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 چکیده

ری جریان تحصیل و یادگی دریادگیری هستند، اغلب  هاییباشد و کودکانی که دچار ناتواندوران مدرسه می مشکالتترین یادگیری، از مهم یتوان: نازمینه و هدفپیش

 باشد.شهر میشهر قائمآموزان عادی در به ناتوانی یادگیری و دانش آموزان مبتالهای اجتماعی دانشی پردازش شناختی و مهارتیسهمقااین پژوهش  هدف. مانندکنار می

ز تخصصی وابسته باشدکه به مرکآموزان عادی میآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشدانش شامل یجامعه آمارباشد. ای مییسهمقا -پژوهش علی روش کار: روشمواد و 

آموز دانش 40آموز )دانش 80تعداد ای به از این جامعه آماری، نمونه (.n=97) اندنمودهمراجعه  1394-95شهر )توانا( در سال تحصیلی به آموزش و پرورش شهرستان قائم

پردازش  هایرای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامهشد. بای انتخاب گیری تصادفی چند مرحلهبا روش نمونه عادی( آموزدانش 40و دارای ناتوانی یادگیری 

 یآمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و استنباط یهاها از روشجهت تحلیل دادههای اجتماعی ماتسون استفاده شده است. اطالعات عمیق اسکئونبرگ و اسکیلدر و مهارت

 .ستفاده شدا P>05/0ی داریدر سطح معن (MANOVA چند متغیری واریانس تحلیل)

 ی دارند.ترنامطلوبآموزان عادی وضعیت های اجتماعی نسبت به دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری از لحاظ پردازش شناختی و مهارتکه دانشنشان دادتحلیل نتایج ها: یافته

داری یمعنآموزان عادی تفاوت آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری با دانشهای اجتماعی دانشبین پردازش شناختی و مهارت پژوهش هاییافتهر اساس ب گیری:بحث و نتیجه

 ردارند.ی برخوترمناسبهای اجتماعی بهتر و ی یادگیری، از پردازش شناختی و مهارتناتوانآموزان مبتال به آموزان عادی در مقایسه با دانشوجود دارد. همچنین دانش

 های اجتماعی، ناتوانی یادگیریشناختی، مهارت پردازش ها:ليدواژهک

 

 1395، زمستان 51-58یکم، ص  شمارههای نوین روانشناسی، دوره یکم، مجله ایده

 

 09118584563: تلفندانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، دانشکده روانشناسی،  ،مازندران آدرس مکاتبه:

Email: Asg.nouruzi@yahoo.com 

 

 مقدمه
های تحصیلی مختلف از نظر آموزان در سنین و دورهتمام دانش

 های اولویژه در سال ها بهسطح یادگیری یکسان نبوده و بعضی از آن

ها تحصیل، شرایط همگون با گروه خود را از دست داده و رفتار آن

کند. اگرچه این کودکان آموزگاران را مجبور به ارجاع به متخصصان می

هوش طبیعی هستند، لیکن در مدرسه هنگام آموزش  دارای ظاهر و

اختالالت "شوند. واژه خواندن، نوشتن و حساب دچار مشکالت جدی می

برای تبیین چنین مواردی، اولین بار توسط ساموئل کرک در  "4یادگیری
                                                           

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ساری، ایراندانشجوی  1
 واحد ساری، ساری، ایران )نویسنده مسئول(اسالمی استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد  2
 واحد ساری، ساری، ایراناسالمی استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد  3

4 learning disabilities 

بکار برده شد. تقریباً نیمی از کودکانی که خدمات آموزش و  1963سال 

درصد از کل جمعیت مدارس  5ند و حدود کنپرورش ویژه دریافت می

 (.1اند )عنوان اختالل یادگیری شناخته شدهدولتی به

 شودمی اطالق ناتوانی هایی از دسته آن به های یادگیریناتوانی

 در طبیعی، محیطی و بهنجار و سالم حواس و وجود هوش با که

 و کردن حساب نوشتن و خواندن، نظیر زبانی کارکردهای یادگیری

 مواجه نارسایی هایی و اختالل با پردازش و توجه هماهنگی، نیز

 اساسی فراگرد چند یا یك در یادگیری در کودکان ناتوان هستند.

