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 Background and Purpose: Reading and mathematics abilities play a significant role in the life of 

students and can be associated with emotional-behavioral problems. Due to the frequency of adaptive 

problems in students with specific learning disorders, the present study was conducted to compare 

the emotional-behavioral problems and aggression in students with and without specific learning 

disabilities (SLD). 

Method: This research was a descriptive cross-sectional study. The study population included all the 

primary school students with and without (reading and math) learning disability in Rasht city in the 

academic year 2018-2019. Two groups of students with dyslexia (14 students) and dyscalculia (16 

students) were selected by convenience sampling and a group of students without learning disability 

(28 students) was selected by purposive sampling. Aggression Questionnaire for Primary School 

Students (Shahim, 2006) and Conners' Parent Rating Scale (1996) were used to gather the data.    

Results: One-way analysis of variance showed that there was a significant difference between the 

groups in terms of emotional-behavioral problems (F= 43.72, P<0.01). Results also showed that there 

was a significant difference between the groups in terms of aggression (F=10.88, P<0.01). According 

to the results of the Games-Howell post-hoc test, this difference was in favor of the normal group. 

But no significant difference was observed between the two groups of students with dyslexia and 

dyscalculia in terms of aggression level (P>0.05). 

Conclusion: Results indicate that students with SLD have conduct problems, impulsivity, 

interpersonal and communication problems and because of these problems, they may experience 

educational deficiencies. In addition, whereas these students experience continuous failures, they are 

more susceptible to emotional-behavioral problems.   
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مقاله پژوهشی

 آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاصرفتاری و پرخاشگری در دانش -مشکلات هیجانی مقایسه
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 10/00/77دریافت شده: 

 17/13/79پذیرفته شده: 

 30/10/77منتشر شده: 

فتاری ر-مشکلات هیجانیتواند با آموزان نقشی محوری دارد و غفلت از آن میتوانایی خواندن و ریاضی در زندگی دانش زمینه و هدف: 

های یادگیری خاص، پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات آموزان با انواع اختلالهمراه شود. با توجه به فراوانی مشکلات سازشی در دانش

  خاص انجام شد.  یادگیری آموزان با و بدون اختلالرفتاری و پرخاشگری در دانش -هیجانی

آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلالات تمامی دانش مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش، -حلیلیطرح پژوهش توصیفی از نوع ت روش:

نفر(  01آموزان دو گروه مبتلا به اختلال نارساخوانی )بودند. دانش 0377-79یادگیری )ریاضی و خواندن( شهرستان رشت در سال تحصیلی 

گیری هدفمند، انتخاب شدند. روش نمونه نفر( به 29آموزان گروه غیرمبتلا )در دسترس و دانشگیری نفر( به شیوه نمونه 00نارسایی )و حساب

 ( بود.0770فرم والدین ) -بندی والدین کانرز( و مقیاس درجه0391)شهیم، ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی

دارد  های مختلف، تفاوت معنادار وجودرفتاری در گروه -بین مشکلات هیجانیطرفه نشان داد که نتایج تحلیل واریانس یک ها:یافته

(10/1>P،72/13F=همچنین نتایج نشان داد که از نظر پرخاشگری، تفاوت در گروه .)های سه( 10/1گانه معنادار است>P،99/01F= با .)

-مشکلات هیجانی و ا بود؛ اما تفاوتی از نظر سطوح پرخاشگریهاول، این تفاوت به نفع گروه غیرمبتل -توجه به نتایج آزمون تعقیبی گیمز

 (. <11/1Pنارسایی مشاهده نشد )حساب و نارساخوانی آموزان با اختلالرفتاری بین دو گروه دانش

های مهارت ،لاتی در رفتار هنجاری، تکانشگریآموزان با اختلالات یادگیری خاص مشکهای این پژوهش، دانشبر اساس یافته گیری:نتیجه

آموزان با ون دانشچ بر اینفردی، و ارتباطی دارند و ممکن است به دلیل همین مشکلات، عملکرد تحصیلی پایینی را تجربه کنند. علاوه بین

و مشکلات وده پذیرتر برفتاری، آسیب -کنند، در نتیجه در برابر مشکلات هیجانیاختلالات یادگیری به طور مداوم شکست را تجربه می

 کنند.بیشتری را تجربه می
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در ویرایش پنجم راهنمای تشخخخیصخخی و آماری  0اختلال یادگیری خاص

تحولی قرار داده شخخخده -های عصخخخبیروانی در گروه اختلالهای اختلال

توانند پیامدهای کارکردی منفی را در سخخرتاسخخر این اختلالات می اسخخت.

توان بخخه این موارد اشخخخاره کرد: آنهخخا می کننخخد کخخه از جملخخهعمر ایجخخاد 

موفقیخت تحصخخخیلی پایین، نرل بالای اخرا  از مدرسخخخه، نرل پایین ادامه 

وانی شناختی بیشتر و سلامت رتحصخیل پس از دبیرسختان، مشخکلات روان

ت در . این اختلالاتر، نرل بالای بیکاری و اخرا  از کار و درآمد پایینکم

شخخخوند و با مشخخخکلات مداوم در یادگیری مدرسخخخه آغاز می هخایسخخخال

های تحصخیلی پایه مانند خواندن، نوشختن، و یا ریاضیات مشخ  مهارت

های یادگیری را برای توصخخخیف (. متخصخخخصخخخان، ناتوانی0شخخخوند )می

برنخد که هوش نزدیک به متوسخخخ  یا بالاتر از آن کودکخانی بخه کخار می

 (. 2ی مواجه هستند )دارند، ولی در مدرسه با مشکلات

های ، ناتوانی2هخای یخادگیریبر اسخخخاس دیخدگخاه مرکز ملی نخاتوانی

شخخناختی هسخختند که توانایی مرز برای یادگیری شخخامل اختلالاتی عصخخب

ازد سسازی، و پاسخ به آنها را متأثر میپردازش اطلاعات دریافتی، ذخیره

ای هشخخود: ناتوانیهای یادگیری به دو دسخخته تقسخخیم می(. ناتوانی1و  3)

ادگیری های یهای یادگیری تحصخخخیلی. ناتوانییادگیری تحولی و ناتوانی

ال اند از: اختلشخخوند که عبارتتحصخخیلی خود به سخخه دسخخته تقسخخیم می

درصخخخد  01(. حداقل 1ریاضخخخی، اختلال خواندن، و اختلال در نوشخخختن )

ب، سکودکان با وجود برخورداری از هوش متوس  و محی  یادگیری منا

(. در ایران 0کنند )هایی در یادگیری ریاضخخی و خواندن تجربه میناتوانی

د. به انها شیوع و فراوانی این اختلالات را بررسی کردههم برخی پژوهش

درصد  03( مشخخ  شخد که 7عنوان مثال در پژوهش نریمانی و رجبی )

ات ختلالهای سوم، چهارم، و پنجم استان اردبیل به اآموزان کلاساز دانش

یادگیری مبتلا هسخختند. یک مطالعه پنج سخخاله در هند نیز نشخخان داد بیشخختر 

کودکان دبسختانی که واجد اختلالات یادگیری تشخی  داده شده بودند، 

 3نارسخایی، نارسخاخوانی، و نارسانویسیدارای هر سخه نوع اختلال حسخاب

ب حسخخوترین اختلالات یادگیری مبودند و در واقع این سخخه مورد، شخخایع

 (.9شدند )می

                                                           
1. Specific learning disorder 

2. National center for learning disabilities 

ای مشخخاهده درصخخد از کودکان مدرسخخه 1نارسخخایی که در حسخخاب

آموز در یادگیری ریاضخخیات اسخخت که (، همان ناتوانی دانش7شخخود )می

شود کودک مشکلاتی در شمارش اعداد، نمادها، و فهم مفاهیم باعث می

تر، اغلب مشخخکلاتی در آموزان بزرگای ریاضخخی داشخخته باشخخد. دانشپایه

نارسایی، به الگویی از (. امروزه حساب3رابطه با اسختدلال و قاایا دارند )

