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 چکیده

ریاضـی   و عملکـرد  توجـه یینارسـا های تعیین تأثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نشانه باهدفاین پژوهش 

 31 است. به این منظـور  گرفتهانجامشهر همدان  توجهیینارسا با اختاللسوم ابتدایی  ۀآموزان دختر پایدانش

بـا اخـتالل   آموزان دختر پایـه سـوم شـهر همـدان     گروه کنترل( از دانش نفر 62گروه آزمایش و  نفر 62نفر )

آزمـون ریاضـی و   ی انتخاب و پس از اجرای پیشنمونه آمار عنوانبه یامشاورهدارای پرونده  توجهیینارسا

شـدند.   یجـا گمـار  تصـادفی   صورتبهآموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ، دانشتوجهیینارسانشانگان 

جلسه تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفتنـد. پـس از پایـان     9گروه آزمایش در  هاییآزمودن

با استفاده از روش آماری کوواریـانس   آمدهدستبه یهاداده ،اهگروهبر روی  آزمونپسآموزش و اجرای 

قرار گرفتند. نتایج نشان داد آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی باعـث کـاهش نشـانگان        وتحلیلیهتجزمورد 

آمـوزان در درس ریاضـی شـده اسـت. آمـوزش      و همچنین افزایش عملکـرد تحصـیلی دانـش    توجهیینارسا

افزایش توجـه بـه جزئیـات، کـاهش نقـص در گـوش دادن،        ن کودکان، باعثخودتنظیمی به ای یهامهارت

 کــاهش هــایــتفعالافــزایش میــزان تبعیــت از دســتورات معلــم، کســب مهــارت در ســاماندهی تکــالیف و   

 کاری شد.پرتی و فراموشحواس
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 مقدمه

شناسـان و روان است که بیشـترین توجـه روان   یشناختروان یهااختالل ازجمله توجهیینارسا

ــت.    ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــکان را ب ــخیص و   در پزش ــای تش ــاری آراهنم ــاری بیم ــایم  ه

کمبـود نامناسـب    عنـوان بـه امریکـا( از اخـتالل نارسـایی در توجـه،      پزشکانروان)انجمن  6روانی

تـرین  اسـت کـه از فـراوان    یادشـده هـا  کنترل تکانه با ضعف در  ه( همراتوجهیبیرشد )توجه به 

نـان  آموجب کاهش کـارایی   که باشدیممشکالت در میان کودکان دارای اختالل در یادگیری 

هـای آن  و نشـانه  شودیمسالگی شروع  7پیش از  طورمعمولبهاین اختالل گردد. مدرسه می در 

(. ایـن اخـتالل   5161، 5گردد )بـارکلی تماعی آشکار میهای اجبیشتر در خانه، مدرسه و موقعیت

، 3پزشـکی اسـت )کنـدال   شناسـی و روان علل مراجعه اطفال بـه مراکـز روان   ینترمتداولیکی از 

درصـد از کودکـان سـن دبسـتان را در      2تا  3( و تقریباً 6395گوهری، کالنتری و ترجمه ؛5111

 طـور بـه ، دیگـر یـان ببـه (. 6394نیکخـو،  جمـه تر ؛5111پزشکی آمریکـا،  گیرد )انجمن روانبرمی

دهد کـه در  آموز در این زمینه به کمک نیاز دارد. آمار نشان میمتوسط در هر کالس یک دانش

–توجـه  یینارسـا پزشـکی اطفـال، اخـتالل    کننـده بـه مراکـز روان   درصد از کودکان مراجعـه  21

 (.6393همکاران، انی وتوزنده ج ترجمه ؛5117، 4مشهود است )ماش و بارکلی یفعالشبی

بـا شکسـت    شدهطرحبر روی تکلیف  کودک در تمرکز و توجهشود، که گاهی مشاهده می

مـوزش بـه اوسـت    آنگـاهش را بـه سـمت معلمـی کـه در حـال        تواند سر وشود و نمیمواجه می

روی   کـاربر از طرف دیگر ادامه  .خوردشکست می هادستور عملجهت دهد یا در دنبال کردن 

و اجـرای   بودن زنگبهگوشو  مراقبت چهره، حالت جهت نگاه و سر، یینتع لیف معین،یک تک

 توجـه یینارسـا دهنـده  موفقیـت در عملکـرد نشـان   بـا اشـکال مواجـه بـوده وعـدم       هادستور عمل

تــوجهی، سـطح بـاالتر از متوسـط بـی     یرنـده دربرگ توجـه یینارسـا کـودک اسـت. پـس اخـتالل     

اغلـب بـا    توجـه یینارسـا (. در ضـمن، اخـتالل   6392اکاوند، و بیش فعالی است )ک یگرتکانش
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مشکالت متعدد رفتاری، تحصیلی، اجتماعی و هیجانی همـراه اسـت. ایـن مشـکالت همـراه      

توانند تأثیر زیـادی بـر عملکـرد روانـی اجتمـاعی والـدین و فرزنـدان داشـته باشـند          می باهم

 (.6392، و آزادشریفی  احدی،)میرزائیان، 

نیـز شـیوه    ینشـان والدبـر تعامـل کودکـان بـا      توجـه یینارسـا اند که نشان دادهها پژوهش

بسـیار پرحـرف،    توجـه یینارسـا گذارند. کودکـان بـا   دهی والدین به کودک تأثیر میپاسخ

کنند و قادر نیستند مستقل از مادرشان بازی و اعتنا هستند، کمتر مشارکت میو بی گرا یمنف

 (.6392همکاران،  فعالیت نمایند )میرزائیان و

ــاوجــود  ــهیینارس ــی توج ــودک را  م ــد ک ــدرزمتوان ــتن و   ۀین ــدن و نوش ــادگیری، خوان ی

