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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

Learning Disabilities are manifested in the 

early years of school as learning disabilities in 

the acquisition of age-appropriate academic 

skills. These problems last for at least 6 months 

and have nothing to do with mental disabilities 

or developmental or neuromata disabilities 

(Guokol & Asker, 2019). In the Statistical 

Diagnostic Guideline to Mental Disorders, 

learning disabilities are renamed specific learning 

disabilities and include reading disabilities, writing 

disabilities, and math disabilities as a hallmark of 

specific learning disabilities. The affected 

individuals have a normal IQ distribution but have 

problems spelling, arithmetic and reading (Rose, 

Splag, Monda Amia, Shoguren & Aragon, 2018). 

One of the things that students with learning 

disabilities may face is problems with emotional 

expression, Cognitive avoidance and Social skills.
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of this study was to express emotional expression, appropriate cognition 

and social skills in students with and without special learning disabilities. 

Methods: The research method was descriptive-causal-comparative. All sixth grade female 

students who started with and without learning disabilities in Tehran schools in the academic 

year 2018-2019 constitute the statistical population of this study, of which 100 students (two 

groups each with 50 students) are available using the sampling method. With special learning 

abilities and 50 students without special learning disabilities were selected as the sample and 

answered the King and Emmons Emotional Expression Questionnaire, Douglas and Sexton 

Cognitive Function, and Matson Social Skills. Multivariate analysis of variance was used to 

analyze the data. 

Results:  The findings showed that students with special learning disabilities showed lower 

emotional and social skills than students without special learning disabilities (p<0.05). 

Also, avoiding recognizing students with special learning disabilities more than students 

without special learning disabilities budget (p <0.05). 
 

Conclusion:  It may, therefore, be able to express emotion, cognition and social skills may 

create the conditions for improve the performance of students and students by reminding 

them of existing disabilities. 
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2. Materials and Methods 

The Research Method was a causal-comparative 

study. All female students with sixth level of primary 

schools with and without school learning disabilities 

in Tehran in the academic year 2018-2019 were the 

statistical population of this study, among which the 

available sampling method 100 female students (for 

each group of 50 people) were selected as the sample 

of the study and responded to questionnaires for 

emotional and emotional expression (King & Emons), 

and avoidance and social skills (Douglas & Sokston's). 

Multivariate analysis of variance analysis was 

implemented to process those data. 

 

3. Results 

In order to test the research hypotheses, the results of 

multivariate analysis of variance to evaluate the 

differences between the two groups in the variables of 

emotional expression, cognitive avoidance and social 

skills are given in Table 1. Before performing this test, 

the normality of the distribution of scores in the 

population was checked using the Kolmograph-

Smirnov test, which showed that the data had a normal 

distribution in both groups. The results of Levin test 

showed that the variances of the two groups were not 

significant for some components, but due to the 

equality of the number of groups, this assumption was 

ignored, as shown in Table 2, all values of F are 

significant (P <0.001) which shows that there is a 

difference between at least one of the variables in the 

two groups. To determine which of the studied 

variables are different between the two groups, the 

analysis of variance test in Manova text was used. The 

results of the analysis of variance test in Manova text 

(multivariate analysis of variance) show that the test 

statistics in the sub-components of emotional 

expression, cognitive avoidance and social skills 

variables are significant (p <0.05) and considering the 

better mean scores of students without special learning 

disabilities in these variables, it can be said that 

students without special learning disabilities have 

more emotional expression and social skills and less 

cognitive avoidance than students with special 

learning disabilities.
 

Table 1. The mean and standard deviation of emotional expression variables, cognitive avoidance and social skills 

separated by two groups 

 

                  Students without learning 

disability 

Students with special 

learning disability 

Variable Component M SD M SD 
 

Expressed positive emotion 23.4 2.27 18.2 3.18 

Expression 

of emotional 

Expressed intimacy 21.2 2.38 13.02 3.69 

 
Expressed negative emotion 16.2 2.26 11.08 2.13 

  Total 20.2 2.3 14.1 3  
Incorrect thoughts 17.4 4.89 21.2 2.95  

Replace positive thoughts with 

worrying ones 

18.3 5.62 20.6 3.87 

 
Distractions 17.2 5.73 22.1 2.42 

Avoid 

cognitive 

Avoid situations and activities that 

activate disturbing thoughts 

17.5 5.73 23 1.82 

 
Changing mental images into verbal 

thoughts 

16.1 4.4 20.1 2.46 

  Total 17.3 5.27 21.4 2.7  
Appropriate social skills 54.2 9.46 47.3 10.2  

Anti-social behavior 21.8 4.06 28.4 6.95 

social skills Aggression and impulsive behaviors 24.3 8.54 29.3 8.38 
 

Supremacy high self confidence 17.6 4.56 22.4 2.26  
Relationships with peers 23.1 4.98 17.9 3.61 

  Total 28.2 6.4 29.6 6.19 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to compare emotional 

expression, cognitive avoidance and social skills in 

students with and without special learning disabilities. 

