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 چکیده
ی گام بر اساس خودکارآمدي و سازگاري عاطفی، اجتماعی و آموزشـ  آموزان آهسته بینی امید به زندگی دانش حاضر با هدف پیش پژوهش

ساله) شهر تهران بـود   18تا  15گام دبیرستانی ( آموزان آهسته این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماري شامل همه دانش انجام شد.
پرسشـنامه خودکارآمـدي    )،1988امید میلر (گیري در دسترس انتخاب شدند. همه آنها مقیاس  آموز با روش نمونه دانش 90که از بین آنان 

) را 1993( سینها و سینگ آموزان دبیرستانی سازگاري دانش ) و پرسشنامه1982س، مرکندانت، پرتیس دون، جاکوبز و راجرز (شرر، مادوک
 نتایج نشان داد که خودکارآمدي و سازگاري عمـومی،  ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. تکمیل کردند. داده

عاطفی، اجتماعی و آموزشی  دارد. خودکارآمدي و سازگاري عمومی، معنادار و مثبت ارتباط امید به زندگی باعاطفی، اجتماعی و آموزشی 
بینی امیـد   بینی کنند و خودکارآمدي بیشترین نقش را در پیش را پیش گام آموزان آهسته درصد از واریانس امید به زندگی دانش 45توانستند 
 داشت. به زندگی

 بینی امید به زندگی نقش حیاتی دارند.  بنابراین، متغیرهایی مانند خودکارآمدي و سازگاري عاطفی، اجتماعی و آموزشی در پیش

 ها کلید واژه
 امید به زندگی، خودکارآمدي، سازگاريگام،  آهسته 
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 مقدمه
تـر   گامی یا اختالل هوشی به عملکرد پـایین  اصطالح آهسته
شود کـه بـا    گفته می هاي شناختی همۀ فعالیتاز متوسط در 

برانگیـزي در حـداقل دو    هاي توجـه  مشکالت و محدودیت
زمینه از رفتارهاي سازشـی (از جملـه ارتبـاط بـا دیگـران،      

هــاي اجتمــاعی) همــراه اســت  مراقبــت از خــود و مهــارت
؛ لکـاوالیر و  1394نیا، محمدزاده،  (فاضل کلخوران، همایون

، 2گـام  آمـوزان آهسـته   ان دیگـر، دانـش  ). بـه بیـ  2010، 1باتر
هاي اساسی در کـارکرد   آموزانی هستند که محدودیت دانش

تـر) و رفتـار سازشـی     یا پـایین  75 - 70بهر  هوشی (هوش
هاي سازشی مفهومی، اجتماعی و عملـی) در دوره   (مهارت

ــل از  ــد (قب ــوري و   18رش ــروز، عاش ــد (اف ــالگی) دارن س
؛ هاالهـان،  1395آبکنار،  ؛ عاشوري و جلیل1395زاده،  قاسم

). زنـدگی در دنیـاي امـروز نیازمنـد     2015، 3کافمن و پولن
گیـري فـرد در    هایی است که بر تصمیم استفاده از توانمندي

، 4(کـالن  گـذارد  مقابل رویدادها و حوادث مختلف تأثیر مـی 
هــاي  تــوان در حیطــه هــاي افــراد را مــی ). توانمنــدي2011

بندي کرد. هر یک  ی طبقهجسمی، شناختی، عاطفی و هیجان
ها تأثیر بسیار شگرفی بـر زنـدگی و آینـده     از این توانمندي

گذارند. در این میان آنچـه کـه در نظـر بسـیاري از      فرد می
کند، نقـش و اهمیـت امیـد بـه      تر جلوه می افراد جامعه مهم

(هاالهان و  است 7و میزان سازگاري 6، خودکارآمدي5زندگی
 ). 2015، 8؛ کرك، گاالگر و کولمن2015همکاران، 

گـام ماننــد   در گذشـته بـراي برخــی از افـراد آهســته      
کودکان با نشانگان داون و کودکـان میکروسـفال، امیـد بـه     

هـاي   شـد، امـا امـروزه برنامـه     زندگی کوتـاهی تصـور مـی   
مداخالتی در راستاي افزایش امیـد بـه زنـدگی ایـن افـراد      

؛ لکـاوالیر و  1395(دسـتخوش و حـافظی،    شـود  تدوین می
 بر مبتنی درمان و امید نظریۀ گذار بنیان ). اشنایدر2010باتر، 

 دو شـامل  کنـد کـه   اي تعریف مـی  سازه عنوان به را آن، امید

                                                 
1. Lecavalier and Butter  
2. Slow paced adolescents 
3. Hallahan, Kauffman and Pullen 
4. Cullen  
5. Life expectancy 
6. Self-efficacy 
7.compatibility 
8. Kirk, Galager and Colmen 

 در مسـیرهاي  ریـزي  برنامـه  (قـدرت  9هـا  مفهـوم گـذرگاه  

 (تصـمیم  10هـدف) و کارگـذار   بـه  براي رسـیدن  گوناگون

 طراحی توانایی به عبارت دیگر، امید یعنی شود. می ر)هدفدا

 موجـود  موانع رغم ، به اهداف مطلوب سوي هایی به گذرگاه

 ایـن  از اسـتفاده  بـراي  انگیـزش الزم  عامـل  یـا  کارگـذار  و

بـه   را مـا  کـه  است زندگی هاي ویژگی از یکی گذرگاه. امید
 آیندةو  موفقیت یعنی امید دارد. می وا بهتر فردایی جستجوي

 و ذهـن  دل در امیـد  کـه  هنگامی زیستن، براي دلیلی و بهتر

 حضورخواهد زندگی در سرور و شادي باشد، داشته وجود

 ).2001، 11داشت (اشنایدر و لوپز
برانگیـز در حـوزة    خودکارآمدي، یک موضـوع بحـث    

گیري ارتباط دارد. به  تصمیم گام است که با خود افراد آهسته
رسد که خودکارآمدي ارتبـاط نزدیکـی بـا امیـد بـه       نظر می

). بـه مفهـوم   2015(کـرك و همکـاران،    زندگی داشته باشد
) توجـه کـرد.   1986( 12خودکارآمدي براي اولین بار بندورا

عنوان کرد که دیدگاه افراد از علل و پیامد بر اسـاس   بندورا
گیرد. او معتقد بـود افـراد باورهـاي     ها شکل میآن  تجارب

خاصی را دربارة توانایی کنار آمدن با شرایط خاص توسـعه  
دهند. هستۀ اصلی نظریۀ شناختی اجتمـاعی بنـدورا، بـر     می

خود، هاي  این اصل استوار است که انتظارات فرد از توانایی
تحت تأثیر باورهاي خودکارآمد در مورد کار، منافع، اهداف 

، 13گیرد (مک لنا، مک لیـوین و پـرراك   و اقدامات شکل می
گام، توانـایی شـناختی کـاهش     ). چون که افراد آهسته2017
طـور سـنّتی فکـر     اي دارند، متخصصـان و والـدین بـه    یافته
ن هسـتند.  گیري براي خود ناتوا ها در تصمیمکنند که آن می

ــگویی      ــه پیش ــه ب ــرش پدران ــن نگ ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ب
گـام فرصـتی    شود و براي افراد آهسته خودتکمیلی منجر می

خـود داشـته     کند تا کنترل بیشتري بر زنـدگی  را فراهم نمی
باشند و احساس خودکارآمدي کنند. هـر چنـد کـه امـروزه     
بســیاري از متخصصــان و والــدین، مــدافع اندیشــۀ ارتقــاء 

