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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری شهر بیرجند بود.
روش :پژوهش به شیوه آزمایشی ،طرح پیشآزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری ،شامل تمامی
دانش آموزان پسر دارای اختالل یادگیری در پایه چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی سال  7981-89شهر بیرجند بودند؛ که از
میان آنها  89نفر بهصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش به مدت  9جلسه
یک ساعته آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را دریافت کردند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،مقیاس
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( )MSLQکه توسط پینتریچ و دیگروت ساخته شده است و پرسشنامه انگیزه
پیشرفت تحصیلی هرمنس بود.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی این
دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
نتیجهگیری :میتوان از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای افـزایش خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری بهره برد.
کلید واژهها :اختالل یادگیری ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی.
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 .1مقدمه
یکی از مسائلی که از دیرباز تاکنون موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته اختالل یادگیری 7است .در
 DSM-5اختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام داده است و اختالل خواندن ،8اختالل
نوشتن 9و اختالل ریاضی 4که هر یک قبالً یک اختالل مستقل و مجزا محسوب میشدند ،اکنون
بهعنوان یک مشخصکننده در اختالل یادگیری خاص گنجانده شدهاند (گنجی .)7988 ،در واقع
پایههای نور فیزیولوژیک 5اختالالت یادگیری هنوز مشخص نیست (جنکه ،6ساکا ،1بدوود 9و
الحمدی )8178 ،8و مشکالت یادگیری میتواند پیامدهای وسیعتری نسبت به نقص و ضعفهای
آموزشی داشته باشد (وابر ،71بوئیسله ،77فوربس ،78جیرارد 79و سایدریدیس.)8178 ،74
مشخصه ناتوانی های یادگیری در کودک یا نوجوان عدم پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن،
بیان نوشتاری یا ریاضیات در مقایسه با ناتوانی هوش کلی است .متن بازنگری شده DSM-IV
( ،)DSM-IV-TRاختالل یادگیری را در  4طبقه تشخیصی گنجانده است :اختالل خواندن ،اختالل
ریاضیات ،اختالل بیان نوشتاری و اختالل یادگیری نامشخص (()NOSسادوک 75و سادوک.)8111 ،
در بروز اختالالت یادگیری عوامل مختلف آموزشی ،محیطی ،روانشناختی و حتی ژنتیکی
دخیلاند و شامل نقایص نورولوژیک (عصبشناختی) ،تحصیلی ،اجتماعی ،عاطفی و سازشی میشوند
(رومن 7889 ،76؛ به نقل از نریمانی و آقاجانی .)7987 ،بنابه تعریف فلچر ،لیون ،فاچس و بارنس71
( )8111دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری نمیتوانند در مهارتهای مختلف تحصیلی مانند
گوش دادن و خواندن جامع ،مهارتهای پایه ،محاسبه ریاضیات و حل مسئله منطبق با سن و
استانداردها ،موفق عمل کنند .دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری دارای مشکالتی نظیر مشکل
در حافظهی شنیداری و دیداری ،دامنه توجه ،هماهنگی حرکتی ،ادراک و تمیز شنیداری و دیداری،
ضعف انگیزش ،ضعف در تعمیم و سازماندهی ،ضعف در حافظه فعال ،حواسپرتی ،ضعف در ادراک
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نقش از زمینه ،پردازش اطالعات ،هماهنگی دیداری حرکتی ،سبک یادگیری و بیقراری و بیشفعالی
میباشند (لرترا 7881 ،7به نقل از نریمانی و رجبی.)7994 ،
تشخیص اختالل یادگیری نیازمند وجود مشکل در یادگیری خواندن ،نوشتن ،علم اعداد و
ریاضیات است که در طی یک سال تحصیلی رسمی مشاهده شود .نتایج مطالعات بیانگر آن است که
میزان شیوع این اختالالت از  8درصد تا  91درصد در نوسان است (نریمانی و رجبی .)7994 ،در
 DSM-IVگفته شده که تقریباً  5درصد دانشآموزان مدارس عمومی در ایاالتمتحده ،دچار نوعی
