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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

hildren with special learning 

disabilities are a group of children 

with special needs whom, although 

not inferior to their classmates, have 

normal appearance, weight, and 

height, but have difficulty with 

activities such as reading, writing, 

speaking, and understanding math. 

They have serious problems doing 

their homework (Lerner, 2012).  

 

These children mainly have emotional, educational and 

social problems. One of these problems is compatibility 

(Ahadi, Mirzaei, Narimani & Abolghasemi, 2009). 

Ignorance combined with rejection by peers can in turn 

alienate students from the community and lead to social 

isolation or behavioral problems (Whitted, 2015). 

Increasing the level of adaptation in individuals will lead 

to the efficiency of perception, realism and the ability to 

properly understand the behavior and speech of others and 

to increase self-esteem and self-reliance in social 

relationships, ability to tolerate failure, flexibility, sense 

of security and desire to establish leads to social relations 

(Shahrakipour et al., 2014).
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A B S T R A C T 
 
Objective: Students with special learning disabilities have many academic problems. Because learning 

in these students is difficult, one of the effective methods in their learning is the role-playing method. 

Accordingly, the present study aimed to determine the effectiveness of role-playing teaching method on 

academic self-efficacy, social adjustment and academic motivation in students with special learning 

disabilities. 
 

Methods: For this purpose, using a quasi-experimental design of pre-test-post-test type with a control 

group, among students with special learning disabilities in Maragheh in the academic year 2019-2020 and 

available sampling, 40 people were randomly selected and assigned into two experimental and control 

groups. Both groups were assessed through pretest and posttest using the Harter Academic Motivation 

Questionnaire, the Morgan Academic Self-Efficacy Scale, and the California Social Adjustment Scale. In 

addition, the experimental group used role-playing training for 7 sessions of 50 minutes. Analysis of 

covariance was used to compare post-tests in both groups.  

Results: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of pre-

test and post-test between the two groups (P = 0.001). 
 

Conclusion: Since role-playing is described as a real exercise or activity that allows participants to learn 

by performing the role in a specific situation, it can be used to increase academic motivation, used 

academic self-efficacy and social adjustment. 
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Numerous factors are involved in the formation of 

social adjustment such as psychological characteristics 

of the individual, educational methods, peers, family, 

level of social skills, self-efficacy, etc. One of the 

important psychological factors that may be closely 

related to students' social adjustment is academic self-

efficacy (Alton & Yaziji, 2010). People with high self-

efficacy attribute their failure to low effort, while 

people with low self-efficacy attribute their failure to 

low ability (Akin & Kurbangloo 2011). In fact, 

students who have a low perception of academic self-

efficacy are more likely to be involved in problems 

such as procrastination in study and academic failure 

(Narimani & Hedayat., 2020). Academic motivation 

seems to be one of the variables that play an important 

role in students' academic self-efficacy. Motivation is 

an internal stimulus for an external action by a human 

being, which may be physical, mental or artistic 

(Clark, 2012). Academic motivation is not only an 

individual matter that can be studied only from a 

psychological point of view, but this phenomenon also 

has a social dimension. Role-playing techniques help 

students become familiar with new social 

environments and, by being in situations they will 

experience in real life, learn the skills needed to deal 

appropriately with different issues in a fun and stress-

free environment (Bissoli, 2014). Role-playing is 

described as a kind of real exercise or activity that 

allows participants to put themselves in the process of 

learning by playing the role of an individual in a 

particular situation (Chen, 2011). The role model also 

enables students to explore issues and discuss them in 

an impersonal situation (Joyce, 2013). Based on what 

has been said, this study tries to investigate the 

possible effects of role-playing training on social 

adjustment, academic self-efficacy and motivation of 

students' academic achievement. 

2. Materials and Methods 

The method of the present study was quasi-

experimental using pretest and posttest with the 

control group. The statistical population of the present 

study included all students with special learning 

disabilities in Maragheh in the academic year of 2019-

2020. From the mentioned population, according to 

the available sampling, 40 people were selected as a 

sample and randomly divided into two groups (20 

people in the experimental group and 20 people in the 

control group). Multivariate analysis of covariance 

was used to analyze the data. In order to collect data, 

questionnaires of social adjustment questionnaire, 

standard scale of academic motivation and student 

self-efficacy questionnaire were used. 

3. Results 

As can be seen in Table 1, with pretest control, there 

was a significant difference between students with 

specific learning disabilities in the experimental and 

control groups in terms of social adjustment (P = 0.001 

and F = 30.077). Also, with pre-test control, a 

significant difference was obtained between students 

with specific learning disabilities in the experimental 

and control groups in terms of academic self-efficacy 

(P = 0.001 and F = 06.06).

 

Table 1. Results of analysis of covariance of the effect of role model training on social adjustment and academic self-

efficacy 
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 source SS df MS F P Eta 

 

Social adjustment 

Pre- exam 20.22 1 20.22 4.477 .041 .540 

group 1359.971 1 1359.971 301.077 .001 1 

error 167.130 37     

total 159571.00 40     

Academic 

self-efficacy 

Pre- exam 89.654 1 89.654 12.803 .001 .936 

group 427.569 1 427.569 61.059 .001 1 

error 259.096 37     

total 215267.00 40     
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to investigate the effect of 

teaching phono-graphix methods on the level of 

executive function and reading performance of 

students with reading difficulties. The results showed 

that teaching phono-graphix methods has improved 

executive functions and increased the reading 

performance of students with reading difficulties. It 

can be said that the findings of various researches have 

revealed that children with learning disabilities face 

defects in executive functions. The most common and 

perhaps the most important disorder among learning 

disorders is reading disorder. A person with a reading 

disorder, despite normal educational experiences, is 

unable to acquire language skills such as writing and 

reading. Various studies have indicated that by 

providing appropriate stimuli and programs, the level 

of executive functions can be improved in students 

with reading difficulties (Afshari & Rezaei, 2019). 

Explaining the effectiveness of phono-graphix 

teaching on reading performance, it can be explained 

that one of the most important reasons for students' 

reading problems and weak reading performance is 

weakness in four basic reading skills including 

composition, parsing, the place of sound in the word, 

and alphabet recognition, and since the phono-graphix 

method is based on vocabulary awareness (i.e. words 

are made up of smaller units called sound), which is a 

key component of the decoding skill (that is, reading 

by converting sound into sound image), we can expect 

that students' reading performance improved after the 

intervention. Most students with reading difficulties 

are weak in the four basic reading skills, especially in 

the place of sound in the word. As mentioned in the 

explanation of the phono-graphix method, this method 

strengthens these four skills and teaches the student 

the analysis and combination of letters with the special 

exercises of the place of sound in the word. 
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 مقاله پژوهشی
 

تحصيلی، سازگاري اجتماعی و انگيزه تحصيلی در  ياثر بخشی روش آموزش ايفاي نقش بر خودکارآمد پندار

 خاص يريادگيآموزان  با اختالل دانش
 

  1⃰ يافشار یعل
 

 .رانيدانشگاه مراغه، مراغه، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یشناسگروه روان اريدانش .1
 

 

 

مقدمه
ستند 1کودکان دارای اختالل یادگیری خاص ، گروهی از کودکان ه

های ویژه بوده و یاز که هوش که دارای ن نایی با این تر از شااااان 

هایشااان نیسااا، دارای ،اهر، وزن و بد ی یسی هسااتند و کالساایهم

سایر کودکان بازی می هایی چون خواندن، کنند، اما در فسالیامانند 

نوشاات ، سااف  گوت  و فیم ریاچاای دچار مشااک  بوده و در ان ا  

های اختالل. (2012، 2)لرنرتکالیف مدرسه دچار اشکال جدی هستند 

یادگیرى اکثراً در مرحله ورود به مدرساااه و بسد از شن شاااناخته م  

شانه سا ن ستان شوند، هر چند که ممک  ا سنی  ب   از دب های  را در 

نیز در کودکان مشاااهده کرد. ای  کودکان دمدتا دارای مشااکال  

له ای  مشاااکال   ند. از جم مادی هسااات هی انی، تحصااایلی و اجت

. (1388)احدی ، میرزایی، نریمانی و ابوالقاساامی، سااازگاری اسااا 

ابساد سازگاری شام  سازگاری اجتمادی، روانی و اخالبی اسا که 

چرور  متکی  سازگاری اجتمادی برار دارد و بر ای   در رأس شنیا 

کند نیازهای فرد با نیازهای گروهی که در شن زندگی میاساااا که 

هماهنگ شااده و تا حد امکان از برخورد با منافگ گروهی جلوگیری 

 های تربیتی، دوام  شود. در سازگاری اجتمادی دواملی چون شیوه

 
 1. Learning disability 
 2. Lerner  
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 ها:کليدواژه

گ یوااایا ن قش، ا  ،یلیتحصااا زهین

 یسااازگار ،یلیتحصاا یخودکارشمد

 . یاجتماد

 

