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 چکيده
اص خادگیری یبا و بدون اختالل  انآموزدانشسبک اسنادی و اجتناب شناختی در  سهیمقاپژوهش حاضر با هدف 

ر مبتال پس انآموزدانش هیکلآماری پژوهش  جامعهی بود. اسهیمقا -انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی
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 مقدمه

شده  باعث او است، عمر طول وسعت به که انسان یادگیری زمانی گسترش و زیاد بسیار تنوع

 عادی روند در افراد برخی دارند، هم با یادگیری در که زیادی یهاتفاوت علیرغم است

 یهایناتوان به مبتال انآموزدانش افراد این از گروه یک شوند. مشکل دچار وزشآم یادگیری و

 راهنمای پنجم ویرایش (. براساس1393 دهقان، و ابوالقاسمی قراملکی، یادگیری هستند )صبحی

 است 3عصبی رشدی اختالل یک 2یادگیری خاص اختالل ،1روانی اختالالت آماری و تشخیصی

 یهانشانه و است شناختی سطح در ی موجودهایناهنجار اساس و پایه و داشته زیستی منشأ که

( و به نقایص خاص 2013آمریکا،  پزشکیروان )انجمن ردیگیم نشأت آن از نیز اختالل رفتاری

)نسائیان،  شودیمارآمد و صحیح اطالعات موجود گفته در توانایی افراد برای درک یا پردازش ک

 رودیمعلت عملکرد ضعیف تحصیلی به شمار  نیترمهم( که 1396اسدی گندمانی و مرادی، 

(. 1395ی، ولوئیقاضه نقل از صدری دمیرچی و اسماعیلی ؛ ب2013پزشکی آمریکا، )انجمن روان

 قرار تحت تأثیر را ریاضیات و نوشتن خواندن، مانند افراد یعملکردها از اختالل یکی این

 هاآن هوشی سطح و سن از از آنچه بسیار کمتر اختالالت نوع این به مبتال انآموزدانش .دهدیم

 نقص نیز توجه و حافظه شنیداری، اطالعات دیداری و تنظیم در و شده موفق ،رودیمانتظار 

ی از ریگبهرههوش طبیعی، بدون  رغمیعل(. این گروه 2013آمریکا،  پزشکیروان دارند )انجمن

ستند، یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطلب را به ی ویژه، قادر به ادامه تحصیل نیهاآموزش

؛ به نقل از مرادی، 2014، 4خوبی فراگیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند )بویل و فورچلی

 (.1397صدری دمیرچی و محمدی، 

 به گروه این از که ارزیابی و تعریف نوع، به جامعه بسته در یادگیری ناتوانی شیوع میزان

 درصد 5تا  3 حدود .است شده درصد گزارش 10 تا 2 بین بوده، متفاوت ،دیآیم عمل

                                                                                                                            
1. diagnostic and statistical manual of mental disorders-5(DSM-5) 
2. specific learning disorder 
3. nervous developmental disorder 
4. Boyle & Forchelli 
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 کریم، هستند )گنزی، گوردون، ناتوانی یادگیری دارای آمریکا دولتی مدارس انآموزدانش

 (.2013، 1ریوید و شاهار روگو،

 2نفسعزّت جمله از فرد زندگی یهاجنبه از بسیاری بر عاملی مؤثر یادگیری یهایناتوان

 شناخته 3افسرده و منزوی یانآموزدانش عنوان به انآموزدانش این عمده که یاگونه. به است

 و کنترل قابل غیر بیرونی، عوامل بر (. تأکید2010، 5الزیودی از نقل ؛ به2006، 4)شافر شوندیم

 باعث تدریج به آنان تحصیلی یهاشکست و یادگیری ناتوانی با انآموزدانش از سوی پایدار

 شودیم انآموزدانش سایر به نسبت هاآن در یترفیضع 6تحصیلی خودپندارهی ریگشکل

 به را یادگیری یهایناتوان با انآموزدانشپایین،  خودپنداره (. این2012، 7و جیانگ )وودکاک

 اندداده نشان هاپژوهش(. 2004، 9)زیلند دهدیم قرار 8شده آموخته درماندگی معرض در تدریج

