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های یادگیری از دیدگاه ناتوانی با و بدونآموزان مشکالت رفتاری دانش مقایسه

 معلمان

 30/08/93تاریخ پذیرش:  20/06/93تاریخ دریافت: 

 3، رقیه کریمی لیچاهی2، سیده زهرا سیدنوری1*فریده حمیدی

 چکیده

یادگیری به عنوان جمعیت در معرض خطر برای مشکالت رفتاری، لزوم توجه بهه   هاییناتوانبا آموزان شناسایی دانش و هدف: زمینه

 بها و بهدون  آمهوزان  مشهکالت رفتهاری دانهش    مقایسهپژوهش حاضر با هدف کند. چندان میآموزان را دوهای این دانشنیاز بهزیستی و

  معلمان انجام شده است.های یادگیری از دیدگاه ناتوانی

شهرسهتان رشهت در    ابتداییآموزان است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ایی مقایسهعلّاز نوع  توصیفی طرح پژوهش حاضر روش:

 آموز بهدون نهاتوانی کهه بهه شهیوه     دانش 50آموز با ناتوانی یادگیری و دانش 50نمونه پژوهش شامل .بوده است 1393-94سال تحصیلی 

بهرای  شهدند.  همتها  بها هه    سن و هوش با گروه ناتوان یادگیری  هایمتغیراز نظر  و ،انتخاب تصادفی ایمرحلهچند ایخوشه گیرینمونه

  ( استفاده شد.1976مشکالت رفتاری راتر ) مقیاسها از آوری دادهجمع

آمهوزان بها و بهدون نهاتوانی یهادگیری تفهاوت       ههای رفتهاری دانهش   نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین ویژگی ها:یافته

  معناداری وجود دارد.

پذیری بیشتری برای ابتال به مشکالت رفتاری دارند. از این رو ه کودکان با ناتوانی یادگیری خطرنتایج مطالعه نشان داد ک گیری:نتیجه

رفتاری و تشهخی  و درمهان بهه موآهع آن ضهروری       هایختاللهای آموزشی به والدین و مربیان به منظور پیشگیری از بروز اارائه برنامه

 است.

 یادگیری، معلمانآموزان، ناتوانی : مشکالت رفتاری، دانشهاکلید واژه
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 مقدمه
هیجهانی   هایاختالل(  2007)1براوان و پرسی بر اساس دیدگاه

ههای  شهود کهه در آن پاسهخ   رفتاری به شهرایطی اطهالم مهی    –

ههای فرهنگهی، سهنی و    هیجانی و رفتاری در مدرسه بها هنجهار  

آومی تفاوت داشته باشد به طهوری کهه بهر عملکهرد تحصهیلی      

فهردی،   یهافتگی سهازش فرد، مراآبت از خود، روابط اجتماعی، 

در محیط کار، نیز تاثیر منفهی   یافتگیسازشرفتار در کالس و 

رفتهاری،   ههای بگذارد. اغلب کودکهان و نوجوانهان بها اخهتالل    

کننهد و در  منفی دارند و بها دیگهران بهدرفتاری مهی     هااحساس

 (.1) یابدهای آموزشی آنان کاهش مینتیجه فرصت

ههایی یهادگیری عهالوه بهر مشهکالت      کودکان با ناتوانی

ههای اجتمهاعی، عهاطفی و    ههایی در حهوزه  شلتحصیلی، با چها 

آموزان در مقایسه بها  این دانش .(2و3) شوندرفتاری مواجه می

و  تهر ههای اجتمهاعی پهایین   شان مههارت در حال رشد همساالن

 .(4و 5و 6) دهنهد بیشتری نشان مهی مشکالت رفتاری و عاطفی 

ههای رفتهاری   ههای مختلفهی بهرای اخهتالل    بنهدی تاکنون طبقهه 

از پژوهشگران مشکالت رفتاری را صورت گرفته است. برخی 

         هههای رفتههاریانههد. اخههتاللبههه دو دسههته بههزرم تقسههی  کههرده 

هستند که شامل مواردی مانند افسردگی و اضطراب  نموددرون

های روانی و با تعارض وکار دارند که با دنیای درونی فرد سرو

که شامل  نمودهای رفتاری برونو اختالل هستند هیجانی همراه

  (.7مواردی است که با مشکالت فرد با دیگهران ارتبهاد دارد )  

