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اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر نگرش نسبت به مدرسه در 

  يادگيري ويژهان داراي اختالل آموزدانش

  2مريم اسدالهيو  1شهروز نعمتي

  
 

  چكيده

 تعيين اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر نگرش نسبت به مدرسه در حاضر هدف پژوهش

آزمون با گروه كنترل آزمون و پسان داراي اختالل يادگيري ويژه بود. در اين راستا، طرح پيشآموزدانش

ويژه داراي اختالل يادگيري ان آموزدانش آماري پژوهش شامل كليه مورد استفاده قرار گرفت. جامعه

نفرگروه آزمايش و  15نفر (  30پژوهش  بود. نمونه 1396 – 97در سال تحصيلي ابتدايي شهر تبريز  دوره

 ان داراي اختالل يادگيري دورهآموزدانشنفرگروه كنترل) داراي اختالل يادگيري ويژه بود كه از ميان  15

- يك  جلسه  8ابتدايي شهر تبريز انتخاب شدند. آموزش راهبردهاي خودتنظيمي براي گروه آزمايش در 

ابزار مورد استفاده براي متغير نگرش نسبت به مدرسه پرسشنامه نگرش ماه ارائه گرديد.   2ساعته به مدت  

خودتنظيمي نگرش نسبت به نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش راهبردهاي  باشد.به مدرسه مي

ها بخشد. اين يافتهداري بهبود ميطور معنيان داراي اختالل يادگيري ويژه به آموزدانشمدرسه را در 

ان داراي اختالل يادگيري ويژه روش آموزدانشحاكي از آن است كه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي به 
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  مقدمه

تحولي است كه به صورت مداوم يادگيري درسي را  –اختالل يادگيري ويژه اختاللي عصبي 

كردن طرحبندي جديد به جاي م). در توصيف و طبقه1،2013دهد (اسكانلونتحت تأثير قرار مي

ي خواندن، رياضيات و بيان نوشتاري، اين اختالل به هااختاللهايي خاص مانند اختالل در حوزه

اي كلي و معيار تشخيصي واحد معرفي شده است و بر عملكرد كلي تحصيلي و ارايه صورت طبقه

ار ي سنتي معيكند. افزون بر اين در رويكرد جديد، مؤلفهخدمات آموزشي مناسب تمركز مي

پيشرفت تحصيلي حذف شده است و به جاي آن بر رشد  -هوشي  تشخيصي ناهماهنگي بين بهره

هاي تحصيلي و ي تحصيلي از قبيل نمرات تحصيلي، پاسخ به مداخلهشخصي، خانواده، و تاريخچه

 ،3؛ هاالهان،كافمن و پولين2،2013پزشكي آمريكا كند (انجمن رواني معلمان تأكيد ميمشاهده

2015(.  

، 4گيرد (لرنرتر از مشكالت تحصيلي را در بر مياي بسيار وسيعهاي يادگيري گسترهناتواني

) و تقريبا هر جنبه از زندگي كودك را (از جمله تحصيلي، عزت نفس، خودكارآمدي) 1997

ها در مقايسه با كودكان ). آن1990العمر است (لرنر،دهد و يك چالش مادامتحت تأثير قرار مي

). مطالعات 1977، 5ي بيشتر در معرض افزايش ترك تحصيل هستند (ماري، گلدستين و ادگارعاد

شناختي هاي خاص رواناند كه كودكان دچار ناتواني يادگيري، داراي برخي ويژگينشان داده

توان به اين موارد اشاره كرد: داشتن كند كه براي نمونه ميها را از ديگران متمايز ميهستند كه آن

نگاه و نگرش منفي به خود و ديگران، عدم پاسخگويي به ديگران در تعامالت اجتماعي، الگوهاي 

) انفعال در فرآيند يادگيري، ناكارآمدي حل 6،2006نامناسب خودافشايي (الكي و مارگاليت 
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شده، ناكارآمدي در استفاده از راهبردهاي خودتنظيمي (دهقاني، اميري مسأله، درماندگي آموخته

ان داراي اختالل يادگيري ويژه در مقايسه با همساالن آموزشي خود آموزدانش). 1386مولوي، و 

رسد اساس عصب شناختي داراي فرآيندهاي خودتنظيمي كمتري هستند كه به نظر مي

  ) دارد.2008 ،2) و ريشه اجتماعي (زيمرمن1994، 1(بروكوسكي و ترپ

شوند و هر ساله تعداد تحصيلي محسوب مي مهمترين علت عملكرد ضعيف اختالالت يادگيري

شوند و فراگيران ان به اين علت در فراگيري مطالب درسي دچار مشكل ميآموزدانشزيادي از 

، 3هاي منفي نسبت به مدرسه دارند (مك كوچ و سيگلداراي پيشرفت تحصيلي ضعيف، نگرش

بت به مدرسه تغيير يابد و ها نسشود نگرش آن). آموزش راهبردهاي خودتنظيمي موجب مي2003

