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 اجتماعی سازگاری بهبود و تحصیلی فرسودگی کاهش بر هیجانی تنظیم و اسنادی بازآموزی یاثربخش

 یادگیری هایناتوانی با آموزاندانش
 

 2تفتی اخوان مهناز ،2اشکذری خادمی ملوک ،1ترازی زهرا
 

 چكيده

 مداخله اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش .رودیم شمار به آموزاندانش اجتماعی و یلیتحص فیضع عملکرد علل نیترمهم از یکی ی،ریادگی یهایناتوان :هدف و زمینه

 .شد انجام تهران هرش ابتدایی یادگیری ناتوانی با آموزاندانش اجتماعی سازگاری افزایش و تحصیلی فرسودگی کاهش بر هیجانی تنظیم و یداسنا بازآموزی

 تصادفی روش به ،ساله 12 تا 8 یادگیری ناتوانی دارای آموزدانش 30 بود. پیگیری دوره و آزمونپس آزمون،پیش مراحل با همراه ایشیآزمنیمه نوع از مطالعه این ها:روش و مواد

 طی نیهیجا تنظیم و یدااسن بازآموزی هایآموزش گرفتند. قرار شاهد گروه یک و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و شدند انتخاب 3 شماره یادگیری ناتوانی مرکز از ساده

 سازگاری و همکاران و Brosu تحصیلی فرسودگی هاینامهپرسش از نکرد. دریافت ایمداخله گونههیچ شاهد گروه اما ،گردید ارایه آزمایش گروه دو به ساعته، یک جلسه 8

 .گرفت قرار تحلیل و زیهتج مورد MANCOVA روش از استفاده با هاداده شد. استفاده پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش مراحل در Sing و Sinha یاجتماع

 هبرنام که تفاوت این با ،گردید عیاجتما سازگاری دارمعنی افزایش و تحصیلی فرسودگی دارمعنی کاهش به منجر نی،هیجا تنظیم و اسنادی بازآموزی هایآموزش ها:یافته

 دو بین دارییمعن تفاوت اجتماعی، سازگاری ارتقای مورد در که حالی در ؛بود هیجان تنظیم آموزشی برنامه از ترقموف تحصیلی فرسودگی کاهش در اسنادی بازآموزی آموزشی

 .نشد مشاهده نیهیجا تنظیم و یداسنا بازآموزی آموزشی برنامه

 زا استفاده بنابراین، دارند. بیشتری دارمعنی تتأثیرا گیرند،می هرهب آموزشی هایبسته طراحی جهت Bandura اجتماعی شناختی رویکرد از که آموزشی هایبرنامه گیري:نتیجه

 .باشدمی مؤثر آموزشی دستاوردهای بهبود و پیشگیرانه آموزشی هایبرنامه طراحی در پژوهش نتایج

 یادگیری ناتوانی ،اجتماعی سازگاری تحصیلی، افت ،مداردرمان هیجان ،ایحرفه بازآموزی کلیدي: هايواژه
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 151-161 (:2) 16 ؛1397 رفتاری علوم تحقیقات مجله .یادگیری هایناتوانی با آموزاندانش
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 مقدمه

 ینا از یوهییگر شوند.مییی مشکل رچاد زشموآ و یگیردیا دیعا ندرو در ادفرا برخی

 Specific learning disorders) خاص یگیردیا هاینیاناتو اب زانموآنشدا ،ادفرا

 تاسی هیاییناتوانی ترینپیچیده از یکی یادگیری، ناتوانی (.1) هستند (SLD یا

 تعریی،، در پیچییدگی ایین .باشیدمی مطیر  اسیتننایی کودکیان حیطیه در که

 ایین .کندمی پیدا اسانعک یادگیری ناتوانی با افراد آموزش و ارزیابی بندی،طبقه

 بیه رو و متوسی  هیوش وجود با هاآن دهند.می تشکیل را ناهمگنی گروه افراد

 هانآ تحصیلی مشکالت دارند. جدی مشکل تحصیلی حیطه چند یا یک در باال،

 محیطیی هیایمحرومیت و ذهنیی مانیدگیعقب حرکتی، و حسی هایآسیب از

 بیاال بسییار ذهنیی هیایتوانایی داشیتن بیا هاآن از بعضی حتی شود.نمی ناشی

  (.2) اشندبمی مواجه جدی مشکل با حیطه چند یا یک در )تیزهوشی(،

 است. معادل منتظره یرغ پیشرفت عدم مفهوم با یادگیری ناتوانی مفهوم

 برای کافی فرصت اگرچه که دارد کاربرد آموزانیدانش برای ویژه به مفهوم این
 ،(Dyslexia) خواندن کردن، صحبت دادن، گوش به قادر اما دارند، یادگیری
 (Dyscalculia) ریاضی هایمهارت توسعه یا و (Dysgraphia) نوشتن
  تا غلبا یادگیری، ناتوانی با نکادکو (.3) نیستند هایشانتوانایی با مطابق
  در و سهرمد دوران در هاآن تمشکال و نمیشوند شناسایی سهرمد سن از قبل
  در ستا ممکن و دگردمی مشخص صخا سیدر تکالی، با شدن جهامو
  سساا رب (.4) باشند مشکل رچاد صخا درس یک در فق  یا درس چند
  نیروا التختالا ریماآ و تشخیصی هشد نظر تجدید یهنمارا
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders یا 

DSM،) در و هستند مبتال ناتوانی ینا به ،نکادکو از درصد 10 تا 2 دوحد 
  (.5) ستا انخترد برابر سه انپسر ادتعد موارد بیشتر

 زهنیو شناختی و جتماعیا هیدگاد از یادگیری، ناتوانی با نوجوانان و کودکان
 زنیدگی مختلی، هیایدوره بیین از که این به توجه با دارند. قرار شدر حلهمر در

 مقاله پژوهشی
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 زنیدگی مراحیل ترینحسیاس و تیرینمهم از نوجیوانی و کیودکی دوران انسان،
 سنین ایین در ییادگیری تمشکال ،رودمیی شیمار بیه فیرد هر عمیق( )تغییرات

 ایین در شوند. آنیان هیندآ اجتماعی و تحصیلی یهاریگازناسا زمینهساز تواندمی
 و کودک اجتماعی و جسمانی عقالنی، روانی، مهم هایجنبه در تغییراتی ،اندور

  (.6) گذاردمی تأثیر او بر نوعی به کدام هر که دهدمی رخ نوجوان
 سیودگیفر ،انناتو نکادکو ییادگیری ضع، بر تأثیرگذار یمتغیرها جمله از
 خستگی از حالتی گیدفرسو .(7 ،8) باشدمی (Academic burnout) تحصیلی

 و رفشا ،نقش ریباانگر مانند مزمن سسترا رمسند حاصل ،هیجانی و هنیذ
 محییول ،تکالی و ظای،و دادن منجاا ایبر زمال منابع انفقد و مانیز یتودمحد
 مانند عالیمی اغلییب ،نددار تحصیلی گیدفرسو که ادیفرا (.9-11) تیییسا هشد
 رد مستمر رحضو مهادا در ناییاناتو ،سیدر مطالب به نسبت شتیاقیابی
 بیمعنایی سسایییحا ،کالسی یفعالیتها در دننکر کترمشا درس، یهاسکال
 ،هایتن در و سیدر مطالب یگیرافر در نیاناتو سحساا و سیدر یفعالیتها در
 (.12) میکنند تجربه را تحصیلی فتا

 از یباالتر خنر ،SLD با زانموآنشدا که نداهداد ننشا مختل، یهشهاوپژ
 (.13 ،14) دارنیید دیعا نکادکو به نسبت را جتماعیا و عاطفی ،تحصیلی تمشکال

Maslach و Jackson ابی نکادکو که رسییدند نتیجیه ایین به خود مطالعه در 
 دنییدگرمی تحصیلی فتا رچاد بیشییتر دیعا نکادکو به نسبت ننداخو نییاتوانی

(15.) Barratt ینیهااناتو بیا وزانآمدانش که کرد گیرینتیجه تحقیقی در نیز 
 مستعد تربیشی ،یاضیر نیاتوانی به طمربو تمشکال با فراگیران هیژو به یگیردیا

 لطو رد یگیردیا یهانیییاناتو بییا زانموآنشدا .(16) هستند تحصیلی گیدفرسو
 یریییادگ نیاتوانی (.17) ندشومی تحصیلی گیدفرسو رچاد بیشتر تحصیل تمد
 بلکیه پیذیرد،نمی پاییان بودجیه فاتیال و تحصییلی افیت و فرسیودگی ابی تنها
 حصیلیت شکست رمکر و اوممد رطو به که یگیردیا ینیهااناتو بییا زانموآنشدا
 باشندیم سیبپذیرترآ هیجانی و اجتماعی تمشکال هیب نسبت ،میکنند تجربه را
 از باالیی  سطو ،تحصیلی تمشکال بر وهعال یزانیییییموآنشدا چنیییییین (.18)

