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 مقطع آمًزان داوص یادگیری، اختالالت با آمًزضی اختالالت اوًاع رابطٍ بررسی

 1 واحیٍ پريرش ي آمًزش مدارض در مقطع ایه معلمان دیدگاٌ از ابتدایی

 بىدرعباض
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 ایشاى لـن، اػالهی، اصاد داًـگاُ ؿٌاػی، سٍاى دپاستواى

 

 چکیدٌ

پظٍّؾ حاضش تا ّذف تشسػی ساتطِ اًَاع اختالالت آهَصؿی تا اختالالت یادگیشی، داًؾ آهَصاى همطغ اتتذایی اص دیذگاُ 

تٌذسػثاع اًدام ؿذ. سٍؽ هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ تَكیفی ٍ اص  1 ِیًاحهؼلواى ایي همطغ دس هذاسع آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

تَد وِ  ًفش 150تِ تؼذاد  1 ِیًاحي پظٍّؾ هؼلواى اتتذایی ؿْشػتاى تٌذسػثاع ًَع پیوایـی تَد. خاهؼِ هَسد هطالؼِ دس ای

فشضیِ تَد وِ  4هؼلن تِ كَست ًوًَِ گیشی تلادفی ػادُ تِ ػٌَاى ًوًَِ آهاسی اًتخاب ؿذًذ. ایي پظٍّؾ داسای  30تؼذاد 

اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ  پغ اص تدضیِ ٍ تحلیل داددُ ّا ًتایح صیش حاكل ؿذ: تیي اختالل دسیادگیشی سیاضی ٍ

ٍخَد داسد، تیي اختالل دس خَاًذى ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد، تیي اختالل دس ًَؿتي ٍ اختالالت 

 سد.یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد، تیي اختالل استثاطات اختواػی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد دا

 

 ًَؿتي. دس اختالل ٍ خَاًذى دس اختالل یادگیشی، اختالالت آهَصؿی، اختالالتَای كلیدی:  ياشٌ
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 مقدمٍ

ای  هالحظِ یادگیشی ًاسػایی لاتل دس آهَصاى تا اختالل دس یادگیشی تاتَخِ تِ اًتظاسّای هتٌاػة تا ػي ٍ تَاًایی َّؽ، داًؾ

ّای  طَس واهل تثییي وشد. دس تیـتش ػاهاًِ ّای سٍاًی تِ ى تا ػَاهل هحیطی یا ًـاًِتَا ای وِ ایي ًاسػایی سا ًوی گًَِ داسًذ تِ

ػَی  اص داًٌذ. سؿذی هی  اختالل یًَػ ّای حشوتی، ّای استثاطی ٍ هْاست ّای یادگیشی سا دس وٌاس اختالل اختالل تـخیلی،

خَاًذى، سیاضیات ٍ ًَؿتي تا ػایش  هاًٌذ ؿًَذ، ّایی وِ دس هذسػِ آهَختِ هی ّای یادگیشی اص ًظش هْاست اختالل دیگش،

خَاًذى، اختالل سیاضیات ٍ اختالل  اختالل اًذ اص: ّای یادگیشی ػثاست ی اختالل ًَع ػوذُ  ػِ وٌذ. ّای سؿذی فشق هی اختالل

ذیوی ل  ّای لاًًَی وِ هثتٌی تش تؼشیف (IDEAآهَصؽ افشاد تا ًاتَاًی )  ّای یادگیشی دس لاًَى تیاى ًَؿتاسی. ًاتَاًی

یادگیشی سا اختالف دس  یًاتَاً ّا، ّای یادگیشی تَد هَسد تاییذ هدذد لشاس گشفت. لاًَى آهَصؽ افشاد تا ًاتَاًی ًاتَاًی

اهال یا سیاضیات  ًَؿتي، خَاًذى، فىش وشدى، گَؽ دادى،  داى وِ دس اثش ًاسػایی دس ًاتَاًایی گفتاسی یا ًَؿتاسی هی صتاى

هـىالت  تَاًی رٌّی، ؿٌَایی ون ؿاى كشفا دس اثش هـىالت تیٌایی، سا وِ هـىالت یادگیشی داًذ. ایي تؼشیف وَدواًی هی

