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 چکیده
 دارای آموزاندانشصیلی در تحتحصیلی و درگیری، سرزندگیامیدتحصیلیمقایسه با هدف پژوهش این 

 این آماری است. جامعه ایمقایسه -علی نوع از پژوهش اینروش . انجام گرفتعادی  و یادگیری اختالل

 بوشهر شهر مدارس یادگیری دبستانی اختاللآموزان دارای عادی و دانش آموزاندانش شامل كلیه پژوهش
 422 شامل پژوهش هایباشد. آزمودنییممشغول به تحصیل بودند،  4071-79تحصیلی سال در كه

 هاداده آوریجمع برای .شدند انتخابتصادفی ساده گیری نمونه روش از استفاده با كه بودندآموز دانش

از  های حاصلداده .اسفاده شد درگیری تحصیلی وسرزندگی تحصیلی  امید تحصیلی، هایپرسشنامه از
 تحلیل، با استفاده از آزمون آموزان با و بدون اختالل یادگیریدانشها در مورد دو گروه اجرای پرسشنامه

 بین كه داد نشان(MANOVA) متغیری چند واریانس تحلیل نتایج تحلیل شد.متغیری  چند واریانس

تحصیلی تفاوت تحصیلی و درگیری، سرزندگیامیدتحصیلییادگیری در  اختالل بدون و با آموزاندانش
ی تحصیلو سرزندگی امیدتحصیلی وجود كه دهدمی نشان نتایج این .(P˂ 224/2) معنا داری وجود دارد

 تكالیف در تعلل ایجاد دارای اختالل یادگیری باآموزان در دانشپایین و همچنین درگیری تحصیلی پایین 

 این در اختالل این تداوم الطبعب و تحصیلی افت در مؤثری نقش مثبت، انگیزه ایجاد عدم و تحصیلی

 عملكرد موجبات تربیتی، مناسب هایروش اعمال و آموزش طریق از توانمی شود. لذامی آموزاندانش

ای را و همچنین زمینه پیشرفت همه جانبه آورد فراهم را آموزان دانش این روانی سالمت و بهتر تحصیلی

                                                           
      ydehghani@pgu.ac.ir)نویسنده مسئول(  ایران بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه روانشناسی، گروه استادیار. 4

                         ایران     بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد كارشناسی دانشجوی. 0

                                        ایران بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد كارشناسی دانشجوی. 0

 

mailto:ydehghani@pgu.ac.ir


 1379تابستان ، 31، شمارة هشتم شناسی افراد استثنایی، سالروانفصلنامة     112

ن هستند را مهیا تحصیلی پایی تحصیلی و درگیری، سرزندگیامیدتحصیلیآموزانی كه از لحاظ برای دانش
  كرد.

 تحصیلی، اختالل یادگیریدرگیری تحصیلی،، سرزندگیامیدتحصیلی :كلیدي واژگان

 مقدمه
 كه شناختیروان اساسی فرایند چند یا یك در اختالل از است عبارت 4یادگیری اختالل

 صورت به است ممكن و كرده مشكل ایجاد نوشتاری یا گفتاری زبان كاربرد یا در فهم

 كردن هجی نوشتن، خواندن، كردن، صحبت كردن، فكر گوش دادن، در ناقص اییتوان

 هایمعلولیت همچون هاییحالت اصطالح این، گردد ظاهر ریاضی، محاسبات یا كلمات

 را رشدی پریشیزبان و پریشیخوانش مغزی، جزئی بدكاری مغزی، آسیب ادراكی

 یا دیداری، شنیداری هایمعلولیت نتیجه در ،از زمان تولد كه را كودكانی اما گیرددربرمی

 یا فرهنگی اقتصادی، هایمحرومیت یا هیجانی اختالل یا ذهنی، ماندگی عقب یا حركتی،

 و نریمانی ترجمه ، 0)گورمن شودنمی شامل اند،شده یادگیری هایناتوانی محیطی دچار
 هایلی اختالراهنمای تشخیصی و آمار پنجمین نسخه در (.0220دگرماندرق،  نورانی
 خواندن، اختالل و است داده نام تغییر خاص یادگیری اختالل به یادگیری اختالل روانی

-می محسوب مجزا و مستقل اختالل یك قبالً یك هر كه ریاضی اختالل و نوشتن اختالل

 است گنجانده شده یادگیری اختالل در كننده مشخص یك عنوان به اكنون شدند
، آنها با اختالل یادگیری، هوش نزدیك به متوسط یا باالتر دارندكودكان  (.0240)گنجی، 

كان در مدرسه مشكالت زیادی به طور معمول، این كودهم معما و هم متاقض هستند، 
تالش بیش  ها برای یادگیری مطالب سادهه آناصالح یادگیری داللت بر این دارد ك دارند،

، 0)لرنر دارند تا در مدرسه موفق شوندهای جبرانی حمایتكنند و نیاز به از حدی می
0240.) 

 است 1امیدتحصیلییادگیری پایین بودن  آموزان دارای اختاللیكی از مشكالت دانش
 بنیاد .( است0220)4اسنایدر نظریه امید، مورد در مهم هاینظریه از یكی. (5،0249)گراهام

                                                           
1. learning  disorder 

2. Gorman 

3. Lerner 

4. Academic hope 

5. Graham 
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 دستیابی در موفقیت برای ردف انتظار به عنوان امید كه واقعیت است این نظریه این فكری

 هاهدف كه واقعیت این درک دیگر، به عبارت یا است، شده تعریف خود اهداف به

 امید (0220) راسناید نظر (. از0240شفیع پورمطلق، و )طهماسبی هستند دست یافتنی

 راهكارهایی كنند، سپسمی تعیین را خود اهداف ابتدا افراد آن طی كه است فرایندی

 اجرا درآوردن به برای الزم انگیزه آن، از بعد و كنندمی خلق اهداف آن به دنرسی برای

االسالمی و رمضانی، )شیخ كنندمی حفظ مسیر طول در و كرده ایجاد را راهكارها این
 برای آموزدانش كه است تحصیلی اهداف مربوط به امیدتحصیلی بنابراین، ؛(4075

 باعث كه عواملی همچنین و این اهداف به دستیابی مسیرهای و راه به گزیند،برمی خویش

(. 4070)ابراهیمی قیری،  دارد اشاره بمانند، ثابت قدم راه این در آموزاندانش تا شوندمی
، 0ویوال و سوكانگ سوسیاتی، رامادیانتی، )رتنوواتی، نیست مادرزادی هیچ وجه امید به
 نظام یك بلكه نیست احساس (. امید،4075اصفهانی و فرامرزی،  میوهپور، شاه؛ هدی0245

)خلجی،  شودمی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت موجب كه است پویا انگیزشی شناختی
یك حس امید  تحصیل برای بعضی افراد تجربه یك حس نظم، هدف در زندگی و (.4031