Based on the findings of the present study, this 

hypothesis confirms that there is a significant 

difference between emotional expression, cognitive 

avoidance and social skills in students with and 

without specific learning disabilities. Explaining the 

difference between emotional-expression between the 

two groups, it can be said that emotion expression is 

called emotional self-regulation (Bagby, Park & 

Taylor, 2020). Some patterns of emotion regulation 

and expression, or lack thereof, can disrupt a person's 

functioning and cause and perpetuate pathological 

symptoms (Milojivich & haskett, 2018). Research 

evidence indicates that students with learning 

disabilities show a high level of emotional problems 

compared to normal students (Zangavi, 2019). In 

explaining the difference in cognitive avoidance 

between the two groups it can be said that cognitive 

impairment and cognitive avoidance are more 

common in students with special learning disabilities 

than students without disabilities. Cognitive avoidance 

strategy is the way that people choose in facing social 

events and interpersonal contacts to respond to 

stressful situations. Research shows that children with 

learning disabilities in executive functions are 

important structures that play an essential role in 

controlling and guiding behavior and are important for 

successful adaptation and performance in real life 

(Hubili, 2016). In explaining the differences between 

social skills between case groups it can be said that 

social skills include the ability to coordinate and share 

attention, intentions and feelings to others, as well as 

engaging in interactions through understanding and 

using verbal and non-verbal tools. Undoubtedly, 

having social skills in interaction with others improves 

one's maturity and social competence. (Hu, Winsler, 

Fan & Song, 2020). 
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 مقاله پژوهشی
 خاص یریادگی  هایناتوانی بدون و با آموزاندر دانش یاجتماع هایو مهارت یاجتناب شناخت ،یجانیه یانگریب سهیمقا

 

 1* لیلی رخشنده
،

 2ناصر صبحی قراملکی 
 

 

 .رانیواحد قم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسان یکارشناس .1

 .رانیتهران،  ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش یشناسو روان یگروه رفتار حرکت ،یشناسروان اریدانش .2
 

 

مقدمه
های یادگیری در کسب صورت ناتوانیبه  1اختالل یادگیری     

تحصیلی  های اولیههای تحصیلی متناسب با سن، در سالمهارت

ماه دوام یافته و ارتباطی با  6گردد. این مشکالت حداقل آشکار می

و ناتوانی های تحولی یا عصبی حرکتی ندارد  2های ذهنیناتوانی

ترین توان یادگیری را بنیادیجرأت می . به(2019، 3)گوکول و عسکر

آن، موجودی ناتوان و درمانده در طی  که در نتیجه فرآیندی دانست

رسد که یافته میزمان و در تعامل و رشد جسمی، به فردی تحول

شناسد. برخی های شناختی و قدرت اندیشه او حد و مرزی نمیتوانایی

شوند. یک افراد در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل می

های یادگیری هستند آموزان مبتال به ناتوانیگروه از این افراد دانش

راهنمای در  .(1393)صبحی قراملکی، ابوالقاسمی و دهقان، 

ناتوانی یادگیری به اختالل ، 4تشخیصی آماری اختالالت روانی

، ناتوانی 6تغییرنام داده و شامل ناتوانی خواندن 5یادگیری خاص

عنوان یک مشخصه برای ناتوانی به 8و ناتوانی ریاضی 7نوشتن

 شوند. یادگیری خاص شناخته می
 

1. Learning disability 

2. Mental disability 
3. Gokool, Asghar 

4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

5.  Special learning disorder 
6. Reading disability 

7. Writing disability 

8. Math disability 
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 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قم، ایران.: نشانی

 +98( 21)22 676979: تلفن

  Leylirakhshandeh@yahoo.com :ایمیل
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 ها:کلیدواژه

 ،یاجتناب شنننناخت ،یجانیه یانگریب

هارت ماع هایم  هاییناتوان ،یاجت

 خاص. یریادگی

 

 چکیده

 

 هاییآموزان با و بدون ناتواندر دانش یاجتماع هایو مهارت یاجتناب شناخت ،یجانیه یانگریب سهیپژوهش حاضر باهدف مقا  هدف:

 خاص انجام گرفت. یریادگی

 یریادگی هاییبا و بدون ناتوان یششم ابتدائ یهپای دختر آموزاندانش هیبود. کل ایسهیمقا -یاز نوع عل یفیروش پژوهش توص ها:روش

 یرگینمونه روش از استفاده با هاآن انیکه از م دادندیم لیپژوهش را تشک نیا یجامعه آمار 1398-97 یلیمدارس شهر تهران در سال تحص

و امونز، اجتناب  نگیک یجانیه یابرازگر های¬عنوان نمونه انتخاب شد و به پرسشنامه نفر( به 50هر گروه  ی)برا آموزدانش 100در دسترس 

استفاده  یریچند متغ انسیوار لتحلی از هاداده لیوتحل هیتجز یماتسون پاسخ دادند. برا یاجتماع هایداگالس و سکستون و مهارت یشناخت

 شد.
 