ایـن کودکـان    موقـع بـه های علمی بـا مشـکل روبـرو سـازد و عـدم شناسـایی و درمـان        فعالیت

 (.6399آبـادی،  در آینده برای آنـان بـه دنبـال خواهـد داشـت )خـرم       یریناپذجبرانپیامدهای 

 بـا یـک   کـردن موافقـت توانایی  عنوانبهای است که به طرق مختلف ه پیچیدهساز یمیخودتنظ

ها بر طبق مقتضیات مـوقعیتی، توانـایی   از فعالیت خواسته، توانایی شروع کردن و دست کشیدن

هـای اجتمـاعی و   هـای کالمـی ـ حرکتـی در موقعیـت      تعدیل فعالیت، تکـرار، تـداوم فعالیـت   

و توانـایی   تن کار کردن بـر روی موضـوع یـا هـدف دلخـواه     آموزشی، توانایی به تعویق انداخ

مـورد تأییـد خـود فـرد اسـت،       غیـاب نـاظران بیرونـی    و دراجتماعی  ازلحاظایجاد رفتاری که 

( 6397) یصـمد  (.6396، بـه نقـل از شـیرازی تهرانـی،     6882است )باتلر و واین،  شدهیفتعر

ریاضـی را فـوری و    مسـئله حـل   گـری و یمظخـودتن  تأثیر آموزش راهبردهای خـودتنظیمی بـر  

آمـوزان قـوی و متوسـط بـا     دانـش  یـادگیری در داند. بین راهبردهای خـودتنظیمی  تداومی می

ــش ــی  دان ــاوت معن ــعیف تف ــوزان ض ــادگیری   آم ــای ی ــوزش راهبرده ــود دارد. آم داری وج

آمـوزان در درس زبـان انگلیسـی    دانـش  تحصـیلی یشـرفت پخودتنظیمی بر ادراک شایستگی و 

ــت  ــؤثر اس ــری،  م ــا     6381)جعف ــالس ب ــدف ک ــاختار ه ــودتنظیمی و س ــادگیری خ ــین ی (. ب

ترین میـزان همبسـتگی بـا    ترین و کمکه بیش آموزان رابطه وجود دارددانش تحصیلییشرفتپ

های یـادگیری خـودتنظیمی و سـاختار    آموزان به ترتیب مربوط به متغیردانش تحصیلییشرفتپ
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( 5116) 6هـامفری (. 6397راهـانی و دیگـران،   فرمهینـی ف اسـت ) هدف عملکرد گریز کـالس  

مطـرح   فعـال شیب یهانشانههای مؤثر در کاهش یکی از راه عنوانبهتکنیک کنترل محرک را 

های اجتمـاعی و  دهی رفتار را در آموزش مهارتتکنیک شکل (5111) 5بای داالنموده است. 

تواند موجـب افـزایش   کنیک میداند. این تمؤثر می توجهیینارساتحصیلی کودکان با اختالل 

هـای اجتمـاعی   توجـه و تمرکـز کـردن( و مهـارت     نوشـتن،  هـای تحصـیلی )خوانـدن،   مهارت

 3گـالتری  )صحبت کردن، ارتباط برقرار کـردن و همکـاری کـردن( در ایـن کودکـان گـردد.      

سـفارش   فعـال شیبـ ( والدین را به تعریف قـرارداد رفتـاری بـرای برخـورد بـا کـودک       5111)

 . ایـن قـرارداد بایـد شـامل، رفتــاری کـه والـدین انتظـار دارنـد کـودک انجـام دهــد،          کنـد مـی 

ای کـه کـودک   هایی که در قبال اجرای این رفتار به کودک داده خواهد شد و جریمـه پاداش

 در قبال عدم اجرای این رفتار دریافت خواهد کرد، باشد.

ست یافتند کـه راهبردهـای   (، در پژوهش خود به این نتایج د5117همکاران ) و 4لوکانگی

 2داوسـون  کننـد. خودتنظیمی در حل مسائل اعم از معمولی و غیرمعمولی نقشی اساسی ایفا می

پاداش و غیره را بـه   جایزه،روش تقویت مثبت از طریق ستایش و تمجید،  یریکارگ( به5117)

دانـد بـه نظـر او    مـی مؤثر  توجهیینارساکودکان دارای  شدهاصالحنیرومند ساختن رفتار شکل 

تواننـد رفتـار پرخاشـگرانه کـودک خـود را      های تقویـت مثبـت مـی   والدین با استفاده از روش

هـای  ( روش5117) 1جانسـون  به آنان کمک نمایند. تحصیلییشرفتپکاهش داده و در کسب 

هــای دانــد. روشمــؤثر مــی فعــالشیبـ شـناختی ـ رفتــاری را در کــاهش مشــکالت کودکــان    

شـناختی و نارسـایی در حـل     هـای یینارسـا کند تا اری به این کودکان کمک میرفت -شناختی

را بهبود بخشد. در این روش عقیده بر این است که شناخت و طرز فکـر افـراد بـر رفتـار      مسئله

تـوانیم بـر رفتـار او تـأثیر     هـای فـرد مـی   گذارد و بنابراین بـا تغییـر دادن شـناخت   ها تأثیر میآن
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ابتـدا بایـد    فعـال شیبـ ( بر این باور است که برای درمان کودکـان  5117) 6بگذاریم. گلدستون

کـودک   بااحسـاس دقیق مورد مشاهده و توصیف قرار گیرد و تفـاوت رفتـار    طوربهرفتارهای او 

 توجـه یینارسا( آموزش خودتنظیمی به کودکان دارای 5117) 2آبرسون مشخص گردد. یخوببه

( در پژوهشـی  5118)3متلـر دانـد.  مؤثر می تحصیلییشرفتپو  مسئلههای حل را در کسب مهارت

