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Background and Aim: Despite having natural intelligence, students with reading 

disorders do not perform age-appropriately in various academic skills such as 

listening, reading, writing, mathematics, and problem solving. Thus, there are many 

problems in the field of reading words correctly, reading speed and eloquence, and 

oral reading comprehension, and these problems have harmful effects on their 

academic performance as well as their social interactions. This study aimed to 

investigate attributional retraining intervention's effectiveness on academic burnout 

and academic procrastination of students with dyslexia. Methods: The current 

research design was applied in terms of its purpose and its method was quasi-

experimental with a pre-test and post-test design and a two-month follow-up period. 

The statistical population of the study included all children aged 7 to 10 with reading 

learning disabilities who had referred to rehabilitation centers in Isfahan city in 2022. 

Using available sampling method, 30 people were selected and randomly assigned to 

two experimental and control groups. The research tools included Berso et al.'s 

academic burnout questionnaire (1997), Savari's academic procrastination 

questionnaire (2011) and Karimi Nouri and Moradi's reading and dyslexia test (2008). 

Analysis of variance with repeated measurements was used to analyze the data. 

Results: The results of the analysis of the findings showed that the intervention based 

on attributionalary retraining has a significant effect on the academic burnout and 

academic procrastination of the experimental group, and its effectiveness was stable 

in the follow-up phase. Conclusion: Based on the findings, it can be said that to reduce 

the academic burnout and academic procrastination of students with reading learning 

disorder, the intervention method based on attributionalary retraining can be used. 

Therefore, it is suggested to use this method in child and adolescent counseling centers 

and rehabilitation centers. 
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Introduction 
One of the most common and important 

specific learning disorders in students is 

reading disorder or dyslexia. There are various 

manifestations of reading disorder. The most 

common problem of dyslexic children is 

problems in identifying, manipulating, 

encoding and decoding words. Performance in 

these tasks is considered one of the most 

important and realistic predictors of reading 

ability. Children with visual perception 

disability have deficits in decoding, extracting 

different forms, phonemes and meaningful 

units, so they prefer to guess words from their 

shape (Major & Tetley, 2019). 

Academic burnout is one of the components 

associated with learning disabilities (Moradi et 

al., 2016). Feeling unable to overcome 

academic problems or manage difficult school 

events can easily lead students to academic 

burnout. The concept of burnout was initially 

formulated to describe the response to stress in 

the work environment, and over time, it was 

studied in a wide range of job fields. Applying 

structure to educational settings suggests that 

school, like work, requires individuals to 

engage with multiple developmental pressures 

(Farina et al., 2020). 

Academic procrastination is another 

component related to learning disabilities 

(Moradi et al., 2016). Academic procrastination 

is one of the most common types of 

procrastination and one of the common 

problems among students, which has a negative 

effect on their academic performance (Erdemir, 

2019). Procrastination is defined as the 

tendency to delay doing tasks and 

responsibilities and postponing them to another 

time (Ellis & Knaus, 2002). Procrastination 

includes two levels, cognitive and behavioral. 

At the cognitive level, the person procrastinates 

in choosing goals and making timely decisions, 

and at the behavioral level, the person does not 

perform the activity that he intends to do 

without a specific reason and completely 

voluntarily at a specific time (Hesari, Rezaei, & 

Talepasand). 

On the other hand, attributional retraining is an 

intervention approach aimed at solving 

students' motivational problems in learning, 

which analyzes students' attributions in their 

situations and failures in school assignments 

(Weiner, 2000). In fact, attributional retraining 

is a therapeutic method derived from 

attributional theory, which continuously 

improves individual performance through 

controllable attributions (Hall et al., 2007). 

Children with learning disabilities are often not 

identified until school age, and their problems 

are identified during school and in facing 

certain academic tasks, and they may have 

problems in several subjects or only in one 

specific subject (Ganji, 2013). Therefore, the 

probability of them facing academic issues and 

problems is double. According to the 

mentioned materials, it seems that attributional 

retraining can be effective in reducing 

academic burnout and academic 

procrastination. Therefore, the present study 

aimed to investigate the effectiveness of the 

intervention based on attributional retraining 

on academic burnout and academic 

procrastination of students with reading 

learning disorders. 

Method 
In terms of the purpose of the present research, 

it was a quasi-experimental design with a pre-

test and post-test design with an experimental 

group and a control group and a two-month 

follow-up period. The statistical population of 

the research included all children between the 

ages of 7 and 10 who referred to educational 

and rehabilitation centers for special learning 

problems in Isfahan city in the first three 

months of 2022. 30 children with reading 

learning disorder were selected by available 

sampling and randomly assigned to an 

experimental group (15 people) and a control 

group (15 people). 

Research tools 
1. Academic burnout inventory. This 

questionnaire by Berso et al. It was compiled in 

1997, which includes 15 items and three 

components of academic emotional exhaustion, 

academic apathy and academic ineffectiveness. 

The items of this instrument are scored on a 5-

point Likert scale (1 = strongly disagree to 5 = 

strongly agree). Therefore, the maximum 

possible score is 75 and the minimum is 15. 
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2. Academic procrastination scale. This 

questionnaire was developed by Savari (2011) 

to measure academic procrastination, which is 

a self-report questionnaire consisting of 12 

questions and 3 subscales. The subscales of this 

questionnaire include intentional 

procrastination (questions 1 to 5), 

procrastination due to physical and mental 

fatigue (questions 6 to 9) and procrastination 

due to lack of planning (questions 10 to 12). 

The scoring of this questionnaire is based on a 

5-point Likert scale (1 = never to 5 = always). 

Therefore, the maximum score is 60 and the 

minimum score is 12. 

3. Reading test and reading learning 

disorder. This test was created by Karami 

Noori & Moradi in 2008 to examine the reading 

ability of normal male and female students, first 

to fifth grade students, and to diagnose children 

with reading problems and dyslexia, including 

ten subscales. 

4. Attributional retraining group program. 

Attributional retraining group program based 

on the book The Optimistic Child by Seligman 

et al. (2004) adapted from the translation of 

Davarpanah (2016). This program was 

implemented in 11 sessions of 45 minutes two 

days a week by a trained specialist. 

Results 
The average scores of academic burnout and 

academic procrastination in the pre-test stage in 

the two groups are similar. However, the scores 

of the experimental group have decreased in 

both variables and the scores of the control 

group have not changed. Multivariate analysis 

of variance with repeated measurements was 

used in three stages to test the effectiveness of 

the intervention based on attributional 

retraining on the experimental group. The inter-

group effects in the mean scores of the pre-test, 

post-test and follow-up of academic burnout 

and academic procrastination in the two 

experimental and control groups due to the 

intervention based on attributional retraining 

show the effect of the intervention on the 

research variables. This intervention has had a 

significant effect on the research variables and 

the changes created as a result of it are 

significant in the three time periods of pre-test, 

post-test and follow-up. Based on Bonferroni's 

post hoc test, the effects of the intervention 

based on attributional retraining in the follow-

up phase have good stability. 

