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بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و تنظیم بررسی نقش خوش 
آموزان با  دانش سازیبینی خودناتوانشناختی هیجان در پیش

 اختالل یادگیری ویژه

 2فرد حکمتیان  ، صادق1یوسف دهقانی 

 15/01/99تاریخ پذیرش:  15/05/98تاریخ صول: 

 چکیده
است.   سازیخودناتوان  ،ا اختالل یادگیری ویژهب ن  آموزاشناختی شایع در بین دانشیکی از مشکالت روان

 رتحصیلی د  هایـکستآموزان برای اجتناب از ششدانای است که  سازی شامل هر عمل یا زمینهخودناتوان
این.  دگیرنمی   کار  بهسه  درم حاضر  رو،  از  پژوهش  خوشهدف  نقش  تحصیلی،  بررسی  باورهای  بینی 

 د.بو آموزان با اختالل یادگیری ویژهسازی دانشبینی خودناتوانپیش  فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان در
 یادگیریاختالل  انواع  ا  بآموز  دانش  540جامعه آماری  بود.  توصیفی از نوع همبستگی    حاضر پژوهش   روش
بوشهر در سال شده به مرکز اختالل یادگیری آموزش و پرورش  ارجاع داده  پایه سوم تا پنجم ابتدایی   ویژه

 ه ا استفادها باز میان آن  .مشغول به تحصیل بودند  حاضر  پژوهشکه در زمان انجام    بود  1398-1399لی  تحصی
 ،ندهای ورود و خروج به پژوهش حاضر را کسب کردمالککه    نفر  ۲۲5  در دسترسگیری  روش نمونهاز  

شدند شامل،    .انتخاب  پژوهش  شناختی پرسشنامه  ابزار  همکارا-تنطیم  و  گارنفسکی  (،  ۲001)  نهیجانی 
( 1985)  شیرر و کارور  بینی تحصیلی خوشپرسشنامه  (،  ۲004)  باورهای فراشناختی ولز و کاترایتپرسشنامه  

ها با استفاده از  شنامه های حاصل از اجرای پرسداده   ( بود.۲000)  گلی دسازی تحصیلی می خودناتوان  مقیاسو  
. قرار گرفتندتحلیل تجزیه و مورد  گامبهچندگانه به روش گام رگرسیون تحلیلضریب همبستگی پیرسون و 

ناتوان خود بینی پیش  توان  هیجان  شناختی   تنظیم  و   فراشناختی   باورهایتحصیلی،    بینی خوش  که  داد  نشان  نتایج
 دهدمی  نشان نتایج این.  (P  ˂001/0؛2R=156/0)  دارند  ویژه  یادگیری  اختالل  دارای  آموزاندانش  ازیس

آموزان دارای  پایین در دانش  تنظیم شناختی همچنین  اختی و  باورهای فراشنبینی تحصیلی،  خوش د وجوکه  
-خود در  مؤثری  ، نقشمثبت انگیزه عدم ایجاد و  تحصیلی  تکالیفدر  تعلل  ایجاد با ویژه  اختالل یادگیری

با  توانمی  رو ز اینشود. امی آموزان  دانش این در  اختالل  این تداوم  در نتیجه و  تحصیلی افت  سازی،  اتوانن
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 المت روانس  و  بهتر تحصیلی  عملکردموجبات   تربیتی، مناسب های  روش کارگیری   به  و  آموزش  ازاستفاده  

آموزانی که از لحاظ ای را برای دانشجانبهآورد و همچنین زمینه پیشرفت همه   فراهم راآموزان  دانش این
 مهیا کرد.  ،پایین هستند سازیناتوانخود

خوشخودناتوان  :یکلید واژگان   شناختی  سازی،  تنظیم  فراشناختی،  باورهای  تحصیلی،  بینی 
 . ویژه هیجان، اختالل یادگیری

 مقدمه
  مل اعو  تعامل  ثرابر  که  ستا  تحولی- صبع  لختال ا  یك  نکا دکودر    1ویژه  اختالل یادگیری

  غیرکالمی   یا  کالمی  تطالعاا  مؤثر  دازشپر  یادر ادراک    مغز  ناییاتو  بر  مؤثر  محیطیو    ثیار
  تحصیلی   یهارت مها  یگیرد یا  مینةدرز  ارپاید  تمشکال  ل،ختال ا   ین ا  مشخصه  د.میگذار  تأثیر
  با و    دمیشو  وعشر  کیدکو  یلدر اوا  که  ستا  تیاضیاو ر  ری نوشتا   بیان  ن،نداخو  به  طمربو

فلچر، لیون،  ( و سن آنها )۲015،  ۲)سادوک، سادوک و رویز   دک کو  کلی   هوشی   ناییاتو
  آماری   و  راهنمای تشخیصی  پنجم  ویرایش اس  ر اسب.  اردند  نی اهمخو(  ۲00۷،  3فوچز، بارن 

 هایزمینه در ویژهاختالل یادگیری   شیوع 4آمریکا   پزشکیروان  انجمن  روانی  هایاختالل

ها،  فرهنگ در ایکودکان مدرسه در درصد  15تا    پنجریاضی   و نوشتن  تحصیلی خواندن،
این کودکان اغلب  .  (۲013،  5  پزشکی آمریکاانجمن روان)  مختلف است هایو زبان جوامع

های اول و  ویژه در سال شوند، ولی با ورود به مدرسه بهدر سنین قبل از مدرسه شناسایی نمی
-خواندن، نوشتن و فهم ریاضی به تدریج مشخص میدوم دبستان، مشکالت آنان در زمینه  

  و   ، اسدیکیانی؛۲016 ،۷نسربا؛ ۲019، 6)مرازیك، نایدو، بورزا، کوبیتویچ و شرگیل گردد 
  ر کا   سه رمد  به از ورود    قبل  یهال سادر    ویژه  یگیرداختالل یا  تشخیص   (.1396  محمدی،

  (۲01۷،  9پترسون، ویلکوت، دیفرز و السون آرنت، پنینگتون،  ؛    ۲019،  8تولین)  ست ا  اری شود
)دهقانی    دمیشو  مشخصدوم    سکال   تا  نبستااز د  پیش   مانیز  فاصلهدر    بیشتر موارددر    و

 
1. specific learning disorder 

2. Sadock, Sadock & Ruiz 

3. Flelcher, Lyon, Fuchs & Barnes 
4. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V) 

5. american psychiatric association (APA) 

6. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill 

7. Barnes 

8. Tolin 

9. Arnett, Pennington, Peterson, Willcutt, DeFries & Olson 
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را    تحصیلی  تمشکالاز    سیعو  ربسیا  ایهگسترویژه    یگیردیا  اختالل .  (1398فرد،  و حکمتیان
؛ برنینگر، نگی، تانیموتو،  ۲01۷  و همکاران،   ۲؛ اوشیا ۲018،  1  زسیگر  و  )چمبریر  دمیگیر  بردر  

 . ( ۲015، 3تامپسون و ابوت 
آموزان  شناختی شایع در بین دانش یکی از مشکالت روان  استاز آن    اکیـح  اـههش وپژ

