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Abstract:
The purpose of the present research was to make a comparison on self- perception and School
relationships between students with specific learning disorders and normal students. Samples of this
research included 80 second grade guidance school students who were selected using the multistaged and cluster-random method in city of Ardabil. In order to gather data self-concept scale, school
Relations Scale, Revens Intelligence Test, and the author self-composed tests for reading, writing and
math evaluation were used. The results of MANCOVA, indicated that School Relations Mean scores
were higher in normal students than students with learning disorder (p<0/05). Also, results showed
that self-perception and its components’smean scores (academic competence, social acceptance,
sports competency, behavioral conduct, physical appearance and their overall value) was lower in
students with learning disorder than normal students (p<0/05). These findings have important
implications in educating and consulting services for students.
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چكیده
هدف از این مطالعه ،مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسهای در دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در
دانشآموزپایهتحصیلیدومراهنماییبودکهبه
یادگیریودانشآموزانعادیبود.آزمودنیهایپژوهششامل 01

ایوهمتاسازیازمیاندانشآموزانمدارسراهنماییپسرانه اردبیلانتخاب

روشتصادفیخوشهایچندمرحله
شدند.برایجمعآوریدادههاازمقیاسادراکازخود،مقیاسروابطمدرسهای،آزمونهوشیریون،آزمونهای
محققساختهخواندن،نوشتنوریاضیاتاستفادهشد.نتایجتحلیلکواریانسچندمتغیری()MANCOVAنشانداد

عادیبیشترازدانشآموزانداراینارساییهایویژهدریادگیری

ایدردانشآموزان

میانگیننمراتروابطمدرسه
است( .)P>1/11همچنین ،نتایج نشان میدهد که میانگین نمرات ادراک از خود و مؤلفههای آن (شایستگی
دردانشآموزان

تحصیلی،مقبولیتاجتماعی،صالحیتورزشی،سلوکرفتاری،ظاهرفیزیکیوارزشکلیخود)
دانشآموزانعادیاست(.)P>1/11اینیافتههاتلویحاتمهمیدر

داراینارساییهایویژهدریادگیری،پایینتراز
ایبرایدانشآموزاناستثناییدارد.

زمینهآموزشوخدماتمشاوره
نارساییهایویژهدریادگیری،مقطعتحصیلیراهنمایی.

واژههای کلیدی:ادراکازخود،روابطمدرسهای،
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یادگیری،تنهاتوجهبه اینموضوعکافینبوده،به

مقدمه
ناتوانی یادگیری اختالل در یك یا چند فرایند

متخصصان برای شناسایی دقیق کمکی نمیکند و

روانشناختی الزم برای درک و فهم یا استفاده از

باید به عوامل دیگر هم توجه شود (جیمز و

زبان ،گفتاریا نوشتار است (اسچیف و همکاران ،

همکاران .)1110 ،0در همین راستا ،پژوهشهای

.)1113درواقع،ناتوانییادگیری،شرایطیاستکه

گوناگون نشان دادهاند که بین دانشآموزان دارای

در آن فرد در پیشرفت مهارتهای تحصیلی در

هایویژهدریادگیریودانشآموزانعادی


نارسایی

زمینههای خواندن ،ریاضیات ،و یا نوشتن نقص

دربسیاریاززمینهها،مانند:تنظیم و تمایز حسی و

اینشرایطمادامالعمروبسیارشایعاست و

دارد و 

ادراک (نیم و همکاران  ،)1121 ،سطوح رقابت و

در آن خطر ابتالی افراد به طیف وسیعی از

انگیزش تحصیلی (براور  ،)1121 ،روابط

مشکالت روانی و اجتماعی وجود دارد (پول و

کجفهمی
اجتماعی ،پردازش اطالعات اجتماعی و  

فاین  .)1122 ،این اختالل امروزه در کتاب

رفتار دیگران (بائو مینگر و کیمهی /کایند ،

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،در

 ،)1110مهارتهای بینفردی ،سطوح باالی طرد

زیرگروه اختاللهای عصبی ،رشدی و با نام

اجتماعی و تنهایی (استیل و همکاران ،)1110 ،

ناتوانیهای یادگیری خاص طبقهبندی و میزان

مشکالت سازگاری از هر دو نوع درونی /بیرونی

شیوعآندرنقاطمختلفجهانبین9تا22درصد

(آوربچوهمکاران  ،)1110 ،مشکالتاجتماعی

گزارش شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا ،

 /هیجانی (کالسن و لینچ  ،)1112 ،توانایی

 .)1129در سببشناسی این اختالل ،عالوه بر

استداللضعیفیاتواناییحلمسألهپایین(سیلور

عوامل زیستی و بدکارکردیهای سیستم عصبی

و همکاران  ،)1110 ،خودپنداره عمومی و

مرکزی ،تجمع خانوادگی (دیسوت و همکاران ،

تحصیلی (استرین  ،)1111 ،انگیزه پیشرفت

وجمعیتشناختی

،)1129عواملروانیاجتماعی

(اولیویر و استین کمپ

22

 ،)1112،درماندگی
23

20

(دیویس و برویتمن  ،)1122 ،آموزش ضعیف

(سیدرباس  ،)1119 ،افسردگی (هیت و راس ،

(سزوکسوگوسوامی )1129،وناتوانی پردازش

،)1111احساستعهد(بوفاردوکوچر)1119،11و
12

مغز (سزوکس و همکاران  )1129 ،اشاره شده

فراشناخت (بوستاس و پادلیادو  )1119 ،تفاوت

است .در سالهای اخیر ،پژوهشگران بسیاری به

معناداری وجود دارد و دانشآموزان دارای

مسأله اختالف بین هوش و پیشرفت تحصیلی
پرداختهوبهاین نتیجهرسیدهاندکهبرایتشخیص
و شناسایی کودکان مبتال به نارساییهای ویژه در
1