Discussion and conclusion 
The intervention based on attributional 

retraining significantly reduced the academic 

burnout and academic procrastination of the 

experimental group compared to the control 

group. In addition, the results indicate that the 

effect of the attributional retraining program on 

both variables was stable in the follow-up phase. 

By reconstructing students' explanations of their 

poor performance, attributional retraining seeks 

to encourage controllable attributions (such as 

effort) and replace them with noncontrollable 

attributions (such as intelligence and ability). By 

using documentary retraining, these people can 

be taught that failures and unpleasant events are 

uncontrollable and successes and pleasant events 

are not inaccessible. Of course, the point that 

should be taken into account is that the change 

of the student's thoughts and documents should 

be completely logical and realistic. In other 

words, the student should be taught to consider 

his failures, realities and abilities in his successes 

(Ahmadi, Ghobari Bonab & Azarniad, 2017). 

Document retraining by changing attributional 

patterns can reduce academic procrastination of 

students with reading learning disorders. When 

a student has a learning-to-read disorder, he may 

delay facing academic situations through 

academic procrastination because he sees any 

lack of academic progress as a disability. 

Incorrect attributional patterns make him feel 

helpless in school and procrastinate more than 

before. Attributional retraining makes students 

realize that they can adopt a different approach 

to their current state and actively continue to 

study even if they do not achieve academic 

success in school. 

In general, it can be concluded that the 

intervention based on attributional retraining can 

be an effective intervention for students who 

suffer from burnout or academic procrastination. 

It is suggested that experts in this field should 

hold educational workshops for this intervention 

and counseling centers, especially counselors in 

schools, should use this approach to improve the 

academic performance of students. It is also 
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suggested to implement these interventions in 

rehabilitation centers. 
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و  یلیتحص یبر فرسودگ یاسناد یبر بازآموز یمداخله مبتن یاثربخش

 خواندن یریادگیآموزان با اختالل دانش یلیتحص یکاراهمال
 

 رانی، ارهشینیمخ ،ی، دانشگاه آزاد اسالمرهشینیمخواحد  ،هرواشمگروه  دشرا یسانشراک یوجشناد: پریا صرامی

 رانیا شهر،ینیخم ،یدانشگاه آزاد اسالم شهر،ینیواحد خم ،یشناسگروه روان ،اریاستاد: *محمدرضا قاسمی

 

 چکیده

مختلف  ییهادر مهارت ،یعیدارا بودن هوش طب رغمیآموزان مبتال به اختالل خواندن علدانشهدف: زمینه و 

. به کنندیو حل مسئله، منطبق با سن خود عمل نم اتیاضیمانند گوش دادن، خواندن، نوشتن، ر یلیتحص

در حوزه خواندن درست کلمات، سرعت و فصاحت خواندن و درک مطلب  یکه مشکالت ممتعدد یطور

 یربا انیز راتیها تأثآن یاجتماع یهاتعامل نیو همچن یلیمشکالت در عملکرد تحص نیدارند که ا یفاهش

 یگبر فرسود یاسناد یبر بازآموز یمداخله مبتن یاثربخش یلذا هدف از پژوهش حاضر بررس گذارد؛یم یبر جا

طرح پژوهش : پژوهش روش .خواندن بود یریادگیآموزان با اختالل دانش یلیتحص یکارو اهمال یلیتحص

 رهآزمون و دوو پس آزمونشیبا طرح پ یشیآزمامهیانجام آن ن وهیو ش یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد

خواندن  یریادگیاختالل  یسال دارا 01تا  7پژوهش شامل تمام کودکان  یدو ماهه بود. جامعه آمار یریگیپ

در  یریگمراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه 0010شهر اصفهان در سال  یبود که به مراکز توانبخش

 ش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهشیدر دو گروه آزما ینفر انتخاب و به صورت تصادف 01دسترس تعداد 

 یسوار یلیتحص ی(، پرسشنامه اهمال کار0997برسو و همکاران ) یلیتحص یشامل پرسشنامه فرسودگ

 از هاداده لیو تحل هی( بود. جهت تجز0037) یو مراد ینور یمیکر ی( و آزمون خواندن و نارساخوان0091)

شان ن هاافتهی لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا: هاافتهی شد. تفادهمکرر اس یرگیبا اندازه انسیوار لتحلی روش

 ریتأث شیگروه آزما یلیتحص یو اهمال کار یلیتحص یبر فرسودگ یاسناد یبر بازآموز یداد که مداخله مبتن

گفت  نتوایم هاافتهیبر اساس : یریگجهینت بود. داریپا زین یریگیآن در مرحله پ یمعنادار دارد و  اثربخش

از  انتویخواندن م یریادگیدانش آموزان با اختالل  یلیتحص یو اهمال کار یلیتحص یکاهش فرسودگ یبرا

در مراکز مشاوره کودک و  گرددیم شنهادیرو پ نیاستفاده کرد. از ا یاسناد یبر بازآموز یمداخله مبتن وهیش

 استفاده گردد. وهیش نیاز ا ینوجوان و مراکز توانبخش
 

 :هاکلیدواژه

 ،یاسناد یبازآموز
 اهمال ،یلیتحص یفرسودگ

اختالل  ،یلیتحص یکار
 خواندن. یریادگی

 

 *نویسنده مسئول
Mohammadreza.ghasemi 

@iauksh.ac.ir 
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 مقدمه

بر مبنای پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری 

به  6ختالل یادگیری خاصا(، DSM-05اختالالت روانی )

تحصیلی  عملکردکه در آن شود گفته میاختاللی 

از آنچه انتظار ی هوشبهره و  توجه به سن، با آموزاندانش

 اللاخت (.Raj & Sibey, 2021) باشدمیکمتر ، رودمی

شود که نقایص یادگیری ویژه هنگامی تشخیص داده می

 هب اطالعاتای در توانایی فرد برای دریافت یا پردازش ویژه

اختالل صورت صحیح و کارآمد وجود داشته باشد. این 

گردد و با آموزش رسمی ظاهر مینخستین بار در سنین 

های تحصیلی مداوم و مخرب در یادگیری مهارتمشکالت 

ود. شپایه نظیر خواندن، نوشتن و یا ریاضیات، مشخص می

های تحصیلیِ مختل شده همچنین، عملکرد فرد در مهارت

تر از میانگین مورد انتظار برای سن طور چشمگیری پایین به

 قبول برای رایط عملکرد قابلموردنظر است و یا اینکه ش

 ,APA) آیدالعاده زیاد به دست میفوقتالش با  وی، صرفا  

2013.) 

