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ابزارهای آمهار حوصهیفي میهانگی و انحهراف معیهار و آزمهون ححلیهل واریهان
چندمتغیره (مانوا) ححلیل شد نتایج نشان داد که میانگی نمهرات رهروه مبهتال بهه
ناحوانيهای یادریری در متغیرهای اعتماد دانشآموز ،حال

دانشآموز ،نمره کلهي

خود پنداره ححییلي ،میزان دقه ،.جهبابی .مدرسهه ،یهادریری خهودحنظیمهي و
استفاده از راهبرد شناختي به طور معناداری پایی حر از رروه عادی اس .نتایج ای
پژوهش مبني بر همبودی پایی بودن خودپنداره ححییلي و اشتیا به مدرسهه در
دانشآموزان مبتال به نهاحواني یهادریری بهه نقهش مههم متغیرههای مدرسههای در
عملکرد یادریری ای دانشآموزان اشاره دارد

واژههايکليدي :خودپنداره ححییلي ،اشتیا به مدرسه ،ناحواني یادریری ،دانشآموزان

مقدمه 
اختالالت یادریری به ناحوانيهای کودک یا نوجوان در کسب مهارتهای مورد انتظهار
در خواندن ،نوشت  ،حکلم ،کاربرد شنوایي و استدالل ریاضیات در مقایسه با سهایر کودکهان
همس و صاحب حوانایي هوشي مشابه اطال ميشود در فهرم حجدیهدنظر شهده ویراسه.
چهارم راهنمای حشخییي و آماری اختالالت رواني ،ناحوانيهای یهادریری در چههار طبقهه
حشخییي اختالل در خواندن ،اختالل در نوشت  ،اختالل در ریاضیات و اخهتالل یهادریری
نامشخص دستهبندی شده و میزان شیوع آنها نیهز  6درصهد رهزار

شهده اسه( .انجمه

روانپزشکي امریکا ،حرجمه نیکخو و آوادی یان )1111 ،
یک اجماع عمومي در ای زمینه وجود دارد مبني بر اینکه کودکان دارای دشواریههای
یادریری که نیازمند آموز های ویژه هستند ،در مقایسه با کودکان بهدون ایه دشهواریهها
خودپنداره پهاییني دارنهد (رهورني2311 ،2؛ البهاوم و واره  )1112 ،1دانهشآمهوزان دارای
ناحواني یادریری به دلیل آمادري برای شکس .ححیهیلي ،ماهیه .انها داشهت مشهکالت
یادریری ،و حفکیک آنها از روند معمول ححییل که بسهیاری از آنهها حجربهه مهيکننهد ،از
خودپنداره پایی حری نسب .به همتایان عادی برخوردارند
مطالعات قبلي نیز آشکار کردهاند که کودکان مبتال به ناحوانيههای یهادریری مشهکالت
خود -ادراکي ثانوی 9نظیر خودپنداره ضعیف و باورهای خودکارآمدی پایی از خود نشهان
ميدهند (کلیور ،بییهر و جهاووم 2331 ،7؛ کهورحز و ههیک

هه کولیهک2334 ،6؛ شهانک،5

 ) 2313و مداخالت آموزشگاهي برای اختالالت یادریری زماني که با مشاوره و مهداخالت
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رفتاری اجتماعي (برای مثال حقوی .خودپنداره و ارحقهای باورههای خودکارآمهدی) حلفیهق
ميشوند ميحواننهد اثهربخشهي بیشهتری داشهته باشهند (بهوحلر2331 ،4؛ زیمهرم )2335 ،1
خودپنداره 3یک سازه اصلي در ححقیقات آموزشي و روانشهناختي اسه .کهه رابطهه آن بها
پیشرف .ححییلي هنوز هم به عنوان یکي از موضوعات داغ پژوهشي محسهوب مهيشهود
خودپنداره حح .عنوان ادراک فرد از خهود

در سهطو مختلفهي از ویژرهيهها یها ابعهاد

حعریف ميشود مطالعات قبلي آنرا یک سهازه کلهي  -بهدون ههیب بعهد مجهزا  -در نظهر
ميررفتند (روزنبرگ ،)2356 ،ولي افراد دیگری بر چند بعدی بودن ای سازه حأکید کردهاند
(مار

