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Abstract 

Background & Objectives: Attention–Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is among the most frequent behavioral disorders in students. A 

factor influencing the improvement of parent–child interactions is Emotional Adjustment (EA). EA manifests with symptoms, such as the ability 

to control emotions and satisfy needs, relate well to others, and cope with failure. An effective component of students' education is Teacher–
Student Interaction (TSI), i.e., among the strongest predictors of students' conflicts. Academic Adjustment (AA) also affects students’ mental 

health status. It is important to address students' behavioral disorders as the future builders of society, especially those with ADHD. Besides, 

there is insufficient information concerning the relationship between AA, quality of TSI, and EA in students with ADHD. Thus, the present 
study aimed to predict AA, the quality of TSI, and EA in students with ADHD based on the symptoms of ADHD. 

Methods: The statistical population of the current descriptive–correlational study included all students with ADHD referring to educational 

counseling centers in Tehran City, Iran, in 2019. Of them, 280 students were chosen by the convenience sampling method as the research sample. 
The inclusion criteria of the study were being an elementary schooler, obtaining a score of effort required, referring to counseling centers by the 

teacher or school principals, and having a normal Intelligence Quotient (IQ). The exclusion criteria of the study were >13 and <7 years of age; 

referrals to counseling centers by parents, and failure to complete the consent form for participation in the research. The following tools were 
used to collect the necessary data in this study: the Children Symptom Inventory–4 Questionnaire (Sprafkin & Gadow, 1994), the Inventory of 

Teacher–Student Relationships (Murray & Zvoch, 2010), and the Emotional, Social Wellbeing and Academic Adjustment Scale (Squington, 

1990). Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the obtained data in SPSS. 
Results: All components of ADHD (ADHD, impulsivity disorder) presented a significant negative correlation with AA in the studied students 

(p<0.001). Furthermore, the impulsive subcomponent indicated the highest (r=–0.54), and the attention deficit subcomponent presented the 

lowest (r=–0.31) correlation coefficient with AA. The subcomponents of attention deficit, hyperactivity, and impulsivity were significantly and 
negatively correlated with the quality of TSI (p<0.001). Besides, the subcomponent of attention deficit revealed the highest (r=0.46) and the 

impulsive subcomponent suggested the lowest (r=–0.34) correlation coefficient with the quality of TSI. Additionally, the components of attention 

deficit, hyperactivity, and impulsivity were significantly and negatively associated with EA (p<0.001). The subcomponents of attention deficit 
and impulsivity demonstrated a higher correlation coefficient (r=–0.45) and the hyperactivity subcomponent presented a lower correlation 

coefficient (r=–0.40) with EA. The results of multivariate regression analysis suggested that attention deficit (B=–0.227, t=–0.04, p=0.042), 

hyperactivity (B=–0.63, t=–3.97, p<0.001), and impulsivity (B=–1.03, t=8,67, p<0.001) could negatively and significantly predict AA. These 
variables explained 35% of the variance of the academic adjustment score (R2=0.35). Moreover, attention deficit (B=–0.58, t=6.41, p<0.001), 

hyperactivity (B=0.40, t=3.74, p<0.001), and impulsivity (B=0.25, t=3.16, p=0.002) could negatively and significantly predict the quality of TSI. 
These variables explained 29% of the variance of the quality score of TSI (R2=0.29). Besides, attention deficit (B=–0.76, t=–54–5, p<0.001), 

hyperactivity (B=–0.74, t=–450, p<0.001), and impulsivity (B=0.69, t=5.68, p<0.001) could negatively and significantly predict EA. These 

variables explained 35% of the variance of the EA score (R2=0.35). 
Conclusion: According to the present study results, the symptoms of ADHD were predictive of AA, TSI quality, and EA in the explored students 

with ADHD. Considering the effects of the predicting variables, education experts must pay attention to the symptoms of ADHD concerning 

education.  
Keywords: Academic adjustment, Teacher–Student interaction quality, Emotional adjustment, Symptoms, Attention–Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD), Students. 
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  .۲(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ روردینف برخط انتشار   

آموزان آموز و سازگاری هیجانی دانشدانش-بینی سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلمپیش
 کنشیفزون-اختالل نارسایی توجهکنشی براساس نشانگان فزون-با نارسایی توجه

 ۲، مسعود رضازاده1، داود مفاخری1*محمد قاسمی ارگنه
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بینی سازگاری تحصیلی، کیفیت آموزان است. پژوهش حاضر با هدف پیشترین اختالالت رفتاری در بین دانشازجمله رایج کنشیفزون-اختالل نارسایی توجه هدف:زمینه و 
 کنشی اجرا شد.فزون-وجهکنشی براساس نشانگان اختالل نارسایی تفزون-آموزان با نارسایی توجهآموز و سازگاری هیجانی دانشدانش-تعامل معلم

پرورش وکننده به مراکز مشاورٔه آموزشکنشی مراجعهفزون-آموزان با نارسایی توجهجامعٔه آماری را تمامی دانش. همبستگی بود نوع توصیفی از پژوهش، این روش بررسی:روش
-های مشاوره با نشانگان اختالل نارسایی توجهشده توسط مدارس به هستهدادهنفر ارجاع ۲۸۰تشکیل دادند که از میان مراجعان  1۳۹۸-۹۹شهر تهران در سال تحصیلی 

