سال چهارم ،شماره پنج(پیاپی  ،)52آبان 7931

تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان
علی عسکري ،7زیبا

دالكه5

 -1عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 -2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردی

امام سجاد())

ali.asgari.edu@gmail.com

چکیده
مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت در دانشآموزان نارساخوان انجام
شد.پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیشآزمون و پ آزمون با گروه کنترل میباشد 12 .نفر با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و مبتنی بر هدف از جامعه آماری دانشآموزان دارای نارساخوانی
شهرستان بیرجند در سال تحصیلی  1134-31انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 13نفر) و
کنترل ( 13نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش طی  11جلسه  31دقیقهای (دو روز در هفته) آموزش خود نظارتی
را بهصورت گروهی (دو گروه  1نفره) دریافت نمودند ،درحالیکه گروه کنترل تنها از آموزشهای مدرسه
بهره مند شدند .قبل و بعد از مداخله و در مرحله پیگیری ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت اجرا و نمرات دروس
اصلی (علوم ،ریاضی ،فارسی و امالء) بهعنوان معیاری برای اندازهگیری پیشرفت تحصیلی جمعآوری و ثبت
شد .دادهها نیز با استفاده از آزمون تحلیل کوواریان مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.یافتهها نشان میدهد که
آموزش برنامه خود نظارتی منجر به افزایش انگیزش پیشرفت در دانشآموزان با اختالل نارساخوانی در گروه
آزمایششده است و این تأثیر در مرحله پیگیری در طوالنیمدت پایدار بوده است ( .)p�1/11همچنین نتایج
نشان داد که آموزش برنامه خود نظارتی منجر به بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با اختالل نارساخوانی
در گروه آزمایششده است و این تأثیر در مرحله پیگیری در طوالنیمدت پایدار بوده است (.) p<1/11برنامه
خود نظارتی تأثیر مثبتی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نارساخوان داشته است بنابراین،
میتوان از آن به عنوان روش درمانی مؤثر برای رفع مشکالت انگیزشی و عملکرد تحصیلی این دانشآموزان
بهره گرفت .این روش میتواند مورداستفاده روان شناسان ،معلمان ،مربیان مدارس ویژه ،والدین و کلیه کسانی
که با این افراد در ارتباط هستند قرار گیرد.
كلیدواژهها :نارساخوانی ،انگیزش پیشرفت ،خود نظارتی

مقدمه
ناتوانی یادگیری 1یکی از بزرگترین و بحثانگیزترین مقولههای آموزشوپرورش استثنایی است (فلچر ،2ریدلیون ،1فاچ
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و بارنز .)2112 ،1یکی از رایجترین ناتوانی در میان دانشآموزان ،نارساخوانی 3میباشد (کاپالن 7و سادو  .)1131 ،1نارساخوانی
1. Learning disabilities
2 .Fletcher, j.
3 .Reid Lyon, G.
4.Fuchs, L.
5 .Barnes, M.
6 .Dyslexia
7 .Kaplan, H.
8 .Sadocks, B.
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یک ناتوانی یادگیری خاص است که منشأ عصب روانشناختی دارد .نارساخوانی با مشکالتی در شناسایی درست و روان کلمات،
توانایی ضعیف در هجی کردن 1و رمزگشایی 2توصیفشده است .این مشکالت به نقصهایی در ارتباط با سایر توانایی شناختی
منجر میگردد و مانع رشد دانش واژگان و زمینهای میشود و با آموزشهای کالسی ارتباط غیرقابلانتظار دارد (انجمن
بینالمللی نارساخوانی.)2111 ،1

