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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

pecific learning disability is a 

neurodevelopmental disorder 

continuously affecting academic 

learning (Scanlon, 2013). Students 

suffering from Specific learning 

disability have much weaker 

performance despite having normal 

level    of    intelligence    and     normal  

 

 
appearance; and, they simultaneously experience 

considerable problems in mental performances, 

memory, reasoning, problem solving capability, and 

neuropsychological problems (Maki, Floyd & 

Roberson, 2015). Specific learning disability almost 

affects every aspect of child’s life (educational, self-

esteem, self-efficacy) and is a challenge of life time 

(Lerner, 2000). Prevalence of specific learning 

disability in terms of reading, writing and 

mathematics covers about 5-15% of primary school 
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of the present study was to compare self-compassion and academic well-being in 

students with and without specific learning disability.  
 

Methods: The statistical population of this study was all students aged 10-12 years with learning 

disabilities (N = 47) and all normal students (N = 60). The research sample was selected using available 

sampling method. Data were collected using self-compassion questionnaires and academic well-being 

questionnaire and analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). 
 

Results: The results showed that the mean scores of normal students in the variables of self-compassion (except 

in isolation and self-judgment) and academic well-being (except academic burnout) were significantly more than 

students with learning disorder. 
 

Conclusion:  Due to the frequent failures that students with learning disabilities get, they constantly judge 

themselves and blame themselves for their problems, so they experience self-compassion and low 

academic well-being compared to normal students. 
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students with different languages and cultures; and, its  

prevalence  is  unknown  in  adults,  but  it  is estimated to 

be about 4% (American Psychiatric Association, 2013). 

These children are more prone to be rejected by children of 

the same ages and the concept of poor self (Kakavand, 

2006). Studies performed by Neff, Hsieh & Dejitterat 

(2005) showed that those people with more self-

compassion are more interested and engaged in educational 

subjects and are more motivated from inside for learning. 

Those students with high level of well-being will have 

mentality and thinking growth and improvement that could 

improve mental health, academic well-being, learning, and 

academic performance of learners (Cohen, 2006). Due to 

challenging nature of specific learning disability, different 

psychological variables in the field have been studied. Self-

compassion and academic well-being are from among 

important positive psychological variables required to be 

studied in the field of special education and specific 

learning disorder; and, their study is of special importance. 

 

2. Materials and Methods 

The present study was an experimental study with a 

This is a causal-comparative research. 

10-12 years old students having learning disability in 

Tabriz within academic year of 2017-18, educating in 

special centers for learning disability have been 

forming the research population. All students in these 

centers have referred to schools due to learning 

disability; and preliminary diagnostic tests especially 

intelligent tests have been performed on them in these 

centers. Diagnosed with learning disability, they have 

enrolled in these centers for specific trainings. From 

among these students, 47 students have been selected 

through convenient sampling method. Normal group 

including 60 students have been selected through 

purposive method of sampling from among several 

schools, to be compared with their peer group. To 

collect data, following tools have been applied:  

Self-compassion scale (long form) (Neff, 2003). 
Academic well-being questionnaire: includes three 

questionnaires of burnout, engagement and school 

value. 

After being authorized by Education Department of 

East Azarbaijan Province, reference has been made to 

schools and centers; and, before implementing 

questionnaires on statistical samples, some 

explanations have been provided about goals and 

importance of the research performance and also 

method of answering the questionnaires. Then, through 

instructions given by researcher and explaining each of 

the questions for students, questionnaires have been 

filled out by them. In the next stage, all of the extracted 

data have been entered into the computer and analyzed 

through SPSS 23. To observe moralities in the research, 

questionnaires distributed have had no name borne on 

them and have been presented to the test subjects upon 

their tendency. 

 

3. Results 

The results from MANOVA showed that mean scores of 

normal students in terms of self-compassion variable 

(except for components of isolation and self-judgment), 

and academic well-being (except for burnout component) 

have been significantly higher compared to those student 

with learning disability (p˂0.05). However, in terms of 

the two components of human common sense and 

extreme assimilation, no significant difference has been 

observed between the two groups (p>0.05). As shown in 

table 1, in two groups of students with learning disability 

and normal students there are significant differences in 

terms of components of academic well-being, academic 

burnout (F=14.911, p˂0.05), academic engagement 

(F=68.580, p˂0.05), and academic value (F=87.824, 

p˂0.05). 

 
 

Table 1. Results from MANOVA test on components of self-compassion and components of academic well-

being in normal students and those with learning disability 
 

Sources Dependent variable SS Df MS F Sig Eta 

Group 

Self-compassion 360.111 1 360.111 37.602 0.001 0.264 

Self-judgment 35.589 1 35.589 5.448 0.021 0.049 

Human common 

sense 
7.358 1 7.358 0.927 0.338 0.009 

Isolation 432.593 1 432.593 97.833 0.001 0.482 

Mindfulness 107.940 1 107.940 8.264 0.005 0.073 

Extreme assimilation 23.186 1 23.186 1.474 0227 0.014 
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Sources  Dependent variable SS Df MS F Sig Eta 

Group 

Academic burnout 803.939 1 803.939 14.911 0.001 0.124 

Academic engagement 4352.547 1 43.52.547 68.580 0.001 0.395 

Academic value 5240.720 1 5240.720 87.824 0.001 0.455 

 

4. Discussion and Conclusion 

Students with learning disability mostly have very 

negative self-judgment about their own abilities and 

values due to weak self-concept (Beh Pajooh, 

Soleimani, Afrouz, & Gholamali Lavasani, 2010); 

and, they feel lonely and have lower self-respect level 

(Ward, Polaschek & Beech, 2006). Due to educational 

problems, students with learning disability mostly are 

involved in a defective cycle of academic failure and 

their learning problems will lead to less progress in 

skills and academic capabilities; and, it prevents them 

from learning new topics (Stanovich, 1986). As a 

result of this cycle of repeated failures, they will be 

more dropped behind (Ried & Lienemann, 2006). So, 

these children are at lower levels than normal students 

in self-perception and their beliefs in themselves 

including values, and what a person experiences and 

believes about him (Rezaie, Jamalouie, Abolghasemi, 

Narimani, & Zahed, 2017). They also have less social 

competence (Saborney, 1994) and some 

characteristics such as having negative views about 

themselves and others (Lucky et al., 2006). 