 چکيده

 

شموزان دانش  یدر ا یریادگی نکهیهستند. با توجه به ا یلیتحص دهیمشکال  دد یخاص، دارا یریادگیاختالل  یشموزان دارادانش هدف:

اثربفشی روش   ییاساس، نژوهش حاچر با هدف تس  ینقش اسا.  بر ا یوایشنیا روش ا یریادگیمؤثر در  هایاز روش یکیدشوار اسا، 

خاص  یریادگیاختالل  یشموزان داراتحصیلی، سازگاری اجتمادی و انگیزه تحصیلی در دانش ینندار شمدشموزش ایوای نقش بر خودکار

 سا.ان ا  شده ا

شموزان با دانش  ینس شزمون با گروه کنترل از ب-شزمون شیاز نوع ن یششزمایمهین یشیمنظور با استواده از  یرح شزما  یبد ها:روش

در دو  ینور انتفاب شده و به صور  تصادف 40در دسترس  یرگیو نمونه 1399-98 یلیخاص شیر مراغه در سال تحص یریادگیاختالل 

مورگان و  یلیتحص یخودکارشمد اسیهارتر، مق یلیتحص زهی. هر دو گروه با استواده از نرسشنامه انگندو کنترل گمارده شد شیگروه شزما

 وهیاز شموزش به ش یشیبرار گرفتند. و گروه شزما یابیشزمون و نس شزمون مورد ارز شیبه دنوان ن ایورنیکال یاجتماد یسازگار اسیمق

 استواده شد. انسیکوار  ینس شزمون در هر دو گروه از روش تحل سهیمقا ی. براردنداستواده ک یاقهیدب 50جلسه  7نقش به مد  یوایا

(. به د ار  P= 001/0وجود دارد ) یشزمون و نس شزمون دو گروه تواو  مسنادار شینمرا  ن  یانگیم  ینشان داد که ب جینتا ها:يافته

 یریادگیشموزان با اختالل دانش یلیتحص زهیو انگ یاجتماد یسازگار ،یلیتحص ینقش برخودکارشمد نندار یوایروش شموزش ا گر،ید

 خاص اثربفش اسا.

شده اسا که به مشارکا  فیتوص یتیفسال ای یوابس  یتمر ینقش به دنوان نود یوایروش ا نکهیبا توجه به ا   ،یبنابرا گيري:نتيجه

 زهیبی ود انگ شیافزا یبرا توانیبرار دهند، از شن م یریادگی انیخاص، خود را در جر یتینقش در موبس یبا اجرا دهدیکنندگان اجازه م

 استواده کرد. یاجتماد یسازگار و یلیتحص یخودکارشمد ،یلیتحص
 

 فصلنامه پژوهشی

 هاي يادگيريناتوانی
3. شماره 11. دوره 1140 بهار   
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ها، ادتقادا  حاکم، گروه همساالن، خانواده و شموزشگاهی، ارزش

 .(1394)شذی  و موسوی، شموزش و نرورش مؤثر اسا 

شموزان از لحاظ اخالبی، بالط گ سازگاری اجتمادی در نیشرفا دانش

. (1395)مسروفی، اجتمادی و دلمی نقش بسیار مؤثری دارد -رفتاری

سازگاری اجتمادی در وابگ تسام  مناسب کودک با خانواده، دوستان 

نی  مدرسه، شموز برای نیروی از بواو جامسه اسا که توانایی دانش

 همچنی (. 2015، محمدی نور و رحمتی)گیرد جامسه را در بر می

سازگاری اجتمادی امکان بربراری ارت اط سازنده با دیگران، رفگ 

نیازهای اجتمادی و به یور ک  سازش یافتگی مناسب با محیط را 

( 1983) 1نارکر و اسل یافرادی مانند  (.2015یگانه، )کند هم میفرا

دانند. از سازگاری اجتمادی را مترادف با میار  های اجتمادی می

نظر شنان، میار  اجتمادی د ار  اسا از توانایی ای اد ارت اط با 

ای که در درف جامسه، دیگران در زمینه اجتمادی مسی  به گونه

ی . از سوی(1394)نق  از شذی  و همکاران، نذیرفته و ارزشمند باشد 

-شموزان فابد سازگاری اجتمادی فابد میار توان گوا که دانشمی

هایی برای روابط مث ا و سازنده در مدرسه هستند و ممک  اسا در 

ناسخ های کلی به مسائ  اجتمادی شکسا بفورند؛ بنابرای ، بیشتر 

)احدی احتمال دارد که به رفتارهای نامناسب و غیر ب ول دسا بزنند 

ای سالم مستلز  داشت  افرادی سالم داشت  جامسه .(1388و همکاران، 

میزان سازگاری . (1398زاده، ناشایی و نقوی، )محر   اسا و هرچه

اجتمادی افراد باالتر باشد، سالما جامسه نیز باالتر خواهد بود. تالش 

تسلیم وتربیا کشورها برای رشد همه دسا اندرکاران  وکوشش

کودکان و نوجونان تشکی   جان ه افراد اسا که نایه واساس شن را

ناشگاهی همراه با یرد از یرف همساالن و دیگران به نوبه  دهند.می

شموزان را از اجتماع دور کند و من ر به انزوای تواند دانشخود می

افزایش سطح . (2015، 2)وایتداجتمادی و یا مشکال  رفتاری شود 

سازگاری در افراد موجب کارشمدی ادراک، وابگ بینی و توانایی 

درک درسا رفتار و گوتار دیگران خواهد شد و به افزایش دز  

نوس و اتکاء به نوس در روابط اجتمادی، توانایی کنترل و رفتار خود، 

نسطاف نذیری، احساس امنیا و توانایی تحم  و مقابله با ناکامی، ا

)شیرکی نور و شود می  به بربراری روابط اجتمادی من ر می

گیری سازگاری اجتمادی دواملی . در شک (1393همکاران، 

های تربیتی، شناختی فرد، شیوههای روانمتسددی همچون ویژگی

خودکارشمدی و غیره  های اجتمادی،همساالن، خانواده، میزان میار 

 که احتماال ارت اط دخی  هستند. یکی از دوام  روان شناختی میمی

 

شموزان دارد، خودکارشمدی نزدیکی با سازگاری اجتمادی دانش

های موفق، ت ربه هایخودکارشمدی د ار  از ت ربهتحصیلی اسا. 