Schiff etal
Paul & Fine
3
)American Psychiatric Association (APA
4
Desoete etal
5
Davis & Broitman
6
Szucs & Goswami
7
Szucs etal
2

8

James
9
Nam etal
10
Brouwer
11
Bauminger & Kimhi-Kind
12
Estell etal
13
Auerbach etal
14
Klassen & Lynch
15
Silver etal
16
Strein
17
Olivier & Steenkamp
18
Sideridis
19
Heath & Ross
20
Bouffard & Couture
21
Botsas & Padeliadu
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نارساییهای ویژه در یادگیری در این زمینهها از


تعامالتاجتماعیضعیفومشکالتتحصیلی

مشکالت بیشتری رنج میبرند .همچنین ،شواهد

بر چگونگی احساسات یك شخص درباره خود

حاکی است که دانشآموزان دارای نارساییهای

تأثیر دارند .پژوهشهای مختلف درباره ادراک از

ویژه در یادگیری در مقایسه با دانشآموزان عادی

خودومتغیرهایمرتبطباآندردانشآموزاندارای


کمتر همکاری میکنند ،توانایی کمتری برای

نارساییهای ویژه در یادگیری نتایج پیچیدهای


سازگاری با موقعیتهای جدید دارند ،مسؤولیت

بهدست دادهاند .وین و همکاران ( )2301به


اموررانمیپذیرند،ادبونزاکترارعایتنمی-


مقایسه ادراک از خود در دانشآموزان دارای

کنندوتمرکزکمتریدارند(آندرسیا .)1112،

نارساییهای ویژه در یادگیری ،تیزهوش و عادی


عالوه بر این ،مطالعات گوناگون نشان دادهاند

پرداختند.نتایجنشاندادکهادراکازخودتحصیلی

که دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در

در گروههای عادی و تیزهوش از افراد دارای

یادگیری ،مشکالتی در ادراک از خود و

نارساییهای ویژه در یادگیری باالتر بود؛ هرچند


خودکارآمدی دارند (کلور و همکاران .)2331 ،

افرادداراینارساییهایویژهدریادگیریبهمقدار


آسیبدیده به رشد و تداوم اختالل

ادراک از خود

کمی از افراد تیزهوش در جنبههای بدنی و

اضطراب اجتماعی و حتی شاید  رشد اختالالت

اجتماعیوضعیتبهتریداشتند.چواموهمکاران 

میشود
همبودی ،از جمله افسردگی اساسی منجر  

همکاران ( )2303در پژوهشی به این نتیجه

(جی  .)1113 ،ادراک از خود ،تجربه یك فرد از

رسیدندکهبینادراکازخودوخردهمقیاسهایآن


خودشوباورهایمربوطبهخودش(در جنبههای

(رفتار ،وضعیت مدرسه ،وضعیت شناختی -ذهنی،

جسمی ،رفتاری و روانی) است که از انعکاس

ظاهر و ویژگی فیزیکی ،اضطراب ،جامعهپسندی،

تجارب فردازخودشناشی میشود و این تجربه

محبوبیت و رضامندی) در دانشآموزان دارای

فردوباورهایفرددررابطهباخودش،مستقلاز

نارساییهای ویژه در یادگیری ،پیشرفت تحصیلی

دیگران؛ ولی در ارتباط با دیگران است

باال و تیزهوش تفاوت معنیداری وجود دارد و

(ماتسوموتو .)1113،ادراکازخود،طرحوارههاو

دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری


و عقاید فرد درباره خودش است و شامل صفات

در این مؤلفهها از دانشآموزان گروههای دیگر

شخصیتی ،ارزشها ،احساسات اخالقی ،امیال و

ضعیفترهستند.چاپمنگتی ()1119درپژوهشی

تعهدهایی است که شخص برای توصیف خود

پژوهشیبهایننتیجهرسیدکهدانشآموزاندارای


استفادهوخودراباآنهابهدیگرانمعرفیمیکند

نارساییهای ویژه در مقایسه با دانشآموزان عادی

(جوپلینگ .)1111،

دارایخودپندارهتحصیلیضعیفتریهستند.بییر
و همکاران ( )1111در مطالعهای نشان دادند که
1

Andreassi
Clever
3
Ji
4
Matsumoto
5
Jopling
2

6

Winne etal
7
Chovam etal
8
Chapman
9
Bear etal
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بین دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در

 .)2330در همین راستا ،دیویس و برویتمن 

یادگیری و عادی تفاوت کمی در شایستگی

( )1122با انجام پژوهشی نشان دادند این

اجتماعی و رفتاری وجود دارد؛ اما شایستگی

دانشآموزان از مشکالت تحصیلی متعددی در


تحصیلیدردانشآموزانعادیبیشتربود.


مدرسهرنجمیبرند.الیانگومیکولینسر ()1112

روابط مدرسهای یا سازگاری تحصیلی ،یکی

( )1112با مقایسه دانشآموزان دارای نارساییهای

دیگرازمتغیرهاییاستکهدردانشآموزاندارای


ویژهدریادگیریوعادیبهایننتیجهرسیدندکه

نارساییهای ویژه در یادگیری آسیب میبیند.


این دانشآموزان مشکالت بیشتری در سازگاری

ارتباطاتدرمدرسهوکالسدرس،یکیازوسایل

تحصیلیوعملکردتحصیلیدرمقایسهباهمساالن

الزم برای آموزش است (هانترر و همکاران ،

عادیخوددارند.

