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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه امیدتحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیریتحصیلی در دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری و عادی انجام گرفت .روش این پژوهش از نوع علی -مقایسهای است .جامعه آماری این
پژوهش شامل كلیه دانشآموزان عادی و دانشآموزان دارای اختالل یادگیری دبستانی مدارس شهر بوشهر
كه در سال تحصیلی 4071-79مشغول به تحصیل بودند ،میباشد .آزمودنیهای پژوهش شامل 422
دانشآموز بودند كه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامههای امید تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی اسفاده شد .دادههای حاصل از
اجرای پرسشنامهها در مورد دو گروه دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری ،با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس چند متغیری تحلیل شد .نتایج تحلیل واریانس چند متغیری) (MANOVAنشان داد كه بین
دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری در امیدتحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیریتحصیلی تفاوت
معنا داری وجود دارد ( .)P ˂2/224این نتایج نشان میدهد كه وجود امیدتحصیلی و سرزندگیتحصیلی
پایین و همچنین درگیری تحصیلی پایین در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری با ایجاد تعلل در تكالیف
تحصیلی و عدم ایجاد انگیزه مثبت ،نقش مؤثری در افت تحصیلی و بالطبع تداوم این اختالل در این
دانشآموزان میشود .لذا میتوان از طریق آموزش و اعمال روشهای مناسب تربیتی ،موجبات عملكرد
تحصیلی بهتر و سالمت روانی این دانش آموزان را فراهم آورد و همچنین زمینه پیشرفت همه جانبهای را
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برای دانشآموزانی كه از لحاظ امیدتحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیری تحصیلی پایین هستند را مهیا
كرد.

