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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

tudents with specific learning disorders 

are not able to learn in specific 

educational fields due to the lack of 

obvious losses, acute social and 

psychological  problems,   and   despite  
 

 

 

having a suitable educational environment and 

having average intelligence (Zhang, et al, 2019). 

Students with learning disabilities are at a lower 

level in terms of academic adjustment and social 

development compared to normal students 

(Mohammad Aminzadeh & Mohammad 

Aminzadeh, 2019).  
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A B S T R A C T 
 
Objective: Due to the problems of maladjustment of students with specific learning disorders, the present 

study was conducted to develop structural equations of social adjustment of students with specific learning 

disorders based on alexithymia and metacognitive beliefs and mediated by perceived social support.  
 

Methods: In this descriptive and correlational study, 210 subjects were selected through purposeful 

sampling from all male and female students aged 10 to 14 years with specific learning disorders in Tabriz 

in 2019- 2020. Bell Social Adjustment Inventory, Wells Metacognitions Beliefs Questionnaire, Toronto 

Alexithymia Scale, and Zimet et al, Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used to 

collect data. The collected data were analyzed using Pearson correlation analysis and structural equations 

by Lisrel 8.8 software.  
 

Results: The results showed that alexithymia and metacognitive beliefs have a negative and 

significant effect and perceived social support has a positive and significant effect on social 

adjustment. Alexithymia and metacognitive beliefs, in addition to having a direct effect, also 

indirectly affect the social adjustment of students with specific learning disorders through the 

mediation of perceived social support, according to the value of VAF statistics, it was observed that 

31.5% of the effect of alexithymia on social adjustment, 20.9% of the effect of metacognitive beliefs 

on social adjustment can be explained through perceived social support. 
 

Conclusion: According to the consequences of learning disability and its widespread effects on the 

process of individual and social life, it is suggested that programs be implemented to promote appropriate 

emotions and metacognitive beliefs and to expand social support among students with learning 

disabilities. 
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One of the variables that may be effective in reducing 

the social adjustment of students with learning 

disorders is alexithymia. Alexithymia is a structure 

consisting of difficulty in identifying and describing 

feeling, and external-oriented thinking. This 

deficiency impedes the regulation of emotions and 

impairs a person's successful adjustment (Fietz, 

Valencia & Silani, 2018). Also, social adjustment 

requires knowledge and awareness and at the same 

time reaching insight and meta-cognitive strategies, 

which occurs through control and purposeful 

monitoring (Vermunt & Vermetten, 2004). One of the 

most important prerequisites for adjustment in student 

education is the support that enables them to deal with 

different social situations in the educational 

environment; perceived social support has many 

effects on the physical, psychological, satisfaction of 

life and the different aspects of life quality (Şahin, 

Ozer & Yanardag, 2019). However, according to the 

undesirable consequences of learning disability and its 

widespread effects on the process of the child’s 

personal and social life and that it can cause 

irreparable social, educational, and emotional damage; 

Therefore, the present study was performed to 

investigate the development of structural equations of 

students' social adjustment with specific learning 

disorders based on alexithymia and metacognitive 

beliefs and mediated by perceived social support. 

 

2. Materials and Methods 

The statistical population of this study consisted of all 

male and female students with specific learning 

disorders who referred to the student education 

counseling centers and learning disability centers 

affiliated with the Tabriz Education Organization in 

2019-2020. The study sample was 210 subjects (90 

girls and 120 boys) who were selected by purposive 

sampling. 

 Bell Standard Social Adjustment Inventory: 
Developed by Bell in 1961. The whole test has 32 

items. In this study, the social adjustment subscale of 

the questionnaire was used to assess social adjustment. 

Scores of 16-20 for boys and 20-24 for girls indicate a 

high level of social incompatibility. Bell (1962) 

reported the validity coefficients for the social 

adjustment subscales for the whole test as 0.88 and 

0.94, respectively. The reliability of the questionnaire 

in the present study was 0.89. 

 

Wells Metacognition Questionnaire: This 30-item 

self-report questionnaire measures people's beliefs 

about their thinking. This questionnaire has five 

subscales. All of these subscales are scored directly, 

and higher scores indicate higher levels in each of the 

subscales. Wells and Cartwright-Hutton (2004) 

reported the Cronbach's alpha coefficient of this 

questionnaire and its components in the range of 0.72 

to 0.93. The reliability of the questionnaire in this 

study was 0.93. 

Toronto alexithymia Scale: The Toronto alexithymia 

Scale was developed by Bagby et al. (1994). This 

questionnaire has 20 items that are responded correctly 

or incorrectly. Cronbach's alpha coefficient of this 

scale was obtained 0.75. The correlation coefficient of 

the subscales of this test with the checklist of 

psychological symptoms has been reported in the 

range of 0.17 to 0.48 (Besharat, 2013). The reliability 

of the questionnaire in the present study was 0.78. 

The Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support: This questionnaire, designed by Zimet et al. 

(1988), is a 12-item tool. This scale measures a 

person's perceived social support in Likert 7 options 

from strongly disagree to strongly agree. To get the 

total score of this scale, the score of all items is added 

together and divided by their number (12 items). The 

validity and reliability of this scale have been reported 

optimally by Zimet et al. (1988). In the present study, 

the reliability of Cronbach's alpha method was 

estimated to be 0.92. 

 

3. Results 

According to the research findings, the direct effect of 

alexithymia variable on social adjustment is negative 

and significant, and also is negative and significant on 

the perceived social support; metacognitive beliefs also 

have a direct, negative, and significant effect on social 

adjustment and perceived social support. The direct 

effect of the perceived social support variable on social 

adjustment is positive and significant. According to 

indirect t-statistics of alexithymia and metacognitive 

beliefs variables, in addition to the direct effect, 

indirectly and through the perceived social support also 

affect social adjustment of students with specific 

learning disorders. According to the obtained result for 

VAF statistics, it can be seen that 31% of the effect of 

alexithymia on social adjustment and 20% of the effect 

of metacognitive beliefs on social adjustment can be 

explained through the perceived social support.
 

 

Table 1. Results of analyzing the indirect effects of metacognitive beliefs and alexithymia on social adjustment mediated 

by perceived social support 
 

Reseach hypothesis T-sobel Standard path coefficient VAF statistics Test result 

metacognitive 

beliefs 

 

perceived 

social 

support 

 social 

adjustment 
2.142 0.119 0.209 Confirm 

alexithymia 

 

perceived 

social 

support 

 social 

adjustment 
2.574 0.152 0.315 Confirm 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The results showed that the proposed conceptual 

model of the study is based on the relationship 

between alexithymia and metacognitive beliefs with 

social adjustment of students with learning disabilities 

due to the mediating role of perceived social support, 

has a good fit. The results showed that the indirect 

effect of alexithymia on students' social adjustment 

with specific learning disorders was significant 

through perceived social support. Although emotional 

problems may have a biological basis, it is possible to 

change or moderate emotions by strengthening 

environmental factors, including support from others, 

parents and friends, as well as teachers and school staff 

in students with learning disabilities; So that when 

faced with a problematic emotional experience and 

taking into account perceived support, have behaviors 

appropriate to the goal. The results also showed that 

the indirect effect of metacognitive beliefs on students' 

social adjustment with specific learning disorders 

through perceived social support was significant. 

