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 .1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .3دانشیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان مبتال به اخهتالل
کمتوجهی – بیشفعالی بود.

روش :روش پژوهش آزمایشهی بها حهری پهیشآزمهون – په آزمهون بها گهروه کنتهرل و جامعه آمهاری شهامل کلیه
دانشآموزان پسر  10تا  12سال مبتال به اخهتالل کهمتهوجهی – بهیشفعهالی شهرسهتان شهر ها در نهیم سهال دو سهال
تحصیلی  94-93بود .نمون پژوهش شامل  30دانشآموز بها میهانگین سهنی ( 11سهال) بهود که بهر اسهاک مهال ههای
تشخیصی  DSM-5تشخیص اختالل کمتهوجهی – بهیشفعهالی دریافه کهرده بودنهدم نمونه هها بها روش نمونه گیهری
خوش ای چندمرحله ای انتخها شهدند .پرسشهنام کهانرز فهر والهد و معلهم بهرای انهدازهگیهری عالمهم کهمتهوجهی –
بیشفعالی و برای بررسی عملکرد تحصیلی از پرسشنام مقیاک درج بندی عملکرد تحصیلی استفاده شد .تحلیهل دادههها
ب وسیل آزمون تحلیل کوواریان یک متغیره انجا شد.
نتایج :نتایج نشان داد ک بین دو گروه آزمایش و کنتهرل در عملکهرد تحصهیلی و زیرمقیهاکههای آن شهامل
موفقی تحصیلی ،تولید تحصیلی و کنترل تکان پ از آموزش یادگیری مستقل ،تفهاو معنهادار ()p=0/01
وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری :آموزش یادگیری مستقل میتواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان مبتال بهه
اختالل کم توجهی – بیشفعالی شود و به عنوان روشی برای بهبود عملکرد تحصیلی آنها مورد اسهتااد رهرار
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مقدمه
امروزه در پرتو تحقیقات روانشناختی ،اطالعات نسبتاً
دقیقی درباره اختاللهای شایع دوره کودکی و نوجوانی در
دسترس میباشد .اختالل کمتوجهی – بیشفعالی1
شایعترین اختالل رفتاری دوران کودکی است [ .]1شیوع
اختالل کمتوجهی – بیشفعالی در کودکان دبستانی بین 3
تا  5درصد برآورد شده است .این اختالل در افراد مذکّر
شایعتر از افراد مؤنث و نسبت ابتالی پسران به دختران در
جمعیت عمومی  4به  1و در مراجعان به درمانگاه  9به 1
است [ .]2شیوع باالی اختالل کمتوجهی -بیشفعالی سبب
شده است این اختالل از جمله اختاللهای روانشناختی به
شمار آید که امروزه بیشترین پژوهشها را به خود
اختصاص داده است [ .]3این شیوع باال با این واقعیت همراه
است که بیشفعالی معموالً با مشکالت سازگاری در مدرسه
توأم است ،تعجبآور نیست که روانشناسان مدرسه همه
ساله بهطور متوسط  17مورد ارجاعی این اختالل را مورد
ارزیابی قرار میدهند [.]4
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی الگوی کاهش توجه
پایدار و یا بیشفعالی و رفتار تکانشی است که شدیدتر و
شایع تر از آن است که معموالً در کودکان و نوجوانان با
سطح رشد مشابه دیده میشود .در حال حاضر تشخیص
کمتوجهی-بیشفعالی مبتنی بر نظر اجماعی صاحبنظران
است که معتقدند سه زیرگروه قابلمشاهده اختالل یعنی
کمتوجهی ،بیشفعال/تکانش گر و مرکب همگی تظاهرات
یک اختاللاند .طبق پنجمین ویرایش کتابچهی تشخیصی
آماری اختالالت روانی 2برای مطرح کردن این تشخیص باید
برخی از عالئم پیش از سن  12سالگی ظاهر شوند ،برای
تائید تشخیص کمتوجهی-بیشفعالی ،تخریب ناشی از بی-
توجهی و یا بیشفعالی/تکانشگری بایستی دستکم در دو
زمینه و موقعیت قابل مشاهده بوده و کارکرد اجتماعی،
تحصیلی یا فعالیتهای خارج درسی متناسب با رشد کودک
تداخل کند [ .]2اگرچه در سالهای گذشته این باور غلط
وجود داشت که این اختالل از سالهای بعد نوجوانی بهبود
مییابد ولی امروزه این واقعیت آشکار شده است که این
اختالل در بیش از  60درصد موارد تا دوران نوجوانی و
بزرگسالی ادامه خواهد یافت [.]5
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی در دوران کودکی و
نوجوانی با مشکالت تحصیلی مانند عملکرد ضعیف در
مدرسه ،ماندن در یک مقطع ،اخراج و تعلیق از مدرسه؛
مشکالت ارتباطی با خانواده و دوستان؛ مشکالت درونی