ها اين امكان را نگرش مثبتي نسبت به مدرسه داشته باشند. استفاده از راهبردهاي خودتنظيمي به آن

دهد تا بر رفتار خود كنترل و نظارت داشته باشند. پيشرفت تحصيلي سطح پايين اين مي

)، خودكارآمدي پايين 9819، 4چون خودپنداره تحصيلي پايين (شانكان با عواملي همآموزدانش

-)، ارزش2001)، انگيزش پايين (مك كوچ و سيگل، 2001؛ مك كوچ و سيگل، 1998(شانك، 

هاي منفي نسبت به مدرسه و ) و نگرش5،1992كال و همكاران گذاري هدف سطح پايين (مك

) رابطه مستقيم دارد. آموزش راهبردهاي 1996، 7؛ فورد1993 ،6معلم (كالنكو و همكاران

هاي ان باعث بهبود خواندن و نوشتن، رفتارهاي راهبردي، مهارتآموزدانشودتنظيمي به اين خ

شود دهي و انگيزش و پيشرفت تحصيلي و در نهايت نگرش مثبت به مدرسه و معلمان ميخودنظم

  ). 2003؛ مك كوچ وسيگل، 8،2011(چو و چانگ 
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است كه عوامل مختلفي چون:  هاي نگرشي مهم، نگرش به تحصيل و آموزشاز جمله موضوع

شان به علم و ان، خوداثربخشي تحصيلي و نگرشآموزدانشوضعيت تحصيلي والدين، انگيزش 

شاگردي، و نگرش  -ان از محيط آموزشگاهي، روابط معلم آموزدانشتحصيل، ادراك 

هاي آموزشي و در آخر وضعيت تحصيلي خودشان در هاي درس و محيطان در كالسآموزدانش

  ).2015سزايي دارند (هاالهان،كافمن وپولين، يجاد نگرش مثبت و منفي تأثير بها

ها ان تأثيرگذار است، نگرش آنآموزدانشيكي از مهمترين عواملي كه بر پيشرفت تحصيلي 

تواند پيشرفت تحصيلي فراگيران را تحت ها است. شخصيت معلمان مينسبت به معلم و كالس

ان داراي پيشرفت تحصيلي پايين با معلمان و ساير همساالن آموزدانشاز تأثير قرار دهد. بسياري 

اني ممكن است نسبت به آموزدانشخود و همچنين با كاركنان مدرسه مشكل دارند. چنين 

ان نسبت به آموزدانشهمساالن خود رفتار خصومتي نشان دهند و به دنبال آن نگرش اين دسته از 

ز جمله تعامل با همساالن،  دروس آموزشگاهي و معلمانشان منفي مدرسه و عوامل مرتبط با آن ا

  ).1،1995شود (زيدنر واسكلر

گيري مطلوب يا نامطلوب، پايدار و جامع نسبت به يك اصطالح نگرش اشاره به يك جهت

هاي عاطفي ها دارد. نگرش نسبت به مدرسه عبارت است از واكنشمحرك يا گروهي از محرك

 شودهاي مدرسه كه خصوصيات داخل و خارج از مدرسه را شامل مياليتان به فعآموزدانش

  .)1391، يكوچك و ييكرا ،پورعباس ،خجسته مهر(

پذيري و پيشرفت شناختي، نگرش مثبت به مدرسه، عزت نفس، مسئوليت -از ديدگاه اجتماعي 

تواند در ميان در مورد مدرسه آموزدانشدهد. نگرش ها را تحت تأثير قرار ميتحصيلي آن

 ،2اي داشته باشد (لوئنگ ولوئنگهاي يادگيري تأثير عمدهها در فعاليتهاي آنگيريجهت

- بخش و مفيد بدانند، بر يادگيري تمركز مي ان وقتي موضوع درس را لذتآموزدانش). 1992

ي ان زمانآموزدانشكنند. نگرش افراد در مورد تحصيل و مدرسه در انتخاب اهداف مؤثر است. 
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توانند در كالس فعاالنه در كالس درس احساس امنيت و راحتي خواهند كرد كه احساس كنند مي

