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  آموزاندانش خودکارآمدي، اختالل هیجانی و احساس تنهایی در مقایسه

 دچار ناتوانی یادگیري و عادي

 

  3عصمت دانشو  2رضا کاکاوندعلی، 1حق رنجبر فرخ
 

  28/10/1390:پذیرش مقاله؛ 10/8/1390:دریافت نسخه نهایی 23/12/1389 :دریافت مقاله

  چکیده

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه خودکارآمدي، اختالل هیجانی و احساس تنهایی در دانش : هدف

رویدادي و جامعه آماري کلیه پسروش پژوهش : روش. آموزان دچار ناتوانی یادگیري و عادي انجام شد

درسال تحصیلی  استان البرزآموزان پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی چهار ناحیه آموزش و پرورش دانش 

دچار ساله  9 -12دانش آموز  40 از این ناحیه و 3ها ناحیه بود که به روش تصادفی از بین آن 89-1388

ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدي بندورا . وز عادي همتا شدآمدانش 40ناتوانی یادگیري انتخاب و با 

. بود) 1984(و مقیاس احساس تنهایی آشر، هامیل و رنشاو 1967، پرسشنامه نسخۀ معلم راتر )2000(

نتایج نشان داد تفاوت میزان : هایافته. ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیري تحلیل شدداده

، ناتوانی یادگیري و عادي معنادار آموزان دچار تالل هیجانی و احساس تنهایی در دانشخودکارآمدي، اخ

اي که خودکارآمدي در دانش آموزان عادي و اختالل هیجانی و احساس تنهایی در دانش آموزان گونهبه

د که با شوهاي پژوهش حاضر  نتیجه میبر اساس یافته: گیرينتیجه. بوددچار ناتوانی یادگیري بیشتر 

ها توان اختالل هیجانی و احساس تنهایی آنافزایش خودکارآمدي دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیري می

  . را کاهش داد

 

  .تنهایی، اختالل هیجانی، خودکارآمدي، ناتوانی یادگیري احساس: هاکلید واژه
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    مقدمه

کنند، باورهای کسب می ییرامونهای پباورهایی را درباره خود و پدیده ها در طی زندگی، انسان

از جمله باورهایی هستند که نقش بنیادین در کیفیت زندگی و ایجاد تعادل و  1خودکارآمدی

خودکارآمدی به معنای باور فرد در مورد توانایی . دارند  توازن بین ابعاد مختلف زندگی انسان

در سطوح   و هیجانی انسان که بر الگوهای فکری، رفتاری است ویژههای مقابله او در موقعیت

تأثیرگذار، و تعیین کننده این است که آیا رفتاری شروع خواهد شد یا خیر  انسانی تجربهمختلف 

و اگر شروع شد فرد تا چه اندازه برای انجام آن تالش خواهد کرد و در رویارویی با مشکل چه 

شناسان از روان پژوهشگران و برخی از ).2006بندورا، (مقدار استقامت از خود نشان خواهد داد 

 توانایی کلی های افراد درباره صالحیت ورآمدی عمومی به معنی باور و قضاوتمفهوم خودکا

، شولز( اندتهدیدکننده استفاده کرده زا وهای تنیدگییا موقعیت رویدادها در رویارویی باخودشان 

  ).2005 ،4دونا و چارزر -، گاتیرزنسکالوزی ؛2002 ،3مادوکس ؛2002 ،2دونا، ساد و چارزر -گاتیرز

ها اند که باورهای خودکارآمدی تأثیر نیرومندی بر انگیزه پیشرفت، انتخابها نشان دادهپژوهش

آموزانی که باورهای دانش. و میزان تالش و پشتکار و نهایتاً بر پیشرفت و موفقیت دارد

نگرند، نسبت به اهدافشان الش میعنوان چخودکارآمدی باالیی دارند؛ به تکالیف دشوار به

ها افزایند و نهایتاً پشتکارشان موجب موفقیت آنمتعهدند و در صورت شکست بر تالش خود می

ها حکم آموزانی که باورهای خودکارآمدی پایینی دارند؛ تکالیف دشوار برای آناما دانش. شودمی

ها از تالش و ست کشیدن آنتهدید شخصی محسوب، و مواجهه با شکست موجب درماندگی و د

   ).1385ریو، (شود نهایتًا عدم موفقیت می

اوصاف مشترک زیادی با کودکان  5های یادگیریناتوانیدچار  آموزاندانشکه با توجه به این

 ، )1385، 6هاالهان و کافمن(های عاطفی دارند مانده ذهنی خفیف و کودکان دچار پریشانیعقب