سازی مانند اضطراب و افسردگی؛ مشکالت برون سازی
مانند نافرمانی ،پرخاشگری ،قانونشکنی ،سوءمصرف
زودهنگام مواد مرتبط است [ .]6همچنین مشکالت افراد
مبتال ،در روابط اجتماعی ،ازدواج و مسائل شغلی آنها در
بزرگسالی تأثیر میگذارد [.]8 ،7
در حوزه بد کارکردیهای شناختی اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی پژوهشهای قابلتوجهی صورت گرفته است .از
جمله حوزههایی که در این پژوهشها به آنها توجه شده
است ،نقص در کارکردهای اجرایی یا خودتنظیمی میباشد.
کودکان دارای اختالل بیشفعالی -نقص توجه در
کارکردهای اجرایی 3مشکالت جدی دارند .خودنظم بخشی
و بازداری رفتار از کارکردهای اجرایی مهم به شمار میروند
که بر کارکرد تحصیلی و اجتماعی کودکان دارای اختالل
کمتوجهی – بیشفعالی تأثیرات منفی بر جای میگذارند
[.]9
بهطور کلی در چند سال اخیر ،به دلیل اهمیت
پیشرفت تحصیلی ،محققان عوامل تأثیرگذار در پیشرفت
تحصیلی را مورد توجه قرار دادهاند؛ به نظر میرسد یکی از
عوامل مهم تأثیرگذار در کنار تأثیر روشهای تربیتی و
باورهای انگیزشی ،یادگیری مستقل یا یادگیری خودتنظیم
است .یادگیری مستقل یعنی یادگیری آگاهانه و هدفمند
است که بهصورت مستقل ادامه مییابد [ .]10در تعریف
فوق هر مؤلفه دارای اهمیت زیادی است مطالعه ،آگاهانه
است نه اتفاقی .یادگیری هدفمند است و نهایتاً یادگیری
مستقل است و توسط بزرگساالن کنترل نمیشود.
دانشآموزان در جریان یادگیری بهطور فعال و مستقل،
خودشان فرآیند یادگیری مدرسهای خود را تنظیم و هدایت
کنند ،به سخن دیگر ،یادگیری مستقل به دانشآموزان
کمک میکند که هنگام یادگیری ،اهداف مطالعه و یادگیری
خود را تنظیم کنند .در حین مطالعه و انجام تکالیف درسی،
مدیریت زمان و سازماندهی داشته ،میزان تسلط خود را بر
مطالبی که خواندهاند ،ارزیابی نمایند ،روشهای کارآمد و
مؤثر مطالعه ،احساسات ،افکار و رفتار خود را تنظیم نمایند
تا بهترین عملکرد را در امتحانات داشته باشند [.]8
یادگیری مستقل نوعی از یادگیری است که در آن
یادگیرنده در ارتباط با افراد مرتبط دیگر ،میتواند
تصمیماتی بگیرد که برای نیازهای یادگیری خود او ضروری
است [ .]11واتکین ]12[ 4بیان میکند که یادگیری مستقل
شامل حل مسئله ،مهارتهای بین فردی ،فعالیتهای بین
فردی ،فعالیتهای ماهرانه ،خودانگیختگی ،خالقیت و

زهرا آزادی و همکاران

بررسی تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان............

Crawford

روش
نوع پژوهش

با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش ،این مطالعه با روش
آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
انجام شده است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه مورد مطالعه عبارت است از
کلیهی دانشآموزان پسر مبتال به اختالل کمتوجهی -
بیشفعالی شهرستان شهرضا که در نیم سال دوم سال
تحصیلی  94-93در مدارس عادی ابتدایی مشغول به
تحصیل بودند.
ب) نمونه پژوهش :برای انتخاب نمونهی مورد نظر از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .بدین
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منعکسکننده بودن است .کراوفورد 1معنی یادگیری مستقل
را "یادگیری ،یادگیری" بیان کرده است .یادگیری مستقل
اغلب با رویکردهای دیگر یادگیری مانند شخصیسازی و
یادگیری دانشآموز محور مرتبط میشود .عنصر مهم در
یادگیری مستقل جابجایی مسؤولیت یادگیری از معلم به
سمت دانشآموز است .به این معنا که دانشآموز خود یاد
میگیرد ،برانگیخته میشود و با معلم همکاری میکند .البته
معلم هم نقش مهمی در حمایت دانشآموز دارد .برای مثال
ایفای نقش در سازماندهی گروهها [.]13
شواهد زیادی نشان داده که یادگیری مستقل در
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است اما این به معنای
وابستگی صرف پیشرفت تحصیلی به یادگیری مستقل
نیست .دانشآموزان در محیط یادگیری خودتنظیمی
(مستقل) انگیزه بیشتری برای یادگیری دارند ،لذت بیشتری
را تجربه میکنند و در یادگیری نقش فعاالنهتری دارند.
یادگیری مستقل معلم را قادر میسازد که گستره وسیعی از
فعالیتها را در کالس درس اجرا کند و بیشتر بر تدریس و
یادگیری تمرکز کند تا بر رفتار .برای مثال معلم میتواند با
یک گروه کار کند در حالی که گروه دیگر مشغول انجام
وظایف خود هستند .دانشآموزانی که یادگیرنده مستقل
هستند از لحاظ آموزشی قویتر عمل کرده ،خودانگیختهاند
و عزت نفس باالتری دارند [.]13
موفقیت در یادگیری مستقل به عوامل داخلی و خارجی
زیادی بستگی دارد .عوامل خارجی شامل نقش ارتباط قوی
بین معلم و دانشآموز و پایهریزی محیطی است که در آن
نقش تکنولوژی ارتباطات انکارناپذیر است .عوامل داخلی
مهارتهایی هستند که خود دانشآموزان آنها را
فرامیگیرند؛ مانند مهارتهای شناختی (تمرکز و حافظه،
حل مسئله ،مهارتهای فراشناختی) و مهارتهای عاطفی
مانند هیجانات و احساسات [ .]13اگر چه به نظر میرسد
برخی دانشآموزان بهصورت غریزی میدانند که چگونه
بهطور مستقل یاد بگیرند ،اغلب آنان به آموختن راهبردها و
روشهای یادگیری و مطالعه نیازمندند .موضوع مطالعه
سالهای متمادی با این تصور که دانشآموزان مهارتهای
مربوط به آن را بهطور غریزی فرا میگیرند مورد توجه
معلمان و روان شناسان نبود .در حالی که واقعیت این است
که دانشآموزان این مهارتها را بهصورت خودکار فرا
میگیرند [ .]14متأسفانه واقعیت این است که در صورت
عدم آموزش راهبردهای مطالعاتی ویژه ،دانشآموزان
بهندرت مهارتهای ضروری خودنظارتی را برای کسب
عملکرد تحصیلی بهینه توسعه میدهند [.]15

پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه  -بیشفعالی نقایصی در کارکردهای
اجرایی (نقص در خودتنظیمی کالمی ،نقص در خودتنظیمی
حافظه غیرکالمی ،نقص در خودتنظیمی سازماندهی و
برنامهریزی) ،کنترل شناختی و فراشناختی ،تنظیم هیجان
دارند .مبتنی بر این اندیشه و بر اساس تجارب پژوهشی
پیشین این نظر به ذهن خطور میکند که برنامه یادگیری
مستقل که سعی در خودتنظیمی شناخت ،فراشناخت،
انگیزش ،هیجان ،رفتار و کارکردهای اجرایی دارد قادر است
عملکرد تحصیلی را در کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی
– بیشفعالی بهبود بخشد .تأکید ما ،بر انتقال تمرکز
یادگیری از تالشهای سوق داده شده توسط بزرگساالن ،به
تالشهای خودتنظیم یافتهی دانشآموزان مبتال به اختالل
کمتوجهی-بیشفعالی است تا آنها متخصصان یادگیری
خودگردند .تمرکز بر خودتنظیمی دانشآموزان ،باعث
میشود قدرت اجرایی به دانشآموزان واگذار شود تا بتوانند
با فراگرفتن روشهای مؤثر ،تکالیف خود را بهصورت کارآمد
انجام دهند ،بر تجربههای یادگیری خود کنترل داشته
باشند و بر موانع محیطی زیانآور نیز فائق آیند [.]16
پژوهشهای متعددی تأثیر مثبت آموزش یادگیری
خودتنظیمی بر افزایش یادگیری شناختی ،باورهای
انگیزشی ،پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی ،خودارزیابی،
اضطراب امتحان را نشان دادند اما در هیچ یک از مطالعات
تأثیر آموزش یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان دارای اختالل بیشفعالی -نقص توجه بررسی
نشده است .لذا هدف این پژوهش تأثیر آموزش یادگیری
مستقل بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان مبتال به اختالل
کمتوجهی – بیشفعالی میباشد.
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[.]19
 -2پرسشنامه کانرز فرم معلم (سی .تی .آر.
مقیاس درجهبندی کانرز معلم ابزار مفیدی برای تشخیص
مشکالت رفتاری کودکان بوده و برای کودکان  4تا  12سال
قابل استفاده است .مقیاس درجهبندی معلم کانرز دارای
38عبارت است .از آنجا که معلمان اغلب دقیقتر و حساستر
از والدین در این جزییات رفتاری توجه میکنند و نیز
معلمان به اینکه چگونه کودک معمولی باید در محیط
مدرسه رفتار کند ،آشنا هستند ،این مقیاس توسط آموزگار
تکمیل میشود .مطالعات نشان میدهد مقیاس درجهبندی
معلم کانرز از اعتبار و پایایی کافی برخوردار است .پایایی
مقیاس معلم با روش بازآزمایی برای کل مقیاس  %76و
برای زیر مقیاسها از  %68برای انفعالی بودن تا  %82برای
مشکالت سلوک متغیر بود .ضرایب آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه معادل  %82و برای زیر مقیاسها از  %74برای
بیشفعالی تا  %89برای بیتوجهی – رؤیاپردازی متغیر بود
[.]20
 -3مقیاس درجهبندی عملکرد تحصیلی (اِی .پی.
آر .اس :)3.مقیاس درجهبندی عملکرد تحصیلی در سال
 1991توسط دوپال ،راپورت و پریلو ساخته و هنجاریابی
شده است .این ابزار که برای سنجش تأثیر مشکالت رفتاری
کودک بر تولید تحصیلی و دقت کالس اولیها تا ششمیها
طراحی شده است شامل  19گویه است که سه عامل را
میسنجد .این سه عامل عبارتاند از :تولید تحصیلی (برای
مثال :درصد کارهای انجام شده توسط دانشآموز مانند
درصد تکالیف انجام شده مکتوب ریاضی صرف نظر از دقت
به نسبت همکالسیها) ،موفقیت تحصیلی (برای مثال:
درصد کارهایی که با دقت انجام شدهاند مانند دانشآموز
چقدر مفاهیم تازه را یاد میگیرد) ،کنترل تکانه (برای مثال:
تمیزی کارها مانند کیفیت یا تمیزی یادداشتهای کودک
چقدر است؟ یا کودک چقدر تکالیف کتبی خودش را
عجوالنه پاسخ میدهد یا بدون اینکه راهنماییها را فهمیده
باشد کارهای کتبیاش را شروع کند).
معلم بر اساس یک مقیاس  5امتیازی (هرگز ،کم ،بهطور
متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) عملکرد تحصیلی هر یک از
دانشآموزان را ارزیابی میکند .اجرای این مقیاس برای هر
دانشآموز حدوداً  10دقیقه طول میکشد .دوپال و راپورت
[ ]21ضریب پایایی این ابزار را در پژوهش خود در آمریکا به
روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/95خرده مقیاس
موفقیت تحصیلی  ،0/94تولید تحصیلی  0/94و کنترل