مشخخخکلخات اشخخخاره دارد که با دشخخخواری در پردازش اطلاعات دیداری، 

های ریاضخی و انجام محاسخبات به طور صخخحی  یا روان مشخ  واقعیت

درک رواب  فاخخائی  (. این گروه از کودکان معمولاً در زمینه1شخخود )می

ار مشخکلات شخدید هستند. گاهی اوقات عوامل غیرمستقیمی مانند نیز دچ

توجهی و دشواری در خواندن به ویژه برای حل مسائلی که به صورت بی

ود. ششوند، سبب دشواری در حل مسائل ریاضیات میتشخریحی بیان می

ی هابیشخخختر این کودکان در محاسخخخبه اعداد به سخخخبب اسخخختفاده از روش

کردن، های حسخخاب(. این اختلال، مهارت01کنند )نامناسخخب، اشخختباه می

پذیری در حل مسئله، و حفظ توجه را پردازش نمادی، هشخیاری، انعطاف

 (.00کند )مخدوش می

دیگر اختلال شخایع یادگیری، نارسخاخوانی است که بر اساس دیدگاه 

متخصصان بالینی در مقایسه با سایر اختلالات یادگیری، اثراتی چشمگیری 

پیشرفت تحصیلی افراد در سرتاسر عمر دارد. نارساخوانی نوعی ناتوانی بر 

کردن و خواندن های مربوط به هجییخادگیری اسخخخت که عمدتاً مهارت

شخخخود کودکان ( و باعث می02سخخخازد )روان و دقیق کلمات را متأثر می

مشخکلاتی در بازشخناسی درست یا سیال کلمات و رمزگشایی متون داشته 

د با این اختلال همچنین مشکلاتی را در شناسایی و فهم کلمات باشند. افرا

کردن آن دارند. از آن جایی که رمزگشخخخایی کلمات یک کتاب یا هجی

فرسخخا اسخخت، آنها اغلب معنای یک متن برای این کودکان بسخخیار طاقت

 (.1و  3شوند )خوانند متوجه نمیآنچه را که می

اص، با نرل بالای اخرا  از بخا توجخه بخه اینکخه اختلخالات یادگیری خ

شخخناختی، و نرل بالای بیکاری در مدرسخخه، سخخطوح بالاتر مشخخکلات روان

ر بهنگام د (؛ در نتیجه شناسایی، بررسی، و مداخله03آینده همراه اسخت )

ا به هبسخخیار مهم این اسخخت که این اختلال ها اهمیت دارد. نکتهاین اختلال

ها نشخخان ای از ویژگیقالب مجموعه شخخوند و خود را درتنهایی ظاهر نمی

3. Dyscalculia, dyslexia and dysgraphia 
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ای هدهند که باید در تشخی  و درمان مورد توجه قرار گیرند. ویژگیمی

ات توان به مشکلآنها می اند که از جملهمختلفی در این زمینه مطرح شده

حرکتی، شخخناخت، فراشناخت و -تحصخیلی، مشخکلات ادراکی و ادراکی

کنشخی، حافظه، مشکلات فزون، مشخکلات در توجه و 0های اجراییکنش

هیجانی، مشکلات رفتاری )پرخاشگری(، و مشکلات انگیزشی  -اجتماعی

 (. 1اشاره کرد )

ی، های اجتماعهای یادگیری سخخبب ایجاد مشخخکلاتی در زمینهناتوانی

(؛ زیرا در طی زمان 01شوند )آموزان میهیجانی، و تحصخیلی برای دانش

ین عدم ا شوند که نتیجهآنها منجر میتحصخیلی به عدم موفقیت تحصیلی 

 موفقیت، مشخخخکلات اجتماعی، هیجانی، و رفتاری خواهد بود. مشخخخکلات

 مشکلات بودن، خجالتی و اضطراب ،2هنجاری رفتار اختلال مانند رفتاری

با  یادگیری هایناتوانی با آموزاندانش در اجتماعی مشخکلات و تنیروان

د دار داریمعنا و مثبت همبستگی ها،والدین آن 3گیرسهل والدگری سبک

هخای یخادگیری بخه طور مداوم آموزان مبتلخا بخه نخاتوانی(. چون دانش01)

کنند در برابر مشکلات رفتاری، هیجانی، و اجتماعی شکست را تجربه می

(. مشخخکلات 00کنند )پذیرترند و مشخخکلات بیشخختری را تجربه میآسخخیب

ی های اجتماعهیجانی، ضعف در مهارتمربوط به خودتنظیمی رفتاری یا 

های یادگیری خاص فردی ممکن اسخخخت در کنار اختلالو تعخاملخات بین

وجود داشخخته باشخخد، ولی باید توجه داشخخت که این مشخخکلات به تنهایی 

 (. 07شوند )های یادگیری نمیموجب بروز ناتوانی

هخای یخادگیری خخاص بخا اختلخالات هیجانی رفتاری و برخی نخاتوانی

شخخخکلات عاطفی همراه اسخخخت. به طور خاص افسخخخردگی، ضخخخعف در م

پایین، مشکل در رابطه با همسالان، و  1خود های اجتماعی، حرمتمهارت

(. نتایج 9فقدان مهارگری در رفتار، از جمله مشخخخکلات این افراد اسخخخت )

درصخخخد کودکان مبتلا به  17یک پژوهش نشخخخان داده اسخخخت که حدود 

ها، های هیجانی هسخخختند. در بین این اختلالالخوانی، دچخار اختلنخارسخخخا

، اضخخخطراب، افسخخخردگی، 1کنشخخخیاختلال نارسخخخایی توجه همراه با فزون

(. 09تر اسخخت )نایافتگی اجتماعی از همه شخخایعپرخاشخخگری، و سخخازش

موزان آیافتگی اجتماعی و رفتارهای تکانشخخی در دانشمشخخکلات سخخازش

جود دارد و بخخه همین دلیخخل، مبتلخخا بخخه نخخاتوانی یخخادگیری ریخخاضخخخی نیز و

                                                           
1. Executive functions  

2. Conduct disorder  

3. Permissive parenting 

متخصخخصخخان و پژوهشخخگران به دنبال کاهش این مشخخکلات با راهبردهای 

( نشان دادند 21(. پژوهش توستو و همکاران )07درمانی مختلف هستند )

زان با آموکنشخخی و رفتارهای تکانشخخی در دانشکه نارسخخایی توجه/ فزون

 همچنین پژوهششخخوند. اختلال یادگیری ریاضخخی به طور مکرر دیده می

( نیز نشخان داد که افراد نارسخاخوان، سطوح بالاتر 20آرنولد و همکاران )

 . کنندافسردگی، اضطراب صفتی، و شکایات بدنی را گزارش می

پژوهش دیگری نیز در عربسخخختان انجام شخخخده که نشخخخان داده اسخخخت 

 هایآموزان دارای ناتوانیرفتاری در دانش -ای از مشکلات هیجانیدامنه

اند از: مشخخخکلات فکر کردن، تمرکز یخادگیری وجود دارنخد کخه عبخارت

ضخخعیف، نارسخخایی توجه، کمبود فعالیت، فقدان تعامل با دیگران، فقدان 

ارزشخخخمنخخدی یخخا حرمخخت خود، حس اعتمخخاد بخخه خود، کمبود حس خود

وبی، کنشخخی، بزهکاری، فغمگینی، پریشخخانی هیجانی، پرخاشخخگری، فزون

ها پژوهش(. 22ت با موضوعات نگران کننده )مشکلات خواب، و مشرولی

آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری در میزان بروز نشان دادند که بین دانش

عناداری ای تفاوت مکنشی و رفتارهای مقابلهفزون -اختلال نارسایی توجه

( نیز در پژوهش خود نشخخخان 21حخخاتمی و همکخخاران ) (.23وجود دارد )

کنشخخخی توبم با نارسخخخایی توجه در هر دو جنس، دادنخد کخه اختلال فزون

( نیز در مطالعه 21سوماله )بیشترین میزان همبودی را با نارساخوانی دارد. 

