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 چکیده 

هدف از انجام این پژوهش،  بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل بر تولید تحصیلی و کنترل تکانه در دانش آمووزان متوت    

آموزان پسور متوت  بوه     ی دانشی آماری کلیهدر این پژوهش نیمه تجربی، جامعه. فعالی می باشدبیش –به اخت ل کم توجهی 

در مودار  عوادی ابتودایی     39-39شهرضا که در نویم سوال دوم سوال تحصویلی     فعالی شهرستان بیش –اخت ل  کم توجهی 

بوا روش  ( سوال 11)بیش فعالی  با میانگین سونی  -آموز دارای اخت ل کم توجهیدانش 93. مشغول به تحصیل بودند می باشد 

فعالی  از بیش –توجهی  برای تشخیص دانش آموزان دارای اخت ل کم. گیری خوشه گیری چند مرحله ای  انتخاب شدندنمونه

پرسشنامه کانرز فرم والد و معلم و برای بررسی تولید تحصویلی و کنتورل تکانوه از پرسشونامه مقیوا  درجوه بنودی عملکورد         

ها با استفاده از نرم افزار ا  پی ا  ا  به وسیلة آزموون تحلیول کواریوانک یو      تحلیل داده. استفاده شد (APRS)تحصیلی

بین دو گروه آزمایش و کنترل درتولید تحصیلی و کنترل تکانه پک از آموزش یوادگیری مسوتقل تفواوت    . متغیره صورت گرفت

پوک از آمووزش یوادگیری مسوتقل     ؛ میزان تولید تحصیلی و کنترل تکانه در گوروه آزموایش   ( >p 331/3)معنادار وجود داشت

      یافته ها نشان می دهد که موی تووان از روش یوادگیری مسوتقل بورای بهتوود تولیود تحصویلی و کنتورل تکانوه           . افزایش یافت

 . بیش فعالی استفاده کرد-دانش آموزان دارای اخت ل کم توجهی

 

 لیدتحصیلی، کنترل تکانهفعالی ، یادگیری مستقل، توبیش –اخت ل کم توجهی : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 می دستر  در نوجوانی و کودکی دوره شایع های اخت ل درباره دقیقی نستتاً اط عات شناختی، روان تحقیقات پرتو در امروزه

 را نوجوان و کودک جمعیت از ای م حظه قابل طیف که هاست¬اخت ل این از یکی  فعالی¬بیش – توجهی کم اخت ل. باشد

 رفتار و فعالی¬بیش یا و پایدار توجه کاهش الگوی( ADHD)فعالی¬بیش -توجهی¬کم اخت ل. دهد¬می قرار تأثیر تحت

 شیوع. شود¬می دیده مشابه رشد سطح با نوجوانان و کودکان در معموالً که است آن از تر شایع و شدیدتر که است تکانشی

 تشخیص حاضر حال در. است شده برآورد درصد 5 تا 9 بین دبستانی کودکان در فعالی¬بیش – توجهی¬کم اخت ل

 کم یعنی اخت ل مشاهده قابل زیرگروه سه معتقدند که است نظران صاحب اجماعی نظر بر متتنی فعالی¬بیش-توجهی¬کم

 و مؤنث افراد از تر شایع مذکّر افراد در اخت ل این. اند¬اخت ل ی  تظاهرات همگی مرکب و گر تکانش/فعال¬بیش توجهی،

 کتابچه پنجم نسخه)است 1 به 3 درمانگاه به مراجعان در و 1 به 9 عمومی جمعیت در دختران به پسران ابت ی نستت

 این است شده ستب فعالی¬بیش -توجهی¬کم اخت ل باالی شیوع(.3319 ، روانی های-اخت ل آماری و تشخیصی راهنمای

 علیزاده،)است داده اختصاص خود به را ها پژوهش ترین بیش امروزه که آید شمار به شناختی روان های¬اخت ل جمله از اخت ل

 آور تعجب است، توام مدرسه در سازگاری مشک ت با معموال فعالی بیش که است، همراه واقعیت این با باال شیوع این(. 1935

 دماری،) دهند می  قرار ارزیابی مورد را اخت ل این ارجاعی مورد 11 متوسط طور به ساله همه مدرسه روانشناسان که نیست

 (.3339 ، دالنگ و اسچافر

 واجد اخت ل این به متت  افراد روانی، های اخت ل با فعالی¬بیش – توجهی¬کم اخت ل بودن توأم باالی میزان بر افزون