گـر  که آموزش راهبردهـای خـودتنظیمی یـا بـه سـخن دیگـر خـودتنظیم        یافتدستبه این نتایج 

آمـوزان در  نمودن یادگیرندگان در فرایند یادگیری منجـر بـه افـزایش عملکـرد تحصـیلی دانـش      

تـر اینکـه اثـر    شود و مهـم ریاضی می لهمسئهای پیچیده مثل حل حوزه ازجملههای مختلف حوزه

در طــول آمــوزش تقریبــاً پایــدار و در مقابــل فراموشــی مقــاوم اســت. اشــتاینبرگ و   یجادشــدها

ــیگفرید ــتمی، 5161) 4س ــه رس ــز      (6398؛ ترجم ــرای تمرک ــن ب ــوزش ذه ــأثیر آم ــی ت در بررس

 انـد یافتـه دسـت  به ایـن نتیجـه   فعالیشبو  توجهکمخودتنظیمی بدون استفاده از دارو در کودکان 

توان مهارت نظارت کودکان در رفتارهـای خـود را   که با آموزش خودگردانی یا خودتنظیمی می

کننـد و  کـه آنـان بـر رفتارهـای خـود نظـارت داشـته، آن را ارزیـابی مـی          یاگونهبهآموزش داد 

 کننـد. خودداری از پاداش یا تنبیه کردن بـرای خـود فـراهم مـی    پیامدهایی به شکل پاداش دادن، 

 ییهـا نشـانه هـای کنتـرل در کـاهش    ( در پژوهشی در مورد تأثیر آموزش مهـارت 5166) 2ادموند

هـای آمـوزش خـانواده تـأثیر     است کـه کـالس   یافتهدستبیش فعالی به این نتیجه -نارسایی توجه

ن مـادران دارد. بـا توجـه بـه ایـ      یروانـ سـالمت فعالی و بیش -توجهیینارساهای معناداری بر نشانه

ــانگان   ــر نش ــرد خــودتنظیمی ب ــأثیر راهب ــوارد ت ــا م ــهیینارس و عملکــرد تحصــیلی ریاضــی   توج

گویـد  مـی  کنـد مـی  یان( ب6398شجاعتی، ترجمه ؛5165) 6است. اسپلینگز قرارگرفته یموردبررس

اداره کـردن ایـن    منظـور بـه ـ بیش فعالی با راهبردهـایی    توجهیینارساآموزش کودکان با اختالل 

هــای ای و تمـرین گیـرد و آمــوزش و تعلـیم مدرســه  والـدین، بهتــر صـورت مــی  کودکـان بــرای  
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هـای مطالعـه   های کالمی در ریاضیات، مهارتافزایش مهارتها، برای آن فردمنحصربهآموزشی 

در مـدیریت زمـان و آمـوزش     فعالیشبو کمک به کودکان  فعالیشببرای آموزش به کودکان 

ــه آنهــا مهــارت ــه کــاهش مــی هــای اجتمــاعی کالمــی ب ــد زمین ــیش فعــالی و  ییهــانشــانهتوان ب

 بـر اسـاس   و شدهمطرح یهاپژوهش هاییافتهبه  توجه با را به دنبال داشته باشد. تحصیلییشرفتپ

ایـن بـوده اسـت کـه آیـا آمـوزش        پـژوهش  یـن در ااصـلی   سـؤال صـورت گرفتـه    یهـا مشاهده

پایـه سـوم    آمـوزان ریاضـی دانـش  و عملکـرد   توجـه یینارسـا بر نشانگان  یمیخودتنظ یراهبردها

 ابتدایی تأثیر دارد؟

 روش

است کـه   یشیآزما یهاپژوهش ازجملهاین پژوهش  هادادهبه روش گردآوری  با توجه

اب صـ انت رویکـرد  بـا  کنتـرل و  با گـروه  آزمونپس – آزمونیشپ از طرحجهت اجرای آن 

 استفاده شد.تصادفی 

 جامعه آماری

آمـوزان دختـر پایـه سـوم شـهر همـدان دارای       دانـش  همـه شـامل   پژوهشجامعه آماری 

 .بود توجهیینارسااختالل  مبتالبهدر مراکز اختالل یادگیری،  یامشاورهپرونده 

 گیریحجم نمونه و روش نمونه

 :بود یرزروش مداخله به شرح  ورود بهآموزان جهت مراحل انتخاب نمونه دانش

شـهر  اخـتالل یـادگیری    در مرکـز  یاهمشـاور ابتدا تمام کودکـان دارای پرونـده    –الف 

کـه تعـداد    قرارگرفتنـد  یگرمورد غربالنشانگان نقص توجه  ابزار سنجشبه کمک  همدان

 نقص توجه تشخیص داده شدند. واجد نشانگانآموزان دانش از نفر 12

ارسال  در طرحفرم رضایت جهت مشارکت کودکان  آموزدانش 12 برای والدین –ب 

 اعالم نمودند. خود راالدین رضایت و از نفر 42شد که 

ان دارای فـرم  آمـوز دانـش  از نفـر  31 تصـادفی سـاده   یـری گنمونـه به کمک روش  -ج 

 62شـدند ) جایـابی   و کنترلآزمایش  یهادر گروهرویکرد جایگزینی  با و انتخاب رضایت
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 نفر گروه کنترل(. 62نفر گروه آزمایش و 

والـدین و   یتو رضـا شـانگان نقـص توجـه    پژوهش شرط ورود داشـتن ن  یندر ابنابراین 

 نشانگان وعدم رضایت والدین بود. شرط خروج نبود

 ابزار گردآوری اطالعات

بر بررسی سوابق تحصـیلی و بهداشـتی از دو پرسشـنامه     افزونبرای گردآوری اطالعات 

 و عملکرد تحصیلی درس ریاضی استفاده شد. توجهیینارسااختالل 

مـدونی   ابزار آمدهعملبه هاییبررسبه  با توجهص توجه: نشانگان نق یستلچک –الف 

بـر  ترکیبـی عمـل کـرده بودنـد کـه مبتنـی        ابزارها و اکثر طراحی نشده بود ویژه نقص توجه

