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Abstract 

Background & Objectives: Students' inability to draft academic texts is among their main problems in learning English. Progress in this skill 

requires high concentration and motivation; thus, this problem even occurs in some cases as a disability. Self–Determination, which depends on 

fulfilling the basic psychological needs of individuals concerning autonomy, communication, and competence, can predict a desirable academic 

achievement. Students’ inability to draft academic articles in English is mainly due to their lack of motivation, leading to inefficiency in this 
skill. Moreover, students with Attention–Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms encounter further issues in this area. Numerous 

researchers believe that students' academic writing ability is undesirable. This problem, sometimes, could be mainly manifested as an inability 

to draft an article in English. The current study aimed to investigate the effects of self–regulation strategies on academic motivation in learning 
English essay writing, as a second language, in students presenting ADHD symptoms. 

Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study consisted 

of all undergraduate students majoring in English (education, translation, & literature) at the Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 
who were enrolled in the essay writing class, in 2017. In total, 126 students responded to the Conners’ Adult ADHD Rating Scales (CAARS; 

Conners et al., 1999). Among them, 62 volunteers who met the inclusion criteria were selected by the convenience sampling method. They were 

then randomly assigned to the experimental and control groups. The inclusion criteria included the age range of 18–45 years and obtaining a 
score higher than the cut–off point (i.e., >50) on the CAARS. The study subjects completed the Intrinsic Motivation Inventory (Ryan, 1982) at 

the pretest and posttest stages. Self–Regulation training, according to the package of Graham and Harris (2005) was provided in fourteen 105–

minute sessions to the experimental group. The collected descriptive data were analyzed by mean and standard deviation. Furthermore, inferential 
statistics were performed by Analysis of Covariance (ANCOVA) and Chi–squared test in SPSS. The significance level of the tests was considered 

0.05. 

Results: The present study data indicated that the mean±SD scores of intrinsic motivation increased in the posttest (2.80±0.24), compared to the 

pretest (3.25±0.13) in the experimental group. The ANCOVA results suggested that (after removing the effect of the pretest), teaching self–

regulation strategies was effective in improving intrinsic motivation in learning English essay writing in the explored students with ADHD 

symptoms (p<0.001). Additionally, the relevant eta–squared was measured to be 0.541. 
Conclusion: Implementing self–regulation strategies training method effectively increased academic motivation in learning English essay 

writing, as a second language, in students presenting ADHD symptoms.  

Keywords: Motivation, Self–Regulation, Attention–Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Symptoms. 
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1 

  .۵1(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰۰ تیر برخط انتشار   

 نویسی انگلیسیدر یادگیری مقاله تحصیلی راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزٔهاثربخشی بررسی 
 کنشینارسایی توجه/فزوناختالل  عنوان زبان دوم در دانشجویان دارای نشانگانبه

 ۳، فرزانه دهقان۲، *سیدآیت رزمجو1آذر نجفی مربویه

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛رانیا قشم، قشم، واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یخارج یهازبان دانشکده ،یسیانگل زبان آموزش یدکتر یدانشجو .1
 ؛رانیا راز،یش راز،یش دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده ،یشناسزبان و یخارج یهازبان بخش استاد. ۲
 .رانیا تهران، ر،یرکبیام یصنعت دانشگاه ،یخارج یهازبان گروه. ۳

 arazmjoo@rose.shirazu.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۴۰۰ خرداد ۲۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ خرداد ۶ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 چکیده

گیرد. ها قرار میکنشی در آننارسایی توجه/فزوناختالل های فردی نظیر نشانگان تأثیر ویژگیتوانایی نگارش مقالٔه انگلیسی در دانشجویان رشتٔه زبان انگلیسی تحت زمینه و هدف:
 عنوان زبان دوم، در دانشجویان دارای نشانگانبه نویسی انگلیسیدر یادگیری مقاله تحصیلی راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزٔهآموزش اثربخشی بررسی پژوهش حاضر با هدف 

 کنشی انجام شد. نارسایی توجه/فزوناختالل 
 زبان انگلیسی رشتٔه مقطع کارشناسی دانشجویان یتمام راآماری تحقیق  . جامعٔهبودگواه گروه آزمون و پس-آزمونپیشطرح  آزمایشی بامهپژوهش، نی روش بررسی:روش

 مقیاسدانشجو به  1۲۶. تعداد نام کردندنویسی ثبتکالس مقاله در 1۳۹۶که در سال تشکیل دادند )آموزش، ترجمه و ادبیات( دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 
روش دردسترس انتخاب شدند که واجد نفر به ۶۲ها ( برای غربالگری پاسخ دادند. از میان آن1۹۹۹)کانرز و همکاران،  بزرگساالن کانرز کنشینارسایی توجه/فزون بندیدرجه
آزمون به آزمون و پسهای هر دو گروه برای پیشآزمودنی .نفر( ۳1و گروه گواه قرار گرفتند )هر گروه  سازی در گروه آزمایشهای ورود به پژوهش بودند. سپس با تصادفیمالک

دقیقه  1۰۵مدت زمان هر جلسه ( طی چهارده جلسه به۲۰۰۵( پاسخ دادند. آموزش خودتنظیمی براساس بستٔه آموزشی گراهام و هریس )1۹۸۲انگیزٔه درونی )ریان،  پرسشنامٔه
 بود.  ۰٫۰۵ هاآزمون سطح معناداریبه کار رفت.  SPSS افزارنرم کوواریانس و آزمون مجذور خی درروش تحلیل  ،هاتحلیل دادهزمایش برگزار شد. برای برای گروه آ