و کراون )1115 ،21عالوه بر جنبه بعد ه ویژري ،22ابزارههای متهداول دیگهری ههم

خودپنداره را به عنوان موضوعي که دارای ساختار سلسله مراحبي اسه .در نظهر مهيریرنهد
(مار 2331 ،؛ شاولسهون ،ههابر و اسهتانتون )2345 ،21مطالعهاحي کهه بهه بررسهي ارحبها
خودپنداره با پیشرف .ححییلي پرداختهاند چهار دیدراه را مطر کهردهانهد دیهدراه اول از
مدل رشد مهارت 29حمای .ميکند که در آن پیشرف .ححییلي به عنوان متغیری حأثیررهبار
بر خودپنداره در نظر ررفته ميشود؛ در حاليکهه خودپنهداره بهر پیشهرف .ححیهیلي حهأثیر
ندارد مطالعات طولي که برای آزمون ای مدل انجهام ررفتههانهد ،حهأثیر معنهيدار پیشهرف.
ححییلي قبلي بر خودپنداره بعدی و حأثیر غیرمعنيدار خودپنداره قبلي بر پیشرف .ححییلي
بعدی را نشان داده و از ای مدل حمای .ميکنند (هیلمکي و وانآک 2336 ،27؛ اسهکالویک
و واال  )1112 ،26دیدراه دوم از مدل خود ارحقایي 25حمای .ميکند که فرض اصهلي آن
ای اس .که خودپنداره حعیی کنندهی اولیه پیشرف .ححییلي اس.؛ اما پیشرف .ححیهیلي،
حعیی کنندهی اولیه خودپنداره نیس .طبق ای دیدراه ،کارآمهدحری رو

بهبهود پیشهرف.

ححییلي ،حقوی .خودپنداره اسه( .مهار 2331 ،؛ شاولسهون و بولهو  )2311 ،دیهدراه
سوم مدل اثرات دوجانبه 24اس .فرض ای مدل ای اس .که خودپنداره اولیه در پیشهرف.
ححییلي بعدی حأثیر ميربارد و پیشرف .ححییلي اولیه هم بر خودپنداره ححیهیلي بعهدی
اثر ميربارد (روآی ،مهار

و بویهوی 1119 ،21؛ مهار

و ییئونها )2334 ،23در دیهدراه

چهارم نیز ادعا بر ای اس .که خودپنداره ارحباطي با پیشرف .ححییلي ندارد ولي حها کنهون
حمای .پژوهشي اندکي از ای دیدراه صهورت ررفتهه اسه( .هوآنها )1122 ،11در ایه
راستا ،هوآنا ( )1122در فراححلیلي از مطالعات انجام شده در خیوص رابطه خهودپنهداره
و پیشرف .ححییلي ،مشاهده کرد که خودپنداره باال با پیشرف .ححییلي باال ارحبها دارد و
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برعک ؛ و بر ای اسا

نتیجه ررف .که باید حلفیقي از مهدلههای رشهد مههارت و خهود

ارحقایي در برنامههای مداخلهای بکار ررفته شود نتایج مطالعهه ههاموتون و ماسهون ()1119
نشان داد که ناحواني یادریری به شیوهی غیرمستقیم بر خودکارآمدی حأثیر ميربارد در ایه
مطالعه جنسی .هیب حأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بهر خودکارآمهدی نشهان نهداد ولهي منهابع
کارآمدی 12حأثیر مستقیمي بر خودکارآمدی داش .و ای امر بر پیشرف .ححییلي دانشآموز
اثر ميرباش .در ای رابطه ،نتایج مطالعه عالیيخرایم ،نریمهاني و عالیهيخهرایم ()2932
نیهز نشهان داد کههه دانهشآمههوزان مبهتال بهه نههاحواني یهادریری سههطو پهاییني از باورهههای
خودکارآمدی و انگیزه پیشرف .را حجربه ميکنند
اررچه محققان به اهمی .ارحقای خود ادراکي و حقوی .خودپنداره دانشآموزان در امر
یادریری حأکید داشتهاند ولي به ای موضوع که چگونه ناحواني یادریری ميحواند حح .حأثیر
خودپنداره قرار ریرد و همچنی ای که چگونه حضعیف خودپنداره ميحواند بر رشهد خهود
ادراکي دانشآموزان مبتال به ناحواني یادریری حأثیر بگبارد ،حوجه اندکي شده اس.
اشتیا دانشآموز به مدرسه 11متغیر مهم دیگری اس .که برای یادریری حیهاحي اسه.
حا جائي که از آن به عنوان یک منادی مهم یادریری یاد مهيشهود ( زینگیهر )1111 ،19ایه
متغیر همچنی به عنوان نقطهی محوری اکثر نظریات مربو به افه .ححیهیلي بهه حسهاب
ميآید (فی  )2313 ،17سازه اشتیا به مدرسه ریشه در بخشهي از نظریهه کنتهرل اجتمهاعي
(هرشي )2353 ،16دارد که بر نقش احساسات فردی دلبستگي و حعلق به نهادهای اجتمهاعي
حأکید ميکند در ای دیدراه رفتار ضد اجتماعي جوانان بهر اسها