(، پرسشنامٔه 1۹۹۴، اسپیرافکینو گادو ویرایش چهارم )-مرضی کودک مئعالها، از پرسشنامٔه عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادهشیؤه دردسترس بهکنشی، بهفزون
ها با استفاده از همبستگی ( استفاده شد. داده1۹۹۰، اسکیوینگتون( و مقیاس سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی )۲۰11آموز )مورری و زوواک، دانش-کیفیت تعامل معلم

  وتحلیل شد.تجزیه ۲1نسخٔه  SPSSافزار آماری پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و نرم
را  سازگاری تحصیلی معنادار، و منفی صورت( به>۰٫۰۰1p) وریو تکانش (>۰٫۰۰1p)کنشی فزون(، =۰٫۰۴۲p) نارسایی توجههر سه متغیر  که داد نشان نتایج ها:یافته
را آموز دانش-کیفیت تعامل معلم معنادار، و منفی صورت( به=۰٫۰۰۲p)وری و تکانش (>۰٫۰۰1p)کنشی فزون(، >۰٫۰۰1p) نارسایی توجههر سه متغیر کنند. می بینیپیش
 کنند. می بینیرا پیش سازگاری هیجانی معنادار، و منفی صورت( به>۰٫۰۰1p)وری و تکانش (>۰٫۰۰1p)کنشی فزون(، >۰٫۰۰1p) نارسایی توجههر سه متغیر کنند. می بینیپیش

توجه  روآموزان است؛ ازاینآموز و سازگاری هیجانی دانشدانش-کنندٔه سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلمبینیکنشی پیشفزون-نشانگان اختالل نارسایی توجه گیری:نتیجه
 یابد.می ضرورتکنشی فزون-به نشانگان اختالل نارسایی توجه متخصصان حوزٔه تعلیم و تربیت

 آموزان.کنشی، دانشآموز، سازگاری هیجانی، نشانگان اختالل فزوندانش-سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلم ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
یفزون-اختالل نارسایی توجه ترین علل مراجعٔه از شایع  1کنش

نارسایی  اختالل .است شناسروان و پزشکروان به آموزاندانش
 نامناسب ازجمله تحولی هاینشانه کنشی دربرگیرندٔهفزون-توجه
های پژوهش. (1)است  زودانگیختگی و کنشی، نارسایی توجهفزون
-کودکان دارای اختالل نارسایی توجه رفتارهای شده در زمینٔهانجام
 عمل زاتنش محرک عنوانبه کودک، رفتار که دهندمی کنشی نشانفزون

 مؤثر والدین و فرزند میان تعامل و رفتار والدین بر خود نوبٔه به و کندمی
اختالل نارسایی مرکزی در کودکان با (. نبود فرایندهای عصب۲است )

ساز ایجاد آسیب رفتاری در کودکان تواند زمینهکنشی میفزون-توجه
های که بر بازدارینحویکنشی شود؛ بهفزون-با اختالل نارسایی توجه

(. ۳تابی در پاسخ و تکانشگری فرد مؤثر است )رفتاری، بی
های با فرزند پژوهش روی خانوادهها سال از متخصصان بعد

خانوادگی ناسازگار را عامل روابط درون رفتار معیوب چرخٔه کنش،فزون
 های کودک احساسرفتار بیان کردند و به این نتیجه رسیدند که

 رفتار و نحؤه واکنش بر که خود کندایجاد می والدین در نامناسبی را
 والدین و فرزندان متقابل تعادل بین روابط مؤثر است. کودک با والدین

برای مقابله با هر گونه چالش و مشکالت زندگی  به رابطه اعتمادو 
(. براساس ۴کند )در فرزندان فراهم  زمینٔه رفتار مناسب راتواند می

 ۲ها از عوامل مؤثر بر بهبود این تعامالت، سازگاری هیجانیپژوهش

است که با عالئمی همچون توانایی کنترل هیجانات و ارضای نیازها، 
رویی ابطٔه مناسب با دیگران و همچنین توانایی روبهتوانایی برقراری ر

معنای (. سازگاری هیجانی به۵کند )با ناکامی و شکست بروز می
های خود سازی و ابراز هیجانتوانایی شخص برای تشخیص، مفهوم

(. ۶های پیش روی زندگی است )در پاسخ به دیگران و موقعیت
ند، فرزندانی که متخصصان براساس تحقیقات خود بر این باور

کنند، فرزندانی هستند مشکالت رفتاری و هیجانی بیشتری را تجربه می
اند و تر بودهها ناتوانکه والدینشان در ابراز محبت و توجه به آن

 (.۷اند )های تربیتی متناقضی داشتهروش
 از دهد،های جدید نشان میبر سازگاری هیجانی پژوهشعالوه
آموز دانش-تعامل معلم آموزان،صیل دانشهای مؤثر بر تحمؤلفه

تعارضات  ترقویهای کنندهبینیپیش آموز ازدانش-است؛ تعامل معلم
(. پژوهش کاپ و همکاران در زمینٔه ۸آموزان است )پیش روی دانش

-معلم آموز نشان داده است که تعامل مثبتدانش-تعامل معلم
کند و می محافظت نامطلوب خانگی جو دربرابر را فرد آموز،دانش

 آموزان برای بهبودعنوان منبع برجستٔه حمایتی از دانشمعلمان به
 (.۹هستند ) آموزاندانش اجتماعی-هیجانی و تحصیلی عملکرد

