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 Background and Purpose: Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is a common 

childhood disorder and finding effective treatment that reduces the severity and depth of its symptoms 

is particularly important. This disorder is one of the most common problems in childhood that the 

rate of referral to health centers is higher than all other disorders. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of cooperative learning on academic motivation and emotion control in 

children with attention deficit / hyperactivity disorder. 

Method: This study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. 

The study population consisted of sixth grade male students with ADHD in Tabriz in the academic 

year of 2017-18. A sample of 30 people was selected by multistage cluster random sampling and 

were divided into two groups of 15 (one experimental and one control). Harter's (1981) academic 

motivation questionnaire and Gross and John's (2003) Emotion Regulation Questionnaire were 

administered to both groups. Then, the experimental group received 10 sessions of collaborative 

learning. No intervention was performed on the control group during this period. Data were analyzed 

using one-way analysis of covariance at the significant level (α = 0.05) using SPSS software version 

2. 

Results: The results showed that collaborative learning training increased educational motivation (F 

= 12.25 and P <0.041) and emotion control (F = 19.92 and P <0.03) in the experimental group in 

post-test.  

Conclusion: According to the results of this study, it can be said that using cooperative learning can 

enhance academic motivation and control their emotions by enhancing the sense of cooperation and 

usefulness of children with ADHD. As a result, this method can be used as a complementary method 

along with other methods of intervention for these children. 
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مقاله پژوهشی
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 22/40/89دریافت شده: 

 13/49/89پذیرفته شده: 

 13/12/89منتشر شده: 

های آن کنشی، اختلال شایع دوران کودکی است و یافتن درمان مؤثری که از شدت و عمق نشانهنارسایی توجه/ فزون زمینه و هدف: 

دوران کودکی است که میزان مراجعه به مراکز درمـانی مشکلات ترین ایـن اخـتلال یکـی از متداول .ای برخوردار استاز اهمیت ویژهبکاهد، 

های دیگر بیشتر است هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش به روش یادگیری مشارکتی در انگیزه بـه علـت آن، ازتمامی اختلال

 کنشی بود.اختلال نارسایی توجه/ فزون مبتلا بهتحصیلی و مهار هیجان در کودکان 

مورد مطالعه شامل آماری آزمون با گـروه گواه  بود. جامعه آزمون و پسآزمایشی، از نوع پیشمطالعه نیمه این پژوهش یک روش:

 34ای به حجم بود. نمونه 85-89کنشی شهرستان تبریز در سال تحصیلی آموزان پسر مقطع ششم  ابتدایی با اختلال نارسایی توجه/ فزوندانش

گروه آزمایش و یک گروه گواه( یک نفری ) 17ای تصادفی انتخاب و در دو گروه ای چندمرحلهنفر از جامعه مذکور  به روش خوشه

آزمون بر روی هر دو گروه ( به عنوان پیش2443( و تنظیم هیجان گراس و جان )1891جایدهی شدند. پرسشنامه های انگیزه تحصیلی هارتر )

ه روش یادگیری مشارکتی قرار گرفتند. در طی این مدت بر روی گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش ب

افزار نرمبا ( و α=47/4متغیره در سطح معناداری )ها از روش تحلیل کوواریانس تک. جهت تجزیه و تحلیل دادهانجام نشد ایگواه هیچ مداخله

SPSS استفاده شد.   24نسخه 

( و مهار  >401/4Pو  F =27/12انگیزه تحصیلی )باعث افزایش  به روش یادگیری مشارکتیکه آموزش  نتایج پژوهش نشان داد ها:یافته

  آزمون شده است.در افراد گروه آزمایش در مرحله پس (>43/4Pو  F =82/18هیجان )

 بودن کودکان حس همکاری و مفید تقویت با یادگیری مشارکتی از استفاده که گفت توانمی پژوهش نتایج به توجه باگیری: نتیجه 

 عنوانبه تواندمی روش این نتیجه در است؛ مؤثرآنها  در افزایش انگیزه تحصیلی و مهار هیجان، کنشیفزونه/ توج اختلال نارسایی مبتلابه

  کار گرفته شود.هب ،این کودکان های مداخلهسایر روشکنار  در روش تکمیلی یک
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 مقدمه
تحولی  -شناختینوعی اختلال عصب 1کنشیاختلال نارسـایی توجه/فزون