ان احساس كنند كه معلم هر آموزدانشهاي آن شركت كنند. وقتي گيريدرگير شده و در تصميم

زا خواهد بود (گالوي و لحظه قصد ارزيابي وي را دارد، احساس ايمني نكرده و در نتيجه جو تنش

ان با ناتواني آموزدانش) در پژوهشي دريافتند كه 2008( 2). كالسن و همكاران1،1992 دواردزا

تري از خودتنظيمي ان عادي به طور معناداري سطح پايينآموزدانشيادگيري در مقايسه با 

) در پژوهشي نشان دادند 1393دهند. همچنين سربازاوغلي و ابوالقاسمي (فراشناختي را نشان مي

تري برخوردارند. ان داراي مشكالت يادگيري از راهبردهاي خودتنظيمي پايينآموزانشدكه 

هاي فراشناختي و نگرش نسبت به ) در تحقيق خود دريافتند كه بين آگاهي1393موسوي و بدري (

) در پژوهش خود تحت عنوان 1389رابطه وجود دارد. رزي ( 001/0مدرسه در سطح معناداري 

ي ان پايهآموزدانشوصيفي بر ميزان پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به مدرسه در تاثير ارزشيابي ت

به اين نتيجه رسيد كه بين پيشرفت   89 -  88چهارم ابتدايي شهر پيرانشهر در سال تحصيلي 

  تحصيلي و نگرش نسبت به مدرسه همبستگي مثبت مشاهده شده است. 

) مؤثر بودن 1993( 5) و ميج، ردود يانجي1993( 4 )، وود، روزنبرگ و كارن2007( 3مونتاگو

ان دچار ناتواني يادگيري آموزدانشآموزش راهبردهاي فراشناختي و خودنظارتي توجه را براي 

) در پژوهش خود نشان دادند كه 1381)؛ البرزي و سيف (1385نژاد و عابدي (سبحانينشان دادند. 

بطه دارد. در پژوهش فرانك موسوي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي را

هاي فراشناختي با خودپنداره تحصيلي، نگرش نسبت به مدرسه و سازگاري اجتماعي آگاهي

ان با آموزدانشهاي فراشناختي داد كه بين آگاهيان بررسي گرديد و نتايج نشان آموزدانش

ها رابطه مثبت و معناداري نخودپنداره تحصيلي و نگرش نسبت به مدرسه و سازگاري اجتماعي آ
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دهد كه يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت ) نشان مي2004( 1وجود دارد. تحقيقات پينتريچ وگارسيا

يكي از عواملي كه ممكن است در پيشرفت تحصيلي اثرگذار باشد، عامل تحصيلي رابطه دارد. 

. )1393، يميعظ و ق پورصد ؛1394، يابوالقاسمو  زاهد ،ينيمحمدام ،يمانينر( خودتنظيمي است

) خودتنظيمي در يادگيري را به مشاركت فعال يادگيرنده (از نظر رفتاري، 1990زيمرمن (

در واقع، خودتنظيمي، انگيزشي، شناختي و فراشناختي) در فرآيند يادگيري تعريف كرده است. 

دگيري خود انتخاب يافته است كه طي آن، فراگيران اهدافي را براي يانوعي فرآيند فعال و سازمان

كنند تا شناخت، انگيزش و رفتار خود را تنظيم، مهار و نظارت نمايند كنند؛ سپس سعي ميمي

كه آموزش راهبردهاي  ). شواهدي وجود دارد1396، وند وسفيو  فرحبخش ،يپ كين(

 دهي، و انگيزشخودتنظيمي باعث بهبود خواندن و نوشتن، رفتارهاي راهبردي، مهارتهاي خودنظم

ان آموزدانشهاي اگرچه مهارتشود، ي يادگيري ميهااختاللان مبتال به آموزدانشافراد به ويژه 

ان آموزدانشداراي اختالل يادگيري براي استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم كمتر از 

اين  عادي است با اين حال از ويژگي راهبردهاي خودتنظيمي اين است كه قابل آموزش هستند

توانند از مفيد بودن راهبردهاي خاص براي حل مسأله و ان به واسطه خودتنظيمي ميآموزدانش

توان به كودكان ناتوان ) و به اين وسيله مي2004 ،2يادگيري مؤثرآگاهي داشته باشند (ملترز

يادگيري كمك نمود تا با كاربرد راهبردهايي مناسب روند يادگيري را تسريع نمايند. راهبردهاي 

-هاي مختلف از جمله حوزهان در حوزهآموزدانشخودتنظيمي منجر به افزايش عملكرد تحصيلي 

تر از اين كه در طول آموزش تقريباً پايدار است شود و مهمهاي پيچيده مثل حل مسأله رياضي مي

