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Abstract
Background and objective: Factors such as frustration toward continuing education, lack of self-confiden ce, lack o f m aking ef f or ts t o
compensate for failures, and lack of insistence on achieving success are thought to affect academic achievement. Therefore, this study aims a t
investigating the impact of teaching hope, as a construct in positive psychology upon the cognitive engagement and academ ic ach ieveme nt
among high school exceptional female students (with intellectual disability) in Khorramabad, Iran.
Me thods: This is a two group pretest-post quasi-experimental study. The study population consisted of all exceptional h igh sch o ol f ema le
students in Khorramabad in the school year of 2014-2015. The research sample consisted of 30 Exceptional high school female students. T he
participants were randomly assigned to experimental and control groups in equal numbers. The research instrum ent was Sm ar t Co gn itive
engagement Questionnaire (2012). The questionnaire, adopted from the theoretical model of Linen Brink and P in trich ( 2 003 ), m easur e s
aspects of cognitive engagement through 19 statements. T he reliability of the tool was 0.88 in this study. T o measure the academic
achievement of the students, the students’ final GP of the second semester was used. After selecting the test group as well as the control group,
in the same conditions and simultaneously and before any intervention, each questionnaire of cognitive learning questionnaires was r ead o ut
for the students of the groups to complete the questionnaire as a pre-test. The experiment groups received 9 sessions 60 minute hope training in
accordance with Snyder's Hope T heory and Magyar Moe’s positive psychology. The instruction was car r ied o ut in an o per atio nal a nd
illustrative manner in forms of presentation, stories and of PowerPoint files. The control group did not receive any training. Afterwards, p ost tests were administered to the students of both groups.. Descriptive statistics indices (mean and standard deviation) were used for descr ibin g
the data. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) and Analysis of Covariance (ANCOVA) were used to test the research
hypotheses.
Re sult: The results of multivariate and single-variable covariance analysis showed that, by contro llin g t he p re - test scor es, th er e wa s a
significant difference between the average scores of the cognitive engagement and academic achievement variables in the exper imental a n d
control groups in the post-test phase( (p <0.001and F=10.71). Therefore, teaching hope influences the exceptional female students’ cogn itiv e
engagement and academic achievement in Khorramabad.
Conclusion: Based on the results of this study, the positive and significant effects of teaching was thoroughly vivid. Hence educat ional affairs
authorities should seek to apply and promote educational practices that increase the ability to progress and awaken hope amon g t he st ude nts
with intellectual disabilities and prepare them to face classroom challenges. T his practice gradually result ed in im pr ovin g t he st ude nts’
academic skills, cognitive engagement and ultimately academic achievement.
Ke ywords: Hope, Cognitive Engagement, Academic Achievement, Exceptional Student.

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCo m m e rc i a l 4.0 I nt e rn a tio na l L ic e n se
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

مجله مطالعات ناتوان ی 1۳۹۶؛ (.)۷

مقاله پژوهشی اص یل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶

بررسی تأثیر آموزش امید ،بر درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر استثنایی
(با ناتوانی هوشی)

توضیحات نو ی سندگان

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران؛
 .۲دکتری مشاورٔه خانواده ،استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران؛
 .۳دکتری روانشناسی تربیتی ،استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
*آدرس نویسندٔه مسئول :گروه روانشناسی دانشگاه لرستان،خرم آباد ،ایران.
*رایانامهsadeghi41@yahoo.com :

تاریخ دریافت ۲۹ :اردیبهشتماه 1۳۹۶؛ تاریخ پذیرش 1۷ :مردادماه 1۳۹۶

چکیده
زمینه و هدف :هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش امید ،بر درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر استثنایی بود.
روشبررسی :این پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون باگروهگواه بود .جامعٔه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر استثنایی در دورٔه دوم متوسطٔه
شهر خرمآباد در سال تحصیلی  ۹۴- 1۳۹۳بودند .نمونٔه پژوهش شامل  ۳۰دانشآموز دختر استثنایی دورٔه دوم متوسطه شهر خرمآباد بود که با است فاده از روش سرشماری
انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه (هر گروه  1۵نفر) جایگزین شدند .آزمودنی هایگروه آزمایش به مدت  ۹جلسه تحت آموزش امید قرار گ ر فت ن د،
اما گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد .در پایان از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامٔه درگیری تحصیلی زرنگ و م عدل پایان نیمسال تحصیلی
دانشآموزان بود .داده ها به روش آماری تحلیلکواریانس چند متغیره و تک متغیره تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش امید ،بر افزایش درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزانگروه آزمایش ( )p>۰٫۰۰1معنادار بود.
نتیجهگیری :میتوان نتیجهگرفتکه آموزش امید میتواند باعث باالرفتن درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استثنایی (با ناتوانی هوشی) شود .بر این اساس به
معلمان پیشنهاد میشود در طول دورٔه آموزش خود ،از آموزش امید بهعنوان سازهای مهم از روانشناسی مثبت به دانشآموزانیکه امید کمتری دارند و تالش و درگیری ش ن اختی
پایینتری دارند ،استفادهکنند.
کلیدواژهها :امید ،درگیری شناختی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان استثنایی.

 حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .ا ین یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار -غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی (https://creativecommons.org/licenses/by-
 )nc/ 4.0 / deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در ا ین مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توز یع کنید.
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پرستو چهری* ،1مسعود

صادقی ،۲حسنعلی ویسکرمی۳

۱

یاد گرفته و ممکان اسات باه ساطوح بااالتری از تحصا یل برساند (.)۹

مقدمه

باید در نظر داشت که دانش آموزان در یادگ ی ری درگ ی ر نمی شاوند ،بلکاه

کودکااان بااا ناااتوانی هوش ای در زماارٔه کودکااان اسااتثنایی هسااتند کااه

آنها در تکاال ی  ،فعال یتهاا و تجااربی درگ یا ر میشاوند کاه منجار باه

هم اکنااون نگاارش جامعااه بااه ای ان کودکااان در سااط جهااان در حااال

ی اادگ ی ری میشااود؛ ازای انرو کااار اصاالی نظااام ترب ی ت ای ایاان اساات کااه

دگرگونی است  .انتظار از نظامهای آموزشای فعلای ،آمادهساازی هار چاه

دانش آموزان را تشویق کنند تا منابع درونای خاود نظ یا ر انار ی ،وقات و

است  .اصطالح آماوزش اساتثنایی یاا آماوزش بارای کودکاان اساتثنایی

مختل

عبااارت از ایجاااد تغ ییاا رات و اصااالحات الزم در برنامااههای عااادی

برای موفق یت و پ یشرفت تحص یلی خواهد انجام ید  .بر اساس پاژوهش

آموزشوپرورش و برناماهریزی آماوزش متناساب باا ویژگیهاای فاردی،
اتخاا روشهاا و شا یوههای خاا

ابر اه یمی و همکاران ،ب ین ام ید دانشاجویان و موفق یات تحصا یلی آناان

ترب ی تای ،ته یأه وساایل ولاوازم وی اژه

رابطاأه مثباات و معناااداری وجااود دارد ( .)11ام ی اد یکاای از مفاااه یم و

برای کمک به کودکان استثنایی است ،بهگونه ای که هارکس باه فراخاور

سازههای بهنجار جالب توجه و مطالعٔه روانشناسی مثبات نگر باوده کاه

ویژگیهای هنی و جسمی خاود باه حاداکثر تواناییهاا و اساتعدادهای

یک حالت روحی و روانی برانگ یزانندٔه انسان ،به کار و فعال یات اسات،

بالقوه خویش نائل آید ( .)1امروزه به پ یشرفت تحصا یلی دانش آماوزان

ام ید انسان ر ا به حرکت وامیدارد تا به هادف خاویش برساد ( .)1۲باه

بهعنوان شاخصی مهام بارای ارزیاابی نظامهاای آموزشای توجاه زیاادی

نظاار اسااانایدر واضااع نظریااأه ام یااد ،ام یاااد توانااایی شاااخ

صااورت میگ یاا رد  .عالوه بااراین ،پ یشاارفت تحصاا یلی همااواره باارای

انگ یزٔه الزم در جهت رس یدن به آن هدفهاسات ( .)1۳ام یاد میتواناد

است  .بههم یندل یل نظریهپردازان ترب ی تی بس یاری ،پژوهشهای خاود را

به دانش آموزان کمک کند که هدفهای روشن تع یاین کنناد و مسا ی رهای

بر شناخت عوامل مؤثر بار پ یشارفت تحصا یلی متمرکاز کرده اناد (.)۲

متعااددی را باارای رس ا یدن بااه ای ان هاادفها ایجاااد نماینااد و آنااان را

اتک ینسون پ یشرفت تحص یلی را توانایی آموختهشده یا اکتسابی فارد در

برانگ یزاننااد تااا هدفهایشااان را دنبااال نماینااد و موانااع را بااهعنوان

انادازهگ ی ری

چالشهایی برای غلبه بر آنها از نو چارچوب بنادی کنناد ( .)1۴تفکار

میشااود ( .)۳یک ای از عواماال مااؤثر باار پ یشاارفت تحص ا یلی درگ یاا ری

ام یادبخش همزماان باا رشاد کودکاان افازایش مییاباد  .رشاد شاناختی

تحص یلی است ( .)۴عابدینی و همکاران در پاژوهش خاود باا اساتفاده

طب ی عای مثال گساترش دامنأه لغاات ،افازایش سارعت و دامنأه حافظااه و

از مدلهای علّی دریافتند که ب ین ابعااد درگ یا ری تحصا یلی و پ یشارفت

توانایی تفکر انتزاعی به کودکان و نوجواناان کماک میکناد تاا از تفکار

تحصا یلی در دانش آماوزان دختار ساال ساوم دب ی رساتان ،رابطأه مثبات و

ام یدبخش به طور زایندهتری در فعال یتهای یادگ ی ری استفاده کنند  .ایان

معناداری وجود دارد ( .)۴درگ یا ری تحصا یلی ساازه ای اسات کاه بارای

پ یشرفت در تفکر ام یدبخش در سرتاسر فرایند رشد ناهتنها باه کودکاان

اول ین بار در سال  ۲۰۰۴جهت درک و تب یین اُفت و شکسات تحصا یلی

و نوجواناان در دساتیابی بااه هادفهای شخصای کمااک میکناد بلکااه

مطرح گردید و بهعنوان پایاه و اساسای بارای تالشهاای اصاالحگرایانه

حس هویتیابی و شکلگ ی ری رابطٔه متقابل با همسااالن را ن یاز تساه یل

در حااوزٔه تعل ا یم و ترب ی ات ماادنظر قاارار گرفاات ( .)۵مفهااوم درگ ی ا ری

میکنااد ( .)1۵بااه طورکلی ،ام یااد و مؤلفااههای آن ،سااازههای شااناختی

تحص یلی به ک یف یت تالشی که دانش آموزان صرف فعال یتهای هدفمناد

هستند کاه باا فرایناد اجتماعیشادن کودکاان رابطاه ای نزدیا ک دارناد .

