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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خودگوییهای مثبت بر سرزندگی تحـــصیلی و اضـطرا امتحـا
دانشآموزا با اختالل یادگیری خاص بود .روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمو – پس
آزمو با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزا پسـر دارایاخـتالل یـادگیری خـاص سـو
ابتدایی آموزش و پرورش شهر اصفها در سال تحصیلی  10 -19بود که با استفاده از روش نمونه گیـری
تصادفی چند مرحلهای انتخا شدند .بدین معنا که از  4ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفها  ،دو ناحیه و
از این دو ناحیه شش مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخـا شـدند .دانـشآمـوزا پسـر دارای اخـتالل
یادگیری با پرسشنامه مشکالت یادگیری کلواردو انتخا و با آزمو هوش وکسلر چهار به لحاظ هوشـی
همگن شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( )93و کنترل ( )93قرار گرفتند .شرکت کنندگا در
پژوهش در دو مرحلهی پیش آزمو و پس آزمو به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطرا فیلیـسس
و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی پاسخ دادند جلسات آموزشی شـامل ده جلسـه نـوده دقیقـهای بـر اسـا
نظریهی مایکنبا و با تاکید بر روش شناختی-رفتـاریی بـود .گـروه کنتـرال تحـت هـیل مداخلـهای قـرار
نگرفتند .تجزیه تحلیل آماری با استفاده از آزمو تحلیل کوارایانس انجا شـد .نتـای بیـا کننـدهی ایـن
مطلب است که آموزش خودگویی مثبت در کاهش اضطرا و بهبود سرزندگی تحصیلی دانشآموزا پسر
تأثیر معنی دار ( )p > 1/119داشته است .بر اسا نتای آموزش خودگویی مثبت بـه دانـشآمـوزا روش
مناسبی برای بهبود سرزندگی تحصیلی ،و کاهش اضطرا دانشآموزا پسر با اختالل یادگیری است.
کلید واژه ها :خودگویی مثبت ،اختالل یادگیری ،اضطرا  ،سرزندگی تحصیلی ،دانشآموز پسر
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دکترای روانشناسی کودکا با نیازهای خاص ،عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوها پیشرو اصفها .
کارشنا ارشد روانسنجی ،گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی خمینیشهر.
دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.
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مقدمه
دانشآموزا در سنین مختلف از نظر یادگیری مثل هم نیستند و برخی به ویژه در سالهای اولیـهی
تحصیل ،شرایط یکسانی باگروه همساال خود ندارند .اگر چه کودکا از نظر رشد جسمی ،قـد و وز ،
هوش ،صحبت کرد  ،بازی و تعامل بـا دیگـرا و مهـارتهـای اجتمـاعی ،بهنجـار و تقریبـا مشـابه
همساال خود عمل میکنند ،اما وقتی به مدرسه میروند دچار مشکالت آموزشی جدی میشوند (وود،
شیهی ،پسنجر و لیتلتو  )2114 ،در ویرایش پنجم کتابچـهی تشخیصـی و آمـاری اخـتالالت روانـی
( )DSMدرباره اختالل یادگیری خاص نوشته شده که این اختالل در یك بررسی کلینیکـی در مـورد
تاریخچه رشدی ،پزشکی ،خانوادگی و تحصیلی کودك مشخص میشود .مشخص شد نیازمند وجود
مشکل در یادگیری خواند  ،نوشتن ،علم اعداد و ریاضیات میباشد که در طـی یـك سـال تحصـیلی
رسمی مشاهده میشوند (زورینا و ابزوا )2199 ،در ایرا شـیوع کلـی  6/39درصـدی بـرای کودکـا
ناتوانی یادگیری در دانشآموزا ابتدایی کشور بدست آمده است (بهراد.)1384 ،
اختالل یادگیری خاص عبارت است از اختالل در یك یا چند فرایند اساسی روا شناختی که در فهم
یا کاربرد زبا گفتاری یا نوشتاری ایجاد مشکل کرده و ممکن است به صورت توانایی ناقص در گـوش
داد  ،فکر کرد  ،صحبت کرد  ،خواند  ،نوشتن ،هجی کرد کلمات یـا محاسـبات ریاضـی ،ظـاهر
گردد(پورعبدل ،صبحی قراملکی و عباسی.)9916 ،
این اصطالح حالتهایی همچو معلولیتهـای ادراکـی 9آسـیب مغـزی ،بـدکاری جزئـی مغـزی،2
خوانشپریشی 9و زبا پریشی رشدی 6را دربرمیگیرد اما کودکانی را که در آغاز در نتیجه معلولیتهای
دیداری ،شنیداری یا حرکتی ،یا عقب ماندگی ذهنی ،یا اختالل هیجانی یا محرومیتهـای اقتصـادی،
فرهنگی یا محیطی دچار ناتوانیهای یادگیری شدهاند ،شامل نمیشود (گنجی.)9916 ،
یکی از مهمترین خصیصههایی که در ذهن بشر بازشناسی شده ،خودگویی است .یکی از ویژگیهای
انسا برنامهریزی گفتار است و انسا این توانایی را دارد که قبل از صحبت کرد برنامـهریـزی کنـد
(آیزنك و کین .)9916 ،در بزرگساال خودگویی به عنوا تفکر یا اندیشه توصیف میشود .خودگـویی
مجموعه عبارات گفتاری است که به عنوا یك واسطهی شناختی تأثیر زیادی در نظمبخشی به رفتار
9 Perceptual hondicaps
2 Minimal brain dysfunction
9 Dyslexia
6 Developmental aphasia
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دارد .این خودگوییها با توجه به سن و موقعیت ممکن است بلند ،کوتاه ،به صورت تکا خورد لبها و
یا فقط در حد گذشتن از ذهن باشند .خودگوییها جنبهی همگانی دارند و به اندازة کـال دیگـرا بـر
احساسات و رفتارها تأثیر گذاشته و آ را جهت میدهند (مایکن با  .)9994 ،خودگوییهای مقابلـهای
خاص با نیازهای هر گروه منطبق میشود و مراجعا تشویق میشوند تا خودگوییهای مـذکور را بـه
واژههای شخصی خود برگرداننـد و معنـای آ را بـرای خـود روشـن کننـد (کـوزولین .)9919 ،روش
خودگویی در برگیرنده مجموعهای از روشهاست که به دانشآموز کمك میکند تا بـرای انجـا داد
تکالیف یادگیری خود ،به طور آگاهانـه کن تـرل شخصـی پیـدا کنـد و بـا اسـتفاده از خودآمـوزیهـا و
خودگوییهایی فرایند یادگیری خود را بهبود ببخشد .خودگویی بر جریا فعالیتهای ذهنی متمرکز بوده و
در تالش است با تعدیل اصالح فرایندهای فکری غیرقابل مشاهده ،یادگیری را تسـهیل کنـد ،ایـن روش
برگرفته از نظریههـای پـردازش اطالعـات وآمـوزش فراشـناختی اسـت و بـا اســـــتفاده از یافتـههـای
روانشناسا سیبرنیتك ،معتقد است دانش آموز میتواند و باید از عملکرد خویش بازخورد بگیرد .معلـم نیـز
میتواند با ارایه گفتاری و عملی مهارت برای فراگرفتن ،الگویی به منظور شبیهسازی فراهم آورد و با تکیه
بر نظریههای لوریا و ویگوتسکی ،با فعال کرد گفتار بیرونی (تفکر بلند) هم از سوی معلم و هـم دانـش-
آموز ،فراگیر را در انجا داد عملیات شناختی توانمند سازد (غباری بنا و نصرتی.)9919 ،

