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ان با و بدون آموزدانشبه طرد در  تيو حساس يمشاركت گروه سهيمقا

  يريادگياختالل 

  3سن پورزينب مح و 2، سيف اله آقاجاني1محمد نريماني

  

  چكيده

ان با و بدون اختالل آموزدانشمقايسه مشاركت گروهي و حساسيت به طرد در هدف از پژوهش حاضر 

ان مقطع آموزدانشكليه  مطالعه آماري جامعهي بود. اسهيمقا -بود. روش پژوهش از نوع علي يادگيري

ي اچند مرحله ياخوشه يريگنمونه روشبودند كه به  1395-1394 يليتحص در سال ليشهر اردب ييابتدا

نفر بدون اختالل يادگيري به عنوان نمونه آماري  30داراي اختالل يادگيري و  آموزدانشنفر  30تعداد 

صورت گرفت. مشاركت گروهي و حساسيت به طرد  هايآزمون از طريق هادادهگردآوري انتخاب شدند. 

چندمتغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  هاي پژوهش با استفاده از آزمون تحليل واريانسداده

همچنين  ).>001/0Pحساسيت به طرد در بين دو گروه تفاوت معناداري دارد ( داد نشان ي پژوهشهاافتهي

 توجه بهبا  مشاركت گروهي در بين افراد عادي بطور معناداري باالتر از افراد داراي اختالل يادگيري بود.

براي بهبود مشكالت دانش  اي رايژهوشناختي ي و روانآموزش يهابرنامه يمحتوا توانيم نتايج نيا

  و اجرا كرد. يزيطرح رآموزان داراي اختالل يادگيري، 

  ان.آموزدانشاختالل يادگيري، ، مشاركت گروهي، حساسيت به طرد هاي كليدي:واژه
  

  

                                                                                                                                                    

 استاد ممتاز گروه روان شناسي، دانشگاه محقق اردبيلي.. 1

 )sf_aghajani@yahoo.com(  نويسنده مسئول: دانشيار گروه روان شناسي، دانشگاه محقق اردبيلي. 2

  دانشگاه پيام نوركارشناسي ارشد روان شناسي باليني، . 3

  27/1/99تاريخ دريافت مقاله:  

  22/6/99تاريخ پذيرش مقاله:  

DOI: 10.22098/JLD.2020.1051 



  يريادگي آموزان با و بدون اختاللبه طرد در دانش تيو حساس يمشاركت گروه سهيمقا 

188 

  مقدمه 

در خواندن،  يجد ، اختاللي عصب زيست شناختي است كه از يك مشكليريادگياختالل 

نسبت  يبه يك فرد عاد روديكه انتظار نم ديآينوشتن به وجود م يبندحساب كردن و يا كلمه

است ونه به وسيله يك اختالل هيجاني  يريادگينه يك اختالل  يريادگيداده شود. يك اختالل 

ة فرد دارد و در اي روي عملكرد ناسازگاران. اگر درست ارزيابي نشود تأثير بالقوهشوديم جاديا

، شوديم يريادگيمظنون به اختالل  ي. وقتي فرددينمايم جاديضعف ا يهاي چندگانه زندگحوزه

هاي ها ضروري است تا منبع مشكل را به عالوه در حوزهشناختي توانايييك ارزشيابي عصب روان

نون جبراني و اختيارات اي براي فبه عنوان پايه توانديشناختي تعيين كند كه متوانايي عصب روان

 يياز كودكان استثنا ياشاخه يريادگيدر  ژهيو ي هايان مبتال به نارسائآموزدانش باشد. يدرمان

  .)2020، 1كروننبرگر و دانقرار گرفته اند ( ييكودكان استثنا طهيدر ح راًيهستند كه اخ

زمينه خواندن،  ي يادگيري در كودك يا نوجوان عدم پيشرفت تحصيلي درهاناتوانيمشخصة 

(فلي چر، موريس و  بيان نوشتاري يا رياضيات در مقايسه با توانايي هوش كلي كودك است

ي يادگيري به دليل اختالل در خواندن و نوشتن يا هاناتوانيآموزان مبتال به  دانش ).2013، 2ليون