These results show that low level of self-compassion 

and academic well-being in students with learning 

disability, in addition to repetitive academic failures in 

students with learning disability cause them to 

continuously judge and blame themselves because of 

their problems; and, comparing performance of these 

students with normal students would be resulted in 

their frustration and humiliation. So, using 

comparative evaluation based on performance by 

teachers is not authorized; and, it is better for them to 

compare students with disability with other students 

among the same group and not normal students. 
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 مقاله پژوهشی
 

 با و بدون ناتوانی یادگیری خاصآموزان و بهزیستی تحصیلی در دانش خودمقایسه دلسوزی به 
 

 3 سجاد عرفانیو        2 رحیم بدری گرگری،    *1شهروز نعمتی
 

 

 .رانی، اشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریزروان  دانشیار. 1

 ایران. ،دانشگاه تبریزاستاد تمام گروه علوم تربیتی، . 2

 ایران.، شناسی تربیتی، دانشگاه تبریزکارشناسی ارشد روان. 3
 

 

مقدمه
صورت تحولی است که به  –اختاللی عصب  1ناتوانی یادگیری خاص

، 2)اِسکانلوندهد مداوم یادگیری تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

جای مطرح کردن این  بندی جدید به. در توصیف و طبقه(2013

های خواندن، ریاضیات و مانند اختالل ،هایی خاصدر حوزه ناتوانی

 ای کلی و معیار تشخیصی واحد معرفیصورت طبقه بیان نوشتاری، به

شده است و بر عملکرد کلی تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی 

کند. افزون بر این در رویکرد جدید، مؤلفه سنتی مناسب تمرکز می

صیلی حذف پیشرفت تح-معیار تشخیصی ناهماهنگی بین بهره هوشی

جای آن بر رشد شخصی، خانواده و تاریخچه تحصیلی شده است و به 

های تحصیلی و مشاهده از قبیل نمرات تحصیلی، پاسخ به مداخله

به نقل از  ؛2013، 3پزشکی آمریکا)انجمن روانکند میمعلمان تأکید 

ناتوانی  به آموزان مبتالدانش .(1395 ر ماراالنی،نعمتی، مهدی پو

با وجود داشتن هوش عادی و ظاهر طبیعی به دلیل سطوح  یادگیری

کرده و  تر عملمراتب ضعیف پایین پردازش شناختی در مدرسه به

توجهی در عملکردهای ذهنی، حافظه،  همزمان مشکالت قابل

انی را تجربه استدالل، توانایی حل مسئله و مشکالت عصبی رو

 ناتوانی یادگیری خاص (.2015، 4)مکی، فلوید و روبرسونکنند می

از جمله تحصیلی، عزت نفس، ، تقریبا هر جنبه از زندگی کودک

دهد و یک چالش مادام العمر تحت تأثیر قرار می ، راخودکارآمدی

.(2000، 5لرنر) است
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2. Scanlon 

3. American Psychiatric Association 
4. Maki, Floyd & Roberson 

5. Lerner 
 

 نویسنده مسئول:* 

  شهروز نعمتی

 .رانی، اشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریزروان  دانشیار نشانی:

 +98( 41) 33392079 تلفن:

 sh.nemati@Tabrizu.acپست الکترونیکی: 
 

 

 

 :اطالعات مقاله

 09/04/1398 تاریخ دریافت:

 13/02/1400 :تاریخ پذیرش

 20/09/1400 تاریخ انتشار:

 
 
 
 
 
 

 
 ها:کلیدواژه

دلسوزی به خود، بهزیستی تحصیلی، 

 ناتوانی یادگیری خاص

 

 چکیده

 

. روش بود با و بدون ناتوانی یادگیری خاصآموزان و بهزیستی تحصیلی در دانش دلسوزی به خودهدف پژوهش حاضر مقایسه  :هدف

 است.ای مقایسه -پژوهش علی
 

نفر(.  60) آموزان عادیو کلیه دانش نفر( 47) ناتوانی یادگیریساله دارای 21-10آموزان دانش این پژوهش کلیه آماریجامعه  :هاروش

و پرسشنامه  نف شفقت به خود هایپرسشنامهها با استفاده از داده گیری در دسترس انتخاب شدند.پژوهش با استفاده از روش نمونه نمونه

  آوری و از طریق تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( تجزیه و تحلیل شدند.بهزیستی تحصیلی جمع
 

های انزوا و قضاوت در برابر خود( آموزان عادی در متغیر دلسوزی به خود )جز در مؤلفهمیانگین نمرات دانشنتایج نشان داد که    ها:یافته

 آموزان اختالل یادگیری به طور معناداری بیشتر بود. و بهزیستی تحصیلی )جز مؤلفه فرسودگی( نسبت به دانش
 

دائماً در مورد خود آورند  ناتوانی یادگیری در تحصیل به دست می دارای آموزانهای مکرری که دانشواسطه شکستبه گیری:نتیجه

آموزان مقایسه با دانش در بهزیستی تحصیلی پایینی را و ، لذا دلسوزی به خودکنندمی قضاوت کرده و به خاطر مشکالت خودشان را سرزنش

 کنند.عادی تجربه می

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
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در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضیات  ناتوانی یادگیری خاصشیوع 

