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رابطه بین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای 

 اختالل یادگیری

  3فاطمه حسین پور  بهمن اکبری   غالمرضا تقی زاده 

 چکیده

هدف رابطه بین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش  با این تحقیق

 . انجام گرفته است آموزان دارای اختالل یادگیری

مادران دانش آموزان دختر  کلیه جامعه آماری این پژوهش،. است  همبستگی روش پژوهش حاضر از نوع

از بین . نفر بوده اند  041که   49-49ر سال تحصیلی مبتال به اختالل یادگیری مقطع دبستان شهر رشت د

نفر بوده که از  029مدارس شهررشت، افراد به صورت تصادفی ساده انتخاب می شوند و حجم نمونه  شامل 

 .طریق جدول مورگان تعیین شده است

تاب آوری  ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و رضایت از زندگی داینر وآوری دادهبرای جمع   

مورد    ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چندگانه،نتایج با استفاده از . روانی کانر استفاده شده است

جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از  بین نتایج آماری نشان داد که. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

این نتایج ضرورت  .(p<10/1)وجود داردار معنی دزندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری رابطه 

توجه بیشتر به جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی  مادران کودکان دارای اختالل 

 . کندیادگیری را مطرح می

 .جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی، رضایت از زندگی، اختالل یادگیری  :کلید واژه ها
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 مقدمه

 قابل طور به یادگیری، اختالل به مبتال آموزان دانش کارایی و ها مهارت یادگیری، مشكالت که جا آن از

 که روزمره های فعالیت  با و تحصیلی پیشرفت با موضوع، این است، انتظار مورد سطح از تر پایین ای مالحظه

 یادگیری اختالل دارای آموزان دانش بنابراین، .کند می ایجاد تداخل هاست، مهارت این کارگیری به مستلزم

 و داده نشان ازخود هنجار به ان آموز دانش با مقایسه در را هیجانی - اجتماعی مشكالت از باالیی سطوح

 به مبتال موارد، درصد 67 الی 93 در هستند هیجانی های نارسایی دچار که کودکانی اند داده نشان تحقیقات

 عمل ضعیف نیز، اجتماعی های مهارت یادگیری در کودکان این ضمن در. باشند می نیز یادگیری اختالالت

 کودکان و بزرگساالن والدین، سوی از منفی های العمل عكس با کودکان این اغلب دلیل همین به. کنند می

 در خانواده و جامعه برای ناپذیری جبران نتایج بگیرند، قرار توجهی بی مورد اگر که شوند می روبرو دیگر

دهد و  تاثیر قرار میدر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت 0حضور کودك نارساخوان .داشت خواهد

های شدید میان  دهد، کودك بر اثر تعارض الشعاع قرار میسالمت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت

شارهای ممكن است روابط خانوادگی، افزایش ف. کنداعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می

تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر  ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود کودك نارساخوان می

جدایی، تحمل بار سنگین   وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختالفات زناشویی،

(. 0431بردن، )مسایل دیگر اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم و بسیاری از

این عارضه در . گذاردنارساخوانی، یک نوع اختالل یادگیری است که بر توانایی خواندن کودك تأثیر می

نارساخوانی . شودپسران شایع تر از دختران است و دقیقاً مشخص نیست که چه عاملی موجب این مشكل می

اثبات شده است که . ی پیدا نشده است که علت آن باشداغلب جنبه ارثی دارد، ولی تاکنون، هیچ نقص ژنتیك

ماندگی ذهنی نیست و نارساخوانی با معلولیت جسمی، مشكالت فرهنگی، نارساخوانی، شكلی از عقب

 (.0940درمان،) های مادرزادی مغزی ارتباط مستقیم نداردوضعیت اقتصادی و اجتماعی پائین یا آسیب

حل زندگی یک اقدام پیشگیری کننده برای کاهش اختالالت روانی تقویت باورهای مذهبی در تمام مرا

آلپورت در گستره شخصیت و روان شناسی اجتماعی بر حسب جهت گیری دینی افراد، آنها را  به دو .است

از نظر آلپورت افراد دارای جهت گیری مذهبی . نوع جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی، تقسیم کرده است

در دیدگاه جهت گیری مذهبی بیرونی، مذهب ابزار . ظری دارای باورهای مذهبی هستندبیرونی، به لحاظ ن

از دیدگاه آلپورت افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی ضمن درون . ارضای نیازهای اولیه فرد خواهد بود

ش در این جهت گیری، دین دارای کن. سازی ارزش های دینی، مذهب را به مثابه هدف در نظر می گیرند

 زندگی رضایت از (.0476آلپورت و راس، )وری خود مختاری و مستقلی و به انگیزه برتر مبدل می شود 

کودکان مبتال به اختالالت .است زندگی کل از شخص(عاطفی و شناختی) ادراك نحوه از ناشی و کلی مفهومی

برخی موارد از سوی والدین معلمان و در  های اولیه زندگی خود از سوی همساالن،یادگیری در همان سال

این عوامل . گرددشوند و مجموعه همین عوامل سبب ضعف در خودپنداره وعزت نفس آنها میخود طرد می
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ها، تجارب طرد و مورد غفلت قرار عالوه بر این. گذاردبر روابط اجتماعی آنها در دوران بزرگسالی نیز تاثیر می

