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Abstract 
Objective: The aim of this research was to investigate 

and compare the effectiveness of attributional retraining 

program, emotion regulation and cognitive-social 

problem solving on reduction of academic burnout in 

students with early learning disabilities in Tehran. 

Method: This was a quasi-experimental study with 

pretest-posttest and follow-up.The participants consisted 

of 40 students with learning disability aged 8-12 

years.They were selected through simple random 

sampling and randomly divided into three experimental 

groups and one control group. Attributional retraining, 

emotion regulation and social-cognitive problem solving 

training were presented in eight sessions, each lasting 1 

hour in the 3 experimental groups. Brosu et al. academic 

burnout questionnaire(1997) was used in the pretest, 

posttest, and follow-up stages. The data were analyzed 

using repeated measure. Result: The results showed that 

attributional retraining, emotion regulation and social-

cognitive problem solving training caused a significant 

decrease in the students academic burnout. Attributional 

retraining program was more successful in decreasing the 

academic burnout than emotion regulation and cognitive-

social problem solving training program. Conclusion: 

Educational programs that use the social cognitive 

approach of Bandura in design educational packages have 

more significant effects. Therefore, the use of the present 

research results can be effective in the designing of 

preventive educational programs and improving 

educational achievements. 
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 مقدمه

 تریننگیزابرلجنجا شایدو  ترینرگبزاز  یکی

 نیاتثنایی ناتوـسا ورشپرو  زشموآ یمقولهها

بار  نیرا اول یریادگناتوانی ی اصطالح .تـسا یگیردیا

از  یگروه فیتوص یبرا 1963در سال ساموئل کرک 

کودکان که در تحول زبان، گفتار، خواندن و 

 کرد. شنهادیپ، بودند ناتوانیدچار  یارتباط یهامهارت

( با مفهوم عدم پیشرفت LD) مفهوم ناتوانی یادگیری

ویژه برای غیرمنتظره معادل است. این مفهوم به

آموزانی کاربرد دارد که اگرچه فرصت کافی برای دانش

کردن، دادن، صحبتیادگیری دارند ولی قادر به گوش

های ریاضی و یا توسعه مهارت خواندن، نوشتن

تفتی، اخوان( نیستندهای خود یتوانای براساس

با ناتوانی  نکاد(. کو2014 حیدرزاده، خادمی،

 شناسایی سهرمد سناز  قبل تا غلبا یادگیری

و در  سهرمددر دوران  نهاآ تمشکالو  نمیشوند

و  دمیشو مشخص صخا سیدر تکالیف با جهامو

 صخادرس  یکدر  فقط یادرس  چنددر  ستا ممکن

 یفرتعا ن(. تاکنو1392 )گنجی، باشند مشکل رچاد

ست. ا هشد حمطر یگیردیای نیهااناتو رهبادر مختلفی

 کمشتر»کمیته وسیله به یفرکاملترین تعااز  یکی

 یناست. بنابرا هشد ئهارا «یگیردیای نیهااناتو ملی

از  ناهمگن هیوگر به یگیردیای نیهااناتو تعریف

 یجد اریشود رتصو به که دمیشو قطالا هاناتوانی

 ن،نداخوزدن، فحردادن، شگو دبررکاو  ییرگافردر 

شاید ها این ناتوانی میکند. تظاهر محاسبهو  نوشتن

 که دارد تحولی ندرو یکو  شتهدا عصبشناختی منشأ

 اپید مهادا بزرگسالی تاو  وعشر نبستااز د پیش

 با(. افراد 2007 یندر،وسسترو ا تلندرکند )گامی

 یگیردیاای در هیژو تمشکال یگیردیا ناتوانی

 سساابر. دارندیاضی( و ر نوشتن ن،ندا)خو تحصیلی

 ریماو آ تشخیصی هتجدیدنظر شد یهنمارا

از  درصد 10تا  2د وحد (،DSMنی )روا یهالختالا

 ادتعد بیشترو  هستند ناتوانی ینا به مبتال نکادکو

  (.2014 ،تفتی انخوا) ستاخترها د برابر سه پسرها

 تربیتو  تعلیم رانکارنداستد کوششو  شتال

آن  سساو ا پایه که ستا ادفراجانبه  همه شدر ایبر

 )آلیسون، دهندمی تشکیل نناانوجوو  نکادکورا 

های مختلف با توجه به اینکه از بین دوره(. 2004

ترین و از مهمزندگی انسان، دوران کودکی و نوجوانی 

 هر فرد )تغییرات عمیق( زندگی مراحلترین حساس

 سنینیادگیری این  تکالمش، رودبه شمار می

 تحصیلی و اجتماعی یهاریگازناسا زمینهسازتواند می

، تغییراتی در اندر این دور شوند. دککو هیندآ

اجتماعی های مهم روانی، عقالنی، جسمانی و جنبه

دهد که هرکدام به نوعی بر او نوجوان رخ میکودک و 

 اندر این دور و نوجوانان کودکان .گذارداثر می

پیدا و همساالن تری از خود گسترده شناخت

گیرند و های متفاوتی را برعهده مینقش ؛کنندمی

)کارپیک، هودک،  کنندای پیدا میهای تازهمهارت

و  نکادکو سالمت جامعههر در (. 2015 کاردوم،

 شتابهد بهتوجه دارد و  ایهیژو همیتا نناانوجو

جسمی و  نیروا نظراز  تا میکند کمک هاآن نیروا

 یفا کنندا بهتررا  دخو جتماعیا نقشباشند و  سالم

 یندر ا(. 1388 ،رکشتکا وضیایی  ،نلوامد ام،)خد

 نیو روا جسمی مختلف دبعاا صحیح شناخت ،ستارا

و  دیما یطاشر تأمیندر راه  کوششو  سنی وهگراین 

 نناآ یفکرو  عاطفی ،بدنی شدر ایبر مناسب یمعنو

 باشد شتهدا تأکید به جحتیاا که ستاز آن ا ضحتروا

 (. همان منبع)

درصد  15تا  5 وعیبا ش یریادگی یهایناتوان

به  ی و اجتماعیلیتحص فیعلت عملکرد ضع نیترمهم

ضعف در  که متغیرهایی جملهاز  .رودیشمار م

است، فرسودگی تأثیرگذار  انناتو نکادکویادگیری 

 اوغلی، خشنودنیای چماچایی،)رستم تحصیلی است

 وسیلهبه ربا لیناو که گیدفرسو حالصطا (.1392

مسلش  دازیپرمفهوم سساابرو شد  حمطر نبرگرودفر

 خستگی انعنوبه ،است هشد بنا( 1981) نجکسوو 

از  ناشی دعملکر فتو ا شخصیتزوال  ،هیجانی

شود می تعریف نسانیا مشاغل با مرتبط مزمن سسترا
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 هایپژوهش بیشتر (.2012 فر و شعبانی،)سلیمانی

 نمعلما ران،پرستاروی  گیدفرسو مینهدر ز هشدمنجاا

 ممفهو ینا خیرا یهههادر د مااشد  منجاا نکنارکاو 

 گیدفرسواست.  یافته شگستر نیز زشموآ زهحو به

در  پژوهشی یهازمینهمهمترین  از یکی تحصیلی

 هاییرفتار منهدا فهم ایبر یکلید که ستا زشموآ

ر یتأث انزموآنشدا تحصیلی دعملکر بر که ستا

 هایپژوهش براساس (.2003 ،ستیوا) ندارگذمی

 مانند هایینشانه با تحصیلی گیدفرسو ه،شدمنجاا

 دعملکر فتو ا مطالعه کتر ،هنیو ذ خستگی جسمی

 برسو ،تینزرما وا،)ساالنواست  هشد مشخصتحصیلی 

 هایثرا با نداتو( و می2009 ،ئوراما؛ 2005 ،نزرلوو 

 بمخر هایثرا ینا هجملاز باشد.  اههمر اوانفر بمخر

 درد،سر ،مزمن خستگی مانند تیمشکال به انتومی

تابی، بی ی،تحریکپذیر ،بیحوصلگی ،کالسی غیبت

 نفس تعز ،گیدفسرا اب،ضطراز ا ناشی تمرکز معد

 ران،همکاو ا ساالنو) دکر رهشاا هنگیزا نبودو  پایین

 ننشا مختلفی هشهاو(. پژ2009 ،ئوراما؛ 2005

 خنر صخا یگیردیا ناتوانی اب زانموآنشدا که ندداد

را  جتماعیو ا عاطفی ،تحصیلی تمشکال از یباالتر

و  )فریلیچ میباشنددارا  دیعا نکادکو به نسبت

، شالوو  رنوام ،رتیشو وسگر چ،باریو؛ آ2010 ،شچمن

 هشیوپژدر  (1984) نجکسوو  چ(. ماسال2008

 به نسبت ننداخوبا ناتوانی  نکادکو ندداد ننشا

 .شوندمی تحصیلی فتا رچاد تربیش دیعا نکادکو

 کهداد  ننشا هشیوپژدر نیز ( 1994) اراتب

فراگیران با  هیژوبه یگیردیا ینیهااناتوآموزان با دانش

 مستعد شتربی ،یاضیرناتوانی  به طمربو تمشکال

 یهانیاناتوبا  زانموآنشداهستند.  تحصیلی گیدفرسو

 رچادبیشتر ل تحصی تمد لطودر  یگیردیا

و الینن وسا، آرو-)سالمالشوند می یلیتحص گیدفرسو

 (. 2008 نن،هوالپا

ای کودکان و که منابع مقابلههایی مداخلهاز جمله 

کاهش تواند منجر به نوجوانان را افزایش داده و می

آنان شود، آموزش بازآموزی  فرسودگی تحصیلی

حل مسئله و آموزش  اسنادی، تنظیم هیجانی

نامه آموزشی است که این سه بر اجتماعی -شناختی

 مبتنی بر رویکرد شناختی اجتماعی بندورا است.

نیاز به  تربیتی علومشناسی و رواندر  هاپژوهش

 یبرا یو استفاده از تئور ر داردمحویمداخله تئور

تأثیرگذار بسیار مهم و  آموزشی هایهمداخل جادیا

 یاثربخش بر یمبن یشواهد اساسر. باست یحیات

، در طول دهه گذشته محوریتئور هایهمداخل

عنوان اساس به شناختی یهایاستفاده از تئور

)جموت و  است شده توصیهآموزشی  یهاهبرنام

ی شناخت هیمطالعه نظر نیدر ا(. 2007 همکاران،

عنوان محور مداخله و به (1998) بندورا یاجتماع

 یاجتماع یشناخت یتئور .شد شیوه آموزش استفاده

مجموعه  رد گرانیمشاهده دکه افراد با  کندیفرض م

بندورا معتقد است که رفتار د. گیرنیم ادی یاجتماع

رات یثأتتوان به صورت تعامل متقابل بین انسان را می

رفتاری، شناختی و محیطی، بهتر درک کرد. او با این 

شناختی محیطی در رشد روانثیرات أتادعا بر نقش 

محیط  است که حال معتقد با این، اما کندمیکید أت

اجتماعی،  -نوان شناختی. عخودمان است ساختهما 

عنوان مناسبی است که هم به خاستگاه اجتماعی 

 ،رفتار و هم به بعد شناختی رفتار توجه دارد )کدیور

1393.) 

