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 چکیده
رويي، سخت، آوریتاب مقايسه هدف باپژوهش حاضر : هدف

ان با و بدون آموزدانشتحصیلي در  كاریاهمالپیشرفت تحصیلي و 

ان آموزدانشجامعه آماری روش:  .تانجام گرفيادگیری  هایناتواني

 60 .باشندمييادگیری شهرستان ارومیه  هایناتوانيبا و بدون 

 بهنمونه پژوهش،  عنوانبه ون ناتواني يادگیریبا و بد آموزدانش

( انتخاب شدند. ایچندمرحله) ایخوشهي تصادف گیرینمونه صورت

، تحصیلي كاریاهمال هایپرسشنامهاين پژوهش از  برای انجام

پیشرفت رويي و مالک پرسشنامه سخت، آوریتابپرسشنامه 

و  توصیفي هایشاخصبا استفاده از  هاداده استفاده شد.تحصیلي 

 :هایافته .شدند وتحلیلتجزيه( مانوا) متغیری چند واريانس تحلیل

نتايج تحلیل واريانس چند متغیری نشان داد كه بین دو گروه 

ان دارای با و بدون ناتواني يادگیری تفاوت وجود دارد و آموزدانش

رويي ، سخت(F=16/38) آوریتابهای نمرهمیانگین 

(F=63/78و پیشرفت ) ( تحصیليF=77/04در ) ان آموزدانش

 هایناتوانيان دارای آموزدانشبدون ناتواني يادگیری بیشتر از 

 طوربه( F=59/23تحصیلي ) كاریاهماليادگیری است و 

 ان دارای ناتواني يادگیری بیشتر ازآموزدانش درداری معنا

از نشان نتايج پژوهش  :گیرینتیجه ان عادی است.آموزدانش

تحصیلي،  كاریاهمالمنفي ناتواني يادگیری بر متغیر  هایرتأثی

ان دارای آموزدانش رويي و پیشرفت تحصیليو سخت آوریتاب

 ناتواني يادگیری است.

 

 رويي، پیشرفت تحصیلي،سخت ،آوریتاب :ی کلیدیهاواژه
 .گیریياد هایناتوانيتحصیلي،  كاریاهمال
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Abstract 
Objective: The present study aimed at comparing 

resilience, hardiness, academic achievement and 

academic procrastination in students with and 

without learning disabilities. Method: The 

statistical population consisted of students with 

and without learning disabilities in Urmia City. 60 

students with and without learning disabilities 

were selected as a sample of the study by random 

cluster sampling (multi-stage sampling). To do 

this research, academic procrastination 

questionnaire, resiliency questionnaire, academic 

achievement and tough questionnaire were used. 

Data were analyzed using descriptive index and 

multivariate analysis of variance (MANOVA). 

Results: The results of MANOVA showed a 

significant difference between the two groups of 

students with and without learning disabilities. 

The average score of resiliency (F=16.68), 

hardiness (F=63.68) and academic achievement 

(F=77/04). In students with disabilities, learning 

was more than in students with learning 

disabilities, and academic failure (F=23.59) was 

significantly higher in students with learning 

disabilities than in normal students. Conclusion: 

The results indicated the negative effects of 

learning disability on the academic achievement 

variables, resilience, hardiness and academic 

achievement of students with learning disabilities. 
 

Keywords: Resilience, Harsh attitudes, 

Educational progress, Educational 

procrastination, Learning disabilities. 
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 مقدمه

 امرروز، وپرورشآموزش هایدغدغه ترينمهميكي از 

ان و آمررروزدانشافرررزايش كیفیرررت يرررادگیری در 

نراتواني  اسرت. در آنانمشكالت يادگیری  وفصلحل

 هررایفعالیتيررادگیری عررالوه بررر ايجرراد و فرره در 

ان نیرز آمروزدانش آموزشي، بر عوامل رواني و رشدی

عرادی متمرايز  و آنران را از كودكران گذاردميتأثیر 

 تعاريف زيرادی از نراتواني يرادگیری تاكنون .كندمي

 وپرورشآمروزشآن را وزارت  تررينرايجاسرت. شده 

گرروه  را هرای يرادگیریناتوانيكه  آمريكا ارائه كرده

كرره اسررت عنرروان كرررده  هررانرراهمگني از اختالل

نظیر دشواری در فراگیرری و كراركرد  هاييمشخصه

انررردن، نوشرررتن و زدن، خودادن، حررررفگررروش

 .(2007)نريمراني و همكراران، دارند كردن محاسبه

كلري دسته  دوبه  توانمييادگیری را  ويژهمشكالت 

تقسیم كرد: مشكالت يرادگیری تحرولي و مشركالت 

 شرامل يادگیری تحصیلي. ناتواني يادگیری تحرولي،

هسرتند كره كرودک  نیازپیش هایمهارتگروهي از 

نیراز  آنهرادرسي بره  برای كسب يادگیری موضوعات

ناتواني مربوط به توجره، حافظره، ادراک،  دارد مانند

)محمرردی و  زبرران شررفاهي هررایناتوانيتفكررر و 

. اما مشركالت يرادگیری تحصریلي (2008همكاران، 

 هرایاساس چهارمین راهنمای تشخیصري اختاللبر

(، 2000) شناسررري آمريكررراروانررري انجمرررن روان

گررفتن نظركره برا در دگیربر مي دراني را آموزدانش

شرده و تحصریالت گیریاندازههروش  ،سن تقرويمي

 تريینپرا تروجهي  ابل، به میزان آنهامتناسب با سن 

 موگسرال و همكراران .كننرديمعمرل  از حد انتظرار

يررادگیری در  هررای( میررزان شرریوت اختالل2012)

