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 دهیچک
آموزان با اختالل یادگیری بود. آوری، سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشکاری در رابطه تابای متغیر اهمالحاضر، بررسی نقش واسطه هدف از پژوهش

بود. از  1395-96آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی مطالعه حاضر از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش
(، ARS) تحصیلی آوریتاب گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاسپسر( به روش نمونه 80دختر و  70نفر ) 150میان آنان تعداد 

نتایج نشان داد که  ها از تحلیل مسیر استفاده شد.تحلیل دادهو( بود. برای تجزیهPASSکاری تحصیلی )(، اهمالAVQهای سرزندگی تحصیلی )پرسشنامه
از طرفی زندگی و عملکرد دارد. کاری رابطه معنادار و منفی با سرآموزان دارد. همچنین اهمالآوری رابطه مثبت و معنادار با سرزندگی و عملکرد دانشتاب

آوری کاری تحصیلی، تابآوری و عملکرد و همچنین سرزندگی و عملکرد دارد. اهمالای معناداری میان تابکاری نقش واسطهنتایج نشان داد که اهمال
آموزان با اختالل یادگیری تأثیرگذار بود و تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشت روان دانش -های آموزشیتحصیلی و سرزندگی تحصیلی، بر زمینه

 آوری و عملکرد تحصیلی داشت.کاری تحصیلی، نقش واسطه در رابطه بین سرزندگی، تاباهمال

 آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلیکاری تحصیلی، تاباختالل یادگیری، اهمال: ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
و  راهنمای تشخیصیپنجمین ویرایش در  ،اختالل یادگیری

تغییر نام داده  2به اختالل یادگیری خاص 1ختالالت روانیآماری ا
که  5و اختالل ریاضی 4، اختالل نوشتن3است و اختالل خواندن

یك اختالل مستقل و مجزا محسوب  ،این از یك پیشهر
کننده در  عنوان یك مشخصبندی جدید بهشدند، در طبقهمی

پزشکی )انجمن روان اندجانده شدهگن اختالل یادگیری خاص
در یك  اختالل :ازند عبارت خاص یادگیری . اختالل(2013آمریکا، 

شناختی که در فهم یا کاربرد زبان یا چند فرایند اساسی روان
صورت گفتاری یا نوشتاری ایجاد مشکل کرده و ممکن است به

کردن، خواندن،  کردن، صحبت دادن، فکر توانایی ناقص در گوش
 مات یا محاسبات ریاضی، ظاهر گرددکردن کل نوشتن، هجی

در زمان مواجه با . (2009، گلیوری و بیکرمك، 2001، )گورمن
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص های تحصیلی، دانشچالش

دامنه وسیعی از رفتارهای ناسازگارانه مربوط با ناامیدی آموخته 
پایداری ضعیف، که شامل ممارست و  دهندشده از خود نشان می

و  ینیپا آوری ضعیف، سرزندگی تحصیلیکاری، تاباهمال
بِرد، اسکات، ؛ 2009گلیوری و بیکر، مك)باشند ثیرات منفی میأت

 .(1392و غفاری،  ، نوروزی؛ عطادخت2009، هامیلدیرینگ و 

ن اکاری در بسیاری از افراد، محققاهمال هبا توجه به مشاهد
آید. شمار میاز تمایالت ذاتی انسان بهمعتقدند که این امر یکی 

ترین شایع 6کاری تحصیلیاهمال ،هاکاریدر میان انواع اهمال
استیونسون  (.2014، گوروشیتو  هن)آید حساب مینوع به

کاری تحصیلی را به تعویق و یا به وقت دیگر اهمال ،(2013)
 ای برایداند که دالیل منطقیانداختن غیرضروری تکالیف می

اظهری، میرنسب و محبی، این تعویق وجود ندارد )ستایشی
 عنوان مانعی برای پیشرفت تحصیلی دربه ،کاری(. اهمال1396

یت یادگیری را کاهش چرا که کیفیت و کمّ ؛شودنظر گرفته می
شدت استرس و پیامدهای منفی زندگی  ،حال داده و در عین

(. یك 2007واتسون، دهد )هاول و آموزان را افزایش میدانش
پژوهش انجام گرفت،  261اساس بررسی  مطالعه فراتحلیل که بر

                                                           
1. diagnostic and statistical manual of mental disorder 

(DSM-5) 

2. specific learning disorder 

3. dyslexia 

4. dysgraphia 

عواملی مانند خودکارآمدی، تکانشگری،  هبینی کنندنقش پیش
پرتی، سازماندهی را کاری، خودکنترلی، حواس همچنین وجدان