واژگان كلیدي :امیدتحصیلی ،سرزندگیتحصیلی ،درگیریتحصیلی ،اختالل یادگیری

مقدمه
اختالل یادگیری 4عبارت است از اختالل در یك یا چند فرایند اساسی روانشناختی كه
در فهم یا كاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد مشكل كرده و ممكن است به صورت
توانایی ناقص در گوش دادن ،فكر كردن ،صحبت كردن ،خواندن ،نوشتن ،هجی كردن
كلمات یا محاسبات ریاضی ،ظاهر گردد ،این اصطالح حالتهایی همچون معلولیتهای
ادراكی آسیب مغزی ،بدكاری جزئی مغزی ،خوانشپریشی و زبانپریشی رشدی را
دربرمیگیرد اما كودكانی را كه از زمان تولد ،در نتیجه معلولیتهای دیداری ،شنیداری یا
حركتی ،یا عقب ماندگی ذهنی ،یا اختالل هیجانی یا محرومیتهای اقتصادی ،فرهنگی یا
محیطی دچار ناتوانیهای یادگیری شدهاند ،شامل نمیشود (گورمن ، 0ترجمه نریمانی و
نورانی دگرماندرق .)0220 ،در پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی اختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام داده است و اختالل خواندن،
اختالل نوشتن و اختالل ریاضی كه هر یك قبالً یك اختالل مستقل و مجزا محسوب می-
شدند اكنون به عنوان یك مشخص كننده در اختالل یادگیری گنجانده شده است
(گنجی .)0240 ،كودكان با اختالل یادگیری ،هوش نزدیك به متوسط یا باالتر دارند ،آنها
هم معما و هم متاقض هستند ،به طور معمول ،این كودكان در مدرسه مشكالت زیادی
دارند ،اصالح یادگیری داللت بر این دارد كه آنها برای یادگیری مطالب ساده تالش بیش
از حدی میكنند و نیاز به حمایتهای جبرانی دارند تا در مدرسه موفق شوند (لرنر،0
.)0240
یكی از مشكالت دانشآموزان دارای اختالل یادگیری پایین بودن امیدتحصیلی 1است
(گراهام .)0249،5یكی از نظریههای مهم در مورد امید ،نظریه اسنایدر )0220(4است .بنیاد
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فكری این نظریه این واقعیت است كه امید به عنوان انتظار فرد برای موفقیت در دستیابی
به اهداف خود تعریف شده است ،یا به عبارت دیگر ،درک این واقعیت كه هدفها
دست یافتنی هستند (طهماسبی و شفیع پورمطلق .)0240،از نظر اسنایدر ( )0220امید
فرایندی است كه طی آن افراد ابتدا اهداف خود را تعیین میكنند ،سپس راهكارهایی
برای رسیدن به آن اهداف خلق میكنند و بعد از آن ،انگیزه الزم برای به اجرا درآوردن
این راهكارها را ایجاد كرده و در طول مسیر حفظ میكنند (شیخاالسالمی و رمضانی،
)4075؛ بنابراین ،امیدتحصیلی مربوط به اهداف تحصیلی است كه دانشآموز برای
خویش برمیگزیند ،به راه و مسیرهای دستیابی به این اهداف و همچنین عواملی كه باعث
میشوند تا دانشآموزان در این راه ثابت قدم بمانند ،اشاره دارد (ابراهیمی قیری.)4070 ،
امید به هیچ وجه مادرزادی نیست (رتنوواتی ،رامادیانتی ،سوسیاتی ،سوكانگ و ویوال،0
0245؛ هدیپور ،شاهمیوه اصفهانی و فرامرزی .)4075 ،امید ،احساس نیست بلكه یك نظام
شناختی انگیزشی پویا است كه موجب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود (خلجی،
 .)4031تحصیل برای بعضی افراد تجربه یك حس نظم ،هدف در زندگی و یك حس امید
در مواجهه با نگرانیها فراهم میكند ،پژوهشگران بر این نكته تاكید میكنند كه
دانش آموزان امیدوار و خوش بین ،اطمینان كامل دارند كه به اهداف آیندشان خواهند
رسید (كوین .)0227 ،0از نظر هانس )0240( 1امید تحصیلی عبارت است از اعتقاد
دانشآموزان به تواناییهای خود برای توسعه راهبردهای رسیدن به اهداف و داشتن انگیزه
الزم به استفاده از راهبرد توانایی حفظ سطح باالیی از عاطفه مثبت و همچنین تعهد به
استقامت طوالنیتر و صرف تالش بیشتر برای به چالش كشیدن و انجام دادن وظایف
درسی .دانشآموزانی كه امید تحصیلی دارند پریشانی و استرس روانی كمتری را تجربه
میكنند كه این امر بر موفقیت تحصیلی آنان بسیار تأثیرگذار است ،همچنین این دسته از
دانشآموزان قادر به بهكارگیری راهبردهای مناسبی برای دستیابی به اهداف خود میباشند.
عیسی زادگان و همكاران ( )4070در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه با افزایش
سطح امید میزان تفسیر مثبت از ادامه تحصیل در بین دانشآموزان افزایش مییابد و امید و
1. Snyder
2. Retnowati, Ramadiyanti, Suciati, Viola
3. Kevin
4. Hansen
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خوش بینی تحصیلی میتواند تغییرات مربوط به عملكرد تحصیلی را تبیین و پیشبینی كند
كه این پیشبینی در دانشآموزان بدون اختالل یادگیری بیشتر از دانشآموزان دارای
مشكالت یادگیری است .پژوهشها (بلدریج )0220 ،4نشان داده است كه امید
پیشگوییكننده معتبری برای موفقیتهای علمی و یك نیاز اساسی برای دانشآموزان
است كه این میزان امید در دانشآموزان بدون اختالل یادگیری بیشتر از دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری هست .به عبارت دیگر ،امید با شایستگی بیشتر در بسیاری از
حیطههای زندگی ،مثل تحصیل رابطه دارد و دانشآموزان را با تمركز بر موفقیت برای
فایق آمدن بر مشكالت توانمند میكند و نیز با افزایش این امكان ،آنها به اهدافشان نایل
میشوند (كاون ،بیروتئا ،فاوست و براون0245 ،0؛ ابراهیمی قیری .)4070 ،از طرفی هم
پژوهشها نشان دادهاند كه امید با عملكرد تحصیلی باال و پیشرفت در مدرسه رابطه مثبت
دارد (فلدمن و كوباتا0245 ،0؛ ملیك0240 ،1؛ خرمایی و كمری .)4071 ،دانشآموزانی
كه امیدتحصیلی باالیی دارند ،هدفهای واالتری دارند و میدانند چگونه تالش كنند تا
به این هدفها دست یابند كه این امر در دانشآموزان بدون اختاللیادگیری بیشتر نمایان
است ،باید به این نكته نیز توجه داشت كه امیدتحصیلی یك ضرورت است ،اگرچه به
تنهایی كافی نیست و به تنهایی موجب موفقیت تحصیلی نمیشود ،اما بدون آن نیز
تالشها ضعیف و ناكارآمد خواهند بود (خلجی .)4031 ،پژوهشها نشان داده است كه
امید تحصیلی یكی از عوامل تأثیرگذار در سازگاری ،انعطافپذیری و سرزندگی تحصیلی
محسوب میگردد؛ از اینرو ،دانشآموزان بدون اختالل یادگیری نسبت به دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری ،از امید تحصیلی و عملكرد تحصیلی باالتری برخوردار میباشند
(اونگ ،ادوارد و برگمان.)0221 ،5
یكی دیگر از عواملی كه احتماالً با اختالل یادگیری مرتبط است ،سرزندگی
تحصیلی 1میباشد .سرزندگی به عنوان یكی از مؤلفههای بهزیستی ذهنی در بسیاری از
نظامهای پژوهشی مطرح میباشد .وقتی فردی كاری را به طور خودجوش انجام میدهد
1. Boldridge
2. Kwon, Birrueta, Faust & Brown
3. Feldman & Kubota
4. Malik
5. Ong, Edwards & Bergeman
6. acadmic buoyancy
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نه تنها احساس خستگی و ناامیدی به او دست نمیدهد ،بلكه احساس میكند انرژی و
نیروی او افزایش یافته است ،به طوركلی حس درونی سرزندگی شاخص معنی دار
سالمت ذهنی است (دویجن 4و همكاران .)0244 ،سرزندگی آموزشی سازهای است كه از
درون روان شناسی مثبت برخاسته (مارتین )0241 ، 0و به این واقعیت اشاره دارد كه آن
میتواند دانشآموزان را توانا كند تا بهصورت موفقیتآمیزی با موانع و چالشهای
تحصیلی مانند نمرات ضعیف ،فشار امتحان ،تكالیف سخت و دشواری كه در طول تحصیل
و مدرسه رخ میدهد به مقابله برخیزند (مارتین و مارش .)0223 ،0سرزندگیتحصیلی به
پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی كه در عرصهی مداوم و جاری
تحصیلی ،تجربه میشوند؛ اشاره دارد (پوتواین ،كونورس ،سیمز ،وداگالس اُسبورن،1
 .)0244یكی از مهمترین نظریههایی كه مفهوم سرزندگی تحصیلی را به خوبی نشان
میدهد ،نظریه مارتین و مارش ( )0223است .مارتین و مارش ( )0223تصریح كردند كه
سؤاالت چالشبرانگیزی وجود دارند كه در زمینه تحصیلی نیاز به توجه دارند .مدارس و
دیگر محیطهای آموزشی مكانهایی هستند كه در آنها چالشهای تحصیلی ،موانع و
فشارها ،حقیقت پایدار زندگی تحصیلی هستند و پژوهشهای انجام شده به طور واضح
این امر را حمایت میكنند (به عنوان مثال ،فین و راک4779 ،5؛ گنزالز و پادیال4779 ،1؛
مارتین و مارش .)0223 ،بیعالقگی ،خستگی و فرسودگی تحصیلی (به عنوان نقطه مقابل
سرزندگیتحصیلی) رابطهی معكوسی با عملكرد تحصیلی دانشآموزان دارد (میكائیلی،
افروز و قلیزاده .)4074 ،سرزندگیتحصیلی ،تابآوریتحصیلی را در چارچوب زمینهی
روانشناسی مثبت منعكس میكند .بنابراین ،سرزندگیتحصیلی یكی از شاخصهای مهم
كه بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز فرد تأثیر میگذارد و در آنجا لیاقتها و
تواناییها به بار مینشیند و پیشرفتهای علمی حاصل میشود؛ اما در زندگی روزانهی
تحصیلی ،دانشآموزان با انواع چالشها ،موانع و فشارهای خاص این دوره (از جمله
نمرات ضعیف ،سطوح استرس ،تهدید اعتماد به نفس درنتیجهی عملكرد ،كاهش انگیزش
1. Duijn
2. Martin
3. Martin & Marsh
4. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn
5. Finn & Rock
6. Gonzalez & Padilla
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وتعامل و  )....مواجه میشوند .مرور پیشینه پژوهش در ارتباط با سرزندگیتحصیلی نشان
میدهد كه سرزندگیتحصیلی به نتایج مهم انگیزشی مانند اضطراب كمتر و عملكرد بهتر
(اسپرلینگ ،ریوز ،گرویاس و اسلوان )0249 ،4و افزایش پیشرفت تحصیلی (مارتین0241 ،؛
كولی ،مارتین ،میلبرگ ،هال و گینس )0245 ،0منجر میشود .برخی از دانشآموزان در
برخورد با این موانع و چالشها موفق عمل میكنند ،اما گروه دیگری از دانشآموزان در
این زمینه ناموفق هستند تحقیقات نشان میدهند به دلیل مواجهه بیشتر دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری با چالشهای مختلف ازجمله تجارب آسیبزای فردی ،فقدان آمادگی
تحصیلی ،یا تعلق به جوامع در معرض خطر ،لذا نحوه پاسخدهی این دانشآموزان به این
چالشها بر سطح انگیزش ،پشتكار و تالش تحصیلی آنها تأثیر میگذارد ،بنابراین سطح
تابآوری و سرزندگی آنها میتواند به عنوان یك متغیر واسطهای نقش مهمی ایفا كند
(بن و اتون .)0224 ،0همچنین پژوهشهای مختلف نشان دادند كه دانشآموزان با
مشكالت یادگیری نرخ باالتری از مشكالت تحصیلی ،عاطفی و اجتماعی را نسبت به
كودكان عادی دارا میباشند (فریلیچ و شچمن0242 ،1؛ آیورباچ ،گروس تیشور ،منور و
شالو .)0223 ،5سیادتیان ،عطایی و قمرانی ( )0241نیز در پژوهش خود نشان دادند كه
سرزندگی در دانشآموزان دارای مشكالت شنوایی كمتر از گروه عادی است .صادقی و
خلیلی گشنیگانی ( )4075در پژوهش خود با عنوان نقش ابعاد یادگیری خود راهبر در
پیشبینی سرزندگیتحصیلی دانشآموزان پرداختند ،نتایج نشان داد بین یادگیری خود
راهبر با سرزندگیتحصیلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،همچنین دانشآموزان
بدون مشكالت یادگیری سرزندگیتحصیلی باالتری نسبت به دانشآموزان دارای
مشكالت یادگیری داشتند.
یكی دیگر از مشكالت دانشآموزان دارای اختالل یادگیری پایین بودن درگیری
تحصیلی 1است .بر اساس نتایج تحقیقات درگیری فعاالنه الزمة هر نوع تحول و پیشرفت
در حوزة تحصیلی و از مهمترین پیش بینیكنندههای پیامدهای تحصیلی از جمله باال بودن
1. Sperling, Reeves, Gervais & Sloan
2. Collie, Martin, Milberg, Hall & Ginns
3. Bean & Eaton
4. Freilich &Shechtman
5. Auerbach, Gross-Tsur, Manor &Shalev
6. academic engagement
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نمرات و پیشرفت تحصیلی ،حضور در مدرسه ،مقابلة مؤثر و تابآوری است (مارتین و
مارش0227 ،؛ اسكینر و پتزر0240 ،4؛ فورر ،اسكینر ،پتزر و برول.)0241 ،0
درگیریتحصیلی سازهای است كه اولین بار برای درک و تبیین افت و شكست تحصیلی
مطرح گردید و به عنوان پایه و اساس برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و
تربیت مدنظر قرار گرفت (داتو و كینگ .)0243 ،0مفهوم درگیریتحصیلی به كیفیت
تالشی اشاره دارد كه دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میكنند تا به
صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند (آپلتون ،كریستنسون ،كیم
و رسچلی .)0221 ،1به عقیدة لینن برینك و پینتریچ )0220(5نظریهپردازان
درگیریتحصیلی را دربردارنده سه بعد رفتاری ،شناختی و انگیزشی میدانند .درگیری
رفتاری ،رفتارهای قابل مشاهدة دانشآموزان در برخورد با تكالیف است و مؤلفههای
تالش ،پایداری و درخواست كمك از دیگران را در بر میگیرد؛ درگیری شناختی ،به
انواع فرایندهای پردازش كه توسط دانشآموزان برای یادگیری مورد استفاده قرار
میگیرد اشاره دارد ،درگیری شناختی شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی است
(باركلی .)0227 ،1درگیری انگیزشی شامل سه مولفة احساس ،ارزش و عاطفه است ،برای
مثال مؤلفه ارزش تكلیف باورهای دانشآموزان را در این مورد منعكس میكند كه چرا
9