 مقاله پژوهشي
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 ناتوانی یا کتبی، شفاهی زبان کاربرد یا فهمیدن با ارتباط در روانی

 در اختالل صورت به است ممکن ناتوانی این دهند. تظاهراتمی نشان

 یا کردنهجی نوشتن، خواندن، گفتن، سخن کردن،فکر  دادن، گوش

در  نوروبیولوژیکی اختالل یك عنوانبه یادگیری (. ناتوانی2باشد ) حساب

نابهنجار  کارکرد علت به شود که می تعریف یزن 1شناختی پردازش

به  مبتال کودکان مغزی بدکارکردی این دلیل به آید.می وجود به مغز

عادی  کودکان از ای متفاوتشیوه به را اطالعات یادگیری، ناتوانی

کودکان  اطالعات پردازش هایکنند. نارساییمی پردازش و دریافت

شناسایی  یا چون رمزگشایی هاییزمینه در یادگیری ناتوانی به مبتال

نوشتاری  بیان یا امالء ریاضی، استدالل محاسبه، خواندن، درک واژه،

شده  مشخص گفتاری زبان نابهنجار کارکرد در نیز میزان به همان و

ها، ایجاد فرایند صورت دریافت داده (. پردازش شناختی به3است )

نهایت تغییر یا عدم تغییر اطالعات موجود به صورتی دیگر  مقایسه و در

 (.4شود )دهد، تعریف میکه به واسطه ی شناخت در مغز روی می

روند تحصیلی و تواند در از جمله مسائل رفتاری کودکان که می

گذار باشد آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری تأثیراجتماعی دانش

های اجتماعی ضعیف است. مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای مهارت

 سازد با دیگرانی قابل قبولی است که فرد را قادر میفراگرفته شده

ند داری کهای نامعقول اجتماعی خودرابطه ی مؤثر داشته و از واکنش

( شناخت و مهارت اجتماعی را فرایندی 6) 2(. اسالموسکی و دان5)

