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مقدمه

اخـــــتالل های  شــایــع تـــریــــن  از  یکــی  ویــژه1  یادگــــیری  اخـــــتالل 
کــه  کودکــی اســت  عصبــی ـــــ تحولــِی2 تشخیص داده شــده در دوران 
مهم تریــن علــت عملکــرد ضعیــف تحصیلــی به شــمار مــی رود )1(. 

کـــــثر فــرهـــنگ ها و جــوامـــــع 5  مـــیــــزان شــیــــوع ایـــــن اخــــتالل در ا
کودکــــان بــرآورد شــده اســت )2( و در ایــران نیــز  تــا 15 درصــــد در 
ــا 2/2  ــرها 1/1 ت کــه پســ ــوده  ــد ب ــتالل 4/58 درصـــ شــیوع ایــن اخــ
درصـــد بیــــش از دخــتــــرها دچــــار ایـــــن اخـــــتالل هــــستند )3(. طبق 

تحـصـیلـــی  اضـطـــراب  بـر  خودتنظیمـی  توانمندســـازی  برنامــۀ  آمـــوزش  تأثیـــر 
ویـژهݡ  یادݡگیـری  اخــتالل  بـا  دانش آمـوزان 

گیالن، رشـت، ایران کودکان اسـتثنایی، دانشـگاه  کارشناسـی ارشـد روان شناسـی و آموزش  کرباسـدهی* ،  □ ابراهیم رهبر 
گیالن، رشـت، ایران گروه روان شناسـی، دانشـگاه  □ عباسـعلی حسـین خانزاده، دانشـیار 

گیالن، رشـت، ایران کرباسـدهی، دانشـجوی دکتـری تخصصـی روان شناسـی، دانشـگاه  □ فاطمـه رهبـر 

ه چکید
کیفیـت زندگـی  کـه بـر  زمینـه: دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری ویـژه بـا عوامـل تنـش زای متعـدد جسـمی و روانـی مواجـه هسـتند 
بـا  کـه می توانـد بـه دانش آمـوزان  بـا خودتنظیمـی، یکـی از روش هایـی  بـا توجـه بـه ارتبـاط اضطـراب تحصیلـی  آنـان تأثیـر می گـذارد. 
کنـد، آمـوزش توانمندسـازی خودتنظیمـی اسـت. هـدف از پژوهـش حاضـر تعییـن تأثیـر آمـوزش برنامـۀ  کمـک  اختـالل یادگیـری ویـژه 

توانمندسـازی خودتنظیمـی بـر اضطـراب تحصیلـی دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری ویـژه بـود. 

گـواه بـود. نمونـۀ پژوهـش 28 نفـر از دانش آمـوزان  گـروه  روش: طـرح تحقیـق نیمه آزمایشـی و از نـوع پیش آزمـون ــــ پس آزمـون بـا 
به صـورت  و  انتخـاب  دسـترس  در  به طـور  کـه  بودنـد   1397-98 تحصیلـی  سـال  در  رشـت  شهرسـتان  ویـژۀ  یادگیـری  اختـالل  بـا 
گمـارده شـدند. بـرای جمـع آوری داده هـا از مقیـاس اضطـراب مدرسـه )فـرم معلـم( در مراحـل  گـواه  گـروه آزمایـش و  تصادفـی در دو 
گروهـی برنامـۀ توانمندسـازی خودتنظیمـی  گـروه آزمایـش به مـدت 12 جلسـه، تحـت آمـوزش  پیـش و پـس از آمـوزش اسـتفاده شـد. 

گـواه هیچ گونـه آموزشـی دریافـت نکـرد.  گـروه  گرفتنـد و  قـرار 

و  تحصیلـی  اضطـراب  بهبـود  بـر  خودتنظیمـی  توانمندسـازی  برنامـۀ  آمـوزش  داد  نشـان  کوواریانـس  تحلیـل  نتایـج  یافته هـا: 
 .)p>0/001( دارد  تأثیـر  ویـژه  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  در  اجتماعـی(  اضطـراب  و  گیـر  فرا )اضطـراب  آن  مؤلفه هـای 

شـناختی  مهارت هـای  بهبـود  در  می توانـد  خودتنظیمـی  توانمندسـازی  برنامـۀ  پژوهـش،  ایـن  نتایـج  بـه  توجـه  بـا  نتیجه گیـری: 
آمـوزش  در  مداخلـه  ایـن  می شـود  پیشـنهاد  بنابرایـن،  باشـد.  برخـوردار  الزم  کارایـی  از  ویـژه،  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان 

شـود. گرفتـه  بـه کار  ویـژه  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان 

کلیـدی: خودتنظیمـی، اضطـراب تحصیلـی، اختـالل یادگیـری ویژه واژه هـای 

* E-mail: Ebrahim.Rahbar74@gmail.com 1. Specific Learning Disorder
2. Neurodevelopmental Disorders

نـوع مقالـه: پژوهشـی                    صفحـات 19 ــــ 26
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ــی،  ــای روان ــاری اختالل ه ــخیصی و آم ــای تش ــم راهنم ــش پنج ویرای
و  نوشــتن2  اختــالل  خوانــدن1،  )اختــالل  ویــژه  یادگیــری  اختــالل 
اختــالل ریاضــی3( عبــارت اســت از وجــود اختــالل در یــک یــا چنــد 
ــاری  گفت ــان  ــرد زب کارب ــا  ــم ی ــه در فه ک ــناختی  ــی روان ش ــد اساس فراین
ــتی هایی  را  کاس ــت  ــن اس ــرده و ممک ک ــاد  ــشکل ایج ــتاری مــ ــا نوش ی
کــردن، خوانــدن،  کــردن، صحبــت  گــوش دادن، فکــر  در توانایــی 
ایجــاد  ریاضــی  محاســبه های  یــا  کلمه هــا  کــردن  هجــی  نوشــــتن، 