نظير مشكل  شوند. اين افراد داراي مشكالتيمحاسبات در اغلب دروس خود با مشكل مواجه مي

و تميز  كها، هماهنگي حركتي، ادرادر حافظة، شنيداري و ديداري، حفظ توجه، بازداري تكانه

شنيداري و ديداري، ضعف انگيزش، ضعف در تعميم و سازماندهي، ضعف در حافظه فعال، 

حواس پرتي، ضعف در ادراك نقش از زمينه، پردازش اطالعات، هماهنگي ديداري حركتي، 

  ).2009، 3كريك و داگفعالي هستند(ي و بي قراري و بيشسبك يادگير

 ونديها پانسان يوجود داشته و همواره با زندگ ربازياست كه از د ييهادهيمشاركت از جمله پد

كه  وجود همكاري، مساعدت و مشاركت است يو گروه يجمع يزندگ داشته است. الزمه

                                                                                                                                                    
1. Kronenberger & Dunn 
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3. Crick & Dodge 
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 هاي مختلف شكل گرفته است.به صورت خود خاص در زمان و مكان ياجتماع طيمتناسب با شرا

 رييبراي مشاركت مستلزم تغ تيفعال رايز ؛است يو مدن ياز خودآموزي اجتماع يفرآيند مشاركت

 يموجب برقراري مناسبات اجتماع رييتغ نياست. ا يسطوح اجتماع يتمام دري و روان يحالت ذهن

. مند كندها را نظامتيفعال نيتواند اياست كه م يدولت ريغ هايتشكل نيشود. ايم ديجد يو انسان

است  يطيكرده است؛ چرا كه سخن از شرا دايبه گذشته پ نسبتي مضاعف تيامروزه مشاركت اهم

كنند و در ضمن محور  دايپ يواقع و دخالت آگاهانه شيسرنوشت خو نييكه همه مردم در تع

 از يكيمشاركت  .شوديم محسوب زين يو فرهنگ ياسيهاي اقتصادي، س نهيتوسعه در زم ياساس

  ).2008، 1(باومينگر و كيمهي كيند شوديمحسوب م يهاي توسعه انسانمؤلفه

مشاركت در معني سنتي عبارت است از پيوند دو سويه، سازنده و سودمند ميان دو تن يا بيشتر 

 تيودر آنان را تق ييجومشاركت هيها روحان در تشكلآموزدانش يهاي گروهتيفعالاز دو تن. 

كند و در ضمن يم يانيكمك موثر و شا زيمطلوب آنان ن ياجتماع به رشد تيكند و در نهايم

وحدت و همكاري  تيان به اهمآموزدانش واقع كند. دريم ليبه اهداف و مقاصد را تسه يابيدست

همه . رديگيها شكل مآن نيب و رقابت مثبت و رفاقت در يبرند و انسجام و همدليم يپ گريكديبا 

 انآموزدانشالگو براي  نيچرا كه ا ؛شوديبا ارزش محسوب م ياتجربه ندهيمسائل براي آ نيا

 نيو ا رنديگيدر خارج از مدرسه از آن بهره م زيخود ن ندهيهاي آتيشود و در فعاليم يدرون

افرادش در  يكه تالش تمام يادهد. جامعهيسوق م يجامعه مدن كي سوي له جامعه را بهأمس

آيد و مشاركت يك ساز و كار زندگي اجتماعي به شمار مي است. يزندگ تيفيجهت بهبود ك

كند موجبات شكوفايي و بالندگي فراگير را نقشي كليدي در همه قلمروهاي زندگي اعمال مي

هاي گروهي ). حساسيت به طرد در فعاليت1391، اسمي جوشقانيآورد (نوابخش و فراهم مي

يت بااليي برخوردار است. حساسيت افراد به طرد شدن يكي ديگر از ان از اهمآموزدانش

كند. اين ويژگي با اضطراب موضوعاتي است كه در روابط بين فردي مشكالتي را ايجاد مي

                                                                                                                                                    
1. Bauminger & Kimhi-Kind 
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). بر طبق نتايج 2009، 1؛ برنان، بردشو و سوير2009دلبستگي نيز همبستگي دارد (كريك و داگ، 