 و هاتیموفق خود عادی همساالن با مقایسه در ی یادگیریهایناتوان با انموزآدانشکه 

 ،انآموزدانش این .دهندیم نسبت ی به عوامل بیرونیباالتربه میزان  را شانیهاشکست

 نسبت پایدار و کنترل قابل درونی، عوامل توانایی و به کمتری احتمال با را خود یهاتیموفق

 )تارنوسکی دهندیم نسبت داریناپا و کنترل رقابلیغ بیرونی، عوامل یا نسشا به بیشتر و دهندیم

 از یادگیری ناتوانیدارای  انآموزدانشکه  دهدیممطالعات دیگر نشان  (.1989، 10نَی و

 در کمتری توان مشکالت با رویارویی در و هستند برخوردار افسردگی باالتری و 11اضطراب

 تدریج به لذا دارند، نیز کمتری یخودابرازگر و اجتماعی ارتو مه داشته اطرافیان با ارتباط

                                                                                                                            
1. Genizi, Gordon, Kerem, Srugo, Shahar & Ravid 
2. self-esteem 
3. depressed 
4. Shafer 
5. Al Zyoudi 
6. Academic Self - concept 
7. Woodcock & Jiang 
8. learned helplessness 
9. Zealand 
10. Tarnowski & Nay 
11. anxiety 
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 خود نوبه به وضعیت این که کنندیم حس را بیشتری و اضطراب افسردگی درونگرایی، حالت

ی و باریجویطالبی، اوغلرستمشود ) زندگی در یترنانهیبدب 1اسنادی سبک ایجاد باعث تواندیم

ت که به وسیله آن تالش می کنیم علل پایدار و زیربنایی سبک اسناد شیوه ای اس(. 1394پرزور، 

 یزاده، ابوالقاسم یرفتار دیگران و دالیلی که به شیوه های معین عمل می کنند، درک کنیم )مهد

( انجام 2018) 2مطالعه دیگری که توسط ووکمن، الرجر و اسکیمیت (.1393 ،یرستم اوغل و

اختالل یادگیری از خودکارآمدی پایینی برخوردار  مبتال به انآموزدانشگرفت، نشان داد که 

( نیز در پژوهش خود مشاهده کردند که افراد 2016) 3هستند. همچنین شرابی، ساده و مارگالیت

 تواندیممبتال به اختالل یادگیری خودکارآمدی تحصیلی کمتری دارند که خودکارآمدی پایین 

( 2017) 4ال، پینهو، پوالک، گورملی و الراسیمنجر به سبک اسنادی بدبینانه شود. همچنین دوپ

 نشان دادند که افراد مبتال به اختالل یادگیری از خودارزیابی مثبت کمتری برخوردارند.

، شودینمی آموزشی به آن توجه هاجنبهو در  رندیدرگبا آن  انآموزدانشاز دیگر عواملی که 

 افراد آن اساس بر که ذهنی است یاراهبرده انواع شناختی، است. اجتناب 5اجتناب شناختی

 (. هر2009، 6دوگاس و )سکستون دهندیم تغییر اجتماعی جریان ارتباط در را خویش تفکرات

 )کالرک سازدیم محیط و خود دربارة ییهاهیفرضاجتماعی  موقعیت یک فردی در رویارویی با

 مثبت، اجتماعی عملکرد رهدربا انهیگراکمال ییارهایمع، هاهیفرض (. این2009، 7مک مانوس و

 درباره توجه سوءگیرانه و یفردنیب روابط در خویش یعملکردها مشروط درباره باورهای

شود  روانشناختی و جسمی یهانشانه یریگشکل منجر به تواندیم که است دیگران یهایابیارز

یادگیری خاص پس  دارای اختالل انآموزدانش(. مطالعات نشان داد که 2010، 8استوپا و )داناهی
                                                                                                                            
1. attritional style 
2. Vukman, Lorger & Schmidt 
3. Sharabi, Sade & Margalit 
4. DuPaul, Pinho, Pollack, Gormley & Laracy 
5. Cognitive avoidance 
6. Sexton & Dugas 
7. Clark & McManus 
8. Danahy & Stopa 
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از یک تجربه ناخوشایند در روابط اجتماعی به پردازش ذهنی موقعیت پرداخته و محتویات ذهنی 