 )1111و دانشآموزانی که دارای مهارتهای

مرال و همکاران ( )2331سازگاری تحصیلی

ارتباطیمؤثرهستند،ارتباطاترابهعنوانوسیلهای

پنج گروه از دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه

درحلمشکالتدانسته،درزمینهتحصیلبهگونه-


در یادگیری ،ناتوانی رفتاری ،پیشرفت تحصیلی

ای سازگارانهتر عمل میکنند (سیهان .)1111 ،

پایین ،عقبماندگی ذهنی و دانشآموزان عادی را

پژوهشها نشان داده است که ارتباطات مدرسهای

بررسیکردند.نتایجنشاندادکهمیانگیننمراتهر

مطلوبدرمدرسه،سبببهبودوافزایشسازگاری

مقیاسهای سازگاری تحصیلی برای

یك از خرده

تحصیلیوپیشرفتتحصیلیدردانشآموزانمی-


دانشآموزان عادی باالتر از میانگین نمرات چهار


گردد (هریسون و همکاران  )1111 ،یانگ و

گروهدیگراست.همچنین،نتایجآنهانشاندادکه

همکاران ( )1111در پژوهشی نشان دادند که

ترجیحاتمعلمانوهمساالنشبیههماستوهر

مهارتهای ارتباطی مطلوب در مدرسه پیشبینی-


دو گروه ،دانشآموزان عادی را به دانشآموزان

کنندهخوبیبرایپیامدهاییادگیریافرادمحسوب

دارای نارساییهای ویژه در یادگیری از نظر

میشود.

سازگاری تحصیلی و شایستگی تحصیلی ترجیح

پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که

میدهند.

دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری


بهصورتکلی،نتایجتحقیقاتدربارهادراکاز


ودبهاحتمالبیشتری
درمقایسهباهمساالنعادیخ 

خودومتغیرهایمرتبطباآندردانشآموزاندارای


مشکالت سازگاری در مدرسه را تجربه میکنند و

نارساییهای ویژه در یادگیری بسیار متناقض و


این مشکالت سازگاری سبب افت عملکرد

پیچیده است.بخشپرشماراینیافتهها،اینعقیده

تحصیلی آنها میشود (ونزرگروس و سیپرستین ،

آموزانداراینارساییهای


کنندکهدانش

راتأییدمی
ویژهدریادگیریدرمقایسهباهمساالنعادیخود

1

Hanter etal
Ceyhan
3
Harrison etal
4
Yang etal
5
Wenz-Gross & Siperstien

دارایادراکازخودپایینتریهستند(گرولینكو


2
6

Davis & Broitman
Al-Yago & Mikulincer
8
Merrell etal
7
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ریان 2331،؛استنلیوهمکاران .)2332،باوجود

عادی فراهم شده است که بر بدیع بودن آن می-

وجود این ،عدهای از پژوهشگران نتوانستهاند بین

طورکلی ،هدف پژوهش حاضر مقایسه
به 
افزاید  .

آموزانداراینارساییهایویژهدریادگیریو


دانش

روابط مدرسهای و ادراک از خود در دانشآموزان

همساالن عادی آنها هیچگونه وجه تمایز

هایویژهدریادگیریودانشآموزان


داراینارسایی

چشمگیری را در ادراک از خود کلی بیابند

عادیبود.

(سابورنی 2332،؛تولفسونوهمکاران .)2301،

فرضیههای پژوهش


 .)2301برخی دیگر از پژوهشگران دریافتهاند که
آموزانداراینارساییهایویژهدریادگیریاز


دانش

هدف از این پژوهش ،بررسی فرضیههای زیر
بود:

ادراکاز خود کلی مناسبی برخوردارند؛ اماادراک

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -2

از خود تحصیلی در آنها پایین است (هیث و

یادگیری و دانشآموزان عادی در متغیر روابط

درحالی است که پژوهشگران
وینر  .)2331 ،این  

مدرسهایتفاوتوجوددارد.

آموزانداراینارساییهایویژه


دیگرمعتقدنددانش

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -1

دریادگیریدربرخیازابعادادراکازخودهمانند

یادگیری و دانشآموزان عادی در متغیر ادراک از

ادراکازخودبدنیواجتماعی(برایمثال،وینو

خودتفاوتوجوددارد.

همکاران )2301 ،از همساالن عادی خود برتر
هستند.

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -9
یادگیری و دانشآموزان عادی در مؤلفه شایستگی

با توجه به تناقضات موجود درباره ادراک از

تحصیلیتفاوتوجوددارد.

خود در دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -2

یادگیری از یك سو و از سوی دیگر ،تحقیقات

یادگیری و دانشآموزان عادی در مؤلفه مقبولیت

اندکدرزمینهمقایسهسازگاریوروابطمدرسهای

اجتماعیتفاوتوجوددارد.

در دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -1

یادگیریوعادی،انجاماینتحقیقضروریبهنظر

یادگیری و دانشآموزان عادی در مؤلفه صالحیت

همچنین،اینتحقیقبررویدانشآموزان

میرسد.

ورزشیتفاوتوجوددارد.

دارای نارساییهای ویژه در یادگیری در مقطع

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -1

راهنماییانجامشدهکهتحقیقاتکمیدراینمقطع

یادگیری و دانشآموزان عادی در مؤلفه سلوک

بر روی این دانشآموزان صورت گرفته است .به-

رفتاریتفاوتوجوددارد.

عالوه ،در این پژوهش امکان مقایسه دانشآموزان

آموزاندارایناتوانیهایویژهدر


بیندانش
 -2

هایویژهدریادگیریبادانشآموزان

داراینارسایی

یادگیری و دانشآموزان عادی در مؤلفه ظاهر
فیزیکیتفاوتوجوددارد.

