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Introduction 
According to American Psychiatric Association, specific learning 

disorder is a neurodevelopmental disorder that begins during school-age, 

although may not be recognized until adulthood. Learning disabilities refers 

to ongoing problems in one of three areas, reading, writing and math, which 

are foundational to one’s ability to learn, and may cause problems in 

learning subjects such as history, math, science and social studies and may 

have an impact on everyday activities. Learning disorders, if not recognized 

and managed, can cause problems throughout a person’s life beyond having 

lower academic achievement. These problems include increased risk of 

greater psychological distress, poorer overall mental health, unemployment/ 

under-employment and dropping out of school. Academic self-

concept construct refers to self-perception and evaluation of a student on his 

or her self-regulation, general intellectual abilities, motivation, and 

creativity. Given that learning and academic self-concept are directly 

correlated, and experience of failure in academic achievement has effect on 

academic self-concept, students with specific learning disorder often have 

poor academic self-concept. It is important to conduct an intervention that 

can affect the academic self-concept of students with specific learning 

disorder and to prevent their vulnerability to emotional, social, behavioral, 

and academic problems. One of the interventions used for a wide range of 

mental problems and disorders is reality therapy. The present study was an 

effort to investigate the effectiveness of reality therapy group counseling on 

academic self-concept of students with specific learning disorder. 
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Method 
To this end, this study adopted a pre-test/post-test/follow-up desigm with 

a semi-experimental method. Thirty female primary school fifth graders took 

part in this study, which was carried out in 2016-17 academic year in 

Babolsar, Iran. Based on the results of the Colorado Learning Difficulties 

Questionnaire (CLDQ) and the participants’ IQ scores, 15 participants were 

randomly assigned to the experimental group and 15 to the control group. 

The experimental group went through reality therapy group counseling for 8 

sessions. The instruments used in the current study included the CLDQ, the 

second edition of Wechsler Intelligence Scale for Children, and the 

Academic Self-Concept Inventory. Adopting a repeated measures analysis of 

variance, the data were analyzed using SPSS-22 software. 

 

Results 
The findings of the study revealed that as the result of the reality therapy 

group counseling, the experimental group’s academic self-concept post-test 

and follow-up scores were significantly higher than their control group 

counterpart (p < 0.05). 

 

Conclusion 
Based on the findings of the present study, reality therapy group 

counseling is an appropriate and effective intervention for increasing the 

academic self-concept of the students with specific learning disorder. So, it 

is suggested that the reality therapy group counseling be used to prevent 

academic problems for these students. 
 

Keywords: reality therapy, specific learning disorder, academic self-
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 فرشته باعزت
 چکیده

آموزان  پنداره تحصيلی دانش-درمانی گروهی بر خود هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعيت
-آزمون پيش از نوع یآزمايش نيمه رحدر چارچوب ط اين مطالعه مبتال به اختالل يادگيری خاص بود.

آموزان دختر پايه پنجم  دانششامل پژوهش جامعه آماری  با گروه گواه انجام گرفت.گيری  پی-آزمون پس
مبتال به اختالل يادگيری  آموز دانشنفر  31تعداد  .بود 0321-26تحصيلی شهرستان بابلسر در سال  ابتدايی

ظر گرفتن نمره بهره هوشی از طريق روش خاص با اجرای آزمون مشکالت يادگيری کلورادو و در ن
گروه  و گواه گمارش شدند. آزمايشینفری  01و به صورت تصادفی در دو گروه انتخاب  گيری آسان نمونه

درمانی گروهی قرار گرفت. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه  جلسه تحت واقعيت 8طی  آزمايشی
پنداره -و سياهه خود وم آزمون هوشی وکسلر برای کودکان، نسخه د(CLDQمشکالت يادگيری کلورادو )

افزار  های مکرر و با استفاده از نرم گيری ها از طريق تحليل واريانس با اندازه تجزيه و تحليل داده تحصيلی.
SPSS-22  .منجر به  درمانی گروهی واقعيتد که انشان د ها ای حاصل از آزمون فرضيهه يافتهانجام شد

در گروه گيری،  آزمون و پی پنداره تحصيلی در مراحل پس-های خود مؤلفه های هنمردار  افزايش معنی
گردد  های پژوهش حاضر، توصيه می بر اساس يافته .(p >11/1) نسبت به گروه گواه گرديد آزمايشی
 مبتال به اختالل يادگيریآموزان  های تحصيلی دانش به منظور پيشگيری از آسيبدرمانی گروهی  واقعيت
 ، مورد توجه قرار گيرد.خاص
 

 آموز پنداره تحصيلی، دانش-، خوددرمانی، اختالل يادگيری خاص واقعيت کلید واژگان:
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 مقدمه
اختالل يادگيری در کودک يا نوجوان با عدم پيشررفت تحصريلی در زمينره خوانردن، بيران      

 & Rajabi, Narimaniشود ) نوشتاری يا رياضيات در مقايسه با توانايی هوش کلی مشخص می

Abolghasemi, 2014    بر اساس ويرايش پنجم کتابچه تشخيصی و آمراری اخرتال ت روانری .)

(DSM-5تشخيص ،)   منرو  بره وجرود مشرکل در يرادگيری       0گذاری اختالل يرادگيری خراص

 اسرت خواندن، نوشتن، علم اعداد و رياضيات که طی يک سال تحصيلی رسمی مشاهده شوند، 

(DSM-5, 2013اين اخ .)3هرای ادراکری   ، معلوليرت 9هايی مثل بدکاری جزئی مغزی تالل حالت 

را شامل می شود، اما کودکانی که از ابتردا   1پريشی رشدی و زبان 2پريشی آسيب مغزی، خوانش

هرای   های حرکتی، ديداری يا شنيداری، يرا اخرتالل هيجرانی، يرا محروميرت      در نتيجه معلوليت

انرد را   های يادگيری مبتال شده ماندگی ذهنی، به ناتوانی اقتصادی، فرهنگی يا محيطی، و يا عقب

اخرتالل   ،(. در گذشرته Pour Abdol, Sobhi-Gharamaleki & Abbasi, 2015گيررد )  در بر نمی

آمدند، امرا   رياضی، اختالل خواندن و اختالل نوشتن هر يک اختالل مستقل و مجزايی به حساب می

کننده، به اختالل يادگيری خاص تغيير نرام   ن يک مشخص، اين سه اختالل به عنواDSM-5اکنون در 

(. اين کودکان از نظر رشد جسمی، قد و وزن، هوش، صحبت کردن، برازی  Ganji, 2013داده است )

رونرد، دچرار    ياری، بهنجار هستند اما وقتری بره مدرسره مری    -های خود و تعامل با ديگران و مهارت

 ;Pour Etemad, Babamohammadi & Rostami, 2013) گردنرد  مشکالت جدی آموزشری مری  

Siminghalam, Alibakhshi & Ahmadizadeh, 2015.)   رسرد، اخرتال ت    بنابراين به نظرر مری

