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 22/40/1921 تاریخ پذیرش مقاله:   22/40/1921 تاریخ دریافت مقاله:

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

های است که بر رفتار و پیامدهای ناتوانی یادگیری یکی از اختالل

های یادگیری ناتوانی یطورکلگذارد. بهآموزشی و اجتماعی اثر می

اختالل در یک یا چند فرایند اساسی روانشناختی از قبیل درک و فهم 

 باشد که ممکن است به صورتاستفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری میو 

نقص در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، تلفظ 

کردن، یا محاسبه ریاضی نمایان شود. اما، باید بالفاصله متذکر شد که 

 تر از مشکالت شناختی وای بسیار وسیعهای یادگیری گسترهناتوانی

 هایگیرد و فهم کامل آن نیازمند توجه به حوزهدر بر می تحصیلی را

آموزانِ با . دانش(2, 1)اجتماعی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک است 

 شوند. اینهای متوالی مواجه میهای یادگیری اغلب با شکستناتوانی

کنند، این احساس های متوالی را تجربه میآموزان وقتی شکستدانش

دهد که تأثیر اندکی و یا حتی تأثیر منفی بر محیط ها دست میبه آن

عبارتی، این نگرشِ منفی منجر به سبکِ تبیینی بدبینانه  گذارند. بهمی

 های یادگیریآموزانِ با ناتوانیاند که دانش. مطالعات نشان دادهشودیم

بیشتر احتمال دارد شکست را به توانایی پایین و موفقیت را به شانس 

آموزانِ با ناتوانی . یکی دیگر از مشکالت دانش(0, 9)نسبت دهند 

یادگیری، هویتِ تحصیلی است. هویت تحصیلی بازتابی از انواع 

ها، خودمختاری، هدفمندی، باورهای کارآمدی و تجربه شایستگی

های درس با همساالن و های رایجی است که نوجوان در کالسهیجان

های نه عمل کردن در عرصهمعلمان خود دارد و مشخصة آن چگو

 چکیده

 یلیتحص تیو هو نانهیبخوش ینییبر سبک تب یگرنییخودتع یهاآموزش مهارت ریتأث نییپژوهش تع نیهدف از انجام ا :مقدمه

 شهر اهواز بود. یریادگی یهایبا ناتوان یآموزانِ پسر مقطع ابتدائدانش

پژوهش شامل  نیا یبا گروه شاهد بود. ابزارها یریگیآزمون و پپس-آزمونشیبا طرح پ یروش تجرب کیپژوهش حاضر  :روش کار

 22( بودند. نمونة پژوهش شامل AIS) یلیتحص تیهو اسی( و مقCASQ-Rکودکان ) ینظر شدة سبک اسناد دیپرسشنامة تجد

بودند، است که با  لیمشغول به تحص 1922-29 یلیکه در سال تحص ،یریادگی یبا ناتوان یپنجم و ششم ابتدائ هیآموز پسر پادانش

 سبک یهاآزمونشیاز دو گروه، پ یگرنییو شاهد گمارده شدند. قبل از آموزش خودتع یشیانتخاب و به دو گروه آزما یروش تصادف

 یآموزش شاهدداده شد و به گروه  وزشآم یگرنییخودتع یشیگرفته شد. سپس، به گروه آزما یلیتحص تیو هو نانهیبخوش ینییتب

ه شد. گرفت یلیتحص تیو هو نانهیبخوش ینییسبک تب یهاآزمونبالفاصله از هر دو گروه پس یارائه نشد. پس از اتمام دورة آموزش

 گرفته شد. ،یریگیفوق، به عنوان پ یهامجدداً از هر دو گروه آزمون یدوره آموزش انیبعد از هفت هفته از پا

 442/4) انهنیبخوش ینییسبک تب داریمعن شیباعث افزا یگرنیینشان داد که آموزش خودتع انسیکووار یهالیتحل جینتا ها:یافته

> Pیلیتحص تی( و هو (449/4 > Pدر دانش )یگرنیینشان داد که آموزش خودتع انسیکووار لیتحل جینتا ن،ی. همچنشودیآموزان م 

 دارد. داریآموزان اثر پا( در دانشP < 442/4) یلیتحص تیو هو( P < 442/4) نانهیبخوش ینییدر طول زمان بر سبک تب

در  یلیتحص تیو هو نانهیبخوش ینییسبک تب شیسبب افزا یگرنییمطالعه آموزش خودتع نیا جیبر اساس نتا :یریجه گینت

 یشناختروان یامدهایپ یمهم برا یرا به عنوان روش یگرنییآموزش خودتع تیو ترب میمتخصصان تعل شودیم شنهادیآموزان شد. پدانش