ترین اختالل یادگیری خاص در ترین و مهماز شایع

یخواندن یا آموزان، اختالل دانش  است.  0نارساخوان

 ین مشکلتربیشاختالل خواندن گوناگون است.  یهاجلوه

مشکالتی در شناسایی، مشترک کودکان نارساخوان 

دستکاری، رمزگردانی و رمز گشایی کلمات است. عملکرد 

ترین گرایانهترین و واقعدر این تکالیف یکی از مهم

 شود.می توانایی خواندن محسوبهای کنندهبینیپیش

استخراج  ،یدر رمزگردان ،یداریادراک د یکودکان با ناتوان

 ییهایار کاستمعناد یها و واحدهااشکال مختلف، واج

 شکلشان یکلمات را از رو دهندیم حیترج نیدارند، بنابرا

 (.Major & Tetley, 2019س بزنند )حد

به  هیاختالل در اشتباه کردن کلمات شب ینوعاین اختالل 

کلمات، حدس زدن کلمات با توجه به  یخوانهم، وارونه

کردن کلمات،  یهج رد ادیحروف ابتدا و انتها، مشکالت ز

و انزجار از  لیجزء از کل و عدم تما صیدر تشخ یدشوار

در تشریحی  (.Tolin, 2019خواندن است ) یریادگی

اختالل نارساخوانی یک نوع ناتوانی یادگیری رشدی دیگر، 

و عصب شناختی مبتنی بر زبان است که روی توانایی 

                                                   

1.diagnostic and statistical manual of mental disorders 

2. special learning disorder 

3. dyslexia 

 هخواندن تاثیر گذاشته و رشد مهارت هجی را با مشکل مواج

سازد. افراد نارساخوان در ارتباط دادن بین زبان گفتاری می

 (.Ehtesabi et al., 2022) و واژگان چاپی مشکل دارند

دارا  غمخواندن علیراختالل به مبتال آموزان دانش ،واقع در

 دمانن تحصیلی فهایی مختلدر مهارت ،هوش طبیعیبودن 

 ،ئله، ریاضیات و حل مسنوشتن خواندن، دادن، گوش

 مشکالتکه  طوری به .دکنننمی عمل خود سن با منطبق

 و رعتمتعددی در حوزه خواندن درست کلمات، سم

ب شفاهی دارند که این مطل درک و خواندن فصاحت

های و همچنین تعامل تحصیلی عملکرد در کالتمش

 گذاردها تأثیرات زیان باری بر جای میاجتماعی آن

(Hosseini et al., 2016 .) 

ی هایی است که با یکی از مؤلفه  0فرسودگی تحصیل

 ,.Moradi et alهای یادگیری در ارتباط است )ناتوانی

ا تحصیلی ی مشکالتاحساس ناتوانی در غلبه بر (. 2016

دانش تواند به راحتی مدیریت رویدادهای سخت مدرسه می

فرسودگی تحصیلی سوق دهد. مفهوم سمت را به آموزان 

برای توصیف واکنش به استرس در  فرسودگی در ابتدا

شد و با گذشت زمان، در طیف بندی فرمولمحیط کار 

 های شغلی مورد مطالعه قرار گرفت. بهوسیعی از زمینه

دهد که های آموزشی نشان میکارگیری ساختار در محیط

خواهد که با فشارهای مدرسه نیز مانند کار، از افراد می

(. Farina et al., 2020د )پیشرفت چندگانه درگیر شون

امروزه مفهوم فرسودگی فراتر از حوزه شغلی به عنوان 

های پیشرفت تحصیلی در شناختی در موقعیتای روانسازه

کانون توجه گروه کثیری از محققان قرار گرفته و با عنوان 

 (.Walburg, 2014شود )ه میفرسودگی تحصیلی شناخت

گی ان گفت فرسودتوبا در نظر گرفتن فرسودگی شغلی، می

ی تحصیلی،   5تحصیلی شامل سه مؤلفه خستگی هیجان

تحصیلی است. خستگی  7تحصیلی و ناکارآمدی 2عالقگیبی

هیجانی که اشاره به احساس خالی شدن و تهی شدن از 

منابع هیجانی فرد دارد، به عنوان مؤلفه استرس فردی 

های عالقگی نیز به پاسخگردد. بیفرسودگی محسوب می

ر افراد رغبتی به سایبدبینانه یا بیش از حد تؤام با بی منفی

4. educational burnout 

5. emotional exhaustion 

6. cynicism 

7. inefficacy 
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محیط اشاره دارد که مؤلفه بین فردی فرسودگی محسوب 

شود. در نهایت، ناکارآمدی به حس کارآیی پایین و می

 وری فرد داشتهاحساس کاستی در شایستگی و میزان بهره

 Kimآید )می که مؤلفه خودارزیابی فرسودگی به حساب

et al, 2018 .)های فرسودگی تحصیلی در موقعیت

هایی مانند خستگی ناشی از الزامات آموزشی با ویژگی

رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون به مطالعه،  مربوط

حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت 

د شودرسی و تحصیلی مشخص می شخصی ضعیف در امور

(Salema-Aro & Naatanen, 2005 .)که  افرادی

یاقی اشتعالئمی مانند بی معموال فرسودگی تحصیلی دارند 

در ادامه حضور مستمر در  یبه مطالب درسی، ناتواننسبت 

 ،کالسیهای درس، مشارکت نکردن در فعالیتهای کالس

 ناتوانیهای درسی و احساس معنایی در فعالیتاحساس بی

جربه را تدر فراگیری مطالب درسی و درنهایت افت تحصیلی 

با توجه (. Habibzadeh & Karimi, 2020) کنندمی

های زامالکه فرسودگی تحصیلی با خستگی ناشی از به این

مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون 

حساسیت نسبت به مطالب درسی و تحصیلی و شکست به 

 عالئمتواند شود، میدلیل ناتوانی یادگیری مشخص می

در کودکان با ناتوانی یادگیری ایجاد کند و نیز با  مشابهی را

آموزان با ناتوانی یادگیری بازخوردهای که دانش توجه به این

زان آموهای بیشتری نسبت به دانشمثبت کمتر و ناکامی

کنند، به نظر قابل توجیه است که عادی دریافت می

آموزان با ناتوانی یادگیری فرسودگی تحصیلی بیشتری دانش

 ,Tarazi) آموزان عادی داشته باشندا نسبت به دانشر

Ashkezari, & Akhavan Tafti, 2018.) 