 وجود تنوع، این بارز نمونه(. 3333، اوسترالن و گیورتک سرجنت،) هستند نیز دیگر مرضی های نشانه و متنوع مشک ت

 اخت ل مشخصات مرضی، های نشانه بررسی با پژوهشگران است؛ گوناگون شناختی مشک ت و متعدّد فرعی های¬ریخت

 تعیین شناختی و شناختی روان-عصب شیمیایی،-عصب کالتدشناختی،-عصب اندازهای چشم از را فعالی¬بیش - توجهی¬کم

 (.3339 ، ولف)اند کرده تعریف و

 ترک و مردودی ضعیف، تحصیلی عملکرد جمله از آموزشی مختلف های زمینه در مشک تی با فعالی بیش-توجهی کم اخت ل

 اخت ل این. گردد. گردد مدرسه در اخ لگر رفتارهای و مدرسه در سازگاری مشک ت به منجر تواند می و است همراه مدرسه

 دوران در پزشکی روان های سایراخت ل به منجر آن مزمن سیر و کند می مختل مدرسه در را آموز دانش عملکرد شدت به

 در را کودکان عملکرد شدت، به اخت ل این مزمن نوع که طوری به(. 1933یگانه، طاهر، خانزاده، حسین)شود می بزرگسالی

 (.  3333فیندینگ،)کند می مختل مدرسه

 باشد گذار تاثیر فعالی بیش توجهی کم اخت ل دارای آموزان دانش تحصیلی روند در تواند می که دیگری عوامل جمله از

 شامل را اعمالی از وسیعی طیف که شوند می خوانده آمیز مخاطره رفتارهای عنوان به گاه تکانشی رفتارهای. است تکانشگری

 خاص، تکلیف ی  بر تمرکز انجام در توانایی بدون آنی، وقوع با نابالغ صورت به گرفته، صورت کمی تفکر آن روی که شود می

 مطالعات(. 3311، واکمن)هستند برخودار باالیی پذیری خطر و ریس  از و دهند می رخ مناسب، ریزی برنامه ی  غیاب در

 ایجاد خود رفتار بر نظارت ظرفیت و اجرایی کارکردهای در مشک تی فعالی بیش -توجهی کم اخت ل است داده نشان کوناگون

 که اند داده نشان( 3333)همکاران و  گروان جمله از(. 1331بارکلی،)دهد می کاهش شدت به را رفتار کنترل و کند می

 مشکل. هستند نواقصی دچار آن، کنترل و خود رفتار بر نظارت توانایی زمینه در ADHD به متت  نوجوانان و کودکان

 می آغاز شود، می رو روبه آموزشی محیط و اجتماع های خواسته با و شود می مدرسه وارد کودک که زمانی اغلب تکانشگری

 ADHD اخت ل بر آن تأثیر و خودکنترلی زمینه در شده انجام های پژوهش(. 1333، پوساواک شریدان، پوساواک،)گردد

( 1333) گلداستین و گلداستین. کند بینی پیش را مذکور اخت ل وجود تواند می خودکنترلی در نارسایی که است داده نشان

 خودکنترلی -رفتاری شناختی های روش. است ضعیف ای تکانه کنترل رفتار نتیجه توجه، مکرر بودن ثتات بی که باورند این بر

 نقل به ؛3333 ، موری)شود می تکانشگری کاهش و خودکنترلی افزایش باعث فعالی، بیش به متت  دبستانی پیش کودکان در
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 ها آموزش این که اند داده نشان  براون و اکسانتوپو کرید، دالی،(. 3331علمدارلو، همتی و علیزاده یناب، غتاری پژوه، به از

 .   شود می ADHD به متت  نوجوانان و کودکان تکانشگری و فعالی بیش توجهی، کم های نشانه بهتود و کنترل باعث

 این در. است موثر آن در بسیاری عوامل که اند داده  نشان آموزان، دانش تحصیلی موفقیت ی زمینه در تحقیقات

 اخیر، های سال در. اند نموده تاکید فردی و اجتماعی ای، مدرسه خانوادگی، عوامل بر پژوهشگران و نظران خصوص،صاحب

 پژوهشگران توجه کانون و گیرد می قرار فردی عوامل ی حوزه در که آموزان دانش تحصیلی موفقیت عوامل ترین مهم از یکی

 این مستقل یادگیری از منظور. باشد می  مستقل یادگیری یا  خودتنظیمی یادگیری است، بوده تربیت و تعلیم نظران وصاحب

 هدایت و تنظیم را خود ای مدرسه یادگیری فرایند خودشان مستقل، و فعال طور به یادگیری جریان در آموزان دانش  که است