دانش آموزان مبتالبه نارساخوانی دائماً با چالشهای آموزشی مواجه هستند (کری  ،)2113،4که تأثیر منفی زیادی بر روی
انگیزش پیشرفت 1دانش آموزان دارد و در اکثر مواقع ریشه اختالالت در دروس دیگر به نارساخوانی برمیگردد (صداقتی،
فروغی ،شفیعی و مراثی .)1111 ،دانش آموزان نارساخوان معموالً در مهارتهای شناختی 3و فراشناختی 7دچار مشکل میباشند
(هاالهان ،1لوید 3و کافمن .)1131 ،11این دانش آموزان شیوههای بدیل تکمیل تکلیف را به هنگام مواجهه با مشکالت امتحان
نمیکنند ،معتقدند که در چنین موقعیتهایی کاری از آنان برنمیآید (شریفی درآمدی .)1111،به علت شکستهای پیدرپی
که در طول خواندن با آن مواجه میشوند نگرش منفی نسبت به خواندن پیدا میکنند (میهندوست .)2111،به همین خاطر
انگیزش خود را برای خواندن و پیشرفت از دست میدهند و این کمبود انگیزش آنان را دچار درماندگی آموختهشده میکند
(میهندوست .) 2112 ،آنچه غلبه بر مشکالت انگیزشی را برای معلمان ،والدین و افراد دارای ناتوانی یادگیری دشوار میسازد
درهم تنیدگی مشکالت شناختی و انگیزشی در دانشآموزان نارساخوان میباشد و به دانشآموزان کمک میکند بر موفقیت یا
شکستهای خود نظارت کنند و موجب بهبود انگیزش الزم برای پیشرفت میشود (کافمن و هاالهان.)1131 ،
با توجه به آمارها از میان اختالالت یادگیری ،نارساخوانی شایعترین اختالل در میان کودکان سن مدرسه میباشد که تعداد
زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار میدهد (توکلی زاده و ابراهیمی قوام .)2111 ،معموالً این دانشآموزان در در
و صداها ،برقراری ارتباط بین واجها ،نامگذاری حروف و بازنمایی آنها ،در
حافظه کوتاهمدت ،ادرا