مواد و مهارتهایی كه یاد میگیرند مفید ،مهم و جذاباند (تاكمن ،ابری ،اسمیت ،
 .)0229در برخی از مطالعات بیان شده است كه عمل یادگیری با درگیری دانشآموزان
آغاز میشود ،درگیری دانشآموزان شامل دو مولفه است؛ اول زمانی كه دانشآموزان
روی مطالعا شان و سایر فعالیتهای شكل دهنده موفقیتشان میگذارند و تالشی كه در
این زمینهها میكنند و دوم ،راههایی كه موسسات آموزشی به منابع اختصاص میدهند و
فرصتهای یادگیری كه سازماندهی كرده و دانشآموزان را بر میانگیزنند تا در
فعالیتهای یادگیری مشاركت كنند و از آنها سود ببرند (باركلی.)0227 ،
1. Skinner, Pitzer
2. Furrer, Skinner, Pitzer
3. Datu & King
4. Appleton, Christenson, Kim, Reschly
5. Linnenbrink, Pintrich
6. Barkley
7. Tuckman, Abry, Smith
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در پژوهش عابدینی ( )4031یافتهها نشاندهنده نقش واسطهای ابعاد شناختی،
انگیزشی و رفتاری درگیری تحصیلی در رابطه بین اهداف اجتنابی-عملكردی و پیشرفت
تحصیلی و عدم نقش واسطهای درگیری تحصیلی رفتاری-اجتماعی در این ارتباط بود ،به
طوریكه رابطه مثبت و معناداری بین ارزش تكلیف و پیشرفت تحصیلی ،رابطهی منفی و
معناداری بین اهداف اجتنابی-عملكردی و پایداری در تكلیف و رابطه منفی و معناداری
بین راهبردهای پردازش سطحی و پیشرفت تحصیلی وجود داشت .ویلمز )0220(4در
پژوهش خود نشان داد كه معموالً در مدارسی كه دانشآموزان از سطح باالیی از
درگیری مدرسهای برخوردارند و از لحاظ عملكردی و هوشی بهنجار هستند ،انتظارات
باالیی از موفقیت (كاهش افت تحصیلی) ،جو انضباطی قوی و روابط خوب میان معلم و
دانشآموز نسبت به دانشآموزان دارای اختالل یادگیری وجود دارد .جانوس 0و
همكاران ( )0223نیز واقعیت و جریان درگیری تحصیلی و رابطه آن را با ترک تحصیل
بررسی كردند ،آنها مشاهده كردند كه میزان ترک تحصیل در دانشآموزانی بیشتر است
كه دارای اختالل یادگیری و كاهش سریعتری در درگیری تحصیلی از خود نشان دادهاند.
همچنین یافتهها نشان دادهاند كه دانشآموزان توانا و فاقد اختالل یادگیری استفاده بیشتری
از راهبردهای شناختی و فراشناختی نموده و پایداری زیادتری نسبت به دانشآموزان بی
اعتماد به توانایی خود و دارای اختالل یادگیری برای انجام تكالیف نشان میدهند
(لیننبرینك و پینتریچ.)0220 ،
پژوهش حاضر ازلحاظ بنیادی و كاربردی میتواند حائز اهمیت باشد .ازلحاظ بنیادی
مبانی امید تحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیریتحصیلی و نقش آن در بروز مشكالت
و مسائل دانشآموزان با اختالل یادگیری را روشن خواهد كرد .از لحاظ كاربردی نیز
انتظار میرود با آشكار ساختن نقش امید تحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و
درگیریتحصیلی ،اطالعات مفیدی را در اختیار دستاندركاران آموزش ،روانشناسان،
مشاوران و دیگر متخصصان تعلیم و تربیت قرار دهد .در مجموع با توجه به اینكه بیشتر
مطالعات انجام شده در زمینه امید تحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیریتحصیلی مرتبط
با دانشآموزان عادی میباشد و كمتر مطالعهای در این زمینه بر روی دانشآموزان دارای
1. Willms
2. Janosz
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اختالل یادگیری انجام شده است .شیوع باالی اختاللهای یادگیری در دانشآموزان (لرنر،
 ،)0240نقش مفاهیم امید ،سرزندگی و درگیریتحصیلی به عنوان عاملهای كلیدی در
موفقیت ،ارتقای سالمتی و كاهش مشكالت روانشناختی دانشآموزان مبتال به اختالل
یادگیری ،خألهای پژوهشی در این زمینه و استفاده از نتایج این پژوهش در زمینه
آسیبشناسی مبتالیان به اختالل یادگیری از ضرورتهای مهم این مطالعه است .بنابراین،
پژوهش حاضر با هدف مقایسه امیدتحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیریتحصیلی در
دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری انجام گرفت.

