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  و دانش آموزان عادیدانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی(مقایسه نارسایی هیجانی در 

Comparison  alexithymia in students with disabilities (blind, and 

mobility) and Students normal 

 1سارا آصفی

 جکیده

ارد. هدف این مطالعه بررسی مقایسه نارسایی هیجانی و مولفه های آن مفهوم نارسایی هیجانی به مشکل در تجربه،بیان و تنظیم هیجان اشاره د

شامل دشواری در شناسایی هیجانات، دشواری در توصیف هیجانات و تفکر عینی در دانش آموزان معلول حسی حرکتی و دانش آموزان عادی 

 در این پژوهش شرکت کرده بودند. زاهدان شهر رسدانش آموز عادی( از مدا 60دانش آموز معلول حسی حرکتی و  60) دانش آموز 120است.

از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه بزرگسالی نارسایی هیجانی تورنتو را تکمیل کنند.داده ها به وسیله آمار توصیفی و استنباطی 

نشان داد که دانش آموزان معلول   یانسخالصه ی نتایج تحلیل وار شامل میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

ادی با هم تفاوت معنی دار با دانش آموزان ع و تفکر عینی دشواری در توصیف هیجانات مولفه هایو  نارسایی هیجانی)نابینا و حرکتی( در 

می توان نتیجه گرفت معلولیت اثر بر طبق یافته های حاضر  داشتند که نشان دهنده نارسایی هیجانی باالتر در دانش آموزان دختر معلول بود.

 منفی بر سالمت افراد دارد.

 : نارسایی هیجانی، دانش آموزان معلولواژه های کلیدی

Abstract 

The concept of alexithymia refers to difficulties in experiencing, verbalizing and regulating emotions. The 

aim of this study was to examine Comparison, alexithymia and its three components which include 

difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented thinking  in Students 

with disabilities in sensory and motor and Students normal. 120 Students (60  Students with disabilities in 

sensory and motor, 60 Students normal) from the School of  participated in the study. All participants 

were asked to complete the Adult and Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale (FTAS-20). 

Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard 

deviations, multivariate analysis of variance. Analysis of the data involved both descriptive and 

inferential statistics including means, standard deviations, multivariate analysis of variance. Summary of 

the results analysis of variance showed that students with disabilities (blind, and mobility) in alexithymia 

and Components of difficulty describing feelings,  and externally oriented thinking With normal students 
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had significant differences, indicating a more alexithymia were Girl Students with disabilities. According 

to The present findings The conclusion that the disability had negative effect on healthy individuals    

Keywords: alexithymia, Girl Students with disabilities, multivariate analysis of variance 

 

 

 

 

 

 مقدمه

اگر نگوئیم این تصور ساده اندیشی  است، باید بپذیریم که نابینایی را فقط  عده ایی بر این باورند که فقدان  بینایی یعنی مرگ.

آسیب به چشم ها یا بینایی فرض کردن،سطحی نگری محض است. از نظراین افراد نابینایی ضربه مخربی است به )تصورخود(یک 

ن تصوری است که امروزه در سراسر دنیا از سوی افراد بی شماری پذیرفته شده است،)نامنی و )خود( بودنش. ای انسان و

(،هیجان ها حالت عاطفی مثبت یا منفی 2001از نظر پاسرواسمیت ) یکی ازاجزای زندگی روانی انسان است هیجان (.1381همکاران،

نسبت به رویدادها ناشی می شود. لویس، و هاویلند هستند که از الگو های شناختی، فیزیولوژیکی و واکنش های رفتاری 

ی شناخت، تصمیم و عمل می دانند که می توانند در حل و پدید آیی مشکالت و (،هیجان را نخستین علت ایجاد کننده2000)

جتماعی سازمان تجارب بین فردی نقشی بی بدیل داشته باشد. از کارکرد های هیجان این است که رفتار ما را به عنوان موجوداتی ا

( گفته اند که هیجان ها احساس ما را به دیگران منتقل می کنند، نحوه تعامل ما را 1999( و کلنتر و هایدت )1989می دهد. ایزارد )

تنظیم کرده و سرانجام در ایجاد،حفظ و قطع روابط، نقش اساسی دارد. به این ترتیب هیجان ها می تواند وضعیت ما را در محیط 