 گویـه تـدوین شـد.    61 یسـت لچـک تجارب علمی توسط تیم پژوهشگر ایـن   نظری و یمبان

باشد که نمره کل فرد با توجه بـه  ی( م1( و )6با توجه به دو گزینه بله و خیر ) نمره هر سؤال

بیشـتر نخواهـد شـد. ضـریب پایـایی ایـن آزمـون بـا اسـتفاده از آلفـای            61از  هـا یهگوجمع 

اولیـه بـه    ابتـدا فـرم  جهـت تعیـین روایـی     آمـد.  بـه دسـت   79/1 یبو ضـر کرونباخ محاسبه 

ــالینی شــاغل در  ــان ب ــال و مراکــز روانشناس ــا ارس ــوا در نظــرات آنه ــرم  و خصــوص محت ف

 از کودکان که نقص توجه آنها از نفر 2 یابتدا رونهایی  یستلچکاعمال شد.  یستلکچ

کـودک مطابقـت داده شـد کـه      پزشـکان روان هـای یصتشخ با و اجرا شدقبل مشخص بود 

 مناسب تشخیص داده شد. یستلچکاین  ینبنابرا؛ مشاهده شد 91/1همبستگی 

سؤال در  61خته بود که شامل آزمون عملکرد ریاضیات: این آزمون محقق سا -ب

 مورداستفاده تحصیلییشرفتپهای سطوح مختلف حیطه شناختی بود که با توجه به آزمون

که تا آن زمان  های آموزشی تدوین شد. ابتدا محتوی ریاضیمعلمان و با توجه به سرفصل

معلمان مجرب حوزه سوم ابتدایی سه  از توسط آموزگاران تدریس شده بود مشخص و

 تدریس شده در یاز محتو سؤال 61شد که هرکدام  آنها درخواست و ازلم انتخاب مع

سرگروه آموزشی دوره  نظر با و سؤاالت از حصولکه پس  قرار دهندپژوهشگران  اختیار

که دارای  اجرا شدان عادی آموزدانشروی  ابتدا نهایی انتخاب و سؤال 61ابتدایی تعداد 

از آلفای  استفادهضریب پایایی این آزمون با  ادامه در بود. قبولقابل یزو تمضریب دشواری 
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 کردیمدریافت  5 تا 1این آزمون نمره  سؤال به دست آمد. هر 72/1کرونباخ بررسی که 

 یهاسؤالتصحیح  جهت کردیم کسب را 51تا  1بین  یانمرهکه درنهایت آزمودنی 

 شد. بود استفاده شدهیطراحتدوینی که توسط آموزگاران  از دستورالعملآزمون 

 اجرای طرح روش

آزمـایش   گروه کودکان؛ توجهیینارسامیزان  یینتع و ریاضی آزمونشیپ یاز اجراپس 

برنامـه   ینا .قرارگرفتهآموزش  مورد یرز پروتکلاز طریق  اییقهدق 11به مدت هشت جلسه 

 در کودکـان  اسـت  شـده ینتدو و فراشناختشناخت  در حوزه شدهطرح هاییدگاهد یهبر پا

و کـالس   در حضـور  آنهـا بـه  توجـه   یشو افزانظم  کار حف مهمترین  توجهیینارسادارای 

 بــرای مشــارکت در انگیـزش آنهــا  ایجــاد اسـت کــه بــرای حفـ  توجــه و   هــابحــث یدنشـن 

به ازای توجـه   به این صورت که ما رفتاری استفاده شد. قراردادآموزشی از برنامه  یهابرنامه

از  نظمـی یبـ صـورت   در وکردنـد  یمـ به پـاداش دریافـت    یلتبدقابلرت فعال کا حضور و

 .دادندیم از دست را آنها جریمه بخشی از یقطر

 های خودتنظیمیآموزشی مهارت برنامه .1جدول 

 اهداف موضوعات شماره جلسه

 اول

 

ــراری   ــوزش برقـ آمـ

ــت   ــان اهمیـ ــاط و بیـ ارتبـ

درس ریاضــی و آمــوزش 

 های تکرار و تمرینروش

ین یک هدف ملموس و قابل وصول توسط هر یـک از  تعی -

آموزان در ایجاد انگیزه در دانشآموزان در درس ریاضی، دانش

راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی و نقـش   یریکارگبهارتباط با 

 در درس ریاضی تحصیلییشرفتپآن در 

مکـرر   هـای سـاده و پایـه،   آموزان با موضوعآشنایی دانش -

رعایـت تـوالی مناسـب     ،بافاصـله ردن، مطالعـه  خواندن و حـل کـ  

پرآموزی جهت  مطالب جهت جلوگیری از تداخل در یادگیری،

 جلوگیری از تداخل در یادگیری

 بسط یا گسترش دوم

پـی  معنـی،  کسب توانایی برای معنابخشی بـه محتـوای بـی    -

پیوند مفاهیم جدید با موارد آشنای قبلـی   بردن به مفاهیم انتزاعی،

 هاستفاده از قیاسبا ا

 سوم
دهـی، تعیـین   سازمان

 ریزیهدف و برنامه

بندی اطالعات جدید در قالب روابط سلسله مراتبـی  دسته - 

 در ریاضی.
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ــیش - ــادگیری،  پ ــه و ی ــرای مطالع ــان الزم ب ــی زم ــین  بین تعی

