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شآموزان دختر پایه هشتم دارای
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چکیده
شآموزان دختر پایه هشتم دارای مشکالت
اين پژوهش با هدف مقایسه سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دان 
یادگیری و بدون مشکالت یادگیری انجام شد .طرح پژوهش علی-مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش
دانشآموزان دختر دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری شهرستان مهاباد در سال تحصیلی - 98
شآموز
شآموز دارای مشکل یادگیری مراجعهکننده به مراکز مشاوره و  45دان 
 97 31بودند .از میان آنان  45دان 
بدون مشکالت یادگیری همتا شده با آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس
سازگاری تحصیلی آزمون شخصیتی کالیفرنیا و پرسشنامه رشد اجتماعی استفاده شد .دادهها با روش تحلیل واریانس

چندمتغیری با نرمافزار  SPSS-21تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین گروهها با و بدون مشکالت یادگیری از نظر

شآموزان با مشکالت
سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت .به عبارت دیگر دان 
شآموزان بدون مشکالت یادگیری از نظر سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی در سطح
یادگیری در مقایسه با دان 

پایینتری قرار داشتند (  .)P>0/ 001بنابراین نتایج حاکی از توجه خاص به دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری
در جهت بهبود سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی است.
کلید واژهها :سازگاری تحصیلی ،رشد اجتماعی ،مشکالت یادگیری.
دریافت مقاله 97 31/6/ 13 :پذیرش مقاله97 31/ 10 /11 :

 -1استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد پیرانشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پیرانشهر ،ایران (نویسنده مسئول)

Leyla_aminzadeh63@yahoo.com
 -2دکتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد پیرانشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پیرانشهر ،ایران
Hm51aminzadeh@yahoo.com
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بسیاری از دان 
شآموزان با مشکالت یادگیری روبرو هستند و این امر گاهی به شکست تحصیلی
یشود .مساله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی از مطالب
و ترک تحصیل منتهی م 
شآموزان در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان و کارشناسان تعلیم
آموزشی در برخی از دان 

و تربیت قرار گرفته است (اچی و وارن .) 2019 ،2میزان شیوع مشکالت یادگیری در نقاط
ًال ناشی از ضایعههای
مختلف جهان بین  3تا  12درصد گزارش شده است .این اختالل معمو ًال
سیستم عصبی مرکزی است و بسته به منطقه ضایعه نمودهای متفاوتی دارد (نریمانی ،پوراسمعلی،
عندلیب کورایم و آقاجانی .)1931 ،مشکالت یادگیری به معنای نوعی مشکل یا نارسایی در
یک یا چند فرایند ذهنی در حوزه درک صحیح زبان گفتاری ،نوشتاری ،شنیداری ،فکر کردن،
شآموزان با آنکه از بهره
خواندن ،نوشتن ،هجی کردن و محاسبات ریاضی است .برخی دان 
شهای معمول و متداول آموزشی قادر
هوشی متوسط و یا باالتر از متوسط برخوردارند ،اما با رو 
به درک و فهم و یادگیری برخی از مطالب درسی نیستند .این افراد بهویژه از نظر رشد و تحول
زبان و یادگیری برخی مطالب درسی مثل خواندن ،نوشتن و حساب کردن با مشکل اساسی
مواجه هستند (داس ،کاپالن ،سیدارت ،بورسچ ،فالکون و همکاران .) 2017 ،3پس مشکالت

نتر از
شآموز به طور قابل توجهی پایی 
یادگیری وضعیتی است که بر اساس آن موفقیت یک دان 

یرود (جدر،4
حدی است که بر مبنای هوش اندازهگیری شده فرد به وسیله آزمون از او انتظار م 
 .) 2014بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی مشکالت
یادگیری در طبقه اختاللهای عصبی-تحولی قرار دارند که به صورت نارسایی یادگیری و
دشواری در اکتساب مهارتهای تحصیلی متناسب با سطح سنی در سالهای اولیه تحصیل
یهای ذهنی،
آشکار میشود .این مشکالت حداقل باید شش ماه دوام داشته و ارتباطی با ناتوان 
اختاللهای تحولی و یا عصبی-حرکتی نداشته باشند و شامل اختالل در خواندن ،نوشتن و

