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چکیده
 در اوایل دوره ی رشد 

ً
که عموما زمینهوهدف: اختالل  یادگیری نوعی مشکل مزمن با پایه عصب شناختی و تحولی بوده 

آموزش مبتنی بر هوش موفق بر انگیزش تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی  شروع می شود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی 
دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص انجام شد. 

آماری پژوهش شامل تمامی  گواه بود. جامعه ی  گروه  روش: این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با 
سال  در  خرم آباد  شهر  بالینی  و  آموزشی  کز  مرا به  مراجعه کننده  خاص  یادگیری  اختالل  با  ساله ی   ۱۳-۱۵ پسر  دانش آموزان 
افراد داوطلب واجد شرایط  که  یادگیری خاص  با اختالل  40 دانش آموز پسر  آماری،  از بین جامعه ی  بود.   98-99 تحصیلی 
آزمایشی به مدت  گروه  گماری شدند.  ( جا گواه )20نفر ( و  آزمایشی )20نفر گروه  بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو 
تحصیلی  انگیزش  پرسشنامه  از  پژوهش،  داده های  جمع آوری  منظور  به  گرفتند.  قرار  آموزش  تحت  دقیقه ای   ۷۵ جلسه   ۱2
تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  شد.  استفاده  استرنبرگ  موفق  هوش  آموزش  و  گنو  ما کارل  تحصیلی  خودتنظیمی  مقیاس   ، هارتر

کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شد. آزمون تحلیل  از  داده های پژوهش 

که آموزش مبتنی بر هوش موفق بر انگیزش تحصیلی  یافتهها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد 
.)P<0/005( تأثیر معناداری دارد آزمودنی ها  و خودتنظیمی تحصیلی 

نتیجهگیری: یافته های این پژوهش نشان داد، از جمله روش های اثربخش در جهت افزایش انگیزش تحصیلی و خودتنظیمی 
آموزش مبتنی بر هوش موفق است.  تحصیلی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص، 

کلیدی: آموزش مبتنی بر هوش موفق، انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، دانش آموزان با اختالل یادگیری  واژههای
خاص

* Email: hafezpadervand@gmail.com
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مــقـدمـــه

گیـری خـاص۱ نوعـی مشـکل مزمـن بـا پایـه عصب شـناختی  اختـالل یا
 در اوایـل دوره رشـد یعنـی قبـل از سـن 

ً
کـه عمومـا و تحولـی بـوده 

تـا  مناسـب  رسـیدگی  عـدم  صـورت  در  و  شـده  شـروع  مدرسـه 
ناشـی  یادگیـری  نارسـایی  اختـالل،  ایـن  ادامـه می یابـد.  بزرگسـالی 
شـامل  را  حرکتـی  ناتوانی هـای  یـا  شـنوایی  بینایـی،  مشـکالت  از 
اختـالالت   از  دسـته ای  خـاص،  یادگیـری  اختـالل   .)۱( نمی شـود 
پیشـرفت  در  مشـکالتی  ایجـاد  آنهـا  خصیصـه ی  کـه  هسـتند 
کارکـرد روزمـره اسـت. دانش آمـوزان بـا ایـن ناتوانی هـا  تحصیلـی یـا 
موفـق  مـی رود،  انتظـار  سطح شـان  و  سـن  از  آنچـه  از  کمتـر  بسـیار 
می شـوند. پنجمین ویراسـت راهنمای تشـخیصی و آماری اختالالت 
روانـی2 شـیوع ناتوانـی یادگیـری در زمینه هـای تحصیلـی را بیـن ۵ تـا 
کـرده اسـت )2(. اختـالل  گـزارش  کـودکان دبسـتانی  ۱۵ درصـد در 
یادگیـری خـاص سـبب ایجـاد مشـکالتی در زمینه هـای اجتماعـی، 
هیجانـی و تحصیلـی بـرای دانش آمـوزان می شـود )۳(. مطالعـات 
یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  کـه  داده انـد  نشـان  متعـددی 
و  ضعـف  دچـار  آن  بـا  مرتبـط  مؤلفه هـای  و  انگیـزش  در  خـاص 
کـه  انگیزشـی  مشـکالت  جملـه  از   .)۵ و   4( هسـتند  محدودیـت 
تحـت  را  یادگیـری  ناتوانـی  بـا  دانش آمـوزان  تحصیلـی  کارکردهـای 
تأثیـر قـرار می دهـد، انگیزش تحصیلی۳ پایین اسـت. انگیزش تحصیلی 
دانش آمـوزان  رفتـاری  و  هـــیجانی  شـــناختی،  شـاخص   به عــــنوان 
را  بـه تحصیـل و مدرسـه  آنـان  کـه دلبسـتگی  تعریـف شـده اسـت 
از  موفقیـت  بـه  نسـبت  کـه  دانش آموزانـی   .)۶( می دهـد  نشـان 
کار می کننـد. در واقـع انگیـزش  انگیـزش پایینـی برخوردارنـد، بـه سـختی 
تأثیـر قـرار  را تحـت  آنـان  تحصیلـی به طـور مسـتقیم عملکـرد تحصیلـی 
می دهـد و سـایر عوامـل تأثیرگـذار بـر عملکـرد تحصیلـی بیشـتر از طریـق 
انگیـزش بـر عملکـرد تحصیلـی تأثیـر دارنـد )۷(. مشـکالت انگیزشـی، 
بـا اختـالل یادگیـری خـاص  شـناختی و فراشـناختی دانش آمـوزان 
بـا هـم ترکیـب می شـوند تـا ایـن دسـته از دانش آمـوزان نتواننـد در 
عمـل  مسـتقل  به طـور  چالش بر انگیـز  موقعیت هـای  بـا  مواجهـه 
کراسـلند4  کننـد )8(. در همیـن رابطـه آنسـول، برنولـد، اسـپورالین و 
کـه معـدل پاییـن داشـتند،  در مطالعـه ای دریافتنـد دانش آموزانـی 
نسـبت بـه دانش آموزانـی کـه معدل باالتری داشـتند، در دو حیطه ی 

