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 چکیده 

یادگیری در دانش آموزان با و بدون اختالالت  یا یسهمقا یو خودانتقادشده  یدرون یخودانتقاد یسهمقا به منظورپژوهش این 

ت اختالالدانش آموزان مبتال به  یهشامل کلمقایسه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر  -حاضر علّی پژوهشانجام شد. روش 

-1399 یلیدر سال تحصو دانش آموزان عادی شهر اردبیل  یلشهر اردب یادگیری یژهمراجعه کننده به مراکز مشکالت و یادگیری

نفر بدون اختالالت یادگیری(  16نفر با اختالالت یادگیری و  16نفر ) 32بودند که به روش نمونه گیری دردستر تعداد  1398

استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطالعات با آزمون تحلیل اده ها از مقیاس سطوح خود انتقادی انتخاب شدند. به منظور گردآوری د

 نتایج نشان داد بهره گرفته شد. SPSS21( انجام شد که برای این منظور از نرم افزار آماری MANOVAواریانس چندمتغیره )

داری معنی یادگیری تفاوتموزان با و بدون اختالالت در دانش آ یا یسهمقا یشده و خودانتقاد یدرون یخودانتقاد یسهمقا بین

ی درونی شده و مقایسه خودانتقادیادگیری نمرات باالیی در  اختالالت  دارایدانش آموزان (. به طوری که >p 01/0وجود دارد )

در زمان کار با  مشاوران و روانشناسان مدارس در خصوصبا توجه به نتیجه به دست آمده پیشنهاد می گردد  کسب کردند. ای

 مورد توجه قرار دهند. یزآنان را ن یدانش آموزان سطوح خودانتقاد ینا

 یادگیریاختالالت ی، ا یسهمقا یخودانتقاد ،شده یدرون یخودانتقادواژگان كليدی: 

 
 



 مقدمه 

های یادگیری را نوعی توسط ساموئل کرك مطرح شد. وی ناتوانی 1962های یادگیری برای اولین بار در سال اصطالح ناتوانی

های ذهنی مانند درك صحیح گفتار، نوشتار، شنیدن، خواندن و ی شناختی دانست که دانش آموزان در یکی از حوزههانارسایی

1 شوند. این اختالل دریا حساب کردن دچار مشکل می 5-DSM ( به اختالل یادگیری خاصSLD)2 تغییر نام و ماهیت داده و  

ل نوشتن و اختالل ریاضی به عنوان یک مشخصه برای اختالل یادگیری خاص شناخته می شوند )گنجی، اختالل خواندن، اختال

3های مانند بدکاری جزئی مغزیاین اختالل حالت(. 1392 4، معلولیت های ادراکی 5آسیب مغزی، خوانش پریشی  6و زبان پریشی   

های ای حرکتی، دیداری یا شنیداری یا اختالل هیجانی، یا محرومیتشود، اما کودکانی که از ابتدا در نتیجه معلولیت هرا شامل می

گیرد )جعفرزاده داشبالغ و اند را در بر نمیتوانی ذهنی، به اختالالت یادگیری مبتال شدهاقتصادی، فرهنگی، محیطی و یا کم

 نیمی از دانش آموزان در مدارس (. آمارهایی راجع به اختالل یادگیری گزارش شده نشان می دهند که تقریبا1398ًهمکاران، 

درصد کودکان سنین دبستانی برآورد کرده اند  10-15را تشکیل می دهند که قابل توجه است. میزان شیوع این اختالل را بین 

 (.2015)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

از  ینییپا سطوح ت از خود،انتظارا نییو سطوح پا یدر پی پ هایشکست لیبه دل رییادگیآموزان مبتال به اختالل  دانش

احساس منفی نسبت به خود داشته باشند ( و 1391 م،یخراییو عال یمانینر م،یخرا یی)عالکرده باورهای خودکارآمدی را تجربه 

7)کاراندی 8(، که این عامل می تواند موجب پیدایش خودانتقادی2009،  در آنان گردد. خودانتقادی به عنوان یک شکل نابهنجار  

شود، که با ارزیابی منفی از خود، احساس گناه و نگرانی در مورد کاهش رضایت از عدم توانایی برای تعریف خود تصور میبرای 

9شود )بالتزندگی کردن بر اساس استانداردها شناخته می خودانتقادی به عنوان داشتن انتظارات همچنین (. 2010و همکاران،  

