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  مهمقد-1-1

شماري با طرق مختلف براي یادگیري وجود ی انسان، مطالب بیي حیات فردي و اجتماعدر گستره

دارند. یادگیري را به جرات می توان بنیادي ترین فرایندي دانست که در نتیجه ي آن، موجودي ناتوان و 

درمانده در طی تعامل با رشد جسمی به فرد تحول یافته اي تبدیل می شود که توانایی هاي شناختی و 

) ناتوانی یادگیري نوعی 1382حد و مرز نمی شناسد(سیف نراقی و میرمهدي، قدرت اندیشه ي وي 

در یادگیري یا حرف زدن یا نوشتن را تحت تاثیر  یاختالل عصبی است که یک یا چند فرآیند روانی اصل

قرار می دهد. ناتوانی ممکن است خودش را در یک توانایی ناقص در شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، 

) در مشکالت یادگیري، 1387ن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی بروز دهد.(خدایاري،خواندن، نوشت

مهارت ها و کارآیی دانش آموز به طور قابل مالحظه اي پایین تر از سطح مورد انتظار می باشد و با 

پیشرفت تحصیلی و یا فعالیت هاي روزمره که مستلزم به کارگیري این مهارت ها هستند تداخل ایجاد 

حرکتی ویا اختالالت عصبی نمی باشد.(کاپالن، - و این امر ناشی از نقص در دستگاه هاي حسی ندمی ک

) هرگونه تاخیر در توجه به مشکالت این کودکان آثار زیان باري به دنبال خواهد 2002، 1سادوك و گرب

ر ارتباط با ) یکی از مسائل مهمی که د1383داشت.(شهنی ییالق، کرمی، شکرکن و مهرابی زاده هنرمند،

مشکالت یادگیري مطرح می شود مشکالت رفتاري می باشد.مطالعات انجام شده در فرهنگ هاي مختلف 

از کودکان سنین مدرسه و قبل از مدرسه دچار مشکالت رفتاري نشان داده است درصد قابل توجهی 

نه توجه کوتاهی دارند، )کودکان مبتال به اختالل یادگیري دام2002، 2هستند. (هارلند، ریجنولد و ورلوو

از عزت نفس پایینی برخوردارند، در ارتباط با اعضاي خانواده ، اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی 

با وجود پژوهش هاي متعدد، نمی توان رابطه ي دقیقی بین  )2006، 3ناکام می شوند.(ساسر و والر

ا عوامل بسیاري بر هر دو زمینه اثر می گذارند و مشکالت رفتاري و اختالل هاي یادگیري برقرار کرد، زیر

امکان هر گونه تالشی را براي رسیدن به چنین رابطه دقیقی از بین می برند(حاجلو، رضایی شریف و 

با این حال تعدادي از پژوهشگران وجود مشکالت رفتاري را در کودکان انکار می کنند و  )1391واحدي،

ز این کودکان از مسائل یادگیري آنان سرچشمه می گیرد.(خوشابی و معتقدند مشکالت رفتاري تعدادي ا

تنها  با افت تحصیلی و اتالف بودجه و امکانات پایان نمی  آموزاندانشمشکالت این  )1386مرادي، 
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، تشکیل خود پنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنان می آموزاندانشپذیرد، بلکه به سرزنش و تحقیر 

آنان را به مخاطره می اندازد و چه بسا، آنان را به ساز وکارهاي دفاعی ناموفق می انجامد وسالمت روان 

یکی از روش هاي مورد استفاده دربهبود مشکالت رفتاري و ) 1385کشاند.(یاوري، یاریاري و رستگار پور،

ایتی ، مداخالت مثبت رفتاري و حمایتی می باشد. مداخله مثبت رفتاري و حمLd4 آموزاندانشیادگیري 

برگرفته از رویکرد رفتاردرمانی با آموزش مهارتهایی چون مهارتهاي بین فردي و تنظیم هیجانی و 

ریلکسیشن سبب افزایش انعطاف پذیري و ارائه راه حل هاي جدید و تعدیل آثار شرایط ناراحت کننده به 

باشد. همچنین با استفاده  فرد در کنار آمدن بهتر با وقایع دردناك، می تواند به این کودکان کمک کننده

از مهارتهاي مداخله مثبت رفتاري و حمایتی به درمانجویان کمک می کند تا احساس خود را دقیق تر 

تشخیص دهند. بنابراین هدف آموزش مهارتهاي مداخله مثبت رفتاري و حمایتی ، تعدیل احساسات بدون 

.هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مداخله  )2007، 5رفتاري واکنشی، پرخاشگرانه و مخرب است. (لنگوا

مبتال به اختالل یادگیري در  آموزاندانشمثبت رفتاري و حمایتی بر کاهش مشکالت رفتاري و یادگیري 

  مقایسه با گروه کنترل بود.