محاسبات ریاضی است (شوارتز ،اپینات-داکالس ،لیئون ،پویسون و پرادو.) 018 2 ،5
1. learning problems
2. Ache & Warren
3. Doss, Caplan, Siddarth, Bursch, Falcone & et al
4. Jeder
5. Schwartz, Epinat-Duclos, Leone, Poisson & Prado
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ًال ظرفیت توجه پایینی دارند ،مشکالتی در
شآموزان دارای مشکالت یادگیری معمو ًال
دان 
شآموزان در
تیابی ،سازماندهی و تمایز حروف ،اعداد و صداها دارند .این گروه از دان 
جه 
خواندن یا نوشتن ضعف دارند ،در هماهنگی چشم و دست مشکل دارند و از حافظه ضعیفی

برخوردارند .آنها همچنین ممکن است مشکالتی در سازگاری تحصیلی 1و رشد اجتماعی

2

داشته باشند (کریشنان ،واتکینز و بیشاپ.) 2016 ،3

یتواند در حیطههای مختلفی مطرح
سازگاری به توانایی فرد در تطابق با محیط اشاره دارد و م 
گردد و ابعاد اجتماعی ،خانوادگی ،عاطفی ،تحصیلی و غیره دارد .همچنین سازگاری
یآید که فرد
مجموعهای از رفتارهای آموخته شده است و ناسازگاری زمانی بوجود م 

مهارتهای الزم برای تطابق با مشکالت روزمره زندگی را یادنگرفته باشد (نیکولسکو.) 2015 ،4
شآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری
سازگاری تحصیلی یکی از متغیرهایی است که در دان 
تآمیز
یبیند .این سازه یک مفهوم چندبعدی به معنای توانایی افراد در پاسخگویی موفقی 
آسیب م 

به تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است (پیریت ،آیاد ،داویئر و کانگارد.) 2019 ،5
یشود که به وسیله آن فرد آماده
شهایی گفته م 
همچنین سازگاری تحصیلی به مجموعه واکن 
تهایی که آن محیط از وی
میشود تا پاسخی موزون و هماهنگ با شرایط مدرسه و فعالی 

میخواهد را ارائه کند (الجانگی و کوسامانینگسیه .) 2016 ،6در واقع سازگاری تحصیلی شامل
شآموزان ،نظر
رضایت از مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ،مورد عالقه معلم بودن ،ارتباط با سایر دان 
یشود (ویلکینسون ،سانتورو و مأجور،7
شآموز و غیره م 
مسئولین مدرسه نسبت به عملکرد دان 

 .) 2017برخی متخصصان تعلیم و تربیتی سازگاری تحصیلی را ثبات عاطفی و جسارت در روابط
یدانند که ابعث انطباق متوالی با
اجتماعی و نیز عالقه به تحصیل و محیط آموزشی در فرد م 
فهای تحصیلی خود را
شآموز باید هد 
تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط شده و هر دان 

1. educational adjustment
2. social development
3. Krishnan, Watkins & Bishop
4. Nicolescu
5. Perret, Ayad, Dauvier & Congard
6. Arjanggi & Kusumaningsih
7. Wilkinson, Santoro & Major
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با توجه به چارچوب اجتماعی و فرهنگی پیگیری نماید (سلمر و الورینگ.) 2009 ،1
شآموزان دارای مشکالت یادگیری در کنار مشکالت تحصیلی و شناختی از مشکالتی در
دان 
سازگاری هیجانی و اجتماعی مانند سطوح باالی طرح اجتماعی ،انزوا و تنها ،ارتباط کم با
یبرند (مکبرین،
دیگران ،ادراک از خود پایین و سطوح باالی افسردگی و اضطراب رنج م 

ًال آنان از نظر رشد اجتماعی در وضعیت پایینی هستند .رشد
دولی و بیرمن .) 2017 ،2پس احتما ًال
اجتماعی سازگاری متقابل کودک با محیط اجتماعی و رابطه با همساالن است و فرایندی
شبینی کرده ،رفتار خود را
یسازد تا رفتار دیگران را درک و پی 
یباشد که کودک را قادر م 
م 

کنترل نماید و تعامالت اجتماعی خود را تنظیم سازد (رن ،هو و سانگ .) 2019 ،3رشد اجتماعی
مهمترین جنبه رشد هر شخص است و نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که اکنون فرد با آنان
سروکار دارد ،مؤثر است ،بلکه بعدها نیز در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی وی نیز

تهای اجتماعی توانایی انجام
تأثیر دارد (پالگرسون ،پاتل ،هاچفلد و آلریکسن .) 2019 ،4مهار 

