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 خدا نام به

 راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامة کودکان استثنایی 

 محترم،  ةنویسند

 با سالم و احترام و تشکر از همکاری شما؛ 

ا ردر  علمی  شیوة هنما،اين  فصلنامۀ  برای  مقاله  ارسال  و  شده-نگارش  ارائه  استثنايی  کودکان  است.   پژوهشی 

مقاله و ارسال آن برای فصلنامۀ کودکان استثنايی، پیش از هر اقدامی، به موارد زير با   خواهشمند است هنگام نگارش

ئول است عهدة نویسندة مس  نما بهن راهی ای اشایان ذکر است که مسئولیت رعایت تمام بندهدقت توجه فرمايید.  

 و چنانچه رهنمودهای مورد نظر رعایت نشود، فصلنامه از داوری مقالة شما معذور است.

رشته1 بین  نشريۀ  يک  استثنايی،  کودکان  فصلنامۀ  پیشرفت.  انتشار جديدترين  آن  هدف  و  است  در  ای  علمی  های 

افرشبخنشناسی، آموزش و تواهای روانايران در رشته با  ی  ارزيابی مقالهنیازهای ويژه استاد  اين رو، هنگام  از  ها،  . 

بر مخاطب شناسی، کاربردی و مفید بودن مطالب برای پدران، مادران، کارشناسان، معلمان و مربیان   امری، هر  از بیش

استثنايی کودکان  مقالهمی تأکید و محققان  بنابراين  مرتشود.  و  پژوهشی  بايد  ارسالی  بهای  فصهدف  ابط  لنامۀ  های 

 ثنايی باشد.  کودکان است 

های پژوهشی در زمینۀ مورد نظر  های مروری و نامه به سردبیر از نويسنده يا نويسندگان مجرب و دارای مقالهمقاله

 شود.نیز داوری می

نگارش2 هنگام  منابع .  مشخصات  ذکر  و  اول  دست  و  اصیل  منابع  از  استفاده  نويسی،  مستند  بر  اس  سا  بر  مقاله، 

 منابع جديدترين امکان حد تا و ترينمرتبط بايد منابع توجه کنید. اين(  APAشناسی آمريکا )نمۀ انجمن رواناشیوه

شایان ذکر    .باشید کوشا مرتبط و جديد علمی، معتبر، منابع گزينش در باشد. پس شما مطالعۀ مورد موضوع دربارة

 ت.یا نویسندگان اس  ویسندههدة نعبه  است که مسئولیت صحت علمی کلیة منابع مقاله

مقاله3 در  .  حداکثر  بايد  ارسالی  ورد  نوشته  کلمه    4000های  افزار  نرم  از  استفاده  با  مطالب  (  Word 2007) و  برای 

، فاصلۀ سطرها يک  10فونت    Times New Romanو برای مطالب انگلیسی قلم    13فونت     BNazaninبا قلم     فارسی

 با رعايت آيین نگارش، نوشته و تايپ شود.سانتی متر  2يین  و پا، باالپت، چسانتی متر، حاشیۀ راس

می4 موکد  توصیۀ  اساس  .  بر  ارسالی  مقالۀ  فارسی شیوهشود  خط  فارسی    نامة  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب 

نیم ويژه  به  شود  تايپ  و  میفاصلهويرايش  مانند  شود،  رعايت  برنامهها  يافتهشود،  برایريزی،  و  در  اضاف   ة کسر  ها  ه 

 استفاده شود، مانند دربارة مقالۀ شما، نامۀ ايشان و خانۀ ما." ء"ها، از عالمت  های مختوم بهلمهک

به محتوای مقاله5 با توجه  از ارسال مقالههای شماره.  فصلنامۀ کودکان استثنايی،  های تکراری اجتناب  های گذشتۀ 

 چاپ شده است، استفاده کنید کودکان استثنايی مجله  که در  خود شود و حتی االمکان در مقاالت مرتبط با موضوع

 . مقالۀ ارسالی نبايد پیشتر در جای ديگری چاپ شده باشد. 6

 مجلۀ ديگری فرستاده شود.طور همزمان به . مقالۀ ارسالی، تا مشخص شدن نتايج داوری، نبايد به 7

 شود. های ارسالی، باز گردانده نمی. مقاله8

 ها آزاد است.الهذيرش و ويرايش مق عدم پ   رش ياير پذ. فصلنامه د9

نام مسوولیت  10 و بر حسب  نويسنده مسئول موظف است تصوير آخرين مدرک تحصیلی و حکم استخدامی خود   .

هر   در صورت  و  است  مسئول  نويسنده  عهده  به  مولفان  ترتیب  و  مولفان  نام  در  آن  وجود  عدم  يا  مولف  يک  وجود 

   پذيرد.نمی  اآن رادعايی مجله مسئولیت 

 سطر( رعايت شود.  7تا  5. سعی شود در نوشتن مقاله، عالئم نقطه گذاری و پاراگراف بندی )هر پاراگراف، بین 11

 .بنويسید را پنج( 5حروف )برای مثال،  صورت به را . در متن مقاله، اعداد12



بر اساس ش  در درون متن مقاله. منابع مورد استفاده  13 (  APA)   شناسی آمريکاواننجمن رامۀ انیوهو منابع پايانی 

 ذکر شود. 

. اصطالحات، اعداد و اسامی خاص داخل متن، همه به زبان فارسی باشد )در متن فارسی، کلمۀ انگلیسی به کار  14

 نرود(.

 . ساختار مقاله بايد به شرح زير باشد: 15

داکثر ده  ب با محتوای آن حمتناس  اله وقلی منوان مقاله بايد کوتاه، جذاب، رسا و بیانگر هدف اصععنوان مقاله:   •

 چین  وسطهای غیرضروری، مانند بررسی و مطالعه و بیان سال و محل پژوهش اجتناب شود.  کلمه باشد. از ذکر واژه

 BNazaninضخیم  14قلم  با

نویسندگان:   • یا  نویسنده  به خانوادگی  نام و ناممشخصات  نويسندگان  يا  نويسنده  و  مشارکت   ترتیب کامل 

اول  ی، سازمان ستگیبوا صفحۀ  در  همراه  تلفن  و  الکترونیکی  نشانی  دانشگاهی،  زبان   رتبۀ  و  فارسی  زبان  به  مقاله 

 شود. انگلیسی ذکر

مقاله،  • )حداکثر    چکیدة  انگلیسی  و  فارسی  زبان  يافته  250به  کار،  روش  هدف،  و  زمینه  شامل  و  کلمه(  ها 

دة انگلیسی بايد با يکديگر  کیدة فارسی و چکی شود. چوشته  نسجم  به طور فشرده و من   در یک پاراگرافگیری  نتیجه

 خوانی کامل داشته باشند.هم

 ، ويرگول گذاشته شود، نه خط تیره.هاواژه، بین سه تا پنج واژه باشد و بین ی کلیدیهاواژه •

 تعريف  لیدی، کعات  های مربوط همراه با نقد آنها، اطاليهنظر، پیشینۀ پژوهش و  مسألهیان  بدر اين بخش،  مقدمه:   •

شود  یم ی پژوهش ذکر شود. توصیه  هاهدفها و هدف يا  یهفرض تغیرها، اهمیت پژوهش و فرضیه يا  مفاهیم، معرفی م 

 شود و از تکرار مطالب خودداری گردد.  ساختارمند و منطقی بیان ایگونه  مقالۀ مورد نظر به پژوهشی پیشینۀ

های جمعیت  نندگان و ويژگیمورد مطالعه يا شرکت ک  اد افر یری، گدر اين بخش، جامعۀ آماری، روش نمونهروش:  •

ويژگی ماهیت،  و  )ساختار  پژوهش  ابزار  پژوهش،  روش  پژوهش،  موقعیت  آنان،  روانشناختی  شیوة  های  و  سنجی 

ی،  امداخلههای تحلیل آماری )توصیفی و استنباطی( و بر حسب مورد برنامۀ  گذاری( و شیوة اجرای آنها، روشنمره

 آن معرفی و بیان شود. وة اجرایشی

مهم    ها جدولارائۀ    ها:یافته  • نمودارهای  نمودار(  و  يا  و  پنج جدول  يافته)حداکثر  تبیین  مهم.  و  ارائه  های  برای 

نمودار و باال در جدول عنوان،  APAسبک   مطابق است ضروری  و نمودارها هاجدول  درج آن پایین در عنوان 

شود:  می نوشته ابتدا جدول، عنوان چین شود و درجدول و عنوان نمودار سیاه و وسطعنوان   که است  شايان ذکر .شود

نوشته عنوان  آن امتداد در و 1 جدول کهمی جدول  است  )بديهی   عنوان در است!(. نادرست 1 شماره جدول شود 

 نادرست 1 شماره که نمودار  )بديهی است شودمی نمودار نوشته عنوان ادامه در و  1 نمودار شود:می  نوشته ابتدا ،نمودار

 است!(. نتايج تايید و يا عدم تايید فرضیات و اندازه اثر نیز بايد گزارش شود 

و   • بر    گیری:یجهنتبحث  مروری  شامل  بخش  يا  یهفرض اين  يافتههاسوالها  اساس  بر  پژوهش  دست  ی  به  های 

يافته پذيری  تعمیم  نتايج،  تفسیر  و  تبیین  باآمده،  نتايج  مقايسۀ  و  بیان  يافته  ها  و  ديگران  و  يتمحدودهای  ها 

 پیشنهادها است.

يادداشتم  ها:یادداشت • بخش  در  اول(  بار  )برای  خاص  اصطالحات  و  خاص  اسامی  انگلیسی  شود  عادل  ذکر  ها 

ها دوباره  )پیش از منابع(. گفتنی است نام افرادی که در بخش منابع ذکر شده است، الزم نیست در بخش يادداشت

 ذکر شود. 

 شکر و سپاسگزاریت •



قت شود مشخصات کامل تمام منابعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، در فهرست منابع ذکر  دمنابع:   •

  و ب: به زبان انگلیسی( فارسی  مورد استفاده در دو بخش جداگانه )الف: به زبان منابع  مشخصات کاملشود.  

 ذکر شود.  APA  س سبک انگلیسی و بر اسا و فارسی الفبای به ترتیب حروف

 . الزم است اصول اخالقی پژوهش و مجوزهای الزم در جمله که اخالقی نیز ذکر گردد مالحظات اخالقی: •

. فايل مقالۀ آماده شده )با نام و بدون نام(، از طريق سايت فصلنامۀ کودکان استثنايی به نشانی زير ارسال شود:  16
www.joec.ir 

 . پس از چاپ مقاله، دو نسخه از فصلنامه برای نويسندة مسئول ارسال خواهد شد. 17

 .کنید مراجعه 1 جدول به منابع، نگارش نحوة خصوص . در18
 مهم  منبع چند نگارش نحوة 1 جدول

 چگونگی نگارش  عنوان منبع 

مقالة چاپ شده 

 در مجالت 

 ،دوره ،نشريه ايتالیک شود( نام فقطنشريه ) ناممقاله.   انتشار(. عنوان ل)سايسندگان  نو  يا نويسنده نام و حرف اول خانوادگی نام

 و صفحات. شماره

.)بهنمونه:   م  شکاررو،  و  م  طاهريان،  ا؛  جهت1397پژوه،  و  تحرک  رابطۀ  و  (.  روانی  سالمت  با  سفید  عصای  از  استفاده  با  يابی 

 .112-99، 2، 18(، 68)شمارة پیاپی  ۀ کودکان استثنايی،فصلنامهای شخصیتی در افراد با آسیب بینايی. خصلت

 کتاب )تألیف(

 سیاه شود( و چاپ چندم. مکان عنوان کتاب )فقط  کتاب عنوانانتشار(.   نويسندگان )سال يا نويسنده نام وحرف اول خانوادگی نام

 شود(. نشر: ناشر )بديهی است که چاپ اول ذکر نمی

 )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات آوای نور. انواده و کودکان با نیازهای ويژهخ(.  1398پژوه، احمد )بهنمونه:

 کتاب )ترجمه(

 و سیاه شود(. نام عنوان کتاب )فقطکتاب   عنوانانتشار اثر اصلی به میالدی(.   نويسندگان اصلی )سال يا نويسنده نام و خانوادگی نام

 نشر: ناشر. شده به هجری شمسی(. مکان جمهتر اثر انتشار مترجم يا مترجمان )تاريخ خانوادگی نام

ناتوانینمونه:   )انجمن  آمريکا  رشدی  و  هوشی  طبقه(.  2010های  تعريف،  هوشی:  نظامناتوانی  و  حمايتی  بندی  دوم(.های   )چاپ 

 .(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران1398و مونا دالوريان ) پژوهبهرجمۀ احمد  ت

مجموعة مقاالت 

یا فصلی از یک  

 تاب ک

نام و خانوادگی نام اول  نظر  نويسندگان يا نويسنده حرف  يا فصل مورد  انتشار(. مقاله  خانوادگی   نام و نام در فصل. عنوان )سال 

  نشر: ناشر. مکان xxx-xxx).سیاه شود( )صص عنوان کتاب )فقطکتاب   عنوان ويراستاران، يا ويراستار

)چاپ    خانواده و فرزندان در دورة ابتدايیدر استادان طرح جامع آموزش خانواده،    شناسی رشد.(. روان1396نژاد، ش )نوابینمونه:  

 (. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان. 32-11بیست و چهارم( )صص 

رساله یا 

 نامهپایان 

 دانشکده، نام نام .سیاه شود( نامهپايان يا رسالهعنوان   )فقطنامه  پايان يا رساله عنوان نويسنده )سال نگارش(. نام و خانوادگی نام

 دانشگاه. 

 های علمی به منبع زیر مراجعه شود:شود برای آشنایی با شیوة نگارش مقاله توصیه می 

روان  )انجمن  آمريکا  علمی(.  2012شناسی  مقالۀ  نشر  و  نگارش  علی  راهنمای  احمد  ترجمۀ  يوسف  )ويرايش ششم(.  و  رضايی  اکبر  پور، 

 انتشارات ارجمند. (. تهران:  1393ساجدی فر )
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 به نام خدا 

 نامه به سردبیر 

 کودکان با اختالالت طیف اتیسم   دنیایرایز:  -رویکرد سان

 1مینا احمدی کهجوق  

  تصور زندگی در دنیایی پر از ناشناخته   اما  ."به دنبال عالقه و استعدادت برو"همه ما حداقل یک بار این جمله را شنیده ایم که  

اشتن حداقل های زندگی باید  استعداد خواهد بود. اینکه برای دچنان دشوار است که کمتر کسی در آنجا به فکر عالقه و    ها 

مبتال  ابتد برای کودکان  دنیای ما  استعدادت.  نه در  لیست عالقمندی ات جایی دارند و  نه در  بگیری که  یاد  را    بها چیزهایی 

این کودکان برای ادامه ی مسیر باید آنچه را که هنوز به   رشار از ابهامات و ناشناخته هاست واتیسم دنیایی س  اختالالت طیف

الزم است در کنار آموزش هایی که آنها را در مسیر یادگیری قرار می دهد به دنیای  بنابراین  خوبی نمی شناسند، یاد بگیرند.  

ی شود. ابتدا باید دست این کودکان را بگیریم و در دنیای آنها قدم بزنیم و سپس برایشان کتاب  دورنی آنها نیز توجه بیشتر

 های آموزشی رنگارنگ تدارک ببینیم.

به   تا نشان دهیم چقدر  را هم کنارش می گذاریم  پرورش  زنیم، لغت  از آموزش می  عادی حرف  با رشد  برای کودکان  وقتی 

اختالل   با  بالندگی. رویکرد سانفکرشان هستیم. کودکان  نیازمند چنین آموزشی هستند، آموزش در کنار  اتیسم هم  -طیف 

  این طیف از جمله روش های درمانی است که سعی می کند چنین گامی را در جهت کمک و توانبخشی کودکان مبتال به    1رایز 

این رویکرد می کوشد به کودکی که در شناخت محیط پیرامونش سرگردان است نشان دهد که عده ای می توانند      .(1) بردارد

 شبیه تو باشند تا بتوانی هم خودت و هم جهان بیرون را بهتر درک کنی. رویکردی کامال دوستانه و همراه. 

د تکنیک های درمانی که گاه امانتی از رویکردهای دیگر  . در این رویکراست  برآمده از قلب خانواده   رایز یک روش-رویکرد سان

-در سانطیف اتیسم باز کنند.    تو گاه ویژه هستند در کنار هم قرار می گیرند تا دری به سمت دنیای کودک مبتال به اختالال

ممکن شبیه مراجعش باشد  تا جای    کند تالش می    درمانگر  بلکه   مزاحم نیستندنه تنها    و تکراری کودکحرکات کلیشه ای    رایز

. در این رویکرد درمانگر یا مربی در همه حال رفتارهای کودک را به شکل دوستانه ای    تا هرچه بیشتر اعتماد او را جلب نماید

ن فعالیتی که کودک آون قضاوت در هر  بد.  (2)  او را به خودش نشان دهد است در مقابل کودک تا  گویا آینه ای  می کند  تقلید  

کودک انتخاب کرده  خودِ را آغاز می کند با او مشارکت می کند. اگر از کودک درخواستی دارد حتما در راستای چیزی است که 

 . درمانگر تالش می کند گام به گام با کودک دوست و همراه شود.  (3) است

ایران و در مراکز درمانی مختلفی  -رویکرد سان این حوزه  رایز در  پژوهش در  نیز  اندکی  استفاده قرار می گیرد و تعداد  مورد 

رایز یک رویکرد در جهت بهبود زبان و سخن گفتن نیست بلکه یک راه برای فهمیدن است. فهمیدن  -صورت گرفته است. سان

ا اختالالت . توانبخشی و آموزش کودکان ب(4)  کودک و کمک به درک بیشتر دنیا و انسان هایی که در کنارشان زندگی می کند 

طیف اتیسم کار بسیار دشواری است که در صورت توجه بیشتر به دنیای کودک می تواند از سختی آن کاسته و حتی تبدیل به  

 مسیری لذت بخش گردد.  

________________________________________ 
 . استادیار گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1
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 چکیده 
بیش  :هدف توجه/  نارسايي  عصبي(ADHD)يال فع اختالل  اختاللي   ،- 

چالش اطرافیان  برای  آن  مديريت  چگونگي  كه  است  برانگیز  تحولي 

به    ي باعث م  مارانیب   ی رفتار  ی ها  ي ژگياز و   ي برخاست.   شود كه آنها 

كن  یجا باشند.ساز  نده، مختل  ويژگي  هدف:  گار  های  بررسي 

مثبت    فعاليیشب   توجه/  نارسايي  اختالل  روانشناختي رويکرد  ه  ببا 

است.  اين   ی هاييتوانا  كلیدروش  افراد  گوگل  جستجوگر  با  های  واژه: 

ويژگي انگلیسي  و  افراد  فارسي  در  مثبت  پايگاه  ADHDهای  های  در 

پايگاه  Iranmedex  ، Irandoc  ، Magiran ،SID اطالعاتي داخلي های  و 

   PubMed, Springer, ProQuest, Scopus ,Elsevierخارجي

MEDLINE, , Cochrane دار بررسي  صورت مروری نظامآوری و بهعجم

كل    ها:یافتهشد.   با  منتشر  مقاله  10۳در  فارسي  و  انگلیسي  شده 

به ويژگيموضوع     يدر اختالل نارساي  شناختيهای روانرويکرد مثبت 

دست آمد كه از  ه  ب  2020تا    1۹۹2  های فعالي بین سالتوجه و بیش

شتند. اين پژوهش نشان  داا  مقاله معیار ورود به بررسي ر  ۳۶اين تعداد

بیش خالقیت،  كه  ويژگيداد  از  كارآفريني  و  مثبت  تمركزی  های 

دارای  يیدأت افراد  در  است.    فعاليتوجه/بیش  نارسايي   اختاللشده 

  نارسايي   اختاللم  يعال   با بررسي  پژوهشگراناری از  ی سب   گیری:نتیجه

كه  فعاليبیش  توجه/ اتوانمندی  معتقدند  اين  در    كه  است   ادفرهايي 

برای جبران كمبودها    راهبردی  تواندمهارت بوده و ميو    عنوان مزيتهب 

 به اين اختالل باشد.افراد مبتال  در
 

کلیدی هاواژه    ، ه جوت نارسايي،  اختاللهای  نشانه   :ی 
   .تمركزی، خالقیت، كارآفرينيفعالي، بیش بیش

_________________________________________ 
آزاد اسالم، واحد  . دانشگاه  استثنايي ن ا ككود آموزش و روانشناسي  دانشجوی دكتری  .1
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Abstract 
objective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) is a neurodevelopmental disorder that is 
challenging for the family members to manage. 
Some of patients' behavioral  characteristics make 
them be adaptive rather than disruptive. To 
introduce the psychological characteristics of 
people with ADHD using a positive approach to 
their abilities. Method: With Google search, the 
Persian and English keywords of positive features 
in ADHD people in domestic databases of 
Iranmedex, Irandoc, Magiran and SID and 
international databases of PubMed, Springer, 
ProQuest, Scopus, Elsevier, MEDLINE, and 
Cochrane were collected and reviewed through a 
systematic review. Results: A total of 103 articles 
published in English and Persian on the subject of a 
positive approach to the psychological 
characteristics of ADHD between 1992 and 2020 
were obtained, of which 36 articles had the 
inclusion criteria. This study showed that creativity, 
hyperfocus and entrepreneurship are positive traits 
confirmed in people with ADHD. Conclusion: 
Many researchers, by examining the symptoms of 
ADHD, believe that there are abilities in these 
people that are an advantage and skill and can be a 
strategy to compensate for the deficiencies in 
people with this disorder. 

 
Keywords: Symptoms of Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, Hyperfocus, 
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  قدمهم

نوعي  ،   (ADHD)يلفعابیش و توجه كاستي اختالل

با   كه  است  عصبي  رشدی  درآاختالل  سطح    سیب 

بیشبي ميتوجهي،  ايجاد  تکانشگری  و    .شودفعالي 

آن   كودكي  شروع  ادامه    استدر  بزرگسالي  تا  دا  یپ و 

ا  .كندمي با التخاين  زمینه  ل  در  زياد  های  مشکالت 

روا تحصیلي،  دوستان  خانوادگي  طبمختلف  ه،  و 

در   مخدر  مواد  مصرف  سوء  تخلف،  عاطفي،  مشکالت 

در   است  ممکن  همچنین  است.  همراه  پايین  سنین 

منفي   پیامدهای  اجتماعي  روابط  و  شغلي  عملکرد 

باشد  پراساد، )سايال  داشته  و    ،  دالي    كوگیل،فورد، 

يادی از لحاظ مالي، استرس  تالل بار زخا  (. اين2018

وفرزند تحص  پروری  جاممشکالت  بر  تحمیل  یلي  عه 

فرائون،  )بیدرمن  كندمي كنید   (.200۵  و  تصور    شايد 

اختالل  م  يعال بسیاری اين  زمینه  در  با  از  زندگي  های 

ولي  است  همراه  منفي  عال  پیامدهای  با    آن م  يهمه 

اپستین و  )  تعملکردی همراه نیس های نقص يا اختالل

ب   .(201۳،  لورن روان  وج ا معن ه  سالمت  عدم   دو ی 

مقابله بهبودی،  ی  ا معن نیست بلکه به  ا اختالل  بیماری ي

و مشکالت   هایپژوهش گرچه    . است   كردنپیشرفت   با 

  نارسايي   اختالل بر پیامدهای منفي   طور عمدهبه قبلي  

در فعاليبیش  توجه/ فرد  عملکرد  آموزش   زمینه  بر 

اشتغ و  است،    لا رسمي  بوده  مطالعمتمركز   هایه اما 

را برجسته كرده است  ل اين اختال  تب های مث اخیر جنبه 

ويلمهورث )ويلمهورث  و  پیل  به   . ( 2011  ،،  روزه  هر 

های اصلي اين اختالل، رغم توجه به نشانه به افرادی كه  

مي   هاييزمینه به   افراد  اين  عملکرد كه  آن  در  توانند 

توب خ   نسبتًا باشند  داشته  افزوده مي   ه ج و ي  كنند، 

كه با    وجود دارند   استعدادهايي  . ( 2018  ،)لسچ   شودي م 

بیشاخت توجه/  نارسايي  استالل  همراه   در   . فعالي 

ويژگي  موارد  افراد برخي  اين  احساس های  مانند   ،

عدم پیش  و  امور جستجوگری  است   بیني  نتايج   ممکن 

افراد   اين  برای  را  باشد  مثبتي  جذب اف و  داشته  را  راد 

، يو، تاكر و )ويکلوند   ني كند بتي مانند كارآفري ث م  د موار 

پاتون    براساس  . ( 2017  ، نو ير ما  افراد (200۹) نظر  اين   ،

و مي  شوند  شکوفا  محیطي  مناسب  شرايط  در  توانند 

اينکه  نشانه  جای  به  اختالل  اين  كننده مختل های 

مي  شکوفايباشند،  باعث  زمینه توانند  در  فرد  های ي 

باشد خالق  ديدگاه ا متخصص   ز ابسیاری    .انه  از  فقط  ن 

نفي و نقاط م   كننده مي اگشناسي به اين اختالل ن آسیب 

مي  متمركز   بینندرا  آنها  منفي  نقاط  به  فقط  اگر  ولي 

مي ،  شويم  غافل  آنها  مثبت  نقاط  شناخته از  و  مانیم 

در نمي  برای حالي شود  آنها  مثبت  نکات  به  توجه  كه 

با چالش  ا   هايشان مقابله  در  (.  200۳  ، )كويلي   ست مهم 

توان از  يكنار درمان، بايد در نظر بگیريم كه چگونه م 

به نفع مبتاليان استفاده    اين اختاللثبت  ر ويژگي مه

است  معتقد    (2018)  هاپفیلد  .(2017،)بوس  كرد

شناختي اختالل مشخصات  اين  مؤلفه در    هايي شامل 

باشد،  مناسبي برای بروز داشته  های  كه اگر كانال  است

  لسچ بنا بر نظر    .امعه مفید باشدفرد و ج  یاتواند برمي

وقت2018) ا  (  رسیده  كه  آن  در    هاييپژوهشست 

بر    فعاليبیش  توجه/  نارسايي  اختاللمورد   تمركز  از 

هايي كه  ها و پتانسیلها به سمت توانمندینقاط ضعف

اين    متمايل شود.،  ممکن است اين افراد داشته باشند

ر ناتواني  ف در  عض  درغم وجوبهها  ويهتغییر در  توجه، 

شن تنظیم  حركتي، ضعف  كنترل  هیجاخادر  و  ني  تي 

تعريف  ميآنها   از  افراد  ها  توانمندیتواند  اين  برای 

شود از    .شروع  شواهدی  دارد،  نظر  در  مقاله  اين 

زمینه  انجامهای  پژوهش در  های  ويژگيوجود  شده 

تواند  كه مي  ييهاويژگي  ه دهد.ئارامثبت در اين افراد  

ا  بجمو زندگي  در  همچنین  شکوفايي  شود.  افراد  ين 

س اين  مي  ل اؤبه  آيپاسخ  كه  ميدهد  رفتارهای  ا  توان 

با   مورد    فعاليبیش  توجه/  نارسايي  اختالل مرتبط  را 

بتجديد آنها را  افراد ارزشمند و  هنظر قرار داد و  عنوان 

 ای در نظر گرفت؟ شايسته

 روش 

توجه  اين   با  آپژوهش  اجرای  روش  دبه  ه  در  ر ن 

مي  یمرور  هایهمطالع قرار  برای   گیرد.نظامدار 

انانش و  مقالسايي  از    هاهتخاب  استفاده  با  اول  گام  در 

 ، Iranmedex ،Irandocشاملهای اطالعاتي داخلي  بانک 
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 Magiran ،SID  نکات    مانند:   فارسي   هایواژهكلید  و

،  فعاليشبی  توجه/   نارسايي  اختاللت در  ی، خالق مثبت

،  فعاليبیش  توجه/  نارسايي   اختالل در    زیتمركبیش

  فعاليبیش  توجه/   سايينار  تالل خادر  كارآفريني  

شد انجام  ادامه .  جستجو  با    انگلیسيهای  همقال  در 

 Positive point in ADHD, Efficacy inهای:واژهكلید

ADHD, Hyper focus in ADHD, Eentrepreneurship in 

ADHD, Positive characteristics in ADHD, Creativity in 

ADHD،  انتش  ستنادی ا پايگاههای در نیز   اراتي چونو 

PubMed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier    جستجو

 آوری گرديد.شد و اطالعات مرتبط جمع

 بررسي به همراه مرتبط هایكتاب برخي سپس و

  و   انگلیسي انبز به دكترا هایرساله و هانامهپايان

شدند سيفار دوم  .جستجو  گام    هایمقاله،  در 

براهمالک  ند.شد  مرور  آمدهدستهب كه  آنها  يي  اساس 

بین  مورد  هایهمقال از  شده  جستجوهای  مقالهنظر 

شدند از:  انتخاب  يا    الف(   عبارتند  مقاله  اصلي  هدف 

ويژگي تعیین  آن  اهداف  از  مثبت  يکي    يا های 

دارای  ها در كودكاتوانمندی   توجه/  اييس ارن  اختاللن 

نارسايي    ؛ است  فعاليبیش اختالل  ه  توجب( تشخیص 

برفعال یشب مالکي  گرفته    DSMهای  اساس  صورت 

در  ؛  باشد توانمندی  آنها  نتايج  در  دارای  ج(  افراد 

نارسايي  ت  فعاليبیش  توجه/  اختالل  كرده  أرا  يید 

توانمندی  ؛باشند دارای  د(  افراد  در  فقط    ل اختالها 

اختالل  فعاليشیب  توجه/  نارسايي  نه  و    های باشد 

ديگر. رشدی  و  سگا  در  تحولي  متنم  كامل    وم، 

صورت كامل مرور  منتخب در مرحله قبل به  هایهقالم

مورد اطالعات  و  اطالعات  شد  اين  شد.  استخراج  نظر 

شناختهشامل   مثبت  ويژگي  از  آزمون  تعريف  شده، 

نظر و همچنین  ردبرای بررسي ويژگي مو  شدهاستفاده

بيتان آمدههج  چهارم  دست  گام  در  تمام    ،بودند. 

   .ئه شدهارا 1 ل ج و در جدونظر استخرارداطالعات مو

 مرتبط  منابع انتخاب هایگام  1جدول 

 ها  فعالیت ها گام

 گام اول 

 و گوگل فارسي  Iranmedex ،Irandoc ،Magiran ،SIDهای اطالعاتي داخلي شاملجستجو در بانک

  اختاللتمركزی در ، بیشفعاليبیش توجه/ ايي نارس تاللخا رت د یخالق، نکات مثبت  جستجوی اينترنتي برای شدهدهاستفا هایواژهیدكل

 هایواژهانگلیسي كلید هایمقالهبودند. برای يافتن   فعاليبیش توجه/  نارسايي  اختالل، خودكارآمدی در فعاليبیش  توجه/ نارسايي

Positive Point in ADHD ، Efficacy in ADHD، Hyper focus in ADHD، Self-employ in ADHD، 

Positive Characteristics in ADHD، Creativity in ADHD ،و انتشاراتي چون  اطالعاتي هایپايگاه در PubMed, 

Springer, ProQuest, Scopus ,Elsevier نددش  جستجو . 

 گام دوم 

 :اه ههای انتخاب مقالمالک

  فعالي بیش توجه/  نارسايي اختاللدر كودكان دارای  اه ندیتوانمت يا های مثبتعیین ويژگي، اهداف آن له يا يکي ازامق هدف اصلي  الف(

افراد  ج( در نتايج آنها توانمندی در   ؛صورت گرفته باشد DSMهای اساس مالکفعالي برب( تشخیص اختالل نارسايي توجه بیش  ؛است

باشد    فعاليبیش  توجه/ نارسايي اختاللای د دار افرا قط درها فد( توانمندی ؛يید كرده باشندأرا ت  الي عف شبی  نارسايي توجه/ دارای اختالل

 تحولي و رشدی ديگر. هایو نه اختالل

 ها مرور چکیده گام سوم 

 منتخب  هایهاستخراج اطالعات مقال گام چهارم 

 هایافته 

اينترنتي  ه  ك  هشديافت  هایهمقالتعداد  ،  در جستجوی 

كلید از  يکي  بودند،واژهواجد  های  مقاله  10۳  ها 

انچاپ سالگلیسي  شده  بین  فارسي  تا    1۹۹2  های و 

تعداد  1۳۹۹تا    1۳88و    2020 اين  از    ۳۶  ،بودند. 

داشتند.  مقاله   را  مطالعه  به  ورود    ، 2  جدولمعیار 

يافتويژگي مثبت  مروری    عنوان  با شده  های  )گزارش 

  دارای  شده در افراد فتا ي   های مثبتاز ويژگينظامدار  

 ست. ده ا( آم اليفعبیش /توجه نارسايي  اختالل
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 فعالی بیش توجه/ نارسایی اختاللشده در افراد دارای های مثبت یافت ویژگی  2  جدول

 نتیجه های آماریداده  گیری اندازه ابزار  توصیف ویژگی نویسندگان  شاخص 

 خالقیت

 200۶، وايت و شاه 

ايجاد   ييانا)تو تفکر واگرا 
های متعدد  حلها يا راه ايده 

ر  ( تفک مشکل برای يک
ايي ايجاد وان) ت همگرا

 ارتباط بین مفاهیم(

های  هآزمون كلم
 RATمرتبط غیر

و آزمون كار 
 UUTمعمول غیر

F(1, 88)=14.6, ȵp
2=.142, p <.001 

t (88) = _3.13, p = .002 fluency 
t(88) = _4.37, p < .001 flexibility 
t(88) = _3.38, p =. 001 originality 

  ساالنبزرگ تفکر واگرا 
 توجه/  اييرسنا اختالل
بیشتر از   فعاليبیش

 .افراد عادی است

 2011، وايت و شاه 

خالقیت ويژگي است كه  
دارای چهار عنصر سیالي،  

پذيری و بسط، انعطاف
 اصالت است.

 آزمون

Torrance 
  بزرگساالن،

 و  Goffمخفف
Torrance ، 

2002 

ADHD group 
(M = .377, SD = 1.05) 

non-ADHD group (M = _.377, 
SD = .793) 

F (1, 58) = 8.542, MSE = .870, 
ȵp2=.145, p = .003 

بزرگساالن مبتال به  
 توجه/  نارسايي اختالل
سطح  فعاليبیش

باالتری از تفکر خالق  
 كالمي هایدر تمرين 

ادی نسبت به افراد ع
 داشتند.

و  س لازگون
 201۶ ،همکاران

تفکر واگرا و همگرا 
رفیت  قیت ظن خالهمچنی

فتن اطالعات،  رگناديده 
بندی و آزمون  فرمول

های  ها، تولید ايده فرضیه
جديد، بازسازی آنها،  

جستجو برای  
ه  ئكردن آنها و اراجايگزين 

 نتايج 

آزمون تفکر  
 خالق تورنس

0.19 to 0.34effect sizes ranged from  2η 

 اختاللای دار ناكودك
  توجه/   نارسايي

ت ر صورد فعاليبیش
نکردن دارو فمصر

 تند.رای خالقیت هسدا

 ،بوت و همکاران
2017 

خالقیت ، توانايي تولید  
 هايي نو و مفید است.ايده 

پرسشنامه  
خالقیت  
كارسون، 

پترسون، هیگینز  
200۵ 

(M = 1.86, SD = 0.70; 
t (104) =3.47 

, p = .001, d = 0.71) 

رگساالن مبتال به  زب
 / توجه نارسايي اختالل

 اليفعبیش
دستاوردهای  

تری در دنیای قانهخال
و در   واقعي داشته

های خاص  حوزه 
 تر بودند.خالق

تیلور و همکاران 
2017 

خالقیت تعامل استعداد، 
فرايند و محیطي است كه  

شود فرد يا موجب مي
گروهي محصولي جديد و 

 فید تولید كند.م

تفکر   نومآز
 خالق تورنس

F (2, 48) = 4.57, p < .05. 
R2 = .16 

R2adj: = .13 

 نارسايي اختاللويژگي 
  در فعاليبیش توجه/ 

دانشجويان مهندسي 
  ADHDدارای 

كننده ويژگي بینيپیش
 تفکر واگرا هستند.

، آبراهام و همکاران
200۶ 

خالقیت ويژگي است كه  
ر سیالي،  دارای چهار عنص

پذيری و فاطبسط، انع
 اصالت است.

آزمون تکالیف  
ی  يرسازتصو

 قخال

(RAK), H = 7.56, p < .05 
ADHD group, U = 51, p < .05 

در  ADHDكودكان 
زمان محدود 

های جديد  ويژگي
 بیشتری دارند.

سیمنووا و  
 2007، همکاران

هايي با افراد خالق سازه 
پیچیدگي و تقارن را ترجیح 

 .نددهمي

مقیاس هنری 
،  و ولز نوربا

1۹۵2 

BWAS Dislike scale 
(F = 4.2, df = 2, p = 0.02) 

BWAS Like scale 
(F = 0.5, df = 2, p = 0.63) 

BWAS Total scale (F = 3.4, df = 2,  
p = 0.04) 

  ADHDكودكان 
ممکن است توانايي 

شناختي باالتری نسبت  
به كودكان عادی داشته 

 .باشند

 1۹۹2 ،شاو

عارف و ت م ریتفکر غخالقیت 
كه  است اديشدت ز  یدارا
  حل مي كنده را مسئل خود

 یدیو مف  ديو محصول جد
   .دهد يبه دست م

آزمون تفکر  
،  خالق تورنس

1۹74 

 
Wilk's A = .26, X2 = 70.76, 

df = 14, and p < .0001 

خالقیت تصويری پیش 
بیني كننده توانايي 
درک روابط به طور 

ي حافظه  ، توانايضمني
یت  قخالی و تصوير

  ADHD فرادالمي در اك
 .است
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 1۹۹۹ ، شاو و براون

گي است كه  خالقیت ويژ

دارای چهار عنصر سیالي،  

پذيری و بسط، انعطاف

 اصالت است.

زمون خالقیت  آ

خطوط. آزمون 

خالقیت  

 های تورنس دايره 

ADHD group: M = 39.9; comparison 

group: 
M = 29.7 

between the groups: 

t(22) = 2.5 p < .04. 

  ADHDكودكان 

 باالتصويری خالقیت 

در شرايط برانگیختگي 

 تند.داش

،  مهدی و همکاران

2017 
---- 

مصاحبه 

ساختارمند  نیمه

 فردی 

Energy and drive functions 11 

Creativity     7 
personality functions 5 

Directing attention 5 

های جنبهء خالقیت جز

شده و  ذكر مثبت

افراد  ردر پرتکرا

ADHD ست.ا 

 ----- 1۹۹4، دمونكرا
آزمون تفکر  

 نسخالق تور
 های آماری بدون گزارش يافته

  ADHDكودكان 

رفتارهای شبیه به افراد  

  ۳2خالق دارند و 

 درصد آنها امتیاز باالی 

در آزمون  درصد۹0

 .خالقیت گرفتند

، برانداو و همکاران

2007 

)سیالي،   راخالقیت تفکر واگ

 يری، اصالت وذپانعطاف 

)تولید  ر همگرابسط( و تفک 

ک حل واحد برای ييک راه 

 مسئله( 

تست خالق پیش  

دبستاني كرامپن  

 گیلفورد

overall F (3,67) = 2.74, 
P = .049, ῼ² = .07, 

Cohen's f = .33 

بعضي از رفتارهای 

فعالي بیش

كننده تفکر  بینيپیش

 .خالق هستند

 200۶ ،هلي روكلیج
جه تو پذيری،فطانعت، ااصال

 ت، بسطبه جزئیا

آزمون تفکر  

خالق تورنس 

 تصويری 

creative with ADHD M=71.31, 
SD=9.60, F=158.25 

creative without ADHD: M= 47.47, 

SD= 5.68 

م يكودكان خالق عال

ADHD را نشان دادند. 

  ،هلي و روكلیج

2008 

توجه  پذيری،اصالت، انعطاف

 یات، بسطبه جزئ

  کرون تفمزآ

 رنسوخالق ت
 های آماری تهارش يافبدون گز

افزايش خالقیت جنبه  

 .است ADHD بتمث

 201۵، پوكیو

افراد خالق دو ويژگي  

بودن( و  ) جديد  اصالت

) ارزش و   سودمند

 .سودمندی( دارند

پرسشنامه  

ساخته  محقق

خودپنداراه 

 خالقیت

t (121) = 5.20, 

p < .001, 
d= .95 

 اظهار  ADHDافراد 

تر از  خالق هك كردند

 .ط هستندمتوس

،  كريستیانسون

2017 

ي در  خالقیت بخش مهم

توانايي  مسئله و فرايند حل

تولید كاری جديد است. 

تفکر واگرا )بسط،  

اصالت( و  پذيری،انعطاف 

 تفکر همگرا

فرا تحلیلي از  

 هایپژوهش 

 قبلي

(g = 0.36, p < 0.05; 
CI = 0.14 - 0.59) 

  رت خالق ADHDافراد 

 دی هستند.عا دافراز ا

،  فوگت و همکاران

201۳ 

اگرا  عنوان تفکر وهخالقیت ب

 است. ه مشخص شد

بررسي 

 هایپژوهش 

 قبلي

F (1, 35) = 4.19 
p = .024 
η2 = .19 

خالقیت كودكان 

باالتر   ADHDباهوش 

از كودكان با هوش 

 بدون اين اختالل است.

 1۳88 ،قندياني
توجه  ی،يرپذاصالت، انعطاف

 سطب  ،اته جزئیب

کر  زمون تفآ

 تورنس خالق

 ,M=7.47, SD= 3.5اصالت

t=-2/44, P=0.018 

 ,M=-20.24, SD= 3.71بسط 

t=--5.44, P=0.0001 

 ,M=-23.11, SD= 7.61, t=-4.21خالقیت

P=0.0001 

 كودكان دارای اختالل

ADHDطور  هب

داری خالقیت و  امعن

زيرمقیاس اصالت و  

بسط باالتری از 

 ارند.دكان عادی دكو

 ش تمرکزییب
ل كیزيل و زياو

 201۶، همکاران

صورت هتمركزی ببیش

  يک كار دركردن روی قفل

افراد است كه اگر موضوع  

 ،شان باشدمورد عالقه

را از  خودتوانند توجه نمي

موضوعي به موضوع ديگر  

 تغییر دهند.

مقیاس  

 تمركزیبیش

HS    محقق

 ساخته

ASRS total scores r = 0.41, 
p < 0.001 

ASRS attention deficit factor scores r = 

0.26, p < 0.001* 

ASRS hyperactivity/impulsivity factor 

scores r = 0.39, 
p < 0.001* 

ويژگي    ADHDافراد

تمركزی بیشتری بیش

نسبت به افراد ديگر  

 دارند.
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،  هاپفیلد و همکاران

2018 

حالتي است  ، تمركزیبیش

یش از  ه و تمركز باز توج

 وعبه يک موض دح

مقیاس  

تمركزی بیش

HF   و مقیاس

تمركز 

مدت طوالني

 جکسون 

Total HF: ADHD (M = 142.82, SD = 
44.80), 

F (1,370) = 17.98, 

p = < 0.001**, d = 0.44 

  ADHDافراد دارای 

تمركزی بااليي  بیش

 .دارند

،  مهدی و همکاران

2017 
----- 

مصاحبه 

 ساختاريافته

Energy and drive functions 11 

Creativity     7 

personality functions 5 
Directing attention 5 

 ءتمركزی جزبیش

های مثبت ويژگي

شده مربوط به  گزارش

ADHD  است. 

 ،سدويچ

2018 

تمركزی جرياني است بیش

با تمركز شديد، توجه 

پرانرژی و جذب كامل در 

فعالیتي كه احساس شديد 

 .دهدا ميت را به آنهلذ

پاسخ  ه بازمصاحب

در مورد ويژگي 

مثبت افراد  
ADHD 

 كیفي پژوهش

تمركز   ADHDافراد 

 بیش از حد را در

های خود فعالیت

 .گزارش كردند

 ------- 201۳، اسکالر
بررسي امواج  

 EEG مغزی

Frontal midline EO  
ADHD: higher beta 

significant at p <.10 

Parietal lobe EO - ADHD beta 
significant at  p <.10 

  زمان ADHDافراد 

انجام وظیفه بیش از  

 .انده حد تمركز كرد

 كارآفريني 

و  2017ويکلوند 

 همکاران 

كارآفريني شروع يک كار 

رسیدن به يک   تجاری،

شروع يا  تجارت كوچک،

رسیدن به تجارت بزرگ و 

ايجاد يا خريد شركت  

 تجاری 

نجي و  نظرس

  وژائ معیار

  -همکاران

د  رشفمقیاس 

 ويکلوند

Inattention → urgency → 

entrepreneurial preference/startup 
(indirect effect: 0.08; p < 0.05) 

  ه دلیلب  ADHDافراد 

ويژگي سرعت عمل  

ممکن است در زمینه  

 كارآفريني موفق باشند.

ويکلوند و  

 201۶همکاران

 اندازی واقعي يکراه 

 كاروكسب

ه مصاحب

 ي آفرينكار
 فيیك پژوهش

 ADHDهای ويژگي

ه  ینممکن است در زم

كارآفريني كاربردی  

 باشد.

و   201۵ورهل

 ران همکا

 كآرآفريني مسیرهای شغلي

)بنیانگذار شغلي( است كه  

دانشجويان بعد از 

ال بدن آموختگيدانش

 كنند.مي

پرسشنامه  

سنجي در نظر

زمینه مسیر  

 شغلي 

(B = 0.244; p<0.001) 

شبه  رهایرفتا

ADHD  اف دهابا

كارآفريني ارتباط مثبت 

 .دارد

ورهل و همکاران  

201۶ 

كارافرينان سطح باالی  

ژی دارند كه خود برای انر

 .كنندشغل ايجاد مي خود

نظرسنجي روحیه  

 فرين آكار

(attention-deficit, 
OR: 0.96; 95 % CI 0.92–0.99; 

hyperactivity, OR: 1.07; 

95 % CI 1.01–1.13). 

ح  ط س   ي كه زان آمو دانش 

  ADHDاالتری از رفتار ب 

طور قابل توجهي  به ،  ، دارند 

بیشتر احتمال كارآفريني  

 .دارند 

 2004كاربي

كارآفريني صفات )حركت 

كوشي، عزم،  سخت

پذيری ،خالقیت، خطر

 پیشرفت، استقالل( است.

 آزمون گرايش

 عمومي

  كارآفريني

 دانشگاه دورهام 

GET   رومي ك 

ADHD Students 

X=35.27 SD= 5.32 

Undergraduate  (Business Management) 

Students 

X=28.00 SD=6.24 

  ADHDدانشجويان 

 سايرتر ازفرين كارآ

 دانشجويان بودند.

 
توريک و همکاران 

201۶ 

هايي كارآفريني به سیاست
شناسايي  زمان ها كه بنگاه 

ی زانداراه  زمانفرصت ها 
ال ری جديد اعم گذاسرمايه
 .گويند، ميكنندمي

  ين و وك مقیاس
اسلوين سبک  

 كارآفريني خود

relationship between ADHD and EO 
(β=0.177, p<.01 and R2=3.1%) 

در  ADHDم يعال
كارآفريني به 

كارآفرينان كمک  
 .كندمي

 
سانگو و همکاران  

2020 

كارآفريني شامل  
پذيری، خالقیت، مولد  خطر

 است

  پرسشنامه
گیری  جهت

 ردی ني فارآفريك
OR = 1.06; p = 0.033 

فعالي با  عاليم بیش 
كارآفريني رابطه مثبت 

 .داشت
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ديمیک و ارولو  

2014 
 يجاد كار جديد به ا تمايل

پرسشنامه تمايل 

كارآفريني  

 عمومي

0,309** ADHD 

R- squared         0,101 

تمايل  ADHDافراد 

كارآفريني بیشتری 

بدون   نسبت به افراد

 .ختالل دارنداين ا

مکاران يو  و ه

201۹ 
----- 

پرسشنامه  

گرايش 

كارآفريني كوين  

 وسلوين 

(standardized indirect effect: 0.163; p = 
.065) 

در  ADHDعاليم 

كارآفريني كه  افراد

مشاغل شخصي 

،  اندسیس كرده أت

تری در  ثیرات قویأت

گرايش آنها به 

 كارآفريني دارد.

 2020سانتورو

كه   كسي است كارآفرين

 ار صوصير خوكاسبيک ك

سیس كرده و فرصت را  أت

 كند.شناسايي مي 

پرسشنامه  

خودگزارشي 

 فیشر و همکاران

Self-efficacy   0.14 (2.13) ** 

R2= 0.36, Adjusted R2= 0.32 

F-value= 11.62 ** 

خودكارآمدی  

زمینه كارآفريني  پیش

های خاص  در زمینه

  ADHDكارآفرينان 

 است.

مکاران و ه موره 

201۹ 

در   تر ايني مهكارآفر

ها در بازار و مشاهده فرصت

تفسیر و سازماندهي فرصت 

ديد با استفاده از دانش ج

 به آن  ربوطم

مقیاس  

فريني تانگ  آكار

، و همکاران

2012 

entrepreneurs with ADHD 

(F = 8.55, p = .004) 

(β =3.60, p = .004) 

كارآفرينان مبتال به  

ADHD   سطح

ی و  هوشیار تری ازباال

ا  ني ريرفكارآ زیساغني

 دهد.نشان مي

تشخیصي     توجه/   نارسايي   اختالل ابزارهای 

مقال  فعالي بیش پرسشنامه    های هدر  شامل 

برمحقق مالکساخته  پرسشنامه  DSMهای  اساس   ،

نقص  راتر پرسشنامه  آموزگار(،  و  والدين  فرم  توجه/  ) 

پزشک بود.  تشخیصي روانفعالي سوان و مصاحبه  بیش

ی مثبت شامل پرسشنامه  اهص ويژگيای تشخیارهابز

آزمونمحقق خودساخته،  توانايي،  های  گزارشي 

كدام به تفضیل  ت كه هر. اسادی و ..های انفرمصاحبه

شده  های مثبت شناختهويژگي آمده است. 2در جدول 

  تمركزی، كارآفريني ، بیشخالقیت شامل   هاپژوهشدر 

 .است

خالقیتار اختالل    تباط    / توجه  يساينارو 
دار:  يل اعف بیش نارساييافراد  ببیش  توجه/   ای  ه  فعالي 

وعلت   تفکر  بازداری،  كنترل  عدم  اگرای  ويژگي 

و يک سطح پايین    دارندنسبت به افراد عادی    یبیشتر

طور واقعي تفکر واگرا  از بازداری اجرايي ممکن است به

كند تسهیل  كمتری  ،را  احتمال  دارد  زيرا  كه    وجود 

باهايدو    مفاهیم  همچنین  دنوش ه  زداشتها    ،فايور). 

( در زمینه رابطه مثبت  2001  هاشر،   و  لینويل  اسکولر،

ب كنترل  يافتند  بین  واگرا  تفکر  و  ضعیف  كه  ازداری 

مزيت   يک  واگرا  تفکر  برای  ضعیف  بازداری  كنترل 

باال در    شود. ازمحسوب مي طرف ديگر علت خالقیت 

  سه با در مقايلي  فعا وجه/ بیشت  نارسايي   كودكان دارای 

ان عادی، ممکن است ساختار مغزی متفاوت آنها  كدوك

بورسدورفهیلمن)  باشد ناديو،  داد  (200۳،  ،    ندنشان 

مي انجام  خالقانه  عمل  عادی  افراد  وقتي  دهند،  كه 

كند و وقتي  افزايش پیدا مي  آنهافعالیت لوب پیشاني  

فعالیت لوب  ،  دهند مي  افراد خالق عمل خالقانه انجام 

ز بیشتر است و همچنین  دی نیاع   د از افرا  آنها شاني  پی

میاني  1۹۹7)  گاالگر مغزی  آسیب  كه  داد  نشان   )

همان  خالقیتتواند  مي و  دهد  افزايش  كه  را  طور 

نارساييمي دارای  افراد  بیش  دانیم  در  توجه/  فعالي 

هستند مشکل  دچار  مغز  پیشاني  )علیزاده،    ناحیه 

  د كند ايجا  ریوكاسازتواند  مي  س اين آسیبپ  ،(1۳84

فعالي  توجه/ بیش  ب پیشاني افراد دارای نارساييول  هك

( يک مرد  2000)  دشاومانند افراد خالق پركار شود. برا

كرد   ۶0 توصیف  را  زندگي  اوكه    ساله  تمام  اش  در 

بود آرام  و  دقیق  منظم،  او    حسابگر،  شخصیت  ولي 

كرد پیدا  اساسي  پنهاني  هنتغییرات  يک  او  رمند  . 

طرحاهنقاشيكه  شد  خالق   رنگ   اهيش  تند  و  های 
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ويژگي همچنین  كرد.    افرادهای  داشت.  پیدا  را  خالق 

نشا  او  مغزی  لب  اسکن  در  بیماری  يک  او  كه  داد  ن 

كند.  مغزش دارد كه اين قسمت را تخريب ميپیشاني  

نتیجه توانايي  پزشکان  همیشه  او  كه  كردند  گیری 

ولي   داشته  پیشانيخالقیت  خو  لوب  كه  د  مغز 

ميمدير رهبری  را  متوقفكن يتي  موجب  كردن  د، 

 خالقیتش شده است. 

و  تمركزی  بیش    / توجه  نارسايي اختالل    ارتباط 
حد  بیش:  فعاليبیش از  بیش  تمركز  يا  تمركزی 

كردن روی يک موضوع  عنوان يک پديده بالیني قفلهب

تمركزی كه ممکن است در زمان  بیش  زماندر    است.

يزيون  وها يا تماشای تلرگرميسف مدرسه،  جام تکالیان

قفل كامل،  اشتغال  احساس  فرد  روی  باشد،  شدن 

متوقف دشواری  كار،  آنجزئیات  ،  فعالیت  كردن 

دارای ناديده افراد  دارد.  را  شخصي  نیازهای    گرفتن 

مبود توجه ندارند  ك ،فعاليبیش  توجه/  نارسايي  اختالل

منحصر روش  يک  برابهبلکه  تفرد  تخصیص  وجه ی 

اباگیس و شا)هاپفیلد  دارند   (. اين پديده در 2018  ، ه، 

جايي توجه از يک موضوع  هافراد كه مشکل در جاب  اين

ويژه وقتي موضوع  بهدارند، وجود دارد  ديگر  به موضوع  

آنه عالقه  است    استا  مورد  ممکن  تکالیف    در كه 

بیش دهد.  رخ  صوتي  يا  در  ديداری    بیشتر تمركزی 

ف  در  عمعالیتمواقع  ا های  كه  آن  لي  به  فراد 

مي،  د مندنهعالق  حالت  .  افتداتفاق  اين  چیزهای  در 

دارند تمركز  آن  روی  كه  چیزی  بجز  ناديده  ،  ديگر 

توجه/ .  شودمي  گرفته نارسايي  اختالل  دارای    افراد 

،  مند هستندههايي كه به آن عالق در فعالیت فعالي بیش

مي عمل  خوب  ساعتخیلي  كارها  اين  به  و    ها كنند 

مي دردهن ادامه  عال حاليد  آنها  محیط  ق كه  به  كمي  ه 

نشان مي بیشاطراف  تمركزی  دهند. پیشینه در مورد 

كنشان مي با  دهد  كار  و  تلويزيون  تماشای  در زمان  ه 

نشانه  رايانه مياين  واضح    آنها (.  1۹۹4  ،)كانر  شودها 

نمي زمان  چگونه  توانند درک كنند  گزارش كردند كه 

از مواردی  تمربیش  زمان  .گذردميبرايشان   افراد  كزی 

توانند كاری  ولي نمي  آگاه هستند،  گیرندناديده مي  هك

(. وبر، 200۵  ،)براون  كنند  مديريت،  دهندكه انجام مي

كانتور تامبوريني،   و  باكر  بیان    ( 200۹)  وستکوت 

بیش كه  نتیجهكردند  هماهنگي    تمركزی  افزايش 

كنند  مي  بین پاداشي كه دريافت  است  غزعصبي در م

تو ميو  انجام  كه  بیان  2014)  هوكزما  دهند. جهي   )

با  مي بیماران  كه    توجه/  نارسايي  اختاللكند 

توجه  فعاليبیش زمان  بین  در  كاركردی  اتصال  شان، 

پیش شبکهقشر  و  بهپیشاني  مغزی  مختلف  ويژه های 

 . كنددر آنها كاهش پیدا مي  DMNدر بخش  

كارارت اختاللباط  و    توجه/  رسايينا  آفريني 
عالبكارآفريني  :  فعاليبیش كه  افرادی    اختالل م  ي رای 

نتیجه  در.  جذاب است،  دارند   فعالي بیش  توجه/   نارسايي 

قصد و اقدام كارآفريني باالتری در بین اين افراد وجود  

توريک، لرنر  )   دارد  و  ورهل  با    .(201۹  ،  تکانشگری 

شگری  فعالي و تکانثبت دارد. بیشكارآفريني ارتباط م 

مف  دو  مرتبط  هر  كه  هستند  هستند.  باهیمي  عمل  ا 

يک منطق متمايل به عمل كه روی سرعت عملکرد و  

متمركزتجربه  پیش    كردن  يک  است  ممکن  است، 

كار برای  مهم  باشدآدرآمد  و  )ويکلوند  فريني  پتزلت   ،

عنوان  هداشتن و تعلل بكه شک حاليدر  (200۹  شفرد،

ول مياكنش طبیعي محسوب  يک و افرادی كه  شود  ي 

تصمیمس در  را  رعت  آن  بگیری  در  تعلل  و  دقت  ه 

ها بهتر استفاده  دهند ممکن است از فرصتترجیح مي

عملکرد بهتر آنها در محیط و    سبب  نکته   اين  كه كنند  

 . (200۶ ،)مک مولن و شفرد شود ميشرايط نامشخص 

است    هاپژوهش داده  الل  اخت  كه   ی افرادنشان 

توجه/ وظايف    مواجهه  زمان  يفعال بیش  نارسايي  با 

.  فظ كنندحتوانند توجه خود را  هتر ميب  ، دارند  جذاب

كا يناهب چنین  داريم  انتظار  ما  ماهیت  ترتیب  رهايي 

باشد   داشته  جديد  و  تشويق  كه  بديع  را  جوانان  اين 

بروندتا  كند  مي جديد  و  جالب  كارهای  سمت    به 

  ندی بیشتری به پتانسیل مهق ال عآنها  (.  2018  ،)آنتشل

  احتمالي در   ای و توجه كمتری به ضرره  پاداشي دارند 

خطرپذيری  های  گیریتصمیم با  با  تکانشگری  دارند. 

م كمتر  است   خطرپذيریوارد  ارزيابي  همراه  كار    در 



 7-18 ، 1401 تابستان، 2شماره  بیست و دوم،  سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 

طور كه در  همان  .(1۹۹2  ، چسار، واور، اكسلي،انک )ف 

مي  2  جدول مثبتي  ،  شودمشاهده  نتايج  از    كه را  ما 

اسه  ب  هاپژوهش آمده  آورد  ، تدست  تا ديد  هاينجا  ايم 

باشیم.    بت نس  مثبتي داشته  اختالل  اين    افرادبه 

كومورد و  بزرگساالن  جامعه  از  پژوهش  دكان  نظر 

نمونه روش  يا  هستند.  هدفمند  موارد  غالب  در  گیری 

محیط در  و  دسترس  كلینیکي  در  متغیر  های  و  است 

های مثبت اين افراد شامل  ، ويژگيوابسته برای ارزيابي

 ی و خودكارآمدی است. زتمركقیت، بیشخال

 گیری ث و نتیجهبح

های مثبت در افراد  هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگي

با زمینه ديد    فعالي بیش  توجه/   نارسايي  اختاللدارای  

توانمندی به  نسبت  است.مثبت  اختالل  اين    های 

چاپ نتايجپژوهش  مورد  يک  ايران  در  را    شده  مثبت 

بودند.   كرده  ميه  بگزارش  پژنظر  اين  ورسد  در  هش 

ان به تعداد محدودی وجود دارد. توجه به  يرزمینه در ا

اختالل  های تهنک توانمندی  و  به  ی هامثبت  ويژه رواني 

استكودكي    هایاختالل ضروری  ايران   رويکرد   . در 

  مثبت، هایهیجان كه است مدعي نگرمثبت

 مواقع در هم زندگي، در عنام داشتن و هاتوانمندی

 و اهسختي با مواجهه در مه و آسايش  و  رامشآ

 داشته بهتری زندگي تا كندمي كمک  افراد  به مشکالت

بهتر  رواني    هایلشدن با اختالهبرای مواجافراد    .باشند

دقیقاست   قوتنگاه  نقاط  به  داشته    اين   تری  افراد 

 (.2000 سیکزنتمیهالي، و سلیگمن( باشند

ايران  شپژوه از  خارج  در  كه  شده  هايي  انجام 

ما    .دارداين زمینه    در  ي موافق و مخالف  هایرظناست،  

نتايج   به  مقاله  اين  پژوهشدر  اين  در  ها  موافق 

مضمون  ايم.پرداخته و  )بیش  سه  خالقیت  تمركزی، 

بررسي  كارآفريني  اين.  اندشده(  ك  هدف  سعي    هاست 

تجديد  كنیم زندگي  نیروی  ددر  كنیم.  ر  نظر 

زند نیروی  ويژگيروانشناسي مثبت،  با  مانند    هايي گي 

های مطلوبي  حالت كه حاویط دارد باارت شادی  ذوق و 

مي  واست   حمايت  تندرستي  و  روان  سالمت    د كناز 

استین)   (.200۵  ،پترسونو  پارک    ، سلیگمن، 

  اختالل های مثبت در افراد دارای  ها و ويژگيتوانمندی

و  هب  فعالي بیش  توجه/  نارسايي  مهارت  مزايا،  عنوان 

بودها  كمد برای جبران ن توانيمهستند كه  ردهايي راهب

  ، مروود، اشرسونسدويچ. دنشواستفاده  اين اختاللدر 

باال و شکوفايي  بهبودی، عملکرد    كه  د( معتقدن201۹)

است.  فعاليبیش  توجه/  نارسايي  اختاللبا     امکانپذير 

مي فکر  ا ديگران  اجتماعي  واكنش  دارای  كنند  فراد 

تماعي آنها را  جفعالي ضعف تفکر انارسايي توجه/ بیش

م فکری،  ينشان  سبک  يک  است  ممکن  آنها  دهد. 

یز به دلیل  توجه و رفتار متفاوتي داشته باشند كه آن ن

اثر  گسترده جامعه   اختالل    های و  باشد.  ما  آموزشي 

بیش توجه/  نیستنارسايي  ناهنجاری  بلکه    ،فعالي 

ن  ممکن است چیزی متمايز از ديگراساختار مغز آنها  

استعداد و  باهباشد  فرد  يک  اخت  ای  توسط  ل،  الاين 

است توسعه  حال  در  كه  ما  ما  نشودتشويق    ،جامعه   .

اختالل ايجاد كنیم كه  اين  شرح    بايد يک الگويي برای

ماندگي  عقب  ريشه پزشکي نداشته و بر آسیب مغزی و

 (.2001 )تامپسون،  ذهني داللت نداشته باشد

مي نام  پیشنهاد    توجه/   رسايينا  اختاللشود 

داده شود.  تغییر    «ن پنهانناكارآفري»ا به  ر  فعاليبیش

بي كنجکاوی  حس  افراد  اين  اصلي  انتها،  ويژگي 

عالق به  خستگي اما  روزمره  كارهای  به  هواسطه  مند 

های جديد، خطرپذيری متوسط، عدم توجه  كشف ايده

دارد،  ع كاری باز ميبه موانعي كه ديگران را برای شرو

در سودانگیزش  قوی،  آگاه   نبردوني  زياد،  انرژی  ي  از 

  است.   (از اينکه اكنون به هدف نزديک شده است )زياد  

نارسايي   دارای  بیشبزرگساالن  تقريباً  توجه/  فعالي 

ه  هستند. در پیشین  ين اختاللآفرينان بدون اشبیه كار

ان شده  فعالي بیبیشمربوط به اختالل نارسايي توجه/  

كارآفرين  است از  هستند بسیاری  افرادی  كه    ان، 

ميالاختاين  های  نشانه نشان  را  پیشینه  ل  در  دهند. 

ژگي و  كه وياست  مربوط به كارآفرينان نیز آورده شده  

ويژگي با  زيادی  انطباق  موفق،  مديران  های  رفتارهای 

نارسايي اختالل  دارای  دارد.    فعالي بیش  توجه/  افراد 

زيادی  بنجا  بزرگان  و  انیشتین  اديسون،  مین  مانند 
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ويژ ويژگييگفرانکلین  به  شبیه  افرادهاهای  دارای    ی 

بیش توجه/  موفقداشتهفعالي  نارسايي  مديران    اند. 

های آشکار و  از شکست  خود  های آشکار اييغم توانربه

داشته مدرسه  سیستم  از  كه  دائمي  گزارش  رنج  اند، 

كردهداده بیان  آنها  همچنین  اينکه  ااند.  دلیل  به  ند 

از نم   والدينشان  بر  آنها  بودنيعهده  معتقد  يا  د  آمدند 

آرام به  مدرسه  سخت  خواهد  ساختار  كمک  كردنشان 

سختي،  كرد تحمل  به  مدارس  هايي  مجبور  در 

شدهشبانه افراد روزی  كه  اينجاست  مسئله  دارای    اند. 

اختالل   و  اين  هستند  طبیعي  هوشي  توانايي  نظر  از 

  ان عمل ي هوشي اجتماعي باالتر از ديگرحتي در تواناي

روب  باآنها  كه  زماني  يعني   ؛كنندمي مسئله  رو  هيک 

مي  ،شوندمي را  ترجیح  قوانین  اينکه  جای  به  دهند 

كن كننددنبال  عمل  ديگران  مانند  و  شیوه  ،  ند  به 

از   به  اين  خودشان مسائل را حل كنند. بسیاری  افراد 

و مانند ساير افراد  جای اينکه سعي كنند آرام بنشینند 

ديگر بیاموزند،  عقايد  را  ترک  آان  را  معمول  موزش 

گفته  طوریهب،  نندكمي او  درباره  انیشتین  معلم  كه 

ای  وهاصول را به شی  چوناست، او خیلي باهوش نبود  

مي معلمان    )گیبرتسون،  رفتگنمي  اد ي،  گفتندكه 

عنوان والدين، معلم يا افرادی كه  وظیفه ما به  (.200۳

استعدادكا اين  تشخیصي  دار  را  كه  ،  ريمها  است  اين 

بیني كنیم. آگاهي  ابي و پیششیوانايي كودكان را ارزت

توانايي مي  های از  امکان  معلم  به  تا  آنها  دهد 

ك عالیتف  انتخاب  را  انجامنهايي  كه  انرژی  ند  آن  دادن 

ميدانش هدايت  مثبت  مسیرهای  به  را    كند.آموز 

مي كمک  والدين  به  مثبتي  همچنین  ديد  كه  كند 

 د داشته باشند. وهای كودكان خايينسبت به توان

های مثبت  ويژگيدر زمینه    هاپژوهشودن  بمحدود

كود  توجهدر  نارسايي  اختالل  دارای  فعالي  بیش  /كان 

جز ايران  پژوهش  محدوديت  ء در  محسوب  های 

  پیدا در ايران  با اين موضوع  كه    هايي هشوپژ.  شودمي

مثبتويژگي  ،شد افراد    های  آنها  اين  نتايج  د  يیأتدر 

بود. ت  نشده  ويژگيوبا  گوناگوني  به  و  هجه  ا 

ويژگيمشترک اين  هر نبودن  در  دارای  ها  افراد  از  يک 

فعالي، از محدوديت ديگر  بیش  /اختالل نارسايي توجه

اين  مشخص  پژوهش، از  افراد  تمامي  اينکه  نبودن 

 . شده برخوردار هستند يا خیرهای مثبت ذكرويژگي

 منابع 
اختالل  تب»  (1۳84)  ح  علیزاده نظری  بیشنیین  توجه    ي: فعالارسايي 

بازداری رفتاری و ماهیت خود پژوهش در حیطه    «،كنترليالگوی 
 . ۳48-۳2۳ :۳ ، كودكان استثنايي

و  ( 1۳88)  خ  قندياني دارای  مقايسه خالقیت در دانش بررسي  آموزان 
نارسايي دبیش  توجه/ اختالل  و  عادیانشفعالي    دانشگاه،  آموزان 
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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

_________________________________________ 
  ايران بوشهر، ، فارس خلیج دانشگاه روانشناسي گروه استاديار :مسئول نویسنده. 1

 ،عسلويه   ،ورن  پیام  دانشگاه  روانشناسي  گروه  ،عمومي  روانشناسي  ارشد  كارشناسي.  2

 ايران. 

  بوشهر،   فارس،  خلیج  دانشگاه  روانشناسي  گروه  تربیتي،  روانشناسي  شدرا  كارشناسي.  3

 ايران. 