 دهد،نشان می آسیایی کشورهای شده درهای انجامدرمجموع، پژوهش
همساالن و  روابط با در کالس، معلمهای نگرش مدرسه، عاطفی جو

 کنندٔهبینیپیش که هستند عواملی ازجمله فرد اجتماعی شایستگی
های دیگر نشان داده (. پژوهش1۰هستند ) آموزاندانش رفتارهای

آموز به درگیری تحصیلی بیشتر دانش-های میان معلماست که تعامل
به این نتیجه رسید  (. پتوس11انجامد )آموز در کالس درس میدانش

                                                      
1 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
2. Emotional adjustment 

آموز، سازگاری تحصیلی نیز بر سالمت دانش-معلمکه در کنار تعامل 
یروان دانش مندی را توان  ۳آموز مؤثر است. او سازگاری تحصیل

هایی بیان آموزان در انطباق با شرایط و بایدهای تحصیلی و نقشدانش
آموز قرار عنوان نهادی اجتماعی پیش روی دانشکند که مدرسه بهمی
اند که سازگاری ورنس بیان کرده(. همچنین سکار و ال1۲دهد )می

آموز با مقررات آموزشی، تحصیلی موضوعاتی همچون انطباق دانش
گیرد های مطالعه و یادگیری دروس و انگیزش تحصیلی را در بر میشیوه

(1۳.) 
پور بیرگانی در پژوهش خود با بررسی روابط ساده و چندگانٔه عالی

جتماعی، عاطفی، تحصیلی متغیرهای شیؤه فرزندپروری با سازگاری ا
یعنی  بینو تعهد به هدف به این نتیجه رسید که بین متغیرهای پیش

های فرزندپروری آزادگذارانه و اقتدارگرایانٔه مادری و پدری رابطٔه شیوه
مثبت و معناداری با سازگاری اجتماعی، عاطفی و تحصیلی وجود دارد 

و معناداری با سازگاری  های فرزندپروری استبدادی رابطٔه منفیو شیوه
در پژوهشی به بررسی آالم  (.1۴اجتماعی، عاطفی و تحصیلی دارند )

آموزان در دانش با سازگاری عاطفی و تحصیلی انسجام خانواده رابطٔه
ها پرداخت. نتایج پژوهش او مشخص کرد که هرچه انسجام در خانواده

طور وزان بهآمنیز در دانش سازگاری عاطفی و تحصیلیبهبود یابد، 
پژوهشی با بررسی نقش واقال در  (.1۵شود )معناداری بهتر می

آموزان دختر های منسجم بر سازگاری عاطفی و تحصیلی دانشخانواده
منسجم و  آموزان دختر نوجوان دارای خانوادٔهبین دانش ،نشان داد

 ؛داری وجود دارداگسسته از نظر سازگاری عاطفی تفاوت معن خانوادٔه
(. 1۶) دوشمیداری مشاهده نااما از نظر سازگاری تحصیلی تفاوت معن

ادموندسون در پژوهشی به بررسی رابطٔه حساسیت عاطفی، کنترل 
هیجانی، بیانگری اجتماعی، کنترل اجتماعی و سازگاری تحصیلی در 

داد مهارت حساسیت  آموزان پرداخت. نتایج پژوهش نشاندانش
های عاطفی دیگران(، رست حاالت و نشانهعاطفی )توانایی تعبیر د

کردن عواطف و احساسات(، بیانگری کنترل عاطفی )توانایی مخفی
گویی و درگیرکردن دیگران در مباحثات اجتماعی )توانایی سلیس

دادن و سازگارکردن خود با اجتماعی( و کنترل اجتماعی )توانایی وفق
ی تأثیرات مثبت و های اجتماعی مختلف( بر سازگاری تحصیلموقعیت

 (.1۷دهند )معناداری دارند و احتمال سازگاری تحصیلی را افزایش می
بر این اساس باتوجه به اهمیت پرداختن به اختالالت رفتاری 

آموزان با نشانگان ویژه دانشسازان جامعه، بهعنوان آیندهآموزان بهدانش
در زمینٔه کنشی و نبود اطالعات کافی فزون-اختالل نارسایی توجه

آموز و سازگاری دانش-رابطٔه سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلم
کنشی، فزون-اختالل نارسایی توجهآموزان با نشانگان دانشهیجانی در 

بینی سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل هدف پژوهش حاضر پیش
آموزان براساس آموز و سازگاری هیجانی این دانشدانش-معلم

 کنشی آنان بود.فزون-نارسایی توجهنشانگان اختالل 

 بررسیروش 2
 آماری جامعٔه. بود همبستگی نوع تحلیلی، ازتوصیفیپژوهش حاضر 

های کننده به هستهکنش مراجعهآموزان فزوندانش را تمامی تحقیق

3. Academic adjustment  
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۳ 

تشکیل  1۳۹۸-۹۹در سال  پرورش شهر تهرانومناطق آموزش مشاورٔه
های گیری، بعد از مراجعه به ادارهنهمنظور انجام پژوهش و نموبه .دادند

های مشاورٔه پرورش مناطق شهر تهران و ارجاع محقق به هستهوآموزش
آموز دانش ۲۸۰گیری دردسترس صورت نمونهها، بهآن اداره

های مشاوره با نشانگان اختالل شده توسط مدارس به هستهدادهارجاع
های ورود رکنشی انتخاب شدند. معیافزون-نارسایی توجه