رفتارهایی است که در توانمندسازی یک فرد برای کسب قابلیت اجتماعی مهم است و با توجه
تهای اجتماعی و رشد آنها اهمیت زیادی دارد
به نیاز امروزه انسان به ارتباط یادگیری مهار 
(موسوینژاد و امیریانزاده .) 96 31 ،رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی هر فردی است و رشد
یشود .منظور از رشد اجتماعی پختگی فرد در روابط
اجتماعی نیز سبب ارتقای رشد عقالنی م 
اجتماعی است؛ به طوری که بتواند با افراد جامعه هماهنگ و سازگار باشد .به عبارت دیگر وقتی
یدانند که هم با دیگران باشد و هم با آنان به طور فعاالنه همکاری نماید
فرد را اجتماعی م 
تهای اجتماعی و
(گیمینز ،مارتین-ارو و سانو .) 018 2 ،5رشد اجتماعی مجموعه متوازنی از مهار 

یسازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب
رفتارهای انطباقی فراگرفته شده است که فرد را قادر م 
شهای مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند نیز اجتناب ورزند.
داشته باشد ،واکن 
نداری و خوداتکایی از
تپذیری ،خویشت 
تهایی چون همکاری ،همدلی ،مسئولی 
وجود مهار 

مولفههای رشد اجتماعی است (پاسچی .) 2013 ،6اجتماعی شدن مستلزم بسیاری از رفتارها مانند
1. Selmer & Lauring
2. McBrien, Dooley & Birman
3. Ren, Hu & Song
4. Plagerson, Patel, Hochfeld & Ulriksen
5. Gimenez, Martin-Oro & Sanau
6. Paasche
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شها ،نگرشها ،رفتار
تهای جسمی و حرکتی ،خلق و خوی ،ارز 
مهارتهای اجتماعی ،مهار 

بهنجار و نظم است (جیان ،لو ،ژو و وانگ.) 018 2 ،1

شآموزان دارای مشکالت یادگیری را با
یهای روانشناختی دان 
شهای بسیاری ویژگ 
پژوه 
شها کمتر سازگاری تحصیلی
دانشآموزان بدون مشکالت یادگیری مقایسه کردند و این پژوه 

و رشد اجتماعی را بررسی کردند .برای مثال بهان و فاروکوی ) 2013 ( 2ضمن پژوهشی با عنوان

مهارتهای اجتماعی کودکان با مشکالت یادگیری به این نتیجه رسیدند که کودکان با
نتری نسبت به
تهای اجتماعی و رشد اجتماعی در وضعیت پایی 
مشکالت یادگیری از نظر مهار 

کودکان بدون مشکالت یادگیری قرار دارند .در پژوهشی دیگر لیچتنتریت و شیچمان)0 01 2( 3
ضمن مقایسه پیشایندها و پیامدهای مشاوره گروهی در کودکان با و بدون اختالل یادگیری
گزارش کردند که کودکان با اختالل یادگیری در مقایسه با کودکان بدون اختالل یادگیری

تهای اجتماعی یافتند .شرما ) 2004 ( 4ضمن
بهبود کمتری در سازگاری تحصیلی و مهار 

شآموزان با اختالل یادگیری و بدون اختالل
یهای شخصیتی دان 
پژوهشی با عنوان مقایسه ویژگ 
شآموزان با اختالل یادگیری از نظر سازگاری در وضعیت
یادگیری به این نتیجه رسید که دان 
شآموزان بدون اختالل یادگیری قرار داشتند .در پژوهشی دیگر تورو و
پایینتری نسبت به دان 