های مرتبط با اهمال کاری تحصیلی یکی دیگر از مؤلفه

(. Moradi et al., 2016های یادگیری است )ناتوانی

ترین انواع اهمال کاری اهمال کاری تحصیلی یکی از متداول

میان دانش آموزان است که بر  و یکی از مشکالت رایج در

 ,Erdemirعملکرد تحصیلی آنان تأثیر منفی دارد )

صورت تمایل به تاخیر در انجام  کاری به همالا (.2019

ها به زمانی دیگر ها و موکول کردن آنتکالیف و مسئولیت

اهمال کاری (. Ellis & Knaus, 2002) شودتعریف می

در سطح  باشد.شامل دو سطح، شناختی و رفتاری می

شناختی فرد در انتخاب اهداف و گرفتن تصمیمات به موقع 

                                                   

1 attribution retraining 

ورزد و در سطح رفتاری فرد فعالیتی را که قصد تعلل می

کامال  دارد بدون علت خاصی و به صورت انجام آن را 

 ,Hesariدهد )نمی اختیاری در زمان مشخص انجام

Rezaei, & Talepasand .)Ruthbloom, 

Solomon and Murakami (1986)  اهمال کاری

تحصیلی را تمایل همیشگی فراگیران برای به تعویق 

 با  اند که تقریهای تحصیلی تعریف نمودهانداختن فعالیت

بارز آن به تعویق  ههمیشه با اضطراب همراه است. نمون

درس تا شب امتحان و شتاب و اضطراب  هانداختن مطالع

موزان و دانشجویان گیر دانش آناشی از آن است که گریبان

 ,Gazidari, Gholami Lavasani, & Ejei) شودمی

2016.) 

Grankel et al. (2013)  در پژوهش خود به چهار دسته

 اند: افرادی کهزمینه تحصیلی اشاره کرده کار در افراد اهمال

افرادی که موفقیت تحت فشار  ؛کاری نامشهود دارند اهمال

و  باشندضطرب و نگران میافرادی که م ؛کنندرا تجربه می

 افرادی که از مطالعه ناراضی هستند. دو نوع نخست، اهمال

کاری تحصیلی  کاری هدفمند بوده و دو نوع دیگر اهمال

 & ,Tabatabaee, Arab) شوندمحسوب می

Bayanfar, 2021 .) دانش آموزانی که دارای اهمال کاری

ی در زشای برای انجام تکالیف آموتحصیلی هستند، انگیزه

مدت زمان معین را ندارند و به موقع برای امتحانات درس 

 خوانند و همچنین به موضوعات مطرح شده و دروسنمی

کنند و انجام تکالیف خود را تا آخرین لحظه به توجه نمی

(. Ayca, Ilknur, & Tugba, 2019اندازند )تأخیر می

سی درآموز قصد انجام تکلیف کاری تحصیلی دانشدر اهمال

زمان معینی دارد اما در پرداختن و پایان بخشیدن  را در یک

وچک های ککند. طی این فرایند، فرد پاداشبه آن تنبلی می

های بزرگ اما دور از دسترس ترجیح اما آنی را به پاداش

 (. Dewitte & Schouwenburg, 2002) دهدمی

 ای بارویکردی مداخله  0از سوی دیگر، بازآموزی اسنادی

هدف رفع مشکالت انگیزشی دانش آموزان در یادگیری 

ها و است که اسنادهای دانش آموزان را در موقعیت

های آنان در تکالیف مدرسه مورد تجزیه و تحلیل شکست

(. درواقع، بازآموزی اسنادی Weiner, 2000دهد )قرار می

یک روش درمانی برگرفته شده از نظریه اسناد است که از 

ای قابل کنترل به طور پیوسته منجر به طریق اسناده
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اولین (. Hall et al., 2007شود )بهبودی عملکرد فرد می

کسی که در مورد اسناد به ارایه نظریه پرداخت هایدر است. 

کاری هستند تر مردم دانشمندان تازهوی معتقد است بیش

ر برایشان تکوشند رفتار دیگران را بفهمند تا دنیا بیشکه می

د از های بعنظریه اسناد در طول سال .پیشبینی باشدقابل 

، برنارد از جمله ؛هایدر دستخوش تحوالت تکاملی گردید

ق طب. بندی سه بعدی از اسناد ارایه نمودواینر، یک طبقه

هند: دمردم بازده رفتاری را به سه عامل نسبت می ،نظر واینر

غیر -رل( قابل کنت0ناپایدار و -( پایدار6بیرونی -درونی (0

به اعتقاد (. از سویی دیگر، Karimi, 2008قابل کنترل )

Seligman et al. (2004) ینتبی یانسان برا 

افتد )مثبت یا منفی( از سه رویدادهایی که برایش اتفاق می

 .ندکاستفاده میتداوم، فراگیر بودن و شخصی سازی بعد 

یعنی، هرگاه فردی علل دائمی در مقابل موقتی( تداوم )

باور رسیده باشد که این را همیشگی بداند و به رویدادها 

تکرار خواهند شد، به همیشه رویدادها )مثبت یا منفی( 

ر بودن )تعمیم دادن در مقابل خاص یتداوم باور دارد. فراگ

بودن( یعنی، برخی افراد در مواجهه با مشکالت، یا به 

 وکنترل  کنند که مشکالت را غیرقابلیمرفتار  ایگونه

 ها را به کل، شکستدر نتیجه نمایند.می یتلقآمیز فاجعه

دهند. شخصی سازی )اسناد به امور زندگی خود تعمیم می

مقابل اسناد به شخص یا چیز دیگر( به معنی این خود در 

است که در برخورد با یک رویداد، مشخص شود که چه 

 Ramezaniکسی عامل به وجود آمدن این رویداد است )

et al., 2015 .) مفروضه اساسی بازآموزی اسنادی این

است که اسنادها بر رفتارها تأثیر دارند. بنابراین، تغییر 

اسنادهای نامطلوب به تغیییر رفتارهای ناهنجار فرد 

 & ,Tarazi, Khademi Ashkezariد )انجاممی

Akhavan Tafti, 2020 .) ،هدف بازآموزی اسنادی

نه از طریق آموزش، های تبیینی خوشبیناآموزش سبک

شناختی، ارائه مدل، تمرین شناخت و رفتار، بازخورد اصالح 

 به عبارتیو در صورت لزوم تغییر برنامه و تکالیف است. 

در این روش افزون بر ارائه راهکارهای رفتاری، تغییر دیگر، 

گیرد. در این روش عقاید ناسازگار نیز مدنظر قرار می

و به اسنادهای  گرفتهقرار  اسنادهای بدبینانه مورد هدف

شود. بر اساس این روش خوشبینانه و مطلوب تبدیل می

آموزند و از طریق تجربه میگرفته افراد اسنادها را یاد 

ها واضح است که آن. ساختار علیتی جهان را تعبیر کنند

گیرند، پس باید بتوانند اسنادهای بدبینانه را یاد می

اد بگیرند. بازآموزی اسنادی اسنادهای خوشبینانه را نیز ی

باهدف قرار دادن افکاری که ریشه اسنادهای ناسالم هستند 

و چالش با این اسنادهای بدبینانه از طریق عرضه کردن 

های جایگزین که مبتنی بر اسنادهای سالم هستند تبیین

باعث ایجاد اسنادهای خوشبینانه، سازگارانه و احساس 

 Parkerشود )می روان متسالتر و در نتیجه کنترل بیش

et al., 2018.)  