کــــند )2(.
به همــراه  منفــی  پیامدهــای  می توانــد  ویــژه  یادگیــری  اختــالل 
داشــته باشــد و فعالیــت روزمــرۀ فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، زیــرا 
بــا  کــودکان  ایــن  در  را  حل مســئله  توانایــی  و  اســتدالل  حافظــه، 
ــکالتی  ــد مش ــالل می توان ــن اخت ــع، ای ــد. در واق ــرو می کن ــکل روب مش
کــودک فراهــم  را در حیطــۀ اجتماعــی، هیجانــی و تحصیلــی بــرای 
تفکــر  بــودن ســطح  پاییــن  دلیــل  بــه  ایــن دانش آمــوزان  کنــد )4(. 
نیســتند  خــود  احساســات  و  هیجانــات  بیــان  بــه  قــادر  انتزاعــی، 
شــده  احساســات  بیــان  در  مهــارت  عــدم  و  ســرکوب  باعــث  کــه 
بــه  منجــر  و  انداختــه  به مخاطــره  را  کــودک  روانــی  بهداشــت  و 

.)5( می شــود  آنــان  در  روان شــناختی  تنیدگــی  و  اضطــراب 
یادگیــری  اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  دیگــر  مشــکالت  جملــه  از 
کــه بیش تــر از ســایر دانش  آمــوزان آن را تجربــه می کننــد، اضطــراب 
هیجانــی  کنــش  وا یــک  تحصیلــی  اضطــراب  اســت.  تحصیلــی4 
ــا احســاس  ــی اســت. ایــن هیجــان ب ــه موقعیــت ارزیاب ناخوشــایند ب
نوعــی از تنــش، تشــویش و برانگیختگــی دســتگاه عصبــی خــودکار 
روانــی  سالمـــــت  تحــصــــیلی،  اضــطــــراب  می شــــود.  مــشخـــــص 
بــر خودکــارآمــــدی، شــکوفایی  و  تهدیــد می کنــد  را  دانـــش آمـــوزان 
تأثیــر  آنــان  اجتماعــی  هویــت  و  شــخصیت  شــکل گیری  اســتعداد، 

 .)6( می گــذارد  منفــی 
کــه اضطــراب تحصیلــی  کــی از ایــن اســت  نتایــج پژوهش هــا حا
حواس پرتــی،  تمرکــز،  عــدم  بــه  مربــوط  دانش  آمــوزان  ایــن  در 
ضعــف در دروس، عــدم پیشــرفت تحصیلــی، برچســب خــوردن 
کــه  بــوده  به نفــس  اعتمــاد  کاهــش  و  همکالســی ها  طــرف  از 
ــی  ــا در دوران نوجوان ــه در آن ه ــرک مدرس ــزان ت ــود می ــث می ش باع
بــا  دانش آمــوزان  بنابرایــن،   .)7 و   5( میانگیــن  باشــد  برابــر   1/5
اختــالل یادگیــری ویــژه بــا توجــه بــه شکســت های مکــرر و مــداوم 
تحصیلــی نســبت بــه مشــکالت رفتــاری و اجتماعــی آســیب پذیرتر 

و در مقایســه بــا دانش آمــوزان بــدون ایــن اختــالل ســطح باالیــی 
نشــان  خــود  از  را  هیجانــی   - اجتماعــی  و  رفتــاری  مشــکالت  از 

.)4( می دهنــد 
آمــوزش  بــرای  متعــددی  روش هــای  و  تکنیک هــا  کنــون  تا
ــرده شــده اســت،  ــه کار ب ــژه ب ــری وی ــا اختــالل یادگی دانش آمــوزان ب
روش هــای  ایــن  از  کــدام  هــر  می دهنــد  نشــان  بررســی ها  امــا 
آموزشــی بــر جنبه هــای خاصــی از ایــن دانش آمــوزان تأثیــر داشــته 
و فقــط تــا حــدودی در آمــوزش ایــن دانش آمــوزان مؤثرنــد )5(. 
و  شــناختی  مهارت هــای  زمینــۀ  در  کــه  رویکــردی  اخیــر  دهــۀ  در 
ــرده رویکــرد خودتنظیمــی5 اســت. ایــن  ک فراشــناختی تحــول پیــدا 
تعدیــل  را  رفتــاری   - شــناختی  نظریــۀ  خألهــای  توانســته  رویکــرد 
بــرای  برنامــه ای جامــع  نبــود  بــه  توجــه  بــا  نمایــد )8(.  برطــرف  و 
مواجــه  مشــکالتی  بــا  تحصیلــی  پیشــرفت  در  کــه  دانش آموزانــی 
بــه  و  توانمندســازی خودتنظیمــی طراحــی شــده  برنامــۀ  هســتند، 
مــورد  بــار  نخســتین  بــرای  نیــز  ایــران  در  کــه  اســت  درآمــده  اجــرا 