1سوال بردن هویتباال از خود و زیر 0 د تعریف شده است. افراد خودانتقادگر به علت تمرکز بر مقایسه غیرمنطقی خود با دیگران خو

کند ها این افراد را راضی نمیکنند، موفقیتیا ارزیابی خود بنابر استانداردهای غیرمنطقی، نسبت به خود نگاهی منفی پیدا می

 (.1396کنند)زنجانی، مهدوی و بهرامی، برآورد میها را بیششوند زیرا شکستپذیر میو زمان روبرو شدن با شکست بسیار آسیب

1براساس نظر تامپسون و زوروف 1 ای و درونی شده. خودانتقادی مقایسه ( خودانتقادی دارای دو وجه است؛ مقایسه2004)

1ای 2 ی مقایسه نامطلوب شود. در این سطح تمرکز بر روبه عنوان دیدگاه و نظر منفی نسبت به خود در برابر دیگران تعریف می 

گیرد و فرد دیدی خصمانه یا انتقادی نسبت به دیگران نشان می خود با دیگران است که به صورت برتر دیدن دیگران صورت می

1شود. خودانتقادی درونیها فرد دچار ناراحتی و نارضایتی در برخورد با دیگران میدهد. در نتیجه این ارزیابی 3 نیز، به عنوان  

های تامپسون شود. براساس پژوهشهای شخصی، درونی خود تعریف میر منفی نسبت به خود در مقابل با استاندارددیدگاه و نظ

شوند و همواره نگاهی به گذشته ( استاندارهای داخلی این افراد همواره استاندارهای سطح باالیی را شامل می2004و زاروف )

شکلی بزرگ برای آنها محسوب می گردد. تمرکز خودانتقادی درونی بر مقایسه دارند. در نتیجه دستیابی به معیارهای شخصی، م

( بیان 2014خود با دیگران نیست، بلکه بر کمبودهای فرد از منظر خودش است. چنانجه در این خصوص گیلبر و همکاران)

نتقادی درونی باعث ایجاد انزجار شود و خوداکفایتی میکردند که خودانتقادی درونی باعث ایجاد ناامیدی، احساس حقارت و بی

شود. هر دو شکل خودانتقادی به صورت مثبت باهم همبسته هستند. در این خصوص مارتورل و و تنفر از خود می

های متوالی در کودکان مبتال به زا و شکستای بیان کردند که وقوع رویدادهای تنیدگی( در نتایج مطالعه2008تساکنیکوس)

                                                             
1 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2 - specific learning disorder 
3 - minimal brain dysfunction 
4 - perceptual handicaps 
5 - dyslexia 
6 - developmental aphasia 
7 - Karande 
8 - Levels of self-criticism 
9 - Blatt 
1 0 - identity 
1 1 - Thampson & Zuroff              
1 2 - Internal Self- Criticism 
1 3 - Comparisonal Self- Criticism 



1گیری نقش دارد. بعالوه در تحقیقی کالسن و لینجی در شکل گیری رفتارهای همراه با درونگرایی و گوشهاختالل های یادگیر 4  

های یادگیری نسبت به های اجتماعی و عاطفی در کودکان دارای ناتوانی( نشان دادند که شیوع مشکالت و ناسازگاری2017)

1کودکان عادی بیشتر بود. نتایج مطالعه کالرك و کوکر 5 ( نشان داد بین خودانتقادی مادران با خودانتقادی کودکان مبتال 0920)

 به اختالالت یادگیری همبستگی معناداری وجود دارد. 

ارزشی و حس تخاصم انتقادی با احساساتی منفی نظیر احساس حقارت شدید، احساس گناه، شکست، بیخود عالوه براین

عی از مشکالت بهداشت روان نظیر مشکالت ارتباطی، صمیمیت، خودپنداره نسبت به خود و دیگران همراه است و با طیف وسی

1و اعتماد به نفس، خودکارآمدی 6 1و اختالالت روانشناختی نظیر افسردگی  7 1، اضطراب 8 گیری اجتماعی  وحتی ، فاصله

1روانپریشی 9 در دانش به خصوص  (. لذا توجه به این متغیر در افراد متسعد1397، ترجمه اثباتی، 2010مرتبط است)گیلبرت،  

در دانش آموزان با  یا یسهمقا یشده و خودانتقاد یدرون یخودانتقاد یسهمقابسیار مهم می باشد. براین اساس با هدف آموزان 

