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الگوی رفتارکالسی و خودناتوانسازی تحصیلی در دانشآموزان مبتال به ناتوانی
یادگیری خاص
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تاریخ پذیرش59/39/13 :

تاریخ دریافت59/30/11 :

چکیده
زمینه و هدف :الگوی رفتار کالسی

وودناتوانسیایی تصیلی ای تتیلرهای تهم در افت تصیلی دانشآتویان با ناتوان یادگلری

هسییت؛ ای این ر ه ف ای پژ هش حاضییر تیایسییگ الگوی رفتار کالس ی

وودناتوان سییایی تصیییلی دانشآتویان با ب ن ناتوان

یادگلری واص بود.
روش :نوع تطالعگ حاضر ای نوع عی  -تیایسگای است .جاتعگ آتاری پژ هش حاضر شاتل تمات دانشآتویان تبتال بگ ناتوان یادگلری
تراکز ناتوان یادگلری شیهرسیتان اردبلل در سال تصیلی  59-59دانش آتویان ب ن ناتوان یادگلری همان شهر بود کگ ای بلن آنها
 53نفر ( 99دانشآتوی بیا نیاتوان ییادگلری واص  99دانشآتوی ب ن ناتوان یادگلری) بگ ر ش نمونگ گلری دردسیییتر
شی هان  .برای جمعآ ری دادهها ای پرسینی؛اتگ رفتار کالسی ( شافر )1511

تیلا

وودناتوانسایی تصیلی )تل گی

انتخاب
همکاران

 )0333استفاده ش  .دادهها با استفاده ای تصیلل اریانس چ؛ تتیلره تجزیگ تصیلل ش .
وودناتوانسایی تصیلی تفا ت تع؛اداری جود دارد (.)p>3/31

یافتهها :نتایج ننیان داد کگ بلن د گر ه در الگوی رفتار کالس

بیگ عبارت دیگر دانشآتویان تبتال بگ ناتوان یادگلری نسیییبت بگ دانشآتویان ب ن ناتوان یادگلری در تتیلرهای وودناتوانسیییایی
تصیلی

رفتارکالس غلرسایش نمرات باالتر

در تتیلر رفتار کالس سایش نمرات پایلنتری کسب کردن .

نتیجهگیری :دانشآتویان با ناتوان یادگلری واص در تیایسگ با همساالن رفتار کالس سایشیافتگ کمتری را ای وود ننان ت ده؛
بگ تلزان بلنیتری ای راهبرد وودناتوانسیایی تصییلی استفاده ت ک؛؛  .استیزامهای یافتگهای بگ دست آت ه در تیالگ تورد بصث قرار
گرفتگ است.
کلید واژهها :الگوی رفتار کالس

 .1استاد گر ه ر انن؛اس

داننگاه تصیق اردبلی

وودناتوانسایی تصیلی

اردبلل ایران

* . 0نویسنده مسئول :داننجوی دکترای ر انن؛اس
 . 0داننجوی کارش؛اس ارش ر انن؛اس بالل؛

ناتوان یادگلری واص

داننگاه تصیق اردبلی

گر ه ر انن؛اس

اردبلل ایران ()sanaz.einy@yahoo.com

داننگاه آیاد اسالت

اح اردبلل اردبلل ایران
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الگوی رفتار کالس

تصم نریمان

وودناتوانسایی ...

