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چكیده
هدف از این پژوهش مقایسه اهمالکاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانشآموزان پسر 16-12
سال مصروع و غیر مصروع استان خراسان جنوبی بود .روش این پژوهش علی مقایسهای است .جامعه
آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر  16-12سال مصروع و عادی استان خراسان جنوبی که در
سال تحصیلی  96-95مشغول به تحصیل هستند ،تشکیل دادند .از میان جامعه آماری  03دانشآموزان
مصروع به روش نمونهگیری در دسترس و  03دانشآموز عادی به روش نمونهگیری تصادفی ساده به
عنوان نمونه پژوهش در این پژوهش جای داده شدند .نمونههای پژوهش بر اساس معدل و مقطع تحصیلی
همتا شدند .ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم و
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بود .نتایج نشان داد که بین اهمالکاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی
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مقدمه
صرع 1به گروهی از اختالالت عصبی اطالق میشود که به صورت حمالت تشنج بروز می-
کند (فیشر و همکاران .)2312 ،فرد مبتال به صرع کسی است که حداقل دو حمله تشنجی
به علت تخلیههای تکراری ،غیرطبیعی و همزمان در مغز را داشته باشد (الندگرین.)2331 ،
اختالل صرع در جوامع مختلف  3/5-1درصد افراد جامعه را مبتال میسازد (سوتر و
رویگ .)2313 ،بروز و شیوع صرع در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه
یافته است (فایور )2315 ،و در ایران میزان شیوع آن  1/8درصد گزارش شده است
(اسماعیلی ،عبیدی ،نجفی ،آقایی و اسماعیلی .)1090 ،صرع در دوران کودکی و یا بلوغ
از طریق امواج غیر نرمال الکتروانسفالوگرام شناسایی میشود (اخالقی و همکاران،
 .)1098چندین روش برای مم انعت از تشنج نظیر استفاده از دارو ،جراحی ،رژیم غذایی
مخصوص و تحریک عصب واگ وجود دارد که اولین گام ،استفاده از دارو است (واینر 2و
همکاران .) 2338 ،داروهای ضدصرع به دو دسته داروهای ضدصرع قدیمی و داروهای
ضدصرع جدید تقسیمبندی میشوند (اسمیت 0و همکاران)1981 ،؛ اما عالوه بر مسائل
جسمانی و شناختی ،بیماران مبتال به صرع در زمینههای تحصیلی ،هیجانی و رفتاری نیز
دچار مشکالت و نواقصی هستند (مک کالین و مک فارلند .)2311 ،از جمله مباحث
مهمی که اخیراً توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است ،اهمالکاری تحصیلی

2

است (سواری .)1093 ،اهمالکاری تحصیلی یکـی از مشـکالت رفتـاری اسـت کـه
شیوع بسـیار بـاالیی دارد و از متغیرهـایی اسـت کـه بـا وضـعیت تحصیلی

