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 مقاله پژوهشي 

   ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص یفرسودگ يسهیمقا
  يریادگی يهایناتوانان با و بدون آموزدانشدر 

  
  ٤دفريبا فائيز، ٣زادهبين غريرام، ٢يداود فتح، ١٭يمسعود مراد

 
  12/02/1395تاریخ پذیرش  18/11/1394تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

ن راستا یا . درر بگذاردیتأثان آموزدانش یلیو تحص يعملکردی، تیشخص يهایژگیوبر  تواندیماست که  یاز عوامل یکی يریادگی یناتوان: هدف و زمينهپيش
  ت.انجام گرف يریادگی يهایناتوانان با و بدون آموزدانشدر  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص یفرسودگ يسهیمقاپژوهش حاضر باهدف 

ل یشهر اردب يریادگی یان با و بدون ناتوانآموزدانشه ین پژوهش را کلیا ياست. جامعه آمار يسه ایمقا-یاز نوع عل يروش پژوهش حاضر کاربرد: کار مواد و روش
، عنوان نمونه پژوهش) بهيریادگی یناتوان يدارا آموزدانش 35و  يعاد آموزدانش 35یادگیري ( یبا و بدون ناتوان آموزدانش 70ل دادند. یتشک 1393-94در سال 

، )PASSراتبلوم (سولومون و  یلیتحص يکاراهمالاس ین پژوهش از مقیا انجام ي) انتخاب شدند. براياچندمرحله( ياخوشه یتصادف يریگصورت نمونهبه
 چندمتغیري واریانس تحلیل و توصیفی يهاشاخصبا استفاده از  هاداده استفاده شد. )(LQتنهایی مربوط به مدرسه و پرسشنامه احساس  یپرسشنامه فرسودگ

  .شدند لیوتحلهیتجز) مانوا(
 يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشدر  يداریمعنطور به ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص ین نمرات فرسودگیانگیم داد کهنشان  هاافتهی: هايافته

  ).(P<0/05است  يعاد آموزاناز دانششتر یب
ان آموزدانش ییو احساس تنها یلیتحص یفرسودگی، لیتحص يکاراهمال يرهایمتغبر  يریادگی یناتوان یرات منفیاز تأث یج پژوهش حاکینتا: گيريبحث و نتيجه

  است. يریادگی یناتوان يدارا
  يریادگی يهایناتوانیی، احساس تنهای، لیتحص يکاراهمالی، لیتحص یفرسودگ: هاکليدواژه

  
 1395 خرداد، 248-256 ص، سوم شماره، هفتمیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  09127412059: تلفن تماس ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،لیاردب: آدرس مکاتبه

Email: Massod76@yahoo.com 

  
  مقدمه

ش یافزا ،امروز وپرورشآموزش يهادغدغه نیترمهماز  یکی
در  يریادگیمشکالت  وفصلحلان و آموزدانشدر  يریادگیت یفیک

 يهاتیفعالجاد وقفه در یعالوه بر ا يریادگی یناتوان است. آنان
 و گذاردیمر یز تأثین آموزاندانش يرشدو  یبر عوامل روانی، آموزش

از  يادیف زیکنون تعارتا .کندیمز یمتما يآنان را از کودکان عاد
 وپرورشآموزشآن را وزارت  نیترجیراشده که  5يریادگی یناتوان
از  یگروه ناهمگن را يریادگی يهایناتوانکا ارائه کرده که یآمر

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو يليدانشگاه محقق اردب يتيار گروه علوم تربياستاد ١
  .يليدانشگاه محقق اردب يتوانبخش يمشاورهارشد  يکارشناس دانشجوي ٢
  .يليدانشگاه محقق اردب يت آموزشيريارشد مد يکارشناس دانشجوي ٣
 هيواحد اروم يارشد آموزش بزرگساالن دانشگاه آزاد اسالم يکارشناس دانشجوي ٤

5.learningdisabilities 

در  ير دشوارینظ ییهامشخصه ياختالالت عنوان کرده که دارا
نوشتن و ، خواندن، حرف زدن، و کارکرد گوش دادن يریفراگ

به  توانیمرا  يریادگی يژهیو مشکالت .)1( محاسبه کردن هستند
الت و مشک یتحول يریادگیمشکالت : م کردیتقس یکل يدودسته

 از یشامل گروهی، تحول يریادگی ی. ناتوانیلیتحص يریادگی
 يریادگیکسب  يهستند که کودك برا ازینشیپ يهامهارت

