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 یو اضطراب اجتماع یاجتماع یستیبر بهز بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش / تعهدهدف این مطالعه 

آزمون با آزمون و پسپیش ي آزمایشی و با طرحبود. این پژوهش به شیوه خاص يریادگیاختالل  يآموزان دارا دانش

داراي اختالل یادگیري خاص کالس  آموزان پسر پژوهش حاضر را کلیه دانشاجرا شد. جامعه آماري گروه کنترل 

نمونه پژوهش  .مشغول به تحصیل بودنددر شهر اردبیل  93-94تشکیل دادند که در سال تحصیلی  پنجم ابتدایی

انتخاب  اي اي چندمرحله گیري خوشه نمونه صورت بهبود که خاص داراي اختالل یادگیري  آموز پسر دانش 40شامل 

- آزمون ریاضی کی ها ازدادهآوري  براي جمع نفر براي هر گروه). 20( و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند

اضطراب   پرسشنامه ،آزمون بیان نوشتاري فالح چاي آزمون خواندن شفیعی و همکاران، آزمون هوشی ریون، مت،

نتایج تحلیل استفاده شد.  DSM-5اجتماعی، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی و مصاحبه تشخیصی بر اساس 

مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی ) نشان داد که آموزش MANCOVA( کوواریانس چند متغیري

کاهش  که این درمان در بوده است. همچنین نتایج نشان داد مؤثردانش آموزان داراي اختالل یادگیري خاص 

هاي  بر اساس یافته .)>001/0P( آموزان داراي اختالل یادگیري خاص مؤثر بوده است اضطراب اجتماعی دانش

تواند بر ایجاد اعمال و پذیرش میمبتنی بر پذیرش/ تعهد توان گفت ازآنجاکه آموزش  ین پژوهش میاحاصل از 

اضطراب  تواند منجر به بهبود بهزیستی اجتماعی و همچنین کاهشمیهیجانات تأثیر مهمی داشته باشد، این درمان 

با  مرتبط متغیرهاي تعهد بر/پذیرش آموزش اثربخشی به توجه آموزان شود. بنابراین با در این دانشاجتماعی 

لزوم توجه به این شیوه خاص  یادگیري  اختالل آموزان داراي دانش در اضطراب اجتماعی بهزیستی اجتماعی و

  .است برخوردار اي ویژه اهمیت مانی ازدر

  و تعهد. رشیپذ ،یاضطراب اجتماعبهزیستی اجتماعی، خاص،  يریادگیاختالل : ها دواژهیکل
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  اولفهرست جد

  صفحه                                                   شماره و عنوان جدول

 ERROR! BOOKMARK NOTیاجتماع یستیبهز اسیمق در اسیمق خرده هر کرونباخ يآلفا بیضر). 1-3( جدول

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOTیاجتماع اضطراب اسیمق در اسیمق خرده هر کرونباخ يآلفا بیضر). 2-3( جدول

DEFINED.  

موردمطالعه يها گروه در خاص يریادگی اختالل يدارا آموزان دانش پدران یشغل تیوضع فراوانی توزیع). 1-4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

موردمطالعه يها گروه در خاص يریادگی اختالل يدارا آموزان دانش پدران یلیتحص سطح فراوانی توزیع). 2-4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

موردمطالعه يها گروه در خاص يریادگی اختالل يدارا آموزان دانش مادران یشغل تیوضع فراوانی توزیع). 3- 4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

موردمطالعه يها گروه در خاص يریادگی اختالل يدارا آموزان دانش مادران یلیتحص سطح فراوانی توزیع). 4-4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 يها گروه در خاص يریادگی اختالل يدارا آموزان دانش یلیتحص عملکرد و سن اریمع انحراف و نیانگیم). 5-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................................................................  موردمطالعه

 يها گروه آزمون پس و آزمون شیپ در آن يها مؤلفه و یاجتماع یستیبهز استاندارد انحراف و نیانگیم). 6-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................................................................  موردمطالعه

 يگروهها آزمون پس -  آزمون شیپ در یاجتماع اباضطر يها مؤلفه نمرات اریمع انحراف و نیانگیم). 7-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................................................................  موردمطالعه