 (.1999)کلنتر و گراس، ( و پاسخ های ویژه و کارآمد و متناسب با بقای جسمانی و اجتماعی منجر شوند1999)لوینسون، دهتثبیت کر

 ،لین،1997و بگبی،ر)تیلو شودها گفته می نارسایی هیجانی  به ناتوانی در پردازش  شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجان

ای است چند وجهی متشکل از دشواری در شناسایی  نارسایی هیجانی  سازه (.2000تیلور و1997آهرن و شوارتز و کاسنیاک،

 احساسات،دشواری درتوصیف احساسات برای دیگران  و تهییج های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی ،قدرت تجسم محدود که بر

دنی بهنجار را بزرگ می کنند ، نشانه های اساس فقر  خیال  پردازی  مشخص می شود. افراد مبتال  به نارسایی هیجانی ، تهییج ب

بگبی و  بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می کنند ، در ماندگی هیجانی را از طریق شکایات بدنی نشان می دهند،)تیلور ،پارکر،

یا  تفکر عینی  (.همچنین از سبک شناختی عینی ، عمل گرا ، گفتار عینی وابسته به  وقایع  بیرونی و واقعیت مدار1992،اکلین

(. پژوهش ها نشان داده اند که افراد  مبتال به نارسایی هیجانی  در شناسایی صحیح هیجان 2000،استفاده می کنند )تیلور و بگبی
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( در پژوهش خود در یافتند دانشجویان با 1387بشارت و همکاران ) (؛2001پارکر تیلور و بگبی،ها از چهره دیگران مشکل دارند،)

 هیجانی و مولفه های آن با مشکالت بین شخصی  در زمینه قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمیت، مسئولیت پذیرینار سایی 

همبستگی منفی  معنی داری دارند و همچنین بین هوش هیجانی  و نارسایی هیجانی همبستگی وجود دارد. همچنین مطالعه 

مولفه های همدلی،شادکامی و خوش بینی هوش هیجانی تفاوت  (،نشان می دهد که دانش آموزان نابینا و بینا در1388سلیمانی،)

. در پژوهشی که نریمانی،محمودی آماری معنی داری دارند به عبارت دیگر دانش آموزان نابینا از هوش هیجانی پائین تر برخوردارند

کنت در مولفه های ابراز (،انجام داده اند که میانگین نمرات هوش هیجانی در دانش آموزان بدون ل1387و ملک شاهی فر )

هیجانی،تنظیم هیجانی،سودمندی هیجانات در حل مسئله و تنظیم هیجانی دیگران و در هوش هیجانی کلی بیشتر از میانگین 

(،در پژوهشی در یافتند که 1388دانش آموزان دارای لکنت و نتایج این مقایسه معنی داربوده است. اصالنخائی،عبدلی و همکاران،)

معلول نسبت به معلولین غیر ورزشکار در زیر مقیاس های خود آگاهی،مسئولیت پذیری اجتماعی،روابط بین فردی،حل ورزشکاران 

 مسئله،تحمل تنیدگی و شادکامی و در کل هوش هیجانی نمره های باال تری کسب کرده اند.

حسی و حرکتی و عادی مورد مقایسه قرار با توجه به اینکه پژوهش های بسیار کمی نارسایی هیجانی را در دانش آموزان معلول 

چنانچه  -2افزایش دهد واستثنایی این پژوهش می تواند دانش روانشناسی را در مورد دانش آموزان -1داده اند به نظر می رسد که 

 روابط بین متغییر معنی دار باشد می توان:

 ؟دانش آموزان معلول حسی و حرکتی موفقتر عمل نمایند تعلیم وتربیت امربه دست اندر کاران تعلیم وتربیت کمک کند،تا در  -1

به روانشناسان کودکان استثنایی کمک کند تا با در نظر گرفتن تاثیر عوامل روانشناختی مختلف برنامه های متناسب با ویژگی های  -2

 .روانشناختی دانش آموزان معلول حسی و حرکتی تدوین نمایند

 اصلی مطالعه حاضر این است که فرضیاته با توجه به سوابق پژوهش ارائه شد

بین عامل دشواری در شناسایی احساسات نارسایی هیجانی دانش آموزان معلول حسی، حرکتی و حرکتی تفاوت وجود  -1