Students with learning disabilities can learn to reflect 

on their thought processes, gain awareness, and use 

specific methods while solving problems. On the other 

hand, students who have good social support can 

reduce stress and increase social participation and 

problem solving by recognizing their own abilities. 
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 مقاله پژوهشی
 

بر اساس  اختالل یادگیری ویژهآموزان با تدوین معادالت ساختاری سازگاری اجتماعی دانش

 شدهگری حمایت اجتماعی ادراکناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی با میانجی
 

 4 زادهمهتاب زینال و    *3 متینه عبادی ،    2سمیرا نظر،     1ساناز عینی 
 

 

 .استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران. 1

 .شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، گروه روانکارشناس ارشد روان. 2

 .علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشکده شناسی، گروه رواندانشجوی دکتری تخصصی روان. 3

 .کارشناس ارشد مشاوره توان بخشی، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران .4
 

 

مقدمه
دالیل عمده عدم موفقیت در مدرسه است؛  مشکالت یادگیری از

آموزان با اختالل یادگیری ویژه با توجه به فقدان ضایعات بارز، دانش

عدم مشکالت اجتماعی و روانی حاد و با وجود برخورداری از محیط 

های خاص آموزشی مناسب و دارا بودن هوش متوسط، در زمینه

این دسته  (.2019)ژانگ و همکاران،  تحصیلی قادر به یادگیری نیستند

هایی از جمله مشکالت در  پیشرفت آموزان دارای ویژگیاز دانش

تحصیلی، اشکال در زبان گفتاری، مشکالت ادراكی، هماهنگی كلی، 

فعالی، مشکالت حافظه، شناخت و فراشناخت، اختالل توجه و بیش

)سلیمی و  انگیزشی هستنداجتماعی و مشکالت  -مشکالت هیجانی 

آموزان دارای اختالل یادگیری سطح باالیی از دانش. (1397بارخدا، 

بهنجار از  آموزان هیجانی در مقایسه با دانش -مشکالت اجتماعی

 ؛(2008، 1تیزور، مانور و شالو -)آورباچ، گراس دهندخود نشان می
  

1. Auerbach,  Gross-Tsur, Manor & Shalev

 

 نویسنده مسئول:* 

 متینه عبادی

 شگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.شناسی، دانشناسی، گروه رواندانشجوی دکتری تخصصی روان نشانی:

 +98( 45) 33262678 تلفن:

 matinehebadi2019@yahoo.comپست الکترونیکی: 
 
 

 

 :اطالعات مقاله

 29/09/1399 تاریخ دریافت:

 05/02/1401 :تاریخ پذیرش

 02/06/1401 انتشار:تاریخ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 ها:کلیدواژه

گاری  یادگیری ویژه، سااااز اختالل 

اجتماعی، ناگویی هیجانی، باورهای 

فراشاااناااختی، حمااایاات اجتماااعی 

 .شدهادراک

 

 چکیده

 

بر اساس ناگویی  اختالل یادگیری ویژهآموزان با تدوین معادالت ساختاری سازگاری اجتماعی دانشژوهش حاضر با هدف پ  :هدف

 .انجام شد شدهگری حمایت اجتماعی ادراکهیجانی و باورهای فراشناخت با میانجی
 

 14تا  10آموزان دختر و پسر از بین كلیه دانشنفر به عنوان نمونۀ هدفمند  210تعداد  همبستگی،این پژوهش توصیفی و از نوع  ها:روش

مقیاس پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، ها از آوری دادهانتخاب شد. برای جمع 1398سال با اختالل یادگیری ویژه شهر تبریز در سال 

های . دادهه شدشده زیمت و همکاران استفادو پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک پرسشنامه باورهای فراشناختی ولزناگویی هیجانی تورنتو، 

 .تجزیه و تحلیل شد Lisrel8.8افزار شده نیز با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری به وسیله نرمآوریجمع
 

اثر شده دار و حمایت اجتماعی ادراکنتایج به دست آمده نشان دادند كه ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی اثر منفی و معنی :هایافته

طور غیرمستقیم و از دار بر سازگاری اجتماعی دارند. همچنین ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی عالوه بر اثر مستقیم، بهمثبت و معنی

با توجه آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه اثرگذار است؛ كه شده نیز  بر سازگاری اجتماعی دانشگری حمایت اجتماعی ادراکطریق میانجی

درصد از تأثیر باورهای فراشناختی  9/20درصد از تأثیر ناگویی هیجانی بر سازگاری اجتماعی،  5/31مشاهده گردید كه  VAFمقدار آماره  به

 .تواند تبیین گرددشده میبر سازگاری اجتماعی از طریق حمایت اجتماعی ادراک
 

-خود دارد و تأثیرات گسترده آن بر روند زندگی فردی و اجتماعی دانش با توجه به پیامدهایی كه ناتوانی یادگیری به دنبال گیری:نتیجه

-هایی در جهت ارتقای هیجاناتت و باورهای فراشناختی مناسب و گسترش حمایت اجتماعی در  بین دانششود برنامهآموزان، پیشنهاد می

 .آموزان دچار ناتوان یادگیری اجرا شود
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
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محمد طور كه شود و همانمدرسه نادیده گرفته میكه اغلب در 

آموزان با دادند دانشنشان (1397زاده )زاده و محمد امینامین

آموزان بدون مشکالت مشکالت یادگیری در مقایسه با دانش

صیلی و رشد اجتماعی در سطح یادگیری از نظر سازگاری تح

مشکالت سازگاری اجتماعی یکی از متغیرهایی  دارند.تری قرار پایین

آموزان است كه احتماالً به دلیل وجود اختالل یادگیری در دانش

سازد شود. سازگاری، مکانیسمی است كه افراد را قادر میایجاد می

كار دست آورده و بهتا در حل مسائل سازشی، اطالعات هیجانی را به

سازد تا مطابق الزامات بافت و محیط، می ها را قادرگیرند؛ همچنین آن

، 1)هافمن و كاشدانتجربه و ابراز هیجانی را تعدیل و تنظیم كنند 

؛ سازگاری اجتماعی نیز به معنای سازش با محیط اجتماعی (2010

دادن خود با محیط یا تواند به وسیله وفقاست كه این سازگاری می

اطراف برای رفع نیازها و رسیدن به وضعیت مطلوب ایجاد تغییر محیط 

ای سالم مستلزم داشتن جامعه. (2018، 2)شانکار اسریواستاواشود 

میزان سازگاری اجتماعی افراد  داشتن افرادی سالم است و هرچه

زاده، پاشایی و )محرم باالتر باشد، سالمت جامعه نیز باالتر خواهد بود

آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه به دلیل عدم . دانش(1398نقوی، 

برقراری روابط اجتماعی مطلوب، احساس طردشدگی از سوی 

همساالن و مشکالت متعدد تحصیلی و اجتماعی، مشکالت سازگاری 

  .(2018و همکاران،  3)لیدارند 

از آن  مرور ادبیات پژوهشی مربوط به اختالل یادگیری ویژه حاكی

آموزان به لحاظ تنظیم هیجانی در مقایسه است كه این گروه از دانش

 دهندباهمساالن عادیشان مشکالت درخور توجهی را از خود نشان می

متشکل از دشواری در ای ، سازه5. ناگویی هیجانی(2008، 4)مونتاگو

گیری فکر بیرونی است، ها و جهتها، توصیف آنشناسایی احساس

آمیز فرد شود و سازگاری موفقیتها میاین نارسایی مانع تنظیم هیجان

 ییناگو .(2018، 6)فیتز، والنسیا و سیالنیسازد را با اختالل مواجه می

 میو تنظ یجانیه اطالعات یپردازش شناختدر  یناتوان باعث یجانیه

پورعبدل، صبحی . (1397)حسینی و دااوری،  شودیم هاجانیه

دریافتند متغیرهای هیجانی با ایجاد شکاف  (1394) قرامکی و عباسی

توانند پیشرفت بین هیجانات فرد و همچنین اجتناب از پذیرش آن می

آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه را با موانع مهمی روبرو دانش

درصد كودكان دارای  78تا  38دهد بین ها نشان میپژوهش .سازند

)مامریل، یوشر ناگویی هیجانی دارای اختالالت یادگیری نیز هستند 

دهد كه آموزش تنظیم ن میها نشا. نتایج پژوهش(2013، 7و كلیه

دهد و بر كیفیت هیجانی، سازگاری اجتماعی را افزایش می-شناختی

گذارد و نیز رفتارهای فرااجتماعی را تقویت روابط اجتماعی تأثیر می

ساالریان، همایونی و صادقی . (1398)مهوش و همکاران، كند می

در پژوهش خود رابطۀ منفی و معناداری بین ناگویی هیجانی  (2019)

 (2018) 8اكسوز، مرسین و ازكانو سازگاری دانشجویان نشان دادند. 