.)9( گرفــت  قــرار  اســتفاده 
آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی بــه دانش آمــوزان ایــن امــکان 
شــیوۀ  بــه  و خودبازبینــی  ســازماندهی  برنامه ریــزی،  بــا  را می دهــد 
روزمــره  فعالیت هــای  و  درســی  تکالیــف  انجــام  بــه  تکلیف مدارتــر 
راهــبردهــــای خودتنظیمــی  کـــــمک  بــه  دانـــش آمــــوزان  بپــــردازند. 
و  بررســی  مــورد  دوبــاره  را  خــود  متعــدد  شکســت های  می تواننــد 
دانش آمــوزان  در  فعــال  یادگیــری  نهایــت  در  دهنــد.  قــرار  بازبینــی 
خـودتنظـیمــــی  به واســطـــۀ  دانــش آمــــوزان  ایــــن  می یابــد.  بهــــبود 
کارا و  می تواننــد از مفیــد بــودن راهبردهــای خــاص بــرای حل مســئلۀ 
گاهــی داشــته باشــند )5(. در راســتای تأثیــر آمــوزش  یادگیــری مؤثــر آ
و  جلیــل زاده  ماننــد  محققانــی  یافتــۀ  بــه  می تــوان  خودتنظیمــی 
کــه در مطالعــه ای بــا ارائــۀ 8 جلســه آمــوزش  کــرد  زارعــی )10( اشــاره 
آمــوزش  ایــن  دادنــد  نشــان  دانش آمــوزان  بــرای  خودتنظیمــی 
و اضطــراب  انگیــزش تحصیلــی  میــزان  معنــا داری  به طــور  توانســته 
پژوهش هــای  همچنیــن  دهــد.  بهبــود  را  دانش آمــوزان  امتحــان 
دیگــر نیــز نشــان داده انــد آمــوزش خودتنظیمــی توانســته بــر بهبــود 
کــودکان و نوجوانــان بــه طــور معنــا داری تأثیــر داشــته  ســالمت روان 

باشــد )9 و 11(.
دانش آمــوزان  اضطــراب  زمینــۀ  در  زیــادی  تحقیقــات  گرچــه  ا
کمتــر تحقیقــی چــه  گرفتــه ولــی  بــا اختــالل یادگیــری ویــژه صــورت 

1. Dyslexia
2. Dysgraphia
3. Dyscalculia

4. Academic Anxiety
5. Self- regulation
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کشــور بــه تأثیــر آمــوزش برنامــۀ  کشــور و چــه در داخــل  در خــارج از 
توانمندســازی خودتنظیمــی بــر اضطــراب دانش آمــوزان بــا اختــالل 

یادگیــری ویــژه پرداختــه اســت.
اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  اضطرابــی  مشــکالت  بــه  توجــه  بــا 
انجــام  اختــالل،  تشــدید  بــر  آن  تأثیــر  به ویــژه  و  ویــژه  یادگیــری 
پژوهــش بــرای آمــوزش، مداخلــه و رفــع ایــن مســئله الزم و ضــروری 
اســت؛ چــون از ایــن راه می تــوان بــه افزایــش ســالمت روان در ایــن 
کمــک نمــود و از وخامــت بیشــتر اختــالل و همچنیــن  دانش آمــوزان 

کــرد. انــزوای ایــن افــراد جلوگیــری 
ایــن  در  اضطرابــی  مشــکالت  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن، 
توانمندســازی  برنامــۀ  آمــوزش  تأثیــر  و  یک ســو  از  دانش آمــوزان 
خودتنظیمــی بــر آنــان از ســوی دیگــر، در ایــن پژوهــش بــرآن هســتیم 
اضطــراب  بــر  خودتنظیمــی  توانمندســازی  برنامــۀ  آمــوزش  تأثیــر  تــا 
تحصیلــی دانش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری ویــژه را مــورد تحقیــق 

قــرار دهیــم. 

روش 

طـــــرح  بــا  نیــمــــه آزمــــایــشـــی  نــوع  از  حــاضـــر  پــژوهــــــش  روش 
گــواه بــود. جامعــۀ مــورد مطالعــه  گــروه  پیش آزمون-پس آزمــون بــا 
کــز اختالل هــای یادگیــری  همــۀ دانش آمــوزان مراجعه کننــده بــه مرا
نمونــۀ  بــود.   1397  -98 تحصیلــی  ســال  در  رشــت  شهرســتان 
بــر  کــه  بودنــد  ویــژه  یادگیــری  اختــالل  بــا  دانش آمــوز  پژوهــش32 
ک هــای ویرایــش پنجــم راهنمــای تشــخیصی و آمــاری  اســاس مال
پرونــدۀ  در  منــدرج  اطالعــات  و   )2013( روانــی  اختالل هــای 
کــرده  تحصیلــی آن هــا تشــخیص اختــالل یادگیــری ویــژه را دریافــت 
تصادفــی  صــورت  بــه  و  انتخــاب  دســترس  در  به طــور  و   بودنــد، 
گــروه 16 نفــر(.  گمــارده شــدند )هــر  گــواه  گروه هــای آزمایــش و  در 
 12 تــا   10( ســن  )پســر(،  جنســیت  پژوهــش،  بــه  ورود  ک هــای  مال
ســال(، پایــۀ تحصیلــی )چهــارم تــا ششــم ابتدایــی(، بهــرۀ هوشــی 
)115-85(، عــدم مصــرف دارو مرتبــط بــا اختــالل به طــور همزمــان 
و نبــود ســایر اختــالالت روان شــناختی )بــر اســاس مــدارک منــدرج 
غیبــت  پژوهــش،  از  خــروج  ک  مــال بــود.  تحصیلــی(  پرونــدۀ  در 
بیــش از دو جلســۀ دانش آمــوز از جلســات آموزشــی بــود. در خــالل 
از  گــواه(  گــروه  از  نفــر   2 و  آزمایــش  گــروه  از  نفــر   2( نفــر   4 آمــوزش 
دانش آمــوزان به دلیــل مشــکالت شــخصی از رونــد اجــرای پژوهــش 

خــارج شــدند.