 ّا ٍ ػایش لَاًیي ٍ همشاست هشتثط، آهَصؽ افشاد تا ًاتَاًی لاًَى ؿَد. ًوی ؿاهل حشوتی یا هحشٍهیت هحیطی ایداد ؿذُ اػت،

 ٍ 2ف ، 1384ػلیضادُ، داًذ ) اسًذ ضشٍسی ٍ اخثاسی هیٍیظُ ٍ آهَصؽ سایگاى سا تشای وَدواًی وِ ًاتَاًی یادگیشی د  خذهات

3.) 

ّای یادگیشی ٍخَد  ًاتَاًی  آهَصؿی-هفَْم تـخیق اختالل یادگیشی ٍ هفَْم لاًًَی  تِ دلیل ّوپَؿی لاتل تَخْی وِ هیاى

تشخن اختالل ه  وِ ،ld) ایي پظٍّؾ اكطالح دس سٍ، ایي اص ؿًَذ. یىذیگش اػتفادُ هی  دٍ هفَْم تِ خای يیا ،اهشٍصُ داسد،

 گیشد. تِ خای ّشدٍ هفَْم هَسد اػتفادُ لشاس هی یادگیشی سا اًتخاب وشدُ اػت(

 بیان مسالٍ

صیادی تشای یادگیشی ٍخَد داسد ٍ یادگیشی طیف تؼیاس ٍػیؼی سا دس  یضّایچ دس گؼتشُء حیات فشدی ٍ اختواػی اًؼاى،

ٍ اّویت ٍ ػیطشُء فشٌّگ هىتَب دس خَاهغ وًٌَی ٍ گؼتشؽ اهشٍص   اها تاتَخِ تِ پیچیذگی ًظاهْای اختواػی؛ گیشد تشهی

تشیي ًیاصّای  تشیي ٍ ضشٍسی ًَؿتي ٍ حؼاب اص تٌیادی ػَاد تِ هفَْم یادگیشی خَاًذى، داًؾ ٍ اطالػات،  پیگیش ٍ سٍصافضٍى

ی دس صًذگی اختواػی اها تِ سغن اّویت یادگیش گشدد، هی  ّای دیگش ٍی هحؼَب ای تشای یادگیشی ػٌَاى پایِ تـش اهشٍص تِ

  َّؿـاى خؼوی ٍ لذ ٍ ٍصًـاى حاوی اص تٌْداس تَدى آًْاػت، سؿذ ظاّشی طثیؼی داسًذ،  ًیؼتٌذ وَدواًی وِ ون اًؼاى،

 دچاس ًَؿتي ٍ حؼاب وشدى سا یاد تگیشًذ، خَاٌّذ خَاًذى، سًٍذ ٍ هی ٍتیؾ ػادی اػت اها ٌّگاهی وِ تِ هذسػِ هی ون

 يیا گیشًذ. تیٌٌذ ٍ گاّی تَػط هؼلواًـاى هَس ؿواتت لشاس هی هی  ا هتفاٍت اص دیگشاىؿًَذ ٍ خَد س هـىالت خذیذی هی

اػت. وویتِء   تَػط هتخللاى تا ػٌَاى اختالالت یادگیشی ؿٌاختِ ؿذُ ؿَد، حیشاًی ٍالذیي آًْا هی  ٍضؼیت وِ تاػث

وَدواى هثتال تِ اختالالت  وٌذ: یف هیتؼش  گًَِ اختالالت یادگیشی سا ایي (1968هـَست هلی دس هَسد وَدواى ًاتَاى )

ایي  دٌّذ. دس استثاط تا فْویذى یا واستشد صتاى ؿفاّی یا وتثی ًاتَاًی ًـاى هی  یادگیشی دس یه یا چٌذ فشاگشد اػاػی سٍاًی

 وٌذ. وشدى یا حؼاب تشٍص  ّدی ًَؿتي، خَاًذى، ػخي گفتي، فىش وشدى، اػت تِ كَست اختالل دس گَؽ دادى،  ًاتَاًی هوىي