آموز در پایٔه ابتدایی، آموزان به پژوهش شامل قرارداشتن دانشدانش
های مشاوره توسط داشتن نمرٔه کارنامٔه نیاز به تالش، ارجاع به هسته

در آزمون  IQ≥۷۰) عادی IQ معلم یا مدیر مدرسه و داشتن نمرٔه
های معیاربود.  آموز در هستٔه مشاورهدانش پروندٔه وکسلر( براساس

آموزان با نشانگان آموزان از پژوهش عبارت بود از: دانشخروج دانش
سال  ۷سال و کمتر از  1۳کنشی با بیش از فزون-اختالل نارسایی توجه
نکردن فرم های مشاوره توسط والدین؛ تکمیلسن؛ ارجاع به هسته

زیر های ها از ابزارآوری دادهبرای جمع .نامٔه شرکت در پژوهشرضایت
 استفاده شد. 

م ئپرسشنامٔه عال :1ویرایش چهارم-مرضی کودک مئعالپرسشنامٔه -
طراحی شد  1۹۹۴در سال  یرافکیناسپ و مرضی کودکان توسط گادو

نوع اختالل  1۸منظور غربالگری بندی رفتار، بهکه پرسشنامٔه درجه
گذاری پرسشنامٔه نشانٔه مرضی رفتاری و هیجانی است. روش نمره

است  ۴تا شدید= 1ای از هیچ=درجه۴صورت طیف لیکرت کودکان به
 مربوط که A گروه عبارات از (. در این پژوهش ازفرم والدین و تنها1۸)
 گیری نشانگاناست، برای اندازه فعالیبیش-توجه نقص اختالل به

 آموزان استفاده شد. اعتبارکنشی دانشفزون-توجه نارسایی لاختال
 .(1۸شد ) گزارش ۰٫۸۹ تا ۰٫۷ از هفته شش زمانی فاصلٔه با بازآزمایی

روایی و پایایی این پرسشنامه در داخل کشور توسط محمداسماعیل و 
کنشی فزون-پور بررسی شد که برای مقیاس اختالل نارسایی توجهعلی

دست آمد. این به ۰٫۸۰و ضریب حساسیت  ۰٫۹۸آلفای کرونباخ 
مقیاس نارسایی توجه )آلفای کرونباخ خرده ۳مقیاس خود دربرگیرندٔه 

 ۰٫۹۷کنشی )آلفای کرونباخ (، فزون۰٫۸۸و ضریب حساسیت  ۰٫۹۷
و  ۰٫۹۷وری )آلفای کرونباخ ( و تکانش۰٫۹1و ضریب حساسیت 

ها در مقیاس( است. ضرایب اعتبار خرده۰٫۸۸ضریب حساسیت 
 (.1۹معنادار بودند ) ۰٫۰۵سطح 

توسط مقیاس : این ۲هیجانی، اجتماعی و تحصیلیسازگاری مقیاس -
شامل مقیاس (. این ۲۰طراحی شد ) 1۹۹۰در سال  اسکیوینگتون

اجتماعی  سازگاری شامل مقیاس در سه بخشخرده ۷سؤال و  1۰۰
 -۳مدرسه؛  و خانواده ارتباط -۲نده؛ دهپاداش و حمایتی جو -1)

 -۴)تحصیلی  سازگاری ،(گیریتصمیم در مشارکت و برابر فرصت
 سازگاری و (خالقانه فعالیت توسعٔه -۵یادگیری؛  فعالیت و همکاری
 تنبیه و خشونت منع -۷جسورانه؛  رفتار نکردنتحمل -۶)هیجانی 

تا  1ای از اصالً=درجه۴صورت طیف لیکرت است که به (فیزیکی
دهنده آمده توسط آزموندستشود. هرچه نمرٔه بهگذاری مینمره ۴زیاد=

بیشتر باشد، فرد از سازگاری اجتماعی، تحصیلی و هیجانی بیشتری 

                                                      
1. Children Symptom Inventory-4 (CSI-4) 
2. Emotional, Social Well-Being and Academic Adjustment Scale 

های سازگاری (. در پژوهش حاضر از بخش۲۰برخوردار است )
استفاده شده است. براساس  یاسمقتحصیلی و سازگاری هیجانی این 

و  سازگاری تحصیلی مقیاسدو خرده پژوهش اسکیوینگتون، پایایی
دست آمد به ۰٫۷۶و  ۰٫۷۹ترتیب با روش تنصیف به سازگاری هیجانی

های سازگاری مقیاسدر پژوهش زاهد و همکاران پایایی خرده (.۲۰)
ترتیب برابر روش آلفای کرونباخ بهبههیجانی و سازگاری تحصیلی 

با روش  ها نیزمقیاسگزارش شد. روایی این خرده ۰٫۸۲و  ۰٫۸۳
برای هر دو  ۰٫۳تحلیل عامل تأییدی بررسی شد که بار عاملی بیشتر از 

 (.۲1) دست آمدمقیاس بهخرده
: این پرسشنامه ۳(SR-IT) آموزدانش-کیفیت تعامل معلمپرسشنامٔه -

آموز توسط مورری و زوواک دانش-اده در جو ارتباطی معلمبرای استف
فرم تجدیدنظرشدٔه . در این پژوهش از (۲۲طراحی شد ) ۲۰11در سال 

