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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

pecific learning disability is a 

developmental neurological disorder 

that results in symptoms such as an 

inability to use one's academic skills in 

reading, writing, or mathematics, as 

well as in learning performance much 

lower than expected from the level of 

cognition one expects (American 

Psychiatry, 2013) 

 
 

Studies have shown that the prevalence of 

specific learning disabilities in children is 

between 5 and 12 percent (Norton, Beach 

Gabrieli, 2015). More than 2.4 million children 

in the world's public school system suffer from 

learning disabilities, including dyslexia and 

academic difficulties (Alloway & Carpenter, 

2020). 

The results of Lazarus's (2020) studies showed 

that  the  strongest  factor  in  predicting  reading
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of this study was to investigate the role of academic achievement motivation, peer 

rejection and emotional empathy in predicting school aggression in students with special learning 

disabilities.  
 

Methods: The method of this research was descriptive-correlation. The statistical population of this study 

includes all students registered in the Center for Learning Disabilities of Education in Ardabil in the 

academic year of 2019-2020. Three hundred and sixty people from this community were selected by 

available sampling method and answered the questionnaires of achievement motivation, social exclusion 

of peers, emotional empathy and multidimensional school-related anger questionnaire. The data collected 

in this study were analyzed using descriptive statistical tools such as mean and standard deviation and 

Pearson correlation and multiple regression tests using SPSS25 software. 
 

Results:  The results of correlation coefficient showed that school aggression has a negative and 

significant relationship with the total score of academic achievement motivation and the component 

of emotional motivation and emotional empathy and has a positive and significant relationship with 

the total score of rejection peers and component of insult, neglect and slander. (P<0/001).The results 

of regression analysis showed that predictor variables predict about 19 percent of the variance of 

school-related anger. 
 

Conclusion: Considering the role of achievement motivation, peer rejection and emotional empathy in 

predicting school aggression to specialists in this field, take actions such as identifying rejected or exposed 

children, designing communication skills programs and Emotional and creating a suitable educational 

environment to increase the motivation and emotional empathy of these students is recommended. 
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and the development of comprehension of students 

with learning disabilities is the school social 

environment. School-related anger along with 

violence in schools, students feel insecure, and the 

more a student is involved in violence-related issues, 

the more he or she becomes a victim of the anger of 

others or knows someone, especially their peers, who 

has victimized. On a very small scale, it increases fear 

and insecurity, and when this insecurity develops in 

the school environment, it damages other areas such as 

education, student social relationships (Leff, 

Waasdorp, Paskewich, Gullan, Jawad & et al., 2010). 

One of the variables related to aggression in school is 

motivation for academic achievement. Motivation for 

academic achievement defined as the desire to succeed 

in competitive conditions or situations according to the 

standard (Nwankwo & Nwankwo, 2020). 

On the other hand, students face daily social tasks such 

as initiating and maintaining interaction, resolving 

differences, loving, and achieving common 

interpersonal goals with their peers at school (Pearl & 

Donahue, 2004). Peer rejection provokes hostile and 

aggressive traits that in turn leads to aggressive 

reactions (Reijntjes, Thomaes, Kamphuis, Bushman, 

De Castro& et al., 2011).  

Finally, emotional empathy seems to be another 

construct associated with aggression in school. 

Emotional empathy is the ability of mental states: i.e., 

emotions, thoughts and motivations and to respond to 

them with appropriate emotions (Konrath, Meier & 

Bushman, 2018). People in a relationship that has 

empathy can manage their emotions and align their 

behavior with the expectations of society. People with 

high empathy have prosocial behaviors and high 

communication skills, while people with low empathy 

have antisocial behaviors and skills. They are weakly 

related (Mousavi, Khosravi & Desheiri, 2016). 

On the other hand, by examining the research records 

conducted in the field of learning disorders, it can be 

said that due to the fact that students with learning 

disorders suffer from various problems such as low 

academic motivation and behavioral and 

communication problems at school. So far, no research 

has investigated these structures in these students. 

Therefore, it is very important to investigate the state 

of school aggression of students with learning 

disabilities and to identify the factors affecting it. 

Based on this, the present study was conducted with 

the aim of investigating the role of academic 

achievement motivation, peer rejection, and emotional 

empathy in predicting school aggression of students 

with specific learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The study method was descriptive-correlational. The 

statistical population of this study includes all students 

registered in the Center for Learning Disabilities of 

Education in Ardabil in the academic year of 2019-

2020. Three hundred and sixty people from this 

community were selected by available sampling 

method and answered the questionnaires of 

achievement motivation, social exclusion of peers, 

emotional empathy and multidimensional school-

related anger questionnaire. The data collected in this 

study were analyzed using descriptive statistical tools 

such as mean and standard deviation and Pearson 

correlation and multiple regression tests using SPSS25 

software. 

 

3. Results 

The results of Table 1 show that emotional motivation 

with a beta of -0.10 (T=-1.364), insult with a beta of 0.32 

(T=4.015), ignoring with a beta of 0.31 (T=3.870), 

slander with a beta of 0.19 (T=3.019) and emotional 

empathy variable with a beta value of 0.48 (T=8.925) 

can significantly predict school aggression. 

 
Table 1. Beta coefficients and T significance test based on the components of achievement motivation, peer rejection and 

emotional empathy 
 

Sig T β STE B predictor variables variable 

0/001 25/630 - 2/403 61/586 Constant 

 

 

 

School-related anger 

 

 

0/05 1/364 0/10 0/618 0/843 Emotional motivation 

0/809 0/242- 0/014- 0/537 0/130 Avoidance 

0/19 0/856 0/09 0/725 0/620 Risk taking 

0/001 4/015 0/319 0/321 1/288 Insult 

0/001 3/870 0/310 0/261 0/836 Ignore 

0/003 -3/019 0/186 0/301 0/908- Slander 

0/509 0/660 0/059 0/484 0/319 Physical attacks 

0/001 8/925- -0/475 0/027 0/241 Emotional empathy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

Basharpoor, S. & Farivar, M. (2022). The role of Academic Achievement Motivation…. Journal of Learning Disabilities, 12 (1):33-46. 

Journal of 

Learning Disabilities 

 

Autumn 2022. Vol 12. Issue 1 

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


35 

 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The present study was conducted with the aim of 

investigating the role of academic achievement 

motivation, peer rejection and emotional empathy in 

predicting school aggression of students with specific 

learning disorders. 

The results of regression analysis showed that 

predictor variables predict about 19 percent of the 

variance of school-related anger.  

