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 مقدمه

 2اصطالحات ا خالل یادگیپ  1IV-DSMدب ویپایش چهابم باهنما  تاخیصی و آهاب  ا خالالت بوانی 

و ا خالل  دها خالل یادگیپ  بي ا خالل یادگیپ   اص تغییپ نام و هاهیت دا DSM-Vابادي شد اها دب 

نرو ، اكشدهیكي هپ یک قبالً یک ا خالل هسخقل و ه زا هحسرب  و ا خالل بیاضی  راندو، ا خالل نرشخن

آهپیتا،  پزشتیبواو)ان من  اندشدهدب ا خالل یادگیپ   اص گن انده  3بي عنراو یک هاخ  كننده

 راندو، بیاو   زهینيدب  (  هاخصي ا خالل یادگیپ  دب كردک یا نردراو عدم پیاپفت تحصی ی1393

پیاپفت  كي شرندهینرشخاب  یا بیاضیات دب هقایسي با ترانایی هرش ك ی است  ا خالالت یادگیپ  سبب 

 آهرزشی باشد  ا خالالت یادگیپ  دب حالی ها فپصتكردک كمخپ از حد هربد انخظاب بپ اسا  تراو بالقره و 

ار ب سبب عدم هرفقیت دب تحصیل و بپ ی هرابد  كي شردهیدبصد كردكاو سنین هدبسي با شاهل  5

)سادوک و  گپددهیپایین، سپ ربدگی هزهن و بوابط ضعیف با همساالو  نفسعزتهن پ بي دلسپد ، 

 ( 1391سادوک، 

اب ، دب نخی ي دچپپدازندهییادگیپ  ویژه بي ابزیابی ترانایی  رد با افپاد عاد   ها نابساییكردكاو دابا  

كي رمگین  كنندهی، احسا  شرندهیاز قبیل نگپانی، تپ  و وحات و اضطپاب  شنا خیبواوهاتالت 

د بي تفاوت  ر كنندهی رد هقایسي  ها كالسیهمبا با   ردهسخند، هپگز اوقات  ربی ندابند و هنگاهی كي 

انگ، هرندابند )و دیگپ انپژ  الزم با بپا  سایپ وظایف هحرلي  بپندهیشخصی  رد  ها قاب یتبا همساالو و 

ویژه قادب  ها آهرزشاز  گیپ بهپهع یپرم داشخن هرش طبیعی، بدوو  هاآو(  ار ب 2017، كپونل، اكالند

بي اداهي تحصیل نیسخند  بسیاب  از این كردكاو دب یادگیپ  یک دب   اص و بپ ی دیگپ دب فپاگیپ  

(  ا خالل 2017ابدیر، گرتتین و احمد، چندین هرضرع دبسی با هاتل هرادي هسخند )كپاهخی، دوباند، گیپ

نی، است )هربسا العمپهادامو یک چالش  دهدهیقپاب  تأثیپهپ دنبي از زندگی كردک با تحت  باً یتقپیادگیپ  

هخخ فی دب ابتباب با ا خالل یادگیپ  ویژه  شنا خیبواو(  عاهل 2018وو بپز، هک كربهک و هک گربتی، 

شنا خی،  ها شا  اهل انگیزش تحصی ی است  انگیزش تحصی ی بي عنراو دبگیپ هسخند كي یتی از این عر

 دهدهیهی انی و بفخاب  دانش آهرزاو تعپیف شده است كي دلبسخگی آناو بي تحصیل و هدبسي با نااو 

كي نسبت بي هرفقیت از انگیزش پایینی  یآهرزاندانش(  2016)هرل، گابل، گرچ، الندبل و اسنرلینگ، 

  دب واقع انگیزش تحصی ی بي طرب هسخقیم عم تپد تحصی ی آناو با تحت كنندمیي سخخی كاب نبپ ربدابند ب

بپ عم تپد تحصی ی بیاخپ از طپیق انگیزش بپ عم تپد تحصی ی  پگذابیتأثو سایپ عراهل  دهدهیقپاب  تأثیپ

ویی است كي بسیدو بي هدف با انگیزش دب واقع نیپ (؛2019لرانا، پینا، برزا ، گیرونا و آنخرنینا، دابند ) تأثیپ

، دب واقع فپایند از دست دادند انگیزه از زهانی شپوع بخادیهو بي آو شدت و دهت  كندیهدب فپد تقریت 

و بعد از آو او تمام تالش  رد با  كندیههرشی  رد شک   هاییتراناكي فپد دچاب ا خالل، بي  شردهی

هتپب نسبت بي یادگیپ  تحصی ی نگپش   هایناكاهبي سبب  ، دب نخی ي پس از دلسپد پندابندیهبیهرده 

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

2. learning disorder 

3. specifier 
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با هیزاو یادگیپ  و پیاپفت یادگیپندگاو دب  ماًیهسخق  از آو دا كي انگیزش تحصی ی كندیههنفی پیدا 

ابتباب است الزم است بپا  ای اد یک نظام آهرزشی پریا بي این اهپ تردي بیاخپ  شرد )دهیپ و كرت ر، 

یادگیپ  نخی ي گپفخند كي كردكاو هبخال   هاا خالل( دب پژوهای دب زهیني 2013یک )با  و كربن  (2018

بپا   تپ پایینبي ا خالل یادگیپ  ار ب  ردپندابه تحصی ی پایین، دبهاندگی آهر خي شده و انخظابات 

 ادباکاو  ردپندابه با بي عنر ؛1981، آلبپتهرفقیت دب هدبسي و پاختاب كمخپ  دب ان ام تتالیف دابند  

افپاد از صفاتی كي  ادباک: كندیهتعپیف  گرنينیاو هاهیت  ردپندابه با  داندیهشخ  از شخصیت  رد 

گفت  تراوهیبي طرب ك ی ؛ (1392نقل از هپاد ، ، 1990دابا هسخند و نیز نظپ افپاد دببابه  ردشاو )آلن، 

اسخربات و د دع بي  ریش است )شخصی و  با اسناد ردپندابه ه مرعي ك ی باوبها  فپد دب هربد 

 ( 2014، والتپ-گئربگی

تردي پایداب بي حفظ تردي دب طرل زهاو یتی دیگپ از هخغیپها  هپتبط با انگیزش تحصی ی، تردي است  

سطح تردي است كي سایپ انراع تردي بي آو نیاز دابند )س بپگ و  نیتپسادهو  نیتپ ايیپاكي  شردهیاطالق 

با كنخپل كپده و فقط بي یک هحپک پاسخ دهد   هاتدا لتا  كندهیي پایداب، بي فپد كمک (  ترد2012هخیپ، 

بابك ی نرعی تردي پایداب است یتی از كابكپدها  بازداب  است و دب تداوم و   عقیدهكنخپل تدا ل كي بي 

(، 2012و هرانگ )وانگ  ( 1391اسخحتام بفخاب هدف هداب نقش تعیین كننده دابد )كریین، تپدمي ع یزاده، 

( دب تحقیقات  رد نااو دادند كي كردكاو با ناترانی 1392) یصپاهس طانی كرهبانی، ع یزاده، هاشمی و 

( نااو دادند بین تردي 2016دیخزه و نرلز )یادگیپ ، دب تردي انخخابی و تردي پایداب دابا  نقایصی هسخند  

س ریز، د  دانگ و ا ها پژوهش  همچنین دابدو انگیزش پیاپفت دانش آهرباو بابطي هعناداب  ودرد 

كي كردكاو ناتراو دب بیاضیات، دب هقایسي با كردكاو  دهدهی( نااو 2001و برل و سپیف ) (2004وندبلیج )

