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 دانشجو.ی کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده 

ستم اختالالت یادگیری یکی از مباحث عمده در حوزه روان شناسی کودکان استثنایی است، که از دهه های دوم وسوم قرن بی

-در کشورهای پیشرفته به ویژه در اروپا و آمریکا مورد توجه بوده است، محققان از مدتها پیش متوجه وجود مسائل روانی

اختالل باعث ایجاد مشکالت فراوان در عملکرد و کیفیت زندگی  ینا. اجتماعی در بین افراد مبتال به اختالل یادگیری شده اند

(. یکی از مهمترین متغیرهایی که ناتوانی یادگیری می تواند بر آن تاثیر بگذارد اضطراب 1389نادری، سیف نراقی، (می شود.

است. اضطراب تحصیلی نیز به عنوان مجموعه ای از پاسخ های پدیدار شناختی فیزیولوژیک و رفتاری است که با نگرانی درباره 

، 1؛ بندورا1388ارزیابی مشابه همراه است)دیر و بنی جمالی، پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت 

(. یکی از عوامل موثر در بروز مشکالت تحصیلی و افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان اضطراب 2008، 2؛ لیم، الئو و نی2007

در زندگی دانش  (. اضطراب از جمله هیجانات منفی است که نقش اصلی را2012، 3تحصیلی است)فاروقی، قانی و اسپیلبرگر 

(. یکی دیگر از متغیرهای که 2017، 4آموزان بازی می کند و از شایع ترین اختالالت در بین نوجوانان است)موروسانوا و فومینا

انسان دارای خودکارآمدی  موثر بر سالمت روان افراد است.که از عوامل مهم و  خودکارآمدی است،اضطراب رابطه دارد با

در مقاله حاضر با تکیه بر این . (51989جیکاس)باط اجتماعی و دوست یابی جدید تواناتر هستند. اجتماعی در شروع ارت

در دانش آموزان با و بدون این عوامل و مقایسه  حث پس از مروری بر تعریف، طبقه بندی و شیوع این نارسایی به بررسی امب

 می پردازیم.اختالل یادگیری 

 کارآمدی اجتماعیخود اختالل یادگیری، اضطراب تحصیلی، :  واژگان کلیدی
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 مقدمه

 

است. این اصطالح را اولین بار  1یکی از مسائلی که در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ناتوانی های یادگیری

هارت های ارتباطی دچار برای توصیف گروهی از کودکان که در تحول زبان، گفتار، خواندن و م 1962در سال 2ساموئل کرک

 (.3،1993اختالل بودند، مورد استفاده قرار داد)مک شین و داکرل

این کودکان علیرغم داشتن هوش طبیعی، در یک یا چند زمینه یادگیری مانند؛ خواندن، نوشتن و حساب دچار مشکل  

 (.2003هستند و برای پیشرفت تحصیلی به آموزش های ویژه نیاز دارند)سادوک و سادوک، 

و  4در سبب شناسی این اختالل، عالوه بر عوامل زیستی و بدکارکردی های سیستم عصبی مرکزی، تجمع خانوادگی)دیسوت

، 6( آموزش ضعیف)سزوکس و گوسوامی2011، 5( عوامل روانی اجتماعی و جمعیت شناسی)دیویس و برویتمن2013همکاران، 

 ( اشاره شده است. 2012، 7همکاران( و ناتوانی پردازش مغز)سزوکس و 2013

درصد تخمین زده می شود. اختالل   10تا  2میزان شیوع این اختالل، با در نظر گرفتن میزان قطعیت و تعاریف به کار رفته از 

درصد دانش آموزان در مدارس  50یادگیری یکی از مهمترین اختالل های روان پزشکی کودکان است. گفته می شود که 

 (.2003ده آمریکا دست کم یک نوع اختالل یادگیری دارند)کاپالن و سادوک، ایاالت متح

درصد برآورد شده است.از لحاظ سنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از  30تا 1به طور کلی دامنه ی ناتوانی یادگیری از 

سالگی قرار دارند)بشر پور، عیسی  15تا  10سالگی به تدریج افزایش می یابند و اکثر آن ها در گستره سنی  11تا  6سن 

 (.1392زادگان و علیزاده، 

بین پسرها و دخترها را مطرح  1به  4از نظر تفاوت های جنسیتی، گزارشهای به دست آمده از مدارس و کلینیک ها، رواج 

