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 يرش همساالن، سازگاري، پذيليشرفت تحصي، پيريادگي يناتوان :هاهواژ كليد

 ، ادراک خودياجتماع يستگي، شايليتحص

 :چكيده

هاي يادگيري ارتباط تنگاتنگي با مشكالت هيجاني، ناتواني

اجتماعي و رفتاري دارد و داشتن ناتواني در يادگيري 

شود؛ به ويژه محسوب مي يبراي پيشرفت تحصيلي عامل مضر

هاي اگر مشكالت هيجاني، اجتماعي و رفتاري در نتيجه تالش

هاي يادگيري و صورت گرفته براي كنار آمدن با ناتواني

سه يهدف پژوهش حاضر " مقا هاي مكرر پديد آيد.ناكامي

آموزان و ادراک از خود در دانش يرش همساالن، سازگاريپذ

" بود.  يزان عادآموو دانش يريادگيدر  يناتوان يدارا

 يآموز دارادانش 40آموز )دانش 160ق شامل ينمونه تحق

 يليشرفت تحصيپ يموز دارادانش 40، يريادگيدر  يناتوان

 40متوسط و  يليشرفت تحصيپ يآموز دارادانش 40ن، ييپا

باال( بود که با استفاده  يليشرفت تحصيپ يآموز دارادانش

انتخاب شدند.  ياحلهچند مر ياخوشه يرياز روش نمونه گ

با استفاده از  يريادگي يهايناتوان يآموزان دارادانش

محقق ساخته، مصاحبه  يهاستيمعلم ساخته و چک ل يهااههيس

معتبر  يهاآموز و معلمان آنها و استفاده از مالکبا دانش

DSM-IV-TR اطالعات  يجمع آور يص داده شدند. برايتشخ

اس ي، مقيومتريزمون سوسپژوهش از آ يرهايدرباره متغ

ا، يفرنيکال يتيرش همساالن، پرسشنامه شخصيمحقق ساخته پذ

اس ادراک از خود يفلنر و مق ياجتماع يستگياس شايمق

ر هوش آزمون يکنترل متغ ين برايهارتر استفاده شد. همچن

ه و يها اجرا شد. تجزيهمه آزمودن يون بر روير يهوش

انس چند يل کوواريها با استفاده از تحلل دادهيتحل

 يهان از آزمونيصورت گرفت. همچن(MANCOVA)  يريمتغ

 ها استفاده شد.گروه يسه دو به دويمقا يبرا  HSD يريگيپ

در  يوع ناتوانيزان شيم ج پژوهش نشان داد کهينتا

 درصد بود. 01/8 ييآموزان مقطع راهنمادانش يريادگي

 يناتوان يآموزان داران دانشيج نشان داد بين نتايهمچن

ن، ييپا يليشرفت تحصيپ يآموزان داراو دانش يريادگيدر 

رش همساالن از نظر خود، يپذ يرهايمتوسط و باال در متغ

، يليتحص يها، سازگاريرش همساالن از نظر همکالسيپذ
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 يليتحص ي، ادراک از خود و سازگارياجتماع يستگيشا

رده از خ يوجود دارد. هر چند در برخ يدار يتفاوت معن

 يدار يرها، در چهار گروه تفاوت معنين متغيا يهااسيمق

تواند اطالعاتي در امد. نتايج اين پژوهش مييبدست ن

اختيار درمانگران و مشاوران قرار دهد تا با مداخالت 

داراي ناتواني در يادگيري را در  آموزانخود دانش

مقابله با مشكالت يادگيري، هيجاني، رفتاري و اجتماعي 

 د.ينما کمک
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 فصل اول

 مقدمه

آمووزان اسوتانايي تا سالهاي اخير آموزش و پرورش دانش

آنها در يوادگيري  شد که مشکالتمي شامل آموزاني رافقط دانش

مانودگي به عللي مانند نقايص بينوايي يوا شونوايي، عقوب

هواي شوديد هواي کالموي يوا زبواني، اخوتاللذهني، معلوليت

شي از فقدان سالمت جسوماني هيجاني، فلج يا ساير مشکالت نا

-آموزاني که در مدارس چيزي يواد نمويشد و دانشمربوط مي

ذهني نبودند، هيچ گرفتند و ناشنوا، نابينا و عقب مانده 

کردنود. در واقوع توا اي را دريافوت نموينوع خدمات ويژه

آموزاني که گاهوا  سالها آموزش و پرورش غافل بود از دانش

اما ناشنوا نبودند، آنچوه را کوه  کردندزبان را درک نمي

-کردند اما نابينوا نبودنود و يوا نمويديدند درک نميمي

مانوده هاي عادي ياد بگيرند و عقوبتوانستند از طريق روش

رفتنود در ذهني نبودند، ليکن زمواني کوه بوه مدرسوه موي

خواندن، نوشتن و حساب دچار مشکالت جدي بودنود و بتودريج 

ه و بيوزاري از درس و مدرسوه در شوددچار احساس حقارت مي

آمد. والدين آنها هوم کوه اغلوب از داليول آنها بوجود مي

کردند و بوا خبر بودند مشکل را بيشتر ميناتواني آنها بي

-آوردند دشواري را چند برابر ميفشارهايي که به کودک مي

 (.1388کردند )احدي وکاکاوند، 

در  2ئل کورکاصطالحي بود کوه سوامو 1هاي يادگيريناتواني

براي ايجاد وحدت در بين اسوامي گونواگوني کوه  1960سال 

با  1974براي اين افراد وجود داشت به کار برد و در سال 

-تحت عنووان "آسويب شناسوي  3انتشار کتاب اشتراوس لتينن

غز"، نواتواني يوادگيري در  رواني و تربيت کودک معلول م

رار گرفوت. مقام يک زمينه جامع پژوهشي مورد توجه عموم ق

از آن تاريخ به بعد، مطالعات وسيعي در اين زمينه انجام 

                                                           
1. learning disability   2. Smuel kirk   3. Strauss lehtinen 

4. Hallahan & Kauffaman 
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هاي علموي مختلفوي نظيور آمووزش و پورورش، گرفته و شاخه

اند و بوه علوت پزشکي و روانشناسي به اين موضوع پرداخته

ماهيت چند بعدي و پيچيوده آن تعواريف متعودد و متنووعي 

بوراي انود ولوي هنووز تعريوف قطعوي براي آن ارائه داده

، 1هاي يادگيري ارائه نشده است )هاالهان و کوافمنناتواني

 (.  1387؛ ترجمه جواديان، 1994

                                                           
[ 
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آموزاني هستند ناتوانان يادگيري دانش 1DSM IVبر اساس 