 تحصيل، موجب بروز مشکالتی گردند.يادگيری در فرايند 

های اخير، تکيه بر استعداد به عنوان تنها عامرل صراحب نقرش در تحصريل، مرورد       در سال

متغيرهای مربو  بره پيشررفت   و تأثير آن بر  6پنداره تحصيلی-ست و بر خودترديد قرار گرفته ا

(. پژوهشگران بره  Spehrian Azar & Saadatmand, 2015، توجه بيشتری شده است )تحصيلی

 پنرداره  -های خود در رابطه برا يرادگيری آموزشرگاهی، خرود     نگرش کلی فرد نسبت به توانايی
 

                                                           
1-  Specific Learning Disorder (SLD) 
2-  minimal brain dysfunction 
3-  perceptual handicaps 
4-  dyslexia 
5-  developmental aphasia 
6-  academic self-concept 
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پنرداره  -آمروز خرود   ش(. اگرر دانر  Spehrian Azar & Saadatmand, 2015گويند ) تحصيلی می

پنداره تحصيلی داشته باشد -ای مانند خود نسبتاً ثابت و روشنی به شکل کلی و هم در بعد ويژه

 ,Nikdelاش بهترر خواهرد شرد )    و به درک درستی از خود برسد، در نهايت عملکرد تحصيلی

Kadivar, Farzad, Arabzadeh & Kavousian, 2013آموز  پنداره تحصيلی دانش-قتی خود(. و

پنداره باعث رشد و پيشرفت تحصيلی آتی فرد و عدم بروز هيجان منفی -مثبت باشد، اين خود

 cited by(. بنا بره گرزارش پژوهشرگران )   Arfaa Baloochi & Ghaffari, 2011شود ) در او می

Pour Abdol et al., 2015 ،)کنند،  میها موفق عمل  شآموزان در برخورد با چال برخی از دانش

زای  های مختلف، از جمله تجرارب آسريب   آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص با چالش اما دانش

نحروه   ،بنرابراين  .فردی، فقدان آمادگی تحصيلی يا تعلرق بره جامعره در معررر خطرر قررار دارنرد       

زش آنهرا تاثيرگرذار اسرت.    آموزان به اين موانع بر پشتکار و تالش و سطح انگير  دهی اين دانش پاسخ

هرای پری در پری، ا لرب باورهرای       آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص بره دليرل شکسرت    دانش

شرود کره فراترر از     ، مشکالتی ايجاد میاين ترتيبکنند و به  ای نسبت به پيشرفت پيدا می ناسازگارانه

ندگی تحصريلی پرايين   در نتيجه منجرر بره فرسرودگی تحصريلی و سررز      کهاختالل اصلی آنها است 

پنداره تحصيلی با هرم  -(. با توجه به اينکه مقدار يادگيری و خودPour Abdol et al., 2015شود ) می

( و تجربره  Hosseinpoor, Allahvirdiani, Nejad & Mohammadjami, 2011رابطه مستقيم دارنرد ) 

 ،(Ghazvini, 2011پنرداره تحصريلی مرؤثر اسرت )    -شکست، موفقيت و عملکرد تحصيلی برر خرود  

آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص، بره دليرل مشرکالت و     توان چنين فرر کرد که در دانش می

 ,Siminghalam et al., 2015; Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev) ناماليمرات تحصريلی  

 بيند. پنداره تحصيلی آسيب جدی می-، خود(2008

آمروزان مبرتال بره     عف و شکست مکرر احتمالی دانرش توجه به اين نکته اهميت دارد که ض

انگراره منفری و   -اختالل يادگيری خاص در طول تحصيل، ممکن است منجر بره تثبيرت خرود   

ها و نيز عدم تصميم گيرری بررای اتخراذ     بازدارنده و متعاقب آن، عدم تالش برای ابراز توانايی

توجه به شواهدی که به آن اشاره شد، های جايگزين متعادل و مناسب با شرايط گردد. با  حل راه

آمروزان مبرتال بره اخرتالل يرادگيری       پنداره تحصيلی دانرش -ای که بتواند بر خود نياز به مداخله

آموزان در برابر مشکالت  پذيری اين دانش خاص اثربخش باشد و از تداوم اين اختالل و آسيب

 شود. نگراهی بره    ، احساس میعاطفی، اجتماعی، رفتاری و تحصيلی ناشی از آن جلوگيری کند
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ای از موضروعات، افرراد و    دهد، رويکردی که برای طيرف گسرترده   های درمانی نشان می روش

 Glasser (1965; citedمطرح شده توسرط   0درمانی ، واقعيتقرار گرفتهاستفاده  مورداختال ت 

by Mason, 2016) ت درمررانی برره عنرروان يررک درمرران وجررودی کوترراه مررد  اسررت. واقعيررت

(Prochaska & Norcross, 2007  امررروزه مرکررز توجرره بسررياری از پژوهشررگران اسررت ،) 

(Esmkhani Akbarinezhad, Etemadi & Nasirnezhad, 2015; Smaeeli Far, Sheikhi & 

Jafarpour, 2013; Bhargava, 2013; Sadat Bari, et al., 2013)ای از  درمانی مجموعه . واقعيت

هرای   بزارهايی است که در جهت کمک به افراد برای حرکرت از انتخراب  ها و ا ها، تکنيک روش

ترر از همره از    های سازنده، از رفتارهای ناکارآمد به رفتارهای کارآمد و مهرم  مخرب به انتخاب

(. در ايرن  Glasser & Glasser, 2010) اسرت سبک زندگی ناخشنود به سبک زنردگی خشرنود   

قبول مسئوليت، شناخت نيازهای اساسی )بقرا،، عشرق    درمانی، مواجه شدن با واقعيت، ی شيوه

وتعلق، آزادی، قدرت، تفريح(، قضاوت اخالقی درباره درست يا نادرست بودن رفتار، انتخراب  

و تغيير فکر و عمل، تمرکز بر اينجا و اکنون، کنترل درونی و در نتيجه نيل به هويت موفرق کره   

 Caterin, 2008; cited) کيد استأدارد، مورد تنفس و اعتماد به نفس  ارتبا  مستقيمی با عزت

by Abollahi Mehraban, Shafiabadi & Behboudi, 2014) .درمانی از  روند درمان در واقعيت

دو جريان اصلی ساخته شده است: ايجاد يک محيط امن و صميمی توأم با احترام و اعتماد کره  

کننرده وضرعيت فعلری او باشرد و      عکسخواهد، کمک کند و من به فرد در کشف آنچه واقعاً می

ثر در آينرده  ؤهمچنين ايجاد يک برنامه جديد جهت برآورده ساختن نيازهای فرد بره شرکل مر   