1. epilepsy
2. Wiener
3. Smith
4. academic procrastination
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دانشآموزان رابطه دارد (جوکار و دالورپور .)1086 ،اهمالکاری به عنوان فقدان
خودتنظیمی و تمایل در به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به یک هدف ضروری است،
توصیف میشود از مظاهر اهمالکاری پدیدار شدن ویژگی یا صفت اهمالکاری در
محیطهای آموزشگاهی است که اهمالکاری تحصیلی نامیده میشود .این نوع اهمالکاری
به تمایل غیرمنطق ی برای به تعویق انداختن آغاز ،یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی
اشاره دارد که فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص ،انگیزه
کافی برای انجام آن را ندارند (آینور ،موراتا و کان .)2311 ،دیون ( )2310بر این باور
است که دو نوع اهمال کاری تحصیلی (فعال و منفعل) وجود دارد .اهمالکاری تحصیلی
فعال اساساً مثبت و سازنده است و یک راهبرد بازدارنده است؛ اما اهمالکاری منفعل
بازتاب یک رفتار منفی است که باعث می شود افراد اهمال کار دچار رفتارهای ترس،
تردید و دو دلی شده و توانایی کار کردن را نداشته باشند .در پژوهشی اوزر ،دمیر و
فراری ( )2339نشان دادهاند که اهمال کاری حدود  23تا  95درصد محیطهای آموزشی را
در بر میگیرد و در پژوهشی دیگر چنین گزارش شده که  13درصد دانشجویان و 23
درصد مردم عادی دارای تمایالت اهمال کاری هستند .اوزر و ساکس ( )2311به این نتیجه
دست یافتند که  08درصد دانشجویان ،شدیداً اهمال کار هستند .با این وجود در زمینه
اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان با اختالل صرع پژوهشی انجام نشده است؛ اما
چندین پژوهش در ارتباط با دیگر افراد دارای ناتوانی انجام شده است که هر یک نتایجی
را بدنبال داشته اند .از جمله محمدی قلعه تکی ،قمرانی ،برمک ( )1090به بررسی و
مقایسه اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان معلول جسمی -حرکتی ،ناشنوا و نابینا با
توجه به نقش جنسیت آنان پرداختند که یافتههای آنان نشان داد در اهمالکاری تحصیلی
بین سـه گـروه ،تفـاوت معنـاداری وجود دارد و معلـوالن جسـمی -حرکتـی
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اهمالکاری باالتری را نشان دادند .پور عبدل ،صبحی قراملکی و عباسی ( )1090در
پژوهش خود نشان دادند که دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص از اهمالکاری باالتری
نسبت به همتایان عادی خود برخوردارند .پژوهش رئوفی راد و شریفی درآمدی ()1092
نشان داد که دانشآموزان نابینا از اهمالکاری تحصیلی باالتری نسبت به دانشآموزان بینا
برخوردارند .جوادی ،هاشمی رزینی و هاشمی رزینی ( )1092به این نتیجه دست یافتند که
بین تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطه منفی و معنادار و بین
ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار است.
از جمله متغیرهای روانشناختی که نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایفا
میکند خودتنظیمی تحصیلی 1است .زیمـرمن ( )2333خودتنظیمی را به عنوان فرآیند
فعال نگه داشـتن افکـار ،رفتارهـا و هیجـانهـا بـرای دسـتیابی بـه اهداف تعریف کرده
است و افراد خودتنظیم یافته را کسانی میداند کـه اهـدافی را بـرای خـود انتخاب،
راهبردهای مناسب یادگیری را گزینش و انگیزش خود را حفظ کرده ،به نظارت خـود
پرداختـه و پیشـرفت خـود را ارزیـابی مـیکننـد .پینتریچ و دگروت ( )1993معتقدند
خودتنظیمی تحصیلی به تنظیم شناخت و رفتار میپردازد و از مهمترین مؤلفههای یادگیری
و عملکرد تحصیلی دانشآموزان به شمار میرود .در اهمیت یادگیری خودتنظیمی یافتههای
زویچ و سکالر ( )2335نشان داد که فرآیندهای خودتنظیمی به موفقیتهای تحصیلی منجر
میشود .کیتسـانتاس و زیمـرمن ( )2339معتقدنـد کـه فراگیران خود تنظیم یافته باال
نسبت به افراد کمتر برخوردار به شیوههای مختلفی تکالیف درسی را انجام میدهند.
بمبنیوتی ( )2313نشان داد که فراگیـران دارای یـادگیری خـود تنظیمی باال و با باورهای
خود اثربخشی باال تمایل دارند که ارضـای نیازهـای خـود را بـه عقـب بیندازند ،عالقه
1.academic self-regulation
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درونی به درس ها دارند و برای تکمیل تکالیف درسی از خـود فعالیـت بیشـتری نشان
میدهند .ابوالقاسمی ،برزگر و رستماوغلی ( )1090نشان دادند که آموزش یادگیری
خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانشآموزان دارای اختالل ریاضی
مؤثر است .با وجود نقش مهمی که خودتنظیمی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی ایفا
میکند ،تاکنون پژوهشی به بررسی آن در افراد مبتال به صرع نپرداخته است ،با این حال
تعداد محدودی از پژوهشها وضعیت کلی تحصیلی دانشآموزان مصروع را مورد مطالعه
قرار دادهاند .از جمله جنسون ( )2311در پژوهش خود دریافت که افراد مصروع در
معرض مشکالتی مثل اختالل در شناخت ،کارکرد روانی اجتماعی و افت تحصیلی در
روند تحصیل خود هستند .پژوهش عیدی بایگی و همکاران ( )1092نشان داد که بین
دانشآموزان مصروع و غیر مصروع در سالمت روانی کلی و عملکرد تحصیلی تفاوت
معناداری وجود دارد ،به طوری که دانشآموزان مصروع از نظر سالمت روانی کلی،
نشانههای جسمانی ،بدکاری اجتماعی و نشانه های افسردگی وضعیت نامطلوبتر و
عملکرد تحصیلی ضعیفتری دارند .در پژوهش دیگر رلی و نویل ( )2311به مرور
پیشرفت تحصیلی در افراد مصروع از سال  1983تا  2313پرداختند که نتایج نشان داد
پیشرفت تحصیلی افراد مصروع از پیشرفت تحصیلی افراد غیر مصروع پائینتر است.
رودینبرگ و همکاران ( )2311نشان دادند که وجود اختالل صرع در فرد نه تنها مشکالت
جسمانی را بهدنبال دارد ،بلکه نواقصی را در زمینه های رفتاری ،تحصیلی و اجتماعی نیز
بهدنبال دارد؛ بنابراین ،ابتال به صرع میتواند سالمت روان و عملکرد تحصیلی نوجوان را
تحت تأثیر قرار دهد ،ازطرفی از جمله مسائلی که در مدارس به وفور مشاهده می شود
اهمال کاری تحصیلی است این در حالیست که وجود متغیری چون خود تنظیمی تحصیلی
تا حد زیادی می تواند اهمال کاری را تعدیل نموده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
377
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مصروع را رقم بزند .از این رو با توجه به آمار باالی شیوع اهمال کاری تحصیلی و از
طرفی نقش خود تنظیمی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بخصوص دانش
آموزان با اختالل صرع ،این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سوال خواهد بود که آیا بین
اهمال کاری تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان پسر  12-16سال مصروع
و غیر مصروع استان خراسان جنوبی تفاوت معنادری وجود دارد؟

