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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

pecific learning disability is a 

developmental neurological disability 

that continuously affects academic 

learning (Scanlon, 2013). In the new 

classification, the concepts of reading 

disorders, mathematics, and written 

expression are replaced by the general 

concept of Specific learning disability, 

and in the assessment process 

emphasizes personal development, 

family, and academic record such as 

academic grades, response to academic 

interventions, and teacher observation.  

 

 
(American Psychiatric Association, 2013; Hallahan, 

Kaufman, & pullen, 2015). 

Academic, social and emotional challenges in this 

field are always considered. Challenges for this 

group of children include alexithymia (Cerutti, 

Spensieri, Presaghi, Renzi, Palumbo & Simone, 

2020). Self- compassion (Stuntzner & Hartley, 2013) 

and help-seeking behaivor (Mamas, Bjorklund, Daly, 

Moukarzel, 2020). 

The term alexithymia is derived from the Greek roots 

Alexi (no words) and Thymos (emotion) and is used 

to describe people who are unable to recognize and 

express their emotions (Jonason & Krause, 2013).
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of current research was to compare alexithymia, self- compassion and academic help- 

seeking behavior in students with and without specific learning disability.  
 

Methods:  The research design is discribtive and causal-comparative and the research population included 

all East Azerbaijan’s students with and without specific learning disability in 2019-2020. Using the 

connivance sampling method, 102 students (included 52 specific learning disability and 57 normal 

students) were selected. Data were collected using self-compassion, alexithymia and help-seeking 

behavior inventories and analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).  
 

Results: The results showed that in all three variables, alexitiamia, self-compassion, and academic 

help-seeking behavior, there was a significant difference between two groups (p<0/01). 

Characteristics such as emotional cognitive deficiency, difficulty in recognizing and describing 

emotions, and externally oriented thinking way, as well as low social emotional adjustment, 

challenge self-compassion, alexitimia, and help-seeking behavior in people with specific learning 

disability. 
 

Conclusion: Developing and implementing of self-compassionate skills, expression of emotion and help-

seeking behavior programs are needed. 
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Self-compassion is another important psychological 

variable in the study of areas of developmental 

disabilities, including specific learning disabilities 

(Stantzenro and Hartley, 2013). Self-Compassion is 

sensitivity to the suffering of others along with a 

commitment to do something about it. This structure 

consists of three main components: Self-kindness 

versus self-judgment, Sense of common humanity 

versus isolation, and Mindfulness versus 

overidentification (Neff, 2009). Another challenge for 

students with specific learning disabilities is 

interacting with educational and environmental 

factors. Help-seeking behaivor is one of the possible 

cases in this group of children. Help-seeking behaivor 

is seeking help from another when faced with 

ambiguity and difficulty in studying (Newman, 1998). 

In a study that compared help-seeking behaviors 

between students with and without specific learning 

disability, the results indicate that students with 

disability benefit from help-seeking behaviors to solve 

problems less than normal students (Trammell & 

Hathaway, 2007). The aim of this study was to 

compare alexithymia, self-compassion and help-

seeking behaivor in students with and without specific 

learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The design of the present study is descriptive and 

causal comparative. Population, sample and sampling 

method: The study population included students with 

and without specific learning disability in East 

Azerbaijan province in the academic year 2010-2011. 

Using available sampling method, 102 people (52 

specific learning disabilities and 57 normal people) 

were selected. To collect data, following tools have 

been applied: Alexithymia scale (Tas-20), Neff Self 

compassion scale Ryan & pintrich Help-seeking 

behaviour Scale.In order to increase the validity of the 

research, it was tried to first select students with 

specific learning disabilities with an age range of 9-12 

and IQ of 85-100, who were mostly in average socio-

economic status (collection of this information from 

the student assessment file Were extracted) that did 

not have other comorbid symptoms such as attention 

deficit hyperactivity disorder or other diseases, then 

normal students who were on par with this group of 

students in other conditions other than specific 

learning disabilities were selected to compare the 

variables. 

 

3. Results 

The results of multivariate analysis of variance showed 

that the variables of Self-kindness,overidentification, 

isolation and self-compassion of F value calculated at the 

level of 0.01 were significant (p <0.01). But the value of 

F for all variables of self-judgment, mindfulness and 

Sense of common humanity is not significant at the level 

of 0.05 (p> 0.05). In the variables of alexithymia, 

difficulty in recognizing emotions, difficulty in 

describing emotions and Externally oriented thinking, 

the value of F calculated at the level of 0.01 is significant 

(p <0.01). In the help-seeking behaviour acceptance 

variable, the value of F calculated at the level of 0.01 is 

significant, so it can be said that normal children have 

more help acceptance than children with specific 

learning disabilities (p <0.01). However, as can be seen, 

the value of F is not significant at the level of 0.05 to 

avoid seeking help (p> 0.05).
 

Table 1. Results from MANOVA test on components of Alexithymia, self-compassion and help-seeking behaivor in 

students with and without specific learning disability 

Dependend variable Source SS DF M F Sig 

Self-kindness 
Group 62/95 1 62/95 6/07 0/015 

Error 10/35 107 1108/22   

Self-judgment 
Group 7/45 1 7/45 1/01 0/317 

Error 7/38 107 790/45   

Mindfulness 
Group 13/16 1 13/16 0/691 0/408 

Error 19/03 107 2037/15   

over identification 
Group 54/57 1 54/57 5/02 0/027 

Error 10/86 107 1162/55   

Sens of common humanity 
Group 28/37 1 28/37 1/35 0/247 

Error 20/9 107 2237/03   

Isolation 
Group 98/26 1 98/26 6/98 0/009 

Error 14/06 107 1504/72   

Self compassion 
Group 98/26 1 726/67 6/04 0/016 

Error 120/12 107 12853/42   

Alexithymia 
Group 515/67 1 515/67 4/11 0/045 

Error 125/46 108 13549/91   

Difficulty identifying feelings 
Group 168/95 1 168/95 4/14 0/044 

Error 40/75 108 4401/69   

Difficulty describing feeling 
Group 76/78 1 76/78 4/92 0/029 

Error 15/59 108 1683/75   
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Externally oriented thinking 
Group 65/49 1 65/49 5 0/027 

Error 13/08 108 1412/71   

Avoid asking for help 
Group 2/45 1 2/45 0/096 0/757 

Error 25/75 103 2652/21   

Accepting help 
Group 466/84 1 466/84 24/55 0/001 

Error 19/01 103 1958/14   

4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to compare alexithymia, 

self-compassion and help-seeking behaivor in students 

with and withoutspecificlearningdisability. The results 

showed that children with specific learning disabilities 

have less help-seeking behavior than normal children 

and normal children have less Alexithymia, difficulty 

in recognizing emotions, difficulty in describing 

emotions and thinking with external orientation less 

than children with specific learning disabilities. 

Ordinary children also have more kindness, extreme 

assimilation, isolation, and self-compassion than 

children with special learning disabilities. 

Children with learning disabilities receive biased 

socio-emotional feedback (Ouherrou & Elhammoumi 

& Benmarrakchi & Kafi, 2019). Adults, for example, 

protect children with the disorder from negative 

emotional experiences and thus block opportunities 

for the development of appropriate emotion 

recognition skills. People with learning disabilities 

have less opportunity for social interaction with other 

people (Garwood, Ciullo, Wissinger & McKenna, 

2020). Metacognition also plays a role in help-seeking 

behavior. Students with learning disabilities who have 

poor metacognition have difficulty recognizing what 

they are reading and do not understand it, so 

sometimes this group of students avoids seeking help 

because they are still They do not notice the lack of 

understanding to ask for help (Fuchs and Fuchs, 1998). 