که ويژگي بارز آنها کارکرد تحصيلي است که با در 

گيري شده و تحصيالت نظرگرفتن سن تقويمي و هوش اندازه

تر از حد ميزان قابل توجهي پائين به متناسب با سن شخص،

انتظار است )تفاوت بيش از دو انحراف معيار بين پيشرفت 

تحصيلي و هوشبهر( و مشکالت يادگيري در پيشرفت تحصيلي يا 

اي که مستلزم مهارت خواندن، رياضيات و هاي روزمرهفعاليت

اي اختالل ايجاد کنند نوشتن است، به ميزان قابل مالحظه

 (.2000روانشناسي امريکا،  )انجمن

نظور گورفتن  هواي يوادگيري بوا دربرآورد شيوع ناتواني

درصد است  10تا  2ميزان قطعيت و تعاريف به کار رفته از 

(. اين در حالي اسوت کوه 2000)انجمن روانشناسي امريکا، 

هواي آموزاني که نواتوانيسال گذشته تعداد دانش 10در طي 

افوزايش يافتوه اسوت )وزارت درصود  038/0يادگيري دارند 

؛ به نقل از گوورمن، ترجموه 2000آموزش و پرورش امريکا، 

 (.1381نريماني و دگرماندروق، 

هاي يادگيري ممکن است ارتباط تنگاتنگ و متقابل ناتوني

با مشکالت هيجاني، اجتماعي و رفتاري داشته باشود، زيورا 

اساسوي اجتماعي داراي نقايص  -فرد مبتال به مشکالت هيجاني

 -شود و بر رشد اجتماعياست که باعث مختل شدن يادگيري مي

(. از سوي ديگور 1994، 2گذارد )بندر و ولهيجاني تأثير مي

اند که مشکالت اصلي هيجواني بيشوتر در تحقيقات نشان داده

-هاي يادگيري داشوتهشوند که قبال  ناتوانيافرادي پيدا مي

دگيري ممکن است براي هاي يادر واقع، داشتن ناتواني .اند

پيشرفت مشکالت هيجاني عامل خطرناکي محسووب شوود )پوروت، 

آمووزان (. به عبارت ديگور، دانوش1992، 3مارگال و مارگال

هاي يادگيري مشکالت هيجاني و اجتماعي قابل داراي ناتواني

اي دارند، آنها نسبت به همتايان عادي خود در معرض مالحظه

ه انواع مشکالت هيجاني و اجتماعي خطر بيشتري براي ابتال ب

قرار دارند. آنها آمادگي بيشتري براي طرد شوودن از سووي 

همساالن خود داشته و همچنين ادراک از خود ضعيفي دارنود. 

آمووزان يک دليل احتمالي براي مشکالت اجتماعي ايون دانوش

ي شناخت اجتماعي دارند، اين است که آنها نقايصي در حوزه

                                                           
1. diagnostic and statistical manual of mental disorder  2. Bender & Wall   3. Prout & Marcal & Marcal 

4. Brayn     5. Roberts & Zubrick                                               6. Wojnilower & Gross 
[ 
 

[ 
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اجتماعي را غلوط درک کورده و ممکون اسوت  هايآنها نشانه

احساسات و هيجانات ديگران را سوء تعبير کننوود )احودي و 

 (.1388کاکاوند، 

آموزان فردي در دانشعموما  مشکالت فراواني در روابط بين

رسود شود و به نظر ميداراي ناتواني در يادگيري گزارش مي

خوود  آمووزان در مقايسوه بوا همسواالن عواديکه اين دانش

؛ 1974، 1شايستگي اجتمواعي بسويار کمتوري دارنود )بريوان

(. بويژه آنها ممکن است رفتارهواي 1993، 2رابرتز و زوبرک

اي موووثر و کمتوور قوواطع از خووود نشووان دهنوود مکالمووه

( و در برقووراري ارتباطووات 1988، 3)ووجينووالور و گووراس

-(. دانوش1977غيرکالمي عمال  دچار سوء تعبير شوند )بريان، 

وزان داراي ناتواني در يادگيري تمايل دارند در پذيرش آم

بنودي هاي خود را به صورت منفوي درجوهاجتماعي، توانمندي

کننود کوه بوه (. آنها همچنين گزارش مي1987، 4کنند )وينر

گيرنود دفعات از سوي همساالن خويش موورد تعورض قورار موي

لب (. افزون بر اين، مسأله نافعالي که اغ1994، 5)سابورني

هاي يادگيري اسوت احتمواال  از ايجواد و همراه با ناتواني

کنود )وانوگ و رشد روابط مابت بوا همسواالن جلووگيري موي

-(. بطور کلي دانوش1984، 7؛ مارگاليت و راويو1980، 6وانگ

آموزان داراي ناتواني در يادگيري ظاهرا  تمايول بيشوتري 

 دارند توا طورد زيواد از سووي همسواالن را تجربوه کننود

(. همچنين اغلب بوه علوت روابوط 1992، 8)سوانسون و مالون

آمووزان داراي نواتواني در يوادگيري اجتماعي ناقص دانوش

آموزان عادي تنهايي بيشتري را گزارش دهنود نسبت به دانش

 (.1994؛ سابورني، 1994، 9آلياگون -)مارگاليت و لوين

گروه همساالن يکي از عوامل موثر بر بر سازگاري افوراد 

هواي شود. بوه طوور کلوي حمايوتبويژه نوجوانان محسوب مي

کند به عنووان اجتماعي که فرد از گروه همساالن دريافت مي

شوود و  فورد هواي روانشوناختي محسووب موييکي از سرمايه

زا بيمه ها و حوادث آسيبدريافت کننده را در برابر بحران

کودکي و نمايند. عالوه بر اين، تجارب همساالن در دوران مي

                                                           
 

 

    

1. Wiener                       2. Sabornie                                                               3. Wong & Wong 

4. Margalit & Raviv    5. Swanson & Malne                                                          6. Levin- Alyagon 
7. Elbaun & Schhm & Vaughn        
[ 
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-نوجواني با سوازگاري بعودي آنهوا ارتبواط دارد. دانوش

آموزاني که روابط نامطلوبي با همساالن خود دارند احتماال  

آينود در بيشتر از افرادي که با همسواالن خوود کنوار موي

نژنوودي، ناسووازگاري پريشووي يووا روانبزرگسووالي بووه روان

-ار ميرفتاري، بزهکاري و مشکالت بهداشت و رفتار جنسي دچ

(. 1387؛ ترجمووه ياسووايي، 1990شوووند )ماسوون و همکوواران، 

-اند کوه دانوشها مطالعات نشان دادههمگام با اين يافته

هواي يوادگيري بوه دليول ضوعف در آموزان داراي نواتواني

هاي کوچک همسواالن و هاي اجتماعي، کار کردن در گروهمهارت

، 1وائوندهند )البانوم، اسکام و يا دو نفري را ترجيح مي

؛ به نقل از گورمن، ترجمه نريمواني و دگرمانودروق، 1997

1381 .) 

بندي رفتارها بوسويله معلموان، والودين و همچنين درجه

دهد هاي يادگيري نشان ميآموزان مبتال به ناتوانيخود دانش

برنوود کووه ايوون افووراد از ناسووازگاري اجتموواعي رنووج مووي

(. برايوان و 1387 ؛ ترجمه جواديان،1994)هاالهان، کافمن، 

؛ ترجموه 1994؛ به نقل از هاالهوان، کوافمن، 1986برايان )

( داليل ايجاد مشوکالت اجتمواعي بوراي ايون 1387جواديان، 

هواي اجتمواعي، عودم شوناخت آموزان را تخطي از نورمدانش

نظور ديگوران و هاي اجتماعي، ناتواني در فهم نقطوه ارزش

 دانند.ن ميناتواني در برقراري ارتباط با ديگرا

به طور کلي، هدف کلوي از انجووام ايون پوژوهش مقايسوه 

پذيرش همساالن، ادراک از خود و سازگاري )سازگاري تحصيلي 

 هواينواتوانيآمووزان داراي و شايستگي اجتماعي( در دانش

آموزان عادي داراي پيشرفت تحصويلي بواال، يادگيري و دانش

 باشد.  متوسط و پايين مي

 

بيان مساله

اي بووراي پيشوورفت و رشوود در ابعوواد مختلووف جامعووه هوور

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نياز به افرادي دارد کوه از 

نظر رواني و جسماني سالم باشووند. بوا توجوه بوه اينکوه 

نوجوانان امروز، گردانندگان آينده جامعه هستند، سوالمتي 

سالمتي جامعه و نسول آينوده را تحوت توأثير قورار آنان،

(. به همين دليل شناخت 1386غياثي و همکاران، )خواهد داد
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ژه هاي كودكان و نوجوانان، بويعوامل مرتبط با نابهنجاري