آموزشای میکنناد تاا به صاورت مساتق یم باه نتاایج مطلاوب دسات یابناد

دلبستگی به مراقبان ،مواجهه با چالشها و مواناع مح یطای وتحصا یلی و

اشااره دارد  .یک ای از مؤلفاههای درگ ی ا ری تحصا یلی ،درگ ی ا ری شااناختی

ن یز تغ یی رات در رشد شناختی میتواند چگونگی شکلگ ی ری و رشاد ایان

است ،برای موفق یت در امور تحص یلی الزم اسات یادگ ی رناده عاالوه بار

نااوع تفکاار را تع یااین کنااد  .ام ی اد بااهعنوان سااازه ای شااناختی میتوانااد

رفتار ،از لحاظ شاناختی در اماور تحصا یلی ن یاز درگ یا ر شاود  .درگ یا ری

پ یامدهای عاطفی و شناختی متعددی به دنبال داشته باشد  .باا توجاه باه

شناختی به راهبردهایی اشاره دارد که یادگ ی رندگان بارای حفا مطالاب

اهم یت ام ید در زندگی تحص یلی دانش آماوزان بهخصاو

درسای و یاادگ ی ری از آنهاا اساتفاده میکنناد ( .)۶باه عباارتی ،درگ یا ری

موجب ام یدواری برای ادامأه تحصا یل در دانشاگاه ،انتخااب و داشاتن

تحل یااال عم یاااق فرآینااادهای یاااادگ ی ری ،بررسااای و تمایااال بااارای باااه

شغل متناسب با تواناایی آنهاا و در نهایات داشاتن یاک زنادگی موفاق

تحص یلی که توسط یادگ ی رنادگان بارای یاادگ ی ری

است  .درحالیکه ناام یدی و بدب ینی به ادامٔه تحص یل بههمراه عادم بااور

استفاده میشوند ،اشاره دارد ( .)۷نهای تاً پژوهشگران درگ ی ری شاناخ تی

تواناییهاای خااود و عادم تااالش باارای جباران شکسااتها و پافشاااری

را بهعنوان استفاده از راهبردهاای خاودتنظ یمی ،مشاارکت در یاادگ ی ری،

نکردن برای رس یدن به موفق یت از مهمترین عوامال شکسات تحصا یلی

تحل یااال عم یاااق فرآینااادهای یاااادگ ی ری ،بررسااای و تمایااال بااارای باااه
چالشکش یدن تکال ی

تحص یلی تعری

هسااتند ( .)1۶نظاار بااه اینکااه جامعاأه پااژوهش حاضاار دانش آمااوزان

کرده اند (.)۸

استثنایی بوده و این دانش آموزان به لحاظ تفااوت از ساای ر دانش آماوزان

پ ینتااریچ و شااانک در زم یناأه رابطاأه باا ین م یاازان تااالش بااا پ یشاارفت

با مشکالت فراوانی در زم ینٔه آموزش و تحص یل روبهرو هساتند ،آشاکار

تحصا یلی ،ب یاان میکنناد  :دانش آماوزانی کاه کوشاش ب یشاتری میکنناد و
مدت ب یشتری روی تکال ی

در درگ یا ری

شناختی دانش آموزان استثنایی و درنت یجه پ یشارفت تحصا یلی آنهاا کاه

شناختی به انواع فرآیندهای پردازش ا طالعات ،مشاارکت در یاادگ ی ری،
چالشکش یدن تکال ی

بااارای

هدفگذاری ،تجسم مس ی رهای الزم برای رس یدن باه هادفها و داشاتن

مسئول ین آموزشی ،والدین و محققاان آموزشای ن یاز حاائز اهم یات باوده

موضوعات آموزشگاهی میداند که باه روشهاای مختلا

تحص یلی و حل موفق یت آم یز این مسائل به افازایش ام یاد آنهاا

است که شناخت ب یشتر آنان و استفاده از راهکارهاای مناساب میتواناد

ایستادگی میکنناد ،مطالاب درسای را بهتار

۲
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ب یشاتر و بهتار ایان گاروه از کودکاان بارای ورود باه زنادگی بزرگسااالی

