فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  05تابستان 7931
*

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي يادگيري خودتنظيمي بر اساس الگوي پينتريچ برحل
مسئله/برنامهريزي/سازماندهي و سازماندهي رفتاري-هيجاني دانشآموزان ابتدايي نارساخوان
بود .روش پژوهش ،نيمهتجربي با طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري
شامل تمام دانشآموزان پسر ابتدايي داراي اختالل خواندن ناحيه يک تبريز در سال تحصيلي
 59-59بود ،که از بين آنها  03نفر بهصورت نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه
آزمايش و کنترل جاي گرفتند .براي جمعآوري دادههاي پژوهش از آزمون عصب -روانشناختي
کانرز ( )4339استفاده شد .گروه آزمايش  8جلسه يک ساعته آمـوزش خودتنظيمي مبتني
برالگوي پينتريچ را دريافت کرد؛ درحاليکه گروه کنترل مداخلهاي را دريافت نكرد .نتايج تحليل
کواريانس نشان داد که روش خودتنظيمي براساس الگوي پينتريچ تأثير مثبتي بر حل
مسئله/برنامهريزي/سازماندهي و سازماندهي رفتاري -هيجاني اين دانشآموزان دارد .بر اساس
اين يافتهها ميتوان نتيجه گرفت آموزش خودتنظيمي بهعنوان روشي مؤثر ميتواند در بهبود

1ـ دکتراي تخصصي روانشناسي ،استاديار دانشگاه فرهنگيان (نويسنده مسئول) Emial:aeghbali88@gmail.com

4ـ کارشناس ارشد روان شناسي تربيتي ،مربي مرکز اختالالت يادگيري ناحيه يک تبريز
* اين مقاله از پاياننامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز استخراج شده است.

کارکردهاي اجرايي و در نهايت بهبود مشكالت يادگيري دانشآموزان داراي نارساخواني استفاده
گردد.
 :يادگـيري خودتنظيمي مبتني بر مدل پينتريچ ،حل مسئله/برنامهريـزي/
سازماندهي ،سازماندهي رفتاري -هيجاني ،اختالل خواندن.

اختالل يادگيري )LD( 1يكي از اختاللهاي شايع دوران کودکي است ،کودکان داراي
اختالل يادگيري عليرغم داشتن هوش طبيعي ،بدون بهرهگيري از آموزشهاي ويژه
قادر به ادامه تحصيل نيستند (سيف نراقي ،نادري .)1088 ،شايعترين و شايد با اهميت
ترين نوع اختالل يادگيري ،اختالل خواندن است که نارساخواني 4نيز ناميده ميشود،
شايعترين تظاهراختالل يادگيري خاص در خواندن ،شامل خواندن نادرست ،پرزحمت و
آهسته در سطح کلمه است .اين اختالل با مشكالتي در پردازش آواشناسي ،سرعت
ناميدن ،حافظه فعال ،سرعت پردازش و رشد خودکار مهارتها در غياب هوش پايين يا
نارسايي حسي قابل مالحظه مشخص ميشود (سادوک ،سادوک ،روئيز )4312 ،0و
احتماالً از زمان تولد وجود دارد و تمام طول زندگي از آن متأثر ميشود (لوم.)4310 ،9
درباره ميزان شيوع افراد با نارساخواني نيز مقادير متفاوتي بيان شده است .با توافق ميان
بسياري از پژوهشگران (مايلز4332 ،؛ به نقل از ريديک ،)4313 ،9سازمان هايي مانند
انجمن نارساخواني بريتانيا (4332؛ به نقل از ريديک ،)4313،در يک تخمين محافظه
کارانه حدود  9درصد از جامعه ،نارساخواني شديد و  2درصد ديگر نارساخواني خفيف تا
متوسط دارند ،که نتايج برخي تحقيقات حاکي از آن است که شيوع اين اختالل در بين
پسران  1از  9و در دختران  1از  2ميباشد (کوئين و واگنر .)4319 ،2وجود الگوهاي
ضعيفشناختي و مشكالت جدي در سازماندهي ديداري ،مهارتهاي حرکتي و سازماندهي
2- Dyslexia
4- Lum
6- Quinn, Wagner