همکاران

مقدمه
ناتوان یادگلری بگ ع؛وان یک اوتالل عیب ییستش؛اوت یا

پلنیرفت تصیلی دانشآتویان تبتال بگ ناتوان یادگلری نیش

داده ش ه کگ بگ سلیگ اوتالل

تخرب

اوتالل پردایش یبان تنیخل

دارن  .تصیلیات ننان داده ان کگ بلن رفتارهای ت؛ف
پلنیییرفت ریاضی ی

در کارکرد تیز بگ جود ت آی  .ناتوان یادگلری تمکن است

ووان ن رابطگ جود دارد (.)8 1 6

ای لصاظ عیم در حویههای ش؛اسای کیمگ ادراك ووان ن

سیل؛تلاج فیل؛ت ( )5در پژ هن ننان داد کگ هوش کالت

حسیییاب کردن اسیییتی اللکردن هج کردن یا کیمگب؛ ی

در نگرای پلشبل؛ ک؛؛ ه تثبت توانای ووان ن پلنیییرفت

نوشییتن بگ جود آی  .در یرایش پ؛جم راه؛مای تنییخلی ی
اوتالل یادگلری واص0

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

داده ت شود کگ در

بیلییان کردن ی کییگ دانشآتویان تبتال بییگ نییاتوان یییادگلری

توانیای فرد برای درك پردایش تثرر صیییصلال اتالعات

وودپ؛ اشت تصیلی  9پایلنتری نسبت بگ سایر افراد دارن کگ

آتاری اوتاللهای ر ان

1

ریاض در دانشآتویان است در تیابل ویوتت

ابستگ

اصییطالا

ارائگ ش ه است .این اوتالل قت تنخل
نیای

واص ی

جود داشییتگ باش ی

بر ر ابط بلن فردی کلفلت ین گ آنها تأرلر ییادی دارد.

در یادگلری تهارتهای

پایگ تصییییلی تان؛ ووان ن نوشیییتن یا ریاضیییلات نسیییبت بگ

یک دیگر ای تتیلرهییای کییگ در دانشآتویان تبتال ب یگ

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

ناتوان یادگلری واص نلایت؛ توجگ اسییت وودناتوانسییایی

تنیییکالت کگ در پلنیییرفت تصییییلی دانشآتویان تبتال بگ
ناتوان یادگلری واص تنیاه ه ت شود الگوی رفتارکالس

تصییلی

0

9

اسیت .وودناتوانسایی اصطالح است کگ ای سال

 1563در ر انن؛اس تورد توجگ قرار گرفتگ است .این اصطالا

در این دانشآتویان حائز اهملت اسییت .الگوی رفتارکالسیی

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

پ؛ج بع اصییی رفتار دانشآتوی را ارییاب ت ک؛ کگ عبارت؛

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

ای :رفتار ظلفگت ار در تیابل حوا پرت

ویییوتت در تیابل

بییا تالح ییگ بودن بر نگرای در تیییابییل در نگرای
کالت در برابر والقلییت

دسییتکاری ک؛  .برگال

هوش

انتخیاب تجموعگای ای رفتارها تعریف کردن کگ بگ فرد اتکان

ک؛جکییا ی اسیییتیالل در برابر

توفیلت را بگ عواتل

ت ده تا شیکست را بگ عواتل بلر ن

ابسییتگ ( .)0شییافر ( )0یک ت ل سیییسیییگتراتب ای الگوهای
رفتار کالسی

سیایشی

جونز وودناتوانسییایی را رفتار یا

ارائگ کرده است .براسا

در ن نسیییبییت ده؛ ی  .این تصییییان همچ؛لن یک ای ت؛ییابع
وودناتوانسییایی را حرتت وود 6ناتطمئن ت دان؛

این ت ل

تعتی ن

الگوی رفتار سییایشیی شییاتل د بع رقابت سییایش اسییت.

قت کییگ فرد در تعرا ارییییاب قرار ت گلرد دریییافییت

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

تیوییتهیای اجتمیاع نلز ابسیییتگ بگ عمیکرد اسیییت نگران

استیالل است سایش

ت شییود احتمال شییکسییت هر چ؛ کگ ضییعلف باشی برایش

هم شیییاتل اجتماع شییی ن اسیییت کگ بگ صیییورت رفتارهای

سیخت ت شود ( .)11اولراً پژ هش پلراتون وودناتوان سایی

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

بگ حلطگ آتویشیگاه نلز ارد شی ه اسیت .بگ ن ر ت رس کگ

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

برو ای دانشآتویان عم اً تالش نم ک؛؛ تطالعگ وود را بگ

نلز با توجگ بگ شواه رفتارهای

یییا ای دیگر راهبردهییای

ظلفگشی؛اسی

تیککل؛

ک؛جکا ی/والقلت

ارییاب تعیم ای رفتار کالس
ظلفیگگرا عمیکرد تسیییتییل

لیصی ییگ آویر تیوکول ت ک؛؛ ی

رفتیار ت؛اسیییب اجتماع در

وودناتوانسیایی استفاده ت ک؛؛ تا ای تیویصات ت؛ف شکست

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2. Specific learning disorder
3. Classroom behavior pattern

4. Academic self-concept
5. Self-handicapping academic
6. Self esteem
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فیی؛اتگ سالتت ر ان کودك

