تاثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نشانههای نارساییتوجه و
عملکرد ریاضی دانشآموزان با اختالل نارساییتوجه
ابوالقاسم یعقوبی ،1حسين محققی ،2ليال اسکندری ،3نفيسه یاری
تاریخ دریافت92/2/6 :

مقدم4

تاریخ پذیرش92/8/7 :

چکیده
این پژوهش باهدف تعیین تأثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نشانههای نارسـاییتوجـه و عملکـرد ریاضـی
دانشآموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی با اختالل نارساییتوجه شهر همدان انجامگرفته است .به این منظـور 31
نفر ( 62نفر گروه آزمایش و  62نفر گروه کنترل) از دانشآموزان دختر پایـه سـوم شـهر همـدان بـا اخـتالل
نارساییتوجه دارای پرونده مشاورهای بهعنوان نمونه آماری انتخاب و پس از اجرای پیشآزمـون ریاضـی و
نشانگان نارساییتوجه ،دانشآموزان در دو گروه آزمایش و کنترل بهصورت تصـادفی جـا گمـاری شـدند.
آزمودنیهای گروه آزمایش در  9جلسه تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفتنـد .پـس از پایـان
آموزش و اجرای پسآزمون بر روی گروهها ،دادههای بهدستآمده با استفاده از روش آماری کوواریـانس
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی باعـث کـاهش نشـانگان
نارساییتوجه و همچنین افزایش عملکـرد تحصـیلی دانـشآمـوزان در درس ریاضـی شـده اسـت .آمـوزش
مهارتهای خودتنظیمی به این کودکان ،باعث افزایش توجـه بـه جزئیـات ،کـاهش نقـص در گـوش دادن،
افــزایش میــزان تبعیــت از دســتورات معلــم ،کســب مهــارت در ســاماندهی تکــالیف و فعالیــتهــا کــاهش
حواسپرتی و فراموشکاری شد.
واژگان کلیدی :راهبرد خودتنظیمی ،نقص توجه ،عملکرد ریاضی ،نارسایی حساب.

 . 6دانشيار گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سينا Yaghobi41@yahoo.com
 . 5استادیار گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سيناHm293na@gmail.com
 . 3دانشآموخته كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدانRrazi0894@gmail.com
 . 4دانشآموخته كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی

n_yarimoghadam@iauh.ac.ir

130

فصلنامۀ افراد استثنایی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

مقدمه
نارساییتوجه ازجمله اختاللهای روانشناختی است که بیشـترین توجـه روانشناسـان و روان
پزشــکان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در راهنمــای تشــخیص و آمــاری بیمــاریهــای
روانی( 6انجمن روانپزشکان امریکـا) از اخـتالل نارسـایی در توجـه ،بـهعنـوان کمبـود نامناسـب
توجه به رشد (بیتوجهی) همراه با ضعف در کنترل تکانههـا یادشـده اسـت کـه از فـراوانتـرین
مشکالت در میان کودکان دارای اختالل در یادگیری میباشد که موجب کاهش کـارایی آنـان
در مدرسه میگردد .این اختالل بهطورمعمول پیش از  7سالگی شروع میشود و نشـانههـای آن
بیشتر در خانه ،مدرسه و موقعیتهای اجتماعی آشکار میگردد (بـارکلی .)5161 ،5ایـن اخـتالل
یکی از متداولترین علل مراجعه اطفال بـه مراکـز روانشناسـی و روانپزشـکی اسـت (کنـدال،3
5111؛ ترجمه کالنتری و گوهری )6395،و تقریباً  3تا  2درصـد از کودکـان سـن دبسـتان را در
برمیگیرد (انجمن روانپزشکی آمریکـا5111 ،؛ ترجمـه نیکخـو .)6394،بـهبیـاندیگـر ،بـهطـور
متوسط در هر کالس یک دانشآموز در این زمینه به کمک نیاز دارد .آمار نشان میدهد کـه در
 21درصد از کودکان مراجعـهکننـده بـه مراکـز روانپزشـکی اطفـال ،اخـتالل نارسـایی توجـه–
بیشفعالی مشهود است (ماش و بارکلی5117 ،4؛ ترجمه توزنده جانی و همکاران.)6393،
گاهی مشاهده میشود ،که کودک در تمرکز و توجه بر روی تکلیف طرحشده بـا شکسـت
مواجه میشود و نمیتواند سر و نگـاهش را بـه سـمت معلمـی کـه در حـال آمـوزش بـه اوسـت
جهت دهد یا در دنبال کردن دستور عملها شکست میخورد .از طرف دیگر ادامه کـاربر روی
یک تکلیف معین ،تعیین جهت نگاه و سر ،حالت چهره ،مراقبت و گوشبهزنگ بودن و اجـرای
دستور عملها بـا اشـکال مواجـه بـوده وعـدم موفقیـت در عملکـرد نشـاندهنـده نارسـاییتوجـه
کـودک اسـت .پـس اخـتالل نارسـاییتوجـه دربرگیرنـده سـطح بـاالتر از متوسـط بـیتــوجهی،
تکانشگری و بیش فعالی است (کاکاوند .)6392 ،در ضـمن ،اخـتالل نارسـاییتوجـه اغلـب بـا
1. diagnostic and statistical munual
2. Barekli
3. Kendal
4. Mash&Barekli
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مشکالت متعدد رفتاری ،تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی همـراه اسـت .ایـن مشـکالت همـراه
باهم می توانند تأثیر زیـادی بـر عملکـرد روانـی اجتمـاعی والـدین و فرزنـدان داشـته باشـند
(میرزائیان ،احدی ،شریفی و آزاد.)6392 ،
پژوهشها نشان دادهاند که نارسـاییتوجـه بـر تعامـل کودکـان بـا والدینشـان نیـز شـیوه
پاسخدهی والدین به کودک تأثیر میگذارند .کودکـان بـا نارسـاییتوجـه بسـیار پرحـرف،
منفی گرا و بیاعتنا هستند ،کمتر مشارکت میکنند و قادر نیستند مستقل از مادرشان بازی و
فعالیت نمایند (میرزائیان و همکاران.)6392 ،
وجــود نارســاییتوجــه مــیتوانــد کــودک را درزمینــۀ یــادگیری ،خوانــدن و نوشــتن و
فعالیت های علمی بـا مشـکل روبـرو سـازد و عـدم شناسـایی و درمـان بـهموقـع ایـن کودکـان
پیامدهای جبرانناپذیری در آینده برای آنـان بـه دنبـال خواهـد داشـت (خـرمآبـادی.)6399 ،
خودتنظیمی سازه پیچیدهای است که به طرق مختلف بهعنوان توانایی موافقـتکـردن بـا یـک
خواسته ،توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیتها بر طبق مقتضیات مـوقعیتی ،توانـایی
تعدیل فعالیت ،تکـرار ،تـداوم فعالیـتهـای کالمـی ـ حرکتـی در موقعیـتهـای اجتمـاعی و
آموزشی ،توانایی به تعویق انداختن کار کردن بـر روی موضـوع یـا هـدف دلخـواه و توانـایی
ایجاد رفتاری که ازلحاظ اجتماعی و در غیـاب نـاظران بیرونـی مـورد تأییـد خـود فـرد اسـت،
تعریفشده است (باتلر و واین ،6882 ،بـه نقـل از شـیرازی تهرانـی .)6396 ،صـمدی ()6397
تأثیر آموزش راهبردهای خـودتنظیمی بـر خـودتنظیمگـری و حـل مسـئله ریاضـی را فـوری و
تداومی میداند .بین راهبردهای خـودتنظیمی در یـادگیری دانـشآمـوزان قـوی و متوسـط بـا
دانــشآمــوزان ضــعیف تفــاوت معنــیداری وجــود دارد .آمــوزش راهبردهــای یــادگیری
خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشـرفتتحصـیلی دانـشآمـوزان در درس زبـان انگلیسـی
مــؤثر اســت (جعفــری .)6381 ،بــین یــادگیری خــودتنظیمی و ســاختار هــدف کــالس بــا
پیشرفتتحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد که بیشترین و کمترین میـزان همبسـتگی بـا
پیشرفتتحصیلی دانشآموزان به ترتیب مربوط به متغیرهای یـادگیری خـودتنظیمی و سـاختار
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هدف عملکرد گریز کـالس اسـت (فرمهینـی فراهـانی و دیگـران .)6397 ،هـامفری)5116( 6
تکنیک کنترل محرک را بهعنوان یکی از راههای مؤثر در کاهش نشانههای بیشفعـال مطـرح
نموده است .بای داال )5111( 5تکنیک شکلدهی رفتار را در آموزش مهارتهای اجتمـاعی و
تحصیلی کودکان با اختالل نارساییتوجه مؤثر میداند .این تکنیک میتواند موجـب افـزایش
مهارتهـای تحصـیلی (خوانـدن ،نوشـتن ،توجـه و تمرکـز کـردن) و مهـارتهـای اجتمـاعی
(صحبت کردن ،ارتباط برقرار کـردن و همکـاری کـردن) در ایـن کودکـان گـردد .گـالتری

3

( )5111والدین را به تعریف قـرارداد رفتـاری بـرای برخـورد بـا کـودک بـیشفعـال سـفارش
مـیکنـد  .ایـن قـرارداد بایـد شـامل ،رفتــاری کـه والـدین انتظـار دارنـد کـودک انجـام دهــد،
پاداشهایی که در قبال اجرای این رفتار به کودک داده خواهد شد و جریمـهای کـه کـودک
در قبال عدم اجرای این رفتار دریافت خواهد کرد ،باشد.
لوکانگی 4و همکاران ( ،)5117در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند کـه راهبردهـای
خودتنظیمی در حل مسائل اعم از معمولی و غیرمعمولی نقشی اساسی ایفا میکننـد .داوسـون