( نااو دادند كي 2020هایانر و همتاباو ) دابند  تپ بیشعاد ، دب كابكپد ادپایی بازداب  پاسخ هاتالت 

ی ن نسبت بي دانش آهرزاو بدوو ناترانتپیپایینیادگیپ   ردپندابه تحصی ی  ها نیناترادانش آهرزاو دابا  

  رد حسب بپ تحصی ی عم تپد (1393پژوهش س طانی پرب و ت پبي كاب ) ها یافخيیادگیپ  دابند  طبق 

او، باست  همچنین نخایج پژوهش آبیاپر بینیپیش قابل یادگیپ  باهبپدها  و انگیزشی باهبپدها  پندابه،

 یاضی راندو، نرشخن، ب زشی)كل( با انگ  ردپندابه نیب ( نااو داد1393اهیپیمنش، تقرایی و حق ط ب )

دابد  با ودرد ودرد  دابیهثبت هعن  بابطيدانش آهرزاو دابا  ناترانی یادگیپ  )كل(  ی یتحص زشیو انگ

و پژوهای دب زهیني بپبسی عراهل تا كنر اهمیت انگیزش تحصی ی دب دانش آهرزاو دابا  ا خالل یادگیپ 

ي بنابپاین با تردي ب؛ هپتبط با انگیزش تحصی ی دب قالب هدل یابی هعادالت سا خاب  ان ام ناده است

 است: سؤالبي این  ییگرپاسخهطالب گفخي شده پژوهش حاضپ دب صدد 

آهرزاو تردي دب دانش  گپ هیان یبپ اسا   ردپندابه و در هدبسي با  ی یتحص زشیهدل انگ  1

   از بپازش هط ربی بپ ربداب است؟پیادگیا خالل   دابا
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 پژوهش روش

 اهآوها و تح یل داده گپدآوب   شیرهاین پژوهش با تردي بي هدف آو از نرع تحقیقات بنیاد  و از لحاظ 

  همچنین پژوهش استهمبسخگی و بوش هدل یابی هعادالت سا خاب    هاطپحبي بوش ترصیفی و از نرع 

داهعي آهاب  پژوهش حاضپ ك یي دانش آهرزاو دابا   ؛ضپ بي لحاظ بویتپد پژوهای از نرع كمی استحا

 بردند  1398-99پایي هفخم تا دهم( دب سال تحصی ی تهپاو )ا خالل یادگیپ  دب هقطع اول هخرسطي شهپ 

دوم بي   پح يهو دب  ا چندهپح يا  اول بي صربت  رشي  هپح يدب این پژوهش دب  گیپ نمرنيبوش 

هداب  دب شهپ تهپاو تعداد  هدبسي بي تصادف انخخاب شد صربت هدفمند برد  بدین صربت كي از هیاو 

 و این بوال تا بسیدو بي اشباع شرندهیو سپس از هپ هدبسي دانش آهرزاو دابا  ا خالل یادگیپ  انخخاب 

 دب هیاو آو دانش آهرزاو ترزیع شد  هاپپساناهيو دب نهایت  كندهینفپ( اداهي پیدا  300ح م نمرني )

 ابزار پژوهش

پپساناهي هاتالت یادگیپ  ك ربادو ترسط وی تات و . تشخیص اختالالت یادگیری پرسشنامه .1

تهیي شده و هاتالت یادگیپ  با هخاتل از پنج عاهل اساسی  راندو، حساب كپدو، ( 2011همتاباو )

كي هردب هاتالت یادگیپ   داندهیا  فضایی شنا ت ادخماعی، اضطپاب ادخماعی و عم تپده

آیخم تاتیل شده است  پاسخ بي هپ عبابت دب یک هقیا   20از  پپساناهي هاتالت یادگیپ  .شرندهی

 ها بوشاعخباب پپساناهي ترسط سازندگاو پپساناهي با  .است( 5تا همیاي )( 1از اصالً ) ا دبدي 5لیتپت 

داده است )وی تات و همتاباو،  بي دستشده و هقادیپ قابل قبرلی با همسانی دبونی و بازآزهایی بپبسی 

است  همچنین بوایی  بوایی تفتیتی و بوایی سازه پپساناهي هذكرب دب حد هط رب گزابش شده(  2011

  پیاپفت تحصی ی اسخاندابد بي این تپتیب هاپپساناهيبا  پپساناهي هاتالت یادگیپ  ها همگپا  هؤلفي

و فضایی  46/0؛ اضطپاب ادخماعی 64/0؛ شنا ت ادخماعی 44/0؛ بیاضی 64/0ت:  راندو گزابش شده اس

، بي هنظرب وابسی اعخباب (1390دب پژوهش حاد ر و بضایی شپیف ) ( 2011وی تات و همتاباو، ) 30/0

ي ب پپساناهي هاتالت یادگیپ  ك ربادو از دو بوش همسانی دبونی و بازآزهایی اسخفاده شده است  با تردي

پ است لذا خبیا 70/0آو از  ها و ك یي هؤلفي پپساناهي هاتالت یادگیپ  اینتي ضپیب آلفا  كپونباخ بپا 

 .نسخي فابسی آو هربد تأیید قپاب گپفت  هاا یهقهمسانی دبونی كل پپساناهي و  پده 

گریي  33 هلشا پپساناهي اسخاندابد انگیزش تحصی ی هابتپ. انگیزش تحصیلياستاندارد  پرسشنامه .2

بي عنراو یک  (1981) هابتپ این ابزاب شتل اصالح شده هقیا   استو هدف آو بپبسی انگیزش تحصی ی 

با با  تحصی ی زشیانگ گرني كي بیاو شد هقیا  اص ی هابتپ،هماو ابزاب سن ش انگیزش تحصی ی است 

زش بیپونی است و پاسخ انگیزش دبونی و قطب دیگپ انگی سن د كي یک قطب آوها  دوقطبی هیسؤال

ي دب آن ا ك از تراند یتی از دالیل بیپونی یا دبونی با دببپداشخي باشد فقط هی هپ سؤالآزهردنی بي هرضرع 

( هقیا  2005لپپ و همتاباو )    دبونی و بیپونی هپدو نقش دابندهاتحصی ی انگیزه ها بسیاب  هرضرع

دب  تنها یتی از دالیل انگیزش دبونی و بیپونی هپ سؤالكي  ها  هعمرل دبآوبدندشتل هقیا  هابتپ با بي

 ؛3؛ گاهی اوقات،2،ندبتبي؛ 1،وقتچیهاین پپساناهي بپ اسا  هقیا  لیتپت )  گذابنمپهگیپد  نظپ هی

، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3  هاسؤالدب   گذابنمپه  البخي این شیره است( 5همیاي؛ باًیتقپ؛ 4اوقات  اكثپ
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هیزاو انگیزش  باشد، 66تا  33دب صربتی كي نمپات پپساناهي بین  هعتر   راهد شد  31و  27، 21، 19

باشد، هیزاو انگیزش  99تا  66دب صربتی كي نمپات پپساناهي بین   استتحصی ی دب این داهعي ضعیف 

 رب  باشد، هیزاو انگیزش تحصی ی بسیاب 99دب صربتی كي نمپات باال    استتحصی ی دب سطح هخرسطی 

 گزابش شده است  92/0(، 1388  پایایی این پپساناهي ترسط ظهیپ  و بدبی )است

( سا خي شده و 1377پپساناهي ترصیف در سازهانی هدبسي ترسط اداقی ) .جو مدرسه پرسشنامه .3

گریي است و بپ اسا  هقیا  لیتپت تنظیم گپدیده است و هدف آو ترصیف در سازهانی و ابعاد  34دابا  