 یادگیری صورت گرفت.و بدون اختالالت 

 روش 

مراجعه  یادگیری اختالالت دانش آموزان مبتال به یهشامل کلمقایسه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر  -روش پژوهش حاضر علّی

دانش آموزان براساس  ینکه آمار ا دنبود 1398-1399 یلیدر سال تحص یلشهر اردب یادگیری یژهکننده به مراکز مشکالت و

کان مبتال به نفر از کود 16نمونه مورد پژوهش  تعداد .باشد ینفر م 140 یلگزارش معاونت اداره آموزش و پرورش شهر اردب

( و ینو نو ینعم یادگیری یژه)مراکز مشکالت و یلشهر اردب یادگیری یژهمراجعه کننده به مراکز مشکالت و رییادگیاختالالت 

موزان ابتدایی از بین دانش آدر دسترس  یریروش نمونه گ یقکه از طرند بود یادگیرینفر از دانش آموزان بدون اختالل  16

نتخاب نمونه آماری اردآوری داده ها بعد از کسب مجوزهای الزم اقدام به ند. به منظور گانتخاب شدشهر اردبیل )از یک مدرسه( 

سطح پرسشنامه  شد. سپس پرسشنامه های پژوهشی در اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند. الزم به توضیح است با توجه به

ه ها گردآوری و از پرسشنامه ها، داد تکمیل گردید. در نهایت بعد از توزیعدانش آموزان ها، پرسشنامه ها با همکاری والدین 

زیه و تحلیل مورد تج 20نسخه  SPSSگیری از نرم افزار آماری ( و با بهرهMANOVAطریق آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )

 قرار گرفت. ابزار گردآوری اطالعات شامل موراد ذیل بود:

عنوان مفهوم خودانتقادی دو بعدی به وسیله تامپسون  مقیاس سطوح خودانتقادی به(: Losc( مقياس سطوح خود انتقادی )1

( تهیه شده است. این مقیاس دو سطح خود انتقادی را که عبارتند از خودانتقادی مقایسه ای و خودانتقادی 2004و زوروف )

ابر دیگران تعریف کند. خودانتقادی مقایسه ای به عنوان دیدگاه و نظر منفی نسبت به خود در بردرونی شده را اندازه گیری می

کند. بنابراین یکی از ی نامناسب خود با دیگران که خصمانه یا انتقادی می باشد، تمرکز میبر روی مقایسه CSCشود. می

(. خود انتقادی درونی به عنوان دیدگاه و نظر منفی نسبت 2004تامپسون و زوروف، )خصومت بین فردی است CSCمشخصات 

باشد، بلکه شامل مقایسه خود با دیگران نمیISC های شخصی، درونی خود تعریف می شود. داردبه خود در مقابل با استان

 7آیتم است که بر روی یک مقیاس  22خودشان را )در مقابل با انتظارات خودم( ناکارآمد می بینند. مقیاس خودانتقادی شامل 

ندازه گیری می شود. نمرات باالتر در این مقیاس نشان دهنده سطح ا( )به شدت موافقم 7تا ( به شدت مخالفم) 1، از دامنه گزینه

2در نظر گرفته شده است. یاماگوجی و کیم 66باشد. نمره برش برای این مقیاس باالتر خودانتقادی در فرد می 0 ( در 2013) 

فای کرونباخ دو خرده مقیاس (. آل90/0مطالعه خود همسانی درونی مناسبی را برای این مقیاس گزارش کردند )آلفای کرونباخ = 

( آلفای کرونباخ 2011گزارش شده است. همچنین در ایران قربانی ) 88/0و  84/0ای و درونی شده به ترتیب خودانتقادی مقایسه

 80/0و  79/0و برای خرده مقیاس خودانتقادی مقایسه ای و درونی شده به ترتیب  88/0این پرسشنامه را برای کل مقیاس 

                                                             
1 4 - Klassen & Lynch 
1 5 - Clark & Coker 
1 6 Self -Efficacy 
1 7 depression 
1 8 anxiety 
1 9 psychosis 
2 0 - Yamaguchil & Kim 



 است.  گزارش کرده

 نتایج

( و گروه 14/1و ) 23/10های پژوهش میانگین و )انحراف معیار( سن گروه دارای دانش آموزان دارای اختالل یادگیریطبق یافته

 ( بود. همچنین در هر دو گروه بیشترین فراوانی پسر و کمترین فراوانی دختر بودند. 31/1و ) 24/10بدون بدون اختالل یادگیری 
 در بين گروه های مورد مطالعه یا یسهمقا یشده و خودانتقاد یدرون یخودانتقادگين و انحراف معيار (: ميان1جدول )