پیونهدهای بهی فهرد و

جامعه حبیی ميشود ،به همی صورت بياشتیاقي نیز ميحواند نتیجه حضعیف رابطه فهرد بها
نهادهای آموزشي باشد در نظریه کنترل اجتماعي ایه پیونهدها بهه وسهیله حعههد ،باورهها،
دلبستگي و اشتیا مشخص ميشوند در مدلهای جدید اف .ححییلي ،ای عناصهر نظهری
بر مفهومسازی سازه اشتیا دانشآموز حأثیر بسزایي داشتهاند (آرچامبال ،.جانوسهز ،فهاال و
پارههاني )1113 ،15در مههدل میههانجيرههری حینتههو )2346( 14فههرض مههيشههود کههه حعهههدات
دانشآموز نسب .به اهداف آموزشي به طور مستقیم بر میزان درریری دانشآموز با حکهالیف
مربو به مدرسه حأثیر ميرهبارد در مقابهل اشهتیا بهه مدرسهه نیهز بهر مهدت زمهاني کهه
دانشآموز در ای نهاد سوری ميکنهد اثهر دارد در مهدل مشهارک -.هماننهدسهازی فهی
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ميشود و ای دو عامل هستند کهه مسهئولی .نیازهها ،مشهارک .در فعالیه.ههای اصهلي و
فو برنامه کالسي را بر عهده دارند واهالگ ،راحر ،اسمی ،.لیسکو و فرنانهدز )2313( 13در
مدل پیشگیری از اف .ححییلي ،91مفهاهیم اشهتیا آموزشهي و عضهوی .در مدرسهه را بهه
عنوان دو رام اولیهای که در حکامل اجتماعي و فردی شخص در مدرسه نقش دارند معرفهي
نمودند در مدل رومبررر و الرسون )2331( 92نیز اشتیا با دو مؤلفه ححییلي و اجتمهاعي
که در سازراری ححییلي نقش دارند مشخص ميشود در ایه مهدل اشهتیا اجتمهاعي بها
رفتارهایي چون حضور در کال  ،قبول مقررات و مشارک .فعال در امور مرحبط با کهال
حعریف ميشود و اشتیا ححییلي نیز نگر های دانشآموز نسهب .بهه مدرسهه و حوانهایي
برآوردن انتظارات عملکرد 91را شامل ميشود در مدلهای جدید (برای مثهال فریهدریک ،
بلومنفیلد و پاری  )1117 ،99نیز اعتقاد بر ای اس .که دانشآموز دارای ابعهاد رفتهاری (آن
دسته از رفتارهای دانشآموز نظیر رفتارهای مثب ،.پرداخت به حکالیف درسهي و مشهارک.
در فعالی.های فو برنامه مدرسه که برای سازراری رواني اجتماعي و پیشرف .دانشآمهوز
در مدرسه مفیدند) ،عاطفي (احساسات ،عالیق ،ادراکات و نگر های دانشآموز نسب .بهه
مدرسه) و شهناختي (نیرورهباری روانشهناختي دانهشآمهوزان در امهر یهادریری و کهاربرد
راهبردهای خودحنظیمي حوسط آنها) اس .که هر کدام به نحوی عملکرد ححیهیلي فهرد را
حح .حأثیر قرار ميدهند در مطالعه آرچامبال .و همکاران ( )1113اشتیا کلي بهه مدرسهه
به طور منفي اف .ححییلي را پیشبیني کرد ،در بی مؤلفههای آن نیز حنهها مؤلفهه رفتهاری،
نقش معنيداری در معادله پیشبیني داش.
شواهد موجود نشان ميدهنهد کهه ارحبهاطي قهوی بهی اشهتیا شهناختي و پیشهرف.
ححییلي وجود دارد (میلر ،رری  ،مونتالوو ،راویندران و نیکولز )2335 ،97همچنی اشهتیا
روانشناختي نیز با رفتارهای مرحبط با سازراری مدرسههای از جملهه ثبهات روی حکهالیف،
مشارک .و حضور در کال
طور منظم سر کال

مرحبط بوده اس( .رودینوو )2339 ،96دانشآمهوزاني کهه بهه

حاضر ميشوند ،بر موضوعات یادریری حمرکز ميکنند و به مقهررات

مدرسه پایبندند ،در کل نمرات باالیي ميریرند و در آزمونههای اسهتاندارد شهده پیشهرف.
ححییلي عملکرد بهتری دارند (بندورا ،باربارانیلي ،کاپرار و پاسهتوریلي2335 ،95؛ کهاراوای،
حاکر ،رینکي و هال1119 ،94؛ وانها و هولکهامبي )1121 ،91در مقابهل فقهدان اشهتیا بهه
مدرسه ميحواند پیامدهای جدیای نظیهر عهدم پیشهرف .در مدرسهه ،حمایهل بهه رفتارههای
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انحرافي و خطر حرک ححییل به دنبال داشته باشد (فی و راک)2334 ،
رافینو 93و همکاران ( )1121اخهتالالت ریجگهاهي -فضهایي اشهتیا حوجهه را در 11
آزمودني مبتال به نارساخواني و  66آزمودني بهنجار بها انهدازه رهرفت پوشهاندن حهوجهي