  مسئلهبیان -1-2

از  یــا اســتفاده فهــم و الزم بــراي درك شــناختیروانناتوانی یادگیري اختالل در یک یا چند فراینــد 

ناتوانی یادگیري شــرایطی اســت کــه در  درواقع) 6،2009،بامینگر،تولدواسچیف،گفتار یا نوشتار است. (زبان

خواندن،ریاضــیات، و یــا نوشــتن نقــص دارد. ایــن  هايزمینــهتحصــیلی در  هايمهارتآن فرد در پیشرفت 

 ویعی از مشــکالت روانــی خطر ابتال افــراد بــه طیــف وســ آن درشایع است، که  بسیارو  العمرمادامشرایط 

توسط کرك توصــیف شــد.  1963) این اختالل اولین بار درسال7،2014وجود دارد. (پول و فاین اجتماعی

) و امروزه در کتاب راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی ویرایش پــنجم 8،2001(چستر،آندرو،کارلز

. (انجمــن اندشــدهبنديطبقهدگیري خــاص یــا هــايناتوانی بانــامعصبی رشــدي و  هاياختالل زیرگروهدر 

بزرگ رشــدي و درســی تقســیم  يدوطبقهبه  توانمییادگیري را  هاياختالل). 2012آمریکا، پزشکیروان

، ايحافظــه هاياختاللاز: نقص توجه و ادراك،  اندعبارتیادگیري رشدي  هاياختالل يعمدهکرد: اجزاي 

از:  انــدعبارتیادگیري درســی نیــز  هاياختاللفکري و زبانی.  هاياختاللحرکتی و –ادراکی  هاينارسایی

بــر  هــاناتوانی) شــیوع 1389کردن (احدي و کاکاونــد، حساب وخواندن، هجی کردن، نوشتن  هاينارسایی

. باشــدمیاساس گزارش کمیته ملی مشــورتی کودکــان معلــول یــک تــا ســه درصــد کودکــان مدرســه رو 
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 13) میزان شیوع اختالالت یادگیري در استان اردبیــل 1384انی و رجبی( ) در مطالعه نریم1،1997(لرنر

کــه  رســدمیناتوانی یادگیري خواندن است .بــه نظــر  هاناتوانینوع این  ترینشایعاست.  شدهگزارشدرصد 

)  2،2006. (دیکرســون و کالهــاندارندمشــکلناتوان در یادگیري،در خوانــدن  آموزاندانشدرصد  80 تقریباً

آکادمیــک خوانــدن، نوشــتن و ریاضــی  هايزمینه، شیوع اختالل یادگیري خاص در   DSM-5گزارشبه 

 ســاالنبزرگمختلف ، است. شیوع در  هايزبان، جوامع ، و هافرهنگ،در  ايمدرسه% در کودکان 15تا  5%

عــالوه بــر این اخــتالل  شناسیسبب) . در 1392% باشد. (گنجی،4حدود  رسدمیمعلوم نیست اما به نظر 

 3عوامل زیستی وبدکارکردي هاي سیســتم عصــبی مرکــزي ، بــرنقش نیمکــره راســت(لیدل و راتسموســن

ــانز2005، ــا وکیولم ــپوت ،پریت،تایتیک ــانوادگی (دس ــع خ ــان 4،2013) تجم ــودك (آم ــودن ک ــارس ب ) ن

) 6،2011شــناختی (دیــویس و بــرویتمن جمعیــت واجتمــاعی  - ) عوامــل روانــی5،2003ابرت،پنینگتون،ر

؛  8،2011) آمــوزش ضــعیف (اســمیت7،2005اقتصــادي پــایین (ایزنمــاجر،راس وپــرات- یت اجتماعیوضع

 2013) وعدم توانایی پردازش مغز (سزوکس، دیواین؛ سولتز، نــابیس و گابریــل،9،2013سزوکس وگرسواي

کودکــان نــاتوان یــادگیري تکــانش گــري،  هــايویژگیاســت. از  شــدهاشاره) 2013؛ سزوکس و گرسواي،

ــرابی ــعیف ريق ــرد ض ــالی، عملک ــیش فع ــود و، ب ــایین  خ ــدي پ ــدمیکارآم ــالبرت باش ــامز و - (ه ویلی

. باشــدمی) یکــی از متغیرهــاي مربــوط بــه اخــتالالت یــادگیري ، مشــکالت یــادگیري 10،2007هاستینگز

مختلــف  هــايملت و هــافرهنگ، هازباناست، بدین معنا که در تمام  شمولجهانمشکالت یادگیري امري 

مــتن - آمریکــا پزشــکیروان. در چهارمین راهنمــاي تشخیصــی اخــتالالت روانــی انجمــن شودمیمشاهده 