 .رندیگ کاربه یریادگی یهایناتوان یمطلوب در کودکان دارا

 یریادگی یهایناتوان ،یلیتحص تیهو نانه،یبخوش ینییسبک تب ،یگرنییخودتع واژگان کلیدی:
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تحصیلی است. هویت تحصیلی منفی با پیشرفت ضعیف، بد رفتاری و 

. (5)گیری و روابط نامحترمانه با معلم همراه است ترک کالس، کناره

 92آموزانِ با ناتوانی یادگیری اند دانشهای تحقیقی نشان دادهیافته

آموزانِ بدون درصد احتمال ترک تحصیل دارند در حالی که دانش

 .(1)درصد احتمال دارد که تحصیل خود را ناتمام بگذارند  12ناتوانی 

های یادگیری با آن مواجه آموزان با ناتوانیدر مقابل، مشکالتی که دانش

وف به مشکالت باشند، استفاده از مداخالت بسیار محدود و معطمی

های آموزان با ناتوانیاند دانشدرسی است. مطالعات زیادی نشان داده

های تری از توانایییادگیری نسبت به همساالن عادی خود سطوح پایین

گری ین. خودتعی(0)گری، دارند فردی، مثل خودتعیینفردی و بیندرون

های افراد متکی است و پنج مؤلفه دارد: شناخت خود، بر توانمندی

ریزی، عمل کردن و پیامدهای تجربه و ارزشمند دانستن خود، برنامه

. شناخت خود شامل شناخت نقاط قوت و ضعف، نیازها و (2) یادگیری

گیری در مورد اینکه چه چیز برای او ترجیحات مهم برای فرد و تصمیم

خود، تحسین باشد. ارزشمند دانستن خود شامل پذیرش مهم است، می

ها و مراقبت کردن از خود نقاط قوت خود، شناخت حقوق و مسئولیت

 شودریزی برای افراد فراهم میاست. بعد از این دو مرحله، امکان برنامه

ریزی عملی برای رسیدن به هدف و گذاری، برنامهکه شامل هدف

 نریزی، گام بعدی عمل کردبینی نتایج رفتار است. بعد از برنامهپیش

است. عمل کردن به معنی ریسک کردن، ارتباط برقرار کردن با دیگران، 

استفاده از منابع حمایتی، مذاکره با دیگران و مصر و پایدار بودن است. 

مرحلة بعد از عمل کردن، پیامدهای تجربه و یادگیری است. پیامدهای 

ا یشوند ها ادراک میعملی با پیامدهای مورد انتظار مقایسه و موفقیت

ها ممکن است ایجاد شود. زمانی ها و برنامههایی در مورد هدفتعدیل

دهند این چرخه مجدداً با شناخت و هایی رخ میکه موفقیت یا تعدیل

. با توجه به موارد ذکر شده و (0)شود ارزشمند دانستن خود شروع می

های آموزانِ با ناتوانیبه دانش تواندیگری مهای خودتعییناینکه مهارت

از به تحقیقات بیشتری روی ، و اینکه نی(2)یادگیری کمک کند 

، در پژوهش حاضر تأثیر (14)گری است پیامدهای مداخالت خودتعیین

بینانه و گری، روی سبک تبیینی خوشخودتعیینهای آموزش مهارت

گیری های یادآموزانِ پسر مقطع ابتدائی با ناتوانیهویت تحصیلی دانش

 شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت.

کار روش

های آموزانِ پسر با ناتوانیجامعة آماری این پژوهش شامل کل دانش

ه پنجم و ششم ابتدائی شهر اهواز بودند، که در سال یادگیری در پای

به تحصیل مشغول بودند. در این پژوهش، برای  1922-29تحصیلی 

 ها،های یادگیری، جهتِ آزمون فرضیهآموزانِ دارای ناتوانیانتخاب دانش

گیری به این صورت بود که با از روش تصادفی استفاده شد. روش نمونه

رش استثنایی شهر اهواز فهرستی از مراکز مراجعه به آموزش و پرو

مرکز بودند. سپس،  9های یادگیری تهیه شد، که شامل دولتی ناتوانی

گیری به دلیل خارج از شهر بودن حذف شد. در مرحله مرکز از نمونه 1

آموزان مراجعه کننده به این دو مرکز بعد، ابتدا با توجه به فهرست دانش

آموزان پایه پنجم و ششم، افرادی که ین دانشهای یادگیری، از بناتوانی

نفر به  22های یادگیری تشخیص داده شده بودند، تعداد دارای ناتوانی

نفر گروه  15صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گمارده شدند )

نفر گروه شاهد،  12نفر کالس ششم، و  2نفر کالس پنجم و  0آزمایشی، 

های ورودی در این الس ششم(. مالکنفر ک 2نفر کالس پنجم و  5

. یشناختعدم دریافت هرگونه درمان روان -1پژوهش عبارت بودند از: 