كنند كه این نكته تاكید می كند، پژوهشگران برها فراهم میدر مواجهه با نگرانی
آموزان امیدوار و خوش بین، اطمینان كامل دارند كه به اهداف آیندشان خواهند نشدا

امید تحصیلی عبارت است از اعتقاد ( 0240) 1از نظر هانس (.0227، 0)كوین رسید
 زهیبه اهداف و داشتن انگ دنیرس راهبردهایتوسعه  یخود برا یهاییتواناآموزان به دانش

تعهد به  نیاز عاطفه مثبت و همچن ییحفظ سطح باال ییوانات راهبردالزم به استفاده از 
 فیو انجام دادن وظا دنیبه چالش كش یبرا شتریتالش بو صرف  تریاستقامت طوالن

را تجربه  یكمتر یو استرس روان یشانیدارند پر یلیتحص دیكه ام یآموزاندانش. یدرس
دسته از  نیا نیاست، همچن ذاررگیتأث اریآنان بس یلیتحص تیامر بر موفق نیكه ا كنندیم

 باشند.دستیابی به اهداف خود می یبرا یمناسب راهبردهای یریكارگآموزان قادر به بهدانش
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه با افزایش 4070) عیسی زادگان و همكاران

امید و  یابد وآموزان افزایش میسطح امید میزان تفسیر مثبت از ادامه تحصیل در بین دانش
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2. Retnowati, Ramadiyanti, Suciati, Viola 

3. Kevin 

4. Hansen 
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بینی كند غییرات مربوط به عملكرد تحصیلی را تبیین و پیشتواند تخوش بینی تحصیلی می
آموزان دارای ون اختالل یادگیری بیشتر از دانشآموزان بدبینی در دانشكه این پیش

 امید كه است داده نشان (0220، 4)بلدریج هاپژوهش مشكالت یادگیری است.

 آموزاندانش برای اساسی نیاز یك و علمی هایموفقیت برای تبریمع كنندهپیشگویی

آموزان ون اختالل یادگیری بیشتر از دانشآموزان بدكه این میزان امید در دانش است
 بسیاری از در بیشتر شایستگی با امید دارای اختالل یادگیری هست. به عبارت دیگر،

 برای موفقیت بر تمركز با را آموزاندانش و دارد رابطه تحصیل مثل زندگی، هایحیطه

 نایل اهدافشان به هاآن امكان، این افزایش با نیز كند ومی توانمند مشكالت بر آمدن فایق

 هم طرفی از (.4070ابراهیمی قیری، ؛ 0245، 0براون و فاوست )كاون، بیروتئا، دشونمی
 مثبت رابطه مدرسه در شرفتپی و باال تحصیلی عملكرد با امید كه اندداده نشان هاپژوهش

 آموزانی(. دانش4071كمری،  و خرمایی؛ 0240، 1ملیك؛ 0245، 0فلدمن و كوباتا) دارد

 تا كنند تالش چگونه دانندمی و دارند واالتری هایدارند، هدف باالیی امیدتحصیلی كه

ر نمایان یادگیری بیشتآموزان بدون اختاللكه این امر در دانش یابند دست هاهدف این به
 به اگرچه است، ضرورت یك امیدتحصیلی كه داشت توجه نیز این نكته به باید است،

 نیز آن بدون اما شود،نمی تحصیلی موفقیت تنهایی موجب به و نیست كافی تنهایی

 كه است داده نشانها (. پژوهش4031)خلجی،  بود خواهند ناكارآمد و ضعیف هاتالش

 و سرزندگی تحصیلی پذیریانعطاف ،سازگاری درار ذأثیرگتحصیلی یكی از عوامل ت امید

آموزان نسبت به دانش دگیریبدون اختالل یا آموزاندانش رو،از این ؛گرددمیمحسوب 
 باشندبرخوردار میی باالتری یادگیری، از امید تحصیلی و عملكرد تحصیلدارای اختالل 

 (.0221، 5برگمان و ادوارد )اونگ،
 سرزندگی است، مرتبط یادگیری اختالل با احتماالً كه لیعوام از دیگر یكی
 از بسیاری در ذهنی بهزیستی هایمؤلفه از یكی عنوان به باشد. سرزندگیمی 1تحصیلی

 دهدمی انجام خودجوش طور به را كاری فردی باشد. وقتیمی پژوهشی مطرح هاینظام
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3. Feldman & Kubota 
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5. Ong, Edwards & Bergeman 
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 و انرژی كندمی احساس كهبل دهد،نمی دست او به و ناامیدی خستگی احساس تنها نه
 دار معنی شاخص سرزندگی درونی حس طوركلی است، به یافته افزایش او نیروی

است كه از  یاسازه یآموزش یسرزندگ(. 0244همكاران،  و 4)دویجن است ذهنی سالمت
اشاره دارد كه آن  تیواقع نی( و به ا0241،  0نیمثبت برخاسته )مارت یدرون روان شناس

 یهابا موانع و چالش یزیآمتیموفق صورتآموزان را توانا كند تا بهنشتواند دایم
 لیصكه در طول تح یسخت و دشوار فیفشار امتحان، تكال ف،ینمرات ضع مانند یلیتحص

 به تحصیلیسرزندگی(. 0223، 0و مارش نی)مارت زندیخبه مقابله بر دهدیو مدرسه رخ م

 جاری و مداوم یعرصه در كه موانعی و هاچالش انواع به انطباقی و سازنده مثبت، پاسخ

، 1اُسبورن وداگالس سیمز، كونورس، )پوتواین، دارد اشاره شوند؛می تجربه تحصیلی،
هایی كه مفهوم سرزندگی تحصیلی را به خوبی نشان یكی از مهمترین نظریه (.0244

 كه كردند صریح( ت0223) مارش و مارتین( است.  0223نظریه مارتین و مارش ) دهد،می

 و دارند. مدارس به توجه نیاز تحصیلی زمینه در كه دارند وجود برانگیزیچالش سؤاالت
 و موانع های تحصیلی،چالش هاآن در كه هستند هاییمكان آموزشی هایمحیط دیگر

 واضح طور به شده انجام هایپژوهش و هستند تحصیلی زندگی پایدار حقیقت فشارها،

؛ 4779، 1پادیال و ؛ گنزالز4779، 5راک و فین مثال، عنوان )به كنندمی یتحما را امر این
 مقابل نقطه عنوان )به فرسودگی تحصیلی و خستگی عالقگی،(. بی0223مارش،  و مارتین

 )میكائیلی، دارد آموزانتحصیلی دانش عملكرد با معكوسی یرابطه تحصیلی(سرزندگی

 یزمینه چارچوب در تحصیلی راآوریحصیلی، تابتسرزندگی (.4074 قلیزاده، و افروز
 مهم هایشاخص از یكی تحصیلیسرزندگی كند. بنابراین،می منعكس مثبت روانشناسی