In explaining this assumption, it can be said that 

students with learning disorders do not have the ability 

to guide their learning due to defects in executive 

cognitive functions. In this way, they have less 

freedom of action in learning processes, which 

ultimately related to their self-management and self-

control. These students will show low motivation and 

interest in learning due to repeated failure in academic 

tasks and not receiving enough reinforcement 

(Basharpoor, Amani, Heidari & Hajilo, 2017). 

In general, the results of this study showed that 

academic achievement motivation, peer rejection and 

emotional empathy predict school aggression among 

students with learning disabilities. The use of 

questionnaires and the limited statistical population to 

Ardabil province were the two limitations of the 

present study. It is suggested that in future studies, 

measurement tools such as neuropsychological and 

clinical observation tools be used and its 

implementation in other geographical areas suggested 

is suggested as well. Practically, considering the role 

of achievement motivation, peer rejection and 

emotional empathy in predicting school aggression to 

specialists in the field of education of children with 

learning disabilities take measures design programs 

communication and emotional skills and creating a 

suitable educational environment to increase the 

motivation and emotional empathy of these students 

recommended. 
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 آموزان با اختالل یادگیری خاصدانش
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مقدمه
 با که است 2عصبی تحولی اختالل نوعی 1خاص یادگیری اختالل

تحصیلی  هایمهارت از استفاده در فرد توانایی چون عدم عالئمی

انجام  در همچنین و ریاضیات یا نوشتن خواندن، هایزمینه در خود

شناختی که از  سطح از انتظار حد از بسیار کمتر یادگیری عملکرد

. (2013پزشکی آمریکا، )انجمن روانشوند رود موفق میها میآن

 کودکان در خاص یادگیری اختالل شیوع که اندداده نشان مطالعات

 از . بیش(2015، 3گابریلی و بییچ )نورتون،است  درصد 12 تا 5 بین

 ناتوانی به مبتال دولتی جهان مدارس سیستم در کودک میلیون 4/2

الوای و ) هستند مشکالت تحصیلی و نارساخوانی جمله از یادگیری،

آموزان دارای اختالل یادگیری با مشکالت دانش (.2020، 4کارپنتر

مارینو، )زیادی از جمله مشکالت رفتاری و پرخاشگری روبرو هستند 

 . افراد(2018، 5آگیتوس، آلوارز، دل ریوگارما، سندون و همکاران

 مشکالت بر مشکالت تحصیلی و اختالل یادگیری، عالوه به مبتال

  دارای اغلب آن، با مرتبط رفتاری  و  عاطفی  اجتماعی،  عملکردی
 

1. Specific learning disorder 

2. Neurodevelopmental 

3. Norton,Beach &Gabrieli 
4. Alloway & Carpenter 

5. Mariño, Ageitos, Alvarez, del Rio Garma, Cendón & et al  
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 ها:کلیدواژه

انگیزش پیشررررفرت تحصررریلی، طرد 

هررمرردلرری عرراطررفرری،  هررمسررررا ن،

مدرسرررره خاشرررگری  ای، اختالل پر

 .یادگیری خاص

 

 چکیده

 

ای بینی پرخاشگری مدرسهپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسا ن و همدلی عاطفی در پیش   :هدف

 .آموزان با اختالل یادگیری خاص انجام گرفتدانش
 

های یادگیری نام شده در مرکز ناتوانیآموزان ثبتجامعه آماری شامل کلیه دانش .همبستگی بوداز نوع  توصیفی پژوهش این روش ها:روش

در دسترس انتخاب و به گیری نمونه از این جامعه به روش نفر 360تعداد  بود. 99-98وپرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی آموزشاداره 

های پاسخ دادند. داده پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسههای انگیزه پیشرفت، طرد اجتماعی همسا ن، همدلی عاطفی و پرسشنامه

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  هایشده با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی چون میانگین و انحراف معیار و از آزمونآوریجمع

 .تحلیل شد SPSS-25 ارافزبا استفاده از نرم
 

 همدلی عاطفی انگیزه عاطفی و و مؤلفه انگیزه پیشرفت تحصیلی با نمره کلای پرخاشگری مدرسهنتایج ضریب همبستگی نشان داد  :هایافته

. (>P 001/0)نادیده گرفتن و تهمت ارتباط مثبت و معنادار دارد  توهین، و مؤلفه و با نمره کل طرد همسا ن معنادار دارد منفی وارتباط 

 .کنندبینی میرا پیش خشم مربوط به مدرسهدرصد واریانس  19بین حدود متغیرهای پیش تحلیل رگرسیون نشان داد که نتایج
 

به متخصصان ای بینی پرخاشگری مدرسهپیش ا توجه به نقش انگیزش پیشرفت، طرد همسا ن همسال و همدلی عاطفی درب گیری:نتیجه

های ارتباطی و عاطفی و های مهارتشناسایی کودکان طرد شده و یا در معرض طرد شدن، طراحی برنامه انجام اقداماتی چون این حوزه

 .گرددتوصیه میآموزان ایجاد محیط آموزشی مناسب جهت با  بردن انگیزش و همدلی عاطفی این دانش
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 )گرگورنکو،نیز هستند  کارکردهای ضعیف در حیطه شغلی خود،

