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چکیده
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی بر باورهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص بود.
روش :طرح پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .نمونه پژوهش  62دانششآمشوز مقطش
ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری خاص شهرستان رشت در سال تحصشییی  6931-6932بشود کشه بشهطشور در دسشتر
انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمشارده ششدند .بشرای جمش آوری دادههشا از پرسششنامه باورهشای
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده شده اسشت .آمشوزش مهشارتهشای اجتمشاعی -هیجشانی بشهصشورت
گروهی در  66جیسه برای گروه آزمایش ارائه شد.
یافتهها :نتایج تحییل کوواریانس تکمتغیری نشان داد کشه ایشن آمشوزش بشر افشزایش باورهشای انگیزششی و راهبردهشای
یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص تأثیر دارد (.)P>0/006
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش ،روش آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی بهعنوان یک تکنیشک مشیتوانشد
در بهبود باورها و انگیزههای فراشناختی این کودکان مؤثر باشد.
کلیدواژهها :مهارتهای اجتماعی -هیجانی ،باورهای انگیزشی ،راهبردهای خودتنظیمی ،اختالل یادگیری.

 .6کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گیالن
 .6استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیالن
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه گیالن
Email: Fatemeh.Rahbar.Karbasdehi@gmail.com
* نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
خاص6

تحولی6

تشخیص داده شده در دوران
یکی از شای ترین اختاللهای عصبی-
اختالل یادگیری
کودکی است که مهم ترین عیت عمیکرد ضعیف تحصییی بهشمار میرود (مل ،کشونز ،نهشف ،بشرودر و
اسکالت-کرنه6060 ،9؛ انجمن روانپزشکی آمریکا .)6069 ،0نرخ شیوع این اختالل در اکثر فرهنگها
و جوام  1تا  61درصد در کودکان برآورد شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)6069 ،شیوع این
اختالل در ایران  0/15درصد ،که پسرها  6/6تا  6/6درصد بیش از دخترهشا مبشتال بشه ایشن اخشتالل
هستند (زارع بهرام آبادی و گنجی.)6939 ،
اختالل یادگیری خاص عبارت است از اختالل در یک یا چند فرایند اساسی روانششناختی کشه در
فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد مشکل کرده و ممکن است به صورت توانشایی نشا ص در
گوش دادن ،فکر کردن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،هجی کردن کیمه ها یا محاسبه های ریاضشی
ظاهر گردد (انجمن روانپزشکی آمریکا .)6069 ،یکی از ویژگی های اصیی اخشتالل یشادگیری خشاص،
ناتوانی مداوم در یادگیری مهارت های کییدی تحصییی اسشت کشه از دوران تحصشییی رسشمی ششروع
می شود (پورعبدل ،صبحی رامیکی ،بسشطامی و غضشنفری .)6931 ،اخشتالتت یشادگیری مشی توانشد
پیامدهای منفی بههمراه داشته باشد و فعالیت روزمره فرد را تحشت تشأثیر شرار دهشد ،زیشرا حافظشه،
استدتل و توانایی حالل را در این کودکان دچار مشکل مشیکنشد .در وا ش ایشن اخشتالل مشیتوانشد،
مشکالتی را در حیطه اجتماعی ،هیجانی و تحصییی برای کشود فشراهم کنشد (فشریییش و ششتمن،1
 .)6060افزون بر این ،رابطههای اجتماعی یا کنشوری هیجانی نیز مشیتوانشد از ایشن اخشتالل تشأثیر
بپذیرد و موجب خطاهایی در رفتار ،تفکر و بدفهمی رفتار دیگشران ششود (عییشزادهفشرد ،محتششمی و
تدریستبریزی.)6931 ،