های بازآموزی اسنادی با بازسازی توضیح

، در پی تشویق ضعیف خودآموزان از عملکرد دانش

تالش( و جایگزینی آنها با )مانند  اسنادهای قابل مهار

)مانند هوش و توانایی( است.  اسنادهای غیرقابل مهار

شناسایی علل  هدف (AR) اسنادی بازآموزی در

آموزان و تغییر شیوه تفکر موفقیت و شکست دانش

ها ها و موفقیتآنها در مورد اسنادهای علّی، شکست

دادن ترتیب، نسبتین ه اب (.2001دوک، ) است

نفس، شور و عالقه، سطح توانایی، اعتمادبه موفقیت به

های فرد برای نیل به موفقیتمندی هو عالقانتظار 
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نتایج (.1373 )احدی، دهدبعدی افزایش می

دهد که آموزش شده نشان میانجام هایپژوهش

های تحصیلی در بازآموزی اسنادی بر بهبود مهارت

ی دارد مثبتر آموزان با نیازهای ویژه تأثیر بسیادانش

؛ ویلتز، 2003؛ هریس و گراهام، 2000)برایانت، 

 و فوراسترلینگ (2002چاپین و دایک )(. 2003

معتقدند که عدم آگاهی از نقش بازآموزی ( 2004)

شدن منفعلفرسودگی تحصیلی و اسنادی باعث 

چه چناند. شوآموز در جریان یادگیری میدانش

ه سبک آموزان بتوانند یاد بگیرند که چگوندانش

پیشرفت شایان توجهی  ،اسنادی خود را کنترل کنند

 دد.پیوندر امر آموزش به وقوع می

 بهای عنوان یک رویکرد مداخلهتنظیم هیجانی به

 هانهیجا ازبرو ا تجربه تعدیلو  هانهیجا فهم ناییاتو

، گراس، کریستنسن، بنونتو، رتبا فلدمن( دارد رهشاا

 یهانیبا ناتوا نازآموشدان(. 2001 ،ساگر ؛2001

مواجه  نکه با آ ایژهیمشکالت و لتعبه یادگیری 

 )استر، دارند تریشیب یجانیمشکالت ه ،ستنده

در  جانیه میاز مهارت تنظ یبرخوردار (.2003

 یلیتحص تیوضعبهبود و  فرسودگی تحصیلیکاهش 

سهم  تواندیم یادگیری یهانیبا ناتوا نازآموشدان

 رازیانو، ریویس، کن، کالکینز،)گ داشته باشد یاعمده

 بر مثبتی تأثیر تنظیم هیجان هیوگر خلها(. مد2007

 و گاندرسون،تس ا)گر ددار تحصیلی گیدفرسو کاهش

است  ییهاپر از چالش یلیتحص یهاتیموقع(. 2006

 یجانیه یستیبهز یبرا یدیتهد استکه ممکن 

دهد ها نشان میپژوهش. شودمحسوب  آموزاندانش

 سازنهیاز عوامل زم یاریبا بس جانیه میتنظ

و اضطراب  یهمچون افسردگ فرسودگی تحصیلی

که بتوانند به  یواقع افراد. دردارد یرابطه معنادار

آن بخش از  خصوصخود به هایجانیه میتنظ

 زانیمبپردازند،  ،است ندیکه ناخوشا هاییجانیه

و اضطراب را تجربه خواهند کرد  یاز افسردگ یکمتر

مرتبط  فرسودگی تحصیلیبا کاهش  نهایا که همه

 یبررس کی جینتا (.2015 )روزنتال و همکاران، است

 تیفیک شیباعث افزا جانیه میکه تنظ دهدمینشان 

که از  آموزانیدانشو  شودیرابطه شاگرد و استاد م

مندی هعالقبرخوردار باشند،  التریبا جانیه میتنظ

را کسب  یرشتیب تیدارند و موفق االتریب یلیتحص

(. 2007 )گرازیان، ریویس، کن، کالکینز، کنندیم

 میتنظ نیکه ب دهدمی نشان زین گرید یپژوهش جینتا

درس با  طیدر مح ندیخوشا هایجانیهو  جانیه

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  یلیتحص موفقیت

به همراه  جانیه میتنظاز مهارت  یواقع برخورداردر

در  شتریاعث کسب نمرات بب ندیخوشا هایجانیه

)ویالویسنکیو، برناردو،  شودیم یآموزشگاه طیمح

2013.) 

مسئله حل رویکرد مداخالتی دیگر، آموزش 

 که هنددمی ننشا سیهاربراست. جتماعی ا -شناختی

 مسئلهحل  رتمهادر  با ناتوانی یادگیری نکادکو

 بعد یک انعنوبه یدفرنمیا یا جتماعیا -شناختی

 کاستیهاییی دارا جتماعیا قابلیت ۀپیچیدو  مهم

 یدعا نکادکواز  پایینتر سطحیدر  نظر ینا از ،دهبو

 ،شتیناالیبنو  ارگو، گیسبرو ،رو)تو نددار ارقر

اجتماعی فرایندی  -شناختیمسئله  (. حل1990

رفتاری است که فرد به کمک آن  -شناختی

و سازگارانه برای مشکالت روزمره را مؤثر راهبردهای 

در (. 1387 )ابوالقاسمی، کندی یا ابداع میشناسای

فرسودگی  بر جتماعیا مسئله حل زشموآ مینهز

 یانگست. ا انجام شده یکمتر هایپژوهش تحصیلی

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که حل 2004)

مسئله اجتماعی یک رابطه منفی و معنادار با 

فرسودگی تحصیلی و یک رابطه مثبت و معنادار با 

( 2000) فورنلس و الیورس کرد تحصیلی دارد.عمل

 پیشرفت با مسئله حل دیکررو که ندداد ننشا

 بین که یافت( در2002) کرربا. دارد بطهرا تحصیلی

 بطهرا تحصیلی دعملکرو  جتماعیا مسئله حل ناییاتو

و  ییمیرزا مانی،ینر ،یاحدنیز  یپژوهش رد دارد. دجوو

آموزش مهارت بودن اثربخش( به 1388) ابوالقاسمی

 اند.کرده تحصیلی اشاره بهبود عملکردمسئله بر  حل
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 یمبتن یآموزش یهابرنامه شد، بیاناساس آنچه بر

 ،یرفتار -اجتماعی-یجانیه -یشناختی گولبر ا

و نشانگان  یمدر درمان و کاهش عال ییباال یاثربخش

. دارند یشناختروان هایاختاللها و ناتوانیاز  یاریبس

شناختی اجتماعی  کردیرو یامح یتیان تربشناسروان

 در ش،یگرا نیسال از ظهور ا نیندچ تبا گذش ،بندورا

اصول و فنون موجود در  تهستند تا با کاربس شتال

 حیو طرا فاهداکردن یاتیبه عمل ه،ینظر نیا

که نی. با توجه به اکننددام قمتعدد ا یآموزش یهابسته

ز ا ری است وپذیستان سن یادگیری و آموزشدوره دب

 -یو عاطف یشناختروان ،یستیلحاظ مبانى ز

وجود ، شودیمهمى محسوب م اریاجتماعى دوره بس

 بر میمستقطور دوره، به نیو خلل در ا ىیهر نوع نارسا

 تخواهد داش ىیسزاهب ریتأثکودک تحصیلی  عملکرد

یادگیری و  تمشکال زمینهسازتواند می و

 دککو ۀیندآ تحصیلی و اجتماعی یهاریگازناسا

 یاضر، بررسحاز انجام پژوهش  فرو، هد نیاز اشوند. 

بازآموزی اسنادی، تنظیم  یآموزش یهابسته یاثربخش

کاهش ر دجتماعی ا-شناختیمسئله  حلو هیجانی 

ی ریادگی یآموزان با ناتواندانش فرسودگی تحصیلی

 جینتا زین یاز بعد کاربرد بود.تهران شهر  ابتدایی

مورد استفاده معلمان دوره  تواندیپژوهش حاضر م

و  یریادگی ناتوانیمتخصصان حوزه  ،ییابتدا

 نی. از اردیقرار گ نهیزم نیمند در اگران عالقهپژوهش

 نیب ایاست که آ نیپژوهش حاضر ا یرو سؤال اصل

تنظیم سه روش آموزش بازآموزی اسنادی، تأثیر 

در کاهش ی اجتماع -شناختیمسئله  هیجانی، و حل

 آموزان با ناتوانی یادگیریدانش دگی تحصیلیفرسو

 ؟دارد دجوو وتتفا

 روش

ب چارچوبود که در  یشیآزمانیمه العه از نوعطم نیا

همراه با  یریگیآزمون و پسآزمون، پشیپ یهاطرح

تمامی پژوهش را  یانجام شد. جامعه آمار گواهگروه 

دوم،  هیپا ساله 12تا  8 دختر و پسرآموزان دانش

کننده به مراجعه ییابتداو ششم  پنجم ،چهارمسوم، 

شهر تهران در سال  یریادگی هایناتوانی ژهیمراکز و

های یادگیری که در مرکز ناتوانی 1397-96یلیتحص

تشکیل داد. هستند، های الزم مشغول دریافت آموزش

نخست  .انجام شد تصادفی سادهروش  هب گیرینمونه

طور ر شهر تهران بهاز بین مراکز ناتوانی یادگیری د

تصادفی یک مرکز انتخاب شد. سپس نمونه پژوهش 

پسر( با ناتوانی  30دختر و  10) آموزدانش 40شامل 

تصادفی با جلب  طور کامالًساله به 12تا  8یادگیری 

آموزان با از بین دانشآنها  والدینها و رضایت آزمودنی

و  نپزشکروا تشخیص باناتوانی یادگیری که 

 یهانموو آز کسلرو نموآز ایجرو ا شناس مرکزنروا

 شناخته یگیردیا نیاناتو بایاضی و ر نوشتن ن،نداخو

 بنتخاا های آموزشیبرای اجرای برنامه، نددبو هشد

 10تصادفی به چهار گروه  و به صورت کامالً شدند 

تصادفی  نفره تقسیم شدند و در ادامه به صورت کامالً 

وه گواه جای گرفتند. در سه گروه آزمایشی و یک گر

تنها ناتوانی پرونده خود آموزان با توجه به دانشین ا

 شتند.اند ییگرد اههمر لختالاداشتند و یادگیری 

 اجد یگیردیا نیاناتو اعنوا هشوپژ ینادر  همچنین

ورود به  یارهایمعشدند.  سیربر کلی رطوبهو  نشد

 شیآزما یهاهروگ انآموزی دانشبرا یبرنامه آموزش

ورودی پایه دوم تا ششم  آموزاندانش یمل همگشا

سال در سال  12تا  8دوره ابتدایی و در رده سنی 

کننده آموزان شرکتدانش بود، 1397-96تحصیلی 

خدمات  یدوره آموزش چیپژوهش در ه نیهمزمان با ا

آموزان دانشو  شرکت نکنندشناختی روان

هوشی طبیعی بودند و دارای بهرهکننده شرکت

 نپزشکروا خیصـتش وخود سالمت ه ندوپرساس برا

همراه  هایگونه نقیصه حسی و سایر اختاللهیچ مرکز

از قبیل اختالل رفتاری، حسی حرکتی و اوتیسم 

 ،یآموزش یهادر کالس تبیدو جلسه غنداشتند. 

