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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of neuro 
linguistic programming strategies training on emotional intelligence, 
achievement motivation and academic self-concept. This study was  
experimental pre-test, post-test with the control group design. The statistical 
population of this study consisted of all female fifth grade elemantary school 
students in Izeh city in the academic year of  2020-2021. Then 30 people with  
learning disabilities were selected through random multi stage cluster 
sampling and were assigned randomly to experimental and control groups. 
The instruments used in this study were emotional intelligence (Petrides & 
Furnham, 2001) achievement motivation (Hermance, 1977) and  academic 
self-concept  (Liu & Wang, 2005). The experimental group received neuro 
linguistic programming strategies training  for ten 60-minutes sessions, one 
sessions in a week lasting for two month. Analysis of the data was done using 
descriptive (average & standard deviation) and inferential (multiple 
covariance analysis) tests. Experimental group showed significant increase in 
achievement motivation and academic self-concept after being trained, But no 
significant effect was observed on emotional intelligence. Based on the result 
we can say that neuro linguistic programming strategies training  is an 
important method in improving of achievement motivation and academic self-
concept students with learning disability. 
Keywords: neuro linguistic programming , emotional intelligence, 
achievement motivation, academic self-concept, learning disabilites. 
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 بر شناختیزبان-عصب ریزیبرنامه راهبردهای آموزش اثربخشی
-انشد تحصیلی خودپنداره و پیشرفت انگیزش هیجانی، هوش

 یادگیری هایناتوانی به مبتال دختر آموزان

     منصوری لیال
 ز،اهوا اهواز، چمران شهید دانشگاه تربیتی، شناسیروان دکتری دانشجوی

 ایران
  

 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندانشیار روان  یخچالی حاجی علیرضا
  

 ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه شناسی،روان استاد  ییالقشهنی منیجه
  

 ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه شناسی،روان دانشیار مکتبی غالمحسین

  چکیده
 ،هیجانی هوش بر شناختیزبان-عصب ريزیبرنامه راهبردهای  آموزش تأثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف

 با آزمونسپ-آزمون-پیش نوع از آزمايشی حاضر پژوهش روش. بود تحصیلی خودپنداره و پیشرفت انگیزش
 حصیلیت سال در  ايذه  شهر ابتدايی پنجم پايه دختر آموزاندانش کلیه را پژوهش  آماری جامعه. بود گواه گروه
 روش از استفاده با بودند يادگیری هایناتوانی دارای که نفر 30  فوق جامعه از. دادند تشکیل 400-1399
 به منتخب نمونه سپس و انتخاب پژوهش نمونه حجم عنوان به ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه

 گروه هایآزمودنی. گرفتند قرار( نفر 15 گروه هر) گواه و آزمايشی هایگروه قالب در تصادفی صورت
 شناختیزبان-عصب ريزیبرنامه راهبردهای آموزش تحت ایدقیقه 60  جلسه 10 در ماه دو مدت به آزمايش

 انگیزش ،(2001 فارنهام، و پترايدز) هیجانی هوش هایپرسشنامه شامل هاداده گردآوری ابزار. گرفتند قرار
 از هاداده تحلیل و تجزيه منظور به. بود( 2005 وانگ، و لیو)  تحصیلی خودپنداره و( 1977 هرمنس،) پیشرفت
( ندمتغیرهچ کوواريانس تحلیل) استنباطی آمار و( استاندارد انحراف و میانگین) توصیفی آماری هایشاخص
 و پیشرفت زشانگی بر اختیشنزبان-عصب ريزیبرنامه راهبردهای تأثیر بیانگر تحلیل نتايج. شد استفاده

 اساس بر .نشد مشاهده معناداری تأثیر هیجانی هوش بر اما بود، آزمايش گروه هایآزمودنی تحصیلی خودپنداره
 در مؤثر و مفید روش يک شناختیزبان-عصب ريزیبرنامه راهبردهای آموزش گفت توانمی پژوهش هایيافته

 .است يادگیری هایناتوانی دارای آموزاندانش تحصیلی خودپنداره و پیشرفت انگیزش افزايش

 دارهخودپن پیشرفت، انگیزش هیجانی، هوش شناختی،زبان-عصب ريزیبرنامه:  :هاواژهکلید
   يادگیری هایناتوانی تحصیلی،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز است دکتریرساله  از برگرفته حاضر پژوهش
  :نويسنده مسئولa.haji@scu.ac.ir 
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  مقدمه
شناسان و به ويژه متخصصان آموزش و پرورش يکی از مهمترين موضوعاتی که توجه روان

، 2است )گلوزمن 1های يادگیریجهان را به خود جلب کرده است، موضوع ناتوانیدر سراسر 
 مانع هک شوندمی تعريف رشدی-عصبی اختالالت عنوان به يادگیری های(. ناتوانی2015
 يا و نوشتن خواندن، مانند های تحصیلیدر برخی زمینه خاص هایمهارت از استفاده و رشد

 یلدل به شودو تصور می شوندمی محسوب ذاتی فرد برای اختالالت اين. شوندمی حساب
 ندگیز از زمان هر در است ممکن و بوجود آيند مرکزی-عصبی سیستم عملکرد در اختالل

های آموزان با ناتوانی(. دانش2020 3دهند )نانیز، رودريگز، تیرو، فرناندز و سروزو رخ فرد
همانند همساالن عادی خود به مسائل يادگیری علیرغم داشتن هوش طبیعی، قادر نیستند 

باشند تحصیلی بپردازند و به راهبردهای يادگیری متفاوت از همتايان عادی خود نیازمند می
نه تنها از مشکالت و ضعف در عملکرد تحصیلی رنج  آموزان(. اين دانش2021، 4)زيادت

 توان به هوششوند که از جمله میبرند، بلکه دچار برخی مشکالت هیجانی نیز میمی
 (. 2017، 6ضعیف در آنان اشاره کرد )زيبرگ و کاسلر 5هیجانی

 و خود شخصی هایاحساسات و هیجان مديريت و شناسايی توانايی به هیجانی هوش
، 8؛ به نقل از ارجین، کاراتاس و موتلو2016، 7دارد )گلمن اشاره ديگران هایهیجان همچنین
 تنظیم و هاهیجان به دسترسی و ايجاد ها،هیجان درست و دقیق درک و به عنوان  (2020

شود )هاشیم فکری در نظر گرفته می هیجانی و رشد تقويت راستای در هاهیجان پذيرانعطاف
اند افرادی که از هوش هیجانی باالتری برخوردار هستند (. مطالعات نشان داده2018و خلیل، 

 (. از2002، 9کنند )الکسنین و الکسنینمی تر بهتر عملاز افراد با سطح هوش هیجانی پايین

 توانندمی بهتر باشند برخوردار هااين مهارت میزان مطلوبی از از افراد که زمانی رو،اين

محیط سازگار کنند. تحقیقات اخیر بر اهمیت هوش هیجانی در افراد با ناتوانی  با را خود
 (. 1397شعاع، و انجم بیگیعلمدارلو، اسمعیلاند )همتیيادگیری تأکید کرده
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نتايج برخی مطالعات حاکی از اين است که کودکان دارای ناتوانی يادگیری از سطوح 
های منفی ( و هیجان2014، 1تری از هوش هیجانی برخودار هستند )هن و گروشیتپايین

(. عدم 1395نمايند )محمودی، برجعلی و علیزاده، بیشتری را نسبت به افراد ديگر تجربه می
ت تواند مشکاليادگیری می آموزان با ناتوانیتنظیم هیجان و نارسايی هیجانی در دانش

توان به عدم عالقه به تحصیل و ترک آورد که از جمله میبسیاری را برای آنان بوجود 
تحصیل در دوران مدرسه اشاره کرد. بنابراين برای پیشگیری از مشکالت ياد شده و برای 

آورند، های تحصیلی و در زندگی به دست وانند سازگاری مطلوبی در محیطاينکه اين افراد بت
 (.1397علمدارلو و همکاران، نیازمند آن هستند تا از نظر هیجانی توانمند شوند )همتی