1- Learning disorder
3- Sadock, Sadock, Ruiz
5- Riddick

اطالعات موجب ضعف تحصيلي قابل توجه در اين گروه از دانشآموزان ميشود و همين
امر مهارتهاي اجتماعي را در آنان دچار مشكل ميکند (سيلور 1و همكاران.)4338 ،
همچنين اين کودکان در کسب مهارتهاي مربوط به کارکردهاي اجرايي دچار مشكل
ميشوند و وجود نقص در اين حوزه ،ممكن است اختالالت يادگيري کودک را تشديد
کند (بالير و رازا.)4332 ،4
حوزههاي ناتواني يادگيري و عصب روانشناسي درهم آميختهاند و در سالهاي اخير،
پژوهشهايي در روانشناسي شناختي و علوم اعصاب براي درک بهتر عوامل اصلي احتمالي
ناتوانـي يادگـيري آغاز شدهانـد .دنكال ( )1552يـكي از اولين پژوهـشگراني است که
کارکردهاي اجرايي را بهصورت باليني مورد استفاده قرار داده است و اين مفهوم را به عنوان
مجموعهاي از فرآيندهاي کنترل کلي تعريف ميکند که شامل بازداري0و تأخير پاسخدهي9با
2
هدف سازماندهي 9و يكپارچهسازي فرآيندهاي شناختي در طول زمان است .بارکلي
( )1552نيز معتقد است که کارکردهاي اجرايي به فرد کمک ميکند تا پاسخ نهايي را اصالح
و پيامدهاي بلندمدت آينده را بهبود بخشد .مطالعات نشان ميدهد بروز نقص در رشد اين
کارکردها ،موجب اختالل نقص توجه ،بيشفعالي ،اختالل در برنامهريزي براي آغاز و
اتمام تكليف ،به يادسپاري تكليف ،اختالل حافظه ميشود .همچنين شواهد نشان ميدهد
يكي از حوزههاي متأثر از نقص در کارکردهاي اجرايي ،اختالل يادگيري است
(وندراسلويس ،دي جونگ و وندرليج .)4339 ،2دانشآموزان داراي مشكالت يادگيري در
13
استفاده از راهبردهاي خودتنظيمي مانند بررسي کردن ،8بازبيني کردن 5و تجديدنظر کردن
در طول تكاليف يادگيري مشكالتي دارند .اين دانشآموزان ممكن است آگاهي کمي از
مفيد بودن راهبردهاي خاص براي حل مسئله کارا و يادگيري مؤثر داشته باشند و نيز در
انعطافپذيريشناختي ضعف داشته باشند (ملتزر1550 ،11؛ ملتزر و مونتاگيو.)4331 ،14
2- Blair, Razza
4- Delay of responding
6- Barkley
8- Checking
10- Revising
12- Montague

1- Silver
3- Inhibition
5- Organization
7- Van der sluis, De Jong & Van der Leij
9- Monitoring
11- Meltzer



پژوهشهاي زيادي وجود دارد که به ارتباط کارکردهاي اجرايي با نارساييهاي ويژه
در يادگيري و يا به مقايسه آن در افراد با و بدون ناتواني يادگيري پرداختهاند .براي مثال،
ماتيسون و مايس  )4314( 902دانشآموز  2تا  12ساله با ناتواني يادگيري را با 198
کودک بدون ناتواني يادگيري مقايسه کردند و دريافتند که دانشآموزان با ناتواني
يادگيري عملكرد بسيار بدتري در مقايسه با دانشآموزان بدون ناتواني يادگيري در
مقياس هاي کارکرد هاي اجرايي داشتند .در همين راستا ،پژوهشهاي عليزاده و سلطاني
( )4332و ميرمهدي و عليزاده و سيف نراقي ( )1088نشان ميدهد که دانشآموزان با
اختالل رياضيات در کارکردهاي بازداري ،تصميمگيري-برنامهريزي و سازماندهي
ضعيفتر از دانشآموزان بدون اختالل رياضيات هستند .همچنين ،پژوهش هاي مختلف
نقص هايي در توجه ،کارکردهاي اجرايي و ناتواني پردازش در کودکان نارساخوان نشان
دادهاند (کاتز ،گيلسپي ،لئونارد ،کايل و ميلر4334 ،1؛ ريتر ،توکا و النگ4339 ،4؛ کيربي،
گئوريگيو ،مارتينوسن و پاريال.)4313 ،0
پيشرفت تحصيلي بهوسيله متغيرهاي گوناگوني شامل ويژگيهاي معلم و محتواي
برنامه درسي تحت تأثير قرار ميگيرد ،در کنار اين عوامل ،پژوهشها همچنين بر برخي
ويژگيهاي کودکان مانند خودتنظيمي 9و رفتارهاي کالسي تأکيد ميکنند که يادگيري
در کالسهاي ابتدايي را تحت تأثير قرار ميدهد (بالير4334 ،9؛ نلسون ،بنر ،لين و
اسميت .)4339 ،2خودتنظيمي بهدليل ارتباطي که با موفقيتهاي تحصيلي و اجتماعي در
مدرسه دارد ،بهصورت ويژه در پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است (روداسيل و
کونولد4338 ،2؛ بالير و رازا .)4332 ،8تعاريف متنوعي از يادگيري خودتنظيم شده وجود
دارد ،اما بهنظر ميرسد سه مؤلفه آن در عملكرد کالسي مهم باشند .نخست ،يادگيري
خودتنظيم شده شامل راهبردهاي فراشناختي دانشآموز براي برنامهريزي ،بازبيني و تغيير
شـناخت خود است .مديريت و کنترل دانشآموز بر تـالش خود روي تـكاليف کالسي به
2- Reiter, Tucha, & Lange
4- self-regulation
6- Nelson, Benner, Lane & Smith
8- Razza