بها   اندهد که کودکان و نوجوانشواهد پژوهشی اخیر نشان می

ی و سهطوح  تهری از رفهاه عهاطف   ی یادگیری سطوح پهایین ناتوان

)همچهههون اضهههطراب و   نمهههوددرونبهههاالتری از مشهههکالت  

یادگیری نشان  هایافسردگی( نسبت به کودکان بدون ناتوانی 

شههناختی پههایینی  روان یههافتگیسههازشو از  (8و  9) دهنههدمههی

کالسههن و  برخههی پژوهشههگران همچههون   .(10) برخوردارنههد

 نمهود درونکهه بهین مشهکالت     نهد ( نشهان داد 2011همکاران )

های یادگیری ارتباد راب و افسردگی( و ناتوانیضط)همچون ا

 یابنهد ادامهه مهی  وجود دارد و این مشکالت در بزرگسهالی نیهز   

                                                           
1. Brown, I & Percy, M  

. هرچنههد ارتبههاد بههین نههاتوانی یههادگیری و اضههطراب و    (11)

اثهرات   ولهی  شهود افسردگی در بزرگسالی به خوبی درک نمی

 بهها دوران کههودکی افههراد شههناختی مههرتبط بههااجتمههاعی و روان

یادگیری ممکن است نقش مهمی در زندگی بعدی این یناتوان

ین ارتبههاد بههتههوان گفههت در واآههع مههی  .(12افههراد ایفهها کنههد )

در کودکان  نموددرون رفتاری مشکالت یادگیری و مشکالت

اولیهه مدرسهه در شهکل دادن     هایتجربهبا توجه به  و نوجوانان

           بهههه عملکهههرد اجتمهههاعی، عهههاطفی و سهههالمت روان جوانهههان 

 (. 13آور نیست )تعجب

کیشهنر  و  1995، هوآز و داوسن )ها نتایج برخی پژوهش

 ربهه نشان داد که افراد با ناتوانی یهادگیری تج  (1989ن، گاتلیو 

. آنههها (14و 15) مدرسههه خههود را هولنههاک گههزارش کردنههد  

گزارش کردند که هیچ کمکی برای مشکالت تحصیلی خهود  

 و معلمهان  کردند و مورد طرد و تمسخر همسهاالن دریافت نمی

توانهد حرمهت خهود و    کهه ایهن امهر مهی     ،گرفتنهد خود آرار می

را کههاهش دهههد و زمینههه بههروز    خودپنداشههت ایههن کودکههان 

(. 16) هههای درونههی و بیرونههی منفههی را فههراه  سههازد  واکههنش

 ینهاتوان بها  همچنین شواهد حاکی از ایهن اسهت کهه کودکهان     

پرخاشهههگری،  در مقایسهههه بههها کودکهههان عهههادی،  یهههادگیری

دهند که ایهن  تکانشگری  و مشکالت رفتاری بیشتری نشان می

         منزلههت اجتمههاعی آنههها وتوانههد سههبب کههاهش مههی مشههکالت

بها  آمهوزان  دانش  .(17و 18و 19) دوساز طرد همساالن شزمینه

که در گهزارش شهدند  یادگیری بیشتر به عنوان افهرادی   یناتوان

هههای بزهکارانههه و معههرض خطههر بههرای درگیههر شههدن در رفتههار

نهاتوانی  بهدون  آموزان با سازمان آضایی نسبت به دانش مجادله

دانشههگاه شههیکاگو بیههان  پژوهشههگران. (20) هسههتند یههادگیری

سهایر  در مقایسه بها  آموزان با ناتوانی یادگیری دانشکردند که 

رسد بهه  کنند و به نظر می، طرد بیشتری تجربه میآموزاندانش

دارنهد دیهده    پرخاشهگرانه عنوان افرادی کهه رفتهار خصهمانه و    

حاصهل، مختهل و   ههای بهی  تاز فعالیه  تعداد زیهادی شوند و در 

 و همکهاران  نتایج پهژوهش یهو  (. 21)کنند مید شرکت غیرمولّ

یهادگیری نسهبت بهه     ینهاتوان بها  که کودکان  نشان داد( 2006)
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مشههکالت رفتههاری بسههیار   بههدون نههاتوانی یههادگیری کودکههان 