، مربوط به توجه یناتوان ماننداز دارد یها نبه آن یموضوعات درس
اما مشکالت ؛ )2(یزبان شفاه يهایناتوانتفکر و ، ادراك، حافظه
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الت اختال یصیتشخ ين راهنمایبر اساس چهارم یلیتحص يریادگی
را در  یانآموزدانش، )2000آمریکا ( یانجمن روانشناس یروان
شده  يریگاندازهو هوش  یمیکه با در نظر گرفتن سن تقو ردیگیبرم

از  ترنییپا یتوجهقابلزان یبه م، هاالت متناسب با سن آنیو تحص
زان ی) م2012همکاران (و  1. موگسال)3(کنندیمعمل  حد انتظار

درصد گزارش  11/15در کودکان را  يریادگیوع اختاللت یش
وع یزان شیم یبا عنوان بررس ین در پژوهشی. همچن)4(نمودند

 انجیآذربااستان  ییان مقطع ابتداآموزدانشدر  يریادگیمشکالت 
  .)5(درصد برآورد شد 83/3را  يریادگیوع مشکالت یزان شیمی، شرق

، اشدمرتبط ب يریادگی یبا ناتوان تواندیمکه  يهامؤلفهاز  یکی
 یلیشرفت تحصیمتقابل پ ينقطهاست که  یلیتحص یفرسودگ

 ییهایژگیوبا  یآموزش يهاتیموقعدر  یلیتحص یفرسودگ .باشدیم
 رشد حس و نگرش، از الزامات مربوط به مطالعه یناش یمانند خستگ

 یلیو تحص یت نسبت به مطالب درسینانه و بدون حساسیبدب
قات ی) در تحق2005همکاران ( و 2نن تانری. تاپ)6(شودیممشخص 

ر د ياعمدهدند که عوامل یجه رسین نتیبه ا یخود در مورد فرسودگ
 یت اجتماعیفقدان حما: اند ازنقش دارد که عبارت یجاد فرسودگیا

و  اهارزشتضاد ، فقدان پاداش، فقدان کنترل، ازحدشیبکار ی، کاف
 يهایناتوان) در پژوهش خود 2010ولر (. )7(فقدان عدالت و انصاف

 یلیتحص یمهم فرسودگ يهاکننده ینیبشیپعنوان را به يریادگی
ن یب يرابطه با عنوان یپژوهش .)1(ان عنوان کردآموزدانشدر 

جه ینت نیان به ایدانشجو یلیتحص یبا فرسودگ يریادگیت یفیک
 یگو ابعاد فرسود يریادگیت تجارب یفیک يهاطهیحن ید که بیرس

 همچنین .)8(معکوس وجود دارد يرابطهان یدانشجو یلیتحص
 یلیتحص یو فرسودگ یلیوجدان تحص يسهیمقا باهدف یپژوهش
که  فتایدستجه ین نتیبه ا يریادگی یان با و بدون ناتوانآموزدانش
 يان عادآموزدانشسه با یدر مقا يریادگی یان با ناتوانآموزدانش

  .)9(دارند يشتریب یلیتحص یفرسودگ
 يریادگی يهایناتواندر  تواندیماست که  یاز عوامل یکی 
ناس و  سیآل است. يکاراهمال، باشد رگذاریتأثان آموزدانش

محول نمودن ، تیل از اجتناب از فعالیرا تما يکاراهمال 3)2002(
ه در انجام یتوج يبرا ینده و استفاده از عذرخواهیکارها به آ

 ينهیدرزم یگوناگون يهاهینظر .)10(اندنمودهف یتعر ،هاتیفعال
بر اساس  را رفتار اهمال کارانه، انیرفتارگراوجود دارد.  يکاراهمال

 يکارالاهمران یکه فراگ کنندیمن ییفرد تب یقبل يتجربهط و یمح
اندازند  قیخود را به تعو یف آموزشیل کردن تکالیکه تکم اندآموخته

                                                             
1.Mogsale 
2.Toppinen-Tanner 
3. Ellis &Knaus 
4.Academic proerastination 

ها آن يمعطوف کنند که برا يگرید يهاتیفعالو توجه خود را به 
عنوان را به يکاراهمالي، ل گریروان تحل رویکرد .)11(جذاب است

 ییربنایز یروان يهاجانیه يدهندهنشانکه  دارمسئلهک رفتار ی
فرد  يخانوادهاحساس نسبت به  يرندهیدربرگشتر یاست و ب