اختالل یادگیری هستند (آلتراس ،)8111 ،8در ایران شیوع کلی  4/59درصدی برای کودکان ناتوانی
یادگیری در دانشآموزان ابتدایی کشور بهدستآمده است .تعداد اینگونه دانشآموزان از سن  6تا
 77سالگی بهتدریج افزایش مییابد و اکثر آنها در گستره سنی  71تا  75سال قرار دارند و در
دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر است (علیبخشی و احمدی.)7985 ،
اختالالت یادگیری مهمترین علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب میشوند و هر ساله تعداد
زیادی از دانش آموزان به این علت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل میشوند (احدی ،ستوده
و حبیبی)7987 ،؛ بنابراین این دسته از دانش آموزان اکثراً با روشهای آموزشوپرورش معمولی
نمیتوانند به اهداف آموزشی دست یابند و نهایت از تحصیل تنفر پیدا کرده و بیانگیزه میشوند و
ممکن است ترک تحصیل کنند (گرانت و گرانت .)8171 ،9به همین دلیل ،این دسته از کودکان
نیازمند آموزشهای ویژه میباشند تا انگیزه الزم برای پیشرفت را داشته باشند و به پیشرفت
تحصیلی مناسب دست پیدا کنند .عالوه بر این ،در برخی از خانوادهها فرزندان سالم هم دچار
اختالل میشوند (جناآبادی .)7985 ،امروز از روشهای متنوعی بهمنظور ایجاد انگیزه در
دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری استفاده میشود ،بهعنوان مثال ،در یکی از جدیدترین
تحقیقات صورت گرفته که در سال  8178توسط میزه ،4برایانت 5و برایانت 6انجام گرفت ،از تبلت
گروه محصوالت اپل به همراه کمک معلمان بهمنظور بهبود مهارت روخوانی دانشآموزان دارای
اختالل خواندن استفاده گردید و نتایج نشان داد که استفاده از تکنولوژی تأثیر بسزایی بر توانایی
روانخوانی دانشآموزان با اختالالت خواندن دارد.
پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که از شاخصها و مالکهای مهم کارایی نظام آموزشی است و
بنابراین تحلیل عوامل مربوط به آن از اساسیترین موضوعات پژوهش در نظام آموزشوپرورش است.
مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی نتیجه تأثیر یک عامل
نیست بلکه عوامل متعددی بر این متغیر تأثیرگذار هستند .یکی از این عوامل انگیزه پیشرفت
1. Lterra
2. Alteras
3. Grant
4. Mize
5. Bryant
6. Bryant
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تحصیلی است ،انگیزه پیشرفت تحصیلی یکی از سازههای اولیهای است که برای تبیین انگیزش در
تعلیموتربیت ارائه شده است .در دیدگاه اسالوین ( )7899انگیزه پیشرفت تحصیلی مهمترین
انگیزشی است که روانشناسان پرورشی با آن سروکار دارند .پژوهشهای انجام شده دراینباره نشان
میدهد که افراد از لحاظ این انگیزه با هم تفاوت فراوان دارند .برخی انگیزه باالیی دارند و در رقابت
با دیگران و در کارهای خود برای دستیابی موفقیت بهسختی میکوشند و برخی دیگر انگیزه چندانی
به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست آماده خطرکردن برای دستیابی موفقیت نیستند
(نقل از جواهری.)7981 ،
7
یکی از عوامل مؤثر در گرایش افراد به مطالعه و یادگیری انگیزه پیشرفت است .این نظریه بر
نقش هدف در موفقیت و شکست دانشآموزان تأکید میکند .در واقع این عامل ،نقش اساسی و
مهمی در یادگیری دارد و موتور حرکت فرد برای رفتارهایی است که به یادگیری بهتر و مؤثرتر
منجر میشود .در واقع انگیزه پیشرفت ،یعنی میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در
فعالیتهایی که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است (اسالوین.)7995 ،
انگیزه پیشرفت بهعنوان سائقی است که به یادگیری تکالیف درسی سرعت میبخشد تا شخص
باکفایت یافتن و موفقیت ،افتخار کسب نماید (کریمی.)7991 ،
راش )7884( 8انگیزه را عالیترین شاهراه یادگیری دانسته است .بدین معنی که هر چه انگیزه
فرد برای آموختن و تحصیل بیشتر باشد فعالیت و رنج بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی
تحمل خواهد میکند .مثالً اگر یادگیرنده دارای انگیزش تحصیلی باالیی باشد به درس بهخوبی توجه
میکند و تکالیف را جدی میگیرد و عالوهبر آن سعی میکند اطالعاتی بیشتر از آنچه در کالس