هرای بسرياری در    پژوهش(. Mason, 2016برای حرکت از وضعيت فعلی به وضعيت مطلوب )

 ,Glasser) درمرانی برر کيفيرت مردارس     دهنده اثربخش برودن واقعيرت   نقا  مختلف دنيا، نشان

1993; cited by Mason, 2016) شرادکامی ، (Smaeeli Far et al., 2013; Mollagholamali 

Hakkak, 2013) هررای حررل مسررئله )  ، انگيررزش پيشرررفت و مهررارتMasoudi, Mirzaei, 

Aminpour, Hafeznia & Majid, 2016پيشرفت تحصيلی ،) (Broshak, 2013; Kianipoer & 

Hosseini, 2012) ، کاری تحصيلی ) تحصيلی و کاهش اهمالانگيزشNikbakht, Abdkhodaee & 

Hasanabadi, 2014 خرود ،)-  ( پنرداره مثبرتPeterson, Chang & Collins, 1998 خرود ،)-  پنرداره

 پرذيری  ، مسرئوليت (Omizo & Cubberly, 1983) سراله  92ترا   09کودکان مبتال به ناتوانی يادگيری 

                                                           
1-  reality therapy 
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(، جايگراه کنتررل، عرزت نفرس و رفتارهرای کالسری       Kim, 2002کودکان پايه پنجم ابتردايی ) 

و سرالمت روانری، اضرطراب و     (Comisky, 1993; cited by Masin, 2016) آمروزان  دانرش 

ر رم   . علری ( اسرت Sahebdel, Khoshkonesh & Pourebrahim, 2012) عملکررد اجتمراعی  

ی مربو  به تحصريل  درمانی گروهی بر متغيرها های مورد اشاره، بررسی اثربخشی واقعيت يافته

 آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نهايرت،  در دانش

، مبنری برر اينکره درمران     Farmani, Taghavi, Fatemi, and Safavi (2016)با توجه به گزارش 

، پيوستگی گروهی و احسراس عموميرت مشرکل    هم گروهی از طريق تقويت عواملی همچون به

دوستی و آرامرش   کند که فرد با همراه شدن در آن، اميد، نوع نوعی شبکه ارتباطی را تقويت می

درمرانی    هدف پرژوهش حاضرر بررآورد اثربخشری واقعيرت     کند،  را در ارتبا  متقابل تجربه می

 آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص بود. پنداره تحصيلی دانش-گروهی بر بهبود خود
 

 روش
 هشطرح پژو

گيری با  پی-آزمون پس-آزمون از نوع پيش آزمايشی پژوهش حاضر، در قالب يک طرح نيمه

 گروه گواه، اجرا شد.
 

 یریگ ، نمونه و روش نمونهیجامعه آمار
پايه  مبتال به اختالل يادگيری خاصآموزان دختر  جامعه آماری اين پژوهش شامل دانش

بود. در مرحله اول، با استفاده از  0321-26پنجم ابتدايی شهرستان بابلسر در سال تحصيلی 

آموز مشکوک به اختالل يادگيری خاص بر اساس  نفر دانش 36تعداد  ن،گيری آسا روش نمونه

نظر مديران و معلمان مدارس، به پژوهشگر معرفی شدند. در مرحله بعد، پژوهشگر ضمن اخذ 

درمانی گروهی،  زشی واقعيترضايت والدين برای شرکت داوطلبانه کودکانشان در جلسات آمو

 ,Heshmatiموارد مشکوک معرفی شده را با استفاده از آزمون مشکالت يادگيری کلورادو )

Onari Asl & Shokrallahi, 2016 )آزمون وکسلرهوشی  بهره و نيز نمره (Nazari, Kooti & 

Saiahi, 2012توانی عقلی، آموزان، عدم وجود نا ( مورد ارزيابی قرار داد. در انتخاب دانش

ربط بودن مشکل يادگيری به عوامل  تأخير کلی رشد و اختال ت شنوايی و بينايی، و نيز بی

بيرونی مانند شرايط اقتصادی يا محيطی نامساعد،  يبت مداوم يا فقدان آموزش در نظر گرفته 
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ر های به عمل آمده به عنوان افراد دچا نفر که بر اساس سنجش 30شد. در نهايت، از بين 

نفر انتخاب گرديدند و به صورت تصادفی  31اختالل يادگيری خاص مشخص شدند، تعداد 

، طی جلساتی، آزمايشیبه گروه و گواه تقسيم شدند.  آزمايشینفری  01در دو گروه 

 درمانی گروهی ارائه شد و اعضای گروه گواه، در ليست انتظار قرار گرفتند. واقعيت
 

 ابزار پژوهش

ه ب مبتال آموزان شدان تشخيص منظور به: (CLDQیادگیری کلورادو )پرسشنامه مشکالت 

شد. بره طرور    استفاده نامهشاين پرس ها از آن يادگيری مشکالت ميزان تعيين و يادگيری اختالل

گرردد   ها و اختال ت يادگيری خاص استفاده می ويژه، از اين پرسشنامه جهت تشخيص ناتوانی

(Hajloo & Rezaei Sharif, 2011 ؛Heshmati et al., 2016    پرسشرنامه مشرکالت يرادگيری .)

 Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries, and Pennington (2011)کلورادو توسرط  

تهيه شده و مشکالت يادگيری را در قالب پنج عامل اساسی خواندن، حساب کرردن، شرناخت   

کند. ايرن پرسشرنامه کره از     گيری می اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضايی اندازه

شود. پاسخ به هر عبارت در  آموزان تکميل می گويه تشکيل شده است، توسط والدين دانش 91

اعتبرار ايرن پرسشرنامه و    . اسرت ( 1( ترا هميشره )  0از اصالً ) ای گزينه پنجيک مقياس ليکرت 

و بازآزمرايی   هرا  گويره  های همسانی درونری  های آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روش مؤلفه

(. روايی تفکيکی Willcutt et al., 2011بررسی شده و مقادير قابل قبولی را بدست داده است )

(. Willcutt et al., 2011گرزارش شرده اسرت )    قابرل قبرول  و روايی سرازه پرسشرنامه مرذکور    

ه ايرن  های پيشرفت تحصريلی اسرتاندارد بر    همچنين روايی همگرای اين پرسشنامه با پرسشنامه

؛ اضرطراب  62/1؛ شرناخت اجتمراعی   22/1؛ رياضری  62/1ترتيب گزارش شده است: خواندن 

 معيرار  خطرای  مقرادير  برودن  کوچک(. Willcutt et al., 2011) 31/1و فضايی  26/1اجتماعی 

 توزيرع  معيرار  انحراف که دهند می نشان نيز آن فرعی های همؤلف و آزمون کل برای گيری زهاندا

 مورد در قضاوت معيارد. باش می با  اعتبار معرف که است کم فوق های آزمون در خطا نمرات