، 14گام هستند (چو، لـی و هـو   رآمدي در افراد آهستهخودکا
2011.( 

                                                 
9. Pathways 
10. Agancy 
11. Snyder and Lopez 
12. Bandura 
13. McLennana, McIlveen and Pererac 
14. Choi, Lee and Yoo 
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 تـرین  دور از انتظار نیست که خودکارآمـدي از مهـم     

هر فـردي محسـوب    اجتماعی و روانی رشد بر مؤثر عوامل
تا  کند می فراهم را امید به زندگی، موقعیتی حقیقت شود. در
آموزي به امیـد بـه زنـدگی بیشـتر بیندیشـد و در       هر دانش

اي دارد.  هاي زندگی و سازگاري فرد اهمیـت ویـژه   وفقیتم
شناسان بـه سـازگاري فـرد را در برابـر محـیط توجـه        روان
ــژه ــار    وی ــیت را بهنج ــیاتی از شخص ــد و خصوص اي دارن
گـردد،   دانند که موجب سازگاري فرد با محیط خود مـی  می

یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگـاهی در  
). 2015، 1دست آورد (آدولـف و برگـر   ود بهجامعه براي خ

متخصصان، به رفتـار سازشـی عـالوه بـر بهـرة هوشـی در       
آموزانی  ها دانشکنند. چون آن گامی توجه می تعریف آهسته

هـاي بهـره    اند که نمرة ضـعیفی در آزمـون   را شناسایی کرده
انـد، ولــی از روش زنـدگی شــهري آگــاهی    هوشـی گرفتــه 

نایی رفت و آمد بـا وسـایل حمـل و    داشتند. براي مثال، توا
ــاالن را      ــا همس ــدن ب ــار آم ــتغال و کن ــومی، اش ــل عم نق

 ).2015(هاالهان و همکاران،  دارند
کنـد،   آنچه که اهمیـت ایـن پـژوهش را آشـکار مـی        

آمـوزان دبیرسـتانی اسـت، چـرا کـه       حساسیت کار با دانش
منـدي از   احساس آرامش جسمانی، روانی و اجتماعی؛ بهره

ها؛ و آمـادگی بـراي تعامـل     پویا؛ شناسایی توانمندياندیشۀ 
هــاي  تــرین مؤلّفــه فــردي و اجتمــاعی نیــز بــه عنــوان مهــم

شـود و در افـزایش امیـد بـه زنـدگی       سازگاري معرفی مـی 
نوجوانان نقش مهم و تأثیرگـذاري دارد (افنسـی، کـارول و    

). عـالوه بـر ایـن، از آن    2015؛ آدولف و برگر، 2013، 2بار
به زندگی باعث بهبود راهبردهاي عملی و مـؤثر   جا که امید

هـاي ارتبـاطی، خـودتنظیمی هیجـانی،      در پرورش مهـارت 
رود بـا   شـود، احتمـال مـی    استقالل و قابلیت حل مسأله می

سازگاري فردي و اجتمـاعی رابطـۀ نزدیکـی داشـته باشـد.      
همچنین دو متغیـر مهـم خودکارآمـدي و سـازگاري نقـش      

 و کینـگ  -گی دارنـد (هندرسـون  سزایی در امید به زنـد  به
 ).2011، 3میچل

) در 1395در همــین راســتا، دســتخوش و حــافظی (   
شـناختی و   آوري، بهزیسـتی روان  پژوهشی به مقایسـۀ تـاب  

                                                 
1. Adolph and Berger 
2. Effeney, Carroll and Bahr  
3. Henderson- king and Mitchell 

گام و عادي شهر اهواز  امید به زندگی مادران کودکان آهسته
اقــدام کردنــد. نتــایج ایــن پــژوهش حــاکی از آن بــود کــه 

شناختی و امید به زندگی مـادران   آوري، بهزیستی روان تاب
تر از مادران کودکـان عـادي اسـت.     گام پایین کودکان آهسته

ــاران (   ــري و همک ــیخ نص ــش  1394ش ــی نق ) در پژوهش
بینـی   هاي حل مسأله و تفکّـر منطقـی را در پـیش    استراتژي

آموزان بررسی و تحلیل کردنـد. نتـایج    امید به زندگی دانش
ل مسأله و تفکّـر منطقـی   پژوهش نشان داد که استراتژي ح

آمـوزان قـادر اسـت. در     بینی امید به زنـدگی دانـش   به پیش
ــع و زارع     ــائیلی منی ــیرمحمدي، میک ــري ش ــژوهش دیگ پ

 بـا  امیـد را  و زندگی از رضایت رویی، سخت ) رابطۀ1389(

ها نشـان  تحصیلی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن عملکرد
 و تعهـد  هـاي  مؤلّفـه  و میان امید و رویی سخت میان که داد

گـذرگاه)   و (کـارگزار  امیـد  هـاي  مؤلّفه با رویی سخت کنترل
 بـین  ایـن،  بـر  عـالوه  دارد. وجـود  معنـادار  و رابطـۀ مثبـت  

رضـایت   و امید و همچنین زندگی از رضایت و رویی سخت
آمد. در واقع، مؤلّفۀ  دست به معنادار و مثبت رابطۀ زندگی از

 بـه  مربـوط  تغییـرات  از ددرصـ  31 تنهـایی  به امید کارگزار

 تعهد متغیرهاي از آن پس کرد و تبیین را زندگی از رضایت

 آدامز مطالعۀ داشتند. در را سهم بیشترین ترتیب به گذرگاه و

 زندگی از رضایت تغییرات ) میزان امید،2000( 4جاکسون و

 کرد. در پژوهش بینی پیش زندگی بعدي هاي سال در را افراد

 مقیـاس  خـرده  نیز )2007( 5فریچ و اشنایدربایلی، وینینگ، 

 باالترین بزرگساالن اشنایدر، داراي امید مقیاس در کارگزار،

 زندگی بود. مطالعات از رضایت متغیر براي بینی پیش قدرت

 و )، اشـنایدر 2005( 6دیـویس  مطالعـات  قبیـل  از دیگـري 
ــا ــگ، ادوارد و2005( 7تسوکاس ــرگمن ) و اون ) 2006( 8ب

 افراد بود. بهزیستی میزان و امید میان مثبت ارتباط از حاکی
هاي انجـام شـده در زمینـۀ نقـش      با توجه به بررسی   

هـا در  آموزان دبیرستانی و سازگاري آن خودکارآمدي دانش
هـاي انـدکی مواجـه هسـتیم.      امید بـه زنـدگی بـا پـژوهش    
گام در ایـن حـوزه    آموزان آهسته همچنین در رابطه با دانش

یافت نشد، در حالی که امید بـه زنـدگی،   نیز هیچ پژوهشی 

                                                 
4. Adams and Jackson 
5. Bailey, Winnieeng, Frisch and Snyder 
6. Davis 
7. Tsukasa 
8. Ong, Edwards and Bergeman 
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گـام از   آمـوزان آهسـته   خودکارآمدي و سازگاري در دانـش 
مسائل بسیار مهم هستند. با توجه به اینکه معموالً سازگاري 

شود و در انجـام امـور بـه     این افراد نسبتاً پایین گزارش می
شوند، بلکه نیاز بیشـتري بـه    خود برانگیخته نمی طور خودبه

بیرونی و آموزش مستقیم دارنـد. از سـوي دیگـر،     انگیزش
خودکارآمدي به باورهاي افراد دربارة توانایی کنار آمدن بـا  
شرایط خاص اشاره دارد. پس ضـرورت پـژوهش در ایـن    