تشخیصی براي اختالل خواندن ، اخــتالل در امــال و اخــتالل  هايمالك)DSM-IV-TRشده( تجدیدنظر

) ماننــد اخــتالل در کــارکرد NVLD( غیرکالمــییــادگیري  هــايناتوانیو  اندشــدهمشخصدر ریاضــیات 

) آورده شــده NOS( اندنشــدهدیگر مشخص  يگونهاجتماعی و اختالالت یادگیري که به  فضایی، شناخت

اخــتالل  مبتالبــه کودکــان درصــد 25 اســت کــه تــا آن ازحاکی  هاداده )1382 است. (کاپالن وهمکاران،

شود درخطرباالترمشــکالت اجتمــاعی  می اختالل نوشتن تصور مبتالبههستندوکودکان  فعالبیشخواندن 

یــادگیري  هــايناتوانی. یکی دیگــر از متغیرهــایی کــه در رابطــه بــا )11،2006سادوك و کاپالن(دارند  قرار
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هســتند کــه  ايکننــدهناتوان. مسائل رفتاري کودکان مشکالت شــایع و باشدمی، مشکالت رفتاري باشدمی

ي بــاالیی از و بــا درصــدها کننــدمیبراي معلمان ، خانواده و خــود کودکــان مشــکالت بســیاري را ایجــاد 

بــر عملکــرد تحصــیلی و اجتمــاعی  ايمالحظهقابل طوربهمعضالت اجتماعی همراه هستند. مسائل رفتاري 

. (پانــدینا، دهــدمیافــزایش  ســالیبزرگروانــی را در  هايبیماريو احتمال ابتال به  گذاردمی تأثیرکودکان 

نوجوانان بــا اخــتالالت رفتــاري، احساســات  ). اغلب کودکان و2007، 1بیلدر، هاروي، کیف، آمان و قراباوي

 کننــدمی، آنان را طــرد هاهمکالسی. در بیشتر موارد، معلمان و کنندمیمنفی دارند و با دیگران بدرفتاري 

). از ســوي دیگــر انــزواي 2007، 2.( بــراون و پرســییابــدمیآموزشی آنان، کــاهش  هايفرصت درنتیجهو 

 معمــوالً. ایــن کودکــان، آوردمــیشگري هر چه بیشتر آنان را فــراهم اجتماعی این کودکان ، موجبات پرخا

محبوبیت ندارند. مجموعه این عوامل ، این کودکان را در معرض خطر بــروز رفتارهــاي ضــداجتماعی قــرار 

است که آنــان نیــز داراي مشــکالت رفتــاري هســتند.  باکسانی معموالً. روابط دوستی این کودکان دهدمی

تاکنون طبقه بندیهاي مختلفی براي اختالالت رفتاري صــورت گرفتــه اســت. بعضــی از ). 2001، 3(کافمن

. اخــتالالت رفتــاري درونــی ســازي کــه  انــدکردهبزرگ تقسیم  دودستهپژوهشگران اختالالت رفتاري را به 

رفتــار  اخــتالالتشامل مواردي ماننــد افســردگی و اضــطراب کــه بــا دنیــاي درونــی فــرد ســروکار دارنــد؛ 

که شامل مواردي است که به مشکالت فرد با دیگران ارتباط دارد. (اخن بــاخ، هــاول، کــواي، و  ازيسبرونی

ویــژه  هاينارسایی مبتالبه)، ادراك بین فردي کودکان 1999(5) بنا به نظر کراوتز و همکاران4،1991کانرز

ز برخــی رفتارهــاي مــی پــذیرد و بــرو تــأثیریادگیري بسیار خودمدارانه است و کمتــر از دیــدگاه دیگــران 

ایــن اعتقــاد وجــود  )1383به دلیل فقدان درك دیدگاه دیگران است. ( جمشــیدي،  هاآننامناسب توسط 

درمانی براي کودکان داراي نــاتوانی یــادگیري و مشــکالت رفتــاري  هايبرنامهدارد که مداخله براي تنظیم 

. اگــر بتــوانیم کودکــان را در دوران ممکن است در دوران پیش از دبستان و دوران دبستان ارزشمند اســت

دبستان درمان کنیم یعنی قبل از اینکه مشکالت یادگیري سبب عوامل شکســت در مدرســه شــود ( بــراي 

و بــدتر  ســاالنبزرگ هــاينگرشپایین، مشکل در روابط دوستانه و غیره) و موجب تغییــر  نفسعزتمثال 

انجــام دهــیم. (واالس و مــک  مــؤثرمداخله ابتدایی  یک توانیممیکودك با والدین گردد،  هايتعاملشدن 

در بهبــود مشــکالت یــادگیري و  مورداســتفاده هــايروش). یکــی از 1375، ترجمه طوسی، 1993الفین، 