 يهینظر ن طرفدارانیهمچن. )12(کنندیم ییشناسا، باشندیم
 و دانندیم یرمنطقیغ ياساس رفتار اهمال کارانه را باورها یشناخت

د در خو ییارزش خود را فقط بر اساس توانا کهیوقت رانیفراگ یبرخ
و  کنندیمعمل  یرمنطقیغطور و به سنجندیمف یتکال انجام دادن

ها آن یواقع ییگران نتوانند توانایتا د کنندیماز اتمام کار اجتناب 
با توجه به ، يکاراهمال .)11(کنند یابیف ارزیدر انجام دادن تکال را
تظاهرات ، آن يو رفتار یعاطفی، شناخت يهامؤلفهو  یدگیچیپ

در  يکاراهمال، )13( 4یلیتحص يکاراهمال، ازجمله، دارد یگوناگون
 يکاراهمالو  )15( 6روان رنجورانه يکاراهمال، )14( 5يریگمیتصم

ف یق انداختن تکالیشکل به تعو نیترمتداول. )16( 7وسواس گونه
 یعنی یلیتحص يکاراهمال. )17(است یلیتحص يکاراهمالی، درس

امتحانات و انجام  يل آماده شدن برایاز قب یلیف تحصیترك وظا
ن موضوع یاز ا یو احساس ناراحت یقات ترمیمشق شب و تحق

 يک نقص رفتاریا ی یژگیک وی یلیتحص يکاراهمال. )18(است
 يریگمیتصمک یا یف و یک تکلیاست که به شکل عقب انداختن 

) به دو نوع عمده 1984. روتبلوم و سولومرن (شودیمان ینما
که معموالً  یگروه نسبتاً همگن، اشاره کرد؛ گروه اول يکاراهمال

 ترس از شکست، ن دارندییپا نفسعزت، مضطرب و افسرده هستند
، مو گروه دو کنندیمف اجتناب ین از آغاز نمودن تکلیدارند و بنابرا

و  ندابییدرمف را آزارنده یگروه نسبتاً ناهمگن تعلل ورزان که تکل
ز نشان ین یپژوهش يهاافتهی .)18(کنندیمف اجتناب یمعموالً از تکل

 يبا الگویی، جو نظمخود ک نقص در یعنوان به يکاراهمال دهدیم
و تسلط  یعملکرد اجتناب و اهدافاهداف در ارتباط است  یچهاروجه

، یشیمثبت و هدف تسلط گرا يهاکننده ینیبشیپ یاجتناب
 محققان .)19(است یلیتحص يکاراهمال یکننده منف ینیبشیپ
، نندند ادراك کیف را ناخوشایافراد تکل یکه وقت اندکردهاشارهگر ید

 یلیتحص يکاراهمال کهییازآنجا .)20(کنندیم يکاراهمالاقدام به 
را  یلیافت تحص تاًینهاک درس تا شب امتحان و یق انداختن یبه تعو
 در انآموزدانشدر  يریادگی يهایناتوانبا  تواندیم، شودیمشامل 

  ارتباط باشد.
ان وزآمدانشن یدر ب تواندیمپژوهش که  يرهایمتغگر از ید یکی

 ت.اس ییاحساس تنها، متفاوت باشد يو عاد يریادگی یناتوان يدارا

5.Decisional proerastination 
6.Neurotic proerastination 
7.Compulsive proerastination 
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 يادیجان بنیک هی ییکه احساس تنها کندیم ) عنوان1986( 1وود
کودکان مبتال به . )21(است یانسان يهاتجربه نیتريقواز  یکیو 

در گوش دادن و سخن گفتن هنگام ارتباط با  يریادگی یناتوان
 یهستند که ممکن است ازنظر روابط اجتماع یگران دچار مشکالتید

د یدچار شک و ترد یت اجتماعیکفا ازلحاظمواجه شده و  یبا مسائل
 گرانیاز د ییتنها بودن و جدا یبه معن یی. احساس تنها)22(شوند

 حالنیباا، باشد حضورداشتهبلکه ممکن است فرد در جمع ، ستین
 تعامل يرابطه باهدفکه  یپژوهش يهاافتهیکند.  ییاحساس تنها

در  ییو احساس تنها یستگیابعاد ادراك شا، آموزدانشمعلم و 
که  دهدیمنشان ، صورت گرفت یینایان با و بدون نقص بآموزدانش

 ی. برخ)23(همراه است ییبا کاهش احساس تنها یستگیادراك شا
ان آموزدانش یین احساس تنهایاز آن است که ب یقات حاکیتحق
ن یهمچن .)24(وجود دارد يداریمعنتفاوت  یناتوان يو دارا يعاد