   ابـــــزار 

مقیـاس اضطراب مدرسـه )فرم معلم(1 

و  ســاخته  را   آن   )12( همــکاران  و  لینهــام  کــه  پرسشــنامه  ایــن 
دو  بررســی  به منظــور  شانزده پرسشــی  ابــزاری  کردنــد،  اعتباریابــی 
گیــر3 اســت. هــر  خرده مقیــاس اضطــراب اجتماعــی2 و اضطــراب فرا
پرســش در مقیــاس درجه بنــدی لیکــرت از 0 )هرگــز( تــا 3 )همیشــه( 
ــرای اضطــراب اجتماعــی  ــه نمــرات ممکــن ب ک ــذاری می شــود  نمره گ
کل  ــرای اضطــراب  ــا 27 و ب ــر از 0 ت گی ــرای اضطــراب فرا ــا 21، ب از 0 ت
ــا  ــر اضطــراب اجتماعــی، 10 و ی ــود. نمــرات 8 و بیشــتر ب ــا 48 ب از 0 ت
گیــر، و 17 یــا بیشــتر در مجمــوع اضطــراب،  بیشــتر بــر اضطــراب فرا
ــت.  ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــاال در نظ ــراب ب ــت اضط ــان دهندۀ وضعی نش
 ،0/93 کرونبــاخ  لفــای  آ ضریــب  از  اســتفاده  بــا  مقیــاس  پایایــی 
بیــن  آن  کرونبــاخ  لفــای  آ ضریــب  ایــران  در  و   ،0/73 آن  روایــی 
0/70 تــا 0/92، و میــزان روایــی محتوایــی ایــن مقیــاس نیــز 0/80، 
کرونبــاخ ایــن مقیــاس در  لفــای  گــزارش شــده اســت )13(. ضریــب آ

پژوهــش حاضــر بیــن 0/76 تــا 0/94 به دســت آمــد.

برنامـۀ مداخله

انعطاف پذیــر  رویکــردی  خودتنظیمــی  توانمندســازی  برنامــۀ 
بــا  به طــور مســتقیم  برنامــه  ایــن  آموزشــی  اســت. طراحــی ســاختار 
کنشــی  ســه مرحلــۀ دوراندیشــی )آینــده نگــری(، عملکــرد، و خودوا
بــه موجــب آن،  کــه  الگــوی خودتنظیمــی زیمرمــن4 مرتبــط اســت؛ 
می شــود.  ارائــه  دانش آمــوزان  بــه  خاصــی  آموزشــی  الگوهــای 
را  خودتنظیمــی  توانمندســازی  برنامــۀ  آموزشــی  ویژگی هــای  تمــام 
کــرد: الــف( توالــی و محتــوای  می تــوان بــه دو جــزء اساســی تقســیم 

.)14( راهبــردی  تفکــر  بــر  کیــد  تأ ب(  آموزشــی،  مؤلفه هــای 
الگــوی  پایــۀ  بــر  و  گروهــی  به شــیوۀ   پژوهشــگر  را  برنامــه  ایــن 
در  آزمایــش  گــروه  شــرکت کنندگان  تمــام  روی   )14( زیمرمــن 
کــز اختالل هــای یادگیــری اجــرا  جلســه های آموزشــی در یکــی از مرا
گــروه  گــروه؛  دو  در  پیش آزمــون  اجــرای  از  پــس  هفتــه  یــک   کــرد. 
 60 جلســه  هــر  هفتــه،  در  روز   2 جلســه،   12 به مــدت  آزمایشــی، 
بــرای  خانگــی  تکلیف هــای  و  گرفــت  قــرار  آمــوزش  تحــت  دقیقــه 
دریافــت  زندگــی  موقعیت هــای  ســایر  در  مهارت هــا  ایــن  تمریــن 
گــواه هیــچ آموزشــی داده نشــد. یــک هفتــه پــس از  گــروه  کــرد. بــه 

شــد.  انجــام  گــروه  دو  هــر  بــرای  پس آزمــون  آمــوزش،  پایــان 

1. School Anxiety Scale-Teacher Report )SAS-TR(
2. Social Anxiety

3. Generalized Anxiety
4. Zimerman
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جــدول 1( برنامــۀ آمــوزش توانمندســازی خودتنظیمی زیمرمن

محتوی جلســهاهداف عنوان جلســهتعداد جلســات

وم
و د

ل 
او

معرفی

توانمــندســـــازی  بــرنامــــۀ  مـاهـــیت  مــعرفــی 
بررســــی  و  دانش آمـــوزان  به  خـــودتنظـیمــی 
باورهای دانش آموزان در مورد چالش های 

آن ها تحصیلی 

ارائـــــۀ برنامـــۀ توانمـــندسـازی  ایـجـــاد رابــــطـــه و   ▪
خودتنظیمی.

▪ تعامـل با دانش آمــوزان در فــعالیت های مــرتبط 
از  استفاده  و  شکست هایشان  علت  مصادیق  با 

یادگیری. راهبردهای  

رم
ها

 چ
م و

ســو

تجزیــه و تحلیل
وظایف

و  تجــــــزیــه  در  دانــــش آمـــــوزان  به  کـــمـــک 
و  مــطالعه  شــیوه های  شــناسایی  و  تحــلیل 

آزمون ها در  موفقیت آمیز  عمــلکرد 

▪ بحــث در مــورد ارزش تجـزیــه و تحلیل تکالـیــف 
وابسته به تجربه دانش آموز.

