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 چکیده 

  درگیری   بر   امید   آموزش   اثربخشي   بررسي   هدف   با   پژوهش   اين   :هدف 

  دارای   آموزان دانش   در   یلي تحص  بیني خوش   و   تحصیلي   فرسودگي  تحصیلي، 

  طرح   با  آزمايشينیمه  پژوهش  اين  ش:رو  شد.   انجام   يادگیری   اختالل 

  جامعه   بود.  گواه  گروه  با  همراه  پیگیری  و  آزمونپس-آزمونپیش

  اختالل   كز مر  به   كننده مراجعه  آموزان دانش  تمام  را   پژوهش   آماری

  نمونه   ادند. دمي  تشكیل  بوشهر  شهر   پرورش   و   آموزش   يادگیری 

  دسترس   در  گیرینمونه  روش  به  كه  آموزدانش  40شامل  پژوهش

  ( نفر  20  كنترل  )گروه  و   نفر(  20  آزمايش  )گروه   گروه  دو  در  و   انتخاب

  درگیری   پرسشنامه  شپژوه  ابزار   .شدند  گمارده  تصادفي  صورتبه

  بیني خوش  پرسشنامه  و  تحصیلي  فرسودگي  پرسشنامه   تحصیلي،

  صورت به  و  ایقهیدق  60  جلسه  نه  تمد   به  شي اآزم  گروه  .بود  تحصیلي

  قرار   اسنايدر  نظريه   بر  مبتني  امید  نامهیوه ش    آموزش   تحت   گروهي

  با   واريانس   تحلیل  آزمون  با   پژوهش  از  حاصل  های داده  گرفت.

  بر   امید   آموزش   داد   نشان   نتايج   :ها یافته   شد.  تحلیل  مكرر  یگیراندازه

  و   ( p≤ 0/ 001)   تحصیلي   فرسودگي   ، ( p≤ 0/ 001)   شناختي   درگیری 

  اثر   يادگیری   اختالل   دارای   آموزان دانش   در   ( p≤ 0/ 001)   تحصیلي   بیني خوش 

  با   :گیرینتیجه  . ماند   پايدار   ماهه   دو   پیگیری   مرحله   در   ثیر أ ت   اين   و   داشته 

  گیری نتیجه  توانمي  حاضر  مطالعه  از  آمدهدستبه  هایتهياف  به  توجه

  بهبود   در  ای مداخله  روش  يک  عنوانبه  تواندمي  امید   آموزش   كه  كرد

  ي لیتحص  ينیب خوش  و  يلیتحص  يفرسودگ  ،يلتحصی  یریدرگ

 شود.  استفاده يادگیری اختالل با   آموزاندانش
 

  يفرسودگ  ،تحصیلي  درگیری  امید،  آموزش  :یكلید  هایواژه 
 . يادگیری  اختالل  ،تحصیلي  بینيخوش   ،تحصیلي
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of hope training on 

academic engagement, academic burnout and 

academic optimism in students with learning 

disorder. Method: This study was a semi-

experimental design with pretest-posttest, control 

group and follow-up period. The study population 

consisted of all students referring to the Center for 

Learning Disabilities of Boushehr Province. The 

research sample consisted of 40 students who were 

selected by available sampling method and 

randomly assigned to the two groups of 

experimental and control. The measurement tools 

were Academic Engagement, Academic Burnout 

and Questionnaire. The experimental group 

received 9 sessions (60 minutes each) of group 

training of Snyder's Theory of Hope Protocol. For 

statistical data analysis, mixed variance analysis 

with repeated measures design was used. Results: 

The results showed that hope training had an effect 

on academic engagement (p≤0/001), academic 

burnout (p≤0/001) and academic optimism 

(p≤0/001) in students with learning disorder. This 

effect remained unchanged in the two-month 

follow-up phase. Conclusion: Hope training, as an 

effective and functional intervention, could be used 

to improve academic engagement, academic 

burnout and academic optimism in students with 

learning disorder. 
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 مقدمه 

  كه   است  يعصب   رشد  اختالل  ينوع  ،1یریادگي  اختالل

  از   استفاده  در   فرد  نداشتنييتوانا  د نمان  ي مي عال  با

  خواندن،   مانند  يلیتحص  یهاحوزه  در  خود  مهارت

  كمتر   ی ریادگي  ييتوانا  ن یهمچن  و   اتیاضير  اي  نوشتن

  شود يم   صمشخ  فرد  يشناخت   مراحل  در  انتظار   حد  از

  به   و  است  كلي  واژه  اين  .(2020فیفنر،  و  )فريدمن

  با   كه   دارد  اشاره  ها اختالل  از   ناهمگني  گروه

  از   استفاده   و  اكتساب   در  دار امعن   های تفاوت

  يا   دادنپاسخ  نوشتن،  خواندن،   گفتاری،   های مهارت

  راهنمای   اساسبر   .شودمي  آشكار  رياضي  هایمهارت

  های ناتواني  رواني،  هایاختالل  آماری   و  تشخیصي 

  قرار   تحولي   -عصبي   هایاختالل  طبقه  در  يادگیری

  و   يادگیری   مشكالت   صورت به  ناتواني   اين   .دارد

  با   بمتناس  تحصیلي  های مهارت  كسب  در  يينارسا

  اين   . شودمي  آشكار  تحصیلي  اولیه   هایسال  در   سن

  های اختالل  و  ذهني  هایناتواني  با  ارتباطي   مشكالت 

  شامل   مشكالت   .ندارد  حركتي   عصبي  يا  تحولي

  های همحاسب  و   نوشتاری   بیان   و  خواندن   در  اختالل

  . (2013  ، 2مريكاآ  روانپزشكي   انجمن )  است   رياضي

 برابر   سه  پسران  در  را  يادگیری  اختالل  شیوع  برخي

  پترسون،   پنینگتون،  )آرنت،  اندكرده  گزارش  دختران

  به  مبتال   كودكان   (.2017  السون،  و  ديفرايس  ويلكات، 

  مشكالت   شي، وزآم  مشكالت  بر  عالوه   يادگیری   اختالل

  حركتي   مشكالت  ،(2015  گارين،  و  اچر)  زباني

  فعالي بیش  جه/وت  نقص  اختالل  و  (2015  ن،)ماهو

  هايي اختالل  همچنین  ، (2016  هندرسون،  و  )اسمیت 

  ، ياضطراب  هایاختالل  ،ي خلق   هایاختالل  مانند

  و   ي حركت  يهماهنگ   های اختالل  ،یرفتار  مشكالت 

  يادگیری   اختالل   با   اغلب  گفتار   و  زبان   هایاختالل

  همكاران،   و  مارگاری  ؛2020  پالت،  و  )كارا  است  همراه

  نقاط   در  اختالل   اين   شیوع  میزان   . نددار  را   (2013

  است   شده   گزارش   درصد   12  تا   3  بین   جهان  مختلف

  بر   اختالل   اين  (.2020  ، بادر  و   كافمن پالن،   هاالهان، )

  گذارد مي  جای   بر  بسیاری   ثیرأت  فرد   هیجاني   هایجنبه

  فاچز،   و  پادياليدو   اتساس،  مورگان،  ديس، دريساي)

  دارای   ،نددار  را   اختالل  اين   كه   آموزانيدانش  .(2006

  كردن، هجي  در  ولي  باشند مي  بهنجار  هوش  توزيع

  برگر،   و  هیامن )  دارند  مشكالتي   خواندن   و  حساب 

  مختلف   عوامل  يادگیری  های اختالل  ايجاد   در  (.2008

  خالت د  ژنتیكي  حتي  و  شناختيروان  محیطي،  آموزشي،

  حسین   لواساني،  طاهر،  ی، جواد  حكیم برجیس،)  نددار

  يادگیری،   های اختالل  به   تالب م  افراد   (.2013  خانزاده،

  شنیداری،   و  ديداری   ادراک  و  اطالعات  تنظیم   در

  اين   به  مبتال   آموزاندانش  دارند،   نقص   توجه  و  حافظه 

  عمل   ضعیف  معموالً  ويژه   هایكمک   بدون  ،اختالل

  ناتوان   را   هاآن  خانواده  اعضای   و   تاندوس  .كنندمي

  ر بسیا  هاآن  انگیزه   و  نفس عزت  نتیجه، در  . دانندمي

  مبتال   كودكان  در  یلتحص  ترک  همچنین  است.  پايین

  در   افراد   اين   و   است  بیشتر  يادگیری   های اختالل  به

  مشكل   دچار   هم   خود  تماعي اج   و  شغلي   عملكرد 

  حیطه   در  كه  يادگیری  اختالل  نوع  هر  .شوندمي

  ممكن   ، شودمي  داده   تشخیص  فرد  تحصیلي   لكرد مع

  های هجنب  از   بسیاری   در   گوناگون  مدهای پیا  با   است

  فرد   روزانه  هایفعالیت  مثال  برای  ،باشد   همراه  زندگي 

  مختل،   حافظه   نظیر   عواملي   دلیل   به  است   ممكن 

  پايین   مسئله  حل  توانايي   يا  ضعیف  استدالل  توانايي

   .(2008 كاران،هم  و سیلور ) گیرد   قرار تأثیر تحت

  ش كاه  ،يادگیری  های نيناتوا  پیامدهای  از  يكي 

  يكي   واقعدر  است.  وزانمآدانش  در  3تحصیلي  درگیری

  تحصیلي   درگیری  تحصیلي  یشرفتپ  بر  موثر  عوامل  از

  اولین   برای  كه  است  ایسازه  تحصیلي   درگیری  .است

  شكست   و  افت  تبیین  ،درک  برای  2004  سال  در  بار

  برای   اساسي  و  پايه   عنوانهب  و  دش  رح مط  تحصیلي

  مد   تربیت  و  تعلیم   حوزه  در   گرايانهاصالح  هایتالش

  ، پاريس  و   بالمنفلد  فريدريكس، )   گرفت   رقرا  نظر

  و   تعهد  وسیلهبه  تحصیلي   درگیری  (.2004

  از   خارج   و   مدرسه  درسي  هایفعالیت  در   گذاری سرمايه

  ؛2016  نگا،   و  فان  )الراشیدی،  شودمي  شسنج  مدرسه

  درگیری   (.2011  جیمرسون،  و  یوارداست  هرت،
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  های فعالیت  به  آموزاندانش  توجه   میزان  به  تحصیلي 