 ن،او بزرگســال ان،، نوجوانانکودکبســیاری از پیچیده اســت که بــــرای 

ن تریایجاد کرده اســـت. ایـــن اخـــتلال یکـــی از متداول زیادیمشکلات 

ــه اختلال ــانی بـ های دوران کودکی است که میزان مراجعه به مراکز درمـ

( نارسایی  2(. ادیه )1تر است )های دیگر بیشتمامی اختلال علــــت آن، از

ی معرفی کرده، که با سطوح ایذاییکنشی را نــوعی اخـتلال توجه/ فزون

وی شـود. از سو تکـــانشگـری مشـخص مـی ،کنشیاز بی توجهی، فزون

ـــاندیگر، ویژگی ـــداول ،های خاصـی در بین بسیاری از این کودکـ  متـ

ــارزترین ویژگی این اختلال، م ــاید بـ ــت. شـ شکل در توجه پایدار در اسـ

 بتلا بهمو گروهـی است. کودکان  ،تکــالی  تقریبـا  طـولانی، یکنواخـت

ش از کنند، دارای فعالیت بیاین اختلال بدون اینکــه فکر کننــد عمل می

کنند. این کودکــان در واکــنش بـه و به سختی تمرکز می ،اندازه هستند

ر کنند و درنتیجه، در تغییمیمنفی، به طور آشـــفته عمل  پســـخوراندهای

تلا مب دهند. کودکانهــای ههنــی، نـاتوانی فاحشی از خود بروز میپاسخ

 برنـد و بـه همین دلیل بهاز فقـدان انگیزه رنج می بـه این اختلـال همچنین

رو هایی که درگذشته با تقویت روبــــههای تصادفی یا پاسخارائــــه پاسخ

 (.3)ورزنـد شـده انـد، مبـادرت مـی

ـــایی توجه/  ـــی در مورد اختلال نارس ـــنـاس ـــیوع ش پژوهش هـای ش

ـــان داده اند که این اختلال در فزون ـــی نش ـــد جمعیت  14تا  0کنش درص

 های مختل  آموزشی از جملهکودکان شایع است و با مشکلاتی در زمینه

ــلامت روان  عملکرد تحصــیلی، روابخ خانوادگی و دوســتانه ضــعی ، س

(. همچنین 0در در سنین پایین نیز همراه است )و مصـرف مواد مخ ،پایین

قیت کنشی بر موفاند که اختلال نارسایی توجه/ فزونها نشان دادهپژوهش

ت و به شـــکســـدارد عاطفی تأثیری منفی تحول و  ،اجتماعی، تحصـــیلی

ــکلات هیجانی منجر می ــیلی و مش ــود )تحص به نظر  از این رو (.2-  0ش

های بب ایجاد مشـــکلاتی در زمینهرســد این اختلال ممکن اســـت ســـمی

ود که آموزان شو تحصیلی برای دانش ،اجتماعی، هیجانی یافتگی شساز

و رفتاری  ،های اجتماعی، عاطفیفهم کـامـل آن نیـازمنـد توجه به حوزه

توجه ویژه به این دسته از کودکان و  نتیجه این که(. 5زندگی آنها است )

ـــانه توجـه به هیجانات و حالات روانی های آنها، و مهار هر چه زودتر نش

                                                           
1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)   

ـــعی بر کاهش این اختلـال،  ـــت و باید س از اهمیـت زیادی برخوردار اس

کان توجه در کود نارساییپیامدهای منفی اعمال و رفتارها و علایم اختلال 

 .انجام شودکنش فزون

توانـد بـاعـث کاهش علایم اختلال از جملـه متغیرهـای مهمی کـه می

کنش شــود، مهار هیجان اســت. در این کودکان فزوننارســایی توجه در 

راستا مهار هیجان به معنای تلاش افراد برای تأثیر گذاشتن روی چگونگی 

ــمانی هیجان ،تجربه، بیان و شــدت فرایندهای رفتاری، تجربی ها و یا جس

ســـازش م بت را  ،اند که تنظیم هیجانها نشـــان داده(. پژوهش9اســـت )

یـابی مجـدد به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان با و ارزکنـد بینی میپیش

به عبارت دیگر تنظیم  ؛(8بهزیســتی و ســـلامت روانی بالا مرتبخ اســـت )

ل تواند هیجانات را تعدیهیجان، شــبیه به ترموســتات تعادل اســت که می

به طوری که شخص بتواند  ،نگه دارد مهارگری کند و آنها را در محدوده

اند که مهار مطلوب هیجان در . مطالعات نشان داده(14با آنها کنار بیاید )

ـــیلی، مول ـدانش ـــب آموزان بـا عملکرد خوب تحص د بودن، رفتـار مناس

(. همچنین، 11رابطه م بت دارد ) ،های خواندن و ریاضینمرهو کلاسـی، 

کنشی اند که کودکان و نوجوان مبتلا به فزونمطالعات مختل  نشان داده

( و در 12کنند )مهار هیجان استفاده مینایافته زشبیشـتر از راهبردهای سا

ـــازشهبـ ـــب برای یافتهکـارگیری راهبردهای س دچار  ،مهار هیجان مناس

 (.13نارسایی هستند )

اغلب کودکان و نوجوانان با اختلالات رفتاری، احساسات منفی دارند 

ـــتر موارد معلمان و (. 17و  10کننـد) و بـا دیگران بـدرفتـاری می در بیش

ـــی نتیجه فرصـــت کنند و درها، آنان را طرد میکلاســـیهم های آموزش

ـــیلی 12یابد )آنان،کاهش می (. از این رو، این کودکان، در حیطه تحصـ

آنها  مشـکلات گسـترده و شدیدی دارند و مشــکلات تحصــیلی در بــین

 ات آنهادهنده مشـکلمتداول است. اگــرچه مطالعــات انجام شده، نشـان

ــهی تمامدر  ــیلی است، اما مشکلات تحصیلی در اصل به  هایحیطـ تحصـ

ـــع  در مهارت ی هامشـکلات انگیزشـی، مشکلات مربوب به توجه، ضـ

(. 15شــود )و مهار هیجانات مرتبخ می ،دهی به ســؤالات امتحانیپاســخ

عوامل مرتبخ با اختلال نارسایی توجه که مورد توجه  یکی از بدین ترتیب

ـــگران حوز ـــتر پژوهش ه آموزش و پرورش قرار گرفته و گاه خود به بیش

 2عنوان یک عامل مسـتقل مورد بررسی قرارگرفته است، انگیزه تحصیلی

2. Educational motivation 
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اسـت. انگیزش از جمله مفاهیم رایج در مسـائل آموزشی است. وقتی در 