▪ ارائۀ راهنمایی و تمرین به شکل تجزیه و تحلیل 
آزمون.

شــم
 ش

م و
نج

پ

تعییــن هدف
تعـــیین  مــورد  در  دانــش آمـــوزان  آمــــــوزش 
در  بلـنـــدمـــدت  و  کــوتـاه مـــدت  اهـــداف 

آزمــون ها

به  وابسته  هدف  تعیین  ارزش  مورد  در  بحث   ▪
دانش آموز. تجربه 

و  اهداف  تعیین  برای  تمرین  و  راهنمایی  ارائۀ   ▪
نتایج آن در آزمون.

تم
شــ

و ه
م 

هفت

برنامه ریــزی راهبردی
چگــونگــی  دربارۀ  دانش آمـــوزان  آمـــوزش 
رسیدن  برای  راهبردی  برنامـــه های  توسعه 

به اهداف در آزمون ها

در  راهبردی  رویکردهای  ارزش  مورد  در  بحث   ▪
یادگیری.

زمــینه های  مــورد  در  دانش آموزان  مــشارکت   ▪
)به  است  دشوار  آنها  برای  که  مطالعه  از  خاصی 

کردن(. عنوان مثال، حفظ 
با  دانش آمـــوزان  به  راهـــنمایی  و  الگـــو  ارائۀ   ▪

راهبردی. برنامــه های 
هم

و د
م 

نهــ

آموزش راهبردی
برای  آزمون ها  محتوای  یادگیری  تسهیل 
مدیریت  تکنیک های  ارائۀ  و  دانش آموزان 

رفتار و محیط در هنگام مطالعه

▪ ارائۀ راهنمایی و تمرین در استفاده از طرح های 
راهبردهای حافظه. و  مفهومی 

مــورد  اضــافی در  آمــوزش های  بررسی  و  بحــث   ▪
یادگیری. کتیک های  تا

هم
زد

دوا
 و 

هــم
زد

یا

درون اندیشی

فرآیندهای  در  دانش آموزان  کردن  درگیر 
)مانند  خود  قضاوت  مانند  کلیدی  تأملی 
در  خـــود  عـــمـلکرد  و  پیــشـرفـــت  ارزیابی 

کنش های خود آزمون ها( و وا

فرآیند  به  کمک  برای  خودتنظیمی  از  استفاده   ▪
ارزیابی دانش آموزان. نتایج 

مورد  در  خود  انعکاسی  باورهای  دربارۀ  بحث   ▪
آزمون ها. عملکردشان در 

بــررسی  و  خــطاها  تحلیل  و  تجـزیه  از  اســتفاده   ▪
دانش آموزان  فراشناختی  مهارت های  و  نقص ها 

راهبردهای سازگاری. تنظیم  برای 
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روش اجرا

بـرای اجـرای پژوهـش حاضـر، پـس از اخـذ معرفی نامه از دانشـگاه 
شهرسـتان   2 ناحیـۀ  پـرورش  و  آمـوزش  ادارۀ  بـه  مراجعـه  و  گیـالن 
کز  گرفتـه شـد. سـپس بـا مراجعه بـه مرا رشـت، مجـوز اجـرای پژوهـش 
اختـالل یادگیـری نمونه هـای مـورد پژوهـش شناسـایی شـدند. جهت 
همـکاری  بـرای  رضایت نامـه ای  والدیـن  از  نیـز  اخالقـی  مالحظـات 
گرفتـه و بـه آن هـا اطمینـان داده  فرزندشـان در رونـد اجـرای پژوهـش 
از  مرحلـه  هـر  در  فرزندشـان  و  بـوده  محرمانـه  اطالعـات  تمـام  شـد 
پژوهـش می تواننـد در صـورت تمایـل از پژوهـش خـارج شـود. تجزیـه 
آزمـون  از  اسـتفاده  بـا  و   SPSS24 نرم افـزار  بـا  نیـز  داده هـا  تحلیـل  و 

شـد. انجـام  تک متغیـری  و  چندمتغیـری  کوواریانـس  تحلیـل 

   یافـــته ها

در پژوهــش حاضــر، شــرکت کنندگان در ردۀ ســنی 12-10 ســال 

گــواه  گــروه  گــروه آزمایــش؛ و 11/47 در  بــا میانگیــن ســنی 11/21 در 
کالس چهــارم،  گــروه آزمایــش؛ 28/57 درصــد )4 نفــر(  بودنــد. در 
کالس پنجــم، و 14/28 درصــد )2 نفــر(  57/14 درصــد )8 نفــر( 
نفــر(   3( درصــد   21/42 نیــز  گــواه  گــروه  در  بودنــد.  ششــم  کالس 
کالس پنجــم، و 14/28  کالس چهــارم، 64/28 درصــد )9 نفــر( 
کالس ششــم بودنــد. 28/57 درصــد )8 نفــر( از  درصــد )2 نفــر( 
شــرکت کنندگان فرزنــد اول، 42/85 درصــد )12 نفــر( فرزنــد دوم، 
از  نفــر(   2( درصــد   7/14 و  ســوم  فرزنــد  نفــر(   6( درصــد   21/42