تهای حل
شآموزان با و بدون اختالل یادگیری در مهار 
ویسبرگ ) 2002 ( 5ضمن مقایسه دان 
شآموزان با
مساله اجتماعی ،رفتارهای مرتبط با مدرسه و تفکر تأملی گزارش کردند که دان 
تهای حل مساله
شآموزان بدون اختالل یادگیری از نظر مهار 
اختالل یادگیری در مقایسه با دان 
نتری قرار داشتند .همچنین
اجتماعی ،رفتارهای مرتبط با مدرسه و تفکر تأملی در سطح پایی 
بهپژوه ،حسین خانزاده ،سیدنوری ،یحییزاده و کریمی ( ) 95 31ضمن پژوهشی با عنوان مقایسه
شآموزان دارای و بدون ناتوانی یادگیری در موقعیتهای اجتماعی دشوار به این نتیجه
دان 
تهای
رسیدند که کودکان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در موقعی 
نتری داشتند .آنان از نظر مولفههای ورود به گروه همساالن ،پاسخ به
اجتماعی عملکرد پایی 
1. Jiang, Luo, & Xu & Wang
2. Bhan & Farooqui
3. Leichtentritt & Shechtman
4. Sharma
5. Toro & Weissberg
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تحریک شدن ،پاسخ به شکست ،پاسخ به موفقیت ،انتظارهای اجتماعی و انتظارهای معلم در
نتری قرار داشتند .اکبری کوچکسرایی ،نوروزی و دوستی ( ) 95 31ضمن پژوهشی
وضعیت پایی 
شآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری و
تهای اجتماعی دان 
با عنوان مقایسه پردازش شناختی و مهار 
شآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری از لحاظ
دانشآموزان عادی به این نتیجه رسیدند که دان 
بتری
شآموزان عادی وضعیت نامطلو 
تهای اجتماعی نسبت به دان 
پردازش شناختی و مهار 
داشتند .در پژوهشی دیگر رضایی جمالویی ،ابوالقاسمی ،نریمانی و زاهد ( ) 94 31ضمن مقایسه
شآموزان پسر دارای
شآموزان پسر دارای مشکالت یادگیری و دان 
سازگاری تحصیلی در دان 
پیشرفت تحصیلی پایین ،متوسط و باال گزارش کردند که میانگین نمرههای سازگاری تحصیلی
شآموزان دارای مشکالت یادگیری،
در دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال بیشتر از دان 
شآموزان
دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود .همچنین بین دان 
دارای مشکالت یادگیری ،دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و دارای پیشرفت تحصیلی پایین
تفاوت معناداری وجود نداشت .نتایج پژوهش کافی ،زینعلی ،خسروجاوید و میاهنهری ( ) 92 31با
عنوان مقایسه ویژگیهای رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری نشان داد
نتری قرار
که ویژگیهای رفتار و رشد اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری در وضعیت پایی 
داشت .زاهد ،رجبی و امیدی ( )1931ضمن پژوهشی با عنوان مقایسه سازگاری اجتماعی،
شآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری به این
هیجانی ،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دان 
شآموزان از نظر سازگاری اجتماعی ،هیجانی ،تحصیلی و
نتیجه رسیدند که بین دو گروه دان 
شآموزان دارای ناتوانی یادگیری نرخ
یادگیری خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود داشت و دان 
یهای اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی را
باالتری از مشکالت یادگیری خودتنظیمی و سازگار 
داشتند .در پژوهشی دیگر سلیمانی ،زاهد بابالن ،فرزانه و ستوده ( ) 90 31ضمن مقایسه نارسایی
شآموزان دارای اختالل یادگیری و بهنجار گزارش کردند
تهای اجتماعی دان 
هیجانی و مهار 
که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری در شناسایی ،توصیف و تفکر عینی در مقایسه با
شآموزان دارای اختالل در
دانشآموزان بهنجار به طور معناداری ضعیف بودند .همچنین دان 
روباط اجتماعی ضعیف بوده و در روابط اجتماعی رفتارهایی چون جسارت نابجا ،عمل تکانشی،
پرخاشگری ،خوداعتمادی افراطی ،حسادت و گوشهگیری از خود نشان دادند.
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تهای اصلی وضعیت تحصیلی نامطلوب و سایر
شآموزان یکی از عل 
مشکالت یادگیری دان 
شهایی با هدف
مشکالت رفتاری آنان در مدرسه و حتی خانواده میباشد .بنابراین باید پژوه 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و مقایسه وضعیت آنها
یهای روانشناختی دان 
شناسایی ویژگ 
شآموزان بدون مشکالت یادگیری پرداخت و پس از شناسایی ،در صورت وجود تفاوت
با دان 
به دنبال راهکارهایی برای بهبود ویژگیهای روانشناختی در آنان بود .همچنین با توجه به شیوع
شآموزان ،نقش سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی بهعنوان
باالی مشکالت یادگیری در دان 
شآموزان مبتال
لهای کلیدی در موفقیت ،ارتقای سالمتی و کاهش مشکالت روانشناختی دان 
عام 
به مشکالت یادگیری ،خألهای پژوهشی در این زمینه و استفاده از نتایج پژوهش حاضر در زمینه
تهای مهم این پژوهش
شآموزان دارای مشکالت یادگیری از ضرور 
آسیبشناسایی دان 
یباشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی
م 
شآموزان دختر پایه هشتم دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری انجام شد.
دان 
روش تحقیق
شآموزان دارای مشکالت یادگیری
طرح پژوهش علی-مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش دان 
و بدون مشکالت یادگیری شهرستان مهاباد در سال تحصیلی  97 31- 98بودند .از میان آنان 45
شآموز بدون
دانشآموز دارای مشکل یادگیری مراجعهکننده به مراکز مشاوره و  45دان 
کهای ورود به
مشکالت یادگیری همتا شده با آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .مال 
مطالعه شامل داشتن مشکالت یادگیری در گروه مورد نظر و نداشتن مشکالت یادگیری در
گروه مقایسه ،داشتن بهره هوشی نرمال در هر دو گروه ،تمایل جهت شرکت در پژوهش و
تنامه شرکت آگاهانه در پژوهش و تکمیل
معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم امضای رضای 
شآموزان دارای
ناقص پرسشنامهها بود .روند اجرای پژوهش به این صورت بود که از میان دان 
مشکالت یادگیری مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهرستان مهاباد که  67نفر بودند ،پس از
هماهنگی با مسئوالن مراکز مشاوره تعداد  45نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد .همچنین 45
شآموزان بدون مشکالت یادگیری شهرستان مهاباد که با آنان از نظر پایه تحصیلی،
نفر از دان 
وضعیت اقتصادی ،تحصیالت والدین و بهره هوشی همتا شده بودند ،بهعنوان گروه مقایسه
انتخاب شدند .گروهها از نظر سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی به کمک ابزارهای زیر
شآموزان توضیح داده شد که در هیچ یک از
ارزیابی شدند .قبل از تکمیل کردن ابزارها به دان 
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ابزارها پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد و بهترین پاسخ ،پاسخی است که گویای وضعیت واقعی
آنان باشد .همچنین رعایت نکات اخالقی از جمله اصل رازداری ،حفظ حریم آزمودنیها،
محرمانه ماندن اطالعات شخصی و غیره برای آنان بیان و خاطر نشان شد که دادهها به صورت
یشود.
یشوند و پس از تحلیل نتایج به اطالع آنان رسانده م 
کلی تحلیل م 