 اسرت  هرا  آزمرون  هخررد  و آزمرون  هرای  داده تعرداد  نسربت  بره  گيری اندازه معيار خطای مقادير

(Heshmati et al., 2016 .)  در ايررانHajloo and Rezaei Sharif (2016) پرسشرنامه   ، اعتبرار

)ضريب آلفرای کرونبرا=      ها گويه ا از طريق دو روش همسانی درونیمشکالت يادگيری کلورادو ر
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های بررسی روايری تفکيکری و سرازه )اسرتخرا       ( و روايی آن را با روش22/1( و بازآزمايی )21/1

 پنج عامل همبسته ولی مجزا در تحليل عاملی اکتشافی( مورد تأييد قرار دادنرد. در پرژوهش حاضرر،   

 .بودها( برای مؤلفه 82/1تا  89/1)از  88/1 کرونبا= یآلفا اساس بر CLDQ اعتبار

 Chenبرای اولين بار به وسريله   0سياهه خودپنداره تحصيلی :پنداره تحصیلی-سیاهه خود

and Thompson (2003)  آموز تايوانی دوره دبستان سراخته شرد.    دانش 0609پس از اجرا روی

آموزان دوره ابتردايی و راهنمرايی اسرت.     دانش  پنداره-خود گيری اندازه تمرکز اين پرسشنامه بر

و برر ايرن    کنرد  گيری می اندازهو تصوير ذهنی فرد از خودش را  است گويه 01اين ابزار دارای 

. اين گيرد اندازه می و  ير آموزشگاهی پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی-اساس، خود

ها در يرک   کند. مقياس جداگانه محاسبه می ها رامقياس های خرده ابزار هم نمره کلی و هم نمره

شروند. بره    ( پاسخ داده مری 0مخالف ) (، تا کامال2ًموافق ) ای ليکرت از کامالً گزينهطيف چهار 

شود. برای بدسرت آوردن   ها با هم جمع می گويه تمامیمنظور کسب نمره کلی اين آزمون نمره 

گردد. حداقل نمره آزمرودنی   ياس جمع میمقهای هر خرده گويهنمره هر خرده مقياس نيز، نمره 

هرا،   است. با تر بودن نمره آزمودنی نسبت به ساير آزمودنی 61و حداکثر آن  01در اين آزمون 

 Afsharizadeh, Karashi, andدهرد.   تر وی نسبت به سرايرين را نشران مری    پنداره مثبت-خود

Naserian (2014) أييد قرار دادند. بدين صرورت کره   اعتبار و روايی نسخه فارسی آن را مورد ت

بررر اسرراس نتررايج تحليررل عرراملی اکتشررافی، سرره عامررل خودپنررداره عمررومی، آموزشررگاهی و  

 يرآموزشگاهی استخرا  شد و اعتبار مقياس کلی خودپنرداره تحصريلی از راه محاسربه آلفرای     

 برر  تحصريلی  پنرداره -خرود  پرسشرنامه  اعتبرار در پژوهش حاضر، به دست آمد.  88/1کرونبا= 

 شد. برآورد 80/1 کرونبا= آلفای اساس

گيرری بهرره    در اين مطالعه، به منظور انردازه  :مقیاس هوشی وکسلر کودکان )نسخه دوم(

آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص از نسخه دوم مقياس هوشی وکسرلر بررای    هوشی دانش

بهرر   ن تعيرين هروش  ( استفاده گرديد. چون هدف از اجرای اين آزمرو Shahim, 2006کودکان )

 00(. اين مقياس از Nazari et al., 2012ها استفاده گرديد ) کلی است، لذا از تمام خرده مقياس

مقياس ديگر  ير کالمری يرا عملری     1مقياس آن کالمی و  6خرده آزمون تشکيل شده است که 

ات و است. مقياس هوش کالمی شامل اطالعات عمومی، فراخنای ارقام، گنجينه لغات، محاسرب 

                                                           
1-  Academic Self-Concept Inventory 
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های هوش عملی شامل تکميل تصاوير، تنظريم تصراوير،    که مقياس درک و فهم است؛ در حالی

هرای   ها اسرت. ويژگری   ها، روابط فضايی، الحاق قطعات، نماد ارقام و شباهت طراحی با مکعب

 Shiriروانسنجی نسخه دوم مقياس هوشی وکسلر کودکان در کودکان ناتوان يادگيری، توسرط  

Aminloo, Kamkari, and Shokrzadeh (2012)    .به طور مفصل بررسی و گزارش شرده اسرت

بينرره و نسررخه دوم مقيرراس    -اسرتانفورد-در پژوهش ايشان، نسخه نوين هوش آزمای تهرران

هوشری وکسرلر کودکان در راستای تدوين نيمر= شناختی اجرا گرديد و بره تعيرين روايری همزمران     

تفاده از ضريب همبسرتگی پيرسرون مشرراهده شرد کره برين       نسخه مزبور پرداخته شد. با اسدو 

 ود.ش آموزان ناتوان يادگيری با دو مقياس مذکور، روايی همزمان مشاهده می بهر کل دانش هوش

 

 پژوهش روش اجرای

از کميته علمی و اخالق پژوهشی گروه روانشناسی دانشگاه مازندران،  مجوز کسب از پس

بلسر، جلب رضايت و همکاری مديران و معلمان و شهرستان با پرورش و آموزش اداره

ای در مورد ماهيت  ابتدا طی نامه آموزان مشکوک به اختالل يادگيری خاص، شناسايی دانش

و پس از جلب رضايت آنها،  والدين توضيحاتی کلی ارائه شد شناختی پژوهش برای روان

 را سؤا ت دقت به که شد تهخواس آنها از و گرفت اختيار ايشان قرار پرسشنامه کلورادو در

 را و سؤالی نمايند انتخاب های فرزند خود ويژگی با متناسب را موردنظر های و پاسخ بخوانند

جواب نگذارند. پس از اين مرحله، پژوهشگر بر اساس پيشنهادات پژوهشی  بی امکان حد تا

 ,.Heshmati et alقبلی از جمله استفاده از نقطه برش پرسشنامه مشکالت يادگيری کلورادو )

های تشخيصی اختال ت يادگيری در مقياس هوشی تجديدنظرشده وکسلر  ( و مالک2016

(، موارد اختالل يادگيری خاص را تشخيص داد. در نهايت، اين Nazari et al., 2012کودکان )

دهی شدند و يکی از اين دو گروه به طور  آموزان به طور تصادفی در دو گروه جای دانش

انتخاب شد و به تبع آن، گروه ديگر به عنوان گروه گواه در  آزمايشیی به عنوان گروه تصادف

شش هفته(  گيری )با فاصله آزمون و پی آزمون، مداخله، پس نظر گرفته شد. سپس، مراحل پيش

ی برا انتخاب آزادی و اطالعات ماندن همحرمان مورد در بخشی ناطمينا انجام شد. همچنين

 پس از مرحلهدر پژوهش حاضر بود.  شده رعايت اخالقی نکات زا پژوهش در شرکت

گيری، به منظور رعايت مالحظات اخالقی، برای گروه گواه نيز جلساتی برگزار گرديد.  پی
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افزار  منرک کمر با مکر های گيری  با اندازه تحليل واريانس زه ااستفاد با شده آوری جمع های داده

SPSS-22 درمانی گروهی در  عنوان جلسات واقعيتگرفت.  قرار اریآم تجزيه و تحليل مورد

پژوهش حاضر و شرح مختصری از هر جلسه که توسط پژوهشگر تحت آموزش و نظارت 

درمانی ويليام گلسر طراحی گرديد، در  درمانی در موسسه واقعيت مربی بين المللی واقعيت

 ارائه شده است. 0جدول 
Table 1. 