 دارد؟

 بین عامل دشواری در توصیف احساسات نارسایی هیجانی دانش آموزان معلول حسی، حرکتی و عادی تفاوت وجود دارد؟ -2

 عینی نارسایی هیجانی دانش آموزان معلول حسی، حرکتی و عادی تفاوت وجود دارد؟بین عامل تفکر  -3

 هاروش مواد و 

در دانش آموزان معلول  نارسایی هیجانی و مولفه های آنروش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن که مقایسه 

مقایسه ایی می باشد. -ایسه ایی از نوع مقطعی مق-حسی و حرکتی و عادی در مقطع راهنمایی و دبیرستان می باشد، علّی 

 14-19جامعه آماری  پژوهش حاضر  شامل کلیه  دانش  آموزان معلول حسی و حرکتی و عادی پسر و دختر در دامنه سنی 

نمونه  هستند. زاهدانمشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر  1401-1400ساله که در سال تحصیلی 
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 نفر دانش آموز معلول حسی 30نفر دانش آموز  راهنمایی و دبیرستان خواهند بود. از این تعداد  120 هش حاضرآماری پژو

 15دانش آموز دختر و  15)جسمی( ) نفر دانش آموز معلول حرکتی 30دانش آموز پسر(  15دانش آموز دختر و  15) )نابینا(

به عنوان   دانش آموز پسر( 30دانش آموز دختر و  30موز عادی )نفر دانش آ 60به عنوان گروه اصلی و  دانش آموز پسر(

محل سکونت(  تحصیالت والدین و سطح تحصیالت، جنس، )از لحاظ ویژگی های نظیر سن، گروه مقایسه با روش همتا سازی

استاندارد و آمار آمار توصیفی  که شامل میانگین و انحراف  در دو بخشبرای تجزیه و تحلیل فرضیه ها   انتخاب خواهند شد.

مقیاس  است و برای گرداوری دادها از   به کار برده شد (MONOVAتحلیل واریانس چند متغیری) استنباطی که شامل

 استفاده شده است. 20نارسایی هیجانی تورنتو

 سئوالی است که به سه خرده مقیاس دشواری در 20یک آزمون خود گزارش دهی : 20مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو

 )کامال مخالف(1شناسایی احساسات،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با اندازه های پنج در جه ای لیکرت از نمره 

 ر مقیاس برای نارسایی هیجانی کلیک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زی )کامال موافق( تقسیم می گردد.5تا نمره 

 در 20-می گردد.ویژگی های روانسنجی مقیاس نارسایی هیجانی  تورنتو محاسبه می شود.این مقیاس توسط آزمودنی تکمیل

را تهیه و  20-(،نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو1387پژوهش های متعدد برسی و تائید شده است.بشارت) 

در توصیف ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایی هیجانی کل و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات،دشواری 

 گزارش کردکه نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است0/ 72و  0/ 0،75/ 0،82/ 85احساسات و تفکر عینی را به ترتیب

 (.1387)بشارت، 

نفری در دو نوبت با فاصله چهار هفته از  67در یک نمونه  20-پایایی باز آزمایی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو

کل و زیر مقیاس های مختلف تایید شد)بشارت(.روایی همزمان مقیاس نارسایی هیجانی  برای نارسایی هیجانی87/0تا80/0

بر حسب همبستگی بین زیر مقیاس های این آزمون و مقیاس های هوش هیجانی،بهزیستی روانشناختی و  20-تورنتو

تاییدی نیز وجود سه عامل  (بررسی و مورد تایید قرار گرفت.نتایج تحلیل عاملی1386درماندگی روانشناختی توسط بشارت )

دشواری در شناسایی احساسات،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی 

 (.1387تایید کردند)بشارت،20-تورنتو

 یافته ها

 د دانش آموزان معلولبه تفکیک در مورنارسایی هیجانی و مولفه های آن ها بر حسب نمره های مشخصه های آماری آزمودنی

نتایج نشان می دهد که دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی(  ، ارایه شده است.1)نابینا و حرکتی( و عادی در جدول شماره 

