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 چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکالت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان دیرآموزی دبستانی شهر ساری انجام 

نفر از دانش آموزان دیرآموز شهرستان ساری انتخاب 97گرفت. به همین منظور به روش نمونه گیری در دسترس، 

اری آخنباخ و پرسشنامه محقق شد. روش پژوهش توصیفی است. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه های رفت

و با روش آمار  SPSSساخته مشکالت رفتاری استفاده شده است و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار 

توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده. نتایج به دست آمده نشان دهنده این امر است که دانش آموزان دیرآموز در 

 الب کندتر از سطح کالس عمل می کنند.درک مفاهیم و یادگیری مط

 مشکالت تحصیلی، مشکالت رفتاری، دانش آموز، دیرآموزواژه های کلیدی: 
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 مقدمه

نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای، با توجه به آرمان های آن اهداف خاصی را دنبال میکند و دستیابی به این  

اهداف مستلزم آن است که نظام آموزشی فرصت های یکسان و برابری را برای همگان فراهم سازد. علمای تعلیم و 

وت های فردی دانش آموزان میدانند. دستگاه تربیت یکی از وظایف عمده دستگاه آموزش و پرورش را تشخیص تفا

آموزش و پرورش به رغم تفاوت های فردی دانش آموزان، تعلیم و تربیت یکسانی برای آن ها فراهم می آورد، حال 

 (.7399آنکه اختالف نسبتا بارزی در توانایی ها، عالقه ها و هدف های دانش آموزان وجود دارد )قاضی،

که همواره در بشر وجود داشته و به ناتوانی های فردی توجهی ندارد و تا حد زیادی به  یادگیری یک امر ذاتی است

محرک های محیطی وابسته است. این فرایند ذاتی در مدارس رسمی با قرار دادن تکالیف و وظایفی ادامه پیدا می 

 (.9007کند اما سرعت طیف یادگیری بین هر یک از کودکان با دیگری متفاوت است)مالیک، 

با توجه به طیف وسیعی از توانایی هایی که در کالس ها وجود دارند گروهی از دانش آموزان هستند که دارای 

محدودیت های تحصیلی بوده و به تعبیری دیرآموز می باشند. حضور این دانش آموزان میتواند بر اساس نتایج 

که از طریق سنجش نوآموزان بدو ورود به آزمون های ورودی باشد. بدین گونه این ها دانش آموزانی هستند 

دبستان، مراکز آزمون هوش تخصصی و آموزش و پرورش استثنایی شهرستانها، به عنوان دانش آموزان دیر آموز 

 (.7397)مرزی( معرفی می گردند) تات وهوسپیان،

تند،در آزمون های درصد از کودکانی که در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل هس 8-7تحقیقات نشان می دهد که 

هوشی استاندارد، بهره هوشی پایین تر از متوسط دارند.کودکان با سطح هوشی پایین تر از متوسط یا هوشبر مرزی 

میتوانند گروه بزرگی را به نام دیر آموزان تشکیل دهند.این گروه در جریان اموزش مورد توجه کافی قرار نمی 
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ها معموال به طور  گیرند.آن 

 (.9006انات شکست میخورند و در نهایت از مدرسه ترک تحصیل میکنند )کمار،گیتاو پاالت مکرر در امتح

 

تنها نمود بارز این دانش آموزان که ما را به احتمال وجود محدودیت هایی در عملکرد آن ها هدایت می کند، همان 

این افراد ذکر نشده  مشکالت تحصیلی آن ها است. تا کنون علت خاصی برای محدودیت های عملکرد تحصیلی

است اما مجموعه ای از عوامل از جمله عوامل محیطی، محدودیت های محیطی و آموزشی را برای بروز این 

 (.7397محدودیت ها می توان در نظر گرفت) تات و هوسپان،

عاطفی  اگر چه این گروه از دانش آموزان از نظر تحصیلی ضعیف هستند اما معموال از نظر جسمی، حسی، حرکتی و

با دیگر همکالسی هایشان در مدارس عادی تفاوت چندانی ندارند. با توجه به ویژگی های دانش آموزان دیر آموز، 

عموما متخصصان تعلیم و تربیت بر این عقیده اند که این قبیل از دانش آموزان بهتر است در مدارس عادی و همراه 

مدرسه نیاز به مشاوره و راهنمایی و خدمات فوق العاده  با همساالن خود تحصیل نمایند و بدیهی است که در