نیز نشان دادند كه سطح باالی ناگویی هیجانی منجر به اختالل در 

قدیری، عالی و آقامحمدیان طور كه پژوهش همانشود. سازگاری می

هیجانی كاهش  –های اجتماعی آموزش مهارت نشان داد (1398)

 .دار رفتارهای ناسازگارانه در گروه آزمایش را به همراه داشتمعنی

همچنین رسیدن به سازگاری اجتماعی نیاز به دانش و آگاهی و در 

رد كه این مهم عین حال رسیدن به بصیرت و راهبردهای فراشناختی دا

)ورموت و پیوندد از طریق نظارت، كنترل و هدفمندی به وقوع می

. فراشناخت، شناخت درباره شناخت یا دانش درباره (2004، 9ورمتن

 دانش تعریف شده است. اختالالت روانشناختی به فعالیت یک سبک

شود، مرتبط است میتوجهی نامیده  -تفکر سمی كه نشانگان شناختی

های هیجانی )مانند: غم، اضطراب، خشم و كه اشخاص در موقعیت

. فرض بر این (2019و همکاران،  10)موریتزشوند ...( با آن درگیر می

است كه كودكان مبتال به ناتوانی یادگیری به دلیل شناختی و 

مستلزم انجام تکالیف آموزشی فراشناختی قادر نیستند راهبردهایی كه 

توانند درباره چگونگی تفکر خود و ها نمیاست، استفاده كنند، آن

توان ؛ بنابراین می(1397)قربانی و جباری،  سازماندهی آن فکر كنند

آموزان با اختالل یادگیری ویژه كه عملکردشان به طور گفت دانش

ها است، ممکن است به آن ز انتظار سن و هوشتر اای پایینگسترده

، 11)مازكو و هانیچها باشد های فراشناختی آندلیل نارسایی در مهارت

بیانگر ارتباط بین عملکرد  (2020راتر و همکاران ). پژوهش (2010

طی  (2020) 12موریرا و لیشناختی و حمایت اجتماعی بود. همچنین 

پژوهشی گزارش كردند كه افزایش حمایت اجتماعی از سوی مدرسه 

وینتر و آموزان شده است. موجب كاهش درگیری شناختی دانش

نشان دادند كه درمان فراشناختی در جهت كاهش  (2020همکاران )

سنگانی، مکواندی، عسگری و اری مؤثر بوده است. اختالالت سازگ

بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی  (2019بختیارپور )

 نشان داد كه  ( 1398افشاری )رابطه معناداری یافتند. نتایج پژوهش 
 
 

 

1. Hofmann & Kashdan 

2. Shankar Srivastava 

3. Lee 
4. Montague 

5. Alexithymia 

6. Fietz, Valencia & Silani 
7. Mamaril, Usher & Coyle 

8. Oksüz, Mersin & Ozcan 
9. Vermunt & Vermetten 

10. Moritz 

11. Mazzocco & Hanich 
12. Moreira & Lee 

 

 

.62-77(، 4)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....اختالل یادگیریآموزان با تدوین معادالت ساختاری سازگاری اجتماعی دانش(. 1401و همکاران. ) ساناز عینی

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان  

 

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


67 

 
 

آموزانی كه دچار افت آموزش راهبردهای فراشناختی در بین دانش

تحصیلی بودند، باعث بهبود تحصیلی و همچنین افزایش سازگاری 

  ها شد.اجتماعی آن

یکی از پیشایندهای اساسی سازگاری در دوران تحصیل 

اجتماعی های آموزان، حمایت است كه رویارویی با موقعیتدانش

سازد؛ حمایت اجتماعی های آموزشی میسر میمختلف را در محیط

های اززندگی و جنبهجسمی، روانی، رضایاتبر وضعیت 1شدهادراک

)ساهین، ازر و كیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد مختلف

ر در ی مؤثكنندهو به عنوان یک عامل تعدیل (2019، 2یانارداگ

شود زای زندگی شناخته میمقابله و سازگاری با شرایط اساترس

كنند آموزانی كه تصور می(. دانش2019)برونستینگ و همکاران، 

های اجتماعی )والدین و دوستان و حمایت بسیاری را از سوی شبکه

آفرین اجتناب نمایند، بیشتر از رفتارهای مشکلمعلمان( دریافت می

رسه احساس رضایت بیشتری دارند، دارای احساس ورزند، از مدمی

تری هستند، ساعات زیادی را برای مطالعه صرف خودكارآمدی قوی

)روزنفلد، ریچمن و  آورنددست میكنند و نمرات بهتری را بهمی

آموزانی كه از حمایت اجتماعی برخوردارند، دانش؛ (2000، 3بوون

 آورندهای هنجار شده به دست میتری در آزموننمرات باال

 . در همین راستا پژوهش(1398)نریمانی، رشیدی و زردی، 

بیانگر رابطه حمایت اجتماعی  (2017) 4رودریگوئز، تیناجرو و پارامو

معتقد  (2017) 5مورگانبا سازگاری اجتماعی در افراد بوده است. 

آموزان به سازگاری از اهداف است تالش در جهت دستیابی دانش

آموزان عملکرد بهتری در زندگی اصلی آموزش رسمی است تا دانش

داشته باشند. حال با توجه به پیامدهای  شخصی و تحصیلی در آینده 

ترده آن بر روند زندگی نامطلوب ناتوانی یادگیری و تأثیرات گس

تواند زندگی آینده فرد را به فردی و اجتماعی كودک و اینکه می

-های اجتماعی، تحصیلی، و هیجانی جبرانتباهی بکشاند و آسیب

های گذشته نشان داده شد ناپذیری به دنبال داشته باشند؛ طی پژوهش

 هایكه تعدادی از مشکالت هیجانی ویژه در افراد دچار ناتوانی

شود، ابتال به یک ناتوانی یادگیری با فراوانی بیشتری مشاهده می

تواند عاملی خطرآفرین، برای تحول مشکالت هیجانی یادگیری می

تدوین معادالت ساختاری  لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی. باشد

بر اساس  اختالل یادگیری ویژهآموزان با سازگاری اجتماعی دانش

گری حمایت ی فراشناخت با میانجیناگویی هیجانی و باورها

 . اجتماعی ادراک شده انجام شد

 

 

  پژوهش روش

-روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردی بوده و از نظر جمع

 ها توصایفی و از نوع همبستگی است. آوری داده

جامعه آماری این پژوهش را  :گیرینمونه روش و نمونه جامعه،

-با اختالل یادگیری ویژه مراجعهآموزان دختر و پسر تمامی دانش

آموزی آموزش و پرورش و مراكز كننده به مراكز مشاوره دانش

اختالل یادگیری وابسته به سازمان آموزش و پرورش شهر تبریز در 

 120نفر دختر و  90نفر ) 210نمونه پژوهش تشکیل دادند.  1398سال 

-روش نمونه آموز با اختالل یادگیری ویژه بود كه بهنفر پسر( دانش

( 1های ورود عبارتند از: مالک گیری هدفمند انتخاب شدند.