 . (2020، 1همکاران و ویلکاتت واگنر، فوچ، کامپتون،

 در عامل ترینقوی که داد نشان (2020) 2 زاروس نتایج مطالعات

 در ناتوانی دارای آموزاندانش درک و پیشرفت خواندن بینیپیش

با  3خشم مربوط به مدرسه است. مدرسه اجتماعی محیط یادگیری،

آموزان رواج وجود خشونت در مدارس، احساس ناامنی در بین دانش

آموزی بیشتر درگیر مسائل مرتبط با خشونت یابد و هرچه دانشمی

باشد، یعنی یا خودش قربانی خشم دیگران باشد یا کسی به خصوص 

اند، حتی در ابعادی همسا ن خود را بشناسد که قربانی این مسأله شده

کند و وقتی زیاد می خود رس و احساس ناامنی را دربسیار کوچک، ت

های دیگر مثل شود، به زمینهایجاد می این ناامنی در محیط مدرسه

)لف، رساند آموز آسیب میتحصیل، روابط اجتماعی دانش

. به عبارت (2010 ،4و همکاران جاواد واسدورپ، پاسکویچ، گو ن،

 واکنش یک شامل که است شدید هیجانی تحال یک دیگر خشم،

 تهدید کننده است محرک یک به خصمانه و کننده ناراحت شدید

. همچنین (2020، 5همکاران و برونو بزک، گیلم، گان، کلین، )آلیا

در مطالعات خود گزارش دادند  (2019، )6میر باروچ، فورکوش لیپکا،

اختالل یادگیری با ترک تحصیل، افت تحصیل و مشکالت ارتباطی 

 دهد کهبا معلم و همسا ن ارتباط دارد. شواهد پژوهشی نشان می

 با مقایسه در یادگیری در ناتوانی دارای آموزاندانش

 جونز، )استل،دارند  تریپایین اجتماعی وضعیت هایشانهمکالسی

 دارای آموزان. دانش(2008، 7همکاران فارمر و آکر، ون پیرل،

 و فعالی بیش صورت به عادی کودکان به نسبت یادگیری در ناتوانی

 نشان خود در مدرسه از توجهیقابل رفتاری مشکالت پرخاشگری و

 رز، .(2015، 8رانگاسوامی و سوریونی جورج، سریدوی،) دهندمی

 دارای آموزاندانش گزارش دادندکه (2016) 9الیس و سیمپسون

پرخاشگری و رفتارهای  به نامتناسب طور به اختالل یادگیری خاص

 پردازند.می قلدری در مدرسه

رسد یکی از متغیرهای مرتبط با پرخاشگری در مدرسه به نظر می

پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر است.  10تحصیلیانگیزش پیشرفت 

 استه آن همواره مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش بود

 به تمایل عنوان انگیزش پیشرفت تحصیلی به. (1398)وفوری، 

 تعریف استاندارد برحسب رقابتی هایموقعیت یا شرایط در موفقیت

 شده تعیین هدف به دستیابی به را دفر که است شود؛ عملکردیمی

 به ترغیب یا تمایل اصل در تحصیلی پیشرفت انگیزه. دهدمی سوق

 عالقه و تالش سمت به را آموزدانش که است تحصیل در موفقیت

 سوق بیاموزد، رودمی انتظار او آنچه بر تسلط و یادگیری برای خود

سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی در  .(2020، 11نانکوو نانکوو) دهدمی

مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است، اطالق 

. (1391؛ به نقل از امیدوار، امیدوارو امیدوار، 1994)هوسن،  شودمی

 است آن زا حاکی (2017) 12پریال و دایکون برگی،مطالعات  نتایج

 کمتری معدل دارند، خواندن در مشکل سابقه که آموزانیدانش

 و جمیل جمیل، .پیشرفت تحصیلی کمتری دارند و کنندمی کسب

در مطالعات خود گزارش دادند که اختالل یادگیری  (2019) 13باتول

 تأثیر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر خاص از نوع نارساخوانی

در مطالعات خود گزارش  (2020) 14زیمرمن و کولر بچر، .گذاردمی

 در تحصیلی پیشرفت ساز( با)مشکل برونگرایانه رفتارهای دادند که

 البرینی، الرقاق،آموز ارتباط منفی و معناداری دارد. دانش نوجوانان

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که  (2017) 15آرانی و طالحین آل

 چه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر مدرسه در پرخاشگری، قلدری

-یزدیگذارد. می تأثیر آموزان قلدردانش چه و آموزان قربانیدانش

آموزان دارای گزارش دادند که دانش (2020) 16زایو و زاخ اوگاوی،

 را رفتاری و پرخاشگری مشکالت از با تری دگیری میزاناختالل یا

در احساس تنهایی  نمرات کمتر و تحصیلی پیشرفت در دادند و نشان

 .کردند کسب نمرات با تری

 و آغاز مانند اجتماعی وظایف با روز هر آموزاناز سوی دیگر دانش

 اهداف به دستیابی و داشتن دوست اختالفات، وفصلحل تعامل، حفظ

 )پیرل شوندمی روبرو مدرسه در خود همسا ن با فردی بین مشترک

 مشکل وظایف این انجام در آموزاندانش برخی .(2004، 17دوناهو و

فراستاد و ) هستند روبرو خود همسا ن توسط طرد خطر با و دارند

 را آموزاندانش گونهاین از خاصی بخش. (2010 ،18پیجل

 و سوانسون) دهدمی تشکیل یادگیری آموزان دارای اختاللدانش

  .(1992 ،19مالون
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 خواندن، در عمدتاً اختالل یادگیری دارای آموزاندانش اگرچه

 هایزمینه در اما ،(1963 ،1کرک) دارند مشکل ریاضیات و نوشتن

به عنوان  2طرد همسا ن. هستند روبرو مشکل چندین با نیز اجتماعی

 )بوش شودتعریف می گروه در فرد به یک گروه اعضای تمایل عدم

 خصمانه و پرخاشگرانه را خصایص همسا ن، . طرد(2001، 3 د و

 منجر تهاجمی هایواکنش به خود، نوبه به که کندمی تحریک

 کاسترو دی بوشمن، کامپوویس، )ریجنتس، توماس،شود می

 (2015) 5وکمن باکراسویچ و لورگر، اشمیت. (2011، 4همکاران

 افراد به نسبت اختالل یادگیری دارای آموزاندانش نشان دادند که

 کمتر و دارند اجتماعی نظر از بیشتری انزوای اختالل یادگیری بدون

 اجتماعی روابط در مشکلی گیرند. هرگونهمی قرار پذیرش مورد

 رشد حال در معمو ً  همسا ن با یادگیری آموزان دارای اختاللدانش

 منفی تأثیر هاآن تحصیلی و اجتماعی عاطفی، رشد بر است ممکن

 با آموزاندانش بین محدود مثبت ارتباط. (2008 ،6بندر) بگذارد

 یادگیری هایفرصت تنها نه هاآن همسا ن و اختالل یادگیری

 بیشتر طرد به منجر است ممکن بلکه دهد،می کاهش را هاآن اجتماعی

. (1999 ،7والس) شود شناختیروان منفی تأثیرات و آینده در

 بینیپیش فردمنحصربه طور به همسا ن پذیرش عدم و پرخاشگری

است  بزهکارانه هایفعالیت و مدرسه به مربوط کننده مشکالت

 (2020) 9بارلو و کارت کاسپر، .(2015، 8هاینریش و کالوین )بیرمان،

در مطالعات خود نشان دادند که بین طرد همسا ن و پرخاشگری 

 ای و قلدری در مدرسه ارتباط وجود دارد.رابطه

های یکی دیگر از سازه 10رسد که همدلی عاطفیدر نهایت به نظر می

مرتبط با پرخاشگری در مدرسه است. همدلی عاطفی توانایی حا ت 

ها با دهی به آنها و پاسخروانی یعنی احساسات، افکار و انگیزه

. افراد در (2018، 11بوشمن و میایر )کنرات،است  های متناسبهیجان

های توانند عواطف و احساسیک ارتباط که دارای همدلی است می

خود را مدیریت کنند و رفتار خود را با انتظارات افراد جامعه هماهنگ 

پسند و کنند افراد دارای همدلی با  دارای رفتارهای جامعه

های ارتباطی با  و در مقابل افراد دارای همدلی پایین دارای مهارت

 موسوی،) رفتارهای ضداجتماعی و مهارت ارتباطی ضعیف هستند

 12تسوری و گلدفارب-گابای، شمی. (1396دهشیری،  و خسروی

آموزان دارای اختالل ای که بر روی دانشدر مطالعه (2016)