درس میآموزد یاد بگیرد (نقل از مولوی و همکاران.)54 :7996 ،
پرسش اساسی که معلمان و والدین خواستار پاسخگویی به آن از جانب پژوهشگران و متخصصان
تعلیموتربیت هستند این است که چگونه میتوان انگیزش دانشآموزان را برانگیخت؛ چرا که انگیزش
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی است.
با توجه به اینکه انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،محققان عوامل
تأثیرگذار بر آن را ،ازجمله خودتنظیمی ،مورد مطالعه قرار دادهاند .خودتنظیمی نوعی فرآیند فعال و
سازمان یافته است که طی آن ،فراگیران اهدافی را برای یادگیری خود انتخاب میکنند ،سپس سعی
میکنند تا شناخت ،انگیزش و رفتار خود را تنظیم ،مهار و نظارت کنند (کوشکی و مردعلی.)7991 ،
یکی از مفاهیم مطرح در تعلیموتربیت معاصر ،یادگیری خودتنظیمی است .خودتنظیمی
پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری ،آموزش و حتی موفقیت در زندگی دارد .سازگاری و
موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش آموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه،
1. Achievement Motivation
2. Rash
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شناخت ،عواطف یا رفتارهای خود را گسترش دهند و تقویت کنند تا بدینوسیله بتوانند به
اهدافشان دست یابند (شـانک و زیمرمن .)7881 ،یادگیـری خودتنظـیمی یک فرایند فعـال و
خـودرهنمون است که دانشآموزان ،شناخت ،انگیزش ،نتایج ،رفتار و محیط خود را در جهت
پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم میکنند (گوداس و درمیتزاکی.)8171 ،7
موضوع خودتنظیمی 8ارتباط نزدیکی با انگیزش دارد .خودتنظیمی فرآیندی است که از طریق آن
دانشآموزان شناختها ،رفتارها و عواطفی را که بهطور نظاممند متوجه اکتساب اهداف است فعال و
حفظ میکنند .دانشآموزانی که برای دستیابی به هدف برانگیخته شدهاند ،به فعالیتهایی که به
مفید بودن آنها اعتقاد دارند میپردازند .در حقیقت ،خودتنظیمی ،یادگیری را افزایش میدهد و
ادراک شایستگی بیشتر ،انگیزش و خودتنظیمی را برای دستیابی به اهداف جدید حفظ میکند
(شانک ،8118 ،9نقل از شهرآرای.)7996 ،
در نظریه شناختی-اجتماعی ،نوع یادگیری که اصطالحاً یادگیری خودتنظیمی نامیده میشود،
یادگیری را هم از بعد آموزشی و هم از بعد پرورشی مدنظر قرار داده است و در این روش
یادگیرندگان کنترل شخصی بر روند آموزش خواهند داشت و لذا بر سرعت و دقت بیشتر در
یادگیری ،مسائل پرورشی نظیر اتکاء به نفس باالتر ،خودکارآمدی و مسئولیتپذیری بیشتر نیز در
یادگیرندگان ایجاد خواهد شد .در یادگیری خودتنظیمی یادگیرنده خود با توجه به نظارتهای
دقیقی که در جریان یادگیری دارد هم یادگیری را کارآمدتر میکند و هم شخص را به خود متکی
میکند و هم انگیزه الزم را در یادگیری ایجاد میکند .زیمرمن ،)7898( 4یادگیری خودتنظیمی را
بهعنوان نوعی از یادگیری میداند که در آن افراد تالش خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون
تکیه بر معلم و دیگران ،شخصاً شروع کرده و جهت میبخشد .فرآیند خودتنظیمی در یادگیری به
دنبال فعال نمودن یادگیرنده و پذیرفتن مسئولیت از طرف وی نسبت به مسائل روزمره آموزشی
خود است .با روشن شدن خصوصیات شخصیتی افراد خودتنظیم و پژوهشهای دیگری که در
خصوص نحوه شکلگیری این خصوصیات انجام شده است میتوان به انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان و دانشجویان کمک شایان و مؤثری کرد و عالوهبر آن اثرات پرورشی آن را نیز مورد
توجه قرار داد .تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری خودتنظیمی حاکی از وجود همبستگی بین
یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی است .تحقیقات زیادی که پینتریچ و اسکراین5
( ،)7888مرور کردهاند نشان میدهد که ارزش یک نتیجه برای یادگیرنده و انگیزش ،منجر به
اشتغال ذهنی و شناختی میشود و این اشتغال خود را در استفاده و به کار بردن راهبردهای مختلف
1. Goudas, & Dermitzaki
2. Self-regulatory
3. Shanck
4. Zimmerman
5. Pintrich and Uskraine