یکی از عواملی که احتماال با اختالل یادگیری خاص مرتبط است ،سـرزندگی تحصـیلی 9مـیباشـد.
وقتی فردی کاری را به طور خودجوش انجا میدهد نه تنها احسا
نمیدهد ،بلکه احسا

خستگی و ناامیدی بـه او دسـت

میکند انرژی و نیـروی او افـزایش یافتـه اسـت .بـه طـورکلی حـس درونـی

سرزندگی شاخص معنیدار سالمت ذهنی است (سولبرگ ،هوپکینز ،اومندسن و هالوری.)2192 ،
سرزندگی تحصیلی ،تا آوری تحصیلی را در چارچو زمینه روانشناسی مثبـت مـنعکس مـیکنـد.
سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی دانشآ موز بـرای موفقیـت در برخـورد بـا موانـا و چـالشهـای
تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول قرار داد تعریف شـده اسـت (مـارتین و مـارش.)2119 ،
همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در مسیر
تحصیل تجربه میشـود اشـاره دارد (پوتـوین ،کـانرز ،سـیمز و داگـال  -اسـبر  .)2192 ،احسـا
سرزندگی نوعی تجربه خاص روانشناختی است که در این تجربه ،افراد در خود حـس شـور زنـدگی و
روحیه میکنند (علیزاده )9994 ،سرزندگی تحصیلی یکی از توا مندیهای اثرگذار در تعلـیم و تربیـت
9 Academic buoyancy
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شناخته شده که دانش آموزا از آ به عنوا راهبردهای مقابله با مسایل و چالشهـای تحصـیلی یـاد
میکنند (دهقانیزاده و حسینچاری.)9919 ،
در واقا ،از جمله عوامل یا استعدادهایی که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها ،موانا ،سختیها
و فشارهای زندگی میشود سرزندگی تحصیلی است .مارش و مارتین سـرزندگی تحصـیلی را توانـایی
دانشآموزا در برخورد موفقیتآمیز با موانا و چالشهای زندگی روزانـه تحصـیلی تعریـف کـردهانـد
(مارتین و مارش .)2119 ،از انجا که زندگی تحصیلی ،یکی از مهمترین دورههای زندگی هر فردی به
ویژه کودکا است و با چالشها و موانا متعددی از قبیل اضطرا و استرا