صورت که از میان مناطق آموزشوپرورش شهرضا یک
منطقه بهصورت تصادفی ،از این منطقه  3مدرسه و از هر
مدرسه  3کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد .با حضور در
هر کدام از مدارس فرم کانرز والد و معلم در اختیار والدین و
معلمان قرار گرفت و عالئم اختالل کمتوجهی  -بیشفعالی
از دید آنها مورد بررسی قرار گرفت .بدین صورت که اگر
کودکی در پرسشنامه کانرز معلم ،نمرهای باالتر از نقطه برش
کسب کرده بود ،تشخیص اختالل از نظر معلم و اگر در
پرسشنامه والد ،نمره باالتر کسب کرده بود ،تشخیص از نظر
والد و در صورتی که در هر دو نمره باالتر را کسب میکرد ،از
نظر هر دو ،تشخیص اختالل دریافت میکرد؛ اما اگر در یکی
نمره باالتر و در دیگری نمره پایینتر از نقطه برش کسب
میکرد ،کنار گذاشته میشد .سپس افراد انتخاب شده در
این مرحله با انجام مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی
تشخیص قطعی دریافت کردند و در نهایت  30دانشآموز
پسر مبتال به اختالل نقص توجه /بیشفعالی بهعنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند.

اس:)2.

)Canners Parent Rate Scale(CPRS

)Canners Teacher Rate Scale (CTRS
)Academic performance rating scale(APRS
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ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ،بهمنظور گردآوری
دادههای پژوهش به شرح ذیل استفاده شده است:
1
 -1پرسشنامه کانرز فرم والد (سی .پی .آر .اس:) .
یکی از ابزارهای رایج سنجش رفتار کودکان ،بر اساس نظام
طبقهبندی ابعادی ،مقیاس درجهبندی کانرز است که
مشتمل بر پرسشنامههای متعدد رفتاری مخصوص کودکان
میباشد این مقیاس در فرهنگهای غربی استفاده زیادی
داشته است [ .]18 ،17کانرز ،در سال  1973مقیاس 93
گویهای ویژه والدین را معرفی کرد .بعد از  8سال ،فرم کوتاه
این مقیاس با  48گویه توسط گویت ،کانرز و الویچ در سال
 1978فراهم آمد .مقیاس درجهبندی کانرز برای اولین بار
جهت ارزیابی داروهای محرک بر روی کودکان بیشفعال و
جهت تمیز کودکان بیشفعال از کودکان عادی ساخته شده.
امروزه از فرم اصالح شدهی بعدی پرسشنامه که شامل 27
گویه میباشد ،برای تشخیص کودکان مبتال به بیشفعالی-
نقص توجه استفاده میشود .ضریب پایایی بازآزمایی برای
نمره کل  %58و ضریب آلفای کرونباخ برای نمرهی کل %73
و روایی آن  %84است که  3فاکتور رفتار مقابلهای،
بیشفعالی و نقص توجه را اندازهگیری میکنند ،لذا دامنهی
نمرات هر سؤال از صفر تا  3متغیر است که مقیاسها به این
صورت دستهبندی شدهاند :مقیاس اصالً درست نیست (،)0
فقط کمیدرست ( ،)1نسبتاً درست ( )2کامالً درست ()3

زهرا آزادی و همکاران

بررسی تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان............

تکانه  0/72و همچنین روایی مقیاس به وسیله ضریب
همبستگی بین نمرات مقیاس با سایر ابزارهای عملکرد
تحصیلی با میانگین  0/92گزارش کردهاند.
شیوه انجام پژوهش
از هر مدرسه  10دانشآموز انتخاب شد .این دانشآموزان
بهصورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
دانشآموزانی که متعلق به گروه آزمایش بودند تحت آموزش
یادگیری مستقل قرار گرفتند اما دانشآموزان گروه کنترل
هیچ آموزشی دریافت نکردند .جلسات در هر مدرسه
بهصورت گروهی برای  5نفر از دانشآموزان همان مدرسه
اجرا شد .تعداد جلسات آموزش یادگیری مستقل  12جلسه
بود .این جلسات هر هفته دوبار و به مدت  45دقیقه تشکیل
میشد .همچنین برای مادران دانشآموزان متعلق به گروه
آزمایش  6جلسه گذاشته شد تا در جریان آموزش
فرزندانشان باشند و بتواند بچهها را در امر مستقل شدن
یاری کنند .جلسات والدین در بعدازظهر پنجشنبهها به