 اختالل گَیای ٍ غیشُ اػت. ًاسػخَاًی، خضیی دس واسوشد هغض،  اختالل هغضی، ؼِءیضا اختالالت ًاؿی اص ًمایق ادساوی، يیا

هاًذگی رٌّی، پشیـاًی ػاطفی  ػمة یا ًمایق حشوتی، ییؿٌَا وَدواى اص ًَع هـىالتی ّوچَى تیٌایی،  اختالل یادگیشی ایي

 (.61ف : 1376اًی، )ػشف  ٍ ووثَد اهىاًات هحیطی ًیؼت

هحمك دس ایي پظٍّؾ دسكذد ایي اػت وِ تذاًذ اص دیذگاُ هؼلواى چِ ػَاهلی تاػث ؿیَع اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى 

 همطغ اتتذایی هی تاؿٌذ ٍ ًمؾ ّش یه اص ایي ػَاهل چمذس اػت؟

 ضريرت ي اَمیت تحقیق

 سٍ هذسػِ وَدواى دسكذ تا ػِ هی اص )هؼلَل( ًاتَاى وَدواى هـَستی هلی وویتِ گضاسؽ طثك سا گیشی ادی دس اختالل ؿیَع
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اػت.  ؿذُ گضاسؽ هختلف پظٍّـْای دسكذ دس 30تا  1 داهٌۀ ًیؼت؛ ىؼاىی ادگیشیی اختالالت ؿیَع تخویي اها داًٌذ هی

 خٌؼی، تفاٍتْای ًظش اص .اػت ؿذُ روش دسكذ 8 ادگیشیی ت اختالال ؿیَع ( هیضاى1376) دس هطالؼِ هشٍیاى حؼیٌی

 هطالؼات ّوِ ّشحال، تِ .اًذ وشدُ هطشح دختشّا ٍ پؼشّا تیي سا 1 تِ 4 سٍاج ولیٌیىْا، ٍ هذاسع اص دػت آهذُ تِ گضاسؿْای

 تشاتش ادگیشیی دس ًاتَاى ٍ پؼشاى دختشاى تؼذاد ٍ ًثاؿذ ٍالؼی اػت هوىي تفاٍت ایي وِ اًذ دادُ ًـاى طَلی ٍ گیشؿٌاػی

 هثتال آهَصاى . داًؾاًذ طًتیىى دخیل حتى ٍ ؿٌاختى سٍاى هحیطى، آهَصؿى، هختلف ػَاهل ادگیشىی اختالالت تشٍص . دستاؿذ

 هی لشاس طشد خَد هَسد ػالن ّوؼاالى اص تیـتش خَاًٌذ هی دسع ػادی والع هی تا تشویة دس وِ ادگیشیی تِ اختالالت

 تذسفتاسی ٍ پشخاؿگشی دس والع، ادگیشی،ی تالالتاخ تِ هثتال آهَصاى داًؾ وِ هؼتمذًذ . تشخیؿًَذ هی هٌضٍی ٍ گیشًذ

 وَدواى تیي دس .تگزاسد پیـشفت تش هٌفی تأثیشی تَاًذ هی ّن ضؼیف خَدپٌذاسُ ٍ ًفغ دٌّذ. ػضت هی ًوایؾ سا تیـتشی

 اص ذ،ّؼتٌ هٌاػثی ًفغ ػضت داسای وِ آًْایی تِ ًؼثت داسًذ ًفغ پاییٌی ػضت وِ دػتِ آى ادگیشی،ی ًاتَاًیْای تِ هثتال

 دس سفتاسی هـىالت وِ هیضاى سػیذ ًتیدِ ایي تِ ای هطالؼِ (، دس1376) حؼیٌی هشٍیاى تذتشی داسًذ. ػولىشد تحلیلی لحاظ

 خَاًذى اختالالت )داسای آهَصاى داًؾ ایي ٍ ػادی اػت آهَصاى داًؾ اص تیـتش ًَؿتي ٍ خَاًذى اختالالت داسای آهَصاى داًؾ

 ای تیٌایی ادسان دس سا ًمایلی هطالؼات، . ّوچٌیيّؼتٌذ تشی تشخَسداس پاییي ًفغ ضتػ ٍ اختواػی سؿذ ًَؿتي( اص ٍ