یادگیری، اختالل در یک یا ناتوانی . داشته باشندخودکارآمدی پایینی باورهای  رسدنظر میبه

شناختی پایه در فهمیدن یا در کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری است که شامل چند فرایند روان

خوانی، ناگویی و های ادراکی، آسیب مغزی، اختالل خفیف مغزی، نارساشرایطی چون ناتوانی

                                                
 

1. self-efficacy   

2 .. Scholz, Gutierrez-Dona, Sud & Schwarzer   
3. maddux 
4. Luszczynsky, Gutierrez-Dona & Schwarzer   
5. learning disability  
6. Hallahan & Kauffman 
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ماندگی ذهنی، های بینایی، شنوایی یا حرکتی، عقبتیجه نارسایینارساگویی رشدی است که ن

-این دانش. )1384، 1لرنر( های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی نیستاختالل هیجانی یا محرومیت

اختالل  دچار یک یا چند اختالل دیگر نظیربا نانوانی در یادگیری ممکن است همزمان  آموزان

مشکالت پردازش اطالعات، ناتوانی در ایجاد و تجهیز راهبردهای  ،یحرکتی اندام تواناییناتوجه، 

کروز، داگنان و ( نیز باشندو رفتارهای نامناسب اجتماعی  های هیجانیآشفتگی، شناختی

در افراد دچار  ویژهها نشان داده است تعدادی از مشکالت هیجانی پژوهش .)1384لومیدیس، 

تواند شود، ابتال به یک ناتوانی یادگیری میی مشاهده میهای یادگیری با فراوانی بیشترناتوانی

های یادگیری آموزان دچار ناتوانیدانش .، برای تحول مشکالت هیجانی باشد2عاملی خطرآفرین

های رفتاری، مفهوم خود و آموزان دچار اختاللبا همساالن بدون ناتوانی و دانش در مقایسه

های ممکن است این امر ناشی از شکست ، که)1386گرمن، (تری دارند حرمت خود ضعیف

کودکان موفقیت  این برخی از). 1983 ،3یرمه(کنند کودکان تجربه میاین  مکرری باشد که 

به احساس منجر ارند، همین امر پندتحصیلی را با پذیرش والدینی یا شایستگی خود یکسان می

تواند با حساسیت بیش از حد خود ضعیف میمفهوم . دشوها میآنو باور به ناکارآمدی کفایتی بی

-های یادگیری از تحقیر شدن بیشتر واهمه دارند و تجربهدر ارتباط باشد، کودکان دچار ناتوانی

  ). 1386گرمن، (سازد ها را به آسانی ناکام میپی آندرهای شکست پی

در  .است شدهی جمله متغیرهایی است که ارتباط آن با احساس تنهایی بررس کارآمدی ازخود

تعامل با دیگران  خود در هایی درباره تواناییتفاوتم یاهافراد ادراک ،های اجتماعیموقعیت

-ها را منعکس میها سطح اطمینان اجتماعی آنعبارت دیگر باورهای خودکارآمدی آنبه . دارند

ها پژوهش و ندفردی دارکنند توانایی کمتری در روابط بینافرادی که احساس تنهایی می .کند

 و ،)1386امیری، (احساس تنهایی های خودکارآمدی و مهارترابطه منفی بر یکسانی طوربهنیز 

   .است صحه گذاشته) 2008، 4، هیاشی، فیرد، استوکز، چمبرز و کامینزمیلور(بهزیستی معنوی 

به ودک ک دشوکه باعث می استناخوشایند  کننده وپریشان ،ای منفورتنهایی تجربهاحساس 

 کند تجربهنیز ای را کنندهناراحتو هیجانی لقی خُ هایحالت احساس حقارت وهمراه آن 

رفتاری  تحصیلی ومشکالت به  تواندمیشده نیز ایجادههیجانی  هایاختالل. )2004، 5الهاگین(

                                                
 

1. Lerner  
2. risk factor  
3. Meyer  
4. Mellor, Hayashi, Firth, Stokes, Chambers & Cummins 
5.. Elhageen 
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 مشکالتدر میان اند که ها نشان دادهپژوهش .)1385 کافمن، و هاالهان(منتهی شود متعددی 

اختالل  رفتاری مانند اختالل سلوک، هایاز اختالل ایویژههای گونه ،روانی دوران مدرسه

 استز بیشترین فراوانی برخوردار اکنشی فزون/نقص توجه اختالل و ای، نافرمانی مقابله

 احساسات منفی دارند و ،رفتاریمشکالت  داراینوجوانان  کودکان و اغلب ).2004 ،1هارینگتون(

 و هامعلماز سوی بیشتر موارد در و  محبوبیت ندارند نتیجه در .کنندن بدرفتاری میبا دیگرا