 ینیبسازد تا رفتار دیگران را درک و پیشدانند که کودکان را قادر میمی

کنند، رفتار خود را کنترل نمایند و تعامالت اجتماعی خود را تنظیم 

 داللت ی مطلوبیفراگرفته رفتارهای بر اجتماعی هاینمایند. مهارت

 از و داشته مؤثر یدیگران رابطه با سازدمی قادر را فرد که دارد

 اجتماعی های(. مهارت7) کند اجتماعی خودداری نامعقول هایواکنش

 مناسب و ارتباط مؤثر شروع توانایی قبیل از رفتارها از گستردهای طیف

 به رفتارهای تمایل (،8) و شایسته مفید هایپاسخ یارائه دیگران، با

 و زورگویی قلدری تمسخر، از پرهیز گرانهیاری و همدالنه مندانه،سخاوت

 (.9شوند )می را شامل دیگران به

مقایسه (، با عنوان 10) 3در پژوهشی نریمانی و صبحی قرامکی

آموزان مبتال دانشهیجانی و رفتارهای پرخطر در  -پردازش شناختی

پرداخت. هدف این مطالعه مقایسه پردازش  به ناتوانی یادگیری و عادی

آموزان مبتال به ناتوانی هیجانی و رفتارهای پر خطر در دانش -شناختی

ای و جامعه مقایسه یادگیری و عادی بود. روش این پژوهش از نوع علی

یی شهرستان آموزان پسر سال سوم راهنماآماری نیز کلیه ی دانش

دست آمده، با استفاده بود. اطالعات به 92-93اردبیل در سال تحصیلی 

از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

آموزان دارای ناتوانی یادگیری در پردازش ها نشان داد که دانشیافته
                                                           

1 cognitive processing 
2 Slawmouski & Dann 
3 Narimani & Subhigharamky 

 تمشکالپرتی، عدم یادآوری اسامی، اشتباهات سهوی، شناختی )حواس

حافظه، هوش کالمی، هوش عملی و توجه انتخابی( نارسایی بیشتری 

 آموزان عادی دارند.نسبت به دانش

(، پژوهشی را تحت 11) 4نهریمیاه زینالی، خسروجاوید،کافی، 

رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون های عنوان مقایسه ویژگی

آموز دچار ناتوانی یادگیری دانش 45از  ایناتوانی یادگیری را روی نمونه

آموز بدون مشکل یادگیری در شهرستان رشت انجام دادند. دانش 45و 

رفتاری  هایمتغیری نشان داد که بین ویژگینتایج تحلیل واریانس چند

کودکان ناتوان در یادگیری و کودکان بدون مشکل یادگیری تفاوت 

تماعی کودکان ناتوان در داری وجود دارد. همچنین، رشد اجیمعن

 تر از کودکان بدون مشکل یادگیری است.یادگیری پایین

(، به پژوهشللی با 12) 5سلللیمانی، زاهد بابالن، فرزانه و سللتوده 

آموزان دانش اجتماعی هایمهارت و هیجانی نارسایی  یعنوان مقایسه 

 مقایسه  مطالعه این بهنجار پرداختند. هدف و یادگیری دارای اختالل

 اختالل آموزان دارایدانش اجتماعی هایمهارت و هیجانی نارسللایی

 کلیه شامل  حاضر  پژوهش جامعه آماری باشد. می بهنجار و یادگیری

سه دانش  در اردبیل ستان  شهر  اختالالت یادگیری ویژه آموزان مدر

صیلی  سال  سر  18آموز )(، دانشN=157بود ) 90 -91 تح  18 و پ

آموزان دانش و نمونه پژوهش عنوانبه یادگیری اختالل دارای دختر(

ستفاده  با بهنجار ساده    گیرینمونه روش از ا صادفی   شدند.  انتخاب ت

سایی  مقیاسها داده آوریجمع برای شنامه    و هیجانی تورنتو نار س  پر

  مطالعه روش اجرا شللد.ها آزمودنی روی ماتسللون اجتماعی هایمهارت

  متغیریچند تحلیل واریانس با پژوهشلی  هایداده بود.ای مقایسله  -علی

 آموزان دارایکه دانش داد نشان  پژوهش نتایج شدند.  تحلیل و تجزیه

سایی،    در یادگیری اختالل صیف  شنا سه  عینی در تفکر و تو  با مقای

  همچنین .سلللتنللده ضلللعیف داریمعنی طور بلله آموزان بهنجللاردانش

 روابط و در بوده ضللعیف اجتماعی روابط در اختالل دارای آموزاندانش

  تکانشی، پرخاشگری،   عمل نابجا، جسارت  چون رفتارهایی شان اجتماعی

سادت  خوداعتمادی شه  و افراطی، ح شان می  خود از گیریگو  دهند.ن

 آموزان ناتواندانش مشلللکالت از حاکی حاضلللر  پژوهشهای  یافته  

 است. هیجانی هایتوانایی و اجتماعی تعامالت در یادگیری

 (، در پژوهشی تحت عنوان ضعف پردازش13و همکاران ) 6جانسون

های یادگیری خاص نشان دادند که آموزان با ناتوانیشناختی و دانش

ی های یادگیرآموزان با ناتوانیهای قابل توجهی بین گروه دانشتفاوت

ها گروهی آموزان عادی از نظر پردازش شناختی وجود دارد. آنو دانش

ار ناتوانی یادگیری را تحت آموزش با کیفیت باال آموزان دچاز دانش

قرار دادند و نشان دادند که بدون باال بردن مهارت پردازش شناختی 

زان آموآموزان آموزش با کیفیت باال در یادگیری بهتر دانشاین دانش

(، در یك پژوهش فرا تحلیلی 14دچار ناتوانی یادگیری اثر ندارد. بهنام )

 های یادگیریهای اجتماعی و ناتوانیعنوان مهارتمطالعه تحت  39از 

4 Kafi, Zeinali, Khosrojavid, & Meyahnahri 
5 Soleimani, Zahid Babelon, Farzaneh, & Sotoudeh 
6 Jounson 
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های یادگیری، کمتر با دیگران دوست نشان دادند که کودکان با ناتوانی

ها از طرف کودکان عادی بیشتر است. نتایج شوند و احتمال طرد آنمی

 همچنین نشان داد که کودکان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با همساالن

