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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بود.
روش :این پژوهش به شیوهی نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری
پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان پسر کالس پنجم ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری خاص تشکیل دادند که در سال
تحصیلی 4951-59در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  14دانشآموز پسر دارای اختالل
یادگیری خاص بودند که بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده
شدند ( 04نفر برای هر گروه) .برای جمعآوری دادهها از آزمون ریاضی کیمت ،آزمون هوشی ریون ،آزمون خواندن
شفیعی و همکاران ،آزمون بیان نوشتاری فالح چای ،پرسشنامه فرسودگی و تعللورزی تحصیلی و مصاحبه تشخیصی بر
اساس  DSM-5استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAبا
استفاده از نرمافزار  SPSS-22استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی تحصیلی و تعللورزی تحصیلی دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری خاص مؤثر بوده است (.)P<4/444
نتیجهگیری :با توجه به این نتایج می توان گفت که هیجانات نقش قابلتوجهی را در پیشرفت یا پسرفت تحصیلی
دانشآموزان ایفا میکنند؛ لذا آموزش تنظیم هیجان با کاهش هیجانات منفی و جایگزین کردن هیجانات مثبت ،زمینه
کاهش تعللورزی و فرسودگی تحصیلی این دانشآموزان را فراهم میآورد.
کلیدواژهها :اختالل یادگیری خاص ،فرسودگی تحصیلی ،تعللورزی تحصیلی ،آموزش تنظیم هیجان.
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 .1مقدمه
بر اساس مطالعه محمدی و همکاران ( )0445در مورد شیوع کل اختالالت روانپزشکی و
روانشناختی در کودکان و نوجوانان 94/00 ،درصد از کودکان و نوجوانان حداقل دارای یک اختالل
روانشناختی تشخیص داده شدهاند .از میان این اختالالت ،یکی از مسائلی که از دیرباز تاکنون
موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته اختالل یادگیری خاص 4است .اختالل یادگیری خاص بر
مبنای ،DSM-50اختاللی عصبی رشدی با منشأ زیستی است که موجب نابهنجاریهایی در سطح
شناختی میشود .یکی از ویژگیهای اصلی اختالل یادگیری خاص ،ناتوانی مداوم در یادگیری
مهارتهای کلیدی تحصیلی است که شامل درک مطلب شفاهی ،خواندن روان و صحیح کلمات،
بیان نوشتاری و هجی کردن محاسبات عددی و استدالل ریاضی است .میزان شیوع این اختالل
حدود  9-49درصد در کودکان دبستانی ،زبانها و فرهنگهای مختلف است .شیوع آن در
بزرگساالن نامعلوم است ولی حدود  1درصد حدس زده میشود (انجمن روانپزشکی امریکا.)0449 ،9
در  DSM-5اختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام داده است و اختالل خواندن،
اختالل نوشتن و اختالل ریاضی که هر یک قبالً یک اختالل مستقل و مجزا محسوب میشدند،
اکنون بهعنوان یک مشخصکننده در اختالل یادگیری خاص گنجانده شده است یعنی از این به بعد
روانپزشکان یا روانشناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به اختالل خواندن مبتالست در
عوض خواهند گفت که به اختالل یادگیری خاص با مشخصکنندهی خواندن مبتالست (گنجی،
.)4950
یکی از متغیرهایی که در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص مشاهده میشود ،تعللورزی
تحصیلی 1است .تعللورزی تحصیلی ،متداولترین شکل تعللورزی است (بروتن و وام بچ0444 ،9؛
مون و ایلینگ ورث0449 ،6؛ به نقل از جوکار و دالورپور .)4936 ،این نوع تعللورزی را تمایل غالب
و همیشگی فراگیران برای تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی تعریف نمودهاند که تقریباً همیشه با
اضطراب توأم است (استیل .)0447 ،7سولومون و راثبلوم )4531( 3تعللورزی تحصیلی را در به
تأخیر انداختن وظایف تحصیلی تعریف میکنند .این وظایف شامل آماده شدن برای امتحان ،آماده
کردنِ مقاالت در طول نیمسال تحصیلی ،امور اداری مربوط به مدرسه و حضور مستمر در کالسها
میباشد .بالکیس و دورو (0445؛ به نقل از خرمائی و زابلی )4957 ،نیز تعللورزی تحصیلی را
گرایشی غیرمنطقی در به تأخیر انداختن شروع یا اتمام تکلیف درسی تعریف کردهاند .روساریو و
)1. Specific learning disorder (SLD
2. Diagnostic and statistic manual of mental disorder
)3. American psychiatric association (APA
4. Academic procrastination
5. Brothen & Wambach
6. Moon & Illingworth
7. Steel
8. Solomon & Rothblum
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همکاران0445( 4؛ به نقل از پورعبدل ،صبحی قراملکی ،بسطامی و غضنفری )4959 ،معتقدند
باوجوداینکه تعللورزی در تمام فعالیتهای زندگی روزانه احتمال دارد رخ دهد ،اما تعللورزی در
زمینه انجام تکالیف درسی فراوانی بیشتر دارد .پژوهشهای مختلف حاکی از آن است که تعللورزی
تحصیلی با سطوح پایین خودتنظیمیِ هیجانی ،خودکارآمدیِ تحصیلی ،عزتنفس و عملکرد
تحصیلی و نیز با استرس و بیماریهای روانی مرتبط است (کیم و سئو0449 ،0؛ هاول ،واتسون ،پاول