یزه دهد، از انگسـیسـتم آموزشی مشکلاتی همچون افت تحصیلی رم می

(. کاهش انگیزه 19شود )ن یاد مییادگیرنده به عنوان یکی از علل مهم آ

ـــیلی می ـــطرابتحص ت و به دنبال آن اف ،توانـد بـاعث نوعی بدبینی، اض

 (. 18) شودآموزان عملکرد تحصیلی دانش

یزه کنش قادر نیستند انگکودکان دارای اختلال نارسایی توجه و فزون

ــب لازم است با تکالیفی که خسته کننده، ــد و اغلـ ــرا بخواننـ  درونی را فـ

مزاحم، پــرتلاش یــا طولانی است، ناخواسـته بردبـاری کننـد. شاید یکی 

ـــایی توجه/ فزون مبتلا بهاینکـه کودکان  لاز علـ ـــی در کناختلال نارس ش

تری دارند به علت نداشتن انگیزه پیشرفت عملکرد ضعی  ،کـلاس درس

باشد. از سوی دیگر، این اختلال موجب آسیب دیدن فرایندهای شناختی، 

به نحوی که فراوانی  ؛شودو هیجانی کودکـان مـی ،های اجتماعیمهارت

وه از و شغلی در این گر ،مشـکلات تحصـیلی، هوشی، رفتاری، شخصیتی

(. در نظریـــه بـــازداری رفتـــاری، 24است ) بهنجارافراد، بیش از جمعیت 

توجه/  اختلال نارساییمبتلا به انگیزشــــی کودکــــان  سیستمآســــیب در 

اجرایی بازداری، ارتباب داده شده است.  نشنشی به نارسایی در ککفزون

شود که کودک در تنظیم و مهار در واقع، نارسایی در بازداری باعث می

ـــزش ـــان، انگیـ این  هک و برانگیختگی مشـکلات اسـاسی پیدا کند ،هیجـ

ی به ، افت توانایپایینهـای نامناسـب، تحمـل صورت واکنشبه اتمشکل

و در نهایت  ،هیجان، کمبود انگیزه کافی برای پیگیری کارهاعلـت تأثیر 

 وابستگی به انگیزه های بیرونی است.

های ایجاد انگیزه تحصیلی و مهار هیجان و علاقمند کردن یکی از راه

آموزان به مطالب و مباحث کلاســـی، یادگیری مشـــارکتی اســـت. دانش

ی وزان با تعاملاتآماست که در آن دانشآوردی روی ،یادگیری مشارکتی

در  های متفاوت فرهنگی و یکپارچگیکه با دیگران دارند به کش  جنبه

ـــند. این روش با قرار دادن فراگیران در یک زمینب مباح هتفکر می ای رس

(. 21های زایشـی دست پیدا کنند )آموزان به ایدهکند تا دانشکمک می

ای همه موفقیت بر با فراهم آوردن امکان تجربه یادگیری مشارکتی روش

(، موجب افزایش اعتماد 22افراد گروه، جنبه منفی رقابت را از بین برده )

آموزان را از (، ســطح اضــطراب و مهار هیجانات دانش23به خود شــده )

ـــالـان افزایش داده ) و تفکر  (،27و  20طریق ایجـاد جو عــاطفی بــا همس

ـــیوه  .(25 و 22دهد)انتقـادی و توانایی کار گروهی را افزایش می این ش

ــا برخورداری دانش آموز از حمــایــت معلم، ترغیــب تعــامــل آموزش ب

 ،اهو احترام متقابل بین همکلاســی ،آموزان در مورد فعالیت درســیدانش

ـــیلی دانش طی آن و  (31- 29دهد )آموزان را افزایش میانگیزش تحص

ماعی، های اجتدر زمینهو  یابندآموزان هویـت علمی خود را باز میدانش

ـــو30- 32کنند )و ارتباطی مهارت پیدا می ،روانی با در نظر  (. از یک س

ـــرفت ر د گرفتن اهمیـت کاهش و مهار هیجانات و افزایش انگیزش پیش

ـــویی دیگر و آموزان،دانش ـــوع  بـا در نظر گرفتن این از س کـه در موض

ـــی ـــده تا به حال، روشبررس ـــارکتیهـای انجام ش در  های آموزش مش

ـــدهآموزان بـدون اختلـال خـا  دانش های و پژوهش بـه کـار گرفته ش

آموزان با شرایخ ثیر این روش آموزشی بر روی دانشأحدودی درباره تم

ــایی توجه/ فزونخا  به ویژه دانش ــی انجآموزان با اختلال نارس ام کنش

در این مطالعه سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود گرفته اسـت، 

ـــارکتی بر میزان انگیزش و مهار ه آیـا آموزش بـکـ ه روش یادگیری مش

د یا کنشی تاثیر دارآموزان با اختلال نارسـایی توجه/ فزونهیجانات دانش

 نه؟

 روش

روش پژوهش از نوع  کننردگران:الف( طرح پژوهش و شرررکر 

ـــروه گواه بود. آزمون و پسآزمایشـی، طر  آزمایشی پیش آزمون با گـ

آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر دانشمی تماجامعه آماری پژوهش حاضر 