های پرخاشگرانه و شوند رفتارکودکانی که طرد می. انجامدهای متفاوتی میگرفتن به شكل گیری الگو

-شكوهی)شوند شوند و اغلب گوشه گیر میاین کودکان به هراس اجتماعی مبتال می. دهندمخرب بروز می

سه مؤلفه کلیدی در افراد سخت رویی وجود دارد که باعث پیشرفت و موفقیت آنها می (.  0931یكتا و پرند، 

بیان این سه مؤلفه، مجموعه ای از جسارت هوشمندانه را در افراد سخت رو و تاب آور فراهم به دیگر . شود 

این سه مؤلفه . زا می شودمی سازد که باعث مقابله موثر با شرایط  تهدید کننده و تغییرات استرس 

ت آمیز با تاب آوری را فرایند مقابله و سازگاری موفقی (.2116ماستن،)عبارتنداز تعهد، کنترل و چالش

 بر ومنفی مثبت اثرات توانند می مذهبی اعتقادات .شرایط چالش بر انگیز و تهدید کننده زندگی می دانند

 تواند می افراد زندگی مشابه در رویدادهای شخص، مذهبی دیدگاههای به بسته و باشند داشته روان سالمت

 -0(:خانواده، مدرسه، اجتماع)ویژگی های محیط های تاب آور   .گیرند قرار مدنظر متفاوت کامالً ای شیوه به

ارائه راهنمایی و ساختار، چالش طلبی حمایت گرانه ، انگیزش، باورهای مثبت، شناسایی : انتظارات مثبت 

حمایت بی چشمداشت، دلسوزی، : پیوندهای مهربان تر -2نقاط مثبت و ترسیم افق و اینده ای درخشان 

پذیرش و : مشارکت معنامند -9.گفتن و درك شدن،باورمندی و اعتماد و ایمنی /نشنیدن و درك کرد

  .گنجایش فرد،مسئولیت دهی، فرصتهایی برای مشارکت و فرصتهایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله

 شود،ی م داده شان کودك مشكالت از درستی آگاهی والدین به که هنگامی کند می بیان( 2114)فارشتاین

 برخورد خود فرزندان با احساساتشان دخالت بدون تا دهند می نشان خود از مناسبی کارهای و ساز مادران

 که اقتصادی اجتماعی، زندگی از ناشی بهای اضطرا وجود با حاضر قرن در (.0936مختاری،)نمایند منطقی

 می وجود به والدین در را تنیدگی نوعی آموزان دانش در یادگیری اختالل وجود و هستند، آنها دچار والدین

 دادن و مناسب نگرش ایجاد با. گردد می منجر فرزندانشان مشكالت رفع در آنها همكاری عدم به که آورد

 مسایل ی دغدغه دیگر و است گریبان به دست یادگیری اختالل با تنها والدین،کودك به الزم های آگاهی

 در. آورد دست به چشمگیری های موفقیت بتواند خانواده حمایت و کمک با کودك بسا چه و ندارد را جنبی

 غلط و منفی نگرش دارای یا و اطالع بی خود، فرزند یادگیری ناتوانی مشكل مورد در ها خانواده اگر که حالی

عزت نفس، رشد اجتماعی، )ناتوانی ای حاشیه مسایل دچار و است فشار تحت طرف هر از آنان کودك باشند،

 .کرد صرف باید بسیاری نیروی و وقت آن حل برای شودکه می عظیمی مشكل تدریج به و ......(خودپنداره و 

 ممكن یادگیری ناتوانی دارای کودکان برای درمانی های برنامه تنظیم برای مداخله دارد وجود اعتقاد این

 انجام مطالعات( 2101)هیدن نظر از.  باشند ارزشمند دبستان دوران در حتی دبستان از پیش دوران در است

 یادگیری های ناتوانی از پیشگیری برای که است هایی راه از یكی والدین آموزش و آگاهی که داده نشان شده،

 دوران در را کودکان بتوانیم اگر که کنند می ایجاد را اعتقاد این تحقیقات این. باشدی م مؤثر کودکان در

 مثال برای) شود مدرسه در شكست عوامل سبب یادگیری مشكالت اینكه از قبل یعنی کنیم درمان دبستان

 تعامل بدترشدن و بزرگساالن های نگرش تغییر موجب و( غیره و دوستانه روابط در مشكل پایین، نفس عزت

نشان ( 0940)نتایج پژوهش شریعتی و داورمنش (.0969طوسی،واالس، ترجمه )گردد والدین با کودك های
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ناتوان در یادگیری به شدت بر سالمت روانی والدین اثر گذار است و موجب داده است که وجود یک فرزند 

افزایش فشارهای جسمانی و روانی بر والدین مخصوصا مادران می شوند و باعث کاهش مقاومت او در مقابل 

جوکار و سامانی    .گردد و در نتیجه  میزان بیماری را در آنان فزونی می بخشدابتال به بیماریهای می

 009دختر و  069)نفر؛  236، بررسی تاب آوری خانواده و رضایت از زندگی، در یک بررسی مقطعی (0937)

از  . بود( 4/9انحراف معیار )سال  06/29میانگین سنی آنان . دانشجوی دانشگاه شیراز ارزیابی شدند( پسر

میان تاب آوری خانواده در رابطه ( Rise-2003-cd)سوالی  21فرم 0مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون 