احتمییال بکییاه؛ی ( .)10کییا ی؛گتون ( )10نیش عمی های در

صورت گرفتگ ب؛ابراین پژ هش حاضر بگ دنبال پاسخ برای این

توضییلال وودناتوان سییایی تصیییلی ایفا کرده اسییت .ن ریگ

تسیییئیییگ اسییییت کییگ آیییا ای ن ر الگوی رفتییار کالسییی

ووداریش

1

وودناتوانسایی تصیلی

ی بلان ت دارد کگ ه ف دانشآتویان ای تالش

بلن دانشآتویان با ناتوان یادگلری

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

ویاص دانشآتویان بی ن نیاتوان ییادگلری تفا ت جود

تکاللف چالشبرانگلز ر بر ت شیییون با بهانگهای تان؛ بلمار

دارد؟

بودن کاهش تمرین کوشش ع م صالحلت کفایت وود

روش

را توجلگ ت ک؛؛  .شکرکن همکاران ( )19در پژ هن ننان

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :ر ش تورد استفاده

دادن کگ وودناتوانسایی تصیلی با عمیکرد تصیلی توفق
رابطیگ ت؛ف

در این پژ هش توصلف

بیا نگرش نسیییبیت بگ تییب اق ام بگ آن رابطگ

آتیاری پژ هش حاضیییر شیییاتل تمات دانش آتویان تبتال بگ

تثبت دارد .یاکرتن تسییای ( )19نن یان دادن کگ راهبردهای
وودناتوانسایی ت؛جر بگ کاهش بهزیست ر انن؛اوت

ناتوان یادگلری تراکز ناتوان یادگلری شییهرسییتان اردبلل در

احسا

سییال تصیییلی  59-59دانش آتویان ب ن ناتوان یادگلری

کفیایت کمتر انگلزش هه؛ پایلنتر افزایش ننیییانگان ویق

همان شییهر بود .نمونگ تورد تطالعگ این پژ هش  53دانشآتوی

ت؛ف در دانش آتویان ت شیییود کییگ این یژگ هییا بییگ تور

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

فزای؛ی های در دانشآتویان بیا ناتوانیادگلری دی ه ت شیییود.

ییادگلری ای بلن دانشآتویان تراکز نیاتوان یادگلری با ر ش

پژ هشهای تختیف ننان دادهان کگ دانشآتویان با تنکالت
یادگلری واص تلزان باالتری ای تنکالت تصیلی

نمونگگلری دردسیتر

عاتف

تصیییلی با گر ه دانشآتویان با ناتوان یادگلری همتا ش ی ن

ت؛بع

بیگ ت؛ ور تییایسیییگ با این گر ه انتخاب شییی ن  .در ر شهای

تهارگری وودناتوانسایی تصیلی را در دانشآتویان پلش
بل؛ ت ک؛؛  .ای آنجا کگ دانش آتویان با ناتوان یادگلری ت؛بع
تهارگری بلر ن دارن ای این ر پلش بل؛ ت شیییود کگ این

ب) ابزار

یژگ هییای شیییخییییلت ر ان رنجوری سیییایش یییافتگ

.1پرسین؛اتگ رفتار کالس  :0این تیلا

فراشییی؛اوت

رفتییار کودك را کییگ بییگ تور تعمول در کال هییای در

تصیلی را پلشبل؛ ک؛؛ .

تنیاه ه ت شیود توصلف ت ک؛  .تعیمان در هر گویگ رفتار

با توجگ بگ تمام شواه هکر ش ه برای دانشآتویان تبتال بگ
کییگ آی؛ ی ه این افراد را رقم ت ین ی

توسط شافر آر نسون

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

همچ؛لن سیییبک های اسییی؛اد های ت توان؛ وود ناتوان سیییایی

ناتوان یادگلری تنکالت تربوط بگ ین گ

ای؛کگ نمونگ انتخاب شی ه نمای؛ هی اقع جاتعگ باشی

اعتبار

( .)15برای جمعآ ری دادهها ای ابزارهای ییر استفاده ش :

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

عی  -تیایسیگای بای هر ییر گر ه ح اقل  19نفر باش

برای

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

دانشآتویان بلنییتر ای سییایرین ای وودناتوانسییایی تصیییلی

راهبرد یادگلری شییی؛اوت

انتخاب ش ن  .همچ؛لن  99دانشآتوی

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

اجتماع را نسبت بگ سایر کودکان دارا هست؛ ( .)16تارتلن
لل؛ ا ( )11نلز در پژ هن ی ننییان دادن کگ کمالگرای