1- Catts, Gillespie, Leonard, Kail & Miller
3- Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila
5- Blair
7- Rudasill & Konold

عنوان مؤلفه مهم ديگر پيشنهاد شده است .سومين جنبه مهم يادگيري خودتنظيم شده
که برخي پژوهشگران در مفهومسازيهاي خود داخل کردهاند ،راهبردهاي شناختي واقعي
است که دانشآموزان براي يادگيري ،به يادآوري و فهم تكليف استفاده ميکنند (زيمرمن
و پونز .)1588 ،1پينتريچ ( ،)4339چارچوب مفهومي براي سنجش انگيزش و يادگيري
خودتنظيمي ارائه داد و از اين طريق به بسط نظرات قبلي خود پرداخت .الگوي مد نظر او
مبتني بر رويكرد خودتنظيمي مربوط به انگيزش و يادگيري بوده و براي آن ،پيش
فرضهايي را نيز مطرح مينمايد .فعال و سازنده بودن ،4ظرفيت کنترل داشتن 0يادگيرنده
يا هدفمند بودن( 9مالک يا معيار) فعاليتهاي خودتنظيمي و ميانجيگري بين ويژگيهاي
بافتي ،شخصي ،پيشرفت و عملكرد واقعي چهار پيشفرض او هستند .بر مبناي اين
پيشفرضها ،پنتريچ ( )4339الگويي تحولي از مؤلفههاي مختلف خودتنظيمي ارائه داد.
يادگـيري خودتنـظيمي بـر اين فرض استوار است که افراد بهعنوان عوامل علي ،در
زندگيشان تأثيرگذار باشند« ،عامليت9به قابليت افراد براي انتخاب و عمل بر روي
انتخابها گفته ميشود به طريقي که در زندگي آنان تغيير ايجاد بكند» (پينتريچ.)4339 ،
بيشتر پژوهشها درباره اثربخشي خودتنظيمي بر روي دانشآموزان عادي و دانشجويان
انحام شده است و نتايج بسياري از اين مطالعات نشان مي دهد که يادگيري خودتنظيمي
با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد (هينكل و لونكا ،4332 ،پنتريج و گارسيا ،4331 ،2به نقل
از نوتا ،سورسيو زيمرمن4339 ،2؛ اندرخور ،بيگدلي ،طالعپسند .)1050 ،عالوهبر اين تعداد
قابل توجهي از پژوهشها نشان دادهاند که آموزش يادگيري خودتنظيمي ميتواند پيشرفت
تحصيلي را تقويت کند و انگيزه يادگيري (منچي4332 ،8؛ اکار و اکتاميس،)4313 ،5
خودپنداره و پيشرفت تحصيلي (عسگري ،ميرمهدي و مظلومي )1053 ،را تسهيل کند و
حل مساله (جلوهگر ،کارشكي و اصغرينكاح )1054 ،را بهبود بخشد .هـمچنين در همين
راستا برخي مطالعات هم رابطه مثبت معنيداري را بين خودتنظيمي يادگيري و مهارتهاي
2- active and constructive assumption
4- goal criterion or standard
6- Garsiya
8- Man- Chih