بعد بفخاب هامرل، بفخاب ناكام، بفخاب صمیمی، بفخاب حمایخی و  5این پپساناهي دابا   هدبسي است  آو دب

پپساناهي ترصیف در سازهانی هدبسي بپ اسا  هقیا  لیتپت تنظیم گپدیده است،  بفخاب دسخرب  است 

  ی ی كم با عالهتبي این صربت كي هپ آزهردنی باید یتی از پنج گزیني  ی ی زیاد، زیاد، هخرسط، كم و 

  هانيیگز، بي تپتیب بي سؤالبزند  بوش نمپه دهی بي این صربت است كي بپا  دمالت هم دهت با هدف 

  دب شردهیا خصاص داده  1و  ی ی كم نمپه  2، كم نمپه 3، هخرسط نمپه 4، زیاد نمپه 5 ی ی زیاد نمپه 

 سؤاالتو بقیي  دهتریپ هم  34، 33، 32، 31 ،30، 29، 28، 27، 17، 12، 8، 5، 4 سؤاالتپپساناهي فرق، 

در سازهانی ابخدا از پپساناهي ترصیفی هالپین و كپافت   پیگاندازه( بپا  1377هم دهت هسخند  اداقی )

اسخفاده كپده است و پس از هپادعي بي اساتید و اسخفاده از نظپات تخصصی آناو، دب نهایت یک  سؤال 64با 

  بپا ج نمرده و بدین طپق بوایی، بوایی صرب  آو با بي دست آوبده است اسخخپا یسؤال 34پپساناهي 

، هاپپساناهي  آوبدمعهحاسبي اعخباب پپساناهي هذكرب از ضپیب آلفا  كپونباخ اسخفاده شده و پس از 

و نااو دهنده ثبات و همسانی دبونی  است 82/0ضپیب آلفا  كپونباخ هحاسبي شده است  این ضپیب بپابپ 

)بي نقل  قپاب گپفت دیتادهربد   دییتأ  بوایی سازه این پپساناهي نیز با بوش تح یل عاه ی استاهي پپسان

 ( 1389، یساعخچاز 

برده و هدف آو سن ش  سؤال 30این پپساناهي دابا  . پرسشنامه راهبردهای فراشناختي خواندن. 4

پپساناهي ترسط هخخاب  و بیچابد  باهبپدها  فپاشنا خی  راندو )ك ی، حمایخی و حل هسئ ي( است  این

( تدوین شده كي دابا  سي بعد ك ی، حمایخی و حل هسئ ي است و طیف پاسخگریی آو لیتپت پنج 2002)

ا  آزهرو این آزهرو دب   هاهؤلفيشرد  ضپایب پایایی گذاب  هینمپه 5تا همیاي= 1ا  از هپگز=گزیني

همچنین سا خاب سي عاه ی این  ؛زیابی شده است( دب حد هط رب اب2002) پژوهش هخخاب  و بیچابد

چاب  و همتاباو حسین ( 2002 قپاب گپفت )هخخاب  و بیچابد، دیتادپپساناهي با بوش تح یل عاه ی هربد 

 گزابش كپدند  75/0و تنصیف بپابپ با  70/0بپابپ با   آلفا( بپبسی پایایی پپساناهي با با ضپیب 1389)

 دب این پژوهش  شد ان ام الزم اقداهات ه رز كسب بپا  ابخدا ها،پپساناهي تتمیل هنظرب بيشیوه اجرا. 

 قبل و پژوهش نمرني انخخاب از شدند  بعد انخخاب دانش آهرز 300گیپ  تصادفی با اسخفاده از بوش نمرني

 سپس شد ابادي كنندگاوشپكت بي پژوهش هدف هربد دب هقدهاتی ترضیحاتی ها،پپساناهي ترزیع از

 اوزههم صربت بي و یافت حضرب هاهتاو این دب شده تعیین قبل از زهانی دب الزم ها هماهنگی با گپپژوها

 گرییپاسخ از پس و نمرد ابادي با هاپپساناهي فپد  صربت بي كنندگاو پژوهششپكت بي ناست یک دب و

ها از طپیق دپا  پپساناهيآهده از ادستوتح یل اطالعات بيت زیيشد   آوب دمع هاپپساناهي ها،نمرني
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ها  پژوهش از ان ام شد  همچنین بي هنظرب آزهرو فپضیي Lisrel-V8.8و  Spss-V23افزاب نپم

 هعادالت سا خاب  اسخفاده شد  ساز هدل

 

 اهیافته

برد  بیاخپین ( سال 33/3) 54/16دب پژوهش بپابپ با  كنندهشپكتهیانگین و انحپاف هعیاب سن 

ها  پژوهای دابا  والدین )پدب و پژوهش پایي هفخم و هاخم بردند و بیاخپین نمرني دب كنندگاوشپكت

 هادب( با سطح تحصی ی لیسانس بردند 
 

 متغیرهای پژوهشتوصیفي  شاخص های. یافته1جدول 

 شا   آهاب 

 هقیا 

انحپاف  هیانگین

 اسخاندابد

 كایدگی ك ی

97/17 هامرل بفخاب  79/2  52/0-  16/0-  

57/18 امبفخاب ناك  53/3  52/0-  68/0-  

91/16 بفخاب صمیمی  73/2  06/0-  53/0-  

84/21 بفخاب حمایخی  55/2  31/0  85/0-  

65/23 بفخاب دسخرب   87/2  36/0-  35/0-  

95/98 در هدبسي  97/6  09/0-  27/0  

21/29 ك ی  78/3  11/0  47/0-  

96/18 حمایخی  85/3  30/0  48/0-  

84/16 هسئ يحل   22/4  38/0  11/0-  

01/65 باهبپدها  فپاشنا خی  راندو  27/7  03/0  09/0  

89/101 انگیزش تحصی ی  42/13  38/0-  16/0  

 

هعادالت سا خاب  نپهال بردو ترزیع چند هخغیپ  است  بپا  این هنظرب  ساز هدل ها هفپوضيیتی از 

كي  كندهی( پیانهاد 2005بنخ پ )  شردهیاسخفاده از ضپیب كایدگی چند هخغیپ   AMOS افزابنپمدب 

(  هقداب 2010 ،پوایها است )ببپا  ضپیب هابدیا نااو دهنده ترزیع ریپ نپهال داده 5از  تپبزبگهقادیپ 

هفپوضي نپهال بردو چند  دهدهیاست كي نااو  37/2ها  پژوهش حاضپ بپابپ با ضپیب هابدیا بپا  داده

 اوترهیطرب قابل تردهی از نپهال بردو انحپاف ندابند  ها  پیرسخي بيداده كي یانزه هخغیپه بپقپاب است 

 ( با هربد اسخفاده قپاب داد ML) 1بوش بپآوبد بیایني دبست نمایی

 

 

 

                                                           
1. maximum likelihood 
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 جو مدرسه بر انگیزش تحصیليضرایب و معناداری اثر مستقیم  2جدول 

 نرع اثپ بینپیشهخغیپ  هخغیپ هالک

ضپیب 

اسخاندابد 

 ناده

β 
 اسخاندابدشده

آهابه 

 اب هعناد

سطح 

 هعناداب 

73/3 هسخقیم در هدبسي انگیزش تحصی ی  51/0  23/4  001/0  

12/0 تردي  واسطيبي  در هدبسي انگیزش تحصی ی  10/0  09/2  03/0  

 در هدبسي انگیزش تحصی ی

  واسطيبي 

باهبپدها  

 فپاشنا خی  راندو

21/0  07/0  14/1  24/0  

 