به   )کانو  اس4سازی خودناتوان   ویژه،  ییادگیرل  تال اخ مبتال  سانچزت   .( ۲015،  5ایبورا -و 
 ،ویژه اختالل یادگیری افراد بابرخی  چرا که اندبوده این  پی در همواره تربیتی متخصصان

 مسئولیت قبول   ها ضعف مقابل  در  اما دانند می  شانتحصیلی  هایموفقیت مسبب را خود

 سازیخودناتوانبودند،   موضوع این بررسی  پیشروان ( که19۷8)6جونز و   رگالس ب  .کنندنمی

 را به وجود  مناسب فرصت که  عملکردها از ایمجموعه  یا انتخاب  رفتار  یك  به عنوان را

،  دهند نسبت درونی عنوان  به را و موفقیت خارجی عوامل به را  شکست  افرادتا   آوردمی
نوسنکو  آرشاوا نوسنکو،)  اندتعریف کرده نظریة (  1984)8کاوینگتون  (. ۲014،  ۷و  با طرح 

اساس نظریة خودارزشی  ی مطرح کرد. بر  تحصیلسازی را در حیطة  نخودارزشی، خودناتوا
وقتی    رو، ز این آموزان، از تالش در مدرسه، حفظ تصویر مثبت از خود است. اهدف دانش 

چالش  تکالیف  روبهبا  میبرانگیز  بهانهرو  با  کاشوند  و  بیماری  مانند  و  هایی  تمرین  هش 
-اجتناب دانش کنند. یکی از راههای  کفایتی خود را توجیه می صالحیتی و بیکوشش، بی

ت. فراری  سازی تحصیلی اسکفایتی، استفاده از راهبردهای خودناتوانآموزان از برچسب بی
تامسون   - الف شود:   ظاهر تواندمی طریق دو از سازی اعتقاد دارند خودناتوان(  ۲006)  9و 

ارائة سازیانخودناتو  بیانگر  احتمال بر مبنی رفتارهایی رفتاری؛ که   که موفقیت کاهش 

ادعا شده؛ که نشانگر   سازیخودناتوان   -ب و   خود فرد است دست به موانع ایجاد دربرگیرندة
 هر  نهایی . مقصوداسمورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد،   فرد اینکه از نامساعد قبل شرایط

  . (۲014،  10گارسیا -و لیننبرینك  دنت میالن، )اسنایدر،  است اشیه تربهان و مورد توجیه دو
 

1. Chambrier & Zesiger 

2. O'Shea & et al 

3. Berninger, Nagy, Tanimoto, Thompson & Abbott 

4. Self-handicapping 

5. Cono & Sanchez-Iborra 
6. Berglas & Jones 

7. Nosenko, Arshava & Nosenko  

8. Covington 
9. Ferrari & Thompson 
10. Snyder, Malin, Dent & Linnenbrink-Garcia 
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-سازی ممکن است در هر موقعیتی که توانایی فرد مورد تهدید قرار میبنابراین خودناتوان
درس زمینه مناسبی را    هایکالس. مدارس و  (۲016،  1و اکسوم )ووسیك  گیرد، اتفاق بیفتد

. در (۲016،  ۲کان و مك )کالرک  آورندی فراهم میسازبرای استفاده از رفتار خودناتوان 
اند که توانایی و هوش  هایی مواجهآموزان همواره با موقعیت تحصیلی، دانشهای  چنین محیط 

-اند که خودناتواننشان داده  هاپژوهشدهد. نتایج  آنها را در معرض قضاوت دیگران قرار می
است که برای مقابله با عملکرد ضعیف   دهندهسازی تحصیلی راهبردی پیشگیرانه و خودنظم

؛  ۲01۷  ،3گاالنته  و هندریکس هرت، )آینك،  شودمی  استفادهمحتمل در تکالیف درسی  
 (. ۲014، 5و ویتکو  مراس ؛ ریکرت،۲015 و همکاران، 4متساپلتو

-خودناتوان  گیریمنابع عمده در شکلکی از  ی   شواهد پژوهشی حاکی از آن است که
است  پایین    6تحصیلی   بینی، خوش ویژه  اختالل یادگیری  با  رندگاندر یادگی   تحصیلی  سازی

-سازه روان  كی  ی لی تحص  ینی بخوش(.  ۲016،  ۷روساریو  پینیرو و نونز، فرایر،  مارفراداس،)دل
هو  دیجد  یناختش که  کرده(  ۲006)8ی هوو  تارتر    ، ی است  خوش  اند.مطرح  بینی  سازه 

( 199۷) بندوراارآمدی جمعی از مطالعه  تحصیلی از سه تئوری متفاوت نشات گرفته است: ک
 ( از1990)در تئوری شناخت اجتماعی، اعتماد به عنوان یك مفهوم مهم در تحلیل کلمن  

  سالمت در خصوص    (۲006)  تعامل اجتماعی و تأکید تحصیلی از پژوهش هوی و همکارانش 
زیربنای آن  بود، اخذ شده است.    سازمانی که  پارسونز و همکارانش  و  ، هو)بردتئوری  ی 

 تأثیر  تحصیلی بینیخوش که دهدمی نشان انجام شدههای  پژوهش  نتایج(.  ۲010،  9هوی 

و   (۲006هوی،   و 11گوگانمك؛  ۲015،  10اردوغان  سیزگین وتحصیلی ) پیشرفت بر مثبتی

 
1. Wusik & Axsom 

2. Clarke & Mc Cann 

3. Eyink, Hirt, Hendrix & Galante 

4. Metsapelto & et al 

5. Rickert, Meras & Witkow 

6. educational optimism 

7. Del Mar Ferradas, Freire, Nunez, Pineiro & Rosario 

8. Hoy, Tarter & Hoy 

9. Beard, Hoy & Hoy 
10. Sezgin & Erdogan 

11. McGuigan 
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خودناتوان به   آموزاندانش  سازیبهبود  یادگیریمبتال  ، 1سینگ  و )یو دارد  ویژه  اختالل 
 (. ۲01۷، 2ماهان و گاالگر؛ اسالتری، مك۲018

حاکی از    یرفتارها  ویژه  ی اختالل یادگیریدارا  آموزاندانش   د،ح شرطمهمانطور که  
پایین   بینیخوش متحصیلی  بروز  خود  ا  دهندیاز  م  ن ی که  باعث  باورهای    شودیرفتارها 

، تحت  سازی نقش اساس داردگیری و تداوم باورهای خودناتوانشکلدر  که    3شناختی فرا
نخستین کسی بود    5فالول  .(۲01۷،  4)کارسیو، سونگ، دیو، وانگ و ژانگ  ار گیردر قرتأثی 

سال   در  شامل    حال اصط  19۷9که  هم  فراشناخت  وی،  نظر  از  کرد.  مطرح  را  فراشناخت 
فرایندهای شناختی و هم شامل تجارب یا تنظیم شناختی است. دانش فراشناختی به اکتساب  

ستفاده از فرایندهای کنترل شناختی  او دانش درباره نحوه  دانش پیرامون فرایندهای شناختی  
 که با کند می اشاره   شناختی روان یندهایفرآ و  دانش  ساختارها،  به  فراشناخت .  اشاره دارد

-گاوریك، موسکوویچ، روا و مك)دارد   سروکار  ها شناخت و  افکار  تفسیر  تغییر و کنترل، 
باورهایمی قرار منفی و بتثم حیطه دو در  فراشناخت باورهای(.  ۲01۷،    6اب ک  گیرند. 