تا  کنندیمو تالش  دهندیمموقعیت با استفاده از انواع راهبرد اجتناب شناختی تغییر  دربارهخود را 

عیت اجتماعی خویش بهره موق درباره کنندهنگراناز تمهیدات اجتنابی برای رهایی از تفکرات 

( در پژوهشی نشان 1394پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی ) .(2004، 1جویند )کشدن و رابرت

دادند که اجتناب شناختی با ایجاد شکاف بین تفکر و هیجانات فرد و اجتناب از پذیرش آن، 

مهمی روبرو  دارای اختالل یادگیری خاص را با موانع انآموزدانشپیشرفت تحصیلی  تواندیم

عادی و  انآموزدانشسازد، همچنین در این پژوهش مشخص شد که در متغیر اجتناب شناختی بین 

، مرزکولهوجود دارد. نتایج پژوهش عباسی، بگیان  معناداردارای اختالل یادگیری خاص تفاوت 

در مقایسه ( نیز حاکی از آن بود که مادران کودکان با مشکالت یادگیری 1394جوبنه و درگاهی )

که این  برندیمبا مادران کودکان بدون مشکالت ویژه یادگیری از اجتناب شناختی بیشتری رنج 

( در 1392امر بر اجتناب شناختی کودکانشان هم تأثیر دارد. عطایی، فتی و احمدی ابهری )

راب و اختالل اضط 2پژوهشی نشان دادند که اجتناب شناختی در گروه مبتال به اختالل افسردگی

به دلیل شرایط خاص  انآموزدانشی دارد، این درحالی است که این معنادارتفاوت  3اجتماعی

( نیز نشان دادند 2019) 4دچار افسردگی هستند. همچنین بارتلن، لوپز، کاپدویل، ماکیس و رافرد

 .شودیمکه اجتناب شناختی موجب عملکرد کاری پایین در افراد 

نین با و همچ دارای اختالل یادگیری خاص انآموزدانششده برای با توجه به تمام موارد ذکر 

ن نابرایبصورت گرفته،  انآموزدانشی کمی که در این حوزه برای این نوع هاپژوهشتوجه به 

بک سسؤالی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به آن است، عبارت است از: آیا از نظر 

 ارد؟دوجود  با و بدون اختالل یادگیری خاص تفاوت انآموزدانشاسنادی و اجتناب شناختی بین 

                                                                                                                            
1. Kashdan & Roberts 
2. Depression 
3. social anxiety 
4. Bortolon, Lopes, Capdevielle, Macioce & Raffard 
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 روش
 ی است.اسهیمقا -این پژوهش توصیفی و از نوع علّی

پسر  انآموزدانشجامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه ي: ريگنمونهجامعه، نمونه و روش 

ال سکالس چهارم مقطع ابتدایی مدارس عادی و اختالل یادگیری خاص شهر کرمانشاه در 

، با ی الزم از آموزش و پرورش شهر کرمانشاهمجوزهااست. بعد از کسب  95 -94تحصیلی 

ر رعایت مالحظات اخالقی و هماهنگی با مدارس و ضمن توضیح اهداف پژوهش، به منظو

نفر  30نفر ) 60ی در دسترس ریگنمونهانتخاب نمونه مناسب ورود به این مطالعه بودند و با روش 

 30ورت که صعادی( انتخاب شدند؛ به این  آموزدانشنفر  30خاص و مبتال به اختالل یادگیری 

ه جاع دادشاه اری یادگیری کرمانهااختاللی که به مراکز آموزشی و توانبخشی انآموزدانشنفر از 

 30دند و شنتخاب ی یادگیری خاص شناخته شده بودند، اناتوانبا  آموزدانششده بودند و به عنوان 

ه ر است که ذکببه منظور مقایسه با این گروه انتخاب و همتا شدند. الزم  نفر از کودکان عادی

 وردم بهره هوشی انجام شد. در ی وضعیت اقتصادی وهامالکهمتاسازی دو گروه بر اساس 

ظر نره کرد که بنا به نفر دارای اختالل یادگیری( باید اشا 30 و عادی نفر 30نفر نمونه ) 60 انتخاب

باشد و برای  نفر 15ی باید هر زیر گروه حداقل اسهیمقا -ی علّیهاروشورد ( در م1390) دالور

