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حسن رضاییجمالویی* /دانشجوی دکتراي روانشناسی سالمت ،دانشگاه خوارزمی
عباس ابوالقاسمي  /استاد گروه روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي
محمد نریمانی  /استاد گروه روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي
عادل زاهد  /دانشیار گروه روانشناسي تربیتی دانشگاه محقق اردبيلي
چکیده

زمینه :هدف از این پژوهش ،مقایسه سازگاری تحصیلی در دانشآموزان پسر دارای مشکالت يادگيري و دانشآموزان پسر دارای پیشرفت
تحصیلی پایین ،متوسط و باال بود.
روش :آزمودنیهای پژوهش شامل  160دانشآموز پسر ( 40نفر دارای مشکالت يادگيري 40 ،نفر دارای پیشرفت تحصیلی پایین40 ،
نفر دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و  40نفر دارای پیشرفت تحصیلی باال) پایه تحصیلی دوم راهنمایی بود که به روش تصادفی خوشهای
چندمرحلهای از میان دانشآموزان مدارس راهنمایی پسرانه اردبیل انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا،
آزمون هوشی ریون ،آزمونهای محققساخته خواندن ،نوشتن و ریاضیات استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAنشان داد میانگین نمرههای سازگاری تحصیلی در دانشآموزان دارای
پیشرفت تحصیلی باال ،بیشتر از دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری ،دارای پیشرفت تحصیلی پایین و متوسط است؛ این در حالی است که بین
دانشآموزان دارای مشکالت يادگيري و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین و متوسط تفاوت معنیداری بهدست نیامد.
نتیجهگیری :از این یافتهها میتوان درزمینه آموزش و خدمات مشاورهای برای دانشآموزان یادشده استفاده کرد.
واژههاي كليدي :سازگاري تحصيلي ،مشکالت يادگيری ،دانشآموزان

ناتوانی يادگيري به وضعيتي گفته ميشود که بر اساس
آن موفقيت يک دانشآموز بهطور قابلتوجهی پايينتر
از حدي است که بر مبناي هوش اندازهگيريشده فرد
بهوسیله آزمون ،از او انتظار ميرود .در سالهاي اخير
پژوهشگران بسياري به مسئله اختالف بين هوش و
پيشرفت تحصيلي پرداخته و به اين نتيجه رسيدهاند که
براي تشخيص و شناسايي کودکان دارای ناتوانیهای
يادگيري فقط توجه به اين موضوع کافي نبوده و کمکي
به متخصصان براي شناسايي دقيق نميکند و بايد به
عوامل ديگر هم توجه شود ( .)1موگاسیل ،پاتیل ،پاتیل
و موگاسیل 1با بررسی کودکان  8تا  11ساله میزان شیوع
1. Mogasale, Patil, Patil & Mogasale
* Email: h.rezayi2@yahoo.com

ناتوانیهای یادگیری را  15/17درصد برآورد کردند( )2و
پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که بین دانشآموزان
دارای ناتوانیهای يادگيري و دانشآموزان عادي در
بسياري از زمينهها مانند انگيزه پيشرفت ،درماندگي،
افسردگي ،عزتنفس ،تنهايي ،احساس تعهد ،فراشناخت،
خودتنظيمي و مشكالت اجتماعي  -هيجاني تفاوت
معناداري وجود دارد)3-11( .
شواهد حاکی است که دانشآموزان داراي
ناتوانیهای يادگيري در مقايسه با دانشآموزان عادي
کمتر همکاري ميکنند ،توانايي کمتري براي سازگاري
با موقعيتهاي جديد دارند ،مسئوليت امور را نميپذيرند،
ادب و نزاکت را رعايت نميکنند و تمرکز کمتري
ش نشان داده است که
دارند ( .)12افزون بر این ،پژوه 
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1. Al-Yago & Mikulincer
2. Freilich & Shechtman
.3 Merrell &Johnson & Merz & Ring