 خواندن کلی یادگیری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین نمره

 ارتباط همدلی نمرات با( خواندن هایآزمون از کلی نمرات میانگین)

 خواندن توانایی هایآزمون این، بر عالوه. وجود دارد داریمعنا

 خواندن به مربوط اقدامات و خواندن تسلط رمزگشایی، - خاص

نتایج  .داشتند داریمعنا ارتباط همدلی نمره با - واجی آگاهی

گوزین و  جبرگتس، واننوتن، ون دیر هیجدن، هوهای پژوهش

 بین و پرخاشگری و عاطفی همدلی بین که داد نشان (2019) 13سواب

اسپاتارو، . دارد وجود داریمعنا ارتباط پرخاشگری و اجتماعی توجه

( در مطالعات خود گزارش دادند که 2020) 14کا برو  نگوباردی

 هاآنوجود دارد. نتایج  داریارتباط معنا پرخاشگری و همدلی بین

 بر منفی تأثیر اجتماعی رفتارهای افزایش با همدلی که داد نشان

 همدلی عاطفی شواهد پژوهشی نشان داد که .است داشته پرخاشگری

 همچنین و بی اشتیاقی اخالقی و تحرکی بی-زشت صفات بین ارتباط

بینی پیش را پرخاشگری و قلدری در مدرسه و اخالقی انحراف

 .(2020، 15یو همکاران ون، یوان، وانگ، فانگ،) کندمی

از سوی دیگر با بررسی سوابق پژوهشی انجام شده در حوزه اختال ت 

 به مبتال آموزانتوان گفت که با توجه به اینکه دانشیادگیری می

 و کمانگیزش تحصیلی مانند مختلفی مشکالت از اختالل یادگیری

تاکنون پژوهشی  .برندمی در مدرسه رنجرفتاری و ارتباطی  مشکالت

لذا بررسی ها در این دانش آموزان نپرداخته است. به بررسی این سازه

آموزان دارای اختالل یادگیری دانشای پرخاشگری مدرسهوضعیت 

بر این  و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است،

اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش پیشرفت 

بینی پرخاشگری تحصیلی، طرد همسا ن و همدلی عاطفی در پیش

 .آموزان با اختالل یادگیری خاص انجام گرفتای دانشمدرسه
 

  پژوهش روش

 .همبستگی بودو از نوع  توصیفیحاضر پژوهش روش 

جامعه آماری این پژوهش  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

های یادگیری نام شده در مرکز ناتوانیآموزان ثبتشامل کلیه دانش

  .بود 99-98وپرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی آموزش
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انتخاب و در این مطالعه در دسترس گیری نمونه با روش نفر 360تعداد 

زیر  هایها از پرسشنامهبه منظور گردآوری دادهشرکت کردند 

 :شد استفاده

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان  :پرسشنامه انگیزه پیشرفت

در  (1987) 1واینرساله توسط  14تا  6انگیزه پیشرفت در کودکان 

سؤال دو  20دانشگاه کالیفرنیا تدوین شده است. این پرسشنامه شامل 

متفاوت ، آزمودنی در برابر دو موقعیت گویهای است که هر گزینه

آوری یا اجتناب و سه جنبه عاطفی، رویپرسشنامه  اینگیرد. قرار می

این پرسشنامه پس از ترجمه دهد. قرار می موردسنجشخطرجویی را 

عامری، ؛  به نقل از 1377به زبان فارسی توسط کاشانی در سال 

اسی ارشد در نامه کارشنبه عنوان پایان (1392پور و عطاری )حسین

گیری مورد پژوهش قرار گرفت. این پژوهشگر رشته سنجش و اندازه

آموزان نفری از دانش 300مورد یک گروه نمونه  در پرسشنامه را

دارای گزارش داد که  پسر دوره راهنمایی شهر تهران اجرا و و دختر

 ابزار، سازنده گزارش بر اساساست. پایایی و روایی قابل قبولی 

 و برای است برخوردار درونی ثبات و محتوایی روایی از آزمون

 و تحصیلی پیشرفت هاینمره همبستگی آن مالکی برآورد روایی

 که دادند گزارش 61/0معادل  و را محاسبه پیشرفت انگیزه هاینمره

 نشان را قبولی قابل مالکی و ضریب است معنادار آماری نظر از

 آلفای از روش استفاده با پرسشنامه این ضریب اعتبار دهد.می

اعتبار  دهنده نشان که شده گزارش 51/0 و معادل برآورد کرونباخ

 . (1392)عامری و همکاران، است  پرسشنامه این برای نسبی

مقیاس طرد اجتماعی همسال  پرسشنامه طرد اجتماعی همساالن:

جهت مطالعه  (2006) 2استرنبرگ شوارتز-ناتمن وایزل، -لیوتوسط 

شناختی بلندمدت طرد اجتماعی همسا ن ساخته شد. این اثرات روان

 3گابریل و رز آشر،گانه طرد اجتماعی های ششابزار بر اساس جنبه

گویه آورده شده است که  21طراحی شد. این شش جنبه در  (2001)

کند. هر های متفاوت طرد اجتماعی را توصیف میهر گویه موقعیت

)هرگز اتفاق نیفتاده( تا  1ای از نقطه 5گویه بر اساس مقیاس لیکرت 

شود. پایایی کل بندی میدرجه )اکثر مواقع اتفاق افتاده است(، 5

گزارش شده است  92/0یب آلفای کرونباخ مقیاس با استفاده از ضر

ضریب پایایی آن در  .(2013، 4وایزل، سارید و استرنبرگ-)لیو

برای  51/0به ترتیب  (1399بشرپور، احمدی و حیدری )پژوهش 

برای  51/0، تهمتبرای  48/0، نادیده گرفتنبرای 76/0، توهین

بدست  84/0و برای نمره کل طرد اجتماعی همسال  فیزیکیحمالت 

 و عباسی ،صادقی ،قدم پور ،مرادیانی گیزه روددر ایران نیز،  آمد.