آزمون شخصیتی کالیفرنیا :این آزمون در دانشگاه کالرک آمریکا توسط بکر و سیریک 1در
سال  1984ساخته شد و دارای  67گویه و  4مقیاس سازگاری تحصیلی (  24گویه) ،سازگاری
اجتماعی ( 02گویه) ،سازگاری شخصی-هیجانی (  15گویه) و دلبستگی به موسسه آموزشی (8
یها در یک
گویه) است .در این پژوهش از مقیاس سازگاری تحصیلی استفاده شد .آزمودن 
ًال درباره من صدق
ًال درباره من صدق میکند (نمره  )5تا اص ًال
مقیاس پنج درجهای لیکرت از کام ًال
یآید ،لذا
یدهند .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها بدست م 
یکند (نمره  )1به گویهها پاسخ م 
نم 
دامنه نمرات مقیاس سازگاری تحصیلی بین  24تا  120است و نمره بیشتر نشاندهنده سازگاری
سهای آن با
تحصیلی باالتر است .روایی صوری و محتوایی ابزار تأیید و پایایی کل ابزار و مقیا 
روش آلفای کرونباخ باالی  0/ 80گزارش شد (بکر و سیریک .) 1984 ،در ایران پایایی مقیاس
سازگاری تحصیلی با روش آالفای کرونباخ  0/ 85محاسبه شد (نصیری ،میکائیلی منیع و
عیسیزادگان.) 96 31 ،

پرسشنامه رشد اجتماعی :این پرسشنامه در مدرسه آموزشی واینلند توسط دال 2در سال 1953
ساخته شد و دارای  711گویه است .آزمودنیها در یک مقیاس پنج درجهای لیکرت از کام ًال
ًال
یدهند .نمره ابزار با مجموع نمره
ًال موافقم (نمره  )+2به گویهها پاسخ م 
مخالفم (نمره  )-2تا کام ًال
یآید ،سپس نمره خام رشد اجتماعی بر سن تقویمی فرد تقسیم و در عدد 100
گویهها بدست م 
یشود ،لذا دامنه نمرات مقیاس سازگاری تحصیلی بین  0تا  100است و نمره بیشتر
ضرب م 

نشاندهنده رشد اجتماعی باالتر است .روایی همگرای ابزار تأیید و پایایی آن با روش آلفای
کرونباخ  0/ 92گزارش شد (دال .) 1953 ،در ایران پایایی پرسشنامه رشد اجتماعی با روش
آالفای کرونباخ  0/ 89محاسبه شد (توکلی ،بقولی ،قامتبلند ،بوالهری و بیرشک.) 1379 ،