. حمایــت از باشــدمی) PBISرفتاري کودکــان نــاتوان یــادگیري، مــداخالت مثبــت رفتــاري و حمــایتی (

. رونــد پــردازدمیفــرد  انگیزچالششدکه به درك رفتار رفتارهاي مثبت یک سیستم مدیریت رفتاري می با
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اطالعات، توسعه فرضــیه، طراحــی طــرح پشــتیبانی،  آوريجمعحمایت رفتار مثبت شامل شناسایی هدف، 

) PBIS( حمــایتیمثبــت رفتــاري  مداخله ازاستفاده ) 2008و همکاران، 1(اسکات. باشدمی نظارت واجرا 

 ارائــه) این برنامه در سه سطح (اول،دوم،سوم) مداخله را 2،2002نزو هور در مدارس گسترده است (سوگی

 وکاهش خطــر بــراي شکســت تحصــیلی  باهدفخاص براي هریک از این سطوح  طوربه. مداخالت دهدمی

، اصــالح محــیط شــودمیمعمول که در این مداخله استفاده  هايروشاست. برخی از  یافتهتوسعه اجتماعی

) ، نادیده گــرفتن تــاکتیکی از نامطلوب رفتارنامه درسی، ارائه یک جایگزین براي آموزشی کودك (مانند بر

منظم  زداییحساسیتمانند  شدهاصالح هايروشرفتار منحرف کودك (تقویت مثبت براي رفتار مناسب) ،

رفتاري براي رســیدن بــه اهــداف  هايروش) به استفاده از BPS. روند کنونی حمایت رفتار مثبت(باشدمی

) بــر روي یــک محــیط مدرســه گســترده BPSشناختی زمانی که ( هايایده. استفاده از باشدمیناختی ش

 و باشــدمی.مداخله مثبت رفتاري و حمایتی قادر به ایجــاد تغییــرات مثبــت  شودمیاستفاده شود آشکارتر 

در  ازآنپــساشــد، با استفاده از یک برنامه  حمایتی رفتار مثبت وجود داشــته ب سازگاريحمایت کافی  اگر

حمایــت رفتــاري مثبــت ) 3،2007(تینکــانیبراي بهتر کردن تغییر خواهد کــرد.  طول زمان فضاي مدرسه

)PBIS : 2حمایت رفتــاري مثبــت گروهسازمان دادن و آموزش - 1) شامل چندین اجزا است که شامل  -

انتظارات رفتــاري تشــویق  از سیستمی کارگیريبه- 4یاددادن انتظارات رفتاري - 3تعریف انتظارات رفتاري 

 )2000، وهمکــارانســوگی ( مــؤثر ارزیابیبراي تصمیمات  هادادهمجموعه -  5رفتارهاي نامطلوب  تنبیه و

و  محــدود اریبســیادگیري با آن مواجــه هســتند، مــداخالت   يهایناتوانمقابل مشکالتی که کودکان با  در

جلوه ندهیم باید اذعان کنــیم کــه  کنندهوسیمأبوده است. اگر موضوع را  هاآنمعطوف به مشکالت درسی 

بــه دلیــل رعایــت  نیهنوز فهم ما از اختالالت یادگیري بسیار اندك اســت. در بســیاري از مــداخالت درمــا

کنــار گذاشــته  یموردبررســ ياز نمونــه آمــوزاندانش، ایــن هایآزمودناستانداردهاي پژوهش و همتاسازي 

عمــدتاً بــر مشــکالت یــادگیري و شــناختی آنــان متمرکــز بــوده،  آموزشــی و درمــانی يهاتالش. شوندیم

ایــن  شناســایی ) 1388، امیري،ملــک پــور و مولــوي، (لطیفــی اندشدهیطراحمداخالت نیز بر همین مبنا 

آنان ، حــائز اهمیــت فراوانــی اســت و  يهایژگیوو دادن راهکارهاي مناسب و منطبق با  آموزاندانشقبیل 

کــه تــاکنون یــا  آمــوزاندانشوســیعی از  نســبتاًمشکل گــروه  ییجوچاره منظورهباین پژوهش تالشی بود 

 هــاآنآنان ، یعنی فقط زمینه تحصیلی  التاز مشک ياپارهو یا فقط به  اندقرارگرفتهمورد غفلت  یطورکلبه

مــداخالت مثبــت رفتــاري و شود ایــن اســت کــه آیــا سوال مهمی که در اینجا مطرح می .توجه شده است

                                                             
1 Scott 
2 Sugai, Horner 
3 Tincani 
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مبتال به اخــتالل یــادگیري  آموزاندانشبرکاهش مشکالت رفتاري و یادگیري  تواندمی ) PBIS( ایتیحم