 
 

 

The Effectiveness of Hope Training on 

Academic Engagement, Academic 

Burnout and Academic Optimism in 

Students with Learning Disorder 

 
Yousef Dehghani1, Ph.D., Khatoon Esmaeili2, M.A ., 

Seyed Ali Afshin3, M.A. 

 
 

Received: 08. 22.2020                    Revised: 02.5.2021 
Accepted: 07. 3. 2022 

 

 

 

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. 

 

Keywords: Hope training, Academic 

engagement, Academic burnout, Academic 

optimism, 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 
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  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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مغز بر  ای فراجمجمه تأثیر تحریک الکتریکی 

و عملکرد مداوم در کودکان با  انتخابی  توجه

 خاص  اختالل یادگیری
 

 ،  2، فاطمه معصومی 1احمد احمدی

 4شهربانو مردانی،  3سادات مردانیلطیفه 

 
 27/4/1400تجدیدنظر:                            30/9/1399: تاریخ دریافت

 25/7/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده 
الکتريکي    هدف: تحريک  تأثیر  بررسي  حاضر  پژوهش  هدف 

عملفراجمجمه و  انتخابي  توجه  بر  مغز  با  ای  كودكان  در  مداوم  کرد 

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمايشي    روش:اختالل يادگیری بود.  

پیش طرح  با  كه  انجام  پس-آزموناست  كنترل  گروه  با  همراه  آزمون 

ب  26شد.   مبتال  زباني  كودک  اختالل  تا  دانشاز  ه  اول  كالس  آموزان 

نمونه در  عنوان  آموزش و پرورش شهر تهران به  5سوم ابتدايي منطقه  

پیش مرحله  در  كردند.  شركت  حاضر  تمام  پژوهش  از  آزمون 

و  شركت شد  گرفته  انتخابي  توجه  و  مداوم  عملکرد  آزمون  كنندگان 

زمايش و كنترل  صورت تصادفي در دو گروه آكنندگان بهسپس شركت

پي تحت  درجلسه پي  5كنندگان گروه آزمايش در  د. شركتقرار گرفتن

الکتريک تحريک  قرار گرفتند. مدت زمان  ي فراجمجمهمداخله  مغز  ای 

نیز    20تحريک در هر جلسه   تحريک  آمپر در  میلي  2دقیقه و شدت 

آزمون انجام شد و از  نظر گرفته شد. پس از اتمام مداخله، مرحله پس

دادهآ تحلیل  برای  كوواريانس  تحلیل  شد.  زمون  استفاده   ها:یافتهها 

آزم گروه  دو  بین  كه  داد  نشان  توجه  نتايج  متغیر  در  كنترل  و  ايش 

( )p  ،20/50=f=001/0انتخابي  مداوم  عملکرد  و   )001/0=p  

،80/34=fها،  ( تفاوت معنادار وجود دارد كه با توجه به تفاوت میانگین

توان  مي گیری:نتیجهبهتر از گروه كنترل است.    عملکرد گروه آزمايش

جب بهبود  تواند مومي  جلسه  5در    tDCSای  گفت كه رويکرد مداخله

 توجه انتخابي و عملکرد مداوم در كودكان با اختالل يادگیری شود. 

 
کلیدی:واژه انتخابي،    های  توجه  مغز،  الکتريکي  تحريک 

 .عملکرد مداوم، اختالل يادگیری

________________________________ 
مسئول.  1 عالمه  :نویسنده  دانشگاه  آموزشي  تکنولوژی  دكتری  دانشجوی 

 ، تهران،ايرانيبائططبا

 ، ايران دانشجوی كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد ابهر. 2

  .رانن، ايكارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهید مدني آذربايجا. 3

 ايران  ،انشگاه شهید مدني آذربايجانشد الهیات دكارشناسي ار. 4

 

The Effect of Transcranial Magnetic 

Stimulation of Brain over Selective 

Attention and Continuous Function of 

Children Suffering from Specific 

Learning Disability Disorder 
 

Ahmad Ahmadi1, M.A. ,  
Fatemeh Masomi2, M.A.,  

Latifa Sadat Mardani3, M.A.,  
Shahrbanoo Mardani4 , M.A. 

 

Received: 12. 20.2020                    Revised: 07.18.2021 
Accepted: 10. 17. 2021 

 

Abstract 
Objective: The goal of the present research was to 
study the effect of transcranial magnetic stimulation 
of the brain over selective attention and continuous 
function of children suffering from specific 
learning disability disorder. Method: The method 
of the present research was semi-experimental that 
was conducted by pre-test, post-test along with the 
control group. Twenty-six first to third-grade 
children suffering from specific learning disability 
disorder participated in this study, from the fifth 
district of the City of Tehran as a sample. In the 
pre-test stage, all participants were subjected to 
continuous and selective attention test, and then 
they were put in two groups of experiment and 
control. The participants of the experimental group 
were subjected to the intervention of transcranial 
magnetic stimulation. The duration of stimulation 
was 20 minutes for each session and the intensity of 
stimulation was set at 7 milliamperes. After the end 
of the intervention, the post-test stage was 
conducted and a covariance analysis test was used 
to analyze the data. Results: The results illustrated 
there is a significant difference between two groups 
of experiment and control in the variable of 
selective attention (f-50/20, p—0/001), and the 
variable of a continuous function (f-24/80, p-
0/001), that according to the difference of means, 
the function of experiment group is better than the 
control group. Conclusion: we can say that the use 
of approach of transcranial direct-current 
stimulation during 5 sessions can lead to improving 
selective attention and continuous function in 
children suffering from specific learning disability 
disorder.  
 

Keywords: transcranial magnetic stimulation 

brain, selective attention, continuous function, 

learning disability disorder 
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 مقدمه 

يادگیری در    1اختالل  و  است  عصبي  اختالل  نوعي 

مي ديده  جوامع  بهبیشتر  و  كه  شود  اختاللي  عنوان 

و   سن  و  هوش  به  توجه  با  را  فرد  تحصیلي  موفقیت 

براساس با معیارهای رايج خواندن، نوشتن و محاسبات  

قرار مي تأثیر  و  تحت  است)لندرل  دهد، شناخته شده 

مبتال  2010مول،   كودكان  يادگیری  (.  اختالل  به 

مواجه  هر  مشکل  با  يادگیری  و  آموزش  امر  در  چند 

طوركلي ظاهر طبیعي دارند، از نظر رشد  هستند، اما به

جسماني بهنجار هستند، ضريب هوشي عادی دارند و  

ديگر كودكان   با  بازی  و  با ديگران  ارتباط  برقراری  در 

 (.2017نیز مشکل اساسي ندارند)وست وود، 

بی با  و  براساس  آمريکا  روانپزشکي  انجمن  انیه 

-DSMهای رواني )راهنمای آماری و تشخیصي اختالل

( وجود عاليمي از قبیل اشکال در استدالل رياضي،  5

هجي و  نوشتار  در  و  اشکال  خواندن  در  اشکال  كردن، 

مي خوانده شده  معاني  درک  در  بهاشکال  عنوان  تواند 

باشد)انجم كودكان  در  يادگیری  اختالل  ن  عاليم 

آمريکا،   اختالل  (. هر2015روانپزشکي  بروز  علل  چند 

ژنتیکي،   عوامل  ولي  است  مبهم  حدودی  تا  يادگیری 

عوامل   رواني،  عوامل  عوامل محیطي،  آموزشي،  عوامل 

تواند در بروز  بیوشیمیايي و تأخیر در رشد حركتي مي

اختالل يادگیری در كودكان مؤثر باشد)فیشر، رز و رز،  

2007 .) 

ياد مياختالل  كودک  در  حافظه  گیری  روی  تواند 

راهبردی   مشکالت  و  فضايي  ديداری  مهارت  كاری، 

اين   از  يک  هر  كه  باشد  داشته  مستقیم  تأثیر  كودک 

تواند عملکرد توجهي كودک را  عوامل به نوبه خود مي

گراهام،   و  هريس  )سوانسون،  دهد  قرار  تأثیر  تحت 

(. عملکردهای توجهي در قالب سه متغیر اصلي  2013

توجه   انتقال  و  كنترل  و  پايدار  توجه  انتخابي،  توجه 

قابل بررسي است. توجه انتخابي شامل نوعي از توجه  

های مختلف تنها به  است كه در آن فرد از بین محرک

مي توجه  محرک  يا  عامل  پايدار،  يک  توجه  در  كند. 

كوتاه نگهداری ذهني  مدنظر  توانايي  تکلیف  مدت يک 

انتقال توجه، توانايي انتقال و    قرار دارد و در كنترل و 

چند   بین  در  فرد  توجه  كانون  تدريجي  توجه  تغییر 

گیرد)اشمیت، بنزينگ و كامر،  تکلیف مد نظر قرار مي

2016 .) 

انتخابي   انتخابي شامل توجه  از توجه  نوع رايج  دو 

تقسیم انتخابي  توجه  و  زمان  متمركز  در  است.  شده 

رد بايد از از بین  مواجه فرد با توجه انتخابي متمركز، ف 

در   ولي  كند  توجه  محرک  يک  به  تنها  محرک  چند 

تقسیم انتخابي  چند  توجه  بین  را  خود  تمركز  شده 

محرک و منبع اطالعاتي تقسیم كند)بودوين،استروپ،  

اسمیت،   و  رايج  2017استرادمن  انواع  از  يکي   .)

ارزيابي  آزمون جهت  كه  روانشناختي  عصب  های 

طو در  توجه  میزان  توانايي  نگهداری  نیز  و  زمان  ل 

قائل محرکتمايز  بین  در  استفاده  شدن  مختلف  های 

مداوممي عملکرد  آزمون  است)سیمیس،    2شود، 

اشمیت،   و  توانايي  2018كاروالیو  مداوم  عملکرد    .)

به و  دارد  را  توجه  انواع مختلف  ابزاری  سنجش  عنوان 

اختالل تشخیص  و  سنجش  به  برای  مغزی  های 

طور مستقیم عملکرد ناحیه قشر  هشود و بكارگرفته مي

ميپیش قرار  مدنظر  را  و  پیشاني  استون  دهد)دوالن، 

 (. 2010بريگز،

اجرايي    -تازگي برای بهبود عملکردهای شناختي به

به عادی،  و  بالیني  افراد  بین  در  هیجاني  كارگیری  و 

قبی روش از  غیرتهاجمي  الکتريکي  های  تحريک  ل 

جه پژوهشگران و ( مورد توtDCS)  3ای مغزفراجمجمه

همکاران، و  است)پالم  گرفته  قرار  (.  2017درمانگران 

و  به  tDCSمداخله   غیرتهاجمي  ايمن،  روشي  عنوان 

روش   در  تحريک  جريان  است.  شده  استفاده  ارزان 

tDCS  های متفاوت بیشتر  از اتصال دو الکترود با قطب

يک آند و يک كاتد در نقاط مختلف بر سطح جمجمه  

ن تحريک  به  ناحیه  ورونمنجر  آن  زيرين  های 

 (.2018شود)استاگ، آنتال و نیتچه،  مي

دن )گالدوين،  ويرز  فرگنیو  در  2012اويل،   )

روی   كه  سني    14پژوهشي  میانگین  با    22دانشجو 

مداخله   از  استفاده  كه  دادند  نشان  شد،  انجام  سال 
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tDCS  شود.  مي انتخابي  توجه  بهبود  موجب  تواند 

مارت  و  لو  الوف،  )نیکولین،  پژوهشي  2019ین  در   )

در   مغز  الکتريکي  تحريک  روش  بین  كه  دادند  نشان 

پیش قشر  طي  ناحیه  در  شم  گروه  و  پیشاني 

پسپیش و  و  آزمون  كاری  حافظه  عملکرد  در  آزمون 

ندارد.   وجود  معناداری  تفاوت  شده  تقسیم  توجه 

  15ای بر روی  ( در مطالعه2021گیماراس و همکاران)

به اختالل نقص توجه و بیش    كودک و نوجوان مبتال 

تحريک   كه  دادند  نشان  برزيل  كشور  در  فعالي 

كنترل   و  بینايي  توجه  بهبود  موجب  مغز  الکتريکي 

( همکاران  و  لو  شود.  مي  بازداری  در  2021كالمي   )

با كیفیت   الکتريکي  تحريک  دادند كه  نشان  پژوهشي 

( ميHD-tDCSباال  بهبود  (  موجب  تواند 

شنازيرمجموعه كاركرد  قبیل  های  از  ختي 

بريتلینگ  انعطاف استروپ شود.  اثر  و  پذيری شناختي 

همکاران) روی  2020و  كه  پژوهشي  در  كودک    15( 

اين نتیجه   به  انجام شد،  فعالي  به اختالل بیش  مبتال 

همانند   باال  كیفیت  با  الکتريکي  تحريک  كه  رسیدند 

مي معمولي  الکتريکي  فعال  تحريک  حافظه  بر  تواند 

بیش باشد.فعال  كودكان  و    تأثیرگذار  فابیو 

به  2018همکاران) مبتال  كودكان  روی  پژوهشي  در   )

  tDCSاختالل زبان نشان دادند كه استفاده از رويکرد  

توانايي پارامترهای  بر  و  زباني، هماهنگي حركتي  های 

زبان   اختالل  به  مبتال  كودكان  در  نوروفیزيولوژيک 

 تأثیر مثبت دارد. 

دهای شناختي از  با توجه به اهمیت مبحث عملکر

قبیل توجه در امر يادگیری و زندگي روزمره كودكان  

بر متغیرهای مختلف    tDCSو اثبات اثربخشي رويکرد  

پژوهش   هدف  سالم،  و  بالیني  مختلف  افراد  در  و 

بر توجه انتخابي و    tDCSحاضر، بررسي تأثیر مداخله  

يادگیری   اختالل  با  كودكان  در  مداوم  عملکرد 

را  واقع  در باشد.مي حاضر  پژوهش  اهمیت  آنچه 

مي نميبرجسته  كه  است  اين  را  سازد،  پژوهشي  توان 

الکتريکي   تحريک  اثربخشي  تعیین  به  كه  كرد  پیدا 

و عملکرد مداوم   انتخابي  توجه  بر  ای مغز  فراجمجمه 

رو  اينكودكان دارای اختالل يادگیری پرداخته باشد. از

ي در  كردن خأل پژوهشانجام پژوهش حاضر به دلیل پر

كاربردی و  حوزه  بهاين  نتايج  در  دستبودن  آمده، 

ضروری   يادگیری  اختالل  دارای  كودكان  توانبخشي 

در با  اينکه  و  نظراست. ضمن  باال  میزان شیوع  داشتن 

(،   2020قابل توجه اختالل يادگیری)ژانگ و همکاران،

انتخابيمزمن آن،  تخصصيبودن  و  كردن  بودن 

مطالعهمداخله با  چها  مشکالت  رشتهندهای  روی  ای 

است   يادگیری، ضروری  اختالل  دارای  خاص كودكان 

پژوهش انجام  به  بیشتری  كاربردی  پژوهشگران  های 

نشانه كودكان  روی  اين  خاص  مشکالت  و  ها 

 (.2019بپردازند)فريدمن و همکاران،

 روش

بر حاضر  پژوهش  و  روش  كاربردی  هدف  اساس 

آزماي بر  نیمه  اطالعات،  گردآوری  طرح  اساس  با  شي 

جامعه  پس-آزمونپیش است.  كنترل  گروه  با  آزمون 

آموزان كالس اول تا  آماری پژوهش حاضر شامل دانش

منطقه   ابتدايي  تهران   5سوم  شهر  پرورش  و  آموزش 

درماني مراجعه كردند، بودند.  های گفتاركه به كلینیک 

تشخیص    26تعداد   )با  زباني  اختالل  به  مبتال  كودک 

های موجود در كلینیک  ني و پروندهكارشناس كاردرما

نمونه به روش  گیری در دسترس هدفمند  كاردرماني( 

عنوان نمونه در اين پژوهش شركت  انتخاب شدند و به

 كردند.

مالک ورود به پژوهش حاضر شامل محدوده سني  

و    9تا    7بین   خاص  داروی  مصرف  عدم  سال، 

شنوايي،  سابقه و  بینايي  اختالل  عدم  تشنج،  داشتن 

نداشتن  رض كاردرماني،  مسئوالن  و  والدين  كامل  ايت 

اختالل   از  غیر  به  حركتي  و  رشدی  اختالل  و  آسیب 

مالک   بود.  سر  ناحیه  در  آسیب  نداشتن  و  يادگیری 

خروج از پژوهش نیز شامل داشتن غیبت يک جلسه و  

 قراری در زمان انجام مداخله نیز بود. بیشتر و بي

مون توسط رازولد و  زآزمون عملکرد مداوم: اين آ:    ابزار

ضايعات  2007همکاران) ارزيابي  و  سنجش  برای   )

ترين  عنوان متداولمغزی به كار گرفته شد و امروزه به
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كار   به  مداوم  توجه  عملکرد  تشخیص  جهت  آزمون 

شود. در اين آزمون، اعداد و اشکال مختلف  گرفته مي

صفحه   روی  يکديگر  به  نسبت  معین  زماني  فاصله  با 

م  ظاهر  مشاهده  ينمايش  محض  به  بايد  فرد  و  شوند 

اعداد و تصاوير صفحه كلید رايانه را فشار دهد. تعداد  

و   كاذب  اعالم  خطای  حذف،  خطای  صحیح،  پاسخ 

به آزمون  اين  در  فرد  واكنش  قابل  زمان  رايانه  وسیله 

سنجش است. در پژوهش حاضر از نمره زمان واكنش  

استف به مداوم  توجه  عملکرد  سنجش  ابزار  ده  اعنوان 

 شد.

برای ارزيابي توجه انتخابي از    آزمون توجه انتخابي: 

رنگ  استروپ_آزمون  دوره    4واژه  پاسخي  بيدر 

شد.   استفاده  رنگ روانشناختي  استر_آزمون  وپ  واژه 

استروپ) رايدلي  توسط  بار  برای    (2004اولین 

و اندازه انتخابي  توجه  شناختي  انعطاف  گیری  پذيری 

شد.   قابلیت  ساخته  ابزار  محرک ا اين  نمايش  و  رائه 

را دارد. محرک ديدابه ی  رصورت ديداری و شنیداری 

قالب   در  ابزار  اين  سبز   4در  و  زرد  قرمز،  آبي،    رنگ 

نمايشگر   صفحه  محرک  شود  ميارائه    تاپ لپروی  و 

شدت  بهشنیداری   با  صوتي  محرک  و    300صورت 

ارائه    هدفون راه  از    هرتز  900 خروجي    .شودميقابل 

در دستگاه  نمايش    اين  قابلیت  با  و  اكسل  فايل  قالب 

زمان   و  انتخابي  پاسخ  و    واكنشنوع  ثانیه  هزارم  به 

است.  مشاهده  قابل  دوم  محرک  و  اول  محرک    برای 

ايران  جمعه در  را  آزمون  اين  اعتبار  درصد  93/0پور 

 (.1393)احمدی بجق و همکاران،  گزارش كرده است

الکتريکي  -   دستگاه   از  مغز:ای  فراجمجمهتحريک 

tDCS  مدينا شركت محصول 2 نورواستیم مدل 

  اعمال   جهت  سینا شناختي علوم مؤسسه و گسترطب

اين  شد استفاده پژوهش  اين  در  مغزی  تحريک   .

عملکرد  دارد  مجزا  كانال  دو  دستگاه   كانال   هر  كه 

اين ابزار قابلیت تنظیم  .  است  ديگری  از  مستقل  طورهب

قبیل  تحريک   مختلف  پارامترهای   ، جريان  شدت  از 

دارد  فركانس  و  زمان   اين   خروجي  جريان  شدت.  را 

  ارائه   زمان   مدت   و  آمپرمیلي  2  تا   1/0  از   دستگاه 

  تا   خروجي  موج  فركانس  و  دقیقه   45  تا نیز    تحريک 

  حركتي   قشر   تحريک  برای.  است  تنظیم  قابل  هرتز  20

  استفاده   الکترودهابر    3/ 5در    5/3 ابعاد  با  ابری  پد  از

همچنین شودمي   كردن خیس  برای  ي نمک  محلول   . 

 . شودمي استفاده پدها

آزمون نخست  پیشدر مرحله    شیوه اجرای آزمون:

آزمون عملکرد مداوم و توجه  كنندگان  شركتاز تمام  

آنها   نمرات  و  شد  گرفته  نمره  بهانتخابي  عنوان 

،  آزمونپیشثبت شد. پس از انجام مرحله  آزمون  پیش

  زمايش آ  صورت تصادفي در دو گروهكنندگان بهشركت

گرفتند.   قرار  كنترل  آزمايش  گروه  كنندگان  شركتو 

طي   تحريک    متوالي   جلسه   5در  مداخله  تحت 

مغز قرار گرفتند. قبل از انجام  ای  فراجمجمهالکتريکي  

درباره   الزم  توضیحات  ارائه  ضمن  مداخله،  مراحل 

دستگاه   عملکرد  نحوه  و  كار  انجام  ،برای    tDCSشیوه 

كتبي از والدين و  جازه  ارعايت اصول اخالقي پژوهش  

فرايند  برای  كلینیک  مسئوالن   گرفته  پژوهش  اجرای 

اين اطمینان داده  مسئوالن  شد. همچنین به والدين و  

محرمانه باقي    شد كه تمام اطالعات شخصي آنها كامالا 

 . ماندمي

گروه   قشر  آزمايش در  بر  آنودال  پیشاني    الکترود 

ال نیز بر  دقرار گرفت و الکترود كاتو چپ جانبي -خلفي 

قرار  كنندگان  شركت  راستجانبي  -پیشاني خلفي   قشر

دقیقه    20داده شد. مدت زمان تحريک در هر جلسه  

در  آمپر  میلي  2در نظر گرفته شد و شدت تحريک نیز  

شد گرفته  نیز  . نظر  كنترل  گروه  گروه    در  همانند 

با    آزمايش تنها  گرفت  انجام  سر  روی  الکترودگذاری 

تحريک   كه  تفاوت  از  پ اين  صورت  بهثانیه    30س 

قطع   از  هیچ.  شدميخودكار  دو  كنندگان  شركتكدام 

يا   و  واقعي  از  اطالع  ساختگيگروه  تحريک  بودن 

انجام  آزمون  پس، مرحله  پس از اتمام مداخله  نداشتند.

از تمام   انتخابي  كنندگان  شركتشد و  و  آزمون توجه 

مداوم و    عملکرد  شد  عنوان  بهآنها  های  نمرهگرفته 

 ثبت شد. آزمون پسمره ن
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 هایافته 

معیار  انحراف و میانگین ازها  دادهتجزيه و تحلیل  برای  

بررسي   بررسي  های  يافتهجهت  جهت  و  توصیفي 

استنباطي نیز از آزمون تحلیل كوواريانس و  های  يافته

معناداری   در سطح و 24نسخه  SPSSافزار  نرمدر قالب 

05/0≥P  .استفاده شد 

به مربوط    -شركت دموگرافیک  های  يژگيو  نتايج 

آورده    1و كنترل در جدول    آزمايشدو گروه  كنندگان  

 شده است.

 و کنترل آزمایشهای کنندگان گروهشرکتدموگرافیک های ویژگیتوصیفی های شاخص 1 جدول

 متغیر

 گروه
 آزمايش 

 انحراف معیار   ±میانیگن 

 كنترل
 انحراف معیار   ±میانیگن 

 53/7 ± 51/0 84/7 ± 81/0 سن

 46/36 ± 97/4 07/36 ± 62/4 وزن 

 15/135  ± 29/6 92/137 ± 95/4 قد

يک  جدول  نتايج  به  توجه  ويژگيبا  های  ، 

با    آزمايش گروه    دموگرافیک تفاوت چنداني  كنترل  و 

ندارد.  توصیفي    هم  بررسي  به  ادامه  های  نمرهدر 

داخته  رپپژوهش  متغیرهای  آزمون  پسو  آزمون  پیش

 .آورده شده است 2در جدول  آن  شد كه نتايج

 و کنترل آزمایشدر گروه  و عملکرد مدوام آزمون توجه انتخابی توصیفیهای شاخص  2جدول  

 آزمون پیش گروه متغیر

 انحراف معیار ±میانیگن 

 آزمون پس

 انحراف معیار ±میانیگن 

 650/ 61 ± 36/73 15/773 ± 62/56 آزمايش  توجه انتخابی  

 84/786 ± 46/48 61/782 ± 47/51 كنترل

 61/531 ± 77/30 69/633 ± 53/42 آزمايش  عملکرد مداوم 

 92/652 ± 54/55 661/ 61 ± 84/62 كنترل

دو  آزمون  پسو  آزمون  های پیشنمرهمقايسه  برای  

و    آزمايشگروه   انتخابي  توجه  آزمون  در  كنترل  و 

استفاده   كوواريانس  تحلیل  آزمون  از  مداوم  عملکرد 

 آورده شده است. 3در جدول ن آيج شد كه نتا
 و کنترل در آزمون توجه انتخابی و عملکرد مداوم آزمایشبررسی تفاوت دو گروه برای  انسیکووار لی آزمون تحل جینتا  3جدول 

 ضريب اتا  سطح معناداری  F میانگین مجذور سوم  Df مجموع مجذور سوم   متغیر

 662/0 001/0* 07/45 73/88307 1 73/88307 آزمون پیش توجه انتخابی  

 686/0 001/0* 20/50 04/98349 1 04/98349 گروه

    95/1958 23 94/45055 خطا 

 209/0 022/0* 06/6 16/19367 1 16/19367 آزمون پیش عملکرد مداوم 

 602/0 001/0* 80/34 11/111076 1 11/111076 گروه

    72/3191 23 60/73409 خطا 

و    آزمايشبین دو گروه    3ول  جد  با توجه به نتايج 

(  p  ،20/50=f=001/0كنترل در متغیر توجه انتخابي )

( تفاوت معنادار  p  ،80/34=f=001/0)  عملکرد مداوم و  

تفاوت   به  توجه  با  كه  دارد  عملکرد  هامیانگینوجود   ،

است   آزمايشگروه   كنترل  گروه  از  بنابراين  ،  بهتر 

مداخله  توان  مي كه  انتخاب  tDCSگفت  توجه  و  ي  بر 

مداوم  ع گروه  ملکرد  داشته    آزمايشدر  مثبت  تأثیر 

 است.

 گیری  نتیجهو  بحث

  tDCSبررسي تأثیر مداخله  پژوهش  هدف از انجام اين  

با   كودكان  در  مداوم  عملکرد  و  انتخابي  توجه  بر 

دوره   يک  كه  داد  نشان  نتايج  بود.  يادگیری  اختالل 

ناحیه  ای  جلسه  5مداخله   در  مغز  الکتريکي  تحريک 

مغز  شپیر  قش توجه  تواند  ميپیشاني  بهبود  موجب 

يادگیری   اختالل  با  كودكان  در  عملکرد  و  انتخابي 

 شود.
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با   نتايج  و  يافتههای  يافتهاين  گالدوين  های 

پوالدی و  (1397اشرفي و همکاران)(،  2012همکاران )

نیز گیماراس و همکاران)1399همکاران ) و   )2021  )

راستا   يک  همک   .استدر  و  در    (2012)ن  اراگالدوين 

روی  پژوهشي   سني    14كه  میانگین  با    22دانشجو 

انجام   مداخله  شدسال  از  استفاده  كه  دادند  نشان   ،

tDCS  بهتواند  مي انتخابي  موجب  توجه  .  شودبود 

همکاران و  مطالعه2021)  گیماراس  در  روی  (  بر  ای 

و    15 توجه  نقص  اختالل  به  مبتال  نوجوان  و  كودک 

برز كشور  در  فعالي  نبیش  تحريک  يل  كه  دادند  شان 

كنترل   و  بینايي  توجه  بهبود  موجب  مغز  الکتريکي 

شود مي  بازداری  همکاران  همچنین  .  كالمي  و  فابیو 

نتايج    پژوهشي در    (2018) راستای  در  آن  نتايج  كه 

تحريک  است،  حاضر  پژوهش   اثربخشي  بررسي  به 

را   شناختي  و  نوروسايکولوژی  جنبه  از  مغز  الکتريکي 

به ان  به اختالل زبان پرداختند و  تال  روی كودكان مب 

رويکرد   از  استفاده  كه  رسیدند  بر    tDCSنتیجه 

پارامترهای  توانايي و  حركتي  هماهنگي  زباني،  های 

زبان   اختالل  به  مبتال  كودكان  در  نوروفیزيولوژيک 

 تأثیر مثبت دارد. 

اعتقاد    tDCSاثربخشي مداخله  كار  وسازدر رابطه با  

كه است  اين  مغ  بر  باتحريک  يا  ز  و  دپالريزه  عث 

پتاسیل ساكن غشا   آند .  شودميهايپرپالريزه    تحريک 

دپالريزه گردن  راه  از    قشر مغز اين توانايي را دارد كه

تحريکي بر سلول عصبي داشته و منجر    تأثیرها،  ن ونور

و افزايش خودانگیختگي    پذيری مغزتحريک به افزايش  

ي و  نجاتشود)سلطاني نژاد،  ها مينورونشلیک سلولي  

موضوع    (،1393اختیاری، اين  موجب تواند  ميكه 

كاركردهای   بهبود  در  درماني  شیوه  اين  اثربخشي 

مداوم   عملکرد  نیز  و  انتخابي  توجه  قبیل  از  شناختي 

بــر مغــز  tDCS تأثیـر    كـه اعتقاد بر اين است    بشود.

فــردی وابسـته  هــای  ويژگيبســیار متنــوع و بــه  

تح  اسـت. درريک  اعمال  قشر    هناحی  مغزی 

تواند  مي  (DLPFC)  جانبــي خلفي  پیشاني  پیش

اص دامالموجب  رفتارها  وسیعي   نه ح  فردی از  و    ی 

كل    شود.شناختي  عملکردهای   كه توان  ميدر    گفت 

افزايش برانگیختگي    سبب  الدوآن  از نوع   tDCSک تحري

زي نواحي  آنر  در  عملک  ودال الکترود  برانگیختگي    رد و 

ناحی  در جانیکاک،   د شويم ه  آن  و  النوچا    )بمودز، 

2017) . 

نتايج  پژوهشي  در   با  آن  نتايج  حاضر  پژوهش  كه 

همکاران  و  نیکولین  است،  اين    (2019)  ناهمخوان  به 

نتیجه رسیدند كه بین روش تحريک الکتريکي مغز در  

و گروه شم )كنترل( در طي  پیشناحیه قشر   پیشاني 

ك آزمون  پسو  آزمون  پیش حافظه  عملکرد  و  در  اری 

شايد  تقسیموجه  ت ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  شده 

مداخله  ترين  اصلي تأثیرگذاری  عدم  در    tDCSدلیل 

و همکاران  پژوهش تنها  (  2019)   نیکولین  از  استفاده 

جلسه   يک  تعداد  كه  باشد  مغزی  تحريک  جلسه  يک 

گونه تأثیر چنداني داشته باشد. همانتواند  نميمداخله  

از قبل در نظر گرفته   ين موضوعحاضر اپژوهش كه در  

تعداد   و  بود  مغز    5شده  الکتريکي  تحريک  جلسه 

 جهت حصول نتیجه مطلوب در نظر گرفته شده بود. 

اعتقاد  پژوهشگران   اين  بر  نوروسايکولوژی  گروه 

قشر   كه  جانبي  پیشاني  پیشهستند  عنوان  بهخلفي 

قبیل   از  شناختي  عملکرد  در  درگیر  اصلي  ناحیه 

مداوم   اعملکرد  توجه  اين  و  به  توجه  با  است.  نتخابي 

و  توان  ميموضوع   تحريک  كه  اين  فعالگفت  كردن 

از   استفاده  با  از  های  شیوهناحیه  مغزی  تحريک  نوين 

بر عملکردهای شناختي از قبیل  تواند  مي  tDCSقبیل  

باشد.  داشته  مثبت  و  مستقیم  تأثیر  همچنین    توجه 

مداخله  توان  مي كه  قشر   tDCSگفت  ناحیه    در 

افزايش  اني  پیشپیش رهاسازی  تواند  ميمغز  به 

نوبه خود   به  امر  اين  تواند ميدوپامین منجر شود كه 

مخ  شناختي  عملکردهای  توجه  بر  قبیل  از  تلف 

همکاران، و  باشد)كاكوئیرا  بیاني    (.2017تأثیرگذار  به 

به اين دلیل كه    DLPFCناحیه    گفت كه توان  ميديگر  

توجه  ،  ريزیبرنامه  لاز قبی  مختلف  در اعمال شناختي

مهاریو   كنترل  و  پذيری  انعطافتوجه،    ، تمركز 

بر هدف و    كاری   حافظهشناختي،   مبتني  نقش    رفتار 



 37-44 ، 1401 تابستان، 2شماره  بیست و دوم،  سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

43 

ظرفیت بااليي    تواندميتحريک اين ناحیه  مهمي دارد،  

باشد   یارتقادر   داشته  شناختي  )بمودز،  عملکردهای 

پژوهش  گونه كه در  همان  .  (2017النوچا و جانیکاک،

  2با شدت  ای  جلسه  5حريک  شد كه ت  حاضر مشخص 

طي  آمپر  میلي در  بهبود  تواند  ميدقیقه    20و  در 

تأثیر   انتخابي و عملکرد مداوم  كاركرد شناختي توجه 

 مثبت داشته باشد.

  شامل حاضر    پژوهشهای  محدوديت  جملهاز  

.  استنمونه    كم   نسبتاا  در دسترس و حجم گیری  نمونه 

در    آتي  یهاپژوهشدر  كه  شود  ميپیشنهاد    روايناز

روش  از  امکان  استفاده    تصادفي گیری  نمونه  صورت 

نمونهشود   تعداد  فرايند    بیشتری  و  انجام  جهت  نیز 

با توجه به اينکه    همچنین  .در نظر گرفته شودپژوهش  

حاضر فاقد دوره پیگیری بود، پیشنهاد  پژوهش  فرايند  

با    كهشود  مي درماني  روش  اين  اثربخشي  میزان 

پیگیری  ای  هجلسهن  گرفتنظردر دوره  نیز  تحريک در 

يک    .شودارزيابي   گفت  توان  ميكلي  گیری  نتیجهدر 

رويکرد   تواند مي  جلسه   5در    tDCSای  مداخلهكه 

بهبود   در  موجب  مداوم  عملکرد  و  انتخابي  توجه 

گردد.   يادگیری  اختالل  با  تمام  اينازكودكان  به  رو 

كودكان   از  گروه  اين  با  كه  دارند  كاوسرافرادی  ر 

بهبود  شود  ميپیشنهاد   جهت  امکان  صوت  در  كه 

مداخله   از  استفاده  توجهي  در    tDCSفرايندهای  را 

 توانبخشي اينگونه افراد مدنظر قرار دهند.های برنامه 
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1. Learning disorders  

2. Continuous performance task  

3. Transcranial direct current stimulation  

4. Stroop color-word test 
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 چکیده 
محور انوادهخدين برنامده مموششدي  ف تد وبا هد   : پژوهش حاضرفهد

های نشدانهبدر  من  اثربخشي    بررسي  ورفتاری وال ين    بر م يريت  مبتني

 فعاليبیشتوجه/نقص  عملکرد تحصیلي كودكان واج  اختالل    بالیني و

گمارش تصدادفي   ويشي  مشمانیمهبا روش    اين مطالعه  :روش  ش .  انجام

تمامي كودكان واجد  جامعه مماری    اجرا ش .مشمون  پس  ،مشمونپیشبا  

 والد ين منهدا وهای شهر قدووين دبستان  فعاليبیش/توجهنقص  اختالل  

تعد اد  ،ایمرحلهچن ای شهوخگیری نمونه با استفاده اش روشكه    بودن 

تصدادفي  يگوينياجد اسدتفاده اش روش  با  و  ن  شانتخاب    منها  اش  نفر  40

قدرار  كنتدرل وهای مشمايشدي گروهبرای هريک اش ی نفر 20گروه   دودر

مقیددا   های بددالیني اخددتالل اشنشددانهيددابي منظور ارشبدده .گرفتندد 

ن مدومش اش .اسدتفاده شد  (SNAP – IV) معلد  والد ين و بن یجهرد

تحصدیلي   ارشيابي عملکرد  منظوربهساخته ه   حققمپیشرفت تحصیلي  

ده جلسده ممدوشش مد يريت   ن گدروه مشمدايش درده شد . والد ياستفا

بدرای تحلید    رفتاری مبتني بر رويکدرد رفتداری شدركت داده شد ن .

 ۀلعدطام ها:یافتههه. تحلی  كواريانس چن متغیره استفاده ش اش  ها  داده

ممددوشش  محور مبتنددي بددرخددانواده هایهم اخلدد نشددان داد كدده حاضددر

 فعداليبیش/توجدهنقصی كودكان واج   به وال ين دارا  رفتاریم يريت  

ل های بالیني اخدتالنشانه  و  بودهبخش  اثر  (  P<01/0طور معناداری )به

ايدن تحصدیلي  عملکرد بهبود درهمچنین .  كاهش دادنهامدركودكان    را

تدوان اش ايدن مي  بندابراين:  گیرینتیجه  (.P<01/0)  بدودثرؤم،  كودكان

چندین   کدرد تحصدیليني و عملهای بدالینشدانهمنظور بهبدود  بهبرنامه  

برنامده ريوی بدرای اسدتفاده اش  برنامهترتیب  اينگرفت. بهكودكاني بهره  

 .ای داردهويژبرای منها اهمیت  ت رفتاری  م يري
 

نقدددص  مددد يريت رفتددداری والددد ين،    :یکلیهههد ههههایواژه

 .صیليعملکرد تح  ،فعاليبیشتوجه/
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Abstract 
Objectiv: The aim of the present researh was to 
develop a Family Education Program based on the 
model of Behavior Management for Parents and 
study its effectiveness on reducing the clinical 
symptoms and improvement of educational 
performance in their children with Attention Deficit 
Hyperactive Disorder (ADHD). Method: This was 
a quasi-experimental study with pre-test post-test 
design and a control group. The statistical society 
of the study included all children with ADHD and 
their parent, in the primary schools of Qazvin City. 
population, of which 40 ADHD students were 
chosen as a sample using the random multistage 
cluster sampling model. The subjects were selected 
and randomly assigned into experimental and 
control groups (20 each). To evaluate the clinical 
symptoms, Teacher and Parent Rating Scale 
(SNAP-IV) was used. To assess the school 
performance, the researchers developed and used an 
assessment tool. intervention package consisted of a 
ten-session treatment protocol on the parents’ 
behavior management based on behavioral model. 
To analyze data, Multivariate Analysis of 
Covariance (MANCOVA) was utilized. Results: 
The research findings showed that intervention of 
teaching behavioral management for the children 
with ADHD is significantly effective in reducing 
clinical symptoms (P < 0.001) and improving 
school achievement (P < 0.001). Counclusion: 
Thus, this program can be implemented to improve 
clinical symptoms and school performance in the 
target group, and planning is essential for its 
implementation.  
 

Keywords: Parent behavioral management, 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD), School performance. 
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 مقدمه 

توجه نقص  عصب    فعاليبیش  /اختالل  اختالل  يک 

ب است   داده   تشخیص  مخت  ش ت  ه  رش ی  كه    ش ه 

شرايط    است.  درص   5  نوجوانان  شیوع ان دركودكان و

مهمي   درهمراه   نقش  اختالل  پیشرفت    اين  در 

رون هانشانه و  ،  ودرمان    اختالل   داردمن  بهبودی 

اختال  . (2020،ناهمکار و  مرتیگا ) اش  يکي    لاين 

های رواني دوران كودكي است كه با  لاختالترين  يعشا

  فعالي بیش، تکانشگری و  نکردنتوجه  پاي اری  هانشانه

همکاران،    شابلوتسکي )شود  ميخص  مش   .(2019و 

اخدتالنشدانهبرخدي   مانن   هدای  خوردن،  وولل 

ندداگ  شخصددي،  وسداي   در  كردن    انتظددار تواني 

شيدداد  كشددی ن ف شدن حددرف،  وسط  راموشکار،  ی، 

دي پري ن،  صحبت  جوئیات،  بيگران  بده  توجهي 

و اشدکال در فهد  تکدالیف باي     تورها دس  سرپیچي اش

مداه دوام  شدشمد ت    ؛ سالگي نمايان شود  12ب  اش  ق 

و   باش   بر  هایاثرداشته  اجتماعي،  مهارت  منفي  های 

جاشدغلي به  خانوادگي  و  تحصیلي  بگذارد.    ی، 

باي بدتشخیص  در  ي    اش  مویش  )ک  مثال قعیت    برای 

د هد   خانده  در  مهد   شدیور  شود.  داده  ع   رسده( 

درص  و در   7ت متح ة ممريکا ح ود اخدتالل در ايداال

است    21تا    2بین    جهانيسطح   گوارش ش ه  درص  

همکاران،  ) و  چنین    كه ي  يهانوادهخا  (.2017شولتو 

ممکن است    به دبستانود  رودوره  در  دارن ،  ي  نكودكا

 .مشکالت رواني شون   يا و    می ی ناا  ،ار سرخوردگيدچ

ي  اين كودكان مشکالت مالي و اقتصادی فراوان  وهعالهب

علت   به  درمانيهوينهرا  باالی  خود    های  خانواده  به 

  (.2019 ،همکاران و شائو)  كنن  تحمی  مي

شود و  در دوره كودكي مشخص مي  پیشین  لالاخت

نوجو و  نادر  ادابورگسال ي  مي  پی ا    كن . يمه 

با    فعاليبیش/وجهتنقص را  فرد  رش ،  دوره  طول  در 

  و   ساشدميت و كمبودها مواجه  الاش مشک  ای  مجموعه

رش ی در جهان  -های عصبياللترين اختشايعاش    يکي

  من در تشخیص    .(2019ونته و همکاران،  پ-دل)است  

سطح    در سه  هستی  كه  ل الختالوام به تعیین ش ت ا

در من  خ اش مسیب    يان ك های  نشانهفیف، مواردی كه 

كاركردهای    جوئي  مسیبو    شودميمشاه ه   در 

شغلي    مموششگاهياجتماعي،   متوسط  دارد  ودوجيا   ،

خفیف و  بین سطح    كاركردها  مسیبيا    هانشانهوجود  

  بسیار ی  هانشانهوجود  كه  ش ي   سطح  و    است  ش ي 

قاب   الاخت  باعث   شياد  اجتماعي،  مح   در   مالحظهل  یط 

)منوكي ميغلي  ش  و   مموششگاهي ،  همکاران  و   شود 

اختالل  كو  .(2020 با  خطر  مشکالت    فعالي بیشدكان 

تح افت  يا  باالی  يادگیری  مشکالت  دلی   به  صیلي 

رفتارهای    (.2015،  همکاران  و   ويسر)  باشن  ميشباني  

دارن   توأم   (.2020،  همکاران   و  تیلور )  باپرخاشگری 

مشکال  توجهنقص است  تحصی   ت با  ارتباط  در  لي 

و ل  روالن) بو  ديگب  (.2017  الن رول ،    ،  اش رخي    ر 

  در   كه اين كودكان  تجربي نیو نشان دادن  های همطالع

تحصیليمشمون و  در  در   خصوصبه  های    خوان ن 

ب  هنمر،  نوشتن تکالیف  ؛  مورن ميدست  ه  كمتری 

ودر كمتر  را  خود  انجام    با  سي  بیشتری  اهمال 

در بیش  غیبت؛  دهن يم دا  تری    بیشتر ؛  رن م رسه 

وتنبی منها   شون .مياخراج    ه  تحصی   ترک  میوان 

)بیش است  و تر  ها  پژوهش  (.2011  همکاران،  كنت 

اختالل  دادهنشان   كه  عالوه    فعاليبیش/توجهنقصان  

منفي كه بر موفقیت اجتماعي، تحصیلي و    بر تأثیرات

عا ميرش   منگذاردطفي  و  ج،  تحصیلي  شکست  به  ر 

االکمش قبی   اش  هیجاني  و  ت  نیو    افسردگي ضطراب 

 .(2014شود )مالسو و همکاران، مي

و تالشباعث    ش همطرح  موارد گسترده    های 

برای كو  های هم اخلرجهت  خش داثرب و درماني    دكان 

واج   است  فعالي بیش /توجهقصن  نوجوانان    . ش ه 

عم هبه درمان  دو  كلي  گستر  طور    های هم اخله  در 

مانجام كه  ش ه  مطرح    والًمعش ه  كاراست  بسته  به 

رواني    هایهم اخل  و  دارويي   های هم اخل  شود:مي

اين  (.  2015  ، همکاران  و   )فابیانو  اجتماعي  وال ين 

اين  پیاپي  طوربهكودكان   كنن   ميشکايت    موضوع  اش 

ملکرد تحصیلي، توجه و رفتار  دارودرماني ع  كه اگرچه

بهبود   را  كودكان  كوميحركتي  اما    منها   کدبخش ، 
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ح رفتارهای  الش ه و اصتهاسخوكارهای    انجام هنوش در

  (. 2014اورينستین و استون،  )ن .  امناسب مشک  دارن

ت شوجه  با  اختبه  شياد  ،  فعاليبیش/توجهنقصالل  یوع 

بر  ويژگي من  نامطلوب  تأثیر  و  مبتال  افراد  های 

م اخلۀ  مهارت ضرورت  اجتماعي،  و  تحصیلي  های 

طراحي  به و  ممروشهنگام  مناسب  و  های  وششي 

مهنشانهبهبود    برایي  درمان اختالل  اين    انن  ای 

رفتمشک در  الت  ضعف  و  اجرايي اری    كاركردهای 

  و   هاالهان)ای دارد  ويژهاهمیت  توجه،  مختلف اشجمله  

رواني    های هم اخلاش محورهای مه     (.2015  همکاران 

اين    است.  1وال ينمموشش  م اخله مبتني بر    ،اجتماعي

م ا ملخنوع  درگیر  با ه  وال ين  م يريت  ور  موشش  ش 

افوايش    واست    كودکری  رفتا اول  دارد:  جنبه  دو 

وال كودکتوجه  قبول  قاب   رفتارهای  به  جنبه    و   ين 

ب م اخله  من  قاب   غیررفتارهای    بارهدرهنگام  هديگر 

و  كودک    قبول  يک    در   ها هم اخلاين  است.  نامطلوب 

كلي   رفتاریعنوبا  طبقه  مموشش  معرفي    2ني وال  ان 

عنوان يک  بهها اش اين روش  پژوهشحلی   اتفر  شود.مي

اختالل  ثر  ؤمروش   كودكان  برای  م اخله  در 

حمايت    و  فعاليبیش/توجهنقص منها    كن  ميخانواده 

در    (.2012  ، همکاران  و  لي؛  2013  همکاران،   و  )چارج

رف بر  تاریرويکرد  واج     فرض  كودكان  كه  است  اين 

  ضعف يادگیری دارن  و ،  اليع ف بیش/توجهنقصاختالل  

اصالح  هبمورد  روین  يا محیطي  وابستگيوسیله  های 

اصالح روشمث    م يريت  برنامه  و  رفتار   های  های 

 ت.مموشش اس  و غییر  تقابرفتاری  

  ش ه انجامهای  مطالعهدر  ه     (2016)  دنفورث

است    گوارشد  خو های  راهبرده  نتیجدر  كه كرده 

رواني    -مموششي  هایهل خم اهای  وشهحدر  محورنوادهخا

جه تو  نونفرد، خانواده را كاجای  به    توانميني  او درم

ت  بهو    ددا قرار   الگوهغدنبال  اعییر  ارتباطي  با    ضا ای 

نتايج    هامم ه اش پژوهشدستبههای  يافته  .بود  يک يگر

مي گوارشي  را  بیانگر   كن  متفاوتي  منها  اش  برخي  كه 

درمموشش  ن اشتنثیرأت اختالل  با  هاینشانه  ها  لیني 

اشاست بررسرو  اين.  متوجه    ش هانجامی  اهمطالعهي  با 

و  اد  های م اخلهكه  شوي   مي رفتاردرماني  رودرماني، 

هستن .شناختي  درمان باي     اثربخش  كه    دانستاما 

دارويي  هیچ و  رفتاری  رويکردهای  اش  طور  بهيک 

مشک اخت  المستقی   اين  با  همراه  را  الشناختي  ل 

تا  جه  نتیرد .  شن خبنميبهبود   نیست  چه  مشخص 

توجه یوانم وجود    نقص    مان  ميباقي    هام اخلهبا 

 .(2016 ،كورنیو توسکانو و همکاران)

شمینه    در كه  پژوهشهمین  است  داده  نشان  ها 

مشکالت   اش  اختالل میانبسیاری  به  مربوط  فردی 

و   نبودن ساشگار  اش  فعالي بیش/توجهنقص   كودک 

  ر د  دلی    به همین  شود.ميشي  ان  او   رفتار  ننش كنترل

ناساشگاری    دهن  تاميها، به وال ين مموشش  برنامه اين  

تا    كودک را كاهش دهن  و فرشن  خودكمک كنن   به 

را  بر  كنترل   تایگ ميياد  وال ين    .دشبیاموخود  به    رن  

خود  رفتار فرشن   های  پاسخ  ودهن   پاداش    خوب 

ايجاد دركودک  نامط  كنن .   مطلوبي  را  ولرفتارهای  ب 

و اهپاداش  و دهن   كاهش   حفظ  برای  اضافي    ی 

كنن   تعیین  مناسب  رفتارهای    و   )سان رش   نگه اری 

اين    (.2014  ،همکاران  داده  نشان    اههعمطالهمچنین 

كه   و  است  تکانشگری  با  وجه  ت  نقصكودكان 

های بورگ ولي  پاداشهای كوچک و فوری را به پاداش

مي ترجیح  تأخیر  پادا  و  دهن  با  ش ه  داده  شمخرين 

برنامه   به  منها را بیشپاداشنسبت  تر تحت  های قبلي، 

مي قرار  حساس؛  ده تأثیر  بيعني  پا  ي االيیت  داش  به 

داش  به پا افراد حسا   .  (  2019،  همکاران  و  دارن  )لو

نظر  ت به  انتميکانشي  چون  و  برارسن   بااليي  ی  ظار 

و  پاداش نمي تشويقگرفتن  دارن ،  رفتار    ش ن  توانن  

ر بن  اخود  كنن .  ف باشداری  را  ابراين  رفتارهايي  عاالنه 

  اسپون   -كی   )  ن  دهميبرای جستجوی پاداش انجام  

 ).2016 و همکاران،

ترابي داد  ه     (1399)  کارانهم  و  پژوهش  نشان 

م يريكه   رفتاری  برنامه  كاهش  خانوادهت  بر  محور 

تأثیر  فعاليبیش/  توجهنقصهای  نشانهن  امیو  ،

اي  دارد معناداری   پیگیرنت   نو  دوره  در  دوايج    هه امی 

  مشاركت پ ران و   ش باپژوهاين    .استنیو پاي ار بوده  
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داشتن ،  واج  اختالل    رشن  پسر يا دختر ف كه  اني  مادر

و   م ش .جاان )   افضلي  با   (1398همکاران  پژوهشي    در 

های  نشانهمحور بر  خانواده  های هم اخلثربخشي  عنوان ا

مهارت و  ابالیني  كودك ع جتما های    فعال بیش  ن اي 

ب  مموششي   هایهم اخل  كه  ن داد  گوارش ه  منجر 

مهارت كاهش  افوايش  و  اجتماعي  های  نهنشاهای 

اختالل   دارای  كودكان    فعالي بیش/توجهنقصبالیني 

حاضر    .شودمي پژوهش  مماری  مموشان دانشجامعۀ 

بود.   ينوال  و  پسر (  1398)  همکاران   و  پورمتولي  منها 

با عنودر پژوهشه    برنامرطان  ي    ي باشی درمان  هاحي 

  با   مموشاندانش  برای   محورخانواده  رفتاری   -اختينش

بر    فعالي بیش/توجهنقص  اختالل من  اثربخشي  و 

با نوع تركیبي  مموش پسر  دانش  اب  ل الهای اين اختنشانه

اخت كه  الاين  د صوربهل  انت  ش ردستر   ه  تخاب 

دادن   بودن ، مموششي   انپژوهشگراين  .  انجام  برنامه 

مشمايشي    مموشاندانش  درانام  با  را  محورنوادهاخ گروه 

باشیدر   مموشش  جلسه  دادن   ها هفت    مادران   و  انجام 

ر منول روی فرشن  خود اجرا  ه دجلسوده  م ت شان  به

ك  اهيافته  .كردن  داد  برنامنشان    توان  مي  حاضر  هه 

  ر وطبه  را   فعالي بیش/توجهنقص  لال اخت  هاینشانه

ين پژوهش همچنین مشخص  ا  .ده   كاهش  معناداری

  خود   قوت   به   ماههسه  هدور   د كه تأثیر برنامه در يک كر

و  .است  مان ه  باقي در    (1394)  همکاران  ويساني  نیو 

مموشش روش  كردن   اظهار    خود   دادهانجاممطالعه   كه 

كودک ا   /توجهنقص اختاللنشانگان    ، وال -رتباط 

منشيرمقیا   و  فعاليبیش   ی نادارمع  طوربهرا    های 

مبتني  های  م اخلهاهمیت    توجه به   با   .ده ميش  كاه

و  بر اپژوهشتأكی     خانواده  بر  ش ه نجامهای   مبني 

رفتاری  های  خلهم اسودمن ی   م يريت  مموششي 

و  در اهمیت  ويژه  به  وال ين  پ ران  اين    مشاركت 

های  برنامهراستای ت وين   در هشي پژو خل  ها ومموشش

رفتاریمموششي   محتو  م يريت  برای  ردی  كارب  یابا 

كو اختاللوال ين  با  و    فعاليبیش  /توجهنقص  دكان 

درتهياف  تفاوت پژوهشي  اثربخشي  میوان  شمینه    های 

وال ينبرنامه  مموشش  اي ه  ابا    حاضر  پژوهش،  های  ين 

و   ش  انجام   تهیه  با  م ير  تا  مموششي  بسته  يت  ت وين 

و وال ين  وال ين،در   رفتاری  برای  من  راستای    اجرای 

کرد تحصیلي اين  ملع   بهبود  و  الیني های بانهش نكاهش  

گام مموششي    .بردارد  یديگر  كودكان    مطالعه برنامه 

برنامهشته،  ذگ وال ي  اش  رفتاری  با مموشش    ركلي ن 

اش  و  (2015) برگرفته    و  نگراریرفتهای  نظريه  اصول 

رفتار،شیوه اصالح  است    های  گرفته  ت وين    با  تااي ه 

با نامه رب ج ي   برای    هایهلخم اگستره    ای  بیشتر 

پمشار  و  هاخانواده مموشش   در  كت  خانواده    من  ران 

كن  حاضر  له  ئسم   .اق ام  پژوهش    طراحي اساسي 

محتبرنامه  با  ج ي   ای  م اخالتي    و وای  حیطه  با 

خواه خانواده وال ين  مموشش  برای  و  محور  اين   بود 

وسؤال   طراحي  وال ين    ایاجر  كه  مموشش  چه  برنامه 

  ود بهب ل وهای اين اختال نشانهكاهش  یارب را تغییراتي 

 كن . ايجاد ميعملکرد تحصیلي كودكان 

 روش 

حاضرپ جايگويني  طرح    با  مشمايشي نیمه  ژوهش 

گروه كنترل است.   ن با مشمو پس ، مشمونپیش تصادفي و 

تخاب تصادفي در گروه  ان  با  هامشمودنياين مطالعه    در

دنبال  و  گرفت   قرار  كنترل  و  مشمايش    عم  نم  به 

جامعه مماری شام   العه  طماين    در   .ش شمايشي اجرا  م

واج   كودكان    فعالي بیش/توجهنقصاختالل    تمامي 

در ی  ها دبستان قووين  تحصیلي    شهر    99-98سال 

روش   .بودن  اش  استفاده  ای  خوشهگیری  نمونه   با 

دبستان    ده  م رسه ابت ايي، تع اد  63اش بین    یالهمرح

  در   . ش ن انتخاب    ي به شک  تصادف   پسرانه  دخترانه و

د م مرحله  اش  معل     ايی  ت   با)  هادبستاناين    یان وم 

اشك  ي موشانمدانش  (م رسه مشاورو روانه  پوشک  نظر 

ی  دارو  و  داشتن   فعاليشبی  /هتوجنقصاختالل  

  110تا  90  بین   اهمنهوش    و ن   ردكمي  مصرفريتالین  

استفاده اش نتايج    با   سومدر مرحله    .ش ن معرفي    ،بود

  و   ش   ارهدوببررسي    SNAP – IVبن ی  هجدرمقیا   

بالیني  وسیله  به وال ين نیمهمصاحبه  با    ا ب   و  ساختار 

دركودكان ديگر  رواني  اختالل  همبودی  ع م  ،  رعايت 

با ش ن انتخاب    كودكان   اش   نفر   40تع اد   اش    .  استفاده 
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در  جايگوينيروش   برای   نفر  20گروه    دو  تصادفي 

اش هري و گروه  ک  مشمايشي  .  گرفتن ر  ارق   گواه  های 

كود اين  نیووال ين  ورود    كان  شرايط  به  توجه  با 

مانن   مشمودني دارای  داراها  فرشن   اختالل  بودن 

  ان، خانواده كودك   ع م طالق در  ،فعاليبیش/وجهتنقص

رواني د  اختالل  حضور دائ  در    و   نوال ي  رع م وجود 

اخالقي    هایهمالحظ.  ش ن اب  انتخ  مموشش  هایهجلس

  انه رممحاين پژوهش مشتم  بر    در  ه گرفته شدرنظر

اشوال ين   رضايت  كسب  اطالعات،  منظور  بهمان ن 

پژوهش  مشادی برای مشاركت در    پژوهش و  شركت در 

 بود. 

وو  بن ی درجهمقیا     (1  :ابوار   معل    ال ين 

(IV –SNAP )3  : سال مقیا     اين   1980  نخست 

  پلهام با   نوالن و  سوانسون،های  نام  هبلف  ؤمتوسط سه  

ال  ؤس 18. اش ش ت وين  DSM-IVهای مالکسي يونباش

منظور شناسايي نارسايي توجه  بهنخست  ال  ؤس  9،  من

كار    به   فعاليبیش  تشخیص  برایگر  ديال  ؤس  9و  

دهي  نمره  3تا    0اش  ال  ؤس  هر:  گذارینمره  رود.مي

=0)هرگو=شود  مي اوقات  بعضي   ،1  = اغلب   ،2  ،

  ر نوع بر ه یبرا و 18 نمره ك  مشمودني بر ، (3همیشه=

واح    براسا  میانگین و برش نقطه  شود. ميتقسی   9

تعیین    65/1 استان ارد  ملفای  .است ه  شانحراف 

برای شيرنوع نارسايي توجه    و  97/0كرونباخ ك  مشمون  

  ، همکاران  )بوسینگ و  است   76/0كنشي  فوون  و  90/0

و  (.2008 كیاني  در  1394)  فردهاديان  همچنین   )

  -ضريب اسپیرمن  ،اخكرونب  یاد ضريب ملف پژوهش خو

وبر بع     ون  برای  را  تنصیف گاتمن    توجه نقصضريب 

بع     و  80/0،    81/0،  81/0ترتیب  به   فعالي بیشبرای 

  پژوهش حاضر   در دست موردن .ه  ب 64/0، 65/0، 75/0

 به دست مم . 87/0میوان ملفای كرونباخ 

تحص  (2 پیشرفت  گیری  ان اشهبرای  :  يل یمشمون 

تحصیلي رياض   عملکرد  درو   میانگین  اش    ي، كودكان 

محقق  اهه يه  و  علوم ،  فارسي مشمون  مسماني  ی 

دوم   پايه  ش   دبستانساخته    مشمون اين    .استفاده 

روايي  بهكه    استسؤال    32شام    تعیین  منظور 

  ش ه در تهیهی  هاالؤس  ،صوری اين مشمون  محتوايي و

و  كارشناسان  قرار  اختیار  تجربه  با    گرفت.   معلمان 

نفری    20وه  روی يک گر  اتيمرحله مق م   در  اهالؤس

و دانشاش   اجرا  ملفای    مموشان  ضريب  با  من  پايايي 

ش . محاسبه  مرحله    كرونباخ  و پیشدر    مشمون 

كرونباخ  پس ملفای  ضريب  نیو  شاسبحممشمون     . ه 

اعتبار   برمحاسبهضريب  رياضي،  ش ه  درو   ای 

، 83/0ترتیب برابر  بهماني  مس  های ه يه  علوم و   فارسي،

  به دست مم .  ه مق ماتي در مرحل 79/0 و 74/0، 76/0

ضرايب  پیشمرحله    در ، 78/0،  85/0ترتیب  بهمشمون 

ترتیب  بهون  مشمسپاين ضرايب در    بود.  75/0  و  79/0

در ه  ب   77/0  و  83/0،  87/0،  89/0 مم .  اين    دست 

  ش كودكان هر شي امموشای م اخله  قب  اش اجر  پژوهش

و  گروهدو   تحصیلي    ،كنترل  مشمايش  پیشرفت  مشمون 

  مموششي برای اولیا   هایهجلس . بع  اش انجام  گرفته ش

دو گروه    اش كودكان هر   ره ابدو  اجرای روش م اخله   و

 ون پیشرفت تحصیلي به عم  مم . مشم وكنترل مشمايش

ريونپیشهای  ماتريسمشمون    (3 اين  4رون ه   :

غیركالمي،  اش  مشمون  و   مستق   شبان    فرهنگ، 

به   مون گذاری اين مشنمرهبرای  . است تحصیالت رسمي

نمره    رينتم گیرد.كميپاسخ صحیح يک نمره تعلق    هر

های خام  نمرهمجموعه   ست.ا 36 نمرهبیشترين  و  صفر

روی ج ول هنجار به    ش ا  ،سن  گرفتن درنظر   مشمودني با

باهوش  انحرافي  استان ارد    و100میانگین    بهر  انحراف 

اع  و   شودميتب ي     15 قابلیت  من  اد  مت ضريب 

مختلفدرگروه سني  گوارش    92/0تا  40/0بین    های 

  ( 1995ريون )  .(2005  همکاران،  و  )كاتونو  ش ه است

اعتماد   قابلیت  راضريب  باشمشما  اش   مشمون  يي  روش 

جهت    اش  و  98/0تا    85/0يب همبستگي بین  دامنه ضر

بین   ضرايب  دامنه  گوارش    98/0تا    88/0تنصیف 

  77/0كرونباخ  فای  ل ممیوان    پژوهش حاضر   در   كن .مي

  هني ذتوانايي  اين مشمون برای ارشيابي    اش  . به دست مم

نمره هوشكه    ش  استفاده  ه   كودكان    90بهركسب 

   مالک بود.به باال 

 رنامه دب :وششيده ممد رنامدی براداج ن ود ويدت روش
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، يک  اين پژوهش استفاده ش ه است  ای كه درم اخله

ی  تارف ر م يريت  بر يمحور مبتنخانوادهبرنامه مموششي 

ب  . استوال ين   انج  رنامهاين  مراحلي  كه  طي  ش   ام 

 يريت رفتاری  عبارت است اش: طراحي بسته مموششي م 

، بررسي روايي محتوايي بسته مموششي، اصالح  ال ينو

مموششي متناسب  و بسته  وساشی  تشخیص    ، شناسايي 

و تحلی   اجرای برنامه مموششي، گردموری    ها،مشمودني

نخست    همرحل  جرای برنامه مموششي. در اع  اش  ب  ها دهدا

و به طراحي  مق  منظور  بتهیه  ممو ماتي  ششي  سته 

برخانواده مبتني  وال ين  محور  رفتاری  اش م يريت   ،  

ش . استفاده  محتوا  تحلی   اين    در  روش  اجرای  رون  

نظريه و هاگام،  يادگیری  ی  هاهينظرويژه  هب  مموشش  ی 

ورفتاری مطالعه  در  یهارچوبچا   نگر  مربوط    نظری 

  ها و نظريهتوجه به    امه بادا  در   .  ش  مرور  ايران   خارج و

با  انجام  هایهمطالع ارتباط  در    های هم اخلش ه 

های  شپژوهگرفتن  نظردر  با  و  محورخانوادهمموششي  

در انجام شمینه   ش ه  منابع    و  اين  اش  استفاده    و با 

  ، رش ش ه بودطه نگااين حی  ف كه درهای مختلكتاب

 مربوط و  بن ی اش منابعجمعي بسته مموششي كه  حاطر

منها  اي ه اش  در    . ش ت وين  ،  باش ميگرفتن  همچنین 

محتوای    انسجام دروني برنامه و  ا ت  ش راستا سعي  اين  

شود.  منمموششي   در  ه  ب  حفظ  تا  ش   تالش  عالوه 

م اخال  طراحي وا برنامه  وضعیت  ل ين  تي 

  گي و هنرف نظر    ه  اش  ، اين پژوهش  كنن ه درمشاركت

اش در  ه   سواد  سطح  شود.گرفتنظر    جنبه  اين    ه 

و  ءجو  موضوع متخصصان  ياری  های  ييامراهن   به 

نبود. میسر  منها  محتوايي    برای  ارشن ه  روايي  بررسي 

اش ه   مموششي  درر  نظ  برنامه  حیطه  يا  متخصصان  ن 

ش . بسته  ،  تخصصينظر  يی   أتمنظور  به  استفاده 

در  اس  مموششي  اش  نفر  ده  روانا تاختیار  شناسي  دان 

به  اسمح  رومنظبه  گرفت.  قرار  وره مشا  ، بالیني وتربیتي

ضريب نسبي    فرمولروايي محتوايي به شک  كمي اش  

محتوا )  CVR)  5  روايي  لوشه  ش . (1975(    استفاده 

هرهاپاسخس  سپ محاسبه  برای  ضريب    .ن  شميت  

ج ول   80/0مم ه  دستبه به  توجه  با  كه  بود 

درمورد تصمی  محتوايي،   ب يضر  گیری  روايي    نسبي 

اش مق ار ش هحاسب ارمق م   فر( برای ده ن62/0)  ج ول  ه 

حتوايي  ش ن اعتبار مهپذيرفت كه به مفهوم  تر بودبورگ

مموششي  ساختا بسته  اشاست ر  پس  و   .    اصالح 

ه  برای    ، برنامه مموششيساشی بسته مموششي متناسب

و مادران   پ ران  مموششي    های هجلس  ش .  اجرا  ه  

پژوهش  ها  سا ارب مموشش گروهي   ده  در اف    جلسه 

كودكان رب دارای  وال ين  اختالل    واج   ای 

  جلسه   و هر  جلسه   يک  هفته   هر  ، يفعال بیش/توجهنقص

ش   90 برگوار  معنا  . دقیقه  اين  مشمايش  كه    به  گروه 

گرفت قرار  مموشش  در يودنمشمولي    ن تحت  كه    هايي 

را هم اخلهیچ  ،  داشتن قرار    گواهه  گرو   دريافت   ای 

سخنر  با   ششي ممو  یهاهجلس.   دنکرن بحث    اني،روش 

   . شدنبال  ها الؤسپاسخگويي به  گروهي و

اول مموششيبیان    :جلسه  برنامه    ه ف با  اهمیت 

و  انگیوه  با  ايجاد  ماتومح  وال ين.  هم لي  ي  شموشی 

ه ف  شام  مموشش    اهمیت  وورت  رض  ، توضیح 

  ني بر م يريت رفتاری برای وال ين و مبت  محورخانواده

مهماش  ابر با  مشکالت  لي  كاهش  جهت  رفتاری    نها 

اش    ينوال انتظار  ودريافت  برنامهبیان كلیات    وكودكان  

 . برنامه

دوم واج ويژگيتوضیح    :جلسه  كودكان     های 

  مشنايي وال ين با   ه فا ب  يفعال بیش/توجهنقصاختالل  

جلسه    م شا   وششي ممی  محتوا  .اختالل بحث  مرور 

  / توجهنقصاختالل  واج   ن های كودكاويژگي ، بیان  قب

و هاننشیف  توص  ، فعاليبیش بالیني  های  اختالل  های 

نگرش وال ين نسبت به مشکالت    تغییر   و  منبا    همراه

سیاهه  ت  :ش ه  ارائه  تکلیف   كودک. رفتار  کمی  

 .توسط وال ين  ی اختالل هانشانه

سومسلج تغییرتوصیف    :ه    ه ف   بافتارر   اصول 

با   ر برنامهمشنايي  تغییر  مموششي وامحت  ار.تفهای    ی 

بحث    شام  اش   ،قب   هایهجلسمرور  استفاده    مموشش 

ت  ها وروش رفتار   تع ي  و  رفتار:  غییرفنون    در   اصالح 

و اش   خانه  خارج  و  ه، خان  محیط  های  ويژگي  تعريف 

و ش ه  ارائه  تکلیف  رفتار.  تغییر يادداشت    ه ارائ  : 
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اشمثال كودک    ومناسب    رهای رفتا  هايي  و  نامناسب 

 .توسط وال ين منها د باخورربنحوه 

چهار روشمم  :مجلسه  رفتار های  وشش    افوايش 

اجتم مهارتتقويت    ه فبا  مطلوب ی  محتوا  .اعيهای 

بحث    شام    مموششي بررسي قب   هایهجلسمرور   ،  

و  تکالیف انواع  خانه  مموشش  باشخورد،   قويت،ت  ارائه 

مثبت،  منفي،  تقويت  تقويت    ای، هپتتقويت    تقويت 

و  تيتقو  فعالیتي، :  ش ه  ارائه  تکلیف  بیروني.  دروني 

فهرست   دركنن هتقويتتهیه  موجود  و  های  و    خانه 

 .توسط وال ين ونه رفتاربرای يک نم ارائه تقويت

  با   تاشه  رفتار   ايجاد   های وشش روشمم  :جلسه پنج 

  مموششي ی  محتوا  فردی.بینهای  تمهار ت  قويت  ه ف

ه  خان  الیف سي تک ، بررقب   های هجلسمرور بحث    شام 

باشخورد  و و ارائه  مموشش  ا  ،  و توضیح  های  روش  صول 

تاشه:  مطلوب  رفتارهای  رفتاشک روش    ايجاد    ر، دهي 

و شنجیرساشی  محرک.روش  محوكردن    تکلیف   روش 

وش ه  ارائه ثبت  گورا:  مائه  يک    ج ي    رفتاروردارش 

 . توسط وال ين كنن ه مناسبتقويتكودک همراه با 

شش  رفتار را نگه  هایروشوشش  مم  :جلسه    ی 

رفتارهای  ه ف  با  مطلوب و  تثبیت    . بهنجار  ساشگار 

مموششيمحتوا بحث    شام   ی  ،  قب    هایهجلسمرور 

توضیح    ش وموش، مارائه باشخورد  بررسي تکالیف خانه و

تقويت:برنامه  ناپیوسته،   پیوسته،يت  تقو  های    تقويت 

متغیر،هابرنامه  نسبت  ثابت،  نسبت  ثابت،   ی    فاصله 

: ارائه گوارش يک نمونه ش ه  ارائه  فیل تک  .رمتغی  فاصله 

 .توسط وال ين های تقويتبرنامهش ا

هفت  روشمم  :جلسه  رفتار    هایوشش  كاهش 

مشکالت    ه ف با  مطلوبنا ی  محتوا  رفتاری.كاهش 

بحث    شام    مموششي بررقب   هایهجلسمرور  سي  ، 

وتک خانه  باشخورد   الیف  اسارائه  مموشش  اش  تف ،  اده 

رفتاروش كاهش  مثبت    تفکیکي تقويت    :رهای 

نرخ ك ، با  رفتارهای ديگر، ويتق   رفتارهای  تفکیکي    ت 

نا رفتارهای  تفکیکي   :ش ه  ارائه  تکلیف  .همساشتقويت 

ارائه    و كودک  نامطلوب    رفتارهای   سیاههتکمی   

 كاهش   مثبتای دهروشكاربست   اش گوارش يک مورد 

 . توسط وال ين  رفتار نامطلوب

هشت  روشمم  :جلسه    تار فركاهش    هایوشش 

رفتاری.  ه ف با  نامطلوب مشکالت  ی  وامحت  كاهش 

بحث    شام    مموششي بررسي  قب   هایهجلسمرور   ،

و خانه  باشخوردتکالیف  اش ارائه  استفاده  مموشش   ،  

منفي روش رف   های  كردن  محروم  خاموشي،  تار:كاهش 

  تکلیف   تنبیه.  كردن،جبران  كردن،هجريم  تقويت،  اش

تش ه  ارائه ارائه    ونامطلوب    رفتارهای  سیاههی   کم: 

يک  كاهش  روشربست  كااش  مورد  گوارش  منفي  های 

 . توسط وال ين  رفتار نامطلوب

  ه ف با  م يريتيخود  های روشوشش  مم  جلسه نه :

مرور    شام    ی مموششي ا محتو  .تحصیلي  عملکرد   بهبود

خانه  قب   های هجلسبحث   تکالیف  بررسي  ارائه    و ، 

ار  رفت   ریاصول تغی   و  هاروش، مموشش كاربست  باشخورد

انگیوبه افوايش  تحصیلي،منظور    تکالیف، ام  انج  ه 

در  در .  خودكفايي  به  مربوط    ارائه   تکلیف   وظايف 

اش ش ه نمونه  يک  گوارش  ارائه  كودک    :  رفتارهای 

وال ين  جنب  توسط  اش  خود  كه  قرار   م يريتي ه    ه ف 

 گرفته است.  