1. Baker & Siryk
2. Doll
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در پژوهش حاضر روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه توسط متخصصان علوم تربیتی برای
شآموزان پایه هشتم تأیید و پایایی مقیاس سازگاری تحصیلی آزمون شخصیتی کالیفرنیا و
دان 
پرسشنامه رشد اجتماعی با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/ 89و  0/39بدست آمد .همچنین
دادهها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری با نرمافزار  SPSS-21تحلیل شدند.
يافتهها
شآموز دارای مشکالت یادگیری و  45دانشآموز بدون
شآموز (  45دان 
در پژوهش  90دان 
یهای جمعیتشناختی آنها نشان داد
مشکالت یادگیری) حضور داشتند که نتایج مقایسه ویژگ 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری از نظر پایه تحصیلی،
که دان 
وضعیت اقتصادی ،تحصیالت والدین و بهره هوشی تفاوت معناداری نداشتند .میانگین و انحراف
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون
معیار سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دان 
مشکالت یادگیری در جدول  1گزارش شد.
شآموزان دارای مشکالت
جدول  .1میانگین و انحراف معیار سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دان 
یادگیری و بدون مشکالت یادگیری

متغیرها/گروهها
سازگاری تحصیلی
رشد اجتماعی

دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری

شآموزان بدون مشکالت یادگیری
دان 
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

51 /53

5/02

59 / 36

7/ 84

میانگین

48 / 69

6/ 14

55 / 78

7/ 62

شآموزان
در جدول  1نتایج میانگین و انحراف معیار سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دان 
دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری قابل مشاهده است .نتایج آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون لوین بهترتیب نشان دادند که فرض نرمال بودن و برابری
سها برقرار است ،لذا شرایط استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری وجود دارد .نتایج
واریان 
تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی بین
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری در جدول  2گزارش شد.
دان 
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی بین
دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری

اثر
گروه

آزمونها

ارزش

آماره F

معناداری

مجذور ِاِاتا

توان آماری

اثر پیالیی

0/ 41

141/ 15

0/ 001

0/ 68

0/39

المبدای ویلکز

0/ 57

141/ 15

0/ 001

0/ 68

0/39

اثر هاتلینگ

1/ 21

141/ 15

0/ 001

0/ 68

0/39

گترین ریشه روی
بزر 

1/ 21

141/ 15

0/ 001

0/ 68

0/39
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شآموزان دارای مشکالت
در جدول  2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین دان 
یادگیری و بدون مشکالت یادگیری حداقل از نظر یکی از متغیرهای سازگاری تحصیلی و رشد

کمتغیری در متن
اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (  .)P>0/ 001نتایج تحلیل واریانس ت 

تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت هر یک از متغیرهای سازگاری تحصیلی و رشد
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری در جدول 3
اجتماعی بین دان 
گزارش شد.
کمتغیری در متن تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت هر یک
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس ت 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون
از متغیرهای سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی بین دان 
مشکالت یادگیری

متغیرها
سازگاری تحصیلی
رشد اجتماعی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

مجذور ِاِاتا

توان آماری

165 / 38

1

165 / 38

54 /71

0/0 01

0/ 75

0/ 96

191/02

1

191/02

49 / 46

0/ 001

0/ 66

0/ 92

کمتغیری در متن تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که
در جدول  3نتایج تحلیل واریانس ت 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری از نظر هر دو متغیر
بین دان 
شآموزان
سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر دان 
شآموزان بدون مشکالت یادگیری از نظر هر دو متغیر
دارای مشکالت یادگیری در مقایسه با دان 
نتری قرار دارند ( .)P>0/ 001
سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی در سطح پایی 

