Culture of Counseling Quarterly and
Psychotherapy
Allameh Tabataba’i University

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی
دانشگاه عالمه طباطبائی

Vol. 11, No. 41, Spring 2020

سال یازدهم ،شمارة  ،41بهار  ،1311ص 11تا 111

شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری
حسین کشاورز افشار / 1عباس جواهری* / 2نیکو قاضی نژاد
تاریخ ارسال89/7/62 :

3

تاریخ پذیرش89/26/7 :

چکیده
ناتوانیهای یادگیری از مهمترین مسائل مربوط به مدرسه هستند و دانش آموزان مبتال به آن اغلب در
جریان مهارتهای اجتماعی و دوستیابی با مشکل روبرو هستند .پژوهش حاضر با هدف شناسایی کیفیت
دوستی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری انجام شد .در این مطالعه ،از روش تحقیق کیفی با رویکرد
پدیدارشناسی استفاده شد .جامعهی آماری پژوهش ،کودک و نوجوانان  21تا  21سالهی دارای اختالل
یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی  2982-87بودند که در روند پژوهش از بین مراجعان ارجاع دادهشده
به مراکز مشاوره آموزشوپرورش مناطق  6و  ۵شهر تهران 21 ،دانشآموز دارای اختالل یادگیری به روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبهی عمیق قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از تحلیل کیفی با
روش ون منن استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها  9مضمون اصلی و  27مضمون فرعی را
مشخص کرد .مضمون اصلی اول «مشکالت ارتباطی» بود که مضامین فرعی (خود افشاسازی ضعیف،
بیاعتمادی ،بیثباتی در رابطهی دوستی ،طرد و تمسخر توسط همساالن ،کنارهگیری ،ضعف در ایجاد
رابطه دوستی ،محدودیت دایرهی دوستی و انزوا) را شامل میشد .مضمون اصلی دوم« ،نیاز به صمیمیت»
شامل مضامین فرعی (ترس از تنهایی ،توجهطلبی ،احساس حقارت ،تصویر دوست ایده آل ،احساس نیاز به
حمایت) بود .مضمون اصلی سوم نیز «پیامدهای دوستی دلخواه» شامل مضمونهای فرعی (تجربهی داشتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حامی ،تجربهی حس رضایت ،تبادل صمیمیت و ایجاد همدلی) بود .نتایج پژوهش ،بینشی در باب شناسایی
کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری به وجود میآورد و بررسی تجارب این افراد حول
محوردوستی حاکی از محدودیتها ،تفاوتها و نیازهای مربوط به دوستی در این دانش آموزان است.
کلیدواژهها :کیفیت دوستی ،اختالل یادگیری ،دانش آموزان.
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مقدمه

ناتوانیهای یادگیری ،2اختالل در یك یا چند فرآیند روانشناختی پایه است که خود را
بهصورت ناتوانی در گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،امالء یا محاسبات
ریاضی نشان میدهد؛ اما این اختالل شامل آن دسته از مشکالت یادگیری که نتیجهی
معلولیتهای دیداری ،شنیداری یا حرکتی ،عقبماندگی ذهنی ،اختالل هیجانی ،وضع

نامساعد محیطی ،فرهنگی یا اقتصادی است ،نمیباشد (مك کلین ،کلمن ،تاکر و
تامپسون .)6122 ،6ناتوانیهای یادگیری براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
روانی ،در طبقه اختاللهای عصبی -تحولی قرار دارد .این ناتوانی بهصورت مشکالت
یادگیری و نارسایی در کسب مهارتهای تحصیلی متناسب با سن ،در سالهای اولیه
تحصیلی آشکار میگردد .این مشکالت حداقل  2ماه دوام یافته و ارتباطی با ناتوانیهای
ذهنی و اختاللهای تحولی یا عصبی حرکتی ندارد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)6129 ،9
ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی  DSM-5معیارهای
 DSM-IVبرای اختالالت ویژهی یادگیری را وسعت میدهد تا اختاللهای مستقل و
مجزایی را پوشش دهد که یك یا چند مهارت تحصیلی ،نظیر زبان شفاهی ،خواندن،
زبان کتبی ،یا ریاضیات را محدود میسازد و برای هر اختالل ،سطح شدت نیز ذکر شود
(گنجی .)2989 ،برخی از منابع نشان دادهاند که  71درصد دانش آموزان با ناتوانیهای
یادگیری شامل گروه ناهمگنی از نیازها هستند که فهم کامل آن نیازمند توجه به
حوزههای اجتماعی ،عاطفی و رفتاری زندگی کودک است (سایدریدیس ،مورگان،
بوتساس ،پادلیادو و فوچ6112 ،1؛ وودکاک و جیانگ.)6126 ،۵
با توجه به اینکه دانش آموزان ناتوان در یادگیری دچار اختالالت هیجانی ،رفتاری و
نارساکنش وری اجتماعی نیز میشوند (لمنز ،والکنبرگ ،گودمن ،فورد و بورج)6122 ،2
این امر منتهی به مفهوم خود ضعیف ،اختاللهای رفتاری بیشتر و طرد از سوی سایرین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Learning disability
2. Mcquillan, M. K., Coleman, G. A., Tucker, C. R. & Thompson, A. L.
3. American Psychiatric Association
4. Sideridis, G. D., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S. & Fuchs, D.
5. Woodcock, S. & Jiang, H.
6. Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., Goodman, P. R., Ford, T., & Beveridge, M.
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(کوک ،)6119 ،2نظر منفی همساالن (کف ،)6119 ،6مشکل در دوستیابی و منزلت
اجتماعی پایین در آنها میشوند (برنان ،برادشاو و ساویر .)6118 ،9کودکان با ناتوانیهای
یادگیری بیشتر از کودکان عادی افسردگی ،پرخاشگری ،تنهایی و احساس طردشدگی از
سوی همتایان و احساس خشم را تجربه میکنند (مگ و رد.)6112 ،1
تعامل با همگنان به عنوان یکی از نمودهای تعامل اجتماعی نقش اساسی در تحول
شناختی اجتماعی دارد .دانش آموزان برای مقابله با چالشهای موجود در دنیای اجتماعی
خود باید مهارتهای اساسی شناختی اجتماعی نظیر همکاری و مشارکت و حل مشکالت
بهویژه مشکالت میانفردی را در ارتباط با همگنان بیاموزند .همگنان در رهایی فردی از
تفکر خودمحورانه نقش مهمی را دارند و با رهایی کودک از خودمحوری ،تمرکززدایی
ذهنی و با درک دیگران روابط با همگنان از شکل تعامل ساده و زودگذر خارج میشود و
بهمنزله تعامالتی نسبتاً پایدار در ذهن فردی نقش میبندند (لواسانی ،برهانزاده ،افضلی و
حجازی .)6122 ،در این راستا ،داشتن دوست نیز بیانگر جنبهی مهمی از رشد اجتماعی
است که ممکن است شاخصی از شایستگی اجتماعی باشد .تعاریف مختلف از دوستی بیان
میکنند که دوستیها ممکن است ازلحاظ درجهی شناخت و عاطفهی متقابل متفاوت