2

( )5117بهکارگیری روش تقویت مثبت از طریق ستایش و تمجید ،جایزه ،پاداش و غیره را بـه
نیرومند ساختن رفتار شکل اصالحشده کودکان دارای نارساییتوجه مؤثر مـیدانـد بـه نظـر او
والدین با استفاده از روشهای تقویـت مثبـت مـیتواننـد رفتـار پرخاشـگرانه کـودک خـود را
کاهش داده و در کسب پیشرفتتحصیلی به آنان کمک نمایند .جانسـون )5117( 1روشهـای
شـناختی ـ رفتــاری را در کــاهش مشــکالت کودکــان بـیشفعــال مــؤثر مــیدانــد .روشهــای
شناختی -رفتاری به این کودکان کمک میکند تا نارسـاییهـای شـناختی و نارسـایی در حـل
مسئله را بهبود بخشد .در این روش عقیده بر این است که شناخت و طرز فکـر افـراد بـر رفتـار
آنها تأثیر میگذارد و بنابراین بـا تغییـر دادن شـناختهـای فـرد مـیتـوانیم بـر رفتـار او تـأثیر
1. Humphries
2. Baydala
3. Gualtieri
4. Lucangeli
5. Dowson
6. Johnson
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بگذاریم .گلدستون )5117( 6بر این باور است که برای درمان کودکـان بـیشفعـال ابتـدا بایـد
رفتارهای او بهطور دقیق مورد مشاهده و توصیف قرار گیرد و تفـاوت رفتـار بااحسـاس کـودک
بهخوبی مشخص گردد .آبرسون )5117( 2آموزش خودتنظیمی به کودکان دارای نارساییتوجـه
را در کسب مهارتهای حل مسئله و پیشرفتتحصیلی مؤثر میدانـد .متلـر )5118(3در پژوهشـی
به این نتایج دستیافت که آموزش راهبردهـای خـودتنظیمی یـا بـه سـخن دیگـر خـودتنظیمگـر
نمودن یادگیرندگان در فرایند یادگیری منجـر بـه افـزایش عملکـرد تحصـیلی دانـشآمـوزان در
حوزههای مختلف ازجمله حوزههای پیچیده مثل حل مسئله ریاضی میشود و مهـمتـر اینکـه اثـر
ایجادشــده در طــول آمــوزش تقریب ـاً پایــدار و در مقابــل فراموشــی مقــاوم اســت .اشــتاینبرگ و
ســیگفرید5161( 4؛ ترجمــه رســتمی )6398،در بررســی تــأثیر آمــوزش ذهــن بــرای تمرکــز
خودتنظیمی بدون استفاده از دارو در کودکان کمتوجه و بیشفعال به ایـن نتیجـه دسـتیافتـهانـد
که با آموزش خودگردانی یا خودتنظیمی میتوان مهارت نظارت کودکان در رفتارهـای خـود را
آموزش داد بهگونهای کـه آنـان بـر رفتارهـای خـود نظـارت داشـته ،آن را ارزیـابی مـیکننـد و
پیامدهایی به شکل پاداش دادن ،خودداری از پاداش یا تنبیه کردن بـرای خـود فـراهم مـیکننـد.
ادموند )5166( 2در پژوهشی در مورد تأثیر آموزش مهـارتهـای کنتـرل در کـاهش نشـانههـایی
نارسایی توجه-بیش فعالی به این نتیجه دستیافته است کـه کـالسهـای آمـوزش خـانواده تـأثیر
معناداری بر نشانههای نارساییتوجه -بیشفعالی و سـالمتروانـی مـادران دارد .بـا توجـه بـه ایـن
مــوارد تــأثیر راهبــرد خــودتنظیمی بــر نشــانگان نارســاییتوجــه و عملکــرد تحصــیلی ریاضــی
موردبررسی قرارگرفته است .اسپلینگز5165( 6؛ ترجمه شجاعتی )6398،بیان مـیکنـد مـیگویـد
آموزش کودکان با اختالل نارساییتوجه ـ بیش فعالی با راهبردهـایی بـهمنظـور اداره کـردن ایـن
کودکـان بــرای والـدین ،بهتــر صـورت مــیگیـرد و آمــوزش و تعلـیم مدرســهای و تمـرینهــای
1. Goldestin
2. Aberson
3. Mettler
4. Shtinberg&sigferit
5. Edmond
6. Spelings
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آموزشی منحصربهفرد برای آنها ،افزایش مهارتهای کالمی در ریاضیات ،مهارتهـای مطالعـه
برای آموزش به کودکان بیشفعال و کمک به کودکان بیشفعال در مـدیریت زمـان و آمـوزش
مهــارتهــای اجتمــاعی کالمــی بــه آنهــا مــیتوانــد زمینــه کــاهش نشــانههــایی بــیش فعــالی و
پیشرفتتحصیلی را به دنبال داشته باشد .با توجه به یافتههای پژوهشهای مطرحشده و بـر اسـاس
مشاهدههـای صـورت گرفتـه سـؤال اصـلی در ایـن پـژوهش ایـن بـوده اسـت کـه آیـا آمـوزش
راهبردهای خودتنظیمی بر نشانگان نارسـاییتوجـه و عملکـرد ریاضـی دانـشآمـوزان پایـه سـوم
ابتدایی تأثیر دارد؟
روش
با توجه به روش گردآوری دادهها این پژوهش ازجمله پژوهشهای آزمایشی است کـه
جهت اجرای آن از طرح پیش آزمون – پسآزمون با گـروه کنتـرل و بـا رویکـرد انتصـاب
تصادفی استفاده شد.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شـامل همـه دانـشآمـوزان دختـر پایـه سـوم شـهر همـدان دارای
پرونده مشاورهای در مراکز اختالل یادگیری ،مبتالبه اختالل نارساییتوجه بود.
حجم نمونه و روش نمونهگیری
مراحل انتخاب نمونه دانشآموزان جهت ورود به روش مداخله به شرح زیر بود:
الف – ابتدا تمام کودکـان دارای پرونـده مشـاورهای در مرکـز اخـتالل یـادگیری شـهر
همدان به کمک ابزار سنجش نشانگان نقص توجه مورد غربالگری قرارگرفتنـد کـه تعـداد
 12نفر از دانشآموزان واجد نشانگان نقص توجه تشخیص داده شدند.
ب – برای والدین  12دانشآموز فرم رضایت جهت مشارکت کودکان در طرح ارسال
شد که  42نفر از والدین رضایت خود را اعالم نمودند.
ج  -به کمک روش نمونـهگیـری تصـادفی سـاده  31نفـر از دانـشآمـوزان دارای فـرم
رضایت انتخاب و با رویکرد جایگزینی در گروههای آزمایش و کنترل جایـابی شـدند (62
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نفر گروه آزمایش و  62نفر گروه کنترل).
بنابراین در این پژوهش شرط ورود داشـتن نشـانگان نقـص توجـه و رضـایت والـدین و
شرط خروج نبود نشانگان وعدم رضایت والدین بود.
ابزار گردآوری اطالعات
برای گردآوری اطالعات افزون بر بررسی سوابق تحصـیلی و بهداشـتی از دو پرسشـنامه
اختالل نارساییتوجه و عملکرد تحصیلی درس ریاضی استفاده شد.
الف – چکلیست نشانگان نقص توجه :با توجه به بررسیهای بهعملآمده ابزار مـدونی
ویژه نقص توجه طراحی نشده بود و اکثر ابزارها ترکیبـی عمـل کـرده بودنـد کـه مبتنـی بـر
مبانی نظری و تجارب علمی توسط تیم پژوهشگر ایـن چـکلیسـت  61گویـه تـدوین شـد.
نمره هر سؤال با توجه به دو گزینه بله و خیر ( )6و ( )1میباشد که نمره کل فرد با توجه بـه
جمع گویههـا از  61بیشـتر نخواهـد شـد .ضـریب پایـایی ایـن آزمـون بـا اسـتفاده از آلفـای
کرونباخ محاسبه و ضـریب  1/79بـه دسـت آمـد .جهـت تعیـین روایـی ابتـدا فـرم اولیـه بـه
روانشناســان بــالینی شــاغل در مراکــز ارســال و نظــرات آنهــا در خصــوص محتــوا و فــرم
چکلیست اعمال شد .چکلیست نهایی ابتدا روی  2نفر از کودکان که نقص توجه آنها از
قبل مشخص بود اجرا شد و با تشخیصهـای روانپزشـکان کـودک مطابقـت داده شـد کـه
همبستگی  1/91مشاهده شد؛ بنابراین این چکلیست مناسب تشخیص داده شد.
ب -آزمون عملکرد ریاضیات :این آزمون محقق ساخته بود که شامل  61سؤال در
سطوح مختلف حیطه شناختی بود که با توجه به آزمونهای پیشرفتتحصیلی مورداستفاده
معلمان و با توجه به سرفصلهای آموزشی تدوین شد .ابتدا محتوی ریاضی که تا آن زمان
توسط آموزگاران تدریس شده بود مشخص و از معلمان مجرب حوزه سوم ابتدایی سه
معلم انتخاب و از آنها درخواست شد که هرکدام  61سؤال از محتوی تدریس شده در
اختیار پژوهشگران قرار دهند که پس از حصول سؤاالت و با نظر سرگروه آموزشی دوره
ابتدایی تعداد  61سؤال نهایی انتخاب و ابتدا روی دانشآموزان عادی اجرا شد که دارای
ضریب دشواری و تمیز قابلقبول بود .در ادامه ضریب پایایی این آزمون با استفاده از آلفای
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کرونباخ بررسی که  1/72به دست آمد .هر سؤال این آزمون نمره  1تا  5دریافت میکرد
که درنهایت آزمودنی نمرهای بین  1تا  51را کسب میکرد جهت تصحیح سؤالهای
آزمون از دستورالعمل تدوینی که توسط آموزگاران طراحیشده بود استفاده شد.
روش اجرای طرح
پس از اجرای پیشآزمون ریاضی و تعیین میزان نارساییتوجه کودکان؛ گروه آزمـایش
به مدت هشت جلسه  11دقیقهای از طریق پروتکل زیر مورد آموزش قرارگرفته .این برنامـه
بر پایه دیدگاههای طرحشده در حوزه شناخت و فراشناخت تدوینشـده اسـت در کودکـان
دارای نارساییتوجه مهمترین کار حف نظم و افزایش توجـه آنهـا بـه حضـور در کـالس و
شـنیدن بحــثهــا اسـت کــه بــرای حفـ توجــه و ایجــاد انگیـزش آنهــا بــرای مشــارکت در
برنامههای آموزشی از برنامه قرارداد رفتاری استفاده شد .به این صورت که ما به ازای توجـه
و حضور فعال کارت قابلتبدیل به پـاداش دریافـت مـیکردنـد و در صـورت بـینظمـی از
طریق جریمه بخشی از آنها را از دست میدادند.
جدول  .1برنامه آموزشی مهارتهای خودتنظیمی
شماره جلسه