پسران شناسایی می  کرده اند. البته یکی از فرضیه های ممکن در این زمینه این است که دختران بنا به دالیلی کمتر از

 (.1389شوند.)احدی و کاکاوند، 

افرادی که دچار اختالل یادگیری بودند، زمانی در زمره ی کم توانان ذهنی قلمداد می شدند؛ اما پژوهشگران دریافتند که 

آموزشگاهی، با وجود برخی از کودکان هوشبهر عادی یا حتی باالتر از عادی دارند و با وجود این، در یادگیری برخی از دروس 

 (.1380کوشش قابل توجهی که از خود نشان می دهند، ناتوان هستند)تبریزی، 

ناتوانی یادگیری گستره ای بسیار وسیع تر از مشکالت تحصیلی را شامل می شود و نیازمند توجه به حوزه های اجتماعی، 

 (.1967، 8د)لرنرخانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت خانواده نیز می باش
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درصد از کل( دچار ناتوانی  40امروزه بزرگترین گروه کودکان استثنائی را که در تمام مدارس استثنایی ثبت نام می شوند )

(. برآوردهای مربوط به شیوع اختالل درکودکان و  نوجوانانی که 1977های ویژه، یادگیری تشکیل می دهند)کرک و دیگران،

آنان تشخیص داده می شود تا حد زیادی به معیارهای تعیین واجد شرایط، دانش آموزان برای  اختالل های یادگیری در

 (.1389دریافت خدمات بستگی دارد.)لرنر، ترجمه دانش، 

 یافته ها

دانش آموزان دارای اختالل یادگیری با وجود برخورداری از هوش طبیعی  همچنین با وجود دارا بودن حواس بینایی و  

لم قادر به فراگیری مطالب آموزشی ومفاهیم ویژه یادگیری با استفاده از روش های متداول آموزشی نیستند و باعث شنوایی سا

ارجاع به مراکز آموزشی وتوانبخشی ناتوانی های ویژه یادگیری می گردند. این دانش اموزان در ابتدا اطمینان به پیشرفت خود 

دانش آموزان وضع یادگیری بهتری نسبت به آنان دارند و با گذشت چند ماه از سال دارند ولی به تدریج در می یابند که سایر 

تحصیلی کم کم خود را متفاوت از دیگران می یابند واعتماد به نفس خود را از دست می دهند و از درس و مدرسه بیزار می 

وضعیت را دشوارتر ساخته و به مقایسه ناروا و  شوند. پدران ومادران نیز به خاطر آگاهی کم و فشار آوردن به این دانش آموزان،

گاهی تحقیر آمیز بین این کودکان و همساالن آن ها دست می زنند.گاهی این کار توسط آشنایان و  برخی از آموزگاران 

، افسردگی و بزهکاری را در آن ها دامن می زند ومشکل را درونی وتا حدودی 1صورت می گیرد و کم کم زمینه اضطراب 

(. مسائل رفتاری کودکان مشکالت شایع و ناتوان کننده ای 1376،ترجمه طوسی  2الفلین -ان ناپذیر می کند)واالسدرم

هستند که برای معلمان، خانواده و خود کودکان مشکالت بسیاری را ایجاد می کنند و با درصدهای باالیی از معضالت 

ه ای بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی کودکان تاثیر میگذارد و اجتماعی همراه هستند. مسائل رفتاری به طور قابل مالحظ

 (.2007، 7، آمان و قراباوی6، کیف5، هاروی4، بیلدر3احتمال ابتال به بیماری های روانی را در بزرگسالی افزایش می دهد)پاندینا

د زندگی تحصیلی و اجتماعی  اضطراب عمومی نیز یکی از شایع ترین مشکالت عاطفی دانش آموزان است که آنچنان در تارو پو

آنان ریشه دوانده که به جرات میتوان گفت زمینه بسیاری از بیماری های جسمی،  کسالت های روحی و آشفتگی های رفتاری 

 (.1386و واکنشهای نامناسب آنان را تشکیل می دهد)صیادی فر، 

بگذارد اضطراب است. و اضطراب زمانی نابهنجار است که یکی از مهمترین متغیرهایی که ناتوانی یادگیری می تواند بر آن تاثیر 