  موثر باشد؟

  پژوهش تیاهمضرورت و -1-3

و رشــد یافتــه  و متعهــدیکی از وظایف مهم نظام تعلیم و تربیت امروز پرورش افراد شایسته ، کاردان 

ارائــه دهــیم. در  آموزاندانشحداقل کمک به این دسته از ي الزم زندگی هامهارتگسترش است تا بارشدو

دیده  آموزاندانشتحصیلی و سقف یادگیري  شرفتیپیی میان سرعت یادگیري، هاتفاوتي درس هاکالس

و اخــتالالت یــادگیري یــک اصــطالح کلــی اســت کــه شــامل یــک گــروه نــاهمگون از  هایینارسا. شودیم

ســایر  آمــوزاندانشي ویــژه در یــادگیري ممکــن اســت در هاییســاناري یادگیري است. اگرچه هايدشوار

ي اجتمــاعی، هایآشــفتگی ذهنــی، مانــدگعقب - ي حســیهابیآســطبقات نیز وجود داشــته باشــد بــراي 

در طی دوران تحصــیلی خــود دچــار  آموزاندانش.  بسیاري از باشدیمهیجانی، تدریس نامناسب و ناکافی 

ناشی از بروز یک آشفتگی در مسیر یادگیري است کــه البتــه بــه میــزان این مساله  شوندیمافت تحصیلی 

ی گیرنــد؛ دربرمــربطی ندارد. اختالالت رفتاري دامنــه وســیعی دارنــد و مشــکالت بســیاري را  هاآنهوش 

ي متفــاوتی داشــته باشــد. هــایژگیویی اســت کــه ممکــن اســت هــاگروه رندهیدربرگهر طبقه  کهيطوربه

ي یــادگیري هــایناتوانبــا  آمــوزاندانش. تعداد زیادي از مطالعات مربوط بــه )1384یکتا و پرند، (شکوهی 

در مدرسه مشکالت رفتاري دارنــد؛ در اجتمــاعی شــدن داراي مشــکل  آموزاندانشکه این  دهندیمنشان 

 )1391ي علیــزاده ، ترجمــه، 2005ي هیجانی و رفتاري دارند. (هاالهــان و همکــاران، هااختاللهستند و 

ی و کــم اســتعدادي هوشکمدر اکثر موارد در مظان اتهام  متأسفانهبسیار باالست و  آموزاندانشصد این در

 شــودینممشکالت تنها منجر به افت تحصیلی و اتالف اقتصــاد خــانواده در کشــور  گونهنیا. رندیگیمقرار 

رزنش و تحقیــر بلکه به خــاطر عــدم آگــاهی صــحیح و درســت معلمــان و والــدین در اکثــر مواقــع بــه ســ

را در روح پاکشــان  نفساعتمادبــهمنجر شده و حس ناخوشایند خود ضعیف پنداري و کاهش  آموزاندانش

بســیاري از ایــن مشــکالت قبــل از ورود بــه دبســتان و یــا همــان اول دبســتان  بساچهو  آوردیمبه وجود 

ی و درمان کرد. سپس معلمان با صرف زمانی اندك علل مشکل را شناسای توانیمي هستند و ریشگیپقابل
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ي الزم برخوردار نباشند ممکن است بســیاري از اخــتالالت را در هامهارتو مربیان اگر از اطالعات کافی و 

ی شناسایی و ســپس درستبهکودك تثبیت کنند. بنابراین بسیار مهم است که مشکالت یادگیري و رفتاري 

ي یــادگیري و مشــکالت هایینارسااثربخش جهت درمان  راهبردهاي مفید و قطعاًتحت درمان قرار گیرند. 

مســاله  تیــبــا توجــه بــه اهم نیبنابراآگاه باشند.  هاآنرفتاري وجود دارد که معلمین و والدین بایستی از 

مناســب  يهــاکیاست که با آموزش راهکارهــا و تکن يضرور آموزاندانشدر  ي و یادگیريمشکالت رفتار

 نیــا یو روانــ یدرراه ســالمت جســم یگــام ،و یــادگیري يکالت رفتــارمش نیو کاهش ا يریشگیجهت پ

 يبــرا اســبمن يهــاکیجهــت ارائــه راهکارهــا و تکن قیــدق یبررســ رونیــازا برداشته شــود. آموزاندانش

،از صــرف  رانهیشــگیپ يراهکارها جادیبتوان با ا قیطر نیتا از ا است يضرور دهیپد نیو درمان ا يریشگیپ

 جینتــا نیبنابرا به عمل آورد. يریجلوگ ،شوندیها متحمل مخانواده دهیپد نیه بعدازاک ینیسنگ يهانهیهز

کــه کــانون  یآموزشــ يهــاها و نظامآموزشگاه ،و مشاوره ینیمراکز بال ها،خانواده يبرا تواندیپژوهش م نیا