کردنـد )9(.  کسـب  پایین تـری  نمـره  انگیـزش و خودآزمایـی، 

اختـالل  بـا  نوجوانـان  و  کـودکان  در  کـه  یادگیـری  متغیـر  دیگـر 
یادگیـری خـاص بـا محدودیـت و نقصان همراه اسـت، خودتنظیمی 
قابلیت هـای  و  توانایی هـا  کاربـرد  خودتنظیمـی  اسـت.  تحصیلـی۵ 
خودهدایتـی، خودکنترلـی و خودمختـاری می باشـد. از نظـر بنـدورا 
قابلیت هـای ذکـر شـده تحـت تأثیـر باور افـراد دربـاره خودکارآمدی 
در فــــعالیت ها و رفـــــتارهای مـــختلف اسـت )۱0(. خـــودتنظیمی، 
کنتـرل وضعیـت درونـی، فرآیندها  به عنـوان کوشـش های روانـی در 
کارکردهـا جهـت دسـتیابی بـه اهـداف باالتـر تعریـف شـده اسـت  و 
، یادگیـری خودتنظیمـی بـه مشـارکت فعـال  )۱۱(. بـه عبـارت دیگـر
در  فراشـناختی  و  شـناختی  انگیزشـی،  رفتـاری،  نظـر  از  یادگیرنـده 
کـردن یادگیـری اطـالق می شـود )۱2(.  فرآینـد یادگیـری بـرای بیشـتر 
مشـارکت  بـه  را  یادگیـری  در  خودتنظیمـی  زیمرمـن۶  کلـی  به طـور 
فعال یادگیرنده )از نظر رفتاری، انگیزشـی، شـناختی و فراشـناختی( 
یادگیـری  فرآینـد  کـردن  بیشـینه  منظـور  بـه  یادگیـری،  فرآینـد  در 
خودتنظیمـی  مدیریـت  نحـوه   .)۱۳( اسـت  نمـوده  اطـالق 
کـودکان،  تحصیلـی  موفقیـت  در  کلیـدی  عامـل  یـك  به عنـوان 
مرتبـط  ارتقـاء سـالمتی  بـا  و  نقـش دارد  بزرگسـاالن  و  نوجوانـان 
اسـت و در کنتـرل سـالمتی اهمیـت ویـژه ای دارد )۱4(. نریمانی، 
خــــشنودنیای چــــماچائی، زاهـــــد و ابوالقاسـمی در پژوهـــــشی 
میـزان خودتنظیمـی تحصیلـی دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری 
خـاص را نسـبت بـه همتایـان عـادی در سـطح پائین تری گزارش 

.)۱۵( نمودنـد 
که  پیامدهای منفی اختالل یادگیری خاص باعث شده است 
درمانگـران و پژوهشـگران، مداخـالت متعـددی و بـا رویکردهـای 
کاهـش مشـکالت ایـن دسـته از افـراد انجـام  متفاوتـی، در جهـت 
توانش هـای هوشـی  بـر  مبتنـی  کـه  آموزش هایـی  از جملـه  دهنـد. 
کنـون در ارتباط با افراد بـا اختالل یادگیری  اسـت و بـا ایـن وجـود تا
آمـوزش مــــبتنی بـر هـوش مـــــوفق۷  خـاص انجـام نشــــده اســـت، 
اسـت. آمـوزش توانش هـای هـوش موفـق در قالـب ارائـه محتـوای 
کـردن درک عمیق تـر موضوعـات، فراهـم  آموزشـی از طریـق فراهـم 
انگیـزه  ایجـاد  و  یـادآوری  بیشـتر هنـگام  بازیابـی  کـردن سـرنخ های 
دانش آمـوزان  در  باالتـر  تحصیلـی  عملکـرد  بـه  منجـر   )۱۶( بیشـتر 
بـا  بلکـه  تنهـا در تحصیـل  نـه  آنهـا  کـه  و سـبب می شـود  می شـود، 
تقویـت توانمندیشـان در توانـش عملـی در موقعیت هـای مختلـف 
کننـد )۱۷(.  کسـب موفقیـت  اجتماعـی، حرفـه ای و زندگـی روزمـره نیـز 

1. Specific Learning Disorder
2. The Fifth Edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

)D.S.M-5( 
3. Educational motivation 

4. Anson, Bernold, Spurlin, & Crossland
5. Academic self-regulation
6. Zimmerman 
7. Successful hash-based training
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نظریـه ی هـوش موفـق یکـی از نظریه هـای کارآمـد و جامـع در حـوزه 
رویکردهـای  و  دیدگاه هـا  از  کـه  اسـت  آزمایـی  هـوش  و  هـوش 
نویـن محسـوب  نظریه هـای  از  و  اسـت  نمـوده  اسـتفاده  مختلفـی 
نـدارد  کیـد  تأ روان سـنجی  اصـول  بـر  نظریـه  ایـن   .)۱8( می شـود 
مطالعـات  تجربـی،  دسـتاوردهای  براسـاس  آن  نظریه پـردازی  و 
رویکـرد  توسـعه ی  و  رایانـه  روا ن شناسـی  پیشـرفت های  نظـری، 
قابـل  شـواهد  کنـون  ا  .)۱9( اسـت  گرفتـه  صـورت  خبرپـردازی 
بسـیاری  بـر  موفـق  هـوش  آمـوزش  مثبـت  تأثیـر  بـر  مبنـی  توجهـی 
حبیبـی  قبـادی،  جملـه:  از  دارد.  وجـود  تحصیلـی  متغیرهـای  از 
آمـوزش هـوش موفـق  کـه  ، فریـد و مصرآبـادی نشـان دادنـد  کلیبـر
ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  اجتماعـی  مسـئله  حـل  افزایـش  در 
، عابـدی و منشـایی در پژوهشـی بـه این  کپـور مؤثـر اسـت )20(. خا
کـه آمـوزش هوش موفـق در بهبـود رفتارهای  نتیجـه دسـت یافتنـد 
بیـش  توجـه/  نارسـایی  اختـالل  داری  دانش آمـوزان  یادگیـری 
کاراسـو، پانتر و سـالووی۱ در پژوهشـی   ، فعالی مؤثر اسـت )2۱(. مایر
بـه  اعتمـاد  و  شـخصیتی  ویژگی هـای  بـر  موفـق  هـوش  دریافتنـد 
نفـس دانش آمـوزان مؤثـر اسـت )22(. بابایـی، مکتبـی، بهـروزی و 
آمـوزش  کـه  آتش افـروز در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد 
هـوش موفـق بـر تفکـر اننتقـادی و تحمـل ابهـام دانش آمـوزان مؤثـر 
گریگورنکـو2   اسـت )2۳(. در پژوهشـی مشـابه مندلمـن، باربـوت و 
کـه آمـوزش هـوش موفق در بـاال رفتن اعتمـاد به نفس  نشـان دادنـد 
در  اسـتانکو۳   .)24( اسـت  مؤثـر  دانش آمـوزان  تحصیلـی  کارایـی  و 
کـه آمـوزش هـوش موفـق بـه خودبـاوری  پژوهـش خـود نشـان داد 
عابـدی،  شـعرباف زاده،   .)2۵( می شـود  منجـر  دانش آمـوزان  در 
که آموزش هوش موفق  یوسـفی و آقابابایی در پژوهشـی دریافتند 
در افزایـش انگیـزش تحصیلـی و درگیـری تحصیلـی دانش آمـوزان 
اثربخش بوده اسـت )2۶(. در پژوهشـی دیگر هاشـمی، غضنفری، 
شـریفی و احمـدی بـه ایـن نتیجه رسـیدند که آمـوزش هوش موفق 
بـر انگیـزش پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان تأثیر معنـاداری دارد 
آمـوزش هـوش موفـق در ارتبـاط بـا  کنـون  )2۷(. بـا وجـود ایـن، تا
خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  تحصیلـی  متغیرهـای 