Research evidence indicates low mental health and 

well-being in people with specific learning disabilities, 

and low self-compassion skills seem to be one of the 

reasons (Stuntzner & Hartley, 2013). 
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 پژوهشیمقاله 
 

آموزان با و بدون اختالل طلبی تحصیلی در دانشاگویی خلقی، خوددلسوزی، کمکن مقایسه

 یادگیری ویژه
 

 2زهرا ارکانی و        2رحیم بدری گرگری،      *1 شهروز نعمتی 
 
 

 .رانیا تبریز، ز،یتبر دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ،یتیترب علوم گروه، اریدانش. 1

 .رانیا تبریز، ز،یتبر دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ،یتیترب علوم گروه ،استاد. 2

 .رانیا تبریز، ز،یتبر دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ،یتیترب گروه علوم دانشجوی دکتری،. 3

 

 

مقدمه
 صورت به که است 1تحولی عصب اختاللی ویژه یادگیری اختالل

 ،2اسکانلون) می دهد قرار تأثیر تحت را درسی یادگیری مداوم

 و ریاضیات خواندن، هایمفاهیم اختالل جدید بندیطبقه . در(2013

شوند با مفهوم کلی اختالل یادگیری ویژه جایگزین مینوشتاری  بیان

 از تحصیلی سوابق و خانواده شخصی، و در فرآیند ارزیابی بر رشد

 معلمان مشاهده و تحصیلی هایمداخله به پاسخ تحصیلی، نمرات قبیل

 اختالل .(2013 ،3پزشکی آمریکاروان انجمن) کندمی تأکید

 نرخ دقت، کلمه، خواندن) خواندن آسیب در شامل ویژه یادگیری

 هجی) آسیب در نوشتن( خواندن مطلب درک و سیالی خواندن،

سازماندهی  و وضوح دستوری، نکات رعایت گرامر، صحیح، کردن

 خاطرسپاری به عدد، فهم) آسیب در ریاضیات و (نوشتاری متن

 صحیح استدالل و محاسبه سیالی، یا صحت ریاضی، های واقعیت

های تحصیلی، همواره چالش .(2014، 4کرنی-شولت)است  ریاضی

 اجتماعی و هیجانی دراین حوزه مورد توجه است.
 

1. neurodevelopmental disorder 

2. Scanlon 

3. American psychiatric Association 

4. Schulte-Koerne  
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 ها:کلیدواژه

یی  گو یژه، نااا یری و گ تالل یاااد خ ا

م  طلبی خلقی، خوددلساااوزی، ک

 تحصیلی

 

 چکیده

 

آموزان با و بدون اختالل یادگیری طلبی تحصیلی در دانشناگویی خلقی، خوددلسوزی و کم  پژوهش حاضر مقایسه هدف از  :هدف

 .ای استمقایسه-بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع علیویژه و عادی 
 

بود. با استفاده  1399-1398آموزان اختالل یادگیری ویژه و عادی آذربایجان شرقی در سال تحصیلی جامعه پژوهش شامل دانش ها:روش

شدند. وابزارهای خوددلسوزی نف، نفر عادی( انتخاب  57اختالل یادگیری ویژه و  52نفر ) 102گیری دردسترس تعداد از روش نمونه

 .ها استفاده شدآوری دادهطلبی تحصیلی ریان و پینت ریچ برای جمعناگویی خلقی تورنتو و کم 
 

طلبی اگویی خلقی، خوددلسوزی و کم ن ( نشان داد که در هر سه متغیرMANOVAنتایج  تحلیل واریانس چند متغیری ) :هایافته

(. کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه  >01/0Pآموزان عادی و اختالل یادگیری ویژه وجود دارد )دانش معناداری بینتحصیلی تفاوت 

 .طلبی کمتر و ناگویی هیجانی بیشتری داشتندخوددلسوزی و رفتار کم 
 

 آن و توصیف احساسات تشخیص دشواری در های شناختی هیجانی،هایی مانند نارسائیویژگی  کهحاکی از این بود نتایج  گیری:نتیجه

طلبی را در افراد همراه سازگاری هیجانی اجتماعی پایین شرایط خوددلسوزی، ناگویی هیجانی و کم خارجی به  گیری جهت با تفکر و

لبی طهای هیجانی و کم های  مهارتی خوددلسوزی، مهارتکند. طراحی و اجرای برنامهبرانگیز  میدارای اختالل یادگیری ویژه چالش 

 .رسدضروری به نظر می
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1۴۰1زمستان    
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 1خلقی های فراروی این گروه از کودکان، ناگوییجمله چالشاز 

و همکاران،  2سیمونپنسیری، پرساغی، رنازی، پالومبو، روتی، سس)

 طلبیو کم  (2013، 4)استانتزنر و وهارتلی 3یخوددلسوز ،(2020

 است. (2020 ،6دالی و موکارزل بیجورکلوند، )ماماس، 5تحصیلی

( کالمی هیچ)Alexi  ریشۀ یونانی اصطالح ناگویی خلقی برگرفته از

رود که و در توصیف افرادی به کار می است( هیجان)Thymos  و

، 7وکراس جانسون)توانایی شناسایی و بیان هیجانات خود را ندارند 

. ناگویی هیجانی نوعی نقص و نارسایی خلقی است که باعث (2013

ها هیجانی و تنظیم هیجان اطالعاتناتوانی در پردازش شناختی 

 ،احساسات ییدرشناسا یدشوار (.1400)حسینی و داوری،  شودمی

های اصلی از ویژگی مدار برون تفکرو  احساسات فیتوص در مشکل

ی افرادبین  در گرفتهصورت  قاتیتحقپایه  برناگویی خلقی هستند. 

 است ها رایجدر آن یبدن یهاتیشکا خصیصه را دارند، نیا که

، 8، کرونهلم، جیوال، سالمینن، کویستو، میلونن و همکارانالتیما)

گذاری زیتما در هانبه احتمال زیاد به علت عدم توانایی آ که (2008

است  یبدن یهایماریب و عواطفبرابر  در یبدن یهاپاسخ میان

ناگویی خلقی شدیدی  که یافراد. (2011 ،9اکونورواسچافر ،روالک)