ها نشان داد که مداخله مبتنی بر مرور نتایج پژوهش

آموزان دارای ناتوانی بر حل مسئله ریاضی دانشبازآموزشی 

(، بر افسردگی Ashouri et al., 2012) هوش تحولی

(Golparvar et al., 2011 ؛Yahyaee et al., 

و  یجانیه میتنظی، لیتحص یدر کاهش فرسودگ(، 2014

؛ Tarazi et al., 2020ی )اجتماع -یمسئله شناختحل 

Tarazi et al., 2018 و کاهش  یکمک طلب شیافزا(، بر

(، Nejatifar & Fahami, 2020ی )لیتحص یتعلل ورز

 Azimi et؛ Azimi et al., 2019بر انگیزه پیشرفت )

al., 2021 بر ترس از شکست و اهمالکاری ،)

(Tabatabaee et al., 2021 ،بر سازگاری عاطفی )

 Martinezعملکرد مطلوب در مدرسه و ناتوانی یادگیری )

& Semrud-Clikeman, 2004 ؛Sideridis, 

کودکان با ناتوانی یادگیری، اغلب تا قبل ( موثر بود. 2007

 ها در دورانآن مشکالتشوند و از سن مدرسه شناسایی نمی

درسی خاص مشخص  فمدرسه و در مواجه شدن با تکالی

در یک درس  طگردد و ممکن است در چند درس یا فقمی

(. از این رو Ganji, 2013) خاص دچار مشکل باشند

ها با مسائل و مشکالت تحصیلی احتمال رویارویی آن

دوچندان است. با توجه به مطالبی که ذکر شد، به نظر 

رسد بازآموزی اسنادی بتواند در کاهش فرسودگی می

کاری تحصیلی مؤثر باشد. بنابراین، هدف و اهمال تحصیلی

 یبر بازآموز یمداخله مبتن یاثربخشپژوهش حاضر بررسی 

 یلیتحص یکارو اهمال یلیتحص یبر فرسودگ یاسناد

 بود. خواندن یریادگیآموزان با اختالل دانش

 روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه 

آزمون با آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشانجام آن نیمه

یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری دو 

 7ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان بین 

مراکز آموزشی و توانبخشی کننده به سال مراجعه 01تا 
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در سه ماه اول سال ویژه یادگیری شهر اصفهان  مشکالت

 01گیری در دسترس تعداد بود که به شیوه نمونه 0010

کودک دارای اختالل یادگیری خواندن انتخاب و به صورت 

نفر( و یک گروه کنترل  05تصادفی در یک گروه آزمایش )

های ورود شامل تشخیص مالکنفر( گمارده شدند.  05)

سال، عدم وجود  01تا  7ی، بازه سنی خواناختالل نارسا

زمان در فرد، تمایل به شرکت اختالالت دیگر به صورت هم

گونه در جلسات مداخله، رضایت والدین، عدم دریافت هر

پزشکی های روانمداخله آموزشی دیگر و عدم مصرف دارو

های خروج شامل غیبت بیش از دو جلسه و عدم و مالک

 همکاری در پژوهش بود.

 ابزار پژوهش

این پرسشنامه توسط . سیاهه فرسودگی تحصیلی. 1

Berso et al.  05تدوین شد که شامل  0997در سال 

-7-0-0ماده و سه مؤلفه خستگی هیجانی تحصیلی )مواد 

( و 00-00-5-6عالقگی تحصیلی )مواد (، بی01-00

( است. 05-06-9-3-2-0ناکارآمدی تحصیلی )مواد 

=  0ای )درجه 5اساس طیف لیکرت  های این ابزار برماده

شوند. لذا گذاری می= کامال  موافق( نمره 5کامال  مخالف تا 

است. سازندگان  05و حداقل آن  75حداکثر نمره ممکن 

های آن را برای خستگی هیجانی این سیاهه پایایی مؤلفه

عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی به تحصیلی، بی

محاسبه کردند. همچنین  75/1و  36/1، 71/1ترتیب 

به دست  35/1پایایی کل سیاهه را به روش آلفای کرونباخ 

 .Berso et alآورده و روایی پرسشنامه نیز در تحقیق 

(. در 0033مورد تأیید قرار گرفته است )نعامی،  (1997)

( پایایی سیاهه فرسودگی تحصیلی 0033ایران نیز نعامی )

 36/1عالقگی تحصیلی ، بی79/1را برای خستگی تحصیلی 

و در نهایت برای کل سیاهه  75/1و ناکارآمدی تحصیلی 

به دست آورد. در پژوهش حاضر نیز این اعداد به  75/1

گر به دست آمد که بیان 30/1و  31/1، 79/1، 77/1ترتیب 

 پایایی باالی سیاهه مذکور است.

این پرسشنامه برای . 0مقیاس اهمال کاری تحصیلی .2

برای اندازه گیری اهمال کاری  Savari (2011)توسط 

تحصیلی تدوین شد که یک پرسشنامه خودگزارشی متشکل 

های این زیرمقیاس است. زیرمقیاس 0سؤال و  06از 

(، اهمال 5تا  0پرسشنامه شامل اهمال کاری عمدی )سؤاالت 

                                                   

1 academic procrastination scale 

( و 9تا  2روانی )سؤاالت -کاری ناشی از خستگی جسمی

( است. 06تا  01برنامگی )سؤاالت یاهمال کاری ناشی از ب

ای درجه 5نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 

گیرد. لذا حداکثر نمره = همیش( صورت می 5= هرگز تا  0)

از طریق  Savari (2011)باشد. می 06و حداقل نمره  21

و  35/1روش آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس را 

به  71/1و  21/1، 77/1ترتیب های آن را به مقیاسخرده

دهنده پایایی خوب مقیاس است. وی دست آورد که نشان

همچنین روایی مقیاس را از طریق همبستگی با پرسشنامه 

به دست  05/1معادل  Talkman (1991)اهمال کاری 

معنادار است. در پژوهش حاضر  110/1آورده که در سطح 

 های آنمقیاسضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و زیر

 محاسبه شد. 70/1و  20/1، 73/1، 30/1به ترتیب 

این . آزمون خواندن و اختالل یادگیری خواندن )نما(. 3

در سال  Karami Noori & Moradiتوسط  آزمون

آموزان عادی دانشجهت بررسی میزان توانایی خواندن  6113

 آموزان پایه اول تا پنجم ابتدایی و نیزدانشدختر و پسر 

تشخیص کودکان دارای مشکالت خواندن و نارساخوان 

مقیاس است که عبارتند از: آزمون ساخته شده شامل ده خرده

ی خواندن کلمات، آزمون درک خواندن متن، آزمون زنجیره

کلمات، آزمون درک کلمات، آزمون قافیه، آزمون حذف آواها، 

 مونمعنی، آزمون نامیدن تصاویر، آزآزمون خواندن کلمات بی

 .Hosseini et alی کلمات. نشانه حروف و آزمون نشانه

 کرونباخ یآلفادر بررسی اعتبار و روایی این آزمون  (2016)