از  درصد 89این مطالعه نشان داد که  دهند.بیشتری را نشان می

نشان  نموددرونی یادگیری مشکالت رفتاری ناتوان با کودکان

نشههان داد کههه ارتبههاد معنههاداری بههین   نتههایج. همچنههین دادنههد

اضهطراب و افسهردگی بها رفتارهههای طهرد و همچنهین افههزایش      

احتمههال مشههکالت توجههه در میههان کودکههان نههاتوان یههادگیری 

 .(22) وجود داشت

آمههوزان مههدارس دانههش علههت ایههن کههه برخههی معتقدنههد

 ههای یهادگیری را  کودکهان بها نهاتوانی    ،هایشهان معل  ابتدایی و

به عنوان افهرادی کهه محبوبیهت کمتهری     نسبت به همساالنشان 

های دوجانبه کمتری شوند و دوستی، بیشتر طرد می(23) دارند

این  مناسباستفاده ناشاید به دلیل  ،(15) کنندادراک می دارند

بهر   پژوهشهگران برخی  .های اجتماعی باشداز مهارت کودکان

رسهد  یادگیری به نظر می یناتوانبا آموزان این باورند که دانش

افتهرام  ، (24ههای اجتمهاعی آابهل آبهول )    انتخهاب رفتهار   درکه 

 ( و در نظهر گهرفتن دیهدگاه دیگهری    25ههای اجتمهاعی )  نشانه

ها بیانگر ایهن  در واآع این پژوهش .(26) مهارت کمتری دارند

اجتماعی این کودکان زمینهه مشهکالت   بود که شاید مشکالت 

مشکالت اجتماعی  .(27) رفتاری و هیجانی آنها را ایجاد کنند

شهان  آموزان ممکن اسهت بهه نوبهه خهود بهر دیهدگاه      این دانش

 نشهان   هها پهژوهش  کهه بهه طهوری   ؛گهذارد بدرباره مدرسه تاثیر 

آموزان بدون تعامهل بها همسهاالن بها احتمهال      اند که دانشداده

توانهد  ارای مشکالت رفتاری هستند که در نتیجه مهی بیشتری د

منجر به شکست تحصیلی و در نهایت منجر به تهرک تحصهیل   

 (.28شود )

های آبلی و با بدین ترتیب با در نظر گرفتن نتایج پژوهش

در ایهن بهاره،   جهام شهده   ههای ان پژوهش محدود بودنتوجه به 

آموزان مشکالت رفتاری دانش مقایسهپژوهش حاضر با هدف 

ههای یهادگیری از دیهدگاه معلمهان صهورت      نهاتوانی  با و بدون

 گرفته است.

 
 

 روش

طرح پژوهش : کنندگانالف. طرح پژوهش و شرکت

جامعه آماری این ای است. مقایسه – یحاضر از نوع علّ

آموزان با ناتوانی یادگیری پژوهش شامل تمامی دانش

بوده است که از  1392-93شهرستان رشت در سال تحصیلی 

-گیری چندنمونه نفر به شیوه  50ای به حج  این تعداد نمونه

آموز بدون دانش 50ای تصادفی انتخاب شدند. همچنین مرحله

-ناتوانی یادگیری نیز به عنوان گروه مقایسه از میان دانش

( 12-8) آموزان مدارس عادی بعد از همتاسازی از لحاظ سن

 انتخاب شدند. (110تا  90و بهره هوشی )

برای ارزیابی  مشکالت رفتاری راتر: مقیاس: ابزارب. 