1

Grolnick
Stanley etal
3
Sobornie
4
Tollefson
5
Heath & Wiener
2
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یناتوانیهایویژهدر

بیندانشآموزاندارا

 -0

استفادهازهمتاسازیازهرکالسیکهدانشآموزبا


یادگیریودانشآموزانعادیدرمؤلفهارزشکلی


نارسایی ویژه در یادگیری انتخاب شده بود ،از

خودتفاوتوجوددارد.

همانکالسیكدانشآموزعادیانتخابشد.



روش پژوهش

مالکهای ورود آزمودنیها دارای نارساییهای
ویژه در یادگیری به پژوهش

اینپژوهشازنوعکاربردیوروشانجامآن

برای انتخاب دانشآموزان دارای نارساییهای

دراینپژوهشدانشآموزان

علّی/مقایسهایاست.

ویژهدریادگیریازمالکهایورودزیراستفادهشد

با نارساییهای ویژه در یادگیری و دانشآموزان

و دانشآموزانی که از مالکهای ورود زیر

عادی بهعنوان گروهها و ادراک از خود و روابط

برخوردارنبودند،ازپژوهشحذفشدند:

مدرسهای ،بهعنوان متغیرهای وابسته و هوش،
بهعنوانمتغیرکنترلدرنظرگرفتهشدهاند.


نمونه و روش نمونهگیری

-2بررسیپروندهتحصیلی،بهداشتیوپزشکی
دانشآموزان(برایبررسینقایصحسی،حرکتیو

غیره)؛  -1مشورت با دبیران و مسؤوالن مدرسه؛
بویژه دبیران ادبیات و ریاضی؛  -9انجام ارزیابی

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه

اولیهنارساییویژهدرریاضیات،خواندنونوشتن

آموزانپسربانارساییهایویژهدریادگیریو


دانش

در دانشآموزان توسط ابزارهای محقق ساخته؛ -2

دانشآموزان پسر عادی پایه دوم راهنمایی بود که


اجرای آزمون هوشی ریون برای کسب اطمینان

در سال تحصیلی  2932-31در مدارس راهنمایی

درباره ضریب هوشی نرمال دانشآموزان؛ -1

شهراردبیلمشغولبهتحصیلبودند.بااستفادهاز

مصاحبه تشخیصی بالینی توسط متخصصان

روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای،

استثنایی؛  -1دارا بودن نشانههای نارساییهای

ابتدا بهصورت تصادفی از هر ناحیه تحصیلی ده

یادگیریبراساسمالکهایتشخیصی.DSM IV

مدرسه و از هر مدرسه دو پایه تحصیلی و از هر
پایه تحصیلی دو کالس (جمعا  21کالس) به-
صورت تصادفی انتخاب شدند و تمام اعضای آن
کالسبااستفادهازسیاهههایریاضیات،خواندنو



اندازهگیری
ابزارهای 
برایجمعآوریدادههاازابزارهای زیراستفاده
شد:

نوشتنمعلمساختهبررسیشدند(.)n=2211سپس


سیاهههای ریاضیات ،خواندن و نوشتن :این

مواردمشکوکبهنارساییهایویژهدریادگیریبا


سیاههها برای ارزیابی اولیه نارسایی ویژه در


استفاده از مالکهای ورود پژوهش بررسی شدند

ریاضیات،خواندنونوشتندردانشآموزانتوسط


نفرازایندانشآموزانداراینارساییویژه

که 39

محقق تهیه شد .روایی صوری و محتوایی این

در یادگیری تشخیص داده شدند و در نهایت ،از

سیاهههابااستفادهازنظرهایمعلمانتأییدشد.از


میان دانشآموزان با نارساییهای ویژه در یادگیری

ازیاولیهدانشآموزانبا

اینآزمونفقطبرایجداس

 21نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .آنگاه با

نارساییهای ویژه در ریاضیات ،خواندن و نوشتن



ایدردانشآموزانداراینارساییهایویژهدریادگیریوعادیمقطعتحصیلیراهنمایی22/

مقایسهادراکازخودوروابطمدرسه

استفادهشدونتایجآنبهطورمستقیمدرتجزیهو


انتخابافرادنمرههوشبهر 31وباالتربودهاست؛

تحلیلدخالتدادهنشدهاست.

ضمنآنکههوشبااستفادهازروشآماریکنترل

برایتشخیصنارساییهای

مصاحبه تشخیصی:

شدهاست.

ویژهدریادگیریازمصاحبه تشخیصیباتوجهبه

بررسی پرونده تحصیلی :از پرونده تحصیلی

مالکهایDSM IVاستفادهشد:الف-پیشرفتدر

دانشآموزان معدل کل نمرات و دروس مختلف،


خواندن ،توانایی در ریاضیات یا مهارتهای

سابقه مردودی و مسائل بهداشتی دانشآموزان

نوشتاریکهباآزمونهایاستانداردشدهفردیبرای

(همانند نقایص حسی ،حرکتی و غیره) استخراج

درستخواندنیادرک مطلب،تواناییریاضیاتیا


شد.

مهارتهاینوشتاریاندازهگیریشدهوتحصیالت

مقیاس ادراک از خود :مقیاسادراکازخود 

متناسبباسنفرد،بهگونهایچشمگیرترپایینتراز


توسطهارتر ()2301برایشناساییادراکفرداز

حد انتظار است؛ ب -اختالل در مالک الف ،در

کفایتوشایستگیخوددرقلمروهایگوناگونو

پیشرفتتحصیلییافعالیتهایزندگیروزمرهکه

همچنین،احساساتکلیدربارهارزشخودکودکان

بهمهارتخواندننیازدارد،بهطورچشمگیریتأثیر


 0تا  22ساله ساخته شده و دارای  91آیتم است.