شود. عـالوه بـر ایـن، امیـد بـه زنـدگی        حوزه احساس می
نزدیـک   اهداف مطلـوب  سوي گام را به تواند فرد آهسته می

رسد رابطۀ نزدیکی با انگیزش و سازگاري  به نظر می کند و
زیسـتن   بـراي  داشته باشد، چرا که امیـد بـه زنـدگی دلیلـی    

ــراد    ــایی در اف ــین متغیره ــت، بررســی چن اســت. در حقیق
هاي جدید در  اي نوین را به سوي پژوهش گام دریچه آهسته

هـاي   گشاید و بستر مناسبی را بـراي پـژوهش   این زمینه می
کنـد. بنـابراین، اهمیـت و ضـرورت       اي فـراهم مـی   مداخله

گـام دبیرسـتانی    آموزان آهسته تحقیق در این حوزه در دانش
دو چندان است. شایان ذکر است که بیشتر مطالعات انجـام  
شده براي بررسی رابطۀ امید به زندگی با یکی از متغیرهاي 
سازگاري اجتماعی، عملکرد تحصـیلی و سـالمت روان در   

حصـیلی مختلـف یـا دانشـجویان     هـاي ت  آموزان دوره دانش
انجام شده اسـت. بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده خـالء         

توان به ضرورت این  شود که می پژوهشی کامالً احساس می
پژوهش در عمل دست یافت. بـا انـدکی بررسـی در میـان     

بـرد کـه    توان به این موضوع پی هاي انجام شده می پژوهش
ی امید به زنـدگی بـر   بین طور ویژه به پیش اي به تر مطالعهکم

ــاعی و   ــاطفی، اجتم ــازگاري ع ــدي و س اســاس خودکارآم
آمـوزان دبیرســتانی اقـدام کــرده باشــد.    آموزشـی در دانــش 
بینی امید بـه زنـدگی    حاضر با هدف پیش بنابراین، پژوهش

بر اساس خودکارآمـدي و سـازگاري عـاطفی، اجتمـاعی و     
 گام انجام شد. آموزان آهسته آموزشی در دانش

 وهشروش پژ
تحلیلی از نـوع همبسـتگی بـود.     -پژوهش حاضر توصیفی

گـام   آمـوزان آهسـته   جامعۀ آماري این پژوهش کلیـۀ دانـش  
شد کـه در سـال تحصـیلی     دختر دورة متوسطه را شامل می

در مــدارس اســتثنایی شــهر تهــران مشــغول بــه  96-1395
ــد.  ــیل بودن ــودنی   تحص ــاب آزم ــراي انتخ ــا از روش  ب ه

بـر اسـاس فرمـول     اسـتفاده شـد.  گیـري در دسـترس    نمونه
) حـداقل حجـم نمونـه    2007پیشنهادي تاباخنیک و فیدل (

 N ≥ 50 + 8 Mالزم در مطالعــات همبســتگی از رابطــه 
تعـداد متغیرهـاي    Mحجـم نمونـه و    Nشـود.   محاسبه می

پژوهش است. به این ترتیـب بـا توجـه بـه تعـداد       بین پیش
ي عمومی، (شامل خودکارآمدي، سازگار بین متغیرهاي پیش

عاطفی، اجتمـاعی و آموزشـی) و بـا توجـه بـه معیارهـاي       
گامی  ورودي (تحصیل در دوره متوسطه، دختر بودن، آهسته

ــره هوشــی  ــا به ــدة تحصــیلی   70 - 50ب ــر اســاس پرون ب
ــش ــۀ ســنی  دان ــوزان، دامن ســال) و خــروج از  18 - 15آم

پژوهش (داشتن هر گونه مشـکالت خـاص ماننـد آسـیب     
هـاي تحـولی بـه غیـر از      و سـایر اخـتالل  شنوایی یا بینایی 

و  70گامی هـوش زیـر    گامی؛ مالك تشخیص آهسته آهسته
تحصیل در مدرسه اسـتثنایی بـود)، نمونـۀ الزم بـراي ایـن      

نفر بـود. ابـزار    90ها  مطالعه با در نظر گرفتن افت آزمودنی
 پژوهش عبارت بودند از:

و  میلـر  1988این مقیاس را در سال  :1لریم دیام اسیمق
سـؤال بـود کـه در     40اند. مقیاس اولیه داراي  پاورز ساخته

سـؤال افـزایش یافـت. هـدف ایـن       48هاي بعدي به  نسخه
مقیــاس، ســنجش میــزان امیــدواري در افــراد اســت. ایــن  

) تـا  1پرسشنامه در طیف لیکرت از بسـیار مخـالف (نمـرة    
در پایـان نمـرة    شـود.  گذاري می نمره )5بسیار موافق (نمرة 

آوریم.  دست می ها را جمع کرده و نمرة کل را به مادهتمامی 
خواهد بود. این مقیـاس نمـرة    240 - 48نمرة هر فرد بین 

برش نیز ندارد و هر چه نمرة فرد بـاالتر باشـد، امیـدواري    
بیشتري دارد. میلر روایی ایـن مقیـاس را مطلـوب گـزارش     

اســت.  80/0کــرده و پایــایی آن را طبــق آلفــاي کرونبــاخ  
) براي تعیـین پایـایی ایـن مقیـاس از دو     1389قاسمی (ابوال

روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده کرد که بـه ترتیـب   
بود. همچنـین روایـی مقیـاس را     89/0و  90/0ضرایب آن 

هاي این مقیاس ساده  گزارش کرد. از آن جا که سؤال 61/0
آمـوزان   است و فقط نیاز به سواد خواندن دارد، براي دانـش 

گام دبیرستانی مناسب است. در پژوهش حاضـر نیـز    آهسته
 88/0پایایی مقیاس به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که 

کنندة پایـایی قابـل قبـول بـراي مقیـاس       دست آمد و بیان به

                                                 
1. Miller hope scale 
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 مذکور است.  
ایــن پرسشــنامه را شــرر،  :1يخودکارآمــد ۀپرسشــنام

در  2مادوکس، مرکنـدانت، پـرتیس دون، جـاکوبز و راجـرز    
سـؤال دارد کـه هـر     17اند. این مقیـاس   ساخته 1982سال 

اي از دامنۀ کـامالً   سؤال بر اساس مقیاس لیکرتی پنج درجه
ها عـواملی   شود. این گویه مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم می

چون تسلیم مشکالت نشدن، توانایی برخورد با مشـکالت،  
ام کارهـا را  توانایی دستیابی به اهداف و پایداري براي انجـ 

گذاري مقیاس به این صورت است کـه بـه    سنجند. نمره می
گـذاري   گیـرد. نمـره   هر ماده از یک تا پنج امتیاز تعلـق مـی  

بــه صــورت معکــوس  16، 14، 12، 11، 7، 5، 4، 2ســؤال 
و حـداکثر   17است. حداقل نمرة آزمودنی در ایـن مقیـاس   

را است. ضریب پایـایی و اعتبـار ایـن پرسشـنامه      85نمره 
) بـا اسـتفاده از دو نیمـه کـردن     1986مادوکس و راجـرز ( 

و با استفاده از ضریب آلفـاي کرونبـاخ    89/0آزمون گاتمن 
) بـراي  1376انـد. براتـی و بختیـاري (    گزارش کـرده  93/0