 یان دچار ناتوانآموزدانشن یرا در ب ییاحساس تنها یپژوهش
زان احساس یج نشان داد میکرده که نتا یبررس يو عاد يریادگی

ان موزآدانششتر از یب يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشدر  ییتنها
  .)25(است يعاد

و  یتیشخص يهاتفاوتموجود از وجود  يهاپژوهش یطورکلبه
 اکنونتت دارد. لذا یحکا يریادگی یدر افراد با و بدون ناتوان یتیموقع

ی، لیتحص یفرسودگ يرهایمتغزمان طور همکه به یپژوهش
ان با و بدون آموزدانشرا  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمال
ژوهش پ همچنین صورت نگرفته است.، سه کندیمقا يریادگی یناتوان

 ن موضوع است که عالوهینش نسبت به ایش بیحاضر به دنبال افزا
ز ین يریادگیدر  یا ناتوانیآی، تیو شخص یتیبر مشکالت موقع

 انآموزدانشرا در  ییو احساس تنها یفرسودگ، يکاراهمال تواندیم
در شناخت هرچه  ین راستا پژوهش حاضر سعید کند. در ایتشد

 و یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص یفرسودگ يرهایمتغشتر یب
شتر ین شناخت بیو همچن یرانیان اآموزدانشدر  ییاحساس تنها

ف ن هدیرا دارد. بنابرا يو عاد يریادگی یافراد دچار ناتوان يهاتفاوت
 ین فرسودگیا بیاست که آ سؤالن یپژوهش حاضر پاسخ به ا

با  انآموزدانشدر  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص
  تفاوت وجود دارد؟ يریادگی يهایناتوانو بدون 
  

  مواد و روش کار
 يجامعهاست.  ياسهیمقا- یاز نوع عل یفیپژوهش حاضر توص 

شهر  يریادگی یان با و بدون ناتوانآموزدانش يهیکلپژوهش را 
 70شامل پژوهش  ينمونه دادند.ل یتشک 1393در سال  لیاردب

) يعاد آموزدانش 35و  يریادگی یبا ناتوان آموزدانش 35( آموزدانش
                                                             

1.Wood 

 هب انتخاب شدند. ياخوشه یتصادف يریگنمونهبه روش  که هست
صورت ل سه مدرسه بهین صورت که ابتدا از مدارس شهر اردبیا

 يدارا آموزدانشنفر  10انتخاب و شد و از هر مدرسه  یتصادف
 يهامالك يدارا آموزدانشنفر  10و  يریادگی یناتوان يهامالك

 ،هایهماهنگانتخاب شدند. بعد از  یصورت تصادفبه بودن يعاد
 يپرسشنامهق یاز طر انآموزدانش اطالعات مربوط به مشکالت

مدرسه  کلورادو که توسط معلمان و مشاوران يریادگیمشکالت 
، رشتیاعتبار ب منظوربه سپس د.یگرد يآورجمع، شدیمل یتکم
 يریادگی یکودکان دچار ناتوان ترقیدق ییص و شناسایتشخ

و  انجام شد توسط کارشناس ارشد رشته مشاوره ینیبال يمصاحبه
 يهاپرسشنامهدر آخر  ؛ ود قرار گرفتییص مورد تأیصحت تشخ

پرسشنامه ، )PASS(سولومون و راتبلوم  یلیتحص يکاراهمال
 ) بینLQتنهایی (مربوط به مدرسه و پرسشنامه احساس  یفرسودگ

ل یاز تحل هاداده لیوتحلهیتجز يع شد و برایان توزآموزدانش
  استفاده شده است يریانس چند متغیوار

  :ابزار پژوهش
ن پرسشنامه یا: کلورادو يريادگيمشکالت  يپرسشنامه

را  يریادگیو مشکالت  شدههیته) 2011همکاران (لکات و یتوسط و
شناخت ، حساب کردن، خواندن یمتشکل از پنج عامل اساس

 .)26(داندیم ییو عملکرد فضا یاجتماعاضطراب ، یاجتماع
ن و معلمان یل شده است و توسط والدیتشک سؤال 20از  پرسشنامه

 یرتکیاس لیک مقیک از سؤاالت در یبه هر  پاسخ .شودیمل یتکم
آن بر اساس  اعتبار .باشدیم) 5همیشه () تا 1اصأل (از  يادرجه 5