موضوعات

اهداف
 تعیین یک هدف ملموس و قابل وصول توسط هر یـک ازدانشآموزان در درس ریاضی ،ایجاد انگیزه در دانشآموزان در

آمـــوزش برقـــراری
اول

ارتبـــاط و بیـــان اهمیـــت

ارتباط با به کارگیری راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی و نقـش
آن در پیشرفتتحصیلی در درس ریاضی

درس ریاضــی و آمــوزش

 -آشنایی دانشآموزان با موضوعهـای سـاده و پایـه ،مکـرر

روشهای تکرار و تمرین

خواندن و حـل کـردن ،مطالعـه بافاصـله ،رعایـت تـوالی مناسـب
مطالب جهت جلوگیری از تداخل در یادگیری ،پرآموزی جهت
جلوگیری از تداخل در یادگیری
 -کسب توانایی برای معنابخشی بـه محتـوای بـیمعنـی ،پـی

دوم

بسط یا گسترش

بردن به مفاهیم انتزاعی ،پیوند مفاهیم جدید با موارد آشنای قبلـی
با استفاده از قیاسها

سوم

سازماندهـی ،تعیـین
هدف و برنامهریزی

 دستهبندی اطالعات جدید در قالب روابط سلسله مراتبـیدر ریاضی.
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 پــیشبینــی زمــان الزم بــرای مطالعــه و یــادگیری ،تعیــینسرعت مطالعه ،تحلیل چگونگی برخـورد بـا موضـوع یـادگیری،
انتخاب راهبردهای یادگیری
چهارم