ابتال به  ای دیشد یزااسترس یدادهایمواجه با رو

 یهامصرف دارو، آموزو انصراف خود دانش یماریب
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شرکت در  نهیشیپو  آموزدانش یمحرک از سو

بازآموزی اسنادی، مشابه با  یامداخله هایهجلس

 یهاعنوان مالکبه مسئله یا حل تنظیم هیجانی

با توجه به  تینهاخروج در نظر گرفته شد. در

آموز دانش 10، برای هر گروه ورود و خروج یهامالک

هش مناسب ورود به پژو یبرا نفر( 40)در مجموع 

. به منظور برآورد حجم نمونه، از روش بودند

، نقل از سرمدبه  1986کوهن، ) پیشنهادی کوهن

( استفاده شد. بر این اساس، 1390بازرگان و حجازی،

، داردگروه آزمایش و گواه  چهارکه  در پژوهش حاضر

، با انتخاب 50/0و حجم اثر برابر با  ɑ=05/0با پذیرش 

توان به توان ی هر گروه، میکننده برامشارکت 10

 در مرحله بعد. پیدا کرددست  90/0آزمون برابر با 

 یآموزش هایهجلسکه در انی آموزدانش مادران برای

 آموزشی مداخله بارهدر یحاتیتوضند، کردیشرکت م

نامه کتبی گرفته رضایت نیدلوا از پسس. داده شد

ابزار ماه به طول انجامید.  4شد. فرایند اجرای پژوهش 

پژوهش، ها در این ی دادهبرای گردآور شدهاستفاده

( 1997) تحصیلی برسو و همکاران آزمون فرسودگی

 بود.

 ابزار 

برای سنجش فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه 

 (1997اسچافلی، و  ، ساالنوابرسوتحصیلی ) فرسودگی

 لسادر  پرسشنامه ینا .(1388،نعامی)استفاده شد

ساخته شد.  اسچافلیو  ، ساالنوابرسووسیله به (1997)

 یعنی ،گی تحصیلیدفرسو حیطه سه پرسشنامه

 یمدارناکاو  تحصیلی بیعالقگی ،تحصیلی خستگی

در  کهدارد  دهما 15 میسنجد. پرسشنامهرا  تحصیلی

 ست.ا شده یجهبنددر تلیکر ایجهدر پنچ مقیاس

 هخستهکنند سیدر )مطالب ماده 5یلی تحص خستگی

 میکنم سحساا) ماده 4صیلی تح عالقگیبی ،هستند(

 یمدارناکاو  (ارمند عالقه سیدر به مطالب نسبت

 هعهداز  نمانمیتو میکنم سحساا) دهما 6 تحصیلی

را پایایی پرسشنامه  دارد. بیایم( بر سیدر تمشکال

 سساابر (1997)اسچافلیو  ، ساالنوابرسو

 82/0 ،تحصیلی خستگی ایبر 70/0ها، سمقیادهخر

 یمدارناکابرای  75/0و  یلیبیعالقگی تحص ایبر

 پرسشنامه رعتباا ضمندر ند. ادهکر ارشگز تحصیلی

که  نددکر محاسبه یتأیید تحلیل عاملروش  بارا 

 یشاخصها(، CFI) تطبیق ندگیازبرهای شاخص

 میانگین رجذ شاخصو  (IFI) افزایشیندگی ازبر

 بمطلورا  (RMSEA) تقریب یخطا وراتمجذ

 نعامی .(2007،اسچافلیو  وا، ساالن)برسواند دانسته

خستگی  ایبررا  پرسشنامه ینا پایایی( 1388)

و  82/0 تحصیلیبیعالقگی  ایبر ،79/0تحصیلی 

است.  دهکر محاسبه 75/0تحصیلی  یمدارناکا ایبر

 کلرای ب هشدمحاسبه خنباوکریلفاآ حاضر هشوپژدر 

 ،خستگیهیجانی یحیطهها ایبرو  85/0 پرسشنامه

و  68/0 ،61/0 ترتیببهسی در یمدارناکا و بدبینی

 دست آمد.ه ب 58/0

 روش اجرا
س از صورت بود که پ نه ایبپژوهش  یاجرا شرو

)سه گروه  آموزان در چهار گروهانتخاب تصادفی دانش

آموزان به صورت دانشآزمایش و یک گروه گواه(، 

 یگرفتند. دوره آموزشر راقها در گروه یتصادف

مسئله  جانی و حلبازآموزی اسنادی، تنظیم هی

بار به کی یاجلسه، هفته 8 دراجتماعی  -شناختی

برگزار شد.  رکز ناتوانی یادگیریدر م تساع یکمدت 

 مطالعهپژوهشگر  وسیلهبه یآموزش یهامداخله دوره

را  یاگونه مداخلهچیگروه شاهد ه. شدضر انجام حا

گروه  چهارها، از هر خلهاز اتمام مدا سنکرد. پ تافیدر

د. یک ماه پس از اتمام آزمون به عمل آمسپ

پژوهش  ستفاده از ابزارها، چهار گروه دوباره با امداخله

 ،قیاخال هایهظحمال یترعا تدر جهارزیابی شدند. 

 بارهالزم در حاتیها، توضکارگاهی بل از برگزارق

 تداده شد. شرک نیبه والد هاهجلس یو محتوا فاهدا

و  نیبود. از والد یاریختها آزادانه و ادر کارگاه

. به افراد دشاخذ  ینامه کتبیتآموزان رضادانش

آنها و تمام  یشخصداده شد که اطالعات  یحتوض

زنند، محرمانه یم هاهجلسکه در طول  ییهاحرف
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ها بدون ذکر پرسشنامه یآمار یهاماند و از دادهیم

استفاده  یمقاصد پژوهش یو تنها برا رکزنام م ،نام

 د.شویم

 های مداخلهبرنامه
روش بازآموزی اسنادی  زشموآ ایبرپژوهش،  نیدر ا

 و از بسته آموزشی گلپرورتوضیح مستقیم از روش 

( استفاده شد. وی ضرایب روایی و اعتبار این 1388)

گزارش کرده است.  86/0و  92/0بسته آموزشی را 

 بستهبراساس  تنظیم هیجان محتوای برنامه آموزشی

و شد ( تدوین 2002) جیمز گروس مدل یآموزش

اجتماعی  -شناختیمسئله  برنامه آموزشی حل

 استرات -بستر آموزشی دو مدل براساس بسته

لحاظ  (، به2000و اسپیواک و شوره )( 2000)

شد.  طراحی گذشته هایهمطالعدر  هااثربخشی آن

به شده مطرحهای های آموزشی براساس مدلبسته

های دو یا سه نفره ت گروهصورت فردی و یا به صور

جلسه آموزش  8در در محل مرکز ناتوانی یادگیری 

بل مرور قجلسه  یمحتوا هر جلسه، آغازدر داده شد. 

هفته انجام شود،  طول در دیکه با یفیو تکال دش

مربوط به آن  یآموزش یمحتوا سشد. سپیم یبررس

مربوط  هاینیشد و افراد تمریداده م شجلسه آموز

شده هئالب اراطدادند. در انتها، میا انجام مبه آن ر

 یحتوض ندهیجلسه آ یبرا یخانگ فیو تکال یبندعجم

بازآموزی گروه  هایهجلسی داده شد. خالصه محتوا

تنظیم های جلسهو خالصه  1اسنادی در جدول 

 حلگروه  هایهجلسو خالصه  2هیجانی در جدول 

. ستآمده ا 3 لودر جداجتماعی  -مسئله شناختی

در repeated measure  ها با استفاده از آزمونداده

.شدند لیو تحل هیتجز 20نسخه  SPSS افزارنرم

 

 بازآموزی اسنادیشده در گروه انجام یهاتیها و فعالجلسه یخالصه محتوا  1جدول 

 هاجلسه یخالصه محتوا هاجلسه

 جلسه اول
ر برنامه قواعد شرکت د وو بیان چارچوب  بحث پیرامون اهداف آموزشیری، ناتوانی یادگیبا آموز یی با دانشمعارفه و آشنا

 آموزشی

 جلسه دوم
 یدادهایور بارهخود در یهاگفته ریثأتآموزان نسبت به ساختن دانشارائه مثال، به منظور آگاه راهاز  یدرون یآموزش گفتگو

  ندیناخوشا

 جلسه سوم
 ،یختصاصا -یلک ،یرونیب -ی)درون سبک اسناد و اشاره به سه بعد آن بارهدر حیائه توضآموزان با اردادن سبک اسناد دانشرییتغ

 ر   مذکو ه بعدا توجه به سب دادهاینسبت به علل رو نانهیبو خوش نانهیبدب یاسنادها یهایژگیو فی( و توصداریناپا -داریپا

 جلسه چهارم

مربوط  B  تنادرس یو چالش با باورهامجادله به : D، امدیپ :C ،: باورB کننده،اتفاق ناراحت :ABCDEF( ،Aشرح مدل 

 ساده همراه با مثال به زباناشاره دارد.(  احساساتبه  ؛Fو ها ها و چالشمجادله نیا یو رفتار یجانیه یامدهایبه پ ؛E ،است

 شود بلکه گفتارینم ینده ناشکنواقعه ناراحت کیطور قطع از آموزان که احساسات آنها بهمطلب به دانش نیفهماندن ا یبرا

 . باشدیم یاحساس نیفراخوان چن یدرون

 جلسه پنجم

مختلف  یهاشر بررا د دادیآن رو یشد، سپس از کودکان خواسته شد علل احتمال فیتوص یاناراحت کننده دادیجلسه رو نیدر ا

 افتنیه جلس نیا ی. هدف اصلکنندریشده تفسذکر یاساس ابعاد اسنادکنند و بعد هر برش را بر ادداشتیکاغذ  یرو کیک کی