 و هالیاقت آنجا در و گذاردمی تأثیر فرد آمیزموفقیت و ثمربخش یادگیری و تربیت بر كه
 ید؛ اما در زندگی روزانهشوحاصل میعلمی  هایپیشرفت و نشیندمی بار به هاتوانایی

از جمله ) دوره این خاص فشارهای و موانع ها،چالش انواع با آموزاندانش تحصیلی،
 انگیزش كاهش عملكرد، یدرنتیجه نفس به اعتماد تهدید استرس، سطوح ضعیف، نمرات

                                                           
1. Duijn 

2. Martin 

3. Martin & Marsh 

4. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn 

5. Finn & Rock 

6. Gonzalez & Padilla 
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 نشان یلیتحصیدر ارتباط با سرزندگمرور پیشینه پژوهش شوند. می مواجه و ....(  وتعامل
 اضطراب كمتر و عملكرد بهتری مانند زشیمهم انگ جیبه نتا یلیتحصیكه سرزندگ دهدیم
 ؛0241 ن،یمارت) یلیتحص شرفتیپ شیافزا و (0249 ،4اسپرلینگ، ریوز، گرویاس و اسلوان)

 در آموزاندانش از برخی شود.منجر می (0245 ،0نسیو گ ، هاللبرگیم مارتین، كولی،

 در آموزاندانش از دیگری گروه اما كنند،عمل می موفق هاچالش و عموان این با برخورد

 دارای آموزاندانش بیشتر مواجهه به دلیل دهندمی نشان تحقیقات هستند ناموفق زمینه این

 آمادگی فقدان فردی، زایآسیب ازجمله تجارب مختلف هایچالش با یادگیری اختالل

 این به آموزاندانش این دهینحوه پاسخ لذا ،خطر معرض در جوامع به تعلق یا تحصیلی،

 سطح بنابراین گذارد،تأثیر می آنها تحصیلی تالش و پشتكار انگیزش، سطح بر هاچالش

 كند ایفا نقش مهمی ایواسطه متغیر یك عنوان به تواندمی آنها سرزندگی و آوریتاب
با  آموزاندانش كه دادند نشان مختلف هایپژوهش (. همچنین0224، 0اتون و )بن

به  نسبت را اجتماعی و عاطفی تحصیلی، مشكالت از یادگیری نرخ باالتری مشكالت
 و منور تیشور، گروس ؛ آیورباچ،0242، 1شچمن و )فریلیچ باشندمی دارا عادی كودكان

 كه دادند نشان خود پژوهش در ( نیز1024) قمرانی و عطایی (. سیادتیان،0223، 5شالو

 و صادقی .است عادی گروه از كمتر شنوایی مشكالت دارای آموزاندر دانش سرزندگی
 در راهبر خود یادگیری عنوان نقش ابعاد با خود پژوهش ( در4075) گشنیگانی خلیلی

 خود یادگیری بین داد نشان نتایج آموزان پرداختند،دانش تحصیلیسرزندگی بینیپیش

آموزان دانش وجود دارد، همچنین یدارمعنی و مثبت رابطه تحصیلیسرزندگی با راهبر
آموزان دارای دانش به نسبت باالتری تحصیلیسرزندگی بدون مشكالت یادگیری
 مشكالت یادگیری داشتند.

 یادگیری پایین بودن درگیری لختالآموزان دارای ااز مشكالت دانش یكی دیگر
 و پیشرفت تحول نوع هر الزمة فعاالنه درگیری تحقیقات نتایج اساس بر است. 1تحصیلی

 بودن باال جمله از تحصیلی های پیامدهایكنندهپیش بینی مهمترین از و تحصیلی حوزة در

                                                           
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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 و )مارتین است آوریتاب و مؤثر مقابلة مدرسه، در حضور پیشرفت تحصیلی، و نمرات
(. 0241، 0برول و اسكینر، پتزر ؛ فورر،0240، 4پتزر و ؛ اسكینر0227مارش، 
 یلیافت و شكست تحص نییدرک و تب یبار برا نیاول ای است كهزهسا تحصیلیدرگیری

و  میدر حوزه تعل انهیگرااصالح یهاتالش یو اساس برا هیعنوان پا و به دیمطرح گرد
 كیفیت به تحصیلیدرگیری مفهوم(. 0243، 0)داتو و كینگ تمدنظر قرار گرف تیترب

 به تا كنندمی آموزشی هدفمند هایفعالیت صرف آموزاندانش كه دارد اشاره تالشی

 كیم كریستنسون، )آپلتون، باشند داشته نقش مطلوب نتایج به دستیابی در صورت مستقیم

پردازان نظریه( 0220)5و پینتریچ برینك لینن عقیدة (. به0221، 1رسچلی و
 . درگیریدانندمی انگیزشی و شناختی رفتاری، بعد سه را دربردارنده تحصیلیدرگیری

 هایمؤلفه و تكالیف است با برخورد در آموزانمشاهدة دانش قابل رفتارهای، یرفتار

 به، درگیری شناختی؛ گیردمی بر در را دیگران از كمك درخواست و پایداری تالش،

 قرار استفاده مورد یادگیری برای آموزاندانش توسط كه پردازش فرایندهای انواع

 است فراشناختی و شناختی راهبردهای ملشناختی شا ، درگیریدارد اشاره گیردمی

 است، برای عاطفه و ارزش احساس، مولفة سه شامل انگیزشی (. درگیری0227، 1)باركلی

 چرا كه كندمی منعكس مورد این در را آموزاندانش باورهای تكلیف ارزش مؤلفه مثال

، 9اسمیت ،ابری )تاكمن، اندجذاب و مهم گیرند مفید،می یاد كه هاییمهارت و مواد
 آموزاندرگیری دانش با یادگیری عمل كه است شده بیان مطالعات از برخی (. در0229

 آموزاندانش كه زمانی اول است؛ مولفه دو شامل آموزاندانش شود، درگیریمی آغاز

 در كه تالشی و گذارندمی موفقیتشان دهنده شكل هایفعالیت سایر و شان مطالعا روی

 و دهندمی اختصاص منابع به آموزشی موسسات كه هاییدوم، راه و كنندمی هازمینه این
 در تا انگیزنندمی بر را آموزاندانش و كرده دهیسازمان كه یادگیری هایفرصت

 (.0227)باركلی،  ببرند سود آنها از و كنند مشاركت یادگیری هایفعالیت

                                                           
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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 شناختی، ابعاد ایطهواس نقش دهندهنشان ها( یافته4031) عابدینی پژوهش در