6

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ...

یادگیری خودتنظیمی نشان خواهد داد .در پژوهشی که توسط جناآبادی و قویدل حیدری ()7986
صورت گرفت نتایج نشان داد که تفاوت معنادار بین میانگینهای دو گروه از افراد بیش فعالی عدم
تمرکز و اختالل شناختی در متغیر ابعاد توجه (آمادگی ،تمرکز و سرعت) و ابعاد کنترل پاسخ
(احتیاط ،تداوم و استقامت) وجود دارد .به نحوی که اگر این اختاللها از کودکی مورد توجه قرار
گیرد از بروز خطرات جبران ناپذیر در بزرگسالی جلوگیری نماید.
اغلب فراگیران با درک بهتر فرآیندهای یادگیری خودتنظیمی ،انگیزه بیشتری برای پیشرفت
تحصیلی پیدا میکنند و میتوانند پیشرفت تحصیلی خود را بهبود بخشند؛ بنابراین آشنایی با
مهارتهای یادگیری خودتنظیمی ،در این امر تأثیر بسزایی دارد .بسیاری از دانشآموزان و
دانشجویان به علت فقدان مهارتهای راهبردی مطالعه و یادگیری ،دچار ناامیدی و شکست تحصیلی
میشوند؛ درحالیکه راهبردهای یادگیری بهمثابه ابزاری است که در حل مشکالت تحصیلی
مورداستفاده قرار میگیرند و به فراگیران کمک میکنند تا مهارتهایی را که در طول دوران تحصیل
به آن نیاز دارند ،رشد و توسعه دهند .شناسایی و تقویت این راهبردها به افراد کمک میکند تا با
تکیه بر تواناییهای خود ،کشف و تقویت آنها ،قادر باشند با موفقیت کامل تحصیالت خود را پشت
سر بگذارند (طباطبایی و خامسان.)7987 ،
با توجه به نقش تعیینکننده راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت و انگیزه پیشرفت تحصیلی این
پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری را موردبررسی قرار داده است.
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .در این
پژوهش آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بهعنوان متغیر مستقل و انگیزش پیشرفت
تحصیلی بهعنوان متغیر وابسته و جنسیت و پایه تحصیلی بهعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته
شدند.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری پژوهش ،شامل تمامی دانشآموزان پسر
دارای اختالل یادگیری پایه چهارم ،پنجم و ششم دبستان شهر بیرجند میباشند که در سال
تحصیلی  7981-89مشغول به تحصیل بودند .نمونه موردبررسی بر اساس روش پژوهش ،شامل 89
دانش آموز پسر دارای اختالل یادگیری پایه چهارم ،پنجم و ششم دبستان است .از بین کل جامعه
هدف دو مرکز ویژه ناتوانی یادگیری انتخاب شد و از این مراکز تعداد  89دانشآموز بهصورت
تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 74نفر) و کنترل ( 74نفر) گمارش شدند.
در آغاز کار بهمنظور اجرای پژوهش با هماهنگی اداره آموزشوپرورش شهر بیرجند و بعد از
مراجعه به مراکز اختالل یادگیری و انتخاب دانشآموزان ،آنها را بهصورت تصادفی به دو گروه
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تقسیم کردیم .سپس هر دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند .قبل از اجرای پیشآزمون هدف اجرای
پژوهش به دانشآموزان و والدین آنها توضیح داده شد و سپس آزمودنیها با رضایت کامل در
پژوهش شرکت کردند .پس از اجرای پیشآزمون ،گروه آزمایشی طی یک ماه 9 ،جلسه یکساعته
هفته ای دو جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفتند .بسته آموزشی با
استفاده از کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سیف ،)7987 ،مقاله آموزش الکترونیکی (ابراهیمیان و
کاردان ،)7988 ،کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت (پینتریچ )7981 ،و بر مبنای مدل زیمرمن
( )7881تهیه شده است (خوشاب .)7985 ،بعد از اتمام آموزش برای هر دو گروه پسآزمون اجرا
گردید و در نهایت دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای رعایت مالحظات اخالقی ،چند مورد
بهدقت رعایت شد :توجیه پاسخگویان و کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،رعایت
بیطرفی و پرهیز از گرایشهای خاص توسط پژوهشگر ،رعایت صداقت هنگام تجزیهوتحلیل دادهها
و عدم تحریف دستاوردها در جهتی که با خواستههای پژوهشگر همسو باشد ،محرمانه نگهداشتن
اطالعات حاصل از پرسشنامه و دقت در نگهداری اطالعات حاصل از پرسشنامه بهطور محرمانه.
جلسه