همچنین مشخص شده تاب آوری . بود( p<0/0001)و رضایت از زندگی در سطح ( p<0/0001)در سطح 

اثر متغیر . بواسطه کاهش مشكالت هیجانی و یا افزایش سالمت روانی رضایتمندی زندگی را در پی دارد 

بیانگر این است که سخت ( 0934)دنتایج پژوهش حمی. تاب آوری رضایتمندی از زندگی غیر مستقیم است

. با رضایت از زندگی ارتباط مثبت دارند( تعهد، کنترل و مبارزه طلبی)رویی روان شناختی و مؤلفه های آن 

از آنجا که افراد سخت رو توانایی مقابله با تنیدگی را دارند، از لحاظ جسمی و روحی سالم باقی می مانند و 

علی محمدی و جان  .گی خود احساس رضایت بیشتری داشته باشنداین امر باعث می شود که از زند

پژوهشی به عنوان بررسی رابطه بین شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان ( 0934)بزرگی

نتایج این پژوهش نشان داد که بین شادکامی روان شناختی رابطه معنادار و . شناختی و افسردگی پرداختند

-خواجه. در سطح معناداری به دست می آید دینی و افسردگی بک همبستگی منفیمثبت وبین شادکامی 

در پژوهشی نشان داد که واکنش های نوروتیک مادران کودکان ناتوان در یادگیری بیشتر از ( 0934)پور

مادران کودکان عادی است و وجود چنین وضعیتی در خانواده عالوه بر ایجاد مشكالت عاطفی و روانی برای 

به عالوه بیشتر . کندای خانواده به خصوص مادر، خانواده را دچار مشكالت اقتصادی و اجتماعی میاعض

پژوهشی را در مورد ( 0934)یاراحمدی. گی، اضطراب و پرخاشگری بوده استهای مادران افسردواکنش

در شهرستان  یکودکان ناتوان در یادگیررابطه استرس با بیماریهای جسمی روانی و سالمت عمومی والدین 

در این . اهواز با توجه به اثر متغیرهای تعدیل کننده حمایت کننده حمایت اجتماعی و جایگاه مهار پرداخت

در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نواحی چهارگانه کودکان ناتوان در یادگیری پژوهش جامعه آماری والدین 

. ان به طور تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدندنفر از آن 211آموزش و پرورش شهر اهواز بودند که تعداد 

نتایج نشان دادند که بین عوامل فشارزا با بیماریهای جسمی و روانی همبستگی مثبت بین عوامل فشارزا با 

 در یادگیری مشكالت از بسیاری که داد نشان(2111)2ویتار .سالمت عمومی همبستگی منفی وجود دارد

 پاسخدهی چگونگی رفتار والدین، چگونگی) مدرسه از قبل مشكالت ی کننده می تواند پیش بینی مدرسه

های مقابله در پاسخ مادران هایی درباره نقش سبککه پژوهش( 2117)نتایج پژوهش جاکز  . باشد(...  و آنها

توان ذهنی و تاثیر آن در وضعیت سالمت روانی و بهزیستی روانشناختی به تنش ناشی از وجود کودك کم
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تری از گیرند سطوح پایینها و مادرانی که بیشتر از سبک مسئله محور بهره میاند خانوادهدهانجام ش

در پژوهش با عنوان مقایسه سالمت روانی، شادکامی، ( 2100)سوها . کنندفشارهای روانی را تجربه می

روزی و والدین  مقیم در مراکزشبانه ( سال 07سنین پایین تر از )والدین کودکان  ناتوان در یادگیری 

بین سالمت روانی و شادکامی مادران کودکان ناتوان در یادگیری عالئم : کودکان عادی به این نتایج رسید

دار در معنی های مرضی، وسواس اجباری، حساسیت در روابط اجتماعی تفاوتروان تنی، اضطراب، ترس

 به بودند داده جام آن که پژوهشی( 2102)آن، الریكسون ـ اشمیت، واالندرو بیاسینی.  وجود دارد 1/1سطح

 معلولیت با نوجوانان در را زندگی کیفیت تواند می که است متغیری آوری تاب که یافتند دست نتیجه این

در مورد آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری، ( 2109)نبورس و همكاران. دهد افزایش حرکتی

تانی به نتایج های انطباقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دبیرسافسردگی، افزایش اعتماد به نفس، مهارت 

مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و ( 2109)اسنانسون و مالون. مثبتی دست یافتند

نتایج نشان داد که دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در . مورد بررسی قرار دادند 94عادی با فراتحلیل 

 91 مطالعه، یک در(2109)هافمن. رصد دانش آموزان عادی ضعیف ترندد 64ت حل مسأله اجتماعی از مهار

 و خواندن) یادگیری ناتوانی به مبتال کودکان با فردی بین تعارضات لحاظ از را ساله 09 تا 01 عادی کودك

 مشكل، های مؤلفه فهم) مؤلفه شش آن در فردی بین تعارضات که تحقیق این نتایج.  کرد مقایسه(ریاضی

 حل برای شده گرفته بهكار راهبرد نوع حل، راه هر آمدهای پی تعیین جایگزین، حلهای راه کردن پیدا

 گرفت، برمی در را( فردی بین مذاکرات کارگیری به سطح و موقعیت تناسب به راهبردها بین تمایز مشكل،