 پیشرفت و عملكردی-اجتنابی اهداف بین رابطه در تحصیلی درگیری رفتاری انگیزشی و

 به بود، ارتباط این در اجتماعی-رفتاری تحصیلی درگیری ایواسطه نقش عدم تحصیلی و

 و منفی یرابطه تحصیلی، پیشرفت و تكلیف ارزش بین معناداری و مثبت رابطه كهطوری
 معناداری و رابطه منفی و تكلیف در پایداری و عملكردی-اجتنابی اهداف ی بینمعنادار

 ( در0220)4داشت. ویلمز وجود تحصیلی پیشرفت و سطحی پردازش بین راهبردهای

 از باالیی سطح از آموزاندانش كه مدارسی در معموالً كه داد نشان پژوهش خود

 انتظارات و هوشی بهنجار هستند، ای برخوردارند و از لحاظ عملكردیمدرسه درگیری

 و معلم میان روابط خوب و قوی انضباطی جو ،(تحصیلی افت كاهش) موفقیت از باالیی
 و 0جانوس دارد. وجود آموزان دارای اختالل یادگیرینسبت به دانش  آموزدانش

 تحصیل ترک با را آن رابطه و تحصیلی جریان درگیری و واقعیت ( نیز0223) همكاران

 است بیشتر آموزانیدانش در تحصیل ترک كه میزان كردند مشاهده آنها كردند، سیبرر

اند. داده نشان خود تحصیلی از درگیری در سریعتری كاهش كه دارای اختالل یادگیری و
 بیشتری استفاده توانا و فاقد اختالل یادگیری آموزاندانش كه اندداده نشان هایافتههمچنین 

 بی آموزاندانش نسبت به زیادتری پایداری و نموده فراشناختی و تیشناخ راهبردهای از

 دهندمی نشان تكالیف انجام برای و دارای اختالل یادگیری خود توانایی به اعتماد

 (.0220پینتریچ،  و برینك)لینن
 یادیباشد. ازلحاظ بن تیحائز اهم تواندیم یو كاربرد یادیپژوهش حاضر ازلحاظ بن

و نقش آن در بروز مشكالت  تحصیلیتحصیلی و درگیریصیلی، سرزندگیامید تح یمبان
نیز  یلحاظ كاربرد را روشن خواهد كرد. از آموزان با اختالل یادگیریمسائل دانشو 

و  یلیتحصیسرزندگ ،یلیتحص دیام نقشبا آشكار ساختن  رودیانتظار م
آموزش، روانشناسان،  اندركاراندست اریرا در اخت یدی، اطالعات مفیلیتحصیریدرگ

در مجموع با توجه به اینكه بیشتر قرار دهد.  تیو ترب میمتخصصان تعل گریمشاوران و د
 مرتبطتحصیلی تحصیلی و درگیریسرزندگی امید تحصیلی،مطالعات انجام شده در زمینه 

 رایآموزان داای در این زمینه بر روی دانشباشد و كمتر مطالعهآموزان عادی میبا دانش

                                                           
1. Willms 

2. Janosz 
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)لرنر،  انآموزگیری در دانشیاد هایاختاللشیوع باالی . یادگیری انجام شده است اختالل
های كلیدی در عامل به عنوان تحصیلیسرزندگی و درگیری امید، مفاهیم ، نقش(0240

 اختاللآموزان مبتال به شناختی دانشمشكالت روان موفقیت، ارتقای سالمتی و كاهش
ز نتایج این پژوهش در زمینه و استفاده ا وهشی در این زمینهیادگیری، خألهای پژ

 بنابراین،. های مهم این مطالعه استضرورت یادگیری از اختاللشناسی مبتالیان به آسیب

تحصیلی در تحصیلی و درگیری، سرزندگیامیدتحصیلیحاضر با هدف مقایسه  پژوهش
 یادگیری انجام گرفت. اختاللآموزان با و بدون دانش

 روش
 كلیه شامل حاضر آماری پژوهش جامعه است. ایمقایسه علی حاضر پژوهش روش 

 05079) عادی دبستانی آموزانو دانش نفر( 540) یادگیری اختالل دارای آموزاندانش
بوشهر  شهرستان مدارس در 4071-79تحصیلی  سال در كه باشدمی بوشهر شهر نفر(

و  عادی آموزدانش نفر 52) آموزدانش 422 املش پژوهش تحصیل بودند. نمونه به مشغول
آموزان دارای اختالل دانش انیاز مبود.  یادگیری( اختالل به مبتال آموزدانش نفر 52

 یهایژگیكه و یریادگی اختاللنفر با انواع  422در دسترس  یرگینمونه یادگیری به روش
 هایهیبر اساس توصورود را داشتند فهرست شدند و سپس  یهاالزم از نظر مالک

 یریادگی اختالل صیآموز پس از تشخدانش 52(، تعداد 4034 دالور،) نیشیپ هایپژوهش
 نیآموزش و پرورش شهر بوشهر و همچن یریادگیمركز اختالل  یهاشناستوسط روان

پژوهش پس از  یدر اجرا .و مورد مطالعه قرار گرفتندانتخاب  افته،یساختار ینیمصاحبه بال
آموزان با اختالل و گروه دانش كودكان، گروه نیوالد تیو جلب رضا هیتوج

)از  شناختیتیجمع هاییگژیو رسای و هوش نظر از آموزان بدون اختالل یادگیریدانش
و....( با  نیوالد التیسطح تحص ،یامكانات آموزش ،یو اقتصاد یاجتماع تیوضع لیقب
 یصورت بود كه بعد از گرفتن مجوزها نیبه ا قیتحق یاجرا وهیهمتا شدند. ش گریكدی

آموزش  یریادگیمركز اختالل  ریاجازه از مد سبك زیالزم از آموزش و پرورش بوشهر و ن
 نیبا حضور تمام افراد نمونه، والد یهتوجی نشست آموزان،دانش نیو پرورش بوشهر و والد

 و 
پژوهش،  تیره ماهدربا هاییحیمركز برگزار شد و توض یآنها در اتاق آموزش هایمعلم
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سپس گروه واجد اختالل یادگیری با  و ساعت حضور به آنها ارائه شد. جیمحرمانه بودن نتا
از  یریادگی اختاللكه با گروه مبتال به  یریادگیكنندگان فاقد اختالل نفر از مشاركت 422

ل های پژوهش را تكمیشدند و پرسشنامه یهمتاساز كه پیشتر ذكر شد، ییهایژگیلحاظ و
 هاییناتوان صیتشخ افتیورود به پژوهش عبارت بودند از: در هایمالکنمودند. 