اجتماعی -در پاسخ به موفعیت هایی باشد که کنار آمدن با آن مشکل است. محققان از مدتها پیش متوجه وجود مسائل روانی

جر می شود در بین افراد مبتال به اختالل یادگیری شده اند این مسائل از مشکالت عصبی ناشی و به شکست های تحصیلی من

که این عامل به نوبه ی خود به افزایش احساس سرخوردگی، غم یا شرم و خشم منجر می شود که می تواند اضطراب، 

 (.2012افسردگی و عزت نفس پایین را به همراه داشته باشد.)مک برایر 
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درصد کودکان مبتال به اختالل یادگیری دارای نشانه های اختالل  25( به این نتیجه رسیدند که بیش از 1991) 1کانتول و بکر

 های اضطرابی هستند. 

اضطراب ترس بیش از حد در موقعیت های واقعی یا تخیلی است.اگرچه اضطراب و ترس شباهت های زیادی با هم دارند ولی 

رس بر اتفاق ناگوار در حال وقوع یا تجربه ای که به زودی اتفاق خواهد افتاد داللت دارد، در تفاوت های آنها نیز آشکار است. ت

 (.1388ترجمه ی رحمتی  2006حالی که اضطراب بر ترسی توجیه ناپذیر داللت دارد.)اتول، 

پیامدهای نامطمئن.  ویژگی اصلی اضطراب، نگرانی است که عبارت است از دلواپسی بیش از حد درباره ی موقعیت های دارای

 (.2010، 2نگرانی بیش از حد مضر است چون توانایی انسان در اقدام کردن برای حل مشکل را مختل می کند)هابرتی

اضطراب تحصیلی نیز به عنوان مجموعه ای از پاسخ های پدیدار شناختی فیزیولوژیک و رفتاری است که با نگرانی درباره  

، 3؛ بندورا1388شدن در امتحان یا وضعیت ارزیابی مشابه همراه است.)دیر و بنی جمالی، پیامدهای منفی اجتماعی یا رد 

(. یکی از عوامل موثر در بروز مشکالت تحصیلی و افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان اضطراب 2008، 4؛ لیم، الئو و نی2007

 (.2012، 5تحصیلی است)فاروقی، قانی و اسپیلبرگر 

منفی است که نقش اصلی را در زندگی دانش آموزان بازی می کند و از شایع ترین اختالالت در  اضطراب از جمله هیجانات

 (.2017، 6بین نوجوانان است)موروسانوا و فومینا

به هر حال نکته مهم این است که نتایج اختالالت ویژه یادگیری می تواند بسیار جدی باشد ودشواری های زیادی را برای این  

ردد. برای مثال تحقیقات متعدد نشان داده اندکه بین ناتوانی های یادگیری و رفتار های ضد اجتماعی این کودکان موجب گ

کودکان پیوند خاصی وجود دارد این کودکان در اثر مقایسه خود با سایر همکالسی ها به تشخیص های درباره تفاوت خود با 

شخصی بر اساس نوع تقویتی که از محیط اطراف دریافت می دارند، دیگران و قابلیت های فردی دست می یابند. این ادراکات 

می تواند زمینه ساز موفقیت یا شکست دانش آموزان باشد. وقتی این افراد به ناتوانی های خود اطمینان می یابند دیگر انرژی 

گیرند وبه همین دلیل به ضعف  الزم  برای انجام سایر وظایف محوله را ندارند. آن ها حتی توانایی های خویش را نادیده می

 (.1384مسئولیت شخصی و بی کفایتی متهم می شوند)رمضانی، 

ایران نیز همانند دیگر کشور ها دارای نوآموزانی شکست خورده می باشد. این افراد تا زمانی که دوران کودکی را می گذرانند،  

د  به کارهای پست یا حرفه هایی روی می آورند که سعی می کنند در محیط مدرسه خود را حفظ کنند و چون بزرگ می شون

نمی توانند نیاز هایشان را برطرف سازند حتی برخی از ان ها بقیه عمر خود را در زندان ها به سر می برند. این فقط جامعه 

لکه اولین نیست که از شکست و حذف کودکانی که می توانند به صورت بهتری خود را به جامعه عرضه کنند، ضرر می بیند ب

قربانی خود این کودکان هستند. وقتی ان ها به این نتیجه می رسند که قادر به یادگیری نیستند در معرض رنج وعذاب شدید 