روش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی -مقايسهاي
بود .در پژوهش علی-مقایسهای هدف مطالعه احتمال
یا امکان روابط علت و معلولی بین متغیرها با استفاده
از مشاهده نتایج حاصله و بررسی دقیق دادهها برای
یافتن متغیرهای علی درست و منطقی است .درواقع،
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دانشآموزان دارای ناتوانیهای يادگيري مشکالتی در
ادراک از خود و خودکارآمدی دارند (.)13
سازگاری تحصیلی یکی از متغیرهایی است که
در دانشآموزان دارای ناتوانیهای يادگيري آسیب
میبیند .عبداله و همکاران معتقدند سازگاري تحصيلي
يك مفهوم چندبعدي بوده و به معناي توانايي افراد در
پاسخگويي موفقيتآميز به تقاضاهاي متنوع و مختلف
محيط آموزشي است ( .)14سازگاري تحصيلي به
مجموعه واکنشهايي گفته ميشود که بهوسیله آن فرد
آماده ميشود تا پاسخي موزون و هماهنگ با شرايط
مدرسه و فعاليتهايي که آن محيط از وي ميخواهد،
ارايه کند ( .)15دانشآموزان دارای ناتوانیهای
يادگيري در کنار مشکالت تحصیلی و شناختی از
مشکالتی در سازگاری هیجانی و اجتماعی مانند
سطوح باالی طرد اجتماعی ،انزوا و تنهایی ،ارتباط
کم با دیگران ،ادراک از خود پایین و سطوح باالی
افسردگی و اضطراب رنج میبرند (.)16
پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که دانشآموزان
دارای ناتوانیهای یادگیری در مقایسه با همساالن عادی
خود بهاحتمال بیشتری مشکالت سازگاری را تجربه
میکنند ( )11و این مشکالت سازگاری سبب افت
عملکرد تحصیلی آنها میشود ( .)17در همین زمینه،
الیانگ و میکولینسر 1با مقایسه دانشآموزان دارای
ناتوانیهای یادگیری و عادی به این نتیجه رسیدند که این
دانشآموزان مشکالت بیشتری در سازگاری تحصیلی
و عملکرد تحصیلی در مقایسه با همساالن عادی خود
دارند( .)18فريليچ و شچمن 2نشان دادند كه بسياري از
دانشآموزان داراي ناتوانیهای یادگیری مشكالتی در
سازگاری اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي دارند كه اغلب
در مدرسه ناديده گرفته ميشود( .)19مرال ،جانسون،
مارز و رينگ 3سازگاری تحصیلی و شایستگی اجتماعی
 5گروه از دانشآموزان داراي ناتوانیهای يادگيري،
ناتواني رفتاري ،پيشرفت تحصيلي پايين ،کمتوانیذهنی
و دانشآموزان عادي را بررسی کردند .نتايج نشان