كه حساسيت به طرد بااليي دارند به احتمال بيشتري در روابط مطالعات انجام شده دانش آموزاني 

). اين ويژگي در 2011، 2بوريج و خورند (لمينس، والكنبرگ، گودمن، فوردخود شكست مي

آميز آنان نسبت به دوستان با بيان جمالت منفي نسبت به پسران با رفتارهاي كنترل شده و حسادت

). افرادي كه حساسيت به طرد شدن دارند در 2009كاران، و هم ديگر همساالن همراه است (برنان

 هاآندهند. هاي بين فردي به شكل اضطراب آميز نسبت به عالئم طرد حساسيت نشان ميموقعيت

دهند (والكر و كنند و شديدا به آن واكنش نشان ميشرايط مبهم را سريعا يك پيام طرد تعبير مي

  )2013، 3هوپس

) در پژوهشي نشان داد مشاركت دانش آموزان دوره راهنمايي در 2009كريك و همكاران (

پذيري و هاي تربيتي از قبيل مسئوليتهاي گروهي بر پيشرفت تحصيلي و برخي از جنبهفعاليت

) در پژوهشي نشان داد 2011، 4و يادگيري تأثير دارد (آشر و تيلور موراعتماد به نفس و نظم در ا

ان به صورت گروهي رابطه معنادار و معكوس وجود آموزدانش بين حساسيت به طرد و مشاركت

ان دچار آموزدانش) در پژوهشي نشان داد حساسيت به طرد در بين 2010، 5كالسن و لينچ( دارد.

) در پژوهشي عنوان كرد 2013ان عادي است. والكر و هويس (آموزدانشاختالل رياضي باالتر از 

ان عادي آموزدانشهاي گروهي كمتري نسبت به مشاركتان دچار اختالل يادگيري آموزدانش

شده است. شهيم  هاآندارند و البته مشاركت گروهي باعث بهبود در فرآيند آموزش و يادگيري 

عنوان يك نارسايي عصب شناختي ه ب نياختالل يادگيري همچن) در پژوهشي نشان داد 1383(

- ، خواندن، نوشتن و رياضي به حساب ميهاي شناختي از قبيل دركاست و بيانگر بدكاركردي

افراد مبتال به لكنت زبان نسبت به  ) نشان داد1392( قاسمي نژاد و حبيبي، پلنگي. نتايج مطالعه آيد

                                                                                                                                                    
1. Brennan, Bradshaw & Sawyer 
2. Lemmens, Valkenburg, Goodman, Ford & Beveridge 
3. Walker & Hopes 
4. Asher & Taylor 
5. Klassen & Lynch 
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افراد عادي نمرات باالتري در فشار اجتماعي، ترس از ارزيابي منفي، اظطراب اجتماعي و 

  حساسيت به طرد داشتند.

شوند موفقيت در تحصيل بـراي فـرد عـذاب آور شـود و در     مشكالت يادگيري اغلب سبب مي

برخي موارد منجر به دلسردي، عزت نفس پايين، سرخوردگي مزمن و روابط ضـعيف بـا همسـاالن    

شود. اختالالت يادگيري به ميزان بيش از حد متوسط با خطر انواع اخـتالالت همزمـان از جملـه    مي

اطي، اخـتالالت سـلوك و اخـتالالت افسـردگي     اختالل كـم تـوجهي/بيش فعـالي، اخـتالالت ارتبـ     

 گـران يدارنـد و بـا د   ياحساسات منف ،يمشكالت رفتار يهمراهند. اغلب كودكان و نوجوانان دارا

ها طـرد  يها و همكالسمعلم يموارد از سو شتريندارند و در ب تيمحبوب جهيكنند. در نتيم يبدرفتار