 را خود یادگیری و مطالعه اهداف یادگیری، هنگام که کند می کم  آموزان دانش به مستقل یادگیری دیگر، سخن به.  کنند

 که مطالتی بر را خود تسلط میزان داشته، دهی سازمان و زمان مدیریت درسی، تکالیف انجام و مطالعه حین در کنند، تنظیم

 درفرایند کنند، استفاده مختلف درو  به باتوجه را یادگیری و مطالعه موثر و کارآمد های روش نمایند، ارزیابی اند خوانده

 یادگیری. باشند داشته امتحانات در را عملکرد بهترین تا نمایند تنطیم را خود رفتار و افکار احساسات، مطالعه، و یادگیری

 تعریف در(.  3331 ، وولف-چیکی و هاروی)  یابد می ادامه مستقل صورت به که هدفمند و آگاهانه یادگیری یعنی مستقل

 است مستقل یادگیری نهایتاً و است هدفمند یادگیری. اتفاقی نه است آگاهانه مطالعه، است زیادی اهمیت دارای مولفه هر فوق

 بطور چگونه که دانند می غریزی بصورت آموزان دانش برخی رسد می نظر به چه اگر. شود نمی کنترل بزگساالن بوسیله و

 قابل های پژوهش اخیر، سالهای در. نیازمندند ومطالعه یادگیری روشهای و راهتردها آموختن به آنان اغلب بگیرند، یاد مستقل

 صرفاً که این جای به دهند می نشان ها پژوهش این نتایج. است شده انجام مطالعه با مرتتط های مهارت بررسی برای توجهی

 زیمرمن،)قرارگیرد توجه مورد باید نیز آموزان دانش تنظیمی خود یادگیری آموزش شوند، داده آموزش مطالعه راهتردهای

 (.  3333زیمرمن، ؛1331، پونز مارتینز

 بیشتری احتمال با کنند نمی دریافت وکافی مناسب درمان که فعالی¬بیش-توجهی کم اخت ل به متت  آموزان دانش

 مداخله و تشخیص نیازمند کودکان این بنابراین. کنند می تجربه را پایین تحصیلی پیشرفت مدرسه، از اخراج مردودشدن،

 با(. 3339 ، استیل) فراگیرند را آینده تحصیلی یادگیری در موفقیت جهت نیاز پیش های مهارت بتوانند تا هستند زودهنگام

 اینکه به توجه با و دارند تحصیل  و رفتار حیطه در توجه نقص -فعالی بیش اخت ل دارای آموزان دانش که مشک تی از آگاهی

 این های ویژگی به نستت مدرسه کارکنان سایر و معلمان است الزم کنند، می سپری مدرسه در را زیادی ساعات کودکان

 تا کنند کم  کودکان این به و کنند کسب شناخت آنان آموزش های شیوه  و ک   در کودکان این رفتار مدیریت اخت ل،

 یادگیرنده های فعالیت بر معطوف که آموزشی نوین رویکرد به توجه(. 1933 پرند،)   بترند آموزشی محیط از را بهره بیشترین

 دارای آموزان دانش یادگیری و مطالعه مورد در کمی های پژوهش ما کشور در که این به توجه با و است یادگیری برای گان

 استفاده، قابل و کارآمد درمانی و آموزشی های روش بر آن تاکید واسطه به پژوهش این انجام و شده، انجام توجهی کم اخت ل

 و تحصیلی تولید بر را مستقل یادگیری روش تاثیر تا دارد قصد پژوهش این. است مفید خانواده و آموزشی های نظام برای

 .کند بررسی فعالی بیش – توجهی کم اخت ل دارای آموزان دانش در تکانه کنترل
 روش تحقیق 

 آماری، نمونه، و روش نمونه گیریجامعه 

ی کلیه: جامعه مورد مطالعه عتارت است از. برای بررسی فرضیه ی پژوهش از روش پژوهشی نیمه تجربی استفاده شده است

در  39-39فعالی شهرستان شهرضا که در نیم سال دوم سال تحصیلی بیش -توجهیآموزان پسر متت  به اخت ل کم دانش

برای انتخاب نمونه ی مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای . ایی مشغول به تحصیل بودندمدار  عادی ابتد

مدرسه تصادفی،  و  9بدین صورت که از میان مناطق آموزش و پرورش شهرضا ی  منطقه تصادفی، از این منطقه . استفاده شد