71

بررسي کردند پوشاندن حوجهي به شناسایي معیوب یهک شهيا از میهان دو شهيا پوشهیده
اشاره دارد که به صورت متوالي ارائه ميشهوند ( o2و  )o1در ایه مطالعهه o2 ،همیشهه در
محور ظاهر ميشد ولي مکان  o1و فاصله زماني  o1 - o2دستکاری ميشد در ای مطالعهه
زماني که فاصله ای دو شيا خیلي کوحاه مهيشهد کودکهان نارسهاخوان پوشهاندن حهوجهي
باالیي نشان دادند و پوشاندن آهسته حوجهي در فاصلهههای طهوالني ایه دو شهيا از بهی
ميرف.
پالحا ،حراستي و رالسگو )1116( 72نشان دادند که دانشآموزان مبتال بهه نهاحوانيههای
یادریری در مقایسه با همساالن خود به فعالی.های ححییلي بيمیلي نشان مهيدهنهد ایه
دانشآموزان یهادریری خهودحنظیمي ضهعیفي داشهته (فولهک ،بریگههام و الهمه 2331 ،71؛
رراهههام و هههاری 1119 ،79؛ کالس ه و لیههنب1114 ،؛ زاهههد ،رجبههي و امیههدی )2932 ،و
مهارتهای شناختي پایی آنها نیز با ایه خهودحنظیمهي پهایی مهرحبط اسه( .کالسه ،77
)1121
مرور پیشینه فو نشان ميدهد که خودپنداره ححییلي باال و اشتیا بیشتر بهه مدرسهه
از جمله الزامات پیشرف .ححیهیلي هسهتند بها حوجهه بهه اینکهه دانهشآمهوزان مبهتال بهه
ناحوانيهای یادریری در امر یادریری و پیشرف .ححییلي مشکالت جهدی دارنهد پهژوهش
حاضر با هدف بررسي ای دو سوال انجام ررف .که  -2آیا دانشآموزان مبهتال بهه نهاحواني
یادریری و عادی از نظر خودپنهداره ححیهیلي حفهاوت معنهيداری بها ههم دارنهد  -1آیها
دانشآموزان مبتال به ناحواني یادریری و عادی از نظر اشتیا به مدرسه حفاوت معنيداری بها
هم دارند
روش 
با حوجه به هدف ای پژوهش مبني بر مقایسه خودپنداره ححییلي و اشتیا به مدرسهه
بی دانشآموزان مبتال به ناحوانيهای یادریری و عادی ،رو
اس.

ای پژوهش علّي ه مقایسهای

مقایسه خودپندارهی ححییلي و اشتیا به مدرسه در دانشآموزان مبتال به ناحواني
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جامعه،نمونهوروشنمونهگيري 

کلیه دانشآموزان ثب .نام شده در مراکز ناحوانيهای یادریری اداره آموز

و پهرور

نواحي  2و  1شهر ارومیه (یک مرکز برای هر ناحیه) در سهال ححیهیلي  2931-32جامعهه
آماری رروه ناحوانيهای یادریری و کلیه دانشآموزان مدار

ابتدایي شهر ارومیه نیز جامعه

آماری دانشآموزان عادی ای پژوهش را حشکیل دادند کلیه دانشآموزان ای مراکز به دلیل
ناحوانيهای یادریری از مدار

ارجاع داده شده و آزمونهای مقدماحي حشهخیص بهه ویهژه

آزمون هوشي در ای مراکز روی آنها انجام ررفته و با حشخیص نهاحوانيههای یهادریری در
ای مراکز حح .آموز های ویژه قرار ررفته بودند ( )N=174حعداد  76نفر از ای جامعهه
به رو

نمونهریری حیادفي ساده انتخاب و حعداد  76نفر نیز از بی دانشآموزان عادی بهه

عنوان رروه مقایسه انتخاب و از نظر ویژريههای جمعیه .شهناختي سه  ،جنسهی ،.پایهه
ححییلي و بهره هوشي (بر حسب رزارشات موجود در پرونده) با رروههای دارای نهاحواني
یادریری همتا شدند
ابزارسنجش 
برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد
-0مصاحبهبالينیساختاريافته :به منظور بررسي اعتبار و حأیید حشخیص ثب .شهده
در پرونده هر دانشآموز مبتال به ناحواني یادریری و همچنی حأییهد عهدم ابهتال بهه نهاحواني
یادریری در رروه مقایسه عادی ،میاحبه بالیني ساختار یافته بر اسا

مالکههای راهنمهای

حشخییي و آماری اخهتاللههای روانهي (انجمه روانپزشهکي امریکها ،حرجمهه نیکخهو و
آوادی یان  )1111 ،برای اختالالت یادریری روی حمامي دانشآموزان اجهرا رردیهد الزم
به ذکر اس .که برای حکمیل ای روند از حمامي رزار های موجود در پرونده دانهشآمهوز
از جمله آزمونهای هوشي و حشخییي و رزارشات معلمان درو

مختلف نیز بهره ررفتهه

شد
-1پرسشنامهخودپندارهتحصيلی :پرسشنامه خودپنهداره ححیهیلي حوسهط لیهو و
وانا )1116( 76ساخته شده اس ،.ای پرسشنامه براسا