توجااه را ساارمایهگذاری کننااد ( .)1۰درگ ی ا ری دانش آمااوزان در مسااائل

شادیم تاا یکای از عاواملی کاه منجار باه رسا یدن باه درگ یا ری شاناختی و

پرسشانامٔه درگ یا ری تحصا یلی و ساانجش روایای ساازه ای آن ،از تحل ی ال

افازایش پ یشاارفت تح ص ا یلی در دانش آمااوزان جامعاأه مطالعهشاادٔه ای ان

عاملی تأییدی در نرم افزار  Lisrelاستفاده کرد  .طبق نتایج بهدسات آمده

پژوهش (دانش آموزان با ناتوانی هوشی) که از قشار آسا یبدیدٔه جامعاه

از پاژوهش زرناگ و باا توجاه باه شااخ

های اصالی خای دو برابار باا

ن یز هستند را شناسایی کن یم  .تاکنون پژوهشهای متعددی دربارٔه اناواع

 ،۲۲۸۷٫۹۹درجاأه آزادی براباار بااا  ،۶۲۸ریشاأه م یااانگ ین مجااذورات

مشکالت تحص یلی دانش آموزان استثنایی ( با نااتوانی هوشای) و تاالش

تقریب یا  RMSEAبرابار باا  ۰٫۰۸۲یاا  RMSEA >۰٫۰۵و همچنا ین

در جهت حل آنها صورت گرفته است؛ اماا پژوهشای کاه بتواناد تاأث ی ر

با توجاه باه م یازان شااخ

های برازنادگی (،=GFI۰٫۹۰ ،NFI=۰٫۸۹

آماوزش ام یاد را در بهبااود م یازان تاالش ،درگ ی ا ری شاناختی و درنت یجااه

 ۳ )=CFI۰٫۹۵عامال و  ۳۸گویأه پرسشانامٔه درگ یا ری تحصا یلی مطااابق

دستیابی به عملکرد تحص یلی بهترآنها ،بررسای کناد ،انجاام نگرفتاه

با مدل ل ینن برینک و پنتریچ به تأیید رس ید و مشخ

شد کاه مؤلفاهها

است  .در هما ین راساتا ،پاژوهش حاضار باا هادف تاأث ی ر آماوزش ام یاد

و عبارات این پرسشنامه از بار عاملی مناسبی برخاوردار هساتند  .پایاایی

باهعنوان یک ای از سااازههای روانشناس ای مثبااتگرا باار م ی ازان درگ ی ا ری

کااال پرسشااانامه  ۰٫۹۰باااه دسااات آماااده اسااات و همساااانی درونااای

شناختی و پ یشرفت تحص یلی دانش آماوزان باا نااتوانی هوشای دورٔه دوم

خردهمق یااس درگ یا ری شاناختی  ۰٫۸۳بااود ( ،)1۷پایاایی ایان اباازار در

متوسطه شهرستان خرم آباد صورت گرفت .

پژوهش حاضر  ۰٫۸۸به دست آمد .

2

پاازوهش حاضاار در ن یمسااال دوم سااال تحصاا یلی  1۳۹۳- ۹۴انجااام

روش بررس ی

گرفت ،بنابراین برای سنجش پ یشرفت تحص یلی دانش آموزان از معدل

طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماه یات آن ،ن یمه آزمایشای باا

آنها در آزمونهای پایانی ن یمسال استفاده شد .

پ یش آزماون و پس آزماون هماراه باا گااروه گاواه باود  .جامعأه آمااری ای ان

پس از انتخاب گاروه آزماایش و کنتارل ،در شارای ط ی کساان ،همزماان و

پاااژوهش شاااامل تماااامی دانش آماااوزان دختااار اساااتثنایی از دورٔه دوم

قبال از هرگونااه مداخلاه ،تکتااک ساؤالهای پرسااش نامههای درگ ی ا ری

متوساطه مشااغول بااه تحصا یل در سااال تحص ا یلی  1۳۹۳- ۹۴در شااهر

شناختی بهشا یؤه عمل یااتی و باا همکااری مشااور مدرساه مربوطاه بارای

خرم آباد بود که با توجه به اینکه فقط یاک دب ی رساتان دخترانأه اساتثنایی

دانش آموزان دو گروه قرائت گردید تا دانش آموزان پرسشنامٔه مربوط باه

دورٔه دوم متوسااطه بااه تعااداد  ۳۰دانش آمااوز در شااهر خرم آباااد وجااود

خود را بهعنوان پ یش آزمون تکم یل نمایند  .پس از آن دانش آماوزان گاروه

داشات ،لاذا کاال جامعاه باهعنوان نمونااه ،باهروش سرشاماری انتخاااب

آزمااایش بااا الگااوگ ی ری از نظریاأه ام یااد اساانایدر وکتاااب مداخلااههای

گردی اده و ساا س  1۵نفاار در گااروه آزمااایش و  1۵نفاار درگااروه گااواه

روانشناسی مثبت نگر مگ یار موئه ،تحت آموزش ام ید قارار گرفتناد کاه

جااایگزین شاادند  .مالکهااای ورود بااه ایاان نمونااهگ ی ری ،تحصاا یل در

ایان آماوزش طای  ۹جلساأه ۶۰دق یقاه ای و هار هفتااه یاک جلساه ( طبااق

مدرسااأه متوساااطٔه دختراناااه اساااتثنایی در شاااهر خااارم آبااااد ،تمایااال

جدول ،)1هدف آماوزش بهشا یؤه عمل یااتی و مصاور در قالاب نماایش،

دانش آموزان و اجازٔه والدین آنها برای شرکت در کالسهاای آموزشای

داستان و در قالب پاورپوینتهای جذاب به دانش آموزان ارائاه شاد  .در

بودند ،همچن ین مالک خروج ،غ یبت در جلسات آموزشی بود .

این زمان دانش آموزان گاروه گاواه ه یچگوناه آموزشای دریافات نکردناد .