باشند( .سیارانو ،راباگلیتی ،روجرو ،بوئینو و بیرز .)6117 ،۵رابطهی دوستی میتواند بهعنوان
سپر ی در برابر اثرات مضری که با پذیرش منفی همساالن و اضطراب در جمع در ارتباط
است عمل کند و داشتن یك رابطه دوستی نزدیك به نسبت نداشتن هیچ رابطه دوستی
به طور مؤثری از اجتناب اجتماعی و خجالتی شدن که با افسردگی در اوایل نوجوانی در
ارتباط است جلوگیری میکند (بوکوفسکی ،الرسن و هوزا .)6121 ،2در زمینهی دوستی،
سه جنبه قابل تمایز است :داشتن یا نداشتن دوست ،تعداد دوستان و کیفیت دوستی .کیفیت
دوستی به نسبت تعداد دوستان و مدتزمان صرف شده با آنان جنبهی مهمتری از رشد
دوستی است (سیارانو و همکاران .)6117 ،کیفیت باالی دوستی به ویژگیهای مثبت
همچون صمیمیت ،حل تعارض و وفاداری و ویژگیهای منفی شامل تعارض و تسلط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kuk, P. N.
2. Keffe, F. K.
3. Brennan, M. L., Bradshaw, C. P. & Sawyer, A. L.
4. Maag, J. W. & Reid, R.
5. Ciairano, S., Rabaglietti, E., Roggero, A., Bonino, S. & Beyers, W.
6. Bukowski, W. M., Laursen, B. & Hoza, B.
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اطالق میشود و ویژگیهای کیفیت دوستی میتواند بهصورت غیرمستقیم نیز بر روی
تعادل افراد اثر بگذارد (برندت.)6116 ،2
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که کودکان با ناتوانیهایی یادگیری عالوه بر
مشکالت تحصیلی ،با چالشهایی در حوزههای اجتماعی ،عاطفی و رفتاری مواجه
میشوند (کافی ،زینعلی ،خسرو جاوید و میاه نهری .)2986 ،این دانش آموزان در مقایسه
با همساالن در حال رشدشان مهارتهای اجتماعی پایینتر و مشکالت عاطفی بیشتری
نشان میدهند (جمشیدی و سیف نراقی .)2991 ،یافتههای پژوهشها نشان داده است که
ابعاد کیفیت دوستی با سازگاری و سالمت روانی در ارتباط است .برای مثال مشخص شده
است که کیفیت دوستی مثبت مثل کمك و راهنمایی بیشتر از طرف دوستان ،بر کاهش

رفتارهای درونگرایانه مثل تنهایی و افسردگی اثر میگذارد (پارکر ،لو ،واکر و گام،6

 .)611۵درعینحال ضعف در مهارتهای بین فردی رابطهای منفی با خوشبینی دانش
آموزان به نظام آموزشی داشته (ایران مهر ،گیتی پسند )298۵ ،و درنتیجه میتواند بر
عملکرد تحصیلی آنها نیز تأثیرگذار باشد .در این راستا مشکالت مربوط مهارتهای
اجتماعی در کودکان با ناتوانیهای یادگیری بهصورت عدم توانایی در دوستیابی و
حفظ دوستی ،رفتارهای اجتماعی نامطلوب ،عدم رعایت فاصله بین فردی ،عدم توانایی
رعایت نوبت در گفتگو ،عدم توانایی در پردازش بروز مییابد (مامن .)6117 ،9درواقع
کودکانی که ناتوانیهای یادگیری و رفتاری دارند ،همانند همساالن عادی خود قادر به

دوستیابی و حفظ دوستی نیستند (الکسین و الکسین .)2889 ،1بهویژه این دانش آموزان
در شروع رفتارهای بین فردی گوناگون از قبیل معرفی خود برای مشارکت در بحث و
گفتگو ،کار یا بازی مشکل دارند .همچنین در پیشنهاد کمك به دیگران و عذرخواهی

کردن نیز دارای مشکل هستند .افزون بر این ،آنها نسبت به احساسات دیگران بیتوجه
بوده ،همدلی بسیار کمی نشان میدهند ،نمیتوانند با دیگران همکاری کنند و رفتارهای
معمولی مورد انتظار مدرسه از قبیل گوش کردن و پیروی را کمتر رعایت میکنند (همتی
علمدارلو.)2982 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berndt, T. J.
2. Parker, J. G., Low, C. M., Walker, A.R. & Gamm, B. K.
3. Mamen, M.
4. Elksnin, L. K., & Elksnin, N.
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طبق نتایج مطالعات انجامشده ،کودکان و نوجوانان مبتال به ناتوانی یادگیری ،دچار
فقدان مهارتهای اجتماعی هستند و این نقص منجر به تعامل ضعیف و در مواقعی طرد از

سوی همکالسان عادی میشود (جینگ .)611۵ ،2عالوه بر این رأس کیند )6117( 6نشان
داد که دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری در شروع و تداوم دوستی مشکل دارند و