 نقص دچار يادگیری ناتوانی دارای افراد متغیر ديگری که با يادگیری ارتباط دارد و در

(. انگیزش پیشرفت، به عنوان 2019، 3زف و کارتیکیاناست )جو 2شود، انگیزش پیشرفتمی
 اهداف قتحق هايی کهفعالیت انجام جهت نیرو هدايت يا حرکت فرد برای  تشويق و تمايل

، 4و کريستیاوان )آندريانی، کساماواتی شودکنند، تعريف میمی پشتیبانی يادگیری در را
هت به هدف را در فرد تقويت و ج (. به عبارت ديگر، انگیزش نیرويی است که رسیدن2018
( و نقش مهمی در يادگیری دارد 1396پور و اکبری چرمهینی، بخشد )قديريان، موسویمی

ود رآموزان به شمار میمهم در موفقیت تحصیلی دانش کننده وو يکی از عومل تعیین
ت گیزش پیشرف(. تحقیقات اخیر بر اهمیت ان2019، 5ماير، وينديگر، شوينگر و اسپیناث)استین

دنیل و اند )های يادگیری تأکید کردهآموزان دارای ناتوانیدر نتايج تحصیلی برای دانش
طوری که انگیزش کم و مشکالت شناختی منجر به رفتارهای اجتنابی و (، به2018، 6کوک

(. 2014، 7شود )پولیچرونی، آنتونیو و کوترنیهای تحصیلی ضعیف در آنان میکسب مهارت
آموزان مبتال ( نشان دادند که دانش1391خرايم )خرايم، نريمانی و عاليیراستا عاليی در اين

به ناتوانی يادگیری، از میزان خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت پايینی برخوردار هستند. 
آموزان با ناتوانی يادگیری خود نشان دادند دانش ( نیز در مطالعه2019جوزف و کارتیکیان )

 ش پیشرفت پايینی هستند.دارای انگیز
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آموزان يکی ديگر از متغیرهايی که ناتوانی يادگیری بر آن تأثیر دارد و يادگیری دانش
(. خودپنداره 2018، 2است )تررانتر و شیوينگر 1کند، خودپنداره تحصیلیرا مختل می

های تحصیلی فرد اشاره دارد ها و توانايیتحصیلی به عقايد شخصی در مورد مهارت
اند که خودپنداره تحصیلی يک عامل مهم و ضروری (. مطالعات نشان داده2020، 3)چائولیا

رفت قوی برای پیش کنندهبینیآيد و پیشآموزان به نظر میدر تالش و پیشرفت دانش
(. هنگامی که افراد در مقايسه با ديگران از خودپنداره 2018تحصیلی است )ترانتر و شیوينگر، 

برخوردار باشند اين خودپنداره باعث رشد و پیشرفت تحصیلی آتی فرد و تحصیلی مثبتی 
(. با اين حال، 1390بلوچی و غفاری، شود )ارفعهای منفی در او میعدم بروز هیجان

عادی  االنهمس از را کمتر خود تحصیلی هایتوانايی ناتوانی يادگیری، به مبتال آموزاندانش
 جمله زا اجتماعی، عوامل ش منفی آنان نسبت به خود باکنند. در حقیقت، نگرمی درک خود

شود  نوعی خودارزشمندی منفی يا خودپنداره است و باعث می مرتبط اجتماعی پذيرش
، 4شود )والشضعیف در آنان ايجاد شود و در نهايت موجب کاهش عملکرد تحصیلی آنان 

 اگر و است منفی پیامد آموزان يکدانش برای طور کلی، شکست در يادگیری(. به2018

گرفتن  ناديده و خود از نادرست ارزيابی انگیزه، به کاهش منجر دهد رخ مداوم طور به
بنابراين شناخت راهبردهای آموزشی و  .(2012، 6و کارتون 5شود )وينرمی های خودتوانايی
راوان ف ای کارآمد و مؤثر به منظور کنترل و کاهش اين نوع از مشکالت دارای اهمیتمقابله

(. 2010، 7دهد )انگنهای موفق در بزرگسالی را تشکیل میاست و پايه و اساس سازگاری
تواند بر هوش هیجانی، انگیزش های آموزشی و درمانی که میدر اين راستا يکی از روش

آموزان با ناتوانی يادگیری اثرگذار باشد، آموزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش
طی چند دهه اخیر تحقیقات زيادی شناختی است. زبان-ريزی عصبهراهبردهای برنام
و آموزشی مؤثر بر کاهش مشکالت رفتاری، تحصیلی و  های درمانیپیرامون روش

برخی از آموزان در جوامع آماری مختلف انجام شده است. در اين میان شناختی دانشروان
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 1شناختیزبان-عصبريزی برنامهتحت عنوان  های نوينیه روشئشناسان به اراروان
در دهه « 3گريندرجان »و  «2بندلرريچارد »توسط  ديدگاه اين نظرى . چهارچوباندپرداخته
و  انديشیدن ثرؤهای مشیوه با هدف ايجاد اين الگو  (.2018، 4ابداع شد )الرودهان 1970

، 5نیدرماالتگشتمختلفی از جمله  هایبرقراری ارتباط پرورش پیدا کرده و از ديدگاه
-عصبريزی برنامهبرگرفته شده است.  8درمانیو خانواده 7، هیپنوتراپی6سیبرنتیک

 مبتنی براست که  9ريزیبرنامهمؤلفه،   اولین؛ استاساسی  مؤلفهسه ترکیبی از  شناختیزبان
 واز طريق اعمال  فردسازماندهی رفتار مديريت و  فرآيندهای رفتاری است که باعث

 از جهان که است ايده اين بر که مبتنیاست  10، عصبیمؤلفهدومین . شوداو میهای واکنش
شوند. و تمام رفتارها و عقايد افراد از فرايندهای عصبی ناشی می شودمی تجربه حواس طريق

افکار  و برای مديريت رفتارو کالم استفاده از زبان  يا زبانی است که به 11مؤلفه سوم کالمی
 (. 2020اشاره دارد )چائولیا،  با ديگرانکالمی و غیر کالمی  برقراری ارتباط و 

 سازماندهی برای علمی شناختی، يک فرايندزبان-ريزی عصبتوان گفت برنامهمی

 کند تا با گواه بههايی به انسان کمک میو با ارائه روش است هاانسان درونی تجربه ساختار
ر باشد تا تتواناتر و نسبت به زندگی خوشبین افکار، احساسات و اعمال خود در انجام کارها

 و مثبت ها زندگیکند و با تغییر آن متوقف ها و احساسات منفی خود رابهتر بتواند هیجان
-ريزی عصب(. در واقع برنامه2017، 12تجربه نمايند )سواردالور و کوان را استرسی بدون
 رازاب هایمهارت زمان، مديريت گذاری،هدف هايی همچونشناختی با تأکید بر مهارتزبان

 به فرد در ايجاد درونی بازنمايی هایمدل و بخشیآرامش هایمهارت مؤثر، ارتباط وجود،
-ريزی عصببرنامه (.2021، 13کند )نامپوهای زندگی کمک میتغییرات مثبت در تمام جنبه
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فکر  چگونگی پردازشدهد تا شناختی به عنوان يک الگوی يادگیری به فرد اجازه میزبان
گیری را درک کند. بنابراين اين ابزار آموزشی به فرد اجازه و تأثیر آن بر رفتار و تصمیم

دهد تا شیوه تفکر درباره يک عمل را اصالح کند تا به اهداف مورد نظر خود در زمینه می
 دکرروي شناختی يکزبان-ريزی عصب(. همچنین، برنامه2017،  1خاصی دست يابد )سیلوا

 که است اين ترين هدف آناصلی و شودمی انجام افراد در تغییر هدف با که است ارتباطی
نترل و و احساسات منفی را ک کمک کند وترس برای برقراری ارتباط بهتر با خود  انسان به

 (. 2021کاهش دهد )نامپو، 

شناختی حاکی از زبان-ريزی عصبهای صورت گرفته در زمینه برنامهپژوهش
تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی 