زیاد ،عملکـرد تحصـیلی

ضعیف و کاهش انگیزه همراه است الز است تاثیر آموزشهای مختلف بر سـرزندگی تحصـیلی مـورد
برررسی قرار گیرد .به بیا دیگر ،سرزندگی تحصیلی از متغییرهای مهمی است که محققـا مختلـف
آ را راهی مفید برای کمك به موفقیت تحصیلی دانشآمـوزا عنـوا کـردهانـد (سـارا ،پـل و لیـزا،
 .)2199همچنین سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای مهمی است که بر یـادگیری موفقیـتآمیـز
فرد تاثیر میگذارد و در آنجا لیاقت و تواناییها به منصه ظهور میرسد و پیشرفتهای علمـی حاصـل
میشود (دوجین ،رزناستیل ،شاتز ،اسمالن بروك و داهمن .)2199 ،به طور کلی حس درونی سرزندگی،
شاخص معنیدار سالمت ذهنـی اسـت (سـولبرگ ،هـوپکینز ،اومندسـن و هـالوری .)2192 ،در واقـا
سرزندگی افراد تاثیر بسزایی بر افزایش توا مقابلهای دانشآموزا با مشـکالت و اخـتالل یـادگیری
دانشآموزا دارد(پوتوین و کانرز.)2192 ،
در پژوهش موریس ،مایر ،عادل ،رز و وا واملن ( )2111به بررسی شناخت درمانی در  178دانـش
آموز  12ساله پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شناخت درمـانی در کـاهش نشـانههـای اضـطرا
اجتماعی موثر است .رضوا  ،باغبا  ،بهرامی و عابدی ( )2119در پژوهشی تحت عنوا مقایسه تـاثیر
درما شناختی با ترکیبی از درما رفتار شناختی و درما بین فردی در افراد دچـار اخـتالل اضـطرا
پرداختند .نتای نشا داد که ترکیب درما شناختی با درما میـا فـردی را مـیتـوا یـك درمـا
کارآمدتر برای کاهش میزا اضطرا بکار برد .اصغری شربیانی و عطادخت ( )9914در پژوهش خـود
با عنوا تأثیر آموزش خودگوییهای مثبت در کاهش اضطرا امتحا دانشآموزا ابتدایی مبتال بـه
نارساخوانی پرداخته و به این نتای رسیدند که اجرای جلسـات خودگـویی مثبـت ،اضـطرا امتحـا
دانشآموزا گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش داده اسـت .ریمونـدا،
ویبوو و جعفر ( )2199در پژوهش خود با عنوا اثربخشی مشاوره گروهی با استفاده از رویکرد درمـا
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رفتاری شناختی با فنو سینمادرمانی و خودگویی جهت کـاهش اضـطرا اجتمـاعی بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که برای کاهش اضطرا اجتماعی دانشآموزا موثر بودند .شیوه خودگویی ،اضطرا امتحا
را ناشی از افکار مربوط به امتحا میداند و سعی میکند با تغییر افکار ،حجم حافظه کـاری را افـزایش
داده و اضطرا را کم کند .نتای پژوهش میدلتو و همکارا ( )2121نشـا داد کـه بـین سـرزندگی
تحصیلی و ارایه بازخورد در آموزش و پرورش انگلستا رابطه مثبـت وجـود دارد و ارایـه بـازخورد بـه
سرزندگی تحصیلی و به تبا آ موفقیت تحصیلی کمك مینمایـد .نتـای پـژوهش مـارتین و مـارش
( )2191نشا داد که با سرزندگی تحصیلی میتوا تنوع تحصیلی را پیش بینی کرد .به عبارت دیگـر،
سرزندگی تحصیلی رابطه مستقیم با تنوع تحصیلی یا میزا یـادگیری دانـشآمـوزا دارد .همچنـین
نتای پژوهش مصطفائی و محمدی ( )9913نشا داد آموزش خودگویی مثبت به طور معناداری باعث
افزایش خودکارآمدپنداری دانشآموزا میشود.