کاری نشان داده است. اختالالت توجه، گرایش و تمایل بر اهمال
گرایی نیز س پایین، شکست از ترس، کمالنفبه خستگی، عزت

کاری در ارتباط هستند )استیل، از عواملی هستند که با اهمال
 ،آوریدهند که با افزایش تابها نشان میپژوهش (.2007
آوری در کاهش یافته و آموزش تاب کاری تحصیلی کاهشاهمال

فت و ناکارآمدی و اُ عالقگی تحصیلیفرسودگی تحصیلی، بی
شریفی، زاده، صابری و پاشا)تارویردی ثر استؤتحصیلی م

ثیرگذار بر أعنوان یکی از متغیرهای تبه، 7آوری. تاب(1396
کردن و  کاری و موفقیت تحصیلی، توانایی فعاالنه عملاهمال

بودن در پاسخ  کردن و منفعل جای واکنشی عملبودن به ثرؤم
، ارفعی بیدگلی و صدیقیمکی ست )ا زاهای استرسبه موقعیت

آور دارای پنج مشخصه کودکان تاب ،کلی طور(. به1396
 ؛لهئمسهای حلمهارت -2 ؛روحیه اجتماعی -1باشند: می

 استقالل عمل و خودمختاری و -4 ؛حس و تفکر انتقادی -3
آوری (. تاب2012ادراک هدف )زولکاسکی و بوالک،  -5

از قبیل اعتماد، بهزیستی،  هاییبرگیرنده شایستگی در ،8تحصیلی
های گیری، ارتباط و مدیریت تنش است. شاخصانگیزش، جهت

های مهارت»آوری تحصیلی، تحت عنوان سنجی تابروان
 «نگریمحور و مثبتگیری آینده و مسئلهارتباطی، جهت

 9آلوا ،(. در حوزه تحصیل2008شناسایی شدند )کلوز و سولبرگ، 
آوری تحصیلی اشاره به سطوح باالی ( معتقد است که تاب1991)

 طیحوادث و شرا وجود باو عملکرد،  شرفتیانگیزش پ
 اندآموزان در مدرسه با آن مواجهدارد که دانش ییزااسترس

(. 1392، انیوسفی ییتوانا ،یادهم ،یابیآس نژاد،یسلطاننقل از به)
آوری تحصیلی مربوط معتقدند که تاب ،(2006و مارش ) مارتین

چرا که در برخی موارد همه  ؛آموزان استهمه دانشبه 
آموزان ممکن است سطوحی از عملکرد ضعیف، سختی، دانش

 (. 2006چالش و یا فشار را تجربه کنند )مارتین و مارش، 

5. dyscalculia 

6. academic procrastination 

7. resiliency 

8. academic resiliency 

9. Alva, S. A. 
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آوری رو، عالوه بر تابهای تحصیلی پیشدر مواجهه با چالش
. نیز دارند 1آموزان نیاز به سرزندگی تحصیلیتحصیلی، دانش

آموز برای موفقیت در صورت توانایی دانشسرزندگی تحصیلی به
های تحصیلی که در مسیر زندگی برخورد با موانع و چالش

تحصیلی معمول قرار دارند، تعریف شده است. همچنین سرزندگی 
ها و تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده، و انطباقی به انواع چالش

شوند، یلی تجربه میموانعی که در عرصه مداوم و جاری تحص
عالقگی، خستگی و فرسودگی تحصیلی که نقطه اشاره دارد. بی

رابطه معکوسی با  ،آیندحساب میمقابل سرزندگی تحصیلی به
و  ، کانرز، سیمزپوتواینآموزان دارد )عملکرد تحصیلی دانش

یکی از  ،سرزندگی تحصیلی (.2011 ،اوسبورن -دوگالس
تربیت و یادگیری ثمربخش و های مهمی است که بر شاخص
 و منجر به پیشرفت تحصیلی و به ثیر گذاشتهأآمیز فرد تموفقیت

شود. در زندگی روزانه ها میها و تواناییبار نشستن لیاقت
و فشارهای خاص  ها، موانعآموزان با انواع چالشتحصیلی، دانش

این دوره )از جمله نمرات ضعیف، سطوح استرس، تهدید 
و مانند  نفس در نتیجه عملکرد، کاهش انگیزه و تعاملبهاعتماد

آموزان در برخورد با این که برخی از دانش شوند( مواجه میهااین
ها موفق عمل کرده و برخی دیگر در این زمینه موانع و چالش