در دانشجویان دارای  نویسی انگلیسیدر یادگیری مقاله درونی انگیزٔهافزایش متغیر راهبردهای خودتنظیمی بر آزمون، آموزش نتایج نشان داد، پس از حذف اثر پیش ها:یافته
   بود. ۰٫۵۴1آمده نیز دست(. مجذور اتای بهp<۰٫۰۰1کنشی مؤثر بود )نارسایی توجه/فزوناختالل  نشانگان

 دارای نشانگاندانشجویان ، در عنوان زبان دومانگلیسی بهنویسی در یادگیری مقالهتحصیلی  بر افزایش انگیزٔه استفاده از روش آموزشی راهبردهای خودتنظیمی گیری:نتیجه
  .رددا تأثیرکنشی نارسایی توجه/فزوناختالل 

 کنشی.اختالل نارسایی توجه/فزون ،، نشانگانانگیزه، خودتنظیمی ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
انسان در  یاساس یروان یازهایشدن نبرآوردهکه به   1گریخودتعیین

کنندٔه بینیاست، پیشوابسته  یستگیارتباط و شا ،یمختارخود نٔهیزم
گری مطرح نظریٔه خودتعیین(. 1پیشرفت تحصیلی مطلوب است )

بنیادین برخوردار هستند:  شناختیکند که افراد از سه نیاز روانمی
 نیازهای این از . رضایت4؛ در رابطه بودن۳؛ خودمختاری۲شایستگی

 انگیزش هایحالت و مطلوب انگیزشی هایرویه ارتقای باعث اساسی
 شناختیروان سالمت که این امر منجربه شودمی درونی خودمختارانه و

میرکمالی و همکاران (. ۲شود )بیرون می جهان با مؤثر تعامل و تسهیل
براساس نتایج حاصل از پژوهش خود پیشنهاد کردند، انگیزٔه پیشرفت 

 موفقیت تحصیلی سبب مضاعف، توانی و روحیه ایجاد با تحصیلی
 او روان از سالمت انسان انگیزش و انگیزه مسیر .شودمی دانشجویان

 رمسی این. گذارداثر می و سالمت وی عملکرد بر و پذیردمی تأثیر
 و اثربخش راهبردهای و هاتعریف سیاست برای بستری خود منطقی،
ند کمی فراهم آنان شرایط و نیازها با دانشجویان، رویارویی در کارآمد

و انگیزشی در  اساسی نیازامروزی،  5های انگیزشیبراساس مدل .(۳)
 شایستگی احساس کارآمدی و خود محیط در که است این دانشجویان

آموزانی که گری دانشبرای مثال، مطابق با نظریٔه خودتعیین(؛ ۴کنند )
نوعی از احساس و به دهندادراک خودکارآمدی زیادی از خود نشان می

 در حل مشکالت توانایی دلیلبه شایستگی بیشتری برخوردار هستند،
 با مشکالت با شدنروروبه هنگام موفق، تجارب داشتن و گذشته

 مسئله حل به آیند، فایق آن بر توانندمی که موضوع این باورکردن
های ها و کارآمدیمندیبراین، شناخت توان(. عالوه۲پردازند )می

آورد فراهم می 6خودراهبر در آدمی، محرکی برای الگوهای خودتنظیمی
(. ۵کنند )عنوان عوامل اصلی تغییر عمل میکه در آن افراد، خود به

 به ۸خودکارآمدی ، باورهای7دتنظیمیهای یادگیری خومطابق با نظریه
 .(۶خودتنظیمی اشاره دارد ) فرایندهای

 یافتهسازمان و فرایند فعال نوعی خودتنظیمی یا یادگیری خودتنظیمی،
 کنند.می انتخاب خود برای یادگیری را اهدافی فراگیران طی آن، که است
 براساس اهداف را خود رفتار شناخت، انگیزش و کنندمی سعی سپس

 نمایند. یادگیری بر آن نظارت کنند و مهار های محیطی تنظیم،و ویژگی
 انتظار هدف، تعیین منابع، مدیریت مانند عواملی شامل خودتنظیمی

است  عمیق شناختی درگیری از باورهای خودکارآمدی وموفقیت ناشی
 سازی ساختارهایمفهوم کنندٔهمنعکس خودکارآمدی (. باورهای7)

رفتار  خود، نوبٔهارزیابی عملکرد تحصیلی و به فرایندهای که است دانش
 به برای گر(. دانشجوی خودتنظیم۸دهند )قرار می تأثیررا تحت

 اهداف مجموعٔه و است باانگیزه علمی تکالیف رساندنانجام
 یادگیری، راهبردهای از استفاده با تکالیفش، ای را درقبالبینانهواقع

 اطمینان برای یادگیری راهبردهای تنظیم و دهاراهبر اثربخشی نظارت بر
 یادگیری آموزی،چنین دانش نظر در. گیردموفقیت در نظر می احتمال از

                                                      
1. Self-determination  
2. Competence 
3. Autonomy 
4. Relatedness  
5. Motivational models 

(. آموزش راهبردهای ۹شدنی است )و کنترل مندنظام فرایندی
آموزان مبتال به اختالل یادگیری خودتنظیمی یادگیری در ابتدا برای دانش

های شناختی، فراشناختی و اجتماعی جنبهساخته شد که با تأثیر بر 
(. فرایند 1۰ها را تقویت کند )تواند انگیزٔه آندانشجویان می

کار کند تا راهبردهای مؤثری را بهخودتنظیمی به یادگیرندگان کمک می
ها گیرند که موجب افزایش احساس خودکارآمدی و انگیزٔه درونی آن