 از رجابهن زانموآنشدا با مقایسه در را هیجانی و رفتییاری اجتمییاعی، تمشکال
 ایندیفر را اجتماعی سازگاری همکاران و Dunn (.14 ،19) دهندمی ننشا دخو
 بینییپیش و درک را دیگیران رفتیار طرفی از تا سازدمی قادر را فرد که دانندمی
 تعیامالت ،نهاییت در تیا (20) کنید کنتیرل را خیود رفتار ،دیگر طرف از و نماید
 با انزومآنشدا که هددمی ننشا مطالعیات .(21) نمایید تنظییم را خود یاجتماع
 دارای ندش جتماعیا در ،نددار ریفتار تمشکال سهرمد در ،یگیردیا ینیهااناتو

 نکادکو ینا .دهنیدمی بروز خود از ریفتار و هیجانی تالختالا و هستند مشکل
 یکالسیهاهم یسو از غلبا ن،همساال با یدفر نمیا تمشکال شتندا علت به
 میشوند فتهگر هیددنا یا نیدگردمی دطر هیانآ یسو از و شوندنمی پذیرفته دخو
(23، 22.) 

 تشکالم از یبیشتر انمیز یگیردیا ینیهااناتو با انزموآنشدا مجمییییو ، در
 (.14 ،19 ،24) هنددمی ننشا دخو دیعا نهمساال با مقایسه در را هیجانی -جتماعیا

 یکی جتماعیا سازگاری که هستند باور این بر قانمحق از بسیاری این، بر عالوه
 هیایشپژوه پاییه بیر (.8) اسیت تحصییلی فرسودگی بر رگذارتأثی متغیرهای از

 یخسیتگ) تحصییلی فرسیودگی ابعیاد بیین داریمعنیی منفی ابطهر شده، انجام
 وجود اجتماعی سازگاری و (تحصیلی مدیاناکار و تحصیلی عالقگیبی تحصیلی،

  (.10 ،25 ،26) ددار
 دهدمی افزایش را نوجوانان و کودکان ایمقابله منابع که مداخالتی جمله از

 شیود،می آنان اجتماعی سازگاری بهبود و تحصیلی فرسودگی کاهش به منجر و
 هیجیانی تنظییم و (Attributional retraining) اسینادی بازآموزی آموزش

(Emotion regulation) رویکیرد بیر مبتنیی زشیآمو برنامه دو این که است 
 تربیتیی علوم و شناسیروان در تحقیقات .باشدمی Bandura اجتماعی شناختی

 (.27) دارد نیاز (Theory-Centered intervention) رمحو یتئور مداخله به
 مداخلیه محور عنوان به Bandura یاجتماع -یشناخت تئوری حاضر، مطالعه در
 فیر  یاجتمیاع -یشیناخت یتئیور گرفیت. قیرار استفاده مورد آموزش شیوه و
 .گیرنیدیم ادیی یاجتمیاع مجموعیه رد گیرانید مشیاهده بیا افیراد کیه کندیم

Bandura بیین متقابیل تعامل صورت به توانمی را انسان رفتار که دارد اعتقاد 
 (.28) کرد درک بهتر محیطی، و شناختی رفتاری، راتیثأت

 هایکسب و تحصیلی فرسودگی و اجتماعی سازگاری بین طتباار به توجه با
 کاهش و جتماعیا سازگاری بهبود هایروش از یکی که رسدمی نظر به اسنادی،
 بیازآموزی زا هیدف ست.ا دیسناا زیموزآبا آمیوزان،دانش تحصییلی فرسودگی
 هیانآ رتفک شیوه تغییر و آموزاندانش شکست و موفقیت علل شناسایی ،اسنادی

 آن بیانگر هاپژوهش (.29) است هاموفقیت و هاستشک علی، اسنادهای مورد در
 موفقیت دناسا و ناییاتو به شکست دسناا )مانند نامناسب لیع ایهدسناا که است
 گرفته رتصو تحقیقات نتایج (.30) دارد ارتباط تحصیلی فرسودگی با شانس( به

 هبیودب بیر منبتیی ربسییا تیأثیر اسینادی بیازآموزی آمیوزش کیه دهدمی نشان
 و Chapin (.33-31) دارد وییژه نیازهیای با آموزاندانش تحصیلی هایرتمها

Dyck (34) و Forsterling (35) نقییش از آگییاهی عییدم کییه ندهسییت معتقیید 
 جریان در آموزدانش شدن منفعل و تحصیلی فرسودگی باعث ،اسنادی بازآموزی
 هیچ که نیزاموآنشدا هستند، بارو این بر هشگرانوپژ از برخی د.شومی یادگیری
 فاقد باغلیی و میشوند گیدفرسو رچاد گیدسا به ،ندارند دخو لعماا بر تسییلطی

 از آمیده دسیت به هاییافته اساس بر (.36 ،37) هستند اجتماعی ریگازسا انتو
 دارد وجود اجتماعی سازگاری و اسنادی بازآموزی بین داریمعنی رابطه مطالعات،

 بر یاسناد یبازآموز روش که دهدمی ننشا نیشیپ یهاپژوهش جینتا (.38 ،39)
 (.40 ،41) است بوده مؤثر (Anxiety) اضطراب و (Depression) یافسردگ کاهش

 و تهیجانا فهم ناییاتو به ،ایمداخلیه رویکیرد یک عنوان به هیجانی تنظیم
 یهیانیناتوا بیا نازآموشدان (.42 ،43) کندمی رهشاا تهیجانا ازبرا و تجربه تعدیل
 یجیانیه مشیکالت ،سیتنده مواجیه نآ با که ایژهیو مشکالت لتع به ی،یادگیر

-45) ستا مرتب  منبت جتماعیا ریگازسا با هیجانی تنظیم (.44) دارنیید تریشیییب
 هنحو و منفی تهیجانا لکنتر و کاهش ،نهیجا تنظیم زشموآ برنامه از هدف (.47
 و Schnitzer و Packman (49) (.48) دباشیییییییمی تهیجانا از منبت دهستفاا

 در شناختی تخالامد که رسییدند نتیجیه این به دخو یسیهاربر در (50) همکاران
 ارشود یهارفتار  صالا و جتماعیا -هیجانی یهارفتار درک و فهم یشافزا
 تنظیم یهادهبررا که هددمی ننشا نتایج اسییت. مؤثر یگیردیا نیاناتو بییا نکادکو

 دارد بطهرا اجتمیاعی تعامالت در یعاطف ادثحو و منفی تهیجانا کاهش با نهیجا
 سازگاری بهبود بر که یکل ریتأث بر وهالع جانیه میتنظ مهارت از یبرخوردار (.51)

 فرسیودگی کیاهش در زیین یاعمیده سیهم توانیدیم ،اردد آمیوزاندانش اجتماعی
 تنظیییم هیوگر خلهامد (.52) باشیید داشییته یلیتحصیی تیوضییع بهبییود و تحصیییلی
 نتیایج اسیاس بر (.48) اردذگمی تحصیلی گیدفرسو کاهش بر یمنبت تأثیر هیجان،
 همچیون تحصیلی فرسودگی سازنهیزم عوامل از یاریبس با جانیه میتنظ مطالعات،
 میتنظی بیه بتواننید که یافراد ،واقع در .دارد یداریمعن رابطه اضطراب و یافسردگ

 زانیم بپردازند، شد،بایم ندیناخوشا که جاناتیه از بخش آن ویژه به خود جاناتیه
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 کیاهش بیا هیانیا همیه کیه کرد خواهند تجربه را اضطراب و یافسردگ از یکمتر
 (.53) است مرتب  تحصیلی فرسودگی
 -یشیناخت یگیولا بیر یمبتن یآموزش یهابرنامه شد، گفته آنچه اساس بر

 و ییمعال هشکیا و درمیان در ییبیاال یاثربخشی ،یرفتار -اجتماعی -یجانیه
 کیه نیا به توجه اب .دارند یشناختروان اختالالت و هاناتوانی از یاریبس نشانگان
 ،یسیتیز مبیان  لحیا  از و اسیت پیذیریآموزش و ییادگیری سن ستاندب دوره
 هیر وجود ،شودیم محسوب مهم  اریبس دوره اجتماع  -یعاطف و یشناختروان
 اجتماعی و یلیتحص عملکرد بر میمستق طور به دوره، نیا در خلل و  ینارسا نو 

 و ادگیرییی تمشکال زمینهساز توانیدمی و تداشی خواهید  یبسزا ریتأث کودک
 انجیام از فهد رو،نیا از گردد. دککو هیندآ اجتماعی و تحصیلی یهاریگازناسا