جدول  .1خالصه برنامه آموزش یادگیری مستقل به دانشآموزان []14
جلسه
جلسه اول

عنوان آموزش
آشنایی با روش یادگیری
مستقل

جلسه دوم

آموزش یادگیری خودتنظیمی

جلسه سوم

آموزش خودتنظیمی مطالعه و
یادگیری

جلسه چهارم و
پنجم

آموزش تنظیم
واکنشهای هیجانی

جلسه ششم
و هفتم

آموزش مدیریت زمان و
سازماندهی به دانشآموزان

جلسه هشتم
و نهم

آموزش مهارتهای فراشناخت
در یادگیری دروس حفظی

جلسه دهم
جلسه یازدهم
و دوازدهم

راهکارهای افزایش توجه و
تمرکز
آموزش مهارتهای فراشناخت
در یادگیری ریاضی

محتوای برنامه آموزشی
آشنایی و برقراری رابطه با دانشآموزان ،تعریف و شرح مفهوم روش یادگیری مستقل ،تکنیکها و اهمیت آن ،مشخص کردن
قوانین و مقررات جلسات
سؤاالت مصاحبهای در مورد راهکارهای مطالعاتی دانشآموزان ،مشخص نمودن سبک مطالعهی هر دانشآموز ،مشخص کردن
بهترین زمان و مکان مطالعه توسط هر دانشآموز برای خودش ،آموزش بازبینی هنگام مطالعه ،نظارت بر تکالیف ،تأکید بر تغییرات
الزم در مطالعه
تمرین تجسم فکری ،تعیین اهداف بلندمدت تحصیلی ،شغلی ،تعیین اهداف کوتاهمدت تحصیلی ،شغلی ،آموزش خودگویی کالمی
مثبت ،نظام خودتقویتی و مثبت اندیشی
نشان دادن تصاویری با هیجانات مختلف و بحث در مورد احساسات ،توضیح عواقب هیجانات منفی و فواید هیجانات مثبت در
هنگام مطالعه ،ارائه راهکارهای مقابله با اضطراب ،عصبانیت ،خستگی ،کسالت و ناامیدی ،خودگویی کالمی مثبت با جمالت مربوط
به هیجان و احساسات
تنظیم برنامه درسی ،آموزش برنامهریزی با استفاده از برگههای برنامهریزی روزانه و هفتگی ،اولویتبندی اهداف ،تهیه دفترچه
یادداشت و آموزش یادداشت کردن تمام برنامهها ،تقسیم تکالیف بزرگ به بخشهای کوچک ،به دست آوردن کنترل زمان،
خودگویی کالمی مثبت ،آموزش راهکارهای افزایش سازماندهی
آموزش پیشخوانی ،خواندن و برجسته کردن متن ،طبقهبندی/دستهبندی همراه با شکل ،حفظ کردن :شامل تکرار و تمرین،
معنادار کردن مطالب ،سازماندهی مطالب ،آموزش روشهای مطالعه ،چگونگی مرور ذهنی مطالب و بیان آن به زبان خود ،شیوه
سؤال کردن ،شیوه بسط دادن ،خالصه کردن و سازماندهی مطالب
آموزش تکنیک خط نشان ،تکنیک توقف فکر ،نوشتن افکار مزاحم قبل از مطالعه ،تکنیک بودن در زمان حال ،تکنیک فشار دادن
دست
آموزش بلند خوانی ،درک و فهم ،حدس زدن ،آموزش محاسبه کردن ،بازبینی ،از دانشآموزان خواسته شد این  5گام را بهصورت
کارت تهیه کنند و بر اساس آن مسائل ریاضی را حل کنند.

شیوه تحلیل دادهها
در این تحقیق برای توصیف و تحلیل دادهها با
بهکارگیری نرمافزار «اس .پی .اس .اس »118 .از
شاخصهای آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف
استاندارد و روشهای آمار استنباطی از جمله تحلیل
کوواریانس استفاده شد.
SPSS-18

نتایج
جدول  2میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی و
زیر مقیاسهای آن را در گروه آزمایش و کنترل در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد .نگاهی گذرا به
شاخصهای مندرج در جدول  2نشان میدهد که با
تمهیدات به عمل آمده و کنترلهای انجام شده ،گروههای
مورد مطالعه ،پیش از اعمال مداخله آموزش یادگیری
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مدت  45دقیقه در یکی از مدارس برگزار میگردید .بعد از
اتمام جلسات ،اوایل خردادماه به هر دو گروه آزمایش و
کنترل پرسشنامههای کانرز فرم والد و معلم و مقیاس
درجهبندی عملکرد تحصیلی داده شد تا بهعنوان پسآزمون
استفاده شود .مالکهای ورود آزمودنیها به این مطالعه
داشتن عالئم اختالل کمتوجهی-بیشفعالی بر اساس
پرسشنامه کانرز فرم والد و معلم و سپس دریافت تشخیص
توسط روانشناس بالینی و نداشتن مشکالت حاد بالینی
دیگر و مالکهای خروج عدم شرکت مداوم و داشتن بیش
از دو غیبت در جلسات آموزشی بود .خالصه جلسات
آموزشی برنامه یادگیری مستقل در جدول  1ارائه شده
است .جلسات آموزشی از روش هاروی و چیکی – وولف
( )2007در حوزه یادگیری مستقل اقتباس و بهمنظور
اعتباریابی ،این برنامه به  5نفر از اساتید دانشگاه اصفهان
ارسال شد و پس از حذف ،تعدیل و اضافه کردن نکات الزم
اجرا گردید.

دوفصلنام علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،28بهار و تابستان  ،1396صص.103-112 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer 2017 , pp.: 103-112.

کنترل حاکی از آن است که در اثر گذر زمان ،تغییر
چشمگیری در اندازههای متغیر مورد پژوهش رخ نداده است
و وضعیت این گروه بهطور نسبی پایدار مانده است.