-می مربوط شناختی  تجارب  و  افکار  بودن خطرناک   وکنترل ناپذیری   منفی به  فراشناخت 
مشابه   راهبردهایو   تهدید بودن، اندیشناک نگرانی،  از  مثبت، باورهای فراشناختی  و  ودش

-تشکیل  ختی شنا های فعالیت در شدن درگیر هایسودمندی و فواید و مثبت دارد برداشتی
-پژوهش  .(1390فر و پوراعتماد،  )ساالری  کنندمیمشخص   را توجه شانگان شناختی  ن هندهد
)کارسیو و    استخودناتوان سازی    بینیقادر به پیش اند که باورهای فراشناختی  نشان دادها  ه

 (. ۲01۷، ۷؛ ژیانك و کلیتمن۲01۷، همکاران
ی  دارا  آموزاندر دانش   سازی وانمطالعات نشان داده است که خودنات  از طرف دیگر، 

، 8کوپزیك و بنتون   کوان،با فرایند تنظیم شناختی هیجان مرتبط است )  ویژه  اختالل یادگیری
 راهبردهای از ایگستره شاملهیجانی   تنظیم   10بر اساس نظریه گراس(.  ۲016،  9کالپ؛۲018

 
1. Yu & Singh 

2. Slattery, McMahon & Glagher 
3. metacognitive beliefs 

4. Carciofo, Song, Du, Wang & Zhang 

5. Flavell 

6. Gavric, Moscovitch, Rowa & McCabe 

7. Jiang, Kleitman 

8. Kwon, Kupzyk & Benton 
9. Klapp 

10. Gross 
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 هیجان یك افزایش  حفظ یا کاهش، جهت که است ناهشیار و هشیار رفتاریو  شناختی  

 تعدیلحفظ،   آغاز،  فرایند یك  عنوان به هیجانی شناختیتنظیم  ؛ همچنین،  گیردمی صورت

-اجتماعی  فرایندهای با مرتبط و هیجانی درونی احساس استمرار یا شدت بروز در تغییر یا و
 شناختی  (. تنظیم ۲015،  )گراس  شودمی  تعریف اهداف رساندنانجام   به  در  فیزیکی  و  وانیر

 سازیخودناتوان مستعد که   ویژه  اختالل یادگیریی  دارا  آموزان دانش  در  ویژه  ه ب هیجان 

تحصیلی بهبود   بر تواندمی ،هستند روانکیفیت  بهزیستی   کارکردهایارتقاء  و   شناختی، 

،  کوچك انتظار  و  قنبری پناه  ،استکی  ،وطن فدایی)  نماید ایفا را مهمی نقش آنها   اجتماعی
نشان   شواهد  .( 1398 اختالل  دارا  آموزاندانش دهد که  میپژوهشی   که   ویژه  یادگیریی 

-مین  خوبی  را به خود احساسات که کسانی  یعنی  دارند،مطلوبی ن  چندان   هیجانی مهارت 
مناسبشی به  و درک  نیز را دیگران احساسات وکنند   مین  هدایت و ناسندش  آن با وه 

با مشکالت عدیدهدر   کنند،ی نم برخورد ؛ ۲016  ،)کالپ ندجه هستای موا زمینه تحصیلی 
 3مو، هو و وانگ   (.139۷؛ قربانی و جباری،  ۲011،  ۲کوکورادا ؛  ۲016،  1و، نگ، لی و آی ئ ل
پیش   ( ۲01۷) هیجان  شناختی  تنظیم  که  دادند  نشان  خود  مطالعه  میزان  بینیدر  کننده 

موزانی که تنظیم هیجان باالتری  آآموزان است؛ به طوری که دانش سازی دانش خودناتوان
 سازی کمتری دارند.میزان خودناتواندارند، 

سازی بسیار  توان چنین استنباط کرد پرداختن به خودناتواندر مجموع آنچه گفته شد، می
در   را  کارآیی  فاقد  و  مخرب  رفتارهای  از  بسیاری  که  جهت  آن  از  است،  اهمیت  حائز 

ای استفاده  به ج   انآموزدانش تا    شودمی کند و سبب  فراگیرندگان نظام آموزشی تقویت می
به    شوند،موزشی که با آنها مواجه می آهای  چالشجهت رفع    مفید و سازندهاز راهکارهای  

بپردازند. این رفتار در شرایطی که فرد ترس   چالش و مشکلانجام رفتارهایی حاکی از انکار 
یت  عاز واقبیشتر  شود تا فرد هر چه دهد و باعث میاز ارزیابی شدن داشته باشد بیشتر رخ می

، 4و اسمیت   )کوپزنسکی  منجر گرددبه تضعیف عملکرد    نتیجه  درروبرویش فاصله بگیرد و  
با وجود    که  است  ن یا  سازدی پژوهش حاضر را برجسته م  تی آنچه اهم از طرف دیگر،    (.۲015
بینی  سازی، خوشخودناتوانزمینه    داخل و خارج از ایران در   زیادی در  های پژوهشاینکه  

 
1  . Luo, Ng, Lee & Aye 

2. Cocorada 

3. Mu, Hu & Wang 

4. Kopczynski & Smith 
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با فراش تحصیلی،  هیجان کودکان عادی  ورهای  شناختی  تنظیم  و  است،  ناختی  انجام گرفته 
  یادگیری اختالل  کودکان مبتال به    سازیخودناتوانبر    متغیرهای مذکوری که اثرات  پژوهش

سازی به عنوان  از آنجایی که خودناتوان  ،همچنین   .ندارد  انجام گرفته باشد تقریبا وجود  ویژه
-ملکرد تحصیلی منجر می ه طور واضح به کاهش و تخریب ع ب  بی ای اجتناشکلی از رفتاره

-های فکری و هیجانی فرد می بینی و باورثیر پایداری برمیزان خوششود و به طور کلی تأ
بنابراین با توجه    .داردود، نیاز به بررسی و توجه بیشترشگذارد و مانع رشد در بزرگسالی می

شدهبه   ذکر  از  موارد  هدف  خوش  یرسبر  حاضر مطالعه،    ی باورها   ، یلی تحص   ینی بنقش 
تنظ   یفراشناخت بادانش   سازیخودناتوان  ین بیش یپدر    جانیه   یشناخت  می و    اختالل   آموزان 

 .بودویژه یادگیری 

 روش 

  آموزان کلیه دانش   شامل  آماری  جامعه.  بودتوصیفی از نوع همبستگی    پژوهش  این  روش
یادگیری آموزش   اختاللکز مدارس به مرشده از سوی  ارجاع داده ویژه یادگیری اختالل با

که در زمان انجام    بود  نفر  540  تعدادبه  ،1398-1399شهر بوشهر در سال تحصیلی  و پرورش  
با توجه به حجم جامعه و بر اساس  در این پژوهش    .مشغول به تحصیل بودند  حاضر  پژوهش 

انتخاب و    دسترس  ردگیری  روش نمونه  استفاده ازآموز با  دانش   ۲۲5جدول مورگان تعداد  
گرفتند. قرار  پژوهش  ا  پژوهش  یاجرا  وهیش   مورد  گرفتن    ن ی به  از  بعد  که  بود  صورت 