 مشکالت رفتاری راتر مقیاسمشکالت رفتاری کودکان از 

گویه است که  26شامل  بفرم  استفاده شد. ب( فرم 1976)

ابزار پژوهش از اعتبار باالیی این  شود.توسط معل  تکمیل می

کودک انجام و  91 برخوردار است. راتر در آزمایشی که روی

 هایاختالل مقیاسپزشکی به همراه در آن از پرسشنامه روان

ضریب همبستگی بین دو آزمون را برابر  ،رفتاری استفاده نمود

رفتاری راتر  هایلاختال مقیاسگزارش کرد. یوسفی  77/0

 50ویژه معلمان را به همراه آزمون بندر گشتالت روی 

را  69/0آزمودنی داوطلب در شهر شیراز اجرا نمود و ضریب 

؛ به نقل از ابوالقاسمی و 1989فومبون،  (.29) به دست آورد

و دهه گذشته نشان های دپژوهش بیان کرد (1384) نریمانی

تر به طور وسیعی را های مختلف تستدهند که از فرممی

شود و همبستگی باالیی بین فرم جهت غربالگری استفاده می

لیست رفتاری کودکان وجود ارزیابی رفتاری راتر و چک

ی دو فرم ارزیابی رفتاری راتر در پژوهشی جهت مقایسه .دارد

کودک با این دو  127لیست رفتاری کودکان، چک و

پرسشنامه ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که همبستگی بین 

 .(30) است 79/0این دو پرسشنامه 

 1969ایههن مقیههاس در سههال  آزمههون هههوش وکسههلر کودکههان:

اسهت   خرده آزمون 12توسط دیوید وکسلر تهیه شده و دارای 

 سه نوع هوشهبهر  دارد ومقیاس عملی  6مقیاس کالمی و  6 که
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بررسهی اعتبهار   آورد. در و کل را به دسهت مهی   ،عملی، کالمی

و کل  ،عملی، بستگی هوشبهرهای کالمیهمزمان، ضرایب هم

(. 31بهه دسهت آمهد )    85/0، 74/0،  84/0 دو مقیاس به ترتیب

؛ ترجمههه پاشاشههریفی و 2003بههه نقههل از مارنهت،   (1992سهتر ) 

ههای  بیهان کهرد کهه همبسهتگی ایهن آزمهون بها آزمهون         نیکخو

و با آزمهون   78/0، با آزمون استنفورد بینه 66/0گروهی هوش 

( کهه بیهانگر   32بهوده اسهت )   71/0پیشرفت تحصیلی پی بادی 

 .باشدمی آزمونروایی باالی این 

 نتایج
های رفتاری ، میانگین و انحراف استاندارد اختالل1در جدول 

 کودکان نشان داده شده است.در دو گروه 

آزمهههودنی را  50آزمهههودنی پهههژوهش حاضهههر،  100از میهههان 

آزمههودنی را  50و  هههای یههادگیری بههدون نههاتوانی  کودکههان

کهه میهانگین    دادنهد  کودکان با ناتوانی های یادگیری  تشهکیل 

کننهدگان  ماه بهود و دامنهه سهنی شهرکت     3سال و 10سنی آنها 

های یهادگیری  بتال به ناتوانیاز میان کودکان م سال بود. 12-8

 7نفر دارای اختالل نوشهتن و   9نفر دارای اختالل خواندن،  34

ههای  شاخ  1نفر ه  دارای اختالل ریاضی بودند. در جدول 

توصیفی متغیرهای پهژوهش بهه تفکیهک دو گهروه ارائهه شهده       

  است.

 

 های آنها در دو گروه کودکان با و بدون ناتوانی یادگیریمؤلفه : میانگین و انحراف استاندارد اختالل رفتاری و1جدول

 

 مؤلفه ها

 های  کودکان با ناتوانی یادگیری                       کودکان بدون ناتوانی

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 98/0 3/1 99/2 2/6 اختالل هیجانی

 92/0 1/1 68/2 60/4 اختالل سلوک  

 26/1 72/6 82/5 8/27 کل مؤلفه های اختالل رفتاری

 

مالحظه می شود کهه میهانگین    1با توجه به اطالعات جدول 

ههای آن  مقیاسهای اختالل رفتاری و هر یک از خردهکل مؤلفه

در گروه کودکان بها نهاتوانی ههای یهادگیری بیشهتر از کودکهان       

است که نشان دهنهده مشهکالت رفتهاری     یادگیری بدون ناتوانی

 بیشتر آنهاست.