 (.11شود )نیز می
های موزان با روشآشمندسازی دانکه توان ندهست محققان معتقد

فراشناختی و  شناختی، تنها از لحاظها نهشود آنخودتنظیمی باعث می
اعتقاد شایتور (. به1۲)تر باشند رفتاری بلکه از نظر انگیزشی نیز موفق

 نداشتن دانشجویان در نگارش مقاالت به زبان انگلیسیو کلی، توانایی
در نوشتن  دانشجویان نداشتنانگیزه دلیلبه عمدتاًدر سطح آکادمیک 

 ؛ همچنینشودها در این مهارت میاست که منجربه ناکارآمدی آن
، در این زمینه با ۹یکنشتوجه/فزون یینارسااختالل  دارایدانشجویان 

 اعتقاد دارندمحققان زیادی (. ۳1)رو هستند همشکالت بیشتری روب
این مشکل  و مطلوب نیست دانشجویانتوانایی نوشتاری آکادمیک که 

نوشتن مقاله به زبان انگلیسی نمود بیشتری صورت ناتوانی در گاهی به
عنوان میزان به کنشینارسایی توجه/فزوناختالل (. 1۴) کندپیدا می

 پذیری در فرد تعریف شدهفعالی و تحریکتوجه، بیش نبودثابتی از 
های فردی و بیق فعالیتدر کنترل و تط را است که نوعی اختالل

شناسی (. از دیدگاه بارکلی، سبب1۵)دهد اجتماعی افراد نشان می
 نارسایی در) معیوب فرایند ی چهارکنشتوجه/فزون یینارسااختالل 

 غیرکالمی، حافظٔه خودتنظیمی نارسایی در کالمی، حافظٔه خودتنظیمی
 بندیسازمان نارسایی در انگیزش، و هیجان خودتنظیمی نارسایی در

 رفتاری بازداری فقدان درنتیجٔه گیرد کهدر بر می را( اندیشه مجدد
 به چهارگانه شوند. براساس دیدگاه بارکلی، این مشکالتمی حاصل

 اعتقاد دارد، است. بارکلی مربوط اجرایی هایکنش سیستم نارسایی در
 مندیتوان رفتاری، بازداری سیستم و اجرایی هایکنش نتیجٔه
 زمان طول در رفتار مندی،توان این گیریشکل با که است 1۰تنظیمیخود

 مهارگری و بینیپیش به دهدمی اجازه فرد به و آیدتحت مهار فرد درمی
ی کنشتوجه/فزون یینارساافراد مبتال به اختالل  .(1۶بزند ) دست

گویی و نبود های اجرایی مانند مهار پاسخنارسایی در کنش دلیلبه
 (.17رفتاری، در رفتار خودتنظیمی نیز مشکل دارند )بازداری 

افراد بزرگسال مبتال در این راستا، فدایی و همکاران پیشنهاد کردند که 
ریزی، تکمیل و در برنامه کنشینارسایی توجه/فزونبه اختالل 

دادن به موقع وظایف کاری، گوشدادن بهرساندن تکالیف، انجامپایانبه
با مشکل مواجه  حفظ توجه هنگام خواندن های دیگران وصحبت

دارند و با مشکالت  ضعیفیاین افراد عملکرد تحصیلی . شوندمی
شوند می روروبهکاری اهمال انگیزگی وبی تحصیلی متعددی ازجمله

 مبتال بهدانشجویان (. طبق نظر ماجور و همکاران مشکل عمدٔه ۸1)
خودتنظیمی و  نداشتناز ناشی ی،کنشتوجه/فزون یینارسااختالل 

6. Self-regulation models 
7. Self-regulated learning 
8. Self-efficacy beliefs  
9. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
10. Self-regulation 
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۳ 

(. 1۹) یند یادگیری استادر فر مناسب اجرایی هایعملکردنداشتن 
درصد از ۶7ای که از مطالعٔه مایز و کالهوم حاصل شد، براساس نتیجه

کنشی، در بیان آموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزوندانش
شود میها ناشی نوشتاری ناتوانی دارند که از نقص خودتنظیمی در آن

 منظوربه در روش آموزشی راهبردهای خودتنظیمیزونبرون (. ۲۰)
اهمیت بر  کنشی،مبتال به نارسایی توجه/فزون ایجاد انگیزه در افراد

تأکید  عنوان الگوی موفقتأثیر مربیان به و یند یادگیریاالگوسازی در فر
(. ازآنجاکه نبود تمرکز یکی از دالیل عمدٔه مشکالت ۲1کرده است )

هایی کارگیری روشدانشجویان در مراحل نوشتاری است، آموزش به
کردن این چالش، کمک بسزایی در رفع این ناتوانی و برای برطرف
 کند.ها میمندی آنتقویت توان

کنشی، اختاللی عصبی و ارثی است و اختالل نارسایی توجه/فزون
از بین  شده است، در بزرگساالن عمدتاًبرخالف آنچه تاکنون تصور 

رود و در بزرگساالن شیوع زیادی دارد؛ اما غالباً تشخیص داده نمی
(. این اختالل برای افراد مبتال به اختالل نارسایی ۲۲شود )نمی

ویژه دانشجویان و افراد نیازمند به تمرکز حواس، کنشی، بهتوجه/فزون
های عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی مشکالت بسیاری را در زمینه

ها در انجام تکالیف کند؛ همچنین بر سطوح انگیزشی آنیجاد میا
بنابراین برای رسیدن به عملکرد (؛ ۲۳گذارد )تحصیلی تأثیر می