و تمیز حروف

معنی گروهی از کلمات نوشتاری در قالب جمله،

دیداری و شنیداری و مهارتهای حرکتی ضعیف هستند (پاکادانیا و احمدپناه.)1113 ،

انگیزش پیشرفت یعنی میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی که موفقیت در آنها به کوشش و
توانایی شخصی وابسته است .دانشآموزانی میتوانند این مشکالت را بهخوبی پشت سر بگذارند که سطح باالیی از انگیزش
پیشرفت داشته باشند (اسالوین 2113 ،به نقل از سیف .)1113 ،وقتی فرد باور داشته باشد که میتواند موفق شود ،این باور یک
عامل پیشبینی کننده در موفقیت افراد به شمار میآید (زراعت و غفوریان .)1111 ،درواقع انگیزش پیشرفت نقش اساسی و
مهمی در محیط آموزشی و یادگیری دارد و موتور حرکت فرد برای رفتارهایی است که به یادگیری بهتر و مؤثر منجر میشود
(صمدی و دوایی.)2111،
با توجه به عدم دستیابی محقق به پژوهشی با همین عنوان ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا
آموزش خودنظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان تأثیر میگذارد؟
میزان شیو) نارساخوانی در جمعیت دانشآموزی ایران  4تا  12درصد و در پژوهش دیگر  1/1درصد گزارششده است .با
توجه به اینکه ایران کشور جوانی است ،حتی شیو) کمتر از این میزان میتواند جمعیت وسیعی را مبتال سازد (کریمزاده،
شیرازی و نیلی پور .)1117 ،بنابراین توجه به ابعاد مختلف خواندن و پرورش آن بهویژه در سنین رشد و سالهای آغازین
یادگیری امری است اجتنابناپذیر که باید مدنظر متخصصان ویژه مراکز آموزشی قرار گیرد (کرمی نوری و مرادی.)1117 ،
عالوه بر این هنگامیکه ما به خواندن بهعنوان مبنایی در روند آموزش اشاره میکنیم بدین معنا نیست که تنها ازلحاظ آموزشی
1. Spelling
2. Decoding
3 .International Dyslexia Association
4 .Chris, S.
5 .Motivation
6 .Cognitive
7.Metacognitive.
8 .Hallahan,D.
9. Lloyd, J.
10 .kauffman,M
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و تحصیلی اهمیت دارد بلکه اهمیت آن بیش از هر فعالیتی در زندگی ماست (کارولینای و همکاران .)2112 ،دانشآموزانی که
در این حیطه ضعیف هستند با مشکالت فراوانی مواجه میشوند .معموالً این دانشآموزان در اثر شکستهای تحصیلی مکرر و
موفقیتهای ناکافی در امر تحصیالت ،انگیزش خود را برای تالش و کوشش از دست میدهند (مکارم .)1112 ،بارها دیدهشده
است این دانشآموزان ازلحاظ توانایی و استعداد تحصیلی و بهعبارتدیگر هوش کلی بسیار شبیه به هم هستند ،اما انگیزش الزم
را برای یادگیری و پیشرفت ندارند (سیف.)1112 ،
درواقع انگیزش پیشرفت زمانی اتفاق میافتد که یادگیرنده بهطور مستقل از یک یا چند راهبرد برای رسیدن به هدف
یادگیری استفاده کند (شارون و همکاران .) 2111،لذا باید روش مؤثر برای افزایش انگیزش در این دانش آموزان در نظر گرفته
شود که یکی از این روشها خودنظارتی میباشد (لواسانی ،میرحسینی ،حجازی و داودی .)2111،دانشآموز با استفاده از این
راهبرد نتیجه کارش را ارزشیابی میکند درصورتی که نتیجه این ارزشیابی که از خود داشته است مثبت باشد انگیزش او برای
یادگیری بیشتر و باعالقه و پشتکار به انجام کارها میپردازد (سیف .)1113،اهمیت این راهبرد در کالس درس در زمینه انگیزش
و زمینه پیرامونی محیط یادگیری ثابتشده است .وقتیکه دانشآموز بتواند از راهبرد خودنظارتی استفاده کند انگیزش بیشتری
را برای کامل کردن تکالیف یادگیری بهطور موفقیتآمیز پیدا میکند (لواسانی و همکاران .)2111 ،بهکارگیری این راهبرد به
همراه بهرهگیری از نظام های تقویتی ،اثر مثبت و پایداری بر رفتارهای مربوط به توجه و تمرکز دانش آموزان و همچنین رفع
نقایص شناختی در آنان دارد که این هر دو منجر به بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان میشود (هاالهان و همکاران.)1131 ،
بنابراین ،همانطور که گفته شد افراد با نارسایی خواندن در صورت عدم رفع ناتوانیشان به انوا) مشکالت دچار میگردند.
با توج ه به این مساله و نیز با عنایت به اینکه نسبت مبتالیان به نارساخوانی بیشتر از انوا) دیگر اختالالت یادگیری است و
همچنین به دلیل اینکه معموالً در کشور ما به آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ازجمله راهبرد خود نظارتی و همچنین
مشکالت انگیزشی این دانش آموزان در محیطهای آموزشی از سوی معلمان و آموزشگران توجه چندانی نمیشود ،ضرورت انجام
پژوهش حاضر احساس میشود.
لذا در صورت مؤثر بودن آموزش راهبرد خودنظارتی ،نتایج این پژوهش میتواند مورداستفاده معلمان ،مربیان مدارس ویژه،
روانشناسان ،والدین و کلیه کسانی که با این دانش آموزان در ارتباط هستند قرار گیرد.
فتحعلی پور ،غباری بناب و به پژوه ( ) 1132با آموزش راهبرد خودنظارتی توجه در دانش آموزان نارساخوان دریافتند که
آموزش این راهبرد در افزایش توجه و بهبود در

مطلب این دانش آموزان مؤثر بوده است .نتایج پژوهش گل پرور ،میر نسب و

فتحی آذر ( )1113نشان داد که آموزش راهبرد خود نظارتی توجه ،موجب بهبود عملکرد حل مساله در دانش آموزان پایه
چهارم ابتدایی دچار اختالل ریاضی میشود .چراغ مالیی ،خسروی و بنی جمال ( )1113با بررسی اثربخشی آموزش راهبرد
خودنظارتی بر کاهش عالئم مرضی دختران  3-12ساله مبتال  ADHDبا استفاده از طرح پیشآزمون و پ آزمون با گروه گواه
دریافتند که آموزش این راهبرد در کاهش عالئم مرضی این کودکان مؤثر بوده است .نتایج تحقیقات لواسانی و همکاران
( )2111نشان داد که آموزش مهارتهای خود نظارتی نقش مهمی در افزایش اعتمادبهنف  ،انگیزه تحصیلی دانشآموزان عادی
داشته است.

