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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

pecific Learning disorders is one of the 

most common childhood 

neurodevelopmental disorders (Moll, 

Kunze, Neuhoff, Bruder & Schulte-

Körne, 2014) with a prevalence rate of 

about 6.75% in the country (Ansari 

Ardali et al., 1400) is a single structure 

with a heterogeneous nature. This 

heterogeneity is reflected in educational 

patterns,   information    processing,   as  

 

 
well as in classification systems (Brueggemann 

& Taylor, 2014). 

Despite their average intelligence, these students 

have difficulty in comprehending, reading, 

writing or pronouncing letters, applying 

grammatical rules, paragraph coherence, and 

performing mathematical calculations (Peng & 

Fuchs, 2016). In addition to academic problems, 

negative excitability, which refers to individual 

differences in the tendency to experience 

negative emotions, such as sadness, anxiety, fear, 
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to compare personal intelligence and negative emotionality among 

students with and without special learning disorder.  
 

Methods: The research method was causal-comparative description. Statistical population included the 

second year elementary students with special and normal learning disorder in Ardabil cities in the 

academic year 2019. From this population, 30 students who had special learning differences and 30 

normal students were chosen by purposive sampling. Clusters were selected and participated in this study 

as a comparison group; two groups individually and with the presence of the researcher answered the 

questionnaires of Meyer's personal intelligence (short form) and Waller's negative excitement. Data were 

also analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).  
 

Results: The results showed that students with learning disorder had average scores of emotional 

sensitivity (F = 9.345), nervousness - stress (F = 5.392), anxiety (F = 2.371), and aggression (F = 

14.578). Shaping variables (F = 5.493) and selection guide (F = 8.305) are significantly different 

from the normal group (P<0.001). 
 

Conclusion: According to these results, in terms of application, holding educational workshops to 

promote personal intelligence and regulate and manage the emotions of these students by school 

counselors and psychologists is recommended. 
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and anger, and how to react to these emotions 

(Basharpour, Ahmadi, and Heydari, 1400) is 

experienced more severely. 

Another problem for these students is the problem of 

personal intelligence, which describes the ability to reason 

about personality and information about personality 

(Mayer, Lortie, Panter & Caruso, 2018). Research in this 

field shows that intelligent people in terms of personal 

intelligence, the ability to understand the personality of 

others (Mayer et al., 2018), realistic knowledge of their 

personality, motivation for success, adaptation and 

problem solving related to group life (Piaw, Ishak, 

Yaacob, Said, Pee & Kadir., 2014) And have more 

progress in social, organizational and educational 

environments (Mayer et al., 2018). 

Students with special learning disabilities, in addition to 

academic problems, are also exposed to high levels of 

emotional and social problems (Lambert, Cullinan, 

Epstein & Martin, 2021), which negatively affect 

academic and social achievement and create a source of 

problems for children and parents (Ayar et al., 2021). 

Therefore, the present study aimed to compare personal 

intelligence and negative excitement among students with 

and without special learning disabilities. 

 

 

2. Materials and Methods 

The research method was causal-comparative 

description. 

The statistical population of this study includes 

elementary students of the second year living in 

Ardabil province in the academic year 2019. From the 

mentioned population, 30 students with specific 

learning disorders  were selected by purposive 

sampling method and 30 normal students were 

selected by cluster sampling method from schools. 

 

3. Results 

Thirty male students with learning Disorder with a mean 

age of 11.23 and standard deviation of 0.897 and 30 

normal male students with a mean age of 11.46 and 

standard deviation of 0.776 participated in this study. 

The results of analysis of variance in Table 1 show that 

students with learning Disorder  in the mean scores of 

emotional sensitivity (F = 9.345), nervousness - stress (F 

= 5.392), anxiety (F = 2.371), Aggressive (F = 14.578) 

and shaping variables (F = 5.493) and selection guide (F 

= 8.305) are significantly different from the normal 

group; This means that students with learning Disorder  

had higher mean negative emotionality scores than the 

normal group and lower personal norm variables than 

the normal group (P <0.001). 

 
Table 1. Results of multivariate analysis of variance (MANOVA) test on the variables of negative emotionality and 

personal intelligence in students with learning Disorder and normal 
 

P F MS Df SS Component Dependent variable Source 

0.003 9.345 843.750 1 843.750 Emotional sensitivity 

Negative emotionality Source 

0.02 5.392 390.150 1 390.150 Nervousness – Tension 

0.005 2.371 233.267 1 233.267 Worry 

0.001 14.578 814.017 1 814.017 Aggressive 

0.18 1.837 11.267 1 11.267 Alien tendencies 

0.02 5.493 290.400 1 290.400 Shape 
Personal intelligence  

0.006 8.305 390.150 1 390.150 Selection guide 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The results showed that students with special learning 

disabilities due to successive academic failures scored 

higher than normal students in the components of 

negative excitability, especially in emotional 

sensitivity, nervousness - stress and anxiety. These 

emotions form the basis of learning (Hill, Haley, West 

& Derry, 2021) how individuals interact deeply with 

ideas, experiences, new situations, goals, and ideas. 

