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 آموزان عادي  با والدين دانش در مقايسهذهني آموزان كم توان الدين دانش وبررسي هوش هيجاني

 
       ∗علي سلماني زاده

   ** ماشاءاهللا عبدي
       ***    دكتر باقر غباري بناب

        ****  دكتر هادي پور شافعي

 

كنند كه سراسر با      ز مي سفري را آغا      ناتواني يا بيماري مزمن فرزندشان،       از   با اطالع   والدين:  مقدمه و هدف  
با متخصصان و نياز دايمي به كسب           و وسواس گونه     برخوردهاي گوناگون   هاي مشكل،  انتخاب  هيجانات شديد، 

اين والدين در ابتدا ممكن است احساس تنهايي كرده، فكر              .اطالعات و ياد گرفتن از خدمات متنوع همراه است          
حالتي   ،ع والدين از وجود مشكل ، تأخير رشدي يا تفاوت در فرزند             حالت اطال .  اند كنند در اين دنيا تنها رها شده       

 به منظور مقايسه     حاضر پژوهش.  است   در هيجانات مبتني بر هوش هيجاني ضعيف        سردرگمي ، آشفتگي   سرشار از 
  .درشهر نهبندان انجام گرفت عادي آموزان ذهني با والدين دانش آموزان كم توان والدين دانشهوش هيجاني 

در نظر گرفته شد كه از بين        )  خانواده  104شامل( زن و مرد     نفر  208براي رسيدن به اين مقصود، تعداد         :روش
 موزان عادي مقطع ابتدايي در شهر       آكليه والدين دانش    ذهني مقطع ابتدايي و    موزان كم توان   آ دانش كليه والدين 

 دراين مطالعه جهت    .اي انتخاب شدند   اي چند مرحله   تصادفي خوشه  به روش نمونه گيري     1391ال  نهبندان در س  
بود و    اي  مقايسه  –از نوع علّي  و  پژوهش توصيفي   نوع  .  سنجش از پرسشنامه هوش هيجاني گلمن استفاده گرديد        

 . استفاده گرديداز روش تحليل واريانسجهت تجزيه و تحليل داده ها 

 تفاوتموزان عادي    آوالدين دانش   ذهني و  والدين كودكان كم توان   هوش هيجاني   كه بين   ها نشان داد     يافته  :نتايج
 . دارد معناداري وجود

وجود كودكان با كم تواني ذهني، بنيان خانواده از جمله روابط پدر و مادر را سست مي كند و بر نحوه بروز                       :  بحث
مله  ازج  روانشناختي احساسات و هيجانات آنها نسبت به يكديگر تاثير مخرب مي گذارد و آنها را با اختالالت                     

و اختالالت  )  عدم كنترل خشم و ناكامي        (، كنترل نامطلوب هيجانات      )ميل به افسردگي  (كاهش ارتباط موثر     
افزايش هوش هيجاني در والدين كودكان كم توان ذهني بواسطه مداخله آموزشي در زمينه             .  ارتباطي درگير مي كند  

 مختلف تاثيرگذار و تصميم گيرنده مخصوصا در         هايتيممهارتهاي زندگي، پذيرش فرزند و سالمت روان آنها توسط          
شناختي  مشكالت روان  والدين در غلبه مساله مدار بر مشكالت كمك كند ومانع بروز             در  حوزه خانواده مي تواند     

 .بيشتر گردد

 .كودكان كم توان ذهني،هوش هيجاني :هاهكليدواژ
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