ها آن های آموزشیفرصتانزوای اجتماعی و کاهش افزایش که باعث  ندشوها طرد میهمکالسی

ری پرخاشگ زمینه ،دیگر انزوای اجتماعی این کودکان سوی از ).2007 ،2پرسی براون و(شود می

این کودکان را در معرض رفتارهای  ،مجموعه این عوامل .آوردفراهم میها آندر ار هرچه بیشتر

دهد که آنان نیز دارای مشکالت رفتاری رار میقروابط دوستی با کسانی  معموالً وضداجتماعی 

  ).1385و کافمن،  هاالهان( هستند

رفتاری شامل  هایلهار دسته از اختالچ )1387 و 1385 نقل از سیف نراقی و نادری،(  3کوای

را رفتارهای ضداجتماعی و گیری، رفتار نامناسب و ناپخته، نظمی در سلوک، اضطراب و گوشهبی

منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب  یتأثیر تنهانهگونه رفتارها این؛ کرده استو بیان مشخص

  . شودمینیز مزاحمت دیگران باعث  بلکهکودک با محیط دارد، 

هاالهان و (دهد  های یادگیری به دالیل مختلف ارثی و محیطی روی میه ناتوانیاز آنجا ک

 هایدارای اختاللدچار یادگیری در ناتوانن آموزاکه دانشباتوجه به اینو ) 1385 کافمن،

 ،4جربو و ، گودمن، فوردوالکنبرگ لمنز،( شوندمینیز اجتماعی وری نارساکنش و یرفتار ،هیجانی

بیشتر و طرد از سوی   رفتاری های، اختاللمفهوم خود ضعیف بهمنتهی  امر ؛ که این)2011

 امیری،(مشکل در دوستیابی ؛ )2008 ،6کف(همساالن منفی ؛ نظر )2008 ،5کوک(سایرین 

 نان،رب(شوند می هادر آنیی و رفتارهای ضداجتماعی زورگو، منزلت اجتماعی پایین ،)1386

- هایی از این دست بیش از پیش برجسته میت انجام پژوهش؛ ضرور)2009 ،7برادشاو و ساویر

به  باور پرورش در جامعه رو به رشد و توسعه ما معلمان و به مسائل یادگیری گردد؛ تا 

                                                
 

1. Harrington  
2. Browen & Percy 

3. Qvay 
4. Lemmens, Valkenburg, Goodman, Ford, & Beveridge  

5. Kuk  

6. Keffe 

7. Brennan, Bradshaw & Sawyer 
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مشکالت هیجانی و  این طریق از ازتوجه بیشتری نشان دهند و آموزان نشدادر خودکارآمدی 

بردی در تشخیص و مفهوم سازی و پیشگیری به لحاظ علمی و کار .آنان پیشگیری کنند رفتاری

ها از اختالل هیجانی و احساس تنهایی کودکان دچار ناتوانی یادگیری و افزایش خودکارآمدی آن

خودکارآمدی، احساس تنهایی و سطوح مقایسه و  تعیینپژوهش حاضر  هدف .دنموثر واقع شو

  :ست ازا پژوهش عبارت فرضیهو  عادی وهای هیجانی در کودکان دچار ناتوانی یادگیری اختالل

آموزان دچار ناتوانی یادگیری و  خودکارآمدی، اختالل هیجانی و احساس تنهایی دانش سطوح

  .  استتفاوت معادی 

 
  روش

آموزان پایه سوم، جامعه آماری دانش و) رویدادیپس(ای پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه

از ستفاده ابا . بود 1388-89ج درسال تحصیلی شهرستان کر 3چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه 

فهرستی به و مرکز مشاوره رازی  3با همکاری آموزش و پرورش ناحیه و گیری در دسترس نمونه

عنوان کودک دچار ناتوانی یادگیری مدارس به سوی ازکه آموزانیدانش نفر از 107تعداد 

ها رسه و پایه تحصیلی آننام مداه با همر شده بودند،به مرکز مشاوره رازی معرفی و شناسایی 

 آموز عادی یکسان از نظر پایه تحصیلیدانش 40انتخاب و با آموز دانش 40ها تهیه و از میان آن

ارآمدی و احساس تنهایی با کسب اجازه از مدرسه و آموزگاران پرسشنامه خودک .ندهمتا شد

  تکمیل شد گار مربوطه آموزان و پرسشنامه اختالل هیجانی توسط آموزتوسط دانش

 