همین مشکالت ممکن است به احساس تنهایی ،عزتنفس پایین ،افسردگی و دیگر
مشکلهای روانی و اجتماعی منجر شود .عالوه بر این ،ضعف در مهارتهای ارتباطی
احتمال تجربه آسیبهای روانی در سنین بزرگسالی را نیز افزایش میدهد (زارعی ،میرزایی
و صادقی فرد.)2987 ،
سلیمانی ،زاهد بابالن ،فرزانه و ستوده ( )2981در پژوهشی با عنوان مقایسهی نارسایی
هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و بهنجار پرداختند.
هدف این مطالعه مقایسهی نارسایی هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری و بهنجار بود .نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری دارای اختالل در روابط اجتماعی ضعیف بوده و در روابط اجتماعی خود
رفتارهایی چون عمل تکانشی ،پرخاشگری ،خوداعتمادی افراطی ،حسادت و گوشهگیری
از خود نشان میدهند .یافتههای پژوهش حاضر حاکی از مشکالت دانش آموزان ناتوان
یادگیری در تعامالت اجتماعی است.
یافتههای مطالعهی فراتحلیل بهراد ( ،)2991نشان داد که کودکان با ناتوانیهای
یادگیری ،کمتر با دیگران دوست میشوند و احتمال طرد آنها از طرف کودکان عادی
بیشتر است ،دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با همساالن عادی ،نابالغ ارزیابی
میشوند ،از مشکالت شخصیتی رنج میبرند و بهسختی در کالس درس حاضر میشوند.
با توجه به چالشهای اشارهشده درزمینه ارتباطات بین فردی و مهارتهای اجتماعی و
همچنین کمبود پژوهش در زمینهی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری ،بر آن شدیم پژوهش فوق را در باب شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری به انجام رسانیم .از سویی دیگر بررسی این موضوع ازنقطهنظر
روش پژوهش کیفی نیز تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است ،تشابهات و تفاوتهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jing, G.
2. Raskind, M.
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کیفیت دوستیابی آن گونه که توسط خود دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و
تجارب آنها درک میشود را میتوان با روش کیفی مورد واکاوی قرار داد ،ازاینرو این
تحقیق کاوشی است کیفی در جهت کشف و بررسی کیفیت رابطهی دوستی در دانش
آموزان مبتال به اختالل یادگیری.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش جمعآوری دادهها کیفی است .از بین رویکردهای مختلف
روش تحقیق کیفی در پژوهش حاضر از رویکرد پدیدارشناسی 2استفاده شده است.

پدیدارشناسی نوعی از تحقیق کیفی است که به انعکاس ادراکات تجربهی آزمودنی از
انواع پدیدهها میپردازد .این روش ،بهنوعی شناخت مبتنی بر زمان و مکان دست مییابد
که آن را تجربهی زیسته مینامند .هدف این مطالعه درک معانی پدیدههای متداولی است
که مسلم پنداشته شده ،اما آگاهانه مورد تجزیهوتحلیل قرار نگرفتهاند (ابوالمعالی.)2982 ،
در پژوهش حاضر نیز از آنجا که به انعکاس تجربهی دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری در ابعاد کیفیت دوستی با روش انجام مصاحبه پرداختهشده ،پدیدارشناسی است.
جامعه آماری این پژوهش ،کودک و نوجوانان  21تا  21سالهی دارای اختالل یادگیری
شهر تهران در سال تحصیلی  2982-87بودند که در طی روند پژوهش از بین مراجعان
ارجاع دادهشده به مراکز مشاوره آموزشوپرورش مناطق دو و پنج شهر تهران ،انتخاب
شدند .برای انتخاب نمونه ابتدا از نمونهگیری هدفمند استفاده شد بدینصورت که
نوجوانانی که تشخیص اختالل یادگیری را دریافت کرده بودند انتخاب شدند و مصاحبهها
تا رسیدن به اشباع ادامه یافت .اشباع دادهها رویکردی در پژوهش کیفی برای تعیین کفایت
نمونهگیری است و زمانی رخ میدهد که دادهی بیشتری که سبب توسعه ،بزرگتر شدن یا
اضافه شدن به مفاهیم موجود گردد ،به پژوهش وارد نشود (برنز و گروف .)612۵ ،6برای به
حداقل رساندن ناهمگنی افراد شرکتکننده در مطالعه مالکهای ورود در نظر گرفته شد
که این مالکها عبارت بودند از -2 :داشتن تمایل برای شرکت در مطالعه -6 ،نمونه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded theory
2. Burns, N. & Grove, S. K.
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موردبررسی دانش آموزان  21تا  21سال و  -9دریافت تشخیص اختالل یادگیری .همچنین
برای پژوهش مالکهای خروج از مطالعه نیز در نظر گرفته شدند که عبارت بودند از:
 -2وجود مشکالت فیزیکی و جسمی  -6ناتوانی در برقراری ارتباط کالمی مؤثر در
مصاحبه.
قبل از انجام مصاحبه ،به شرکتکنندگان و والدینشان در مورد رعایت اصول اخالقی
پژوهش توضیحات الزم داده شد و پس از کسب رضایتشان ،به آنها پیرامون حق
انصراف از مصاحبه و محرمانه بودن مشخصات در کل فرایند پژوهش اطمینان داده شد.
همچنین درمورد ضبط مصاحبه از شرکتکنندگان اجازه گرفته شد .مصاحبهها از شروع
مصاحبه تا تحلیل نتایج از مهرماه  2982تا اردیبهشت  2987به طول انجامید و همهی
مصاحبهها جهت ایجاد فضایی آرام ،در اتاق مشاوره ،انجام شد .به دلیل ماهیت اکتشافی

پژوهش ،از روش مصاحبه ساخت نیافته و عمیق 2فردی استفاده شد .مصاحبهها با یك
سؤال کلی شروع شده و سپس با تکیهبر سؤاالتی که در تعامل مصاحبهشونده و

مصاحبهکننده پدید میآمد ،ادامهیافت .اولین سؤال این بود که "شما چندتا دوست
دارید؟" در ادامه سؤال بعدی مبتنی بر پاسخهای مشارکتکننده پرسیده میشد .زمانی که
مشارکتکننده از موضوع اصلی فاصله میگرفت ،با طرح جملههای هدایتکننده ،سعی
میشد به موضوع اصلی هدایت گردد .جهت کسب اطالعات بیشتر و روشنسازی مطالب
مطرحشده ،در طول مصاحبه از سؤاالت کاوشی مانند «میتوانید دراینباره بیشتر توضیح
دهید؟» ،یا «میشود منظورتان را واضحتر بیان کنید؟»« ،میتوانید مثالی بزنید؟» ،استفاده
شد .مصاحبهها معموالً بین  91تا  1۵دقیقه به طول انجامید .درنهایت کار مصاحبهها از
طریق اشباع با  21دانشآموز  21تا  21سالهی دارای اختالل یادگیری در شهر تهران انجام
شد .برای آنالیز دادهها از شش مرحله رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ون منن 6استفاده
شد .این رویکرد شامل مراحل ذیل است:

 -2رویآوری به ماهیت تجربه -6 ،بررسی تجربه -9 ،تأمل بر درونمایههای ذاتی
پدیده ،نوشتن و بازنویسی تفسیری -۵ ،حفظ ارتباط قوی جهتدار با پدیده -2 ،مطابقت
بافت مطالعه با در نظر گرفتن اجزا و کل درگیری پژوهشگر با سؤال پژوهش ،در تمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Unstructured & in-depth interview
2. Van Manen, M.
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اوقات مطالعه از ضروریات انجام مطالعه پدیدهشناسی تفسیری است و در ذهن پژوهشگر
در تمام مراحل مطالعه منجر به استخراج مضمونها و تفسیر آنها شد (ون منن.)6122 ،
مصاحبههای ضبطشده ،بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه ،کلمه به کلمه دستنویس،
تایپ و چند بار خوانده میشد .سپس دادهها کدگذاری و در قالب مضامین اصلی،
دستهبندی شدند .در ادامه ،پژوهشگران برای استخراج مضامین به مشارکت و تبادلنظر
پرداختند .با تداوم مصاحبهها ،مضمون قبلی روشنتر و تکامل مییافت و گاه مضمون
جدید شکل میگرفت .جهت روشنسازی ،مقولهبندی و رفع تناقضهای موجود در
تفسیر ،فرایند بازگشت مکرر به متون صورت گرفت .مراحل اجرای پژوهش در شکل 2
نشان داده شده است.
ورود به عرصه پژوهش