و برو .)0446 ،9تحقیقات نشان میدهد که تعللورزی ،عاملی برای عملکرد تحصیلیِ ضعیف (استیل،
 ،)0447هیجانات منفی همچون خجالتزدگی و احساس گناه (فی و تنجنی ،)0444 ،1افسردگی
(استرانگمن و بورت )0444 ،9و انگیزش پایین (ربتز ،روجات و لیندن )0449 ،6است .در همین
راستا پژوهش پورعبدل ،صبحی قراملکی و عباسی ( )4959نشان داد که دانشآموزان دارای اختالل
یادگیریِ خاص در انجام تکالیف درسی و انجام کارهای روزمره مربوط به مدرسه با تعلل روبرو
هستند .نتایج پژوهش حیدری ( )4935نیز رابطه منفی و معنادار اهمالکاری با موفقیت تحصیلی در
این دانش آموزان را نشان میدهد.
از دیگر متغیرهایی که در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص دیده میشود و در جنبه
آموزشی و تحصیلی به آن توجه چندانی نشده ،فرسودگیِ تحصیلی 7است .فرسودگی حالتی از
خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباریِ نقش ،فشار و
محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است (تاپینن -تانر،
اوجایوی ،وانانن ،کالیمو و جاپین .)0449 ،3براساس تحقیقات و پژوهشهای انجامشده ،میتوان
گفت که فرسودگیِ تحصیلی در موقعیتهای آموزشی با ویژگیهایی مانند خستگی ناشی از الزامات
مربوط به مطالعه ،رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز
احساس پیشرفت شخصیِ ضعیف در امور درسی و تحصیلی مشخص میشود (سالمال-آرو ،ساوالینن
و هولوپاینن .)0445 ،5فرسودگی تحصیلی در میان دانشآموزان مدارس ،با احساس خستگی ناشی
از تقاضاها و الزامات تحصیل ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد و
احساس عدمشایستگی بهعنوان یک دانشآموز با کارآمدیِ پایین بهشمار میرود (زانگ ،گان و
چام .)0447 ،44تحقیقات نشان دادهاند که جو حاکم بر مدرسه و عملکرد تحصیلی با فرسودگی
1 . Rosario et al
9. Kim & Seo
3. Howell, Watson, Powell & Buro
4. Fee &Tangney
5. Strongman & Burt
6. Rebetez, Rochat & Linden
7. Educational burnout
8. Toppinin-Tanner, Ojaaivi, Vaananen, Kalimo & Jappinen
6. Salma-Aro, Savolainen & Holopainen
10. Zhang, Gan & Cham
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تحصیلی رابطهی منفی معناداری دارند (سالمال-آرو و همکاران .)0445 ،بارات ( )4559در پژوهشی
نشان داد که افراد مبتال به اختالل یادگیری بهویژه افراد دارای مشکالت مربوط به اختالل ریاضی
بیشتر مستعد فرسودگی تحصیلی هستند .دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص در طول
مدت تحصیل بیشتر دچار فرسودگی تحصیلی و عواطف منفی هستند (سالمال-آرو و همکاران،
 .)0445ولر (0444؛ به نقل از نریمانی ،ساری نصیرلو و موسی زاده )4959 ،در پژوهش مجزایی
روی اختالل یادگیری ،نتیجهگیری کرد که اختالالت یادگیری بهعنوان پیشبینی کنندههای مهم
فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان هستند .در پژوهش دیگری ،مرادی ،فتحی ،غریبزاده و قائیدفر
( )4959به مقایسهی فرسودگیِ تحصیلی ،تعللورزی تحصیلی و احساس تنهایی در دانشآموزان با و
بدون اختالل یادگیری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اختالل یادگیری تأثیرات منفی روی
فرسودگی تحصیلی ،تعللورزی تحصیلی این دانشآموزان دارد.
طبق پژوهشهای صورتگرفته مشخص شده است که دانشآموزان دچار ناتوانیهای یادگیری در
درک هیجانها ضعیف هستند و احساسهایی بسیار سطحی دارند که از ناتوانی آنها در درک
ارتباطهای غیرکالمی -دیداری مایه میگیرد .این افراد مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی ،پاسخهای
ابتکاری و غیرکالمی پایینتری نسبت به همساالن عادی خود دارند (بگیان کولهمرز ،پژوهینیا و
رضازاده .)4950 ،بنابراین با استفاده از آموزش تنظیم هیجان 4میتوان بسیاری از مشکالت هیجانی
و رفتاری این دانشآموزان را که بر فرایند تحصیلی آنها نیز تأثیر میگذارد ،کاهش داد .تنظیم
هیجان به معنای تالش افراد برای تأثیر گذاشتن روی نوع ،زمان و چگونگی تجربه و بیان ،تغییر طول
دوره یا شدت فرایندهای رفتاری ،تجربی و یا جسمانی هیجانها است و بهطور خودکار یا کنترلشده،
هشیار یا ناهشیار و از طریق بهکارگیری راهبردهای تنظیم هیجان مانند باز ارزیابی ،نشخوار فکری،
خود اظهاری ،اجتناب و بازداری انجام میگیرد (ماوس ،ایورس ،ویلهم و گروس .)0446 ،0این مفهومِ
گسترده ،فرآیندها و راهبردهای تنظیمیِ بیشماری را در برمیگیرد که شامل ابعاد شناختی،
جسمی ،اجتماعی و رفتاری میشود (گروس و جان .)0449 ،9تنظیم هیجانی ،وجه ذاتی گرایشهای
پاسخهای هیجانی است (آمستاتر .)0443 ،1با توجه به مداخالت درمانی بر مبنای آموزش تنظیم
هیجان ،پژوهشهای قبلی نشان میدهند که مداخالت شناختی -هیجانی در پذیرش رفتارهای
هیجانی و اجتماعی و تغییر رفتارهای پیچیده دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص مؤثر
میباشند .حبیبزاده ،پورعبدل و سراوانی ( )0449نیز در پژوهشی نشان دادند که آموزش تنظیم
هیجان میتواند رفتارهای خود آسیبرسان و نارسایی هیجانی دانشآموزان مبتال به اختالالت