 ياز سـو  .شـود يها مآن يآموزش يهاش فرصتو كاه ياجتماع يانزوا شيفزاشوند كه باعث ايم

ورد. آيهـا فـراهم مـ   را در آن شـتر يهرچـه ب  يپرخاشـگر  نهيكودكان، زم نيا ياجتماع يانزوا گريد

بـا   يروابط دوسـت  معموالًو  يضد اجتماع يكودكان را در معرض رفتارها نيعوامل، ا نيمجموعه ا

ان آمـوز دانـش  كـه نيـ با توجه بـه ا  هستند. يرمشكالت رفتا يدارا زيدهد كه آنان نيقرار م ينكسا

-يم زين ياجتماع يورو نارساكنش يرفتار ،يشناخت ،يجانيه يهادچار اختالل يريادگيناتوان در 

 يرفتـار  يهـا اخـتالل  ف،يبه مفهوم خـود ضـع   يامر منته ني) كه ا2011 س و همكاران،نيشوند (لم

 ن،ييپـا  ي، منزلـت اجتمـاع  يابيكل در دوسـت همسـاالن مشـ   ي؛ نظر منفـ نيريسا يو طرد از سو شتريب

از طرفـي ديگـر    .)2009 و همكـاران،  شود (برنـان يها مدر آن يضد اجتماع يو رفتارها ييزورگو

مشكالت يادگيري يكي از مسايل حاد آموزشگاهي و يكي از مهمترين عوامل اتـالف بخـش قابـل    

رود اغلـب كشـورها بـه شـمار مـي      هـاي آموزشـي  توجهي از امكانات مالي و نيروي انساني در نظام

با توجه به اهميت موضـوع و مطالـب گفتـه شـده      .وعواقب جدي از نظر آموزشگاهي به دنبال دارد

ان بـا و بـدون   آمـوز دانـش به طرد در  تيو حساس يمشاركت گروه سهيمقاپژوهش حاضر با هدف 

  ي صورت پذيرفت.ريادگياختالل 
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  روش 

  اي بود.مقايسه-روش پژوهش حاضر از نوع علي

شهر  ييان مقطع ابتداآموزدانشكليه آماري  جامعه :گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

هر  يبرا ياسهيو مقا يعل قاتيدر تحقبا توجه به اينكه  بودند. 1395- 1394 يليتحصدر سال لياردب

 ياخوشه يريگنمونه روشر اين پژوهش به د ).1387 نفر است(دالور، 15گروه حداقل نفرات 

نفر بدون اختالل يادگيري به  30ان داراي اختالل و آموزدانشنفر از  30ي تعداد اچند مرحله

  ها از ابزارهاي زير استفاده شد:عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي گردآوري داده

نمره گذاري مي 4تا  0اين آزمون در طيف ليكرت بوده و از : پرسشنامه حساسيت به طرد

-ليو تحل يهمبستگ بيابزار و از ضر يدرون يهمسان يبررس يكرونباخ برا يون آلفااز آزم شود.

پرسشنامه به  ييايابزار استفاده شد. پا نيسازه ا ييروا يبررس يبرا يو تأييد ياكتشاف يعامل يها

نشان داد كه  ياكتشاف يعامل ليتحل جيبه دست آمد. نتا 84/0 كرونباخ يروش محاسبه آلفا

شده است كه در  ليتشك» درخواست رشياز عدم پذ ينگران«و » انتظار پاسخ«و عامل از د امهپرسشن

  ).1996، 1(داوني و فلدمن كننديم نييرا تب انسيوار 28/0مجموع 

هدف از اين پرسشنامه، ارزيابي ميزان مشاركت افراد در  پرسشنامه مشاركت گروهي:

ماده  10) تهيه شده و داراي 2006( 2يامويلميخايليتچنكو و  اين ابزار توسط تصميم گيري است.

به هر  (خيلي زياد) 5تا خيلي كم)  1(اي بين گذاري هر عبارت، نمره نمره براي ابزاردر اين است. 