  و   تكالیف  دادنانجام  كالس،  به  آمدن  مانند  یگیرياد

  چانگ،   و  )هیو  دارد  اشاره   معلمان  به  ندادگوش

  يادگیری   در  آموزاندانش  مداوم   مشاركت  (.2012

  سطوح   همه  در  كنندهبینيپیش  عاملي  عنوانبه

  مشاركت   است  الزم   اينكه   يعني  است؛   دگیریيا

  ود بهب  گیریياد  سطوح  همه  در  آموزاندانش  يادگیری

  ؛ 2004  پاريس،  و  بالمنفلد  )فريدريكس،   كند  پیدا

  هسته   لي، یتحص   رییدرگ  سازه   زيرا   (2018  مويس،

  فین، )   است  تحصیل  ترک  هاینظريه  از  بسیاری

  بتوان   اگر  كه   دهد مي  نشان   هاژوهشپ  (1998

  و   لي یتحص  مسائل  ریدرگ   شتر ی ب  چههر  را   دهنریادگ ي

  ت یموفق   به  توانمي  شتریب  ، دكر  ری یادگي  فیتكال 

  نيا  بود.  دواریام  او  ليیتحص   افت  كاهش  و  علمي

  عنوان   با  پژوهشگران  سوی  از   رنده،یادگي   تیفعال 

  ستول يانتو)  شودمي  شناخته  ليیتحص  رییدرگ  مفهوم

  همیت ا  به  ناتومي  رو  همین   زا  (.2004  گان،   مک   و

  تحصیلي   مسائل  در  را  آموزاندانش  دبتوان  كه  ایبرنامه 

 د.بر پي   رد،دا نگه امیدوار

  پیشرفت   و  آموزش  مشكالت   و  موانع  از  ديگر  يكي

  فرسودگي   يادگیری،  اختالل   دچار   آموزاندانش

  ايجاد   عنوانبه  تحصیلي   فرسودگي  است.  4تحصیلي

  و   درسي   تكالیف   انجام   به   نسبت  خستگي   احساس

  و   تحصیل  به  نسبت  بدبینانه  نگرش  ن داشت  ، مطالعه

  تعريف   تحصیلي   كفايتيبي  احساس   و   درسي  مطالب 

  چانگ،   ؛2020  دانگ،  و  لي  بای،  بای، )  است  هدش

  فرسودگي   نظريه  اساسبر  (.2015  لي،  و  بیئون

  توانمي  (2002  ،باكر  و  ساالنوا  و،پینت  مارتینز،  شافلي،)

  خستگي   مؤلفه  سه  شامل  تحصیلي  فرسودگي  گفت

  خستگي   است،  ناكارآمدی  و  عالقگي بي  ،تحصیلي

  خستگي   ويژهبه  فشار  احساس   صورتبه  تحصیلي

  درسي   تكالیف  در   اندازه  از  بیش  فعالیت  از  ناشي  مزمن

  به  نسبت   تفاوتيبي  و   بدبینانه  نگرش  صورتبه  و

  به  وابسته   تحصیلي  فرسودگي  است.  مدرسه   كارهای 

  قعیت وم  در   تنها  فرسودگي   يعني   است؛   خاص   موقعیت

  هاكنین،   و  )آهوال  شودمي  گیری  اندازه  مدرسه

  خود   هایوهشژپ  در  (2007)  هاكنین  و  آهوال  (.2007

  منجر   افسردگي   به  تحصیلي   فرسودگي  كه   د دادن  نشان

  معموالً   دارند،   تحصیلي   فرسودگي   كه   افرادی  ،شودمي

  درسي،   مطالب  به  نسبت  اشتیاقي بي  مانند  مي يعال

  درس،   هایكالس  در  پي پیا  رحضو  ادامه   در  ناتواني

  احساس   كالسي،  هایفعالیت  در  كردننمشاركت

  احساس   درسي،  هایفعالیت  در  كفايتي بي  و  معناييبي

  افت   نهايتدر  و  درسي  مطالب  يادگیری   در  ناتواني

  نشان   مختلف  هایهمطالع  .كنندمي  تجربه  را   تحصیلي

  و   تعهد   با   منفي   طوربه  تحصیلي   ودگي فرس  كه   اندداده

  ، شافلي  و  ساالنوا  برسو،)  دارد  رابطه  تحصیلي   عملكرد 

 .( 2010 برسو، و  مارتینز شافلي، ساالنوا، ؛2007

  كه   است  ن يا  است  شخبدی ام  انیم  نيا  در  آنچه

  بینانهخوش  حالت  به  توان مي  را  تحصیلي  مشكالت

  كه   دارد  ي يهاحوزه  به  اشاره  نيبیخوش  داد؛  تغییر

  تعمیم   آن   در  را  خود  آيندة   مطلوب  هایانتظار  افراد

 (.2010  استروم،  سگر  و  ير  شي  كارور،)  دهند مي

  كارور   بینيخوش نظريۀ و (2000)  نايدرس ا امید نظريۀ

  در   گسترده   بسیار   هایوانعن  از   دو  هر  (1985)

 ماهیت  نظريه  دو  هر  . هستند  نگرمثبت  سيروانشنا

  ويژهبه  .كنندمي  فرض   را   آينده  درباره  افكار  گونهصفت

  و   گیردمي  بر  در   را   كلي  نگرش  زياد   بینيخوش  و  امید

  احتماالً   كه  ف(اهدا  )مثل  كندمي  طراحي  را  نتايجي

  رای ب  تفكری  نگرش  اين   .باشند  دسترس  قابل

  رفتار   مثال   )برای  هدفمند  رفتارهای   كردنمتأثر

  میزان   .است  هدف  به  دستیابي   نهايتدر  و  ای( مقابله

  به   فرد،   زندگي   ل وط  در  اهداف   از   يکهر  به   دستیابي

  اثر   وی   روانشناختي  و  فیزيكي   سازگاری  بر  نوبت

  های كنندهتعیین  نيبیخوش  و  امید  رو،ايناز  ،گذاردمي

  و  )برايانت  شوندمي  تلقي   بهزيستي   برای  مهمي

 (.2011  آماندا،  و  آلیسون  كوين،  ؛2004  سیونگروس،

  افراد   كه  كنند مي  تأكید  نكته  اين  بر  بینيخوش  و  امید

  دارند   كامل  اطمینان   باال  بیني خوش  با  افراد   و   وارامید

  همین   ،رسید  خواهند  خود   آينده  اهداف   به  كه
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  و   شودمي  بیشتر  مثبت  افكار  به  منجر  كامل  اطمینان

  مثبت   های هیجان  و   بیشتر  انگیزة  هم   مثبت   افكار   اين

  به   فرد  دستیابي  به  منجر  كه  آورندمي  وجود  به  را

  گفت   توانمي واقع در (.2009 )كوين، شود مي اهدافش

  انساني   عاملیت  از   غني   تصويری  تحصیلي  بیني خوش 

  حسببر  را  آموزاندانش  رفتار   كه   دش كمي  تصوير  به  را

  دهد مي  توضیح   رفتاری  و  عاطفي  شناختي،   ابعاد

  .   (2013  مور،  و  میتشل  بانكول،  موران،-)تسچمن 

  از   كه   مثبتي   نگرش  رسد مي  ر ظن  به  چنین   روايناز

  عملكرد   بر  ،گیردمي  سرچشمه   بینيخوش  و  امید

  داشته   مثبت   تأثیر  آموزاندانش  انگیزة   و  تحصیلي 

  دربارة   زيادی  هایپژوهش  امروز،  به  تا   همچنین  .باشد

  آنها   متمايز  های اثر  و  بیني خوش  و  امید   ماهیت

  شده   انجام  (2004)  سیونگروس  و  يانتبرا  وسیلۀبه

  بر   را  یوق   اثر  امید  كه  دريافتند   پژوهشي  در  آنها  است.

  كه حاليدر  دارد،   بینيخوش  و  خودكارآمدی 

  به   نسبت  مثبت  زهتا  ارزيابي  بر  قوی  اثر  هم  بینيخوش 

 . داشت امید

  جالب   بهنجار  هایسازه  و  مفاهیم  از  يكي  امید

  و   ي وانر  حالت   يک  و  بوده  نگرمثبت  ي شناسروان  توجه

  را   انسان   امید   .است  فعالیت  و   كار   به  انسان،   برانگیزنده

  گارسیا )  برسد  خويش  هدف   به  تا  دارد وامي  تحرك  به

  ل، وتس  و   گلیستا  اوين  كابورال،   ؛2012  ،سیسین  و

  امید   امید،   نظريه  واضع  اسنايدر   نظر  به  (.2012

  های مسیر  تجسم   گذاری،هدف   ی برا  شخصي  توانايي

  در   زم ال   انگیزه  داشتن   و   ها هدف  به   رسیدن  برای  الزم 

  و   يوسف  )السانز،  است  هدف  آن  به  رسیدن   جهت

  كمک  آموزاندانش  به  تواند مي  امید  (.2007  ،اواياليو

  اين   به  رسیدن   یبرا  را   متعددی  هایمسیر  تا   كند 

  های هدف  تا  انندبرانگیز  را  آنان  و  كنند   ايجاد   اههدف

  هايي چالش  عنوان به  را  موانع  و   كنند   دنبال   را   خود

  )كار،   كنند   بندیچارچوب  نو  از   ها آن  بر  غلبه   برای

  كودكان   رشد   با   همزمان  بخش   ید ما  تفكر   (.2006

  مثل   طبیعي   شناختي  رشد   .كندمي  پیدا  افزايش

  و   حافظه  دامنه  و  سرعت  افزايش  لغات،  دامنه  گسترش

  كمک  نوجوانان  و  كودكان  به  اعي انتز  تفكر  توانايي

  در   تریزايندهف   طوربه  دبخشامی   تفكر  از   تا  كندمي

  در   پیشرفت   اين   كنند،  استفاده   يادگیری  هایفعالیت

  به  تنها   نه  رشد  فرايند  سرتاسر  در   بخشامید  تفكر

  شخصي   های فهد  به   یابيدست   در   نوجوانان  و   ن كودكا

  گیری شكل  و  يابيهويت  حس  بلكه   كندمي  كمک 

  )اسنايدر،   كندمي  تسهیل  را  همساالن   با   متقابل  رابطه

  های سازه  آن،   های لفهؤ م  و  امید   كليطوربه  (.2002

  كودكان   شدناجتماعي  فرايند  با  كه  هستند  شناختي

  با   مواجهه   مراقبان،  به  ستگي دلب  دارند،   نزديک  رابطه

  چنین هم  و  تحصیلي  و   محیطي  نعموا  و  هاچالش

 چگونگي  تواندمي  شناختي   رشد  در  تغیرات

  امید   كند.  تعیین   ا ر  تفكر  نوع  اين   رشد  و  گیری شكل

  و   عاطفي   هایپیامد  تواندمي  شناختي   ای سازه  عنوانبه

  به   توجه   با   باشد.  داشته  دنبال   به  متعددی   شناختي 

  آموزان دانش  تحصیلي  زندگي  در  امید  اهمیت

  دچار   آموزاندانش  ختيشنا  درگیری   رد  خصوصبه

  كه   ها آن  تحصیلي   پیشرفت   نتیجه در  و   یری يادگ  اختالل

  دانشگاه،   در  تحصیل   ادمه   برای  امیدواری   موجب

  و   ها آن  توانايي  با  متناسب  شغل  داشتن   و   انتخاب

  )فاربر،  است  موفق  زندگي   يک   داشتن  هايتندر

2005 .) 