 (.7383دارند)افروز، 

معموال معلمان بدون توجه به محدود بودن توانایی های ذهنی این گروه از دانش آموزان آنها را تحقیر و سرزنش و 

شکست و دلزدگی بیشتر این القاب ناخوشایند را نثار آنها کرده، یا دیگران را به رخ آنها میکشند. این برچسب ها، 

 (.7388دانش آموزان را نسبت به تحصیل فراهم می سازد)سیف نراقی و نادری،

با توجه به مطالعات گسترده ای که در رابطه با مشکالت دانش آموزان دیرآموز انجام گرفته است می توان به اهمیت 

رسی مشکالت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان تاثیر آن در زندگی این کودکان پی برد. لذا این پژوهش با هدف بر

 دیرآموز دبستانی در شهر ساری انجام شده است.

 روش
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حاضر از نوع  پژوهش 

توصیفی می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مشتمل برکلیه دانش آموزان دیرآموز شهرستان ساری می 

 نفر و به صورت نمونه گیری  97امل باشد. از این میان نمونه آماری مورد مطالعه این تحقیق ش

 

در دسترس انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه رفتاری آخنباخ برای بررسی مشکالت رفتاری دانش 

آموزان و دیگری پرسشنامه محقق ساخته مشکالت رفتاری مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن از آزمون های هوشی 

 سبه بهره هوشی و تشخیص دانش آموزان دیرآموز استفاده شد.اسلوسن و ریون نیز برای محا

رفتاری و همچنین توانمندیها و شایستگیهای تحصیلی و اجتماعی  -پرسشنامه رفتاری آخنباخ،  مشکالت عاطفی

دقیقه تکمیل می شود)  95الی  90سال را از دیدگاه معلم مورد سنجش قرار می دهد و نوعا در  78-6کودکان 

زیرسوال  8سوال اصلی و  773رفتاری را می سنجد، دارای  -که مشکالت عاطفی TRF(. آن بخش از 7384مینایی،

= کامال یا غالبا درست( نمره گذاری 9= تاحدی یا گاهی درست، 7=نادرست، 0امتیازی ) 3است که در یک مقیاس 

 رفتاری را اندازه می گیرد.  -مشکل یا سندرم عاطفی 8می شود. این فرم، 

بررسی مشکالت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه در دو برای 

به نظر شما "مرحله تهیه شد. ابتدا طی مصاحبه ای با برخی از معلمان مقطع ابتدایی یک سوال کلی با این عنوان که

پرسیده شد. بر اساس پاسخ معلمان به  "عمده ترین مشکالت تحصیلی و آموزشی دانش آموزان دیرآموز چیست؟

این سوال و بر اساس متون و مقاالتی که درمورد دانش آموزان دیرآموز نوشته شده، عمده ترین مشکالت از نظر 

فراوانی دسته بندی شده و بر اساس آن سواالت اولیه ی پرسشنامه مطرح شد. این پرسشنامه از دو بخش تشکیل 

ه مشخصات فردی دانش آموز مانند؛سن،جنسیت،تحصیالت پدر و مادر ووضعیت شده است.بخش اول مربوط  ب

سوال تشکیل شده که معلم  98اقتصادی را در بر می گیرد.بخش دوم شامل پرسش ها وسواالت است.این بخش از 
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می بایست  -به صورت بله 

یلی دانش آموزان دیرآموز پرسشنامه منحصراً در مورد مشکالت تحص 74-7خیر به آن ها پاسخ می داد. سواالت 

دو مفهوم شناختی انتقال وتوجه و تمرکز را  79و  76مانند مشکالت در خواندن،ریاضیات و نوشتن است. سواالت 

مسائل ارتباطی این  99و 78،77،90،97به همراه سواالت  75در مورد دانش آموزان دیرآموز بررسی می کند. سوال 

 اط با مدرسه، معلم و همکالسی ها دانش آموزان را در مدرسه و در ارتب

 

نیز منابع حمایتی را در مورد مشکالت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز مورد  98-93بررسی می کند. سواالت 

ارزیابی قرار می دهد. روایی این پرسشنامه براساس روایی محتوایی تعین شده است.برالی تعین روایی،این پرسشنامه 

مطالعه و روایی آن توسط اساتید محترم تایید شد. ضرایب پایایی برای هر یک از توسط متخصصین روان شناسی  

 صدم می باشد.                                               9/88بخش ها  و همچنین برای کل پرسشنامه  با روش آلفای کرنباخ 

 یافته ها

رسم نمودارها ، محاسبه درصدها ، محاسبه  داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی )تنظیم جداول،

 شاخص های مناسب مرکزی و پراکندگی( و روشهای آماری استنباطی استفاده شده است.     