)موگسرال و كردند درصد گزارش  11/15كودكان را 

چنین در پژوهشري برا عنروان هم(. 2012همكاران، 

بررسررري میرررزان شررریوت مشررركالت يرررادگیری در 

شرر ي،  آذربايجانان مقطع ابتدايي استان آموزدانش

درصررد  83/3میررزان شرریوت مشرركالت يررادگیری را 

 ؛ به نقرل از2013راشمي، اری و هر)به دررآورد شرب

 .(1395زاده و همكاران، غريب

واني د بررا نرراتتوانررميكرره  ييهامؤلفررهيكرري از 

يادگیری مرتبط باشد، نراتواني در مسرائل تحصریلي 

يكري  تحصیلي  رار دارد. آوریتاببر اكه در بر است

نیمرره دوم  رررن بیسررتم  هاییشرررفتپ ترررينمهماز 

فراينردهای است كره برر نقرش  هايييهنظرپیدايش 

شرناختي فراينردهای برر مهرار و هردايت  مؤثرعالي 

و اوايرل  ررن  . در اواخرر  ررن بیسرتمدكنيم تأكید

را به عرصه  آوریتابورود سازه  توانمييكم وبیست

شناسرري تحررولي، انقالبرري نررو در نحرروه ادبیررات روان

پزشركان ، روانشدرمانگرانروانشناسان، نگرش روان

 ازاينپریشكه  ایگونهبهو مددجويان به شمار آورد، 

  ررار سوءاسرتفاده معرر  در كره يبررای كودكران

كررده  تجربره را زنردگي نراگوار رايطشر يا گرفتنديم

 متصرور خوشرايند چنداننه و تاريک ایآيندهبودند، 

 دگرگرون و بینشري آوریتاب شناسايي اما، شدنديم

 نجرات و كودكران اين فردای ساختن برای امیدوارانه

 كه است اییصهخص آوریتاب آورد. پديد ساالنبزرگ

زل، )لمري و غر دهرديم رخ طبیعري كرامالً صورتبه

 دارد كره پويرا فراينردی برر اشاره آوریتاب(. 2001

 یهاضربه يا ناگوار شرايط با مواجهه زمان در هاانسان

 نشران خرود از مثبت انطبا ي رفتار صورت به روحي

 (.2000بیكر،  و چیچتي )لوتر، دهديم

 وديعره به افراد در بالقوه صورتبه هاويژگي برخي

مسرتلزم  آنهرا اعرتالی و ظهور اما است. شده گذاشته

 اسرت. كارگیریبره و پررورش ،تریرقد  شرناخت

يرا  باليا با مواجهه در انسان تطابق  ابلیت به آوریتاب

 شردنت تقوير حتري و يافتنغلبره جانكاه، فشارهای

 برا خصیصره اين .شوديم اطالق تجارب آن وسیلهبه

 تعامل و اجتماعي هایمهارت ،شخص توانايي دروني

 و كنردپیردا مي توسرعه ،شروديم يرتحما محیط با

 ،دينرل)شرود يم متبلرور مثبرت يک ويژگي عنوانبه

 آشركارا آوریتاب(. 2009هلیول،  و یمکش ،لوكاس

اسرمیت  و ورنرر اسرت بررآورد از يرک بیشرتر چیزی

ی گراصرال  خرود ذاتي سازوكار را آوریتاب( 1992)
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 هستند، تاب آور كه ييآنها گويندميو  داننديم بشر

 و ناپذيرندشكست نه افراد اين هستند. پذيرترانعطاف

 را آوریتراب كره بررگ خريردهاييبرخي  مصون. نه

 مثرل اسرت، فررد درون در متمركزكنند، يم تقويت

 راهبردهای و شخصیت هر شخص، سرشت و طبیعت

 آماری صورتبه بیشتر كه نیز متغیرهايي و سازگاری

 تحصیالت و بیشتر سن جنسیت،مانند  شونديم بیان

 روابرط مثرل انردياجتماع برافتي نیز عواملي و باالتر

 و اجتماعي )بونانو پیوندهای دسترسي به و گرحمايت

(. 2008بررره نقرررل از مايرررادوئر، ؛ 2008منكینررري، 

 سازهای و دهديم سطحي رخ و سن هر در آوریتاب

 كاتاالنو است )هاكینز، آموزش  ابل كه است شناختي

 خرود پرژوهش ( در2003سرن )(. اي1992میلرر،  و

 نگرش و استدالل نحوه آورتاب فرد كه گیرديم نتیجه

 در ،كندمي اتخاذ شرايط ناگوار با مواجهه در متفاوتي

 به آن تبعات و مشكل به تمركز از فكری پردازش اين

 رونرد و تمركززدايي اين .كندميبیشتری  توجه خود

م سیسرت از وی اسرتفاده برر ایاشراره شرخص، فكری

 یهافراشرناختفراشناخت خود است. يكري از ايرن 

 عنوانبره شخصریت رويي اوسرت. اگررانسان سرخت

 فرد هاییزشانگو  هاهیجان افكار، اعمال، از تركیبي

است  ممكن شخصیت سازنده یهامؤلفه شود، دانسته

 ،هامؤلفره اين از يكي. باشند متفاوت مختلف افراد در

 كوبرا سرا كره سرسرختي شخصیت .است سرسختي

 كه است هايييهنظر برپایِ است كرده مطر  (1979)