ای نوع عی  -تیایسگای است .جاتعگ

کودك را بر ر ی یک تیلا چهار درجگای ای اصی یالً شیییبلگ

تصیلی آنها

نلست تا ولی شبلگ است ارییاب ت ک؛؛  .این ابزار نمرات را

همچ؛لن بییا توجییگ بییگ

بر ر ی شیییش تیلیا

پژ هشهای کم کگ در این حویه برای این نوع دانشآتویان
1. Self-worth theory

ای رفتیار تثبیت چهار تیلا

ای رفتار

2. Classroom Behavior Inventory
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الگوی رفتار کالس

تصم نریمان

وودناتوانسایی ...

ت؛ف برآ رد ت ک؛ کگ شییاتل :هوش کالت

ظلفگشیی؛اسی

ک؛جکیا ی/والقلت اسیییتیالل بر نگرای

باتالح گ بودن

ویوتت ابستگ

حوا پرت

ه فهای عمیکردی  r=3/00بوده است .همچ؛لن در

با تیلا

تصیلق شییکرکن هاشییم شییلخ شییبان

در نگرای است .همسان

همکاران

ضیییراییب همبسیییتگ بلن تیلیا

نجاریان ( )09تمات

هیای برگرفتیگ ای الگوهای

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

یادگلری سایشیافتگ با پرسن؛اتگ تالك در سطال ()p>3/331

کالسی بگ دست آت ( .)03شافر ر ای را ای ح تتوسط3/93

تع؛ دار بودنی کیگ حیاک ای ر ای قیابیل قلول این تیلا ها

بیگ باال  3/13برای تیلا های تختیف ای تلان چ؛ ین تطالعگ

است.

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

ج) روش اجرا

همبستگ چ؛ تتیلری  3/81با چهار وردهتیلا

هوش کالت

پلنیرفت عیم گزارش ش ( .)03تکک؛

فلگانس ()01

همبسییتگ چ؛ تتیلری  3/90 3/91بلن تیلا

الگوی رفتار

در این پژ هش ر ش گردآ ری اتالعات بگ این صییورت بود
کیگ پس ای کسیییب تجوی ای کملتییگ ف؛

اوالق سیییایتییان

آتویش پر رش شیییهرسیییتیان اردبلیل ابت ا بگ ترکز ناتوان

پلنرفت عیم دانشآتویان تبتال بگ ناتوان یادگلری

یادگلری شیییهرسیییتان اردبلل تراجعگ کرده  99دانشآتوی با

کگ بوسییلیگ تعیمان کالسیینییان ارییاب شی ن گزارش کردن .

ناتوان یادگلری بگ ر ش دردستر

انتخاب ش  .سپس اه اف

پایای این پرسیینیی؛اتگ در پژ هش حاضییر با اسییتفاده ای آیتون

تصیلق برای دانشآتویان دبلران تربوتگ بلان شی

کالس

کاتل آنها جیب ش  .در ترحیگ بع تیلا

آلفای کر نباخ  3/10ب ست آت .

رضایت

الگوی رفتار کالس

 .0تیلیا وودناتوانسیییایی تصییییلی  : 1برای سییی؛جش تتیلر

توسط تعیمان دانشآتویان تیلا

وودنیاتوانسیییایی تصییییلی ای تجموع تیلا های الگوهای

توسیییط وود دانشآتویان برای هر د گر ه دانش آتویان بییا

همکاران ( )00استفاده

نیاتوان ییادگلری دانشآتویان ب ن ناتوان یادگلری اجرا

یک

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

تلف للکرت ای  1تا  9نمرهگذاری ت شیییود تلزان اسیییتفاده

اعتماد بودن آنها توضییوع بصث برانگلز اسییت اتا اسییتفاده

یادگلری سایشیافتگ 0ساوتگ تل گی
ش  .این تیلا

دارای  6گویگ است کگ هر گویگ براسا

وودناتوانسایی تصیلی

گسترده ای پرسن؛اتگ رفتار کالس هر د اعتبار تیطع

دانشآتویان را ای راهبردهای وودناتوانسیایی تصیلی ننان

تول

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

را در پلشبل؛ توفیلت توانای

کگ دانشآتویان با اسیتفاده ای آن عمیکرد ضعلف بع ی وود

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

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

دادههای وام با نرم افزار SPSSبا اسییتفاده ای آیتون آتاری

بگ سییی؛جش

تصیلیل ارییانس چ؛ی تتیلری تورد تجزییگ تصیلل قرار

دانشآتویان گزارش دادهانی انی ایه ت گلرنی

ت

شیی؛اوتها نم پرداین  .عال ه بر آن ویییلیییگ وودنمای در
همگ گویگها ت؛عکس شی ه است .تل گی
این تیلیا
این تیلا

گرفت.