ده : اشجلساجمع  جلسه  تعیین    ه فبا  تبن ی 

يادگیری باشخورد   و  رشنگرتغیی  ،میوان    اش   دريافت 

مموشش محتوا  وال ين. تکالیف خانه  شام   يی  ،  بررسي 

اشك   خالصهارائه   در مطرح  هایهجلسای  طول    ش ه 

مموششي بیشتر    .نفت گرباشخورد  و   دوره  جلسه  اين 

وبه بینش  به يک  نسبت    رشنگ  ر ییتغ  منظور رسی ن 

منچه كه وال ين به من    اشهای من،  ويژگي  به اختالل و

یص  تخص،  كنن را اداره    كودک خودش دارن  تا رفتار  این

 . ش داده 

 هایافته 

گروه    دو  در  اين پژوهششناختي:  جمعیتهای  ويژگي

و  نمونه    گواه   مشمايشي  حج   در   20با  هرگروه    نفر 

  و   56/7يشسني كودكان گروه مشما  میانگینش .  انجام  

  میانگین گروه كنترل    در  و   25/0انحراف استان ارد من  

.  بود  27/0انحراف استان ارد من  و   52/7  دكان كو  سني 

گروه  يمشمودند   اتع هر  پسر    10شام   نفر    20های 
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  به را    كودكاندرص  اش    50گروه    هر  .بودن دختر    10و

میانگین   است.  داده  اختصاص  هوشبهر   یاههنمرخود 

مشمايش   گروه  استان ارد    و  95/99كودكان  انحراف 

ه  هر كودكان گروبشهو  های هنمرمیانگین    و   است  86/4

استان ا  و   30/100كنترل     42/4من    رد انحراف 

همچنین  مي ترتیمیانگیباش .  در   بن  گروه    تول  

استان ارد ا  با   05/2مشمايش   گروه    در  و   75/0  نحراف 

استان ارد    و  95/1ین  كنترل میانگ   .است68/0انحراف 

مون  مش  بودن توشيع متغیرهای وابسته اش نرمالمنظور  به

 .وف استفاده ش یرنم سروف اكولموگ
 SNAP-IV یاسقم مادران در پدران و فعالیبیش/توجهنقص هایهنمر میرنوفساف کولموگروآزمون  1 جدول

 داری امعن درجه آزادی  آماره گروه متغیر

 200/0 20 955/0 مشمايش  پ ران(  يابي)ارش  توجه نقص

 200/0 20 959/0 كنترل بي پ ران( توجه )ارشيا  نقص

 129/0 20 954/0 مشمايش  ( اني مادرشياب راتوجه )  نقص

 192/0 20 950/0 كنترل ( انتوجه )ارشيابي مادر نقص

 200/0 20 948/0 مشمايش  ( )ارشيابي پ ران فعاليبیش

 076/0 20 914/0 كنترل  ران( )ارشيابي پ  فعاليبیش

 097/0 20 896/0 مشمايش  ( ان)ارشيابي مادر   فعاليبیش

 081/0 20 859/0 كنترل ( انر د)ارشيابي ما  فعاليبیش
 

به  با كه  ميمشاه ه    1ج ول  نتايج    توجه  شود 

توشيع  نرمالفرض  پیش متغیرهای    هایهنمربودن 

دو   فعالي بیش  ،توجهنقص و  در  مشمايش  گروه    گروه 

توشيع  ها  متغیر  گروه تمام دو هردر  شود.مييی   أتل  كنتر

بررسي    (.p>05/0)  ارن دمال  نر فرض  پیشبرای 

متغیرواريانس  بریبرا در  مشمو  موردهای  ها  اش  ن  نظر 

 ن استفاده ش . يلو

 متغیرهای وابسته  هایه نمربررسی تساوی واریانس  برایآزمون لوین  2جدول  

 معناداری  درجه آزادی دوم  درجه آزادی اول  Fآماره متغیر

 217/0 36 3 555/1 نارسايي توجه )ارشيابي پ ران( 

 194/0 36 3 656/1 ( ندرا )ارشيابي ما  توجهايي نارس

 371/0 36 3 078/1 كنشي )ارشيابي پ ران( فوون
 481/0 36 3 840/0 كنشي )ارشيابي مادران( فوون

 338/0 36 3 160/1 عملکرد تحصیلي

كه  همان مي  2ج ول  طور  فرض  پیش ،  دهنشان 

همه متغیرها ه  در   در  ها هنمررای ها بواريانستساوی 

م وارشيابي  در  ادران  پ رانارشي  ه   دلی   ابي  به   ،

مماری  معنادار نظر  اش  در    ؛ ش يی   أتنبودن  عبارتي  به 

واريا متغیری  و   گروه  دو نس  هیچ  كنترل    مشمايش 

معناداری   ن ارن   باتفاوت  يکساني  ش  وه   رط 

برقرارواريانس )  ها  ديگر  (.p>0/ 05است    پیش   اش 

اجضرف  مه   تحلی   های  ،  چن متغیرهكواريانس  رای 

های كواريانس است كه با اجرای مشمون نومشميکساني  

  .(3)ج ول   شودباكس انجام مي
 گروه دو  رد هاکواریانسبررسی تساوی  براینتایج آزمون باکس  3جدول 

 450/141 ضریب باکس

 F 061/1مماره 

 84 درجه مشادی اول 

 634/2939 درجه مشادی دوم 

 334/0 داری امعن

باكس   مشمون  ده   مي  نشان   3ج ول    براسا نتايج 

مفروضه  كه   يی   أتنیو  مشمون  پسمرحله    دراين 

ديگرp>05/0)  شودمي بیاني  به  واريانس    (.  ماتريس 

ويانسكوار است  همگن    وه رگ  دو   در  هاكواريانس  ها 

 .  برابر است
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 بی والدین ایبه تفکیک ارز  هگوا آزمون گروه آزمایش وپس آزمون وپیشر های آماری متغیرهای پژوهش دویژگی 4 جدول

 متغیر وابسته گروه
 آزمون پس آزمون پیش

 تاندارد انحرف اس میانگین تاندارد انحرف اس میانگین

 مشمايش )پ ران( 

 توجه 

80/19 09/2 20/15 35/2 

 46/1 65/17 38/1 70/21 )مادران(  مشمايش 

 82/1 95/21 79/1 80/20 )پ ران(   گواه

 32/1 21/ 20 80/1 25/21 )مادران( گواه  

 ( ان)پ ر مشمايش 

 فوون كنشي 

45/20 13/2 15/16 08/2 

 81/1 40/19 98/0 85/22 )مادران(  مشمايش 

 78/1 15/21 56/1 85/21 )پ ران( گواه  

 34/0 35/21 90/1 45/21 )مادران( گواه  

 مشمايش 
 تحصیلي

60/22 47/2 30/25 31/2 

 02/2 25/22 58/2 45/22 گواه 

میانگی  د شوميشاه ه  م  4  ول ج  در   های هنمرن  كه 

در  گروهتوجه    نقص ه   پ ر  ا  مشمايش  ان  رشيابي 

مادران   و   (20/15) ارشيابي  در  در  85/15)  ه    )

اش  پايینمشمون  پس مشمون  پسدر    مشمون است.پیشتر 

(  95/21)  ارشيابي پ ران  در  هاهنمرمیانگین  ،  گواه  گروه

نشان  20/21)  ان مادر  و كاهش    های هنمر  ده .نمي( 

هشم  گروه در مايش  و      پ ران  در   ارشيابي  ارشيابي    ه  

در   اش  پايینمشمون  پسمادران  است. پیشتر    مشمون 

ج ول همچنین   میانگميشان  ن  4  نتايج  كه  ین  ده  

ارشيابي    گروه  فعاليبیش  هایهنمر در  ه   مشمايش 

ارشيابي مادران  و  (15/16 ران )پ در    (40/19)  ه  در 

اش  پايینمشمون  پس اپیشتر  مشمون  پسدر    ست.مشمون 

(  15/21)  ارشيابي پ ران  در  هاهنمرمیانگین  ،  گواهگروه  

نشان  35/21)  ن مادرا  و كاهش    گروه  ده .ينم( 

در ارشيابي مادران    ه    يش ه  در ارشيابي پ ران ومشما

اش  پايینمشمون  پسدر     همچنین   است.  مشمونپیشتر 

ج ول مي  4  نتايج  میانگین    ده  نشان    های هنمركه 

مشمون  مشمودني در  تحصیلها  مشمايش    گروه   ي عملکرد 

اش  پسدر   باالتر  است.پیشمشمون  تحلی     مشمون 

دوگر بین  چن متغیری  بر  وكواريانس    های هنمره 

متغیرتع ي  وابسته  ش ه  ش .های  تحلی     نتیجهانجام 

ميمتغیره  چن كواريانس   )  ده نشان   05/0كه 

p<،282/44  =F  ،0069/0گروه    دو  ( وکای ويلالمب = اثر

م يريت   گواه  ومشمايش   مموشش  برنامه  اجرای  اش  بع  

،  فعالي بیش  توجه،  نقصته )در متغیرهای وابس  ،وال ين

تحصیلي و باعملکرد  هستن   (  متفاوت  مموشش    ه   و 

ای  ست بر متغیرهساشی منها توانسته امن توان  وال ين و 

بالیني    و  بگذارد ر  ثیأتگذشته   نشانگان  كاهش  به 

و   تحصیلي  یناختالل  عملکرد  بهبود  های  مودنيمشو 

 . منتهي شود گروه م اخله 
 (هاآزمودنیگروهی بین هایاثرمتغیرهای وابسته ) کنترل در گروه آزمایش و متغیره دوتکنتایج تحلیل کواریانس   5 جدول

 متغیر وابسته منبع
مجموع  

 مجذورات 
درجه  
 آزادی 

میانگین 
 مجذورات 

 ان تو اتا مجذور معناداری  Fآماره 

 گروه

873/344 توجه )پ ران(   1 873/344 687/84 001/0 745/0 000/1 
 000/1 556/0 001/0 345/36 317/76 1 317/76 توجه )مادران( 

 000/1 538/0 001/0    731/33 111/129 1 111/129 كنشي )پ ران( فوون
 999/0 494/0 001/0 268/28 539/21 1 539/21 )مادران(  كنشيفوون
 996/0   439/0 001/0 703/22 019/70 1 019/70 کرد تحصیليلعم

 خطا 

     072/4 29 098/118 نارسايي توجه )پ ران( 
     100/2 29 895/60 ن( توجه )مادرا  نارسايي
     828/3 29 004/111 ( پ ران) كنشيفوون
     762/0 29 096/22 ( مادرانكنشي )فوون

     084/3 29 439/89 عملکرد تحصیلي
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 ران  رمورد ارشيابي پد  5  ج ول  های حاص  اشداده

اثر  كننبیانتوجه،  نقصاش   تع ي   با  كه  است  اين   ه 

همپراشبهمشمون  پیش  ایههنمر متغیر  برنامه   ، عنوان 

  ه مشمايشي و تاری وال ين بین گرورف   ريتم يمموششي  

است كرده  ايجاد  معناداری  تفاوت    .كنترل 

687/84=873/344،  01/0>P  ،687/84(=1،29)F .  

با687/84)  ش ههمحاسب  Fمق ار   مشادی    (    و 1درجه 

مق ار    29 بورگ  Fاش  استج ول    ر دتوان  ميكه    تر 

ي متغیر م اخله را  بخشاثر  01/0سطح خطای كمتر اش  

بیان كردمينابراين  ب  كرد.  يی أت مموششي   توان    برنامه 

وال ين    م يريت واريانس  در   74/0رفتاری  ص  

رپس كرد  ا مشمون  اثر  تبیین  شاخص  است.  ه 

  نقص   درص  كاهش   74  كه   ده  نشان ميمم ه  دستبه

كودكان   را  كتشرتوجه  مشمايش  گروه  در  كنن ه 

وال ين  مي رفتاری  م يريت  برنامه  مموشش  به  توان 

میانگین    5  مچنین براسا  نتايج ج ول ه  داد.نسبت  

  گواه يش نسبت به گروه  مشمون گروه مشماپس  هایهنمر

ارتباط    در  5  همچنین ج ول  است.   ا كردهیپ كاهش  

كه    ده مينشان    توجه  نقص با ارشيابي مادران درمورد  

متغیر  بهمشمون  پیش  های هنمرگرفتن  درنظربا   عنوان 

اری وال ين بین  فت ر  يتم يربرنامه مموششي    ،همپراش

و   گروه معناد  گواه  مشمايشي  كرده  تفاوت  ايجاد  اری 

  P  ،345  /36<01/0،  317/76=  345/36  .است

(=1،31)F.  ر  مق اF  درجه    با  345/36  ش همحاسبه

مق ار    29  و 1ی  مشاد بورگ  Fاش  است ج ول  كه    تر 

اش    در توان  مي كمتر  خطای  بخشي  اثر  01/0سطح 

  توان بیان كرد ميراين  ب بنا  د.كريی   أتغیر م اخله را  مت

مموششي  كه وال ين    م يريت  برنامه    55/0رفتاری 

واريانس   است.  رمشمون  پسدرص   كرده  تبیین  ا 

درص     55مم ه بیانگر من است كه  دستبهشاخص اثر  

كودكان    نقصكاهش   گروه شركتتوجه  در    كنن ه 

را برنامي  مشمايش  مموشش  به  مه م يريت رفتاری  توان 

دادنس  وال ين نتايج  بت  براسا   همچنین    5ج ول. 

به  پس  های هنمرمیانگین   نسبت  مشمايش  گروه  مشمون 

 است.  پی ا كرده كاهش گواهگروه 

اش    براسا  پ ران    كودكان،   فعاليبیشارشيابي 

اينیانب  5ج ولهای  داده با    كنن ه  كه  است 

متغیر  عنبهمشمون  پیشهای  هنمرگرفتن  درنظر وان 

رفتاری وال ين بین     يريتموششي  برنامه مم  ،همپراش

و گ مشمايشي  كرده    روه  ايجاد  معناداری  تفاوت  كنترل 

  P  ،731/33<01/0  ، 111/129=731/33  .است

(=1،29)F.    مق ارF  با731/33)  ش همحاسبه درجه    ( 

مق ار    29و1مشادی   بورگ  Fاش  استج ول  كه    تر 

اش    دران  تومي كمتر  خطای  بخشي  ،  01/0سطح  اثر 

  توان بیان كرد ميبنابراين    كرد.  يی أترا    متغیر م اخله

  درص    53ل ين  رفتاری وا  م يريت  كه برنامه مموششي

كرده  پس  واريانس تبیین  را  اثر  امشمون  شاخص  ست. 

كه  53/0)  مم هدستبه است  من  بیانگر  درص     53( 

گروه  شركتكودكان    فعاليبیشكاهش در  كنن ه 

را   بهميمشمايش  برنامه م يريت  توان  ی  رفتار  مموشش 

مادران ارشيابي  براسا   داد.  نسبت    اش   وال ين 

گفت    نتوامي  5ج وليج  و با توجه به نتانی  ،فعاليبیش

مموششي   برنامه  بین گروه  رفت   م يريتكه  وال ين  اری 

و است  گواه  مشمايشي  كرده  ايجاد  معناداری    .تفاوت 

268/28=539/21،  01/0>P  ،268/28=(1،29)F .  

مشادی    با  (268/28)  ش همحاسبه  Fمق ار     و 1درجه 

مق ار    29 بورگ  Fاش  استج ول    در توان  ميه  ك  تر 

شي متغیر م اخله  خاثر ب،  01/0كمتر اش  سطح خطای  

كردميبنابراين    كرد. يی   أت  را بیان  برنامه    توان  كه 

وال ين    م يريت  مموششي واريانس    49رفتاری  درص  

شاخپس است.  كرده  تبیین  را  اثر  مشمون  ص 

)دستبه منب  ( 49/0مم ه  درص     49  كهاست    یانگر 

گشركتكودكان    فعالي بیشكاهش   در  روه  كنن ه 

را   ممميمشمايش  به  برنامه م يريت رفتاری  وتوان  شش 

   وال ين نسبت داد. 

ارتباط با ارشيابي اش    ر  5ل  ج و  حاص  اش  های داده

تحصی كودكان  پیشرفت  برنامه    ده مينشان  لي  كه 

  يشي و ه مشماگرو  ینرفتاری وال ين ب  م يريتمموششي  

ايج  گواه معناداری  استتفاوت  كرده    .اد 

703/22=019/70،  01/0>P  ،703/22=  (1،29)F .  
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مش  با  (703/22)  ش همحاسبه  Fق ار  م   و 1ادی  درجه 

مق ار    29 بورگ  Fاش  استج ول    در توان  ميكه    تر 

اش   م اخله  خباثر،  01/0سطح خطای كمتر  متغیر  شي 

بیاتوميبنابراين    كرد. يی   أترا   كردان  برنامه    ن  كه 

وال ين    م يريت  مموششي واريانس    43رفتاری  درص  

است.  پس كرده  تبیین  را  اثر  شمشمون  اخص 

)دستبه كه  (43/0مم ه  است  من  درص     43بیانگر 

كودكان   تحصیلي  گشركتعملکرد  در  وه  ركنن ه 

را   برميمشمايش  مموشش  به  نامه م يريت رفتاری  توان 

 ت داد. وال ين نسب

 گیری نتیجه و بحث

حاضر مموششي   پژوهش  برنامه  ت وين  ه ف  با 

برانوادهخ مبتني  رفتاری    محور    و وال ين  م يريت 

ونشانهبر  ن  ماثربخشي    بررسي بالیني  عملکرد    های 

كودك اختالل  ا تحصیلي  واج     فعالي بیش/توجهنقصن 

ش ا حاص  يافته  .نجام  تحلی     های  های  دادهاش 

میوان    پژوهش كه  داد    فعالي بیش/توجهنقصنشان 

كه وال ين    فعالي بیش/توجهنقصل  كودكان واج  اختال 

مموشش معرض  در  م يريت  منها  قرار  ر های  فتاری 

با گروه  ،  فتن گر مموششك  گواهدر مقايسه  اين  را  ه  ها 

اين    است.  پی ا كرده تفاوت معناداری  ،  نکردن دريافت  

  ارشيابي مادران اش   ه  در  وارشيابي پ ران    در تفاوت ه   

مشهود  نشانه اختالل  و   است.های  پ ران    ارشيابي 

ارشيابي  اوت  صورت ج اگانه بررسي ش  تا تف بهمادران  

مم ه نشان داد كه بین  دستبهج  نتاي.  نها مطالعه شودم

و پ ران  ن ا  ارشيابي  وجود  معناداری  تفاوت    . ردمادران 

اين   اش  حاص   نتايج  نشانيافتههمچنین  كه    داد  ها 

ا تحصیلي  در  كود  ينعملکرد  منها  وال ين  كه  كان 

مموشش گمعرض  قرار  رفتاری  م يريت  در  رفتنهای    

با گروه گواه كه  را دريافت  وششمم  مقايسه  ،  نکردن ها 

معناداری   كردهتفاوت  عملکرد   و   پی ا  بهبود    موجب 

ج تفاوت معناداری را  نتاي  كودكان ش ه است.  تحصیلي

وب دختر  كودكان  ن  ین  نشان    با   هايافتهاين    . ادپسر 

تأثیر مموشش م يريت رفتاری وال ين  كه    هاييهمطالع

نشانهد كاهش  اخالل  ر  را    لي ا فعبیش/توجهنقصهای 

مموششي رفتاری    هایهم اخل   .استهمسو  ،  كردهتأيی   

  لو   در پژوهش های اش متوسط تا باالتر من كه اثربخشي 

  و   فابیانو،  (2019)  همکاران  و  (، شائو2019)  ان همکار  و

  و  بالير  ،(2014)  همکاران  و  ويسر  ،(2015)  همکاران 

  و   پاركر  ،(2013)  همکاران  و  چارج  ،(2014)  همکاران

و  (،1399)  رابيت  ،2013همکاران   همکاران    افضلي 

اصفهانيشاه  (،1398) عاب ی  (1398)  همکاران  و   میوه   ،

ويساني    ،(1394)  همکاران   و  پور ملک   (1396مکاران)وه

طوركلي  هب  .تاس ه  شگوارش    ( 1394)همکاران    و

های مختلفي را  مؤلفهها  پژوهشگرچه هرك ام اش اين  

ين است نگر امنها بیا  جنتاي   ان ، اماداده  قرارمورد توجه  

ن  منجر به  توايممحور  خانوادههای مموششي  مهابرنكه  

 .شون  فعالي بیش/توجهنقصاختالل كاهش میوان 

همکاران  و  توسکانو  ب  (2016)   كورنیو  ررسي  با 

  های هم اخل  كه   داشتن  اظهار    ش ه انجام  های همطالع

و   رفتاردرماني  اثربخش  ناختي  شدرماندارودرماني، 

هیچ  .هستن  دارويي  اما  و  رفتاری  رويکردهای  اش  يک 

ل  الاين اخ  تي همراه با ت شناخال طور مستقی  مشکبه

  ها م اخلهبا وجود    هانشانهاين    و  بخشن  نميرا بهبود  

های  يافته،  پیشینگوارش  رغ   به  . مان ميباقي  

حاضر  كه    ن نشا  پژوهش  مموششي  های  م اخلهداد 

درميمحور  خانواده اختالل  هشانهنكاهش    توان   ای 

  پژوهش حاضر تمالي نتايج  تبیین اح   در  اثربخش باش .

اظهار  مي ترين  نوديک ين  وال    كهييجامناش  كرد  توان 

و هستن   كودک  به  راتبیش   هایتساع   افراد    در   ری 

برای  ثرترين  ؤم  كنن ، ميسپری  كودک    كنار  افراد 

و مموشش  ال  انتقال  كودكان  ارائه  به  رفتاری  گوهای 

اششون ميمحسوب   با  رو اين.  مموششي  محتوای    برنامه 

رفتاری   نم يريت  گام  است  تخست  در  درک  وانسته 

و اش    يصحیح  ارائه    هایويژگي  اختالل  وال ين  به  من 

مهارت  و  ده  دوم  وهله    وری در ضر  گریوال  های  در 

كودكان  برخورد منها  برا    با  هايي كه  مهارت  بیاموشد.ه 

برخورد   صحیح  نحوه  با  را  مشنا  بوال ين  فرشن شان  ا 

وهروشو  ردهك تغییر  را    ای  رفتار  انها  اصالح    ياد به 

است مموشش  .داده  اها  اين  كودكان  يافته  به  نتقال 
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، داشتن مرامش  خودم يريتي  رفتارهایت  موجب تقويو

رفتاركنت  و  بیشتر استمنهادر  رل  اين  همچنین  .  ش ه 

ممموشش مناسبها  برخورد  ووجب  تر  ساشگارانه  تر 

  من  ه است كه نتیجه  كودک واج  اختالل ش  اوال ين ب

  پرتي و كاهش حوا   افوايش توجه كودكان و  تقويت و 

 است.دقتي وحفظ حالت توجه در منها بي

ترابي بر   (1399)  ارانهمک  و  پژوهش  مبتني    كه 

ف جبران  ه با    و   محورخانوادهم يريت رفتاری  ه  برنام

موتيكاس ارتباطي  وال های  وال    -جود  و    ن  شفر  -وال  

و كه    ش ،  اجرا  ت وين  داد  منهاامه  برننشان  ، مموششي 

اختالل    هاینشانه با  مرتبط  -بیش/توجهنقصرفتاری 

را كو  فعالي  داده  دكانشان  رفتارهاي  كاهش  ي  است. 

عبيمانن    تکالینیتصباتوجهي،  انجام  در  نقص  ،  ف، 

ح ،  تکانو    هاتحرك اش  بیش  پذيری،  تحريک های 

دي  قراریبي مشار  برخي    ، گرانو  بهبود  باعث  همچنین 

ها و  مشکالت رفتاری اش قبی  مهارپذيری در فروشگاه

خودم يريتينظ   ها،نيمهما تمركو،  و    پذيری، 

ش  م   .خودنظارتي  پژوهش  البته  مموششي  حتوای 

  ه  داشته و   یشتری بر ارتباط وال ين با بأكی   ت  پیشین 

ح پژوهش  مموششي  محتوای  با  است. متفاوت    اضر 

با  همسنیو  (  1398)  همکاران  وور  پمتوليپژوهش   و 

ه ف طراحي    كه با  يبررسن  اي  در  حاضر است.  مطالعه

شناختي باشی  هبرنام محور  خانوادهرفتاری    -درماني 

با  دانشبرای   و    عالي ف بیش/توجهنقصل  الاختمموشان 

بر   من  اختهنشانهاثربخشي  اين  انجام  الای    ، گرفتل 

داد يافته نشان    توان مي  شي شممو  هبرناماين    كه   ها 

  طور به  را   فعالي بیش/توجهنقص  لال اخت  هایانهنش

اين پژوهش همچنین مشخص    .ده   كاهش  معناداری

  خود   قوت   به   ماههسه  هدور   كرد كه تأثیر برنامه در يک 

ی  هامشمودنيفقط با  گذشته  پژوهش    . تاس  ه مان   باقي 

انجام   تحت  و   هش پسر  را  مادران  قرار    تنها  مموشش 

اس   همکاران   واني  هاصف میوه  شاه  پژوهش  در  ت.داده 

  مموشش   هبرنام  اثربخشي  ه مقايس  عنوان  با كه    (1398)

بر  مثبت    رفتاری  حمايت  باركلي  وال گری  الگوی  با 

نشان اختبهبود  دارای  كودكان  نالگان    ه/ وجت  قصل 

در   فعاليبیش جلسه    كه  هشت  طي  اصفهان  شهر 

حماي  هبرنام  ابمموشش   مثبتمموشش  رفتاری  ا  ب  ت 

باركلي  وال گ  یالگو فرم    هپرسشنام  با   وری  كانرش 

ش وال ين   داد    ، انجام  نشان  متغیرهای  كه  نتايج  در 

  توجه/   استيك  وفعالي  بیش  ، توجهيبي  شناختي/

اما    ، جود داردادار ومعن  فعالي بین دو گروه تفاوت بیش

متغیر   معنادارمخالفتدر  تفاوت  نش .  جويي  يافت  ی 

و  بیشمتغیر  در   تفاوت  بیش  /توجه  قصنفعالي  فعالي 

باركلي  هایهنمر وال گری  مموشش  گروهِ  دو  و   هر 

گر با  مثبت  رفتاری  حمايت  معنادار  مموشش  گواه  وه 

ش  متغیر  در  همچنین  و  بي  ناخت/بود.  توجهي 

تنمخالفت مموجويي  مث شش  ها  رفتاری  بت  حمايت 

معن تفاوت  را  توانست  كن .  اداری  ايجاد  گواه  گروه  با 

گوارش پژوهشگران  كهمي  اين  ه   كنن   مه  در 

نبودمقیا خرده معنادار  مموشش  تفاوت  نتايج    . ها 

 پژوهش حاضر است. تأيی    مم ه در ستدبه

داد   (2012)  همکاران   و   پژوهش چانگ  نشان    ه  

داكه   وال ين  فرشربیشتر  اخای  واج   تالل  ن ان 

رفتار   فعالي بیش/توجهنقص اش   در  خود  كودكان    با 

ا  خودكامه و  وال گریسبک   بهره    شبیش  ح  حمايتي 

فتاری  با مشکالت ر   ين نیوبرن . حمايت مفرط وال مي

)مانن     و و بيتکالیف،    ن ادن انجامشناختي    نظمي 

اش نافرما كودكوال ي  هایدستور  ني  اين  در ن(  خانه    ان 

دار پژوهش   ارد.تباط  مموشش  م اخله  در  كه  منجا  اش 

نوع   اين  قاب     وال گری های  روشحاضر،  ح   تا 

فتارهای  ر   درنتیجه   ،است  ش ه صالح  اای  مالحظه

 است. پی ا كرده كاهش كودكان    يمرام نا تکانشي و

ش ه  انجامهای  مطالعهدر    نیو  (2016)  رثدنفو

گوارش  های  راهبرده  نتیجدر  كه   كن  مي  خود 

در  موادهنخا   -مموششي   هایهم اخلهای  حوشهحور 

نون  فرد، خانواده را كاجای  به    توانميني  اني و درمارو

  ضا عییر الگوهای ارتباطي اغتنبال  و به د  داده قرار  جتو

اين    فرض بره     نگررفتاریدر رويکرد    بود.گر  با يک ي

اختالل   واج   كودكان  كه    فعالي بیش/توجهنقصاست 

دار يادگیری  و ضعف  اصالح  بهمورد  ویرين  ا  ن   وسیله 
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محیطيوابستگي رفتارروشمث     های  اصالح    و   های 

  . مموشش است  و   یر قاب  تغی  فتاری رهای م يريت  امه برن

تنباط كرد كه برنامه  نکته را استوان اين  ميهمچنین  

ارتباطي  شیوتوان   مي  مموششي فراه   مؤثری  های  را 

باشن    ل ينوا  تاكن    به  قادر  را ارتباط  ک  كودبا    تری 

هتر، درک  اط بو متقابالً در سايه ارتب  كنن  برقرار    خود

د. به عبارت  گیر   کكودک ش  وال ين وتری بین  عمیق

و ارتباط  بهبود  وال  ،  ل اديگر  رابطه  بهبود    -باعث 

و   كودکدركودک  خواه     -نهايت  نتیجه  در  ، ش وال  

بکعمل كودكان،  چرخش هرد  فراين   يک  و  ش ه  ي  تر 

رترسال  را  ميی  در  اه  .شن ق   موضوع  اين  میت 

ظر قرار داده  مموششي پژوهش حاضر م  ن  هایهخلم ا

 بست بوده است. رمورد كا و ش ه

در ارتباط با عملکرد تحصیلي اين كودكان، برخي  

كودكاپژوهش  اش كه  دادن   نشان    با   ن ها 

ضعیفي  تح  عملکرد  اش  فعاليبیش/توجهنقص صیلي 

ون رول ال)  هستن   برخوردار بو  ؛ 2017  ن رول ، ال  ، 

د2015،  همکاران  و  ويسر والنگبرگ،    ؛2014،وپال 

  (. 2011مکاران،  ه  كنت و   ؛2014مالسو و همکاران،  
ارتباط  در    م ه مبه دست  تبیین نتايج    دربا اين وجود  

بهبو كودكان با  تحصیلي  عملکرد    ، اضرحمطالعه  در    د 

 ين  نامه مموششي وال توان اشاره كرد كه محتوای برمي

م يريتي در كودكان  خودبه اهمیت  موقع  بهله  م اخ  اب

در بسته مموششي لحاظ    اين مه    توجه داشته است و

تا كودک خود راوال ين را مماده    و  ه ش برای   ساخته 

و توانم و   ن ساشی  خودم يريتي    خود   رفتارهای 

كنن . تقويت  هاالهاهمان  تنظیمي  كه  و گونه    ن 

به  به  ( 2015)  همکاران  م اخلۀ  و    هنگام   ضرورت 

درمانيروشحي  طرا و  مموششي  مناسب    و   های 

 .  نداركی   أت اثربخشي من

خود رفتارهای  تقويت  كمپیام   ودكان   يريتي 

نظارت   به  منها  گرايش  در    وموجب  بیشتر  كنترل 

مموششگاه كه  اكتسابات  امری  است.  ش ه    امکان ي 

  دنبال داشته است.ه  ي را بعملکرد تحصیل   دربهبودی  

اش  استفاد  ،ديگراش جانبي   م يريت  روشه  كارمم   های 

  )لو   ه ش م يريت  و   موقعهباستفاده اش پاداش    ورفتاری  

و بهره   و  (2019،  همکاران   و تشويق  نظام  اش    من ی 

و  اسپون    -كی   )   كودكان   منظور كنترل رفتاربه  تقويت

نظ ،  ر برقرا  به(  2016،  همکاران    ، ريوینامهبری 

در منها    انگیوهايجاد    ساشی فضای شن گي كودک وايمن

و  .كن ميكمک   امن  فضای  يک  مرامش  ی  ربرقرا  در 

و بهتر  فراگیرخودانگیخته  كودكان  به  مموشش    و  ی تر 

درپرداشن مي بیشتروفقیتم  نتیجه،  كسب  های  ه   ی 

جا  كنن .مي به  كه  به  وال يني  كودک  م اوم  تنبیه  ی 

و تشويق  اش  نامطلوب،  رفتارهای  بروش   دلی  

فس  نبهاعتماد،  كنن مياده  استف ر  ثؤمهای  كنن هتقويت

باال    عوت  و را  كودكان    عوت افوايش    برن .مينفس 

ن اشجمله در حیطه  كارمم ی منا  وجبنفس كودكان م

 . تحصیلي خواه  بود

اختصاص  مح وديتاش   حاضر  پژوهش  های 

به  مشمودني دوم  مموشان  دانشها  شهر  ابتپايه   ايي 

برا  د كه در قووين بو   و ی سني  هاروهگی  تعمی  نتايج 

و ديگر    مقاطع  كرد.  مناطق  احتیاط  اش  باي  

ديمح وديت پژوهش  های  به  ميگر  بررستوان    ي ع م 

اينجا    اشاره كرد.  دراشم ت  ها در مموششاين  ثیر  أت در 

مموششي  برنامه اثربخشي    شود كه پیشنهاد مي   در های 

شک   بن یشمانهای  دوره به  طولي  بررسيش ه  های 

ش وبرنان  همچنی  ود.پیگیری  مموششي  های  يافته  مه 

را    اشحاص    پژوهش  روش  بهتوان  مياين  يک  عنوان 

مراكو  ثر  ؤمم اخله   واورهش مدر  مموشش    درنیو    ای 

بست كار  به  ب  وششمم  پايان   در  .وال ين  كارگیری  هو 

م اخ محیطروش  در  رفتاری  م يريت  های  له 

 . شودميتوصیه  علمان م  و مربیان  سیلهوبهمموششگاهي 

 : اسگزاریسپ و  تشکر
ناحیه دو مموشش ومسئوالن  اش   معلمان  م يران،  ،  پرورش قووين  اداره 

ابت ايي  سوش لشاوران د م  فرهیخته و كارشناسان    و  ش ه مطالعه  م ار  

مشا ناحیه  وره  مركو  محترم  واين  اولیای  اجرای    همچنین  در  كه 

و  را داشتن   پژوهش مساع ت  تشکر  ،  همکاری الشم  ق رداني    و كمال 

 ود.شمي

 ها ادداشتی
1. Parent Focosed Training Intervention 

2. Parent Behavioral Training 
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آوری  ارتباط بین تاب   الگوی ساختاریبررسی 

گری و پیشرفت تحصیلی با میانجی

نفس در  تنظیمی و عزتراهبردهای خود 

 آموزان دبیرستانی مبتال به فلج مغزی دانش
 
 2و مصطفی خانزاده 1مرجان کاظمی جوجیلی

 

 
 2/2/1400تجديدنظر:                             18/9/1399: تاريخ دريافت

 3/9/1400نهايی: رش  پذي
 

 چکیده 
بررسي    هدف: حاضر،  پژوهش  از  ساختاریالگوهدف  بین    ی  ارتباط 

تنظیمي گری راهبردهای خودپیشرفت تحصیلي با میانجيآوری و  تاب

دانش در  نفس  عزت  بود. و  مغزی  فلج  به  مبتال  دبیرستاني  آموزان 

اب  روش: تعداد  ه  منظور  فدانش151ين  به  مبتال  دبیرستاني  لج  آموز 

آموزان  گیری در دسترس از بین دانشنمونه  مغزی با استفاده از روش

صیل در مدارس ويژه اين افراد در شهر  مبتال به فلج مغزی در حال تح

به به مقیاساصفهان  و  انتخاب شدند  پژوهش حاضر  نمونه  های  عنوان 

ديويدسون تاب و  كانر  اسمیت (2003)  آوری  كوپر  نفس  عزت   ،  

راهبردهای (1967) همکاران بوفارد  خودتنظیمي    ،  و  (  1995)  و 

جمعیت دادندپرسشنامه  پاسخ  دادهشناختي  روش  .  با    بي الگوياها 

با استفاده از   تجزيه و تحلیل    23-اموسافزار  نرممعادالت ساختاری و 

مفهومي پژوهش با    یالگونتايج پژوهش نشان داد كه    ها:يافته.  شدند

مچنین اين نتايج نشان داد كه  های تجربي برازش مطلوبي دارد. هداده

غیرضر و  مستقیم  مسیرهای  تمامي  و    الگو مستقیم  ايب  است  معنادار 

گری ارتباط بین  تنظیمي و عزت نفس قادر به میانجيدهای خودراهبر

پیشرفتتاب و  دانش  آوری  در  مغزی  تحصیلي  فلج  به  مبتال  آموزان 

ميطوربه  نتايج:است.   نشان  نتايج  اين  تا كلي  كه  در  بدهد  آوری 

بهدانش هم  مغزی  فلج  به  مبتال  بهآموزان  هم  و  مستقیم  طور  طور 

ر بر عزت نفس و راهبردهای خودتنظیمي، بر  تأثی  راه غیرمستقیم و از  

مي نتايج  اين  دارد.  تأثیر  آنها  تحصیلي  مهمي  پیشرفت  تلويحات  تواند 

بهبود دانشبرای  تحصیلي  پیشرفت  به  فلج  بخشیدن  به  مبتال  آموزان 

 داشته باشد.  زی در بر مغ

 

تحصیلي  ،آوریتاب :  کلیدیهای  هواژ  نفس،  پیشرفت    ، عزت 

   .فلج مغزی  ،يتنظیمراهبردهای خود 
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 ايران،صفهاناسالمي واحد خمیني شهر، خمیني شهر، ا
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 
examine the structural model of the relationship 
between resiliency and academic achievement with 
the mediating role of self-regulation and self-
esteem strategies in high school students with 
cerebral palsy. Method: For this purpose, 151 high 
school students with cerebral palsy were selected 
using the convenience sampling method among the 
students studying at special schools in Isfahan as 
the research sample. All participants answered to 
the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), 
Cooper-smith Self-Esteem Inventory, Bouffard's 
Self-Regulatory Strategy Scale and Demographic 
Questionnaire. Data were analyzed using structural 
equation modeling (SEM) using AMOS-24 
software. Results: The results showed that the 
conceptual model of the research with empirical 
data has a good fit. It was also revealed that the 
coefficients of all direct and indirect paths of the 
model are significant, and self-regulation strategies 
and self-esteem can mediate the relationship 
between resiliency and academic achievement in 
students with cerebral palsy. Conclusion: In 
general, resiliency in students with cerebral palsy 
affects, both directly and indirectly, their academic 
achievement through self-esteem and self-
regulatory strategies. This result can have important 
implications for improving the academic 
achievement of students with cerebral palsy.  
 
 

Keyword: Resiliency, Academic achievement, 
Self-esteem, Self-regulation strategies, 

Cerebral  palsy . 
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 مقدمه 

مغزی است    1فلج  اختاللعبارت  دا  هایاز  م  ئحركتي 
ناهنجاری دلیل  به  كه  عصبي  سیستم  های  در 

يا   واردسیبآمادرزادی  مراحل    شده  های  در  مغز  بر 
فقط   افراد مبتال ند. تعدادی از شواولیه تکامل ايجاد مي

د ولي  ندارند  ديگری  اختالل  و  دارند  حركتي    ر نقص 
عال بیماران  احت ي ساير  اختاللمم  اين  همراه  ،  هاالي 

است.   تشنج  و  ديدن  شنیدن،  يادگیری،  مشکالت 
و   است  متغیر  آسیب  محل  به  بسته  هوش  وضعیت 
استعدادند با  هوشي  نظر  از  كودكان  اين  از    . بعضي 

چهار در  مغزی  فلج  شیوع  در  گذشتهدهه    میزان   ،
شده    ش رتولد زنده گزا  1000در هر    نفر   3تا    2حدود  

(. در ايران اين  2015من و پولن،  فاست ) هاالهان، كا
)دالوند    است تولد زنده    1000مورد در هر    06/2نرخ،  

تعداد    .(2012همکاران،    و ايران  در  همچنین، 
از  دانش فلج مغزی بیش  به  نفر    20000آموزان مبتال 
مدارس    است در  دبیرستان  تا  دبستان  مقاطع  در  كه 

ح در  استثنايي  و  مي  لا عادی  باشند.  تحصیل 
و  تمشکال دست  آن  با  مغزی  فلج  با  مبتاليان  كه  ي 

مي نرم  نقص  ،  كنندپنجه  كورتیکال،  نابینايي  شامل 
ناشنوايي، عقب دلیل  حسي،  به  ماندگي ذهني و صرع 

بهآسیب مشکالت  اين  كه  نورولوژيکال  عنوان  های 
به شمار مي  هایاختالل ثانويهاولیه  ای روند. مشکالت 

ديگران متمايز شوند    شود اينگونه افراد ازيم   كه باعث
به جامعه  نباشدو  آنان  پذيرای  مشکالت  ،  راحتي 
و   رواني  ارتباطي  است    آنهااجتماعي    -مشکالت 

بروجني،  )پور سعیدی  و  رمضاني  (.  1392قیومي، 
اختاللشايع گزارش  های ترين  مورد  رفتاری  در  شده 

اقض و  ن توابستگي، رفتارهای م  شاملافراد فلج مغزی  
دبیش است.  اختاللرفعالي  نیز    هاینهايت،  شناختي 

عال از  است  ييکي  مغزی  فلج  افراد  در  شايع  م 
انجامپژوهشهمچنین    (.2005)وركینگر،   شده  های 

مشکالتي در  دهد كه افراد دارای فلج مغزی،  نشان مي
، روابط اجتماعي،  كارامدیعزت نفس، خود  آوری،  تاب

ترس    ايي وود احساس تنه جودگي و نیز  ـرضايت از زن
 (.  1989)ريف،  اندكرده  موفقیت را در افراد گزارش از

 رای افراد  ـترين دوره بان نوجواني و بلوغ سختدور

از يک طرف برای استقالل  ،  مبتال به فلج مغزی است
های آنها برای كنند و از سوی ديگر تواناييمبارزه مي

از  (.  2005باشد )وركینگر،  زندگي مستقل محدود مي
به تحصیلي  كه    قدری   نظر  هستند  متفاوت  افراد  اين 

ابراز داشت بتوان نظريه خاصي را  اينکه  وجود  ،  امکان 
آموزش به  احتیاج  گروهي  علت  ندارد.  به  خاص  های 

عصبيعقب عوارض  ذهني،  و    ، ماندگي  نورولوژيک 
م با ناتواني جسماني دارند. بعضي اگرچه  أسردرگمي تو

باز    ولي   افراد عادی فرقي ندارند   ااز نظر بهره هوشي ب
توانند پیشرفت يکساني با افراد عادی داشته و  هم نمي

افرادی كه از نظر    درنهايتمانند و  عقب ميآنها    بیشتر
هستند باالتر  هوشي  ناتواني،  بهره  وجود  های  با 
انگیزه داشتن  و  يادگیری،  جسماني  برای  باال  های 

ل را  يتمام وسا  هداشتن والدين و آموزگاران فهمیده ك
در سطوح باالتری از  ،  كنندآنها تهیه ميرفت  برای پیش

مي انجام  را  حساس  كارهای    فر، )میالنيدهند  جامعه 
1397 .) 

  2يکي از متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلي
بر   . پژوهشگراناست  3آوریغزی تابمبتاليان به فلج م
دهای  ماآوری نوعي ترمیم خود با پیاين باورند كه تاب

عاطف هیجاني،  ومثبت  )گارمزی،    ي  است  شناختي 
ماستن،  1991 راتر،  2001؛  و  1999؛  سیچر  لوتار،  ؛ 
 برابرانطباق موفق در    صورتبه  آوری(. تاب2000بکر،  
وئمصا تواناسترس  ب  ناتوانهای  و  آشکار كاه    ساز 
تابمي از  تعريف  اين  بیانگرشود.  ای است  سازه  آوری، 

پ تعامل  مستلزم  و چی كه  خطرساز  عوامل  بین    یده 
ساوير،  فظتمحا و  )برودريک  است   (.2003كننده 

است و شامل    یبعدو چند  ده یچی پ  ي مفهوم  یآورتاب
پاسخ  ي روانشناخت  ی امدهایپ و  سازگارانه    ی هامثبت 

با وجود شرا   ، يتحول  ی ندهايانامطلوب فر  ط ياست كه 
خطر  تنش عوامل  برخ  يطی مح  ی زاو  افراد    يدر  از 

  ي ن یچ  فيو شر  یگرگر  ی بدر  ، يد )نعمتوشيم  ان ينما
مي  هاپژوهش  (.1398  بالغ، افراد  نشان  كه  دهد 
خودشکنانه  تاب رفتارهای  عاطفي    ندارند؛آور  نظر  از 
با  هستند  آرام مقابله  توانايي  و    و  ناگوار  شرايط 

 (.2005ناخوشايند را دارند )لتزرينگ، بلوک و فوندر،  
تابيمرو  ايناز گفت  بهتوان  و  ع  آوری  وامل 
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اطالفر ميايندهايي  از  ق  را  رشدی  سیر  كه خط  شود 
مشکل رفتارهای  آسیبمسیر  و  رواني  ساز    -های 

مي جدا  به  شناختي  ناگوار  شرايط  وجود  با  و  كند 
مي منتهي  سازگارانه  )محمدی،  شود  پیامدهای 

تاب1384 افراد  دارند (.  باالتری  نفس  عزت    آور 
م  ردهای تنظی بهو از را  (1394پور،  )هاشمي و خزاعي

بیشت اهیجان  ميری  اوی،    كنندستفاده  و  )هاسگینگ 
2008 .) 

كه متغیرهايي  از  از  تاب  يکي    آن   مسیر آوری 
و  مي معلولیتي  چند  افراد  تحصیلي  پیشرفت  بر  تواند 

اثر مغزی  باشدفلج  نفس،  گذار  عزت  است    4عامل 
حسیني، كريمي و طادی،  ؛  2008هاسگینگ و اوی،  )

يا 1381 نفس  عزت  ارزا  (.  میزان  نفس  به    شي حترام 
(.  1393است كه شخص برای خود قائل است )پدرام،  

وقتي احساس احترام دروني كنیم و يا به خود احترام  
خويش  به  اعتماد  و  دروني  ايمني  احساس    بگذاريم، 

كنیم و  شايسته احساس مي  و خود را ارزشمند و  كرده
بزماني مقابله  در  باشیم،  خود  به  احترام  فاقد    ا كه 

دلس حقارت،  احساس  خواهیم  ردزندگي  ناتواني  و  ی 
)مزلو،   كه  2000كرد  پژوهشي  در  آلیک  و  پالمن   .)

ادند،  آموزان و دانشجويان انجام دبر دانش  2008سال  
هم   كه  رسیدند  نتیجه  اين  تحصیلي  به  نفس  و  عزت 

پیش  هم در  دانشجويان  عمومي  نفس  بیني  عزت 
سفي،  ويكند.  بازی مي  نقش مهمي پیشرفت تحصیلي  

فیروزنیا  قا كه متغیرهای  بیان كردند    (1383)سمي و 
به دانشجويان  و  شخصیتي  نفس  عزت  و  عام  طور 

طور خاص بر يادگیری و  انگیزش پیشرفت تحصیلي به
   ثیر دارد.أپیشرفت تحصیلي ت

ها و  تحمل سختي  راه از  تواند  كه مي  یديگر  عامل
قابل    آوریتاب كمک  افراد  تحصیلي  پیشرفت  به 

باشد  يتوجه خود،  داشته    است   5ظیميتنمسئله 
و(1997بندورا،  ) پینتريچ  نظر  از   .  ( (  2002شانگ 

فعال   خودتنظیمي افراد  آن  در  كه  است  روندی 
  كنند پیدا ميرفتارهايي دست   شوند و به شناخت ومي

به سوق   نظامندطور  كه  هدفشان  سوی  به  را  آنها 
خودتنظیميمي مفهوم  شناختي   كه  دهند.  نظريه    -از 

)جتا باندورا  گرفتهن(  1997ماعي  اين  ،  است  شأت  بر 

است استوار  سه    مفروضه  تعامل  فردی حاصل  هر  كه 
متغ است.  یدسته  رفتاری  و  محیط  شخصي،  رهای 

بهبر  تنها  خودتنظیمي  نظريه  اين  وسیله  اساس 
نمي تعیین  شخصي  عناصر    شودفرايندهای  از  بلکه 

مي تأثیر  تعاملي  شیوه  به  رفتاری  و    د رپذيمحیطي 
ساماني،  )حسی و  استفاد(1390ني  راهبردهای    ه.  از 

كننده در  يادگیری خودتنظیمي از جمله عوامل تعیین
مي  فقیتمو محسوب  آن    كهشود  تحصیلي  بررسي  با 
دانشمي تحصیلي  عملکرد  پیشتوان  را  بیني  آموزان 
ملک   كرد و  كامکار  (.  1389پور،  )خورسندی، 

به شناختي  مجمراهبردهای  بیان  وسیع  هعومنظور  ای 
و  از طرح در حل  رها  افراد  كه  است  اهبردهای ذهني 

بهتر   درک  برای  آنها  يادگیری  موقعیت  و  مسئله 
به يادسپاری بهتر استفاده  عمیقب، پردازش  مطل تر و 
آموزاني كه  دانش  (.1990كنند )پنتريچ و ديگروت،  مي

كنند، پیشرفت  از راهبردهای خودتنظیمي استفاده مي
باالت مع  زمان و    دارند  یرتحصیلي  يا  ل تدريس    زمان م 

مي سعي  معنادارمطالعه  با  قبل،  كنند  اطالعات  كردن 
يادگیری   محیط  ايجاد  و  فرايند  اين  چگونگي  كنترل 

بگیرند و عملکرد تحصیلي خود    مناسب، مطالب را ياد
دانش از  بسیاری  ببرند.  باال  ميرا  كه  توانند  آموزاني 

رفت جنبه و  انگیزشي  شناختي،  عملکرد  راهای  ی 
يک يادگیرنده    عنوانبهتنظیم كنند،    تحصیلي خود را
بوده اين نشان ميبسیار موفق  دهد كه يادگیری  اند و 

پیشخود است  بینيتنظیمي  تحصیلي  عملکرد  كننده 
)  (.1386سیف،  ) نشان  1395چابکي  پژوهشي  در   )

مهارت  كه   داد پیشرفت  ب خودتنظیمي  هایبین  ا 
  بین   ین ، همچنوجود دارد  هطآموزان رابیلي دانشتحص
بعزت پیشرفت  نفس  دانشا  رابطه  تحصیلي  آموزان 
كه    ( در پژوهشي نشان داد1392منطق )  دارد.  وجود
انگیز  تنظیمي دخو  و  نفس  عزت پیشرفت با    ش 

دارد معنادار  و  مثبت  و  نفس    عزت  . ،همبستگي 
ابعاد خودتنظیمي به  و  تا آن  قادرند  همزمان    طور 

ر  ا. هوشی بیني كنندرا پیش  ت ش پیشرف صد انگیزدر15
آموزش راهبردهای    نشان داد كه( در پژوهشي  1397)

عزت بر  دانش  خودتنظیمي  تنفس  مثبت  أآموزان  ثیر 
   دارد.
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از    يک يتواند  يآموزان مدانش  ی ریادگي  یراهبردها
تاب باالبردن  در  اثرگذار  از    یآورعوامل  كه  باشد  آنها 

م   نيترطرفدارپر راهبيآنها  از    ی ریادگي   یهادرتوان 
ن براخودگردان  خودگردان    یریادگ ي  یراهبردها .  دم 

مفهوم   کي ابعاد    یبرا  یاد یبن   يچارچوب  درک 
عاطف  ي شناخت  يزشیانگ   ن يا  .است  ی ریادگي  ي و 

در   (  2000-1998)  مرمني ز  های پژوهشراهبردها 
آن  شد    انیب از  بعد  مانند    یگريدپژوهشگران  و 
ارائه  2000)  چي نتریپ به  م  الگويي(    دگاه يد  یانببر 

ا  يت خشنا  -ياجتماع  تجز  نيدر  هدف  با  و    ه يحوزه 
اثر  لیتحل در  عوامل    ن ییتع.  ندپرداخت   یریادگ يگذار 
مبنا  ي نظارت  یها نديراف   یالگو مرحله    یبر  چهار 

برنامه1  : شوديم   ي سازمانده   ( 3؛  نظارت  ( 2؛  یزير( 
هر.  ياب يارز  ( 4  و   كنترل  ادر  از  مراحل    ن يكدام 

شتیفعال  حوزه  در    و   ي زشیانگ  ،یرفتار  ، يختانها 
 (. 2017 )پانادور، شونديم  يسازمانده  یانهیزم

وبه راهبردها  ی افراد  ژهيطور  از    ی ریادگ ي   یكه 
  ي از نقاط ضعف و قوت علم ،  برنديبهره م   يم یخودتنظ

را دارند    ایخود مطلع هستند و مجموعه راهبردها  از 
  به   ي لیتحص  ی هاروزانه  ی هابا چالش  ييارويرو  یكه برا

  ی باورها  رندگانیادگي  ني ا  .دن كنياسب اجرا مکل من ش
خود را    ت یعدم موفق   اي و    دارند درباره هوش    ي شيافزا

عوامل صرف  رینظ   يبه  براتالش    ی ریكارگبه  یشده 
م نسبت  آن  راهبرد  )چو،ك ياثرگذار  چو  میدهند    ، یو 

2017 .) 

بر پیشرفت تحصیلي   تاكنون در مورد عوامل مؤثر 
بدانش مبتال  پژوهش  هآموزان  مغزی    م اجاني  هايفلج 

جستجوهای   در  ولي  است  پژوهشي  نگارندگانشده   ،
میانجي نقش  عزت كه  خودتنظیمي    گری  و  نفس 

تحصیلي را    آوری و پیشرفتهیجان در رابطه بین تاب
كند، نداشت  بررسي  استوجود  حاضر    .ه  پژوهش  در 

عوامل شخصیتي و شناختي مؤثر بر پیشرفت تحصیلي  
مبدانش مغالتآموزان  فلج  به  قال  در  الگوی  ک  ي   بزی 

پژوهش  است.    شدهبررسي    ساختاری  اين  نتايج 
كمک مي زمینه  تواند  در  زيادی  عوامل  های  شناسايي 

دانش تحصیلي  پیشرفت  بر  فلج  مؤثر  به  مبتال  آموزان 
ها مباني نظری مربوط . همچنین، اين يافتهمغزی كند
تال  بمآموزان  تحصیلي دانش  ثر بر پیشرفت ؤبه عوامل م

تواند  دهد و در ضمن مييش م رستمغزی را گ   ج به فل
متخصصان   تربیتيبه  با    علوم  تا  كند  تدوين  كمک 

بستهو    هاهمداخل با  طراحي  متناسب  آموزشي  های 
تحصیلي و    شرايط آنها، شرايط خوبي را برای پیشرفت

فراهم  در آنها  زندگي  كیفیت  افزايش  .  كنندنهايت 
صد در  حاضر  پژوهش  ی  الگوبررسي    دبنابراين 

تاب  باط تار  ساختاری  پیشرفت بین  و  تحصیلي    آوری 
  الگو مغزی است. در اين    آموزان مبتال به فلجدر دانش

میانجي عزت نقش  و  خودتنظیمي  راهبردهای    گری 
تابنفس   بین  ارتباط  تحصیلي  در  پیشرفت  و  آوری 

در    یالگو.  شودميبررسي   حاضر  پژوهش  مفهومي 
 ارائه شده است.   1شکل 
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 روش  

نوع    طرح از  و  همبستگي  حاضر    يابي الگوپژوهش 

  تمام جامعه پژوهش حاضر  است.    6معادالت ساختاری

آموزان دبیرستاني مبتال به فلج مغزی بود كه در  دانش

تحصیلي   دبیرستان  98  -97سال  اين  در  ويژه  های 

اصفهان  دانش شهر  در  تحصیل ب  مشغولآموزان    ه 

اين  بودند از  پارامترهای  با  ین  ب.  تعداد  به    الگو توجه 

نمونه به ازای هر   10و با توجه به قانون    پارامتر(  15)

نمونه  151پارامتر،   روش  از  استفاده  با  گیری  نفر 

حجم    نه ی( در زم1996مولر ) دردسترس انتخاب شد.  

مطرح    ی معادالت ساختار  الگويابي  ینمونه مناسب برا

حدا ك  كنديم ازا  5قل  ه  به  نپا   هر  ینمونه    از یرامتر 

هر پارامتر و حد    ی نمونه به ازا  10است؛ حد متوسط  

  از (؛  1996هر پارامتر است )مولر،    ینفر به ازا  20باال،  

برا  10حد متوسط،  حاضر  پژوهش    رو در اين   ی نمونه 

از بررسي    .در نظر گرفته شد  هر پارامتر  نتايج حاصل 

بین    كه   د هدگروه نمونه نشان مي ز،  وآمدانش  151از 

  6/59نفر )  90آموز پسر و  درصد( دانش  4/40نفر )  61

دانش نتايج  درصد(  اين  همچنین،  هستند.  دختر  آموز 

مي سني  نشان  استاندارد(  )انحراف  میانگین  كه  دهد 

 ( سال است.  80/3)  90/16افراد گروه نمونه 

خود :  ابزار ابزار  چهار  از  حاضر  پژوهش    در 

جب  دهيگزارش دادهمعرای  اآوری  شدستف ها   .اده 

جمعیتپ مشخصات  اين  شناختي:  رسشنامه  در 

والدين،   تحصیالت  میزان  سن،  جنسیت،  پرسشنامه 

ترم   دو  در  تحصیلي  معدل  و  خانواده  درآمد  میزان 

 . شودميبررسي  گذشته 

يکي    اين سیاهه  :7عزت نفس كوپر اسمیت  سیاهه

و    جشبرای سن  اابزارهترين  ترين و پراستفادهاز معروف

توسط    1967در سال  است كه    زت نفس ی عگیراندازه

شد ساخته  اسمیت  ماده    58  سیاههاين    .كوپر 

)به ماده آن دروغگويي    8  كه داردبله( و )خیر(  صورت 

( ضريب  1967كوپر اسمیت و همکاران )  .سنجدرا مي

از    88/0آزمايي  باز بعد  باز  5را  و ضريب  آزمايي  هفته 

از   0/  70 بعد    به   نفس  رای مقیاس عزته سال بس  را 

،  هانشان داد كه مقیاس  عامليتحلیل  .  انددست آورده

نفس  عامل عزت  از  متفاوتي  ميفرد  های    سنجند را 

 . (1374)نقل از انصاری، 

به  نيا همچنان  معتبر    ک ي عنوان  پرسشنامه  ابزار 

ا  یبرا در  نفس  عزت  م   رانيسنجش  كار  رود.  يبه 

سنجش    یبرا  ی معتبرار  بزا  نکه ي با توجه به ا  ن یهمچن

مبتالعزت مغز  ان ينفس در  فلج  در    یبه  ندارد،  وجود 

پژوهش حاضر  در  حال  از    حوزه  ني اها  استفاده  با 

عزت  كوپ  پرسشنامه  م   تیاسم  رنفس    ، شوديانجام 

مثال   بهميبرای    ، ييبابا  ، ييرزایمپژوهش    توان 

محمود  زادگان یعل شقاق   ی مقدم،  با  (1396)  ي و   ،

مت  السبر  آموزش هوش هیجاني  أثیر  ت  بررسيعنوان  

 . اشاره كرد نفس نوجوانان فلج مغزی عمومي و عزت 

تاب ديويدسونمقیاس  و  كانر  مقیاس  اين  :  8آوری 

ديويدسون و  كانر  مرور  2003  سال  را  منابع   با 

تاب  1979  -1991پژوهشي   كردند.  حوزه  تهیه  آوری 

مقیاس تهیه اين  مقیاس    كنندگان  كه  باورند  اين  بر 

كوآتاب ديويدسونری  و  تفکیک    بيخوبه انر  به  قادر 

تاب از  افراد  گروه آور  در  آور  و  غیرتاب  بالیني  های 

مي  و  بوده  موقعیت غیربالیني  در  و  تواند  پژوهشي  های 

  آوری كانر و ديويدسون مقیاس تاب.  شود بالیني استفاده  

يک    اساسبر  گذاری آنو نمره  استعبارت    25شامل  

صفر  بین  لیکرتي  چهار كامالً)  طیف  تا  نادرست(     

 شود.گذاری ميمیشه درست( نمره)ه

در   آوریمقیاس تاب  روانسنجيهای  بررسي ويژگي

مراجعه عمومي،  جمعیت  گروه،  به  شش  كنندگان 

مراقبت روانپزشکي،  بخش  بیماران سرپايي  اولیه،  های 

بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از  

ا  پس  استرس  است  سانحه  زبیماران  شده  .  انجام 

ظور تعیین پايايي مقیاس از روش آلفای كرونباخ  نمهب

 89/0برابر با    شدهد و ضريب پايايي حاصلشاستفاده  

محمدی نیز در سال  (.  2003  د )كانر و ديويدسون، بو

آن را در ايران هنجاريابي كرد. ساماني، جوكار    1384

كرونباخ   آلفای  ضريب  نیز  صحراگرد    یبرا  87/0و 

 در پژوهش حاضر   وردند.ست آون به دـي اين آزمپاياي 
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 به دست آمد.  95/0نیز پايايي اين مقیاس 

بوفارد  خودتنظیمي  راهبردهای  مقیاس  :  9مقیاس 

)ؤس 14 همکاران  و  بوفارد  است   (1995الي  ابزاری 

بر كه  خودتنظیمي  سنجش  نظريه برای    اساس 

است-شناختي شده  طراحي  بندورا  دو  و    اجتماعي 

راهبر  هبردهای ارعامل   و  فراشناختي  دهای  شناختي 

مقیاس    .سنجدرا ميخودتنظیمي   كلي  پايايي  ضريب 

آلفای  بر  آمده  ب 71/0نباخ  وكراساس  پايايي    .دست 

راهبردهایخرده و    70/0شناختي    مقیاس 

فراشناختي خرده است  شده    گزارش68/0  نیز  مقیاس 

  ( 1380در ايران، كديور )(.  1995)بوفارد و همکاران،  

و  ر بووايي  مقیاس  مطالعه  فارد  پايايي  را  همکاران  و 

گیری از  است. روايي سازه اين پرسشنامه با بهره  كرده

ضرايب همبستگي و تحلیل عوامل ضرايب همبستگي  

میان س در  هایالؤتفکیکي  و    پرسشنامه  مطلوب  حد 

كرونباخ ضريب   دروني    آلفای  همساني  سنجش  برای 

مقیاس    اين  ايي ياپ گزارش شده است. همچنین،   80/0

پژوهش )،  (1382) غالمي  هایدر  (،  1385نیکدل 

 در  ده است.  ـشزارش ـلوب گـمط (1387ربزاده )ـع

خرده پايايي  نیز  حاضر  راهبردهای  پژوهش  مقیاس 

و كل    84/0مقیاس فراشناختي  و خرده  83/0شناختي  

 به دست آمد.   91/0مقیاس 

داده تحلیل  و  تجزيه  جمع:  هاروش  از  آوری  پس 

پژوهش،هداد تجزي  های  تحلیلبرای  و  دو  داده  ه  از  ها 

شد.    آمار  روش استفاده  استنباطي  و  برای  توصیفي 

پژوهش از    هایهها و بررسي فرضیتجزيه و تحلیل داده

ساختاری الگوروش   معادالت  برآورد    يابي  روش  با 

درست شد.    10نماييحداكثر  برای    همچنیناستفاده 

اثر و معناداری  اندازه  از  گوالغیرمستقیم    یاهبررسي   ،

ارو بوت  شد.    11اپسترش  تحلیل  استفاده  و  تجزيه 

-AMOSو    SPSS-24افزارهای آماری  ها با استفاده نرم داده 

 انجام شد.    24

 ها يافته 

متغیرهای   بین  دومتغیری  همبستگي  بررسي  برای 

شد.   استفاده  پیرسون  همبستگي  روش  از  پژوهش 

ماتريس  1جدول   قالب  در  را  نتايج  مبستگي  ه  اين 

راف معیار  میانگین و انحن جدول  اي  در  دهد.ينشان م

 . (1)جدول  متغیرهای پژوهش نیز ارائه شده است
 ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش  1جدول 

 متغیرها 1 2 3 4 5 6 میانگین انحراف معیار

 آوری تاب-1 1      90/87 38/19

راهبردهای  

 خودتنظیمي 

 نفس  عزت-2 **0/567 1     15/176 51/36

 ي شناخت -3 **0/699 **0/544 1    04/25 16/6

 فراشناختي  -4 **0/763 **0/622 **0/800 1   5/123 29/6

 نمره كل  -5 **0/771 **0/615 **0/948 **0/950 1  55/48 82/11

69/1 90/15 1 0/390** 0/382** 0/358** 0/369** 0/420** 
)معدل  پیشرفت تحصیلي  -6

 ته( شذسال گ 

جدول   همهميان  نش  1نتايج  كه  متغیرهای    دهد 

دارند.   معناداری  و  مثبت  ارتباط  يکديگر  با  پژوهش 

با   نیز  فراشناختي  و  شناختي  راهبردهای  همچنین، 

معناداری   و  قدرتمند  ارتباط  خودتنظیمي  كل  نمره 

 دهنده روايي اين مقیاس است. د كه نشانندار

آزمون   به  ورود  از    پژوهش،   ي ممفهو  ی الگوقبل 

ساوالگهای  مفروضه معادالت  بررسي  يابي  ختاری 

اساسي  شدند مفروضه  سه  بخش  اين  در  يابي  الگو. 

