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اتوانی ن مبتال بهآموزان دانشدر سازی تحصیلی کالسی و خودناتوانالگوی رفتار

 یادگیری خاص
     

 3رامین تقوی، 2*، ساناز عینی1محمد نریمانی

 13/39/59تاریخ پذیرش:  11/30/59تاریخ دریافت: 

      هچکید

ادگلری آتویان با ناتوان  یتصیلی  دانش افتهای تهم در سیایی تصیلی  ای تتیلر ناتوانالگوی رفتار کالسی    وود  زمینه و هدف:

وان  نات  ب  ن با  آتویانناتوان سییایی تصیییلی  دانشوود     ف ای پژ هش حاضییر تیایسییگ الگوی رفتار کالسییهاین ر  ای  هسییت؛  

 یادگلری واص بود.

 تبتال بگ ناتوان  یادگلری آتویاندانشتمات  . جاتعگ آتاری پژ هش حاضر شاتل استای تیایسگ -ای نوع عی  نوع تطالعگ حاضر: روش

کگ ای بلن آنها  ودهمان شهر ب ب  ن ناتوان  یادگلری  دانش آتویان  59-59در سال تصیلی   تراکز ناتوان  یادگلری شیهرسیتان اردبلل  

انتخاب دسیییتر  بگ ر ش نمونگ گلری در( ب  ن ناتوان  یادگلریآتوی دانش 99ا نیاتوان  ییادگلری واص     آتوی بی دانش 99نفر ) 53

  تل گی    همکاران( تصیلی  ساییناتوانتیلا  وود    (1511پرسینی؛اتگ رفتار کالسی  ) شافر      ها ایآ ری دادهبرای جمع .ن اهشی  

                                                                           ش .  تجزیگ   تصیللتتیلره تصیلل  اریانس چ؛ ها با استفاده ای دادهش . استفاده  (0333

(. p<31/3) ارد جود د تفا ت تع؛اداریسایی تصیلی  ناتوانالگوی رفتار کالس    وود دربلن د  گر ه ننیان داد کگ   یجانت ها:یافته

سیییایی ناتوانوود هایدر تتیلر ب  ن ناتوان  یادگلری آتویاننسیییبت بگ دانش آتویان تبتال بگ ناتوان  یادگلریبیگ عبارت دیگر دانش 

                                                                 .  نتری کسب کرد  نمرات پایلن  در تتیلر رفتار کالس  سایش ر نمرات باالت سایش کالس  غلرتصیلی    رفتار

ده؛  ان ت یافتگ کمتری را ای وود ننرفتار کالس  سایش در تیایسگ با همساالن آتویان با ناتوان  یادگلری واص دانشگیری: نتیجه

ث قرار های بگ دست آت ه در تیالگ تورد بصهای یافتگاستیزام ک؛؛ .سیایی تصییلی  استفاده ت   ناتوانای راهبرد وود بگ تلزان بلنیتری    

                                                                                 گرفتگ است.

سایی تصیلی   ناتوان  یادگلری واصناتوانالگوی رفتار کالس   وود ها:کلید واژه
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مقدمه
اوت  یا ش؛یک اوتالل عیب ییستناتوان  یادگلری بگ ع؛وان 

تالل اوه کگ بگ  سلیگ ه ش ادنیخل  د اوتالل پردایش یبان  ت

 گلری تمکن استیاد اتوان . نآی ت  تیز بگ  جود کارکرددر 

ن  راك  ووان های ش؛اسای  کیمگ  ادر حویهدای لصاظ عیم  

ی   ب؛ ن یا کیمگکردن  هج کرداللتی  سیییان  حسیییاب کرد

م راه؛مای تنییخلییی    . در  یرایش پ؛جآی  نوشییتن بگ  جود

 0اصییطالا اوتالل یادگلری واص  1های ر ان آتاری اوتالل

این اوتالل  قت  تنخل  داده ت  شود کگ در  ارائگ ش ه است.