بودنــد. فرزنــد چهــارم خانــواده  شــرکت کنندگان 
و  پیش آزمــون  نمــرات  انحراف معیــار  و  میانگیــن   2 جــدول  در 
گــروه  دو  در  ویــژه  یادگیــری  اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  پس آزمــون 
گــواه در متغیــر اضطــراب تحصیلــی ارائــه شــده اســت و  آزمایــش و 
اســمیرنف   - کولموگــروف  آمــاره  بــا  متغیــر   هنجــار  توزیــع  همچنیــن 
ــع متغیــر  ــا دار نبــود؛ در نتیجــه توزی کــه معن گرفــت  مــورد بررســی قــرار 

پیــروی می کنــد. توزیــع هنجــار  از 

گواه گروه هــای آزمایش و  جــدول 2( میانگیــن و انحراف معیــار متغیــر مــورد مطالعــه در پیش آزمــون و پس آزمــون 

نگینگروهوضعیتمتغیر معیارمیا اسمیرنفانحراف   - سطح کولموگروف 
معنی داری

16/252/210/770/07آزمایشپیش آزمون

اجتماعی 17/031/130/870/11گواهاضطراب 

7/112/140/740/09آزمایشپس آزمون
16/171/740/810/14گواه

21/581/410/760/06آزمایشپیش آزمون

گیر فرا 21/712/510/800/10گواهاضطراب 

8/891/810/790/08آزمایشپس آزمون
22/132/420/850/12گواه

37/471/120/810/07آزمایشپیش آزمون

کل 36/212/840/690/09گواهنمرۀ 

16/621/310/720/11آزمایشپس آزمون
37/342/470/750/18گواه

کوواریانــس تک متغیــری بــرای نمــرۀ  جهــت اجــرای تحلیــل 
کل اضطــراب تحصیلــی، ابتــدا مفروضه هــای آن مــورد بررســی 
گرفــت. نتایــج تحلیــل یکســان بــودن شــیب خــط رگرســیونی  قــرار 
نشــان  کوواریانــس تک متغیــری  تحلیــل  در حکــم پیش فــرض 
خطــوط  شــیب  همگنــی  فــرض  درصــد   95 احتمــال  بــا  داد 

رگرســیون رعایــت شــده اســت )P<  0/05(. بــر اســاس آزمــون 
واریانس هــای  برابــری  شــرط  آن،  معنــاداری  عــدم  و  لویــن 
بین گروهــی نیــز رعایــت شــده اســت )P<  0/05(. آزمون هــای 
را  متغیــری  تــک  کوواریانــس  تحلیــل  از  اســتفاده  قابلیــت  بــاال 

مجــاز شــمردند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 8

https://exceptionaleducation.ir/article-1-1423-fa.html


تأثیـــر آمـــوزش برنامــۀ توانمندســـازی خودتنظیمـی بـر اضـطـــراب تحـصـیلـــی دانش آمـوزان بـا اخــتالل یادݡگیری ویژهݡ

1399فروردین و اردیبهشت 

ســــال بیـســـتم، شـمـاره 1 ـــ  پــیاپی 159 24

نتایــج جــدول 3 نشــان می دهــد بیــن میانگیــن نمــرات اضطــراب 
گــواه تفــاوت معنــا داری وجــود  گروه هــای آزمایــش و  تحصیلــی در 
توانمــــندســـــازی  برنامـــــۀ  آمــوزش  بنابرایــن،  <P(؛   0/001( دارد 
بــا  را در دانش آمــوزان  خودتنظیمــی می توانــد اضطــراب تحصیلــی 

کاهــش می دهــد. اختــالل یادگیــری ویــژه 
ابـتــــــدا  مـــــتغیری  چــنــــد  کوواریانــس  تحـــلـیــــل  اجــرای  بــرای 
تحـــــلیل  نتایــج  گرفــت.  قــرار  بررســی  مــــورد  آن  مــــــفروضه های 
یکســان بودن شــیب خــط رگرســیونی در حکــم پیش فــرض تحلیــل 
کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد بــا احتمــال 95 درصــد مفروضــه 
 .)P< 0/05( همگنــی شــیب خطــوط رگرســیون رعایــت شــده اســت
نتایــج آزمــون خــی دو بارتلــت بــرای بررســی معنــاداری رابطــه بیــن 
ایــن  بیــن  رابطــۀ  داد  نشــان  تحصیلــی  اضطــراب  مؤلفه هــای 

 .)X2  =  24/37  ،df=  20  ،P>  0/001( اســت  معنــا دار  مؤلفه هــا 
واریانــس- ماتریس هــای  همگنــی  فرض هــای  رعایــت  بــرای 

ــون  ــق آزم ــد. طب ــتفاده ش ــن اس ــس و لوی ک ــون با ــس از آزم کوواریان
نبــود، و شــرط  از مؤلفه هــا معنــا دار  یــک  بــرای هیــچ  کــه  کــس  با
رعایــت  به درســتی  واریانس/کواریانــس  ماتریس هــای  همگنــی 
شــده اســت )BOX =26/17 ، F =1/45 ،P =0/12 (. براســاس 
شــرط  مؤلفه هــا،  همــۀ  بــرای  آن  عدم معنــاداری  و  لویــن  آزمــون 
 .)P< 0/05( برابــری واریانس هــای بین گروهــی رعایــت شــده اســت
کـــــــوواریانس  تحــــلیل  از  اســــتــــفاده  قــــابلیت  بــاال  آزمـــــون های 
چندمتغیــری را مجــاز شــمردند. نتایــج آزمــون المبــدای ویلکــز نشــان 
بــر ترکیــب مؤلفه هــای مــورد مطالعــه معنــا دار اســت  گــروه  اثــر  داد 