روش
پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسهای است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر
 12-16با و بدون اختالل صرع استان خراسان جنوبی که در سال تحصیلی  95-96در
مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل میباشند ،تشکیل می دهد .از میان جامعه آماری
دانش آموزان مصروع ( با مراجعه به پرونده تحصیلی دانش آموزان با اختالل صرع) ،تعداد
 03دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس و از میان جامعه آماری دانش آموزان
عادی 03 ،دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش
انتخاب شدند .در مورد انتخاب  63نفر نمونه ( 03دانش آموز برای هر گروه) باید اشاره
کرد که در روش علی  -مقایسهای باید هر زیرگروه حداقل  15نفر باشد و برای این که
نمونه انتخاب شده ،نماینده واقعی جامعه باشد و اعتبار بیرونی باالیی داشته باشد تعداد 63
نفر در نظر گرفته شد .جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای ذیل استفاده شد:
مقیاس اهمال کاری تحصیلی :این مقیاس را سولومون و راثبلوم ( )1982ساخته و آن را
مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند .مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای 21
گویه میباشد که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار میدهد :مؤلفه اول ،آماده شدن برای
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امتحانات؛ شامل  8سؤال میباشد .مؤلفه دوم ،آماده شدن برای تکالیف میباشد و شامل 11
گویه میباشد و مؤلفه سوم ،آماده شدن برای مقاله های پایان ترم می باشد که شامل  8گویه
است .براساس نمره گذاری مقیاس ،حد پایین نمرات در پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی
 21و حد باال  105می باشد .در مؤلفه سوم ،سؤاالت مربوط به مقالههای پایان ترم ،به
صورت تکالیف تحقیقی و پژوهشهای کالسی برای دانشآموزان ایرانی در نظر گرفته شد و
این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد .نحوه پاسخ دهی به گویه ها
به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هرگویه با انتخاب یکی از
گزینه های به ندرت ،بعضی اوقات ،اکثر اوقات و همیشه نشان میدهند .در پژوهش مطیعی،
حیدری و صادقی ( )1091پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ  3/86به دست آمده است.
رضاپور میرصالح ،نجیبی و موسوی ( )1095در پژوهش خود آلفای کرونباخ مقیاس اهمال
کاری تحصیلی را برای عامل های اول تا سوم به ترتیب  1/1،11/19و  1/12گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  3/18بدست آمد.
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی :این پرسشنامه به منظور اندازهگیری متغیر خود تنظیمی
تحصیلی ساخته شده است .ساخت و تنظیم این پرسشنامه در ایران توسط سواری و عرب-
زاده ( )1092از طریق مطالعه ماده های برخی از پرسشنامه های خارجی و مصاحبه با
تعدادی از دانش آموزان متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز و نهایتاً تحلیل عاملی
اکتشافی به دست آمد .این پرسشنامه از  03سئوال و شش عامل با عنوان راهبرد حافظه (5
ماده) ،هدف گزینی ( 0ماده) ،خود ارزیابی ( 6ماده) ،کمک خواهی ( 6ماده) ،مسئولیت
پذیری ( 2ماده) و سازماندهی ( 6ماده) ساخته شده است .پایایی پرسش نامه مذکور از
طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه  ،3/81برای راهبردهای حافظه  3/12برای هدف
گزینی  3/15برای خود ارزیابی  3/80برای کمک خواهی  3/11برای مسئولیت پذیری
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 3/12و برای سازماندهی  3/16برآورد شد .ضمناً روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی
بررسی و تأیید شد .پایایی بدست آمده برای این مقیاس در پژوهش حاضر  3/10بود.
به منظور جمع آوری داده ها پژوهش ابتدا به آموزش و پرورش استان مراجعه کرده و
ضمن بیان اهداف پژوهش برای مسئولین ،لیستی از مدارس در اختیار پژوهشگر قرار
گرفت .بعد از مراجعه به مدارس برای مدیران و معلمان اهداف پژوهش را ذکر کرده و با
موافقت مدیران مدرسه و کمک از مشاور مدرسه لیستی از دانش آموزان که دارای اختالل
صرع بودند معرفی شدند .در ادامه به سراغ دانشآموزان عادی و دانش آموزان مبتال به
صرع رفته و ضمن توضیح سواالت پرسشنامهها از آنها خواسته شد که سؤاالت را بدقت
خوانده و به تمامی آنها جواب دهند .داده های بدست آمده با روش واریانس چند متغیره
و با نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
نتایج یافته های جمعیت شناختی نشان داد ،گروه ها از نظر فراوانی سن تفاوت چندانی
ندارند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروهها
گروه
مصروع
غیرمصروع