يرک  شردت و درجره مرورد در وجرودی شناسانروان

كوبا (. 1999)كنینگ،  اندكرده مطر  صحیح زندگي

 در وجرودی اینظريره ازاسرتفاده  برا (1988) سرا

 در مرورد باورهرا از تركیبري را سرسرختي شخصیت،

 كسي رسختس فرد. كنديم تعريف جهان و خويشتن

 اينكه به اعتقاد الف( دارد: عمومي ويژگي كه سه است

 و است حوادث بر يا تأثیرگذاری و كنترل به  ادر فرد

 توانرايي ب( ؛دانرديم تغییرر  ابل را رواني فشارهای

بره  نسربت تعهرد يرا و درآمیختگري عمیرق احساس

 اينكره انتظرار ج( ؛دهديم انجام فرد كه هاييیتفعال

 انسران رشرد بررای انگیزهیجرانمبارزه  اب توأم تغییر

 دانرديمزنردگي  از یاجنبره را آن و است مؤثر بیشتر

 (.1988، كوبا سا)

 روی سالهدهپژوهشي در (1999) كوبا سا و مدی

 فشرار برابرر در افرراد كه اين دريافتند سرسخت افراد

 هراییتمو عتأثیر  تحت و هستند مقاوم بسیار رواني

 استقبال به بلكه ،بینندينم رواني بآسی تنهانه فشارزا

 پیشرفت و رشد جهت را هامو عیت اين و رونديم آنها

 و مردی ،كوبرا سرا .داننديم خود ضروری زندگي در

 در برخري افرراد چرا اينكه تبیین برای (1982) جان

 سرالمتي برخي ولي شونديم بیمار مشكل با مواجهه

 را ورسرخت شخصریت الگوی ،كننديم را حفظ خود

 .اندكرده پیشنهاد

 شروديم موجب زندگي رويدادهای مهار احساس

 هراییتمو ع در و كرارايي داشرته احسراس فررد كه

 فا د افرادی كه كند. ا دام مو عیت تغییر برای زاتنش

 رويارويي در بیشتری احتمال با هستند هاويژگي اين

 برخري نترايج .افتنردمي هرابیماری دام استرس در با

 در كوشريسختكره  اسرت آن مبرین رانپژوهشرگ

و  كوبرا سرا) دارد نقرش بیمراری به ابتال خطر كاهش

 (.1991و شپرد و همكاران،  1982همكاران، 

 كوشريسخت برین (1999) كوبرا سرا و مردی

 منفري جسرمي رابطره هرایبیماری و شرناختيروان

 كوشريسخت كره رسریدند نتیجره ايرن بره و يافتند

 رفتراری الگوهای رشد لمقاب در سپری مثل توانديم

 هسرتند( كرنرری عرروق هاییماریب مهیاكننده )كه

و ويلیرامز  وايرب مفهرومي الگروی باشرد. برحسرب

 اسرت. ارتبراط در بیمراری برا كوشيسخت (،1992)

 در مسریر ايجراد برا كوشريسختالگو،  اين اساسبر

 از برانگیختگري مقابلره، یهاپاسخ و رويدادها ارزيابي

بیمراری(  درنهايرت )و زاآسریب و منفري فیزيولوژيک

 و كوشيسخت ارتباط مورد در . لیپاكنديم جلوگیری

 كوشسخت افراد كه كنديم مطر  مقابله یهاسبک

 اجتمراعي حمايرت و حل مسرلله مقابله یهاروش از

 كوشريسختدارای  دانشرجويان و كننديم استفاده
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مدار همسرلل مقابلره یهراروش از معناداری طوربه باال

 براساس (.1994)لیپا و همكاران،  نماينديم استفاده

 هم با در تعامل جنس و سن هارسي، و هانا هایيافته

 و نوجرواني در يعني؛ گذارنديم تأثیر سرسختي روی

 در سرالمندی در و بیشرتر زنران در جواني سرسختي

 (.2001)هانا و هارسي،  است بیشتر مردان

نرراتواني  د برراتوانررميكرره  ييهامؤلفررهيكرري از 

 نقطرهتحصیلي است كه  افتيادگیری مرتبط باشد، 

 افرت .شرودمحسروب ميمتقابل پیشرفت تحصریلي 

 هرايييژگيوآموزشري برا  هراییتمو عتحصیلي در 

مربوط بره مطالعره،  هایمانند خستگي ناشي از الزام

رشررد حررس و نگرررش بدبینانرره و برردون حساسرریت 

 دشويمنسبت به مطالب درسي و تحصیلي مشخص 

 و همكررراران . تررراپینن ترررانر(2005آرو، -)سرررالمال

فرسرودگي بره  برارهخود درهای پژوهش( در 2005)

در ايجراد  یاعمردهاين نتیجه رسریدند كره عوامرل 

حمايرت نبرود از:  عبارتنردفرسودگي نقش دارد كره 

كنترل، فقردان نبود، حد از بیشاجتماعي كافي، كار 

 صراف. ولررعردالت و اننبرود و  هاارزشپاداش، تضاد 

يررادگیری را  هررایناتواني( در پررژوهش خررود 2010)