 ارتباط و گویه ۴بیگانگی  گویه، ۵ گویه )اعتماد 1۷این پرسشنامه شامل 
گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت گویه( استفاده شد. نمره ۸
(. مورری و ۲۲گیرد )صورت می ۴تا زیاد= 1ای از اصالً=درجه۴

زوواک در پژوهش خود آلفای کرونباخ پرسشنامٔه تجدید نظر کیفیت 
(. اعتبار ۲۲گزارش کردند ) ۰٫۷۲آموز را بیش از دانش-تعامل معلم

این پرسشنامه در داخل کشور توسط بیرامی و همکاران برای کل مقیاس 
-کیفیت تعامل معلم (. پایایی پرسشنامٔه۲۳گزارش شد ) ۰٫۸۴
روش آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر بررسی شد و نمرٔه آموز بهدانش
از روش  دست آمد. همچنین برای تعیین روایی این مقیاس،به ۰٫۸۵

دست به ۰٫۳تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که بار عاملی بیشتر از 
 آمد. 

پرسشنامٔه  منظور رعایت مالحظات اخالقی، قبل از انجام پژوهشبه
آموز و والد تکمیل شد؛ رضایت شرکت در پژوهش توسط دانش

ها بدون نام صورت گرفت و پس از تکمیل همچنین طراحی پرسشنامه
 از حاصلهای داده تحلیلوها گردآوری شد. برای تجزیهتوسط آزمودنی

کار رفت. تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به پژوهش،
 صورت گرفت. ۲1نسخٔه  SPSSافزار سیلٔه نرموها نیز بهداده

 هایافته ۳
بود. از  سال 1٫۸ استاندارد با انحراف ۹٫۴ها سن آزمودنی میانگین

درصد( در ۲۸) نفر ۷۸ها، تحصیلی آزمودنیپایٔه  لحاظ فراوانی
های سوم در پایه درصد(۴۰نفر  11۳ های اول و دوم دورٔه ابتدایی،پایه

های پنجم و ششم در پایه د(درص۳۲نفر ) ۸۹و چهارم دورٔه ابتدایی و 
 ضریب از متغیرها روابط بین بررسی منظوردورٔه ابتدایی بودند. به

 ۳ و ۲ جداول در نتایج که شد استفاده و رگرسیون پیرسون همبستگی
 است. شده ارائه

سازگاری تحصیلی، کیفیت  متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین
آموز، سازگاری هیجانی و نشانگان اختالل دانش-تعامل معلم

 آمده 1 وری( در جدولکنشی، تکانشکنشی )نارسایی توجه، فزونفزون
 است. 

3. Inventory of Teacher–Student Relationships (IT-SR) 
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۴ 

 
هیجانی و نشانگان اختالل نارسایی  آموز، سازگاریدانش-های توصیفی مربوط به سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلم. شاخص1جدول 

 کنشیفزون-توجه
 انحراف معیار میانگین های پژوهشمتغیر

 ۵٫۰۶ ۴1٫۸۸ سازگاری تحصیلی
 ۳٫۲۶ ۳۰٫1۹ آموزدانش-کیفیت تعامل معلم

 ۵٫1۹ ۸۸٫۹۶ سازگاری هیجانی
 1٫۹۷ 1۸٫۴۷ نارسایی توجه

 1٫۶۳ ۰۹/1۴ کنشیفزون
 ۲٫۲1 ۹٫۰۹ وریتکانش

شود، میانگین سازگاری تحصیلی مشاهده می 1طورکه در جدول همان
-(، میانگین کیفیت تعامل معلم۵٫۰۶)انحراف معیار آن  ۴1٫۸۸

(، میانگین سازگاری ۳٫۲۶)انحراف معیار آن  ۳۰٫1۹آموز دانش
(، میانگین نشانگان اختالل ۵٫1۹)انحراف معیار آن  ۸۸٫۹۶هیجانی 

(، میانگین نشانگان 1٫۹۷)انحراف معیار آن  1۸٫۴۷نارسایی توجه 
( و میانگین 1٫۶۳)انحراف معیار آن  1۴٫۰۹کنشی اختالل فزون

 ( است.۲٫۲1)انحراف معیار آن  ۹٫۰۹وری نشانگان اختالل تکانش
-سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلم رابطٔه بررسی منظوربه

-های نشانگان نارسایی توجهمؤلفه باآموز و سازگاری هیجانی دانش
از  وریکنشی و تکانشکنشی یعنی اختالل نارسایی توجه، فزونفزون

 ۲ جدول در های آنیافته که شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب
 است. آمده

 همبستگی ضریب همراهبه پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس. ۲جدول 

 های پژوهشمتغیر
سازگاری 
 تحصیلی

کیفیت تعامل 
 آموزدانش-معلم

 وریتکانش کنشیفزون نارسایی توجه سازگاری هیجانی

      1 سازگاری تحصیلی

 ۰٫۵۰ آموزدانش-کیفیت تعامل معلم
(۰٫۰۰1 p<) 

1     

 ۰٫۶۶ سازگاری هیجانی
(۰٫۰۰1 p<) 

۰٫۵1 
(۰٫۰۰1 p<) 

1    

 -۰٫۳1 نارسایی توجه
(۰٫۰۰1 p<) 

۰٫۴۶- 
(۰٫۰۰1 p<) 

۰٫۴۵- 
(۰٫۰۰1 p<) 