Also, personal intelligence is significantly different 

between students with and without learning 

disabilities. The results of research by Vongkrahchang 

& Chinwonno (2016) showed that personal 

intelligence helps students set clear and achievable 

goals, implement applicable planning, use strategies to 

better understand the text, and identify the source of 

reading difficulties. 

Restriction of research to the age group of 9 to 11 years 

old Turkic-speaking was one of the proposed 

limitations. In a wider age range, other demographic 

characteristics and in a larger statistical volume, the 

study can be performed. Such findings help to plan for 

the establishment and maintenance of effective 

prevention, monitoring and treatment systems to 

minimize risk and maximize protective factors, and 

lead to greater program efficiency. 
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 مقاله پژوهشی
 

 با و بدون اختالل یادگیری ویژهآموزان دانش نیدر ب یپذیری منفهیجان و یهوش شخص سهیمقا
 

  3حسن طاهریو     2مهرداد حسن زاده،     *1رعنا پورزرگر 
 

 

 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 1

 .یلی،کارمند دانشگاه محقق اردب یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یروانشناس یگروه آموزش ،ییو آموزش کودکان استثنا یانشناسارشد رو یکارشناس. 2

 .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یشناسروان یکارشناس یدانشجو. 3

 

 

مقدمه
-ترین اختالت عصبیعنوان یکی از شایعبه 1ویژه یادگیری اختالل

مول، کونز، نوهف، )تشخیص داده شده در دوران کودکی رشدی 

های آموزش ترین حیطهاست که از وسیع (2014، 2برودر، اسچولت

ناتوانی یادگیری یک سازه واحد با ماهیتی آید. حساب میویژه به

حصیلی مرتبط ت یهامهارتناهمگن است که با نارسایی در پیشرفت 

تحصیلی، قوت و ضعف پردازش  یالگوهااهمگنی در این ناست. 

 شودیمبندی منعکس طبقه یهادستگاهاطالعات و همچنین در 

راهنمای تشخیصی در پنجمین ویرایش . (2014، 3و تایلور )بروگمن

، اختالل یادگیری به اختالل یادگیری 4و آماری اختالالت روانی

است:  شده آوردهاسپسیفایرهایی  بو در قال افتهینامتغییر  5ویژه

، اختالل یادگیری ویژه 6اختالل یادگیری ویژه همراه با نارساخوانی

اختالل یادگیری ویژه )نارسانویسی(،  7نوشتاریهمراه با نقص در بیان

  .(2013، 9)انجمن روانپزشکی آمریکا 8همراه با نقص در ریاضی
 

1. learning disability 

2. Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder & Schulte-Körne 

3. Brueggemann & Taylor 

4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Four 

Edition )DSM-V( 
5. specific Learning disorders (SLD) 

6. dyslexia 

7. dysgraphia 
8. dyscalculia 

9. American Psychiatric Association (APA)  
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 ها:کلیدواژه

ص شخ  ی،پذیری منفهیجان ی،هوش 

 .اختالل یادگیری ویژه

 

 چکیده

 

به انجام  با و بدون اختالل یادگیری ویژهآموزان دانش نیدر ب یپذیری منفهیجانی و هوش شخص سهیمقا باهدفپژوهش حاضر   :هدف

 .رسیده است
 

اختالل یادگیری  ابتدایی دوره دوم دارایآموزان آماری شامل دانش ای بود. جامعهمقایسه-ز نوع علیروش پژوهش توصیفی ا ها:روش

گیری به روش نمونه با اختالل یادگیری ویژه آموزدانش 30،بود که از این جامعه 1398 یلیتحص سالدر ی اردبیل هاشهرستانویژه و عادی 

 حضور با و انفرادی صورت به گروه دو. کردند شرکت پژوهش این و درای انتخاب خوشه گیرینمونه باعادی  آموزدانش 30هدفمند و 

 تحلیل آزمون استفاده با ها نیزداده. دادند پاسخ ی والرپذیری منفهیجان و مایر )فرم کوتاه( یهوش شخصهای نامهپرسش به پژوهشگر

 .شد تحلیل( مانوا) متغیره چند واریانس
 

 تنش –عصبی بودن (، F=345/9) در میانگین نمرات حساسیت عاطفی آموزان دارای اختالل ناتوانی یادگیریداد دانش ننشا نتایج :هایافته

(392/5=F ،)نگرانی (371/2=F ،)پرخاشگرانه (578/14=F و متغیر )شکل دادن (493/5=Fو راهنمای انتخاب ) (305/8=F با گروه عادی )

 . (P<001/0تفاوت معناداری دارند )
 

های آموزشی جهت ارتقای هوش شخصی و تنظیم و مدیریت از لحاظ کاربردی برگزاری کارگاه با توجه به این نتایج گیری:نتیجه

 .گرددآموزان توسط مشاوران و روانشناسان مدارس توصیه میهیجانات این دانش
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
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 یباوجود سطح هوشل یادگیری ویژه آموزان دارای اختالدانش