 در گروه دو انسیکووار/انسیوار يهاسیماتر یهمگن شرط فرض شیپ  مورد در باکس آزمون جینتا). 8-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................  یاجتماع طراباض و یاجتماع یستیبهز يرهایمتغ یکل نمرات

 يرهایمتغ یکل نمرات در گروه دو يها واریانس يتساو فرض شیپ مورد در نیلو آزمون جینتا). 9-4( شماره جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..............................................................  یاجتماع اضطراب و یاجتماع یستیبهز

 یستیبهز يرهایمتغ یکل نمرات يرو بر يریمتغ چند انسیکووار لیتحل يمعنادار آزمون جینتا). 10-4( شماره جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............  کنترل و تعهد/رشیپذ آموزش گروه دو در یاجتماع اضطراب و یاجتماع

 و یاجتماع یستیبهز يرهایمتغ یکل نمرات يبرا) مانکوا( يریمتغ چند انسیکووار لیتحل آزمون جینتا). 11- 4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................  کنترل و تعهد/رشیپذ آموزش گروه دو در یاجتماع اضطراب

 در گروه دو انسیکووار/ انسیوار يهاسیماتر یهمگن شرط فرضشیپ مورد در باکس آزمون جینتا). 12-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................................................  یاجتماع یستیبهز يها مؤلفه



 و 

 

یاجتماع یستیبهز يها مؤلفه در گروه دو يها واریانس يتساو فرضشیپ مورد در نیلو آزمون جینتا). 13- 4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

یاجتماع یستیبهز يها مولفه نمرات يرو بر يریمتغ چند انسیکووار لیتحل يمعنادار آزمون جینتا). 14-4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 دو در یاجتماع یستیهزب يهامؤلفه نمرات يرو بر) مانکوا( يریمتغ چند انسیکووار لیحلت آزمون جینتا). 15-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................................................  کنترل و شیآزما گروه

 در گروه دو انسیکووار/ انسیوار يهاسیماتر یهمگن شرط فرضشیپ مورد در باکس آزمون جینتا). 16-4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..............................................................................  یاجتماع اضطراب يها مؤلفه

یاجتماع اضطراب يها مؤلفه در گروه دو يها واریانس يتساو فرضشیپ مورد در نیلو آزمون جینتا). 17-4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

یاجتماع اضطراب يها مولفه نمرات يرو بر يریمتغ چند انسیکووار لیتحل يمعنادار آزمون جینتا). 18- 4( جدول

  .........................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 دو در یاجتماع اضطراب يهاؤلفهم نمرات يرو بر) مانکوا( يریمتغ چند انسیکووار لیتحل آزمون جینتا). 19- 4( جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................................................  کنترل و شیآزما گروه
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  مقدمه- 1-1

ـ  امروزه توجه متخصصان و صاحب 1اختالل یادگیري ه خـود  نظران تعلیم و تربیت را بیش از پیش ب

رغم برخـورداري   اي وجود دارند که علی آموزان عده معطوف ساخته است. آنان معتقدند که در بین دانش

از هوش طبیعی یا حتی باالتر و همچنین با وجود دارا بـودن حـواس بینـایی و شـنوایی سـالم قـادر بـه        

ترجمه منشـی طوسـی،   ، 2فراگیري مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه یادگیري نیستند (واالس و مک الفلین

شناختی پایه  شود که در یک یا چند فرآیند روان شامل گروهی از کودکان میاختالالت یادگیري  ).1373

 این ممکن است به صورت نارسایی در گوش کردن، مربوط به درك زبان، گفتار یا نوشتار اختالل دارند،

ن ریاضی جلوه گر شود (سیلور، راف، یا انجام داد کردن هجی صحبت کردن، خواندن، نوشتن، فکرکردن،

ایـن اصـطالح شـامل آن دسـته از مشـکالت       ).2007، 3رینلـدز  و اورسون، بارث، بروشک، بـاش، کفلـر  

هیجانی یـا وضـع    ماندگی ذهنی، اختالل هاي شنیداري یا حرکتی، عقب نتیجه معلولیت یادگیري که اساساً

 نیـ درمان ا نهیدر زم ).2000 روانپزشکی آمریکا،انجمن شود ( نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادي نمی

                                                
1 . learning disability 
2 . Wallace & Mclaflin 
3 . Silver, Ruff, Iverson, Barth, Broshek 
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)  در پژوهش خود نشان داد 2006(  1سیصورت گرفته است از جمله  ها یمختلف قاتیتحق زیکودکان ن