داده شامل  ساختاری  موارد  معادالت  مفقود،  های 

نرمال و  )پرت(  بررسي  دورافتاده  متغیرها  توزيع  بودن 

 .ها برقرار بودكه همه مفروضه شدند

ط بین  اب ارت  الگوی ساختاری برای بررسي و آزمون  

وتاب تشرف پی  آوری  بامیانج ت  گری  يحصیلي 

نفس در دانش آموزان   راهبردهای خودتنظیمي و عزت 

مغزی   فلج  به  مبتال  ساختاریدبیرستاني  و    12الگوی 

صورت همزمان و با  به  (1  پژوهش )شکل  13گیریاندازه

روش   از  آزمون  الگواستفاده  ساختاری  معادالت  يابي 

 .  شد
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پژو  یالگودر   مشاهدشهمفهومي  متغیر  شده  ه، 

بهبتا متغآوری  برونزاعنوان  مکنون  14دیر  متغیر   ،

مشاهده متغیر  و  خودتنظیمي  عزت راهبردهای    شده 

به متغیر  نفس  يا  میاني  وابسته  متغیر  عنوان 

متغیر مشاهده15گرمیانجي و  تحصیلي  ،  پیشرفت  شده 

به گذشته(  سال  يا  )معدل  نهايي  وابسته  متغیر  عنوان 

گرفته شدند.  ر  د  16درونزاد در  ب  الگونظر  اساس  اين  ر 

و  محیط   رسم  اموس  روش  گرافیکي  از  استفاده  با 

تحلیلدرستحداكثر   جدول  شد  نمايي   .2  

اساسي پژوهش حاضر    ی الگوهای برازش برای  شاخص

 .(2)جدول   دهدرا نشان مي

 پژوهش یالگوهای برازش مربوط به شاخص  2جدول  

 شده دهاندازه مشاه  زش عالیارب برازش خوب  قبول  مورد شزبرا نوع شاخص نیکويی برازش 
نتیجه 

 برازش 

 2χ(df) مقدار آماره
به    2χنسبت آماره 

   5 درجه آزادی كمتر از

به  2χ نسبت آماره 

 3درجه آزادی كمتر از 

به درجه    2χنسبت آماره 

 2آزادی كمتر از 

483/0 (3 ) 

 χ  923/0 2آزمونvalue-p عالي 

df/2χ 161/0 

RMSEA  عالي  001/0 05/0كمتر از  08/0از  تركم 1/0كمتر از 

SRMR  عالي  005/0 05/0كمتر از  08/0كمتر از  1/0كمتر از 

CFI   عالي  999/0 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

NFI   عالي  999/0 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

NNFI   عالي  1 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

GFI   عالي  999/0 95/0بیشتر از   9/0  ر ازبیشت 8/0بیشتر از 

AGFI   عالي  994/0 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

با    الگوی برازش  هانتايج حاصل از مقايسه شاخص

شاخص برش  در  نقاط  مي  2جدول  ها  كه  دهد  نشان 

برای  تمامي شاخص برازش  ، عالي  وهشژپ  یالگوهای 

شاخصمر)برای    هستند  بور  برازش  كالنتری،  های  ه 

ن  ه آاين نتايج ب  .(شودمراجعه    1385و هومن،    1388

داده تجربي  معناست كه  پژوهش    یالگوهای  مفهومي 

 كنند. يید ميأحاضر را ت

بعد، شکل   گام  برآورد  2در  برای  پارامترهای  شده 

تاب  یالگو بین  و ارتباط  تحصیلي   آوری    ا ب  پیشرفت 

  در   نفس   ودتنظیمي و عزت خ  گری راهبردهای میانجي

شامل  دانش مغزی،  فلج  به  مبتال  دبیرستاني  آموزان 

بارهای عاملي، ضرايب مسیر استاندارد و ضريب تعیین  

درونزای   متغیرهای  به  مي  الگومربوط  نشان  دهد. را 

 
 (یيانمحداکثر درستروش: ) پژوهش یالگوشده در  پارامترهای برآورد  2شکل 
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ارائه دنتايج  مي  2شکل  ر  شده  كنشان  ه  دهد 

های عاملي نشانگرها بر متغیر مکنون خودتنظیمي  بار

مي نشان  نتايج  اين  همچنین،  تمامي  معنادارند.  دهد 

مستقیم   مسیر  آلفای  الگوضرايب  سطح  در   ،05/0  

بالگو  اين    و   معنادارند  درصد    50یش از  توانسته است 

تغییرات   تغییرارد   32آگاهي،  ذهناز  از  عزت صد    ت 

تغییرات  29  و   نفس از  تحصیلي    درصد  پیشرفت 

 ل( را تبیین كند. )معد

پايان  اثر  در  معناداری  بررسي    های برای 

تاب متغیر  و  غیرمستقیم  تحصیلي  پیشرفت  بر  آوری 

میانجي نحوه  عزتبررسي  راهبردهای    گری  و  نفس 

استراپ بوت  روش  از  مرتبه    500با    17خودتنظیمي 

ب  18مجدد   یگیرنمونه  نهبا  اموس  ارمكارگیری    24فزار 

جدول  استفاد شد.  ب  3ه  را  نتايج  خالصه  هاين  طور 

 دهد. نشان مي

 الگوغیرمستقیم  هاینتايج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثر  3جدول 

 مسیر غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم 

 استاندارد 

 معناداری  حد بال  حد پايین

099/0 نظیميدتواسطه راهبردهای خوهب يلآوری بر پیشرفت تحصیتاب  003/0  471/0  044/0  

091/0 واسطه عزت نفس  هآوری بر پیشرفت تحصیلي بتاب  002/0  123/0  048/0  

 

غیرمستقیم از روش بوت    هایبررسي معناداری اثر

  ها استراپ با توجه به بین حدود باال و حدود پايین اثر

نشان خود  اثرغیرمستق كه  دامنه    500در    م یدهنده 

حدود باال    گرا  شود.انجام ميست،  د اگیری مجدنمونه 

نگیرند، اثر غیرمستقیم معنادار    و پايین، صفر را در بر

(. بنابراين، با توجه به نتايج  2008است )پريچر و هیز،  

  معنادار است.   الگو غیرمستقیم    هایتمامي اثر  3جدول  

اثرطور به بررسي  نتايج  )  هایكلي    و   ( 2شکل  مستقیم 

ن3)جدول    الگومستقیم  غیر مي(  كه  شان  دهد 

بهوآتاب هم  تحصیلي  ری  پیشرفت  بر  مستقیم  صورت 

ت مغزی  فلج  به  بهأمبتاليان  هم  و  دارد  صورت  ثیر 

ت غیر با  و  راهبردهای خودتنظیمي و عزت أ مستقیم  بر    ثیر 

آموزان، منجر به بهبودی پیشرفت تحصیلي  نفس اين دانش 

 شود. آنها مي 

 ری یگنتیجهبحث و 

مي نشان  بتمدهد  نتايج  پژوهش  متغیرهای  ا  امي 

ت و معناداری دارند. همچنین،  يکديگر همبستگي مثب

آزمون   مي  ی الگونتايج  نشان  تمامي  دهد  پژوهش 

هستند شاخص عالي  برازش  ضرايب    های  تمامي  و 

بكلي،  طوربه.  معنادارند  الگومسیر   نتايج  آن اين    ه 

داده معناست   تجربي  كه  پژوهش  هوم ف م   ی الگو های  ي 

ت  را  به  با.  كنند مي   د ی ي أ حاضر  بر تاب  ثیرأت  توجه  آوری 

  عزت   های دربارهدر پژوهشبايد گفت كه    نفس  عزت

( العمودين  و  عبدو  عیاش  پژوهش  نیز  (،  2007نفس 

داد  لبناني  پژوهشگردو   عزت  نشان  فس،  ن  كه 

بت همبستگي مثبت  بیني و عاطفه مثآوری خوشتاب

با سالمت روا افراد   نزيادی  از زندگي  ارد.  د  و رضايت 

  ( انجام داد، عزت 2008كه پابرنت )   گرای ديدر مطالعه

به مشکالت  نفس  و  سازگاری  در  مهم  عامل  عنوان 

 رفتاری نوجوانان شناخته شد.

متغیرهای    همچنین كه  گفت  بايد  تبیین  در 

آوری اثر گذار است و وجود جمعي از  گوناگوني بر تاب

نبودن    يا آوری فرد  تا میزان تاب  ت ها نیاز اساين مالک

ا فردی،  شبکهمنابع  و  پیشجتماعي  برای  بیني  ای 

تاب اين  میزان  اينکه  و  نیست  كافي  افراد  در  آوری 

هستند ارتباط  در  هم  با  چگونه  میزان  ،  متغیرها  بر 

آوری اثر دارد. به عبارتي فقط داشتن بعضي از اين  تاب

نیست كافي  م  منابع  اين  بین  تعامل  رها  یغتبلکه 

م  نداشتن  يا  تابیزداشتن  تبیینان  را  كند.  مي  آوری 

توانند در  آوری يک وضعیت ثابت نیست. افراد ميتاب

مختلف   مي  زمانيو  شرايط  تغییر  منابعشان  ،  كندكه 

كمتر و بیشتری نشان بدهند )تتفورد، بنت،    آوریتاب

رابینسون،   و  ناكس  چند 2015هاگ،  به  توجه  با   .)  

تاببعدی ميوآبودن  گرفتری  نتیجه  افراد  ك  توان  ه 
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مختلفي  با  منابع  مقابله  توان  يا    برای  و  مشکالت 

مشکالت   با  مقابله  در  ازدارندناتواني  حمايت    ؛  جمله 

مستقل توانايي  خانوادگي،  حمايت  و  اجتماعي،  بودن 

اختالل نداشتن  يا  بیماری  ها داشتن  همراه.  و  های 

دانشتاب در  باال  نفس  عزت  باعث  مبتال    زانومآآوری 

آوری  هرچه تاببه عبارت ديگر  ،  شودميبه فلج مغزی  

اينگونه دانش باشددر  بیشتر  افراد  ،  آموزان  نفس  عزت 

   فلج مغزی باالتر است.

ت به  توجه  راهبردهای  تابثیر  أبا  بر  آوری 

به،  خودتنظیمي از  دستنتايج  بسیاری  با  آمده 

  ت ديگنا  ،(2002از جمله كلری و زيمرمن )  هاپژوهش

همکارا )و  غال2008ن  و  همکاران مع(  و  لواساني    لي 

دارد1387) همخواني  بايد    .(  فرضیه  اين  تبیین  در 

الريکسون  باياسیني  -گفت  و  در    (2007)  اشمیدت 

تاب كه  دادند  نشان  كه  پژوهشي  است  متغیری  آوری 

دارای   نوجوانان  در  زندگي  كیفیت  افزايش  موجب 

مي حركتي  بوئنمعلولیت  و  استوارت  ( 2011)  شود. 

مشکل    با ران  آوری بیماثر بر تابؤم  عوامل روانشناختي 

بررسي   را  داد  كردندجسمي  نشان  پژوهش  نتايج   .

م روانشناختي  تابؤعوامل  بر  خودكارآمدی،  ثر  آوری، 

خوش دروني،  كنترل  منبع  نفس،  بیني،  عزت 

و  سر خودتوانمندسازی  امید،  روانشناختي،  سختي 

بیماری هستند. تاب افراد  عث ميابآوری  پذيرش  شود 

خود  بهمبتال   مغزی  شوندتنظیمفلج  عبارت  ،  تر  به 

تاب خودديگر  فلج  آوری  به  مبتال  افراد  در  تنظیمي 

 دهد. افزايش ميرا مغزی 

تحصیلي تاب  ثیر أتاز  همچنین   پیشرفت  بر    آوری 

كه   گفت  مي  هاپژوهشبايد    سرسختي   دهد نشان 

و   و ل  ترن ك  ، تعهد)  آن  های مؤلفه  روانشناختي 

  كند ميايفا    آوریتاب  در   مهميش  نق   (جويي مبارزه

؛  2002  بلکر،   و   هارپرسکو،    خوشابا،   مدی، )

مظلوم1387  نژاد،اصغرو    بوگررحیمیان بفروئي، ؛ 

جاللي، اسفندآباد  شمس    اردكاني،افخمي   (.1392  و 

)پژوهش لواسـاني  غالمعلـي  و  ملّـت    ، (2011های 

سعدف ببرزگـر   و  )یرويي  و    ،(2012پور  عابديني 

( همک2010همکاران  و  رسـتگار  و   )( (  2009اران 

تسـهیل   در  يـادگیری  راهبردهای  اهمیت  بیانگر 

و  افر بـوده  يـادآوری  و  يادسـپاری  يـادگیری،  يند 

راهبردهای   از  استفاده  در  شناختي  تحـول  نقـش 

مي نشان  را  اين    .دهنـديادگیری  ،  هاپژوهشنتايج 

بردهـای شــناختي و  اهدهنـده آن اسـت كـه رناـنش

دترين اثــر را در يــادگیری و  راشــناختي، نیرومنــف 

 دستاوردهای تحصیلي فراگیران برعهده دارند. 

سال  هاييپژوهش شده  پیاپي های  كه  اند  انجام 

  ؛ كريني، 2006  ؛ چاويس،2013  ؛ لیم،2014  )پیتمن، 

ژائو،2005 میلر،2011  ؛  می2008  ؛  گرين،  رل؛   و 

  1394پور،  ؛ محسن1392  ؛ نوذری، 2008  ؛ لیم، 2006

تـ1386  حسیني،  و بیانگر  معنــأ(  و  مثبـت  دار  اثیر 

فراشــناختي؛   و  )شــناختي  يــادگیری  راهبردهــای 

سـطح   و  تـالش  كیفیـت  و  تحصـیلي  خودكارآمـدی 

فعالیــت در  دانشــجو  و  مشـاركت  تحصــیلي  هــای 

كســ و  بــر   تجــارب(  بغیرتحصــیلي 

فراگیــردهدســتاور تحصــیلي  بـوده ای  انــد. ان 

سال   در  از    1990پنتريچ  كـه  فراگیرانـي  داد  نشـان 

درگیـر   خود  تکالیف  در  شناختي،  مشغولیت  نظـر 

مي  ،شـدندمـي از  يعنـي  سازماندهي    راهكوشیدند 

تمـرين و  كنند،  مطالب  كمک  خود  يادگیری  ه  ـب كـردن 

ود كه    ر عملکردشان بهت  ي ـب گیری از  ايل به بهره تم از فراگیراـن

ـا نداشـتند ايـن راه   . برده

آور  آموزان تاب توان گفت دانش ها مي در تبیین اين يافته 

اجتماعي ويژگي  شايستگي  مانند  شخصیتي    ، های 

بیني  خودمختاری و راهبردهای خودتنظیمي و صبر، خوش 

مهارت  آنها  حل دارند،  ا   های  از  و  داشته  اس  س ح مسئله 

برخوردارن  بي  مناس   محیط   س مدار كلي  طور ه ب   د. هدفمندی 

تاب  ساختن  مي برای  مدارس  هستند،  افراد  در  توانند  آوری 

و  فرصت  محافظتي  فاكتورهای  توسعه  برای  مناسبي  های 

  ها پديد آورند. ها و ديگر فعالیت ورزش، كلوب  راه آوری از تاب 

دانشتاب تحصیلي  پیشرفت  باعث  مبتال آوری    آموزان 

ردهای  اين دو متغیر با راهبا  ام،  شوديبه فلج مغزی م

رابط عبارت  خودتنظیمي  به  ندارد.  وجود  معناداری  ه 
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تاب افزايش  با  تحصیلي  ديگر  پیشرفت  و  آوری 

خودتنظیمي  م،  راهبردهای  عوامل  از  است ؤيکي  ثری 

به بر كه  مستقیم  غیر  پیشرفت  تاب  صورت  و  آوری 

 اثرگذار است.  تحصیلي

آن بر  بهب  عالوه  توجه  بر    سفن  عزتثیر  أت  ا 

تحصیلي دادند  وهشژپ،  پیشرفت  نشان  مختلف  های 

های خود را به  خودپنداره باال تالشبا  آموزان  كه دانش

تالش  مثابه و  مثبت  تحصیلي  پیشرفت  های  شاخص 

مثابه  به  را  خود  پیشرفت پیش  پايین  تحصیلي    بین 

(. اما در برخي از  2005  كنند )گراردی، پايین درک مي

پنداره با  ست كه بین خودها نشان داده شده اپژوهش

در  پی و  ندارد  وجود  معنادار  ارتباط  تحصیلي  شرفت 

  ل تطابق ئاخود ايدبیشتر دانشجويان بین خود واقعي و 

(  1993(. هاگ و رنزول )2005  نیا، وجود ندارد )ديباج

موان  آپنداره دانشمعتقدند كه جنسیت در میزان خود

اثر معناداری  ند كه  چكند، هرايجاد نمي  دختر و پسر 

دلیل )حسیني   به  محیط  از  برابر  بازخوردهای    اخذ 

پنداره پسران و  ( بین خود2002پرست، نسب و وجدان

تفاوت از عوامل  های زياد ديده ميدختران  شود. يکي 

عزت ؤم تحصیلي  پیشرفت  در  ديگر  است.    ثر  نفس 

از    عزت فرد  رضايت  احساس  نفس  و  خود 

استارزشمند به2000)براندن،    بودن  عبارتي،    (؛ 

عزت  منظور درباره   از  افراد  كه  است  آن  خود    نفس 

فکر مي و  چگونه  دارند  را دوست  از  كنند، چقدر خود 

خصوص احساس آنان  راضي هستند و به  خود   عملکرد 

خود چگونه است و   از نظر اجتماعي و تحصیلي درباره

نز و  هماهنگي  خود  میزان  خود  ايدئال ديکي  واقعي  و 

حسی  ( است  چقدر  همکارانآنها  و  در 2007،  ني   .)  

)مطالعه برا  و  راس  كه  بررسي  2000ای  منظور  به   )

درباره    عزت  رابطه تحصیلي  پیشرفت  و    64نفس 

نمره   دانشجويان  از  به يک گروه  دادند،  انجام  دانشجو 

تر  نمره پايین  10واقعي آزمون آنها و به گروهي ديگر  

ن  از نمره واقعي آنان اعالم شد. شان  نتايج اين مطالعه 

عزت كه  پیشرفت  داد  و  يکديگر    نفس  با  تحصیلي 

ديگری    های هدر مطالع  د. همچنین رنارتباط مستقیم دا

عزت  بین  پیشرفت  رابطه  و  و    نفس  معنادار  تحصیلي 

؛  2007  ن،ا)حسیني و همکار  مثبت گزارش شده است

و  1991  پورشفیعي، تامپسون  (  2004)  انگلرلیدر (. 

  و ن گزارش كردند  تران را بیش از پسرانفس دخ  عزت

اعتماد را  دختران  تحصیلي  موفقیت  نفس  بهعامل 

 دانند.بیشتر و اضطراب كمتر مي

يافته  بنابراين به  توجه  بهبا  چنین  دستهای  آمده 

  پیشرفت   ثر درؤرسد كه در بررسي عوامل مبه نظر مي

های روانشناختي مانند  هتوان فقط بر سازتحصیلي نمي

خوده  هوش و یجاني،  ت  پنداره  نفس  كرد،    كید أعزت 

با متغیرهای ديگری همچون    بلکه احتماالً  آنها  تعامل 

جمعیت خانواده،  عوامل  حجم  تولد،  رتبه   ( شناختي 

اقتصادی و   -پايگاه  والدين  تحصیالت  شغل    اجتماعي، 

مي پیشوالدين(  دهد بینيتواند  افزايش  را    كنندگي 

و  2005  ونلي،)گ بلک  بنابراين2005  همکاران،؛   .) 

مهارتافرا كه  حمايت  هادی  از  دارند،  هیجاني  ی 

رضايت احساس  و  اجتماعي،  رواني  سالمت  مندی، 

همکاران،   و  )كوهسار  برخوردارند  تحصیلي  پیشرفت 

2008 .) 

جويي  در تبیین اين فرضیه بايد گفت كه هم رقابت

یم است و با  نفس بر پیشرفت تحصیلي سه   و هم عزت 

رو اينکه  به  رقابتتوجه  جزء  حیه  های  ويژگيجويي 

بیشتری  شخصی پايداری  و  با تالش  كه  است  افراد  تي 

چالش پاسخ به  مشکالت  و  )اسماعیلي،  مي  ها  دهند 

رقابت1386 و  م(  از  پیشرفت  لفهؤجويي  انگیزش  های 

است كه همین امر باعث افزايش تالش و كوشش اين  

م تحصیل  امر  در  ديگران، يافراد  و  )يوسفي    شود 

خود    نوبه  نیز به  پیاپي ي  های تحصیلو موفقیت  (1388

(. بنابراين 1383ای،  اژهدهد )نفس را افزايش مي  عزت

ت نتايج  به  توجه  ميأبا  عزتشويید  باعث    د  نفس 

دانش تحصیلي  مغزی  پیشرفت  فلج  به  مبتال  آموزان 

عزتمي افزايش  با  ديگر  عبارت  به  افراد   شود.    نفس 

اي،  مغزی  فلج تحصیلي  افزايش  پیشرفت  افراد    پیدا ن 

 كند.مي
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تتو  با به  بر    ثیرأجه  خودتنظیمي  راهبردهای 

های بسیاری رابطه اين دو  ، پژوهشپیشرفت تحصیلي

ميأترا  متغیر   )كنند،  يید  است  1997بندورا  معتقد   )

خود يادگیری  پیشرفت    تنظیميكه  و  انگیزش  با 

در    پژوهشيخودتنظیمي    واقعرابطه دارد. در  تحصیلي

پیشيادگیری بهترين  تحكبیني،  عملکرد  صیلي  ننده 

نتايج   همکاران    هایپژوهشاست.  و  تونس  بندورا، 

مي پیشرفت نشان  و  خودتنظیمي  بین  كه    دهد 

رابطه  و معناداری وجود  تحصیلي  و    مثبت  )میلر  دارد 

دانش2000همکاران،   خودتنظیمي  (.  كه  آموزاني 

مشکال  دارند،  مهارتبیشتری  و  كمتر  رفتاری  های  ت 

مهماج بهتماعي  را  مي  تری  تعامل    ؛ ندگذارنمايش 

و   )وينسلر  دارند  گروه  و  مدرسه  در  كارآمدتری 

فعالیت2004همکاران،   در  و  كالسي  (    های نمرههای 
به مي  باالتری  بايرنس،  دست  و  )كريستي  آورند 

تنظیمي با  ( نشان داد كه خود2004(. اونسون )2006

دارد يادگیری   كالس،  رابطه  منزيرا  برنامه های  ظم، 

در   يادگخاصي  نحوه  دانشمورد  ارائه یری  آموزان 

ومي سیف  )  دهد.  دادند  1385همکاران  نشان   )

به رياضي،  درس  در  يادگیری  وسیله  راهبردهای 

پیشسازوكار خودتنظیمي  ميهای  شود.  بیني 

پیشرفت مي  خودتنظیمي،  تسهیل  را  كند  تحصیلي 

 (. 1989؛ 1994مان، )شانگ و زيمر

بسی  از  نتايج  مينش  هاپژوهشاری  كه  ان  دهد 

تحصیلي رابطه دارد    ادگیری خودتنظیمي با پیشرفتي

لونکا،   و  گارسیا،2006)هینکل  و  پنتريچ  ؛  2001  ؛ 

  ؛ به نقل از لورا، 1999؛ زيمرمن و پونزو،  1994شانک،  

بر2004 همچنین  از  (.  بیش  فراتحلیل  نتايج  اساس 

شار  پژوهش  )سي  همکاران  و  استفاده 2008لوت  از    ( 

يادگ  موفقیت خودتنظیمي    یریراهبردهای    در 

 ثری دارد.  ؤآموزان نقش متحصیلي دانش

مييافته نشان  پژوهش  اين  بین  های  كه  دهد 

تنظیمي و پیشرفت تحصیلي  راهبردهای يادگیری خود

آموزاني كه از  يعني دانش؛  رابطه معناداری وجود دارد

يادگی ميراهبردهای  استفاده  تنظیمي  خود  د،  كننری 

ب تحصیلي  دارند.  پیشرفت  نتايج  االتری  با  يافته  اين 

همکارا پژوهش و  شارلوت  چي  2008)  نهای  اومن  (؛ 

(2006( همکاران  و  نیکوس  و  2005(،  زيمرمن  (؛ 

( محسن2004همکاران  كیامنش  (؛  و  حجازی  پور، 

سبحاني1386)  ،)( عابدی  و  و  1385نژاد  كجباف  (؛ 

همخواني    (1381( و البرزی و سیف )1382)همکاران  

 دارد. 

؛  1994هش شانگ و زيمرمان )نین، نتايج پژوهمچ

1989( بندورا   ،)1997( ماهون  و  تونس   ،)1974  ،)

(، كريستي و بايرنس  2004)  (، دوروتي2001جیژيل )

(2006 ( همکاران  و  سیف  و  نتايج  1385(  با  همسو   )

مي نشان  حاضر  خودتنظیمي،  پژوهش  كه  دهد 

مي  شرفتپی تسهیل  را  راهبردهای    كند.تحصیلي 

ميخودتنظی باعث  مغزی    شود مي  فلج  به  مبتال  افراد 

رشد پیشرفت  تحصیلي  وضعیت  داشته  يافتهدر  ای 

خود افزايش  با  ديگر  عبارت  به  تنظیمي  باشند. 

افزايش   مغزی  فلج  به  مبتال  افراد  تحصیلي  پیشرفت 

مي به  . كندپیدا  نتايج  نشان دستهمچنین    آمده 

ممي كه  راهبردهلفهؤدهد  يادگیری  های  ای 

پیتنظخود توانايي  را  شیمي  تحصیلي  پیشرفت  بیني 

های شالوت و همکاران  دارد. اين يافته با نتايج پژوهش

محسن2008)  ،)( همکاران  و  و  1386پور  كجباف   ،)

 ( همخواني دارد.1382) همکاران 

پنتريچ و دی به نظريه  ( و  1990)  گروتبا استناد 

)زيمر مارنتنزپونز1986مان  دانش1986)  (  آموزان  ( 

تحخودت نظر  از  بهنظیم  ساير  صیلي  از  برتر  مراتب 

  های پژوهش با توجه به    آموزان هستند. همچنیندانش

( مبني بر آموزش خودتنظیمي و تنظیم  1994شانگ )

توان اينگونه استدالل كرد  آموزان مي  اهداف به دانش

دارد   قابلیت  خودتنظیمي  افزايش  رتقا اتا  كه  پیدا    و 

كويپكند سا.  در  همکارانش  و  بررس  2004  لر  ي  به 

پرداختند   خودتنظیمي  و  فراشناخت  انگیزش،  رابطه 

نتايج   داد كه  راهبردها   نشان  از  كه  ی  دانشجوياني 

در طول    ،كردند ميفراشناختي و خودتنظیمي استفاده  

 اند. عملکرد تحصیلي پیشرفت بهتری داشته
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دا گفت  بايد  تبیین  اهداف  نشدر  دارای  آموزان 

اهدايادگیر كه  آنهايي  و  دارندی  عملکری    ، ف 

ندارند  كلي طور به تفاوتي  هوش  نظر  عملکرد    از  ولي 

مي كالس  در  وقتي  آنها  باشد.  متفاوت  بسیار  تواند 

مأيوس  شده،  رو  بهآموزان عملکردگرا با مانعي رودانش

به  شوندمي عملکردشان  ميو  صدمه  جدی  بیند.  طور 

مق دانشدر  زماني كه  ياابل،  مانع  دگیریآموزان  با  گرا 

ميبهرو ميشورو  ادامه  خود  تالش  به  و  ند،  دهند 

افزايش   آنها ممکن است  و عملکرد    پیدا كند انگیزش 

همچنین2004  )پینتريچ،  از  اك  برای  (،  ترس  هش 

گرايشي   و  عملکردی  اهداف  اتخاذ  و  منفي  ارزيابي 

ارزشیابي وسیله  به شیوه  با    دانشجويان،  معلمان 

ا تسلط  كسب  روشمينجام  محوريت  و  های  شود 

ب روشارزشیابي  جايگزين  اولويت  اين  ارزشیابي  ا  های 

دانششوندميمقايسه  راه  از   يادگیری.  با  آموزان  گرا 

فراشناختي   راهبردهای  از  بیشتری  احتمال 

مي استفاده  بروتنر،خودتنظیمي  و  )ديگنات    كنند 

كنند  ايي كه تصور ميآموزان عملگردگر(. دانش2008

احتماالً كميتوانايي   درما  دارند،  حالت  ندگي  به 

افتند، زيرا معتقدند شانس كمي برای گرفتن نمره  مي

)سیدمحمدی، دارند  دانش  1386خوب  آموزان  (. 

كنند كه توانايي آنها كم است،  گرا تصور نمييادگیری

  توانند يادب برای آنها مهم است كه خودشان چقدر مي

بدوگیرند ديگرا  ن،  به عملکرد  داشته  اينکه  توجهي  ن 

)دوک،باشن و  ،  خودتنظیمي(.  2010د  جاری  فرايندی 

آيندهچرخه كه  است  تای  و  را شامل  أنگری، عمل  مل 

آيندهمي برنامهشود.  و  هدف  تعیین  ريزی  نگری، 

شود. فرد  راهبردی از جمله اجرای قصدها را شامل مي

آينده اين  دنبال  ع به  از  پیش  بازخورد  نگری  ملکرد، 

از  مي و  وقفهگیرد  مشکالت،  مزاحمتمانع،  و  ای  هها 

آگاه مي اينکه خودسنجي  گوناگون  از  بعد  انجام  شود. 

، به فرايندهای تعیین هدف و اجرای قصدها اضافه  شد

دهد كه  ای را در اختیار فرد قرار ميشود و وظیفهمي

اطالعاتي  مي پیشرفت هدف  درباره  آن  به كمک  تواند 

 . (1994؛ كرين،  2012)بک،  كند ب  كس

يافته نديگر  ی  هاهمچنین،  ميپژوهش  دهد  شان 

اثر و    معنادارند و عزتالگو  غیرمستقیم    هایكه  نفس 

مي خودتنظیمي  در  راهبردهای  میانجي  نقش  توانند 

تاب بین  دانش  ارتباط  تحصیلي  پیشرفت  و  آوری 

ايفا كنند. فلج مغزی  به  بین    آموزان دبیرستاني مبتال 

افراد بتا تحصیلي  پیشرفت  و  با    آوری  مغزی  فلج 

خود  واسطه عزت  راهبردهای  و  آنها    نفس   تنظیمي 

دارد وجود  معناداری  و  مثبت  ديگر  ؛  رابطه  عبارت  به 

مي  آوریتاب فرد  موجب  كه  و    عزتشود  نفس 

داشته  بیشتری  تحصیالت    و  خودتنظیمي  نیز  در 

باشد.  داشته  شاياني  )  پیشرفت  در  1395چابکي   )

ا  ب  خودتنظیمي  های بین مهارت  كه   شي نشان داد پژوه

دانشتحصیفت  پیشر داردلي  وجود  رابطه  ،  آموزان 

عزتهمچنین   ب  بین  پیشرفت  نفس  تحصیلي  ا 

وجود دانش رابطه  دير  .  دارد  آموزان  پژوهش  نتايج 

كه2014) داد  نشان  و    آوریتاب  (  موفقیت  احتمال 

تا   رشد  جريان  در  نوجوانان،  برای  را  خودرهبری 

ميبز افزايش  تاب  براساس  دهد.رگسالي  آوری  نظريه 

آوری، سازگاری مثبت در واكنش به  ( تاب2001لر )وا

است ناگوار  افرادی  ؛  شرايط  شرايط  كه  يعني  در 

باشند داشته  بهتری  سازگاری  آوری  تاب،  نامناسب 

( ماتسن  و  گارمزی  همچنین  دارند.  (  1991بیشتری 

پیتاب يا  توانايي  فرايند،  يک  را  امدسازگاری  آوری 

در  .  اندكردهريف  كننده تعايط تهديدآمیز با شرموفقیت

تاب نظريه  موفقیت  اين  برای  فرد  كه  توانايي  را  آوری 

است داشته  اند.  تبیین كرده،  در شرايط خطرناكي كه 

م تابؤدو  تعاريف  اغلب  در  رايج  آوری وجود دارد:  لفه 

  ؛ دهدفرد به موقعیت ناگوار پاسخ مثبت نشان مي  -الف

اين    -ب در  قد  حالتفرد  اعتماداحساس  نفس  بهرت 

  تری دارد )سیمون، ماربي و اسمیت، یشتر و رشد باالب

آوری  تاب  (. بیشتر پژوهشگران بر اين باورند كه 2005

نوعي ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجاني، عاطفي  

افراد   است.  شناختي  باالتاب  باو  دلیل    آوری  به 

خودكارآبهاعتماد و  مينفس  باالتر  نتايج  مدی  توانند 

)بهزب كنند  كسب  مهتری  سادات  و  ادپور،  طهری 
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الريکسون  1392  گودرزی،    و   واالندر   اشمیدت،   –(. 

( كه  2007باياسیني  دادند  نشان  پژوهشي  در   )

كیفیت  تاب افزايش  موجب  كه  است  متغیری  آوری 

نوجوانان   در  ميبا  زندگي  حركتي  شود.  معلولیت 

بوئن ) و  م  ( 2011استوارت  روانشناختي  بر ؤعوامل  ثر 

بیماران  بتا بر  جسميبا  آوری  بررسي    مشکالت  را 

پژوهش  .  كردند عوامل  آنها  نتايج  كه  داد  نشان 

م تابؤروانشناختي  بر  خودثر  عزت آوری،    كارآمدی، 

سر خوشبیني،  دروني،  كنترل  منبع  سختي  نفس، 

امید،  سازی   روانشناختي،  پذيرش  و    خودتوانمند 

 بیماری هستند.

يافتهب به  توجه  پا  پژوهش،  شود  مي  یشنهادهای 

ترمتول و  تعلیم  فلج دانش  بیتیان  به  مبتال    آموزان 

ارتقامغزی   تحصیلي    ی برای  ترتیبي  آنها  پیشرفت 

های  مهارت  آوری،در جهت افزايش تابتا    كنند  اذخات

تاب  مرتبط پايه   اينآوری  با  آموزش دانش  به  آموزان 

شود. سرفصلهمچنین،    داده  برای  هدر  آموزشي  ای 

دانش آموزش  آموزاين  خودتنظیمي  هامهارتان،  ی 

های پژوهش حاضر  محدوديتاز جمله    .جانده شودگن

بهمي و دشواریمحدوديت شركت  توان  های  كنندگان 

ها، استفاده  پرسشنامه  هایالؤدر پاسخگويي به س  آنها

ابزارهای   از  استفاده  و  همبستگي  طرح  يک  از 

اشاره   مي  .كردخودگزارشي  پیشنهاد  شود  بنابراين 

روش  وهشپژ از  آتي  جمعهای  اطالعات  آوری  های 

كنند.  عیني استفاده  رفتار  ثبت  و  مشاهده  مانند  تر 

اعتبار    همچنین  سنجش  پژوهش    یالگو،  الگوبرای 

نمونه در  شود.  حاضر  اعتباريابي  ديگر    نهايت درهای 

مي پیشنهاد  علیت،  به  رسیدن    ی الگوتا    شود برای 

 .  شودر يک پژوهش طولي بررسي پژوهش د

 ها نوشتپی 
1. Cerebral palsy 
2. Academic achievement 
3. Resilient  
4. Self-esteem 
5. Self-regulation strategies 
6. Structural Equation Modeling 
7. Cooper-Smith Self-esteem Inventory 
8. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
9. Bouffard's Self-Regulatory Strategy Scale 
10. Maximum Likelihood 

11.  Bootstrap 
12. Structural model 
13. Measurement model 
14. Exogenous 
15. Mediator 
16. Endogenous 
17. Bootstrapping 
18. Resampling 

 منابع 
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 چاپ ششم.  ،انتشارات آشیانه برتر

مغزی و چند    ای برای جوانان مبتال به فلجآموزش حرفه  (1988پل )
می معلولیتي ترابي  فريده  ترجمه  با،  فرشته  و  )الني  (،  1384عزت 

 سمت.   تهران: انتشارات

بروجني،  م.  رمضاني،  ا.  پورقیومي )  سعیدی  مغزی    (1392م.  فلج 
 . تهران: نشر قلم علم ،رويکردها و درمان

مهارت  (1395)  .پ  چابکي بین  رابطه  امید  بررسي  فراشناخت،  های 
عزت و  خودتنظیمي  تحصیلي    تحصیلي،  پیشرفت  با  نفس 

شهرستاآموزادانش متوسطه  مقطع  دوم  سال  يزدن  مه  ناپايان،  ن 

 دانشگاه آزاد واحد انار.  -شد. روانشناسي تربیتيكارشناسي ار

و  »  ( 1390)  .س  ساماني  .،م  حسیني خانواده  كاركرد  ابعاد  ارتباط 

 .317-305: (3)8، پژوهيفصلنامه خانواده«، خودتنظیمي فرزندان

م. ح.،  ع  حسیني  عزت »   (1381)   .طادی ک  .، كريمي  ارتباط    بررسي 

نوجوانان پسر    ز خود دررتهای مراقبت ازان فراگیری مهانفس و می

مغزی  11-15 فلج  به  مبتال  پزشکي«،  سال  در    : (1)26،  پژوهش 

33-36. 

رابطه پنج عامل عمده  »  (1389)  .م  پورملک  ،م.  كامکار  .،ف  خورسندی 

خود يادگیری  راهبردهای  و  دانششخصیت  در  آموزان  تنظیمي 

اصفهاندخت شهر  دبیرستاني  پسر  و  تحصیلي    ر  سال  -1386در 

دانشکده علوم تربیتي و  ،  رويکردهای نوين آموزشي  امهفصلن«،  87

 . 44-41(: 12)2  ،روانشناسي دانشگاه اصفهان. سال پنجم
  . ر ح. خانکه .،ع. سید صمدی .، ع. سید حسیني .،م رصافیاني  .،ح دالوند

كودک دارای فلج مغزی  يند هندلینگ مادری  اتبیین فر»  ( 1394)

منزل مجله  ،  «در  دافصلنامه  پژوهشي  پزشکي  علمي  علوم  نشگاه 
 . 43-33: (105)12، 18سال ،  اراک
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بوگر فريداصغر  .،ا  رحیمیان  ا  نژاد  سرسختي  »  (1387)  . ع.  رابطه 

تاب خود  و  و  روانشناختي  جوانان  در  روان  سالمت  با  آوری 

بم شهرستان  زلزله  بازمانده  و  مجل،  «بزرگساالن  روانپزشکي  ه 
 .70-62 :(1)14 ني ايران،روانشناسي بالی

  ( 1388رضا )  قربان جهرمي  .،م  غالمعلي لواساني  .،ا  حجازی  ،ا  ر رستگا

و  » پیشرفت  اهداف  نقش  تحصیلي:  پیشرفت  و  هوشي  باورهای 

تحصیلي پژوهش،  «درگیری  روانشناختينشريه  دوره های   ،12 ،  

 . 46-25 :(33)2-1شماره

سالمت  آتاب»  ( 1386)  .ن  گردصحرا  .، ب  جوكار   .،س  ساماني وری، 

مجله روانپزشکي و روانشناسي  «،  از زندگي  مندی ي و رضايتروان 
 . 295-290:(3)13 ،بالیني ايران

يادگیری  »  (1385ا )  عابدی  .،م  نژادسبحاني بررسي رابطه راهبردهای 

دانشخود تحصیلي  پیشرفت  انگیزش  و  دوره  تنظیمي  آموزان 

،  «رياضي  با عملکرد تحصیلي آنها در درسمتوسطه شهر اصفهان  

-79  .1  ، شماره1، سال  تبريز  دانشگاه  پژوهشي  -ه علميفصلنام

98. 

 .نشر دوران :تهران ، روان شناسي پرورشي نوين (1386) .ع. ا سیف

ثیر برنامه ورزشي منظم  أت( »1386)ر.    مظلوم،  ز.  فتوكیان،  ف.  غفاری

مجلۀ دانشگاه علوم    «،نفس دانشجويان پرستاری  گروهي بر عزت
 . 57-52 (:1)9  ،پزشکي بابل

لواسان  حجازی.م  يغالمعلي  آموزش  »  (1387)  .ا  زادهملت  .،ا  ،  اثر 

راهبردها  ي بخشنظم  -خود  یراهبردها   ، یریادگي  ی بر 

پ  ی خودكارآمد اهداف  پا دانش  شرفت یو  دختر  دوم    هي آموزان 

ر  ييراهنما درس  در  و  ،  «ياضي مردود  روانشناسي  نشريه 
 . 65-45(: 4)38، بیتيترعلوم

آموزشر  (1396).ر  ع.كاكاوند   و  استثنا  وانشناسي  تهران:  ييكودكان   ،

 . نشر روان

ب  كجباف رابطه  »  (1382)  .ر  ع.  شیرازی  .،ح  مولوی  .،م.  بررسي 

و   انگیزشي  عملکرد  باورهای  با  تنظیمي  خود  يادگیری  راهبردهای 

،  5سال  ،  م شناختي های علو فصلنامه تازه «،  آموزان دبیرستاني تحصیلي دانش 

 . 33-27  . 1شماره  

 ، تهران: نشر مركز دانشگاهي. ي تربیتيروانشناس  (1380پ )  كديور،

آموزش  أت»  (1396)  .ع  زادهتقي  .،ا  خورسند   .،ا  گرشناسبي  ثیر 

خودمهارت بر  های  تحصیلي  تنظیمي  عملکرد  و  پیشرفت  انگیزش 

انگلیسي  در آموزش    فصلنامه پژوهش ،  « دانشجويان پرستاری در درس زبان 
 . 9-1  (. 1)   10، پزشکي 

گرگری   .، ش   نعمتي  بالغ شري   ، ر.   بدری  چیني  امیدواری،  »   ( 1398)   . ه   ف  رابطه 
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مثبت  هدف: برنامۀ  اثربخشي  مقايسۀ  حاضر  پژوهش  انديشي  هدف 
سبک بر  دوئیک  ذهنیت  تغییر  برنامۀ  با  مقابلهفردريکسون  ای  های 

آموزان تیزهوش مبتال به اضطراب امتحان پايه نهم شهر اصفهان  دانش
نیمهروش  روش:    بود. وهش  شي( و طرح پژتجربي )آزماياين پژوهش 

پیش نوع  پساز  و  بود.آزمون  كنترل  گروه  با  آماری  جامعه  آزمون 
تیزهوشآموزاندانشتماميشاملپژوهش نهمدختر  شهرپايه 
تحصیلبهمشغول  1395-1396سال تحصیلي   دركهبوداصفهان

غربالگری انجام شد و از جامعۀ  در آغاز    نفر بود.  450ها  بودند تعداد آن
پرسشنامهمآدانش  45تعداد    آماری براساس  كه  اضطراب    وز مضطرب 

نمره باالتری كسب كردندامتحان اهواز  به  ،  های  انتخاب شدند. سپس 
نفر در گروه    15گیری تصادفي ساده به دو گروه آزمايشي )روش نمونه

مثبت و  آموزش  فردريکسون  گروه  15انديشي  در  برنامه    نفر  آموزش 
و  گروه    15  تغییر ذهنیت دوئیک(  تقسیم شدند. گروه  نفر در  كنترل 

فردريکسون  مثبت دوئیک    8انديشي  ذهنیت  تغییر  گروه  و   8جلسه 
ای  جلسه آموزش دريافت كردند، درحالي كه گروه كنترل هیچ مداخله

را در   كنندگان پرسشنامه مقابله با استرسدريافت نکرد. تمامي شركت
پسپیش ششآزمون،  پیگیری  و  تآزمون  كردندماهه  برای کمیل   .  

استفاده  فرضیه  آزمون تحلیل كوواريانس چندمتغیری  از  پژوهش  های 
داده نرمشد.  از  استفاده  با  شدند.   وتجزيه    SPSS-22افزار  ها    تحلیل 

كه  يافته  ها:یافته  داد  نشان  با  ها  ارتباط  در  آزمايشي  گروه  سبک  دو 
هیجانمقابله مسألهای  بمدار،  نسبت  اجتنابي،  و  كنترل مدار  گروه  ه 

و  اثر بودند  داشت.  بخش  تداوم  پیگیری  دورۀ  تا  اثربخشي  اين 
به  گیری: نتیجه برنامهبا  مثبتكارگیری  ذهنیت  های  تغییر  و  انديشي 

سبکمي مقابلهتوان  دانشهای  بخشید.  ای  بهبود  را  تیزهوش  آموزان 
مثبت برنامه  اثربخشي  بین  معناداری  تفاوت  هیچ  انديشي  همچنین 

ذهنیت  فردريکسو  تغییر  و  مقابلهن  سبک  در  دانشدوئیک  آموزان  ای 
 تیزهوش مشاهده نشد.  

 
كلیدی:واژه مثبت  های  تغییر  برنامۀ  برنامۀ  فردريکسون،  انديشي 

 آموزان تیزهوشای، دانشمقابلههای ذهنیت دوئیک، سبک
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Abstract 
Objective: The present study aimed to compare the 
effectiveness of Fredrickson’s positive thinking 
with Dweck’s mindset program on the copying 
styles of gifted students. Method: This is a quasi-
experimental with pretest-posttest with control 
group. The population of the study consisted of all 
450 gifted female students in the ninth-grade of 
Isfahan City, Iran. After screening the students 
using the Test Anxiety Inventory (TAI), a sample 
of 45 students, who obtained higher scores, were 
selected and then randomly divided into two 
experimental groups, one for Fredrickson’s positive 
thinking (n=15) and one for Dweck’s mindset 
program (n=15) and one control group (n=15). 
Each of the experimental groups received eight 
sessions of intervention, while no intervention was 
given to the control group. All participants 
completed the Ways of Coping Questionnaire at 
pre-/post-test. Data were analyzed using the 
MANCOVA and SPSS-22 software’s. Results: The 
findings indicated that both of the experimental 
groups were equally effected in terms of emotion-
focused, problem-focused and avoidant coping 
styles than the control group, and the effects were 
maintained at follow-up. Conclusion: Using the 
Dweck’s mindset program and Fredrickson’s 
positive thinking, we can improve the copying 
styles of students, which in turn, can increase 
progress of students. Furthermore, there was no 
significant difference between the effectiveness of 
Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s 
mindset program.  
 
 

 

Keywords: Fredrickson’s positive thinking. 

Dweck’s mindset program. Copying styles. 

Test Anxiety. Gifted students. 
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 مقدمه 

كه    آموزاندانش هستند  جوامعي  جمله  از  تیزهوش 

نشانه بر  در  عالوه  خالقیت  باال،  هوش  از  هايي 

تواناييحوزه مختلف،  استعدادهای    های  و  رهبری 

بودن از جامعۀ  تحصیلي، ممکن است به دلیل متفاوت

اجتماعي   از مشکالت هیجاني و سازگاری  افراد عادی 

از  (.  برخي  2009کي،  نیز رنج ببرند )دانیل و پیچاوس 

مي  نگارندگان  دانشگزارش  كه  تیزهوش  كنند  آموزان 

كم خطر  معرض  در  مشکالت  بیشتر  تحصیلي،  كاری 

با كمال  روابط  قدرت،  جنگ  گرايي،  همساالن، 

پیر،   )گوئز،  دارند  قرار  مشکالت  ساير  و  افسردگي 

  وسیله به(. اين ادعاها  2018اوريت و راموس،  جام، گ لي

مثبیتي بین ضريب    ات شده كه رابطۀثبا  هايي همطالع

اختالل  شهو و  مارتینلي،    های باال  )لنکون،  اضطرابي 

(، افسردگي  2015میشل، دابالس، آگوئیر و همکاران،  

سازی و  ( مشکالت دروني2003)جکسون و پیترسون،  

بالتي،  وني بر كرووئیل،  لوئیس،  )گوئینول،  سازی 

واني و  ( برخي مشکالت ر2013مونتالهو و همکاران،  

ي )كارپینسکي، كیناس كولب، تتروئولت و  فیزيولوژيک 

كمال2018بورسکي،   )وب،  (،  نشان  2014گرايي   )

امداده اضطراب  در  اند.  شايع  مشکالت  از  يکي  تحان 

بهدانش دانش آموزان  است ويژه  تیزهوش  آموزان 

آمريکا،   امتحان  اضطراب  از  2017)انجمن  يکي   .)

امتحا اضطراب  وجود  اصلي  دانشداليل  در  آموزان  ن 

انتظار به  آنها    هایتیزهوش  از  اطرافیان  باالی 

ايرواني،  برمي و  )نصیران  براساس  1395گردد   .)

انجمن   سال  پژوهش  در  آمريکا  امتحان  اضطراب 

دانش  20  تا  16،  2017 از  دارای  درصد  آموزان 

بااليي   امتحان  به  دارند اضطراب  از  كه  يکي  عنوان 

اس مطرح  آموزشي  شايع  و  مشکالت  جوانبخت  ت. 

آموزاني كه سطح  اند دانش( نشان داده2014ان )هادي

داشتند امتحان  اضطراب  از  تحصیلي    ،بااليي  عملکرد 

فراد در ادامه نسبت  خود نشان دادند و اين ا  ضعیفي از 

توانمندی حوزهبه  در  خود  ترديد  های  تحصیلي  های 

ارزيابي شناختي منفي، عدم   و مسائلي همچون  كرده 

اني و رواني نامطلوبي  های جسمز و واكنشقدرت تمرك

مي نشان  خود  كركاني،  از  محمدی  و  )جراره  دهند 

1392 .) 

شیوه آن،  بر  مقابل افزون  دانشههای  آموزان ای 

از   ساير  تیزهوش  از  را  آنها  كه  است  موضوعي  ديگر 

مي متمايز  با  افراد  مقابله  برای  افراد  عبارتي،  به  كند. 

موقعیت و  اضطراباسترس  راهبردهای  های  برانگیز 

توانمندیمقابله برحسب  را  متفاوتي  و  ای  موقعیت  ها، 

گیرند كه دو نوع خصصیات شخصیتي خود به كار مي

مقابلهكلي   شامل  هجانآن  مقابلهای  و  ای  مدار 

فرد  (.  1984مدار هستند )الزاروس و فولکمن )مسئله

مقابله شیوۀ  مسئلهدر  ميای  احساس  كه  مدار  كند 

كن حل  موقعیت  قابل  و    است وني  تالش  با  بنابراين  و 

تواند با آن مقابله كند ولي در شیوۀ  ارزيابي درست مي

هیجانمقابله در ای  فرد  كنترل    مدار  يا  كاهش  جهت 

مي تالش  هیجاني  پريشاني  بهموقت  و  نظر  كند 

قابلنمي را  موقعیت  كه  بدارسد  حل  و  ند  كنترل 

اين2004)متیود،   اول  نگاه  در  نظر  گ(. هرچند  به  ونه 

دانشمي كه  مدد  رسد  به  احتماالً  تیزهوش  آموزان 

مقابلهتوانمندی سبک  از  بیشتر  شناختي  ای  های 

استفا مسأله ميمدار  معینده  و  )استکي  مهر،  كنند 

كانر،  2012 اين  2015؛  آيا  كه  نیست  مشخص  اما   ،)

آشفتگي حضور  در  همچون  موضوع  عاطفي  های 

نهاضطر يا  است  صادق  نیز  به  اب  آيا  .  ديگر،  عبارت 

مقابله رفتارهای  و  تأثیر  عملکرد  تحت  فرد  ای 

ميآشفتگي قرار  اضطراب  همچون  هیجاني  گیرد  های 

 يا نه.  

گ ساختسترش  مدل  (  2000)فردريکسون،    1و 

مي بر  بیان  منفي  عاطفۀ  تأثیر  مثبت  عاطفۀ  كه  كند 

مي كاهش  را  افزايش  فرد  با  ترتیب  همین  به  و  دهد 

اجتمامنابع   موجفیزيکي،  ذهني  و  گسترش  عي  ب 

مي فرد  رفتاری  ميخزانۀ  بیان  فردريکسون  كند  شود. 

هیجان دارند.  كه  بزرگي  هدف  تکامل  در  مثبت  های 

ا منابع پايدار فکری، جسمي و اجتماعي ما را بسط  آنه

ميداده   ايجاد  حفاظي  ميو  كه  زمان  كنند  در  توانیم 
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استفاده ك آن  از  فرصت  يا  تهديد  به عبارت بروز  ي  نیم. 

اين م فرض ميديگر،  عاطفۀ مثبت سازگارانه  دل  كند 

است، به اين دلیل كه فرصت گسترش منابع و روابط  

های آتي را برای افراد  چالش  اجتماعي برای آمادگي با 

مي بهفراهم  شاد  افراد  تجربۀ  كند.  دلیل  به  طوركلي 

موفقپي مثبت  عاطفۀ  )لیبومیرسکي،  درپي  بوده  تر 

 تری دارند.زندگي سالم ( و2005دينر، كینگ و 

دانش ديگر،  سويي  ذهنیت  از  يک  كه  آموزاني 

های اجتماعي  ثابت در مورد هوش ، رويدادها و چالش

مي  دارند، پیدا  بر كنن تمايل  حد  از  بیش  تا  د 

مدت دربارۀ توانايي خود تمركز كنند  های كوتاهنگراني 

عدم    عنوان شواهدی برایهای تحصیلي را بهو شکست

یرند )دوئیک، والتون، و كوهن،  خود در نظر بگتوانايي  

به  2014 پژوهشگران  تا  باعث شد  مشکالتي  چنین   .)

مداخله تغییر  طراحي  برای  دانشهايي  آموزان  ذهنیت 

پژوهشبپردازند.   انجام  با  متوجه  دوئیک  بیشتر  های 

دانش كه  دستشد  به  برای  و  آموزان  موفقیت  آوردن 

جديدرفتاره دايادگیری  متفاوتي  ای  رند.عدهای 

نشان تواناييهدفشان  كسب  دادن  و  خود  های 

همینطور  داوری و  ديگران  سوی  از  مطلوب  های 

قرار سرزنش  مورد  از  ديگران  اجتناب  سوی  از  گرفتن 

مي انتخاب  را  عملکردی  اهداف  آنها  و  هستند.  كنند 

هدفشان كسب عملکرد مطلوب است. ترس از نگراني  

به   تکلیف  در  شکست  ازدستو  حمايت  دادلیل  دن 

نادرست  ديگر الگوهای پاسخدهي  به سمت  را  آنها  ان، 

دهد. برخي ديگر از اين كودكان،  و نامناسب سوق مي

عنوان امر عادی  روی خود را بهانع پیشاشتباهات و مو

مي قلمداد  يادگیری  بهفرايند  خالصه  كردند.  طور 

دانش كه  رسید  نتیجه  اين  به  در  دوئیک  آموزان 

كنند،  ها دو هدف عمده را دنبال ميرد با فعالیتبرخو

های خود و ديگری نمايش  يکي توسعه و بسط توانايي

ها، اتخاذ  الششدن با چهای خود زمان مواجههتوانايي

عمیقي در رفتار و عملکرد    تأثیرهركدام از اين اهداف  

 گذارد.  افراد مي

( فرخي  و  علیزاده  پژوهش  1391دستغیب،  در   )

مه آموزش  تأثیر  كه  مثبتارتخود  در  های  انديشي 

تان را پس  آموزان دختر سال اول دبیرسخالقیت دانش

كه  دادند  نشان  سنجیدند،  آموزش  ارائۀ  جلسه  ده    از 

مهارت اين  خالقیت  آموزش  افزايش  موجب  ها 

انعطافبه و  ابتکار  بسط،  سیالي،  و  كلي  پذيری  صورت 

زيرمجموعهبه شد.  عنوان  خالقیت  صرامي  های 

با عنوان »تأثیر    ارشد نامه كارشناسين( در پايا 1394)

مثبت درماني  روانگروه  بهزيستي  بر  شناختي  نگر 

مد جلسه  هشت  اجرای  به  طالق«  اخله  فرزندان 

دانشمثبت بر  دبیرستاني شهرستان  نگر  آموزان طالق 

نشان   پژوهش  نتايج  پرداخت.  كه  كرج  بهزيستي  داد 

است    پیدا كرده طور معناداری افزايش  شناختي بهروان

ميكه   مداخله  اين  به درواقع  گزينه  تواند  عنوان 

گروه   اين  رواني  بهسازی  ارتقای  جهت  در  مناسبي 

گرفته  آسیب كار  به  و  .  شودديده  ترزسنیوكي  يیگار، 

( مداخله  2013دوئیک  »يک  عنوان  با  پژوهشي  در   )

نظريهشخصیت   بر  كاهش  مبتني  موجب  های ضمني 

قربان به  پاسخ  در  نوجوانان  و  يپرخاشگری  شدن 

  230ای به حجم طردشدن« در طرحي تجربي با نمونه 

به بررسي  16تا    14)سنین    10و    9آموز پايه  دانش  )

م  جلسه  شش  ذهنیت  تأثیر  تغییر  بر  مبتني  داخله 

گروه با  مقايسه  در  درمان    پرداختند.  بدون  و  كنترل 

مهارت كنترل  مقابلهگروه  دانشهای  گروه  ای،  آموزان 

تر  ماه بعد از مداخله كم  1ناداری  آزمايشي به طرز مع

اجتماعي و  بوده  همچنین  پرخاشگر  بودند.  شده  تر 

ماه پس   3مراتب كمتری در فاصله مشکالت رفتاری به

دوئیک   و  ترزنوسکي  بلکويل،  دادند.  نشان  مداخله  از 

ب2007) پژوهشي  در  »نظريه(  عنوان  ضمني  ا  های 

بیني  هوش پیشرفت طي دوره تحول نوجواني را پیش

ای« يک مداخله  كنند: يک مطالعه طولي و مداخلهمي

جلسه گروه  هشت  آن  در  كه  دادند  انجام  را  ای 

افزايشي هوش ر ا در دو جلسه همراه  آزمايشي نظريه 

مهارت جلسه  شش  مطالعهبا  )مداخلههای  های  ای 

آموزاني كه  گرفتند. نتايج نشان داد دانشذهنیت( ياد  
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های  ت جلسه مهارتدر گروه كنترل بودند و تنها هش

نمرات   در  بهنجاری  كاهش  گرفتند  ياد  را  مطالعه 

دانش اما  دادند  نشان  آزمايش  رياضي  گروه  آموزان 

معکو بالگوی  نمراتشان  و  دادند  نشان  را  هبود  سي 

اال نشان  های بداشت. بررسي نتايج هركدام از پژوهش

برنامهمي كه  مثبتدهد  و  های  فريدريکسون  انديشي 

تغییر   گروهبرنامۀ  در  دوئیک  مختلف  ذهنیت  های 

ب افزون  بوده است.  و كارآمد  امر،  پژوهشي مؤثر  اين  ر 

پ پیشینۀ  بررسي  براساس  و  ما  اعتقاد  ژوهشي،  به 

برنامۀ  مطالعه اثربخشي  مقايسۀ  هدف  با  كه  ای 

ومثبت فريدريکسون  ذهنیت    انديشي  تغییر  برنامۀ 

دوئیک روی گروه كودكان تیزهوش مبتال به اضطراب  

انجام  امت بنابراين  نشد.  يافت  باشد،  شده  انجام  حان 

مطالعه جواچنین  در  دانشهايي  همچون  آموزان  معي 

شناخت   عدم  گاهي  كه  ،  تیزهوش  خصوصیات  دقیق 

برای   را  زمینه  آنها  تحصیلي  و  هیجاني  مسائل 

بیشتر  آسیب ميپذيری  فراهم  قشر  مياين  تواند  كند، 

ام افرادی  چنین تممتخصصان، معلمان و والدين و هم

دانش اين  با  نوعي  به  كه  در  را  دارند،  سروكار  آموزان 

سالم واقعي  امر  پتانسیل  شکوفايي  و  هیجاني  ت 

تیدانش پژوهش  آموزان  هدف  رساند.  ياری  زهوش 

مثبت برنامۀ  اثربخشي  مقايسه  انديشي  حاضر 

بر  فردريکس دوئیک  ذهنیت  تغییر  بابرنامۀ  ون 

مقابلهسبک  دانشهای  تیزهوای  به  آموزان  مبتال  ش 

امتحان ا شهر    ضظراب  دختر  اول  دوره  متوسطه 

 بود. اصفهان

 روش 

پژوهش: تجربي    طرح  نیمه  پژوهش  اين  روش 

ط و  پیش)آزمايشي(  نوع  از  پژوهش  و  رح  آزمون 

با پیگیری  آزمون بپس ماهه  ششا گروه كنترل همراه 

 بود. 

تمام   آماری  جامعه  ها:آزمودني شامل 

 بود اصفهان شهر همه نپاي  دختر تیزهوش آموزاندانش

 تحصیل به مشغول  1396-1395سال تحصیلي   در كه

ر آغاز  نفر بود. د  450آموزان  بودند كه تعداد اين دانش

ی در جامعۀ آماری پژوهش انجام شد و سپس  غربالگر

از   حاصل  نتايج  پرسشنامۀ  تجزيهبرحسب  وتحلیل 

امتحان،   در  دانش  45اضطراب  باالتری  نمرۀ  كه  آموز 

از    هپرسشنام بودند،  كرده  كسب  امتحان  اضطراب 

گیری تصادفي ساده انتخاب شدند و در دو  روش نمونه

( آزمايشي  آمو  15گروه  گروه  در  مثبت  نفر  زش 

نفر در گروه آموزش برنامه    15انديشي فردريکسون و  

ذهنی )تغییر  كنترل  گروه  يک  و  دوئیک(  نفر(    15ت 

شامل  ورود  مالک  پژوهش،  اين  در  يافتند.    تخصیص 

پرسشنامۀ   از  استفاده  با  امتحان  اضطراب  تشخیص 

شركت امتحان،  هراضطراب  در  مداخلۀ  نداشتن  گونه 

از   حا  2درماني  تا  گذشته  و  سال  بودند  حاضر  ل 

اضطراب  مالک به  ابتال  عدم  شامل  نیز  خروج  های 

جلسه،  امتحان   دو  از  بیش  غیبت  پرسشنامه،  راه  از 

و ابتالی  شركت در هرگونه مداخلۀ درماني و آموزشي  

 به هرگونه شرايط وخیم پزشکي بودند.

امتحاننامه  پرسش  -1 :ابزار اين  (:  TAI)  2اضطراب 

سال   در  اسدی  ابوالتوسط    1375پرسشنامه  قاسمي، 

نجار ش يامقدم،  و  سنجش  1375)  نكرکن  هدف  با   )

دانش برای  امتحان  اضطراب  دبیرستاني  عاليم  آموزان 

شد.   شامل  ساخته  پرسشنامه    است.   گزينه  25اين 

گزينه چهار  مقیاس  يک  براساس  )هرگز=  آزمودني  ای 

به0 اوقات=  1ندرت=  ،  گاهي  اوقات=  2،  اغلب  و   ،3  )

آمده در  دستحداكثر نمره بهل و  حداق دهد.  پاسخ مي

بین  اين   نمره    75تا    0پرسشنامه  فرد  هرچه  است. 

نشان كند،  كسب  بیشتری  باالتری  اضطراب  دهنده 

واابو  است. ) همکارا  لقاسمي  پايايي  1375ن  ضرايب   )

روش با  امتحان  اضطراب  بازآزمايي  پرسشنامه  های 

و  )بعد دروني  همساني  هفته(،  چهار  تنصیف    از 

اين  در    .كردندگزارش    89/0و    94/0،  0/77  ترتیببه

و   روايي  محاسبه  برای  كرونباخ  آلفای  از  نیز  پژوهش 

 كه قابل قبول بود.  پايايي بهره گرفته شد

با نامه مق پرسش  -2 اين پرسشنامه    استرس.  ابله 

با هدف بررسي    1990كه توسط ِاندلر و پاركر در سال  

سبک  مقابلهانواع  استرسهای  شرايط  در  توسعه  ای  زا 
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شامل   است،  كرده  يک    48پیدا  در  كه  است  عبارت 

لیکرت   تا    1مقیاس  زياد( مشخص    5)هرگز(  )خیلي 

مقابلهمي سبک   سه  آزمون  اين  را  شود.  فرد  ای  

ميازهاند مسئلهگیری  هیجانكند:  و  مدار،  مدار 

ابعاد  16هر  اجتنابي.   از  يکي  به  مربوط    سؤال  مقابله 

ه غالب  سبک  درنهايت  و  بهاست  توجه  با  فرد   ر 

شود،  مشخص مي  ، كندزمون كسب ميای كه در آنمره

باالتری در    به نمره  رفتارها كه  از  عبارت ديگر هريک 

ای ترجیحي  ابلهعنوان سبک مقبه  ، كسب كند  مقیاس 

ضريب آلفای كرونباخ برای    شود.مي  فرد در نظر گرفته

مسئله مقابله  هیجان0/ 92مدار  سبک  سبک  مدار  ، 

س  82/0 اجتنابي  و  )ب  85/0بک  است  شده  ه  گزارش 

حسني،   و  ايگلي  كمالي  از  نیز 1392نقل  ايران  در   .)

آلفا برای  ی ضرايب  از   كرونباخ  آزمون  تا    70/0  اين 

آم  86/0 دست  حاصل  به  همبستگي  ضرايب  و  از  د 

زيرمقیاس بازآزمون  اين  آزمون  كه  داد  نشان  ها 

)شکری  پرسش است  برخوردار  بااليي  اعتبار  از  و  نامه 

كرونبا  1387همکاران،   آلفای  محاسبه  (.   برای  خ 

 روايي و پايايي بهره گرفته شد كه قابل قبول بود.  

آزمون از تمام  نخست پیشروند اجرای پژوهش:  

عمل    اهگروه اول  به  آزمايشي  گروه  به    8آمد. سپس 

مثبت برنامه  گروه  جلسه  و  فردريکسون  انديشي 

دوم   ذ  8آزمايشي  تغییر  برنامه  دوئیک  جلسه  هنیت 

اما   شد،  مداخلهارائه  هیچ  كنترل  دريافت  گروه  ای 

مداخله پايان  در  پیگیری  نکرد.  همچنین  و  ها 

مالحظات  شش شدند.  ارزيابي  گروه  سه  هر  ماهه 

القي پژوهش شامل حق عدم مشاركت در پژوهش،  اخ

بودن اطالعات شخصي داوطلبان و حفظ آنها.  محرمانه

ج مثبتلسهخالصه  آموزشي  از  ناهای  )اقتباس  ديشي 

بود:    (2000ن،  فردريکسو زير  شرح  اول:  به  جلسه 

مثبت مفهوم  با  افراد  دوم:  آشنايي  جلسۀ  انديشي؛ 

بر زندگي سالم )عوام ل جسماني،  بررسي عوامل مؤثر 

با   آشنايي  سوم:  جلسۀ  معنوی(؛  اجتماعي،  رواني، 

شکل چهارم:  چگونگي  جلسۀ  نگرش؛  و  تفکر  گیری 

يني  های تعديل آن و جايگزراه  شناسايي افکار منفي و

يا   شناختي  بازسازی  پنجم:  جلسۀ  مثبت؛  تفکر  با  آن 

به منطقي  افکار  غیرمنطقي؛  جايگزيني  افکار  جای 

آموزش مثبت ويژگينجلسۀ ششم:  های  گری و كشف 

به   افراد گروه  بازخوردهای مثبت  مثبت؛ جلسۀ هفتم: 

ها، بازخوردگرفتن و  يکديگر؛ جلسۀ هشتم: مرور جلسه

جلسه خالصه  ذهنیت  های  اختتامیه.  تغییر  آموزشي 

( نیز به شرح زير بود: جلسۀ  2006)اقتباس از دوئیک،  

ثابت(؛   و  متغیر  ذهنیت  )انواع  چیست؟  ذهنیت  اول: 

بر  جلس چگونه  و  چیست  شما  غالب  ذهنیت  دوم:  ۀ 

مي تأثیر  مؤثر  رفتارتان  بازخورد  سوم:  جلسۀ  گذارد؟ 

فر ذهنیت  بر  آن  تأثیر  و  )تحسین،  والدين  زندان 

خطا  و  ارزيابي  تمرين  مغزی:  نرمش  چهارم:  جلسۀ  (؛ 

هدف   به  رسیدن  و  ذهنیت  پنجم:  جلسۀ  يادگیری؛ 

ثبات  گیری هدف(؛ جلسۀ ششم: پشتکار و  )انواع جهت 

اسخ به شکست و تحمل  قدم؛ جلسۀ هفتم: ذهنیت و پ 

)انتظارها،   والدين  مؤثر  ذهنیت  هشتم:  جلسۀ  خطر؛ 

از  ها  وتحلیل دادهجهت تجزيهراهبردها، خطرپذيری(.  