 تحلیل چگونگی برخـورد بـا موضـوع یـادگیری،     سرعت مطالعه،

 انتخاب راهبردهای یادگیری

 مچهار
نظـــارت و کنتـــرل و 

 نظم دهی

طـرح سـؤال در    نظـارت بـر توجـه،    ارزشیابی و پیشـرفت،  -

، تعـدیل  کنترل زمان و سـرعت مطالعـه   ضمن مطالعه و یادگیری،

 اصالح یا تغییر راهبرد شناختیسرعت مطالعه، 

 گوش کردن فعال پنجم

های مؤثر بـرای گـوش دادن فعـال، نحـوه     ـ دستیابی به روش

طـرح سـؤال بـرای درک بهتــر     در حـین مطالعــه،  تمرکـز حـواس  

 مفاهیم در ضمن گوش دادن

 یقیخود تشوو  یهیخود تنبـ کسب مهارت  یامدیخود پراهبرد  ششم

 هفتم
ــالش و   ــدیریت تـ مـ

 منابع

 جهـت مطالعـه،   آگاهی از محـیط مناسـب   ـ مدیریت تالش،

 مدیریت زمان

 هشتم
ــم و   ــک از معلـ کمـ

 ،همساالن

والدین و همساالن در جهـت   از معلم،نحوه کمک گرفتن  -

 تحصیلییشرفتپرفع اشکاالت درسی و 

 نتایج

 یهـا نمـره توصـیفی و اسـتنباطی    یهـا آمـاره در این قسـمت پژوهشـگران بـا اسـتفاده از     

را در هـر دو گـروه آزمـایش و کنتـرل      آزمونپسو  آزمونیشپبا استفاده از  توجهیینارسا

 .دهندیمقرار  یموردبررس

 آزمونپسآزمون و نمرات نقص توجه در پیش یارمعانحرافمیانگین و  .2جدول 

 
 گروه کنترل گرو ه آزمایش

 یارمعانحراف میانگین تعداد افراد یارمعانحراف میانگین تعداد افراد

 22/5 17/63 62 88/6 63/63 62 آزمونپیش

 9/5 63 62 96/6 97/61 62 آزمونپس

در  توجـه یینارسـا  یهـا نمـره شـود کـه میـانگین    هده مـی با توجـه بـه جـدول فـوق مشـا     

ایـن   یـار معانحـراف و  17/63و  63/63آزمون گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با پیش

در  توجـه یینارسـا  یهـا نمـره امـا میـانگین   ؛ اسـت  22/5و  88/6به ترتیب برابـر بـا    یهانمره

 هانمرهاین  یارمعانحرافو  63و  97/61آزمون گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با پس
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آزمـون  در پـس  توجـه یینارسا یهانمرهاست. بنابراین میانگین  9/5و  96/6به ترتیب برابر با 

آگـاهی از تغییـرات    بـرای  گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش بیشتری داشته است.

ای نمونـه آمـاری در   هـ وضـعیت پاسـخ   توجـه یینارسـا نشانگان  هاییاسمقخردههر یک از 

 است. قرارگرفتهآزمون مورد مقایسه آزمون و پسپیش

 آزمونآزمون و پسدر پیش توجهیینارسامقایسه وضعیت نشانگان  .3جدول 

 تفاوت از اجراپس  از اجراقبل  هایاسمقخرده

 خیر بلي خیر بلي خیر بلي

 به جزئیات توجهييب
 نقص در توجه

 نقص در گوش دادن
 یت از دستورات معلمعدم تبع

 هادهي تكالیف و فعالیتنقص در سامان
 اجتناب از تالش ذهني

 عدم توجه به اجزاء الزم براي انجام تكالیف
 پرتيحواس
 كاريفراموش

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 

از  در قبـل  توجـه یینارسـا گانـه اخـتالل    61فراوانی نشـانگان   3به جدول شماره  با توجه

 توجـه  بـا  است. شدهواقعآزمایش موردبررسی  در گروهاجرای برنامه  از بعد برنامه و یاجرا

بـه   یرپـذیری تأثبیشـترین میـزان    و شـود موارد کاهش نشانگان مشـاهده مـی   در تمامبه نتایج 

 به جزئیـات  توجهییب ،یدهسازمان، عدم تبعیت، یپرتحواس، یکارفراموش بعد رتیب درت

 تالش است. از اجتناب و

 آزمونپسآزمون و عملکرد ریاضی در پیش یارمعانحرافمیانگین و  .4جدول 

 

 گروه كنترل گروه آزمايش

تعداد 

 افراد
 یارعمانحراف میانگین تعداد افراد یارمعانحراف میانگین

 58/3 98/9 15 99/3 42/9 15 آزمونیشپ

 29/3 32/11 15 54/3 23/13 15 آزمونپس

آزمـون گـروه   عملکـرد ریاضـی در پـیش    یهـا نمره، میانگین 4با توجه به جدول شماره 
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به ترتیـب برابـر بـا     هانمرهاین  یارمعانحراف 89/8و  45/8آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با 

آزمـون گـروه کنتـرل و    عملکرد ریاضـی در پـس   یهانمرهاما میانگین ؛ تاس 29/3و  88/3

 24/3به ترتیب برابر با  هانمرهاین  یارمعانحرافو  53/63و  35/61آزمایش به ترتیب برابر با 

آزمـون گـروه آزمـایش    عملکـرد ریاضـی در پـس    یهـا نمرهاست. بنابراین میانگین  58/3و 

 ری داشته است.نسبت به گروه کنترل افزایش بیشت

 آزمونآزمون و پسعملکرد ریاضی در پیش هاییاسمقخردهوضعیت  .3جدول 

 تفاوت آزموننمره پس آزموننمره پیش هایاسمقخرده

 عددنويسي و ارزش مكاني ضرب و تقسیم
 گرم و كیلوگرمكیلومتر، مقايسه متر، 

 مفاهیم افزايش و كاهش
يي يابي در تقسیم و جابجامفاهیم مجهول

 در ضرب
 مفهوم زمان

 تساوي تقسیم روي محور
 مفهوم تقارن

 گیريمفاهیم اندازه

 