راهنمای های تشخیص اختالل یادگیری ویژه براساس مالک

های ( عدم وجود تشخیص2، تشخیصی و آماری اختالالت روانی

سال.  14تا  10( محدودۀ سنی 3دیگر همراه با اختالل یادگیری ویژه، 

( عدم 2ها؛ بودن پرسشنامه( ناقص1 های خروج عبارتند از:مالک

ها از آوری دادهبه منظور جمعتمایل به همکاری با پژوهشگر.  

 ابزارهای زیر استفاده شد:

این پرسشنامه در : 6پرسشنامۀ استاندارد سازگاری اجتماعی بل

توسط بل طراحی شد. او در زمینه سازگاری دو پرسشنامه  1961سال 

آموزان و دانشجویان است و بوط به دانشارائه داده است كه یکی مر

دیگری مربوط به بزرگساالن. هر نسخه پنج بعد سازگاری را در بر 

گیرد كه عبارتند از:الف( سازگاری در خانه، ب( سازگاری می

بهداشتی، ج( سازگاری اجتماعی، د( سازگاری عاطفی، ها( 

 سازگاری شغلی )تحصیلی(. در این پژوهش برای بررسی سازگاری

اجتماعی از خرده مقیاس سازگاری اجتماعی پرسشنامه استفاده شد. 

اعتبار و روایی: اعتبار آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزمون 

متغیر بوده  93/0تا  74/0و ضریب همسانی درونی از  93/0تا  70/0از 

ای سازگاری ضرایب اعتبار را برای خرده مقیاس ه (1962بل )است. 

گزارش كرده  94/0و 88/0اجتماعی، برای كل آزمون به ترتیب 

های بهنجار است. همچنین این آزمون روایی باالیی در تشخیص گروه

از نوروتیک و همبستگی با آزمون شخصیت آیزنک نشان داده است 

 به دست آمد. 89/0(. پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر 1962)بل، 

سؤالی خود  30این پرسشنامه : 7ت ولزپرسشنامۀ فراشناخ

 سنجد.دهی، باورهای افراد را درباره تفکر خود میگزارش
 

1. Perceived Social Support 
2. Şahin, Ozer, & Yanardag 

3. Rosenfeld, Richman & Bowen 

4. Rodríguez, Tinajero & Páramo 
5. Murugan 

6. Bell Standard Social Adjustment Questionnaire 

7. Meta Cognitive Questionnaire
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این پرسشنامه دارای پنج زیر مقیاس باورهای مثبت درباره نگرانی، 

مهار مهارناپذیری و بروز افکار خطرناک، اطمینان شناختی، نیاز به 

ها به صورت همه این زیر مقیاس .افکار و خودآگاهی شناختی است

های باالتر نشان دهنده سطوح شوند و نمرهگذاری میمستقیم نمره

 1هاتن -ولز و كارترایتها است. باالتر در هریک از زیر مقیاس

آن را در  هایضریب آلفای كرونباخ این پرسشنامه و مؤلفه (2004)

 73/0و ضریب اعتبار بازآزمایی با فاصله یک ماه را  93/0تا 72/0دامنه 

زاده زاده دستگیری، گودرزی، غنیشیریناند. در ایران گزارش كرده

ضریب همسانی درونی آن را با محاسبه ضریب آلفای  (1387و تقوی )

تا  59/0های آن رای زیرمقیاسو ب 91/0كرونباخ برای كل مقیاس 

گزارش كردند. پایایی پرسشنامه در  87/0و روایی آن را  83/0

 به دست آمد. 93/0پژوهش حاضر 

تورنتو ناگویی هیجانی مقیاس  :2تورنتوناگویی هیجانی مقیاس 

ساخته شده است. این پرسشنامه  (1994) 3بگبی، پاركر و تیلورتوسط 

شود و سه گویه دارد كه به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می 20

عامل(، ناتوانی در توصیف  7عامل ناتوانی در شناسایی احساسات )

سنجد. عامل( را می 8عامل( و سبک تفکر عینی ) 5احساسات )

بدست آمده است. ضریب  75/0ضریب آلفای كرونباخ این مقیاس 

های های این آزمون با چک لیست نشانهبستگی خرده مقیاسهم

بگبی و گزارش شده است ) 48/0تا  17/0ای از روانی در دامنه

، ضرایب ناگویی هیجانی(. در نسخه فارسی مقیاس 1994، همکاران

آلفای كرونباخ برای ناگویی خلقی كل و سه زیر مقیاس دشواری در 

احساسات و تفکر عینی به  شناسایی احساسات، دشواری در توصیف

بدست آمد. پایایی بازآزمایی  72/0و  75/0، 82/0، 85/0ترتیب 

نفری در دو نوبت با فاصله  67، در یک نمونه ناگویی خلقیمقیاس 

كل و خرده ناگویی هیجانی ( برای r=87/0( تا )r=80/0چهار هفته از )

. روایی هم زمان مقیاس (1392ارت، )بشهای مختلف تایید شد مقیاس

های این آزمون و ، برحسب همبستگی بین مقیاسناگویی خلقی

های هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی مقیاس

. پایایی پرسشنامه در روانشناختی بررسی و مورد تایید قرار گرفت

 به دست آمد. 78/0پژوهش حاضر 

جهت  :4شدهاجتماعی ادراکمقیاس چندبعدی حمایت 

-شده از مقیاس حمایت اجتماعی ادراکارزیابی میزان حمایت 

زیمت، اجتماعی چندبعدی استفاده شد. این پرسشنامه كه توسط 

ای گویه 12طراحی شده، یک ابزار  (1988) 5دهلم، زیمت و فارلی

شده فرد را در سه اکاجتماعی ادراست. این مقیاس میزان حمایت 

ای گزینه 7حیطه خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی در لیکرت 

دست آوردن نمره سنجد. برای بهاز كامالً مخالف تاكامالً موافق می

ها شده و بر تعداد آنها با هم جمع ی گویهكل این مقیاس نمره همه

جمع نمرات شود. نمره هر مقیاس نیز حاصل گویه( تقسیم می 12)

( 4مقیاس )های آن زیرهای مربوط به آن، تقسیم بر تعداد گویهگویه

آید. روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت و همکاران دست میبه

سلیمی، جوكار و ( در حد مطلوب گزارش شده است. 1988)

ملی مورد تأیید روایی مقیاس را به روش تحلیل عا (1388پور )نیک

اجتماعی قرار دادند. همچنین پایایی مقیاس را برای سه بعد حمایت 

شده از سوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب دریافت

در پژوهش حاضر پایایی به  .گزارش كردند 82/0و  86/0، 86/0

 برآورد گردید. 92/0روش آلفای كرونباخ 

 روش اجرا

گردآوری اطالعات به این صورت بود كه پس در این پژوهش روش 

از كسب مجوز از كمیتۀ فنی و اخالقی سازمان آموزش و پرورش 

آموزی و مراكز اختالل شهرستان تبریز، ابتدا به مراكز مشاورۀ دانش

آموز با اختالل دانش 230یادگیری شهرستان تبریز مراجعه كرده و 

شد. سپس اهداف  های ورود انتخابیادگیری ویژه براساس مالک

آموزان، اولیا و مسئولین مربوطه بیان شد و پژوهش برای دانش

نفر از  20های ها جلب شد. در نهایت، پرسشنامهرضایت كامل آن

 210بودن كنار گذاشته شده و پرسشنامه  آموزان به علت ناقصدانش

دهی در مورد آموز مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن اطمیناندانش

ساختن افراد نمونه تحقیق از لحاظ ماندن اطالعات و آمادههمحرمان

روانی برای شركت در پژوهش از نکات اخالقی این پژوهش بود. 