نشان دادند که  ،(2006کالسن و لینچ ) باشند.ناموفق می
خاص با سطوح  کاری کودکان دارای اختالل یادگیریاهمال

مداومت و  ،ها و در نتیجهنفس آنپایین خودپنداره و عزت
و برآورد نادرست از  ین، سطوح باالی اضطرابیآوری پاتاب

 پژوهشگران راستا، همین در شان ارتباط دارد.خودکارآمدی
آموزان دارای کاری در دانشنتایجی مبنی بر میزان باالی اهمال

کردند که این امر را به پرهیز از  اختالل یادگیری خاص ارائه
نفس و ارزش شخصی خود ارتباط دادند شکست، حفظ عزت

 (.1394قراملکی و عباسی، صبحی )پورعبدل، 
مقاومت و مداومت در نبود آوری پائین، با توجه به میزان تاب

آموزان ترک تحصیل دانش ،رو و همچنینهای پیشبرابر چالش
دهند که نتایج مطالعات نشان می، دارای اختالل یادگیری خاص

تر کردن عوامل فشارزای حاکم بر رنگآوری با تعدیل و کمتاب
شناختی این تواند بهزیستی روانمی ،شرایط زندگی این کودکان

و زمینه را برای ارتقای آن و بهبود شرایط  افراد را تضمین کرده

                                                           
1. academic vitality 

، عطادخت؛ 2014برنز، و  مارتینتحصیلی این افراد فراهم کند )
آوری، کاری و تابمانند اهمال (.1392و غفاری،  نوروزی

مطالعات اندکی در مورد سرزندگی تحصیلی این افراد انجام شده 
قراملکی صبحی پورعبدل، توان به مطالعه که از آن میان می است

افراد با اختالل  ،. در این مطالعهنمود( اشاره 1394) و عباسی
یادگیری خاص در مقایسه با افراد دیگر دارای سرزندگی تحصیلی 

دلیل مواجهه بیشتر اند که بهتحقیقات نشان دادهکمتری بودند. 
های مختلف آموزان دارای اختالل یادگیری خاص با چالشدانش

یا تعلق  زای فردی، فقدان آمادگی تحصیلیاز جمله تجارب آسیب
دهی این افراد به این امع در معرض خطر نحوه پاسخداشتن به جو

ثیر أها تها بر سطح انگیزش، پشتکار و تالش تحصیلی آنچالش
آوری و سرزندگی توان سطوح تابمی ،گذارد. بنابراینمی

ای برای عملکرد عنوان متغیرهای واسطهها را بهتحصیلی آن
ها در نظر گرفت کاری تحصیلی آنتحصیلی و یا اهمال

؛ مارتین و برنز، 1394قراملکی و عباسی، صبحی )پورعبدل، 
2014.) 

ر شده بودن مطالعات در زمینه متغیرهای ذکبا توجه به اندک
در صدد  رمطالعه حاض ، ابتدادر افراد دارای اختالل یادگیری خاص

ار داده رسی قراختالل مورد بر کاری را در ایناین است که اهمال
آوری و تاب کاری را دراهمال ایواسطه نقش متغیرو سپس 

 هد.داین افراد مورد بررسی قرار  سرزندگی و عملکرد تحصیلی

 روش

 پژوهش اجراینمونه و روش  آماری،جامعه 
ی روابط بررسی الگوی علّکه به  با در نظر گرفتن هدف تحقیق

بین در  کاری و عملکرد تحصیلیآوری، سرزندگی، اهمالتاببین 
. روش تحقیق بود شهر تهراندر  ابتداییآموزان مقطع دانش

جامعه آماری نیز شامل  همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بوده و
در سال تحصیلی  مقطع ابتدایی شهر تهرانآموزان کلیه دانش

دلیل مشکالت تحصیلی و یادگیری به که به باشدمی 96-1395
مرکز مشاوره در تهران مراجعه کردند و در ارزیابی توسط  هشت
، دارای 4پزشك و بررسی مقیاس هوش کودکان وکسلر روان

نفر  150ها اختالل یادگیری تشخیص داده شدند که از میان آن
گیری تصادفی روش نمونه پسر( به 80دختر و  70س )از هر دو جن
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. الزم به پاسخ دادندوهش های پژانتخاب شدند و به پرسشنامه
 نظر فاقد مشکل رفتاری بودند.ذکر است که نمونه مورد

 سنجش ابزار
پژوهش رشیدی  در :(ARS) 1تحصیلی آوری تاب مقیاس

 از الگوبرداری با را پرسشنامه این ها(، آن1394و همکاران )