. ضريب پايايي است 50و حداكثر  10براي هر فرد  ابزارحداقل نمره اين  .گيردپاسخگو تعلق مي

همچنين براي تعيين روايي از  گزارش شده است. 70/0پرسشنامه توسط سازندگان پرسشنامه باالي 

هاي اين ابزار روش تحليل عاملي استفاده شد و روايي مقياس مطلوب گزارش شد. برخي از سوال

در  آموزدانش- 2گيري دارد. فرصت و قابليت تصميم آموزدانشدر گروه - 1به شرح زير است: 

                                                                                                                                                    
1. Downey & Feldman 
2. Mikhailitchenko & William 
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  گروه فرصت مشاركت و فعاليت دارد.

ان در دو گروه انجام گرفته و پس از همتاسازي شده آموزدانشگيري از نمونه ابتدا روش اجرا:

آوري و ها جمعتوزيع و سپس داده هاآنو پرسشنامه حساسيت به طرد و مشاركت گروهي در بين 

و بخش آمار توصيفي با استفاده از ميانگين  SPSSها با استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل شدند. داد

  حراف معيار توصيف و در بخش استنباطي با استفاده از آزمون مانوا تجزيه و تحليل شد.و ان

  نتايج

تـا   7درصد، در بـازه   7/26سال  7تا  5فراواني نمونه مورد مطالعه در گروه اختالل يادگيري در بازه 

، در گروه درصد 10سال  11درصد و در بازه باالتر از  3/13سال  11تا  9درصد، در بازه  50سال  9

 6/3سـال   11تـا   9درصد، در بـازه   3/39سال  9تا  7درصد، در بازه  1/32سال  7تا  5عادي در بازه 

درصـد اسـت. فراوانـي افـراد غيـر بـومي در گـروه اخـتالل          25سـال   11درصد و در بـازه بـاالتر از   

در گروه اختالل درصد و فراواني افراد غير بومي  7/66درصد و فراواني افراد بومي  3/33يادگيري 

نظر سكونت دو گروه همتاسازي شـده اسـت.    از درصد است. 70درصد و افراد بومي  30يادگيري 

باالترين فراواني مربوط به افراد در گروه معلمين مبتاليان به اختالل يـادگيري در تحصـيالت ديـپلم    

حصـيالت بـاالتر از   درصد و كمترين فراواني مربوط به افراد در گروه اخـتالل يـادگيري در ت   7/36

  ليسانس قرار دارد.
ان با و آموزدانشدر  . ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مشاركت گروهي و حساسيت به طرد1جدول 

  بدون اختالل يادگيري

  M  SD  گروه  متغير

  مشاركت گروهي
  51/7  60/19  داراي اختالل يادگيري

  98/8  66/28  بدون اختالل يادگيري

  دحساسيت به طر
  08/11  4/32  داراي اختالل يادگيري

  46/10  8/47  بدون اختالل يادگيري
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جدول فوق ميانگين و انحراف معيـار متغيرهـاي مشـاركت گروهـي و حساسـيت بـه طـرد را در        

داراي ان آمـوز دانـش ي در مشاركت گروهدهد. براساس اين جدول ميانگين ان نشان ميآموزدانش

 نيانگاست. همچنين، ميـ  66/28ي ريادگياختالل بدون  انآموزنشداو در  60/19 يريادگاختالل ي

ان بـدون اخـتالل   آمـوز دانـش  درو  4/32داراي اختالل يادگيري ان آموزدانشدر  به طرد تيحساس

  است. 8/47ي ريادگي
ي لوين در افراد دچار اختالل و بدون اختالل بر اساس متغيرهاي هاانسيوار. آزمون همگني 2جدول 

  پژوهش

  غيرمت
  هاهمگني واريانس

 P  لوين

  21/0  55/1  مشاركت گروهي

  58/0  29/0  حساسيت به طرد

براي اسـتفاده از تحليـل واريـانس     هاانسيوارهاي همگني فرضدهد كه پيشيمنتايج جدول فوق نشان 