1- Zimmerman & Pons
3- potential for control
5- agancy
7- Nota, Soresi & Zimmerman
9- Acar & Aktamis



تحصيلي نشان دادهاند (نامدارپور1082 ،؛ مردعلي و کوشكي .)1082 ،پژوهشهاي انجام
گرفته در زمينه تأثير خودتنظيمي بر مشكالت کارکردهاي اجرايي دانشآموزان با
نيازهاي ويژه بسيار محدود است ،براي مثال بيرامي ( )1054در يک مطالعه تک موردي
با طرح خطوط پايه و با پيگيري به اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر کارکردهاي اجرايي
و عملكرد خواندن دانشآموزان نارساخوان پرداخت و به اين نتيجه رسيد که آموزش
خودتنظيمي بر کارکردهاي اجرايي و عملكرد خواندن اين دانشآموزان کمک ميکند.
همچنين نتايج پژوهش مرادي ،هاشمي ،فرزاد ،بيرامي ،کرامتي ( )1088با عنوان
اثربخشي آموزش خودتنظيمي رفتارهاي توجهي ،خودتنظيمي رفتارهاي انگيزشي و
خودتعليمي کالمي بر نشانههاي نقص توجه و بيشفعالي در دانشآموزان پسر پايه سوم
ابتدايي مبتال به اختالل بيشفعالي هـمراه با نقص توجه شهر تبريز ،نشان داد :آموزش
راهبردي خودتنظيمي رفتارهاي توجهي اثرات معنادار بر کاهش نشانههاي نقص توجه
دانشآموزان مبتال به اختالل بيشفعالي همراه با نقص توجه دارد ،همچنين آموزش
راهـبردهاي خودتنظيمي رفتـارهاي انگيزشي و خودتعليمي کالمي ،اثرات معنادار بر
کاهش نشانههاي بيشفعالي دانشآموزان مبتال به اختالل بيشفعالي دارند.
بر اين اساس و با عنايت به جديد بودن موضوع و فقر پژوهشي در حوزههاي مختلف
مداخلهاي کارکرد اجرايي ازجمله سازماندهي ،برنامهريزي ،بازداري پاسخ و حافظه کاري
ما را بر آن داشت تا با تدوين برنامه آموزشي براي آموزش خودتنظيمي ،به اين سوال
پاسخ دهيم که آيا آموزش خودتنظيمي تأثيري در بهبود اين کارکردها در دانشآموزان
داراي اختالل خواندن دارد يا خير؟ براي اين منظور نخست بسته مداخلهاي و آموزشي
خودتنظيمي براساس الگوي پينتريچ تهيه شد؛ سپس ميزان اثربخشي آموزش خودتنظيمي
بر بهبود کارکردهاي اجرايي دانشآموزان داراي اختالل نارسا خواني مورد بررسي قرار
گرفت .فرضيههاي پژوهش حاضر عبارتند بودند از :الف) آموزش يادگيري خودتنظيمي،
حل مسئله/برنامهريزي/سازماندهي دانشآموزان داراي اختالل خواندن را بهبود ميبخشد.



ب) آموزش يادگيري خودتنظيمي ،سازماندهي رفتاري-هيجاني دانشآموزان داراي اختالل
خواندن را بهبود ميبخشد.

روش پژوهش حاضر ،شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانش آموزان پسر  14-2ساله داراي اختالل
خواندن است که در سال تحصيلي  59-59در دبستانهاي پسرانه آموزش و پرورش
ناحيه يک شهر تبريز مشغول به تحصيل بودند .باتوجه به اينكه مراکز مشكالت يادگيري
بعد از شناسايي دانشآموزان و يا معرفي مدارس ،برنامههاي تقويتي را در طي جلسات
مختلف (باتوجّه به ميزان و نوع مشكل) در نظر ميگيرند و بعد از دريافت برنامه تقويت
فرآيندها و آموزشهاي الزم دانشآموزان ترخيص ميگردند ،لذا بهترين روش براي اين
پژوهش نمونهگيري در دسترس ميباشد که از بين دانشآموزان داراي اختالل خواندن
شناسايي شده در مرکز تعداد  03نفر از دانش آموزان بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند.