آموزش و پرورش شهر  یریادگیمركز اختالل  یهاشناستوسط روان یاضیر یریادگی
از  استفادهبا  ینوشتار انیب ایخواندن و  ،افتهیساختار ینیمصاحبه بال نیبوشهر و همچن

خروج عبارت  همراه و مالک هایو نداشتن اختالل ینیو مصاحبه بال یصیتشخ یهاآزمون
 همراه. هایبود از داشتن اختالل

 امید پرسشنامه از آموزاندانش تحصیلی امید سنجش برای :امیدتحصیلی پرسشنامه

 به كه است سؤال 7شامل  پرسشنامه شد. این استفاده (0224)4كاون و كمپبل تحصیلی

 داده پاسخ (مخالفم كامالً تا موافقم كامالً از)رت با طیف لیك ایدرجه 5 مقیاس صورت

موافقم  ،5كامال موافق نمره  هایگزینهبه گزاری آن به این صورت است كه و نمره شودمی
نمره كل  گیرد.تعلق می 4و كامال مخالفم نمره  0مخالفم نمره  ،0نظری ندارم نمره  ،1نمره 

كننده مسیرها و ند. بزرگترین امتیاز منعكسك تغییر 15تا  7تواند از این پرسشنامه می
 آلفای روش به را باال به متوسط پایایی (0224) وكاون كمپبل های بزرگتر است.فعالیت

و اعتبار درونی عامل توسط  اندنموده پرسشنامه گزارش این برای 37/2میزان  به كرونباخ
و  90/2الیت به ترتیب آلفای كرونباخ ارزیابی شده است، ضریب آلفای مسیر و نوع فع

و ضریب همبستگی بین دو  12/2بود. امتیاز ضریب همبستگی بین مسیر و فعالیت  95/2
 سامانی و سهرابی همچنین بود. 72/2و  33/2 امیدتحصیلیعامل با امتیاز كل مقیاس 

 گزارش 95/2و  90/2كرونباخ برابر  آلفای روش با را امیدتحصیلی مقیاس پایایی (0244)

 93/2از طریق روش آلفای  امیدتحصیلیدر پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه  .اندنموده
در پژوهش حاضر از طریق همبستگی هر  امیدتحصیلیبدست آمد و نیز روایی پرسشنامه 

ها با نمره كل سؤال با نمره كل سؤال استفاده گردید. نتایج حاكی از همبستگی همه سؤال
 .( معنادار بودند224/2) پرسشنامه بود. تمامی ضرایب در سطح

( پرسشنامه 0240) چاریزاده و حسیندهقانی :تحصیلیپرسشنامه سرزندگی
( 0221) تحصیلی مارتین و مارشاز مقیاس سرزندگیگیری ا با الگوتحصیلی ردگینسرز

                                                           
1. Campbell, Cohan 
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 هاگویه این ها،نقیصه رفع و مقدماتی اجرای برای و دادند توسعه است، گویه 1 كه دارای

 اجرا مهریز، شهرستان دبیرستانی دختر( 02 و پسر 02) آموزاندانش از هیروی گرو بر

 حاصل كه گرفت، قرار بازنویسی مورد نهایی ینسخه هاگویه این از اجرای پسكردند. 

 روی مجدداً مقدماتی یمطالعه یك در مذكور هایگویه گویه بود. سپس 7 بازنویسی

 آن سنجیروان خصوصیات و اجرا بیرستان،د آموزاناز دانش نفر 431شامل  اینمونه

 )كامال 4از  تلیكر ای از نوعدرجه 5 سمقیاروی  بر هاخپاسدر این مقیاس  شد. بررسی
 نشان این بررسی از حاصل نتایجشوند. میگزاری و نمره فق(محاسبهامو )كامال 5تا  مخالف

ازآزمایی برابر با ب ضریب و 32/2با برابر آمده دست به كرونباخ آلفای ضرایب كه داد
( ضریب پایایی مقیاس 0240) در پژوهش دهقانی زاده و حسین چاری بود. 90/2

ها برای محاسبه روایی این . در این پژوهش آنبه دست آمد 99/2تحصیلی برابر سرزندگی
بود.  11/2تا  51/2پرسشنامه، همبستگی هر گویه با نمره كل محاسبه شد كه دامنه آنها بین 

آلفای )های همسانی درونی و بازآزمایی پایا بوداز جنبه (0221) رتین و مارشمقیاس ما
در پژوهش حاضر نیز ضرایب روایی همگرا و آلفای (. 19/2و بازآزمایی  32/2 كرونباخ،

 .دست آمدبه 95/2و  13/2ترتیب اجتماعی به شایستگیكرونباخ پرسشنامه 
( ساخته شده 0244) تیسنگ و ریواین پرسشنامه توسط  :تحصیلیپرسشنامه درگیری

 هاهماد دارد. عاملی و هیجانی شناختی، رفتاری، عامل چهار و هماد 00 پرسشنامه است. این

 شده نمره گذاری 9 =موافقم  تا كامالً 4 =كامالً مخالفم از ایدرجه 9لیكرت  مقیاس با

 و ضرایب اسبهمح درونی همبستگی روش به آن سازندگان را این پرسشنامه است. اعتبار

، 33/2، 71/2به ترتیب  و عاملی هیجانی شناختی، رفتاری، ابعاد برای را كرونباخ آلفای
 عاملی تحلیل روش به آن سازندگان را ابزار این اند. رواییگزارش كرده 30/2و  93/2

 دراند. مشخص كرده 4 از باالتر ویژة ارزش با را مذكور عامل چهار و اكتشافی سنجیده
ضرایب روایی همسانی درونی و آلفای كرونباخ مطلوب و برای این پرسشنامه  وهشپژ این

 به دست آمد. 17/2و  90/2به ترتیب 

  نتایج

دختر و  49پسر و  09یادگیری شامل  اختاللمبتال به  آموزدانش 52های این مطالعه نمونه
ین است كه میانگین بیانگر ا 4دختر بودند. جدول  00پسر و  03عادی شامل آموز دانش 52
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 اختاللآموزان عادی در متغیرهای پژوهش بیشتر از گروه كودكان دارای گروه دانش

 باشد.یادگیری می

ها در متغیرهای پژوهش به تفکیک در کودکان . میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی1جدول 
 عادی و اختالل یادگیری خاص

 M SD متغیر گروه

 
 ییادگیراختالل دارای  آموزاندانش

 00/1 00/01 امیدتحصیلی
 15/5 04/00 تحصیلیسرزندگی
 11/44 10/50 تحصیلیدرگیری

 
 عادیآموزان دانش

 93/7 47/05 امیدتحصیلی
 11/3 03/01 تحصیلیسرزندگی
 01/41 21/401 تحصیلیدرگیری

تغیری استفاده های پژوهش از روش تحلیل واریانس چندمبرای پاسخگویی به فرضیه
 رعایت جهت چندمتغیری، واریانس تحلیل پارامتریك آزمون از استفاده از قبلشد. 

 از هیچكدام برای هاآزمون شد. این استفاده لوین و باكس آزمون از آن هایفرضپیش

ها رعایت شده است و بر اساس این فرضنبود و بیانگر این بود كه پیش معنادار متغیرها
های مورد مطالعه تأیید ها در متغیرهای پژوهش در گروهض همگنی واریانسفرنتایج پیش

 شد.