  ساختار   يک   يدر،اسنا   نظريه  بر  مبتني  امید

  يک  عنوانبه  تازگيبه  كه   است   شناختي  -  زشيگیان

  كه   است   شده   توجه  آن  به  بالقوه   شناختي روان  نیروی

  برای   حمايتي   عامل  يک   عنوانبه  است  ممكن 

  شود   تلقي   تحصیلي   مسائل  با  برخورد  در   آموزاندانش

  مزايای   با   بیني خوش   و   امید   (.2009  )اسنايدر، 

  ، نفس هبداعتما  افزايش   جمله   از   متعددی   روانشناختي

  و   افسردگي  ميعال  و  اضطراب   به  ابتال  خطر  كاهش

  ؛ 2016  ساتیكي، )  است  همراه  كشي خود  افكار   كاهش

  هستند   گرا آينده  سازندهای   همچنین   (،2015  كروک،

 (.2017 مايلر، كالپا، وبر، )فالور، 

  بنیان   مركزی  مؤلفه  سه  بر  اسنايدر   امید  نظريه

  تفكرات   و   گذرگاه  تفكرات  اهداف،   :است  شده   گذاشته 
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  (. 2000  اسنايدر،   ؛2013  اسمیت،   و   )استفان  عامل 

  در   مثبت  انتظار  داشتنامید  نظريه  اصلي  عنصر  واقعدر

  فرد   برای  شودمي  تصور  كه  است   اهدافي  به  رسیدن  راه

  گذرگاه   تفكرات   (.2012  )ورنر،  هستند  دستیابي   قابل

  مسیرها   ايجاد  و  شناسايي   برای  فرد  شدهادراک  توانايي

  تفكرات   (.2013  ،كینگ  و  ديو)  است  فهد  سمت  به

  و   شودمي  محسوب  امید  نظريه  انگیزشي  مؤلفه  عامل

  تحمل   و   شروع  به  قادر  كه   دهد مي  اطمینان   شخص  به

  خاص   هایگذرگاه  كردندنبال  برای  ضروری  هایتالش

  است   اين  درمانيامید  هدف  (.2009  ايدر،سن)ا  است

  روشني   هایهدف  كند  كمک   آموزاندانش  به  كه

  به   رسیدن  برای  را   متعددی  مسیرهای   و   كرده  نییتع

 تا  دنبرانگیزان  را  آنان  و  دكنن  ايجاد  هاهدف  اين

  ويل،   .(2003  )كار،   كنند  دنبال   را   خود   هایهدف

  وان نع  با  خود  پژوهش  در  نیز  (2006)  وسولدو  هوبنر

  را   آن  كه   شناختي روان  قدرت   يک  عنوانبه  امید   بررسي

  انجام   متوسطه   و  ي راهنماي  مقطع  آموزاندانش  روی

  دفاعي   عامل   يک   عنوانبه  امید   كه  دادند   نشان   ،دادند

  و   زندگي  بد  ع وقاي  با   شدنروروبه  برای  آموزاندانش  در

 . كندمي عمل  تحصیلي

  زانآمودانش  حاضر  پژوهش  جامعه  كهاين  به  نظر

 به  آموزاندانش  اين  و  بوده  يادگیری  اختالل  دچار

  فراواني   مشكالت  با  آموزاندانش  ساير  از   تفاوت  حاظ ل

  آشكار   هستند،   روروبه  تحصیل  و  آموزش  زمینه  در

  راهكارهای   از   استفاده  و   آنان  بیشتر  شناخت  كه  است

  پیشرفت   و   آموزش  بهبود   سبب   تواندمي  مناسب 

  ز ا  يكي   تا   شديم   آن  بر  بنابراين  .شود  ها آن  تحصیلي

  ، تحصیلي   درگیری   به  رسیدن   به  منجر   كه   را   عواملي

  در   تحصیلي  فرسودگي  بهبود  و  تحصیلي   بیني خوش 

  پژوهش   اين  شدهمطالعه  جامعه  آموزاندانش

  قشر   از  كه  يادگیری(  اختالل  با  آموزاندانش)

  تاكنون   كنیم.  شناسايي  ،هستند  جامعه  ديدهآسیب

  تحصیلي   مشكالت  انواع  درباره  متعددی  هایپژوهش

  جهت   در  تالش  و   يادگیری  اختالل   دچار   آموزاندانش

 ثیرأت  بتواند  كه   پژوهشي  اما  است؛   شده  انجام  هاآن  حل

  فرسودگي   ، شناختي  درگیری  بهبود   در  را  امید  آموزش

  یابي دست  نتیجه در  و   تحصیلي  بیني خوش  و  تحصیلي 

  انجام   ،كند  بررسي   هاآن  بهتر  تحصیلي  عملكرد  به

  هدف   با   حاضر  پژوهش  ،راستا   همین  در   است.   هنگرفت

  های زهسا  از   يكي   عنوانبه  د امی  آموزش   ثیرأت  بررسي

  فرسودگي   ،تحصیلي   درگیری  بر  گرامثبت  روانشناسي 

  دچار   آموزاندانش  تحصیلي  بیني خوش  و   تحصیلي

 گرفت. صورت  يادگیری  اختالل

   روش

  آن، ماهیت و اهداف به توجه با پژوهش  اين كلي  طرح

 گروه  با همراه آزمونپس و آزمونپیش با  آزمايشيمهنی

  .بود  ماههدو پیگیری  دوره  و گواه

  آماری   جامعه :  گیرینمونه   روش  و  نمونه  آماری،   جامعه

  خواندن   يادگیری  اختالل  با  آموزاندانش  تمام  شامل

  از   شده داده  ارجاع  ابتدايي  پنجم   و   چهارم   سوم،  پايه

  و   آموزش  یگیرياد   اختالل  مركز  به  مدارس  سوی

 ،1399-1398  تحصیلي   سال   در   شهربو  شهر   پرورش

  انتخاب   برای  پژوهش  اين   در  بود.  نفر  372  تعداد  به

  استفاده   دسترس  در  گیرینمونه  روش  از  هاآزمودني

  رات ظهاا  از  ها آن  تشخیص  يیدأت  برای  و  است   شده

  ست ا  ممكن  كه   كي روانپزش  هندوپر  و   لدينوا  مستقیم 

  استفاده   ، ندزسا  منتفي  ا ر  یگیرديا   لختال ا  تشخیص

  اختالل   به  مبتال  آموزدانش  40  ترتیبيناهب  شد.

  يادگیری   اختالل   مركز  های شناسروان  توسط   يادگیری

  مصاحبه   همچنین  و   بوشهر  شهر   پرورش   و  آموزش

  2  رد   تصادفي  صورتبه  و  انتخاب  ساختاريافته  بالیني

  شدند.   گمارده  نفر(   20  گروه  )هر   گواه   و   آزمايش   گروه

  نمره   كسب   و  سال  11  تا   9  سن  شامل   ورود  یهامالک

  تجديدنظرشده   مقیاس   از   115  تا  85  بین  هوشبهر

  در   شركت  به  ليتما  ،1974  كودكان  وكسلر  هوشي

  اظهارات   اساسبر  يادگیری  تاللاخ  نداشت  ،شهژوپ

  اختالل   تننداش   ،آنان  كي پزش   پرونده  و   والدين

  خروج   یهامالک  و  ينوالد   كامل  ت يرضا  ،يروانشناخت 

  و   يروانشناخت   و  ي جسمان  مشكالت  ريسا  تنداش  شامل

  العه طم  ا ب  همزمان   يت روانشناخ  های همداخل  افتيدر
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  يا   خانواده  اي  كودک  نكردنیهمكار  همچنین  حاضر

  از   ک يهر  در  متوالي  جلسه   سه  در  نداشتنحضور

  .بود پژوهش مراحل

:  (2013)  ريو  تحصیلي   درگیری   پرسشنامه   :  ابزار
 2013  سال  در  ريو  توسط  تحصیلي  درگیری  مقیاس