هههای متغیرهههای پههژوهش در دو گههروه جهههت مقایسههه نمههره

از  بهدون نهاتوانی  ههای یهادگیری و کودکهان    کودکان با نهاتوانی 

-فرضابتدا پیشآزمون تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. 

. بهرای  گرفهت های اسهتفاده از ایهن آزمهون مهورد بررسهی آهرار       

طبیعی بودن توزیع نمرات، از کجی و کشیدگی  مفروضهبررسی 

چهون میهزان کجهی و کشهیدگی بهه ترتیهب       . شد متغیرها استفاده

اسههت پههس توزیههع نمههرات    -1و  +1در دامنههه   -791/0و932/0

نتایج آزمون لوین نشان داد که شرد تساوی  آزمون طبیعی است.

( و F=56/0و  P=67/0واریانس بین گروه ها رعایت شده است )

بها آزمهون ام    همچنین همگنی مهاتریس واریهانس/ کوواریهانس    

 , P , 97/1=F=11/0بههههاکس مههههورد ترئیههههد آههههرار گرفههههت)  

29/6=BOX .) نتایج تحلیل واریانس چنهدمتغیری بهرای    2جدول

ههای آن را در  های اختالل رفتهاری و مؤلفهه  مقایسه میانگین نمره

       را نشههان گههروه مقایسهههگههروه کودکههان بهها نههاتوانی یههادگیری و 

 .دهدمی
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 تحلیل واریانس چندمتغیری : نتایج آزمون2جدول

 F P مقدار نام آزمون متغیر

 

 گروه

 001/0 199/137 963/0 اثر پیالیی

 001/0 199/137 682/0 المبدای ویلکز

 001/0 199/137 725/25 هوتلینگاثر 

 001/0 199/137 725/25 بزرگترین ریشه خطا

، اثر گروه بهر ترکیهب خطهی متغیرههای     2براساس نتایج جدول

 = P 199/137 = ,F 682/0, > 001/0دار اسهت ) وابسته معنهی 

المبدای ویلکز(. به عبارت دیگر، بین کودکان مبتال به نهاتوانی  

حداآل در یکهی از متغیرههای وابسهته     یادگیری و بدون ناتوانی

داری وجود دارد. به منظهور بررسهی ایهن کهه تهرثیر      تفاوت معنا

گروه بر کدام یک از متغیرهای وابسته معنادار است از تجزیه و 

فاده شههد کههه نتههایج آن در متغیههری اسههتتحلیههل واریههانس تههک

 ست. ا گزارش شده 3جدول 

 متغیرییک: نتایج آزمون تحلیل واریانس 3جدول 

 SS مولفه
 آزمایشی

SS 

خطا   
MS  
 آزمایشی

MS  
 خطا

F p اندازه 

 اثر

توووان 

 آماری

8/156 اختالل هیجانی  02/14  8/156  778/0  600/201  001/0  903/0  1 

2/168 اختالل سلوک  07/64  2/168  556/3  306/47  001/0  918/0  1 

8/2976 کل مؤلفه ها  10/320  80/2976  778/17  445/167  001/0  724/0  1 

 

، نتههایج تحلیههل واریههانس نشههان داد کههه 3بهها توجههه بههه جههدول 

های میانگین نمرات کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری در مؤلفه

( F = 306/47( و اختالل سلوک )F = 6/201اختالل هیجانی )

بههدون نههاتوانی بههه گونههه معنههاداری بههاالتر از نمههرات کودکههان 

کهه  ها نشهانگر آن اسهت   این یافته(. P > 01/0است ) یادگیری

ناتوانی یادگیری دارای مشهکالت رفتهاری بیشهتری     با کودکان

 .هستندنسبت به کودکان بدون ناتوانی یادگیری 

 بحث
آموزان مشکالت رفتاری دانش مقایسهپژوهش حاضر با هدف 

های یادگیری از دیهدگاه معلمهان انجهام شهد.     ناتوانی وندبا و ب

یهادگیری مشهکالت   ینهاتوان  با آموزاننتایج نشان داد که دانش

آموزان بدون نهاتوانی یهادگیری   رفتاری بیشتری نسبت به دانش

کافی، زینعلهی،   هایها با نتایج پژوهشاین یافتهدهند. نشان می

نلسهون   ،(6مهروترا و همکاران ) ،(2) نهریجاوید و میاهخسرو

هارمن جنز، بارات و  ،(9) ورنیکا، ایرلند و بلوم ،(8) و هاروود

       و (؛19دنفرانسسههههو، موگنههههانی، دل اومههههو ) (،18وگیههههت ) 

