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A tanulási zavar nagy hatással van a tanulási zavarral küzdő ember életére, 

tapasztalataira, és eredményeire, kimeneteire. A tanulási zavar áthatja az egyén mindennapi 

életét, életének minden területét – a családi és társas kapcsolatait, a munkahelyi és közösségi 

bevonódását (Goldberg, Higgins, Raskind, & Herman, 2003). Számos kutatás vizsgálta a 

tanulási zavarral rendelkező és nem rendelkező diákok közötti eltéréseket több különböző 

területen (Lackaye et al., 2006). Ezek a kutatások gyakran kapták azt az eredményt, hogy a 

tanulási zavarral küzdő diákok társaikhoz képest alacsonyabb tanulmányi teljesítménnyel, 

illetve több társas és érzelmi nehézséggel rendelkeznek (Lackaye et al., 2006). A tanulási 

zavarral rendelkező személyek életük során több szociális, emocionális és motivációs 

nehézséggel találkoznak, mint tipikusan fejlődő társaik (Klassen & Lynch, 2007). 

A tanulási zavar befolyásolja az egyén pszichológiai fejlődését, erősségeit és 

gyengeségeit. Szervezik a pszichológiai fejlődést az erősségek, a gyengeségek, az érdeklődés, 

a védekezési stratégiák, a rigiditás és az identitás meghatározásával, alakításával. A tanulási 

zavar és a pszichológiai fejlődés közötti kapcsolat egy komplex, folyamatos intrapszichés és 

pszichoszociális folyamat. Ezt a kapcsolatot átszövik a tanulási zavarral rendelkező 

személyek különböző aggodalmai, konfliktusai, erősségei, gyengeségei, megküzdési 

stratégiái, álmai, vágyai, és egyéb, a fejlődési állapotuknak megfelelő pszichológiai faktorai 

is. A tanulási zavar csak egy elem a sok közül, amely jelentős mértékben alakítja a 

pszichológiai fejlődés folyamatát. Egy kognitív gyengeség, ami bizonyos mértékben mindig 

befolyásolja a személy kibontakozó identitását, valamint viselkedését. Ez pedig folyamatos 

feszültséghez vezethet a gyermekben (Cohen, 1986) 

A tanulási zavarral rendelkező fiataloknak kétféle problémával kell megküzdeniük: az 

első maga a tanulási zavar - a kognitív képességzavarból fakadó problémák -, a második pedig 

azok a pszichológiai problémák, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a tanulási zavarhoz 

kötődnek. Ezek a velejáró pszichológiai és szociális nehézségek sokszor ugyanolyan 

problematikusak, mint maga a tanulási zavar. Továbbnehezítik a tanulást, az iskolai munkát, a 

kapcsolatokat, és a pszichológiai fejlődés menetét. A kutatások például kimutatták, hogy a 
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tanulási zavar hozzájárul a tanult tehetetlenség érzésének kialakulásához, ami pedig tovább 

rontja a gyermekek teljesítménymotivációját. Továbbá, a tanulási zavar eredményeképpen 

megjelenik a diákokban a frusztráció, a kudarc és a megalázottság érzése, ami alacsony 

önértékeléshez, és akár önutálathoz vezethet. A tanulási zavar hátrányosan befolyásolhatja a 

diákok kompetencia érzését is (Cohen, 1986). 

A másik oldalról viszont, a tanulási zavar a gyermek erősségeihez is hozzájárulhat - a 

mindennapi életet befolyásoló ereje előnyös is lehet (Cohen, 1986; Lockiewicz, Bogdanowicz 

& Bogdanowicz, 2013). Jellemzően, ha a tanulási zavar nem túl súlyos, és ha a szülők, a 

tanárok empatikus módon támogatják a diákot, akkor a tanulási zavarral küzdő fiatal 

célkitűzése során inkább kihívásnak, mint akadálynak tekintheti nehézségeit. Ez a szemlélet 

pedig pozitív kimenethez is vezethet (Cohen, 1986; Lockiewicz et al., 2013; Reiff, Gerber, & 

Ginsberg, 1993). Ettől természetesen tanulási zavara nem múlik el, de a tanuló hatékonynak 

és kompetensnek érezheti magát az adott területen, ami pedig megfelelő alapot teremt 

teljesítménye javulásához (Cohen, 1986).  

A tanulási zavar a pszichológiai fejlődés egyéb aspektusaihoz - pszichológiai 

képességek és érdeklődés fejlődéséhez - is hozzájárulhat. Több tanulmány is bemutatta 

például, hogy a diszlexiás személyek kiváló tehetségek lehetnek főleg nem verbális 

területeken: művészeti, építészeti, mérnöki és atlétikai területeken (Geschwind 1982, 1983; 

Porac & Coren 1981 – idézi Cohen, 1986). Ez a fejlődés a tanulási zavarra, és annak negatív 

következményeire adott kompenzálási válaszként is megjelenhet. Az átélt elégtelenség, 

tehetetlenség érzés, feszültség és kudarc ellensúlyozására, mérséklésére alakulhat ki a vágy, 

hogy kompetensek és jól teljesítők legyenek. Így a más területen (pl.: nemverbális) 

bekövetkező felgyorsult fejlődés egyéni erősségek és személyiségjellemzők kialakulásához, 

megerősödéséhez vezet (Cohen, 1986). 

Lockiewicz, Bogdanowicz és Bogdanowicz (2013) a fejlődési diszlexiával 

kapcsolatban írják le, hogy a kortárs pszichológiában a diszlexiások pszichológiai erőforrásait 

még feltáratlan területnek lehet tekinteni, a nyilvánvaló közérdek ellenére. Az ezzel 

kapcsolatos szakirodalomban a diszlexiások erősségeként a téri-vizuális, a kreatív és a 

motivációs képességeket jelölték meg (Lockiewicz et al., 2013). Továbbá, Shessel és Reiff 

(1999) kvalitatív kutatásukban azt az eredményt kapták, hogy a tanulási zavar pozitív hatással 

volt a kreativitásra (kreatív gondolkodásra és problémamegoldásra), a szociális érzékenységre 

(a résztvevők többségében kialakult a vágy, hogy segítsenek másoknak), és a szakmai 

fejlődésre. Hellendoorn és Ruijssenaars (2000) vizsgálatában a legtöbb felnőtt résztvevő a 
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diszlexia számos negatív hatása mellett (különbözőség érzése, frusztráció, kudarctól való 

félelem, bizonytalanság, szorongás, kisebbrendűségi érzés, agresszió, stressz, az érzelmek 

kifejezésének nehézsége, és érzelmi-társas problémák, tanulmányi-karrier nehézségek) pozitív 

jellemzőket is kifejeztek. Saját erősségeikként a kitartást és a felelősséget nevezték meg. A 

kedvezőtlen iskolai tapasztalatok és egyéb problémáik ellenére kitartó és felelősségteljes 

embernek írták le magukat, és nem vesztesként vagy legyőzöttként definiálták önmagukat, 

hanem inkább kitartásukat és tűrőképességüket hangsúlyozták. Nehézségeik ellenére pozitív 

énképpel rendelkeztek (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000). 
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