مهرررم فرسرررودگي  یهاكننررردهبینيپیش عنوانبررره

)بره نقرل از  ان عنروان كرردآمروزدانشتحصیلي در 

 پژوهشري برا عنروان .(2005زاده و همكراران، غريب

بین كیفیت يادگیری برا فرسرودگي تحصریلي  رابطه

 هاییطرهح دانشجويان به اين نتیجه رسید كه برین

يررادگیری و ابعرراد فرسررودگي های تجربررهكیفیررت 

 معكرروس وجررود دارد رابطررهتحصرریلي دانشررجويان 

 مقايسره هدف باپژوهشي  ینهمچن .(2009)نائمي، 

ان آمروزدانشوجدان تحصیلي و فرسودگي تحصیلي 

پیردا  دسرتبا و بدون ناتواني يادگیری به اين نتیجه 

ادگیری در مقايسه با ان با ناتواني يآموزدانشكه كرد 

ان عررادی فرسررودگي تحصرریلي بیشررتری آمرروزدانش

پیشرررفت تحصرریلي  .(2012)رسررتم اوغلرري،  دارنررد

يک متغیر تابع عواملي است كره برر آن اثرر  عنوانبه

خرودش هرم دسرتخوش  آنهراو با تغییرر  گذارنديم

 ماننرد. در پیشرفت تحصریلي عرواملي شوديمتغییر 

خررانواده، وضررع  هرروش، اسررتعداد، وضررع ا تصررادی

جسماني، سواد والدين و تالش و كوشش خرود فررد 

پیشرررفت تحصرریلي  .(1371 اسررت )نريمرراني، مررؤثر

در مقاطع مختلف رشد جسمي، روانري و  جوياندانش

بودن نگررش مثبرت بره رشرته اجتماعي نیازمند دارا

نگررش بره رشرته .  وی است هاییزهانگتحصیلي و 

. شروديمب يک امر فرردی محسرو ظاهربهتحصیلي 

حال اين نگرش نیز در بین پژوهشرگران وجرود دارد 

هرا و آمروزی دارای شخصریت، تمايرلكه هر دانرش

هررای متفرراوتي اسررت، امررا در نگرررش منرردیعال رره

باشرد، تحصیلي عالوه بر اينكه دارای بعد فرردی مري

پردر  یان،اطراف یط،گسترده ازجمله محبعد اجتماعي 

ا او در ارتبرراط و همرره كسررانیكه بررو مررادر و معلررم 

 ،ايجرادتوانرد در هستند نیز است كه اين مسائل مري

ي به رشته مثبت يا منف یهاپرورش و تحكیم نگرش

 .ر باشندتحصیلي وی مؤث

 هرایناتوانيد در توانرمييكي از عواملي است كه 

 كراریاهمالباشرد،  تأثیرگذاران آموزدانشيادگیری 

تمايرل از را  كاریاهمال( 2002) و ناس یسآل است.

كارهرا بره آينرده و كردن اجتناب از فعالیرت، محرول

اسررتفاده از عررذرخواهي برررای توجیرره در انجررام 

زاده و )بره نقرل از غريرب انرددهكرتعريف  هایتفعال

 زمینرره درگونرراگوني  هایيررهنظر .(1395همكرراران، 

، رفترررار رفتارگرايرررانوجرررود دارد.  كررراریاهمال

 بلري فررد  تجربرهو  محریط اساسبر را كارانهاهمال

 انردآموخته كراریاهمالكه فراگیران  كننديمتبیین 

كردن تكالیف آموزشي خود را بره تعويرق كه تكمیل

ديگررری  هررایفعالیتاندازنررد و توجرره خررود را برره 

)جررارد،  جرذاب اسرت آنهرامعطوف كنند كه بررای 

را  كرراریاهمالگری، تحلیررلرويكرررد روان .(2004

 دهندهنشررانكرره  دارمسررللهيررک رفتررار  عنوانبرره

 دربرگیرندهرواني زيربنايي است و بیشتر  هاییجانه

، شناسرايي باشرندميفرد خرانوادهاحساس نسبت به 

همچنرررین . (2007)برررالكیس و مرررورا،  كننرررديم
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كارانه را شناختي اساس رفتار اهمال يهنظر طرفداران

 و تي و برخي فراگیران داننديمباورهای غیرمنطقي 

اسرراس توانررايي خررود در ارزش خررود را فقررط بر كرره

 غیرمنطقري طوربرهو  سرنجنديمتكالیف  دادنانجام

ترا  كننرديمو از اتمرام كرار اجتنراب  كننديمعمل 

در انجرام دادن  را آنهراديگران نتوانند توانايي وا عي 

برا  كاریاهمال .(2004)جرارد،  تكالیف ارزيابي كنند

شرناختي، عراطفي و  یهامؤلفهتوجه به پیچیدگي و 

ماننرررد رفتررراری آن، تظررراهرات گونررراگوني دارد، 

، (1978)زيسرت و همكراران،  تحصریلي كاریاهمال

)افرررورد و فرررراری،  گیریتصرررمیمدر  كررراریاهمال

و  یسآلررر) رنجرررورانِروان  كررراریاهمال، (1989

 گونهوسرررواس كررراریاهمالو ( 1979كونومررروس، 

شرررركل برررره  ينترمتررررداول. (1991)فررررراری، 

تحصریلي  كاریاهمالانداختن تكالیف درسي، ويقتع

 كرراریاهمال. (1994روت بلرروم و همكرراران، ) اسررت

 ماننررديعنرري ترررک وظررايف تحصرریلي تحصرریلي، 

 ،شرردن برررای امتحانررات و انجررام مشررق شرربآماده

ترمي و احساس ناراحتي از اين موضروت های پژوهش

 كراریاهمال. (1994)سرولومون و روت بلروم،  است

يک ويژگي يا يک نقص رفتاری است كه به تحصیلي 

انرررداختن يرررک تكلیرررف و يرررا يرررک شررركل عقب

. روتبلروم و سرولومرن شروديمنمايان  گیریتصمیم

؛ نرداشراره كرد كاریاهمال( به دو نوت عمده 1994)