 تنظییم و اسینادی بازآموزی یآموزش هایبسته یاثربخش یبررس اضر،ح پژوهش
 با آموزاندانش اجتماعی زگاریسا بهبود و یلیتحص فرسودگی کاهش در هیجان
 حاضیر تحقیق جینتا زین یکاربرد بعد از بود. تهران شهر ابتدایی یریادگی یناتوان
 و یریادگیی نیناتوا حوزه متخصصان ،ییابتدا دوره معلمان استفاده مورد تواندیم

 ایآ که بود نیا مطالعه یاصل سؤال .ردیگ قرار نهیزم نیا در عالقمند پژوهشگران
 کاهش در انیهیج تنظیم و اسنادی بازآموزی آموزشی برنامه دو تأثیر نیب یوتتفا

 یادگیری ناتوانی با آموزاندانش اجتماعی سازگاری افزایش و تحصیلی فرسودگی
 ؟دارد دجوو

 

 هاروش و مواد
 آزمیون،شیپ یهیاطر  بچهیارچو در که بود یشیآزمانیمه نو  از پژوهش نیا
 تمام را قیقتح یآمار جامعه شد. انجام شاهد گروه با ههمرا یریگیپ و آزمونسپ

 ششیم و پینجم ،مچهیار سیوم، دوم، هیپا ساله 12 تا 8 پسر و دختر آموزاندانش
 سیال در هیرانت شیهر یریادگیی هایناتوانی ژهیو مراکز به کنندهمراجعه ییابتدا

 دریافییت مشییغول یییادگیری هییایناتوانی مرکییز در کییه 1396-97 یلیتحصیی
 صیورت ادهس تصادفی روش هب گیرینمونه داد. تشکیل بودند، الزم هایآموزش
 کیل رشپیرو و آمیوزش بیه آن اراییه و دانشگاه از معرفی کسب با ابتدا گرفت.
 از نامیهمعرفی و مجیوز اخیذ و تهران استننایی پرورش و آموزش و تهران استان
 و میوزشآ طیرف از شیده معرفی یادگیری ناتوانی مرکز پنج بین از واحدها، این

 یید.گرد انتخیاب تصیادفی صیورت به مرکز یک تهران، استان استننایی پرورش
  تیا 8 ادگیرییی نیاتوانی بیا پسیر( و )دختیر آمیوزدانش 30 شامل هانمونه سپس
 بیین زا والدینشیان و هیاآزمودنی رضیایت جلیب بیا تصیادفی طیور به ساله 12

 شیدند. انتخیاب آموزشی هاینامهبر اجرای برای یادگیری ناتوانی با آموزاندانش
 نموزآ ایجرا و مرکیییز شیییناسنروا و پزشیییکنروا تشخیص با هانمونیییه

Wechsler ناساییش یگیردیا نیاناتو با یاضیر و نوشتن ن،نداخو یهانموآز و 
 بیه ه،ادامی در و شیدند تقسییم نفیره 10 گروه سه به تصادفی صورت به و شدند
  گرفتند. قرار شاهد گروه یک و آزمایشی گروه دو در تصادفی صورت

 گروه و اسنادی بازآموزی آموزشی برنامه تصادفی طور به آزمایش گروه یک
 ینا نمییود. دریافییت را هیجییانی تنظیییم آموزشییی برنامییه نیییز دوم آزمایشییی

 لختالا و بودنید ییادگیری ناتوانی دارای تنها شانپرونده به توجه با آموزاندانش
 مجیزا یگیردیا نیاناتو ا نوا حاضر هشوپژ در ،نینهمچ شتند.اند ییگرد اههمر
 یبرا یآموزش برنامه به ورود یارهایمع شدند. سیربر کلی رطو به هانمونه و نشد
 ششیم تیا دوم پاییه ورودی آمیوزاندانش شامل شیآزما یهاهروگ انآموزدانش

 بهیره داشیتن ،1396-97 تحصیلی سال در سال 12 تا 8 سنی رده ابتدایی، دوره
 و شیناختیروان خیدمات یآموزش هایهدور دیگر در شرکت عدم طبیعی، هوشی
 رفتیاری، اخیتالل همچیون همیراه اختالالت سایر و حسی نقایص به ابتال عدم
 مرکیز پزشکروان تشخیص و سالمت هندوپر اساس بر اوتیسم و حرکتی حسی
 یزااسیترس یدادهاییرو با ههمواج ،یآموزش یهاکالس در تبیغ جلسه دو .بود
 از محیرک یداروهیا مصرف ،آموزدانش خود انصراف و یماریب به ابتال ای دیشد
 بیازآموزی بیا مشیابه یامداخلیه جلسیات در شیرکت نهیشیپ و آموزدانش یسو

  شد. گرفته نظر در خروج یهامالک عنوان به نیز هیجانی تنظیم و اسنادی
 گردید. نتخابا ر(نف 30 مجمو  )در آموزدانش 10 گروه هر برای ،تینها در

 بیر د.ش استفاده Kohen (54) پیشنهادی روش از نمونه، حجم برآورد منظور به
 بیا ،بیود شیاهد و آزمایش گروه سه از متشکل که حاضر پژوهش در اساس، این

 بیرای کنندهمشارکت 10 انتخاب با ،50/0 با برابر اثر حجم و ɑ = 05/0 پذیرش
 میادران برای د،بع مرحله در یافت. دست 90/0 آزمون توان به توانمی گروه، هر

 دمیور در یحاتیتوضی نید،کردیم شیرکت یآموزشی جلسات در که انیآموزدانش
 فراینید گردیید. اخذ کتبی نامهرضایت نیدلوا از پسس .شد ارایه آموزشی مداخله
 انجامید. طول به ماه دو پژوهش اجرای
 در آمیوزاندانش یتصیادف انتخاب از سپ که بود صورت نای هب اجرا شرو

 رطیو بیه آزمیایش گیروه ییک شیاهد(، گروه یک و آزمایش گروه )دو گروه سه
 آموزشیی هبرنامی دوم آزمایشی گروه و اسنادی بازآموزی آموزشی برنامه تصادفی
 هیجانی ظیمتن و اسنادی بازآموزی یآموزش دوره نمود. دریافت را هیجانی تنظیم
 برگزار ییادگیر ناتوانی رکزم در تساع کی مدت به بارکی یاهفته جلسه، 8 در
 شاهد هگرو گرفت. انجام مطالعه پژوهشگر توس  یآموزش یهادوره مداخله شد.
 گیروه سیه هیر از ها،خلیهمدا اتمیام از سپ نکرد. تافیدر را یامداخله گونهچیه
 بیا مجیدد گیروه سیه ها،مداخلیه اتمیام از پس ماه یک د.آم عمل به آزمونسپ

 از بلق ،قیاخال ظاتحمال یترعا تجه در شدند. ارزیابی پژوهش ابزار از استفاده
 جلسات یتوامح و فاهدا مورد در الزم حاتیتوض ،آموزشی هایبرنامه یبرگزار
 از بیود. یارییتاخ و آزادانیه آموزشیی هایبرنامیه در تشرک شد. ارایه نیوالد به
 کیه شید دهدا یحتوضی دافرا به .شد اخذ یکتب نامهیترضا آموزاندانش و نیوالد

 محرمانه زنند،یم جلسات طول در که ییهاحرف تمام و هاآن یشخص اطالعات
 یبیرا تنها و رکزم نام و نام ذکر بدون هانامهپرسش یآمار یهاداده از و ماندیم

 تفصییل به ادامه در هاداده آوریجمع ابزارهای .شودیم استفاده یپژوهش مقاصد
 است. آمده

 بیار اولیین بیرای نامهپرسیش این تحصیلی: فرسودگی نامهپرسش

 گید»فرسو حیطه سه و شد طراحیی 1997 سیال در همکاران و Brosu توس 
 را تحصیلی« یمدارناکا و تحصیلی بیعالقگی ،تحصیلی( )خستگی تحصیلی
 مخیالفم کیامالً از تلیکر ایجهدر پنج مقیاس در دهما 15 از ابزار این میسنجد.