مستقل ،از نظر شاخصهای مهم آماری تفاوت چشمگیری
با یکدیگر نداشتهاند .در صورتی که نتایج پسآزمون حاکی
از آن است که عملکرد تحصیلی و زیرمقیاسها در گروه
آزمایش افزایش یافته است اما مشاهده شاخصهای گروه
متغیر

گروهها

عملکرد تحصیلی

گروه آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
گروه کنترل

موفقیت تحصیلی
تولید تحصیلی
کنترل تکانه

پیشآزمون
میانگین انحراف معیار
7/50
35/20
9/86
51/73
3/66
12/20
4/37
18/86
5/20
21/66
7/46
31/93
1/18
5/86
1/18
8/46

در این پژوهش برای اطمینان از نرمال بودن توزیع از
آزمون شاپیرو  -ویلک استفاده شد .نتایج آزمون شاپیرو -
ویلک (جدول  )3نشان میدهد که پیشفرض نرمال بودن

پسآزمون
میانگین انحراف معیار
9/93
53/06
9/43
50/53
5/02
18/46
3/89
17/93
6/98
32/73
6/27
31/33
1/41
9/00
2/19
8/40

توزیع نمرات پسآزمون عملکرد تحصیلی و خرده
مقیاسهای آن تمامی در گروه آزمایش و کنترل تائید
میشود.

جدول  .3آزمون نرمال بودن توزیع نمرات در پسآزمون
متغیرها
عملکرد تحصیلی (کل)
موفقیت تحصیلی
تولید تحصیلی
کنترل تکانه

شاخصها
گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

برای بررسی همسانی واریانسهای گروه آزمایش و
کنترل از آزمون لوین استفاده شد .همانطور که در جدول
 4مشاهده میشود شرط همسانی واریانسها برای تمام
متغیرهای عملکرد تحصیلی بهجز کنترل تکانه تحقق یافته

آزمون شاپیرو  -ویلک
آماره  DFمعناداری
./739
15 ./963
./119
15 ./906
./159
15 ./915
./080
15 ./895
./287
15 ./931
./173
15 ./917
./071
15 ./892
./438
15 ./944

است با در نظر گرفتن این نتایج و نیز با توجه به برقراری
پیشفرض نرمال بودن و با توجه به برابری تعداد دو گروه
آزمایش و کنترل ،در این شرایط ،استفاده از تحلیل
کوواریانس مجاز میباشد.

جدول  .4آزمون لوین بهمنظور بررسی همگنی واریانسها
متغیرها
عملکرد تحصیلی
موفقیت تحصیلی
تولید تحصیلی
کنترل تکانه

F
0/049
0/471
1/17
5/40

DF1
1
1
1
1

جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل کوواریانس یک
متغیره استفاده شد .نتایج این تحلیل در جدول شماره  5به
تفصیل آمده است .با توجه به مندرجات جدول شماره 5
استنباط میشود که آموزش یادگیری مستقل باعث تغییرات

DF2
28
28
28
28

معناداری
./827
./498
./289
./028

معنیدار در عملکرد تحصیلی و خرده مقیاسهای آن شامل
موفقیت تحصیلی ،تولید تحصیلی و کنترل تکانه میشود.
نتایج جدول  4نشان میدهد نمرات پیشآزمون عملکرد
تحصیلی رابطه معنیداری با نمرات پسآزمون دارد .با حذف
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل

زهرا آزادی و همکاران

بررسی تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان............

تأثیر این متغیر ،بین میانگین تعدیل شده نمرات عملکرد
تحصیلی بر حسب عضویت گروهی تفاوت معنیداری وجود
دارد ( .)p<0/001بدین معنی که آموزش یادگیری مستقل
بر عملکرد تحصیلی پسران دبستانی دارای اختالل
کمتوجهی-بیشفعالی مؤثر است .این تأثیر به دلیل افزایش
نمرات خرده مقیاسهای عملکرد تحصیلی حاصل شده

جدول  . 5نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر نمرات عملکرد تحصیلی و خرده مقیاسهای آن در پسآزمون