و روان، نوشتن  عیدر درک مطالب نوشته شده، خواندن سر، متوسط

واضح و  ،یگذارنقطه ای یتلفظ حروف، به کار بردن قواعد گرامر ای

انجام  ،یبه خاطر سپردن قواعد حساب ،ینوشتار انیمنظم بودن در ب

، 1)پنگ و فوکسمشکل دارند  یاضیر عیو سر حیمحاسبات صح

 لیبه دلآموزان این دانش ،مشکالت تحصیلی . عالوه بر(2016

اپرتو ی هیجانی چهره )هاحالتتشخیص  مشکل درمانند  ییهایژگیو

ها، استفاده از مشکل در ادراک هیجان ،(2020، 2و همکاران

ترس،  مثلمنفی ی هاجانیهل راهبردهای نامناسب برای تنظیم و کنتر

-کووآوآ و آنتوپولو، کوکینوس، رالی و ماریداکی)، غم شرم

یی هانقصمنفی و غیره، دارای  پذیریهیجانو  (2021 ،3کاسوتاکی

وکمپتون، فوچس، واگنر،  گورنکویگر) هیجانیی هامهارتدر 

 هستند. (2020، 4لچرویلکات و ف

ناپذیر و اغلب بخش در فرآیند آموزش، شکست در یادگیری اجتناب

شده و نوع هیجان تجربه مهمی از مسیر موفقیت است. نحوه واکنش

بر روی انگیزه و رفتار پیشرفت یا رها کردن  تواندیمپس از شکست 

 (.2014، 5برلسون و وولف)آرویو، آیمولدنر، بگذارد  ریتأثهدف 

کننده میزان های هیجانی، تعیینمهارت یکی از عنوانبه 6پذیریهیجان

انعطاف و یا تحمل هیجانی و عاطفی در برابر رویدادهای منفی و مثبت 

ذاتی و ناشی از خصوصیات توارثی  آناست که بخشی از  آمدهشیپ

ری شامل پذیو بخشی دیگر ناشی از تجربیات شخصی است. هیجان

است.  8پذیری منفیو هیجان 7پذیری مثبتدو بعد مستقل: هیجان

در طول  پایدار نسبتاً یک رگه شخصیتی عنوانبهپذیری منفی هیجان

ی هاتفاوت(؛ به 2017، 9 ونگیو ل نیکان، راو، هوانگ، کالعمر )

اضطراب،  ،غمهای منفی، مانند فردی در گرایش به تجربه هیجان

)بشرپور، اشاره دارد  هاجانیهترس و عصبانیت و نحوه واکنش به این 

پالس ) 10بر اساس نظریه بار عاطفی .(1400احمدی و حیدری، 

یک مانع برای  عنوانبهپذیری منفی ، هیجان(2019، 11وکالیوگا

اطالعات در ارتباط با وظایفی مانند  ده ازجستجو، بازیابی و استفا

؛ زیرا شودیموظایف کاری، تکالیف تحصیلی و یادگیری محسوب 

ی، ریپذکیتحرپایین، اضطراب،  نفساعتمادبهیی مانند هاجانیهکه 

رمزگردانی نادرست اطالعات، مختل  ناامیدی و عصبانیت منجر به

ی اطالعات و شدن تمرکز و تفکر منطقی هنگام جستجو و بازیاب

قبلی  دانش باهمچنین مختل شدن توانایی درک و ادغام اطالعات 

با  تواندیمی منفی هاجانیهگرایش به تجربه  گر،ید یاز سو شوندیم

ی فکری و تفکر منطقی را ریپذانعطافی، ذهن دیدمحدود کردن 

ان داد که نش (2012) 12فراسر و همکاران پژوهشکاهش دهد. 