آموز روایی سازه این مقیاس را دانش 311بر روی  (1398) غضنفری

از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و 

محاسبه پایایی همسانی درونی سؤا ت  م بررسی و تأیید کردند ودو

 -91/0ضریب آلفای کرونباخ در دامنه )این پرسشنامه را با استفاده از 

 ( به دست آوردند.71/0تا

 5مهرابیان و اپستیناین پرسشنامه توسط  :مقیاس همدلی عاطفی

مقیاس ساخته شده است.  UCLA، روان شناسان دانشگاه (1972)

سؤال دارد و هر سؤال بر اساس یک مقیاس لیکرتی  33ی عاطف یهمدل

حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در  شود.ای پاسخ داده میدرجه 9

خواهد بود. ضریب آلفای مقیاس  297و  33مقیاس همدلی عاطفی 

به دست آمده است که حاکی از همسانی درونی  91/0مورد نظر 

است. به منظور بررسی روایی سازه این مقیاس، از تحلیل خوب آن 

ها روی عاملی اکتشافی استفاده شده است که بار عاملی اکثر گویه

درصد از واریانس  67یک عامل کلی قرار گرفته شده است و توانسته 

کل را تبیین کند. همچنین روایی همگرا و تشخیصی مقیاس همدلی 

بشارت، در ایران نیز،  (.1389)بشارت، عاطفی مورد تأیید است 

روایی سازه این مقیاس را از  (1390خدابخش، فراهانی و رضازاده )

طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و تأیید کردند و ضریب آلفای 

 را به دست آوردند.  91/0کرونباخ 

پرسشنامه  سه:پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدر

 6اسمیت، فور نگ و بیتزتوسط  چندبعدی خشم مربوط به مدرسه

منظور ارزیابی ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری خشم در  به (1998)

محیط مدرسه ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 

در یک ها باید عبارت تشکیل شده است. آزمودنی 36است که از 

سازند که هر عبارت تا چه حد  ای مشخصدرجه 4مقیاس لیکرت 

مقیاس خرده 4ها است. این پرسشنامه دارای های آنبیانگر ویژگی

تجربه کردن خشم، خصومت، ابراز مخرب و سازگاری مثبت است. 

امه بر با تحلیل عاملی نتایج اجرای این پرسشن (1392ایران، عالئی )در 

راهنمایی شهر  نفری از نوجوانان دختر دوره 833روی یک نمونه 

سؤال ارائه نمود که در  34تبریز، فرم جدیدی از این پرسشنامه را با 

و همبستگی ضعیف  3/0طی آن دو سؤال به سبب بار عاملی کمتر از 

سؤالی  34اند. تحلیل عاملی مجدد فرم کلی آزمون حذف شده با نمره

ی مخرب و سازنده را با بارهای مل خشم، خصومت، مقابلهچهار عا

 کلی  ها و نمرهعاملی با  تأیید نمود که ضریب آلفای کرونباخ آن
 
 

 

1. Weiner 
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4. Lev-Wiesel, Sarid & Sternberg 

5. Mehrabian & Epstein 
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گزارش  78/0و  83/0، 65/0، 79/0، 78/0 باپرسشنامه به ترتیب برابر 

همچنین، همبستگی با ی هر سؤال با عامل مربوطه و شده است. 

کلی آزمون  با هم و با نمره همبستگی درونی با ی عوامل چهارگانه

کلی این پرسشنامه  و نیز، مقدار با ی ضرب همبستگی همگرای نمره

و  r= 67/0کلی آزمون پرخاشگری عمومی باس و پری ) با نمره

01/0> P 33؛=Nسؤالی  34روایی قابل قبول فرم  ( نشان دهنده

سؤالی از پایایی قابل قبولی  34ی پرسشنامه است. فرم تجدیدنظر شده

ای برای نیز، برخوردار است. ضریب همبستگی باز آزمایی یک هفته

مخرب و سازنده و  ی خشم، خصومت، مقابلههای تجربهخرده مقیاس

نفری، به ترتیب برابر  31 مونهکلی خشم چندبعدی مدرسه در ن نمره

( که نشان P< 01/0شد ) محاسبه 78/0و  51/0، 53/0، 40/0، 83/0با 

ثبات زمانی خوب آزمون بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای  دهنده

، 64/0، 84/0کلی پرسشنامه به ترتیب برابر با  ها و نمرهخرده مقیاس

مسانی درونی خوب گر هدست آمد که نشانهب 86/0و  52/0، 61/0

 .سؤا ت پرسشنامه است
 

 روش اجرا

که بعد از اخذ مجوز  صورت بود این به اطالعات آوریجمع روش

بعد از  وپرورش شهرستان اردبیل مراجعه واز دانشگاه به اداره آموزش

 وپرورش و ارائه مجوز  زم برای همکاری،موافقت اداره آموزش

 اولنیمسال در  اردبیلهای یادگیری کز ناتوانیامرابتدا لیست تمامی 

ها به روش را تهیه و تعداد چهار مرکز از بین آن 1399-98سال 

گیری در دسترس انتخاب شد. پس از مراجعه به مراکز انتخاب نمونه

های تشخیصی، های تمام اعضای نمونه )نتایج آزمون، پروندهشده

و ورد بررسی قرار گرفت آزمون هوشی، گزارشات معلمان و غیره( م

ها آموزان برای مشارکت در پژوهش از آنبعد از جلب نظر دانش

های انگیزه پیشرفت، طرد اجتماعی پرسشنامهدرخواست شد به 

پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به همسا ن، همدلی عاطفی و 

 زم به ذکر است در این پژوهش برای رعایت  پاسخ دهند. مدرسه

ها برای شرکت در پژوهش آزادی تمام آزمودنی مسائل اخالقی،

نامه جهت رعایت مالحظات کامل داشته و قبل از تکمیل پرسش

ها اطمینان داده شد ها توضیح و به آناخالقی اهداف پژوهش به آن

 شده به صورت گروهی تحلیل خواهد شد. آوریکه اطالعات جمع

ه از ابزارهای آمار شده در این پژوهش با استفادآوریهای جمعداده

همبستگی  هایتوصیفی چون میانگین و انحراف معیار و از آزمون

 SPSS-25 افزارپیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم

 .تحلیل شد

 