2
نتایج پژوهشهای موجود نشان می دهد که این کودکان در مهارتهای بینفردی (واینر )6000 ،
و سازگاری اجتماعی (آلیاگان و میکولینسر )6000 ،7مشکل دارند و همچنین با توجه به مشکلهای
تحصییی که این کودکان دارند ،میزان تر مدرسه آنها در دوران نوجوانی  6/1برابشر حشد متوسش
میباشد (ماندنی ،سازمند ،فرهید ،کریمیشو و مانشدنی)6952 ،؛ بنشابراین کودکشان مبشتال بشه اخشتالل
یادگیری خاص با توجه به شکسشت هشای مکشرر و مشداوم تحصشییی نسشبت بشه مششکالت رفتشاری و
اجتماعی آسیب پذیرتر و در مقایسه بشا کودکشان عشادی سشطال بشاتیی از مششکالت رفتشاری (اعشم از
مشکلهای درونی سازی شده و برونسازی شده) و اجتماعی -هیجشانی (ازجمیشه نقشص در پشردازش
1. Specific Learning Disorder
2. Neurodevelopmental disorders
3. Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder & Schulte-Korne
4. American Psychiatric Association
5. Freilich & Shechtman
6. Wiener
7. Al-Yagon & Mikulincer
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داده های اجتماعی ،سطوح باتی طرد اجتماعی ،تنهایی و مهارتهای بینفشردی ضشعیف) را از خشود
نشان می دهند (آیورباخ ،گرو -تسور ،مانور و شالو)6005 ،6؛ بنابراین توجه بشه کودکشان مبشتال بشه
اختالل یادگیری از اهمیت زیادی برخوردار است (عییزادهفرد و همکاران.)6931 ،
مطالعات نشان میدهد که دانشآموزان مبتال به اختالتت یادگیری خاص در باورهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دچار مشکل هسشتند (کالسشن .)6060 ،6خشودتنظیمی فراینشدی
است که به یادگیرنده کمک میکنشد تشا مهشارتهشای آکادمیشک ازجمیشه تنظشیم اهشداف ،انتخشاب،
جایگزینی راهبردها و کنترل اثربخش را کسشب کنشد (نیشکپشی ،فشرحبخش و یوسشفونشد.)6931 ،
زیمششرمن )6352( 9راهبردهششای یششادگیری خششودتنظیمی را نششوعی یششادگیری مششیدانششد کششه در آن
دانشآموزان بهجای آن که برای کسب مهارت و دانش بر معیمان ،والدین یشا دیگشر عوامشل آموزششی
تکیه کنند ،شخصاً کوشششهشای خشود را ششروع و هشدایت مشیکننشد؛ بشه عبشارت دیگشر ،یشادگیری
خودتنظیمی به مشارکت فعال یادگیرنشده از جهشت رفتشاری ،انگیزششی ،ششناختی و فراششناختی در
فرایند یادگیری اطالق میشود (نریمانی ،خشنودنیای چماچائی ،زاهد و ابوالقاسمی.)6931 ،
پنتریش و دیگروت )6330( 0الگویی را برای یادگیری خودتنظیمی مطرح کردهاند کشه ایشن الگشو
شامل باورهای انگیزشی (خودکارآمدی ،1ارزشگذاری درونشی 2و اضشطراب امتحشان )7و راهبردهشای
یششادگیری خششودتنظیمی (راهبردهششای شششناختی 5و فراشششناختی )3مششیباشششد .براسششا ایششن الگششو،
خودکارآمششدی مجموعششه باورهششای دانشششآمششوزان دربششاره توانششاییهششای خششود در انجششام دادن امششور و
ارزشگذاری درونی اهمیتی که دانشآموز به یک تکییف یا در خاص میدهد ،تعریشف مشیششود و
همچنین اضطراب امتحان ،حالت هیجانی خاصی که در امتحانهای رسمی یا مو عیتهای ارزشیابی
تجربه میشود ،بهعنوان باورهای انگیزشی و فرایندهای ششناختی و فراششناختی بشهعنشوان یشادگیری
خودتنظیمی در نظر گرفته می شوند .فرایندهای شناختی در وا همان راهبردهای یادگیری هستند
که با تسهیل فرایند یادگیری ،عمیکرد تحصییی فراگیشران را بهبشود مشیبخششد ،همچنشین باورهشای
فراشناختی به مجموعه فرایندهای برنامهریزی ،بازبینی و اصالح فعالیتهای شناختی اشاره میکند و
منظور از خودتنظیمی این است کشه دانششآمشوزان مهشارتهشایی بشرای طراحشی ،کنتشرل و هشدایت
یادگیری خود دارند (کجباف ،مولوی و شیرازی.)6956 ،

1. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev
2. Klassen
3. Zimmerman
4. Pintrich & De Groot
5. Self- efficacy
6. Intrinsic value
7. Test anxiety
8. Cognitive strategies
9. Metacognitive
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فرایند خودتنظیمی ،انگیزش (خودابزاری ،اسناد ،انگیزه پیشرفت و ارزش تکییف) و فعالیشتهشای
شناختی (فراشناخت ،خودکنترلی و خودارزیابی) را شامل میشود (شانک .)6001 ،6نتایج پژوهشها
حاکی از آن است که دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری خاص نسبت به دانششآمشوزان عشادی از
راهبردهای پیچیده و عمیق کمتری استفاده میکنند .همچنشین آنهشا از فراششناخت و خودنظشارتی
پایین تری برخوردارند ،به طوری که یا کامالً از وجود مشکالت ادراکی بیاطالع هستند یا بشرای رفش
مشکل از روشهای نامناسبی استفاده میکنند .مطالعات نیز نشان میدهد که دانشآموزان مبتال بشه
اختالل یادگیری در باورهای انگیزشی و راهبردهای یشادگیری خشودتنظیمی دچشار مششکل هسشتند
(کالسن6060 ،؛ نریمانی و همکاران.)6931 ،
یادگیری اجتماعی -هیجانی به افراد کمک میکند که احسا شایستگی و کارآمدی بیشتری در
مسؤولیتهای روزانه و چالش هشای زنشدگی داششته باششند (انجمشن تحصشییی یشادگیری اجتمشاعی-
هیجشانی )6005 ،6و موجشب پیششرفت افشراد در مهشارتهششای مشدیریت فششار روانشی ،حشلمسششأله و
تصمیمگیری ،حل تعارضها ،خودگردانی ،رهبری ،وظیفهشناسی و تحول رفتارهای پسندیده میشود
(زینس ،بیودورث ،وسبرگ و والبرگ .)6000 ،9یکی از روشهایی که میتواند در تنظشیم هیجانشات و
افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان موثر باشد ،ارتقای شایسشتگی اجتمشاعی -هیجشانی کودکشان و
نوجوانان با یادگیری مهارتهای اجتمشاعی -هیجشانی اسشت (بهشراد )6930 ،یشادگیری مهشارتهشای
اجتماعی -هیجانی بر رفتارهای مطیوب اجتماعی و توانایی بشرای تنظشیم و فهشم هیجانشات متمرکشز
می شود؛ رفتارهای مطیوب اجتماعی شامل کمک کردن ،مشارکت کردن و توجشه بشهمنظشور ایجشاد و
حفظ رفتارهای مثبت با همساتن میباشد؛ تنظیم و فهشم هیجانشات نیشز ششامل توانشایی در کنتشرل
احساسات و رفتارهای آنی ،شناسایی و تعدیل رفتارها و احساسات منفی و ارتقاء احساسات مثبت در
راستای آسایش فرد میشود (پیتون ،واردتو ،گرازیک ،تاپست و وایزبرگ.)6000 ،0
نتایج فراتحییل صورت گرفته توس انجمن تحصییی یادگیری اجتماعی -هیجانی ( )6005نششان
داد ،برنامههای یادگیری اجتماعی -هیجانی ،تشأثیرات مثبتشی بشر مهشارتهشای اجتمشاعی ،هیجشانی،
مشکالت رفتاری ،عمیکردهای تحصییی و رفتاری فرد با خودش ،دیگران و در مدرسشه داششته اسشت.
مدرسه و فرایند یاددهی یادگیری بعد از خانواده یکی از مؤثرترین عوامل رشد مهارتهای اجتمشاعی
افراد در سنین نوجوانی است (جعفشریثشانی ،حجشازی و و شاریزمهریشر .)6931 ،آمشوزش یشادگیری
مهارتهای اجتماعی -هیجانی ،زمینهساز رشد کفایت و ابییتهای اجتماعی -هیجانی در افراد بشوده
(انجمن تحصییی یادگیری اجتماعی -هیجانی )6005 ،و به توانایی در  ،اداره و بیان موفقیشتآمیشز