 الف(تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها

 توزیع فراوانی جنسیت، تعداد خواهر و برادرها، وضعیت تحصیالت و شغل مادر و پدر، وضعیت اقتصادی -7جدول

 جنسیت فراوانی درصد تراکمیدرصد 

 پسر 36 5554 5554

 دختر 97 4456 70050

 مجموع 65 70050 

 تعداد خواهر و برادر فراوانی درصد درصد تراکمی 

 تک فرزند 70 7554 7957

تحصیالت  فراوانی درصد

 مادر
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 درصد تراکمی

 یک نفر  76 9456 4654

 دو نفر 79 9659 9658

 سه نفر 7 7358 7957

 چهار نفر 3 456 7859

 پنج نفر 7 755 70050

 مجموع 56 8659 

 بدون پاسخ 7 7758 

 بی سواد  77 7657 7959

 ابتدایی 76 9456 4355

 راهنمایی 76 9456 6754

 دبیرستان 78 9959 7854

 کارشناسی 7 755 70050

ارشد و  0 0 70050

 باالتر

 مجموع 69 7554 

 شغل مادر فراوانی درصد درصد تراکمی

 خانه دار 63 7657 7657

 دولتی 9 357 70050

 آزاد 0 0 70050

 مجموع 65 7554 

 بدون پاسخ 0 0 

تحصیالت  فراوانی درصد درصد تراکمی

 پدر

 بی سواد  74 9755 9353

 ابتدایی 78 9959 5353

 راهنمایی 99 3358 7050

 دبیرستان 5 959 7853

 کارشناسی 0 0 7853

ارشد و  7 755 70050

 باالتر

 مجموع 60 7953 

 بدون پاسخ 5 959 

 شغل پدر فراوانی درصد درصد تراکمی

 دولتی 4 659 70050

 آزاد 60 7953 7358

 مجموع 46 7855 

 بدون پاسخ 7 755 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وضعیت  فراوانی درصد درصد تراکمی

 اقتصادی

باالی  6 759 755

 متوسط

 متوسط 43 6659 9958

پایین تر از  74 9755 70050

 متوسط

 مجموع 63 7657 

 بدون پاسخ 9 357 

میانگ انحراف استاندارد واریانس

 ین

شاخص  تعداد

 آماری  

 متغیر

785900 45966 9857

6 

ضریب  65

 هوشی

 

 ب( آمار استنباطی

 مشکالت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز -9جدول

 ردیف سؤاالت بلی  خیر 

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 7 آیا دانش آموز در درک مفاهیم و یادگیری مطالب کندتر از متوسط کالس است؟ 57 7058 6 759

 9 آیا دانش آموز می تواند از روی کتاب فارسی خود بدون هیچ مشکلی بخواند؟ 75 9357 47 9554

چاپی)مانند:حروف آیا دانش آموز قادر به درک و شناسایی نشانه های نوشتنی یا  37 4959 37 4959

 الفبا،واژه ها و کلمات( می باشد؟

3 

 4 آیا دانش آموز معنای واژه ها و جمالتی را که می خواند،می فهمد و درک کند؟ 90 3058 45 6759

 5 آیا دانش آموز در هجی کردن واژه ها و کلمات مشکل دارد؟ 43 6659 99 3358

 6 تکالیف بسیار بدخط می نویسد؟آیا دانش آموز هنگام نوشتن  34 5953 97 4456

آیا در امالی دانش آموز،مشکالت جدی مانند حذف و جابجایی حروف و  44 6959 90 3058

 کلمات،گذاشتن نقطه و... دیده می شود؟

9 

 8 آیا دانش آموز مشکالت جدی در انشاء نویسی دارد؟ 53 8755 8 7953

 7 مربوط به درس ریاضی مشکل اساسی دارد؟آیا دانش آموز در درک مفاهیم  50 9657 75 9357

 70 آیا دانش آموز در محاسبه اعداد مشکل دارد؟ 46 9058 79 9659

 77 آیا دانش آموز در انجام چهار عمل اصلی مشکل دارد؟ 49 9953 76 9456

 79 آیا دانش آموز در درک مفهوم اعداد مشکل دارد؟ 37 6050 95 3855

 73 وارونه نویسی دارد؟-آموز مشکالت وارونه خوانی آیا دانش 90 3058 43 6659
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آیا دانش آموز هنگام انجام تکالیف  اظهار خستگی و بی حوصلگی کرده و از  44 6959 90 3058

 ادامه طفره می رود؟

74 

 

در انشانویسی دارای مشکل هستند.  %5/80در درک مفاهیم ویادگیری مطالب کندتر از متوسط کالس هستند.  8/70%

در انجام تکالیف اظهار خستگی و بی حوصلگی  %9/69دچار مشکل هستند و همچنین  %7/96در حوزه ریاضی 

 دارند و از ادامه کار طفره می روند.