شوند و از مشکالت شخصیتی رنج ابالغ ارزیابی میعادی، مهاجم و ن

 شوند.برند و به سختی در کالس درس حاضر میمی

 های(، پژوهشی با عنوان مقایسه مهارت15) 1جمشیدی و سیف نراقی

های آموزان مبتال به ناتواناییآموزان عادی و دانشاجتماعی در دانش

 30آموز عادی و نشدا 30تایی )60ویژه یادگیری که روی یك نمونه 

 آموزانساله دانش 8-12آموز با ناتوانی یادگیری( در محدوده سنی دانش

ها از روش آماری تحلیل شهر تهران انجام دادند و برای تجزیه و تحلیل داده

ها نشان دادند که در الگوهای حل واریانس دوراهه استفاده کردند. یافته

ا از هگشایی( تفاوت لهأو مس یریگکنارهمسائل اجتماعی )پرخاشگری، 

های دار است. در الگوی پرخاشگرانه، پسران مبتال به ناتوانییلحاظ آماری معن

ری و های یادگیگیری، دختران مبتال به ناتوانییادگیری، در الگوی کناره

ت آوردند. دسدر الگوی مسئله گشایی، پسران عادی باالترین میانگین را به

آموزان عادی العه نشان داد بین رفتار اجتماعی دانشاز طرف دیگر این مط

اری دیهای ویژه یادگیری تفاوت آماری معنآموزان مبتال به ناتوانیو دانش

وجود دارد و در خود کارآمدی تصوری در دستیابی به اهداف اجتماعی نیز 

 دار است.یها از لحاظ آماری معنتفاوت

کمبود پژوهش در این  با توجه به مطالب گفته شده و همچنین

های یادگیری در دانش آموزان، بار اقتصادی، زمینه، شیوع باالی ناتوانی

آموزان و پیامدهای اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی وجود این دانش

زیانبار این اختالالت، کمك به شناخت بهتر و نهایتاً راه کارهای درمانی 

 یین کند که: آیا بینو آموزشی مناسب، پژوهش حاضر بر آن است تا تع

آموزان مبتال به ناتوانی های اجتماعی دانشپردازش شناختی و مهارت

 داری وجود دارد؟یآموزان عادی تفاوت معنیادگیری و دانش

 های پژوهشفرضيه

آموزان مبتال های اجتماعی دانشبین پردازش شناختی و مهارت -1

 داری وجود دارد.معنیآموزان عادی تفاوت به ناتوانی یادگیری با دانش

آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری نسبت پردازش شناختی دانش 1-1

 تری دارند.آموزان عادی وضعیت نامطلوببه دانش

آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری های اجتماعی دانشمهارت 2-1

 تری دارند.آموزان عادی وضعیت نامطلوبنسبت به دانش

 
 مواد و روش کار

های طرح شده، یك پژوهش حاضر با توجه به موضوع و فرضیه

مقایسه ای است که طی آن، به مقایسه پردازش شناختی  -پژوهش علی

 های یادگیری وآموزان مبتال به ناتوانیهای اجتماعی دانشو مهارت

 پردازد.آموزان عادی میدانش

 آموزانآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشل دانشجامعه آماری شام

                                                           
1 Jamshidi & SaifNaraqi 
2 Scokenberg & Scilder 
 

باشدکه به مرکز تخصصی وابسته به آموزش و پرورش شهرستان عادی می

 (.n=97اند )مراجعه نموده 1394-95شهر )توانا( در سال تحصیلی قائم

 آموزدانش 40آموز )دانش 80تعداد ای به از این جامعه آماری، نمونه

گیری آموز عادی( با روش نمونهدانش 40دارای ناتوانی یادگیری و 

 ای انتخاب شد.تصادفی چند مرحله

 ابزارهای پژوهش
این مقیاس توسط . پرسشنامه پردازش اطالعات عميق: 1

خرده مقیاس  3( ساخته شده است و دارای 16) 2اسکونبرگ و اسکیلدر

ه نمر آیتم دارد. مجموع 17خواندن انتقادی، بافت اولیه و ساختار است و 

دهد که ی کل پردازش اطالعات را شکل میخرده مقیاس نمره 3این  های

شود. پایایی آزمون را از گذاری میای نمرهدرجه 5صورت مقیاس لیکرت به

آزمون در  ایران پایایی اند. درگزارش کرده 79/0روایی آن را و  81/0تا  75/0

(. در پژوهش 10) است آمده دستبه 86/0کرونباخ  آلفای پژوهشی به روش

 دست آمد.به 83/0حاضر پایایی مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ 

های پرسشنامه مهارت  های اجتماعی ماتسون:  . پرسشنامه مهارت  2

تهیه  نوجوانان و کودکان اجتماعی هایمهارت سنجش  اجتماعی برای

( 17) 3، روتاتوری و هسل ماتسون  پرسشنامه توسط    این گردیده است. 