روش
روش پژوهش حاضر علی مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ( 540نفر) و دانشآموزان عادی دبستانی (05079
نفر) شهر بوشهر میباشد كه در سال تحصیلی  4071-79در مدارس شهرستان بوشهر
مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  422دانشآموز ( 52نفر دانشآموز عادی و
 52نفر دانشآموز مبتال به اختالل یادگیری) بود .از میان دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری به روش نمونهگیری در دسترس  422نفر با انواع اختالل یادگیری كه ویژگیهای
الزم از نظر مالکهای ورود را داشتند فهرست شدند و سپس بر اساس توصیههای
پژوهشهای پیشین (دالور ،)4034 ،تعداد  52دانشآموز پس از تشخیص اختالل یادگیری
توسط روانشناسهای مركز اختالل یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر و همچنین
مصاحبه بالینی ساختاریافته ،انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .در اجرای پژوهش پس از
توجیه و جلب رضایت والدین كودكان ،گروه دانشآموزان با اختالل و گروه
دانشآموزان بدون اختالل یادگیری از نظر هوش و سایر ویژگیهای جمعیتشناختی (از
قبیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،امكانات آموزشی ،سطح تحصیالت والدین و )....با
یكدیگر همتا شدند .شیوه اجرای تحقیق به این صورت بود كه بعد از گرفتن مجوزهای
الزم از آموزش و پرورش بوشهر و نیز كسب اجازه از مدیر مركز اختالل یادگیری آموزش
و پرورش بوشهر و والدین دانشآموزان ،نشست توجیهی با حضور تمام افراد نمونه ،والدین
و
معلمهای آنها در اتاق آموزشی مركز برگزار شد و توضیحهایی درباره ماهیت پژوهش،
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محرمانه بودن نتایج و ساعت حضور به آنها ارائه شد .سپس گروه واجد اختالل یادگیری با
 422نفر از مشاركتكنندگان فاقد اختالل یادگیری كه با گروه مبتال به اختالل یادگیری از
لحاظ ویژگیهایی كه پیشتر ذكر شد ،همتاسازی شدند و پرسشنامههای پژوهش را تكمیل
نمودند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :دریافت تشخیص ناتوانیهای
یادگیری ریاضی توسط روانشناسهای مركز اختالل یادگیری آموزش و پرورش شهر
بوشهر و همچنین مصاحبه بالینی ساختاریافته ،خواندن و یا بیان نوشتاری با استفاده از
آزمونهای تشخیصی و مصاحبه بالینی و نداشتن اختاللهای همراه و مالک خروج عبارت
بود از داشتن اختاللهای همراه.
پرسشنامه امیدتحصیلی :برای سنجش امید تحصیلی دانشآموزان از پرسشنامه امید
تحصیلی كمپبل و كاون )0224(4استفاده شد .این پرسشنامه شامل  7سؤال است كه به
صورت مقیاس  5درجهای با طیف لیكرت (از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم) پاسخ داده
میشود و نمرهگزاری آن به این صورت است كه به گزینههای كامال موافق نمره  ،5موافقم
نمره  ،1نظری ندارم نمره  ،0مخالفم نمره  0و كامال مخالفم نمره  4تعلق میگیرد .نمره كل
این پرسشنامه میتواند از  7تا  15تغییر كند .بزرگترین امتیاز منعكسكننده مسیرها و
فعالیتهای بزرگتر است .كمپبل وكاون ( )0224پایایی متوسط به باال را به روش آلفای
كرونباخ به میزان  2/37برای این پرسشنامه گزارش نمودهاند و اعتبار درونی عامل توسط
آلفای كرونباخ ارزیابی شده است ،ضریب آلفای مسیر و نوع فعالیت به ترتیب  2/90و
 2/95بود .امتیاز ضریب همبستگی بین مسیر و فعالیت  2/12و ضریب همبستگی بین دو
عامل با امتیاز كل مقیاس امیدتحصیلی  2/33و  2/72بود .همچنین سهرابی و سامانی
( )0244پایایی مقیاس امیدتحصیلی را با روش آلفای كرونباخ برابر  2/90و  2/95گزارش
نمودهاند .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه امیدتحصیلی از طریق روش آلفای 2/93
بدست آمد و نیز روایی پرسشنامه امیدتحصیلی در پژوهش حاضر از طریق همبستگی هر
سؤال با نمره كل سؤال استفاده گردید .نتایج حاكی از همبستگی همه سؤالها با نمره كل
پرسشنامه بود .تمامی ضرایب در سطح ( )2/224معنادار بودند.