یوران ( )00پایای

یافتهها

را بیا ر ش آلفیای کر نباخ  3/86گزارش کردن .
در تصیلق رئلسیی

تلانگلن (انصراف اسییتان ارد) وودناتوانسییایی تصیییلی در

همکاران ( )09اعتباریاب شیی

گر ه دانشآتویان بیا نیاتوان ییادگلری دانشآتویان ب ن

کییگ ر ای آن برابر  3/86بوده اسیییت .در پژ هش تلی گی
همکیاران ( )00ر ای این تیلییا
تیلا

سایشیافتگل کودك ننان

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

ای تریق همبسیییتگ آن بییا

باشی

نگرش ت؛ف نسییبت بگ اریش تعیلم تربلت r=3/05
)1. Academic Self-Handicapping Scale (ASHS

نلز در تتیلر الگوی رفتارکالسی غلرسایش بگ ترتلب
2. Patterns of Adaptive Learning Scale
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 )0/85( 05/01 )0/36( 95/01در الگوی رفتییارکالسییی
سایش بگ ترتلب )9/53( 59/03 )9/06( 99/93است( .ج ل
.)1
جدول  : 1میانگین و انحراف معیار نمرات دانشآموزان با و بدون ناتوانیهای یادگیری خاص در متغیرهای پژوهش

ناتوانی یادگیری

بدون ناتوانی یادگیری

n=51

n=51

متغیر
M

SD

M

SD

وودناتوانسایی تصیلی

83/19

1/80

98/01

1/89

رفتارکالس غلرسایش

95/01

0/36

05/01

0/85

رفتارکالس سایش

99/93

9/06

59/03

9/53

نتیایج ج ل فوق حاک ای آن اسیییت کگ تلانگلن نمرات

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

ییادگلری ویاص در تتیلرهای

وودناتوانسیییایی تصییییلی ای آیتون  tدر د گر ه تسیییتیل

رفتار کالس غلرسایش باالتر ای

اسییتفاده ش ی  .پلش ای اجرای آیتون تفر ضییگهای  tد گر ه

گر ه دانشآتویان ب ن ناتوان یادگلری اسییت ل در تتیلر

تسیییتییل یع؛ نرتال بودن داده ها یکسیییان بودن اریانسها

رفتار کالسی ی سیییایشی ی پایلنتر ای گر ه دانشآتویان ب ن

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

ناتوان یادگلری است.

حاک ای آن اسییت کگ فرا نرتال بودن دادهها برقرار اسییت.

گر ه دانش آتویان بیا نیاتوان
وودناتوانسیایی تصیلی

دادههای تربوط بگ آیتون  tد گر ه تسییتیل در ج ل  0ارائگ
گردی ه است.
جدول  : 2مقایسه میانگین خودناتوانسازی تحصیلی بین دانشآموزان با ناتوانی یادگیری و بدون ناتوانی یادگیری

متغیر

گروه

n

M

SD

با ناتوان یادگلری

99

83/19

1/80

وودناتوان سایی تصیلی
ب ن ناتوان یادگلری

98/01

99

1/89

T

6/01

df

88

p

3/3331

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

گر ه دانشآتویان با ب ن ناتوان یادگلری ای آیتون تصیلل

ش ه در بلن تلانگلن وودناتوانسایی تصیلی ای لصاظ آتاری

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

تع؛ادار است (.)p=3/3331 t=6/01

پاراتتریک تصیلل اریانس چ؛ تتیلری برای رعایت فراهای
آن ای آیتونهای باکس لوین اسیتفاده شی  .براسا

ای آنجییا کییگ الگوی رفتییار کالسییی تتنیییکییل ای چ؛ ی
وردهتیلا

آیتون

باکس کگ برای هلچ یک ای تتیلرها تع؛ادار نبوده اسییت شرط

اسیییت ب؛ابراین برای تیایسیییگ تفا ت آنها بلن د
1
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تصم نریمان

وودناتوانسایی ...