  4 کودکان اجتماعی هایمهارت آیتم دارد که 56 و شللده سللاخته

 رفتارهای مناسللب، اجتماعی هایمهارت و سللنجدمی را سللاله 18 تا

 را گیریگوشلله حسللادت/ و طلبی برتری پرخاشللگری، غیراجتماعی،

ساس  بر آزمودنی کند.گیری میاندازه  ایدرجه پنج لیکرت مقیاس یك ا

سخ  آیتم هر به موافقم( کامالً تا )کامالً مخالفم ه نمر دامنه دهد.می پا

 پنج مقیاس، این برای باشللد. می 224 تا صللفر از این مقیاس های

 است: تدوین شده زیر شرح به فرعی مقیاس خرده یا مؤلفه

سب  اول: مهارت عامل  قبیل از اجتماعی رفتارهای که اجتماعی منا

شتن ارتباط  شتیاق  و بودن مؤدب دیگران، با دیداری دا  با به تعامل ا

 .گیردمی بر در را مؤثر و مفید صورتی به دیگران

 دروغ رفتارهایی مانند که اسللت نامناسللب جسللارت دوم: عامل

  و نابهنجار صداهای  ایجاد دیگران،از  گرفتن خرده کاری،کتك گفتن،

 .شودمی شامل را زدن زیر قول و کنندهناراحت

 رفتارهایی که است  بودن سرکش  و کردن عمل تکانشی  عامل سوم: 

 .بردارد در را لجبازی و شدن، یکدندگی عصبانی آسانی به قبیل از
 یبردارنده در است و  داشتن  خود به زیاد اطمینان چهارم: عامل
 همه دانستن  به تظاهر دادن، دیگران پز به و نازیدن خود به رفتارهای

 .است دیدن از دیگران برتر را خود و چیز
 و تنهایی یدر بردارنده که است  گیریگوشه  / حسادت  پنجم: عامل
 د.باشمی حسادت

  گزارش 82/0 را آن کرونباخ ضللریب آلفای  (18) 4خیر و یوسللفی 

های  مهارت آزمون پرسللشللنامه با  این اعتبار همزمان همچنین، اند.کرده

 استفادهباشد. در پژوهش حاضر نیز این شاخص با می 83/0بیابانگرد  اجتماعی

3 Matson, Rotatori, & Helsel 
4 Youssefi & khaer 
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 .بخش هستکه در حد رضایت 84/0روش آلفای کرونباخ برابر با از 

 

 هايافته
 هایمیانگین و انحراف در متغیر پردازش شناختی و مهارت

نتایج ( آورده شده است. همچنین 1اجتماعی در جدول شماره )

یادگیری و عادی در  های لوین در افراد ناتوانی آزمون همگنی واریانس 

 ( آورده شده است.2جدول شماره )

 
 

 های اجتماعیپردازش شناختی و مهارت هایدر متغیر معیار میانگین و انحراف(: 1جدول )

 متغیرها گروه میانگین انحراف معیار

 ناتوانی یادگیری 42/ 05 7/ 22
 پردازش شناختی

 عادی 47/ 95 7/ 45

 ناتوانی یادگیری 38/ 20 7/ 07
 های اجتماعیمهارت

 عادی 32/ 85 7/ 49

 
 اساس متغیرهای پژوهش های لوین در افراد ناتوانی یادگیری و عادی، برنتایج آزمون همگنی واریانس (:2جدول )

 متغیر df2 df1 F داریسطح معنی

 پردازش شناختی 01/0 1 78 91/0

 های اجتماعیمهارت 05/0 1 78 82/0

 