تری نسبت به های اجتماعی پایینهای یادگیری خاص از بیانگری هیجانی و مهارتآموزان با ناتوانیها نشان داد که دانشیافته ها:یافته

های یادگیری آموزان با ناتوانی. همچنین اجتناب شناختی دانش(>05/0P)های یادگیری خاص برخوردارند آموزان بدون ناتوانیدانش

 (. >05/0P)های یادگیری خاص بود آموزان بدون ناتوانیخاص باالتر از دانش
 

 طیممکن است بتواند شرا یاجتماع هایو مهارت یاجتناب شناخت ،یجانیه یانگریگرفت بهبود ب جهینت توانیم ن،یبنابرا  گیری:نتیجه

 به وجود آورد. یریادگی هایناتوانی با آموزانبهبود عملکرد دانش یرا برا یبهتر
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار   
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شده است  شناختی در نظر گرفتهعنوان یک مشکل عصب این ناتوانی به

که با مشکالت جدی در توانایی خواندن، نوشتن و ریاضیات همراه بوده 

)قانعیان و کاظمی خوانی ندارد و با توانایی ذهنی مورد انتظار در فرد هم

 .(1395زهرانی، 

های ینادگیری معمنوالً پنیش از ورود بنه مدرسه مبتالیان به ناتوانی

یابند. افراد ها در مدرسه ظهور میشوند؛ زیرا این ناتوانیشناخته نمی

مبتال، دارای توزیع هوش بهنجنار بنوده اما در هجی کردن، حساب و 

و  )رز، اسپالگ، موندا آمایا، شوگرنخواندن دارای مشکالتی هستند 

 (.2018، 1آراگون

های یادگیری ممکن است با آن آموزان با ناتوانیکه دانش از مواردی

یا شیوه ابراز هیجان است  2مواجه شوند، مشکالتی در بیانگری هیجانی

. ابراز گری هیجانی گرایش به ابراز (1394)نریمانی، پرزور و بشیر پور، 

)فرحمند و فوالد مشاهده است  خود در رفتار قابلهای هیجانی واکنش

توانند کارکرد فرد را مختل ها می. ابراز هیجان یا فقدان آن(1396چنگ، 

)میلوجیویچ و شناختی را ایجاد و تداوم بخشند کرده و عالئم آسیب

در ابراز گری هیجانی، گرایش به ابراز . دوسوگرایی (2018، 3هاسکت

هیجان داشتن ولی ناتوان از ابراز آن بودن، ابراز هیجان بدون تمایل واقعی 

)علی عسگری و قمرانی، و یا ابراز کردن و سپس پشیمان شدن، است 

کودکان دارای  درصد 78الی  38دهد بین . تحقیقات نشان می(1396

)عامری، های هیجانی، دارای ناتوانی های یادگیری نیز هستند نارسایی

که  هیجانی رشد نیافته و استفاده از راهبردهایی های. مهارت(1396

داری برای رشد و دوام، دهند، خطر معناعاطفه منفی را افزایش می

. شواهد پژوهش (1397)شجاعی، آیند حساب می مشکالتی در فرد به

های یادگیری، سطح آموزان دارای ناتوانیکه دانش حاکی از آن است

آموزان بهنجار از خود نشان باالیی از مشکالت هیجانی در مقایسه با دانش

 .(1396)دهقان، گلستانه و زنگویی، دهند. می

که بر اساس آن  ، به کار گیری راهبردهای ذهنی است4اختیاجتناب شن

)سکستون و دهد های مختلف تغییر میفرد افکار خویش را در موقعیت

هایی درباره . هر فردی در برخورد با یک موقعیت فرضیه(2008، 5داگاس

گرایانه و ها معیارهایی کمالسازد. این فرضیهخود و محیطش می

گیری شکل تواند منجر بهسوگیرانه درباره عملکرد است که می

. (2013، 6)داناهی و استوپاشناختی شود جسمی و روان هاینشانه

دهد که اجتناب نشان می (2006) 7هوالوی، هیمبرگز و کولزهای یافته

در کاهش کیفیت زندگی و ابتال به اختالالت روانی  شناختی نقش مهمی

دارد. نتایج تحقیقات دیگری نشان داده است که بین اجتناب شناختی و 

، 8)کلسی، دیکسون و الاوراسالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد 

فراد که ا رسد که راهبرد اجتناب شناختی راهی استنظر می . به(2012

های بین فردی انتخاب در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و تماس

گویند. بررسی متون پژوهشی نشان کنند تا به شرایط فشارزا پاسخمی

آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص، از راهبردهای دهد که دانشمی

کننده رویدادهای اجتناب شناختی برای رهایی از تفکرات نگران

آموزان دارای ناتوانی یادگیری نسبت به کنند. دانشاده میاجتماعی استف

همساالن بدون ناتوانی خود، در نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و 

اجتناب شناختی نمرات باالتری کسب کردند. در این پژوهش، همچنین 

نفس، عملکرد تحصیلی پایین، وجود مشکالت بین به افت شدید عزت

شده است  آموزان اشارهپرخطر در این دانشفردی و بروز رفتارهای 

 (.1395)میرزا حسینی، پورعبدل، صبحی قراملکی و سروانی، 

ازجمله موضوعاتی است که در دهه اخیر، توجه  9های اجتماعیمهارت

اجتماعی با بهزیستی روانی  هایمهارتبسیاری را جلب کرده است. 