بهبود هوش هیجانی با استفاده »( در پژوهشی تحت عنوان 2017است. به عنوان مثال، احمد )
به اين نتیجه دست يافت که آموزش « شناختیزبانريزی عصباز راهبردهای برنامه

آموزان مؤثر بوده است. شناختی بر هوش هیجانی دانشزبان-صبريزی عراهبردهای برنامه
اثربخشی آموزش راهبردهای »( در پژوهش خود تحت عنوان 1397شاکردولوق و اوباالسی )

ن دوره که روی معلمان ز« ريزی عصبی کالمی بر هوش هیجانی و تفکر انتقادی معلمانبرنامه
کالمی بر هوش -ريزی عصبیرسیدند که برنامه ابتدايی شهر تبريز انجام گرفت، به اين نتیجه

( 2016) 2هیجانی و تفکر انتقادی معلمان ابتدايی مؤثر بوده است. الفرح، باوالساه و الخطیب
موجب بهبود  شناختیزبان-ريزی عصبای به اين نتیجه دست يافتند که برنامهنیز طی مطالعه

 شود. های اجتماعی میمهارت
کاربرد »( طی پژوهشی با عنوان 2015فت، شريف و عزيز )در زمینه انگیزش پیشر

ه اين نتیجه ب« آموزانشناختی بر افزايش انگیزش دانشزبان-ريزی عصبهای برنامهتکنیک
آموزان مؤثر ای بر افزايش انگیزش درونی و بیرونی دانشدست يافتند که اين برنامه مداخله

( نیز طی پژوهشی بیان کردند که 2020دار )زاده و کشتیشعاع، اسماعیلاست. انجم
شناختی بر انگیزش شغلی معلمان تأثیر دارد. لشکريان و زبان-ريزی عصبراهبردهای برنامه

-بريزی عص( در پژوهشی به اين نتیجه دست يافتند که راهبردهای برنامه2015صیاديان )
ان آموزنششناختی موجب افزايش انگیزش، کاهش اضطراب و بهبود يادگیری دازبان
( نیز در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتند 1386نسب و هاشمی )شود. زمینی، حسینیمی
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آموزان کالمی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش-ريزی عصبیکه برنامه
-ريزی عصب( تأثیر برنامه2020تأثیرگذار است. در زمینه خودپنداره تحصیلی نیز چائولیا )

آموزان را مورد بررسی قرار داد. نتايج حاکی از تأثیر بر ابعاد خودپنداره دانششناختی زبان
( نیز طی 2018معنادار اين برنامه آموزشی بر تمام ابعاد خودپنداره بود. حکیم و يسورجا )

ی موجب شناختزبان-ريزی عصبپژوهشی به اين نتیجه دست يافتند که راهبردهای برنامه
 70ای که بر روی ( نیز طی مطالعه2007) 1شود. بالموزان میآنفس دانشافزايش عزت

-بريزی عصآموز دارای اختالل خواندن انجام داد، به اين نتیجه دست يافت که برنامهدانش
( نیز 2020آموزان شده است. همچنین، فرزين )نفس دانششناختی موجب افزايش عزتزبان

نفس شناختی بر عزتزبان-يزی عصبرطی پژوهشی نشان داد که راهبردهای برنامه
 کوهنوردان استان تهران تأثیر مثبت دارد. 

 هایآموزان دارای ناتوانیتوان گفت از آنجا که دانشبا توجه به آنچه ذکر شد می
ر ای دهای خود دارند و دچار مشکالت عديدهيادگیری، تصور منفی نسبت به توانايی

های رسد استفاده از برنامه راهبردشوند، به نظر میمی های تحصیلی، اجتماعی و هیجانیزمینه
تواند در تغییر نگرش آنها مؤثر باشد. گرچه استفاده از شناختی میزبان-ريزی عصببرنامه

دهد که در اين روش برای انواع اختالالت رواج يافته، اما مرور شواهد پژوهشی نشان می
ها مورد های يادگیری، استفاده از اين برنامهانیايران با وجود افزايش کودکان مبتال به ناتو

ای در خصوص استفاده از اين روش که به طور همزمان توجه واقع نشده و تاکنون مطالعه
آموزان با های هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی در دانشسازه

ای اولین بار مورد ئله فوق بريادگیری بررسی کرده باشد، يافت نشده است. بنابراين مسناتوانی
گیرد. لذا با توجه به مباحث نظری که ذکر گرديد و خالء پژوهشی موجود، بررسی قرار می

ش شناختی بر هوزبان-ريزی عصبشود که آيا آموزش راهبردهای برنامهاين سوال مطرح می
های ناتوانی اآموزان دختر پايه پنجم بهیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش

 يادگیری شهر ايذه تأثیر دارد؟

 روش 
 .و گروه گواه بود  آزمونپس-آزمونپیش طرح با از نوع آزمايشی پژوهش حاضر روش

دختر پايه پنجم ابتدايی شهر ايذه در سال تحصیلی  آموزاندانش متشکل از کلیه جامعه آماری
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پژوهش حاضر به اين صورت بود  گیری درنفر بود. روش نمونه  860به تعداد  1400-1399
ای از میان مدارس ابتدائی موجود در ای تصادفی چند مرحلهکه با استفاده از روش خوشه

مدرسه به تصادف انتخاب و سپس از هر مدرسه دو کالس پايه  5مدرسه(،  16شهرستان )
پنجم به طور تصادفی انتخاب گرديد. سپس از معلمان پايه پنجم درخواست شد تا 

آموزانی را که در سه حیطه خواندن، نوشتن و رياضی دچار مشکل هستند را معرفی نشدا
های فوق شناسايی شدند. سپس آموز دارای مشکل در حیطهدانش 53نمايند. در اين مرحله 

ها مشکوک به آموزانی که از نظر معلمان و با توجه به پرونده تحصیلی آنتمام دانش
های تشخیص نارساخوانی، و حاضر به همکاری شدند، آزمون های يادگیری بودندناتوانی

ب، آموزان منتخاختالل رياضی و اختالل امالء گرفته شد. همچنین، به منظور اينکه دانش
آموزانی که استفاده گرديد و دانش 1های ذهنی نباشند، از آزمون هوشی ريوندارای ناتوانی

پژوهش حذف شدند. در نهايت از بین  بودند از نمونه 90دارای نمره هوشی کمتر از 
نفر به عنوان حجم  30آموزانی که شرايط الزم برای ورود به پژوهش را داشتند، تعداد دانش

نفر(  15آزمايش و گواه  )هر گروه  نمونه انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه
 قرار گرفتند. 

شتن در پايه پنجم، داشتن هوشبهر های ورود به پژوهش عبارت بودند از: قرار دامالک
طبیعی، رضايت و آمادگی شرکت در مداخالت گروهی، عدم شرکت در هر گونه مداخله 

های خواندن، نوشتن و طور همزمان و عدم توانايی در يکی از حوزهدرمانی يا آموزشی به
های خروج شامل: غیبت بیش از سه جلسه، شرکت در هر گونه مداخله رياضی و مالک

رمانی، عدم تمايل به ادامه درمان، عدم همکاری و انجام ندادن تکالیف مشخص شده بود. د
ای دقیقه 60جلسه  10ماه در  2شناختی به مدت زبان-ريزی عصبمداخله راهبردهای برنامه

 ای ارائه نگرديد. پس ازبه گروه آزمايشی آموزش داده شد و به گروه گواه هیچ مداخله

 های آماریها با استفاده از روشی و گردآوری اطالعات آماری، دادهپايان جلسات آموزش

آمار استنباطی  شامل تحلیل کواريانس چند متغیره  توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و
گرفتند. الزم به ذکر است که تمام  قرار تجزيه وتحلیل مورد  22نسخه  SPSSافزار در نرم

صورت مجازی و در گری بههای غربالنمونه و اجرای آزمونمراحل اعم از انتخاب حجم 
ريزی  بستر سامانه شاد انجام گرفته است. جلسات آموزشی راهبردهای برنامه