، عالوه بر عملکرد ضعیف ترفیضعی اهیپاآموزان با عملکرد دانش

ی هاجانیههای الزم، در طول آموزش نیز پس از دریافت آموزش

 . کنندیمبار هیجانی بیشتری را تجربه  منفی شدیدتر و

ی یادگیری ممکن هایناتوانآموزان با یکی دیگر از مواردی که دانش

 هینظراست.  وند، مشکالتی در هوش شخصیاست با آن مواجه ش

و  تیدرباره شخص قیاستدالل دق یافراد برا ییتوانا ،13یهوش شخص

پانتر  ،یلورت ر،یما) کندیم فیتوصرا  تیاطالعات مربوط به شخص

 یدهبه سازمان تیشخص ،نظریه نی. در ا(2018، 14و کاروسو

و عواطف،  هازهیانگ یعنیفرد  کی یناختشروان یاصل یهاستمیرسیز

 یطور جمعاشاره دارد که به یو رفتار اجتماع یشناخت، خودکنترل

تحقیقات انجام شده در  .(2015 ،15انگیید) سازندیروان فرد را م

هوش شخصی، نشانگر این هست که افراد هوشمند از نظر  حوزه

یک  عنوانبهدرک شخصیت دیگران  از تواناییهوش شخصی، 

 هاآنبرخوردارند. هاگروهمهارت اساسی انسانی، برای زندگی در 

 صیرا در اطراف خود تشخ« است یچه کس ی،چه کس» توانندیم

مایر )کنند  زیدوست متماافراد نوع را از طلبمنفعت دمثالً افرا، دهند

فراد عالوه بر توانایی درک شخصیت این ا (.2018و همکاران، 

 شناخت و مفهومی واقعی و منطقی خوددیگران، با برخورداری از 

خودشان را ، کننددارند سعی می که از شخصیت خود ایبینانهواقع

 کرده وقبول با وجود تمام نقاط قوت و ضعف طور که هستند همان

روابط  و بهبودنفس عزت افزایشباعث  این حس .داندبارزشمند 

)نریمانی، شود می آمدهپیش با خود و با شرایط ،ها با دیگرانآن

انگیزه  تواندیمشخصی  ، هوشنیهمچن .(1400کاظمی و نریمانی،

حل مشکالت مربوط به زندگی  تالش برای موفقیت، خالقیت،

 ن،یبنابرا ؛(2014، 16و همکاران )پیاوی کند نیبشیپگروهی را 

در  گران،یباال، نسبت به د یافراد باهوش شخص ادیز احتمالبه

 نشان  تریت بیششرفیپ ی  و  آموزشیزمانسا ی، اجتماع ی هاطیمح
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8. negative emotionality 

9. Kann, O’Rawe, Huang, Klein   & Leung 

10. theory of affective load 
11. Plass & Kalyuga 

12. Fraser & et al 

13. personal Intelligence 
14. Mayer, Lortie, Panter & Caruso 

15. DeYoung 

16. Piaw, Ishak, Yaacob, Said, Pee & Kadir 
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نشان  (2015) 1آنادیی هاافته. ی(2018مایر و همکاران، ) دهندیم

هنگام ورود به  ی باالهوش شخصبرخوردار از کودکان که  دهدیم

سازگار  دیجدی هاتیموقع با سرعتبه کالس اول ویژه دربه دبستان

؛ اما ی برخوردار هستندترنییپااجتماعی  اضطرابو از  شوندیم

مشکل  دیجد تیدر مواجهه با موقع نییپا یکودکان باهوش شخص

و  یجانیل هوش هیاز کودکان به دل یبرخها معتقدند که آن. دارند

وانگ . وانگ شوندیدچار افت م یدر رشد اجتماع دار،یناپاشخصی 

عنوان به ی رافرد نیهوش باند ( نشان داده2016) 2کراچنگ و چینونو

در مهارت خواندن به  دو صورتبه  توانیمبخشی از هوش شخصی 

ها و درک نقطه نظرات، دستورالعمل ییتواناکه یکی آن کار برد.

 یها و راهبردهاتوسعه مهارت با را ارائه شده توسط معلم حاتیتوض

 یلیقرار دادن تخ تیظرف یگری. دکندیم لیمختلف خواندن را تسه

داستان است  یهاتیشخص دگاهیمتن و د کی سندهیخود در نقش نو

ها  نشان آن شودیو درک متن م ییدرک معنا منجر به افرایش که

اند که هوش شخصی با خالقیت در خواندن و یافتن راه مناسب داده

برای یادگیری خواندن رابطه دارد. چرا که هوش شخصی در هنگام 

اهداف مشخص  تا به آسانی کندیمآموزان کمک خواندن به دانش

ریزی خواندن خود، برنامه تکالیف یبرا کنند، نیییافتنی را تعو دست

جرایی داشته باشند، از راهبردهایی استفاده کنند که به قابل اآشکار و 

تا متن را بهتر درک کنند و منبع مشکالت خود  کندیمها کمک آن

 را در هنگام خواندن شناسایی کنند. 

ای بسیار اختالل یادگیری ویژه گسترهتوان گفت در مجموع می

طبق  ست.گرفته ارا در بر و شناختی تر از مشکالت تحصیلیوسیع

، بیش 3ی آمریکاپزشک و پژوهشکده قاتیتحق یمل یشوراگزارش 

بر مشکالت تحصیلی در معرض آموزان عالوهاین دانش %20از 

المبرت، ) سطوح باالیی از مشکالت هیجانی و اجتماعی نیز قرار دارند

 تیبر موفق یمنف ریتأثکه با  (2021، 4نیو مارت نیاپستا نان،یکول

از استرس و  یمنبع مهم، کودکان ی شدن ایناجتماع ی ولیتحص

عیار و )کند می جادیها اآن نیکودکان و والد یمشکالت برا

های مداخلهبا  اجتماعیو مشکالت هیجانی  نیچن. (2021همکاران، 

را کرده و انطباق و موفقیت درمان تداخل  ی ویژهریادگاختالل ی

از طرفی، همراهی اختالل (. 2018، 5مک داول) دهدیمکاهش 

معموالً با افزایش اجتماعی و یادگیری ویژه با انواع مشکالت هیجانی 

راحتی قابل مشکلی که زمانی به شودتشدید شده و باعث میسن 

و به سایر داده تشخیص بود، صراحت و روشنی خود را از دست 

ی مختلف هاجنبهبر  العمرماداممنفی  ریتأثبا  ها سرایت کند وهزمین

، 6کافمن و الندرم) شودیکی از علل بزهکاری  زندگی، تبدیل به

 بارو پژوهش حاضر از این. (2020و همکاران، گورنکویگر ؛2018

 نیدر ب یپذیری منفهیجانی و هوش شخص سهیمقا هدف

 . به انجام رسیده است با و بدون اختالل یادگیری ویژهآموزان دانش

 