  توانیای  فرد برای درك   پردایش تثرر   صیییصلال اتالعات 

های ی تهارتنیای  واصیی   جود داشییتگ باشیی    در یادگلر

تصییییلی  تان؛  ووان ن  نوشیییتن یا ریاضیییلات نسیییبت بگ  پایگ

(. با توجگ بگ 1) همسیییاالن در سیییطال پایلن قرار داشیییتگ باشییی 

گ آتویان تبتال بکگ در پلنیییرفت تصییییلی  دانش نیییکالت  ت

 0س کالشود  الگوی رفتارواص تنیاه ه ت   یادگلری ناتوان 

کالسیی  . الگوی رفتاراسییتآتویان حائز اهملت در این دانش

ارت؛  ک؛  کگ عبآتوی را ارییاب  ت پ؛ج بع  اصییی  رفتار دانش

ابل تیپرت   ویییوتت در ت ار در تیابل حوا ای: رفتار  ظلفگ

گرای   هوش گرای  در تیییابییل در نبییا تالح ییگ بودن  بر ن

  ک؛جکییا ی   اسیییتیالل در برابر   کالت  در برابر والقلییت

تراتب  ای الگوهای یک ت ل سیییسیییگ (0)شییافر  (.0)  ابسییتگ 

براسا  این ت ل  ارائگ کرده است.    سیایشی  رفتار کالسی     

اسییت.  ششییاتل د  بع  رقابت   سییای   سییایشیی الگوی رفتار 

  اسیییت کگ ت؛عکس ک؛؛ ه هوش  رقیابیت شیییاتیل رفتیارهای    

 شل است   سای  استیال  شی؛اسی   ک؛جکا ی/والقلت   ظلفگ

شییی ن اسیییت کگ بگ صیییورت رفتارهای  هم شیییاتل اجتماع 

(. 9شییود )تالح گ در تیابل رفتارهای ویییمانگ ت؛عکس ت  با

دادنی  با توجگ بگ   ننیییان( در پژ هنییی  9کل؛    دبورا )تیک 

 هایز با توجگ بگ شواه   رفتارارییاب  تعیم ای رفتار کالس    نل

ب اجتماع  در   رفتیار ت؛اسییی   تسیییتییل  گرا  عمیکرد ظلفیگ 

                                                           
1. Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders  

2. Specific learning disorder 

3. Classroom behavior pattern 

لری نیش یادگ ن اناتوآتویان تبتال بگ پلنیرفت تصیلی  دانش 

ان  کگ بلن رفتارهای ت؛ف    تخرب تصیلیات ننان دادهدارن . 

(. 8   1  6)  جود دارد یاضییی    ووان ن رابطگ  پلنیییرفت ر

د کگ هوش کالت    ن  ننان داپژ ه در (5) ج  فیل؛تسیل؛تلا 

لنیییرفت   ووان ن   پک؛؛ ه تثبت توانایبل؛ گرای  پلشدر ن

ویوتت    ابستگ     در تیابل استآتویان ریاض  در دانش

 (13) ارتباط ت؛ف  دارد. برابکوان   همکاران  هابیا این توانای  

یییادگلری  نییاتوان آتویان تبتال بییگ کردنیی  کییگ دانش بیلییان 

کگ  افراد دارن سایر تری نسبت بگ پایلن 9تصیلی   اشتوودپ؛

  دارد. ادیییبر ر ابط بلن فردی   کلفلت ین گ  آنها تأرلر 

گ بییآتویان تبتال ک  دیگر ای تتیلرهییای  کییگ در دانشی

ایی سییناتوان  وودنلایت؛  توجگ اسییتیادگلری واص  ناتوان 

است کگ ای سال  اصطالح سایی ناتوان. ووداسیت  9تصییلی  

ا این اصطالس  تورد توجگ قرار گرفتگ است. ر انن؛ا در 1563

فرد قبل ای عمیکرد  توانع  را  راهبردی دفاع  است کگ در آن

ک؛  تا بگ  سیلیگ آن اس؛ادهایش را بع  ای آن عمیکرد  ت ایجاد 

ا سییایی را رفتار یناتوانوود برگال    جونز دسییتکاری ک؛ . 

ها تعریف کردن  کگ بگ فرد اتکان ای ای رفتارانتخیاب تجموعگ 

  توفیلت را بگ عواتل   ده  تا شیکست را بگ عواتل بلر ن  ت 

  ای ت؛ییابع یکهمچ؛لن این تصییییان در ن  نسیییبییت ده؛یی .   

دان؛    تعتی ن  ناتطمئن ت  6حرتت وودسییایی را  ناتوانوود

گلرد   دریییافییت کییگ فرد در تعرا ارییییاب  قرار ت   قت 

 ابسیییتگ بگ عمیکرد اسیییت  نگران   هیای اجتمیاع  نلز  تیوییت 

ر چ؛  کگ ضییعلف باشیی  برایش شییود   احتمال شییکسییت هت 

ناتوان سایی اولراً پژ هش پلراتون وود .(11) شودسیخت ت  

گ رس  کاه  نلز  ارد شی ه اسیت. بگ ن ر ت   بگ حلطگ آتویشیگ 

لعگ وود را بگ ک؛؛   تطاآتویان عم اً تالش نم برو  ای دانش

یییا ای دیگر راهبردهییای  ک؛؛یی   ت لیصی ییگ آویر تیوکول     

 ک؛؛  تا ای تیویصات ت؛ف  شکستسیایی استفاده ت  وودناتوان

4. Academic self-concept  

5. Self-handicapping academic      

6. Self esteem  



 1059 پایلز  0  شماره 0 د ره                                                                                                             کودك                سالتت ر ان  فیی؛اتگ