برای سنجش درگ ی ری شناختی ،از پرسشنامٔه درگ یا ری تحصا یلی زرناگ

پس از آن از دانش آموزان هر دو گروه پس آزمون باه عمال آماد و دادههاا

استفاده شد  .ایان پرسشانامه کاه بار اسااس مادل نظاری ل یانن بریناک و

با استفاده از نرم افزار  SPSS-19تجزیهوتحل یل شادند  .بارای توصا ی

پ ینتاریچ ( ،)۲۰۰۳اساتخراج شاده اسات باا  ۳۸گویأه ابعااد شااناختی،

دادههااا از شاااخ

انگ یزشی و رفتااری درگ یا ری تحصا یلی ر ا انادازهگ ی ری میکناد کاه بُعاد

های آمااار توصاا یفی (م ی اانگ ین و انحااراف مع یااار)

استفاده شاد  .بارای تجزیاهوتحل یل دادههاا از آزماون تحل یال کواریاانس

شناختی هدف پژوهش حاضر باا گویاههای (- 1۳- 1۰- ۹- ۶- ۵- ۲- 1

چندمتغ ی ره (  )Mancovaاستفاده گردید .

)1۴-1۷-1۸-۲1-۲۲-۲۵-۲۶-۲۹-۳۰-۳۳-۳۴-۳۷

جدول  . 1خالصٔه جلسات آموزش امید مبتنی بر نظریٔه اسنایدر (مگیار  -موئه۲۰1۳ ،؛ ترجمٔه فروغی ،اصالنی و رفیعی)1۳۹۲ ،
جلسات

محتوای جلسه

موضوع جلسه

- 1آشنایی اعضایگروه با یکدیگر و با پژوهشگر در
اول

معارفٔه پژوهشگر با دانش آموزان بهعنوان اعضای کالس آموزشی و
اجرای پیش آزمون

نقش درمانگر
- ۲اجرای پیش آزمون با محتوای پرسشنامههای
درگیری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
- 1ارائٔه توضیحات الزم به دانش آموزان در بارٔه هدف

دوم

بیان اهداف پژوهشگر از تشکیل و برگزاری جلسات آموزشی و همچنین
ارائٔه مفاهیم آموزشی پایه در نظریٔه امید اسنایدر

از تشکیل جلسات آموزشی
- ۲ارائٔه مفاهیم پایه در نظریه امید اسنایدر جهت
آشنایی اولیه به دانش آموزان

۳
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سبب بهباود آماوزش و پ یشارفت تحصا یلی آنهاا شاود ،بناابراین بار آن

انادازهگ ی ری میشاادند  .زرنااگ در پااژوهش خاود جهاات تع یااین روایاای

سوم

هدف چیست و چگونه می توان هدف درست را برگزید.

چهارم

مسیرهای تفکر برای رسیدن به هدف.

پنجم

شناخت موانع در مسیر رسیدن به اهداف

ششم

عاملیت امید

هفتم

یافتن امید ،تعهد به امید

هشتم

افزایش امید و یادآوری امید

نهم

جمع بندی و به پایان رساندن جلسات آموزشی امید

- 1شناسایی هدف و انواع آن به دانش آموزان
- ۲شناسایی شیؤه صحی برگزیدن اهداف مثبت
- 1شناسایی مسیرهای تفکر رسیدن به هدف
- ۲آموزش برگزیدن مسیر درست رسیدن به هدف

- 1شناساندن مؤلفٔه عاملیت امید به دانش آموزان
- ۲باال بردن انگیزه در مؤلفٔه عاملیت امید
- 1شناسایی و آموزش یافتن امید در میان زندگی
واقعی و تحصیلی دانش آموزان
- ۲ایجاد حس تعهد به امید از طریق همکاری بین
پژوهشگر و دانش آموزان
- 1باال بردن تفکر امیدوار در دانش آموز
- ۲آموزش چگونگی خود -بازنگری بر تفکرات
امیدوار
- ۳آموزش استفاده از فنهای افزایش امید به
دا نش آموز
- 1جمع بندی و به پایان رساندن آموزشهای دادهشده
در زمینٔه امید
- ۲اجرای پس آزمون

جهت رعایت مالحظاات اخالقای بعاد از اتماام جلساات آماوزش امیاد

۳

بارای گاروه آزماایش ،گاروه گاواه نیاز باا برگازاری جلساات آموزشای در

در جدول  ۲شاخ

م عرض آموزش امید قرار گرفتند.
جدول  . ۲شاخ

یافتهها
های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)

آزمودنیها برحسب مرحله و عضویت گروهی ارائه شده است .

های توصیفی نمرات درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها برحسب مراحل ارزیابی وعضویت گروهی
مرحله
عضویت گروهی

درگیری شناختی
پیشرفت تحصیلی

پس آزمون

پیش آزمون
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه آزمایش

1۵

۶۴٫1۳

1۲٫۳1

۷۸٫۳۳

1۰٫۲۵

گروه گواه

1۵

۵۸٫۰۶

1۲٫۹1

۴۶٫۲۶

1۲٫۴۶

گروه آزمایش

1۵

1۸٫۲۵

1٫۴۷

1۸٫۵۳

1٫۴۰

گروه گواه

1۵

1۷٫۹۹

1٫۶۳

1۷٫۴۴

1٫۵۷

همان طور که جدول  ۲نشان میدهد میاانگین نمارات درگیاری شاناختی

لااوین بررساای شااد  .ایاان پیش فاارض در مرحلاأه پس آزمااون ()p =۰٫۰۵

و پیشرفت تحصیلی در مرحلٔه پیش آزمون برای گروه آزماایش باهترتیب

تأییاد گردیاد  .نماارات پیش آزماون باه عنوان متغیرهااای همگاام درنظاار

برابر با ۶۴٫1۳و 1۸٫۲۵است که پس از انجام آموزش امید ایان مقاادیر

گرفته شده و تأثیر آن بر روی نمارات پس آزماون باا اساتفاده از تحلیال

برای درگیری شناختی باه  ۷۸٫۳۳و پیشارفت تحصایلی  1۸٫۵۳رساید .