بتدا از بین انتخاب افراد نمونه، ابود. جهت  89-85تبریز در سال تحصیلی 

و از  دشیک ناحیه انتخاب  ،گانه آموزش و پرورش شهر تبریزنواحی پنج

های مقطع های مدرســـه، کلاسناحیه مذکور دو مدرســـه و از بین کلاس

وه ای به عنوان گرگیری تصـادفی خوشهشـشـم با اسـتفاده از روش نمونه

. ابتدا در یک جلسـه آموزشی علائم اختلال نارسایی شـدندهدف انتخاب 

ـــغول به تدریس درکلاستوجـه/ فزون ـــی برای معلمان مش ه های پایکنش

 آموزان مشکوکسپس از آنها خواسته شد تا دانش و ششم شر  داده شد

مه قرار دادن علائم، پرســشــنا به این اختلال را معرفی کنند. ســپس با محور

اجرا  سوالی کانرز مقیاس معلم 39اطلاعات دموگرافیک و فرم پرسشنامه 

 . با توجه به اینکهشـــدغربالگری انجام  ،و با اســـتفاده از این آزمونشـــد 

ــنامه کانرز، دامنه ای آزمون کل نمره ــش نمره  و دارد 110تا  4 از پرس

 ی اســت، بنابراین کنشــفزون/توجه نارســایی اختلال بیانگر ،75از  بالاتر
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در مرحله دوم به منظور . (37) به بالا بود 75پژوهش  این در برش نمره

نمره لازم پرســشــنامه را  آموزانی که از نظر معلمتر، دانششــناســائی دقیق

ـــخیص نهایی  ـــدند تا تش ـــک معرفی ش ـــب کرده بودند، به روانپزش کس

نفر به عنوان  34 ایاندر پ .شــودمحرز متخصــص نیز کنشــی توســخ فزون

ــایش ) ،گروه هدف نفر(  17) گواهنفر( و  17انتخاب و در دو گروه آزمـ

های انگیزش پرســشــنامه آزمونپیشســپس در مرحله جایدهی شــدند. 

ـــیلی و تنظیم هیجـانـات ب ا اجرهر دو گروه گواه و آزمایش ر روی تحص

ــد. ــامل حاضــر پژوهش به ورود ملاک های ش  بودن برای داوطلب ش

و  جســمی، شــناختی، مشــکل هیچ گونه نداشــتن و پژوهش در کتشــر

 دو از بیش غیبت همکاری، عدم شــامل خروج ملاک های و ؛ههنی

  .بود هاهپرسشنامکامل  تکمیل عدم و جلسه،

 :شد استفاده زیر ابزارهای از اطلاعات آوریجمع برای ب( ابزار:

گویه است  33پرسشنامه شامل این :1پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر .1

ــی انگیزش تحصــیلی در بین دانش  . ایناســتآموزان و هدف آن بررس

( به عنوان یک ابزار 1891هارتر ) شـکل اصـلا  شده مقیاس پرسـشـنامه،

نمره  7تا  1بر اساس مقیاس لیکرت از که  سنجش انگیزش تحصیلی است

، 17، 14، 8 ،7، 0، 3گذاری شده است. شیوه نمره گذاری در سوال های 

ــنامه به دو اســتمعکوس  31و  25، 21، 18، 12 ــش ــوالات پرس . تحلیل س

های پرســشـــنامه و بر اســاس میزان نمره به دســـت آمده لفهؤصــورت م

باشد،  22تا  33. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین انجام شـودتواند می

میزان  88تا  22میزان انگیزش تحصیلی در این جامعه ضعی ، نمرات بین 

 88و در صــورتی که نمرات بالای  ،انگیزش تحصــیلی در ســطح متوســخ

 ایی. هارتر ضرایب پایاسـتباشـد، میزان انگیزش تحصـیلی بسـیار خوب 

 70/4را با اسـتفاده از فرمول ریچاردسون بین  ی این تسـتهامقیاسخرده

ـــرایب بازآزمایی 90/4تـا و در  23/4تا  09/4را در یک نمونه از آن و ض

اعتبار  همچنین (.32گزارش کرده است ) 52/4تا  79/4دیگری بین  نمونه

 82/4این پرسـشنامه توسخ ههیری ناو و رجبی، با آزمون آلفای کرونبام 

 (.35)مده است دست آ به

 2443که در سال  این مقیاس: 2پرسـشـنامه  تنظیم هیجان گراس و جان .2

مقیاس خرده دوو گویه  14شامل ، شـده اسـتگراس و جان تهیه  توسـخ

                                                           
1. Harter's motivational questionnaire 
2. Gross and John's emotion regulation questionnaire 

( است. پاسخ ها 14-5( و فرونشانی )سوالات2-1ارزیابی مجدد )سوالات 

ـــاس مقیـاس لیکرت هفـت درجه ( تا کاملا  1) ای و از کاملا  مخال براس

ـــودگذاری مینمره( 5موافق ) ـــریب آلفای کرونبام برای ارزیابی ش . ض

ماه برای کل  3اعتبار بازآزمایی بعد از  53/4و برای فرونشانی 58/4مجدد 

ـــت ) 28/4مقیـاس  ـــده اس ایرانی  جـامعه(. این مقیـاس در 39گزارش ش

هنجاریابی شــده اســت. اعتبار مقیاس بر اســاس روش همســانی درونی با 

و روایی این پرسشنامه ه دست آمد ب( 91/4تا  4/ 24دامنه آلفای کرونبام )

به شد محاس از طریق تحلیل مولفب اصلی با استفاده از چرخش واریماکس

ـــتگی بین دو خرده که ـــت آمد و همچنین ( r/= 13مقیاس) همبس به دس

ـــت ) این ابزار نیز، روایی ملـاکی ـــده اس (. در این 13مطلوب گزارش ش

آلفای  آزمون ضریب از با استفاده پرسـشنامه تنظیم هیجان اعتبارپژوهش 

 به دست آمد.  51/4کرونبام 

در این برنامه آموزش یادگیری مشارکتی  آوردرویج( روش مداخله: 