 هایافته

 

 خشم مربوط به مدرسههای انگیزه پیشرفت، طرد همسال، همدلی عاطفی با . میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرها و مؤلفه1 جدول
 

  
 

.33-46(، 1)12. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....همساالن و همدلی عاطفینقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد (. 1401. )وریمهران فر وسجاد بشرپور 

 (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) بینمتغیرهای پیش

انگیزه پیشرفت 

 (1نمره کل )

1           

          1 87/0** (2انگیزه عاطفی )

         1 05/0 -65/0** (3اجتناب )

        1 06/0 -36/0** -45/0** (4خطرجویی )

طرد همساالن نمره 

 (5کل )

**51/0- **32/0- 04/0- *15/0- 1       

      1 67/0** 14/0* 09/0 10/0 -21/0* (6توهین )

     1 68/0** 54/0** 11/0 19/0* 13/0 -32/0** (7نادیده گرفتن )

    1 45/0** 41/0** 65/0** 20/0 09/0 06/0 -14/0* (8تهمت )

   1 55/0** 73/0** 73/0** 66/0** 26/0** 22/0** 10/0 08/0 (9حمالت فیزیکی )

همدلی عاطفی 

 (10نمره کل )

**44/0 **38/0 **25/0 11/0 **32/0- *18/0- 09/0 14/0 *12/0- 1  

خشم مربوط به 

 (11مدرسه )

**41/0- *18/0- 069/0 039/0- **64/0 **14/0 **48/0 **15/0 05/0 **42/0- 1 

 56/57 66/183 43/7 37/7 64/13 51/8 97/36 40/2 17/2 98/4 50/9 میانگین

 61/13 07/27 55/2 81/2 08/5 39/3 64/11 06/1 16/1 43/1 93/1 انحراف معیار

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 12. دوره 1140 پائیز  
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نتایج ضریب همبستگی شود مشاهده می 1طورکه در جدول همان

 انگیزه پیشرفت تحصیلی با نمره کلای پرخاشگری مدرسهنشان داد 

(41/0-=r 001/0؛< p) انگیزه عاطفی  و مؤلفه(18/0-=r 05/0؛< p) 

 معنادار دارد منفی و( ارتباط p >001/0؛ r=-42/0) همدلی عاطفی و

توهین  و مؤلفه (p >001/0؛ r=64/0) و با نمره کل طرد همسا ن

(14/0=r 001/0؛< p) نادیده گرفتن ،(48/0=r 001/0؛< p)  و تهمت

(15/0=r 001/0؛< p) .ارتباط مثبت و معنادار دارد 

ها را هایی که استفاده از آنها، مفروضهقبل از استفاده از این آزمون

 وجود رابطه بررسی قرار گرفت. مفروضهشمارند، مورد مجاز می

بین و مالک با توجه به نمودار پراکنش خطی بین متغیرهای پیش

بین و مالک(، خطی بین متغیرهای پیش متغیرها )نشانگر وجود رابطه

ها با استفاده از آزمون کولموگروف نرمال بودن توزیع داده مفروضه

ی با استفاده از آماره ااستقالل خطاه(، مفروضه P>05/0) اسمیرنف

( و مفروضه نبود هم 5/2 تا 5/1 یواتسون )قرارگیری در بازه-دوربین

 خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل با استفاده از شاخص تولرانس

در جداول زیر به  (، مورد تأیید قرار گرفت.1/0 تر ازبزرگ)

 .شودهای توصیفی و استنباطی پرداخته میآماره

 

 انگیزه پیشرفت، طرد همساالن و همدلی عاطفیبر اساس  خشم مربوط به مدرسه چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج  .2 جدول

 

درصد  19بین حدود متغیرهای پیش که دهدمی نشان 2 جدول نتایج

 نیز F کنند. نسبتبینی میرا پیش مربوط به مدرسهخشم واریانس 

اساس  بر خشم مربوط به مدرسه متغیر رگرسیون که است این بیانگر

 متغیرهای انگیزه پیشرفت، طرد همسا ن و همدلی عاطفی معنادار

 است.

 

 طرد همساالن و همدلی عاطفیهای انگیزه پیشرفت، بر اساس مؤلفه T معناداری آزمون و بتا ضرایب .3 جدول
 

 

 -10/0 بتایانگیزه عاطفی با  مؤلفه که دهدمی نشان 3 جدول نتایج

(364/1-=Tمؤلفه ،) 32/0 بتای باهای توهین (T=4/015 نادیده ،)

( T= 019/3) 19/0 بتای با تهمتو ( T=870/3) 31/0 بتای با گرفتن

 به توانندمی (T=-925/8) 48/0و متغیر همدلی عاطفی با مقدار بتای 

 .کنند بینیپیش راای پرخاشگری مدرسه معناداری طور

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد 

ای بینی پرخاشگری مدرسههمسا ن و همدلی عاطفی در پیش

 آموزان با اختالل یادگیری خاص انجام گرفت.دانش

 با نمره کلای پرخاشگری مدرسهنتایج ضریب همبستگی نشان داد 

 منفی وارتباط انگیزه عاطفی  یو مؤلفه انگیزه پیشرفت تحصیلی

انگیزه عاطفی  مؤلفهنشان داد که  ونیرگرس لیتحل جینتا. معنادار دارد

این کند. بینی میای را پیشپرخاشگری مدرسه -10/0 بتایمقدار  با

الرقاق و همکاران ، (2019جمیل و همکاران ) هاینتایج با یافته

اوگاوی و همکاران -یزدیو  (2020بچر و همکاران ) ،(2017)

 همسو است. (2020)

آموزان دارای اختالل دانش توان گفت کهدر تبیین این فرض می

جرایی شناختی، توانایی یادگیری به دلیل نقص در کارکردهای ا

 عمل آزادی  ها آن ترتیب   بدین  ندارند؛  خود را یادگیری   هدایت
 

.33-46(، 1)12. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همساالن و همدلی عاطفی(. 1401. )وریمهران فر وسجاد بشرپور 

 R R2 F Sigof F مدل

1 438/0 19/0 408/27 001/0 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 خشم مربوط به مدرسه