 یلییتحص خستگی .(12) اسیت شیده تشکیل (5 )نمره موافقم کامالً تا (1 )نمره
(Fatigue academic) 5 عالقگیبی ،هستند( هخستهکنند سیدر )مطالب ماده 

 مطالب به نسبت میکنم سحساا) میییاده 4 (Academic apathy) تحصیلی
  (Academic inadequacy) تحصیلی یمدارناکا و (ارمند عالقه سیدر
 بیییییا دارد. بیایم( بر سیدر تمشکال هعهد از نمایتونم میکنم سحساا) دهما 6

 مقیاسخرده برای منبت جمالت یعنی درسی کارامدی مقیاس از که این به توجه
 معکوس صورت به مقیاس خرده این سؤاالت شد، استفاده تحصیلی( )ناکارامدی

 سساا بر رانهمکا و Brosu توسیی  نامهپرسییش پایایی .گییرددمی گییذارینمره
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 و تحصیلی بیعالقگی ایبر 82/0 ،تحصیلی خستگی ایبر 70/0 هیییا،سیامق دهخر
 عامل تحلیل روش با آن اعتبییار و گردییید ارشگز تحصیلی یمدارناکا بییرای 75/0
 ییا Confirmatory fit index) تطبیق ندگیازبر شاخص که شد محاسبه یتأیید

CFI،) افزایشییی ندگیازبر شاخص (Incremental fit index  یییاIFI) و 
 Root mean square error) تقریب یخطا وراتمجذ میانگین رجذ شاخص

of approximation یا RMSEA) نامهپرسیش ینا پایایی نامی بود. بمطلو 
 ترتیب به تحصیلی یمدارناکا و تحصیلی بیعالقگی ،تحصیلی خستگی ایبر را
 همبسته طریق از را آن رعتباا یباضر و نمییییییود محاسبه 75/0 و 82/0 ،79/0
 به 45/0 و 42/0 ،38/0 ترتیب به نشجوییدا یهارزافشا نامهپرسش با آن دنکر

 یبضیر ر،حاض مطالعیه در (.12) (P ≤ 001/0 سیطح در داری)معنی آورد دست
Cronbach's alpha ایبر و 85/0 ،نامهپرسیییییش کل رایب هشد محاسبه 

 و 68/0 ،61/0 ترتیب به سیدر یمدارناکا و بدبینی ،خستگیهیجانی یحیطهها
 آمد. دست به 58/0

 خودگزارشیی ابزار یک نامهپرسش ینا جتماعی:ا ریگازسا نامهپرسش

 ینا .(55) گردیدینوتد Sing و Sinha توس  بار اولین برای که است کاغذی -مداد
 زانموآنشدا و ستا شده حیاطر خیر و بله رتصو به و میباشد السؤ 60 دارای ابزار
 ،جتماعیا ریگازسا زهحو سه در ضعی، زانموآشندا از را بخو ریگازسا دارای
 (Social, Emotional and Educational Adjustment) تحصیلی و هیجانی
 سیازگاری مییزان لحا  از را هاآن ،همچنین سازد.می اجد گویه( 20 شامل کدام )هر
 ایگونه به ؛ستا 1 و صفر رتصو به نموزآ ینا اریگذهنمر .سنجدمی عمومی یا کلی
 رتصو ینا غیر در و صفر هنمر ،زهحو سه هر در ریگازسا نشانگر یپاسخها ایبر که
 دهنده ننشا پایین هنمر و ریگازناسا دهنده ننشا باال هنمر که ددمیگر رمنظو 1 هنمر
 مجمیو  و فیرد عمیومی سیازگاری بیانگر نمرات، کل مجمو  .میباشد ریگازسا

 کنندهمشیخص (تحصیلی و هیجانی ،جتماعیا) سازگاری حوزه هر در فرد نمرات
 نمیره و باالتر سازگاری دهنده نشان پایین هنمر .است حوزه آن در فرد سازگاری

 و 20 فرعیی مقیاس هر نمره بیشترین است. ترپایین سازگاری دهنده نشان باال
 را آن پایایی ضریب ،نموآز نندگازسا .شدبامی 60 کلی سازگاری نمره بیشترین

 ترتییب به Kuder-Richardson و اییییمزآزایب دن،کر مهینی دو یهاشرو با

 ریگازسا یهاسمقییییا دهخر پایایی ند.آورد دسیییت بیییه 94/0 و 93/0 ،95/0
 گردییید. محاسییبه 94/0 و 96/0 ،92/0 تیبتییر بییه شیزموآ و عاطفی ،جتماعیا

Fouladchang ضریب و ماییزآزبا ضریب دخو هشوپژ در  
Kuder-Richardson ارشگز 82/0 و 89/0 ترتیب به نامهپرسش ینا ایبر را 

 نمتخصصا از نفر 20 را نموآز ینا ییامحتو ییروا ،همچنین (.56) نمییییییییود
 (.57) نددکر تأیید شناسیروان

 توضیح روش از اسینادی، بیازآموزی روش زشموآ ایبر ،حاضر پژوهش در
 رایبضی وی .(59) شید استفاده 1388 سال در پرورگل آموزشی بسته و مستقیم
 برنامیه ایمحتیو کرد. گزارش 86/0 و 92/0 را آموزشی بسته این اعتبار و روایی

 2002 سیال در Gross مدل یآموزش بسته اساس بر نیز هیجان تنظیم آموزشی
 صیورت بیه شده ذکر هایمدل اساس بر آموزشی هایبسته .(43) گردید تدوین
 ییادگیری، نینیاتوا مرکز محل در نفره سه یا دو هایگروه صورت به یا و فردی
 رورمی بیلق جلسیه یمحتوا جلسه، هر یابتدا در شد. داده آموزش جلسه 8 طی
 سسیپ .شیدمی یبررسی شیود، انجیام هفتیه طیول در دیبا که یفیتکال و گردید
 مربوط اتنیتمر افراد و شدیم داده شآموز جلسه آن به مربوط یآموزش یمحتوا
 یخیانگ ،یتکیال و یبندعجم شده هیارا البطم تها،ان در دادند.یم انجام را آن به
 زیبیازآمو گیروه جلسیات یمحتیوا خالصیه شد. داده یحتوض ندهیآ جلسه یبرا

 دهشی اراییه 2 جیدول در هیجیانی تنظیم جلسات خالصه و 1 جدول در اسنادی
  20 نسخه SPSS افزارنرم در MANCOVA آزمون از استفاده با هاداده .است
(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) و هییتجز میورد 

 .فتگر رارق لیتحل
 

 هايافته
 آزمون از آزمون،پیش و شناختیجمعیت متغیرهای کنترل و هاگروه مقایسه برای

MANCOVA جهیت نییز آمیاری هایفر پیش این، بر عالوه شد. استفاده 
 و مقایسیه جهت همچنین، گرفت. قرار ارزیابی مورد کواریانس تحلیل از استفاده
 بیر Bonferroni تعقیبیی آزمون از گروه، سه در متغیرها میانگین دقیق بررسی
 گردید. استفاده دوره اساس

 
 اسنادی بازآموزی گروه در شده انجام یهاتیفعال و اتجلس یمحتوا خالصه .1 جدول

 اتجلس یمحتوا خالصه جلسات

 آموزشی برنامه در تشرک قواعد و چارچوب بیان و آموزشی اهداف پیرامون بحث یادگیری، ناتوانی دارای آموزدانش با ییآشنا و معارفه اول
 ندیناخوشا یدادهایرو مورد در خود یهاگفته ریثأت به نسبت آموزاندانش ساختن آگاه منظور به منال هیارا قیطر از یدرون یگفتگو آموزش دوم
 ،یتوص و (داریناپا -داریپا ،یاختصاص -یکل ،یرونیب -ی)درون آن بعد سه به اشاره و اسناد سبک مورد در حیتوض هیارا با آموزاندانش اسناد سبک دادن رییتغ سوم

 مذکور بعد سه به توجه با دادهایرو علل به نسبت نانهیبخوش و نانهیبدب یاسنادها یهایژگیو
 یرفتار و یجانیه یاامدهیپ به E: ،است مربوط B نادرست یباورها با چالش و مجادله هب :D ،امدیپ :C ،باور :B کننده،ناراحت اتفاق :ABCDEF (A مدل شر  چهارم

 از قطع طور به هاآن احساسات که آموزانشدان به مطلب نیا فهماندن یبرا منال، با همراه ساده زبان به دارد( اشاره احساسات به F: و هاچالش و هامجادله نیا
  .باشدیم یاحساس نیچن فراخوان یدرون گفتار بلکه ،شودینم یناش کنندهناراحت واقعه کی

 اشتاددی کاغذ یرو کیک کی مختل، یهابرش در را دادیرو آن یاحتمال علل شد خواستدر کودکان از سپس .شد ،یتوص یاکنندهناراحت دادیرو جلسه نیا در پنجم
 بود. دادیرو کی یبرا ددمتع یاحتمال لیدال افتنی ،جلسه نیا یاصل هدف .دنینما ریتفس شده ذکر یاسناد ابعاد اساس بر را برش هر بعد و کنند

 افسردگی و بدبینانه اسنادهای دیدتش در آن تأثیر و گناه احساس اندیشی،مطلق تفکر با آموزاندانش ساختن آشنا و خود سرزنش سبک تشخیص ششم
 یهاسرزنش فتنرینپذ و ینیبدب و ینگریمنف با مقابله به خود دگاهید یموشکاف با کودکان ،جلسه نیا در پندارانه.فاجعه یهانگرش با مقابله و مجادله آموزش هفتم