 دارای که( 2006) مارش و مارتین تحصیلی آوریتاب مقیاس

 هایگویهافزودن  اند.داده توسعه گویه 10 به، بود گویه شش

 هایویژگی با و تطابق پرسشنامه کردن ترغنی منظوربه جدید

 برای )مارتین( سازنده درخواست ،دیگر طرف از و فرهنگی

 پرسشنامه ین. ابود پرسشنامه توسعه و جدیدتر یهاگویه افزودن

کاپیکران . است گردیده تنظیم ایدرجهپنج  لیکرت در مقیاس
 کرده (، گزارش97/0را ) مقیاس این برای ییدیأت عاملی تحلیل

( 89/0مقیاس را نیز ) این کرونباخ آلفای میزان، و همچنین است
 (،1394پژوهش رشیدی و همکاران ) در. است کرده گزارش

این پرسشنامه به  برای، شده برآورد کرونباخ آلفای ضریب میزان
این  روایی نیتعی برای است. آمده دستهب ( درصد76/0میزان )
 به توجه با .شد عاملی استفاده تحلیل روش از نیز مقیاس

 کفایت شاخص هآمد دستهعاملی ب تحلیل هایمفروضه

 مقدار حداقل از که دست آمد(، به76/0) (KMO) بردارینمونه

 که داد نشان محاسبات است. همچنین بیشتر 7/0 آن قبولقابل

 آماری لحاظ از بارتلت کرویت آزمون کای برای مجذور شاخص

 عاملی آن ماتریس و گویه هر عاملی بار ( و>001/0pمعنادار )

 نیز پرسشنامه این روایی، بنابراین. است نبوده 35/0 از کمتر

 این پایایی ییدأبرای ت همچنین. گیردمی قرار ییدأموردت

 ضریب مقدار استفاده گردید که کرونباخ آلفای از پرسشنامه
 آمد. دستهب پرسشنامه این برای 72/0

این مقیاس  :)AVQ( 2پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

ال ؤس نُهطراحی شد که دارای  (2006توسط مارتین و مارش )
ای از نوع لیکرت درجه پنجها در آن بر روی مقیاس پاسخ است.

شوند. موافق( محاسبه می مخالف( تا پنج )کامالً از یك )کامالً
 ییدرونی و بازآزمایی پایا های همسانیاز جنبه این مقیاس

نتایج حاصل از ) 67/0و بازآزمایی  80/0ی کرونباخ باشد )آلفامی
                                                           

1. resilience scale (ARS) 

درونی نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ  بررسی همسانی
بود.  73/0و ضریب بازآزمایی برابر  80/0دست آمده برابر با به

 68/0تا  51/0بین  ها با نمره کلهمچنین دامنه همبستگی گویه
در پژوهش حاضر  (.1391چاری، زاده و حسین)دهقانی باشدمی

درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ آموزان همسانیبر روی دانش
 .دست آمدبه 73/0بررسی شد که ضریب 

ابزار این  :(PASS) 3کاری تحصیلیپرسشنامه اهمال

 پرسشنامهو آن را  ابداع کرده است( 1984)سولومون و راثبلوم 
گویه  27دارای  این پرسشنامه. اندکاری تحصیلی نام نهادهاهمال

 آماده ،مؤلفه اول. دهداست که سه مؤلفه را موردبررسی قرار می
دن برای تکلیف و مؤلفه ش مؤلفه دوم آماده، شدن برای امتحانات

سوم، باشد در مؤلفه ترم می های پایانشدن برای مقاله سوم آماده
صورت تکالیف تحقیقی ترم، به های پایانت مربوط به مقالهالسؤا

 آموزان ایرانی در نظر گرفتهبرای دانشکالسی های و پژوهش
دهندگان به این مقیاس توضیح داده شده و این گزینه برای پاسخ

ها به این صورت است که دهی به گویهشد. نحوه پاسخ
ا با هر گویه با انتخاب یکی دهندگان میزان موافقت خود رپاسخ

(، اکثر 3(، بعصی اوقات )2(، به ندرت )1های هرگز )از گزینه
دهند. همچنین در این مقیاس نشان می( 5( و همیشه )4) تاوقا

صورت به ،25-23-21-16-15-11-6-4-2های گویه
شوند. در پژوهش مطیعی، حیدری و گذاری میمعکوس نمره

 86/0پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ ( 1391)صادقی 
پور رولای پرسشنامه در پژوهش جوکار و دآمده است. روای دستبه
ها عاملی محاسبه شد که یافتهبا استفاده از روش تحلیل( 1386)

بر روی  ،در پژوهش حاضر .بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود
رونباخ بررسی درونی پرسشنامه با آلفای ک آموزان همسانیدانش

جا که هدف از آن ،و در نهایت دست آمدبه 83/0شد که ضریب 
ها از آن ،بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بودتحقیق پیش

 تا نمایندخواسته شد تا معدل ترم قبل خود را در پرسشنامه قید 
 محقق به این هدف دست پیدا کند.