 بود. دادیرو کی یبرا ددمتع یاحتمال لیدال

 جلسه ششم
آن در تشدید اسنادهای أثیر تاندیشی، احساس گناه و طلقمآموزان با تفکر ساختن دانشتشخیص سبک سرزنش خود و آشنا

 بدبینانه و افسردگی 

 جلسه هفتم
 ،ینگریبا منف ابلهخود به مق دگاهید یجلسه کودکان با موشکاف نیپندارانه. در افاجعه یهاآموزش مجادله و مقابله با نگرش

 پرداختند.، بودکه متوجه خودشان  یاکورکورانه یهاسرزنش رفتنیو نپذ ینیبدب

 جلسه هشتم
تری را بینانهمجادله با آن، افکار خوش بودن افکار وادرستنآموزان باید ضمن بیان علل آموزان. دانشبه دانش ارائه افکار بدبینانه

 آزمونجانشین بسازند./ اجرای پس
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 تنظیم هیجانی انجام شده در گروه یهاتیها و فعالجلسه یخالصه محتوا  2جدول 

 هاجلسه یخالصه محتوا هاجلسه

 و بیان چارچوب و قواعد شرکت در برنامه آموزشی یبحث پیرامون اهداف آموزشناتوانی یادگیری، با آموز یی با دانشمعارفه و آشنا جلسه اول

 جلسه دوم
 وملزو  مثبت هاینهیجا به توجهو عشق( و  یعالقهمند دی،)شا مثبت نهایهیجااز  گاهیآ زشموآهای احساسی و معرفی واژه

 هعمد مثبت نهایهیجا نوشتن خانگی تکلیف ،هنیذ تجسم رتصو به لمثا با اههمر آنهااز  دهستفاا

 سومجلسه 
 نهااز آ دهستفاا وملزو  منفی نهایهیجا به توجهو  و شرم( تنفر ،خشم ،غمگینی اب،ضطرا) منفی نهایهیجااز  گاهیآ زشموآ

 هعمد منفی نهایهیجا نوشتن خانگی تکلیف ،هنیذ تجسم رتصو به لمثا با اههمر

 جلسه چهارم

و  دخو به نطمینااز ا آموزدانش سحساا بر که هنشدحل ینجشهاو ر غم ،حتیهارانا شناسایی، نهاهیجاتوانایی شناخت درست 
شناسایی صحیح برای های هیجانی از مجالت آوری چهرهبا استفاده از تصویرسازی ذهنی و جمع اردمیگذثیر تأ دخوارزش 

گفتگو  به دوخ ندگیز مهمو  ارتأثیرگذ صشخاا با تا خالی صندلی گفتگوی موقعیتدر  نیهادمودادن آزارقر. به آنها نهاهیجا
 ند.دازبپر

 جلسه پنجم
و  لدیناز وا هیانظرخوو  خانگی تکلیف ،مثبت نهایهیجامنفی و  مثبت یپیامدها شپذیرو  مثبت نهایهیجا شپذیر زشموآ

 مثبت نهایهیجا دنبو باال یا پایین بارهدر یکدنز ستدو

 جلسه ششم

 بارهدر یکدنز ستو دو لدیناز وا هیانظرخوو  خانگی تکلیف ،آنمنفی و  مثبت یپیامدهاو  نفیم نهایهیجا شپذیر زشموآ
آموزش تخلیه هیجانی،  زی،ساآرام روش راهاز  های منفیآموزش کنترل و مقابله با هیجان و منفی نهایهیجا دنبوباال یا پایین

 حلو  دجوو رظهاا ،)گفتگو دیفر بین یهارتمها زشموآو  مسئله حل دهبررا زشموآ، نیانگرو  یفکر ارنشخو دنکرمتوقف
 آموزدانش ماندگیدر تجربه( به منظور کاهش رضتعا

 جلسه هفتم
 یعالقهمند دی،)شا هنیذ تجسم رتصو به مثبت نهایهیجا هنیذ تجربه زشموآ ،مثبت نهایهیجا ازبرو ا دمجد یابیارز زشموآ

 .  نهاهیجا ینا مناسب ازبرا زشموو آ هنیذ زداریبا، عشق(و 

 جلسه هشتم
 ازبرا(، تنفرو  خشم ،غمگینی اب،ضطرا) منفی نهایهیجا هنیذ تجربه زشموآ :منفی نهایهیجا ازبرو ا دمجد یابیارز زشموآ

 آزموناجرای پس /نهاهیجا ینا نامناسب ازبرا زداریباو  نامناسب
 

 اجتماعی-حل مسئله شناختی انجام شده در گروه یهاتیها و فعالجلسه یخالصه محتوا  3جدول 

 هاجلسه یحتواخالصه م هاجلسه

 جلسه اول
ن بر عملکرد آ راتیو تأث میعال ی،ریادگی یناتوان فیو توص یسازمفهوم (2؛ ناتوانی یادگیریبا آموز یی با دانشمعارفه و آشنا( 1

نظور )به م آموزش راتیبستن قرارداد مشارکت و طرح تأث (4 ؛آنها یمداخله و علت برگزار هایهجلسبا اهداف  ییشناآ (3 ؛یاجتماع
 (  زشیانگ شیافزا

 جلسه دوم
 کی انیو ب یماریب کی یهاطرح نشانه ،یاضیر ۀساد هلئمس کیبا طرح  یاجتماع هلئمسو آموزش حل  هلئمسآموزش حل  (1

 (4؛ مختلف به روش بارش افکار یهاحلکردن راهدای( پ3؛ لهئمس ایمشکل  قیدق فیموزش تعرآ( 2اتومبیل؛ ی از خراب یمشکل ناش
 بعد ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل (6؛ یابی( اجرا و ارز5؛ حلراه نیانتخاب بهتر وها حلراه یابیارز

 جلسه سوم
از فرزندش  ی)انتقاد مادر لهئمس به روش حل نهاآ بندیتو صور یفرد نیروابط ب بارهطرح سه داستان در (2 ؛مرور جلسه قبل (1

و  حیتفر یهانگآموز در زدانش کیبودن آموز، تنهادانش کی یپرتو حواس یدقتیشرت، انتقاد معلم از بنبودن آداب معادر مورد بلد
 . بعد ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل (3 ؛ساعت ورزش

 جلسه چهارم
 قیبر شناخت دق دیبا تأکله ئمس با روش حل لیو تحل جیرا یفردنیب هایطرح دو داستان در مورد تعارض( 2 ؛مرور جلسه قبل (1

ها تا مهارت نیتمر یبرا فینشدن به جشن تولد دوست( و ارائه تکلدعوت ،دوست کینکردن )اختالف با عمل یمشکل و تکانش
 چگونه است؟( گرانیمن با د ۀ)رابط جلسه بعد

 جلسه پنجم
 یریپذتیمسؤل ،یهمکار ،یابیدوست یهاوزش مهارتآموز با هدف آمدانش کی ییتنهاباره طرح داستان در (2 ؛مرور جلسه قبل( 1

 یبرا و حل مناسب را انتخاب کنکن، راه دایحل را پراه. ستی)توقف کن و فکر کن مشکل چ FAST آموزش روش (3 ؛یو همدل
 ها تا جلسه بعد مهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل (4و  حل تالش کن(راه نیبهتر یاجرا

 جلسه ششم

افراد از  فیو توص ییجادو ۀریدا لیتشک (3 ؛آنها دربارهو پرسش  نهاهیجامختلف از  یهادادن عکسنشان (2 ؛قبلمرور جلسه ( 1
احساس  یمن وقت» :مثل یناتمام هایهجمل لیاحساسات مختلف با تکم فیخود و سپس توص یریادگی یناتوانباره درخود  احساس

و  یبدناعمال  یشینما یاجرا (4 ؛«آرامش دارم که... »؛ «..که شومیم یصبانع»؛ «...دارم که یاحساس بد»؛ «...که رمدا یخوب
 بعد ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل (5 و یاچهره

 جلسه هفتم
( 3؛ مختلف یهاها و زماندر مکان هاآن تیرینامناسب و مد ،مناسب هایجانیبروز ه بارهطرح داستان در (2؛ مرور جلسه قبل (1
 بعد  ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیئه تکلارا

 جلسه هشتم

توقف کن، نگاه کن،  SLAM) ۀویبا ش آن کنترل یابراز خشم و چگونگ یهاروش بارهداستان در کی( طرح 2؛ مرور جلسه قبل(1
 ندیخودآ یبراطرح داستان  (4؛ یدارشتنیو خو یگرکردن مشکل، خودمشاهدهیکالم وزشآم(3 ؛(سؤال کن، پاسخ مناسب بده

 ییافکار مثبت و خودگو یسازنیو جانش هابروز تعارض زمان یمنف و افکار هاییخودگو افکار و احساسات، شناخت نیارتباط ب
 آزموناجرای پس ./مثبت
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 نتایج

های در این پژوهش با توجه به اینکه تعداد گروه

شند و برای بابیشتر از دو گروه می شده مطالعه

گروه مورد مداخله با پیگیری  پس/ مقایسه پیش/

 repeated) گیری مکررگروه گواه از روش اندازه

measure .استفاده شد ) 

تعداد ها، شناختی دادهاساس توصیف جمعیتبر

سال(  12تا  8) نفر 40پژوهش  نیافراد حاضر در ا

دختر بودند و  هانفر از آن 10بودند که از این تعداد 

همچنین فراوانی سر بودند. نفر از آنها پ 30داد تع

های آموزان به تفکیک نوع ناتوانی در گروهدانش

آموزان با دانشدرصد( از  3) در کلآزمایش و گواه 

 ناتوانیبا آموزان درصد( از دانش 3) خواندن، ناتوانی

ناتوانی ریاضی، با آموزان از دانش درصد( 8نوشتن، )

ندن و ناتوانی خوابا آموزان درصد( از دانش 40)

ناتوانی نوشتن و با آموزان درصد( از دانش 23) نوشتن،

ناتوانی خواندن با آموزان درصد( از دانش 25و ) ریاضی

  و نوشتن و ریاضی بودند.