های مختلف فرهنگا و هکودکان دبستانی زبان درصد 5 -15حدود 

ولی حدود  ،آن در بزرگساالن نامعلوم است گیرد، شیوعمی را دربر

(. 2013 ،اشناسی آمریکشود )انجمن روانحدس زده می درصد 4

تری از رفاه کودکان و نوجوانان با ناتوانی یادگیری سطوح پایین

عاطفی و سطوح باالتری از مشکالت درون نمود )همچون اضطراب 

های یادگیری نشان و افسردگی( نسبت به کودکان بدون ناتوانی

شناختی پایینی برخوردارند دهند و از سازش یافتگی روانمی

برانگیز  واسطه ماهیت چالش . به(2011،  1ایرلند و بلوم ،)ورونیکا

شناسی در این حوزه متغیرهای مختلف روانناتوانی یادگیری خاص 

و بهزیستی 2دلسوزی به خودمورد بررسی قرارگرفته است، متغیرهای 

شناسی مثبت هستند که در حوزه از متغیرهای مهم روان 3تحصیلی

ها از اهمیت خاصی بررسی آن خاصتالل یادگیری آموزش ویژه و اخ

 .برخوردار است

 ناتوانیبه دلیل وجود  شناختی که احتماالًیکی از عوامل روان

است.  دلسوزی به خودگیرد، تحت تأثیر قرار می خاصیادگیری 

موجب احساس مراقبت فرد نسبت به خود، آگاهی  دلسوزی به خود

های خود و نابسندگی و شکستیافتن، نگرش بدون داوری نسبت به 

پذیرش این نکته که تجارب وی بخشی از تجارب معمول بشری 

)وبل، وانتلند، رز، کیم پاینن، هولزمیر، چن و شود است، می

پذیرش این نکته است  دلسوزی به خودواقع  در (.2015 ،4همکاران

که رنج، شکست و نابسندگی بخشی از شرایط زندگی است و همه 

، 5)نفها از جمله خود فرد مستحق مهربانی و شفقت است انسان

خود مهربانی در برابـر خود  دارای سه مؤلفه دلسوزی به خود. (2009

انزوا و خودآگاهی  ر برابرحـس مشـترک انسانی د ،قضـاوتی

 این. سازی افراطی استهای شخصی در برابـر همساناز هیجانمتعادل

ها خود شـفقتی را در ذهـن ها ارتباط متقابل دارند و ترکیب آنمؤلفه

تواند می دلسوزی به خود. (2013 ،6)نف و جرمردهند شـکل می

ادراک شایستگی، ، مانند شناختیانرو باعث ارضای نیازهای اساسی

. (2003)نف،  شود ،خودمختاری و برقراری ارتباط با دیگران

 ند افرادی کهاهنشان داد (2005، )7نف، هسییه و دجیتریتمطالعات 

مندتر دارند نسبت به موضوعات درسی عالقه بیشتری دلسوزی به خود

. و درگیرتر هستند و انگیزش درونی بیشتری به یادگیری دارند

اغلب دید بسیار منفی نسبت به ناتوانی یادگیری آموزان دارای دانش

ها به خودشان به عنوان یک فرد ناتوان خود دارند و در نتیجه نگاه آن

 زاده، تازیکی و دلگشاد،سمقا )افروز،  یابدکفایت تغییر شکل میو بی

نشان دادند که بسیاری از  (2010) 8فریلیچ و شچمن .(1393

های یادگیری دارای مشکالت اجتماعی، آموزان دارای ناتوانیدانش

که اغلب در مدرسه نادیده  هستند نیز شناختی، عاطفی و تحصیلی

در پژوهش خود  (2006) 9الکی، تومیتی و مارگالیت. شودگرفته می

یادگیری، دارای برخی  ناتوانیآموزان دچار نشان دادند که دانش

های اجتماعی، مانند عدم پاسخگویی به دیگران در تعامل اهویژگی

سطوح باالی طرد اجتماعی و الگوهای نامناسب خود افشایی و 

، 10)استیل، جونز، پرل، آکر، فارمر و رود کینازگاری انزواطلبی و س

 (2010) 11شاپیرا، لیه، مونگراین و مایریام .هستنددارای مشکل  (2008

های یادگیری آموزان مبتال به ناتوانیدر پژوهشی دریافتند که دانش

ماه بعد،  3که تمرینات خود دلسوزی را انجام دادند در پیگیری 

همچنین د. ماه بعد داشتن 6احساس افسردگی کمتر و شادی بیشتر در 

ژوهشی با در پ (1394درگاهی ) و مرز، اعیادیعباسی، بگیان کوله

عنوان مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی 

که  آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری به این نتیجه رسیدنددانش در

های یادگیری و بدون آن در آموزان دارای ناتوانیبین دو گروه دانش

بدین معنی که  ؛خود دلسوزی تفاوت معناداری وجود دارد

آموزان های یادگیری در مقایسه با دانشبه ناتوانی بتالآموزان مدانش

به همین دلیل نسبت به و  تری داشتندعادی خود دلسوزی پایین

کنند در نتیجه دچار کودکان عادی احساس کفایت کمتری می

به خود  دلسوزیشواهد حاکی از آن است که  شوند.عواطف منفی می

-رانز)دیهنی باشد ممکن است یک محافظ در برابر اختالالت ذ

. (2018، 12ژنن گوچت ویلتن، دو، شلک هایزن، تورسووندرون، بر

درستی به خود شفقت بورزد، از سالمتی و بهزیستی روانی فردی که به

 .(2013، 13)کیونگباالتری برخوردار است 

 یادگیری ناتوانی دارایآموزان دانشیکی دیگر از مباحثی که در 

 بهزیستی تحصیلی است. قابل بررسی است بهزیستی تحصیلی خاص

شناسی مثبت های مورد توجه است که با مطرح شدن روانیکی ازسازه

 توجهات را به خود جلب کرد.
 

 

1. Veronica, Ireland & Blum 
2. Self- Compassion 

3. Academic Well-Being 

4. Webel, Wantland, Rose, Kemppainen Holzemer, Chen & et al. 
5. Neff 

6. Neff & Germer 

7. Neff, Hsieh & Dejitterat 
8. Freilich & Shechtman 

9. Lackaye, Timothy and Margalit 
10. Estell, Jones, Pearl, Acker, Farmer & Rodkin 

11. Shapira, Leah, Myriam & Mongrain 

12. Dewsaran-van der Ven, Broeckhuysen, Thorsell 
13. Kyeong 
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و  مدرسهداشتن احساسات مثبت در مورد  بهزیستی تحصیلی

های آن، احساس کنترل نسبت به تکالیف تحصیلی و عالقه گیریدیا

، 1ریمپالو )کونو به یادگیری و احساس خودکارآمدی تحصیلی است 

 (2012) 2آرونیمیویرتا-سواینی، سالمال-تیومنین. طبق نظر (2002

انند فقدان فرسودگی تحصیلی، هایی مبهزیستی تحصیلی شامل مؤلفه

آموزانی که بهزیستی دانش گذاری است.درگیری تحصیلی و ارزش

شوند که گسترش ذهنیت و تفکری میو  باالیی دارند باعث رشد

تواند سالمت روان، بهزیستی تحصیلی، یادگیری و عملکرد می

فقدان بهزیستی  .(2006 ،3کوهن)تحصیلی فراگیران را بهبود دهد 

های ذهنی ازجمله اضطراب، افسردگی، تحصیلی، منجر به درماندگی

افرادی که فرسودگی تحصیلی . شودکوبی، خصومت و یا ترس میرس

اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی دارند، معموالً عالئمی مانند بی

ی هادر ادامه حضور مستمر در کالس، مشارکت نکردن در فعالیت

کفایتی در یمعنایی و بهای مکرر و احساس بیکالسی، غیبت

)بابالن، پور بهرام و رحمانی کنند فراگیری مطالب درسی را تجربه می

 دارای آموزاندانش مشکالت از دیگر یکی .(1393جوانمرد، 

درگیری  درگیری تحصیلی است. مفهوم بودن پایین یادگیری ناتوانی

 صرف آموزاندانش که دارد اشاره کیفیت تالشی به تحصیلی

 در مستقیم به صورت تا کنندمی آموزشی هدفمند هایفعالیت

 )آپلتون، کریستنسون، باشند داشته نقش مطلوب نتایج به دستیابی

 (2003) 5پینتریچ و برینکلینن عقیدة . به(2006،  4رسچلی کیم و

 رفتاری، بعد سه دربر دارنده را پردازان درگیری تحصیلینظریه

 آموزاندانش که اندداده نشان هادانند. یافتهانگیزشی می و شناختی

 شناختی راهبردهای بیشتری از استفاده یادگیری ناتوانی فاقد و توانا

بی  آموزاندانش به نسبت زیادتری پایداری و نموده فراشناختی و

 تکالیف انجام برای دارای ناتوانی یادگیری و خود توانایی به اعتماد

های (. از دیگر مؤلفه2003 پینتریچ، و برینکدهند )لیننمی نشان

بهزیستی تحصیلی ارزش مدرسه است که در فرآیند یادگیری باید 

ارزش مدرسه را به  (2199) 6ایکلزو  ویگفیلدمورد توجه قرار گیرد. 

عنوان معنای ادراک شده از فرآیند رفتن به مدرسه در حالت کلی 

  که شامل ارزش درونی و بیرونی است. اندتعریف کرده

توان به هیجانات مثبت های مربوط به بهزیستی تحصیلی میاز نظریه

توجهی منفی قابلو  ها، اثرات مثبتهیجانتحصیلی پکران اشاره کرد. 