 30د نمونه شد تعداشته باواقعی جامع باشد و اعتبار بیرونی باالیی دا ندهینماانتخاب شده  نمونهاینکه 

زیر  از ابزارهای هادادهی آورجمعجهت  نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر،

 اده شده است:استف

برای سنجش  :(R-CASQ) 1سبک اسناد کودکان شدهتجديد نظر  پرسشنامه

سبک اسناد کودکان استفاده شد که از طریق  شدهتجدید نظر  پرسشنامهدرماندگی کودکان از 

 ترنییپاها در سبک تبیین بدبینانه از خوشبینانه محاسبه شد، به این صورت که نمرات کسر نمره آن

و  نانهیبخوش. این ابزار برای سنجش متغیر سبک تبیین دهندیمندگی بیشتر را نشان میزان درما

                                                                                                                            
1. Childrens Attributional Style Questionnaire 
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( ترجمه 1393(، ساخته شده است و در ایران توسط عباسی )1998) 1بامتاننبدبینانه توسط کازلو و 

رویدادهای  اسیمقخردهماده مربوط به  12رویداد  24و هنجاریابی شده است. این ابزار از مجموع 

ی به هر پاسخ گذارنمرهرویدادهای منفی است. برای  اسیمقخردهدیگر مربوط به  ماده 12بت و مث

درونی، پایدار و کلی عدد یک و به هر پاسخ بیرونی، ناپایدار و جزئی عدد صفر اختصاص داده 

است.  12ی رویدادهای مثبت و منفی از صفر تا هااسیمقخرده. حداقل و حداکثر نمره در شودیم

. به شودیمها در سبک تبین بدبینانه از خوشینانه محاسبه رماندگی کودکان از طریق کسر نمرة آند

 دنظریتجد پرسشنامه. روایی دهدیممیزان درماندگی بیشتر را نشان  ترنییپااین صورت که نمرات 

ده سبک اسنادی کودکان با استفاده از روش همزمان و همبستگی نمره کل پرسشنامه با خر شده

ی مثبت و منفی مطلوب گزارش شده است. ضرایب پایایی نمرة کل پرسشنامه دادهایروی هااسیمق

براون و  -ی تنصیف اسپیرمنهاروشو با  60/0( با روش آلفای کرونباخ نانهیبخوش)سبک تبینی 

 به دست آمدند. 62/0تنصیف گاتمن 

گویه دارد  25ذی است که این پرسشنامه یک ابراز مداد کاغاجتناب شناختي:  پرسشنامه

ی شد. این پرسشنامه ابیاعتبار( ساخت و 2008که برای نخستین بار توسط سکستون و دوگاس )

. دهدیمنو ع راهبرد اجتناب شناختی را مورد بررسی قرار  5است و  اسیمقخرده 5شامل 

. این دهندیم)همیشه( به سؤاالت پاسخ  5)هرگز( تا  1براساس طیف لیکرتی بین  هایآزمودن

( ترجمه و 1389هنرمند ) زادهیمهراب، معینی و نژادبساکپرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط 

( ضریب پایایی این مقیاس را به 1389هنرمند ) زادهیمهراب، معینی و نژادبساکی شد. ابیاعتبار

و به ترتیب  91/0 برای نمره کل اجتناب شناختی برابر هایآزمودنروش آلفای کرونباخ در کل 

برای  89/0ی پرتحواس، برای 71/0، برای جانشینی فکر 90/0فرونشانی فکر  اسیمقخردهبرای 

گزارش کردند.  84/0و برای تبدیل تصورات به افکار برابر  90/0 دکنندهیتهداجتناب از محرک 

                                                                                                                            
1. Kaslow & Tanenbaum 
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 48/0برابر  1فرونشانی فکر خرس سفید اهةیسضریب روایی این ابزار از طریق ضریب همبستگی با 

که این پرسشنامه  دهندیمنشان  هاافتهاست؛ بنابراین، ی معنادار P<01/0به دست آمد که در سطح 

 از ویژگی روانسنجی مطلوبی برخوردار است.