 ی) در پژوهش2008( 2مؤثر است. زتل يریادگی يها / تعهد در درمان اختالل رشیپذ یکه آموزش گروه

 يسـردردها  گـرن، یم ،یاجتمـاع  یفـوب  ،یمانند افسردگ یالت/ تعهد بر اختالرشینشان داد که آموزش پذ

پرخطر مانند مصرف الکل و مواد مؤثر بـوده اسـت. لـذا هـدف      يو رفتارها يریادگی هاي یناتوان ،یتنش

 اضـطراب اجتمـاعی  و  اجتمـاعی  یستی/ تعهد بر بهزرشیپذ مبتنی بر   آموزش یپژوهش حاضر اثر بخش

 .باشد یم ي خاصیادگیراختالل  يآموزان دارا دانش

  :بیان مسأله - 1-2

رشدي با منشأ زیستی است که مبنایی -اختاللی عصبی 4DSM-5، بر مبناي3اختالل یادگیري خاص

هاي رفتـاري اخـتالل مـرتبط اسـت. منشـأ       هایی در یک سطح شناختی است که با نشانه براي نابهنجاري

هاي مغز را بـراي دریافـت    ست که تواناییزیستی شامل تعاملی از عوامل ژنتیکی، اپی ژنتیکی و محیطی ا

هـاي اصـلی اخـتالل یـادگیري      دهد. یکـی از ویژگـی   اطالعات کالمی مؤثر و صحیح تحت تأثیر قرار می

هاي تحصیلی رسمی  هاي تحصیلی در مفاهیم اصلی خواندن طی سال خاص، مشکالت مستمر در مهارت

کلمات منفرد، درك خواندن، بیان نوشتاري  هاي اصلی تحصیلی شامل سیالی خواندن است که این مهارت

درصـد   5/17تـا   3اي  در کودکـان مدرسـه   اختالل یادگیري خاص و استدالل ریاضی است. میزان شیوع

از اصـطالح اخـتالل یـادگیري خـاص بـراي پوشـش دادن       ). 2013، 5انجمن روانپزشکی آمریکـا ( است

هـاي استانداردشـده را تحـت     افراد در آزمـون  شود که هرکدام یکی از عملکردهاي اختالالتی استفاده می

هـا بسـیار کمتـر     آموزان مبتال بـه ایـن نـاتوانی    دانش نوشتن و ریاضیات. مثل خواندن، دهد، تأثیر قرار می

  شوند. رود موفق می ازآنچه از سن و سطح هوشی آنها انتظار می

                                                
1 . Hayes 
2 . Zettle 
3. Specific learning disorder 
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(fifth edition) 
5. American Psychiatric Association(APA) 
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حافظـه و توجـه،    و شنیداري،ادراك دیداري  در تنظیم اطالعات، افراد مبتال به اختالالت یادگیري،

 کننـد،  ضـعیف عمـل مـی    معموالًهاي ویژه،  ها، بدون کمک آموزان مبتال به این ناتوانی نقص دارند. دانش

 در نفس و انگیزه آنها بسیار پایین است. عزت دانند و درنتیجه، دوستان و اعضاي خانواده آنها را ناتوان می

DSM-5 اخـتالل   خاص تغییر نـام داده اسـت و اخـتالل خوانـدن،     اختالل یادگیري به اختالل یادگیري

عنـوان   شدند اکنـون بـه   نوشتن و اختالل ریاضی که هر یک قبالً یک اختالل مستقل و مجزا محسوب می

شده است یعنـی از ایـن بـه بعـد روانپزشـکان یـا        کننده در اختالل یادگیري خاص گنجانده یک مشخص

ن کودك به اختالل خواندن مبتالست در عوض خواهند گفت کـه  روانشناسان بالینی نخواهند گفت که ای

 کننده خواندن مبتالست. به اختالل یادگیري خاص با مشخص

آمـوزان  یکی از متغیرهایی که احتماالً به دلیل وجود مشکالت اخـتالل یـادگیري خـاص در دانـش    

عنـوان گـزارش    عی را بـه بهزیسـتی اجتمـا   باشـد. آموزان میاین دانش 1بهزیستی اجتماعی شود،مختل می