1. Emotion regulation training
2. Mauss, Evers, Wilhelm & Gross
3. Gross & John
4. Amstadter
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یادگیری خاص را کاهش دهد .بالکیس و دورو )0446( 4در پژوهشی نشان دادند که فقدان
مهارتهای خودتنظیمی تأثیر منفی معناداری در کیفیت زندگی ،رضایت تحصیلی و تعللورزی
تحصیلی دارد .همچنین لطیفی ،امیری ،ملکپور و مولوی ( )4933در پژوهش خود نشان دادند که
شناخت و تنظیم هیجانات و آموزش حل مسئله اجتماعی با شیوهی شناختی ،بهطور معناداری
عملکرد دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری را در زمینه افزایش حل مسئله اجتماعی ،کاهش
رفتارهای نامطلوب پرخاشگری و کنارهگیری و نیز تغییر اهداف اجتماعی بهبود میبخشد .همچنین
نتایج نشانگر بهبود قضاوت دانشآموزان و افزایش خودکارآمدی اجتماعی آنان در زمینهی سازگاری
و افزایش رفتار دوستانه بود .عالوه بر این ،پژوهش نریمانی و همکاران ( )4959نشان داد که آموزش
متمرکز بر هیجان در کاهش فرسودگیِ تحصیلی و عواطف منفی این دانشآموزان مؤثر است.
پژوهش میکاییلی ،رجبی ،عباسی و زمانلو ( )4959ارتباط معناداری را بین تنظیم هیجان و
فرسودگی تحصیلی نشان داد .نتایج پژوهش بدریگرگری ،مهدوی و ضرابی ( )4954نیز نشان داد،
آموزش راهبردهای یادگیری تنظیمی ،فرسودگی مربوط به مدرسه در دانشآموزان را کاهش
میدهد .نتایج مطالعهی عباسی ( )4950روی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص بهویژه
اختالل ریاضی نشان داد که آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش سازگاری و بهزیستی روانشناختی
این دانشآموزان میشود .محمدامینی ( )4950نیز در پژوهشی نشان داد که آموزش راهبردهای
تنظیم یادگیری خودتنظیمی بر فرسودگی تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .همچنین قاسمی
جوینه ،موسوی ،ظنیپور و حسینی صدیق ( )4959نشان دادند که بین ذهن آگاهی و تنظیم
هیجان و تعللورزی تحصیلی ،ارتباط منفی وجود دارد؛ درنتیجه آموزش تنظیم هیجان و ذهن
آگاهی میتواند تعللورزی تحصیلی را کاهش دهد.
در مجموع نتایج پژوهشها حاکی از اثربخشی آموزش تنظیم هیجان در کاهش بسیاری از
مشکالت رفتاری و روانی -اجتماعی است .لذا وجود شواهد قوی از اثربخشی این مداخلهی
روانشناختی ،پیشنهاد مطالعات قبلی به انجام بررسی بیشتر ،بر ضرورت این مطالعه میافزاید .از
سوی دیگر بررسی کمتر این مدل درمانی در افراد مبتال به اختالالت یادگیری خاص در ایران ،خأل
دیگری است که با این مطالعه پر خواهد شد و نتیجهی چنین مطالعهای بهعنوان مبنایی مقدماتی
برای بررسیهای بیشتر و نیز طراحی مداخالت متناسب جهت کاهش فرسودگی و تعللورزی
تحصیلی این افراد خواهد بود؛ بنابراین این پژوهش ،بهدنبال پاسخگویی به این سؤال است :آیا
آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری خاص مؤثر است؟