؛ ترجمه 2012کالمی )ردی و برتون، -ريزی عصبیشناختی بر اساس کتاب برنامهزبانعصب
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تی شناخزبانريزی  عصبمه(. انجام گرفت. جلسات آموزشی راهبردهای برنا1398قهرمانی، 
 ارائه شده است. 1در جدول شماره 

 شناختیزبان-ريزی عصبآموزش راهبردهای برنامه جلسات محتوای خالصه .1 جدول

 محتوا جلسه

 اول
آمدگويی، معرفی و آشنايی اعضا با يکديگر، شرح اهداف و مقرارات جلسات، تعريف خوش
 آزمونو کاربردهای آن در زندگی و اجرای پیش شناختی و فوايدزبانريزی عصببرنامه

 دوم
گذاری، گذاری، فوايد هدفگذاری، بیان ضرورت و اهمیت هدفدر اين جلسه به آموزش هدف

 گذاری پرداخته شد و در نهايت تمرين کالسی ارائه گرديد.آموزش شناسايی موانع هدف

 سوم
ريزی، ضرورت داشتن برنامه، انواع برنامهدر اين جلسه فراگیران با مفهوم مديريت زمان و 

ها بر اساس زمان، عوامل اتالف زمان  و چگونگی مقابله با بندی برنامهها و نحوه اولويتريزیبرنامه
 عوامل مخل زمان آشنا شدند و تکلیف خانگی ارائه شد.

 چهارم
ورزی، آشنايی های جرأتيتورزی و ابراز وجود، آشنايی با مزهای جرأتدر اين جلسه به بیان مهارت

 با نحوه رفتارهای قاطعانه و جلوگیری از رفتارهای منفعالنه و پرخاشگرانه پرداخته شد.

 پنجم
در اين جلسه به آموزش انواع ارتباط  )کالمی و غیرکالمی( پرداخته شد و همچنین آموزش چگونگی 

ها ارائه گرديد. سپس تمرينات کار مودنیارتباط مؤثر با اعضای خانواده، دوستان، معلمان و غیره به آز
 در کالس اجرا شد.

 ششم
های بازنمايی و حواس پنجگانه آشنا شدند. سپس به آموزش آموزان با نظامدر اين جلسه دانش

( منطقی-های بازنمايی )ديداری، شنیداری، جنبشی و شنیداریچگونگی ادراک جهان از طريق نظام
 کالسی اجرا و تکلیف خانگی به آنها ارائه گرديد.پرداخته شد. در ادامه تمرين 

 هفتم
، در های حسی آشنا شدنددر اين جلسه فراگیران با کنترل تجربیات حسی،  تنظیم و کنترل ورودی

های مهم ادامه به آموزش رها کردن باورهای محدود کننده و ايجاد باورهای نیرو بخش و درک حس
 و تکلیف خانگی ارائه گرديد. پرداخته شد. در نهايت تمرين کالسی

 هشتم
های ذهنی، درک همانندی و تفاوت های ذهنی پرداخته شد و فراگیران با برنامهدر اين جلسه به برنامه

 های ذهنی آشنا شدند.و ترکیب برنامه

 نهم
در اين جلسه به تعريف سطوح عصب شناختی پرداخته شد و توضیحاتی در مورد سطوح 

 های متنوع ارائه گرديد.محیط، رفتار، باور، قابلیت و هويت با ذکر مثالشناختی شامل: عصب

 دهم
بندی مفاهیم بررسی شده و اجرای های ارائه شده در جلسات گذشته، جمعمرور و تمرين مهارت

 آزمون.پس

 :گرديد استفاده زير ابزارهای از های پژوهش داده گردآوری به منظور
( 1384نوری و مرادی )اين آزمون توسط کرمی نارساخوانی )نما(:( آزمون خواندن و 1

آموزان ابتدايی ابتدايی تهیه و بر روی به منظور تشخیص اختالل نارساخوانی در دانش
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آموزان ابتدايی در شهرهای تهران، سنندج و تبريز هنجار شده است و دارای ده خرده دانش
ذف ها، حها، قافیه، نامیدن تصاوير، درک کلمهها، زنجیره کلمهآزمون شامل )خواندن کلمه

 157باشد. نقطه برش آزمون های مقوله( میهای حروف، نشانهها، نشانهآواها، خواندن ناکلمه
کسب کند به عنوان  157يا کمتر از  157آموزی که در  اين آزمون  نمره است و دانش

ی درونی آزمون خواندن و شود. میزان همسانآموز نارساخوان تشخیص داده میدانش
نوری و مرادی، محاسبه شده است )کرمی 83/0و ضريب آلفای آن  81/0نارساخوانی 

گزارش شده است )حسینی، مرادی،  62/0(. روايی آن نیز از طريق تحلیل عاملی 1384
(. در پژوهش حاضر پايايی آزمون با استفاده از ضريب 1395نوری، حسنی و پرهون، کرمی

 به دست آمد.  68/0نباخ آلفای کرو
( به منظور تشخیص 1396اين آزمون توسط مرادی ) ( آزمون تشخیص اختالل نوشتن:2

ايه آموزان پايه اول تا پآموزان ابتدايی تهیه و بر روی دانشاختالل بیان نوشتاری در دانش
ششم ابتدايی شهر سمنان هنجار شده است و دارای چهار خرده آزمون شامل )نگارش، 

 47باشد. نمره برش حاصله بر اساس منحنی راک  در ژگان، درک مطلب و امالء( میوا
آموز نارسانويس دريافت کند به عنوان دانش 47آموزی که نمره کمتر از باشد و دانشمی

 96/0تا  74/0شود. میزان همسانی درونی اين آزمون برای هر پايه  در دامنه تشخیص داده می
حتوايی آن توسط چند تن از متخصصین و آموزاگاران ابتدايی به تأيید به دست آمد. روايی م

 74/0تا  52/0رسیده است. همچنین روايی همزمان ابزار با نمرات امالء و انشاء در دامنه 
تا  87/0گزارش گرديد و پايايی آزمون نیز از طريق بازآزمايی و به فاصله ده روز در دامنه 

(. در پژوهش حاضر پايايی 1396ر معنادار بودند )مرادی، متغیر بود که همه مقادي 94/0
به دست آمد.  در اين پژوهش از آزمون  74/0آزمون با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 اختالل نوشتن مربوط به پايه پنجم استفاده گرديد.
 ( به منظور1988) 2مت توسط کنولی: آزمون رياضی کی1مت( آزمون رياضی کی3
ری ناتوانی يادگیری رياضی تهیه و تدوين شده است. اين آزمون متشکل از سه گیاندازه

بخش مفاهیم اساسی )سه خرده آزمون شمارش، اعداد گويا و هندسه(، عملیات )جمع، 
یر گیری، زمان، پول، تخمین، تفستفريق، ضرب، تقسیم و محاسبه ذهنی( و کاربرد )اندازه

 پس از اين که. انفرادی قابل اجرا استورت گروهی و باشد و به صها و حل مساله( میداده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Keymath 

2. Cornoli  
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ها محاسبه شد و مجموع آنها به نیز دست آموزان در هر يک از خرده آزموننمرات دانش
آمد، براساس میانگین و انحراف استاندارد گروه مرجع که قبال  هنجاريابی شده و برای هر 

. محمد گزارش می شود z ورت نمرهآموز به صپايه موجود است، نمره استاندارد هر دانش
اند و دارای استان هنجاريابی کرده 11( اين آزمون را در ايران و در 1381اسماعیل و هومن )

باشد. همچنین، اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای روايی محتوا و روايی سازه می
(. در پژوهش 1381گزارش شده است )محمداسماعیل و هومن،  86/0تا  80/0کرونباخ 

 به دست آمد.   76/0حاضر پايايی آزمون با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 
 گیری سطح( به منظور اندازه1962( آزمون هوشی ريون: اين آزمون توسط ريون )4

تايی(  12سری  5آيتم ) 60سال تدوين شد و دارای  18تا  9هوش عمومی در گروه سنی 
آزمودنی انجام داد، ضريب همبستگی آن  707( در پژوهشی که روی 2006است. رحیمی )