درك ) 1998( 2کییـز  ).1998کییـز، ( انـد  شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریـف کـرده  

فهم بـودن دنیـا را عنصـر پیوسـتگی و کیفیـت ارتبـاط بـا جامعـه را عنصـر           بندي و قابل کیفیت، سازمان

گویی توالی رفتارهـا و  کودکان در پیش ) این1981( 3هاي برونومطابق یافته گیرد. یکپارچگی در نظر می

انتخاب سلسله رفتارهاي مطلوب و مناسب در برخورد با موضوعات مختلف نسبت بـه همسـاالن فاقـد    

آموزان مبتال به اختالالت یادگیري، در کالس، پرخاشـگري و  اختالل یادگیري دچار مشکل هستند. دانش

؛ بـه نقـل از   1992شـود (کرامـول و بـوئن،     منجر مـی دهند که به طرد آنها بدرفتاري بیشتري نمایش می

نفس و خودپنداره ضعیف بر پیشرفت تحصـیلی و عملکـرد آنهـا     )؛ و این عزت1384نریمانی و رجبی، 

کنـد کـه احتمـاالً نـاتوانی در     ) بیان می2005( 5). الووي1994، 4گذارد (کلومک و کسدنتأثیر منفی می

آمـوزان اسـت چـون ایـن      ترین مشکل این گروه از دانش ، مهمهاي اجتماعی و بهزیستی اجتماعیمهارت

                                                
1. Social well-being 
2.Keyes 

Bruno.3 
4.Kloomok, & Cosden 
5.Lavoie 
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) نشـان داد کـه ایـن    2007( 1کینـد گـذارد. راش هاي مختلف زندگی آنها اثر میناتوانی بر عملکرد حوزه

آموزان در شروع و تداوم دوستی مشکل دارند و همین مشکالت ممکن است به احسـاس تنهـایی،    دانش

اجتماعی منجـر شـود. هـس و رز     از جمله بهزیستیر مشکالت روانی نفس پایین، افسردگی و دیگ عزت

 آموزان داراي اختالل یـادگیري، مشـکالت هیجـانی    نشان دادند که دانش )2006( 2) و سیدریس2000(

) نشـان  1391( کنند. مطالعات زاهد، رجبی و امیدي بیشتري از قبیل اضطراب و افسردگی را گزارش می

هیجانی و  آموزان عادي، سازگاري اجتماعی، یادگیري در مقایسه با دانش اختالل آموزان مبتال به داد دانش

  تحصیلی کمتري دارند.

آموزان یکی دیگر از متغیرهایی که احتماالً به دلیل وجود مشکالت اختالل یادگیري خاص در دانش

عی و نام فرعـی  نام این اختالل را فوبیاي اجتما DSM-IV باشد.می 3اضطراب اجتماعیشود، مختل می

اخـتالل  «نـام اصـلی ایـن اخـتالل را      DSM-5آن را اختالل اضطراب اجتماعی در نظر گرفته بـود امـا   

این اختالل عبارت است از: ترس شدید  DSM-5 تعریف طبقدر نظر گرفته است. » 4اضطراب اجتماعی

 دهدد جلوي آنها کاري انجام گیرد یا بای هایی که در آنها فرد در جمع دیگران قرار می و دائمی از موقعیت

 چنـد  یـا  یـک  از مسـتمر  و آشکار ترس اجتماعی، اضطراب اختالل اصلی ویژگیکند).  سخنرانی، مثالً(

 معـرض  در احتمـاالً  یا ناآشنا، اشخاص دید معرض در شخص که است عملکردي یا اجتماعی موقعیت

او  شـرمندگی  یـا  تحقیـر  موجـب  که دهد انجام کاري دارد واهمه این از گیرد. فرد می قرار دیگران توجه

 و بـا  نـدارد  دیگـران  بـا  ارتبـاط  آغاز به تمایلی گونه هیچ است اجتماعی اضطراب دچار که شود. فردي

 قـرار  داوري دیگـران  معـرض  در است ممکن که موقعیت ازهر غیرمعمول پایداري و ترس از احساسی

آمـوزان   گیـري کردنـد کـه دانـش     ود نتیجـه از پژوهش خـ ) 1992( 5ورزد. راپی و لیم می اجتناب بگیرد،