های ر، این نیاز وجود دارد که دانشجویان روشهتتحصیلی ب
نویسی به (. ازطرفی یادگیری مقاله۲۴) خودتنظیمی را آموزش ببینند

رود و این شمار میمهارتی حیاتی به زبان انگلیسی در دانشجویان
 افزاید. موضوع بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می

توان گفت، توانایی نگارش مقالٔه انگلیسی براساس آنچه مرور شد می
های اساسی در دانشجویان رشتٔه زبان انگلیسی است که یکی از مهارت

نارسایی اختالل های فردی نظیر نشانگان تأثیر ویژگیتحت
رو گیرد؛ ازاینها قرار میکنشی و نبود خودتنظیمی در آنتوجه/فزون

آموزش خودتنظیمی بر اهمیت و ضرورت این پژوهش برای دستیابی 
 اثربخشیافزاید. هدف پژوهش حاضر بررسی به هدف مذکور می

در یادگیری   تحصیلیراهبردهای خودتنظیمی بر انگیزٔه آموزش
 عنوان زبان دوم در دانشجویان دارای نشانگانبه نویسی انگلیسیمقاله

 کنشی بود.نارسایی توجه/فزوناختالل 

 بررسیروش 2
گواه  با گروهآزمون پس-آزمونو از نوع پیشآزمایشی هنیم روش پژوهش

 رشتٔه مقطع کارشناسی دانشجویان یتمام راآماری تحقیق  . جامعٔهبود
انشگاه آزاد اسالمی واحد زبان انگلیسی )آموزش، ترجمه و ادبیات( د

نویسی کالس مقاله در 1۳۹۶که در سال  تشکیل دادندتهران مرکزی 
نارسایی  بندیدرجه مقیاسدانشجو به  1۲۶. تعداد نام کردندثبت

( برای غربالگری پاسخ دادند. ۲۵) 1بزرگساالن کانرز کنشیتوجه/فزون
به پژوهش  های ورود( داوطلب واجد مالک۲۶نفر ) ۶۲ها از میان آن

سازی در گروه روش دردسترس انتخاب شدند. سپس با تصادفیبه
کنندگان به های ورود شرکتمالک. آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند

                                                      
1. Conners’ Adult ADHD Rating Scales (CAARS) 
2. Barratt’s Impulsiveness Scale 

و نمرٔه بیشتر سال  ۴۵تا1۸ بین گروه سنیمطالعه شامل قرارداشتن در 
نارسایی اختالل  بندیدرجه مقیاس ( در۵۰از خط برش )نمرٔه بیشتر از 

اصول در پژوهش حاضر ( بود. ۲۵) بزرگساالن کانرز کنشیجه/فزونتو
کننده در ٔه دانشجویان شرکتپژوهش شامل رضایت آگاهان یاخالق

صورت . دانشجویان بهماندن و رازداری رعایت شد، محرمانهتحقیق
فرم  کتبی اعالم رضایت شفاهی رضایت خود را اعالم داشتند و برای

 . شدها ارائه به آن جویان به پژوهشد دانشورضایت آگاهانه پیش از ور
 کار رفت.ابزارهای زیر در پژوهش به

: بزرگساالن کانرز کنشینارسایی توجه/فزون بندیدرجه مقیاس -
توسط  بزرگساالن کانرز کنشیفزوننارسایی توجه/ بندیدرجه مقیاس

(. این مقیاس شامل ۲۵ساخته شد ) 1۹۹۹کانرز و همکاران در سال 
، توجهی/حافظهمشکالت بی مقیاسگویه است که چهار خرده ۲۶

پذیری/ثبات عاطفی و مشکالت مربوط تحریک، قراریفعالی/بیبیش
ای از هرگز=صفر تا بسیار در طیف لیکرتی چهاردرجهبه خودپنداره را 

معنای شدت بیشتر کند. نمرٔه بیشتر در این مقیاس بهارزیابی می ۳زیاد=
کانرز و همکاران همبستگی این ابزار را با نسخٔه (. ۲۵اختالل است )

 (.۲7عنوان شاخصی از روایی آن گزارش کردند )به نقل از بلند ابزار به
و ضریب آلفای کرونباخ  ۵۰مختاری و همکاران برای ابزار خط برش 

دست آوردند؛ همچنین همبستگی این ابزار را با پرسشنامٔه را به ۰٫۸7
عنوان شاخصی از روایی همگرای به ۵۶٫۰برابر با  ۲تکانشگری بارت

 (.۲۸ابزار گزارش کردند )
: پرسشنامٔه انگیزٔه درونی ریان در سال ۳پرسشنامٔه انگیزٔه درونی -

گویه است که در  ۴۵(. این پرسشنامه شامل ۲۹ساخته شد ) 1۹۸۲
 7=صحیح تا کامالا  1=وجههیچبه ای ازدرجهطیف لیکرتی هفت

معنای انگیزٔه درونی شود. کسب نمرٔه بیشتر در این ابزار بهمی گذارینمره
(. در مطالعٔه ریان، تفکیک دانشجویان براساس ۲۹بیشتر است )

عنوان شاخصی از روایی ابزار پرسشنامٔه انگیزٔه درونی و عملکردشان به
دار و همکاران برای این ابزار ضریب آلفای (. حمل۲۹) گزارش شد

وسیلٔه تحلیل عاملی تأییدی دست آوردند و بها بهر ۰٫۸۶کرونباخ 
 (.۳۰ساختار عاملی این ابزار را تأیید کردند )