The title of the meeting and a brief description of each meeting 

 شرح محتوای جلسه عنوان جلسه
جلسه اول: ايجاد رابطه 

 آموزانخوب با دانش
آموزان ای خوب، مبتنی بر احترام، اعتماد و صميميت با دانشايجاد رابطه

 های بعدی  سازی برای افزايش اثربخشی بيشتر آموزشبه منظور زمينه

 جلسه دوم: بررسی
 های تحصيلی خواسته

آموزان در بررسی تصاوير دنيای مطلوب )خواسته( و دنيای ادراکی دانش
سازی اين زمينه انگيزه پيشرفت و اهداف تحصيلی آنها به منظور شفاف

 تصاوير برای خود آنها و نيز برای درمانگر
ه سوم: معرفی مفهوم جلس

 دنيای مطلوب
 پنداره فرد-آن در خود آشنايی با مفهوم دنيای مطلوب و اهميت

پنداره -خودجلسه چهارم: 
 پنداره تحصيلی-و خود

رابطه آن با  پنداره تحصيلی و-پنداره و خود-تر مفهوم خوددرک عميق
 مفهوم دنيای مطلوب

لسه پنجم: بررسی ج
 رفتارهای کنونی

آموزان نسبت به افکار و اعمال مؤثر و  ير آگاهی دانش-افزايش خود
 در حوزه يادگيری و تحصيل شانمؤثر کنونی

 جلسه ششم: سرزندگی
بهزيستی روانی و پيشرفت  آشنايی با مفهوم سرزندگی و اهميت آن در

 تحصيلی
ارزيابی -هفتم: خودجلسه 

 برای تغيير
-آموزن و خودايجاد زمينه درک بهتر ميزان سرزندگی تحصيلی دانش

 آموزانارزيابی راهکارهای بهبود آن توسط دانش
ريزی هشتم: برنامهجلسه 

 عملياتی برای تغيير
ر در ميزان های يک برنامه عملی خوب برای ايجاد تغييآشنايی با ويژگی

 پنداره تحصيلی-خود
 

 ها یافته
، انحراف معيار سن 88/01)ميانگين سن    آزمايشینفر در گروه  01نمونه پژوهش شامل 

سال(  20/1، انحراف معيار سن   81/01نفر در گروه گواه )ميانگين سن    01سال( و  31/1  

 گيری و پی آزمون پسآزمون،  پيشمعيار نمرات  های مربو  به ميانگين و انحراف يافته بود.

که  ارائه شده است 9و گواه در جدول  آزمايشیدر دو گروه  پنداره تحصيلی-های خود مولفه

 است.  آزمايشیپنداره تحصيلی در گروه -دهنده روند افزايشی خود نشان
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Table 2.  

Mean and standard deviation of the academic self-concept components 

 
 Pretest Posttest Follow-up 

Group M S.D. M S.D. M S.D. 

General self-

concept 

Experimental 9.46 1.92 17.06 1.27 17.01 1.27 

Control 8.80 1.69 8.26 1.86 8.53 2.06 

Academic 

self-concept 

Experimental 13.53 3.41 21.73 2.31 22.13 1.95 

Control 12.33 1.71 11.80 2.45 12.61 1.80 

Non-

academic 

self-concept 

Experimental 3.33 1.17 4.86 1.35 5.20 1.47 

Control 3.06 0.88 2.66 0.89 3.07 0.96 

 

پنداره تحصيلی از -  نرمال بودن توزيع خودشر های پژوهش، پيش به منظور آزمون فرضيه

ها  ويلک مورد بررسی قرار گرفت که يافته-اسميرنف و شاپيرو-های کولموگروف طريق آزمون

های کوواريانس  شر  تساوی ماتريس . پيش(p <11/1)شر  مذکور بود  حاکی از برقراری پيش

 p ،82/1 F ،83/1 Box’s >13/1از طريق آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت و تأييد شد )

M.) نشان داد که ها با آزمون لوين مورد بررسی قرار گرفت و  تساوی واريانس شر  پيش

: برای سنجش پيش از مداخله) ها مساوی است واريانس خطای متغير وابسته در گروه

پنداره عمومی: -با توجه به نتايج آزمون کرويت ماچلی )خود (.p <91/1و  0Fو98 81/0

110/1< p ،28/1 W 112/1پنداره آموزشگاهی: -ماچلی؛ خود< p ،66/1 W ماچلی؛ خود-

ماچلی( و عدم تأييد فرر کرويت يا همسانی  p ،28/1 W >110/1پنداره  يرآموزشگاهی: 

ها استفاده شد. نخست، از طريق  گيزر برای گزارش يافته-ها، از تصحيح گرينهاوس کوواريانس

-های خود های مولفه و گواه از لحاظ ترکيب خطی نمره يشیآزماآزمون چندمتغيری، گروه 

، p <110/1)های مربو  به تعامل زمان و گروه  پنداره تحصيلی مورد بررسی قرار گرفتند. يافته

و گواه، دست کم از لحاظ  آزمايشینشان داد که ميان گروه  (6F ،91/1 Wilk’s λو93 80/02

 اثرات درون Fآزمون ری وجود دارد. همچنين دا يکی از متغيرهای وابسته، تفاوت معنی

، 6Fوp ،68/08  018 <110/1)داری تعامل بين زمان و گروه بود  ها نيز حاکی از معنی آزمودنی 

91/1 Wilk’s λ). داری تعامل، به طور  يرمستقيم نشانگر تغييراتی در گروه  در واقع اين معنی

آزمون،  های پيش های رگرسيون نمره يبو يا حتی گروه گواه است و عدم توازی ش آزمايشی
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و  آزمايشیگيری را ميان دو گروه و يا به عبارتی ديگر، تفاوت روند ميانگين گروه  آزمون و پی پس

های مربو   دهد. در همين راستا، يافته گواه با يکديگر، از لحاظ سطوح متغيرهای وابسته را نشان می

های  ها )نمره آزمودنی  های مکرر مربو  به اثرات درون ریگي های تحليل واريانس با اندازه به آزمون

 پنداره تحصيلی گزارش شده است.-های خود گيری( مولفه آزمون و پی آزمون، پس پيش

 

Table 3.  
Within-subjects effects repeated measures analysis of variance tests 

Variable Source 
Sum of 

squares 
df 

Mean of 

squares 
F Sig. 