دسـت   سنجش روایی سازه مقیاس خودکارآمدي، نمرات به
ــدازه  ــا ان هــاي چنــدین ویژگــی  آمــده از ایــن مقیــاس را ب

قیــاس کنتــرل درونــی و  بیرونــی راتــر،     شخصــیتی (م
مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی مارلو و  خرده

فردي روزنبرگ) همبسته کـرد   گران و مقیاس شایستگی بین
بینی شده بـین مقیـاس خودکارآمـدي و     که همبستگی پیش

و در سـطح   61/0هاي خصوصیات شخصتی متوسـط (  انداز
یید سـازه مـورد نظـر    درصد معنادار است) و در جهت تأ 5

). همچنـین ضـریب   1383بوده است (کرامتی و شهرآراي، 
پایایی مقیاس بـا اسـتفاده از روش دو نیمـه کـردن آزمـون      

و با استفاده از ضریب آلفـاي کرونبـاخ    76/0گاتمن برابر با 
). 1384زاده و هیـادي،   دست آمـده اسـت (شـمائی    به 79/0

سـی پایـایی   )، بـراي برر 1379همچنین در پژوهش وقري (
دسـت آمـده اسـت.     بـه  85/0خودکارآمدي، آلفاي کرونباخ 

هـا،   نفر از آزمودنی 30) نیز پس از جدا کردن 1380نجفی (
هـا اجـرا   به صورت تصادفی،آزمون خودکارآمدي را بین آن

دست آورد. همچنین در  به 83/0کرد و آلفاي کرونباخ برابر 
آلفـاي   ) به روش1388ارجنگی و فراهانی ( پژوهش گنجی

                                                 
1. Self-efficacy questionnaire 
2. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs 
and Rogers 

دست آمده است. از آن جـا   به 81/0کرونباخ، ضریب پایایی 
هاي این پرسشنامه ساده است و فقط نیاز به سـواد   که سؤال

گــام دبیرســتانی  آمــوزان آهســته خوانــدن دارد بــراي دانــش
مناســب اســت. روایــی پرسشــنامه خودکارآمــدي در ایــن  
پژوهش از طریق روایـی مالکـی بـا اجـراي همزمـان ایـن       

امه با پرسشـنامۀ خودکارآمـدي عمـومی شـوارتزر و     پرسشن
دسـت آمـد کـه     بـه  73/0هـا،  تعیین ضـریب همبسـتگی آن  

مناسب و قابل قبـول اسـت. همچنـین پایـایی آن از طریـق      
 دست آمد. به 77/0آلفاي کرونباخ 
آموزان  پرسشنامۀ سازگاري دانش :3يسازگار ۀپرسشنام

ست که در کاغذي ا-دبیرستانی یک ابزار خودگزارشی مداد
، 1377انـد و در سـال    ، سینها و سـینگ سـاخته  1993سال 

آموزان  این پرسشنامه، دانش کرمی آن را ترجمه کرده است.
ساله) با سـازگاري خـوب    18 - 14دبیرستانی (گروه سنی 

آموزان با سازگاري ضعیف در سه عامـل، شـامل    را از دانش
 20سازگاري عاطفی، اجتماعی و آموزشی (هر کدام شـامل  

هــا را از لحــاظ میــزان کنــد. همچنــین آن گویــه) جــدا مــی
ســؤاالت  ســنجد. پاســخ ســازگاري کلــی یــا عمــومی مــی

ارزش هر سؤال نیز صـفر   صورت پاسخ بلی و خیر است. به
دهنـدة سـازگاري    و یک است. مجموع کـل نمـرات، نشـان   

عمومی فرد و مجموع نمرات فرد در هر حـوزة سـازگاري   
کنندة سازگاري فرد  عی) مشخص(عاطفی، آموزشی و اجتما

دهندة سازگاري باالتر و  در آن حوزه است. نمرة پایین نشان
تر است. بیشترین نمـره   دهندة سازگاري پایین نمرة باال نشان

 60و حـداکثر نمـره سـازگاري کلـی      20هر مقیاس فرعـی  
آمـوزان   خواهد بود. پایایی کل پرسشـنامه سـازگاري دانـش   

بـازآزمون و   -نیمه کردن، آزمون دبیرستانی در سه روش دو
  بـه  94/0و  93/0، 95/0ترتیـب  ، بـه 20کودر ریچاردسون 

). در پـژوهش  1993دست آمـده اسـت (سـینها و سـینگ،     
)، 1389پــور و کشــاورز ( کــنش، اســدي، شــیرعلی خــوش

 83/0ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بــراي ســازگاري اجتمــاعی 
ایب ) ضـر 1387دست آمد. رجبی، چهاردولی و عطاري ( به

پایایی مقیاس فوق را با استفاده از روش کودر ریچاردسون 
 70/0و  81/0ترتیب  و دو نیمه کردن براي کل پرسشنامه به

و  62/0، اجتماعی 64/0و  66/0هاي عاطفی  و براي مقیاس

                                                 
3.compatibility questionnaire 
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ــی  58/0 ــه   58/0و  67/0و آموزشـ ــد کـ ــبه کردنـ محاسـ
هاي مقیاس فوق اسـت. از   دهندة همسانی درونی ماده نشان
جــایی کــه در چنــد پــژوهش از پرسشــنامۀ ســازگاري   آن

گام اسـتفاده شـده،    آموزان دبیرستانی براي افراد آهسته دانش
ابزار مناسبی براي این گروه است. در این پـژوهش، روایـی   

گـام از طریـق    آموزان آهسته پرسشنامۀ سازگاري براي دانش
روایی مالکی با اجراي همزمان این پرسشنامه با پرسشـنامۀ  

 69/0 هــا، ازگاري بــل و تعیــین ضــریب همبســتگی آن ســ
دست آمد که مناسب و قابل قبول است. همچنین پایـایی   به

 دست آمد. به 77/0آن از طریق آلفاي کرونباخ 
منظـور ورود بـه مـدارس     براي اجـراي پـژوهش بـه      

ــوزش   ــتثنایی از آم ــران    اس ــهر ته ــتثنایی ش ــرورش اس و پ
بعد، بـا اسـتفاده از لیسـت    نامه گرفته شد. در مرحلۀ  معرفی

گــام دبیرســتانی و دخترانــه، ســه  مـدارس اســتثنایی آهســته 
مدرسه به صـورت در دسـترس و بـا راهنمـایی کارشـناس      

و پرورش استثنایی شهر تهران انتخاب شد. پس از  آموزش 
مراجعه به مدارس مـورد نظـر، ضـرورت پـژوهش حاضـر      

پس براي مدیران و مشاوران مدارس توضـیح داده شـد. سـ   
بر اساس معیارهاي ورود به پـژوهش و خـروج   ها  آزمودنی

انتخاب شـدند.   گیري در دسترس روش نمونهبه از پژوهش 
نامـه کتبـی مبنـی بـر شـرکت       ها رضایت از والدین آزمودنی

هـا نیـز   فرزندشان در پژوهش گرفته شد و رضایت خود آن
منظور رعایت مالحظات اخالقی، به  جلب شد. در ضمن به

آمده از پژوهش  دست طمینان داده شد که اطالعات بهها ا آن
منظـور حفـظ    نام اسـتفاده شـد، بـه    صورت محرمانه و بی به

اسرار شخصی و عدم تجـاوز بـه حـریم خصوصـی افـراد،      
ها گزارش شـود و بـراي مقاصـد     نتایج در سطح کلی گروه