   واقع شود. دیفرا ارائه نموده م يمؤثر يراهکارها. دهندیم لیپرورش کودکان و نوجوانان را تشک یاصل

  پژوهش  اهداف  -1-4

  اهداف کلی پژوهش-1-4-1

ــیتع- 1 ــ نی ــار  یاثربخش ــت رفت ــداخالت مثب ــا و يم ــار PBIS(یتیحم ــاهش مشــکالت رفت  ي)برک

  يریادگیآموزان مبتال به اختالل دانش

 یــادگیري  مشــکالت بــر کــاهش) PBIS(یتیو حمــا يمــداخالت مثبــت رفتــار  یاثربخشــ نییتع- 2

  يریادگیاختالل  البهمبتآموزان دانش

  پژوهش یاختصاص اهداف-1-4-2

  دارد. ریتأثبا اختالل یادگیري  آموزاندانشبر مشکالت خواندن  مثبت رفتاري و حمایتی  مداخالت- 1

  دارد. ریتأثآموزان با اختالل یادگیري بر شناخت اجتماعی دانش مثبت رفتاري و حمایتیمداخالت  - 2

  دارد. ریتأثبا اختالل یادگیري  آموزاندانشبر اضطراب اجتماعی یتی مثبت رفتاري و حمامداخالت  - 3

  دارد. ریتأث يریادگیبا اختالل  آموزاندانشبر ادراك فضایی مثبت رفتاري و حمایتی   مداخالت - 4

  دارد. ریتأثبا اختالل یادگیري  آموزاندانشبر مشکالت ریاضی مثبت رفتاري و حمایتی  مداخالت  - 5

  دارد. ریتأثبا اختالل یادگیري  آموزاندانش بر مشکالت رفتاريمثبت رفتاري و حمایتی مداخالت  - 6
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  پژوهش فرضیه هاي– 1-5

  دارد. ریتأثبر کاهش مشکالت رفتاري مثبت رفتاري و حمایتی  مداخالت  - 1 

  دارد. ریتأثبر کاهش مشکالت یادگیري مثبت رفتاري و حمایتی  مداخالت  - 2

  فرضیات فرعی:

  دارد. ریتأث يریادگیبا اختالل  آموزاندانشبر مشکالت خواندن مثبت رفتاري و حمایتی  خالت مدا - 1

  دارد. ریتأث يریادگیبا اختالل  آموزاندانش یبر شناخت اجتماعمثبت رفتاري وحمایتی   مداخالت - 2

  دارد. ریتأث يریادگیبا اختالل  آموزاندانش یبر اضطراب اجتماعمثبت رفتاري وحمایتی   مداخالت - 3

  دارد. ریتأث يریادگیبا اختالل  آموزاندانش ییبر ادراك فضامثبت رفتاري و حمایتی   مداخالت - 4

  دارد. ریتأث يریادگیبا اختالل  آموزاندانش یاضیبر مشکالت رمثبت رفتاري و حمایتی  مداخالت  - 5

  با اختالل یادگیري تاثیر دارد. آموزاندانشبر مشکالت رفتاري مثبت رفتاري و حمایتی   مداخالت - 6

  متغیرهاي پژوهش-1-6

  متغیر مستقل: مداخله مثبت رفتاري و حمایتی

  متغیرهاي وابسته: مشکالت یادگیري، مشکالت رفتاري

  تعاریف مفهومی و عملیاتی-1-7

مشکل یادگیري عبارت از نوعی پاسخ به اطالعات حسی است که ناقص و  مشکالت یادگیري:

، اندشدهدادهیاد  قبالًدر توانایی مربوط به فهم، یادآوري، کاربرد و ارتباط با مطالبی که  کهینانارسا بوده و 

  )1379. (گرین، کندمیختالل ایجاد ا

است که آزمودنی در پرسشنامه مشکالت  اينمرهدر این پژوهش منظور از مشکالت یادگیري میزان 

  .آوردمیبه دست )CLDQیادگیري کلواردو(

که بدون پایین بودن بهره هوشی ،  شودمیمشکل رفتاري به رفتار فردي اطالق  رفتاري:مشکالت 

 هايمکانو  هازمانتعادل روانی و رفتاري از اندازه عمومی اجتماع دور و داراي شدت، تکرار و مداومت در 

ن کارایی فرد اکاهش میز یا ودر عملکردهاي تحصیلی، رفتاري دچار درماندگی   کهطوريبهمتفاوت باشد. 