نظـــارت و کنتـــرل و
نظم دهی

 ارزشیابی و پیشـرفت ،نظـارت بـر توجـه ،طـرح سـؤال درضمن مطالعه و یادگیری ،کنترل زمان و سـرعت مطالعـه ،تعـدیل
سرعت مطالعه ،اصالح یا تغییر راهبرد شناختی
ـ دستیابی به روشهای مؤثر بـرای گـوش دادن فعـال ،نحـوه
تمرکـز حـواس در حـین مطالعــه ،طـرح سـؤال بـرای درک بهتــر

پنجم

گوش کردن فعال

ششم

راهبرد خود پیامدی

ـ کسب مهارت خود تنبیهی و خود تشویقی

مـــدیریت تـــالش و

ـ مدیریت تالش ،آگاهی از محـیط مناسـب جهـت مطالعـه،

مفاهیم در ضمن گوش دادن

هفتم
هشتم

مدیریت زمان

منابع
کمـــک از معلـــم و
همساالن،

 نحوه کمک گرفتن از معلم ،والدین و همساالن در جهـترفع اشکاالت درسی و پیشرفتتحصیلی

نتایج
در این قسـمت پژوهشـگران بـا اسـتفاده از آمـارههـای توصـیفی و اسـتنباطی نمـرههـای
نارساییتوجه با استفاده از پیشآزمون و پسآزمون را در هـر دو گـروه آزمـایش و کنتـرل
موردبررسی قرار میدهند.
جدول  .2میانگین و انحرافمعیار نمرات نقص توجه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه کنترل

گرو ه آزمایش
تعداد افراد

میانگین

انحرافمعیار

تعداد افراد

میانگین

انحرافمعیار

پیشآزمون

62

63/63

6/88

62

63/17

5/22

پسآزمون

62

61/97

6/96

62

63

5 /9

با توجـه بـه جـدول فـوق مشـاهده مـیشـود کـه میـانگین نمـرههـای نارسـاییتوجـه در
پیشآزمون گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با  63/63و  63/17و انحـرافمعیـار ایـن
نمرههای به ترتیب برابـر بـا  6/88و  5/22اسـت؛ امـا میـانگین نمـرههـای نارسـاییتوجـه در
پسآزمون گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با  61/97و  63و انحرافمعیار این نمرهها
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به ترتیب برابر با  6/96و  5/9است .بنابراین میانگین نمرههای نارساییتوجـه در پـسآزمـون
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش بیشتری داشته است .بـرای آگـاهی از تغییـرات
هر یک از خردهمقیاسهای نشانگان نارسـاییتوجـه وضـعیت پاسـخهـای نمونـه آمـاری در
پیشآزمون و پسآزمون مورد مقایسه قرارگرفته است.
جدول  .3مقایسه وضعیت نشانگان نارساییتوجه در پیشآزمون و پسآزمون
قبل از اجرا

خردهمقیاسها
بيتوجهي به جزئیات
نقص در توجه
نقص در گوش دادن
عدم تبعیت از دستورات معلم
نقص در ساماندهي تكالیف و فعالیتها
اجتناب از تالش ذهني
عدم توجه به اجزاء الزم براي انجام تكالیف
حواسپرتي
فراموشكاري

تفاوت

پس از اجرا

بلي

خیر

بلي

خیر

بلي

خیر

14
11
15
14
13
12
13
14
15

1
5
1
1
2
3
2
1
1

7
8
8
7
7
11
11
5
2

8
7
7
8
8
4
4
11
13

-7
-2
-7
-7
-6
-1
-2
-9
-13

7
2
7
7
6
1
2
9
13

با توجه به جدول شماره  3فراوانی نشـانگان  61گانـه اخـتالل نارسـاییتوجـه در قبـل از
اجرای برنامه و بعد از اجرای برنامه در گروه آزمایش موردبررسی واقعشده است .بـا توجـه
به نتایج در تمام موارد کاهش نشانگان مشـاهده مـیشـود و بیشـترین میـزان تأثیرپـذیری بـه
ترتیب در بعد فراموشکاری ،حواسپرتی ،عدم تبعیت ،سازماندهی ،بیتوجهی به جزئیـات
و اجتناب از تالش است.
جدول  .4میانگین و انحرافمعیار عملکرد ریاضی در پیشآزمون و پسآزمون
گروه كنترل

گروه آزمايش
تعداد
افراد

میانگین

انحرافمعیار

تعداد افراد

میانگین

انحرافمعیار

پیشآزمون

15

9/42

3/99

15

9/98

3/58

پسآزمون

15

13/23

3/54

15

11/32

3/29

با توجه به جدول شماره  ،4میانگین نمرههـای عملکـرد ریاضـی در پـیشآزمـون گـروه
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آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با  8/45و  8/89انحرافمعیار این نمرهها به ترتیـب برابـر بـا
 3/88و  3/29است؛ اما میانگین نمرههای عملکرد ریاضـی در پـسآزمـون گـروه کنتـرل و
آزمایش به ترتیب برابر با  61/35و  63/53و انحرافمعیار این نمرهها به ترتیب برابر با 3/24
و  3/58است .بنابراین میانگین نمرههـای عملکـرد ریاضـی در پـسآزمـون گـروه آزمـایش
نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است.
جدول  .3وضعیت خردهمقیاسهای عملکرد ریاضی در پیشآزمون و پسآزمون
خردهمقیاسها