شناســـــان و متخصصـــــان  تربیتــــی در اختیـــــار روان 
ۀ اصلی پژوهش، اجـراي  وپرورش قرار گیرد. مرحل آموزش
پرسشـنامۀ خودکارآمـدي شـرر،     )،1988امید میلر (مقیاس 

ــرز     ــاکوبز و راج ــرتیس دون، ج ــدانت، پ ــادوکس، مرکن م
 آمــوزان دبیرســتانی ســازگاري دانــش ) و پرسشــنامۀ1982(

) بود. قبل از تکمیل هر پرسشنامه بـه  1993سینها و سینگ (
ردن آن آموزان توضیحاتی در راستاي نحـوة کامـل کـ    دانش

کننـدگان بـا نظـارت     پرسشنامه داده شد. سپس همۀ شرکت
پژوهشگر و دستیار پژوهشی او در دوازده گـروه هفـت یـا    
هشت نفري به صورت انفرادي در مدت سه روز به ترتیب 

سازگاري  پرسشنامۀ خودکارآمدي و پرسشنامۀ امید،مقیاس 
را تکمیـل کردنــد. در خصــوص   آمــوزان دبیرســتانی دانـش 

شـدند یـا    آموزان دچار تردیـد مـی   ها که دانش البرخی سؤ
درك مفهوم آن دشوار بود، توضیح مختصـري بـه صـورت    

شـد. بـا توجـه بـه اینکـه از قبـل دربـارة         انفرادي داده مـی 
هـا روان و سـاده    ها توضیح داده شده بود و سؤال پرسشنامه

هـا پـیش    بودند مشکل خاصی در تکمیل کـردن پرسشـنامه  
از تکمیل کردن هـر پرسشـنامه فاصـلۀ    نیامد. در ضمن بعد 

زمانی کوتاهی براي استراحت و همـاهنگی مجـدد در نظـر    
 پیرسون همبستگی ضریب از ها داده تحلیل گرفته شد. براي

 و مـالك  و بـین  پـیش  متغیرهاي بین ارتباط منظور بررسی به
 بینـی  منظـور پـیش   بـه  رگرسیون گام به گام همچنین تحلیل

شـد. بـه    اسـتفاده  بـین  پیش یرهايمتغ بر اساس مالك متغیر
 SPSSافـزار   نرمنسخۀ بیست و دوم ها از  منظور تحلیل داده

 . استفاده شد

 ها یافته
 گام آموز آهسته دانش 90کنندگان در این پژوهش،  شرکت   

سـال قـرار داشـتند.     18 - 15بودند که در دامنۀ سنی دختر 
و  48/16ها به ترتیب  میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی

هـاي توصـیفی میـانگین و     ، شاخص1بود. در جدول  63/1
انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش یعنی امید به زنـدگی،  

هـاي آن   مقیـاس  خودکارآمدي، سازگاري عمـومی و خـرده  
ــازگاري عــ  ــازگاري   (س ــاعی و س ــازگاري اجتم اطفی، س

 آموزشی) مشخص شده است.  

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش 1جدول 
-kآماره  M SD متغیرها

s 
مقدار 
 احتمال

 82/0 372/0 68/2 27/31 . خودکارآمدي1
 40/0 954/0 22/1 34/8 . سازگاري عاطفی2

. سازگاري 3
 اجتماعی

97/7 19/1 786/0 83/0 

 69/0 638/0 18/1 23/10 . سازگاري آموزشی4
 37/0 465/0 31/2 54/26 . سازگاري عمومی5

 95/0 7841/0 85/6 12/114 . امید به زندگی6

شــود، میــانگین و  مشــاهده مــی 1همچنــان کــه در جــدول 
انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش در گزارش شده است. 
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توان نسبت بـه   این جدول میبا توجه به نتایج ارائه شده در 
نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــاي پــژوهش اطمینــان داشــت 

)05/0P>   در ضمن ماتریس همبستگی و ضـرایب اعتبـار .(
 آمده است.  2متغیرهاي پژوهش نیز در جدول 

بین خودکارآمدي، سـازگاري عـاطفی،    2با توجه به جدول 
سازگاري اجتماعی، سازگاري آموزشی و سازگاري عمومی 

رابطـۀ مثبـت و معنـاداري وجـود دارد.      امید بـه زنـدگی   با
بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمـدي و   منظور پیش به

آمـوزان   سازگاري عاطفی، اجتمـاعی و آموزشـی در دانـش   
گام استفاده از روش آماري رگرسـیون گـام بـه گـام      آهسته

هاي ایـن روش   فرض ها، پیش استفاده شد. براي تحلیل داده
استقالل خطاهـا بـا اسـتفاده از      بررسی شد. مفروضۀآماري 

 95/1آمــاره دوربــین واتســون بررســی شــد کــه مقــدار آن 
فـرض اسـت.    دهندة برقراري این پیش دست آمد که نشان به

فرض نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسیون هم تأیید شـد.  
 970/0شاخص تحمـل واریـانس متغیـر امیـد بـه زنـدگی       

) VIFقدار عامـل تـورم واریـانس (   دست آمد. همچنین م به
بود. با توجـه بـه اینکـه شـاخص تحمـل واریـانس        004/1

است، پس  2تر از نزدیک به یک و عامل تورم واریانس کم
خطی متغیـر مسـتقل پـژوهش رد شـد. بنـابراین،       فرض هم

بینی امید به زندگی بـر اسـاس    منظور تعیین پیش توان به می
هـاي آن   رده مقیـاس خودکارآمدي و سازگاري عمومی و خ

(ســازگاري عــاطفی، اجتمــاعی و آموزشــی) از رگرســیون  
 استفاده کرد. 

 . ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهاي پژوهش2جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیر

      74/0 . خودکارآمدي1
     79/0 33/0** . سازگاري عاطفی2
    73/0 39/0** 44/0** . سازگاري اجتماعی3
   72/0 08/0 10/0 36/0** . سازگاري آموزشی4
  69/0 20/0* 33/0** 31/0** 34/0** . سازگاري عمومی5
 70/0 30/0** 26/0* 28/0** 25/0* 54/0** . امید به زندگی 6

 >P<05/0*P**   01/0         ضرایب اعتبار بر روي قطر اصلی قرار دارند.     

 خالصۀ تحلیل رگرسیون گام به گام. 3جدول 
F dfتغییر  Rتغییر  R R2 بین متغیر پیش گام

1 
df
2 

 احتمال

 0001/0 88 1 25/64 291/0 291/0 54/0 خودکارآمدي 1

 0001/0 87 1 68/15 069/0 360/0 60/0 خودکارآمدي و سازگاري عمومی 2
 005/0 86 1 03/11 049/0 409/0 64/0 خودکارآمدي، سازگاري عمومی و اجتماعی 3

 002/0 85 1 37/9 026/0 435/0 66/0 خودکارآمدي، سازگاري عمومی، اجتماعی و آموزشی 4
 0001/0 84 1 14/9 013/0 448/0 67/0 خودکارآمدي، سازگاري عمومی، اجتماعی، آموزشی و عاطفی 5

شـود کـه در گـام     مشـاهده مـی   3با توجه به نتایج جـدول  
بینی امید به  نخست، خودکارآمدي بیشترین نقش را در پیش

زندگی داشته است. ضریب همبستگی این متغیر با امید بـه  
درصد از تغییرات امید به زندگی  1/29بود و  54/0زندگی 

 وسیلۀ خودکارآمدي قابل تبیین است. در گام دوم، پس از به
خودکارآمدي، سازگاري عمومی وارد معادلۀ رگرسیون شد. 