انجام مصاحبه

با نوجوانان
کد گذاری دادهها
صورت بندی
تجزیه و تحلیل

دادهها

بله

آیا اشباع نظری به وجود آمده است؟

کیفیت دوستی نوجوانان اختالل یادگیری

شکل  .1مراحل اجرای پژوهش

نمونه گیری نظری

خیر
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بهمنظور بررسی کیفیت دادهها از معیارهای چهارگانه پیشنهادی لینکلن و گوبا)289۵( 2
به شرح زیر استفاده شد.

-2اعتبار :6در مورد اعتبار ،درگیری مداوم با موضوع و دادههای پژوهش وجود داشت.
از نظرات اصالحی اساتید راهنما و مشاور در ارتباط با روند انجام مصاحبهها و تحلیل آنها

استفاده شد.
 -6تأیید پذیری :9برای بررسی تأیید پذیری ،عالوه بر اینکه پژوهشگر سعی کرد
پیشفرضهای خود را تا حد امکان در روند جمعآوری و تحلیل دادهها دخالت ندهد ،با
ثبت همهی مراحل انجام کار و دادههای حاصله و حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش
به تضمین قابلیت تأیید این پژوهش کمك نمود.

 -9اطمینانپذیری (وابستگی) :1برای بررسی اطمینانپذیری دادهها از نظارت همکاران

متخصص استفاده شد و متن مصاحبهها برای بررسی دقیقتر کدگذاریها به همکاران
ارائه شد.

 -1قابلیت انتقالپذیری :۵برای بررسی قابلیت انتقالپذیری سعی شد تا حد امکان از
کودکان متعلق به سطوح مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برای مشارکت در
پژوهش استفاده شود .بااینوجود از آنجاییکه قابلیت انتقالیافتهها در پژوهش کیفی به
این موضوع بستگی دارد که تا چه حد بین شرایطی که یافتهها به آن منتقل میشوند و
شرایط پژوهش اصلی ،مشابهت وجود دارد ،قابلیت انتقالیافتههای پژوهش حاضر به
استفادهکنندگان از نتایج پژوهش حاضر واگذار میگردد.

یافتهها
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،دامنهی سنی این  21شرکتکننده از  21تا 21
سال است و میانگین سنی ایشان  26/7میباشد .حداقل تحصیالت والدین دیپلم میباشد.
همچنین بیشتر مادران شاغل بوده و بیشتر پدران دانش آموزان موردمطالعه دارای شغل آزاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guba, E. G. & Lincoln, Y. S.
2. Credibility
3. Conformability
4. Dependability
5. Transferability
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هستند .هیچکدام از مشارکتکنندگان نیز تكفرزند نبودند و دستکم دارای یك خواهر
یا برادر بودند.
جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی افراد شرکتکننده در پژوهش
تعداد فرزندان
سن

دختر

پسر

تحصیالت پدر

شغل پدر

تحصیالت مادر

شغل مادر

2

29

2

2

کارشناسی

مهندس ساختمان

کارشناسی

دبیر

6

26

2

1

کارشناسی ارشد

دبیر

کارشناسی

خانهدار

9

29

2

1

دیپلم

شغل آزاد

کارشناسی

خانهدار

1

21

2

1

کارشناسی

شغل آزاد

کارشناسی ارشد

حسابدار

ردیف

۵

21

2

2

کارشناسی

پرستار

کارشناسی

دبیر

2

26

6

1

کارشناسی

مهندس برق

کارشناسی

مشاور

7

21

2

1

کارشناسی ارشد

شغل آزاد

کارشناسی

خانهدار

9

26

2

1

کاردانی

شغل آزاد

دیپلم

خانهدار

8

29

6

1

کارشناسی ارشد

دبیر

کارشناسی ارشد

دبیر

21

21

2

1

کارشناسی ارشد

شغل آزاد

کارشناسی ارشد

دبیر

تحلیل مضمون به این صورت که چند بار متن خوانده شد و جمالت و واحدهای معنادار
که به نظر پژوهشگر توصیفکننده پدیده موردنظر بود ،مشخص شد .همانطور که در
جدول  6مشاهده میشود ،این روش منجر به جدا شدن  27مضمون فرعی و درنهایت منجر
به  9مضمون اصلی گردید .مضمون اصلی نخست "مشکالت ارتباطی " بود که
مضمونهای فرعی (خود افشاسازی ضعیف ،بیاعتمادی ،بیثباتی در رابطهی دوستی ،طرد
و تمسخر توسط همساالن ،کنارهگیری ،ضعف در ایجاد رابطه دوستی ،محدودیت دایرهی
دوستی و انزوا) را دربرمیگرفت .مضمون اصلی دوم " نیاز به صمیمیت " بود که شامل
مضامین فرعی (ترس از تنهایی ،توجهطلبی ،احساس حقارت ،تصویر دوست ایده آل،

احساس نیاز به حمایت) بود و مضمون اصلی سوم " پیامدهای دوستی دلخواه " بود که
شامل مضامین فرعی (تجربهی داشتن حامی ،تجربهی حس رضایت ،تبادل صمیمیت و
ایجاد همدلی) بود.
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همچنین بهمنظور معرفی و درک دقیقتر هر یك از مضامین فرعی مثالی از متن
مصاحبهها ارائه میگردد.
جدول  .2مضامین اصلی و مضامین فرعی مصاحبههای شناسایی کیفیت
دوستی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری
مضامین اصلی

مضامین فرعی
خود افشاسازی ضعیف
بیاعتمادی
بیثباتی در رابطهی دوستی
طرد و تمسخر توسط همساالن

مشکالت در رابطه بین فردی

کنارهگیری
ضعف در ایجاد رابطه دوستی
محدود بودن دایرهی دوستی
انزوا
توجهطلبی
ترس از تنهایی