برای   و  استاندارد(  انحراف  )میانگین،  توصیفي  آمار 

های پژوهش از آزمون تحلیل كوواريانس  آزمون فرضیه

ش  استفاده  دادهچندمتغیری  نسخه  د.  از  استفاده  با  ها 

) علوم آماری بسته  22 (  SPSS-22اجتماعي 

  وتحلیل شدند. تجزيه

 هایافته 

ب كه  حاضر  پژوهش  اثربخشي در  تعیین    مداخله   رای 

برنامه  فردريکسون  انديشيمثبت   ذهنیت   تغییر  و 

  تیزهوش   آموزاندانش  ای مقابله  هایسبک   بر  دويیک

آزمودني    45فهان بر  صا   شهر  دختر  اول  دوره  متوسطه

انجام   كنترل  گروه  يک  و  آزمايش  گروه  دو  قالب  در 

های توصیفي میانگین و انحراف استاندارد  شاخصشد،  

سبک   هایودنيآزم در  مقابلهپژوهش  ای  های 

هیجان)مسئله گروهمدار،  تفکیک  به  اجتنابي(  -مدار، 

جدول   در  كنترل  و  آزمايش  است.    1های  شده  ارائه 

مش كه  ميهمانطور  سبک اهده  نظر  از  های  شود 

ای، افرادی كه در دو گروه برنامه تغییر ذهنیت  مقابله

مثبت و  بودويینگ  عضو  فردريکسون  در  انديشي  دند، 
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پیشسپ به  نسبت  پیگیری  و  میانگین  آزمون  آزمون 

و میانگین بیشتری در  كمتری در سبک  های اجتنابي 

  محور نسبت به گروههای مسئله محور و هیجانسبک 

 كنترل كسب كردند. 

 ری  گییو پ آزمونپس، آزموندر مرحله پیش آزمایش و كنترلهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آماره 1جدول 

 فردریکسون  اندیشیمثبت دوییک ذهنیت تغییر برنامه كنترل  گروه مرحله اجرا  متغیر

 سبک مسئله مدار 

 71/14 60/54 07/9 76/55 43/10 36/56 آزمون پیش

 53/11 40/62 59/7 76/60 89/9 32/55 آزمون پس

 37/11 00/61 94/7 16/60 29/9 76/53 گیریپي

 مدار سبک هیجان

 56/6 84/36 33/8 72/38 15/8 20/42 زمون آپیش

 94/9 68/46 31/10 32/46 23/8 52/43 آزمون پس

 75/10 60/45 48/10 64/45 32/8 28/42 گیریپي

 سبک اجتنابي 

ن آزموپیش  36/44 39/8 44/37 24/11 84/41 33/11 

 87/12 28/47 92/12 12/41 59/7 16/45 آزمون پس

 90/12 32/46 27/13 36/41 37/9 08/44 گیریپي

 

از   استفاده  از  بايد  آزمونپیش  آماری  های 

ها بررسي شود و پس از برقراری  مفروضات اين آزمون

پرداخت. به  ی  مارهای آاين مفروضات به اجرای آزمون

نرمال مفروضه  نخست  منظور  متغیرهای  اين  بودن 

ها از راه  پژوهش و پس از آن مفروضه همگني واريانس

به  آزمون لوي نتايج مربوط  آزمون تحلیل واريانس  ن و 

شیب   همگني  مفروضه  و  تعامل  اثر  بررسي  برای 

كه   داد  نشان  نتايج  شد.  بررسي  مقدار  رگرسیون 

  05/0باالتر از    اسمیرنفف  گروكولموزمون  آمعناداری  

ميبود بنابراين  مفروضه،  كه  فهمید  بودن  نرمال  توان 

ن تحلیل  انجام  برقرار  برای  نتايج  اد  در   .استهايي  امه 

  ها همگني واريانس  مفروضهنشان داد كه    3آزمون لوِين

برقرار   نهايي  تحلیل  انجام  آزمون  استبرای  نتايج   .

مفروضه بررسي  برای  واريانس  شیب  هم  تحلیل  گني 

كه داد  نشان  نیز  تحلیل  زمون  آمعناداری    رگرسیون 

توان فهمید  بنابراين مي  .  است  05/0باالتر از    واريانس

مفرو واريانس   ضهكه  تحلیل    هاهمگني  انجام  برای 

با توجه به وجود سه متغیر وابسته    . استنهايي برقرار  

هیجانمدارمسئله)سبک   سبک  سبک  ،  و  مدار 

د يک متغیر مستقل )گروه(  وجوین  اجتنابي( و همچن

سط سه  )گروهكه    انديشي مثبت  برنامه  آموزش  ح 

  وهرگ  و  دوئیک  ذهنیت  تغییر   برنامه  وهگر  فردريکسون،

زمون  آاز  دارد، آزمون( كنترل( با متغیر همپراش )پیش

استفاده   نتايج    شد تحلیل كوواريانس چندمتغیری  كه 

 ارائه شده است.  2 جدولآن در 

مدار و سبک اجتنابی در دو هیجان، سبک   مدارمسئلهسبک  و پیگیری آزمونپس هایهكوواریانس چندمتغیری نمریل حلت . نتایج2جدول  

 یش و یک گروه كنترلگروه آزما
 

=    068/1)  با توجه به معنادارنبودن آزمون باكس

F  ،05/0    =p  )  مقادير از  تا  گرفته شد  زمون  آتصمیم 

ب ويلکز  استفاده شود.  مقايسه ی گروهی  راالمبدای  ها 

جدول  همان نتايج  از  كه  سطح  برمي  2طور  آيد، 

ويلکز   المبدای  آزمون  ميمعناداری  به    كه  ددهنشان 

  های هاز لحاظ نمر    موردمطالعهگروه    سه  بین  طوركلي

 Fآمارۀ  ارزش  
درجه  

 آزادی 

خطای درجه  

 آزادی 
 ایتا سطح معناداری 

 105/0 018/0 000/136 000/6 659/2 210/0 اثر پیاليي 

 109/0 016/0 000/134 000/6 721/2 795/0 ز لک المبدای وي

 112/0 014/0 000/132 000/6 779/2 253/0 اثر هتلینگ

 185/0 003/0 000/68 000/3 147/5 227/0 بزرگترين ريشه روی 
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مقابلهسبک   آزمونپس )سبکهای    ،   مدار مسئله  ای 

ر  دامعنا تفاوت    اجتنابي(   سبک  و   مدار هیجان  سبک

دارد. اثر  وجود  آزمون  از  حاصل  بین   هاینتايج 

مشخصآزمودني برای  تفاوتها  تفکیک  شدن  به  ها 

وابسته   كمتغیرهای  داد  گنشان  سه  بین  روه  ه 

م نظر  از  سبک  لفهؤموردمطالعه    مدار مسئلههای 

(997/3    =F  ،023/0    =p  ،104/0    =η²  سبک و   )

  ( F  ،023/0    =p  ،103/0    =η²=    968/3)  مدار هیجان

معن  دارد دار  اتفاوت  اجتنابي    وجود  سبک  برای  و 

(.  F،  084/0    =p  ،069/0    =η²=    572/2معنادار نبود )

اين تفاوت از آزمون تعقیبي توكي  برای فهم جهت  ها 

   ارائه شده است. 3استفاده شد كه نتايج آن در جدول 
برنامه  آموزشسه گروه افراد مدار در ر و سبک هیجانمدامسئلهفاوت متغیر سبک ت سیمنظور برر. آزمون تعقیبی توكی به3 جدول

 نیت دوئیک و گروه كنترل اندیشی فردریکسون، برنامه تغییر ذهمثبت

 I J (I-J ) متغیر وابسته
انحراف  خطای 

 استاندارد 
 معناداری 

 ر مدامسئله سبک
 كنترل

 027/0 887/2 *504/6- انديشي فردريکسون مثبت

 010/0 864/2 *552/7- تغییر ذهنیت دوئیک

انديشي فردريکسون مثبت  710/0 801/2 047/1- تغییر ذهنیت دوئیک 

 مدار هیجان سبک
 كنترل

 048/0 481/2 *004/5- انديشي فردريکسون مثبت

 008/0 462/2 *728/6- تغییر ذهنیت دوئیک

 476/0 408/2 724/1- تغییر ذهنیت دوئیک انديشي فردريکسون مثبت
 

به جدول   از  مي  باالبا توجه  توان مشاهده كرد كه 

پس سبک  نظر  متغیر  گروه  مدامسئلهآزمون  بین  ر 

با   مثبت  كنترل  تغییر  گروه  و  فردريکسون  انديشي 

معن تفاوت  دوئیک  دو  ا ذهنیت  بین  دارد  وجود  داری 

  ذهنیت   تغییر  گروه  و  فردريکسون   انديشي گروه مثبت

مع  دوئیک تفاوت  همچنین  ا نهیچ  ندارد.  وجود  داری 

پسمي نظر  از  كه  كرد  مشاهده  متغیر  توان  آزمون 

هیجان مثبت  سبک  گروه  با  كنترل  گروه  بین  مدار 

دوئیک   ذهنیت  تغییر  گروه  و  فردريکسون  انديشي 

معن گروه  ا تفاوت  دو  بین  ولي  دارد  وجود  داری 

  ذهنیت   تغییر  گروه  و   فردريکسون   انديشيمثبت

معن   دوئیک ادامه  ی  داراتفاوت  در  ندارد.  وجود 

تعديلمیانگین استاندارد  خطای  و  متغیرهای    شدهها 

مي ارائه  موردمطالعه  گروه  سه  در    شود. پژوهش 

  انديشي فردريکسون ی گروه مثبتشدهمیانگین تعديل

(312/61    =M  ،982/1    =Se )   تغییر گروه    ذهنیت   و 

با    (M  ،971 /1    =Se=    360/62)  دوئیک مقايسه  در 

در متغیر  (  M  ،012/2    =Se=    808/54)  رل گروه كنت

اين  اطور معن به رمدامسئله  سبک باالتر است كه  داری 

تموضوع     انديشي مثبت  آموزشثیر  أنمايانگر 

تغییر و  مي  ذهنیت  فردريکسون  باشد.  دوئیک 

مي مشاهده  جدول  اين  در  نظر  همچنین  از  كه  شود 

هیجان بهسبک  گروه  مدار  دو  هر  همزمان  طور 

=    M  ،704/1=    600/46)  فردريکسون  ييش اندمثبت

Se )  324/48)  دوئیک  ذهنیت  و تغییر    =M  ،694/1    =

Se)  به گروه كنترل =    M  ،729/1=    596/41)  نسبت 

Se)  كرده كسب  باالتری  ديگر   .اندمیانگین  سوی  از 

معن  تفاوت  مثبتاهیچ  گروه  دو  بین    انديشي داری 

  ون آزمدوئیک از نظر پس  ذهنیت   فردريکسون و تغییر

هیجان اين  سبک  كه  نداشت  وجود  نکته  مدار 

شده    دهندهنشان ذكر  آموزش  دو  يکسان  اثربخشي 

 .است

مشخص برای  ادامه  پ در  آموزش  شدن  اثر  ايداری 

تغییر  انديشيمثبت و  با    ذهنیت  فردريکسون  دوئیک 

)نمر وابسته  متغیر  سه  وجود  به  گیری  پي  هایهتوجه 

اجتنابي(    بکمدار و س ، سبک هیجانمدارمسئلهسبک  

( كه دارای  و همچنین وجود يک متغیر مستقل )گروه

)گروه  سطح    انديشي مثبت  برنامه  آموزش  سه 

  گروه  و  دوئیک  ذهنیت  تغییر   نامهبر  گروه  فردريکسون،

)پیش همپراش  متغیر  با  ميكنترل(  از    ، باشدآزمون( 

كه    شد زمون تحلیل كوواريانس چندمتغیری استفاده  آ

 ارائه شده است. 5و4نتايج آن در جداول 

http://daniellakens.blogspot.nl/2015/06/why-you-should-use-omega-squared.html
http://daniellakens.blogspot.nl/2015/06/why-you-should-use-omega-squared.html
http://daniellakens.blogspot.nl/2015/06/why-you-should-use-omega-squared.html
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اجتنابی در دو گروه   مدار و سبک ، سبک هیجان مدارمسئلهسبک گیری پی هایهنتایج تحلیل كوواریانس چندمتغیری نمر 4جدول 

 آزمایش و یک گروه كنترل

 

باكس آزمون  معنادارنبودن  به  توجه  =    875/0)  با 

F  ،05/0    =p  )  مقادير از  تا  گرفته شد  مون  زآتصمیم 

گروه مقايسه  برای  ويلکز  شود.  المبدای  استفاده  ها 

جدول  همان نتايج  از  كه  سطح  برمي  4طور  آيد، 

الم  آزمون  كه  معناداری  است  آن  بیانگر  ويلکز  بدای 

لحاظ  به  موردمطالعه گروه    سه  بین از  طوركلي 

مقابلهسبک   گیریپي  هایهنمر )سبکهای    ای 

  نابي( جتا  سبک   و  مدارهیجان  سبک   ،مدارمسئله

دارد. وجود  معنادار  آزمون    تفاوت  از  حاصل  نتايج 

ها به  شدن تفاوتها برای مشخصبین آزمودني  هایاثر

نشان داد كه بین سه گروه  ای وابسته  تفکیک متغیره

م نظر  از  سبک  لفهؤموردمطالعه    مدار مسئلههای 

(076/6    =F  ،004/0    =p  ،150/0    =η²  )  سبک  ،

و  (  F  ،010 /0    =p  ،126/0    =η²=    962/4)مدار  هیجان

اجتنابي =    F  ،030/0    =p  ،097/0=    695/3)  سبک 

η²  )  معن وجا تفاوت  اين  دار  جهت  فهم  برای  دارد.  ود 

ها از آزمون تعقیبي توكي استفاده شد كه نتايج  تفاوت

 ارائه شده است.  5 آن در جدول
برنامه مثبت  آموزشسه گروه افراد مدار در مدار و سبک هیجانتفاوت متغیر سبک مساله  سیمنظور بررآزمون تعقیبی توكی به 5 جدول

 ذهنیت دوئیک و گروه كنترل اندیشی فردریکسون، برنامه تغییر 

 I J (I-J ) متغیر وابسته
خطای انحراف  

 استاندارد 
 معناداری 

 004/0 731/2 *097/8- انديشي فردريکسون مثبت كنترل مدار مسئله سبک

 003/0 710/2 *448/8- تغییر ذهنیت دوئیک

 895/0 650/2 351/0- تغییر ذهنیت دوئیک انديشي فردريکسون مثبت

 021/0 472/2 *818/5- انديشي فردريکسون مثبت كنترل مدار هیجان سبک

 004/0 452/2 *402/7- تغییر ذهنیت دوئیک

 511/0 399/2 584/1- تغییر ذهنیت دوئیک انديشي فردريکسون مثبت

 083/0 263/2 975/3- انديشي فردريکسون مثبت كنترل اجتنابي  سبک

 009/0 245/2 *035/6- تغییر ذهنیت دوئیک

 351/0 196/2 061/2- دوئیکتغییر ذهنیت  انديشي فردريکسون مثبت

مي توان مشاهده كرد كه از    5با توجه به جدول  

نمر سبک  پي  هایه نظر  متغیر  بین    ارمدمسئلهگیری 

و   فردريکسون  انديشي  مثبت  گروه  با  كنترل  گروه 

داری وجود دارد، بین  اتغییر ذهنیت دوئیک تفاوت معن

مثبت گروه    تغییر   گروه  و   فردريکسون  انديشيدو 

معن  دوئیک  ذهنیت  تفاوت  ندارد.  اهیچ  وجود  داری 

توان مشاهده كرد  مي  10همچنین با توجه به جدول  

مدار  متغیر سبک هیجانی  گیرپي  های هكه از نظر نمر

با گروه مثبت فردريکسون و  بین گروه كنترل  انديشي 

معن تفاوت  دوئیک  ذهنیت  تغییر  وجود  ا گروه  داری 

 Fآمارۀ  ارزش  
درجه  

 آزادی 

خطای درجه  

 آزادی 
 ایتا سطح معناداری 

 131/0 004/0 000/136 000/6 407/3 261/0 اثر پیاليي 

 139/0 002/0 000/134 000/6 620/3 741/0 المبدای ويلکز 

 148/0 001/0 000/132 000/6 828/3 348/0 اثر هتلینگ

 254/0 000/0 000/68 000/3 724/7 341/0 بزرگترين ريشه روی 

http://daniellakens.blogspot.nl/2015/06/why-you-should-use-omega-squared.html
http://daniellakens.blogspot.nl/2015/06/why-you-should-use-omega-squared.html
http://daniellakens.blogspot.nl/2015/06/why-you-should-use-omega-squared.html
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مثبت گروه  دو  بین  ولي    و   فردريکسون   انديشيدارد 

معن  دوئیک   ذهنیت  تغییر  گروه وجود  ا تفاوت  داری 

در   نظر  آندارد.  از  كه  شد  مشخص  همچنین  خر 

بک اجتنابي نیز بین گروه كنترل  س  گیریپي  هایهنمر

معن  تفاوت  دوئیک  ذهنیت  تغییر  گروه  وجود  ابا  داری 

مثبت گروه  دو  بین  ولي    و   دريکسونفر  انديشي   دارد 

معن  دوئیک   ذهنیت  تغییر  گروه وجود  ا تفاوت  داری 

میانگین ادامه  در  تعديل  ندارد.  استاندارد  خطای  و  ها 

ارائه  ه  وردمطالعمتغیرهای پژوهش در سه گروه م  شده

تعديل  شود.مي مثبت  شدهمیانگین  انديشي  گروه 

و گروه    (    M  ،875/1    =Se=    889/60)  فردريکسون 

  (    M  ،865/1    =Se=    240/61)  دوئیک   ذهنیت  تغییر

گروه كنترل  با  مقايسه  =    M  ،903/1=    791/52)  در 

Se    )  پي سبکدر  متغیر  طور به مدار مسئله  گیری 

ايداری  امعن كه  است  تن  باالتر  پايداری    أثیر نمايانگر 

مثبت تغییر  انديشيآموزش  و    ذهنیت   فردريکسون 

مي مشاهده  دوئیک  جدول  اين  در  همچنین  باشد. 

نظر سبک هیجانشومي از  كه  بهد  طور همزمان  مدار، 

،  M=    918/45)  فردريکسون  انديشيهر دو گروه مثبت

697/1    =Se    )  تغییر =    502/47)  دوئیک  ذهنیت  و 

M  ،688/1    =Se    )  100/40)  نسبت به گروه كنترل    =

M  ،723/1    =Se    )    از    .اندباالتری كسب كردهمیانگین

معن  تفاوت  هیچ  ديگر  گروه  داری  اسوی  دو  بین 

تغییر  انديشيمثبت و  از    ذهنیت   فردريکسون  دوئیک 

نمر هیجانپي  هایه نظر  سبک  وجود  گیری  مدار 

ن  پايداری اثربخشي يکسا    دهندهنداشت كه اين نشان

ذكرشده   آموزش  نیز  استدو  اجتنابي  سبک  نظر  از   .

  619/46)    دوئیک  ذهنیت  مشخص شد كه گروه تغییر

  =M  ،454/1    =Se    )    583/40)  به گروه كنترلنسبت  

  =M  ،577/1    =Se  )  ندامیانگین باالتری كسب كرده .  

گروه   دو  بین  داری  معني  تفاوت  هیچ  ديگر  سوی  از 

=    M  ،554/1  =   558/44)  فردريکسون   انديشيمثبت

Se  )  تغییر پي  ذهنیت   و  نمرات  نظر  از  گیری  دوئیک 

   سبک اجتنابي وجود نداشت.

 

 و نتیجه گیری  بحث

گروهتدسبهنتايج   بین  تفاوت  معناداری  از  های  آمده 

ای  های مقابلهبک متغیر سآزمايشي با گروه كنترل در  

ميآموزان  دانش حمايت  همتیزهوش  ،  چنینكنند. 

دا نشان  آموزشي    دنتايج  برنامه  دو  اثربخشي  كه 

بر مثبت دوئیک  ذهنیت  تغییر  و  فردريکسون  انديشي 

زيرمقیاس سبک روی  مقابلههای  از  های  جمله  ای 

مقابله هیجانسبک  اجتنابي    مدارمسئلهمدار،  ای  و 

است.   معناداری  يکسان  تفاوت  هیچ  ديگر،  عبارت  به 

مثبت برنامه  اثربخشي  و  بین  فردريکسون  انديشي 

همیتغی نشد.  مشاهده  دوئیک  ذهنیت  نتايج  ر  چنین، 

بین   معناداری  تفاوت  كه  داد  نشان  پیگیری  دوره  در 

)برنامه  گروه آزمايشي  فردريکسون  مثبتهای  انديشي 

متغی در  كنترل  گروه  و  دوئیک(  ذهنیت  تغییر  ر  و 

مقابلهسبک  )مسئلههای  هیجانای  و  مدار،  مدار 

های  ر بین گروهداما اين تفاوت    ،اجتنابي( وجود داشت

برنامه اگرچه  بنابراين  نشد.  مشاهده  های  آزمايشي 

مثبت ذهنیت  آموزشي  تغییر  و  فردريکسون  انديشي 

بر مقابلهسبک   دويیک  دانشهای  دختر  ای  آموزان 

ضیه پژوهشي مبني بر  اما فر   ،تیزهوش اثربخش بودند

برنامه اين  اثربخشي  در  معنادار  تفاوت  و  وجود  رد  ها 

پذير صفر  ميف فرض  اثربخشي  ته  مورد  در  شود. 

مثبتبرنامه  ذهنیت  های  تغییر  و  فردريکسون  انديشي 

دستغیب،    ه دويیک نتايج مطالعه حاضر با نتايج مطالع

( فرخي  و  و    (1391عیلزاده  ترزسنیوكي  يیگار،  و 

( بود(  2012دوئیک  مثال  ،  همسو  و    برای  دستغیب 

( آموزش    (1391همکاران  كه  دادند  نشان 

بسط،  بانديشي  مثبت سیالي،  همچنین  و  خالقیت  ر 

انعطافتاب و  دانشکار  آنها پذيری  دارد.  تأثیر  آموزان 

تفکرات  افزايش    انديشي موجبمعتقدند افزايش مثبت

هیجان و  و  خالقیت  درنتیجه  و  مثبت  های 

ميانعطاف ميپذيری  پژوهش  شود.  در  گفت  توان 

بهره نیز  موجب  حاضر  انديشي  مثبت  برنامۀ  از  گیری 

انعطافيافزا های مقابله  پذيری در سبک ش خالقیت و 

مي استرس  همکاران  شود.  با  و  يیگار  همچنین 
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ذ2012) تغییر  مداخلۀ  بررسي  به  بر (  هنیت 

دادند  دانش نشان  و  نهم و دهم پرداختند  پايۀ  آموزان 

كرده  انشد دريافت  ذهنیت  تغییر  مداخلۀ  كه  آموزان 

معناداری    ،بودند طرز  مداخ  1به  از  بعد  كمتر  لماه  ه 

اجتماعي و  بوده  همچنین  پرخاشگر  بودند.  شده  تر 

ماه پس   3مراتب كمتری در فاصله مشکالت رفتاری به

تواند نشان دهد  دادند. اين موضوع مي  از مداخله نشان 

از سبک ممکن است    كه از  ديگری  های  نوجوانان  غیر 

مانند   كارروشپرخاشگری  و    مسئلهحل  مد  اهای 

كنهیجان استفاده  رفتاری    . دنمدار  مشکالت  درنتیجه 

های مختلف همچون  كمتری نیز در ارتباط با موقعیت

           دهند. اضطراب امتحان نشان مي

گفت كه روش برنامه  توان  مي  بیین اين نتايج در ت

بهمثبت روانانديشي  رويکرد  يک  شناسي  عنوان 

خودكارآمدی  گرا  مثبت افزايش  موجب  تواند    مي مي 

شناسايي نقاط    راه  كه اين امر از  (98)خسروی،    شود

مد و استفاده از افکار  امثبت خويش، تعديل افکار ناكار

شود. از اين رو  ميجايگزين و بازبیني خويشتن حاصل  

خودكارآمدی و فنون جايگزيیني    راه   توانند از افراد مي

به نگرش  افکار  كسب    تغییر  به  ديدگاو  راجع  هي 

و   مدنظرمسائل  آنها  با  برخورد  دهند.    سپس  قرار 

بوهشژپ  براساسچنین،  مه وزش  مآده  آمعمل  ههای 

های  بیني و شادكامي و ساير مهارتهای خوشمهارت

افراد  انديشيمثبت سازگاری  دانشبه  بر  ن  آموزاويژه 

مختلف    نوجوان مسائل  با  مواجهه  ميدر    ذارد گتأثیر 

حافظیان،  پور؛  1394)صرامي،   و  از  .  (1396رضوی 

داده   نشان  سازگاری  است  ده  شطرفي  میزان  كه 

سبک  با  مقابلهنوجوانان  دارد ای  های    ارتباط 

  توان يرو، ماز اين  (.  1396اخالق،  )امیرباقرپور و خوش

مثبت آموزش  كه  از  گفت  های  سبک   راهانديشي 

دانش  ایمقابله سازگاری  میزان  تأثیرگذار  بر  آموزان 

 بوده است.  

نامه تغییر  راز طرفي، نتايج اين مطالعه اثربخشي ب

بررسي   را  است ذهنیت  نتايج    كرده  دادآن  و  ه  نشان 

انديشي فردريکسون  كه اين برنامه همانند مثبت  است

سبک  مقابلهها بر  دانشی  تیزهوش  ای  دختر  آموزان 

صفات   هوش،  اينکه  به  اعتقاد  عبارتي،  به  است.  مؤثر 

مهارت و  مقابلهشخصیتي  هستند  ایهای  تغییر    ، قابل 

كند كه اطالعات مربوط به خود  اد ميجای اي طرحواره 

ارزشیاب   آن  راهاز   همچنین معیاری  و    شدهي  تفسیر و 

با رابطه  در  قضاوت  ف   برای  رفتار  اهداف،  و  عالیت 

تغییر    ؛(  2010ک،  ی )دوي  شوندميمحسوب   يعني 

به خود  يادگیری  ذهنیت  آموزش  برای  بستری  عنوان 

مختلف   از  مي  عملرفتارهای  افراد  كه    آن راه  كند 

گیرند يا به بهبود رفتارهای  رفتارهای جديد را ياد مي

ميقبلي   بهخود  اينکه  پردازند.  به  توجه  با  طوركلي، 

تواند همه جوانب فرد  يک متغیر كه مي  عنوانهوش به 

توان گفت كه ممکن است  را تحت تأثیر قرار دهد مي

دادن اثربخشي برنامه تغییر  عنوان بستری برای نشانبه

برنامه مثبت  کیذهنیت دوي  بر  و  فردريکسون  انديشي 

آموزان دختر تیزهوش عمل  شای دانهای مقابلهسبک 

ر ذهنیت، يادگیری و  كند. به عبارت ديگر، قابلیت تغیی

مهارتبه مقابلهكارگیری  بهای  هوشبهر   ۀواسطهای 

 شود. افراد تسهیل مي اين باالی

جامعۀ آماری    .دارد  هاييپژوهش حاضر محدوديت

دانش  شپژوه نهم  شامل  پايه  دختر  تیزهوش  آموزان 

كه تعمیم نتايج را به جنسیت پسران  شهر اصفهان بود 

دانش همینطور  تیز و  پايهآموزان  ساير  با  هوش  ها 

مواجه مي ازاينمحدوديت  پیشنهاد ميسازد.   شود  رو 

انديشي  های مثبتمطالعات آتي به بررسي تأثیر برنامه

و   پسران  در  ذهنیت  تغییر  تیزهوش انشدو  آموزان 

پايه همچنیساير  بپردازند.  تحصیلي  اين  های  چون  ن 

دانش روی  تیزهوش  پژوهش  است، آموزان    انجام شده 

ت دانشدر  جامعۀ  به  آن  با  عمیم  بايد  عادی  آموزان 

اين صورتاحتیاط عمل كرد.   پژوهش  در  هايي  انجام 

بر    برای پژوهش  اين  مستقل  متغیرهای  تأثیر  بررسي 

از يک  شود.  عادی پیشنهاد مي  آموزاندانش همچنین 

آموزش برایفرد  بهره    دهنده  گروه  دو  هر  به  آموزش 

استگرفته شد نتا  ه  در  است  ممکن  تأثیرگذار  كه  يج 

اين  باشد مي  رواز  از  پیشنهاد  آتي  مطالعات  در  شود 
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به كار گرفته شود.   نتايج پژوهش آموزندگان متفاوتي 

مي سازمانحاضر  استفاده  مورد  همچون  هتواند  ايي 

دانشگاه  و  آموزش مؤسسپرورش،  درماني،    هاييهها، 

تربیت كودكان و نوجوانان سروكار    كه با   هاييهمؤسس

رواندرمانگاهدارند،   خدمات  های  مراكز  و  پزشکي 

منظور ارائه خدماتي در زمینه  روانشناسي و مشاوره به

آموزان در محیط مدرسه و كالس درس  تعامالت دانش

ريزی درسي  برنامه   برایمدارس تیزهوشان    قرار گیرد.

فوق مي  درسيو  تیزهوش  آموزان  بر تدانش  بنا  وانند 

برنامه از  خود  مثبتنیاز  ذهنیت  های  تغییر  و  انديشي 

بگیرند بهره  دانش  دوئیک  سبک تا  های  آموزان 

زا  های استرسای كارآمدی در ارتباط با موقعیتمقابله

 یرند. گاز جمله اضطراب امتحان به كار 

 ها یادداشت
1. Broaden-and-Build Model 

2. Test Anxiety Inventory 

3. levene   

 منابع 
اسدی يابوالقاسم (  1375) ح. شکركن، ب.،    نجاران  ع.، مقدم ع.، 

 در امتحان اضطراب سنجش برایمقیاسي   اعتباريابي و ساخت

و   تيیترب  علوم فصلنامه   ،اهواز راهنمايي سوم پايه آموزاندانش

 .  74-61:  (  4و3)3شناسي دانشگاه شهید چمران اهواز،  روان

)     اخالق خوش  ،ف    امیرپور اجتماعي  1396ح.  سازگاری  رابطه  و    ( 

مقابلهسبک و  های  كودک  ملي  همايش  اولین  استرس.  با  ای 

نائین  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه    ،  نوجوان، 

https://civilica.com/doc/844623/ 
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 چکیده 
پژوهش   هدف: واكاوی  اين  هدف  مدارس   ديدگاه   با  پیرامون    معلمان 

سیاستي به  ژه؛يو   نیازهای  با  آموزاندانش پیشنهادهای  ارائه    منظور 

پژوهش حاضر در چارچوب رويکرد كیفي و با هدف    روش:  انجام شد.

خصوص  آموزان با نیازهای ويژه درواكاوی ديدگاه معلمان مدارس دانش

ها و مسائل مرتبط با شرايط حاكم بر مدارس استان آذربايجان  ويژگي

  از   نفر  16  از  ساختارمندنیمه  هحب مصا  با  هااست. داده  انجام شدهشرقي  

  هدفمند   گیرینمونه  شیوه   با  سطح استان آذربايجان شرقي   معلمان در 

اند.  شده  تحلیل  با روش تحلیل مضموني  و  شدهگردآوری  مالكي  نوع  از

كه ديدگاه معلمان مدارس  دهد  نشان مي  های پژوهشيافته  ها:یافته 

در  دانش ويژه  نیازهای  با  و  اص ن  مضمو  چهار آموزان  مضمون    18لي 

دسته ميفرعي  شامل بندی  اصلي  مضامین  مسائل ويژگي  شود.  و    ها 

با دانش  مدارس   معلمان  با   مرتبط ويژگي  نیازهای  آموزان  و  ويژه،  ها 

دانشهاگيويژ   با   مرتبط  مسائل  ويژه،    نیازهای   با   موزان آی 

اجتماعي است. مضامین    –  فرهنگي  آموزشي و مسائل   هایمحدوديت

نیز   بهم  درفرعي  مقاله  دادتن  توضیح  تفصیلي  است.  طور  شده  ه 

يافتهبر  گیری:نتیجه اقداماساس  پژوهش،  در    شدهانجام  های های 

ست و  فته اخوبي پیش نرپرورش به  و   های كلي آموزشحوزه سیاست

 طلبد. زمینه اهتمام جدی مسئوالن را ميپیشبرد مسائل در اين 
 

دا  کلیدی:  هایهواژ سیاستي،  ويژه،  آنشپیشنهاد  نیازهای  موزان، 

 معلمان.

_________________________________________ 
مسئول.  1 علوم  درس  یزيربرنامه  یدكتر  ی دانشجو  : نویسنده  گروه  ي، 

     ، ايرانزيربت ، زيدانشگاه تبر تربیتي،

تربیتي،درس  یزيربرنامه  یدكتر  یدانشجو.  2 علوم  گروه  تبر  ي،    ، زيدانشگاه 

   ، ايرانزيتبر

   ، ايرانزيتبر ،زيانشگاه تبرد ي، گروه علوم تربیتي،درس یزيربرنامه استاد. 3

تربیتي،درس  یزيربرنامه  یدكتر  یدانشجو.  4 علوم  گروه  تبر  ي،    ، زيدانشگاه 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

analyzing the Teachers' Views on Schools Student 

with Special Needs in Order to Provide Policy 

Advice. Method: The present study was conducted 

using a qualitative approach with the aim of 

analyzing the views of school teachers teaching 

special need Students in East Azerbaijan Province. 

Data were collected by semi-structured interviews 

from 16 teachers by targeted sampling method and 

analyzed by thematic analysis method. Results: 

The research findings indicated that the views of 

school teachers on students with special needs can 

be categorized into four main themes and 18 sub-

themes. The main topics include issues related to 

school teachers, students with special needs, 

characteristics of students with special needs, 

educational constraints, and socio-cultural issues. 

Sub-topics are also described in detail in the text of 

the article. Conclusion: According to the research 

findings, the measures taken in the field of general 

education policy have not gone well and the 

advancement of issues in this field requires the 

serious attention of the officials. 

 
Keywords: Policy advice, Students, Special 

needs, Teachers. 
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 مقدمه 

بي اجتماعي،  نقش  زندگي  در  تربیت  و  تعلیم  بديل 

همواره   و...  اقتصادی  سیاسي،  توجه   شرايط فرهنگي، 

اين  متخصصا به  را  عالمان  و  طول    موضوعن  در  مهم 

فراهم   و    كردهتاريخ  تعلیم  اهمیت  گسترش  با  است. 

آموزش جايگاه  مختلف  جوامع  در  دهنده  تربیت 

نیز روزبه فزون)مدرس/ معلم(  اين  رودپیش ميي  روز   .

امروزه   كه  تا جايي پیش رفته است  روزافزون  افزايش 

به از اساسينقش معلم  برنامه  ترين ععنوان يکي  ناصر 

غ قامت  در  بیرقابلدرسي،  كه  كرد  جلوه  زعم  هانکاری 

مي معلم  كه  نیست  شکي  تکوين  متخصصان  در  تواند 

نقش و...  ارسطو  هويت ملي، ديني  آفريني كند. سخن 

جا بيبر  اشاره  يگاه  تربیتي  امور  تحقق  در  معلم  بديل 

كه وی معتقد است »كساني كه كودكان  طوریبه،  دارد

تربیت مي كه را  افرادی  از  بیش  بايد  بار    كنند  را  آنان 

زندگي  تنها  به كودک    آنها ، زيرا  كننداحترام    ،آورندمي

زيستن را به او  كه معلمان، هنر بهترحاليبخشند درمي

يعني كلیددار سعادت جامعه،  ،  د. پس معلمدهن ياد مي

تعیین او  شخصیت  كه  كسي  شخصیت    كنندهيعني 

را بايد در معلمان فعلي    جامعه است و آينده يک ملت 

)شعاریآن   كرد«  از  1375نژاد،  جستجو  نقل  به  ؛ 

احمدی،    برزگرشهپر،   با1396و  حرفه    (.  حال  اين 

و   پشتکار  دانش،  نیازمند  ومعلمي  انگیزه  عالقه    البته 

اين وادی  سربلند بیرون  را كه چاست،  فراوان   از  آمدن 

وقت است.    گذاشتننیازمند  معلمان  سوی  از  انرژی  و 

ان استثنايي به  آموزنشادالبته اين موضوع در معلمان  

مدارس   خاص  آموزشي  ويژه  شرايط  هر    –علت  در 

از كم اعم  نابینا1توان ذهنيگروهي  ناشنوا2،  دارای  3،   ،

)روحاني،    5يادگیریيا افراد ناتوان در    4اختالل عاطفي 

استبه  (،1388پور،  معنوی دشوارتر  رهبر  )  مراتب 

خان حسین  كرباسدهي،  كرباسدهي،  رهبر  و  زاده 

آمار(1395 به  نگاهي  با  با    .  موجود در حوزه كودكان 

متوجه مي ويژه در سطح جهان  رغم  بهشويم  نیازهای 

هتالش كودكان،  نوع  اين  برای  گسترده  نوز  های 

مطلوآموزش سطح  به  حوزه  اين  امکانات  و  بي  ها 

داده است.  آموزشنرسیده  آمار  ملي  مركز    و   های 

اياالت   ميمتحده  پرورش  بسیاری  دهد نشان  از    كه 

دانشهخانواد وضعیت  های  از  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

به   مجبور  آنان  زيرا  نیستند،  خرسند  خود  آموزش 

امکانات كافي    بدوناستفاده از مراكز آموزشي سنتي و  

 (.1395هستند )راغب، 

از   مردم  آحاد  به  نسبت  ويژه  نیازهای  با  افراد 

برخوردارند  خاصي  به    شرايط  نیز  آنان  اطرافیان  و 

افرافرا با  ارتباط  و  ويژه  خور همراهي  نیازهای  د دارای 

به سختشرايط  ميمراتب  دنبال  را  برای كنندتری   ،  

از پژوهش برخي  نتايج  انمونه  بر  ين موضوع استوار ها 

دانش والدين  كه  كماست  نیز  آموزان  ذهني  از    -توان 

قیاس با ديگر    در  –آموزان با نیازهای ويژه  انواع دانش 

دارندآموزان مدانش بیشتری  اين  طوریبه  ، شکالت  كه 

ساير   و  عادی  كودكان  والدين  به  نسبت  والدين 

مشکالت  دانش و  رواني  بار  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

ل و  كشند )مارتورتي بسیاری را به دوش ميشناخروان

اوشودی    ؛2012ايرازابل و همکاران،    ؛2011همکاران،  

همکاران،  بناب2014  و  غباری  از  نقل  به  نقدی،  ؛   ،

معلمان1396 شرايط  همین    (.  در  نیز  ويژه  مدارس 

برقراری ارتباط و    برایوضعیت قرار دارد. معلماني كه  

دانش اين  مجبوآموزش  بهآموزان  انرژی ر  صرف 

و   هستند  محدوديتبهبسیاری  در  رغم  موجود  های 

دانش اين  با  محیطمواجه  در  يادگیری آموزان    های 

عنوان  دهند. بهود نشان ميای را از خهای ارزندهتالش

  های موجود در مدارس آموزشمونه در زمینه سختين

توان به اين نکته اشاره كرد كه  پرورش استثنايي مي  و

در  دشوار درسي  برنامه  فرايندهای  و  اجرای  ی 

دانشمحیط مختص  با  های  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

ز پیش مشهود شد، چرا كه  شیوع ويروس كرونا بیش ا

آموزان در گستره  نشیني بخش اعظمي از دانشانهبا خ

قرار تأثیر  تحت  البته  و  جنبهجهاني  های  گرفتن 

پويا)   پرورش و آموزش محمدی  و  موحد  ،  صفايي 

آموزش1400 آموزش  (،  جايگزين  های  مجازی 

دانش و  معلمان  و  شد  عادی  حضوری  مدارس  آموزان 
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كه  رغم سختيبه بههايي  به  داشتند  نسبت  در  مراتب 

ويژهدانش نیازهای  با  تجربه   آموزان  را  بهتری  شرايط 

با   ويژه  نیازهای  با  مدارس  آموزشي  عناصر  و  كردند 

 رو شدند.ههای فراواني در اين مسیر روبسختي

های آموزشي در  شک اهمیت روزافزون نظام  بدون

دانش به  افزايش  توجه  و  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

اختاللچشم اين  شیوع  میزان  انجام    شرط  اهگیر 

فراهم  پژوهش حوزه  اين  در  را  بسیاری    كرده های 

نمونهبه  ،است و شیرجهاني   طور    برزگربفرويي، گنجي 

خود1395) پژوهش  در  سالمت    وانعن  با   (  »مقايسه 

مدارس   معلمان  غیرمنطقي  باورهای  و  عمومي 

باورهای   بین  كه  دريافتند  عادی«  و  استثنايي 

مدغیرمن معلمان  عمومي  سالمت  و  ارس  طقي 

و تفاوت  عادی  و  كل  استثنايي  نمره  در  دارد.  جود 

میانگین   غیرمنطقي،  معلمان    ایهنمرهباورهای 

ع  مدارس  معلمان  به  نسبت  استثنايي  به  مدارس  ادی 

ديگر، بیان  به  است.  بیشتر  معناداری  معلمان    گونه 

باالتری   غیرمنطقي  باورهای  از  استثنايي  مدارس 

،  هبر كرباسدهيه معلمان عادی برخوردارند. رنسبت ب

خانزاده )  حسین  كرباسدهي  رهبر  در  1395و   )

رضايت  »عنوان    با پژوهشي   و  شغلي  تنیدگي  مقايسه 

دانش معلمان  در  با  شغلي  و  كمآموزان  ذهني  توان 

علمان  آموزان عادی« دريافتند كه بین ممعلمان دانش

كمدانش با  داآموزان  معلمان  و  ذهني  آموزان نشتوان 

شغل  رضايت  در  معنعادی  تفاوت  دارد اي  وجود  ،  داری 

كه رضايت شغلي معلمان مدارس عادی بیشتر  طوریبه

كم مدارس  معلمان  فتحي  از  اديب،  است.  ذهني  توان 

ش  و  )آذر  سورک  عنوان  1395فیعي  با  پژوهشي  در   )

توان ذهني خفیف  تفسیر مشکالت نوجوانان پسر كم»

مط يک  استثنايي:  نتیجه  مدارس  اين  به  كیفي«  العه 

درونرسی كه  بهمايهدند  اصلي  از  دستهای  آمده 

آسیب شامل  آنان  )خانواده  مطالعه  خانوادگي  های 

سماني  های ج گسیخته و بیماری در خانواده(، ناراحتي

عضوی(،   نارسايي  و  بدني  بدشکلي  و  )بیماری 

آسیب نوجوانان،  با  روانبدرفتاری  شناختي  های 

راني  گناه و خودكنترلي ضعیف(، نگ  ب، احساس )اضطرا

ام  از  )نگراني  آينده  از  از  نگراني  و  آينده  در  نیت خود 

حرفه و  تحصیلي  مدرسه  آينده  در  تحصیل  ای(، 

لیت ديگران است.  استثنايي، ضعف در فراگیری و معلو

( نقدی  و  بناب  غباری  ديگر  پژوهشي    با (  1396در 

دانش»عنوان   مربیان  زيسته  كمتجربه  ان  توآموزان 

پديدارش  كیفي  پژوهش  كه  ذهني:  دريافتند    5ناسي« 

در ارائه    نداشتن صلي تغییر باورها، هماهنگيمضمون ا

ملزومات   شخصي،  زندگي  در  شغل  تأثیر  خدمات، 

مضمون فرعي از    15والدين و    ی اهگری و انتظارمربي

 شود. تجربیات زيسته معلمان استخراج مي

( احمدی  و  برزگر  شهیر،  در 1396همچنین   )  

های ارتباطي و  مهارت  مقايسه »پژوهش خود با عنوان  

كم مدارس  معلمان  اثربخشي  و  احساس  ذهني  توان 

توان  عادی« گزارش كردند كه بین معلمان مدارس كم

احس در  عادی  و  مؤلفهذهني  و  اثربخشي  آن اس    های 

مهارت) و  كالس(  مديريت  كل  بجز  ارتباطي  های 

معلم  در  كه  دارد  وجود  معناداری  مدارس  تفاوت  ان 

معلم از  بیشتر  كمعادی  مدارس  است.  ان  ذهني  توان 

( نیز در پژوهشي با  1396)  محققیان و میرشاه جعفری

ارزشیابي  »عنوان   طرح  اجرای  مشکالت  و  موانع 

توان ذهني« گزارش  ارس استثنايي كمتوصیفي در مد

برگز كه  و  كالس  نشدناركردند  خدمت  ضمن  های 

تدوكارگاه آموزشي تخصصي،  كار    نشدنينهای  كتاب 

های  تکمیل سیاهه  بر بودنک درسي، زمانو منابع كم 

زندگي   بر  حاكم  باالی  رواني  فشار  تحصیلي،  عملکرد 

و   ا  نبودوالدين  آزمايشگاهي  و  كارگاهي  ز  امکانات 

اجرایمهم مشکالت  و  موانع  ارزشیابي    ترين  طرح 

كم استثنايي  مدارس  در  است.  توصیفي  ذهني  توان 

تفتي دهزاده، ستومحمد اخوان  و  مرندی  (  1398)  نما، 

عنوان   با  خود  پژوهش  تجربه »در  از  كیفي  تحلیل 

دانشزبان گزارش  آموزی  نارساخواني«  دارای  آموزان 

از يادگیری  آموزان تجربه خوشكردند كه دانش ايندی 

آموزان  زبان انگلیسي در مدرسه دارند. در مقابل، دانش

در آموزش    حسي   دو مادران اثربخشي روش آوايي چن
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گ را  انگلیسي  تجزبان  مادران  البته  كردند.  ربه  زارش 

 دانستند. مادری خود را تجربه سختي مي

شاخص   امروزه  كه  باورند  اين  بر  افراد  از  برخي 

يا    –آموزان دارای نیازهای ويژه  شتوجه به آموزش دان

آموزش  عبارت   به استثنايي  و   ديگر  از    -پرورش  يکي 

نظام ارزيابي  به شمار ميمعیارهای  آموزشي    رود. های 

اصلي كه  است  صورتي  در  و  تاين  تعلیم  وظیفه  رين 

دانش كه  است  اين  استثنايي  استثنايي  تربیت  آموزان 

كم  – از  اعم  گروه  هر  ناز  ذهني،  ناشنوا،  توان  ابینا، 

جسمي  گروه ...  –های  و  معلولیتي  چند    -حركتي، 

را   آنان  رشد  مسیر  و  دهد  قرار  ويژه  مراقبت  تحت 

شراكندهموار   اين  در  البته  نقش  .  ناگزير  يط، 

ذهن  ینتعی به  مدارس  مسئوالن  و  معلمان  كنندگي 

قهرماني،  )  شود ميمتبلور   ابوالقاسمي،  جعفری، 

قباديان،   و  موضوعات  (.  1397خراساني  اين  همه 

اه از  بيحکايت  تالش  میت  و  توجه  چرای  و  چون 

به  نظام جهان  آموزشي  نیازها  موضوعهای  با  ی  افراد 

تا دارد  ديگرجاييويژه  گذشته،    برخالف  كه 

بهدانش را  ويژه  نیازهای  با  فعال  آموزان  عضو  عنوان 

در   افراد  اين  حضور  خواهان  و  پذيرفته  جامعه 

شده  های اجتماع هرانمحلي  تا  د  فرايند  اين  كه  چند 

فاصله   هنوز  مطلوب  سیمای  و  موقعیت  به  رسیدن 

س اينکه  به  نظر  با  ديگر  سوی  از  های  یاستدارد. 

با  مواجه  در  افراد    پیشیني  و    باحوزه  ويژه  نیازهای 

ژنتیکي  بحث منبع  دلیل  به  آنان  با  مرتبط  های 

  17مشکالت افراد دارای نیازهای ويژه و البته افزايش  

آموزان مدارس استثنايي از زمان تأسیس  ی دانش برابر

تواند مؤثر واقع شود، در  ( مي1398حسیني،  )  تاكنون

م رهبری و  لي خانواده، ابالغي مقام معظ های كسیاست

بندهای     نظام   ساماندهي »عنوان    با   16و    10در 

  تشکیل   از   پس  و  زمان  قبل،   آموزش  و   ایمشاوره

  مباني   اسسابر  آن  به  دسترسي   تسهیل  و  خانواده

  ايجاد »خانواده« و    استحکام   جهت   در   ايراني  -اسالمي

  جانبه همه  سالمت  یارتقا   برای  الزم   سازوكارهای 

  آوری فرزند  افزايش  و  ریروبا  سالمت  ويژهبه  هاخانواده

  و   پويا   سالم،   جوان،  جامعه  از   برخورداری  جهت   در

مثابه به  تولد    بالنده«  كاهش  راستای  در  راه  نقشه 

 نیازهای ويژه مورد اشاره قرار گرفته است. كودكان با 

آن از  حال  اين  به  جاييبا  نزديک  هزار    300كه 

كشور  نیازها  باآموز  دانش آموزشي  نظام  در  ويژه  ی 

هستند تحصیل  پرداختن  1398حسیني،  )  مشغول   ،)

اهمیت   نیز  پسیني  راهکارهای  و  راهبردها  پیدا  به 

بتوان شرايطي مطلو  خواهد كرد اين جهت  از  بي را  تا 

دانش  اين  فراهمبرای  زمینه  كرد  آموزان  اين  در  بايد  . 

  ديدگاه معلمان در ی  كرد كه واكاوی و احصا  يادآوری

آ نظام  مناسب  عملکرد  حوزه  راستای  در  موزشي 

بدانش اين  آموزان  بر  حاكم  شرايط  و  ويژه  نیازهای  ا 

حا معلمان  يمدارس  كه  چرا  بود.  خواهد  اهمیت  ز 

بهمي افراتوانند  با  عنوان  بسیاری  نزديکي  كه  دی 

دارند، به تبیین  آموزان آن  شرايط اين مدارس و دانش

مد سطح  در  موجود  و  واقعي  بپردازندعملکرد  ،  ارس 

نظطوریبه مناسبي  ها  ركه  منشأ  آنان  ديدگاه   برایو 

سیاست يا  سیاستي  خأل  حوزه  گذاریشناسايي  های 

كودكان استثنايي است يا اينکه از سوی ديگر حتي در  

های مطلوب در اين حوزه،  ورت ادعای اتخاذ سیاستص

مدارس   اين  بر  حاكم  وضعیت  و  معلمان  ديدگاه 

ن  تواندمي سیاستبهترين  كارآمدی  باشدشانگر  .  ها 

های حاصل  توان انتظار داشت كه از يافتهنتیجه ميدر

داده بتوان  حاضر،  پژوهش  و  از  درون  از  متقني  های 

به مدارس  اجرايي  پیش سطح  طراحي  منظور  و  نهاد 

به    آموزان با نیازهای ويژهبسته سیاستي مناسب دانش

 دست آورد. 

 روش 

روي  پژوهش انجام شده  حاضر در چارچوب  کرد كیفي 

دنزياست لی.  و  )ن  مي2000نکلن  عنوان  كه  (  كنند 

بر  » كیفي  پديدهيژگيوواژه  آن  ها،  و  فرايندها  ها، 

تأكید   معاني  از  كمیت،  كند  ميدسته  قالب  در  كه 

فرا يا  شدت  نميمقدار،  سنجیده  و  واني  )نصر  شود« 

ايمان1386شريفیان،   پويا،  محمدی  از  نقل  به  زاده،  ؛ 

زارعي،  ويا  پمحمدی   رعبارت  به  (. 1398و  در  ويکرد  ي 
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درون نگاه  نوعي  پديده  6كیفي  در  به  و  دارد  وجود  ها 

  شده فکری افراد و اعضای پژوهش  هایبحثاين حالت  

توصیف نگرش و رفتارهای    استایدر ر  هارساناطالعيا  

قرار   تأيید  موحد، عطاران  گیرد )صفايي  يمآنان مورد 

تاجیک   اس   (.1389اسماعیلي،  و  شده،  تفادهروش 

استپديدارشناس  علمي  يا  ي  علمي  پديدارشناسي   .

اطالعروان تجارب  توصیف  به  يا  رسانشناختي  و  ها 

مشاركت تفاسیر  افراد  از  كمتر  و  دارد  تأكید  كننده 

ميپژ تأثیر  )ايمان،  وهشگر  (. 1394پذيرد 

نمونه  ها رساناطالع  روش  نوع از    7هدفمندگیری  با 

های  آموزان با نیازمدارس دانشان  معلم   بین مالكي، از  

آذربايجان   استان  سه  ويژه  مدرسه؛  )شش  شرقي 

ابتدايي و سه مدرسه مقطع متوسطه از شش   مدرسه 

 انتخاب شدند.متفاوت استان(   ناحیه و منطقه 

افرادورود    عیارم برای  پژوهش  از    به  برخورداری 

نیازهای    5حداقل   با  مدارس  در  اشتغال  سابقه  سال 

رضايت پژوهشگر  ويژه،  با  همکاری  به  و  داشتن 

در  دارا مشاركت  سابقه  و  روحیه  بود.    هامصاحبهبودن 

معیار خروج از پژوهش نیز فقدان تمايل به شركت در  

بود از شروع يا حتي    قبلكه  یطوربه،  فرايند پژوهش 

اين امکان را داشتند    هارساناطالع،  شدر فرايند پژوه

های  دادهرج شوند.  اختیاری خا  صورتبهكه از مطالعه  

با كمک    و  8يافته   ساختارهنیم  هایمصاحبه  اموردنیاز ب

  كنندگان شركتبه    آوری شد.صوت جمعضبطدستگاه  

از  اطمینان   حاصل  اطالعات  كه  شد    ها مصاحبهداده 

ماند بین  محرمانه خواهد  تا    45. طول مدت مصاحبه 

بر  75 تمايل  دقیقه  و    هارساناطالعاساس  بود  متغیر 

اطالع   صاحبهمهر     های با سؤال  تنخسرسان  برای هر 

به و  آغاز  دادهبر  يج تدركلي  تحلیل  با  اساس  ها 

همچنین پژوهشگر    .پیدا كرداكتشافي ادامه    هایسؤال

  مصاحبه رد افرادی كه تمايل به  همکار در برخي از موا

به تركي داشتند،  زبان  ايجاد حس صمیمیت  با  منظور 

راحتي   ب  هارساناطالعو  نظرات،  در  و  احساسات  یان 

جام داد و سپس با  ها را به زبان تركي انمصاحبهفرايند  

اينکه مصاحبه به  )با توجه  امانت در ترجمه  گر  رعايت 

ارسي برگردانده  زبان است( متون تركي به زبان ف ترک 

با اطمینان باال در شانزدهمین نفر    9هااشباع دادهشد.  

شد مصاحبه  ؛  حاصل  در  پژوهشگر  اين    14يعني  به 

ج داده  كه  رسید  اضافه  نتیجه  وی  اطالعات  به  ديدی 

با اين حال مصاحبه را با دو نفر ديگر ادامه  .  شودنمي

جدول  داد.   جمعويژگي  1در    ي شناخت یتهای 

 .ده شده استنمايش داكنندگان شركت
 هارسانشاختی اطالعاطالعات جمعیت  1 جدول

 مدرک تحصیلی ت )سال( سابقه خدم جنسیت  جایگاه شغلی کنندهشماره شرکت

 كارشناسي  13 زن  معلم 1

 كارشناسي ارشد  23 زن  معلم 2

 كارشناسي  29 مرد معلم 3

 دانشجوی دكتری  17 زن  معلم 4

 كارشناسي  24 زن  معلم 5

 كارشناسي ارشد  10 زن  معلم 6

 كارشناسي  8 مرد معلم 7

 كارشناسي  14 زن  معلم 8

 كارشناسي  15 مرد معلم 9

 كارشناسي  21 مرد معلم 10

 كارشناسي  22 زن  معلم 11

 كارشناسي ارشد  6 زن  معلم 12

 كارشناسي ارشد  12 زن  معلم 13

 كارشناسي ارشد  11 مرد معلم 14

 كارشناسي  12 مرد معلم 15

 كارشناسي  16 مرد معلم 16
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داده  برای تحلیل  تحلیل  روش  از  پژوهش  های 

گ بهره  دمضموني  ارزيابي  برای  است.  شده  ها  ادهرفته 

استفاده شده است.    11و اعتبار  10نیز از معیارهای روايي

روشبه از  روايي  افزايش  بهمنظور  بررسي  هايي  مانند 

اختصاص زمان مناسب و مطلوب،    های مداوم،مصاحبه

طوالني درگیری  يا  مصاحبه  12مدت ارتباط  از  )تمام  ها 

هر   در  و  شد  انجام  پژوهشگر  متن  سوی  مرحله 

پیاده با  ميسازی  مصاحبه  بعدی  مصاحبه  و  شد 

ميآمادگ  حاصل  بیشتر  ناظري  بازنگری  و    13شد(، 

تکمیلي  نظرهای  از  و  ه  14استفاده  پژوهشي  مکاران 

م مورد  استنمونه  شده  استفاده  كه  طوریبه،  صاحبه 

نظر تبادل  به  يکديگر  با  در    پژوهشگران  و  پرداخته 

  3  تعداد  شد. همچنین في توافق حاصل ميموارد اختال

شده به همراه مفاهیم  سازیهای پیادهاحبهصماز    مورد

بازگرداندهاستخراج نمونه  افراد  به  اطمینان    شده  و 

مفهوم پژوهشگر  كه  شد  منظو  حاصل  آنان  و  را  ر 

.  رسیدتأيید آنان  به  كرده است و متن  خوبي دريافت  به

آن از  ويژگي  جاييهمچنین  از  عینیت  و  اعتبار  كه 

به شمار ميهددا پژوهشي  كه  به  رود.های  چند  طوری 

از  به  پژوهشگر مشابهي  نتايج  به  تقريبي  طور 

گزارشنوشتهدست و  دست  ها  ميها  از  كنندپیدا   .

ديگر   منسوی  مداوم،  اسب، درگیارتباط  بررسي  و  ری 

روشن و  پژوهش  مراحل  تمامي  در  روش  دقت  بودن 

ميداده  پژوهش عینیت  را    سلسبیلي، )  بخشد ها 

(، از  1392ران،  و عطا موحد  ؛ به نقل از صفايي  2003

موارد    دررو  اين حاضر  نظر  پژوهش  مد  گرفته  مذكور 

 شده است.

 هایافته 

داده تحلیل  از  مصاحبپس  از  برآمده  با  های  ه 

پژوهش،  رساناطالع  ا  4های  و  مضمون    18صلي 

طور مفصل  مضمون فرعي استخراج شد كه در ادامه به

 يک از مضامین اقدام خواهد شد.نسبت به تشريح هر

ها و مسائل مرتبط با معلمان مدارس با  ويژگي  -1

 نیازهای ويژه؛ 

مقوله دانشدر  مدارس  مسائل  با  بندی  آموزان 

اصلي به مسائل معلمان به    ضوعومنیازهای ويژه اولین  

بهدست  مثابه آموزشي  نظام  اصلي  اين  اندركاران  ويژه 

اط عقیده  به  گرفت.  تعلق  مسائل  رسانالعمدارس  ها 

با مع ويژه دانشمرتبط  آموزان  لمان شاغل در مدارس 

توجه شامل  نیازهای خاص    انجام   در   الهي   قرب   به  با 

لزوم    و   تمه   از  برخورداری  و  روحي   آمادگي   كار، 

برخورداریمسئولیت   و   تخصصي  تحصیالت  از   پذيری، 

  نیازهای   با  آموزاندانش  حوزه  موضوعات   بر  تسلط

آشنايي  و    مطلوب  يابيارتباط  های مهارت  ا ب  ويژه، 

  سختي   تناسببه  معلمان  دريافتي   حقوق   كفايت  دانفق

 شغل است.

كار  انجام  در  الهي  قرب  به  سرلوحه :   توجه 

به  آن تبع ين مبین اسالم و بهدادن قرب الهي در دقرار

جدايي  مثابه اسالمي  عنصری  ايران  فرهنگ  در  ناپذير 

دارس با نیازهای ويژه  مبدل شده است. البته معلمان م

الهي  تأكید دارند كه داشتن انگیزه قرب  بر اين موضوع

در   موفقیت  برای  اساسي  اصل  يک  وظايف  انجام  در 

است مدارس  معلم ،  اين  از  يکي  نمونه  شاغل  برای  ان 

دانش مدارس  باور  آموزدر  اين  بر  ويژه  نیازهای  با  ان 

مدارس   در  بخواهند  معلمان  چنانچه  كه  است 

ف  مياستثنايي  كنند،  خداوندعالیت  رضايت  را    بايست 

انگ و  دهند  قرار  خود  اولويت  خداوند  در  رضای  یزه 

 همواره در در اولويت كاری آنان باشد. 

ه از  برخورداری  و  روحي  آمادگي  و  لزوم  مت 

معلمان مدارس با نیازهای ويژه لزوم  :  پذيریمسئولیت

و   همت  از  برخورداری  و  روحي  آمادگي 

رمسئولیت بهپذيری  برای  ا  مهم  موارد  از  يکي  عنوان 

مياشتغ مدارس  اين  در  خدمت  و  بر  ال  و  اين  دانند 

چنان از  باورند  مدارس  اين  به  ورود  متقاضي  فرد  چه 

باشد   نداشته  آمادگي  روحي  فردی  لحاظ  يا  و 

نميمسئولیت نباشد،  و  پذير  مطلوب  عملکرد  تواند 

داشت با  مثبت  معلمي  رابطه  اين  در  باشد.  سال    17ه 

س  ابقهس طول  در  كه  گرانبهايي  تجربیات  ها  الاز 
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م  آموزان  با دانش  استثنايي سخن  فعالیت خود  دارس 

مي میان  به  به  محیط  اين  در  كار  به  عالقه  از  و  آورد 

كند.  پذيری ياد ميهای مسئولیتيعنوان يکي از ويژگ

رديف  مسئولیت در  حتي  را  محیط  اين  در  پذيری 

 دهد. اری قرار ميكارهای پرست 

تأيید حري در  مدارس  از  يکي  معلم  اينکه  های  فا 

مسئولیت از  همت  همکارش،  و  بهپذيری  عنوان  باال 

كند. وی  ياد مياين شغل  در  انتخاب و موفقیت    شرط

كند كه فعالیت مدارس  وان ميدر اين راستا چنین عن

پذيری است.  ای ويژه نیازمند همت و مسئولیتبا نیازه

رخي از دانش آموزان در  با نگاهي به اين موضوع كه ب

مورد   منزل  نميمحیط  قرار  اهمیت  توجه  گیرند، 

خواهد  پذمسئولیت جلوه  پیش  از  بیش  معلمان  يری 

 كرد.

بر    تسلط  و  تخصصي  تحصیالت  از  برخورداری

با توجه :  ويژه  نیازهای  با   آموزاندانش  حوزه  اتموضوع

به گستردگي و پیچیدگي علوم بشر، در جهان كنوني  

به  برخورداری تخصصي  تحصیالت  از  از  يکي  عنوان 

است.  تص  هایشرط شده  مطرح  مشاغل  بیشتر  دی 

در  عبارتبه همکاری  به  دعوت  و  فراخوان  در  ديگر 

تح به  تربیت  و  تعلیم  حوزه  با  مرتبط  صیالت مشاغل 

تأكید مي بسیار  با حوزه شغلي  مرتبط  شود.  تخصصي 

اطالع نیز  حاضر  پژوهش  ضرورت  رساندر  بر  ها 

خدمت    تحصیالت به  اشتغال  متقاضي  افراد  تخصصي 

اين  استثنا  در  موضوعات  يمدارس  با  آنان  تسلط  و  ي 

دانش با  كردندمرتبط  اشاره  ويژه  نیازهای  با  ،  آموزان 

ين باور است كه تسلط  ا  بربرای نمونه يکي از معلمان  

مناسب معلمان در مدارس استثنايي در حوزه مباحث  

مدارسروان اين  مختص  علمي  و  امری    شناسي 

مي شمار  به  انکار  همچنیغیرقابل  از  رود.  كه  افراد  ن 

تخصصي   و  علمي  باالی  حوزه  تحصیالت  اين  در 

شوند.  رو ميبرخوردار نیستند، با مشکالت عديده روبه

كنند كه تحصیلکرده  علمان عنوان ميحتي برخي از م

تواند در  شناسي استثنايي و يا اختالالت ميرشته روان

تدريس  مدارس  چنین    اين  كه  صورتي  در  كند، 

نمي دنبال  نیرو  شموضوعي  كمبود  دلیل  به  و  ود 

سا فارغ رشتهالتحصیالن  مدارس  ير  اين  در  نیز  ها 

 كنند. تدريس مي

مهارت با  ارتباطآشنايي  :  مطلوبيابي  های 

از جمله مواردی است كه  مهارت ارتباط  برقراری  های 

موفق رساناطالع  برای  آن  بر ضرورت  پژوهش  یت  های 

آن   از  ويژه  نیازهای  با  مدارس  معلمي  كسوت  نام  در 

رد مطلوب  اند و بر اين باورند كه موفقیت و عملکبرده

مهارت بدون  ارتباطمعلمان  نخواهد  های  حاصل  يابي 

اين بر  آنان  ارتبا  شد.  برقراری  توانايي  كه  ط  باورند 

در   دانش  مرحلهمطلوب  متوجه  گام  اول  در  و  آموزان 

  يکي از معلمان هستند. در اين زمینه  بعد والدين آنان  

مهارتكند  ميعنوان    چنین از  برخورداری  های  كه 

مي معلم  فعالیتارتباطي  ارتقای  در  دانش  تواند  های 

مهارت لحاظ  از  كه  ارتباط آموزان  وضعیت  های  ي 

معلم   حتي  كنند.  عمل  خوبي  به  دارند،  دشواری 

در   معلمان  توانمندی  كه  است  باور  اين  بر  ديگری 

دانش  هحوز به  مهارت  آموزش  بر  عالوه  ارتباطي  های 

زشي  های آموها و روشتواند در انتقال شیوهوزان ميآم

 به والدين مؤثر باشد. 

  تناسب   به  معلمان  دريافتي   حقوق  كفايت  فقدان 

سال:  شغل  تيسخ و    گذشته  هایدر  حقوق  میزان 

به معلمان  دريافتي  به    اختالف  مشاغل  ساير  تناسب 

موا از  آموزشيکي  وزارت  نیروهای  اعتراضي    و   رد 

رسد كه اين  نظر مي  است. البته به  پرورش مبدل شده

مختص   مدارس  در  شاغل  معلمان  برای  موضوع 

بهدانش ويژه  نیازهای  با  نگرانآموزان  تر  ندهكنقدری 

برخي از معلمان حقوق و دريافتي    است. در اين رابطه

در اين    های كارخود را در قبال ارزش كاری و سختي

نمي ضوع  دانند. حتي معلم ديگری مومدارس مناسب 

ايام   در  و  دوم  كار  در  همکاران  از  برخي  اشتغال 

عدم   از  حاكي  را  موضوع  اين  و  دارد  اشاره  بعدازظهر 

 داند.دارس ميكفايت حقوق در اين م 

دانشويژگي  -2 با  مرتبط  مسائل  و  با  ها  آموزان 

 نیازهای ويژه 
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های افراد  ه از مصاحبهشداصلي احصا  بحثدومین  

ها و مسائل مرتبط  گيكننده در پژوهش به ويژشركت

ژه اختصاص دارد. مسائل  آموزان با نیازهای ويبا دانش

دانش با  شامل  مرتبط  ويژه  نیازهای  دارای  آموزان 

رغبت  و   عاطفي   هاینیازمندی   و   انگیزشي، 

  بروز   و  آموزشي و ظهور  مسائل  به  نسبت  نداشتنتمايل

 نامتعارف است. حركتي  – اني رو مسائل

انیازمندی و  عاطفي  های  رساناطالع:  نگیزشيهای 

نیازمندی كه  معتقدند  و  پژوهش  عاطفي  های 

اساسي،  انگیزشي از  مسائل  يکي  و  موضوعات  ترين 

رود  نیازهای ويژه به شمار مي  با آموزان  نشمرتبط با دا

كردن در اين مدرسه را  تواند كاركه همین موضوع مي

باره  ب اين  البته حساس كند. در  و  رای معلمان سخت 

از   ميسانراطالعيکي  عنوان  پژوهش  كه  های  كند 

برقراری ارتباط عاطفي بین دانش آموزان و ابراز عالقه  

آموزان مي دانش  نوع  اين    را   ها آن  هایهانگیزتواند  به 

 . دهد افزايش  يادگیری به

اطالع از  ديگر  با  رسانيکي  پژوهش  ل  سا  15های 

آموزان  سابقه   دانش  كه  است  باور  اين    مدارس بر 

  ذهني   لحاظ  از  هم  و  جسماني  لحاظ  از  هم   ياستثناي 

و    هستند   بسیاری  توجه  به   نیاز  آموزاندانش

  احتیاج   د رندا  مشکل   جسمي  لحاظ   از   كه   آموزانيدانش

 نوع  اين   چون  دارند  مدرسه  محیط   در  زيادی  توجه  به

  مورد   ماعاجت  و   خانواده  محیط   در   آموزاندانش

ارشوندمي  واقع  توجهيكم برقراری  رو  اين  از  تباط  . 