مضرطرب بیشتر همگني كه نسبت به گروه گروه اول،

تررس از ؛ پرايین دارنرد نفسعزت؛ و افسرده هستند

تكلیرف اجتنراب كرردن از آغراز . آنهرا دشكست دارن

نرراهمگن نسرربت به گررروه و گررروه دوم، كننررديم

و كننرد تصرور ميورزان كه تكلیرف را آزارنرده تعلل

)سرولومون  كننديماز تكلیف اجتناب طور معمول به

نیرز نشران  ی پژوهشريهايافته .(1994و روت بلوم، 

يرررک نقرررص در  عنوانبررره كررراریاهمال دهرررديم

اهداف در ارتباط  چهاروجهيبا الگوی  جويينظمخود

عملكررد اجتنرابي و تسرلط اجتنرابي  و اهدافاست 

مثبت و هدف تسرلط گرايشري،  یهاكنندهبینيپیش

 تحصریلي اسرت كراریاهمالكننده منفي بینيپیش

 اشرارهديگر پژوهشگران (. 2007)جوكار و همكاران، 

دراک كه و تي افراد تكلیرف را ناخوشرايند ا اندكرده

 از .(1986)وود،  كننديم كاریاهمالكنند، ا دام به 

انرداختن تعويقتحصریلي به كراریاهمال كهجاييآن

افرت تحصریلي را  نهايتيک درس تا شب امتحان و 

يرادگیری در  هرایناتوانيد با توانمي، شوديمشامل 

 ارتباط باشد. در آموزاندانش

موجررود از وجررود  یهرراپژوهش كلرري طوربرره

شخصیتي و مو عیتي در افراد برا و بردون  هایاوتتف

كنون تررارو ايررنازواني يررادگیری حكايررت دارد. نررات

، آوریتراب یرهرایمتغ همزمران طوربهپژوهشي كه 

 كررراریاهمالرويي، پیشررررفت تحصررریلي و سرررخت

ان بررا و برردون نرراتواني آمرروزدانش در را تحصرریلي

همچنرین  اسرت. انجام نشردهيادگیری مقايسه كند، 

ژوهش حاضر به دنبال افزايش بینش نسبت به ايرن پ

موضوت اسرت كره عرالوه برر مشركالت مرو عیتي و 

د توانررميشخصرریتي، آيررا نرراتواني در يررادگیری نیررز 

رويي، پیشررررفت تحصررریلي و ، سرررختآوریتررراب

ان تشديد كنرد. در ايرن آموزدانشرا در  كاریاهمال

راستا پژوهش حاضر سعي در شناخت هرچه بیشرتر 

ان ايراني و همچنرین آموزدانشدر  مذكور اییرهمتغ

افررراد دچررار نرراتواني  هررایتفاوتشررناخت بیشررتر 

يادگیری و عادی دارد. بنابراين هدف پژوهش حاضرر 

، آوریتراباسرت كره آيرا برین  سرؤالپاسخ به ايرن 

در  تحصرریلي كرراریاهمالرويي، پیشرررفت و سررخت

يرادگیری تفراوت  هایناتوانيان با و بدون آموزدانش

 وجود دارد؟

 روش

 ایيسرهمقا -پژوهش حاضرر توصریفي از نروت علري 

ان با و بردون آموزدانشتمام پژوهش را  جامعهاست. 

تشركیل  1395در سال  ارومیه ناتواني يادگیری شهر

 30) آمرروزدانش 60 پررژوهش شررامل نمونرره دادنررد.

عادی(  آموزدانش 30با ناتواني يادگیری و  آموزدانش

 ایخوشره تصرادفي گیریونرهنمبره روش  كه هست
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از نخسررت برره ايررن صررورت كرره  انتخرراب شرردند.