)سید اسماعیلی قمی، شریفی درآمدی، رضایی و دالور،  رابطه دارد

مثابه  های اجتماعی را بهنظران مهارتپژوهشگران و صاحب .(1400

بینی پیامدهای مهم ها، پیشارتباط مؤثر با دیگران و پذیرش از طرف آن

و سازنده اجتماعی، قضاوت شایسته دیگران، شروع و تداوم ارتباط سالم 

ویژه همساالن و به دنبال آن افزایش بهداشت روانی و با دیگران به 

درنهایت انجام رفتارهای سخاوتمندانه، همدالنه و یاری گرانه تعریف 

اند که در حدود ها نشان دادهبررسی (.1390)رضایی و حافظی، اند کرده

های مهارت ویژه در یادگیری در هاینارساییآموزان با درصد دانش 75

های اجتماعی شامل . مهارت(2015، 10)مافرااجتماعی نقص دارند 

توانایی هماهنگ شده و اشتراک گذاری توجه، مقاصد و احساسات به 

دیگران و همچنین درگیر شدن در تعامالت متقابل از طریق درک و 

تردید داشتن مهارت رهای کالمی و غیر کالمی است. بیاستفاده از ابزا

-اجتماعی در کنش متقابل با دیگران از جمله اعضای خانواده، همکالسی

بخشد ها و همساالن، پختگی و کفایت اجتماعی فرد را بهبود میها، معلم

 (.2020، 11)هو، وو، وینسلر، فان و سانگ
 

 

1. Rose, Espelage, Monda-Amaya, Shogren, 

Aragon 

2. Emotional expression 

3. Milojevich, Haskett 

4. Cognitive Shunting 

5. Sexton, Dugas 

6. Danahy, Stopa 

7. Holaway, Heimberg, Coles 

8. Kelsey, Dickson, Laura 

9. Social skills 

10. Mafra 

11. Hu, Wu, Winsler, Fan, Song

 

.62-57(، 3)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....یاجتناب شناخت ،یجانیه یانگریب سهیمقا(. 1140و همکاران. ) لیلی درخشنده 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار  
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های یادگیری خاص برای کودکان، نوجوانان و جامعه ناتوانی

حساب آید که تنها به افت تحصیلی و تواند یک مشکل اساسی به می

پذیرد، بلکه به سرزنش، تحقیر از جانب سایر اتالف بودجه پایان نمی

و کاهش عزت آموزان و به وجود آمدن خودباوری ضعیف دانش

اندازد. این انجامد و سالمت روانشان را به مخاطره میها مینفس آن

یابد و آموزان و مدرسه به خانه و خانواده راه میمشکالت از دانش

دهد و حاصل اضطراب و ناخشنودی را در فضای زندگی گسترش می

فرد، خانواده و جامعه  1این امر، آسیبی است که به بهداشت روانی

 پی شده: پژوهش حاضر درشود. با عنایت به مطالب عنوان د میوار

هیجانی، اجتناب  که آیا بیانگری این سؤال است یافتن پاسخ به

آموزان دارای ناتوانی اجتماعی در بین دانش هایشناختی و مهارت

 های یادگیری خاص و بدون ناتوانی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

 روش پژوهش

، توصیفی  توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهشبا  پژوهش حاضر

 .مقایسه ای )پس رویدادی( است -از نوع عّلی

 آموزان دختر پایهدانشگیری: جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

های یادگیری مدارس شهر تهران در ششم ابتدائی با و بدون ناتوانی

جامعه آماری این پژوهش را تشکیل  1398-97 سال تحصیلی

نفر  50تعداد  آموز دختر پایه ششمدانش 100دادند. از بین می

آموزان دختر دارای ناتوانی نفر دانش 50آموزان دختر عادی و دانش

گیری غیرتصادفی از نوع های یادگیری با استفاده از روش نمونه

های و به پرسشنامهعنوان نمونه انتخاب شده  هدفمند )در دسترس ( به

ابرازگری هیجانی کینگ و امونز، اجتناب شناختی داگالس و 

با توجه به )های اجتماعی ماتسون پاسخ دادند. سکستون و مهارت

ای، برای هرگروه مقایسه -قانون حداقل حجم نمونه در تحقیقات علی

نفر انتخاب  50نفر ذکر شده است(. برای افزایش اعتبار تحقیق  15

های با توجه به پرونده ورود به پژوهش حاضر: مالک د.شونمی

آموزانی که دارای مشکل تحصیلی کودکان و ادعای معلمین دانش

های خروج: عدم اند و مالکشدهناتوانی یادگیری هستند، انتخاب 

ها مالک خروج از تمایل به شرکت در پژوهش و پر کردن پرسشنامه

پژوهش سعی شد تا هر دو گروه گروه خواهد بود. همچنین در این 

حداکثر مشابهت از نظر جنس، سن و هوش با یکدیگر داشته باشند. 

ها آوری دادهبه منظور جمع تا تحقیق از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.

 از ابزارهای زیر استفاده شد:

منظور  به (1990کینگ و امونز )گری هیجانی: پرسشنامه ابراز

بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سالمت، این پرسشنامه را طراحی 

گویه است. این  16نمودند. پرسشنامه ابراز گری هیجانی دارای 

مؤلفه ابراز گری هیجانی مثبت، ابراز صمیمیت و  3پرسشنامه شامل 

آن مربوط به زیر مقیاس  4تا  1ابراز گری هیجانی منفی است که مواد 

آن مربوط به زیر مقیاس ابراز  12تا  8ابراز هیجان مثبت، مواد 

آن مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان منفی  16تا  12صمیمیت و مواد 

اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش  ( 1380رفیعی نیا )است. 