رسخخایی و نا کنشخخیفزونخود دریافتند اختلال ریاضخخی با همبودی اختلال 

 ای، بسیار شایع است.توجه در کودکان مدرسه

، اما ارکرد خوبی دارندبسیاری از کودکان دارای ناتوانی یادگیری، ک

 -آموزان در مقایسه با دیگران، بیشتر در معرض مشکلات روانیاین دانش

اجتماعی از جمله حرمت خود پائین، افسخخردگی، اضخخطراب، و ضخخعفدر 

هخای اجتمخاعی و بزهکاری هسخخختند. همچنین ممکن اسخخخت این مهخارت

ر گادلهآموزان بخه عنوان افراد تکانشخخخی، غیرمطیع، انفجاری، و مجدانش

شخناخته شوند. این مشکلات، محصول ارتباط پیچیده بین عوامل شناختی 

(. پژوهشی که در مصر انجام شد 20و شخرای  تجربه شده محیطی است )

کند و آموز را مختل مینشخخخان داد که نارسخخخاخوانی، حرمت خود دانش

ایات گیری، شکشخود که مشخکلات هیجانی رفتاری مانند گوشهباعث می

4. Self esteem  

5. Attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD)  
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افسخخردگی، اضخخطراب، مشخخکلات اجتماعی، مشخخکلات در تفکر، بدنی، 

 (. 27رفتارهای پرخاشگرانه، و بزهکارانه را نشان دهند )

 11( نیز در پژوهش خود نشخخخان دادند که 29کخارانخده و همکخاران )

درصخد کودکان هندی دارای اختلالات یادگیری، رفتارهای پرخاشگرانه 

توجه داشخخخت که پرخاشخخخگری، دهند. باید گیرانه را نشخخخان میو گوشخخخه

ضعیف، عملکرد تحصیلی پایین، و  0مشخکلات بسیاری مانند خودپنداشت

دهند ها نشان می(. پژوهش27کند )طرد شدن توس  دیگران را ایجاد می

 های اختلال یادگیری نارسخخاخوانی استبینکه پرخاشخگری یکی از پیش

، مقایسه با همسالان غیرمبتلاآموزان دارای ناتوانی یادگیری در (. دانش09)

ها نشان دادند (. پژوهش31مشخکلات هیجانی و اجتماعی بیشختری دارند )

نانه، پایه شککه رفتارهای تکانشی از جمله پرخاشگری و رفتارهای قانون

و اساس بسیاری از اختلالات از جمله اختلال یادگیری نارساخوانی است و 

ند تکانشگری این افراد را کاهش دهد توابنابراین، آموزش مهار تکانه می

(30 .) 

ها نشخخخان دادند که پرخاشخخخگری و همچنین برخی دیگر از پژوهش 

ت های یادگیری اسهای ناتوانیکنشی جزء همبودیفزون-نارسایی توجه

های این رفتارهای پرخاشخخخگرانه، رسخخخد که یکی از علت(. به نظر می32)

 گری هیجانی باشخخخد که در برخیرازناتوانی آنها در تنظیم خلق منفی و اب

مطالعات به این نکته اشخخخاره شخخخده اسخخخت. افراد دارای ناتوانی یادگیری 

( و اگر این 33تظاهرات هیجانی رفتاری دارند ) هخایی در زمینهکخاسخخختی

افراد در کودکی نحوه مهخار تکانه را یاد نگیرند رفتارهای پرخاشخخخگرانه 

یافت و در بزرگسخخخالی نیز نسخخخبت به آنها تا بزرگسخخخالی نیز ادامه خواهد 

رفتاری جزء  -مشکلات هیجانی .(31دهند )دیگران پرخاشگری نشان می

مشخکلات شخایع کودکان است و پیامدهای منفی تأثیرگذاری بر پیشرفت 

ای ههای اجتماعی افراد در بزرگسخالی دارد. پژوهشتحصخیلی و موفقیت

ای هت تحصخخیلی، ناتوانیانجام شخخده در این حوزه، عمدتاً بر عدم پیشخخرف

ند و اشخخخناختی، ادراکی، اختلال زبان گفتاری، و نوشخخختاری تمرکز کرده

ند امشخخخکلات عاطفی، اجتماعی، و رفتاری را کمتر مورد توجه قرار داده

(22 .) 

های یادگیری هخای انجام شخخخده در حوزه ناتوانینگخاهی بخه پژوهش

خار  از ایران )مانند  ها دردهد که در کنار برخی پژوهشخاص نشان می

                                                           
1. Self-concept  

(، در ایران نیز مطالعاتی در این حوزه انجام شده است؛ با این 27و  22، 9

های انجام شخخده در ایران، کل جمعیت دارای ناتوانی حال بیشخختر پژوهش

و  20، 21، 23، 22، 07 -01اند )یخادگیری را بخه طور عخام در نظر گرفتخه

 09اند )انه مورد بررسی قرار داده( و یا اینکه هر گروه را به طور جداگ33

هخای یخادگیری با (. بخا توجخه بخه تفخاوت انواع مختلف نخاتوانی27و 20 -

آموزان دارای های اندکی دانشیکدیگر و مشکلات همراه آنها، پژوهش

هخای یخادگیری ریاضخخخی و خواندن را از نظر مشخخخکلات هیجانی نخاتوانی

پژوهش در این زمینه توسخخخ  اند. تنها یک رفتخاری با هم مقایسخخخه کرده

اجتماعی  -( انجام شده است که مشکلات هیجانی31بایرامی و همکاران )

نارسخخخایی و نارسخخخاخوانی را با هم مقایسخخخه آموزان دارای حسخخخابدانش

ا رفتاری ب -توان دریخافت مشخخخکلات هیجانیانخد. دریخک نگخاه میکرده

فی اختلالات اختلخالخات یخادگیری همبودی بخالخایی دارد و پیخامخدهخای من

یادگیری از جمله ادامه ندادن تحصیلات و نیافتن مشاغل با درآمد مناسب 

در آینده، اثرات مخربی بر کیفیت زندگی در سخخرتاسخخر عمر افراد خواهد 

آموزان دارای مشکلات داشخت؛ بنابراین لزوم شخناسخایی مشخکلات دانش

 فیادگیری خاص بسخیار ضخروری است. بدین ترتیب این پژوهش با هد

 آموزان با ورفتاری و پرخاشخخگری در دانش -مقایسخخه مشخخکلات هیجانی

 خاص انجام شد. یادگیری بدون اختلال
 

 روش
طرح این پژوهش، توصخخیفی  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررک 