ر اي برخورداكه پيشرفت تحصيلي از اهميت ويژهو در مقابل فراموشي مقاوم است. با توجه به اين

اند. افراد با است. محققان، عوامل مؤثر بر آن را، از جمله خودتنظيمي، مورد مطالعه قرار داده

هاي يادگيري به خوبي با مشكالت تحصيلي و شكست هاي خود آشنا هستند، پس از تجربه ناتواني

تحت تأثير  تر وهاي ناسازگاري مربوط به درماندگي مانند انتظارات تحصيلي پايينها، رفتارناكامي
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  ). 2006، 1دهند (سوانسون و جرمن هاي منفي را از خود بروز ميگرفتن

دهدكه در ارتباط با نگرش مرور ادبيات پژوهشي مربوط به اختالل يادگيري ويژه نشان مي

نسبت به مدرسه نقش خودتنظيمي مورد بررسي قرار نگرفته است. فقدان پژوهش در اين ارتباط به 

-ي روانهاي خودتنظيمي به عنوان مؤلفهچنين ضرورت آموزش مهارت ي همعنوان خال پژوهش

هاي خودتنظيمي در هاي منفي از سويي ديگر و ارزيابي مؤلفهشناختي ارزشمند در تنظيم هيجان

بهبود نگرش نسبت به مدرسه به عنوان عامل بعدي ضرورت انجام پژوهش حاضر را كه هدف از 

ان آموزدانشبردهاي خودتنظيمي بر نگرش نسبت به مدرسه در بين انجام آن تعيين اثربخشي راه

  كند.داراي اختالل يادگيري ويژه است را توجيح مي

  روش

پس آزمون  –پيش آزمون  و طرح اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش آزمايشي

ر مستقل، و تعامل با با گروه كنترل بوده است. برنامه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي به عنوان متغي

  همساالن و نگرش نسبت به مدرسه به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. 

هاي چهارم، ان پايهآموزدانشي اين پژوهش را جامعهگيري: جامعه، نمونه و روش نمونه

تبريز در كننده به مراكز اختالالت يادگيري شهر پنجم و ششم داراي اختالل يادگيري ويژه مراجعه

) براي 2006دهند. اگرچه طبق نظر گال، گال و بورگ (تشكيل مي 1397 - 96سال تحصيلي 

-هاي آزمايش پيشنهاد مينفر براي هر يك از گروه 15تحقيقات آزمايشي و نيمه آزمايشي، تعداد 

روني ها و براي افزايش اعتبار بيشود، اما در اين پژوهش با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودني

نفرداراي اختالل يادگيري ويژه انتخاب شدند و  30گيري در دسترس، تعداد نتايج، با روش نمونه

نفرگروه كنترل ) تقسيم شدند  15نفرگروه آزمايش و  15سپس به صورت تصادفي به دوگروه (

، تحت آموزش راهبردهاي خودتنظيمي دقيقه 60جلسه به مدت  8هاي گروه آزمايش آزمودني

                                                                                                                            
1. Swanson & GERMAN 
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اي دريافت نكرد. سه هفته پس از پايان جلسات آموزش، از گرفتند، اما گروه گواه مداخلهقرار 

ها از ابزار آوري دادهآزمون گرفته شد. براي جمعهاي گروه گواه و آزمايش مجددا پسآزمودني

  زير استفاده شد:

 فرم اوليه اين ):2003كوچ، سيگل () مكsaas- Rپرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه (

) تهيه شده است و هدف از تهيه 2002كوچ و سيگل (سوال بود، توسط مك 45پرسشنامه كه شامل 

ان بود. مك كوچ و آموزدانشآن سنجش مرتبط با پيشرفت تحصيلي يا عدم پيشرفت تحصيلي 

سوال تهيه كردند و  43هاي مختلف، پس از بررسيSAAS-R ) در فرم تجديد نظر 2003سيگل (

 35هاي مختلفي انجام دادند كه پس از تحليل عاملي نهايي و روايي اين پرسشنامه تحليلدرباره پايايي 

پور قدم پايايي اين پرسشنامه توسطسوال باقي مانده . مدل حاصل، برازش آماري قابل قبولي داشت. 