 یجا به ورا درک و شناسایی نمایند  خود جاناتیه تواننددارند، نمی

که دارند به بزرگ کردن  و سوء  یجانیه یهایختگیبرانگبه دنبال  آن

ی، بگبی، تیلور، دی پورسل)پردازند تعبیر مشکالت جسمی خود می

کودکان دارای اختالل یادگیری  .(2013 ،10لیندرو و تودارلوکارنه، 

ها ویژه در زمینه شناخت هیجانی با مشکالتی مواجه هستند، آن

های هیجانی را اشتباه ادراک نموده و ممکن است احساسات و نشانه

ای که این گروه از های دیگران را سوء تعبیر نمایند، به گونههیجان

هایی روبه های موقعیتی با دشواریئم و نشانهکودکان  در تمییز عال

ها حاکی از این یافته .(2012)حدادیان، مجیدی و ملکی، رو هستند 

از  ویژه وعادی، یادگیری اختالل دارای آموزاندانش است که بین

دارد. بدین صورت که  وجود معناداری تفاوت هیجانی بیانگری لحاظ

 آموزاندانش در مقایسه با اختالل یادگیری دارای آموزاندانش

کنند و از منفی ابراز می به صورت بیشتر را خود هیجانات عادی،

)نریمانی، پرزورو تری برخوردارهستند هیجان پایین ابرازگری مثبت

که ها حاکی از این بود در پژوهشی دیگر یافته. (1394بشرپور، 

اختالل یادگیری ویژه  با مشکل در پردازش عاطفی و ناگویی هیجانی 

باشد دشواری در  بیشترچقدر شدت اختالل  رابطه مثبت دارد، هر

 . (2020، 11و چن) چونگ پردازش عاطفی شدیدتر خواهد بود 

شناسی مهم در بررسی خوددلسوزی، یکی دیگر از متغیرهای روان 

های تحولی از جمله اختالل یادگیری ویژه است های نارسائیحوزه

. خوددلسوزی حساسیت نسبت به رنج (2013)استانتزنرو و هارتلی، 

ست. این دیگران همراه با تعهد برای انجام دادن کاری درباره آن ا

سازه از سه مؤلفه اصلی، مهربانی نسبت به خود در مقابل قضاوت 

درباره خود، احساس مشترکات انسانی درمقابل انزوا و هوشیاری در 

 تجربه .(2009، 12)نفمقابل فزون همانندسازی تشکیل یافته است 

 درد و مشکالت فرد کهصورتی  به گرانید رنج از و متاثر شدن یریپذ

تر درک  نماید، خوددلسوزی عنوان شده است. قابل تحمل را خود

 درک داشتن مهربان بودن و و صبور یمعن بهسازه  نیا نیهمچن

 که افرادی .(2016)نف، نسبت به دیگران است  گرانه رقضاوتیغ

نسبت به خودشان، خوددلسوزی دارند در مقایسه با افرادی که 

 را شترییب یروان سالمتخوددلسوزی کمتری نسبت به خود دارند، 

 محکوم خود قیطر از شکست و رنج تجربهبدین علت که . دارا هستند

، شپارد، دام ون) انزوا احساس (2014 لی، و لی چویی،)سازی 

 احساسات و افکار  یینمابزرگ ،(2011 ،13فورسیس، ایرلیوین

 درد ،خوددلسوز افراد .گیردقرار می تیتقومورد  (2010 ،14 سیرا)

 دگاهید و کنندیم تجربهدیگران  به نسبت را کمتری رنج و

 احساس به کاهشمنجر  که دارند خود به نسبت ایتگرانهیحما

 یزندگ از هاآن احساس خشنودی شیافزا و اضطراب و یافسردگ

 کیفیت واقع در خوددلسوزی .(2009 ،15دزیکیسد و  یآل) شودمی

 برای افراد به کم  و درونی  ارتباط احساس مالیمت، مهربانی،

 بر افزونت. اس زندگی مشکالت با ییارویرو هنگام در بودن امیدوار

 مرتبط سازگار ایمقابله هایمهارت بای که خوددلسوز است ذهن این،

 دینمایم یاری آینده درباره خوشبینی انتظار حفظ در را فرد، آن با

شواهد پژوهشی حاکی از پایین  .(2005 ،16هسیح و دجیترات نف،)

در افراد اختالل یادگیری ویژه  بودن سالمت روانی و بهزیستی روانی

های خوددلسوزی یکی از رسد پایین بودن مهارتاست، به نظر می

)استانتزنروهارتلی، (2005هسیح و دجیترات،  ،نفدالیل آن باشد )

2013). 
 
 

 

1. .alexithymia 

2. Cerutti & Spensieri & Presaghi & Renzi & Palumbo & Simone 

3. self-compassion 
4. Stuntzner & Hartley 

5. help-seeking behaivor 

6. Mamas &  Bjorklund & Daly & Moukarzel 
7. Jonason & Krause 

8. Mattila &  Kronholm &  Jula &  Salminen & Koivisto &  Mielonen 

9. Walker , Connor & schaefer 
10. Porcelli & Bagby & Taylor & De Carne & Leandro & Todarello 

11. Chung & Chen 

12. Neef 
13. van dam & Sheppard & Forsyth & Earleywine 

14. Raes 

15. Alicke & Sedikides 
16. Neff & Hsieh & Dejitterat 
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 اختالل یدارا آموزاندانش  یفرارو یهاچالش از گرید یکی

 ،طلبیکم  .است یطیمح و یآموزش عوامل با تعامل ،ژهیو یریادگی

 طلبیکم . است کودکان از گروه نیا در یاحتمال موارد از یکی

 با شدن مواجه هنگام در یگرید از کم ی وجو جست ی،لیتحص

 باتلر. (1998 ،1ومنین) است لیتحص امر در یدشوار و ابهام

 موجود امکانات از استفاده یبرا فعاالنه تالش ینوع را طلبیکم 

 رفتار. (2006 باتلر،)کند یم انیب تیموفق به دنیرس جهت در

( ب هاسرنخ یا جزئی هایاشاره( الف دسته سه شامل طلبیکم 

گود، ) است  فردی مسئله از پاسخ دریافت( ج قبلی عملکرد تأیید

 برطبق .(1998باتلر،  از نقل به( 1987 ،2اسالوینگس، هارل وامرسون

 4ابزاری طلبیکم  و 3اجرایی طلبیبین کم  نیومن اساس این

 افراد که زمانی دیدگاه . بنابر این(1998نیومن، )شود قائل می تمایز

 را مسأله دیگران که خواهندمی شوند،می اجرایی طلبیدرگیر کم 

 زیرا است؛ انطباقی -غیر اجرایی طلبیکم  .کنند حل هاآن برای

 را ییتوانا سطح باتلر. (2006 باتلر،) شودنمی یادگیری بهبود باعث

 .است دانسته طلبیکم  با مرتبط یرفتارها در یاکننده لیتعد ریمتغ

 سطح :است شده میتقس مورد دو به ییتوانا سطح دگاهید نیا طبق

 هرچقدر. (2006 باتلر،) یواقع ییتوانا سطح و شده اداراک ییتوانا

 به فرد یشتریب احتمال به، باشد شتریب شده ادارک ییتوانا سطح

 از حاصل جینتا براساس .(2000 ،ومنین) پردازدیم کم  درخواست

 حل عدم هنگام در ،نییپا ییتوانا یدارا آموزاندانش قیتحق نیا

-دانش کهیدرحال .کنندیم کم  یتقاضا شتریب یاضیر مسائل

در  .شوندیم خواستار را سرنخ ای اشاره یتقاضا، باال ییتوانا با آموزان

آموزان دارای اختالل طلبی بین دانشهای کم پژوهشی که رفتار

نتایج حاکی از این است که ، یادگیری ریاضی و عادی مقایسه شده

 از، عادی آموزاندانش به نسبت ریاضی اختالل دارای آموزاندانش

)خانزاده و برند یم سود کمتر مسائل حل یبرا طلبی کم  رفتارهای

 برای مفید و مثبت راهبردی طلبی،.  کم (1386سرمد، 

های دانش و بهبود مهارت کسب منظور به دانشجویان و آموزاندانش

تومسن، کورتیس و -پدرسن، هاسلوند) است تحصیلی

 بهویژه   رییادگی اختالل یدارا آموزاندانش  (.5،2020گرونجیر

 و موانع از ارییبس توانندیمی، انطباق طلبیکم  روشوسیله 

 عملکردبه  ورفع کنند  را شان رییادگی فرآیند در موجود مشکالت

   .(1997 ،و پینت ریچ انیر) برسند یباالتر یلیتحص

دهد که نشان میمرور مطالعات پژوهشی مربوط به حوزه  اختالالت 

سازه ناگویی هیجانی، در رابطه با کودکان دارای اختالل نقص توجه 

، اختالل (1396)روشنی، نجفی، نقشبندی ومل  زاده، و بیش فعالی 

، مورد (1393)بشرپور، طلوعی، نریمانی وعطادخت، شخصیت مرزی 

ه، ولی در رابطه با کودکان دارای اختالل یادگیری پژوهش قرارگرفت

ویژه بسیار کم بررسی شده است. سازه خوددلسوزی، در رابطه با 

و  (1398ناصری نیا وسهرابی فرد، فعالی )اختالل نقص توجه و بیش

به صورت آزمایشی در رابطه با کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه 