 پرداختند. ،بود خودشان متوجه که یاکورکورانه
 یاجرا و سازند جانشین را تریینانهبخوش افکار آن، با همجادل و افکار بودن نادرست علل بیان ضمن باید آموزاندانش آموزان.دانش به بدبینانه افکار ارایه هشتم

 آزمونپس
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 و همکاران زهرا ترازی 

 1397/  2/ شماره  16تحقیقات علوم رفتاری / دوره  155

 هیجانی تنظیم گروه در شده انجام یهاتیفعال و اتجلس یمحتوا خالصه .2 جدول

 اتجلس یمحتوا خالصه جلسات

 آموزشی هامبرن در شرکت قواعد و چارچوب بیان و آموزشی اهداف پیرامون بحث یادگیری، ناتوانی دارای آموزدانش با ییآشنا و معارفه اول
 ،هنیذ تجسم رتصو به لمنا با اههمر هاآن زا دهستفاا وملز و منبت تهیجانا به توجه و عشق( و قمندیعال دی،)شا منبت تهیجانا از گاهیآ زشموآ و احساسی هایواژه معرفی دوم

 هعمد منبت تهیجانا نوشتن خانگی تکلی،
 نوشتن خانگی کلی،ت ،هنیذ تجسم رتصو به لمنا با اههمر هانآ از دهستفاا وملز و منفی تهیجانا به توجه و شرم( و تنفر ،خشم ،غمگینی اب،ضطرا) منفی تهیجانا از گاهیآ زشموآ سوم

 هعمد منفی تهیجانا
 تصویرسازی از استفاده با اردمیگذ ثیرتأ دوخ زشار و دخو به نطمیناا از آموزدانش سحساا بر که هنشد حل ینجشهار و غم ،حتیهارانا شناسایی هیجانات، درست شناخت توانایی چهارم

 ندگیز مهم و ارتأثیرگذ صشخاا با تا خالی صندلی فتگویگ موقعیت در نیهادموآز دادن ارقر ها،آن به هیجانات صحیح شناسایی جهت مجالت از هیجانی هایچهره آوریجمع و ذهنی
 ند.دازبپر گفتگو به دخو

 منبت تاناهیج دنبو باال یا پایین ردمو در یکدنز ستدو و لدینوا از هیانظرخو و خانگی تکلی، ،منبت تهیجانا منفی و منبت یپیامدها شذیرپ و منبت تهیجانا شپذیر زشموآ پنجم
 مقابله و نترلک آموزش و منفی تجاناهی دنبو االب یا پایین ردمو در یکدنز ستدو و لدینوا از هیانظرخو و خانگی تکلی، ،آن منفی و منبت یپیامدها و نفیم تهیجانا شپذیر زشموآ ششم

 ،)گفتگو دیفر بین یهارتمها زشموآ و ألهمس حل دهبررا زشموآ ،نیانگر و یفکر ارنشخو دنکر متوق، هیجانی، تخلیه آموزش زی،ساآرام تکنیک طریق از منفی هایهیجان با
 آموزدانش ماندگیدر تجربه کاهش منظور به (ر تعا حل و دجوو رظهاا

  اسبمن ازبرا زشموآ و هنیذ داریزبا ،عشق( و عالقمندی دی،)شا هنیذ تجسم رتصو به منبت تهیجانا هنیذ تجربه زشموآ ،منبت تهیجانا ازبرا و دمجد یابیارز زشموآ هفتم
 تهیجانا ینا

 یاجرا و تهیجانا نیا نامناسب ازبرا زداریبا و نامناسب ازبرا (،تنفر و خشم ،غمگینی اب،ضطرا) منفی تهیجانا هنیذ تجربه زشموآ :منفی تهیجانا ازبرا و دمجد یابیارز زشموآ هشتم
 آزمونپس

 
  پیژوهش در ضیرحا افیراد تعیداد ها،داده شناختیجمعیت توصی، اساس بر
 پسیر نفر 22 و دختر هاآن از نفر 8 تعداد، این از که بودند سال( 12 تا 8) نفر 30

 ناتوانی دارای آموزاندانش از درصد 5/2 ناتوانی، نو  تفکیک به همچنین، بودند.
 از رصییدد 6 نوشییتن، نییاتوانی دارای آمییوزاندانش از درصیید 5/2 خوانییدن،

 نیاتوانی دارای آمیوزاندانش از درصید 30 ریاضیی، نیاتوانی دارای آموزاندانش
  و ریاضیی و شیتننو نیاتوانی دارای آموزاندانش از درصد 20 نوشتن، و خواندن

 .ودندب ریاضی و نوشتن و خواندن ناتوانی دارای موزانآدانش از درصد 22
 آزمونپیش مرحله در ،3 جدول از آمده دست به توصیفی هایداده اساس بر

 هاینیهنمو در آن هایمؤلفیه و سیازگاری تحصیلی، فرسودگی نمرات میانگین

 نمیرات در که حالی در بود؛ هم به نزدیک حدودی تا شاهد و آزمایش هایگروه
شید. ایجیاد محسوسیی تغییر آزمایش هایگروه هایآزمودنی آزمونپس همرحل

 .بود پایدار آزمونپس مرحله در آزمایش هایگروه یافته تغییر نمرات ،همچنین
 و اسینادی بیازآموزی آموزشی برنامه دو تأثیر )بین فرضیه بررسی منظور به
 تمیاعیاج سیازگاری افیزایش و تحصییلی فرسیودگی کاهش بر هیجانی تنظیم

 MANCOVA آزمیون از دارد(، وجیود تفاوت یادگیری ناتوانی با آموزاندانش
 همگنیی مانند اصلی هایمفروضه از برخی ابتدا آن، اجرای برای که شد استفاده
 بررسیی و کوارییانس -وارییانس هیایماتریس یکسیانی رگرسییون، هایشیب

 داریمعنیی سیطح هک ترتیب بدین گرفت. قرار بررسی مورد هاواریانس یکسانی
 اجتماعی سازگاری و تحصیلی فرسودگی آزمونپیش با آزمایشی گروه بین تعامل

 به 05/0 آلفای از بیشتر کوواریانس -ماتریس همگنی و هاواریانس برابری نیز و
 همگنی فر  و بود دارمعنی آماری لحا  از شده محاسبه F بنابراین، آمد. دست
 گردید. برقرار هانسواریا برابری و رگرسیون شیب

 
 هاگروه تفکیک به آن هایمؤلفه و اجتماعی سازگاری تحصیلی، فرسودگی متغیرهای پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش نمرات میانگین .3 جدول

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین

 40/25 ± 97/0 20/9 ± 92/0 06/1 ± 06/1 30/9 ± 47/2 80/25 ± 44/2 30/8 ± 57/1 شاهد اجتماعی سازگاری خستگی/
 90/26 ± 07/3 60/7 ± 32/2 14/3 ± 14/3 10/7 ± 64/2 90/25 ± 18/2 90/7 ± 73/2 اسنادی بازآموزی
 30/29 ± 21/2 60/5 ± 25/1 84/0 ± 84/0 00/7 ± 56/1 20/26 ± 15/2 60/8 ± 50/2 هیجانی تنظیم

 30/28 ± 94/0 90/9 ± 73/1 48/0 ± 48/0 10/11 ± 45/1 40/28 ± 70/0 50/10 ± 78/1 شاهد تحصیلی سازگاری عالقگی/بی
 60/27 ± 17/1 00/9 ± 21/2 26/1 ± 26/1 00/9 ± 40/2 60/27 ± 43/1 70/9 ± 67/2 اسنادی بازآموزی
 20/28 ± 40/1 50/7 ± 58/1 85/0 ± 85/0 00/9 ± 15/1 80/27 ± 03/1 60/10 ± 90/1 هیجانی تنظیم

 60/29 ± 44/3 80/23 ± 69/1 51/2 ± 51/2 00/28 ± 31/2 70/27 ± 72/9 20/24 ± 10/2 شاهد عاطفی سازگاری ناکارامدی/
 40/28 ± 44/3 30/23 ± 50/6 19/3 ± 19/3 30/29 ± 16/3 90/27 ± 81/2 50/24 ± 99/2 اسنادی بازآموزی
 10/33 ± 45/1 30/27 ± 77/1 11/2 ± 11/2 30/30 ± 16/2 40/27 ± 12/2 80/23 ± 09/2 هیجانی تنظیم