های در ناتوانی رگذاریرد کردن شرایط زیستی و جسمانی تأث -2

یادگیری )مسائل طبی(. الزم به ذکر است، که عدم تمایل به ادامه 

ود. روش اجرا خروج در پژوهش ب یهاشرکت در جلسات یکی از مالک

آزمون و پیگیری از دو ابزار آزمون، پسبه این شکل بود که در پیش

گیری، پرسشنامة تجدید نظرشدة سبک اسنادی کودکان اندازه

(CASQ-R( و مقیاس هویت تحصیلی )AIS استفاده شد. سپس ،)

ای دو جلسه به گروه آزمایشی آموزش داده شد و هشت هفته و هفته

هفته، از  2زشی دریافت نکرد. پیگیری نیز بعد از گروه شاهد هیچ آمو

هر دو گروه به عمل آمد. در این مطالعه ابزارهای مقیاس هویت تحصیلی 

(AIS( و پرسشنامة تجدیدنظر شدة سبک اسنادی کودکان )CASQ-

R( مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس هویت تحصیلی )AIS این ابزار ،)

ای ماده دارد، نمونه 14است و  کاغذی-یک مقیاس خود گزارشی مداد

من وقتی در کالس ضعیف هستم "های آن عبارت است از: از ماده

 5. آزمودنی با استفاده از یک مالک "احساس بدی در مورد خودم دارم

= نظری  9= مخالفم،  2= کامالً مخالفم،  1ای از نوع لیکرت )درجه

یا مخالفت خود را با  = کامالً موافقم(، موافقت 5= موافقم و  0ندارم، 

 54و حداکثر  14دهد. حداقل نمره در این پرسشنامه ها نشان میماده

باشد. روایی صوری و محتوایی مقیاس هویت تحصیلی با استفاده از می

ر پژوهش حاضر، به . د(11)نظر متخصصان مطلوب گزارش شده است 

منظور تعیین روایی مقیاس هویت تحصیلی، یک تحلیل عامل تأییدی 

-AMOSافزار تحلیل ساختار گشتاوری )درجه اول، با استفاده از نرم

های این مقیاس انجام شد که ساختار عاملی آن مورد ( روی ماده16

. نتایج بودند( 04/4تأیید قرار گرفت )یعنی تمام ضرایب استاندارد باالی 

تحلیل عامل تأییدی نشان داد که ضرایب شاخص ریشه میانگین 

، شاخص برازندگی 412/4( برابر با RMSEAمجذورات خطای تقریب )

، 21/4( برابر با GFI، نیکویی برازش )21/4( برابر با CFIتطبیقی )

، شاخص 01/4( برابر با AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

، شاخص برازندگی افزایشی 24/4( برابر با NFI) برازندگی هنجار شده

(IFI برابر با )و شاخص توکر 21/4-( لویسTLI برابر با )به دست  25/4

ها داللت دارد. ضریب آمدند که بر برازش تقریباً مناسب مدل با داده

با استفاده از روش  (11)پایایی مقیاس هویت تحصیلی در پژوهشی 

گزارش شده است. در این پژوهش، ضریب پایایی  00/4آلفای کرونباخ 

به دست آمد.  21/4مقیاس هویت تحصیلی با روش آلفای کرونباخ 

(، این CASQ-Rپرسشنامة تجدیدنظر شدة سبک اسنادی کودکان )

رار بینانه مورد استفاده قسنجش متغیر سبک تبیینی خوش ابزار برای

 ای دارد.مادة دو گزینه 20، این ابزار در مجموع (19, 12)گرفته است 

کنند ها تصور میکند و آزمودنیهر ماده یک رویداد فرضی را مطرح می

ها اتفاق افتاده است و برداشت خود را از آن رویداد آن رویداد برای آن

ماده مربوط به  12رویداد  20کنند. در این ابزار از مجموع مشخص می

، 10، 12، 11، 19، 2، 0، 5، 1های رویدادهای مثبت )ماده اسیمقخرده

، 11، 14، 2، 1، 0، 9، 2های مادة دیگر )ماده 12( و 20و  29، 24، 12

رویدادهای منفی است.  اسیمق( مربوط به خرده22و  21، 15، 10، 12

 24های آن عبارت است از: در یک امتحان نمره ای از مادهنمونه

گیرید. )الف(. من باهوشم. )ب(. فقط در این درس، وضعم خوب می

گذاری در این پرسشنامه به این صورت است که به هر پاسخ است. نمره
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درونی، پایدار و کلی عدد یک و به هر پاسخ بیرونی، ناپایدار و جزئی 