1. Schunk
)2. Collaborative for Academic Social and Emotional Learning (CASEL
3. Zins, Bloodworth, Wissberg & Walberg
4. Payton, Wardlaw, Graczyk, Bloodworth, Tompsett & Weissberg
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جنبههای اجتماعی و هیجانی زندگی ،مانند یادگیری نحشوه بر شراری رابطشه ،حشلمسشأله ،مششکالت
روزمره و سازگاری با تقاضاهای پیچیده ،اشاره دارد (الیا .)6002 ،6
دنالت و دری )6061( 6در پژوهشی مداخیه ای با تکیه بر آموزش مهارتهشای اجتمشاعی بشر ایشن
کودکان ،دریافتند که کار گروهی و آموزش مهارتهای اجتماعی ،خودکارآمدی ،خودآگاهی ،مقابیه با
هیجانات ،راهبردهای حلمسأله و خودتنظیمی را افزایش میدهد و در این راستا میتشوان بشه یافتشه
محققانی مانند صدریدمیرچی و اسماعییی اضی ولوئی ( )6931اشاره نمود که در مطالعهای با ارائه
 66جیسه آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی بر کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص ،نششان
دادند که آموزش برنامه مهارتهای اجتماعی -هیجانی برای این کودکان در مؤلفههشای راهبردهشای
شناختی هیجان ،اطمینان به خود و رابطه با همساتن مؤثر است.
پیرانی ( )6931در پژوهش خود نشان داد که آموزش مهارتهای شناختی -هیجانی بشر اخشتالل
یادگیری خاص باعث کشاهش مششکلهشای تحصشییی ،اضشطرابی ،هیجشانی و تعامشلهشای اجتمشاعی
دانشآموزان مبتال به این اختالل شده و باعث افزایش عمیکشرد مثبشت اجتمشاعی آنشان مشیگشردد و
همچنین نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی-
هیجانی میتواند با افزایش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان مبشتال
به اختالل یادگیری خاص همراه باشد (وهیر ،مار  ،موم ،جشان و بییکشل6067 ،9؛ کرنشو ،میکیشا ،
گرست ،برنس ،وا ن ،چایید و هوسشتون-وارن6062 ،0؛ اسشپالگه ،رز و پشوتنین6062 ،1؛ فرهنگشی و
عبدالعییان.)6931 ،
با توجه به اینکه بخش ابل توجهی از مشکالت دانش آموزان مبتال به اخشتالل یشادگیری خشاص
مربوط به اکتسشاب و کشاربرد مهشارتهشای اجتمشاعی -هیجشانی اسشت و از سشوی دیگشر مطالعشات و
بررسی های بسیار اندکی در رابطه با تأثیر این آموزش بر دانشآمشوزان مبشتال بشه اخشتالل یشادگیری
خاص صورت گرفته است ،لذا هدف پژوهش حاضشر تعیشین تشأثیر آمشوزش مهشارتهشای اجتمشاعی-
هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خشودتنظیمی دانششآمشوزان مبشتال بشه اخشتالل
یادگیری خاص میباشد.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است .جامعه شامل
کییه دانشآموزان مقط ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری خاص شهرستان رشت در سشال تحصشییی
1. Elias
2. Denault & Déry
3. Wihler, Meurs, Momm, John & Blickle
4. Cirino, Miciak, Gerst, Barnes, Vaughn, Child & Huston-Warren
5. Espelage, Rose & Polanin
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 6931-6932بود .نمونه پژوهش  90دانشآموز مبتال به اختالل یادگیری خشاص بشود کشه براسشا
مال های نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری انجمشن روانپزششکی آمریکشا ( ،)6069مصشاحبه
بالینی و اطالعات مندرج در پرونده تحصییی آنها که تشخیص اختالل یادگیری خاص دریافت کرده
بودند ،انتخاب و بهطور تصادفی در گروههشای آزمشایش و گشواه گمشارده ششدند (هشر گشروه  61نفشر).
مال های ورود به پژوهش ،جنسیت (پسر) ،سن ( 60-66سال) ،مقط تحصییی (چهشارم تشا شششم
ابتدایی) بودند و در خالل آموزش  0نفر ( 6نفر از گروه آزمایش و  6نفر از گروه گواه) از دانشآموزان
بهدلیل مشکالت شخصی از روند اجرای پژوهش خارج شدند و همچنین یشک هفتشه پشس از اجشرای
آموزش ،پسآزمون از هر دو گروه (گروه آزمایش و گواه) گرفته شد.
 .3ابزار پژوهش
پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :این پرسشنامه توسش پنتشریش و
دیگروت ( )6330برای دانشآموزان با میانگین سنی  66سال طراحی و هنجاریابی شده است و 07
گویه آن با مقیا لیکرت  1درجهای (از کامالً مخالفم تا کشامالً مشوافقم) پاسش داده مشیششود .ایشن
پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی ( 61مشاده) و راهبردهشای یشادگیری خشودتنظیمی (66
ماده) است که مقیا باورهای انگیزشی ،سشه خشردهمقیشا خودکارآمشدی ،ارزشگشذاری درونشی و
اضطراب امتحان را شامل میشود و مقیشا یشادگیری خشودتنظیمی ،دو خشردهمقیشا راهبردهشای
شششناختی و خششودتنظیمی را در بششر دارد .پایششایی ایششن پرسشششنامه در باورهششای انگیزشششی ،یعنششی
خودکارآمششدی ،ارزشگششذاری درونششی و اضششطراب امتحششان ،بششهترتیششب  0/57 ،0/53و  0/71و بششرای
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بهترتیب  0/59و 0/70
گزارش شده است (پنتریش و دیگروت .)6330 ،در ایران روایی این پرسششنامه بشا اسشتفاده از روش
تحییل عوامل برای خودکارآمدی ،ارزشگشذاری درونشی ،اضشطراب امتحشان ،راهبردهشای ششناختی و
خودتنظیمی بهترتیب  0/20 ،0/77 ،0/06 ،0/25و  0/25بود و همچنین پایشایی ایشن پرسششنامه بشا
استفاده از روش بازآزمایی  0/72بهدست آمده است (کجباف و همکاران.)6956 ،
شیوه مداخله :چهشارچوب آمشوزش مهشارتهشای اجتمشاعی -هیجشانی ششامل دوازده مرحیشه برنامشه
مهارتهای اجتمشاعی -هیجشانی صشدری دمیرچشی ( )6953اسشت (صشدری دمیرچشی و اسشماعییی
اضیولوئی )6931 ،که بر روی کییه شرکتکنندگان گروه آزمایشی در جیسههای آموزشی اجرا شد.
پس از اجرای پیشآزمون در هر دو گروه ،گروه آزمایش بهمدت  66جیسه 6 ،روز در هفته ،هر جیسه
 20د یقه تحت آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی رار گرفت ،اما گروه گشواه آموزششی دریافشت
نکرد و پسآزمون هم برای گروه آزمایش و گواه بعد از اتمام راهبردهای آموزششی انجشام ششد و ایشن
آموزش توس متخصص کودکان با نیازهای ویژه در گروه آزمایش انجام شده است.