وگاهی در معرض آسیب های سخت روانی قرار می گیرند و نتیجه آن خود کم بینی، عدم اتکا به نفس و فقدان پیشرفت است، 

ران مدرسه با تازه ترین یافته های علم روانشناسی جهت شناسایی به موقع و اقدامات ویژه لذا ضرورت آشنایی مربیان و مدی
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اجتماعی  -درمانی ناتوانی های یادگیری دانش آموزان برای کاهش افت تحصیلی ، پیشگیری از آسیب های روانی -آموزشی

القه کم، ترک تحصیل و سر انجام بزهکاری همچنین پرخاشگری، اضطراب، خود پنداری و اعتماد به نفس پایین، انگیزه و ع 

 (. 1382روشن و آشکار می گردد)قراملکی،

یکی از مهارتهای فردی در مدیریت خود، خود کارآمدی اجتماعی در نوجوانان است. در خالل دوره نوجوانی، باور های خود کار 

ا چالش های جدیدی مواجه می شوند و چگونگی آمدی مهم و تاثیر گذار بر پیامد های روانشناسی است. در این دوره افراد ب

به  1386کنار آمدن و سازگاری با این چالش ها تا حدی تحت تاثیر باور های خود کارآمدی فردی است)نجفی، فوالد چنگ، 

امل با مقاله آلبرت بندورا وارد پیشینه روانشناسی شد از عو 1997(. خود کارآمدی که از سال 2004نقل از کپرارا و دیگران 

مهم موثر بر سالمت روان افراد است. از دیدگاه بندورا، خود کارآمدی توانایی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با یک 

 (.1997موقعیت ویژه است)پاجاریس 

ی یابد مفهومی که فرد از خود دارد در تعیین روابط با دیگران سهم عمده ای می تواند داشته باشد همانگونه که کودک رشد م 

تجارب بیشتری کسب کرده و تصورات شخصی از خود را به عنوان یک فرد رشد و توسعه می دهد از این رو مطالعه مفهوم 

خود از موضوعات مهم و. اساسی در دانش روان شناختی محسوب می شود. اعتقاد یک نفر به قابلیت های خود در سازماندهی 

رای مدیریت شرایط وضعیت های مختاف. به عبارت دیگر، اعتقاد یک فرد به توانایی و انجام یک رشته فعالیت های مورد نیاز ب

 (. 1997خود جهت موفق شدن در یک وضعیت خاص است )بندورا 

خود کارآمدی به قضاوت های افراد در رابطه با توانایی هایشان در به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطالق می 

(. به عبارت دیگر بندورا بیان نمود که در واقع واسطه میان دانش و عمل خود 1387از مجیدیان  ؛به نقل1996شود)بندورا، 

کارآمدی می باشد. قضاوت مردم درباره توانائی شان برای سازماندهی و اجرای امور، الزمه دست یابی به عملکرد موفق است. 

که داوری درباره آنچه می تواند انجام دهد، مهم است)بندورا این امر ربطی به راهبرد هایی که فرد به کار می برد ندارد، بل

1986. ) 

( بیان کرد که انسان دارای خودکارآمدی اجتماعی در شروع ارتباط اجتماعی و دوست یابی جدید تواناتر 1989)1جیکاس

؛ 2005، 2رارا و استیکا هستند. پژوهش ها نشان می دهدکه میزان باالی خودکارآمدی اجتماعی با میزان باالی عزت نفس) کاپ 

( 2000؛ اسمیت و بتز، 2003، 5؛ ماتسوشیما و شیومی2001و بتز  4(، اعتماد اجتماعی )اندرسون 2006؛ 2004، 3هرمان و بتز

( همراه  2010و کاپرارا  7؛دی گیونتو، آیزنبرگ، کوپفر، استیکا، ترامونتانو2007، 6و مهارت های  حل مساله  )بیگلن و آکاپولو

 است.