دانش آموز که براسا  پرسشنامه کانرز  فرم والد و  13سه از هر مدر. ک   به صورت تصادفی انتخاب شد 9از هر مدرسه 
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بیش فعالی تشخیص داده شدند به عنوان -معلم و نیز مصاحته بالینی که توسط محقق انجام شد دارای اخت ل کم توجهی

 .نمونه مورد نظر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

 ابزارهای اندازه گیری 

 :در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه، به منظور گردآوری داده های پژوهش به شرح ذیل استفاده شده است

یکی از ابزارهای رایج سنجش رفتار کودکان، براسا  نظام طتقه بندی ابعادی، :( 1ا .آر.پی.سی)پرسشنامه کانرز فرم والد  -1

باشد این مقیا  در فرهنگ  عدد رفتاری مخصوص کودکان میمقیا  درجه بندی کانرز است که مشتمل بر پرسشنامه های مت

 1319کانرز، در سال (. 9،3333؛ الحسن االواد و سونوگاربارک3331و همکاران،3فانتوزو ) های غربی استفاده زیادی داشته است

گویه توسط گویت،کانرز و الویچ در  93سال، فرم کوتاه این مقیا  با  3بعد از . گویه ای ویژه والدین را معرفی کرد 39مقیا  

مقیا  درجه بندی کانرز برای اولین بار جهت ارزیابی داروهای محرک بر روی کودکان بیش فعال و .فراهم آمد 1313سال 

گویه  31امروزه از فرم اص ح شده ی بعدی پرسشنامه که شامل .  کودکان بیش فعال از کودکان عادی ساخته شده جهت تمیز

% 53ضریب پایایی بازآزمایی برای نمره کل . شود نقص توجه استفاده می-باشد، برای تشخیص کودکان متت  به بیش فعالی می

فاکتور رفتار مقابله ای، بیش فعالی و نقص توجه را  9است که % 39یی آن و روا%  19و ضریب آلفای کرونتاخ برای نمره ی کل 

: متغیر است که مقیا  ها به این صورت دسته بندی شده اند 9کنند لذا دامنه ی نمرات هر سوال از صفر تا  اندازه گیری می

( خیلی زیاد) کام  درست (9( اغلب)نستتا درست( 9، (گاهگاهی)درست فقط کمی( 3، (هرگز)اص  درست نیست( 1مقیا 

 (. 1931شهائیان و همکاران، ) تشکیل شده است
 رفتاری مشک ت یصتشخ یبرا یدیمف ابزارمقیا  درجه بندی کانرز معلم :  (9ا .آر.یت.یس)پرسشنامه کانرز فرم معلم -3

از آنجا که . است عتارت93 یمعلم کانرز دارا یدرجه بند یا مق. است استفاده سال قابل 13تا 9کودکان  یکودکان بوده و برا

چگونه کودک  ینکهمعلمان به ا یزکنند، و ن می توجه یرفتار ییاتجز یندر ا ینتر از والد حسا  تر و یقمعلمان اغلب دق

دهد  می مطالعات نشان. شود می یلتوسط آموزگار تکم ین مقیا مدرسه رفتار کند، آشنا هستند، ا یطدر مح ی بایدمعمول

پایایی مقیا  معلم با روش بازآزمایی برای کل مقیا  . برخوردار است یایی کافیپاو معلم کانرز از اعتتار  یدرجه بند یا مق

ضرایب آلفای کرونتاخ برای کل . برای مشک ت سلوک متغیر بود% 33برای انفعالی بودن، تا % 13و برای زیر مقیا  ها از % 11

شهیم ) رویا پردازی متغیر بود–برای بی توجهی % 33برای بیش فعالی تا % 19مقیا  ها از  و برای زیر% 33پرسشنامه معادل 

 (. 1931و همکاران، 

(APRS)تحصیلی عملکرد بندی درجه مقیا  -9
توسط دوپال، راپورت 1331مقیا  درجه بندی عملکرد تحصیلی در سال : 5

سنجش تاثیر مشک ت رفتاری کودک بر تولید تحصیلی و دقت ک   این ابزار که برای . و پریلو ساخته و هنجاریابی شده است

تولید : این سه عامل عتارتند از. سنجد گویه است که سه عامل را می 13ها طراحی شده است شامل  اولی ها تا ششمی

صرف نظر از درصد کارهای انجام شده توسط دانش آموز مانند درصد تکالیف انجام شده مکتوب ریاضی : برای مثال) تحصیلی

، موفقیت (آید که کودک کار خودش را دیرتر از همک سی هایش تمام کند دقت به نستت همک سی ها یا چقدر پیش می