اصطالح اختالل یادگیری خاص برای پوشش داد اختالالتی به کار میرود که هر کـدا یکـی از
عملکرد های افراد در آزمو های استاندارد شده را تحت تاثیر قرار میدهد ،مثـل خوانـد  ،نوشـتن و
ریاضیات .در  DSM-5تالش شده است که بعضی طبقهبندیها را عمومیتر کند تا بتواند جنبـه هـای
مختلف و متنوع اختالالت را طوری پوشش بدهد که در شروع آنها در کودکی تاکید شده باشد ،و ایـن
اختالالت از اختالالت مرتبط با سایر اختالالت (مثال ،اختالل طیف اوتیسم) تفکیك شوند ،به همـین
دلیل به جای اختالل یادگیری از اصطالح اختالل یادگیری خاص استفاده میشود (گنجی.)9910 ،
لذا ،باتوجه به نقش کاهش اضطرا و افزایش سـرزندگی تحصـیلی در بهبـود مشـکالت اخـتالل
یادگیری از یك سو و تاثیر خودگویی مثبت در این امر از سوی دیگر و با توجـه بـه اینکـه تحقیقـات
کمی در زمینه متغیرهای مورد مطالعه در دانشآموزا دارای اختالل یادگیری خاص صـورت گرفتـه و
استفاده از نتای این پژوهش در زمینه آسیب بهبود یا کاهش مشکالت افراد با اختالل یادگیری خاص
از ضرورتهای مهم این مطالعه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودگوییهای مثبـت
بر سرزندگی تحصیلی و اضطرا امتحا دانشآموزا دارای اختالل یادگیری خاص میباشد.
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روش
روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمو  -پس آزمو با گروه کنترل و گزینش تصادفی
آزمودنیها استفاده شده که متغیر مستقل آ خودگویی مثبت و متغیرهای وابسته اضطرا امتحا و
سرزندگی تحصیلی آزمودنیها بود.
جامعه آماری را کلیه دانشآموزا پسر با اختالل یادگیری خاص سو ابتدایی آموزش و پرورش
شهر اصفها در سال تحصیلی  10 -19تشکیل داده است .برای انتخا آزمودنیها از روش نمونه-
گیری چند مرحلهای استفاده شده است .بدین معنا که از  4ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفها  ،دو
ناحیه و از این دو ناحیه شش مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخا شدند .سسس از میا کال
های مذکور ،با توجه به مالكهای ورود به پژوهش از جمله این که دانشآموز :الف) هیچگونه
اختالل روانی همراه نداشته باشد ) ،نقص حسی و جسمی خاصی نداشته باشد ،ج) بین عملکرد
یادگیری و تواناییهای دانشآموز ناهمترازی شدیدی وجود داشته باشد ،د) از نظر هوشی در سطح
متوسط و باالتر باشند ،تعداد  91نفر دانشآموز با اختالل یادگیری انتخا شدند .سسس به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش ( 93نفر) و کنترل ( 93نفر) گمارده شدند .همچنین دو گروه به لحاظ
جنس (آزمودنیهای هر دو گروه پسر بودند) ،بهرهی هوشی (دارای بهره هوشی  ،)11-993تحصیالت
والدین و وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و اینکه مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی یا هیل
نوع اختالل رفتاری یا عاطفی نباشند همگن شدند .در هرگروه پن دانشآموز با اختالل یادگیری
خواند  ،پن دانشآموز با اختالل یادگیری نوشتن و پن دانشآموز با اختالل یادگیری ریاضی حضور
داشتند .ابزار پژوهش شامل -9 :پرسشنامهی مشکالت یادگیری کلورادو (  :)CLDQاز این پرسشنامه
به منظور تشخیص دانشآموزا