، 14،13های پزشکی شامل همچنین كدهای رایج اخالق در پژوهش

 20ها در جهت پیشرفت دانش بشری(، كد )منافع حاصل از یافته 2

 24، 3، 1فرهنگی( و كدهای )هماهنگی پژوهش با موازین دینی و 

ها و نمایندۀ قانونی او( در این پژوهش رعایت شده )رضایت آزمودنی

همبستگی پیرسون  آزمون از استفاده با هاداده تحلیل و است. تجزیه

تجزیه و تحلیل  Lisrel8.8افزار و معادالت ساختاری به وسیله نرم

بین و متغیرهای پیشتایمیا و باورهای فراشناختی به عنوان شد. الکسی

آموزان با اختالل یادگیری ویژه به عنوان سازگاری اجتماعی دانش

متغیر مالک و حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان متغیر واسطه 

 .در نظر گرفته شدند
 

 

1. Wells & Cartwright-Hatto 
2. Toronto Alexithymia Scale 

3. Bagby, Parker & Taylor 

4. Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) 
5. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley
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 هایافته

آموزان با اختالل دانشنفر از  210نمونه آماری مورد مطالعه شامل 

سال بودند. در دامنه  29/11± 18/2با میانگین سنی  یادگیری ویژه

 15/57كنندگان با سال قرار داشتند. بیشتر شركت 14تا  10سنی 

نفر(  والدین دارای  117درصد )  55 /71نفر( پسر،  120درصد )

نفر( والدین دارای شغل  96درصد )72/45تحصیالت لیسانس، 

اقتصادی متوسط  ارای وضعیتنفر( د 156درصد ) 29/74كارمند و 

 بودند.
 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
 

 کشیدگی چولگی M SD متغیر

 -73/0 224/0 26/15 71/78 باورهای فراشناختی

 -04/0 66/0 67/3 26/14 باورهای مثبت درباره نگرانی

 -58/0 16/0 11/3 44/17 مهارناپذیری و بروز افکار خطرناک

 86/0 79/0 38/4 34/14 شناختیاطمینان 

 -50/0 39/0 27/3 92/15 نیاز به مهار افکار

 -49/0 37/0 16/4 85/16 خودآگاهی شناختی

 -18/1 81/0 59/18 62/83 ناگویی هیجانی

 -31/1 56/0 97/10 69/27 ناتوانی در شناسایی احساس

 -65/0 09/1 39/8 16/21 ناتوانی در توصیف احساسات

 -32/1 26/1 46/11 77/34 عینیسبک تفکر 

 -19/0 -61/0 86/9 67/34 حمایت اجتماعی ادراک شده

 -32/0 -39/0 27/2 18/11 حمایت خانواده

 -62/0 -44/0 16/3 64/9 حمایت دوستان

 -25/0 -74/0 37/3 33/11 حمایت سایر افراد

 32/1 -26/1 70/2 68/17 سازگاری اجتماعی
 

میانگین امتیاز متغیر باورهای فراشناختی از نظر  1مطابق جدول

است. همچنین  26/15و انحراف معیار برابر  08/63ها آزمودنی

، و انحراف معیار برابر 62/83میانگین امتیاز متغیر ناگویی هیجانی 

شده از نظر است. میانگین امتیاز متغیر حمایت اجتماعی ادراک 59/18

دست آمد. در نهایت به 86/9معیار برابر و انحراف  67/34ها آزمودنی

و  68/17ها میانگین امتیاز متغیر سازگاری اجتماعی از نظر آزمودنی

است. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده  62/13انحراف معیار برابر 

شده برای متغیرهای باورهای فراشناختی، ناگویی هیجانی، حمایت 

قرار دارد؛ یعنی از  (-2، 2) شده و سازگاری در بازهاجتماعی ادراک

ها نرمال بوده و های آنلحاظ كجی متغیرهای مورد مطالعه و مؤلفه

ها متقارن است. همچنین مقدار كشیدگی برای متغیرهای توزیع آن

شده باورهای فراشناختی، ناگویی هیجانی، حمایت اجتماعی ادراک

د توزیع دهقرار دارد؛ این نشان می (-2، 2و سازگاری در بازه )

های آنها از كشیدگی نرمال برخوردار متغیرهای پژوهش و مولفه

 است. 

 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
 

 ناگویی هیجانی حمایت اجتماعی ادراک شده باورهای فراشناختی سازگاری اجتماعی متغیرها

    1 سازگاری اجتماعی

   1 -73/0** باورهای فراشناختی

  1 -53/0** 59/0** حمایت اجتماعی ادراک شده

 1 -52/0** 58/0** -63/0** ناگویی هیجانی
 

با توجه به جدول ماتریس همبستگی، بین سازگاری اجتماعی با 

درصد،  99دار باورهای فراشناختی و ناگویی هیجانی در سطح معنی

شده در سطح ادراکرابطه منفی و معنادار و با حمایت اجتماعی 

درصد، رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین بین  99دار معنی

شده رابطه منفی و باورهای فراشناختی با حمایت اجتماعی ادراک

 99دار در سطح دار و با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنیمعنی

شده و درصد وجود دارد؛ و در نهایت بین حمایت اجتماعی ادراک

 درصد رابطه منفی و معنادار برقرار است.  99ناگویی هیجانی در سطح 
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در ادامه تحقیق با استفاده از معادالت ساختاری به بررسی اثر مستقیم 

گری مستقیم باورهای فراشناختی و ناگویی هیجانی با میانجیو غیر 

آموزان با شده بر سازگاری اجتماعی دانشحمایت اجتماعی ادراک

.شودرداخته میناتوانی یادگیری ویژه پ
 

آزمون مدل تحقیق )در حالت استاندارد(. 1نمودار   

 

 (T-Valueآزمون مدل تحقیق )در حالت  .2نمودار 
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 های برازندگی مدل تحقیقشاخص. 3جدول 
 

 

.داری و برازش مورد تائید استهای معنیشاخصتوان گفت كه مدل تحقیق ازنظر آمده میدستبا توجه به نتایج به
 

 تحقیق مدل ساختاری .  معادالت4جدول 
 

 
 

اثر مستقیم متغیر باورهای فراشناختی بر سازگاری  4با توجه به جدول 

شده، منفی معنادار است؛ اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک

دار روی سازگاری همچنین ناگویی هیجانی اثر مستقیم منفی و معنی

شده دارد. اثر مستقیم متغیر حمایت اجتماعی ادراکاجتماعی و 

شده بر سازگاری اجتماعی، مثبت معنادار حمایت اجتماعی ادراک

 است.