  ی ری ادگیمرکز اختالل    ریاجازه از مد  سبک  زی الزم از آموزش و پرورش بوشهر و ن  یمجوزها
با حضور تمام افراد نمونه،    ی ه توجی   نشست  آموزان،دانش   ن ی آموزش و پرورش بوشهر و والد

معلم  ن یوالد آموزش  هایو  اتاق  در  توض  یآنها  و  برگزار شد  ماه   هاییحی مرکز    ت ی درباره 
به دلیل اینکه درک  سپس  و ساعت حضور به آنها ارائه شد.    جیپژوهش، محرمانه بودن نتا

پرسشنامه وسواالت  دانش محتواها  برای  پیش   11تا    9آموزان  ها  دشوار  می ساله  شد، بینی 
با کمپرسشنامه پژوهش  معلمان تکمیل  های    شامل ش  پژوه ه  ب ورود  هایمالک.  ندشدك 

از  ویژه  یریادگ ی  اختالل  ص ی تشخ   افتیدر استفاده  شامل  با  تشخیصی  مقیاس    ابزارهای 
دانش  بـا  شناسایی  امالء   اختاللآموزان  در  کی،  یـادگیری  ایرانی  آزمون و    متآزمون 
  ی بالینی هاشناس روان  توسط  افتهیساختار  ی ن یمصاحبه بال  ن یو همچن  خواندنتشخیص سطح  

  داشتن  ، با مدرک کارشناسی ارشد  آموزش و پرورش شهر بوشهر  یری ادگ یمرکز اختالل  
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ی  هوش تجدیدنظرشدهس  مقیا  از  115 تا  85بین   هوشبهر  نمره  کسب و   سال 11 تا  9 سن
  ی شامل عدم همکار  نیز خروج کمال  .بود که توسط پژوهشگران انجام شد،  وکسلر کودکان 

اختالل  مانند   های همراه و داشتن اختالل  از مراحل پژوهش   كیر هراده د خانو  ایکودک  
توسط    افتهیساختار  ی ن یمصاحبه بالی از طریق  رفتار  های و اختاللفعالی  -بیش توجه/  نارسایی

،  پژوهش الزم به ذکر است کلیه اصول اخالقی    .بود  و روانشناسان بالینی مرکز  پژوهشگران
ها با استفاده از  داده   و اصل رازداری رعایت شده است.  هشپژوشرکت داوطلبانه در    ازجمله

افزار  و از طریق نرم  گامبهچندگانه به روش گام  ون ی رگرس  لیتحل  و  رسونی پ   یهمبستگ  بیضر
 :بودند زیر شرح  بهها  گردآوری داده  هایبزارا تحلیل شدند.تجزیه و  ۲1نسخه  SPSSآماری 

توسط    1389در سال  این مقیاس    :ی یـادگیری در امالءآموزان بـا نـاتوانمقیاس شناسایی دانش 
باشد. در این  می 100تا  0گـذاری آن از کلمه است و نمره 100شامل و  آقابابایی ساخته شد

-100آمـوز  الف( باالترین سطح، زمانی اسـت کـه دانـش  د:سطح وجود دارمقیاس چهار  
ب( سطح آموزشی، زمانی   (؛100تا    90درصد کلمات را به شکل صحیح بنویسد )نمره    90

ج( ؛   (89تا    50درصـد کلمات را به شکل صحیح بنویسد )نمره    50-89آموز  است که دانش 
بنویسد )نمرهدرصـد کلمـ  ۲5-50آمـوز  کـه دانـش زمانی بر طبق (.  ۲5-50  ات را صـحیح 

چك میدانش   ، لیستاین  امالء  در  مشکل  دارای  که  است  زمـانی و    باشدآمـوزی  ـه  کد( 
لیست امالء را صحیح بنویسد )نمره پایینتر  های چكدرصـد کلمه  ۲5ـوز کـمتـر از  آمدانـش 

آمـوز  ی )نمرات امالی دانش هـای بعـدتر از سن خود عمل کرده و با بررسـیپایین   (،۲5  از
دریافت می امالء  یادگیری  اخـتالل  تشـخیص  معلـم(  نظـر  آ  و  ایـن  محتـوایی  روایی  کند. 

  15پزشك تأیید شد. بـرای روایی تشخیصی از  شناس و روانمتخصص روان  5وسط  زمـون ت
توسط    امالء   اختاللکه کودکان با   کـودک عادی استفاده شد  15امـالء و    اختاللکودک با  

شناسی کودکان استثنایی تشخیص داده شدند و همچنین بــرای اطمینــان از  دکتـرای روان
شناس بالینی نیز ارجاع داده شـدند. نتـایج ـراه بــه یــك روانمـه  هاخــتالل نبــود ســایر ا

روش  نشـان داد در بین دو گروه تفاوت معناداری وجـود دارد. هـم چنـین ضـریب پایایی به  
 (.  1393،و امیری دست آمد )آقاباباییبه89/0بازآزمایی 
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ده است. این  ته شساخ  2توسط کنولی  1988  در سـال  آزمون   این:  1متآزمون ایرانی کی
آزمـون از لحـاظ موضوع و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسـی، عملیـات و کاربردهاست.  

تقسیم می  یا چهار حیطه  به سه  بخش  فرعـی   د.شوهر  سه آزمون  از  اساسی  مفاهیم  حوزه 
از جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه   اعـداد گویا و هندسه، حوزه عملیات  شـمارش، 

ها  گیری، زمان، پول، تخمین، تفسیر دادههـایی بـرای اندازهکـاربرد از پرسـش   زهو حوذهنی  
  8/11  تا  5/6است. این آزمون در ایران بر روی دانـش آمـوزان    مسـأله تشکیل شدهو حـل

هنجاریابی شـده اسـت. پایـایی ایـن آزمـون   (1381اســماعیل و هــومن )توســط محمــد
آموزان  است. این پژوهش برای شناسایی دانش   شده  5۷/0گـزارش  خ  نباکرو  بـه روش آلفـای

 .یادگیری ریاضی استفاده شد اختاللبا 
تشخیصـی سـطح خواندن برای تشخیص اختالل    آزمونآزمون تشخیص سطح خواندن:  

آمـوزی شـهر اصفهان  در جامعـه دانـش   (1384کـه توسـط عزیزیان و عابـدی )  است خواندن  
آزمون    دههنجاریابی ش و هشت خرده  سطح  چهار  دارای  اخـتالل خوانـدن  آزمون  است. 