 صررورت بررهسرره مدرسرره  ارومیررهشررهر های مدرسرره

نفررر  10تصررادفي انتخرراب شررد و از هررر مدرسرره 

نفرر  10نراتواني يرادگیری و  یهامالکبا  آموزدانش

 صررورت برره عررادی بررودن یهررامالکبررا  آمرروزدانش

اطالعرات  ،هاينگهماهتصادفي انتخاب شدند. بعد از 

 پرسشرنامهراه از  انآمروزدانش مربوط بره مشركالت

معلمران و وسریله بهكره  كلررادومشكالت يرادگیری 

 .شرد آوریجمرع، شرديممدرسره تكمیرل  مشاوران

اعتبار بیشتر، تشرخیص و شناسرايي  منظوربهسپس 

 مصراحبهكودكران دچرار نراتواني يرادگیری  تریقد 

  انجرام شد رشته مشاورهكارشناس اروسیله بهي بالین

 هایپرسشرنامه. در آخر تأيید شدو صحت تشخیص 

(، PASS)تحصریلي سرولومون و راتبلروم  كاریاهمال

كرانر و ديويدسرون، پیشررفت  آوریترابپرسشنامه 

و پرسشرنامه ( ههراتحصیلي )مربوط به مدرسه و نمر

ان توزيرع شرد و آمروزدانشبین  كوبا سارويي سخت

از تحلیرل واريرانس چنرد  هاداده وتحلیلتجزيهبرای 

 .شد استفادهمتغیری 

 ابزار 

 كلرادومشكالت يادگیری  پرسشنامه
( 2011) ويلكات و همكرارانوسیله بهاين پرسشنامه 

پرنج عامرل  شاملمشكالت يادگیری را شد كه  تهیه

، اجتمراعيكردن، شرناخت اساسي خواندن، حسراب

)ويلكات  دانديمو عملكرد فضايي  اجتماعياضطراب 

 تشركیل سؤال 20. پرسشنامه از (2011و همكاران، 

والرردين و معلمرران تكمیررل وسرریله بهاسررت و  شررده

در يرک مقیراس  هاسؤاليک از به هر پاسخ .شوديم

. هست( 5) یشههم( تا 1) اصالًاز  یادرجه 5لیكرتي 

و بره روش  84/0اساس آلفرای كرونبراخ اعتبار آن بر

و بررسري مربروط بره  شرده گزارش 86/0آزمايي باز

روايري دهنده نشران یاسازهروايي محتوا، تفكیكي و 

 .(2012)حاجیلو و رضايي شريف،  پرسشنامه است

 كانر و ديويدسون آوریتابپرسشنامه 
  زارراب ( يک2003ديويدسون ) -كانر آوریتاب مقیاس

 یهاانردازه در را آوریتراب سازه كه است سؤالي 25

 حدا ل .سنجديم چهار صفرتا از رتلیك ایدرجهپنج

حداكثر  و مقیاس صفر اين در آزمودني آوریتاب نمره

 بره مربوط مقدماتي مطالعه نتايج است. صد وی نمره

 روايري و پايرايي مقیاس، اين سنجيروان هایيژگيو

(. 2003ديويدسرون،  و اسرت )كرانر كرده تأيید را آن

 و وايري همگررار و آزمراييباز پايايي دروني، همساني

 نترايج گرچه و اندشده گزارش كافي مقیاس، واگرای

 /پنج عامرل )شايسرتگي وجود اكتشافي عاملي تحلیل

 تحمرل /شخصري غرايرز به اعتماد شخصي، استحكام

 ايمرن، روابرط /مثبت عواطف پذيرش منفي، عواطف

 كررده تأيید آوریتاب مقیاس برای معنويت( را مهار،

 طوربره هنروز هرامقیاسزير روايي پايايي چون است،

 كلري نمرره فقرط حاضر حال در ،اندنشده تأيید  طع

 محسروب معتبرر پژوهشي یهاهدف برای آوریتاب

 روايري و (. پايرايي2003ديويدسون،  و )كانر شوديم

های مطالعره در نیرز آوریتراب فارسي مقیراس شكل

 تأيیرد و بررسري بیمرار و بهنجار یهانمونه مقدماتي

 پژوهش اين خصوص در (1386است )بشارت، شده 

 آوریتاب متغیر بارهدرمربوط به آن  جدول به توجه با

بوده است، میزان شاخص آلفای  سؤال 25كه شامل 

و   بررول  ابررلو در حررد  86/0كرونبرراخ برره میررزان 

. اعتبار اين سرازه است پرسشنامهكننده پايايي یدأيت

شرده  یدأيت بشارتوسیله به 1386در ايران در سال 

بره نقرل از میكرايیلي و  پور. همچنرین مشرعلاست

نمودن آن برا همبستهراه از  1389در سال  همكاران

اهرواز برا محاسربه  شناسريروانمقیاس سرسرختي 

داری معنررادر سررطح  =64/0rضررريب همبسررتگي 

0001/0>P  نشرران داد كرره ايررن سررازه از اعتبررار

ش نیرز بااليي برخوردار است. در اين پرژوه نسبتبه

 بره دسرت 84/0میزان ضرب آلفای كرونباخ برابر برا 

 آمد.

 روييپرسشنامه سخت
در سرال  كوبرا سراوسریله بهرويي پرسشنامه سرخت

 طراحريسرطحي لیكررت چهار و در مقیاس  1984
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تعهد،  یهامؤلفهرويي كل . اين پرسشنامه سختشد

. روايرري و  رردرت سررنجديمكنترررل و چررالش را 

پايررايي كررافي آن بررا  تشررخیص برراال، همچنررین

، كوبا ساشده است )مدی و  یدأيتمتعدد های مطالعه

آلفررای  اسرراسبر( 1994(. در مطالعرره مرردی )1984

برررای چررالش،  آزمررودنكرونبرراخ همسرراني درونرري 

، 71/0ترتیب رويي كررل بررهكنترررل، تعهررد و سررخت

 منظور به(. 1378است )بیگي،  88/0و  75/0، 84/0

ي صوری و محتوايي مقیاس هنجاريابي و تعیین رواي

( آن را ترجمرره كرررده و سررپس يررک 1373 ربرراني )

انگلیسي برگردانرده و در به مترجم فرم فارسي آن را 

اسررت )پاينررده،  شررده انجرراممرروارد الزم اصررالحات 

(. همچنرین میرزان پايرايي 1391اعتمادی و كرمي، 

اسراس ضرريب آلفرای اين مقیاس در اين پژوهش بر

 آمد. ستبه د 83/0كرونباخ 

 پیشرفت تحصیلي مالک
 پرژوهشن ران در ايوزرآمدانشلي ررفت تحصیرپیش

از طررررف خرررود  شررردهگزارشمعررردل  وسررریلهبه

 شده است. گیریاندازهان آموزدانش

تحصریلي سرولومون و راتبلروم  كراریاهمالمقیاس 
(PASS:) است كره سره  سؤال 27مقیاس دارای  ينا

 از: نردعبارت هامؤلفره. ايرن كنردمي بررسيرا  مؤلفه

دادن، آمرادگي بررای نوشرتن آمادگي بررای امتحران

يرن روايري ا بارهدر مقاله، آمادگي برای انجام تكالیف.