9 

ای در ( نیش عمیی ه10) کییا ی؛گتون.(10) احتمییال  بکییاه؛یی 

توضییلال وودناتوان سییایی تصیییلی  ایفا کرده اسییت. ن ریگ    

آتویان ای تالش دارد کگ ه ف دانش ی بلان ت  1اریش وود

قت  با   ب؛ابراین  ت رسگ  حفظ تیویری تثبت ای وود است در

؛  بلمار های  تانشیییون  با بهانگبرانگلز ر بر  ت تکاللف چالش

  کوشش ع م صالحلت   کفایت وود بودن   کاهش تمرین 

پژ هن  ننان ر ( د19) را توجلگ ت  ک؛؛ . شکرکن   همکاران

  وفقت سایی تصیلی  با عمیکرد تصیلی ناتواندادن  کگ وود

رابطگ   رابطیگ ت؛ف    بیا نگرش نسیییبیت بگ تییب   اق ام بگ آن   

ان دادن  کگ راهبردهای ( ننیی19) .  یاکرتن   تسییایتثبت دارد

  احسا   ن؛اوتسایی ت؛جر بگ کاهش بهزیست  ر انوودناتوان

ویق  تر  افزایش ننیییانگانکفیایت کمتر  انگلزش هه؛  پایلن 

هییا بییگ تور   کییگ این  یژگ ت  شیییودآتویان در دانشت؛ف  

 .شیییودیادگلری دی ه ت آتویان بیا ناتوان ای در دانش؛ی ه فزای

آتویان با تنکالت ان  کگ دانشهای تختیف ننان دادهپژ هش

باالتری ای تنکالت تصیلی   عاتف    تلزان یادگلری واص 

تارتلن     (.16) هست؛ کودکان دارا سایر را نسبت بگ  اجتماع 

 گرای    ت؛بعکمال( نلز در پژ هنیی  ننییان دادن  کگ 11) لل؛ ا

 آتویان پلشسایی تصیلی  را  در دانشناتوان  وودتهارگری

. ای آنجا کگ دانش آتویان با ناتوان  یادگلری ت؛بع  ؛ک؛بل؛  ت 

ن شیییود کگ ای بلر ن  دارن   ای این ر  پلش بل؛  ت تهارگری

 سییایی تصیییلی ناتوانای وود سییایرینآتویان بلنییتر ای دانش

در پژ هن  ننان داد کگ  (18ن ری شکری ) ک؛؛ .ت اسیتفاده  

یییافتگ    رنجوری  سیییایش هییای شیییخییییلت  ر ان  یژگ 

    شییی؛اسییی   راهبرد یادگلری شییی؛اوت    فراشییی؛اوت   ظلفگ

سیییایی ناتوانوودتوان؛  ت های های اسییی؛ادهمچ؛لن سیییبک

 .بل؛  ک؛؛ پلشتصیلی  را 

 بگ آتویان تبتالبرای دانش هکر ش ه شواه با توجگ بگ تمام 

ها  تربوط بگ ین گ    تصیلی  آن التناتوان  یادگلری   تنک

کییگ آی؛یی ه این افراد را رقم ت  ینیی    همچ؛لن بییا توجییگ بییگ 

آتویان های کم  کگ در این حویه برای این نوع دانشپژ هش

                                                           
1. Self-worth theory 

ن پژ هش حاضر بگ دنبال پاسخ برای ایصورت گرفتگ  ب؛ابراین 

آیییا ای ن ر الگوی رفتییار کالسییی      تسیییئیییگ اسییییت کییگ  

لری آتویان با ناتوان  یادگبلن دانش  سایی تصیلی ناتوانوود

تفا ت  جود  بی  ن نیاتوان  ییادگلری   آتویان ویاص   دانش 

 ؟دارد

  روش 
اده استف ر ش توردکنندگان: و شرکت ف( طرح پژوهشال 

اتعگ ج ای است.تیایسگ -در این پژ هش توصلف    ای نوع عی 

دانش آتویان تبتال بگ  تمات آتیاری پژ هش حاضیییر شیییاتل   

ناتوان  یادگلری تراکز ناتوان  یادگلری شییهرسییتان اردبلل در  

 ب  ن ناتوان  یادگلری  دانش آتویان  59-59سییال تصیییلی  

آتوی دانش 53این پژ هش  تورد تطالعگ. نمونگ بود همان شییهر

با ناتوان   آتویدانش 99کگ ای این تع اد  ای جیاتعگ تذکور بود 

نیاتوان  یادگلری با ر ش   کزاتویان ترآییادگلری ای بلن دانش 

آتوی دانش 99دسیتر  انتخاب ش ن . همچ؛لن  گلری درنمونگ