بر ناگویی هیجانی اثر غیرمستقیم باورهای فراشناختی و جهت بررسی 

از شده گری حمایت اجتماعی ادراکسازگاری اجتماعی با میانجی

برای تعیین شدت اثر آزمون تست سوبل استفاده شده است. همچنین 

شود استفاده می 1VAFای به نام غیرمستقیم از طریق میانجی از آماره

كند؛ درواقع این مقدار اثر را اختیار می 1تا  0كه مقداری بین 

 .سنجدغیرمستقیم به اثر كل را می
 

گری حمایت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی با میانجیتایمیا الکسیغیرمستقیم باورهای فراشناختی و ت . نتایج تحلیل اثرا5جدول 

 ادراک شده

 نتیجه آزمون VAFآماره  ضریب مسیر استاندارد T-sobel فرضیه پژوهش

باورهای 

 فراشناختی

حمایت اجتماعی  

 شدهادراک

 
 تأیید 209/0 119/0 142/2 سازگاری اجتماعی

ناگویی 

 هیجانی

حمایت اجتماعی  

 شدهادراک

 
 تأیید 315/0 152/0 574/2 سازگاری اجتماعی

 

با توجه به میزان آماره تی غیرمستقیم )تی سوبل( بین متغیرهای باال كه 

( است؛ لذا فرضیه اثر غیر مستقیم -96/1 &96/1خارج از بازه )

بر سازگاری اجتماعی پذیرفته  ناگویی هیجانیباورهای فراشناختی و 

 ناگویی هیجانیشود. بنابراین متغیرهای باورهای فراشناختی و می

طور غیرمستقیم و از طریق حمایت اجتماعی عالوه بر اثر مستقیم، به

 گذارند.شده نیز بر سازگاری اجتماعی تاثیر میادراک

د كه شومشاهده می VAFآمده برای آماره دستبا توجه به میزان به

 5/31درصد تأثیر باورهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی و  9/20

درصد تأثیر ناگویی هیجانی بر سازگاری اجتماعی از طریق حمایت 

 تواند تبیین گردد. اجتماعی ادراک شده می
 

 

1. Variance accounted for 

 
 

 

 

.62-77(، 4)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی اختالل یادگیری....آموزان با (. تدوین معادالت ساختاری سازگاری اجتماعی دانش1401و همکاران. ) ساناز عینی

 نتیجه قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

d f

2

 

 قبولقابل 3از كمتر  81/2

RMSE 079/0 
 08/0خوب: كمتر از 

 1/0تا  08/0متوسط: 
 خوب

CFI 92/0  قبولقابل 90/0بیشتر از 

NFI 91/0  قبولقابل 90/0بیشتر از 

GFI 85/0  قبولقابل 80/0بیشتر از 

 داریمعنی خطای استاندارد Tمقدار  ضرایب مسیر متغیرها

 باورهای فراشناختی
 

 دارمعنی 112/0 -10/4 -33/0 سازگاری اجتماعی

 باورهای فراشناختی
 

 دارمعنی 107/0 -77/4 -37/0 شدهحمایت اجتماعی ادراک

 ناگویی هیجانی
 

 دارمعنی 098/0 -19/6 -45/0 سازگاری اجتماعی

 ناگویی هیجانی
 

 دارمعنی 117/0 -35/3 -29/0 شدهحمایت اجتماعی ادراک

 حمایت اجتماعی ادراک شده
 

 دارمعنی 103/0 44/5 41/0 اجتماعیسازگاری 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان   

 

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 

  

 گیریبحث و نتیجه

آموزان با توانی یادگیری خاص، نیاز به مشکالت سازگاری دانش

توجه ویژه دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین معادالت 

آموزان با اختالل یادگیری ویژه ساختاری سازگاری اجتماعی دانش

گری فراشناختی با میانجیبر اساس ناگویی هیجانی و باورهای 

شده انجام شد. نتایج حاصل نشان داد كه حمایت اجتماعی ادراک

الگوی مفهومی پیشنهادی مطالعه، مبنی بر رابطه ناگویی هیجانی و 

آموزان با ناتوانی باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی دانش

ز شده ایادگیری با توجه به نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک

برازش مطلوبی برخوردار است. با توجه به نتایج اثر مستقیم ناگویی 

آموزان با اختالل یادگیری ویژه هیجانی بر سازگاری اجتماعی دانش

ساالریان های پژوهش آمده با یافتهدستمنفی و معنادار بود. نتایج به

قدیری و همکاران  ( و2018اكسوز و همکاران ) (؛2019و همکاران )

آموزان كه نمره پایین در ناگویی هیجانی همسو بود. دانش (1398)

كنند از توانایی ذهنی بیشتر برای پردازش اطالعات كسب می

تواند به افراد كمک كند اجتماعی برخوردار هستند. این توانمندی می

بار تکلیف تحصیلی داشته بهتری از پیامدهای منفی و زیانتا درک 

باشند و در نتیجه از فشارهای روانی و اجتماعی كمتری در 

تر عمل كنند در واقع این افراد گیری برخوردار باشند و موفقتصمیم

بندی و پردازش صحیح اطالعات و در نظر گرفتن درست و با فرمول

توانند نوع هیجانات ی مختلف میهاغلط بودن رفتارها در موقعیت

. (1397مرادی، قربان، خلعتبری و رحمانی، )علیخود را بهبود بخشند 

دلیل كمبود انگیزش اكثر اوقات آموزان ناتوان یادگیری بهدانش

ها نتیجه ندهد؛ در همین راستا عملکرد های آننگرانند كه تالش

به جداسازی هیجانات از افکار ناكارآمد در درست هیجان منجر 

شود شود و بدین طریق باعث میآموزان با اختالل یادگیری میدانش

های ناسالم جدا شده و از كه بار هیجانی افکار غیرمنطقی و ارزیابی

طبیعی است در چنین  ها كاسته شود؛شدت دردناک بودن آن

یری گرایش باالتری برای آموزان مبتال به اختالل یادگموقعیتی، دانش

منطبق شدن با شرایط محیط و انتظارات ساختارهای اجتماعی محیط 

 .آموزشگاه و در نتیجه سازگاری اجتماعی دارند

داد كه اثر باورهای فراشناختی بر سازگاری آمده نشاندستنتایج به

آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه  منفی و معنادار بود، اجتماعی دانش

آموزان بیشتر اقع، هرچه ویژگی باورهای فراشناختی در دانشدر و

ها وجود دارد. نتایج باشد، سازگاری اجتماعی كمتری در آن

موریرا و  (؛2020راتر و همکاران ) های پژوهشآمده با یافتهدستبه

 ( و2019سنگانی و همکاران ) (؛2020وینتر و همکاران ) (؛2020لی )

توان اشاره همسو است. از دیدگاه علوم شناختی، می (1398افشاری )