  

2. Academic Vitality Questionnaire (AVQ) 

3. procrastination questionnaire (PASS) 
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 هاافتهی
شامل میانگین، های توصیفی متغیرها شاخص، 1در جدول 

اند. کالین شده انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه
باید  ی، توزیع متغیرهایابی علّکند که در مدلپیشنهاد می ،(2011)

مطلق چولگی و کشیدگی  کند که قدرنرمال باشد. او پیشنهاد می

بیشتر باشد. با توجه به جدول  10و  3ترتیب نباید از متغیرها به
قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر  ،1

این  ،باشد. بنابراینمی (2011مطرح شده توسط کالین )
متغیری برقرار بودن تك یعنی نرمال ؛ییابی علّفرض مدلپیش

ه ئتریس همبستگی متغیرهای پژوهش اراما ،2 است. در جدول
 اند.شده

 (=375nهای توصیفی متغیرهای پژوهش )شاخص -1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -092/0 148/0 55406/0 3434/3 آوریتاب
 672/0 601/0 30843/0 7296/2 سرزندگی

 -462/0 -024/0 22869/0 8158/2 کاریاهمال
 1287/1 -823/0 41710/1 1902/17 عملکرد

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -2جدول 
 4 3 2 1 متغیر شماره

    1 آوریتاب 1
   1 24/0** سرزندگی 2
  1 -44/0** -29/0** کاریاهمال 3
 1 -33/0** 41/0** 34/0** عملکرد 4

*p< 05/0 , **p< 01/0  

و  (24/0) سرزندگیبا  آوریتاب، رابطه 2با توجه به جدول 
دار است. او معن مثبت 01/0باشد که در سطح می (34/0عملکرد )

( منفی و معنادار است. -29/0کاری نیز )آوری با اهمالرابطه تاب
( منفی و معنادار و رابطه -44/0کاری )رزندگی با اهمالسرابطه 

کاری نیز رابطه مثبت و معنادار است. اهمال 41/0آن با عملکرد )
از روش بیشینه ( دارد. -33/0با عملکرد )منفی و معناداری 

احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با 
نیازمند  ،شده استفاده شد. استفاده از این روشهای گردآوریداده

باشد. در پژوهش برای بررسی بودن چندمتغیره متغیرها می نرمال
 ،1شده مردیابودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد  نرمال

. الزم به ذکر است ها را نشان دادبودن داده که نرمال استفاده شد
 گردید.ها استفاده تحلیل دادهوبرای تجزیهلیزرل افزار که از نرم

                                                           
1. mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

2. absolute 

3. comparative 

4. parsimonious 

5. Goodness of Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

 4مقتصدو  3، تطبیقی2های برازش مطلق، شاخص3 در جدول
اند. در این پژوهش شاخص نیکویی تفکیك گزارش شدهبه

( AGFI) 6یافته نیکویی برازش تعدیل (، شاخصGFI) 5برازش
 ،(SRMR) 7و ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده

 8های برازش مطلق، شاخص برازش تطبیقیعنوان شاخصبه
(CFIشاخص برازش هنجار شده ،)9 (NFI و شاخص برازش )

های برازش تطبیقی عنوان شاخصبه ،(NNFI) 10هنجار نشده
 11(، شاخص برازش ایجازdf/2Xآزادی ) و مجذور خی بر درجه

(PNFIو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب )12 
(RMSEA)، های برازش مقتصد در نظر گرفته عنوان شاخصبه

 شدند. 