  تحصیلي،   درگیری  ابعاد  سنجش  برای  است.  شده   تهیه

  پرسشنامه   عاملي   و  رفتاری  هیجاني،  ، شناختي  ابعاد  از

  21  پرسشنامه   اين   .شد  استفاده   تحصیلي   درگیری 

  4)  شناختي  (،الؤس  5)   رفتاری   عامل  چهار  و  گويه

  . دارد  (الؤس  7)  عامل  و  (الؤس  5)  هیجاني  (،الؤس

  كامالً )  1  از  لیكرت  ایدرجه  پنج   مقیاس  رد  هاعامل

  .است  هشد  گذاری نمره  موافقم(  كامالً  )   5  تا   مخالفم(

  شناختي،   بعد  كرونباخ  آلفای  ضريب  (،2013)  ريو

  تحصیلي   درگیری   پرسشنامه   هیجاني   و   عاملي   ، رفتاری

  كرده   گزارش  77/0  و   88/0  ، 75/0  ، 86/0  ترتیببه  را

  برای   است.  مهشناپرس  مطلوب   اعتبار   از   نشان  كه  است

  ج نتاي شد. استفاده همگرا روايي  روش  از  روايي،  بررسي

  مقیاس   با   تحصیلي  درگیری  امهپرسشن   دادند   نشان

  سیكنیوس،   و   )ريو  روانشناختي   نیازهای  ارضای 

  با   و   (، r=45/0)  معنادار   و   مثبت  همبستگي   ،(1994

  و   لرویاي  مک )  تحصیلي  خودكارآمدی   پرسشنامه 

  معنادار   و   مثبت  گيهمبست  (2002  ،نگیبانت

(40/0=r)   داخلي   های پژوهش  در  (.2013  )ريو،  دارد  

  تأيیدی   عامل  تحلیلي   روش   به  پرسشنامه  اين  روايي

  تأيیدی   عامل   تحلیل   نتايج  مجموع،در  كه  شد   بررسي

(081/  0=  RMSEA ،  92/0=NFI،    91/0=CFI،  078/0  

=RMR،  84/0=GFI )  را   پرسشنامه  آن  عاملي  ساختار  

  ی لفا آ  وشر  به  نیز  پرسشنامه  نيا  پايايي   كرد؛   تأيید

  آمده دستهب  اعتبار  بي ضرا  كه  شد   محاسبه  خنباوكر

  ي جانیه  و   ي شناخت  عامل،   ، یرفتار  یریدرگ   یابر

  كه   80/0  و  76/0  ،80/0  ،81/0  با  است  برابر  بیترتبه

  ای همؤلفه  از   کيهر  دهديم  نشان   آمده دستهب  بيضرا

  تند هس  ورداررخب  مناسبي  اعتبار  از  ي لیتحص  ی ریدرگ

   (.1398 فر،محمدی و رضايي  پسند، طالع )مهنا، 

  سنجش   یبرا  :تحصیلي  فرسودگي   پرسشنامه 

  و   ساالنوا  ،برسو  پرسشنامه  از  تحصیلي   فرسودگي 

  15  پرسشنامه   اين   شد.  استفاده   ( 2007)  اسچفیلي 

  خستگي   يعني  فرسودگي،   حیطه  سه  كه   دارد   گويه

  را   تحصیلي   ناكارامدی   و   تحصیلي   عالقگي بي  ي، تحصیل

  )   گويه  5  شامل  تحصیلي  خستگي  لفه ؤم  .سنجدمي

  تحصیلي   عالقگيبي  (، 13-10-7-4-1  هایگويه

  مدی ناكارآ  و  (14-11-5-2هایگويه)  گويه  4  شامل

  ( 15-12-9-8-6-3هایگويه)   گويه  6  شامل   تحصیلي

  5  طیف   قالب   در   پرسشنامه  اين   گذاری نمره  است.

  قم افمو  كامالً  تا   مخالفم   كامالً   از  لیكرت  ایدرجه

  نمره   حداكثر  است.  شده   محاسبه   و  بندی درجه

  لي(، صیتح  فرسودگي   )بیشترين  75  پرسشنامه 

  سودگي فر  )كمترين  15  نمره  حداقل   و   45  میانگین

  سه   برای  ( 2007)  همكاران  و  برسو  است.  تحصیلي( 

  و   تحصیلي  عالقگيبي  تحصیلي،   خستگي  حیطه

  كرونباخ   آلفای  ضرايب  ترتیببه  تحصیلي  ناكارآمدی 

  را   پرسشنامه  روايي  و  برآورد  را   75/0  و  82/0  ،70/0

  به   آن   اعتبار  ،راضح  پژوهش  در  كردند.  گزارش  مطلوب

  شاخص   مقدار  شد.  یدي أت  يیدیتأ  عامل  تحلیل  روش

KMO  2عددی  شاخص   مقدار   همچنین   و  73/0  برابرχ  

  در   كه  بود  515/1079  برابر  بارتلت  كرويت  آزمون  در

  و   نمونه  كفايت   نشانگر  كه  بود  معنادار   0001/0  سطح 

  باشد. يم   ليامع  تحلیل  برای  شدهانتخاب  متغیرهای

  روی   ها ماده  كه  دادند   نشان  يیدیأت  لعام  تحلیل  نتايج

  همه   و  اندداشته  دارامعن  بار  خود  به  مربوط  هایعامل

  دارند امعن  آماری  لحاظ  از   عاملي   لگوهایا  مسیر   ضرايب

(5/0≥p.)  ي مل عا  بارهای   همگي  ديگر،بیان  به  

  عامل   تحلیل   نتايج   مجموع، در  بودند.  30/0یباال

 ،CFI،  86/0=  NFI،  93 /0 =  GFI  =89/0)  تأيیدی

85 /0 =  AGFI   0/ 06  و =  RMSEA،)   آن  عاملي  ساختار 

 روش  به  ، پرسشنامه  اين   پايايي   كرد.   تأيید  را   پرسشنامه 

 ضريب  :داد   نشان  نتايج  كه  شد  محاسبه  كرونباخ  آلفای

 تحصیلي،  ي خستگ  های حیطه   برای   كرونباخ  آلفای 

 كليطور به   و  تحصیلي  ناكارآمدی  تحصیلي،  عالقگي بي 
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 0/ 76 ، 0/ 83 ، 0/ 74 با  برابر  ترتیب به  تحصیلي  فرسودگي 

 آمد.  دست به   0/ 79  و 

  برای   : ( SAOQ)   6تحصیلي   بیني خوش   پرسشنامه 

  بیني خوش   پرسشنامه   ز ا   تحصیلي   بیني خوش   سنجش 

  مور   و   میشل   بانكول،   موران،   شانن   آموز دانش   تحصیلي 

  سه  شامل   پرسشنامه   اين   شد.   استفاده   ( 2013) 

  و   تحصیلي   كید أ ت   ، موزشي آ   كادر   به   )اعتماد   مقیاس خرده 

  اساس بر   و   است.   گويه   28  و   مدرسه(   محیط   با   يگانگي 

  كامالً   تا  ( 1)  مخالف  كامالً   از   ای درجه   پنج  لیكرت   مقیاس 

  و   موران   شانن   . است   شده   گذاری نمره   ( 5)   موافق 

  اين  به   را   پرسشنامه   اين   يي يا پا   ضريب   ( 2013)   همكاران 

  كادر   به   اعتماد   مقیاس   خرده   در   :دادند   گزارش   ترتیب 

  محیط   با   يگانگي   و   0/ 96تحصیلي   كید أ ت   ، 0/ 93  آموزشي 

  برای   پايايي   بررسي   از   حاصل   های داده   . 0/ 95  مدرسه 

  ترتیبي  آلفای   آموزشي   گروه   به   اعتماد   مقیاس خرده 

  برای  ، 0/ 89  ترتیبي   آلفای   تحصیلي   كید أ ت   برای   ، 0/ 87

  كل  برای  و  . 0/ 93 ترتیبي  آلفای   مدرسه   محیط   با  يگانگي 

  عارفي   .داد   نشان   را   0/ 91  یبي ترت   آلفای   پرسشنامه 

  امه پرسشن  كل  پايايي  و   يیدأت  را  سازه  ييوار  (،1393)

  بررسي   از  حاصل  هایداده  است.  كرده  بیان  92/0  را

  آموزشي   كادر  به  اعتماد   مقیاس خرده  برای  پايايي

  آلفای   تحصیلي   تأكید  برای  ، 87/0  ترتیبي  آلفای 

  آلفای   مدرسه  محیط   يگانگي  برای  ، 89/0  یبيترت

  ترتیبي   آلفای   پرسشنامه   كل   یبرا  و   93/0  یبي ترت

 داد.  نشان  را 91/0

  سال   دوم   نیمسال   در   حاضر  وهشژپ  :ایمداخله  برنامه

  انتخاب   از   پس  .شد  انجام   1398-1397  تحصیلي

  و   نهمزما  ، يكسان  شرايط  در  وكنترل،  آزمايش  گروه

  های هپرسشنام  هایسؤال  همه  مداخله،   هرگونه  از  قبل

  بیني خوش  و   تحصیلي  دگي سوفر  تحصیلي، درگیری

  ه مدرس  ور مشا  ریهمكا  با   و   تي عملیا  هیوش   به  تحصیلي 

  تا   د ش   قرائت  گروه   دو   آموزاندانش  رایب  همربوط

  عنوان به  را  خود  هب  مربوط  هپرسشنام  آموزاندانش

  آموزان دانش   آن   از   پس   . د نن   ک یل تكم   آزمون پیش 

  و   نايدر اس   د امی   ه نظري   از   الگوگیری   با   آزمايش   روه گ 

  موئه،   مگیار   نگر مثبت   روانشناسي   های مداخله   ب كتا 

  9  در   آموزش   اين   ه ك   گرفتند   قرار   امید   آموزش   تحت 

  جدول )   ه جلس   يک   هفته   هر   و   ای دقیقه   60  ه جلس 

  و   كاربردی   و   تي عملیا   ه یو ش   به   ، وزش آم   هدف   ؛ ( 1

  همچنین   و   يش نما   قابل   های فايل   قالب   در   ور مص 

  در   . د ش   ارائه   آموزان دانش   به   جذاب   های پاورپوينت 

  آموزشي   گونه هیچ   گواه   روه گ   آموزان دانش   زمان   اين 

  دو   هر   آموزان دانش   از   آن   از   پس   د. ردن نك   دريافت 

  از   استفاده   با   ها داده   و   د آم   عمل   به   آزمون پس   گروه 

  ف ی توص   برای   دند. ش   تحلیل   و   تجزيه   SPSS  افزار نرم 

  و   میانگین )   یفي توص   آمار   های ص شاخ   از   ها داده 

  تحلیل   و   تجزيه   برای   د. ش   استفاده   ر( معیا   انحراف 

  مكرر   گیری اندازه   با   واريانس   تحلیل   آزمون   از   ها داده 

 . د ش   استفاده 

 اسنایدر   نظریه   بر   مبتنی   امید   آموزش   های ه جلس   صه خال    1  جدول 

 جلسه  محتوای جلسه

 اول 
  بینيخوش  و   فرسودگي   ،درگیری  هایپرسشنامه  محتوای  با  آزمونپیش  اجرای  .2  ؛درمانگر  نقش  در  پژوهشگر  با  و   يكديگر  با   گروه  ضایعا  آشنايي  .1 

 تحصیلي

 دوم
  به  اولیه  ييآشنا  تجه  اسنايدر  امید  نظريه  در  پايه  مفاهیم  ارائه   .2  ؛آموزشي  هایهجلس  تشكیل  از  هدف  درباره   آموزاندانش  به   الزم   توضیحات  ارائه   .1 

 آموزان دانش
 مثبت اهداف برگزيدن ح صحی شیوه  ايياسشن .3 ؛آموزاندانش به آن انواع و هدف شناسايي .1  سوم

 هدف   به  رسیدندرست مسیر نبرگزيد آموزش .2 ؛هدف به رسیدن تفكر مسیرهای شناسايي .1  چهارم 
 حل  قابل مشكالت و موانع كردنبرطرف .2 ؛موانع يشناساي .1  پنجم
 امید  عاملیت  مؤلفه در انگیزه  باالبردن .2 ؛آموزاندانش به امید عاملیت مؤلفه  شناساندن .1  ششم

 هفتم
  و   پژوهشگر  بین   همكاری  راه  از  امید   به   تعهد  حس  ايجاد  .2  ؛ آموزاندانش  تحصیلي  و   واقعي  زندگي  میان  در  امید  ديدنآموزش  و  شناسايي  .1 

 آموزان دانش

 هشتم
 به  امید  افزايش  هایفن  از  استفاده   آموزش  .3  ؛امیدوار  تفكرات  بر  بازنگری  -خود  چگونگي  آموزش  .2  ؛انآموزدانش   در  امیدوار  تفكر   نباالبرد  .1 

 وزان آمدانش
 آزمونپس اجرای .2 ؛امید زمینه در شده داده  هایآموزش  رساندنپايانبه و بندیجمع .1  نهم
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  الزم   مجوزهای  خستن  نمونه  گروه  افراد  انتخاب  برای

  آزمايش   گروه  سپس  و  شد   گرفته  پرورش  و  آموزش  از

  ها گروه  در  تصادفي   صورتهب  دافرا  و  خصمش  گواه  و

 9  تعداد  به  ماه  4  طول  در   آزمايش  گروه  شدند.  گمارده

  . كردند  دريافت  ساعت  1  مدت  به  جلسه  هر  و  جلسه

  برای   اسنايدر  آموزشي  بسته   ارائه  از   ماه  1  حدود  از  بعد

  و   يش آزما  گروه  دو  هر  از  آموزشي   برنامه  ثیرأت  بررسي

  ، تحصیلي   ریدرگی  هایپرسشنامه  به  شد  خواسته  گواه

  پاسخ   تحصیلي   بیني خوش  و   تحصیلي   فرسودگي 

  والدين   با  مشاوره   جلسه  يک  هفته   هر   درضمن  دهند.