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

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

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

عملکرد  هایاسمقخردهآموزان در اغلب انشهای جدول بیانگر افزایش عملکرد دداده

، یریگاندازهابزارهای  یسهمقا مفاهیم تقسیم، در باشد کهریاضی بعد از اجرای طرح می

 .شودیمافزایش مشاهده  و زمان یریگاندازه ،ییجاجابه، یسیعددنو تساوی،

 آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نقص توجه یانسکووارنتایج تحلیل  .8جدول  

ريب ض

 اثر

سطح 

 داريمعني
F مقدار 

مربع 

 میانگین

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات
 تأثیرات

 آزمونیشپ 27/42 1 27/42 69/12 1112/1 33/1

 آموزش 57/35 1 57/35 68/11 113/1 28/1

   
 خطا 89/89 27 33/3

 كل 73/167 31 -
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است که سطح  19/61گروه  آمدهدستبه Fمقدار  1به نتایج جدول شماره  با توجه

 ؛(F )6و  p  ،19/61= (57=113/1باشد می 12/1کمتر از  57و  6داری این مقدار با درجه آزادی معنی

 در دو گروه کنترل و آزمایش توجهیینارسا یهانمرهتوان گفت تفاوت میانگین بنابراین می

اعث کاهش داری بمعنی طوربهآموزش راهبرد خودتنظیمی  کهیطوربهدار است، معنی

درصد است  59شده است. با توجه به مجذور اتا مقدار این تأثیر  آموزاندانش توجهیینارسا

(59/1=Partial Eta Squared.بنابراین فرضیه یک تحقیق تأیید شد  .) 

برای بررسی تأثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر عملکرد  یانسکووارتحلیل  یجنتا .4جدول  

 ریاضی

سـت کـه سـطح    ا 42/41گـروه   آمـده دسـت به Fمقدار  7به نتایج جدول شماره  با توجه

 =p  ،42/41=116/1باشـد ) مـی  12/1کمتر از  57و  6داری این مقدار با درجه آزادی معنی

عملکـرد ریاضـی در دو گـروه     یهـا نمـره توان گفت تفاوت میانگین بنابراین می؛ (F )6و  57)

داری معنـی  طوربهآموزش راهبرد خودتنظیمی  کهیطوربهدار است، کنترل و آزمایش معنی

آموزان شده است. با توجـه بـه مجـذور اتـا مقـدار ایـن       افزایش عملکرد ریاضی دانشباعث 

دهـد تـأثیر آمـوزش    ( که نشان مـی Partial Eta Squared=11/1) درصد است 11تأثیر 

بنابراین این فرضیه تأیید  آموزان مطلوب است.راهبرد خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی دانش

 شد.

 بحث

 یبـان گربـه دسـت  اییدهعد با مشکالتآموزش  فرآیند در توجهیینارساان دارای آموزدانش

Partial Eta 

Squared 
سطح 

 داريمعني

F درجه  مربع میانگین مقدار

 آزادي

مجموع 

 مربعات

 تأثیرات

 آزمونیشپ 17/25 1 17/25 92/11 113/1 29/1

 آموزش 2/85 1 2/85 45/41 111/1 61/1
 خطا 87/56 27 11/2   

 كل 44/4551 31 -
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 یاز راهبردهــا در اســتفادهکــه مشــکل آنهــا بــه دلیــل نــاتوانی  شــودیمــمشــاهده  و گــاههســتند 

خـودتنظیمی یـک ضـرورت     یهامهارتآموزش  بینیندرا و و کارآمداست مؤثر یشناختروان

ردهـای خـودتنظیمی باعـث کـاهش نشـانگان      آمـوزش راهب  آمـده دستبهبه نتایج  توجه با است.

(، لوکـانگی  5111گـالتری ) هـای  شده است و این یافتـه تحقیـق بـا نتـایج پـژوهش      توجهیینارسا

(، اشـتاینبرگ  5117(، گلدسـتون ) 5117(، جانسـون ) 5117(، گاردس )5117(، داوسون )5117)

( همخـــوانی دارد. 5165(، اســـپلینگز )5166ادمونـــد ) (، 5161بـــارکلی و همکـــاران ) (،5161)

هـای خـودتنظیمی   که در صورت آموزش مهارت اندیافتهدستبه این نتایج  یادشدههای پژوهش

تـوان میـزان   و تفـویض اختیـارات در انجـام برخـی از امـور شخصـی مـی        فعـال یشبـ به کودکان 

را در هـای خـود   توانـایی  یمخـودتنظ داد. افـراد   را کاهشی این کودکان فعالشیبو  توجهیینارسا

تواننـد بـه   گذارنـد و مـی  کنند و در رفتـار خـود تـأثیر مـی    تحت تأثیر قرار دادن محیط تقویت می

جزئیات توجه بیشتری نموده و توجه خود را بیش از گذشته حفـ  کننـد. احسـاس مسـئولیت در     

دهـی  تبعیـت از دسـتورات معلـم و سـامان     تـر، را وادار بـه گـوش دادن دقیـق    آنان انجام وظایف،

 نماید.ها میلیف و فعالیتتکا

آن فـرد عملکـرد    موجببهراهبردهای خودتنظیمی فرآیند خودنگری و خودسنجی است که 

دقیـق و مرتـب،    صـورت بـه با زیر نظـر گـرفتن خـود     و کندخود را با وضعیت هدفش مقایسه می

کـه خودسـنجی صـورت گرفـت بـه فراینـدهای تعیـین         ینبعـدازا سازد. خودسنجی را ممکن می

توان به کمـک  دهد که میای را در اختیار قرار میشود و وسیلهو اجرای قصدها اضافه می هدف