Effect 

size 

Observed  

Power 

General 

Time 259.46 1.32 196.65 64.33 0.001 0.69 1 

Time×Group 320.26 1.32 242.74 79.40 0.001 0.74 1 

Error 112.93 36.94 3.06     

Academic 

Time 347.09 1.49 232.65 30.47 0.001 0.52 1 

Time×Group 364.96 1.49 244.44 32.02 0.001 0.53 1 

Error 318.89 41.77 7.63     

   Non-

academic 

Time 13.27 1.31 10.14 5.41 0.001 0.16 0.69 

Time×Group 18.06 1.31 13.82 7.37 0.006 0.21 0.82 

Error 68.67 36.61 1.87     
 

گيری را  آزمون و پی آزمون، پس های پيش دار بين نمره ، تفاوت معنی3های جدول  يافته

شود، از  طور که مشاهده می . عالوه بر اين، همان(p <11/1)دهد  لفه نشان میبرای هر سه مؤ

است. يعنی روند تغييرات هر  دار لحاظ تمام متغيرهای وابسته، تعامل ميان گروه و زمان، معنی

داری متفاوت  و گواه، به طور معنی آزمايشیگيری، بين دو گروه  ه در سه مرحله اندازهلفسه مؤ

های مکرر استفاده  گيری ها از تحليل واريانس با اندازه آزمودنی است. برای بررسی تأثيرات بين

داری بين دو گروه  دهد که تفاوت معنی نشان می 2جدول های مندر  در  يافته(. 2شد )جدول 

 .(p <11/1)ها وجود دارد  لفهؤهای همه م نمره از لحاظ
Table 4.  
Between-subjects effects repeated measures analysis of variance tests 

Variable Source 
Sum of 

 squares 
df 

Mean of 

 squares 
F Sig. 

Effect  

size 

General 
Group main effect 810.01 1 810.01 169.59 0.001 0.85 

          Error 133.73 28 4.77    

Academic 
Group main effect 1067.78 1 1067.78 206.41 0.001 0.88 

          Error 144.84 28 5.17    

Non-

academic 

Group main effect 52.90 1 52.90 35.26 0.001 0.56 

          Error 42.01 28 1.50    
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ه مقايس در آزمون پس در که داد نشان بونفرونی زوجی های مقايسه یتعقيب آزمون همچنين،

 گواه گروه به نسبت آزمايشی گروه در پژوهش وابسته متغيرهای نمرات ميانگين آزمون، پيش با

ا ب مقايسه در گيری پی مرحله در که داد نشان نتايج ديگر، سوی زا .کردند تغيير دار یمعن طور به

ه ب گواه گروه به نسبت آزمايشی گروه در پژوهش وابسته متغيرهای اتنمر ميانگين آزمون، پس

 Fآزمون تر گزارش شد، از آنجايی که  طبق آنچه پيش. همچنين، است نکرده تغيير معنادار طور

دار است، جهت بررسی وضعيت  تعامل عامل زمان و گروه معنیها مربو  به  آزمودنی درون

 گروه و پاسخ به اين سوال که آيا نمرهآزمون  ه پسنسبت ب آزمايشیگيری گروه  پی نمره

رده است، ای برگشت ک آزمون بهتر شده است يا تا اندازه طی زمان در مقايسه با پس آزمايشی

نجام دو و گواه )ا آزمايشیهای  طور جداگانه برای هر يک از گروه آزمونی به های درون مقايسه

ها حاکی از  ه برای هر گروه( انجام شد. يافتهاگانجد های مکرر گيری تحليل واريانس با اندازه

بود  آزمايشیگيری در گروه  آزمون و پی آزمون، پس های پيش دار بين ميانگين اختالف معنی

(110/1> p ،13/90 23وF) 08/1)دار نبود  در حالی که برای گروه گواه، تفاوت معنی> p ،

های زوجی حاصل از آزمون بونفرونی  يسههای حاصل از مقا . در اين راستا، يافته(3Fو2 28/0

آزمون در تمام  آزمون نسبت به پيش دار بودن ميانگين پس نشان داد که بر خالف افزايش معنی

 داری ديده نشد. آزمون تفاوت معنی گيری و پس ها، بين ميانگين نمرات پی مولفه
 

 گیری بحث و نتیجه

تحصيلی  پنداره-خودروهی بر درمانی گ هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی واقعيت

د انشان د ها ای حاصل از آزمون فرضيهه يافتهآموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص بود.  دانش

پنداره تحصيلی در -های خود نمرات مولفهدار  منجر به افزايش معنی درمانی گروهی واقعيتکه 

 .شد نسبت به گروه گواه آزمايشیدر گروه گيری،  آزمون و پی مراحل پس

های ارائه شده مبنی بر اثربخشی  با گزارشای  تا اندازهپژوهش حاضر  های يافته

ماليمت، صداقت، ايجاد احساس  :آموزان مانند درمانی بر خصوصيات شخصی دانش واقعيت

پنداره مثبت -، خود(Comisky, 1993; cited by Masin, 2016) مضاعف عزت نفس

(Peterson et al., 1998سالمت رو ،)( انSahebdel et al., 2012 افزايش اعتماد به نفس ،)

(Lujan, 2015( کاهش اضطراب ،)Shafiabadi et al., 2005عزت ،)  نفس، کنترل درونی و
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(، سازگاری تحصيلی Stoebe & Rambow, 2007؛ Kim, 2002/2008پذيری ) افزايش مسئوليت

(Mehrbakhsh, 2010انگيزش پيشرفت و مهارت ،) های حل مسئل( هMasoudi et al., 2016 ،)

 Mateo et؛ Kianipour & Hosseini, 2012؛ Broshak, 2013آموزان ) پيشرفت تحصيلی دانش

al., 2014آموزان ) مدی تحصيلی و تنظيم هيجان دانشآ(، خودکارGhoreishi & Beboudi, 

(، Nikbakht et al., 2014کاری تحصيلی ) (، افزايش انگيزش تحصيلی وکاهش اهمال2017

(، شادکامی و رضايت از زندگی Hajhosseini et al., 2016تنظيمی رفتاری )-افزايش خود

(Eslami et al., 2013 ؛Mollagholamali Hakak, 2013 ) های کاری مؤثر و ايجاد عادتو 

( هماهنگ است. با اين حال، تاکنون به طور مستقيم Wubbolding, 2013کيفيت مدارس )