محتوای جلسات

7

معرفی پژوهشگر و مشارکتکنندگان ،برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه ،بیان اهداف جلسات و قوانین آموزشی،
توضیح روش آموزشی و اجرای پیشآزمون.

8

آموزش راهبردهای تعیین هدف و برنامهریزی شخصی.

9

آموزش راهبردهای شناختی :الف ـ تکرار و مرور (ویژه هر دو تکالیف ساده و پیچیده با ذکر مثال).

4

آموزش راهبردهای شناختی :ب ـ بسط و گسترش معنایی (ویژه هر دو تکالیف ساده و پیچیده با ذکر مثال).

5

آموزش راهبردهای شناختی :ج ـ سازماندهی (ویژه هر دو تکالیف ساده و پیچیده با ذکر مثال).

6

آموزش راهبردهای فراشناختی :دانش و کنترل خود (تعهد ،نگرش ،دقت).

1

آموزش راهبردهای فرا شناختی :دانش و کنترل فرآیند ( -7برنامهریزی -8 ،کنترل و ارزیابی -9 ،نظمدهی).

9

نظردهی ،رفع اشکال و گرفتن پسآزمون

 .3ابزار پژوهش
در این پژوهش از دو ابزار ،پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است که در ادامه به معرفی هر کدام از این
ابزارها میپردازیم.
 .7پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی ( )T.M.Aهرمنس پرسشنامه دارای  88سؤال است که
سؤاالت پرسشنامه بهصورت جمالت ناتمام بیان شده است و بهدنبال هر جمله چند گزینه داده
شده است .جهت یکسانسازی ارزش سؤاالت برای هر  88سؤال پرسشنامه  4گزینه نوشته شد.
این گزینهها بهحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره
داده میشود .هرمنس در سال  7811برای محاسبه پایایی آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی از
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روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان
 1/94بهدست آمد .با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه
هفته مجدداً به کارآموزان داده شد .ضریب پایایی بهدستآمده  1/94بهدست آمد.
 .8پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( )MSLQتوسط پینتریچ و دیگروت ساخته شده
است .این پرسشنامه با  41عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است .خرده مقیاس راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی شامل  88عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی
راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را میسنجد .پینتریچ و دی گروت
( ) 7881در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل
خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی دو عامل استفاده از ر اهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی و
مدیریت منابع را بهدست آوردند و ضرایب پایایی خردهمقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری
درونی و اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ
بهترتیب  1/14 ،1/99 ،1/15 ،1/91 ،1/98تعیین کردند.
برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از این مطالعه ،جهت کسب اطالعات توصیفی آزمودنیها از
شاخص های آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار استفاده گردید که جداول و شرح آن در
فصل چهارم ارائه شده است .در مرحله بعد بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش از روش تحلیل
کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده گردید.
 .4نتایج پژوهش
 .1-4شاخصهای توصیفی
جدول  :1میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها
انگیزه پیشرفت
تحصیلی