همکاران

رفتار کالسی سییایش

همگ؛ تاتریسهای اریانس  /کو اریانس بگ درسییت رعایت

تتیلرهای رفتار کالسی غلرسیایشی

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

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

آیتون لوین عی م تع؛یاداری آن برای همیگ تتیلرهیا شیییرط

 = 3/309التب ا) .نتایج تصیلل اریانس چ؛ تتیلری ننان داد

برابری ارییانسهیای بلنگر ه رعایت شییی ه اسیییت .نتایج

کگ ح اقل بلن یک ای تتیلرهای تورد بررس در بلن د گر ه

آیتون التب ی ای ییکز ننییییان داد کییگ ارر گر ه بر ترکلییب

تورد بررس تفا ت تع؛ داری جود دارد.

جدول  : 3خالصه نتایج حاصل از آزمون اثرات بین آزمودنیها
df

MS

F

P

اتا

متغیر
رفتار کالس غلرسایش

1

5363/13

1315/06

3/333

3/501

رفتار کالس سایش

1

01999/93

1919/83

3/333

3/591

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

در تبللن این ییافتیگها ت توان گفت کگ دانشآتویان تبتال

دانشآتویان بیا نیاتوان یادگلری واص دانشآتویان ب ن

بگ ناتوان یادگلری واص در تیایسییگ با همسییاالن وود بلنییتر

ناتوان یادگلری در هر د تتیلر (رفتار کالسی غلرسیایشی

دچیار افییت تصییییلی ت شیییونی ب؛ییابراین براسیییا

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

ووداریشییی کییا ی؛گتون ( )10ای راهبرد وودنییاتوانسیییایی

تع؛ کگ این تفا ت در تتیلر رفتار کالسی غلرسییایش بگ نفع

تصییییلی برای تیابیگ با عمیکرد ضیییعلف تصتمل در تکاللف

در تتیلر رفتییار

حفظ تییییویری تثبیت ای وود اسیییتفیاده ت ک؛؛ .

دانشآتویان بییا نییاتوان یییادگلری وییاص

درسییی

کالسیی سییایشیی بگ نفع دانشآتویان ب ن ناتوان یادگلری

همچ؛لن این دانشآتویان ای لصاظ ظاهر هوش با همسیییاالن

ت باش .

وود تفا ت ن ارن

بحث و نتیجهگیری
هی ف پژ هش حییاضیییر تیییایسیییگ الگوی رفتییار کالسییی

ل ع م توانای در انجام تکاللف ت؛جر بگ

این احسیا

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

عمییل ک؛؛ ی

ب؛ییابراین برای غیبییگ بر این تری فکر ای راهبرد

وودناتوانسیایی تصیلی استفاده ت ک؛؛ کگ این وود باعث

وودناتوانسییایی تصیییلی در دانشآتویان با ب ن ناتوان

پسییرفت تصیییلی بلنییتری ت شییود .تأولر در شییر ع اتمام

یادگلری واص بود .یافتگهای پژ هش حاضر ننان داد کگ بلن

تکاللف باعث وواه ش تا یادگلری در فرصتهای ت؛اسب را

این د گر ه ای دانشآتویان ای ن ر وودناتوانسایی تصیلی

ای دست ده؛

تفیا ت تع؛یاداری جود دارد بیگ عبارت دیگر دانشآتویان

تکاللف را در یتان نات؛اسب پلگلری ک؛؛ کگ

این تنیییکل بگ نوبگ وود باعث بگ کارگلری وودناتوانسی یایی

تبتال بگ ناتوان یادگلری در تیایسییگ با دانشآتویان به؛جار در
راهبرد وودناتوانسییایی تصیییلی

ن ریییگ

تصیلی ت شود تا بتوان تیویتهای اجتماع را کگ ابستگ بگ

نمرات باالتری را کسییب

عمکیرد است دریافت ک؛؛ .

کردن  .این یافتگها همسییو با پژ هشهای شییکرکن همکاران

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

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

ناتوان یادگلری واص سییایر دانشآتویان ای ن ر تثلفگهای

تارتلن لل؛ ا ( )11است.

الگوی رفتار کالسییی تفا ت تع؛اداری جود دارد بگ عبارت
دیگر دانشآتویان تبتال بیگ نیاتوان یییادگلری در تیییایسیییگ بییا
8
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دانشآتویان به؛جار در الگوی رفتار کالسی سیایش
باالتر در الگوی رفتار کالسی غلرسایش

نمرات

را بگ سیییایر تصلطهای فره؛گ با تص دیت تواجگ ت سیییاید.