داد که ميانگين نمرههای هر يک از خردهمقياسهای
سازگاری براي دانشآموزان عادي باالتر از ميانگين
نمرات  4گروه ديگر است .در مورد خردهمقياس رفتار
اجتماعي معلممحور نمرههای  46درصد از دانشآموزان
داراي نارساييهاي ويژه در يادگيري (در مقايسه با 15
درصد از دانشآموزان عادي) یک انحراف استاندارد
زير منحني طبيعي قرار دارد و در خردهمقياس رفتار
اجتماعي همسالمحور نمرات  47درصد از دانشآموزان
داراي ناتوانیهای يادگيري (در مقايسه با  15درصد از
دانشآموزان عادي) یک انحراف استاندارد زير منحنی
طبیعی قرار دارد .اين نتايج بيانگر آن است که ترجيحات
معلمها و همساالن شبيه هم است و هر  2گروه،
دانشآموزان عادي را به دانشآموزان داراي ناتوانیهای
يادگيري از نظر سازگاري تحصيلي و شايستگي تحصيلي
ترجيح ميدهند(.)20
با توجه به پژوهشهای اندک درزمینه مقايسه
سازگاري در دانشآموزان داراي ناتوانیهای يادگيري
و عادي ،انجام اين پژوهش ضروري به نظر ميرسد.
همچنين اين پژوهش روي دانشآموزان داراي
ناتوانیهای يادگيري در دوره راهنمايي انجامشده،
چراکه پژوهشهای اندکی در اين دوره روي اين
دانشآموزان صورت گرفته است .افزون بر این ،در اين
پژوهش امکان مقايسه دانشآموزان داراي ناتوانیهای
يادگيري با دانشآموزان داراي پيشرفت تحصيلي
پايين ،متوسط و باال فراهمشده است که بر جدید بودن
آن ميافزايد .بهطورکلی ،هدف پژوهش حاضر ،مقايسه
سازگاري تحصيلي در دانشآموزان داراي ناتوانیهای
يادگيري و دانشآموزان داراي پيشرفت تحصيلي
پايين ،متوسط و باال بود.
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در این پژوهش برای شناسایی دانشآموزان
دارای ناتوانیهای يادگيري از  2ابزار چکلیستهای
رياضيات ،خواندن و نوشتن و مصاحبه تشخيصي
استفاده شد؛ همچنین برای اطمینان بیشتر در تشخیص و
رعایت جوانب احتیاط در کنار بررسي پرونده تحصيلي
دانشآموزان از آزمون هوشی ریون نیز استفاده شد.
چکلیستهای رياضيات ،خواندن و نوشتن :اين
چکلیستها برای ارزيابي اوليه نارسايي ويژه در
رياضيات ،خواندن و نوشتن در دانشآموزان به
وسیله محقق تهيه شد .روايي صوری و محتوایی اين
چکلیستها با استفاده از نظرات معلمان مورد تاييد
قرار گرفت .از اين آزمون فقط بهمنظور جداسازي
اوليه دانشآموزان با نارساييهاي ويژه در رياضيات،
خواندن و نوشتن استفاده شد و نتايج آن بهطور مستقيم
در تجزیهوتحلیل دخالت داده نشده است.
مصاحبه تشخيصي :براي تشخيص ناتوانیهای يادگيري
از مصاحبه تشخيصي با توجه به مالکهاي چهارمین
ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی استفاده شد :الف) پيشرفت در خواندن ،توانايي
در رياضيات یا مهارتهاي نوشتاري با آزمونهاي
استانداردشده فردي براي درست خواندن يا درک
مطلب ،توانايي رياضيات یا مهارتهاي نوشتاري
اندازهگيريشده و تحصيالت متناسب با سن فرد،
بهگونهای چشمگيرتر پايينتر از حد انتظار است.
ب) اختالل در مالک الف ،در پيشرفت تحصيلي يا
فعاليتهاي زندگي روزمره که نياز به مهارت خواندن
دارد ،بهطور چشمگيري تاثير ميگذارد .ج) اگر يک
نقيصه حسي وجود داشته باشد ،مشکالت در خواندن
فراتر از حدي است که بهطورمعمول با آن نارسایی
همراه است (اگر يک بيماري جسمي (مانند بيماري
عصبي) يا نارسایی حسي وجود داشته باشد ،روي محور
 3کدگذاري شود) (.)21
بررسي پرونده تحصيلي :از پرونده تحصيلي
دانشآموزان معدل کل نمرات و دروس مختلف ،سابقه
مردودي ،مسایل بهداشتي دانشآموزان (مانند نارسایی
حسي ،حرکتي و غيره) استخراج شد.
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هدف از استفاده این روش ،استنتاج رابطه علی بین
متغیرها بدون مداخله مستقیم در آنهاست .در اين
پژوهش دانشآموزان پسر با ناتوانیهای يادگيري و
دانشآموزان پسر عادي داراي پيشرفت تحصيلي باال،
متوسط و پايين بهعنوان گروهها و سازگاری تحصیلی
بهعنوان متغيرهاي وابسته و هوش بهعنوان متغير کنترل
در نظر گرفتهشدهاند.
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :جامعه آماري
پژوهش حاضر شامل تمامی دانشآموزان پسر با
ناتوانیهای يادگيري و دانشآموزان پسر عادي پايه دوم
راهنمايي بود كه در سال تحصيلي  1390-91در مدارس
راهنمايي شهر اردبيل مشغول به تحصيل بودند .با استفاده
از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهای،
ابتدا بهصورت تصادفي از هر ناحيه تحصيلي  10مدرسه
و از هر مدرسه  2کالس ( 20کالس) بهصورت
تصادفي انتخاب شدند و تمام اعضاي آن کالس با
استفاده از چکليستهاي رياضيات ،خواندن و نوشتن
معلمساخته موردبررسی قرار گرفتند ( ،)n=1150سپس
موارد مشکوک به ناتوانیهای يادگيري با استفاده از
مالکهاي چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی موردبررسی قرار گرفتند که
 93نفر از اين دانشآموزان دارای ناتوانیهای يادگيري
تشخيص داده شدند و سرانجام از ميان دانشآموزان با
ناتوانیهای يادگيري  40نفر بهصورت تصادفي انتخاب
شدند .دانشآموزان عادی نمونه پژوهش نیز بر اساس
معدل سال قبل آنها ،به  3گروه دانشآموزان داراي
پيشرفت تحصيلي باال ،متوسط و پايين تقسيم شدند
(معدل  17به باال پيشرفت تحصيلي باال ،معدل  14تا
 17پيشرفت تحصيلي متوسط و معدل  10تا  14پيشرفت
تحصيلي پايين) .سپس از هر کالسي که دانشآموز با
ناتوانیهای يادگيري انتخابشده بود ،از همان کالس
يک دانشآموز داراي پیشرفت تحصيلي پايين ،يک
دانشآموز داراي پيشرفت تحصيلي متوسط و يک
دانشآموز داراي پیشرفت تحصيلي باال انتخاب شد.
ب) ابزار :برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر
بهره گرفتهشده است:
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1. Raven
2. Clark
3. Shaffer