ريزي، اصالح يادگيري يادگيري به منظور برنامه هايناتواني

رسود آموزان مهم به نظور مويو بهبود پيشرفت تحصيلي دانش

 (.1997، 1)ماير و سالووي

بوه عنووان  1960ي ا در دهوهابتود 2يادگيريهاي ناتواني

آموزان اسوتانايي وارد شوده جديدترين حوزه در مبحث دانش

توان آن را بزرگترين حووزه در بوين است. با اين وجود مي

آموزان نيز به حساب آورد. تقريبا  نيمي اين گروه از دانش

نوام هاي ويژه ثبوتهاي آموزشآموزان که در برنامهاز دانش

باشوند )کورک و يوادگيري مويهوايتوانيناکنند، داراي مي

(. 1387به نقل از هاالهان و کافمن ترجمه جواديان،  3کاالگر

آموزان به رغم رشد طبيعوي کوه در تموامي دوران اين دانش

-تحول جسمي دارند، زماني که شروع به خواندن و نوشتن مي

ي آموزان از بهورهکنند، دچار مشکالت جدي هستند. اين دانش

يبا  عادي برخوردارند و از نظر حوواس بينوايي و هوشي تقر

شنوايي سالم و داراي امکانات محيطوي و آموزشوي نسوبتا    

هاي شديد عاطفي ندارند، اما با باشند. محروميتمناسبي مي

ي درسوي خوود دچوار مشوکل اين وجود در يک يا چند زمينوه

(. مطالعوات مختلوف 1388اساسي هستند )احدي و کاکاونود، 

شناختي، ژنتيکوي اند که عوامل بيوشيميايي، عصبدهنشان دا

ند وضوع بهداشوتي و سوالمتي  )عوامل ارثي( و محيطي )همان

نامناسب، فقدان تحريک حسي و رشد اجتماعي نامناسوب( بوا 

(. بورآورد 1997 4يادگيري مرتبط اسوت )لرنور، هايناتواني

توا  1ي آن يادگيري يکسان نيست، دامنوه هايناتواني شيوع

(. 1997هاي مختلف گزارش شده است )لرنر، درصد در پژوهش 30

 آمووزان داراياند کوه دانوشهاي گوناگون نشان دادهبررسي

آموزان عادي کمتر در مقايسه با دانش يادگيري هايناتواني

-کنند، توانايي کمتري براي سازگاري با موقعيتهمکاري مي

ادب و  پذيرنود،هاي جديد دارند، مسوووليت اموور را نموي

کنند و تمرکوز کمتوري دارنود )ميکول نزاکت را رعايت نمي

 (.2007، 1؛ به نقل از آندرسيا5بست، بوشن، اولسن و کول

                                                           
1 . Mayer & Salovey      2. learning disability               3 . Krik & Callajher  
[

 

4 . Lerner 
 

 
 

 

5 . Myklebust &  Boshes &Olson & Cole   2 . Andreassi    3. Stuar &  Sundeen.   
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-ناتوانييكي از متغيرهاي قابل بررسي در كودكان داراي 

باشود. پوذيرش از سووي همسواالن موي يادگيري، پوذيرش هاي

اسوت. فردي و کليد روابوط انسواني همساالن قلب روابط بين

هاي اجتماعي نظيور كودكان و نوجوانان از طريق کسب مهارت

يابي به درون گروه همسواالن همکاري، سازش، ارتباط و دوست

-خود راه يافته و اساس زندگي اجتماعي خود را تشکيل موي

 (.1995، 2دهند )استورت و سندين

در سنين نوجواني، فرد براي رفاقت و دوستي با همساالن، 

پذيرش در جمع دوستان اهميت فراوانوي قائول  جذب گروهي و

رفتوار است. در حقيقت عوامل اجتمواعي بسوياري از جملوه

هاي قودرت و هاي اجتماعي، نظامگروهي، پذيرش همساالن، نقش

مدرسه تأثير فراواني در امر يوادگيري و پيشورفت  سازمان

-آموز در جموع هومگذارند. اگر دانشجا ميآموزان به دانش

ها فاقود جايگواه اجتمواعي مطلووب و منزلوت باشود، کالسي

کارکرد اصلي وي يعني کسب دانش و پيشورفت تحصويلي مختول 

يابد که موورد شود و از طرفي فرد به دليل اينکه در ميمي

باشد، تمايول بوه انوزوا و ي افراد ديگر نميتوجه و عالقه

ي (. نظريه1369کند )نجاريان و ابراهيمي، تنهايي پيدا مي

کنود. کپارچه سازي اجتماعي به اهميت پوذيرش اشواره مويي

سازي اجتماعي رسيدن به احسواس تعلقوي اسوت کوه يکپارچه

-ي پذيرش توسط ديگران و مشارکت مساوي در فعاليوتبوسيله

)بوه  4(. همچنين کولي3،1992آيد )باودهاي بارزش بوجود مي

 کنود.اي را مطورح مويمفهوم خود آينوه(1992نقل از باود،

-ي آن مويسازد که بوسيلهاي ميبدين صورت که اجتماع آينه

هاي ديگران را نسبت بوه خودموان توانيم رفتارها و واکنش

هاي ديگران مشاهده کنيم. درواقع بوسيله رفتارها و واکنش

داشوتني رسويم کوه آيوا دوسوتاست که ما به اين نتيجه مي

که يکوي هستيم؟ ارزشمند هستيم؟ نتايج مطالعات حاكي است 

هاي تلفيقي، عامل پذيرش از عوامل مؤثر بر موفقيت برنامه

آمووزان يادگيري توسط دانش هايناتوانيآموزان داراي دانش

اند ها نشان داده(. پژوهش2000و همکاران،  5عادي است )فلچ

مقبوليت و پذيرش گروهي با سوازگاري تحصويلي و اجتمواعي 

                                                                                                                                                                                
7. Parker & Asher     8. Swanson & Malone   9. Gresham & Elliott  

10. Bryan     11. Wong    12. Nowicki  
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هوا حواكي از يافته (. نتايج1380رابطه دارد ) براتوند، 

يوادگيري در  هواينواتوانيآموزان داراي اين است كه دانش

مقايسه با كودكان عادي كمتر مورد پوذيرش همسواالن قورار 

؛ 1992، 2؛ اسوانسون و مالون1987، 1گيرند )پاركر و آرشرمي

؛ 2002 5؛ بووه نقوول از وونووگ1987، 4؛ بووراين1997، 3گرشووام

ي پوذيرش همسواالن دربواره(. همچنين نتوايج 2003، 6نوويكي

يوادگيري در مقايسوه بوا  هوايناتوانيآموزان داراي دانش

آموزان داراي پيشرفت تحصيلي كم متناقض اسوت. برخوي دانش

-ناتواني آموزان داراياند كه دانشها نشان دادهژوهشاز پ

آمووزان داراي پيشورفت يادگيري در مقايسه بوا دانوش هاي

گيرند )براي يرش همساالن قرار ميتحصيلي كم، بهتر مورد پذ

(. در حوالي 1997، 8؛ کوالگيو1990و همكاران،  7ماال ووگهن

آمووزان داراي دهنود كوه دانوشهاي ديگر نشان ميكه پژوهش

پيشرفت تحصيلي كم به صورت بهتوري موورد پوذيرش همسواالن 

 (.  2003گيرند )براي ماال، نوويكي، قرار مي

آمووزان ايي است كه در دانشنيز يكي از متغيره 9سازگاري

گيورد. يادگيري در معرض تهديد قرار مي هايناتوانيداراي 

سازگاري مفهومي است كه به راهبردهواي فورد بوراي اداره 

زاي زندگي، اعم از تهديدهاي واقعي هاي استرسکردن موقعيت

(. 2003، 10شوود )سوادوک و سوادوکيا غير واقعي گفتوه موي

ي زندگي فردي، افراد به تاريخچه تفاوت در منابع سازگاري

ي پيشوين اسوترس، سيسوتم رشد شناختي و اجتمواعي، تجربوه

، به نقول از 1997، 11انگيزش و باورها بستگي دارد )استرال

(. سازگاري به منزله مهمترين 1382تيمورزاده و همکاران، 

شوود. سوازگاري توانوايي نشانه روانشناختي فرد محسوب مي

باشود. ؤثر و كارآمد ميزندگي به طور مهاي سازش با تجربه

به عبارت ديگر، سازگاري توانايي لذت بوردن از زنودگي و 

برانگيز است، به صورتي كوه اهوداف فردي پاداشروابط ميان

-(. سوازگاري دانوش1387مشخصي را بورآورده سوازد )آزاد، 

حيط مدرسوه و  بر خوانواده، تحوت توأثير م آموزان عالوه 

آموز محسووب اي براي دانشهمساالن جزيره همساالن است. گروه

كند. همساالن ايون امكوان شود كه در آن احساس آرامش ميمي

آورند كه چگونگي كنتورل رفتوار را را براي فرد بوجود مي
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هاي مربوط به سن خوود را فورا گيرنود و بياموزند، مهارت