نمره پیشآزمون

نمره پسآزمون

تفاوت

عددنويسي و ارزش مكاني ضرب و تقسیم
مقايسه متر ،كیلومتر ،گرم و كیلوگرم
مفاهیم افزايش و كاهش
مفاهیم مجهوليابي در تقسیم و جابجايي
در ضرب
مفهوم زمان
تساوي تقسیم روي محور
مفهوم تقارن
مفاهیم اندازهگیري

1/78
1/87
1/2
2/27
1/32
1/53
1/37
1/57
1/17
1/15

1/2
2/5
1/73
2/52
1/62
1/81
1/47
2/8
1/13
1/42

1/42
1/63
1/53
1/25
1/3
1/27
1/1
1/48
-1/14
1/27

دادههای جدول بیانگر افزایش عملکرد دانشآموزان در اغلب خردهمقیاسها عملکرد
ریاضی بعد از اجرای طرح میباشد که در مفاهیم تقسیم ،مقایسه ابزارهای اندازهگیری،
تساوی ،عددنویسی ،جابهجایی ،اندازهگیری و زمان افزایش مشاهده میشود.
جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نقص توجه
تأثیرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

مربع
میانگین

 Fمقدار

سطح
معنيداري

ضريب
اثر

پیشآزمون

42/27

1

42/27

12/69

1/1112

1/33

آموزش

35/57

1

35/57

11/68

1/113

1/28

خطا

89/89

27

3/33

كل

167/73

31

-
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با توجه به نتایج جدول شماره  1مقدار  Fبهدستآمده گروه  61/19است که سطح
معنیداری این مقدار با درجه آزادی  6و  57کمتر از  1/12میباشد  57( =61/19 ، p=1/113و )F (6؛
بنابراین میتوان گفت تفاوت میانگین نمرههای نارساییتوجه در دو گروه کنترل و آزمایش
معنیدار است ،بهطوریکه آموزش راهبرد خودتنظیمی بهطور معنیداری باعث کاهش
نارساییتوجه دانشآموزان شده است .با توجه به مجذور اتا مقدار این تأثیر  59درصد است
( .)Partial Eta Squared=1/59بنابراین فرضیه یک تحقیق تأیید شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر عملکرد
ریاضی
تأثیرات