آموزان مقطع مقطعی و جامعه آماری شخخخامل تمامی دانش-از نوع تحلیلی

 )ریاضی و خواندن( شهرستان رشتابتدایی با و بدون اختلالات یادگیری 

بود. برای تعیین حجم نمونه در هریک از  0377 - 79در سخخال تحصخخیلی

در  Fگانه از جدول حجم نمونه کوهن بر اسخخاس نسخخبت های سخخهگروه

(. کمترین حجم نمونه با در نظر 31تحلیل واریانس یکراهه اسختفاده شد )

دازه اثری به بزرگیِ و ان 91/1، توان آزمون  %71گرفتن سخخخط  اطمینخان 

نفر برای سخخخه گروه( بخخه  11پخانزده نفر برای هر گروه )و مجموعخخاً  11/1

گیری دست آمد. البته به منظور بهبود توان آماری از گروه غیرمبتلا، نمونه

بیشخخختری به عمل آمد. اعاخخخای دو گروه مبتلا به اختلال نارسخخخاخوانی و 

با مراجعه به مرکز  گیری در دسخخخترسنارسخخخایی به شخخخیوه نمونهحسخخخاب
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اختلخالات یادگیری آموزش و پرورش شخخخهر رشخخخت؛ و اعاخخخای گروه 

گیری هدفمند از یک مدرسخخه انتخاب شخخدند. غیرمبتلا به صخخورت نمونه

متریر مسخخختقل، اثر عاخخخویت گروهی؛ متریرهای وابسخخخته شخخخامل نمرات 

 -بندی کانرز )مشخخخکلات هیجانیپرخخاشخخخگری و نمرات مقیخاس درجخه

 تریرهای کنترل شامل سن، جنسیت، و پایه تحصیلی بودند.رفتاری(؛ و م

سخخخال،  00تا  7شخخخرای  ورود به مطالعه عبارت بودند از: دامنه سخخخنی 

وجود تشخخخخی  اختلخال یادگیری مشخخخخ  )اختلال نارسخخخاخوانی و یا 

شناس پزشک و همچنین رواننارسخایی( از سخوی متخص  روانحسخاب

توانی ذهنی مسخختند به پرونده مدرسخخه و پرونده تحصخخیلی، عدم وجود کم

های جسخخمی و روانی حاد تحصخیلی در هر سخه گروه، عدم ابتلا به بیماری

تحصخخیلی، رضخخایت آگاهانه  دیگر با توجه به مسخختندات پرونده مشخخاوره

آموزان و والدین آنها از فرایند ارزیابی، و نداشتن مشکلات بینایی و دانش

شنیدن(  و دیدن برای سمعک و عینک به کودک نیاز ترتیب شنوایی )به

ها باشد. معیارهای خرو  عبارت بودند که مانع پاسخخگویی به پرسخشنامه

نخارسخخخایی در یخک از: وجود همزمخان اختلخال نخارسخخخاخوانی و حسخخخاب

های مااعف اختلالات یادگیری نارساخوانی آموز، وجود همبودیدانش

تلال تباطی، اختحولی، ار-نارسخخایی با سخخایر اختلالات عصخخبیو یا حسخخاب

ا ها، و یپاسخخخخ گذاشخخختن آزمونطیف اوتیسخخخم، و تکمیخل نخاق  یا بی

 تمایلی به مشارکت در پژوهش.بی

 00درصد(،  0/21کودک با اختلال نارساخوانی ) 01در این پژوهش 

کودک از گروه  29درصخخد( و  0/27نارسخخایی )کودک با اختلال حسخخاب

کنندگان دختر برای شخخخرکتدرصخخخد( شخخخرکت کردند.  3/19غیرمبتلا )

نفر  02(، و 3/30) 1درصخخد(،  7/37) 1گانه فوق به ترتیب های سخخهگروه

رتیب ها به تکنندگان پسر برای همان گروهدرصد( بودند و شرکت 7/12)

 درصد( بودند.  0/17نفر ) 00درصد(، و  9/09) 00درصد(،  3/01) 7

 ب( ابزار

شنامه پرخاشگری شهیم برای پرس :(30) 0. پرسخشنامه پرخاشگری شهیم0

سخخال در سخخال  00تا  9سخخنجش میزان رفتارهای پرخاشخخگرانه در کودکان 

طراحی شخخخخد و در این مطخخالعخخه جهخخت ارزیخخابی پرخخخاشخخخگری  0391

                                                           
1. Shahim aggression questionnaire   

2. Physical offensive 

3. Relational aggression 

4. Reactive verbal-hyperactive aggression 

5. Conners' rating scale-parent form 

 رخاشگریپکنندگان مورد استفاده قرار گفته است. این ابزار که شخرکت

گویه  20دارای سخخنجد، می دبسخختانی کودکان در را آشخخکار و ایرابطه

ای اسخخت و اعتبار و روایی آن برای کودکان دبسخختانی شخخهر چهار گزینه

ی این گذارروش نمره شیراز توس  شهیم مورد بررسی قرار گرفته است.

 0ای به صورت زیر است: به ندرت = درجه 1پرسشنامه در قالب لیکرت 

=  نمره، اغلب روزها 3نمره، یک بار در هفته =  2نمره، یک بار در ماه = 

 70/1نامه نمره. شخخخهیم ضخخخریب آلفای کرونبال را برای کل پرسخخخش 1

گزارش کرده است و روایی آن را با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد 

تأیید قرار داد؛ به طوری که ارزیابی روایی پرسخشنامه با استفاده از تحلیل 

ک ی بیشخختر از ها، منجر به اسخختخرا  سخخه عامل با ارزش ویژهعاملی گویه

 2جسمانی پرخاشگری واکنشی(. این سخه عامل عبارت بودند از: 30شخد )

واکنشخخخی  و پرخاشخخخگری (گویه 9) 3ایرابطه پرخاشخخخگری ،(گویه 7)

 کرونبال آلفای ضریب شهیم پژوهش در .(گویه 0) 1کنشیفزون -کلامی

 و ای،رابطه جسخخخمانی، پرخاشخخخگری هایمقیاسهر یک از خرده برای

 (.30) آمد دست به 93/1و  97/1، 91/1ترتیب  به واکنشی

برای ارزیابی مشخخخکلات  :1فرم والدین  -بنخدی کخانرز. مقیخاس درجخه2

ندی بهیجانی رفتاری کودکان در این مطالعه از فرم والدین مقیاس درجه

 عامل 1 برگیرنده در سخخلالی 19 مقیاس اینکانرز اسخختفاده شخخده اسخخت. 

 ،9تنیروان ،7یادگیری مشخخکلات ،0رفتاری هنجاری مشخخکلات اصخخلی

 عامل این، بر افزون. اسخخت 01اضخخطراب و ،7تکانشخخگری - کنشخخیفزون

 قابل مقیاس این از نیز «کنشخخخیفزون شخخخاخ » عنوان تحت دیگری

 1 دارای مقیاس های ایناز گویه یک (. هر37است )به نقل از  استخرا 

 3 تا 1 ینب و اسخخت زیاد( بسخخیار و زیاد، تقریباً کمی، فق  گزینه )اصخخلاً،

های هر یک (، همبستگی39در یک مطالعه انجام شخده ). گیرندمی نمره

تا  03/1ای از هخای این آزمون بخا نمره کل آزمون در گسخخخترهاز گویخه

( در یک 37، گزارش شد. این مقیاس در ایران نیز در یک مطالعه )01/1

 کودک اجرا شخخد و پس از انجام تحلیل 179نمونه هنجاری متشخخکل از 

عخاملی از طریق چرخش واریمخاکس، چهخار عخامخل مشخخخکلات رفتاری 

ی تنخجالتی، و مشکلات روان -هنجاری، مشخکلات اجتماعی، اضطراب

6. Conduct problems 

7. Learning problems 

8. Psycho-somatic 

9. Hyperactivity-impulsivity 

10. Anxiety 



 و همکارانرضائی  سجاد                                                                                         اختلال یادگیری خاص با و بدون آموزانرفتاری در دانش -مشکلات هیجانی مقایسه