بتوانند احساسات خود را با همديگر در ميوان بگذارنود و 

هاي بعدي آماده سازند ) ماسون اي ورود به دورهخود را بر

 (. 1387؛ ترجمه ياسايي، 1990و همكاران، 

ي درمووان بوواليني توانوود در زمينووهفهووم سووازگاري مووي

هاي درس و ريزي آموزشي، اداره کردن کالس)مشاوره(، برنامه

هواي مختلوف شناخت دوران رشد نوجوان مؤثر باشود. پوژوهش

هاي دوجانبه و پذيرش همساالن با ينشان دادند که بين دوست

آمووزان دختور و پسور رابطوه مابوت پيشرفت تحصيلي دانوش

؛ ونتزل و 1991، 1معناداري وجود دارد )فرايدنبرگ و لوئيس

ها حواكي از (. نتايج يافته2000، 3؛ جانسون1997، 2کالد ول

يوادگيري در  هواينواتوانيآموزان داراي اين است كه دانش

و  شايسوتگي آموزان عادي سازگاري تحصيلي دانشمقايسه با 

 4هيبرت، وانگ و هوانتر)براي ماال، اجتماعي كمتري دارند

-ها نشان دادههمچنين برخي پژوهش(.1994، 5سابورني؛ 1982، 

يوادگيري و  هواينواتواني آمووزان داراياند كه بين دانش

آموزان عادي از نظور  شايسوتگي اجتمواعي و رفتواري دانش

، 6ير، مينک و متينگبيكمي وجود دارد )براي ماال، تفاوت 

2002.) 

آموزان يكي از متغيرهايي است كه در دانش 7ادراك از خود

پذيرد. ادراك از خود، مي يادگيري آسيب هايناتوانيداراي 

ي فورد و ي خودش است كوه بوا تجربوهديد جامع فرد درباره

شوود تحوول مويگيرد و متفسير ديگران از آن تجربه شكل مي

(. در 1384؛ به نقول از کاوسويان و کوديور، 1375)خرازي، 

واقع افرادي كه داراي ادراك از خود واضوح، خووب تعريوف 

شووده، هماهنووگ و باثبووات هسووتند، از سووالمت روانشووناختي 

(. از نظر 1996و همكاران،  8بيشتري برخوردار هستند )كمپل

ن عملكورد راجرز مفهوم خود، نقش مهمي در يكپارچوه سواخت

انسان داشته است. كمبز معتقد است كه حفظ و نگهداشت خود 

كوشود ادراك شده، انگيزه تمام رفتارها است. هر فردي موي

طوري رفتار كند كه با درك و تفسوير او از خوود مطابقوت 

                                                           
1. vaughn     2. colleagues    3. adjustment 

4. Sadock,. Sadock    5 . Estrella     1 . Frydenberg,. & Lewis  

7. Wentzel & Caldwell    8. Jonson                                                                         9. Hiebert & Wong & Hunter
 

10. Sabornie 
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كوشند رفتارشان به همان سبك و داشته باشد، يعني مردم مي

ان و کوديور، بيننود )کاوسويروشي باشد كه خودشان را موي

( بر اين باور است كوه ادراك از خوود 1987) 1(. مارش1384

آمووزان در موقعيوت آموزشوي توسوط فراينود مقايسوه دانش

خوود آموزانكند كه دانشگيرد. او بيان مياجتماعي شكل مي

كنند و آموزان داراي توانايي باالتر مقايسه ميرا با دانش

تري بدست حصيلي پاييندر نتيجه خود ادراكي و مفهوم خود ت

اي نشان داد کوه بوين ( در مطالعه1996) 2آورند. ورشورنمي

مابت انگاري خود با ميزان مقبوليت اجتمواعي و سوازگاري 

آموزان رابطه مابت و معناداري وجوود دارد. اجتماعي دانش

( نشوان داده2002ير، مينک و متينوگ )( و بي1988) 3چاپمن

يادگيري در مقايسه  هايناتواني آموزان داراياند كه دانش

 تري دارند.آموزان عادي خودپنداره ضعيفبا دانش

-دهد که دانوشهاي انجام شده نشان مينتايج بيشتر پژوهش

آموزان داراي ناتواني در يادگيري در تمام ابعواد ادراک 

آمووزان عوادي ضوعيفتر هسوتند از خود در مقايسه با دانش

(. اموا 1984چوام و همکواران،  ؛1983)براي ماال، سوالنا، 

آمووزان در برخوي اند که دانشها نشان دادهبرخي از پژوهش

از ابعوواد ادراک از خووود هماننوود ادراک از خووود بوودني، 

( و ابعواد 1982اجتماعي ) براي ماوال ويون و همکواران، 

( برتور از افوراد عوادي 1998تحصيلي )براي ماال چاپمن، 

  هستند.

 

 

ريوزي ور پاسخگويي به اين سؤال طورحاين مطالعه به منظ

 هواينواتوانيآمووزان داراي شده است که آيوا بوين دانوش

آموزان عادي )داراي پيشرفت تحصيلي بواال، يادگيري و دانش

متوسط و پائين( در متغيرهاي پذيرش همساالن )از نظر خوود 

هووا(، سووازگاري )سووازگاري تحصوويلي و و از نظوور همکالسووي

 ادرک از خود تفاوتي وجود دارد؟شايستگي اجتماعي( و 

 

 اهداف پژوهش 

 اهداف کلي

                                                           
 

1. Bear &  Minke & Manning   2. self- perception   3. Campbell  

4. Marsh                           5. Vrschuren    6. Chapman  
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يوادگيري در دانوش  هواينواتواني ميزان شويوع تعيين -

 .آموزان دوره راهنمايي

پذيرش همساالن، سوازگاري )سوازگاري  مقايسه متغيرهاي -

-تحصيلي و شايستگي اجتمواعي( و ادراک از خوود در دانوش

آمووزان عوادي دانوش يادگيري و هايناتوانيآموزان داراي 

 داراي پيشرفت تحصيلي باال، متوسط و پايين.

 اهداف اختصاصي

هوا(، در پذيرش همساالن )از نظر خود و همکالسيمقايسه  -

آمووزان يوادگيري و دانوش هوايناتوانيآموزان داراي دانش

 عادي داراي پيشرفت تحصيلي باال، متوسط و پايين.

آموووزان داراي سووازگاري تحصوويلي در دانووشمقايسووه  -

آمووزان عوادي داراي پيشورفت يادگيري و دانش هايناتواني

 .تحصيلي باال، متوسط و پايين

آموووزان داراي شايسووتگي اجتموواعي در دانووشمقايسووه  -

آمووزان عوادي داراي پيشورفت يادگيري و دانش هايناتواني

 تحصيلي باال، متوسط و پايين. 