راهبردهای  کیفیت تفکر، انگیزش، ،شناخت ،اطالعات یرو

یادگیری، بهزیستی، فراشناخت و عملکرد موفق تحصیلی دارد 

 (2006) نپکرا. (2010، 7گوتز، دانیلز، استپسیکی و پری )پکران،

 یادگیریی کاربرد راهبردها، های تحصیلی مثبتهیجان معتقد است

انتقادی و  دهی، ارزیابیپذیر مانند بسط، سازمانو انعطاف خالق

که  آموزانیدانشبرعکس،  .کندنظارت فراشناختی را تسهیل می

کنند از راهبردهای مبهم و نامشخصی های منفی را تجربه میهیجان

مطالعات  .(2009، 8؛ آرتینو استپنس2009 ،نوی)آرتکنند استفاده می

طور منفی با تعهد و اند که فرسودگی تحصیلی بهمختلف نشان داده

ساالنوا و برسو، ؛ 2004، 9عملکرد تحصیلی همبسته است )یانگ

در  (1392چماچائی ) یایخشنودنو  رستم اوغلی. (2007، 10اسکالفی

پژوهشی با هدف مقایسه وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 

آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری به این نتیجه دست یافتند که دانش

آموزان عادی آموزان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با دانشدانش

آموزان اهمیت بهزیستی دانش. فرسودگی تحصیلی بیشتری دارند

کننده عالقه متخصصان آموزشی منعکسعنوان شاخص کیفیت به

 (.2008، 11یتجم، کریمرز، الترمن و راشل)وانآموزشی به آن است 

ساز در رابطه درمجموع بهزیستی تحصیلی بیانگر نقش عوامل به زیسته

( 2012آرونیمیویرتا، -سواینی، سالمال-با بافت مدرسه است )تیومنین

 ههای وی در ایجاد محیط سرزندآموز و توانشنشو بر نقش فعال دا

. لذا مطالعه آن (2013، 12)کام راجی و نادلرتحصیلی تأکید ویژه دارد 

در فرآیند تحصیل و بافت مدرسه از اهمیت حیاتی برخوردار است 

آرونیمیویرتا، -سواینی، سالمال-تیومنین؛ 2009،13)ایکلز و روزر

مرور ادبیات پژوهشی مربوط به آموزش ویژه حاکی از آن  .(2012

های به خود بر روی افراد دارای نارسایی دلسوزیاست که مفهوم 

)رابینسون، هاستینگز، ویز، شده است تحولی و ذهنی انجام

که گروهی متفاوت از  (2018 ،14پاجاوازسینگ و لونسکی

افزون بر این پژوهش انجام گرفته مربوط  .هستند های یادگیریناتوانی

وجود این عامل به همراه ضرورت  به بافت فرهنگی غیر ایرانی است،

  برای دستیابی و بهزیستی تحصیلی دلسوزی به خودای مطالعه مقایسه
 

 

1. Konu, Rimpela 

2. Tuominen-soini, salmela-Aro & Niemivirta 
3. Cohen 

4. Appleton, Christenson, Kim & Reschly 

5. Linnenbrink & Pintrich 
6. Wigfeld & Eccles  

7. Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry 

8. Artino & Stephens 
9. Yang 

10. Breso, Salanova & Schoufeli 

11.Van petegem, creemers, Aelterman & Rosseel 
12. Komarraju & Nadler  
13. Eccles & Roeser 

14. Robinson, Hastings,Weis, Pagavathsing & Lunsky
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خاص  یادگیری ناتوانیهای شواهدمحور در ارتباط با حوزه فعالیتبه 

 عنوان خأل پژوهشیهای عادی ضرورت پژوهش حاضر را به گروهو 

های پژوهش حاضر به کند. به لحاظ اهمیت کاربردی، یافتهتوجیه می

شناسان و بانیان آموزش و پرورش معلمان، مشاورین مدرسه، روان

های پژوهش یافته حاظ اهمیت نظری نیز،و به ل کمک خواهد کرد.

تواند به بسط یا تعدیل های پیشین میحاضر در راستای پژوهش

به خود و بهزیستی  دلسوزیهای های نظری و تجربی سازهدیدگاه

 د.تحصیلی  کمک کن

 

  پژوهش روش

 ای بود.مقایسه-از نوع علی ر توصیفیپژوهش حاض

جامعۀ آماری پژوهش حاضر گیری: جامعه، نمونه و روش نمونه

شهر تبریز  ناتوانی یادگیری خاصساله دارای 12-10آموزان دانش

مشغول  97-96در سال تحصیلی  ناتوانی یادگیری بود که در مراکز

های دلیل ناتوانی آموزان این مراکز بهبه تحصیل بودند. کلیه دانش

مقدماتی های و آزمون ه بودندیادگیری از مدارس ارجاع داده شد

 هها انجام گرفتویژه آزمون هوشی در این مراکز روی آنبه یتشخیص

های های یادگیری در این مراکز تحت آموزشو با تشخیص ناتوانی

با  آموزدانش 47از بین این دانش آموزان   .ویژه قرار گرفته بودند

گروه عادی  نیز شامل د. گیری در دسترس انتخاب شدنروش نمونه

چند مدرسه به منظور مقایسه با  موز عادی بود که از بینآدانش 60

 آوریبرای جمع .انتخاب شدند هدفمندگروه همتا و با روش 

 .اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد

این ابزار یک  :(SCS-LF) فرم بلند-شفقت به خود مقیاس

در سال  است که توسط نفسوالی  26دهی مقیاس خود گزارش

)تقریباً  5)تقریباهمیشه( تا 1صورت لیکرت از و به ساخته شد 2003

اند از مؤلفه دارد که عبارت 6شود. این مقیاس گذاری میهرگز( نمره

گویه(، اشتراکات  5گویه(، قضاوت در مورد خود ) 5مهربانی با خود )

و  گویه( 4آگاهی )گویه(، ذهن 4گویه(، انزوا ) 4انسانی )

های شش مؤلفه )با . میانگین نمرهگویه( 4افراطی ) همانندسازی

احتساب نمرات معکوس( باهم جمع شده و یک نمره کلی شفقت به 

آید. پژوهش مربوط به اعتباریابی مقدماتی این خود به دست می

این شش مقیاس همبستگی درونی  پرسشنامه نشان داده است همه

ه یک اند کهای عاملی تأییدی نیز نشان دادهباالیی دارند و تحلیل

کند. عامل مجزای شفقت به خود این همبستگی درونی را تبیین می

و پایایی  92/0ثبات درونی این پرسشنامه در تحقیقات گذشته 

(. مهربانی با خود شامل 2003بوده است )نف،  93/0بازآزمایی آن 

های (، اشتراکات انسانی شامل گویه26، 23، 19، 12، 5های )گویه

(، 22، 17، 4، 9های )آگاهی شامل گویه(، ذهن15، 10، 7، 3)

(، 21، 16، 11، 8، 1های )قضاوت در مورد خود شامل گویه

( و انزوا شامل 24، 20، 6، 2های )همانندسازی افراطی شامل گویه

پایایی و روایی باالیی ( 2003) نف ( است.25، 18، 13، 4های )گویه

لی آن از طریق گزارش نموده است. پایایی ک را برای مقیاس مذکور

به دست آمده و همچنین هر کدام از  92/0 کرونباخ روش آلفای

 اند.بوده ها نیز از همسانی درونی خوبی برخوردارمقیاسخرده

آلفای کرونباخ این مقیاس  (1389نجدانی، قربانی، فراهانی و حاتمی )ا

 (1393، عبدی و حیدری )رستمیهمچنین . کردند گزارش 90/0را 

 و ضریب آلفا کرونباخ خرده 0/ 83آلفای کرونباخ این مقیاس را 

، قضاوت 79/0  مقیاس مهربانی با خودبه ترتیب خرده را نیز هامقیاس

، هوشمندی /77، انزوا 76/0، مشترکات انسانی 78/0در مورد خود  

، خسرویگزارش کرده است.  80/0و همانندسازی فزاینده  79/0

آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه شفقت  (1392صادقی و یابنده )

گویای همسانی درونی  اند که این میزانگزارش کرده 76/0 خود را

 .مطلوب سؤاالت پرسشنامه است

در این پژوهش برای بررسی  ی:پرسشنامه بهزیستی تحصیل

بهزیستی تحصیلی از سه پرسشنامه فرسودگی، درگیری و ارزش 

 مدرسه استفاده شده است.