ای مرحلهراهبردهای شش از در این تحقیقآموزش خودتنظیمی:  -
با هدف  ،۲۰۰۵در سال  هشدخودتنظیمی گراهام و هریس ابداع توسعٔه

آموزش درس  منظوربهراهبردهای خودتنظیمی به دانشجویان  آموزش
(. در این روش ۳1) برای گروه آزمایش استفاده شد، نویسیمقاله

، یابیهدف، خودارز میتنظآموزشی، در طول فرایند نوشتن، مراحل 
 بارٔهنگرش در و زهی، انگیمی، خودتنظآموزیخود یهادستورالعمل

(. آموزش خودتنظیمی ۳1گیرند و مدنظر است )هدف قرار مینوشتن 
به  1ای به دانشجویان ارائه شد. در جدول دقیقه1۰۵جلسٔه در چهارده 

 ای از جلسات آموزش خودتنظیمی اشاره شده است.خالصه
توصیفی از میانگین و انحراف معیار در بخش آمار در این پژوهش 

روش  ،هاتحلیل دادهاستفاه شد؛ همچنین در بخش آمار استنباطی برای 
و  ویلک، لون-ی آماری شاپیروهاآزمونکوواریانس و آماری تحلیل 

های روش تحلیل کوواریانس( و آزمون فرضعنوان پیشباکس )بهام

3. Intrinsic Motivation Inventory 
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 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ هاآزمون سطح معناداری .کار رفتبه SPSS افزارنرمدر  مجذور خی

 . خالصه جلسات آموزش خودتنظیمی1جدول 
 محتوا هدف جلسه جلسه
 ها با اهداف جلسات صورت گرفت.کنندهآشنایی شرکت معارفه اول

دوم و 
 سوم

دانش  توسعٔه
 زمینهپیش

نوشتن  بارٔهکردن دربیان کردند. معلم با صحبت ،خود نگارشرا برای استفاده در فرایند  الزمدانشجویان، دانش و مفهوم 
. کردندنویسی، بیان مقاله دربارٔه های قبلی خود رادانستهخودتنظیمی را تعریف کرد. دانشجویان  ها، ایدٔهو سؤال از آن

توضیح داد. معلم از راهبردهای یادگیری  ،تدریس شود آن جلسه قرار بود در کهرا معلم مراحل، عناصر و ژانر نوشتاری 
(POW-TREE) های مراحل و نمونه انجام گرفتسمت هر ق بارٔهدر وگو با دانشجویانو گفت استفاده کرد(POW-

TREE) شدبیان دربارٔه موضوع آن جلسه صورت طوفان ذهنی به .POW خود را  ایدٔه» هاییندامخفف مراحل فر
 هایمخفف جمله TREEاست.  «بیشتر بنویسید و بگویید»و « دهی کنیدهای خود را سازمانیادداشت»، «انتخاب کنید

 است. «پایان»و  «توضیحات»، «دالیل»موضوعی 

چهارم و 
 پنجم

 کردنبحث
را با  عنوان مقاله. معلم کار برندبهدر نگارش مقاله خودتنظیمی را  به دانشجویان آموزش داد چگونه راهبردهای معلم

مک کند ها کتوضیح داد تا به آنهای خود روی تختٔه کالس و آن موضوع را همراه با مثال و ایده دانشجویان تمرین کرد
 .ها استفاده کنندو از آن آورندخاطر مراحل را بهاین در حین نوشتن، 

ششم و 
 هفتم

 کردنالگوبرداری

نوشتن حین در خودتنظیمی به دانشجویان نشان داد که چگونه با استفاده از راهبردهای  «بلند فکرکردن»روش معلم با 
هدف و بیان اهمیت استفاده از  با تعیین یک ؛ همچنیندهند انجامنگارش خود را دهی سازمانو  ریزیبرنامه ،مقاله

مرحله تا بهصورتی که دانشجویان تمام مراحل فکرکردن معلم را مرحله؛ بهمرحله پیش رفتبهراهبردهای نوشتن، مرحله
 توانستند بشنوند و مشاهده کنند.اتمام مقاله 

هشتم و 
 نهم

 سپردنخاطربه
 مراحلسپردن خاطربا بهو  را تمرین کردندنوشتاری  هایو یادآوری کامل مراحل، فعالیتدانشجویان برای یادگیری 

و برای خود فهرستی از مراحل  کار گرفتندخود به مقالٔه طور مستقل در نوشتنرا به خودتنظیمی، راهبردهای آنمختلف 
 نوشتاری آماده کردند.

دهم و 
 یازدهم

 کردنپشتیبانی

داربست حمایتی  بود؛ زیرا این مرحلهبرخوردار  خودتنظیمی راهبردهای توجهی در آموزشدرخوراز اهمیت  سطحاین 
همراه با  با نوشتن مشارکتی سطح. این داشتندخود سؤال یا مشکلی مقالٔه که در روند نوشتن  بودنیازهای دانشجویانی 

سپس معلم و دانشجویان  .خوب آغاز شد ایها برای نوشتن مقالهبا تعیین اهداف آن ها و رفع اشکال معلمکالسیهم
 و بررسی کردند. چکروند نوشتن را  (POW-TREE)نوشتاری که قبالا گفته شد های با پیگیری تکنیک

دوازدهم 
و 

 سیزدهم
 عملکرد مستقل

شروع  ،پشتیبانی معلم خود یا بدون کمک نوشتاریهای نمونه بدون کمکو  هادانشجویان بدون کمک نمودار استراتژی
با گذشت  خودتنظیمیمداوم از راهبردهای  که استفادٔه کرد کردند. در این مرحله، معلم تأکیدخود  به نوشتن مقالٔه