میگذارد؛ ج -اگر یك نقیصه حسی وجود داشته

خردهمقیاس شایستگی
این آزمون دارای   1

باشد،مشکالتدرخواندنفراترازحدیاستکه

تحصیلی ،مقبولیت اجتماعی ،صالحیت ورزشی،

معموالً با آن نقص همراه است (اگر یك بیماری

ادارهکردن)رفتاری،ظاهرفیزیکیوارزش
سلوک( 

جسمانی {مانند بیماری عصبی} یا نقیصه حسی

کلی خود است که هر خردهمقیاس آن با  1سؤال

وجود داشته باشد ،روی محور  9کدگذاری شود)

سنجیده میشود .برای نمرهگذاری این آزمون از

(کاپالن و سادوک2330 ،؛ ترجمه پورافکاری و

یك مقیاس  2درجهای لیکرت استفاده میشود.

همکاران.)2902،

هارتر()2301ضریبآلفایکرونباخاینمقیاسرا

آزمون هوشی ریون :این آزمون توسط ریون 

از 1/11تا  1/01گزارش کرده است .همچنین ،این

(2311؛بهنقلازعباسزادهوهمکاران)2901،در

ضریب را برای شایستگی تحصیلی  1/01و

انگلستانبرایاندازهگیریهوشدرگروهسنی3تا

مقبولیت اجتماعی  ،1/21صالحیت ورزشی ،1/12

 20سال ساخته شده و دارای  11آیتم ( 1سری

سلوکرفتاری،1/11ظاهرفیزیکی 1/22وارزش

21تایی)است.ضریبهمسانیدرونیاینآزمونبا

بهنقل از
کلی خود  1/13گزارش کرده است ( 

میانگین 1/31وضریبپایاییبازآزماییبامیانگین

صالحی و همکاران .)2903 ،همچنین ،سیف و

 1/01گزارش شده است .همبستگی این آزمون با

اعتبارابعادششگانهاینمقیاس

همکاران ()2909

آزمونهایهوشیوکسلر،استنفورد/بینه ،مازهای

رابهروشآلفایکرونباخمحاسبهکردندکهبین22


پروتئوسوآدمكگودینافدردامنهایاز 1/21تا

تا  01درصد متغیر بود .تحلیل نتایج مربوطهنشان

بهدست آمده است .در این پژوهش مالک
  1/21
Raven

1

self-concept
Harter

2
3
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داده است که خردهمقیاسهای این آزمون توانایی

روش اجرا

ایجادافتراقوتمیزبینکودکانازلحاظادراکاز

پسازهماهنگیباسازمانآموزشوپرورش،

خودرادارد(هارتر.)2301،ضریبآلفایکرونباخ

ابتدا دانشآموزان با نارساییهای ویژه در یادگیری

این مقیاس در مطالعه حاضر  1/01است .برای

شناسایی شدند .سپس دانشآموزان عادی با آنها

محاسبهرواییاینآزمونازهرگروهدانشآموزان


همتاسازی شدند .در مرحله اول جمعآوری دادهها

داراینارساییهایویژهدریادگیریوبهنجار91،

نشآموزانیکهضریبهوشیآن-
بهمنظورحذفدا 


نفرباهممقایسهشدند.نتایجنشاندادبینایندو

ها پایینتر از نرمال (پایینتر از  )31بود ،بر روی

وتفاوتمعنیدار

گروهدراینمتغیر()t=-21/31

تمامدانشآموزانوبهصورتگروهیآزمونهوشی


است(.)P>1/11

ریون اجرا شد .سپس در مرحله دوم جمعآوری

مقیاس روابط مدرسهای :آزمون شخصیتی

دادهها برای تمام دانشآموزان دو گروه که از یك

کالیفرنیا توسط کالرک و همکاران (2319؛ بهنقل

مدرسه انتخاب شده بودند ،پرسشنامههای روابط

بهمنظور سنجش سازگاری-
از ابوالقاسمی  )2902 ،

مدرسهایوادراکازخودبهصورتگروهیارایهو

های مختلف زندگی در دو بعد سازش فردی و

هاخواستهشدکهبدقتسؤالهارابخوانندو

ازآن

اجتماعیساختهشدهاست.مقیاسروابطمدرسهای

پاسخهای موردنظر را متناسب با ویژگیهای خود

(سازگاری تحصیلی) یکی از  21زیرمقیاس آزمون

انتخاب نمایند و سؤالی را تا حد امکان بیجواب

شخصیتی کالیفرنیاست که  21آیتم دارد .شافر 

نگذارند .پس از جمعآوری اطالعات بهوسیله

؛بهنقلازابوالقاسمی)2902،ضریبپایایی
( 2319

اجرای پرسشنامهها ،دادهها با روش آماری تحلیل

اینآزمونراباروشاسپیرمن/براونبرایمقیاس

کوواریانسچندمتغیریبرایکنترلاثرمتغیرهوش

سازش فردی در حدود  1/03تا  1/31و برای

تجزیهوتحلیلشدند.

زیرمقیاسسازشاجتماعیدردامنه 1/02تا 1/32



وبراینمرهکل1/31تا1/39بهدستآوردهاست.

یافتهها


در پژوهش عسگری و همکاران ( )2932ضریب

درجدول( )2میانگینو انحراف معیار نمرات

همسانیدرونیاینمقیاسباروشآلفایکرونباخ

روابطمدرسهای،ادراکازخودومؤلفههایآندر

ضرایب  ،1/321با روش تنصیف 1/301محاسبه

دانشآموزانداراینارساییهایویژهدریادگیریو


شد .همچنین ،ضریب اسپیرمن برآون  1/302و

عادیآمدهاست.

بهدست آمد .ضریب آلفای
ضریب گاتمن   1/301
کرونباخ خردهمقیاس روابط مدرسهای در مطالعه
حاضر1/02است.