کواریااانس کنتاارل شااد  .نمااودار پااراکنش (پراکناادگی) نشااان داد کااه

باارای بررساای معن ااداری ایاان تفاوتهااا از آزمااون تحلیاال کوواریااانس

پیش فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهاای همگاام

استفاده شد  .استفاده از آمارٔه استنباطی تحلیال کواریاانس چنادمتغیره و

( نمرات پیش آزمون مربوطه) برقرار است  .همچنین همگنی شایبهای

تکمتغیره مستلزم رعایت پیش فرضهایی اسات کاه بدینشارح لحااظ

خط رگرسایون باین متغیرهاای وابساته و متغیرهاای همگاام در هار دو

گردید  :برای پیش فرض نرماال بودن توزیاع نمره هاا از آزماون شااپیرو -

گروه آزمایش و گواه از طریاق رسام نماودار پاراکنش برقارار باود  .لاذا

ویلک استفاده شد که در هر دو گروه آزماایش و گاواه ( )p =۰٫۰۵تأییاد

برای بررسی میزان تأثیر آموزش امید بار درگیاری شاناختی و پیشارفت

گردید  .پیش فرض تساوی واریانسها (پس آزمون) با استفاده از آزماون

تحصیلی از تحلیل کواریانس چندمتغیره اساتفاده شاد کاه در جادول ۳

۴
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- 1شناسایی موانع
- ۲برطرفکردن موانع و مشکالت قابلحل

نتایج آن ارا ئه شده است .

( )F=1۰٫۷1 ،P>۰٫۰۰1اساات؛ بنااابراین آمااوزش امیااد باار درگیااری

نتایج آزمونهای چندمتغیره نشان داد که میانگین نمرات حاداقل یکای

شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختار اساتثنایی در دورٔه دوم

از متغیرهاای درگیاری شاناختی و پیشاارفت تحصایلی وکنتارل نماارات

متوسطه شهر خرم آباد تأثیر دارد  .تاوان آمااری برابار باا  ۰٫۹۸باه دسات

پیش آزمااون در گااروه آزمااایش و گااواه در مرحلاأه پس آزمااون معنااادار

آمده که نشان گر کفایت حجم نمونه برای این تحلیل است .

جدول  .۳نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره برای مقایسٔه نمرات درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی در مرحلٔه پس آزمون
پیش آزمون
گروه

درگیری شناختی

۶٫۹۰

۰٫۰1۴

۰٫۲1

۰٫۷1

پیشرفت تحصیلی

۲۰۲٫۷1

<۰٫۰۰1

۰٫۸۸

1

درگیری شناختی

۸٫۸1

۰٫۰۰۶

۰٫۲۵

۰٫۸1

پیشرفت تحصیلی

1۶٫۸۸

<۰٫۰۰1

۰٫۳۹

۰٫۹۷

با توجه به نتایج آنالیز کواریانس تکمتغیره در جدول  ،۳با کنت رل

فراگ ی ران ای بااود کااه تمای ال بااه بهرهگ یاا ری از ای ان راهبردهااا نداشااتند؛