  پایگ کیگ ای لصاظ سییین  ج؛سیییلت    بی  ن نیاتوان  ییادگلری   

 ا ناتوان  یادگلری همتا شیی ن آتویان بیییلی  با گر ه دانشتص

 های گ ت؛ ور تییایسیییگ با این گر ه انتخاب شییی ن . در ر ش  بی 

نفر باش    برای  19ای بای  هر ییر گر ه ح اقل تیایسیگ  -عی 

ی  اقع  جاتعگ باشیی    اعتبار ای؛کگ نمونگ انتخاب شیی ه نمای؛ ه

نفر در ن ر گرفتگ ش   53بلر ن  باالی  داشتگ باش  تع اد نمونگ 

              ای ابزارهای ییر استفاده ش :ها آ ری دادهبرای جمع (.15)

 ب( ابزار

این تیلا  توسط شافر  آر نسون  :0 .پرسین؛اتگ رفتار کالس 1

  است  گویگ 98شاتل ( ساوتگ ش ه است کگ 1511)   اجرتون

هییای در  رفتییار کودك را کییگ بییگ تور تعمول در کال 

ار رفت گویگتنیاه ه ت  شیود  توصلف ت  ک؛ . تعیمان در هر   

اصیییالً شیییبلگ ای ای کودك را بر ر ی یک تیلا  چهار درجگ
رات را ک؛؛ . این ابزار نمارییاب  ت   ولی  شبلگ استتا  نلست

ر تیلا  ای رفتار بر ر ی شیییش تیلیا  ای رفتیار تثبیت   چها   

2. Classroom Behavior Inventory  
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   شیی؛اسییک؛  کگ شییاتل: هوش کالت    ظلفگت؛ف  برآ رد ت 

ودن  تالح گ ب  باوالقلت   اسیییتیالل  بر نگرای ک؛جکیا ی/ 

سان  . هماست  در نگرای    ویوتت   ابستگ پرت   حوا 

های پرسییینییی؛اتگ رفتار  تیلیا  برای ورده 53/3در ن  بیاالی  

 93/3شافر ر ای  را ای ح  تتوسط(. 03)گ دست آت  کالسی  ب 

 های تختیف ای تلان چ؛ ین تطالعگا برای تیل 13/3   بیگ باال 

دادن اعتبییار سییییایه گزارش کرد. عال ه بر این برای ننییییان 

تیلا  هوش کالت  با چهار ورده 81/3همبستگ  چ؛ تتیلری 

  (01) سنلگاف ک؛   تک (.03) ش یم  گزارش   پلنیرفت ع 

رفتار  بلن تیلا  الگوی 90/3   91/3  تتیلریهمبسییتگ  چ؛ 

ادگلری ی ناتوان آتویان تبتال بگ کالس    پلنرفت عیم  دانش

 .    گزارش کردنشیی نوسییلیگ تعیمان کالسیینییان ارییاب  کگ ب

در پژ هش حاضییر با اسییتفاده ای آیتون  پرسیینیی؛اتگاین پایای  

 ب ست آت .  10/3آلفای کر نباخ 

برای سییی؛جش تتیلر :   1ی تصییییلی  سیییایناتوانتیلیا  وود . 0

های الگوهای سیییایی تصییییلی  ای تجموع تیلا  نیاتوان وود

استفاده  (00تل گی    همکاران )ساوتگ  0یافتگسایشیادگلری 

براسا  یک  گویگ است کگ هر گویگ 6ش . این تیلا  دارای 

  تلزان اسیییتفاده  شیییودگذاری ت نمره 9تا  1تلف للکرت ای 

سیایی تصیلی  ننان  ناتوانوود آتویان را ای راهبردهایدانش

سیییاید ها  راهبردی را ت؛عکس ت ده . هر یک ای این تادهت 

آتویان با اسیتفاده ای آن  عمیکرد ضعلف بع ی وود  کگ دانش

  راهبردها یا رفتارهای  را کگ هاگویگرا توجلیگ ت  ک؛؛ی . همگ   

گلرنی    بگ سییی؛جش  انی  انی ایه ت   آتویان گزارش دادهدانش

ه بر آن  ویییلیییگ وودنمای  در پرداین . عال ا نم هشیی؛اوت

( پایای  00تل گی    یوران )ت؛عکس شی ه است.   هاهمگ گویگ

گزارش کردن .  86/3این تیلیا  را بیا ر ش آلفیای کر نباخ    

اعتباریاب  شیی   (09رئلسیی    همکاران )تیلا  در تصیلق این 

 تلیی گی   بوده اسیییت. در پژ هش  86/3کییگ ر ای  آن برابر 

بییا  همبسیییتگ  آن( ر ای  این تیلییا  ای تریق 00همکیاران ) 