هدف پژوهش
تعیین تأثیر آموزش خودنظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان

فرضیه
آموزش خودنظارتی انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان را افزایش میدهد.
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روششناسی پژوهش
نو) مطالعه تجربی با طرح پیشآزمون و پ آزمون با گروه کنترل میباشد .جامعه آماری شامل دانش آموزان نارساخوان
پسر مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی  1134 -31میباشد .اندازه نمونه با توجه به مال های ورود و خروج از
میان کلیه دانش آموزان نارساخوان مدارس شهری شهرستان بیرجند به روش تصادفی ساده ،انتخاب و از این تعداد نیمی
بهصورت تصادفی در گروههای مداخله و کنترل جایگزین خواهند شد .دادهها از طریق پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمن
استخراجشده است.

ابزار پژوهش
پرسشنامه انگیزش پیشرفت
این پرسشنامه در سال  1371توسط هرمن

1

بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی

پژوهشهای مربوط در این زمینه ساخته شد .پرسشنامه دارای  23سؤال است که بهصورت جمالت ناتمام میباشد .به دنبال هر
جمله چند گزینه داده شده است که بر مبنای نه ویژگی که متمایزکننده افراد دارای انگیزش پیشرفت باال از افراد با انگیزش
پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید -1:باال بودن سطح آرزو  -2انگیزش قوی برای تحر

بهسوی باال  -1مقاومت طوالنی در

مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط  -4تمایل به اعمال تالش مجدد در انجام تکالیف نیمهتمام  -1ادرا
زمان ،یعنی احساس اینکه امور سریع روی میدهند -3 .آیندهنگری  -7توجه به مال

پویایی از

شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و

همکار  -1بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار  -3انجام دادن کاری به نحو احسن (کرمی.)1113 ،
این پرسشنامه توسط دانش آموزان تکمیل میشود سؤاالت پرسشنامه بهصورت جمالت ناتمام میباشد .به دنبال هر جمله
چند گزینه داده میشود .جهت یکسانسازی ارزش سؤاالت برای هر  23سؤال پرسشنامه  4گزینه نوشته میشود این گزینهها
به حسب اینکه شدت انگیزش پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده میشود .نمرهگذاری پرسشنامه با
توجه به ویژگیهای  3گانه که سؤاالت بر اساس آنها تهیهشده است ،انجام میگیرد .بعضی از سؤاالت بهصورت مثبت و بعضی
دیگر به بهصورت منفی ارائه میشود در سؤاالت شماره  21 ،27 ،21 ،21 ،13 ،11 ،14 ،11 ،3 ،4 ،1و  23به گزینه الف  ،1به
گزینه ب  ،2به گزینه ج  1و گزینه د  4و در سؤاالت شماره  21 ،24 ،22 ،21 ،13 ،11 ،17 ،11 ،12 ،11 ،1 ،7 ،3 ،1 ،1 ،2و
 23به الف  4به ب  ،1ج  2و دال  1داده میشود و دامنه تغییرات نمرات از  23تا  113میباشد .نمره کل یعنی نمرهای که از
مجمو) سؤاالت به دست می آید اگر باال باشد نشانگر انگیزش پیشرفت باال و نمرات پایین بیانگر انگیزش پیشرفت پایین در فرد
میباشد.
برای اولین بار ،اعتبار پرسش نامه در ایران از روش محاسبه آلفای کرونباخ ،ضریب اعتبار  1/14بدست آمده است (کرمی،
 .)13همچنین پژوهش هومن و عسگری ( ) 1173باهدف ساخت اعتباریابی ،رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت
ضریب اعتبار آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  ./11گزارش کرده است .ازآنجاییکه هرمن

( )1131سؤاالت این

پرسشنامه را بر اساس پژوهش های قبلی درباره انگیزش پیشرفت نوشته و درنهایت ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای
پیشرفت محاسبه کرده است از این نظر آزمون دارای روایی میباشد ضریب همبستگی گزارششده برای سؤاالت پرسشنامه به
ترتیب سؤاالت در دامنهای از  17تا  17میباشد.