بررسی شده، اما در رابطه با کودکان اختالل  (1398)پورعبدل، 

ای پژوهش نشده است. سازه یادگیری ویژه به صورت علی مقایسه

طلبی نیز، به صورت آزمایشی در رابطه با کودکان دارای کم 

و به  (1394 زی و مروتی،)کیانی، مکتبی، بهرواختالل یادگیری ویژه 

ای با کودکان دارای اختالل یادگیری ریاضی صورت علی مقایسه

)محمودیان، صفری، آقایی، رضوانی فر ومیر محمد تبار، وعادی 

پژوهش شده است. اما این متغیر در رابطه با کودکان دارای  (1391

اختالل یادگیری ویژه و عادی به صورت علی مقایسه ای بررسی 

هدف مقایسه ناگویی خلقی، لذا پژوهش حاضر با  نگردیده است.

آموزان با و بدون طلبی تحصیلی در دانشخوددلسوزی و کم 

 .اختالل یادگیری ویژه و عادی انجام شد

 

  پژوهش روش

 ای بود.مقایسه-طرح پژوهش حاضراز نوع توصیفی وعلی

جامعه پژوهش شامل  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان اختالل یادگیری ویژه و عادی استان آذربایجان شرقی دانش

گیری بودند. با استفاده از روش نمونه 1399-1398در سال تحصیلی 

نفر عادی(  57اختالل یادگیری ویژه و  52نفر ) 102در دسترس تعداد 

انتخاب شدند. برای باال بردن روایی پژوهش سعی بر آن شد که ابتدا 

و بهره  12-9ای که با دامنه سنی آموزان اختالل یادگیری ویژهدانش

-که اکثرا در جایگاه اجتماعی اقتصادی متوسط بوده 100-85هوشی 

پرونده ارزیابی  اند انتخاب شوند )مجموعه این اطالعات از

آموزان استخراج شدند( که سایر عالئم همبودی مانند اختالل دانش

ها را نداشتند، سپس فعالی و یا سایر بیمارینقص توجه و بیش

آموزان عادی که به غیر از اختالل یادگیری ویژه در سایر شرایط دانش

نتخاب آموزان همتا بودند برای مقایسه متغیرها ابا این گروه از دانش

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد: آوری دادهشدند. به منظور جمع
 
 

 

1. Newman 

2. Good,Slavings,Harel & Emerson 
3. excutive help seeking 

4. Self-regulated strategy 

5. Pedersen & Haslund-Thomsen & Curtis & Grønkjær 
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پرسشنامه ناگویی خلقی  :TAS(1-20)پرسشنامه ناگویی خلقی 

تهیه شده است،  ی  ( 1994) 2تیلور و پارکر تورنتو که توسط بگبی،

سوالی است که سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی  20آزمون 

)شامل   4گویه(، دشواری در توصیف احساسات 7)شامل  3احساسات

گویه( را در  8)شامل  5گویه ( و جهت گیری فکری بیرونی 5

 5)کامال مخالف( تا نمره 1های پنج درجه ای لیکرت از نمره اندازه

های مجزای ناگویی سنجد. این سه عامل بیانگر جنبه)کامال موافق( می

)مشکل در تشخیص احساسات(:  1لخلقی هستند که عبارتند از: عام

)مشکل در توصیف  2؛ عامل 14، 13، 9، 7، 6، 3، 1های شامل آیتم

)جهت گیری  3و عامل  17، 12، 11، 4، 2های احساسات(: شامل آیتم

 است. 20و  19، 18، 16، 15، 10، 8، 5های فکری بیرونی(: شامل آیتم

 94/0 مقیاس کل مرهن برای ترتیب به آزمون بازآزمایی و درونی اعتبار

 خلق مقیاس زیر ،73/0 ، 72/0 خشم هایمقیاس زیر برای و 78/0 ،

 مقیاس زیر و 77/0 ، 89/0 اضطراب مقیاس زیر ، 76/0 ، 91/0 افسرده

 دوره دانشجویان از نمونه ی  جهت 64/0 و 84/0 مثبت عاطفه

 . (1997 آهرانز، و کمپل ویلیامز،) است آمده دست به لیسانس

پرسشنامه خوددلسوزی  (:2۰۰3) 6پرسشنامه خوددلسوزی نف

 26ساخته شده است. این مقیاس دارای  2003توسط نف در سال 

 1از  ای لیکرتدرجه 5 دامنه ی  در آن در هاگویه است و پاسخ

زیر  6پرسشنامه  نیاگیرند. قرار می( همیشه ) تقریباً 5 تا( هرگز )تقریباً

 (5، 23، 12، 26، 19د) خو نسبت به یمهربان مقیاس  دارد که شامل

، 25) ینسانمشترکات ا  (6و  24، 20، 2) 7خود ٔەدربار قضاوتدر برابر 

، 21، 1، 16)ی اریبهوش ،(9، 14، 22، 17 ) 8انزوا در برابر (18، 13، 4

تحقیقات  است. (3، 15، 7، 10) 9یهمانندساز فزون ( دربرابر8و 11

 و یدرون یهمسان ،یافتراق ییروا همگرا، ییرواگوناگون بیانگر 

تحقیقات  در(. 2003)نف،  ابزار است نیا مناسب ییبازآزما ییایپا

 مناسب 84/0 کرونباخ آلفای با اسیمق نیا یدرون یهمسان یرانیا

 (.2013) نورباال و نورباال،  است شده یابیارز

پرسشنامه (: 1۹۹۷) 1۰پینت ریچطلبی ریان و پرسشنامه کمک

است، ساخته شده ( 1997نتریچ )یریان و پ توسط طلبی کهرفتار کم 

. این پرسشنامه است  طلبیشامل دو مقوله پذیرش و اجتناب از کم 

سوال دیگر  7طلبی و سوال پذیرش کم  7سوال دارد که  14

ا از گذاری آنهگیرد. برای نمرهطلبی را در بر میاجتناب از کم 

( تا 5) ای لیکرت استفاده شده که از کامال موافقمدرجه 5مقیاس 

که  9و 8،6،12،10،2،4( در نوسان است. سواالت 1) کامال مخالفم

گذاری سنجد، به صورت معکوس نمرهطلبی را میاجتناب از کم 

گیری همسانی درونی آن ضریب الفای کرونباخ جهت اندازه شود.می

برای  63/0طلبی و برای مؤلفه کم  69/0نتیجه محاسبه شده که 

و  غالمعلی لواسانی، حجازی) مؤلفه اجتناب به دست آمده است

برای  (1382ر و سرمد )قدم پو. (1390)لواسانی،  (.1390خندان، 

آزمودنی پسر ضریب الفای  200سشنامه در ارزیابی درونی این پر

طلبی و اجتناب از آن به دست آورده را در هر دو مؤلفه کم  68/0

است.در پژوهش دیگری پایایی سواالت با محاسبه الفای کرونباخ 

 (.1391)خانکشی زاده و رضایی، بوده است  63/0برابر 
 

 روش اجرا
داد نمونه، با کسب مجوز از اداره آموزش و پس از مشخص شدن تع

ها، پرورش تبریز به مدارس مزبور مراجعه شد و در رابطه با پرسشنامه

دهی به سواالت، اطالعات الزم به اهداف تحقیق و نحوه پاسخ

آموزان ها در اختیار دانشآموزان داده شد و در نهایت پرسشنامهدانش

آموزان در جهت دانش قرار گرفت. برای کسب اطمینان خاطر

ها اجتناب ها، از درخواست مشخصات آنمحرمانه بودن اطالعات آن

شد. پس از گردآوری اطالعات، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم 

و آمار توصیفی و استنباطی، آزمون المبدای ویلکزو  (SPSS)افزار

 . تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد
 

 
 