  )1384گردد. (خزاعی، 

است که آزمودنی در پرسشنامه مشکالت  اينمرهدر این پژوهش منظور از مشکالت رفتاري میزان 

  .آوردمیرفتاري راتر (فرم معلم ) به دست 

 است شدهگرفته ییرفتارگرادر این نوع درمان از اصول  ):PBISمداخله مثبت رفتاري و حمایتی(

در این نوع مداخله انواع مهارت هاي بین فردي، شیوه هاي دوست است.  شدهابداعاتسون که توسط جان و
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تشویقی و تقویتی براي  يهابرنامه.در این مداخله از آموزش داده می شودهدف یابی، ریلکسیشن و تمرکز 

  . باشدیمپاداش دادن به پیشرفت تحصیلی و تعدیل مشکالت یادگیري و رفتاري 

جلسه اي می  10منظور از مداخالت مثبت رفتاري و حمایتی یک برنامه آموزشی در این پژوهش 

  .انجام شد ییرایپذ و دقیقه استراحت، بازي 15 فاصله باو  ياقهیدق 30دو زمان صورتبه باشد که 

   

  

          

  

  

    

  فصل دوم :

  پژوهش مبانی نظري
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  مقدمه-2-1

ثنایی به اندازه مشکالت یادگیري باعث تحقیقات شاید هیچ بخشی از روان شناسی کودکان است

مختلف و بحث هاي بسیار متعدد نشده است . مشکالت یادگیري باعث تعجب وسردرگمی پژوهشگران 

شده است ، زیرا کودکان مبتال به این اختالالت از ضریب هوشی متوسط یا حتی باال برخوردارند، ولی در 

نوشتن موفق نیستند. کنند، مخصوصا در یادگیري خواندن و پیش بینی می  IQزمینه هایی که نمرات 

) ناتوانی هاي یادگیري یکی از انواع ویژگیهاي متفاوت افراد در جامعه معاصر است. تفاوت 1392(گنجی ،

هاي دیگر عبارتند از: تیز هوشی، فلج مغزي، مهارت در ورزش، مشکالت رفتاري یا هیجانی، توانایی 

ذهنی، ناشنوایی،استعداد هنري، نابینایی. افراد با ناتوانی هاي یادگیري شبیه هم موسیقایی، عقب ماندگی 

نیستند. آنها افرادي هستند که به هر دلیلی براي دستیابی به انطباق و سازگاري که به آنها امکان موفقیت 

) در 1391،و همکاران ؛ترجمه علیزاده2005همکاران،  و1می دهد، نیاز به آموزش ویژه دارند. (هاالهان

  این بخش تاریخچه، تعاریف، نظریه ها، میزان شیوع، تشخیص ودرمان ذکر می شود.

  یف  نارسایی هاي ویژه در یادگیريتاریخچه وتعر- 2-1-1

مطرح شد اما ریشه ناتوانی هاي یادگیري را  1960با وجود اینکه عبارت ناتوانی یادگیري در دهه 

عصب شناسان به مطالعه بزرگساالنی عالقمند شدند که به جستجو کرد که  1800می توان در سالهاي 

علت آسیب مغزي توانایی خواندن یا نوشتن را از دست داده بودند. در طول دوره آغازین این تاریخ یعنی 

، تئوري هاي پزشکی درباره کارائی و ناکارائی مغز از مطالعه خصوصیات رفتاري 1930تا  1800از 

هاي  مغزي اکتسابی فرمول بندي شد..در پایان این قرن مساله کودکان ناتوان بزرگساالن مبتال به آسیب 

ب علمی عرضه در یادگیري خواندن، و گزارش هاي موردي پراکنده درباره کلمه کوري مادر زادي در مطال

براي نخستین بار اصطالح ناتوانی یادگیري را در  2) کرك1376 ترجمه صالحی،،1985شد. (دورکین،

کتاب معتبرش در مورد کودکان استثنایی ،ناتوانی  1962ابداع کرده است. کرك در ویرایش  1962سال 

یادگیري را این گونه تعریف کرده است: ناتوانی یادگیري به عقب ماندگی، اختالل یا رشد با تاخیر در یک 

اره دارد که یا چند مورد از فرایندهاي گفتار، زبان، خواندن،نوشتن، حساب، یا دیگر موضوعات درس اش

حاصل معلولیت روان شناختی است که احتماال به علت بدکارکردي مغزي و یا اختالل هاي رفتاري یا 

هیجانی به وجود می آیند. ناتوانی یادگیري نتیجه عقب ماندگی ذهنی، محرومیت حسی، یا عوامل 

) اداره آموزش و 1391ترجمه علیزاده و همکاران،؛2005آموزشی و فرهنگی نیست.(هاالهان و همکاران ،

،کودکان با نارسایی هاي ویژه در یادگیري را آن 1977پرورش آمریکا در امر کودکان استثنایی در سال 

                                                             
1 Hallahan 
2 kirk 
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دسته از کودکان دانسته است که در یک یا تعدادي از فرایندهاي اساسی یادگیري،فهم مطالب، کاربرد 