آموزان را عاملي كلیدی در ارتقاء    عاطفي با اين دانش 

 داند.های آنان ميفعالیت

دانش  و  رغبت  فقدان   به  بتنس  آموزانتمايل 

 آموزشي  مسائل

جمله   احصابحثاز  و  ي های  مسائل  با  مرتبط  ي 

دانش نیازهموضوعات  با  و  آموزان  رغبت  ويژه  ای 

است.    مسائل  به   نسبت   نداشتن تمايل آموزشي 

آموزان  پژوهش بر اين باورند كه دانش  هایرسانطالع ا

مسا به  چنداني  تمايلي  و  رغبت  از  آنان  آموزشي  ئل 

نمي نشان  از  ددهند.  خود  يکي  خصوص  اين  ر 

ميرساناطالع  عنوان  پژوهش    آموزان دانشكند  های 

  داشته   تقويمي بااليي   سن  اگر  حتي  استثنايي   مدارس

كم سن و    كودكاني  مانندبه  از لحاظ سن عقلي  ،  باشند

باشند. به همین دلیل كار كردن با اين دانش  سال مي

آموزان كه عمومأ از رغبت و تمايل اندكي در يادگیری  

سائل آموزشي برخوردار هستند، كار بسیاری سختي  م

وان  است. يا اينکه فرد ديگری در اين حوزه چنین عن

كه  مي   از   بیشتر  استثنايي مدارس    آموزاندانشكند 

  برقراری   دنبال  به،  باشند  آموزشي  مباحث  دنبال  آنکه

  هر   در  هاآن.  هستند  عاطفي  رابطه  و  صمیمیت

  مدير   و  معلم  وسیلهبه  توجه  جلب  دنبال  شرايطي

بهباشندمي پس  رغبتي  .  و  عالقه  چندان  تقريبي  طور 

سائل آموزشي وجود  در بین دانش آموزان نسبت به م

 ندارد.

:  نامتعارف  يكت حر  –  رواني   رفتارهای   بروز  و  ظهور

باورند  رساناطالع  اين  بر  پژوهش    ای مجموعههای 

آموزان اين مدارس حركتي از دانش  –رفتارهای رواني  

مي با  بروز  شباهتي  چندان  كه  مدارس    سنتكند 

در   رفتارها  اين  از  برخي  آنها  نظر  از  ندارد.  عادی 

پذيرفتهمدا اصالً  و  ندارد  جايگاهي  عادی  نشده  رس 

خصو اين  در  ي نیست.  اطالعص  از  های  رسانکي 

پژوهش معتقد است كه برخي از دانش آموزان به طور  

را   خود  دست  معلم  سمت  به  است  ممکن  ناگهاني 

بزند. پرت خود  معلم  صورت  به  سیلي  حتي  و  كند  اب 

ركات  حتي برخي از معلمان توجه و آمادگي در برابر ح

ناگهاني و برخورد دست دانش آموزان به سر و صورت  

ا عاملي مهم در كار كردن در اين مدارس به  معلمان ر

 دانند. های جسماني ميیبمنظور جلوگیری از آس

آموزشيمحدوديت مورد:  های  حاصل    سومین 

با  همقول مدارس  معلمان  ديدگاه  كدگذاری  و  بندی 

محدوديت به  ويژه  آمونیازهای  اختصاص  های  زشي 

كرد محدوديتپیدا  فرعي  مضامین  را  .  آموزشي  های 

  آموزش  با   هاخانواده  آشنايي   فقدانمانند  مواردی  

ناهمگوني   مناسب   پذيریتطبیق  فقدان   و  كودكان، 

فقدان   های نیاز  با   هایكالس  در  آموزاندانش   ويژه، 
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  های ويژگي  با   مدرسه  ساختار   تناسب   و  طراحي

كمبود دانش آموزشي،    مناسب   وسايل  و   ابزار  آموزان، 

و  آمودانش  تحصیل  به   نسبت  والدين  التزام   عدم  زان 

  با   كودكان   آموزش   و  مدارس   به   نمسئوال  توجهي كم

 دهند.ويژه شکل مي نیازهای

اولین  :  كانها با آموزش كود فقدان آشنايي خانواده 

محدوديت بر  ناظر  فرعي  به  مضمون  آموزشي  های 

آم  نداشتن آشنايي با  كودكان  خانواده  نیازهای    و وزش 

باي  پیدا كرده  اختصاص آنها  ويژه   شت  توجه دا  داست. 

نی آموزش  كه  جهت  والدين  همیاری  و  همراهي  به  از 

دانش دانشاين  از  بیش  عادی  آموزان،  مدارس  آموزان 

والدي چنانچه  و  راستای  است  در  الزم  آگاهي  از  ن 

فعالیت نباشند،  برخوردار  فرزندانشان  های  آموزش 

م  بهآموزشي  نیز  رفت.  دارس  خواهد  پیش  در  كندی 

اطالع از  يکي  رابطه  پژوهشهارساناين  جمله    ی  از 

  كودكان   آموزش  با   رابطه  در ها  محدوديت  ترينمهم

  بسیاری داند. چرا كه  مي  خانواده  آموزشرا    استثنايي

  با   زيادی   آشنايي  آموزاندانش  نوع  اين   هایخانواده  از

البته ممکن است با    و  ندارند   فرزندان خود   هایويژگي

كمترين مشکل رفتاری كودک با نیازهای ويژه دلسرد  

آموزش   عدم  دلیل  همان  به  بعضأ  كودكان  اين  شوند. 

ا كودكان خود دچار بي توجهي  صحیح والدين در كار ب

و     برای   كافي  زمان   دلیلي  هر  هب  آنها  والدين شوند 

 دهند.نمي اختصاص هاآن آموزش

و   مناسب    پذيرییقتطبفقدان  ناهمگوني 

كالسدانش و  مدارس  در  آموزشيآموزان  :  های 

و مطلوب  انطباق  تننداش  ناهمگوني  و  مناسب  پذيری 

و كالسدانش مدرسه  با  آموزشيآموزان  دومین  ،  های 

محدوديت از  فرعي  مدمضمون  آموزشي  ارس  های 

نظر است.  پژوهش  رساناطالع  هایاستثنايي  های 

انطبا  نشان فقدان  و  ناهمگوني  اين  قاز  پذيری 

از اطالعدانش برای نمونه يکي  های  رسانآموزان دارد. 

كه  پژوهش   است  باور  اين    های مهارت  آموزشبر 

  را   آنها  بايد  كودكي   هر  كه   هايي مهارت  برخي  و   زندگي

، چرا كه  است استثنايي  مدارس  اولويت  در ، كند رعايت 

  سواد   يادگیری   استثنايي   آموزان دانش  از   بسیاری   برای

كالساست  ممکنیرغ   پايه دلیل  همین  به  های  . 

انط چندان  استثنايي  مدارس  در  با  آموزشي  باقي 

های دانش آموزان ندارد. حتي برخي از معلمان  ويژگي

مي  به اشاره  موضوع  كه  اين  انواع كنند  با  كودكاني 

نارساييمعلولیت و  كمها  همچون  دارای  ها  يا  شنوا 

باشد  رواني  آموزشي  اختالالت  شرايط  پس  با  ،  را 

 كند.رو مياختالل روبه

مي عنوان  خصوص  اين  در  ديگر  كه  معلمي  كند 

دانشا سايرنطباق  و  مدارس  با  آموزان  دانش  آموزان 

است سخت  كه  كمي  چرا  اختالالت  هر،  دارای  كدام 

هستن يکديگر  از  بهمتفاوتي  كه  همديگر  د  با  خوبي 

 . كنندپیوند پیدا نمي

م  ساختار  تناسب  و  طراحي  با  فقدان  درسه 

دانشويژگي فقدان  :  آموزانهای  و  طراحي  در  ضعف 

مد فیزيکي  ساختار  و  تناسب  خاص  نیازهای  با  ارس 

دانشويژگي اين  آموزان  های  در  تحصیل  به  مشغول 

فرعي   مضمون  محدوديت  3مدارس،  آموزشي  از  های 

اطالع كه  عاملي  رساناست  را  آن  پژوهش  های 

منگران  عملکرد  راستای  در  دكننده  ر  طلوب 

كنند. يکي از  های آموزش و تربیتي قلمداد ميفعالیت

اينشوندهمصاحبه در  ميخصوص    ها  در  عنوان  كند 

ويژگي كه  دشرايطي  با  های  استثنايي  آموزان  انش 

شرايط   و  است  متفاوت  بسیار  عادی  آموزان  دانش 

مبويژه را  اكثر  ای  متدسفانه    استثنايي   مدارسطلبد، 

  ندارند   عادی  مدارس  با  زيادی   تفاوت  ساختار  لحاظ   از

دانش   مختص  امکاناتي  و  ساختار  مدارس  اين  در  و 

 آموزان با نیازهای ويژه تعبیه نشده است.

كمبود ابزار  :  و وسايل مناسب آموزشيكمبود ابزار  

دانش مخصوص  آموزشي  وسايل  مدارس  و  و  آموزان 

محدوديت فرعي  مضامین  جمله  از  های  استثنايي 

مي شمار  به  اطالعرآموزشي  پژوهش رسانود.  های 

عملکرد   آموزشي  وسايل  و  ابزار  كمبود  كه  معتقدند 

اندركاران مدارس را  مطلوب و مناسب معلمان و دست

چا ميبا  مواجه  ميلش  زمینه  اين  در  به  سازد.  توان 
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با  صحبت معلمان  از  يکي  اشاره    13های  سابقه  سال 

نیازهای    كودكانآموزش  كند كه  بیان ميكرد. وی   با 

  در   معموالً  كه  است  لي وساي  و  ابزار  نیازمندويژه  

 مدارس  برخالف  و  ندارند  وجود  ما  استثنايي  مدارس

  وسايل   و  کانات ما  از   بسیاری  هزينهبعضأ    كه   عادی 

  خاطر   به  مدارس  اين  در   ،شودمي  تأمین  اولیا  توسط

برای    اهمیت  و  توجه  اولیا  اينکه  اين  آموزشكمتری 

هستند،    كودكان    وسايل   اين  هیهت  و  تأمین قائل 

البته يکي    .های همراه استي با سختيمناسب آموزش 

مي عنوان  شونده  مصاحبه  معلمان  بر  از  عالوه  كند 

ابزار و وس از دانش  اكمبود  يل مناسب آموزشي برخي 

 آموزان نیز برای شنوايي وسیله سمعک ندارد. 

:  آموزانعدم التزام والدين نسبت به تحصیل دانش 

والدي التزام  دانشعدم  تحصیل  به  نسبت  از  آموزان  ن 

محدوديت فرعي  مضامین  است.  جمله  آموزشي  های 

والدين  رساناطالع  كه  باورند  اين  بر  پژوهش  های 

خود    يالتزام ويژه  نیازهای  دارای  فرزندان  تحصیل  به 

زمینه   اين  در  مدارس  معلمان  از  يکي  بیان  ندارند. 

كه  مي و    هرساله  كشور   آموزشي   نظام  دركند  آمار 

  مشخص   كردهحصیلت  ترک   آموزاندانشزارش تعداد  گ

و     به   ها آن  برگرداندن   برای  آموزشي   نظام شده 

دنببرنامه  آموزشي  های محیط را  خاصي  ل  اهای 

  مورد   زمینه   اين   در  استثنايي  كودكان  اماكنند،  مي

. حتي برخي از معلمان فقدان  گیرندمي  قرار  توجهيبي

آيین و  دهانامهمصوبات  را  اجرايي  الزام  ی  خصوص  ر 

آموزش به  امری    والدين  ويژه  نیازهای  دارای  فرزندان 

 دانند. ضروری مي

به مدارس و آموزش كودكان  توجهي مسئوالكم ن 

نی ويژهابا  مضمون  :  زهای  از  فرعي  مضمون  ششمین 

  ن بهتوجهي مسئوالهای آموزشي، كماصلي محدوديت

و   مدارس ويژه    نیازهای  با   كودكان  آموزش  استثنايي 

اطالع ا برسانست.  نسبت  پژوهش  كمهای  توجهي  ه 

يکي از    ن گاليه كرده و اين موضوع را به مثابهمسئوال

آموزشي  محدوديت معرفي  –های  كنند.  مي  سیاستي 

كند كه در نگاه  معلمان عنوان ميدر اين رابطه يکي از  

آموزشي   به    ناخواسته   يا   خواسته مسئوالن  نسبت 

توجه بي  نوعي  استثنايي  دارد، حتي  مدارس  وجود  ي 

معلمان  از  عدم    برخي  را  موضوع  اين  داليل  از  يکي 

دانند. چرا  وجود كنکور سراسری برای اين مدارس مي

سب رتبه توسط دانش آموزان  ك كه در مدارس عادی  

ارتقاء جايگاه مسئوالن آموزشي در سطح  مي تواند در 

 مدارس و اداره اثرگذار باشد.

فرهنگي    مضمون  چ:  اجتماعي  –مسائل  هارمین 

مد با  ارتباط  در  دانشاصلي  نیازهای  ارس  با  آموزان 

فرهنگي   مسائل  به  دارد.    –ويژه  اختصاص  اجتماعي 

فره فرعي در مسائل  اجتماعي شامل    –گي  نمضامین 

آنان،    والدين  و  آموزاندانش  به   ترحمي  نگاه  بودن حاكم

  و   مدرسه  در   فرزندان  حضور  به  ها خانواده  تمايل   فقدان

  با   مدارس  نمعلما  به  جامعه  افراد  بدبینانه  گاهجامعه، ن

نگاه  نیازهای و    مدارس   معلمان   پايین  به  باال   از   ويژه 

 عادی است.

به  حاكم ترحمي  نگاه  والدين  انشدبودن  و  آموزان 

  –در رابطه با مسائل فرهنگي  مضمون فرعي اول  :  آنان

حاكم دانشاجتماعي،  به  ترحمي  نگاه  و  بودن  آموزان 

آن مهموالدين  است.  تحقق  ان  در  نکته  ترين 

درفعالیت آموزشي  مطلوب  دانشهای  آموزان  خصوص 

از  پرداختن،  ويژه  نیازهای  نگاهبین    با  های  رفتن 

و كلیشه استبي  ای  اول  طوریبه،  خردانه  قدم  در  كه 

دانش  دباي اين  محدوديتبهآموزان  پذيرفت  هايي  رغم 

د. در اين  حقوق آموزش برخوردارن  و  كه دارند، از حق

اطالع از  يکي  ميپژوهش    های رسانرابطه  كند  عنوان 

كه در ابتدای ورود به مدارس استثنايي به مانند ساير  

تر نگاه  نوعي  جامعه  وجود  حافراد  وی  رفتار  در  مي 

با   و  مدارس  اين  در  فعالیت  با  ادامه  در  است.  داشته 

آشنايي بیشتر با دانش آموزان به مرور نگاه ترحمي از  

 ته است.  بین رف 

خانواده تمايل  حضفقدان  به  در  ها  فرزندان  ور 

مضمون فرعي دوم از مسائل فرهنگي  : مدرسه و جامعه

خانواده  – تمايل  فقدان  به    حضور   به  اهاجتماعي 

اختصاص   و   مدرسه  در  فرزندانشان كرده   جامعه    پیدا 
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اطالع  فقدان  رساناست.  كه  معتقدند  پژوهش  های 

به   خانواده  تمايل  و  فرزندان  رغبت  نیازهای    باحضور 

ناش  مدارس،  در  فرهنگي  خاص  مسائل  از    –ي 

است. كه    اجتماعي    اطالعات   والدين   بسیاری چرا 

  از   بسیاری  و  ارنددن  استثنايي  آموزاندانش  از  زيادی

اينکه   هاآن به    حضور  جامعه   در  هاآن  كودكان   نسبت 

  شدت به،  شوند  شناخته   افرادی   توسط   و   باشند   داشته

. ترس از نگاه حاكم بر جامعه نسبت به  هستند  نگران

دارد،  والدي وجود  ويژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  ن 

نیازهای   با  خود  فرزندان  حضور  برای  والدين  تمايل 

 دهد. سطح جامعه و مدرسه را كاهش مي رويژه د

نگاه بدبینانه افراد جامعه نسبت به توانايي معلمان  

ويژه نیازهای  با    به   جامعه   افراد  نهبدبینا  نگاه:  مدارس 

ه سومین مضمون فرعي  ويژ  نیازهای   با   مدارس   معلمان 

فرهنگي   مسائل  در  –از  با  اجتماعي  مدارس  خصوص 

ی پژوهش نسبت به  اهرساننیازهای ويژه است. اطالع

نگاه بدبینانه افراد جامعه نسبت به توانايي معلمان اين  

گله  موضوع    مدارس  اين  كه  دارند  اعتقاد  و  دارند 

  از بین برود. يکي از   داجتماعي باي  –مون فرهنگي  نامی

رابطه  رساناطالع  اين  در  پژوهش  ميهای  كند  عنوان 

مدارس  در  شاغل  معلمان  به  بدبینانه  نگاه  نوع    كه 

دهد و حتي  استثنايي، انگیزه اين معلمان را كاهش مي

را   فردی  به شغل و مسئولیت  موجبات بدبیني نسبت 

 آورد.فراهم مي

ا برخي  ميحتي  عنوان  معلمان  از  ز  برخي  كنند 

  نسبت   جامعه  نگاه بدبینانه افراده دلیل  همکاران آنان ب

رغم    مدارس معلمان    توانايي  به علي  استثنايي، 

ع و  مدارس  قهال توانمندی  اين  در  اشتغال  به  كه  ای 

مي منتقل  عادی  مدارس  به  ادامه  دارند،  و  شوند 

دنبفعالیت عادی  مدارس  در  را  خود  آموزشي  ال  های 

 كنند. مي

مدا  معلمان  پايین  به  باال  از  عادینگاه  :  رس 

فرهنگي   مسائل  از  فرعي  مضمون    –چهارمین 

دانش مدارس  پیرامون  نیازهای  اجتماعي  با  آموزان 

نگاهيو در   مدارس   معلمان   پايین   به   باال   از   ژه،    عادی 

است.  برابر   مدارس  اين  اطالعبرخي  معلمان  رسان  از 

حضور  پژوهش   كه  مدارس  معتقدند  در  اشتغال  و 

عال نوعي  با  آنان  برای  همراه  استثنايي  اشتیاق  و  قه 

در   حاكم  نگاه  نوع  متأسفانه  اما    حتي   و  جامعه است. 

مدارس  همکاران   ساير در  زمینه  شاغل  های  عادی 

كاهش انگیزه در اين آنان را به وجود آورده است. چرا  

نوعي   به  استثنايي  مدارس  در  شاغل  معلمان  كه 

خود   را  احساس  عادی  مدارس  معلمان  بیني  برتر 

به خود احساس  اين موضوع را    كنند.مي  نسبت  حتي 

مابین   في  روزمره  اجتماعي  ارتباطات  و  رفتار  در 

 كنند. مشاهده مي

 گیری نتیجه وبحث 

آموزش نظام  موفقیت  اينکه  به  توجه  در    و   با  پرورش 

شهیر  )  است های معلمان آن  گرو موفقیت و شايستگي

التزامات 1396و همکاران،   از  يکي  ديگر  از سوی  و   )  

سیاستي و تهیه ضوابط يا    هایی اقدامپیگیری كارآمد

ديدگاه  بسته و  نظرات  شناسايي  سیاستي جديد،  های 

م  به  اصليثمعلمان  از  يکي  آموزشي  ابه  عناصر  ترين 

  واكاوی تبیین و    با هدف   رو پژوهش حاضراست. ازاين

ويژه    نیازهای  با  انآموزدانش  مدارس  معلمان  ديدگاه

رايط حاكم  ها و مسائل مرتبط با شدر خصوص ويژگي

ب. البته چنانچه پیشانجام شدبر اين مدارس   ه  تر نیز 

شد  آن اقدام،  اشاره  از  حوزه  ی پ  هایيکي  در  شین 

استثنايي مشاوره كه  آموزش  ازدواج است  از  قبل  های 

سیاست خانواده  در  كلي  معظم    –های  مقام  ابالغي 

در   -رهبری   عن  16و    10ندهای  ب  و    نظیر   هایوانبا 

  و   حین  قبل،  آموزش  و   ایمشاوره  نظام  ساماندهي»

  آن   به  دسترسي  تسهیل  و  خانواده  تشکیل  از  پس

  استحکام   جهت  در   يراني ا-اسالمي   مباني   اساسبر 

« و    ی ارتقا  برای  الزم  سازوكارهای  ايجاد خانواده« 

  و   باروری  سالمت  ويژهبه  هاخانواده  جانبههمه  سالمت

  جامعه   از  برخورداری  جهت   در  آوریفرزند  افزايش

اشاره    و  پويا   سالم،   ن،جوا اين    شدهبالنده«  با  است. 

بر يافتهحال  پژوهشاساس    مسائل  و   هاويژگي  های 

   4در ويژه   نیازهای با مدارس  و آموزاندانش  ان،ـعلمم
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 بندی شد. مضمون فرعي دسته 18مضمون اصلي و 

اصلي   مسائل  1مضمون    معلمان   با   ط مرتب  به 

اخت  نیازهای  با  آموزاندانش  مدارس پیدا  صاص  ويژه 

توجهكرد شامل  دسته  اين  فرعي  مضامین    قرب  به  . 

  از  خورداریرب و روحي  آمادگي  لزوم  كار،  انجام در  الهي

  تحصیالت   از   برخورداری  پذيری، مسئولیت  و  همت

  با   انآموزدانش  حوزه  موضوعات  بر  تسلط  و  تخصصي

  يابي ارتباط  هایمهارت  با  ييآشنا  ويژه،  نیازهای

  به   معلمان  دريافتي  قوقح   كفايت  فقدان  و  مطلوب

ويژگي  سختي  تناسب است.  نظیرشغل  رضايت    هايي 

برخ امور،  اجرای  در  و  روخداوند  همت  از  داری 

جزمسئولیت فرهنگ    ءپذيری  در  كه  است  مواردی 

را    –اسالمي   موضوع  اين  و  دارد  بنیادی  ريشه  ايراني 

جمي جز  آورد.  دایتوان  شمار  به  ما  فرهنگ  ناپذير 

موضوع اين  پررنگ مي  البته  جلوه  حوزه  تواند  در  تری 

نیازهای ويژه داشته باشد چرا  آموزدانشآموزش   با  ان 

های معلمان و در زمینه  ستقامت از ويژگيا  كه صبر و 

مي شمار  به  معلمان  طوریبه  رود آموزشي    بايد كه 

زيادی   كنند.  زمانانرژی  صرف    رهبر   آموزش 

  ند به اين نتیجه رسید(  1395)كرباسدهي و همکاران  

  علت   به  ذهني  توانكم  با  انآموزدانش  تدريس  كه

  ايجاد   معلمان   برای  كه   هاييچالش  و  هادشواری

اما    ، دارد  منفي   تأثیر  آنها   شغلي   رضايت  بر  كند، يم

( گزارش  1397ساداتي فیروزآبادی و نوراني كوتنايي )

آوری شغلي معلمان  بي و تابكردند كه بین باور مذه

معناداری   و  مثبت  ميارتباط  پس  دارد.  توان  وجود 

و   همت  الهي،  قرب  به  توجه  داشت  اذعان 

مهم در انجام    يل تواند عامپذيری معلمان ميمسئولیت

وظايف شغلي در بین معلمان مدارس با نیازهای ويژه  

مهارت از  برخورداری  ديگر  باشد.  از  ارتباطي  های 

به اذعان اطالعمواردی اس ها جز ملزومات  رسانت كه 

رود.  ارناپذير آموزش استثنايي به شمار مياصلي و انک

( است  2001ديويس  اشاره كرده  موضوع  اين  بر  نیز   )

ار با  بتكه  معلمان  مؤثر  فردی  میان  ان،  آموزدانشاط 

مينه برای  تنها  نیرومندی  محرک  ان  آموزدانشتواند 

ان را افزايش و  آموزدانش  پنداره مثبتباشد، بلکه خود

آنا تحصیلي  موفقیت  ميموجبات  فراهم  نیز  را    آورد ن 

 (. 1396و همکاران، ؛ شهیر  1390)دراني و صابری، 

  حوزه   موضوعات  رب  تسلط   و   تخصصي  تحصیالت

  حقوق   كفايت   فقدان   و   ويژه   نیازهای   با   انآموزدانش

مضامین    سختي   تناسب   به  معلمان   دريافتي از  شغل 

مرتبط با معلمان مدارس استثنايي است.  فرعي مسائل  

اين  1397هش جعفری و همکاران )های پژويافته با   )

كه   دادند  نشان  آنها  كه  چرا  است،  همخوان  موضوع 

مو تخصصي  توسعه  وضدانش  محتوايي  عوامل  از  عي 

گروه  حرفه استثنايي  مدارس  ابتدايي  معلمان  ای 

ميكم شمار  به  ذهني  اذعان  توان  بتوان  شايد  رود. 

و   پیترز  اشاره  با  كه  شعار  1970)  هرستداشت  به   )

پراگماتیستمعرو برف  ناظر  دادن  زش آمو»ها 

شمردن  كه تأكیدی بر مهم  ان نه موضوعات«آموزدانش

ويژگيدغهغ دنیازها،   و  فرايند  آموزدانشهای  ها  در  ان 

است پويا،    تربیت  محمدی  و  در  1396)سجاديه   ،)

بیشتر جلوه ويژه  نیازهای  با  در    مدارس  كند. چرا كه 

دلیل   به  مدارس  كنکور  نبوداين  آموزش  سايه   ،

ان بیشتر مورد توجه بوده و محفوظات آنان  آموزدانش

های كلي  یاستس   كمتر اهمیت دارد. البته با نگاهي به

آموزش نظام  در  تحول  مي  و  ايجاد  توان  پرورش 

بیش را  موضوعات  اين  كرد  از  حساسیت    ؛ پیش درک 

  نظام   كیفیت  یارتقا  1-3»ندهای  يعني جايي كه در ب

  و   هاشايستگي  پیاپي  افزايش  و  معلم  تربیت

  و   فرهنگیان  تربیتي  و  ایحرفه  علمي،   هایتوانمندی

  های دانشگاه  و  مراكز  رسيد  هایبرنامه  ساختن   روزآمد

  برای   يادگیری  و   ياددهي  های شیوه  و   معلمتربیت

  و   خالق   متدين،   كارآمد،  باانگیزه،  معلمان   پرورش

  و   معلمان  اجتماعي  منزلت  اعتالی  3-3»ربخش«،  اث

  اقدامات   با  مطلوب   خدمت  برای  آنان   انگیزه  افزايش

  رفع   و  رفاهي  امکانات  و   خدمات   و  تبلیغي  و  فرهنگي

و    معیشتي   و  مادی  تمشکال   7-3»فرهنگیان« 

  تخصص،   اساس  بر  هاپرداخت  نظام  استقرار

  نظام   بر  مبتني   رقابتي   عملکرد   و  ها شايستگي
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گرفته    ایحرفه  ندی برتبه قرار  اشاره  مورد  معلمان« 

با اطالع  است.  اظهارت  حال  پژوهش  رساناين  های 

هنوز    7-3و    3-3،  1-3حاكي از آن است كه بندهای  

ن اطالعدشاجرايي  است.  مسائل  رسانه  به  نسبت  ها 

مند هستند. اين در حالي است كه برخي  معیشتي گله

دست مسئوالن،  متخصصااز  و  میدان  اندركاران  ن 

ا توجه  پرورش ب  و  آموزش نیز بر كمبود بودجه آموزش

وزارتخانه   اين  در  انساني شاغل  نیروی  باالی  تعداد  به 

ای  ضعیت بودجهو  كنند كه بااشاره داشته و عنوان مي

سالیان گذشته امکان بهبود وضعیت معیشتي و حقوق  

از   نشان  موضوع  اين  كه  است  نشده  هموار  معلمان 

باجرايي تحول  سیاست  2-6ند  نشدن  ايجاد  كلي  های 

  در   اولويت  رعايت»پرورش با عنوان    و  در نظام آموزش

  بودجه  لوايح  در  پرورش  و  آموزش  موردنیاز  بودجه

  مندرج   هایمأموريت  و  اهداف   تحقق  ر ومنظبه  سنواتي

كلي« دارد. اين در صورتي است كه با    هایسیاست  در

به   قريب  سیاست  7گذشت  ابالغ  از  كلي  هاسال  ی 

ای  هپرورش انتظار است كه بندهای سیاست  و  آموزش

دست و  مسئوالن  اهتمام  مورد  وزارت  كلي  اندركاران 

مي  و  آموزش قرار  چنین پرورش  البته  كه    گرفت 

 خوبي رعايت نشده است.وضوعي بهم

احصا اصلي  مضمون  مسائلدومین    با   مرتبط  شده 

كه  ويژه  نیازهای  با  انآموزدانش  هایويژگي در    است 

  و   عاطفي   هایبرگیرنده مضامین فرعي چون نیازمندی

  نسبت   انآموزدانش  تمايل  و  نداشتن رغبت  انگیزشي،

  –  يروان  رفتارهای  بروز  و   ظهور   و  آموزشي   مسائل   به

اطالع  حركتي است.  بر  رساننامتعارف  پژوهش  های 

نیازمندی كه  باورند  انگیزشي  اين  و  عاطفي  های 

وآموزدانش رغبت  فقدان  و  ان  آموزدانشتمايل    ان 

و جمله  از  آموزشي  مسائل  به  های  يژگينسبت 

به شمار ميآموزدانش ويژه  نیازهای  با  اين  ان  كه  رود 

بیشتر  استشرايط موجب شده   را  و  معلمان  قت خود 

آنان صرف كنند و   با  ارتباطات عاطفي  برقراری  جهت 

اولويت آموزشي در اين مدارس ايجاد ارتباط صمیمانه  

كه    است برقراری  چرا  كار  ارتباط  بدون  دوستانه 

ا سخت  بسیار  ظهورآموزش  البته    بروز   و   ست. 

اين    حركتي  –  رواني  رفتارهای در  نیز  نامتعارف 

اين موضوع نیز در زمره    ه مضمون اصلي قرار دارد. ريش

روان ميعوامل  قرار  اذعان  شناختي  به  كه  چرا  گیرد 

اطالع  از  دانشرسانبرخي  بروز ها  از  بعد  آموزان 

حركتي نامتعارف، حتي گريه كرده    –رفتارهای رواني  

شوند كه اين موضوع حاكي از  از كارشان پشیمان ميو 

اديب،   پژوهش  نتايج  است.  روانشناختي  مشکالت 

)   يفتح  سورک  شفیعي  و  موضوع 1395آذر  اين  با   )

كه   كردند  عنوان  آنان  كه  چرا  است.  همخوان 

ويژگي از  ضعیف  كخودكنترلي  نوجوانان  توان  مهای 

باني  كه زود عصطوریبه، ذهني مدارس استثنايي است

 شوند.مي

اصلي    آموزشي  های محدوديت مضمون  سومین 

مصاحبه از  كه  اطالعاست  با  پژرسانها  ش  هوهای 

شامل   دسته  اين  فرعي  مضمون  است.  شده  استخراج 

و    كودكان،  آموزش  با  هاخانواده  آشنايي ناهمگوني 

  و   مدارس   در   انآموزانشد  مناسب   پذيریتطبیق  فقدان

  ساختار   تناسب  و   يطراح  فقدان   آموزشي،   هایكالس

  و   ابزار  كمبود  ان،آموزدانش  هایويژگي  با  مدرسه

  نسبت   والدين   اشتندنالتزام  آموزشي،   مناسب   وسايل

  به   ن مسئوال  توجهيكم  و   انآموزدانش  تحصیل  به

است.    نیازهای   با   كودكان  آموزش  و  مدارس ويژه 

ها با  پژوهش از فقدان آشنايي خانواده  یها رساناطالع 

كودكا مثابهآموزش  به  عملکرد    ن  كاهش  در  عاملي 

برده نام  استثنايي  با  آموزش  نیز  موضوع  اين  كه  اند 

آبادی  ژوهش اصغری نکاح، كاظمي و بهمنپ  هایيافته

از  1391) آنان عنوان كردند  ( همخواني دارد. چرا كه 

كالس مربیان،  آگانظر  افزايش  از  های  والدين  هي 

  –آموزشي    هایعوامل مهم برای رفع مشکالت برنامه

 رود.بخشي به شمار ميتوان

فقدان و    مناسب   پذيریتطبیق  ناهمگوني 

آموزشي از جمله    هایكالس  و   سمدار  در  آموزاندانش

اشاره    ه آن های پژوهش برسانمواردی است كه اطالع

ری بناب  های پژوهش غبااند. اين موضوع با يافتهكرده
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( نقدی  پژو1396و  در  كه  چرا  دارد.  همخواني  هش  ( 

اختالف وجود  نیز  به    هایآنان  مختلف در يک كالس 

كمآموزدانشهمراه   دارای  جمان  از  ذهني    ه لتوان 

طراحي چالش است.  بوده  مربیان  تجربیات    های 

  و ساختمان مدرسه   ساختار   نداشتن نامناسب و تناسب

های فرعي  جمله مضمونان از  آموزدانش  های ويژگي  با

اطالاستخراج با  مصاحبه  از  است.  رسانعشده  ها 

پرورش استثنايي    و  های رئیس سازمان آموزشصحبت

كننده اين  تأيید  و  نیز مبین  1398ماه  كشور در بهمن

است فرعي  حسیني  طوریبه،  مضمون  آقای  كه 

ای با خبرگزاری ايرنا اعالم كردند  ( در مصاحبه1398)

بر سرزمیني   اساسكه  ساخت    آمايش  به   210نیاز 

در استثنايي  ايشان    مدرسه  دارد.  وجود  كشور 

آموزشي   فضای  كمبود  موضوع  بر  همچنین 

اشاره آموزدانش ويژه  نیازهای  با  عنوان  ك  ان  و  رده 

مطلوب   و  استاندارد  آموزشي  فضای  كه  كردند 

استثنايي  آموزدانش حال    5/22ان  در  كه  است  متر 

متر است.    10كشور ما برابر با  حاضر اين میزان برای  

ابز كمبود  حال  اين  كه  با  نیز  آموزشي  وسايل  و  ار 

برساناطالع  پژوهش  آ های  توسط  ه  كردند،  اشاره  ن 

( تو1398حسیني  مورد  است  هج (  گرفته  ،  قرار 

استثنايي    كهطوریبه مدارس  داشتند  اذعان  ايشان 

نیازمند تجهیزات خاصي است كه تأمین اعتبار بااليي  

( با پژوهش  1395های پژوهش راغب )دارد. يافته  نیاز

همخوان است. چرا كه وی گزارش كرد كه در  حاضر  

بررسي وضعیت شرايط محیط كارگاهي و تجهیزات و  

ك از  ر اامکانات  بسیاری  متوسطه،  دوم  دوره  گاهي 

مورد متأسفانه  تجهیزات  ندارد.  وجود  رغم  بهنیاز 

تحول در    های كلي ايجاد سیاست  1-7بند    های تأكید

آموزش بر    و   نظام  مبني    ازی، س مندضابطه»پرورش 

  سازی مصون  و   سازیمقاوم  زيباسازی،  بهسازی، 

  ايراني،   اسالمي   معماری   اصول   رعايت  با   مدارس

  و   طراحي   نیازها،   تناسببه  فضا   توزيع  و   يابينامک

 توسعه  و  تربیتي  و  آموزشي   هایمجتمع  ساخت

  و   احداث   در  شهری  مديريت  نهادهای  و  مردم  مشاركت

است    نگهداری مشخص  هنمدارس«  بند  اين  وز  كه 

مي اين  در  است.  نشده  كه  اجرايي  داشت  اذعان  توان 

سازمان با  سازمان  همکاری  توسط  اجتماعي  های 

استثنايي  مآ مدراس  يا  و  استثنايي  پرورش  و  وزش 

تواند در شناسايي و ادغام منابع و خدمات از جامعه  مي

برنامه تقويت  مست  توسعه    هایبه  و  مدارس 

دانشيادگیری واقع  های  مؤثر  اين  آموزان  گردد، 

دنیا   در  با  امروز  موضوع  همکاری  عنوان  تحت 

اجتسازمان طرح  م  (Costa & Faria, 2017)ماعي  های 

از  اعظمي  بخش  و  است  های  نظامفعالیت    شده 

 دهد.آموزشي پیشرو را شکل مي

  كودكان   آموزش  و   مدارس   به  ن مسئوال  توجهي كم

زمره  ،  ويژه  نیازهای   با در  كه  است  مواردی  از  يکي 

های آموزشي قرار گرفت. متأسفانه برخي از  تمحدودي

كردهرساناطالع  اشاره  موضوع  اين  بر  سايه ها  كه    اند 

آنش نه    وم كنکور سراسری  كه  است  رفته  پیش  قدر 

تنها وسعت مدارس عادی، بلکه گستره نظام آموزشي  

است گرفته  بر  در  اب؛  را  مسئوالن    ا معنين  ه  كه 

بهعالقه امکانات  مند  و  هزينه  ان  آموزدانشبرای  صرف 

های برتر كنکوری هستند و  عادی به دلیل كسب رتبه

مدارس استثنايي را    هتوجهي باين موضوع موجبات كم

است آورده  برایفراهم  سنواتي    ،  بودجه  در  مثال 

كشور در سال    پرورش  و  آموزش كشور، سهم سازمان  

میلیون تومان بوده    900میلیارد و    283با    برابر  1400

در   و  سنواتي  است  رشد    1401بودجه  با    04/7تنها 

میلیون تومان رسیده    725میلیارد و    242درصدی به  

با  سال گذشته  صد رشد پايین نسبت به  رداست. اين  

ان با  آموزدانشهای خدماتي به  توجه به افزايش هزينه

ويژه   كمای  هنشانه  نوعيبهنیازهای  اين  از  به  توجهي 

مي هويدا  را  مدارس  بر    باسازد.  نوع  ناظر  حال  اين 

مرهون   اينکه آموزشي  عملکرد  هرگونه  ارتقا  و  اصالح 

آفلسفه بر  حاكم  آموزشي  فرايند    نهای    است بر 

همکاران،  ) و  نائیني  از  2009زندوانیان  نقل  به  ؛ 

نجاركال رحمتي  گودرزی،  پويا،  سنايي  محمدی  و  يي 

تغییر  (،  1396نسب،   كه  دارند  اعتقاد  افراد  از  برخي 
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آموزشي   استثنايي  فلسفه  مدارس  به  مسئوالن  نگاه  و 

اين مدارس را فراهم   فرايند تربیتي  به  موجبات توجه 

 .دخواهد آور

مي مسیر  اين  در  بهرههمچنین  با  از  توان  مندی 

در  برنامه  افراد  داوطلبانه  مشاركت  جلب  نظیر  های 

اه  و  يادگیری  توسعه  دانش  راستای  و  مدارس  داف 

همک و  ورزيد)اپستین  اهتمام  به  2009اران،  آموزان   .)

طوری كه از والدين درخواست كرد كه نسبت به ارائه  

بهداشت محیط دتخصص خود   مدراس حضور    ر مثأل 

برنامه ارتقای  به  و  ياری  يابند  مدارس  های 

داشت    (.2015رسانند)سامارا،   توجه  بايد  البته 

ط مدارس در جذب حداكثری  ريزی منعطف توسبرنامه 

خوا اثربخش  مدارس  در  بود)باترايت، والدين  هد 

2014 .) 

مضمون    اجتماعي   –  فرهنگي  مسائل چهارمین 

استخراج با  اصلي  مصاحبه  از  مدارس  عمشده  لمان 

ان دارای نیازهای ويژه است. مضامین فرعي  آموزدانش

حاكم شامل  دسته    به   ترحمي  نگاه  بودناين 

 به  هاخانواده  تمايل  فقدان  آنان،  ينوالد  و  انآموزدانش

  افراد   بدبینانه  نگاه  جامعه،  و  مدرسه  رد  فرزندان  حضور

  نیازهای   با   مدارس  معلمان  توانايي  به  نسبت  جامعه

  عادی   مدارس   معلمان   پايین   به  باال   از   اه گن  و  ويژه

ان با نیازهای  آموزدانشاست. در بین معلمان مدارس  

كه   دارد  وجود  انتظار  اين  به  ويژه  ترحمي  نگاه  از 

عنوان  اين افراد به  ان استثنايي پرهیز شود وآموزدانش

محدوديت البته  كه  جامعه  از  دارند،  هايي  عضوی 

چنانشوندپذيرش   ات.  چنین  بهافچه  دهد  رخ  تبع  قي 

ها نیز تمايل مثبتي برای حضور فرزندانشان به  خانواده

  ، برای مدرسه و آموزش آنان از خود نشان خواهند داد

از   يکي  حضور  ويژه  آموزدانشنمونه  نیازهای  با  ان 

عصر جديد« در  »راه با مادرش در برنامه تلويزيوني  هم

اين    1398سال   داد    آموزدانشتوانايي  نشان    و را 

اين  نظرات تعداد كثیری از افراد را نسبت به توانمندی 

مضمونآموزدانش داد.  تغییر  اين  ان  ديگر  فرعي  های 

نگاه،  دسته   به   نسبت  جامعه  افراد  دبینانهب  يعني 

  به  باال   از  نگاه  و  ويژه  نیازهای  با  مدارس   معلمان   توانايي

منزلت    مدارس   معلمان   پايین  در  ريشه  نیز  عادی 

معلمان  ميد  اجتماعي  نظر  به  كه  مسئوالن  ارد  رسد 

به اجرا و  پرورش چنان  و  نظام آموزش بايد نسبت  كه 

بند    دستور بر    3-3كارگذاری    منزلت   اعتالی»مبني 

  دمت خ  برای  آنان  انگیزه  افزايش   و  معلمان   اجتماعي

  و   خدمات   و  تبلیغي   و   فرهنگي   اقدامات   با   مطلوب

  معیشتي   و  مادی  مشکالت  رفع  و   رفاهي  امکانات 

اجتماعي  نهفر منزلت  اعتالی  راستای  در  و  گیان« 

به استثنايي  معلمان  مدارس  در  شاغل  معلمان  ويژه 

ين انتظار وجود  های جدی صورت نگرفته است. اتالش

سیاست بندهای  كه  ايجاددارد  كلي  در    های  تحول 

آموزش  به  و  نظام  نظام  پرورش  باالدستي  سند  عنوان 

ار و اهتمام  ك   طور جدی در دستورپرورش به  و  آموزش

مسئوالن به اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. با توجه  

بهبود و ارتقای كیفیت    منظور بههای پژوهش،  به يافته

نیآموزدانشس  مدار با  ويژهان  و  توصیه،  ازهای  ها 

 هايي در زير ارائه شده است.پیشنهاد

مدارس   و  ابزار  تدوين  و  تهیه   -1   وسايل 

  با   نامهتفاهم  امضای  اب  ويژه  نیازهای  با  انآموزدانش

  ساخت   و  تجهیز  برای  معتبر   و   صنعتي  هایدانشگاه

 ؛ نیاز مورد ابزار

شهرداری  -2 شهرالتزام  شورای  و    منظور به  ها 

مدارس   ساخت  و  طراحي  براختصاص،  ای  استاندارد 

 ؛ ان با نیازهای ويژهآموزدانش

ان  آموزدانشتوانبخشي    -ايجاد سامانه آموزشي  -3

ارتباط مستمر سازمان  ژبا نیازهای وي ه جهت برقراری 

 ؛ پرورش استثنايي و سازمان بهزيستي كشور و آموزش

برنامه  -4 تدوين  و  خ تهیه  حمايت  و  های  انواده 

و   فرزندپروری  حوزه  در  والدين  تخصصي  آموزش 

ياددهي   با  آموزدانشيادگیری    –فرايندهای  ان 

 ؛ نیازهای ويژه

تدوين    -5 و  عهای  برنامهتهیه  و  در  لعملي  مي 

با   مدارس  ويژه  مدرسه  و  خانه  جامعه،  ارتباط  حوزه 

 نیازهای ويژه؛ 
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برنامه  -6 تلويزيوني تهیه مستند، فیلم كوتاه،  های 

و  و مدارس  معلمان  محوريت  با  با  آموزدانش...  ان 

توانمندینیازه اشاعه  ويژه در راستای  اعتالی  ای  و  ها 

 ؛ منزلت اجتماعي آنان

نیاز بیشتر  توجه  لزوم    -7 خدمات هندیمبه  و    ا 

استثنايي كشور در تخصیص   پرورش و  آموزشسازمان 

 .كشور سنواتيبودجه 

 ها یادداشت

1. Mentally Deficient 

2. Blindness 

3. Deafness 

4. Emotional Disorder 

5. Learning Disability 

6. Emic 

7. Purposive Sampling 

8. Semi-structured 

9. Data Saturation 

10. Reliablity 

11. Crediblity 

12. Prolonged Engagement 

13. Member Check 

14. Peer Review 

 منابع 
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های  شناسی مثبت در حوزه نارساییروان 

و   محور -قوتهای تحولی، مقایسه پارادایم 

 محور -نارسایی 
 

 1دکتر شهروز نعمتی

 
 

 2/2/1400تجدیدنظر:                             18/9/1399: تاریخ دریافت

 3/9/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده 
قوت  هدف: رويکرد  معرفي  با هدف  مق -پژوهش حاضر  و  ايسه  محور 

نارساييآن ب   . های تحولي انجام شدمحور در حوزه نارسايي -ا رويکرد 

های  پژوهش مروری و جستجوی كلیدواژه  ها ر  اين راستا، از   در  روش:

های  محور و نارسايي  -محور و نقص  -قوت  رويکردهای  شاملتخصصي  

در   شامل  پايگاهتحولي  جهان  تخصصي  اطالعاتي   ,PubMed)های 

Elsevier, Science direct, Google Scholar)  ها و اطالعات  يافته

واكاوی  دستیا   برای نظر  مورد پژوهش  هدف  به  از  :  هاهفتیا  .شدبي 

ايي  ه محور، شواهد پژوهشي بیانگر ويژگي  -مطالعه رويکرد قوت   مسیر

فرصت،    مانندمثبتي   شناسايي،  مداومت،  مشاركت،  توانايي،  پتانسیل، 

موفقیت، حضوركید  أت ان بر  تواداشتن،  فرايند،  كید  أتناسازی،  طباق،  بر 

و بافت    هاربهتجبر  كید  أتاز تحمیل،    نظیری، پرهیزپويايي، جنبش، بي

مراجع افراد،  قوت  شناسايي  متخصصان،    -افراد،  سازگاری  محوری، 

بودن ذات انسان، حمايت  پذيری، خوببر محیط مراجع، انعطافكید  أت

در حوزه  مطلوب  به نتايج  دستیابي    برای  گیری:نتیجه  و فراگیر است.

ای  های پژوهشي و مداخلههای تحولي، طراحي و اجرای برنامهنارسايي

 شود. مي دشنهاپی

 

محور،    -محور و نارسايي    -رويکردهای قوت  : ی کلیدیهاواژه 
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Abstract 
Objective: The aim of the current research was to 
introduce new strength-based assessment approach 
and comparing it with the deficit -based approach 
in the developmental disabilities area. Method: 
Review method and key words including strength- 
and deficit- based approaches or assessment and 
developmental disabilities, from Latin web the 
Dada (PubMed, Elsevier, Science direct, Google 
Scholar) The findings and the desired information 
were analyzed to achieve the goal of the research. 
Results: Through the study of the strengths-based 
approach, research evidence reveals positive 
attributes such as emphasis on attributes include At-
potential, Strengths, engage Persistently, 
Understand, Opportunity, time-in, adapt to, 
empower, Process-focused, dynamic, movement, 
unique, avoids imposition, validates people's 
experience, Identifies and build on strengths, client-
centered, professionals adapt to clients, Meet 
clients in their environment, flexible, People are 
inherently social/good, Client-determined, 
supportive, inclusive. Conclusion: to achieve the 
desired results in the field of developmental 
disabilities, developing and implementing research 
programs and interventional programs are 
recommended. 
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 قدمه م

تحولينارسايي تواناييعهمجموبه    1های  از  و  ای  ها 

اجتماعيويژگي عملکردهای  با  كه   دارد  اشاره  ،  هايي 

قابل پذيرش   اجتماعي متفاوت    هایانتظار مستقالنه و 

نارسايي شرايط  مانند  است،  مفاهیمي  با  تحولي  های 

آسیب   3هااختالل  ،2خیرهاأت مي  4هاو  و  توصیف  شود 

های  ييی تحولي مانند توانافرايندها   های مختلفحوزه

تحت   را  و حركتي  اجتماعي  ارتباطي،  ثیر  أتشناختي، 

مي  سن    مجموعه  ؛دهدقرار  از  قبل  شرايط    22اين 

بروز پیدا مي )ويگت،  سالگي  و  2011كند  زابلتسکي  ؛ 

 (.2019همکاران، 

تحول نارسايي  اج  زمینه  يهای  ،  تماعي زيستي، 

والديني   مداخلهمشاركت  پديده   طوالني ای  و  و    دارد 

ا با  پويايي  اندازهای  علمي، چشموردهای  ادستست كه 

فرهنگي همواره دستخو و  تاجتماعي  است  ش  غییرات 

. در  (2021؛ اكار، چن و خي،  2013؛  2006)هريس،  

راس نارسايياين  مفهوم  اخیر  دهه  سه  در  جای    5  تا، 

آسیبرا  خود   حوزه  عملکرد    6اسينش از  حوزه   به 

دادتغیی  7انساني تغییرات ر  اين  پیامد  است،  ه  ئارا  ه 

طبقهمدل قبیل  از  متفاوت  و  جديد  بندی  های 

نارسالملالبین عملکرد،  سالمتي  و  چارچوبي    8يي  و 

نارسايي انجمن  مانند  انساني  عملکرد  از  های  مفهومي 

آمريکا تحولي  و  حا  9ذهني  حال  در  و  است.  ضر 

های  ، متخصصان حوزه نارساييادايمن پاربا ايبراساس  

به تشخ  تحولي  در  تالش  آسیبجای  و  یص  ها 

بهمحدوديت توانايي  ها  ارزيابي  نیازهای  دنبال  و  ها 

و انساني    حمايتي  عملکرد  ارتقای  برای  موجود  منابع 

در   . هستند و  راستا  اين  نمونه   فردی سطح    در    برای 

زندگي  مفهوم مثبتكمک   كیفیت  ر  های  در    ديف را 

در  های حمراهبرد  راه از    اهداف حمايت شخصي  ايتي 

حما برنامه  فردیبافت  مي  شدهيتي  در    كند فراهم  و 

از افراد    و قانونگذاری  هاهسسؤم  راهسطح اجتماعي از  

نارسايي ميدارای  حمايت  تحولي    شود های 

 (.2013)بونتینکس، 

 ا، هیذارـگون ـانـو ق اـههسسؤمواسطه همین ه ـب

  با   از افرادمراقبتي    بهداشتي و  تما خده  ئاراحمايت و  

تحولينارسايي بیماری   ر دحتي    ، های  بحراني    دوره 

است   19-كوويد   گرفته  قرار  توجه  مورد    بیشتر 

كان و  ويلیامز،  ؛  2021ک،  )آيشوريا  و  هیسکاک  ايپن، 

2021) . 

آژانس غالب  سنتي  ديدگاه  نهادهای  در  يا  ها 

شناس  دنبال  به  زيست/  خدماتي  عوامل  ايي 

رفتارهای  نشروان برای كاهش  و محیطي    فته هناختي 

فرايندهای  آسیب كودكزای  دوره  هستند،  تحول  ي 

رويکرد،  جهت اين  بیشتر    های همداخلگیری  براساس 

و آسیبنقايبر   فردی استص، مشکالت  اين    .شناسي 

برنامه غالب  مقابلهشرايط،  راهبردهای  و    ای ها 

آموزشي و  به  -پیشگیرانه  را  م  يعالكاهش    تحصیلي 

لوب و پايداری  طم  هایاثر رفتارهای پرخطر فردی كه  

ندارن مي   ،دنیز  گوشا،  سوق  و  )راپ  ؛  2006دهند 

زيمرمن،   و  نگرش2012هاموند  زمینه  در  های  (. 

درون بافت  توانبخشي  و  ديدگاه   خانوادگي،درماني 

10محور  -نقص
  

بر   كودک    هایاثربیشتر  حضور  منفي 

ف 11داغديدگيشرايط  و    كند مي كید  أت   دگي رسو، 

غم  12مزمن عود  با13و  برای  درونرا  خانوادگي  فت 

 ( 2016، براونكند )ي توصیف م

پیشینه  لحاظ  قوت  ، به  بر  مبتني    ، 14هارويکرد 

با از  ارزشبرگرفته  و  مددكاری ورها  متخصصان    های 

آنان    ؛ است  اجتماعي  ديدگاه  شرايط  به  د بايدر  جای 

مراجعان نامساعد  و  منابع    ضعیف  قوت  بر  موجود  و 

ريشه    .داشتكید  أتن  مراجعا باور  سالاين  های  در 

باور داشتند كه در كار   . دارد  1960تا    1950 با    آنهار 

گروه جوامع  افراد،  و  را    هایتواناييد  باي ها  آنان 

داد استعداد  تشخیص  دارای  افراد  تواناييچون  ها،  ها، 

برای رشد و خري هاظرفیت  ها، منابع،مهارت دمندی  ي 

سولو)  هستند  كیستارد  يانويک،  روسو،  ؛  1989،  و 

رويکرد  (.1999 ويژه  اين  حل  براای  روش  ی 
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های تحولي است، در اين  نارسايي  باهای شخص  چالش

نمي تالش  تا رويکرد  فرد  ل  ئمسا  شود  مشکالت  و 

فرد   مثبت  و  قوی  منابع  بلکه  شود  گرفته  ناديده 

مي ميشناسايي  كه  عواملي  ساير  و  برای  وتشوند  اند 

با چالشيينارسا  باشخص     های های تحولي در مقابله 

  -واقع رويکرد قوتدر .شودمي هئارا ، مفید باشدتاری رف 

موقعیت كه  است  رويکردی  ظرفیتمحور  و  ها،  ها 

رد و  گیصورت واقعي در نظر مي های افراد را بهييوانات

چالش با  مقاله  برای  آن  مياز  استفاده  فرارو  كند  های 

های  در اين رويکرد مهارت (.2012د و زيمرمن،  مون)ها

ه و  كفايتیجانيرفتاری  ويژگي،  و  برای  ها  افراد  های 

اندازه  ايجاد فردی  برای  مي  گیری كمال  آن  از  و  شود 

بخش با اعضای خانواده، همساالن  ضايتايجاد روابط ر 

با   بزرگساالنو   مقابله  برای  فردی  توانايي  ارتقای   ،

موقعیت و  و  ا هاسترس  ناگوار  اجتماعی  و  رشد  ي 

مي  تحصیلي  )اپستین، استفاده  بنابراين (2000  شود   ،

اندازه  محور  -قوت رويکرد   و  گیریشامل  مختلف  های 

  شود ميمتفاوتي است كه منجر به رشد مثبت كودک  

 (. 2006، )كاسدن، كويگل، كويگل، گرينويل و كلین

قوت رويکرد  سوی  به  گام  تحت  -نهضت  محور 

موارد شامل  ين  ، اه استرار گرفتعامل ق چندين  ثیر  أت

دک  ی مشاركت و كار با كوبرا  محور   -رويکرد خانواده

، )دانست، ترايوته و ديل  های آموزشي ويژهدارای نیازه

روان1994 اصرار  و  و   شنا(  رشد  بر  مبني  مثبت  سي 

نارسايي  تعالي  صرف  درمان  از  با افراد  بر  كید  أت  ها 

آدمي  توانايي موجود  و  15کينی   سوی ه  بهای 

میهالي،  یگم)سل  16شايستگي سیکزنت  و  (  1420ن 

 . بودند

نیرومندی   ايجاد  در  اهداف    17منتالش  از  يکي 

روان ديدگاه تالش  اصلي  اين  در  است،  مثبت  شناسي 

كه  مي ويژگيهطبق شود  و   در  بندی  مثبت  هايي 

رفتار و  احساس  افکار،  كلي،  ايجاد  توانايي  افراد  های 

و هم  نظر هم برای خود  ردمو  های شود كه اين  ويژگي

سودم باشدديگران  صفات   ؛ند  كمنش   هستند  با  ي  ه 

و سل توانرفتار  اخالقي،  قدرت  -ايي خودوک  مديريتي، 

ريشه در    هااين ويژگي  .اراده و صداقت مرتبط هستند

و  تجربه  اجتماعي  و  خانوادگي  تحولي،  فردی،  های 

 ؛ . نیمیک،  2004آموزشي دارد )پترسون و سلیگمن، 

 .(2017گرين و ويهمر، وش

نشانهاك و  روانربرد  و شناسي  های حضور    مثبت 

قوت نارساييمحور  -رويکرد  حوزه  تحوليدر  با    های 

بری،  فعالیت و  )چافولیس  جیمرسون، و    2004های 

های تحولي شواهد  در حوزه نارسايي  .آغاز شد  (2004

محور در كمک به  -قوت هایپژوهشي از كاربرد فعالیت

بهی  هاخانواده مثآنان  اثرات  حمايت  صورت  بت 

  كه   هاييانتظارها و  ارزشاين شرايط براساس    .كندمي

استم جامعه  و  والدين  قبول    شود ميانجام    ،ورد 

قانون  حوزه   اين  در   .(1999)روسو،   افراد  ،  آموزش 

كند  مي كید أت موضوع اين ( بر2004ها )دارای نارسايي

های تحولي به  ييكه در فرايند انتقال افراد دارای نارسا

ب كودک  دبايزرگسالي  زندگي  توانايي  عوامل  ،  به 

ت وی  عاليق  و  زمینه    .كرده  وجعملکرد  ايده  اين 

شده و ابزارهای    برنامه آموزشي فردیدار  ا معنطراحي  

قوت ارزياب و  -ي  )بوكلي  است  كرده  فراهم  را  محور 

؛ بامبارا و  2014،؛ كارتر، بروک و ترينور2004اپستین،  

 (. 2021كیرن، 

اخدر سالچند  هر  رويهای  قوتیر  با  -کرد  محور 
كه    ر رسیده استشناسي مثبت به اين باوناز روا  الهام 

نارسايي دارای  كفايتافراد  تحولي  شخصي های    های 
آنها  كه    دارند برنامه  توان  مي  از  طراحي برای    ريزی، 

و   به  ابزارها  دستیابي  و  ترجیحات  اهداف   خدمات، 
فاربر  ؛  2013،  )بونتیکس  زندگي ويهمر،  -شوگرين، 

پالمر،   و  )(2015پارت  كاری  شرايط  و ،  برونگرز 

فراغت )اولنحاق و همکاران،    ( و اوقات2020ران،  همکا
كرد،  (  2020 ايناستفاده  های  هشپژورغم  به  حالبا 

اين    های رفتاری حوزهشناسي مثبت در ساير  زياد روان
  ، ستزياد غني نیهای تحولي  شرايط در حوزه نارسايي
( شوگرين  نمونه  از2013برای  كه  داد  نشان   )  162  

پژ انجامفعالیت  سالوهشي  بین  تا    2006های  شده 
های تحولي  فقط شش مقاله مرتبط با نارسايي   2011
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به راستای  در  ظهورمبود،  آرماننصه  های  رساندن 
مثبتروان سیکزنت)  شناسي  و  میهالي،  سلیگمن 

تواناييكید  أتو    (2014 افربر  داراهای  ی  اد 
تحنارسايي )  های  جونیزولي  نمونه  اسمیت،    -برای 

از  (  2021ال و همکاران،  و خانواده آنان )میر  (  2011
  فردی شده های آموزشي  جمله طراحي و اجرای برنامه

الدر، رود و    برای نمونه  )  محور-رويکرد قوت   مبتني بر
چالش(2018دامیاني،   رفتارهای  كاهش  برانگیز ، 

همکاران و  كو(2018،  )گری  توانمندسازی  و  ،  دكان 

اپیستن، خانواده و  )رادلف  آموزش همه    و  (2000   ها 
نارساافر دارای  از  يياد  تحولي  قوت   راههای  -رويکرد 

)ويهم انجام  (  2019ر،  یمحور  های  پژوهشضرورت 
فعالیت به  رسیدن  برای  محور  بیشتر  شواهد  های 

  های نظری معرفي پايه  در اين راستا،   . شوداحساس مي

شواهد اقد  و  برای  الزمامتجربي  بعدی  .  است  های 
پايه ف همواره  همراه  به  قوی  نظری  های  عالیتهای 

شواهد  برای محور  -پژوهشي  روشني  فراروی  چراغ 
  ، (2014االچر و ويگنر، )و  استدر پژوهش   عملي اقدام 

راستا،   اين  ويژه  متخصصان  در  آموزش  برای  حوزه 

خدمات  ه  ئاراو    محور  -های شواهد دستیابي به فعالیت
آموزشي    توانبخشي با  و  آشنايي  نیازمند  مناسب 

رشته  های مرتبط با  دها و سازهها، الگوها، رويکرنظريه
راستای در  حاضر  پژوهش  هستند.  معرفي    خود 

انافق روانديشههای  مثبت ای  قوت  شناسي    -رويکرد 

محور در حوزه  -محور و مقايسه آن با رويکرد نارسايي 
تحونارسايي انجاهای  مي لي  لحام  به  میت  هاظ  شود. 

حاضر پژوهش  بسط    نظری  فکریافقبه  و    های 
كمک  های سنتي  و يا تعديل ديدگاه  نوينهای  ديدگاه

مطا اين  كاربردی  اهمیت  لحاظ  به  و  كرد  لعه  خواهد 
چالش به  برای  عملي  ديدگاراهنمای  های  كشیدن 

كاربردیه  ئاراو    سنتي  و  مفهومي  ارزيابي،    الگوهای 

حوزه    نخصصامت  فراروی   توانبخشي   و  آموزشي اين 
  خواهد بود.

 روش 
رد  رويکاست كه   یحاضر از نوع پژوهش مرورهش  پژو

نقص -قوت و  نارساييمحور  -محور  حوزه  در  های  را 

 است.  ه كردبررسي  تحولي
های  واژه  راه در پژوهش حاضر، از  :  راهبردهای جستجو

محور،    -محور و نقص   -تخصصي رويکرد قوت  ی كلید
قوتيابيارز و  -های  حوزه    -نقصمحور  در  محور 

تحول نارسايي ) های  شامل  ذهني  نارسايي  ي  و  های 

اتیسم،    اختالل تحولي،   طیف  اختالل  ويژه،  يادگیری 
رفتار اختالل و  هیجاني  اختاللهای  ارتباطي،  ی،  های 

آسیب گفتار،  و  سختزبان  و  شنوايي  شنوايي،  های 
های  ارساييهای سالمت و نهای ديداری، آسیبآسیب

و  در جسماني  های نارسايي  چندگانه    های گاهيپا  ( 

 ,PubMed, Springer شامل  پژوهشي  اطالعات

ProQuest, Scopus, Elsevier, Science Direct, Google 

Scholar  دستیابي به    براینظر  اطالعات موردها و  فتهيا
كه   پژوهش  ديدگاههدف  بررسي  قوت شامل    -های 

 .  شد مطالعه ، محور بود -محور و نقص

ورومعیاره خروجای  و  مط معیا :  د  به  ورود  العه  رهای 
قوت با رويکر  های مرتبط پژوهش  شامل محور    -دهای 

نقص نارسايي  -و  حوزه  در  بودند.  هامحور  تحولي  ی 
خروج،معیاره درهئارا  هایپژوهش  ای  حوزه    شده 

كنفرانس تیزهوش،  و  كودكان  بودهمايشها    . ندها 
اين موارد در     2021تا    1989های  بین سالمجموعه 

 پژوهش شده بود.  

كیفیت   استخراج  :  هاهمقالارزيابي  از    های همقال  بعد 
پايگاهمرتبط   موردنظر،  از  ارتقای  های  منظور  به 

دارای ارتباط ضعیف    هایهمقال  ، هاهمقالكیفیت بیشتر  
ی مرتبط با اصل  او محتو  با اهداف مطالعه حذف شدند

 .(1جدولشدشده بررسي مهای انجاموضوع در پژوهش

  هامقاله  موضوعیو خالصه  نام پژوهشگران   1 جدول
 مقاله  موضوعی  خالصه    پژوهشگران

 مشکالت چندگانه بامحور برای ارتقای شرايط كاری افراد  -تو ارزيابي برنامه قو طراحي ( 2020نگرز و همکاران )برو
 هني های ذيرای نارساي فرزندان دا باغم در مادران  برگشت (2016براوون )

 محور  -قوتکرد جامع برای ارزيابي روي سازیفراهم ( 2004بوكلي و اپستین )
 محور -فهمیدن نارسايي: رويکرد قوت ( 2013بونتیکس )
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 های ذهني و تحولي نارسايي باارزيابي انتقالي و طراحي برای جوانان  (2014ن )كارتر و همکارا
 رسهي مدشناسدنبال مسیری در حوزه روانهثبت: ب شناسي مبر روان یامقدمه ( 2004چافلیوس و بری ) 

 اختالل طیف اتیسم بامحور برای كودكان  -رويکردهای قوت ( 2006كاسدن و همکاران )
 ای بر آن شناسي مثبت: مقدمهروان ( 2000سلیگمن ) سیکزنت میهالي و

 توانمندسازی و ارتقای خانواده  ( 1994دانست و همکاران )
 های فراگیر  ها در كالسنارسايي اب آموزانمحور  برای دانش -شده قوتنوشتن برنامه آموزشي فردی (2018الدر و همکاران )

 محور برای ارزيابي -جاني: رويکرد قوتبندی عاطفي و هیمقیاس رتبه ( 2000اپستین )
 ز  برانگیای چالشاره رفت باارزيابي حمايت رفتاری مثبت برای كودكان  (2018گری و همکاران )
 آوری  اب شروع ت  برایمحور. گزارشي   -ديدگاه قوت ( 2012هاموند و زمرمن )

 تاری آموزان با مشکالت رفحمايت فردی برای دانش  ( 2021بامبارا و كیرن )
 بندی ارزيابي و درمان آن  شناسي، طبقههای ذهني: دانستن رشد، علتنارسايي  (2006هريس )
 ICD-11و   DSM-5ماندگي ذهني در برای عقب شناسي جديداصطالح (2013هريس )

 محور -شناسان مدرسه برای ارزيابي قوتروان وسیلهبه اطالعات ارزشمند  كردنفراهم ( 2004جیمرسون )
 محور   -آموزان، رويکرد قوتهای دانش توجه به توانايي ( 2011اسمیت )-یزجون

 ی ذهني و تحولي ا همنش و نارسايي ی هانیرومندی (2017نیمیک و همکاران )
 راهنما  ها و كتابیبندها : طبقهیلتهای منش و فضنیرومندی ( 2004پترسون و سلیگمن )

 پزشکي  های روان نارسايي  باموردی افراد  الگوی قوت: مديريت ( 2006راپ و گوشا )
 محور   -های قوتاصول سیاست ( 2006راپ و همکاران )

 محور  -تبي قوارزيا راه ها از دكان و خانواده سازی كوتوانمند ( 2000تن )رودالف و اپیس
 های تحولي نارسايي بامحور در كار با افراد  -های قوتكاربرد فعالیت ( 1999روسو )

 ای بر آن شناسي مثبت: مقدمهروان ( 2014سیکزنت میهالي ) سلیگمن و
 تاريخيحلیل ها: تشناسي مثبت  و نارساييروان ( 2013شوگرين )

 های ذهني و تحولي نارسايي  بان برای استفاده افراد  ی فضیلت در عمل برای جواناا هسیاهه توانمندی  (2015و همکاران )ين  شوگر
 نارسايي باهای اوقات فراغت افراد محور برای ارتقای فعالیت -مداخله قوت ( 2020اولنحاق و همکاران )

 همساالن سي شناوانايي عمل. رنظريه شناس ( 2014واالچر و وگنر )
 اری و تحوليو مشکالت  رفتپزشکي كودكان  ( 2011ويگت )
 های تحولي  نارسايي با محور برای آموزش همه افراد  -رويکرد قوت ( 2019ويهمر )

 های مددكاری اجتماعيديدگاه قوت برای فعالیت (1989ويک و همکاران )
 های تحولينارساييمیزان شیوع  ( 2019زابلتسکي و همکاران )

 ليي و تحوهای ذهن نارسايي باكودكان  مشاركت والديني ( 2021اكار، چن و خي )
 حولي در دوران كروناهای ت نارسايي باحمايت بهداشتي از كودكان   ( 2021ا و كانک )ي آيشور

 دوران كرونا  های تحولي درنارسايي باهای مراقبتي از كودكان حمايت ( 2021) ايپن، هیسکاک و ويلیامز

 

با  از  ای  خالصه  1جدول    رد مرتبط  موضوعات 

اسامينارسايي و  تحولي  به  های  طور  پژوهشگران 

است.  ه  ئاراخالصه   تعريف،  شده  شامل  محتوا  اين 

پی شیوع،  به میزان  مربوط  تجربي  و  نظری  شینه 

قوت  نقص  -رويکردهای  و  همراه    -محور  به  محور 

 های انجام شده است. فعالیت
 محور  -محور با رویکرد جدید قوت -سنتی نقصمقایسه رویکرد   2جدول  

 محورقوتمفاهیم  محور -مفاهیم نقص

 At-potential  پتانسیل At-Risk مخاطره 

 Strengths توانايي  Problems مشکالت

 Engage مشاركت Intervene مداخله                                       

 Persistent                                 مداومت Resistant مقاومت 

 Understand شناسايي                               Diagnose                              تشخیص        

 Opportunity فرصت Crisis بحران

 .Celebrate (i.e هاقعیتگرفتن. مثل مونشج Punish (i.e. non-compliance) نشدن نیازها                       برآورده  ،شدنتنبیه

successes):  

 Time-in شتن                            ادحضور Time-out كردنرومحم

 Adapt to انطباق با  Reform            اصالح                             

 Empower زی ساتوانا Control كنترل                                         

 Process-focused    تمركز بر فرايند           Behavior-focused رفتار              ز برتمرك

 Dynamic پويا                                         Static ثابت
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 Movement جنبش                                   Epidemic مسری                                      

 Unique                         نظیر            بي Deviant                                      انحراف  

 Avoids imposition ل        اجتناب از تحمی Dominant knowledge سلطه دانش

 Validates people's          افراد                              هایربهتجتأيید  Diagnoses based on norms تشخیص بر پايه هنجار                                  

experience 

 Professional's context is بافت متخصصان اصل است 

primary 
 People's context is        افراد اصل است بافت 

primary 

 Identifies and build on                              شناسايي و ساخت بر قوت Minimizes people's strengths      كردن قوت                                     كمینه

strengths 

 Client-centered محور  -مراجع Mandate-focused محور               -فرمان

سازگار شود تا  رود  از مراجع انتظار مي

.              