در  . نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری بر میانگین متغیرهای پژوهش2جدول 
 یادگیری و عادی اختاللآموزان دارای دانش

 F ارزش  
درجات 
 آزادی

درجات 
 آزادی خطا

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

 
 

 گروه

 071/2 224/2 71 1 15/3 079/2 اثرپیالیی
 071/2 224/2 71 1 15/3 521/2 ویلكز المبدای

 071/2 224/2 71 1 15/3 500/2 هتلینگ اثر
 ریشه بزرگترین

 روی
500/2 15/3 1 71 224/2 071/2 

جدول نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری را بر نمرات متغیرهای  
دهد. آموزان عادی نشان مییادگیری و دانش اختاللآموزان دارای ر گروه دانشپژوهش د

تفاوت معناداری وجود دارد.  دهد كه بین دو گروه از نظر متغیرهای پژوهشنتایج نشان می
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 در حداقل یادگیری اختالل دارای آموزاندانش و عادی آموزاندانشبه عبارت دیگر، بین 

مجذور اتا )كه در واقع مجذور دارد.  وجود دار معنی تفاوت از متغیرهای وابسته یكی
دهد كه تفاوت ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان می

دار است و میزان این تفاوت با بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنی
 باشد.می 07/2تا اتوجه به مجذور 

 حلیل واریانس جهت تعیین تفاوت دو گروه در نمرات متغیرهای پژوهش. نتایج ت3جدول 
 SS df MS F P ES متغیر وابسته رتغیی منبع

 
 مدل

 102/2 223/2 510/1 004/500 4 004/500 امیدتحصیلی
 102/2 221/2 150/3 402/490 4 402/490 تحصیلییگسرزند

 102/2 229/2 310/1 014/109 4 014/109 تحصیلیدرگیری

 
 گروه

 511/2 221/2 510/1 004/500 4 004/500 امیدتحصیلی
 104/2 220/2 150/3 402/490 4 402/490 تحصیلیسرزندگی
 901/2 225/2 310/1 014/109 4 014/109 تحصیلیدرگیری

 
 خطا

 431/11 73 004/1501 امیدتحصیلی
 

 521/50 73 159/5010 تحصیلیسرزندگی
    157/10 73 034/1003 تحصیلیدرگیری

، سرزندگی تحصیلی و درگیری امیدتحصیلیدهد بین نشان می 0همانطور كه جدول 
داری وجود دارد. یادگیری تفاوت معنی اختاللآموزان با و بدون تحصیلی در دانش

-تحصیلی در دانش، سرزندگی تحصیلی و درگیریامیدتحصیلیتوان گفت كه بنابراین می

دهد آموزان عادی متفاوت هست. نتایج نشان مییادگیری و دانش لاختالآموزان دارای 
آموزان عادی نسبت به ، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانشامیدتحصیلیكه 

 یادگیری بیشتر است. اختاللآموزان دارای دانش

 بحث و نتیجه گیري
 در یلیتحصتحصیلی و درگیریسرزندگی تحصیلی،امید مقایسه حاضر پژوهش هدف

 بین كه داد نشان حاضر پژوهش هاییافته یادگیری بود. اختالل و بدون باآموزان دانش

دارد.  وجود معناداری تفاوت تحصیلی نظر امید یادگیری از اختالل و بدون با آموزاندانش
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 (4071) شكوهی( و 0240)0هانس (،0241)4ماریاهای پژوهشیج ابا نت پژوهشنتایج این 
آموزان چون اعتماد تحصیلی در دانش كه گفت توانمی هایافته این تبیین در همسو بود.

در واقع  ؛برخوردار هستند نیز كمتری تحصیلی امیددارای اختالل یادگیری پایین است، از 
های مهم در شود یكی از عاملمی تحصیلی امیداعتماد و باور تحصیلی كه منجر به 

بیشتر است و زمینه  بدون اختالل یادگیریآموزان انشگیری است، كه این اعتماد در دیاد
امید یك  (.0241؛ ماریا،  0،0224)گودارد كندبرای پیشرفت تحصیلی آنان مهیا میرا 

 امیدحالت روحی و روانی و برانگیزاننده انسان به كار و فعالیت است، بر همین اساس 
رای كسب بارهای شناختی الزم كند كه راهكانگیزش و یا باور هایی تاكید می بر تحصیلی

ختالل یادگیری، آموزان بدون او این انگیزش در دانش تواند ایجاد كندنتایج مطلوب، می
 ها، بیشتر استصیلی قبلی یا اندک بودن این شكستهای تحبه دلیل عدم شكست

قرار شناختی نیز مورد تبیین توان از منظر سرسختی رواناین یافته را می(. 4070)تشویقی، 
 ـدیام ةاسـت كـه بـا سـاز یشـناختروان یهـااز مولفـه یكی یشناختروان یسرسختداد؛ 

منبع  كیعنوان مثبت دارد و به ةرابط یو روان یبا سالمت جسم یسرسخت مـرتبط اسـت.
و  یجسم یهاو از بروز اختالل دهدیاسترس را كاهش م یمنف راتیتـأث ،یمقاومت درون

 یهادر پژوهش. (4072، زادهحسن، قاسم پور و بابالن زاهد) كندیم یریشگیپ یروان
با امید و عملكرد تحصیلی  یشـناختروان یسرسخت نینشان داده شده است كه ب یمختلف

(. 4072، سلیمانیو  جودت پور،؛ قاسم4072و همكاران،  بابالن زاهدرابطه وجود دارد )
 شیاست كه بـا افـزا آن انگریب دیو ام یاختشنروان یسرسخت نیمثبت و معنادار ب ةرابطـ

. در واقـع افـتیخواهـد  شیآمـوزان افـزادانشدر  زین دیام ،یشناختروان یسرسـخت
 نیی. در تبداشتخواهد آموزان در دانش لیبه تحص دیام جادیدر ا یاساس نقـش یسرسـخت

ی سرسختیادگیری كه از آموزان بدون اختالل دانشاشاره كرد كه  توانیمهـا افتـهی نیا
 یشامدهایبا وجود پ آموزان با اختالل یادگیری برخوردار هستند،بیشتری نسبت به دانش

در  یمعن افتنی ییاز توانا دوارند،یها امتنشموفق و كارآمد در برابـر  ییارویناگوار به رو
ور دارند. وان فرد ارزنده و مهم بابرخوردارند و به نقش خود بـه عنـساز تجارب آشفته