متغیر فرسودگی  های توصیفیشاخصه

 های آنو مؤلفه تحصیلی

 

 های آن به تفکیک گروهو مؤلفهفرسودگی تحصیلی تغیر م آزمون و پیگیریآزمون، پسمیانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش  4جدول 

 متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

خستگی 

 تحصیلی

 92/0 20/9 47/2 30/9 57/1 30/8 گواه

 32/2 60/7 64/2 10/7 73/2 90/7 بازآموزی اسنادی

 25/1 60/5 56/1 7 50/2 60/8 یم هیجانیتنظ

 51/2 90/7 77/2 90/7 11/3 10/9 حل مسئله شناختی

عالقگی بی

 تحصیلی

 73/1 90/9 45/1 10/11 78/1 50/10 گواه

 21/2 9 40/2 9 67/2 70/9 بازآموزی اسنادی

 58/1 50/7 15/1 9 90/1 60/10 تنظیم هیجانی

 16/1 70/7 97/0 50/8 53/1 10/10 حل مسئله شناختی

ناکارآمدی 

 تحصیلی

 69/1 80/23 31/2 28 10/2 20/24 گواه

 50/6 30/23 16/3 30/29 99/2 50/24 بازآموزی اسنادی

 77/1 30/27 16/2 30/30 09/2 80/23 تنظیم هیجانی

 84/3 10/25 87/1 20/29 78/1 60/22 حل مسئله شناختی

فرسودگی 

)نمره  تحصیلی

 کل(

 73/1 90/42 66/3 40/48 05/3 43 گواه

 98/6 90/39 84/3 40/45 17/4 10/42 بازآموزی اسنادی

 50/2 40/40 94/2 30/46 83/2 43 تنظیم هیجانی

 65/3 70/40 67/2 60/45 94/2 80/41 حل مسئله شناختی

 22/4 97/40 40/3 42/46 21/3 47/42 - جمع

، 4 جدول از آمده دستبه توصیفی نتایج ساسابر

نمرات فرسودگی  میانگین آزمونپیش مرحله در

 هایگروه در مونهن های آن در افرادتحصیلی و مؤلفه

 حالیرد باشدمی هم به نزدیک تقریباً  کنترل و آزمایش

 در آموزاننمرات دانش آزمونپس مرحله در که

 است. شده ایجاد محسوسی تغییر آزمایش هایگروه

 در  آزمایش هایهگرو یافتهر تغیی نمرات همچنین

 .است بوده پایدار نیز آزمونپس مرحله

کاهش  بر اسنادی بازآموزی آموزش :اولفرضیه 

عالقگی و ناکارآمدی )خستگی، بی فرسودگی تحصیلی

 .تأثیر دارد یادگیری ناتوانی با آموزاندانش تحصیلی(

فرض یشپاز تحلیل واریانس عاملی با رعایت 

، برای بررسی (< 05/0p) آزمون لون و باکس

گروهی با فرض آزمون تحلیل واریانس درونیشپ
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های مکرر استفاده شد. در مهارت بازآموزی اندازه

آزمون، یشپاسنادی نتایج آزمون موخلی در 

( نبود که <05/0p) دارمعنایگیری پآزمون و سپ

دهنده تأیید فرض کرویت تحلیل واریانس نشان

ت. در ادامه، نتایج های مکرر اسگروهی با اندازهدرون

های مکرر در مهارت بازآموزی تحلیل واریانس با اندازه

 .اسنادی نشان داده شده است

آزمون و پیگیری فرسودگی تحصیلی در دو گروه آزمون، پسپیش نمرات میانگیندر  گروهی،بین هایاثر جینتاخالصه   1جدول 

 اسنادی آزمایش و کنترل بر اثر آموزش بازآموزی

 تغییراتمنبع 
مجموع مجذورات 

 IIIنوع 

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 F نسبت

سطح 

 داریمعنا

اندازه اثر 

(Eta) 

Intercept 817/114144 1 817/114144 137/4226 0001/0 996/0 

 251/0 044/0 938/2 350/79 1 350/79 گروه

 - - - 009/27 18 167/486 خطا
 

بازآموزی اسنادی بر فرسودگی تحصیلی در سه  آموزش تأثیر سیربر ایبر گیری مکرری اندازهتغیرچندمواریانس  تحلیل جینتا  2جدول 

 یگیری(پآزمون و سپآزمون، یشپبازه زمانی )

 F مقدار آزمون نام 
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه اثر 

(Eta) 

 زمان

 859/0 001/0 17 2 963/51 859/0 ییالیپ اثر آزمون

 859/0 001/0 17 2 963/51 141/0 لکزیو یالمبدا آزمون

 859/0 001/0 17 2 963/51 11/6 نگیهتل اثر آزمون

 859/0 001/0 17 2 963/51 11/6 یرو شهیر نیتربزرگ آزمون

 زمان * گروه

 452/0 042/0 17 2 755/2 452/0 ییالیپ اثر آزمون

 452/0 042/0 17 2 755/2 755/0 لکزیو یالمبدا آزمون

 452/0 042/0 17 2 755/2 324/0 نگیهتل اثر آزمون

 452/0 042/0 17 2 755/2 324/0 یرو شهیر نیتربزرگ آزمون

ــان ــه طورهم ــدول در ک ــه 2 ج ــودیم مالحظ ، ش

 کـه اسـت آن ازنشان  ها،آزمون همه یدارامعن سطوح

بازآموزی اسنادی بر فرسودگی تحصیلی تـأثیر  آموزش

داری دارد و این تغییرات در طـول زمـان در سـه معنا

 یگیری( معنادارپآزمون و سپآزمون، یشپ) بازه زمانی

آزمون گروه آزمـایش بـه شـکل سپاست. میانگین در 

معنـا به این ، است آزمون بودهیشپمعناداری بیشتر از 

یشرفت گروه آزمایش نسبت بـه گـروه کنتـرل از پکه 

 ر است.لحاظ بالینی و آماری معنادا

کاهش فرسودگی  بر حل مسئله آموزش: 2فرضیه 

 عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی()خستگی، بی تحصیلی

 

 .تأثیر دارد یادگیری ناتوانی با آموزانشدان

فــرض یشپاز تحلیـل واریـانس عـاملی بـا رعایـت 

ــاکس ــون و ب ــون ل ــی < 05/0p) آزم ــرای بررس (، ب

 گروهـی بـافرض آزمـون تحلیـل واریـانس درونیشپ

 های مکرر استفاده شد. در مهـارت حـل مسـئلهاندازه

آزمــون و سپآزمــون، یشپنتــایج آزمــون مــوخلی در 

دهنده تأییـد ( نبود که نشان<05/0p) دارمعنایگیری پ

گروهـی بـا انـدازه فرض کرویت تحلیل واریانس درون

های مکرر است. در ادامه، نتـایج تحلیـل واریـانس بـا 

نشان داده شـده  حل مسئلههای مکرر در مهارت اندازه

 .(3)جدول  است
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آزمون و پیگیری فرسودگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و آزمون، پسپیش نمرات میانگیندر  گروهیبین هایاثر جینتاخالصه   3جدول 

 کنترل بر اثر آموزش حل مسئله

 منبع تغییرات
مجموع مجذورات نوع 

III 

های درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fتنسب

سطح 

 داریمعنا
 (Etaاندازه اثر )

intercept 267/114756 1 267/114756 454/6502 001/0 997/0 

 268/0 043/0 630/3 067/64 1 067/64 گروه

 - - - 667/317 18 667/317 خطا

گی تحصیلی در سه بازه بر فرسود حل مسئله آموزش تأثیر سیربر ایبر گیری مکرری اندازهچندمتغیرواریانس  تحلیل جینتا  4جدول 

 یگیری(پآزمون و سپآزمون، یشپ) زمانی

 
درجه آزادی  F مقدار آزمون نام

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه اثر 

(Eta) 

 زمان

 875/0 001/0 17 2 509/59 875/0 ییالیپ اثر آزمون

 875/0 001/0 17 2 509/59 141/0 لکزیو یالمبدا آزمون

 875/0 001/0 17 2 509/59 11/6 نگیهتل اثر آزمون

 875/0 001/0 17 2 509/59 11/6 یرو شهیر نیتربزرگ آزمون

 زمان * گروه

 603/0 032/0 17 2 865/1 480/0 ییالیپ اثر آزمون

 603/0 032/0 17 2 755/2 820/0 لکزیو یالمبدا آزمون

 603/0 032/0 17 2 755/2 219/0 نگیهتل اثر آزمون

 603/0 032/0 17 2 755/2 219/0 یرو شهیر نیتربزرگ نآزمو

ــان ــه طورهم ــدول در ک ــه 4 ج ــودیم مالحظ ، ش

 کـه اسـت آن ازنشان  ها،آزمون همه یدارامعن سطوح

بـر فرسـودگی تحصـیلی تـأثیر  حـل مسـئله آمـوزش

معناداری دارد و این تغییرات در طـول زمـان در سـه 

 یگیری( معنادارپآزمون و سپآزمون، یشپ) بازه زمانی

آزمون گروه آزمـایش بـه شـکل سپاست. میانگین در 

معنـا کـه به این ، استآزمون یشپمعناداری بیشتر از 

یشرفت گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل از لحـاظ پ

 .رسدبه نظر میبالینی و آماری معنادار 

کــاهش  تنظــیم هیجــان بــر مــوزش: آ3فرضــیه 

 گی و ناکارآمدی عالق)خستگی، بی فرسودگی تحصیلی

 تأثیر دارد. یادگیری ناتوانی با آموزانشدان تحصیلی(

فــرض یشپاز تحلیـل واریـانس عـاملی بـا رعایـت 

بــرای بررســی ( < 05/0p) آزمــون لــون و بــاکس

گروهـی بـا فرض آزمـون تحلیـل واریـانس درونیشپ

های مکرر استفاده شد. در مهارت تنظیم هیجان اندازه

آزمــون و سپآزمــون، یشپ نتــایج آزمــون مــوخلی در

دهنده تأییـد ( نبود که نشان<05/0p) دارمعنایگیری پ

ــانس درون ــل واری ــت تحلی ــرض کروی ــا ف ــی ب گروه

های مکرر است. در ادامه، نتایج تحلیل واریـانس اندازه

های مکرر در مهارت حـل مسـئله نشـان داده با اندازه

 .(5)جدول  شده است
آزمون و پیگیری فرسودگی تحصیلی در دو گروه آزمایش آزمون، پسپیش هایهنمر میانگیندر  گروهینبی هایاثر جینتاخالصه   5جدول 

 و کنترل بر اثر آموزش تنظیم هیجان

مجموع مجذورات نوع  منبع تغییرات
III 

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fنسبت

 داریمعنا

 (Etaاندازه اثر )

intercept 000/116160 1 000/116160 602/6671 0001/0 997/0 

 469/0 048/0 026/3 267/35 1 267/35 گروه

 - - - 411/17 18 400/313 خطا
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تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی در سه بازه  آموزش تأثیر سیربر ایبر گیری مکرری اندازهچندمتغیرواریانس  تحلیل جینتا  6جدول 

 یگیری(پآزمون و سپآزمون، یشپ) زمانی

 F مقدار زمونآ نام 
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه اثر 

(Eta) 

 زمان

 832/0 001/0 17 2 058/42 832/0 ییالیپ اثر آزمون

 832/0 001/0 17 2 058/42 168/0 لکزیو یالمبدا آزمون

 832/0 001/0 17 2 058/42 948/4 نگیهتل اثر آزمون

 832/0 001/0 17 2 058/42 948/4 یرو شهیر نیتربزرگ آزمون

 زمان * گروه

 485/0 004/0 17 2 0.015 485/0 ییالیپ اثر آزمون

 485/0 004/0 17 2 0.015 515/0 لکزیو یالمبدا آزمون

 485/0 004/0 17 2 0.015 943/0 نگیهتل اثر آزمون

 485/0 004/0 17 2 0.015 943/0 یرو شهیر نیتربزرگ آزمون
 

 سطوح شودیم مالحظه 6 جدول در که طورهمان

 آموزش که است آن ازنشان  هاآزمون همه یدارامعن

تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی تأثیر معناداری 

 دارد و این تغییرات در طول زمان در سه بازه زمانی

است.  یگیری( معنادارپآزمون و سپآزمون، یشپ)

آزمون گروه آزمایش به شکل سپمیانگین در 

معنا که به این ، استآزمون یشپناداری بیشتر از مع

یشرفت گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل از لحاظ پ

 .رسدبه نظر میبالینی و آماری معنادار 

 گیری بحث و نتیجه

 یآموزش یهابسته یاثربخش یبررس پژوهشاین  فهد

 مسئله حلو بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی 

هش فرسودگی تحصیلی کادر اجتماعی  -شناختی

تهران شهر  ی ابتداییریادگی یآموزان با ناتواندانش

آموزش ) در ارتباط با فرضیه اول این مطالعه بود.