ـــامـل این موارد بود های یادگیری، : تعیین اهـداف و فعـالیـتمطـالعـه ش

مشخص کردن ترکیب گروهی، مرتب کردن کلاس، تدارک دیدن مواد 

ان و توضیح نحوه همکاری و وسـایل آموزشـی، تشـریح وهای  شـاگرد

ن و آموزامؤثر آنهــا بــا یکــدیگر، تعیین معیــارهــای موفقیــت برای دانش

دادن فرصت  ها،تعری  رفتار قابل قبول و تعیین قوانین مناسب برای گروه

 (.21راهنمایی وکمک های اضــافی )و آموزان، آزمایش و خطا به دانش

ـــه  14در طی ای برنـامه مداخله ـــورت هفتهه بای دقیقه 07جلس ای دو ص

ر بپژوهشگر تلاش معلم و  و . در تمام این مدت سـعیشـد جلسـه برگزار

های یادگیری و ویژگی ،هاها، مشخصهآن بوده است که اصول، ضرورت

های لازم و انتقادات وارد بر احتیاب و ها به اجرا درآیدمشارکتی در گروه

ت مشارکهمچنین . ودشدر اجرا مورد دقت قرار گرفته و لحاظ شیوه این 

ـــگرو نظارت  انجام گرفت و از همکاری  مداخلهدر طول اجرای  پژوهش

 . وهای  اساسی معلمشد استفادهجرای مطالعه مدیر و معاون دبسـتان در ا

ـــه، راهنمــایی و  در این فراینــد، علــاوه بر تهیــه طر  درس برای هر جلس

بی و نظارت بر ها، تدارک امکانات لازم تا حد امکان، ارزیاهدایت گروه

یزه انگ لازم به هکر است که لازم بود.پسـخوراندهای ارائه و ها، کارگروه

ـــتیــام معلم و همکــاری  او همواره بــاعــث اطمینــان خــاطر مطلوب و اش

 

http://www.forensicnetwork.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/Emotion-Regulation-Questionnaire-and-scoring.pdf
http://www.forensicnetwork.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/Emotion-Regulation-Questionnaire-and-scoring.pdf
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در مداخله خلاصــه جلســات  .بود مداخلهر اجرای مطلوب پژوهشــگر د

 شده است.گزارش  1جدول 
 

 فهرس  برنامه آموزشی یادگیری مشارکتی :1جدول 

 اهداف و فعالیت های یادگیری برای دانش آموزان مشخص شد. و : جلسه توجیهی بودیکمجلسه 
تعیین گردید. قوانینی فردی  و گروهی حین تدریس، جلسه ششم: قوانین مناسب برای گروه ها 

 صحبت و... تبیین گردید.

آموزان شر  داده شد. در این مرحله اعضاء هر گروه جلسه دوم: کار گروهی برای دانش

 )ناهمگون( انتخاب شدند.

 ولیهادر این مرحله ارائه پسخوراند  آموزان داده شد.جلسه هفتم: فرصت آزمایش و خطا به دانش

 است. بوده مهمبسیار آموزان برای دانش

آموزان به صورت گروهی نشسته و مواد و وسایل و دانش جلسه سوم: مطالب قبلی مرور شد

 تدارک دیده شد. برای آنها آموزشی لازم

ی آموزانشاگردان را راهنمایی می کرد وکمک های اضافی را به دانشپژوهشگر جلسه هشتم: 

 کرد.ارائه می ،شتندکه مشکل یادگیری دا

 و نحوه دادوستد کردن مانند آموزان با یکدیگر جلسه چهارم: نحوه کار کردن و همکاری دانش

 رعایت نوبت توضیح داده شد.

آموزان هر های گذشته ارائه شده و در این جلسه دانشاز جلسهپسخوراندی  جلسه نهم: ابتدا

 کردند.بندی جمع ،گرفتند آنچه را که یاد

 د.شآموزان تعیین شده و رفتار قابل قبول تعری  پنجم:  معیارهای موفقیت برای دانشجلسه 
جام انو سپس جمع بندی کلی  شده های قبلی مرورجلسه دهم: در این جلسه مطالب کل جلسه

 اجرا شد. نیز آزمونپسشد. در پایان 

 
ـــوروش اجرای پژوهش  د( روش  اجرا: ـــختو انفرادی ورت بــه ص  س

ـــ ـــدگر پژوهش  مدیریت نامه ازبعد از اخذ معرفی بـدین منظور .انجـام ش

 ،رمورد نظمدرسه  اندرکاراندست با تبریز، شـهرستانپرورش  آموزش و

 تاهمیت و ضرور ،جلسهیک  در طی  و عمل آمدهلازم به هایهماهنگی

نتخاب ااز  دبعسه شر  داده شد. رمد معلمانو  مدیرپژوهش حاضر برای 

 هــای آزمــایش و گواه انجــام شــــد و افراد نمونــه، جــایــدهی در گروه

آزمون به به عنوان پیشهای انگیزش تحصیلی و تنظیم هیجانات پرسشنامه

 14آزمایش به مدت  در مرحله بعد برای گروه اجرا شد.  انفرادی صورت

گروهی یادگیری  صورت ، بهجلسهو در هر هفته دو  ای دقیقه 07ه جلسـ

ـــ ـــد واجرا  ارکتیمش های عادی و معمول خود را آموزش ،گروه گواهش

ــخنرانیهای برای آموزش از روش .دریافت کردند ــخوراند،  ،س ارائه پس

 مجددا ت جلســـا بعد از اجرایاســـتفاده شـــد.  نقش و مشـــارکت ایفای

ـــنـامـه ـــش ـــیلی و تنظیم هیجانات به هر دو گروه پرس های انگیزش تحص

ـــد ـــد. در پـایان هـای لـازم جمعو داده آزمـایش وگواه داده ش آوری ش

ر متغیره دآزمون تحلیل کوواریانس تک به دست آمده با روشهای داده

تجزیه و تحلیل  24نســخه  SPSSافزار ( با نرمα=47/4ســطح معناداری )

 شد.