سـنجد. ایـن آزمـون خـوانی، درک مطلب و آگاهی واج شناختی را میاسـت کـه درسـت 
شود. روایی این آزمـون بـه وسـیله ضریب همبستگی کل آزمون با  صورت فردی اجرا می  به

بـه وسـیله ضریب  69/0معـدل   با ه   همبستگی کل  و  و   به  63/0وشبهر  آزمون  دست آمـد 
 .(138۲عزیزیان و عابدی، )بـود  93/0ضریب پایـایی ایـن آزمـون بـه روش بـازآزمـایی 

طراحی و  (  1995)یوران  و    3میدگلی مقیاس توسط  این    :تحصیلی سازیخودناتوان مقیاس
  )کاماًل مخالف(  1از    ایگزینه  5  طیف لیکرت  و دراست    گویه  6دارای    که  ساخته شده است

موافق(    5تا   میگذنمره)کاماًل  دانشاری  استفاده  میزان  و  راهبرد شود  از  را  های  آموزان 
نپرسشنامه  ــیا حیحــتص  ایرــالزم به ذکر است ب. دهدسازی تحصیلی نشان میخودناتوان

وش  ( پایایی این مقیاس را با ر1995)  میدگلی و یوران.  اردد ـن  دوـجو  سوـگذاری معکنمره
شبان و  شیخرئیسی، هاشمی  ایران توسط ش کردند. این مقیاس در  گزار  86/0آلفای کرونباخ  

)فاتحی برابر    اعتباریابی   (1383زاده  آن  روایی  که  مطالعه حاضر    86/0شد  در  است.  بوده 
 دست آمد.  به ۷8/0ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس با استفاده از   همسانی درونی

 
1. Keymath 
2. Connolly 

3. Midgley & Urdan  
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( ساخته  ۲004)  1نت یهـا- و کاتر  توسط ولز  که  پرسشنامه  ن یا  شناختی:پرسشنامه باورهای فرا
جداگانه اندازه    ةمؤلف   5های فراشناختی را در  حیطهپرسشنامه  این  آیتم دارد.    30  شده است،

  ؛ ی شناخت   ی خودآگاه  -3  ؛ی شـناخت   تضاد   -۲؛  یباورهای مثبـت در مـورد نگرانـ  -1گیرد:  می
.  به افکار کنترل  ازی در مورد ن  ییباورها  -5افکار و    رییناپذدر مورد کنترل  یباورهای منف   -4

( تا کاماًل موافقم  1پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از موافق نیستم )نمره    ن یاگذاری  نمره
می4)نمره   انجام  نمره  ن ــیا  حیحــتص  ای رــبگیرد.  (  معکپرسشنامه    د وـجو  سوـگذاری 

را    بمعیو   یا  مدرآناکا   ناختیـشافر  ی اـهوربا  ، اـههـگوی  امیـتم   ه ـک  ت ـسا  کرذ  نایاـش  .ارددـن
د ـمرآناکا  ناختی ـشافر  یاـهور با  تنـ شدا  ی معنا  به درآن    ترـبیش  ةرـنم  بـکسو    نجندـمیس
 ( r=53/0) رحالت اسپیلبرگ  - ضریب همبستگی آن با پرسشنامة اضطراب صفت.  ستا  بیشتر

حالـتو   نگرانی  کاتر   ولز)  باشدیم  داری  معن (  r=54/0)  پن   پرسشنامة  (.  ۲004،  ن تیهـا-و 
)زادهشیرین نظیری  و  رحیمی  برا  هپرسشنام  ن یا  (138۷دستگیری، گودرزی،    ت ی جمع  یرا 

 همسانی   ضریب  (138۷)  راناـهمکو    یتگیرـ سزادةدشیرین   انیردر ا  اعتباریابی کردند.  یرانیا
  دآن اـبعا  ایرـ بو    91/0کل پرسشنامه    ایبر  خنباوکر  یاـلف آ  ریبـض  ةـپای  رـبآن را    یـندرو
  کل   ایبر  هفته  رچها  فاصلةرا در  نوـمآز  ن ـیا  اییـمزآزبا  پایایی و    8۷/0تا    ۷1/0دامنه  در  

حاضر    پژوهشدر    کردند.  ارش گز  83/0تا    59/0  منةدر دا  دآنبعاا  ایرـبو    ۷3/0پرسشنامه  
باورهای مثبـت در مـورد    هایبرای خرده مقیاس   (کرونباخ  ی آلفا)و    یدرون  یهمسان  بیضرا

افکار   رییناپذدر مورد کنترل  یباورهای منفی،  شناخت  یخودآگاهی،  اعتمـاد شـناخت   ی،نگرانـ
و    81/0(،  83/0و )  ۷8/0(،  0/ ۷9)و    ۷6/0  بی به ترت  به افکار کنترل  ازیدر مورد ن  ییو باورها

 به دست آمد. (۷۷/0و )  8۲/0( و 0/ ۷۲و ) 0/ ۷۷(،  ۷9/0)
اند و دارای  ( تهیه کرده۲001)  ۲کارور   وا شیرر  آزمون ر  این بینی تحصیلی:  پرسشنامه خوش

( تا کامال  1)  ای از کامال مخالفمگویه است. آزمودنی با استفاده از یك مقیاس پنج درجه  10
مثبت بوده و به صورت    9و    ۷،  4،  3،  1سواالت  کند.  ( توافق خود را اعالم می5)  موافقم 

منفی بوده و به صورت معکوی    10و    8،  6،  5،  ۲شوند و سواالت  گذاری می مستقیم نمره
میذگنمره شرکت  یهاکرانهو    شونداری  توسط  شده  کسب  کل    کنندگاننمرات  در 

( در مطالعه خود ضریب آلفای  ۲001)  شیرر و کارور  .باشدمی  50تا    10  در دامنه پرسشنامه  

 
1. Wells & Cater-Haiten 

2. Scheier & Corver 
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 اند. کجباف، عریضی و بینی تحصیلی به دست آوردهرا برای مقیاس خوش  ۷3/0کرونباخ  
سنجی این ابزار را در نمونه ایرانی با استفاده از آلفای  های روانگی( ویژ1385خدابخشی )

بینی  روایی همسانی درونی پرسشنامه خوش  پژوهش . در این زارش کردندگ ۷4/0کرونباخ، 
 حاصل شد. ۷9/0و ضریب پایایی آلفای کرونباخ آن  83/0تحصیلی 

شناختی   تنظیم  تنظ پرسشنا  هیجانی:پرسشنامه  شناختیمه  گار- یم  توسط  نفسکی،  هیجانی 
لوپ تهیه شده است و  ۲001)  1فورسامر و  دوربان،    ش، یخوراهبرد مالمتمقیاس  خرده  9( 

برنامهتمرکز    ،ینشخوارگر  رش،یپذ بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد    ی ابیارز  ،یزیرمجدد 
پرسشنامه    ن ی در ا  .کندیم  یابیرا ارز  گرانیو سالمت د  یانگارفاجعه  ،یریپذدگاهیمثبت، د

م فرد خواسته  مواجی از  در  را  واکنش خود  تا  تهده شود  تجارب  با  رو  زی آمدیه    ی دادهایو 
تازگ   یزندگ  یزااسترس به  بتجربه کرده  یکه  را  پرسش   لهی وس هاند  استراتژپاسخ  که    ی ها 

تنظ   یبرا و  ارز  جانیه  می کنترل  نما  ،کندیم  یابیرا  این    .دی مشخص  سواالت  کل  تعداد 
(، 1)هرگزو به صورت    کرتی ل  فی پرسشنامه براساس ط  یگذارنمرهماده است.    36نامه  پرسش

و   شودگذاری انجام مینمره  (5)  شهی همو    (4)  (، اغلب اوقات3)  اوقات  ی(، برخ۲)  به ندرت
باالتر باشد،  هرچه نمره کسب شده در هر زیر مقیاس . ستا  180تا  36نمرات افراد در دامنه 