شود. حداقل و حداکثر نمره در عدد صفر اختصاص داده می

است. نمره کل  12های رویدادهای مثبت و منفی از صفر تا مقیاسخرده

و  -12تواند حداقل بینانه(، که میپرسشنامه )سبک تببیینی خوش

 یدادهایمنفی از رو یدادهایباشد، به وسیله تفریق نمره رو 12حداکثر 

شود. روایی مثبت )رویدادهای منفی ـ رویدادهای مثبت(، حاصل می

پرسشنامة تجدیدنظر شدة سبک اسنادی کودکان با استفاده از روش 

های مقیاسخرده روایی همزمان و همبستگی نمره کل پرسشنامه با

. در این (19)رویدادهای مثبت و منفی مطلوب گزارش شده است 

پژوهش، روایی پرسشنامة تجدیدنظر شدة سبک اسنادی کودکان از 

طریق همبسته کردن نمره کل پرسشنامه )رویدادهای منفی ـ 

ی هامقیاسبینانه با خردهرویدادهای مثبت( یا سبک تبیینی خوش

ها به عنوان مقیاس مستقل نیز رویدادهای مثبت و منفی، که از آن

، مطلوب به دست آمد. ضرایب روایی نمره (10)تواند استفاده شود می

های مقیاسبینانه( با خردهکل پرسشنامه )سبک تبیینی خوش

به دست آمد که در سطح  01/4و مثبت  -02/4رویدادهای منفی 

4441/4  =P باشد. همچنین، ضریب روایی دار میمعنی

است که  -51/4های رویدادهای مثبت و منفی، برابر با مقیاسخرده

 (15)باشد. به عالوه، در یک مطالعة دار میمعنی P=  441/4درسطح 

کرونباخ برای رویدادهای سال، ضرایب آلفای 12تا  14کودک  21با 

گزارش شده است که نشان  19/4و برای رویدادهای منفی  12/4مثبت 

در این پژوهش نیز ضریب پایایی نمره کل دهنده پایایی ابزار است. 

به  14/4بینانه( با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه )سبک تبیینی خوش

هایی برای دست آمد. برنامة مداخله عبارت بود از آموزش برنامة گام

، که به صورت یک بستة آموزشی خریداری شد و (11)گری خودتعیین

برای نخستین بار توسط محققان ترجمه، چندین بار ویرایش و اصالح 

هفته دو جلسه، برای گروه  ای، هردقیقه 55جلسه  11شد و در 

به صورت گروهی و تعاملی، اجرا  1922-29آزمایشی، در سال تحصیلی 

نمایش داده شده است. 1جدول شد. خالصه مداخلة آموزشی در 

 

 

 

 قیآموزش و جلسات مداخله تحق یخالصه محتوا: 1جدول 

 آموزشیمحتوای  جلسه

1 
تواند به فرد در هدف گذاری کمک کند وتخیالت خود آموزان در یابند چگونه تخیل میها با این هدف که دانشتخیل و تصویرسازی ذهنی در مورد هدف

 را بیان کنند

2 
های خود فکر کمک کند تا به خواسته تواند به آنهاآموزان بتوانند تشخیص دهند که چطور تخیل میچه چیز برای من مهم است؟ با این هدف که دانش

 بنویسند مبنی بر این که چه چیز برای آنها مهم است. یاکنند و جمله

3 
های را برای هدف هانهیهای خود را تشخیص دهند و فهرستی از گزآموزان بتوانند هدفبلند مدت با این هدف که دانش یهاهایی برای هدفایجاد گزینه

 بلند مدت تهیه کنند.

4 
آموزان بتوانند یک هدف بلند مدت انتخاب کنند و سه هدف کوتاه مدت قابل مشاهده، قابل اندازه گیری و دست یافتنی گذاری با این هدف که دانشهدف

 بنویسند.

5 
مشاهده و دست یافتی مرتبط با آموزان بتوانند یکی از سه هدف کوتاه مدت قابل اندازه گیری، قابل های کوتاه مدت با این هدف که دانشانتخاب هدف

 های بلند مدت را انتخاب کنند.هدف

6 
ها های کوتاه مدت به آندر رسیدن به هدف تواندیرا که م ییهاآموزان بتوانند گامکوتاه مدت با این هدف که دانش یهاهایی برای رسیدن به هدفگام

 کمک کند، تشخیص دهند.