کل( نسبت به دانش آموزان عادی نمره باالتری به دست آوردند، همچنین دانش آموزان نابینا  ی نمره) هیجانی در نارسایی
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 توصیف در احساسات نسبت به دانش آموزان دیگر نمرات باالتری را کسب کردند، در متغیر دشواری اساییشن در در دشواری

عینی  احساسات دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( نمرات باالتری نسبت به دانش آموزان دیگر دارند. همچنین در تفکر

 اشتند.دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( نمرات باالتری د

 نارسایی هیجانی و مولفه های آنمیانگین و انحراف معیار نمره های دانش آموزان بر حسب  -1جدول 

دانش آموزان نابینا  متغیرها

 )دختر( 

 انحراف         میانگین

 معیار

دانش آموزان نابینا 

 )پسر( 

 انحراف         میانگین

 معیار

دانش آموزان معلول 

 )دختر( 

 انحراف         میانگین

 معیار

دانش آموزان معلول 

 )پسر( 

          میانگین

 انحراف معیار

دانش آموزان عادی 

        )دختر( میانگین

انحراف معیار    

دانش آموزان 

 عادی)پسر(

ف میانگین         انحرا

 معیار

(کل ی نمره) هیجانی نارسایی  51.058 6.699 50.642 7.909 52.233 6.749 52.357 7.077 .42844  5.287 45.280 5.726 

احساسات شناسایی در دشواری  17.529 2.960 18.214 3.533 15.400 3.180 17.357 4.106 16.047 2.692 15.560 2.142 

احساسات توصیف در دشواری  17.529 3.124 17.071 4.632 19.533 3.419 19.357 2.560 15.523 2.088 16.280 3.272 

عینی تفکر  16.000 3.201 15.357 2.951 17.600 3.312 15.642 2.734 12.857 2.651 13.440 2.328 

 

 

 

 معنادار است . (p=0/001)در سطح معلول و عادی نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه دانش آموزان  2نتایج جدول 

 برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیر های وابسته MANOVAنتایج آزمونهای معناداری : 2جدول 

تغیرم  سطح معنی داری F ارزش آزمون 

       

 

 گروه

بارتلت -اثر پیالیی   983.  1.941 .000 

.017 النبدای ویلکز  1.941 .000 

الی  –اثر هتلینگ   59.406 1.941 .000 

 000. 1.941 59.406 بزرگترین ریشه روی
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ی دانش آموزان لیل واریانس چند متغیره برای مقایسهآزمودن فرضیه های پژوهش،ابتدا نتایج آزمون تح برای تحلیل داده ها و

محاسبه شد. خالصه ی نتایج نارسایی هیجانی و مولفه های آن معلول )نابینا و حرکتی( و دانش آموزان عادی در مورد نمره های 

 ی نمره) هیجانی رسایینانشان داد که دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( در مولفه های  3در جدول شماره   تحلیل واریانس

و نارسایی هیجانی بیشتری با دانش آموزان عادی با هم تفاوت معنی دار داشتند، عینی  احساسات و تفکر توصیف در کل (، دشواری

 احساسات بین گروه ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.  شناسایی در نسبت به دانش آموزان عادی دارند. و در دشواری

 نمره های سبک های اسنادی و تاب آوری مون تحلیل واریانس برای مقایسۀ آزمودنی ها برحسبنتایج آز  -3جدول

مجذورات میانگین متغیرها  F داری معنی سطح  

(کل ی نمره) هیجانی نارسایی  246.130 5.909 000/0  

احساسات شناسایی در دشواری  22.766 2.479 037/0  

احساسات توصیف در دشواری  45.590 4.433 100/0  

عینی تفکر  56.278 7.046 000/0  

 

 نتیجه گیریبحث و 

دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( و دانش آموزان عادی مورد در بین نارسایی هیجانی و مولفه های آن در پژوهش حاضر 

نارسایی  زان عادینشان داد که دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( نسبت به دانش آمو نتایج پژوهش .مقایسه قرار گرفت

(، مطرح شد و اشاره به نارسایی در باز نمایی 1973نخستین بار توسط سیفنوس ) سازه نارسایی هیجانیهیجانی بیشتری را دارند. 