 کاهش فرسودگی تحصیلی بر یاسناد یبازآموز

 عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی()خستگی، بی

با توجه به  (،داردتأثیر  یریادگی یآموزان با ناتواندانش

توان گفت و می شدیید أتاول  فرضیه، 1 نتایج جدول

موجب کاهش بازآموزی اسنادی آموزش برنامه که 

گی هعالقی در ابعاد خستگی و بیلیتحص فرسودگی

شده است که  یادگیری ناتوانی آموزان باتحصیلی دانش

در مورد  .معنادار بود یرکاهش از نظر آما زانیم نیا

ی نیز ی فرسودگی تحصیلهافهلؤم نیانگیمکاهش 

گی تحصیلی بیشتر از خستگی هعالقتأثیرپذیری بی

پس از گذشت  جینتاتحصیلی بوده است. همچنین 

 یبا بررس. مانده است داریپا یریگیماه در مرحله پیک

 یبررس نهیزمدر  یاعهلمطا یچپژوهش، ه نهیشیپ

 بربازآموزی اسنادی  یبرنامه آموزش یاثربخش

در  نشد )نه دهید یمطور مستقبه یلیتحصفرسودگی 

. (یخارج یهاو نه در پژوهش یرانیا یهاپژوهش

طور است که به یپژوهش نلیپژوهش حاضر، او

بر فرسودگی  برنامه نیا یاثربخش یبه بررس یممستق

ها با تحصیلی پرداخته است. با این وجود، این یافته

 رادزاده و همتیهای لواسانی، شریفیان، نقییافته

 ،یهال، پر(؛ 1389) قدم و رستمیم(؛ رضایی2012)

 (؛2007)والیو ن یسکیاستوپن گ،یروت ،گوتز

؛ (2003) هریس و گراهام(؛ 2004) فوراسترلینگ

 دوئک (؛2002) چاپین و دایک(؛ 2003) ویلتز

(؛ آلن و 1996) یپتر(؛ 2000) برایانت(؛ 2001)

( همسو 2003) یانیآشتیواضحو ( 1991) دیتریش

 یاثربخشاین پژوهشگران، ای همطالعهباشد. در می

بر  یمرمستقیطور غبهبازآموزی اسنادی های همداخل

معنا ن ه آب فرسودگی تحصیلی نشان داده شده است.

 ،یلیتحص شرفتیپ شیافزابر ها همداخلنوع  نیا که

 و  لی، افت تحصیلیـرد تحصیـعملک ی،لیتحصانگیزش 
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 بوده است.مؤثر های تحصیلی مهارت

 کهاست پژوهش نشان داده  نهیشیپاز  یدر بازنگر

 تمد لطودر  یگیردیا یهانیاناتوبا  زانموآنشدا

ند شومی تحصیلی گیدفرسو رچاد بیشترل تحصی

وجه به ت(. با 2008نن، هوالپاو  الیننوسا آرو،-)سالمال

 مهایالزاز ا ناشی خستگیاینکه فرسودگی تحصیلی با 

 ونبدو  بدبینانه شنگرو  حس شدر ،مطالعه به طمربو

و  تحصیلیو  سیدر مطالب به نسبت حساسیت

 ،دمیشو مشخص یگیردیا نیاناتو لیلد به شکست

 نیاناتوبا  نکادکو را در مشابهی یمعال ندامیتو

 ینکها به توجه بانیز و  کند دیجاا یگیردیا

 مثبت یهاردخوزبا یگیردیا نیاناتو با زانموآنشدا

 زانموآنشدا به نسبت یبیشتر یناکامیهاو  کمتر

 که ستا توجیه قابل نظر به، میکنند یافتدر یدعا

 تحصیلی گیدفرسو یگیردیا نیاناتو با زانموآنشدا

 .باشند شتهدا دیعا زانموآنشدا به نسبترا  یبیشتر

 به که اده استد ن( نشا2001) نتوو ا بنهای پژوهش

 یگیردیاان با ناتوانی زموآنشدا بیشتر جههامو لیلد

 هایربهتج هجمل از مختلف یچالشها با خاص

 به تعلق یا تحصیلی گیدماآ انفقد دی،فرزای سیبآ

ین اهی دپاسخ هنحو خطر، ضمعردر  معاجو

 رپشتکا ش،نگیزا سطح بر ین چالشهاا به زانموآنشدا

. به عقیده چنگ اردتأثیر میگذنها آ تحصیلی شتال و

بهبود عملکرد  یبرا یاسناد یبازآموز(، 2005)

 یاسناد یبازآموز یامهاست. در برن دیآموزان مفدانش

موضوع است که چرا  نیادراک فرد از ا تغییرهدف 

 یبازآموز یاساس مفروضهشکست اتفاق افتاده است. 

د. دارن ریثأتاست که اسنادها بر رفتارها  نیا یاسناد

 یرفتارها تغییرسازش به  یاسنادها تغییر نیبنابرا

 . شودمنتهی میناهنجار فرد 

 آموزش حل) م پژوهشدر ارتباط با فرضیه دو

کاهش فرسودگی  ی براجتماع -یشناختله ئمس

 عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی()خستگی، بی تحصیلی

با توجه به  (،داردتأثیر  یریادگی یآموزان با ناتواندانش

که از  ایافته. یشدیید أتدوم  فرضیه 3 نتایج جدول

 نیانگیم است که نیبه دست آمد ا این فرضیه یبررس

در )در هر سه بعد(  فرسودگی تحصیلیی هافهؤلم

با  سهیدر مقااجتماعی  -مسئله شناختی حلگروه 

به عبارت ؛ است پیدا کرده یدارامعنگروه گواه، کاهش 

اجتماعی -مسئله شناختی حلآموزش برنامه  گر،ید

با  آموزاندانش یلیتحصفرسودگی منجر به کاهش 

کاهش از  زانیم نیاکه  شده است ناتوانی یادگیری

. در این میان ترتیب معنادار بود یرنظر آما

ی فرسودگی هافهلمو نیانگیمتأثیرپذیری کاهش 

عالقگی، تحصیلی از بیشترین تا کمترین در بی

نهایت خستگی تحصیلی بوده است. ناکارآمدی و در

در  زیماه ن یکپس از گذشت  جینتا نیعالوه بر ا

ج این پژوهش با . نتایمانده است داریپا یریگیمرحله پ

 و فولیا(؛ 2012) دیویس و همکاران هایطالعهم

(؛ 2005) تنرمو(؛ 2007) بوتلر(؛ 2009) رانهمکا

 مانی،ینر ،یاحد(؛ 1391) مرسلی، احمدی و سعادت

 هارجی و همکارانو ( 1388) و ابوالقاسمی ییمیرزا

 ن،ینچهمطور غیرمستقیم همسو است. ( به1384)

 بارکر(؛ 2004) یانگ هشبا پژو پژوهش نیا جینتا

و  گنجی ؛(2000) (؛ فورنلس و الیورس2002)

 یکه به بررس( 1388) نعامی(؛ و 1390) نمیریاا

 ابعادو  اجتماعی -مسئله شناختی حل نیرابطه ب

و نشان داد  ندپرداخت یلیتحصفرسودگی مختلف 

، رودیمباال مسئله  آموزان در حلتوانایی دانشچه هر

طور شود، بهیکاسته م یلیتحص یفرسودگ زانیاز م

 . همسو است یممستق

 حل یبودن برنامه آموزشثرؤم یهانییاز تب یکی

 این است که این برنامه اجتماعی -شناختی لۀئمس

است  های اجتماعیبخشی از توانمندیعالوه بر اینکه 

پیوسته را در زمینه همهای بهای از مهارتمجموعهو 

یند افر یک، کندفراهم میفردی حل تضادهای میان

 دفرآن  سیلهوبه که ستای اراهبرد مقابلهو شناختی 

کند.  اپید مشکل یک ایبر مناسبی حلراه میکوشد
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 یادگیری در مراحل مختلف حل ناتوانیکودکان با 