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال ششم ،شمارة دهم ،بهار و تابستان 01 7931

جدول  :1برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم
نهم
دهم
یازدهم

دوازدهم

مباحث هر جلسه
بحث و بررسی اهمیت آموزش مهارت های اجتماعی ،معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر ،مطرح کردن وانین و مقررات
گروهی
خودآگاهی :شامل مشاهده و شناخت احساسات خود؛ شناخت نقاط ضعف و وت خود ،یافتن واژگانی برای بیان
احساسات ،آگاه شدن از ارتباط میان افکار ،احساسات و واکنشها
رواب بین فردی (ارتباطات) :صحبت کردن درباره احساسات به صورتی مؤثر؛ تبدیل شدن به شنونده خوب و تمایز
گذاشتن میان حرف و عمل دیگران ،واکنشها و ضاوتهای خود نسبت به آنها
تصمیمگیری شخصی :آشنایی با مراحل تصمیمگیری ،بررسی اعمال خود و دیگران و آگاهی بر پیامدهای آنها،
تشخیص آنکه بر تصمیمی خاص ،اندیشه یا احساسات خاصی حاکم است
شناخت احساسات :شناخت احساسات و نامگذاری ،شناخت تفاوت میان هیجانها و احساسات ،شناخت شیوه بیان
احساسات و آگاهی از آنها در رواب بینفردی ،ارزیابی و شناخت حاتت هیجانی ،بول مسؤولیت درباره احساسات
خود ،راههای صحیال ابراز احساسات و تأثیر آنها در رواب بینفردی
همدلی :در احساسات و عالیق دیگران و مدنظر رار دادن دورنمای ذهنی آنان ،احترام گذاشتن به تفاوتهای
موجود در احساسات افراد نسبت به پدیدههای مختیف
مقابیه با استر (فشار روانی) :تأثیر استر بر سایر جنبهها زندگی ،آموزش روشهای مقابیه و آرامسازی خود در
موا فشار روانی ،آشنایی با مراحل بروز استر  ،آموزش راهکارهای مقابیه با استر  ،تعیین ادراکات خود در ایجاد
استر
انعطافپذیری در مقابل تغییر :لزوم انعطافپذیری در رسیدن به هدف های خود و سازگاری با محی و تغییرات،
نحوه سازگاری و انعطافپذیری در مقابل تغییرات
حلمسأله :مراحل حلمسأله ،برنامهریزی در حل مسائل زندگی ،موان حلمسأله ،آگاهی از نحوه دریافت کمک در
حل مسائل اساسی زندگی
کنترل هیجانها :نقش کنترل هیجانها در عمیکرد افراد ،کنترل هیجانها به شیوه مؤثر ،عالئم و نشانههای ابراز
خشم در افراد ،روشهای مؤثر کنترل خشم و ابراز صحیال آن
ابراز وجود :تفاوت ابراز وجود و رفتار پرخاشگرانه ،شناسایی رفتارهای نشاندهنده ابراز وجود ،مهارتهای افزایش
توانایی ابراز وجود ،آموزش مهارت نه گفتن
مدیریت زمان :تقسیمبندی و تنظیم و ت ،برنامهریزی صحیال زمانی برای کارها ،شیوههای صحیال تنظیم و ت ،نقاط
وت و ضعف در برنامهریزیهای هفتگی یا روزانه ،راه کارهایی برای جیوگیری از اتالف و هدر رفتن و ت و استفاده
درست از آن

روش تحلیل دادهها :برای تحییل دادههای توصیفی از روشهای آمشار توصشیفی از بیشل میشانگین و
انحراف معیار استفاده شد و برای تحییل داده های استنباطی از روش تحییل کوواریانس تشکمتغیشره
استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر شرکتکننشدگان در رده سشنی  60-66سشال بشا میشانگین سشنی  66/17بودنشد و
میانگین معدل آنها در مدرسه  61/71بود و  69/6درصشد ( 2نفشر) از ششرکتکننشدگان فرزنشد اول،
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 06/9درصششد ( 66نفششر) فرزنششد دوم 69/6 ،درصششد ( 2نفششر) فرزنششد سششوم و  66/1درصششد ( 9نفششر) از
شرکتکنندگان فرزند چهارم خانواده بودند.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار مؤلفههای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در
پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه
متغیر

وضعیت
پیشآزمون

خودکارآمدی
پسآزمون
ارزشگذاری
درونی

اضطراب
امتحان

راهبردهای
شناختی

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

خودتنظیمی
پسآزمون

گروه

میانگین

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

69/07
69/95
06/06
69/07
1/26
1/12
67/36
1/13
66/57
66/72
69/30
60/02
63/61
65/36
15/02
63/66
66/36
66/79
00/26
69/61

انحراف
معیار
6/61
6/22
6/36
0/52
6/62
6/20
6/61
6/65
0/16
0/23
0/22
0/07
6/16
6/21
9/00
6/60
6/20
6/50
6/35
6/00