های مبتنی بر ای از طرحكرد كه سازگاری اجتماعی به عنوان دسته

ها و فرآیندهای نمادین و غیر سمپردازش اطالعات، كه شامل تج

های شود؛ بنابراین، هرگونه آسیب به ظرفیتنمادین است شناخته می

پردازش شناختی مبتنی بر عدم موفقیت در شناخت ممکن است یک 

عامل خطر بالقوه برای افراد زیادی باشد كه منجر به رفتارها و 

رویکرد  (.2019سنگانی و همکاران، )مشکالت پرخطر خواهد شد 

های فراشناختی بر این باور است كه افراد به دلیل آنکه فراشناخت

درونی منجر های دهی هیجانی به تجربهها به الگوی خاص پاسخآن

شود، منفی میان منفی و تقویت باورهایهیجتداومشود كه موجبمی

. (2004)ولز و همکاران، شوند های هیجانی گرفتار میدر دام ناراحتی

زا تحت شرایط مختلف مدیریت شناخت خود در شرایط استرس

كند؛ های فراشناختی بهتری ایجاد میتوانایی فراشناختی و حالت

شود و عملکرد در بنابراین فشارهای محیطی كمتری به فرد وارد می

. (2017، 1دیماند، كاتسیکیتیز-)آلن، كانیسهر شرایطی بهبود میابد 

های فراشناختی و آگاهی فراشناختی هایی مانند استراتژیدر حالت

وقتی تعدیل مثبت باشد، فرد از نظر عاطفی و شناختی پریشان و ناامید 

شود، كه این امر سازماندهی احساسات و شناخت فرد را مختل نمی

ابراین، این افراد معموالً قادر به شناسایی، درک و توصیف كند. بننمی

زا به دلیل آگاهی احساسات بیشتر و قادر به سازگاری با شرایط استرس

ها در پردازش شناختی احساساتشان هستند عاطفی و توانایی آن

اختالل  آموزان با. از طرفی، دانش(2017)اسچیمنتی و همکاران، 

تری از پیشرفت تحصیلی دارند، بلکه یادگیری ویژه نه تنها سطح پایین

شوند. مشکالت با مشکالت اجتماعی و هیجانی نیز روبرو می

غیرمنتظره و مداوم در یادگیری با كاهش عملکرد تحصیلی و 

مشکالت سازگاری اجتماعی و هیجانی درازمدت مرتبط است 

. جهت (2018، 2دوكلوس، لئون، پویژن و پرادو-)اسچوارتز، اپینات

آموزان با ناتوانی یادگیری خاص توان گفت دانشتبیین این یافته می

توانند یاد بگیرند تا درباره فرآیندهای فکریشان تأمل كنند، آگاهی می

های به دست بیاورند و راهکارهای مؤثری در جهت ناسازگاری

ده در مدرسه و خانواده به كار برده و هر وقت الزم آماجتماعی پیش

شد فرایندها و راهبردهای جایگزین برای راهبردهای فراشناختی غلط 

آموزان با و نابجا استفاده كنند. به عبارتی اگر نظام باورهای دانش

ای دقیق در اختالل یادگیری ویژه كارآمد باشد، اطالعات به گونه

 كه نتیجۀ آن رفتار مطلوب است؛ اما اگر  شودها پردازش میذهن آن
 

 

1. Allen, Kannis-Dymand & Katsikitis 
2. Schwartz, Epinat-Duclos,  Leone,  Poisson & Prado
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ای جز باشد، نتیجه ها و ادراک مشکلی وجود داشتهدر پردازش

 .های ناخوشایند و رفتار مخرب وجود نخواهد داشتهیجان

شده بر داد كه اثر حمایت اجتماعی ادراکآمده نشاندستنتایج به

آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه مثبت و سازگاری اجتماعی دانش

شده در معنادار بود، در واقع، هرچه ویژگی حمایت اجتماعی ادراک

ها وجود آموزان بیشتر باشد، سازگاری اجتماعی بیشتر در آندانش

رودریگوئز و همکاران  های پژوهشآمده با یافتهدستدارد. نتایج به

همسو است. حمایت اجتماعی  (1399كاظمی و همکاران ) ( و2017)

پیوندهای اجتماعی كه شامل حمایت باه رفتارهای حمایتی و منابع 

شود، اشاره دارد هیجانی، صمیمیت، تعامل مثبت و حمایت مادی می

. از دیدگاه اجتماعی، رفتار ناسازگار (2014، 1)هوآنگ، كستینز و آیاال

شود. در این دیدگاه، رفتار از ناتوانی در مقابله با فشار روانی ناشی می

ی بیماری یا مشکلی كه فقط در فرد وجود دارد، باقی به مثابهغیرانط

شود، بلکه حداقل تا حدی ناشی از وجود نقص در نظام انگاشته نمی

حمایت اجتماعی فرد نیز است. این نظام شامل والدین، خواهران و 

های طاور سازمانبرادران و وابستگان، دوستان، معلمان و همین

ی است. براساس رویکرد اجتماعی، بایاد اجتماعی و نهادهای دولت

تاالش كارد تاا باا اقداماات پیشاگیرانه، از راه مداخله در زندگی افراد، 

آمیز رفتار غیرانطباقی را كاهش داد پیش از وقوع رویدادهای فاجعه

. حمایت اجتماعی بیانگر قابلیت و كیفیت (1399)كاظمی و همکاران، 

تباط با دیگران است و سبب می شود افراد در مواقع نیاز، منابع الزام ار

جهت احساس مراقبت و ارزشمندی را كسب كنند. لذا وجود یک 

شاود و باه دنبال آن فرد رابطه حمایتی باعث فعالیت فرد در محیط می

كند تاالش بیشتری از خود نشان دهند و به نوعی سازگاری سعی می

. در جهت تبیین این (2018، 2)یوچینو، بوون، گری و مایکلدست یابد 

گری بندورا، حمایت توان گفت طبق نظریه خود تعیینیافته می

های درونی و عامل گر شکوفایی تمایالت و پتانسیلاجتماعی، تسهیل

های عاطفی و روانی در افراد است، دهنده ناراحتیبازدارنده و كاهش

تواند نقش اساسی در باورهای ساس این نظریه حمایت اجتماعی میبرا

آموزان دارای خودكارآمدی به عنوان مفهوم كلیدی در دانش

های آموزان از حمایتاختالالت داشته باشد. در صورتی كه این دانش

ها خانواده، دوستان و كادر مدرسه برخوردار باشند، عزت نفس آن

شوند و زمانی های پرتنش بر خود مسلط میافزایش یافته، در موقعیت

خوردند باور دارند كه از سوی كه در حیطه یادگیری به مشکل برمی

اجتماع حمایت خواهند شدند و در نتیجه رفتارهای ناسازگار كمتری 

 دهند.از خود نشان می

داد كه اثر غیرمستقیم ناگویی هیجان بر سازگاری اجتماعی نتایج نشان

ا ناتوانی یادگیری ویژه از طریق حمایت اجتماعی آموزان بدانش

عنوان شده، بهشده  معنادار بود. لذا، حمایت اجتماعی ادراکادراک

گر رابطه ناگویی هیجانی با سازگاری اجتماعی پذیرفته شد و میانجی

از تأثیر ناگویی هیجانی بر سازگاری درصد  5/31مشاهده گردید كه 

تواند تبیین گردد. شده میاجتماعی ادراکاجتماعی از طریق حمایت 

در بحث حاضر، به دلیل عدم وجود پیشینه داخلی و خارجی مشابه با 

های دیگر های پژوهشموضوع مورد بحث، نتایج پژوهش با یافته

توان گفت گرچه ممکن شود. در جهت تبیین نتایج میمقایسه نمی

توان با د اما میشناختی داشته باشاست مشکالت هیجانی اساس زیست

هایی كه از سوی اطرافیان از تقویت عوامل محیطی از جمله حمایت

جمله، والدین، خواهرها و برادران و دوستان همچنین معلم و كادر 

آموزان با ناتوانی یادگیری منجر به تغییر یا تعدیل مدرسه در دانش

هیجانات شده؛ به طوری كه هنگام مواجهه با یک تجربه هیجانی 

های درک شده، رفتارهای متناسب زا با در نظر گرفتن حمایتشکلم

با هدف داشته باشند. كه این امر منجر به پیامدهای سالمت روانی، 

ها در محیط عملکرد بهتر در محیط مدرسه و به عبارتی سازگاری آن

 .اجتماعی خواهد شد

ی داد كه اثر غیرمستقیم باورهای فراشناختی بر سازگارنتایج نشان

آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه از طریق حمایت اجتماعی دانش