 جایگزین حلهای راه کارگیری به بروز، زمینة و موقعیت فهم در یادگیری ناتوانی دارای کودکان که داد نشان

رابطه این مقاله با هدف  .دارند بیشتری مشكالت حلها راه از استفاده آمدهای پی به توجه و تعارض حل برای

بین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری 

 :زیر بود های فرضیه آزمون صدد در

بین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل  (0

 .یادگیری رابطه وجود دارد

بین جهت گیری مذهبی و تاب آوری روانی مادران دانش آموزان دارای  اختالل یادگیری رابطه وجود (2

 .دارد

از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری رابطه  وجود  بین جهت گیری مذهبی و رضایت(9

 .دارد

 روش

 . است همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش، این در تحقیق روش

جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان دختر مبتال به اختالل  :گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

از  .نفر بوده اند  041که کل جامعه آماری   49-49تحصیلی یادگیری مقطع دبستان شهر رشت در سال 
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نفر بوده  029بین مدارس شهررشت، افراد به صورت تصادفی ساده انتخاب می شوند و حجم نمونه  شامل 

 .شد استفاده زیر ابزارهای از نیز اطالعات آوری جمع برای .که از طریق جدول مورگان تعیین شده است

آلپورت برای اندازه گیری جهت گیری مذهبی یک  :مذهبی آلپورت پرسشنامه جهت گیری - 

 20این آزمون شامل . ماده ای ساخت که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی را می سنجد  20مقیاس

جهت  02تا 0گزینه های عبارت . عبارت است و محدودیت زمانی ندارد و به صورت گروهی اجرا می شود

نمره گذاری . جهت گیری مذهبی درونی را می سنجد 20تا  09های عبارت  گیری مذهبی بیرونی  و گزینه

در این مقیاس نمره گذاری سوأالت  مقیاس . برای سواالت آزمون براساس مقیلس لیكرت تنظیم شده است

، کامالً 2، تقریباً موافقم 9، تقریباً مخالفم 1کامالً مخالفم : جهت گیری مذهبی بیرونی بدین صورت می باشد

 .0وافقم م

، تقریباً 0کامالً موافقم : نمره گذاری سوأالت مقیاس جهت گیری مذهبی درونی بدین صورت می باشد

 .1، کامالً مخا لفم 9، تقریباً مخالفم 2موافقم 

میزان جهت گیری مذهبی بیرونی  02تا  0جمع امتیاز عبارتهای . می گیرد 9عبارت بدون پاسخ نمره    

 .نمره جهت گیری مذهبی درونی  را مشخص می کند  20تا  09های عبارتهای آزمودنی و مجموع نمره 

به عالوه . بوده است -20/1در تحقیق آلپورت همبستگی  بین مقیاس های جهت گیری بیرونی و درونی    

و توسط مختاری و همكاران  69/1از طریق آلفای کرونباخ ( 0963)اعتبار پرسشنامه  توسط جان بزرگی 

 . گزارش شده است 60/1( 0931)

در حوزه تاب آوری تهیه ( 2119)پرسشنامه توسط کونر و دیویدسون این: پرسشنامه تاب آوری روانی- 

)  چهار و( نادرست کامالً) صفر بین لیكرت مقیاس یک در که دارد گویه 21 این پرسشنامه. شده است

 این در آزمودنی تاب آوری نمره ی حداقل.و بدون خرده مقیاس است  شود می گذاری نمره ،(درست همیشه

 .است صد وی نمره ی حداکثر و صفر مقیاس

 روش از سپس و محاسبه مقوله کل نمره با گویه هر همبستگی ابتدا روایی تعیین برای :اعتبار و روایی   

 ضرایب( 9 گویه) مورد بجز که داد نشان کل نمره با نمره هر همبستگی محاسبه. شد استفاده عامل تحلیل

 تحلیل مورد اصلی های مولفه روش از استفاده با مقیاس های گویه بعد مرحله در بودند 79/1 تا 90/1 بین

 KMO شاخص دو ها گویه همبستگی ماتریس اساس بر  عوامل این استخراج از پس. گرفتند قرار عاملی

 برابر بارتلت آزمون در دو خی مقدار و 36/1 برابر KMO مقدار شدند، محاسبه "بارتلت کرولیت" آرمون

 مرحله این از پس. داد نشان را عامل تحلیل انسجام برای شواهد کفایت شاخص دو هر که بود 23/1117

 و پایایی. شد استفاده یک از باالتر ویژه ارزش و Scree نمودار خط شیب مالك از عوامل تعداد تعیین برای

 و بررسی مورد بیمار و بهنجار نمونه های مقدماتی مطالعات در نیز تاب آوری مقیاس  فارسی فرم روایی

 شامل که تاب آوری متغیر مورد در مربوطه جدول به توجه با تحقیق این خصوص در .است گرفته قرار تأیید

 پایایی کننده تأیید و قبول قابل حد در 37/1میزان  به کرونباخ آلفای شاخص میزان است، بوده سؤال 21

 همچنین. است شده تأیید بشارت توسط (0937)سال  در ایران در سازه این اعتبار. میباشد پرسشنامه
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 محاسبه با اهواز شناسی روان سرسختی مقیاس با آن نمودن همبسته طریق از(0934) سال در پور مشعل