K-S
Z

P

6/01

0/69

6/07

0/61

0/50

0/00

6/60

0/66

0/51

0/09

6/60

0/05

0/73

0/19

6/69

0/67

6/66

0/63

0/32

0/69

در جدول  6میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمشون و پشسآزمشون دانششآمشوزان مبشتال بشه
اختالل یشادگیری خشاص در دو گشروه آزمشایش و گشواه در متغیشر مؤلفشههشای باورهشای انگیزششی و
راهبردهای یادگیری خشودتنظیمی ارائشه ششده اسشت و همچنشین توزیش نرمشال متغیرهشا بشا آمشاره
کالموگروف اسمیرنف مورد بررسی رار گرفت که در دامنه  6/60 >KS-z >0/73و معنشادار نبودنشد
در نتیجه توزی متغیرها از توزی نرمال پیروی میکند.
جهت اجرای تحییل کوواریانس تکمتغیری ابتدا مفروضه های آن مورد بررسی رار گرفت .نتشایج
تحییل یکسان بودن شیب خ رگرسیونی بهعنوان پیشفرض تحییل کوواریانس تکمتغیشری نششان
داد با احتمال  31درصد مفروضه همگنی شیب خطشوط رگرسشیون رعایشت ششده اسشت (.)P<0/01
براسا آزمون لوین و عدممعنا داری آن برای همه متغیرها ،شرط برابری واریانسهای بشین گروهشی
رعایت شده است ( .)P<0/01آزمونهای فوق ابییت استفاده از تحییشل کوواریشانس تشکمتغیشری را
مجاز شمرد.

سال ششم ،شمارة دهم ،بهار و تابستان 07 7931

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری برای نمرات متغیر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دو گروه آزمایش و گواه