ًشیواًی ٍ داسًذ ) تَخِ دس هـىل ادگیشیی دس ًاتَاى آهَصاى داًؾ اص دسكذ 33 اًذ. حذالل دادُ ًـاى وَدواى ایي ؿٌیذاسی

 اختالالت یادگیشی ٍخَد داسد،  دی اص هثتالیاى تِتِ دلیل هـىالتی وِ دس ایداد استثاط تا تؼذا(. 234ٍ  233ف ، 1384سخثی، 

اص چاسچَتی ػاصهاى یافتِ  اػتفادُ كحیح تیواسی تشاػاع گضاسؿات هشالثیي ٍ پشػتاساى،  چٌیي ؿٌاػایی ٍ تـخیق ّن ٍ

، 1386 )ػثذی ٍ هْذی فش، ؿَد وافی هثزٍل ًوی  تَخْات هتأػفاًِ الضاهی اػت. دس دسهاى افشاد هثتال تِ اختالالت یادگیشی،

 (.63ف 

تا اًدام پظٍّؾ ّایی دس ایي صهیٌِ هی تَاى تِ خاًَادُ ّایی وِ داسای فشصًذ هثتال تِ اختالالت یادگیشی ّؼتٌذ ووه ًوَد ٍ 

 ساُ حل ّایی اسایِ داد.

 اَداف تحقیق

 :َدف اصلی

ص دیذگاُ هؼلواى ایي همطغ دس هذاسع تشسػی ساتطِ اًَاع اختالالت آهَصؿی تا اختالالت یادگیشی، داًؾ آهَصاى همطغ اتتذایی ا

 92-93تٌذسػثاع دس ػال تحلیلی  1 ِیًاحآهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

 :اَداف جسیی

 تشسػی ساتطِ تیي اختالل دسیادگیشی سیاضی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى

 تشسػی ساتطِ تیي اختالل دس خَاًذى ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى

 دس ًَؿتي ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى تشسػی ساتطِ تیي اختالل

 تشسػی ساتطِ تیي اختالل استثاطات اختواػی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى

 یطیىٍ پصيَطی تحقیقپ

آهَصاى اتتذایی اػتاى وشدػتاى  (، دس پظٍّـی تا ػٌَاى تشسػی تٌَع اختالالت یادگیشی دس تیي داًؾ52ف ، 1376) ػشفاًی

 تشیي ًَع اختالل یادگیشی، داسی تیي اًَاع اختالالت یادگیشی ٍخَد داسد ٍ ؿایغ هؼٌی تفاٍت ًظش ًَع اختالل، ًـاى داد وِ اص

ًوًَِ دچاس اختالالت یادگیشی ّؼتٌذ ٍ هیاى   آهَصاى گشٍُ % اص داًؾ5/12طَس ولی  تِ تاؿذ. یادگیشی حؼاب هی  اختالل

ساتطِء هیاى ػاتمِء هشدٍدی ٍ صتاى هادسی  اها؛ داسی ٍخَد داسد فاٍت هؼٌیت تا اًَاع اختالالت یادگیشی،  هتغیشّای ایي پظٍّؾ

 .داس ًیؼت تا اختالالت یادگیشی هؼٌی

(، دس پظٍّـی تا ػٌَاى ًاتَاًی ّای یادگیشی، اختاللْای یادگیشی تیاى داؿت اص آًدا وِ داًؾ آهَصاى 49ف ، 1387ؿشیؼتی )
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ٍى هـخلِ هؼلَلیتی تِ یه ًگاُ ٍ سٍؽ هَسد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ لشاس هی دس هذاسع ػادی تِ دلیل تشخَسداسی اص ظاّش تذ

، دػتِ ای اص ایي داًؾ آهَصاى تٌا تِ دالیلی )اسثی، هحیطی، ػاطفی ٍ ...(، دچاس ًاتَاًی دس یه حَصُ )ًَؿتي، خَاًذى، گیشًذ

 سیاضی یا صتاى ؿفاّی( ّؼتٌذ.