Clark etal
Shaffer

1
2
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مقایسهادراکازخودوروابطمدرسه
جدول  .1میانگین و انحراف معیار روابط مدرسهای و ادراک از خود (و مؤلفههای آن) در دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه
در یادگیری و عادی
نارساییهایویژهدریادگیری

گروه

دانشآموزانعادی




SD



SD

21/22

2/12

21/21

2/11

روابط

شایستگیتحصیلی

11/29

9/92

19/12

9/13

مدرسهای

مقبولیتاجتماعی

12/22

9/20

11/22

9/11



صالحیتورزشی

12/21

9/92

12/12

9/12



سلوکرفتاری

22/11

9/22

11/10

2/10

ادراک

ظاهرفیزیکی

22/21

9/22

19/32

9/29

ازخود

ارزشکلیخود

23/21

9/91

11/13

9/21

کل

220/01

21/91

223/10

21/13



نتایجآزمونباکسنشاندادکهبینکوواریانس-

همچنین،نتایجآزمونلویننشانمیدهدپیشفرض
تساویواریانسهایگروههابرقراراست.

های گروهها تفاوت معنیداری وجود ندارد.

جدول  .2نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAروابط مدرسهای و مؤلفههای ادراک از خود در
دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری و عادی
نامآزمون

مقدار

F

فرضیهdf

خطاdf

P

اندازهاثر

اثرپیالی

1/211

22/211

2

291

1/112

1/112

همانطور که در جدول ( )1مالحظه میشود،


مدرسهایومؤلفههایادراکازخوداست .جدول

سطوحمعنیداریآزمون اثرپیالیقابلیتاستفادهاز

()9نتایجتحلیلکوواریانسچندمتغیری(مانکوا)بر

تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) را مجاز

روی نمرات متغیرهای روابط مدرسهای ،ادارک از

میشمارند.ایننتایجنشانمیدهدکهبینگروههای

خودومؤلفههایآن(شایستگیتحصیلی،مقبولیت

دانشآموزانداراینارساییهایویژهدریادگیریو


اجتماعی،صالحیتورزشی،سلوکرفتاری،ظاهر

عادیازنظرمتغیروابستهتفاوتمعنیداریوجود

دردانشآموزاندارای

فیزیکیوارزشکلیخود)

دارد .مجذور اتا (که درواقع مجذور ضریب

نارساییهایویژهدریادگیریوعادیرانشانمی-

همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی

همانطور که در جدول مشاهده میشود،
دهد  .

است) نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه با توجه

میانگین نمرات دانشآموزان دارای نارساییهای

بهروابطمدرسهایومؤلفههایادراکازخوددر

ویژه در یادگیری در مقایسه با دانشآموزان عادی

مجموع معنیدار است و میزان این تفاوت 1/112

در مؤلفههای روابط مدرسهای (،)F= 1/11

است؛ یعنی   11/2درصد واریانس مربوط به

شایستگیتحصیلی(،)F= 22/91مقبولیتاجتماعی

اختالف بین دو گروه ،ناشی از تأثیر متقابل روابط

(،)F=91/21صالحیتورزشی(،)F=91/31سلوک
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رفتاری(،)F=11/21ظاهرفیزیکی()F= 22/93و

ادراک از خود؛  -9شایستگی تحصیلی؛ - 2

ارزش کلی خود ( )F= 91/13به طور معنیداری

مقبولیت اجتماعی؛  -1صالحیت ورزشی؛ -1

باالتر است .بنابراین ،نتایج هر هشت فرضیه

سلوکرفتاری؛ -2ظاهرفیزیکیو -0ارزشکلی

پژوهش تأیید شد؛ به عبارت دیگر  ،فرضیههای

خود در بین دانشآموزان عادی و دانشآموزان

وجودتفاوتدرمتغیرهای-2روابطمدرسهای؛-1

داراینارساییهایویژهدریادگیریتأییدشد.

جدول .3نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAروی مؤلفههای روابط مدرسهای ،ادراک از خود
و مؤلفههای آن در دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری و عادی
منبعتغییر

متغیروابسته

SS

df

MS

F

P

اندازهاثر



روابطمدرسهای

22/22

9

22/01

1/11

1/112

1/111



شایستگیتحصیلی

111/32

9

210/03

22/91

1/112

1/220



مقبولیتاجتماعی

021/91

9

132/20

91/21

1/112

1/921



صالحیتورزشی

2221/11

9

921/12

91/31

1/112

1/902

گروه

سلوکرفتاری

022/23

9

131/21

11/21

1/112

1/110



ظاهرفیزیکی

2939/19

9

212/92

22/93

1/112

1/219



ارزشکلیخود

2119/92

9

212/21

91/13

1/112

1/212



کل (ادراکازخود(

2122/12

9

991/22

92/21

1/112

1/120



روابطمدرسهای

1/92

2

1/92

1/21

1/21

1/111



شایستگیتحصیلی

3/29

2

3/29

1/09

1/91

1/112



مقبولیتاجتماعی

22/22

2

22/22

2/01

1/22

1/119



صالحیتورزشی

9/11

2

9/11

1/12

1/11

1/111

هوش

سلوکرفتاری

1/91

2

1/91

1/11

1/00

1/111



ظاهرفیزیکی

21/11

2

21/11

2/12

1/91

1/111



ارزشکلیخود

1/91

2

1/91

1/11

1/11

1/111



کل (ادراکازخود(

0/21

2

3/22

1/29

1/10

1/111



نتیجهگیری

بحث و

2

1119؛بایرد وهمکاران 1113 ،؛ بمبنوتی )1121،

همانگونه که نتایج نشان داد ،میانگین نمرات


همخوانی دارد .در این پژوهشها نتیجهگیری شده

ادراکازخودومؤلفههایآن(شایستگیتحصیلی،

است که دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در

مقبولیت اجتماعی ،صالحیت ورزشی ،صالحیت

یادگیریدرمقایسهبادانشآموزانعادیادراکاز


ورزشی ،سلوک رفتاری و ظاهر فیزیکی) در

خود ضعیفتری دارند .بایرد و همکاران ()1113

دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری


نشاندادندکهدانشآموزان دارای نارساییهایویژه


ترازدانشآموزانعادیومعنیداراست.این

پایین

در یادگیری در مقایسه با همتایان عادی خود،

نتیجه با یافتههای پژوهشهای دیگر (چاپمن گتی،
Baird etal
Bembenutty

1
2
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خودکارآمدی و احساس خودارزشی پایینی دارند.