نگارش  زمان که در کردبه دانشجویان یادآوری  ؛ همچنینکندتضمین می در رسیدن به اهدافشانرا ها زمان، موفقیت آن
 باشند.ذهن داشته  یشه باید دررا هم هامؤلفهاین مقاله، مفهوم و اهمیت 

 مرور مطالب و ارائٔه بازخورد صورت گرفت. مرور مطالب چهاردهم

 هایافته ۳
دهد.لحاظ جنسیت، وضعیت اشتغال و تأهل نشان میشناختی را بههای جمعیتویژگی ۲جدول 

 

 پژوهش شناختیجمعیت مقایسٔه توزیع متغیرهای. ۲جدول 

 جنسیت
 گواه آزمایش

 pمقدار  χ2آمارٔه 
 درصد تعداد درصد تعداد

 ۴۵٫1۶ 1۴ ۴1٫۹۴ 1۳ زن
۰٫۰۶۶ ۰٫7۹۸ 

 ۵۴٫۸۴ 17 ۵۸٫۰۶ 1۸ مرد
 وضعیت اشتغال

 ۵۴٫۸۴ 17 ۵1٫۲۶1 1۶ شاغل
 ۴۵٫1۶ 1۴ ۴۸٫۳۹ 1۵ غیرشاغل ۰٫7۹۹ ۰٫۰۶۵

 وضعیت تأهل
 ۴۵٫1۶ 1۴ ۴۸٫۳۹ 1۵ مجرد

۰٫۰۶۵ ۰٫7۹۹ 
 ۵۴٫۸۴ 17 ۵1٫۲۶1 1۶ متأهل
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دانشجویان شامل جنسیت، شناختی های جمعیتیافته ۲در جدول 
که مشاهده چنان شده است. وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل ارائه

(، p=۰٫7۹۸لحاظ جنسیت )شود، بین دو گروه آزمایش و گواه بهمی
( تفاوت p=۰٫7۹۹( و وضعیت تأهل )p=۰٫7۹۹وضعیت اشتغال )

 معناداری وجود ندارد. 
بررسی آن های فرضپیش قبل از استفاده از روش تحلیل کوواریانس،

ویلک -آزمون شاپیرو وسیلٔهبودن بهفرض نرمالپیش ارزیابی. نتایج شد
 در هر دو گروه و هر سه مرحلٔه انگیزٔه درونینشان داد که متغیر 

 . آمارٔه(p>۰٫۰۵دارای توزیع نرمال است )آزمون پسو  آزمونپیش
؛ (p>۰٫۰۵بود )معنادار ن این متغیرباکس و لون نیز برای آزمون ام

 کوواریانس مفروضٔه-های واریانسبنابراین شرط همگنی ماتریس
 مرحله برقرار بود. دودر  انگیزٔه درونیهمگنی واریانس برای متغیر 

همراه نتایج تحلیل تفکیک گروه آزمایش و گروه گواه بهآزمون بهآزمون و پسهای توصیفی متغیر انگیزٔه درونی در مراحل پیش. شاخص۳جدول 
 کوواریانس

 گروه متغیر
 آزمونمقایسٔه پس آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اِتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 انگیزٔه درونی
 ۰٫1۳ ۳٫۲۵ ۰٫۲۴ ۲٫۸۰ آزمایش

1۶٫۴7 ۰٫۰۰1> ۰٫۵۴1 
 ۰٫۳۵ ۲٫71 ۰٫1۵ ۲٫7۰ گواه

دهد، میانگین نمرٔه متغیر انگیزٔه درونی در گروه نشان می ۳جدول 
آزمون افزایش یافته است. نتایج آزمون درمقایسه با پیشآزمایش در پس

آزمون، روش تحلیل کوواریانس مشخص کرد، پس از حذف اثر پیش
در  درونی انگیزٔهافزایش متغیر راهبردهای خودتنظیمی بر آموزش 

اختالل  در دانشجویان دارای نشانگان ویسی انگلیسینیادگیری مقاله
 (.p<۰٫۰۰1کنشی مؤثر است )نارسایی توجه/فزون

 بحث 4
راهبردهای خودتنظیمی آموزش اثربخشی هدف پژوهش حاضر بررسی 

عنوان زبان دوم به نویسی انگلیسیدر یادگیری مقاله تحصیلی بر انگیزٔه
کنشی بود. نارسایی توجه/فزوناختالل  در دانشجویان دارای نشانگان

راهبردهای خودتنظیمی بر نتایج پژوهش حاضر نشان داد، آموزش 
عنوان زبان دوم در به نویسی انگلیسیدر یادگیری مقاله تحصیلی انگیزٔه

کنشی اثربخش نارسایی توجه/فزوناختالل  دانشجویان دارای نشانگان
ور و همکاران که با نتایج تحقیق ماج حاضر پژوهش هایبود. یافته

ی را کنشتوجه/فزون یینارسااختالل  مبتال بهدانشجویان مشکل عمدٔه 
( و مطالعٔه مایز و کالهوم که به 1۹معرفی کردند )خودتنظیمی  نقص

آموزان مبتال به اختالل مشکالت خودتنظیمی در یادگیری در دانش
چنین راستا است. هم(، هم۲۰کنشی اشاره کردند )نارسایی توجه/فزون

اهمیت از آن جنبه که وی تحقیق زونبرون یافتٔه پژوهش حاضر با 
در  را عنوان الگوی موفقتأثیر مربیان به و یند یادگیریاالگوسازی در فر