انجـام نشـده اسـت.   
یادگیـری  اختـالل  گفـت  می تـوان  شـد،  بیـان  آنچـه  اسـاس  بـر 
خـاص بـا بسـیاری از مشـکالت تحصیلـی چون: انگیـزش تحصیلی 
از  اسـت.  همـراه  تحصیلـی  خودتنظیمـی  در  ناتوانـی  و  پاییـن 
کارگیـری  بـه  بـه دنبـال  و پژوهشـگران  طرفـی همـواره متخصصـان 
رویکردهـای آموزشـی مفیـد و سـازنده در جهـت کاهـش و رفـع این 

تحصیلـی،  سـطوح  ارتقـاء  منظـور  بـه  محدودیت هـا  و  مشـکالت 
خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  هیجانـی  و  رفتـاری 
هسـتند. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر برآن اسـت که ضمـن پر نمودن 
ایـن  در  مطالعـه  مـورد  متغیرهـای  بـا  ارتبـاط  در  پژوهشـی  خـالء 
پژوهـش، یافته هـای جدیـد و سـازنده ای را در اختیـار درمانگـران و 
روان شناسـان حـوزه اختـالل یادگیـری خـاص قـرار دهـد. بنابرایـن، 
بـر  مبتنـی  آمـوزش  اثربخشـی  بررسـی  دنبـال  بـه  حاضـر  پژوهـش 
تحصیلـی  خودتنظیمـی  و  تحصیلـی  انگیـزش  بـر  موفـق  هـوش 

اسـت.  خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان 

روش

پیش آزمـون-  طـرح  بـا  نیمه آزمایشـی  نـوع  از  حاضـر  پژوهـش 
آمـاری پژوهـش شـامل  گـواه اسـت. جامعـه ی  گـروه  پس آزمـون بـا 
یادگیـری  اختـالل  بـا  سـاله ی   ۱۳-۱۵ پسـر  دانش آمـوزان  تمامـی 
خرم آبـاد  شـهر  بالینـی  و  آموزشـی  کـز  مرا بـه  مراجعه کننـده  خـاص 
آمــــاری،  جامـــــعه  بـــین  از  بـود.   98-۱۳99 تحـــــصیلی  ســــال  در 
کـه افـراد داوطلـب  40 دانش آمـوز پسـر بـا اختـالل یادگیـری خـاص 
روش  بـه  آن  تمامـی  و  انتخـاب  بودنـد،  پژوهـش  شـرایط  واجـد 
( و  گـروه آزمایشـی )20 نفر نمونه گیـری تصادفـی سـاده در قالـب دو 

گمـاری شـدند.  ( جا نفـر  20( گـواه 

□مقیـاسانگیـزشتحصیلـی4: پرسشـنامه اسـتاندارد انگیزش 
تحصیلـی هارتـر )۱98۱( شـامل ۳۳ سـؤال و شـکل اصـالح شـده 
، انگیـزش تحصیلـی را  مقیـاس هارتـر اسـت. مقیـاس اصلـی هارتـر
انگیـزش  آن  کـه یـک قطـب  بـا سـؤال های دو قطبـی می سـنجد 
آزمودنـی  پاسـخ  و  اسـت  بیرونـی  انگیـزش  و قطـب دیگـر  درونـی 
یـا  بیرونـی  دالیـل  از  یکـی  می توانـد  فقـط  سـؤال  هـر  موضـوع  بـه 
پرسـش های  بـه  پاسـخگویی  معیـار  باشـد.  را دربرداشـته  درونـی 
هیـچ  گزینه هـای  و  لیکـرت  امتیـازی   ۵ طیـف  پرسشـنامه  ایـن 
کثـر  وقـت )عـدد ۱(، بنـدرت )عـدد 2(، گاهـی اوقـات )عـدد۳(، ا
شـیوه  باشـد.  مـی  )عـدد۵(  همیشـه   

َ
تقریبـا و   )4 )عـدد  اوقـات 

نمره گـذاری در پرسـش های ۳، 4، ۵، 9، ۱0، ۱۵، ۱۶، ۱9، 2۱، 2۷، 
۳۱ پرسشـنامه معکـوس می باشـد و بـه ترتیـب بـرای گزینـه ی هیـچ 
 همیشـه )عدد ۱( اسـتفاده 

َ
گزینـه ی تقریبا وقـت )عـدد ۵( و بـرای 

می شـود )28(. پایایـی ایـن پرسشـنامه در پژوهـش محمدی پـور 
اعتمـاد  قابلیـت  از  نشـان  کـه  آمـد  به دسـت   0/89 رحمتـی،  و 
حاضـر  پژوهـش  در   .)29( دارد  پرسشـنامه  ایـن  خـوب  خیلـی 

1. Mayer, Caruso, Panter, A & Salovey
2. Mandelman, Barbot, & Grigorenko

3. Stankov 
4. Academic Motivation Scale
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کرونباخ برابر بـا نمره 0/82  پایایـی به دسـت آمـده بـا روش آلفـای 
بود. 

مقیــاس  ایــن   : یادگیــریخودتنظیمــیتحصیلــی1 مقیــاس □
خودتنظیمــی  اندازه گیــری  جهــت   )20۱0( گنــو2  ما کارل  توســط 
تحصیلــی ســاخته شــده اســت. ایــن مقیــاس دارای ۵۵ ســــؤال 
حافظــه  راهبــرد  باشــد:  مــی  زیــر  شــرح  بــه  آزمــون  خــرده   ۷ و 
 ۱2( خودارزیابــی  ســؤال(،   ۵( هــدف  تعییــن  ســؤال(،   ۱4(
 ۵( محیطــی  ســاختار  ســؤال(،   8( طلبــی  کمــک  ســؤال(، 
ــزی و  ــری )۵ ســؤال( و برنامه ری ســؤال(، مســئولیت پذیری یادگی
گزینــه )به شــدت  ســازماندهی )۶ ســؤال(. هــر ســؤال دارای 4 
کــه  می باشــد  مخالــف(  به شــدت  مخالــف،  موافــق،  موافــق، 
نزدیک تــر  او  نظــر  بــه  بیشــتر  کــه  گزینــه ای  بایــد  پاســخ دهنده 
ــی  ــن فارس ــش از مت ــن پژوه ــد )۳0(. در ای ــاب نمای ــت، انتخ اس
ــاج و اســدزاده  ، احــدی، درت ، دالور ترجمــه شــده محمــدی پــور
روایــی  بررســی  منظــور  بــه  آنــان  پژوهــش  در  شــد.  اســتفاده 
کتشــافی و تأییــدی و همچنیــن  پرسشــنامه از تحلیــل عاملــی ا
کــه  اســتفاده شــد  کرانبــاخ  آلفــای  از روش  پایایــی پرسشــنامه 
آمــده بــه ترتیــب برابــر بــا 0/۷8 و  روایــی و پایایــی بــه دســت 
0/84 بــود )۳۱(. در پژوهــش حاضــر پایایــی به دســت آمــده بــا 