هها کودکهان   همسو است. براساس این پژوهش( 33) کینیمک

بهدون   در مقایسهه بها سهایر همسهاالن     یهادگیری ههای  با نهاتوانی 

مشکالت رفتاری، پرخاشهگری، بهدرفتاری و   ناتوانی یادگیری 

 .دهندتکانشگری بیشتری از خود نشان می

( 34همسو با این نتهایج پهژوهش مهک کنهایوآی و ریتهر )     

گیری به طور معناداری یاد یناتوان با نشان داد که والدین پسران

 کفایههت اجتمههاعی و مشههکالت رفتههاریتههری از سههطوح پههایین

کردند. آنها نمرات پهایینی  در فرزندان خود گزارش  بیشتری را

ههای  فعالیهت ن در مقیاس کفایت اجتماعی مانند برای فرزندشا

مقیهاس  نمهرات بیشهتری را در   و  ،اجتماعی و عملکهرد مدرسهه  

      و  نمهههودانهههواع مشهههکالت درون ماننهههدمشهههکالت رفتهههاری )

گیههری وسواسههی، گوشههه  -رفتارهههای اجبههاری ، نمههودبههرون

و بزهکههاری( گههزارش  ،فعههالی، پرخاشههگریاجتمههاعی، بههیش

نیهز  ( 22) و همکهاران  پهژوهش یهو  همسو با ایهن نتهایج    کردند.
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یهادگیری نسهبت بهه کودکهان      یناتوان با که کودکان نشان داد

با احتمال بیشتری، مشکالت رفتهاری را   بدون ناتوانی یادگیری

 دهند. میاز خود نشان 

تههوان گفههت بررسههی تاریخچههه  در تبیههین ایههن یافتههه مههی 

دهد که این آموزان با ناتوانی یادگیری نشان میتحصیلی دانش

آمهوزان بهه دلیهل مشهکالت تحصهیلی، مهورد سهرزنش،        دانش

انهد کهه ایهن    تحقیر و طرد معلمان و همساالن خود آرار گرفتهه 

اشهت آنهها   پندخود و خهود تواند سبب کاهش حرمتمسئله می

اب، اضطر نمود مانندی درونرفتارمشکالت شده و زمینه بروز 

 نمههود ماننههد رفتههاری بههرون  هههای افسههردگی و یهها واکههنش  

پرخاشههگری، بههدرفتاری و ... را فههراه  کنههد. عههالوه بههر ایههن،  

توانههد مشههکالت عههاطفی و رفتههاری ایههن کودکههان خههود مههی  

 آنها را تشدید کند. ریمشکالت یادگی

یهادگیری بهه دلیهل     یناتوانبا  برخی کودکانعالوه بر این 

ههای تحصهیلی و مشهکالت رفتهاری و بهه دلیهل عهدم        شکست

های یهادگیری مهورد   درک و آگاهی درست والدین از ناتوانی

 وانهد تکهه ایهن امهر خهود مهی      گیرنهد بدرفتاری و تنبیه آرار مهی 

دالیهل   دیگهر  از ت رفتاری این کودکان را تشدید کند.مشکال

 ینههاتوان بهها آمههوزانوز مشههکالت رفتههاری دانههشاحتمههالی بههر

 نسهبت داد  یادگیری را شاید بتوان به خودمهارگری پایین آنهها 

کنهد کهه بتوانهد    مهارگری به فرد کمک میتوانایی خود .(35)

ههای خهود کنتهرل    های هیجانی و اجتماعی بر رفتاردر موآعیت

  هی اسهت  داشته باشهد و پاسهخ مناسهبی بهه موآعیهت دههد. بهدی       

یهادگیری ممکهن    ینهاتوان بها  ایین در کودکهان  پ مهارگریخود

های تکانشهی  است سبب برداشت نابجا آنها از موآعیت و رفتار

شناختی و اجتماعی آنهها  روان یافتگیسازشو نامناسب شده و 

 را تهدید کند.