1   

 کنشیفزون
۰٫۳۶- 

(۰٫۰۰1 p<) 
۰٫۳۵- 

(۰٫۰۰1 p<) 
۰٫۴۰- 

(۰٫۰۰1 p<) 
۰٫۲۹ 

(۰٫۰۰1 p<) 1  

 وریتکانش
۰٫۵۴- 

(۰٫۰۰1 p<) 
۰٫۳۴- 

(۰٫۰۰1 p<) 
۰٫۴۵- 

(۰٫۰۰1 p<) 
۰٫۳1 

(۰٫۰۰1p<) 
۰٫۲۸ 

(۰٫۰۰1p<) 1 

های نشانگان زیرمؤلفه تمام شود،می مشاهده ۲ جدول در طورکههمان
 وری(کنشی، تکانشکنشی )نارسایی توجه، فزونفزون-نارسایی توجه

آموزان دارند سازگاری تحصیلی در دانش با معناداری و منفی همبستگی
(۰٫۰۰1p<در .) تکانش زیرمؤلفٔه این میان( ۰٫۵۴وری بیشترین-r= )
 با را همبستگی ( ضریب=r-۰٫۳1زیرمؤلفٔه نارسایی توجه کمترین ) و

های نارسایی توجه، دهد. زیرمؤلفهمی سازگاری تحصیلی نشان
با کیفیت تعامل  معناداری و منفی همبستگی وریکنشی و تکانشفزون
نارسایی  زیرمؤلفٔه میان این (. در>۰٫۰۰1pآموز دارند )دانش-معلم

-۰٫۳۴وری کمترین )زیرمؤلفٔه تکانش ( و=r-۰٫۴۶توجه بیشترین )
r=آموز نشاندانش-کیفیت تعامل معلم با را همبستگی ( ضریب 
کنشی و های نارسایی توجه، فزونهمچنین زیرمؤلفه دهد؛می

با سازگاری هیجانی دارند  معناداری و منفی همبستگی وریتکانش
(۰٫۰۰1p<در .) وری و تکانش نارسایی توجه هایزیرمؤلفه میان این

 کنشی ضریب( و زیرمؤلفٔه فزون=r-۰٫۴۵بیشتر ) همبستگی ضریب
دهد. می سازگاری هیجانی نشان با ( را=r-۰٫۴۰کمتری ) همبستگی

های نشانگان نارسایی کنندگی مؤلفهبینیپیش نقش بررسی منظوربه
وری بر کنشی و تکانشکنشی یعنی نارسایی توجه، فزونفزون-توجه

آموز و سازگاری دانش-تحصیلی، کیفیت تعامل معلمسازگاری 
 این نتایج و شد استفاده تحلیل رگرسیون چندمتغیره از هیجانی،
 .است آمده ۳جدول  در پژوهش
سازگاری های مؤلفه بینیپیش منظوربه ،۳ های جدولیافته براساس

 آموز و سازگاری هیجانی،دانش-تحصیلی، کیفیت تعامل معلم
معادلٔه  وارد وریکنشی و تکانشنارسایی توجه، فزونهای مؤلفه

هر که  داد نشان چندمتغیره رگرسیون تحلیل شدند. نتایج رگرسیونی
(، =B= ،۲٫۰۴-T= ،۰٫۰۴۲p-۰٫۲۷) نارسایی توجهسه متغیر 

 وریو تکانش (>B= ،۳٫۹۷-T= ،۰٫۰۰1p-۰٫۶۳)کنشی فزون

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.0
.0

.9
0.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               5 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.90.9
https://jdisabilstud.org/article-1-1617-en.html


۵ 

(1٫۰۳-B= ،۸٫۶۷-T= ،۰٫۰۰1p<به )معنادار، و منفی صورت 
 از درصد۳۵ها متغیر کنند. اینمی بینیرا پیش سازگاری تحصیلی

 (. 2R=۳۵٫۰اند )کرده تبیین را سازگاری تحصیلی نمرٔه واریانس

سازگاری هیجانی آموز و دانش-متغیرهای سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلم بینیبرای پیش چندمتغیره رگرسیون تحلیل. ۳جدول 
 وریکنشی و تکانشبراساس نشانگان نارسایی توجه، فزون

 p 2R مقدار Tمقدار  B SE کنندهیبینمتغیر پیش متغیر مالک

 سازگاری تحصیلی
 ۰٫۰۴۲ -۲٫۰۴ ۰٫1۳ -۰٫۲۷ نارسایی توجه

 > ۰٫۰۰1 -۳٫۹۷ ۰٫1۶ -۰٫۶۳ کنشیفزون ۰٫۳۵
 > ۰٫۰۰1 -۸٫۶۷ ۰٫11 -1٫۰۳ وریتکانش

-کیفیت تعامل معلم
 آموزدانش

 > ۰٫۰۰1 -۶٫۴1 ۰٫۰۹ -۰٫۵۸ نارسایی توجه
 > ۰٫۰۰1 -۳٫۷۴ ۰٫1۰ -۰٫۴۰ کنشیفزون ۰٫۲۹

  ۰٫۰۰۲ -۳٫1۶ ۰٫۰۸ -۰٫۲۵ وریتکانش

 سازگاری هیجانی
 > ۰٫۰۰1 -۵٫۵۴ ۰٫1۳ -۰٫۷۶ نارسایی توجه

 > ۰٫۰۰1 -۴٫۵۰ ۰٫1۶ -۰٫۷۴ کنشیفزون ۰٫۳۵
 > ۰٫۰۰1 -۵٫۶۸ ۰٫1۲ -۰٫۶۹ وریتکانش

نارسایی هر سه متغیر که  داد نشان چندمتغیره رگرسیون تحلیل نتایج
-۰٫۴۰)کنشی فزون(، >B= ،۶٫۴1-T= ،۰٫۰۰1p-۰٫۵۸) توجه
B= ،۳٫۷۴-T= ،۰٫۰۰1p<) ۰٫۲۵)وری و تکانش-B= ،۳٫1۶-
T= ،۰٫۰۰۲p=کیفیت تعامل معلم معنادار، و منفی صورت( به-