گزارش کرد  91/0و میزان پايايی آن را به شیوه بازآزمايی  73/0را با آزمون هوشی وکسلر 
(. در مطالعه حاضر مالک انتخاب افراد بر 1397رمازی، با عزت و دهقان، )به نقل از قادری

 و باالتر بود. 90اساس نمره هوشبهر 
( به منظور 2001: اين پرسشنامه توسط پترايدز و فارنهام )1( پرسشنامه هوش هیجانی5
و حداکثر  30گويه است. حداقل نمره  30گیری هوش هیجانی ساخته شده و دارای اندازه
)کامال   7)کامال  مخالفم( تا  1طیف لیکرت از صورت بهآن گذاری شیوه نمرهباشد. می 210

ضريب پايايی ابـزار از طريـق همسانی سؤاالت با ( 2001باشد. پترايدز و فارنهام )موافقم( می
همچنین روايی بـاالی اين ابزار، اند. گزارش کرده 86/0 استفاده از ضـريب آلفـای کرونبـاخ

ازغندی، . احمدیز بررسی رابطة هر گويـه بـا کـل پرسشـنامه، تأيیـد گرديده استا
( برای بررسی روايی و پايايی آن با اجرای پژوهشی 1385معمار، تقوی و ابوالحسنی )فراست

آموزان، پايايی آزمون را با روش همسانی درونی دارای نفری از دانش 936در يک نمونه 
ها روايی گزارش نمودند. آن 71/0و با روش بازآزمايی  76/0ضريب آلفای کرونباخ 

های همگرای اين پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند و میزان همبستگی آن را با مقیاس
گزارش نمودند که نشان دهنده روايی مناسب آن است. در  60/0 2هوش هیجانی شرينگ

 بدست آمد. 85/0فای کرونباخ پژوهش حاضر نیز پايايی آزمون با استفاده از ضريب آل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Emotional Intelligence Questionnaire 

2  . Shering 



 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |94

 ( طراحی1970: اين پرسشنامه توسط هرمنس )1( پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس6
(. 1394)به نقل از رضايی، احدی و اسدزاده، ای است گزينه 4 مادة 29دارای  شده است و

های مرهنها بر حسب انگیزش پیشرفت از زياد به کم و يا کم به زياد، در اين آزمون به گزينه
از روايی محتوايی آن برای محاسبه روايی ( 1970گیرد. هرمنس )تعلق می 4تا  1يا  1تا  4

. ضرايب مودنگرا محاسبه را با رفتارهای پیشرفت استفاده کرد و ضريب همبستگی هر سؤال
پايايی ( همچنین 1970رمنس )ه .قرار داشت 57/0تا  30/0 ای ازآمده در دامنه به دست
 روش آزمون آلفای کرونباخو  83/0روش بازآزمايی با فاصله سه هفته را با استفاده از  آزمون

يخچالی يیالق و حاجیگزارش نمود. همچنین در مطالعه حقیقی، مکتبی، شهنی 84/0
 ردندک کرونباخ و تنصیف استفاده برآورد پايايی اين مقیاس از روش آلفای به منظور (1397)

ذکر گرديد. در  73/0و به روش تنصیف  75/0آلفای کرونباخ  و ضريب پايايی به روش
 بدست آمد. 84/0پژوهش حاضر نیز پايايی آزمون با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 3پرسشنامه خودپنداره تحصیلی توسط لیو و وانگ :2( پرسشنامه خودپنداره تحصیلی7
شیوه باشد. می 100حداکثر نمره و 20باشد. حداقل گويه می 20( تدوين شده و دارای 2005)

)خیلی زياد(  5)خیلی کم( تا  1از ای درجه 5طیف لیکرت صورت بهآن گذاری نمره
نفس با خرده مقیاس عزتاين پرسشنامه که  ندنشان داد (2005. لیو و وانگ )باشدمی

و  ه مارش، رلیکهای مدرسمقیاس خودپندارة آزمودنی(، r=73/0(، )1988) 4باتلر تحصیلی
همچنین آنها  در مطالعه خود میزان پايايی دارد. ( r=71/0)اعتبار همگرا  (، 1983) 5اسمیت

به دست آوردند. همچنین گوروئی و خیر  82/0آلفای کرونباخ آزمون را با استفاده از روش 
محاسبه و  70/0( میزان روايی پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش تحلیل عاملی 1390)

گزارش  67/0يايی برای کل مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با ضريب پا
بدست  84/0کردند. در پژوهش حاضر نیز پايايی آزمون با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 آمد.

يزی ر( مداخله آموزشی: مداخله به کار رفته در مطالعه حاضر بر اساس کتاب برنامه8
( است. اين برنامه شامل 1398؛ ترجمه قهرمانی، 2012ون، کالمی )ردی و برت-عصبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hermance Achievement Motivation Questionnaires 

2. Academic Self-Concept Questionnaires  

3. Liu & Wang 

4. Butler 

5. Marsh, Relic & Smith 
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های های ابراز وجود، نظامگزينی، مديريت زمان، ارتباط مؤثر، مهارتالگوهای هدف
( اعتبار برنامه با استفاده 2014بازنمايی و سطوح استدالل منطقی است. در پژوهش پراباواتی )

ريزی ناسان، متخصصان در حوزه برنامهنفر از کارش 5از روايی محتوايی و صوری توسط 
ان، دستوری زادگشناسان به تأيید رسیده است. در ايران نیز عیسیشناختی و روانزبان-عصب

( برای بررسی روايی برنامه آموزشی از روايی محتوايی استفاده 1391احمدی )و سلطان
شناسی يید اساتید گروه رواننمودند. در مطالعه آنان محتوای برنامه پس از تهیه و تدوين به تأ

 دانشگاه تبريز رسیده است. 

 هایافته
عضويت  ها بر حسب مرحله وهای توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( آزمودنیشاخص

 ارائه شده است.   2گروهی در جدول 

نمرات  هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی  توصیفی یهاشاخص .2جدول 

 عضويت گروهی و مرحله برحسب هایآزمودن

 آزمونپس آزمونپیش مرحله هاگروه

گروه 
 آزمایش

 N M SD M SD عضویت گروهی
 74/12 74/116 07/11 53/111 15 هوش هیجانی

 95/7 53/82 21/10 66/71 15 انگیزش پیشرفت
 92/8 20/74 12/8 66/54 15 خودپنداره تحصیلی

 گروه گواه
 32/12 06/113 36/7 33/115 15 هوش هیجانی

 37/9 86/75 29/10 60/75 15 انگیزش پیشرفت
 56/4 46/57 51/6 86/57 15 خودپنداره تحصیلی

دهد میانگین نمرات هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و نشان می 2جدول  طور کههمان
، 53/111 یب برابر بابه ترتآزمون برای گروه آزمايش یشپخودپنداره تحصیلی در مرحله 

شناختی زبان-ريزی عصباست که پس از انجام آموزش راهبردهای برنامه 66/54و 66/71
. همچنین است 20/74و  53/82، 74/116اين مقادير تغییر  پیدا نموده است  و به ترتیب برابر با 

 86/57و  60/75، 33/115آزمون به ترتیب برابر با گواه در مرحله پیش در گروهاين مقادير 
ای که نمرات باشد. به گونهمی 46/57و  86/75، 06/113آزمون برابر با  و در مرحله پس

 مربوط هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی افزايش داشته است. به منظور
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 استفاده چندمتغیره تحلیل کوواريانس پارامتريک آزمون از آموزشی مداخله تعیین تأثیر

مورد  مورد نیاز آن هاییش از انجام تحلیل مورد نظر در ابتدا مفروضهپ بنابراين، گرديد؛
و تساوی  1ها از آزمون شاپیرو ويلکبرای بررسی نرمال بودن داده .بررسی قرار گرفت

ها برای هر سه متغیر مورد مطالعه  از استفاده شد که نتايج آن  2ها  از آزمون لوينواريانس
-های واريانس(. برای بررسی مفروضه تساوی ماتريسP>05/0دار نبود )لحاظ آماری معنی