مجموع
مربعات

درجه
آزادي

مربع میانگین

 Fمقدار

سطح
معنيداري

Partial Eta
Squared

پیشآزمون

25/17

1

25/17

11/92

1/113

1/29

آموزش

85/2

1

85/2

41/45

1/111

1/61

خطا

56/87

27

2/11

كل

4551/44

31

-

با توجه به نتایج جدول شماره  7مقدار  Fبهدسـتآمـده گـروه  41/42اسـت کـه سـطح
معنیداری این مقدار با درجه آزادی  6و  57کمتر از  1/12مـیباشـد (=41/42 ، p=1/116
( 57و )F (6؛ بنابراین میتوان گفت تفاوت میانگین نمـرههـای عملکـرد ریاضـی در دو گـروه
کنترل و آزمایش معنیدار است ،بهطوریکه آموزش راهبرد خودتنظیمی بهطور معنـیداری
باعث افزایش عملکرد ریاضی دانشآموزان شده است .با توجـه بـه مجـذور اتـا مقـدار ایـن
تأثیر  11درصد است ( )Partial Eta Squared=1/11که نشان مـیدهـد تـأثیر آمـوزش
راهبرد خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی دانشآموزان مطلوب است .بنابراین این فرضیه تأیید
شد.
بحث
دانشآموزان دارای نارساییتوجه در فرآیند آموزش با مشکالت عدیدهای دسـتبـهگریبـان
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هســتند و گــاه مشــاهده م ـیشــود کــه مشــکل آنهــا بــه دلیــل نــاتوانی در اســتفاده از راهبردهــای
روانشناختی مؤثر و کارآمداست و دراینبین آموزش مهارتهای خـودتنظیمی یـک ضـرورت
است .با توجه به نتایج بهدستآمـده آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی باعـث کـاهش نشـانگان
نارساییتوجه شده است و این یافتـه تحقیـق بـا نتـایج پـژوهشهـای گـالتری ( ،)5111لوکـانگی
( ،)5117داوسون ( ،)5117گاردس ( ،)5117جانسـون ( ،)5117گلدسـتون ( ،)5117اشـتاینبرگ
( ،)5161بـــارکلی و همکـــاران ( ،)5161ادمونـــد ( ،)5166اســـپلینگز ( )5165همخـــوانی دارد.
پژوهشهای یادشده به این نتایج دستیافتهاند که در صورت آموزش مهارتهـای خـودتنظیمی
به کودکان بـیشفعـال و تفـویض اختیـارات در انجـام برخـی از امـور شخصـی مـیتـوان میـزان
نارساییتوجه و بیشفعالی این کودکان را کاهش داد .افـراد خـودتنظیم توانـاییهـای خـود را در
تحت تأثیر قرار دادن محیط تقویت میکنند و در رفتـار خـود تـأثیر مـیگذارنـد و مـیتواننـد بـه
جزئیات توجه بیشتری نموده و توجه خود را بیش از گذشته حفـ کننـد .احسـاس مسـئولیت در
انجام وظایف ،آنان را وادار بـه گـوش دادن دقیـقتـر ،تبعیـت از دسـتورات معلـم و سـاماندهـی
تکالیف و فعالیتها مینماید.
راهبردهای خودتنظیمی فرآیند خودنگری و خودسنجی است که بهموجب آن فـرد عملکـرد
خود را با وضعیت هدفش مقایسه میکند و با زیر نظـر گـرفتن خـود بـهصـورت دقیـق و مرتـب،
خودسنجی را ممکن میسازد .بعـدازاین کـه خودسـنجی صـورت گرفـت بـه فراینـدهای تعیـین
هدف و اجرای قصدها اضافه میشود و وسیلهای را در اختیار قرار میدهد که میتوان به کمـک
آن درزمینــۀ پیشــرفت هــدف اطالعــاتی را بــه دســت آورد (ریــو5116 ،؛ ترجمــه سـیدمحمدی،
 .)6391بنابراین افراد دارای نارساییتوجه در صـورت آمـوختن مهـارتهـای خـودتنظیمی مـی-
توانند از میزان بیتوجهی به جزئیات بکاهند و تمرکز بیشتری نسبت به موضوعات درسـی داشـته
باشند و به خاطر احساس مسئولیت ،از دستورات معلم تبعیت و بهخوبی به موضوعات گـوشداده
و تکالیف مربوطه را ساماندهی کنند .همچنین مهارتهـای خـودتنظیمی موجـب تـالش ذهنـی،
توجه به اجزاء الزم و تمرکز حواس خواهد شد.
روشهای شناختی ـ رفتاری به کودکان دارای نقص توجه کمک میکند تا نقایص شـناختی
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و نقص در حل مسئله را بهبود بخشند .همچنین شناخت و طرز فکر افراد بر رفتار آنها تأثیر مـی-
گذارد و بنابراین با تغییر دادن شناختهای فـرد مـیتـوانیم بـر رفتـار او تـأثیر بگـذاریم .همچنـین
آموزش خودگردانی یا خودتنظیمی مـیتوانـد مهـارت نظـارت کودکـان در رفتارهـای خـود را
آموزش دهد ،بهگونهای که آنان بـر رفتارهـای خـود نظـارت داشـته ،آن را ارزیـابی مـیکننـد و
پیامدهایی به شکل پاداش دادن ،خودداری از پاداش یا تنبیه کردن برای خود فراهم میکنند.
درکنارآن مبتنـی بـر یافتـههـای پـژوهش آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی باعـث افـزایش
عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی شده است و این یافته تحقیق با نتـایج پـژوهش-
های مالقنبری ( ،)6378صمدی ( ،)6397فرمهینـی فراهـانی ( ،)6397جعفـری ( ،)6381بـای داال
( ،)5111داوســون ( ،)5117آبرســون ( ،)5117متلــر ( ،)5118اســپلینگز ( )5165همخــوانی دارد.
پژوهشهای بیانشده به این نتیجه دستیافتهاند که با آموزش مهارتهای خـودتنظیمی مـیتـوان
یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی را افزایش داد و به آنها کمک نمود تا خود بهطور فعـال
به فکر یادگیری مفاهیم ریاضی و کشف راهحلهای مناسب باشـند .محتـوای ریاضـی پایـه سـوم
ابتدایی مفاهیمی از قبیل عددنویسی و ارزش مکانی ،ضرب و تقسیم ،مفاهیم متر ،کیلـومتر ،گـرم
و کیلوگرم ،افزایش و کاهش ،مجهـولیـابی در تقسـیم و جابـهجـایی در ضـرب ،مفهـوم زمـان،
تساوی تقسیم روی محور ،تقارن ،مفهوم اندازهگیری ،مفهوم هندسه و حل مسـئله را شـامل مـی-
گردد .افراد خودتنظیم تواناییهای خود را در تحت تـأثیر قـرار دادن محـیط تقویـت مـیکننـد و
میتوانند به مبارزه با موقعیتهای نامطلوب رفته و طبق انتظارات خـود تصـمیم بگیرنـد ،بـه دنبـال
تحصیل یا ورزش بروند و از سوی دیگر خودتنظیمی هـم فرآینـد خـودنگری و هـم خودسـنجی
است که بهموجب آن فرد عملکرد خود را با وضعیت هدفش مقایسه مـیکنـد .زیـر نظـر گـرفتن