 شامل در این پژوهش اخلاقی ملاحظات لازم به هکر اسـت که تمامی

ــب مجوزهای لازم ــتقی نظارت ، کس ــایت  ،محترم مدیر و معلم ممس رض

، رازداری و پژوهش در شــرکت و والدینشــان جهت آموزاندانش کتبی

، رعایت مطالعه از مرحله هر در افراد نمونهخروج آزادانه داری، و امانت

 . شد

 هایافته
ر د انگیزش تحصــیلی و مهار هیجاناتمتغیرهای  انحراف معیار و میانگین

هــای آزمــایش و گواه و آزمون برای گروهآزمون و پسمراحــل پیش

گزارش شده  2در جدول  اسمیرن -نتایج آزمون کالموگروفهمچنین 

 است.

 

 آزمون انگیزش تحصیلی و مهار هیجاناتآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیش: 2جدول 

هاگروه  K-SZ P گواه آزمایش 

معیار انحراف میانگین متغیرها    انحراف معیار میانگین 

59/79 پیش آزمون انگیزش تحصیلی  39/0  22/21  20/0  48/1  197/4  

آزمون انگیزش تحصیلیپس  12/85  87/7  15/25  40/7  735/1  110/4  

18/31 پیش آزمون مهار هیجانات  40/2  32/34  37/3  828/4  347/4  

آزمون مهار هیجاناتپس  11/22  38/0  73/32  38/3  374/1  472/4  
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ــاس نتایج جدول  ــمیرن   -آزمون کالموگروف Zآماره ، 2بر اس اس

ـــت، بنابراین میبرای تمـامی متغیرهـا معنی ت که توان نتیجه گرفدار نیس

 از روش تحلیل کوواریانس استفاده. جهت توزیع این متغیرها نرمال است

ـــیون آماری و برابری واریانس فرضمتغیره پیشتک های همگنی رگرس

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون بررسی همگنی نیز ها خطای گروه

آزمون این متغیرها در گروه آزمایش آزمون و پسشـیب رگرسیون پیش

ـــت ـــیون در هر دو گروه برابر اس ـــیـب رگرس ـــان داد کـه ش  و گواه نش

(47/4P>نتایج آزمون لوین برای ب .) ـــی همگنی واریانس متغیرهای ررس

 و F(1و25) =711/3ها نشان داد واریانس انگیزه تحصیلی )وابسته در گروه

479/4P<و مهــار هیجــانــات ) ((1و25) =309/4F  549/4وP< بود کــه )

 ها درباره متغیرهای پژوهش برقرارتوان نتیجه گرفت همگنی واریانسمی

 ،یریمتغبـدین ترتیـب، انجـام آزمون پـارامتریـک کوواریـانس تک ؛بود

 بلامانع است.

 متغیری انجام شده بر روی نمره انگیزشنتایج تحلیل کوواریانس تک

 0و  3تحصـیلی و مهار هیجانات در دو گروه آزمایشی و گواه در جدول 

آزمون تحت کنترل آماری های پیشارائه شـده است. در این تحلیل نمره

 های متغیر همایند از روی متغیرهای وابستهرارگرفته است؛ یعنی اثر نمرهق

 دند.شبرداشته شده و سپس دو گروه بر اساس واریانس باقیمانده مقایسه 
 

 تأثیر عضوی  گروهی بر میزان نمرات انگیزه تحصیلیمتغیره جه  بررسی نتایج تحلیل کوواریانس تک :3 جدول

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F آماره معناداری سطح مجذور اتا

292/4  41/4  247/5  950/5930  1 950/5930 آزمونپیش   

273/4  401/4  270/12  225/352  1 225/352  عضویت گروهی 

- - - 422/3  25 592/92  خطا 

 

ـــان نتـایج تحلیـل کوواریانس تک، 3 بـا توجـه بـه جـدول متغیره نش

ـــب عضـــویت  دهـدمی ـــیلی بر حس که بین میانگین نمرات انگیزه تحص

ـــی و گروه گواه( در مرحلـه پس آزمون تفــاوت گروهی )گروه آزمــایش

بنابراین آموزش  ؛(>401/4Pو  F(1و25) =270/12معناداری وجود دارد )

ـــیلی در کودکان دارای  ـــارکتی باعث افزایش انگیزه تحص یادگیری مش

کنشـی شده است. اندازه  این تأثیر در علایم اختلال نارسـایی توجه/ فزون

درصد از نمره  27یعنی حدود   ،صدم  بوده است 3/27 آزمونمرحله پس

ر د گروهی اســـت.واریانس نمره انگیزه تحصـــیلی مربوب به عضـــویت 

یر عضویت تأثمتغیره جهت بررسی نتایج تحلیل کوواریانس تک 0جدول 

 گزارش شده است. گروهی بر میزان نمرات مهار هیجان

 
 تأثیر عضوی  گروهی بر میزان نمرات مهار هیجانمتغیره جه  بررسی نتایج تحلیل کوواریانس تک :4جدول 