، لهئمسگیری کلی نسبت بـه شامل جهتله ئمس

های حلو تعیین هدف، ایجاد راهله ئمستعریف 

حل و ها، انتخاب بهترین راهحلی راهمختلف، ارزیاب

. رو هستندههایی روباجرا و بازبینی آن با کاستی

نشان  (1990) گوراو  ، ویسبرگتورو یهابررسی

یادگیری در مهارت  با ناتوانی کودکان هک دهندمی

یک بعد  نوانعردی، بهفیا میان مسئله اجتماعی حل

 دارند که ییهاقابلیت اجتماعی کاستی دهپیچیمهم و 

 از کودکان عادی قرار تراز این نظر در سطحی پایین

 .گیرندمی

 میآموزش تنظ) در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش

)خستگی،  کاهش فرسودگی تحصیلی ی برجانیه

آموزان با دانشعالقگی و ناکارآمدی تحصیلی( بی

 5با توجه به نتایج جدول (. داردتأثیر  یریادگی یناتوان

این  یکه از بررس ایافته. یشدیید أتنیز م سو فرضیه

ی هافهؤلم نیانگیم است که نیبه دست آمد ا فرضیه

تنظیم در گروه )در هر سه بعد(  فرسودگی تحصیلی

 نیو ا افتهیبا گروه گواه، کاهش  سهیدر مقاهیجانی 

 گر،یبه عبارت د؛ است دارامعن یحاظ آمارلکاهش به 

ر به کاهش منجتنظیم هیجانی آموزش برنامه 

 با ناتوانی یادگیری آموزاندانش یلیتحصفرسودگی 

. در این میان ترتیب تأثیرپذیری کاهش شده است

فرسودگی تحصیلی از بیشترین تا ی هافهؤلم نیانگیم

نهایت خستگی عالقگی، ناکارآمدی و درکمترین در بی

پس از گذشت  جینتاتحصیلی بوده است. همچنین 

. مانده است داریپا یریگیدر مرحله پ زیماه ن یک

یک مفهوم  که تنظیم هیجاناند نشان داده هاهعلمطا

و  رمحوفهد یندافر یکو شد ر شناسیناز روا همدآبر

آن  طی که ستا تنظیمیدخواز  خصوصیهب حالت

و  تشد تعدیل فهد بارا  نظمبخش یهادهبررا ادفرا

ه ب نهیجا انخوافر ادیدرو برابر در هیجانی تجربه عنو

 ،ردسپیناو ا سولیک ،هوفر گ،یزنبر)ا میگیرند کار

ی روزنتال هاافتهیحاضر با  پژوهش یهاافته(. ی2014

(؛ 2013) (؛ ویالویسنکیو، برناردو2015) و همکاران

یانو، ریویس، گراز ؛(2008) زهویمایرو  برکلمنز ،لسبوا

 (؛2006) و گاندرسونتس اگر(؛ 2007) کن، کالکینز

و  مفرنها(؛ 2007) و همکاران(؛ زانگ 2006) فینستاا

و  نصیرلو ریعالیسا ،نریمانیو ( 2003) رانهمکا

 نیا جینتا ن،ینچهم( همسو است. 1393) زادهموسی

(؛ یوسف 2010) هوگان و همکاران با پژوهش پژوهش

و ( 2007) (؛ دونی و همکاران2010) و همکاران

 نیرابطه ب یکه به بررس( 1381) عطاری و همکاران

و نشان  ندپرداخت یلیتحصفرسودگی و  نتنظیم هیجا

آموزان در تنظیم هیجان توانایی دانشچه  هر ندداد

کاسته  یلیتحص فرسودگی زانیمز ، رودیباال م

این پژوهشگران، های مطالعه. در همسو است شود،یم

طور بهتنظیم هیجان های همداخل یاثربخش

بر فرسودگی تحصیلی نشان داده شده  یمرمستقیغ

 شیافزابر ها همداخلنوع  نیا معنا کهن یاه ب؛ است

عملکرد  ی،لیتحصانگیزش  ،یلیتحص شرفتیپ

مؤثر های تحصیلی و مهارت تحصیلی، افت تحصیلی

 هیجانی که تنظیم دهدنشان می یافتههابوده است. 

 محیطی ساختن ایبر مناسبای مینهز ندامیتو

 تا باشد مؤثر طتباار اریبرقرو  یگیردیا جهت بمطلو

 هایرنتظاو ا هازنیا نهآزاداآموزان دانشآن  سیلهوبه

 کنند. ازبرا انیگرد یسواز  حمایت کسب ایبررا  دخو

های تنظیم هیجان چه فرد از مهارتهر یگرد یسواز 

وی  به بیشتر هیجانی تسهیل یژگیوباشد، برخوردار 

و  حافظه ر،فکاا ماندهیزسا با تا کمک میکند

 مسائل با یافتهتر منسجای ااگونه به حافظه تمحتویا

 هیجانی تسهیل یژگیو همچنین. دشو جهامو شیزموآ

 محیط با دبهتر فر زشسا به ریفتار مثبت اتتغییر با

 یژگی شناختو پرتودر  یگرد یسواز  کند.می کمک

 یشافزا بر وهعال گری باالخودتنظیم با ادفرا ،هیجانی

 یگیرربهکادر  مهتماو ا شیزموآ مسائل به توجه

 به دخو تحصیلی دعملکر یتقاار برای ثرؤم یهادهبررا

 ینا بر که اندشتهدابر مگا زهحو یندر ا موفق شکلی

، پیشبینی یهارکاوزسا با هیجانی شناخت سساا

 کیفیت دبهبو به مدرآکا ییرویارو یهادهبررا کنترل و
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 شیزموآ بمطلو ریگازسا به نسیدو ر تحصیلی

 .کندمی کمک

بودن برنامه ثرؤم یهانییاز تب یکیمکن است م

ی تنظیم هیجان پژوهش حاضر این باشد که آموزش

 ینیهااناتو با زانموآنشدا به نهیجاآموزش مدیریت 

 رفکاو ا منفی ریفتار یلگوهاا تعدیلدر  یگیردیا

 به منجر نیز مرا ینا که کندمی کمک توماتیکا

 هایهیجان ،سالمتی با مرتبط مثبت یهارفتار تنظیم

شود، زیرا می منفی هایهیجان کاهشو  مثبت

ت مشکال لتعبه یادگیری  یهانیبا ناتوا نازآموشدان

 یجانیمشکالت ه ،ستندمواجه ه نکه با آ ایژهیو

 هک یگیردیا ینیهااناتو با زانموآنشدا .دارند تریشیب

 تجربهرا  تحصیلی شکست رمکرو  اوممد رطوبه

 و رفتاریهیجانی  تمشکال هـب نسبت، میکنند

 وهعال زانموآنشدا ینا ، بنابراینهستند ذیرترسیبپآ

 تمشکالاز  باالیی حسطو ،تحصیلی تمشکال بر

ز ا ربهنجا زانموآنشدا با مقایسهدر  و رفتاریهیجانی 

و  رمانو ،تسیر -ساگر ،بچآور) هنددمی ننشا دخو

 (. 2008 ،شالو

 یکه کدام برنامه آموزشاین بارهاصلی در افتهی

 واجتماعی -ه شناختیمسئل حل، اسنادیبازآموزی)

ثرتر ؤم فرسودگی تحصیلیبر کاهش  (تنظیم هیجانی

برنامه آموزشی بازآموزی  نشان دادها یافتهاست؛ 

 حلی و جانیه میتنظاسنادی نسبت به دو برنامه 

را بر کاهش تأثیر ی بیشترین اجتماع -یشناختله ئمس

 یادگیری ناتوانی آموزان بافرسودگی تحصیلی دانش

ین پس از آموزش بازآموزی اسنادی، با دارد. همچن

داشتن عدم تفاوت معنادار بین آموزش تنظیم نظردر

این  ی،اجتماع -یشناخت هیجانی و آموزش حل مسئله

دو مداخله شناختی تأثیر یکسانی بر کاهش فرسودگی 

، شدبحث  ترپیشطور که هماناند. تحصیلی داشته

در  دیبازآموزی اسنا هایهمداخل یباال یاثربخش

مختلف  یهادر پژوهش یلیتحص فرسودگیکاهش 

به  یمطور مستقکه به ییهاافته. یشده است دأییت

مسئله  حل، اسنادیبازآموزی  هایهمداخل سهیمقا

 در کاهش تنظیم هیجانی واجتماعی  -شناختی

 نهیشیدر پ، باشندپرداخته  یلیتحص فرسودگی

 . اما درنشد افتی یو خارج یداخل یهاپژوهش

 (؛ لواسانی و همکاران2001) دوئکهای پژوهش

و استوارت و ( 2010) تایت و همکاران(؛ برین2012)

بازآموزی  برنامه یکه اثربخش( 2011) همکاران

، ندبود افتهیثر ؤم را یلیتحصعملکرد بر  اسنادی

بازآموزی  رنامهب نیز حاضر وهشدر پژ. همسو است

 یجانی و حلی تنظیم ههابرنامه ازثرتر ؤم اسنادی

فرسودگی در کاهش اجتماعی -مسئله شناختی

. همچنین پس از آموزش عمل کرده است یلیتحص

های آموزشی تنظیم هیجانی بازآموزی اسنادی، برنامه

تأثیر یکسانی بر  ی،اجتماع -یشناخت و حل مسئله

 اند.کاهش فرسودگی تحصیلی داشته

د کر توان به این نکته اشارهدر تبیین این یافته می

 ی،ی بازآموزی اسنادبرنامه آموزش هایهجلسدر که 

ی اصالح باورهای نادرست و اسنادها بر یشتریب دیکأت

تبیین کاهش در منفی و ناسازگار شده است. 

 یریادگی ناتوانیآموزان با در دانش فرسودگی تحصیلی

 یآموز براکه دانش یلیگرفت دال جهینت توانیم

در ، بردیمبه کار خود  یهاو شکست هاتیموفق

عملکرد شناخت او از خود و به تبع آن در  یریگشکل

 بارهصورت که اگر در نیاو نقش دارد؛ به ا تحصیلی

 یو کل داریپا ،یدرون یاسنادهاخود از  یهاشکست

دچار فرسودگی تحصیلی ممکن است ، کنداستفاده 

خود از  یهاشکست نییتب یاما اگر برا ؛شود

، استفاده کند یو اختصاص داریاپان ،یرونیب یاسنادها

  .ردیممکن است مفهوم خود مثبت در او شکل گ

 یدر پژوهش حاضر، برنامه بازآموز رسدیبه نظر م

 زآموزان ادانش یعل حاتیبر توض دیبا تأک یاسناد

خوب و بد، موفق شده است به  یهاتیفعال

از جمله درک  ییهاموضوع نهیآموزان در زمدانش

در  هاتیدرک علل فعال یناد، چگونگمفهوم سبک اس
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 ،یآت یاسنادها بر انتظارها ریمختلف، تأث یهاتیموقع

 شکست نهیدر زم یو درون داریآثار مخرب اسناد پا

 رب راه نی، آموزش مناسب ارائه دهد و از اتحصیلی

عملکرد بر  یاسناد یهاسبک ریآنها از تأث یآگاه

 ،گوتز ،یل، پرهادر تبیین این یافته  .دیفزایب تحصیلی

در گزارش خود  (2007) والیو ن یسکیاستوپن گ،یروت

 مداخلهیک  یاسناد یبازآموز ابراز داشتند که

آموزش داده شوند  یاست که اگر اسنادهای یزشیانگ

تلقی شوند، در این صورت  پذیرها کنترلکه شکست

 شود.آموزان میباعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش

امه آموزشی بازآموزی اسنادی اثربخشی برن بارهدر

( که به 1390) آذرپور، واحدی و فتحیپژوهش حاجی

 حلبازآموزی اسنادی و اثربخشی آموزش  مقایسه

که نشان داد  ند،عملکرد تحصیلی پرداختمسئله بر 

 در مقایسه با آموزش حل بازآموزی اسنادیآموزش 

اثربخشی بیشتری بهبود عملکرد تحصیلی مسئله بر 

برنامه بازآموزی  سهیکه در مقا یانکتهاست. شته دا

 تیاهمز یحاو تنظیم هیجان مسئله  حلاسنادی، 

 با هدفبرنامه بازآموزی اسنادی است که  نیاست ا

کاهش اسنادهای بدبینانه و مهار باورهای کاهنده، 

 باعثرا بینانه و سازنده اسنادهای خوش یشافزا

ودگی کاهش فرسآن بر  ریثأت جهینتدرد، میشو

آموزش بازآموزی اسنادی  .بوده استثرتر ؤمتحصیلی 

ای توانست به گونه با ناتوانی یادگیری زانموآنشدا به

آموزان با ناتوانی های دانشتغییر در نوع نگرشمعنادار 

یادگیری ایجاد کند که رویدادهای ناگوار تحصیلی 

دائمی نیستند و مثل هر رویدادی پیامد زودگذر 

است ین مداخله بازآموزی اسنادی توانسته بنابرا دارند.