ن است در کودکان به صورتهاي گوناگون زبان گفتاري یا نوشتاري دچار مشکل هستند. این اشکاالت ممک

مانند: دشواري در گوش دادن، فکرکردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن، وحساب کردن، 

ظاهر شود. این تعریف شامل کودکان با صدمه مغزي، آسیبهاي خفیف مغزي، نارساخوانی، آفازي رشد و 

که اشکال اساسی یادگیري آنان در نتیجه نقص مشکالت ادراکی می شود، اما آن دسته از کودکانی را 

بینایی، شنوایی، حرکتی عقب ماندگی ذهنی، اشکاالت هیجانی یا محرومیتهاي محیطی، فرهنگی و 

  )1392اقتصادي است ، در بر نمی گیرد. (سیف نراقی، نادري،

DSM-IV ندن تعدادي از اختالالت یادگیري خاص را به رسمیت می شناخت، ازجمله اختالل خوا

 )، اختالل ریاضی، اختالل زبان،اختالل فونولوژیک، و4)، اختالل نوشتن( نوشتار پریشی3(خوانش پریشی

تالش کرده است که بعضی طبقه بندي ها را عمومی تر کند تا بتواند جنبه  DSM-5لکنت زبان. اما 

ید شده است و این هاي مختلف  و متنوع اختالالت را طوري پوشش دهد که بر شروع آنها در کودکی تاک

اختالالت از اختالالت مرتبط با سایر اختالالت (مثال،اختالل طیف اوتیسم) تفکیک شوند. به این ترتیب ، 

اختالل یادگیري به اختالل یادگیري خاص تغییر نام و ماهیت داده، و اختالل خواندن، اختالل نوشتن، و 

ب می شدند، اکنون به عنوان اسپسفایر در اختالل ریاضی ،که قبال یک اختالل مستقل و مجزا محسو

) ناتوانی هاي یادگیري نباید با مشکالت 1392اختالل یادگیري خاص گنجانده می شود. (گنجی،

یادگیري اشتباه گرفته شوند.مشکالت یادگیري عمدتا ناشی از اشکاالت دیداري ،شنیداري یا حرکتی،عقب 

 1387است . (خدا یاري،  قتصادي ،فرهنگی و محیطیماندگی ذهنی ،اختالالت عاطفی،شرایط نامساعد ا

(  

  هاي یادگیريی شیوع ناتوان- 2-1-2

هاي یاتوانچه درصدي از کودکان مدرسه اي به ناتوانیهاي یادگیري مبتال هستند؟ تخمین شیوع ن

هاي مختلف گزارش شده است. درصد درپژوهش 30تا  1ي یادگیري یکسان نیست؛ دامنه

اشته است که اعالم د 1994وزرات آموزش وپرورش آمریکا   نیز در گزارش سال   )1389(کاکاوند،احدي،

ی هاي ویژه در سن مدرسه، خدمات ویژه در زمینه ي نارسای آموزاندانشدرصد از تمام  4بیش از 

ن در مدارس عادي درصد در برنامه هاي آموزش ویژه و سایر آنا 2/54یادگیري داشته اند. از این کودکان 

زه هاي اختالل حدود نیمی از اختالل هاي یادگیري در حو) 1392(سیف نراقی، نادري،  دیده اند. آموزش

ان ل بیخواندن طبقه بندي می شوند ومابقی آنها در طبقه هاي مربوط به اختالل ریاضیات، اختال

وارد بیشتر م د. درنوشتاري یا اختالل یادگیري غیر نوعی( که در جاي دیگر طبقه نشده اند)، قرار می گیر

 ز اپیش  شروع اختالل یادگیري در فاصله زمانی پیش از دبستان تا کالس دوم مشخص می شود. شروع

                                                             
3 dyslexia 
4 dysgraphia 
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Abstract: 
 The purpose of this research  was to examine effectiveness of positive behavioral and 

interventions support (PBIS) in decreasing behavioral and  learning problems  in students 
with learning disorder.This study experimental a pre-test and post- test with control group. 
The population of this study consist of  all girl and boy with learning disabilities primary 
school  of centers of learning disability Ardabil in the 94-93 school year.the  40 students 
selected convenience and were assigned randomly into experimental and control groups ( 
20 for each group)  the groups expremental  for 10 meeting during the two and a half 
months,weekly  as positive behavioral and interventions supports (PBIS). Data were 
collected by  the Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ)and behavioral 
Rutter questionnaire problems(teacher form) .The results indicate that behavioral 
intervention  significant  decreasing behavioral and  learning difficulties in the 
experimental group compared with the control group in post-test. With respect to the 
behavioral intervention with an emphasis on communication skill and using a species of 
cognitive-behavioral techniques decreasing the behavioral and  learning difficulties 
students,therefore essential to  be include to enhanse learning, intervention in the 
curriculum students. 
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