مبتال به اختالل یادگیری استفاده میشود(حشمتی ،اناری و

شکراللهی .)9913 ،این پرسشنامه توسط ویلکات و همکارا ( )2199تهیه شده و مشکالت یادگیری
را در قالب پن عامل اساسی خواند  ،حسا

کرد  ،شناخت اجتماعی ،اضطرا

اجتماعی و

عملکردهای فضایی اندازهگیری میکند .این پرسشنامه که از  21گویه تشکیل شده توسط والدین
دانشآموزا تکمیل میشود .پاسخ به هر عبارت در یك مقیا

لیکرت پن درجهای نمرهگذاری می-

شود .اعتبار این پرسشنامه و مولفههای آ توسط سازندگا پرسشنامه با روشهای همسانی درونی و
بازآزمایی بررسی شده که مقادیر قابل قبول به دست آمده است (ویلکات و همکارا  .)2199 ،در ایرا
حاجیلو و رضایی شریف ( )9911اعتبار این پرسشنامه را از طریق دو روش همسانی درونی (آلفای
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کرونباخ) و بازآزمایی و روایی آ را با روشهای بررسی روایی تفکیکی و سازه مورد تایید قرار دادهاند.
 -2پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی :دهقانیزاده و حسین چاری ( )2192پرسشنامهی سرزندگی
تحصیلی را با الگوگیری از مقیا

سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )2114که دارای  6گویه است

توسعه دادند و آ را در قالب  91گویه تنظیم نمودند .سسس خصوصیات روا سنجی آ را بررسی
کردند .نتای حاصل از این بررسی نشا داد که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با  1/91و
ضریب بازآزمایی برابر  1/09میباشد -9 .آزمو اضطرا امتحا فیلیسس :این آزمو توسط فیلیسس
در سال  9101جهت کمیسازی اضطرا امتحا ساخته شده است و شامل  24سوال با دو گزینه بلی
و خیر است .نمره بین  24-93نشا از اضطرا امتحا دانشآموز دارد .همسانی درونی این آزمو با
شیوهی کودرریچاردسو باالتر از  1/13و اعتبار آ با روش بازآزمایی بین  1/31تا  1/40گزارش شده
است .همچنین اعتبار آ با روش تنصیف  1/99و روایی همگرای آ با آزمو اضطرا کتل1/16 ،
محاسبه شده است (پاشایی ،پورابراهیم و خوش کنش.)9999 ،
 -6آزمو هوش کودکا وکسلر ویرایش چهار ( :)WISK-IVدر سال  9119مقیا
کودکا سه و در سال  2119مقیا

وکسلر

هوشی وکسلر چهار برای کودکا  4-94سال تهیه شد .مقیا

چهار وکسلر کودکا فر کامال متفاوتی دارد و از آ پن بهرهی هوشــی استخراج میگردد .این
هوشبهرها شامل هوشبهر درك مطلب کالمی ،هوشبهر استدالل ادراکی ،هوشبهر حافظه فعال،
هوشبهر سرعت پردازش و هوشبهر کل میباشد .این آزمو در ایرا توسط عابدی ،صادقی و ربیعی
( )9994بر روی نمونهای از کودکا ایرانی انطباق و هنجاریابی شده است .پایایی خرده آزمو ها در
بازآزمایی در محدودهی  1/43تا  1/13گزارش شده است.
برنامه مداخله در ده جلسه و هر جلسه به مدت یك ساعت و سی دقیقه صورت گرفت .جلسات بر
اسا