، یدمحمدیســ؛ ترجمــه 5116 آورد )ریــو، بــه دســتپیشــرفت هــدف اطالعــاتی را  ینــۀدرزمآن 

-هـای خـودتنظیمی مـی   در صـورت آمـوختن مهـارت    توجهیینارساافراد دارای  بنابراین (.6391

توجهی به جزئیات بکاهند و تمرکز بیشتری نسبت به موضوعات درسـی داشـته   توانند از میزان بی

 دادهگـوش به موضوعات  یخوببهدستورات معلم تبعیت و  از باشند و به خاطر احساس مسئولیت،

هـای خـودتنظیمی موجـب تـالش ذهنـی،      دهی کنند. همچنین مهارتو تکالیف مربوطه را سامان

 اس خواهد شد.توجه به اجزاء الزم و تمرکز حو

کند تا نقایص شـناختی  های شناختی ـ رفتاری به کودکان دارای نقص توجه کمک می روش
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-ها تأثیر مـی را بهبود بخشند. همچنین شناخت و طرز فکر افراد بر رفتار آن مسئلهو نقص در حل 

 همچنـین  .تـوانیم بـر رفتـار او تـأثیر بگـذاریم     های فـرد مـی  گذارد و بنابراین با تغییر دادن شناخت

توانـد مهـارت نظـارت کودکـان در رفتارهـای خـود را       آموزش خودگردانی یا خودتنظیمی مـی 

کننـد و  ارزیـابی مـی   آن راکه آنان بـر رفتارهـای خـود نظـارت داشـته،       یاگونهبهآموزش دهد، 

 کنند.خودداری از پاداش یا تنبیه کردن برای خود فراهم میپیامدهایی به شکل پاداش دادن، 

پـژوهش آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی باعـث افـزایش        هـای یافتـه بـر  نارآن مبتنـی  درک

-آموزان در درس ریاضی شده است و این یافته تحقیق با نتـایج پـژوهش  عملکرد تحصیلی دانش

بـای داال   (،6381جعفـری ) (، 6397فرمهینـی فراهـانی )  (، 6397صمدی ) (،6378های مالقنبری )

( همخــوانی دارد. 5165(، اســپلینگز )5118متلــر )(، 5117(، آبرســون )5117داوســون )(، 5111)

تـوان  های خـودتنظیمی مـی  که با آموزش مهارت اندیافتهدستبه این نتیجه  شدهیانبهای پژوهش

فعـال   طوربهآموزان در درس ریاضی را افزایش داد و به آنها کمک نمود تا خود یادگیری دانش

مناسب باشـند. محتـوای ریاضـی پایـه سـوم       یهاحلراهاضی و کشف به فکر یادگیری مفاهیم ری

گـرم  ارزش مکانی، ضرب و تقسیم، مفاهیم متر، کیلـومتر،   ابتدایی مفاهیمی از قبیل عددنویسی و

 مفهـوم زمـان،   جـایی در ضـرب،  یـابی در تقسـیم و جابـه   مجهـول و کیلوگرم، افزایش و کاهش، 

-را شـامل مـی   مسـئله مفهوم هندسه و حل  گیری،فهوم اندازهم تقارن، تساوی تقسیم روی محور،

کننـد و  های خود را در تحت تـأثیر قـرار دادن محـیط تقویـت مـی     توانایی یمخودتنظگردد. افراد 

های نامطلوب رفته و طبق انتظارات خـود تصـمیم بگیرنـد، بـه دنبـال      توانند به مبارزه با موقعیتمی

یگر خودتنظیمی هـم فرآینـد خـودنگری و هـم خودسـنجی      تحصیل یا ورزش بروند و از سوی د

کنـد. زیـر نظـر گـرفتن     آن فرد عملکرد خود را با وضعیت هدفش مقایسه مـی  موجببهاست که 

خودسـنجی صـورت    ینکـه بعدازاسـازد  دقیق و مرتـب خودسـنجی را ممکـن مـی     صورتبهخود 

ای را در اختیـار قـرار   لهشـود و وسـی  گرفت به فرایندهای تعیین هدف و اجرای قصدها اضافه مـی 

آورد  بــه دســتپیشــرفت هــدف اطالعــاتی را  ینــۀدرزمتــوان بــه کمــک آن دهــد کــه مــیمــی

آمـوزان دارای مهـارت خـودتنظیمی    (. بنـابراین دانـش  6391، یدمحمدیسـ ترجمـه  ؛ 6889)ریـو، 

 انجـام مراحـل ضـرب و تقسـیم،     مهـارت الزم در عددنویسـی و تشـخیص ارزش مکـانی اعـداد،     
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های طول و وزن به یکدیگر )متر به کیلومتر و گرم به کیلوگرم و بـالعکس(، درک  مقیاستبدیل 

آموزنـد و  مـی  یخـوب بـه گیـری را  روی محـور و مفـاهیم انـدازه    بـر یمتقسـ تسـاوی   مفهوم زمـان، 

افــزایش یــادگیری و   یجــهدرنتافــزایش توجــه و  هــای خــودتنظیمی،  مهــارت یطــورکلبــه

 را به دنبال خواهد داشت.آموزان دانش تحصیلییشرفتپ

افـزایش  ، فعالیشببرای افراد  فردمنحصربههای آموزشی ای و تمرینآموزش و تعلیم مدرسه

و  فعـال یشبـ هـای مطالعـه بـرای آمـوزش بـه کودکـان       های کالمی در ریاضیات، مهارتمهارت

آنهـا   های اجتمـاعی کالمـی بـه   در مدیریت زمان و آموزش مهارت فعالیشبکمک به کودکان 

را بـه دنبـال داشـته باشـد.      تحصـیلی یشـرفت پنارسایی در توجه و  یهانشانهتواند زمینه کاهش می

توانند رفتـار پرخاشـگرانه کـودک خـود     های تقویت مثبت میوالدین با استفاده از روشهمچنین 

 به آنان کمک نمایند. تحصیلییشرفتپداده و در کسب  را کاهش

تواند موجـب افـزایش   می توجهیینارساتحصیلی کودکان با  های اجتماعی وآموزش مهارت

هـای اجتمـاعی ماننـد    توجه و تمرکز کردن و مهارت نوشتن، های تحصیلی مانند خواندن،مهارت

 صحبت کردن، ارتباط برقرار کردن و همکاری کردن در این کودکان گردد.