 با لذا است برخوردار باالیی نسبتاً اعتبار از سازه این که داده نشان دار معنی= r  79/1همبستگی ضریب

  .است نگرفته صورت مجدد اعتباریابی زمانی، تقارن به توجه

مقیاس رضایت زندگی قضاوت کلی فرد از رضایت  (:SWLS)مقیاس رضایت زندگی داینر و همکاران-3

از زندگی را به طور نظری، براساس مقایسه  شرایط زندگی با استانداردهای از پیش تعیین شده پیش بینی 

برای همه گروهای سنی ( 0431)این مقیاس توسط داینر و همكاران در سال . می شود، اندازه می گیرد

. گویه کاهش یافت 01گویه بود که بعد از تحلیل عاملی به  93دا شامل این مقیاس در ابت. طراحی شده است

مقیاس پاسخگویی به گویه ها . گویه کاهش یافت 1به علت شباهت معنایی بین گویه ها، نسخه نهایی آن به 

این  سازندگان اصلی. درجه ای از کامالً موافقم تا کامالًمخالفم تشكیل شده است 6براساس مقیاس لیكرت 

 32/1و  36/1ضرایب پایایی هماهنگی درونی و بازآزمایی این مقیاس را در بین دانشجویان به ترتیب  اسمقی

پایایی این مقیاس را با روش آلفای  (0934)عسگری و شباکی(. 0941شیخی و همكاران،)گزارش کرده اند

ضرایب آلفای کرونباخ ( 0941)شیخی و همكاران. به دست آورده اند 32/1و  37/1کرونباخ و تصنیف برابر با 

 .به دست آورده اند 66/1و  31/1و بازآزمایی مقیاس رضایت از زندگی را برابر 

بدین منظور که ما جهت شناسایی و . روش گردآوری اطالعات در این تحقیق میدانی می باشد :اجرا روش

ورود به پژوهش برای مادران مالکهای . مقایسه نظرات مادران دانش آموزان برآمدیم و پرسشنامه اجرا گردید

داشتن ( 2داشتن حداقل تحصیالت رسمی در حد زیر دیپلم ( 0: دانش آموزان با اختالل یادگیری عبارتند از

فرزند با اختالل یادگیری در یكی از زمینه های خواندن، نوشتن و ریاضیات که این فرزند هیچگونه اختالل 

اختالل وی به تأیید روانپزشک ( 9جسمی خاصی نداشته باشد  نقص حسی و( 9روانی به همراه نداشته باشد 

 .عملكرد تحصیلی وی در یک یا چند درس در سطح پایین باشد( 1و روان شناس رسیده باشد 

،  و تحلیل (میانگین و انحراف استاندارد)از روش آمار توصیفی استفاده با شده آوری جمع های ه داد سپس  

کلیه ی تجزیه و تحلیل آماری در این تحقیق به کمک نرم . رگرسیون   چند متغیره، استفاده خواهد شد

 .صورت خواهد گرفت SPSSافزار آماری 

 نتایج

 نشان رابین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی  همبستگی های متقابل برای 0جدول 

بین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی  جدول، در موجود نتایج به توجه با .دهد می

 .مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد

 ذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی بین جهت گیری م همبستگی های متقابل برای :0جدول

 9 9 2 0 متغیر

 93/1** -04/1* 23/1** 0 رضایت از زندگی.  0

 04/1* -29/1** 0  جهت گیری مذهبی بیرونی.  2

 -96/1** 0   جهت گیری مذهبی درونی.  9
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 0    تاب آوری.  9

10/1> p **     

جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با  بین همبستگی ادیرهمانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مق

؛به  (p<10/1)ستانظر آماری معنی دار  ازرضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری 

عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین ومالك ارتباط معنی داری وجود دارد و ار آنجائیكه میزا ن همبستگی 

بدست آمده است شرطی هم خطی بودن نیز برقرار نیست و  41/1بین متغیرهای پیش بین کمتر از 

 .کت داشته باشندمتغیرهای پیش بین می توانند به صورت مستقل در تبیین واریانس متغیر مالك مشار

خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از : 2جدول

 زندگی

 خطای استاندارد  R R2 متغیر های پیش بین

 03/7  1 /09 1 /93 تاب آوری

 47/4 1 /16 1 /20 1 /97 جهت گیری مذهبی بیرونی

ویترین متغیر قبه عنوان  تاب آوری دهد که ابتدا نشان می (2)جدول، تایج رگرسیون به روش گام به گامن

رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای درصد واریانس  09پیش بین وارد مدل شده و توانسته است 

به مدل اضافه شده  جهت گیری مذهبی بیرونیدر گام دوم  را تبیین کند؛( متغیر مالك)اختالل یادگیری 

رضایت از درصد واریانس  20توانسته است ( جهت گیری مذهبی بیرونی ،تاب آوری) متغیراست و این دو 

؛ وارد شدن جهت گیری  ندنرا تبیین ک( متغیر مالك)زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری 

رضایت از زندگی مادران دانش آموزان  درصد به تبیین واریانس 6مذهبی بیرونی به مدل توانسته است 

 .کمک کند ( متغیر مالك)دارای اختالل یادگیری 

رابطه جهت گیری مذهبی، تاب  گام به گام آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل:9جدول

 آوری روانی با رضایت از زندگی

 منابع تغییرات گام     

 