 ّوثَدی داسًذ.   تیؾ فؼالی ّوشاُ تا ًمق تَخِ ٍ اختالل یادگیشی(، ًـاى داد وِ دس تؼیاسی اص هَاسد اختال1991لَئیغ )

 تاؿٌذ یادگیشی هی  اختالل تیؾ فؼالی ّوشاُ تا ًمق تَخِ هثتال تِ اختالل  %وَدواى هثتال ت20ِ-25ؿَد وِ  هی گفتِ

 (.33ف ، 1379 ػاللثٌذساد ٍ هؤهٌی)

 ريش تحقیق

. خاهؼِ هَسد هطالؼِ دس ایي پظٍّؾ هؼلواى همطغ اتتذایی دس هذاسع تحمیك حاضش اص ًَع هطالؼات تَكیفی ٍ ّوثؼتگی اػت

هؼلن تِ  30هی تاؿذ. اص تیي خاهؼِ آهاسی روش ؿذُ تؼذاد  ًفش 150تِ تؼذاد  هذسػِ 8تٌذسػثاع دس  1 ِیًاحآهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

 كَست ًوًَِ گیشی تلادفی ػادُ تِ ػٌَاى ًوًَِ آهاسی اًتخاب ؿذًذ.

 :ابسار گردآيری اطالعات 

اتضاس هَسد اػتفاد دس ایي پظٍّؾ پشػـٌاهِ اسصؿیاتی ساتش )خْت تؼییي هیضاى اختالت سفتاسی وَدواى( هی تاؿذ وِ ایي 

 پشػـٌاهِ تَػط هؼلواى پاػخ دادُ ؿذ.

 :ريش تجسیٍ ي تحلیل اطالعات 

اًحشاف  ،تَكیفی )خذٍل، ًوَداستا اػتفادُ اص آهاس دس ایي پظٍّؾ تا ووه یه واسؿٌاع آهاس پشػـٌاهِ ّای خوغ آٍسی ؿذُ 

 ، هیاًگیي ٍ ...( تدضیِ ٍ تحلیل ؿذ.هؼیاس

 افتٍ َا:ی

یادگیشی سیاضی  اختالل دس تیي اختالل دسیادگیشی سیاضی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد. :فرضیٍ ايل

 ثاًیتمش دس ّش ػِ ػَال پاػخگَیاى گضیٌِ ّای ّویـِ،. آصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 20ٍ  18،19داًؾ آهَص دس ػَال 

 2.57ٍ ػَال ػَم  3.10ٍ ػَال دٍم  3.13 تذػت آهذُ تشای ػَال اٍل يیاًگیه .ّویـِ ٍ ّیچ ٍلت سا اًتخاب ًوَدُ اًذ

 .هی تاؿذ 1.431ٍ  1.332،1.517اًحشاف هؼیاس تتشتیة 

آهذُ تشای ؿاخق ّای آهاسی تِ خلَف هیاًگیي ول ایي ػِ ػَال  لزا تشاتش ًوَداسّای فشاٍاًی تذػت آهذُ ٍ همادیش تذػت

هی تاؿذ ًـاى دٌّذُ تاال تَدى ًمؾ اختالالت یادگیشی سیاضی دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذٍ فشضیِ تحمیك تاییذ  2.93وِ 

 .هی ؿَد

 .تیي اختالل دس خَاًذى ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد :فرضیٍ ديم

پاػخ دادُ ؿذُ تِ ایي ػَال ّا گضیٌِ گاّی  يیـتشیت .آصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 6تا  2اختالل دس خَاًذى اص ػَال 

ادگیشی ًام حشف ّا ی یتشا 2.57ادگیشی ّداّا ٍ ووتشیي یتشای  3.43 ٍ ّویـِ هی تاؿذ ٍ تیـتشیي هیاًگیي تذػت آهذُ

هی تاؿذ ٍ دس اوثشیت ػَال ّا تؼیاس ووتش اص ایي همذاس اػت هیاًگیي ول ایي  1.574سد اًحشاف هؼیاس اػتاًذا يیـتشیت .اػت

 هی تاؿذ ًـاى دٌّذُ تاال تَدى ًمؾ اختالالت خَاًذى دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذ. 2.98پٌح ػَال وِ 