باورهای انگیزشی
و راهبردهای
یادگیری
خودتنظیمی

متغیر وابسته

SS

df

MS

F

P

Eta

توانآماری

خودکارآمدی

0326/91

6

0326/91

6662/26

0/006

0/35

6

ارزشگذاری درونی

350/26

6

350/26

273/03

0/006

0/32

6

اضطراب امتحان

6397/60

6

6397/60

2096/36

0/006

0/33

6

راهبردهای
شناختی

6066/50

6

6066/50

6007/37

0/006

0/33

6

خودتنظیمی

0306/55

6

0306/55

6267/17

0/006

0/35

6
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نتایج جدول  9نشان میدهد بشین میشانگین نمشرات خودکارآمشدی ( ،)F=6662/26ارزشگشذاری
درونششی ( ،)F=273/03اضششطراب امتحششان ( ،)F=2096/36راهبردهششای شششناختی (،)F= 6007/37
خودتنظیمی ( )F=6267/17بین گروههای آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجشود دارد (.)P>0/006
بهعبارتدیگر ،آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی در دانشآمشوزان مبشتال بشه اخشتالل یشادگیری
خاص ،اضطراب امتحان را کشاهش و دیگشر مؤلفشههشای باورهشای انگیزششی و راهبردهشای یشادگیری
خودتنظیمی (خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی ،راهبردهشای ششناختی و خشودتنظیمی) را افشزایش
میدهد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی بشر باورهشای انگیزششی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص انجشام ششد .بررسشی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد کشه آمشوزش مهشارتهشای اجتمشاعی -هیجشانی بشر افشزایش باورهشای
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان مبتال بشه اخشتالل یشادگیری خشاص مشؤثر
میباشد ( )P>0/006و نتایج پشژوهشهشای وهیشر و همکشاران ( ،)6067کرنشو و همکشاران (،)6062
اسپالگه و همکاران ( ،)6062صدری دمیرچی و اسشماعییی اضشیولشوئی ( ،)6931پیرانشی (،)6931
فرهنگی و عبدالعییان ( )6931که از تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی بر افزایش باورهای
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری خشاص حمایشت
نمودهاند با نتایج پژوهش حاضر همسو است.
در جهت تبیین یافتههای حاضر میتوان گفت که با توجه به اینکه خودکارآمدی به توان فرد در
رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهشداف و موفقیشت او اششاره دارد و بیششتر از اینکشه تحشت تشأثیر
ویژگیهای هوشی و توان یادگیری دانشآموز باشد ،تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی از جمیشه بشاور
داشتن خود ،تالشگر بودن و تسییم نشدن رار دارد و این عوامشل حتشی در برخشی از دانششآمشوزان
بیشتر از توان یادگیری موجب پیشرفت و موفقیت تحصییی میشود و از آنجا که دانشآموزان مبشتال
به ناتوانیهای یادگیری اغی ب در رویارویی با مسائل و رسیدن به اهداف با شکست مواجه مشیششوند،
در مقابل شکست تسییم میشوند و سطال تشالش خشود را نیشز کشاهش مشیدهنشد ،در نتیجشه سشطال
خودکارآمدی نیز در آنها کاهش مییابد و همچنین دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری بشهدلیشل
رواب بین فردی ضعیف ،بهزیستی روانشناختی و جسمانی پشایین و ناسشازگاری شخصشی و هیجشانی
(لطیفی ،امیری ،میکپور و مولوی ،)6955 ،نیازمند هر چه بیششتر آمشوزش مهشارتهشایی در جهشت
بهبود ایشن عوامشل هسشتند و مهشارتهشای اجتمشاعی -هیجشانی ،ایشن دانششآمشوزان را از یشادگیری
مهارتهای بر راری ارتباط اجتماعی ،تنظیم و مدیریت هیجانات برخوردار میسازد (پیرانی.)6931 ،
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در تبیین این یافته میتوان گفت که دانش آمشوزان مبشتال بشه اخشتالل یشادگیری از ارزشگشذاری
درونی کمتری برخوردارند ،در وا افراد دارای ارزشگذاری درونی برای حل مشکالت و رسشیدن بشه
موفقیت بسیار کوشا هستند .حتشی پشس از آنکشه در انجشام کشاری شکسشت خوردنشد ،از آن دسشت
نمیکشند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه میدهند .دانشآموزان دارای ارزشگذاری درونشی
همواره می خواهند موفق شوند و در انتظار آن هستند و و تی شکست میخورند ،کوششهای خود را
دو برابر میکنند و به فعالیت ادامه میدهند تا موفق شوند (سیف .)6931 ،همچنشین پشژوهشهشای
انجام شده نشان دادهاند که آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی میتواند ارزشگذاری درونی را در
افرادی که از این ویژگی بیبهرهاند ،افشزایش داده و موجشب بهبشود فعالیشتهشای ششناختی از جمیشه
یادگیری شود (استیپک.)6006 ،6
در تبیین یافته های مربوط به اضطراب امتحان در این کودکان میتوان به این مسأله اششاره کشرد
که کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری از نظر حافظه کاری و کوتاهمدت و همچنشین از نظشر مشدیریت
ذهنی و برنامهریزی و مرتبسازی اطالعات دچار مشکل هسشتند و زمشان بیششتری را بشرای بازیشابی
اطالعات از حافظه صرف میکنند (هاتهان ،لوید ،کافمن ،ویشس و مشارتینز .)6001 ،6ایشن دسشته از
دانشآموزان بهدلیل عشزتنفشس پشایین و خودکفشایتی ضشعیف ،دارای پیششرفت تحصشییی کمتشر از
توانایی شان هستند و همین خودانگاره تحصییی باعث اضطراب امتحان زیاد میشود (هال ،اسشپرویل
و وبستر .)6006 ،9دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری به دلیل مشکالت جسمانی و روانی ناشی از
این ناتوانی ،در مو عیتهای اجتماعی خود را بهصورت منفی ارزیشابی مشیکننشد و کمتشر خشود را در
مو عیتهای اجتماعی زندگی درگیر میکننشد کشه آثشار منفشی آن مشیتوانشد بشهصشورت ناسشازگاری