7. Standardized Root Mean Squared Residual 

8. Comparative Fit Index 

9. Normed Fit Index 

10. Non-Normed Fit Index 

11. Parsimony Fit Index 

12. Root Mean Square Error of Approximation 
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 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهششاخص -3جدول 
 های برازش مطلقشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 04/0 87/0 90/0 دست آمدههمقدار ب
 05/0کمتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  پذیرش حد قابل

 های برازش تطبیقیشاخص
 CFI NFI NNFI شاخص

 90/0 93/0 93/0 دست آمدههمقدار ب
 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش

 یافته های برازش تعدیلشاخص
 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 06/0 75/0 63/2 دست آمدههمقدار ب

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش

دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل ، مقادیر به3در جدول 
اند. با توجه به های برازش گزارش شدهپذیرش هریك از شاخص

های برازش در حد مطلوبی قرار دارند تمامی شاخص ،این جدول

برازش مناسبی با توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده و می
اثرات مستقیم،  ،4های گردآوری شده دارد. در جدول داده

 اند.تبیین شده متغیرها گزارش شدهغیرمستقیم، کل و واریانس 

 اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها -4جدول 
 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 14/0    از عملکرد به روی
  25/0 04/0 21/0 آوریتاب

  24/0 06/0 18/0 سرزندگی
  -23/0 - -23/0 کاریاهمال

 11/0    از کاریاهمالروی به
  -19/0 - -19/0 آوریتاب

  -26/0 - -26/0 سرزندگی

***p< 001/0  

و ( 21/0) عملکردبر  آوریتاباثر مستقیم  ،4با توجه به جدول 
باشد. دار میامثبت و معن( 18/0اثر مستقیم سرزندگی بر عملکرد )

باشد. ( نیز معنادار می-23/0کاری بر عملکرد )اهمالاثر مستقیم 
( و همچنین -19/0کاری )آوری بر اهمالاثر مستقیم تاب

ادار است. در معن( نیز منفی و -26/0کاری )سرزندگی بر اهمال
ها از آزمون سوبل نآداری امستقیم و معنبررسی اثرات غیر

وری و آکاری در بین تاباهمال ،استفاده شد که نتایج نشان داد
ای معنادار عملکرد و همچنین سرزندگی و عملکرد نقش واسطه

 14در مجموع  متغیرهای پژوهش، فوقبا توجه به جدول  دارد.
 آوری و سرزندگیتابکنند. را تبیین می عملکرددرصد از تغییرات 

ند. در شکل نکرا تبیین می کاریاهمالدرصد از تغییرات  11نیز 
 ، مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است.1
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 (هستند مسیر و مقادیر تی رایبضروی نمودار  )مقادیر الگوی آزمون شده پژوهش -1شکل 

 

 یریگجهیبحث و نت
کاری ای اهمالمنظور تعیین نقش واسطهمطالعه حاضر به

و  آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلیتاب در رابطه بینتحصیلی 
آموزان با اختالل یادگیری انجام پذیرفت. نتایج عملکرد دانش

دار با سرزندگی اآوری رابطه مثبت و معناست که تابحاکی از آن 
دار ارابطه معن ،کاریآموزان دارد. همچنین اهمالو عملکرد دانش

نتایج نشان داد که  ،از طرفیو منفی با سرزندگی و عملکرد دارد. 
وری و عملکرد آداری میان تاباای معنکاری نقش واسطهاهمال

دست آمده با نتایج نتایج بهو همچنین سرزندگی و عملکرد دارد. 
 توانایی یوسفیاننژاد، آسیابی، ادهمی و های سلطانیپژوهش

 ؛ مارتین و برنز(2011) ، کانرز، سیمز و همکارانپوتواین(؛ 1392)
 ست.ا همسو( 1392) و غفاری ، نوروزی(؛ عطادخت2014)

کاری تحصیلی، نقش طور که نتایج نشان داد، اهمالهمان
آوری و عملکرد تحصیلی بین سرزندگی، تاب واسطه در رابطه

میزان سرزندگی  ،دهدطور که نتایج نشان میهمانهمچنین دارد. 
به این دلیل که  .شودکاری میباال منجر به سطح پایین اهمال

سمت هدف و نیز سرزندگی با انگیزش بیشتر برای حرکت به
 .(2013 )استیل و فراری، عملکرد تحصیلی مثبت همراه است

از طریق کاهش ترس از شکست و ترس از  ،سرزندگی
کاری دنبال دارد، بر اهمالکاری را بهارزیابی دیگران که اهمال

 ،دیگر عبارتبه .شودتأثیرگذار است و منجر به کاهش آن می
افراد با سرزندگی تحصیلی، ترس از شکست و ترس از ارزیابی 

کاری شده، از کنند و کمتر دچار اهمالکمتری را تجربه می
)هانا، نیرمن و  انگیزش بیشتری برای پیشرفت برخوردارند

 .(2014شیرس، 

که در دلیل اینآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بهدانش
ساالن خواهند مثل همخورند و میتحصیالت شکست می