اشخي د انگیزش تحصی یعراهل در هدبسي اثپ هسخقیم بپ آید این است كي آنچي از نخایج ددول فرق بپهی

بنابپاین ؛ ( استβ=51/0و  t=  23/4بپابپ )بي صربت هسخقیم  در هدبسي با انگیزش تحصی یاست، بابطۀ 

در هدبسي بپ انگیزش تحصی ی دانش آهرزاو دابا  ا خالل فپضیي هطپح شده دب ابتباب با ودرد اثپ هسخقیم 

آید این است كي هربد تأیید برده است  همچنین از نخایج ددول فرق بپهی طمیناودبصد ا 95با یادگیپ  

در هدبسي بپ انگیزش تحصی ی دانش آهرزاو دابا  فپضیي هطپح شده دب ابتباب با ودرد اثپ ریپهسخقیم 

 هربد تأیید برده است  دبصد اطمیناو 95تردي با  گپ هیان یا خالل یادگیپ  فقط با 

 

 بر انگیزش تحصیليو معناداری اثر مستقیم راهبردهای فراشناختي خواندن  ضرایب. 3جدول 

 هخغیپ هالک
هخغیپ 

 بینپیش
 نرع اثپ

ضپیب 

اسخاندابد 

 ناده

β 
 اسخاندابدشده

آهابه 

هعناداب  

 سربل

سطح 

 هعناداب 

 انگیزش تحصی ی

باهبپدها  

فپاشنا خی 

  راندو

 001/0 71/3 33/0 42/0 هسخقیم

 

 انگیزشآید این است كي باهبپدها  فپاشنا خی  راندو اثپ هسخقیم بپ ول فرق بپهیآنچي از نخایج دد

پابپ ببي صربت هسخقیم  باهبپدها  فپاشنا خی  راندو با انگیزش تحصی یداشخي است، بابطۀ  تحصی ی

(71/3  =t  33/0و=βاست ) باهبپدها  بنابپاین فپضیي هطپح شده دب ابتباب با ودرد اثپ هسخقیم ؛

هربد  دبصد اطمیناو 95با نا خی  راندو بپ انگیزش تحصی ی دانش آهرزاو دابا  ا خالل یادگیپ  فپاش

 تأیید برده است 
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 مدلبرازش  هایشاخص. 4جدول

 نام شاخص
 برازش هایشاخص

 حد مجاز مقدار

𝜒2 

𝑑𝑓
 

89/1  3كمخپ  از  

1RMSEA 06/0)بیاي هیانگین  طا  بپآوبد(  1/0كمخپ از 

2CFI ()94/0 بپازندگی تعدیل یافخي  9/0باالتپ از  
3NFI ()93/0 بپازندگی نپم شده  9/0باالتپ از  
4GFI ()95/0 نیتریی بپازش  9/0باالتپ از  
5AGFI ( بپازش اصالحنیتریی )94/0 شده  9/0باالتپ از  

 

بپازندگی یا عدم بپازندگی هدل دست آهده بي تنهایی دلیل ي ب ها شا  هپ یک از بي طرب ك ی 

ااو ن هاشا  با دب كناب هم بایسخی تفسیپ نمرد  هقدابها  بدست آهده بپا  این  هاشا  نیسخند و این 

 كي دب ه مرع الگر دب دهت تبیین و بپازش از وضعیت هناسبی بپ ربداب است  دهدهی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نهایي ضرایب استاندارد شده .1شکل

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 

2. Comparative Fit Index 

3. Normed Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Goodness of Fit Index 
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 گیرینتیجهبحث و 

در هدبسي با هیان یگپ  باهبپدها  فپاشنا خی  بپ اسا انگیزش تحصی ی  بینیپیشهدف پژوهش حاضپ 

ا ب  در هدبسينااو داد كي بین  هدل سا خاب برد  نخایج   راندو دب دانش آهرزاو دابا  ا خالل یادگیپ 

 راندوباهبپدها  فپاشنا خی   گپ هیان یبي صربت هسخقیم و با  دابهثبت هعنی  بابطيانگیزش تحصی ی 

 یمریپهسخقسخقیم و نخایج آزهرو آهاب  نااو داد در هدبسي بپ انگیزش تحصی ی بي طرب ه ودرد داشت  

ایج نخبپ ربداب است   ا ویژه اهمیتدرّ سازهانی هدبسي دب پیاپفت تحصی ی دانش آهرزاو از    گذابدهیاثپ 

 و ت پبي كاب پرب دالل آباد یس طان(، 1393  ابیاپرباو و همتاباو )هاها  پژوهشپژوهش حاضپ با یافخي

( تا 2013( و با  و كربنیک )2018(، دهیپ و كرت ر )2019لرانا و همتاباو )(، 1392(، هپاد  )1393)

یک هرسسي آهرزشی دب  ها  پژوهش حاضپ،همسر با یافخي 2007چنانچي دب سال حدود  همسر است؛ 

ابادي كپده است كي دب آو در سازهانی هدبسي، بپناهي دبسی، ابتباطات دب هدبسي، آهپیتا هدل هفهرهی 

تأیید فپضیي این پژوهش   گذابدهیها اثپ  رد دانش آهرز و هع ماو بپ پیاپفت تحصی ی آو ها ویژگی

ی ها  آو كي بیانگپ بپ ربداب  هع ماو از بوحیي و بضایت شغ دهد كي در باز هدبسي و ویژگینااو هی

 ردشآهرزاو هیها با سایپ اعضا  هدبسي و بي  صرص دانشباالست و هن پ بي بوابط دوسخاني و صمیماني آو

آهرزاو گپدد  سطح انگیزش تحصی ی دب دانش شیافزاتراند هن پ بي ؛ عاه ی است كي هی(1391)كریین، 

سمی و  اک بین كابهنداو،   پایین هع ماو، بوابط بدر هدبسي حاكی از بوحیي چنانچيهمچنین بالعتس 

   شخصیاعخماد  و سرءظن بین اعضاء و ان ام وظیفي بپ اسا  بفع تت یف، ني از بو  تعهد و عالقيبی

ها و تپ  از انگیزش با دب فعالیتآهرزاو نیز سطرح پایینباشد )در هدبسي بسخي باشد(، بنابپاین دانش

 هایااو ت پبي  راهند كپد یادگیپ 

اگپ در هدبسي یک در بسخي باشد كي دب آو ابعاد بوحیي گپوهی و صمیمیت دب  گفت كي  از سریی باید

 پگذابیتأثكند تراند دب نرع سبک هدیپیخی كي هع م بپا  كال  اعمال هیسطح پایینی باشد این اهپ هی

دب نظپ گپفخن تراند با آزاد  عمل ِبیاخپ و با باشد هع م هی بازتپباشد  دب هقابل هپ چي قدب در هدبسي 

ها  ع می و شخصیخی دانش آهرزاو سبک هدیپیخی هناسب با بپا  كال  دب  انخخاب كند  دب ویژگی

هند دها  حل هسئ ي دب كال  اهمیت هیبپند، بي فعالیتگپا بهپه هیاین باسخا هع مانی كي از سبک تعاهل

با بپا  پیاپفت و ابتقا  سطح انگیزش  دهند، دب نخی ي زهینيآهرزاو با هیو ادازه تعاهل آزاد بي دانش

آهرزاو هدبسي و كال  دب  با هم چپا كي دب هسیپ پیاپفت دانش  ؛كنندآهرزاو فپاهم هیتحصی ی دانش

هع ماو و هدیپ هدبسي باید با همتاب  و همدلی و   ( 1392كنند )هپاد ، بپنده ایفا هیش هتمل و پیشنق