ویلکــز(.  المبــدای   =  0/07  ،F=25/14  ،P  >  0/001(

گواه گروه آزمایش و  کل اضطــراب تحصیلــی در دو  کوواریانــس تک متغیــری بــرای نمــرۀ  جــدول 3( نتایــج آزمــون تحلیــل 

تغییرات SSdfMSFPEta2منبع 

تحصیلی 577/471577/4774/510/0010/89عضویت گروهیاضطراب 

گواه گروه آزمایش و  کوواریانــس چندمتغیــری بــرای نمــرات مؤلفه هــای اضطــراب تحصیلــی در دو  جــدول 4( نتایــج آزمــون تحلیــل 

وابسته SSdfMSFPEtaمتغیر 
اجتماعی 247/851247/8526/230/0010/84اضطراب 

گیر فرا 294/261294/2621/170/0010/81اضطراب 

براســاس اطالعــات جــدول 4 چنیــن اســتنباط می شــود تفــاوت 
اضطــراب  مؤلفه هــای  در  وگــواه  آزمایــش  گروه هــای  عملکــرد 
آمــوزش  دیگــر  بیــان  بــه   ،)P>  0/001( اســت  معنــا دار  تحصیلــی 

اضطــراب  مـــــؤلفه های  خـــودتنظیمـــــی،  توانمــــــندسازی  بــرنامـــــۀ 
کاهــش  ویــژه  یادگیــری  اختــالل  بــا  را در دانش آمــوزان  تحصیلــی 

مــــی دهد. 

جــدول 5( میانگیــن و انحراف معیــار تعدیل شــده مؤلفه هــای اضطــراب تحصیلــی بــه همــراه حــدود اطمینان 95 درصد

وابسته نگینگروهمتغیرهای  انحراف معیارمیا
پایین حد باالحد 

اجتماعی 11/682/516/9217/75آزمایشاضطراب 
16/601/2713/6318/27گواه

گیر فرا 15/231/9711/4223/35آزمایشاضطراب 
21/921/8316/4824/37گواه

حدود اطمینان 95 درصد

بــا توجــه بــه جــدول 5 و نتیجــه تفاضــل میانگین هــا، مشــاهده 
و  آزمایــش  گروه هــای  تعدیل شــدۀ  میانگیــن  تفاضــل  کــه  می شــود 
بــرای مؤلفه هــای اضطــراب تحصیلــی معنــا دار اســت، یعنــی  گــواه 

ــا اطمینــان 95 درصــد  آمــوزش برنامــۀ توانمندســازی خودتنظیمــی ب
یادگیــری  اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  تحصیلــی  اضطــراب  بهبــود  بــر 

تأثیــر داشــته اســت.
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بحـث و نتیجه گیری

پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی تأثیـر آمـوزش برنامۀ توانمندسـازی 
خودتنظیمـی بـر اضطـراب تحصیلـی دانش-آمـوزان با اختـالل یادگیری 
آمـوزش  داد  نشـان  حاضـر  پژوهـش  نتایـج  بررسـی  شـد.  انجـام  ویـژه 
تحصیلـی  اضطـراب  بهبـود  بـر  خودتنظیمـی  توانمندسـازی  برنامـۀ 
دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری ویـژه مؤثر اسـت )P> 0/001 (. نتایج 
پژوهش هـای  جلیـل زاده و زارعـی )10(، ویسـی کهره و همـکاران )11(، 
بـر  برنامـۀ خودتنظیمـی  آمـوزش  تأثیـر  از  کـه  کالری و همـکاران )9(،  و 
بهبـود اضطـراب تحصیلـی دانش آمـوزان حمایـت نموده انـد، بـا نتایـج 

پژوهـش حاضـر همسـو اسـت. 
گیـــر در دانش آمـــوزان  در راســـتای تبییـــن یافته هـــای اضطـــراب فرا
ـــری  گرچـــه اختـــالل یادگی گفـــت ا ـــوان  ـــژه می ت ـــری وی ـــا اختـــالل یادگی ب
کم توجهـــی،  ماننـــد  ویژگی هایـــی  بـــا  ســـنین  دبســـتان  در  ویـــژه 
آشـــکار  تحصیلـــی  مشـــکالت  و  پرخاشـــگری  اضطـــراب، 
می شـــود )8(، امـــا در طـــی زمـــان، مزمـــن و پایـــدار بـــوده و عامـــل 
بـــرای مشـــکالت هیجانی-رفتـــاری و تحـــول  خطرســـاز نیرومنـــدی 
کـــه بـــا نتایـــج ضعیـــف  اســـتعدادهای ذهنـــی در دورۀ دبســـتان اســـت 
تحصیلـــی، تکـــرار پایـــه، پاییـــن بـــودن عزت نفـــس و افســـردگی همـــراه 
خودتنظیمـــی  توانمندســـازی  آمـــوزش  بنابرایـــن،   .)4( می شـــود 
برنامه ریـــزی،  بـــا  تـــا  می دهـــد  را  امـــکان  ایـــن  دانش آمـــوزان  بـــه 
بـــه  تکلیف مدارتـــر  شـــیوه های  بـــه  خودبازبینـــی  و  ســـازماندهی 
و  بپردازنـــد  روزمـــره  فعالیت هـــای  و  درســـی  تکالیـــف  انجـــام 
ــرار  ــورد بررســـی و بازبینـــی قـ ــاره مـ ــان را دوبـ شکســـت های متعددشـ
ــوزان  گونـــه دانش آمـ ــال در ایـــن  ــا در نهایـــت، یادگیـــری فعـ ــد تـ دهنـ
بـــا  تـــا  می آمـــوزد  دانش آمـــوزان  بـــه  آمـــوزش  ایـــن  بهبـــود  یابـــد. 
گـــون، به طـــور مـــدوام میـــزان  گونا اســـتفاده از راهبردهـــای یادگیـــری 
کـــرده و تـــالش  کننـــد تـــا در  پیشـــرفت خـــود را ارزیابـــی و نظـــارت 
را  یادگیـــری  بهتـــر، راهبردهـــای  یادگیـــری  لـــزوم به منظـــور  صـــورت 
تغییـــر  دهنـــد. ایـــن دانش آمـــوزان به واســـطۀ خودتنظیمـــی از مفیـــد 
ـــر  کارا، و یادگیـــری مؤث ـــرای حـــل مســـئلۀ  بـــودن راهبردهـــای خـــاص ب
توانمنـــدی  شـــناختی،  انعطاف پذیـــری  در  نیـــز  و  داشـــته  گاهـــی  آ