بیشتر استفاده شده است. پایایی کل راهبرد های سازگار و ناسازگار با   دآن راهبرد توسط فر
برابر   ترتیب  به  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  است   8۷/0و    90/0استفاده  آمده  دست   به 

 بیضـر  با استفاده از  را  این مقیاس  پایایی(  1390حسنی )(.  ۲001)گارنفسکی و همکاران،  
 حاضر  پژوهش در  .کردزارش گمطلوب را نیز آن  ییروا و  8۲/0تـا  68/0 آلفـای کرونبـاخ

کرونباخ    و مقدار پایایی آن با ضریب آلفای  84/0ی درونی پرسشنامه تنظیم شناختی  همسان
 به دست آمد.  ۷9/0محاسبه شد که 

 جوکار،  توسط جهانی تابش،  ساختاریافته بالینی  مصاحبه  این ساختاریافته:  بالینی مصاحبه

 هایآماری اختالل و  تشخیصی راهنمای  اساس بر  139۲تمنایی فر در سال   و محمدخانی

 که ایمطالعه  در  .شد تدوین  یك محور هایتشخیص اختالل برای پنج ویراست روانی

 در درمانگاه استفاده  برای مصاحبه  این  بالقوه  فواید شد  انجام  ۲00۲در سال    توسط بسکو

دقیق   و پایا خیصش ت تضمین  برای آن از توانمی که شد مشخص  و تأیید روانی بهداشت
مصاحبه   بر عالوه  تشخیص،  روند تکمیل  برای پژوهش این (. در1391استفاده کرد )نریمانی،  

 
1. Guarensphki, Durbun, Lopamer, & Forese 
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 از جمله آموزاندانش  پرونده در موجود هایگزارش تمامی با کودک از ساختاریافته بالینی 

یز ن  139۲ترجمه عابدی، صادقی و ربیعی در سال    ۲003وکسلر   هوشی  در آزمون  ها آن نمره
 بهره گرفته شد.

 هایافته
به  این پژوهش  در    ویژه  یادگیری  اختالل  باآموزان  سنی دانش   استاندارد میانگین و انحراف  

ترتیب برابر  به  گاندکنن شرکتپدران و مادران  تتحصیالمیزان بود.  ۲۷/3و  3۲/10ترتیب 
با  آموزان  نش اداز    درصد  1۲/39،  درصد باالی دیپلم  63و    68درصد زیردیپلم و    3۷و    3۲

  نارسانویسی اختالل    بادرصد    44/۲۷ریاضی و    اختالل  با  درصد  44/33نارساخوانی،    اختالل
توصیف شاخص   بودند. خوشخودناتوان  متغیرهای  ی های  باورهای  سازی،  تحصیلی،  بینی 

 .است هگزارش شد 1فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان در جدول 

بینی تحصیلی، باورهای فراشناخت و تنظیم  خوشمبستگی بین ه و استانداردمیانگین، انحراف  .1جدول
 سازی خودناتوانو  شناختی هیجان

متغیرها  
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ت 
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جدول     می   1مندرجات  بین  هدنشان  که  تحصیلی  خوشد  سازی  خودناتوانو  بینی 
باورهایتحصیلی بین  خودناتوان  ،  و  تنظیمفراشناخت  و  تحصیلی  و    شناختیسازی  هیجان 

همبستگی منفی وجود    ویژه  یادگیری  اختالل  باآموزان  سازی تحصیلی در دانش خودناتوان
 دارد.

رهای فراشناخت و  یلی، باوبینی تحص خوشبه منظور تعیین سهم هر کدام از متغیرهای    
گام(  به)گام  از تحلیل رگرسیون چندگانه  تحصیلیسازی  خودناتواندر  تنظیم شناختی هیجان  

شد. مفروضه   استفاده  آزمون،  این  از  استفاده  از  قبل  استفاده  که  گرسیون  ر  آزمونهایی 
)گام میگام(  بهچندگانه  مجاز  مفررا  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  وجودشمارد،  رابطه    وضه 

نشانگر وجود رابطه  )با توجه به نمودار پراکنش متغیرها    مالکبین و  طی بین متغیرهای پیش خ
ها با استفاده از آزمون  نرمال بودن توزیع داده  ، مفروضهمالک(خطی بین متغیرهای پیشبین و  

با  باقیمانده  استقاللمفروضه  ،  (P  >05/0)  اسمیرنوف-کالموگروف آماره ها  از    استفاده 
و مفروضه نبود چند همخطی بین متغیرهای  (،  5/۲تا    5/1قرارگیری در بازه  )  واتسون-ینربدو

بنابراین، از ( مورد تأیید قرار گرفت.  1/0)بزرگتر از    مستقل با استفاده از شاخص تولرانس 
نتایج آنها  برای تحلیل داده گام(  بهرگرسیون چندگانه )گام   ۲  ولددر جها استفاده شد که 

 .  استه شد گزارش
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001/0 ۲۲3 1 13/134 ۲9/0 04/10 ۲8/0 ۲9/0 53/0 - 
بینی خوش

 تحصیلی 
1 

001/0 ۲۲3 1 65/38 14/0 33/9 33/0 34/0 58/0 - 

بینی خوش
 تحصیلی 
باورهای 
 فراشناخت 

۲ 

001/0 ۲۲1 1 14/9 05/0 93/8 39/0 40/0 63/0/ 

بینی خوش
 تحصیلی 
باورهای 
 فراشناخت 

تنظیم 
شناختی 

 هیجان

3 

-از تغییرات خودناتوان  %۲9بینی تحصیلی  خوش  2R  با توجه به ضریب تعیین   نخستدر گام  
باورهای فراشناخت وارد  که معنادار است. در گام دوم  کند  بینی می تحصیلی را پیش ازی  س

بینی  معنی خوشافزایش پیدا کرده است؛ بدین   %34به    %۲9یب تعیین از  که ضرد  شتحلیل  
-سازی تحصیلی را پیش تغییرات خودناتوان  %34تحصیلی و باورهای فراشناخت در مجموع  

سازی تحصیلی  غییرات خودناتواناز ت  %5ی باورهای فراشناخت  ند و به طور اختصاصینی کردب
ضریب    که  دشتنظیم شناختی هیجان وارد تحلیل  در گام سوم، متغیر  کند.  بینی میرا پیش 

بینی تحصیلی، باورهای فراشناخت  د و در مجموع خوشکرافزایش پیدا    %40به    %34تعیین از  
که    ندکردینی  بسازی تحصیلی را پیش تغییرات خودناتواناز    %40تنظیم شناختی هیجان  و  

بینی  سازی تحصیلی را پیش از تغییرات خودناتوان  %6تنظیم شناختی هیجان  طور اختصاصی  
 کند. می

بینی تحصیلی، باورهای خوشسازی تحصیلی بر حسب خودناتوان تحلیل واریانسنتایج . 3جدول 
 فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان

 مدل  وراتمجموع مجذ DF میانگین مجذورات F داریمعنی سطح 

 رگرسیون 54/10۲31 1 54/10۲31 14/1۲3 <001/0

 باقیمانده  ۲4/۲4051 ۲۲3 85/10۷  
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 کل  ۷8/34۲8۲ ۲۲4   