یجاد پژوهش، روش گردآوری اطالعات به این صورت بود که پس از ا در اینروش اجرا: 

 انآموزنشداشهرستان کرمانشاه و نیز شناسایی  ی الزم با سازمان آموزش و پرورشهایهماهنگ

نی، با بالی حبهمصا مبتال به اختالل یادگیری، پژوهشگر به مدارس مورد نظر مراجعه و سپس به انجام

مورد  هایآزمودنی یادگیری پرداخته شد و هایناتوانبرای تشخیص  DSM-5ی هامالکتوجه به 

د از دند. بعشنتخاب مورد نظر برای شرکت در تحقیق ا مونهنو نهایتاً  مصاحبه و آزمون قرار گرفتند

 امهپرسشن بعد مرحلهسبک اسناد کودکان و در  شدهتجدید نظر  پرسشنامهانتخاب نمونه ابتدا 

ستفاده اده با ی خام به دست آمهادادهاجرا و سپس  هایآزمودناجتناب شناختی بر روی هر یک از 

 حلیل قرار گرفت.مورد تجزیه و ت SPSS افزارنرماز 

 نتايج

از  متغیرهای پژوهش در دو گروه اریمعانحرافتوصیفی میانگین و  یهاشاخص 1در جدول 

 .اندشدهدارای اختالل یادگیری و عادی گزارش  انآموزدانش
 داراي اختالل انآموزدانش. ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي سبک اسنادي و اجتناب شناختي 1 جدول

 عادي يادگيري و

 عادي انآموزدانش اختالل يادگيري با انآموزدانش مؤلفه متغير

 سبک اسنادی

 رویداد مثبت
M SD M SD 

20/17 90/1 63/16 15/1 

 04/1 93/16 84/1 60/17 رویدادمنفی

 52/1 56/33 78/2 80/34 سبک اسنادی کلی

اجتناب 

 شناختی

 52/3 46/11 60/17 46/17 واپس زنی

 23/3 70/10 62/2 60/17 تافکار مثب

                                                                                                                            
1. White Bear Thought Suppression Inventory 
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 57/4 53/11 13/5 66/14 حواس پرتی

 71/3 46/11 77/4 48/14 اجتناب موقعیت

 52/3 43/11 49/4 40/14 افکارکالمی

 07/16 60/56 58/14 73/87 کل() یشناختاجتناب 

اص، خدارای اختالل یادگیری  انآموزدانشدر  شودیممشاهده  1که در جدول  طورهمان

)و  73/87 ( و اجتناب شناختی78/2)و  80/34انگین )و انحراف معیار( نمرات سبک اسنادی می

اسنادی  عادی میانگین )و انحراف معیار( نمرات سبک انآموزدانشدر  نیچنهماست.  (58/14

 ( است.07/16)و  60/56( و اجتناب شناختی 52/1)و  56/33

زمون از آ هاانسیوارهمگنی  فرضشیپبررسی  قبل از تحلیل واریانس چند متغیری ابتدا برای

؛ p>06/0، 02/4لوین استفاده شد. این آزمون برای هیچ یک از متغیرها )سبک اسنادی، لوین= 

ز آزمون نبوده است، در نتیجه استفاده ا معنادار( p>76/0، 09/0اجتناب شناختی، لوین= 

اکس از آزمون ب هاانسیووارکپارامتریک بالمانع است. همچنین برای بررسی فرض همگنی 

در نتیجه  و( F=68/0؛ P>42/0)نیست  معناداراستفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار باکس 

 برقرار است. هاانسیکووارپیش فرض تجانس بین 

 براي اثر اصلي متغير گروه بر متغيرهاي وابسته MANOVAي معناداري هاآزمون. نتايج 2جدول 

 DF F P ETA خطا DF يهفرض ارزش آزمون متغير

 63/0 001/0 70/12 52 7 36/0 ویلکز-المبدای گروه

ی سبک هاؤلفهمنتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب ، 2مطابق جدول 

آزمون فوق  =المبدای ویلکز(.P،70/12=F، 63/0<001/0است ) معناداراسنادی و اجتناب شناختی 

اقل بین د که حدن داحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا( را مجاز شمرد. نتایج نشاقابلیت استفاده از ت

 ارد.یکی از متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه مورد بررسی تفاوت معنادار وجود د
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 انآموزدانشي سبک اسنادي و اجتناب شناختي در هامؤلفه. نتايج تحليل واريانس روي ميانگين 3 جدول