    r=05/3تیلا  نگرش ت؛ف  نسییبت بگ اریش تعیلم   تربلت 

                                                           
1. Academic Self-Handicapping Scale (ASHS)  

بوده است. همچ؛لن در  r=00/3های عمیکردی با تیلا  ه ف

تمات  ( 09  نجاریان ) تصیلق شییکرکن  هاشییم  شییلخ شییبان 

ضیییراییب همبسیییتگ  بلن تیلیا  هیای برگرفتیگ ای الگوهای      

( p<331/3با پرسن؛اتگ تالك در سطال )یافتگ شیادگلری سای

ا هدار بودنی  کیگ حیاک  ای ر ای  قیابیل قلول این تیلا      تع؛ 

 است.

 ج( روش اجرا

در این پژ هش ر ش گردآ ری اتالعات بگ این صییورت بود 

 کملتییگ ف؛    اوالق  سیییایتییانای  کیگ پس ای کسیییب تجوی  

بلیل  ابت ا بگ ترکز ناتوان   آتویش   پر رش شیییهرسیییتیان ارد  

آتوی با دانش 99یادگلری شیییهرسیییتان اردبلل تراجعگ کرده    

ه اف سپس ا .انتخاب ش  دردستر ناتوان  یادگلری بگ ر ش 

ایت   رض تربوتگ بلان شیی آتویان   دبلران تصیلق برای دانش

س  فتار کالتیلا  الگوی ر کاتل آنها جیب ش . در ترحیگ بع 

 سایی تصیلی ناتوانآتویان   تیلا  وودنشتوسط تعیمان دا

آتویان بییا ه دانشآتویان برای هر د  گر توسیییط وود دانش

جرا ا ب  ن ناتوان  یادگلریآتویان نیاتوان  ییادگلری   دانش  

ش . هر چ؛  کگ استفاده ای تعیمان بگ واتر سوگلری   غلرقابل 

ه داعتماد بودن آنها توضییوع  بصث برانگلز اسییت  اتا اسییتفا   

تول     اعتبار تیطع   گسترده ای پرسن؛اتگ رفتار کالس  هر د

ودك ننان ک یافتگل شبل؛  توفیلت  توانای    سایرا در پلش

آ ری پرسیینیی؛اتگ ها   در نهایت پس ای جمع(. 01) داده اسییت

ی آیتون آتاری   با اسییتفاده ا SPSSهای وام با نرم افزارداده

تورد تجزییگ   تصیلل قرار  تتیلری ت    تصیلیل  ارییانس چ؛ی    

 .گرفت

 هایافته
سییایی تصیییلی  در ناتوان)انصراف اسییتان ارد( وود تلانگلن  

ب  ن آتویان ری   دانشآتویان بیا نیاتوان  ییادگل   گر ه دانش

ت  ( 89/1) 01/98 ( 80/1) 19/83 ترتلببگ  ناتوان  یادگلری

بگ ترتلب   سایشغلرنلز در تتیلر الگوی رفتارکالسی    باشی    

2. Patterns of Adaptive Learning Scale 
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(   در الگوی رفتییارکالسییی  85/0) 01/05(   36/0) 01/95

)ج  ل  است.( 53/9) 03/59(  06/9) 93/99  بگ ترتلبسایش

1.) 

 های یادگیری خاص در متغیرهای پژوهشموزان با و بدون ناتوانیآمیانگین و انحراف معیار نمرات دانش:  1جدول 

 بدون ناتوانی یادگیری

51=  n 

 ناتوانی یادگیری

51=  n متغیر 

SD M SD M 

 سایی تصیلی ناتوانوود 19/83 80/1 01/98 89/1

  سایشکالس  غلررفتار 01/95 36/0 01/05 85/0

  سایشکالس  رفتار 93/99 06/9 03/59 53/9

فوق حاک  ای آن اسیییت کگ تلانگلن نمرات نتیایج ج  ل  

 هایآتویان بیا نیاتوان   ییادگلری ویاص در تتیلر    گر ه دانش

االتر ای ب  سایشسیایی تصیلی    رفتار کالس  غلر ناتوانوود

آتویان ب  ن ناتوان  یادگلری اسییت  ل  در تتیلر گر ه دانش

 آتویان ب  نتر ای گر ه دانشرفتار کالسییی  سیییایشییی  پایلن

 ناتوان  یادگلری است. 