روش اجرا
ابتدا از دانشگاه معرفینامه ای مبنی بر انجام پژوهش مربوط به مقاله برای سازمان آموزشوپرورش دریافت میگردد و با
مراجعه به سازمان آموزشوپرورش شهرستان بیرجند برای ورود به مدارس (عادی) شهرستان معرفینامه اخذ میشود .پ

از

1.Hermens
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ورود به مرکز و برگزاری جلسه توجیهی با مدیر مدرسه و معلمان و با ذکر ضرورت پژوهش برای معلمان این دانش آموزان ،از
آنها رضایت مبنی بر شرکت این دانش آموزان در پژوهش اخذ میشود .سپ
به پرونده تحصیلی آنها مشکو

به نارساخوانی هستند انتخاب و بهمنظور تشخیص اولیه دانش آموزان نارساخوان ،آزمون

تشخیص نارساخوانی گرفته می شود .سپ
انتخاب میشوند .سپ

تمامی دانشآموزانی که ازنظر معلمان و با توجه

بر اساس معیارهای ورود و نمرات دانش آموزان  12نفر بهعنوان نمونه پژوهش

دانش آموزان بهتصادف در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده میشوند .گروه آزمایش در  11جلسه 31

دقیقهای (هفتهای دو جلسه) بهصورت گروهی در برنامه آموزش خودنظارتی (که بهطور تفصیلی در محتوای جلسات ارائهشده
است) شرکت میکنند و گروه کنترل در طی مدت انجام پژوهش هیچگونه آموزش را دریافت نمیکنند ولی به لحاظ اخالقی
پ

از انجام پژوهش دو جلسه مختصر آموزش خودنظارتی دریافت خواهند کرد .پ

پیشرفت مجدداً توسط هر دو گروه تکمیل میشود .در مرحله پیگیری  2ماه پ

از اتمام جلسه دهم ،پرسشنامه انگیزش
از اجرای پژوهش برای اطمینان از پایدار

ماندن تأثیر آموزش روش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان ،آزمون انگیزش پیشرفت گرفته میشود.

محتواي جلسات آموزشی
شیوه ی اجرای روش خودنظارتی با الهام از برنامه درمانگری هاالهان و هادسون ( )2112سازماندهی شده است این روش
اساساً برای مهار توجه در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری تدار

دیدهشده است؛ اما ازنظر هاالهان و هادسون میتوان آن را

برای گروههای دیگر مانند کودکان دارای اختالل رفتاری -عاطفی ،کودکان با اختالل بیش فعالی و نقص توجه و کودکان
کمتوان ذهنی استفاده کرد.
جلسه اول :معرفی فن خودنظارتی ،آگاهی دادن از انگیزش پیشرفت ،ارائه مثالهایی از فواید خودنظارتی ،معرفی ابزارهای
مورداستفاده برای اجرای خودنظارتی و الگوسازی استفاده از ابزارها میباشد.
جلسه دوم :ضمن مرور  1دقیقهای از محتوای جلسه اول ،مشکالتی که دانش آموزان در خواندن متن دارند مشخص و
معرفی میشوند.
جلسه سوم :بعد از اجرا و تمرین چکلیستها توسط آموزشدهنده از دانش آموزان خواسته میشود آنها را توضیح و
نمایش دهند در این مرحله بازخورد و تحسین کالمی ارائه میشود.
جلسه  6 ،2 ،4و  :1برنامه خودنظارتی همراه با متنخوانی با دانشآموزان تمرین و تکرار میشود .در هر مرحله از
چکلیست و ضبطصوت استفاده میشود.
جلسه هشتم :در این مرحله ،ابزارهای نشانههای صوتی که قبالً تمرین میشدند کنار گذاشته میشود.
جلسه نهم :در این مرحله فهرست بازبینی که در جلسات قبل تمرین میشد بهتدریج کنار گذاشته میشود (حذف
وابستگی نسبت به ابزارهای خودنظارتی)
جلسه دهم :دانش آموزان خودنظارتی را در حین متنخوانی شخصاً بر عهده میگیرند و آن را تمرین و تکرار میکنند .در
پایان این مرحله ارزیابی اثرات آموزش خود نظارتی پرداخته میشود.