توانند خودشان موفقیت کسب کنند و چون اطالع دارند که نمی
از سرزندگی تحصیلی  ؛ بنابراینبرسند به سطح مطلوب ،در واقع

. سرزندگی (2011 و لینت، )کورکین، یو شوندکمتر برخوردار می
شناسی مثبت ارچوب روانهآوری تحصیلی را در چتحصیلی، تاب

 یك شاخص ،توان گفت سرزندگی تحصیلیکند و میمنعکس می
جانگ، ) باشدتحصیلی فرد می ثر در یادگیری و موفقیتؤم

اما در زندگی روزانه تحصیلی،  ؛(2012 ،ناتااسپورتل، هالو و 
ها )مانند نمرات ضعیف، تجارب آموزان با انواع چالشدانش

نتیجه عملکرد، کاهش  نفس دربهزا، کاهش اعتماداسترس
دهی شوند و نحوه پاسخ( مواجه میهامانند این انگیزش و

ها بر خاص با این چالشآموزان دارای اختالل یادگیری دانش
 ؛گذاردها تأثیر میسرزندگی، پشتکار و عملکرد تحصیلی آن

ای نقش عنوان یك متغیر واسطهتواند بهکاری میبنابراین اهمال
ها و عملکرد تحصیلی آن آوری، سرزندگیمهمی در سطح تاب

 (.2014 )اولواگبوهومی، ایفا کند
آموزان دارای دانشتوان گفت که ها میدر تبیین این یافته

دلیل ضعف عملکرد در تکالیف درسی اختالل یادگیری خاص به
توانی و دلسردی ساالن خود، دچار احساس کمنسبت به هم

شود کاری در وظایف مربوطه میشوند و این منجر به اهمالمی
به  نداشتن که این خود منجر به عملکرد تحصیلی پایین و عالقه

باعث خواهد شد  ،در شروع و اتمام تکالیفشود. تأخیر مدرسه می
های مناسب از دست برود و فرد مطالعه و تا یادگیری در فرصت

انجام تکالیف را به زمان نامناسب و همواره با محدودیت زمانی 

 کاریاهمال عملکرد

 سرزندگی

 (13/3)23/0-  

 آوریتاب
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وجود پیگیری کند که این مسئله در فرایند یادگیری اختالل به
آورد و موجب کاهش دقت، افزایش استرس و ارتکاب می

 )لین گردداشتباهات فراوان در انجام تکالیف و فرایند یادگیری می
 (. 2015، و همکاران

کاری تحصیلی در اهمالگیری کرد که توان چنین نتیجهمی
نقش  ،وری و عملکرد و همچنین سرزندگی و عملکردآبین تاب

های تربیتی مناسب با اعمال روش ؛ بنابراینای معنادار داردواسطه
کاری این توان اهمالکردن محیط آموزشی می و غنی

آوری آنان را افزایش آموزان را کاهش و سرزندگی و تابدانش
پذیری این تواند از تداوم این اختالل و آسیبداد که می

آموزان در برابر آن و سایر مشکالت اجتماعی جلوگیری دانش
اقدامات ربط ذین و متصدیان والؤکند؛ بنابراین الزم است تا مس

 الزم را جهت پیشگیری از این موضوع مهم انجام دهند.
هایی دارای محدودیت ،هااین پژوهش نیز مانند سایر پژوهش

آوری شی جمعرصورت خودگزاهای این پژوهش به. دادهباشدمی
آوری ترین مشکالت این شیوه جمعیکی از بزرگ .شده است

. باشدمیاطالعات، کنترل تأثیر مطلوبیت اجتماعی نهفته 
ای را انتخاب ها گزینهها، آزمودنیگزارشیعبارتی، در خودبه

طور صحیح ای که بهها را بهتر جلوه دهد تا گزینهکنند که آنمی
که این مسئله منجر به کاهش  ها را توصیف کندوضعیت فعلی آن

های ارزیابی شود. استفاده از شیوهمی گیریکارایی ابزار اندازه
. حجم نمونه، گرددچندگانه برای غلبه بر این مشکل پیشنهاد می
شود. ی محسوب میبرای روش مدل معادالت ساختاری نمونه کمّ

سرانجام، در این پژوهش روابط بین متغیرها توصیف شده است 
انجام  ،رودست نیامده است، ازاینی بین متغیرها بهو روابط علّ

 تری در رابطه بین سرزندگی،مطالعه آزمایشی بینش عمیق
وجود کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی بهآوری، اهمالتاب

نتیجه، مطالعه در زمینه آموزش راهکارهای  خواهد آورد. در
کاری تحصیلی افزایش سرزندگی و بررسی اثرات آن بر اهمال

 شود.یآموزان، به پژوهشگران آتی پیشنهاد مدانش

 منابع
(. مقایسه 1394عباسی، م. ) .، وصبحی قراملکی، ن .،پورعبدل، س

آموزان با و کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشاهمال
 (،3)4 .های یادگیریمجله ناتوانیبدون اختالل یادگیری خاص. 