 انحراف معيار ميانگين گروه متغير

 شده یدرون یخودانتقاد
 21/5 95/42 دارای اختالل یادگیری

 02/4 07/29 بدون اختالل یادگیری

 یا یسهمقا یخودانتقاد
70/43 دارای اختالل یادگیری  29/5  

55/30 بدون اختالل یادگیری  11/4  
 

در دانش آموزان با و بدون اختالالت  یا یسددهمقا یشددده و خودانتقاد یدرون یخودانتقادمیانگین و انحراف معیار  1در جدول 

 یادگیری ارائه شده است.
 (: نتایج آزمون لوین جهت تعيين برابری واریانس ها2جدول )

1درجه آزادی   F متغير 2جه آزادی در   سطح معنی داری 

520/1 شده یدرون یخودانتقاد  1 30 126/0  

661/1 یا یسهمقا یخودانتقاد  1 30 110/0  

 

 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<05/0pها )داری خطای آزمون برابری واریانس( سطح معنی2طبق نتایج جدول )
 

 تئوری ذهن و ادراک خود اجتماعی، یانس چند متغيره قضاوت(: نتایج آزمون معناداری تحليل وار3جدول )

 فرضيه  F df مقدار نام آزمون 
df  
 P خطا

مجذور 

 اتا

 مدل

 894/0 001/0 29 2 240/4987 894/0 اثر پیالیی

 894/0 001/0 29 2 240/4987 008/0 المبدا ویلکز

 894/0 001/0 29 2 240/4987 364/125 اثر هتلینگ

 894/0 001/0 29 2 240/4987 364/125 یشه خطابزرگترین ر

 گروه

 753/0 001/0 29 2 865/130 753/0 اثر پیالیی

 753/0 001/0 29 2 865/130 219/0 المبدا ویلکز

 753/0 001/0 29 2 865/130 534/3 اثر هتلینگ

 753/0 001/0 29 2 865/130 534/3 بزرگترین ریشه خطا
 

ها قابلیت اسددتفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز دهد سددطوح معناداری تمام آزمونن می( نشددا3همانطور که جدول )

داری های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسددته تفاوت معنیدهد که در گروهشددمارد. این نتایج نشددان میمی

شان می= المبدای ویلکز(. مجذ p< ،86/130 F= ،22/0 05/0وجود دارد.) ها با توجه به متغیرهای دهد تفاوت بین گروهور اتا ن

درصد واریانس مربوط به  75است، یعنی  75/0اساس آزمون المبدا ویلکز وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر

 باشد.ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میاختالف بین گروه

 



 ون تحليل واریانس چند متغيره )مانوا( بر روی متغيرهای پژوهش(: نتایج آزم4جدول )

منبع 

 تغيير
 مجموع مجذورات متغير وابسته

درجه 

 آزادی
 اتا F P ميانگين مجذورات

 مدل
 928/0 001/0 354/5422 634/45034 1 634/45034 شده یدرون یخودانتقاد

 903/0 001/0 075/2634 329/39684 1 329/39684 یا یسهمقا یخودانتقاد

 گروه
 428/0 001/0 398/65 365/8307 1 365/8307 شده یدرون یخودانتقاد

 275/0 001/0 660/52 798/6204 1 798/6204 یا یسهمقا یخودانتقاد
 

شان می4همانطور که جدول ) سهمقا دهد بین( ن سهمقا یشده و خودانتقاد یدرون یخودانتقاد ی در دانش آموزان با و  یا ی

یادگیری نمرات اختالالت  دارایدانش آموزان (. به طوری که >p 01/0داری وجود دارد )معنی یادگیری تفاوتالت بدون اختال

 یادگیری کسب کردند.دانش آموزان بدون اختالالت مقایسه با در  ی مقایسه ایخودانتقادی درونی شده و خودانتقادباالیی در  

 گیریبحث و نتیجه

سهمقاپژوهش با هدف این  سهمقا یشده و خودانتقاد یدرون یخودانتقاد ی یادگیری در دانش آموزان با و بدون اختالالت  یا ی

در دانش  یا یسددهمقا یشددده و خودانتقاد یدرون یخودانتقاد یسددهمقا بین صددورت گرفت. نتایج به دسددت آمده نشددان داد که

بدون اختالالت  با و  فاوتآموزان  که >01/0pداری وجود دارد )معنی یادگیری ت به طوری  اختالالت  دارایدانش آموزان (. 