  شود.تأييد مي

  ها جهت تعيين معناداري اختالف ميانگين. نتايج آزمون يكساني واريانس3جدول 

 df  P  Eta  نمره فيشر  مقدار ام آزمونن

  39/0  001/0  2  33/18  39/0 ييايليپ اثر

  39/0  001/0  2  33/18  60/0 لكزيو المبدا

  39/0  001/0  2  33/18  64/0 لنگياثر هت

  39/0  001/0  2  33/18  64/0 خطا شهير نيبزرگتر
 

) MANOVA( هچند متغير انسيوار ليتحل جينتاشود مشاهده مي 3طور كه در جدول همان

ها قابليت ، سطوح معناداري همه آزموندهديرا نشان م حساسيت به طرد در دو گروه افراد يرو

دهد كه شمارد. نتايج نشان مياستفاده از تحليل واريانس چند متغيري حساسيت به طرد را مجاز مي

عناداري وجود ي تفاوت مريادگيان با و بدون اختالل آموزدانشدر حساسيت به طرد در دو گروه 
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دهد كه تفاوت بين دو گروه با توجه به متغير هاي وابسته در مجموع دارد. مجذور اتا نشان مي

نيز نتايج آزمون تحليل واريانس چند  4است. در جدول  39/0معنادار است و ميزان اين تفاوت 

  ل، بررسي شد.ان داراي اختالل يادگيري و بدون اختالآموزدانشمتغيره (مانوا) تفاوت دو گروه 

ان دچار اختالل و بدون آموزدانش. نتايج حاصل از تحليل واريانس چندمتغيره مانوا در در 4جدول 

  اختالل

  SS df  MS  F P Eta  هاي آماريشاخص

  237/0  001/0  97/17  06/1233  1  06/1233  مشاركت گروهي  گروه

  345/0  001/0  59/30  40/3557  1  40/3557  حساسيت به طرد

ان داراي اختالل و بدون اختالل را در متغيرهاي آموزدانشتفاوت دو گروه  4جدول نتايج 

دهد. بر اساس اين نتايج بين دو گروه در مشاركت گروهي و حساسيت به طرد را نشان مي

  ).>001/0Pمتغيرهاي مشاركت گروهي و حساسيت به طرد تفاوت معناداري وجود دارد. (

  گيريبحث و نتيجه

دست ي بهريادگيان با و بدون اختالل آموزدانش نيبه طرد در ب تيحساس نياوت بتفدر بررسي 

به  تيحساس يريچند متغ انسيوار لياستفاده از تحل تيها قابلهمه آزمون يسطوح معنادارآمد. 

به طرد در دو گروه  تيكه در حساس دادنشان  جيشمارد. نتايرا مجاز م و مشاركت گروهي طرد

چند  انسيوار ليتحل جي. نتاشتوجود دا يتفاوت معنادار يريادگيو بدون اختالل ان با آموزدانش

  دار دارد.ابه طرد در دو گروه متفاوت تفاوت معن تيكه حساس دادنشان  ي نيزريمتغ

 يمشاركت گروهدست آمد ي بهريادگيبا و بدون اختالل  يتفاوت مشاركت گروه يبررسدر 

 يدهد كه مشاركت گروهينشان م نيانگيمتفاوت است. م يريگاديان با و بدون اختالل آموزدانش

، )1383( ميشههاي نتايج پژوهش است. يريادگياختالل  يباالتر از افراد دارا يافراد عاد نيدر ب

 و همكاران والكر )2010(السن و همكاران ك، )2011(و همكاران آشر ، )2009( و داگ كيكر

ان مبتال آموزدانشتوان اذعان داشت كه بيين اين مسأله ميبا اين پژوهش همسو است. در ت )2013(
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ي يادگيري به دليل اختالل در خواندن و نوشتن يا محاسبات در اغلب دروس خود با هاناتوانيبه 