071 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

7
ره 
ما
 ش
،

2 ،
ان
ست
تاب

 
03
77

 

 

اسختخرا  شد. همچنین پایایی بازآزمایی و ضریب آلفای کرونبال برای 

 محاسبه شد.  73/1و  19/1این ابزار 

رش شهر رشت پس از اخذ مجوز از اداره آموزش و پروج( روش اجرا: 

و مراجعخه به مرکز اختلالات یادگیری این شخخخهر، طبق معیارهای ورود و 

 اخوانینارس خرو  تا زمان تکمیل حجم نمونه از کودکان مبتلا به اختلال

گیری به عمل آمد. سپس نارسایی به صورت در دسترس، نمونهحسخاب و

از یک  ،با توجه به میانگین سخخنی و توزیع جنسخخیتی و پایه تحصخخیلی آنان

ی شده همتاساز مدرسخه ابتدایی از کودکان گروه غیرمبتلا به عنوان نمونه

گیری شد. پس از توضی  اهداف پژوهش برای به صورت هدفمند نمونه

ها با نظارت و حاور والدین اجرا آموزان و والدین آنها پرسخشخنامهدانش

نه شخخخد. موارد اخلخاقی مورد تخأکیخد در این پژوهش نیز رضخخخایت آگاها

آموزان یا والدین آنها برای تکمیل پرسشنامه و حفظ محرمانه ماندن دانش

های تحصخخیلی نیز معادل هر مشخخخصخخات آنها بود. برای همتاسخخازی پایه

نارسخخا، یک کودک غیرمبتلا در همان پایه کودک نارسخخاخوان و حسخخاب

داقل های احتمالی به حتحصیلی به صورت هدفمند انتخاب شد تا تفاوت

 نفر از کودکان با 01هخای هخا، آزمونآوری دادهدر پخایخان جمع برسخخخد.

نفر از کودگان  29نارسایی، و نفر از کودکان با حسخاب 00نارسخاخوانی، 

 شخخخده و مورد گروه غیرمبتلا )همتا شخخخده(، معتبر و غیرمخدوش شخخخناخته

تحلیل ها از دادهپردازش حاضخخخر جهت  پژوهشدر تحلیخل قرار گفتنخد. 

والیس، و آزمون مجخذور خی  -واریخانس یکراهخخه، آزمون کروسخخخکخخال

 .شداستفاده  SPSS افزارنرم 22پیرسون در محی  نسخه 

 هایافته
ها از نظر توزیع جنسخخیتی برابر هسخختند یا خیر، برای آزمون اینکه آیا گروه

پیرسخون اسختفاده شخد. نتایج این آزمون نشان  2×3از آزمون مجذور خی 

داری بین سخه گروه از نظر فراوانی جنسیت وجود ندارد ) فاوت معناداد ت

733/1 P= ،2 df= ،020/1 =2χ ؛ بدین مفهوم که این سخخه گروه از نظر)

متریر جنسخخیت، همتا هسخختند. میانگین سخخنی کودکان دچار نارسخخاخوانی 

 ± 92/1، و گروه غیرمبتلا  09/7 ± 71/1نارسخخایی ، حسخخاب01/7 ± 90/1

به دسخخت آمد. نتایج تحلیل واریانس یکراهه مقادیر سخخن سخخه گروه  07/7

نشان داد تفاوت معناداری از نظر متریر سن بین این سه گروه وجود ندارد 

(797/1 P=،103/1 F= ؛ بدین مفهوم که این سه گروه از نظر متریر سن)

ها ویلک برای تعیین نرمال بودن متریر-همتا هسخختند. نتایج آزمون شخخاپیرو

کنشخخخی از توزیع نرمال نشخخخان داد میانگین نمرات نارسخخخایی توجه/ فزون

=آماره(، اما در مورد سخخطوح 109/1P= ،19df= ،702/1کند )تبعیت می

=آماره(؛ بنابراین 107/1P= ،19df= ،711/1پرخاشخگری، چنین نیست )

بخه دلیخل عخدم تبعیخت نمرات متریر پرخاشخخخگری از توزیع نرمال به طور 

ه راهوالیس و تحلیل واریانس یک–نتایج آزمون کروسخخخکال  همزمان از

میانگین و انحراف  0برای تعیین تفاوت میان سه گروه استفاده شد. جدول 

 گانه نشخخانهای نارسخخایی توجه را در گروهای سخخهاسخختاندارد متریر نشخخانه

 دهد.می

 
 های مورد بررسیفرم والد در گروه -بندی کانرز: میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس درجه1جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه

 73 27 31/01 31/10 01 نارساخوانی

 93 22 11/02 73/13 00 نارساییحساب

 11 0 71/01 01/07 29 غیرمبتلا

 93 0 07/07 92/30 19 مجموع

 

ه، گانه از نظر مقادیر نارسایی توجهای سهپیش از تعیین تفاوت گروه

عایت ر گروهیبین هایواریانس برابری نتایج آزمون لوین نشان داد شرط

(؛ بنابراین نمرات مقیاس کانرز مورد =712/1P= ،117/1Fشخخده اسخخت )

مشخخخاهد  2راهه قرار گرفتند که نتایج آن در جدول تحلیل واریانس یک

 شود.می
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 های مورد بررسیفرم والد در گروه -بندی کانرزراهه جه  مقایسه نمرات مقیاس درجه: نتایج تحلیل واریانس یک 2جدول

 Eta معناداری F میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات

 001/1 1110/1 72/13 91/1107 2 07/01730 گروهیبین

    10/021 11 19/0979 گروهیدرون

     17 27/07901 مجموع

 

ای هدهد که بین گروهطرفخه نشخخخان مینتخایج تحلیخل واریخانس یخک

دارد.  دار وجودنارسایی توجه، تفاوت معناهای گانه از نظر متریر نشانهسه

درصخخدی عاخخویت گروهی بر نمرات  00دهنده تاثیر ضخخریب اتا نشخخان

نخارسخخخایی توجخه اسخخخت. بخا توجه به حجم نمونه نابرابر و وجود همگنی 

هخخا هخخاچبرگ برای تعقیخخب میخخانگین GT2از آزمون تعقیبی  واریخخانس

 است. گزارش شده 3استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 
 های مورد بررسیوالد با توجه به گروه فرم -کانرز بندیدرجه هاچبرگ در نمرات مقیاس GT2: نتایج آزمون تعقیبی  3جدول

 معناداری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین  هاگروه

 نارساخوانی
 933/1 09/1 10/2 نارساییحساب

 111/1 13/3 70/29 غیرمبتلا

 نارساییحساب
 933/1 09/1 -10/2 نارساخوانی

 111/1 73/3 27/20 غیرمبتلا

 غیرمبتلا
 111/1 13/3 -70/29 نارساخوانی

 111/1 73/3 -27/20 نارساییحساب

 