ذهنی و نمادین  هیجانات و به عنوان مشکل اصلی در بسیاری از بیماران مبتال به اختالالت روان تنی دارد می باشد.عقیده بر 

ارسایی هیجانی عامل خطر ساز برای بسیاری از اختالالت روانپزشکی است،زیرا افراد مبتال به این عارضه بسیار تحت اینست که ن

فشار همبسته های جسمانی هیجاناتی هستند که به کالم در نمی آیند.این نارسایی مانع تنظیم هیجانات شده،سازگاری موفقیت 

( در بررسی خود که به رابطه هوش 1387(. بشارت وهمکاران )1388به نقل از احدی،،2004آمیز را مشکل می سازد، )تیلور وبگبی،

هیجانی و نارسایی هیجانی در یک نمونه دانشجویی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با نارسایی هیجانی و مولفه 

(،انجام داده اند که میانگین نمرات هوش 1387در پژوهشی که نریمانی،محمودی و ملک شاهی فر ،)های آن همبستگی دارد. 

هیجانی در دانش آموزان بدون لکنت در مولفه های ابراز هیجانی،تنظیم هیجانی،سودمندی هیجانات در حل مسئله و تنظیم 

 هیجانی دیگران و در هوش هیجانی کلی بیشتر از میانگین دانش آموزان دارای لکنت و نتایج این مقایسه معنی داربوده است.
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(،در مطالعه خود که بر روی نابینایان صورت گرفته است نشان داده اند که دانش آموزان نابینا و بینا در 1388همچنین سلیمانی،) 

مولفه های همدلی،شادکامی و خوش بینی هوش هیجانی تفاوت آماری معنی داری دارند به عبارت دیگر دانش آموزان نابینا از 

هرچه شناخت نسبت به هیجان افزایش یابد نارسایی هیجانی کاهش می یابد. افزایش نارسایی  ند.هوش هیجانی ضعیف تر برخوردار

هیجانی  سبب کاهش ارزیابی ادراک هیجانات می شود و قدرت ارزیابی هیجانات محیط اجتماعی گرفته می شود و توان برقراری 

دهد و باعث افزایش مشکالت بین شخصی می شود.  روابط عاطفی و ابراز همدلی و کنش وری سازش یافته فرد را کاهش می

شناخت و شناسایی هیجانات به افزایش قدرت واقع بینانه از خود و تسلط بر خود نیز می شود و بکار بستن مهارت های ارتباطی در 

نتایج  ک می کند.موقعیت های اجتماعی را افزایش می دهد و  در کنترل و هدایت هیجان های خود به ارتباطی پویا و سازنده کم

( که بر روی خود پنداره و 1382( ،)به نقل از مستعلمی و همکاران ،1971( و میهان ) 1987( ، پاسون )1979مطالعه جرویس )

عزت نفس دانش آموزان نابینا انجام شده است ،نشان می دهد که نابینایان نسبت به آینده بیمناک تر اند،احساس توانایی کمتری 

خشم و پرخاشگری خود دارند،دارای نگرش منفی نسبت به خود هستند .نابینایان تصور می کنند از افراد عادی در فرو نشاندن 

دارای عملکرد به مراتب بهتری از آنها هستند که این امر نهایتا بر خود پنداره،عزت نفس آنها تاثیر منفی دارد و موجب می شود 

 -درمجموع یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش آموزان معلول حسی دهند.نابینایان نتوانند هویت موفق را در خود رشد 

هیجانی کنترل کمتری نسبت به دانش آموزان عادی دارند که نیازمند آموزش هایی در حوزه تنظیم و حرکتی از نظر مسائل 

 و اضطراب یبان هستند سبب برمشکالتی که دانش آموزان معلول با آنها دست به گر و مسائلبکارگیری هیجانات می باشند. 

 فرصت و کاسته آنها استرس از تواند می افراد این برای اجتماعی حمایت های شبکه می شود. ایجاد آنها در آشفتگی های هیجانی

 .دیگران مهیا سازد با سالم و قوی ارتباط برای بیشتری

احتیاط  با باید تحقیق این های یافته تعمیم وهش،پژ هایمحدودیت برخی و نمونه حجم کمی آماری، جامعه نوع به توجه با 
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