بررا اسررتفاده از روايرري  (1994) مقیرراس، سررولومون

اسرت. كرده را گزارش  84/0همساني دروني، ضريب 

تعیین روايي برای ( در پژوهش خود 1388مدد )علي

 ترکتکمره كرل مقیراس برا مقیاس از همبستگي ن

ه مقیاس استفاده كرده اسرت كر دهندهتشكیل سؤال

معنرادار  > P 01/0همه ضرايب همبستگي در سطح 

 .اندبوده

 هاافتهی
 

ان با و آموزدانشحصیلی در ت کاریاهمالرویی، پیشرفت تحصیلی و ، سختآوریتاب یرهایمتغمیانگین و انحراف معیار  .1جدول 

 یادگیری هایناتوانیبدون 

 متغیر
 آموزان با ناتوانی یادگیریدانش آموزان عادیدانش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 33/1 07/39 08/1 68/54 آوریتاب

 81/1 19/40 99/0 39/61 روييسخت

 04/1 52/41 44/1 78/73 پیشرفت تحصیلي

 25/1 37/68 29/1 58/38 كاری تحصیلياهمال

 

 بررل از اسررتفاده از آزمررون تحلیررل واريررانس چنررد 

آن، از  هرررایفر پیشرعايرررت بررررای  متغیرررری

 اسرراسبربرراكس و لرروين اسررتفاده شررد.  یهرراآزمون

پژوهش  یرهایمتغاز  يکهیچآزمون باكس كه برای 

 نبوده است، شرط همگني ماتريس واريرانس/معنادار 

، P=58/0) رعايرت شرده اسرت درسرتيبهس كوواريان

F=0/69 ،BOX=5/08.) 

 کاریاهمالرویی، پیشرفت تحصیلی و ، سختآوریتابتساوی واریانس دو گروه در  فرضپیش بارهدرنتایج آزمون لوین  .2جدول 

 تحصیلی

 معناداری آزادی دوم یدرجه درجه آزادی اول F متغیر 

 52/0 58 1 71/0 آوریتاب

 63/0 58 1 33/0 يرويسخت

 74/0 58  68/0 پیشرفت تحصیلي

 58/0 58 1 79/0 تحصیلي كاریاهمال
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اساس برشود، يممشاهده  2كه در جدول  طورهمان

همرره  آن برررایداری نبررودن معنرراآزمررون لرروين و 

برین گروهري  هرایيانسوار، شرط همساني یرهامتغ

رعايت شده است. بنابراين آزمرون تحلیرل واريرانس 

 است. اجرا  ابلند متغیری چ

آماری المبدای ويلكرز نشران داد كره  مشخصهنتايج 

رويي، ، سختآوریتاب یهامؤلفهاثر گروه بر تركیب 

دار معنراتحصریلي  كراریاهمالپیشرفت تحصیلي و 

(. المبدای ويلكز=ρ ،F=29/83،0/42> 0/  001)است 

اين آزمون  ابلیت استفاده از تحلیرل واريرانس چنرد 

 غیری را مجاز شمرد.مت
 وابسته یرهایمتغ( برای اثر اصلی متغیر گروه بر MANOVA)داری معنانتایج آزمون . 3جدول 

 داریمعنا F ارزش آزمون 

 0.01 83/29 48/0 بارتلت -پیاليي گروه

 0.01 83/29 42/0 المبدای ويلكز

 0.01 83/29 51/1 اثرهتلینگ

 0.01 83/29 67/1 خطا يشهر ينتربزرگ

ان آموزدانشدر تحصیلی  کاریاهمالرویی، پیشرفت تحصیلی و ، سختآوریتابنتایج واریانس چند متغیری روی میانگین . 4جدول 

 یادگیری هایناتوانیبا 

 
منبع 

 تغییرات

 میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات
F معناداری 

 آوریتاب
 58/4325 1 58/4325 بین گروهي

38/16 78/0 
 25/70 68 25/1254 گروهيدرون

 روييسخت
 36/2154 1 36/2154 بین گروهي

78/63 64/0 
 09/89 68 12/2514 گروهيدرون

 پیشرفت تحصیلي
 54/3271 1 54/3271 بین گروهي

04/77 59/0 
 33/101 68 28/3251 گروهيدرون

 كاری تحصیلياهمال
 71/5903 1 71/5903 بین گروهي

23/59 01/0 
 36/57 8 09/4875 گروهيدرون

نتايج تحلیل واريانس چند متغیری نشان داد كه 

ان دارای برا و بردون نراتواني آموزدانشبین دو گروه 

هررای نمرهيررادگیری تفرراوت وجررود دارد و میررانگین 

 و (=78/63Fرويي )، سررخت(=38/16F) آوریترراب

 ان بدونآموزدانش در (=04/77Fپیشرفت تحصیلي )

ان دارای آمررروزدانشنررراتواني يرررادگیری بیشرررتر از 

 تحصریلي كراریاهمالو  يادگیری اسرت هایناتواني

(23/59F= )ان دارای آمروزدانش درداری معنا طوربه

 عادی است. آموزاناز دانشناتواني يادگیری بیشتر 

 یریگجهیبحث و نت

، آوریترراب مقايسرره هرردف بررا پررژوهش حاضررر

 كررراریاهمالرويي، پیشررررفت تحصررریلي و سرررخت

 هررایناتوانيان بررا و برردون آمرروزدانشدر  تحصرریلي

كره نترايج پرژوهش نشران داد شرد انجرام  يادگیری

رويي و پیشررفت ، سختآوریتابهای نمرهمیانگین 

 برردونان آمرروزدانشدر داری معنررا طوربرره تحصرریلي

دارای  آمررروزاناز دانشر نررراتواني يرررادگیری بیشرررت

 است. يادگیری هایناتواني

از ديگر نتايج پرژوهش حاضرر، وجرود تفراوت در 

ان دارای ناتواني آموزدانشتحصیلي  كاریاهمال نمره

تحصیلي  كاریاهمال نمرهيادگیری و عادی است كه 

ان دارای ناتواني يادگیری بیشتر اسرت. آموزدانشدر 

ی میگرررام، هايافترره نتررايج ايررن پررژوهش بررا نتررايج

( و 1390) خرمرررايي، عباسررري و رجبررري، (1988)