1. Alexithymia scale (Tas-20) 

2. Bagby, parker &Taylor 

3. Difficulty identifying feelings 
4. Difficulty describing feelings(DDF) 

5. Externally oriented thinking(EOT) 

6. Neff Self compassion scale 
7. Self-kindness versus self-judgment 

8. Sense of common humanity versus isolation 

9. Mindfulness versus overidentification 
10. Ryan & pintrich Help seeking behaviour Scale
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 هایافته
 های توصیفی پژوهش. یافته1جدول 

 تعداد M SD گروه ها متغیر

 مهربانی نسبت به خود

 52 81/2 93/11 گروه اختالل

 57 54/3 45/13 گروه عادی

 109 29/3 73/12 کل

 قضاوت خود
 52 74/2 04/11 گروه اختالل

 57 69/2 56/11 گروه عادی

 109 71/2 31/11 کل 

 بهشیاری

 52 55/4 34/14 گروه اختالل

 57 17/4 64/13 گروه عادی

 109 35/4 98/13 کل

 همانند سازی افراطی

 52 85/2 83/11 گروه اختالل

 57 64/3 8/12 گروه عادی

 109 35/3 12/12 کل

 اشتراکات انسانی

 52 63/4 52/11 گروه اختالل

 57 51/4 5/10 گروه عادی

 109 57/4 99/10 کل

 انزوا

 52 11/4 52/12 گروه اختالل

 57 38/3 42/14 گروه عادی

 109 85/3 52/13 کل

 خوددلسوزی

 52 42/11 13/74 گروه اختالل

 57 51/10 3/79 گروه عادی

 109 21/11 83/76 کل

 ناگویی هیجانی

 57 17/12 9/58 گروه اختالل

 53 04/10 57/54 گروه عادی

 110 35/11 81/56 کل

 دشواری تشخیص احساسات

 57 44/6 99/17 گروه اختالل

 53 31/6 15/51 گروه عادی

 110 47/6 8/16 کل

 دشواری در توصیف احساسات

 57 19/4 57/15 گروه اختالل

 53 66/3 9/13 گروه عادی

 110 01/4 77/14 کل

 تفکر با جهت گیری خارجی

 57 98/3 01/26 گروه اختالل

 53 17/3 47/24 گروه عادی

 110 68/3 27/25 کل

 طلبیپذیرش کمک

 53 88/3 25/13 گروه اختالل

 52 78/4 46/17 گروه عادی

 105 82/4 38/15 کل

 طلبیاجتناب از کمک

 53 78/4 46/17 گروه اختالل

 52 88/3 25/13 گروه عادی

 105 82/4 38/15 کل
 

 

.1۰1-115(، 2)12. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....آموزانطلبی تحصیلی در دانشکمکاگویی خلقی، خوددلسوزی، ن مقایسه(. 1۴۰1. )همکارانو  یشهروز نعمت

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1۴۰1زمستان   

 

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


109 

  

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری. 2جدول 

 SS Df MS F P منبع تغییرات متغیر

 مهربانی نسبت به خود
 015/0 07/6 95/62 1 95/62 گروه

   35/10 107 22/1108 خطا

 قضاوت خود
 317/0 01/1 45/7 1 45/7 گروه

   38/7 107 45/790 خطا

 بهشیاری
 408/0 691/0 16/13 1 16/13 گروه

   03/19 107 15/2037 خطا

 همانند سازی افراطی
 027/0 02/5 57/54 1 57/54 گروه

   86/10 107 55/1162 خطا

 اشتراکات انسانی
 247/0 35/1 37/28 1 37/28 گروه

   9/20 107 03/2237 خطا

 انزوا
 009/0 98/6 26/98 1 26/98 گروه

   06/14 107 72/1504 خطا

 خوددلسوزی
 016/0 04/6 26/98 1 67/726 گروه

   12/120 107 42/12853 خطا

 ناگویی هیجانی
 045/0 11/4 67/515 1 67/515 گروه

   46/125 108 91/13549 خطا

 دشواری تشخیص احساسات
 044/0 14/4 95/168 1 95/168 گروه

   75/40 108 69/4401 خطا

 دشواری در توصیف احساسات
 029/0 92/4 78/76 1 78/76 گروه

   59/15 108 75/1683 خطا

 تفکر با جهت گیری خارجی
 027/0 5 49/65 1 49/65 گروه

   08/13 108 71/1412 خطا

 طلبیاجتناب از کمک
 757/0 096/0 45/2 1 45/2 گروه

   75/25 103 21/2652 خطا

 طلبیپذیرش کمک
 001/0 55/24 84/466 1 84/466 گروه

   01/19 103 14/1958 خطا
 

با توجه به مندرجات جدول فوق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری 

برای مقایسه دو گروه اختالالت یادگیری ویژه و عادی استفاده شد. 

متغیرهای مهربانی نسبت به خود، همانند سازی افراطی، انزوا و 

معنادار است  01/0محاسبه شده در سطح F خوددلسوزی  چون 

توان گفت که کودکان عادی مهربانی نسبت به خود، بنابراین می

همانند سازی افراطی، انزوا و خوددلسوزی بیشتری نسبت به گروه 

طورکه (. اما همان>01/0Pکودکان اختالل یادگیری ویژه دارند )

برای تمای متغیرهای قضاوت خود،  Fشود مقدار مالحظه می

     معنادار نیست 05/0سطح بهوشیاری و اشتراکات انسانی، در 

(05/0P >) . بنابراین، تفاوت معناداری از لحاظ متغیرهای قضاوت

خود، بهوشیاری و اشتراکات انسانی در دو گروه اختالالت یادگیری 

در سطح  Fشود مقدار طورکه مالحظه میهمان. ادی نیستویژه و ع

از لحاظ (. بنابراین، تفاوت معناداری > 05/0Pمعنادار است ) 01/0

طلبی در دو گروه اختالالت یادگیری ویژه و عادی وجود رفتار کم 

طلبی دارد و کودکان اختالل یادگیری ویژه دارای رفتار کم 

کمتری هستند. متغیرهای ناگویی هیجانی، دشواری در تشخیص 

گیری احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهت

 معنادار است. 01/0ه در سطح محاسبه شد Fخارجی به خود چون 

توان گفت که کودکان عادی ناگویی هیجانی، دشواری بنابراین، می

تفکر  و احساسات  توصیف  در  در تشخیص احساسات، دشواری 
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اختالل گیری خارجی کمتری نسبت به گروه کودکان با جهت

طلبی همچنین متغیر پذیرش کم  (.> 01/0Pیادگیری ویژه دارند )

معنادار است؛ بنابراین،  01/0محاسبه شده در سطح  Fاز کم  چون 

طلبی بیشتری نسبت توان گفت که کودکان عادی پذیرش کم می

-(. اما همان> 01/0Pبه گروه کودکان اختالل یادگیری ویژه دارند )