و  شدهگزارش 94/0 ییو به روش باز آزما 90/0کرونباخ  يآلفا
 یید روایمؤ ياسازهو  یکیتفک، محتوا ییمربوط به روا یبررس

  )27(پرسشنامه است
سولومون و راتبلوم  يليتحص يکاراهمالاس يمق

)PASS( :است که سه مؤلفه را  سؤال 27 ياس داراین مقیا
 يبرا یآمادگ :اند ازعبارت هامؤلفهن ی. ادهدیمقرار  یموردبررس

 ف.یانجام تکال يبرا یآمادگ، نوشتن مقاله يبرا یآمادگ، امتحان دادن
 ییبا استفاده از روا )18(سولومون ، اسین مقیا ییمورد روا در

مدد  یرا گزارش نموده است. عل 84/0ب یضری، درون یهمسان
 یاس از همبستگیمق یین روایی) در پژوهش خود جهت تع1388(

اده اس استفیمق دهندهلیتشکسؤاالت  تکتکاس با ینمره کل مق
دار معنی > P 01/0در سطح  یب همبستگیکرده است که همه ضرا

  .اندبوده
ن پرسشنامه در یا: مربوط به مدرسه يپرسشنامه فرسودگ
 یاس فرسودگی) بر اساس مق2005(آتانن اصل توسط سالمال آرو و 
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است  سؤال 15 يدارا ی. پرسشنامه اصل)6(برگن ساخته شده است
ارد. را در بر د ییو کارا ینیبدبی، جانیه یاس خستگیو سه خورده مق

) 7شه (ی) تا هم1هرگز (از  يادرجههفتف یک طیدر  هاهیگو
ي، رگرگ يبدر يلهیوسبهن پرسشنامه یا اعتبار .اندشدهيبنددرجه

کل  يکرونباخ برا يروش آلفا ) با1391فتحی (و  یپلنگي، مصرآباد
 يبرا، 77/0 یجانیه یاس خستگیخرده مق يبرا 86/0پرسشنامه 

گزارش شده  84/0 ییاس کارایخرده مق يو برا 78/0 ینیبدب
  .)28(است

سنجش  ياس براین مقیا: )LQتنهايي (پرسشنامه احساس 
توسط  یش از نوجوانیو پ یدر اواخر دوران کودک ییاحساس تنها

 ي. داراشودیمتم را شامل یآ 24و  شدهارائه )1985ویلر (آشر و 
) "5"موافقم و کامالً  "1"مخالفم (کامالً  يادرجهپنج یکرتیاس لیمق
 يب آلفایاس را با ضرین مقیاعتبار ا )1985یلر (. آشر و باشدیم

 ییاس را به روش رواین مقیا ییروا و 90/0ن پرسشنامه را یکرونباخ ا
  .)29(گزارش کردند قبولقابلواگرا و همگرا 

  
  هایافته

  يریادگی يهایناتوانان با آموزدانشدر  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص یفرسودگ يرهایار متغین و انحراف معیانگیم: )1جدول (
  يریادگی یان با ناتوانآموزدانش  يان عادآموزدانش  ریمتغ

نیانگیم اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع   

  29/1  51/50  42/1  65/45  یلیتحص یفرسودگ
  85/1  94/87  85/1  11/77  يکاراهمال

  36/1  42/66  36/1  34/49  ییاحساس تنها

  
ت یجهت رعا يریانس چند متغیل واریقبل از استفاده از آزمون تحل

ــد. بر یباکس و لو  يها آزموناز ، آن يها فرضشیپ ــتفاده شـ ن اسـ
 داریمعنپژوهش  يرهایمتغاز  کیچیه ياساس آزمون باکس که برا

 یدرسـت بهانس یانس/کوواریس واریماتر یشـرط همگن ، نبوده اسـت 
  ).P ،F=0/78 ،BOX=4/96=57/٠است (ت شده یرعا

  
  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص یانس دو گروه در فرسودگیوار يتساو فرضشیپ در موردن یج آزمون لوینتا: )2جدول (

  يداریمعن  دوم يآزاد يدرجه  اول يدرجه آزاد F  ریمتغ

  36/0  68  1  82/0  یلیتحص یفرسودگ

  66/0  68  1  19/0  يکاراهمال

  56/0  68  1 33/0  ییاحساس تنها

ن و یبر اساس آزمون لو  شود یممشاهده   2که در جدول  طورهمان
 يهاانسیوار یشرط همسان  ، رهایمتغهمه  يآن برا يداریمعنعدم 