  منزل   محیط  در  هاآموزش  تكرار  و  انجام  منظور  به

  2  از   پس   . دش  انجام   آموزاندانش  در  آنها  تثبیت   برای

  گواه   و   آزمايش   گروه  دو   هر  از   كار   آغاز   از   ماه

  ماه  4 پايان  در  آن  دنبالبه و شد  گرفته   دوم  آزمونپس

  كردن رعايت  منظور   به  .شد  انجام  پیگیری   آزمون

 ها آن هـپرسشنام   ،هايـ آزمودن اخالقي ایـهه ـظحالـم

  ماندن محرمانه  مانند  اخالقي  اصول  و  شد  كدگذاری

  اتمام   از   بعد  و   شد  رعايت  كامالً   رازداری  و   اطالعات

  وه گر  آزمايش،   گروه   برای  امید   آموزشي   هایهجلس

  معرض   در  آموزشي   هایهجلس  برگزاری  با   هم   گواه

 د.گرفتن   قرار  امید آموزش

 هایافته 

  شناختي جمعیت  متغیرهای  صیفي تو  هایآماره

 است.  شده  ارائه  2  جدول  در   شدهمطالعه  هایگروه

  تشخیص   زمان  مدت  (ر یامع  انحراف)  ±  میانگین

  ( 93/0)  ±84/2  گروه  دو   هر  آموزاندانش  در  اختالل

  دو   هر  آموزاندانش  از  درصد(   30)  نفر  12  .بود  الس

  درصد(   35)  نفر   14  ،خواندن  در   اختالل  دچار  گروه

  دچار   درصد(  35)  نفر  14  و  رياضي  در  اختالل   دچار

  سوم،   پايه   از  آموزدانش  12  .بودند  نوشتن  در   اختالل

  پايه   از  وزآمدانش  13  و   چهارم  پايه   از  آموزنشاد  15

 بودند. پنجم 
 و آزمونپس آزمون، پیش مراحل در تحصیلی بینیخوش و تحصیلی فرسودگی تحصیلی،  درگیری استاندارد  انحراف و میانگین 2  جدول

 پیگیری

 آماری هایشاخص متغیرها
 گواه گروه آزمایش گروه

 پیگیری  آزمونپس  مونآزپیش  پیگیری  آزمونپس  آزمونپیش 

  یریگرد

 تحصیلي
 36/43 12/43 02/43 13/88 36/87 17/43 میانگین 

 19/9 09/9 05/9 74/17 25/17 11/9 معیار  انحراف
  فرسودگي

 تحصیلي
 09/47 12/47 91/46 48/23 52/23 03/47 میانگین 

 07/11 14/11 64/10 25/4 32/4 52/11 معیار  انحراف
  بینيخوش

 تحصیلي
 37/49 08/48 61/48 65/96 29/94 51/48 میانگین 

 19/11 05/10 23/10 27/19 36/18 19/10 معیار  انحراف

  كه  آموزانيدانش  دهد مي  نشان   2  جدول  نتايج

  گرفتند،   قرار  اسنايدر   امید   برنامه  آموزش  تحت

  و   دادند   نشان   خود  از  را   باالتری  تحصیلي  درگیری 

  یلي تحص  بینيخوش  و   كمتر  تحصیلي   فرسودگي 

  منظور به  دادند.   نشان   كنترل  گروه  به  نسبت   را  یباالتر

  درگیری   بر  امید   آموزش  بخشياثر  دقیق   اثر  تعیین

  از  تحصیلي بیني خوش   و تحصیلي  فرسودگي  ،تحصیلي

  استفاده   رركم   گیریاندازه  با  واريانس  تحلیل  آزمون

 .شد

  ، مكرر   گیری اندازه   با   واريانس   تحلیل   ی اجرا   از   پیش 

  نتايج   به   بتوان   تا   شود   رعايت   زير   های شرط   بايد 

  آزمون   های مفروضه   از   يكي   كرد.   اطمینان   آمده دست به 

  همساني   بررسي   متغیری، چند   كوواريانس   تحلیل 

  از   منظور   ين ا   ه ب   ه ك   است   كوواريانس -واريانس   های ماتريس 

  آزمون پیش   برای   است   شده   استفاده   7باكس   آزمون 

 (05 /0 ˃062 /0 =P   2/ 184  و =F   15/ 41  و =Box's M )   و  

  و   F= 1/ 59  و   P= 0/ 147˃ 0/ 05)   آزمون پس   برای 

19 /11 =Box's M )   آزمون   معناداری   زان ی م   شد.   محاسبه  

  شود مي   گرفته   ه یج نت   رو اين از   . است   بیشتر   0/ 05  از   باكس 

  برای   . باشند مي   همگن   ها كوواريانس –واريانس   ماتريس 

  و   آزمون پیش   مرحله   در  گروه  دو   واريانس   همگني  بررسي 

  شد.   استفاده   لوين   واريانس   همگني   ون آزم   از   آزمون پس 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 18

https://joec.ir/article-1-1353-fa.html


 19-36، 1401ن بستاتا، 2شماره  بیست و دوم،  سال، ناییاستث فصلنامه كودكان

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

27 

  ایمتغیره   از   يک   هیچ   مورد   در   شده محاسبه   لوين   آزمون 

  ديگر   از  نبود   دار ا معن   آماری   لحاظ   از   شده بررسي 

  كه   مكرر  گیریاندازه  با   واريانس   تحلیل   های مفروضه

  بر   امید  آموزش  بخشياثر  هایهنمر  میانگین  منظوربه

  بیني خوش  و   تحصیلي  فرسودگي   تحصیلي،   درگیر 

  و   آزمون پس  آزمون،پیش  مرحله  سه   در   يتحصیل

  موخلي   كرويت  آزمون  با  كرويت  مفروضه  پیگیری

  شده   ارائه  3  جدول   در   موخلي   آزمون  نتايج  باشد. مي

 است.

 موخلی  كرویت و گروه  دو هایواریانس همگنی نمره،   طبیعی توزیع آزمون نتایج  3 جدول

 ي خلمو ت يكرو لوين  اسمیرنوف -كلموگروف  

 Z F W 2X متغیر

 261/0 621/0 124/0 712/0 تحصیلي درگیری

 197/0 591/0 218/0 544/0 تحصیلي فرسودگي

 125/2 629/0 135/0 782/0 تحصیلي  بینيخوش

P ˂0/01**   P ˂0/05* 

  كرويت   مفروضه  كه  دهدمي  نشان    3  جدول  نتايج

  = 261/0  و   P<05/0،  تحصیلي  ]درگیری  نیست   برقرار
2χ]،  فرسودگي[   0/ 05،  تحصیلي>P  2  = 197/0  وχ]   و  

  يعني   ؛[2χ  =125/2  و  P<05/0،  تحصیلي  بیني]خوش 

  رعايت   ها آزمودني  درون  های واريانس  برابری  فرض 

  ام   آزمون  هایيافته  براساس  بنابراين  است.  شده

  تحلیل   هایهمفروض  موخلي  كرويت  و  لوين  باكس،

  رو ايناز  .باشدمي  برقرار  مكرر  گیریاندازه  با  واريانس

  اثر  پیگیری  و  آزمونپس  ،آزمونپیش  مقايسه  منظوربه

  فرسودگي   ،تحصیلي  درگیری  بر  امید  آموزش  بخشي

  آزمايش   های گروه  در  یليتحص  بینيخوش  و  تحصیلي

  استفاده   مكرر   گیریاندازه  با   واريانس   تحلیل   از   گواه  و

 است. شده ارائه 3 جدول  در  آن  نتايج كه  شد

 پیگیری  و آزمونپس ، مون زآپیش مرحله سه در پژوهش متغیرهای هایهنمر بر مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل جنتای  4 جدول

  كلي نمره 

 درگیری

 تحصیلي

  مجموع  تغییرات  منبع

 مجذورات 

 درجه

 آزادی 

  میانگین

 مجذورات 
F 

 سطح

 داری امعن

 اندازه

 اثر

 توان

 آماری

 95/0 73/0 001/0 15/ 16** 61/87 2 22/175 آزمون 

 89/0 38/0 001/0 6/ 12** 07/62 2 15/124 گروه×آزمون 

     38/3 24 06/81 طا خ

 شناختي

 94/0 78/0 002/0 95/ 102** /203 2 203/119 آزمون 

 81/0 43/0 001/0 619/29**  72/68 2 54/136 گروه×آزمون 

     393/4 24 290/193 خطا 

 هیجاني 

 82/0 89/0 001/0 100/ 64** 453/17 2 453/173 آزمون 

 69/0 48/0 001/0 643/44**  93/79 2 87/153 گروه×آزمون 

     724/1 24 835/75 خطا 

 رفتاری 

 93/0 73/0 003/0 562/298** 104/72 2 104/82 آزمون 

 90/0 38/0 003/0 249/91**  695/22 2 39/441 گروه×آزمون 

     413/2 24 419/106 خطا 

 عاملي

 80/0 90/0 004/0 547/139**  296/788 2 296/788 آزمون 

 74/0 41/0 004/0 167/52**  294/69 2 382/89 گروه×آزمون 

     649/5 24 554/248 خطا 

  كلي ه نمر

  فرسودگي

 91/0 78/0 001/0 21/7** 09/47 2 18/94 آزمون 

 86/0 45/0 001/0 6/ 48** 35/32 2 71/64 آزمون  گروه
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     25/2 24 07/54 خطا  تحصیلي

