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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

he main reason for students' poor 

performance in school is related to 

learning disabilities, and every year for 

this reason, a large number of students 

face difficulties in learning course 

materials (Zhang et al., 2019). Learning 

disability is characterized by a general 

delay across academic skills and 

differences in learning these skills 

(Hulme & Snowling, 2016). 

 

 
Students with learning disabilities, despite having 

normal intelligence and normal appearance, perform 

weaker in schools due to low levels of cognitive 

processing and at the same time experience 

significant problems in mental functions, memory 

and problem solving ability (Maki, Floyd & 

Roberson, 2015). Academic problems caused by 

learning disabilities affect academic performance and 

emotional relationships in family interactions 

(Lench, Levine & Whalen, 2013). 
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of the present study was to develop a causal model of academic adjustment of students 

with learning based on academic self-efficacy and academic eagerness with the mediating role of the 

academic resilience.  
 

Methods: In this descriptive study of structural equations, 160 students with learning disabilities were 

selected as a purposeful sample. Data were collected using the Academic Adjustment Questionnaire 

(Sinha and Singh, 1993), Academic Self-Efficacy Questionnaire (McIllroy & Bunting, 2002), Academic 

Engagement Questionnairethe (Schaufeli et al., 2002) and Academic resilience Inventory (Samuels & 

Woo, 2002). Data were analyzed using structural equation modeling using Spss23 and Lisrel 8.8 software.  
 

Results:   Based on the results, the causal model confirmed the relationship between academic self-

efficacy, academic eagerness, academic resilience and academic adjustment of students with 

learning disabilities based on different fitness indices. Academic self-efficacy, academic eagerness 

and academic resilience have a direct effect on the academic adjustment of students with learning 

disabilities; also, academic self-efficacy and academic eagerness has an indirect effect on the 

academic adjustment of students with learning disabilities through academic resilience (P <0.05). 
 

Conclusion: Therefore, academic self-efficacy, academic eagerness and academic resilience play an 

important role in academic adjustment of students with learning disabilities and targeting these three 

components by psychological therapies can be effective in increasing the academic adjustment of students 

with learning disabilities. 
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According to Freilich and Shechtman (2010), many 

students with learning disabilities have problems in 

emotional and academic adjustment, which are often 

ignored in school. Adaptation has meaning in various 

fields, including adaptation in transferring to a new 

environment or situation, adaptation in interpersonal 

relationships, and adaptation in educational situations, 

which is referred to as academic adaptation (Pettus, 

2006). Academic adaptation is a person's ability to 

cope with the demands of the educational environment 

and school activities (Valka, 2015). Among the 

personality factors that can adjust students' adaptation 

to learning disabilities in the educational environment 

is academic self-efficacy. Academic self-efficacy is 

one of the main factors affecting the performance of 

academic assignments (Galla, Wood, Tsukayama, 

Har, Chiu & Langer, 2014). Self-efficacy indicates the 

general expectations that the learner forms about 

herself and believes that she will achieve success, this 

belief increases her self-esteem and will (Yadak, 

2017). Self-efficacy affects many aspects of life such 

as effort and persistence in facing challenging issues 

and improves the academic performance of students 

(Shen, 2018). When people perform a task, self-

efficacy beliefs influence the amount of effort they 

exert and the length of time they continue this effort in 

the face of adversity (Zimmerman & Shank, 2011). 

Another key factor in students' adaptation to learning 

disabilities is the amount of enthusiasm they show for 

education. In the case of academic enthusiasm, it is 

believed that it has behavioral, emotional and 

cognitive dimensions, each of which somehow 

influences academic adaptation (Dinçer & Doğanay, 

2017). Considering that academic enthusiasm is a 

multi-dimensional structure that includes cognition, 

behavior and motivation, so on the one hand, the 

cognitive dimension guides students' academic 

enthusiasm in using various cognitive strategies in the 

learning process, and on the other hand, the behavioral 

dimension Enthusiasm for education increases 

consistency and sustainability in school assignments 

(Jadeidi, 2020). Another variable that has the most 

relationship with vulnerable groups, including groups 

with developmental and intellectual disabilities, is 

resilience. Academic resilience is comprehensive 

flexibility in the face of problems, stresses, 

characteristics and challenging conditions during 

education and causes success and improvement in 

academic performance (Kilmister, 2015). Adaptability 

in students is strengthened through creating and 

increasing self-confidence and providing 

opportunities for success in the learner, and learners 

come to believe that the key to progress lies in the 

effort and use of strategies that are under their own 

control and authority. This feeling of mastery over the 

conditions and belief in achieving success will lead to 

academic adaptation and then better academic 

performance (Martin & Marsh, 2003).The high 

number of students with learning disabilities is a 

warning for the education system. Therefore, the 

current research was conducted with the aim of 

investigating the development of a causal model of 

educational adaptation of students with learning 

disabilities based on academic self-efficacy and 

academic enthusiasm and the mediating role of 

academic resilience. 

 

2. Materials and Methods 

In terms of purpose, this study is applied, and in terms 

of research design, it is considered to be a descriptive 

research and a type of structural equations. The 

statistical population of this research was made up of 

all students with learning disabilities referred to 

education and training counseling centers and LD 

centers affiliated to the education organization in 

2019. The research sample consisted of 160 students 

with learning disabilities who were selected through 

purposive sampling, according to the acceptance of the 

parents of the students to participate in the research 

and having the entry and exit criteria from the 

statistical population. The following tools were used 

to collect data: Academic Adaptability Questionnaire 

(AAQ): This questionnaire was created by Sinha and 

Singh (1993) and was translated in Iran by Karmi 

(2017). Academic Self-Efficacy Questionnaire 

(ASEQ): This questionnaire was prepared by McIlroy 

and Bunting (2002) and consists of 10 items. 

Academic Enthusiasm Scale (AEQ): This scale was 

developed by Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma 

and Bakker (2002). Academic Resilience 

Questionnaire (ARI): Samuels and Woo (2009) 

questionnaire was used to measure students' academic 

resilience. 

 

3. Results 

The statistical sample included 160 students with 

learning disabilities. 

According to the indirect t-statistic (T-Sobel) between 

the studies, it is outside the range (1.96 & -1.96). The 

hypothesis of the indirect effect of changes in academic 

self-efficacy and academic harmony on academic 

adjustment is accepted. Changes in academic self-

efficacy and academic eagerness, in addition to the direct 

effect, indirectly and through allocation resilience also 

affect academic adjustment.
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Figure 1. Research model test (in T-Value mode) 
 
 

4. Discussion and Conclusion 
 

The present research was conducted with the aim of 

developing a causal model of developing a causal 

model of academic adaptation of students with 

learning disabilities based on academic self-efficacy 

and academic enthusiasm with the mediating role of 

academic resilience. The results showed that the 

conceptual model proposed by the study, based on the 

relationship between academic self-efficacy and 

academic enthusiasm, with the academic adaptation of 

students with learning disabilities, has a good fit, 

considering the mediating role of academic resilience. 