بحث و نتیجهگیری
مشکالت یادگیری یکی از بزرگترین و شاید جنجالبرانگیزترین مقولههای آموزش و پرورش
تهای ارتباطی و یادگیری
استثنایی است و این اصطالح برای کودکانی که در رشد زبان و مهار 
یرود .کودکانی که مشکالت یادگیری آنها در درجه اول به علت نقص
مشکل دارند ،بکار م 
بماندگی ذهنی است جزء
بینایی ،شنوایی ،حرکتی ،مشکالت هیجانی ،محدودیت فرهنگی یا عق 
یشوند .این گروه با اینکه از نظر هوشی و جسمی شبیه کودکان عادی
این گروه محسوب نم 
تهایی چون خواندن ،نوشتن ،سخن گفتن و فهم ریاضی دچار مشکل بوده و
هستند ،اما در فعالی 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری
یباشند .دان 
در انجام تکالیف مدرسه دچار اشکال جدی م 
یرسد که با
دارای مشکالت فردی ،اجتماعی ،تحصیلی و هیجانی زیادی هستند و به نظر م 
شآموزان بدون مشکالت یادگیری تفاوت دارند .برای تدارک برنامههایی برای بهبود
دان 
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یهای آنها را شناخت و پس
شآموزان دارای مشکالت یادگیری ابتدا باید ویژگ 
تهای دان 
وضعی 
شآموزان بدون مشکالت یادگیری برنامههایی برای بهبود
بشناسی و مقایسه آنها با دان 
از آسی 
یهای آنان طراحی و اجرا کرد .با توجه به مطالب مطرح شده پژوهش حاضر
تها یا ویژگ 
وضعی 
شآموزان دختر پایه هشتم دارای
با هدف مقایسه سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دان 
مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری انجام شد.
شآموزان بدون
یافتهها نشان داد که دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری در مقایسه با دان 
نتری قرار داشتند .این یافته با یافته
مشکالت یادگیری از نظر سازگاری تحصیلی در سطح پایی 
شهای لیچتنتریت و شیچمان ( ،)0 01 2شرما ( ،)0024رضایی جمالویی و همکاران () 94 31
پژوه 
و زاهد و همکاران ( )1931همسو بود .برای مثال لیچتنتریت و شیچمان ( )0 01 2ضمن پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که کودکان با اختالل یادگیری در مقایسه با کودکان بدون اختالل یادگیری
نتری قرار داشتند .در پژوهشی دیگر زاهد و همکاران
از نظر سازگاری تحصیلی در سطح پایی 
شآموزان بدون
شآموزان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسه با دان 
( )1931گزارش کردند که دان 
نتری بودند .در تبیین این یافته بر مبنای نظر زاهد
ناتوانی یادگیری دارای سازگاری اجتماعی پایی 
و همکاران ( )1931و با توجه به پیوستگی ابعاد سازگاری و وابسته بودن سازگاری تحصیلی به
یهای اجتماعی و
یتوان گفت که توانمندیها و شایستگ 
سازگاری اجتماعی و هیجانی ،م 
شآموزان
نکننده و تاثیرگذار بر سازگاری تحصیلی هستند .همچنین دان 
هیجانی از عوامل تعیی 
دارای مشکالت یادگیری به دلیل سطوح پایین سازگاری اجتماعی و هیجانی به مراتب با
نفردی ،از بین رفتن انگیزه ،ناامیدی ،اضطراب و
تهای بی 
مشکالتی در زمینههای ارتباطی ،مهار 
افسردگی روبرو خواهند بود که این مشکالت به نوبه خود و با توجه به ارتباط گسترده موفقیت
یگذارد و
شآموزان نیز تأثیر منفی م 
تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی بر سازگاری تحصیلی این دان 
به دنبال آن عدم موفقیت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی پایین را در پی خواهد داشت .عالوه بر
شآموازن دارای
آن میتوان به عدم حمایت و پشتیبانی خانوادهها در مشکالت سازگاری دان 
یدهد که کودکان مبتال به
مشکالت یادگیری اشاره نمود .چون که نتایج مطالعات نشان م 
لورزی بیشتر
مشکالت یادگیری نسبت به همساالن طبیعی خود از حمایت و پیشیبانی کمتر و تعل 
از سوی خانواده مواجه هستند .این در حالی است که حمایت خانوادگی بهعنوان عامل بسیار مهم
یباشد .در نتیجه
در موفقیت و حل مشکالت مربوط به فرزندان بهویژه مشکالت تحصیلی م 
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شآموزان دارای مشکالت یادگیری در مقایسه با
یشوند که دان 
عوامل مذکور باعث م 
نتری داشته باشند.
دانشآموزان بدون مشکالت یادگیری سازگاری تحصیلی پایی 
شآموزان
شآموزان دارای مشکالت یادگیری در مقایسه با دان 
همچنین یافتهها نشان داد که دان 
نتری قرار داشتند .این یافته با یافته
بدون مشکالت یادگیری از نظر رشد اجتماعی در سطح پایی 
شهای بهان و فاروکوی (  ،) 2013لیچتنتریت و شیچمان ( ،)0 01 2تورو و ویسبرگ
پژوه 
(  ،) 2002بهپژوه و همکاران ( ،) 95 31اکبری کوچکسرایی و همکاران ( ،) 95 31کافی و همکاران
( ) 92 31و سلیمانی و همکاران ( ) 90 31همسو بود .برای مثال بهان و فاروکوی (  ) 2013ضمن
تهای اجتماعی و
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کودکان با مشکالت یادگیری از نظر مهار 
نتری نسبت به کودکان بدون مشکالت یادگیری قرار داشتند .در
رشد اجتماعی در وضعیت پایی 
شآموزان دارای ناتوانی
پژوهشی دیگر کافی و همکاران ( ) 92 31گزارش کردند که دان 
شآموزان بدون ناتوانی یادگیری در سطح
یادگیری از لحاظ رشد اجتماعی نسبت به دان 
شآموزان دارای مشکالت
یتوان گفت که دان 
پایینتری قرار داشتند .در تبیین این یافته م 
یادگیری با اینکه از هنجارهای اجتماعی آگاهی دارند ،اما تمایل آنها برای هنجارشکنی بیشتر از
شآموزان چون
شآموزان بدون مشکالت یادگیری است .یکی از دالیل این است که این دان 
دان 
یشوند و دلیل دیگر اینکه آنان دوستان بزهکار بیشتری
یگیرند ،عصبانی م 
مطالب را دیر یادم 
دارند که آنان نیز به دلیل مشکالت تحصیلی ،ترک تحصیل کردند .دلیل دیگر رفتارهای
شآموز خودمهارگر زمانی را صرف
اجتماعی ضعیف در آنها خودمهارگری پایین است .یک دان 
یدهد.
یکند و سپس بهترین انتخاب را انجام م 
فکر کردن به انتخابها و نتایج احتمالی م 
خودمهارگری کاربرد صحیح هیجانها است و باعث افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن
شآموزان دارای خودمهارگری
یشود .دان 
یحوصلگی م 
خود و درک اضطراب ،افسردگی و ب 
پایین تمایل بیشتری برای نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه در پاسخ به تهدیدهای بیرونی و