  پژوهش روش

های توصیفی مطالعۀ حاضر به لحاظ روش پژوهش در زمرۀ پژوهش

 ای است.مقایسه -از نوع علی

جامعۀ آماری این پژوهش را  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

دوم ساکن استان اردبیل در سال تحصیلی  آموزان ابتدایی دورهدانش

آموز عادی با روش دانش 30تشکیل دادند. از جامعه مذکور  1398

آموز دارای اختالل یادگیری ویژه با دانش 30ی هدفمند و ریگنمونه

های یادگیری انتخاب ای از مراکز ناتوانیگیری خوشهروش نمونه

تمامی  کهییآنجا از شده و به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند.

و در محدوده  زبان ترکآموزان جامعه و نمونه پژوهش حاضر دانش

توسط آزمونگر به زبان  سؤاالتبودند، بنابراین،  سؤال 12تا  10سنی 

ها توسط و پاسخ شده دادهآموزان )ترکی( توضیح مادری برای دانش

های رابزاها از آوری دادهبه منظور جمع  .شدیمخود آزمونگر ثبت 

 زیر استفاده شد:

فرم کوتاه پرسشنامه هوش  :7فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی

ای گزینه 4 سؤال 12با  (2013مایر و همکاران )شخصی توسط 

است. این پرسشنامه از دو خرده مقیاس تشکیل یافته که  شدهیطراح

 سؤاالتمای انتخاب. ، ب( راهنهامدلاز: الف( شکل دادن  اندعبارت

یعنی فرد زمانی نمره ست؛ ا IQ آزمونپرسشنامه مذکور، همانند 

پاسخ داده باشد در غیر این  موردنظر سؤالکه به  کندیمکسب 

. برای بررسی روایی پرسشنامه، از روایی ردیگینمای صورت نمره

بلند پرسشنامه،  بافرم 87/0استفاده شد و به علت همبستگی  زمانهم

برای بررسی پایایی  پرسشنامه مناسب ارزیابی شد. زمانهمیی روا

سازی و باز آزمایی استفاده شد که میزان  مهیدونپرسشنامه از روش 

به دست آمد که نشان از مطلوب بودن  81/0و  84/0آن به ترتیب 

رای ب (1395ی )فارنریمانی و غ. در مطالعه هستپایایی پرسشنامه 

بررسی پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که میزان آن 

به دست آمد و در مطالعه حاضر نیز پایایی آن با استفاده از آلفای  88/0

 به دست آمد. 68/0کرونباخ 
 

 

1. Diana 

2. Vongkrahchang & Chinwonno 
3. National Research Council and Institute of Medicine 

4. Lambert, Cullinan, Epstein & Martin 

5. McDowell 
6. Kauffman & Landrum 

7. Short form of personal intelligence questionnaire
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توسط پذیری منفی مقیاس هیجان: 1یپذیری منفهیجان مقیاس

با انتخاب مواردی از مقیاس  (1996) 2 کنیوالر، تلگن، مک دونالد و ل

 مؤلفه 5با  سؤال 30که شامل  ساخته شد 3گنی تِلچندبعدشخصیت 

 سؤاالتتنش ) –(، عصبی بودن 3،4،6،22 سؤاالتحساسیت عاطفی )

 سؤاالت(، تمایالت بیگانگان )24، 1سؤاالت (، نگرانی )27، 17، 7

( در 29، 26، 9سؤاالت ( و پرخاشگرانه )30، 25، 23، 21، 16، 13، 2

حداقل نمره در این مقیاس صفر  ای است.نقطه 5یک مقیاس لیکرت 

نشانگر  150پذیری منفی و حداکثر نمره که نشانگر فقدان هیجان

پذیری منفی شدید است. همسانی درونی این مقیاس در هیجان

در پژوهش  (.2001، 4لیلین فلد و هسبه دست آمد ) 83/0پژوهشی 

ضرایب آلفا برای خرده مقیاس  ( 1400بشرپور، احمدی و حیدری )

حساسیت عاطفی، تنش، نگرانی، تمایالت بیگانگان و پرخاشگرانه به 

 89/0و برای کل مقیاس  62/0، 60/0، 60/59، 58/0ترتیب 

 آمد.دستبه

ها نیز از آزمون تحلیل واریانس و آزمون داده لیوتحلهیتجزمنظور به

 استفاده شد. SPSS 23فزار اتعقیبی توکی در نرم

 

 هایافته

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

متغیرهای پژوهش از میانگین و  در سطح توصیفی جهت سنجش

 انحراف استاندارد استفاده شد. 

 سنی میانگین با آموز پسر مبتال به اختالل یادگیریدانش 30 تعداد

عادی با آموز پسر دانش 30و  897/0 استاندارد انحرافو  23/11

در این پژوهش شرکت  776/0 یارمعو انحراف  46/11 یسنمیانگین 

 داشتند.