  د.دست آمبه 92/0با عدد   spssبا آزمون آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار باالي )1385(

هاي آموزشي نيز با توجه به سطح پيچيدگي و سلسله سرفصلمحتواي برنامه آموزشي: 

هاي رشدي مراتبي مطالب مورد آموزش در هشت هفته آموزشي و با اقتباس از مفاهيم مدل

خودتنظيمي هاي ) و نظريه2007، 2؛ اسميت دونالد و همكاران1،2004خودتنظيمي (وانگ 

) 2000)؛ پنتريچ، پنتريچ، (2004، 4(به نقل از وانگ 2008زيمرمن،  )؛3،1999تحصيلي (بويكرتس

اي با عنوان تأثير آموزش خودتنظيمي بر ، در مقاله1392گر، افسانه و همكاران؛ كه توسط (جلوه

 حل مسأله اجتماعي كودكان پيش دبستاني دختر و پسر) تدوين شده است.

ان براي آموزدانشلسه است كه به چارچوب آموزش راهبردهاي خودتنظيمي شامل هشت ج

هاي خودتنظيمي فراگيري و كاربرد راهبردهاي يادگيري، انگيزشي و رفتاري را با استفاده از روش

). اين 1394؛ به نقل از باقري، محمدي فر و گرجي، 2005، 5دهد (گراهام و هريسآموزش مي

                                                                                                                            
1. Wang 
2. Smith Donald & ETAL 
3. Boiccats 
4. Wang 
5. Graham & Harris 
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  جلسه انجام شد كه در زير آمده است:   8آموزش طي 
  نامه آموزشيمحتواي بر

  شماره جلسه                                                                   شرح جلسه 

  ها، بيان قوانين جلسات، توضيح روش آموزشيجلسه اول               معرفي درمانگر و آزمودني

  آموزش برقراري ارتباط                              

  تعيين هدف و ايجاد انگيزه    جلسه دوم          

  هاي جلسه گذشته، آموزش خودآگاهيجلسه سوم             مرور آموزش

  هاي تنظيم شناختي (توجه)جلسه چهارم           مرور آموزش هاي جلسه گذشته، آموزش مهارت

  رفتاري ( توجه ،    هاي تنظيم شناختي و جلسه پنجم             مرور آموزش هاي جلسه گذشته، آموزش مهارت

  كنترل بازداري ، تاخيركامرواسازي)    

  هاي هاي تنظيم هيجاني ، تمرين مهارتجلسه ششم             مرور آموزش هاي جلسه گذشته، آموزش مهارت

  آموخته شده در تنظيم شناختي و رفتاري                                  

  هايگذاري ، نظارت ، كنترل و خودارزيابي و تمرين مهارتريزي ، هدفجلسه هفتم            آموزش برنامه

  هاي جلسه قبلقبلي و مرور آموزش                            

  گرفتن از معلم، والدين و همساالن در جهت جلسه هشتم          كمك از معلم و همساالن ( نحوه كمك

  هاي جلسه قبلو مرور آموزش پيشرفت تحصيلي)                           
  

، تحت آموزش دقيقه 60جلسه به مدت  8هاي گروه آزمايش آزمودنيروش اجرا: 

اي دريافت نكرد. سه هفته پس از پايان راهبردهاي خودتنظيمي قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله

  شد.آزمون گرفته هاي گروه گواه و آزمايش مجددا پسجلسات آموزش، از آزمودني
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  نتايج
 وكنترل ها درگروه آزمايش.  ميانگين، انحراف استاندارد و واريانس نمرات آزمودني1جدول 

 M SD V   متغيرها هاگروه

 گروه آزمايش
 نگرش به مدرسه

  نگرش به مدرسه

15  

15  

4000/89  

2667/156  

38169/11  

53383/20  

543/129  

638/421  

 گروه     كنترل
 نگرش  به مدرسه

  مدرسهنگرش  به 

15  

15  

0667/95  

200/100  

27239/11  

70714/13  

067/127  

886/187  
  

ها در دو گروه آزمايش و ميانگين، انحراف استاندارد و واريانس نمرات آزمودني 1در جدول 

  آزمون به تفكيك ارائه شده است. آزمون و پسكنترل در پيش
 

  هااسميرنوف نرمال بودن داده - . آزمون كولموگروف2جدول 

    نگرش  به مدرسه

    پس آزمون  پيش آزمون

123/0  

200/0  
189/0  

772/0  
Kolmogorov-Smirnov Z  

Sig 

  

توان بوده است، از اين رو مي 05/0ها بيشتر از داري تمامي داده، سطح معنا2با توجه به جدول 

ظور براي هاي تحقيق نرمال است. به همين مندست آمده از پرسشنامههاي بهگفت كه توزيع داده