هییا در تتیلر بییگ تی؛ی ور بررسییی  تع؛ییادار بودن تفییا ت   

در د  گر ه تسیییتیل  tسیییایی تصییییلی  ای آیتون ناتوانوود

د  گر ه  tهای اسییتفاده شیی . پلش ای اجرای آیتون  تفر ضییگ

 هاها   یکسیییان بودن  اریانستسیییتییل یع؛  نرتال بودن داده 

بررسییی  شییی . نتایج آیتون شیییاپلر  تع؛ادار نبود کگ این یافتگ  

. ها برقرار اسییتی آن اسییت کگ فرا نرتال بودن دادهحاک  ا

ارائگ  0ر ج  ل د  گر ه تسییتیل د t های تربوط بگ آیتونداده

گردی ه است.

 آموزان با ناتوانی یادگیری و بدون ناتوانی یادگیریسازی تحصیلی بین دانشناتوان: مقایسه میانگین خود 2جدول 

 n M SD T df p گروه متغیر

 وودناتوان سایی تصیلی 

  80/1 19/83 99 با ناتوان  یادگلری

01/6 

 

88 

 

 89/1 01/98 99 ب  ن ناتوان  یادگلری 3331/3

تالح گ ت  شود  تفا ت تناه ه  0همانطور کگ در ج  ل 

سایی تصیلی  ای لصاظ آتاری ناتوانش ه در بلن تلانگلن وود

 (.t   3331/3=p=01/6تع؛ادار است )

چ؛یی  ای آنجییا کییگ الگوی رفتییار کالسییی  تتنیییکییل ای   

ن د  بل هاب؛ابراین برای تیایسیییگ تفا ت آن  اسیییتتیلا  ورده

آتویان با   ب  ن ناتوان  یادگلری ای آیتون تصیلل گر ه دانش

قبل ای اسیییتفاده ای آیتون  اریانس چ؛ تتیلره اسیییتفاده شییی .  

های تتیلری برای رعایت فراتتریک تصیلل  اریانس چ؛ پارا

 نهای باکس   لوین اسیتفاده شی . براسا  آیتو  آن  ای آیتون

باکس کگ برای هلچ یک ای تتیلرها تع؛ادار نبوده اسییت  شرط 
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های  اریانس / کو اریانس بگ درسییت  رعایت همگ؛  تاتریس

(. بر اسا  p  006/3=F   911/1=BOX=56/3شی ه اسیت )  

رهیا  شیییرط  آیتون لوین   عی م تع؛یاداری آن برای همیگ تتیل   

گر ه  رعایت شییی ه اسیییت. نتایج  هیای بلن برابری  ارییانس 

 ییکز ننییییان داد کییگ ارر گر ه بر ترکلییب  یآیتون التبیی ا

سیایشی    رفتار کالسیی  سییایش    تتیلرهای رفتار کالسی  غلر 

 p   831/05 =(0886) F> 331/3= اتا   566/3تع؛  دار اسییت )

ان داد ننتصیلل  اریانس چ؛ تتیلری  = التب ا(. نتایج  309/3  

ر ه ر بلن د  گکگ ح اقل بلن یک  ای تتیلرهای تورد بررس  د

دارد.  جود داریتع؛ تورد بررس  تفا ت 

 ها: خالصه نتایج حاصل از آزمون اثرات بین آزمودنی 3جدول 

 اتا df MS F P متغیر

 501/3 333/3 06/1315 13/5363 1 سایش رفتار کالس  غلر

 591/3 333/3 83/1919 93/01999 1 رفتار کالس  سایش 

است بلن د  گر ه گزارش شی ه   0همانطور کگ در ج  ل 

ب  ن آتویان دانشیادگلری واص    آتویان بیا نیاتوان   دانش

  ایشیی  سی رفتار کالسی  غلر در هر د  تتیلر ) ناتوان  یادگلری

داری  جود دارد. ب ین  ( تفا ت تع؛ سییایشیی رفتار کالسیی  

بگ نفع   سییایشر کالسی  غلر تع؛  کگ این تفا ت در تتیلر رفتا

ر تتیلر رفتییار یییادگلری وییاص    د نییاتوان آتویان بییا دانش

 ب  ن ناتوان  یادگلریآتویان   بگ نفع دانشسییایشیی کالسیی  

  باش .ت 

 گیریبحث و نتیجه

هیی ف پژ هش حییاضیییر تیییایسیییگ الگوی رفتییار کالسییی       

  ناتوان  ب  ن آتویان با ر دانشسییایی تصیییلی  د وودناتوان

 حاضر ننان داد کگ بلن ژ هشهای پیافتگد. بویادگلری واص 

سایی تصیلی  ناتوانای ن ر وودآتویان دانش این د  گر ه  ای 

آتویان دانش  بیگ عبارت دیگر   تفیا ت تع؛یاداری  جود دارد  

جار در آتویان به؛یادگلری در تیایسییگ با دانشناتوان   تبتال بگ

 کسییب نمرات باالتری را  سییایی تصیییلی  ناتوانوود راهبرد

های شییکرکن   همکاران پژ هشبا ها همسییو یافتگاین . کردن 

(   16) یاده   همکاران(  فاتص 19(  یاکرتن   تسیییای )19)