بــا نمــره 0/۷4 بــود.  کرونبــاخ برابــر  آلفــای  روش 

برنامـه مداخله

آمـوزش  بـا هـدف  آموزشـی شـامل بسـته هـوش موفـق  برنامـه 
توانش هـای هـوش موفـق، بـرای دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیری 
تحلیلـی،  مهارت هـای  دربـاره  کلـی  موضـوع   ۳ دارای  و  خـاص 
گـروه گواه هیـچ مداخله ای دریافـت نکرد، اما  خـالق و عملـی بـود. 
گـروه آزمایشـی ۱2 جلسـه آموزشـی، هـر جلسـه به مـدت ۷۵ دقیقه 
گروهـی  آمـوزش بـه صـورت   

َ
کردنـد. ضمنـا در هـر هفتـه، دریافـت 

گرفـت. در  و بـا هماهنگـی قبلـی و اخـذ رضایـت از والدیـن انجـام 
آموزشـی  آموزشـی، هـر مبحـث شـامل تعـدادی جلسـه  ایـن بسـته 
در  خالصـه  به صـورت  جلسـه  هـر  محتـوای  و  موضـوع  کـه  اسـت 
جدول )۱( ارائه  شـده اسـت. هر جلسـه دارای موضوعی خاص و 
مطالـب و مثال هـای مشـخص و متناسـب بـا همـان موضـوع بـود و 
در انتهـای هـر جلسـه، تکالیـف متناسـب بـا مطالـب آمـوزش داده 
ابتـدای هـر جلسـه طـی  ارائـه می شـد. در  بـه دانش آمـوزان  شـده 
مـدت زمـان مشـخص بـه شـرح چگونگـی انجـام تکالیـف جلسـه 
گذشـته پرداختـه  می شـد و پـس از آن در مـورد ابهامـات احتمالـی 
بحـث می شـد و در پایـان هـر جلسـه خالصـه مطالـب و مثال هـای 
هفتـه  طـول  در  تـا  می شـد  ارائـه  دانش آمـوزان  بـه  جلسـه  همـان 
گذشـته یـا چگونگـی نحـوه  بتواننـد مطالـب ارائـه شـده در جلسـه 

کننـد. انجـام تکالیـف هفتـه را مـرور 

1. Academic self-regulation Scale 2. Magno

بابایی،1۳۹۵( جدول1(بسـتهآموزشـیهوشموفق)اسـترنبرگ،بهنقلاز

موضوعواهدافجلسـاتآموزشـیهوشموفقجلساتمحتوا
معارفه، اهداف دوره، سـاختار دوره و ایجاد انگیزه در دانش آموزانجلسه یکم

جلسه دوم
تشـخیص مسـائل و مشـکالت محیط زندگی و فرآیندهای مرتبط با هر مسـئله و بررسـی عمیق آن،

شـناخت منابع مرتبط با مسـئله و تخصیص منطقی منابع

جلسه سوم
ایجاد مهارت سـازماندهی اطالعات با اسـتفاده از صورت بندی مراحل حل مسـئله و بازنمایی ذهنی، ایجاد 

مهارت در انتخاب راه حل برای مسـئله موردنظر

ایجـاد مهـارت در نظـارت بـر راهبردهای حل مسـئله و ایجاد مهارت ارزیابی ایده هاجلسه چهارم

جلسه پنجم
ایجاد مهارت بازنگری در مسـئله و طرح مجدد آن، ایجاد مهارت اندیشـیدن به روش های نو

کردن به جای روش های قدیمی با بررسـی دقیق  منطقی مسـئله و جایگزین 

ایجـاد مهـارت دفـاع از کار خالق و روش های نوجلسه ششم
کردن یک مسـئله از زوایای مختلفجلسه هفتم ، ایجاد مهارت در بازنگری و بررسـی  ایجاد مهارت در ارائه ایده های بیشـتر

جلسه هشتم
ایجاد مهارت در شناسـایی و سـازماندهی ایده ها و ایجاد مهارت در شناسـایی و زیر سـؤال بردن

موقعیت هـا و ایده های موجود
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موضوعواهدافجلسـاتآموزشـیهوشموفقجلساتمحتوا

جلسه نهم
که ، پی بردن به این نکته  کنترل اندیشـه های تکانشـی و جایگزینی آن با تأمل بیشـتر ایجاد مهارت در 

کرد و چه زمانی باید دسـت از تالش برداشـت چه وقت باید اسـتقامت 

ایجـاد مهـارت در برانگیخته نگاه داشـتن خود، انطبـاق فعالیت ها با توانایی های فردجلسه دهم
ایجاد فهم تالش تا رسـیدن به نتیجه پایانی و مدیریت مشـکالت شـخصیجلسه یازدهم

جلسه دوازدهم
کارهای خود و عدم اسـتفاده از دلسـوزی برای خود، گرفتن مسـئولیت  ایجاد فهم بر عهده 

جمع بندی مطالب ارائه شـده در طول دوره آموزشـی

لی
عم

ش 
وان

ش ت
موز

آ

روش اجرا

کــه پژوهشــگر  شــیوه  اجــرا در ایــن پژوهــش، بــه ایــن صــورت بــود 
پــرورش شــهر خرم آبــاد  و  آمــوزش  اداره  از  اجــازه  کســب  از  پــس 
اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  نمونــه   از  داده هــا  جمــع آوری  بــرای 
کــز آموزشــی و بالینــی حضــور یافــت. ســپس  یادگیــری خــاص در مرا
بــا توجــه بــه مالك هــای پنجمیــن ویراســت راهنمــای تشــخیصی 
یادگیــری  اختــالل  تشــخیص  بــرای  روانــی  اختــالالت  آمــاری  و 
گرفتنــد. بعــد از  خــاص، آزمودنی هــا مــورد مصاحبــه و آزمــون قــرار 
انتخــاب نمونــه، ابتــدا پرسشــنامه انگیــزش تحصیلــی و خودتنظیمــی 
گرفــت در ادامــه پــس  تحصیلــی در اختیــار هــر یــک  از آنــان قــرار 
انگیــزش  از  اطمینــان  و  پرسشــنامه ها،  بــه  پاســخگویی  اتمــام  از 
اختــالل  بــا  دانش آمــوزان  در  پاییــن  تحصیلــی  خودتنظیمــی  و 
گــواه  و  آزمایشــی  گــروه  دو  در  آزمودنی هــا  خــاص،  یادگیــری 
ــه  ــایشی بــــه مـــــــدت ۱2 جـــــلســـــــ گــروه آزمــــ ــدند.  ــزین شــ جایگــــ
۷۵ دقیقــه ای تحــت آمــوزش مبتنــی بــر هــوش موفــق بــه شــیوه 