 ابزار پژوهش  

برای تهیه مقیاس خودکارآمدی تحصیلی، از مقاله . خودکارآمدي تحصیلی پرسشنامه. 1

در . هایی برای تهیه مقیاس خودکارآمدی بود استفاده شدکه حاوی دستورالعمل) 2000(بندورا 

و به  و عمومی نیستشمول این دستورالعمل عنوان شده است که باورهای خودکارآمدی جهان

ها و شرایط های خودکارآمدی باید ویژگیلذا در تهیه مقیاس. وابسته است ایویژهموقعیت 

لذا . شده فرد ارتباط داردعالوه بر این باورهای خودکارآمدی با توانایی ادراک. دشوارزیابی 

انجام دهم باشد توانم سنجد، باید حاوی عبارت میآمدی را میکه باورهای خودکار تیسؤاال

صورت ها باشد و بهت مقیاس باید کامالً واضح و متناسب با درجه فهم آزمودنیسؤاالهمچنین 

در  .دسطح باشمشابه و از نظر دشواری همباید  هایالکه سؤالً جزئی طرح شود نهایت اینکام

تحصیلی باورهای خودکارآمدی  الی بندورا که انتظارات وسؤ 17پژوهش حاضر از پرسشنامه 

ها میزان موافقت یا عدم هر یک از آزمودنی. سنجد استفاده شدآموزان ابتدایی را میدانش
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های شتن عالمت در یکی از خانهاهای مقیاس مذکور با گذیک از پرسش موافقت خود را با هر

به روش ها را سؤالپایایی ضریب ) 1384( نصرت آباد هاشمی .مخالف مشخص کردند -موافق

در پژوهش حاضر از طریق ها سؤالپایایی  .کردگزارش  83/0 را براون تحلیل و آن -ناسپیرم

شناسی روان نامتخصصروایی این پرسشنامه از تعیین برای. دش 82/0آلفای کرونباخ محاسبه و 

های ها سؤالآننظر از  .ندکنرا بررسی ها سؤالدعوت شد تا محتوای  )مشاور اساتید راهنما و(

  . دادهای خودکارآمدی را پوشش میمذکور باور

برای سنجش ) 1984( 1آشر، هامیل و رنشاو توسطکه این مقیاس . مقیاس احساس تنهایی .2

گویه است که  24احساس تنهایی در دوره اواخر کودکی و پیش از نوجوانی تهیه شده شامل 

باید میزان توافق آزمودنی . بیان شده است» من«ای خبری با ضمیر فاعلی صورت جملهک بهیهر

طور است گاهی این، گاه)3نمره(طور است همیشه اینبا انتخاب ها خود را، با هر یک از گویه

، 7، 5، 2شماره گویه  8در این مقیاس تعداد . مشخص کند )1نمره( طور نیست، اصالً این)2نمره(

موردعالقه  هایوعموض اکه بگنجانده شده های انحرافی عنوان گویهبه 23، 19، 15، 13، 11

که است  ایناین کار دلیل . کنمبرای مثال، من زیاد تلویزیون تماشا می .کودکان مرتبط است

متنوع بیان  هایموضوعهای خود را درباره آزمودنی با احساس راحتی و آرامش بیشتری نگرش

ی اخیر در هاالزم به توضیح است که گویه. دار جلوگیری شودهای جهتکند و از بروز پاسخ

، 21، 20، 18، 17، 14، 12، 9، 6، 3ها ا حذف و گویهههها و محاسبگذاری نهایی از تحلیلنمره

در محاسبات مربوط به پایایی،  ).1381 خیر، چاری و( شوددر جهت معکوس محاسبه می 24

در این پژوهش ضریب آلفای  .برخوردار است یمقیاس از ثبات درونی مناسباین مشخص شد که 

  .بود 81/0کرونباخ برابر با 

و تهیه شده  1967توسط مایکل راتر پرسشنامه این  .معلم نسخهپرسشنامه ارزیابی رفتار . 3

فعالی، پرخاشگری، های بیشمقوله و شودتوسط معلم تکمیل می که استسؤال  40دارای 

-کند که بهی میگیرپرتی را اندازهو حواس، ناسازگاری اجتماعی افسردگی، رفتار ضد اجتماعی

در  1978 2در پژوهشی که در ایتالیا به وسیله زیمرمن. شودگذاری مینمره 2و  1و  0صورت 

جهت جدا کردن کودکان  9انجام گرفت، نقطه برش این بر اساس  6ـ  13کودک  417مورد 

های همسانی  از روش آنمنظور بررسی اعتبار به .شدتعیین دارای اختالل از کودکان عادی 

بر این اساس اعتبار این فرم در مقیاس مبتدی بر تجربه با روش همسانی  کهرونی استفاده شده د

                                                
 