 30/83 ± 30/3 90/42 ± 73/1 64/3 ± 64/3 40/48 ± 66/3 90/81 ± 89/10 00/43 ± 05/3 شاهد عمومی سازگاری تحصیلی/ فرسودگی
 90/82 ± 74/6 90/39 ± 98/6 72/6 ± 72/6 40/45 ± 84/3 40/81 ± 19/5 10/42 ± 17/4 اسنادی بازآموزی
 60/90 ± 13/3 40/40 ± 50/2 18/2 ± 18/2 30/46 ± 94/2 40/81 ± 91/2 00/43 ± 83/2 هیجانی تنظیم
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  آموزاننشاثر بازآموزی اسنادی و تنظیم هیجانی بر فرسودگی تحصیلی دا

 1397/  2/ شماره  16تحقیقات علوم رفتاری / دوره  156

 MANCOVA آزمون جینتا .4 جدول

 (Eta) اثر اندازه P مقدار خطا آزادی درجه فرضیه آزادی درجه F آماره مقدار آزمون نام

 Pillai's Trace 409/0 209/3 4 50 020/0 204/0 آزمون

 Wilks Lambda 622/0 209/3 4 48 021/0 211/0 آزمون

 Hotelling's Trace 556/0 200/3 4 46 021/0 218/0 آزمون

 Roy's Largest Root 444/0 550/5 2 25 010/0 307/0 آزمون

 
  هییازمونآ همییه یداریمعنیی سییطو  ،4 جییدول هییایداده اسییاس بییر

(050/0 > P،) آزمون از استفاده قابلیت MANCOVA این شمارد.می مجاز را 
 نظیر از بررسیی مورد هایگروه بین داریمعنی تفاوت که بود آن از حاکی نتایج

 دو بین وتتفا که داد نشان نیز Eta مجذور نتایج داشت. وجود وابسته متغیرهای
 .باشدمی دارمعنی مو مج در وابسته متغیرهای به توجه با گروه
 فیتصیاد متغیرهیای آماری حذف و کنترل و 5 جدول هایداده به توجه با
 متغییر رایبی شده محاسبه داریمعنی سطح که جاآن از ها(، آزمون)پیش کمکی

 حاسیبهم F است؛ برابر یا و کمتر 05/0 سطح از سازگاری و تحصیلی فرسودگی
 مجیذور بیا ادفمتیر واقع در که اثر اندازه .باشدمی دارمعنی متغیرها این در شده

 بیا ریسیازگا و 26/0 اثیر انیدازه با تحصیلی فرسودگی به است، (2r) همبستگی
 در یییراتتغ از درصید 26 حیدود که معنی بدین باشد؛می مربوط 21/0 اثر اندازه
 بیه ریسازگا نمرات در تغییرات از 26/0 و تحصیلی فرسودگی آزمونپس نمرات
 است. مربوط هیجانی تنظیم و اسنادی بازآموزی وزشآم تأثیر

 کمکییی تصییادفی هییایمتغیر تییأثیر کنتییرل و هییامیانگین تعییدیل از پییس
 هیم بیا هیاگروه ازگاری،سی و تحصییلی فرسودگی هایمتغیر بر ها(آزمون)پیش
 تحصیلی فرسودگی آزمونپس نمرات میانگین که داد نشان نتایج شدند. مقایسه
 اهدشی گروه به نسبت آزمایش گروه در سازگاری و کاهش اهدش گروه به نسبت
 (.6 )جدول است داشته افزایش
 

 گیرینتیجه و بحث
 بیازآموزی یآموزشی یهابسیته یاثربخشی یبررس حاضر، پژوهش انجام از فهد

 سیازگاری افیزایش و تحصییلی فرسیودگی کاهش در هیجانی تنظیم و اسنادی
 داد نشان نتایج بود. تهران شهر ابتدایی یریدگای یناتوان با آموزاندانش اجتماعی

 تنظییم و اسینادی بیازآموزی آمیوزش برنامیه دو تأثیر بین داریمعنی تفاوت که
 آموزاندانش اجتماعی سازگاری افزایش و تحصیلی فرسودگی کاهش بر هیجانی

 ایین بیا گرفیت؛ قیرار یییدأت مورد پژوهش فرضیه دارد. وجود یادگیری ناتوانی با
 در یلیتحصی فرسیودگی کیاهش در اسنادی بازآموزی آموزشی برنامه که تفاوت
 یادگیری، ناتوانی با آموزاندانش تحصیلی ناکارامدی و عالقگیبی خستگی، ابعاد
 سیازگاری میورد در کیه حیالی در بیود؛ هیجان تنظیم آموزش برنامه از ترموفق

 بازآموزی برنامه ود بین داریمعنی تفاوت عاطفی( هیجانی/ )اجتماعی،تحصیلی،

 در ماه یک گذشت از پس جینتا همچنین، نشد. مشاهده هیجان تنظیم و اسنادی
  د.مان داریپا یریگیپ مرحله

 و اسینادی بیازآموزی میداخالت سیهیمقا بیه یممستق طور به که مطالعاتی

 نهیشیییپ در باشییند پرداختییه یلیتحصیی فرسییودگی کییاهش در هیجییانی تنظیییم

 هایتیهیاف بیا آمیده دسیت به نتایج اما ،نشد افتی یرجخا و یداخل یهاپژوهش

 و Bryant (31،) Haris و Sutherl ،(29)و همکییاران  Norman تحقیقییات

Graham (32،) (،33) پورمحمدرضا تجریشی و همکیاران Chapin و Dyck 

(34،) Forsterling (35،) (59) یآشیتیان واضیحی و (،58) همکاران و لواسانی 

 ،کردند وانعن ثرؤم را یلیتحص عملکرد بر اسنادی بازآموزی مهبرنا یاثربخش که

 بیر یاسیناد بیازآموزی میداخالت یاثربخش آنان، مطالعات در داشت. خوانیهم

 نو  نیا که یمعن این به شد؛ داده نشان یممستق ریغ طور به تحصیلی فرسودگی

 ،تحصییلی عملکیرد ی،لیتحصی انگیزش ،یلیتحص شرفتیپ شیافزا بر مداخالت

 در (.29 ،31-35 ،58 ،59) گیذاردمی تأثیر تحصیلی هایمهارت و تحصیلی افت

 در هیجیانی تنظییم برنامیه از ثرترؤم اسنادی بازآموزی رنامهب نیز حاضر وهشپژ

 نمود. عمل یلیتحص فرسودگی کاهش

 تنظییم برنامه از ترقموف اسنادی بازآموزی برنامه که افتهی نیا نییتب جهت
 عمیل یریادگیی نیاتوانی بیا آموزاندانش تحصیلی فرسودگی شکاه در هیجانی
 بیازآموزی یآموزشی برنامیه جلسیات در کیه داشیت اظهیار توانیم است، کرده

 ناسازگار و منفی اسنادهای و نادرست باورهای اصال  بر یشتریب دیکأت اسنادی،
 ،بردیم کار به خود یهاشکست و هاتیموفق یبرا آموزدانش که یلیدال .شودمی
 نقیش وی تحصیلی موفقیت در ،آن دنبال به و خود از او شناخت یریگشکل در

 داریپا ،یدرون یاسنادها از خود یهاشکست مورد در اگر که صورت نیا به دارد؛
 اگیر امیا یابید، کیاهش زین او تحصیلی موفقیت است ممکن ،کند استفاده یکل و
 اسیتفاده یاختصاص و داریناپا ،یرونیب یاسنادها از خود یهاشکست نییتب یبرا

 کیه اسیت آن گرید لیدل .ردیگ شکل او در منبت خود مفهوم است ممکن ،نماید
 اسیتفاده ینیییتب سیبک از خود یهاشکست و هاتیموفق نییتب یبرا آموزدانش

 یو اگیر کیه صیورت نییا بیه د؛یینما کمک او خود حرمت حفظ به که کندیم
 را خود یهاتیموفق و یاختصاص و داریناپا ،یرونیب عوامل به را خود یهاشکست

 حرکیت خیود حرمیت حفظ جهت در ،دهد نسبت داریپا و یکل ،یدرون عوامل به
 (.32) کندیم

 
 سازگاری و تحصیلی فرسودگی لحاظ به گروه دو آزمونپس و آزمونپیش نمرات میانگین بر گروهیبین اثرات جینتا .5 جدول

 تغییرات منبع
 مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 P مقدار F آماره

 اثر اندازه

(Eta) 

 258/0 020/0 355/4 524/14 2 049/29 تحصیلی فرسودگی آزمونپس گروه
 207/0 050/0 259/3 194/43 2 388/86 سازگاری آزمونپس
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 و همکاران زهرا ترازی 

 1397/  2/ شماره  16تحقیقات علوم رفتاری / دوره  157

 متغیرهای آزمونپس به مربوط شده تعدیل هایمیانگین .6 جدول

  زگاریسا و تحصیلی فرسودگی

 گروه وابسته متغیر
 ± میانگین

 معیار انحراف

 096/48 ± 579/0 شاهد تحصیلی فرسودگی آزمونپس
 961/45 ± 581/0 اسنادی بازآموزی آموزش
 043/46 ± 578/0 هیجانی تنظیم آموزش