خرده مقیا ههای عهزت نفه

ححییلي( 75باحل ،)2312 ،74خودپنداره آزمودنيهای مدرسه( 71مار  ،رلیهک و اسهمی،73.
 )2312و مقیا

پایگاه عمومي و ححییلي( 61پییرز و هاری  )2357 ،62طراحي شده اس.
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ای پرسشنامه شامل دو خرده مقیا
سوال) و حال

 21سوالي اس .اعتماد ححییلي دانهشآمهوزان (21
اعتماد ححییلي احساسات

ححییلي دانشآموزان ( 21سوال) خرده مقیا

و ادراکات دانشآموزان درباره کفای .ححییلي خودشان را ارزیابي ميکند و خرده مقیها
حال

ححییلي نیز حعهد ،میزان درریری و عالقه دانشآموزان به حکالیف مدرسه را ارزیهابي

ميکند یک مطالعه اعتباریابي نشان داد که ای مقیا
باحههل ( ،)r= 1/49( )2312مقیهها
( ،) r= 1/42( )2312مقیا

با خرده مقیا

عزت نف

خودپنههداره آزمههودنيهههای مدرسههه مههار

پایگاه عمومي و ححییلي پییرز و هاری

ححیهیلي
و همکههاران

() r= 1/59( )2357

اعتبار همگرا دارد ضرایب آلفای کرونباخ ای آزمون نیز نشان داد که نمره کلي ای مقیها
( )1/11و دو خرده مقیا

61

آن ( 1/42و  )1/45همساني دروني باالیي دارند (لیو و وانها ،

 )1116ضههرایب آلفههای کرونبههاخ ای ه آزمههون در مطالعههه حاضههر نیههز برابههر  1/44بههرای
خردهمقیا
مقیا

اعتماد دانشآموز 1/19 ،برای خرده مقیا

حال

دانشآموز و  1/32برای کهل

محاسبه شد
-9پرسشنامهاشتياقبهمدرسه :ای آزمون حوسط وانا ،وایل .و اسکلز)1122( 69

ساخته شده که سه جنبهی رفتاری ،هیجاني و شناختي اشتیا به مدرسه را در بر مهيریهرد
دقه 67.و مطلوبیه .مدرسهه 66در مقیها

اشتیا رفتاری در دو خهرده مقیها

لیکهرت 6

نقطهای از حقریباً هررز ( )2حا حقریباً همیشه ( )6اندازهریری ميشود اشتیا هیجهاني در دو
خرده مقیا

حعلق به مدرسه 65و ارز

رباشت به آموز

مدرسهای 64در مقیها

لیکهرت

 6نقطهای از کامالً موافقم ( )2حا کامالً مخالفم ( )6اندازه ررفته ميشود و اشهتیا شهناختي
نیز به وسیله دو خرده مقیا

یادریری خودحنظیمي و کهاربرد راهبهرد شهناختي در مقیها

لیکرت  6نقطهای از حقریباً هررز ( )2حا حقریباً همیشهه ( )6انهدازه ررفتهه مهيشهود نتیجهه
ححلیل عاملي حأییدی وانا و همکاران ( )1122نشان داد که بارهای عهاملي همهه سهواالت
ای آزمون بر روی  5خرده مقیا

در دامنه  1/61حها  1/13در سهط  1/16معنهادار بودنهد

ضرایب پایایي هر یک از خرده مقیا های ای آزمون نیز مساوی یا باالحر از  1/41رهزار
شده اس( .دق ،1/41 .مطلوبی .مدرسه  ،1/41حعلق به مدرسه  ،1/46ارز
به آموز

مدرسهای  ،1/41یادریری خودحنظیمي  ،1/41کهاربرد راهبهرد شهناختي )1/44

ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیا
خرده مقیا

قائهل شهده

ای پرسشنامه در مطالعه حاضهر در دامنهه  1/53بهرای

ارز رباری برای مدرسه حا  1/37برای خرده مقیا

دق .محاسبه شد
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روشاجرا 
جه .انجام ای پژوهش بعد از اخب مجوزهای الزم به دو مرکهز نهاحواني یهادریری در
شهر ارومیه مراجعه و فهرس .اسامي حمامي دانشآموزان آن مراکز با حوجه به نهوع اخهتالل
در اختیار محققان قهرار ررفه .په

از نمونههریهری جهه .حأییهد حشهخیص داده شهده،

پروندههای حمام اعضای نمونه (نتایج آزمهونههای حشخییهي ،آزمهون هوشهي ،رزارشهات
معلمان و غیره) مورد بررسي قرار ررف .و در کنار آن حمام اعضای نمونهه ححه .میهاحبه
بالیني بر اسا