طلبی، در برای اجتناب از کم  Fشود مقدار طورکه مالحظه می

(. بنابراین، تفاوت معناداری از <05/0Pمعنادار نیست ) 05/0سطح 

طلبی در دو گروه اختالالت یادگیری ویژه و لحاظ اجتناب از کم 

 .عادی وجود ندارد

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ناگویی هیجانی، خوددلسوزی و 

آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه و حصیلی در دانشطلبی تکم 

 یادگیری اختالل عادی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که کودکان

 برخوردار کمتری طلبیکم  رفتار از عادی کودکان به نسبت ویژه

 تشخیص در دشواری هیجانی، ناگویی عادی کودکان و هستند

 گیریجهت با تفکر و احساسات توصیف در دشواری احساسات،

 دارند. ویژه یادگیری اختالل کودکان گروه به نسبت کمتری خارجی

 افراطی، سازی همانند خود، به نسبت مهربانی عادی کودکان همچنین

 یادگیری اختالل کودکان گروه به نسبت خوددلسوزی بیشتری و انزوا

 دارند.  ویژه

سلیمانی، بابالن، فرزانه وستوده های با یافته های پژوهش حاضریافته

 شناسایی، در یادگیری اختالل دارای آموزان دانشکه  (1390)

 دانش با مقایسه در خویش هاایهیجان ماورد در رعینیکتف و توصیف

کنند و همچنین با عمل می ضعیف داریامعن طور به عادی آموزان

 سیدریدیسو  (2008)شالوو مانورو تسیر، گراس آوربچ، هاییافته

 مشکالت، یادگیری اختالل دارای آموزاندانشمبنی بر اینکه  (2007)

 دارند عادی آموزاندانش با مقایسه در بیشتری هیجانی -اجتماعی

، (2006) مارگالیت و الکاییهای همسو است و درراستای پژوهش

 و (1383)جمشیدی  ،(2002)اسچنیدر  و واینر، (2006)و رید  ماگ

آموزان دانش که اندداده نشان مطالعات دارد؛ این قرار (1382) شهیم

 خلقی مشکالت و افسردگی منفی، خلق دارای اختالل یادگیری ویژه

 عادی  آموزانبا دانش مقایسه در رفتاری زمینه در مشکالتی و بیشتر

 بین که (1394نریمانی، پرزورو بشرپور )های دارند و همسو با پژوهش

 بیانگری از لحاظ عادی و یادگیری اختالل دارای آماوزاندانش

  آموزاندارد، بدین صورت که دانش وجود معناداری تفاوت هیجانی

 هیجانات عادی، در مقایسه با دانش آموزان یادگیری دارای اختالل 

 مثبت ابرازگری از کنند وابراز می منفی صورت بیشتر به را خود

-یافتهبرخوردار هستند است. و همچنین در راستای  هیجان پایین تری

است  (1391، صفری، آقایی، رضوانی فر، محمد تبار)محمودیانهای 

 عادی آموزاندانش به نسبت ریاضی اختالل دارای آموزانکه دانش

 .برندمی سود کمتر مسائل حل برای طلبی کم  از رفتارهای

 ی  یخلق ییناگو که کرد انیب توانیم حاضر یهاافتهی نییتب در

 ییتوانا صهیخص نیا یدارا افراد که است عاطفی شناختی ویژگی

 هیجانی اطالعات که هنگامی .ندارند را خود هایهیجان فهم و تنظیم

 لحاظ از افراد ،نگردد درک و یابیارز شناختی، پردازش فرآیند در

 تواندمینارسائی  این وشوند ه میدرماند و هشفتآ شناختی و عاطفی

 بشارت،) سازد مواجه مشکل با را آنان هایشناخت و عواطف سازمان

 صیتشخ در آشکار مشکالت با رابطه در یمتعدد حاتیتوض. (2008

. است شده ارائه ژهیو یریادگی اختالل یدارا افراد در احساسات انیب و

 مغرضانه یعاطف-یاجتماع بازخورد  یریادگی اختالل یدارا کودکان

 به (.2019)اوهرو، الهامومی، بنماراکچی وال کافی،  کنندیم افتیدر

 یمنف اتیتجرب از را  اختالل یدارا کودکان ،بزرگساالن ،مثال عنوان

 رشد یبرا الزم یهافرصت ،نیبنابرا ؛کنندیم محافظت یعاطف

 یدارا افراد. کنندیم مهار را احساسات صیتشخ مناسب یهامهارت

 افراد با یاجتماع تعامل یبرا یکمتر فرصت از یریادگی در اختالل

 (.2020)گاروود، سیلو، ویسینگر و میسکنا،  هستند برخوردار گرید

 گیرد. گونه از کودکان شدت میبراین اساس ناگویی خلقی در این

 عدم توانایی و هیجانی آگاهی عدم دلیل بهافراد دارای ناگویی خلقی 

 با درسازگاری پایینی توانایی ، سطحاحساسات شناختی پردازش در

 هایحالتتوانند به همین سبب نمی. دارند زاتنش هایموقعیت

 مشکالت با نمایند، به آسانی ابراز مؤثر یاگونه به را خود هیجانی

با دشواری  ودیگران محیط با سازگاری در و شوند رو روبه زندگی

 کمتری روانی سالمت از افراد این نتیجه در که مواجه هستند

و وضعیت هیجانی مطلوبی نخواهند داشت  بود خواهند برخوردار

 (.2007)موتان وجنگوز، 

کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه در زمینه شناخت هیجانی با  

های هیجانی را اشتباه ادراک کرده  ها نشانهتند آنمشکالتی مواجه هس

های دیگران را سوء تعبیر نمایند؛ و ممکن است احساسات و هیجان

های ای که این گروه از کودکان در تمییز عالئم و نشانهگونهبه

ملکی، )حدادیان، مجیدی و هایی روبه رو هستند موقعیتی با دشواری

2012.)
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 آماوزانداناش که اندهداد نشان مطالعاتگونه که اشاره شد همان

 و همچنین یخلق مشکالت و یافسردگ ،رییادگی اختالل دارای

 نیا. دارند عادی آموزاندانشا ب سهیمقا در بیشتری رفتاری مشکالت

 انککود که (2005 ،پالس _ شیپر و یلوف ) پاژوهش جینتا با افتهی

 عادی همسااالن به نسابت دارای اختالل یادگیری ویژه نوجوانان و

هماهنگ  دارند ترینییپا داری شتنیخو و رفتاری تیریدم خاود،

است. همچنین با نتایج پژوهشی دیگر مبنی بر اینکه این گروه از 

 آموزاندانش با سهیمقا دری جانیه ثبات و دارییپا درآموزان دانش

)نریمانی، پرزور و عملکرد ضعیفی دارند  معناداری طور به عادی

اختالل  دارای آموزاندانش ادرانم .است همسو (1395بشرپور 

توانایی کمتری   عادی آموزاندانش مادران با مقایسه درنیز  یادگیری

) بگبیان، کوله مرز، درتاج و  دارندخود  عواطف کنترلدر 

 های دیگرپژوهش نتایج با تواندیافته می . این(1391محمدامینی، 

سیاروچی،چان )،(2008 وود، و هارینگتون مالتبی، جوزف، لینلی،)

 با غیرمستقیم صورت به و (2000اکتن ودیورینگ، )،(2000وباجگر، 

 اینکه بر بنیم (2008وبرگر،  هیمن)، (2007مان،  )ب  پژوهش نتیجه

 خود عواطف کنترل در هاآن عدم توانایی و والدین منفی عواطف

دارد، همسو باشد که این امر  کودکان بر روی نامطلوبی و اثرات منفی

نیز به نوبه ی خود بر روی وضعیت هیجانی کودکان اختالل یادگیری 

ویژه تأثیرات مخربی دارد و منجر به عدم کنترل هیجانات و احساست  

آموزان شود. افزون بر این برخی از دانشاین گروه از کودکان  می

شود در دارای اختالل دچار مشکالت کالمی هستند که باعث می

ارتباط برقرار کردن با افراد دیگر با دشواری مواجه شوند و این امر 

)پورسلی شود ها میمنجر به احساس تنهایی، انزوا و افسردگی در آن

. و به طبع توان بیان هیجانات خود را نخواهند (2013و همکاران، 

 داشت.