، با بسامد 97/1لغات با بسامد باال  یهاآزمون یبرا یکل

 هی، قاف95/1کلمات  رهی، زنج93/1، با بسامد کم93/1متوسط 

، 23/1دو  ریتصاو دنی، نام27/1 کی ریتصاو دنی، نام39/1

، 95/1، حذف آواها 70/1، درک کلمات 03/1درک متن 

آوردند. به دست 97/1و شبه کلمات 95/1خواندن ناکلمات 

بر اساس  Hosseini et al. (2016)همچنین پژوهش 

 یآزمون از دو عامل اصل نیانتایج تحلیل عاملی نشان داد که 

 یهاشامل آزمون بیکه عامل اول به ترت شودیم لیتشک

لغات با بسامد باال، متوسط، درک کلمات، حذف آواها، خواندن 

 رهیزنج یهاناکلمات و شبه کلمات و عامل دوم شامل آزمون

، درک متن و 6 ریتصاو دنینام ر،یتصاو دنینام ه،یقاف مات،کل

 ها است.نشانه
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ی0 برنامه گروهی . 0. برنامه گروهی بازآموزی اسناد

وش بین کودک خبازآموزی اسنادی بر اساس کتاب 

Seligman et al. (2004)  با ترجمهDavarpanah 

 05جلسه  00تنظیم شده است. این برنامه در  (2016)

ای به صورت دو روز در هفته توسط متخصص آموزش دقیقه

 دیده اجرا شده و محتوای آن به شرح زیر است: 

گر و اعضای گروه، آشنایی با اعضاء، معرفی درمانجلسه اول. 

 اهداف گروه و جلسات آموزشی.شرح 

 آموزش گفتگوی درونی به همراه مثال.جلسه دوم. 

)فعالیت، باور و پیامد( به زبان  A-B-Cشرح مدل جلسه سوم. 

  ساده.

های اسنادی و توضیح در مورد مفهوم سبکجلسه چهارم. 

 گانه آن.اشاره به ابعاد سه

دانش  ارزیابی درستی باورها، اطمینان از فهمجلسه پنجم. 

های اسنادهای بدبینانه و خوبینانه و تمایز آموزان از ویژگی

 ها.آن

تشخیص سبک سرزنش خویشتن، آموزش جلسه ششم. 

مفاهیم تفکر مطلق اندیشی و احساس گناه و تأثیر آن بر 

 تشدید اسنادهای بدبینانه.

کننده، یادداشت علل توصیف رویداد ناراحتجلسه هفتم: 

ی کاغذ توسط اعضاء، تفسیر هر یک از احتمالی آن رویداد رو

 گانه توسط اعضاء.ها بر اساس ابعاد اسنادی سهآن

های آموزش مجادله و مقابله با نگرشجلسه هشتم: 

 پندارانه. فاجعه

)فعالیت، باور، پیامد، زیرسؤال  ABCDEFشرح جلسه نهم: 

زایی، احساسات( به زبان بردن، باورهای غیرمنطقی، انرژی

 ا استفاده از داستان.ساده، و ب

پنداری، آموزش شیوه جدید اجتناب از فاجعهجلسه دهم. 

 کننده. تفکر در زمان رویارویی با وقایع ناراحت

بازی وانمودسازی و بررسی افکار بدبینانه از جلسه یازدهم. 

 طریق آن برای جایگزینی با افکار خوشبینانه.

گیری و مونهگری و ندر این طرح، پس از غربالشیوه اجرا. 

تعیین گروه آزمایش و کنترل، پیش از شروع مداخالت ابتدا 

آزمون اجرا و سپس برای دو گروه آزمایش مداخالت پیش

 ای صورتمربوطه انجام شد و برای گروه کنترل هیچ مداخله

آزمون نگرفت. پس از پایان جلسات مداخله از هر گروه پس

ماه(  6پیگیری )گرفته شد و سرانجام بعد از پایان دوره 

ها آزمون پیگیری اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده

های و روش تحلیل واریانس با اندازه SPSS-26از نرم افزار 

 ای استفاده شد.مکرر سه مرحله

 هایافته
روه گ یسن نیانگیم ،یشناخت تیجمع یهایژگیاز لحاظ و

 یهاسال بود. داده 10/9سال و گروه کنترل  06/3 شیآزما

 آزمونپس آزمون،شیهر سه گروه در سه مرحله پ یفیتوص

 آمده است. ریدر جدول ز یریگیو پ

 آزمون و پیگیریآزمون، پسکنترل در سه مرحله پیش های آزمایش وهای توصیفی نمرات گروه. داده1جدول 

 پیگیری آزمونپس پیش آزمون  های آماریشاخص

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 فرسودگی تحصیلی

 

 57/3 51/00 37/3 71/00 65/9 01/50 آزمایش

 23/3 01/50 60/9 61/51 31/9 01/09 کنترل

 اهمال کاری تحصیلی
 

 65/7 31/00 20/7 01/00 20/7 51/06 آزمایش

 23/3 00/01 25/3 61/01 51/9 01/01 کنترل
 

 انیم شود،یهمان طور که در جدول فوق مالحظه م

 یلیتحص یو اهمال کار یلیتحص ینمرات فرسودگ نیانگیم

وجود ندارد  یادیدر دو گروه تفاوت ز آزمونشیدر مرحله پ

است؛  افتهیکاهش  ریدر هر دو متغ شیاما نمرات گروه آزما

 ینکرده است. برا رییکه نمرات گروه کنترل تغ یدر صورت

                                                   

1. attribution retraining group program 

 یبر بازآموز یمداخله مبتن یمعنادار بودن اثربخش شیآزما

با  یریچندمتغ انسیوار لیاز تحل شیبر گروه آزما یاسناد

 یمکرر در سه مرحله استفاده شده است. برا یهایریگاندازه

 ود.ش یبررس ازیمورد ن یهافرضشیپ دیمنظور ابتدا با نیا
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   02  ... آموزان بادانش یلیتحص یکارو اهمال یلیتحص یبر فرسودگ یاسناد یبر بازآموز یمداخله مبتن یاثربخش 

 

 هاانسیوار یها و آزمون همگننمره یعیطب عیتوز جی. نتا2جدول 

 

 متغیر

 آزمون موخلی آزمون لوین آزمون شاپیرو ویلک گروه

 χ 6 Wمقدار آماره 6درجه آزادی  آماره درجه آزادی

فرسودگی 

 تحصیلی

 62/1 01/06 75/1 18 32/1 01 آزمایش

     90/1 01 کنترل

اهمال کاری 

 تحصیلی

 30/1 06/0 73/1 18 33/1 01 آزمایش

     39/1 01 کنترل

 

ها نرمال بودن داده لکیو رویمطابق جدول فوق، آزمون شاپ

 یشرط همسان نیآزمون لو جی. بر اساس نتادهدیرا نشان م

 تیشرط کرو زین یبرقرار است و آزمون موخل انسیوار

 دیی( تأP=  11/1) 10/1 یها را در سطح معنادارداده

 انسیوار لیتحل وهیرو اجازه استفاده از ش نی. از اکندیم

وجود  یامرحلهمکرر سه یهایریگبا اندازه یریندمتغچ

 دارد.