داری تفاوت میانگین سخخخه گروه را بر اسخخخاس آزمون معنا 3جخدول 

دهد که بر اساس آن نارسایی توجه در هاچبرگ نشخان می GT2تعقیبی 

( از همه بیشتر و در کودکان با اختلال 31/01)31/10کودکان نارساخوان 

( اسخخت. 71/01) 01/07( و در کودکان غیرمبتلا 11/02) 73/13ریاضخخی 

این ویژگی در کودکخان غیرمبتلخا از همخه کمتر ارزیخابی شخخخد و تفخخاوت 

روه اما تفاوتی از این نظر در دو گ غیرمبتلا اسخخخت،ها به نفع گروه میانگین

میانگین  1نارسخخایی مشخخاهده نشخخد. جدولاختلال نارسخخاخوانی و حسخخاب

والیس(، میخخانگین و انحراف  -ای )از خروجی آزمون کروسخخخکخخالرتبخخه

 دهد.گانه نشان میهای سهاستاندارد متریر پرخاشگری را در گروه

 
 های مورد بررسیانحراف استاندارد نمرات پرسشنامه پرخاشگری در گروه: میانگین و 4جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین ایمیانگین رتبه تعداد هاگروه

 00 07 79/01 12/11 11/11 01 نارساخوانی

 02 00 32/01 37/37 02/37 00 نارساییحساب

 01 2 71/01 91/21 17/07 29 غیرمبتلا

 01 2 00/07 03/21 90/70 19 مجموع

 

گانه از نظر سخخطوح پرخاشگری، های سخهپیش از تعیین تفاوت گروه

عایت ر گروهیبین هایواریانس برابری نتایج آزمون لوین نشان داد شرط

(؛ بنابراین با توجه به عدم تبعیت از =912/1P= ،222/1Fشخخخده اسخخخت )

ویلک، نمرات آزمون پرخاشخخگری علاوه -شخخاپیرونرمال بودن در آزمون 

دند والیس نیز تحلیل ش-راهه با آزمون کروسکالبر تحلیل واریانس یک

 گزارش شده است.  1که نتایج آن در جدول 
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 ررسیهای مورد براهه جه  مقایسه نمرات پرسشنامه پرخاشگری در گروه: نتایج تحلیل واریانس یک 5جدول

 Eta معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 291/1 1110/1 99/01 01/2300 2 29/1732 گروهیبین

    12/207 11 01/00717 گروهیدرون

     17 97/00071 مجموع

 

های دهد که بین گروهراهخه نشخخخان مینتخایج تحلیخل واریخانس یخک

 دار وجود دارد. ضخخریب اتانظر متریر پرخاشخخگری تفاوت معناگانه از سخخه

درصخخدی عاخخویت گروهی بر نمرات پرخاشخخگری  21نشخخان دهنده تاثیر 

ها از اسخخت. با توجه به حجم نمونه نابرابر و عدم وجود توزیع طبیعی داده

ستفاده های پرخاشگری اهاول برای تعقیب میانگین -آزمون تعقیبی گیمز

 گزارش شده است. 0در جدول  شد که نتایج آن

 
 های مورد بررسیهاول در نمرات پرسشنامه پرخاشگری با توجه به گروه -: نتایج آزمون تعقیبی گیمز6جدول 

 معناداری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین  هاگروه

 نارساخوانی
 930/1 33/1 11/3 نارساییحساب

 110/1 91/1 17/07 غیرمبتلا

 نارساییحساب
 930/1 33/1 -11/3 نارساخوانی

 113/1 10/1 10/00 غیرمبتلا

 غیرمبتلا
 110/1 91/1 -17/07 نارساخوانی

 113/1 10/1 -10/00 نارساییحساب

  
داری تفاوت میانگین سخخه گروه بر اسخخاس آزمون تعقیبی معنا 0جدول

دهد که بر اسخخخاس آن میانگین پرخاشخخخگری میهخاول را نشخخخان  -گیمز

( از همخخه بیشخخختر، در کودکخان بخخا 79/01)12/11کودکخان نخارسخخخاخوان 

( 71/07) 91/21 غیرمبتلا(، و در کودکان 32/01) 37/37نارسخخایی حسخخاب

لا اسخخت، غیرمبتها به نفع گروه از همه کمتر ارزیابی شخخد. تفاوت میانگین

ی نارسخخایادگیری نارسخخاخوانی و حسخخاباما تفاوتی در دو گروه اختلال ی

ای همراسخخختا با میانگین مشخخخاهخده نشخخخد. آهنخت ترییرات میخانگین رتبه

والیس نشان -(. در ادامه نتایج آزمون کروسکال1پارامتریک بود )جدول 

گانه، تفاوت معنادار های سخخخهداد کخه در متریر پرخخاشخخخگری میان گروه

(. تفسخخخیر آمخخاری این P< ،2 df=،90/09 =2χ 1110/1وجود دارد )

 راهه است. تفاوت، همانند تحلیل واریانس یک
 

 گیریبحث و نتیجه
رفتاری و پرخاشگری  -هدف پژوهش حاضخر مقایسخه مشخکلات هیجانی

ل اولین یافته قاب .بود خاص یادگیری آموزان بخا و بدون اختلالدر دانش

 رفتاری و -توجخه این بود کخه بین سخخخه گروه از نظر مشخخخکلخات هیجانی

داری وجود دارد؛ یعنی گروه غیرمبتلا به طور پرخخاشخخخگری تفخاوت معنا

رفتاری کسب کردند؛ اما  -داری نمرات کمتری در مشکلات هیجانیمعنا

ین اند. همچندادهدو گروه دیگر، سخطوح بالاتری از این مشکلات را نشان 

ت نارسخخایی، تفاوبین دو گروه کودکان با اختلال نارسخخاخوانی و حسخخاب

رفتاری مشخخاهده نشخخد. این یافته با  -داری از نظر مشخخکلات هیجانی معنا

(، آرنولد و همکاران 09(، باعزت )9هخای سخخخینت و همکاران )پژوهش

( در 09)همسخخو اسخخت. باعزت  (31( و بایرامی، هاشخخمی و شخخادبافی )20)

آموزان نارسخخاخوان دارای درصخخد دانش 17پژوهش خود نشخخان داد که 

ان آموزان نارساخورفتاری هستند؛ به طوری که دانش -مشکلات هیجانی

کنشی، در مقایسخه با افراد غیرمبتلا، مشخکلات افسخردگی، اضطراب، فزون

نند. کنایافتگی اجتماعی بیشخخختری را تجربه میپرخاشخخخگری، و سخخخازش

مشخخخابه با پژوهش  ( نیز در پژوهش خود به نتیجه20د و همکاران )آرنولخ

( دریافتند که افراد دارای 9باعزت دسخخت یافت. سخخینت و همکاران نیز )

رفتاری معناداری را از خود  -ناتوانی یادگیری خاص، مشخخخکلات هیجانی

اختیاری، اضخخخطراب، و نارسخخخایی ادرار بیدهند که از این میان نشخخان می

کنشخخی نیز بیشخخترین همبودی را با اختلال یادگیری داشخخت. فزونتوجه و 

( نیز خاطر نشخخان سخخاختند که مشخخکلات 31بایرامی، هاشخخمی و شخخادبافی )
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هیجانی از جمله اضخخطراب در کودکان دارای ناتوانی یادگیری بیشخختر از 

 کودکان غیرمبتلا است. 