نیاز به صمیمیت

احساس حقارت
تصویر دوست ایده آل
احساس نیاز به حمایت
تجربهی داشتن حامی

پیامدهای دوستی دلخواه

تجربهی حس رضایت
تبادل صمیمیت
ایجاد همدلی

مضمون اصلی اول :مشکالت در رابطه بین فردی
 -1خود افشاسازی ضعیف
بیشتر شرکتکنندگان در مواجهه با همساالن در مدرسه ،در خودافشاسازی مشکل داشتند،
آنها نوعی تردید را در مطرح کردن مسائل خود با دوستان و همکالسیها عنوان کردند و
بهجز موضوعات درسی به مسائل دیگر خود اشاره نمیکردند .درواقع نگرش منفی ناشی از
قضاوت شدن توسط دوستان در ذهن آنها وجود داشت که مانع خودافشاسازی میشد.
شرکتکننده شماره " :2آگه مشکلی پیش بیاد ممکنه که برای دوستام مطرح کنم،
ولی ممکن هم هست که این کار رو نکنم چون هنوز نمیشناسمشون"
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شرکتکننده شماره " :6من در مورد مشکالت غیردرسیم اصالً بهشون چیزی نگفتم. . .
اونا هم نگفتن در مورد مسائل غیردرسی با هم صحبت نکردیم"

 -2بیاعتمادی
در مصاحبههای انجامشده ،برخی از دانش آموزان اعتماد کمی به دوستان خود داشتند و از

صحبت زیاد با آنها خودداری میکردند .آنها در مواقع لزوم به دوستان خود مراجعه می-

کردند و از نظرشان مشورت گرفتن از دوستان نظر چندان لزومی نداشت.

شرکتکننده شماره  " :2در مورد مسائل و مشکالت با دوستام حرف نمیزنم ،چون

ممکنه چیزی بگه یا پیشنهادی بده که اصالً خوب نباشه و درست نباشه ،اطمینان ندارم که

نظرش درست باشه"

شرکتکننده شماره  . . . ." :6اصالً رازمو به دوستم نمیگم"

 -3بیثباتی در رابطهی دوستی
بیثباتی در رابطهی دوستی ،یکی از مضامین پرتکراری بود که شرکتکنندگان به آن
اشاره میکردند .آنها دوستیهای خود را کمدوام اعالم میکردند و اغلب از سمت
دوستان خود نادیده گرفته میشدند.
شرکتکننده شماره  " :2بعضی وقتها به خاطر موضوعات کوچیکی دعوامون میشد

و اونم قهر میکرد و میرفت ،کالً رابطشو با من به هم میزد ،بعد از یه مدت من باید می-
رفتم ازش معذرتخواهی میکردم اون نمیاومد".
شرکتکننده شماره " :7اگر منو حمایت میکردند باید وقتی ناراحت بودم میومدن
دلداریم میدادند ،نه اینکه ولم کنند و دوتایی با هم باشند . . .به نظرم اونا اصالً منو

حمایت نکردند"

 -4طرد و تمسخر توسط همساالن
یکی از مسائل شایعی که مشارکتکنندگان در پژوهش با آن مواجه بودند ،طرد و تمسخر
توسط دوستان و همساالن بود .دانش آموزان دارای اختالل یادگیری به دلیل اینکه از نظر
مهارتهای اجتماعی با دوستان خود متفاوت هستند توسط دوستان خود مورد تمسخر قرار
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میگیرند ،نادیده گرفته میشوند و اغلب آنها از تجربهی طرد میگویند .همچنین بعضی
از این دانش آموزان در واکنش به این احساس ،دست به پرخاشگری میزنند.
شرکتکننده شماره " :7حس میکنم که نمیخوان من پیششون باشم .وقتی میام توی
کالس اصالً بهم نگاه نمیکنن وقتی هم نگاه میکنن باز سرشونو میندازن پایین انگار من

نیستم".
شرکتکننده شماره  " :21من یکی از مشکالمو بهش گفتم اونم شروع کرد به خندیدن
منم عصبانی شدم و با آرنج زدم توی دلش اون دلش رو گرفت و باز خندید . . .من فکر
کردم زیاد محکم نزدم . . .چیزایی میگفت که عصبی میشدم . .میگفت تو یه بیمار
روانی باید بری تیمارستان منم خیلی عصبی شدم و بهش لگد زدم".

 -5کنارهگیری
تحلیل مصاحبه با دانشآموزان دارای اختالل یادگیری نشان داد که یکی از پاسخهایی که
آنها نسبت به نگاههای منفی همکالسیهای خود نشان میدهند ،کنارهگیری از آنهاست.
شرکت کنندگان پس از اینکه توجه کافی را از دوستان خود دریافت نمیکنند ،بهتدریج
ترجیح میدهند از آنها جدا شوند و کنارهگیری کنند.

شرکتکننده شماره " :2بقیه هم چون با هم دوست بودن نیازی نمیدونستن که با من

دوست باشن و من احساس میکردم بینشون اضافه هستم واسه همین دیگه نخواستم با اونا

باشم"

شرکتکننده شماره " :6وقتی میرم توی جمع از بچهها انرژی منفی میگیرم مثالً تو
جمع بعضیا بهم خیلی بد نگاه میکنن انگار که از من بدشون میاد .نمیخوان که من باشم.

واسه همین سعی میکنم خودمو از جمع دور نگه دارم".

 -6ضعف در ایجاد رابطه دوستی
بیشتر دانشآموزانی که با آنها مصاحبه انجام شد ،در رابطه با شروع دوستی دارای
مشکالتی بودند و آغاز یك رابطه با همکالسیهای خود را دشوار میدانستند .آنها تمایل
داشتند که شروع رابطهی دوستی از سمت دیگران باشد و عموماً نیازمند مدتزمان
طوالنیتری بودند تا بتوانند یك رابطهی دوستانه را شکل دهند.
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شرکتکننده شماره  " :۵بیشتر دوست دارم دیگران برای دوستی بیان سمت من و من
حس خوبی ندارم که برم به کسی پیشنهاد دوستی بدم".
شرکتکننده شماره " :9یه مدت میگذره تا بتونم دوستی پیدا کنم ،مثل امسال که
یك ماه اول کالً تنها بودم".

 -7محدود بودن دایرهی دوستی
محدود بودن روابط دوستی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری بسیار دیده میشود.
مشارکتکنندگان پژوهش اینطور اذعان کردند که اغلب یك یا دو نفر محدودهی

دوستی آنها را تشکیل میدهند .این دسته از دانش آموزان به برخورد نامناسب همکالسی-
ها اشاره داشتند و درنتیجهی این امر ،دامنهی روابط دوستانهی را محدود نگه میداشتند.