گیرد یا چقدر  درصد کارهایی که با دقت انجام شده اند مانند دانش اموز چقدر مفاهیم تازه را یاد می: برای مثال) تحصیلی 

تمیزی کارها مانند کیفیت یا تمیزی : برای مثال) ، کنترل تکانه(ل را فراموش کرده باشدآید که کودک درو  روز قت پیش می

دهد یا بدون این که راهنمایی ها  یادداشت های کودک چقدر است؟ یا کودک چقدر تکالیف کتتی خودش را عجوالنه پاسخ می

 (.را فهمیده باشد کارهای کتتی اش را شروع کند

                                                           
1 Canners Parent Rate Scale(CPRS) 
2 Fantuzzo 
3 EL-Hassan Al-Awad, Sonuga-Barke 
4 Canners Teacher Rate Scale (CTRS) 
5 Academic performance rating scale (APRS) 
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عملکرد تحصیلی هر ی  از دانش آموزان را ( هرگز، کم، به طور متوسط، زیاد، خیلی زیاد) متیازیا 5معلم براسا  ی  مقیا  

دوپال و (. 1331دوپال و راپورت،) کشد دقیقه طول می 13اجرای این مقیا  برای هردانش آموز حدودا . کند ارزیابی می

، خرده 35/3روش آلفای کرونتاخ برای کل مقیا  ضریب پایایی این ابزار را در پژوهش خود در آمریکا به( 1331)راپورت

و هم چنین روایی مقیا  به وسیله ضریب  13/3و کنترل تکانه  39/3، تولید تحصیلی 39/3مقیا  موفقیت تحصیلی 

 .گزارش کرده اند 33/3نمرات مقیا  با سایر ابزارهای عملکرد تحصیلی با میانگین  همتستگی بین

 روش اجرا

اگیری آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل، هماهنگی الزم با مسؤلین مدار  و خانواده های دانش بعد از انتخاب و قر

پک از اطمینان اولیه از . آموزان به عمل آمد تا در اجرایی کردن مداخ ت آموزشی، نهایت همکاری با پژوهشگر صورت گیرد

آموزان پر کنند که به عنوان پیش آزمون عملکرد تحصیلی مورد معلمان خواسته شد پرسشنامه عملکرد تحصیلی را برای دانش 

بیش فعالی مشکل است، آزمودنی های گروه -از آنجا که کار با دانش آموزان دارای اخت ل کم توجهی. استفاده قرار گرفت

گرفتند که هر  دقیقه ای تحت آموزش یادگیری مستقل قرار 95جلسه  13نفری تقسیم شدند و در در  5آزمایش به سه گروه 

الزم به توضیح است که برای آموزش یادگیری مستقل از  ی  مدل بسط یافته از مدل . هفته دو جلسه آموزش داده می شد

در این بسته آموزشی . معرفی شده است استفاده شد( 3331)وولف-رویکردهای فراشناخت که در کتاب هاروی و چیکی

         تنظیمی واکنش های هیجانی، خودتنطیمی رفتار، مدیریت زمان و راهتردهای مختلف خودتنظیمی یادگیری، خود

 . سازمان دهی، راهتردهای شناختی، فراشناختی و کارکردهای اجرایی آموزش داده شد

 

  یافته ها

عملیات آماری توصیفی  SPSSپک از اجرای برنامه مداخله ای بر روی گروه آزمایش و وارد کردن داده ها با استفاده از نرم افزار

 . و استنتاطی انجام گردید که در این قسمت، ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی و سپک آزمون فرضیه ها ارائه شده است

میانگین و انحراف معیار تولید تحصیلی و کنترل تکانه را در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون و پک  1جدول 

        نشان می دهد که با تمهیدات به عمل آمده و  1گذرا به شاخص های مندرج در جدول نگاهی . آزمون نشان می دهد

کنترل های انجام شده، گروه های مورد مطالعه، پیش از اعمال مداخله آموزش یادگیری مستقل، از نظر شاخص های مهم 

کی از آن است که تولید تحصیلی و کنترل در صورتی که نتایج پک آزمون حا. آماری تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشته اند

تکانه در گروه آزمایش افزایش یافته است اما مشاهده شاخص های گروه کنترل حاکی از ان است که در اثر گذر زمان، تغییر 

 . چشمگیری در اندازه های متغییر مورد پژوهش رخ نداده است و وضعیت این گروه به طور نستی پایدار مانده است
 میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پژوهش در دو گروه آزمایش وکنترل: 1جدول 

 متغیر
 گروه ها

 