دانشآموزانیکهاحساسمی-
ازپشتآنمیبینند .

دانشآموزان دارای
بمبنوتی ( )1121معتقد است  

کنندکودنهستند،ممکناستدرتکالیفتحصیلی

ناتوانی یادگیری ،خودآگاهیکمتریدارند کهباعث

هیچکوششیازخودنشانندهندونمراتکم این

تشدید ناتوانی یادگیری و عدم پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان ،دیدگاه اصلی آنها را تایید میکند و


میگردد .همچنین ،این نتیجه با یافتههای پژوهش

این،خودپندارهوانگیزهآنهاراحتیدرآیندهنیز

دیگر(سابورنی2332،؛هیث وهمکاران)2331،در

پایینمیآوردوسببمیشودبرایخطرپذیرینیز

تناقض است .نتایج این تحقیقات نشان داده است

انگیزه کمتری داشته باشند که این امر خود باعث

که دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در

محدودشدنتواناییهاوتجربیاتآنهامیشود.

یادگیری ،حداقل در برخی از ابعاد ادراک از خود

همچنین،ممکناستادراکازخودپاییناین

انشآموزان عادی تفاوتی ندارند و یا حتی از
با د 

دانشآموزانازشکستهایمکرریناشیشودکه


آنها برتر هستند .در این راستا ،وین و همکاران

تجربه میکنند .در واقع ،شکستهای پیدرپی و

( )2301معتقدند دانشآموزان دارای نارساییهای

عدم موفقیت؛ بخصوص در حوزه تحصیلی سبب

ویژهدریادگیریبهمقدارکمیازافرادتیزهوشدر

ایجادادراکازخودمنفیدرایندانشآموزانمی-


جنبههای بدنی و اجتماعی جلوتر هستند؛ اگرچه

مییر .)2309،ازسویدیگر،چوناطرافیان
شود( 

ادراک از خود تحصیلی در دانشآموزان عادی و

تصور منفیای از دانشآموزان دارای نارساییهای

تیزهوش باالتر از دانشآموزان دارای نارساییهای

ویژهدریادگیریدارند(برایمثال،اینتصورغلط

ویژهدریادگیریاست.

که این دانشآموزان در مقایسه با همساالن عادی

رسدکهارزیابیمنفیایندانشآموزان

بهنظرمی


خودهوشکمتریدارند)،ایننگرشمنفیبهاین

ازخودبهعلتحساسیتافراطیآنهاست.درواقع،


دانشآموزانمنتقلمیشودوسببمیشودکهآنها


دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری


نقایصخودراتعمیمداده،خودشاننیزبهتصوری

بهعلت تجربیات مکرری که از شکست دارند،


تماماً منفی درباره خویش برسند و به این نتیجه

نسبت به تحقیر ،احساس ترس و نگرانی بیشتری

برسند که مشکالت یادگیری آنها به علت نبود

دارند (ثورت  .)2331 ،همچنین ،ادراکی که این

هوشکلی در آنهاست (هیمن  .)2331 ،در همین

دانشآموزاناز خود دارند (ادراک منفیاز خود و


راستا ،بیر و مینك ( )2331معتقدند چون این

احساسات کلی از معیوب بودن) ممکن است بر

دانشآموزان در مقایسه با همساالن عادی خود


بهعبارت
تمامحوزههایعملکردآنهاتاثیربگذارد .

وابستگیبیشترینسبتبهارزیابیآموزگارانخود

دیگر،ادراکازخودمنفیایندانشآموزان ممکن


در قبال عملکردهای خود دارند ،بازخوردهای

استآنهاراازارزیابیعینیاستعدادهاومهارت-

نامطلوب از طرف آموزگار میتواند بر ادراک از

هایخودبازدارد؛زیرادیدگاهمنفیایکهازخود
دارند،بهعینکیتبدیلمیشودکهتماماطالعاترا
2

Meyer
Heyman
4
Bear & Minke
3

Short

1
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خودآنهاتأثیرمنفیبگذارد.بهعقیدههاگبورگ 

دانشآموزاندارای
()1121درپژوهشینشاندادند 

( )2331اگر کودکان دارای نارساییهای یادگیری

نارساخوانیدرمقایسهبادانشآموزانعادیاشتیاق

درپی خود را با
بتوانند شکستهای تحصیلی پی 

کمتری نسبت به مدرسه نشان میدهند .فریلیچ و

تواناییهایدیگردر سایرحوزهها؛مثالًتواناییهای

معتقدنددانشآموزاندارایناتوانی-

شتمن ( )1121

غیرتحصیلی جبران کنند ،میتوانند مشکالت

های یادگیری از مشکالتی در زمینههای اجتماعی،

تحصیلی خود را جبران کنند .در همین راستا،

هیجانی و تحصیلی رنج میبرند .میتوان چنین

گرولینگ و ریان ( )2331معتقدند که برای

استنباط کرد که روابط مطلوب مدرسهای و

دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری


سازگاریتحصیلیموجببرقراری روابطمثبتبا

که توانایی تحصیلی اهمیت چندانی ندارد،

همساالن ،مقبولیت بین همساالن ،سازگاری

مشکالتادراکازخودمحدوداست.