مجموع 

 SS مجذورات

 درجه آزادی

Df 

 میانگین مجذورات

MS 

 

F 

سطح معنی 

 داری

 10/1 21/21 90/660 0 90/660 تاب آوری  

 باقی مانده 

 جمع کل

70/9721 

12/1942 

020 

022 

04/93 

 

  

 10/1 77/01 09/113 2 23/0007 بیرونی  

 باقی مانده 

 جمع کل

69/9261 

12/1942 

021 

022 

79/91   

 

2R

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 (P<10/1)بدست آمده معنی دار است  Fدو گام مقادیر دردرجدول فوق دیده می شود  همانطور که

جهت  نتیجه می گیریم که رابطه 44/1با اطمینان  ؛بنابراین مدل در دو گام به صورت معنی دار جلورفته و

نظر  ازگیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری 

قدرت پیش بینی متغیر ( تاب آوری و جهت گیری مذهبی) پیش بین هایمتغیرآماری معنی دار است و 

و  مجاز به تحلیل؛  بنابراین دنرا دار (رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری) مالك

رضایت از زندگی مادران دانش  جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده .رگرسیون می باشیم گزارش نتایج

رگرسیون با روش گام به گام  ، نتایج از بین متغیرهای پیش بینی کنندهان دارای اختالل یادگیری آموز

 . شده استگزارش 

خالصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی ا رابطه جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی : 9جدول 

 با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری

ضریب غیر   مدل

b)استاندارد

) 

خطای 

 معیار

ضرایب 

 Bاستاندارد 

t  سطح معنی

 داری

 10/1 91/9  24/2 14/01 مقدار ثابت  

 10/1 94/9 963/1 19/1 07/1 تاب آوری

 10/1 13/9  31/2 94/6 مقدار ثابت  

 10/1 96/9 917/1 19/1 01/1 تاب آوری 

جهت گیری  

 مذهبی بیرونی

22/1 16/1 219/1 00/9 10/1 

 

به طور مستقیم بر رضایت از  963/1استاندارد  Bدر مدل اول تاب آوری با مقدار 9با توجه به نتایج جدول 

تغییرات رضایت از  07/1زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری اثر داشته و متغیر تاب آوری 

 .زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری راپیش بینی می کند

نشان داد که  بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری مادران دانش   1 جدول تحقیق دوم فرضیه با ارتباط در

 .آموزان دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد

 جهت گیری مذهبی با تاب آوری مادران دانش آموزان دارای اختاللبین  همبستگی : 1جدول

 
 R Sig متغیر

 جهت گیری مذهبی بیرونی 

 جهت گیری مذهبی درونی

04/1 

96/1- 

11/1 

10/1 
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شد بین جهت گیری مذهبی بیرونی با تاب آوری مادران دانش آموزان مشاهده ( 1)همانطور که در جدول

) استوجود دارد که از نظر آماری معنی دار ( r= 04/1)مثبت به میزان  همبستگیدارای اختالل ، 

11/1>P .) با افزایش جهت گیری مذهبی بیرونی ،  درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که 41بنابراین با

بین جهت گیری مذهبی درونی با تاب آوری افزایش می یابد ؛ تاب آوری مادران دانش آموزان دارای اختالل 

وجود دارد که از نظر آماری ( r= -96/1)منفی به میزان  همبستگیمادران دانش آموزان دارای اختالل ، 

با افزایش جهت گیری  درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که 44ا بنابراین ب(. P<10/1) استمعنی دار 

 .کاهش می یابدمذهبی درونی ، تاب آوری مادران دانش آموزان دارای اختالل 

نشان داد که بین جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی مادران   7 جدول تحقیقسوم   فرضیه با ارتباط در

 .دانش آموزان دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد

 جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختاللبین  همبستگی : 7جدول

 

 R Sig متغیر

 جهت گیری مذهبی بیرونی 

 جهت گیری مذهبی درونی

23/1 

04/1- 

10/1 

11/1 

 

شد بین جهت گیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی مادران دانش مشاهده ( 7)همانطور که در جدول

) استوجود دارد که از نظر آماری معنی دار ( r= 23/1)مثبت به میزان  همبستگیآموزان دارای اختالل، 

10/1>P .) با افزایش جهت گیری مذهبی بیرونی،  درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که 44بنابراین با

بین جهت گیری مذهبی درونی با افزایش می یابد ؛ رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل 

وجود دارد که ( r= -04/1)منفی به میزان  همبستگیرضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل ، 

با افزایش  درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که 41بنابراین با (. P<11/1) استاز نظر آماری معنی دار 

 .کاهش می یابدجهت گیری مذهبی درونی ، رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل 

 نتیجه گیری و بحث

جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران   بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

بین جهت گیری مذهبی، تاب  بین که داد نشان پژوهش نتایج. دانش آموزان دارای اختالل یادگیری است

 به توجه با .آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد

دلیل  به خاص نیازهای با جوانان و نوجوانان کودکان، میرسد که نظر به مختلف تحقیقات یافته های

 به کودك ابتالی تشخیص زمان از. می گیرند قرار انواع بدرفتاریها مورد افراد، سایر از بیش خود محدودیتهای

 و آرامش خوردن هم بر سبب که میشوند روانی فشارهای از انواعی متحمل والدین یادگیری خاص ناتوانیهای