Students with disabilities find that they have a sense of 

academic self-efficacy partly because of their self-

confidence and partly because they see the world as 

less threatening and have a more positive view of their 

coping skills. Academic challenges have better 

academic compatibility. Also, students with 

disabilities who have higher self-efficacy expectations 

than students with self-efficacy are more likely to seek 

appropriate solutions to academic problems and 

issues. In other words, a person's belief in being 

capable shapes his cognition, attitude, behavior and 

performance in order to use all his capacities in order 

to be resilient in difficult situations. Therefore, in 

students with disabilities, academic self-efficacy 

through academic resilience causes academic 

adaptation in them. In general, the findings of the 

present study showed that academic self-efficacy, 

academic enthusiasm and academic resilience play an 

important role in the degree of academic adaptation of 

students with learning disabilities. Therefore, 

considering the high level of prevalence of learning 

disability, targeting these three components in 

psychological education and treatment can be 

effective in increasing academic adaptation in students 

with learning disability. 
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مقدمه
آموزان در مدرسه، مربوط به ترین علت عملکرد ضعیف دانشعمده

همین دلیل تعداد زیادی از است و هر ساله به 1های یادگیریناتوانی

شوند آموزان در فراگیری مطالب درسی با مشکل مواجه میدانش

وسیله تأخیر کلی در ناتوانی یادگیری به .(2019و همکاران،  2)ژانگ

ها های تحصیلی و تفاوت در یادگیری این مهارتسراسر مهارت

آموزان با ناتوانی . دانش(2016، 3)هولم و ستولینگشود مشخص می

عادی و ظاهر طبیعی برخوردارند به  یادگیری با وجود اینکه از هوش

تر عمل کرده دلیل سطوح پایین پردازش شناختی، در مدارس ضعیف

ای در عملکردهای ذهنی، حافظه و زمان مشکالت قابل توجهو هم

. (2015، 4)مکی، فلوید و روبرسونکنند توانایی حل مسأله تجربه می

وانی یادگیری، عملکرد تحصیلی و مشکالت تحصیلی ناشی از نات

دهد روابط عاطفی در تعامالت خانوادگی  را تحت تأثیر قرار می

ترین های یادگیری مهم. همچنین ناتوانی(2013، 5)لنچ، لوین و ولن

 آموزان به علت افت تحصیلی است و هرساله تعداد زیادی از دانش
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 چکیده

 

آموزان با ناتوانی یادگیری براساس دانشتدوین مدل علی سازگاری تحصیلی  تدوین مدل علیپژوهش حاضر با هدف   :هدف

 .شد آوری تحصیلیخودکارآمدی تحصیلی و اشتیا  تحصیلی با نقش میانجی تاب
 

 انتخابۀ هدفمند ، به عنوان نمونآموز با ناتوانی یادگیریدانشنفر  160، تعداد معادالت ساختاریتوصیفی و از نوع پژوهش  نیدر ا ها:روش

ایلروی و (، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی )مک1993پرسشنامه سازگاری تحصیلی )سینها و سینگ، ها از داده یآورجمع یبرا .شد

استفاده شد. سپس  (2009آوری تحصیلی )ساموئلز و وو، مقیاس تابو  (2002مقیاس اشتیا  تحصیلی )شافلی و همکاران،  (،2002بانتینگ، 

 .گرفت قرار لیو تحل هیمورد تجز Lisrel 8.8و  SPSS-23افزار نرم لهی( به وسSEM) یمعادالت ساختار یابیاز مدلها با استفاده داده
 

آوری تحصیلی و سازگاری تحصیلی علّی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اشتیا  تحصیلی، تاب دست آمده مدلبراساس نتایج به  :هایافته

آوری شد. خودکارآمدی تحصیلی، اشتیا  تحصیلی و تابهای مختلف برازش تأیید شاخصآموزان با ناتوانی یادگیری براساس دانش

آموزان با ناتوانی یادگیری اثر مستقیم دارند؛ همچنین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیا  تحصیلی از تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانش

 . (P<05/0یادگیری تأثیر غیرمستقیم دارد )آموزان با ناتوانی آوری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانشطریق تاب
 

آموزان با آوری تحصیلی نقش مهمی در سازگاری تحصیلی دانشبنابراین، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیا  تحصیلی و تاب  گیری:نتیجه

در افزایش سازگاری تحصیلی تواند شناختی، میهای رواندادن این سه مؤلفه به وسیله درمانکنند و هدف قرارناتوانی یادگیری ایفا می

 .آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر باشددانش
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، 1)برگمنشوند این علت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل می

یادگیری آموزان با ناتوانیشده دانشهای انجامطبق پژوهش. (2014

؛ خودپنداره ضعیف (2019، 2)پاور و بارتلتاجتماعی از طرد 

)فلوید ؛ کمبود دوستان صمیمی (2015، 3)کلدنبرگ، وات و تررین

)ماهلر و مدرسه  نفس پایین و اضطرابو عزت (2017، 4و السن

 (2010) 6فریلیچ و شچمنطبق نظر  برند.رنج می (2016، 5شارلت

ن با ناتوانی یادگیری، مشکالتی در سازگاری آموزابسیاری از دانش

شود و عاطفی و تحصیلی دارند که اغلب در مدرسه نادیده گرفته می

دادند نشان (1397زاده )زاده و محمد امینمحمد امینطور که همان

آموزان بدون آموزان با مشکالت یادگیری در مقایسه با دانشدانش

یری از نظر سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی در مشکالت یادگ