ولي شوند. اين گروه باوجود آن كه در اكثر مواقع از هوش طبيعي برخوردارند، مشكل مواجه مي

دهند و يا ترك مي مهبي داشته باشند و با سختي به تحصيل اداتوانند پيشرفت تحصيلي مطلونمي

رواني بسيار -كنند كه اين به نوبة خود صدمات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و عاطفيتحصيل مي

). اين افراد داراي مشكالتي نظير مشكل 1384كاشاني موحد، ( براي ايشان و جامعه به دنبال دارد

و تميز  كها، هماهنگي حركتي، ادراحفظ توجه، بازداري تكانه در حافظه، شنيداري و ديداري،

شنيداري و ديداري، ضعف انگيزش، ضعف در تعميم و سازماندهي، ضعف در حافظه فعال، 

حواس پرتي، ضعف در ادراك نقش از زمينه، پردازش اطالعات، هماهنگي ديداري حركتي، 

  ).2009داگ، كريك و سبك يادگيري و بي قراري و بيش فعالي هستند(

به  ؛توجه يادگيرندگان به موضوع درس از عوامل اصلي در امر آموزش و يادگيري است ميزان

شود و اگر توجه كند كه مرحلة ابتدايي هر يادگيري با توجه آغاز ميطوري كه بندورا تأكيد مي

يكي از توجه . )2008بامينگر و كيمهي كيند، ( گرددكافي نباشد، يادگيري فرد خدشه دار مي

هاي اصلي ساختار شناختي است كه و به تنهايي يكي از جنبه تهاي عالي ذهن استرين فعاليتمهم

هاي اصلي در ساختار هوش، حافظه و ادراك نيز نقش مهمي دارد. نارسايي توجه يكي از هسته

مشاركت  زانيافراد م ي). از جمله نمودهاي رشد اجتماع1384كاشاني، ( ي يادگيري استهاناتواني

نقش مثبت در جامعه است.  فاييا آنان براي رييپذ تيمسئول زانيو م يهاي اجتماعتيآنان در فعال

 ارتباطات توان به قدرت برقرارييهاي مختلف است كه ماز خالل مشاركت افراد در برنامه

خواهد  به رشد مطلوب او منجر هانيسامان داد و همه ا گران،يو توان سازگاري او با د ياجتماع

هاي مختلف جامعه امروزه مقوله مشاركت ثر و كارساز افراد در بخشؤم نقش به تيشد. با عنا

و مقوله » يرشد اجتماع«برقرار  ميرابطه مستق افراد زانيرسخت مورد توجه مسئوالن و برنامه

 له مشاركت درأو مس است مقوله نيكشور قرار گرفته است و همان طور كه ذكر شد ب» مشاركت«

در  كه ي استآموزدانشهاي در تشكل يو كارگروه يهاي گروهتيمدارس به صورت فعال
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  ).1384(عالقه بند،  كننديم تيو ... فعال يو ورزش يعلم ،يفرهنگ ،يهاي مختلف اجتماعنهيزم

-يم تيدر آنان را تقو ييجومشاركت هيها روحان در تشكلآموزدانش يهاي گروهتيفعال

كند و در ضمن يم يانيكمك موثر و شا زيمطلوب آنان ن ياجتماع ه رشدب تيكند و در نها

وحدت و همكاري  تيان به اهمآموزدانش واقع كند. دريم ليبه اهداف و مقاصد را تسه يابيدست

. همه رديگيها شكل مآن نيب و رقابت مثبت و رفاقت در يبرند و انسجام و همدليم يپ گريكديبا 

 انآموزدانشالگو براي  نيچرا كه ا ؛شوديبا ارزش محسوب م ياتجربه هنديمسائل براي آ نيا

 نيو ا رنديگيدر خارج از مدرسه از آن بهره م زيخود ن ندهيهاي آتيشود و در فعاليم يدرون