همچنین سطح توانایی ادارک شده یا کفایت شناختی واقعی برماهیت 

؛ بدین صورت که (2006)باتلر، طلبی تأثیر دارد رفتارکم 

طلبی ابزاری یا به سمت کم آموزان با سطح توانایی باال بیشتر دانش

انطباقی سوق پیدا می کنند و درخواست اشاره یا سرنخ های جزئی 

آموزان با سطح توانایی  کنند درحالی که دانبرای حل مسئله می

طلبی کنند که نشان از کم پایین، پاسخ مسأله را درخواست می

ود شاجرایی یا غیرانطباقی دارد که منجر به بهبود یادگیری نمی

 (.1380)حجازی و پاکدامن، 

بر این اساس می توان گفت علت عدم بهبودی وضعیت تحصیلی  

ها نیز طلبی آنکودکان دارای اختالل یادگیری ویژه به نوع کم 

گونه که ذکر شد کودکان با سطح توانایی پایین وابسته است؛ همان

شوند که این نوع سب  به کسب  طلبی اجرایی میبیشتر درگیر کم 

طلبی شود. بنابراین، در هنگام بررسی رفتار کم مهارت منجر نمی

طلبی اهمیت زیادی دارد.  این آموزان توجه به ماهیت کم در دانش

است که بر اساس  (1386)خانزاده و سرمد، های امر همسو با یافته

آموزان دارای سطوح مختلف توانایی از لحاظ نتایج این تحقیق دانش

آموزان با توانایی طلبی با یکدیگر متمایزند و دانشکیفیت کم 

پایین در هنگام عدم حل مسائل ریاضی بیشتر تقاضای دریافت پاسخ 

-آموزان با توانایی باال اشاره یا سرنخ را خواستار میرا دارند و دانش

 روشۀ وسیل  بهویژه   رییادگی اختالل یدارا آموزاندانش شوند.

 در موجود مشکالت و موانع از ارییبس توانندیم یانطباق طلبیکم 

 برسند یباالتر یلیتحص عملکردبه  ورفع کنند  را شانرییادگی فرآیند

 (.1997 ،و پینت ریچ انیر)

های اجتماعی ضعیف و مشکالت رفتاری عالوه بر این مهارت 

های تواند مانعی  برای کسب مهارتکودکان اختالل یادگیری می

 نارسائی دارای یاادگیری اختالل آموزانها شود. دانشتحصیلی آن

کایناد  - کیمهای و باائومینگر اجتماعی اطالعات پردازش در

گاردون  -تروپ و الد پایین فاردی باین هاای، مهاارت(2008)

پاارل،  جاونز، استیل، تنهایی و اجتماعی طرد باالی ، سطوح(2004)

هستند. همچنین  (2008) رودکااین  فااارمرو آکاار، وینوان (؛2003)

های اجتماعی را نیز با مشکل مشکالت رفتاری، فراگیری مهارت

که این امر نیز به نوبه خود  (1990والیوت، )گرشام سازد مواجه می

 گذارد.طلبی تحصیلی این گروه از کودکان تأثیر میدر کم 

  ارتباط احساس مالیمت، مهربانی، کیفیت واقع در ،یدلسوز خود 

 با ییارویرو هنگام در بودن امیدوار برای افراد به کم  و درونی

 هایمهارت با خوددلسوز ذهن این، بر افزونت. اس زندگی مشکالت

ۀ دربار خوشبینی انتظار حفظ در را فرد، آن با مرتبط سازگار ایمقابله

 اساس نیا بر (2005 ،هسیح و دجیترات نف،) دینمایم یاری آینده

 مدیریت گیرودار در که همچنان آموزدمی افراد به یخوددلسوز

 داشته خود با یامهربانانه برخورد هستند، یزندگ مشکالت و هاچالش

 از خردمندی و شجاعت مهربانی، با و کنند مراقبت خود از، باشند

 اختالل دارای ودکانک  دهد کهها نشان مییافته .ندینما حمایت خود

 رفتارهای سلسله انتخاب و رفتارها توالی پیشگویی در ویژه یادگیری

  همساالن به نسبت مختلف موضوعات با مواجهه در مناسب و مطلوب

 مقایسه در . همچنین(2006، ییالوو) هستند مشکل دچار خود یعاد

 تحصیلی و هیجانی اجتماعی، یرسازگا عادی، آموزاندانش با

. (1391)زاهد، رجبی و امیدی،  دارند کمتری
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های براین اساس این گروه از کودکان در هنگام رویارویی با چالش

 .پردازندزندگی، به بزرگنمایی مشکالت و درد و رنج خود می

شواهد پژوهشی حاکی از پایین بودن سالمت روانی و بهزیستی روانی 

رسد پایین بودن یادگیری ویژه است، به نظر می در افراد اختالل

هسیح و  ،)نفهای خوددلسوزی یکی از دالیل آن باشد مهارت

 یستیبهز با یخوددلسوز (.2013)استانتزنروهارتلی، (2005دجیترات، 

 نظر در یمهم یمحافظت عاملو به عنوان  دارد ارتباط یروانشناخت

 هاافتهی. گرددی میهیجان یآورتابمنجر به ارتقاء   که شودی م گرفته

 پایین یوافسردگ اضطراب با باالخوددلسوزی  هحاکی از این است ک

 ،یلونسکا و نگیپاگاواتس س،یو نگز،یهاست نسون،یروب) است همراه

کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه در  .(2010؛ رایس، 2018

مقایسه با همساالن عادی خود در معرض سطوح باالی مشکالت 

. در (2015)مافرا، اجتماعی و افسردگی و اضطراب هستند _هیجانی

شود و نتیجه این امر منجر به نارسائی در تنظیم هیجانات  می

گونه افراد شکل خود و دیگران در اینخوددلسوزی کمتری نسبت به 

 گیرد. می

 هایینارسا یدارا افراد یازهاین با آن احساس و یخوددلسوز ییتوانا

 به دسترس رقابلیغ یکیزیف یهاطیمح نه،یشیپ لحاظ به .است مرتبط

 یدارا افراد یزندگ یفرهنگ و یاجتماع یمنف یهانگرش همراه

فردی که نسبت به   .(2013 نتون،یبا) کندیم محدود را هایینارسا

خود، خوددلسوزی دارد خودش را در فرآیند موجود هستی و بر 

کند؛ برای نمونه اگر دردی است افتد ارزیابی میاساس آنچه اتفاق می

است که  یاز زندگ یمشکالت بخشاین درد صرفا برای من نیست و 

این شرایط ممکن است ناشی  .فتدیاتفاق ب یهر کس یامکان دارد برا

رسد افراد دارای از پختگی شناختی عاطفی افراد باشد که به نظر می

هایی باشند. بدین اختالل یادگیری ویژه در این مهارت دچار نارسائی

ترتیب عدم پختگی شناختی عاطفی در کودکان دارای اختالل 

ز کودکان در مقایسه یادگیری، خوددلسوزی پایینی را دراین گروه ا

 دهد.با همساالن عادی شکل می

تحت کنترل نبودن عوامل تربیتی و فرهنگی تأثیرگذار بر شرایط  

و  های کم  خواهیهیجانی مانند بیان هیجانات و ویژگی

های  پژوهش حاضر بود. پیشنهاد خوددلسوزی از جمله محدودیت

خوددلسوزی، ناگویی شود سایر عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر می