7 
ها های کوتاه مدت به آنآموزان بتوانند کارهایی را که در رسیدن به هدفهای کوتاه مدت با این هدف که دانشهدف ریزی عملی برای رسیدن بهبرنامه

 کند تشخیص دهند.کمک می

8 
رای کار گام بگری را در مورد تجارب خود به کار بگیرند. نخستین آموزان بتوانند مدل خودتعیینبرداشتن گام نخست )ریسک کردن( با این هدف که دانش

 های کوتاه مدت را تشخیص دهند و فرایند مرور ذهنی برنامه را تشخیص دهند.به سوی هدف

 آموزان بتوانند با مفاهیم موانع و خالقیت آشنا شوند.از میان برداشتن موانع با این هدف که دانش 9

 آموزان بتوانند آگاهی از عامل انرژی جمعی را نشان دهند.دانشدریافت کمک از دوست )توان گروه در حل مسئله با این هدف که  11

 گر شدن گفتگو کنند.آموزان بتوانند با فردی دارای ناتوانی یادگیری درباره فرایند خودتعییننقش الگوها با این هدف که دانش 11

 مندانه و پرخاشگرانه تمیز قائل شوند.جرئتآموزان بتوانند بین ارتباط منفعل، با این هدف که انش 1مندانه ارتباط جرئت 12

 مندانه و پرخاشگرانه تمیز قائل شوند.آموزان بتوانند بین ارتباط منفعالنه، جرئتبا این هدف که دانش 2مندانه ارتباط جرئت 13

 داشته باشند. "برد-برد"آموزان بتوانند یک مذاکره مذاکره کردن با این هدف که دانش 14

 اموزان بتوانند تعارض را از طریق مذاکره حل کنند.تعارض با این هدف که دانشحل  15

16 
ری پایدار گخود را برای خودتعیین یهادهیگری را به یاد بیاورند و اآموزان بتوانند مفاهیم کلیدی خودتعییناز کجا به اینجا رسیدیم؟ با این هدف که دانش

 بنویسند.
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 .اهدهای آزمایشی و شبینانه و هویت تحصیلی در گروهآزمون و پیگیری سبک تبیینی خوشآزمون، پسهای پیشانحراف معیار نمرهمیانگین و : 2جدول 

 هاسنجش های آماریشاخص

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش 

    بینانهسبک تبیینی خوش

    گروه آزمایشی

 01/9 11/0 0/4 میانگین

 49/0 95/0 02/5 انحراف معیار

    گروه شاهد

 -40/4 441/4 -54/4 میانگین

 22/0 10/5 00/5 انحراف معیار

    هویت تحصیلی

    گروه آزمایشی

 29/01 11/02 24/92 میانگین

 25/0 00/0 29/1 انحراف معیار

    گروه شاهد

 21/90 25/92 11/92 میانگین

 05/0 52/0 11/5 انحراف معیار

 

رل تحصیلی با کنتبینانه و هویتخوش ینییسبک تب یریگیآزمون و پهای پسهای یکراهه روی میانگین نمرهکوواریانسنتایج تحلیل : 3جدول 

 های آزمایشی و شاهدها، در گروهآزمونپیش
 اندازه اثر داریمعنی سطح F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

       پس آزمون

 91/4 442/4 10/12 55/21 1 55/21 نهبیناخوشسبک تبیینی 

 99/4 449/4 10/11 29/21 1 29/21 هویت تحصیلی

       پیگیری

 90/4 442/4 22/11 41/09 1 41/09 نهبیناسبک تبیینی خوش

 95/4 442/4 20/11 91/21 1 91/21 هویت تحصیلی

 

 

 هاافتهی

 2جدول . شودیپژوهش پرداخته م یهاافتهیدر این قسمت به بررسی 

 بینانه و هویتهای سبک تبیینی خوشمیانگین و انحراف معیار نمره

آزمون، های آزمایشی و شاهد در مراحل پیشتحصیلی را در گروه

 دهد.آزمون و پیگیری نشان میپس

شود میانگین )و انحراف معیار( مشاهده می 2جدول طور که در همان

نانه بیآزمون و پیگیری سبک تبیینی خوشآزمون، پسهای پیشنمره

)و  01/9( و 95/0)و  11/0(، 02/5)و  0/4گروه آزمایشی، به ترتیب، 

( و 10/5)و  441/4(، 00/5)و  -54/4( و گروه شاهد، به ترتیب، 49/0

های باشد. میانگین )و انحراف معیار( نمره( می22/0)و  -40/4

آزمون و پیگیری هویت تحصیلی گروه آزمایشی، به آزمون، پسپیش

( و گروه 25/0)و  29/01( و 00/0)و  11/02(، 29/1)و  24/92ترتیب، 

)و  21/90( و 52/0)و  25/92( و 11/5)و  11/92شاهد، به ترتیب، 

خله آزمایشی، تحلیل کوواریانس باشد. جهت بررسی اثر مدا( می05/0

(ANCOVAروی میانگین نمره )آزمون و پیگیری، با کنترل های پس

نانه و بیهای متغیرهای وابسته پژوهش )سبک تبیینی خوشآزمونپیش

 هویت تحصیلی( انجام گرفت.