دنبــال  را  خــود  عــادی  برنامــه  گــواه  گــروه  و  گرفتنــد  قــرار  گروهــی 
یادگیــری  اختــالل  تشــخیص  شــامل:  ورود  معیارهــای  می کــرد. 
از  رضایــت  کســب  ۱۵-۱۳ســال،  بیــن  ســنی  دامنــه ی  خــاص، 
گــروه.  بــا اعضــای  ارتبــاط  برقــراری  و  توانایــی همــکاری  والدیــن، 
برنامــه  در  جلســه   2 از  بیــش  غیبــت  شــامل:  خــروج  معیارهــای 

بــود. آموزشــی و انجــام نــدادن تکالیــف جلســه 

یافته هـای پژوهش

میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد نمـرات پیش آزمون-پس آزمـون 
گـواه در جـدول )2( ارائـه  گـروه آزمایشـی و  متغیرهـای پژوهـش دو 
شـده اسـت. همچنیـن در ایـن جـدول نتایـج آزمـون شـاپیرو-ویلکز 
گـزارش شـده  گروه هـا  بـرای بررسـی نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـا در 
آزمـون شـاپیرو-ویلکز بـرای  اسـت. بـا توجـه بـه ایـن جـدول نتایـج 
کـه  گرفـت  تمامـی متغیرهـا معنـادار نمی باشـد. لـذا می تـوان نتیجـه 

توزیـع ایـن متغیرهـا نرمـال می باشـد.

گواه)تعداد:40( گروهآزمایشـیو دو جدول۲(شـاخصهایتوصیفینمراتپیشآزمون-پسآزموندر

pشاپیرو-ویلکزانحرافاستانداردمیانگینگروهوضعیتمتغیر

پیش آزمون
۳۳/۷۵۶/0۱0/۳۳0/08آزمایشی

۳0/۳۵۷/2۵0/۳۶0/۱2گواهراهبرد حافظه

پس آزمون
۳۷/۶0۷/۶00/220/۱4آزمایشی

۳0/۳۷۷/280/2۱0/0۶گواه

آزمون پیش 
۱4/9۵2/280/۱20/۱0آزمایشی

۱۵/۵0۱۵/9۵0/۱۳0/۱2گواهتعیین هدف

پس آزمون
۱۶/۳02/۱20/090/۳۳آزمایشی

۱۵/9۵۱/۶00/۱00/2۳گواه

آزمون پیش 
29/204/۶۳0/۱20/۱۶آزمایشی

29/20۵/8۱0/۱۶0/2۱گواهخودارزیابی

پس آزمون
28/4۵۵/4۱0/۱40/09آزمایشی

28/4۵۵/4۱0/۱20/۱۳گواه
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pشاپیرو-ویلکزانحرافاستانداردمیانگینگروهوضعیتمتغیر

پیش آزمون
۱۷/۳۵۳/۷۱0/080/۱4آزمایشی

۱8/۱۵۳/۶۱0/۱40/۱۵گواهکمک طلبی

پس آزمون
20/9۵4/8۵0/۱۳0/۱۶آزمایشی

۱8/۱2۳/۵00/2۳0/۱8گواه

آزمون پیش 
۱۶/0۵۱/9۵0/۱80/۱0آزمایشی

۱۶/0۵۱/۵۳0/۳۶0/۱۳گواهساختار محیطی

پس آزمون
۱۷/8۵۱/2۶0/۳۳0/۱۵آزمایش

۱۷/2۵۱/۵۵0/۳20/۱۶گواه

آزمون پیش 
۱۷/0۷۱/۶۵0/۳80/2۱آزمایشی

۱۶/80۱/۵۷0/۳۷0/۱8گواهمسئولیت پذیری

پس آزمون
۱9/0۵۱/۳90/220/۱۶آزمایشی

۱۷/4۵۱/۷00/200/۱2گواه

آزمون پیش 
۱۵/۳0۳/0۶0/۱90/۱0آزمایشی

۱۵/402/280/۱۷0/۱۳گواهبرنامه ریزی

پس آزمون
۱9/08۱/290/۱80/22آزمایشی

۱۶/8۵۱/800/2۳0/۱۶گواه

بـر  مــــوفــــق  هــــوش  بـر  مــــبتنی  آمــــوزش  تأثـــیــــر  بررســــی  بـرای 
مــؤلفـــه های خـــودتنظیمــــی تحـــصیلی دانش آمــــوزان بـا اخـــتالل 
کوواریانـس چندمتغیـری اسـتفاده شـد.  یادگیـری خـاص از تحلیـل 
و  پیش آزمــــون  رگرســــیون  شـیب  هــــمگنی  بررسـی  آزمــــون  نتایـج 
آزمایشـی  گـروه  پس آزمـــون مولفه هـای خودتنظیمـی تحصیلـی در 
برابـر  گـروه  دو  هــــر  در  رگرســــیون  شــــیب  کـه  داد  نشــــان  گـواه،  و 
بررسـی  بـرای  لویـن  آزمـون  نتایـج   .)p=0/42  ,  F=0/۱2( اســت 
کـه  داد  نشـان  گروه هـا  در  وابسـته  متغیرهـای  واریانـس  همگنـی 
 ،)F۱,۳8=4/22  ,  p  >0/08( حافظـه  راهبـرد  مؤلفه هـای  واریانـس 
 , p >0/09( تعــــیین هـــدف ،)F۱,۳8=4/22 , p >0/۳۳( خودارزیابـی
ساخـــتار   ،)F۱,۳8=2/8۶  ,  p  >0/۱9( کـمک طـــلبی   ،)F۱,۳8=۳/۱2
 , p <0/۱۶( مسـئولیت پذیری ،)F۱,۳8=۱/20 , p >0/42( محیطـی
گــــروه ها  F۱,۳8=۱/98(  و برنامه ریـزی )F۱,۳8=۱/۱0 , p <0/۳0( در 
برابـری  بــررســــــی  بـرای  کــــس  با آزمــــون  نتایـج  مــــی باشد.  برابـر 