پرسشنامه سرزندگیتحصیلی :دهقانیزاده و حسینچاری ( )0240پرسشنامه
سرزندگیتحصیلی را با الگوگیری از مقیاس سرزندگیتحصیلی مارتین و مارش ()0221
1. Campbell, Cohan
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كه دارای  1گویه است ،توسعه دادند و برای اجرای مقدماتی و رفع نقیصهها ،این گویهها
بر روی گروهی از دانشآموزان ( 02پسر و  02دختر) دبیرستانی شهرستان مهریز ،اجرا
كردند .پس از اجرای این گویهها نسخهی نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت ،كه حاصل
بازنویسی  7گویه بود .سپس گویههای مذكور در یك مطالعهی مقدماتی مجدداً روی
نمونهای شامل  431نفر از دانشآموزان دبیرستان ،اجرا و خصوصیات روانسنجی آن
بررسی شد .در این مقیاس پاسخها بر روی مقیاس  5درجهای از نوع لیكرت از ( 4كامال
مخالف تا ( 5كامال موافق)محاسبه و نمرهگزاری میشوند .نتایج حاصل از این بررسی نشان
داد كه ضرایب آلفای كرونباخ به دست آمده برابر با 2/32و ضریب بازآزمایی برابر با
 2/90بود .در پژوهش دهقانی زاده و حسین چاری ( )0240ضریب پایایی مقیاس
سرزندگیتحصیلی برابر  2/99به دست آمد .در این پژوهش آنها برای محاسبه روایی این
پرسشنامه ،همبستگی هر گویه با نمره كل محاسبه شد كه دامنه آنها بین  2/51تا  2/11بود.
مقیاس مارتین و مارش ( )0221از جنبههای همسانی درونی و بازآزمایی پایا بود(آلفای
كرونباخ 2/32 ،و بازآزمایی  .)2/19در پژوهش حاضر نیز ضرایب روایی همگرا و آلفای
كرونباخ پرسشنامه شایستگی اجتماعی بهترتیب  2/13و  2/95بهدست آمد.
پرسشنامه درگیریتحصیلی :این پرسشنامه توسط ریو و تیسنگ ( )0244ساخته شده
است .این پرسشنامه  00ماده و چهار عامل رفتاری ،شناختی ،هیجانی و عاملی دارد .مادهها
با مقیاس لیكرت  9درجهای از كامالً مخالفم=  4تا كامالً موافقم =  9نمره گذاری شده
است .اعتبار این پرسشنامه را سازندگان آن به روش همبستگی درونی محاسبه و ضرایب
آلفای كرونباخ را برای ابعاد رفتاری ،شناختی ،هیجانی و عاملی به ترتیب ،2/33 ،2/71
 2/93و  2/30گزارش كردهاند .روایی این ابزار را سازندگان آن به روش تحلیل عاملی
اكتشافی سنجیده و چهار عامل مذكور را با ارزش ویژة باالتر از  4مشخص كردهاند .در
این پژوهش ضرایب روایی همسانی درونی و آلفای كرونباخ مطلوب و برای این پرسشنامه
به ترتیب  2/90و  2/17به دست آمد.