گروهها
مداخله
کنترل
مداخله

خودتنظیمی
کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

N

میانگین

انحراف معیار

74
74
74
74
74
74
74
74

17/74
19/64
19/18
14/87
741/89
751/74
748/74
747/89

81/79
71/54
78/71
78/88
87/66
88/94
81/81
81/68
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همانطور که در جدول ( )7مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد نمرات انگیزه پیشرفت
تحصیلی در مرحله پیشآزمون در گروه آزمایش برابر (SD=81/79؛  )M=17/74و در گروه کنترل
(SD=78/71؛  )M=19/18است .در مرحله پسآزمون نیز نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی در گروه
آزمایش برابر (SD=71/54؛  )M=19/64و در گروه کنترل (SD=78/88؛  )M=14/87است.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودتنظیمی در مرحله پیشآزمون در گروه آزمایش برابر
(SD=87/66؛  )M=741/89و در گروه کنترل (SD=81/81؛  )M=748/74است و در مرحله
پسآزمون نیز نمرات خودتنظیمی در گروه آزمایش برابر (SD=88/94؛  )M=751/74و در گروه
کنترل (SD=81/68؛  )M=747/89است.
 .2-4فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری تأثیر معنادار و مثبت دارد.

در جدول ( )5نتایج تأثیر عضویت گروه بر نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرحله پسآزمون
مالحظه میشود .این یافتهها نشان میدهد که تفاوت مشاهدهشده بین نمرات انگیزه پیشرفت
تحصیلی برحسب عضویت گروهی (دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پسآزمون معنادار است و
 76درصد از این تفاوت منحصراً بهوسیله آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قابل تبیین است
.F)7.49(= 4/644 ،p≤1/147 ،2p=1/76
جدول  :2مقایسه اثرات درونگروهی انگیزه پیشرفت تحصیلی در پسآزمون
برحسب گروه با کنترل پیشآزمون
مجموع مجذورات
گروه
خطا
کل

918/881
7664/119
718591/111

df
7
85
89

میانگین مجذورات
918/881
66/599

F
4/644

Sig
1/147

2p
1/76

فرضیه  :2آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودتنظیمی دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری تأثیر معنادار و مثبت دارد.

در جدول ( )6نتایج تأثیر عضویت گروه بر نمرات خودتنظیمی در مرحله پسآزمون مالحظه میشود.
این یافتهها نشان میدهد که تفاوت مشاهدهشده بین نمرات خودتنظیمی برحسب عضویت گروهی
(دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پسآزمون معنادار است و  86درصد از این تفاوت منحصراً
بهوسیله آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قابل تبیین است
2
.F)7.49(= 9/867 ،p≤1/116 ، p=1/86

71

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ...

جدول  :3مقایسه اثرات درونگروهی خودتنظیمی در پسآزمون برحسب گروه با کنترل پیشآزمون
مجموع مجذورات
گروه
خطا
کل