 001/0 630/25 - 403/2 586/61 مقدار ثابت

 05/0 364/1 10/0 618/0 843/0 انگیزه عاطفی

 809/0 -242/0 -014/0 537/0 130/0 اجتناب

 19/0 856/0 09/0 725/0 620/0 خطرجویی

 001/0 015/4 319/0 321/0 288/1 توهین

 001/0 870/3 310/0 216/0 836/0 نادیده گرفتن

 003/0 -019/3 -186/0 301/0 -908/0 تهمت

 509/0 660/0 059/0 484/0 319/0 حمالت فیزیکی

 001/0 -925/8 -475/0 027/0 241/0 همدلی عاطفی

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 12. دوره 1140 پائیز  
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یندهای یادگیری دارند که این امر در نهایت با خود آکمتری در فر

چنین این همکند. ها ارتباط پیدا میمدیریتی، خودکنترلی آن

آموزان به دلیل شکست مکرر در تکالیف درسی و عدم دریافت دانش

 تقویت کافی انگیزش و عالقه پایینی به یادگیری نیز نشان خواهند داد

 به عبارت دیگر؛ (1396)بشرپور، امانی، حیدری و حاجیلو، 

به صورتی  ،برندیادگیری رنج می تاز اختال آموزانی که دانش

این دانش  .کنندشنوند و درک میبینند، میمتفاوت از سایرین می

ی کردن، مشکل و هجهای خواندن آموزان به علت ضعف در مهارت

در محاسبات و مشکل در به خاطر سپردن کلمات و جمالت و فهم 

اختالل در پردازش شنیداری و دیداری  ها یا مکالمات دیگران،حرف

های جدید یا به در یادگیری اطالعات و مهارت و ضعیف عمل کردن

د و در نتیجه همین مشکالت شونمیها با مشکل مواجه کارگیری آن

سبب انگیزه پیشرفت تحصیلی پایین از جمله نداشتن انگیزه عاطفی و 

شود  و به دنبال آن افت و شکست تحصیلی باعث هیجانی در آنها می

گردد. بر این در مدرسه میاختال ت رفتاری از جمله پرخاشگری 

اساس این دانش آموزان عالوه بر مشکالت تحصیلی، مشکالت 

 هیجانی  در مدرسه نیز دارند.-رفتاری و ارتباطی و عاطفی

با نمره کل ای پرخاشگری مدرسهنتایج ضریب همبستگی نشان داد 

نادیده گرفتن و تهمت ارتباط مثبت و  توهین، و مؤلفه طرد همسا ن

 بتای باهای توهین دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مؤلفه معنادار

 به توانندمی 19/0 بتای با تهمتو  31/0 بتای با ، نادیده گرفتن32/0

. این نتایج با کنند بینیپیش راای پرخاشگری مدرسه معناداری طور

، (2015لورگر و همکاران )، (2011همکاران ) و ریجنتسهای یافته

مبنی بر اینکه  (2020کاسپر و همکاران )و  (2015) بیرمان و همکاران

اختالل  بدون افراد به نسبت اختالل یادگیری دارای آموزاندانش

 پذیرش مورد کمتر و دارند اجتماعی نظر از بیشتری انزوای یادگیری

 نیز نشان داد که هرگونه (2008بندر ) گیرند همخوان است.می قرار

 با یادگیری آموزان دارای اختاللدانش اجتماعی روابط در مشکلی

 اجتماعی عاطفی، رشد بر است ممکن رشد حال در معمو ً همسا ن

 بگذارد. منفی تأثیر هاآن تحصیلی و

آموزان دارای توان اظهار داشت که دانشدر تبیین این فرض می

های ارتباطی، هیجانی و رفتاری اختالل یادگیری دچار فقدان مهارت

هستند و این نقص به ارتباط و تعامل ضعیف و طرد شدن از سوی 

آموزان عالوه بر نارسایی گردد. در واقع این دانشهمسا ن منجر می

محاسبات دچار نقص در گوش دادن و صحبت  در نوشتن و خواندن و

کردن نیز هستند و همین موضوع در طرد شدن از جانب همسا ن که 

به صورت نادیده گرفته شدن، مورد توهین )تحقیر( یا  مورد اتهام 

طرد شدن از سوی منفی( قرار گرفتن تأثیرگذار است.  شایعات )انتشار

های آن ر مؤلفهطوجریان چندبعدی است که همانیک   نهمسا

آموز را تحت تأثیر قرار دهد، در نتیجه این دهد زندگی دانشنشان می

تواند زمینه بروز مشکالت رفتاری همانند پرخاشگری و مشکالت می

 خشم در مدرسه را ایجاد کند.

با ای پرخاشگری مدرسهنتایج ضریب همبستگی نشان داد در نهایت 

. همچنین نتایج معنادار دارد منفی وارتباط  همدلی عاطفی نمره کل

 48/0با مقدار بتای  همدلی عاطفی تحلیل رگرسیون نشان داد که

در ای پرخاشگری مدرسهتواند به صورت معناداری درصد می

این نتایج  .دبینی کنرا پیش آموزان دارای اختالل یادگیریدانش

مبنی بر اینکه بین  (2016) گابای و همکارانهای همسو است با یافته

 با( خواندن هایآزمون از کلی نمرات میانگین) خواندن کلی نمره

 هایآزمون این، بر عالوه. وجود دارد داریمعنا ارتباط همدلی نمرات

 مربوط اقدامات و خواندن تسلط رمزگشایی، - خاص خواندن توانایی

 .داشتند داریمعنا ارتباط همدلی نمره با - واجی آگاهی خواندن به

 اسپاتارو همکاران، (2019نوتن و همکاران )های نتایج پژوهش

 همدلی بین که داد نیز نشان (2020فانگ و همکاران )و  (2020)

 منفی ارتباط پرخاشگری و اجتماعی توجه بین و پرخاشگری و عاطفی

ای با استفاده ارتباط همدلی عاطفی با پرخاشگری مدرسه. دارد وجود

، معتقد است که (1969) 1بندورا از نظریه یادگیری قابل تبیین است.

همدلی از طریق اصول یادگیری اجتماعی )مشاهده، الگوبرداری، 

های هگر ابتدا به نشانشود. مشاهدهتقویت( آموخته می تقلید و

نشان داده  ای وضعیتی که توسط شخص دیگرشنیداری، چهره

کند و این اطالعات، برداشتی در مورد آنچه شود، توجه میمی

به اعتقاد  دهد.گر میکند به مشاهدهشخص دیگر احساس می

پردازان یادگیری، عوامل محیطی و تجارب اجتماعی در ایجاد نظریه

گی کودکان برای نشان دادن های فردی در آمادهمدلی و تفاوت

 در ناتوانی آموزان دارایدر مقابل دانش همدلی تأثیرگذار هست.