 :تذػت هی آیذ دسكَستی وِ ولیِ پاػخ ّای تذػت آهذُ سا تؼٌَاى یه هتغیش ٍاحذ دس ًظش تگیشین خذٍل صیش
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 درصد ي درصد از مًارد مربًط بٍ اختالل در خًاودن: 1جديل 

 

 اختالل دس خَاًذى
 دسكذ اصهَاسد 

 دسكذ تؼذاد 

 

 %96.7 %19.3 29 ّیچ ٍلت

 %96.7 %19.3 29 تٌذست

 %100.0 %20.0 30 گاّی

 %133.3 %26.7 40 ّویـِ

تمشیثا 

 ّویـِ
22 14.7% 73.3% 

 %500.0 %100.0 150 هدوَع

 

ٍ اًحشاف  % تشای ّویـِ اػت وِ دس وٌاس هیاًگیي ّای تمشیثا تاالی تذػت آهذ26.7ُتیـتشیي گضیٌِ اًتخاتی دس ایي خذٍل 

 فشضیِ تحمیك تاییذ هی ؿَد. ٍ هؼیاس ّای پاییي ًوایاًگش تاالتَدى تاثیش اختالالت خَاًذى دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذ

 ختالل دس ًَؿتي ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد.: تیي افرضیٍ سًم

پاػخ دادُ ؿذُ تِ ایي ػَال ّا گضیٌِ  يیـتشیت .آصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 17تا  14 ٍ 1اختالل دس ًَؿتي اص ػَال 

تشای آؿفتِ تَدى  2.77 يیووتشتشای ًٌَؿتي اػذاد دس یه ػتَى ٍ  3.10 ّویـِ هی تاؿذ ٍ تیـتشیي هیاًگیي تذػت آهذُ

. هیاًگیي هی تاؿذ ٍ دس دیگش ػَال ّا تؼیاس ووتش اص ایي همذاس اػت 1.455اًحشاف هؼیاس اػتاًذاسد  يیـتشیت .ًَؿتِ ّا اػت

 هی تاؿذ ًـاى دٌّذُ تاال تَدى ًمؾ اختالالت ًَؿتي دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذ. 2.92ول ایي پٌح ػَال وِ 

 :ِ پاػخ ّای تذػت آهذُ سا تؼٌَاى یه هتغیش ٍاحذ دس ًظش تگیشین خذٍل صیش تذػت هی آیذدسكَستی وِ ولی

 درصد ي درصد از مًارد مربًط بٍ اختالل در وًضته: 2جديل 
 

 اختالل دس ًَؿتي
 

 دسكذ تؼذاد دسكذ اص هَاسد

 %100.0 %20.0 30 ّیچ ٍلت 

 %113.3 %22.7 34 تٌذست

 %80.0 %16.0 24 گاّی

 %140.0 %28.0 42 ّویـِ

تمشیثا 

 ّویـِ

20 13.3% 66.7% 

 %500.0 %100.0 150 هدوَع

 

تشای ّویـِ اػت ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ دسكذ صیادی اص پاػخگَیاى ّویـِ دچاس  57.8تیـتشیي گضیٌِ اًتخاتی دس ایي خذٍل 

ًوایاًگش  پاییي هی تاؿذ یتیـتش ٍ اًحشاف هؼیاس ّا 2.5ّوچٌیي تِ ػلت ایٌىِ اغلة هیاًگیي ّا اص  ٍ اختالل دس ًَؿتي ّؼتٌذ

 تاییذ فشضیِ تحمیك هی تاؿذ.