Clients expected to adapt مرا  متخصصان سازگار با     جعان 

              .شوندمي

Professionals adapt to 

clients 

 Clients always go to .پیش متخصص برود دبايمراجع 

professionals 
 Meet clients in their اش                                   ات مراجع در محیطمالق

environment 

 Flexible پذيرانعطاف  Rigid                        اف          غیرقابل انعط

 Focus on potential تمركز بر پتانسیل  Focus on problems تمركز بر مشکالت

صورت ذاتي خودخواه/بد  افراد به

 هستند            

People are inherently 

selfish/bad 
به اجتماعي/ افراد  ذاتي  وب  خ  صورت 

 هستند         

People are inherently 

social/good 

كاری توانند كمر ميقد هافراد هر چ

 .ندكنمي

People do as little as possible بقدر مي ه  افراد هر چ انجام توانند  هتر 

                               .دهند

People do the best they 

can 

 Support حمايت  Fix ثابت

 Client-determined محور                  -مراجع Expert oriented محور               صصمتخ

 Inclusive         فراگیر                              Exclusive           )طردگر( انحصاری

 ( 2012زيمرمن، )هاموند و   از اقتباس

نگرشخالصه،  2  جدول  و  باورها  از  رويکرد  ای  های 

نارسايي   -قوت حوزه  در  است. محور  تحولي  اين    های 

ويژگي مثبتي رويکرد  قبیل    هايي  بر  كید  أتاز 

مداومت،  ويژگي مشاركت،  توانايي،  پتانسیل،  های 

فرصت،   موكید  أتشناسايي،  حضوربر  داشتن،  فقیت، 

تواناسازی،   جنبش،  كید  أتانطباق،  پويايي،  فرايند،  بر 

و بافت    هاربهتجبر  كید  أتنظیری، پرهیز از تحمیل،  بي

محوری، سازگاری    -افراد، شناسايي قوت افراد، مراجع

مركید  أتتخصصان،  م محیط  انعطافبر  پذيری،  اجع، 

 . داردبودن ذات انسان، حمايت و فراگیر خوب
مي  به انجامنظر  با  و  زمان  فرايند  در  گرفتن   رسد 

تغییرات مثبت در حوزه    هایاثرهای پژوهشي  فعالیت

است،  ها نارسايي مشاهده  قابل  تحولي  اين    هایاثری 

حوزه در  را  خود  جامعیت  آموزشي،  هتغییرات،  ای 

و خان نشان داده استاجتماعي  راستا،    .وادگي  اين  در 

به  هايي اقدام والدين  مشاركت  عنمانند  درمانگر،  وان 

سامانه توانبخشي  كل  در  آموزشي  و  اجتماعي  های 

 .ستانظر وردم ی های فردافراد به جای گرايش

 گیری بحث و نتیجه

قوت رويکرد  معرفي   هدف  با  حاضر    محور   -پژوهش 

نوينعنبه ديدگاهي  به    وان  كشیدن  چالش  با 

سنتيهديدگا نارساييدر    های  با  حوزه  تحولي  های 

الگوهای  ه  ئارابرای    جديد  های فکری افق  ايجادتمنای  

و مفه آموزشي  ارزيابي،  كاربردی  و  توانبخشي    ومي 

 .انجام شدن اين حوزه فراروی  متخصصا

پیاده و  تهیه  در  ابزارهای  كردن  تالش 

م روان نارساييشناسي  حوزه  در  تحولي  های  ثبت 

ابزار برای افراد    هایو توضیح عبارت  واژگان  بازنويسي)

يکي  ارسايين  با باشد(  فهمیدن  قابل  كه  تحولي  های 

استروان  های اثرديگر   حوزه  اين  در  مثبت    .شناسي 

برای نوجوانان  18های فضیلت در عملسیاهه توانمندی

شامل   ارزيا  96كه  برای  مختصر  فضیلت    6بي  بیانات 

و   استنیرو  24اصلي  منش  اين  نمونه  ،مندی  از  ای 

اين سیاهه شامل خردمفعالیت ندی )خالقیت،  هاست. 
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داشتن   و  يادگیری  عاشق  قضاوت،  كنجکاوی، 

و  ورزی  تأجرانداز(،  چشم صداقت  پشتکار،  )شجاعت، 

اجتماعي(،    ، رغبت( هوش  و  مهرباني  )عشق،  انسانیت 

قدرداني زيبايي،  )تحسین  امیدواری،  تعالي   ،

و معشوخ و  گروهينويت(، عدالت )كار  طبعي  انصاف   ،

میانه و  بخشیدن،  رهبری(   ( و  روی  احتیاط   فروتني، 

است خويشتن فاربر  داری(  ويهمر،  و  -)شوگرين،  پارت 

 .(2015پالمر، 

دراک متخصصان حوزه  ا تغییر در  رسد  به نظر مي

دي نارسايي يکي  تحولي  ازهای  رويکرد    های اثر  گر 

-. روان ي مثبت باشدشناسحور با الهام از روانم-قوت

مثبت حوزه شناسان  متخصصان  كه  باورند  براين    نگر 

اثرات  نارسايي كاهش  بر  اندازه  از  بیش  تحولي  های 

تمركز ميآسیب درزا  توانمندی  حاليكنند  از ساير  كه 

به شکوفايي وی    هایبهرتجو   انساني كه ممکن است 

شود مي  ،منجر  )سلیغافل  سیکزنتشوند  و  -گمن 

زمینه  (2014میهالي،   متخصصان  ادراک  در  تغییر   ،

نارسايي حوزه  در  تحومداخله  تالش  لي  های  جمله  از 

كنترلي  خود، خود-گری، كاراييتعیین-در ارتقای  خود

تحصیلي پیشرفت  لدر،  ا  ؛2011اسمیت،    -جونیز)  و 

 . افزون بررا فراهم كرده است  (20018رود و دامیاني،  

ای منبعث  هو فعالیت  محور  -نقص  ذهني   اين باورهای 

آن   مداخله،  مخاطرهمانند  از  مشکالت،  محوری، 

تش منجرخیصمقاومت،  تنبیه  به  شدن،  محوری، 

بر  ، كنترلبر اصالحكید  أت،  كردنمحروم كردن، تمركز 

ويژگي ثابترفتار،  انحراف،  ، مسریوری مح  های  بودن، 

هنجار،   پايه  بر  تشخیص  دانش،  متخصص  سلطه 

بر  كید  أت،  محوریانكردن قوت، فرمبودن، كمینهمحور

مراجعان،   افراد،  كم  سازگاری  غیرقابل  كاری 

به  نعطافا متخصص  پیش  در  مراجع  حضور  و  بودن 

ها و شرايط مراجعان  بودن برنامههمراه غیرقابل انعطاف

  محور شامل  -رويکرد قوت های ويژگي به  ا جای خود ر

مدا مشاركت،  توانايي،  شناسايي،  پتانسیل،  ومت، 

حضوركید  أتفرصت،   موفقیت،  انطباق،  بر  داشتن، 

نظیری،  يايي، جنبش، بيبر فرايند، پوكید أتتواناسازی، 

تحمیل،   از  افراد،    هاربهتجبر  كید  أتپرهیز  بافت  و 

مراجع افراد،  قوت  سازگاری  ،  محوری  -شناسايي 

انعطافكید  أتمتخصصان،   مراجع،  محیط  پذيری،  بر 

اخوب ذات  فراگیربودن  و  حمايت  است  داده    نسان، 

 (.2012)هاموند و زيمرمن، 

و   كلي  سامانه  مثبدر  رفتاری  يکي    ، تحمايت 

برنامه از  مداخلهديگر  و  آموزشي  با  های  مرتبط  ای 

قوت است  -پارادايم  سنتي  محور  رويکرد  در  طور  به، 

مرتب  صارنحا مشکل  و  فرد  خود  بر  وی  بیشتر  با  ط 

پارادا  ،شدميكید  أت در  قوتاما  نگاه    -يم  بحث  محور 

مطرح  سیست آموزشي  و  محیطي  پويايي  و  یمي 

يا رويکردی  حمايت رفتاری مثبت چا  ؛شودمي رچوپ 

كه   فراهماست  سازمانزمینه  ابزارها،  و  سازی  دهي 

فعالیت شواهدكاربرد  را  -های  امحور    با اد  فربرای 

چالشنارسايي رفتارهای  و  تحولي  آنان  های  برانگیز 

ميوبه بهوردآجود  رويک  بارتي ع،  اين  تالش    رددر 

علت مشکل وی  ارزيابي كاركردی رفتار    راهاز    شودمي

از  مشخص   و  بافت محیطي كودک تغییر    راهشود    در 

شود حاصل  مطلوب  رفتاری  در  ، رفتار  حمايت  واقع 

به بلکه م  درمانمعنای    مثبت  نیست  رفتاری    شکالت 

محیطي  بافت  تغییر  به  آن  سبک  و  تغییر  عبارتي 

كه   ندگي ز آن   است  برای  دار  کلمش   ر رفتا  در  )كه 

اهداف دارد( در به    بلندمدت   كودک كاركرد دستیابي 

مفثر  ؤم حمايت    (.2019ر،  ی)ويهم   نباشد   ید و  در 

مي دنبال  عمده  هدف  دو  مثبت  اولین  ،  شودرفتاری 

وقوع كاهش  چالشر  هدف  دومین  فتارهای  و  برانگیز 

ارتقای   و  زندگي  كیفیت  بهبود  از  مجموعهآن  ای 

برایمهارت افراد  رفتار    های  اصالح  در  مشاركت 

استچالش همکاران،    )   برانگیز  و  اين    .(2018)گری 

شود، اولین سطح شامل  مي  هئاراشرايط در سه سطح  

دانش  فراگیر   سطح همه    90تا    85آموزان  )برای 

همه  ،  درصد( )شامل  انتخابي  گروه  دوم  سطح 

د( و سطح  درص   10تا    7آموزان در معرض خطر  دانش

ا  يا  هدف  گروه  )شامل  سوم  از    5تا    3  صلي  درصد 

 (.2021)بامبارا و كیرن،   آموزان( استدانش
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 ور ـمح -صـرد سنتي نق ـکـده رويـتغییرات عم

به  توانايي اجتماعي   سالمت رواني  هیجاني    -چارچوب 

از  ديگر  رويکرد  روان  هایراث  يکي  و  مثبت  شناسي 

قوت است  -ارزيابي  فرايگذرگاه  .محور  ندهای  های 

زا و شناسايي نقات  ت عوامل آسیبتحولي بدون شناخ

ر موفقیت  به  كامل   دستیابي  افراد  ممکن  قوت  ا 

نقص  .سازدنمي سنتي  الگوی  درمان    -در  برای  محور 

مشکالت   و  پايین  پیشرفت  نقص،  فرايندهای  بر  افراد 

شرايط  .  شودمي كید  أتاجتماعي    -انيهیج اين  در 

ناديده افراد  توانايي  مي  شناسايي  و    شود گرفته 

طراحيابزار شناسايي  های  راستای  در  بیشتر  شده 

،  كندفراد كاربرد پیدا مي و نقص ا  هاها، اختاللبیماری

داده با  بمتناسب  ابزارها، دستههای  اينگونه  از  آمده 

ها  نقص  بركید  أتبا    قطفه  شدآموزشي طراحيی  امحتو

اعمال مي آن  رفع  قوت  ، شودو  رويکرد  در    محور   -اما 

كنند  ران و متخصصان تالش مي والدين، معلمان، مشاو

دانش و  هایه تجربآموزان  تا  اجتماعي  هیجاني    مثبت 

كارامدی، همدلي و مهرورزی را  -خود   مانند امیدواری،

بگیرند تحونارسايي  باآموزان  دانش  .ياد  مانند  لي  های 

ويژه  با افراد   يادگیری  قابل    اختالل  مشکالت 

حوزهمالحظه در  از    های ای  هیجاني  و  خود  اجتماعي 

مي  انزوا،  دهندنشان  طرد،  شامل  موارد  اين   ،

تعامفرصت برای  كم  با  های  دوستانه  رابطه  ايجاد  و  ل 

به احساس تنهايي، پايینديگران بودن سطح  ، گرايش 

پايین   نفس ، عزتپسندانهرفتار جامعه   و خودكارآمدی 

آشفتگي استو  هیجاني    ،2004)جیمرسن،    های 

ارناگي،    كاويوني، و  رويکرد    (.2017گرازاني  در 

قوت روان مثبت  توانمند  نگر    -شناسي  سازی  برای 

محوری كه بر    -و خانواده از رويکردهای نقصكودكان  

تالش  شود  و  فاصله گرفته مي  ، كندمي كید  أتها  آسیب

غیروزهر حدشود  مي و  های  هايي  فعالیت  راه از  درسي 

فعالیت ورزش،  اجتماعي  مانند  به  های  هیجاني  و 

در اين گروه از     های اجتماعي و هیجاني رتتقويت مها 

تا، كودک در بافت خانوادگي  در اين راس  . افراد  بپردازد

به خود  محیطي  منحصرو  فردی  نظر  هبعنوان  در  فرد 

بمي  گرفته و   كه  افروسیله  هشود  و    او  برایادی  مهم 

)رادلف و    شود ريک و هدايت ميحت  ، ارزشمند هستند

 (.2000یستن، اپ

و مناسبامحتوه  ئارا  طراحي  آموزشي  يکي    ، ی 

از   قوت   هایاثرديگر  است  -رويکرد  يادگیری  محور   .

آموزش   و  موارد    19جامع -كالس عمیق  اين  جمله  از 

دانش  .است مشاركت  عمیق  از  يادگیری  را    هراآموزان 

و  شخصيم ارتباطالکیت  و  دنیای  سازی  با  وی  دادن 

ي و  انعکاسي از واقعیت شخصواقعي كه در غالب موارد 

  -كند و آموزش درسي بیشتر مي  ، هويت فرهنگي است

آموز از طرز اداره مدرسه و  دانش  صدای  وسیلهبهجامع  

مي شناسايي  برنامهدانش  .شودمحیط  های آموزان 

د و  و  نكن انتخاب مي   را  طافآموزشي جامع و قابل انع

قوت  و    -رويکرد  كنجکاوی  حس  و  يکتايي  بر  محور 

 (.2019)ويهمر، كند ركز مي تم

انساني است    هایربهتجطبیعي از    نارسايي بخش 

تالش   ت  مامتو  راستای  خدمات  در  انساني  و  خصصي 

لذت   کردنفراهم مستقالنه،  از  زندگي  بردن 

مشاركت    گری،تعیینخود انتخابي،  تماعي،  اجخود 

شغل   يکپارچهدار  ا معنتدارک  از  لذت  و  و  سازی 

دفراگیر كامل  زمینهسازی  سر  اجتماعي،  یاسي،  های 

افراد   برای  فرهنگي  های تحولي  نارسايي  با اقتصادی و 

با  روان  .است نیز  مثبت  تواناييكید  أتشناسي  و  بر  ها 

تالش  ظرفیت افراد  از  گروه  اين  تا    كندميهای 

 ه عمل به آنها بردارد. وزدر حهايي را قدم

 ها وشتنپی 
1. Developmental disabilities 

2. Delays 

3. Disorders 

4. Impairment 

5. Disability 

6. Pathology  

7. Human functioning 

8. International classification of functioning, disability 

and health 

9. American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities 

10. Deficit-oriented perspective 

11. Bereavement 

12. Chronic fatigue 

13. Recurrent grief 
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14. Strength-based approach  

15. Wellness 

16. Competence  

17. Character strengths 

18. Virtues in Action- Inventory of Strengths 

19. World-class education 

 منابع 
Acar, S., Chen, C. I., & Xie, H. (2021). Parental 

involvement in developmental disabilities across 
three cultures: A systematic review. Research in 
Developmental Disabilities, 110, 103861. 

Aishworiya, R., & Kang, Y. Q. (2021). Including 
children with developmental disabilities in the 
equation during this COVID-19 pandemic. Journal 
of Autism and Developmental Disorders, 51(6), 
2155-2158. 

Bambara, L. M., & Kern, L. (Eds.). (2021). 
Individualized supports for students with problem 
behaviors: Designing positive behavior plans. 
Guilford Publications. 

Brongers, K. A., Cornelius, B., van der Klink, J. J., & 
Brouwer, S. (2020). Development and evaluation of 
a strength-based method to promote employment of 
work-disability benefit recipients with multiple 
problems: a feasibility study. BMC Public Health, 
20(1), 1-10. 

Brown, J. M. (2016). Recurrent grief in mothering a 
child with an intellectual disability to adulthood: 
grieving is the healing. Child & Family Social 
Work, 21(1), 113-122. 

Buckley, J. A., & Epstein, M. H. (2004). The 
Behavioral and Emotional Rating Scale-2 (BERS-
2): Providing a comprehensive approach to 
strength-based assessment. The California School 
Psychologist, 9(1), 21-27. 

Buntinx, W. H. (2013). Understanding disability: A 
strengths-based approach. The Oxford Handbook of 
Positive Psychology and Disability, 7-18. 

Carter, E. W., Brock, M. E., & Trainor, A. A. (2014). 
Transition assessment and planning for youth with 
severe intellectual and developmental disabilities. 
The Journal of Special Education, 47, 245-255. 

Chafouleas, S. M., & Bray, M. A. (2004). Introducing 
positive psychology: Finding a place within school 
psychology. Psychology in the Schools, 41(1), 1-5. 

Cosden, M., Koegel, L. K., Koegel, R. L., Greenwell, 
A., & Klein, E. (2006). Strength-based assessment 
for children with autism spectrum disorders. 
Research and Practice for Persons with Severe 
Disabilities, 31(2), 134-143. 

Csikszentmihalyi, M., & Seligman, M. E. (2000). 
Positive psychology: An introduction. American 
Psychologist, 55(1), 5-14. 

Dunst, C. J., Trivette, C. M., & Deal, A. G. (1994). 
Enabling and empowering families. Brookline 
Books. 

Eapen, V., Hiscock, H., & Williams, K. (2021). 
Adaptive innovations to provide services to 
children with developmental disabilities during the 

COVID‐19 pandemic. Journal of Paediatrics and 
Child Health, 57(1), 9-11. 

Elder, B. C., Rood, C. E., & Damiani, M. L. (2018). 
Writing Strength-based IEPs for Students with 
Disabilities in Inclusive Classrooms. International 
Journal of Whole Schooling, 14(1), 116-155. 

Epstein, M. H. (2000). The Behavioral and Emotional 
Rating Scale: A strength-based approach to 
assessment. Diagnostique, 25(3), 249-256. 

Grey, I., Mesbur, M., Lydon, H., Healy, O., & Thomas, 
J. (2018). An evaluation of positive behavioural 
support for children with challenging behaviour in 
community settings. Journal of Intellectual 
Disabilities, 22(4), 394-411. 

Hammond, W., & Zimmerman, R. (2012). A strengths-
based perspective. A Report for Resiliency 
Initiatives, 1-18. 

Harris, J. C. (2006). Intellectual disability: 
Understanding its development, causes, 
classification, evaluation, and treatment. Oxford 
University Press. 

Harris, J. C. (2013). New terminology for mental 
retardation in DSM-5 and ICD-11. Current opinion 
in psychiatry, 26(3), 260-262. 

Jimerson, S. R. (2004). The California School 
Psychologist provides valuable information 
regarding strength-based assessment. Youth 
Development, and School Success.3-7. 

Jones-Smith, E. (2011). Spotlighting the Strengths of 
Every Single Student: Why US Schools Need a New, 
Strengths-Based Approach: Why US Schools Need 
a New, Strengths-Based Approach. ABC-CLIO. 

Meral, B. F., Wehmeyer, M. L., Cinisli, N. A., & 
Yilmaz, E. (2021). The positive psychology 
constructs of parents of children with intellectual 
and developmental disabilities in Turkey. Journal 
of Intellectual Disability Research, 65(7), 638-654. 

Niemiec, R. M., Shogren, K. A., & Wehmeyer, M. L. 
(2017). Character strengths and intellectual and 
developmental disability: A strengths-based 
approach from positive psychology. Education and 
Training in Autism and Developmental Disabilities, 
52(1), 13-25. 

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character 
strengths and virtues: A classification and 
handbook. New York and Washington, DC: Oxford 
University Press and American Psychological 
Association. 

Rapp, C. A., & Goscha, R. J. (2006). The strengths 
model: Case management with people with 
psychiatric disabilities. Oxford University Press, 
USA. 

Rapp, C. A., Pettus, C. A., & Goscha, R. J. (2006). 
Principles of strengths-based policy. Journal of 
Policy Practice, 5(4), 3-18. 

Rudolph, S. M., & Epstein, M. H. (2000). Empowering 
children and families through strength-based 
assessment. Reclaiming Children and Youth, 8(4), 
207. 



 ... هایای تحولی، مقایسه پارادایمهشناسی مثبت در حوزه نارساییشهروز نعمتی : روان

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

116 

 

Russo, R. J. (1999). Applying a strengths-based 

practice approach in working with people with 

developmental disabilities and their families. 

Families in Society, 80(1), 25-33. 

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). 

Positive psychology: An introduction. In Flow and 

Foundations of Positive Psychology (pp. 279-298). 

Springer, Dordrecht. 

Shogren, K. A. (2013). Positive psychology and 

disability: A historical analysis. In M. L. 

Wehmeyer (Ed.), The Oxford hHandbook of 

Positive Psychology and Disability (pp. 19-33). 

New York: Oxford University Press. 

Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., Forber-Pratt, A. J., 

& Palmer, S. B. (2015). VIA Inventory of Strengths 

for Youth (VIA-Youth): Supplement for use when 

supporting youth with intellectual and 

developmental disabilities to complete the VIA-

Youth. Lawrence, KS: Kansas University Center on 

Developmental Disabilities. 

Ullenhag, A., Granlund, M., Almqvist, L., & 

Krumlinde-Sundholm, L. (2020). A Strength-Based 

Intervention to Increase Participation in Leisure 

Activities in Children with Neuropsychiatric 

Disabilities: A Pilot Study. Occupational Therapy 

International, 2020. 

Vallacher, R. R., & Wegner, D. M. (2014). A theory of 

action identification. Psychology Press. 

 Voigt, R. G. (2011). Developmental and behavioral 

pediatrics (pp. 1-4). M. M. Macias, S. M. Myers, & 

C. D. Tapia (Eds.). American Academy of 

Pediatrics. 

Wehmeyer, M. L. (2019). Strengths-based approaches 

to educating all learners with disabilities: Beyond 

special education. Teachers College Press. 

Weick, A., Rapp, C., Sullivan, W. P., & Kisthardt, W. 

(1989). A strengths perspective for social work 

practice. Social Work, 34(4), 350-354. 
Zablotsky, B., Black, L. I., Maenner, M. J., Schieve, L. 

A., Danielson, M. L., Bitsko, R. H., ... & Boyle, C. 

A. (2019). Prevalence and trends of developmental 

disabilities among children in the United States: 

2009–2017. Pediatrics, 144(4). 

 

 



 117-128 ،1401 تابستان  ،2شماره  ،دومبیست و   سال، استثنايي كودكانصلنامه ف

 

تأثیر آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی  

بر خودکارآمدی و  نارسایی هیجانی  

 ان با اختالل ناتوانی یادگیری آموزدانش

 
  3  رقیه عسگری ،  2محبوبه وحیدی فرد  ، 1سما جدیدی

 5سهیال ابوبکری ماکویی ،  4نازنین زهرا عباسی

 چکیده 
خودتنظیمي    هدف: آموزش  تأثیر  بررسي  هدف  با  پژوهش  اين 

هیجاني  هیجا  شناختي نارسايي  و  خودكارآمدی  بر  با  آموزدانشني  ان 

نیمه آزمايشي  طرح پژوهش    روش:اختالل ناتواني يادگیری انجام شد.  

آماری   هجامع همراه با گروه كنترل بود.  آزمون پس -آزمونبا طرح پیش

تمامي   را  ششم    ننارساخوا ن  ا آموزدانشپژوهش  ابتدايي  پايه  مقطع 

استان تهران  پرورش    و   آموزش  تواني يادگیرینا  زك اكنند به مر  مراجعه

تحصیلي   سال  دادند.  1397-98در  آنها،    تشکیل  بین  به  نمونهاز  ای 

و    آموز دانش  13)  آموزدانش  30  محج به  (  دختر  آموزدانش  17پسر 

و به صورت تصادفي در دو گروه    انتخابدردسترس    گیریروش نمونه

( )  15آزمايش  كنترل  گروه  و  گن   15نفر(  شدندفر(  برنامه  .  مارش 

در     2ای )دقیقه  90جلسه    8آموزشي خودتنظیمي شناختي هیجاني 

بر روی گروه آزمايش اجرا شد؛ در حالي كه گروه  جلسه در هر هفته( 

هیچ مداخله كنترل  بهگونه  نکردند.  دريافت  را  جمعای  آوری  منظور 

ي  يارسا و ن  شوارزر و جروسالمهای خودكارآمدی  اطالعات از پرسشنامه

ها از  هیجاني بگبي و همکاران استفاده شد. جهت تجزيه و تحلیل داده

های  يافته  ها:یافتهآزمون تحلیل كوواريانس چندمتغبره استفاده شد.  

داده تحلیل  از  اثر  حاصل  كنترل  با  كه  داد  نشان  پژوهش  های 

نارسايي  آزمونپیش و  خودكارآمدی  نمرات  بین  در  معنادرای  تفاوت   ،

د گروهیجاني  پسو  مرحله  در  كنترل  و  آزمايش  دارد.    آزمونه  وجود 

نتايج اين پژوهش مي  گیری:نتیجه توان گفت كه آموزش  با توجه به 

بهبود   و  خودكارآمدی  افزايش  بر  هیجاني  شناختي  خودتنظیمي 

 ان با اختالل ناتواني يادگیری تأثیر دارد. آموزدانشنارسايي هیجاني 

 

کلیدیواژه  هیجاني،  شناختخودتنظیمي    :های  ي 
 .خودكارآمدی، نارسايي هیجاني، اختالل يادگیری
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Effect of Cognitive-Emotional Self-

Regulation Training on Self-Efficacy 

and Emotional Failure in Students with 

Learning Disabilities 
 

Sams Jadidi, Mahbobeh Vahidi Fard, Rogaie 

Asgari, Nazanin Zahra Abbasi, Soheila 

Aboobakri Makoei 

Abstract  
Objective: The purpose of this study was to 

investigate the effect of cognitive-emotional self-

regulation training on self-efficacy and emotional 

failure in students with learning disabilities. 

Method: The research method was quasi-

experimental with pretest-posttest design with 

control group. The statistical population of the 

study consisted of all students with dyslexia in the 

sixth grade of elementary schools who were in 

educational disabilities centers in districts 2, 3 and 

5 of Tehran province in the academic year of 2019-

2020. The number of these students was estimated 

at 230. Statistical population was the sample of 30 

students (13 male students and 17 female students) 

selected by multistage cluster sampling. The 

experimental cognitive self-regulation training 

program was administered to the experimental 

group in 8 sessions of 90 minutes (2 sessions per 

week), while the control group did not receive any 

intervention. Schwarzer and Jerosalem Self-

efficacy Questionnaires and EBSIs were used to 

collect data. Multivariate analysis of covariance 

was used to analyze the data. . Results: The results 

of the analysis of the data showed that there was a 

significant difference between self-efficacy and 

emotional failure scores in the experimental and 

control groups in the post-test. Conclusion: 

Therefore, it can be said that cognitive-emotional 

self-regulation training has an effect on increasing 

self-efficacy and improving emotional failure in 

students with learning disabilities. 
 

 

Keywords: Cognitive Emotional Self-

Regulation, Self-efficacy, Emotional Failure, 

Learning Disorder. 
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 در اكتساب و اسااتفاده از  داريمعنيهاتفاوت  با  دارد كه

 يااا  و  خواندن، نوشتن، پاسخ دادن  ی،گفتار  هایمهارت

خااانزاده، ینشااود )حساا يآشکار ماا   ياضير  یهامهارت

 و ترينشايع از كه نارساخواني (.1395زنجاني و طاهر، 

 اساات، كودكان های يادگیری در بینناتواني مهمترين

 در پااايین توانااايي در رمزگشااايي وا،ه، مشااکالتي بااا

 مختلفي مشکالت و شناختي های پردازش واجمهارت

)وفااايي،  شااودزبان نوشااتاری مشااخ  مااي زمینه در

كتاب راهنمای تشخیصااي و  يش پنجمدر ويرا (.2012

بااا اصااطالح   ، نارساااخواني2هااای روانااياختالل  آماری

است. افراد مختلااف  جايگزين شده«  3»اختالل خواندن

های متفاااوت تحاات تااأثیر نارساااخواني قاارار در درجه

از مشااکل در   نارساخواني عبارتند:  گیرند. مشکالتمي

وردن تلفظ كلمات، خواندن سريع، نوشتن كلمااات، درآ

كلمات در نهن، تلفظ كلمات هنگام خواندن بااا   صدای

ملي  مؤسسه)شود صدای بلند و درک آنچه خوانده مي

اختالل در خواندن يا نارساخواني بااا (.  2015،  4سالمت

ها، خواندن و كنااد نادرساات و شناخت وا،ه نق  برای

 فهم ضعیف در غیاب هوش پائین يا نق  حسي قاباال

ياان اخااتالل در ساانین شااود. امالحظه مشااخ  مااي

 دبستان نسبتاً شايع است و غالباً با اختالل در نوشتن،

هااای ارتباااطي اختالل در رياضیات يا يکااي از اخااتالل

عملکرد ضعیف  همراه است. خصوصیت عمدة خواندن،

ظرفیاات   از  تاارهای خواندن است كااه پااايیندر مهارت

)رحماني، پیراني، حیاادری و داوودی،  هوش فرد است

نارساخوان نامشااخ  اساات، امااا   درصد افراد  (.1397

درصد و حااداكثر تااا   5شود كه حداقل  تخمین زده مي

 جمعیت جهان دچار نارساااخواني باشااند  درصد از  17

 تواناادعلت نارساخواني مااي(.  2017،  پترتو و ماساااال)

 پیترسون و پنینگتون،)عوامل ،نتیکي و محیطي باشد  

هااا اتفااا  ادهاز اياان مااوارد در خااانو بعضااي (.2012

در افراد مبااتال بااه اخااتالل   افتد. اين اختالل اغلبمي

دهااد و بااا مشااکالت ميتوجه رخ  كمبود    فعالي بابیش

 موسسااه ملااي)مشااابه خواناادن اعااداد همااراه اساات 

 (.2015سالمت، 

اختالل   دارای  افراد  در  احتمالي  مشکالت  از  يکي 

به    ني . نارسايي هیجااست  5نارسايي هیجاني  يادگیری،

ي در پردازش شناختي اطالعات هیجاني و تنظیم  اتوانن

گفته هیجان هاشمي،    شود مي  ها  و  (.  1397)ناظمي 

 از متشکل چندوجهي، است اینارسايي هیجاني سازه

 توصیف در  دشواری  شناسايي احساسات، در  دشواری

دشواری برای احساسات  بین تمايز در ديگران، 

بر طمربو بدني  هایتهییج و احساسات   تگيانگیخبه 

فقر   حسب بر كه محدود تجسم قدرت هیجاني،

 عیني )غیرتجسمي(،  شناختي سبک  و  هاپردازیخیال

شود  عیني مشخ  مي تفکر يا مدارواقعیت و  گراعمل

 مانع نارسايي (. اين2003)دودا، ايساک و چاتورودی،  

 مشکل را آمیزسازگاری موفقیت شده، هیجانات تنظیم 

ناگومبتال    افراد سازد،  مي فقدان  به  از  هیجاني  يي 

برند و همچنین نقاي  وسیعي  آهنگ كالم نیز رنج مي
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 وايت،های هیجاني دارند )در توانايي تشخی  محرک

(  2017)دانگس و سوسلوو  (.  2010گرويانو،   و كرفت

پژوهش    22مند مروری به بررسي  در يک پژوهش نظا

ودند،  شده ب  انجام    2016  تا    1990های  سال  كه بین 

ناگويي    اند كه افراد مبتال بهاند و گزارش كردهرداختهپ

های هیجاني هم در  خلقي در پردازش خودكار محرک

در هم  و  رفتاری  مشکل    سطح  نوروبیولو،ی  سطح 

به  .  دارند كمي  واكنش  اختالل  اين  به  مبتال  افراد 

مسئول    هایمحرک مغزی  نواحي  در  هیجاني 

پاسخ و  كدگذاری    مانند   هیجاني   دهي برانگیختگي، 

پس نواحي  دارند -سریآمیگدال،  اينسوال  و    گیجگاهي 

شالني،   و  و  (.  1395)آبباريکي  هیجاني  نارسايي 

از ناشي  در    مشکالت  اختالل  آموزدانشآن  با  ان 

از   بیشتر  ويژه  است آموزدانشيادگیری  عادی    ان 

شالني،   و  در  1395)آبباريکي  پورعبدل،    يپژوهش(. 

)  صبحي عباسي  و  ض1394قراملکي  مطال(  ای  عهمن 

كه دادند  اختالل  آموزدانشبین    نشان  بدون  و  با  ان 

و   يادگیری ويژه در نارسايي شناختي، نارسايي هیجاني 

در   و  دارد  وجود  معناداری  تفاوت  شناختي  اجتناب 

يادگیریآموزدانش اختالل  دارای  از     ان  بیشتر 

استآموزدانش عادی  عالوهان  مطالعات  .  نشان  براين، 

ومتغیكه    اندهداد هیجاني  ايجاد    رهای  با  شناختي 

شکاف بین تفکر و هیجانات فرد و همچنین اجتناب از  

ان با  آموزدانشتوانند پیشرفت تحصیلي  پذيرش آن مي

روبرو مهمي  موانع  با  را  ويژه  يادگیری    سازند  اختالل 

(. بیرامي، هاشمي و  1395)پیرزادی و شريفي ارداني،  

( پونز،1396شادبافي  و   بندر، روساني  (  و    ،  دودين 

( كه  2014همکاران  دادند  نشان  خود  مطالعات  در   ،)

مي يادگیری  در  مشکالت  اختالل  بروز  سبب  تواند 

تعامالت   در  مشکل  و  هیجاني  مشکالت  نظیر  ديگری 

شود.آموزدانشاجتماعي   نشان   ان  پژوهشي  شواهد 

كه  مي اختالالت    30دهد  به  مبتال  كودكان  از  درصد 

مش  از  هی يادگیری  رنکالت  ميجاني  )ساهو،  ج  برند 

  (.2015بیسواس و پادهي، 

از جمله متغیرهای ديگری است كه   6خودكارآمدی

ان با اختالل يادگیری بايست بااه آموزدانشدر رابطه با  

آن توجه كاارد )امراللهااي بیااوكي و حسااین خااانزاده، 

 اجتماااعي بناادورا  -اساس ديدگاه شااناختي(. بر1396

پديااده در   بنیاديترين  ات خودكارآمدی،ادراك(،  2005)

فرايندهای شناختي است. اياان مفهااوم ناااظر باار باااور 

تکلیااف خااا    قضاوت فرد از توانايي خود برای انجااام

عنوان يک میانجي شناختي عمل هاست. اين ادراكات ب

قضاااوت در مااورد  كاارده و فاارد را باارای بررسااي و

ارزيابانااه در انجام كاری به فعالیت فکری و  اش  ناييتوا

اينکااه ماهیاات و كیفیاات  دارد. نکته قاباال توجااهوامي

هايشان، بر تفکر، هیجااان قضاوت افراد در مورد توانايي

)خالق خواه، علیپور كتگیری،   گذاردو عمل آنها اثر مي

اورهااای خودكارآماادی (. ب1396حیدری و میرمهدی،  

انگیاازش و  هااايي اساات كااه پژوهشااگران،يکااي از راه

هايشان برای انجااام قابلیت ان دربارهآموزدانشباورهای  

اند. درجات باااالی سازی كردهتکالیف مدرسه را مفهوم

يافتااه عملکاارد در  خودكارآماادی بااه سااطوح افاازايش

، اساتابس و مايناارد) شودتکالیف منجر مي شماری از

خودكارآماادی (.  1394ثمره و خضری مقاادم،  ؛  2017

هااوش و تااوان   هااایاز اينکه تحت تأثیر ويژگي  بیشتر

شخصاایتي   هایشد تحت تأثیر ويژگيدگیری افراد بايا

نفس(، تالشااگر بااه  ازجمله باور داشااتن خااود )اعتماااد

عاادم موفقیاات بااه   بودن و تسلیم نشدن، وارسي علاال

آرايش جديااد مقاادمات و   ،هنگام ناكامي )خودسنجي(

رسیدن به هدف )خااودتنظیمي( و   های اجتماعيروش

 ( قاارار داردها )خودرهبریتحت كنترل درآوردن تکانه

اياان عواماال (. 2015)اسمیت، شپلي، الکساندر و آيرز، 

در برخي از افراد حتي بیشتر از توان يادگیری موجااب 

شااود. پیااا،ه معتقااد اساات و موفقیاات مي پیشاارفت

 سااازی وهااای خودكارآماادی طااي درونطرحااواره

گیاارد كااه در شااماری شااکل ماايهااای باايسازیبرون

واسااطه به رآماادیدهااد. خودكاميهای غني رخ محیط

طور شااود كااه فاارد بااهانگیاازه درونااي موجااب مااي

باورهااای  خودانگیختااه در محاایط تااالش كنااد و بااه
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)اسااالمي، آزادی، غرايااا    كارآمدی خااود دساات يابااد

 زيدمنزيااات، موسااات، (.1396زناادی و عمادالاادين، 

 اگااااار( معتقدنااد كااه  2016)  تاراسچ، هاداياد، براناد

باااه ن اساات عالئمااي  هديد شود، ممکاا خودكارآمدی ت

. اسااترس و ضااعف تحصاایلي بااروز كننااد صاااورت

بااه نارساااخواني   مبااتال    انآموزدانشخودكارآمدی در  

(. عاليااي خاارايم، 2017)هوآنااگ،  بیناادآساایب مااي

( معتقدنااد كااه 1391خاارايم )نريماااني و عاليااي 

پااايین   دلیل سطوح  ان با ناتواني يادگیری بهآموزدانش

ی یني از باورهااااخاااود، ساااطوح پاااايانتظاااارات از 

از   بخااش وساایعي.  كنناادرا تجربااه مااي  خودكارآمدی

ان مبااتال آمااوزدانشخودكارآمدی در  رهدربا  هاپژوهش

هااای پیچیاادهای را بااه يادگیری، يافتااه هایبه ناتواني

هااا، اياان دهند. قسمت اعظمي از اياان يافتااهدست مي

بااه ان مبااتال آمااوزدانشكننااد كااه يید ماايأرا ت عقیده

 يااادگیری در مقايسااه بااا همساااالن خااودی هاناتواني

تری مراتب پايیندارای خودپنداشت و خودكارآمدی به

 یهااای مکااررشکساات هستند. اين امر ممکن است از

هااای يااادگیری ناشي شود كه كودكان مبتال به ناتواني

-امراللهااي بیااوكي و حسااین) اناادكرده ها را تجربهآن

( 1390دانش )ر، كاكاوند و  (. حق رنجب1396خانزاده،  

بااا افاازايش من مطالعااه ای بیااان داشااتند كااه ضاا 

ان دچااار ناااتواني يااادگیری آمااوزدانشخودكارآماادی 

توان اخااتالل هیجاااني و احساااس تنهااايي آنهااا را مي

 .كاهش داد

اند كه يکي از علاال مهاام نارسااايي محققان دريافته

، بااه انآمااوزدانشهیجاني و پايین بودن خودكارآمدی  

یمي اساات دن راهبردهااای خااودتنظعلت به كااار نباار

، يکي 7(. آموزش تنظیم شناختي هیجان2013)كازن،  

توانااد باار های خودتنظیمي است كااه مااياز اين روش

-دیان تأثیر بسزايي داشته باشااد )آموزدانشعملکرد  

؛ 2018كیاار، ديااواس و ونديولااد،    اسمول، هیاارو ، و

تااوان گفاات از . مي(2018گارساایا، فااالکنر و ويويااان، 

های عصبي ها در خصو  نقش سیستمهمترين مدلم

در كنترل هیجان، راهبردهای شناختي هیجان اساات. 

های ها در تنظیم كنشبه بیان ديگر اين دسته از مدل

هیجاني به فرايناادهای گوناااگون شااناختي مااوثر روی 

آورند. مديريت اطالعات برانگیختااه شااده هیجاااني مي

توان »تنظاایم يی شناختي هشیار را متوسط راهبردها

ي هیجان« تعريف نمااود )كاارايج و گرانفسااکي، شناخت

های تنظیم هیجان افراد، بر دريافاات و (. فرآيند2019

كنند، چه موقع ادراک اينکه چه هیجاناتي را تجربه مي

نماينااد، كنند و چگونه آنها را بیان ميآنها را تجربه مي

رت د تنظیم هیجان به صااوگذارد و اين فرآينتأثیر مي

شود كااه تعاادادی از نظر گرفته ميساختار وسیعي در  

های زيربنااايي و اساسااي فرآيندهای تنظیمي ِخصیصه

پذيری فیزيولو،يااايي، اجتماااعي، هیجانات مثل واكنش

رفتاااری، فرايناادهای شااناختي و نیااز تنظاایم تجربااه 

دهد )لي، لااي، وا و وانااگ، هیجانات را درخود جای مي

فراگیاااران (. 2016 جورماااان و اساااتانتون، ؛2019

از راهبردهای يادگیری   خودنظم يافته، عالوه بر آگاهي

و به كارگیری اثربخش آنها، از توانايي حفظ يا ارتقااای 

بااه انجااام رسااانیدن وظااايف   سطح انگیزش خود برای

تحصیلي حتي در شرايطي كااه بااا تکااالیف پیچیااده و 

گردنااد، رو ماايكننده روبااه  دشوار يا يکنواخت و كسل

مطالعااات  .(1397)جلیاال زاده و زارعااي،  دارناادبرخور

متعدد نشان دهنده پیامدهای اثااربخش روش تنظاایم 

شااناختي شناختي هیجان بر متغیرهااای مختلااف روان

(؛ 2019بوده است. بر اساس نتايج مطالعااات مالساازا  )

(؛ هريويااک، اپیاااال، 2018بنفاار، باااردين و كالمااس )

ان، پیکاات و (؛ كیاارو2018مکاااران )كاتاپان، واتاار و ه

(؛ باقرزاده نیم چاهي، حسیني طبقدهي 2017جارت )

(، 1393( و مامي، ناصری و ويسي )1397و حافظیان )

توان اظهااار داشاات كااه آمااوزش تنظاایم شااناختي مي

شااناختي همچااون های روانهیجااان در بهبااود مؤلفااه

اضطراب و افسردگي، تنظیم هیجان و خودكارآمدی به 

رهباار  كنااد.ودنمااايي مييک روش تأثیرگذار خ عنوان

( 1397كرباسدهي، ابوالقاساامي و رهباار كرباساادهي )

ش آمااوزش ای نشااان دادنااد كااه روضاامن مطالعااه

توانااد در عنوان يک تکنیااک ميهای هیجاني بهمهارت
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كودكااان بااا هااای فراشااناختي بهبااود باورهااا و انگیزه

ي نعمتااي و اساادالله .مااؤثر باشااد اخااتالل يااادگیری

آمااوزش ای نشااان دادنااد كااه ( در مطالعااه1398)

اخااتالل   باااان  آمااوزدانشراهبردهای خودتنظیمي بااه  

ثری برای بهبااود نگاارش اياان ؤم  روش  ،يادگیری ويژه

هاينوس، هي و ل است.  ان نسبت به مدرسه  آموزدانش

كااه آمااوزش  در پژوهشي نشان دادنااد( 2016)فرازتي 

ب رساااندن دهي هیجان بر كاهش آسیهای نظممهارت

افسااردگي، اضااطراب و  هااایاهش نشااانهبه خود و كاا 

نفااس و استرس تأثیر مثبت دارد و باعث افزايش عاازت

 . شودمثبت مي های اجتماعيتعامل

از  و  شد  بیان  آنچه  به  توجه  بخش    با  كه  آنجايي 

مشکالت   از  توجهي  نااتواني آموزدانشقابل  دچاار  ان 

باهيادگیری   كاااربرداكتساااب    مرباوط   و 

شن تنظی ای  راهبردهاا هیجان  م  از  اختي  و  اساات 

و  مطالعااات  ديگاار  بسایار  بررساي  سااوی  هاای 

باا   رابطاه  در  خودتنظیمي   تأثیرانادكي  آموزش 

شناختي هیجاني بر خودكارامدی و  نارسايي هیجاني  

گرفته   صورت  يادگیری  ناتواني  اختالل  با  كودكان 

م ديگر،  سويي  از  بااالیازان  است.   ناتواني ی  شایوع 

تأثیريادگیر و  آن  اتی  ضرورت    ،نامطلوب  از  حاكي 

رو، اين  ای است. از اينه از پیش اين برنامۀ مداخل  بیش

خودتنظیمي   آموزش  تأثیر  بررسي  هدف  با  پژوهش 

شناختي هیجاني بر خودكارآمدی و  نارسايي هیجاني  

 كودكان با اختالل ناتواني يادگیری انجام شد.  

 روش 

  -آزمونرح پیششي با طاين پژوهش نیمه آزمايروش  

بود.    آزمونپس كنترل  گروه  با  آماری    هجامعهمراه 

تمامي   را  ششم    ننارساخوان  اآموزدانشپژوهش  پايه 

  ناتواني يادگیری   زكاكنند به مر  مقطع ابتدايي مراجعه

در    5و    3،  2  نواحي  وپرورش  آموزش تهران  استان 

تحصیلي   دادند  1397-98سال  اين    . تشکیل  تعداد 

  آماری ياده  . از جامعبرآورد شدنفر    230ن  ازآمودانش

نمونه حجشد،  به   آموز دانش  13)  آموزدانش  30  مای 

  سال   12ین سني  گدختر( با میان  آموزدانش  17پسر و  

( شده  كنترل  هوشي  نمره  و    يکو  باالتر  انحراف 

يعنيپايین میانگین  از  نمونه(  85-111تر  روش  -به 

به  دردسترس    گیری و  دو  در    يدفتصاصورت  انتخاب 

آزمگ كنترل    15ايش  رو  گروه  و  گمارده    15نفر  نفر 

 شدند.  

عمومي :ابزار خودكارآمدی  اين    :8پرسشنامه 

دهه   در  جروسالم  توسط  1979مقیاس  و   شوارزر 

اگر  »سؤال از جمله    10ساخته شد. اين مقیاس شامل  

قاا همیاشه  كانم،  تالش  كافي  اندازه  باهبه  حال   در 

 ه باه صاورتد كاباشامي ،  «باشم ماشکالت سخت مي

هاای اصاالً صاحیح نیاست تاا كاامالً صاحیح  گزيناه

بندی شده اسات. اخاذ نماره درجه  4تاا  1  اسات و از

مقیااس  ايان  در  دهنااده    نااشان   بااال 

و بااوده  باااالتر  عمااومي  بالعکس    خااودكارآماادی 

بین   آن  دامنه  جروسالم،    است  40  تا10و  و  )شوارزر 

پر  .(1995 رواييسشنامه  اين  الزم    از  پايايي  و 

است همساني.  برخوردار  ويرايش  ضرايب  های  دروني 

خودكارآمدی در    مقیاس  دانشجويان،  برای  را  عمومي 

كاستاريکا 84آلمان   در  اسپانیا    درصد،  و    81و  درصد 

چین   آوردند  91در  دست  به  پرسشنامه    .درصد 

زير  خودكارآمدی   افراد  برای  نباست    سال   12عمومي 

شود.  استفاد منه  به  حاضر  پژوهش  بررسي  در  ظور 

استفاده   كرونباخ  آلفای  روش  از  ابزار  دروني  همساني 

 به دست آمد.   86/0شد كه میزان آن 
آلکسي مقیاس   (:TAS-20)  9تايمیا مقیاس    اين 

بگبي  ای ماده  20 تیلورتوسط  و  پاركر   ، (1994  )

شده   هیجانيو  ساخته  زيرمقیاس    نارسايي  سه  در  را 

تدشوا در  اح ری  )شخی   در  ما  7ساس  دشواری  ده(، 

 ( ماده  8)  مدار برونماده( و تفکر    5توصیف احساس )

  شیوه اين آزمون به    گذارینمره. روش  كندميارزيابي  

  درجه   5شامل  پاسخ به هر ماده    ی دامنهلیکرت است.  

تا    كامالًاز   مت  كامالًمخالف  پاسخ  موافق  به  است.  غیر 

پ  کي  ینمرهمخالف،    كامالً به  موافق،    كامالًاسخ  و 

 19،18،10،5،4  هایمادهو    گیردميپنج تعلق    ینمره

به   بودن  منفي  دلیل    گذارینمرهمعکوس    یشیوهبه 
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اين مقیاس  شوندمي   ی دهندهنشان  باالتر    ینمره. در 

بیشتر   هیجانيشدت  نسخهاست  نارسايي  در  ی  . 

اي برای فارسي  كرونباخ  آلفای  ضرايب  پرسشنامه،  ن 

نا  هرنم به    3و    هیجانيرسايي  كل  آن  مقیاس  زير 

كه    72/0و    75/0،  82/0،  85/0ترتیب   كرد  محاسبه 

پايايي   است.  مقیاس  مناسب  دروني  همساني  نشانه 

نمونه   يک  در  آن  با   67بازآزمايي  نوبت،  دو  در  نفری 

از    4فاصله   كل   87/0تا    80/0هفته  نمره    برای 

هیجاني زيرمقیاس  نارسايي  آنو  مختلف  تأيید    های 

روايش هم د.  بین  ي  همبستگي  بر حسب  نیز  آن  زمان 

مقیاس مقیاسزير  و  آزمون  اين  هوش  های  های 

روان بهزيستي  روانهیجاني،  درماندگي  و  -شناختي 

شد  تأيید  و  بررسي  در  1391يي،  )زكي شناختي   .)

ا حاضر  مقیا پژوهش  كل  ا   سعتبار  استفاده  روش  با  ز 

 .ت آمدبه دس 77/0و   79/0و بازآزمايي  سازی دونیمه

مداخله پیش  :روش  اجرای  از  و  آزمونبعد  ها 

ان در دو گروه آزمايش و كنترل،  آموزدانشجايگزيني  

در   هیجاني  شناختي  خودتنظیمي  آموزشي    8برنامه 

بار در هر هفته( بر روی گروه    2ای )دقیقه  90جلسه  

شد؛  اجرا  حالي   آزمايش  هیچدر  كنترل  گروه  گونه  كه 

درمداخله را  نکراي ای  پاياندند.  فت  از  جلسات    پس 

د.  به عمل آم  آزمونها پسآموزش، از هر يک از گروه

داده  تحلیل  و  تجزيه  تحلیل  جهت  آزمون  از  ها 

 كوواريانس چندمتغبره استفاده شد.
 ( 2007قتباس از گراس،. خالصه جلسات آموزشی خودتنظیمی شناختی هیجانی )با ا1جدول 

 شرح جلسه  جلسه 

 ، معارفه افراد نمونه پژوهش با يکديگر، بیان ضرورت آشنايي و استفاده از تنظیم هیجان در زندگي.ونزمآپیش  یااجر جلسه اول 

كاركرد روزاناه، تکلیاف تعريف هیجان، شناخت انواع هیجان و توضیح در مورد فرايند بیولو،يکي ايجاد هیجان و اثرگذاری هیجان بر   جلسه دوم 

 سط اعضای گروه تا جلسه آينده.شده توتجربه    تخانگي و نوشتن انواع هیجانا

های مثبات از طرياق تجسام نهناي های مثبت، آموزش آگاهي از تجربیات مثبت، ايجاد تجربههايي جهت افزايش تجربهآموزش راه جلسه سوم 

 های شادی بخش و غفلت از نگراني.صحنه

 واب كافي.ي و كاهش هیجانات منفي از طريق خات منفتجربی  زاهای كاهش هیجانات منفي، آموزش آگاهي آموزش راه م جلسه چهار 

 توجه آگاهانه به هیجان فعلي، توجه كامل به هیجان مثبت و منفي خود و پذيرش آن بدون قضاوت و ابراز صحیح هیجان. جلسه پنجم 

ای هر هیجان و تالش بارای اباراز پیامدهجه به وتیجانات مثبت و منفي، آموزش ارزيابي از هیجانات و آموزش ارزيابي مجدد و ابراز ه جلسه ششم 

 سب و بازداری از ابراز نامناسب هیجان.منا

 آموزش تغییر هیجانات منفي از طريق عمل بر خالف هیجان تجربه شده مانند ترس، عصبانیت و استرس. جلسه هفتم 

 ها.آزمونآموزشي جلسات گذشته و اجرای پس  جمع بندی مطالب جلسه هشتم 

 هاه یافت

انحراف آماره،  2ل  جدودر   و  )میانگین  توصیفي  های 

استاندارد( متغیرهای خودكارآمدی و نارسايي هیجاني  

مرحله   دو  در  كنترل  و  آزمايش  گروه  دو  تفکیک  به 

 ارائه شد. آزمونو پس آزمونپیش

 
 و نرمالیته متغیرها   آزمونسپ -آزمونپژوهش به تفکیک دو گروه و دو مرحله پیش های توصیفی متغیرهایشاخص  .2جدول  

ارائ از  نتايج تحلیل آزمون كوواريانس، پیش    هقبل 

آزماونفرض سانجیدههای  پارامترياک    .شد  هاای 

واريانس   تساوی  بررسي  جهت  لوين  آزمون  نتايج 

متغ   هاگروه نارساييدر  و  خودكارآمدی    یرهای 

كلموگرف  كنترل آزمايش  گروه  متغیر/

 داری معني لوين داری معني اسمیرنوف
 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 18/0 18/0 79/1 18/0 35/33 10/23 05/31 17/23 میانگین  خودكارآمدی 

 20/0 17/0 90/1 20/0 31/4 04/4 33/5 11/4 اف معیار انحر

 17/0 67/0 18/0 17/0 28/21 25/41 76/31 12/43 میانگین  جاني يي هینارسا 

 20/0 22/0 52/1 20/0 41/3 58/3 10/3 21/3 انحراف معیار 
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به معناداری  داد، سطح  نشان  در  هیجاني،  آمده  دست 

بزر  پژوهش  وابسته  از  متغیرهای  است،    05/0تر 

با   مي  95بنابراين،  اطمینان  كرد  درصد  قضاوت  توان 

گروه پراهاكه  نظر  از  كنترل  و  آزمايش  كندگي  ی 

مرحله   در  هیجاني  نارسايي  و  خودكارآمدی  نمرات 

نتايپیش همچنین،  هستند.  يکسان  آزمون  آزمون  ج 

اسمیرنوف به منظور بررسي نرمال بودن    –كلموگروف  

نارسايي   و  خودكارآمدی  متغیرهای  نمرات  توزيع 

بودن  نرمال  شرط  داد،  نشان  پژوهش  توزيع    هیجاني 

پ  نمرات مرحله  در  وابسته  رعايت  سمتغیرهای  آزمون 

 (.   <05/0P)گرديده است 

شیب  همچنین،   همگني  فرض  آزمون  نتايج 

داده داد،  نشان  شیب  رگرسیون  همگني  فرضیه  از  ها 

سطح  در  مي<05/0P)  رگرسیون  پشتیباني  .  كنند( 

كوواريانس   تحلیل  نتايج  به  توجه  با  همچنین، 

جدول   امکان  3چندمتغیری  وجود  ،  دوم  نوع  خطای 

مح  و  است  تحلیل  نداشته  آزمون  از  تا  است  مجاز  قق 

 . كوواريانس استفاده كند

 . تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی اثر گروه بر خودکارآمدی و نارسایی هیجانی3جدول 

 F زش را آزمون  متغیر
درجه آزادی  

 فرضیه 

درجه  

 آزادی خطا 
 اندازه اثر  معناداری 

 خودكارآمدی 

 84/0 001/0 21 3 90/15 73/0 اثر پیاليي 

 84/0 001/0 21 3 90/15 21/0 المبدای ويلکز 

 84/0 001/0 21 3 90/15 21/5 اثر هتلینگ

 84/0 001/0 21 3 90/15 21/5 روی ترين ريشهبزر 

 نارسايي هیجاني 

 48/0 006/0 21 3 87/4 52/0 اثر پیاليي 

 48/0 006/0 21 3 87/4 71/0 المبدای ويلکز 

 48/0 006/0 21 3 87/4 93/0 اثر هتلینگ

 48/0 006/0 21 3 87/4 93/0 روی ترين ريشهبزر 

نتايج جدول   به  توجه  نمرات  4با  تعديل  از  پس   ،

آزمون دو گروه آزمايش و  آزمون، بین نمرات پسپیش

معني تفاوت  فرض  كنترل  بنابراين  دارد،  وجود  داری 

نبودصفر مبني   شود و  تفاوت بین دو گروه رد مي  بر 

شناختي  ف گ  توانمي خودتنظیمي  آموزش  كه  ت 

خودكارامدی   افزايش  بر  و    =93/18F)هیجاني 

001/0P<)    تأثیر نارسايي    53/0با ضريب  و  كاهش 

تأثیر    ( >0P/ 001و     =45/20F)هیجاني   ضريب  با 

تأثیر  61/0 يادگیری  ناتواني  اختالل  با  كودكان   ،

 معناداری دارد.  
 آزمون با کنترل اثر پیشخودکارآمدی و نارسایی هیجانی بر روی میانگین نمرات   ره.  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغی4جدول 

 2Eta سطح معناداری  F میانگین مجذورات  df مجموع مجذورات  منبع تغییرات متغیر

 

 خودكارآمدی 

 35/0 021/0 06/11 23/143 1 23/143 آزمون پیش

 53/0 006/0 93/18 73/198 1 73/198 گروه

 - - - 75/562 27 75/562 خطا 

 48/0 209/0 69/13 44/421 1 44/421 آزمون پیش نارسايي هیجاني 

 61/0 009/0 45/20 90/121 1 90/121 گروه

 - - - 56/697 27 56/697 خطا 

 گیرینتیجه بحث و  

آموزش   تأثیر  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهش 

شناخت و   خودتنظیمي  خودكارآمدی  بر  هیجاني  ي 

هیجاني يادگیری  وك  نارسايي  ناتواني  اختالل  با  دكان 

 انجام شد. 

شناختي  يافته خودتنظیمي  آموزش  كه  داد  نشان  ها 

خودكارآمدی  هیجاني   افزايش  اختالل  بر  با  كودكان 

تأثیر معناداری دارد. اين يافته همسو    ناتواني يادگیری 

و هريويک  مطالعات  نتايج  )  با  (؛  2018همکاران 

( همکاران  و  باقر2017كیروان  و  دزا(؛  چاهي  نیم  ه 

( كرباسدهي  1397همکاران  رهبر  و  ابوالقاسمي  (؛ 
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( و  1393(؛ ابوالفاسمي، برزگر و رستم اوغلي )1397)

در تبیین اين  (، همسو است.  1393مامي و همکاران )

آموزش خودتنظیمي شناختي  توان گفت كه  يافته مي

به   فرآيندهیجاني   كه  است  خودسنجي  و    خودنگری 

عملک فارد  آن  هدفش    دارموجب  وضعیت  با  را  خود 

مي  خاود مقايسه  گارفتن  نظار  زير  با  و  كند 

مرتاب،باه  و  دقیاق  ممکن    صاورت  را  خودسنجي 

  ، كاه خودسانجي صاورت گرفاتاين   از  سازد. بعادمي

فر تعیاینآباه  اضافه    ينادهای  اجرای قصدها  و  هدف 

وسمي و  ميیلهشود  قرار  اختیار  در  را  كه  ای  دهد 

به  مي در  ک ا كمتوان  هادف  زمین  آن  پیشارفت  ۀ 

توجهي به   بي  از میزانو    ت آورداطالعااتي را باه دسا

بکاهند موضوعات    ،جزئیات  به  نسبت  بیشتری  تمركز 

خاطر احساس مسئولیت، از  باشند و به  درساي داشاته

  گاوش  خوبي به موضوعات   دستورات معلم تبعیت و به

كنند  داده ساماندهي  را  مربوطه  تکالیف  او  رو  يناز  ، 

خودكارآمدی   انتظار  آموزدانشافزايش  از  دور  ان 

موجاب  مهارت  ، همچنین  نیست. خاودتنظیمي  هاای 

نهناي، حواس    تاالش  تمركز  و  الزم  اجزاء  به  توجه 

)خواهد شد و همکاران  مامي  رابطه،  اين  در   .1393  )

دريافت خود  مطالعه  آموزشك   نددر  راهبردهای    ه 

راهبردهای ش از  اعم  فراشناختي  خ ناخودتنظیمي  تي، 

ادراكي، تسهیل    سبب گسترش  هیجاني و   فرآيندهای 

مهارت فرآيندهای  انتقال  تسهیل  شناختي،  های 

انگیزشي، خود مفهومي، خودكفايي و    مسئله، خودحل

  اكتساب فرآيندهای شناختي و تعمیم و ازدياد توجه و 

گر نمودن يادگیرندگان  ي خود تنظیمدقت يا به عبارت

ياد  فرآيند  ميرگیدر  ايجادی  اثر  اين  در    شود.  شده 

در   و  ثابت  تقريباً  نیز  زمان  طول  در  آموزش  طول 

يادگیری   آموزش  است.  مقاوم  فراموشي  مقابل 

هیجاني  خودتنظیمي   كارگیری  شناختي  به  با 

شناختي هیحاني راهبردهای  مناسب،    ،  فراشناختي  و 

افزا در  تمركز  يشسعي  و  درک  و  يادگیری 

از  دانش دارد؛  عملکرد    نايآموزان  بهبود  موجب  رو 

ميدانش اضطراب  آموزان  نتیجه،  در  گردد؛ 

خودكارآمدی  دانش افزايش  موجب  و  كاهش  آموزان 

شد. خودتنظیمي    همچنین،   خواهد  يادگیری  آموزش 

انجام  آموزان را در  های دانشمهارتشناختي هیجاني،  

د ارتقا  ميتکالیف  موجب  دانشاده،  كه  آموزان،  شود 

و درسي  پيسم   تکالیف  را  مربوط  از  ائل  كنند؛  گیری 

مياين آنان  به  رو  بوده،  موفق  مسائل  حل  در  توانند 

و   كفايت  احساس  نهايت،  در  و  كنند  اعتماد  خود 

باشند داشته  بااليي  و    خودكارآمدی  )ابوالقاسمي 

 (.1393همکاران، 

كه  يافته داد  نشان  خودتنظیمي  ها  آموزش 

ودكان با  كي  بر بهبود نارسايي هیجانشناختي هیجاني  

يادگیری  ناتواني  اين    اختالل  دارد.  معناداری  تأثیر 

(؛ بنفر و  2019يافته همسو با نتايج مطالعات مالسزا )

و    اتو(؛  2016و همکاران )  هاينوس(؛  2018همکاران )

( )2014همکاران  اسداللهي  و  نعمتي  (؛  1398(؛ 

(؛ صدری دمیرچي  1398باسدهي و همکاران )رهبركر

قاضي  اسماعیلي  )لو  و  و  1395وئي  اشکاني  و    )

( يافته  1393حیدری  اين  تبیین  در  است.  همسو   ،)

ان دارای ناتواني يادگیری  آموزدانشتوان گفت كه  مي

اين   از  ناشي  رواني  و  جسماني  مشکالت  دلیل  به 

در صورموقعیت  ناتواني  به  را  خود  اجتماعي،  ت  های 

  های كنند و كمتر خود را در موقعیتمنفي ارزيابي مي

مي مجتا درگیر  زندگي  آن  اعي  منفي  آثار  كه  كنند 

سازگاری مي ابعاد  در  مشکالت  صورت  به    تواند 

شود ظاهر  تحصیلي  و  هیجاني  )صدری    اجتماعي، 

ولوئي،   قاضي  اسماعیلي  و  اما  (1395دمیرچي  ؛ 

به    های خودتنظیمي شناختي هیجانيآموزش مهارت

شد باعث  تأثیر    آنان  و  منفي  هیجانات  وجود  از  كه 

بازارزيابي  آي  منف با  بر خويش آگاهي پیدا كنند و  نها 

موقعیت  هیجانات سالم  در  به  نسبت  مختلف  های 

از   و  كنند  تالش  خويش  هیجاني  زندگي  نگهداشتن 

از میزان نارسايي هیجاني آنها كاسته شود.  طريق    اين

قا اسماعیلي  و  دمیرچي  ولوئيصدری  (  1395)  ضي 

كه   مهارتمعتقدند  اين  كود  هاآموزش  دارای    نكابه 

نظم يادگیری،  عواطف،ناتواني  فشار    بخشي  كنترل 

رواني، كنترل هیجانات، خودكنترلي و برقراری ارتباط  

با  و شايسته  مناسب  نحو  برمي  به  در  را  گیرد  ديگران 
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نتیجه تعامل شخ  با محیط، منجر به كاهش    كه در

مي  غیراجتماعيرفتارهای   پرخاشگرانه  در  شودو   .