های تحلیل کوواریانس  Fدهند که نشان می 9جدول نتایج مندرج در 

( P=  442/4و  F=  10/12بینانه )یکراهه در متغیر سبک تبیینی خوش

باشند. برای دار می( معنیP=  449/4و  F=  10/11تحصیلی )و هویت

 هایآزمون گروهها کافی است میانگین پسدرک چگونگی این تفاوت

آزمایشی و شاهد را از لحاظ متغیرهای وابسته مذکور با یکدیگر مقایسه 

آزمون سبک میانگین پس 2جدول توجه به نتایج مندرج در  کنیم. با

است که  441/4و گروه شاهد  11/0بینانه گروه آزمایشی تبیینی خوش

ور بینانه گروه آزمایشی به طدهد میانگین سبک تبیینی خوشنشان می

یت آزمون هوداری بیشتر از گروه شاهد است. در ارتباط با پسمعنی

است که  25/92و گروه شاهد  11/02تحصیلی، میانگین گروه آزمایشی 

های گروه آزمایشی به طور دهد هویت تحصیلی آزمودنینشان می

دول جباشد. به عالوه، نتایج مندرج در داری باالتر از گروه شاهد میمعنی

یکراهه در متغیر سبک  انسیهای تحلیل کووار Fدهند که نشان می 9

تحصیلی ( و هویتP=  442/4و  F=  22/11بینانه )تبیینی خوش

(20/11  =F  442/4و  =Pمعنی )باشند. برای درک چگونگی دار می

ز های آزمایشی و شاهد را ااین تفاوت کافی است میانگین پیگیری گروه

به نتایج  هلحاظ متغیرهای وابسته مذکور با یکدیگر مقایسه کنیم. با توج

گروه  بینانهمیانگین پیگیری سبک تبیینی خوش 2جدول مندرج در 

دهد میانگین است که نشان می -40/4و گروه شاهد  01/9آزمایشی 

بینانه گروه آزمایشی در پیگری بیشتر از گروه شاهد سبک تبیینی خوش

ایشی میانگین گروه آزماست. در ارتباط با پیگیری نمره هویت تحصیلی، 



و همکاران عباسی   
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دهد هویت تحصیلی است که نشان می 21/90و گروه شاهد  29/01

داری های گروه آزمایشی، نسبت به گروه شاهد، به طور معنیآزمودنی

 باالتر است.

 بحث

های پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تأثیر آموزش مهارت

ی یلبینانه و هویت تحصگری بر سبک تبیینی خوشخودتعیین

های یادگیری شهر اهواز انجام آموزان پسر دورة ابتدائی با ناتوانیدانش

آزمون های پساین مطالعه نشان نشان داد که بین نمره یهاافتهیگرفت. 

های آزمایشی و شاهد تفاوت بینانه در گروهسبک تبیینی خوش

بینانه گروه داری وجود دارد. میانگین سبک تبیینی خوشمعنی

آزمون بیشتر از گروه شاهد بود. همچنین، نتایج در پس آزمایشی

ی گرهای کوواریانس یکراهه نشان دادند که آموزش خودتعیینتحلیل

های به دست آمده از آزمون این در طول زمان اثر ماندگار دارد. یافته

 Rioch (0) ،Field and Hoffmanهای ها با نتایج پژوهشفرضیه

(2) ،nd, Sarampote and Mercier Riski (12) ،

Wehmeyer and Schwartz (10)  وAlgozzine  و همکاران

توان بیان کرد که آموزش ها میهمخوانی دارد. در تبیین این یافته (12)

تواند بستر بسیار مناسبی را برای افزایش گری میهای خودتعیینمهارت

 بینانه )کاهش سبک تبیینی بدبینانه( به وجود آورد.سبک تبیینی خوش

 های یادگیری از ناتوانی خوداند که کودکان با ناتوانینشان دادهمطالعات 

. (21)و نسبت به خود و دیگران نگرش منفی دارند  (24)آگاهی ندارند 

تری دارند ها در مقایسه با همساالن خود عزت نفس پایینهمچنین، آن

گری با دو بُعد شناخت خود و های خودتعیین. آموزش مهارت(22)