ست. بنابرا  یرعا ین گروهیب شده ا ند انس چیل وارین آزمون تحلیت 
ــت. اجراقابل يریمتغ ــه ج ینتا اس ــخص لکز یو يالمبدا يآمار يمش

 و يدواریامی، شــادکام يهامؤلفهب ینشــان داد که اثر گروه بر ترک
ــاس تنها   ــد  یم داریمعن ییاحسـ ، ρ ،F=36/87<001/0( باشـ

بدا =0/37 قابل یلکز). ایو يالم فاده از تحل  ت ی ن آزمون  ــت ل ی اسـ
  را مجاز شمرد. يریانس چند متغیوار

  
  وابسته يرهایمتغر گروه بر یمتغ یاثر اصل ) برايMANOVA( يداریمعنج آزمون ینتا: )3جدول (

  يداریمعن F  ارزش  آزمون  

  
  گروه

  0.00  87/36  62/0  بارتلت-ییالیپ
  0.00 87/36  37/0  لکزیو يالمبدا

  0.00  87/36  67/1  نگیهتل اثر
  0.00  87/36  67/1  خطا يشهین ریتربزرگ
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  يریادگی يهایناتوانان با آموزدانشدر  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص ین فرسودگیانگیم يرو يریانس چند متغیج وارینتا: )4جدول (

  
تا  ند متغ ی ل واری ج تحلین که ب   يریانس چ ــان داد  ن دو گروه ینشـ

تفاوت وجود دارد و   يریادگی  یبا و بدون ناتوان    يان داراآموزدانش
ــودگیانگی م ــیلی ( ین نمرات فرسـ مال ) F=5/77تحصـ  يکار اه

ــیلی ( ــاسF=17/04تحصـ طور به )F=78/33( ییتنها ) و احسـ
ــاتوان   يان داراآموز دانش  در داریمعن    ــتر  یب  يری ادگ یــ ین از شـ

 است. يعاد آموزاندانش

  
  گیريبحث و نتیجه

ی، لیتحص یفرسودگ يسهیمقا باهدف پژوهش حاضر
ان با و بدون آموزدانشدر  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمال
ج پژوهش نشان داد که یانجام گرفت که نتا يریادگی يهایناتوان

ساس و اح یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص ین نمرات فرسودگیانگیم
از تر شیب يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشدر  یطور معنبه ییتنها

از وجود تفاوت در  یپژوهش حاک يهاافتهی است. يعاد آموزاندانش
 يریادگی یان با و بدون ناتوانآموزدانش یلیتحص یفرسودگ ينمره
 یگفرسود يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشکه  یمعن نیا به است.
. نندکیمتجربه  يان عادآموزدانشرا نسبت به  يشتریب یلیتحص

، همکاران و 1نن تانریتاپ يهاپژوهشج ین پژوهش با نتایج اینتا
یی، چماچا يایو خوشنود ن یرستم اوغل ؛1388ی، ؛ نعام2005
 همسو 1393، و همکاران یمانی؛ به نقل از نر2010، 2و ولر 1391

زاده  یرلو و موسینص يسار یعالی، مانی. نر)1 ,9 ,7,8(باشدیم
 جانات در افراد مبتالیم هیدر تنظ یکه ناتوان کندیم) عنوان 1393(

فرد را مختل  يهاشناختسازمان عواطف و ي، ریادگی یبه ناتوان
 یو فرسودگ یزا فرد دچار ناکامط استرسیو در شرا سازدیم
 جهیبه نت، . نبود پاداش و سرزنش مداوم توسط معلمان)1(شودیم

 يهاکوششاز  یفرد ناش نفسعزتن آمدن ییپا، هاتالشدن ینرس
، خانواده و مدرسه يفشارهان یو همچن جه نگرفتنیمداوم و نت

ر یتأث يریادگی یناتوان يان داراآموزدانش یدر فرسودگ توانندیم
مانند  ییهایژگیوبا  یلیتحص یفرسودگ کهییازآنجاداشته باشند. 