آهرزاو دب هدبسي و كال  دب  فپاهم قا  انگیزش تحصی ی دانشدست دب دست هم زهیني الزم بپا  ابت

بینی كپد كي تراو پیشنیز هی (1380ابزیابی بوزنبپگ  بي نقل از كپیم زاده ) بپ اسا آوبند  همچنین 

ها  افپاد هعخبپ هثل هع م، والدین یا دوسخاو بپ هفهرم  ردتحصی ی پیاپفت تحصی ی از طپیق ابزشیابی

  گذابد  همچنین، بپ طبق نظپیي ادخماعی، عم تپد هناسب دب یک گپوه، هقایسيهی أثیپتآهرزاو دانش

  بین قدبتمندتردي بي نخایج بي دست آهده هاخ  شد باهبپدها  فپاشنا خی  راندو، پیش ابادخماعی 

پ و كرت ر، دهیها  پیاین )ها  پژوهشاین یافخي با بسیاب  از یافخي  بودبپا  انگیزش تحصی ی بي شماب هی
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داب  با بي دست آوبده بردند، آهرزاو ابتباب هعنیكي بین باهبپدها  فپاشنا خی و انگیزش دانش( 2018

هعخقدند اگپ دانا ریاو بي  اطپ فهمیدو هطالعي كنند، دب كل فپایند ( 2011همسر برد كاهپاهاو و سرنگپ )

ها حد  باال دابند كي انگیزش یادگیپ  با دب آویادگیپ ، تمایل بي اسخفاده از باهبپدها  فپاشنا خی دب 

مچنین هتراند انگیزش تحصی ی دانا ریاو با بهبرد ببخاد  اسا  فپاشنا ت هی نیبپ همدهد  افزایش هی

كابگیپ  باهبپدها  شنا خی دب آهرزش (، تحقیقات بسیاب  دب هربد اثپبخای بي2005هربونر و سالدانا )

هؤید این است كي آهر خن چگرنگی اسخفاده از  هاآویپ  ان ام دادند، تحقیقات آهرزاو با ا خالل یادگدانش

ها  باهبپدها دب یادگیپ  اهمیت بسیاب دابد  این باهبپدها  كسب دانش، سازهاندهی دانش فپد و ههابت

 كنند و  با تسهیل هی

رزاو   و نحره هطالعي دانش آهانگیزگی بپ یادگیپنااو داد كي بی صربت نیبي اتراو تردیي این یافخي با هی

ستهی تأثیپ شت سیدهگذابد  این دانش آهرزاو بي دلیل  اند ها  پی دب پی دب تتالیف  رد بي این نخی ي ب

بسررند؛ بنابپاین دسررت از تالش بپداشررخي و بي بفخابها  ناسررازگاب كي هپ چي تالش كنند، بي هرفقیت نمی

همسر با پژوهش حاضپ نخایج اند  ال هسؤولیت بو  آوبدهتفاوتی دب قبو بی همچرو تپک تحصیل، اضطپاب

، كنندیهتحقیقات نااو داده است اهدافی كي فپاگیپاو بپا  پپدا خن بي یک تت یف تحصی ی هعین اتخاذ 

اپفت  سخند  هاآوبا فپآیندها و پیاهدها  هپتبط با پی  یس طان ؛ 1393آبیاپرباو و همتاباو، )دب ابتباب ه

 ( 1393، ت پبي كابو  پرب دالل آباد

ضپ  سر با پژوهش حا و  كنندیادگیپندگاو هرفق كنخپل بفخاب با تمپین هیدب چابچرب نظپیي زیمپهن و هم

سي شاهل انخخاب و طپاحی تتالیف باابزش هدب ستا  این ني تنها  ي، حفظ انگیزه و ترد پندهیدببپگب تي  ا

ست  یادگ صربت ودرد عراهل هزاحم دیگپ نیز ه سب،  بي طرب حخی دب  یپندگاو با باهبپدها  یادگیپ  هنا

رد دست یابند و   ی ردكنخپلكنند و بي این هنظرب كي بي هدفمند  از باهبپدها  فپاشنا خی اسخفاده هی

ااهده ای با دب هربد ه ضاوتی و  رد واكن دببابه اهمیت این  ؛1994دهبر،  كنند  یابی ردابزگپ ،  رد ق

هایی نیسخند كي فقط سپ كال  آهرزاو و دانش آهرزاو هرفق آورید، دانشگهی نرع باهبپدها  فپاشنا خی

ضپ هی شت بپهیشرند، بي دب  گرش هیحا هانند تا هع م، تابیخ اهخحاو با دابند و هنخظپ هیدهند، یاددا

آهرزاو و دانش آهرزاو هرفق كسررانی هسررخند كي زهاو هربد نیاز بپا  ان ام تتالیف اعالم كند  ب تي دانش

  تحقیقاتی كي باید ان ام دهند اطالعات الزم دببابه (؛2019)لرانا و همتاباو،  كنندبینی هیدب  با پیش

دهند و از باهبپدها  یادگیپ  هناسب نیز ها  كاب  تاتیل هیآوبند، بي هنگام ضپوبت گپوهبا بدست هی

 بپند اسخفاده فپاواو هی

پل دهد تا بپ بفخابهایش كنخفپاشنا خی هناسب بي فپد اهتاو هی بي طرب ك ی ترانایی اسخفاده از باهبپدها 

ها با با هعیابها   ریش بسررن د و دب هربد و نظابت داشررخي باشررد یعنی بفخابهایش با ابزشرریابی كند، آو

شخ   رد، تقریت و تنبیي اعمال كند  شخصی كي نخی ي ابزشیابی از  ردش هثبت است  رد با كابآهد 

تراند پیاررپفت پپدازد، زیپا هعخقد اسررت كي هیا عالقي و پاررختاب بي ان ام كابها هیدهد و بتاررخی  هی

اش  ی ی باضرری نیسررت، الزاهاً سررطح كسرری كي از نخایج  رد سررن ی نیچنهمبیاررخپ  كسررب نماید  

دهد  بي شپب آو كي بپ این باوب باشد كي ها  بیاخپ كاهش نمی ردكابآهد  و انگیزشش با بپا  كرشش
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شی كي تاكنترانای شدو با دابد، اها بو ست؛ ی هرفق  ست برده ا سخي نادب  ها هحدودیتاز دم ي رو بي كاب ب

اخی   پ  بي نخایج آزهرو رپبالگ صپفاًیادگیپ  دانش آهرزاو  ها ناتراناییاین پژوهش این برد كي بپا  ت

ویژه یادگیپ  یتی  ها یناترانایهخغیپها دب دانش آهرزاو دابا    هقایسيشد  همچنین عدم اهتاو  بسنده

و ابعاد آو دب در هدبسي تردي بي نقش  پژوهش ها یافخي بپ اسا این پژوهش برد   ها هحدودیتدیگپ از 

ااوباو هپاكز هپبرب بي  اگپاو و ه صی بپا  پژوه صی ی دانش آهرزاو، اهمیت  ا  ا هناتراناییانگیزش تح

انهاد  سا  نخایج پی صی ی دانش آهرزاو ابخدایی كي د شردهییادگیپ  دابد  بپ ا هت افزایش انگیزش تح

ابتقا  سالهت تحصی ی آناو گن انده شرد   ها بپناهيدب تردي بي در هدبسي یادگیپ   ها ناتراناییدابا  

ویژه یادگیپ  دب  ها ناتراناییكي دب تحقیقات آینده بي نقش و اهمیت نرع  شرررردهیهمچنین پیارررنهاد 

 انگیزش تحصی ی تردي شرد 

 