 و نتیجه گیریبحث  

 
1 Gecas 
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یادگیری ابزار عمده سازگاری انسان با محیط در حال تغییر است. اگر کودکان و نوجوانان در جهان پیشرفته  و پیچیده ی   

امروز نتوانند یاد بگیرند، نمی توانند خوب زندگی کنند. در حال حاضر ناتوانی های یادگیری به منزله علت اصلی مشکالت 

 (. 1392ابوالقاسمی و نریمانی،  شدید تحصیلی شناخته شده است.)بهرامی،

هیجانی دارند که عبارت است از: خود پنداره ضعیف، –دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری چند نوع مشکل اجتماعی 

تحمل نکردن ناکامی، اضطراب اجتماعی، طرد اجتماعی، اجتناب از تکلیف، مهارت های خود مدیریتی ضعیف وکندی در 

(. این کودکان به خاطر مشکالت یادگیری ناکام می شوند، در محیط های اجتماعی آشفته اند و 1380کی،کار)باباپور و قرامل

. )1درباره ارزش های خود احساسات منفی دارند. به نظر می رسد رشد هیجانی آن ها با کودکان عادی متفاوت است)راپاپورت 

هایشان. البته در بیشتر موارد این مساله منجر به خود پنداره و  این کودکان بیشتر به ناتوانی خود توجه دارند تا به توانایی

(. در کشور ما نیز افت تحصیلی یکی از مهمترین مشکالت 1380؛ باباپور و قراملکی 1993عزت نفس ضعیف می شود)لرنر، 

لقوه و سرمایه های جامعه کنونی نظام آموزشی است. و هرساله دهها میلیارد ریال از بودجه کشور به هدر می رود و نیروهای با

(.بنابراین توجه به عواملی که به پیشرفت تحصیلی منجر و 1966که همان نیروی انسانی است، بی ثمر می ماند)گلشنی فومنی 

 مانع از افت آن می شود، اهمیت ویژه ای دارد.

امی های تحصیلی و اجتماعی و بنابراین ضروری است که مشکالت این دانش آموزان شناسایی و رفع شوند تا زمینه ی ناک 

هیجانی و رفتاری در این افراد از بین برود. انجام تکالیف در زمینه مشکالت ویژه یادگیری می تواند بسیار جدی باشد. 

تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین ناتوانی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی پیوند خاصی وجود دارد. کودکانی که در کار 

می مانند ممکن است به صورت عقب مانده و کم هوش شناخته شوند، در حالی که در واقع بسیار هوشمند  کالسی عقب 

جز ناکامی و پریشانی نخواهد بود و این به نوبه خود مزاحم و مخل  هستند ونتیجه اجتناب ناپذیر این شناخت غلط برای آن ها

یان کودک از جمله خانواده و اولیای مدرسه از وجود مشکل آموزش پذیری آن ها می شود. پس بسیار ضروری است که اطراف

این دانش آموزان آگاهی داشته باشند تا هرگز این تصور پیش نیاید که آن ها شرور و بازیگوش بوده  و قصد تالش 

ر آن (. در قرن حاضر با وجود اضطراب های ناشی از زندگی اجتماعی، اقتصادی که اغلب افراد دچا1384ندارند)رمضانی، 

هستند داشتن فرزندی که دارای اختالل یادگیری است والدین را دچار نوعی تنیدگی می کند که این امر باعث میشود آنها 

میل و رغبت کافی برای حل مشکل  فرزندشان را نداشته باشند .دادن آگاهی و نگرش الزم نسبت به این اختالل به این 

خت کافی از این اختالل گام هایی جهت بهبود وضعیت فرزند خود بردارند و کودک خانواده ها کمک می کند تا با درک  و شنا

 خود را که از هر طرف تحت فشار است دچار مسائل بیشتری نکنند.

پژوهشهای گوناگون نشان داده اند که بین دانش آموزان دارای نارسایی ویژه در یادگیری و دانش آموزان عادی در بسیاری از    

(. مطالعات گوناگون نشان داده اند که 2012و همکاران،  2ند تنظیم حسی و ادراک تفاوت هایی وجود دارد.)نیمزمینه ها مان

و همکاران،  3دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری، مشکالتی در ادراک از خود و خودکارآمدی دارند.)کلور

ل اضطراب اجتماعی و حتی شاید رشد اختالالت همبودی از جمله (. ادراک از خود آسیب دیده به رشد و تداوم اختال1992

 (. 2009، 4افسردگی اساسی منجر می شود.)جی
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دانش آموزان دارای اختالل یادگیری نسبت به خود و توانایی هایشان اعتماد کمی دارند، خودپنداره و ادراک خود ضعیف و 