عملکرد تحصیلی
موفقیت تحصیلی
تولید تحصیلی
کنترل تکانه

پیشآزمون
گروه
پیشآزمون
گروه
پیشآزمون
گروه
پیشآزمون
گروه

مربع میانگین

F

DF

معناداری

1343/24
934/29
246/72
128/06
554/35
322/02
38/93
33/24

28/215
19/625
20/82
10/80
22/01
12/78
18/55
15/84

1
1
1
1
1
1
1
1

0/001
0/001
0/001
0/003
0/001
0/001
0/001
0/001

0/999
0/989
0/99
0/89
0/99
0/93
0/98
0/97

آموزش مهارتهای مطالعاتی را بهوسیلهی معلم دریافت
کرده بودند و یک گروه کنترل که هیچ آموزشی ندیده بودند
نشان داد .بون دریافت که یادگیری مستقل ،مهارتهای
مطالعه را تقویت میکند ،مشکالت توجه را کاهش میدهد.
در تبیین اثربخشی یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان مبتال به اختالل کمتوجهی-بیشفعالی ،میتوان
چنین عنوان کرد که در فرایند خودتنظیمی ،فراگیران یاد
میگیرند که بهواسطه اجرایی کردن هدفگذاری
فعالیتهای تحصیلی و دریافت بازخوردهای اطالعاتی از
روند فعالیتها ،بر انگیزش تحصیلی خویش بیفزایند .در این
روند ،هدفگذاری فعالیتهای تحصیلی بر میزان تالشهای
فرد میافزاید و از طرفی به رفتارهای فرد معنی داده و آنها
را تداوم میبخشد .با این حال ،فعالیت هدفگذاری ،زمانی
بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارد که
پسخوراند فوری از نتایج عملکرد وجود داشته باشد .به
عبارتی ،تحقق عملکرد تحصیلی مستلزم وجود اهداف
تحصیلی و پسخوراند عملکرد است و این دو پدیده بهطور
نظامدار در راهبردهای خودتنظیمی تحقق عینی پیدا
میکنند و تالش فرد را در جهت نیل به پیشرفتهای
گامبهگام رهنمون میسازند از طرف دیگر در مدارس به
دانشآموزان یاد نمیدهند که چگونه یاد بگیرند .پس
دانشآموزان مخصوصاً دانشآموزان دارای اختالل کمتوجهی
 بیشفعالی دچار مشکل میشوند و چون این بچهها درتوجه مشکل دارند نداشتن برنامه یادگیری مستقل میتواند
مقدار قابل توجهی از مشکالت در زمینهی عملکرد تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
در بررسی فرضیه اصلی پژوهش در خصوص تأثیر
آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی در
دانشآموزان دارای اختالل کمتوجهی-بیشفعالی در مرحله
پسآزمون ،نتایج نشان داد که مداخله آموزش یادگیری
مستقل در متغیر عملکرد تحصیلی منجر به افزایش معنادار
عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید .آموزش
یادگیری مستقل در متغیر عملکرد تحصیلی  42/1درصد
واریانس تغییرات را در مرحله پسآزمون تبیین مینماید.
نتایج این پژوهش با یافتههای تحقیقاتی علی بخشی ،آقا
یوسفی ،زارع و بهزادی پور [ ]22در زمینه تأثیر یادگیری
خودتنظیمی بر دانشآموزان دارای اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی همسوست .مرادی ،هاشمی ،فرزاد ،کرامتی،
بیرامی و کاووسیان [ ]23به مقایسه اثربخشی آموزش
خودتنظیمی رفتار توجهی ،خودتنظیمی رفتار انگیزشی،
خودتعلیمی کالمی بر عملکرد ریاضی و خودکارآمدی
تحصیلی کودکان بیشفعال  -نقص توجه پرداختند؛ که
نتایج پژوهش آنها نشان داد آموزش راهبردهای
خودتنظیمی رفتارهای انگیزشی و خودتعلیمی کالمی اثرات
مثبت معنادار بر ادراکات خودکارآمدی و عملکرد ریاضی
دانشآموزان بیشفعال-نقص توجه دارد .بون ]24[ 1نیز
اثربخشی آموزش خودهدایت شده را در مواردی مانند توجه
دانشآموزان ،مهارتهای مطالعه و میانگین نمرات در
ریاضیات و علوم و مطالعات اجتماعی را با گروهی که
Boone

اندازه
اثر
0/511
0/421
0/43
0/28
0/44
0/32
0/40
0/37

قدرت آزمون

1
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است .چنانچه مشاهده میشود در هر سه خرده مقیاس
(موفقیت تحصیلی ،تولید تحصیلی ،کنترل تکانه) نیز نمرات
پیشآزمون رابطه معناداری با نمرات پسآزمون دارد
( .)p<0/001لذا فرضیه پژوهش تائید میگردد .میزان تأثیر
در عملکرد تحصیلی برابر با  ،0/ 42/1موفقیت تحصیلی
 ،0/28تولید تحصیلی  ،0/32کنترل تکانه  0/37میباشد.

دوفصلنام علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،28بهار و تابستان  ،1396صص.103-112 :.
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دانشآموزان را توجیه کند.
از آنجایی که روش یادگیری مستقل با بهکارگیری
مهارتهایی مانند برنامهریزی و مدیریت زمان ،سازماندهی،
نظارت و کنترل ،انتخاب محیط و زمان مطالعه ،کنترل
اضطراب و تنظیم هیجان ،اصول شناختی و فراشناختی
مطالعه ،کارکردهای اجرایی سعی در افزایش یادگیری و
درک و تمرکز دانشآموزان دارد .راهبردهای مذکور با نظم
دادن به ذهن و نوع مطالعه افراد ،آنان را قادر میسازد تا بر
فرایند یادگیری و مطالعه مسلط شوند و برای آن
برنامهریزی کنند که به نظر میرسد تمرین این مهارتها در
درازمدت موجب افزایش عملکرد تحصیلی شوند .راهبردهای
خودتنظیمی ،بهطور معناداری توانایی دانشآموزان را در
توجه طوالنیمدت بر روی اهداف تحصیلی بهبود میبخشد
و موجب افزایش موفقیت و خویشتنداری ،آنان میشود
[ .]26 ،25راهبردها و مهارتهای مورد استفاده در یادگیری
مستقل به دانشآموزان دارای اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی امکان میدهد در کارکردهای اجرایی و
خودتنظیمی که هستهی اصلی مشکالت آنهاست
مهارتهای الزم را کسب کنند و در نتیجه باعث بهبود
فرایندهای مطالعه و عملکرد تحصیلی شود.
یافته دیگر پژوهش تأثیر یادگیری مستقل بر کنترل
تکانه (یکی از زیر مقیاسهای عملکرد تحصیلی) در
دانشآموزان دارای اختالل بیشفعالی نیز با پژوهشهای
بارکلی [ ،]27پساوس ،شریدان و پساوس ]28[ 1مبنی بر
تأثیر رفتار کنترل تکانهای ضعیف بر ایجاد نشانههای اختالل
کمتوجهی-بیشفعالی در یک راستا است .همچنین نتایج
پژوهشی حاکی است که مداخلههای شناختی رفتاری-
خودکنترلی در کودکان پیشدبستانی مبتال به بیشفعالی،
باعث افزایش خودکنترلی و کاهش تکانشگری میشود
[ .]29دالی ،کرید ،اکسانتوپو و براون 2نشان دادهاند که این
آموزشها باعث کنترل و بهبود نشانههای کمتوجهی،
بیشفعالی و تکانشگری کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل
کمتوجهی-بیشفعالی میشود [.]30
در تبیین یافتههای فرضیه حاضر میتوان این چنین
ابراز نمود :بر اساس دیدگاه عصبی  -شناختی بارکلی []31
آموزش یادگیری مستقل بهطور مستقیم موجب به فعال
شدن نظام کارکردهای اجرایی ،نظام بازداری رفتاری ،نظام
حرکتی کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی-بیشفعالی
میگردد .با فعال شدن نظام کارکردهای اجرایی ،فعالیت
نظامهای خودتنظیمی حافظه کاری ،گفتاردرمانی،
Posavac, Sheridan, & Posavac
Daly, Creed, Xanthopou & Brown