 اخالقي وازینم

ها این اطمیناو داده ان ام شد  همچنین بي آزهردنیها آزهردنیپژوهش حاضپ با كسب بضایت كاهل از سر  

هاند و نخایج بي صربت گپوهی و صپفًا دهت یک بي صربت هحپهاني باقی هی كاهالً ها شد كي اطالعات آو

 گیپد پژوهش داناگاهی هربد اسخفاده قپاب هی

 

 سپاسگزاری

كي دب ادپا  این پژوهش همتاب  داشخند؛ تاتپ و  نااویوالدو تماهی دانش آهرزاو  هدیپاو هداب  و از

  شردقدبدانی هی
 

 نویسندگان مشارکت

 يبهپكز  واحد تهپاو  اسالهی آزادنریسنده اول است كي دب داناگاه  از بسالي دكخپ  بپگپفخي هقالي این

 دب این پژوهش نقش یتسانی داشخند كنندگاو است و همي شپكت بسیده تصریب

 

 منافع تعارض

  ندابد هنافع تعابض و هالی حاهی هقالي این نریسندگاو، اظهاب بپ بنا

 

 

 عمناب

پندابه با ابعاد  رد بابطي ( 1393آبیاپرباو، سعید ، اهیپ  هنش، هپضیي ، تقرایی، داوود ، و حق ط ب، طاهپه  )

-56(: 1)4، یادگیپ   هایناترانه  ي یادگیپ     هایناتراندابا  انگیزش تحصی ی دانش آهرزاو ابخدایی 
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  تپدمي ها  بوانیا خاللپن مین ویپایش باهنما  تاخیصی و آهاب  (  1393آهپیتا  ) پزشتیبواوان من 

  دفپزین بضاعی، ع ی فخپایی، آترسا فپهند، ع ی نی رفپ ، ژانت هاشمی و فپهاد شاه ر  تهپاو: انخاابات ابدمن

 ( 2013)تابیخ انخااب بي زباو اص ی، 

هاتالت یادگیپ    پپساناهي یسن بواو  هایژگیو(  بپبسی 1390حاد ر، نادب ، و بضایی شپیف، ع ی  )

 43-24(: 1)1، یادگیپ  ها ناترانی  ك ربادو

  ها شا  ی(  انطباق و بپبس1389داوود  ) ی،كپدسخان  ، وعبدالرهاب  ،سماو  ،هسعرد  ،چاب نیحس

هطالعات دانش آهرزاو دوبه هخرسطي   اوی راندو دب ه یفپاشنا خ  پپساناهي باهبپدها یسن بواو
 184-163(: 1)6، یشنا خبواو

  تپدمي فپزین بضاعی  تهپاو: ابدمند  پزشتیبواو  الصي(  1391سادوک، بنیاهین ، و سادوک، ویپدینیا  )

 ( 2009)تابیخ انخااب بي زباو اص ی، 

   بپگپفخي ازشهپنیهاتبپبسی بابطي درّ سازهانی و اثپبخای هداب  ابخدایی (  1388ی، هحمرد )ساعخچ

www.ngco.ir  
س طانی كرهبنانی، ستیني ، ع یزاده، حمید ، هاشمی، ژانت ، صپاهی، رالهپضا ، و س طانی كرهبانی، سادده  

كپدها  ادپایی و عم تپد بیاضیات اثپبخای آهرزش بایاني یاب بپ حافظي كاب  بپ بهبرد كاب ( 1392)

  20-1(: 11)3،افپاد اسخثنایی یبواناناس بیاضیات  ا خاللبا  آهرزاودانش

بپبسی بابطي بین  ردپندابه تحصی ی، باهبپدها  (  1393)س طانی پرب دالل آباد، هحمرد ، و ت پبي كاب، ههاید 

اولین   پ هداب  باهنمایی شهپ بفسن اوانگیزشی و یادگیپ  با عم تپد تحصی ی دانش آهرزاو د خپ و پس
 كنفپانس ه ی ترسعي پایداب دب ع رم تپبیخی و بواناناسی، هطالعات ادخماعی و فپهنگی

  تپدمي حمید ع یزاده، قپابیبو  پپتحرا بیش فعالی: كمک بي كردكاو و نردراناو (  1391كریین، پاتپیایا  )

 ( 2006زباو اص ی، تهپاو: ناپ دراني بشد )تابیخ انخااب اثپ بي 

 تحصی ی انگیزش با كاهش هخغیپها از گپوهی ابتباب بپبسی ( 1388سرباو )ظهیپ ، بیژو ، و بدبی، 

 26-15(: 36)16، دانارب بفخاب ه  ي فابسی، ادبیات و زباو دانا ریاو بشخي

 دابه ردپن ی،آهرزش بي بوش یادگیپ  دب حد تس ط بپ پیاپفت تحصی  تأثیپبپبسی (  1392هپاد ، سیما  ) 
  تحصی ی و انگیزش پیاپفت دانش آهرزاو د خپ دوبه باهنمایی دب آهرزش و پپوبش ناحیي دو شهپ بندبعبا 

 كابشناسی ابشد، داناگاه هپهزگاو ناهياویپا
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تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 هی كنم زیپا هی  راهم چیزها  ددید  یاد بگیپم  سؤالدب كال   -1 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

م كابها  دبسی ام با بدوو كمک ترانهیدوست دابم بفهمم چطرب  -2 هیچ وقت بي ندبت

 دیگپاو ان ام دهم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 ادل دشراب با پیدا كنم عالقي ندابم باه حل هس -3 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 هن بپا  این دب  هی  رانم كي هع م هی  راهد  -4 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 وقخی چیز  با زود نمی فهمم از هع م هی  راهم دراب با بي هن بگرید  -5 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

ثپ اك

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 م یاد بگیپمترانهیدوست دابم دب هدبسي تا  -6 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

هن تمپین و كابها  اضافی هی كنم چرو دببابه هطالب هربد عالقي ام  -7 هیچ وقت بي ندبت

 م چیزهایی یاد بگیپم ترانهی

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 وقاتا

وقخی بعضی از هطالب با فربا نمی فهمم تپدیح هی دهم آو ها با با  -8 هیچ وقت بي ندبت

 تالش  ردم بفهمم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 هی  راهم فقط چیزهایی با دب هدبسي یاد بگیپم كي ه بربم  -9 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 كابها  هدبسي با چرو هع م هی گرید ان ام هی دهم  -10 یچ وقته بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 هیل دابم از هع م بخراهم دب تتالیفم بي هن كمک كند  -11 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 ل تپ است بپوم دوست دابم سپاغ تتالیف تازه ا  كي هات -12 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 بپا  این هطالب با هی  رانم كي بي هرضرع آو ها عالقي دابم  -13 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 وقخی اشخباهی هی كنم دلم هی  راهد  ردم پاسخ دبست با پیدا كنم  -14 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 ايهمی

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 تتالیف دشراب با دوست ندابم چرو ه بربم سخت كاب كنم  -15 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 ها بي این  اطپ كاب هی كنم كي ه برب هسخم  هسئ يبو   - 16 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

وقخی اشخباهی هی كنم دوست دابم از هع م بپپسم چگرني دراب  -17 هیچ وقت بي ندبت

 دبست با پیدا كنم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

آو هطالبی با بیاخپ دوست دابم كي حل كپدو آو ها هپا سخت بي فتپ  -18 هیچ وقت بي ندبت

  كندهیكپدو واداب 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

كابها  دبسی با بپا  این ان ام هی دهم تا هطالب زیاد  كي هی  -19 هیچ وقت بي ندبت

  راهم بفهمم پیدا كنم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

ا  بي هاتل بپ ربد كنم تالش هی كنم تا  ردم آو با  هسئ ياگپ دب  -20 هیچ وقت بي ندبت