 

 پژوهشی هایگروه تفکیك منفی و هوش شخصی به پذیریهیجاندر متغیرهای  عملکرد توصیفی هایفتهیا .1 جدول
 

 M SD هاگروه گیری شدهمتغیر اندازه

 پذیری منفیهیجان

 حساسیت عاطفی
 17/11 67/12 عادی

LD 16/20 46/7 

 تنش –عصبی بودن 
 51/9 03/15 عادی

LD 13/20 35/7 

 نگرانی
 17/3 06/9 عادی

LD 53/9 75/2 

 پرخاشگرانه
 25/9 23/12 عادی

LD 60/19 09/5 

 تمایالت بیگانگان
 72/2 10/7 عادی

LD 96/7 20/2 

 هوش شخصی

 شکل دادن
 43/7 66/14 عادی

LD 26/10 09/7 

 راهنمای انتخاب
 54/6 06/15 عادی

LD 96/9 14/7 

اسمیرنوف برای  -وفهای پژوهش شامل آزمون کلموگرمفروضه

های نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون لوین برای همگنی واریانس

 -های واریانسگروهی و آزمون باکس برای همگنی ماتریسبین

کوواریانس بود. در سطح استنباطی جهت بررسی تفاوت متغیرها در 

های یادگیری از تحلیل آموزان با و بدون ناتوانیدو گروه دانش

ندمتغیره )مانوا( استفاده شد. قبل از استفاده از این آزمون واریانس چ

ها شرطهای آن مورد بررسی قرار گرفت. یکی از پیشفرضپیش

برابری ماتریس واریانس/کوواریانس است. بر اساس آزمون باکس، 

شرط همگنی ماتریس واریانس/ کوواریانس به درستی رعایت شده 

های خطا است. واریانس شرط دیگر همگنی(. پیشP>05/0است )

فرض در متغیرها برقرار است آزمون لون نشان داد که این پیش

(05/0<P؛)  چندمتغیری انجام شد و نتایج   واریانس  تحلیل  بنابراین 
 

 

1. Negative Excitement Scale 

2. Waller, Tellegen, McDonald & Lykken 
3. Tellegen 

4. Lilienfeld & Hess
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ها در دو گروه داشت حکایت از تفاوت معنادار ترکیب خطی مؤلفه

(001/0>P 156/5؛=Fبرای بررسی 59/0؛ .)المبدای ویلکز =

 2 اوت از تحلیل واریانس چندمتغیری به شرح جدولالگوهای تف

 .استفاده شد
 

آموزان دانشدر   منفی و هوش شخصی پذیریهیجان مانوا( بر روی متغیرهای) . نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری2 جدول

 و عادی دارای اختالل ناتوانی یادگیری
 

 SS Df MS F P مؤلفه متغیر وابسته منبع

 گروه

 پذیری منفیهیجان

 003/0 345/9 750/843 1 750/843 حساسیت عاطفی

 02/0 392/5 150/390 1 150/390 تنش –عصبی بودن 

 005/0 371/2 267/233 1 267/233 نگرانی

 001/0 578/14 017/814 1 017/814 پرخاشگرانه

 18/0 837/1 267/11 1 267/11 تمایالت بیگانگان

 هوش شخصی
 02/0 493/5 400/290 1 400/290 شکل دادن

 006/0 305/8 150/390 1 150/390 راهنمای انتخاب
 

آموزان دهد که دانشنشان می 2نتایج تحلیل واریانس در جدول 

 در میانگین نمرات حساسیت عاطفی دارای اختالل ناتوانی یادگیری

(345/9=F ،) تنش –عصبی بودن (392/5=F ،)نگرانی (371/2=F ،)

( و راهنمای F=493/5) شکل دادن( و متغیر F=578/14) گرانهپرخاش

به این معنی ( با گروه عادی تفاوت معناداری دارند؛ F=305/8)انتخاب

در میانگین نمرات  آموزان دارای اختالل ناتوانی یادگیریدانش که 

باالتر از گروه عادی و در متغیرهوش شخصی  من پذیریهیجان

 (.P<001/0ودند )تر از گروه عادی بپایین
 

 گیریبحث و نتیجه

 نیدر ب یپذیری منفهیجانو  هوش شخص سهیمقااین مطالعه با هدف 

  صورت گرفت. با و بدون اختالل یادگیری ویژهآموزان دانش

آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه نتایج مطالعه نشان داد که دانش

پذیری منفی انی هیجهامؤلفهآموزان عادی در در مقایسه با دانش

تنش و نگرانی نمرات  –حساسیت عاطفی، عصبی بودن ویژه در به

ی قبلی چون هاپژوهشاین یافته با نتایچ  باالتری را کسب کردند.