نظریهی مایکنبا ( )9100و با تاکید بر روش شناختی-رفتاری تنظیم گردید .روش مداخلـه بـه

صورت سخنرانی ،مشارکت افراد شرکت کننده و ارایهی محتوا به صـورت پاورپوینـت انجـا گرفـت.
خالصه جلسات بدین شرح بود:
جلسه اول :آشنایی با افراد گروه .ایجاد ارتباط .ایجاد جو صمیمانه .بیا هدف از تشکیل کال
بیا مقررات آ .
جلسه دو  :بیا تعریف اضطرا  .نشـانههـای هیجـانی ،فکـری و رفتـاری آ  .توضـیح اضـطرا
امتحا .

و
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جلسه سو  :بیا تعریف سرزندگی تحصیلی .انگیزهی پیشرفت و عوامل موثر در آ .
جلسه چهار  :توضیح نقش اضطرا و سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی و راه کارهای مقابله
با آ .
جلسه پنجم :معرفی تکنیك خودگویی مثبت و پیامدهای آ  .شناسایی افکار خودآیند منفی.
جلسه ششم :بررسی خودگوییهای خود در موقعیتهای مختلف تحصیلی با تاکید بر شناسایی
خودگوییهای منفی و تعیین نقش آنها در افزایش اضطرا امتحا و کاهش سرزندگی تحصیلی.
جلسه هفتم :تمرین عملی جایگزینی خودگوییهای مثبت با خودگوییهای منفی.
جلسه هشتم :آموزش چگونگی مقابله با اضطرا از طریق خودگوییهای مثبت.
جلسه نهم :آموزش چگونگی افزایش سرزندگی تحصیلی از طریق خودگوییهای مثبت.
جلسه دهم :مرور و جما بندی .نتیجه گیری و خود ارزیابی دانشآموزا .
در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل دادهها از میانگین ،انحراف معیار و بـرای تعیـین اثـر بخشـی
خودگوییهای مثبت از آزمو تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا میانگین وانحراف معیار دو گروه کنترل و آزمایش در حیطهی اضطرا امتحا و
سرزندگی تحصیلی ارائه شده است .سسس دادههای مربوط به آزمو فرضیه ارائه گردیده است.
جدول  : 9میانگین وانحراف معیار دو گروه کنترل و آزمایش در اضطرا امتحا و سرزندگی تحصیلی

گروه

تعداد

پیشآزمو

پسآزمو

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
آزمایش

93

21/21

9/49

93/91

1/69

اضطرا امتحا

کنترل

93

21/99

1/14

91/09

9/22

سرزندگی تحصیلی آزمایش

93

99/09

9/19

29/92

1/99

کنترل

93

96/21

1/00

96/09

1/03

برای بررسی پیش فرض نرمال بود دادهها از آزمو شاپیرو ویلك استفاده شد .بر اسا

نتای بـه

دست آمده آماره برای متغییر اضطرا امتحـا در دو گـروه آزمـایش و کنتـرل بـه ترتیـب  1/129و
 1/196بود و برای متغیر سرزندگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیـب  1/193و 1/191
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بود .بر اسا

49

این نتای و با توجه به سطح معناداری p> 1/13پیش فرض نرمال بود توزیا در مورد

متغییرها تایید میگردد و امکا اجرای تحلیل کوواریانس فراهم میگردد.
جدول  :2نتای آزمو المبداویلکز پیش فرض کوواریانس چند متغیره (مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در
اضطرا امتحا و سرزندگی تحصیلی
شاخص آماری منبا

المبدا ویلکز

F

سطح معناداری

اتا

توا

گروه

1/32

9/09

1/119

1/09

9/11

اطالعات جداول  2نتای آزمو پیش فرض تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) تفاوت دو گروه
کنترل وآزمایش (مداخالت) در کاهش اضطرا امتحا و بهبود سرزندگی تحصیلی را نشا میدهـد.
بر اسا