گــروه هــــای  بیـن  در  وابســـــته  متغیرهـای  کوواریانـس  مــاتریس 
آزمایشـی و گـواه نیـز نشـان داد که ماتریس کواریانـس متغیرهای 
 ,  F=۱/۳۳  ,  p=0/۱۱( اســــت  برابـر  گـــــروه  دو  در  وابـــســــتــــه 
آزمـون خـی دو بارتلـت بـرای بررسـی  Box M=4۶/۷0(. نتایـج 
کـــــرویت یـا مـــــعنا داری رابــــطه بیـــــن مؤلفه هـای خـــــودتنظیمی 
مـــــعنا دار  مــــؤلفه هـــا  ایـن  بیـن  رابطـه  کـه  داد  نشـان  تحصیلـی 
اســـــت )X2=۳4/4۵ , d.f=28 , p <0/0۵(. پـــــس از بررســـــی 
نتایـج  کوواریانـس چـــندمــــتغــــیری،  تحـــــلیل  پیــــــش فرض های 
گـروه در مؤلفه هـای خودتنظیمـی  کـه بیـن دو  آزمـون نشـان داد 
 , F=۱۵/۳8 , p <0/00۱( تحصیلـی تفـاوت معنـا داری وجـود دارد
گـروه آزمایشـی  کـه  Wilk's Lambda=0/۱8(. بـرای بررسـی ایـن 
بـا  تحصیلـی  خودتنظیمـی  مؤلفه هـای  از  یـک  کـدام  در  گـواه  و 
یکدیگـر تفـاوت دارنـد، در جـدول )۳( نتایـج تحلیـل واریانـس 

اسـت.  شـده  گـزارش  تک متغیـری 

مؤلفههـایخودتنظیمیتحصیلی جـدول۳(نتایـجتحلیـلواریانـستکمتغیریتفاوتگروهآزمایشـیوگروهگواهدر

اندازهاثرFpخطایاستانداردتفاوتمیانگینمیانگینگروهمؤلفه

۳۷/۶0۷/2۵2/۳۵۵/240/00۱0/۱8آزمایشیراهبرد حافظه
۳0/۳۷گواه

۱۶/۳00/۳۵0/۵98/۱00/00۱0/29آزمایشیتعیین هدف
۱۵/9۵گواه
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۱فروردین و اردیبهشت ۴ 0 ۱

اندازهاثرFpخطایاستانداردتفاوتمیانگینمیانگینگروهمؤلفه

۳۵/۳۵۶/90۱/۵92۵/0۱0/00۱0/۳2آزمایشیخود ارزیابی
28/4۵گواه

20/9۵2/80۱/۳۵4/۳20/00۱0/۱2آزمایشیکمک طلبی
۱8/۱۵گواه

۱۷/8۵0/۶00/442/240/00۱0/2۳آزمایشیساختار محیط
۱۷/2۵گواه

۱9/0۵۱/۶00/49۱8/2۷0/00۱0/۱9آزمایشیمسئولیت پذیری
۱۷/4۵گواه

۱9/082/2۳0/42۱/840/00۱0/۳2آزمایشیبرنامه ریزی
۱۶/8۵گواه

راهبـرد  مؤلفه هـای  بـرای   F آمـاره  جـدول)۳(  بـه  توجـه  بـا 
در   )8/۱0( هـدف  تعــــیین   ،  0/00۱ ســــطح  در   )2/۳۵( حافظـه  
کمک طلبی  سـطح 0/00۱ ، خود ارزیابی )2۵/0۱( در سـطح 0/00۱، 
سـطح  در   )2/24( محیـط  سـاختار   ،0/00۱ سـطح  در   )4/۳2(
0/00۱، مسـئولیت پذیری )۱8/2۷( در سـطح 0/00۱ و برنامه ریـزی 
نشـانگر  یافته هـا  ایـن  0/00۱معنـادار می باشـد.  )۱/84( در سـطح 
معنـا داری  تفـاوت  مؤلفه هـا  ایـن  در  گروه هـا  بیـن  کـه  اسـت  آن 
نشـان  فـوق  جـدول  در  میانگین هـا  بررسـی  نتایـج  دارد.  وجـود 
گـروه آزمایشـی در راهبـرد حافظـه  )2/۳۵(،  کـه میانگیـن  می دهـد 
کمـــک طلبــــی   ،)۱/۵9( ارزیابـی  خـــــود   ،  )0/۵9( هــــدف  تعییـن 
 )0/49( مــــسئولیت پذیری   ،)0/44( مــــحیط  ساخـــــتار   ،)۱/۳۵(
بـا  گـواه می باشـد.  گـروه  میانگیـن  از  بیشـتر  برنامه ریـزی )0/42(  و 

کـه آمـوزش مبتنـی بـر هـوش  گفـت  توجـه بـه ایـن یافته هـا می تـوان 
مــــوفق  مــــوجب افزایـش مــــهارت های دانش آمـوزان بـا اختـالل 
می شـود.  تحصیلـی  خودتنظیمـی  مؤلفه هـای  در  خـاص  یادگیـری 
کـه  اثـر در جـدول شـــماره )۳( نشـان می دهـد  انـدازه  هــــمچنین 
 0/29 حافظـه،  راهبـرد  تغییـرات  از  درصـد   ۱8 گروهـی  عـــضویت 
۱2درصـد  ارزیابـی،  خـود  درصـد   ۳2 هـدف،  تعییـن  تغییـرات  از 
کمک طلبـی، 0/2۳ سـاختار محیـط، ۱9 درصـد مسـئولیت پذیری و 
۳2 درصد از واریانس برنامه ریزی را تبیین می کند. به منظور بررسـی 
آمـوزش هـوش موفـق بـر انگیـزش تحصیلـی دانش آمـوزان بـا  تأثیـر 
اختـالل یادگیـری خـاص نیـز از آزمـون تحلیـل واریانـس چندمتغیـره 
آن در قـالــــب  کـه نتایـج حاصــــل از  و تک مـــتغیره اسـتفاده شــــد 

ارائـه می شـود.  جـداول 4 و ۵ 

گواه)تعداد:40( گروهآزمایشـیو دو جدول4(شـاخصهایتوصیفینمراتپیشآزمون-پسآزموندر

pشاپیرو-ویلکزانحرافاستانداردمیانگینگروهوضعیتمتغیر

انگیزش درونی
آزمون پیش 

۵0/۵۵۱۱/0۳0/890/08آزمایشی
4۷/۷۵۱۳/890/980/۱۳گواه

پس آزمون
۶0/۶۵۵/۶۵0/9۳0/۱۶آزمایشی

۵4/۱0۱۱/۱۶0/990/22گواه

انگیزش بیرونی
آزمون پیش 

44/۷0۱۱/۷۱0/8۷0/۱8آزمایشی
4۵/۷۵۱۳/890/۷۶0/۱۶گواه

پس آزمون
۵0/2۵9/۱۶0/940/۱4آزمایشی

44/8۵۱2/۳۶0/9۷0/09گواه

بـرای بررسـی تأثیـر آمـوزش مبتنـی بـر هـوش موفق بـر مؤلفه های 
اسـتفاده  چندمتغیـری  کوواریانـس  تحلیـل  از  تحصیلـی  انگیـزش 
آزمـون بررسـی همگنـی شـیب رگرسـیون پیش آزمـون و  شـد. نتایـج 