در این پژوهش، فرسودگی  پرسشنامه فرسودگی تحصیلی:

تحصیلی با استفاده از مقیاس فرسودگی تحصیلی که توسط برسو، 

شود. این یگیری ماندازهشده ه ( ساخت2007) 1ساالنووا و اسکافلی

است که شامل سه مؤلفه خستگی هیجانی،  گویه 15پرسشنامه دارای 

 6ها در یک طیف همه گویه. بدبینی و کارآمدی تحصیلی است

 شود. برسو( تنظیم می5( تا کامالً موافقم )0کامالً مخالفم ) از ایدرجه

( پایایی این پرسشنامه را برای سه حیطه فرسودگی 2007همکاران ) و

عالقگی و کارآمدی تحصیلی به ترتیب یلی یعنی خستگی، بیتحص

ضرایب پایایی  (1388نعامی )اند. محاسبه کرده 75/0و  82/0، 70/0

این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای 

عالقگی و دانشجویی محاسبه کرده که برای سه حیطه خستگی، بی

 .است 45/0و  42/0، 38/0ارآمدی تحصیلی به ترتیب برابر ک
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در این پژوهش، درگیری تحصیلی  پرسشنامه درگیری تحصیلی:

با استفاده از پرسشنامه درگیری یادگیری مربوط به مدرسه که توسط 

با اقتباس از مقیاس  (2009) 1یو نورم ننیارو، کورو، لسک-سالمال

شود. این مقیاس گیری میاند، اندازهدرگیری کار اوترکت ساخته

کوشی و گویه است که شامل سه مؤلفه نیرومندی، سخت 14دارای 

 5های این مقیاس در یک طیف جذب شدن در تکلیف است. گویه

( طراحی گردیده است. 5( تا کامالً موافقم )0ای کامالً مخالفم )درجه

( 2009و همکاران ) آر-ایی کلی این مقیاس در پژوهش سالمالپای

 در پژوهش حاضر  برای سنجش است. همچنینشده  گزارش 94/0

کل  پایایی کرونباخ، آلفای روش از استفاده با پرسشنامه، پایایی

قابل  درونی همسانی نشانگر که شد محاسبه87/0  با برابر پرسشنامه

 این هایآزمونخرده از هرکدام یپایای .بود پرسشنامه این قبول

 برای که شد کرونباخ محاسبه آلفای روش از استفاده با نیز پرسشنامه

-خرده ، برای85/0برابر  آلفا ضریب رفتاری درگیری آزمونخرده

-خرده برای و 87/0با  برابر آلفا درگیری شناختی، ضریب آزمون

 .آمد دست به 0/ 86 با برابر آلفا ضریب انگیزشی درگیری آزمون

های تحصیلی با استفاده از پرسشنامه پرسشنامه ارزش مدرسه: ارزش

شده و دارای سه  ، تهیه(2004) 2نیمیویرتاارزش مدرسه که توسط 

مؤلفه اهمیت، کاربردی بودن و جالب بودن رفتن به مدرسه است، 

گویه است و بر  6دارای گیرد. این مقیاس گیری قرار میاندازه مورد

( تا کامالً درست 1ای لیکرت از کامالً نادرست )درجه 7اساس طیف 

پایایی کلی این مقیاس در پژوهش نیمیویرتا . شده است( تنظیم 7)

 83/0، 83/0های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب برابر با ( برای پایه2004)

زاده، خشاب، شهابمرادی، سلیمانی. شده است گزارش 87/0و 

ای مقدار آلفای کرونباخ مقیاس در مطالعه (1395صباغیان و دهقانی )

ها با نمره کل گزارش کردند. همچنین دامنه همبستگی گویه 88/0را 

به دست آوردند ودر مجموع اعتبار آن را مطلوب  86/0تا  52/0را بین 

 ارزیابی کردند.

 روش اجرا

جوز از آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به پس از کسب م

ها روی نمونه قبل از اجرای پرسشنامهمدارس و مراکز مراجعه شد و 

آماری، توضیحاتی درباره اهداف و اهمیت اجرای این پژوهش و 

آموزان ارائه شد. سپس با ها به دانشگویی به پرسشنامهنحوه پاسخ

آموزان ؤاالت برای دانشتک سو توضیح تکراهنمایی پژوهشگر 

آوری ی جمعهادر مرحله بعد کلیه داده. ها را تکمیل نمودندپرسشنامه

 SPSS-23ر افزاشود در ادامه از طریق نرموارد کامپیوتر می شده

ها شد. جهت رعایت اخالق پژوهش، پرسشنامهمورد تحلیل واقع 

 .ها ارائه شدبدون نام و در صورت تمایل به آزمودنی
 

 نتایج

آموز دارای ناتوانی یادگیری خاص با دانش 47در پژوهش حاضر 

 80/11آموز عادی با میانگین سنی دانش 60و  50/11میانگین سنی 

شناختی نمونه پژوهش حاضر شرکت کرده بودند. اطالعات جمعیت

 در جدول زیر ارائه شده است.

برای تجزیه و تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری 

(MANOVA.استفاده شد )  05/0آزمون انجام شده در سطح 

ها گردیده است. درخصوص بررسی سواالت پرسشنامه تلقی معنادار

-های انجام شده، ابتدا وضعیت میانگین پاسخبا توجه به کد گذاری

 گویی مورد بررسی قرار داده شد.
 

 

1. Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi 

2. Niemivirta 
 

 

یادگیری خاص آموزان با و بدون ناتوانیدلسوزی به خود و بهزیستی تحصیلی در دانشمیانگین و انحراف استاندارد . 1جدول   
 

هازیرمقیاس متغیرها  
آموزان عادیدانش دارای ناتوانی یادگیریآموزان دانش   

M SD M SD 

 دلسوزی به خود

17/11 مهربانی به خود  2 86/14  73/3  

98/12 قضاوت در برابر خود  74/2  82/11  39/2  

63/12 اشتراک انسانی  70/2  16/13  90/2  

47/14 انزوا  75/1  42/10  33/2  

آگاهیذهن  65/10  57/2  68/12  24/4  

سازی افراطیهمسان  02/13  02/3  08/12  56/4  

بهزیستی 

 تحصیلی

11/40 فرسودگی تحصیلی  75/8  58/34  01/6  

15/21 درگیری تحصیلی  11/8  34 84/7  

53/43 ارزش تحصیل  21/8  63/57  31/7  
 

 
شهروز نعمتی و همکاران. )1400(. مقایسه دلسوزی به خود و بهزیستی تحصیلی در دانشآموزان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 64-79.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز   

http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


72 

  

آزمون لوین مربوط به یکسانی واریانس دو گروه، برای تمام  نتایج

آزمون لوین  بهزیستی تحصیلی و دلسوزی  به خود در متغیرهای

 مفروضات استفاده از آزمون تحلیل واریانس ،بنابراین یست؛معنادار ن

آموزان دارای واریانس دو گروه دانش بودن یکسانمبنی بر  چند راهه

تحلیل  اختالل یادگیری و عادی، برقرار است و استفاده از آزمون

 بالمانع است. واریانس چند متغیره

خاص یادگیریناتوانی آموزان عادی و دارای در دانش دلسوزی به خودهای )مانوا( مؤلفه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره .2جدول   
 