آموزان با ناتوانی یادگیری را در رویدادهای اسناد دانش

ها و ای تغییر دهد که شکستمنفی به گونه

؛ های تحصیلی را یک پدیده دائمی تلقی نکنندناکامی

است به عبارتی، بازآموزی اسنادی توانسته 

ی زودگدر آموزان را متقاعد کند رویدادهای منفدانش

 هستند و برای همیشه در زندگی انسان حاکم نیستند.

توان نتیجه آمده میدستههای ببا توجه به یافته

ی نسبت اسناد یبازآموزگرفت که مداخله مبتنی بر 

سبک اسناد  رییتغبه دو برنامه دیگر توانسته است با 

، فرسودگی تحصیلی نانهیببه خوش نانهیبدب

 نی یادگیری را کاهش دهد.آموزان با ناتوادانش

با گنجاندن برنامه بتوان  رسدیبه نظر مبنابراین 

 یمانرو د یآموزش یهادر مداخله یاسناد یبازآموز

خاص، به  یریادگناتوانی یآموزان با در دانش موقعبه

نسبت  یمنف یاسنادها یریگاز شکلو آنها کمک کرد 

ور، خود و احساس عدم مهار ام یهاییبه خود، توانا

 (اندازدیرا به مخاطره م عملکرد تحصیلیکه )

 .ردک یریجلوگ

 یهاشد، برنامه بیان هچبر آن و بنا یکل طوربه

در  ییباال یاثربخش ،یشناختی گولبر ا یمبتن یآموزش

ها و ناتوانیاز  یاریو نشانگان بس یمکاهش عال ،درمان

 ن،ینچهم. دارند یشناختروانیادگیری و های اختالل

از بروز  یریشگیخود را در پ ریثأت ییهابرنامه نیچن

موضوع در  نیاند که انشان داده زینتحصیلی مشکالت 

. شده است دأییتمختلف  یهاو پژوهش هاهعلمطا

با ناتوانی  آموزاندانشکاهش فرسودگی تحصیلی 

بازآموزی اسنادی،  هایهلمداخ جهیدر نت یادگیری

 اجتماعی -مسئله شناختی هیجانی و حل تنظیم

 تواندیم (اجتماعی بندورا -شناختی کردیبر رو ی)مبتن

و  ، مراکز ناتوانی یادگیریکانون توجه مدارس

 جیکه نتا چرا ،ردیآموزش و پرورش قرار گ زانیربرنامه

 آموزاندر بهبود عملکرد دانش تواندیکار م نیا

( در یرفتار-اجتماعی -یجانیه -یشناخت -ی)جسم

 ،یطور کلباشد. بهثر ؤم یواننوجکودکی و دوران 

 ،یریادگیادراک  لیبا تسه دیبا یآموزش یهابسته

 جادیآموزان و اقوه دانشلبا یهاتیاز قابل یریگبهره

 یبعد یهاآنها در دورهتحصیلی  توسعه عملکرد نهیزم

 جیاستفاده از نتا ن،یبنابرا .کندم را فراه ی آنهازندگ

و  رانهیشگیپ -یآموزشی هابرنامه یپژوهش در طراح

 .باشدثر ؤمتواند یم یآموزش یدستاوردها بهبود
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همراه بود که از  ییهایتاضر با محدودحپژوهش 

 ییهایریگیانجام پ نداشتنتوان به امکانیآن جمله م

 یهاتیمحدود للیبه داشاره کرد که  شتریبا زمان ب

تر بلندمدت راتیثأت یبررس، پژوهشدر اتمام  یزمان

که با توجه به ایناین،  عالوه برنداشت.  وجود جینتا

با آموزان شامل دانش پژوهشاین  یآمار جامعه

 به شهر تهران بود، قابلیت تعمیم در ییادگیر یناتوان

 را ندارد و قدرت وانی یادگیریآموزان با ناتکل دانش

عدم کنترل  .استشهر تهران  محدودهتعمیم آن در 

 یتمحدود گریاز د رگذار،یتأث یرهایتمام متغ یققد

در تا  شودیم شنهادیپدر اینجا  اضر بود.حپژوهش 

ی طوالن راتیثأتپژوهش،  نیمشابه با ا یهاپژوهش

 یهابا زمان ییهایریگیها با انجام پبرنامه نیتر امدت

 هایهالعطمبا انجام  نیهمچن .دشو یبررس تریطوالن

 فرسودگی تحصیلیمتغیر  انیتوان ارتباط میمی طول

. کرد یبررس یتحول ریس کیدر دیگر  یرهایمتغرا با 

رنامه ب یاثربخش ،یندهآ یهاپژوهششود در توصیه می

 گریبا د سهیدر مقا بازآموزی اسنادیآموزشی 

 آزمون شود.   یآموزش یکردهایرو

  یسپاسگزارتشکر و 

گاه مصوب دانش ریدکتطع نامه مقانیاضر برگرفته از پاح العهطم

 راکزو مسئوالن م رانیاز مد لهیوس نه ایبباشد. یالزهرا )س( م

 ه درکآنها  نیوالده و کنندتآموزان شرکدانش ،ناتوانی یادگیری

 ..شودمی یدردانق ور ، تشکدندکر یپژوهش همکار نیا یاجرا

 هایادداشت
1. Dyslexia 

2. Dysgraphia 

3. Dyscalculia 

4. Attributional retraining 

5. Emotion regulation 

6. Social-cognitive problem solving 

  منابع

له ئمس ارتباط حل یسربر (. »1387. )آ ،یامرثیک .؛ع ،یابوالقاسم

و  فتهیخودش یتیشخص یآن با الگو یهالفهؤو م یاجتماع

 فصلنامه. «لیشهر اردب یرستانیآموزان دبدر دانش یضداجتماع
 .18-9(: 4)4 .شناختیروانمطالعات 

 »تأثیر .(1388)ع.  م.؛ ابوالقاسمی، ،یمانینرپ.؛  ،ییزامیرب.؛  ی،حدا

 دعملکر وجتماعی ا ریگازسا بر جتماعیا ل مسئلهـح زشموآ

 نکادکو حیطهدر  هشوژـپ «.وکمر زانموآدانش تحصیلی

 .202 -193: 3، ستثناییا

پسر  بررسی اسنادهای عّلی در دانشجویان دختر و(. 1373). ح احدی،

 کارشناسی ارشد دانشکده هناممرکز تربیت معلم مشهد. پایان

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانروان

وزش روش (. تأثیر آم1390) .آذر، اتحیفپور، ف.؛ واحدی، ش.؛ حاجی

مسئله و بازآموزی اسنادی بر کاهش اضطراب و عملکرد حل 

ارشد. دانشکده نامه کارشناسیآموزان ابتدایی. پایاندانش

 یز.تی دانشگاه تبرشناسی و علوم تربیروان

 تالختالا» .(1388)کشتکار، ع.  ؛ط. ،ضیایی ؛م. ،نلوامد ؛ح. ام،خد

 شهر سهرمد سن نکادکوآن در  با مرتبط ملابرخی عوو  ریفتار

 .37-29(: 14)4، ریپرستا هشو«. پژنگرگا

مقایسه وجدان (. »1392اوغلی، ز؛ خشنودنیای چماچایی، ب. )رستم

آموزان با و بدون ناتوانی دانشتحصیلی و فرسودگی تحصیلی در 

، شماره 2های یادگیری، دوره نشریه ناتوانی«. یادگیری

 .37-18(: 6)پیاپی3

علوم  های تحقیق درروش(. 1390حجازی، ا. ) .؛بازرگان، ع .؛سرمد، ز
   .. تهران: نشر آگاهرفتاری

 زانمی هبررسی رابط(. »1381. )ز، کشیخانه ، ج.؛حقیقی .؛عطاری، ی

عملکرد  اگرا و پرخاشگری باتی هیجانی، رفتار جامعهثببی

آموزان دختر و پسر راهنمایی شهرستان بین دانشر تحصیلی د

ن شناسی دانشگاه شهید چمراتربیتی و روانعلوم همجل، «اهواز
 .16-1. صسّوم، شمارۀ اوّل و دوّم، ص، دوره اهواز

تهران،  دهم،، چاپ شانزشناسی تربیتیروان(. 1393کدیور، پ. )

 انتشارات سمت.

 ترمها زشموآ ثربخشیا سیر(. »بر1390ک. ) ن،میریاو ا ح.؛ ،گنجی

 مقطعاول  لسا پسر زانموآنشدا تحصیلی پیشرفت بر مسئله حل

 ،شیزموآ مدیریت تتحقیقا فصلنامه ،سنقر« نشهرستا متوسطه

 .134-117 ،صص، (9پاییز )پیاپی  ،یکم رهشما م،سو لسا

-DSM. سساابر ستثناییا نکادکو شناسیوانر .(1392م. ) ،گنجی

 .نالواسا راتنتشا: اانتهراول،  پچا5

(. بررسی تأثیر روش 1391مرسلی، آ.؛ احمدی، ف.؛ سعادت، م. )

تدریس حل مسئله در یادگیری فیزیک. سیزدهمین کنفرانس 

آموزش فیزیک ایران و سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه، 

 دانشگاه زنجان.

قایسه م(. »1393، ت. )زادهموسی ،ک.؛نصیرلو ریعالیسا .؛م ،نریمانی

ی اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگ

های به ناتوانیآموزان مبتالتحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش

 3، شماره 3 ، دورههای یادگیریفصلنامه ناتوانی، «یادگیری

 .99-79(، صص 10)پیاپی 

 گیدفرسو با یگیردیا ربکیفیت تجارابطه بین (. »1388ع. ) ،نعامی

 انچمر شهید هنشگادا شدار شناسیرکانشجویان دا تحصیلی

شناسی شناختی علوم تربیتی و روانروان مطالعات مجله ،«ازهوا
 .34-22(: 3)2 .ادانشگاه الزهر
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