1. Asher, Hymel & Renshaw 
2. Zamerman 
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های  و در مقیاس) مشکالت توجه( 95/0تا ) شکایت جسمی( 71/0های مختلف  درونی در گروه

ایی سمشکالت نار( 92/0تا ) مشکالت اضطرابی( 62/0بین  1روانی هایمبتنی بر مقیاس اختالل

های سنجش  نسخهبرای بررسی روایی مالکی . گزارش شده است) فعالی ه با بیشتوجه همرا

و همبستگی میان رفتاری راتر استفاده شد  هایاختاللوالد پرسشنامه  نسخهمبتنی بر تجربه از 

  .)1385 کاکاوند،( بود 75/0معلم نسخه والد و نسخه رفتاری  هایپرسشنامه اختالل

  

  هاهیافت

کالس چهارم با در  %5/32، 5/9کالس سوم با میانگین سنی در  %5/32 گروههرهای آزمودنیاز 

سطح . کالس پنجم مشغول به تحصیل بودنددر  7/11سنی  نبا میانگی% 35و  3/10میانگین سنی 

والدین  %55. باال بود درحد%  35های هرگروه درحد متوسط و از آزمودنی %65 اقتصادی خانواده

  .فوق لیسانس داشتند %25نس و لیسا %2دیپلم، تحصیالت 

 
هیجانی و احساس تنهایی کودکان دو گروههاي توصیفی خودکارآمدي، اختاللشاخص. 1جدول   

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیر

  خودکارآمدی
  643/1  375/30  40  عادی

  274/2  825/27  40  ناتوان یادگیری

  اختالل هیجانی
  9/5  55/8  40  عادی

  769/7  22  40  دگیریناتوان یا

  احساس تنهایی
  259/3  125/25  40  عادی

  621/4  975/28  40  ناتوان یادگیری
  

آموزان دانش ازیادگیری  در ناتوانآموزان میانگین خودکارآمدی دانش هددمی نشان 1جدول 

 .استباالتر  هاآنمیانگین اختالل هیجانی و احساس تنهایی  لیتر و عادی پایین

  
  

خودکارآمدي ،اختالل هیجانی واحساس تنهایی لیل واریانس چند متغیريتح. 2جدول   

  اندازه اثر  خطاي درجه آزادي  درجه آزادي F  ارزش  اثر

  605/0  76  3  **749/38  395/0  ویلکز المبادا

001/0 < P** 
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- تالل هیجانی و احساس تنهایی دانشبین خودکارآمدی، اختفاوت  هددمینشان  3جدول 

  . استوانی یادگیری و عادی معنادار آموزان دچار نات
  

  تنهاییهیجانی و احساسواریانس چند متغیري خودکارآمدي، اختاللتحلیل. 3جدول 

 متغیر وابسته  تغییر منابع
  مجموع

  مجذورات

درجه 

  آزادي

مجموع 

  میانگین
F  

اندازه 

  اثر

  الگوی

  اصالح شده

  خودکارآمدی

  هیجانی اختالل

  احساس تنهایی

05/130  

05/3618  

450/296  

1  

1  

1  

05/130  

05/3618  

450/296  

026/33**  

028/76**  

538/18**  

494/0  

297/0  

192/0  
**P 01/0<  

دار در دو گروه از لحاظ خودکارآمدی در آزمون تک متغیری تفاوت معنادهد نشان می 3جدول 

نادار دو گروه از نظر میزان اختالل هیجانی معتفاوت  و آموزان عادی بیشترو خودکارآمدی دانش

همچنین دو گروه از تفاوت  .آموزان دچار ناتوانی یادگیری بیشتر استل هیجانی دانشو اختال

  . آموزان دچار ناتوانی یادگیری بیشتر استمعنادار و احساس تنهایی دانشلحاظ احساس تنهایی 

 

 گیري  بحث و نتیجه

تر و اتوانی یادگیری پاییندهد میانگین خودکارآمدی کودکان دچار ننشان میاین پژوهش نتایج 

این یافته با . آموزان عادی استدانش از باالتر هاآنتالل هیجانی و احساس تنهایی اخمیانگین 

اجتماعی بندورا افراد -با توجه به نظریه شناختی. های انجام شده هماهنگی داردبرخی از پژوهش

گران مختلف از جمله پژوهش. نددر برابر رشد روانی اجتماعی خود موجوداتی خودتنظیم و فعال

کنند خودکارآمدی احساس پایدار و اشاره می) 2002( 1زیمرمن) 2000، 1997، 1995(بندورا 

زا، سازگاری با های تنشآمدن موثر با بسیاری از موقعیتشن لیاقت و قابلیت فرد برای کناررو