                                                
1.Raskind 
2.Sideridis 
3.Social anxiety 
4. Social anxiety disorder 
5. Rapee & Lim 
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مضطرب اجتماعی توجهشان بیشتر روي خودشان تا روي همسـاالن در طـول تعـامالت مشـابه متمرکـز      

نظر از ویژگی اضـطراب اجتمـاعی و پیامـدهاي     نشان دادند که صرف) 2002( 1بوگلس و المرز کنند. می

توجـه متمرکـز بـر بیـرون سـبب کـاهش       توجه متمرکز بر خود سبب افزایش اضطراب اجتمـاعی و   آن،

 کـه  داد نشـان  )1391( قاسـمی و نریمـانی  لابوا نتـایج پـژوهش بهرامـی،    گـردد.  اضطراب اجتماعی می

 .دارنـد  تري شده تحریف و مختل از خود ادراك اجتماعی اضطراب اختالل هاي نشانه داراي آموزان دانش

 سلوك اجتماعی، پذیرش هاي مؤلفه در تماعیاج اختالل اضطراب هاي نشانه داراي آموزان دانش همچنین

 حسـنوند عمـوزاده،   حسنوندعموزاده، .کردند کسب تري پایین نمرات میانگین جسمانی، ظاهر و رفتاري

هـاي   مهـارت  آموزش مدیریت خشم، ) در پژوهش خود نشان دادند1392( حسنوندعموزاده و قدم پور

شهنی ییالق و  دهد. پژوهش نیسی، ا کاهش میخودنظم بخشی خشم را افزایش ولی اضطراب اجتماعی ر

سرســختی  شــده، حمایــت اجتمــاعی ادراك نفــس، نشــان داد کــه متغیرهــاي عــزت) 1385( فراشــبندي

همچنین نتـایج نشـان داد کـه از     اضطراب اجتماعی رابطه مثبت دارند. روانشناختی و اضطراب عمومی با

شده و سرسختی روانشناختی  ت اجتماعی ادراكحمای بین متغیرهاي اضطراب عمومی، بین متغیرهاي پیش

  باشند. هاي اضطراب اجتماعی می بین بهترین پیش

توانـد بـر بهبـود بهزیسـتی اجتمـاعی و کـاهش اضـطراب اجتمـاعی          هـایی کـه مـی    ازجمله درمان

درواقـع در   باشد.می 2آموزان داراي اختالل یادگیري خاص تأثیر داشته باشد آموزش پذیرش/ تعهد دانش

پذیري روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملـی در بـین   نوع درمان هدف اصلی ایجاد انعطاف این

ها تر باشد، نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار، احساسات، خاطرههاي مختلف که متناسبگزینه

اخیـراً   ).2008، 3انجام یـا در حقیقـت بـه فـرد تحمیـل شـود (فـرمن و هربـرت         آشفته سازیا تمایالت 

پژوهشهاي روانشناسی به مطالعه پذیرش/تعهد و کاربردهاي مهم آن در سازگاري، اسـترس، اضـطراب و   

                                                
1. Bogels & Lamers 
3. Acceptance and Commitment Training 
1. Forman & Herbert 
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شواهد تجربی در مورد تـأثیر ایـن روش    ).2003، 1براون و رایان( انداجتماعی پرداخته-بهزیستی روانی

، 3)، پسـیکوزها (بـاچ و هـایس   2006، 2در مورد اختالالتی مانند افسردگی (کانتر، باروچ، گاینور درمانی

) و رفتارهاي پرخطر مانند مصرف الکـل و مـواد   2006، 4)، هراس اجتماعی (اوسمان و همکاران2002

شده است. پور فرج عمـران   ) مشخص2004، 6؛ گیفورد و همکاران1999، 5(هایس، استروسال، ویلسون

عهـد بـر درمـان اخـتالل اضـطراب      نیز در پژوهش خود نشان داد که درمان گروهی پذیرش و ت )1390(

) نشان دادند که پذیرش و تعهد ممکـن اسـت بـه مـردم در     2000( 7اجتماعی مؤثر است. رایان و داسی

تعدیل الگوهاي رفتاري منفی و افکار خودکار کمک نماید و این امر نیز منجر به تنظیم رفتارهـاي مثبـت   

یگر، پذیرش و تعهد از طریق ترکیب سـرزندگی  د عبارت ). به2007، 8جانکین( شود مرتبط با سالمتی می

