (میزان هوش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، فرهنگ خانواده)مزاحم  متغیرهای

 .باشد تأثیرگذاربر نتایج تحقیق  تواندمی

 

 منابع
 ،بهار ،وم شناختیمجله تازه های عل .دلبستگی یهاسبکرابطه هوش هیجانی و  (.0680) .یرام امین یزدی، .یرانا ذراتی، .یزپرو ،آزاد فالح

 (69تا )60صفحه  از ،29شماره 

 .فیض االسالم انتشارات هیجانی تهران. ( هوش0686) یرینش اکبرزاده.

 . چاپساواالن انتشارات :تهران .گنجی مهدی ترجمه .(هاآزمون و هامهارت) هیجانی هوش .(1391) جین گریوز، و تراویس برادبوری،

 .چهارم

 فرهنگ اسالمی دفتر نشر اول تهران. چاپ و ازدواج. ( جوانان0680) یلاسماع بیابانگرد.

 -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  . نامهپایان .کهای دلبستگیتاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سب (.0690) .یرینش برقیان،

 .کارشناسی ارشد .1391 . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -دانشگاه فردوسی مشهد 

 91و  09شماره ارزشیابی  نامهیژهو یم تربیت.لهیجانی فصلنامه تع ( هوش0680) .سید احمد جاللی.

 نامهیانپا .ساله 02-8 عادی گیری ودیا نارسایی ویژه در با آموزاناجتماعی دانش  یهامهارت یسهمقا ی( بررس0682عفت ) جمشیدی.

 کارشناسی ارشد عالمه طباطبایی.

 ا.ابینا و بینمقایسه هوش هیجانی، سبک های تفکر و سبک های دلبستگی در دانش آموزان ن (.0688) .یلاسماع سلیمانی،

 .کارشناسی ارشد . دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه محقق اردبیلی  -زارت علوم، تحقیقات و فناوری و . نامهپایان

 والدین کودکان استثنایی. روانشناسی کودکان استثنایی و هایتمحدوددر  هایژگیوکودکان استثنایی . (0690) ویز، پریدرآمدشریفی 

 انتشارات فون. اصفهان.
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دلبستگی و خودکارآمدی تحصیلی دانش  یهاسبک(. بررسی رابطه 0692د؛ محسنی، محمدرضا؛ منظوری، محمدرضا )علی حسینی، فرها

 .22-28، ص: 2، شماره 2آموزان نابینا، مجله کودکان استثنایی، دوره 

 تربیتی مطالعات مشهد، دانشگاه بزهکار. و عادی نوجوانان در دلبستگی یهاسبک مقایسۀ (.0688) .یعل مشهدی، دکتر .محسن محمدی،

 021-01363029،یشناسروان و

و بدون  بالکنتدلبستگی در کودکان هوش هیجانی و سبک  ییسهمقا (.0688) نادر. محمودی، .محمد نریمانی، .معصومه ملکشاهی فر،

 162تا  000از صفحه  62شماره  ،تابستان ،اییمجله کودکان استثن .لکنت

 290-280 ص ،00 شماره ،چهارم سال .یشناسروان مجله نقش دلبستگی والدین درکنش ورزی ازدواج. (0699) یمحمدعل اهری.ظم

 انتشارات رشد. تهران. روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی.. (0690) بهروز، میالنی فر

انشگاه آزاد اسالمی تهران د کارشناسی ارشد نامهیانپا، نابینایان نفسبر عزت یجانیو هعقالنی  درمانیر تأث( 0680) یرینش لی زاده.و

 مرکزی.

 .مقایسه سبک های دلبستگی، سبک های هویت و هوش هیجانی در نوجوانان با نشانگان پرخاشگری وعادی (.0696) .یحانهر نوری،

کارشناسی  .1393 . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  -دانشگاه آزاد اسالمی  . نامهپایان

 ارشد
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