این نتای  ،بین دو گروه در میزا اضطرا و سرزندگی تحصیلی تفاوت معنی داری > 1/119

 pوجود دارد .به عبارت دیگر ،میتوا گفت ،تفاوت بین نمرات دو گروه ،بیا کنندهی ایـن مطــلب
است که خودگوییهای مثبت بر اضطرا و سرزندگی تحصیلی دانشآموزا

با اختالل یادگیری تاثیر

داشته است .با در نظر گرفتن مجذور اتا میتوا گفت  %09این تغییرات ناشی از تاثیر مداخلـه اسـت.
توا آزمو ( )9/11نیز کفایت حجم نمونه را نشا میدهد.
جدول  : 9نتای آزمو تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش
در متغیرهای اضطرا امتحا و سرزندگی تحصیلی
شاخص آماری

مجموع مجذورات

متغیر وابسته

درجـــه میـــانگین
آزادی

مجذورات

F

ســـــطح حجم اثر

توا

معناداری

اضطرا امتحا

996/09

1

996/09

949/01

1/119

1/94

1/00

سرزندگی تحصیلی

311/41

1

311/41

92/09

1/119

0/89

1/00

نتای جدول  9نشا میدهد ،با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمو به عنوا متغیرهـای همسـراش
(کمکی) :تفاوت بین عملکرد دو گروه مداخله و کنترل در متغیرهـای اضـطرا امتحـا و سـرزندگی
تحصیلی معنیدار است .به عبارت دیگر میتوا گفت ،تفاوت بین نمرات دو گروه ،بیا کنندهی ایـن
مطلب است که خودگویی مثبت در کاهش اضطرا امتحا و بهبود سرزندگی تحصیلی تـاثیر داشـته
است .بر اسا

ضریب اتا میزا تاثیر برای اضطرا امتحا  1/94و بر سرزندگی تحصیلی  1/91می-

باشد .توا آزمو نیز کفایت حجم نمونه را نشا میدهد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه ،بررسی تاثیر خودگوییهای مثبت بـر سـرزندگی تحصـیلی و اضـطرا امتحـا
دانشآموزا با اختالل یادگیری خاص بود .نتای پژوهش نشا داد آموزش خودگـویی مثبـت موجـب
کاهش اضطرا و بهبود سرزندگی تحصیلی دانشآموزا پسر به صورت معنادار بود .این یافتـههـا بـا
نتای پژوهشهای موریس ،مایر ،عادل ،رز و وا واملن ( ،)2111رضوا  ،باغبـا  ،بهرامـی و عابـدی
( ،)2119اصغری شربیانی و عطادخـت ( )9914و ریمونـدا ،ویبـوو و جعفـر ( )2199مبنـی بـر کـاهش
اضطرا با آموزش خودگویی مثبت همسو بود .به نظر میرسد خودگویی مثبت منجر به حذف تصاویر
ذهنی ،افکار و باورهای منفی دانشآموزا ابتدایی با اختالل یادگیری خاص گردیده است و ایـن امـر
موجب کاهش اضطرا آنها شده است .بخش عمدهای از مشکالت افراد در سنین مختلف بستگی بـه
تفکرات ،اندیشهها ،آمال و آرزوهای آنها دارد که خودگویی مثبت موجب بازسازی و بهسازی همه این
موارد می گردد .احساسات و تفکرات و هیجانات مثبت که تحت تاثیر خودگویی مثبـت در افـراد ایجـاد
میشود می تواند بسیاری از موانا و تهدیدها را از سر راه افراد بردارد که در این پژوهش یافتهها مبـین
کاهش اضطرا کودکا در مقطا ابتدایی است.
نکتهی مهم دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد پژوهش روی دانشآمـوزا بـا اخـتالل
یادگیری خاص اتفاق افتاده است .این به این معنی است که مشکل اساسی ناتوانی یادگیری ،اخـتالل
پردازش اطالعات (توجه ،درك ،حافظه و زبا ) است که بر روی تفکر ،گوش داد و صـحبت کـرد ،
خواند  ،نوشتن و یادگیری ریاضی کودك تأثیر میگذارد .کودکا مبتال به اخـتالل یـادگیری نیازمنـد
توجه بیشتری هستند چرا که دچار مشکالت یادگیری در حوزههای مختلف هستند و این مساله مـی-
تواند عاملی برای اضطرا و سایر چالشهای روانشناختی گردد و با توجه به یافتههای پژوهش و تاثیر
آ در کاهش اضطرا دانشاموزا میتوا از خودگـویی مثبـت در سـایر مـوارد روانشـناختی نظیـر
استر