و  60/0ضریب همبستگی این دو متغیـر بـا خودکارآمـدي    

درصد از تغییرات امید به زندگی از  36کنندة آن بود که  بیان
بینـی اسـت. در واقـع، ورود     طریق این دو متغیر قابل پـیش 

متغیر سازگاري عمومی در معادلۀ رگرسیون توانسـته اسـت   
بینی را افـزایش دهـد. در گـام     درصد توان پیش 7به میزان 

سوم، پس از خودکارآمدي و سازگاري عمومی، سـازگاري  
اجتماعی وارد معادله شد. ضریب همبستگی این سه متغیـر  

دست آمد. به سخن دیگر، این سه  به 64/0با امید به زندگی 
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درصـد از تغییـرات امیـد بـه زنـدگی را تبیـین        9/40متغیر 
کنند. در حقیقـت، ورود متغیـر سـازگاري اجتمـاعی در      می

درصـد تـوان    4معادله رگرسیون توانسته اسـت بـه میـزان    
ــیش ــس از     پ ــارم، پ ــام چه ــد. در گ ــزایش ده ــی را اف بین

خودکارآمدي، سـازگاري عمـومی و سـازگاري اجتمـاعی،     
متغیر سازگاري آموزشی وارد معادله شد. ضریب همبستگی 

کنندة آن بـود   و بیان 66/0به زندگی این چهار متغیر با امید 
وسـیلۀ ایـن    درصد از تغییرات امید به زنـدگی بـه   5/43که 

بینی اسـت. در حقیقـت، ورود متغیـر     چهار متغیر قابل پیش
سازگاري آموزشی در معادلۀ رگرسـیون توانسـته اسـت بـه     

بینی را افزایش دهد. در گام پنجم،  درصد توان پیش 3میزان 
ــدي،  ــس از خودکارآم ــازگاري    پ ــومی، س ــازگاري عم س

اجتماعی و سـازگاري آموزشـی، متغیـر سـازگاري عـاطفی      

وارد معادله شد. ضریب همبستگی این پنج متغیر با امید بـه  
ــدگی  ــان 67/0زن ــه   و بی ــود ک ــدة آن ب درصــد از  8/44کنن

وسـیلۀ ایـن پـنج متغیـر قابـل       تغییرات امید بـه زنـدگی بـه   
سـازگاري عـاطفی   بینی است. در حقیقت، ورود متغیر  پیش

درصـد تـوان    1در معادلۀ رگرسیون توانسته است به میزان 
 بینی را افزایش دهد. پیش

منظــور بررســی ســهم هــر یــک از متغیرهــاي       بــه
خودکارآمــدي، ســازگاري عمــومی، ســازگاري اجتمــاعی،  

بینی امید بـه   سازگاري آموزشی و سازگاري عاطفی در پیش
ب اسـتاندارد و  آموزان چقدر اسـت، از ضـرای   زندگی دانش

ارائـه   4غیراستاندارد استفاده شد کـه نتـایج آن در جـدول    
 شده است.

 و همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی متغیرها . ضرایب استاندارد و غیراستاندارد4جدول 
 همبستگی مقدار احتمال ضرایب رگرسیون بین متغیر پیش مدل

 نیمه تفکیکی تفکیکی صفر مرتبه )Betaاستاندارد ( )ß(غیراستاندارد 

 54/0 54/0 54/0 001/0 54/0 69/1 خودکارآمدي 1

 44/0 46/0 30/0 001/0 40/0 01/1 سازگاري عمومی 2

 35/0 39/0 28/0 001/0 36/0 97/0 سازگاري اجتماعی 3

 27/0 24/0 26/0 001/0 23/0 86/0 سازگاري آموزشی 4

 20/0 23/0 25/0 002/0 19/0 75/0 عاطفیسازگاري  5

        
منظـور اینکـه    بـه  4با توجه به نتایج ارائه شـده در جـدول   

آمـوزان   بینی امید به زندگی دانش خودکارآمدي قدرت پیش
توان گفت خودکارآمدي با همبستگی  گام را دارد، می آهسته

امیـد بـه زنـدگی     کنندة بینی ترین پیش قوي 54/0مرتبۀ صفر 
بینی تغییرات امید به زندگی  بود و بیشترین سهم را در پیش

نقش مثبـت و   54/0داشت. به بیان دیگر، با بتاي استاندارد 
بینی امیـد بـه زنـدگی داشـته اسـت. بـراي        مؤثري در پیش

هـاي آن   مقیـاس  بررسی اینکـه سـازگاري عمـومی و خـرده    
آمـوزان را دارد،   امیـد بـه زنـدگی دانـش    بینـی   قدرت پـیش 

توان بیان کرد که با قبول ترتیب ورود متغیرهـا در مـدل    می
و  30/0دوم، سازگاري عمومی بـا همبسـتگی مرتبـۀ صـفر     

نقـش مثبـت و معنـاداري در     40/0بتاي اسـتاندارد معـادل   
بینی تغییرات امید به زندگی داشـته اسـت. بعـد از آن،     پیش

نقـش مثبـت و    36/0بتاي اسـتاندارد   سازگاري اجتماعی با
بینی امید بـه زنـدگی داشـته اسـت. پـس از       مؤثري در پیش

سازگاري اجتماعی، سازگاري آموزشی بـا بتـاي اسـتاندارد    
نقش مؤثر و در نهایـت سـازگاري عـاطفی بـا بتـاي       23/0

بینـی امیـد بـه     نقش مثبت و مؤثري در پیش 19/0استاندارد 
 اند. زندگی داشته

 گیري جهبحث و نتی
بینـی امیـد بـه زنـدگی بـر       پژوهش حاضر با هدف پـیش    

گـام   آمـوزان آهسـته   اساس خودکارآمدي و سازگاري دانش
انجام شـد. نتـایج حاصـل از تحلیـل آمـاري همبسـتگی و       
رگرسیون گام به گام نشان داد که بین امیـد بـه زنـدگی بـر     

گـام   آمـوزان آهسـته   اساس خودکارآمدي و سازگاري دانش
مثبــت و معنــاداري وجــود دارد. نتــایج حاصــل از ارتبــاط 

کنندة آن بود کـه خودکارآمـدي و    بررسی فرضیۀ اصلی بیان
آمـوزان را    توانند امید به زندگی دانـش  سازگاري عمومی می
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هـاي شـیخ نصـري و     بینی کنند. این یافته بـا پـژوهش   پیش
) و هـو و  1393زاده و همکـاران (  )، ملـک 1394همکاران (
ها بـه نقـش    ) همسو است. در این پژوهش2009( همکاران

مؤثر خودکارآمدي و سازگاري در امیـد بـه زنـدگی تأکیـد     
 شده است.  