های کالمی یا اجتمادی و حاال  دایوی و جانشینی، ترغیب

زاده، کله سر، نریمانی و رچایی راد، )داداش اسا فیزیولوژیك

خودکارشمد ننداری تحصیلی را  (2010، )3شلتون و یازی ی .(1398

دانند، که به باور از مواهیم مرت ط با خودکارشمد ننداری می

شموز، راجگ به توانایی رسیدن به سطح مسینی از تکلیف اشاره دانش

دارد. افرادی که خودکارشمد ننداری باالیی دارند شکسا شان را به 

فرادی که دهند تا توانایی کم، در مقاب  اتالش نایی  نس ا می

خودکارشمد ننداری نایینی دارند شکستشان را به توانایی نایی  نس ا 

شموزانی که در وابگ دانش. (2011و کوربانگلو  4)شکی دهند می

ادراک نایینی از خودکارشمد ننداری تحصیلی دارند، به احتمال 

و شکسا  کاری در تحصی بیشتری درگیر مشکالتی چون: اهمال

. به دلی  مقاوما نایی  (1399)نریمانی و هدایا، شوند تحصیلی می

شموزان در برابر فشارهای اجتمادی، شنیا همیشه نگران ای  دانش

مقایسه شدن با دیگران، ناشایسته به نظر رسیدن نزد دیگران و دد  

دواملی . (1391ای، )داوری، لواسانی و اژهتایید از سوی شنیا هستند 

شناختی، دایوی و محیطی متسددی در رشد خودکارشمدی تحصیلی 

توان به شرایط و جو شموزان تأثیرگذار هستند، از جمله میدانش

های شموزشی، کیویا زندگی در حاکم بر کالس درس، جاذبه

 بندورای  راستا مدرسه، انگیزه تحصیلی و غیره اشاره کرد. در ا

در مورد اهمیا و تأثیر باورهای خودکارشمدی مستقد اسا  (2001)

که هیچ کدا  از باورهای شناختی افراد به اندازة کارشمدی در 

مدیریا کارکردهای سازگارانه فردی و در برخورد با مشکال  و 

نیز مستقد  (2012، )5ماست  و تل  زا اساسی نیستند. شرایط استرس

شموزان را که احساس خودایمینانی و کارشمدی، انگیزه دانشاسا 

-برای درگیری با تکالیف رشدی، شرایط نامطلوب موجود و چالش

شموزان با خودباوری باال در کنند. دانشهای شینده ترغیب می

توانند بر شوند و باور دارند که میدملکرد، نرانرژی نمایان می

ای اسا ابرای ، خودکارشمدی سازهها غل ه کنند. بنمشکال  و چالش

های من ر به چنی  که به صور  مستقیم به انگیزه تحصیلی و تالش

 . (2016، 6)دوگاننیامدهایی مربوط اسا 
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رسد خودکارشمدی، دالوه بر اینکه با نیشرفا در وابگ به نظر می

ای، بی  تحصیلی رابطه مستقیم دارد، به دنوان یك متغیر واسطه

)حاجیان، کند سازگاری اجتمادی و انگیزه تحصیلی نیز نقش ایوا می

رسد یکی از متغیرهای که در خودکارشمدی . به نظر می(1397

را ایوا کند، انگیزه تحصیلی باشد. شموزان نقش میمی تحصیلی دانش

انگیزه د ار  اسا از یك محرک درونی برای بروز یك ابدا  

بیرونی توسط انسان که ای  ابدا  ممک  اسا فیزیکی، فکری یا هنری 

تری  نیش نیازهای انگیزش از نر اهمیا .(2012، 1)کالرکباشد 

شموزش و یادگیری اسا، یادگیری مستلز  صرف وبا، کار، تالش، 

نشتکار و سرمایه گذاری و توانایی جسمانی و روانی یادگیرنده اسا. 

مك کللند از محققان برجسته و صاحب نظریه انگیزه نیشرفا اسا. 

موجب ادمال و ان ا  تکالیف  بنا به نظر او، انگیزه تحصیلی

انگیز، نایداری در تکالیف دشوار و کسب موفقیا شغلی چالش

شود و در ربابا با استاندارد دالی از فردی به فرد دیگر متواو  می

اسا. ممک  اسا چنی  تصور شود که انگیزه تحصیلی یك امر 

شموز با توجه به شفصیا خود و تمایال  و فردی اسا و هر دانش

که وابسیا ای  ها اسا، در حالیصیاتش دارای برخی انگیزهخصو

اسا که انگیزه تحصیلی تنیا یك امر فردی نیسا که صرفاً از بسد 

شناختی باب  مطالسه باشد، بلکه ای  ندیده دارای بسد اجتمادی روان

شموزان نیز اسا. از سویی دد  یا کاهش انگیزه نیشرفا در دانش

شود و نتی ه ای  افا فا تحصیلی میبادث رکود و در نی شن ا

تحصیلی ای  خواهد شد که بسیاری از منابگ انسانی و بودجه ها در 

 یکی .(1393)کارشکی، دم  نتی ه دلفواه را به بار نیاورد و هدر رود 

 رندگانیادگینرورش  توانیم را یتیدر هر نظا  ترب یاز اهداف اصل

به  ،یدرون یهاییو توانا روهاین هب دانسا که بتوانند با اتکا زهیباانگ

)اک ری،  خود هما گمارند شرفاین شک  خودکنترل به رشد و

1399). 

های منوی رسااااد بیبه نظر می مد یا انگیزگی تحصااایلی یکی از ن

که شموزان در مدارس باشاااد. هنگامیناساااازگاری اجتمادی دانش

شااود و انتظارا  تحصاایلی تغییر ه خشااك و غیرشاافصاای میمدرساا

ند، دانشمی به نوس و ک ماد  ید احساااااس ادت با چار  نا به  شموزان 

. (1394)نریمانی و همکاران، ارزشاامندی خود را دوباره تنظیم کنند 

شوتگی دانش ستند، مث  ش شتری مواجه ه شارهای بی شموزانی که با ف

ها اجتمادی یا خانوادگی، رابطه کمتر با والدی  یا همکالسااای های

ها به یور شموزان نریشانی که دملکرد تحصیلی شنبرار دارند. دانش

کند، اغلب الگوی با دوا  دز  نوس نایی  انگیزش ناگیانی افا می

شان می چسیف را ن صیلی  شرفا تح (. 2016دوگان، )دهند کم و نی

چار بیشاااتر دانش های موجود نشااااان دادهبررسااای که د شموزانی 

مادی در انگیزگی تحصااایلی میبی سامال  اجت نه ت ند، در زمی شاااو

مدرسه به خصوص بربراری تماس و دریافا حمایا اجتمادی دچار 

)کارشااکی، و از سااازگاری نایینی برخوردار هسااتند  چااسف هسااتند

1393) . 

مادی و خودکارشمدی و  با در نظر گرفت  اهمیا ساااازگاری اجت

شموزان دوره ابتدایی، اساااتواده از انگیزه تحصااایلی در تحول دانش

مه نا به ویژه روشبر لب های شموزشااای  با سال در  تدریس ف های 

رسااد. از جمله ای  ساای، امری چااروری به نظر میهای کالشموزش

به روش که  وای نقش اسااااا  تدریس، شموزش از یریق ای های 

های اجتمادی جدید ششنا شوند کند با محیطشموزان کمك میدانش

هایی که در زندگی وابسی ت ربه خواهند و با برار گرفت  در موبسیا

ئ  مفتلف را در های الز  برای برخورد مناسااب با مساااکرد، میار 

یاموزند   .(2014، 2)بایساااولیمحیطی لذ  بفش و به دور از تنش ب

کان را برای افراد  تدریس ای  ام یك الگوی  به دنوان  وای نقش  ای

ویژه مسااائ  کند که در تحلی  اوچاااع فردی و اجتمادی بهفراهم می

مایند. در وا بگ ای  الگو یك نمونه بی  فردی با یکدیگر همکاری ن

تار انساااانی را درچاااه می به دنوان ابزاری برای زنده از رف تا  کند 

شموزان در برخی امور همچون کشاااف احسااااساااا  خود و دانش

ها و ادراکا  خود و دیگران، بی ود ها، ارزشدیگران، کشف نگرش

سأله انگیزش، ادتماد به نوس و موچودا  درسی میار  های ح  م

ایواای نقش باه دنوان نودی تمری  وابسی یاا فساالیتی  کاار رود.باه

شارکا شده که به م دهد با اجرای نقش کنندگان اجازه میتوصیف 

یادگیری برار دهند  یك فرد در موبسیتی خاص، خود را در جریان 

توان گوا که ای  روش یك الگوی به یورکلی می. (2011، 3)چ 

صااور  ر ت ربه اسااا که محتوای شموزشاای شن بهیادگیری م تنی ب

های توان بیاسشود و بنا به فرض ای  الگو میاین ا و اکنون تییه می

های دارای مسااأله در زندگی وابسی خلق کرد و درسااتی از موبسیا

و خلق ی گیری از زندگی وابستوانند از یریق نمونهشموزان میدانش

 م دد شن به ایوای نقش بپردازند. 
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کند تا چم  هایی فراهم میشموز فرصاای  الگو برای دانش