، 22/8M= ،6=1dfباکس استفاده گرديد که نتايج آن )کواريانس نیز از آزمون ام
30/5680=2df،19/1= F ،30/0sig=های خطی بودن و باشد. همچنین نتايج مفروضه(  می
ها بود. نتايج بررسی همگنی شیب خطی چندگانه حاکی از برقرار بودن اين مفروضههم

 ارائه شده است.  3رگرسیون نیز در جدول 

 . بررسی همگنی شیب رگرسیون متغیرهای پژوهش3جدول 

 متغیر وابسته شاخص آماری
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

اثر تعاملی گروه 
 آزمونو پیش

 96/0 002/0 177/0 1 177/0 هوش هیجانی
 92/0 008/0 550/0 1 550/0 انگیزش پیشرفت

خودپنداره 
 تحصیلی

62/62 1 62/62 69/1 20/0 

(، همگنی شیب رگرسیون در P>05/0با توجه به مقدار سطح معناداری مشاهده شده )
متغیرهای پژوهش رعايت شده است؛ لذا استفاده از آزمون تحلیل کوواريانس بالمانع است 

 شود.نشان داده می 4آزمون در جدول که نتايج اين 

 آزمونتحلیل کواريانس چند متغیره در مرحله پس .4جدول 

 آزمون ارزش F خطاdf داریسطح معنی اندازه اثر

 اثر پیاليی 699/0 81/17 23 001/0 69/0

 المبدای ويلکز 301/0 81/17 23 001/0 69/0

 اثر هتلینگ 32/2 81/17 23 001/0 69/0

 بزرگترين ريشه روی 32/2 81/17 23 001/0 69/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shapiro. Wilk’s test 

2. Levene's test for equality of variances 
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آزمون، به روش شود پس از خارج کردن اثر پیشمشاهده می 4طور که در جدول همان
داری برای عامل عضويت گروهی وجود دارد. اين اثر تحلیل کواريانس چندمتغیره، اثر معنی

ايش شناختی  بر افززبان-ريزی عصبدهد که آموزش راهبردهای برنامهچند متغیره نشان می
آموزان دختر مبتال به هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش

 لحاظ از حداقل گواه و آزمايش گروه هایآزمودنی های يادگیری تأثیر دارد و بینناتوانی

 69/0 با برابر تفاوت يا تأثیر میزان کهدارد  وجود داریمعنی تفاوت وابسته از متغیرهای يکی
های فردی مربوط به نمرات هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت درصد از تفاوت 69است يعنی 

 در اينکه باشد. به منظور تعیینو خودپنداره تحصیلی  مربوط به تأثیر عضويت گروهی می

 از دارد وجود گواه و آزمايش گروه بین داریمعنی متغیرهای وابسته تفاوت از يک کدام

 5 جدول در آن نتايج که شد استفاده متغیره در متن مانکوا تک کوواريانسآزمون تحلیل 
 است. گرديده ارائه

زی رييانس تك متغیره برای بررسی تأثیر آموزش راهبردهای برنامهکووار. نتايج تحلیل 5جدول 

های روههای گشناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و  خودپنداره تحصیلی آزمودنیزبان-عصب

 آزمونآزمايش و گواه در مرحله پس

 مراحل متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

اندازه 
 اثر

هوش 
 هیجانی

 30/0 003/0 92/10 43/1241 1 43/1241 آزمونپیش
 10/0 10/0 77/2 34/315 1 34/315 عضويت گروهی

انگیزش 
 پیشرفت

 15/0 04/0 45/4 29/312 1 29/312 آزمونپیش
 20/0 01/0 49/6 13/455 1 13/455 عضويت گروهی

خودپنداره 
 تحصیلی

 27/0 005/0 62/9 32/391 1 32/391 آزمونپیش
 68/0 001/0 13/55 58/2241 1 58/2241 عضويت گروهی

شود، نتايج تحلیل کواريانس چند متغیری برای مشاهده می 5طور که در جدول همان
ون نشان آزمانگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دو گروه در مرحله پسهوش هیجانی، 

شناختی توانسته است به طور زبان-ريزی عصبکه آموزش راهبردهای برنامه دهدمی
( و خودپنداره تحصیلی =P ،49/6F<01/0پیشرفت ) معناداری موجب افزايش انگیزش

(001/0>P ،13/55F= در مقايسه با گروه گواه شود ) اما بر هوش هیجانی تأثیر معناداری
 (.=P،77/2F<10/0نداشته است )
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 بحث و نتیجه گیری
-ريزی عصبهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه

آموزان دختر شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی در دانشزبان
بود. نتیجه يافته اول پژوهش حاکی از اين بود که  های يادگیری شهر ايذهدارای ناتوانی
آموزان گروه شناختی بر افزايش هوش هیجانی دانشزبان-ريزی عصبآموزش برنامه

آزمايش نسبت به گروه گواه تأثیرمعناداری نداشت و تفاوتی بین دو گروه مشاهده نگرديد. 
( 2016( و الفرح و همکاران )1397(، شاکردلوق )2017های احمد )اين يافته با نتايج پژوهش

همخوانی ندارد و پژوهشی که با نتیجه پژوهش حاضر همسو باشد تا آنجا که محقق بررسی 
های صورت گرفته در اين زمینه بیانگر اين است که کرده است، يافت نشد. نتايج پژوهش

ود. شدار هوش هیجانی میشناختی موجب افزايش معنیزبان-ريزی عصبهای برنامهآموزه
-ريزی عصب( در پژوهش خود نشان داد که راهبردهای برنامه2017به عنوان مثال، احمد )

العاده برای درک و بهبود هوش هیجانی است. همچنین مطالعه سوار شناختی ابزاری فوقزبان
فرد  شناختیزبان-ريزی عصب( نشان داد با استفاده از راهبردهای برنامه2017دالور و کوان )

ها و احساساتش را درک و مديريت کند و افکار ناکارآمد را اصالح واند افکار، هیجانتمی
 یاریآگاهی و هوش از سطح که توان بیان کرد افرادیهای پیشین میکند. بر اساس پژوهش

، 1نبامکنند )سینکالير و فیگیرا درک می بیشتری هیجانی برخوردار هستند، هوش بااليی
2012 .) 

های درون فردی، به تنظیم احساسات و فردی و هیجانآگاهی از عواطف بیندر واقع، 
د شوها از اين طريق بهتر میکند و عملکرد فرد در همه زمینههای منفی کمک میهیجان

های (. با اين حال نتیجه پژوهش حاضر هم جهت با نتايج پژوهش1397)افشاری و فتحی، 
 جامعه به توانمی را های پیشینپژوهش با حاضر پژوهش بودن پیشین نبوده است. ناهمسو

 نسبت مختلف جوامع فرهنگی هایتفاوت و يا  های خودسنجی متفاوتو آزمون آماری

گونه تبیین کرد که از توان ايندار هوش هیجانی را میداد. همچنین، عدم افزايش معنی
پذيری، واقعیات، انعطافآنجايی که هوش هیجانی در برگیرنده ظرفیت فرد برای پذيرش 

رسد کودکان نمونه پژوهش حاضر از مديريت هیجان و مقابله با استرس است، به نظر می
ر ها و همچنین کناپذيری الزم برای درک هیجانات، مديريت و بیان آنتوانمندی و انعطاف
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ل واند و ممکن است محتوا، تعداد جلسات و طآمدن با مشکالت اجتماعی برخوردار نبوده
شناختی که برای ارتقای هوش هیجانی طراحی شده زبان-ريزی عصبمدت آموزش برنامه

بود کافی نبوده و نیاز به تعداد جلسات آموزشی بیشتر برای تغییر در هوش هیجانی 
توان به اين مسئله اشاره نمود که آموزان با ناتوانی يادگیری باشد. از طرفی میدانش
برای سنجش تغییرات مورد نظر از دقت کافی برخوردار  های خودسنجی معموال  آزمون
 .باشند تأثیرگذار پژوهش نتايج باشند و ممکن است درنمی

شناختی زبان-ريزی عصبيافته ديگر اين پژوهش بیانگر تأثیر آموزش راهبردهای برنامه
با  هبر افزايش انگیزش پیشرفت در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه بوده است. اين يافت