 خستگي

 تحصیلي

 65/0 64/0 003/0 09/95** 004/37 2 004/87 آزمون 

 60/0 31/0 003/0 499/18**  532/23 2 064/47 گروه×آزمون 

     789/14 24 724/50 خطا 

  عالقگي بي

 تحصیلي

 82/0 78/0 001/0 81/ 402** 534/38 2 534/88 آزمون 

 78/0 66/0 001/0 34/ 590** 870/41 2 740/73 گروه×آزمون 

     458/13 24 161/92 خطا 

-ناكارامدی

 تحصیلي

 94/0 63/0 004/0 130/ 488** 135/18 2 135/88 آزمون 

 88/0 56/0 004/0 603/59** 258/40 2 515/80 گروه×آزمون 

     629/5 24 679/47 خطا 

  كلي نمره 

  بینيخوش

 تحصیلي

 94/0 81/0 001/0 87/11** 73/58 2 46/117 آزمون 

 81/0 57/0 001/0 9/ 36** 79/41 2 57/83 گروه×آزمون 

     55/2 24 29/61 خطا 

  به داعتما

  گروه

 موزشيآ

 83/0 60/0 002/0 016/57** 548/68 2 548/99 آزمون 

 74/0 54/0 002/0 50/ 085** 070/112 2 679/112 گروه×آزمون 

     629/5 24 141/23 خطا 

 كیدأت

 تحصیلي

 95/0 73/0 001/0 15/ 16** 61/87 2 22/101 آزمون 

 89/0 38/0 001/0 6/ 12** 07/62 2 15/75 ن گروه×آزمو

     38/3 24 06/81 خطا 

  با   يگانگي

  محیط

 مدرسه 

 89/0 63/0 003/0 562/298** 104/72 2 104/68 آزمون 

 78/0 48/0 003/0 249/91**  695/22 2 39/41 گروه×آزمون 

     413/2 24 419/106 خطا 

  گیری زه اندا   با   واريانس   تحلیل   از   حاصل   نتايج 

  میانگین   بین   كه   داد   نشان   ( 4  )جدول   مكرر 

  همه   پیگیری   و   آزمون پس   ، آزمون پیش 

  گروه   دو   پژوهش   در   شده مطالعه   های مقیاس خرده 

  همچنین،   .دارد   وجود   دار ا معن   تفاوت   گواه   و   آزمايش 

  برنامه   ربخشي ث ا )   آزمايشي   متغیر   اثر   اندازه 

  فرسودگي   ، 0/ 73  تحصیلي   درگیری   ر ب   ( امیدواری 

  در   و   0/ 81  تحصیلي   بیني خوش   و   0/ 78  تحصیلي 

  بوده   دار ا معن   گروه*دوره   تعاملي   اثر   ا متغیره   همه 

  گروه   دو   بین   كه   ت گف  توان مي   بنابراين   است؛ 

  و   آزمون پس   ، آزمون پیش   در   گواه   و   آزمايش 

  های ه نمر   و   دارد   وجود   معنادار   تفاوت   گیری، پی 

  گروه   در   متغیرها   همه   پیگیری   و   آزمون پس 

  است.   كرده   پیدا   بهبود   گواه   گروه   به   نسبت   آزمايش 

  امیدبخشي   برنامه   كه   گرفت   نتیجه   توان مي   رو اين از 

  دارای   كودكان   تحصیلي   پیشرفت   بهبود   باعث 

  نحوه   1  نمودار   در   است.   شده   یری يادگ   اختالل 

  تحصیلي،   درگیری   متغیر   نمرات   تغییر   روند 

  دو   در   حصیلي ت   ي بین خوش   و   تحصیلي   فرسودگي 

 است.   شده   ارائه   گیری اندازه   مرحله   سه   طي   گروه 

 
 

  تحصیلی،   درگیری   های ه نمر   تغییر   روند   نحوه    1  نمودار 

  سه   در   گروه   دو   تحصیلی   بینی خوش   و   تحصیلی   فرسودگی 

 گیری اندازه   مرحله 
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 گیری نتیجه   و   بحث 

  اثربخشي   بررسي   هدف   با   حاضر   پژوهش 

  فرسودگي   ، تحصیلي   درگیری   بر   امید   آموزش 

  با   آموزان دانش   ر د   تحصیلي   بیني خوش   و   تحصیلي 

  پژوهش   ايج ت ن   شد.   انجام   ی ر ی ادگ ي   اختالل 

  امید   آموزش   كارگیری به   كه   بود   آن   دهنده نشان 

  فرسودگي   ، شناختي   درگیری   دار ا معن   بهبود   موجب 

  با   آموزان دانش   در   تحصیلي   بیني خوش   و   تحصیلي 

  كه   شد   ص مشخ   عالوه به   . شود مي   ی ر ی ادگ ي   اختالل 

  های ه جلس   پايان   ز ا   پس   ماه   دو   تا   آموزش   اين   تأثیر 

   .است   داشته   دوام   آموزشي 

  اثربخشي   بررسي   پژوهش   اين   اهداف   از   يكي 

  فراگیراني   بود.   تحصیلي   درگیری   بر   امید   ش آموز 

  درگیر   خود   تكالیف   در   شناختي،   نظر   از   كه 

  دهي سازمان   راه   از   كوشیدند مي   يعني   ؛ شدند مي 

  كمک   خود   ادگیری ي   به   كردن تمرين   و   مطلب 

  تمايل   كه   بود   فراگیراني   از   بهتر   عملكردشان   كنند، 

  هرچه   و   نداشتند   راهبردها   اين   از   گیری بهره   به 

  و   تحصیلي   های فعالیت   درگیر   بیشتر   آموزان دانش 

  و   باالتر   معدل   بهتر،   های ه نمر   شوند،   درسي 

  نشان   خود   از   را   بیشتری   تحصیلي   پیشرفت 

  (. 2012  كلوسكي،   مک   و   )فريدريكس   دهند مي 

  گوتیزر،   توماس، )   های پژوهش   با   پژوهش   اين   نتايج 

  و   واير   ؛ 2017  بكر،   و   لي   ؛ 2020  هرناندز،   و   گورگیوا 

  بود.   همسو   ( 2016  مارتین،   ؛ 2016وانسروم، 

  در   ( 2020)   هرناندز،   و   گورگیوا   گوتیزر،   توماس، 

  متوسطه   دوره   آموز دانش   614  روی   مطالعه 

  بهترين   خودكارآمدی   و   امید   كه   دريافتند 

  تحصیلي   موفقیت   كننده بیني پیش   های لفه ؤ م 

  در   ( 2016)   همكاران   و   مارتین   همچنین   ؛ باشد مي 

  بین   مثبت   رابطه   كه   كردند   دريافت   خود   پژوهش 

  . دارد   وجود   تحصیلي   موفقیت   و   تحصیلي   درگیری 

  درگیری   شرط   تواند مي   امید   كه   معناست   بدين   اين 

  شود   تحصیلي   موفقیت   سبب   كه   باشد   تحصیلي 

  نتايج   اساس بر   . ( 2015  همكاران،   و   )برناردو 

  به   تواند مي   امید   ، حاضر   پژوهش   در   آمده دست به 

  آن   دنبال   به   و   پوشاند   عمل   جامه   مهم   موضوع   ن ي ا 

  شناختي   و   تحصیلي   های فعالیت   در   درگیری 

  . برد   باال   را   يادگیری   اختالل   با   آموزان دانش 

  انفعالي   هیجان   يک   امید   اسنايدر،   نظر   براساس 

  پديدار   زندگي   تاريک   های لحظه   در   تنها   كه   نیست 

  افراد   كه   است   شناختي   يندی ا فر   بلكه   ، شود 

  به   یابي دست   برای   فعال   طور به   آن   وسیله به 

  امید   او   نظر   از   . كنند مي   تالش   هايشان هدف 

  را   خود   های هدف   فرد   آن   طي   كه   است   فرايندی 

  ها آن   به   رسیدن   برای   هكارهايي را   ؛ كند مي   تعیین 

  ا راهكاره   اين   اجرای   برای   را   الزم   انگیزه   و   سازد مي 

  )اسنايدر،   كند مي   حفظ   مسیر   طول   در   و   يجاد ا 

  ، كند مي   نشان   خاطر   اسنايدر   پژوهش   (. 1994

  در   امید   القای   به   قادر   گیری ياد   فرايند   در   معلمان 

  امید   يک   توانند مي   يعني   ؛ د هستن    آموزان دانش 

  صورت به   را   امیدوارانه   تفكر   و   باشند   درمانگر 

  كید أ ت   با   تواند مي   امر   اين   . گیرند   كار   به   روزمره 

  شود   دنبال   يادگیری   اختالل   با   كودكان   در   بیشتری 

  اند كرده   گزارش   اسنايدر   و   كوری   (. 2000يدر، اسنا ) 

  در   پیشرفت   و   عملكرد   با   آشكاری   طور به   امید   كه 

  معدل   بیشتر،   امید   از   برخوردار   افراد   و   است   ارتباط 

  و   )كوری   دارند   بهتری   درسي   عملكرد   و   تر به 

  با   كودكان   محدوديت   به   توجه   با   (. 2000  ر، اسنايد 

  در   عادی   كودكان   به   مقايسه   در   يادگیری   اختالل 

  كه   داشت   انتظار   توان مي   مدرسه،   و   تحصیل   زمینه 

  و   امید   افزودن   باال،   های فرض پیش   رعايت   با 

  اين   آن،   افزايش   ثر ؤ م   كارهای راه   بردن كار به 

  پیش   را   تری بهینه   تحصیلي   پیشرفت   آموزان دانش 

  نظريه   راهنمای   های فرض   از   يكي   . باشند   اشته د   رو 

  . هستند   گرا هدف   بشر   رفتارهای   كه   است   اين   امید 

  اهداف   به   بزرگ   اهداف   شكستن   با   باال   امید   با   افراد 

  اند پیچیده   اهداف   به   شدن نزديک   به   قادر   تر كوچک 

  پشرفت   به   نیاز   موضع   همچنین   (. 1994  )اسنايدر، 

  كوشیدن   از   ناشي   مثبت   احساسات   و   رضايت   با   باال 
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  با   مرتبط   های كوشش   در   موفقیت   بیني پیش   و 