. اسرررتهمسرررو  (1395زاده و همكررراران )غريرررب

تحصیلي تابع برخري عوامرل مرو عیتي،  كاریاهمال

 هررایيژگيونظیررر پرراداش و آزارنرردگي تكلیررف و 

ذهنري،  نظمريبيخودآگراهي كرم،  مانندشخصیتي 

 كم و نقصران انگیرزش پیشررفت اسرت خودكنترلي

مرداوم افرراد  هایيناكام. همچنین (2007)استیل، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

http://joec.ir/article-1-861-fa.html


 102-91 ،1400 بهار ،1شماره  بیست و یکم، سال، استثنایی فصلنامه کودکان

______________________________________________________________________________________ 

99 

موجب  زمان مرور بهد توانميدارای ناتواني يادگیری 

تالش يادگیری  درماندگي آنان شود و آنان افراد را از

در  كراریاهمال كرهجاييآن از .بازداردمطالب جديد 

نوعي نراتواني در تنظریم برنامره بررای  انآموزدانش

ورزی در انجرام و همچنین تعللرسیدگي به تكالیف 

 هرایناتوانيد در توانرمي، شروديمتكالیف محسوب 

ان تأثیر داشته باشد. با توجه بره آموزدانشيادگیری 

بودن تررأثیرات نرراتواني يررادگیری بررا عنصررر همسررو

هر دو عامل  كهطوریبهان، آموزدانشدر  كاریاهمال

ان دخالررت دارنررد و آمرروزدانشتحصرریلي  افررت در

 خودپنداریو  نفسعزتبر  نین تأثیرات ناتوانيهمچ

ناتواني يادگیری، به نظر  دارایان آموزدانشتحصیلي 

تحصررریلي  كررراریاهمالكررره  رسرررديممنطقررري 

ان دارای نررراتواني يرررادگیری بیشرررتر از آمررروزدانش

ان بردون نراتواني آموزدانشتحصیلي در  كاریاهمال

 .(1395زاده و همكاران، )غريب يادگیری باشد

بودن میررزان اضررر، از برراالپررژوهش ح طوركليبرره

ان دارای نراتواني آمروزدانشتحصیلي در  كاریاهمال

ان عرادی حكايرت دارد آموزدانشيادگیری نسبت به 

بررسري  و تأثیرگرذار یرهرایمتغكه شناسايي ديگرر 

ان دارای نراتواني آمروزدانشدر  یرهرامتغشیوت ايرن 

 هایيتدودمحر. از رسديميادگیری ضروری به نظر 

سروگیری در اثررر  احتمالبرره تروانميايرن پررژوهش 

بودن جامعره پرژوهش بره حضور آزمونگران، محردود

، وجرررود مشررركالت در تشرررخیص ارومیرررهشرررهر 

از  آنهاو تفكیک  ان دارای ناتواني يادگیریآموزدانش

ان عادی و تفاوت در نوت اختالل يادگیری آموزدانش

پرژوهش اثرگرذار  د در نترايجتوانميان كه آموزدانش

نمونه  اندک حجم لیدل بهباشد، اشاره كرد. همچنین 

با  گريد يآموزش هاییتمو ع به جينتا میتعم پژوهش،

سراير  بره آن جينترا میتعمر و اسرت همراه محدوديت

برا توجره بره نترايج  .شودانجام  بااحتیاط ديبا جوامع

برر لرزوم افرزايش خردمات  تروانميپژوهش حاضر، 

ان آمروزدانش كراریاهمالای مقابله با بر درمانيروان

كرد و آموزش والدين و  تأكیددارای ناتواني يادگیری 

معلمررران بررررای پیشرررگیری از ايرررن عوامرررل در 

ان دارای نررراتواني يرررادگیری پیشرررنهاد آمررروزدانش

با توجه به تأثیرات مخرب نراتواني  ینهمچن .شوديم

بره  شروديميادگیری در امر تعلیم و تربیت، توصریه 

خرراص  هررایيژگيوجررامع متناسررب بررا  یابرنامرره

شخصیتي و تحصیلي افرراد دارای نراتواني يرادگیری 

 .شود اجراسراسر كشور های مدرسهدر 

 هانوشتپی
1. Academic procrastination 

2. Decisional procrastination 

3. Neurotic procrastination 

4. Compulsive procrastination 
5. Learning disabilities 

 نابعم
( 1386) .نجفرري م، . اسررمي معلي ،.فر ممحمرردیعلي ،.مبشررارت 

ان آمروزدانشادگیری در میران ير ويژه هایناتوانيشیوت و تنوت »

-21(:9)3 ،شناسري تربیتريفصرلنامه روان ،«دايي شیرازدوره ابت

42. 

 قررشن»( 1391) .س یسررميم ،ا. حبشرري مختررارپور ،ن. میكررايیلي

در  آوریتابو  یامقابله یراهبردها شده،حمايت اجتماعي ادارک

زنرردگي بیمررراران مبررتال برره مولتیپرررل كیفیررت  بینرريپیش

-5 (:23)7 شناسري،ی نو در روانهايافته فصلنامه ،«اسكلروزيس

17. 

اثربخشرري آمرروزش »( 1392) .ا يكرمرر ،.ا یاعتمرراد ،. ف.س پاينررده

 .130-115 (:45)12، «رويي بر سازگاری جوانانسخت
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