 یسالمت روان كـه از یاسـت و كسـ یسرسخت نشانه سـالمت روانـ یتیصداشتن شخ

                                                           
1. Maria 

2. Hansen 

3. Goddard 
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 شـودیمـ یو افسـردگ یـدیدچار ناام یمهم زندگ یدادهایبرخوردار نباشد در برابر رو
كـه شـامل منـابع  ـدیبـا ام یشـناختروان یدر واقـع سرسـخت (.4072و همكاران، پور )قاسم
بهتر، بهبود و  یزندگو به داشتن  افكار وتفكرات هدفدار است دهندهنشان كهیی رهایو مس
 ارتباط تنگاتنگی دارد.شود، یدر فـرد منجـر مـ یسـازگار یارتقـا

 ازنظر یادگیری اختالل بدون و با آموزاندانش بین كه داد نشان پژوهش این همچنین
 هایپژوهشبا  پژوهشن نتایج ای .دارد وجود معناداری تفاوت تحصیلیسرزندگی

 (، فین0242)0شچمن و (، فریلیچ0244و همكاران ) 0(، دویچن0244) همكاران و 4پوتواین

 دارای آموزاندانش گفت توانمی یافته این توجیه در(، همسو است. 4779)1راک و

 مثلتوانند و نمی خورندمی شكست تحصیالت در كه این دلیل به یادگیری اختالل

سرزندگی از لذا ، برسند مطلوب سطح به و كنند كسب موفقیت شانخود همساالن
 كه كرد تبیین چنین دیگر بیانی در توانمی همچنین هستند. برخوردار كمتر تحصیلی

 هاییدشوار از ناشی علت ناكامی به یادگیری اختالل دارای آموزاندانش از بسیاری

 ارزشمندی خود نوعی احساس ها آن در و دارند گسیختههماز اعمالی خود، یادگیری

سرزندگیكاهش  به منجر اغلب مثبت نفس عزت فقدان این كه شودمی ایجاد منفی
ها اغلب باورهای متوالی، آنهای علت شكست به و شودمی هاآن در تحصیلی

كند كه خود، مشكالتی ایجاد می نوبه به كه كنندمی پیدا پیشرفت به نسبت ایناسازگارانه
-تحصیلی و سرزندگی فرسودگی به منجر نهایتاً و هستند هاآن اصلی اختالالت فراتر از

 تحصیلی سرزندگ گفت وانتمیاز طرف دیگر،  (.0242)كریمی،  شودتحصیلی پایین می

 شد خواهد خودشان مورد در یادگیری اختالل بدون آموزاندانش مثبت احساس موجب

 خواهد آنان تحصیلی انگیزش افزایش و لیتحصی امور به آنان عالقه موجب امر همین و

 به رسیدن تكلیف، یك آمیز موفقیت رساندن پایان به برای را الزم تحرک عامل شد. این

 كه آموزانیآورد. دانشمی فراهم شایستگی از معینی درجه به یابیدست یا هدف

ده، جهت تری به تحصیل نشان دابیش یعالقه و اشتیاق دارند باالیی تحصیلی سرزندگی
 دارایآموزان دانش برعكس ؛كنندهداف تحصیلی خود تالش بیش تری میرسیدن به ا

                                                           
1. Putwain 

2. Duijn 

3. Freilich, Shechtman 

4. Finn & Rock 
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 برای هم كمتری تالش نداده، نشان تحصیل به چندانی یعالقه پایین تحصیلیسرزندگی

 در یادگیری اختالل دارایآموزان دانش اگر كنند. همچنینمی تحصیلی اهداف به رسیدن

 امور انجام در است ممكن باشند، داشته باالیی و بهتر تعامل خود همساالن با ارتباط بعد

 انگیزش افزایش به طریق این از و كنند تكیه آنان به تحصیلی مشكالت حل و تحصیل

 دیدی موضوع این به نسبت اگر اما نمایند؛ كمك خود تحصیلی سرزندگیو  تحصیلی
 حل برای آنان كمك از بلكه پردازند،نمی همساالن با ارتباط به تنها نه باشند نداشته مثبت

 به را آنان تحصیلی انگیزش كاهش امر این و شد نخواهند مندبهره نیز تحصیلی مشكالت

 همچنین (.4070طلب،  حق تقوایی، منش،امیری )آریاپوران، داشت خواهد دنبال

 كافی یهانداز به احتماالً باشند، انگیزهبی و عالقهبی درس به كه نسبت آموزانیدانش

 خواهد منجر تحصیلی عملكرد كاهش به خود نوبه به تالش عدم این و كنندنمی تالش

 یخودكارآمد یباورها آموزانی كهبنابراین، دانش (.4074همكاران،  و )میكائیلی شد
شان را اداره كنند و یریادگی توانندیبهتر م دهند،یرا رشد م یقو یلیو تحص میخودتنظ

 شرفتیپ تواندیكه م ییرا تحمل نموده و در رفتارها یاجتماع یموانع و فشارها
در مورد  آموزاندانش یورهابا ؛. به طوركلینشوند ریببرد، درگ لیشان را تحلیلیتحص
سطح عالقه های تحصیلی، ی، آرمانلیتحص یاصل یهاتیانجام فعال یبر رو ،شانیهاییتوانا

كه این باورها در  ،گذاردتأثیر می یلیتحص یو دستاوردها یعقالنی هاتیدر فعال
 آموزان بدون اختالل یادگیری به میزان بیشتری قابل رویت است.دانش

ازنظر  یادگیری اختالل بدون و با آموزاندانش بین كه داد نشانها در نهایت یافته
 پژوهش آمده از دست به نتایجدارد.  وجود تفاوت معناداری نیز تحصیلی درگیری

 آموزاندانش با مقایسه در یادگیری اختالل دارای آموزان دانش است آن زا حاضرحاكی

 و برینك لیننهای پژوهشبا  پژوهشنتایج این تحصیلی كمتری دارند. درگیری، عادی
هایی كه برای این یافته یكی از تببین( همسو است. 0227) ( و باركلی0220) پینتریچ

اختالل یادگیری در استفاده از بدون و  باوزان آمهای دانشتفاوت توان ذكر كرد،می
 همانطور كه پیشتر ذكر گردید،باشد. راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری می

های اساسی درگیری تحصیلی راهبردهای شناختی و فراشناختی است و یكی از مولفه
ری به میزان یادگآموزان بدون اختالل یكه دانشباشد نیز موید این امر می هاپژوهش

و  یشناخت یدرواقع استفاده از راهبردها. نمایندبیشتری از این راهبردها استفاده می
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 فیآموزان در تكالدانش شودیباعث م یشناخت یریاز درگ یبه عنوان جزئ یفراشناخت
خود  یهاتیكه به قابل ی. افرادابدی شیآنان افزا یتر شوند و احساس خودكارآمدموفق

دارند  نانیها اطمآن و رندیگیمشكل را به عنوان چالش در نظر م فیدارند، تكال نانیاطم
نسبت  یبرداشت نیچن را تحت كنترل خود درآورند. زیدآمیتهد یهاتیموقع توانندیم كه