 یلیتحص یو اهمال کار یلیتحص یفرسودگ یریگیآزمون، پس آزمون و پ شینمرات پ نیانگیدر م یگروه نی. اثرات ب3جدول 

 یاسناد یبر بازآموز یو کنترل بر اثر مداخله مبتن شیدر دو گروه آزما

مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 مجموع میانگین

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

 اندازه اثر

 )اتا(

فرسودگی 

 تحصیلی

 70/1 111/1 70/512 05/066000 1 05/066000 مداخله

 62/1 160/1 00/2 05/0501 0 05/0501 گروه

    03/600 0 30/0000 خطا

اهمال کاری 

 تحصیلی

 79/1 111/1 66/066 75/35510 0 75/35510 مداخله

 19/1 036/1 69/003 21/507 0 21/507 گروه

 50/1 111/1 05/09 62/0220 0 62/0220 خطا
 

 شینمرات پ نیانگیدر م یگروه نیدر جدول فوق اثرات ب

 و اهمال یلیتحص یفرسودگ یریگیآزمون، پس آزمون و پ

و کنترل بر اثر مداخله  شیدر دو گروه آزما یلیتحص یکار

 گرانینشان داده شده است که ب یاسناد یبر بازآموز یمبتن

 جیپژوهش است. در ادامه، نتا یرهایمداخله بر متغ ریتأث

ه مکرر در س یهایریگبا اندازه یریچندمتغ انسیوار لیحلت

نشان داده شده  یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیمرحله پ

 است.
 مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .0جدول 

درجه آزادی  F مقدار نام آزمون گروه متغیر

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه 

 )اتا( اثر

فرسودگی 

 تحصیلی

 70/1 11/1 07 6 52/015 70/1 آزمون اثر پیالی زمان

 70/1 11/1 07 6 52/015 27/1 آزمون المبدای ویلک

 70/1 11/1 07 6 52/015 06/06 آزمون اثر هتلینگ

ترین آزمون بزرگ

 ریشه روی

06/06 52/015 6 07 11/1 70/1 

 76/1 11/1 07 6 00/067 76/1 آزمون اثر پیالی زمان*گروه

 76/1 11/1 07 6 00/067 20/1 آزمون المبدای ویلک

 76/1 11/1 07 6 00/067 95/00 آزمون اثر هتلینگ

ترین آزمون بزرگ

 ریشه روی

95/00 00/067 6 07 11/1 76/1 

 79/1 11/1 07 6 20/072 79/1 آزمون اثر پیالی زمان

 79/1 11/1 07 6 20/072 00/1 آزمون المبدای ویلک
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اهمال 

کاری 

 تحصیلی

 79/1 11/1 07 6 20/072 00/60 آزمون اثر هتلینگ

ترین آزمون بزرگ

 ریشه روی

00/60 20/072 6 07 11/1 79/1 

 77/1 11/1 07 6 00/053 77/1 آزمون اثر پیالی زمان*گروه

 77/1 11/1 07 6 00/053 00/1 آزمون المبدای ویلک

 77/1 11/1 07 6 00/053 06/61 آزمون اثر هتلینگ

ترین آزمون بزرگ

 ریشه روی

06/61 00/053 6 07 11/1 77/1 

 

نشان داده شده در جدول فوق، سطح  یهاافتهیبر اساس 

بر  یمعنادار ریمداخله تأث نیکه ا دهدینشان م یمعنادار

ر شده بر اث جادیا راتییپژوهش داشته است و تغ یرهایمتغ

 یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیپ یآن در سه بازه زمان

 معنادار است.

 

 هاگروه کیدر سه مرحله به تفک یبنفرون یبیآزمون تعق جی. نتا5جدول 

 پس آزمون -زمونآپیش  پیگیری -آزمونپیش پیگیری -پس آزمون های آماریشاخص

تفاوت  

 میانگین

انحراف 

 خطا معیار

تفاوت  معناداری

 میانگین

انحراف 

 خطا معیار

تفاوت  معناداری

 میانگین

انحراف 

 خطا معیار

 معناداری

فرسودگی 

 تحصیلی

05/1 67/1 20/1 65/9 26/1 11/1 91/3 23/1 11/1 

اهمال کاری 

 تحصیلی

51/1 00/1 09/1 *57/6 60/1 11/1 00/1 00/1 11/1 

 

از آن است که بر اساس آزمون  یجدول فوق حاک یهاداده

 یناداس یبر بازآموز یاثرات مداخله مبتن یبنفرون یبیتعق

 برخوردار است. یمناسب یداریاز پا یریگیدر مرحله پ

 گیریبحث و نتیجه

بر  یمداخله مبتن یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس

 یکارو اهمال یلیتحص یبر فرسودگ یاسناد یبازآموز

 جیخواندن بود. نتا یریادگیآموزان با اختالل دانش یلیتحص

از آن است  یحاک یآمار یهاداده لیو تحل هیحاصل از تجز

 یلیتحص یفرسودگ یاسناد یبر بازآموز یکه مداخله مبتن

را نسبت به گروه  شیگروه آزما یلیتحص یکارو اهمال

 جینتا ن،یکاهش داد. عالوه بر ا یکنترل به طور معنادار

 بر هر یاسناد یبرنامه بازآموز ریاز آن است که تأث یحاک

ه دست ب جیبوده است. نتا داریپا یریگیدر مرحله پ ریدو متغ

، Ashouri et al. (2012) جیپژوهش با نتا نیآمده از ا

Yahyaee et al. (2014) ،Nejatifar & Fahami 

(2020) ،Golparvar, Mirnasab, & Fathiazar 

(2011) ،Tarazi et al. (2018; 2020) ،Azimi, 

Hasanabadi, & Arabzadeh (2019) ،Azimi, 

Garavand, & Arabzadeh (2021) ،

Tabatabaee, Arab, & Bayanfar (2021) ،

Sideridis (6117 و )Martinez & Semrud-

Clikeman (6110.همسو بود ) 

بر  یاسناد یبر بازآموز یمداخله مبتن یاثربخش نییتب در

 یریادگیدانش آموزان با اختالل  یلیتحص یفرسودگ

 یبا بازساز یاسناد یگفت که بازآموز توانیخواندن م

 یخود، در پ فیآموزان از عملکرد ضعدانش یهاحیتوض

ها نآ ینیگزیقابل مهار )مانند تالش( و جا یاسنادها قیتشو

( است. در ییمهار )مانند هوش و توانا رقابلیغ یدهابا اسنا

و شکست  تیعلل موفق ییهدف شناسا یاسناد یبازآموز

 یها در مورد اسنادهاتفکر آن وهیش رییو تغ آموزاندانش

(. Dweck, 2001) باشدیم هاتیها و موفقشکست ،یعلّ

به  اعتماد ،ییبه توانا تینسبت دادن موفق ب،یترت نیبد

 یفرد را برا یعالقه، سطح انتظار و عالقه مند ونفس، شور 

 ,Tarazi) دهدیم شیافزا یبعد یهاتیبه موفق لین

Ashkezari & Akhavantafti, 2018 همچنین با .)