های های اجتماعی، سب طلبی از قبیل مهارتخلقی و کم 

ها مورد پژوهش دلبستگی و صفات شخصیتی در ارتباط با این سازه

  .قرار گیرد

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شارکت. است شادهرعایت  مقاله نیا در تماماًاخالقی  ولصا

 خارج پژوهش از بودند لیما که زمان هر داشاتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند انیجر درکنندگان شرکت  همه نیهمچن. شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآناطالعات 
 

 مالی حامی
 

 در یمال نیتأم یهاسازمان از یمال کم  گونه چیه قیتحق نیا

 . است نکرده افتیدر یرانتفاعیغ ای یتجار ،یعموم یهابخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

 پژوهشهای بخش همه نگارش و اجرا ،یطراح در سندگانینو تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله نیا سندگانینو اظهار بنابر
 

 منابع
(. 1393، ا. )عطادختم و   مهماندوست، ا.، نریمانی، طلوعی، س.، بشرپور

پردازش هیجان و ناگویی خلقی با عالئم اختالل  هایارتباط سب 

 ،(7)16 بابل،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  شخصیت مرزی.

62-55.            [DOI:10.18869/acadpub.jbums.16.7.55] 

 ناگویی مقایسه (.2005. )، مامینیف و محمد ،درتاج، م.ج.، بگیان کوله مرز

 ناتوانی بدون و با آموزاندانش مادران در عواطف وکنترل خلقی

 . 6-24، (2)2 یادگیری، های ناتوانی. یادگیری

https://jld.uma.ac.ir/article_117.html 
 بهزیستی بهبود بر شفقت بر متمرکز درمان تأثیر (.1398) س.پورعبدل، 

مجله ناتوانی  .خاص یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانش اجتماعی
  .32-52(، 9)1های یادگیری، 

[DOI:10.22098/JLD.2019.832] 
 پیش در فرزندپروری سبکهای نقش بررسی(. 1400حسینی، ل و داوری، ر. )

 آموزاندر دانش هیجانی تنظیم راهبردهای و هیجانی ناگویی بینی

، مجله روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. شهر تهران متوسطه مقطع

10(1 ،)57-46.    https://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html 

آموزان با های اجتماعی بین دانش. مقایسه مهارت (1383)ا. جمشیدی، 

مجله ساله.  8-12آموزان نرمال مشکالت یادگیری خاص و دانش
 31-22(، 12)2، آموزش استثنایی

(. تاثیر اهداف پیشرفت و سطح توانایی بر 1380) م. ،پاکدامن ، ا وحجازی

-117(، 5)2شناسی،روانمجله  رفتار و نگرش کم  طلبی تحصیلی.

99. 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27160 
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 مسئله حل عملکرد در طلبی کم  نقش (. 1386) ز. سرمد،ع و  خانزاده،

 ی فصلنامه. یادگیری راهبرد ی  یا وابستگی رفتار ی :  ریاضی
 . 19-25، ( 1) 13 ،وتربیت تعلیم

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83691 
نظریه های ، (. رابطه دانش فراشناخت1391. )ارضایی،  ط وخانکشی زاده، 

طلبی با عملکرد ریاضی ضمنی هوش و نگرش به رفتارهای کم 

آموزش و دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر تبریز. 
 .108-89, (18)5 ،ارزشیابی )علوم تربیتی(

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202961 
 مقایسه(. 1396)پ.  زاده، مل  ش و نقشبندی، م.، نجفی، ف.، روشنی،

. فعالیبیش /توجه نقص اختالل بدون و با افراد در خلقی ناگویی

 . 73-82  ،( (34 پیاپی) 2)9 بالینی، شناسیروان
https://jcp.semnan.ac.ir/article_2720.html 

 اجتماعی، سازگاری مقایسه .( 1391) م. ،امیدی ، س ورجبیع.،  ،زاهد

 بدون و باآموزان دانش در خودتنظیمی یادگیری  و تحصیلی هیجانی،

-43 ،(2) 1،یادگیری هایناتوانی ی مجله. یادگیری ناتوانی

62[DOI:JLD-1-2-91-1-3]                                         . 

مقایسه   ( .1390. )م.بستوده،  ج وفرزانه،  ع.،زاهد بابالن،  ا.،سلیمانی، 

آموزان دارای اختالل های اجتماعی دانشنارسایی هیجانی و مهارت

 .78-93، (1)1،های یادگیریمجله ناتوانییادگیری و بهنجار. 
 [DOI:JLD-1-1-90-7-6] 

های اجتماعی و مشکالت رفتاری در دو مقایسه مهارت(.1382)س. شهیم، 

گاروه از کودکاان عاادی و مباتال باه اخاتالالت یادگیری در خانه و 

 .121-138(، 1)33، شناسی و علوم تربیتیمجله روانمدرسه. 

(. بررسی اثربخشی 1390. )فخندان، ا و حجازی، م.، غالمعلی لواسانی، 

طلبی. تار کم روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رف

 .397-411 ،((60)پیاپی  4)15 ،شناسیمجله روان
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208860 

(. نقش باورهای انگیزشی در رفتار 1382. )زسرمد،  ع.ا وقدم پور، 

 ،شناسیمجله روانآموزان. پیشرفت تحصیلی دانشطلبی و کم 
 .112-126 ،((26)پیاپی  2)7

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4875 
 آموزش اثربخشی(. 1394. )ذ.ا ن و مروتی، بهروزی، غ.، مکتبی، ق.، کیانی،

  نظریه تکالیف در عملکرد, اجتماعی شایستگی بر هیجانی هوش

 دارای ابتدایی دوم دوره پسر آموزاندانش طلبیکم  و ذهن

 و تربیتی علوم) روانشناختی آوردهای دست. یادگیری های ناتوانایی
 .173-186 ،(1)22 ،(شناسیروان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301894 
س.  ش و  میرمحمدتبار، فر، رضوانی ح.، ه.، آقایی، ح.، صفری، محمودیان،

 آموزاندانش در تحصیلی طلبیکم  رفتارهای مقایسه(. 1391. )ع

 هایناتوانی. ریاضی یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش و عادی

  .107-119 ،(1)2 یادگیری،
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173803 

 

تنظیم خلق منفی و  مقایسه(. 1394)س.  ،بشرپور ، پ وپرزور ، م.،نریمانی

بدون اختالل یادگیری  آموزان با وبیانگری هیجانی در دانش

 .69-90(، 31)9 های آموزشی،مپژوهش در نظا خاص.
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1394.9.31.3.1 

 راهبردهای آموزش اثربخشی(. 1398)م.م.  فرد، س و سهرابی نیا، ناصری

 مبتال بزرگساالن هیجان جویی نظم و خود شفقت بر خود مهارگری

-108 ،( (81 پیاپی) 3)21 ،یافته. فعالی بیش _توجه نقص اختالل به
105. 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488215 
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