نتایج
نمونههای این مطالعه  52دانشآموز مبتال به اختالل یادگیری شامل  09پسر و  49دختر و
 52دانشآموز عادی شامل  03پسر و  00دختر بودند .جدول  4بیانگر این است كه میانگین
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گروه دانشآموزان عادی در متغیرهای پژوهش بیشتر از گروه كودكان دارای اختالل
یادگیری میباشد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش به تفکیک در کودکان
عادی و اختالل یادگیری خاص
متغیر

گروه

دانشآموزان دارای اختالل یادگیری

دانشآموزان عادی

امیدتحصیلی

M
01/00

SD
1/00

سرزندگیتحصیلی

00/04

5/15

درگیریتحصیلی

50/10

44/11

امیدتحصیلی

05/47

7/93

سرزندگیتحصیلی

01/03

3/11

درگیریتحصیلی

401/21

41/01

برای پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از روش تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده
شد .قبل از استفاده از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس چندمتغیری ،جهت رعایت
پیشفرضهای آن از آزمون لوین و باكس استفاده شد .این آزمونها برای هیچكدام از
متغیرها معنادار نبود و بیانگر این بود كه پیشفرضها رعایت شده است و بر اساس این
نتایج پیشفرض همگنی واریانسها در متغیرهای پژوهش در گروههای مورد مطالعه تأیید
شد.
جدول  .2نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری بر میانگین متغیرهای پژوهش در
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری و عادی

گروه

درجات

درجات

سطح

مجذور

آزادی

آزادی خطا

معناداری

اتا

71

2/224

2/071

2/224

2/071
2/071
2/071

ارزش

F

اثرپیالیی

2/079

3/15

1

المبدای ویلكز

2/521

3/15

1

71

اثر هتلینگ

2/500

3/15

1

71

2/224

بزرگترین ریشه
روی

2/500

3/15

1

71

2/224

جدول نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری را بر نمرات متغیرهای
پژوهش در گروه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری و دانشآموزان عادی نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد كه بین دو گروه از نظر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد.

119

مقایسه امید تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در...

به عبارت دیگر ،بین دانشآموزان عادی و دانشآموزان دارای اختالل یادگیری حداقل در
یكی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی دار وجود دارد .مجذور اتا (كه در واقع مجذور
ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است) نشان میدهد كه تفاوت
بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنیدار است و میزان این تفاوت با
توجه به مجذور اتا  2/07میباشد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس جهت تعیین تفاوت دو گروه در نمرات متغیرهای پژوهش
منبع تغییر

مدل

گروه

خطا

متغیر وابسته
امیدتحصیلی

SS
500/004

df
4

MS
500/004

F
1/510

P
2/223

ES
2/102

سرزندگیتحصیلی

490/402

4

490/402

3/150

2/221

2/102

درگیریتحصیلی

109/014

4

109/014

1/310

2/229

2/102

امیدتحصیلی

500/004

4

500/004

1/510

2/221

2/511

سرزندگیتحصیلی

490/402

4

490/402

3/150

2/220

2/104

درگیریتحصیلی

109/014

4

109/014

1/310

2/225

2/901

امیدتحصیلی

1501/004

73

11/431

سرزندگیتحصیلی

5010/159

73

50/521

درگیریتحصیلی

1003/034

73

10/157

همانطور كه جدول  0نشان میدهد بین امیدتحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و درگیری
تحصیلی در دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری تفاوت معنیداری وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت كه امیدتحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و درگیریتحصیلی در دانش-
آموزان دارای اختالل یادگیری و دانشآموزان عادی متفاوت هست .نتایج نشان میدهد
كه امیدتحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانشآموزان عادی نسبت به
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری بیشتر است.