 عادي انآموزدانشيادگيري و  داراي اختالل

 SS DF MS F P متغير وابسته

 169/0 94/1 81/4 1 81/4 رویداد مثبت

 091/0 95/2 66/6 1 66/6 رویدادمنفی

 001/0 70/41 0/540 1 0/540 واپس زنی

 001/0 26/82 15/714 1 15/714 جایگزینی افکار مثبت

 001/0 43/35 06/589 1 06/589 حواس پرتی

 001/0 53/39 01/546 1 01/546 موقعیت اجتناب

 001/0 10/46 06/528 1 06/528 افکارکالمی

 (P< 001/0 ) 

ی هامؤلفهر نمرات د ، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین3 جدولمطابق 

 ،(=26/82Fجایگزینی افکار مثبت ) ،(=70/41Fی )زنواپس، (=95/2Fرویداد منفی )

ر به طو (=10/46F) و افکار کالمی (=70/41F، اجتناب موقعیت )(=43/35Fی )پرتحواس

 است. عادی بیشتر انآموزدانشدارای اختالل یادگیری از  انآموزدانشمعناداری در 
 

داراي  انآموزدانش. نتايج تحليل واريانس روي ميانگين سبک اسنادي و اجتناب شناختي در 4 جدول

 عادي ناآموزدانشاختالل يادگيري و 

 SS DF MS F P متغير وابسته

 038/0 52/4 81/22 1 81/22 سبک اسنادی

 001/0 73/61 26/14539 1 26/14539 اجتناب شناختی

دی بک اسناس، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمرات 4 جدولمطابق 

(52/4 =Fو ) ( 73/61اجتناب شناختی=F)  ختالل دارای ا انآموزنشدابه طور معناداری در

 است. عادی بیشتر انآموزدانشیادگیری از 
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 گيريبحث و نتيجه

ختالل ادون با و ب انآموزدانشپژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک اسنادی و اجتناب شناختی در 

یادگیری خاص صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبک اسنادی، در 

بدین  دارد. عادی تفاوت معناداری وجود انآموزدانشاختالل یادگیری خاص و دارای  انآموزدانش

 انآموزشدانز ادارای اختالل یادگیری خاص بیشتر  انآموزدانشترتیب که سبک تبیین بدبینانه در 

(، 2004لند )(، زی2006(، شافر )2012و جیانگ ) ی حاضر با مطالعات وودکاکهاافتهعادی است. ی

و همکاران  ، دوپال(2016)(، شرابی و همکاران2018و همکاران) (، ووکمن1989ی )نَ  و تارنوسکی

 ( همسو است.1392)و عطایی و همکاران  (1394)ی و همکاران اوغلرستم( 2017)

دارای اختالل یادگیری به  انآموزدانشچنین تبیین کرد که از آنجا که  توانیمبه طور کلی 

عادی امکان  انآموزدانشو نسبت به  کنندیمیط مدرسه تجربه ی درسی که در محهایناکامدلیل 

 یهاشکست جهینت در انآموزدانش ی خود دارند اینآرزوهابیشتری در تحقق اهداف و  شکست

 شکست باز ،دهندیم نشان خود از که تالشی از مقدار نظر صرف که رسندیم نتیجه این به پیاپی،

  تالشموجب از کشیدن دست این مواردی در .کشندیم دست تالش از نهایت در و خورندیم

 به نسبت دارند که محرومیتی دلیل به همچنین. شودیم افسردگی و منفی عواطف افزایش

 یهامهارت که از آنجا از و کنندیم برقرار ارتباط خود اطرفیان با کمتر عادی، انآموزدانش

 حالت به )خودابرازی( به تدریج هنددیم نشان را خود کمتر و برخوردارند اجتماعی کمتری

 باعث تواندیم خود به نوبه وضعیت این که کنندیم پیدا سوق اضطراب و افسردگی درونگرایی،

 همساالن با که فراوانی ارتباط به دلیل عادی انآموزدانش کهگردد، درحالی نانهیبدب سبک ایجاد

 دهیدبیآس انآموزدانش به نسبت جتماعیی اهامهارت در بیشتر توانایی و دارند خود خانواده و

این درحالی است که . دهندیم پرورش خود را در مثبت تفکر سبک و هستند ترنیخوشب دارند،

 درماندگی دچار یادگیری یهایناتوان با انآموزدانشدرصد  70 که اندداده نشان منابع از برخی
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 (.2006 ،1لینمن و )رید هستند