های مورد نظر مشارکا فسال در فرشیند یادگیری، به مواهیم و میار 

نظر انگیزش، رچایا خایر و نگرش مث ا  خود دسا یابد و از ای 

نیدا کند و به ادتماد به نوس و خودکارشمدی باال برسد. همچنی  

سازد که به کشف مسائ  شموزان را بادر میالگوی ایوای نقش دانش

و بحث در مورد شنیا، در موبسیتی غیرشفصی بپردازند. بدینسان، 

تاری نمایش مذکور ناسخ های اصی ، نودی، دایوی و رف

براساس شنچه گوته . (2013، 1)جویسخواند شموزان را فرا میدانش

شد، در ای  تحقیق سسی بر شن اسا که تأثیرا  احتمالی شموزش 

ایوای نقش بر سازگاری اجتمادی، خودکارشمدی تحصیلی و انگیزه 

 شموزان مورد بررسی برار گیرد.نیشرفا تحصیلی دانش

 

 پژوهشروش 

 شزمونشیو با استواده از ن یشیشزما مهیروش نژوهش حاچر از نوع ن

 .بود کنترل گروه با شزمونو نس

نه نه و روش نمو عه، نمو ماری نژوهش  گيري:جام سه ش جام

شموزان با اختالل یادگیری خاص شیر مراغه حاچر شام  کلیه دانش

بود. نمونه نژوهش حاچااار بر اسااااس  99-98در ساااال تحصااایلی 

شموزان دارای اختالل یادگیری گیری در دسااترس از بی  دانشنمونه

نور به صااور   40خاص شاایر مراغه انتفاب شاادند. بر ای  اساااس 

نور در گروه  20نور در گروه شزمایش و  20روه )تصاااادفی در دو گ

 -1کنترل( برار گرفتند. مسیارهای ورود به نژوهش د ار  بودند از :

تمای  به مشااارکا در نژوهش و  -2داشاات  اختالل یادگیری خاص 

دد  مشارکا در جلسا   -1از مالک های خروج د ار  بودند از: 

روانپزشکی  . جیا داشت  اختالال   -2شموزشی به مد  دوجلسه 

ها از روش تحلی  کوواریانس تك متغیره و چند ت زیه و تحلی  داده

ستواده شد. به منظور جمگ های زیر ها از نرسشنامهشوری دادهمتغیره ا

 استواده شد:

نرسشنامه سازگاری  :پرسشنامه سازگاري اجتماعی کاليفرنيا

های سازگاریگیری اجتمادی توسط هال و همکاران برای اندازه

مورد ت دیدنظر برار  1952مفتلف زندگی ساخته شده و در سال 

های مفتلف گرفته اسا. ای  شزمون به منظور سن ش سازگاری

زندگی دارای دو بطب سازگاری شفصی و اجتمادی اسا که هر 

ای از نوع بله و خیر سؤال دو گزینه 90یك به یور جداگانه دارای 

های اساس کلید تصحیح شزمون به ناسخ گذاری براسا. برای نمره

شود. روایی ای  های غلط صور امتیاز داده میصحیح یك و به ناسخ

 دهد شزمون به وسیله دو نیمه کردن با روش اسپیرم  براون، نشان می

 

تما  سؤاال  از انس ا  درونی مناس ی برخوردارند. همچنی ، چریب 

گزارش شده  78/0ی اجتمادی نایایی ای  شزمون را برای سازگار

همچنی  در نژوهش حاچر، چریب  .(1376فرد، )خدایاریاسا 

 اسا. 92/0نایایی بدسا شمده برای سازگاری اجتمادی 

مقیاس استاندارد انگیزش مقياس انگيزش تحصيلی هارتر: 

گویه بوده و هدف شن بررسی انگیزش  32تحصیلی هارتر شام  

شموزان اسا. مقیاس هارتر، انگیزش تحصیلی تحصیلی در بی  دانش

سن د که یك بطب شن انگیزش درونی و را با سؤالیای دو بط ی می

ها به موچوع بطب دیگر شن انگیزش بیرونی اسا و ناسخ شزمودنی

تواند یکی از دالی  بیرونی یا درونی را در تواند فقط میهر سؤال می

د بحرانی مقیاس هارتر را به شک  مقیاس مسمول برداشته باشد. محمو

در شورده که هر سؤال تنیا یکی از دالی  انگیزش درونی و بیرونی را 

ای درجه 5گیرد. ای  مقیاس بر اساس مقیاس لیکر  در نظر می

ها ر ا با یایی ناره مقیاسچرایب نا (1981هارتر ). سن یده می شود

و چرایب  84/0تا  54/0استواده از فرمول ریچاردسون بی  بی  

و در  63/0تا  48/0ماهه از  9بازشزمایی را در یك نمونه یی دوره 

 )هارتر،گزارش کرده اسا  76/0ماه تا  5نمونه دیگری به مد  

بحرانی روایی و نایایی ای  مقیاس توسط در ایران توسط  (.1981

ارزیابی شده اسا که چرایب هم ستگی هر سوال با نمره ک   (1388)

مسروفی به دسا شمده اسا. همچنی   87/0و  3/0مقیاس ها بی  

در تحقیق خود چرایب نایایی ای  نرسشنامه را به روش شلوای  (1395)

گزارش کرده اسا. همچنی  در نژوهش حاچر،  84/0کرون اخ 

 اسا. 88/0دسا شمده برای انگیزش تحصیلی چریب نایایی به

 :پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلی مورگان و جينکز

دارای  (1999مورگان ) -جینکزشموز نرسشنامه خودکارشمدی دانش

های ای  نرسشنامه با استواده از مقیاس لیکر  سوال اسا. گویه 30

چریب نایایی  (1999مورگان ) -جینکزاند. ای یراحی شدهچیار نقطه

اند. به منظور بررسی روایی نرسشنامه گزارش کرده 82/0نرسشنامه را 

مورگان و جینکز، از تحلی  داملی بیره  خودکارشمدی تحصیلی

گرفتند و روایی شن را مورد تأیید برار دادند. ای  محققان هم ستگی 

ها با نمره ک  ای  نرسشنامه را در سطحی مطلوب و مسنادار گویه

اند. از شن اکه برای ای  نرسشنامه نقطه برش تسیی  نشده گزارش کرده

فته ب لی و همچنی  مشور  های صور  گراسا با توجّه به نژوهش

با متفصصان در ای  نژوهش مقیاس خودکارشمدی تحصیلی 

شموزان به سه ییف خودکارشمدی تحصیلی کم، خودکارشمدی دانش

 بندی شد تحصیلی متوسط و خودکارشمدی تحصیلی زیاد تقسیم
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نشااان دهنده خودکارشمدی کم، نمرا   60-30به یوری که نمرا  