شود، میانگین پردازش ( مشاهده می1طور که در جدول شماره )همان

 باشدمی 5/42 ناتوانی یادگیریو در افراد  95/47شناختی در افراد عادی 

 20/38 اجتماعیهای در نمره مهارت ناتوانی یادگیری و میانگین گروه

 باشد.می 85/32و در افراد عادی 

 های تحقیقهای مربوط به فرضیهيافته

 های تحلیل کوواریانسقبل از انجام تحلیل ابتدا به بررسی مفروضه

 شود.پرداخته می

 منظور بررسی مناسببههای تحليل کواریانس: بررسی مفروضه

 هاهای همگنی واریانسها برای انجام تحلیل کواریانس مفروضهبودن داده

 ها در ادامه بحث قرار گرفته است.و فرض همگنی شیب

 آزمون لون نشان، شودمشاهده می (2شماره )گونه که در جدول همان

ها پیش فرض یکسانی واریانس گروه، پژوهش یرهایبرای همه متغ دهد،یم

توان برای آزمون فرضیه پژوهش، از نتایج تحلیل برقرار است و لذا می

 .کوواریانس استفاده کرد

 هابررسی فرض همگنی شیب

شود، بین گروه ( مالحظه می2طور که در جدول شماره )همان

های مهارتو  پردازش شناختیعادی و ناتوان از لحاظ متغیرهای 

داری وجود تفاوت معنی p<005/0مورد مقایسه در سطح  اجتماعی

ی بعد از طریق تحلیل بردن به این تفاوت در مرحلهدارد. جهت پی

به بررسی دو فرضیه فرعی این پژوهش واریانس یك راهه در متن مانوا 

 درج شده ( 3شماره )پردازیم که نتایج حاصل از آن در جدول می

همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس یك راهه در متن مانوا است. 

در  های اجتماعیمهارتو  پردازش شناختیهای بر میانگین نمره

 آورده شده است. (4شماره )جدول 

 
 های اجتماعیمهارتو  پردازش شناختیهای نتایج حاصل از تجزیه تحلیل مانوا روی میانگین نمره(: 3)جدول 

 نام آزمون مقدار F فرضیه df خطا df داریسطح معنی

 اثر پیالیی 17/0 41/8 2 77 <001/0

 ویکلزالمبدای  82/0 41/8 2 77 <001/0

 اثر هتلینگ 21/0 41/8 2 77 <001/0

 بزرگترین ریشه روی 21/0 41/8 2 77 <001/0

 
 های اجتماعیمهارتو  پردازش شناختیهای میانگین نمره روینتایج حاصل از تحلیل واریانس یك راهه در متن مانوا (: 4)جدول 

 داریمعنیسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 01/0 94/12 20/696 1 20/696 پردازش شناختی

 02/0 78/10 45/572 1 45/572 های اجتماعیمهارت
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نشان داده شده است، بین دو  (4شماره )طور که در جدول همان

داری وجود دارد تفاوت معنی گروه آزمودنی از لحاظ پردازش شناختی

(001/0>p، 94/12=F) این پژوهش تأیید شد.  1-1فرضیه  ،بنابراین؛

، p<001/0) های اجتماعیمهارتهمچنین این دو گروه از لحاظ 

78/10=Fپژوهش 1-2فرضیه  ،بنابراین؛ دست آمدداری به( تفاوت معنی 

 حاضر تأیید شد.

 

 یریگیجهحث و نتب
 ناتوانی( مشاهده شد بین دو گروه 4طور که در جدول شماره )همان

داری وجود دارد تفاوت معنی پردازش شناختییادگیری و عادی از نظر 

گروه ناتوانی یادگیری نسبت به گروه عادی  پردازش شناختیو میانگین 

پژوهش تأیید شد. نتایج حاصل از این  1-1بیشتر است بنابراین فرضیه 

( که در پژوهش خود 10پژوهش با پژوهش نریمانی و صبحی قرامکی )

آموزان دارای ناتوانی یادگیری در پردازش شناختی نارسایی فتند دانشیا

و نیز با پژوهش جانسون و  آموزان عادی دارندبیشتری نسبت به دانش

 به مبتالآموزان توان گفت دانش( همسو است. همچنین، می13همکاران )