های گوناگون معنا پیدا سازگاری در حوزه تری قرار دارند.سطح پایین

کند از جمله سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، می

های آموزشی فردی و سازگاری در موقعیتسازگاری در روابط بین

 .(2006، 8)پیتوسشود یاد می 7که از آن به سازگاری تحصیلی

ازگاری تحصیلی یک مفهوم چندبعدی و سازگاری اجتماعی بوده س

آمیز به تقاضاهای و به معنای توانایی افراد در پاسخگویی موفقیت

؛ به 2009)عبداله و همکاران، متنوع و مختلف محیط آموزشی است 

. سازگاری تحصیلی عبارت است از توانایی فرد (1399نقل از همتی، 

های مدرسه برای کنار آمدن با تقاضاهای محیط تحصیل و فعالیت

تعریفی دو بخشی از سازگاری  (2003) 10آلقرایتی. (2015، 9)والکا

توافق با  تحصیلی ارائه کرده است: بخش اول شامل تعادل فردی و

خود، توانایی رویارویی و حل و فصل مناقشات داخلی و درماندگی 

و میزان آزادی از استرس و اضطراب؛  بخش دوم شامل توافق فرد با 

محیط فیزیکی و اجتماعی یعنی روابط با دیگران و مسائل و 

 .(2017، 11)یاداکرویدادهای مختلف است 

آموزان با تواند سازگاری دانشصیتی که میاز جمله عوامل شخ

کند، خودکارآمدی های یادگیری را در محیط تحصیلی تعدیلناتوانی

ترین عوامل مؤثر است. خودکارآمدی تحصیلی از اصلی 12تحصیلی

)گاال، وود، تسوکایاما، هار، کیو و بر انجام تکالیف تحصیلی است 

دهنده انتظارات کلی است که خودکارآمدی نشان. (2014، 13النجر

دهد و معتقد است که موفقیت او یادگیرنده در مورد خود شکل می

نفس و اراده او را افزایش را به ارمغان خواهدآورد، این باور عزت

ها و . تعبیرهای شناختی ما از موفقیت(2017)یاداک، دهد می

گذارد، باورهای خودکارآمدی بعدی ما تأثیر میمان بر هایشکست

خودکارآمدی تحصیلی به طور خاص به معنای قضاوت یادگیرنده 

آمیز به اهداف آموزشی است اش برای دستیابی موفقیتدرباره توانایی

آموزانی که دانش .(2016، 14)مول، گبل، گوچ، لندرل و اسنولینگ

لی باالتری دارند، سازگاری تحصیلی بهتری را خودکارآمدی تحصی

های سودمندتری برای یادگیری تجربه خواهند کرد و از راهبرد

. خودکارآمدی بر (2001، 15)تورس و سلبرگشوند مند میبهره

های زندگی مثل تالش و پایداری در رویارویی با بسیاری از جنبه

گذارد و موجب بهبود عملکرد تأثیر میمسائل چالش برانگیز 

. هنگامی که افراد (2018، 16)شنشود آموزان میتحصیلی دانش

دهند، عقاید خودکارآمدی مقدار تالشی را که به کاری را انجام می

دهند و مدت زمانی که این تالش را در مدت بروز خرج می

)زیمرمن و دهند أثیر قرار میدهند، تحت تنامالیمات ادامه می

 18لیران و میلرطوری که نتیجه پژوهش  . همان(2011، 17شانک

نشان داد خودکارآمدی با سازگاری  (2018) 19کاملو  (2017)

 (1397حاتمیان )تحصیلی رابطه مثبتی دارد و همسو با آن پژوهش 

داری با سازگاری تحصیلی نشان داد خودکارآمدی و امید رابطه معنا

 21راجان، هاریفا و پینیو، (2013) 20کی و پیدگننتایج پژوهش  دارند.

نشان داد  (2018) 22وگوکایگبویدون، اونیشی و ن-ویکتورو  (2017)

آوری کننده معنادار تاببینیکه خودکارآمدی تحصیلی پیش

داد که خودکارآمدی نشان  (2015) 23کاسیدی تحصیلی است.

آموزان با آوری تحصیلی مرتبط است و دانشتحصیلی با تاب

تحصیلی نسبت به خودکارآمدی باال هنگام مواجه با مشکالت 

یکی آوری تحصیلی بیشتری را نشان دادند. مشکالت شخصی تاب

یادگیری آموزان با ناتوانیدیگر از عوامل کلیدی در سازگاری دانش

اشتیا  یا دهند. ها به تحصیل نشان میمیزان اشتیاقی است که آن

ت درگیری تحصیلی از مفاهیم جدید در حوزه آموزش و یادگیری اس

 .(1401)عصاره، پیرانی و زنگنه، 
 
 

 

1. Brueggemann 
2. Power & Bartlett 

3. Kaldenberg,  Watt & Therrien 

4. Floyd & Olsen 

5. Maehler & Schuchardt 

6. Freilich & Shechtman 

7. academic adjustment 
8. Pettus 

9. Valka 

10. Alqraiti 
11. Yadak 

12. academic self-efficacy 

13. Galla, Wood, Tsukayama, Har, Chiu & Langer 
14. Moll, Göbel, Gooch, Landerl & Snowling 

15. Torres & Solberg 

16. Shen 
17. Zimmerman & Schunk 

18. Liran & Miller 

19. Kamel 
20. Keye & Pidgeon 

21. Rajan, Harifa & Pienyu 

22. Victor- Aigboidion, Onyishi & Ngwoke 

23. Cassidy
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اعتقاد بر این است که دارای ابعاد رفتاری  1تحصیلیدر مورد اشتیا 

)رفتارهای از روی رغبت و تکالیف درسی( عاطفی )احساسات و 

عالیق مثبت نسبت به تحصیل( و شناختی )نیروگذاری در امر 

یادگیری( است که هر کدام به نحوی سازگاری تحصیلی را تحت 

. با توجه به اینکه اشتیا  (2017، 2ی)دینسر و دوگانادهد شعاع قرار می

تحصیلی یک سازه چند بعدی شامل بعد شناخت، رفتار و انگیزش 

آموزان است؛ بنابراین، از یک سو بعد شناختی اشتیا  تحصیلی دانش

را در استفاده از انواع راهبردهای شناختی در فرآیند یادگیری رهنمود 

تحصیلی، باعث افزایش سازد و از سوی دیگر بعد رفتاری اشتیا می

. (1398)جدیدی، شود سازگاری و پایداری در تکالیف مدرسه می

تحصیلی از جمله شناختی با رفتارهای مرتبط با سازگاریاشتیا  روان

ثبات روی تکالیف، مشارکت و حضور در کالس مرتبط بوده است؛ 

عاطفی مشتا  یادگیری  آموزانی که به لحاظ شناختی، رفتاری ودانش

هستند نسبت به دانش آموزان با سطح اشتیا  تحصیلی کمتر، 

، 3)وانگ، وایلت و اکلزکنند مشکالت تحصیلی را بهتر تحمل می

تواند تأثیر بسزایی در افزایش سازگاری . اشتیا  تحصیلی می(2011

. (2017، 4کابررا و بنیتو-)یانیسآموزان داشته باشد تحصیلی دانش

دادند نشان (2017) 5دی گریفترویج، جانسون و ونون

آموزانی که بیشترین اشتیا  رفتاری و شناختی را داشتند بیشترین دانش

سازگاری تحصیلی را در دوران دانشگاه از خود نشان دادند به این 

کننده قوی در سازگاری تحصیلی بینییلی پیشمعنی که اشتیا  تحص

داد که اشتیا  در پژوهش خود نشان (1398جدیدی )تواند باشد. می

طلبی تحصیلی و سازگاری گری بین کمکتحصیلی نقش واسطه

 تحصیلی دارد. 