همسانی درونی بررسی کرده و ضریب آلفای کرونباخ را برای کل 

های ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز مقیاس و خرده مقیاس

به دست آورده است.  ./68. و /59. ، /65. ، /68ب هیجان منفی به ترتی

کینگ و امونز ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس و خرده 

عنوان کردند.  ./67. و /63. ، /74. ، /70های ذکرشده به ترتیب مقیاس

به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده 

این پرسشنامه با استفاده از تحلیل شده است. بررسی ساختار عاملی 

)شاخص  kmoمؤلفه اصلی با چرخش متعامد واریماکس، شاخص 

و مقدار آزمون کرویت بارتلت را  71/0برداری( را برابر کفایت نمونه

 (1990)کینگ و همکاران نشان داد.  P>001/0 ،19/1812برابر 

جهت تعیین روایی سازه مقیاس، از روش میزان همبستگی مقیاس با 

آزمون تنظیم هیجانی گارنفسکی، همسانی درونی و تمایز مجرد و 

متأهل بودن و تحلیل عاملی استفاده کردند. همچنین جهت تعیین 

روایی مالکی مقیاس، از ضریب همبستگی نمرات این مقیاس با 

)به نقل از کریمی ده شده است پرسشنامه بازداری هیجانی استفا

. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده در پژوهش حاضر نیز (1395

 بود.  901/0برابر 

سکستون و داگاس این پرسشنامه توسط پرسشنامه اجتناب شناختی: 

سؤال بوده و  25شده است. پرسشنامه دارای ساخته  2008در سال 

زنی افکار هدف آن سنجش اجتناب شناختی از ابعاد مختلف )واپس

کننده، استفاده جای افکار نگران کننده، جانشینی افکار مثبت بهنگران

پرتی(، اجتناب از از توجه برگردانی برای قطع روند نگرانی )حواس

صاویر کننده، تغییر تساز افکار نگرانهای فعالها و فعالیتموقعیت

ای از درجه ذهنی به افکار کالمی است. این مقیاس در طیف پنج

شود. برای به دست آوردن گذاری میکامالً غلط تا کامالً درست نمره

 شود.امتیاز کلی مقیاس، مجموع امتیازات همه سؤاالت با هم جمع می

دهنده خواهد بود. نمره پایین نشان 125تا 25دامنه نمرات مقیاس بین

 تناب شناختی پایین و نمره باالتر به معنای اجتناب شناختی باال است. اج
1. Mental Health
 

 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار  
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های نگرانی، سرکوبی مقایسه با مقیاسپرسشنامه اجتناب شناختی در 

له بار همگرا و واگرا بهتری برخوردار افکار و سنننبک مقاب ای از اعت

ضریب پایایی این مقیاس بین  ست.  ست گزارش 91/0تا  7/0ا شده ا

صمدی فرد و نریمانی  . همچنین در ایران (1396)به نقل از آقاجانی، 

)به نقل از آقاجانی و آمده است دستبه  86/0یاس ضریب پایایی مق

. همچنین ضننریب پایایی گزارش شننده در پژوهش (1396همکاران 

  گزارش شد.  891/0حاضر از طریق آلفای کرونباخ 

آوری اطالعات، از برای جمعهای اجتماعی: پرسشنامه مهارت

شود. مقیاس ماتسون استفاده میهای اجتماعی پرسشنامه مهارت

ماتسون و های اجتماعی ماتسون فرم کودکان را سنجش مهارت

تا  4های اجتماعی افراد برای سنجش مهارت 1983همکاران در سال 

شده به این مقیاس بر اساس  های دادهاند. پاسخکرده ساله تدوین 18

 5)هرگز( تا  1ای از ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنهدرجه 5شاخص 

عبارت است.  56گذاری شده است. این مقیاس )همیشه( نمره

های اجتماعی ماتسون، از اند که مقیاس مهارتها نشان دادهپژوهش

یی باال و روایی افتراقی قابل قبولی همسانی درونی، پایایی باز آزما

به نقل از رضایی و  1988)ماتسون و همکاران، برخوردار است 

بر  (1381. در ایران این مقیاس را یوسفی و خیر )(1390همکاران 

آموز دختر و پسر شهر شیراز مورد بررسی قرار نفر دانش 562روی 

و مناسب و همچنین پایایی آن با استفاده  دادند که روایی آن مطلوب

شده گزارش 86/0کرونباخ و تنصیف برای کل مقیاس  آلفای از روش

. ضریب آلفای کرونباخ (1390)به نقل از رضایی و همکاران، است 

 گزارش شد.  86/0گزارش شده در پژوهش حاضر 

و پرورش منطقه یک پس از کسب مجوز از آموزش  روش اجرا:

آموزان ها و نیز شناسایی دانششهر تهران و جلب رضایت آزمودنی

مبتال به ناتوانی یادگیری خاص، ابتدا هدف تحقیق برای آنها بیان شد 

و پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد که به 

با  های مورد نظر را متناسبدقت سؤاالت را بخوانند و پاسخ

های خود انتخاب نمایند و سؤالی را تا حد امکان بی جواب ویژگی

نگذارند. اطالعات به صورت فردی و در مدارس جمع آوری شد. 