جی و  (2012فراسر و همکاران )(؛ 2019) همکاران پالس ومطالعه 

چنین استدالل کرد  توانیمدر تبیین این یافته  همخوانی دارد. (2021)

لی، وست و )هیل،هی یریادگی پایه و اساسعنوان  به هاجانیهکه 

، تجربیات، هادهیاچگونگی تعامل عمیق افراد با  (2021، 1دِری

. هنددیمها را شکل ی جدید، اهداف و انگیرههاتیموقع

را تجربه  یمختلف یهاجانیهآموزان در فرآیند یادگیری، دانش

 یلیتحص یهاطیدر مح هاآنو عملکرد  یریادگیکه بر نحوه  کنندیم

آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه به دلیل . دانشگذاردیم ریتأث

های منفی بیشتری مانند شرم، درپی تحصیلی، هیجانی پیهاشکست

ی، ناامیدی و عصبانیت را ریپذکیتحرپایین، اضطراب،  نفساعتمادبه

این  ،(2019پالس وهمکاران، ). طبق نظریه بار عاطفی کنندیمتجربه 

رمزگردانی نادرست اطالعات، مختل شدن  ی منفی منجر بههاجانیه

تمرکز و تفکر منطقی هنگام جستجو و بازیابی اطالعات و همچنین 

 .شوندیمقبلی  دانش بامختل شدن توانایی درک و ادغام اطالعات 

ی منفی بر هاجانیه، این 2نظریه بازیابی اندوه بر اساسهمچنین، 

 ریتأثز شکست افراد ا اطالعاتآوری و پردازش وسعت و عمق جمع

)وانگ و  دهدیمگذاشته، کیفیت یادگیری از شکست را کاهش 

 اندکرده دیتأک (2013) 3بونز و فالینویژه اینکه . به(2021همکاران، 

مانند گناه بر  هاجانیهیی مانند شرم و خجالت بیشتر از سایر هاجانیه

ی هاجانیهگرایش به تجربه رو دارند. از این ریتأثی از شکست یادگیر

ی هاجانیه( و قرار گرفتن در معرض این پذیری منفیهیجانمنفی )

ی تحصیلی بیشتر، بر کیفیت یادگیری در طول هاشکستمنفی به دلیل 

ی بعدی این هاتالشآموزش، کیفیت یادگیری از شکست و 

ی و تردید در تیکفایب به احساسگذاشته منجر  ریتأثآموزان دانش

 .شودیممورد ظرفیت تحصیلی خود 

یافته دیگر این پژوهش نشان داد که هوش شخصی در بین 

ی دارد. این داریمعنآموزان با و بدون اختالل یادگیری تفاوت دانش

 وانگو  (2015آنا )دی (؛2014ان )همکارو و ایپی هاپژوهشیافته با 

  هسو است. (2016) و همکاران  کراچنگ
 

 

1. Hill, HealeyWest & Déry 

2. grief recovery theory 
3. Bohns & Flynn 
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افزایش بیان کرد که هوش شخصی با  توانیمدر تبیین این یافته 

خالقیت هنگام آموزش و به کاربردن راهبردهای مناسب برای حل 

. در راستای کندیمتر آموزان آسانتکالیف، یادگیری را برای دانش

آموزان استفاده دانش (2016)وانگ کراچنگ  و همکاران این تبیین، 

. قرار داد یرا مورد بررس ی در هنگام خواندنسال اول از هوش شخص

ها نشان داد که هوش شخصی در هنگام خواندن به نتایج پژوهش آن

اهداف مشخص و  تا به آسانی کندیمآموزان کمک دانش

ریزی خواندن خود، برنامه لیفتکا یبرا کنند، نیییافتنی را تعدست

جرایی داشته باشند، از راهبردهایی استفاده کنند که به آشکار و قابل ا

تا متن را بهتر درک کنند و منبع مشکالت خود  کندیمها کمک آن

 1شولیخاتی و ساپوترورا در هنگام خواندن شناسایی کنند. همچنین 

خود به بررسی سطح تفکر دانش آموران بر اساس  در تحقیق (2017)