 پک آزمون پیش آزمون

تولید 

 تحصیلی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

گروه 

 آزمایش
11/31 33/5 19/93 33/1 

گروه 

 کنترل
39/91 91/1 99/91 31/1 

کنترل 

 تکانه

گروه 

 آزمایش
31/5 13/1 33/3 91/1 

گروه 

 کنترل
91/3 13/1 93/3 13/3 

( 3جدول)ویل   -نتایج آزمون شاپیرو. ویل  استفاده شد-در این پژوهش برای اطمینان از نرمال بودن توزیع  از آزمون شاپیرو

نشان می دهد که پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات پک آزمون تولید تحصیلی و کنترل تکانه  در گروه آزمایش و کنترل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 . تایید می شود
 دن توزیع نمرات در پک آزمونآزمون نرمال بو: 3جدول 

 متغیرها
 ویل -آزمون شاپیرو شاخص ها

 معناداری DF آماره گروه

 تولید تحصیلی
 /.331 15 /.391 آزمایش

 /.119 15 /.311 کنترل

 کنترل تکانه
 /.311 15 /.333 آزمایش

 /.993 15 /.399 کنترل

 

نتایج این تحلیل در جدول . استفاده شد (ANCOVA)جهت بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانک ی  متغیره     

 .به تفصیل آمده است 9شماره 
 نتایج تحلیل کواریانک تأثیر عضویت گروهی بر نمرات تولید تحصیلی و کنترل تکانه در پک آزمون: 9جدول 

 
 

مربع 

 میانگین
F DF معناداری 

اندازه 

 اثر

قدرت 

 آزمون

تولید  

 تحصیلی

پیش 

 آزمون

95/559 31/33 1 333./ 99./ 33./ 

 /.39 /.93 /.331 1 13/13 33/933 گروه

کنترل 

 تکانه

پیش 

 آزمون

39/93 55/13 1 333./ 93./ 33./ 

 31/3 /.91 /.333 1 39/15 39/99 گروه

 

استنتاط می شود که آموزش یادگیری مستقل باعث تغییرات معنی دار در تولید  9با توجه به مندرجات جدول شماره      

دهد نمرات پیش آزمون تولیدتحصیلی و کنترل تکانه رابطه معنی  نشان می 9نتایج جدول. تحصیلی و کنترل تکانه می شود

یر این متغیر، بین میانگین تعدیل شده نمرات تولید تحصیلی و کنترل تکانه بر با حذف تأث. داری با نمرات پک آزمون آنها دارد

بدین معنی که آموزش یادگیری مستقل بر تولیدتحصیلی و (. p<./.001)حسب عضویت گروهی تفاوت معنی داری وجود دارد 

بر تاثیر یادگیری مستقل بر لذا فرضیه های پژوهش  متنی . مؤثر است ADHDکنترل تکانه پسران دبستانی دارای اخت ل 

و در متغیر  کنترل %93میزان تأثیر در تولید تحصیلی. گردد تولید تحصیلی و تاثیر یادگیری مستقل بر کنترل تکانه تایید می

درصد از واریانک نمرات کنترل تکانه  در مرحله   91درصد از واریانک نمرات تولید تحصیلی و  93یعنی . باشد  می/. 91تکانه 

درصد می  31درصد و برای کنترل تکانه 39توان آماری آزمون برای تولید تحصیلی. آزمون ناشی از عضویت گروهی استپک 

 .است نمونه حجم کفایت و آزمون این بسیار باال و عالی آماری دقت از باشد که  حاکی
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  گیری بحث و نتیجه
 آموزان دانش در تکانه کنترل و تحصیلی تولید بر مستقل یادگیری آموزش تاثیر خصوص در پژوهش های فرضیه بررسی در

 متغیرهای در مستقل یادگیری آموزش مداخله  که داد نشان نتایج آزمون، پک مرحله در فعالی بیش-توجهی کم اخت ل دارای

 یادگیری آموزش. گردید کنترل گروه به نستت آزمایش گروه عملکرد معنادار افزایش به منجر  تکانه کنترل و تحصیلی تولید

 تتین آزمون پک مرحله در را تغییرات واریانک از درصد 91 تکانه کنترل متغیر در و درصد93 تحصیلی تولید متغیر در مستقل

 .نماید می

 آزیدیو تحقیقاتی، های یافته با فعالی بیش-توجهی کم اخت ل دارای آموزان دانش تحصیلی تولید بر مستقل یادگیری تاثیر