                                                             
1. Toppinen-Tanner 
2.Wler 

رشد حس و نگرش ، از الزامات مربوط به مطالعه یناش یخستگ
 یلیو تحص یت نسبت به مطالب درسینانه و بدون حساسیبدب

 تواندیمز ین يریادگی یل ناتوانیشکست به دل، )6(شودیممشخص 
نکه یجاد کند و با توجه به ایرا در کودکان ا یعالئم مشابه

تر و مثبت کم يبازخوردها يریادگی یناتوان يان داراآموزدانش
، نندکیمافت یدر يان عادآموزدانشنسبت به  يشتریب ییهایناکام

 يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشه است که یبه نظر قابل توج
اشته د يان عادآموزدانشرا نسبت به  يشتریب یلیتحص یفرسودگ
  باشند.
 ينمرهوجود تفاوت در ، ج پژوهش حاضریگر نتایاز د 
 يو عاد يریادگی یناتوان يان داراآموزدانش یلیتحص يکاراهمال

 یناتوان يان داراآموزدانشدر  یلیتحص يکاراهمال ينمرهاست که 
 3،گرامیم يهاافتهیج ین پژوهش با نتایا جیشتر است. نتایب يریادگی

 .)20,30(باشدیمهمسو  1390ی، و رجب یعباسیی، خرما 1988
ر پاداش و ینظی، تیعوامل موقع یتابع برخ یلیتحص يکاراهمال

، مک یل خودآگاهیاز قب یتیشخص يهایژگیوف و یتکل یآزارندگ
ت شرفت اسیزش پیکم و نقصان انگ یخودکنترلی، ذهن ینظمیب
 يریادگی یناتوان يمداوم افراد دارا يهایناکامن ی. همچن)31(
 آنان شود و آنان افراد را از یموجب درماندگ مرورزمانبه تواندیم

در  يکاراهمال کهییازآنجا د باز دارد.یمطالب جد يریادگیتالش 
ف یکالبه ت یدگیرس يم برنامه برایدر تنظ یناتوان ینوع انآموزدانش

 تواندیم، شودیمف محسوب یدر انجام تکال يتعلل ورزن یو همچن
ر داشته باشد. با توجه به یان تأثآموزدانش يریادگی يهایناتواندر 

در  يکاراهمالبا عنصر  يریادگی یرات ناتوانیهمسو بودن تأث
ان آموزدانش یلیهر دو عامل در افت تحص کهيطوربه، انآموزدانش

خود و  نفسعزتبر ی، رات ناتوانین تأثیدخالت دارند و همچن
به نظر ي، ریادگی یناتوان يان داراآموزدانش یلیتحص يپنداره
 یناتوان يان داراآموزدانش یلیتحص يکاراهمالکه  رسدیم یمنطق

3. Maugham 

مجموع  راتییمنبع تغ 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F داريمعنی 

  01/0 77/5  85/412  1  85/416  ین گروهیب  یلیتحص یفرسودگ
    45/71  68  62/4858  یگروهدرون

  00/0 04/17  14/2052  1  14/2052  ین گروهیب  يکاراهمال
    37/120  68  42/8185  یگروهدرون

  00/0 33/78  62/5108  1  62/5108  ین گروهیب  ییاحساس تنها
    21/65  68  45/4434  یگروهدرون
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 یوانان بدون ناتآموزدانشدر  یلیتحص يکاراهمالشتر از یب يریادگی
  باشد. يریادگی

ن یانگیدر م داریمعنتفاوت  یج پژوهش حاکین نتایهمچن
 احساس ين نمرهیانگیمکه  باشدیمها گروه ییاحساس تنها ينمره
احساس  يرهنمن یانگیشتر از میب يریادگی یکودکان با ناتوان ییتنها
 يهاافتهین پژوهش با یج ایاست. نتا يان عادآموزدانشدر  ییتنها
سیف و  یصالح ،2004، 4نیبه نقل از الحاج ؛1987، و نئولن یمورف

، ) و حق رنجبر1999( 7ایو مونتو 6وانیسال، 5استنبرگ، )1391(
زان احساس یبر وجود تفاوت در م ی) مبن1390دانش (کاکاوند و 

 ,25(باشدیمهمسو  يو عاد يریادگی یناتوان يکودکان دارا ییتنها

 یناتوان يان داراآموزدانشکه  دهدیمنشان  هاافتهی .)32 ,24 ,23
در معرض خطر ابتال به  يان عادآموزدانششتر از یب يریادگی

لب را اغیز، قرار دارند یو اقدام به خودکش ییاحساس تنهای، افسردگ
 يریادگی یناتوان يان داراآموزدانش در .)33( شوندیماز جامعه طرد 

ود. م داده شیفرد تعم یبه تمام زندگ تواندیم یلیتحص يهاشکست
دند که یجه رسین نتیپژوهش خود به ا) در 2006گرول (موهام و 

است  هیوسودر یک تأثیگر یکدیبر  يو رفتار يریادگیر مشکالت یتأث
 یرونیو مشکالت خواندن و نوشتن احتمال مبتال شدن به مشکالت ب