با ایجاد انگیزه در افراد  منظوربه روش آموزشی راهبردهای خودتنظیمی
  راستا است.(، هم۲1) داندبسیار مثبت میکنشی نارسایی توجه/فزون

توان گفت، توان نوشتاری دانشجویان در تبیین یافتٔه پژوهش حاضر می
حتی در سطح آکادمیک و دانشگاهی سطح مطلوبی ندارد و این مشکل 

شکل ناتوانی در یادگیری زبان انگلیسی نمود بیشتری حتی در مواقعی به
کند. نوشتن مقاله مهارتی است که نیاز به توجه و تمرکز مستمر پیدا می

د. به همین دلیل نتیجٔه این تحقیق برای دانشجویان دچار اختالل دار
محققان فعالی و کمبود توجه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیش

عنوان به روش آموزشی راهبردهای خودتنظیمیحاضر، از  مطالعٔه
گری انگیزش شامل انگیزش . در نظریٔه خودتعیینمداخله استفاده کردند

شود که در پیوستاری از انگیزٔه انگیزشی میبیرونی و بیدرونی، انگیزش 

شایستگی هنگامی  کارآمدی و نیاز بهبیرونی تا انگیزٔه درونی قرار دارد. 
ر آن بعهده بگیرد و ه برانگیزی را بتکالیف چالش فردشود که ارضا می

ادراک کارآمدی و شایستگی منجربه انگیزٔه درونی برای  تسلط یابد.
بنابراین  شود؛انگیز میهای چالشکردن فعالیتلیف و دنبالانجام تکا

آمیز های خود را برای انجام موفقیتتوانایی فردکه  احتماالً زمانی
های مطابق با مدل (؛۲کند )می ، احساس اشتیاقکندتکالیف باور 

یادگیری خودتنظیمی، خودکارآمدی ازجمله منابع انگیزشی برای 
کارگیری تنظیم تحصیلی است که یادگیرنده را در بهیادگیری و پیشرفت 

کند. در منظور تنظیم فرایندهای شناختی خود باانگیزه میفراشناختی به
بر تأثیرپذیری از دیگر عمل عالوهالگوی یادگیری خودتنظیمی، یک 

(. پینتریچ ۵ها، متأثر از تجارب خود ایجادشده نیز است )کنندهتعیین
 طی آن در که داندمی یادگیری ای ازشیوه ی رایادگیری خودتنظیم

انگیزه که ادراک کارآمدی و شایستگی  فعالیت، لحاظ از آموزدانش
کند. پینتریچ برای فعاالنه عمل می فراشناخت، جزئی از آن است و

داند: نخست، خودتنظیمی در یادگیری سه مؤلفه را اساسی می
اشناختی است که خودتنظیمی در یادگیری شامل راهبردهای فر

ریزی، نظارت، تغییر و اصالح شناخت خود یادگیرندگان برای برنامه
های خود است؛ مؤلفه برند؛ دوم، نظارت بر تکالیف و تالشکار میبه

سوم، راهبردهای شناختی است که برای یادگیری، یادآوری و درک 
طبق نظریٔه خودتنظیمی، . (۶شود )ها استفاده میمطلب از آن

 فعال درگیری معنایبه خودتنظیمی شناختی و فراشناختی ردهایراهب
 شناختی و انگیزشی رفتاری، فردی، یادگیری هایتالش در یادگیرندگان

 هستند؛ همچنین مندارزش و مهم درسی اهداف کسب منظوربه خود
 آن در که هستند یادگیری راهبردهای نوعی خودتنظیمی راهبردهای

برسند.  خویش اهداف به کنند تاتکیه میبر خود  یادگیرندگان
هایی گر در طول فرایند کسب دانش به فعالیتیادگیرندگان خودتنظیم

گزینی، سازماندهی، خودنظارتی و کردن، هدفچون طراحی
ترتیب به میزانی از عملکرد تحصیلی پردازند و بدینخودارزشیابی می

 (.7یابند )که مدنظرشان است، دست می
آموزان بردهای خودتنظیمی یادگیری در ابتدا برای دانشآموزش راه

های شناختی، مبتال به اختالل یادگیری ساخته شد که با تأثیر بر جنبه
ها را تقویت کند. تواند انگیزٔه آنآموزان میفراشناختی و اجتماعی دانش
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شکل ای بهجنبهروش آموزشی راهبردهای خودتنظیمی، فعالیتی یک
مرحله بهشکل مرحلهل نبود؛ زیرا این روش آموزشی بهمحصوتولید یک

و باتوجه به ابعاد مختلف یادگیری ساخته شد؛ همچنین با ایجاد 
مرحله در نوشتن مقاله، تأثیر و اهمیت بهای گروهی، انجام مرحلهرابطه

کالسی و معلم( در ایجاد انگیزٔه دانشجویان و رسیدن کار گروهی )هم
گر غالبًا یار موفق است. یادگیرندگان خودتنظیمبه نتیجٔه مطلوب بس

شده برند که درمقایسه با راهبردهای استفادهکار میراهبردهایی را به
(. اسچانک معتقد است، 1۰توسط دیگر افراد، بسیار متنوع هستند )

کنند و اهدافشان را فراگیرانی که فرایند یادگیری را خودشان تنظیم می
 کنند، این امر باعثسازماندهی می مراتبیصورت سلسلهبه

شود. فرایند خودتنظیمی به خودکارآمدی و انگیزش بیشتر آنان می
گاه، مطلع و قاطع باشند. یادگیرندگان کمک می کند تا در یادگیری خودآ