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F آماره سطح معناداری مجذور اتا

522/4  411/4  94/11  202/8735  1 202/8735 آزمونپیش   

927/4  43/4  825/18  033/521  1 033/521  عضویت گروهی 

- - - 221/2  25 825/125  خطا 

 

 دهدمتغیره نشان میتکنتایج تحلیل کوواریانس ، 0 جدولبه با توجه 

بین میانگین نمرات مهار هیجان بر حسب عضویت گروهی )گروه  هک

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( در مرحله پسگواهآزمایشی و گروه 

بنابراین آموزش یادگیری مشارکتی  ،(>43/4Pو  F(1و25) =825/18)

ه/ رسایی توجباعث افزایش مهار هیجان در کودکان دارای علایم اختلال نا

صدم   7/92 آزمونکنشی شده است. اندازه این تأثیر در مرحله پسفزون

درصد از نمره واریانس نمره مهار هیجان  92یعنی حدود  ،بوده است

 .مربوب به عضویت گروهی است

 گیریبحث و نتیجه
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشــی آموزش یادگیری مشــارکتی 

ایی اختلال نارســـ مبتلا به آموزان بر انگیزه تحصـــیلی و مهار هیجان دانش

ری که آموزش یادگی ها نشان دادنتایج تحلیل دادهکنش بود. توجه/فزون
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مشارکتی سبب افزایش مهار هیجان کودکان دارای علایم اختلال نارسایی 

ریگر و ک های. این نتتیجه با نتایج پژوهشی شـده استکنشـوجه/ فزونت

زاده، مهاجرانی، نورپور، و ( ، قاسم12(، اسپنسر و همکاران )8همکاران )

 ( همخوانی دارد.14استودارد و همکاران )و (، 13افضلی )

بر اسـاس نتایج هانز و برگر، مشارکت همب اعضاء در انجام تکالی ، 

ـــتگی درونی یـادگیری مهارت های اجتماعی از یکدیگر و از معلم، وابس

م بت، احترام متقابل، احســـاس مســـ ولیت  فردی و گروهی، ارزشـــیابی 

ـــنودی از کــارکردن بــا  ـــتمر، خش عملکرد فردی و گروهی بــه طور مس

ـــا، روش  ـــق و علاقب اعض یکـدیگر، ارتبـاب چهره بـه چهره، اعتماد، عش

ــارکتی را به یکی از بدیل های تدریس تدترین روشقدرتمن یادگیری مش

ترین شرایخ را از طریق تدارک یک کرده است که در عین حال، محتمل

د توجــه بــه وجومحیخ بــافتی و معنــاگرایــانــه در یــادگیری کودکــان کم

آموزان از طریق (.گرشــاســبی معتقد اســت که وقتی دانش21آورد )می

یابد رشد میبینند، خودتنظیمی در آن ها یادگیری مشـارکتی آموزش می

کنند و و انگیزشی پیشرفت می ،های شناختی، فراشناختیاز نظر مهارت و

 (.22شود )باعث بهتر شدن وضعیت روانی و هیجانی فرد می موضوع این

نشـــان داد که روش یادگیری مشـــارکتی همچنین پژوهش  این نتایج

کودکان دارای علایم اختلال نارســـایی  ســـبب افزایش انگیزه تحصـــیلی

های بسیاری نشان پژوهشدر این راسـتا . شـده اسـت کنشـیتوجه/ فزون

ـــیلی  ـــبب افزایش انگیزه تحص ـــارکتی س دادنـد کـه روش یادگیری مش

این  ز جملها. شودکنشی میاختلال نارسـایی توجه/ فزونمبتلا به کودکان 

ـــای و بردی ) مطالعاتنتایج  توان بههـا میپژوهش (، 28(، ونگ )29تس

ـــیدا و همکا ـــی و خاتمی)و (، 34ران )یوش ـــاره کرد که ( 31مرعش با اش

 .ندپژوهش همخوانی داراین های یافته

آموزانی که تحت روش یادگیری مشارکتی کوئین معتقد است دانش

توانند در تمامی مباحث درسی همکاری و مشارکت داشته و از باشند، می

ودســی، (. کاپ30) خود انگیزه و رغبت بیشــتری در یادگیری نشــان دهند

( نیز معتقــدنــدکــه در یــادگیری 28( و وانـگ )25ریوتی و کورنولـدی )