نتیجهگیری

در جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای
سازگاري تحصيلي در دانشآموزان داراي ناتوانیهای
یادگیری و پيشرفت تحصيلي پايين ،متوسط و باال آمده
است.
نتايج آزمون باکس نشان داد که بين کوواریانسهای
گروهها تفاوت معنيداري وجود ندارد ،همچنين آزمون
لوين پيشفرض تساوي واريانسهاي گروهها را مورد
تاييد قرار داد.
همانطور که در جدول  2مالحظه ميشود ،سطوح
معنيداري همه آزمونها قابليت استفاده از تحليل
کوواریانس چندمتغيري (مانکوا) را مجاز ميشمارند .اين
نتايج نشان ميدهد که بين گروههاي دانشآموزان داراي
ناتوانیهای یادگیری ،داراي پيشرفت تحصيلي پايين،
متوسط و باال از نظر متغير وابسته تفاوت معنيداری وجود
دارد.
4. California test personality
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آزمون هوشي ريون :اين آزمون به وسیله ريون
در انگلستان براي اندازهگيري هوش در گروه سني  9تا
 18سال ساختهشده و داراي  60آيتم ( 5سري  12تايي)
است .ضريب همساني دروني اين آزمون با ميانگين 0/90
و ضريب پايايي بازآزمایی با ميانگين  0/82گزارششده
است .همبستگي اين آزمون با آزمونهاي هوشي وکسلر،
استنفورد -بينه ،مازهاي پروتئوس و آدمک گوديناف
در دامنهاي از  0/40تا  0/75بهدستآمده است .ميزان
همبستگي آن با آزمونهاي غيرکالمي بيشتر گزارششده
است .در اين پژوهش ،مالک انتخاب افراد ،نمره
هوشبهر  90و به باال بوده است ،ضمن آنکه هوش با
استفاده از روش آماری کنترل شده است(.)22
آزمون شخصيتي کاليفرنيا :آزمون شخصيتي کاليفرنيا
به وسیله کالرک 2بهمنظور سنجش سازگاريهاي
مختلف زندگي در  2بعد سازش فردي و اجتماعي ساخته
شده است .اين آزمون داراي  180سوال  2گزينهاي و
 12زيرمقياس است که در اين پژوهش از خردهمقياس
سازگاري تحصيلي (روابط مدرسهاي) استفادهشده است
و  15گویه دارد( .)23شافر 3ضريب پايايي اين آزمون را
با روش اسپيرمن -براون براي مقياس سازش فردي در
حدود  0/89تا  ،0/90براي زيرمقياس سازش اجتماعي
در دامنه  0/87تا  0/91و براي نمره کل  0/92تا 0/93
به دست آورده است( .)23خجستهمهر ضریب پایایی را
با روش کودر ريچاردسون  20براي مقياس سازگاری
شخصي در گروه بهنجار  0/88و براي مقياس سازگاری
اجتماعي در گروه بهنجار  0/79گزارش کرده است(.)23
مسعودينژاد این ضرایب را در دانشآموزان تيزهوش
براي مقياس سازش فردي  0/86و براي مقياس سازش
اجتماعي در دامن ه  0/78به دست آورد( .)23در پژوهش
شريفي ضرايب آلفاي كرونباخ براي سازگاری فردي
 0/89و سازگاری اجتماعي  0/80به دست آمده است .بين
سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي  ،0/50سازگاري
فردي و سازگاري کل  0/91و سازگاري اجتماعي و
سازگاري کل  0/13همبستگي بهدستآمده است (.)23
ضريب آلفاي کرونباخ خردهمقیاس سازگاری تحصیلی
1