در چهارچوب فرایندهای انگیزشی، این یادگیرندگان خودکارآمدی زیاد 
(. 11کنند )گزارش میو انگیزش و عالقٔه درونی به تکالیف را 

خودتنظیمی و انگیزشی  فرایندی ترتیب، یادگیری خودتنظیمی،بدین
 برای الزم هایمهارت به را خود ذهنی هایتوانایی فرد آن طی است که

گر توان خودتنظیمدر این الگو دانشجویانی را می. کندیادگیری تبدیل می
در فرایند یادگیری توصیف کرد که از نظر انگیزشی، شناختی و رفتاری 

طور کلی، فرایند خودتنظیمی، (؛ به1۲خود مشارکت فعال داشته باشند )
ها و رفتارهایی ها، فراشناختسازی و تقویت شناختمستلزم فعال

است که متوجه هدف مدنظر است. به عبارت دیگر، خودتنظیمی به این 
کند رکت میآموز فعاالنه در فرایند یادگیری خود مشامعنا است که دانش

طور خالصه، این ویژگی به و پذیرندٔه منفعل اطالعات نیست. به
خصوصی شود که اهداف مشخصی دارد و رفتارهای بهشخصی گفته می

گیرد. چنین فردی بر را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می
منظور دستیابی به ها را بهکند و آنراهبردها و اعمال خود نظارت می

خودتنظیمی بر افکار، احساسات و رفتارهای کند. و تعدیل می موفقیت،
یافته متوجه دستیابی به اهداف نحوی سازمانخودزایی داللت دارد که به

های مختلف فرایندهای های مختلف، بر جنبهاست. در نظریه
اندرکار در یادگیری خودتنظیم شامل توجه، مرور ذهنی، دست

ی، نظارت، خودکارآمدی، انتظار نتایج، کارگیری راهبردهای یادگیربه
گذاری به یادگیری، نظارت بر خود، خودآموزی و تقویت خود، ارزش

معنا نظر از دیدگاه نظری آن، بدینشود. خودتنظیمی صرفتأکید می
آموزان فعاالنه در دستیابی به اهداف یادگیری خود نقش است که دانش

ترتیب قادر آورند؛ بدیند میوجودارند و دانش مدنظر را برای خود به
عنوان زبان خواهند بود به اهدافی نظیر نوشتن مقاله به زبان انگلیسی به

 دوم دست یابند.

 گیرینتیجه ۵
راهبردهای  یاستفاده از روش آموزش ،نشان داد حاضر پژوهش یجنتا

نویسی یادگیری مقاله درتحصیلی  یزٔهانگ یشبر افزایمی خودتنظ
اختالل  دارای نشانگاندانشجویان در  زبان دومعنوان انگلیسی به

نتایج این مطالعه اهمیت . تأثیر دارد کنشینارسایی توجه/فزون
های چالشحل برای تسهیل در  را کارگیری راهبردهای خودتنظیمیهب

تر برجستهکنشی نارسایی توجه/فزوناختالل  دارای نشانگاندانشجویان 
 نویسانبرنامه مدنظرتواند میتحقیق حاضر کند. بر این اساس، نتایج می

 یآموزش هایکتاب نویسندگاندرسی،  هایزبان، طراحان برنامهآموزش 
  .قرار گیردمدرسان زبان نیز و 

 تشکروقدردانی 6
کننده در پژوهش حاضر و همچنین از تمامی دانشجویان شرکت

 مسئوالن محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم تشکر و قدردانی
 شود.می

 هابیانیه 7
 کنندگاناز شرکت نامهیتو رضا یاخالق ییدیٔهتأ

آزاد اسالمی واحد قشم با  دانشگاه یدکتر این مقاله برگرفته از رسالٔه
. پروتکل تحقیق در کمیتٔه اخالق در است ۲17۲۰۳1۲۹۳۲۰۰1کد 

در پژوهش  آزاد اسالمی واحد قشم به تأیید رسید. پژوهش دانشگاه
ٔه دانشجویان پژوهش شامل رضایت آگاهان یاخالقاصول حاضر 
. ماندن و رازداری رعایت شد، محرمانهکننده در تحقیقشرکت

 صورت شفاهی رضایت خود را اعالم داشتند و برایدانشجویان به
جویان به د دانشوفرم رضایت آگاهانه پیش از ور کتبی اعالم رضایت

  .شدها ارائه به آن پژوهش
 رانتشا یبرا رضایت

  این امر غیر قابل اجرا است.
 ها و موادبودن دادهدردسترس

شده در پژوهش حاضر به هیچ سازمان یا ارگانی آوریهای جمعداده
شکل خام در اختیار محقق است تا مراکز  شود؛ اما بهتحویل داده نمی

سنجی در صورت مربوط رسمی )مثل دانشگاه( بتوانند برای صحت
 که مقاله در شدهگزارش نتایج پشتیبان هایببرند. دادهلزوم از آن بهره 

صورت فایل ورودی داده در نزد شدند، به تحلیل مطالعه طول در
 نویسندٔه مسئول حفظ خواهد شد.

 منافع تزاحم
 ندارند. منافعی تضاد گونههیچ که کنندمی اعالم نویسندگان

 یمال منابع
 شخصی تأمین شده است.انجام این مطالعه از منابع  برای اعتبار

 یسندگاننو مشارکت
نویس مقاله، بازبینی و پیش تهیٔههمٔه نویسندگان سهم یکسانی در 

 مقالٔه حاضر بر عهده داشتند.اصالح 
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