 SS df MS F Sig Eta متغیر منبع

 گروه

به خودمهربانی  111/360  1 111/360  602/37  001/0  264/0  

در برابر خودقضاوت  589/35  1 589/35  448/5  021/0  049/0  

358/7 اشتراک انسانی  1 358/7  927/0  338/0  009/0  

593/432 انزوا  1 593/432  833/97  001/0  482/0  

940/107 ذهن آگاهی  1 940/107  264/8  005/0  073/0  

سازی افراطیهمسان  186/23  1 186/23  474/1  227/0  014/0  

آموزان دارای دهد، در دوگروه دانشنشان می 2 طور که جدولهمان

به  دلسوزیهای نظر مؤلفهز اآموزان عادی یادگیری و دانش ناتوانی

(، قضاوت در برابر خود p<،602/37 =F 05/0خود؛ مهربانی با خود )

(05/0 p<، 448/5 =F( انزوا ،)05/0p<، 833/97 =F و ذهن )

 ،اداری وجود داردهای معن( تفاوتp<، 264/8 =F 05/0آگاهی )

( و p ،927/0 =F>05/0ولی در دو مورد اشتراک انسانی )

( تفاوت معناداری را p، 474/1 =F >05/0سازی افراطی )همسان

دهد؛ به عبارت دیگر تفاوت بین دو گروه در موارد ذکر نشان نمی

رود و مطابق با جدول میانگین شانس و تصادف باالتر می شده از حد

آموزان آگاهی، میانگین دانشای مهربانی با خود و ذهنمتغیرهنیز در 

یادگیری بوده ولی ناتوانی آموزان دارایعادی بیشتر از میانگین دانش

آموزان دارای در متغیر قضاوت در برابر خود و انزوا میانگین دانش

آموزان عادی است در سایر یادگیری بیشتر از میانگین دانشناتوانی

آموزان بین دوگروه دانش خود به دلسوزیبه متغیر های مربوط مؤلفه

های معنادار یادگیری تفاوتناتوانی آموزان دارای عادی و دانش

 مشاهده نشد.

 

خاص یادگیری ناتوانیآموزان عادی و دارای های بهزیستی تحصیلی در دانش)مانوا( مؤلفه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره. 3جدول   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزان دهد، در دو گروه دانشنشان می 3 طورکه جدولهمان

های بهزیستی مؤلفه آموزان عادی ازنظریادگیری و دانش ناتوانیدارای 

 (، درگیری05/0p< ،911/14=Fتحصیلی، فرسودگی تحصیلی )

 ،>p 05/0( و ارزش تحصیلی )p<،580/68 =F 05/0تحصیلی )

824/87 =Fبه عبارت دیگر تفاوت  .داردهای معناداری وجود ( تفاوت

رود بین دو گروه در موارد ذکر شده از حد شانس و تصادف باالتر می

گیری تحصیلی و ارزش رو مطابق با جدول میانگین نیز در متغیرهای د

آموزان آموزان عادی بیشتر از میانگین دانشتحصیلی، میانگین دانش

ولی در متغیر فرسودگی تحصیلی میانگین  ،یادگیری بودهناتوانی دارای 

آموزان یادگیری بیشتر از میانگین دانش ناتوانیآموزان دارای دانش

.عادی است

 

 

 

 

 

 
 

 

 

شهروز نعمتی و همکاران. )1400(. مقایسه دلسوزی به خود و بهزیستی تحصیلی در دانشآموزان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 64-79.

 SS df MS F Sig Eta متغیر وابسته 

 گروه

 124/0 001/0 911/14 939/803 1 939/803 فرسودگی تحصیلی

 395/0 001/0 580/68 547/4352 1 547/4352 درگیری تحصیلی

 455/0 001/0 824/87 720/5240 1 720/5240 ارزش تحصیلی

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز      
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 گیریبحث و نتیجه

به خود و بهزیستی تحصیلی  دلسوزیهدف پژوهش حاضر، مقایسه 

وعادی بود. نتایج  ی خاصیادگیر ناتوانیآموزان دارای در دانش

 ناتوانیآموزان دارای پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانش

 کهمعنیبدین ؛یادگیری و عادی تفاوت معناداری وجود دارد

 آموزان عادییادگیری در مقایسه با دانش ناتوانیآموزان دارای دانش

های ها با نتایج پژوهشتری داشتند. این یافتهبه خود پاییندلسوزی 

 (، الکی و1394)مرز، اعیادی و درگاهی ، بگیان کولهعباسی

شاپیرا، لیه، ( و 2017(،  نف، ویتاکر و کارل )2006) همکاران

چنین این یافته به صورت ( همسو است. هم2010) مونگراین و مایریام

، 1گروس، مانوا و شالوو ،آیورباجهای ج پژوهشغیر مستقیم با نتای

یادگیری در  ناتوانیآموزان دارای مبنی بر اینکه دانش (2008)

)برای مثال مهربانی با خود، قضاوت در  به خود دلسوزیهای مؤلفه

گیرند، همخوان تری میآگاهی( نمرات پایینبرابر خود، انزوا و ذهن

بر اساس نظریه خود  گفت که تواندر تبیین این نتایج می است.

توان برحسب حفظ ارزش آموزان را میارزشمندی رفتارهای دانش

خود ارزشی به قضاوت فرد در مورد احساس ارزش  خود درک کرد.

، 2)کووینگتوند شوعنوان یک انسان مربوط میو شأن خویش به

به دلیل خودپنداره  یادگیری ناتوانیآموزان دارای انشد. (1984

های ها و ارزشضعیف، اغلب قضاوت بسیار منفی نسبت به توانایی

و  (1389لواسانی،  غالمعلی و افروز سلیمانی، ،پژوه)بهخود دارند 

، وارد) تری دارندحرمت به خود پایین سطح و تنهایی احساس

و به دلیل اینکه مشکالت تحصیلی  (2006 ،3پولشک و بیچ

شود اغلب در باعث می خاص یادگیری ناتوانیآموزان دارای دانش

شوند، مشکالت گرفتار  یک چرخه معیوب شکست تحصیلی

های ها و تواناییتری در مهارتها به پیشرفت پایینیادگیری آن

شود های جدید میشود و مانع از یادگیریتحصیلی منجر می

ها بیشتر و آن ،. درنتیجه این چرخه شکست مکرر(1986، 4)استانویچ

بنابراین، این کودکان در  .(2006، 5)راید ولینمنمانند بیشتر عقب می

ها و تجربه یک فرد شامل ارزش ،خود ةادراک از خود و عقاید دربار

آموزان تر از دانشپاییناز خودش و باورهای فرد درباره خودش، 

. (1396 جمالویی، ابوالقاسمی، نریمانی و زاهد،)رضایی عادی هستند 

وکار عاطفی مهم  در نظریه خود ارزشی ساز ههمچنین با توجه به اینک

گونه است که تالش زیادی که در پی آن شکست حاصل و اصلی این

دهنده توانایی پایین بوده و منجر به احساس شرم و حقارت شود نشان

تمایل بیشتری به نتیجه کودکان دچار ناتوانی یادگیری  در ،گرددمی

و دارای برخی  (2017، 6، ویتاکر و کارل)نفتقادی دارند خود ان

هایی مانند داشتن نگاه و نگرش منفی به خود و دیگران هستند ویژگی

 ناتوانیآموزان دارای (. دانش2006الکی، تومیتی و مارگالیت، )