پذیر تحولی های آسیبمتغیر دیگری هم که بیشترین رابطه را با گروه

است.  6آوریهایی با نارسایی رشدی و ذهنی دارد، تابله گروهاز جم

شناسی مثبت، نقش مهمی های روانآوری به عنوان یکی از سازهتاب

ای است که در آوری پدیدهکند، تابروانی افراد بازی میدر سالمت

زای روانی رغم وجود عوامل تنشروانی خود را علیآن فرد سالمت

کند ت )حاد( یا بلندمدت )مزمن( حفظ میمدیا فیزیکی کوتاه

پذیری انعطاف 8آوری تحصیلی. تاب(2015، 7)کالش، مولر و توچر

ها و شرایط چالش ها، ویژگیفراگیر در مقابل مشکالت، استرس

برانگیز دوران تحصیل بوده و سبب دستیابی به موفقیت و بهبود 

آوری تحصیلی تاب. (2015، 9)کیلمیسترشود عملکرد تحصیلی می

انگیزش پیشرفت و عملکرد، علیرغم حوادث و  باالیاشاره به سطوح 

 اندآموزان در مدرسه با آن مواجهشرایط استرسزایی دارد که دانش

به  (.1399پرور، ؛ به نقل از صبا و ایمان2007)کلوز و سولبرگ، 

آوری بیانگر ظرفیت یک سیستم پویا تاب (2014) 10ماستناعتقاد 

آمیز با اختالالتی است که عملکرد، برای سازگاری موفقیت

دهد. بر موجودیت یا فرآیند رشد آن سیستم را مورد تهدید قرار می

شوند که با وجود اینکه آور محسوب میهمین اساس افرادی تاب

شده قرارگیرد، نتایج ها در معرض تهدیدات شناختهزگاری آنسا

. سازگاری در (2010، 11)سیچتیآورند دست میرشدی مثبتی به

آموزان از طریق ایجاد و افزایش خودباوری و فراهم کردن دانش

شود و یادگیرندگان به های موفقیت در یادگیرنده تقویت میفرصت

رسند که کلید پیشرفت در گرو تالش و استفاده از می این باور

راهبردهایی است که تحت کنترل و اختیار خود آنان است. این 

احساس تسلط بر شرایط و باور به دستیابی به موفقیت منجر به 

تری سازگاری تحصیلی و به دنبال آن عملکرد تحصیلی مطلوب

 (2018و همکاران ) 13حاکتنیر .(2003، 12ش)مارتین و مارخواهدشد 

بینی کننده مثبت آوری و خودپنداره تحصیلی پیشنشان دادند که تاب

لوکو، ، تحصیلی بود. در همین راستاقابل توجهی در سازگاری

بین دادند نشان (2015) 14گودوین، مارویتز، میلز، هسو و کروتزر

 .آوری و سازگاری رابطه معناداری وجود داشتتاب

آموز با ناتوانی یادگیری، هشداری برای نظام وجود میزان باالی دانش

همین دلیل یکی از اهداف اصلی شود. بهآموزش محسوب می

آموزش و پرورش ایجاد و حفظ یک محیط تحصیلی سازنده برای 

بتوانند با کمترین تنش یادگیری است تا آموزان با ناتوانیدانش

حداکثر استفاده را از مدارس عادی ببرند. در همین راستا با شناسایی 

های مؤثری در جهت ارتقای توان گامفردی میعوامل شناختی و بین

آموزان برداشت. سالمت و توانمندسازی آموزشی این قشر از دانش

لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تدوین مدل علی سازگاری 

آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی صیلی دانشتح

آوری تحصیلی انجام تحصیلی و نقش میانجی تابتحصیلی و اشتیا 

 شد.
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آموزان با آوری تحصیلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانشنقش میانجی تاب فرضی مدل .1شکل 

 ناتوانی یادگیری
 

  پژوهش روش

 هاداده یو از نظر نحوه گردآور یمطالعه از نظر هدف، کاربرد نای

 ی و از نوع معادالت ساختاریفیتوص هایپژوهش( از قتحقی طرح)

  .شودیمحسوب م

را پژوهش  نیا یجامعه آمار گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

کننده به مراکز مشاوره آموزان با ناتوانی یادگیری مراجعهدانش تمامی

وابسته به سازمان  LDآموزی آموزش و پرورش و مراکز دانش

پژوهش شامل  نمونه .ندداد لیتشک1399در سال آموزش و پرورش 

ی ریگبود که به صورت نمونه آموزان با ناتوانی یادگیریدانش 160

شرکت در  آموزان جهتاولیای دانش رشی، با توجه به پذهدفمند

 انیورود و خروج از م یهار وهله اول، و دارا بودن مالکپژوهش، د

تشخیص  (1ورود عبارتند از:  یهاانتخاب شد. مالک یجامعه آمار

( عدم DSM-5  ،2های اختالل ناتوانی یادگیری براساس مالک

. های دیگر همراه با اختالل ناتوانی یادگیریوجود تشخیص

( عدم 2ها؛ پرسشنامه بودنناقص( 1خروج عبارتند از:  یهامالک

اشاره کرد  دیمورد انتخاب نمونه با درتمایل به همکاری با پژوهشگر. 

بین از در تحقیقات همبستگی حجم نمونه به ازای هر متغیر پیشکه 

منظور به . (1396)دالور، ت نفر پیشنهاد شده اس 40نفر تا  5حداقل 

ها در متغیرهای و به دلیل وجود خرده مقیاس افزایش اعتبار بیرونی

جهت  شد.انتخاب  هدهمندگیری نفر به روش نمونه 160، بینپیش

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهجمع

این پرسشنامه توسط : (AAQ) 1پرسشنامه سازگاری تحصیلی

سؤالی،  60ساخته شده است. این پرسشنامه  (1993) 2سینها و سینک

دارای سه خرده مقیاس است که برای تعیین سازگتری عاطفی، 

گذاری رود. برای نمرهآموزان به کار میاجتماعی و تحصیلی دانش

هایی که نشاندهنده سازگاری است نمره صفر این پرسشنامه به پاسخ

( میزان 1993سینها و سینک )شود. ها نمره یک داده میو به سایر پاسخ

ها و و میزان پایایی آن را برای خرده مقیاس 51/0روایی پرسشنامه را  

حسینقلی، کوشکی، گزارش نمودند. 96/0تا  90/0کل آزمون از 

پایایی ابزار را به روش آلفای کرونباخ  (1397فرزاد و افتخارزاده )

های سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی به ه مقیاسبرای خرد

اند. الزم اعالم کرده 86/0و سازگاری کل  80/0و  70/0، 75/0ترتیب 

سؤال مرتبط با سازگاری 20به ذکر است که در این پژوهش فقط 

سؤال،  20تحصیلی مورد استفاده قرار گرفته است که از بین این 

به صورت معکوس نمره  15، 14، 13، 12، 9، 7، 5، 3، 2، 1سؤاالت

ی سازگاری تحصیلی به باال نشاندهنده 11ی شوند. نمرهگذاری می

خیلی ضعیف است. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به روش 

 برآورد گردید. 82/0آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه (: ASEQ) 3پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

 10تهیه شده است و متشکل از  (2002) 4و بانتینگ ایلرویمکتوسط 

ای از کامالً ها براساس مقیاس لیکرت هفت درجهماده است. ماده

( تنظیم شده است. امتیاز باال در این 7( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

، 5های ماده .ی خودکارآمدی تحصیلی بیشتر استپرسشنامه به منزله

ایلروی و بانتینگ مکشوند. گذاری میبه طور معکوس نمره 9و  6

 81/0ی آلفای کرونباخ ضریب اعتبار این مقیاس را برپایه (2002)

 محاسبه کردند. 
 