آوری شده با تحلیل واریانس چند متغیری مانوا  مورد های جمعداده

تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین اطمینان بخشی در مورد محرمانه 

آزادی انتخاب برای شرکت در پژوهش از نکات ماندن اطالعات و 

 اخالقی رعایت شده این پژوهش بود.

 ها یافته

 آورده  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در جدول 

 

 شده است.

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای بیانگری هیجانی،  .1جدول 

 اجتناب شناختی و مهارت های اجتماعی به تفکیک دو گروه
آموزان دارای دانش

 ناتوانی یادگیری خاص
 

آموزان بدون دانش

 ناتوانی یادگیری

 متغیر مؤلفه

SD M SD M 

18/3  2/18  27/2  4/23   ابراز هیجان مثبت 

بیانگری 

 هیجانی

69/3  02/13  38/2  2/21  ابراز صمیمت 

13/2  08/11  26/2  2/16  ابراز هیجان منفی 

3 1/14  3/2  2/20  کل 

95/2  2/21  89/4  4/17 زنی افکار واپس 

 کنندهنگران

 

 

 

اجتناب 

 شناختی

 

 

87/3  6/20  62/5  3/18 جانشینی افکار مثبت  

جای افکار به

 کنندهنگران

42/2  1/22  73/5  2/17  پرتیحواس 

82/1  23 73/5  5/17 اجتناب از  

ها و موقعیت

های فعالیت

ساز افکار فعال

 کنندهنگران

46/2  1/20  4/4  1/16 تغییر تصاویر ذهنی  

 به افکار کالمی

7/2  4/21  27/5  3/17  کل 

2/10  3/47  46/9  2/54 های مهارت 

 اجتماعی مناسب

 

95/6  4/28  06/4  08/21 رفتارهای  

 غیراجتماعی

 

38/8  3/29  54/8  3/24 پرخاشگری و  

 رفتارهای تکانشی

مهارت های 

 اجتماعی

26/2  4/22  56/4  6/17 طلبی، برتری 

اطمینان زیاد به 

 خود داشتن

 

61/3  9/17  98/4  1/23   رابطه با همساالن 

 
قبل از اجرای این آزمون، نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه با 

اسمیرنف بررسی شد که نتایج نشان  -استفاده از آزمون کلموگراف

ها در هر دو گروه از توزیع نرمالی برخوردارند. نتایج داد دادهمی

های دو گروه برای برخی از آزمون لوین نشان داد که واریانس

ها از این فرض ها معنادار نبود اما با توجه به برابری تعداد گروهمؤلفه

،  F=15/9) ابراز هیجان مثبتپوشی شد نتایج به این قرار است: چشم

05/0>P) ابراز صمیمت؛ (65/16=F  ،05/0>P ؛)ابراز هیجان منفی 

(670=F  ،050<P) زنی واپس؛(5/21=F  ،05/0>P) ، جانشینی

، (F  ،05/0>P=7/76) پرتیحواس، (F  ،05/0>P=25/26)افکار

  تغییر تصاویر ذهنی، (F  ،05/0>P=5/161)  هااجتناب از موقعیت

(7/30=F ،05/0>P) ،252/0) های اجتماعی مناسبمهارت=F ،

05/0<P) ،اجتماعیرفتارهای غیر (15/9=F  ،05/0>P،)  پرخاشگری

، F=9/24) ، برتری طلبی(F ،05/0<P =423/0) و رفتارهای تکانشی

05/0>P)  رابطه با همساالنو (29/3= F ،05/0<P.)  

3. شماره 11. دوره 1140 بهار  
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نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه  .2جدول 

آموزان با و بدون متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه دانش

 های یادگیری خاصناتوانی

 F sig 2partial η مقدار نام آزمون

 874/0 001/0 8/45 874/0 آزمون اثرپیالیی

آزمون المبدای 

 ویلکز

126/0 8/45 001/0 874/0 

 874/0 001/0 8/45 93/6 هتلینگآزمون اثر 

آزمون بزرگترین 

 ریشه روی

93/6 8/45 001/ 874/0 

 

 F نشان داده شده است، تمامی مقادیر 2طور که در جدول همان

دهد حداقل بین یکی از که نشان می (P<001/0)معنادار هستند 

متغیرها در دو گروه تفاوت وجود دارد. برای مشخص شدن اینکه بین 

از متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه تفاوت وجود دارد  کدام یک

 .از آزمون تحلیل واریانس در متن مانوا استفاده شد

نتایج تحلیل واریانس در متن مانوا روی نمرات پس آزمون  .3جدول 

 های اجتماعیمتغیرهای بیانگری هیجانی، اجتناب شناختی و مهارت
 SS DF MS F sig partial منبع تغییرات  اثر

2η 

 ابراز هیجان مثبت گروه

 ابراز صمیمیت

 ابراز هیجان منفی

زنیواپس  

 جانشینی افکار

پرتیحواس  

هااجتناب از موقعیت  

 تغییر تصویر ذهنی

های اجتماعی مناسبمهارت  

 رفتارهای غیراجتماعی

 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

طلبیبرتری  

 رابطه با همساالن
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های آزمون تحلیل واریانس در متن مانوا )تحلیل واریانس چند یافته

های زیر مؤلفهدهد که آمار آزمون در نشان می 3متغیره( در جدول 

های اجتماعی متغیرهای بیانگری هیجانی، اجتناب شناختی و مهارت

و با توجه به بهتر بودن میانگین نمرات ( P<05/0)معنادار است 

های یادگیری خاص در این متغیرها، آموزان بدون ناتوانیدانش

های یادگیری خاص از آموزان بدون ناتوانیتوان گفت دانشمی

های اجتماعی بیشتری و اجتناب شناختی نی و مهارتبیانگری هیجا

های یادگیری خاص آموزان با ناتوانیکمتر نسبت به دانش

  برخوردارند.