-نواتوانيداراي  آموزانادراک از خود در دانش مقايسه -

آموزان عوادي داراي پيشورفت تحصويلي يادگيري و دانش هاي

 باال، متوسط و پايين. 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق 

آموزان در تحقق اهداف نظام آموزشوي از آنجايي که دانش

اي دارند، توجوه بوه ايون قشور كشور، نقش و جايگاه ويژه

روري و عظيم جامعه از لحاظ آموزشي و تربيتي منجر به بوا

 گردد. شکوفايي هر چه بيشتر نظام آموزشي جامعه مي

يادگيري به عنوان يكي از اختالالت مطورح در  هايناتواني

درصود  30 -1دوران كودكي و نوجواني بوده و شيوع آن بين 

(. ميزان شيوع باالي اين اختالل 1997)لرنر، گزارش شده است

و مشواوره  هواي روانشناسويو افزايش مراجعين به کلينيوک

هواي اقتصوادي، اجتمواعي، دهود کوه ضورر و زيواننشان مي

فرهنگي، خانوادگي و فردي که اين اخوتالل بوه کول سيسوتم 

لذا بوراي شناسوايي  کند، بسيار زياد است،جامعه وارد مي

عوامل تشديدکننده و پيشگيري از پيامودهاي ايون اخوتالل، 

 باشد.پژوهش در اين زمينه مهم مي
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به اين اختالل احتماال  از نظر پذيرش همساالن افراد مبتال 

و ادراک از خود با افراد بهنجار تفاوت دارنود و مشوكالت 

يوادگيري در ايون زمينوه  هوايناتواني آموزان دارايدانش

-بيشتر است. همچنين يکي از مشکالت اساسي ديگر اين دانوش

آموووزان در شايسووتگي تحصوويلي و سووازگاري تحصوويلي اسووت. 

تواند اطالعوات مفيودي را مورد اين متغيرها ميمطالعه در 

اندرکاران آموزشي قرار دهود توا در اختيار معلمان و دست

هاي هاي اين افراد از روشآنها بتوانند با توجه به ويژگي

 مناسب آموزشي، تربيتي و تقويتي استفاده نمايند. 

ي خووبي توانود انگيوزهاهميت و حساسيت موضوع پژوهش مي

م اين تحقيق باشد، به ايون دليول كوه تواکنون براي انجا

هاي کمي در جهان در اين زمينوه انجوام شوده اسوت. پژوهش

 هواينواتوانيي هوايي کوه دربوارهمعموال در بيشتر پوژوهش

هواي درمواني و يادگيري انجام شده است، هدف، بررسوي روش

شناسي اين اختالالت بوده اسوت و کمتور بوه متغيرهواي شيوع

رتبط با اين مشکالت همانند پوذيرش همسواالن، روانشناختي م

ادراک از خود و سازگاري پرداخته شده است. در ايران بوه 

اي در ايون زمينوه انجوام رسد که تا کنون مطالعوهنظر مي

آمووزان ي دانشنشده است. به خصوص آنكه اين پژوهش درباره

مدارس راهنمايي انجام شده است. به همين دليل انجام اين 

رسد، زيورا موجوب تقويوت و ضروري و مهم به نظر مي پژوهش

 شود.ي اين اختالل ميافزايش دانش درباره

يکي از مشکالت اساسي اين دانش آموزان در سازگاري است. 

تواند اطالعوات مفيودي را مطالعه در مورد اين متغيرها مي

اندرکاران آموزشي قرار دهود توا در اختيار معلمان و دست

هاي اين افراد ها و مشخصهبا توجه به ويژگيآنها بتوانند 

هاي مناسوب آموزشوي، تربيتوي و تقوويتي اسوتفاده از روش

 کنند.

دانش آموزاني که در تعامالت اجتماعي با همسواالن دچوار 

كنند و بوه دنبوال آن مشکل هستند، احساس ضعف و حقارت مي

شووند، ايون مسووله زنودگي هوايي مويدچار مشکالت و شکسوت

ي و تحصوويلي آنهووا را تحووت تووأثير قوورار داده و اجتموواع

پيامدهاي منفي زيادي براي آنها بدنبال دارد. لذا نتايج 

توانود بوراي سوازمان آمووزش و پورورش و اين پوژوهش موي

آموزان و نوجوانوان ها که کانون اصلي پرورش دانشخانواده

دهنود، راهکارهواي مناسوبي ارايوه نمايود و را تشکيل مي
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هواي آتوي راجوع بوه متغيرهواي براي پوژوهش مسيرهايي را

يوادگيري  هواينواتوانيآموزان داراي روانشناختي در دانش

 باز نمايد.

يوادگيري از دوران كوودكي  هواينواتواني از آنجايي که

شود و احتمال اينكه به سنين باالتر انتقال يابد، آغاز مي

 هاي مناسب بورايها و رهنمودزياد است. کشف علل و راهکار

وران رفتواري در د -تواند از بروز مشکالت روانيوالدين مي

کودکي جلوگيري كند، تا اينگونه مشکالت به دوران جواني و 

 بزرگسالي انتقال نيابد.

تواند ضومن شناسوايي و معرفوي نتايج اين پژوهش نيز مي

آموزان به سوازمان آمووزش و پورورش، منجور بوه اين دانش

هواي ملوي ي فعوال و سورمايهجلوگيري از هدر رفتن نيروها

توانود بوراي شود. به عالوه نتوايج ايون پوژوهش مويکشور 

 پژوهشگران در آينده راهگشا باشد.

آمووزان ناهمسويي نتايج تحقيقات صورت گرفتوه در دانوش

هاي يادگيري بويژه در مورد پذيرش همساالن، داراي ناتواني

داراي  فقدان پژوهش در مورد اين متغيرها در دانش آموزان

آموزان داراي پيشرفت تحصويلي هاي يادگيري و دانشناتواني

مختلف در ايران و عدم بررسي نقوش متغيور هووش از داليول 

هوا همچنوين در پوژوهش ضروري انجام اين پژوهش مي باشند.

پوذيرش همسواالن، ادراک از  عمدتا  تنها يكي از متغيرهواي

-وي دانوشبور ر خود، شايستگي اجتماعي و سازگاري تحصيلي

هاي يادگيري بررسوي شوده آموزان ابتدايي  داراي ناتواني

آمووزان متغير با هوم در دانوش 3است، اما در اين پژوهش 

يادگيري و عادي دوره راهنمايي بررسوي  هايناتوانيداراي 

شده است. به عالوه، شايستگي اجتماعي و سوازگاري تحصويلي 

دگيري  و دانش آموزان داراي ناتواني هاي يادر ميان دانش

آموزان داراي پيشرفت تحصيلي مختلف تاکنون بررسوي نشوده 

 است.  

سازد تا اي فراهم ميهمچنين نتايج اين پژوهش زمينه

مسوولين، مراکز مشاوره و مدارس بتوانند اقدامات الزم را 

 در خصوص اصالح اين مشکل انجام دهند. 



 فرضيه ها
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-دانوشيادگيري و  يهاناتواني آموزان دارايبين دانش -1

سط و پوايين  آموزان عادي داراي پيشرفت تحصيلي باال، متو

 در پذيرش همساالن تفاوت وجود دارد.

يوادگيري و  هواينواتواني ان دارايآمووزبين دانوش -1-1

آموزان عادي داراي پيشورفت تحصويلي بواال، متوسوط و دانش

 در پذيرش همساالن از نظر خود تفاوت وجود دارد. پايين 

يوادگيري و  هواينواتواني آمووزان دارايبين دانوش -2-1

آموزان عادي داراي پيشورفت تحصويلي بواال، متوسوط و دانش

هوا تفواوت وجوود در پذيرش همساالن از نظر همکالسويپايين 

 دارد. 