(، 2015(، شريف و عزيز )2020شعاع و همکاران )های مشابه همچون  انجمنتايج پژوهش
( همسويی دارد. در تبیین اين يافته 1386( و زمینی و همکاران )2015لشکريان و صیاديان )

ست از مهمترين داليل شک آموزان دارای ناتوانی يادگیریدانشانگیزه در  توان گفت عدممی
به  یمبتال به ناتوانی يادگیرفرد  ،دست دادن انگیزهبا از در واقع باشد. ن میتحصیلی آنا

ت که در نهاي پنداردبیهوده میهای خود را کند و تمام تالشخود شک می ذهنیهای توانايی
يريان و شود )قدهای آموزشگاهی و تحصیلی میمنجر به نگرش منفی نسبت به يادگیری

 شناختی با تغییر درريزی عصب زباندر چنین حالتی راهبردهای برنامه .(1396همکاران، 
آموزان، موجب ايجاد عالقه و انگیزه در مطالعه و های منفی و نامطلوب دانشنگرش
شود و در مقابله با مسائل و مشکالت آموزشی به آنها تحصیلی می و های آموزشیمحیط

( 2020شعاع و همکاران )ين راستا، پژوهش انجم(. در ا2015رساند )شريف و عزيز، ياری می
شناختی قرار زبان-ريزی عصبنشان داد که افرادی که تحت آموزش راهبردهای برنامه

گیرند که چگونه رويدادها را مثبت ارزيابی کنند تا بتوانند انگیزه باالتر و گیرند، ياد میمی
 سطح استرس کمتری داشته باشند. 

شناختی مبتنی بر عواملی همچون آگاهی از هدف، زبان-يزی عصبراصول اساسی برنامه
وح دهی، بر سطگذاری و خودنظمباشد و با تأکید بر هدفپذيری میتیزحسی و انعطاف

گذارد تا از اين طريق موفقیت افراد در رسیدن به اهدافشان را انگیزشی فراگیران تأثیر می
ی شناختی بر تغییر باورهای شخصزبان-عصب ريزیهای برنامهتسهیل نمايد. تأکید آموزه
ار و طوری که زمینه را برای خودتنظیمی رفتهای تحصیلی است بهدرباره پیشرفت و انگیزه

ها مهیا نموده و به کارآمدی  و خودباوری  افراد در پرداختن به امور تحصیلی و انگیزه
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های در واقع، آموزه (.1385تبار، مرادی و شهرآرای، رسانند )احتشامیاجتماعی ياری می
جويی و مداخله در شناختی از خالل گسترش راهبردهای خودنظمزبان-ريزی عصببرنامه

رسد ه نظر میشود و چنین بسطوح استدالل منطقی به افزايش انگیزش پیشرفت افراد منجر می
باال همسانی  تکه با بسیاری از خصوصیات افراد با خودکارآمدی باال و افراد با انگیزش پیشرف

 (.1391زادگان و همکاران، دارد )عیسی
-ريزی عصبيافته ديگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزش راهبردهای برنامه

روه های گروه آزمايش نسبت به گشناختی موجب افزايش خودپنداره تحصیلی آزمودنیزبان
(، بال 2018يسورجا )(، حکیم و 2020های چائولیا )گواه شده است. اين يافته با پژوهش

های خود نشان دادند آموزش راهبردهای ( که در پژوهش2020( و فرزين )2007)
شناختی بر خودپنداره تحصیلی تأثیر مثبت دارد، همخوانی دارد. در زبان-ريزی عصببرنامه

ری هنگامی های يادگیآموزان دارای ناتوانیتوان چنین بیان کرد که دانشتبیین اين يافته می
 ارزشینمايند، دچار احساس بیکه عدم تأيید و پذيرش از طرف ديگران را تجربه می

شود. گیری خودپنداره ضعیفی در آنان میارزشی باعث شکلشوند که اين احساس بیمی
شرفت های مکرر تحصیلی و پیآموزان دارای ناتوانی يادگیری به دلیل شکستهمچنین دانش
کنند و درک منفی از طور مطلوب درک نمیرا به های تحصیلی خودکم، توانايی

تری نسبت به همتايان عادی های خود دارند و از خودپنداره تحصیلی پايینتوانايی
 (. 2018برخوردارند )والش، 

ا در انجام ند تنککمک می به فرد  شناختیزبان-ريزی عصببنابراين راهبردهای برنامه
، به ندکنترل کافکار، احساسات و اعمالش را بتواند و  هعمل نمود مندترکارهايش توان دادن

پنداره خود و از اين طريق خودبتواند به نتايج خوبی دست يابد  تاخوشبین باشد خود زندگی 
(. در همین 1396؛ ترجمه شادروح، 2012، 1را در تمام سطوح افزايش دهد )آلدر و هیتر

ريزی های برنامهاستفاده از تکنیک( در پژوهش خود نشان داد که 2020زمینه فرزين )
شود که ورزی موجب میگذاری و جرأتشناختی مانند مديريت زمان، هدفزبان-عصب
آموزان در خود احساس شايستگی و توانمندی کنند و تمرکز بیشتری برای رسیدن به دانش

ش را افزاينفس و خودپنداره خود های خود داشته باشند و سطح اعتماد و بهاهداف و برنامه
کست آموزد که ششناختی به افراد میزبان-ريزی عصبهای برنامهدهند. از طرفی تکنیک

ترين ابزارهای يادگیری است و معنايی جز دريافت بازخورد و پیامد در يک يکی از قوی
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کند تا عدم موفقیت خود را به تالش ناکافی رو به افراد کمک میموقعیت خاص ندارد. از اين
اده از راهبردهای نامناسب ارتباط دهند و از اين طريق باورها و افکار منفی نسبت به و استف

 هایهای اين برنامه، راه را برای برچسبخود را کاهش دهند. نکته مهم اين است که آموزه
؛ 2012، 1دارند )ردی و برتونبندند و خودپنداره افراد را از تهديد شدن مصون میمنفی می

آموزان منجر به نگرش منفی (. از آنجا که خودپنداره پايین در دانش1398ی، ترجمه قهرمان
روش  شناختی به عنوان يکزبان-ريزی عصبشود، برنامهکفايتی نسبت به خود میو بی

های منظمی برای خود طراحی کنند و در کند تا برنامهآموزان کمک میقدرتمند به دانش
م اين طريق  خودپنداره تحصیلی خود را بهبود بخشند )حکیدستیابی به آن کوشا باشند و از 

 (. 2018و يسورجا، 
توان چنین نتیجه گرفت که آموزش های پژهش حاضر میبنابراين با توجه به يافته

شناختی موجب بهبود انگیزش پیشرفت و خودپنداره زبان-ريزی عصبراهبردهای برنامه
ين ترشود. در اين راستا، يکی از مهمری میآموزان دارای ناتوانی يادگیتحصیلی دانش

ريزی آموزانی که آموزش راهبردهای برنامهکاربردهای مطالعه حاضر اين است که دانش
ی گیرند که عدم موفقیت خود را به تالش ناکافشناختی را دريافت نمودند فرا میزبان-عصب

ی غیرمنطقی و باورهای منف و استفاده از راهبردهای نامناسب يادگیری نسبت دهند و افکار
گیرند که با حذف و يا اصالح الگوهای رفتاری در خود را کاهش دهند. همچنین ياد می

نامناسب در يادگیری، انگیزش و خودپنداره خود را بهبود بخشند. کاربرد ديگر اين مطالعه 
زه در یتوانند از اين روش آموزشی برای ايجاد نگرش مثبت و انگاين است که معلمان می

آموزان دارای مشکالت يادگیری در فرايند تدريس و يادگیری در کالس درس دانش
 استفاده کنند و يک موقعیت يادگیری واقعی بوجود آورند. 