یادگیری  اختالل دارای کودکان که است حالی در این(.0442استینبرگ،)شود می آنها زندگی یافتگی سازش
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نوعی  تحصیلی عملكرد در و داشته جدی نقایص( اجرایی کارکردهای) شناختی مهارتهای در دالیلی به

که  بود خواهد مشكل نكته این درك لدینوا از برای بسیاری. می شود دیده ایشان مهارتهای بین ناهمخوانی

مثل  متضاد و دوگانه احساسهای. باشد داشته مشكل جدی تحصیلی زمینهی یک در توانمند و باهوش کودك

 .باشد داشته تأثیر والدین بر  رضایت از زندگی  می تواند کودك عملكرد از نارضایتی و والدی عواطف

های پی در پی، عزت نفس پایین، این کودکان  به دلیل  شكستهمچنین باید گفت که از آنجا که والدین 

و . دهدشود که  آنها را به سوی مشكالت رفتاری بیشتر سوق میفرزنداشان در مقایسه با همساالن  سبب می

-این والدین دانش آموزان به این وضعیت اعتقاد پیدا می. احساس شادکامی کمتری در زندگی داشته باشند

-هایشان برای کسب موفقیت فرزندانشان بیهوده است، این احساس منفی از خود هم از تالشکنند که تالش

آید دست از تالش شود که آنها در مقابل هر کاری که بنظرشان کمی دشوار میکاهد و باعث میهای آنها می

ن دانش آموزان در توان گفت که ایدهد، همچنین میبردارند و هم آنها را به سوی انزوا و افسردگی سوق می

های فراشناختی در تعامالت بین فردی مشكالتی را دارند ممكن است کاربرد قوانین و اکتساب آن و راهبرد

از این رو فراهم ساختن  .ها آینده شوم و نامعلومی پیدا کنندترك تحصیل کرده و با پرسه زدن در خیابان

-کاهش کنترل دانش"،  "نظام ارزشیابی در مدارستعدیل جو رقابتی و "، "های یادگیری همكارانهفرصت"

آموزان و افزایش کنترل انگیزگی دانشتواند به کاهش بیمی "ایجاد انعطاف در تكالیف"، "آموزان

و درك شایستگی و نهایتاً ارتقاء انگیزه درونی آنان منجر شود  "خودتعیینی"یادگیرندگان بر موقعیت و یا 

-کنترل"گیری در مقایسه با جهت "کنندگیخودتعیین"گیری د که جهتانچرا که تحقیقات نشان داده

باعث تقویت بیشتر سطح انگیزش درونی و تحكیم باورهای مربوط به شایستگی ذهنی و افزایش  "کننده

های شریعتی و داور یافته های یافته با یافته این  .شودآموزان مینفس در این دانشمیزان عزت

 .  همسومی باشد( 0937)، جوکار سامانی(0934)، خواجه پور(0940)منش

بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری مادران دانش آموزان دارای اختالل  داد نشان همچنین پژوهش نتایج

اختالل آموزان والدین دانش حاضر پژوهش در آمده بدست نتیجه به توجه با .یادگیری رابطه وجود دارد

رسد که والدین این به نظر می. تر استیادگیری اضطراب، افسردگی، ناسازگاری اجتماعی از همه شایع

در مجموع باید . آموزان عادی بیشتر در معرض مشكالت اجتماعی قرار دارندآموزان نسبت به دانشدانش

ها را کنند، موقعیتعمل میها به صورت سازش یافته آموزان عادی در بسیاری از موقعیتگفت که دانش

افراد مختلف در  .کنند با توجه به توان خود راه حل مناسبی هم برای آن داشته باشنددرك کرده و سعی می

های متفاوت دهند که این به دلیل شخصیتهای تنش زا پاسخ های متفاوتی از خود نشان میبرابر محرك

ا نحوه خودنگری ما را مورد تهدید قرار دهند در کنارآمدن با زهای تنشاز این رو اگر محرك. باشدآن ها می

از سوی دیگر ادراك شخص از رویدادهای فشارزا و معنایی که او از آن . آن ها دشواری زیادی خواهیم داشت

تواند یک موقعیت فشارزا بنابراین اطمینان خاطر آدمی به این که می. موقعیت دارد بر استرس او مؤثر است

باورهای مذهبی و اعتقاد به خدا اساساً به  . ای بر شدت فشار روانی استوبی اداره کند عامل عمدهرا به خ
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، آن (2100)، سوها(2111)ویتار تحقیق های یافته با یافته این (.2116، 0تالبورن)انسان قدرت می دهد

 .دارد همخوانی( 2109)، هافمن(2109)اسنانسون و مالون ،(2102)الریكسون ـ اشمیت

بین جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان  است حاکی پژوهش نتایج از دیگری بخش

دهند، ها را به خود نسبت میها و شكستوالدینی که موفقیت. دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد

های خود ها و شكستفقیتتوانند علل موکنند میبیشتر از راهبردهای یادگیری مبتنی بر هدف استفاده می

توان گفت یكی در مجموع می. را بهتر بشناسند و در درون خود به دنبال تقویت و یا تضعیف این علل باشند

باشند و با وجود از عوامل مهم در افزایش خودپنداره مثبت و کاهش افسرگی این افراد، والدین و خانواده می