  به   نیاز   وضع م   برعكس   است؛   ارتباط   در   موفقیت 

  شكست   از   ترس   و   دفاعي   احساسات   با   كم   پیشرفت 

  است   ارتباط   در   ضعیف   عملكرد   بیني پیش   از   ناشي 

  شكست   و   موفقیت   احتمال   وقتي   (. 2010  )ريدر، 

  انجام   در   بیشتری   احتمال   به   ها آن   است،   برابر 

  با   افراد   عالوه به   . دهند مي   خرج   به   پايداری   تكلیف 

  تكالیف   انجام   برای   زياد   پیشرفت   به   نیاز 

  عملكردشان   بازخورد   دنبال   به   و   پذيرترند مسئولیت 

  كه   رسد مي   نظر   به   (. 2010  )آيرز،   هستند 

  الل اخت   با   آموزان دانش   خصوص به   آموزان دانش 

  نند بی مي   حال   ز ا   بهتر   را   آينده   امیدوار،   و   يادگیری 

  ای آينده   توانند مي   كه   كنند مي   احساس   شايد   و 

  ديگر   عبارت   به   بزنند.   رقم   خود   برای   را   روشن 

  ها آن   كه   آورد مي   وجود   به   افراد   در   را   انگیزشي   امید، 

  تحصیلي   پیشرفت   و   موفقیت   به   رسیدن   برای 

  برای   آنها   بیشتر   تالش   بب س   و   شوند مي   تشويق 

  ین تبی   در   همچنین   . شود مي   موفقیت   به   یابي دست 

  امید   كه   آموزاني دانش   ، كرد   بیان   توان مي   باال   يافته 

  اهداف   كسب   صرف   را   ششان تال   دارند،   بیشتری 

  اطمینان   با   را   هدافشان ا   . كنند مي   تر مشكل 

  اهداف   ديگر   با   را   آنها   و   آورده   دست   به   بیشتری 

  امید   كه   كساني   اما   ، كنند مي   ارزيابي   تر سخت 

  ان آموز دانش   . نیستند   گونه اين   ، دارند   كمتری 

  دارند،   كمتری   امید   كه   كساني   به   نسبت   امیدوارتر 

  نفس   به   اد اعتم   و   نفس عزت   مثبت،   تفكرات   از 

  امید   سطح   با   آموزان دانش   ؛ برخوردارند   بیشتری 

  و   كرده   گزارش   بیشتری   انرژی   با   را   احساسات   ، ال با 

  و   كنند مي   معرفي   تری مثبت   شكل   به   را   خودشان 

  ر د   نیز   آنها   تحصیلي   درگیری   سطح   نتیجه در 

  همراه   افزايش   با   تحصیلي   مختلف   های موقعیت 

 . است 

  طور به   امید   آموزش   پژوهش،   نتايج   اساس بر 

  ثیر أ ت   آن   ابعاد   و   تحصیلي   فرسودگي   بر   معناداری 

  و   گي عالق بي   خستگي،   كاهش   باعث   و   داشته 

  تحصیلي   های فعالیت   در   تحصیلي   ناكارامدی 

  ، توجهي بي   ب موج   اشتیاق   و   عالقه   كمبود   . شود مي 

  تحصیلي   فرسودگي   افزايش   نتیجه در   و   ردن نك تالش 

  موجب   امید   آموزش   ان می   اين   در   كه   شود مي 

  ها يافته   اين   است.   شده   تحصیلي   فرسودگي   ش كاه 

  و   2005  ، ولز   ؛ 2109  گانگور، )   های پژوهش   نتايج   با 

  بر   امید   مثبت   ثیر أ ت   همگي   كه   ( 2006  ، وارد 

  يید أ ت   را   شناختي روان   و   طفي عا   جسمي،   های جنبه 

  ( 2019)   گانگور   مثال   برای   ، است   مسو ه   ، اند كرده 

  فرسودگي   و   اجتماعي   حمايت   بین   كه   داد   نشان 

  و   مثبت   رابطه   يک   امید   گری واسطه   با   ي تحصیل 

  ايجاد   در   مختلفي   عوامل   دارد.   وجود   دار ا معن 

  های فعالیت   له جم   از   مؤثرند،   تحصیلي   فرسودگي 

  و   مطالعه   كالس،   در   حضور   )مانند   علمي   و   جمعي 

  فردی   عوامل   اقتصادی،   مختلف   فشارهای   امتحان(، 

  ، ها همكالسي   و   معلمان   به   مربوط   تماعي اج   و 

  بودن مفید   مورد   در   ترديد   و   ای فه حر   های انتظار 

  ؛ 2007  هاكنین،   )آهوال،   كاری   آينده   و   ها ه مطالع 

  ، ها همكالسي   با   رقابت   (، 2000  سنايدر، ا 

  با   مرتبط   عوامل   و   منابع   ن بی   نداشتن تناسب 

  و   انگیزش   مانند   موز آ دانش   تحصیلي   های فعالیت 

  در   )امید(   موفقیت   انتظار   با   انطباق   های راهبرد 

  كوتینگ،   مرداک،   الرک، )ك   تحصیلي   محیط 

  و   رشد   در   مهمي   ش ق ن   انسان   رواني   بعد   (. 2007

  های برنامه   و   اهداف   بنابراين   دارد،   و ا   ارتقای 

  احساس   رشد   منظور به   بايد   پرورش   و   آموزش 

  نز، كی )هن   رد بگی   شكل   يادگیرنده   ارزشمندی 

  ( 2010)   همكاران   و   تاريس   پژوهش   در    (. 2004

  های ويژگي   دارای   مديران   كه   شد   مشخص 

  لي و   ، انگیز ر ب چالش   اهداف   ، سازگارانه   گرايي كمال 

  برای   و   كرده   تعیین   خود   برای   دقیق   و   منطقي 

  تالش   پذير انعطاف   صورت به   اهداف   اين   به   رسیدن 

  تجربه   را   كمتری   فرسودگي   همچنین،   ؛ كردند مي 

  تر موفق   ود خ   معیارهای   به   دستیابي   در   و   ه نمود 

  ند مان   كه   آموزاني دانش   بنابراين   . كردند مي   عمل 
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  به   خود   منطقي   اهداف   به   رسیدن   برای   مديران 

  همواره   و   كنند مي   كوشش   ی پذير انعطاف   شكل 

  نظر   در   را   خود   های محدوديت   و   ها توانايي 

  ، كنند مي   تجربه   را   كمتری   فرسودگي   ، گیرند مي 

  امید   باالی   سطح   از   كه   زاني آمو دانش   همچنین 

  موفقیت   به   رسیدن   برای   اهدافي   برخوردارند، 

  های راه   و   كنند مي   تعییت   خود   برای   تحصیلي 

  ن اي   ، نمايند مي   مشخص   را   اهداف   اين   به   رسیدن 

  های فعالیت   درگیر   آموزان دانش   شود مي   باعث   امر 

  فرسودگي   مانع   خود   به نو   به   اين   و   شوند   تحصیلي 

  و   بک   وان   ، اريس )ت   شود ي م   آموزان دانش   تحصیلي 

  گفت   توان مي   خالصه   طور به   (. 2010  ، اسچفیلي 

  ادراک   از   باالتری   سطوح   به   ان آموز دانش   وقتي 

  در   را   كمتری   تحصیلي   فرسودگي   برسند،   تحصیلي 

  و   كاتزال   ؛ 2019  نگور، )گا   كنند مي   تجربه   مدرسه 

  برای   آموزان انش د   به   كمک   بنابراين   (. 2012  بیلگ، 

  از   حمايت   و   تحصیلي   پیشرفت   احساس   داشتن 

  در   بايد   آموزان دانش   و   است   مهم   تحصیلي   موفقیت 

  در   همچنین   شوند.   حمايت   د خو   تحصیلي   پیشرفت 

  در   امیدوار   افراد   فت گ   توان مي   يافته   اين   تبیین 

  برای   بیشتری   ای ه گذرگاه   و   ها عامل   زندگي 

  موانع   با   كه   زماني   و   دارند   خود   اهداف   كردن دنبال 

  از   و   كرده   حفظ   را   خود   انگیزه   كنند، مي   برخورد 

  افراد   اما   كنند، مي   استفاده   جانشین   های گذرگاه 

  كمتری   های گذرگاه   و   عامل   كه ن اي   یل دل   به   ناامید 

  ازدست   را   خود   انگیزه   نع، موا   با   برخورد   در   دارند، 

  عامل   همین   كه   ، شده   منفي   هیجان   دچار   و   داده 

  نمايان   آنها   در   فرسودگي   های نشانه   شود مي   سبب 

  انجام   به   مطلوب   نحو   به   را   خود   تكالیف   و   شده 

 نرسانند. 