به رغم نتايج مفیدی که از اين پژوهش قابل استنباط است، پژوهش حاضر نیز همچون 
های پژوهش جمله محدوديتهايی نیز برخوردار است. از ها از محدوديتساير پژوهش

گیری بود که نمونه 19حاضر، عدم همکاری برخی مدارس در شرايط بیماری کوويد 
پیگیری به منظور  مرحله انجام امکان ساخت. همچنین عدمرو میپژوهش را با دشواری روبه

های پژوهش اثرمندی روش آموزشی در دراز مدت و تک جنسیتی بودن آزمودنی بررسی
بودند، از ديگر  دختر با ناتوانی يادگیری مقطع ابتدايی آموزانانشد که همگی
 مشکل با اندکی را آموزاندانش های پژوهش حاضر بود که تعمیم نتايج به سايرمحدوديت
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ر بهبود زبان شناختی ب-ريزی عصبکند. با توجه به اينکه آموزش راهبردهای برنامهمی مواجه
آموزان دارای ناتوانی يادگیری مؤثر بوده لی دانشانگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصی
ا در کالس اين فرهنگ ر شود که با استفاده از اين برنامهاست، به معلمان و مربیان پیشنهاد می

آموزان به خود ايجاد کنند که خطا و اشتباه جزئی از يادگیری است تا توجه اين گونه دانش
 منفی در آنان کاهش يابد و با انگیزه بیشتریپیامدهای شکست معطوف نشود و خودپنداره 

در بهبود عملکرد تحصیلی خود تالش کنند. همچنین از آنجا که آموزش راهبردهای 
آموزان مؤثر نبوده است، زبان شناختی بر بهبود هوش هیجانی دانش-ريزی عصببرنامه
 شودمی هادپیشن ناست، بنابراي مهم نتايج فرآيند آموزش در مدت توان بیان کرد که طولمی

 ددگر ترطوالنی آينده پژوهشی هایبرنامه در آموزشی هایدوره جلسات تعداد و زمان مدت
های پژوهش در که شودمی شود و در نهايت پیشنهاد پرداخته آن هایمهارت به ترجامع تا

آموزان يادگیری توجه شود و پژوهش حاضر بر روی دانش ناتوانی نوع تفکیک آتی به
 دارای اختالل يادگیری خاص تکرار شود.

 تشکر و قدردانی
 پرورش و آموزش مديريت به ويژه عوامل تمامی هایتمساعد از نويسندگان وسیله بدين

 پژوهش انجام روند در که کسانی آموزان و کلیهدانش مدارس، مديران ايذه، شهرستان

 آورند.به عمل می قدردانی و تشکر نمودند، همکاری

 منابع

(، تهران: 1396، ترجمه علی، شادروح )روز 21ان، ال، پی در (. 2012آدلر، هری و هیتر، بريل )
 ققنوس.

(. اثربخشی آموزش راهبردی 1385تبار، اکرم، مرادی، علیرضا و شهرآرای، مهرناز )احتشامی
، سیشنامجله روانکالمی بر سالمت عمومی و انگیزش تحصیلی. -ريزی عصبیبرنامه
 .52-65، 1، شماره 10دوره 

(. روايی 1385معمار، فرزام و ابوالحسنی، آزاده )ازغندی، علی، تقوی، سیدحسن، فراستاحمدی
(، 10)3 ،شناسی تحولیفصلنامه روانو اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی پترايدز و فارنهام. 

168-157. 
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 بررسی(. 1395) هادی ن،پرهو و جعفر حسنی، رضا، نوری،کرمی علیرضا، مرادی، مريم، حسینی،
 علوم هایتازه فصلنامه(. نما) نارساخوانی و خواندن آزمون عاملی روايی و اعتبار

 .23-34 ،(1)18 ،شناختی

(. تأثیر 1397يخچالی، علیرضا )يیالق، منیجه و حاجیحقیقی، سلیم، مکتبی، غالمحسین، شهنی
یلی پیشرفت، خودکارآمدی تحصانداز آينده بر انگیزش يك مداخله مبتنی بر نظريه چشم

 .33-48(، 2)6، پژوهش در يادگیری آموزشگاهی و مجازیانداز زمان. و چشم
. ترجمه فرشید قهرمانی NLP، کالمی-ريزی عصبیبرنامه(. 2012ردی، رومیال و برتون، کیت )

 (، چاپ سوم، تهران: انتشارات آوند دانش.1398)
بینی انگیزش پیشرفت بر اساس (. پیش1394) رضايی، لیال، احدی، حسن و اسدزاده، حسن

دانش و پژوهش در آموزان متوسطه شهر تهران. های يادگیری کلب در دانشسبك
 .34-41(، 3)16، شناسی کاربردیروان

(. اثربخشی آموزش راهبردهای 1386نسب، سید داوود و هاشمی، تورج )زمینی، سهیال، حسینی
دوره  ،51شناسی روانآموز. ئله دختران دانشکالمی بر خودکارآمدی و حل مس-عصبی

 .258-271، 3، شماره 13

-ريزی عصبی(. اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه1397شاکردولوق، علی و اوباالسی، آناهیتا )
، 4، شماره 7، دوره شناسی مدرسهروانکالمی بر هوش هیجانی و تفکر انتقادی معلمان. 

102-81. 
(. مقايسه باورهای خودکارآمدی 1391خرايم، سارا )مانی، محمد و عاليیخرايم، رقیه، نريعاليی

های مجله ناتوانیآموزان با و بدون ناتوانی يادگیری. و انگیزه پیشرفت در میان دانش
 .85-104(، 1)3، يادگیری

(. اثربخشی آموزش 1391احمدی، جواد. )زادگان، علی؛ دستوری، رامین، و سلطانعیسی
زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت -ريزی عصبیبرنامهراهبردهای 

 .74-94(، 4)8، شناختیمطالعات روانآموزان پسر پیش دانشگاهی. دانش

(. رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با 1390بلوچی، فاطمه. )غفاری، ابوالفضل؛ ارفع
نشگاه فردوسی مشهد. اضطراب امتحان در دانشجويان  تحصیالت تکمیلی دا

 .121-136(، 2)1، شناسی بالینی و مشاورههای روانپژوهش
طبعی های شوخ(. مقايسه سبك1397رمازی، محمد؛ باعزت، فرشته. و دهقان، حمیدرضا. )قادری

آموزان با و بدون اختالل يادگیری خاص مقطع متوسطه. های اجتماعی دانشو مهارت
 .1-6، (8)68، مجله مطالعات ناتوانی
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های آموزشی مبتنی بر (. تأثیر بازی1396چرمهینی )پور، سعید و اکبریقديريان، سمانه، موسوی
ا مشکالت آموزان بفرايندهای شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

 .76-99(، 1)7، های يادگیریمجله ناتوانیويژه خواندن. 
. تهران: انتشارات آزمون خواندن و نارساخوانی(. 1384نوری، رضا و و مرادی، علیرضا )کرمی

 جهاد دانشگاهی.
(. بررسی رابطه بین کمالگرايی و خودپنداره 1390گوروئی، محمد؛ خیر، محمد و الدن، هاشمی )

 ها وروشای اهمالکاری تحصیلی در دانشجويان. تحصیلی با توجه به نقش واسطه
 .137-149، 2، شناختیهای روانمدل

بناب، باقر، اختیاری، حامد و مريم، برجعلی، احمد، علیزاده، حمید، غباری محمودی،
(. تنظیم هیجان در کودکان با اختالل يادگیری و کودکان 1395زرخانه، سعید )اکبری

 .69-84(، 13)4، پژوهش در يادگیری آموزشگاهی و مجازیعادی. 
م ل زبان نوشتاری برای پايه يکساخت و اعتباريابی ابزار تشخیص اختال(. 1396مرادی، شهاب )

 نان.شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنامه دکتری، دانشکده روانپايان تا ششم ابتدايی.
انطباق و هنجاريابی آزمون رياضیات ايران (. 1381محمداسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی )

 . تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنايی کشور.متکی
(. نقش الگوهای 1397شجاع، محمدرئوف )بیگی، حانیه و انجمعلمدارلو، قربان، اسمعیلهمتی

آموزان با اختالل يادگیری خاص. بینی هوش هیجانی دانشارتبازی خانواده در پیش
 .115-125(، 3)5، کودکفصلنامه سالمت روان
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