نمرات پیش آزمون بین گروه های آزمایش و گواه در درگیری شناختی

همچن ین این پژوهشگر در ادامٔه یافتههای پاژوهش خاود ب یاان مایدارد،

دانش آموزان در مرحلٔه پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد

درگ ی ری شناختی بر پ یشرفت تحص یلی دانش آموزان دارای اثار مساتق یم

( p =۰٫۰۰۶و  .)F=۸٫۸1مقدار مجذور اتای عضویت گروهی ۰٫۲۵

و مثباات اساات و هاار چااه دانش آمااوزان ب یشااتر درگ یاا ر فعال یتهااای

به دست آمد که نشاندهندٔه تأثیرات مداخله بر درگیری شناختی

تحصاا یلی و درساای شااوند ،نماارات بهتاار ،معاادل باااالتر و پ یشاارفت

به صورت معنیدار است؛ بنابراین آموزش امید موجب افزایش

تحصا یلی ب یشاتری را از خاود نشااان میدهناد ( .)1۸بار اسااس نتااایج

۲۵درصدی درگیری شناختی دانش آموزان در مرحلٔه پس آزمون شده

بهدست آمده در پژوهش حاضر ام یاد میتواناد باه ایان مهام جامأه عمال

است  .همچنین با کنترل نمرات پیش آزمون بین گروههای آزمایش و

پوشااانده و متعاقبااااً درگ یاا ری در فعال یتهاااای تحصاا یلی و شاااناختی

گواه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مرحلٔه پس آزمون تفاوت

دانش آموزان با ناتوانی هنی را باال برد  .طبق نظریٔه اسنایدر ،ام یاد یا ک

معنادار وجود داشت ( p<۰٫۰۰1و  )F=1۶٫۸۸که نشان میدهد

ه یجاان انفعاالی ن یسات کاه تنهاا در لحظاههای تاریاک زنادگی پدیادار

تأثیرات مداخله بر پیشرفت تحصیلی معنادار بوده است  .مقدار

شود؛ بلکه فرآیندی شناختی است که افراد بهوس یلٔه آن ،به صاورت فعاال

مجذور اتای عضویت گروهی پیشرفت تحصیلی  ۰٫۳۹به دست آمده

باارای دسااتیابی بااه هدفهایشااان تااالش میکننااد  .از نظاار او ام یااد

است؛ بنابراین آموزش امید موجب افزایش  ۳۹درصدی پیشرفت

فرآیناادی اساات کااه طاای آن فاارد هاادفهای خااود را تع یااین میکنااد،

تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش در مرحلٔه پس آزمون شده است .

راهکارهاایی باارای رس ا یدن بااه آنهااا میسااازد و انگ ی ازٔه الزم را باارای

توان آماری درگیری شناختی برابر با  ۰٫۸1و توان آماری پیشرفت

اجاارای ای ان راهکارهااا ایجاااد و در طااول مس ا ی ر حف ا میکنااد (.)1۹

تحصیلی  ۰٫۹۷به دست آمده که نشانگر کفایت حجم نمونه ب رای این

درگ ی ری شناختی به تالش داوطلبانٔه دانش آماوز بارای درک و تسالط بار

تحلیل است .

4

وظااای

شااناختی شاااامل راهبردهااای شاااناختی و فراشااناختی اسااات  .برخااای

بحث

پژوهشهاا در سااالهای اخ یا ر رابطااه یاا تااأث ی ر متغ ی رهاای روانشناس ای

نتایج آزمون تحل یال کوواریاانس چنادمتغ ی ره در جادول  ۳نشاان داد کاه

مثبت را بر متغ ی رهای تحص یلی در نظر گرفته اند اما در پژوهش حاضار

آماوزش ام یاد باار درگ یا ری شاناختی دانش آمااوزان در مرحلأه پس آزمااون

از م یاان فاکتورهااای درمااانی روانشناس ای مثبات نگر بااه بررس ای نقااش

( )=F۸٫۸1 ،P>۰٫۰۶مؤثر بوده و با ین درگ یا ری شاناختی دانش آماوزان

آماوزش ام ی اد بااهعنوان متغ ی ا ر تأث ی رگاذار ،خصوص ااً در حااوزٔه کودکااان

گروههاای آزماایش و گااواه تفااوت معنااداری وجااود دارد  .لاذا میتااوان

استثنایی و ناتوانی هوشی پرداخته شد کاه یافتاهها حااکی از اثرگاذاری

نت یجه گرفت که آموزش ام ید بار درگ یا ری شاناختی دانش آماوزان دختار

مثباات و معنااادار ام یااد باار درگ یاا ری شااناختی ایاان دانش آمااوزان بااود .

استثنایی ( با ناتوانی هنای) در دورٔه دوم متوساطٔه شاهر خرم آبااد تاأث ی ر

همچن ا ین باار اساااس نتااایج بهدساات آمده ،آمااوزش ام ی اد باار پ یشاارفت

داشته است  .این یافتهها با نتایج پاژوهش ابراه یمای و همکااران کاه در

تحصاا یلی دانش آمااوزان درمرحلااأه پس آزمااون ماااؤثر بااوده و نمااارات

پااژوهش خااود بااا عنااوان بررساای رابطاأه ام ی اد بااا موفق ی ات تحصاا یلی

پ یشرفت تحص یلی دانش آموزان در آزمونهای نوبت دوم افازایش یافتاه

دانشااجویان در دو دورٔه کارشناساای و کارشناس ای ارشااد و در سااه گااروه

بود  .این یافته باا نتاایج پاژوهش ساماوی باا عناوان «رواباط علای با ین

علوم انسانی ،فنیمهندسی و علوم پایه باه ایان نت یجاه دسات یافتناد کاه

جهتگ ی ری آینده ،باورهای خودکارآمدی تحص یلی ،پ یوناد باا مدرساه و

باا ین موفق یاات تحصاا یلی و ام یااد رابطاأه معناااداری وجااود دارد ()1۲

عملکرد تحص یلی با م یانجیگری ام ید و سالمت روانای در دانش آماوزان

هماهنگ و همسوست .