توان به این نکته اشاره  در تبیین این یافتۀ پژوهش می   
امید به زندگی و سازگاري افـراد    کرد که پیشینۀ آموزشی بر

تأثیرگــذار اســت و ایــن پیشــینۀ آموزشــی تــأثیر مهمــی در 
هاي بزرگسالی خواهد گذاشـت.   ها در طی سالیري آنیادگ

آموزان  توان بیان کرد دانش هاي پژوهشی می با توجه به یافته
دهنــد کــه هــم داراي  گــام رفتارهــایی را انجــام مــی آهســته

هـا  مطلوبیت درونی و هم داراي پیامدهاي بیرونی بـراي آن 
باشد. انجام رفتارهایی که هـم پیامـد درونـی و هـم پیامـد      

یرونی داشته باشد، نقش مفید و مؤثري در امید به زنـدگی  ب
). از سـوي دیگـر،   2015(کرك و همکـاران،   خواهد داشت

گام ارتبـاط نزدیکـی    آموزان آهسته میزان سازگاري در دانش
با امیـد بـه زنـدگی و خودکارآمـدي دارد و از ضـروریات      
اساسی دوران تحصیل اسـت کـه توجـه بـه آن در رشـد و      

ــه ــه   توســعه جامع ــین توجــه ب ــر مســتقیمی دارد. همچن اث
سازگاري از موضوعات مهم در حـوزة آمـوزش اسـت کـه     

آمـوزان   باعث باال بردن کـارایی و کفایـت تحصـیلی دانـش    
از آن ). 1395شود (عاشوري و جلیل آبکنـار،    گام می آهسته

رسـد دو حـوزة مهـم خودکارآمـدي و      جایی که به نظر می
گام در تعامل بـا هـم و در    آموزان آهسته سازگاري در دانش

راستاي تقویت یکدیگر باشند و ارتباط نزدیکی با امیـد بـه   
بنـــابراین، دور از انتظـــار نیســـت کـــه زنـــدگی دارنـــد. 

خودکارآمدي و سـازگاري بتواننـد امیـد بـه زنـدگی را در      
 بینی کند. گام پیش آموزان آهسته دانش

بینی امیـد   در بررسی اینکه خودکارآمدي قدرت پیش   
گـام را دارد، مشـخص شـد     آموزان آهسـته  به زندگی دانش

بینی تغییرات امید به  خودکارآمدي بیشترین سهم را در پیش
زندگی داشت. بـه بیـان دیگـر، نقـش مثبـت و مـؤثري در       

بینی امید به زندگی داشته اسـت. ایـن یافتـه پـژوهش      پیش
هـاي پاشـایی اردکـانی و همکـاران      حاضر با نتایج پژوهش

ــک)، م1394( ــاران ( ل ــیرمحمدي و 1393زاده و همک )، ش
) و وانـگ و لـیم   2009( )، هو و همکـاران 1389همکاران (

تـوان   ) همسو است. در تبیین این یافتۀ پژوهش مـی 2009(

بیــان کــرد کــه کســب اطالعــات جدیــد و مخــالف افکــار 
وجود آورندة تـنش بـه حـل     خودآیند و بررسی موقعیت به

شود، به این معنا که حل  تعارض و سازگاري بهتر منجر می
گزینی مطلـوب و انتخـاب راهبـردي     مسألۀ شناختی، هدف

کارآمد، در بهبود خودکارآمدي و امید به زندگی افراد مـؤثر  
). با توجـه بـه   1389(شیرمحمدي و همکاران،  شود واقع می

هـاي تحصـیلی    هـاي انجـام شـده در پایـه     پیشینۀ پـژوهش 
محوري در امیـد   آموزان نقشی مختلف، خودکارآمدي دانش

هم  گام آموزان آهسته دانشو  کند ها ایفا میبه زندگی در آن
از این امر مستثنی نیستند. از سوي دیگر، خودکارآمـدي بـه   
باورهاي افراد دربارة توانایی کنار آمـدن بـا شـرایط خـاص     

توانـد فـرد    اشاره دارد. عالوه بر این، امیـد بـه زنـدگی مـی    
بـه نظـر    نزدیک کند و مطلوباهداف  سوي گام را به آهسته
رسد رابطۀ نزدیکی با خودکارآمدي داشته باشد، چرا که  می

با توجـه بـه اینکـه    زیستن است.  براي امید به زندگی دلیلی
در دوران دبیرســتان آمــادگی و  گــام آمــوزان آهســته دانــش
تـر از آن   هاي الزم براي حضـور در جامعـه و مهـم    آموزش

کننــد، آن دســته از  مــی حضــور در بــازار کــار را دریافــت
ــش ــزه  دان ــه انگی ــوزانی ک ــد   آم ــالی دارن ــداف متع ــا و اه ه

خودکارآمدي بیشتري خواهند داشت. بنابراین، آن دسـته از  
گام که احساس خودکارآمـدي بیشـتري    آموزان آهسته دانش

 داشته باشند، امید به زندگی باالتري هم خواهند داشت.
در بررســـــی اینکـــــه ســـــازگاري عمـــــومی و    
بینـی امیـد بـه زنـدگی      هـاي آن قـدرت پـیش    مقیـاس  دهخر

تـوان بیـان کـرد کـه      گـام را دارد، مـی   آموزان آهسـته  دانش
بینـی تغییـرات امیـد بـه زنـدگی       سازگاري عمومی در پیش

نقش مثبت و معناداري داشته اسـت. بعـد از آن سـازگاري    
ترتیـب   اجتماعی، سازگاري آموزشی و سازگاري عاطفی بـه 

ــؤثر  ــت و م ــیشنقــش مثب ــدگی   ي در پ ــه زن ــد ب ــی امی بین
هاي شیخ  اند.این یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش داشته

)، پاشـایی اردکـانی و همکـاران    1394نصري و همکـاران ( 
) همسـو اسـت. همچنـین    2009( ) و هو و همکاران1394(

و همکـاران   پژوهش بایلی هاي نتایج پژوهش حاضر با یافته
ــگ2007( ــاران  )، اون ــویس (2006(و همک ) و 2005)، دی

 ) همخوانی دارد.2005تسوکاسا ( و اشنایدر
تـوان   منظور تبیین آخرین یافتۀ پژوهش حاضر مـی  به   

تـرین مسـائلی کـه     تـرین و اساسـی   اظهار داشت که از مهم
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گـام بـا آن مواجـه هسـتند، سـازگاري       آموزان آهسـته  دانش
سـازگاري  عمومی و ابعاد مختلف آن (سازگاري اجتماعی، 

گام که  آموزشی و سازگاري عاطفی) است. نوجوانان آهسته
آیند و در خـود احسـاس آرامـش و کمـال      با خود کنار می

اي در راه  هـاي مثبـت و سـازنده    کنند، قادر هسـتند قـدم   می
اي دیگر کـه   سازگاري با جامعه و دیگران بردارند، اما دسته

 از دســت خــود ناراحــت هســتند و ممکــن اســت بتواننــد 
ساعاتی با خود در تنهایی بگذرانند، بدون اینکه آسـیبی بـه   

توانند به تنهایی دلگـرم باشـند چـرا کـه      خود برسانند، نمی
توانند درست بیندیشند و تصمیم بگیرنـد. بنـابراین، بـه     نمی

رسد که سازگاري تأثیر بسزایی در امید بـه زنـدگی    نظر می
دوك و ؛ سـا 1395آبکنـار،   داشته باشـد (عاشـوري و جلیـل   

آمـوزان   ). در حقیقـت، سـازگاري در دانـش   2003سادوك، 
ــه ســوي گــام موجــب جهــت دادن رفتــار آن  آهســته هــا ب
توانـد عملکردشـان    شود و می هاي مثبت و متعالی می هدف

طـور   هاي مختلف از جمله امید بـه زنـدگی بـه    را در حوزه
گام  آموز آهسته بینی کند. عالوه بر این، اگر دانش مثبت پیش

انجام فعالیتی خود را توانمند احساس کند چندان دربارة در 
کند که تکلیف مورد نظر ارزش انجـام دادن را   این فکر نمی

دارد یا ندارد. همچنین به سازگاري و توانایی خود در انجام 
یابـد و بـا تمرکـز بـر راهبردهـاي       یک تکلیف اطمینان مـی 