  توان استفاده نمود.از آمار پارامتريك مي آزمون فرضيه
  

  عنوان پيش فرض تحليل كواريانسنتايج تحليل يكسان بودن شيب خط رگرسيون به .3جدول 

 MS df  SD  F  P  منبع تغييرات  متغير

مداخله 

  هاگروه

 051/0  176/4 185/1083 1 185/1083  پيش آزمون

  107/0  786/2  745/722  1  745/722  پيش آزمون

راهبردهاي 

  خودتنظيمي

      397/259  26  312/6744  خطا

        30  000/525423  كل
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فرض تحليل نتايج تحليل يكسان بودن شيب خط رگرسيون به عنوان پيش 3در جدول 

كواريانس آورده شده است. با توجه به نتايج حاصل از جدول از آنجا كه سطح معناداري اثر 

است؛ بنابراين فرض همگني رگرسيون  05/0بزرگتر از  =107/0pش آزمون) پي -متقابل (گروه

براي بررسي همساني واريانس از آزمون لون مبني بر پيش فرض تساوي  همچنين شود.پذيرفته مي

ها در هاي گروهفرض لون مبني بر فرض تساوي واريانسشود كه پيشها استفاده ميواريانس

  ).P>077/0جامعه تأييد گرديد (
 

نتايج تحليل كوواريانس مداخله راهبردهاي خودتنظيمي بر تغيير نگرش به مدرسه در  .4جدول 

  ان داراي اختالل يادگيري ويژه در مرحله پس آزمونآموزدانش

منبع   متغير

  تغييرات

MS DF  SD  F  P SE PS 

مداخله 

  هاگروه

  503/0  138/0 051/0  176/4 185/1083 1 185/1083  پيش آزمون

      107/0  786/2  745/722  1  745/722  آزمون پيش

راهبردهاي 

  خودتنظيمي

          397/259  26  312/6744  خطا

            30  000/525423  كل
  

نتايج تحليل كوواريانس، مداخله راهبردهاي خودتنظيمي (آزمايش و كنتـرل) بـر     4در جدول  

آزمـون را نشـان   در مرحله پس ان داراي اختالل يادگيري ويژهآموزدانشتغيير نگرش به مدرسه در 

ها بر حسب عضويت گروهـي (آزمـايش و كنتـرل) در    دهد كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگينمي

) معنادار است. ميـزان تـاثير ايـن مداخلـه در پـس      P>01/0( 1/0آزمون در سطح آلفاي مرحله پس

ي خــودتنظيمي تــوان نتيجــه گرفــت كــه مداخلــه راهبردهــادرصــد اســت؛ بنــابراين مــي 23آزمــون 

ان داراي اختالل يـادگيري ويـژه گـروه    آموزدانش(آزمايش و كنترل) بر تغيير نگرش به مدرسه در 

حاكي از دقت آماري اسـت. لـذا بـا توجـه      781/0آزمايش تأثير معناداري داشته است. توان آماري 

  درصد اطمينان تأييد گرديد.  99به نتايج حاصل فرض پژوهش با 
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و خطاي استاندارد نمرات كل باقي مانده مداخله راهبردهاي خودتنظيمي در دو گروه  : ميانگين5جدول 

  گرآزمايش و كنترل پس از كنترل متغيرهاي مداخله

  M  SE  هاگروه

 294/4 552/156  آزمايش

  297/4  373/97  كنترل
  

وه و گـر  294/4و  552/156ميانگين و خطاي استاندارد گروه آزمايش بـه ترتيـب     5در جدول 

گردد، ميانگين نمرات مربـوط بـه   است. همانطور كه مالحظه مي 297/4و  373/97كنترل به ترتيب 

ان داراي اختالل يـادگيري ويـژه در گـروه آزمـايش بـاالتر از      آموزدانشتغيير نگرش به مدرسه در 

راي ان داآمـوز دانـش دهنده افزايش مثبت نگرش به مدرسـه در  گروه كنترل است. لذا اين امر نشان

  اختالل يادگيري ويژه پس از مداخله راهبردهاي خودتنظيمي در گروه آزمايش است.