 :شودیم بود که در ذیل به آنها اشاره هایییتمحدوداین پژوهش دارای 

 آموزان دختر پایه سوم شهر همدان. محدود نمودن جامعه آماری به دانش1

 توجهنارساییان دارای آموزدانشاز  شدهشناخته نمونه آماری محدودیت .2

 در مدت طوالنی هاآموزشان برای اجرای آموزدانش. محدودیت در اختيار داشتن 3

 هاپاسخ. عدم آگاهی از ميزان دقت و صحت 4

 . محدودیت در دسترسی به مبانی تجربی بيشتر5

آمـوزانی کـه دارای نارسـایی یـادگیری در درس     گردد بـه دانـش  به نتایج پیشنهاد می با توجه

های خودتنظیمی آمـوزش  ، با استفاده از فرایندهای شناختی و فراشناختی مهارتباشندیمریاضی 

هـای آمـوزش   امکان استفاده از روش تا رددتنظیم گ یاگونهبهبرنامه درسی مدارس  و داده شود،

پـژوهش   یجبـر نتـا   یمبتنـ  آموزان فراهم گـردد. های شناختی به دانشدر کنار آموزش فراشناختی
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 عالئـم  از شدت توجهیینارساان دارای آموزدانشخودتنظیمی به  یهامهارت با آموزش توانیم

 ریاضی کمک نمود. هاییینارساحل  و بهکاست 

 منابع

تـوجهی/ بـیش   (. نوروفیدبک افقی تـازه بـه درمـان کـم    6398سیگفرید )ینبرگ، مارک؛ اتمر، اشتا
ترجمـه رضـا رسـتمی،    فعالی: آموزش ذهن برای تمرکز و خودتنظیمی بدون اسـتفاده از دارو،  

 تهران: انتشارات تبلور. علی نیلوفری.

ش فعــالی همــراه بــا آمــوزش کودکــان بــا اخــتالل نقــص توجــه ـ پــی  (.6398مارگــات )اســپلنگیز، 
 ترجمـه عبـاس شـجاعتی،   بـرای والـدین،   فعـال یشبـ راهبردهایی جهـت اداره کـردن کودکـان    

 انتشارات شیراز

(. متن بازنگری شده چهـارمین ویـرایش راهنمـای تشـخیص و     6394پزشکی آمریکا. )انجمن روان
: انتشـارات  تهـران  نیکخو و هامایـاک آوادیـانس.   محمدرضاهای روانی، ترجمه آماری اختالل

 سخن.

(. تأثیر آموزش راهبردهـای یـادگیری خـودتنظیمی بـر ادراک شایسـتگی و      6381مجید. )جعفری، 
نامــه آمــوزان پســر پایــه اول متوســطه در درس زبــان انگلیســی. پایــاندانــش تحصــیلییشــرفتپ

 شناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا.کارشناسی ارشد رشته روان

 شناختی کودکان، همدان: نشر چنار.های روان(. آزمون6399آبادی، یداهلل. )خرم

ــو، جــان مارشــال   ، تهــران: نشــر  یدمحمدیســ(. انگیــزش و هیجــان، ترجمــه یحیــی    6391.)ری
 (.5116،یاصلزبان انتشار به.)ویرایش

(. بررســی رابطــه باورهــای انگیزشــی و اســتفاده از راهبردهــای  6396شــیرازی تهرانــی، علیرضــا. )

شـماره   61شناسی دانشگاه شـیراز، سـال   یسی در بین دانشجویان، مجله روانیادگیری زبان انگل
 .33-55ص ، 61

(. بررسـی تـأثیر فـوری و تـداومی آمـوزش راهبردهـای خـودتنظیمی بـر         6397صمدی، معصومه. )

 .57شماره  آموزشی، سال هفتم، هایینوآورفصلنامه  ریاضی، مسئلهگری و حل خودتنظیم

آمـوزان و والـدین، تهـران: مجلـه     . بررسی خودتنظیمی یـادگیری دانـش  (6393صمدی، معصومه. )
 .627 -672شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. صص روان
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 .89-92، صص 31دوره متوسطه شهرستان قروه، فصلنامه رفتار، شماره 

 (. اختالل نقص توجه ـ بیش فعالی، کرج: انتشارات سرافراز.6392کاکاوند، علیرضا. )

ترجمـه مهــرداد کالنتـری و مســعود گــوهری.   (. اخــتالالت کــودکی. 6395)فیلیــپ سـی.  کنـدال،  
 رات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.اصفهان: انتشا

شناسی مرضی کودک، ترجمـه حسـن توزنـده    روان (.6393.)، بارکلیای اریک جی؛ راسل،ماش،
 پور. مشهد: انتشارات آوای کلک و مرندیز.جهانشیر توکلی زاده و نسرین کمال جانی،

-. تـأثیر آمـوزش مهـارت   (6392)حسین. حسن؛ آزاد، پاشاشریفی، حسن؛ بهرام؛ احدی، میرزائیان، 

م اخـتالل نقـص توجـه/ بـیش فعـالی کودکـان و       ئهای کنترل کودک به مادران بر کاهش عال
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شناســی،افســردگی مــادران، فصــلنامه دانــش و پــژوهش در روان

 .96 -615صص خوراسگان )اصفهان(، شماره بیست و نهم،
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