خودتنظیمی انگیزش و هیجان و بازسازی اندیشه افزون
گشته ،به نحوی که موجب فعال شدن نظام بازداری رفتاری
میشوند؛ و با فعال شدن نظام بازداری رفتاری نشانههای
مرضی اختالل کمتوجهی  -بیشفعالی یعنی رفتارهای
تکانهای و بیشفعالی کاسته میشود .کودکان دارای این
اختالل به دلیل عدم یادگیری روشهای درست بهصورت
نامطلوب رفتار میکنند بهطوری که اصلیترین مشکل این
افراد ناتوانی آنها در ارزیابی و نظارت بر رفتارشان ارتباط
دارد که باعث میشود توانایی انتظار کشیدن را نداشته
باشند و بدون توجه به پیامدهای احتمالی ،دست به انجام
کاری بزنند و از لحاظ اجتماعی منزوی و از لحاظ روانی
آسیبپذیر باشند؛ اما مهارت کنترل تکانه که متضمن
خودنظارتی ،خودارزیابی و خودتقویتی است ،باعث میشود
که افراد مهارتهای ذکر شده را در خود تقویت نمایند و
بدون نیاز به کمک دیگران تکالیف خود را انجام دهند و از
عهده مسئولیتهای اجتماعی برآیند [ .]32بهطور کلی به
نظر میرسد که به تناسب افزایش آگاهی و شناخت ،فرد به
درک بهتری نیز از رفتار خود دست مییابد ،این افزایش
آگاهی طبعاً موجب میشود که میزان وقوع رفتار در صورت
مناسب بودن افزایش یابد و در صورت نامناسب بودن کاهش
پیدا کند .در واقع این آموزش به فرد کمک میکند تا به
ارتباط بین یک رفتار و پیامدهای احتمالی آن رفتار پی ببرد
و در نتیجه رفتارهایی را انتخاب و ارائه کند که پیامدهای
مثبتی به همراه داشته باشد .یادگیری مستقل میتواند
کنترل تکانه را در دانشآموزان دارای اختالل افزایش دهد
چراکه این آموزش باعث میشود که دانشآموزان یاد بگیرند
که خودشان بهصورت درونی بر رفتار خود نظارت کنند،
رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهند ،پیامدهای آن را در
نظر داشته باشند و در نتیجه به خودتقویتی یا خودتنبیهی
بپردازند .کنترل خود به دلیل اینکه به کودکان و نوجوانان
اجازه میدهد تا رفتارشان را در غیاب حمایت و نظارت
بزرگساالن اداره کنند ،بسیار مؤثر است و به آنها میآموزد
تا نسبت به رفتارشان احساس مسئولیت کنند که همان
هدف اساسی یادگیری مستقل است.
بهمنظور افزایش اعتبار درونی پژوهش ،سعی شده است
متغیرهای ناخواسته کنترل شود .انتخاب آزمودنیها ،،افت
آزمودنیها و عامل پیشآزمون (از طریق تحلیل آماری
کوواریانس) کنترل شد .برای ابزار اندازهگیری و جلوگیری از
تأثیر منفی آن بر اعتبار درونی تحقیق ،سعی شد از
ابزارهایی استفاده شود که از قابلیت و اعتبار قابل قبولی
برخوردار باشند .عوامل همزمان ،رشد ،اثر رگرسیون نیز از
طریق گروه کنترل و گمارش تصادفی کنترل شد .با تهیهی

زهرا آزادی و همکاران
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 به بیان دیگر دانشآموزان،است بر اعتبار بیرونی اثر بگذارد
ممکن است تحت تأثیر شرایط جدید آزمایشی قرار گرفته
.]33[ باشند
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که به
،دلیل محدودیت زمانی حضور دانشآموزان در مدرسه
اجرای دورهی پیگیری جهت ارزیابی تداوم اثربخشی آموزش
 همچنین این پژوهش برای،یادگیری مستقل میسر نشد
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