یافتهها
جهت بررسی فرضیه تحقیق از آزمون تی زوج استفاده شد .نتایج نشان میدهد که میانگین ها به طور معنی دار بعد از
آموزش خود نظارتی ( )Mpos = 1.1114نسبت به قبل از آموزش( )Mpre= 2.7373انگیزش پیشرفت افزایش یافته است.
 Spssبه طور خودکار همبستگی میان زوج ها را مح اسبه می کند .جدول همبستگی بیان می کند که همبستگی مثبت معنی
دار میان انگیزه پیشرفت تحصیلی قبل و بعد از آموزش خود نظارتی مشاهده می شود  .همچنین با  ٪ 31اطمینان می توان بیان
کرد که تفاوت میان میانگین ها ( )M=1.11بین کرانه پایین ( )-1.11127و کرانه باال ( )-1.2311قرار می گیرد .از آنجایی که
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سطح معنا داری کوچک تر از  1.11می باشد بنابر این می توان فرضیه صفر را رد کرد  .فرضیه صفر بیان می کند که آموزش
خودنظارتی انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان را افزایش نمیدهد .نتایج بدست آمده از تحلیل نشان می دهد که تفاوت
معناد اری در انگیزه پیشرفت قبل و بعد از آموزش خودنظارتی با  t-testبرابر با  -4.42و درجه آزادی  11و سطح احتماالت
کمتر از  1.11وجود دارد که می توان نتیجه گرفت آموزش اثربخش بوده و باعث افزایش انگیزش پیشرفت شده است.
جدول  -7آزمون نمونه هاي همبسته

تفاوت زوج ها
سطح
معناداری

درجه
آزادی

ستون
ارزش

کرانه باال

1.11

11

-4.427

-1.23111

کرانه
پایین

میانگین
خطای انحراف
معیار

انحراف
معیار

میانگین

-1.1112

1.1241

1.3333

-1.11114

پیش آزمون-پ
آزمون

بحث و نتیجه گیري
با توجه به اینکه بسیاری از پژوهشها به کمبود انگیزش پیشرفت در دانشآموزان دارای اختالل نارساخوانی اشاره کردهاند،
این پژوهش با هدف تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت در پسران مقطع ابتدایی دارای اختالل نارساخوانی انجام
گرفت .فرضیه این پژوهش به این صورت مطرح گردید که آموزش خود نظارتی انگیزش پیشرفت دانشآموزان نارساخوان را
افزایش میدهد .بعد از  11جلسه آمورش خود نظارتی ،نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات انگیزش پیشرفت
دانشآموزان گروه آزمایش ،نسبت به دانشآموزان گروه کنترل پ

از آموزش خود نظارتی وجود دارد که نشانگر آن است که

خود نظارتی در بهبود انگیزش پیشرفت دانشآموزان نارساخوان مؤثر است ( .)P >1/11بنابراین فرضیه فوق تأیید شد .عالوه بر
این نتایج حاصل از مطالعه پیگیری نشان داد که تأثیر ایجاد شده بر گروه آزمایش در انگیزش پیشرفت در طول زمان نیز ادامه
داشته است .اگرچه پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر یافت نشد اما در نزدیکترین پژوهشها به پژوهش حاضر میتوان به نتایج
پژوهشهای زیر اشاره کرد:
نتایج پژوهش شیردل و همکاران ( )1132که بر روی دانشآموزان مقطع دبیرستان صورت گرفت نشان داد بین راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه نمرات راهبردهای خودتنظیمی
دانشآموزان در یادگیری باالتر باشد ،انگیزش پیشرفت آنان نیز باالتر خواهد بود.
فتحعلی پور ،غباری بناب و به پژوه ( )1132با آموزش راهبرد خودنظارتی توجه در دانش آموزان نارساخوان دریافتند که
آموزش این راهبرد در افزایش توجه و بهبود در

مطلب این دانش آموزان مؤثر بوده است .نتایج پژوهش گل پرور ،میر نسب و

فتحی آذر ( )1113نشان داد که آموزش راهبرد خود نظارتی توجه ،موجب بهبود عملکرد حل مساله در دانش آموزان پایه
چهارم ابتدایی دچار اختالل ریاضی میشود .چراغ مالیی ،خسروی و بنی جمال ( )1113با بررسی اثربخشی آموزش راهبرد
خودنظارتی بر کاهش عالئم مرضی دختران  3-12ساله مبتال  ADHDبا استفاده از طرح پیشآزمون و پ آزمون با گروه گواه
دریافتند که آموزش این راهبرد در کاهش عالئم مرضی این کودکان مؤثر بوده است .نتایج تحقیقات لواسانی و همکاران
( )2111نشان داد که آموزش مهارتهای خود نظارتی نقش مهمی در افزایش اعتمادبهنف  ،انگیزه تحصیلی دانشآموزان عادی
داشته است.
هدف از انجام این پژوهش تأثیر آموزش خودنظارتی بر انگیزش پیشرفت دانشآموزان نارساخوانی بود .نتایج به دست آمده
از این پژوهش نشان داد راهبرد خودنظارتی به عنوان یکی از مؤلفههای فراشناختی باعث شد که دانشآموزان در در