در مطالعه حاضر  0/81است .برای بررسی سازگاری
دانشآموزان از آزمون شخصيتي کاليفرنيا 4کالرک و
همکاران استفاده شد.
ج)شیوهاجرا:پسازهماهنگيباسازمانآموزشوپرورش،
نخست دانشآموزان با ناتوانیهای يادگيري شناسايي
شدند ،سپس دانشآموزان عادي در  3گروه داراي
پيشرفت تحصيلي باال ،متوسط و پايين قرار داده شدند .در
مرحله نخست جمعآوري دادهها روي تمام دانشآموزان
بهمنظور حذف دانشآموزانی که ضریب هوشی
آنها پایینتر از بهنجار (پایینتر از  )90بود ،بهصورت
گروهي آزمون هوشي ريون اجرا شد ،سپس در مرحله
دوم جمعآوري دادهها براي همه دانشآموزان  4گروه
که از يک مدرسه انتخاب شده بودند ،پرسشنامههاي
سازگاري بهصورت گروهي ارايه و از آنها خواسته
شد بهدقت سوالهای آن را بخوانند ،پاسخهاي موردنظر
را متناسب با ويژگيهاي خود انتخاب کنند و سوالي
را تا حد امکان بيجواب نگذارند ،پس از جمعآوري
اطالعات ،دادهها با روش آماري تحليل کوواریانس چند
متغيري ( )MANCOVAتحليل شدند.
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ميانگين نمرات دانشآموزان داراي ناتوانیهای یادگیری در
مقايسهبادانشآموزاندارايپيشرفتتحصيليپايين،متوسط
و باال در مولفههاي سازگاري تحصيلي ( ) F = 6/62بهطور
معنيداريمتفاوتاست.

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار سازگاري تحصيلي در دانشآموزان داراي نارساییهای ویژه در یادگیری و پيشرفت تحصيلي
پايين ،متوسط و باال
پيشرفت تحصيلي

نارساییهای ویژه در
یادگیری

گروه

سازگاري تحصيلي

پايين

باال

متوسط

Χ

SD

Χ

SD

Χ

SD

Χ

SD

10/44

1/24

10/15

1/65

10/70

1/55

11/77

1/54

جدول  .2نتايج تحلیل پراش چندعاملی درباره تاثیر گروهها

گروه

نام آزمون

مقدار

F

فرضيه df

خطای df

P

اثر پيالي

0/422

14/156

7

136

0/001

المبدا ويلکز

0/578

14/156

7

136

0/001

اثر هتلينگ

0/729

14/156

7

136

0/001

بزرگترین ريشه خطا

0/729

14/156

7

136

0/001

جدول  .3نتايج آزمون معناداري تحليل کوواریانس چندمتغيري ( )MANCOVAبرای تفاوت گروهها

منبع تغيير

متغير وابسته

SS

df

MS

F

P

گروه

سازگاري تحصيلي

44/41

3

14/80

6/62

P>0/001

هوش

سازگاري تحصيلي

0/34

1

0/34

0/15

0/70

خطا

سازگاري تحصيلي

311/04
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-

-
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جدول  3نتايج تحليل کوواریانس چندمتغيري (مانکوا)
روينمرههایمتغيرهايسازگاريتحصيليدر دانشآموزان
دارايناتوانیهاییادگیریوپيشرفتتحصيليپايين،متوسط
و باال را نشان ميدهد .همانطور که در جدول مشاهده ميشود

9

10
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جدول  .4مقايسه ميانگين نمرههاي سازگاري تحصيلي در دانشآموزان داراي ناتوانیهای یادگیری و پيشرفت تحصيلي پايين،
متوسط و باال با آزمون توکي

متغير

 -1نارساییهای ویژه در یادگیری

-

0/36

0/21

-1/29

*

 -2پيشرفت تحصيلي پايين

0/36

-

-0/57

-1/65

*

 -3پيشرفت تحصيلي متوسط

0/21

0/57

-

-1/07

*

 -4پيشرفت تحصيلي باال

1/29
P < 0/05

همانطور که در جدول شماره  4مالحظه ميشود،
میانگین نمرههای سازگاری تحصیلی در دانشآموزان
دارای ناتوانیهای یادگیری پایینتر از دانشآموزان
دارای پیشرفت تحصیلی پایین ،متوسط و باال است؛ این
در حالی است که بین دانشآموزان دارای ناتوانیهای
يادگيري و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین
و متوسط تفاوت معنیداری به دست نیامد (.)P>0/05
بحث