 ( است. 11تارتلن   لل؛ ا )

تبتال  آتویانتوان گفت کگ دانشها ت در تبللن این ییافتیگ  

در تیایسییگ با همسییاالن وود بلنییتر  یادگلری واص بگ ناتوان  

براسیییا  ن ریییگ  ب؛ییابراین شیییونیی  تصییییلی  ت  دچیار افییت 

سیییایی نییاتوانوودراهبرد  ای( 10) کییا ی؛گتوناریشییی  وود

برای تیابیگ با عمیکرد ضیییعلف تصتمل در تکاللف تصییییلی  

ک؛؛ . سیییتفیاده ت    حفظ تییییویری تثبیت ای وود ا  درسییی 

همسیییاالن آتویان ای لصاظ ظاهر   هوش با همچ؛لن این دانش

ر بگ تکاللف ت؛ج توانای  در انجاموود تفا ت  ن ارن   ل  ع م 

توان؛  تان؛  د سیتان وود  شیودکگ نم  این احسیا  در آنها ت  

 بر این تری فکر ای راهبرد برای غیبییگ   ب؛ییابراینعمییل ک؛؛یی 

ث ک؛؛  کگ این وود باعسیایی تصیلی  استفاده ت  ناتوانوود

 شییود. تأولر در شییر ع   اتمامپسییرفت تصیییلی  بلنییتری ت  

 را بهای ت؛استکاللف باعث وواه  ش  تا یادگلری در فرصت

  کگ ؛ت؛اسب پلگلری ک؛    تکاللف را در یتان ناای دست ده؛

ایی سیییناتوانبگ نوبگ وود باعث بگ کارگلری وود نیییکلاین ت

تگ بگ های اجتماع  را کگ  ابسشود تا بتوان  تیویتتصیلی  ت 

  . ؛عمکیرد است دریافت ک؛

آتویان بییا همچ؛لن این پژ هش ننیییان داد کییگ بلن دانش 

ای هآتویان ای ن ر تثلفگدانشسییایر ناتوان  یادگلری واص   

 بگ عبارت  الگوی رفتار کالسییی  تفا ت تع؛اداری  جود دارد

آتویان تبتال بیگ نیاتوان  یییادگلری در تیییایسیییگ بییا   دانش دیگر
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ت نمرا   سیایش آتویان به؛جار در الگوی رفتار کالسی   دانش

تری ننمرات پایل   سایشباالتر   در الگوی رفتار کالسی  غلر 

    کل؛تکهای پژ هشها همسو با را کسب کردن . این یافتگ

( 13برابکون   همکاران )(   5(  سیییل؛تلا ج  فیل؛ت )9) دبورا

 .است

بییا  آتویانگ دانشتوان گفییت کییهییا ت در تبللن این ییافتییگ 

آتویان به؛جار ییادگلری ویاص در تییایسیییگ با دانش    نیاتوان  

   بودن ق مپلش یتل؛گ در الیم هایتهارت فیاقی    تعموالً

در نتلجگ در   هسیییت؛  تثبت های اجتماع ارتباط نگه اشیییتن

تری را گرای  بگ  ضوا نمرات پایلنبر نهای استیالل   تثلفگ

 (13پژ هش برابکون   همکاران )براسییا  گلرن . همچ؛لن ت 

لری یادگآتویان تبتال بیگ نیاتوان    دانش توان بلیان کرد کیگ  ت 

ر سیییایتری نسیییبت بگ تصییییلی  پایلن پ؛ اشیییتویاص وود 

ها فردی   کلفلت رفتار آنکگ بر ر ابط بلن دارنی   آتویاندانش

گ ب آتویان همچ؛لن. این دانشگذارددر  تیأرلر ت   کال در 

بت نس نایافتگسایش های تتوال   اغیب با رهایعیت شیکسیت  

 کگ بگ نوبگ وود تنیییکالت  ایجادک؛؛   بیگ پلنیییرفیت پل ا ت   

گ لی  آنها اسیییت   نهایتاً بک؛  کگ فراتر ای اوتالالت تصییییت 

وود کگ ود شرت  بلنتر ت؛جر ت  پر   حوا ش؛اس  کمت ظلفگ

 .استسایش  های الگوی رفتار غلرای  یژگ 

ناتوان  آتویان با تطالعگ ننان داد کگ دانشدر تجموع این 

 ب  ن ناتوان  یادگلریآتویان یادگلری واص نسییبت بگ دانش

ای     ده؛تری را ای وود ننان ت یافتگ کمرفتار کالس  سایش

. این ؛؛ کاستفاده ت بلنیتر  سیایی تصییلی    وانناتوودراهبرد 

نتیایج تیویصات تهم  در یتل؛گ ت اوالت درتان  برای ارتیای  

بگ  آتویان تبتالدانشپلنیییرفت تصییییلی    های اجرای  ک؛ش

های پژ هش حاضر  جمیگ تص  دیت ای ناتوان  یادگلری دارد.