679/564
7177/681
618858/111

df
7
85
89

میانگین مجذورات
679/564
69/469

F
9/867

Sig
1/116

2

p

1/86

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری بود .نتایج حاکی از این بود که
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری مؤثر است .بدین معنی که گروه آزمایش که تحت آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی قرار گرفته بودند افزایش معناداری در انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرحله پسآزمون
نشان دادند ،درحالیکه در گروه کنترل که هیچ مداخلهای بر آنان اجرا نشده بود تغییری مشاهده
نشد؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید میگردد .نتایج این پژوهش اگرچه بهصورت مستقیم و مشابه
در مطالعهای بررسی نشده؛ اما بهصورت غیرمستقیم با نتایج پژوهشهای رامداس و زیمرمن
()8119؛ پینتریچ و دیگروت ()7881؛ ویلیامز ()7886؛ اتکینسون و مکککللند ()7894؛ کلیری و
چن ()8118؛ خامسان و طباطبایی ()7987؛ سبحانینژاد ()7994؛ حجازی و همکاران ()7989؛
کدیور و ساجدیان ()7998؛ عباسیانفرد ()7998؛ غالمی ( )7998و نقیزاده ( )7998همخوانی
دارد.
در پژوهش رامداس 7و زیمرمن ( ،)79-47 ،8119نتایج نشان میدهد که دانشآموزانی که
راهبردهای خودتنظیمی را مورداستفاده قرار میدهند خودکارآمدی بهتری دارند و خود را به شکل
مثبتتری ارزیابی میکنند و در نتیجه انگیزه آموختن باالتری دارند.
مطالعات اتکینسون و مککللند ( )7894نشان میدهد که افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح
باال از کسانی که انگیزش پیشرفت کمتری دارند خود را تواناتر تصور میکنند و لذا در انجام امور
کوشش به فعالیت بیشتری از خود نشان میدهند.
خامسان ،طباطبایی ،احدی و بنی جمالی ( ) 7987در تحقیقی نشان دادند که بین راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ بنابراین
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی جهت بهبود پیشرفت تحصیلی پیشنهاد میگردد.
سبحانی نژاد و عابدی ( ،)7994پژوهشی با عنوان بررسی رابطه راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه با عملکرد تحصیلی آنها در
درس ریاضی ،انجام دادهاند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که بین راهبردهای یادگیری
1. Ramadas
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خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصیلی با عملکرد تحصیلی ریاضی دانشآموزان رابطه معناداری
وجود دارد .بهعالوه سهم نسبی انگیزش پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در
تبیین عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی به ترتیب  %81و  %79است.
نتایج مطالعه کدیور و ساجدیان ( ،)7998نشان داد که بین دو متغیر سبک تفکر و خودتنظیمی
با انگیزه پیشرفت ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
عباسیانفرد ( ،)7998در پژوهشی با عنوان رابطه خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
دختر پیشدانشگاهی به این نتایج دست یافتند که چهار بعد خودکارآمدی (خودتنظیمی،
خودباوری ،خود رهبری و خودتهییجی) با انگیزه پیشرفت رابطه وجود دارد؛ اما در بعد خودسنجی
خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت رابطهای مشاهده نشد.
غالمی ( )7998هم در پژوهشی به بررسی رابطه یادگیری خودتنظیم ،خودکارآمدی و انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانش  861آموزان سال سوم متوسطه پرداخت و نشان داد که بین نمرات
دانشآموزان در یادگیری خودتنظیم و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی
آنها همبستگی معنیداری وجود دارد و این دو متغیر میتواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را
پیشبینی کنند.
نقیزاده ( ،)7998در یک بررسی با عنوان "بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و انگیزه
پیشرفت تحصیلی در نظامهای آموزشی از راه دور و سنتی دبیرستانهای پسرانه شهر کاشان" که بر
روی  918دانشآموز انجام داد به این نتیجه رسید که میان یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت
تحصیلی در مدارس سنتی و از راه دور تفاوت معناداری وجود دارد.
این نتیجه را میتوان اینگونه تفسیر کرد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با
بهکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی و همچنین راهبردهای مدیریت منابع ،دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری را قادر میکند که فرآیند یادگیری خود را هدایت و کنترل کنند و به
پیشرفت بیشتری در یادگیری دست یابند؛ و این موجب افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی این
دانشآموزان میشود .دانشآموزان دارای اختالل یادگیری میتوانند از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی بهعنوان یک روش برای بهبود انگیزه و عملکرد تحصیلی خود استفاده کنند.
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری میتوانند با استفاده از راهبردهای شناختی ،فراشناختی و
راهبرده ای مدیریت منابع فرآیند یادگیری خود را کنترل کنند و به انگیزه بیشتری برای پیشرفت
در تحصیل دست یابند؛ بنابراین ،آنچه در نظامهای تعلیم و تربیت ازجمله نظام آموزشی کشور ما
باید مورد توجه قرار گیرد ،گسترش و بهکارگیری این راهبردهای جدید در فرآیند یادگیری