 تواندیم ییتنها احساس .)34(دهدیمش یشده را افزا یو درون
ر یادگی یناتوان يان داراآموزدانشدر  هاشکستن نوع یا يجهیدرنت

 یعنوان طرد اجتماعاز آن به یکه گاه ییجاد شود. احساس تنهایا
. باشدیمرفته نشدن در جمع یاز پذ یناش دیآیمان یصحبت به م

ت ممکن اس یلیل ضعف تحصیبه دل يریادگی یناتوان يافراد دارا
 رشیموردپذرند و در جمع دوستان یمورد تمسخر دوستان قرار گ

 یتلق خوردهشکستن ممکن است فرد خود را یهمچن، رندیقرار نگ
و  دا کندینسبت به قرار گرفتن در جمع پ یکند و احساسات منف

 يریادگی یجاد شود. با توجه به عواقب ناتوانیدر او ا ییاحساس تنها
رس در مدا یلیشرفت تحصیو پ يریادگیو مالك ارزش قرار گرفتن 

در  ییکه احساس تنها رسدیمه به نظر یبه نظر قابل توج
 يان عادآموزدانششتر از یب يریادگی یناتوان يان داراآموزدانش
 باشد.

 یزان فرسودگیاز باال بودن م، پژوهش حاضر یطورکلبه
 انآموزدانشدر  ییو احساس تنها یلیتحص يکاراهمالی، لیتحص
ه ت دارد کیحکا يان عادآموزدانشنسبت به  يریادگی یناتوان يدارا

در  رهایمتغن یوع ایش یبررس و رگذاریتأث يرهایمتغگر ید ییشناسا
. از رسدیمبه نظر  يضرور يریادگی یناتوان يان داراآموزدانش

در اثر حضور  يریسوگ احتمالبه توانیمن پژوهش یا يهاتیمحدود
وجود ، لیمحدود بودن جامعه پژوهش به شهر اردب، آزمونگران

ک یو تفک يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشص یمشکالت در تشخ
 يریادگیو تفاوت در نوع اختالل  يان عادآموزدانشها از آن

. اشاره کرد، ج پژوهش اثرگذار باشدیدر نتا تواندیمان که آموزدانش
 به جینتا میتعم، نمونه پژوهش اندك حجم لیدل بهن یهمچن
 جینتا میتعم و است همراه تیمحدود با گرید یآموزش يهاتیموقع

ج یبا توجه به نتا .ردیاط انجام گیبا احت دیبا جوامع ریسا به آن
 يبرا یدرمانروانش خدمات یبر لزوم افزا توانیم، پژوهش حاضر

 يان داراآموزدانش ییو احساس تنها يکاراهمالی، مقابله با فرسودگ
 ين و معلمان براید کرد و آموزش والدیتأک يریادگی یناتوان

 يریادگی یناتوان يان داراآموزدانشن عوامل در یاز ا يریشگیپ
 یرات مخرب ناتوانیبا توجه به تأث همچنین .شودیمشنهاد یپ
امع ج يابرنامهبه  شودیمه یتوص، تیم و تربیدر امر تعل يریادگی

 يافراد دارا یلیو تحص یتیخاص شخص يهایژگیومتناسب با 
 گردد. اجرادر مدارس سراسر کشور  يریادگی یناتوان
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Abstract 
Background & Aims: Disability is one of the items that can influence the personality, functional and 
academic characteristics of students. Therefore, the present research was carried out in order to compare 
the academic burnout, academic negligence and feeling of loneliness in students with and without 
learning disabilities. 
Materials & Methods: The methodology of the present paper was based on practical and causal-
comparative study. Statistical society of this research involved all students with and without learning 
disabilities in Ardebil state during 2014-2015. About 70 students with and without learning disabilities 
(35 normal students and 35 students with learning disabilities) were selected as the research sample 
through multi-random surveying (multi-steps). This research used academic negligence Solomon and 
Rothblum (PASS) scale, academic burnout questionnaire regarding school and feeling of loneliness 
questionnaire (LQ). The data were analyzed by the use of explaining index and multivariable variance 
analysis (MANOVA) test. 
Results: The findings show that the average academic burnout, academic negligence and feelings of 
loneliness in students with learning disabilities is significantly more than normal students (p<0/05). 
Conclusion: The results of the research indicate negative impacts of learning disabilities on academic 
burnout, academic negligence and feeling of loneliness in students with learning disabilities. 
Keywords: Academic burnout, Academic negligence, Feeling of loneliness, Learning disabilities 
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