گروه  گروه آزمایشـی و  پس آزمـون مؤلفه هـای انگیـزش تحصیلـی در 
برابـر اسـت  گـروه  کـه شـیب رگرسـیون در هـر دو  گـواه، نشـان داد 
آزمـون لویـن بـرای بررسـی همگنـی  )F=2/04 , p =0/۱۶(. نتایـج 
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کـه واریانـس  گروه هـا نشـان داد  واریانـس مـــتغیر های وابسـته در 
مـــؤلفه های انگیـزش درونـی )F۱,۳8=4/۷4 , p >0/۱۶( و انگیـزش 
گـــروه ها برابـر می باشـد. نتایـج  بیرونـی )F۱,۳8=2/۱۵ , p >0/۱۵( در 
کوواریانـس متغیرهـای  کـس بـرای بررسـی برابـری ماتریـس  آزمـون با
که ماتریس  گواه نیز نشـان داد  گروه  گروه آزمایشـی و  وابسـته در بین 
 , p=0/08( گـروه برابـر اســـت کواریانـس مـــتغیرهای وابسـته در دو 
Box M=۱0/۳2 , F=۳/84(. نتایج آزمون خی دو بارتلت برای 
کرویت یا معنا داری رابطه بین مؤلفه های انگیزش تحصیلی  بررسی 

 , p >0/0۵( کـه رابطـه بیـن ایـن مؤلفه هـا معنـا دار اســـــت نشـان داد 
X2=۳8/۶0 , d.f=۱۱(. پـــــس از بررســـــی پیش فرض هـای تحلیـل 
گـروه  کـه بیـن دو  کوواریانـس چندمتغیـری، نتایـج آزمـون نشـان داد 
دارد  وجـود  معنـا داری  تفـاوت  تحصیلـی  انگیـزش  مؤلفه هـای  در 
بررسـی  بـرای   .)Wilk's Lambda=0/84 ,  F=۳/۳۱ ,  p >0/00۱(
گـواه در کدام یـک از مؤلفه هـای انگیزش  گـروه آزمایشـی و  کـه  ایـن 
تحصیلـی بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد، در جـدول )۵( نتایـج تحلیـل 

گـزارش شـده اسـت.  واریانـس تک متغیـری 

مؤلفههـایخودتنظیمیتحصیلی   جـدول۵(نتایـجتحلیـلواریانـستکمتغیریتفاوتگروهآزمایشـیوگروهگواهدر

اندازهاثرFpخطایاستانداردتفاوتمیانگینمیانگینگروهمؤلفه

۶0/۶۵۶/۵۵2/۷9۵/2۱0/00۱0/۱2آزمایشیانگیزش درونی
۵4/۱0گواه

۵0/2۵۵/40۳/44۵/2۷0/00۱0/۱8آزمایشیانگیزش بیرونی
44/8۵گواه

انگیـزش  مؤلفه هـای  بـرای   F آمـاره   )۵( جـدول  بـه  توجـه  بـا 
در   )۵/2۷( بیرونـی  انگیـزش  و   0/00۱ سـطح  در   )۵/2۱( درونـی 
آن  هسـتند  سـطح 0/00۱ معنـا دار می باشـد. ایـن یافته هـا نشـانگر 
تفـاوت معنـا داری وجـود دارد.  ایـن مؤلفه هـا  گروه هـا در  بیـن  کـه 
کـه  می دهـد  نشـان  فـوق  جـدول  در  میانگین هـا  بررسـی  نتایـج 
انگیـزش  و   )۶/۵۵( درونـی  انگیـزش  در  آزمایشـی  گـروه  میانگیـن 
گـواه مـــی باشد.  بـا توجـه  گـروه  بیرونـی )۵/2۷( بیشـتر از میانگیـن 
کـه آمـوزش هـــوش مــوفق  گرفـت  بـه ایـن یافـــته ها می تـوان نتیجـه 
مـــوجب افـــزایش انگیـزش تحـــصیلی در دانش آمـــوزان بـا اختـالل 
یادگیـری خـاص می شـود. همچنیـن اندازه اثر در جدول شـماره )4( 
تغییـرات  از  گـروهــــی ۱2 درصـد  کـه عـضــــویت  مــی دهـــد  نشـــان 
انگیـزش درونـی و ۱8 درصـد از واریانـس انگیـزش بیرونـی را تبییـن 

مــی کــند.

بحـث و نتیجـه گیری   

ایـن پژوهــــش بـا هـــدف اثربخـــشی آمـــوزش مبتنـی بـر هــــوش 
موفـق بـر انگیـزش تحصیلی و خودتنظیمـی تحصیلی دانش آموزان 
نتایـج  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  بـود.  خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا 
کـه در ادامـــه بـه بیـان نتایـج و  پژوهـش فرضیه هایـی تدویـن شـــد 
تبیین هـای هـر یـک از آنهـا پرداختـه خواهـد شـد. نتایـج حاصـل از 