دانشآموزان بهویژه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری است.
همچنین نتایج این پژوهش نشاندهنده اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر
خودتنظیمی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری بود .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش خوشاب
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( )7985هماهنگ است .خوشاب در پژوهش خود دریافت که آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی باعث افزایش خودتنظیمی در دانشآموزان میشود .همچنین این یافته با ادعای متلر
( ) 7884هماهنگ است .این محقق در مطالعه خود دریافت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی اعم
از راهبردهای شناختی ،فراشناختی و مدیریت منابع سبب گسترش فرآیندهای ادراکی ،تسهیل
انتقال مهارتهای شناختی ،تسهیل فرآیندهای حل مسئله ،خودانگیزشی ،خودمفهومی ،خودکفایی و
اکتساب فرآیندهای شناختی و یا به عبارتی خودتنظیمگر نمودن یادگیرندگان در فرآیند یادگیری
میشود .ازجمله دالیلی که برای تبیین این یافته وجود دارد ،قابلیت آموزشی بودن راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و همینطور قابلیت یادگیری داشتن ،راهبردها در متن آموزش است.
با توجه به اهمیت و نقش خودتنظیمی و راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری و تعلیم و تربیت،
اگر به بسط این مهارتها و راهبردها توجه شود و فراگیران درباره زمان ،چرایی و نحوه استفاده از
این مهارتها و راهبردها آموزش ببینند ،بیشک دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ،با پذیرش
نقش فعال در یادگیری به خودتنظیمی و خودکنترلی در فرآیند یادگیری خواهند پرداخت.
در مجموع با توجه به تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودتنظیمی و انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری میتوان نتیجه گرفت که از آنجایی که ایجاد
انگیزه در این دانشآموزان پراهمیت است .لذا با افزایش خودتنظیمی میتوان عالوه بر افزایش
خودتنظیمی آنان ،انگیزه پیشرفت تحصیلی این دانشآموزان را افزایش داد و به همان نسبت شاهد
ارتقای پیشرفت تحصیلی آنها خواهیم بود.
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یکی از راهبردهای مؤثر در یادگیری است که در فرآیندهای
آموزشی مورداستفاده قرار میگیرد (مهدیان .)7987 ،دانشآموزان دارای اختالل یادگیری با
بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فرصت الزم برای تمرین و کسب تجربه پیدا میکنند و
این باعث پیشرفت تحصیلی در آنها میشود که این امر بهنوبه خود در رشد باورهای فرد نسبت به
تواناییهای خود کمک میکند و این تصورات مثبت دربار خود باعث ایجاد انگیزه در آنها میشود.
در مجموع باید گفت آموزشوپرورش باید راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را در برنامههای خود
وارد کند تا دانشآموزان خود مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند؛ بنابراین بر اساس نتایج این
پژوهش و قابلیت آمو زش و یادگیری این راهبردها ،ضرورت آموزش این راهبردها برای دانشآموزان
مخصوصاً دانشآموزان دارای اختالل یادگیری احساس میشود تا آنها نسبت به آنچه برای یادگیری
نیاز دارند آگاهی یابند و در تکالیف درسی موفقیت کسب کنند و انگیزه بیشتری برای پیشرفت
تحصیلی داشته باشند؛ بنابراین معلمان مدارس و مربیان مؤسسات اختالل یادگیری میتوانند با
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فرصت بیشتری برای یادگیری به دانشآموزان بدهند و
محیط جذابتر و مناسبتری را برای تعلیموتربیت فراهم کنند تا انگیزه پیشرفت تحصیلی را در
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آنها افزایش دهند .آموزش این راهبردها قبل از شروع فرآیند آموزشی میتوانند ،نقش تأثیرگذاری
بر انگیزه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری برای پیشرفت تحصیلی داشته باشد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم دسترسی به افراد بیشتر در گروه نمونه به علت محدود
بودن تعداد دانشآموزان دارای اختاللهای یادگیری بود و این پژوهش فقط بر روی دانشآموزان
پسر دارای اختالل یادگیری پایههای چهارم ،پنجم و ششم بود ،بنابراین تعمیم نتایج به دانشآموزان
عادی ،دختر و دیگر پایهها بااحتیاط صورت گیرد .محدودیت دیگر این پژوهش نمونه این تحقیق بود
که از دانش آموزان دارای اختالل یادگیری شهر بیرجند انتخاب شدند؛ بنابراین این نتیجه تحقیق را
نمیتوان به دانشآموزان شهرهای دیگر تعمیم داد.
پیشنهاد میشود در آموزشوپرورش و همچنین مراکز اختالالت یادگیری ،با طراحی و اجرای
دورههای ضمن خدمت جهت استفاده کاربردی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی که موجب ایجاد
انگیزه پیشرفت تحصیلی ،آگاهی از توانمندیها و باالبردن خودتنظیمی در دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری و دانشآموزان عادی میگردد ،ایجاد شود .این امر موجب میشود دانشآموزان
بهصورت مستقل و فعال در فرآیند آموزش شرکت کنند؛ و همچنین پیشنهاد میشود معلمان با
راهبردهای یادگیری خود تنظیمی آشنا شوند و این راهبردها را در طول سال تحصیلی به
دانشآموزان آموزش بدهند.
از کارکنان و مربیان مراکز یادگیری  LDشهر بیرجند که در زمینه نمونهگیری و اجرای پژوهش
همکاری داشتند ،سپاسگزاری میکنم.
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