شرکتکننده شماره " :2وقتی که میخوام صحبت کنم چون حرفی ندارم بزنم معمو ً
ال
سکوت میکنم . . .فقط یه بغل دستی دارم اون باهام خیلی خوبه .با هم صحبت میکنیم...
میخندیم و جوک میگیم و اینا . . .من تنها دوستی که توی کالس دارم که باهام صمیمیه

فقط همینه".

شرکتکننده شماره " :9اکثر بچههای کالسمون پرو هستند .واسه همین من اصالً

خوشم نمیاد که باهاشون صحبت کنم و صمیمی بشم یا اینکه زنگ تفریحها بیرون برم. . .

 .با آدم بدرفتاری میکنند".

شرکتکننده شماره " :21اکثر اوقات فکر میکنم دوستام از روی اجبار با من دوست

میشن .این حس خودم فکرمیکنم باعث شده که اعتمادبهنفسم بیاد پایینتر و االن از
هیچی خودم خوشم نمیاد".

 -8انزوا
نتایج بررسی مصاحبههای انجامشده با دانشآموزان دارای اختالل یادگیری نشان میدهد
که عزتنفس پایین در این افراد دیده میشود و این موضوع باعث طرد و در پی آن
تجربهی احساس انزوا در آنها میشود .این دانش آموزان احساس میکنند در بین
همساالن خود محبوب و دوستداشتنی نیستند و بهمرور جدایی از جمع دوستان و انزوا را
ترجیح میدهند.
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شرکتکننده شماره " :9توخونه مامان و بابا همش بهم میگن آروم باش یواشتر ...
ولی تو مدرسه که میام پامو که میذارم توی مدرسه کالً ً آروم میشم .منم خیلی دوست
دارم شر و شورتر باشم ولی اصالً نمیتونم توی مدرسه اینجوری باشم . .کالً آروم و
ساکت میشم و اصالً ًنمیتونم حرف بزنم".

شرکتکننده شماره " :7بعضی اوقات تنها بودن بهتر از بودن با کسانی هست که از تو
خوششون نمیاد و ناراحتت میکنند مثل همین دوتا دوستی که اول سال باهاشون بودم ،بعد

از این که ازشون جدا شدم حس کردم که این تنهایی و تو خودم بودن بهتر از بودن با
اوناست" . . .

 -9توجهطلبی
مشارکتکنندگان پژوهش اینطور بیان داشتند که همکالسیهایشان آنها را نادیده
میگرفتند و به دنبال این قضیه ،آنها در پی جلبتوجه دوستان خود بودند .در بین این
دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری بهکرات تالش برای جلبتوجه و همراهی همساالن
وجود داشت.

شرکتکننده شماره  . . ." :6خیلی جاها اصالً انگار منو نمیدید و مشغول کار خودش

بود و بهم توجهی نمیکرد .حس میکردم در عین اینکه باهاش هستم ،ولی تنهام. . . .
دوست داشتم کاری کنم که بیشتر بهم توجه کنه".

شرکتکننده شماره " :2خوب همیشه کنارش بودم و راجع به مسائل مختلف باهاش

حرف می زدم که بهم بیشتر توجه کنه ولی خوب اون از من خسته شده بود و آخرشم
رفت" . . .

مضمون اصلی دوم :نیاز به صمیمیت
 -1ترس از تنهایی
یکی از موارد پرتکرار در مصاحبههای این مطالعه ،بیان ترس از تنهایی بود .دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری از تنها بودن ،کاهش تعداد رابطههای دوستی و نیافتن دوست بیم
داشتند و از تجربهی تنها بودن در محیط کالس و مدرسه سخن گفتند.
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شرکتکننده شماره " :2آگه کسی بغل دستم توی نیمکت ننشینه ،احساس تنهایی
میکنم"
شرکتکننده شماره " :9بعضی اوقات دوست دارم که تنها باشم ،ولی بعضی اوقات هم
از تنهایی بدم میاد همش فکر میکنم ای کاش به جای فالنی بودم که خیلی دوست

داره"...

 -2احساس حقارت
یافتههای این مطالعه نشان میدهد دانش آموزان دارای اختالل یادگیری احساس حقارت را
تجربه میکنند و از تصورات و افکار دیگران در مورد خود نگران هستند.

شرکتکننده شماره " :۵وقتی تو جمع تنهام احساس میکنم همش دارن منو نگاه

میکنند و اصالً راحت نیستم".
شرکتکننده شماره " :2وقتی تنهام خجالت میکشم فکر میکنم بقیه پیش خودشون
در باره من چه فکرایی میکنن".

-3تصویر دوست ایده آل
از نتایج این مطالعه چنین برمیآید که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری تصویری ذهنی
از یك دوست ایده آل و مطلوب را دارند و بر اساس این تصویر تمایل به انتخاب دوست
صمیمی دارند .خوشاخالقی ،مهربانی و کمكدرسی ازجمله ویژگیهای مطرحشده از
نظر آنها برای دوست ایده آل بود.

شرکتکننده شماره  " :9دوست دارم که دوستام حرفای خیلی بد نزنه واسم مهمه.
اینکه خوش اخالق و مهربون باشه و از همه مهمتر اینکه رابطم با دوست خیلی خوب
باشه".
شرکتکننده شماره  " :7یه دختری بود که خیلی از اخالقش خوشم میاومد خیلی
مهربون بود و به بچهها کمك میکرد به همین خاطر من ازش خواستم که باهام دوست
باشه ،اونم قبول کرد و بعدش ما بیشتر صمیمی شدیم".
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 -4احساس نیاز به حمایت
نتایج تحلیل مصاحبهها حاکی از آن است که مشارکتکنندگان نیاز به حمایت از سوی
دوستان و همساالن خود دارند .دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری به دلیل ضعف در
مهارتهای اجتماعی و کمبود پیوندهای عاطفی اغلب احساس جدایی از همکالسیهای
خود را مطرح کردند و در بیان این تجربه به تمایل به موردحمایت قرار گرفتن و دفاع شدن
از سوی دوستان خود اشاره کردند.
شرکتکننده شماره  " :9اگر کسی پشت سر من حرف بزنه من دوست دارم که دوستم

ازم دفاع و حمایت کنه".

شرکتکننده شماره " :۵اینکه یه نفر من رو حمایت میکنه خیلی واسم مهم هست،

مثالً وقتی دوست پارسالم بهم زنگ میزنه و میگه دلم واست تنگ شده این خیلی حس
خوبی بهم میده".