 
 

1. Academic Adjustment Questionnaire (AAQ) 

2. Sinha & Singh 

3. Academic Self-Efficacy Questionnaire (ASEQ) 

4. McIllroy & Bunting 
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احمدی آذر، امانی و مالغالمعلی لواسانی، خضریدر پژوهش 

 81/0ضریب اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  (1389)

بدست آمد و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد 

و   =RMSEA=،99/0 GFI 02/0های بدست آمده )که شاخص

98/0AGFI=ها عاملی مقیاس با داده( برازندگی مناسب مدل تک

پرسشنامه به روش آلفای را نشان دادند. در پژوهش حاضر پایایی 

 بدست آمد. 78/0کرونباخ 

شافلی، این مقیاس توسط  (:AEQ) 1مقیاس اشتیاق تحصیلی

ساخته شده است. این مقیاس  (2002) 2رم و بیکر -ساالنوا، گونزالز

گویه(، وقف خود  6بعد نیرومندی ) 3گویه است که دارای  17شامل 

ای درجه 5ویه( است که براساس طیف گ 6گویه( و جذب ) 5)

ی بندی شده است. دامنه نمره( درجه5( تا همیشه )1لیکرت از هرگز )

روایی  (2002شافلی و همکاران )است.  102تا  17کلی مقیاس بین 

محتوایی مقیاس را با مراجعه به نظر برخی از متخصصان و اساتید 

ند. پایایی کل مقیاس را نیز به روش آلفای شناسی بررسی نمودروان

دست آوردند و همسانی درونی ابعاد مقیاس را برای به 73/0کرونباخ 

و   78/0، 73/0ابعاد جذب، نیرومندی  و وقف خود به ترتیب برابر با 

( نیز در پژوهش خود 1391گزارش کردند. پیریایی و نعامی ) 91/0

اند و با روش تحلیل کردهگزارش  89/0پایایی مقیاس مذکور را 

( و CFIعاملی تأییدی محاسبه شده، شاخص برازندگی تطبیقی )

( را به RMSEAشاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

دست آوردند که در حد قابل قبول قرار دارد. به 06/0و   99/0ترتیب 

 87/0در پژوهش حاضر پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ 

 دست آمد.به

برای سنجش (: ARI) 3آوری تحصیلیپرسشنامه تاب

 4ساموئلز و ووآوری  تحصیلی دانش آموزان، از پرسشنامه تاب

های روان سنجی این پرسشنامه در ایران، استفاده شد. شاخص (2009)

مورد  (1393سلطانی نژاد، آسیابی، ادهمی و توانایی یوسفیان )توسط 

 29سؤال،  40بررسی قرار گرفت که در تحلیل عاملی انجام شده از 

سؤال دارای بار عاملی مناسب بودند. سؤاالت پرسشنامه، میزان 

درجه ای از کامالً مخالف  5آوری  را با استفاده از طیف لیکرت تاب

سنجند. دامنه نمره اکتسابی هر آزمودنی (  می5( تا کامالً موافق )1)

آوری  باالتر است. است که نمرات باالتر بیانگر تاب 145تا   29ن بی

از طریق ضریب  (2009ساموئلز و وو )روایی پرسشنامه توسط 

گزارش  89/0همبستگی و پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

پایایی آزمون  (1393همکاران )سلطانی نژاد و شده است. در مطالعه 

-به 77/0تا 62/0سؤال در دامنه  29با استفاده از آلفای کرونباخ برای 

دست آمده است.  در پژوهش حاضر پایایی مقیاس به روش آلفای 

 دست آمد.به 74/0کرونباخ 
 

 روش اجرا

در این پژوهش روش گردآوری اطالعات به این صورت بود که پس 

ته فنی و اخالقی سازمان آموزش و پرورش از کسب مجوز از کمی

آموزی و مراکز ی دانششهرستان اردبیل، ابتدا به مراکز مشاوره

آموز با دانش 160ناتوانی یادگیری شهرستان اردبیل مراجعه کرده و 

های ورود انتخاب شد. سپس اهداف ناتوانی یادگیری براساس مالک

مربوطه بیان شد و آموزان، اولیا و مسئولین پژوهش برای دانش

های سازگاری ی بعد مقیاسها جلب شد. در مرحلهرضایت کامل آن

آوری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیا  تحصیلی و تاب

 آموزان ارائه شد.تحصیلی به دانش

از های خام با استفاده ها، دادهآوری پرسشنامهدر نهایت بعد از جمع

 SPSS-23افزار نرم لهیبه وس( SEM) یمعادالت ساختار یابیمدل

 . گرفت قرار لیو تحل هیمورد تجز Lisrel 8.8و 

 

 هایافته

دانش آموز با ناتوانی یادگیری   160 شامل مطالعه مورد آماری نمونه

سال  10 تا 7 سنی بازه در دانش آموزان نفر( 90درصد ) 25/56. بود

 داشتند. سال قرار 14تا  11نفر( در بازه سنی  70درصد ) 75/43و 

 نفر( پسر بودند. 82درصد ) 25/51و  دختر( نفر 78) درصد 75/48

 122درصد ) 25/76و  مدارس غیردولتی در( نفر 38) درصد 75/23

های توصیفی یافته .بودند تحصیل به مشغول نفر( در مدارس دولتی

به منظور بررسی رابطه  ارائه شده است. 1متغیرهای پژوهش در جدول

بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که 

  ارائه شده است. 1نتایج آن در جدول 
 

 
 

1. Academic Engagement Questionnairethe (AEQ) 

2. Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker 
3. Academic Resilience Inventory (ARI) 

4. Samuels & Woo
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 های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشیافته .1جدول 
 

 کشیدگی چولگی M SD 1 2 3 4 متغیر

 -11/0 76/0    1 66/11 44/26 . خودکار آمدی تحصیلی1

 -29/0 01/0   1 **613/0 96/9 04/50 . اشتیاق تحصیلی2

 -68/0 51/0  1 **605/0 **670/0 79/20 94/82 آوری تحصیلی. تاب3

 -28/0 -23/0 1 **796/0 **726/0 **829/0 01/3 19/10 . سازگاری تحصیلی4
 

05/0 P*<     01/0  P**< 

، با توجه به مقدار بدست آمده سازگاری 1به نتایج جدول با توجه 

آوری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیا  تحصیلی و تاب

تر از سطح متوسط آموزان با ناتوانی یادگیری پایینتحصیلی در دانش

در بازه  های پژوهششده برای متغیر قدار چولگی مشاهدهمقرار دارد. 

نرمال بوده  های پژوهشلحاظ کجی متغیر یعنی از ؛قرار دارد (-2، 2)

در بازه  ها نیزآنمقدار کشیدگی . همچنین متقارن است هاو توزیع آن

از های مورد مطالعه دهد توزیع متغیراین نشان می ؛قرار دارد (-2، 2)

 .کشیدگی نرمال برخوردار است

دهد که بین سازگاری تحصیلی با نشان می 1همچنین نتایج جدول

آوری تحصیلی رابطه دی تحصیلی، اشتیا  تحصیلی و تابخودکارآم

(. همچنین بین خودکارآمدی P<01/0مثبت و معنادار برقرار است )

آوری رابطه مثبت و معناداری تحصیلی و اشتیا  تحصیلی با تاب

 وجود دارد.