استثاطات اختواػی اص  : تیي اختالل استثاطات اختواػی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد.فرضیٍ چُارم
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ِ ایي ػَال ّا گضیٌِ تٌذست هی تاؿذ ٍ تیـتشیي پاػخ دادُ ؿذُ ت .هَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػتآص 13تا  7ػَال 

تشای دسن دسػتی اص ٍضؼیت اختواػی ًذاؿتي هی  2.60تشای فْن احؼاػات ٍ ووتشیي  3.50 تیـتشیي هیاًگیي تذػت آهذُ

 .هی تاؿذ 1.548اًحشاف هؼیاس اػتاًذاسد  يیـتشیت .تاؿذ

 :ًظش تگیشین خذٍل صیش تذػت هی آیذدسكَستی وِ ولیِ پاػخ ّای تذػت آهذُ سا تؼٌَاى یه هتغیش ٍاحذ دس 

 درصد ي درصد از مًارد مربًط بٍ ارتباطات اجتماعی: 3جديل 
 

 استثاطات اختواػی
 

 دسف اص هَاسد
 دسكذ تؼذاد

 

 %130.0 %18.6 39 ّیچ ٍلت

 %156.7 %22.4 47 تٌذست

 %150.0 %21.4 45 گاّی

 %126.7 %18.1 38 ّویـِ

تمشیثا 

 ّویـِ
41 19.5% 136.7% 

 %700.0 %100.0 210 هدوَع

 

تا  ٍ هی تاؿذ 2.977( 13-7ػَال )تشای تٌذست اػت ٍ هیاًگیي ول ایي چٌذ  22.4تیـتشیي گضیٌِ اًتخاتی دس ایي خذٍل %

 لزا فشضیِ تحمیك تاییذ هی ؿَد. تیـتش هی تاؿذ 2.5تَخِ تِ ایٌىِ اص 

 وتیجٍ گیری

 :تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًتایح صیش تِ دػت آهذفشضیِ تَد وِ پغ اص  4ایي پظٍّؾ داسای 

اختالل دسیادگیشی سیاضی  تیي اختالل دس یادگیشی سیاضی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد. :فرضیٍ ايل

 ثاًیتمش ویـِ،. دس ّش ػِ ػَال پاػخگَیاى گضیٌِ ّای ّآصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 20ٍ  18،19داًؾ آهَص دس ػَال 

 2.57ٍ ػَال ػَم  3.10ٍ ػَال دٍم  3.13 تذػت آهذُ تشای ػَال اٍل يیاًگیه .ّویـِ ٍ ّیچ ٍلت سا اًتخاب ًوَدُ اًذ

تشاتش ًوَداسّای فشاٍاًی تذػت آهذُ ٍ همادیش تذػت آهذُ تشای  لزا .هی تاؿذ 1.431ٍ  1.332،1.517اًحشاف هؼیاس تتشتیة 

هی تاؿذ ًـاى دٌّذُ تاال تَدى ًمؾ اختالالت یادگیشی  2.93اًگیي ول ایي ػِ ػَال وِ ؿاخق ّای آهاسی تِ خلَف هی

 سیاضی دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذ

 تیي ػَاهل هذسػِ ای ٍ پیـشفت تحلیلی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد. :فرضیٍ ديم

پاػخ دادُ ؿذُ تِ ایي ػَال ّا گضیٌِ گاّی  يیـتشیت .آصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 6تا  2اختالل دس خَاًذى اص ػَال 

یادگیشی ًام حشف ّا  یتشا 2.57ٍ ووتشیي  تشای یادگیشی ّداّا 3.43 ٍ ّویـِ هی تاؿذ ٍ تیـتشیي هیاًگیي تذػت آهذُ

لزا تشاتش . هی تاؿذ ٍ دس اوثشیت ػَال ّا تؼیاس ووتش اص ایي همذاس اػت 1.574اًحشاف هؼیاس اػتاًذاسد  يیـتشیت .اػت

 2.98ًوَداسّای فشاٍاًی تذػت آهذُ ٍ همادیش تذػت آهذُ تشای ؿاخق ّای آهاسی تِ خلَف هیاًگیي ول ایي پٌح ػَال وِ 

 .هی تاؿذ ًـاى دٌّذُ تاال تَدى ًمؾ اختالالت خَاًذى دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذٍ فشضیِ تحمیك تاییذ هی ؿَد

 اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد.تیي اختالل دس ًَؿتي ٍ  :فرضیٍ سًم

پاػخ دادُ ؿذُ تِ ایي ػَال ّا گضیٌِ  يیـتشیت .آصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 17تا  14 ٍ 1اختالل دس ًَؿتي اص ػَال 