-انوشديادگيري و  هايناتواني آموزان دارايبين دانش -2

سط و  پوايين آموزان عادي داراي پيشرفت تحصيلي باال، متو

 تفاوت وجود دارد.تحصيلي  در سازگاري

-انوشديادگيري و  هايناتواني آموزان دارايبين دانش -3

سط و پوايين  آموزان عادي داراي پيشرفت تحصيلي باال، متو

 تفاوت وجود دارد.  شايستگي اجتماعيدر 

-انوشديادگيري و  هايناتوانيآموزان داراي بين دانش -4

سط و پوايين آموزان عادي داراي پيشر فت تحصيلي باال، متو

 در ادراک از خود تفاوت وجود دارد. 

 

 سئوال پژوهش 

آموزان دوره يادگيري در دانش هايناتواني ميزان شيوع -1

 راهنمايي چقدر است؟

 

 تعاريف نظري و عملياتي 

به معناي آن  1يادگيري هايناتوانييادگيري:  هايناتواني

سي روان اختاللي رخ دهد، است که در يک يا چند فرايند اسا

به طوري که در فهوم و اسوتعمال زبوان )شوفاهي و کتبوي( 

تأثير بگذارد و در توانايي گوش دادن، فکر کووردن، صوحبت 

سبات رياضوي  کردن، خواندن، نوشتن، هجي کوردن و يوا محا

کودک اختاللي بوجود آورد. اين اصطالح معلول شرايطي، نظير 

کاري جزئووي در مغووز، ي مغووزي، بوودنقووايص ادراکووي، ضووربه

باشد و شامل کساني است که مشکل ديسلکسي و آفازي رشدي مي

                                                           
1. Learning disability   2. peer acceptance    3. Bagwell 

4. Moreno     
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يادگيري آنهوا معلوول عوواملي چوون نقوص بينوايي، نقوص 

شنوايي، نقايص حرکتي، عقب ماندگي ذهني، پريشاني عاطفي، 

نابهنجاري محيطي، فرهنگوي و يوا اقتصوادي اسوت، نباشود 

(. منظور از 1387، ؛ ترجمه جواديان1995و کافمن،  هان)هاال

-آموزاني است كه بر اساس موالكيادگيري، دانش هايناتواني

شوند.   هاي معتبر توسط محقق شناسايي و تشخيص داده 



اشاره دارد به ميزاني که  1پذيرش همساالنپذيرش همساالن: 

يک شخص توسط همساالن خود بوه عنووان شوريک اجتمواعي بوا 

شايستگي اجتماعي کوودک را تواند ارزش، ارزيابي شود و مي

؛ بووه نقوول از 1998و همکوواران،  2بينووي کنوود )بگووولپوويش

اي (. منظور از پذيرش همساالن، ميزان نموره2007آندرسيا، 

( 1952) 3سونجي مورنووآموز از آزمون گوروهاست که هر دانش

ها( و آزمون پوذيرش همسواالن )پذيرش همساالن از نظرهمکالسي

گيري ايون متغيور . مقياس اندازهنمايداز نظر خود کسب مي

 اي است.فاصله



فرايندي پيوسته است که در آن تجارب  4سازگاريسازگاري: 

اجتماعي شخص، باعث ايجواد نيازهواي روانوي او  -يادگيري

هايي را فوراهم گردد و نيز امکان کسب توانايي و مهارتمي

 توان به ارضاي نيازها پرداخت )طريق مي سازد که از آنمي

سوازگاري تحصويلي بوه مجموعوه (. 1995، 5گوداشتاين واليون

شوود شود که به وسيله آن فرد آماده ميهايي گفته ميواکنش

هوايي تا پاسخي موزون و هماهنگ با شرايط مدرسه و فعاليت

)اسوکات و  خواهود، ارايوه نمايودکه آن محويط از وي موي

نايي (. شايستگي اجتماعي عبارت است از توا1989همکاران، 

پوذيري عملکرد انسان در اجراي استقالل شخصوي و مسوووليت 

اجتماعي؛ يا به عبارت بهتر شايستگي اجتماعي عبارت اسوت 

از توانايي مراقبت از خود، يوواري رسواندن و مراقبوت از 

ديگران. همچنين فلنر معتقد است شايستگي اجتماعي يکي از 

ن بايود هاي اصلي بهداشت رواني است کوه در بررسوي آسازه

-ها و ترتيبات فرهنگي و بووممحيط با نظم -هاي شخصتبادل

و  6هوواي رشوودي را در نظوور گرفووت )فلنوورشووناختي زمينووه

                                                           
 

 
 

 

 

1. adjustment     2 . Goodestein & Lanyon 1. Felner                                  3. felener   
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اي است کوه (. منظور از سازگاري ميزان نمره1990همکاران،

اي آزمون شخصويتي آموز از زير مقياس روابط مدرسههر دانش

نوور و ( و آزمووون شايسووتگي اجتموواعي فل1953کاليفرنيووا )

گيوري ايون ( کسب مي نمايد. مقياس انودازه1990همکاران )

 اي است.متغير فاصله



ي عبوارت اسوت از نحووه 1 ادراک از خوودادراک از خود: 

ادراک فرد از خود، رفتار خود و نگورش نسوبت بوه کيفيوت 

؛ به نقول از 1976، 2هاي ديگران )کاهاالن و همکارانانگاره

دراک خووود، وضووعيت يگوور ا(. بووه عبووارت د1366پووورفروغووي

هاي راجع به خود است کوه شوخص اي و سازگار عقيدهطرحواره

هوا، کند و صوفات شخصويتي، ارزشخود را با آنها معرفي مي

هاي اخالقي، اميال، و تعهدهايي را براي توصيف خوود احساس

منظوور از ادراک از (. 2000، 3گيورد )جوپلينوگدر نظر موي

ادراک  آموز از آزموونهر دانش اي است کهخود، ميزان نمره

گيوري ( کسب مي نمايد. مقياس انودازه1985) 4از خود هارتر

 اي است.اين متغير فاصله



هوش عبارت است از مجموعه يا کل قابليت يوک فورد هوش: 

براي فعاليت هدفمند، تفکر منطقي و برخوورد کارآمود بوا 

؛ بوه نقول از اتکينسوون وهمکواران، 1958محيط )وکسولر، 

اي (. منظور از هووش نموره1387جمه براهني و همکاران، تر

نمايود. آموز در آزمون هوشي ريون کسب موياست که هر دانش

 اي است.گيري اين متغيرها فاصلهمقياس اندازه

                                                                                                                                                                                
4 . self-perceotion                                                            5. Kahallan                                                                                 6. Harte     

7. jopling                                                              

 
 
 

[ 
 

 
 



 فصل دوم

مباني 

 نظري پژوهش

 
 

 

 فصل دوم

هواي بخش جداگانه بوه توضويح نواتواني 4در اين فصل در 

سازگاري و ادراک از خود خواهيم  يادگيري، پذيرش همساالن،

پرداخت و در انتهاي هر بخش تحقيقات انجام گرفتوه در آن 

زمينه در داخل کشور و همچنين تحقيقات صورت پذيرفتوه در 

 خارج از کشور را بيان خواهيم نمود.
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 هاي يادگيريناتواني

-ها، علل، طبقهها، ويژگيدر اين بخش به تعريف، نظريه

ي جنسيتي افراد داراي به ناتواني در هاو تفاوت بندي

 پردازيم.يادگيري مي

 