هایی قعیتموآموزان با توان گفت که این دانشدر تبیین این یافته می

)عمدتاً آموزشی و متمرکز بر تکالیف درسی( رو به رو هستند که در آن 

ا هبا مشخخخکلاتی مواجه خواهند شخخخد؛ به تعبیری آنچه که در این موقعیت

آموز اسخخخت و همین موضخخخوع اتفخاق خواهخد افتاد، خار  از مهار دانش

 رها، وهای والدین یا معلمان، فشاتواند ایجاد اضخطراب کند. سخرزنشمی

تواند ترس از شخکسخخت را در آنها ایجاد کند که این انتظارات والدین می

(. 31توانخخد بخخه ایجخخاد اضخخخطراب در آنهخخا منجر شخخخود )مسخخخئلخخه نیز می

های یادگیری خاص توس  دوستان یا بعااً معلمان آموزان با ناتوانیدانش

گیرند یمیا اولیای مدرسه تحقیر شده و مورد سوء استفاده یا تمسخر قرار 

گرش ن کنند به واسخخطهو احسخخاس عدم کفایتی که بیشخختر آنها تجربه می

تواند خود می( که این مسخخخئله نیز به نوبه 22شخخخود )دیگران، تشخخخدید می

دانیم اضطراب حالتی است که در اثر زا باشد. همان طور که میاضطراب

ن این شخخخود. از سخخخویی چورو در فرد ایجاد مینگرانی از اتفخاقخات پیش

 31آموزان مشکلاتی در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران دارند )دانش

( در صحبت کردن مشکل دارند، 9( و به تعبیر سخینت و همکاران )09و 

توانند فشخار ناشی از اضطراب را از طریق صحبت کردن با دیگران و نمی

دنی، این بها از طریق شخخان، کم کنند و در نتیجه بیشخختر زمانبیان مشخخکل

کنند که غالب اوقات در قالب شخخخکایات بدنی و اضخخخطراب را تخلیه می

کند و در نتیجه درد، و خسخختگی مفرط( بروز می جسخخمانی )دل درد، سخخر

 کنند که این افراد برای فرار ازبرخی از والدین و اولیای مدرسه تصور می

شان ا بیمار نکنند و خودشان رگونه عمل میمدرسه یا انجام تکالیف، این 

گونخخه گفخخت کخخه چون توان اینبنخخدی می(. در جخمخع09دهخنخخد )مخی

های یادگیری به طور مداوم شکست را تجربه آموزان مبتلا به ناتوانیدانش

ذیرتر بوده پرفتاری، آسیب -کنند؛ در نتیجه در برابر مشکلات هیجانیمی

شخخخکلات ( که از جمله این م00کنند )و مشخخخکلات بیشخخختری را تجربه می

 توان به اضطراب و شکایات بدنی اشاره داشت.می

دیگر یخافتخه قخابخل توجه این مطالعه این بود که بین سخخخه گروه مورد 

دار وجود دارد؛ یعنی گروه مطخخالعخخه از نظر پرخخخاشخخخگری، تفخخاوت معنخخا

اند، اما دو داری نمرات کمتری در پرخاشگری گرفتهغیرمبتلا به طور معنا

ین اند. همچنین باتری از پرخاشخگری را نشان دادهگروه دیگر سخطوح بال

از  دایرنارسخخایی، تفاوت معنادو گروه کودکان با نارسخخاخوانی و حسخخاب

اران های یوسفی و همکنظر پرخاشگری مشاهده نشد. این یافته با پژوهش

( و 33(، نریمانی، پرزور و بشرپور )31(، بایرامی، هاشمی و شادبافی )23)

 ( همسو است. 07اران )ابراهیمی و همک

های یادگیری، انخد یکی از همبودهای ناتوانیپژوهشخخخگران دریخافتخه

( که از مصخخادیق بارز رفتارهای تکانشخخگرانه 33و 09پرخاشخخگری اسخخت )

آور های تنششخخخود. این افراد در هنگام مواجهه با موقعیتمحسخخخوب می

ای یدهپیچهای )سخرزنش و تحقیر( و انتظارات و فشخارهای بیرونی، پاسخ

آنها رفتار بدون برنامه و تکانشخخخی اسخخخت. چون این  دهند که از جملهمی

تواننخد بخه معیارهای عملکردی والدین یا معلمان خود برسخخخند، افراد نمی

فاده های تکانشی استخورند و بیشتر اوقات از شیوههای مکرر میشکست

ت؛ زیرا (، کخه فقخدان مهخار تکخانخه یکی از دلخایخل آن اسخخخ07کننخد )می

آموزان بخا نخاتوانی یخادگیری خخاص در تنظیم خلق منفی، مشخخخکل دانش

های متوالی و مکرری که این آور و شخخخکسخخختدارنخد. رویدادهای تنش

گیری، بخخدخلقی، گردی، گوشخخخهکننخد بخه درونآموزان تجربخه میدانش

یجه شود؛ زیرا به تدریج به این نتناامیدی، و اسختیصخال اکتسخابی منجر می

(. اگر 33نتیجه اسخخت )شخخان برای کسخخب موفقیت بیند که تلاشرسخخمی

آموزان مهار های مکرر این دانشدلسخخردی و نامیدی ناشخخی از شخخکسخخت

(. 09شود )کفایتی، و ناامیدی منجر مینشخود، به احسخاس درماندگی، بی

جویانه ( نیز درماندگی و رفتارهای مقابله31بایرامی، هاشخمی و شادبافی )

آموزان دارای ناتوانی های دانشاشخخگری را از جمله واکنشاز جمله پرخ

دانند؛ در نتیجه مهار رفتار این ها مییخادگیری بخه فشخخخارها و شخخخکسخخخت

 شود. آموزان سخت میدانش

توان ارائخخه کرد، کخخاهش حرمخخت تبیین دیگری کخخه در این زمنیخخه می

مشکلات یادگیری است. بر اساس دیدگه  آموزان در نتیجهخود این دانش

تر (، چون این کودکان خود را با دیگران متفاوت22متخصخخصخخان مانند )

بینند، در نتیجه احسخخاس کهتری کرده و حرمت خود آنها کاهش پیدا می

ند. شخخخوشخخخان، تحقیر میکند؛ زیرا آنها به خاطر مشخخخکلات تحصخخخیلیمی

ناشخخخی از مشخخخکلات رفتار  همچنین نارسخخخایی در ارتباطات اجتماعی که

تواند مشکلات اجتماعی و حرمت خود هنجاری این کودکان است نیز می

( نیز بیان 31(. بایرامی، هاشمی و شادبافی)09ضعیف در آنها ایجاد کند )

با  آموزان با ناتوانی یادگیریکردند که تفاوت عملکرد تحصخخخیلی دانش
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ر به احسخخخاس کهتری، های معلمان یا والدین منجدیگران و نیز سخخخرزنش

شخخخود؛ در واقع کخاهش سخخخط  خودپنخخداشخخخت و حرمخخت خود آنهخا می

رسخخند و حرمت خود آنها کاهش پیدا آموزانی که به اسخختیصخخال میدانش

عنوان  دهند. همچنین بهکند رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری را نشان میمی

نیز موزان آتوان گفت که بخشخی از پرخاشگری این دانشتبیین دیگر می

آموزان با والدین و تعاملات خانوادگی ضخخعیف آنها بر این دانش به رابطه

ننده کثبات و مبتنی بر تنبیه و نگرش طردگردد. رواب  والد فرزندی بیمی

یا سخرد، نظارت ضعیف و اختصاص زمان اندک و فقدان ارتباط مثبت با 

(. از 07د )دهکودکان، آنها را در معرض رفتارهای پرخاشخخگرانه قرار می

آن جایی که ممکن اسخخخت وقتی کودک در یک خانواده به طور مداوم 

مشخکلات رفتاری و سازشی نشان دهد، توس  والدین مورد سرزنش قرار 

 سخاز کودک دیده شود؛ در نتیجهگیرد و بیشختر اوقات رفتارهای مشخکل

و یا  گیردگیرد فق  زمانی مورد توجه قرار میکودک بخه تخدریج یاد می

شخود که رفتاری نامناسب انجام دهد. پژوهش همتی علمدارلو و ه میدید

 گیر با مشکلات رفتاری( نشان داد که سبک والدگری سهل01لشخگری )