مهالکههای راهنمهای حشخییهي و آمهاری اخهتالل ههای روانهي (انجمه

روان پزشکي امریکا ،حرجمه نیکخو و آوادی یان  )1111 ،برای ناحوانيهای یادریری قهرار
ررفتند که در نهای .در جریان ای روند چند نفر از پهژوهش بهه دلیهل اخهتالالت همبهود
خارج شدند که جای آنها با نمونههای دیگر جبران شد از ای دانشآموزان خواسته شد بهه
پرسشنامههای خودپنداره ححییلي و اشتیا به مدرسه پاسخ دهند برای ححلیل دادهها نیهز
چندمتغیره ( )MANOVAاستفاده شد

از آزمون ححلیل واریان

يافتهها 
حعداد  76دانشآموز مبتال به ناحوانيهای یادریری و  76دانشآموز عهادی در ایه پهژوهش
شرک .کردند که برخي ویژريهای جمعی .شناختي آنها در جدول  2ارائه شده اس .ایه
جدول ،میانگی و انحراف معیار سني آزمودنيهای پهژوهش و فراوانهي آنهها را برحسهب
جنسی .و پایه ححییلي نشان ميدهد

شرکتکنندگاندرپژوهش 

جدول:0اطالعاتجمعيتشناختی
س
رروهها

میانگی

جنسی.
انحراف

پایه ححییلي

پسر

دختر

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ناحواني یادریری

1/64

2/16

15

23

26

29

21

9

1

عادی

1/17

2/77

11

24

27

22

21

6

9

معیار

قبل از اجرای آزمون ححلیل واریان

چندمتغیری پیشفرضهای آن آزمون شد نتهایج
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آزمون لوی نشان داد که واریان های دو رروه در متغیرهای خودپنداره ححییلي و اشهتیا
به مدرسه حفاوت معناداری با هم ندارند نتیجه آزمونههای ححلیهل واریهان

چنهدمتغیهری

میزان حفاوت بی سنتروئیدهای دو رروه با حوجه به متغیرهای وابسته را  1/45نشان داد بهه
ای معنا که  45درصد از واریان

یا حفاوتهای فردی آزمودنيهای دو رروه در متغیرههای

خودپنداره ححییلي و اشتیا به مدرسه مربو به حفاوتهای رروهي اس .در ای راستا،
نتایج حاصل از ححلیل آماری داده ها (جدول  )1نشان ميدهد که حفاوت آمهاری معنهاداری
بی میانگی نمهرات دو رهروه مبهتال بهه نهاحواني یهادریری و عهادی در متغیرههای اعتمهاد
�� ،)F = 231/29حال
دانشآموز (p<<1/112

�  ،)F = 299/95و
دانهشآمهوز (p<<1/112

�  )F = 122/29وجود دارد
نمره کلي خودپنداره ححییلي (p<<1/112

نمراتآزمودنیهادرمتغيرخودپندارهتحصيلیو

جدول:1ميانگينوانحرافمعيار
مقايسهمعناداريتفاوتبينآنها 

مؤلفههايآنونتايجآزمونمانوابراي
متغیرها
اعتماد
دانشآموز
حال
دانشآموز
خودپنداره
ححییلي

رروهها میانگی
LD
عادی
LD
عادی
LD
عادی

انحراف

مجموع

درجات

معیار

مجبورات

آزادی

مجبورات

91/71

6/65

77/51

9/14

11/11

5/49

71/46

7/62

63/11

21/33

14/94

5/36

میانگی

F

p

اندازه
اثر

7662/22

2

7662/22

1/112 231/29

1/53

7911/17

2

7911/17

1/112 299/95

1/51

24157/42

2

1/112 122/29 24157/42

1/41

نتایج جدول  9نیز نشان ميدهد که در میهزان دقه ،)F = 7/36 ،p<1/11( .جهبابی.
مدرسههه ( ،)p<1/112 ، F = 16/17یههادریری خههودحنظیمههي ( ،)F = 71/92 ،p<1/112و
استفاده از راهبرد شناختي ( )F = 11/37 ،p<1/112حفاوت آماری معنهاداری بهی میهانگی
نمرات دو رروه مبتال به ناحواني یادریری و عادی وجود دارد ولهي در متغیرههای حعلهق بهه
مدرسه ( )F = 1/13 ،p <1/29و ارز رهباری بهه مدرسهه ( )F = 1/21،p<1/27حفهاوت
آماری معناداری بی دو رروه یاف .نشد

مقایسه خودپندارهی ححییلي و اشتیا به مدرسه در دانشآموزان مبتال به ناحواني
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رمتغيراشتياقبهمدرسهومؤلفههاي

آزمودنیهاد

جدول:9ميانگينوانحرافمعيارنمرات


يجآزمونمانوابرايمقايسهمعنی
آنونتا
داريتفاوتبينآنها 
متغیرها
دق.

رروهها میانگی
LD
عادی

جبابی.