 اطالعات مختلف انواع به نسبت پایینی حساسیت یادگیری هایناتوانی

 که شود می باعث امر این .دهندمی نشان شناختی اطالعات ویژهبه

 خود یحافظه در و نکرده دریافت خوبی به را جاری هایمحرک اوالً

 چنین وجود صورت در ثانیاً .ننمایند ذخیره بعدی هایاستفاده برای

هم  و جاری هایمحرک مناسب دریافت عدم دلیل به ای همحافظه

 موجود اطالعات بازیابی یا فراخوانی مناسب، بازیابی هایسرنخ نبود

 محاسبه و نوشتن و خواندن چون اعمالی برای ها کهآن در حافظه در

 (.10) باشدمی دشوار است، الزم

دست آمده از آزمون فرض فوق با نتایج حاصل از پژوهش نتایج به

هایی در پردازش اند نارسایی( که نشان داده19) 1بشرپور و احمدیان

اطالعات کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری در مقایسه با کودکان عادی 

ون جانس مطالعه باشد. نتایج این مطالعه با نتیجهوجود دارد، همسو می

های قابل توجهی ( همخوان است که نشان دادند تفاوت13و همکاران )

آموزان عادی از های یادگیری و دانشزان با ناتوانیآموبین گروه دانش

نظر پردازش شناختی وجود دارد و بدون باال بردن مهارت پردازش 

واند تشناختی این دانش آموزان، حتی آموزش با کیفیت باال نیز نمی

 آموزان دچار ناتوانی یادگیری تأثیر داشته باشد.در یادگیری بهتر دانش

( مشاهده شد که بین دو گروه ناتوان 4ماره )بر اساس نتایج جدول ش

های اجتماعی تفاوت وجود دارد بنابراین یادگیری و عادی از لحاظ مهارت

پژوهش تأیید شد. همخوان با این نتایج در چندین پژوهش  1-2فرضیه 

آموزان باشد که نشان دادند دانش( همخوان می12سلیمانی و همکاران )

در روابط اجتماعی ضعیف بوده و رفتارهایی دارای اختالل در یادگیری 

افراطی، اعتمادی چون جسارت نابجا، عمل تکانشی، پرخاشگری، خود

                                                           
1 Basharpoor, Issazadegan, & Ahmadin 
2 Agaliotis 
3 Zahed, Rajabi, & Omidi 
4 Kashmiri 
5 Marvian 

دهند. گیری را در روابط اجتماعی خود نشان میحسادت و گوشه

( نیز نشان دادند که این کودکان بیشتر 3سیلور و همکاران )همچنین 

یادگیری نیستند طرد شده آموزانی که مبتال به ناتوانی از طرف دانش

 ی پژوهش حاضر است.شوند که در جهت تأیید فرضیهو منزوی می

مبنی بر پایین بودن مهارت  حاضر پژوهش هاییافته تبیین در

های یادگیری در مقایسه با آموزان مبتال به ناتوانیاجتماعی دانش

 در آموزان ناتواندانش که مشکالتی گفت توانمی آموزان عادیدانش

 فقدان به معموالً دهندمی نشان خود از اجتماعی تعامالت در یادگیری

 اجتماعی ارتباطات داشتننگه و بودن قدم پیش زمینه در الزم هایمهارت

 دادند نشان( 20) وکالوا 2آگالیوتیس ،همچنین. گرددمی بر مثبت

 اب شانغیرکالمی تعامالت در یادگیری در ناتوان کودکان از بسیاری

 جمله از غیرکالمی هایتوانایی کهحالی در هستند روبرو مشکالتی

 توانمی دیگر سوی از .باشدمی اجتماعی هایمهارت در مهم هایلفهؤم

 لگویا کارگیریه ب دلیل به شاید یادگیری در آموزان ناتواندانش گفت

 یتوانای فقدان دلیل به همچنین و گیریکناره الگوی و پرخاشگرانه

 آموزاندانش با مقایسه در اجتماعی تعامالت در غیرکالمی عالیم رمزگشایی

 اجتماعی روابط برقراری زمینه در مثبت امتیاز کمترین از بهنجار

 (.21) هستند برخوردار

ی پژوهش کافی دست آمده از آزمون فرض فوق با نتیجهنتایج به

(، 23) 4(، کشمیری22) 3(، زاهد، رجبی و امیدی11و همکاران )