مخاننخد اختلخال رفتخار هنجخاری، اضخخخطراب و خجخالتی بودن، مشخخخکلات 

، های یادگیریآموزان با ناتوانیتنی، و مشخخکلات اجتماعی در دانشروان

ای هداری دارد. از آن جایی که کودکان با ناتوانیمعنا همبستگی مثبت و

کننخد کخه بخه آنهخا هخایی زنخدگی مییخادگیری خخاص اکثراً در خخانواده 

ر رفتار کافی برای تریی شخخخود؛ در نتیجه این کودکان انگیزهتوجهی میبی

ندارند و بنابراین به سخخخمت رفتارهای پرخطر و پرخاشخخخگرانه برای جلب 

ها از رفتارهای شخخخوند. از سخخخویی چون در این خانوادهیتوجخه هدایت م

را  آموزان رفتارهای پرخاشگرانهشود، این دانشتنبیهی زیادی استفاده می

 گیرند.به شکل تقلیدی و جانشینی یاد می

ی هاتوان گفخت کخه کودکان دارای ناتوانیبنخدی میبخه عنوان جمع

ی و غیرمبتلا، در یادگیرهخا بخا کودکان یخادگیری بخه دلیخل برخی تفخاوت

کنند. از سخخویی دیگر انتظارات تر عمل میای، ضخخعیفعملکرد مدرسخخه

های غیرمبتلا اسخخخت؛ در والخدین و معلمخان از این کودکخان همخاننخد بچه

کخه این کودکخان از نظر حافظه، تمرکز، و توجه با دیگران تفاوت حخالی

 لمان را برآورده کنند وتوانند انتظارات والدین و معدارند و در نتیجه نمی

ملکرد ها و عشوند و به دلیل این تفاوتهای مستمر مینایافتگیدچار کام

ز سویی گیرند. اپائین تحصخیلی، گاهی مورد تمسخخر دیگران نیز قرار می

هخخای اجتمخخاعی در کودکخخان دارای نخخاتوانی -دیگر مشخخخکلخخات هیجخخانی

شکلات، پرخاشگری ( و از جمله مصادیق این م32یادگیری بیشختر است )

(. در کنار این موارد، آنها مشخخکلاتی در تنظیم خلق منفی دارند 1اسخخت )

( و حرمخخت خود آنهخا پخایین اسخخخت و شخخخرای  خخخانوادگی سخخخرد و 33)

ور نایافتگی به طرود در مواقع کامتوجهی دارنخد؛ در نتیجخه انتظخار میبی

ی، اساس گرتکانشخی، رفتارهای پرخاشگرانه نشان دهند و در واقع تکانش

 (.7اختلالات یادگیری است )

آموزان با و بدون در مجموع پژوهش حاضخخر نشخخان داد که بین دانش

آموزان غیرمبتلا، از نظر مشکلات نارسخایی و دانشنارسخاخوانی و حسخاب

رفتاری و پرخاشگری تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت  -هیجانی

آموزان هده شخخخد بین دانشبخه نفع گروه غیرمبتلخا اسخخخت، هرچنخد مشخخخا

 -نارسخخا از نظر پرخاشخخگری و مشخخکلات هیجانینارسخخاخوان و حسخخاب

هخخای یخخادگیری آموزان بخخانخخاتوانیرفتخخاری، تفخخاوتی وجود نخخدارد. دانش

 فردی، و ارتباطی دارند و از سخخویی بهمشخخکلاتی در زمینه تحصخخیلی، بین

اهند کرد. ودلیل همین مشکلات، عملکردهای تحصیلی پایینی را تجربه خ

این مشخخکلات از سخخوی معلمان و والدین، به  توجهی به زمینه و شخرای بی

آموزان منجر خواهد شد نایافتگی در این دانشهای مکرر و کامشخکست

واهد از سوی آنان خ که پیامد نهایی آن رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی

 بود.

ان داد که این مطالعه به متخصخخخصخخخان کودکان با نیازهای ویژه نشخخخ

آموزان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان غیرمبتلا باید دانش

علاوه بر توانبخشخخی شخخناختی و تحصخخیلی در اولویت مداخلات بهداشخخت 

ر رفتاری و پرخاشگری قرار گیرند. بیشت -روانی از نظر مشخکلات هیجانی

، یا کل های انجام شخخده در ایران و سخخایر کشخخورها در این حوزهپژوهش

جمعیت دارای ناتوانی یادگیری را به طور عام به عنوان یک گروه در نظر 

اند و یا اینکه هرگروه از اختلالات را به طور جداگانه مورد بررسخی گرفته

های یادگیری و مشکلات اند. این در حالی است که انواع ناتوانیقرار داده

توان گفت توضخخخیحات میانخد. بخا این همراه آنهخا، از یکخدیگر متفخاوت

آموزان هایی اسخخخت که دانشپژوهش حخاضخخخر از جملخه معدود پژوهش

نارسخخایی و نارسخخاخوانی را از های یادگیری از نوع حسخخابدارای ناتوانی

نظر مشخخکلات هیجانی رفتاری و پرخاشخخگری با هم مقایسخخه کرده وگامی 

 است.کوچک در زمینه دانش نظری این حوزه برداشته 
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 گیریهایی مانند عدم اسخختفاده از نمونهر با محدودیتپژوهش حاضخخ

ر های این مطالعه به سخخایتصخخادفی همراه بوده اسخخت. همچنین تعمیم یافته

هخای کودکخان بخا اختلال یادگیری خاص، هخای سخخخنی و دیگر گروهرده

بنخدی کانرز، ابزار مطلوبی برای محخدود اسخخخت. همچنین مقیخاس درجخه

ن مطالعه از نمرات آن به عنوان متریر وابسته غربالگری اسخت، لیکن در ای

آید. در پایان این پژوهش اسختفاده شخد که یک محدودیت به حساب می

ه طور همزمان چ کند که تعامل اختلالات یادگیری خاص بهمشخ  نمی

خواهند  رفتاری -های پرخاشخگری و مشکلات هیجانیتأثیری بر میانگین

تواند موضخخخوع های ذکر شخخخده میداشخخخت. نتیجه اینکه رفع محدودیت

فتاری و ر -مطالعات آتی باشخد. نظر به اینکه پیامدهای مشکلات هیجانی 

نها آموزان بر عملکرد تحصیلی آاین دانش متعاقباً رفتارهای پرخاشخگرانه

گذارد، شخخایسخخته اسخخت مشخخاوران مدارس این موارد را به والدین اثر می

ند و رفتارهای جایگزین برای کودکخان بخا اختلخال یادگیری، آموزش ده

ن را به آموزارفتاری این دانش -مقابله با پرخاشخگری و مشکلات هیجانی

 آنها آموزش دهند.
 

نامخخه کارشناسخخی ارشخخد نحاضخخر مسخختخر  از پایخخا مقالخخهتشررکر و قرردردانی: 

شناسخخی عمخخومی دانشخخگاه آزاد اسخخلامی واحخخد خخخانم سخخفیدکار در رشخخته روان

مجخخخخوز دفخخخخاع آن بخخخخا کخخخخد  22/0/0377رشخخخخت اسخخخخت کخخخخه در تخخخخاریخ 

آمخخوزان و مسخخئولان از تمخخامی دانخخشصخخادر شخخده اسخخت.  00721711702111

مراکخخز اختلخخال یخخادگیری شخخهر رشخخت کخخه بخخا همکخخاری خخخود انجخخام ایخخن 

 پژوهش را میسر کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
 

 ه است. گونه تااد منافعی نداشت برای پژوهشگران هیچ مطالعه این اد منافع:تض
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