 حل كنم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 م آو با ان ام دهم ترانهیهن كاب آساو با دوست دابم تا هطمئن باشم  -21 هیچ وقت ندبت بي
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تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 هی كنم چرو هی  راهم بي هن تردي كند  سؤالهن از هع م  -22 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

ا  بي هاتل بپ ربد كنم از هع م تقاضا  كمک هی  ئ يهساگپ دب  -23 هیچ وقت بي ندبت

 كنم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 هن هسادل دشراب با دوست دابم چرو از حل آو ها لذت هی بپم  -24 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

م چیزها  ددیدتپ  یاد هن واقعا سخت كاب هی كنم چرو هی  راه -25 هیچ وقت بي ندبت

 بگیپم 

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 های م تتالیفم با بدوو كمک دیگپاو ان ام دهم  -26 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 دوست دابم بي تتالیفی بپپدازم كي نسبخا آساو است  -27 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 دلم هی  راهد دب بپناهي بیز  كابها  بعد  هع م بي هن كمک كند  -28 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 بي تتالیف دشراب دبسی عالقي دابم چرو دالب تپند  -29 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 ها كاب هی كنم تا یاد بگیپم چگرني باید آو ها با حل كنم  سئ يهبو   -30 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 دب  هایی با دوست دابم كي یادگیپ  دراب آو ها نسبخا آساو است  -31 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 .سم چگرني باید تتالیف دبسی با ان ام داددلم هی  راهد از هع م بپپ -32 هیچ وقت بي ندبت

تقپیبا 

 همیاي

اكثپ 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

م ترانهیبي كابها  سخت عالقي دابم چرو ترانایی ها   ردم با  -33 هیچ وقت بي ندبت

 آزهایش كنم 

*** 

 پرسشنامه اختالالت یادگیری
ف
دی
ب

 
 عبابات

صالً
ا

ت 
دب
ي ن
ب

ت 
وقا
ی ا
اه
گ

 

ب
ار 

اي 
می
ه

 

 5 4 3 2 1  دابد هاتل اهالء دب 1

 5 4 3 2 1 دابد  هاتل حپوف نام یادگیپ  دب 2

 5 4 3 2 1 دابد  هاتل ه اها یادگیپ  دب 3

 5 4 3 2 1 است  كند  راندو دب 4

 5 4 3 2 1 هی  راند  انخظاب هربد سطح از تپ پایین 5

 5 4 3 2 1 د داب كمک بیاخپ  بي نیاز هدبسي دب اهالء، و  راندو دب هاتل  اطپ بي 6

 5 4 3 2 1 دابد  ضعیفی دبک فپد ، بین فاص ي از 7

 5 4 3 2 1 دابد  هاتل دیگپاو واكنش نحره فهم دب 8
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 5 4 3 2 1 دابد  هاتل دیگپاو احساسات فهم دب 9

 بی اظهابات یا ها  بی ا دک گفخن ندابد )هانند ادخماعی هرقعیت از دبسخی دبک 10

 هربد(

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 دابد  هاتل دوست حفظ یا دوست كپدو یداپ دب 11

 5 4 3 2 1 كاد  هی كناب با  رد ادخماعی، هرقعیخها  دب 12

 5 4 3 2 1 شرد  هی اضطپاب دچاب ددید ادخماعی هرقعیت دب 13

 5 4 3 2 1 است   ط بد 14

 5 4 3 2 1 بسند  هی نظپ بي كثیف یا آشفخي هایش نرشخي 15

 5 4 3 2 1 بنریسد  سخرو یک دب با داداع تراند نمی 16

 5 4 3 2 1 كاد  نمی نقاشی  رد سن با هخناسب 17

 5 4 3 2 1 اهالء است  و  راندو دب و  عم تپد از بدتپ بیاضیات، دب عم تپدش 18

 هی دمع دابد تفپیق ودرد عالهت كي هنگاهی هثالً ندابد، كافی دقت بیاضیات دب 19

 بندد 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 دابد  هاتل قپض گپفخن، و دادو قپض هثل بیاضیات ددید هفاهیم یادگیپ  دب 20

*** 

 پرسشنامه جو مدرسه
 ی ی 

 زیاد

 ی ی  كم هخرسط زیاد

 كم

 بدیف سئراالت

 1  .و پاخیباو هم هسخند كنندهیهع ماو بي یتدیگپ كمک  1 2 3 4 5

 2 .هع ماو از بوحیي گپوهی هناسبی بپ ربدابند 1 2 3 4 5

 3  .هع ماو نسبت بي شایسخگی حپفي ا  همتاباو  رد، احخپام هی گذابند 1 2 3 4 5

 4  .بفخاب هع ماو دب این هدبسي، آزاب دهنده است 1 2 3 4 5

 5  .عده ق ی ی از هع ماو با اكثپیت هع ماو هخالفت هی وبزند 1 2 3 4 5

 6  .هع ماو هدبسي دوسخاو صمیمی یتدیگپند 1 2 3 4 5

 7  .هع ماو دب  ابج از هدبسي نیز با یتدیگپ دوسخی و بفت و آهد دابند 1 2 3 4 5

 8  .كارذباز  اداب  دب هدبسي  سخي كننده است 1 2 3 4 5

 9 .كنندهیهع ماو بي هدبسي  رد افخخاب  1 2 3 4 5

 10  .هع ماو بي طرب هپتب با یتدیگپ ابتباب ادخماعی دابند 1 2 3 4 5

 11 .هع ماو كابها   رد با با شدت ، حدت و هسپت ان ام هی دهند 1 2 3 4 5

 12 .شردهیدب این هدبسي بي هع ماو كابها  هاغرل كننده تحمیل  1 2 3 4 5

 13 .هع ماو با یتدیگپ بفت و آهد  انرادگی دابند 1 2 3 4 5

 14  .هع ماو دب زنگ تفپیح با یتدیگپ بي گفت و گر و  نده هاغرلند 1 2 3 4 5

هع ماو بعد از اتمام كال  بي دانش آهرزانی كي هاتل دابند، كمک  1 2 3 4 5

  .كنندهی

15 

 16 .كنندهیهع ماو دببابه زندگی عمرهی شاو با یتدیگپ گفخگر  1 2 3 4 5

 17 .شردهید سات شربا  هع ماو صپف بحث ها  بی ببط و بی حاصل  1 2 3 4 5

 18  .بسي زیاد استوظایف ریپ آهرزشی هد 1 2 3 4 5

 19  .استهدیپ هدبسي دب صدد ای اد آباهش و بفاه بپا  هع ماو  1 2 3 4 5
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و سخناو دبست آناو با هی  دهدهیهدیپ هدبسي بي پیانهاد هع ماو گرش  1 2 3 4 5

 .پذیپد

20 

 21  .دهدهیهدیپ هدبسي با سخت كرشی حرد با الگر  هع ماو قپاب  1 2 3 4 5

یپ هدبسي بي طرب اثپ بخای هاتالت هع ماو و هدبسي با هخعادل هی هد 1 2 3 4 5

  .دساز

22 

 23  .كندهیهدیپ هدبسي بي حل هسادل  صرصی هع ماو كمک  1 2 3 4 5

 24  .كندهیهدیپ هدبسي، هع ماو با بپا  بي كاب بپدو ابختاب و  القیت تاریق  1 2 3 4 5