1. Balkis & Duru
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 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعهی آماری پژوهش حاضر ،کلیهی دانشآموزان پسر دارای اختالل یادگیری خاص کالس
پنجم مقطع ابتدایی مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی  4951-59میباشد .برای انتخاب نمونه،
در مرحلهی اول  051دانشآموز بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از بین دانش آموزان 9
مدرسه (از هر مدرسه  0کالس) انتخاب و تمام اعضای آن کالس با استفاده از آزمونهای
استانداردشده حساب یا آزمون پیشرفت تحصیلی ،آزمون ریاضی کیمت و آزمون تشخیص اختالالت
خواندن )DTRD( 4و آزمون اختالل نوشتن ،مورد ارزیابی و سپس موارد مشکوک به اختالل
یادگیری خاص مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند و درنهایت بهمنظور آنکه دانشآموزان انتخابشده
دارای ناتوانی های ذهنی نباشند ،از نمره هوشی آزمون ریون استفاده شد و دانشآموزانی که بهره
هوشی پایینتر از  54داشتند از نمونه پژوهش حذف شدند .در نهایت از میان دانشآموزان
شناساییشده بهعنوان اختالل یادگیری خاص که با استفاده از پرسشنامهی تعللورزی و فرسودگی
تحصیلی نمرهی باالتری کسب کردند 14 ،نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و
به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه
بایستی  49نفر باشد (دالور ،)4934 ،اما در این تحقیق به خاطر افزایش اعتبار بیرونی  14نفر دارای
اختالل یادگیری خاص (برای هر زیرگروه  04نفر) بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شد .معیارهای ورود
در این پژوهش شامل داشتن هوش نرمال ،نداشتن بیماریهای جسمی ،جنسیت پسر و معیارهای
خروج شامل خستگی در جلسات آموزشی و عدمهمکاری دانش آموزان موردنظر بود .برای
جمعآوری دادههای پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شد:
 .3ابزار پژوهش
 مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس عالئم مندرج در  :DSM-Vدر این پژوهش برای تشخیصعالئم اختالالت یادگیری خاص و مشخصکنندههای آن ،از مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس
عالئم توصیفشده برای این اختالل طبق  DSM-5استفاده شد.
 آزمون اختالل در خواندن :این آزمون توسط شفیعی و همکاران ( )4937در مطالعهای با عنوانطراحی و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختالل در خواندن در پایههای اول تا پنجم دانشآموزان
مقطع ابتدایی در شهر اصفهان ساختهشده است .بدنه اصلی آزمون در هر پایه مرکب از یک متن
صدکلمهای و چهار سؤال درک مطلب است که توسط متخصصان آسیبشناسی گفتار و زبان بهدقت
کنترلشده است .درنتیجه انجام این آزمون ،دانشآموزان هر پایه تحصیلی در سه سطح توانایی
1. The Diagnostic Test of Reading Disorders
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خواندن طبقهبندی میگردند .نمره دهی به این آزمون به این شرح است :پاسخ صحیح بدهد (درک
مطلب او  79درصد باشد) در سطح آموزشی قرار میگیرد .اگر دانشآموز کمتر از  54درصد کلمات
را درست بخواند و نمرهی درک مطلب او کمتر از  94درصد باشد ،یعنی بیش از  44درصد خطا
داشته باشد و به کمتر از  0سؤال پاسخ بدهد ،در سطح خواندن ناتوانی (فرو خواندن) قرار دارد .این
آزمون بر روی  044دانشآموز دختر و پسر در تمام پایههای اول تا پنجم مقطع ابتدایی و مجموعاً
 4444دانشآموز که بهصورت تصادفی از کلیه نواحی پنجگانه شهر اصفهان انتخابشده بودند ،معیار
شده است .بهعالوه آزمون روی دو گروه نارساخوان و عادی اجرا گردیده است .یافتههای این مطالعه
نشان داد که همبستگی نمرات دقت و سرعت خواندن با نمره کل آزمون باال بوده است .اعتبار آزمون
با معیار آلفای کرونباخ  4/77گزارششده است و تفاوت میانگین دو گروه مبتال و غیرمبتال به اختالل
خواندن معنیدار بود ( .)p>4/44با توجه به نتایج فوق ،این آزمون میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای
مفید در تشخیص نارساخوانی دانشآموزان پایههای اول تا پنجم کاربرد داشته باشد.
 آزمون ریاضی کیمت :1آزمون ریاضی کیمت توسط کنولی ( )4533هنجاریابی شده است .اینآزمون یک آزمون مالک مرجع با قواعدی برای تفسیر هنجاری است .این آزمون ازلحاظ گستره و
توالی شامل سه بخش مفاهیم ،عملیات و کاربرد است .این بخشها درمجموع به  49خرده آزمون و
هر بخش به سه یا چهار حیطه تقسیم میشوند .آزمون فوق پس از ترجمه ،سؤالهای آن مطابق با
پرسشهای کتاب ریاضی مقطع ابتدایی سازمانده ی و سپس در یازده استان کشور هنجاریابی شده
است .روایی آن از طریق روایی محتوا و روایی تفکیکی محاسبه گردید و همچنین روایی همزمان آن
بین  4/99تا  4/67بهدستآمده است .پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بین  4/34تا 4/31
گزارششده است (محمداسماعیل و هومن.)4934 ،
 آزمون بیان نوشتاری :در این پژوهش از آزمونهای امال که توسط فالح چای ( )4979تهیه و اعتباریابی شده ،استفادهشده است .روایی این آزمونها را متقاضیان و معلمان مجرب تأیید کردهاند و
پایایی آن با روش پایایی مصححان  4/54الی  4/59برآورد شده است.
 آزمون هوشی ریون :این آزمون توسط ریون (4560؛ به نقل از سیدعباسزاده ،گنجی و شیرزاد، )4930در انگلستان برای اندازهگیری هوش در گروه سنی  5تا  43سال ساختهشده است و دارای
 64آیتم ( 9سری  40تایی) میباشد .ضریب همسانی درونی این آزمون با میانگین  4/54و ضریب
پایایی باز آزمایی با میانگین  4/30گزارششده است .همبستگی این آزمون با آزمونهای هوشی
وکسلر ،استنفورد -بینه ،مازهای پروتئوس و آدمک گودیناف در دامنهای از  4/14تا 4/79
بهدستآمده است .میزان همبستگی آن با آزمونهای غیرکالمی بیشتر گزارششده است .در این
پژوهش مالک انتخاب افراد نمره هوشبهر  54و به باال بوده است.