 881/80 ± 154/1 شاهد سازگاری آزمونپس
 929/81 ± 159/1  اسنادی بازآموزی آموزش
 891/89 ± 153/1 هیجانی ظیمتن آموزش

 
 تدم لطو در ،یگیردیا یهانییاناتو بیا زانموآنشدا ،گیرید نییتب یک در
 کیه ایین بیه توجیه بیا (.17) نددمیگر تحصیلی گیدفرسو رچاد بیشیتر لتحصی

 و سح شدر ،مطالعه به طمربو تماالزا از ناشی خستگی بیا تحصییلی فرسودگی
 تشکسیی و تحصیلی و سیدر مطالب هب نسبت حساسیت ونبد و بدبینانه شنگر
 در را مشابهی یییییییییمعال ندامیتو ،دمیشو مشخص یگیردیا نیاناتو لیلد به
 نیاناتو با زانموآنشدا که ینا به توجه با و کند دیجاا یگیردیا نیاناتو با نکادکو
 زانموآنشدا به نسبت یبیشتر یناکامیها و کمتییر منبت یهاردخوزبا ،یگیردیا
 نیااتون بیییا زانموآنشدا که ستا توجیه قابل نظر به نییید،نمایمی یافتدر دیعا
 هشتدا دیعا زانموآنشدا به نسبت را یبیشتر تحصیلی گیدفرسو یگیردیا

 شتربی جهییهامو لیلد به کییه اسییت ادهد ننشا Eaton و Bean تتحقیقا .باشند
 رباتج جمله از مختل، یچالشها با خییاص یگیردیا نییاتوانی بییا انزموآنشدا
 طیییر؛خ  معر در معاجو به تعلق یا و تحصیلی گیدماآ انفقد ی،دفر زایسیبآ

 شتال و رپشتکا ش،نگیزا سطح بر چالشها ینا به آنییییان پاسییییخدهی هنحو
 یبرا یسنادا یبازآموز ،Cheong عقیده به (.60) اردمیگذ تأثیر هانآ تحصیلی
  (.61) است دیمف آموزاندانش عملکرد بهبود
 کیه است موضو  نیا از فرد ادراک تغییر ی،اسناد یبازآموز برنامه از دفه

 کیه ستا نیا یاسناد یبازآموز یاساس مفروضه ؟است افتاده اتفاق شکست چرا

 تغیییر بیه لوبنیامط یاسینادها تغیییر ،نیبنیابرا دارنید. ریثأت رفتارها بر اسنادها

 یآموزشی نامهبر بودن ثرؤم نییتب در همچنین، .انجامدیم فرد ناهنجار یرفتارها

 آمیوزش کیه گفیت تیوانمی اسینادی، بیازآموزی آمیوزش از بعد هیجان ظیمتن

 یگوهالا تعدیل در ،یگیردیا ینیهااناتو بیییا زانموآنشدا به نهیجا میییدیریت

 ظیمتن به منجر مرا ینا و مینماید کمک توماتیکا رفکاا و منفی ریفتار

 یمنف هیجانیییات کاهش و منبت هیجانیییات ،سالمتی با مرتب  منبت یهارفتار

 ایژهیو تمشیکال لتع به یادگیری یهانیناتوا با نازآموشدان که چرا ؛ددمیگر

 ابی زانموآنشدا .دارنید تریشییب یجیانیه مشیکالت ،سیتنده مواجیه نآ با که

 ربهییییتج را لیییییتحصی شکست رمکر و اوممد رطو به که یگیردیا ینیهااناتو

 ین،بنیییابرا هستند سیبپذیرترآ رفتیییاری و هیجانی تمشکال به نسبت ،میکنند

 رد را رفتاری و هیجانی تمشکال از باالیی  سطو ،تحصیلی تمشکال بر وهعال

  (.14) هنددمی ننشا دخو از ربهنجا زانموآنشدا با مقایسه

 تنظییم و اسینادی بیازآموزی برنامه اثربخشی نییتب مورد در این، بر عالوه
 سیهیمقا بیه یممسیتق طیور به که مطالعاتی اجتماعی، سازگاری بهبود در هیجان

 اجتمیاعی سیازگاری افیزایش در هیجیانی تنظییم و اسنادی بازآموزی مداخالت
 بیه نتیایج امیا ،نشد افتی یخارج و یداخل یهاپژوهش نهیشیپ در ،باشد پرداخته

 John (45،) Saarni (46،) و Gross هیایپژوهش هاییافتیه بیا آمیده دست
Tugade و Fredrickson (47،) Gratz و Gunderson (48،) Schnitzer 

 (،62) همکاران و Cooper (،51) همکاران و Diefendorff (،50) همکاران و
Pouw (،63) همکییاران و English (،64) همکییاران و Yi (،65) همکییاران و 

Linehan (،66) همکاران و Garnefski و Kraaij (67) (68) شاد رضویان و 
 در را ییادگیری نیاتوانی بیا آمیوزاندانش در هیجان تنظیم آموزش اثربخشی که

 در یافتیه ایین داشت. همخوانی ،کردند گزارش ثرؤم اجتماعی سازگاری با ارتباط
 نیز (70) رانهمکا و فالحی سیچانی و (69) رانهمکا و Shiota تحقیقات نتایج
 و هیجانی تنظییم راهبردهیای بین را داریمعنیی رابطیه هیاآن ست.ا هشد بیان

 بررسیی هاییافتیه ایین، بر عالوه (.69 ،70) نمودند گزارش اجتماعی سازگاری
 (،39) همکاران و Brotchie (،38) همکاران و Wang مطالعات نتایج با حاضر
 کیه Struthers (72) و (71)و همکاران  Rosendal (،40) همکاران و شریفی

 اجتمیاعی سیازگاری ارتقیای بیر اسینادی بازآموزی آموزش اثربخشی بررسی به
 بیازآموزی شیناختی هایمداخلیه زیین حاضیر وهشپیژ در بود. منطبق پرداختند،
 نیاتوانی بیا آموزاندانش اجتماعی سازگاری افزایش در هیجانی تنظیم و اسنادی
 بیازآموزی هیایدهبررا و هیجیان تنظیم حلامر انزموآنشدا بود. مؤثر یادگیری
 از پس بالفاصله اهدهبررا ینا از دهستفاا منبت تأثیر بیه و گرفتنید یاد را اسنادی

  .نددکر رهشاا بعد هما یک و زشموآ
 در نهیجیا تنظییم و اسینادی بیازآموزی هایبرنامه که نیا نییتب مورد در
 کیه جیاییآن از گفیت تیوانمی سیت،ا بیوده ثرؤمی اجتمیاعی سیازگاری بهبود
 ،دیگیر عبیارت هبی و بودنید ییادگیری نیناتوا دارای حاضر پژوهش آموزاندانش
 و هاشکسیت تبییین و هیجیان تنظییم راهبردهیای از اسیتفاده در نقیص نوعی

 و اسینادی یبیازآموز راهبردهای آموزش یکسان تأثیر داشتند، خود هایموفقیت
 تبیین در رسد.می نظر به طبیعی آنان اجتماعی سازگاری بهبود بر هیجان تنظیم

 نی،سیماج رشید ماننید اجتمیاعی سازگاری که گفت توانمی اجتماعی سازگاری
 طول در و رسدمی کمال به تدریج به و است پیوسته کمیت یک عقلی، و عاطفی
 در روان سیالمت نشیانه ترینمهم و شودمی حاصل تجارب با برخورد در زندگی
 مییزان توانیدمی هیجیان تنظیم آموزش بنابراین، (.73) رودمی شمار به کودکان
 رابطیه فیردی بیین روابی  و روانی سالمت با و کند تعیین را زندگی در موفقیت
 تنظییم کیه اسیت داده نشیان مطالعیات نتیایج باشید. داشته داریمعنی و منبت

 شنقی و اسیت انسیان عملکرد هایجنبه همه برای محوری فرایند یک هیجانی
 را شیادی و کننیدمی مقابلیه زااسیترس تجیارب با افراد که هاییشیوه در حیاتی
  (.66) دکنمی ایفا ،نمایندمی تجربه

 داده ننشیا ییادگیری نیاتوانی با آموزاندانش روی بر دیگر تحقیقات نتایج
 ،ارنیدد مشیکل عیاطفی و هیجانی ثبات و پایداری در آموزاندانش این که است

 در و دهنیدمی نشان هیجانی هایموقعیت با رویارویی در شدیدتری هایواکنش
 نیازمند هاآن دلیل همین به .ندکننمی عمل باثبات و یکسان مشابه هایموقعیت
 (.74) هسیتند اجتمیاعی پیذیرش توانایی و فردی بین تعارضات حل برای کمک