آموزان مبتال به اختالل يادگيری  پنداره تحصيلی دانش-نی گروهی بر خوددرما اثربخشی واقعيت

آموزان مبتال به اختالل يادگيری  های متعدد احتمالی دانش . شکستنشده بودخاص بررسی 

ای نسبت به پيشرفت در اين  خاص، در ا لب موارد منجر به ايجاد باورهای ناسازگارانه

شود که فراتر از اختالل اصلی آنها است.  کالتی ايجاد میو متعاقب آن مششود  آموزان می دانش

آموزان انتظار  شناختی مرتبط با تحصيل را در اين دانش های روان توان سطح با تری از سازه می

داشت که با ايجاد تعلل در تکاليف تحصيلی و کاهش سرزندگی و انگيزه مثبت، افت تحصيلی 

 Glasser andتوان گفت از آنجا که به زعم  پی دارد. میو متعاقب آن تداوم اين اختالل را در 

Glasser (2010) درمانی، مواجه شدن با واقعيت، قبول مسئوليت، شناخت نيازهای  در واقعيت

اساسی، قضاوت اخالقی درباره درست يا نادرست بودن رفتار، انتخاب و تغيير فکر و عمل، 

يجه نيل به هويت موفق که ارتبا  مستقيمی با تمرکز بر اينجا و اکنون، کنترل درونی و در نت

کيد است و اين روش درمانی يک فرايند آموزشی و أنفس و اعتماد به نفس دارد، مورد ت عزت

پنداره تحصيلی -توان انتظار داشت که بر خود (، میMason, 2016) استنه صرفاً درمانی 

کل گروهی، فرصتی فراهم نمود تا آموزان موثر باشد. از سويی ديگر، ارائه مداخله به ش دانش

شان را بروز دهند. در واقع،  شان صحبت کنند و احساسات آموزان در مورد مشکل دانش

آموزان مبتال به اختالل يادگيری  درمانی با وجود مشکالتی که دانش درمانگر از طريق واقعيت

يد و سرزندگی های جد گذاری ها در مسير هدف خاص داشتند، تالش کرد ضمن قرار دادن آن

اميدی و اضطراب و  ناشی از آن، ايشان را از گير افتادن در افکار و احساسات منفی از قبيل نا

 .پنداره پايين، نجات دهد-ی و خودناباور-همچنين خود
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که  چنانآموزان بود.  انداز دانش آورد اين جلسات درمان گروهی، تغيير چشم بيشترين دست

، فهم و معنای شرايط و به تبع آن موقعيتی که مراجعان Glasser and Glasser (2010)به زعم 

آموزان مبتال به اختالل ياگيری خاص به  شود. دانش در آن هستند، در طول درمان دگرگون می

های خود  دليل بازخوردهای منفی که در مدرسه از جانب معلم و همسا ن و نيز شکست

پنداره تحصيلی دسترسی پيدا -رآمدی و خودکا-گيرند، به ميزان کمتری به منابع خود می

رمانی، تالش شد با دادن حق د جلسات واقعيتاين (. طی Basharpour et al., 2013کنند ) می

ها احساس قدرت و اختيار داده شود و به طور مرتب  آموزان، به آن نظر در کالس به دانشاظهار

ه رسميت شناخته شود. در همين ها و حضورشان در کالس ب ها توجه شود و توانمندی به آن

گذارد که بآموزان  هايی پيش پای دانش راهتالش کرد راستا، درمانگر بدون دور شدن از اصالت، 

در کنند.  هستند و چيزهای ارزشمندی را به کالس و مدرسه ارائه می «آدم مهمی»د احساس کنن

در آن  آموزان انشدکه  شد، جو و محيطی مملو از قدرت و اختيار ايجاد چنين شرايطی

 .ندردک احساس اهميت و توانمندی 

 Hajhosseini etو  Khazan, Younesi, Foroughan & Saadati (2015)های  بر اساس يافته

al. (2016)تنظيمی، به افراد کمک -سطح خود یدرمانی با ارتقا توان دريافت واقعيت ، می

ا جايگزين کنند. بر همين اساس، در های بهتری ر کند که رفتار خويش را مهار و انتخاب می

آموزان قابل پذيرش  اندازی جديد بود که برای دانش طول جلسات، درمانگر به دنبال چشم

آموزان مبتال به اختالل يادگيری مطرح کردند که هميشه در  باشد. برای مثال برخی دانش

ه دليل بازخورد منفی آورند و ب میبه دست تکاليفی مانند خواندن، نوشتن و امال نمرات بدی 

گيرند، احساس بد و نااميدی دارند. درمانگر در  ها، والدين و گاهی معلم می که از همکالسی

را بررسی کرد تا برای  ايشانهای  آموزان را شناسايی و نيازها و خواسته پاسخ، احساسات دانش

رت که در روند ها بهترين انتخاب ممکن را انجام دهند. به اين صو رسيدن به اين خواسته

گذاری احساسات را ياد  آموزان شناسايی و نام در جريان جلسات، دانشو درمانی  واقعيت

آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص در جلسات اول به  گرفتند. بيشترين احساساتی که دانش

د. عرضه، گيج، مأيوس، دلسرد، ناراحت و دلزده بو هدف، بی دادند، نگران، بی خود نسبت می

ها نشان داد به اين  کردند به آن آموزان مطرح می درمانگر با شناسايی احساسات بدی که دانش

ها می گويد: های مفيد و سودمندی بنگرند که به صراحت به آن عالئم هيجانی به ديد نشانه
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رفتار فعلی تو به نفعت نيست و برای تغيير دادن احساست بايد طور ديگری شرايط را ببينی. 

آموزان مبتال به اختالل  ی متفاوت فکر کنی و متفاوت عمل کنی. در واقع، هنگامی که دانشيعن

 .ند، احساس بهتری را تجربه کردنديادگيری فکر و عمل خود را تغيير داد

ها و عمل  درمانی بر شناخت نيازها، انتخاب رفتارهای متناسب با آن از آنجا که در واقعيت

آموزان به شناسايی و  رسد تر يب دانش (، به نظر میSahebi, 2014شود ) متعهدانه تأکيد می

يابی به اهداف،  تعيين اهداف، اعمال، موانع و در نهايت تعهد به انجام اعمال در راستای دست

فهمد چه  آموز می موثر بوده است. به طوری که در جلسات برگزار شده توسط درمانگر، دانش

کند موثر است يا  کند، آيا کاری که می ن به آن چه میخواهد، در حال حاضر برای رسيد می

اش چيست. در واقع، درمانگر با کمک  تواند انجام دهد و برنامه خير، چه کار ديگری می

ها پرداخت و سپس بحث و گفتگو درباره کار  های آن آموز به بررسی و شناسايی خواسته دانش

دهد را در دستور کار قرار  اش انجام می ستهآموز اکنون برای رسيدن به خوا و اقدامی که دانش