ها رستان اردبلل است کگ تعملم یافتگتخت  بودن نمونگ بگ شیه 

 .سیییایدبا تص  دیت تواجگ ت  های فره؛گ تصلطسیییایر  را بگ

ر ییی ادی نلز هییای پسهییای ترااین پژ هش ای تصیی  دیییت

 هاینتایج ترا تبرووردار اسیت   نتایج حاصل ای آن  ای دق 

ای  همچ؛لن استفادهآیتاین  برووردار نلست. آیتاینی    شیبگ  

هییای وودگزارشییی  برای ارییییاب  تتیلرهییا ای پرسییینییی؛ییاتییگ 

در  شییود. پلنیی؛هاد ت اسییت دیگر این پژ هشهای تص  دیت

ر های دیگای ر ش عال ه بر استفاده ای پرسن؛اتگ صورت اتکان

ه ه استفاده شود آ ری اتالعات همچون تییاحبگ   تنیا  جمع

 آی؛ .  بگ دست  ترتر   دقلقتا اتالعات کاتل

های ب سیییت آت ه ای این پژ هش در پایان براسیییا  یافتگ

  ناتوانآتویان تبتال بیگ  لران بیگ دانش دبت  شیییود:  پلنییی؛هیاد 

در تورد  یییادگلری تسیییئوللییت بیی ه؛یی    ای آنهییا بخواه؛یی  

شود های  باعث ت چ؛لن فعاللت توضوعات درس  ن ر ب ه؛  

شیییونیی    برای آتویان پرتالش   تتک  بیگ وود ت  کیگ دانش 

؛؛ . ک های ناشیی  ای آن قبول تسییئوللت ت  اعمال رفتار   پلات

 هایبا انجام ر ش ن ام آتویش  شیود کگ پلنی؛هاد ت  همچ؛لن 

   صوه تعاتلتربلت  ت؛اسییب   غ؛  کردن تصلط آتویشیی    ن 

توان سایی تصیلی  وودنا  های در ت یریت تعیم در کال 

  سایشاهش   الگوهای رفتار کالس آتویان کرا در این دانش

ل   وانیی  ای تیی ا م این اوتالترا در آنهییا افزایش دهیی  کییگ ت 

آتویان را در برابر آن   سایر تنکالت پذیری این دانشآسلب

 اجتماع  جیوگلری ک؛ .

ای تسییئوللن تصترم آتویش   ب ین  سیلیگ  : تشککر و ددردانی 

آتویان  کگ در پژ هش   ای دانش رش شیییهرسیییتان اردبلل پر

همچ؛لن تسئوللن ت ار  تنکر   ق ردان  ان    شیرکت کرده 

 آی .بگ عمل ت 
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Abstract  

Background and Purpose: Classroom behavior pattern and academic self-handicapping are 

important variables in academic failure of students with learning disabilities. Therefore, the aim 

of this study was to compare classroom behavior pattern and academic self-handicapping in 

students with and without specific learning disabilities.   

Method: This study is causal- comparative. The statistical population of this study consisted of all 

students with learning disabilities in learning disability centers and normal students in the Ardabil 

city in 2015-2016. 90 students with and without learning disability (45 students in each group) 

were selected by convenience sampling method. To collect data, questionnaire of classroom 

behavior (Shaffer, 1977) and academic self-handicapping scale (Midgley et al, 2000) were used. 

Data was analyzed with MANOVA method.  

Results: The results showed that there are significant differences in classroom behavior pattern 

and academic self-handicapping between the two groups (p<0.01). In other words, students with 

learning disabilities had higher scores on academic self-handicapping variable and non-adaptive 

classroom behavior to the students without learning disability. Also, students with learning 

disability receive lower score in adaptive behavior than the students without learning disability. 

Conclusion: Students with specific learning disabilities in comparison peers show less adapted 

classroom behavior and also use self-handicapping strategies more than other students. Implication 

of the findings is discussed in the paper.             

Keywords: Classroom behavior pattern, academic self-handicapping, specific learning disability 
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