 120-92مسرف خودکارشمدی تحصاایلی متوسااط و نمرا   61-90

نشاااان دهنده خودکارشمدی تحصااایلی زیاد اساااا. چاااریب نایایی 

به  76/0برای ک  نرسشنامه  (1385) زاده کریمنرسشنامه در مطالسه 

دسا هدسا شمده اسا. همچنی  در نژوهش حاچر، چریب نایایی ب

 .اسا 90/0ی تحصیلی خودکارشمدشمده برای  

 روش اجرا
شزمون  شین یشیگروه شزما یبر رو یمداخله شموزش یب   از اجرا

 های¬و نمره دیو کنترل اجرا گرد یشیشزما هایهمه گروه یبر رو

سازگاری اجتمادی  یالگوها یرهایشزمون هر دو گروه در متغ شین

. شمد دسا¬تحصیلی به یو انگیزه نیشرفا و خودکارشمد نندار

 50جلسه  7نقش( به مد   یوای)شموزش ا یششزمای مداخله سپس

  ی. در ادیماه اجرا گرد 2 یدر ی یشیگروه شزما یبر رو یاقهیدب

جلسه مطابق باروش  كیر هوته شموزان  هرگروه در هنژوهش دانش

در گروه  یخود تحا شموزش برار گرفتند. به د ارت یشموزش

نقش و در گروه کنترل شموزش به  یوایشموزش به روش ا یشیشزما

 ینس شزمون بر رو ،یجلسه شموزش 7 انیاجرا شد و در نا یروش سنت

و زمان  یشموزش ی. محتوادیو کنترل اجرا گرد یشیهر دو گروه شزما

 یهر دوگروه شزمودن یبرا یکمك شموزش یو ابزارها سیتدر

بود. برنامه  یبود و تنیا تواو  دوگروه، در نوع روش شموزش کسانی

خالصه به (  به یور 1990 س،یجلسا  شموزش )بر اساس یرح لو

 بود: ریشرح ز
. شرح مختصر برنامه آموزش ايفاي نقش1جدول  

 

 محتواي جلسه جلسه
تسیی  موچوع و یرح مسأله، ششنایی و ت یی   مرحله اول:

 برنامه ایوای نقش

انتفاب ایواگران نقش و تسیی  نقشیای شنان،  مرحله دوم:

 ششنایی با بدن ما

فراهم کردن امکانا  و نردازش صحنه، ششنایی با  مرحله سوم:

 منابگ ی یسی و رن یره غذایی

شموزان برای مشاهده، ششنایی شماده کردن دانش مرحله چهارم:

 با محیط زیسا

 اجرای نمایش، ششنایی با حوا،ا از منابگ ی یسی مرحله پنجم:

 بحث و ارزشیابی نمایش، ششنایی با شلودگی مرحله ششم:

اجرای م دد نمایش، ششنایی با جمگ بندی و  مرحله هفتم:

 ارزیابی و بدردانی

 ارزشیابی م ددبحث و  مرحله هشتم:

 تقسیم ت ارب و تسمیم شنیا مرحله نهم:

 ها يافته
در ای  بسما ابتدا شماره های توصیوی مربوط به متغیرهای وابسته 

ارائه گردیده اسا. نس از شن نتایج شزمون م نی بر نرمال بودن و 

نمرا  جیا استواده از شزمون های یکسانی واریانس توزیگ 

نارامتریك در مورد متغیرهای وابسته گزارش شده اسا. سپس نتایج 

 . تحلی  کوواریانس ارائه شده اسا

 شيپژوهش در دو گروه در پ يرهاينمره متغ اري. ميانگين و انحراف مع 2جدول 

 آزمون و پس آزمون

 

های انگیزه تحصیلی، سازگاری لوهؤمیانگی  و انحراف مسیار م

ی تحصیلی برای هریك از دو گروه شزمایش خودکارشمداجتمادی و  

 ارائه شده اسا.  2و کنترل در جدول 

های نژوهش حاچر، از تحلی  کوواریانس به منظور تحلی  داده 

های شن مورد بررسی استواده شده اسا. بدی  منظور ابتدا موروچه

کالموگروف اسمیرنف جیا نرمال بودن برار گرفا. نتایج شزمون 

ها و شزمون لون برای تساوی واریانس دو گروه در نیش شزمون داده

متغیرهای نژوهش مورد تایید برار گرفا. همچنی  به منظور بررسی 

ها از شزمون ا  باکس استواده شد و نتایج فرض همگنی کوواریانس

تی ه نیش فرض نشان داد که مقدار ا  باکس مسنادار نیسا و در ن

 ها بربرار اسا. تواو  بی  کوواریانس

. نتايج تحليل کواريانس اثر آموزش الگوي ايفاي نقش بر انگيزه 3جدول 

آموزانتحصيلی دانش  
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 پس آزمون پيش آزمون گروه مولفه متغير
M  SD M  SD 

 64/4  30/68 87/2  40/55 شزمایشی درونی انگيزه تحصيلی

 39/3  40/52 40/3  87/53 کنترل

 12/3  00/45 13/3  40/37 شزمایشی بیرونی

 81/2  50/42 77/2  65/41 کنترل

 18/2  40/69 81/2  60/52 شزمایشی سازگاري اجتماعی

 25/2  15/56 26/2  10/56 کنترل

 25/3  55/76 96/2  55/68 شزمایشی خودکارآمدي تحصيلی

 78/2  90/69 77/2  35/68 کنترل

 

 توان آزمون Eta Sig F MS Df SS متغير وابسته من  

 000/1 731/0 001/0 890/97 419/1461 1 419/1461 بسد انگیزه درونی گروه

 980/0 321/0 001/0 991/16 536/126 1 536/126 بسد انگیزه بیرونی

     929/14 36 452/537 بسد انکیزه درونی خ ا

     447/7 36 098/268 بسد انگیزه بیرونی

      40 00/148842 بسد انگیزه درونی کل

      40 00/76962 بسد انگیزه بیرونی

 

3. شماره 11. دوره 1140 بهار  

 

 فصلنامه پژوهشی

 يادگيريهاي ناتوانی
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شزمون، بی  شود با کنترل نیشمشاهده می 3یور که در جدول انهم 

ان با اختالل یادگیری خاص گروه شزمایش و کنترل از شموزدانش

لوه انگیزه بیرونی ؤ( و م=P= , 890/97F 000/0انگیزه درونی )لحاظ 

(000/0 P= , 991/16F=)  .د ار  به تواو  مسناداری وجود دارد

دیگر شموزش ایوای نقش با توجه به میانگی  انگیزه تحصیلی درونی 

( نس ا به میانگی  انگیزه درونی تحصیلی گروه 40/69گروه شزمایش)

( موجب افزایش مسنادار میانگی  انگیزه تحصیلی درونی 40/52گواه )

اسا  32/0یا تواو  برابر با  تأثیردر گروه شزمایش شده اسا. میزان 

های فردی در نمرا  میانگی  انگیزه تحصیلی درصد تواو  32یسنی 

 .اساشموزش ایوای نقش  تأثیرمربوط به 
. نتايج تحليل کواريانس اثر آموزش الگوي ايفاي نقش بر سازگاري 4جدول 

آموزان اجتماعی دانش  

 

مشاااهده می شااود با کنترل نیش شزمون،  4یور که در جدول همان

اختالل یادگیری خاص گروه شزمایش و کنترل ان با شموزدانشبی  

از لحاااظ سااااازگاااری اجتمااادی تواااو  مسناااداری وجود دارد 

(001/0 P=  077/30و F= به د ار  دیگر شموزش ایوای نقش با .)

( نساا ا 40/69توجه به میانگی  سااازگاری اجتمادی گروه شزمایش)

( موجب افزایش 15/56به میانگی  ساااازگاری اجتمادی گروه گواه )

 تأثیرمسنادار سازگاری اجتمادی در گروه شزمایش شده اسا. میزان 

درصااد تواو  های فردی در  90اسااا یسنی  90/0یا تواو  برابر با 

.اساشموزش ایوای نقش  تأثیرنمرا  سازگاری اجتمادی مربوط به   
. نتايج تحليل کواريانس اثر آموزش الگوي ايفاي نقش بر 5جدول 

آموزان خودکارآمدي تحصيلی دانش  

 

مشاااهده می شااود با کنترل نیش شزمون،  5یور که در جدول همان

ان با اختالل یادگیری خاص گروه شزمایش و کنترل شموزدانشبی  

حاظ  مداز ل کارش ناداری وجود دارد خود واو  مس ی تحصااایلی ت

(001/0P=  06/61وF= با وای نقش  به د ار  دیگر شموزش ای  .)