 رگرسیون 59/134۲4 1 59/134۲4 09/۷8 001/0

 باقیمانده  9۲/۲1964 ۲۲۲ 94/98  

 کل  ۲1/35389 ۲۲4   

 رگرسیون 0۷/16۲58 1 0۷/16۲58 16/59 001/0

 باقیمانده  63/19634 ۲۲1 84/88  

 کل  ۷0/3589۲ ۲۲4   

می  3جدول   استمعنی  P˂01/0در سطح    شدهمشاهده  Fدهد  نشان  می.  دار   توانبنابراین 

خودناتوان بینیپیش توان که کرد مطرح خوشمتغیر  اساس  بر  تحصیلی  تحصیلی،  سازی  بینی 
 وجود دارد.   تنظیم شناختی هیجانباورهای فراشناخت و 

 نیبشیپ یرهایبا متغسازی تحصیلی خودناتوان ریگام متغبهگام ونیرگرس لیحلت بی. ضرا4جدول 

P T مدل  نشده استاندارد ضرایب شده استاندارد ضرایب 
  β Std.Error B  
 ثابت مقدار ۷4/16 84/3  54/3 001/0

 بینی تحصیلی خوش 39/0 05/0 49/0 36/9 001/0

 ناخت باورهای فراش ۲8/0 0۷/0 31/0 84/6 001/0

 تنظیم شناختی هیجان  3۲/0 1۲/0 ۲6/0 ۲8/3 001/0

جدول   که  م  4همانگونه  متغ   بیضر  نیبزرگتر  دهدینشان  به  مربوط  بینی  خوشری بتا 
پس از آن  سازی تحصیلی دارد.  خودناتوان  ری را بر متغ  ری تأث  ن یشتری ب  ن یبنابراتحصیلی است؛  

را بر   ری تأث   ن ی کمتر  نظیم شناختی هیجانیر تمتغو  شت  ارا د  ریتأث  ن یشتری ب   باورهای فراشناخت
 .دارد سازی تحصیلیخودناتوان

 گیری  نتیجهبحث و 

شناختی  بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و تنظیم  بررسی نقش خوش  این پژوهش با هدف
انجام شد. نتایج    آموزان با اختالل یادگیری ویژهسازی دانش بینی خودناتوانهیجان در پیش 
و    شناختی هیجان  ، باورهای فراشناختی، تنظیمبینی تحصیلیاد که بین خوشپژوهش نشان د

بین   داد نشان آماری تحلیل نتایجوجود دارد.    دارمعنیمنفی و  رابطه  سازی  خودناتوان که 
-که با پژوهشداری وجود دارد  سازی تحصیلی رابطه معنیبینی تحصیلی و خودناتوان خوش

همسو است. در تبیین    (۲016)اداس و همکاران  فرماردل  ( و۲016کان )های کالرک و مك
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که در برخورد  توان گفت، افرادی  می(  ۲016کان )مطالعه کالرک و مكبر اساس    این یافته
ها، دید  های زندگی، از لحاظ تحصیلی، شغلی، اجتماعی و سایر زمینهبا مشکالت و چالش

های خود دارند، باعث  به خود و توانایینسبت    یای دارند و اعتماد به نفس باالیبینانهخوش
شود که  همین امر باعث می  و شود از پس مشکالت برآیند و عملکرد خوبی داشته باشند می

خودناتوان دچار  شودکمتر  دل.  سازی  مطالعه  اساس  بر  همکاران،  همچنین  و  مارفراداس 
، به تحصیل و  ایین بینی تحصیلی پخوش  دارایافرادی  توان چنین تبیین نمود که  ( می۲016)

اینکه به  بینانه دارند و همین عاملی می دیدی منفی و بدموفقیت تحصیلی عمدتاً شود برای 
انگیزه و امید خود را   از دست بدهد و به صورت تدریجی  هنگام اولین شکست تحصیلی 

توان گفت افرادی که سطح  مذکور می  نظریهسازی شوند؛ همچنین براساس  دچار خودناتوان
به این خاطر که    ؛کنندها پایین است برای کسب موفقیت تالش نمیینی تحصیلی آنب خوش

شود برای می  ها عاملیبرای آن  دلیلها موفقیت تحصیلی اهمیت پایینی دارد و همین  برای آن
از دیگر دالیل تبیین این یافته این  .  ها افزایش پیدا کندسازی در آناین که سطح خودناتوان

آموزان در  شود که دانش نماید و بدبینی سبب مینی عکس بدبینی عمل می  بی است که خوش
خود   تحصیلی  کنند؛زمینه  تصور  ناتوان  با خوش  را  افراد  که  است  واضح  کامال  بینی  پس 

بدبینیت دلیل  به  پایین،  خودناتوانحصیلی  دارند،  موفقیت  به  نسبت  که  تحصیلی  ای  سازی 
 دهند. بیشتری در عمل نشان می

سازی  خودناتوانباورهای فراشناختی و    که بین  د دا نشان آماری  تحلیل  نتایج  نهمچنی
دانش  اختاللدر  دارای  با  .  دارد وجود داری معنی رابطه  ویژه  یادگیری  آموزان  یافته  این 

بر اساس  همسو است.  (  ۲01۷گاوریك و همکاران )و  (۲01۷کارسیو و همکاران )  اتالعمط
توان چنین بیان کرد افرادی که در  تبیین این یافته می ( در  ۲01۷کارسیو و همکاران )  مطالعه

اختال  نمیالمعرض  قرار دارند،  افکارشان  ناتوانی در کنترل  و  پریشانی فکر  مانند    توانند تی 
را   الزم  تمرکز  که  کنند؛ چرا  تالش  مناسب  و  تحصیلی خوب  عملکرد  داشتن یك  برای 

آگاهی    ،ظارات، باورها، اهداف و عالیق خودانت   ، ندارند؛ از طرفی افرادی که نسبت به افکار
توانند برای داشتن یك عملکرد خوب تالش کنند  ها تسلط کافی دارند، به راحتی میو بر آن

بر اساس مطالعه گاوریك و همکاران    بسیار موفق و بهینه عمل کنند.  و در زمینه تحصیلی 
ودآگاهی شناختی که از جمله  های مثبت و خباورتوان تبیین نمود که  نیز چنین می  (۲01۷)

شوند که همیشه  آموز می باورهای فراشناختی مثبت هستند، باعث ایجاد این احساس در دانش 
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امیدوار  های تحصیلی خود را بیشتر برآورد کند و نسبت به کسب موفقیت درآینده  موفقیت
؛  ار باشدبرآورد کند و نسبت به کسب موفقیت در آینده امیدوباشد، همچنین خود را بیش 

باعث میهمین خود شناختی  دانش آگاهی  که  تواناییشود  به  نسبت  های  ها و ضعف آموز 
های خود در جهت کسب موفقیت و از بین بردن  توانایی خود آگاهی کامل داشته باشد و از

آگاهی شناختی  آموز به خودهای تحصیلی خود استفاده کند؛ بنابراین زمانی که دانش ضعف
-سازی تحصیلیهایش رسید، به تدریج از میزان خودناتوانباره خود و تواناییباور مثبت در  و