 .)9( می آورنـــد  به دســـت  را  الزم 
در  اجتماعــی  اضطــراب  یافته هــای  تبییــن  راســتای  در 
اختــالل  گفــت  می تــوان  ویــژه  یادگیــری  اختــالل  بــا  دانش آمــوزان 
یادگیــری، افــت تحصیلــی، برچســب خــوردن و دریافــت خدمــات 
بقیــۀ  بــا  کنــد  احســاس  کــودک  می شــود  باعــث  ویــژه  آمــوزش 
اضطــراب  احســاس  مســئله  ایــن  و  دارد  تفــاوت  خــود  همتایــان 

اضطــراب  بــه  منجــر  و  داده  افزایــش  را  دانش آمــوز  تحصیلــی 
مــــشـــــکالت  می شــود.  ضعیــف  نفــس  بــه   اعتمــــاد  و  اجـــتمـــاعی 
اجتماعــی نیــز می توانــد باعــث افزایــش مشــکالت تحصیلــی آنــان 
کــم  معلــم  بــا  دانش آمــوزان  ارتبــاط  میــان  ایــن  در  زیــرا  شــود،  نیــز 
گروهــی بــا همتایــان را نیــز از دســت می دهنــد )7(.  بــوده و یادگیــری 
خودتنظیمــی،  توانمندســازی  برنامــۀ  در  گروهــی  عامــل  وجــود 
آثــار  و  نمــوده  تســهیل  را  خودتنظیمــی  تکنیک هــای  فعال ســازی 
انــزوای  بریدگــی،  و  طــرد  قبیــل  از  اجتماعــی  اضطــراب  بــر  مهمــی 
واقــع،  در  دارد.  هیجانــی  محرومیــت  و  بی اعتمــادی  اجتماعــی، 
گــروه،  به دلیــل ایجــاد پیوندهــا و تعامــالت نزدیــک بیــن اعضــای 
امــکان تجربــۀ تکنیک هــای یادگیــری در یــک محیــط حمایت گرانــه 
نیــز افزایــش یافتــه و از طــرف دیگــر بــا افزایــش فرصت هــای آمــوزش 
بــرای انجــام  راهبــردی، حــس خودکارآمــدی و خطرپذیــری اعضــا 
گــروه یــاد  رفتارهــای جدیــد نیــز تقویــت می شــود؛ همچنیــن اعضــای 
کناره گیــری از هیجانــات خــود، بــه ابــراز همدلــی  می گیرنــد به جــای 
گــروه بپردازنــد )5(. و بــرآورده ســاختن نیازهــای عاطفــی خــود در 
بررســی  مــورد  نمونــۀ  حاضــر،  پژوهــش  محدودیت هــای  از 
کــز  مرا بــه  مراجعه کننــده  ابتدایــی  مقطــع  پســر  دانش آمــوزان 
اختــالل یادگیــری بــود بنابرایــن، قابلیــت تعمیــم نتایــج آن بــه ســایر 
دانش آمــوزان در مقاطــع دیگــر محــدود اســت. شــیوۀ نمونه گیــری 
محدویت هــای  از  نتایــج  پیگیــری  امــکان  عــدم  و  دســترس  در 
پژوهــش حاضــر بــود. پیشــنهاد می شــود از ایــن مداخلــۀ آموزشــی  
ــا  ــوزان ب ــرد دانش آم ــود عملک ــی و بهب ــام آموزش ــای نظ ــت ارتق جه
گرفتــه شــود.  بهــره  نیــز  یادگیــری دروس  نیازهــای ویــژه در  ســایر 
برنامــۀ  آتــی،  پژوهش هــای  در  می شــود  پیشــنهاد  همچنیــن 
آمــوزش توانمندســازی خودتنظیمــی روی هــر دو جنــس و ســایر 
بســتری  زمینه ســاز  می توانــد  کــه  شــود  انجــام  تحصیلــی  مقاطــع 
تعمیم پذیــری  قــدرت  افزایــش  و  بهتــر  مقایســۀ  بــرای  مناســب 

نتایــج شــود.

   تشـکر و قدردانی

همــکاری  به خاطــر  حاضــر  پژوهــش  شــرکت کنندگان  تمــام  از 
می شــود. قدردانــی  و  تشــکر  صادقانه شــان 

   تضـاد منافع

مــنافــعـــــی  تـــضــــاد  هـــیچ گــونــــه  پــژوهــــــش  ایــن  نویســـندگـــــان 
نــداشـــــتند.
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