به میانگی   ( 55/76ی تحصااایلی گروه شزمایش)خودکارشمدتوجه 

یانگی   به م ( 90/69گروه گواه )ی تحصااایلی خودکارشمدنسااا ا 

در گروه شزمایش ی تحصااایلی خودکارشمدموجب افزایش مسنادار 

سا. میزان  سا یسنی  62/0یا تواو  برابر با  تأثیرشده ا صد  62ا در

 تأثیرمربوط به ی تحصیلی خودکارشمدتواو  های فردی در نمرا  

 .اساشموزش ایوای نقش 

 گيريبحث و نتيجه

سی اثربفشی روش شموزش ایوای نقش بر  هدف از ای  نژوهش برر

یلی خودکارشمد ننداری تحصیلی، سازگاری اجتمادی و انگیزه تحص

شموزان دارای اختالل یادگیری خاص بود. یافته ها نشان داد در دانش

باا کنترل نیش شزمون، بی  گروه هاای شزماایش و گواه از لحااظ 

خودکارشمدی تحصاایلی، سااازگاری تحصاایلی و انگیزه تحصاایلی 

وای  به د ار  دیگر شموزش روش ای ناداری وجود دارد.  واو  مس ت

حصاایلی، سااازگاری اجتمادی و نقش بادث افزایش خودکارشمدی ت

شااود. نتایج نشااان داد که شموزش ایوای نقش بر انگیزه تحصاایلی می

شموزان تااأثیر دارد؛ بااه یوری کااه سااااازگاااری اجتمااادی دانش

شی که تحا تأثیرشموزش ایوای نقش برار دانش شموزان گروه شزمای

گرفته بودند درمقایساااه با گروه کنترل که تحا تأثیر شموزش رایج 

برار داشااتند، در نس شزمون سااازگاری باالتری کسااب کرده خود 

ته های  یاف با  یه  تایج ای  فرچااا  (،2018) و همکاران وانگبودند. ن

سا. در ت یی   (1397کرباسی ) (،1397کا،می دلی شباد ) همفوان ا

ته می یاف یك راه رد ای   به دنوان  وای نقش  وا روش ای توان گ

سسه توانایی های فردی در  شویق و تو شی موجب ت شی و نرور شموز

نذیری و تقسیم کار و همکاری در بلمرو زندگی اجتمادی، مسئولیا

شود. در وابگ یکی از دالی  تأثیر شموزش ایوای نقش بر فراگیران می

های اجتمادی اساااا. ای  شموزان، وجود میار زگاری دانشساااا

ها که در شموزش ایوای نقش به صاااور  تقویا جانشاااینی میار 

شدهشموخته می ستند که فرد شود، رفتارهای انط ابی یاد گرفته  ای ه

ای متقاب  داشااته باشااد و از خود سااازند تا با دیگران رابطهرا بادر می

هد ناساااخ حدی و همکاران، های مث ا بروز د همچنی   .(1388)ا

روانی موجود در محیط شموزش ایوای نقش، ساا ب -فضااای دایوی

واگران نقش و  تارهای ساااازشااای از یرف ای مداو  ای  رف تقویا 

ماشاااگران می ی  ت به دل وای نقش  تدریس ای شاااود. همچنی  روش 

حث گروهی، سااااختاری انسطاف نذیری که دارد و به دلی  وجود ب

مشارکا فسال، شزادی بیان و اندیشه در درون ساختار خود، به ارتقاء 

شموزان از یریق رشااااد باااورهااای سااااازگاااری اجتمااادی دانش

مدی کمك می کارش ندخود ندورا ). ک یا و  (2005ب در مورد اهم

کدا  از باورهای تأثیر باورهای خودکارشمدی مستقد اساااا که هیچ

شناختی افراد به اندازة کارشمدی در مدیریا کارکردهای سازگارانه 
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                       شاخ      Eta Sig F MS Df SS توان آماري

 پيش آزمون 220/20 1 220/20 477/4 041/0 108/0 540/0

 گروه 971/1359 1 971/1359 077/301 001/0 891/0 000/1

 خ ا 130/167 37 517/4    

 کل 00/159571 40     

                     شاخ      Eta Sig F MS Df SS توان آماري

 پيش آزمون 654/89 1 654/89 803/12 001/0 257/0 936/0

 گروه 569/427 1 569/427 059/61 001/0 623/0 000/1

 خ ا 096/259 37 003/7    

 کل 00/215267 40     

 

3. شماره 11. دوره 1140 بهار  

 

 فصلنامه پژوهشی

 هاي يادگيريناتوانی
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زا اساسی اجتمادی و در برخورد با مشکال  و شرایط استرس-فردی

احساس خودایمینانی و یز مستقد اسا که ( ن2018وانگ، )نیستند. 

شموزان را برای درگیری با تکالیف رشدی، کارشمدی، انگیزه دانش

کنند. شرایط نامطلوب موجود و چالشیای شینده ترغیب می

شوند و شموزان با خودباوری باال در دملکرد، نرانرژی نمایان میدانش

د. های نیش روی غل ه کننتوانند بر مشکال  و چالشباور دارند که می

های های شفصی در برخورد با محرکچنی  باوری به توانایی

)نریمانی و زای محیطی، با کارکردهای سازگارانة همراه اسا استرس

 (.1399همکاران، 

همچنی  نتایج نشان داد که شموزش ایوای نقش بر خودکارشمدی 

شموزان گروه دانش یوری کهشموزان تأثیر دارد؛ بهتحصیلی دانش

شزمایشی که تحا تأثیر شموزش ایوای نقش برار گرفته بودند، در 

مقایسه با گروه کنترل که تحا تأثیرشموزش رایج خود برار داشتند، 

در نس شزمون میانگی  خودکارشمدی تحصیلی باالتری نشان دادند. 

در ت یی  ای  یافته مفوان اسا. ه (2014چانگ )های ای  نتی ه با یافته

تری  دام  مستقد اسا که باورهای خودکارشمدی میم (1977بندورا )