  رابطه ، به منظور تبیین عالوه بر این .  کندهای تحصیلی خود اضافه میاش کاسته و بر موفقیت 
  منفی و   توان گفت که کنترل ناپذیری و افکار، می سازی و باورهای فراشناختیخودناتوان

آموز به جای تمرکز برانجام تکالیف کالس و  ود که یك دانش ش شناختی باعث می  تضاد
تکالیف درسی تمرکز کند؛  های تحصیلی و انجام ندادن  کسب موفقیت بیشتر، بر شکست

های متوالی تحصیلی ناشی از باورهای  آموز به دلیل تالش نکردن و شکست بنابراین دانش 
 شود. فراشناختی منفی، به تدریج دچار خود ناتوان سازی می 

و   هیجان  شناختی  تنظیم  بین  دانش   تحصیلیسازی  خودناتوانهمچنین    با آموزان  در 
یادگیری معنی  ویژه  اختالل  و  منفی  شدار  رابطه  با    د.گزارش  نتیجه  کالپ    مطالعات این 

این یافته را    (۲016)  مطالعه کالپ بر اساس  همسو است.  (  ۲016( و لئو و همکاران )۲016)
دهی  ن کرد که راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم هیجانی، خود نظمتوان تبییاین گونه می

-آموزان نقش تعیین های تحصیلی دانش بینی پیامدیش و در کل تنظیم شناختی هیجانات در پپ 
دهند در مدرسه  آموزانی که تنظیم هیجانات خود را به خوبی انجام میای دارند. دانش کننده

برآورد  های خود را بیش وردار هستند و به تبع آن تواناییاز موفقیت تحصیلی باالتری برخ
می   کنندمی از  و  استفاده  که  نظمتوان گفت  مانند  هیجانی  تنظیم  سازگار  دهی  راهبردهای 

-باعث کاهش سطح خودناتوان و کند آموزان کمك میموفقیت تحصیلی دانش  به هیجانی 
( مطالعه یافته فوق را چنین  ۲016ن )بر اساس لئو و همکاراشود. همچنین  ها می سازی در آن

ی ناسازگار بیشتر از راهبردهای  آموزانی که به جای استفاده از راهبردهادانش   تبیین نمود که
هستند،   خودتنظیم   یآموزانکنند و به عبارتی دانشسازگار تنظیم شناختی هیجان استفاده می

کنند برآورد می   یشانهاسایر همکالسیی خود را باالتر از  هادر زمینه تحصیلی توانایی   معموالً
شود؛ به  بیشتر در آنها میهای  و همین عامل باعث ایجاد حس برتری برای کسب موفقیت 

انتخاب  شود، ولی  می  هاسازی آنطوری که همین احساس برتری باعث کاهش خودناتوان
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  نتیجه تجربه در    ها و های ناسازگار باعث ایجاد احساس منفی به خود شخص و موفقیتدراهبر
میبنابراین،  شود.  های تحصیلی میشکست  استفاده  ناسازگار  راهبردی  از  که  کنند  افرادی 
شوند خود را می بازند و از تالش دست  جه می امو  با آن  با اولین شکست تحصیلی که  معموالً

همچنین    .شوندمی   سازی در بعد تحصیلیدچار خودناتوان  کشند و همین عامل سبب ایجادمی
باعث    هیجان  توان چنین تبیین نمود که راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختفته فوق را مییا

آموزانی  شود. دانش ی میهای تحصیلها و شکستایجاد حس منفی نسبت به خود، موفقیت 
استفاده می ناسازگار  راهبردهای  از  مواجه  که  تحصیلی که  اولین شکست  با  معموال  کنند، 

شوند و همین عامل سبب ایجاد  ند و نسبت به آینده بسیار ناامید می بازشوند خود را میمی
 گردد. آموز میسازی تحصیلی در دانش توانتدریجی خودنا 

یافته  نقش    پژوهش های  در مجموع  و    یفراشناخت   یباورها  ،ی لی تحص  ین بیخوشبیانگر 
پ  جانی ه   یشناخت  می تنظ  تحصیلی  خودناتوان  ین بیش یدر  ختالل  ا   با  آموزاندانش سازی 

-روان دانش سالمتتر به  سو موید لزوم توجه بیشها از یكاست. این یافته   ویژه  یری ادگی
بین آن   ویژه  یادگیری  آموزان و شیوع زیاد اختالل با شناسایی  در  از سوی دیگر  هاست و 

توان تا ، میویژه  یادگیری  شناختی موثر در بهبود و کنترل اختاللتعدادی از متغیرهای روان
این حوزه  های پیشگیرانه و درمانی در  بینش و اطالعات کافی را برای تدوین برنامه  حدی

فراهم  را  آموزان  جهت کاهش شیوع بحران موجود و نیز رفع تأثیرات مخرب آن در بین دانش 
پژوهش   کرد. نتایج  آنجایی که  میاز  نشان  مختلف  محیطهای  که در  آموزشی  دهند  های 

سازی بیشتر  جه وابسته است، احتمال وقوع رفتارهای خودناتوانتیرقابتی که پاداش به کسب ن
از ایجاد یا  کنند،  هایی که بر رقابت تأکید میتوان با جلوگیری از ایجاد محیطی شود؛ ممی

خودناتوا دانش نافزایش  در  جلوگیری کرد.سازی  میبه   آموزان  آشنا کردن  عالوه  با  توان 
-سازی دانش نآنها به کاهش استفاده از خودناتوازشی  ن و والدین نسبت به نقش انگی معلما

شد منجر  زیراآموزان  می   ؛  خودارزشمندی  خودناتوان احساس  از  را  فرد  دور  تواند  سازی 
    نماید.

دانش  به  پژوهش  این  آماری  بودن جامعه  و    دورهآموزان  محدود  بوشهر  ابتدایی شهر 
ی این پژوهش بودند. بر اساس نتایج  هاای از محدودیتها به روش پرسشنامهآوری دادهجمع

می پیشنهاد  پژوهش  علل  این  در  تفاوت  به  توجه  با  تحصیلیخودناتونشود  -دانش   سازی 
های مختلف سنی و تعامل عوامل ارثی و محیطی در سنین بعدی، این پژوهش  آموزان گروه
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ی انجام  ها با توجه به پژوهش   .نیز تکرار گردد   های مختلف تحصلیدورهآموزان  در دانش 
رویی و انزوای  عوامل ترک تحصیل، کم گرفته و نتایج این پژوهش، به دلیل این که یکی از

تحصیلیخودناتواناختالل    ،آموزاندانش  می  ؛است  سازی  طریق پیشنهاد  از  مدارس  شود 
ارائه   و  پیشگیری  برنامهترسیم  خودناتوانهای  دانش از  بین  در  های  یافته   ، آموزانسازی 

  یان بعدپژوهشگر  شودیم  شنهادی پ   ،همچنین   از این دست را مد نظر قرار دهند.  هاییپژوهش 
و تنظیم    باورهای فراشناختابعاد   ن یب  ینظر  یبرحسب مبان  یساختار   مدل  كیدر ارائه    یسع

 داشته باشند .  سازیخودناتوان با  بینی تحصیلیخوشو  شناختی هیجان
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