نمرات پایلنتری

این پژ هش ای تصی دیییت هییای ترا هییای پسر یی ادی نلز
برووردار اسیت نتایج حاصل ای آن ای دقت نتایج تراهای

را کسب کردن  .این یافتگها همسو با پژ هشهای تککل؛

شیبگآیتاین برووردار نلست .همچ؛لن استفاده ای

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

آیتاینی

است.

پرسییینییی؛ییاتییگهییای وودگزارشییی برای ارییییاب تتیلرهییا ای

در تبللن این ییافتییگهییا ت توان گفییت کیگ دانشآتویان بییا

تص دیتهای دیگر این پژ هش اسییت .پلنیی؛هاد ت شییود در

نیاتوان ییادگلری ویاص در تییایسیییگ با دانشآتویان به؛جار

صورت اتکان عال ه بر استفاده ای پرسن؛اتگ ای ر شهای دیگر

تعموالً فیاقی تهارتهای الیم در یتل؛گ پلشق م بودن

جمعآ ری اتالعات همچون تییاحبگ تنیاه ه استفاده شود

نگه اشیییتن ارتباطهای اجتماع تثبت هسیییت؛ در نتلجگ در

تا اتالعات کاتلتر دقلقتر بگ دست آی؛ .

تثلفگهای استیالل بر نگرای بگ ضوا نمرات پایلنتری را
ت گلرن  .همچ؛لن براسییا

در پایان براسیییا

پژ هش برابکون همکاران ()13

یافتگهای ب سیییت آت ه ای این پژ هش

پلنییی؛هیاد ت شیییود :دبلران بیگ دانشآتویان تبتال بیگ ناتوان

ت توان بلیان کرد کیگ دانشآتویان تبتال بیگ نیاتوان یادگلری

یییادگلری تسیییئوللییت ب ی ه؛ ی

ویاص وودپ؛ اشیییت تصییییلی پایلنتری نسیییبت بگ سیییایر

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

دانشآتویان دارنی کگ بر ر ابط بلنفردی کلفلت رفتار آنها

برای

در کال

در

کیگ دانشآتویان پرتالش تتک بیگ وود ت شیییونی

تیأرلر ت گذارد .این دانشآتویان همچ؛لن بگ

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

اغیب با رهای سایشنایافتگ نسبت

همچ؛لن پلنی؛هاد ت شیود کگ ن ام آتویش با انجام ر شهای

عیت شیکسیتهای تتوال

بیگ پلنیییرفیت پل ا ت ک؛؛ کگ بگ نوبگ وود تنیییکالت ایجاد

تربلت ت؛اسییب غ؛ کردن تصلط آتویشیی

ت ک؛ کگ فراتر ای اوتالالت تصیی یلی آنها اسیییت نهایتاً بگ

ت یریت تعیم در کال های در

ظلفگش؛اس کمتر حوا پرت بلنتر ت؛جر ت شود کگ وود

آسلبپذیری این دانشآتویان را در برابر آن سایر تنکالت

یادگلری واص نسییبت بگ دانشآتویان ب ن ناتوان یادگلری

اجتماع جیوگلری ک؛ .

ای

تشککر و ددردانی :ب ین سیلیگ ای تسییئوللن تصترم آتویش

راهبرد وودناتوانسیایی تصییلی بلنیتر استفاده ت ک؛؛  .این

پر رش شیییهرسیییتان اردبلل ای دانشآتویان کگ در پژ هش

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

شیرکت کردهان

پلنیییرفت تصییییلی دانشآتویان تبتال بگ

بگ عمل ت آی .

ناتوان یادگلری دارد .ای جمیگ تص دیتهای پژ هش حاضر
تخت

وودناتوان سایی تصیلی

را در آنهییا افزایش دهی کییگ ت توانی ای تی ا م این اوتالل

در تجموع این تطالعگ ننان داد کگ دانشآتویان با ناتوان
رفتار کالس سایشیافتگ کمتری را ای وود ننان ت ده؛

نصوه تعاتل

را در این دانشآتویان کاهش الگوهای رفتار کالس سایش

ای یژگ های الگوی رفتار غلرسایش است.

ک؛شهای اجرای

ای آنهییا بخواه؛ ی در تورد

بودن نمونگ بگ شیهرستان اردبلل است کگ تعملم یافتگها

5
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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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