شود. شناخت خود شامل شناخت نقاط ارزشمند دانستن خود شروع می

قوت و ضعف، نیازها و ترجیحاتِ مهم برای فرد و تصمیم گیری در مورد 

. ارزشمند دانستن خود شامل باشدیاینکه چه چیز برای او مهم است، م

مراقبت کردن  ها وتحسین نقاط قوت خود، شناخت حقوق و مسئولیت

های یادگیری با شناخت خود آموزان دارای ناتوانیاز خود است. دانش

بیشتر و ارزشمند دانستن خود، جدای از مشکالتشان، به فهم بهتری از 

شوند ها مواجه میرسند و در تبیین رویدادهایی که با آنخود می

موزش د آعالوه، در فراینهای مثبتی داشته باشند. بهتوانند تبیینمی

های آموزان با استفاده از تکنیکگری دانشهای خودتعیینمهارت

ها ها و برنامهریزی و عمل کردن بر مبنای هدفگذاری، برنامههدف

هایی برای حل مشکالت خود و برخورد مناسب با محیط خلق حلراه

ل ریزی مشکهای یادگیری در برنامهآموزان دارای ناتوانیکنند. دانشمی

ها آموزش داد. در نتیجه پیامد توان به آنریزی را میرند و برنامهدا

تواند ریزی و عمل کردن میگذاری، برنامههایی، همچون هدففعالیت

 بینانه )کاهش سبک تبیینی بدبینانه( درافزایش سبک تبیینی خوش

آموزان دارای ناتوانی . از سوی دیگر، دانش(29)آموزان باشد دانش

نند، کهای متوالی را تجربه مییادگیری وقتی در محیط مدرسه شکست

دهد که تأثیر اندکی، و یا حتی تأثیر ها دست میاین احساس به آن

گذارند. به عبارت دیگر، این نگرش منفی منجر به منفی، بر محیط می

ایین و ها شکست را به توانایی پ، آنشود. مثالًسبک تبیینی بدبینانه می

آموزان بدون دهند. در مقابل، دانشموفقیت را به شانس نسبت می

ناتوانی یادگیری شکست را به شانس و موفقیت را به توانایی نسبت 

 آموزان داریط دانش. بنابراین، اگر مسائل به درستی توس(0)دهند می

ذاری گها هدفناتوانی یادگیری شناسایی و تعریف شوند و بر مبنای آن

ریزی مناسبی صورت گیرد نیمی از مسیر فرایند آموزش و برنامه

گری را پشت سر خواهند گذاشت، که این خود های خودتعیینمهارت

رد س فهای فرد منجر شود. در نتیجه، احساتواند به افزایش موفقیتمی

تری نانهبیاز تأثیرگذاری بر محیط بیشتر شده و سبک تبیینی خوش

 نسبت به محیط خواهد داشت.

های کوواریانس های پژوهش، نتایج تحلیلدر قسمت دیگری از یافته

آزمون هویت تحصیلی در های پسیکراهه نشان داد که بین نمره

دارد. میانگین هویت داری وجود های آزمایشی و شاهد تفاوت معنیگروه

آزمون بیشتر از گروه شاهد بود. در تحصیلی گروه آزمایشی در پس

گری بر های خودتعییننتیجه، پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش مهارت

گیری های یادآموزان پسر دورة ابتدائی با ناتوانیهویت تحصیلی در دانش

س های کوواریانشهر اهواز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، نتایج تحلیل