کند و مشخص می ی استپذیرمحیط و تغییرات فردی، رویارویی با موانع و مشکالت و انعطاف

مدی پایین ارآخود ک دارای افراد )2004(به اعتقاد بندورا . کنندافراد چگونه موانع را بررسی می

سریع  فایده است وها بیشوند که رفتار آنرو شدن با مشکالت متقاعد میهروب هنگامآسانی به

وسیله به موانع را ،یی دارندکه خود کارآمدی باالافرادی  در مقابل .دارندتالش برمی دست از

 .کنندمیدر برابر مشکالت ایستادگی  و رنددامیبراز میان  پشتکار های خودمدیریتی ومهارت

ها و پیامدهای رفتار انسان و میزان بارو به مرتبط با خودکارآمدی ناشی از تجربهعقاید 

                                                
 

1. Zimmerman  



 کاوند و عصمت دانشحق رنجبر، علیرضا کا فرخ
 

 1390زمستان )/ 20( 4شماره/ 5سال/ شناسی کاربردیفصلنامه روان                                                    50
 

دچار آموزان ن با کمک به دانشتوابنابراین می. است گذارخودکارآمدی بر اهداف و آرزوها تأثیر

کنند و خود را میتجربه ویژه در زمینه تحصیلی را بهکه مکرراً شکست و ناکامی ناتوانی یادگیری 

به اهداف جزئی و نظارت بر عملکرد و دادن بازخورد به  شانتقسیم وظایفپندارند با ناکارآمد می

ها را به یادگیری افزایش عالیق آنو  ها شد، ها موجب افزایش احساس خودکارآمدی در آنآن

 هاآن کنند،تری را انتخاب میخودکارآمدی قوی اهداف مشکل افراد بادهد ها نشان مییافته .داد

لوتس  شوارتز و(کنند شرایط توجه می ها وموقعیت به ت دهندبه جای آنکه به موانع اهمی

رابطه خودکارآمدی با نیز نشان داد  )2007( 2مابکوجه یمی واوگونپژوهش  ).2007 ،1سینسکا

 های مرضی جسمانی منفینشانه اضطراب و با افسردگی و مثبت و بینی،خوش اعتماد به نفس و

اجتماعی با رضایت  نشان دادند خودکارآمدی تحصیلی و )2006( 3، باکوسکی و پارکررابین .است

طور از رفتارهای خطرزا به اجتناب کفایت اجتماعی و ،واسطه موفقیت تحصیلیاز زندگی به

  .استمعناداری مرتبط 

آموزان دچار ناتوانی یادگیری دارای خود کلی مناسب که دانش معتقد است) 1988( 4چپمن

ناکارآمدی ) 2001( 5نظر بندورا، پاسترولی، بارابانلی و کاپرارابه. ترندخود تحصیلی پایین لیو

شود و این امر و غیرمستقیم موجب افسردگی میطور مستقیم شده اجتماعی و تحصیلی بهادراک

خودکارآمدی و رفتارهای افت کند و باعث در موقعیت اجتماعی و تحصیلی آینده فرد تداخل می

با توجه . کندکارآمدی و افسردگی ادراکشده را بیشتر می، نانوبه خودشود و این دو بهدار میمساله

خودکارآمدی پایین این پژوهش نشان داد بتوان گفت طور که نتایج همانبه این امر ممکن است 

  . استها شده کودکان دچار ناتوانی یادگیری باعث احساس تنهایی و اختالل هیجانی باالتر آن

- ای دارند آنبرخی از کودکان دچار ناتوانی یادگیری مشکالت هیجانی و اجتماعی قابل مالحظه

انواع مشکالت هیجانی در معرض خطر بیشتری  خود برای ابتال به عادیها نسبت به همساالن 

این کودکان برای طرد شدن از سوی همتایان خود و همچنین مفهوم خود ضعیف . قرار دارند

کالت اجتماعی تعدادی از یک دلیل احتمالی برای مش. )1385کاکاوند، ( آمادگی بیشتری دارند

 و ممکن استنقایصی دارند  وزه شناخت اجتماعیها در حآموزان این است که آناین دانش

دانش آموزان ناتوان در یادگیری گاهی به . دیگران را سوء تعبیر کنندهای احساسات و هیجان
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و  شکوهی یکتا( کنند که گویا نسبت به تأثیر رفتار خود بر همتایان آگاه نیستندای عمل میگونه

آموزان عادی ا ناتوانی یادگیری بیشتر از دانشآموزان باند، دانشنشان دادهها یافته ).1385، پرند