(. حجتی و عباسی 1392و اجتماعی می شود.)علیزاده و همکاران، تحریف شده ای دارند که منجر به ایجاد مشکالت تحصیلی 

( نیز نشان دادند که ناتوانی یادگیری به طور مستقیم بر کاهش میزان خودکارآمدی تاثیر دارد عالوه بر این نشان داده 2013)

، 1میکنند)کالزن و لینچ شده است که کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری در خودکارآمدی، خود را در سطح پایین ارزیابی

( حاکی از آن است که دانش آموزان با ناتوانی 1391(. همچنین نتایج مطالعات عالیی خرم، نریمانی و عالیی خرم )2007

 یادگیریبه دلیل سطوح پایین انتظارات از خود، سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت را تجربه می کنند.

یادگیری و به خصوص نمود بیشتر آن در سنین مدرسه و شکست های پی در پی دانش آموزان مبتال به  ابتال به اختالل

اختالل یادگیری در امر آموزش، مشکالت هیجانی زیادی از جمله اضطراب را به مشکالت پیشین آنها می افزاید، ازسوی دیگر  

آموز به امر آموزش میگردد.)رضایی، پیوسته گر و  افزایش سطح اضطراب ، موجب کاهش یافتن تمرکز و عدم عالقه دانش

(. در تحقیق خود نشان دادند که دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری دارای 1984)2مارگالیت و زاک.(1391قدیری، 

( نشان داد که اضطراب تحصیلی موجب اختالل در عملکرد 2009اضطراب باال و خود پنداره ی پایین هستند. کریستنسن)

تحصیلی، وقفه در یادگیری و تضعیف مهارت های مطالعه دانش آموزان می شود.در مجموع مطالعات گوناگون ارتباط منفی 

بین اضطراب و عملکرد تحصیلی راگزارش کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سطوح باالی اضطراب موجب بروز مشکالت 

؛ 2014، 4جونز و هانتر-؛ پیت، پاوس، لوت2013، 3اه می شود)ایروگبوتحصیلی، افت تحصیلی و کاهش شانس ورود به دانشگ

 (.2014، 5خاالیال

( نشان کرده اند دادند که دانش آموزان دچار اختالل یادگیری، نسبت به دانش آموزان عادی از 2008و همکاران) 6آرباخ

دهه های اخیر در بررسی اضطراب تحصیلی  اضطراب اجتماعی بیشتر و بهزیستی اجتماعی کمتر برخوردارند. روان شناسان در

کودکان و نوجوانان به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از مشکالت سازگاری این افراد در اضطراب تحصیلی باال و سازگاری 

 (.2015اجتماعی ضعیف ریشه دارد)کرک و همکاران، 

 منابع

سبک مدیریت کالس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان پنجم  آریاپوران، سعید؛ عزیز، فرامرز؛ دنیاروند؛ حسن؛ رابطه ی 

 . 22-41(،  1)2ابتدایی. فصلنامه روان شناسی مدرسه،

(.  1394آریاپوران، سعید؛ مقایسه ی ابراز هیجان، سواد هیجانی و خودکارآمدی اجتماعی در کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری.)

 .7-26(،  2)5اتوانی های یادگیری،پژوهشی ن  -فصلنامه ی علمی

 ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ آزمونهای روان شناختی. اردبیل انتشارات پیام نور 

 (. تهران نشر مرندیز. 1388( .اضطراب در حد پرسش و پاسخ، ترجمه ی بهزاد رحمتی،)2006اتول، کی. سی.)
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 ظریه تا عمل. تهران نشر ارسباران. احدی، حسن؛ کاکاوند، علی رضا، اختالل های یادگیری از ن

اشرف زاده، توحید؛ عیسی زادگان، علی؛ میکاییلی منیع، فرزانه؛ نقش میانجی گری مهارت های مطالعه درتاثیر خودکارآمدی تحصیلی،  

شناسی   (. دانش و پژوهش در روان1397باورهای معرفت شناختی و اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه)

 103-113(، صص  74،)پیاپی4کاربردی، سال نوزدهم، شماره ی  

 (، تهران انتشارات پیام نور 1390افروز، غالمعلی؛ اختالالت یادگیری)

(. متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی آماری اختاللهای روانی، ترجمه ی هامایاک  2000انجمن روان شناسی آمریکا)