و نگرانی با گروه هدف ،بهره برد و بخش عمدهای از مسایل و چالشهای تحصیلی را با ایـن

تکنیك حل نمود.
همچنین یافتههای تحقیق مبین بهبود سرزندگی تحصیلی با توجه به آموزشهـای صـورت گرفتـه
بود .این یافتهها با نتای

پژوهش میدلتو و همکـارا ( )2121مبنـی بـر وجـود رابطـه مثبـت بـین

سرزندگی تحصیلی و ارایه بازخورد و یافتههایی تحقیقات قبلی که بر تاثیرگذاری خودگویی مثبـت بـر
مولفههای مثبت روانشناختی نظیر تحقیق مصطفایی و محمدی ( )9913کـه مبیـین تـاثیر خودگـویی
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مثبت بر کارآمدی دانشآموزا بود و تحقیق مارتین و مارش ( )2191مبنی بر وجود رابطه مثبت بین
سرزندگی تحصیلی و تنوع تحصیلی همسو است .در تبیین این مساله نیز چند نکتـه قابـل ذکـر اسـت
اول آنکه این مطالعه در مورد کودکا معمولی انجا نشده است ،بلکه در مـورد کودکـا بـا اخـتالل
یادگیری خاص اجرا شده و به صورت معنیدار نیز تاثیرگذار بوده اسـت .نکتـه دو ایـن اسـت کـه در
مقایسه با مولفه اول یعنی اضطرا  ،مولفه دو یعنی سرزندگی تحصیلی به مراتب بیشتر از مولفه اول
در موفقیت تحصیلی و حتی زندگی آینده دانشآموزا موثر است .چنانچه نتـای پـژوهش نشـا داده
وقتی خودگویی مثبت موجب بهبود و بهسازی سرزندگی تحصیلی گردیـده اسـت بـه سـالمت روانـی
دانشآموزا و بهسازی فرایند یادگیری شد که از آسیبپذیری کودکا در موقعیتهای پـیش رو چـه
در قلمرو مدرسه و تحصیل و چه در سایر قلمروهای زندگی بسیار موثر میباشد و میتوانـد بـه بهبـود
وضعیت افراد در تما مراحل زندگی کمك جدی نماید.
با عنایت به تاثیر خودگویی بر کاهش اضطرا استفاده از خودگویی مثبت به عنوا تکنیکی بـرای
کاهش مسایل و مشکالت کودکا به صورت جدی توصیه میگردد و مـیتوانـد بخـش عمـده ای از
مسایل را حل نماید و از طرف دیگر با توجه به تاثیر خودگویی مثبت بر بهبود سرزندگی تحصیلی این
روش میتواند به عنوا روش موثری برای ارتقای وضعیت تحصیلی ،روانی و حتی اجتمـاعی دانـش-
آ موزا به کار رود .لذا این روش به عنوا روش موثر برای کاهش مسـایل و مشـکالت روانشـناختی،
اجتماعی و تحصیلی کودکا و افزایش توانـایی و ظرفیـتهـای تحصـیلی آنهـا توصـیه مـیگـردد و
روانشناسا  ،معلما  ،والدین و دستاندرکارا آموزشی از فن خودگویی مثبـت جهـت بهبـود رفتارهـای
تحصیلی و بهبود کیفیت آموزشی دانشآموزا استفاده نمایند.
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیتهایی بود کـه از مهمتـرین آ میتـوا بـه
مختص بود جامعهی آماری پژوهش به یك دامنه سنی و تحصیلی محدود و دانشآموزا پسر اشاره
کرد که باید در تعمیم نتای پژوهش احتیاط شود.
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