 و منفی تاهیجان لکنتر و کاهش هدف با نهیجا تنظیم زشموآ برنامه بنابراین،
 بییییه اسییییخپ در زمال یفعالیتها توانییییدمی ،تهیجانا از منبت دهستفاا هنحو

 یهاموقعیت بییا رمؤث مقابلییه باعییث و دهیید ایشافییز را جتماعیا یموقعیتها
 .دشو اجتماعی یزاسسترا

 سیازگاری بهبیود بیر اسینادی بازآموزی آموزشی برنامه اثربخشی تبیین در
 شناسیایی ،اسینادی بیازآموزی از هدف که گفت توانمی آموزان،دانش اجتماعی
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  آموزاننشاثر بازآموزی اسنادی و تنظیم هیجانی بر فرسودگی تحصیلی دا

 1397/  2/ شماره  16تحقیقات علوم رفتاری / دوره  158

 ردمییو در هییاآن تفکییر شییییوه تغییییر و آمییوزاندانش شکسییت و موفقیییت علیل
 برنامیه حاضیر، پیژوهش در (.38) اسیت هاموفقیت و هاشکست علی، اسنادهای
 از ییادگیری نیاتوان با آموزاندانش یعل حاتیتوض بر دیتأک با یاسناد یبازآموز
 نیهیزم در آمیوزاندانش بیه را یمناسب آموزش دش موفق بد، و خوب یهاتیفعال

 در هیاتیفعال علیل درک یچگونگ اسناد، سبک مفهوم درک جمله از اتیموضوع
 و دارییپا اسیناد مخرب آثار ،یندهآ اتانتظار بر اسنادها ریتأث مختل،، یهاتیموقع
 ریتیأث از هیاآن یآگیاه بیر قییطر نییا از و دهد هیارا شکست، نهیزم در یدرون
 کیه دارد وجود احتمال نیا گر،ید یسو از .دیفزایب سالمت بر یاسناد یهاسبک
 نیاتوانی بیا آمیوزاندانش بیه باشید توانسیته یاسناد یوزبازآم برنامه در شرکت
 و افتیهی سیازش یاسینادها ییشناسا در را الزم مهارت که کند کمک یادگیری
 الزم یتوانمنید دادها،ییرو بیا مواجهیه هنگام به و ندرآو دست به افتهینا سازش
 افتهیناسازش یاسنادها با آن ینیگزیجا و افتهی سازش یاسنادها از استفاده یبرا
 قییطر از ییادگیری، نیاتوانی با کودکان که دارد وجود امکان نیا کنند. کسب را

 تیموقع از خود ادراک باشند توانسته یاسناد یبازآموز برنامه جلسات در شرکت
 خیالل از و ابندی سازش بهتر خود رامونیپ  یمح با قیطر نیا از و کنند مهار را

 یهاتیموفق که باشند آموخته یادگیری ناتوان اب آموزاندانش ،جلسات نیا در شرکت
 ،نیابنابر دهند. نسبت یرونیب عوامل به را خود یهاشکست و یدرون عوامل به را خود
 یدرمان و یآموزش تمداخال در یاسناد یبازآموز برنامه گنجاندن با که رسدیم نظر به
 از تیا کیرد کمیک اهیآن بیه بتیوان ،یریادگیی نیاتوانی بیا آموزاندانش در هنگام به

 امور مهار عدم احساس و خود یهاییتوانا خود، به نسبت یمنف یاسنادها یریگشکل
 .نمایند یریجلوگ اندازد،یم مخاطره به را یروان بهداشت که

 بیر یمبتنی یآموزشی یهابرنامیه شید، گفتیه آنچه اساس رب و یکل طور به
 بروز از یریشگیپ در را دخو ریثأت ،یرفتار -اجتماعی -یجانیه -یشناخت یگولا

 کیه داده نشان افراد تحول و رشد طول در یشناختروان یهایماریب و مشکالت
 .کاهشاسییت شییده دأییییت مختلیی، یهییاپژوهش و عییاتلمطا در موضییو  نیییا

 یادگیری ناتوانی با آموزاندانش اجتماعی سازگاری یارتقا و تحصیلی فرسودگی

 -شناختی تئوری بر ی)مبتن هیجانیتنظیم و اسنادی بازآموزی التمداخ جهینت در
 و ییادگیری نیاتوانی مراکیز ،مدارس توجه کانون تواندیم (،Bandura اجتماعی
 بهبیود در توانیدیم آن جینتیا کیه چرا رد؛یگ قرار پرورش و آموزش زانیربرنامه
 دوران در (یرفتار -اجتماعی -یجانیه -یشناخت -ی)جسم آموزاندانش عملکرد
 در تواندیم آمده دست به جینتا از استفاده ن،یبنابرا باشد. ثرؤم یوجوانن و کودکی
 .باشد ثرؤم یآموزش یدستاوردها بهبود و رانهیشگیپ -یآموزش یهابرنامه یطراح

 عدم به توانیم جمله آن از که بود همراه ییهایتمحدود با اضرح پژوهش

 یهاتیودمحید للیید به که کرد اشاره شتریب زمان با یهایریگیپ انجام امکان

 بر عالوه اشت.ند وجود جینتا ترمدت بلند راتیثأت یبررس مطالعه، اتمام در یزمان

 ینیاتوان بیا آمیوزاندانش شیامل تحقییق یآمیار جامعه که این به توجه با این،

 نیاتوانی بیا آمیوزاندانش کیل بیه تعمییم قابلییت بیود، تهران شهر در ییادگیر

 کنترل عدم باشد.می تهران شهر محدوده در آن تعمیم رتقد و ندارد را یادگیری

 شودیم هادشنیپ بود. پژوهش یتمحدود گرید از رگذار،یتأث یرهایمتغ تمام یققد

 با ییهایریگیپ انجام با هابرنامه نیا ترمدت یطوالن راتیثأت ،مشابه مطالعات در

 یطیول هیایشپژوه انجیام بیا ن،یهمچنی .گیردد یبررسی تر،یطوالن یهازمان

 بیا را اجتمیاعی سیازگاری و تحصییلی فرسیودگی متغییر انییم ارتباط توانیم

 در کیه شودمی توصیه .داد رارق یبررس مورد یتحول ریس کی در دیگر یرهایمتغ

 هیجیانی تنظیم و اسنادی بازآموزی آموزشی هایبرنامه یاثربخش ،آتی تحقیقات

 .گردد آزمون یآموزش یکردهایرو گرید با سهیمقا در

 

 سپاسگزاری
 )س( الزهیرا دانشیگاه مصیوب، ریدکت طعمق نامهانیپا از برگرفته اضرح العهطم

 آموزاندانش ،یادگیری ناتوانی مراکز مسؤوالن و رانیمد از لهیوس نیبد باشد.یم

 و تشکر نمودند، یهمکار پژوهش نیا یاجرا در که هاآن نیوالد و هکنندتشرک

 .آیدیم عمل به یدردانق
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Effectiveness of Attributional Retraining and Emotion Regulation on Reduction of 

Academic Burnout and Improvement of Social Adjustment in Students with 

Learning Disabilities 
 

Zahra Tarazi1 , Molouk Khademi-Eshkezari2 , Mahnaz Akhavan-Tafti2 

 

Abstract 
Aim and Background: Learning disability is one of the most important causes of students' poor academic and social 

performance. The aim of this research was to investigate the effectiveness of attributional retraining intervention and 

emotion regulation on reduction of academic burnout and improvement of social adjustment in students with early 

learning disabilities in Tehran, Iran. 
Methods and Materials: This was a quasi-experimental study with pre-test, post-test, and follow-up stages.  

30 students with learning disability aged 8 to 12 years old were selected through simple random sampling from the 

learning disability center No. 3 in Tehran and randomly assigned to 2 experimental groups and a control group. 

Attributional retraining and emotion regulation training were presented to the 2 experimental groups in 8 sessions, 

each lasting 1 hour. But the control group did not receive any interventions. Educational Burnout Questionnaire 

(Brosu et al.) and Adjustment Inventory for College Students (AICS) by Sinha and Singh were used in the pretest, 

posttest, and follow-up stages. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).  

Findings: Attributional retraining and emotion regulation training caused a significant decrease in academic burnout 

and a significant increase in social adjustment. Attributional retraining program was more successful in decreasing 

academic burnout than emotion regulation training program. However, there was no significant difference between 

attributional retraining and emotional regulation training programs in promoting social adjustment. 

Conclusions: Educational programs that use the social-cognitive approach of Bandura in designing educational 

packages have more significant effects. Therefore, the use of the results of the present research can be effective in 

designing preventive educational programs and improving educational achievements. 

Keywords: Professional retraining, Emotion-focused therapy, Academic failure, Social adjustment, Learning disability 
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