ارند یادگیری آمادگی بیشتری برای طرد شدن از سوی همتایان خود د

ن مشکالت بیشتر به کنند که ایو مفهوم خود ضعیفی را نیز تجربه می

ها در برقراری و نگهداری روابط اجتماعی نسبت داده فقدان مهارت

شود. به دلیل وجود این مشکالت، احتماالً تالش همساالنشان برای می

 دداننکنند و آن را خصمانه میبرقراری ارتباط را نیز به غلط تفسیر می

عدم پاسخگویی به نیازهای این همچنین . (2008، 7)اگلیوتیز و کالیوا

داشتن این  حوصلگی و در ناراحتی نگهآموزان، نشان دادن بیدانش

کودکان و نوجوانان است که تأثیرات بسیار مخربی در آنان بر جای 

 شودبه خود پایین منجر می دلسوزی گذارد که این امر به انزوا و می

 .(2004 ،8)وایت و هاستینگز

 آموزان دارایهمچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانش

یادگیری و عادی در بهزیستی تحصیلی تفاوت معناداری  ناتوانی

یادگیری در  ناتوانیآموزان دارای وجود دارد. بدین معنی دانش

تری داشتند. این آموزان عادی بهزیستی تحصیلی پایینسه با دانشمقای

 9بوت، باربی، مکنین، یانگ و اویر اشی،های یافته با نتایج پژوهش

آموزان ، مبنی بر اینکه دانش(1984) 10ماسالچ و جکسون ( و2016)

یادگیری در مؤلفه انگیزش و عملکرد کلی تحصیلی  ناتوانیدارای 

یادگیری  ناتوانی آموزان بدونتری را نسبت به سایر دانشسطوح پایین

توان گفت کودکان در تبیین این یافته می .استکسب کردند، همسو 

تسلط کمتری بر تکالیف تحصیلی خود دارند یادگیری ناتوانی دارای 

رو در مدرسه و منزل با آن روبههای مکرری که و به دلیل شکست

و به میزان کمتری  قرار دارند شوند بیشتر در معرض ترک تحصیلمی

آموزان عادی ممکن است درگیر در کسب مدارج نسبت به دانش

  .(1997، 11ماری، گلدستین و ادگار)عالی تحصیلی شوند 
 
 

 

1. Auerbach, Gross, Manor & Shalev 

2. Covington 
3. Ward, Polaschek & Beech 

4. Stanovich 

5. Ried, & Lienemann 
6. Neff., Whittaker & Karl 

7. Agaliotis & Kalyva 

8. White & Hastings 
9. O'Shea, Booth, Barbieri, McGinn, Young & Oyer 

10. Maslach & Jackson 

11. Murray, Goldstein & Edgar 

شهروز نعمتی و همکاران. )1400(. مقایسه دلسوزی به خود و بهزیستی تحصیلی در دانشآموزان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 64-79.
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 های یادگیریناتوانی
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 یادگیری با شناختی و هیجانی نظر از که آموزانیدانشهمچنین 

 کنندمی کردن مطالعه صرف را بیشتری تالش و وقت هستند، درگیر

 تحصیلی نیازهای با مناسب طور به دارند، باالتری تحصیلی بهزیستی و

)وانگ و آیند می فائق تحصیل دوران مسائل بر و آیندمی کنار خود

کنند های منفی را تجربه میکه هیجان آموزانی. دانش(2012، 1اکلس

؛ 2009 ،کنند )آرتینواز راهبردهای مبهم و نامشخصی استفاده می

  (.2009استپنس،  و آرتینو

دهد کـه پژوهش حاضر در مؤلفه فرسودگی تحصیلی نـشان می یجهنت

آموزان دانش آموزان دارای نـاتوانی یـادگیری وبـین دو گـروه دانش

 .عـادی در فرسـودگی تحـصیلی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد

آموزان با ناتوانی یادگیری در مقایسه بـا دانش بـدین معنـی کـه

 این یافته با دارند. فرسـودگی تحـصیلی بیـشتریآموزان عـادی دانش

 ،(1395فائیدفر )زاده و مرادی، فتحی، غریب هایپژوهش یافته

 حیدری و حیدری مرزوقی،، (1392چماچائی )و  خشنودنیای

 همسو است. (1392)

آموزان با تقاضاها و که دانش زمانیتوان گفت این یافته میدرتبیین 

شوند، فشار روانی روانی خود مواجه می های فراتر از منـابعدرخواست

طوالنی  شـود. اگـر ایـن تقاضـاها بـرای مـدتیا استرس تجربه می

شوند، آموزان دچار حالت خستگی هیجانی میادامه داشته باشد دانش

ی موجب ایجـاد راهبـرد مؤلفه خستگی هیجان واقع افـزایش در در

موجـب  ای بـدبینی شـده، سـرانجام افـزایش در بـدبینیمقابلـه

ها کارآیی پـایین تحـصیلی آنخـودارزیـابی منفـی بـه شـکل 

به ناتوانی یادگیری به دلیل  آموزان مبتالدانش بین، این شـود. درمـی

نگیزشی منابع ا های خـودهای فـردی در تواناییآگاهی از تفاوت

کافی برای برخورد با این مطالبات و تقاضاهای تحصیلی را ندارنـد و 

 شودشدن به فرسودگی تحصیلی در آنان بیشتر می احتمـال دچـار

 (.1392، چماچایی)رستم اوغلی و 

آموزان با و بدون نشان داد که بین دانش حاضر پژوهش دیگر نتایج

از نظر درگیری تحصیلی نیز تفاوت معناداری وجود  ناتوانی یادگیری

 که دارد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است

آموزان یادگیری در مقایسه با دانش ناتوانیآموزان دارای دانش

عادی، درگیری تحصیلی کمتری دارند. نتایج این پژوهش با 

( همسو 2009کلی )( و بار2003های لینن برینک و پینتریچ )پژوهش

 ناتوانیآموزان دارای توان گفت که دانشاست. در تبیین این یافته می

یادگیری چون در مقایسه با همساالن خود در تکالیف درسی و 

کنند، از انجام تکالیف مربوط به امتحانات درسی ضعیف عمل می

شوند و این منجر به عدم درگیری در وظایف مدرسه دلسرد می

  .شودمربوطه می

 که نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن استنهایتا 

آموزان یادگیری در مقایسه با دانش ناتوانیآموزان دارای دانش

؛ به 1991) پینتریچدانند. رفتن به مدرسه را کمتر ارزشمند میعادی، 

 نشان( 1394، پورعلی، شوشتری و عابدی ، دخت معماریانز نقل ا

 دوره، کار یا مدرسه کار دارند باور که آموزانیدانش است داده

 در بیشتر شناختی، ازلحاظ است، مفید و جذاب هاآن برای

( 2000) رایان و چنین دسی. همشوندمی درگیر یادگیری هایفعالیت

 به مندعالقه دارند، درونی انگیزش که آموزانیدانش باورند این بر

 تکلیف آن در شناختی طوربه و برندمی لذت آن از ه،بود تکلیف

باتوجه به اینکه  توان گفتها میدر تبیین این یافته .شوندمی درگیر

به دلیل اینکه انگیزه درونی  یادگیری ناتوانی با آموزاندانش

 و (1390کر،)بردیآموزان عادی دارند تری که نسبت به دانشپایین

 اورهایب  زا پایینی سطوح خود، از انتظارات پایین سطوح دلیل به

)نریمانی و عالیی  کنندمی تجربه را پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی

شود رفتن به مدرسه و انجام تکالیف (. این باعث می1391، خرایم

آموزان دارای ناتوانی یادگیری  جذاب و مفید نباشد و به برای دانش

 های یادگیری شوند.کمتر درگیر فعالیت لحاظ شناختی

ی همراه بود یهاها با محدودیتاین پژوهش نیز همانند سایر پژوهش 

عنوان از جمله کوچک بودن حجم نمونه و استفاده از ابزار پرسشنامه به

های این ترین محدودیتمهم تنها ابزار گردآوری اطالعات از

 مورد توجه قرار یتهای آدر پژوهش تامید اس که پژوهش بود

گیرند. همچنین حمایت معلمان و مدرسه از کودکان دارای اختالل 

تا با آشنا شدن به خود به آنان  دلسوزی یادگیری و با آموزش مهارت 

هایی را که به خود مهارتدلسوزی  های واجدآموزان با مهارتدانش

ی هادر برخورد با مشکالت و دشواری مرتبط با شکست آموزاندانش

تحصیلی و مانند آن بدان نیاز دارند رفع کنند و بهزیستی تحصیلی 

  خود را ارتقا دهند.
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

ــول ــده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اص ــت ش ــرکت .اس  ش

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشــتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش

 

 نویسندگان مشارکت
 

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

 اند.حاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسندگان اظهار بنابر

 

 منابع

(. 1393) ی. دلگشاد،و  .،ط تازیکی، .،س زاده،قاسم .،غ افروز،

 خودپنداره بر خلق تنظیم هایمهارت آموزش اثربخشی

ی. یادگیر ناتوانی با آموزاندانش اجتماعی کفایت و

 .6-24(،3) 3،یادگیری هایناتوانی مجله

نقش . (1389) .حاتمی، ج.، و فراهانی، ح .،قربانی، ن .،انجدانی، ان
انسجامی، کنندگی شفقت بر خود، خودشناسی  تعدیل

هوشیاری در تنظیم هیجانات منفی ناشی از حرمت خود و به
نامه کارشناسی ارشد. رشته . پایانتجربه وقایع ناخوشایند

شناسی و علوم تربیتی، شناسی عمومی، دانشکده روانروان

 .دانشگاه تهران

(؛ رابطه 1392بابالن، زاهد. ع.، پور بهرام، ر.، و رحمانی ج. )

گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با گرایی، جهتکمال

فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت فرسودگی تحصیلی. 
 . 124-109(، 2)5 ،آموزشی

(. بررسی رابطه خودکارآمدی و انگیزه درونی با 1390کر، ا )بردی

مرزی، عادی و دارای  انآموزپیشرفت تحصیلی دانش

نامه جهت اخذ درجه کارشناسی . پایاناختالل یادگیری

 .شناسی تربیتی کودکان استثناییارشد رشته روان

 تأثیر(. 1389. )م لواسانی، و غ..، افروز، .،م سلیمانی، .،ا پژوه، به

 و اجتماعی سازگاری بر اجتماعی هایمهارت آموزش

 فصلنامه  ز.دیرآمو آموزاندانش تحصیلی عملکرد
 .186-168 ،(1)9 ،آموزشی هاینوآوری

کفایت روانسنجی (. 1392خسروی، ص.ا.، صادقی، م.، و یابنده، م.ر. )

، های روانشناختیها و مدلروش. مقیاس شفقت خود

4(13 ،)56-47 . 

(. 1394عابدی، ا.، شوشتری، م.، و علیپور، ا. ) دخت معماریان، آ.،

 مارتین رفتاری-شناختی چندبعدی مداخالت اثربخشی

راهنمایی.  سوم پایه دختر آموزانتحصیلی دانش برانگیزش

 .121-142(، 1)10، آموزشی نوین رویکردهای

(. مقایسه وجدان 1392ب. ) ،و خشنودنیای چماچایی رستم اوغلی، ز.،

با و بدون  آموزانتحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانش

های ناتوانی لمی پژوهشیفصلنامه عناتوانی یادگیری. 
 .18-37( 3) 2، یادگیری

انواع بدرفتاری با  رابطه(. 1393) .حیدری، ح.، و عبدی، م .،رستمی، م

فصلنامه علمی متأهل.  شفقت خود و سالمت روانی درافراد
  . 61-74(،1)16 ،روانی پژوهشی اصول بهداشت

 .عنریمانی، م.، و زاهد،  ح.، ابوالقاسمی، ع.، رضایی جمالویی،

 در ایمدرسه و روابط خود از ادراک مقایسه (.1396)

 و یادگیری در ویژه هاینارسایی دارای آموزاندانش

 علوم هایپژوهشراهنمایی.  تحصیلی عادی مقطع

 .65-80(، 12)1 رفتاری، و شناختی

درگاهی، ش. و .، بگیان کوله مرز، م.ج.، اعیادی، ن.، م عباسی،

(. مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و 1394)

با و بدون ناتوانی  آموزانخودتنظیمی عاطفی در دانش

 .40-31( 1)4 فصلنامه نسیم تندرستی،یادگیری، 

حمایت . (1394) .ح.زاده، مدهقانیو  .،خشاب، عسلیمانی .،مرادی، م

ادراک شده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه  اجتماعی

مطالعات آموزش و  مجلۀلی. ارامدی تحصباورهای خودک
 .  1-24(، 1) 7، یادگیری

 مقایسه(. 1395)ز.  ر.، فائیدفر، زاده، د.، غریب فتحی، م.، مرادی،

احساس  و تحصیلی کاریتحصیلی، اهمال فرسودگی

 مجله یادگیری. ناتوانی بدون و با آموزاندانش در تنهایی

 .256-248( 3)23، ارومیه پزشکی
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 رابطه بررسی .(1392) .ا و حیدری، م.، حیدری، ر.ح.، مرزوقی،

 دانشجویان تحصیلی فرسودگی با آموزشی عدالت

 مرکز مجله  بخشی.توان و علوم بهزیستی دانشگاه

 .216-210(3)10، پزشکی آموزش توسعه و مطالعات

تنظیم خلق  (. مقایسه1394) .سنریمانی، م.، پرزور، پ.، و بشرپور، 

با و بدون اختالل  آموزانمنفی و بیانگری هیجانی در دانش

، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامیادگیری خاص. 

9(13 ،)90-69. 

 یبا فرسودگ یریادگیتجارب  تیفیک نی(. رابطه ب1388) .ع ،ینعام

چمران  دیارشد دانشگاه شه یکارشناس انیدانشجو یلیتحص

 5. یشناختمطالعات روان یپژوهش یفصلنامه علماهواز. 

(3 )134-117. 

(. مدل یابی ساختاری 1395نعمتی، ش.، و مهدی پور ماراالنی، ف. )

آوری و سالمت روانی بستگی به خدا، تابهای دلسبک

های رشدی و ذهنی. در والدین دارای کودکان نارسایی

 .30-48(، 22) 6، نامه افراد استثناییفصل
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