 تاثیر زمینه در(  1933) چنگ فوالد و( 139)متلر پژوهش ،(3333) کرنلدی و لوکانجی ،( 3335)  کرنو و بوکارتک  ،(3333)

 علی ،(3333( لینمن و رید ،(3313) رید و جاکوبسن های یافته و آموزان دانش تحصیلی برتولید خودتنظیمی یادگیری

 آموزان دانش نوشتن عملکرد بر خودتنطیمی یادگیری مثتت تاثیر زمینه در( 1933)پور بهزادی و زارع یوسفی، آقا بخشی،

 مقایسه به( 1933) کاووسیان و بیرامی کرامتی، فرزاد، هاشمی، مرادی،. همسوست فعالی بیش-توجهی کم اخت ل دارای

 خودکارآمدی و ریاضی عملکرد بر ک می خودتعلیمی انگیزشی، رفتار خودتنظیمی توجهی، رفتار خودتنظیمی آموزش اثربخشی

 خودتنظیمی راهتردهای آموزش داد نشان ها آن پژوهش نتایج که. پرداختند توجه نقص -فعال بیش کودکان تحصیلی

 بیش آموزان دانش ریاضی عملکرد و خودکارآمدی ادراکات بر معنادار مثتت اثرات ک می خودتعلیمی و انگیزشی رفتارهای

 های مهارت آموزان، دانش توجه مانند مواردی در را شده خودهدایت آموزش اثربخشی نیز( 1333) بون. دارد توجه نقص-فعال

 ی وسیله به را مطالعاتی های مهارت آموزش که گروهی با را اجتماعی مطالعات و علوم و ریاضیات در نمرات میانگین و مطالعه

 مهارت مستقل، یادگیری که دریافت بون. داد نشان بودند ندیده آموزشی هیچ که کنترل گروه ی  و بودند کرده دریافت معلم

 . دهد می  کاهش را توجه مشک ت کند، می تقویت را مطالعه های

 یادگیری کرد عنوان چنین توان می ،ADHD به متت  آموزان دانش تولیدتحصیلی بر مستقل یادگیری اثربخشی تتین در     

 در و بگیرند یاد را هست نیاز شناختی هدف ی  کسب برای که را راهکارهایی کند کم  آموزان دانش به تواند می مستقل

 هنگام در کنند، می استفاده بیشتری خودتنظیمی راهتردهای از که آموزانی دانش. کنند کسب مهارت نظارت و اجرا انتخاب،

 کنند، ایجاد قتل اط عات با منطقی ارتتاط ایجاد اط عات، کردن معنادار با کنند می سعی مطالعه هنگام یا معلم تدریک

 این. بترند باال را خود تحصیلی تولید و بگیرند یاد را مطالب مناسب یادگیری محیط ایجاد و فرآیند این چگونگی کنترل

 انجام بهتود چون هایی حوزه بر و گیرد می هدف را آموزشی یادگیری های مکانیزم ،(مستقل یادگیری آموزش)  پژوهش

 بر مؤثر بنایی زیر شناختی روان عوامل به و رود می فراتر ها مکانیزم این از پژوهش این. دارد تمرکز زمان مدیریت و تکالیف

 آوردن دست به در آموزان دانش به کردن کم  از مطالعه های مهارت بهتود اهداف پژوهش این در. کند می توجه یادگیری

 اهداف این. است شده داده بسط تحصیلی تولید به رسیدن و مستقل یادگیری فرایند در ها آن به کردن کم  به بهتر، نمرات

 غیر و آموزشی های محیط در اموزان دانش مستقل یادگیری به که دهد می را امکان این والدین و مربیان به یافته توسعه

 . کنند کم  بزرگسالی تا تحصیلی های سال طی در و آموزشی

 پساو ، ؛1331 بارکلی، های پژوهش با نیز فعالی بیش اخت ل دارای آموزان دانش در تکانه کنترل بر مستقل یادگیری تاثیر

 نشانه  ایجاد بر ضعیف ای تکانه کنترل رفتار تأثیر بر متنی 3333 همکاران، و گراون ،3335 ارگان، ؛1333 پساو ، و شریدان

-عصتی دیدگاه براسا : نمود ابراز چنین این توان می حاضر فرضیه های یافته تتین در. است راستا ی  در ADHD های

 نظام اجرایی، کارکردهای نظام شدن فعال به موجب مستقیم طور به مستقل یادگیری آموزش( 3339)بارکلی راسل شناختی

 های نظام فعالیت اجرایی، کارکردهای نظام شدن فعال با. گردد می ADHD به متت  کودکان حرکتی نظام رفتاری، بازداری