مضمون اصلی سوم :پیامدهای دوستی دلخواه
 -1تجربهی داشتن حامی
شرکتکنندگان مصاحبه در گفتههای خود به تجربهی موفق داشتن حامی اشاره کردند.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد دانش آموزان دارای اختالل یادگیری با محدودیت تعامل
و برقراری رابطهی صمیمانه با همساالن خود روبرو هستند درنتیجه تجربهی داشتن پشتیبان
عاطفی و حمایت تحصیلی در میان دوستان ازجمله تجارب دلخواه برای آنهاست.
شرکتکننده شماره " :1کیانا خیلی مهربونه و اگر توی درسهای مختلف کاری داشته
باشم کمکم میکنه نقاشیش خیلی خوبه و توی درس هنر کمکم میکنه فقط به خودش

فکر نمیکنه ،منم میتونم از اطالعاتش استفاده کنم".
شرکتکننده شماره " :2تو مسائل درسی گاهی کمکم میکنن آگه تمرینی رو باشه که
بلد نباشم احتماالً کسی هست که کمکم کنه".
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 -2تجربهی حس رضایت
تجربهی حس رضایت در روابط دوستی ازجمله تجارب دلخواه مشارکتکنندگان در این
پژوهش بود .طبق گفتههای دانش آموزان دارای اختالل یادگیری حس رضایت و القای
احساس مثبت ناشی از همراهی دوستان برای آنها دلچسب است.
شرکتکننده شماره " :1یه بار توی مدرسه حالم بد شد و حس کردم مهسا نگرانم شده
منو تا اتاق بهداشت آورد و کیفم رو به ناظم تحویل داد .من حس کردم میتونم تا یه
جاهایی بهش اعتماد کنم".
شرکتکننده شماره " :8خوب گاهی پیش میآید که توی سؤال پرسیدنهای شفاهی

من جواب سؤالی رو اشتباه میگم . . .دوستم بعدش منو مسخره نمیکنه به جاش دلداریم
میده .میگه اشکالی نداره دفعه بعد بیشتر درس میخونی . . .من این حس بهم دست میده
که اون پشتمه".

 -3تبادل صمیمیت
شرکتکنندگان در این مطالعه اظهار داشتند که صمیمیت ناشی از روابط دوستانه یکی از
تجربههای دوستداشتنی آنهاست .وقتگذرانی با دوستان ،گفتگو و تفریح با آنها
ازجمله موارد تکرارشونده در تبادل صمیمیت به شمار میرود و مشارکتکنندگان از آن
بهعنوان یکی از تجربههای دوستی موردنظر و دلخواه خود یاد میکردند.

شرکتکننده شماره " :2اگر خوراکی نداشته باشم دوستانم بهم میدن".
شرکتکننده شماره " :9خب ما زنگای تفریح با هم بیرون میریم خوراکی میخوریم

و در مورد بچهها و خودمون حرف میزنیم در مورد درسها و کتابهایی که خوندیم
و"...

 -4ایجاد همدلی
طبق یافتههای این پژوهش ،دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ،در مورد پیامدهای
دوستی دلخواه تجربههای برخوداری از همدلیها و بهزعم خودشان دلداریهای
دوستانشان را مطرح کردند .در این میان خود آنها نیز تمایل به رقم زدن این همدلی با
دوستان خود داشتند و از یك تجربهی دوستانهی دوطرفه و همدالنه سخن گفتند.
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شرکتکننده شماره " :1بعضی موقعها که ناراحت بودم میومد به من دلداری میداد
اگر مشکلی داشتم سعی میکرد کمکم کنه هر کاری از دستش بر میومد واسم انجام

میداد وقتی کسی بهم توهین میکرد اونم ناراحت میشد".
شرکتکننده  " :8من از این موضوع خوشم میاد که من و تبسم باهم ،هم احساسیم،
یعنی احساس همدیگر رو میفهمیم .آگه ناراحتیم همدیگه رو دلداری میدیم".

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری بود .نتایج حاصل از تحلیل کیفی و بررسی مصاحبهها ،سه مضمون اصلی و
چندین مضمون فرعی را در کیفیت رابطهی دوستی دانش آموزان دارای نشانگان اختالل
یادگیری مشخص کرد که این مضامین اصلی عبارتاند از :مشکالت ارتباطی و نیاز به
صمیمیت و پیامدهای دوستی دلخواه.
نتیجهی پژوهش نشان داد که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ،تجربههای نسبتاً
متفاوتی را نسبت به دانش آموزان عادی در مورد کیفیت دوستی دارند و مشکالت ارتباطی
از سوی این کودکان منجر به کاهش کیفیت دوستی خواهد شد .در تبیین بیشتر این یافته
میتوان گفت بررسی تاریخچهی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری نشان میدهد
که این دانش آموزان به دلیل مشکالت تحصیلی ،مورد سرزنش ،تحقیر و طرد همساالن
خود قرار گرفتهاند که این مسئله میتواند سبب کاهش حرمت خود و خود پنداشت
آنها شده و زمینه بروز مشکالت رفتاری درون نمود مانند اضطراب ،افسردگی و یا
واکنشهای رفتاری برون نمود مانند پرخاشگری ،بدرفتاری و . . .را ایجاد کند (حمیدی،
سیدنوری و کریمی لیچاهی .)2989 ،از دیگر موارد مرتبط با مضمون مشکالت ارتباطی،
این است که کودکان ناتوان در یادگیری از دیگران فاصله میگیرند؛ شاید یکی از دالیل
انزواطلبی آنها این باشد که بهتدریج به این باور میرسند که تالش آنها برای کسب
موفقیت بیفایده است و این احساس منفی هم بهنوبه خود باعث شود که دست از تالش
بردارند و به انزوا و افسردگی کشیده شوند .این یافتهی پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای پیشین همسوست ،بهطور مثال نتایج تحقیقات همچنین گوتمن و همکاران (به
نقل از مهرابی )2991 ،نشان داد که دانش آموزان ناتوان در توانایی اندکی در پذیرش
دیدگاههای دیگران دارند و بنابراین سعی میکنند از دوستانشان کنارهگیری کنند.
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همچنین در پژوهش بامینگر ،شور و موراش )611۵( 2مشخص شد دانشآموزان ناتوان در
یادگیری شاید بهدلیل به کارگیری الگوی پرخاشگرانه و الگوی کناره در تعامالت
اجتماعی در مقایسه با دانشآموزان بهنجار از کمترین امتیاز مثبت در زمینه برقراری
روابط اجتماعی برخوردار هستند .نتایج مطالعهی پیش رو با یافتههای سلیمانی و همکاران
نیز همسوست؛ آنها در مطالعات خود نشان دادند دانش آموزان دارای اختالل در
یادگیری در روابط اجتماعی ضعیف بوده و رفتارهایی چون جسارت نابجا ،عمل
تکانشی ،پرخاشگری ،خوداعتمادی افراطی حسادت و گوشهگیری را در روابط اجتماعی