ــخ مشارکتی، دانش ــم درس و روابـ آموزان با همکاری معلم، مفاهیم مهـ

ــین این مفاهیم را با فعالیت گروهی  نین کنند و همچدرک می یخوببه بـ

 احساس مس ولیت ،اعضای گروه سـایر یادگیری در جهتآموز هر دانش

 و انتزاعی از یک مفهوم و ،به درکی عمیق، دقیقموضوع  که این کندمی

یری توان یادگمیدر نتیجه شود. میمنجر روابخ آن مفهوم با سایر مفاهیم 

خشید. بهبود ب آموزان در شیوه یادگیری مشارکتی،دانش دار و عمیقمعنی

ـــرانتیس ) معتقدند که در روش یادگیری نیز ( 32هـاگر، کو  و چاتزیس

ـــار د حرکتی فر -کتی، یـادگیری در همه ابعاد ههنی، عاطفی و روانیمش

ـــافتـد و دانشاتفـام می ـــ  می آموزان مس کنند و از له را در گروه کش

 برند. کش  آن لذت می

ـــاس یافته ـــیدا و همکاران )هبر اس ـــارکتی 34ای یوش ( یادگیری مش

ـــطراب، پرورش روحیه  ـــوم یـادگیری و کـاهش اض موجـب افزایش ش

ـــو انتقادپذیری، بهبود روابخ عاطفی و حس وهیفه انتقادگری ـــی، ش ناس

ـــودهای کلامی میو تقویت مهارت ،افزایش اعتماد و احترام متقابل و  ش

ــود که دانشباعث می ها با دید م بت بنگرند در هنگام ســختیآموزان ش

تواند باعث تغییر دیدگاه فرد نســـبت به خود و اندیشـــی میکه این م بت

 دیگران شود .

هـای انجام پژوهش توان نتیجـه گرفـتدر یـک جمع بنـدی کلی می

لاوه بر کنند. عیادگیری توأم با مشــارکت را بســیار م بت قلمداد می شــده

ری های گیای از اندازههای مبتنی بر همیاری بر حسب گسترهآن، رهیافت

اختلال نارسایی توجه/  به مبتلا پیشرفت تحصیلی اثربخش هستند.کودکان

ـــاس گزارشکفزون ـــالان، نشـــی بر اس  دارای معلمان و، والدین همس

 حاکی از شواهد هستند. همسالان با روابخ برقراری در مشـکلات عمیق

ــت آن ــکلات این که اس  و تا نوجوانی کودکی دوره از اجتماعی مش

 راهبردهای یادگیری از اســـتفادهدر این راســـتا دارد.  ادامه بزرگســـالی

 در باید کودکان آن طی که اســت نویدبخش راهبرد یک مشــارکتی

 روش ایند. کنن تلاش مشترک هایهدف به رسـیدن درس برای کلاس

م بــت و  اجتمــاعی روابخ و فردیبین روابخ بهبود بــاعــث همچنین 

 شود.میآموزان انگیزش تحصیلی در بین دانش

ـــتفاده از مقیاسهـای این پژوهش میاز محـدودیـت های توان بـه اس

ــاخصه دهی بخودگزارش ــاهده رفتاری و ش های بالینی، اجرای جای مش

 مرحله پیگیری اشــارهو عدم اجرای ای توســخ پژوهشــگر، برنامه مداخله

ران آتی شود که پژوهشگپیشنهاد میکرد. بدین ترتیب در سطح پژوهشی 

ضـمن رفع محدودیت های هکر شـده، اثر برنامه یادگیری مشارکتی را با 

ـــتن عامل خانواده و ـــی کرده و  در نظر داش  به طور خا ،فرهنگ بررس

های متعدد در مراحل زمانی مختل ، با ارزیابی شیوه راثیر این أپایداری ت
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سیار باجرای این مدل آموزشـی  باید توجه داشـت که البتهبررسـی کنند. 

های محدودیت ،گیر بوده و اجرای آن برای همه موضوعات درسیوقت

ات تواند اطلاعتایج پژوهش حاضـــر میطورکلی نکند. بهزمانی ایجاد می

ــدیان تعلیم و تربیت و مســ ولان بهداشــت روانی،  مفیدی در اختیار متص

 مستلزم معلم توسخ روش این شناسان و مشاوران قرار دهد. کاربردروان

بین  که اســت ایگونه به روش زیرا این. اســت دقت و بردباری و صــبر

 دارند قصد که معلمانی بنابراینشود، ایجاد می آموزان سـروصـدادانش

 با و کنند عمل صبورانه کهشودمی کنند، توصـیه اسـتفاده روش این از

شـــود پیشـــنهاد می .کنند هدایت آموزان راهای دانشفعالیت حوصـــله

ـــارکتی به عنوان یک  ـــیوهآموزش یادگیری مش ـــوی  ش فوم برنامه از س

ـــی مدارس، به ویژه پایه ه بهای ابتدایی و مراجع هیربخ، در برنامه آموزش

ـــرایخ خا  م ل کودکان فزونخصـــو   کنش گنجانده کودکان با ش

اهتمام فراوانی به  ،هاگونه مهارت ایندر اجرای  شــود و والدین و معلمان

 عمل آورند. 

یفی رساله دکترای خانم فریده شراین پژوهش برگرفته از  تشرکر و ددردانی:

ـــته روان ـــگاه آزاد واحد زنجان با راهنمایی دکتر در رش ـــی تربیتی دانش ـــناس ش

ــا  ـــعود حجــازی ب ــــار فومنی و مشــــاوره دکتر مس ـــین انتص کــد غلــامحس

همچنین مجوز اجرای آن روی افراد نمونه از ســوی . اســت13924542822449

ـــمــاره  ــا ش ـــهر تبریز ب ــامــه اداره آموزش و پرورش ش مورخــه  52/70257ن

 مدیر و آموزش و پرورش، صادر شده است. بدین وسیله از مس ولان10/9/1389

ه ک کننده در این مطالعهشرکتخانواده های مهربان کودکان مدارس، و معلمان 

، ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، و همکاری فزاینده با صـــبر و بردباری

 .ودشمیو قدردانی صمیمانه تشکر 

 و انجام شده استاین پژوهش بدون حمایت مالی سازمان خاصی : تضاد منافع

 .است نداشته به دنبال نتایج آن برای نویسندگان، هیچ گونه تضاد منافعی
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