اجراي اين پژوهش در دو مرحله اصلي صورت گرفت .در مرحله اول طبق ادبيات
پژوهشي موجود و حيطههاي مداخلهاي مورد نياز ،بهمنظور بهبود کارکردهاي اجرايي
براي کودکان داراي اختالل خواندن بسته آموزشي خودتنظيمي مبتني بر الگوي پينتريچ
تدوين شد و سپس در مرحله دوم اين برنامه به مرحله اجرا گذاشته شد و اثربخشي آن
مورد بررسي قرار گرفت.
براي گردآوري دادههاي اين پژوهش براساس هماهنگيها ابتدا مجوز الزم از
مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان آذربايجانشرقي جهت مراجعه به مراکز
مشكالت ويژه يادگيري دريافت شد .جمعآوري دادهها در چند مرحله بهشرح زير صورت
گرفت .انتخاب  03نفر از دانشآموزان پسر که قبالً توسط مربيان اين مرکز مورد ارزيابي
قرارگرفته و مشكل آنها نارساخواني تشخيص داده شده بود ،بهصورت نمونه در دسترس



انتخاب شدند .برگزاري جلسه توجيهي (ابتدا براي مربيان مرکز سپس براي اولياي
دانشآموزان) اين جلسه برگزار گرديد .اجراي پيش آزمون با استفاده از آزمون عصب-
روانشناختي کانرز براي هر دو گروه آزمايش و گروه گواه .اجراي برنامه و پكيج آموزشي
يادگيري خودتنظيمي ،براي گروه آزمايش طي  8جلسه 99 ،دقيقهاي در طول  9هفته
(هر هفته دو جلسه) .الزم به ذکر است که روند اجراي برنامه آموزشي با همكاري بسيار
خوب مربيان و مديريت آموزشگاه صورت گرفت .اجراي پسآزمون با استفاده از آزمون
عصب –روانشناختي کانرز براي هر دوگروه .استخراج نتايج و اطالعات مورد نياز از
پرسشنامههاي پيشآزمون و پسآزمون.
برنامه آموزش خودتنظيمي :اين برنامه براساس مدل خود تنظيمي پينتريچ تهيه شده
بود ،اين آموزش طي  8جلسه انجام شد که در جدول ( )1آمده است.

جلسه1
جلسه4
جلسه0
جلسه9
جلسه9
جلسه2
جلسه2
جلسه8

برقراري ارتباط و بررسي دانش و اعتقادات افراد راجع به راهبردهاي يادگيري
انگيزش و عالقه ،دروني سازي انگيزش براي دانشآموز
آشنايي با مشاهده و خودپايي رفتار و تعيين هدف
آشنايي با نظمدهي مكان مطالعه
آشنايي برنامهريزي زمان و نظمدهي تالش
آشنايي با راهبرد بسط و گسترش معنايي
آشنايي با راهبرد سازماندهي و آموزش روش پس ختام
آشنايي با راهبرد توجه به هيجانها و خودکنترلي

در اين پژوهش از مقياس عصب – روانشناختي کودک و نوجوان کانرز استفاده شد .اين
آزمون توسط کانرز در سال  4339بهمنظور ارزيابي مهارتهاي عصب روانشناختي از
جمله توجه ،حافظه ،فعاليتهاي حسي-حرکتي و پردازش بينايي -فضايي در چهار طيف
(مشاهده نشده يا شديد) براي کودکان  9تا  14ساله ساخته شده است .نحوه نمرهگذاري


مقياس عصب روانشناختي کانرز بر اساس چهار آيتم ،شديد ( ،)0متوسط ( ،)4خفيف (،)1
مشاهده نشده ( )3است .اين آزمون در مورد گروههاي مختلف و اختالالت مختلف مانند
اختالالت يادگيري ،اختالل نقص توجه-بيشفعالي و اختالل سلوک و اختالل نافرماني
مقابلهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .جديدي در سال  1053اين پرسشنامه را ترجمه و
هنجاريابي کرد ضرايب پايايي درو ني با دامنهاي از  29/3تا  53/3و ضريب پايايي باز
آزمايي با  8هفته فاصله  23/3تا  53/3گزارش شده است .اعتبار سازههاي فرمهاي انرز
با استفاده از روشهاي تحليل عوامل بهدست آمده و اعتبار افتراقي آنها با بررسي آماري
توانايي پرسشنامه در تمايز افراد مبتال به مشكالت يادگيري و اختالل نقص توجه-
بيشفعالي از عادي و ديگر گروههاي باليني قوياً تأييد شده است .جديدي ( )1053روايي
سازه اين ابزار را مناسب ارزيابي کرده و پايايي اين ابزار را بهروش کرونباخ  24/3گزارش
کردهاند.