در ادامه تحقیق با استفاده از معادالت ساختاری به بررسی اثر مستقیم 

کارآمدی تحصیلی و اشتیا  تحصیلی با و غیر مستقیم خود

آوری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی پرداخته گری تابمیانجی

 .شودمی

 

 
(استاندارد حالت در) تحقیق مدل آزمون  .1 نمودار
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 (T-Value حالت در) تحقیق مدل آزمون .2 نمودار
 

 تحقیق مدل برازندگی هایشاخص. 2 جدول
 

 

  .ید استی و برازش مورد تأیدارامعنی هاشاخص ازنظرگفت که مدل تحقیق  توانیم آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
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 نتیجه قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

d f

2

 

 قبولقابل 3کمتر از  73/2

RMSE 073/0 
 08/0خوب: کمتر از 

 1/0تا  08/0متوسط: 
 خوب

CFI 91/0  قبولقابل 90/0بیشتر از 

NFI 93/0  قبولقابل 90/0بیشتر از 

GFI 89/0  قبولقابل 80/0بیشتر از 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان   
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تحقیق مدل ساختاری معادالت .3جدول 
 

 

بر  اثر مستقیم متغیر خودکارآمدی تحصیلی 3با توجه به جدول 

سازگاری تحصیلی، مثبت و معنادار است؛ همچنین خودکارآمدی 

آوری تحصیلی دارد. اثر معنادار بر تابتحصیلی اثر مستقیم مثبت و 

سازگاری تحصیلی، مثبت و معنادار بر  مستقیم متغیر اشتیا  تحصیلی

آوری و اشتیا  تحصیلی اثر مستقیم مثبت و معناداری روی تاب

 بر آوری تحصیلیتاب متغیر مستقیم تحصیلی دارد. در نهایت اثر

 معنادار است. مثبت و سازگاری تحصیلی،

خودکارآمدی تحصیلی و اشتیا   اثر غیرمستقیمی جهت بررس

از  تحصیلی آوریگری تابتحصیلی بر سازگاری تحصیلی با میانجی

آزمون تست سوبل استفاده شده است. آزمون سوبل یکی از 

کاربرد در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی رویکردهای پر

یده است. همچنین ارائه گرد 5یک متغیر است که نتایج آن در جدول 

ی به نام اآمارهاز طریق میانجی از  میرمستقیغبرای تعیین شدت اثر 
1VAF  هر  ؛ وکندیمرا اختیار  1تا  0که مقداری بین  شودیماستفاده

میانجی  تأثیربودن  تریقوباشد، نشان از  ترکینزد 1چه این مقدار به 

 .سنجدیماین مقدار اثر غیرمستقیم به اثر کل را  درواقعدارد. 
 

 آوریگری تابخودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی بر سازگاری تحصیلی با میانجی. نتایج تحلیل اثرات غیر مستقیم 4جدول 
 

 T-sobel فرضیه پژوهش
 ضریب مسیر

 استاندارد
 نتیجه آزمون VAFآماره 

 تأیید 38/0 37/0 29/6 سازگاری تحصیلی  آوری تحصیلیتاب  خودکارآمدی تحصیلی

 تأیید 41/0 24/0 16/4 سازگاری تحصیلی  آوری تخصیلیتاب  اشتیاق تحصیلی
 

تی سوبل( بین متغیرهای باال که ) میرمستقیغ با توجه به میزان آماره تی

غیر مستقیم ( است؛ لذا فرضیه اثر -96/1 &96/1خارج از بازه )

متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و اشتیا  تحصیلی بر سازگاری 

شود. بنابراین، متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی تحصیلی پذیرفته می

و اشتیا  تحصیلی عالوه بر اثر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق 

 گذارند.آوری تخصیلی نیز بر سازگاری تحصیلی تأثیر میتاب

که  شودیممشاهده  VAF آمارهبرای  آمدهدستبهمیزان با توجه به 

 41بر سازگاری تحصیلی و  خودکارآمدی تحصیلی تأثیردرصد  38

 قیاز طربر سازگاری تحصیلی  اشتیا  تحصیلی تأثیردرصد 

 .تبیین شود تواندیمآوری تخصیلی تاب
 

 گیریبحث و نتیجه

مدل علی سازگاری تدوین  تدوین مدل علیپژوهش حاضر با هدف 

آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی دانش

انجام  آوری تحصیلیتحصیلی و اشتیا  تحصیلی با نقش میانجی تاب

شد. نتایج حاصل نشان داد که الگوی مفهومی پیشنهادی مطالعه، مبنی 

بر رابطه خودکارآمدی تحصیلی و اشتیا  تحصیلی با سازگاری 

آموزان با ناتوانی یادگیری با توجه به نقش میانجی انشتحصیلی د

 آوری تحصیلی از برازش مطلوبی برخوردار است. تاب

 بر خودکارآمدی تحصیلی میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا 

مثبت و معنادار  آموزان با ناتوانی یادگیریسازگاری تحصیلی دانش

تورس و سلبرگ ؛ (1397حاتمیان )های این نتایج با پژوهش بود.

در تبیین نتایج  همسو بود. (2018کامل )و  (2018شن )؛ (2001)

ترین عوامل مؤثر توان گفت که خودکارآمدی تحصیلی از اصلیمی

 با . افراد(2014)گاال و همکاران،  بر انجام تکالیف تحصیلی است

 شناختی سازوکارهای ایجاد اهداف، باال، درتعیین خودکارآمدی

 مقاومت و تحصیلی، هایچالش با دانش، برخورد کسب برای قوی

 بیشتری تحصیلی اشتیا  بهتر عمل کرده و دشوار شرایط برابر در

در مقابل احساس خودکارآمدی  .(2017، 2)استابس و ماینرددارند 

های منفی و احساس درماندگی و پایین، از طریق ایجاد خودارزیابی

-)بالتز، هافمنشود ناتوانی، منجر به احساس افسردگی و اضطراب می

رود با افزایش میزان بنابراین انتظار می .(2010، 3کیپ و الیان

آموزان با ناتوانی یادگیری، سازگاری خودکارآمدی تحصیلی دانش

 و عملکرد تحصیلی آنان نیز افزایش پیدا کرده و آمادگی و استقامت
 

 
 

1. variance accounted for 

2. Stubbs & Maynard 

3. Baltes, Haffman-Kipp & Lynn 
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 معنی داری خطای استاندارد Tمقدار  ضرایب مسیر متغیرها

 معنی دار 079/0 53/12 62/0 سازگاری تحصیلی  خودکارآمدی تحصیلی

 معنی دار 095/0 77/6 48/0 آوری تحصیلیتاب  خودکارآمدی تحصیلی

 معنی دار 110/0 09/7 35/0 سازگاری تحصیلی  اشتیاق تحصیلی

 معنی دار 114/0 39/4 31/0 آوری تحصیلیتاب  اشتیاه تحصیلی

 معنی دار 059/0 55/16 79/0 سازگاری تحصیلی  آوری تحصیلیتاب

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
 2. شماره 12. دوره 1401زمستان 
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آموزان با ناتوانی یادگیری با بیشتری را نسبت به سایر دانش

خودکارآمدی تحصیلی پایین نشان دهند. به عبارت دیگر 

آموزان با ناتوانی یادگیری که احساس خودکارآمدی تحصیلی دانش

حدی های خود و تا ای به خاطر اعتماد به تواناییباالیی دارند تا اندازه

-کننده تلقی کرده و دیدگاه مثبتبه خاطر اینکه دنیا را کمتر تهدید

های تحصیلی دارند هایشان برای مقابله با چالشتری به توانایی

 سازگاری تحصیلی بهتری دارند.