 
نمودار كلي تغييرنگرش به مدرسه در دو گروه آزمايش و كنترل بعد از مداخله راهبردهاي . 1نمودار 

  خودتنظيمي

در  گردد، نمرات مربوط تغييرنگرش به مدرسه بطور كليطور كه در نمودار مالحظه ميهمان

دهنده افزايش تغيير نگرش به مدرسه گروه آزمايش باالتر از گروه كنترل است. لذا نمودار نشان

  پس از مداخله راهبردهاي خودتنظيمي در گروه آزمايش است.
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  گيريبحث و نتيجه

پژوهش حاضر بـا هـدف اثربخشـي راهبردهـاي خـودتنظيمي بـر نگـرش نسـبت بـه مدرسـه در           

ل يادگيري ويژه انجام شده است. نتايج نشان داد كه آموزش راهبردهـاي  ان داراي اختالآموزدانش

ان داراي اخـتالل يـادگيري   آمـوز دانشخودتنظيمي باعث بهبود و نگرش مثبت نسبت به مدرسه در 

)، موسـوي و بـدري   1998اين تحقيـق، بـا نتـايج تحقيقـات لـد و همكـاران (       ويژه شده است. نتيجه

)، گرشـام  1992)،گالوي و ادواردز (1993)، لوئنگ و لوئنگ (2003كوچ و سيگل (، مك)1393(

 5)، سـانترك 2010( 4)، نينگودونينـگ 1995( 3)، زيدنر و اسكلر 2004(2)، كافمن1998( 1و الينوت

  سويي دارد.)  هم1391) و زاهد، رجبي و اميدي (1389)، رزي (2002(

هاي هاي خودتنظيمي نمرهگيري شده است كه بعد از آموزش راهبرددر اين پژوهش نتيجه

ان آموزدانشتوان گفت كه هاي حاصل؛ مييابد. بر اساس يافتهنگرش نسبت به مدرسه افزايش مي

با ناتواني يادگيري ويژه نگرش منفي نسبت به مدرسه دارند و آموزش راهبردهاي خودتنظيمي 

به مدرسه داشته  ها نسبت به مدرسه تغيير يابد و نگرش مثبتي نسبتشود نگرش آنموجب مي

دهد تا بر رفتار خود كنترل و ها اين امكان را ميباشند. استفاده از راهبردهاي خودتنظيمي به آن

- ان با عواملي همآموزدانشجايي كه پيشرفت تحصيلي سطح پايين اين نظارت داشته باشند. از آن

رسه و معلم رابطه چون خودپنداره تحصيلي پايين، انگيزش پايين و نگرش منفي نسبت به مد

ان باعث بهبود خواندن و نوشتن، آموزدانشمستقيم دارد آموزش راهبردهاي خودتنظيمي به اين 

دهي و انگيزش و پيشرفت تحصيلي و در نهايت نگرش هاي خودنظمرفتارهاي راهبردي، مهارت

ت )، اختالال2003كوچ و سيگل (شود. بر اساس مطالعات مكمثبت به مدرسه و معلمان مي

ان به اين علت در آموزدانششود و ترين علت عملكرد ضعيف تحصيلي محسوب مييادگيري مهم

                                                                                                                            
1. Gersham& Elinot 
2. Kufman 
3. Zeidner & Schleyer 
4. Ningbo Donging 
5. CentraK 
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شوند و فراگيران داراي پيشرفت تحصيلي ضعيف، فراگيري مطالب درسي دچار مشكل مي

هاي منفي نسبت به مدرسه دارند.آموزش راهبردهاي خودتنظيمي به اين فراگيران كمك نگرش

؛ پينتريچ، 1989نگيزش و رفتار خود را تنظيم، مهار و نظارت نمايند (زيمرمن ،كند تا شناخت، امي

شود و در نتيجه نگرش مثبت ان ميآموزدانش) و منجر به افزايش عملكرد تحصيلي اين 2004

داراي ناتواني يادگيري به يادگيري  آموزدانشكنند. مدت زماني كه يك نسبت به مدرسه پيدا مي

) و از آنجايي كه بين مدت زمان انجام 1385لي پايين است (شكوهي يكتا ،دهد خياختصاص مي

يك تكليف و موفقيت در حل آن رابطه قوي وجود دارد و هر چه زمان اختصاص داده شده براي 

انجام تكليف زياد باشد احتمال موفقيت براي حل آن زياد است. استفاده از راهبردهاي 

رت و كنترل زمان انجام تكاليف را افزايش دهند و در نتيجه شود تا با نظاخودتنظيمي باعث مي

هاي پيشرفت تحصيلي را به دنبال خواهد داشت. چهار فرض عمومي مشترك در تمام نظريه

كنند. كه يادگيرندگان در يادگيري خودشان فعاالنه شركت ميخودتنظيمي وجود دارد: اول اين

كارگيري و گزيني، بهيي از شناخت (از قبيل هدفهاتوانند جنبهكه يادگيرندگان ميدوم اين

كنترل راهبردهاي شناختي)، انگيزش (از قبيل باورهاي خودكارآمدي، ارزش تكليف، عاليق)، 

هاي داري و نظارت بر تالش و زمان مورد استفاده)، ويژگيرفتار (از قبيل كمك خواستن، نگه