بحث و نتیجه گیري
هدف پژوهش حاضر مقایسه امیدتحصیلی ،سرزندگیتحصیلی و درگیریتحصیلی در
دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد كه بین
دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری از نظر امید تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
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نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای ماریا ،)0241(4هانس )0240(0و شكوهی ()4071
همسو بود .در تبیین این یافتهها میتوان گفت كه چون اعتماد تحصیلی در دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری پایین است ،از امید تحصیلی كمتری نیز برخوردار هستند؛ در واقع
اعتماد و باور تحصیلی كه منجر به امید تحصیلی میشود یكی از عاملهای مهم در
یادگیری است ،كه این اعتماد در دانشآموزان بدون اختالل یادگیری بیشتر است و زمینه
را برای پیشرفت تحصیلی آنان مهیا میكند (گودارد 0224،0؛ ماریا .)0241 ،امید یك
حالت روحی و روانی و برانگیزاننده انسان به كار و فعالیت است ،بر همین اساس امید
تحصیلی بر انگیزش و یا باور هایی تاكید میكند كه راهكارهای شناختی الزم برای كسب
نتایج مطلوب ،میتواند ایجاد كند و این انگیزش در دانشآموزان بدون اختالل یادگیری،
به دلیل عدم شكستهای تحصیلی قبلی یا اندک بودن این شكستها ،بیشتر است
(تشویقی .)4070 ،این یافته را میتوان از منظر سرسختی روانشناختی نیز مورد تبیین قرار
داد؛ سرسختی روانشناختی یكی از مولفـههـای روانشـناختی اسـت كـه بـا سـازة امیـد
مـرتبط اسـت .سرسختی با سالمت جسمی و روانی رابطة مثبت دارد و بهعنوان یك منبع
مقاومت درونی ،تـأثیرات منفی استرس را كاهش میدهد و از بروز اختاللهای جسمی و
روانی پیشگیری میكند (زاهد بابالن ،قاسم پور و حسنزاده .)4072 ،در پژوهشهای
مختلفی نشان داده شده است كه بین سرسختی روانشـناختی با امید و عملكرد تحصیلی
رابطه وجود دارد (زاهد بابالن و همكاران4072 ،؛ قاسمپور ،جودت و سلیمانی.)4072 ،
رابطـة مثبت و معنادار بین سرسختی روانشناختی و امید بیانگر آن است كه بـا افـزایش
سرسـختی روانشناختی ،امید نیز در دانشآمـوزان افـزایش خواهـد یافـت .در واقـع
سرسـختی نقـش اساسی در ایجاد امید به تحصیل در دانشآموزان خواهد داشت .در تبیین
این یافتـههـا میتوان اشاره كرد كه دانشآموزان بدون اختالل یادگیری كه از سرسختی
بیشتری نسبت به دانشآموزان با اختالل یادگیری برخوردار هستند ،با وجود پیشامدهای
ناگوار به رویارویی موفق و كارآمد در برابـر تنشها امیدوارند ،از توانایی یافتن معنی در
تجارب آشفتهساز برخوردارند و به نقش خود بـه عنـوان فرد ارزنده و مهم باور دارند.
داشتن شخصیتی سرسخت نشانه سـالمت روانـی اسـت و كسـی كـه از سالمت روانی
1. Maria
2. Hansen
3. Goddard
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برخوردار نباشد در برابر رویدادهای مهم زندگی دچار ناامیـدی و افسـردگی مـیشـود
(قاسمپور و همكاران .)4072 ،در واقـع سرسـختی روانشـناختی بـا امیـد كـه شـامل منـابع
و مسیرهایی كه نشاندهنده افكار وتفكرات هدفدار است و به داشتن زندگی بهتر ،بهبود و
ارتقـای سـازگاری در فـرد منجـر مـیشود ،ارتباط تنگاتنگی دارد.
همچنین این پژوهش نشان داد كه بین دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری ازنظر
سرزندگیتحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای
پوتواین 4و همكاران ( ،)0244دویچن 0و همكاران ( ،)0244فریلیچ و شچمن ،)0242(0فین
و راک ،)4779(1همسو است .در توجیه این یافته میتوان گفت دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری به دلیل این كه در تحصیالت شكست میخورند و نمیتوانند مثل
همساالن خودشان موفقیت كسب كنند و به سطح مطلوب برسند ،لذا از سرزندگی
تحصیلی كمتر برخوردار هستند .همچنین میتوان در بیانی دیگر چنین تبیین كرد كه
بسیاری از دانشآموزان دارای اختالل یادگیری به علت ناكامی ناشی از دشواریهای
یادگیری خود ،اعمالی ازهمگسیخته دارند و در آن ها نوعی احساس خود ارزشمندی
منفی ایجاد میشود كه این فقدان عزت نفس مثبت اغلب منجر به كاهش سرزندگی
تحصیلی در آنها میشود و به علت شكستهای متوالی ،آنها اغلب باورهای
ناسازگارانهای نسبت به پیشرفت پیدا میكنند كه به نوبه خود ،مشكالتی ایجاد میكند كه