در ت یی  رفتارهای انسانی هستند و کلید اصلی فسالیا های وی 

های مفتلف زندگی نقش شوند. ای  باورها در جن همحسوب می

هایی که موفقیا در شن ها و حوزهجن ه تری دارند و یکی از میممیمی

تا حد زیادی منوط به داشت  خودکارشمدی باال اسا، حوزه تحصیلی 

در رشد انگیزش درونی اسا. باورهای خودکارشمدی نقش میمی

یابد که تمای  برای دستیابی به دارند.  ای  نیروی درونی وبتی رشد می

ب نتی ه فرد به خود ای  مسیارها در فرد ای اد شود و در صور  کس

های کند. در نیایا انگیزه درونی موجب تالشسن ی دسا نیدا می

شود های محیطی میفرد در یوالنی مد  و بدون حضور ناداش

افرادی که خودکارشمدی . (1387)یاریاری، کدیور و میرزاخانی، 

های تحصیلی، انواع یاباالیی دارند در جیا سازماندهی و اجرای فسال

دهند. بنابرای ، یرح های دملکرد تحصیلی را مورد بضاو  برار می

بدییی اسا که فردی با خودکارشمدی تحصیلی باال از دملکرد 

شموزانی که از سطح تحصیلی و انگیزش باالیی برخوردار باشد. دانش

خودکارشمدی باالیی برخوردارند، نس ا به نتایج کار خود دیدگاه 

ث تی دارند و خود را در امور تحصیلی و ان ا  تکالیف فردی، توانا و م

شان در ان ا  مناسب تکالیف دانند و با ایمینان از تواناییشایسته می

تری از خود شوند، تالش و نشتکار بیشمحوله وارد محیط شموزشی می

دهند، ادتماد بیشتری به موفقیا در دملکرد خود دارند و به نشان می

ر مرتب میزان نیشرفا خود را در رابطه با اهداف مورد نظر بازبینی یو

نمایند دهند و در موابگ لزو  به انط اق و تغییر راه ردها ابدا  میبرار می

   .(1394)سماوی و ابراهیمی، 

همچنی  نتایج نژوهش نشان داد که شموزش ایوای نقش بر بر انگیزه 

در ت یی  ای  یافته شموزان تأثیر دارد. بیرونی( دانش-رونیتحصیلی )د

تری  شاهراه یادگیری اسا، هرچه انگیزه باید گوا که انگیزه دالی

فرد برای شموخت  و تحصی  دلم بیشتر باشد، فسالیا و تالش بیشتری 

برای رسیدن به هدف نیایی ان ا  خواهد داد. اگر یادگیرنده دارای 

کند، تکالیف درسی باال باشد بیشتر به درس توجه میانگیزه نیشرفا 

کند ایالداتی بیش ازشنچه در گیرد و دالوه برشن سسی میرا جدی می

در ای  بی  انگیزش درونی م تنی بر  .شموزد یاد بگیردکالس به او می

شود که نیازهای ذاتی برای شایستگی و خود مفتاری اسا و بادث می

ها باشند و  و و تالش برای غل ه بر چالشها نیوسته در جستانسان

های یادگیری همراه با خشنودی و رچایا درونی ان ا  فسالیا

گیرد و بر خالف شن در انگیزش بیرونی فرد فسالیا را به خایر نوس می

دهد، بلکه برای رسیدن به اهداف خود به دوام  بیرونی دم  ان ا  نمی

(. 2013)شکوالکو، کند ه میهای بیرونی بسندنظیر جوایز و ناداش

شوند در شموزانی که از درون و دام  های درونی برانگیفته میدانش

های بیرونی برانگیفته شده اند، شموزانی که با ناداشمقایسه با دانش

شوند و نیامدهای ها مینشتکار بیشتری و به یور دمیق درگیر فسالیا

همی  یور ایوای نقش  ها نس ا به گروه اولی بیتر اسا.تحصیلی شن

بردن از بوه استدالل، انگیزه بفشیدن به  شموزان در بیرهبه دانش

های توکر انتقادی و لذ  یادگیری، بی ود ارت اط، همکاری، میار 

شموزان کند. فسالیا ایوای نقش به دانشبردن از یادگیری کمك می

شن درک بفشد تا در یادگیری دمیق درگیر شوند که نتی ه انگیزه می

مسنادار مواد درسی و محتوای اسا. در وابگ روش تدریس ایوای نقش 

شموزان برای یادگیری موجب افزایش رغ ا، دالبه و انگیزه دانش

شود؛ زیرا در ای  روش کالس از حالا خشك و مسمول خود می

شود و یراو  ذهنی شود و به یك صحنه توریحی ت دی  میخارج می

شود که در یادگیری بسیار مؤثر و با ای اد می شموزانخاصی بی  دانش

در ای  روش مشارکا و فسالیا و . (2013)مورالس، اهمیا اسا 

یابد، هر شموزان با یکدیگر در فرشیند تدریس افزایش میتسام  دانش

شموزان در کالس بیشتر باشد، یادگیری چه فسالیا و مشارکا دانش

تر و به ت گ از انگیزه درونی باالتری برخوردار خواهند بود. از شنان بیش

شموزان خود نقش های مورد نظر را شن جا که در ای  روش دانش

نردازند، کنند و بر اساس و،ایف محوله به ایوای نقش میانتفاب می

 دهند شور و شوق فراوانی برای ان ا  دادن شن از خود نشان می
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شموزان به دم  به دلی  دالبمندی دانش. (1394)نریمانی و همکاران، 

ایوای نقش خود بستری برای  شود کهو اجرای نقش اغلب فراموش می

توسسه محتوای شموزشی اسا. اجرای مراح  ای  الگو هدف نیسا، 

ها، احساسا ، شموزان در نمایش ارزشبلکه هدف کمك به دانش

ها و راه ح  مسای  و سپس بررسی شنیا توسط مسلم اسا. در نگرش

روش ایوای نقش فراگیران با دملیا  نمایش و ایواگران نقش ارت اط 

گیرند و خود را در کنند، با هی ان نمایش را نی میدایوی بربرار می

کنند. چون در روش ایوای نقش م موده بوای صحنه احساس می

شود و به ت گ، انگیزه شوند، یادگیری تسریگ میحسی فراگیران فسال می

شنان افزایش خواهد یافا. به د ارتی فسالیا ایوای نقش به 

بفشد تا در یادگیری دمیق درگیر شوند که یشموزان انگیزه مدانش

نتی ه شن درک مسنادار مواد درسی و محتوا اسا. ایوای نقش به 

صور  چمنی یرفدار موبسیا یادگیری م تنی بر ت ربه اسا که 

شود و بنا به فرض ای  جا تییه میمحتوای شموزشی شن اکنون و همی 

دارای مسأله در زندگی های های درستی از موبسیاتوان بیاسالگو می

گیری از توانند از یریق نمونهشموزان میوابسی خلق کرد و دانش

 زندگی وابسی و خلق م دد شن به ایوای نقش بپردازند. 

های نژوهش نشان داد که روش شموزش ایوای نقش میزان یافته

شموزان را خودکارشمدی تحصیلی، انگیزه نیشرفا و سازگاری دانش

د. روش ایوای نقش به دلی  ،اهر نمایشی و سرگر  دهافزایش می

های تواند موج ا  بی ود و تقویا میار ای که دارد میکننده

اجتمادی، گروهی و دملی را فراهم سازد. همی  یور ابراز احساسا  

های مفتلف اجتمادی از دواملی اسا ها در موبسیاو انسکاس نگرش

ثیرگذار اسا. افرادی که به ابراز که در ابراز وجود و سازگاری افراد تأ

احساسا ، افکار و نظرا  خود و دیگران توجه دارند در حضور جمگ 

شوند و سازگاری اجتمادی بیتری دارند. کمتر مضطرب و ناراحا می

به  کند.ایوای نقش موج ا  بروز ای  شرایط را در فراگیران فراهم می

نقش نظیر تحلی  د ار  دیگر به دلی  اثرا  شموزشی روش ایوای 

هایی برای ح  مسائ  فردی و ها و رفتار فردی، ای اد رهیافاارزش

بی  فردی، رشد همدلی نس ا به دیگران و اثرا  نرورشی ای  الگو 

ها و مسائ  اجتمادی و ابراز وجود، مانند کسب ایالدا  درباره ارزش

 توان نتی ه گرفا که الگوی ایوای نقش برای شموزش موید اسا.می

که  دهدمی تحصیلی مشاوران به را امکان نتایج تحقیق حاچرای 

دوام  شموزشی و فردی مرت ط با انگیزش، خودکارشمدی و 

های تحصیلی های الز  در برخورد با موانگ و چالشسازگاری

ای تر وارد رابطة مشاورهشموزان را شناسایی کرده و با نگاه دبیقدانش

 تواند هایی از نوع نژوهش حاچر میوهشهای نژاز سویی یافته گردند.

 

ریزی برای ارتقای برای ترغیب نیادهای تربیتی جامسه، جیا برنامه

سازگاری اجتمادی از یریق بی ود خودکارشمدی و انگیزه نیشرفا 

شموزان مؤثر وابگ شود. همچنی  ان ا  ای  نژوهش و به دن ال شن دانش

تواند به دنوان یك من گ و نیشینة نژوهش، های مرت ط با شن مییافته

دربارة انگیزش، کارشمدی، سازگاری برای محققان، ایالدا  میمی

 مربیان، مشاوران و دسا اندرکاران تسلیم و تربیا در برداشته باشد.