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بیانگری هیجانی، اجتناب شناختی و 

های یادگیری ان با و بدون ناتوانیآموزدانشمهارت های اجتماعی در 

های پژوهش حاضر این فرضیه که بین بود. بر اساس یافتهخاص 

های اجتماعی در بیانگری هیجانی، اجتناب شناختی و مهارت

های یادگیری خاص تفاوت معنادار آموزان با و بدون ناتوانیدانش

وجود دارد را تأیید کرد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

 (،1396عزیزالهی) (،1397سپنتا و همکاران )پژوهشگرانی چون 

پورعبدل   (، 1395میرنسب و همکاران )  (،1395عباسی و همکاران )

 کریمی و همکاران (، 1394نریمانی و وحیدی )  (،1394و عباسی)

 (،2017هنسچل و روآک ) (، 1390سلیمانی و همکاران )   (، 1393) 

برنالد و  (،2015مافرا و همکاران ) (،2016مامارال و همکاران )

 همسو است.  ( 1396( به نقل از بیرامی و همکاران )  2009همکاران ) 

در تبیین تفاوت بین بیانگری هیجانی بین دو گروه مورد مطالعه 

دهی هیجانی و به عبارت نظمتوان گفت: بیانگری هیجان به خود می

دهی دیگر به ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و نظم

در این میان  (.2020 )بگبی، پارک و تیلور،شود ها گفته میهیجان

توانند کارکرد ها میبرخی الگوهای تنظیم و ابراز هیجان یا فقدان آن

شناختی را ایجاد و دوام بخشند فرد را مختل کرده و عالئم آسیب

دوسوگرایی در ابراز گری هیجانی،  (.2018)میلوجیویچ و همکاران، 

گرایش به ابراز هیجان داشتن ولی ناتوان از ابراز آن بودن، ابراز هیجان 

)علی بدون تمایل واقعی و یا ابراز کردن و سپس پشیمان شدن، است 

 78الی  38 دهد بینتحقیقات نشان می (.1396عسگری و همکاران، 

های های هیجانی، دارای ناتوانیدکان دارای نارساییدرصد کو

هیجانی رشدنیافته و هایمهارت (.1396)عامری، یادگیری نیز هستند 

دهند، خطر که عاطفه منفی را افزایش میاستفاده از راهبردهایی

آیند حساب میمعناداری برای رشد و دوام مشکالتی در فرد به 

که . شواهد پژوهش حاکی از آن است(1397)شجاعی، 

های یادگیری، سطح باالیی از مشکالت آموزان دارای ناتوانیدانش

دهند آموزان بهنجار از خود نشان میدانشهیجانی در مقایسه با

 (.1396)زنگویی، 

عه نیز  طال ناختی بین دو گروه مورد م ناب شننن فاوت اجت در تبیین ت

شناختی و توان گفت: پژوهشمی سایی  ست که نار ها حاکی از آن ا

ناختی در دانش ناب شننن خاصاجت یادگیری  ناتوانی   آموزان دارای 

که دهد آموزان بدون ناتوانی است. این نتایج نشان میبیشتر از دانش

متغیرهای شنننناختی و هیجانی با ایجاد شنننکاف بین تفکر و هیجانات 

توانند پیشنننرفت تحصنننیلی پذیرش آن، میفرد و همچنین اجتناب از 

 آموزان دارای ناتوانی یادگیری را با موانع مهمی روبرو سازند. دانش

شدن و رابرت ) صیف می (2004ک به آموزان مبتالکنند که دانشتو

ناتوانی یادگیری پس از یک تجربه ناخوشنننایند در روابط اجتماعی، 

را درباره به پردازش ذهنی موقعیت پرداخته و محتویات ذهنی خود 
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دهند و موقعیت با استفاده از انواع راهبرد اجتناب شناختی تغییر می