LD
عادی

حعلق به

LD
عادی

مدرسه
مدرسه
ارز

انحراف
معیار

1/51

9/17

21/15

1/43

1/24

2/53

22/34

7/92

3/15

7/45

22/26

9/27

21/92

9/26

29/62

7/67

4/36

9/61
7/32

رباری

LD
عادی

یادریری خود

LD
عادی

29/11

استفاده از

LD

1/49

9/15

عادی

21/42

7/95

به مدرسه
حنظیمي
راهبرد
شناختي

مجموع

درجه

میانگی

اندازه

F

p

65/12

2

65/12

7/36

1/11

917/31

2

917/31

1/11 1/112 16/17

94/94

2

94/94

1/13

1/29

1/11

91/71

2

91/71

1/21

1/27

1/11

447/71

2

447/71

1/91 1/112 71/92

مجبورات آزادی مجبورات

965/12

2

965/12

اثر
1/16

1/23 1/112 11/37

بحثونتيجهگيري 

اصطال ناحواني یادریری اساساً یک اصطال آموزشي بوده و از آنجا که نارسایيههای
کودکان ناحوان یادریری در شش ساع .حضور دانشآموز در مدرسه آشکار ميشود به ایه
کودکان عقب ماندران ححییلي یها مدرسههای ههم رفتهه شهده اسه .در بررسهي عوامهل
مدرسهای مرحبط با مشکالت ای کودکان ،پهژوهش حاضهر بها ههدف مقایسهه خودپنهداره
ححییلي و اشهتیا بهه مدرسهه در بهی دانهشآمهوزان مبهتال بهه نهاحوانيههای یهادریری و
دانشآموزان عادی انجام ررف .نتایج آزمهون مهانوا نشهان داد کهه میهزان اعتمهاد و حهال
دانشآموزان مبتال به ناحواني یادریری و همچنی نمره کلي خودپنداره ححییلي آنها به طهور
معنيداری پایی حر از دانشآموزان عادی اس .ای نتایج همسو با نتایج یافتههههای رهورني
( ،)2311البههاوم و واره ( ،)1112کلیههور و همکههاران ( ،)2331کههورحز و هههیک -کولیههک
( ،)2334شانک ( )2313و عالیيخرایم و همکهاران ( )2932اسه .معمهوالً دانهشآمهوزان
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مبتال به ناحواني یادریری در مدرسه بازخوردهای منفي دریاف .کرده و به میزان کمتهری بهه
منابع خودکارآمدی دسترسي پیدا ميکنند (لینه .و هاکیه ،)2314 ،61.ایه امهر در نهایه.
ميحواند خودپنداره ححییلي آنها را حح .حأثیر قرار دهد دانشآموزان با نهاحواني یهادریری
در مقایسه با دانشآموزان عادی حجارب موفقی.آمیز اندکي در بیشتر حوزهها (نظیر کفایه.
اجتماعي ،پیشرف .ححییلي و غیره) دارند آنها معموالً در حوزه آموز

با محدودی.ههای

دروني (برای مثال انطبا نیافت با ناحواني خودشان) و اجتماعي (برای مثال طرد دوستان یها
دیگران) مواجه ميشوند عالوه بر ای  ،آنها اغلب نمرات ضعیفي در آزمهونههای پیشهرف.
ححییلي ميریرند ،زمانيکه ای شکس.های مکرر درونهيسهازی مهيشهود ،بهه باورههای
ضعیف بودن به ویژه در امر ححیهیل و انتظهارات منفهي در خهود منجهر مهيشهود چنهی
باورهایي به نوبه خود ،سط عملکرد ای افراد را محدود کرده و باعث ميشهوند کهه آنهها
و استقام .کمتری در پاسخ به الزامات ححییلي داشته باشند بهه نظهر مهيرسهد کهه

حال

دانشآموزان دارای ناحواني یادریری در کال های درسي مورد حوجه کافي قرار نمهيریرنهد
 ای امر در نتایج مطالعات قبلي که نشان دادهاند آنها در سنجهههای اضهطراب نمهرهههایباالیي نسب .به دانشآموزان عادی ميریرند ،آشکار شده اس -.ای امر نیهز مهيحوانهد بهه
کاهش خودپنداره آنها منجر رردد
نتایج پژوهش حاضر همچنی نشان داد که دانهشآمهوزان دارای نهاحواني یهادریری در
مقایسه با دانشآموزان عادی اشتیا کمتری نسب .به مدرسه نشان ميدهند به ای صهورت
که آنها در خرده مقیا های میزان دق ،.میزان جهبابی .مدرسهه ،یهادریری خهودحنظیمي و
میزان استفاده از راهبرد شناختي نمرات پایی حری ررفتند ای نتایج با نتایج میلر و همکاران
( ،)2335آرچامباله .و همکهاران ( ،)1113رودنههوو ( ،)2339بنهدورا و همکههاران (،)2335
کاراوای و همکاران (  ،)1119وانا و هولکامبي ( ،)1121رافینو و همکاران ( ،)1121پالحها
و همکههاران ( ،)1116کالسهه ( ،)1121فولههک و همکههاران ( ،)2331رراهههام و هههاری
( ،)1119کالس و لینب ( ،)1114زاهد و همکاران ( )2932همسو اس .اشهتیا ححیهیلي
بر حال