هر  ؛ که( مطابقت دارد24) 5( و مرویان15جمشیدی و سیف نراقی )

 آموزان داراییك در مطالعات جداگانه به این نتیجه رسیدند که دانش

آموزان عادی از مهارت های یادگیری در مقایسه با دانشناتوانی

دار است. همچنین، با اجتماعی کمتری برخوردارند و این تفاوت معنی

(، سوانسون و 26) 7(، سابورنی25و همکاران ) 6ژوهش بیرنتایج پ

باشد که نشان دادند ( همخوان می28) 9( و کلمن و منیت27) 8مالون

آموزان بهنجار آموزان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسه با دانشدانش

( نیز نشان 3دارای مهارت اجتماعی کمتری هستند. سیلور و همکاران )

 آموزانی که مبتال به ناتوانیکان بیشتر از طرف دانشدادند که این کود

 (.23شوند )یادگیری نیستند طرد شده و منزوی می

ها و محدود ترین محدودیت این پژوهش کم بودن تعداد نمونهمهم

جایی که این بودن آن به یك شهر و یك مقطع تحصیلی بود. از آن

انجام شده است نتایج آموزان دوره ی ابتدایی پژوهش در رابطه با دانش

آموزان مقاطع تحصیلی دیگر، به راحتی قابل تعمیم نیست آن به دانش

 ریی یادگیهای ویژهو باید با احتیاط صورت گیرد. به متخصصان اختالل

آموزشی و های شود که اقدام به طراحی و اجرای برنامهپیشنهاد می

ارای دآموزان انشهای پردازش شناختی ددرمانی ترکیبی مؤثر بر قابلیت

بی شود با توجه به اکتسااختالل یادگیری کنند. همچنین، پیشنهاد می

های پردازش شناختی، آموزش این مهارت با استفاده از بودن قابلیت

6 Bear 
7 Sobornie 
8 Swanson & Malone 
9 Swanson & Malone 
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آموزان دارای اختالل یادگیری های مناسب برای دانشراهبردها و مدل

ابراز های آموزش های اجتماعی، کالسبه عمل آید. آموزش مهارت

آموزان در زمینه ی های برقراری ارتباط، کمك به دانشوجود، شیوه

سازی اولیای کودکان و مدرسه نسبت به مسائل یابی و آگاهدوست

ها توسط منظور پذیرش آنآموزان دارای ناتوانی یادگیری بهدانش

 شود.آموزان، پیشنهاد میهمساالن و رشد اجتماعی این قبیل دانش

 

 یتشکر و قدردان
 باشد و از اساتید محترم و همچنیننامه میاین مقاله برگرفته از پایان

 کمال تشلکراند، از کسانی که در انجام این پژوهش همکاری الزم نموده

 .ریمو قدردانی را دا
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Abstract 

Background & Aims: 

Learning disability is one of the most important problems in school life, and children with learning 

disabilities often stay away from the process of studying and learning. The purpose of this study was to 

compare the cognitive processing and social skills of students with learning disabilities and normal students 

in Ghaemshahr city. 

Materials & Methods: 

The research method is causal-comparative. The statistical population consisted of students with learning 

disabilities and normal students who referred to a specialist center affiliated to the education of Ghaemshahr 

city (Tavana) in the academic year 2015-2016 (n = 97). From this statistical population, a sample of 80 

students (40 students with learning disabilities and 40 normal students) was selected through multistage 

random sampling. To measure the variables studied, we used the Schoenberg and Skilder Deep Intelligence 

Inventory and Matsun Social Skills Questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics (mean, 

standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance MANOVA) at a significant 

level of P <0.05. 

Results: 

The results of the analysis showed that students with learning disabilities have a more unfavorable situation 

in terms of cognitive processing and social skills than normal students. 

Conclusion: 

According to the research findings, there is a significant difference between cognitive processing and social 

skills of students with learning disabilities with normal students. As well as, normal students have better 

and more favorable cognitive processing and social skills than students with learning disabilities. 

 

KeyWords: Cognitive processing, Learning disabilities, Social skills 
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