اجتماعی ،کارآمدی در حل مسأله و مدیریت

در مجموع ،با توجه به اینکه تواناییهای

دانشآموزان که از
هیجانی میشود .بنابراین ،این  

تحصیلی یکی از مهمترین ابعاد هویت انسان در

روابط مدرسهای پایینی برخوردارند ،قادر به

دوره نوجوانی است ،افراد بر اساس تواناییهای

برقراری رابطه بهتری با معلم و همکالسان خود

تحصیلیخود،بهارزیابیازخودمیپردازندواین

نخواهند بود که این امر پیامدهای منفی روانی /

ارزیابی مثبت و یا منفی دانشآموزان از بعد

آنها
اجتماعیرادرپی داردوبرپیشرفتتحصیلی  

تحصیلی هویت خود ،بهمرور زمان و بر اثر

میلیآنهابهیادگیریو

اثرگذارخواهدبودوبه 
بی

موفقیتها و شکستهای پیدرپی تمام جنبههای

اهداف درسی منجر خواهد شد .بهصورت کلی،

هویت را دربرمیگیرد و سبب میشود کسانی که

دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه در یادگیری


دارایپیشرفتتحصیلیباالترهستند،ارزیابیکلی

بهعلت احساس خجالت ،درک نشدن توسط


بهتریازخودوهویتخودداشتهباشندوکسانی

دیگران ،مناسب نبودن و دوستانه نبودن رفتار

که دارای مشکالت تحصیلی هستند ،درک کلی

دیگران با آنها ،فقدان اعتماد بهنفس ،احساس

منفیازخودراپرورشدهند.

طردشدگیوانزوادچارتعرض،کشمکش،خشمو


همچنین،نتایجنشاندادمیانگیننمراتروابط

بیحوصلگی میشوند و بهصورت مستقیم و


مدرسهای در دانشآموزان دارای نارساییهای ویژه

غیرمستقیمدرایجادیكجوّنامناسبوناسالمعلیه

در یادگیری پایینتر از دانشآموزان عادی است و

خود کمك میکنند و این رفتارها بر میزان روابط

اینتفاوتازلحاظآماریمعناداراست.ایننتایج

نامطلوبمدرسهایتوسطآنهامیافزاید.بعالوه،با

با یافتههای پژوهشهای دیگر )مرال و همکاران،

توجهبهاینکهایندانشآموزاندرانجامتکالیفو


2331؛ وانگ و هولکامبی 1121 ،؛ فریلیچ و

یادگیریدروسدچارمشکلهستند،ارتباطآنهابا

شتمن  )1121 ،همخوانی دارد .وانگ و هولکامبی

معلمان دچار آسیب شده ،به ناسازگاری تحصیلی

1

Hagborg
Wang & Holcombe
3
Freilich & Shechtman
2

آنهاافزودهمیشود.
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این پژوهش درباره دانشآموزان شهر اردبیل

در نوجوانان مراکز آموزشی استعدادهای

انجام شده ونمونه مورد بررسی دانشآموزان پسر

درخشان و مدارس عادی .مجله روانشناسی.

مقطع تحصیلی راهنمایی است که به همین دالیل

سال،0ش،2ص.31-01

قابلیت تعمیم نتایج آن محدود است .با توجه به

صالحی،م.؛پوشنه،ک.وناظمی،ف.)2903(.تاثیر

اولیهنارساییهای

استفادهازسیاهههابرایارزیابی


درمانشناختیرفتاریبرادراکخودکودکانبا


ویژهدریادگیری،درتعمیمپذیرینتایجبایداحتیاط


بیشفعالی .فصلنامه
اختالل کاستی توجه  -

کرد .پیشنهاد میشود پژوهشهایی درباره مقایسه

تحقیقاتروانشناسی،دوره،1ش، 0ص-29

آموزانبانارساییهایویژهدر


اینمتغیرهادردانش

.01

یادگیری و عادی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و

عسگری،پ.وروشنی،خ .)2932(.مقایسههوش

دبیرستانودانشآموزانیکهدرمدارسمخصوص


فرهنگی ،هوش هیجانی ،سازگاری فردی و

کودکان استثنایی مشغول به تحصیل هستند ،انجام

اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد

شود.همچنین،پیشنهادمیشودمسؤوالنآموزشو

اسالمیواحداهواز.فصلنامهعلمیوپژوهشی

پرورش از طریق کارگاههای آموزشی و دورههای

زنوفرهنگ.سالسوم،ش،21ص.19-23

ضمن خدمت برای مشاوران ،دبیران ،بر اهمیت

کاپالن ،ه .و سادوک ،ب) .)2330( .خالصه

ادراک از خود و روابط مدرسهای در پیشرفت

روانپزشکی( علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی.

تحصیلیتأکیدکنند.

نصرتاهلل پورافکاری .)2902( .تبریز:

ترجمه
انتشارات شهر آب.

منابع

آزمونهای

ابوالقاسمی،ع .ونریمانی،م.)2902(.
روانشناختی.اردبیل:انتشارات باغ رضوان.
پلنت ،ج .)1113( .اس ،پی ،اس ،اس .ترحمه
علیرضا کاکاوند .)2931(.تهران :انتشارات
سرافراز،چاپدوم.
سیدعباسزاده ،م .م.؛ گنجی ،م .و شیرزاده ،ع.



(.)2901بررسیرابطههوش،پیشرفتتحصیلی
دانشآموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی

مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبیل.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،سازمان مدیریت و

برنامهریزیاستاناردبیل.
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