توان به این افراد آموخت استفاده از بازآموزی اسنادی می

ها و وقایع ناخوشایند غیرقابل کنترل و که شکست

ته غیرقابل دسترسی نیستند. الب ندها و وقایع خوشایموفقیت
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ای که باید به آن توجه داشت این موضوع است که نکته

آموز ان باید کامال  منطقی و دانش تغییر افکار و اسنادهای

ت آموز آموخبینانه باشد. به عبارت دیگر باید به دانشواقع

های خود را نیز ها و تواناییها، واقعیتها شکستدر موفقیت

 & Ahmadi, Ghobari Bonabدر نظر بگیرد )

Azarniad, 2017مداخله  یری(. سرانجام، با به کارگ

آموزان با توان به دانشمی بر بازآموزی اسنادی یمبتن

خواندن  یریادگیاختالالت یادگیری من جمله اختالل 

آموخت که خود را بشناسند و درباره خود و جهان خود 

زندگی  رویدادهایکنجکاوی به خرج دهند و در برابر 

موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصا  شکل 

 شند که برایدهند، نه آن که منفعالنه پذیرای شرایطی با

افتد. در حقیقت روش بازآموزی اسنادی به ها اتفاق میآن

آموزد به که بررسی اعتقادات خود بپردازند و ها میآن

ها تعیین کنند و برای مقابله با درستی و نادرستی را آن

 ,Ahmadiها دست به تالش بزنند )ها و تلخیدشواری

Ghobari Bonab & Azarniad, 2017 .) 

بر  یاسناد یبر بازآموز یمداخله مبتن یاثربخش نییتب در

 یریادگیدانش آموزان با اختالل  یلیتحص یاهمال کار

ها نشان داده است گفت که پژوهش توانیخواندن م

باط ارت گریکدیبا  یلیتحص یو اهمال کار یاسناد یالگوها

 یبازآموز رسدی(. به نظر مAsasi et al., 2015دارند )

 یاهمال کار تواندیم یاسناد یالگوها رییاسناد با تغ

خواندن را  یریادگیاختالل  یدانش آموزان دارا یلیتحص

 یریادگیدانش آموز دچار اختالل  یکاهش دهد. وقت

 یلیتحص یاهمال کار قیخواندن باشد، ممکن است از طر

 ازداندیب قیرا به تعو یلیتحص یهاتیمواجه شدن با موقع

خود  یهاییرا از ناتوانا یلیحصت شرفتیهر گونه عدم پ رایز

نادرست باعث  یاسناد یالگوها گرید یدانسته و از سو

از قبل  ترشیخود را در مدرسه عاجز دانسته و ب گرددیم

دانش  شودیباعث م یاسناد یکند. بازآموز یاهمال کار

حالت  نسبت به یمتفاوت کردیرو توانندیکه م ابندیآموزان در

در صورت عدم کسب  یکنند و حت خاذخود ات یکنون

امه اد لیدر مدرسه، فعاالنه به تحص یلیتحص یهاتیموفق

 یمنطق لیدل شانییکه ناتوانا فهمندیها مدهند. درواقع آن

 ،یلیبا مسائل تحص ییاروینبوده و در رو یاهمال کار یبرا

که مقصرند و در صورت  ستندیها ندر صورت شکست آن

 باشند.  نیبنند خوشتوایهنوز م شرفت،یعدم پ

بر  یگرفت که مداخله مبتن جهینت توانیمجموع م در

دانش  یمؤثر برا یامداخله تواندیم یاسناد یبازآموز

 یلیتحص یاهمال کار ایو  یباشد که دچار فرسودگ یآموزان

پژوهش حاضر کودکان  یکه جامعه آمار نیهستند. با ا

م انجا یهابود، اما با توجه به پژوهش یریادگیاختالل  یدارا

گفت مداخله  توانیپژوهش، م نیشده و با در نظر گرفتن ا

به  یبرا یمداخله مناسب یاسناد یبر بازآموز یمبتن

رو  نی. از اباشدیم یلیتحص یهاتیدر موقع یریکارگ

 یحوزه به برگزار نیا نیمتخصص شودیم شنهادیپ

مداخله مبادرت ورزند و مراکز  نیا یآموزش یهاکارگاه

 نیحاضر در مدارس، از ا ورانمشاوره، به خصوص مشا

ه دانش آموزان استفاد یلیعملکرد تحص یارتقا یبرا کردیرو

 یمداخالت در مراکز توانبخش نیا یاجرا نیکنند. همچن

 .گرددیم شنهادیپ

است که از جمله  ییهاتیمحدود یپژوهش دارا هر

 یریگنمونه وهیبه ش توانیاضر مپژوهش ح یهاتیمحدود

 جینتا یریپذمیتعم تیدر دسترس اشاره نمود که خاص

رو و با توجه به کمبود  نی. از ادهدیحاصله را کاهش م

 نیمداخله مورد مطالعه در ا یاثربخش نهیمطالعه در زم

 یگران در راستاپژوهش گرددیم شنهادیپژوهش، پ

 نیانجام دهند. همچن یترشیب یهاها پژوهشآن یاثربخش

 میپژوهش حاضر، در تعم یرینمونه گ وهیبا توجه به ش

 کرد. تیرا رعا اطیجوانب احت دیپژوهش با نیا یهاافتهی

 موازین اخالقی

در تمامی مراحل پژوهش سعی شد اصول اخالقی مورد 

توجه قرار گیرد. ضمن دادن آزادی انتخاب به 

ت اصول کنندگان و دادن اطمینان جهت رعایشرکت

رازداری، سعی بر آن بود تا به حریم شخصی زندگی افراد 

 احترام گذاشته شود.

 گزاریسپاس

کننده در پژوهش و همه افرادی که در از همه افراد شرکت

اجرای این پژوهش همکاری داشتند تشکر و قدردانی 

 شود.می

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض 

 منافع ندارد.
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