دانش آموزان بدون اختالالت مقایسددده با در  ی مقایسددده ایخودانتقادی درونی شدددده و خودانتقادیادگیری نمرات باالیی در  

ست آمده با یافته های مطالعات سب کردند. نتایج به د ساکنیکوس) یادگیری ک  و (2009کالرك و کوکر )، (2008مارتورل و ت

سن و لینج شت.  (2017) کال سویی دا ساکنیکوس)هم صوص مارتورل و ت ای بیان کردند که ( در نتایج مطالعه2008در این خ

ستوقوع رویدادهای تنیدگی شک شکل گیری رفتارهای همراه با زا و  های متوالی در کودکان مبتال به اختالل های یادگیری در 

های ( نشان دادند که شیوع مشکالت و ناسازگاری2017) ر تحقیقی کالسن و لینجگیری نقش دارد. بعالوه ددرونگرایی و گوشه

های یادگیری نسدددبت به کودکان عادی بیشدددتر بود. نتایج مطالعه کالرك و کوکر اجتماعی و عاطفی در کودکان دارای ناتوانی

 یادگیری همبستگی معناداری وجود دارد. ( نشان داد بین خودانتقادی مادران با خودانتقادی کودکان مبتال به اختالالت2009)

در  یدر پی پ هایشکستسبب اینکه موجب به  رییادگیاختالل در تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان نمود که وجود 

شود این دانش آموزان همواره دیدگاهی منفی به خود  صیلی برای آنان به همراه دارد، موجب می  شده و افت تح دانش آموزان 

ش شته )کاراندی، ته، دا سبت به خود دا شته  انتظارات از خود نییسطوح پا، (2009احساس منفی ن و  یمانینر م،یخرا یی)عالدا

نایی های خود را پایین بگیرند، که این عامل موجب افزایش انتقاد از خویش )خودانتقادی 1391 م،یخرا ییعال ( و همواره توا

 دورنی( می گردد. 

انتقادی درونی در این دانش آموزان موجب دوری این دانش آموزان از جمع و سددایر همکالسددان می عالوه براین وجود خود

گردد که این عامل زمینه را برای مقایسددده شددددن از سدددوی دیگران فراهم می کند و همین عامل موجب افزایش خودانتقادی 

سه نیز در آن دانش آموزان را به دنبال دارد. چرا که  سبت به خود خودانتقادی مقمقای سه ای به عنوان دیدگاه و نظر منفی ن ای

شاره دارددر برابر دیگران  سه نامطلوب خود با دیگران است که به صورت برتر دیدن دیگران ا . در این سطح تمرکز بر روی مقای

 .(2004، تامپسون و زاروف) گیرد و فرد دیدی خصمانه یا انتقادی نسبت به دیگران نشان می دهدصورت می

اجتماعی گروه مورد  -سددو با مطالعات دیگر پژوهش حاضددر نیز با محدودیت های مانند عدم کنترل وضددعیت اقتصددادیهم

سازد.  شکل روبرو می  سترس روبرو بود که تعمیم نتایج برای گروه های دیگر را با م ستفاده از روش نمونه گیری درد مطالعه و ا

اجتماعی این گروه ها کنترل شود. همچنین از روش  -ت وضعیت اقتصادیشود در مطالعات آتی وضعیبراین اساس پیشنهاد می

همچنین با توجه به نتیجه به دست آمده پیشنهاد می گردد مشاوران و روانشناسان های نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود. 
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Abstract 

The aim of this study was to compare internalized self-criticism and comparative self-criticism in 

students with and without learning disabilities. The method of the present study was causal-

comparative. The statistical population of the present study included all students with learning 

disabilities referred to the centers of special learning problems in Ardabil and normal students in Ardabil 

in the academic year 2019-2020, were selected by sampling method (32 people with learning disabilities 

and 16 people without learning disabilities). The self-critical level scale was used to collect data. Data 

analysis was performed by multivariate analysis of variance (MANOVA) which used SPSS21 statistical 

software. The results showed that there was a significant difference between internalized and 

comparative self-criticism in students with and without learning disabilities (p <0.01). So that students 

with learning disabilities got high scores in internalized and comparative self-criticism. According to 

the obtained result, it is suggested that school counselors and psychologists also pay attention to their 

self-critical levels when working with these students. 
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