اقدامات نامناسب اجتماعی دارند .تبیین دیگر اینکه بر مبنای نظر بارکلی ) 2006 ( 1اینکه

شآموزان بدون مشکالت یادگیری از
دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری در مقایسه با دان 
شآموزان دارای
نتری قرار دارند .دان 
تهای فراشناختی در وضعیت پایی 
نظر رشد شناختی و مهار 
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مشکالت یادگیری در سه مؤلفه فراشناخت شامل توانایی سازماندهی تقاضاهای مربوط به
تکلیف ،انتخاب و کاربرد راهبردهای مناسب و نظارت بر عملکرد و انطباق آن با تقاضاهای
لهای اجتماعی به صورت مناسب تحقق یابد،
مربوط به تکلیف مشکل دارند .برای اینکه تعام 
کهای اجتماعی به درستی رمزگردانی شوند و با دیگر اطالعات مربوط مقایسه و
الزم است محر 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری به دلیل مشکالت شناختی و فراشناختی در
تفسیر شوند و دان 
یشوند که
بتر از همساالن خود هستند .بنابراین عوامل مذکور باعث م 
این زمینه عق 
شآموزان بدون مشکالت یادگیری از
شآموزان دارای مشکالت یادگیری در مقایسه با دان 
دان 
فتر باشند.
نظر رشد اجتماعی ضعی 
این پژوهش با حجم نمونه نسبت ًاًا کوچک بر روی دانشآموزان دختر دارای مشکالت یادگیری و
بدون مشکالت یادگیری شهرستان مهاباد انجام شده است و این امر قابلیت تعمیم نتایج را
شدهی برای
یسازد .همچنین از آنجایی که در این پژوهش از ابزارهای خودگزار 
محدود م 
جمعآوری دادهها استفاده شد ،لذا باید محدودیتهای این ابزار در نظر گرفته شود .پیشنهاد
شآموزان پسر دارای
پژوهش حاضر ،انجام مقایسه سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دان 
یباشد.
مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری و مقایسه نتایج آن با نتایج این پژوهش م 
پیشنهاد دیگر به مسئوالن آموزش و پرورش برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای ضمن
خدمت برای مشاوران و دبیران درباره اهمیت سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی و نحوه
شآموزان دارای مشکالت یادگیری است .برگزاری کارگاههای آموزشی برای
برخورد با دان 
شآموزان دارای مشکالت یادگیری و ارجاع آنان به مراکز مشاوره با هدف بهبود سازگاری
دان 
تحصیلی و رشد اجتماعی و حتی سایر متغیرها در آنان پیشنهاد کاربردی دیگر این پژوهش
یباشد .همچنین حمایت معلمان و مدرسه از نوجوانان دارای مشکالت یادگیری و آموزش
م 
یتواند در افزایش سازگاری تحصیلی و
تهای اجتماعی به آنها م 
تهای سازگاری و مهار 
مهار 
رشد اجتماعی آنان بسیار مؤثر و سازنده باشد.
منابع
تهای
اکبری کوچکسرایی ،آناهیتا؛ نوروزی ،اصغر و دوستی ،یارعلی .) 95 31( .مقایسه پردازش شناختی و مهار 
شآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری و دانشآموزان عادی .مجله ایدههای نوین روانشناسی،
اجتماعی دان 
. 51 - 58 ،)1(1
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