خود بهصورت دقیق و مرتـب خودسـنجی را ممکـن مـیسـازد بعدازاینکـه خودسـنجی صـورت
گرفت به فرایندهای تعیین هدف و اجرای قصدها اضافه مـیشـود و وسـیلهای را در اختیـار قـرار
مــیدهــد کــه مــیتــوان بــه کمــک آن درزمینــۀ پیشــرفت هــدف اطالعــاتی را بــه دســت آورد
(ریـو6889،؛ ترجمـه سـیدمحمدی .)6391 ،بنـابراین دانـشآمـوزان دارای مهـارت خـودتنظیمی
مهـارت الزم در عددنویسـی و تشـخیص ارزش مکـانی اعـداد ،انجـام مراحـل ضـرب و تقسـیم،
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تبدیل مقیاسهای طول و وزن به یکدیگر (متر به کیلومتر و گرم به کیلوگرم و بـالعکس) ،درک
مفهوم زمـان ،تسـاوی تقسـیمبـر روی محـور و مفـاهیم انـدازهگیـری را بـهخـوبی مـیآموزنـد و
بــهطــورکلی مهــارتهــای خــودتنظیمی ،افــزایش توجــه و درنتیجــه افــزایش یــادگیری و
پیشرفتتحصیلی دانشآموزان را به دنبال خواهد داشت.
آموزش و تعلیم مدرسهای و تمرینهای آموزشی منحصربهفرد برای افراد بیشفعال ،افـزایش
مهارتهای کالمی در ریاضیات ،مهارتهـای مطالعـه بـرای آمـوزش بـه کودکـان بـیشفعـال و
کمک به کودکان بیشفعال در مدیریت زمان و آموزش مهارتهای اجتمـاعی کالمـی بـه آنهـا
میتواند زمینه کاهش نشانههای نارسایی در توجه و پیشـرفتتحصـیلی را بـه دنبـال داشـته باشـد.
همچنین والدین با استفاده از روشهای تقویت مثبت میتوانند رفتـار پرخاشـگرانه کـودک خـود
را کاهش داده و در کسب پیشرفتتحصیلی به آنان کمک نمایند.
آموزش مهارتهای اجتماعی و تحصیلی کودکان با نارساییتوجه میتواند موجـب افـزایش
مهارتهای تحصیلی مانند خواندن ،نوشتن ،توجه و تمرکز کردن و مهارتهـای اجتمـاعی ماننـد
صحبت کردن ،ارتباط برقرار کردن و همکاری کردن در این کودکان گردد.
این پژوهش دارای محدودیتهایی بود که در ذیل به آنها اشاره میشود:
 .1محدود نمودن جامعه آماری به دانشآموزان دختر پایه سوم شهر همدان
 .2محدودیت نمونه آماری شناختهشده از دانشآموزان دارای نارساییتوجه
 .3محدودیت در اختيار داشتن دانشآموزان برای اجرای آموزشها در مدت طوالنی
 .4عدم آگاهی از ميزان دقت و صحت پاسخها
 .5محدودیت در دسترسی به مبانی تجربی بيشتر
با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد بـه دانـشآمـوزانی کـه دارای نارسـایی یـادگیری در درس
ریاضی میباشند ،با استفاده از فرایندهای شناختی و فراشناختی مهارتهای خودتنظیمی آمـوزش
داده شود ،و برنامه درسی مدارس بهگونهای تنظیم گردد تا امکان استفاده از روشهـای آمـوزش
فراشناختی در کنار آموزشهای شناختی به دانشآموزان فراهم گـردد .مبتنـی بـر نتـایج پـژوهش
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میتوان با آموزش مهارتهای خودتنظیمی به دانشآموزان دارای نارساییتوجه از شدت عالئـم
کاست و به حل نارساییهای ریاضی کمک نمود.
منابع
اشتاینبرگ ،مارک؛ اتمر ،سیگفرید ( .)6398نوروفیدبک افقی تـازه بـه درمـان کـمتـوجهی /بـیش
فعالی :آموزش ذهن برای تمرکز و خودتنظیمی بدون اسـتفاده از دارو ،ترجمـه رضـا رسـتمی،
علی نیلوفری .تهران :انتشارات تبلور.
اســپلنگیز ،مارگــات (.)6398آمــوزش کودکــان بــا اخــتالل نقــص توجــه ـ پــیش فعــالی همــراه بــا
راهبردهایی جهـت اداره کـردن کودکـان بـیشفعـال بـرای والـدین،ترجمـه عبـاس شـجاعتی،
انتشارات شیراز
انجمن روانپزشکی آمریکا .)6394( .متن بازنگری شده چهـارمین ویـرایش راهنمـای تشـخیص و
آماری اختاللهای روانی ،ترجمه محمدرضا نیکخو و هامایـاک آوادیـانس .تهـران :انتشـارات
سخن.
جعفری ،مجید .)6381( .تأثیر آموزش راهبردهـای یـادگیری خـودتنظیمی بـر ادراک شایسـتگی و
پیشــرفتتحصــیلی دانــشآمــوزان پســر پایــه اول متوســطه در درس زبــان انگلیســی .پایــاننامــه
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا.
خرمآبادی ،یداهلل .)6399( .آزمونهای روانشناختی کودکان ،همدان :نشر چنار.
ریــو ،جــان مارشــال .)6391(.انگیــزش و هیجــان ،ترجمــه یحیــی ســیدمحمدی ،تهــران :نشــر
ویرایش(.انتشار به زباناصلی.)5116،
شــیرازی تهرانــی ،علیرضــا .)6396( .بررســی رابطــه باورهــای انگیزشــی و اســتفاده از راهبردهــای
یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان ،مجله روانشناسی دانشگاه شـیراز ،سـال  61شـماره
 ،61ص .33-55
صمدی ،معصومه .) 6397( .بررسـی تـأثیر فـوری و تـداومی آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی بـر
خودتنظیمگری و حل مسئله ریاضی ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال هفتم ،شماره .57
صمدی ،معصومه .)6393( .بررسی خودتنظیمی یـادگیری دانـشآمـوزان و والـدین ،تهـران :مجلـه
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .صص .627 -672
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 بررسی رابطه هوش هیجـانی.)6397( . جمال، زهرا؛ عبدالملکی، محسن؛ رشیدی،فرمیهنی فراهانی
با یادگیری خودتنظیمی و ساختار هدف کالس با پیشرفتتحصیلی در دانشآمـوزان پایـه اول
.89-92  صص،31  شماره، فصلنامه رفتار،دوره متوسطه شهرستان قروه
. انتشارات سرافراز: کرج، اختالل نقص توجه ـ بیش فعالی.)6392( . علیرضا،کاکاوند
. ترجمـه مهــرداد کالنتـری و مســعود گــوهری. اخــتالالت کــودکی.)6395( . فیلیــپ سـی،کنـدال
. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:اصفهان
 ترجمـه حسـن توزنـده، روانشناسی مرضی کودک.)6393(. بارکلی، ای،اریک جی؛ راسل،ماش
. انتشارات آوای کلک و مرندیز: مشهد. جهانشیر توکلی زاده و نسرین کمالپور،جانی
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