دلیهل    (1976) بریهان  از پژوهشگران مانند همچنین برخی

ناشی از ناکارآمدی آنها در  را  مشکالت رفتاری این کودکان

های حل مسهئله اجتمهاعی   های اجتماعی و سبککسب مهارت

آمهوزان در  در واآهع عهدم کفایهت ایهن دانهش      .(17) داننهد مهی 

ههای منفهی دیگهران    تواند سبب واکهنش تعامالت اجتماعی می

ای منفی این کودکان بهرای حفاتهت   های مقابلهشده و واکنش

بکهارگیری   در پهی داشهته باشهد.    از خود آسیب دیهده آنهها را  

گیهری و پهذیرش دیهدگاه    الگوی پرخاشگرانه و الگوی کنهاره 

      سههاز طههرد و انههزوای ایههن  توانههد زمینهههطههرف مقابههل نیههز مههی 

یهادگیری   ینهاتوان بها  آموزان آموزان را فراه  کند. دانشدانش

نگرنهد و آهادر   با نارسایی اجتماعی دنیا را از زاویه دید خود می

وانهد سهبب   ترک دیدگاه دیگهری نیسهتند. ایهن مسهئله مهی     به د

ثیر رشود. چهون ایهن کودکهان از ته     گیری دیگران از آنهاکناره

رفتار خود بر دیگران آگاه نیستند ممکن است این مسئله را بهه  

کفایت اجتماعی پایین خود نسبت داده و دچار احسهاس انهزوا   

سهرانجام بهه    د ونیا تفکر منفی درباره افراد پیرامهون خهود شهو   

 های نامطلوب روی آورند.واکنش

که  بهودن    تهوان بهه  های پژوهش حاضر میاز محدودیت

و ، یهک مقطهع تحصهیلی   بهه  ها و محدود بهودن آن  تعداد نمونه

شود اشاره کرد، که پیشنهاد می آدیمی بودن پرسشنامه همچنین

های آتی ضمن افزایش تعداد نمونه، این نکات نیهز  در پژوهش

شهود متغیرههای   آرار گیهرد. همچنهین پیشهنهاد مهی     همورد توج

 ههای یهادگیری  آموزان بها نهاتوانی  در دانش شناختیروان دیگر

مورد توجه و پژوهش پژوهشگران آرار گیرد تها زوایها و سهه     

با توجه به نتایج این پژوهش مبنهی   عوامل مختلف روشن شود.

 ،مشکالت رفتاری در کودکان بها نهاتوانی یهادگیری    فراوانیبر 

    هههای ایههن جهههت توجههه بههه نیههاز ایلههههههای مداخارائههه برنامههه

 شود. آموزان پیشنهاد میدانش

 کهه در آموزههایی  ها و دانشمعل از تمامی : تشکر و قدردانی

 گزاری .ساین پژوهش ما را یاری رساندند سپا انجام
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Abstract 

Background and purpose: The identification of students with learning disabilities as the at risk 

population for behavioral problems increases the necessity of considering these students’ well-

being and needs more than ever. Current study aimed to compare the behavioral problems 

between students with learning disabilities and normal students. 

Method: Present study is a casual-comparative research. The population consisted of all the 

elementary school students in 2014-2015 academic year in Rasht. The Sample consisted of 50 

students with Learning Disabilities and 50 normal students that were selected using random 

cluster sampling method. The groups were matched according to their age and intelligence. Data 

were collected using Rutter Behavior Scale (B2) for Children (Teacher’s Scale). 

Results: The findings of multivariate analysis of variance indicated significant differences 

between the behavioral characteristics of students with learning disabilities and normal students. 

Conclusion: The results of current study showed that children with learning disabilities are at 

greater risk for developing behavioral problems. Therefore, in order to prevent such problems 

and diagnose and treat them in early stages, it is essential to provide training programs for 

parents and teachers. 

Keywords: Behavioral problems, learning disabilities, students, teachers 
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