 نمرٔه واریانس از درصد۲۹ها متغیر کنند. اینمی بینیرا پیشآموز دانش
 (. 2R=۲۹٫۰اند )کرده تبیین راآموز دانش-کیفیت تعامل معلم

نارسایی هر سه متغیر که  داد نشان چندمتغیره رگرسیون تحلیل نتایج
-۰٫۷۴)کنشی فزون(، >B= ،۵٫۵۴-T=، ۰٫۰۰1p-۰٫۷۶) توجه
B= ،۴٫۵۰-T= ،۰٫۰۰1p<) ۰٫۶۹)وری و تکانش-B= ،۵٫۶۸-
T= ،۰٫۰۰1p<را  سازگاری هیجانی معنادار، و منفی صورت( به

سازگاری  نمرٔه واریانس از درصد۳۵ها متغیر کنند. اینمی بینیپیش
 (. 2R=۳۵٫۰اند )کرده تبیین را هیجانی

 بحث 4

تعامل بینی سازگاری تحصیلی، کیفیت پژوهش حاضر با هدف پیش
-آموزان با نارسایی توجهآموز و سازگاری هیجانی دانشدانش-معلم
کنشی فزون-کنشی براساس نشانگان اختالل نارسایی توجهفزون
که  داد نشان چندمتغیره رگرسیون تحلیل آموزان انجام شد. نتایجدانش

کنشی، یعنی فزون-هر سه متغیر نشانگان اختالل نارسایی توجه
 معنادار، و منفی صورتوری بهکنشی و تکانشفزوننارسایی توجه، 

آموز و سازگاری دانش-سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلم
آمده دستکنند. در تبیین نتایج بهمی بینیآموزان پیشهیجانی را در دانش

فرد با نشانگان  گونه که اشاره شد باید گفت، رفتاراز پژوهش همان
کند می عمل زاتنش محرک عنوانبه کنشی،فزون-اختالل نارسایی توجه

تابی در پاسخ و تکانشگری های رفتاری، بیکه بر بازدارینحوی(؛ به۲)
که در تعریف سازگاری (؛ درحالی۳فرد دارای نشانگان مؤثر است )

آموز با شرایط و تحصیلی بیان شد، موضوعاتی همچون انطباق دانش
های مطالعه و انگیزش شیوه ( مقررات آموزشی،1۲بایدهای تحصیلی )

(. در تبیین این قسمت از نتایج پژوهش 1۳گیرد )تحصیلی را در بر می
آموز های رفتاری کمتر و تکانشگری دانشتوان گفت، هرچه بازداریمی

بیشتر شود، تطبیق با شرایط و مقررات تحصیلی کمتر شده و نتیجٔه 

 شود. حاصل از پژوهش استنباط می
آموز اشاره شد که معلمان دانش-کیفیت تعامل معلم همچنین دربارٔه

 عملکرد آموزان برای بهبودعنوان منبع برجستٔه حمایتی از دانشبه
(؛ اما چون ۹هستند ) آموزاندانش اجتماعی-هیجانی و تحصیلی

های کنشی، بازداریفزون-آموزان با نشانگان نارسایی توجهدانش
شود که ند، این امر باعث میدهرفتاری کمتری را از خود نشان می

آمده دستعنوان منبع برجستٔه حمایتی عمل نکنند و نتیجٔه بهمعلمان به
شود. در سازگاری هیجانی نیز اشاره شد، سازگاری از پژوهش استنباط 

هیجانی با عالئمی همچون توانایی کنترل هیجانات و ارضای نیازها، 
رویی با ناکامی و توانایی روبه توانایی برقراری رابطٔه مناسب با دیگران

آموز با نشانگان نارسایی (؛ اما در دانش۵کند )و شکست بروز می
تابی در پاسخ و کنشی، بروز رفتارهایی همچون بیفزون-توجه

آمده دستشود این سازگاری کاهش یابد و نتیجٔه بهتکانشگری منجر می
 از پژوهش استنباط شود.