آمـوزش  کـه  تجزیـه و تحلیـل فرضیـه نخسـت پژوهـش نشـان داد 
مبتنـی بـر هـوش موفـق بـر انگیـزش تحصیلـی و تمامـی مؤلفه هـای 
کمک طلبـی،  خودارزیابـی،  هـدف،  تعییـن  حافظـه،  )راهبـرد  آن 
سـاختار محیـط، مسـئولیت پذیری و برنامه ریـزی( در دانش  آمـوزان 
 ، بـا اختـالل یادگیـری خـاص اثربخـش بـوده اسـت. به عبـارت دیگر
رویکـرد آموزشـی هـوش موفـق منجـر به افزایـش انگیـزش تحصیلی 
اثربخشـی  بـه  پژوهشـی  در  کنـون  تا اسـت.  شـده  آزمودنی هـا  در 
بـا  دانش آمـوزان  تحصیلـی  انگیـزش  بـر  موفـق  هـوش  آمـوزش 
وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  نشـده  اشـاره  خـاص  یادگیـری  اختـالل 
فرضیـه ی  ایـن  از  حاصـل  نتایـج  کـه  گفـت  می تـوان  نوعـی  بـه 
، عابـدی و منشـایی )2۱(، هاشـمی،  کپـور پژوهـش بـا یافته هـای خا
و  بهـروزی  مکتبـی،  بابایـی،   )2۷( احمـدی  و  شـریفی  غضنفـری، 
همسـو   )24( گریگورنکـو  و  باربـوت  مندلمـن،  و   )2۳( افـروز  آتـش 
هـوش  آمـوزش  اثربخشـی  از  کـی  حا اخیـر  پژوهش هـای  اسـت. 
رفتارهـای  تقویـت متغیرهـای تحصیلـی چـون:  و  بهبـود  موفـق در 
کارایـی  و  ابهـام  تحمـل  اننتقـادی،  تفکـر  دانش آمـوزان،  یادگیـری 
چنیـن  می تـوان  پژوهشـی  یافتـه  ایـن  تبییـن  در  اسـت.  تحصیلـی 
از  کـه انگیـزش پیشـرفت تحصیلـی به عنـوان یکـی  اسـتنباط نمـود 
پیشـرفت  انگیـزش  اسـت.  متفـاوت  افـراد  بیـن  مهـم،  انگیزه هـای 
تحصیلـی دانش آمـوزان، می توانـد متأثـر از عوامـل متفاوتـی باشـد 
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کـه شـناخت آنهـا می توانـد در بهبـود ایـن انگیـزه مؤثـر باشـد. هوش 
مـــوفق از طریـق سـازگــــاری، شـکل دهی و انتخـــاب مــــحیط بـرای 
رســـیدن بـه هدف هـای فـردی در بافـت فرهنگـی اجتماعـی منجـر 
بـه پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان می شـود. افـراد دارای هـوش 
موفـق، بـا اسـتفاده از تعادلـی که میان توانایی هـای تحلیلی، خالق 
آن  انتخـاب  و  تغییـر  محیـط،  انطبـاق  بـه  می کننـد  برقـرار  عملـی  و 
دسـت می زننـد )۳2(. آمـوزش هـوش موفـق بـه فـرد در شناسـایی 
نقـاط قـوت و ضعـف خـود کمـک می کنـد در نتیجه باعـث افزایش 
تحصیلـی  پیشـرفت  انگیـزه  افزایـش  نهایـت  در  و  خودکارآمـدی 
ایـن هـدف مهـم  بـه  رسـیدن  از روش هـای  یکـی  می شـود )۳۳(. 
و اساسـی یعنـی افزایـش انگیـزه پیشـرفت تحصیلـی، ایجـاد دامنـه 
از مهارت هـا اسـت. در حقیقـت، ایـن امـکان را می تـوان  وسـیعی 
توانایی هـای  پـرورش  و  موفـق  هـوش  مؤلفه هـای  آمـوزش  راه  از 
بـه  کـرد.  ایجـاد  گیـران  فرا در  عملـی  و  خـالق  تحلیلـی،  گانـه  سـه 
و  منابـع  شناسـایی  طریـق  از  تحلیلـی  توانـش  کـه  صـورت  ایـن 
ارزیابـی  و  نظـارت  و  حل هـا  راه  انتخـاب  اطالعـات،  سـازماندهی 
چندبعـدی  ایده هـا،  برانگیختـن  طریـق  از  خـالق  توانـش  آنهـا، 
و  موقعیت هـا  بـردن  سـؤال  زیـر  و  ایده هـا  سـازماندهی  نگریسـتن، 
کـردن  از طریـق عمـل  توانـش عملـی  و  کار خـالق  ارائـه  روش هـا، 
روی یـک موضـوع، مدیریـت مشـکالت و تعییـن مسـئولیت منجـر 

.)۳4( می شـود  تحصیلـی  پیشـرفت  انگیـزش  بـه 
، اثربخشـی رویکـرد آموزشـی  از دیگـر یافته هـای پژوهـش حاضـر
هـوش موفـق در خودتنظیمـی تحصیلی آزمودنی ها بود. به عبارت 
یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  تحصیلـی  خودتنظیمـی   ، دیگـر
خـاص در نتیجـه آمـوزش هـوش موفـق ارتقـا و بهبـود یافتـه اسـت. 
آمـوزش هـوش موفـق در  کنـون  هماننـد دیگـر فرضیـه پژوهـش، تا
ارتبـاط بـا متغیـر خودتنظیمـی تحصیلـی در افراد با اختـالل یادگیری 
خـاص مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت. بـا ایـن وجـود، 
نتایـج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل ایـن فرضیـه پژوهـش، بـه نوعی در 
، عابـدی و منشـایی )2۱(، مندلمـن،  کپـور راسـتای پژوهش هـای خا
گریگورنکـو )24( و اسـتانکو )2۵( اسـت. در تبییـن ایـن  باربـوت و 
که ارتقاء توانـش خودتنظیمی  یافتـه پژوهـش می تـوان چنین گفت 
می توانـد  خـاص  یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  در  تحصیلـی 
راه   ابـداع  آنهـا بدهـد و قـدرت اسـتدالل،  بـه  را  تـازه ای  نـگاه  نـوع 
از  پرهیـز  کـردن صحیـح،  بـرای حـل مسـئله جدیـد، قضـاوت  حـل 
یـک بعدی نگـری، بررسـی مسـئله از زوایـای مختلـف و در نهایـت 
آنـان بهبـود بخشـد )۳۵(. امـا ماننـد  خودتنظیمـی تحصیلـی را در 
کـه  نبـود  محدودیـت  از  خالـی  نیـز  پژوهـش  ایـن  پژوهشـی،  هـر 

آن را نیازمنـد  وجـود چنیـن محدودیت هایـی تعمیـم یافته-هـای 
احتیـاط بیشـتری می نمایـد. از جملـه محدودیت هـای موجـود در 
ایـن پژوهـش، عـدم مطالعـه بـر روی هـر دو جنـس، محـدود بـودن 
متغیرهایـی  کنتـرل  عـدم  و  پرسشـنامه،  بـه  اندازه گیـری  ابزارهـای 
تحصیـالت  سـطح  و  درآمـد  خانواده هـا،  فرهنگـی  سـطح  ماننـد 
والدیـن بـود. از ایـن رو، بـا توجـه بـه محدودیت هـای موجـود در 
ایـن پژوهـش، پیشـنهاد می شـود کـه ضمـن اجـرای آمـوزش هـوش 
از  روان شـناختی،  اختـالالت  دارای  گروه هـای  دیگـر  در  موفـق 
اسـتفاده  و...  مشـاهده  مصاحبـه،  چـون  دیگـری  بالینـی  ابزارهـای 
شـود. همچنیـن پیشـنهاد می شـود کـه جهـت تعمیـم هـر چه بیشـتر 
گـروه دختـران با  یافته هـای ایـن پژوهـش آمـوزش هـوش موفـق در 
اختـالل یادگیـری خـاص اجـرا شـود. در پایـان نتایـج ایـن پژوهـش 
کـه آمـوزش هـوش موفـق در بهبـود انگیـزش تحصیلـی  نشـان داد 
و خودتنظیمـی تحصیلـی دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری خـاص 
پژوهـش  ایـن  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  اسـت.  بخـش  اثـر 
آموزشـی هـوش موفـق به عنـوان  کـه از رویکـرد  پیشـنهاد می شـود 
آموزشـی مؤثـر در بهبـود انگیـزش تحصیلـی و  یکـی از رویکردهـای 
یادگیـری خـاص  بـا اختـالل  خودتنظیمـی تحصیلـی دانش آمـوزان 

اسـتفاده شـود. 

تشـکر و قدردانی 

که صمیمانه در این پژوهش با پژوهشـگران  کسـانی       از تمام 
کردند، تشـکر و قدردانی می شـود. همکاری 

تضـاد منافع 

    نویسـندگان ایـن پژوهـش هیـچ گونه تضاد منافعی ندارند. 
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