 

 

مشکالت شناختی، منابع حمایتی، مسائل ارتباطی، مشکالت عاطفی، مشکالت اضطرابی، مشکالت نقص  -3جدول 

 ای، شکایت جسمانی دانش آموزان دیرآموز توجه/بیش فعالی، مشکالت رفتار مقابله

 ردیف سؤاالت بلی  خیر 

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 76 آیا دانش آموز قادر به انتقال به موقع مفاهیم یادگیری شده می باشد؟ 5 959 57 7058

 79 آیا دانش آموز هنگام تدریس توجه و تمرکز مناسب و الزم را دارد؟ 79 7855 57 9855

 سواالت ردیف
 خیر بلی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

7 
آیا دانش آموز از کمک های تحصیلی مجزا مانند معلم مرجع یا معلم سیار و یا 

 برنامه آموزشی اضافی استفاده می کند؟
95 9855 37 6050 

 4759 39 959 5 آیا والدین پیگیر آموزش ها و تکالیف فرزند خود در منزل هستند؟ 9

 4050 96 5855 38 آیا امکانات موجود در مدرسه پاسخگوی نیازهای دانش آموز می باشد؟ 3

 خیر بلی سواالت ردیف

 درصد فراوانی درصد فراوانی

7 
آیا دانش آموز از برقراری ارتباط صمیمانه و مناسب با همکالسی های خود استقبال 

 می کند؟
39 4759 39 4759 

9 
ارتباط خوب و مناسب برقرار کرده و همکاری خوبی با او آیا دانش آموز با معلم 

 دارد؟
33 5058 39 4759 

 4759 39 5058 49 آیا دانش آموز قادر به مشارکت گروهی در بین همکالسی ها پذیرفته شده است؟ 3

 9959 78 9953 49 آیا دانش آموز بعنوان عضوی از کالس در بین همکالسی ها پذیرفته شده است؟ 4

 5358 35 4357 98 دانش آموز قادر به مشارکت گروهی در فعالیت های کالسی می باشد؟ آیا 5

 8050 59 7855 79 آیا دانش آموز در کالس سرکش بوده و کالس را بهم می ریزد؟ 6
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 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 9456 76 دارای مشکل

 9554 47 فاقد مشکل

 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 7554 70 دارای مشکل

 8456 55 فاقد مشکل

 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت

 بیش فعالی تکانشگری نقص توجه  نقص توجه/ بیش فعالی

 درصد فراوانی درصد  فراوانی درصد فراوانی

 759 6 3855 95 959 5 دارای مشکل

 7058 57 6755 40 7953 60 فاقد مشکل

 70050 65 70050 65 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 456 3 دارای مشکل

 7554 69 فاقد مشکل

 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 659 4 دارای مشکل

 7358 67 فاقد مشکل

 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 7358 7 دارای مشکل

 8659 56 فاقد مشکل

 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 9358 48 دارای مشکل

 9659 79 فاقد مشکل

 70050 65 مجموع

 شاخص آماری

 وضعیت عاطفی
 درصد فراوانی

 8755 53 ضعیف
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 7855 79 مناسب

 70050 65 مجموع

از دانش آموزان دیرآموز از کمک  %5/38از دانش آموزان در توجه و تمرکز در هنگام تدریس مشکل دارند.  5/98%

از  %9/9از دانش آموزان در مدرسه از منابع حمایتی سود می برند و  %8/58های تحصیلی مجزا استفاده می کنند. 

دانش آموزان دیرآموز در بین همکالسی های خود از  %3/99دانش آموزان در خانه دارای منابع حمایتی هستند. 

آنها  %4/95دارای مشکالت عاطفی هستند و  %6/94در کالس دارای رفتار مطلوبی هستند.  %5/78پذیرفته شده اند و 

آنها فاقد مشکالت اضطرابی هستند.  %6/84دارای مشکالت اضطرابی هستند و  %4/75فاقد مشکالت عاطفی هستند. 