 تعريف ناتواني يادگيري

در انجمني از  1963هاي يادگيري" در سال اصطالح "ناتواني

بود، بوسويله  والدين که در شوهر نيويوورک تشوکيل شوده 

ساموئل کرک پيشنهاد شد. هدف کرک از اين پيشنهاد آن بود 

ه تا آن زمان بوراي کوودکي کوه که بين اصطالحات متعددي ک

داراي هوش بهنجار، اما دچار مشکالت يادگيري بود، وحودتي 

بوجود آورد. اصطالحاتي از قبيل کودک مبتال به ضربه جزيوي 

)هاالهووان و  3، کووودک ديسلکسوويک2، کووودک ديرآموووز1مغووزي

 (.1387؛ ترجمه جواديان، 41994کافمن

ي  بسوياري هاي يادگيري با عوامل تواريخمفهوم ناتواني

دهنوده ايون شکل گرفته است، ناهمگوني ميان عوامل تشوکيل

تواند نشانگر سردگمي مسوائل و نيوز اهميوت مفهوم خود مي

موضوعهاي مورد بحث در ايون زمينوه باشود. آنچوه اهميوت 

هواي يوادگيري در آن دارد،  جهتي است که مفهوم نواتواني

ايود در دارد و نير مسيري است که اين مفهووم بگام بر مي

آن بووه حرکووت خووود ادامووه دهوود. معتبرتوورين تعريووف از 

هاي يادگيري، مربوط بوه تعريوف قوانون آمووزش و ناتواني

پرورش براي تمامي کودکان معلول است کوه در آن اينگونوه 

 آمده است: 

                                                           
1. minimal brain injoury   2. slow learner    3. dyslexic 

4. Hallahan & Kauffaman  
 

 
 

 
 



کودکاني که داراي ناتواني خاص در يادگيري هسوتند، در 

استفاده از  يک يا چند فرايند رواني اساسي که در درک يا

-زبان گفتاري يا نوشتاري دخالت دارند، اختالل نشوان موي

دهند. اين اختالالت ممکن است در شنيدن، فکر کووردن، صوحبت 

کردن، خواندن، نوشتن، هجي کردن يا رياضيات ظاهر شووند. 

ضمنا  اين اختالالت شامل حاالتي هستند که به آنها معلوليوت 

دي ضعيف مغز، اختالل در ادراکي، ضايعه مغزي، اختالل عملکر

-شود و شوامل آنپريشي رشدي و غيره اطالق ميخواندن، زبان

دسووته از مشووکالت يووادگيري کووه در وهلووه اول مربوووط بووه 

ماندگي ذهني، اختالل معلوليت بينايي، شنوايي، حرکتي، عقب

گوردد )سويف باشوند، نمويهاي محيطي ميهيجاني يا محروميت

ه آموزش اياالت متحده امريکا، ؛ ادار1388نراقي و نادري، 

، ترجموه جواديوان؛ 1994، به نقل از هاالهان وکوافمن،1967

 (.1979و همکاران،  1؛ مارووينال1387

( نيوز 1387؛ به نقل از سيف نراقي و نادري، 1964) 2بتمن

-کودکان مبتال به ناتواني يادگيري را اينگونه تعريف موي

رسايي در يادگيري نمود؛ از نظر آموزشي کودکاني داراي نا

هستند که تفاوت فاحشي بين توانايي هوشي بالقوه آنوان و 

عملکردشان در ارتباط با فرآيند يوادگيري، وجوود داشوته 

-باشد. وجود اين تفاوت ممکن است همراه با اشکال مشوخص 

اي در سيستم اعصاب مرکزي باشد، اما بايود بوه خواطر شده

ي ذهنوي، محروميوت مانودگداشت که اين تفاوت ناشي از عقب

فرهنگي و آموزشي، اشکاالت شديد هيجاني يا نقووص در حوواس 

 مختلف نيست.

از تعاريف مختلفي که متخصصوين در زمينوه کودکوان بوا 

هاي زير توان ويژگياند ميهاي يادگيري ارائه دادهناتواني

 را براي آنان برشمرد: 

 .ي هوشي مرزي و يا باالتر هستندداراي بهره -1

نظر حواس مختلف )براي ماال بينوايي و شونوايي و  از -2

 غيره( سالم هستند.

ز امکانات محيطي و آموزشي نسبتا  مناسوب برخووردار ا -3

 هستند.

 اراي نابهنجاري شديد رفتاري نيستند.د -4

                                                           
1. marvinal                         2. Bateman 
 
 



 126 

اي کمتور از يشرفت آموزشي آنها به طور قابل مالحظوهپ -5

ردارنود، بهره هوشي، سن و امکانات آموزشي که از آن برخو

 (.1387نراقي و نادري، باشد )سيف مي

-عالوه بر اين، تقريبا  همه تعاريفي که درباره نواتواني

هاي يادگيري ارائه شده است در عناصر زير با هوم توافوق 

 دارند:

 صبي مرکزي.بدکاري سيستم ع -1

 الگوي نامناسب رشدي. -2

 يمشکل يادگيري و تحصيل -3

 توان بالقوه يشرفت واختالف بين سطح پ -4

مانودگي ذهنوي، آشوفتگي ري همانند عقوبنبود علل ديگ -5

رهنگوي ف -قور محيطويشنوايي  و ف -هيجاني، نقايص بينايي

 (.1388)احدي و کاکاوند، 

-اند متناسب با ويژگويدر ايران نيز متخصصان سعي نموده

هاي يوادگيري آموزان ايراني تعاريفي از ناتوانيهاي دانش

سيون اخوتالالت خواص يوادگيري )متشوکل از ارائه دهند. کمي

ها که بوا سوازمان گروهي از کارشناسان و اساتيد دانشگاه

انود، کنند( سعي نمودهآموزش و پرورش استانايي همکاري مي

هوا و امکانوات تعاريفي ارائه دهند که بر اساس توانوايي

موجود جامعه، قابليت کاربردي بيشوتر داشوته باشوند. از 

 ير: جمله تعاريف ز

آموزي مبتال به ناتواني يادگيري است کوه در يوک دانش -

يا چند عملکرد آموزشوگاهي دچوار نارسوايي باشود و ايون 

نارسايي در اکتساب و به کاربردن عملکردهواي آموزشوگاهي 

بوجود آمده باشد و در طول زمان در مدارس عوادي پايودار 

-ها نبايود ناشوي از عقوبمانده باشد. ضمنا  اين نارسايي

ماندگي ذهني، ناسازگاري، نابينايي، ناشنوايي و نقص عضو 

 (.1375؛ به نقل از فرامرزي، 1374باشد )اصالني، 

آمووزاني بوه انوشدناتواني خاص يادگيري براي توصيف  -

رود که با داشتن هوش متوسط يوا انودکي کمتور يوا کار مي

هواي بنيوادي بيشتر از متوسط، در يادگيري برخي از حنبوه

 (.1382ي با مشکل روبرو هستند )رمضاني، يادگير

 

 شيوع
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-ي کودکاني که از نواتوانيبرآوردهاي متفاوتي از گستره

برند بعمل آمده است. ايون برآوردهوا هاي يادگيري رنج مي

برحسب معياري که براي تشخيص ناتواني يادگيري بکار برده 

شوود. آمووزان مويشود، شامل يک تا سي درصد جمعيت دانشمي

تري از سوي کميته مشوورت ملوي در موورد ورد محتاطانهبرآ

هواي يوادگيري در ي گستره ناتوانيکودکان ناتوان، درباره

توا  1بين کودکان بعمل آمده است. اين کميته نظر داد که 

درصد کودکان مدارس شامل اين گسوتره هسوتند )فريوار و  3

(. عالوه بر آن در بيشتر مطالعات نشوان داده 1369رخشان، 

هاي يادگيري در ميان افرادي که شده است که شيوع ناتواني

 هاي اجتماعي و اقتصاديدر طبقه

کنند و همچنين در بين مردها بيشتر است پايين زندگي مي

 (.1383؛ به نقل از کاکاوند، 1997، 1بلت)گرين

تعيين ميزان رواج هر نوع اختالل، معموال  با مشکالتي چون 

بزار مورد استفاده براي شناسوايي تنوع معيار، تکنيک و ا

کودکووان مبووتال روبروسووت، بوورآورد شوويوع کودکووان داراي 

ناتواني در يادگيري نيز، از اين قاعوده مسوتاني نيسوت. 