گری در طول زمان اثر ماندگار یکراهه نشان دادند که آموزش خودتعیین

ها با نتایج های به دست آمده از آزمون این فرضیهدارد. یافته

 Field and Hoffman  (2) ،Wehmeyer andهایپژوهش

Schwartz (10) ،Murawski and Wilshinsky (20) ،

Anctil, Ishikawa and Tao (25)  وShogren  (21)و همکاران 

د گری در رشهای خودتعیینهمخوانی دارد. اثر بخشی آموزش مهارت

هویت تحصیلی بیانگر این است که در اثنای فرایند آموزش 

 که با هویت تحصیلی مرتبط هستند ییهاییگری برخی تواناخودتعیین

ها، ها عبارتند از: انواع شایستگیشوند. این تواناییایجاد می

های رایجی خودمختاری، هدفمندی، باورهای کارآمدی و تجربه هیجان

درس با همساالن و معلمان خود دارد. در  هایکه نوجوان در کالس

ها ترین گامریزی از مهمگذاری و برنامهگری، هدفآموزش خودتعیین

آموزان دارای ناتوانی یادگیری در . از آنجایی که دانش(22)باشند می

ها آموزش داد. توان به آنریزی را میریزی مشکل دارند و برنامهبرنامه

 ریزی و عملگذاری، برنامههایی، همچون هدفدر نتیجه، پیامد فعالیت

ه آموزان را به دنبال داشتتواند افزایش هویت تحصیلی در دانشکردن می

های آموزش مسئله یکی از هدفیابی و حلباشد. از طرفی، مسئله

شود. در مؤلفة اول این فرایند، گری محسوب میهای خودتعیینمهارت

یابی و شناخت مشکالتشان سوق پیدا آموزان به سوی مسئلهدانش

ر حوزة یادگیری به کسب صالحیت برسند. در مؤلفة دوم کنند تا دمی

های خود را جهت برخورد با ناتوانی خود به وسیله آموزان ایدهدانش

دهند. در نهایت، پیامد این های بارش مغزی پرورش میتکنیک

ها، رشد هویت تحصیلی و پذیرش مسئولیت بیشتری برای رفع فعالیت

. از سوی دیگر، آموزش (20)باشد یآموزان مناتوانی توسط خود دانش

گری یک رویکرد یادگیرنده محور است. در این روش، خودتعیین

ا های به آنهای کوچک تقسیم و مسئلهآموزان در کالس به گروهدانش

گروهی آن را حل کنند. در طی این فرایند، مسائل  شود تا با کارداده می

سازی، بحث و گفتگو و ارزیابی مورد تجزیه و تحلیل با استفاده از فرضیه

ها احساس تعلق بیشتر به مدرسه و گیرند. پیامد این فعالیتقرار می

باشد. باالخره، آموزش آموزان میهای کالسی توسط دانشفعالیت

کند تا شناخت بهتری نسبت به کمک میگری به افراد خودتعیین

های خود داشته باشند، های شناختی، نقاط قوت و ضعف و هدفتوانایی

تواند به یادگیری بهتر اموزان از نیازها و عالئق خود میاین آگاهی دانش

محتوای آموزش داده شده منجر شود. از طرفی، افرادِ دارای 
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ی روی شرایط و محیط خود گری باال معموالً کنترل بیشترخودتعیین

 گری به افزایشتوان گفت که آموزش خودتعییندارند. در این صورت می

 کند.هویت تحصیلی افراد کمک می

 نتیجه گیری

گری باعث افزایش های خودتعییناز آنجا که آموزش آموزش مهارت

نهاد آموزان شد پیشبینانه و هویت تحصیلی دانشسبک تبیینی خوش

این پژوهش در مدارس )عادی و استثنایی( به کار گرفته  شود نتایجمی

گری که در این پژوهش شود. همچنین، از برنامه آموزش خودتعیین

توان با اندک تغییراتی برای مشکالت مورد استفاده واقع شده است می

ای و آموزان نیز در مراکز مشاورهسازگاری و انگیزشی سایر دانش

های صورت گرفته در ع، باتوجه به بررسیآموزشی بهره جست. در مجمو

گری که مبتنی بر هایی مانند آموزش خودتعیینپژوهش حاضر برنامه

آموزان در کالس است رویکرد یادگیرنده محوری و مشارکت فعال دانش

شود. بینانه و هویت تحصیلی بیشتری میمنجر به سبک تبیینی خوش

ایج محدود به پژوهش حاضر این است که نت یهاتیاز محدود

های یادگیری )پایه پنجم و آموزان پسر دورة ابتدائی با ناتوانیدانش

 باشد.آموزان قابل تعمیم نمیششم( بوده و به سایر دانش

 یگزارسپاس

 دییرص، مورد تأ 545/05045/521پژوهش حاضر به نامه شماره 

. پژوهشگران بدین وسیله مراتب تشکر باشدیآموزش و پرورش اهواز م

ه ک یآموزانو قدردانی خود را از مراکز اختالالت یادگیری و کلیه دانش

 .ندینمایکننده حضور داشتند صمیمانه ابراز مبه عنوان شرکت

 منافعتضاد

هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد.
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Abstract 

Introduction: This study aimed at examining the effects of teaching self-determination skills on 

the optimistic explanatory style and academic identity of primary male students with learning 

disabilities in Ahwaz city, Iran. 

Methods: The present study was a field experimental study with pre-test/post-test and follow-up. 

The sample consisted of 27 primary male students with learning disabilities who were enrolled in 

the academic year of 2013-2014. The participants were selected using the random sampling method, 

and randomly assigned into two groups of experimental and control. Data were collected using the 

Children’s Attribution Style Questionnaire-Revised (CASQ-R) and Academic Identity Scale (AIS). 

Before teaching self-determination to the experimental group, the pre-tests of the optimistic 

explanatory style and academic identity were administrated to both groups. Then, the teaching 

package of self-determination was administered to the experimental group and no training was 

provided to the control group. After the completion of the course, the optimistic explanatory style 

and academic identity post-tests were administrated to both groups and seven weeks later were 

administrated again. 

Results: Results showed that teaching self-determination significantly increased the optimistic 

explanatory style (P < 0.002), and academic identity (P < 0.003) in these students. Also, the results 

indicated that teaching self-determination had a persistent effect on the optimistic explanatory style 

(P < 0.002) and academic identity (P < 0.002) over time. 

Conclusions: Teaching self-determination skills can increase the optimistic explanatory style and 

academic identity. 

Keywords: Self-Determination, Optimistic Explanatory Style, Academic Identity, Learning 

Disabilities 
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