ای دار انآموزدانشهش حاضر نشان داد که بین اجتناب شناختی در همچنین نتیجه دیگر پژو

در  ناختیبه عبارت دیگر اجتناب ش ؛اختالل یادگیری خاص و عادی تفاوت معنادار وجود دارد

نتایج  ته باعادی است، این یاف انآموزدانشدارای اختالل یادگیری خاص بیشتر از  انآموزدانش

ن و (، بارتل1394ی و عباسی )(، پورعبدل، صبحی قراملک2004ی کشدن و رابرت )هاپژوهش

 ( همسو است.1394، جوبنه و درگاهی )مرزکوله( و عباسی، بگیان 2019) همکاران

 کنندیمدارای اختالل یادگیری خاص تالش  انآموزدانشگفت  توانیمدر تبیین یافته حاضر 

ی رهایی فردنیبدر روابط  کنندهراننگی ناشی از حوادث و رخدادهای هاینگرانذهن خود را از 

، با آورندیمو آن را به طور مکرر به یاد  کنندیمدهند؛ بنابراین، آنچه را که در ذهن خود نشخوار 

را نگران کند و اجتناب از حضور  هاآن تواندیمی که فردنیبفرونشانی فکر )فکر نکردن به روابط 

محدود  شانذهن(، جانشینی فکر )فکرهایی را در در شرایط اجتماعی که با نگرانی همراه است

( و تبدیل تصور به فکر )تمامی تصورات دهنی خود کنندیمرا جانشین تفکرات قبلی  هاآنکرده و 

که چندان عواطف  دهندیم( تغییر کنندیمپیرامون رخداد اجتماعی را به تفکرات تکراری تبدیل 

دارای اختالل یادگیری خاص به دلیل  انآموزدانش . به طور کلی،دهندینممنفی آنها را کاهش 

و سایر افراد در ادراک اجتماعی  هایکالسهمی اجتماعی با هاتعاملضعف در استدالل، اغلب در 

دارای مشکالت خاصی در زمینه ارتباط با همساالن  ؛ به این معنی که این کودکاناندمشکلدچار 

به دلیل درک نادرست مقاصد دیگران رفتارهای  خود هستند. همچنین ممکن است این کودکان

و در بعضی موارد  دهدیمقرار  ریتأثتحتها را ی دیگران به آنهاواکنشکه  دهندیماجتنابی نشان 

. وقتی یک فرد در نگهداری موضوعات شودیمها منجر به عدم پذیرش این کودکان و طرد آن

که این امر زمینه را برای بروز تنهایی،  کنندیمی ارزشیبی، تیکفایباحساس  شودیمدچار مشکل 

 (. اجتناب مانع2011، 2کوانمکو  منلیاسپ)تینی،  دینمایمی و افسردگی فراهم خودسرزنش

                                                                                                                            
1. Reid & Lienemann 
2. Tenney, Spellman & MacCoun 
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 و شودیم هیجان مدیریت راهبردهای جایگزینی و ی هیجانیهامحرک به افراد مؤثر یهاپاسخ

 .نیست راهبرد کارآمدی دلیل به همین

بهتال بهه بهه افهراد م هانمونههبهه محهدود بهودن  توانیمی عمده این مطالعه هاتیدمحدواز جمله 

رد؛ کهی اشهاره خودسهنجو استفاده صهرف از ابرازههای  اختالل یادگیری خاص شهرستان کرمانشاه

 در و گرفتهه انجهام منهاطق سهایر انآمهوزدانش روی مطالعهاتی مشهابه کهه گهرددیملذا، پیشنهاد 

 نیهز فیزیولوژیهک یهاسهنجش و تشخیصهی ماننهد مصهاحبه دیگهری رههایابزا از آتهی مطالعات

ص پیشنهاد ی خاریادگی یهااختاللبه متخصصان  توانیمبر مبنای نتایج این پژوهش  .شود استفاده

یهین و سهبک تب نهةیزمی آموزشهی و درمهانی مهؤثر در هابرنامههکرد که اقدام به طراحهی و اجهرای 

 رای اختالل یادگیری کنند.دا انآموزدانشاجتناب شناختی 

 منابع

و  یدادیروپس پردازش رابطة(. 1389، مهناز )هنرمندزادهیمهراب، سودابه؛ معینی، نصراله و نژادبساک

 .340-335(، 4)4، فصلنامه علوم رفتاریاجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان. 