متغیرها

N

M

SD

اهمالکاری تحصیلی

03

60/21

6/52

خودتنظیمی تحصیلی

03

15/03

6/89

اهمالکاری تحصیلی

03

22/23

5/20

خودتنظیمی تحصیلی

03

131/10

1/93
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همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد در اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان
مصروع میانگین باالتری دارند و در خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان غیرمصروع
میانگین باالتری دارند.
نرمال بودن متغیرهای وابسته می باشد که با آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد
و نتایج آن نشان داد که سطوح معناداری بدست آمده هریک از متغیر های پژوهش که
بزرگتر از  3/35می باشد و داده های تمام متغیر ها نرمال است و برای آزمون هریک از
متغیرها می توان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
برای بررسی مفروضه همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد ،نتایج نشان داد
که فرض تساوی واریانس ها برای هر دو متغیربرقرار است (.)P<3/35
جدول  .2آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری

گروه

آزمون

ارزش

F

df
فرضیه

df
خطا

P

اثرپیالی

3/82

26/15

9

53

3/331

3/82

المبدای ویلکس

3/11

26/15

9

53

3/331

3/82

3/99

اثرهتلینگ

2/81

26/15

9

53

3/331

3/82

3/99

بزرگترین ریشه روی

2/81

26/15

9

53

3/331

3/82

3/99

اندازه

توان

اثر

آزمون
3/99

نتایج جدول  2نشان می دهدکه حداقل بین یکی از مؤلفههای اهمالکاری
تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دو گروه مصروع و غیرمصروع تفاوت وجود
دارد (.)p<0.05
جدول  .0آزمون های تحلیل واریانس یک راهه در دل تحلیل واریانس چند متغیری
متغیرها