یـن رو  آیـد. از ا  یادگیري از عهده انجام آن تکلیف بـر مـی  
یابد. بنـابراین،   رود که امید به زندگی او افزایش  احتمال می

رسد که سازگاري عمومی و ابعاد مختلـف   بعید به نظر نمی
آن از جملــه ســازگاري اجتمــاعی، ســازگاري آموزشــی و  

آمـوزان   سازگاري عاطفی بتواند امید بـه زنـدگی در دانـش   
 بینی کند. را پیش گام آهسته
توانـد بـراي همـۀ والـدین،      می نتایج پژوهش حاضر   

انـدرکاران نظـام آمـوزش و     مربیان و اساسـاً تمـامی دسـت   
گام تلویحات مفیـدي   پرورش استثنایی به ویژه حوزة آهسته

در ارتباط با خودکارآمدي، سـازگاري عمـومی، سـازگاري    
عاطفی، سازگاري اجتماعی، سازگاري آموزشی و امیـد بـه   

هایی که مبتنـی   ریزي رنامهآموزان داشته باشد. ب زندگی دانش
هـا را در رأس ابعـاد و   بر این متغیرهاي اساسی باشند و آن

اهداف خود قرار دهد، موفقیت بسیاري کسب خواهند کرد. 
بنابراین، ایجاد آگاهی در مربیان، معلمان و والـدین نسـبت   

هـا  به نقش خودکارآمدي و سازگاري و تأثیر قابل توجه آن

گــام از اهمیــت  آمــوزان آهســته در امیــد بــه زنــدگی دانــش
 مند است. سزایی بهره به

تردید هرگونه مطالعه و فعالیت پژوهشـی خـاص    بی   
در زمان اجرا، خالی از چالش و مشکالت گوناگون نیست. 
ایــن پــژوهش نیــز مســتثنی نبــود و در انجــام آن بــا       

هایی مواجه بـود. در ایـن پـژوهش از ابزارهـاي      محدودیت
اده شـد. در چنـین روشـی، ممکـن     دهی اسـتف  خود گزارش
آموزان نسبت به پاسخگویی سؤاالت سـوگیري   است دانش

داشته باشند و دقت نتایج کاهش یابد. همچنـین اسـتفاده از   
روش همبستگی در پژوهش حاضر، دستیابی به روابط علّی 

کند. عالوه بر این،   معلولی میان متغیرها را با مانع مواجه می
ــ  ــد س ــر هــدفعوامــل مختلفــی مانن هــاي  اختار کــالس ب

گذار است و احتماالً ساختار کالس در شهر  آموزان اثر دانش
ها متفاوت اسـت. بنـابراین،    تهران با مدارس سایر شهرستان

 تعمیم نتایج این پژوهش باید با احتیاط انجام شود.  
افزایی در حـوزة   هاي دانش شود که برنامه پیشنهاد می   

ها بـر  شود تا میزان تأثیر آن خودکارآمدي و سازگاري اجرا
امید به زندگی مشخص شود و روابط علّی بین این متغیرها 

خودکارآمدي، سـازگاري و امیـد    که آنجایی آشکار شود. از
 رشـدي افـراد بسـتگی دارد    فراینـدهاي  افراد بـه  به زندگی

 رشـدي  هـاي  وهله در سازه سه این ارتباط شود می ،پیشنهاد

 طولی به صورت رشدي تأثیرات و مقایسه بررسی، مختلف

شود کـه   پیگیري شود. همچنین پیشنهاد می هابا آن رابطه در
آمـوزان بـا    هاي دیگر دانـش  هاي بعدي از گروه در پژوهش

دسـت آمـده در    نیازهاي ویـژه اسـتفاده شـود تـا نتـایج بـه      
 هاي مختلف با یکدیگر قابل مقایسه باشد.   گروه

 منابع
آبـادي، نـدا    سـارا و مـوري نجـف    ابوالقاسمی، شهنام.، ساعدي،

). بررسی اثربخشی تجسم هدایت یافته و معنادرمانی 1389(
بر میزان افسـردگی، اضـطراب و امیـدواري زنـان مبـتال بـه       

 یپژوهش یعلم فصلنامه. سرطان پستان بیمارستان شفا اهواز
 . 47-31): 5(2، اهواز یاسالم آزاد دانشگاه فرهنگ و زن

). 1395( زاده، سـوگند  ري، محمد و قاسمافروز، غالمعلی.، عاشو
و تفـاوت    AAIDDوAAMR گامی در  آهسته  تحول تعریف

رشـد آمـوزش    ،DSM-Vو DSM-IV-TR هاي آن در  مالك
 . 24-21): 1(12، مشاور مدرسه
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بررسی بررسـی رابطـه سـاده و    ). 1376براتی بختیاري، سیامک (
بـا  چندگانه متغیرهاي خودکارآمدي، عزت نفس و خودیابی 

آموزان سال سوم نظـام متوسـطه    عملکرد تحصیلی در دانش
ــواز  ــتان اه ــد شهرس ــانجدی ــد   . پای ــی ارش ــه کارشناس نام

 شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز. روان
پـور، اصـغر و    کنش، ابوالقاسم.، اسدي، مسعود.، شـیرعلی  خوش

). نقـش نیازهـاي بنیـادین و    1389کشاورز افشار، حسـین ( 
آموزان مقطـع   اجتماعی در سازگاري اجتماعی دانشحمایت 
 .94-82): 1(4، شناسی کاربرديروان فصلنامه متوسطه.

آوري،  ). مقایسـۀ تـاب  1395دستخوش، صدیقه و فریبا حافظی (
شــناختی و امیــد بــه زنــدگی مــادران داراي  بهزیســتی روان
گام با مادران داراي کودکان عادي شهر اهواز،  کودکان آهسته

ن کنفرانس بین المللی پژوهشـهاي کـاربردي در علـوم    دومی
، تربیتی و مطالعات رفتاري و آسـیب هـاي اجتمـاعی ایـران    

تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سـروش حکمـت   
 مرتضوي.

الـه و عطـاري، یوسـفعلی     رجبی، غالمرضا.، چهاردولی، حجـت 
 -). بررســی رابطــۀ عملکــرد خــانواده و جــو روانــی1387(

آمـوزان دبیرســتانی  ی کـالس بــا ناسـازگاري دانــش  اجتمـاع 
و  1(3 شناسـی، علـوم تربیتـی و روان   مجلهشهرستان مالیر. 

2 :(113-128 . 
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Abstract 
Aim: The aim of present study was to predict slow paced students’ life expectancy based on 
self-efficacy and affective, social and instructional compatibility. Methods: The research is 
considered as correlational type. The statistical population included all high school slow 
paced students (aged 15-18 years old) of Tehran city that from among them a total number of 
90 student were selected using convenient sampling method. All of them completed the Miller 
Hope Scale (1988), Self-efficacy Questionnaire of Sinha & Sing (1993) and Compatibility 
Questionnaire of Sherer et al. (1982). Data were analyzed by stepwise regression analysis 
method. Results: The findings showed that self-efficacy and general, affective, social and 
instructional compatibility have a significant and positive relation with life expectancy. Self-
efficacy and general, affective, social and instructional compatibility predicted 45 percent of 
variance of life expectancy in slow paced students and self-efficacy had the most contribution 
in prediction of life expectancy. Conclusion:  Paying attention to the variables such as self-
efficacy and affective, social and instructional compatibility have crucial role in predicting 
life expectancy. 
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