سازگاری  بر اشتیا  تحصیلی میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا

مثبت و معنادار بود. یافته  آموزان با ناتوانی یادگیریتحصیلی دانش

و  (2011وانگ و همکاران )این قسمت از پژوهش همسو با پژوهش 

بود. با توجه به اینکه اشتیا   همسو (2017رویج و همکاران )ون

شود که تحصیلی یک سازه چند بعدی است، بعد شناختی باعث می

ناتوانی یادگیری از انواع راهبردهای شناختی و  آموزان بادانش

فراشناختی در فرآیند یادگیری استفاده کنند؛ بعد رفتاری باعث 

افزایش سازگاری، پایداری و درخواست کمک از دیگران توسط 

شود؛ بعد انگیزشی نیز از فراگیران در برخورد با تکالیف درسی می

اشتیا  شناختی در  طریق افزایش جذابیت محیط تحصیلی باعث رشد

آموزان با های علمی شده و این موضوع دانشچارچوب فعالیت

ناتوانی یادگیری را از حاالت خستگی و فرسودگی تحصیلی 

 شود.ها میمحافظت و در نهایت منجرر به سازگاری تحصیلی در آن

 بر آوری تحصیلیتاب میاثر مستق ریمس لیتحل جیبا توجه به نتا

مثبت و معنادار  آموزان با ناتوانی یادگیریانشسازگاری تحصیلی د

حاکتنیر و همکاران بود. یافته این قسمت از پژوهش با پژوهش 

آوری تابتوان گفت که همسو است.  در تبیین این یافته می (2018)

و یند توانایی یا پیامد سازگاری موفق با شرایط تهدیدکننده است آفر

 (.2014، 1)ثرون و ثرون های زندگی دارددر مقابله با تنشنقش مهمی 

عنوان توانایی مقاومت در برابر استرس و بازگشت به آوری بهتاب

، 2)والترز شودتعریف می زاتعادل طبیعی پس از تجربه عوامل استرس

ه تعادل اولیه یا رسیدن آوری نقش مهمی در بازگشت بتاب. (2015

نتیجه سازگاری مثبت و موفق را در زندگی  دارد.به تعادل سطح باالتر 

هم پیامد  تواندزندگی می سازگاری مثبت در همچنین .کندفراهم می

آوری را عنوان پیشایند، سطح باالتری از تابآوری باشد و هم بهتاب

افراد  (.2016، 3تجورمان، آئوسالندر و شور)گریکا، لیا، سبب شود 

آوری باال به دلیل عزت نفس باالتر از سازگاری تحصیلی بهتر با تاب

دهند. برخوردار بوده و عملکرد تحصیلی باالتری را از خود نشان می

آوری باال به دلیل برخورداری از سرسختی همچنین افراد با تاب

را به عنوان فرصتی برای شناختی، رویدادهای ناخوشایند روان

یادگیری تلقی کرده و احساس کنترل بیشتری نسبت به رویدادهای 

زا و زندگی خود داشته است؛ بنابراین، قادرند در شرایط استرس

بحرانی آرامش خود را حفظ کرده و در نهایت به سازگاری بهتر و 

 پیشرفت تحصیلی باالتری دست یابند.

رابطه  تواندیم آوری تحصیلیتابکه  دادنشان جینتاهمچنین نتایج 

آموزان با سازگاری تحصیلی در دانشو  خودکارآمدی تحصیلی نیب

با  یمکه به طور مستق یپژوهش کند. گرییانجیرا م ناتوانی یادگیری

 ینچن توانیهستند که م ینشد، اما مطالعات یافتباشد  سوهم یجنتا ینا

کاسیدی، ؛ 2013)کی و پیدگن، د ها استنتاج کررا از آن یجینتا

ایگبویدون و همکاران، -ویکتور؛ 2017راجان و همکاران، ؛ 2015

. داشتن باورهای خودکارآمدی مثبت باعث افزایش (2018

. در تبیین این (2015)کاسیدی، شود آوری در دانش آموزان میتاب

توان گفت که خودکارآمدی یکی از عواملی است که اثر یافته می

آموزان آوری تحصیلی دارد؛ دانشکننده بر حفظ تاببینیمثبت پیش

آور، از خودکارآمدی تحصیلی باالتری برخوردارد هستند؛ باور تاب

ر سازماندهی و انجام تکالیف های خود دآموزان به تواناییدانش

درسی برای کنترل شرایط تحصیلی )خودکارآمدی تحصیلی( در 

ها نسبت به تکالیف و انتظارات تحمل، پایداری و استقامت آن

آوری زا در امور مربوط به تحصیل )تابساز و استرسمشکل

-. دانش(2018، ایگبویدون و همکاران-)ویکتورتحصیلی( تأثیر دارد 

آموزان با ناتوانی یادگیری دارای انتظارات خودکارآمدی بیشتر 

آموزان با خودکارآمدی کمتر، احتماالً بیشتر در نسبت به دانش

های مناسب مشکالت و مسائل تحصیلی هستند. به حلجستجوی راه

عبارت دیگر، باور فرد به توانمند بودن، شناخت، نگرش، رفتار و 

آوری ها به منظور تابرا در جهت استفاده از تمام ظرفیتعملکرد فرد 

آموزان با ناتوانی دهد. بنابراین در دانشدر شرایط دشوار شکل می

آوری تحصیلی باعث یادگیری خودکارآمدی تحصیلی از طریق تاب

  .شودها میسازگاری تحصیلی در آن

 نیرابطه ب تواندیم آوری تحصیلیتابکه  در نهایت نتایج نشان دادند

آموزان با ناتوانی سازگاری تحصیلی در دانشو  اشتیا  تحصیلی

 یجنتا ینبا ا یمکه به طور مستق یکند. پژوهش گرییانجیرا م یادگیری

 یجینتا ینچن توانیهستند که م ینشد، اما مطالعات یافتباشد  سوهم

  .(2018زاده، نجف؛ 2011؛ )وانگ و همکاراند ها استنتاج کررا از آن
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که به لحاظ شناختی، رفتاری و عاطفی مشتا  یادگیری آموزانی دانش

هستند نسبت به دانش آموزان با سطح اشتیا  تحصیلی کمتر، 

. (2011)وانگ و همکاران، کنند مشکالت تحصیلی را بهتر تحمل می

آوری تحصیلی فرایندی برای توان گفت تابدر تبیین این یافته می

ها و مشکالت بخش در برابر چالشیا پیامد نتیجه داشتن توانایی

آوری از الگوی کلی ی تابکنندهبینیتحصیلی است؛ متغیرهای پیش

آوری اساس انگیزش و اشتیا  انگیزش ناشی شده است و بنابراین تاب

عاطفی و تعارض در  -تنظیم شناختی (.2013)مارتین، تحصیلی است 

آوری تحصیلی های تابکنندهبینیصیلی مهمترین پیشتکالیف تح

آموزان با ناتوانی یادگیری . بنابراین دانش(2018زاده، )نجفباشند می

که به لحاظ ابعاد اشتیا  تحصیلی در سطح باالتری قرار دارند، به تبع 

برابر  آوری تحصیلی باالتری برخوردار خواهند بود و درآن از تاب

مشکالت تحصیلی ناشی از ناتوانی یادگیری بهتر مقاومت کرده و در 

 نتیجه سازگاری تحصیلی باالتری را از خود نشان خواهند داد.

های پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی یافته به طور کلی،

آوری تحصیلی نقش مهمی در میزان تحصیلی، اشتیا  تحصیلی و تاب

کنند. لذا آموزان با ناتوانی یادگیری ایفا میسازگاری تحصیلی دانش

دادن این سه با توجه به سطح باالی شیوع ناتوانی یادگیری، هدف قرار

تواند در افزایش شناختی، میهای روانها و درمانشمؤلفه در آموز

آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر باشد. سازگاری تحصیلی در دانش

هایی مواجه بود از ها با محدودیتپژوهش این پژوهش نیز مانند سایر

 آموزاندانشطالعه در ورد که این مم نیادر نظر گرفتن با که جمله این

 اطیبا احت دیبا گرید یسن یهاآن به گروه جینتا میشد تعم انجام

 گریهای دتیاز محدود زیاستفاده از ابزار پرسشنامه ن .ردیصورت گ

 یدر ابزارهای خود گزارش رییپژوهش بود، چرا که احتمال سوگ نیا

 نیا ییهای نهاافتهیشده و  ادیهای تیتبع محدودوجود دارد. به

 قاتیتحق نده،یآ یهای پژوهششود در طرحیم شنهادیمطالعه، پ

در جوامع آماری  رهایمتغ نیا نیبه منظور روشن شدن ارتباط ب گریید

مطالعه شده  رهاییجام شود تا ارتباط متغان های سنی دیگرگروهو 

بین در هایی با متغیرهای پیشطراحی و اجرای پژوهشتر شود. روشن

های کلی های شخصیت، همچون صفات بنیادین و سازهدیگر حوزه

کردن متغیرهای هویتی و دموگرافیک به عنوان شخصیت و وارد

نگ با تحقیق هایی با اهداف هماهکننده در پژوهشمتغیرهای تعدیل

توان از جمله پیشنهادات بنیادین برای محققان این حوزه حاضر، می

 .های آتی باشددر پژوهش

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت

همچنین اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. 

 کنندگان در جریان روند پژوهش بودند.همه شرکت
 

 مالی حامی
 

 این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. 
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .این مقاله تعارض منافع نداردبنابر اظهار نویسندگان 
 

 منابع
(. رابطه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیا  1391نعامی، ع.ز و پیریایی، ص. )

پژوهش های شهر اهواز. آموزان سال سوم دبیرستانتحصیلی دانش
 .  29-42(، 16)6، در نظام آموزشی

[DOI:  20.1001.1.23831324.1391.6.16.2.9] 

 کمک بین رابطه در تحصیلی اشتیا  ای واسطه نقش(. 1398) س. جدیدی،

 رویش. آموزاندانش تحصیلی سازگاری و تحصیلی طلبی
  .108-114 ،(12)8 ،شناسیروان

[DOI:  20.1001.1.2383353.1398.8.12.15.3] 

(. رابطه امید و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی در 1397حاتمیان، پ. )

، رویش روان شناسیدانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه. 

7(8 ،)38-31 . 

[DOI: 20.1001.1.2383353.1397.7.8.11.4] 

(. الگوی 1397حسینقلی، ف.، کوشکی، ش.، فرزاد، و.ا و افتخارزاده، ف. )

آموزان نوجوان پسر براساس ساختاری سازگاری تحصیلی در دانش

-شده: نقش واسطهاجتماعی ادراک  های شخصیتی و حمایتویژگی

 . 27-50(، 2)7، شناخت اجتماعیای راهبردهای خودتنظیمی. 

[DOI:10.30473/sc.2018.40066.2192] 

: نشر شناسی و علوم تربیتی. تهرانروش تحقیق در روان(. 1396دالور، ع. )

 ویرایش.

(. 1393نژاد، م.، آسیابی، م.، ادهمی، ب و توانایی یوسفیان، س. )سلطانی

آوری تحصیلی سنجی پرسشنامه تابهای روانبررسی شاخص

ARI .17-35(، 15)4، گیری تربیتیفصلنامه اندازه . 

https://jem.atu.ac.ir/article_267.html 
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 یلیتحص یآورو تاب جانیه مینقش تنظ(. 1399پرور، س. )صبا، ب و ایمان

مجله روانشناسی . آموزاندانش یلیتحص یفرسودگ ینیبشیدر پ
 . 73-62(، 4)9مدرسه و آموزشگاه، 

https://jsp.uma.ac.ir/article_1292.html 

سنجی اثربخشی آموزش هم(. 1401عصاره، ن.، پیرانی، ذ و زنگنه، ف. )

روانشناختی و اشتیا   خود دلسوزی شناختی و تنظیم هیجان بر سرمایه

مجله روانشناسی  .اضطرابآموزان دختر مبتال به تحصیلی دانش

 .110-96(، 2)11، مدرسه و آموزشگاه
 https://jsp.uma.ac.ir/article_1702.html 

(. 1389احمدی، ا. )آذر، ه.، امانی، ج و مالغالمعلی لواسانی، م.، خضری

 تنیدگی، در پیشرفت اهداف و تحصیلی خودکارآمدی نقش

-417(، 4) 14، شناسیمجله رواندانشجویان.  افسردگی و اضطراب

432. 

مقایسه سازگاری تحصیلی  (.1397زاده، ل و محمد امین زاده، ح. )محمدامین

آموزان دختر پایه هشتم دارای مشکالت و رشد اجتماعی دانش

رهبری فصلنامه . یادگیری و بدون مشکالت یادگیری شهرستان مهاباد
 . 215-230(، 4)12، و مدیریت آموزشی

https://edu.garmsar.iau.ir/article_664463.html 
نقش هیجانات تحصیلی، حمایت از خودمختاری ادراک (. 1399همتی، ب. )

 –ی تحصیلیبینی سازگارشده و احساس تعلق به مدرسه در پیش

مجله روانشناسی مدرسه و . سرپرستبی آموزان دانش اجتماعی
 . 228-207(، 1)9، آموزشگاه

https://jsp.uma.ac.ir/article_912.html 
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