SS

df

F

P

اندازه اثر

توان آزمون

آماده شدن برای امتحانات

03/36

1

9/25

3/332

3/25

3/89
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آماده شدن برای تکالیف

1/52

1

8/81

3/335

3/18

3/12

آماده شدن برای مقاله های پایان ترم

08/00

1

1/21

3/22

3/32

3/21

راهبرد حافظه

292/80

1

22/26

3/331

3/56

3/99

هدف گزینی

226/21

1

25/82

3/331

3/58

3/99

خود ارزیابی

12/61

1

8/19

3/330

3/20

3/81

کمک خواهی

19/66

1

0/21

3/38

3/39

3/21

مسئولیت پذیری

03/36

1

9/25

3/332

3/25

3/89

سازماندهی

159/51

1

18/22

3/331

3/26

3/99

نتایج جدول  0نشان می دهد ،در همه مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و خودتنظیمی
تحصیلی به جز آماده شدن برای مقاله های پایان ترم و کمک خواهی ،تفاوت بین دو
گروه ،تایید می گردد .همانگونه که از نتایج جدول  0مالحظه می گردد سطح معناداری
حاصل شده برای بیشتر مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در مقایسه
با سطح معناداری  3/336به دست آمده از اصالح بنفرونی (تقسیم سطح معناداری  3/35بر
 9مؤلفه اهمالکاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی) کوچکتر می باشد .میزان تأثیر صرع
«معنادار بودن عملی» برای کل مؤلفهها  3/82بوده است؛ یعنی  82درصد کل واریانس یا
تفاوتهای فردی در اهمالکاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی مربوط به صرع بوده
است .به عالوه توان باالی آزمون آماری در پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که با
احتمال  99درصد فرض صفر به درستی رد شده است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه اهمال کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانشآموزان
پسر  16-12مصروع و غیرمصروع استان خراسان جنوبی انجام شد .نتیجه حاصل از
پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان مصروع و غیرمصروع در اهمالکاری تحصیلی
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تفاوت معناداری وجود دارد .بدین ترتیب که میانگین دانشآموزان مصروع در اهمالکاری
تحصیلی به جز مؤلفه آماده شدن برای مقالههای پایان ترم (منظور تکالیف تحقیقی و
پژوهشهای کالسی برای دانشآموزان ایرانی) نسبت به همتایان عادی خود باالتر است.
تاکنون پژوهشی به صورت مستقیم اهمالکاری را در افرادی که به اختالل صرع مبتال
هستند ،مورد مطالعه قرار نداده است؛ اما در زمینه دیگر افراد مبتال به ناتوانی پژوهشها
حاکی از اهمالکاری باال در آنان است ،از این رو میتوان نتایج این یافته پژوهش را با
یافتههای محمدی قلعه تکی و همکاران ( )1090که نشان دادند دانشآموزان معلـول
جسـمی -حرکتـی اهمالکاری باالیی دارند ،پورعبدل ،صبحی قراملکی و عباسی ()1090
که نشان دادند دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص از اهمالکاری باالتری نسبت به
همتایان عادی خود برخوردارند و رئوفی راد و شریفی درآمدی که اهمالکاری تحصیلی
باالیی را در دانشآموزان نابینا گزارش کردند ،همسو دانست .در تبیین این یافته پژوهشی
می توان به نتیجه بهدست آمده از پژوهش سیرویز به نقل از پاال و همکاران ( )2311اشاره
کرد که نشان داد مشـکالت مختلف جسمی ،عاطفی و روانی با اهمالکاری تحصیلی
رابطـه دارد .بدین معنا که وجود اختالل در فرد دارای ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی و