نتايج نشان داد میانگین نمرات سازگاری تحصیلی
در دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری پایینتر از
دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین ،متوسط و
باال است؛ این در حالی است که بین دانشآموزان دارای
نارساييهاي ويژه در يادگيري و دانشآموزان دارای
پیشرفت تحصیلی پایین و متوسط تفاوت معنیداری
به دست نیامد .اين نتيجه با يافتههاي پژوهشهاي مرال
و جانسون و مارز و رينگ همخواني دارد .در اين
پژوهش نتيجهگيري شده است که دانشآموزان داراي
نارساييهاي ويژه در یادگیری در مقايسه با دانشآموزان
عادي سازگاري تحصيلي ضعيفتري دارند(.)20
پژوهشگران از نظریه دلبستگی برای تبیین تفاوتهای
اشخاص در سازگاری استفاده کردهاند .برای مثال
الیانگ و همکاران معتقدند دانشآموزان با ناتوانیهای
يادگيري كه دارای سبک دلبستگی ناایمن هستند،
مشکالت سازگاری بیشتری را تجربه میکنند .درواقع،
دانشآموزانی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند،
در مقایسه با کسانی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی

*

1/65

*

1/07

*

-

*

و اضطرابی هستند ،بهزیستی روانشناختی و سازگاری
هیجانی و اجتماعی بیشتری را تجربه میکنند(.)18
بر اساس نظریه خانوادهدرمانی مینوچین ،سیستمی
که بیش از همه بر رفتار فرد اثر دارد ،خانواده است.
درواقع ،خانواده نهتنها رفتار سازشی و بهنجار ،بلکه
رفتارهای نابهنجار افراد را شکل میدهد؛ بنابراین
احتمال دارد برخورد نامناسب خانواده با دانشآموزان
دارای ناتوانیهای یادگیری در ایجاد رفتار ناسازگارانه
آنها موثر باشد.
به نظر میرسد دانشآموزان دارای ناتوانیهای
یادگیری به دلیل احساس خجالت ،درک نشدن به
وسیله دیگران ،مناسب و دوستانه نبودن رفتار دیگران
با آنها ،فقدان اعتمادبهنفس ،احساس طردشدگی و
انزوا؛ دچار تعرض ،کشمکش ،خشم و بیحوصلگی
میشوند و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد
یک جو نامناسب و ناسالم علیه خود کمک کرده و این
رفتارها بر میزان ناسازگاری آنها میافزاید .افزون بر
این ،با توجه به اينكه این دانشآموزان در انجام تکالیف
و یادگیری دروس دچار مشکل هستند ،ارتباط آنها با
معلمان دچار آسيب شده و به ناسازگاری تحصیلیشان
افزوده میشود.
اين پژوهش درباره دانشآموزان شهر اردبيل انجامشده
و نمونه موردبررسی دانشآموزان پسر مقطع تحصيلي
راهنمايي است ،به همين علت قابليت تعميم نتايج آن
محدود است .با توجه به استفاده از چکلیستها برای
ارزیابی اولیه ناتوانیهای يادگيري ،در تعمیمپذیری
نتایج باید احتیاط کرد ،همچنین مالک معدل بهعنوان
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سازگاري
تحصيلي

گروه

1

2

3

4
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از مالکهای استاندارد و معتبر دیگری برای طبقهبندی
دانشآموزان در سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی استفاده
 همچنین پیشنهاد میشود مسئوالن آموزشوپرورش.شود
از طريق كارگاههاي آموزشي و دورههاي ضمن خدمت
 اهميت ادراک از خود و سازگاری،براي مشاوران و دبيران
.را در پيشرفت تحصيلي مورد تاکيد قرار دهند

 متوسط و باال از،طبقهبندی دانشآموزان در گروهای پایین
 پيشنهاد ميشود.محدودیتهای دیگر این پژوهش است
پژوهشهايي درباره مقايسه اين متغيرها در دانشآموزان
با ناتوانیهای يادگيري و عادي در مقاطع تحصيلي ابتدايي
و دبيرستان و دانشآموزانی که در مدارس ویژه کودکان
 همچنین، انجام شود،استثنایی مشغول به تحصیل هستند
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