1. Kay-Math Mathematic Test
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 مقیاس ارزیابی تعلل ورزی  -نسخه دانشآموز :)PASS( 1این مقیاس بهوسیلهی سولومون و راثبلوم( )4531ساخته شده است .مقیاس تعللورزی تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکالیف (سؤاالت 5
تا  ،)47آمادگی برای امتحان (سؤاالت  4تا  )6و تهیه گزارش نیمسالی (سؤاالت  04تا )09
ساختهشده و شامل  07گویه است که شش سؤال (سؤالهای  )07 ،06 ،45 ،43 ،3 ،7آن برای
سنجش دو ویژگی احساس ناراحتی نسبت به تعللورزی بودن و تمایل به تغییر عادت تعللورزی در
نظر گرفتهشده است .بنا به پیشنهاد سازنده مقیاس ،در محاسبه روایی و پایایی این شش سؤال منظور
نشده است .در مقابل هر گویه ،طیف چهارگزینهای از «بهندرت» (نمره  )4تا «تقریباً همیشه» (نمره
 )1قرار دارد .بهمنظور تعیین پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و برای احراز روایی از روش
تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده شد .در بررسی مقدماتی برای انجام تحلیل
عاملی ،مقدار شاخص  KMOبرابر با  4/33و همچنین مقدار عددی شاخص خی دو در آزمون
کرویت بارتلت برابر با  0493/931بود که در سطح  4/444معنیدار بود که نشانگر کفایت نمونه و
متغیرهای انتخابشده برای انجام تحلیل عاملی است .نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی،
بیانگر وجود یک عامل کلی در پرسشنامه تعللورزی بود .مالک استخراج عوامل شیب منحنی
اسکری بود که با توجه به ارزش نسبتاً باالی عامل اول و بار عاملی مطلوب گویهها هیچیک از آنها
حذف نشدند .همبستگی گویهها با نمرهی کل پرسشنامه در سطحی مطلوب و معنادار بود .ضریب
پایایی آلفای کرونباخ مقیاس برابر  4/54بود (جوکار و دالورپور .)4936 ،در این پژوهش نیز ضریب
آلفای کرونباخ محاسبهشده برای هر سه خرده مقیاس آماده کردن تکالیف ،آمادگی برای امتحان و
تهیه گزارش نیم سالی به ترتیب برابر با  4/33 ،4/54و  4/35بهدست آمد .ضریب پایایی مقیاس در
پژوهش حسینچاری و دهقانی ( )4937با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/75گزارش شده،
همچنین میزان همسانی درونی ،به منزلة شاخصی برای روایی مقیاس ،در بعد اهمالکاری در آمادگی
برای امتحان ، 4/39اهمالکاری در آمادگی برای تکالیف  4/36و اهمالکاری در تهیه گزارش نیم
سالی  4/35گزارش شده است.
مقیاس فرسودگی تحصیلی :این پرسشنامه را برسو 0و همکاران ( )4557ساختهاند .این پرسشنامه
سه حیطهی فرسودگی یعنی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را
میسنجد .پرسشنامه مذکور پانزده ماده دارد .که با روش درجهبندی لیکرت  9درجهای کامالً
مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنیها درجهبندی شده است .خستگی تحصیلی  9ماده (مطالب
درسی خستهکننده هستند) ،بیعالقگی تحصیلی  1ماده (احساس میکنم نسبت به مطالب درسی
عالقه ندارم) و ناکارآمدی تحصیلی  6ماده (احساس میکنم نمیتوانم از عهده مشکالت درسی
بربیایم) دارد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن بهترتیب  4/30 ،4/74و  4/79برای سه حیطهی
1. Procrastination Assessment Scale-student
2. Breso
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فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .اعتبار پرسشنامه را محققان با روش تحلیل شاخص برازندگی
عامل تأییدی محاسبهشده که شاخصهای برازندگی تطبیقی ( )CFIافزایشی ( )IFIو شاخص جذر
میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAمطلوب گزارش کردهاند (برسو و همکاران .)0447 ،در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و
ناکارآمدی تحصیلی بهترتیب برابر با  4/30 ،4/33و  4/75بهدست آمد.
روش اجرا :روش اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد از هماهنگی و کسب مجوز و مراجعه به
مدارس و انتخاب نمونهی آماری ،درنهایت از تعداد کل دانش آموزان شناساییشده بهعنوان اختالل
یادگیری خاص ،تعداد  04نفر در گروه آزمایش و تعداد  04نفر در گروه کنترل بهتصادف گمارش
شدند .ضمن توجیه این دانشآموزان و بیان اهداف پژوهش ،از آنها درخواست شد تا در دورهی
آموزشی شرکت نمایند .قبل از شروع روشهای آموزشی ،هردو گروهِ موردمطالعه را تحت پیشآزمون
قرار داده و آزمونهای مذکور بر روی آنها اجرا شد و از آنها درخواست شد تا پرسشنامههای
موردنظر را تکمیل نمایند .مدت جلسات آموزشی  3جلسه یک و نیمساعته بود و بهصورت گروهی و
در هفته یکبار ،در محلی که توسط اداره آموزشوپرورش شهر اردبیل تعیین شد ،اجرا گردید .پس
از اتمام دورهی آموزش ،از دو گروه تحت درمان و گروه کنترل پسآزمون به عمل آمد و سپس
دادههای بهدستآمده با استفاده از ابزار  spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جدول  :1محتوای جلسات آموزش تنظیم هیجان
جلسهی اول :اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی
جلسهی دوم :مروری بر جلسه قبل؛ آموزش آگاهی از هیجانات مثبت (شادی ،عالقهمندی و عشق) و توجه به هیجانات
مثبت و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال بهصورت تجسم ذهنی ،تکلیف خانگی نوشتن هیجانات مثبت عمده و ثبت
در فرم مربوطه.
جلسهی سوم :مروری بر جلسه قبل؛ آموزش آگاهی از ه یجانات منفی (اضطراب ،غمگینی ،خشم و نفرت) و توجه به
هیجانات منفی و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال بهصورت تجسم ذهنی ،تکلیف خانگی نوشتن هیجانات منفی عمده
و ثبت در فرم مربوطه.
جلسهی چهارم :مرور بر جلسه قبل؛ آموزش پذیرش هیجانات مثبت و پذیرش بدون قضاوت هیجانات مثبت و
پیامدهای مثبت و منفی ،تکلیف خانگی و نظرخواهی از والدین و دوست نزدیک در مورد پایین یا باال بودن هیجانات
مثبت و ثبت در فرم مربوطه.
جلسهی پنجم :آموزش جلسه چهارم اما برای هیجانات منفی به همراه تکلیف خانگی همان جلسه اما در مورد
هیجانات منفی.
جلسهی ششم :مرور جلسه قبل؛ آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت ،آموزش تجربه ذهنی هیجانات مثبت
بهصورت تجسم ذهنی (شادی ،عالقهمندی و عشق) ،بازداری ذهنی و آموزش ابراز مناسب این هیجانات.
جلسهی هفتم :آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات منفی :مرور جلسه قبل ،آموزش تجربه ذهنی هیجانات منفی
(اضطراب ،غمگینی ،خشم و نفرت) ابراز نامناسب و بازداری ابراز نامناسب این هیجانات.
جلسهی هشتم :جمعبندی جلسات آموزشی و اجرای پسآزمون.
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 .4یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش بهترتیب  44/77و  4/01و گروه کنترل  44/34و 4/06
با دامنه سنی  44تا  44سال بود.
جدول  ،0میانگین و انحراف معیار نمرات فرسودگی و تعللورزی تحصیلی را به تفکیک گروهها
نشان می دهد .با توجه به اینکه کسب نمرات کم در متغیرهای ذکر شده به منزلهی تأثیر آموزش
است ،مشاهده می شود که میانگین نمرات گروه آزمایش در هر دو متغیر در مرحله پسآزمون
نسبت به گوه کنترل کاهش معناداری داشته است.