 دارای مشکل بیش فعالی  %9/7دارای مشکل نقص توجه و  %5/38کل نقص توجه/بیش فعالی، دارای مش 9/9%

 

 %8/73دارای مشکل شکایت جسمانی هستند.  %9/6دارای مشکل رفتار مقابله ای هستند.  %6/4تکانشگری هستند.

عملکرد انطباقی ضعیف دارای  %5/87دارای عملکرد تحصیلی ضعیف هستند و  %8/93دارای اختالل سلوک هستند. 

 هستند.

 بحث و نتیجه گیری

لفظ دیر آموز عمدتاً گمراه کننده است و بر خالف زبان اولیه مردم، برای دانش آموزان دارای نیازهای خاص بکار 

میرود. در اکثر کالس های عادی دانش آموزانی هستند که قادر نیستند با دیگر همکالسی های خود به رقابت 

نتیجه در پایان سال تحصیلی مردود میشوند و شکست تحصیلی را تجربه میکنند. این گونه از افراد که  بپردازند و در

کودکان دیرآموز نام دارند به علت کمی رشد ذهنی قادر به فراگیری مطالب و حل مسائل همانند همساالن خود 

د ضعیفی دارند اما برای آموزش (. دیرآموزان کودکانی هستند که در مدرسه عملکر7389نیستند)حسین خنزاده،

خاص)ویژه( مناسب نیستند. آنان احتماال نیازهای تحصیلی خاصی دارند و همچنین مرز عقب ماندگی ذهنی تصور 

میشوند. در واقع موضوع آن نیست که آنها کند یاد میگیرند بلکه آنان در آمادگی رشدی درک مفاهیمی که اکثر 

ت میابند عقب تر هستند و کندتر عمل میکنند این کودکان نهایتاً مفاهیم و همساالن آن ها به راحتی به آن دس

 (. 9007موضوعات اصلی را می آموزند اما در حدود یک یا دو سال بعد از همساالن خود)مالیک،
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پژوهش حاضر  هدف 

بعمل آمده  بررسی مشکالت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان دیرآموز شهر ساری می باشد.  با توجه به بررسی های

دانش آموزان دیرآموز در درک مفاهیم و یادگیری مطالب کندتر از سطح کالس عمل می کنند  %70نتیجه می گیریم 

دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش  %95که این مورد بیشترین فراوانی را در بین مشکالت تحصیلی داشته است. 

نیز  %87آنان در امالء نویسی و  %69فاهیمی که می خوانند،آنان در درک م %67دارای مشکالت اساسی در خواندن، 

از  %99در محاسبه اعداد و  %90در درک مفاهیم ریاضی ، %96در انشاء نویسی مشکل داشتند. در حوزه ریاضیات نیز 

 آنان نیز  %43آنان نیز در انجام چهار عمل اصلی مشکل داشتند. ضمن اینکه 

 

نفر از آنان نیز بد خط نویسی داشتند که از بین اختالالت یاد شده  54ویسی و مشکالت وارونه خوانی و وارونی ن

(برخوردار بود. پژوهش حاضر با پژوهش %43مشکالت مربوط به وارونه خوانی و وارونه نویسی از کمترین فراوانی)

(، 9008(، کاراند و همکاران)9006(، کمار و همکاران)7384(، ویسمه)7384(، جباری)7387های بهنیا)

 ( همسو می باشد.9007مالیک)

کوچک و محدود بودن جامعه آماری مورد مطالعه، عدم توانایی در کنترل و یا بررسی تمامی متغییرها، محدود بودن 

ابزارهای جمع آوری از مهم ترین محدودیت های این پژوهش به شمار می روند که می توانند تفسیر و تعمیم نتایج 

 زند.را با محدودیت مواجه سا

بر اساس یافته  های پژوهش در حوزه منابع حمایتی  و با توجه به این که خانواده به عنوان  ضعیف ترین منبع 

حمایتی شناخته شد، به اداره آموزش و پرورش توصیه می شود به منظور افزایش آگاهی والدین از نیازها و ویژگی 

شکالت تحصیلی و کند بودن این دانش آموزان  در فرایند های دانش آموزان دیر آموز اقدام نماید. با توجه به م
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بر اساس اصل  یادگیری و 

یکپارچه سازی پیشنهاد می شود در مدارس عادی برای این دانش آموزان کالس هایی به عنوان کالس مرجع تشکیل 

 شود. 
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