 موجب که نحوی به گشته، افزون اندیشه بازسازی و هیجان و انگیزش خودتنطیمی درمانی، گفتار کاری، حافظه خودتنظیمی

 یعنی ADHD اخت ل مرضی های نشانه رفتاری بازداری نظام شدن فعال با و. شوند می رفتاری بازداری نظام شدن فعال

 به درست های روش یادگیری عدم دلیل به اخت ل این دارای کودکان.  شود می کاسته فعالی بیش و ای تکانه رفتارهای
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 ارتتاط رفتارشان بر نظارت و ارزیابی در ها آن ناتوانی افراد این مشکل ترین اصلی که طوری به کنند می رفتار نامطلوب صورت

 و بزنند کاری انجام به دست احتمالی، پیامدهای به توجه بدون و باشند نداشته را کشیدن انتظار توانایی شود می باعث که دارد

 و ارزیابی خود خودنظارتی، متضمن که تکانه کنترل مهارت اما باشند؛ پذیر آسیب روانی لحاظ از و منزوی اجتماعی لحاظ از

 تکالیف دیگران کم  به نیاز بدون و نمایند تثویت خود در را شده ذکر های مهارت افراد که شود می باعث است، خودتقویتی

 می نظر به کلی طور به(.  1931 مکری، و فرد رضوان اختیاری،) برآیند اجتماعی های مسؤلیت عهده از و دهند انجام را خود

 طتعأ آگاهی افزایش این یابد، می دست خود رفتار از نیز بهتری درک به فرد شناخت، و آگاهی افزایش تناسب به که رسد

 واقع در. کند پیدا کاهش بودن نامناسب صورت در و یابد افزایش بودن مناسب صورت در رفتار وقوع میزان که شود می موجب

 را رفتارهایی نتیجه در و بترد پی رفتار آن احتمالی پیامدهای و رفتار ی  بین ارتتاط به تا کند می کم  فرد به آموزش این

 آموزان دانش در را تکانه کنترل تواند می مستقل یادگیری. باشد داشته همراه به مثتتی های پیامد که کند ارئه و انتخاب

 رفتار بر درونی صورت به خودشان که بگیرند یاد آموزان دانش که شود می باعث آموزش این چراکه دهد افزایش اخت ل دارای

 یا خودتقویتی به نتیجه در و باشند داشته نظر در را آن پیامدهای دهند، قرار ارزیابی مورد را خود رفتار کنند، نظارت خود

 نظارت و حمایت غیاب در را رفتارشان تا دهد می اجازه نوجوانان و کودکان به  اینکه دلیل به خود کنترل. بپردازند ی خودتنته

 هدف همان که  کنند مسؤلیت احسا  رفتارشان به نستت تا آموزد می آنها به و است مؤثر بسیار کنند، اداره بزرگساالن

 . است مستقل یادگیری اساسی

 نتایج و دارند مشکل خود تحصیلی عملکرد و تکانه کنترل در فعالی بیش-توجهی کم اخت ل دارای آموزان دانش کلی طور به

 برنامه فراشناخت، شناخت، کارکرداجرایی، مختلف اصول بر متتنی که مستقل یادگیری آموزش که داد نشان حاضر پژوهش

 .گردد کودکان ضعف نقاط تقویت و بهتود به منجر تواند می است بازنگری و کنترل خودتنطیمی، زمان، مدیریت ریزی،

 

 همکاری عدم و مدرسه در آموزان دانش حضور زمانی محدودیت بدلیل که است این حاضر پژوهش های محدودیت از یکی

 این چنین هم نشد، میسر مستقل یادگیری آموزش اثربخشی تداوم ارزیابی جهت پیگیری ی دوره اجرای مدار ، مسؤلین

 به نتایج تعمیم در لذا گرفت، صورت سال 13 تا 13 بین فعالی بیش-توجهی کم اخت ل دارای پسر آموزان دانش برای پژوهش

 .پذیرد صورت الزم احتیاط با باید دختر جنسیت چنین هم و سنی مقاطع سایر

 در توجه نقص-فعالی بیش اخت ل با آموزان دانش در بهتودی ارزیابی نیز و ضعف و قوت نقاط بررسی برای شود می پیشنهاد 

 روی بر جداگانه صورت به پژوهش این اجرای چنین هم. شود انجام پیگیری های دوره با پژوهش این اجرای مدت طوالنی

 .گردد می پیشنهاد دختران گروه و تحصلیی مختلف مقاطع
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