 تواند تغییرات مثبتی را در سازگاري و بهزیسـتی ایجـاد نمایـد    و واضح دیدن تجربیات و پذیرش آنها می

) 2009، 9زیـدان و همکـاران  ( ). آموزش پذیرش و تعهد نمرات پایین اضـطراب 2003براون و رایان، (

 ناپـذیري روانشـناختی   ) و کـاهش انعطـاف  2006، 10راناسـتاین و همکـا  ( کاهش پریشانی روانشـناختی 

بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ گویی بـه ایـن سـوال اسـت: آیـا       ) را به دنبال دارد.2004، 11هایس(

-و کاهش اضطراب اجتماعی دانش پذیرش/ تعهد در افزایش بهزیستی اجتماعی روش آموزشی مبتنی بر

  باشد؟مؤثر میآموزان مبتال به اختالل یادگیري خاص 

                                                
2.Brown & Ryan 
3.Kanter, Baruch & Gaynor 
4.Bach & Hayes 
5.Ossman, Wilson, Storaasli & McNeill 
6.Hayes, Strosahl & Wilson 
7.Gifford, Kohlenberg, Hayes, Antonuccio , PiaseckiMM & Rasmussen-Hall 
8.Deci 
9.Junkin 
10.Zeidan & etal 
11.Ostafin etal 
12.Hayes 
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  :ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

وپرورش کودکان با  مبحث اختالالت یادگیري یکی از مباحث عمده در حوزه روانشناسی و آموزش

نیازهاي خاص و روانشناسی تربیتی است که از دهه دوم و سوم قرن بیستم در کشورهاي پیشرفته جهان، 

در ایران نیز از چند دهـه پـیش موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت      ویژه در اروپا و آمریکا موردتوجه بوده و  به

توجهی از کودکان مبتال به ناتوانی در عملکرد تحصیلی دچار کاستی بـوده و   ). شمار قابل1387(مرادي، 

در  معمـوالً رود.  خواندن آنها ضعیف و از علل ضعف و حتی شکست تحصیلی این کودکان به شمار مـی 

ماند و در آنهـا   خواندن و ریاضی این کودکان در طول مدت تحصیل ثابت میمداخله، راهبردهاي  اثر عدم

شود. در تحقیقاتی که بر روي کودکان دچـار اخـتالل یـادگیري صـورت گرفتـه       عدم بهبودي حاصل می

است، بیشتر آنها در تحصیل مشکل دارند و این عدم پیشرفت در تحصـیل باعـث شـده اسـت کـه ایـن       

ود احساس حقارت کنند و این احساس باعـث شـده اسـت کـه بهزیسـتی      کودکان نسبت به همساالن خ

). طـی بـیش از   2004شناختی آنها پایین بیاید و دچار مشکالت عاطفی و اجتماعی شوند (علیزاده،  روان

ترین موضـوع در   اند. مهم یک قرن متخصصان در پی درمان کودکان دچار نارسایی ویژه در یادگیري بوده

حرکتـی، مسـیرهاي    -بررسـی ادراك دیـداري، همـاهنگی دیـداري     گیري، عالوه بربررسی اختالالت یاد

شناختی ایـن کودکـان،    مدت، بهزیستی روان دهی ذهنی، حافظه کوتاه هاي ادراکی، سازمان ادراکی، سازمان

باورهاي غلط در مورد خودشان و اسنادهایی است که ایـن کودکـان از عـدم پیشـرفت خـود دارنـد. در       

هایی چون رفتاردرمانی، درمان شناختی رفتاري، درمان با استفاده از رایانه و غیـره   ه درمانهاي گذشت دهه

هـاي   انـد کـه بـر روي جنبـه     ها سعی کرده بر روي این کودکان صورت گرفته است ولی کمتر این درمان

گونـه   . ایـن انـد  روانی این کودکان کار کنند و فقط بیشتر در مورد نحوه یادگیري بیشتر این کودکـان بـوده  

شـود، بلکـه بـه خـاطر عـدم       تنها منجر به افت تحصیلی و اتالف اقتصاد خانواده و کشور نمی مشکالت

منجـر شـده و    آمـوزان  دانش ریتحقآگاهی صحیح و درست معلمان و والدین در اکثر مواقع به سرزنش و 