خود نشان میدهند .در این راستا نتایج یافتههای پالیسی و همکاران )6119( 6نیز نشان دادند
که این کودکان بیشتر از طرف دانشآموزانی که مبتال به ناتوانی یادگیری نیستند طرد
شده و منزوی میشوند.
یکی از درونمایهها در این مطالعه ،نیاز به صمیمیت بود .فراتر از داشتن یك دوست،
ویژگیهایی که در ارتباط با این دوستی است مثل صمیمیت ،اعتبار ،کمك کردن،
همراهی و مصاحبت ،اهمیت دارد (برندت .)6116 ،افرادی که از روابط اجتماعی دوستانه
برخوردارند در مقایسه با افرادی که فاقد چنین روابطی هستند ،احساس بهتری درباره
خود دارند و اکثر کودکان عادی دوستان صمیمی خود را حمایتکننده ،عاطفی و محرم
اسرار خود معرفی میکنند؛ بنابراین کودکانی که وارد تعاملهای نزدیك و صمیمانه
انجام شد ،نمیشوند ،در تعامل با همساالن خود دچار مشکالت عمدهای هستند و
دوستیهای متقابل کمتری با همساالن خود دارند کیفیت دوستی آنها مطلوب ارزیابی
نمیگردد (صالحی و سیف .)2982 ،دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری نیز در این
گروه جای میگیرند و از آنجا که کیفیت دوستی بیانگر ماهیت دوستی و محتوای تعامل
بین دوستان است بر این اساس طبق نتایج پژوهش حاضر کیفیت دوستی در دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری مطلوب نیست .در تبیین این یافته میتوان گفت دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری دارای مهارتهای اجتماعی ضعیف و خزانۀ واژگان هیجانی
ناکافی هستند درنتیجه در شناسایی احساسات خود و دیگران مشکل دارند (الیاس،9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bauminger, N., Schorr, H. & Morash, J.
2. Silver, C. H., Ruff, R. M., Iverson, G. L., Barth, T., Broshek, K., Bush, S.,
Koffler, S. P. & Reynolds, C. R.
3. Elias, M. J.
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 )6111و در پژوهش حاضر نیز بهوفور به ترسهای ناشی از تنهایی و نیاز به صمیمیت و
حمایت اشاره کردند .شاید میل به ایجاد رابطهی نزدیك و احساس نیاز به حمایت در این
دانشآموزان به دلیل تفاوت رفتاری با همساالن خود باشد که بهنوعی به دنبال حامی و
پشتیبان هستند ،مطابق با این یافته میتوان به نتایج مطالعهی کافی و همکاران ( )2986مبنی
بر تفاوت رشد اجتماعی این افراد به نسبت افراد عادی اشاره کرد.
درنهایت دانشآموزان دارای اختالل یادگیری در طی مصاحبه به تجارب موفقیتآمیز
هرچند محدود در مورد پیامدهای دوستی دلخواه اشاره کردند .در تحلیل این مفهوم آنها
از مواردی چون تجربه ی داشتن حامی و رضایت ناشی از آن و در انتها تجربهی تبادل
صمیمیت و همدلی سخن گفتند .در تشریح این یافته میتوان به نتایج مطالعهی به پژوه،
سلیمانی ،افروز و لواسانی ( ،)2998اشاره کرد که در طی آن نشان دادند دانشآموزان مبتال

به ناتوانیهای یادگیری به دلیل خودپنداره ضعیف ،اغلب قضاوت منفی نسبت به توانایی-
ها و ارزشهای خود دارند و همین مسئله سبب میشود که از عزتنفس پایینی
برخوردار باشند .دانشآموزانی که مهارتهای اجتماعی را بهطور واقعی یاد میگیرند،
تمرین میکنند و شایستگی خود را به کار میگیرند ،قطعاً میتوانند در ورود به گروه
همساالن و دوستیابی که متضمن داشتن یك دید مثبت نسبت به دیگران است ،موفق
باشند .همچنین کسب مهارتهای اجتماعی نظیر درست گوش دادن ،ابراز احساسات به
شیوه منطقی ،انتقاد کردن و انتقادپذیری درست ،عذرخواهی در هنگام نیاز ،مهارت حل
مسئله و مقابله با ناکامی میتواند دانش آموزان را توانمند ساخته و نسبت به استعدادها و
تواناییهایشان شناخت واقعبینانهای به دست دهد .در پژوهش حاضر نیز مشارکتکنندگان
از برخی تجارب موفق خود در زمینهی رقم زدن دوستی دلخواه نقل کردند.
بهطورکلی می توان گفت که نتایج پژوهش حاضر بینشی در باب شناسایی کیفیت
دوستی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری به وجود میآورد و بررسی تجارب این
افراد حول محوردوستی و دوستیابی حاکی از محدودیتها ،تفاوتها و نیازهای مربوط
به کیفیت دوستی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری است.
هرچند سعی شده بود محدودیتهای کار کنترل شود ولی با توجه به اینکه با
دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری روبرو بودیم تا حدی کاهش انگیزه در همکاری دیده
میشد .ا ز سوی دیگر این پژوهش در شهر تهران انجام شده که به دلیل ویژگیهای خاص
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در تعمیم آن به مناطق دیگر باید احتیاط نمود .همچنین به دلیل کیفی بودن روش مطالعه و
استخراج یافتهها ،تعمیم نتایج با محدودیت مواجه است .در پژوهش حاضر کیفیت دوستی
دانش آموزان  21-21سال دارای اختالل یادگیری موردمطالعه قرار گرفتند ،لذا پیشنهاد
میگردد که در پژوهشهای بعدی ردههای سنی مختلف دانش آموزان موردنظر قرار
بگیرند و عالوه بر آن کیفیت دوستی در دانش آموزان مبتال به سایر اختالالت روانشناختی
نیز مورد پژوهش قرار بگیرند .پژوهش حاضر در قالب یك طرح کیفی انجام گردید و
نتیجه این پژوهش نشانگر سه مضمون اصلی در کیفیت دوستی شرکتکنندگان است،
پیشنهاد میگردد پژوهشهای بعدی بهصورت مطالعه آمیخته (کمی -کیفی) انجام شود تا
از این نظر گستردگی و اعتبار یافتهها افزایش یابد .با توجه به اهمیت ویژه کیفیت دوستی
در نوجوانان دارای اختالل یادگیری و با درنظر گرفتن نیاز ویژه این گروه به صمیمیت،
وجود چالش های بین فردی در این گروه و تجربه مثبتی که ناشی از کیفیت باالی دوستی
است ،پیشنهاد میگردد نقش مداخالت روانشناختی و مشاورهای در کنترل و آموزش به
آنها و همچنین آگاهسازی والدین و معلمان و همساالن بیشتر لحاظ گردد.
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