زیرا اغلب از  در معرض خطر ابتال به افسردگی، احساس تنهایی و اقدام به خودکشی قرار دارند

عالوه بر این، پیشرفت تحصیلی پایین ). 1999، 1، رزنکراس و کرانیابندر(شوند جامعه طرد می

 یآموزاندهند با دانشترجیح میعادی آموزان شود چرا که اغلب دانشها مینیز موجب طرد آن

ار ناتوانی یادگیری آموزان دچکه دانش از آنجا .ی دارندپیشرفت بیشتر کهرابطه برقرار کنند 

؛ 1974، 2؛ بلک1987بندر، (تری برخوردارند پنداره پایینآموزان عادی از خودنسبت به دانش

قراری روابط اجتماعی با دیگران نشان ندهند و ممکن است تمایلی به بر) 1979، 3برایان و پیرل

-کاربرد مهارتایجاد و دادن فرصت برای  ایی و از دستاین امر موجب احساس تنهممکن است 

شود و در نتیجه روابط اجتماعی فرد به تدریج کاهش و احساس تنهایی او افزایش های اجتماعی 

گیری الگوهای رفتاری به شکلممکن است ، تجارب طرد و مورد غفلت واقع شدن عالوهبه. یابد

دهند شوند رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب بروز میانجامد اغلب کودکانی که طرد میبیمتفاوتی 

گیرند و به هراس اجتماعی مبتال شوند بیشتر گوشهکه کودکانی که مورد غفلت واقع میحالیدر

  . )1990، 4استون و الگریکا(د شونمی

در پژوهش خود درباره کودکان ناتوان در یادگیری متوجه شد که ) 1382( اسماعیلیکرمعلی 

اهداف  استترین آن حل مسأله  مهم وگرایانه اهداف اجتماعکه در موقعیت حل مسأله اجتماعی 

گیری و یا پرخاشگری منجر در جهتی است که به رفتارهای کنارهاجتماعی و ادراکی این کودکان 

که با توجه به این. کنداحساس تنهایی و اختالل هیجانی بروز میبه دنبال آن  وشود می

بر اساس نتایج  استهای سالمت هیجانی بسیار اساسی خودکارآمدی به دلیل تأثیر بر سایر زمینه

فردی و کاهش روابط میان تأثیر خودکارآمدی بر بهبود های مشابه مبنی براین پژوهش و پژوهش

های یادگیری دارای خودکارآمدی رسد چون کودکان دچار ناتوانیمی نظر، بههای هیجانیاختالل

هیجانی و احساس تنهایی نمره  هایبه کودکان عادی هستند در اختاللتری نسبت پایین

هایی برای افزایش  تواند در تدوین برنامههای این پژوهش مییافته. انددست آوردهبیشتری را به

  . نی یادگیری در سنین کودکی موثر واقع شودخودکارآمدی کودکان دچار ناتوا
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های در کودکان دچار ناتوانیهای جدید توانند با ایجاد مهارتمیمشاوران  وشناسان روان

، 1کالمیدهیبا آموزش خودنظم و دهندکاهش ها را در آنگرانه رفتارهای اخالل ،یادگیری

تا توانایی  ایندودکان کمک نماین که رفتاری ب -و درمانگری شناختی 3کنترلیو خود 2خودرهبری

و  ندرفتار مطلوب را در خود رشد دهبتوانند دنبال آن و به بیاموزندتنظیم رفتار نامناسب خود را 

   ).1384، همکارانکروز و (خود را بهبود بخشند سالمت روانی 

د عادی و های یادگیری، در مقایسه با افرامعتقد است کودکان دچار ناتوانی) 1388(بنتهام 

ه افسردگی و در معرض خطر ابتال ببیشتر ند و ردا خود زندگی برکمتری  کنترلبهنجار همواره 

هایی از توانند مهارتبه همین دلیل برای این دسته افراد مشاوران می. انددرماندگی آموخته شده

دکان و لب کواز آنجا که اغ. گیری و مهارت در انتخاب کردن را آموزش دهندقبیل تصمیم

کنند و در بیشتر  رفتاری، احساسات منفی دارند و با دیگران بدرفتاری می هاینوجوانان با اختالل

های آموزشی آنان کاهش  کنند و در نتیجه فرصت ها آنان را طرد می موارد معلمان و همکالسی

   .)2007، 4براون و پرسی(یابد  می

خوانند پیشنهاد  ادگیری در مدارس عادی درس میآموزان دچار ناتوانی ی که دانش با توجه به این

 دچارآموز  دانشاین پژوهش  باور به خودکارامدی را در  با استفاده از نتایج شود در مدارس  می