نقاط

قوت و ضعفها ،انتخاب اهداف واقعبینانه ،برنامهریزی برای رسیدن به هدف و ارزشیابی کارها بهتر عمل کنند ،بنابراین آنها
کنترل بیشتری بر اعمال خود داشتند .از طرفی بهکارگیری این راهبرد از دل مشغولیهای ذهنی و حواسپرتی در حین انجام
23

سال چهارم ،شماره پنج(پیاپی  ،)52آبان 7931

تکلیف جلوگیری به عمل آورد .بنابراین آموزش این راهبرد و یادگیری آن توسط دانشآموزان باعث شد آنها با آمادگی و
اعتمادبهنف

بیشتری در جلسات مداخله و حتی کالسهای درس حاضر شوند و در نتیجه پیشرفت بهتری در عملکرد تحصیلی

داشته باشند و در نتیجه رشد مثبت در انگیزه پیشرفت خود را تجربه کنند.
همچنین در برنامه خودنظارتی مورد استفاده در این پژوهش دانشآموزان توانستند تکتک مراحل راهبرد خودنظارتی را به
خوبی بیاموزند و بتوانند این مراحل را در مورد متنهایی که در اختیارشان قرار گرفته بود به خوبی به کار ببندند و در مراحل
اولیه بر کار دانشآموزان نظارت زیادی میشد و کاستیها به آنها گوشزد میشد و موفقیتها و پیشرفتهایشان مورد تشویق
قرار میگرفت .هر چه میزان پیشرفت دانشآموزان افزایش مییافت به تدریج نظارت کمتر میشد و دانشآموزان کم و بیش
میتوانستند به صورت خودگردان راهبرد را به کار ببرند .در نهایت با بهبود این عوامل عملکرد تحصیلی باالتری را در
دانشآموزان شاهد بودیم.
در برنامه مبتنی بر خودنظارتی در این پژوهش سعی شد از طریق آموزش راهبرد خودنظارتی با در اختیار قرار دادن
داستانها و کتابهای قصه که به نوعی از نظر موضو) و محتوا و عک های آن که برای دانشآموزان جذابیت داشت آنها را به
صورت خودجوش درگیر تکلیف کند و با دادن امتیازهای به دانشآموزان بعد از انجام تکلیف به صورت فردی و گروهی در آخر
هر جلسه ،پاداشهایی جهت تشویق دانشآموزان داده شود تا حدی که دانشآموزان بتوانند بدون هیچگونه دریافت جایزهای با
عالقه ب بر روی تکلیف و وظیفه تمرکز نمودند .با افزایش تمرکز دانشآموزان و در

آنها نسبت به تکلیف مورد عالقه انگیزه

خاصی نسبت به انجام فعالیت و پیشرفت پیدا کردند.
با توجه به نتایج یافتهها و بررسی فرضیهها میتوان نتیجه گرفت که آموزش خود نظارتی باعث افزایش انگیزش پیشرفت و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نارساخوان می شود ،روانشناسان ،مربیان و معلمان که در ارتباط با این گروه از دانشآموزان در
ارتباط هستند ،میتوانند از طریق آموزش خود نظارتی به این دانشآموزان ،انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی این
دانشآموزان را بهبود بخشند .عنصر مهمی که در اینجا اهمیت بسزایی دارد ،علت موفقیتها یا شکستهایی است که دانشآموز
قبل از ارزیابی نهایی از خود جویا شود .برداشت فرد از شکست یا موفقیت موجب واکنشهای عاطفی در او و رفتارهای آتی و
پیدا کردن علل آنها میشود ،که از مهمترین منابع انگیزشی در این دانشآموزان است.
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