آورد و  جـود مـی  نفـس را در روح پاکشـان بـه و    خود ضعیف پنداري و کاهش اعتمادبه ندیناخوشاحس 
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پیشـگیري هسـتند و    بسا بسیاري از این مشکالت قبل از ورود به دبستان و یا همان اول دبستان قابـل  چه

کـرد. سـپس معلمـان و مربیـان اگـر از       درمـان  وتوان با صرف زمانی اندك علل مشکل را شناسـایی   می

اختالالت را در کودك تثبیـت  نباشد ممکن است بسیاري از  برخورداري الزم ها مهارتکافی و  اطالعات

  کنند.

درمجموع با در نظر گرفتن پیامدهاي بلندمدت اختالالت یادگیري و شیوع روبه افزایش آن در میان 

ریزي مناسب در آموزان مدارس و نقش اساسی اختالالت یادگیري در زندگی مدرن امروزي، برنامهدانش

هـا در   کند. همچنین اگر ایـن نـاتوانی  ضرورت پیدا میامر بازتوانی آنها و اصالح مشکالت یادگیري آنان 

سنین مدرسه تشخیص و درمان شود، در دوره بزرگسالی مشکالت فرد بسیار کمتر خواهد بـود؛ در غیـر   

ممکن است فرد مبتال در بزرگسالی در مسائل سازگاري، هیجانی و اجتماعی دچار مشکالت  صورت نیا

-آموزان توجه به روشه مشکالت هیجانی فراوان این گروه از دانشتر از همه با توجه بزیادي شود. مهم

گیرد. همچنین انجام تحقیقات معـدود در ایـن   ازپیش در این زمینه مورد اهمیت قرار می هاي مبذول بیش

آموزان داراي اختالل یادگیري، استفاده از نتـایج  زمینه و فقدان پژوهش در مورد این متغیرها در بین دانش

اي بـراي تحقیقـات بعـدي از دالیـل     سازي زمینه اي و فراهمهاي درمانی و مشاورههش در محیطاین پژو

آموزش مبتنی بر پذیرش/تعهد بتوانیم  لهیوس بهکه  میآن برباشد. پس در این پژوهش انجام این پژوهش می

شان را بهبود  یتحصیل آموزان در مورد زندگی دانش از قبیل بهزیستی اجتماعی این شناختی مشکالت روان

  و اضطراب اجتماعی آنان را کاهش دهیم.

  هاي) پژوهش:سؤال (سؤال - 1-4

و کـاهش اضـطراب    پـذیرش/ تعهـد در افـزایش بهزیسـتی اجتمـاعی      آیا روش آموزشی مبتنی بـر 

  باشد؟آموزان مبتال به اختالل یادگیري خاص مؤثر میاجتماعی دانش
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The purpose of this study was the determine Effectiveness of Acceptance / Commitment 

Training on social well-being and social anxiety in students with Specific Learning 

Disorder. The type of this research is was an experimental study with the pre- and post-test 

one with control group design. statistical population of the study included all of Fifth grade 

school male students with specific learning disorder(SLD) in Ardabil city in school year of 

2014-2015. The study sample were 40 male student with specific learning disorder(SLD) 

that choosed by multi-stage cluster random sampling and Randomly divided into control 

and experimental groups (n =20 for each group). The data were collected using Structured 

Clinical Interview based on DSM-V, Kay-Math Mathematic Test, Revan IQ test, 

Diagnostic Test of Reading Disorders of Shafei et al, Fallah chaei express written test, 

Social anxiety scale Social and well-being scale. The results of multivariate of covariance 

(MANCOVA) showed the Acceptance/Commitment Training has positive effect an 

improving on the all of components social well-being in students with specific learning 

disorder(SLD). Also,The results of multivariate of covariance (MANCOVA) showed the 

Acceptance/Commitment Training has positive effect to decrease on the social anxiety in 

students with specific learning disorder(SLD). Based on the findings of this study can be 

considered Because of that Acceptance/Commitment develop to accept of imotions and 

Performances. Therefore, this can has positive effect an improving in social well-being and 

decrease in social anxiety in this students. Thus, advertence the effect of acceptance / 

commitment therapy on variables related to social well-being and social anxiety in students 

with specific learning disorder is of particular importance. 
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