تحصیلی است که هر کدام بر دیگری اثر گذارند .همچنین میتوان گفت که دانشآموزان
دارای ناتوانی چون در مقایسه با همساالن خود در تکالیف درسی و امتحانات درسی
ضعیف عمل میکنند و این احساس کمبود توانایی را در خود میبینند ،به این ترتیب از
انجام تکالیف مربوط به مدرسه دلسرد میشوند و این منجر به اهمالکاری در وظایف
مربوطه میشود .تأخیر در شروع و اتمام تکالیف باعث خواهد شد تا یادگیری در
فرصتهای مناسب از دست بر ود و فرد مطالعه و انجام تکالیف را به زمان نامناسب و
همواره با محدودیت زمانی پی گیری کند که این مسأله در فرآیند یادگیری اختالل به
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وجود میآورد و موجب کاهش دقت ،افزایش استرس و ارتکاب اشتباهات فراوان در
انجام تکالیف و فرآیند یادگیری میگردد (توکلی.)2310 ،
نتایج نشان داد که دانشآموزان مصروع در خود تنظیمی تحصیلی (به جز مؤلفه کمک
خواهی) نیز با دانشآموزان همتای عادی خود تفاوت معناداری دارند؛ بدین معنی که
دانشآموزان مصروع در خودتنظیمی تحصیلی از دانشآموزان غیرمصروع ضعیفتر هستند.
این یافته به نوعی با نتایج بهدست آمده از پژوهشهای جنسون ( ،)2311عیدی بایگی و
همکاران ( ،)1090دیگر رلی و نویل ( ،)2311رودنبرگ و همکاران ( )2335سیالنپا
( )2332همسو است .در تبیین این یافته پژوهشی میتوان به نتایج حاصل از پژوهش
رودنبرگ و همکاران ( )2311اشاره کرد ،پژوهش آنان نشان داد که افراد مصروع در امور
تحصیلی نسبت به افراد عادی ضعیفترند که میتواند به دالیلی از جمله :اختالل عملکرد
سیستم عصبی مرکزی ،تشنج ،داروهای ضد صرع و یا واکنش والدین نسبت به فرد
مصروع باشد ،از طرفی از جمله مؤلفههای تحصیلی خودتنظیمی تحصیلی است (پینتریچ و
دگروت )1993 ،که بالطبع به دلیل عوامل ذکر شده تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین این
یافته با پژوهشهای رودنبرگ ،استمس ،میجر ،آلدنکامب و دکوویک ( )2335قابل تبیین
است ،پژوهش آنان نشان داد که افراد مبتال به صرع زمینه ابتال به مشکالت رفتاری و
عاطفی مثل افسردگی و اضطراب را دارند و این امر به خودی خود زمینه مشکالت
تحصیلی از جمله خود تنظیمی تحصیلی را فراهم میکند .با این حال وجود چندین
محدودیت در این پژوهش تعمیم یافتههای آن را نیازمند احتیاط بیشتری میکند از جمله:
جامعه آماری این پژوهش تنها محدود به استان خراسان جنوبی بود؛ نمونه این پژوهش
تنها محدود به دانشآموزان مصروع بود؛ همچنین در پاسخگویی به سواالت پرسشنامهها
تعدادی از سواالت به حد کافی برای آزمودنی ها قابل فهم نبود که همین عامل سبب بی
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پاسخ ماندن تعدادی از سواالت شد .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشآموزان مبتال به
صرع در اهمالکاری تحصیلی باالتر و در خودتنظیمی تحصیلی ضعیف تر از همتایان
عادی خود هستند که این مشکالت تحصیلی میتواند به دالیلی چون اختالل عملکرد
سیستم عصبی مرکزی ،تشنج ،استفاده از داروهای ضد صرع ،نوع واکنش والدین و
همساالن به این گروه و نبود روشهای آموزشی متناسب با دانشآموزان مصروع باشد .از
این رو با توجه به یافتههای این پژوهش مشاوران و مربیان باید در جهت جلوگیری از
ایجاد و کاهش اهمالکاری در دانشآموزان مصروع و تقویت خودتنظیمی تحصیلی با ارائه
راهکارهای درمانی و مشاورهای به آنان آموزش های الزم را ارائه نمایند.