38-22.  

بینی (. پیش1396پاشاشریفی، ح. )و  ـ.،صابری، ه ـ.،زاده، هتارویردی
گری های شخصیتی با میانجیاساس ویژگی آوری تحصیلی برتاب

 .36-43 (،3)6 .نشریه مدیریت ارتقای سالمت هوش هیجانی.

ورزی آموزشی با اهداف ابطه تعلل(. ر1386)و دالورپور، م. ، جوکار، ب.
های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و اندیشه .پیشرفت

 .61-80(، 4و  3)3 .شناسی دانشگاه الزهراروان
(. سرزندگی تحصیلی و 1391) .چاری، مو حسین .،ح. زاده، مدهقانی

ی. ای خودکارآمدادراک از الگوی ارتباطی خانواده: نقش واسطه
 .21-47، (2)4 ی.مجله مطالعات آموزش و یادگیر

(. 1394. )و نودهی، ح .،مهرآور گیگلو، ش.، امیری، م .،رشیدی، ع
آوری محیط یادگیری کالس با تاب ادراک از هبررسی رابط

-189(، 7)2 .های آموزش و یادگیری پژوهش هفصلنام .تحصیلی
170. 

(. رابطه 1396محبی، م. ) .، ومیرنسب، م .،ستایشی اظهری، م
کاری گری اهمالامیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی

 پژوهشی آموزش و -نشریه علمیآموزان. تحصیلی در دانش
 .125-142 (،37)10 .ارزیابی

توانایی یوسفیان، س. .، و ادهمی، ب .،آسیابی، م .،نژاد، مسلطانی
آوری سنجی پرسشنامه تابهای روان(. بررسی شاخص1393)

 .17-34 (،15)5 .گیری تربیتیفصلنامه اندازه .ARIتحصیلی 

(. تأثیر آموزش 1392غفاری، ع. ) .، ونوروزی، ح .،عطادخت، ا
آوری شناختی و تابمسئله اجتماعی در ارتقای بهزیستی روانحل

 (،2)3 .های یادگیریمجله ناتوانی کودکان دارای اختالل یادگیری.
108-92.  

کاری بینی اهمالپیش(. 1391) .ا .و صادقی، م .،حیدری، م .،مطیعی، ح
آموزان پایه های خودتنظیمی در دانشتحصیلی بر اساس مؤلفه

. تربیتی شناسیفصلنامه روانهای شهر تهران. دبیرستاناول 
24(8) ،70-49. 

(. بررسی رابطه 1396صدیقی ارفعی، ف. ) .، ومکی بیدگلی، ز
کاری تحصیلی در دانشجویان آوری با اهمالآگاهی و تابذهن

 .شناختیهای نوین روانفصلنامه پژوهشدانشگاه کاشان. 
12(45،) 301-281 . 
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Educational resilience, educational vitality and performance of Students with Learning 

Disability: mediator role of procrastination 
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Zahra Naghsh3 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the mediating role of procrastination in correlation between resilience, 

vitality and academic performance of students with Learning Disabilities. The present study was of correlational 

methid and path analysis type. The statistical population included all elementary school students in Tehran during 

the academic year 1995-96. A total of 150 individuals of both sexes (70 girls and 80 boys) were selected by random 

sampling. They answered the Resilience Scale (ARS), Academic Vitality Questionnaire (AVQ), and 

Procrastination Assessment Scale for Students Questionnaire (PASS). The results showed that resilience has a 

positive and significant relation with the vitality and performance of students. Also, procrastination has a 

meaningful and negative relationship with vitality and performance. On the other hand, the results showed that 

procrastination has a significant mediating role between vitality and performance as well as vitality and 

performance. Educational procrastination, educational resilience and academic vitality affect the educational, 

economic, social and mental health of students with learning disabilities, and academic procrastination plays a 

mediating role in the relationship between vitality, resiliency and performance.  

Keywords: Learning disability, educational procrastination, academic resiliency, academic vitality 
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