 25  .دخقیمی بپبو  فعالیت هع ماو دابهدیپ هدبسي كنخپل و نظابت هس 1 2 3 4 5

 26 .كندهیهدیپ هدبسي از هع ماو تعپیف  1 2 3 4 5

 27  .دسخربالعمل ها  ادپایی دب این هدبسي  اک و ریپ قابل تحمل است 1 2 3 4 5

 28 .كندهیهدیپ هدبسي با هاخی آهنین حترهت  1 2 3 4 5

 29 .ی بپ بو  فعالیت هع ماو دابدهدیپ هدبسي كنخپل و نظابت هسخقیم 1 2 3 4 5

 30 .د، چرو و چپا ندابكندهیهقپباتی كي هدیپ هدبسي وضع  1 2 3 4 5

 31  .هدیپ هدبسي بي هع ماو هی گرید كي چیتاب كنند و چي كاب نتنند 1 2 3 4 5

 32 .هدیپ هدبسي فقط ه پ  هقپبات آهرزش و پپوبش است 1 2 3 4 5

 33  .دوو هاربت هع ماو دببابه بپناهي دبسی تصمیم هی گیپهدیپ هدبسي بد 1 2 3 4 5

 34  .كندهیهدیپ هدبسي هپ كاب  با كي هع ماو ان ام هی دهند، كنخپل  1 2 3 4 5

*** 

 پرسشنامه راهبردهای فراشناختي خواندن

ف
دی
ب

 

 عبابات

گز
هپ
با 
پی
 تق
 یا
گز
هپ

 

ت
دب
ي ن
ب

ی 
اه
هگ
گا

ت 
وقا
پ ا
اخ
بی

 

اي
می
 ه
یبا
قپ
ا ت
ي ی
یا
هم

 

 5 4 3 2 1 هن هنگام  راندو، دب ذهنم هدفی با دنبال هی كنم  1

 5 4 3 2 1 هن بپا  فهم بهخپ هط ب از آهر خي ها   رد كمک هی گیپم  2

 5 4 3 2 1 هن دب حال هطالعي بپا  كمک بي فهم هط ب یادداشت بپداب  هی كنم  3

 5 4 3 2 1  ند هی  رانم دب هنگام دشراب شدو هط ب، بپا  فهم بهخپ، آو با با صدا  ب 4

 5 4 3 2 1 هن آنچي با كي هی  رانم  الصي هی كنم تا بي اطالعات ههم هردرد دب هخن دست یابم  5

 5 4 3 2 1 هن بپا  وابسی فهم  رد از هط ب دببابه آنچي كي هی  رانم با دیگپاو بحث هی كنم  6

ب ك ی هپوب هی كنم تا ببینم دب هربد چي هن هخن هربد نظپ با قبل از هطالعي دقیق، ابخدا بي طر 7

 چیز  است 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 هن بپا  اطمیناو از فهم هط ب، آو با آهسخي )با سپعت كم( اها بي دقت هی  رانم  8

 5 4 3 2 1 هنگام از دست دادو تمپكزم بپ هخن سعی هی كنم بپگپدم و از دایی كي تمپكز داشخم شپوع كنم  9

 5 4 3 2 1  راندنم با طبق هط ب هربد هطالعي تنظیم هی كنم هن سپعت  10

 5 4 3 2 1 هن تردي بیاخپ  بي هط ب هربد هطالعي هی كنم  شردهیهنگاهی كي هخن هاتل  11
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هن دب حال هطالعي بي این نتخي فتپ هی كنم كي آیا هحخرا  هط ب با هدف هطالعي هن هطابقت  12

 دابد 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 دو، گاه بي گاه هخرقف هی شرم و دب هربد آنچي كي  رانده ام فتپ هی كنم هنگام  ران 13

 5 4 3 2 1   كندهی ط كایدو دوب یا زیپ هط ب هخن بي هن دب یادآوب  كمک  14

هن قبل از  راندو هط بی ابخدا با تردي بي ویژگی هایی هثل طرل و سا خاب زهین هخن آو با بپانداز  15

 هی كنم 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 هن سعی هی كنم تا اطالعات با تصریپ ساز  كنم تا بي یادآوب  آو كمک كند  16

هنگام هطالعي، هن از هنابع كمتی هثل كخابها  باهنما  دبو  دهت كمک بي فهم هط ب اسخفاده  17

 هی كنم 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بیاو هی كنم  هن بپا  دبک بهخپ هط ب آو چي با كي  رانده ام بي زباو  رد 18

 5 4 3 2 1 هنگام  راندو تصمیم هی گیپم چي چیز  با بي دقت بخرانم و چي چیز  با نادیده بگیپم  19

 5 4 3 2 1 بپا  افزایش فهم هط ب، از ددول ها، تصاویپ و شتل ها  هخن اسخفاده هی كنم  20

 5 4 3 2 1 بپا  دبک بهخپ هط ب اسخفاده هی كنم  هن از نااني ها  زهیني ا  هردرد دب هط ب هربد هطالعي 21

خي نرشهایل هن بپا  تاخی  اطالعات ك ید  از كمک ها  نرشخاب  هثل ك ماتی كي پپبنگ یا  22

 اسخفاده هی كنم  اندشده

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 دهت افزایش دبک هط ب  رد آو با دوبابه هی  رانم  شردهیهنگاهی كي هط ب دشراب  23

 5 4 3 2 1 هن سعی هی كنم هعنی ك مات یا عبابات ناشنا خي با حد  یزنم  24

 5 4 3 2 1 هن اطالعات هردرد دب هخن با بي طرب انخقاد  تح یل و ابزیابی هی كنم  25

 5 4 3 2 1 هن هنگام بسیدو بي اطالعات هخناقض، فهم  رد با وابسی هی كنم  26

 5 4 3 2 1 ا كي هی  رانم دببابه چیست هن سعی هی كنم حد  بزنم هط بی ب 27

 5 4 3 2 1 هن سراالتی از  رد هی پپسم كي احخمال هی دهم دب هخن بي آو پاسخ داده شده باشد   28

 5 4 3 2 1 هن دبست یا ر ط بردو حدسها   رد با دببابه هخن بپبسی هی كنم  29

بط هیاو ایده ها  هردرد دب آو با هن دب طرل هخن هربد هطالعي، د ر و عقب هی بوم تاب بوا 30

 دبیابم 

1 2 3 4 5 
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Predicting Academic Motivation based on School 

Climate, Mediated by Metacognitive Reading 

Strategies in Students with Learning Disabilities 

 
 

Bita. Ebrahimi 1, Parvin. Kadivar *2 & Kambiz. Kamkari 3 

 

 
Abstract 
Aim: This study was conducted to predict academic motivation based on school 

climate, mediated by metacognitive reading strategies. Method: This was a 

descriptive-correlational study conducted by structural equation modeling (SEM). The 

statistical population included all students with learning disabilities in the first grade 

of high school in Tehran in the academic year of 2019-2020. The sample size was 300. 

The sampling method was multi-stage clustering in the first stage and purposive in the 

second stage. The study tools included the Colorado Learning Disability 

Questionnaire (Wilcott et al., 2011), the Harter Academic Motivation Questionnaire 

(1981), the Ojaghi School Atmosphere Questionnaire (1998), and the Metacognitive 

Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) (2002). Results: According to 

the results, the model fit indices are in good condition. School climate has a significant 

direct effect on the academic motivation of students with learning disabilities (p 

<0.05). Besides, the hypothesis that the school climate indirectly affects the academic 

motivation of students with learning disabilities due to metacognitive reading 

strategies was confirmed (p <0.05).  Conclusion: The findings have important 

implications for academic motivation and school climate, mediated by metacognitive 

reading strategies in students with learning disabilities. 

 

Keywords: academic motivation, school climate, metacognitive reading strategies, 

learning disabilities 
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