 (.چاپ پنجم، تهران انتشارات سخن.1389نیکخو)  آوادیس یانس و محمدرضا

 (. تهران سروش. 1380باباپور، خیرالدین؛ جلیل، صبحی قراملکی، ناصر؛ اختالالت یادگیری)

بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ علیزاده حسین، عوامل فشارزای دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر اردبیل و برخی متغیرهای  

 41-61(،1)2ن شناسی مدرسه،مربوطه. فصلنامه روا

  بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ مقایسه ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان در دانش آموزان دارای نشانه 

 .62-79(،  1)2(. فصلنامه روان شناسی مدرسه،  1392های اختالل اضطراب اجتماعی و بهنجار)

(. پایان نامه  1395رفتاری بر کاهش اضطراب و افزایش توجه کودکان مبتال به اختالل یادگیری)-رمان شناختیبیگدلو، بهاره؛ اثربخشی د

 کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی

 (. تهران انتشارات فراروان. 1380تبریزی، مصطفی؛ درمان اختالالت دیکته نویسی)

حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل؛ مقایسه ادراک از خود و ئوابط مدرسه ای از دانش آموزان دارای   رضایی جمالویی،

 (. 12، شماره اول پیاپی)7سال  –(.پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری  1396نارسایی ویژه یادگیری و عادی مقطع راهنمایی تحصیلی)

رفتاری به همراه مشارکت والدین در کاهش استرس   -قدیری، فاطمه؛ اثربخشی بازی درمانی شناختیرضایی، زینب؛ پیوسته گر،مهرانگیز؛ 

 .355-361، صفحات  4، شماره ی  6( مجله ی علوم رفتاری، دوره ی  1391اجتماعی کودکان)

با ناتوانی های ویژه  رمضانی، مریم؛مقاله مهارتهای ارتباطی و خدمات مشاوره ای به خانواده، معلم و دانش آموز در برخورد 

 (. همایش ناتوانی های ویژه یادگیری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.  1384یادگیری)

 . 22(، تهران انتشارات امیر کبیر؛ چاپ  1390شریعتمداری، علی؛ روان شناسی تربیتی، )

 نتشارات تیمورزاده، چاپ دوم.( ا1389شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم؛ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، )

(.  1393شکیب، ز؛ طهماسبی، ر؛ نوروزی، آ؛ عوامل موثر بر سالمت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی)

 .131-142(،  2)2مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران،  

 .311-321( صفحات  12)3نامه روان شناسی ایرانی  صیاد پور، ز؛ ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی، فصل

عالیی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ عالیی خرایم، سارا؛ مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان با و  

 .85-104(،  3)1(.مجله ناتوانی های یادگیری،  1391بدون ناتوانی یادگیری)



 42لیزاده، حمید؛ ))اختاللهای یادگیری: انواع، ارزیابی، درمان((، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره یکراننبرگر، دان، ترجمه ع

(، تهران،  1384(. ترجمه ی عصمت دانش، )1997لرنر، ژانت دبلیو، ناتوانی های یادگیری: نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس )

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 

د؛ پوراسمعلی، اصغر؛ عندلیب کورایم، مرتضی؛ آقاجانی، سیف اهلل؛ مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختالل  نریمانی، محم 

 .138-158، صفحات  1، شماره  2(. مجله ناتوانی های یادگیری، دوره  1391یادگیری با دانش آموزان عادی، )

سالمت روان در دانش آموزان دبیرستانی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور   نجفی، محمود؛ فوالد چنگ، محبوبه؛ رابطه خود کارآمدی و

 .69-81. صفحات  22(. سال چهارم شماره ی  1386رفتار. دانشگاه شاهد. اردیبهشت)

(. اختالالت یادگیری تحولی و تحصیلی. ترجمه، سیمین رونقی، زینب خانجانی و مهین وثوقی  1984مک شین، جی و داکرل، جو)

 (. تهران سازمان آموزش و پرورش استثنایی.1377رهبری.)

(. مشهد  1370( ناتوانی های یادگیری: مفاهیم و ویژگی ها. ترجمه ی تقی منشی طوسی )1980واالس، جرالد؛ مک الفلین، جیمز ا )

 انتشارات آستان قدس رضوی. 
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