شرايط تكليف) خود را نظارت و تنظيم كنند.  محيط يادگيري (از قبيل ارزيابي و نظارت بر تغيير

كه آيا توانند عمل خود را براي تعيين اينكه يادگيرندگان معيارهايي دارندكه ميسوم اين

ها تغييراتي ايجاد شود ارزيابي كند. چهارم كه بايد درآنفرآيندهاي خاصي بايد ادامه يابد، يا اين

ر خود، رابطه بين شخص، بافت و موقعيت را ميانجي كه خودتنظيمي شناختي، انگيزش و رفتااين

). استفاده از راهبرد خودتنظيمي اين چهار فرض را براي فرد 2004، كند (لوين و همكاران مي

جايي كه بين نگرش به شود و از آنكند و منجر به موفقيت فرد در انجام تكليف ميفراهم مي

يم قوي وجود دارد آموزش اين راهبردها در مدرسه و معلمان و پيشرفت تحصيلي رابطه مستق

هاي پژوهش حاضر در مورد يافته شود.نهايت منجر به ايجاد نگرش مثبت به مدرسه مي
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ها و ساير مناطق ان پايه چهارم تا ششم ابتدايي است به اين دليل تعميم به ساير گروهآموزدانش

گيري در دسترس از از روش نمونه استفاده جغرافيايي و فرهنگي بايد با احتياط صورت گيرد.

محققان تاثير خودتنظيمي را برساير اختالالت (از جمله اختالل  هاي اين پژوهش است.محدوديت

توجه، تغذيه و اختالل حركتي) كه گاهي همراه با اختالالت يادگيري است مورد پژوهش قرار 

   نقش جنسيت در اين تحقيق بررسي نشده است.همچنين  دهند.

 عمناب

). بررسي رابطه باورهاي انگيزشي، راهبردهاي يادگيري و برخي از 1381البرزي، شهال و سيف، ديبا (

مجله علوم  .عوامل جمعيتي با پيشرفت تحصيلي گروهي از دانشجويان علوم انساني در درس آمار
  . 73 – 82، )2( 19، اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

). تاثيرآموزش خودتنظيمي بر حل مسأله 1392اصغري نكاح، محسن ( گر، افسانه؛ كارشكي، حسن وجلوه

هاي علوم شناختي و پژوهشي پژوهش –مجله علمي اجتماعي كودكان پيش دبستاني دختر و پسر.  

  . 132 – 148)، 2( 22دانشگاه فردوسي مشهد، ،رفتاري

وزش اسنادي و آموزش ). مقايسه اثربخشي آم1386دهقاني، مرضيه؛ اميري، شعله و مولوي، حسين (

، كودكان استثناييان نارساخوان دختر. آموزدانشاسنادي بر درك مطلب   –راهبردهاي فراشناختي 

17 ،424 – 407 .  

). تاثير ارزشيابي توصيفي بر ميزان پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به مدرسه در 1389رزي، جمال (

پايان نامه كارشناسي ارشد  .88-89سال تحصيلي ان پايه چهارم ابتدايي شهر پيرانشهر در آموزدانش

  شناسي عمومي، دانشگاه تبريز.روان

). مقايسه سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و 1391بابالن، عادل؛ رجبي، سعيد و اميدي، مسعود ( زاهد
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)2 ،(45-60.  
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The effectiveness of self-regulation strategies program on 
attitudes toward school and peers interaction in students with 

specific learning disabilities 
  

Sh. Nemati1 & M. Asadollahi2  

Abstract 
The aim of the current research was to determine the effectiveness of 

self-regulation strategies training on attitude toward school in students with 
special learning disorder in city of Tabriz in the 2017-2018 academic year. 
The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design 
and a control group. The statistical population included of all 3rd to 6th grade 
elementary school students in Tabriz who have been introduced to learning 
disability centers as eligible for learning disabilities.Thirty students with a 
learning disability were identified and assigned into two groups of control 
and experiment (15 in each). The experimental group received self-
regulation strategies for 10 forty-nine-minute sessions. The control group 
did not receive instruction. The results of ANCOVA and MONCOVA 
showed that the performance of the experimental group significantly 
outperformed the control group. Therefore, it can be concluded that teaching 
self-regulation strategies helps improve attitudes towards school. 
Accordingly, self-regulation strategies for students with special learning 
disabilities are effective methods for improving students' attitudes towards 
school. 

Keywords: Special Learning Disorder, Self-Regulatory Strategies Training, 
Attitude toward School 
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