به علت  وظایف انجام یا هامهارت از خاصی انواع انجام در یادگیری

نارسایی و ضعف در استد ل رفتارها و ارتباطات با دیگران قادر به 

همان برقراری هماهنگ کردن افکار و احساسات خود با دیگران یا 

و همین موضوع یکی از د یل مهم پرخاشگری  حس همدلی نیست

 و خشم در مدرسه در این گروه است.

به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت تحصیلی، 

 ای بینی کننده پرخاشگری مدرسههمسا ن و همدلی عاطفی پیش طرد
 

 

1. Bandura 
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بین دانش آموزان دارای اختالل یادگیری است. استفاده از پرسشنامه در 

و محدود بودن جامعه آماری به استان اردبیل دو محدودیت مطالعه 

شود در مطالعات آتی از ابزارهای حاضر بود که پیشنهاد می

نوروسایکولوژیک و مشاهده بالینی گیری همانند ابزارهای اندازه

استفاده گردد و اجرای آن در دیگر مناطق جغرافیایی دیگر پیشنهاد 

گردد. از لحاظ کاربردی با توجه به نقش انگیزش پیشرفت، طرد می

به ای بینی پرخاشگری مدرسهپیش همسا ن و همدلی عاطفی در

های نیبه ناتوا مبتالکودکان ی تعلیم و تربیت متخصصان حوزه

شناسایی کودکان طرد شده و یا در  یادگیری انجام اقداماتی چون

های ارتباطی و عاطفی و های مهارتمعرض طرد شدن، طراحی برنامه

ایجاد محیط آموزشی مناسب جهت با  بردن انگیزش و همدلی عاطفی 

 .گرددتوصیه میآموزان این دانش
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماّ در این مقاله رعایت شده است. شرکت

اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج  شوند. همچنین 

ها کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آنهمه شرکت

 .محرمانه نگه داشته شد
 

 مالی حامی
 

های تأمین مالی در بخش تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان  نیا

 . های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی را دریافت نکرده است
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش همه نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 .با اطمینان کامل و اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد

 

 منابع
تعیین اثربخشی آموزش  (. 1391ع. )و امیدوار، خ امیدوار،  ه.،امیدوار، 

راهبردهای مدیریت زمان بر سالمت روانی و انگیزش پیشرفت 

  .22-6(، 3)2، مجله روان شناسی مدرسهآموزان. تحصیلی دانش
http://jsp.uma.ac.ir/article_69.html 

سوالی  60بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم (. 1389م. ) ،بشارت
 ق،یگزارش تحق. مقیاس مشکالت بین شخصی در جمعیت ایرانی

 . دانشگاه تهران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120744  

(. نقش واسطه 1390. )س ،رضازاده ح و ی،فراهان ،م. ،خدابخش، م. ،بشارت

. یشخص نیروابط ب تیفیو ک یهمدل نیب ابطهدر ر یفتگیخودش یا

 . 23-7 ،(17)5 ،فصلنامه روان شناسی کاربردی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135

860  

 یروابط ساختار یالگو(. 1399ف. ) ی،دریحو  ش ی،احمد ،س. ،بشرپور
و جو  یبر اساس طرد اجتماع یاجتماع یاز شبکه ها یادیاستفاده اعت

. طرح ییو کمرو یانداز زمانچشم یانجیخانواده با نقش م یعاطف

 .یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یلیدانشگاه محقق اردب یپژوهش

 http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12193  

 یسهی(. مقا1396ج. ) ،لویحاجو  ف ی،دریح ،ش. ی،امان، س. ،بشرپور

آموزان مبتال و خود راهبر در دانش یریادگیمرتبط با  یهایینارسا

-53 ،(3)6 ،یریادگی یهایناتوان. ژهیو یریادگیبه اختال ت  رمبتالیغ

68 .[DOI:10.22098/jld.2017.519]                          

ف.  ی،غضنفرو  م ی،عباس، م. ی،صادق ،ع. ا. ،قدمپور ،س. خ. م. گ. ،رود

طرد همسا ن در  اسیمق یروان سنج یها یژگیو ی(. بررس1399)

   .163-147 ،(38)10 ،یتیترب یریگفصلنامه اندازه .یششم ابتدائ یۀپا

[DOI:10.22054/jem.2020.39641.1895]  

(. تعیین اثربخشی آموزش 1392ی. ) ،عطاری و م. ح ،پورحسین  ،ا. ،عامری

( به صورت گروهی برافزایش R5QPمهارت یادگیری پس ختام )

های نو در یافتهتوسطه. آموزان پسر مقطع سوم مانگیزه پیشرفت دانش

 .124-109 ،(26)8 ،شناسیروان

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=221

069 

شرم در چارچوب  تیریآموزش مد یاثربخش یبررس(. 1392پ. ) یی،عال

ارتباط  تیفیو ک یفرزند پرور یهاوهیدر تعامل با ش pegs یبرنامه
 یروانشناس یرساله دکتر. در مدرسه یآموز بر قلدردانش –معلم 

 . زیدانشگاه تبر ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب

مرادیانی گیزه رود، خ.، قدم پور، ع.ا.، صادقی، م.، عباسی، م و غضنفری، ف. 

طرد همسا ن در  اسیمق یروان سنج یها یژگیو یبررس(.  1398)

 . 163-147(، 38)10، گیری تربیتیفصلنامه اندازهی. ششم ابتدائ یۀپا

https://jem.atu.ac.ir/article_11493.html?lang=fa 

مدل  ی(. ساختار عامل1396غ. ) ی،ریدهش و ز ی،خسرو ،پ. آ. ی،موسو

بزرگ  ینمونه  کیدر  یهمدل یبهره  یبراساس پرسش نامه  یهمدل

 .90-75(, 1)19 ،یعلوم شناخت یهاتازه. یرانیسال ا

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349

893 

های مطالعه برنامه ریزی و بررسی تأثیرآموزش مهارت(. 1398و فوری، ج. )

مدیریت زمان و روش تمرکز و حافظه بر میزان پیشرفت تحصیلی 

آموزان ایرانی ساکن کشور تاجیکستان در وانگیزش پیشرفت دانش

 . 173-156(، 2)8، روانشناسی مدرسه. مقطع ابتدایی

http://jsp.uma.ac.ir/article_818.html 
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