اختالل يادگیری  كودكان با    هك  توان گفتمجموع مي

اين   از  ناشي  رواني  و  جسماني  مشکالت  دلیل  به 

از وجود هیجانات مثبت و منفي    اختالل ممکن  است 

قرار گرفتن باشند و هنگام  در    خويش آگاهي نداشته 

خود    خوبي از هیجانات   های زندگي نتوانند بهموقعیت

كنند خودتنظیمي    استفاده  آموزش  طريق  از  از  كه 

فهم   هیجاني  تيشناخ از  هیجانات    و  كودكان  اين  به 

و  افرايش    طريق؛ احساسات  كنترل  در  توانايي 

رفتارها و احساسات    رفتارهای آني، شناسايي و تعديل

ارتقاء و  آسايش      منفي  راستای  در  مثبت  احساسات 

 هیجانیشان كاست.  توان از میزان نارسايي  آنها، مي

رخي  بی  تحقیق حاضر همانند ساير تحقیقات دارا

جملهمحدوديت از  بود  خود ها  ابزار  از  استفاده    :  

جهت  گزارش به  پیگیری  مرحله  وجود  عدم  و  دهي 

عدم امکان كنترل    های زماني و مکاني، بود.محدوديت

شرايط قبیل  از  كننده  مداخله  محیطي،    متغیرهای 

شخصي    اقتصادی،   وضعیت خا   مسائل  و  عاطفي 

تانآموزدانش در  محدوديت  باعث  كه  دادن  ی عم،  م 

ميشودمي  نتايج  مجموع  در  آموزش  .  كه  گفت  توان 

و   مسائل  جمله  از  هیجاني  شناختي  خودتنظیمي 

تحصیلي   و  اجتماعي  فردی،  حوزه  در  ضروريات 

مهم  مي اين  به  بايد  پرورش  و  آموزش  نظام  و  باشد 

برای  آموزدانشو  توجه جدی و اساسي كرده   ان را را 

چالش با  پرترويارويي  زندگي  و  كند.  طالها  آماده  م 

مي را  پژوهش  اين  مراكزنتايج  در  ويژه    توان 

برای  ناتواني يادگیری  ناتوانيآموزدانشهای  با  های  ان 

مشکالت كنار  در  كه  زمینه   يادگیری  در    تحصیلي 

هیجانات كنترل  و  مناسب  ارتباط  و    برقراری 

 بست.   با مشکالتي مواجه هستند، بکار دی خودكارآم

 ها نوشتپی 
1. learning disability 

2. Diagnostic and statistical manual of mental  

disorder: DSM-5 

3. reading disorder 

4. National Institutes of Health 

5 . alexithymia 

6 . self-efficacy 

7. Cognitive Emotion Regulation 

8 . General Self Efficacy-10 

9 . Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20) 

 منابع 
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 و گفت مهارت بر رایانه طریق از  تاثیرآموزش

  به مبتال انآموزدانش در انگلیسی شنود

 اوتیسم 
 

 ، 2سلیمانی  حسن   دکتر  ،1امیری اثناعشری محدثه
  ، 4گهر  جعفری   منوچهر  دکتر   ، 3علیپور  احمد  دکتر

 5فیروزجائی  یمیکر  علی  دکتر

 

 18/11/1400 ظر:تجدیدن                           23/8/1400 :دریافت تاریخ
 4/3/1140 نهایی:  پذیرش

 چكیده 
  بر   هايانر  طريق  از  آموزش  تاثیر  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهش  :هدف 

  با   اوتیسم  به  مبتل   ان آموزدانش  در   انگلیسي   شنود  و  گفت   مهارت

  انجام   درسي   كتاب   طريق   از  آموزش  روش  با   مقايسه   در   پايین   عملکرد

  با   و  (كیفي-كمي)  تركیبي  شو ر از  استفاده  با پژوهش  اين  :روش  .شد

  مدارس   انآموز دانش  آماری  جامعۀ   .شد  انجام   موردی  مطالعۀ   طرح

  پیش   متوسطۀ   هفتم  پايۀ   در  تهران   شهر  در  یسماوت  ۀ ويژ  پسرانۀ 

-1401  تحصیلي   سال  در   باالتر  پذيری   آموزش   سطح   با   ایحرفهپیش

  انتخاب   هدفمند  گیری  نمونه  روش  با  آموزدانش  شش  .بودند  1400

  ، 2004)  كافمن  آزمون  از  هانمونه  بودن  همسطح  تعیین  برای  .دشدن

  گروه   دو  به  فيتصاد  روط  به   هانمونه  .شد  استفاده  (دوم   ويرايش

  استفاده   با  آزمايشي  گروه  انآموزدانش  .شدند  تقسیم  كنترل  و  آزمايش 

  استفاده   با   كنترل  گروه   ان آموزدانش  و   ساخته  محقق  ای رايانه  برنامۀ  از

  میزان   كه  داد  نشان  نتايج  :هایافته  .ديدند  آموزش  درسي  كتاب  از

  يش آزما  وهرگ  در   شنود  و  گفت  محیط   و  نقش   تشخیص  جملت،   تقلید

  نتايج   .است  يافته  افزايش  معنادار  طور   به  كنترل  گروه   با  مقايسه   در

  كیفي   بررسي   .داد  نشان  را   تاثیرات   اين   ماندگاری  پیگیری   آزمون

  بر   ایرايانه  برنامۀ  تاثیر  بیانگر  همصاحب  سواالت   به  والدين  یهاپاسخ

  با  :گیرینتیجه .بود  انگلیسي  شنود  و  گفت   در  مشاركت   انگیزش   ايجاد

  و   گفت  مهارت   در   اوتیسم  به   مبتل  ان آموز دانش  ضعف   گرفتن   ر نظ   در

  در   مهارت  اين  بر  ایرايانه  برنامۀ  مثبت  تاثیرات  به  توجه  با  و  شنود،

  شنود   و  گفت   تدريس   برای   را  ایانهي را  آموزش   از  استفاده  توان مي  آنان، 

 .كرد توصیه انگلیسي
 

 

  شنود،   و  تگف  اوتیسم،  انگلیسي،  زبان  :کلیدی  یهاواژه 
 رايانه   طريق  از  آموزش

_________________________________________ 
  پیام   دانشگاه   انگلیسي   زبان  آموزش  دكتری  شجویدان   مسئول: نویسنده  .1
 ايران  ،تهران ر،نو

 ايران  ،تهران   ،نور پیام دانشگاه  انگلیسي زبان آموزش یاردانش .2

 تهران  مركزی،  سازمان تهران، مركز نور پیام دانشگاه  روانشناسي گروه ستادا .3
 ايران  ،تهران ،نور پیام دانشگاه  انگلیسي زبان آموزش استاد .4
 .ايران ،تهران  ،رنو پیام دانشگاه  زبانشناسي دانشیار .5
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Abstract 
 

Objective: The purpose of this study was to exam-
ine the effect of computer-mediated instruction 
(CMI) on conversation skills of low-functioning 
autistic students studying at seventh grade in pre-
secondary education in comparison to textbook 
instruction (TI). Method: This study was a mixed-
method study with a single subject design. The 
study population was selected from specific schools 
for autistic students with higher levels of teachabil-
ity during academic year 1400-1401. Among them, 
six students were selected through purposive sam-
pling. To select the homogeneous students, the 
Kaufman Assessment Battery for Children (2004), 
Second Edition (KABC-II) was used. These stu-
dents were randomly assigned into experimental 
and control groups. Each student in experimental 
group distinctly received four sessions of CMI. 
Students in control group similarly passed through 
the phases of the study using TI. Results: Results 
demonstrated significant increases in the variables: 
sentence imitation, diagnosis of characters’ roles 
and diagnosis of setting in experimental in compar-
ison to control group. The follow-up posttest results 
showed the permanency of this effect. Qualitative 
analysis of the parents’ responses to interview ques-
tions revealed the effectiveness of CMI on increas-
ing motivation in students’ participation in English 
conversations. Conclusion: Considering the defi-
cits of autistic students in conversation skills as a 
social communication and the positive effects of 
CMI in this study on their English conversation 
skills and their motivation in engagement in con-
versations, the implication of the CMI may be rec-
ommended for teaching EFL conversation skills to 
autistic students. 
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 مقدمه 

  تشخیصي   راهنمای  در  مندرج   اخیر  یهايافته  براساس

  آمريکا،   روانشناسي  انجمن)  رواني  یهااختلل  آماری  و

  در   نقص   ی هاويژگي  با  1اوتیسم  طیف  اختلل  ،(2013

  توجه  و   3راریکت   رفتارهای  وجود2  اجتماعي   ارتباطات

  و   گفت   در   نقش   ايفای  . شودمي  شناخته  4انتخابي

  و   5تقلید  توانايي  به  دوسويه  تباط را  عنوان  به   شنودها

  نیاز   مورد  ی هافرض  پیش   كه  است  نیازمند  6توجه

  افراد   در   ها قابلیت  اين  . باشندمي  اجتماعي   درک  برای

  باشند مي  ضعف   دچار  اوتیسم  اختلل   به  مبتل

  ناتواني   اين   همچنین  (.1995  م، دونها  و   روم  توماسلو،)

  یسم اوت  اختلل   تشخیص  برای  ي علمت  عنوان  به

  مركز   و  (2021  اكلي،  و  كلسي  سوانسون،  لبرسفلد،)

  به   مبتل  افراد  برای  زودهنگام   مداخلت   در  توجه

 (. 2020 همکاران، و سو)  آيدمي شمار  به اوتیسم

  همان   كه  دوسويه  ارتباط   برقراری  در  چالش  اين

  و   شنودها   و  گفت   در   برگشت   و   رفت  الگوی  رایجا

  و   پارک  ، كگل)  است  گفتاری  تبادل   به  دن بخشی  تداوم

  و   گفت  در  نقش  ايفای  حین  (1055  : 2014  كگل،

  به  مبتل  انآموزدانش  در   نیز  انگلیسي  زبان  به  شنود

  توسط   مستقیم   مشاهدات  .است  مشاهده  قابل  اوتیسم

  انگلیسي   نزبا   درس   معلمین  و   پژوهش  اين  محققین 

  دی ج   مشکلت  بر  دال  اوتیسم   به  مبتل   انآموزدانش

 انگلیسي  شنود  و  گفت  هارتم  در  انآموزدانش  اين

  .است

  موجود   كلمات  تقلید   در   ضعف  شامل   مشکلت  اين

  در   ها شخصیت  نقش   تشخیص   انگلیسي،   جملت  در

  و   هاشخصیت  جملت  بین   مرزبندی  شنودها،  و  گفت

  شنودها   و  ت ف گ   جملت  كاربردی  ی هاجنبه  درک

  گفتگو   اچر  و   وقت  چه  در   كه،   با   كسي  چه  اينکه  املش

  در   ناپايدار   و  پايین   انگیزش  جودو  . دشنبامي  كند، مي

  ديگری   رشدی  و  رفتاری  چالش  نیز  اجتماعي  ارتباطات

  وايت،   فرانکو،  توئدور، )  است   اوتیسم   به   مبتل  افراد   در 

  در   مشاركت  درانگیزش  كه  (2019  آدامز،  و  اسمیت

  اين   به  مبتل   انآموزدانش  انگلیسي   شنودهای   و  ت گف 

   .است مشاهده ابلق اختلل

  در   حاضر  حال  در  كه  شناختي   و  ری رفتا  یهاروش

  انگلیسي   زبان   قبیل   از  دروسي   تدريس   جهت   مدارس

  شوند، مي  استفاده  اوتیسم  به  مبتل  انآموزدانش  به

  اين   اجرای  حقیقت،  در  .هستند  ييهامحدوديت  دارای

  متخصص،   آموزشي   كادر  به  نیاز   دلیل   هب  هاروش

  فظ درح   مشکلت   و  باال  یهاههزين  زمان،   فشردگي 

  از   انآموزدانش  كه   زماني  خصوصا   شده،  ايجاد  راتتاثی

  در   اوتیسم   گستردۀ  طیف  از   مختلفي   ی هامحدوده

  صورت   سادگي  به  يکديگرند،  كنار  در  تحصیل  حال

  و   رمداس  ؛201۷  همکاران،  و   جوان)  گیردمين

 (.2019 جنسن،  و  راج ؛2012 ان،راهمک

  عصر   یهايژگيو  از  ستدري  یهاروش  در  نوآوری

  رويکردهای   ويژگي  كه  رايانه  از  ستفاده ا  و  است  حاضر

  میچل،   و   پارسن)  دارد   بر   در  نیز  را   شناختي   و   رفتاری

  با  انآموزدانش وصاخص  انآموزدانش همۀ برای (2002

  اين   ندچره  است،   گشته  ناپذير  اجتناب  ۷ويژه  نیازهای

  با   كه   است  روشي   انتخاب   در   دقت   و   توجه  نیازمند   امر

  فلورين )  باشد  سازگار  انموزآشدان  اين   خاص   نیازهای 

  مانند   ابزارهايي  اخیر،  ی هاسال  در  (.2004  هگرتي،  و

  برای   ديجیتال  آموزش  عنوان  به  گسترده   طور  به  رايانه

  یهابرنامه  در  اوتیسم  به   مبتل  افراد  به  كردن  كمک 

 .است گرفته   قرار استفاده مورد  انيدرم  و  يتحصیل

  ، 8ذهن  نظريۀ  در  ضعف   جبران  ظرفیت  تنداش 

  از   آموزش  در  10مركزی  انسجام  و  9اجرايي  عملکرد 

  مورد   اوتیسم   به   مبتل  ان آموزدانش  برای  رايانه   طريق

  كلمن،   پیترو،  دی )  است  گرفته   قرار  بحث  و  مطالعه 

  ؛ 0202  رياكاكیس،  كي  ؛2019  النیي،   سیک   و  لیانگ

  اسپیل،  ؛2020  بیلنبرگ،  و  فرديريکسن  سندگرين،

  مچنین ه  (.2019  فیتزپاتريک،  و  كییس  رگرفرانب

  تهديد   و  نگراني  از   عاری  مسیری   ايجاد   ظرفیت  داشتن

  تمرين   جهت  اجتماعي  محیط  به  ورود  برای

  رايانه   اوتیسم،  به  مبتل  افراد  برای  تحصیلي   ی هامهارت
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  به   ها مهارت  شزآمو  برای  مطلوب   روشي   عنوان  به  را

 (. 2019 ،همکاران و پیترو دی )  است كرده مطرح آنان

  مبتل   افراد  آموزش  در   ايانهر  از  ادهاستف   ديگر  مزيت

  اين   ترجیح  با  بودن  سازگار   و   ثبات  داشتن   اوتیسم،   به

  بودن   بیني   پیش   قابل  و   بودن  يکسان   به  انآموزدانش

  اسمیت،   ؛2020  همکاران،  و  گرويس)  باشدمي

  همچنین   (.2020  بروسنان،  و   جانسون  ، نكانستانتی

  برای   حطر  داشتن   ،هاآن  تکرار  ، تکالیف  كنترل  امکان

  از   استفاده   و   ها آن  پیچیدگي   به   تدريجي   كردن   افه اض

  در   هامهارت  تمرين  برای   مراتبي  سلسله  راهبرد

  به   اوتیسم  به  مبتل  افراد  برای  متفاوت  یهاموقعیت

  همکاران،   و  ورتپی   دی )  آيدمي  فراهم   روش   اين  وسیلۀ

  در   قش ن  ايفای   برای  فرصتي   هاويژگي  اين  (.2019

  برای   شده   طراحي   محیطي  در  اقعي و  دنیای   شرايط

  اوتیسم   به  مبتل  افراد  اينکه  بدون  آفريند،مي  هدف  اين

  ها آن  خستگي  و  ديده   آموزش  انساني   نیروی  با  همواره

  همکاران،   و   والنسیا )  شوند  مواجه  تکالیف   تکرار  برای

2020) . 

 كارلي  و   والتون  سنسنوی،  هلمز،  هسريک، 

  را   العاتي مط  مند   نظام  و   مروری  يپژوهش  در  (2021)

  فناوری   از   استفاده  منفي  و  مثبت   ی هاجنبه  به  هك

  اوتیسم   به  مبتل   بزرگساالن  و  كودكان   برای

  كه   مهم  موضوع  سه  .اندكرده  بندیدسته  ،اندپرداخته

  از   تفادهس ا  در  تفاوت   شامل  خیزدميبر  پژوهش  اين  از

  معايب   و   امزاي  اوتیسم،   به  مبتل  افراد   میان   رد   فناوری

  به   مبتل  افراد   شدن   رگیر د  میزان   و  آن   از   استفاده

  اختلف   وجود   با  .است  خط   بر  ی هافعالیت  در   اوتیسم 

  بر   رايانه  تاثیر  مورد  در  نتايج  در  گوناگوني  و

  شدن   مطرح   و   اوتیسم   افراد  اجتماعي   ی هامهارت

  طريق  از  آموزش  از  استفاده  ارۀدرب  فلمخا  ييهاايده

  رايج   و   البغ  نگرش  اوتیسم،  به  تل مب  افراد   به  رايانه

  در   بسیاری  نوين  یهاروش  و  بوده  مثبت   آن   ربارۀد

  اختلل   ی هانارسايي  جبران   برای  اخیر  ی هاسال

   .اندشده  تولید اوتیسم

  زبان   يادگیری   در   اوتیسم   به  مبتل  افراد   مشکلت 

  فناوری   از   استفاده   رويکرد  با   آن   هب  پرداختن   و   دوم

  شناخت   با   و   اخیر  یها سال در  كه   است   موضوعي

  گرفته   قرار   توجه  مورد  اوتیسم   به  مبتل  افراد  بیشتر

  ( 2014)  دلزل- آهلگريم  و  موزر  میسون،  ريورا،  .است

  چند   برنامۀ  يک   از   استفاده   بررسي  به   خود  پژوهش  در

  ت جه 11مشاركتي  خواني  داستان  برای  ای  رسانه

  يک   وسیلۀ  به  اسپانیايي  و  انگلیسي  لغات  يادگیری

  نتايج   . پرداختند  هنيذ   خفیف  ناتواني  با   موزآ  زبان

  ابتدا   برنامه   اين  كمک  به   آموز  زبان   كه   بود   آن  گويای 

  پیشي   با   بیشتری  سرعت  با   سپس  و   اسپانیايي  لغات 

   .گرفت  فرا را   انگلیسي اسپانیايي، از گرفتن 

  از   (201۷)  وود  و  ربرود   روت،  الیسون،  پژوهش  در

  در   اركتي مش  خواني  داستان   برای  الکترونیکي   متن

  كه   اوتیسم  به  مبتل  ابتدايي   ع مقط  انآموزدانش

  نتايج   .شد  استفاده  بودند،  نیز  انگلیسي  زبان  فراگیران

  كمک  به  مشاركتي  خواني   داستان  كه   داد  نشان

  و   كي  چیزی،   چه  كسي،   چه  سواالت   درک  در  فناوری

  شركت   اين  در   آن  تعاريف  و  نیقوان  شناخت  و  چرا

  زارعي   ديگر  هشي پژو  در   .است  بوده  موثر  كنندگان 

 دالوری   و  نوروزی   درآمدی،  شريفي   ن، دالوريا  ركي، زوا

  مقايسه   در  را  فناوری   بر  مبتني  آموزش  روش  (1398)

  ذهني   توان   كم  انآموزدانش  در   مدارس   سنتي   روش   با

  ن يا  داد   نشان   نتايج   .آزمودند  انگلیسي   زبان   درس   در

  بر   يادداری،   سطح   ملحظۀ  قابل  افزايش   با   روش

  ذار گ  تاثیر  نیز  كنندگان  شركت  انگیزش  و  يادگیری

   .است بوده

  برای   را  ای رايانه  ی هاروش  هاپژوهش  برخي

  دارای   ی هامهارت  از  مختلفي   یها دسته  تدريس 

  مهارت   شامل  كه  اندنموده  مرور  اوتیسم  در  اشکال

  ی هامهارت  ،(1201  همکاران،   و   رمداس)  ارتباط 

  و   (2012  همکاران،  و   رمداس)   احساسي-اجتماعي

  و   روت   ؛2010  ینگتن،ن پ)  تحصیلي  ی هامهارت

  همکاران   و   رمداس   مطالعۀ  .هستند  ( 201۷  همکاران،

  گیری اندازه  بر  كه   است  مروری  مطالعۀ   تنها   (2011)
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  میزان   تحلیل  و  ارتباطي  یهامهارت  مختلف  اشکال

  طريق   از   اوتیسم   به  مبتل   افراد   در   ها آن  پیشرفت 

  ی هامهارت  ناي  .است  نموده   تمركز  ديجیتال  آموزش

  تقلید   هجاها،   تقلید  صداها،   ید تقل  شامل   ارتباطي 

  اجتماعي   ارتباطات  در  بودن   آغازگر  شده،  بیان   جملت

  سواالت،   به  پاسخ   آوايي،   آگاهي   شنود،   و  گفت   و

  سخن   در   ها نابساماني  ساير   و   12گويي  پژواک  كاهش

 . هستند گفتن 

  تعاملت   و   ارتباطات  در  اوتیسم  افراد  ناتواني

  آنان  رایب شنود  و گفت   در  را  مشکلتي  اغلب  اجتماعي 

  گسترده   طور  به  گذشته  یهاپژوهش  .دارد  پي  در

  قوای   افراد   اين   در   كه   زماني   حتي   كه  اندداده  گزارش

  دستور   و   13معناشناسي  یهاحیطه  در   زبان   لیلي تح

  ی هاچالش  با   ها نآ  كند،مي  عمل   درستي   به  14زبان

  و   گفت   در   تعامل  .هستند   مواجه  زبان   كاربردی 

  در   شنود   و  گفت  مهارت  رشد  بالدن  به  نودهاش

  كگل،   و  كگل  بیکر،)  آيدمي  وجود  به  عادی  كودكان 

  دلیل   به  اوتیسم  به  مبتل  كودكان  اما  ،(1998

  ی هافرصت  شنود،  و  گفت   در   مذكور  یهاضعف

  املت ع ت  در  مشاركت  و   يادگیری  برای  كمتری 

  .(2013  همکاران،  و  كگل)   آورندمي  بدست  اجتماعي

  تبادالت   ل شام  معموال  شنود  و  گفت   در  تبادالت

  يا   و  دادن  نظر  كردن،  درخواست  همچون  اجتماعي

  داگت، )   است  مشترک  موضوعي   مورد  در  نظر  تبادل 

 (.2013 كگل،  كراسنو،

  15زبان  كاربردی  بخش  در   آنان   مشکلت  از  يکي 

  ارتباط   نگهداری  و  بحث  مورد   وعضوم  حفظ  به  مربوط

  شنود   و  گفت   در  زباني  ی اهبرگشت  و   رفت  در   دوسويه

  قرارگیری   تاثیر پژوهشي  در  (2020)  چن  و يوان .است

  در   شنود   و  گفت  در  تعامل  مهارت  بهبود  بر  را  گروه  در

  تاثیر   همچنین  ها آن  .آزمودند  اوتیسم   به   مبتل  كودكان 

  اوتیسم   گان د نكن  شركت  علقمندی   بر  را   گروهي   كار 

  به   مايلت  با   سه مقاي  در  همساالن   با   وقت   گذراندن  در

  پژوهش   اين   نتايج   .دادند  قرار  توجه  مورد   بودن   تنها

  بر   گروه  در   گرفتن   قرار  از   را  چشمگیری  مثبت   تاثیر

  شنودها،   و  گفت  در  اوتیسم  افراد  مستقل  دهي  پاسخ

  تمايل   افزايش  و  گفتاری  تبادالت  موفق  دادن  ادامه

  اين   .داد  نشان  همساالن  با   ارتباط  راریق رب  به  آنان

  قرارگرفتن   و  وهگر  از  شدن  خارج   از   پس  حتي  تاثیرات

  مبتل   كنندگان  شركت  برای  جديد  همساالن  بین  در

 . بود پايدار  اوتیسم به

  كاربرد   در   اوتیسم  به  مبتل  افراد   كه   ديگری   مشکل 

  و   گفت  در  گیری  نوبت  زمان  تشخیص  دارند،  زبان

  اچي   .است  مناسب  زمان  در   و   اج ب  دهي  پاسخ  و  شنود

  ن زما   شامل   گفتاری  یا هويژگي  (2019)  همکاران  و

  نوبت  فواصل  و  كردن  صحبت   عت سر  كردن،  صحبت

  در   شده  ضبط  گوهای  و   گفت  از   استفاده  با  را   گیری

  قرار   بررسي   مورد   اوتیسم   افراد   اجتماعي  تعاملت   طي

 طوالني  گیری  نوبت  فواصل  مطالعه  اين  نتايج  .دادند

  و   شدت   در   كمتر   تغییرات  و  تر   طوالني   ی هاثکم  تر،

  اد افر  به  نسبت  یسماوت  به  مبتل  فراد  در  صدا  آهنگ 

  به   (2014)  همکاران  و   كگل  .داد  نشان  را  عادی

  جهت   راهکاری   عنوان  به16تاثیرخودمديريتي   بررسي

  پاسخگويي   زمینۀ  در  شنود   و  گفت  مهارت   بهبود

  و   دشنو  و  گفت  در  مقابل  فرد  به  موضوع  به  مرتبط

  در   مقابل  فرد  از  موضوع  به  مرتبط  پرسش  همچنین 

  بود به  پژوهش  اين   يجنتا  .پرداختند  شنود   و   گفت 

  راهکار   از  استفاده  با  را   شنود  و  گفت  در  تعامل

 .داد نشان اوتیسم كنندگان  شركت در  خودمديريتي 

  در   تفاوت  از  توصیفي   تحلیلي  (201۷)  ولدن

  ساالن م ه  و   اوتیسم  به  مبتل   افراد  میان  زبان   كاربرد 

  ، سنگ   يینگ   ديگر  پژوهشي  در   .داد  انجام  آنان   عادی

  مند   نظام  تصور  به  (2018)  ناستفنسو  و  كارتر

  و   گفت   یهامهارت  موضوع  مورد  در   اخیر  یهاپژوهش

  همساالن   با   مقايسه   و   اوتیسم   به  مبتل   افراد   در   شنود

  ی ها يافته  .دادند  قرار  تحلیل  مورد  و  مرور  را  آنان  عادی

  چندان   نه  تفاوت   شگزار  با  وری رم  ی   مطالعه   اين

  به   را  بليق   مطالعات  نتايج  ،گروه  دو  اين  بین  چشمگیر

  به   هاپژوهش  برخي  راستا  همین   در .كشید  چالش

  يابي   دوست  بر  شنود  و   گفت  یهاضعف  تاثیر  بررسي
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  و   استیهل  كاستر،)  پرداختند  اوتیسم   به  مبتل  افراد   در

 (.2021 النديک، و موريس ؛2021 لرمن،

  در   كه دهدمي  نشان  پژوهشي  پیشینۀ  بر  یمرور

  تعامل   مهارت  وعموض  دربارۀ   كه  دكيان  مطالعات   میان

  شده   انجام  اوتیسم  به  مبتل   افراد   در  شنود  و  گفت  در

  مشهود   دوم  زبان  يادگیری  به  پرداختن  خل  است،

  اخیر   فراتحلیل  مطالعات  میان   در علوه،  به  .باشدمي

  افراد   د روم  در   (2020  همکاران،   و   سندگرين)

  به   كه  فناوری   بکارگیری  با  آموزش  و  اوتیستیک 

  ، اندپرداخته  دیرش   یهامهارت  و  اجتماعي  ی هامهارت

  به  توجه،  و   تقلید  یهامهارت  به  پرداختن  خالي  جای

  ارتباطات   در   تر  پايین   سطح   دارای   یها مهارت  عنوان

  عملکرد   يا  و  سن   با  اوتیستیک   افراد   برای  اجتماعي

 . است محسوس پايین 

  زبان   شنود   و  گفت   حیطه   در   موجود  پژوهشي   خل

  اين  در  قین محق افراد،  اين  برای  رايانه  رگیریبکا با  دوم

  زبان   شنود   و   گفت   مهارت  تا   داشت   آن   بر  را   مطالعه 

  مورد   را   اوتیسم   به  مبتل  ان آموزدانش  در   انگلیسي 

 برنامۀ  با  آموزش  روش  .دهند  قرار  تجربي  بررسي

  ت قو  و  ضعف  نقاط  ، حاضر  مطالعۀ  در  ایرايانه

  بر   و  است   رفته گ  نظر  در  را   اوتیسم   دارای   انآموزدانش

  شده   تنظیم   هاآن  زباني  و  اختيشن   یها ويژگي  ای مبن

  كمک  با  ای  چندرسانه  برنامۀ   يک   منظور،  اين  به  .است

  ، ایرايانه  طراحي  و  نويسي   برنامه  متخصصین   نظارت  و

  زبان   آموزش  همچنین  و  روانشناسي  متخصصین

  تاثیر   بررسي  به  آن  در  كه   شد  اجرا  و  احيرط  انگلیسي

  یص تشخ  جملت،  قلیدت  بر  ایرايانه   مۀبرنا  با  آموزش

 انگیزش  و  شنود  و  گفت  محیط  تشخیص  ،هانقش

  انگلیسي   زبان   درس   در   اوتیسم   به   مبتل   انآموزدانش

  پژوهشي   سواالت اين به تا  شد  تلش لذا،  .شد پرداخته

   :شود داده  پاسخ 

  در   تواندمي  ایرايانه  برنامۀ  يقرط  از  آموزش  آيا  -1

  شنود   و   گفت  در   نقش  يفایا  حین   جملت،  تقلید 

 كند؟  كمک اوتیسم  انآموزدانش  به انگلیسي

  در   تواندمي  ایرايانه  برنامۀ  طريق  از  آموزش  آيا  -2

  شنود   و  گفت  در  نقش  ايفای   حین  ،ها نقش  تشخیص

 كند؟  كمک اوتیسم  انآموزدانش  به انگلیسي

  در   ایرايانه  برنامۀ  طريق  از  شزوآم  آيا  -3

  ان وزآمدانش  وسیلۀ   به  شنود   و  گفت   محیط   تشخیص

 است؟  موثر اوتیسم

  يادگیری   متغیرهای  بر  ایرايانه  برنامۀ  تاثیر  آيا  -4

  ماندگار   شنود   و   گفت   محیط  و   نقش   تشخیص   كلمات، 

 است؟

  بر   حد  چه  تا   ایرايانه  برنامۀ  طريق  از   آموزش   -5

  و   گفت   به  نسبت  اوتیسم   انزوآمدانش  انگیزش  میزان

 است؟  موثر انگلیسي شنود

 روش 

-كمي )1۷تركیبي  طرح  چوبچار  در  حاضر  پژوهش

  تاثیرات   كمي،   بخش   در  .دارد  قرار 18موردی   و   ( كیفي

  تقلید   متغیرهای  بر  رايانه  طريق  از   آموزش  آزمايشي 

  و   گفت  محیط  تشخیص  نقش،   تشخیص  جملت،

  گیزش نا بر اثربخشي  چگونگي كیفي،  بخش  در  و  شنود

  ل مبت  انآموزنشدا  بر   سيانگلی  شنود   و   گفت  يادگیری

  و   اهداف   براساس  .گرفت  قرار   بررسي   مورد   اوتیسم   به

  كه   است   كاربردی  پژوهش  يک  حاضر  پژوهش  نتايج، 

  پیش   طرح  با  آزمايشي   روش  بهميک  بخش  در

  آزمايشي   و  كنترل  گروه  دو  با  و  آزمون  پس-آزمون

 .گرفت انجام

  ان آموزدانش  آشنايي   میزان   ،نوآزم  پیش   اجرای  با 

  بسته وا  متغیرهای  با  سماوتی  به  مبتل  كنندۀ  شركت

  به  كنترل   جلسۀ  دوازده  .گرفت  قرار  آزمايش  مورد

  جلسۀ   دوازده   و  درسي   كتاب   براساس  تدريس   روش

  و   برگزار  ایرايانه  برنامۀ  با   تدريس  روش  به  آزمايشي 

  میزان   تعیین   برای  .شد  گرفته   آزمون   پس  انتها  در

  يادداری   آزمون  ایرايانه  برنامۀ  با  آموزش  تاثیر  داری ياپ

  كیفي   بخش  در   .شد  انجام  آزمون  پس   از   بعد  هفته   سه

  جلسات   در   كه  انيآموزدانش  والدين   با  پژوهش

  بودند،   كرده  شركت  (رايانه  طريق  از   آموزش)  آزمايشي 

  با   آموزش  اثربخشي   چگونگي  تا   شد   انجام   مصاحبه
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  در   ها آن  فرزندان   مشاركت  ش انگیز  بر  ایرايانه  برنامۀ

  .شود  ارزيابي انگلیسي  شنود  و  گفت

  آماری   جامعۀ :  ریگی  نهنمو  روش  و  هنمون  جامعه،

  پايین   عملکرد   با   پسر  اوتیسم   انآموزدانش  را  پژوهش

  مدارس   در   هفتم   پايۀ   در  تحصیل   قصد  كه   داد   تشکیل 

 انآموزدانش  مخصوص  ای حرفهپیش  پیش   متوسطۀ

  شهر   در  1400-1401  ، يتحصیل  سال  در   اوتیسم 

  به   نیاز   پژوهش  اين   یها محدوديت  از  .داشتند  تهران

  عین   در  كه  بود  پايین  د عملکر  با  اوتیسم  انآموزدانش

  و   گفت   يادگیری  توانايي  از  و  بوده  پذير   آموزش   حال

  غالب   توانايي  عدم  دلیل   به  كه  انگلیسي  شنود

  مدارس   انتخابي  دروس  جزو  اوتیسم  انآموزدانش

 .بودند برخوردار شد،ابمي اوتیسم

  كه   شدند  تخابان  ای  مدرسه  دو  از  هانمونه  لذا

  با   اوتیسم   اختلل  به  تلاب  وجود  با  هاآن  انوزمآدانش

  نسبت   باالتری  پذيری  آموزش   سطح  از  پايین،  عملکرد 

 از  .بودند  برخوردار  تهران  در   اوتیسم  مدارس  ساير  به

  در   شركت  شرايط  واجد  كه  آموزدانش  شش  میان  اين

  سطح   و  رفتاری  ختي،شنا  لحاظ   به  پژوهش  نيا

  گیری   ونهمن  روش  با  بودند،  یقتحق   در  همکاری

  بودن   همسطح  تعیین  برای  . شدند  ب انتخا  هدفمند

  و  ميكل  هوش  شناختي،  ی هاتوانايي  نظر  از   هانمونه 

  شناختي   عصب  و   بالیني   تشخیص  آزمون   از ميغیركل

  سني   ۀمحدود  .شد  استفاده  91( دوم  ويرايش)  كافمن

  سیزده   سني   میانگین  سال،  چهارده   تا  سیزده  بین  آنان

  شصت   و  دويست   معیار  حرافنا  و  صدم   سه  و  شصت  و

  گروه   دو   به   تصادفي  طور  به  هانمونه  .بود  هزارم   دو   و

  شركت   انآموزدانش  .شدند  تقسیم   كنترل  و   آزمايش

  صورت   به  آزمايشي  و   كنترل  جلسات  در   كننده 

  در   مدرسه  در   هبامش   كلس   يک   درفضای   و   انفرادی

   .كردند  شركت پژوهش اين

  عنوان   به  ای  نهرسا  چند  ایرايانه  نامۀبر  يک   :   بزارا

  شنود   و   گفت   مهارت   ارزيابي  و  آموزش   برای  محیطي 

  پژوهش   اين  محققین   بین  همکاری  با  كنندگان   شركت

  متخصصین   زبان،   آموزش  رشتۀ  متخصصین   ديگر   و

  ي طراح  و  نويسي   برنامه  متخصصین  روانشناسي،

  با   و  اوتیسم   به  مبتل   انآموزدانش  معلمین   و  ایرايانه

  نظر   از   برنامه  اين  ریصو  ر ااعتب  گرفتن   نظر  در

  . گرديد  طراحي   كاربران  شرايط   با   تناسب  و   محتوايي

  درسي   كتاب   در   شنودها  و  گفت   محتوای   با   برنامه  اين

  انتشارات   وسیلۀ  به  كه   هفتم   پايۀ  انگلیسي  زبان

  بود،   شده   منتشر   و   پا چ  استثنايي   پرورش   و  آموزش

  ضعف   نقاط   امهبرن  اين  در   همچنین   .داشت  همخواني

  و   اجتماعي  تعاملت  تقلید   در  اوتیسم  انوزمآدانش

  تشخیص   در   مشکلتي   سبب  كه  شنودها   و   گفت

  و   گفت   در   نقش   ايفای   و   شنود   و   گفت   محیط   ،هانقش

 .شد گرفته   نظر در شود،مي شنود

  برای   بسمنا  روش  مطابق  برنامه  اين  ساختار

  ته، ساختارياف   صورت  به  تیسماو  به  مبتل   افراد  آموزش

  با   ،(2004  كراگ،  و  فالکو  لوس،  ،ک ي رآ)  م منظ  واضح،

  ارايۀ   ، هافعالیت  تکرار  موقت،   حمايت  معلم،  دخالت

  وبر،   و  اسکورمن )  كوچک   یهادسته  در   اطلعات

  كوايل، )   ديداری  یهانشانه  از  استفاده  و  (2002

  با   شنودها  و  گفت   یاه تشخصی  . شد  تنظیم  (1995

  صداگذاری   صورت  به  و   بعدی  دو  گرافیکي  طراحي

  و   گفت  فضای   مناسب  شدۀ  طراحي   یط مح   در  شده

  شركت   ذهن  در ها آن نقش تا  شدند  داده نمايش  شنود

  اين   اعتبار   سنجیدن   برای  . شود  بازسازی   كنندگان 

  با   برخط  ای  پرسشنامه   آن   اجرای  از  پیش  برنامه

  طراحي   محققین   توسط  ت رکلی   ای   گزينه   پنج   مقیاس 

  زبان،   وزشآم  متخصصین  از   نفر   سي   تعداد   از   و

  نظرسنجي   اوتیسم   انآموزدانش  ن امعلم   و   سي نشناروا

  افزودن   برای  همچنین  . شد  انجام  نیاز  مورد   اصلحات  و

  برای   تنها  كه   شنودها  و   گفت  از  يکي   برنامه، اعتبار  به

  با   و   شد   اجرا  بود،   شده  انتخاب   آزمايشي   مطالعۀ 

  الزم   تغییرات   كنندگان،   شركت   از   بازخورد   تف ا دري

 . شد ايجاد

  كتاب   :هفتم  پايۀ  سي لیانگ  نزبا   درسي  ابتك

  اول   دوره   (هفتم )  اول  سال  انگلیسي  زبان  درسي 

  خشت   پورنیک )  ایفهحرپیش  پیش  متوسطه
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  توسط   آن  محتوای   ريزی  برنامه  كه   (1398  مسجدی، 

  درسي   یهاكتاب  تالیف  و  ريزی  برنامه  شورای

  توسط   و  گرفته  صورت  ويژه  نیازهای  با  موزانآدانش

  چاپ   به  ن رااي  درسي  ی هانشركتاب  و  چاپ   شركت

  افراد   برای  آموزشي  محتوای  عنوان  به  است،   رسیده

  تدريس   ويژه  مدارس  در   پايین  عملکرد  با  اوتیسم

  در   مولف،  توسط  شده  بیان  اهداف  طبق  .شودمي

  به   شنود   و  گفت   آموزش  ی هابخش  كتاب  اين  ساختار 

  گفتاری   و  شنیداری   یهامهارت  توسعۀ  ظورنم

  اين   در  كه   شده   هيارا  گو  و   گفت   لب قا  ر د  انآموزدانش

  برقرار   ارتباط   معلم  و  يکديگر  با   انآموزدانش  قسمت 

  و   بندی گروه  یهافعالیت  با   ترتیب   بدين  . كنندمي

  كلیۀ   به  صحبت  فرصت  شودمي  سعي  ،  مشاركتي

  ترل كن   جلسات  رد   كتاب  اين  .شود  داده  انآموزدانش

   .گرفت قرار  استفاده مورد پژوهش  اين در

  ای رايانه  برنامۀ  زمايشي آ  جلسات  در  :اجرا  شور

  به   انآموزدانش  يک   يک  برای  محققین   از   يکي   توسط

  و   صداها   سازی   عیرفعال  و  فعال  با  و  انفرادی  طور

  مرحلۀ   در   . شد  اجرا  نیاز   مورد  توضیحات  ارائۀ  و  تصاوير

  از   يک   هر   نقش   ايفای   داشت،   م ا ن  سازی  آماده   كه   اول

 متحرک  تصوير  و  صدا  سازی  فعال  با  هاشخصیت

  كه   دوم   مرحلۀ  در   .شد  داده   نمايش  آنان  شدۀ   زی سا

 خواسته  انآموزدانش  از  داشت،  نام  (شنیداری)  تمرين

  آنان   نقش   ايفای   حین  ها شخصیت  صدای   به  تا   شد

  نام   همچنین  . كنند  تکرار   سپس   و   كنند   گوش

  تمرين   و   تکرار   شنود   و  ت گف   یط ح م  نام   و   هاشخصیت

  نام   (گفتن   سخن)  یدتول  كه  سوم  مرحلۀ  در   .شد

  ابزار   از   استفاده  با  پژوهش  متغیرهای   ارزيابي  اشت،د

  در   انآموزدانش  تشويق  برای  و   شد  انجام  مشاهده

  صداهای   و   تصاوير  از  دهي   پاسخ  و   همکاری  صورت

  كنترل،   جلسات   در   .شد  استفاده   ای رايانه  آمیز  تشويق

  ای رايانه  برنامۀ  ابزار  از  استفاده  مانند  مرحله  سه  نيا

  محدود   كنندگان   شركت  كه  وتفات  اين   با  شد،   امنجا

  مراحل   اين  گذراندن   برای  درسي  كتاب   از  استفاده   به

 . بودند

  تقلید   ارزيابي   پژوهش،  اين  اول   بخش  در  :مشاهده

  از   شنود   و   گفت   محیط   و  نقش   تشخیص  جملت، 

  خاص   شرايط   دلیل   هب  .شد  انجام  مشاهده  طريق

  سوس نامح  فیلمبرداری  روش  از  كنندگان،  شركت

  تحت   و  آور   استرس  مشاهده   فضای   ات   شد  استفاده

  از   فیلمبرداری   است   ذكر  به  الزم   .نرسد  نظر   به  كنترل 

  تعهد   و  هاآن  والدين   از  اجازه   كسب  با   كنندگان  شركت

  روش   .شد  انجام  محققین  برای  صرفا  فیلم  پخش  به

  بودن   سطح  يک   شامل  كه 20شده  یزريبرنامه  مشاهدۀ

  ده اهمش  زمان   بودن سانيک و  شنودها  و  گفت محتوای

  . افزود  آن   روايي   به   بود،  كنندگان   شركتميتما  برای

  يک  توسط  مشاهده  پايايي،   داشتن  برای  همچنین

  نظر  به  محدود  لذا  و  شد   انجام   او  همکاران  و  محقق

  ش ور  اين  به  هاداده  آوری  جمع  برای  .نبود  محقق  يک 

  از   يک  هر  در  نقش  ايفای  حین  جملت  حیحص  ادای

  نظر   در   ثانیه   هشتاد   ين ماز  محدودۀ   در  ودهاشن  و  گفت 

  ای   گزينه   پنج   مقیاس   از   استفاده   با   و  شد   گرفته 

  تقلید   تا   نادرست   تقلید   از  گذاریمقیاس  با   و لیکرت 

   . شد گذاری  نمره درست  كامل

  ای   گزينه   پنج   مقیاس  از   استفاده   با   همچنین 

  تا   نادرست   تشخیص   از   گذاری  مقیاس   با   و  ت لیکر

  در  زموآدانش  هر  عملکرد  تدرس  كامل  تشخیص

  ادای   با  شنود   و   گفت  در   هاشخصیت  نقش  تشخیص

  دهي  نوبت  و  موقع  به  مکث  همچنین  و  نقش  هر  جملۀ

  گذاری   نمره  جهت   .شد  گذاری  نمره   مقابل  نقش   به

  نیز   شنود  و  گفت   محیط  تشخیص  متغیر  ارزيابي  برای

  كه   صورت  اين  به  .شد   استفاده  مشاهده  رازاب  از

  اتفاق   آن   در  د وشن  و  گفت  كه   مکاني   نام  بیان  براساس

  صفر   گذاریمره ن  ...  و  خیابان  مدرسه،   خانه،  مثل  افتاد،

   .شد انجام  يک و

  پژوهش،   اين   كیفي  قسمت   در   :همصاحب

  به   فارسي  زبان  به21  يافته   ساختار  نیمه  ایمصاحبه

  ان آموزدانش  والدين   ز ا  و  تنظیم   محققین  وسیلۀ

  از   آنان  از  جازها  كسب  با   و  شد  پرسیده  كننده  شركت

  اين   ی هاپرسش  .شد  فیلمبرداری   مصاحبه   ت ساجل
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  شركت   انگیزش  میزان  سنجش   برای   مصاحبه

  جلسات   در  انگلیسي  شنود   و  گفت  در  كنندگان

  پايايي   سنجش   برای  .بود  شده   طراحي  آزمايشي 

  شش   از  و  شد  مانجا  22همتا   مرور  مصاحبه  یهاپرسش

  ناسي روانش  و  انگیسي  زبان   آموزش  متخصصین  از  نفر

  برای   23ارزيابان   بین  پايايي  وش ر  از  .شد  سنجي   نظر

  استفاده   مصاحبه   یهاپاسخ  ارزيابي   پايايي   به   افزودن

  محاسبه   دهم  هفت  مصاحبه  اين  پايايي  میزان د.ش

  از   مرحله  هر  طول   در  24اعتبار  معیار  رعايت  جهت  .شد

  لینکلن   معیار   از   ه،ـاحبمص  ی هاداده  52یتفسیر  تحلیل

  ( 201۷)  ن راهمکا  و   نوول  از   برگرفته   ( 1994)   گوبا  و

  پذيری انتقال  ، 26اعتبارسنجي  شامل   كه   شد   استفاده

   .بود29پذيریتايید و 28پذيریاطمینان ،2۷اجزا

 هایافته 

  و   توصیفي  آمار  دو  هر  از  يم ك  یهاداده  تحلیل  برای

  ارائه   منظور  به  توصیفي  مارآ  از  .شد  استفاده  استنباطي

  و   رلكنت  وهگر  دو  در   مونآز  پیش  در   ها داده  توصیف  و

 . شد استفاده آزمايشي 

 آزمون پیش در کنترل و آزمایش گروه دو هاینمره مقایسه 1 جدول

 چولگی  واریانس معیار انحراف میانه  میانگین تعداد  گروه متغیر

 جملت  تقلید
 43/1 41/4 1/2 32/1 6۷/4 3 آزمايش 
 16/2 34/2 53/1 35/1 33/4 3 كنترل

 نقش  تشخیص
 95/0 34/5 31/2 34/2 33/5 3 ايش آزم

 13/1 34/5 31/2 46/2 33/5 3 كنترل
  محیط تشخیص

 مکالمه 
 11/2 34/0 58/0 5/2 33/1 3 آزمايش 
 83/0 34/0 58/0 44/2 33/1 3 كنترل

 

  مطالعه   گروه  دو  كه  دهدمي  نشان   1  جدول   نتايج 

  و   نقش   شخیصت  جملت،  تقلید  متغیرهای  رظن  از

  . ارنددن  تاوتف  يکديگر  با  شنود  و  گفت  محیط   تشخیص

  پیامدی   متغیرهای   توصیف  در   اينکه   ديگر  عبارت   به

  كننده   شركت   اوتیسم  آموزاندانش  گزارش  پژوهش،

  در   آماری   تفاوت   كنترل  گروه   با   آزمايش   گروه  در

 .اندنداشته پژوهش  آغاز در يا آزمونپیش

  كلموگروف   آزمون  از   ابتدا   ها فرضیه  بررسي  یابر

  ها داده  عيزتو  ودنب  نرمال  بررسي  تجه  اسمیرنوف

   .شد پرداخته هاداده  آنالیز به سپس و شده  استفاده
  آن معناداری سطح و اسمیرنوف کالموگراف Z  نمره و میانگین هایآماره 2  جدول

 میانگین  تعداد  آزمون  متغیر گروه
  کولموگروف آماره
 میرنوف سا

 معناداری 

 آزمايش 

 جملت تقلید
 0/ 042 0/ 098 4/ 6۷ 3 آزمون پیش

 0/ 036 0/ 114 6/ 33 3 آزمون سپ

 نقش  یصتشخ
 0/ 021 0/ 151 5/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 013 0/ 193 16 3 آزمون پس

 یطمح تشخیص
 0/ 024 0/ 101 1/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 016 0/ 212 4/ 33 3 آزمون پس

 كنترل 

 جملت تقلید
 0/ 01۷ 0/ 089 4/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 404 0/ 0۷2 5/ 33 3 آزمون پس

 قش ن یصتشخ
 0/ 02۷ 0/ 110 5/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 035 0/ 165 6/ 6۷ 3 آزمون پس

 یطمح تشخیص
 0/ 028 0/ 192 1/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 015 0/ 212 1/ 6۷ 3 آزمون پس

 

  شود، مي  ملحظه  (2)  جدول  مقادير  از  كه  همانطور

  متغیرهای   همه   برای  شده  محاسبه  z  ار مقد

  داری معني  سطح  اراید  آزمون، پس  و   آزمونپیش

  يعني   است،  دامنه   دو  های آزمون  برای  05/0  از   كمتر

  . دارد  معنادار   تفاوت  نرمال  توزيع  با  متغیرها  اين  توزيع

  ناپارامتريک  ون مآز  از  ا ههیرضف   يررسب  رایب  نراياببن

 .شد تفادهاس  ويتني -مان يو
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 ویتنی -مان یو آزمون اساس بر کنترل و یشآزما ایهروهگ   در تحقیق متغیرهای مقایسه به مربوط نتایج 3 جدول

 )گروه(  متغیر
 مشاهده  Z آزمون پس و پیش تفاضل آزمون پس آزمون پیش

 شده 
 سطح

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معناداری 

 0/ 58 1/ 6۷ 2/ 31 6/ 33 2/ 1 4/ 6۷ آزمايش  جملت تقلید
12 /2- 004 /0 

 0 1 1/ 53 5/ 33 1/ 35 4/ 33 كنترل 

 4/ 62 10/ 6۷ 4 16 2/ 31 5/ 33 آزمايش  نقش  یصتشخ
۷3 /2- 005 /0 

 2/ 31 1/ 33 2/ 31 6/ 6۷ 2/ 31 5/ 33 كنترل 
  محیط یصختش

 مکالمه
 1 3 0/ 58 4/ 33 0/ 58 1/ 33 آزمايش 

56 /3- 001 /0 
 0/ 58 0/ 33 0/ 58 1/ 6۷ 0/ 58 1/ 33 كنترل 

  كه   دهديم  ن نشا  3  جدول   در   شده  ارائه  هایيافته

Z   در   گروه   دو   مقايسه  از   ناشي   شده   مشاهده  

  تشخیص   و   نقش  تشخیص  ،جملت   تقلید   متغیرهای

  به   ويتني   يومان  آزمون  مبنای  بر  شنود   و   گفت  محیط 

  ر معنادا  و   -56/3  و   -۷3/2  و   -12/2  با  برابر  ترتیب

  گزارش   بر  بنا  كه  است  معني   اين   به  يافته  اين  . هستند

 ایرايانه  برنامه  با  آموزش  یق،تحق   نمونه  از  هآمد  بدست

  و   نقش  تشخیص  جملت،  تقلید  بهبود  موجب

  شده   آزمايش  گروه  در  وشنود  گفت  محیط  تشخیص

  سه   هر   كه  بگیريم  نتیجه  توانیم مي  بنابراين  .است

 به  مربوط  ايجنت  .شوندمي  رد  پژوهش  اصلي  فرضیه

  بر  كنترل   و  آزمايش  گروه   دو  در  اثر  اندازه  محاسبۀ

  و   آزمون   پیش   در   آمده  بدست   تايجن  مقايسۀ   ساسا

 .است آمده  4 جدول  در  نیز آزمونپس
 تحقیق متغیرهای برای کنترل و آزمایش گروه  دو در اثر اندازه  به مربوط نتایج 4 جدول

 متغیر 

 كنترل  گروه  آزمايش گروه 

 (معیار انحراف) میانگین
 تاثیر میزان اثر اندازه 

 (ارمعی انحراف) میانگین
 تاثیر انمیز اثر ازه ندا

 آزمون سپ آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 ضعیف 0/ 38 5/ 33(1/ 53) 4/ 33(1/ 53) متوسط 0/ 51 6/ 33(2/ 31) 4/ 6۷(2/ 1) جملت تقلید

 ضعیف 0/ 33 6/ 6۷(2/ 31) 5/ 33(2/ 31) قوی 1/ 5۷ 16(4) 5/ 33(2/ 31) نقش  تشخیص

  محیط تشخیص
 ضعیف 0/ 39 1/ 6۷(0/ 58) 1/ 33(0/ 58) ویق 1/ 02 4/ 33(0/ 58 1/ 33(0/ 58) مکالمه

  در   شودمي  مشاهده  (4)  جدول  در  كه  همانطور

  تشخیص   و  نقش  تشخیص  مولفۀ  دو  آزمايش  گروه

  مولفۀ   و   قوی  اثر  اندازه  دارای   شنود   و   گفت  محیط 

  در   .هستند  سطمتو  اثر  اندازه  دارای  جملت  تقلید

  ضعیف   شده   محاسبه   اثر  های اندازه  كنترل   گروه  مورد

  علي   كه  دهدمي  نشان  جدول  ينا  به  نگاهي  .دستنه

  سه   هر  در  نیز  كنترل   گروه  افراد  های نمره  اينکه  رغم 

  افزايش   آزمونپیش  با  مقايسه   در   آزمونپس  در  متغیر

  افزايش   آزمايش   گروه  در   ولي   است  نیافته   چنداني

   .است يافته 

  تحقیق  های فرضیه نتايج  نبودن  موقتي  تعیین  برای

  بدست   نتايج   كه   دشومي  تفاده اس   پیگیری  آزمون   از

 .است شده آورده  زير  جدول در  آمده

 ویتنی  یومن آزمون اساس بر تحقیق متغیرهای برای پیگیری هایآزمون به مربوط نتایج 5 جدول

 ( گروه ) متغیر
 Z گیری پی  و آزمونپس تفاضل پیگیری  آزمونپس 

 مشاهده
 شده 

 سطح
 معیار  انحراف میانگین  معیار  حرافان ین میانگ معیار  انحراف میانگین  معناداری 

 كلمات  يادگیری
 0/ ۷1 0/ 33 1/ ۷3 6 2/ 31 6/ 33 آزمايش 

991 /0- 112 /0 
 0/ ۷1 0/ 33 1 5 1/ 53 5/ 33 كنترل 

 نقش  تشخیص
 1/ 22 0/ 33 4/ 16 15/ 6۷ 4 16 آزمايش 

001 /1- 235 /0 
 1/ 22 0/ 34 1/ 15 6/ 33 2/ 31 6/ 6۷ ترل كن

 مکالمه محیط تشخیص
 0/ ۷1 0/ 33 0 4 0/ 58 4/ 33 ش آزماي 

8۷3 /0- 304 /0 
 0/ ۷1 0/ 34 0/ 58 1/ 33 0/ 58 1/ 6۷ كنترل 
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  شده   مشاهده   Z  كه  دهدمي  نشان  ( 5)  جدول  نتايج

  كنترل   و  آزمايش   گروه  دو   مقايسۀ   از   ناشي 

  تشخیص  و  نقش تشخیص جملت،  تقلید  درمتغیرهای 

  ار معناد  ويتني  يومان  آزمون  مبنای  بر  مکالمه  محیط

  تفاوت   نبودن   دار عنيم  ز ا  نشان  ن اي  و  د نیستن

  از   استفاده   با   آموزش  به   مربوط  پیگیری  و   آزمونپس

  نقش   تشخیص   جملت،   تقلید   بهبود   بر  ایرايانه  برنامه

  و   آزمايش   گروه  دو  در   شنود   و   محیطگفت   تشخیص  و

  رد   پژوهش  فرضیه   هم  بار   اين   يعني   باشد؛ مي  كنترل 

  از   فادهاست  با  آموزش  ر تاثی  ديگر  عبارت  به  .شودمي

  نقش   تشخیص   جملت،   تقلید   بهبود   بر  ایرايانه  امهنبر

  ادامه   و  نبوده  موقتي  شنود  و  گفت  محیط   تشخیص  و

 . است داشته

 بررسي  به  پژوهش  اين  كیفي  قسمت  پرسش

  مشاركت   بر  رايانه  طريق  از  آموزش  تاثیر  كیفیت

  انگلیسي   شنود   و  گفت   در  اوتیسم  به  مبتل   آموزانزبان

  از   متشکل  پژوهش  زا  قسمت   اين  یهاهداد  .داختپر

  در   كننده شركت  اوتیسم   انآموزدانش  والدين  نظرات

  ساختاريافته   نیمه   مصاحبۀ  ابتدا   . بود  آزمايشي   جلسات 

  انجام   طراحي،  هدف،  تعیین   مرحلۀ  شش  رعايت   با

  انجام   گزارش   تهیۀ   و   لیلتح  و   تجزيه   نگارش،   مصاحبه،

   لیل تح روش از  سپس (.1986 مانین،  و كوهن)  شد

  مصاحبه   ی هاداده  تحلیل   و   جزيهت  یبرا  سیری تف 

    (.1385 هومن،) شد  استفاده

  يعني   جزيیات  شرح  با  مصاحبه  متن  منظور،  اين  به

  و   كند  يادآوری   و  مکمل  و  اصلي   یهاسوال  ذكر

  و   هامتن  مرور  .شد  نوشته  گر  مصاحبه  كاوهای

  ا ب  محققین  و   اصلي  ی   ها مقوله  بوسیلۀ   آنها  رمزگذاری 

  داشتن   يعني  (2005  وبین،ر)  ای  زمینه  نظريۀ  رويکرد

  براساس   ها ايده  رمزگذاری   و   ذهن   در   اوتیسم   نظريات

  از   ای  مجموعه  لذا  .شد  انجام  مفاهیم  و  موضوعات  آن

  سواالت   به  شوندگان  مصاحبه   یهاپاسخ  از  هامقوله

  مرحلۀ  در (.201۷  همکاران،  و  لنوو)  شد   استخراج

 هر  ربارۀد  دگانشون  صاحبهم  گوناگون  یهاگفته  بعد،

  پنهاني   معنای   تا   گرفت  قرار   يکديگر   كنار  ولهق م

  و   مفصل  توضیح   سپس  .شود  درک   آنان  ی هاگفته

  نقل   ذكر  با  كافي  شواهد  و  شد  نوشته  اظهارات  تفسیر

  نظری   یهابحث   برای  غیرمستقیم   و  مستقیم  یهاقول

 (.2005 روبین، و  روبین) آمد  مفراه

  از   هشد  ستخراجا  اصلي  یهامقوله  6  جدول

  از   مستقیم  ی هاقول  نقل  نمونه  و  دينل وا  یهااسخپ

   .دهدمي ارايه  را آنان

 اصلی  یهامقوله و شوندگان مصاحبه مستقیم یهاقول نقل  6 جدول

 مقوله  عنوان والدین  مستقیم  قول نقل

 زد،مي حرف (انگلیسي به) هاشخصیت جای به وقتي
 .كردمي  تقلید عینا هم را هاآن  صدای

 هانقش  یدقلت به لقهع اني ه

 در كه درحالي كرد،مي صحبت  روان (نقش تقلید موقع)
 از انگار .كندمي مکث زياد (فارسي  به) خودش صحبت

 .نیست مطمئن هاجمله
  

 شده  سازی متحرک  یهاشخصیت به توجه كامیار  .بداند را (هاشخصیت) اسمشان داشت دوست

 ایصد با (رنامهب فضای به) جديد یهاشخصیت ورود
 .بود جالب برايش ديدج

  كیا

  كند، تکرار بود،  الزم چقدر هر را مکالمه توانستمي معلم
 شودمي هم  او شود،  خسته معلم  وقت هر .خستگي بدون

 .داد ادامه توانمين و
 مترك اجتماعي تعامل به علقه هاني 

 كار خودش تا دادمي  فشار را هادكمه معلم بعد بلفاصله
   .كند
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  بود، جالب برايش بود، كار در صدايي يا ركتح وقت هر
 صدای برايش  معلم و داد جواب درست  كه وقتي مثل

 .گذاشت (زدن دست) تشويق
 صداها به توجه كیا

  یهاكتاب  بلند صدای با همیشه خانه در (كامیار)
 اينجا .زندمي  حرف هاآدم جای به و خواندمي كارتوني

 .ازدبس را اهاصد تا ت داش را فرصت اين
  كامیار 

  سوال او  از آخر قسمت در كه كرد عادت آخر جلسۀ تا
 .بپرسند

 ایرايانه برنامه بودن بیني پیش وقابل منظم هاني 

 به بايد كه فهمید و شد آشنا صدا/  صدا بي یهادكمه  با
  كامیار  .بزند حرف است، اكتس كه نقشي جای

 گیری  نتیجه و بحث

  طريق  از  زشآمو  تاثیر  يبررس  ،پژوهش  اين  هدف

  تشخیص   ، هانقش  تشخیص  جملت،   تقلید  بر  رايانه

  به   مبتل   انآموزدانش  انگیزش  و   شنود  و  گفت   محیط 

  پژوهش   نتايج  .بود  انگلیسي  زبان  درس  در  اوتیسم

  معناداری   طور  به  رايانه  طريق  از   آموزش   داد  نشان

  و   نقش   تشخیص  جملت،  تقلید   افزايش  موجب

  مبتل   انآموزانشد  در  د نوش  و  فتگ   محیط  یصتشخ

  ماندگاری   پژوهش  نتايج  همچنین  .شودمي  اوتیسم  به

  در   اثربخشي  اين  .كرد  ثابت  نیز  را  اثربخشي  اين

  و   گفت   محیط   تشخیص   و  نقش   تشخیص   متغیرهای 

  . است  هبود  كلمات   يادگیری  متغیر   از   بیشتر  شنود

  امۀ برن  داد  نشان  نیز والدين  با   مصاحبه  كیفي   بررسي

  شركت   انآموزدانش  است  توانسته   فتهر  كار   به   اینهرايا

  انگلیسي   شنود  و   گفت  در   تا   كند  ترغیب  را  كننده 

   كنند. شركت

  روت،   الیسون،  یهاپژوهش  نتايج  با  ها يافته  اين

-آهلگريم  و   موزر   میسون،  ريورا،(201۷)  وود   و  برودر

  ( 2020)  همکاران  و  زواركي  زارعي  و  ،(2014)  زلدل

  همسو  بودند،  جي خار  انزب  آموزش  حوزۀ  در   همگي  كه

  كاربرد   زمینۀ  در  نیز  ديگری  یهاپژوهش   .بود

  به   مبتل  افراد   به  رايانه  طريق  از   آموزش  یهاروش

  در   رايانه  دهند مي  نشان  كه   است  گرفته  انجام  اوتیسم

  نتايج   .است  داشته   كاربرد  مختلفي   یها مهارت  آموزش

  و   همسو   حاضر   پژوهش  با   هاپژوهش  اين  از   برخي

  پژوهش  نمونه   برای  .باشندمي  همسونا  آن   با   یزن  برخي

  بررسي   به   كه  را  مقاالتي  (2021)  همکاران   و   هسريک 

  فضای   در   اوتیسم   افراد  ارتباط   برقراری  چگونگي

  رايانه   به  زياد  وابستگي  .كردند  مرور  پرداختند،  مجازی

  منفي   نتايج  واقعي   دنیای  با  تعامل  برای  نگیزشا  عدم   و

  با   نتايج  اين  .دبو  یسموتا  فرادا  برای  پژوهش  اين

  يادگیری   دربارۀ  مثبتي  نتايج   به  كه  حاضر  پژوهش

  گفت   در   مشاركت  انگیزش  و  شنود   و  گفت   ی هامهارت

 .بود ناهمسو  رسید،  معلم با درتعامل   شنود و

  موردی   مطالعۀ   در  ( 2011)  همکاران   و   رمداس

  بر   ديجیتال  آموزش  تاثیر  در  مثبتي  نتايج  به  خود

  . يافتند  دست   یسم اوت  افراد   ر د  باطي ارت  ی هامهارت

  اين   درستي  خود  پژوهش  در   ( 201۷)  همکاران   و   روت

  ی هامهارت  از  بسیاری  در   ایرايانه  یهاروش  كه  مدعا

  است   اثرگذار   اوتیسم  نوجوانان  و  كودكان  در  تحصیلي

  پیش   كه  (2010)  ینگتنپن  پژوهش  .كردند  تصديق  را

  به   ل مبت  اد افر  در   تحصیلي   ی هامهارت  مورد   در  آنان   از

  بودن   اثرگذار  نتیجۀ  به   بود،  گرفته  صورت   متیساو

  خواندن،   تحصیلي   یها مهارت  بر  ای رايانه  آموزش

    . رسید  نوشتاری بیان و  رمزگشايي لغت،  يادگیری

  30اكتشافي  پژوهشي  در  همکاران  و  (201۷)  جوان

  و   بود  سطح  يازده  شامل  كه  ساختند  ایايانهر  بازی  يک 

  شده   طراحي  متیس او  به  لمبت  انجو  راد اف   آموزش  برای

  بازی   اين  كه  داد  نشان  نتايج  ماه  شش  از  پس  .بود

  كنندگان   شركت   در  را   تقلید   و  توجه   ی هامهارت

  رضايت   برای  شواهدی  همچنین   .است  داده   افزايش

  لچر ف   .آمد  دست  به  والدين   بر  فشار  عدم  و  مندی

  كنترل   تصادفي  آزمايش  در  (2016)  همکاران  و  واتسن

  بر   را  ديجیتال  موزشيآ  رافزا  منر  يک   یرتاث  31شده
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  مبتل   دبستان  پیش  كودكان  اجتماعي  ارتباط  مهارت

  به   پژوهش  اين   چند  هر  . كردند  بررسي  اوتیسم   به

  شركت   اجتماعي  ارتباطات  بر  تاثیری  والدين  گزارش

  آزمون   و  آزمون   پس   در   واقعي   محیط  در   كنندگان 

  ت شرك  زشانگی  در  مثبت  تاثیرات  نداد،  نشان  پیگیری

  اين   نتايج  .شد  مشاهده  افزار  نرم  اين  ثرا  در  ن گاكنند 

  .بود همسو حاضر پژوهش با هاپژوهش

  و   رفت   الگوی  اجرای  با   كه   شنود   و   گفت   ارت پمه

  شود، مي  تعريف   آن  به  بخشیدن   تداوم   و   برگشت

  پارک،   و  كگل )  باشدمي  هتوج  و  تقلید   توانايي  نیازمند 

 یزبرانگ  چالش  خصوصیات  از  يکي  (.2014

  ها توانايي  اين   در  ضعف  اوتیسم،   به  ل مبت  انوزآمدانش

  و  كندمي پیدا  نمود  آنان گفتاری   تبادل در كه  باشد مي

  كه   درسي  ی هافعالیت  در   آنان  موفقیت   عدم  به  منجر

  و   رمداس)   شودمي  دارند   مهارت   اين  به  نیاز

  شنود   و  گفت  مهارت  در  ضعف  (.2011ن،همکارا

  ی برا  فيكا  انگیزش  عدم  آن  دنبال  به  و   انگلیسي

   .است ناتواني همین  از ناشي  فعالیت،   اين در شاركتم

  بهره   با  انگلیسي  زبان   آموزش  سنتي  یهاروش

  تاكنون   رفتاری   و   شناختي  رويکردهای   از   گیری

  از   دسته   اين   ويژۀ  نیازهای   جوابگوی  اندنتوانسته

  از   استفاده  كه   حالیست   در  اين  .باشند  انآموزدانش

  ی هاروش  در  كه  ييهاوریوآن  با   ایرايانه  ابزارهای

  آنان   ی هاضعف  جبران  در   ، اندكرده  ايجاد   تدريس

  اختیار   در   با  رايانه   طريق  از   آموزش  .اندبوده  موفق

  توانايي   گرافیکي،   طراحي  و  صوتي   امکانات   داشتن

  كه   محیطي   و  هاشخصیت  گوها،  و   گفت  كردن  تصور

  در   را  است  افتاده  اتفاق   آن  در  شنود  و  گفت

  دی )   بخشدمي  قوت  وتیسم ا  هب  بتلم  انآموزدانش

  ؛ 2020  كیرياكاكیس،  ؛2019  همکاران،  و  پیترو

   (.2020 همکاران،  و  سندگرين

  در   آنان   نقش   ايفای   به   رايانه  طريق  از   آموزش   لذا

  دنیای   از  شده   سازی   شبیه  محیطي   در   شنود   و  گفت 

  تقلید   در  آنها   تا  شودمي  سبب  و  كندمي  كمک   واقعي

  جداسازی   ،اهخصیتش   نقش   خیص تش  جملت، 

  و   اچي)  انها  ادای   حین  نقش   هر  به  مربوط  جملت

  شنود   و   گفت  كه  محیطي  درک  و  (2019  همکاران،

  ديداری   یهانشانه  از   گیری  بهره  با   افتاده،   اتفاق   درآن

  از   آموزش  ي طرف  از   .كنند  عمل   بهتر   (1995  كوايل، )

  با   ارتباط   برقراری   نگراني  رواني  فشار  رايانه  طريق

  از   عاری  مسیری  عنوان  به  و  ندكيم  كم   را  رانديگ

  دارد   مطلوبیت  انموزآدانش  اين  برای  تهديد  و  نگراني

 (.2019 همکاران،  و  پیترو  دی)

 در   به  توجه  با  و  آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با

  عنوان   به   سيانگلی  زبان  درس   گرفتن  قرار   حاشیه

  پیش   متوسطۀ  دورۀ  در  اجباری   نه  و   انتخابي  واحدی

  مانند   ويژه  نیازهای  با  انآموزشدان  برای  ایحرفهشپی

  ابزارهای   بکارگیری  با   شود مي  پیشنهاد  اوتیسم، 

  برای   شده  سازی   مناسب  درسي  محتوای  از  ،ایرايانه

  با   شود  كمک  آنها  به  تا  شود   استفاده  انآموزدانش  اين

  شنود   و  گفت  مهارت  در  كه  ای  بالقوه  یهافضع  وجود

  بیشتری   لقۀ ع  و   اناييتو  با   ند،دار  انگلیسي   زبان  درس

  . كنند  نقش   ايفای   و   بگیرند  ياد   را   شنودها   و   گفت 
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