کنند تا از تمهیدات اجتنابی برای رهایی از افکار تالش می

-جویند. به نظر می کننده درباره موقعیت اجتماعی خویش بهرهنگران

ه با رسد که راهبرد اجتناب شناختی راهی است که افراد در مواجه

کنند تا به های بین فردی انتخاب میرویدادهای اجتماعی و تماس

 (.1394)به نقل از پورعبدل و همکاران گویند شرایط فشارزا پاسخ

دهد که کودکان ناتوان یادگیری در کارکردهای ها نشان میپژوهش

اجرایی، ساختارهای مهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار نقش 

اساسی داشته و برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت 

 (.1395)هابیلی، دارند 

های مورد مطالعه های اجتماعی بین گروهدر تبیین تفاوت بین مهارت

های اجتماعی شامل توانایی هماهنگ شده و توان گفت:  مهارتمی

اشتراک گذاری توجه، مقاصد و احساسات به دیگران و همچنین 

درگیر شدن در تعامالت متقابل از طریق درک و استفاده از ابزارهای 

تردید داشتن مهارت اجتماعی در کنش کالمی و غیر کالمی است. بی

ها و ها، معلمل با دیگران از جمله اعضای خانواده، همکالسیمتقاب

)هو و بخشد همساالن پختگی و کفایت اجتماعی فرد را بهبود می

 (.2020همکاران، 

خواندن و یا ریاضیات در کودکان دارای ناتوانی های یادگیری در 

های آموزشی و اجتماعی کمتری نسبت معرض خطر داشتن فرصت

مثال، کودکان مهدکودکی با سطوح عنوان به همساالنشان هستند. به 

عنوان یک  تر در خواندن و ریاضی، احتمال کمتری دارد که بهپایین

 ل به تحصیالت عالیه، شغل مناسب، ازدواج و یا زندگی دربزرگسا

مرفه، دست یابند، همچنین ناتوانی یادگیری در خواندن و  هایمحله

نفس، انزوا، عدم یا ریاضیات ممکن است باعث کاهش اعتمادبه

های احساسی و اجتماعی مهارت های اجتماعی کافی و ایجاد تعارض

زودی در نمرات دوره در این کودکان شود؛ بنابراین، این روابط به 

 های کالس سوم که ازمثال، بچه عنوان د. بهشوابتدایی آشکار می

نظر توانایی خواندن در سطح پایینی هستند بیشتر احتمال دارد احساس 

خشم، غم و طرد توسط دوستانشان را تجربه کنند. عالوه بر این چون 

مشکالت یادگیری حتی در اوایل مهدکودک نیز بسیار پایدار هستند، 

های مکرر برای مداخالت در اوایل لذا این عوامل منجر به درخواست

شود. مداخالت اولیه ممکن است برای دوران مدرسه کودکان می

کمک بهتر به کودکانی که دارای یا درخطر بروز ناتوانی های ریاضی 

 (.1397قیصری، )و یا خواندن هستند الزم باشد 

های پژوهش این بود که نمونه پژوهش حاضر از از جمله محدودیت

آموزان دختر ششم ابتدائی دارای ناتوانی یادگیری خاص و دانش

شد که امکان تعمیم آموزان بدون ناتوانی شهر تهران تشکیل دانش

سازد؛ بنابراین، ها با مشکل روبرو مینتایج را به سایر افراد و سایر مکان

های سنی، جنسی و از شود پژوهش بعدی با دیگر گروهپیشنهاد می

برداری شود. همچنین در های اجتماعی دیگری نمونهجوامع و محیط

ت گرفته وسیله پرسشنامه صورآوری اطالعات به این پژوهش جمع

های شده و پاسخدهی ارزیابیها بر اساس خود گزارشاست و پاسخ

شده به صداقت فرد و ارزیابی از خود وابسته است؛ ازآنجاکه  داده

دقتی، پرتی، بیهایی همچون حواساین روش ذاتاً دارای محدودیت

تواند خطای قضاوتی، تعبیر نادرست دستورالعمل است که این امر می

شود از سایر پژوهش اثرگذار باشد؛ بنابراین، پیشنهاد می در نتایج

های گردآوری اطالعات همچون مصاحبه و مشاهده نیز استفاده روش

 .گردد

 مالحضات اخالقی

 پژوهش اخالق اصول از پیروی

شننده اسننت مشننارکت  تیپژوهش رعا نیتماما در ا یاصننول اخالق

شننرکت کنندگان به صننورت داوطلبانه بوده، اطالعات آنها محرمانه 

مد قد 1 یمدارس نواح رانیبوده. از  و  ریآموزش و پروش تهران ت

 . گرددیتشکر م

 مالی حامی

هاد ایسنننازمان  چیاز ه یمال تیحما چیپژوهش ه نیا  افتیدر ین

 نکرده است.

 نویسندگان مشارکت

پژوهش  یهااجرا و نگارش بخش ،یدر مراحل طراح سنننندگانینو

 .اندمشارکت داشته

 تعارض منافع

 ندارد. تعارض منافع مقاله این ،نویسندگان اظهار بنابر
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16(3 ،)284-272 .
-610-1-http://rbs.mui.ac.ir/article URL:
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آموزان های اجتماعی دانشمهارت آگاهی برمبتنی بر ذهن
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تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی (. 1397شجاعی،  ع. )
. پایان آموزان دارای اختالل یادگیریروانشناختی دانش

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد شاهرود. 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7a10c
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(. 1393و دهقان، ح . ر . ) صبحی قراملکی،  ن.، ابوالقاسمی،  ع

آموزان عادی و مقایسه تسلط نیمکره های مغزی دانش

-79(، 4) 3. های یادگیری. مجله ناتوانی ناتوان یادگیری

59 
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توجه و عملکرد شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری. 
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مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی 

آموزان با و بدون مشکالت یادگیری. عاطفی در دانش
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https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.
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