دانشآموز حأکید دارد و نتیجه آن حرفیع موفقیه .ححیهیلي فهردی اسه .اشهتیا

ححییلي زماني بدس .ميآید که دانشآموز به مدرسه و آنچه مربو بهه آن اسه .حعههد و
عالقه نشان داده و پیوندهای اجتماعي با آنها برقرار کند مطابق ای دیهدراه دانهشآمهوزاني
که نميحوانند به ای اهداف برسند در معرض خطر باالی افه .ححیهیلي قهرار مهيریرنهد
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معموالً دانشآموزان با ناحواني یادریری به دلیل دامنه محدود حوجهه بهه حکهالیف مهرحبط بها
مدرسه دق .کمتری دارند ای دانشآموزان از آنجا که نميحوانند در مدرسهه بها همسهاالن
خود عملکرد مناسبي داشته باشند ،کمتر حوسط آنها و همچنی معلمان خود مهورد پهبیر
قرار ررفته و در نهای .میزان جبابی .مدرسه در آنها کمتر اس .ای دانشآمهوزان معمهوالً
در امر یادریری سرمایهرباری فکری کمتری ميکنند ،یادریری ایه دانهشآمهوزان معمهوالً
هدفمند و حکلیف محور نبوده و کمتر بهر ابزارههای ویهژه یهادریری نظیهر خالصهه کهردن،
طر ریزی حکلیف و خود بازبیني حأکید ميکنند
اشتیا پایی رفتاری و شناختي دانشآموزان مبتال به ناحواني یهادریری در کنهار پهایی
بودن خودپنداره ححییلي آنها که در ای پژوهش آشکار شد بیان مهيکنهد کهه خهودپنهداره
ححییلي پایی ای دانشآموزان که اغلب به دلیل عملکرد بد ححییلي آنها اس .مهيحوانهد
در ایجاد ادراکات منفي ای دانشآموزان درباره سرمایه رباری در امر یادریری مدرسههای و
عدم اعتماد به راهبردهای خودحنظیمي یادریری نقش داشته باشد ایه عامهل مهيحوانهد بهه
کاهش عالقه ای دانشآموزان به مدرسه ،افه .انگیهزه ححیهیلي آنهها و بهيمیلهي آنهها بهه
یههادریری و اهههداف درسههي منجههر رههردد همهههی ایه عوامههل در بکههارریری راهبردهههای
خودحنظیمي برای یادریری مهم هستند
در کل نتایج ای پژوهش نشان داد که دانشآموزان با ناحواني یهادریری در مقایسهه بها
دانشآموزان عادی ،خودپنداره ضعیف ححییلي و اشتیا پاییني نسهب .بهه مدرسهه دارنهد
ای پژوهش چند محدودی .نیز داش .اول ،به دلیل زیاد شدن پرسشهنامههها و اجتنهاب از
خستگي دانشآموزان ،در ای پژوهش برای شناسایي دانشآموزان دارای نهاحواني یهادریری
به حشخیص ثب .شده در پرونده آنها در مراکز ناحواني یادریری اکتفا شد به ای معني کهه از
ابزارهای حشخیص برای حأیید اختالل آنها استفاده نشد؛ دوم ،برای انهدازهریهری خودپنهداره
ححییلي و اشتیا به مدرسه از ابزارهای خود رزارشي استفاده رردید که پیشنهاد مهيشهود
در ححقیقات آینده از ابزارهای دیگری چون رزارشهات والهدی و معلمهان و مشهاهده ههم
استفاده رردد نتایج ای پژوهش مبني بر همبودی پایی بودن خودپنداره ححییلي و اشتیا
به مدرسه در دانشآمهوزان مبهتال بهه نهاحواني یهادریری از نقهش متغیرههای مدرسههای در
پیشرف .ححییلي ای دانشآموزان حکای .دارند بر اسا

نتهایج ایه پهژوهش مبنهي بهر

پایی بودن خود پنداره ححییلي و اشتیا کمتر دانشآموزان مبتال به ناحوانيههای یهادریری
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 اندرکاران امر آموز.به مدرسه به دس

، برای ایه دانهشآمهوزان.های پیشرف.ميرردد با انجام اقداماحي چون فراهم کردن فرص
 جهباب سهاخت محهیط،بیشتر

 حشویق آنها به حال،افزایش اعتماد آنها به خود و مدرسه

 خهودپنهداره ححیهیلي و اشهتیا.راهبردهای یادریری و غیره بهه حقویه

 آموز، آموز

ححییلي ای دانشآموزان به عنوان دو متغیر حأثیرربار مهم بر یادریری آنها کمک کنند
 يادداشتها

1. Gurney
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5. Kurtz & Hicks-Coolick
7. Butler
9. Self-concept
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13. Skill development model
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19. Yeung
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27. Tinto�smediation model
29. Wehlage, Rutter, Smith, Lesko &
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6. Schunk
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