انی نارسایی هیج (. نیمرخ نارسایی شناختی،1394)ناصر و عباسی، مسلم  ،کیقرامل ی، سعید، صبحپورعبدل

 یهامدلو  هاروش مجلةبا و بدون اختالل یادگیری خاص.  انآموزدانشو اجتناب شناختی در 
 .72 -55(، 20)6، روانشناختی

ارات هران؛ انتشت. چاپ نهم، یو اجتماع یپژوهش در علوم انسان یو عمل ینظر یمبان(. 1390) یدالور، عل

 .رشد

اسنادی و  یهاسبک سةیمقا(. 1394، پرویز )پرزورتم اوغلی، زهرا؛ طالبی جویباری، مسعود و رس

 ،یریادگی یهایناتوانی همجلبا اختالل یادگیری خاص، نابینا و عادی.  انآموزدانشدر  آوریتاب
4(3 ،)39-55. 

 مغز یهامکرهین تسلط سةیمقا (.1393درضا )یحم دهقان، و عباس ،یابوالقاسم ناصر؛ ،کیقرامل یصبح

C,B,A  و D 59-79(، 4)3، یریادگی یهایناتوان یهمجل .یریادگی ناتوان و یعاد انآموزدانش. 

 -اجتماعی یهامهارت(. اثربخشی آموزش 1395) یولوئیقاضصدری دمیرچی، اسماعیل و اسماعیلی 
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-همجلالل یادگیری خاص. اجتماعی کودکان دارای اخت یهامهارتهیجانی بر تنظیم شناختی هیجان و 
 .59-86(، 4) 5، یادگیری یهایناتوان ی

. مقایسه (1394، رضا و درگاهی، شهریار )جوبنهیقاسم؛ محمدجواد، مرزکولهعباسی، مسلم؛ بگیان 

کالت ون مشبا و بد انآموزدانش، اضطراب اجتماعی و اجتناب شناختی در مادران یمارانگاریخودب

 .14-5(، 6)15، م و تربیت استثناییتعلی مجلةیادگیری.  ژةیو

ت یوه نانه،یخوشب نییتب کسب بر یگرنییخودتع یهامهارت آموزش ریتأث (.1393) محمد ،یعباس
 دانشکدة .یترکد رساله .اهواز شهر یریادگی یهاییناتوانا با یابتدای دوره پسر انآموزدانش یلیتحص

 .وازاه چمران دیشه دانشگاه ،یتیترب علوم و یروانشناس

رفتاری در  -تی(. نشخوار ذهنی و اجتناب شناخ1392) یدعلیسعطایی، شیما؛ فتی، الدن؛ احمدی ابهری، 

 جلةمو طبقی.  یاهطبقافراد مبتال به اختالل افسردگی و اختالل اضطراب اجتماعی: مقایسه دو دیدگاه 
 .295-283(، 4)19، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

(. اثربخشی روش درمان 1397دری دمیرچی؛ اسماعیل و محمدی، نسیم )مرادی، مسعود؛ ص

 متحانابه واسطه حرکات چشم و بازپردازش بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب  ییزداتیحساس

 .110-129(، 3)7، یادگیری یهایناتوان یهمجلدارای اختالل یادگیری.  انآموزدانش

 یهاعات و سبک(. نقش پردازش اطال1393زهرا. ) ،یستم اوغلر و عباس ،یابوالقاسم ؛زهرا ،زاده یمهد

 ،مدرسه یروان شناسی مجلهبدن.  یبدشکل یان داراآموزدانش یزندگ تیفیک ینیب شیاسناد در پ

3(4،) 127-111. 

، استدالل و یزیرمهبرنا -(. مقایسه سازماندهی1396نسائیان، عباس؛ اسدی گندمانی، رقیه و مرادی، محمد )

 اختی درفصلنامه راهبردهای شن دوکاری در کودکان با و بدون اختالل خاص یادگیری.  حافظه
 .1-13(، 8) 5، یادگیری
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