اثر تواند تاثیرات آموزشی معلمان را بیاده والدین نارساخوان میاین، هرگونه نارسایی و نقص در ساخت خانو

های خانوادگی، فقدان روابط مطلوب و رهایی از قیود، اثرات مخربی بر نوجوانان به ویژه نماید محدودیت

از آنجایی که افسردگی . کندگذارد و زمینه را برای بروز افسردگی تشدید میآموز برجای میدختران دانش

ها، هیجانات و تواند نقش بسزایی در کاهش انطباق زندگی افراد داشته باشد و غالباً مستلزم کنترل تكانهمی

تواند به ایجاد خلل در روند سازگاری فرد باشد و یكی از عواملی است که بدون تردید میها مییا نگرش

ش سازگاری، کاهش تنش و انطباق با آموزان در افزایتوان به آموزش والدین این گونه دانشمنجر گردد، می

 همسو (2117)، جاکز(2109)نبورس و همكاران پژوهشی های یافته با یافته این.  ها کمک کردموقعیت

 .است

 به( مادران ندرمانی روا و مشاوره) های روش از استفاده یشنهاد می شود با  تحقیق این نتایج اساس بر

 به مبتال کودك جانبه چند درمان باعث والدینتاب آوری  بیشتر هرچهافزایش  بر عالوه مكمل، عنوان

 ه دور معلمان و مدیران برای تحصیلی سال هر ابتدای در .گردد می وی وضعیت بهبود و یادگیری، اختالل

 ضمن تا شود برگزار آموزشی ی دوره یادگیری، اختالل دارای آموزان دانش شناسایی منظوره ب ابتدایی ی

 اجرا آنان مادران ویژه خانوادگی زندگی آموزش های برنامه یادگیری، اختالل مرکز به کودکان این معرفی

 در خانوادگی زندگی آموزش های دوره مدارس، در یادگیری اختالل دارای کودکان شناسایی از پس. گردد

 آنها مادران و یادگیری اختالل دارای کودکان آموزش وضعیت بررسی برای و  گردد برگزار ذیصالح مراکز

 مشاور خدمات کودکان، از دسته این شناسایی ضمن تا گردد ایجاد " مرجع معلم" عنوان تحت اداری پست

تمرکز بر روی مادران دانش آموز یک شهر یكی  .شود داده مادران به وقفه بی و مداوم طور به تخصصی ای ه

گیرد، بدین خاطر در تعمیم پذیری نتایج از محدودیت های پژوهش حاضر است که نباید مورد غفلت قرار 

جامعه آماری پژوهش و نوع پژوهش، محدودیت هایی را در زمینه تعمیم یافته ها، . باید دقت و احتیاط شود

 .تفسیر ها و اسنادهای علت شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح می کند که باید در نظر گرفته شود

  

                                                           
1. Thalbourne 
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 . 2102، روانشناسی ارشد، وبسایت روان آنالین،(نارساخوانی)لکسیا دیس (. 0940)درمان، اسماعیل

پایان نامه ارشد  ، بررسی واکنش های نوروتیک مادران کودکان ناتوان در یادگیری  در مقایسه با مادران کودکان عادی،(0934)پور، رضاخواجه

 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز  روانشناسی بالینی،

 روانشناسی مجله. رضایت زندگی با عمومی هوش و هیجانی هوش رابطه در آوری تاب ای واسطه نقش. ( 0937) بهرام؛ سامانی، محسن جوکار،

 .دوم دوره دوم، شماره ،معاصر

پژوهش در حیطه بررسی سالمت روانی، اختالالت روانی و تنظیم هیجانی در والدین عادی واستثنایی، ( 0940)شریعتی، رضا و داورمنش، علی

 .011-49ص . 0شماره. ، سال ششمکودکان استثنایی

: تهران.پایان دکتری. ر اضطراب و تنیدگیبررسی اثر بخشی رواندرمانگری کوتاه مدت با  و بدون جهت گیری مذهبی بر مها(. 0934.)جان بزرگی م

 .دانشگاه تربیت مدرس

 .001ص ،9شماره دوفصلنامه تربیت اسالمی. مطالعه تطبیقی سبک های فرزند پروری(. 0931.)پرند، اکرم. شكوهی یكتا

، اندیشه و رفتارمشخصه های روان سنجی مقیاس رضایت از زندگی، (. 0941.)شیخی، منصور؛ هومن، حیدرعلی؛ احمدی، حسن و مژگان سپاه منصور

 .06-24(:04)1بهار، 

 تربیت و تعلیم فصلنامه .یادگیری ناتوانی دارای کودکان اجتماعی رشد و خودپنداره بر والدین نگرش تأثیر بررسی(. 0942.)اخوان تفتی،م. مختاری،ل

 .استثنایی پرورش و آموزش سازمان   37 شماره. استثنایی

 .مشهد. رضوی قدس آستان انتشارات. تقی  طوسی، منشی: مترجم. یادگیری های ناتوانی(. 0969)جیمز، مكالفین. واالس ،ج

پایان رابطه استرس با بیماریهای جسمی روانی و سالمت عمومی والدین کودکان ناتوان در یادگیری در شهرستان اهواز، (. 0934)یاراحمدی، معصومه 

 .، دانشگاه شهید چمراننامه کارشناسی ارشد
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