در اين پژوهش جهت توصيف و طبقهبندي و تجزيه و تحليل دادههاي بهدست آمده از
روشهاي آمارتوصيفي مانندشاخصهاي ميانگين و انحراف استاندارد و از آمار استنباطي
روش تحليل کواريانس استفاده شد .تحليل داده ها با استفاده از نرمافزار  Spssنسخه 18
صورت گرفت.

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش يادگيري خود تنظيمي مبتني بر الگوي
پينتريج بر کارکردهاي اجرايي دانشآموزان نارساخوان صورت گرفته است که نتايج
يافتههاي پژوهش در ادامه ارايه شدهاند.



حل مساله /برنامهريزي
/سازماندهي

سازماندهي رفتاري
/هيجاني
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قبل از تحليل فرضيههاي پژوهش با استفاده از روش تحليل کواريانس يکراهه ابتدا
براي بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش از آزمون کولموگروف -اسميرنف استفاد شد
که نتايج حاکي از نرمال بودن دادهها بود .آزمون لون براي آزمون مفروضه همگني
واريانسهاي متغير وابسته بين گروههاي کنترل و آزمايش از آزمون لون استفاده شد که
حاکي از اين است که همگني واريانسهاي متغير وابسته بين گروههاي کنترل و
آزمايشي برقرار است .طبق بررسيها مفروضه همگني شيبهاي رگرسيون به رابطه بين
متغير تصادفي کمكي و وابسته براي هر يک از گروههاي کنترل و آزمايشي مربوط است
تعامل معنادار نيست و اين مفروضه نيز برقرار است .با توجه به محقق شدن پيشفرضهاي
مربوط به تحليل کوواريانس ،جهت بررسي اثربخشي روش مداخله ،آزمون تحليل
کوواريانس يکراهه انجام گرفت.



حل مساله /برنامهريزي
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همانطور که جدول ( )0نشان ميدهد تفاوت معنيداري در متغير حل مساله /سازمان
دهي و برنامهريزي دانشآموزان دچار نارساخواني در گروههاي آزمايشي و کنترل وجود
دارد ( )p<3/31 ،F=90/920بنابراين ،فرضيه اول تأئيد ميشود .يعني بهبود حل مساله/
سازماندهي و برنامهريزي دانشآموزان ناشي از اجراي آموزش يادگيري خودتنظيمي
مبتني بر الگوي پينتريج بوده است.
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همانطور که جدول ( )9نشان ميدهد تفاوت معنيداري در متغير سازماندهي رفتاري/
هيجاني دانشآموزان دچار نارساخواني در گروههاي آزمايشي و کنترل وجود دارد
( )p<3/31 ،F=19/02بنابراين ،فرضيه دوم تأييد ميشود .يعني سازماندهي رفتاري/
هيجاني دانشآموزان ناشي از اجراي آموزش يادگيري خودتنظيمي مبتني بر الگوي
پينتريج بوده است.
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همانطور که جدول  9نشان ميدهد تفاوت معنيداري در کارکردهاي اجرايي کل
دانشآموزان دچار نارساخواني در گروههاي آزمايشي و کنترل وجود دارد (،F=20/329
 )p<01/0.بنابراين ،فرضيه سوم تائيد ميشود .يعني کارکردهاي اجرايي کل دانشآموزان
ناشي از اجراي آموزش يادگيري خودتنظيمي مبتني بر الگوي پينتريج بوده است.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش يادگيري خود تنظيمي مبتني بر
الگوي پينتريج بر کارکردهاي اجرايي (حل مسئله/برنامهريزي/سازماندهي ،سازماندهي
رفتاري -هيجاني) دانشآموزان نارساخوان شهر تبريز بود .يافتهها نشان دادند که در
مجموع آموزش يادگيري خودتنظيمي مبتني بر الگوي پينتريج بر کارکردهاي اجرايي
(حل مساله /برنامهريزي /سازماندهي ،سازماندهي رفتاري /هيجاني) اين دانشآموزان
تأثير معناداري دارد .همچنين مقدار مجذور اتا در آزمونهاي هر سه فرضيه براي متغير
گروه نشاندهنده اين است که بخشي از تغيير نمرات گروه آزمايش در متغير کارکردهاي
اجرايي (تفاوت گروهها در پسآزمون) ناشي از اجراي آموزش يادگيري خودتنظيمي مبتني
بر الگوي پينتريج بوده است .نتايج اين پژوهش با يافتههاي پژوهشهاي قبلي
(ميرمهدي و همكاران)1088( ،؛ براسنان و همكاران)4334( ،؛ وان در اسلويس و
همكاران ( )4339و ريتر ،توچا و النگ ،)4339( 1بيرامي ( ،)1054خانجاني ،فرجي و
فاروقي ( ،)1059مرادي و همكاران ( )1088همسو است.
1- Reiter,Tucha& Lange