از روش  توان گوا که استوادهگیری کلی می ، در یك نتی هبنابرای

و افزایش  رشد جیا در شموزاندانش به تواندشموزشی ایوای نقش می

 مؤثر برخورد انگیزه تحصیلی و خودکارشمدی در جیا سازگاری و

 .نماید فراوانی کمك تیدیدهای زندگی وابسی، و هاچالش با

اسا. از جمله محدودیا های هر نژوهشی دارای محدودیا هایی 

توان گوا به دلا محدود بودن جامسه شماری و ان ا  ای  نژوهش می

ها باید جانب احتیاط شموزان نسر، در تسمیم یافتهشن بر روی دانش

ردایا شود. محدودیا دیگر ای  اسا که صرفا تأثیر روش تدریس 

ایوای نقش بر انگیزه، خودکارشمدی تحصیلی و سازگاری 

شموزان مورد مطالسه برار گرفته اسا و بسیاری از دوام  مؤثر بر دانش

متغییرهای نژوهش مورد مطالسه برار نگرفته اسا. همچنی  فقدان دوره 

-نیگیری ارزیابی تدوا  اثر شموزش ایوای نقش نیز از جمله محدودیا

جامسه شماری های دیگر نژوهش اسا. به ای  منظور با توجه به اینکه 

شموزان نسر دوره ابتدایی بود؛ بنابرای ، ر محدود به دانشنژوهش حاچ

ویژه در ای در دیگر مقایگ و بههای مشابهشود نژوهشتوصیه می

-گردد در نژوهشنیشنیاد میشموزان دختر ان ا  شود. همچنی  دانش

های زمانی متواو  جیا نایداری اثر های شتی نژوهش مشابه با فاصله

   شود. شموزش ایوای نقش ان ا

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پيروي
 

اصول اخالبی تماما در ای  نژوهش ردایا شده اسا. شرکا 

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مای  بودند از نژوهش خارج شوند. 

 ایالدا  کلیه نژوهشگران محرمانه نگه داشته شد. 

 مالی حامی
 

 یدولت یشرکا ها ایاز سازمان ها و  یمال ایحما چگونهیه قیتحق  یا

 نکرده اسا. افایدر یخصوص ای

 نويسندگان مشارکت
 

 کلیه امور نژوهش به دیده نویسنده بوده اسا.

 مناف  تعارض
 

 .تسارض منافگ ندارد چگونهینژوهش ه  یا
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 مناب 
(. تأثیر شموزش 1388احدی، ب.، میرزایی، پ.، نریمانی،    و ابوالقاسمی، ع .)

ح  مسئله اجتمادی بر سازگاری اجتمادی و دملکرد تحصیلی 

. 202-193( ،3) 9، فصلنامه کودکان استثناییشموزان کمرو . دانش

http://joec.ir/article-1-307-fa.html 
ی نیبشین در خودراه ری ریادگی وایالداتی  سوادی بررس(. 1399اک ری،  . )

. 85-74(، 4)9روانشناسی مدرسه،  . شموزاندانشی لیتحص زشیانگ

http://jsp.uma.ac.ir/article_1293_0a332642e5b

53f60230d9205a5085d20.pdf 
(. بررسی نقش دوام  شموزشگاهی بر سازگاری 1394شذی ، ا و موسوی، س.  .)

جامسه شموزان مقطگ متوسطه شیرستان فریدونشیر، اجتمادی دانش
. 183-200(،22)1، شناسی کاربردی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?i

d=131144 
. مطاالدا  زشیانگ اسیمق ییایو نا ییروا یبررس(. 1388بحرانی،  . )

. 72-51(، 1)5روانشناختی، 

[DOI:10.22051/psy.2009.1591] 
(. بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و وچسیا ابتصادی 1390بحرانی،   .)

(، 3)7، نشریه روانشناسی و دلو  تربیتیشموزان استان فارس. دانش

70-54 .https://jep.atu.ac.ir/article_2440.html 

تأثیر توکر انتقادی بر خودکارشمدی تحصیلی و خود (. 1397حاجیان، ر .)
. نایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تحصیلی دانش ویانتنظیمی

 اراک، دانشکده ادبیا  و دلو  انسانی. 

(. بررسی دوام  مؤثر 1386دایاری فرد،  .، رحیمی نژاد، ع و دابدینی، ی. )خ

م له دلو  برسازگاری اجتمادی دانش ویان شاهد و غیر شاهد، 
 .41-25(، 3) 26،اجتمادی و انسانی دانشگاه شیراز

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?i

d=82317 
 ،ینقش تاب شور(. 1400راد،  . )، نریمانی،   و رچاییزاده کله سر، ر.داداش

 یلیتحص یفرسودگ ینیب شیدر ن یو خودکارشمد  انیه میتنظ

روانشناسی .  یدر مدارس متوسطه دو  شیراردب دانش شموزان دختر
. 103-86(، 1)10 مدرسه،

http://jsp.uma.ac.ir/article_1139_1e54b36ed68

8dd5a19481f6b1bb98684.pdf 
(. رابطه بی  کمال گرایی و 1391داوری،  .، غالمسلی لواسانی،   و اژه ای، ج. )

م له روان شموزان. دی تحصیلی با اهداف نیشرفا دانشخودکارشم
 .281-266(، 63) 3، شناسی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?i

d=208658 

(. بررسی رابطه درگیرییای 1395.) جاودان،   و ابراهیمی، ک.،  سماوی، س ع

تحصیلی، خودکارشمدی و انگیزش تحصیلی با نیشرفا تحصیلی 

راه ردهای شناختی در شموزان دبیرستانی بندرد اس. در دانش
 . 92 - 71،  (7)4، یادگیری

 https://asj.basu.ac.ir/article_1654.html 

 

 

 

 

(. بررسی شموزش میار  های زندگی 1393شیرکی نور، ح و شیرمحمدی، ر.)

شموزان نایه ششم شیر شوشتر. بر میزان سازگاری اجتمادی دانش

 .22-35، 2(3، )فصلنامه نژوهش اجتمادی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?i

d=215519 
(. مقایسه انگیزش تحصیلی و 1393کارشکی، ح.، مؤمنی   و بریشی، ب .)

 شموزان نسر مشمول ارزشیابی توصیوی باکیویا زندگی دانش

 .33-35(، 3)2، نژوهش در برنامه ریزی درسیارزشیابی سنتی. 

http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534319.html 
(. بررسی تاثیر شموزش روش ایوای نقش بر حرما 1397شباد، ز .)کا،می دلی

، م له سالما روان کودکشموزان. خود و سازش یافتگی دانش

(5)1 ،116-105. 

http://childmentalhealth.ir/article-1-316-
fa.html 

(. بررسی تأثیر روش تدریس 1392کدیور، پ و میرزاخانی،   .)یاریاری، ف.، 

های اجتمادی و دملکرد تحصیلی مشارکتی بردز  نوس، میار 

نژوهشی روانشناسی دانشگاه فصلنامه دلمیشموزان دبیرستان. دانش
. 154-166(، 10)3، ت ریز

https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4342.
html 

های (. تأثیر شموزش میار 1397کرباسی، ف.، خطی ان،   و سلطانیان، ع ر.)

ارت اط با بیمار به روش ایوای نقش بر خودکارشمدی دانش ویان 

-365( ،6)26، سینام له مراب ا نرستاری و مامایی اب  نرستاری.

357 .[DOI.org/10.30699/sjhnmf.26.6.357] 

مقایسه سرمایه روانشناختی، (. 1398زاده،  .، ناشائی،   و نقوی، ل. )محر 

 شموزان ورزشکاردانش های دایوی درسازگاری اجتمادی و س ك

-155(، 3)8، مدرسهروانشناسی . )فردی و گروهی( و غیرورزشکار

168 .

http://jsp.uma.ac.ir/article_847_f536ea95a75dd3

bd860d382f8101a361.pdf 
بررسی ارت اط برنامه درسی ننیان با سازگاری اجتمادی و (. 1395مسروفی، ز.)

شموزان دختر رشته انسانی نایه دو  یشرفا تحصیلی دانشانگیزه ن
 . نایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه دالمه ی ای اییمتوسطه نظری

(. اثربفشی شموزش گروهی م تنی بر نظریه امید 1399نریمانی،   و هدایا، س. )

شموزان. اسنایدر بر میزان ث ا  بد  و خودکارشمدی تحصیلی دانش

 .123-112( ،3) 7، ی و روانپزشکی شناخام له روانشناس

[DOI:10.52547/shenakht.7.3.112] 

(. مقایسه اثربفشی 1394نریمانی،  .، محمد امینی، ر.، زاهد، ع و ابوالقاسمی، ع.)

شموزش راه ردهای یادگیری خودتنظیمی و ح  مسئله بر انگیزش 

(، 1)4، م له روان شناسی مدرسهشموزان اهمالکار. تحصیلی دانش

139-155. .html290http://jsp.uma.ac.ir/article_ 
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