سال هفتم ،شمارة سیزدهم ،پاییز و زمستان 95 8931
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیرهای فرسودگی تحصیلی و تعللورزی تحصیلی به تفکیک گروه ها
آزمایش
متغیر وابسته

فرسودگی تحصیلی

تعللورزی تحصیلی

مؤلفه

پیشآزمون

کنترل
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

خستگی تحصیلی

40/44

4/49

7/91

0/64

44/60

4/66

44/65

4/93

بیعالقگی تحصیلی

44/99

4/41

9/59

4/09

44/53

4/49

44/11

4/74

ناکارآمدی تحصیلی

44/71

4/19

5/60

0/74

44/73

0/30

44/76

0/15

کل

91/93

9/99

09/44

0/43

99/93

0/93

99/35

9/95

69/39

9/94

95/99

0/64

60/31

9/66

69/15

0/94
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قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری جهت رعایت فرضهای آن ،از
آزمونهای باکس و لوین استفاده شد .براساس آزمون باکس که برای هیچیک از متغیرها معنیدار
نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کوواریانس بهدرستی رعایت شده است (،P=4/547
 F=0/33و  )BOX=7/454بر اساس آزمون لوین و عدم معنیداری آن برای همه متغیرها ،شرط
برابری واریانسهای بین گروهی رعایت شده است.
همانطور که در جدول  9مشاهده می شود ،نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر
ترکیب متغیرهای فرسودگی تحصیلی و تعللورزی تحصیلی معنادار میباشد [،P≥4/444
 99(=97/19و  =4/061 ،F)1المبدای ویلکز] .نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از متغیرهای
موردبررسی در بین دو گروه موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.
مطابق جدول  ،1براساس نتایج حاصل از آزمون مانکوا ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،آموزش
تنظیم هیجان در مرحله پسآزمون بر مؤلفههای خستگی تحصیلی (،)F=04/994 ،P>4/444
بیعالقگی تحصیلی ( ،)F=14/444 ،P>4/444ناکارآمدی تحصیلی ( )F=39/359 ،P>4/444و نمره
کل تعللورزی تحصیلی ( )F=54/199 ،P>4/444اثر معناداری دارد؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه
گرفت که آموزش تنظیم هیجان در مرحله پسآزمون باعث کاهش فرسودگی و تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص (گروه آزمایش) نسبت به گروه کنترل شده است.
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جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مربوط به فرسودگی و تعللورزی تحصیلی
متغیر