اجتماعی ،هیجانی و تحصییی ظاهر شود؛ اما آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجشانی بشه آنشان باعشث
میشود که از وجود هیجانات منفی و تأثیر منفی آنها بر خویش ،آگاهی پیدا کنند و از ایشن طریشق
میزان مشکالت جسمانی ،روانی ،سازگاری و بهطور خاص اضطرابی خویش را کاهش دهنشد (صشدری
دمیرچی و اسماعییی اضیولوئی.)6931 ،
در تبیین یافته های مربوط به نتایج راهبردهای شناختی می توان گفت بسیاری از دانششآمشوزانی
که میتوانند جنبه های شناختی ،انگیزشی و رفتاری عمیکرد تحصشییی خشود را شناسشایی و کنتشرل
کنند ،بهعنوان یک یادگیرنده بسیار موفق بودهاند و این نشان مشیدهشد کشه اسشتفاده از راهبردهشای
شناختی مناسب ،پیشبینیکننده عمیکرد تحصییی است (کاماهاتن .)6002 ،0راهبردهای ششناختی
مناسب نه تنها به فرآیند یادگیری در دانشآموزان کمک میکند ،بیکه فرصشتهشایی را بشرای آنهشا
فراهم میکنند تا با رد جهتگیری هدف های خود در یادگیری ،انگیزه یادگیری را در خود تقویشت و
1. Stipek
2. Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss & Martinez
3. Hall, Spruill & Webster
4. Camahalan
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تسهیل کنند (نریمانی و همکاران .)6931 ،بهکارگیری مهارتهای اجتمشاعی ،تکنیکشی اسشت کشه از
طریق آن افراد میآموزند چگونه در مو عیتهای مختیف بهطور مناسشب و خوششایند ارتبشاط بر شرار
سازند و آموزش این مهارتها به کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری ،نظمبخشی عواطف ،کنترل فششار
روانی ،کنترل هیجانات ،خودکنترلی و بر راری ارتباط بشه نحشو مناسشب و شایسشته بشا دیگشران را در
برمیگیرد کشه در نتیجشه تعامشل ششخص بشا محشی  ،منجشر بشه کشاهش رفتارهشای غیراجتمشاعی و
پرخاشگرانه میشود (کارتیج و مییبورن.)6331 ،6
همچنین در تبیین یافتههای مربوط به یادگیری خودتنظیمی میتوان گفت دانش آمشوزان مبشتال
به ناتوانیهای یادگیری بهدلیل اینکه ادر به تنظیم عمیکرد و حفشظ اهشداف درسشی خشود نیسشتند،
یادگیری خودتنظیمی پایینی دارند (بمبوتی .)6007 ،6این در حالی اسشت کشه توسشعه مهشارتهشای
خودتنظیمی تحت تأثیر عوامل شناختی ،مانند دانش فراشناخت ،آگاهی ،انگیشزه و عوامشل عشاطفی و
رفتاری رار دارد (کالسن )6060 ،که این موارد در دانش آمشوزان مبشتال بشه نشاتوانیهشای یشادگیری
ضعیف میباشد .در حقیقت دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری ،بیمییی نسبت بشه همسشاتن
خود به خصوص در زمینه فعالیتهای تحصییی نشان میدهند (پالتا ،تروستی و گالسشگو )6001 ،9و
از خودنظارتی و خودکارآمدی پایینی برخوردارند و مسیماً از راهبردهشای فراششناختی کمتشری بهشره
میبرند .در وا این دانشآموزان تکییف موردنظر را بهعنوان یک تهدید در نظر گرفته و اسشتقامت و
پایداری تزم را نشان نمیدهند .بهطورکیی یادگیری خودتنظیمی سبب مشیششود کشه فشرد خشود را
تیق ،خودکارآمد و مستقل تصور کند (ولترز ،)6009 ،0حال آنکه دانشآموزان مبتال به ناتوانیهشای
یادگیری بهدلیل اینکه خودکارآمدی و احسا خودارزشی پایینی دارنشد (بیشرد ،اسشکات ،دیرنشگ و
حمیل ،)6003 ،1میزان یادگیری خودتنظیمی در آنها به مراتشب پشایینتشر از دانششآمشوزان عشادی
میباشد (نریمانی و همکاران.)6931 ،
آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجانی ،با فشراهم کشردن فرصشتهشا و تجربشههشایی کشه تعشامالت
اجتماعی را افزایش میدهد (سزیگیل ،بوکزنی و بازینسکا ،)6066 ،2موجب می شود کودکان بتواننشد
از وجود چنین راهبردهایی آگاه و توانایی خود را برای رسیدن به اهداف مطیوب یا بخشی از اهشداف
مشخص شده در فعالیت یادگیری بهکار گیرند؛ همچنین آنان در انجام تکییف بشر خودششان نظشارت
میکنند و سطال فعیی پیشرفت شان را تفسیر کرده ،راهبردهایی را انتخاب میکنند کشه بشه آنشان در
گرفتن نتیجه موفق از تکییف کمک کند (گرانچل ،اسچوینگر ،استینمیر و فریس ،)6062 ،7بنشابراین
1. Cartledge & Milburn
2. Bembenutty
3. Plata, Trusty & Glasgow
4. Wolters
5. Baird, Scott, Dearing & Hamill
6. Szczygiel, Buczny & Bazińska
7. Grunschel, Schwinger, Steinmayr & Fries
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مشارکت کننده فعال در فرایند یادگیری بوده و برای پیگیری اهشداف یشادگیری خشود ،از راهبردهشای
یادگیری گوناگون استفاده و بهطور مداوم پیشرفت خشود را نظشارت مشیکنشد (ابوالقاسشمی ،برزگشر و
رستماوغیی)6939 ،؛ بنابراین انتظار میرود دانشآمشوزانی کشه مهشارتهشای اجتمشاعی  -هیجشانی را
دریافت کردند ،رواب بهتری با دیگران داشته باشند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،نمونه مورد بررسی دانشآموزان مقط ابتدایی مراجعهکننده بشه
مراکز ناتوانی یادگیری بود که ابییت تعمیم نتایج آن به سایر دانشآموزان در مقاط دیگشر محشدود
میباشد .شیوه نمونهگیری در دستر و عدمامکان پیگیری نتایج از محدودیتهای پشژوهش حاضشر
بوده است .پیشنهاد می شود که از این مداخیه آموزشی در جهشت ارتقشاء سیسشتم آموزششی و بهبشود
رواب دانش آموزان با سایر نیازهای ویژه در برخورد همساتنشان نیشز بهشره گرفتشه ششود .همچنشین
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی -هیجشانی بشر روی هشر دو
جنس و سایر مقاط تحصییی انجام شود که میتواند زمینه ساز بستری مناسب برای مقایسه بهتشر و
افزایش درت تعمیمپذیری نتایج شود.
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