ها برای آن اندپرداختههوش درون فردی )بخشی از هوش شخصی( 

های طراحی بندی بلوم که یکی از بهترین مدلبررسی تفکر از طبقه

ی مختلف آموزش، یادگیری و امتحان است، استفاده هاروش

وش درون فردی باال آموزان دارای ه. نتاج نشان داد که دانشاندکرده

بندی تفکر بلوم( به سطح تفکر تحلیلی )سطح چهارم از طبقه توانندیم

به سطح تفکر  توانندیمآموزان باهوش درون فردی متوسط و دانش

آموزان باهوش بندی تفکر بلوم( و دانشکاربردی )سطح سوم از طبقه

( بلومبندی درونی فردی پایین به سطح تفکر درک )سطح دوم از طبقه

آموزان تحت مسئله دانشها معتقدند که توانایی حلیابند. آن دست

عنوان بخشی از هوش دورن فردی است. هوش درون فردی به ریتأث

 شناخت همچنین وهوش شخصی با توانایی درک و شناخت خود 

مرتبط است و این  اتین و التیتما ،ینقاط قوت، ضعف، خلق و خو

و در  ندخوب هست یزیدر چه چه شما یی مانند درک اینکهامهارت

های خود را ند یا دانستن اینکه چگونه هیجانهست فیضع یزیچه چ

. (2016وانگ کراچنگ و همکاران، ) شودمدیریت کنید، شامل می

توانایی درک خود، بر اعمال خود برای  دهدیمها نشان تحقیق آن

و باعث تشخیص و تنظیم  گذاردیم ریتأثیافتن راه حل یک مشکل 

داری اهداف شخصی به طور معنی و شودیمهای متفاوت خود هیجان

از  .(2015، 2رامپوال، لیسیاردلو و کاستیگلیانو)کند یمی نیبرا پیش

رو با استناد به نتایج پژوهش حاضر و پیشینه پژوهشی هوش این

هوش شخصی با بهبود برقراری روابط با  رسدیمشخصی به نظر 

افزایش عزت نفس، خودکارآمدی  همساالن، ابزار مناسب هیجان،

ی آموزشی هاطیمحو سازگاری بهتر با  (2010مایر و همکاران،)

منجر به تسهیل فرآیند یادگیری و افزایش (، 2015آنا، )دیجدید 

 گردد.ملکرد تحصیلی میع

 یهاضعفها و پژوهشی از این نوع ما را در شناخت توانایی یهاافتهی

 ییهایزیربرنامهمنظور اختالل یادگیری ویژه به دارایآموزان دانش

 مؤثری پیشگیری، نظارت و درمان هاستمیسایجاد و حفظ هدف  با

 محافظتی، برای به حداقل رساندن خطر و به حداکثر رساندن عوامل

گردد. ها میمنجر به بازدهی هرچه بیشتر آن برنامه کرده ویاری 

از  تیحما یبرا یآموزش یو توسعه راهبردها ی، طراحرونیازا

 یریادگی یهاطیمح جادیو ا های منفیهیجان مستعدآموزان دانش

اهمیت هوش  و همچنین توجه بهمثبت  هایهیجانپرورش  یبرا

 یریادگیآموزش و  یمیخودتنظ یالگوهاز هنگام استفاده اشخصی 

پیشنهاد مربیان، درمانگران و روانشناسان به  های آموزشیطیدر مح

امکان  تواندیمعوامل تا حد امکان بهتر این کنترل ، زیرا که گرددیم

 مشکالت یادگیری را فراهم نماید.کنترل بهتر 

وم رفتاری که در حوزه عل ییهاپژوهشدر این پژوهش نیز مانند سایر 

وجود داشت.  ییهاتیمحدودگیرند، و روانشناسی صورت می

توان به محدود شدن پژوهش این پژوهش، می یهاتیمحدود ازجمله

ی جنسیتی هاتفاوت، عدم رعایت ساله 11تا  9به گروه سنی 

دارای اختالل یادگیری  آموزاندانشها به دلیل تعداد کم آزمودنی

ها، تعمیم بودن آزمودنی زبانترکه دلیل همچنین ب اشاره کرد.ویژه 

با توجه  صورت گیرد. اطیبااحتآموزان فارس زبان باید نتایج به دانش

ی اواسطههوش شخصی و نقش  گریو نقش تسهیل به اهمیت

 این سازهگردد در عملکرد شناختی و اجتماعی پیشنهاد می هاجانیه

جنسیتی، تنوع  یهاتفاوتو با رعایت تر در دامنه سنی گسترده

دموگرافیک در حجم  یهایژگیوفرهنگ، بافت اجتماعی و سایر 

 بررسیو  سنجش موردو نیز در بین سایر اختالالت تری آماری وسیع

از لحاظ کاربردی برگزاری  . با  توجه به این نتایجقرار بگیرد

های آموزشی جهت ارتقای هوش شخصی و تنظیم و مدیریت کارگاه

ش آموزان توسط مشاوران و روانشناسان مدارس هیجانات این دان

  .گرددتوصیه می
 

 

1. Sholikhati & Saputro 

2. Rampullo, Licciardello   & Castiglione 
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت

اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین 

 دگان در جریان روند پژوهش بودند.کننهمه شرکت
 

 مالی حامی
 

های تامین مالی در گونه کمک مالی از سازماناین تحقیق هیچ

 . یا غیرانتفاعی دریافت نکرده استهای عمومی، تجاری بخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .دبنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندار
 

 منابع
(. الگوی روابط 1400بشرپور، س.، احمدی، ش و حیدری، ف. )

بینی ولع مصرف مواد بر اساس سوءرفتار دوره ساختاری پیش

پذیری منفی و تکانشوری با نقش میانجی تنظیم کودکی، هیجان

 .185-196(، 3)10، طب انتظامیرفتاری هیجان. 
 http://teb.jrl.police.ir/article_96384.html 

(. رابطه تنظیم شناختی 1400نریمانی، آ.، کاظمی، ر و نریمانی، م. )

هیجان، هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی. فصلنامه 

 . 64 -74(، 61)16. یشناختروانی نوین هاپژوهش
https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_11402.html 

(. بررسی ارتباط حس انسجام، 1395نریمانی، م و غفاری، م. )

خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان. 

  .25-33(، 1)11، پژوهش  پرستاری
http://ijnr.ir/browse.php?a_id=1666&sid=1&slc_lang=fa 
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