افرادش در  يكه تالش تمام يادهد. جامعهيسوق م يجامعه مدن كي سوي له جامعه را بهأمس

هاي بين افرادي كه حساسيت به طرد شدن دارند در موقعيت ست.ا يزندگ تيفيجهت بهبود ك

شرايط مبهم را  هاآن دهند.فردي به شكل اضطراب آميز نسبت به عالئم طرد حساسيت نشان مي

). 2013 و هويس، دهند (والكركنند و شديدا به آن واكنش نشان ميسريعا يك پيام طرد تعبير مي

ه حساسيت به طرد بااليي دارند به احتمال بيشتري در روابط اني كآموزدانشبر طبق تحقيقات، 

). اين ويژگي در مردان با رفتارهاي كنترل شده 2011خورند (لمينس و همكاران، خود شكست مي

و حسادت آميز آنان نسبت به دوستان با بيان جمالت منفي نسبت به ديگر همساالن همراه است 

ان يك آموزدانشتوان چنين فرض كرد كه در گروه مي). در نهايت 2009(برنان و همكاران، 

  شود.عامل تأثيرگذار در روابط بين فردي تلقي مي

ها را به ساير محدود بودن نمونه پژوهشي به افراد مبتال به اختالل يادگيري و عادي، تعميم يافته
ني تعميم نتايج سازد. انجام پژوهش فقط بر روي محدوده زماني و مكاها با مشكل مواجه ميگروه

گيري در دسترس بود. اين كند. محدوديت ديگر پژوهش نمونهها را محدود ميبه ديگر گروه
گيري درباره عليت را دشوار صورت مقطعي انجام شده است به اين دليل، نتيجهپژوهش به

م شود. هم شود كه تحقيقات بيشتري از بيماران مبتال به اختالل يادگيري انجاپيشنهاد ميسازد. مي
هاي ديگري در ساير مناطق كشور انجام شود تا با اطمينان بيشتري نسبت به تعميم چنين بررسي

نتايج آن پرداخته شود. در مطالعات بعدي، حجم نمونه ها افزايش يابد تا به ما در باال بردن اعتبار 
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شتري در زمينه مسائل نتايج و بررسي و تحليل دقيق تر نتايج كمك كند. عالوه بر اين مطالعات بي
 كيپژوهش اگر چه  نياشناختي بر روي افراد مبتال به اختالل يادگيري منتشر انجام شود. روان

با  .است يامداخله يهاطرح يبرا يعمل اييهو پا ياما چهارچوب نظر ،ستين ياطرح مداخله
شناختي مهارت هاي روانن باال برد يبرا يآموزش يهابرنامه يمحتوا توانميها افتهي نيبر ا هيتك

صورت كامل مبحث اختالل يادگيري به و اجرا كرد. يزيطرح ر را براي بهبود اختالل يادگيري
شرح داده شده و راهكارهايي را در جهت كاهش اين مسأله پيشنهاد داده شود. همچنين پيشنهاد 

برگزار شده و باعث ان در مورد اختالل يادگيري آموزدانشهاي آموزشي به گردد كه كالسمي
  بهبود نسبي اين اختالل شود.
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Comparing group participation and rejection sensitivity in 
the students with or without learning disorders 

M. Narimani1, S. Aghajani2 & Z. Mohsenpour3 

 

Abstract 

The present survey goal was comparing group participation and rejection 
sensitivity in the students with or without learning disorder. The research 
method was a casual-comparative one. The statistical population of the 
study was overall primary students of Ardebil city in the 2015-2016 
educational year that by the cluster sampling method, 30 individuals with 
the disorder and 30 ones without learning disorder were chosen as a 
statistical sample. Data collecting was performed through the group 
participation and rejection sensitivity trials. The research data were analyzed 
by a multivariate variance analysis trial. The survey findings indicated that 
there was a meaningful difference in rejection sensitivity between the two 
groups. Also, group participation among the common individuals was 
higher than the people with a learning disorder. According to these results, 
the content of special educational and psychological programs can be 
designed and implemented to improve the problems of students with 
learning disabilities. 

Keywords: group participation, rejection sensitivity, learning disorder, 
students 
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