  ط استنبا   گونه اين   پژوهش   اين   ج نتاي   از   همچنین 

  افزايش   بر   امید   آموزش   های ه مداخل   كه   شود مي 

  با   كه   است   بوده   ثر ؤ م   آموزان دانش   بیني خوش 

  همكاران،   و   ساينو )   همچون   پژوهشگراني   نتايج 

  ؛ 2015  ، كروک   ؛ 2016  همكاران،   و   فیلدمن   ؛ 2019

  ، همكاران   و   استادلر   ؛ 2015  ، كاران هم   و   لینگ 

  است.   همسو   ( 2014مارگالیت،   و   ايدان   و   2016

  در   امید   كه   دادند   نشان   ( 2014)   مارگالیت   و   ن ايدا 

  پیشرفت   با   خانوادگي   و   شخصي   عوامل   بین   رابطۀ 

  اختالل   به   مبتال   آموزان دانش   تالش   و   تحصیلي 

  يافته   اين   تبیین   در   .دارد   میانجي   نقش   يادگیری 

  با   آموزان دانش   احتماالً   كه   ت گف   توان مي 

  متوالي   های شكست   با   اغلب   يادگیری   های ناتواني 

  وقتي   آموزان دانش   اين   . شوند مي   مواجه 

  احساس   اين   ، كنند مي   تجربه   را   متوالي   های شكست 

  حتي   يا   و   اندكي   تأثیر   كه   دهد ي م   دست   ها آن   به 

  اين   عبارتي   به   . گذارند مي   محیط   بر   منفي   تأثیر 

  ینانه بدب   تبییني   سبک   ه ب   منجر   منفي   نگرش 

  با   آموزان نش دا   كه   اند داده   نشان   ها ه مطالع   . شود مي 

  شكست   رد دا   احتمال   بیشتر   يـادگیری   هـای ناتواني 

  نسبت   شانس   به   را   موفقیت   و   ین پاي   توانايي   به   را 

  برای   كودكان   اين   امیدوارانه   افكار   نتیجه در   . د دهن 

  و   كند مي   پیدا   كاهش   تحصیلي   فعالیت   و   تكالیف 

  شوند مي   ناامیدی   مانند   منفي   عواطف   دچار 

  آموزش   ثیر أ ت   داليل   تبیین   در   (. 2005  )فیلیپس، 

  از   عامل   تفكر   كه   داشت   ظهار ا   توان مي   د ی ام 

  برای   مهم   انگیزشي   لفه ؤ م   يک   امید،   های لفه ؤ م 

  برای   كه   ي ي ها راه   مسیر   در   فرد   درآوردن حركت به 

  تفكر   واقع در   ، است   گرفته   نظر   در   هدف   به   رسیدن 

  به   معطوف   موفقیت   از   اطمینان   حس   ي نوع   عامل 

  ي ي نیرو   فرد،   در   اطمینان   حس   اين   كه   ست ا   هدف 

  شرايط   بر   اثرگذار   عامل   را   خود   كه   كند مي   ايجاد 

  بیني خوش   و   انگیزه   ايجاد   اعث ب   همین   و   داند مي 

  داشته   اليي با   امید   كه   افرادی   عبارتي   به   ، شود مي 

  شخصي   رويدادهای   بر   كنند مي   احساس   باشند، 

  را   خود   جه نتی در   دارند؛   كنترل   خود   زندگي 

  به   قادر   كه   گیرند مي   نظر   در   فعال   موجودی 

  ايمن   و   هستند   خود   رفتار   تنظیم   و   دهي خودنظم 

  و   ي بهزيست   انگیزش،   برای   ای پايه   كنترل،   حس 

  زندگي   های حیطه   همه   در   فردی   دهای دستاور 
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  تفكر   داشتن   راستا   همین   در   . كند مي   فراهم 

  هم   دد متع   های مسیر   به   كردن فكر   و   راهبردی 

  سرچشمه   و   دهد مي   افزايش   را   كنترل   ادراک 

  ر محو   كه رحالي د   است،   فرد   برای   خوبي   انگیزشي 

  استوار   كنترل   ادراک   بر   انگیزشي   جديد   های ه نظري 

  آن   های لفه ؤ م   و   امید   وسیله به   ادراک   اين   و   است 

  باعث   امید   آموزش   واقع در   ، آيد مي   فراهم   خوبي به 

  اهداف   كرده،   فكر   وم مدا   صورت به   افراد   تا   شود مي 

  به   و   كرده   پیدا   دست   آنها   به   و   كنند   دنبال   را   خود 

  برای   آمادگي   عنوان به   خود   تۀ گذش   های ربه تج 

  زندگي   مختلف   های جنبه   در   آنها   .كنند   نگاه   آينده 

  موفق   كل   در   را   خود   و   دارند   خوبي   عملكرد   خود 

  كه   افرادی   برای   موضوع   اين   ويژه به   . دانند مي 

  يک   از   شدن خالص   برای   را   زيادی   راهكارهای 

  به   توانند مي   و   كنند مي   ارزيابي   دشوار   وضعیت 

  فكر   اهدافشان   به   رسیدن   رای ب   زيادی   های راه 

  باعث   گذرگاه،   و   كارگزار   افكار   .است   صادق   كنند، 

  موجب   كه   شوند مي   مثبت   هیجاني   گرايش 

  فشارها   و   موانع   عالوه، به   . شود مي   هدف   به   دستیابي 

  بر   بايد   كه   رسند مي   ر نظ   به   هايي چالش   عنوان به 

  اساس بر   امیدوار   افراد   اساس،   اين   بر   .كرد   غلبه   آنها 

  تر موفق   كه   دارند   باور   خود   ذهني   ی ها ربه تج 

  راهكارهايي   ايجاد   به   قادر   افراد   اين   .بود   خواهند 

  از   لزوم   مواقع   در   و   هستند   موانع   بر   غلبه   برای 

  واقع در   (. 1994  )اسنايدر،   گیرند مي   كمک   ديگران 

  عنوان به   هدف   به   رسیدن   برای   باال   امید   با   افراد 

  استفاده   متفاوتي   های گذرگاه   از   كارگزار   يک 

  متمركز   مسائل   بر   بیشتر   رسد مي   نظر   به   و   كنند مي 

  افراد   به   نسبت   كمتری   اجتنابي   مقابلۀ   و   هستند 

  آموزان دانش   گفت   توان مي   همچنین   .ارند د   ناامید 

  ی برا   زيادی   انگیزش   از   باالتر،   امید   طوح س   دارای 

  بر   عالوه   تحصیل   طول   در   و   برخوردارند   پیشرفت 

  راه   در   موجود   مسائل   خويش   معلومات   افزايش 

  حل   قابل   كه   گیرند مي   نظر   در   چالشي   را   تحصیل 

  امید   كه   آموزاني دانش   گفت   توان مي   بنابراين   . است 

  آينده   وردهای ا دست   به   نسبت   ، ند دار   بااليي 

  به   بیني خوش   ديدة   با   آنها   .بود   خواهند   خوشبین 

  رويارويي   در   و   نگريست   خواهند   موجود   های الش چ 

  موقعیت   تسلیم   و   دلسرد   اينكه   جای   به   مشكالت   با 

  نحو   به   را   مسائل   كه   كرد   خواهند   تالش   شوند، 

  لیف،   و   وال   )آسپین   كنند   فصل   و   حل   مناسب 

  نشان   خود   پژوهش   در   ( 2006)   كر   و   لوپز   (. 2002

  و   توسعه   در   تواند مي   امید   گروهي   آموزش   كه   دادند 

  ثیر أ ت   امید   و   شادی   ، بیني خوش   حس   ايش افز 

  ته ف يا   اين   تبیین   در   همچنین   باشد.   داشته   سزايي ه ب 

  توانمندی   كه   آنجا   از   كه   ساخت   مطرح   توان مي 

  و   انگیزشي   و   هیجاني   شناختي،   ت حال   يک   امید 

  ؛ دهد مي   نشان   را   آينده   سوی   به   تفكر   همچنین 

  به   امور   اينكه   به   باور   مطلوب،   پیامدهای   انتظار 

  احساس   همچنین   رفت،   خواهند   ش پی   خوبي 

  مناسب   های ش ال ت   اثر   در   اينها   همۀ   كه اين   به   اعتماد 

  ده، كر   ايجاد   فرد   در   را   افتاد   خواهد   ق اتفا 

  و   داشته   همراه   به   را   نشاط   و   شادماني   بیني، خوش 

  و   محبوبي   زارع، )   شود مي   هدفمند   اعمال   باعث 

  امید   اينكه   به   توجه   با   همچنین   (. 1394  سلیمي، 

  مفهوم   دو   شامل   روانشناختي   سازه   يک   عنوان به 

  اهداف   سوی   به   هايي گذرگاه   طراحي   يي توانا 

  استفاده   برای   الزم   انگیزش   و   ع موان   جود و   با   مطلوب 

  ايجاد   با   امید   آموزش   رو اين از   ؛ هاست گذرگاه   اين   از 

  كه   شود مي   باعث   زندگي   به   نسبت   امیدوارانه   تفكر 

  پیگیری   رای ب   بیشتری   انرژی   و   تمايل   آموزان دانش 

  برای   آنها   انگیزش   به   امر   اين   و   باشند   داشته   اهداف 

  رفتارهايي   و   لي تحصی   فرايندهای   در   نه فعااال   شركت 

  ، شود مي   بالندگي   و   رشد   بیني، خوش   ، موجب   كه 

 .كند مي   كمک 

  بیانگر   حاضر   پژوهش   نتايج   اينكه   وجود   با 

  تحصیلي،   درگیری   بر   امید   آموزش   بودن   اثربخش 

  در   لي تحصی   بیني خوش   و   تحصیلي فرسودگي 

  دارای   اما   بود،   ی ر ی ادگ ي   اختالل   با   موزان آ دانش 

  ، حاضر   های يت ود د مح   جمله   ز ا   بود.   هايي محدوديت 
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  ان   ز مو آ نش دا   رد مو   در   پژوهش   ين ا   كه   ست ا   ين ا 

  ر ساي   به   تعمیم   لیل د   ين ا   به   است،   11  تا   9  سنین 

  بنابراين   . د گیر   رت صو   ط حتیا ا   با   بايد   ها وه گر 

  ديگر   ز ا   آتي   های پژوهش   در   شود مي   پیشنهاد 

  مقاطع   و   سني   های گروه   ساير   در   آموزان دانش 

  به   توجه   با   شود.   استفاده   شهرها   ساير   تحصیلي 

  كاهش   در   درماني   امید   آموزشي   برنامه   تأثیر 

  يادگیری،   اختالل   با   كودكان   انشناختي رو   مشكالت 

  متخصصان   و   پزشكان روان   روانشناسان،   تمام   به 

  نوان ع ه ب   برنامه   اين   از   كه   د شو مي   پیشنهاد   مربوطه، 

  به   مربوط   مشكالت   درمان   در   انتخابي   درماني   روش 

  مراكز   در   صیل، تح   حوزه   در   آموزان دانش   امید 

  پیشنهاد   همچنین   ؛ نمايند   استفاده   رماني د روان 

  های برنامه   ارائه   و   ترسیم   راه   از   مدارس   شود مي 

  های يافته   آموزان، دانش   بین   در   امید   افزايش 

  .دهند   رار ق   نظر   مد   را   دست   اين   از   هايي پژوهش 

  شود مي   شنهاد پی   حاضر   نتايج   اساس بر   براين، ا بن 

  معادالت   مدل   يک   ئه ارا   در   سعي   بعدی   پژوهشگران 

  آموزش   ابعاد   بین   نظری   مباني   برحسب   اختاری س 

  و   تحصیلي   فرسودگي   تحصیلي،   درگیری   امید، 

  ناتواني   دارای   آموزان دانش   تحصیلي   بیني خوش 

  مان در   بر   آن   تأثیرات   و   باشند   داشته   يادگیری 

    . دهند   قرار   سي برر   مورد   را   كودكان 

 منافع تضاد

  نشده   بیان  نويسندگان  سطتو  افعمن  تعارض  گونه هیچ  پژوهش   اين  در

 است. 

 ها نوشتپی 
1. Learning Disorder 

2.  American Psychiatric Association 

3. Academic Engagement 

4. Academic Burnout  

5. Academic Optimism 

6. Student Academic Optimism Questionnair7.  

Box's Test 
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