شده، شده معنادار بود. لذا، حمایت اجتماعی ادراکاجتماعی ادراک

گر رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی عنوان میانجیبه

از تأثیر باورهای درصد  9/20پذیرفته شد و مشاهده گردید كه 

اری اجتماعی از طریق حمایت اجتماعی ادراک فراشناختی بر سازگ

تواند تبیین گردد. در بحث حاضر، به دلیل عدم وجود پیشینه شده می

داخلی و خارجی مشابه با موضوع مورد بحث، نتایج پژوهش با 

شود. در جهت تبیین نتایج نمی های دیگر مقایسههای پژوهشیافته

ناختى مثبت، كارگیری راهبردهاى فراشتوان گفت با بهمی

توانند یاد بگیرند تا درباره آموزان با ناتوانی یادگیری میدانش

های فرآیندهای فکریشان تأمل كنند، آگاهی به دست آورند و روش

كار برند. آموزش این راهبردها باعث خاصی را در خالل حل مسائل به

های درگیر در یک عمل شناختی از شود كه فرد بتواند تمام كنشمی

تدا تا انتها را تحت نظر بگیرد. از دیگر سو  حمایت اجتماعی در هنگام اب

كند، نقش زا دو نقش متفاوت ایفا میهای تنشرویارویی با محرک

 نخست حمایت اجتماعی به صورت تأثیر مستقیم است. هنگامی كه فرد 
 

 

1. Huang, Costeines & Kaufman 

2. Uchino, Bowen, Kent de Grey, Mikel & Fisher 
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شود، حمایت اجتماعی، سطح زا مواجهه میهای تنشبا فشار و محرک

دهد. نقش دیگر حمایت اجتماعی به فشار تجربه شده را كاهش می

كنندگی است، یعنی موقعی كه فرد با یک رویداد صورت تعدیل

شود، حمایت اجتماعی تأثیر مخرب آن رویداد رو میزا روبهاضطراب

شود كه فرد مشکل به وجود را بر سالمتی فرد تعدیل كرده و باعث می

آموزانی كه از زا ارزیابی كند. در نتیجه دانشآمده را كمتر استرس

تواند با شناخت حمایت اجتماعی مناسبی برخوردار هستند می

خودشان، استرس را كاهش و میزان مشاركت ها توسط توانایی

های ها را افزایش دهد. یکی از نشانهاجتماعی و حل مسائل و چالش

عنوان شدن، سازگاری اجتماعی است. سازگارى اجتماعى بهاجتماعی

معناى تطابق با مقتضیات اجتماعى، رعایت یکى از انواع سازگارى، به

ط اجتماعى است. اساس اصول و قوانین جامعه و كارایى در رواب

هاى خود و سازگارى اجتماعى به وجود آوردن تعادل بین خواسته

 . تواند برتمام ابعاد زندگى فرد تأثیرگذاردانتظارات اجتماع است كه می
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

شركت  است.  شده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصول

خارج  پژوهش از بودند مایل كه زمان هر داشتند اجازه كنندگان

 .بودند پژوهش روند درجریان كنندگانشركت همه شوند. همچنین

 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کكم گونه هیچ تحقیق این

 است.  نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش همه نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشاركت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسندگان اظهار بنابر
 

 منابع
(. اثر بخشی راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد 1398افشاری، ع. )

تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با مشکل افت 

پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم  -دوماهنامه علمیتحصیلی. 
 .142-133(، 5) 12، پزشکی

 http://edcbmj.ir/article-1-1954-fa.html 
 

(. مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش 1392بشارت، م ع. )

-شناسی تحولی روانروانگذاری )نسخه فارسی(. اجرا و نمره

 .92-90(، 10)37، شناسان ایرانی
https://ijms.sums.ac.ir/article_39805.html 

ی (. مقایسه1394پورعبدل، س.، صبحی قراملکی، ن و عباسی، م. )

آموزان با و كاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشاهمال

-22(، 3)4، های یادگیریناتوانیبدون اختالل یادگیری خاص. 

38 . 
http://jld.uma.ac.ir/article_276_50.html?lang=en 

های فرزندپروری در (. بررسی نقش سبک1400حسینی، ل و داوری، ر. )

بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش

روانشناسی مدرسه و آموزان مقطع متوسطه شهر تهران.. دانش
 . 57 -46(، 1)10، آموزشگاه

http://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html 
های ترین مؤلفهبندی مهم(. تحلیل و رتبه1397سلیمی، ج و بارخدا، ج. )

(، 1)8، های یادگیریناتوانیآموزان. ناتوانی یادگیری در بین دانش

42-69 .http://jld.uma.ac.ir/article_708.html?lang=en 

(. ارتباطات اینترنتی در 1388پور، ر. )سلیمی، ع.، جوكار، ب و نیک

زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی 

 .102-81(، 3)5، شناختیمطالعات رواندر استفاده از اینترنت. 
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=169581 

زاده، ا  و تقوی، س م زاده دستگیری، ص.،  گودرزی، م ع.،  غنیشیرین

پذیری در لیت(. مقایسه باورهای فراشناختی و مسئو1387ر. )

اجباری، اختالل اضطراب منتشر  -بیماران مبتال به اختالل وسواسی

(، 1) 14، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانو افراد بهنجار. 

46-55. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-414-en.html 

مرادی، م.،  قربان شیرودی، ش.، خلعتبری، ج و رحمانی، م ع. علی

(. اثربخشی بازی درمانی بر خودناتوانمندسازی اجتماعی و 1397)

آموزان دختر با اختالل یادگیری خاص. ناگویی هیجانی دانش

 . 7-1(، 60)8، مطالعات ناتوانی
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=704633 

(. اثربخشی 1398قدیری، ف.،  عالی، ش و آقامحمدیان شعرباف، ح ر. )

آوری و سازگاری هیجانی بر تاب-های اجتماعیآموزش مهارت

مجله مطالعات روزی. آموز مدارس شبانهنوجوانان پسر دانش
 . 87-71(، 2)11، آموزش و یادگیری

https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=748573 
(. تأثیر آموزش نظریه ذهن بركاركرد 1397قربانی، ن و جباری، س. )

افراد روانشناسی آموزان پسر با ناتوانی یادگیری. اجرایی دانش
 . 259-237(، 31)8، استثنایی

[DOI:10.22054/jpe.2019.34845.1832]  
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كاظمی رضایی، س ع.،  محمدی، م.،  تاجیک، ع ا  و پیشگاهی، ب. 

(. نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و حمایت 1399)

بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان اجتماعی ادراک شده در پیش

 . 85-77(، 2)8، نشریه روان پرستاریپرستاری. 

https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=806464 
(. مقایسه سازگاری 1397زاده، ح. )زاده، ل و محمدامینمحمدامین

تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر پایه هشتم دارای 

مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری شهرستان مهاباد. 

 .21-230(، 4)12، رهبری و مدیریت آموزشی

http://edu.journals.iaugarmsar.ac.ir/article_664463.html?lan

g=fa 
(. مقایسه سرمایه 1398زاده، م.، پاشایی، م و نقوی، ل. )محرم

در های عاطفی شناختی، سازگاری اجتماعی و سبکروان

آموزان ورزشکار )فردی و گروهی( و غیرورزشکار. دانش

 . 176-163(، 3)8، روانشناسی مدرسه و آموزشگاه

http://jsp.uma.ac.ir/article_847.html 
(. 1398مهوش، ع.، شریفی درآمدی، پ.، رضایی، س و عسکری، م. )

های هیجانی بر مهارت-اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم شناختی

، 9مجله مطالعات ناتوانی، آموزان با آسیب شنوایی. اجتماعی دانش

1-6  .http://jdisabilstud.org/article-1-1597-en.html 

(. نقش خودپنداره كودكان، 1398نریمانی، م.،  رشیدی، ج  و زردی، ب. )

بینی حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش

آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. سرزندگی تحصیلی دانش

 . 133-112(، 3)8، های یادگیریناتوانی

http://jld.uma.ac.ir/article_791.html?lang=en 
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