 ،آموز برای ارزيابی رفتار و عملکرد خود و در مراحل آخر کمک به دانش ،داد. در مراحل بعدی

پذير و قابل اجرا انجام شد. بنابراين تمامی  مندی يک طرح عملی موثر، خاص، اندازه ضابطه

ها، ادراک و دنيای دريافتی، ارزيابی  خواسته ها و مفاهيم نظريه انتخاب از جمله نيازها و،مولفه

ها به طور مبسو  توسط درمانگر مورد  های سنجش و ارزيابی آن رفتار و رفتار کلی و روش

ها گام به گام انجام شد. از اين رو،  های اجرای آن بحث و بررسی قرار گرفت و شيوه

 بايد و برای ارضای نيازهای خودآموزان متوجه شدند نيازهايی دارند که بايد ارضا کنند  دانش

آموزان اين نکات را  همواره رفتارهايی را انتخاب کنند. انتظار اين است که وقتی دانش

شوند، ديگران را سرزنش نکنند و به  آموختند، ديگر به خاطر مشکالتی که با آن مواجه می

 .زنندبهای بهتری در زندگی خود دست  جای سرزنش ديگران به انتخاب

آموزان به اين موضوع جذب شدند که در مغز خود جايی به نام  ول جلسات، دانشدر ط

داشتن تکليف مدرسه در اين دنيای  توان انتظار داشت که نگه می Tدنيای مطلوب دارند. بنابراين

جوش متعاقب آن، منجر به پيشرفت آنها شود. با در نظر گرفتن -مطلوب و تالش بيشتر و خود

، افزايش پيشرفت تحصيلی Huang (2011)جه به اينکه بر اساس گزارش اين احتمال و با تو

توان به اين استنبا  رسيد که  می شود، یآموزان م پنداره تحصيلی با  در دانش-منجر به خود

 آموزان، از طريق بهبود عملکرد تحصيلی، منجر به افزايش سطح  شايد تالش بيشتر اين دانش
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 .رديدها گ خودپنداره تحصيلی در آن

کاری تحصيلی با  و  آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص، اهمال باتوجه به اينکه دانش

ها منجر  سرزندگی تحصيلی پايينی دارند و معتقدند که تحصيل به پيامدهای مورد انتظار آن

کشيدن باورهای ناکارآمدی که  (، درمانگر با به چالشPour Abdol et al., 2015شود ) نمی

در مورد خودشان و تحصيل داشتند و جايگزين کردن آن با باورهای کارآمد، توانست  ايشان

سازی نيازها در چارچوب  آموزان ايجاد کند. همچنين، مفهوم تغييراتی در اين باورهای دانش

ثير تالش و کوشش و أشان و ت بينانه برای ارضا نيازهای نظريه کنترل درونی، ايجاد نگرش واقع

های شناختی مداخله  لفهؤآموزان، از م نيازهای دانش یره تحصيلی برای ارضاپندا-حفظ خود

پنداره تحصيلی اين -بود که به اعتقاد پژوهشگر از عوامل اصلی ايجاد تغيير در خود

درمانی  رود. همچنين، تأکيد بر آزادی و مسئوليت در رويکرد واقعيت آموزان به شمار می دانش

(Wubbolding et al., 2010،) د که تجربيات ناخوشايند اآموزان د اين امکان را به اين دانش

توان انتظار داشت وقتی اين  ، میChubdari et al. (2016)خود را بپذيرند و بر اساس گزارش 

 .ی کمتری بر زندگی تحصيلی بگذارندتجربيات کمتر تهديد کننده به نظر برسد، تأثير منف

پنداره تحصيلی -درمانی گروهی بر خود خشی واقعيتهای اين مطالعه، اثرب بر اساس يافته

آزمون باقی مانده  آموزان مبتال به اختالل يادگيری خاص، شش هفته پس از مرحله پس دانش

پذيری  درمانی با افزايش مسئوليت توان گفت واقعيت بود. در تبيين اين دوام اثر، نخست می

انجام اعمال در راستای دستيابی به اهداف،  به تعهدبرای تعيين اهداف و اعمال و به طور ويژه، 

گردد. به نظر  آموز می بينانه و متعاقب آن تالش و کوشش دانش منجر به ايجاد نگرش واقع

ای در  آموز به حفظ آگاهی لحظه رسد در اين مورد، عنصر نگهدارنده اثربخشی، تعهد دانش می

بينانه باشد. همچنين، به  های واقع خابها و انت مورد برخورداری از مسئوليت ارادی اتخاذ نگرش

های ماشين رفتار  درمانی )از جمله استفاده از کارت آور بودن تکاليف واقعيت رسد نشا  نظر می

های ارائه شده و متعاقب آن، همکاری و  های کوچولو( در کنار گروهی بودن آموزش و خرس

 اين پژوهش عبارتند ازهای  حدوديتآموزان، در اين ميان تأثيرگذار بوده است. م همراهی دانش

تنها گيری و استفاده از  گيری  ير احتمالی، حجم نمونه، کوتاه بودن مدت زمان پی روش نمونه

 .ها آوری داده يک روش جمع

 گردد  های اين مطالعه، اثربخشی مطلوبی حاصل شد، پيشنهاد می از آنجا که بر اساس يافته
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آموزان،  شناختی و تحصيلی اين دانش های روان ساير جنبهدرمانی بر  بررسی اثربخشی واقعيت

های پژوهش حاضر در  در دستور کار پژوهشگران اين حوزه قرار گيرد. با توجه به محدوديت

تری از اندازه  گردد به منظور برآورد دقيق گيری و حجم نمونه، پيشنهاد می زمينه روش نمونه

تر، تکرار با  گيری و حجم نمونه آن، با روش نمونه اثر، پژوهش حاضر و نيز مطالعاتی مشابه با

گردد. بر اين اساس، پژوهشگر معتقد است مطالعه حاضر گامی مقدماتی و نقطه شروعی در راه 

شناختی و تحصيلی  بر متغيرهای وابسته روان گروهی درمانی بررسی اثربخشی واقعيت

عملی پژوهشگر طی اجرای اين آموزان اختالل يادگيری در نظر گرفته شود. تجربه  دانش

پذير و  شناختی و نيز اجتماعی بسيار آسيب آموزان از لحاظ روان مطالعه نشان داد که اين دانش

مندی و احساس نااميدی با پژوهشگر در  ای که آن را به صورت گله تحت فشار هستند به گونه

ی به عنوان يک روش درمانی گروه پيشنهاد می گردد واقعيت گذاشتند. از اين رو ميان می

آموزان اختالل يادگيری خاص در نظر گرفته  درمانی ويژه برای دانش-مشاوره ای-آموزشی

 شود و مشاورين مدرسه به مطالعه و آموزش در اين زمينه تر يب شوند.
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