گروه

آزمون

ارزش

dfفرضیه

dfخطا

F

P

Eta

پیالیی -بارتلت

4/764

1

99

97/19

P≥4/444

4/764

المبدای ویلکز

4/061

1

99

97/19

P≥4/444

4/764

هتلینگ اللی

6/19

1

99

97/19

P≥4/444

4/764

بزرگترین ریشه روی

6/19

1

99

97/19

P≥4/444

4/764

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی نمرات تعللورزی تحصیلی و مؤلفههای فرسودگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر وابسته

مؤلفه
خستگی تحصیلی

فرسودگی
تحصیلی

بیعالقگی تحصیلی
ناکارآمدی تحصیلی

تعللورزی
تحصیلی

منابع تغییرات

Ss

df

MS

F

P

اثر پیشآزمون

4/15

4

4/15

4/441

4/717

گروه

499/693

4

499/693

04/994

4/444

اثر پیشآزمون

4/153

4

4/153

4/044

4/459

گروه

094/199

4

094/199

14/444

4/444

اثر پیشآزمون
گروه

1/319
975/914

4
4

1/319
975/914

4/907
39/359

4/531
4/444

اثر پیشآزمون
گروه

4/094
194/915

4
4

4/094
194/915

4/905
54/199

4/194
4/444
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعللورزی
تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بود .نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان
بهطور معناداری موجب کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص
میشود .این یافته در راستای پژوهشهای بدریگرگری و همکاران ( ،)4954عباسی (،)4950
محمدامینی ( ،)4950نریمانی و همکاران( )4959و میکاییلی و همکاران( )4959بوده و حاکی از
مؤثر بودن این شیوه آموزشی در کاهش افت تحصیلی ،بیبرنامگی درسی و فرسودگی تحصیلی این
دانشآموزان است .در تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که تنظیم هیجان و مخصوصاً
راهبرد مثبت باز ارزیابی شناختیِ هیجانات باعث کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت
و رفتار سازگارانه افراد میشود (یو ،ماتسوموتو و لروکس ،)0446 ،4بنابراین آموزش تنظیم هیجان در
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص باعث میشود که آنان با استفادهی درست از هیجانات،
آگاهی از هیجانات و پذیرش آنها و ابراز هیجانات مخصوصاً هیجاناتِ مثبت در موقعیتهای زندگی،
احساسات منفی خویش را کاهش دهند که بهتبع آن میزان فرسودگی تحصیلی آنها در ابعاد
خستگی ،بیعالقگی و ناکارآمدی تحصیلی کاهش پیدا خواهد کرد (عباسی .)4950 ،بهعبارتدیگر،
میتوان گفت که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بهدلیل مشکالت جسمانی و روانی ناشی
از این اختالل ممکن است از وجود هیجانات مثبت و منفی خویش آگاهی نداشته باشند و هنگام
قرار گرفتن در موقعیتهای زندگی نتوانند بهخوبی از هیجانات خود استفاده کنند زیرا مشکالت
جسمانی و روانی آنان باعث میشود که آنان در موقعیتهای اجتماعی ،خود را بهصورت منفی
ارزیابی کنند و کمتر خود را در موقعیت های اجتماعی زندگی درگیر کنند که آثار منفی آن میتواند
بهصورت مشکالتی در ابعاد فرسودگی تحصیلی ظاهر شود؛ اما آموزش تنظیم هیجان به آنان باعث
میشود که از وجود هیجانات منفی و تأثیر منفی آنها بر خویش آگاهی پیدا کنند و با باز ارزیابی
هیجانات در موقعیتهای مختلف نسبت به سالم نگهداشتن زندگی هیجانی خویش تالش کنند و از
این طریق میزان مشکالت جسمانی ،روانی و بهطور خاص فرسودگی تحصیلی خویش را کاهش
دهند (عباسی .)4950 ،همچنین در تبیین این یافته شاید بتوان به این نکته اشاره کرد که
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص در موقعیتهای مختلف زندگی بهاحتمالزیاد نمیتوانند
از هیجانات مثبت بهصورت مفید استفاده نمایند و در مقابل به میزان زیادی از هیجانات منفی
برخوردارند و این امر موجب مشکالت دیگری ازجمله درک منفی از خویشتن ،نگرانی نسبت به
روابط با دیگران و عملکرد اجتماعی نامناسب و بهتبع آن عملکرد مناسب تحصیلی در آنها میشود
که خود دلیلی بر فرسودگی تحصیلی در آنان است.