احساس ضعف در شخصیت و عدم  انآموز دانشایجاد و پرورش دهند تا این ناتوانی یادگیری 

سعی در بر طرف  تا بدانندقابل درمان  را ودخ مشکلو  کنندن ی خودها توانمندی در سایر قابلیت

  .نمودن آن نماید
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       . شودجا میدهد و مرتب روی صندلی جابهوقتی روی صندلی نشسته خود را تکان می. 2

        . کندشکند یا دفترچه و کتاب دیگران را پاره میغالباً اسباب و وسایل مدرسه را می. 3

        . کندهای دیگر دعوا میاغلب با بچه. 4
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  خودکارآمدي تحصیلیپرسشنامه 

ف
دی

ر
  

  جمالت

ق
واف

م
ف  

خال
م

  

1  
توانم آن را انجام نویسم مطمئن هستم که میمیام برنامه وقتی برای انجام تکالیف درسی

  . دهم

    

2  
توانم ام را انجام بدهم، نمیست که وقتی قرار است تکالیف درسییکی از مشکالت من این ا

  . ها را انجام بدهمآن

    

      .دهم ام را بار اول انجام دهم، به تالشم برای انجام آن ادامه میاگر نتوانم کارهای درسی  3

      . رسانمم آن را به پایان میکنم، خیلی که برنامه درسی برای خود تعیین میوقتی ک  4

      . کنمها را رها میام، آنقبل از تمام کردن کارهای درسی  5

      . کنمرو شدن با مشکالت درسی، فرار میهاز روب  6

      .کشممشکل به نظر برسند دست از کار میام اگر کارهای درسی  7

8  
ها را به کنم تا آنقدر تالش میبدهم مشکل باشند، آن اگر کارهای درس را که باید انجام 

  . پایان برسانم

    

9  
ام تالش خود را طور دقیق انجام بدهم، تمام را بهگیریم که تکالیف درسیوقتی تصمیم می

  . کنمروی آن متمرکز می

    

10  
ها کنم درس جدیدی را بیاموزم، اگر در ارتباط موفق نشوم بزودی آنهنگامی که سعی می

  . کنمرا رها می

    

      . توانم آن را حل کنمشوم، میرو میههایم با مشکل روبوقتی در درس  11

      . کنمآیند، دوری میهای جدید که به نظر مشکل میاز یادگیری درس  12

      . شوندها، باعث تالش بیشتر من میشکست در درس  13

      . متوان و قدرت خودم برای انجام دادن تکالیف درسی اعتماد نداربه  14

      . امتوان و قدرت خودم وابستهدر انجام تکالیف درس، به  15

      . شومدرسی دشوار، به سادگی تسلیم نمی در برابر تکالیف  16

      . توانم حل کنمام را نمیاغلب مشکالت درسی و تحصیل  17

 

 
 

        . های خود را مطرح کندتواند به راحتی خواستهنمی. 37

        . تمایل به خوردن غذا ندارد. 38

        . اغلب در به خواب رفتن مشکل دارد. 39

        . شودها دچار کابوس میشب. 40
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  احساس تنهاییپرسشنامه 
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        . برای من آسان است که در مدرسه دوستان جدیدی پیدا کنم. 1

        . را دوست دارم...) کتاب، مجله و (خواندن . 2

        .)صحبت کنم(من کسی را ندارم که با او حرف بزنم . 3

        . های دیگر موفق هستمدر همکاری با بچه. 4

        . کنمزیاد تلویزیون نگاه می. 5

        . دوست پیدا کردن برایم بسیار مشکل است. 6

        . مدرسه را دوست دارم. 7

        . من دوستان زیادی دارم. 8

        . کنممن احساس تنهایی می. 9

        . توانم دوست پیدا کنمکه نیاز به دوستی داشته باشم، میوقتی . 10

        . کنممن زیاد ورزش می. 11

        . ها مرا دوست داشته باشندکنم که بچهبرایم مشکل است کاری  .12

        . علم را دوست دارم. 13

        . من کسی را ندارم که با او بازی کنم. 14

        . موسیقی را دوست دارم. 15

        .رومهای دیگر میپیش بچه. 16

        ). کنندمن توجهی نمی به(اند ها مرا کنار گذاشتهکنم بچهاحساس می. 17

        . که احتیاج به کمک دارم، کسی نیست که پیش او بروم وقتی. 18

        . نقاشی کشیدن را دوست دارم. 19

        .رومهای دیگر نمیمن اصالً پیش بچه. 20

        .من تنها هستم. 21

        . های کالس، خیلی دوستم دارندبچه. 22

        . بازی کردن را دوست دارم. 23

         .من هیچ دوستی ندارم. 24
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