فراتر از اختالالت اصلی آنها هستند و نهایتاً منجر به فرسودگی تحصیلی و سرزندگی-
تحصیلی پایین میشود (كریمی .)0242 ،از طرف دیگر ،میتوان گفت سرزندگ تحصیلی
موجب احساس مثبت دانشآموزان بدون اختالل یادگیری در مورد خودشان خواهد شد
و همین امر موجب عالقه آنان به امور تحصیلی و افزایش انگیزش تحصیلی آنان خواهد
شد .این عامل تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یك تكلیف ،رسیدن به
هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی فراهم میآورد .دانشآموزانی كه
سرزندگی تحصیلی باالیی دارند اشتیاق و عالقهی بیشتری به تحصیل نشان داده ،جهت
رسیدن به اهداف تحصیلی خود تالش بیش تری میكنند؛ برعكس دانشآموزان دارای
1. Putwain
2. Duijn
3. Freilich, Shechtman
4. Finn & Rock
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سرزندگیتحصیلی پایین عالقهی چندانی به تحصیل نشان نداده ،تالش كمتری هم برای
رسیدن به اهداف تحصیلی میكنند .همچنین اگر دانشآموزان دارای اختالل یادگیری در
بعد ارتباط با همساالن خود تعامل بهتر و باالیی داشته باشند ،ممكن است در انجام امور
تحصیل و حل مشكالت تحصیلی به آنان تكیه كنند و از این طریق به افزایش انگیزش
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی خود كمك نمایند؛ اما اگر نسبت به این موضوع دیدی
مثبت نداشته باشند نه تنها به ارتباط با همساالن نمیپردازند ،بلكه از كمك آنان برای حل
مشكالت تحصیلی نیز بهرهمند نخواهند شد و این امر كاهش انگیزش تحصیلی آنان را به
دنبال خواهد داشت (آریاپوران ،امیریمنش ،تقوایی ،حق طلب .)4070 ،همچنین
دانشآموزانی كه نسبت به درس بیعالقه و بیانگیزه باشند ،احتماالً به اندازهی كافی
تالش نمیكنند و این عدم تالش به نوبه خود به كاهش عملكرد تحصیلی منجر خواهد
شد (میكائیلی و همكاران .)4074 ،بنابراین ،دانشآموزانی كه باورهای خودكارآمدی
خودتنظیم و تحصیلی قوی را رشد میدهند ،بهتر میتوانند یادگیریشان را اداره كنند و
موانع و فشارهای اجتماعی را تحمل نموده و در رفتارهایی كه میتواند پیشرفت
تحصیلیشان را تحلیل ببرد ،درگیر نشوند .به طوركلی؛ باورهای دانشآموزان در مورد
تواناییهایشان ،بر روی انجام فعالیتهای اصلی تحصیلی ،آرمانهای تحصیلی ،سطح عالقه
در فعالیتهای عقالنی و دستاوردهای تحصیلی تأثیر میگذارد ،كه این باورها در
دانشآموزان بدون اختالل یادگیری به میزان بیشتری قابل رویت است.
در نهایت یافتهها نشان داد كه بین دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری ازنظر
درگیری تحصیلی نیز تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده از پژوهش
حاضرحاكی از آن است دانشآموزان دارای اختالل یادگیری در مقایسه با دانشآموزان
عادی ،درگیریتحصیلی كمتری دارند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای لینن برینك و
پینتریچ ( )0220و باركلی ( )0227همسو است .یكی از تببینهایی كه برای این یافته
میتوان ذكر كرد ،تفاوتهای دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری در استفاده از
راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری میباشد .همانطور كه پیشتر ذكر گردید،
یكی از مولفههای اساسی درگیری تحصیلی راهبردهای شناختی و فراشناختی است و
پژوهشها نیز موید این امر میباشد كه دانشآموزان بدون اختالل یادگیری به میزان
بیشتری از این راهبردها استفاده مینمایند .درواقع استفاده از راهبردهای شناختی و
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فراشناختی به عنوان جزئی از درگیری شناختی باعث میشود دانشآموزان در تكالیف
موفقتر شوند و احساس خودكارآمدی آنان افزایش یابد .افرادی كه به قابلیتهای خود
اطمینان دارند ،تكالیف مشكل را به عنوان چالش در نظر میگیرند و آنها اطمینان دارند
كه میتوانند موقعیتهای تهدیدآمیز را تحت كنترل خود درآورند .چنین برداشتی نسبت
به قابلیتها ،تنیدگی را كاهش داده و منجر به تكمیل تكالیف از سوی یادگیرندگان
میشود .همچنین در تبیین این یافته میتوان گفت كه دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری چون در مقایسه با همساالن خود در تكالیف درسی و امتحانات درسی ضعیف
عمل میكنند ،از انجام تكالیف مربوط به مدرسه دلسرد میشوند و این منجر به عدم
درگیری در وظایف مربوطه میشود .همچنین این دانشآموزان هرچند كه ازلحاظ ظاهر
و هوش و  ...با همساالن خود تفاوتی ندارند ولی عدم عالقه به تكالیف منجر به این
احساس در آنان میشود كه نمیتوانند مانند دوستان خود عمل كنند و این طرز تفكر
باعث میشود كه درگیریتحصیلی آنان شكل نگیرد و در نتیجه باعث عدم پیشرفت
تحصیلی و عدم عالقه به مدرسه میشود .همچنین تأخیر درشروع و اتمام تكالیف باعث
خواهد شد تا یادگیری در فرصتهای مناسب از دست برود و فرد مطالعه و انجام تكالیف
را به زمان نامناسب و همواره با محدودیت زمانی پیگیری كند كه این مسئله باعث كاهش
دقت ،افزایش استرس و ارتكاب اشتباهات فراوان در انجام تكالیف و فرایند یادگیری
میگردد (توكلی.)0240 ،
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،مختص بودن نمونه به دانشآموزان مقطع
ابتدایی بود ،كه تعمیمپذیری نتایج را محدود میكند .همچنین استفاده صرف از پرسشنامه
از جمله دیگر محدودیتهای این پژوهشمیباشد .پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در
سایر مناطق كشور بر روی گروههای سنی و تحصیلی متفاوت صورت گیرد تا با اطمینان
كامل بتوان تعمیم پذیری نتایج را انجام داد .همچنین پیشنهاد میشود عالوه بر استفاده از
پرسشنامه از روشهای دیگر جمعآوری اطالعات مانند مصاحبه (فردی و خانوادگی) و
مشاهده استفاده شود تا اطالعات كاملتر و دقیقتر بهدست آید .بر اساس نتایج این پژوهش
مبنی بر پایین بودن امید تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشآموزان
مبتال به اختالل یادگیری ،به مسئوالنی كه در حوزهی تعلیم و تربیت كودكان مبتال ناتوانی
یادگیری فعالیت دارند ،توصیه میشود با انجام اقداماتی چون به كارگماشتن معلمان با
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سابقه ،ایجاد روابط مثبت سالم با دیگران ،ایجاد محیطی امن و آكنده از اطمینان و اعتماد
برای كودک و كسب رضایت دانش آموزان با اعمال مدیریت درست به تقویت امید
تحصیلی ،سرزندگی و درگیری تحصیلی این دانشآموزان به عنوان عوامل تأثیرگذار مهم
بر یادگیری آنها كمك كنند.
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