1. Yoo, Matsumoto & LeRoux
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همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بهطور معناداری موجب کاهش
تعللورزی تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص میشود .این یافته در راستای
پژوهشهای گروس ( ،)0447بالیکس و دورو ( ،)0446لطیفی و همکاران ( ،)4933قاسمی جوینه و
همکاران( ،)4959حبیب زاده و همکاران( )4959بوده و با در نظر داشتن این نکته که عناصر
تشکیلدهنده و دخیل در تعللورزی متشکل از خودکارآمدی پایین ،تکانشگری ،خودکنترلی،
حواسپرتی ،سازماندهی و انگیزش تحصیلی میباشند (استیل )0447 ،قابلبحث و تفسیر میباشد.
پژوهشگران در معدود پژوهشهایی که از درمانهای مبتنی بر هیجان ،روی افراد مبتال به اختالل
یادگیری استفاده کردند نشان دادهاند که این درمان موجب کاهش مشکالت هیجانی این افراد
میشود (مک کنزی ،متیسون ،مک کاسکی ،همیلتون و مورای .)0444 ،4همانطور که پیشتر بیان
شد ،حواسپرتی یکی از پیشبینی کنندههای مهم تعللورزی میباشد ،پژوهشها نشان دادهاند که
هیجانها میتوانند ظرفیت توجه افراد (زیربنای حواسپرتی) را در هنگام تجربه فشار تحت تأثیر
قرار دارند (ترنتاکاستا و ایزارد .)0447 ،0پژوهشها همچنین نشان دادهاند ،هنگامیکه افراد دارای
ظرفیت مطلوب حافظهی کاری ،از راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانهای استفاده میکنند،
عملکردشان بهطور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد (بیلوک و دکارو .)0447 ،9از سوی دیگر با توجه
نقش باورهای غیرمنطقی در تعللورزی ،همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،محققان نشان دادهاند که
درمانهای مبتنی بر هیجان و درمانهایی که در آنها مؤلفههای هیجانی ،تنظیم هیجان و تجربهی
هیجان اصالحی وجود دارد ،میتوانند موجب تغییر شناختها و باورهای ناکارآمد گردند (گروس،
 .)0449ازاینرو با توجه به پژوهشهای ذکرشده میتوان بیان کرد که هرچند تابهحال بهطور
مستقیم تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر تعللورزی کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص سنجیده
نشده است ،اما با توجه به نقش این درمان در کاهش مؤلفههای زیربنایی تعللورزی ازجمله ،توجه،
سازماندهی ،باورها و خطاهای شناختی میتوان نسبت به اثربخشی این مداخله اطمینان حاصل
کرد .در تبیین دیگر نتایج بهدستآمده ،میتوان به این اشاره کرد که دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری از تعللورزی برای دور شدن از هیجانهای منفی خود استفاده میکنند .بدین معنی که با
به تعویق انداختن در وظایف خود از بعضی کارها که انجامشان باعث هیجان منفی میشود ،از
هیجانات منفی دور میمانند و بدین ترتیب احساس بد و منفی حاصل از انجام آن کار را تجربه
نمیکنند .این افراد با استفاده از این روش بهتدریج در تکالیف خود عقبافتاده و فشار روانی حاصل
از انجام ن دادن تکالیف موجب کاهش بهزیستی روانی ،اجتماعی ،بروز عوارض جسمانی ناشی از
اختالالت روانی و درنتیجه کاهش عملکرد تحصیلی میشود؛ بنابراین آموزش تنظیم هیجان به این
1. McKenzie, Matheson, McKaskie, Hamilton & Murray
2. Trentacosta & Izard
3. Beilock & DeCaro
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افراد کمک میکند تا از هیجانات منفی خودآگاهی یافته و از عواملی که موجب بروز این هیجانات
منفی در زمینهی تحصیلی و زندگی اجتماعی شده ،شناخت مناسب را پیدا کنند .عالوه بر این ،این
افراد میآموزند که بهجای فرار از هیجانات منفی؛ آنها را بهدرستی بپذیرند و بهجای فرار از آنها و
جایگزین کردن تعلل برای آن ،از مهارتهای تعدیل و تنظیم هیجانی استفاده کرده و هیجانات
مثبت مانند (من توانایی مقابله با قبول هیجان منفی ناشی از نمرهی کم در درسهایم را دارم و
تالش میکنم تا با نمره خوب در امتحان بعدی احساس خوشحالی کنم) را جایگزین هیجانات منفی
کنند و به این صورت زمینهی کاهش بسیاری از مشکالت ناشی از این اختالل :ازجمله تعللورزی
تحصیلی را فراهم آورند.
در کل میتوان چنین نتیجهگیری کرد که استفاده از مداخالت آموزش تنظیم هیجان میتواند با
هدف قرار دادن هیجانات که نقش مهمی در رفتارهای ما در جامعه دارند ،زمینهساز کاهش بسیاری
از مشکالت روانی -اجتماعی شود .این پژوهش نشان داد که با آموزش مناسب تنظیم هیجان،
میتوان تعللورزی تحصیلی این دانش آموزان را کاهش داد؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که
تمامی روانشناسان ،روانپزشکان ،مشاوران با برگزاری دورههای آموزشی برای این افراد ،معلمین و
خانوادههای آنها ،بستر مناسبی برای کاهش مشکالت روانی ،رفتاری و اجتماعی این دانش آموزان
فراهم آورند.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدود بودن نمونه پژوهش به شهر اردبیل که تعمیم
نتایج به سایر مناطق جغرافیایی کشور با مشکل مواجه میکند .همچنین نمونه پژوهش شامل
دانشآموزان پسر کالس پنجم ابتدایی بود که تعمیم نتایج به سایر گروه جنسی و سنی را با مشکل
روبرو میکند .عالوهبراین نداشتن دوره پیگیری از دیگر محدودیتهای این پژوهش بود؛ لذا پیشنهاد
میشود ،پژوهشهای مشابه در سایر مناطق کشور و بر روی سطوح سنی و جنسی مختلف انجام
شود تا با اطمینان کامل بتوان نتایج را تعمیم داد .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
دوره پیگیری نیز انجام شود.
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