هوا و مفواهيم نادرسوت فوراوان شمار روز افوزون برناموه

تور کوردن ترديد در مشکلهاي يادگيري، بيي ناتوانيدرباره

م بوده است. گوناگوني ارقوام برآورد ميزان واقعي آن سهي

مربوط به ميزان شيوع در جدول زير نشوان داده شوده اسوت 

 (.1373؛ ترجمه منشي طوسي، 2)الفلين و واالس

 

ميزان شيوع ناتواني يادگيري به نقل از الفلين و واالس 

 (.1373)ترجمه منشي طوسي، 

 

درصد  مطالعه

برآورد 

 شده

 3تا  1کميته مشاوره ملي درباره 

                                                           
1. Greenblatt  

2. Wallace & Mclouphlin   2. Myklebust    3. Myers  

4. Bryant    5. kirk 
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 (1986ول )کودکان معل

و همکاران  1مايکل باست

(1969) 

 (1971) 2ماير

 (1972) 3برايانت

 (1975و همکاران ) 4کرک

 درصد

 5تا  3

 درصد

 درصد 15

 28تا  3

 درصد

 درصد 5/2

 

هوواي ( بووا يووک فراتحليوول، شوويوع نوواتواني1384بهووراد )

درصوود در موودارس ابتوودايي  58/4يووادگيري در ايووران را 

 1/1بر اين خاطرنشان ساخت کوه پسوران  برآورد کرد. عالوه

بيشتر از دختران به ناتواني در يوادگيري مبوتال  1/2تا  

شوند. وي با يادآوري ايون نکتوه کوه ميوزان شويوع در مي

کردستان و اردبيل از تهران و رشت باالتر بوده، نقش عامل 

هواي هاي تشخيصي براي وجود ناتوانيزبانگي در ارزيابي دو

 طرح ساخت.يادگيري را م

هاي يوادگيري را ( شيوع ناتواني1385برهمند و همکاران )

 13/0هاي سوم و چهارم و پونجم ابتودايي اردبيول در پايه

 درصد برآورد کرد.

( در پژوهشووي ديگوور شوويوع 1384نريموواني و همکوواران )

 برآورد کردند. 67/3ناتواني در رياضي را در اردبيل 

به عنوان ناتوان در  آموزاني کهدر حال حاضر درصد دانش

شووند، بوه چنود دليول افوزايش نظر گرفته مي يادگيري در

 يافته است:

: در مجمووع هاي يادگيريدرمورد ناتواني آگاهي بيشتر -1

هاي يادگيري افزايش يافتوه ي ناتوانيآگاهي عمومي درباره

آموزان است و اين سبب شده است تا والدين، معلمان و دانش

هاي آموزشي ا به مدارس براي تهيه سرويسفشارهاي بيشتري ر

 آموزان وادار کند.مناسب براي اين دانش

اتواني نووهوواي ارزشوويابي و شناسووايي بهبووود در روش -2

اين مساله  سبب شناسوايي تعوداد کودکواني کوه يادگيري: 

 سابقا  مورد شناسايي قرار نگرفته بودند شده است.

هواي ندي ناتوانيبانتظار و ترجيح اجتماعي براي طبقه -3

بنودي، برچسوب والدين و برخي از متخصصان طبقوهيادگيري: 
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دهنود، ها ترجيح ميهاي يادگيري را بر ساير برچسبناتواني

چون عقيده دارند اين اصطالح بار منفي کمتري را بوه يودک 

مانده آموزان عقبشود تا برخي از دانشکشد و اين سبب ميمي

فتواري بوه عنووان نواتواني در ذهني يا مبتال به اختالل ر

 يادگيري معرفي شوند.

هوا و کاهش تعداد برنامه د خدمات اصالحي:کاهش يا نبو -4

هواي ترميموي هاي اصالحي مناسب همانند برنامهنبود برنامه

خواندن عامل تأثيرگذار ديگري هستند )احودي و کاکاونود، 

1388.) 

اتواني عالوه بر اين به دو دليل ممکن است ميزان شيوع ن

هواي الکمو -1يادگيري باالتر از حد موجوود بورآورد شوود: 

تشخيصي کمتري در تعريف ناتواني يادگيري موورد اسوتفاده 

هاي تحصويلي بوراي عداد بيشتري از حوزهت -2قرار بگيرد. 

 (.1997گيري شود )گرين بلت، نقص در عملکرد اندازه

 

 هاي جنسيتيتفاوت

 1به  4ها، رواج و کلينيکهاي بدست آمده از مدارس گزارش

اند. اين درحوالي اسوت را بين پسرها و دخترها مطرح کرده

انود کوه ايون گيرشناسي و طولي نشان دادهکه مطالعات همه

تفاوت ممکن است واقعي نباشد و تعوداد دختوران و پسوران 

 ناتوان در يادگيري برابر باشند.

لوي ها اين است که دخترهوا بنوا بوه دالييکي از فرضيه 

شوند، به اين علوت کوه پسورها کمتر از پسرها شناسايي مي

بيشتر پرخاشگري بدني و فقدان کنترل، و دختوران مشوکالتي 

دهنود. در را در حوزه اجتماعي، زبان و شوناخت نشوان موي

 -هواي حرکتويي تواناييواقع پسرها مشکالت بيشتري در حوزه

کوه  بينايي، هجي کردن و زبان نوشتاري دارنود، در حوالي

اي در خواندن و رياضويات نشوان دخترها نقايص قابل مالحظه

دهند. محققين براي تبيين اينکه چرا پسورها بيشوتر از مي

شوند بوه داليول دخترها ناتوان در يادگيري تشخيص داده مي

 کنند:زير اشاره مي

هواي ت به ناتوانيمردها ممکن است نسبعلل بيولوژيک:  -1

 ند.پذيرتر باشيادگيري آسيب
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Learning disabilities are closely related to emotional, social and behavioral 

problems and have learning disorder is an adverse factor to academical 

achievement; specially if emotional, social and behavioral problems are 

outcomes of efforts for conquest learning disability and repeatedly failure. The 

purpose of this present research is to make a comparison on peer acceptance, 

adjustment and self perception between students with learning disability and 

students with low, moderate and high academical achievement. This research 

samples included 160 second grade guidance school students (40 with learning 

disability, 40 with low academical achievement 40 with moderate academical 

achievement and 40 with high academical achievement) who were selected 

using the cluster-random method among the students in the 1st and 2nd region 

of Ardabil. For data collection we used test sociomotrie Moreno, peer 

acceptance scale, california test personality, self perception scale, competence 

social scail, Revens matrices test and the author self-composed tests for 

reading, writing and math evaluation. Also, for control of intelligence variable, 

reven’s matrices test adminstrated on all of students. for analyses of dataes we 

used MANCOA, also we used follow up test (LSD) for compare of group’s 

means. 

The results showed that there is a meaningful difference between students with 

learning disability and students with low, moderate and high academic 

achievement in peer acceptance, academic adjustment,  competence social and 

self perception. In contrast, results showed there is no significant difference in 

some subscale in variable and between students with learning disability and 

students with low, moderate and high academic achievement in academic 

adjustment no significant difference. The results of this research help therapists 

and counselors to treatment students with learning disorders and prepare them 

to encounter with learning, emotional, behavioral and social problems. 

 

 

 



 131 

 

 
 

 
Faculty of Literature and Human Science 

Department of Psychology 

 
 

A comparison of  peer acceptance, adjustment and self -

perception in the  students with learning disabilites and 

normal 

 

 Supervisors: 
Dr. A. Abolghasemi 

Dr. M. Narimani 

 

 

Advisor: 

Dr. A. Zahed 

 
 

By: 

Hassan Rezayi jamaloyi 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

Jun- 2010 