 رندگانیادگی یاز سو فیتكال لیرا كاهش داده و منجر به تكم یدگیتن ها،تیبه قابل
 دارای اختالل آموزاندانش كه گفت توانمی یافته این تبیین درهمچنین  .شودیم

 درسی ضعیف امتحانات و درسی تكالیف در خود همساالن با مقایسه در چون یادگیری

به عدم  منجر این و شوندمی دلسرد مدرسه به مربوط انجام تكالیف از، كنندمی عمل
 ظاهر ازلحاظ هك هرچند آموزاندانش این همچنین .شودمی مربوطه وظایف دردرگیری 

 این به منجر تكالیف به عالقه عدم ندارند ولی تفاوتی خود همساالن با ... و هوش و

 تفكر طرز این و كنند عمل خود دوستان مانند توانندنمی كه شودمی آنان در احساس

 رفتپیشعدم  باعث و در نتیجه نگیرد شكل تحصیلی آنانكه درگیری شودمی باعث

 باعث تكالیف اتمام و درشروع تأخیرهمچنین شود. می مدرسه به عالقه عدم و تحصیلی

 تكالیف انجام و فرد مطالعه و برود دست از مناسب هایفرصت در یادگیری تا شد خواهد

 كاهش باعث این مسئله كه كند پیگیری زمانی محدودیت با همواره و نامناسب زمان به را

 یادگیری فرایند و تكالیف انجام در نفراوا اشتباهات ارتكاب و استرس افزایش دقت،

 (.0240)توكلی،  گرددمی
 مقطع زانموآنشدا به نمونه دنبو مختص ،حاضر پژوهش هایمحدودیت از جمله

 پرسشنامههمچنین استفاده صرف از . كندمی ودمحد را نتایجی كه تعمیمپذیربود،  ییابتدا
در  مشابه هایهشوپژ دشومی دپیشنها هشمیباشد.وپژ یناهای یتودمحددیگر  جمله از

 نطمیناا با تا دگیر رتصو وتمتفا تحصیلیو  سنی یهاوهگرروی  بر ركشو مناطق سایر
از  دهستفاا بر وهعال شودمی دپیشنهاهمچنین  داد. منجارا ا نتایج یپذیر تعمیمبتوان  كامل

و  گی(ادخانو)فردی و مصاحبه  مانند تطالعاآوری اجمع یگرد هایشرو از پرسشنامه
 هشوپژ ینا نتایج سساا بر .یدآ ستدبه ترقیقو د تركامل تطالعاا تا دشو دهستفاا هشاهدم

 زانموآنشداسرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی  امید تحصیلی، دنبو پایین بر مبنی
نی اناتو مبتال نكادكو تربیت و تعلیمی زهحو مسئوالنی كه دربه  اختالل یادگیری، مبتال به

 با نمعلما گماشتنركا به نچو ماتیاقدا منجاا باد شوتوصیه می، ندردا یادگیری فعالیت
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 دعتماو ا نطمینااز ا هكندو آ منا محیطی دیجاا ان،یگرد با سالم مثبت بطروا دیجاا ،سابقه
 امید تقویت به ستدر مدیریت لعماا با زانموآ نشدا ضایتر كسبو  دکكو ایبر

 مهم ارتأثیرگذ عوامل انعنو بهآموزان شاین دان سرزندگی و درگیری تحصیلی ،تحصیلی
 .كنند كمك هاآن یگیردیا بر

 منابع
 تیز دانش آموزان امیدتحصیلی و تحصیلی انگیزش (. مقایسه4070). ر قیری، ابراهیمی

 ،تربیتی روانشناسی رشته ارشد، كارشناسی پایان نامه متوسطه. دوره وعادی هوش
 .مرودشت واحد آزاداسالمی دانشگاه

كاری طه جهت گیری هدف و امید با اهمال(. بررسی راب4070قی كلوانق، پ. )تشوی
-70تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر ارومیه در سال تحصیلی 

 .دانشگاه ارومیه اسی تربیتی،ن. پایان نامه كارشناسی ارشد رشته روانش4070
 در دختران تحصیلی پیشرفت وزشآم كنترل منبع امید، ارتباط (. بررسی4031)ط.  خلجی،

 كارشناسی ، پایان نامه4035-31تحصیلی  سال در تهران شهر دوره پیش دانشگاهی

 (.س)الزهرا دانشگاه ،ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 امید مقیاس روانسنجی ویژگیهای بررسی و (. ساخت4071). س كمری، و ف.؛ خرمایی،

 .41-09 :(3)5 ،یادگیری در شناختی راهبردهای فصلنامه دوبه تحصیل. 
خشش و سرسختی روان نقش ب(. 4072. )ش ،زادهحسنو  .؛ع ،قاسم پور .؛ع ،زاهدبابالن

-47:( 0)40 ،دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردی .بینی امیدشناختی در پیش
40. 

در  یروانشناخت یستیبهز سهیمقا (.4072) .م ،سلیمانیو  .،ح ،جودت ،.ع ،پورقاسم
، مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان .رورزشكاریآموزان ورزشكار و غدانش

44(5 :)112-117. 
انتشارات  :تهران. اجتماعی علوم در نظری و عملی مبانی و تحقیق روش(. 4034) .ع دالور،

 .رشد
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 تحصیلی عملكرد با امیدتحصیلی و خودتنظیمی یادگیری (. رابطه4071. ). جشكوهی، م

 روانشناسیارشد  كارشناسی پایان نامه ودزن.در منطقه متوسطه مقطع دانش آموزان
 .مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،تربیتی

 از رضایت بر گروهی امیددرمانی تأثیر(. 4075االسالمی، ع.، و رمضانی، شكوفه. )شیخ
 .405-454(: 01)1، مجله افراد استثنایی. حركتی-جسمی ناتوانی با مردان زندگی

 پیش بینی در راهبر خود یادگیری ابعاد (. نقش4075ز. ) گشنیگانی، خلیلی و.، م صادقی،

  پزشكی، علوم آموزش در پژوهش ،نلرستا دانش آموزان در تحصیلی سرزندگی
3(0:) 49-7. 

(. رابطه بین امید، خوش 4070). مروئی میالن، فو  .، میكائیلی منیع، ف.،عزادگان،  یعیس
مجله لكرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی. بینی و معنای تحصیل با عم

 .409-450 :(0)0 ،روان شناسی مدرسه
 مدل تحصیلی: پیشرفت و پیشرفت اهداف تحصیلی، درگیری (. رابطه4031ی. ) عابدینی،

 پایان نامه انسانی، وعلوم ریاضی سوم سال آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ساختاری

 .4031، آذر ماه تهران اهدانشگ ،رشته روانشناسی دكتری
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