دب ی رستان شهر بندرعباس» که نشااندهندٔه اثربخشای آماوزش ام یاد بار

محسن پور در پژوهشای ب یاان کارد ،فراگ ی رانای کاه از نظار شاناختی ،در
تکال ی

چااالش انگ یز در محاا ی ط آموزشاای اشاااره دارد ( ،)۴درگ یاا ری

انگ یزش ،سالمت روانای ،موفق یات و پ یشارفت تحصا یلی دانش آماوزان

خود درگ ی ر میشدند ،ی عنی میکوشا یدند از طریاق ساازماندهی

بود ن یاز هماهناگ و همسوسات ( .)1۹پاژوهش اسانایدر خااطر نشاان

مطلب و تمرینکردن به یادگ ی ری خود کمک کنناد ،عملکردشاان بهتار از

میکند ،معلمان در فرآیند یادگ ی ری قادر باه القاای ام یاد در دانش آماوزان

۵
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منبع تغییر

متغیر وابسته

مقدارF

مقدار P

مجذور اتا

توان آماری

این افراد تمایل به اجتناب از تکال ی

هسااتند کااه ی عن ای میتواننااد خااود ی ا ک ام ی اد درمااانگر باشااند و تفکاار

نسابتاً مشاکل دارناد و ب یشاتر در

ب یشااتری در کودکااان بااا ناااتوانی هناای دنبااال شااود ( .)۲۰کااوری و

که دانش آماوزان خصوصااً دانش آماوزان باا نااتوانی هوشای و ام یادوار،

اسنایدر گزارش کرده اند که ام ید به طور آشکاری با عملکرد و پ یشارفت

آیناده را بهتار از حاال می ب ینناد و شاااید احسااس میکنناد کاه میتواننااد

در ارتباط است و افراد برخوردار از ام ید ب یشتر ،معدل بهتار و عملکارد

آینده ای روشن را برای خود رقم بزنناد  .باهعبارتدیگر ،ام یاد انگ یزشای

ورزشی بهتری دارند ( .)۲1با توجه به محادودیت کودکاان باا نااتوانی

را در افراد به وجاود مای آورد کاه آنهاا را بارای رسا یدن باه موفق یات و

هنی در مقایسه با کودکان عادی در زم ینأه تحصا یل و مدرساه ،میتاوان

پ یشرفت تحص یلی تشاویق میشاوند و سابب تاالش ب یشاتر آنهاا بارای
دستیابی به موفق یت میگردد .

بردن راهکارهای مؤثر افزایش آن ،این دانش آموزان پ یشرفت تحص یلی

۵

به ینهتری را پ یشرو داشته باشاند  .یکای از فرضهاای راهنماای نظریأه

بنابر یافتهها ی پژوهش حاضر و بررسی آزمونها ی نوبت اول و دوم

ام ید این است که رفتارهای بشری هدفگرا هستند ( .)1۶افراد با ام ید

دانش آموزان استثنایی ( با ناتوانی هوشی) گروه آزمایش که در جلسات

باال با شکستن اهداف بزرگ به اهداف کوچکتر قادر باه نزدی کشادن

آموزش امی د حضور داشتند ،تأثیر مثبت و معنادار این آموزش آشکار و

به اهداف پ یچ یده اند( .)1۹همچن ین موضاع ن یااز باه پ یشارفت بااال باا

چشمگیر بود ،بنابراین بهعنوان یکی از روشها ،متصدیان امر آموزشی

رضایت و احساسات مثبت ناشای از کوشا یدن و پ یش ب ینای موفق یات در

باید به دنبال کاربرد و ترویج شیوه های آموزشی باشند که سبب

کوششهای مرتبط با موفق یت در ارتباط است؛ برعکس موضع ن یاز باه

افزایش قدرت راه یابی و تفکر عامالنه و بیداری امید در دانش آموزان

پ یشرفت کم با احساسات دفاعی و ترس از شکست ناشای از پ یش ب ینای
عملکاارد ضااع ی

کمتوان هنی شو ند و آن ها را همواره برای مقابله با چالشهای

در ارتباااط اساات ( .)۲۲همچن ا ین موضااع ن ی ااز بااه

کالسی آماده کنند ،این امر میتواند رفتهرفته بهبود رشد مهارتهای

پ یشارفت زی ااد ،بااا رضااایت و احساسااات مثباات ناش ای از کوش ا یدن و

تحصیلی این دانش آموزان را در پی داشته باشد .درنتیجه موجب

پ یش ب ینی موفق یت در کوششهای مرتبط با موفق یات در ارتبااط اسات؛

بهوجود آمدن درگیری شناختی بیشتر و همچنین موفقیت و پیشرفت

برعکس موضع ن یاز به پ یشارفت کام ،باا احساساات دفااعی و تارس از
شکسات ناشای از پ یش ب ینای عملکارد ضاع ی

تحصیلی بیشتر آنانگردد .

در ارتبااط اسات  .وقت ای

احتمال موفق یات و شکسات برابار اسات ،آنهاا باه احتمال ب یشاتری در
انجاام تکل یا

6

پایاداری بااه خارج میدهناد  .باهعالوه افااراد باا ن یااز بااه

پ یشاارفت زی ااد باارای انجااام تکااال ی

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

از مسئولین آموزشوپرورش استثنایی و دانش آموزان و معلمان مدرسٔه

مساائول یتپذی رترند و بااه دنبااال

استثنایی ( با ناتوانی هوشی) دخترانٔه نیلوفران شهر خرم آباد کمال

بازخورد عملکردشان هستند ( .)۲۳افراد با ن یاز باه پ یشارفت پاایین باا

س اس و تشکر را داریم .

تارس از شکساات ،برانگ یختاه میشااوند  .ای ان تمایال باارعکس الگااوی
رفتاری است که افراد با ن یاز به پ یشرفت باال نشان میدهند  .هم ین طاور

۶
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ام یدوارانه را به صورت روزمره بهکارگ ی رند  .ایان امار میتواناد باا تأک یاد

تکال ی

انتظار داشت که با رعایت پ یش فرضهای باال ،افازودن ام یاد و باه کاار

آسانتر یا بس یار مشکل مشارکت دارند ( .)۲۴به نظار میرساد
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