توان به مطالعاتی اشاره کرد؛ وهش میدرجهت همسویی با نتایج پژ
پور بیرگانی در پژوهش خود با بررسی روابط ساده و چندگانٔه عالی

متغیرهای شیؤه فرزندپروری با سازگاری )اجتماعی، عاطفی، تحصیلی 
بین یعنی و تعهد به هدف( به این نتیجه رسید که متغیرهای پیش

نٔه مادری و پدری رابطٔه مثبت های تربیتی آزادگذارانه و اقتدارگرایاشیوه
و متغیرهای استبدادی مادری و پدری رابطٔه منفی با سازگاری اجتماعی، 

 رابطٔه در پژوهشی به بررسیآالم  (.1۴عاطفی و تحصیلی دارند )
آموزان در دانش با سازگاری عاطفی و تحصیلی انسجام خانواده

ها بهبود یابد، پرداخت. او نشان داد که هرچه انسجام در خانواده
طور معناداری بهتر آموزان بهنیز در دانش سازگاری عاطفی و تحصیلی

های منسجم پژوهشی به بررسی نقش خانوادهواقال در  (.1۵شود )می
یج آموزان دختر پرداخت که نتادر سازگاری عاطفی و تحصیلی دانش

 آموزان دختر نوجوان دارای خانوادٔهبین دانش ،نشان دادپژوهش 
داری اگسسته از نظر سازگاری عاطفی تفاوت معن منسجم و خانوادٔه

داری مشاهده ااما از نظر سازگاری تحصیلی تفاوت معن ؛وجود دارد
(. ادموندسون در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین 1۶) دوشمین
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۶ 

کنترل هیجانی، بیانگری اجتماعی، کنترل اجتماعی  حساسیت عاطفی،
دار وجود دارد. این نتایج به ای مثبت و معناو سازگاری تحصیلی رابطه

آن معنا است که مهارت حساسیت عاطفی )توانایی تعبیر درست 
های عاطفی دیگران(، کنترل عاطفی )توانایی حاالت و نشانه

اجتماعی )توانایی کردن عواطف و احساسات(، بیانگری مخفی
گویی و درگیرکردن دیگران در مباحثات اجتماعی( و کنترل سلیس

های دادن و سازگارکردن خود با موقعیتاجتماعی )توانایی وفق
اجتماعی مختلف( بر سازگاری تحصیلی تأثیرات مثبت دارد و احتمال 

 (.1۷دهد )سازگاری تحصیلی را افزایش می
توان گفت، نمونٔه پژوهش حاضر میهای پژوهش دربارٔه محدودیت

 کنشیفزون-نارسایی توجهآموزان با نشانگان اختالل محدود به دانش
رو در تعمیم نتایج پژوهش باید دورٔه ابتدایی شهر تهران بود؛ ازاین

جانب احتیاط را رعایت کرد. محدودیت دیگر پژوهش استفاده از 
است  دهی بود که در آن ممکنهای خودگزارشپرسشنامه

کنندگان تمایل داشته باشند تصویری مطلوب از خود نشان دهند. شرکت
آموز دانش-سازگاری تحصیلی، کیفیت تعامل معلمهای ازآنجاکه متغیر

اند، پیشنهاد های اندکی مطالعه شدهدر پژوهش و سازگاری هیجانی
ها منظور یافتن نتایج باثبات و مطمئن در نمونهشود از این متغیرها بهمی

های آتی متغیرهای و جوامع دیگر استفاده شود؛ درضمن در پژوهش
کنشی فزون-نارسایی توجهآموزان با نشانگان اختالل دیگر در دانش

شکل مداخالتی اجرا شده و در هایی بهبررسی شود؛ همچنین پژوهش
  کار گرفته شود.پرورش بهوآموزش

 گیرینتیجه ۵
کنشی فزون-نارسایی توجه اختالل نشانگان داد، نشان نتایج
 و آموزدانش-معلم تعامل کیفیت تحصیلی، سازگاری کنندٔهبینیپیش

 بینپیش متغیرهای تأثیر به باتوجه .است آموزاندانش هیجانی سازگاری
 نشانگان به تربیت و تعلیم حوزٔه متخصصان توجه لزوم ذکرشده،

ضرورت  یتترب و تعلیم حوزٔه کنشی درفزون-نارسایی توجه اختالل
 .یابدمی

 تشکروقدردانی 6
های مشاورٔه شناسی هستهمتخصصان مشاوره و روان از وسیله بدین

 در که پژوهش در کنندگانشرکت پرورش شهر تهران ووآموزش
 قدردانی و تشکر کردند، همکاری پژوهش گروه با های مشاورههسته

 .شودمی

 هابیانیه 7
 کنندگانشرکتنامه از اخالقی و رضایت تأییدیٔه

برای رعایت مالحظات اخالقی، قبل از انجام پژوهش پرسشنامٔه 
آموز و والد تکمیل شد؛ رضایت شرکت در پژوهش توسط دانش

ها بدون نام صورت گرفت و پس از تکمیل همچنین طراحی پرسشنامه
 ها گردآوری شد.توسط آزمودنی

 انتشار برای رضایت
 .قابل اجرا است غیرامر  این

 ها و موادبودن دادهدردسترس
مقاله  اول نویسندٔه با ارتباط طریق از پژوهش این هایداده

(@yahoo.com5654mgh )است در دسترس . 
  منافع تزاحم

 ندارند. منافعی تضاد گونههیچ که کنندمی اعالم نویسندگان
 منابع مالی

 .است شده انجام سازمانی یا نهاد مالی حمایت بدون پژوهش این
 مشارکت نویسندگان

 تحلیل پژوهش، اجرای روند هماهنگی و نظارت مقاله نویسندٔه اول
 مقدمه نگارش دوم نویسندٔه. داشت برعهده را هایافته نگارش و آماری

 قسمت نگارش سوم نویسندٔه. بود دارعهده را تحقیق شناسیروش و
 .داد انجام را مقاله اصالح و مقاله بحث
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