در تبيين يافتهاي فوق ميتوان اظهار داشت ،اين موضوع با دانش ما درباره ضعف
دانشآموزان  LDو ويژگي اصلي روشهاي خودتنظيمي منطبق است .بهطور کلي
دانشآموزان داراي ناتوانيهاي يادگيري معموالً با ضعف گسترده در روشهاي
خودتنظيمي مشخص ميگردند .اين افراد در پردازش اطالعات به شيوه معطوف به هدف،
در انطباق راهبردهاي مناسب براي به انجام رساندن اهداف و بازبيني پيشرفت تدريجي
در جهت دستيابي به اهداف شكست ميخورند .اغلب کودکان  LDدر يک يا همه
جنبههاي خودتنظيمي ضعف نشان ميدهند مانند :آگاهي از ضرورت استفاده از راهبردهاي
خاص ،بهکارگيري راهبردها بهصورت خودکار ،به کاربردن راهبردها بهشيوه منعطف و
ارزيابي رفتار استراتژيک خود .مرور پژوهشها و نظريهها مشخص ميکند که خودتنظيمي،
بخش مهمي از ادبيات مربوط به يادگيري را بهخود اختصاص داده است و خودتنظيمي
شناختي و هيجاني جنبهاي مهم از يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشآموزان در کالس
درس است (پنتريچ و دي گروت .)1553 ،راهبردهاي خودتنظيمي ،بهصورت معناداري
توانايي دانشآموزان را در توجه طوالني مدت بر اهداف تحصيلي بهبود ميبخشد و
موجب موفقيت آنان ميشود (جانس .)4313 ،1بهعبارت ديگر ،کاربندي آموزش خودتنظيمي
توانسته است به آزمودنيها کمک کند که با اعمال فرايندهاي خودتنظيمي (خودنظارتي،
خودثبتي ،خودارزيابي ،خودواکنشگري و خودتقويتي) بتوانند فرآيندهاي پردازش اطالعات
(درونداد اطالعات ،ادارک اطالعات ،فيلتر کردن و گزينش اطالعات و ورود دادهها به
مغز) را بهبود بخشند و انعطاف الزم در پاسخهاي پيشرونده را بهوجود آورده و به تغيير
ضروري پاسخها در موقعيتها نائل شوند .از طرفي اين کاربندي ،دريافت نشانههاي
موقعيتي و بدني را تسهيل کرده و به درک ضرورت تغيير الگوهاي پاسخ توسط آزمودنيها
منتهي شده است .بهنحوي که در راستاي اين تغييرات ،اقدام به تغيير پاسخها در
موقعيتهاي زندگي بروز کرده است .همچنين اين کاربندي توانسته است توانمندي
آزمودنيها در توقف الگوي پيشرونده پاسخ را افزايش دهد و حساسيت آنها نسبت به
خطاهاي رفتاري را توسعه داده تا آنها در عملكردهاي پيشرونده انعطاف الزم را بروز دهند.
1- Jantz



بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته روي مهارتهاي يادگيري خودتنظيم شده که
در درک خواندن مشارکت ميکند ،مشخص شده است که در حالي که خوانندگان ماهر
هنگام خواندن بهصورت معناداري در انواعي از راهبردهاي شناختي و فراشناختي درگير
ميشوند ،دانشآموزان کم سن و داراي مشكالت درکي اغلب در نشان دادن يا تنظيم
اهداف براي خواندن خود به مشكل برميخورند.
مطالعات نشان ميدهند که کودکان داراي نارساخواني در کارکرد برنامهريزي/
ازماندهي ضعيفتر از همتايان عادي خود هستند .اين کارکردها نقش بسيار مهمي در
عملكرد تحصيلي و انجام تكاليف روزمره زندگي بارکلي )1552( ،و توانايي برنامهريزي
زماني ويلسون و سوانسون )4431( ،1دارند ،و ناتواني در ساماندهي تكاليف چالشانگيز و
جديد در اثر ضعف اين کودکان در کارکردهاي برنامهريزي/سازماندهي است (واروارا4و
همكاران .)4319 ،دانشآموزان با ناتواني يادگيري خواندن و رياضي در تغيير مكان سريع
و ترتيبگذاري روي تكاليف مشكل دارند که به نقص آنها در بازگشت سريع و
فرايندهاي بازداري مربوط است (وان در اسلويس ،دالنگ و وان درليج .)4339 ،در برخي
موارد دانشآموزان با ناتواني يادگيري در آزمونهاي شناختي و انعطافپذيري راهبردي و
دستكاري اطالعات عملكرد پايينتري نسبت به دانشآموزان  ADHDدارند (الزار و
فرانـک .)1558 ،0آموزش خودتنظيمي بـه دانشآموزان اين امكان را ميدهد تا با
برنامهريزي ،سازماندهي و خودبازبيني به شيوههاي تكليف مدارتر به انجام تكاليف درسي
و فعاليتهاي روزمره بپردازد و شكستهاي متعدد ،دوباره مورد بررسي و بازبيني قرار
گيرند و در نهايت يادگيري فعال در اينگونه دانشآموزان بهبود يابد .اين دانشآموزان
ممكن است بهواسطه خودتنظيمي از مفيد بودن راهبردهاي خاص براي حل مسئله کارا و
يادگيري مؤثر آگاهي داشته باشند و نيز در انعطافپذيري شناختي توانمندي الزم را به
دست آورند (ملتزر و مونتاگيو .)4331 ،بهصورت خاصتر ،دانشآموزان با مشكالت
يادگـيري و توجهي اغـلب دشـواريهايي در مرتبسـازي ،سازماندهـي و اولويتبنـدي
2- Varvara



1- Wilson & Swanson
3- Lazar & Frank

اطالعات دارند و هنگام تالش براي مشخص نمودن موضوعات اصلي ،بيشتر روي
جزئيات متمرکز ميشوند .در نتيجه ،ممكن است اطالعات انباشته گردند و آنها گيج
شوند .بنابراين آموزش خودتنظيمي بهعنوان روشي مؤثر ميتواند به آنها کمک کند تا به
آساني تكاليف جديد را شروع کنند يا تغيير جهت منعطفي در بين راهبردهاي جايگزين
انجام دهند (ملتزر .)4339 ،و يا يادگيري برنامهريزي و خودنظارتي ميتوانند هدفهايي
را براي خود تنظيم کرده و بر يادگيري و تفكر خود آگاهانه عمل کنند .براين اساس و با
توجه به يافتههاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که آموزش خودتنظيمي بهعنوان روشي
مؤثر ميتواند در خدمت کمک به افزايش مهارتهاي فراشناختي و در نهايت بهبود
مشكالت يادگيري دانشآموزان داراي نارساخواني گردد.
تحقيق حاضر با محدوديتهايي مانند ،محدود بودن مطالعات مربوط به اهداف
پژوهش ،عدم همكاري برخي مربيان مراکز اختالالت و و نبود مرحله پيگيري روبرو بود،
در پژوهشهاي آتي پيشنهاد ميگردد ،تأثير آموزش خودتنظيمي در دانشآموزان با
گروههاي سني مختلف و جنسيت ديگر بهمنظور تعميم نتايج بهدست آمده ،و آزمون
پيگيري در فاصلههاي زماني مختلف صورت گيرد.
تقدير و تشكر :پژوهشگران از همكاريهاي مربيان و دانشآموزان مرکز اختالالت
يادگيري ناحيه  1تبريز درانجام اين پژوهش تشكر و قدرداني ميکنند.
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