ؿفتِ تَدى تشای آ 2.77 يیووتشتشای ًٌَؿتي اػذاد دس یه ػتَى ٍ  3.10 ّویـِ هی تاؿذ ٍ تیـتشیي هیاًگیي تذػت آهذُ

. هیاًگیي هی تاؿذ ٍ دس دیگش ػَال ّا تؼیاس ووتش اص ایي همذاس اػت 1.455اًحشاف هؼیاس اػتاًذاسد  يیـتشیت .ًَؿتِ ّا اػت
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دس وٌاس  ؛ وِهی تاؿذ ًـاى دٌّذُ تاال تَدى ًمؾ اختالالت ًَؿتي دس اختالالت یادگیشی هی تاؿذ 2.92ول ایي پٌح ػَال وِ 

 فشضیِ تحمیك تاییذ هی ؿَد. ٍ اًحشاف هؼیاس ّای پاییي تاالی تذػت آهذُهیاًگیي ّای تمشیثا 

تا  7استثاطات اختواػی اص ػَال  تیي استثاطات اختواػی ٍ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَصاى ساتطِ ٍخَد داسد. :فرضیٍ چُارم

گضیٌِ تٌذست هی تاؿذ ٍ تیـتشیي هیاًگیي  پاػخ دادُ ؿذُ تِ ایي ػَال ّا يیـتشیت .آصهَى هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت 13

 يیـتشیت .تشای دسن دسػتی اص ٍضؼیت اختواػی ًذاؿتي هی تاؿذ 2.60تشای فْن احؼاػات ٍ ووتشیي  3.50 تذػت آهذُ

 2.5هی تاؿذٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ اص  2.977( 13-7ػَال )هیاًگیي ول ایي چٌذ  ؛ ٍهی تاؿذ 1.548ف هؼیاس اػتاًذاسد اًحشا

 هی تاؿذلزا فشضیِ تحمیك تاییذ هی ؿَد. تیـتش

 پیطىُادات

 تا تَخِ تِ یافتِ ّای تِ دػت آهذُ اص فشضیِ ّا دس تاال چٌذ پیـٌْاد تِ ؿشح صیش ػٌَاى هی ؿَد:

تٌذسػثاع تَد پیـٌْاد هی ؿَد ایي پظٍّؾ دس دیگش  1 ِیًاح هذسػِ 8تا تَخِ تِ ایٌىِ پظٍّؾ حاضش هحذٍد تِ  -1

 اًدام ؿَد.ؿْشّای اػتاى ًیض 

 تاال تشدى آگاّی خاًَادُ ّا ٍ ٍالذیي دس سٍػتاّا تشای ّوىاسی تا هحمماى داًـدَ -2

 لشاس دادى ًتایح چٌیي پظٍّؾ ّایی دس هذسػِ ّا خْت آگاّی ٍالذیي ٍ هؼلواى خْت پیـشفت داًؾ آهَص -3

 آهَصؽ تِ خاًَادُ ّا اص ػَی هذسػِ تشای واّؾ اختالالت یادگیشی داًؾ آهَص -4

 تشًاهِ سیضی تلٌذهذت تشای تمَیت ٍ اص تیي تشدى ضؼف ّای داًؾ آهَصاى -5

 ّای تیـتش دس حَصُ یادگیشی ػاخت پشػؾ ًاهِ ّایی ػادُ تشٍ پشتاستش تشای تحمیك -6
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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate the relationship between various educational disabilities and learning 

disabilities of elementary school students from the perspective of elementary school teachers from District 1 

Education Department of Bandar Abbas City. A descriptive - survey research method has been used in this 

study. The study population consists of 150 elementary school teachers in District 1 Education Department of 

Bandar Abbas, among whom 30 teachers were selected as the simple size using simple random sampling 

method. This research had four hypotheses and the researchers reached the following conclusions after the data 

analysis: There is a relationship between math learning disability and students' learning disabilities, there is a 

relationship between reading disability and students' learning disabilities; there is a relationship between the 

writing disability and students' learning disabilities; there is a relationship between the reading disability and 

students' learning disabilities; and there is a relationship between social communication disability and students' 

learning disabilities. 
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