منابع
ابوالقاسمی ،عباس؛ برزگر ،سبحان و رستماوغلی ،زهرا .)1090( .اثربخشی آموزش یادگیری
خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانشآموزان دارای اختالل ریاضی.
مجله ناتوانیهای یادگیری.6-21 ،)2(2 ،
اخالقی ،ژامک؛ چراغ مکانی ،حامد؛ بتولی ،سید امیرحسین؛ خلیفه ،سولماز؛ عبدی ،روحاله و
عشایری ،حسن .)1098( .بررسی عملکردهای شناختی در بیماران مصروع تحت درمان با

داروی الموتریژین در مقابل با دیگر داروهای ضد صرع .مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران.02-22 ،)112(29 ،
اسماعیلی ،لیال؛ عابدی ،محمدرضا؛ نجفی ،محمدرضا؛ آقایی ،اصغر و اسماعیلی ،مریم.)1090( .
اثربخشی مداخله شناختی -رفتاری تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دختران نوجوان
مبتال به صرع .مجله تحقیقات علوم رفتاری.192-232 ،)2(12 ،
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پورعبدل ،سعید؛ صبحی قراملکی ،ناصر و عباسی ،مسلم .)1092( .مقایسه اهمال کاری تحصیلی و

سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص .مجله ناتوانیهای
یادگیری.22-08 ،)0(2 ،
جوکار ،بهرام و دالورپور ،محمدآقا .)1086( .رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت.
اندیشههای نوین تربیتی.61-83 ،)2-0(0 ،
رئوفیراد ،سپیده و شریفیدرآمدی ،پرویز .)1092( .مقایسه اهمال کاری دانش آموزان بینا با دانش
آموزان نابینا .اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و
علوم تربیتی.

سواری ،کریم .)1093( .ساخت و اعتباریابی آزمون اهمالکاری تحصیلی .فصلنامه اندازهگیری
تربیتی.1-15 ،)5(2 ،
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Comparison of academic procrastination and academic selfregulation in male students with epilepsy and normal
students
E. Ghadampour , R. Darakhshanfar , H. Padervand, & M. Ghorbani

Abstract
This research is aimed at comparing academic procrastination and academic
self-regulation in male students with epilepsy and normal students of 12-16
years old in South Khorasan province. This research is a causal-comparative
study. The population includes all the male students with epilepsy and
normal students of 12-16 years old in South Khorasan province in the
academic year 2016-2017. Out of the mentioned population, 30 students
with epilepsy were selected by convenience sampling, and 30 normal
students were selected by simple random sampling. The samples were
homogenized in terms of GPA and grade. The research tools were academic
procrastination scale (Solomon and Ruth Bloom) and self-regulation
questionnaire. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA)
for the hypotheses showed that there is a significant difference between
academic procrastination and self-regulation in students with epilepsy and
normal students (P≤0/05); i.e. students with epilepsy had a higher level of
academic procrastination and a lower level of academic self-regulation
compared to their normal peers. The findings suggest that since epilepsy is
accompanied with cognitive, emotional, and academic deficits, teachers and
counselors should pay attention to academic procrastination and selfregulation among students.
Keywords: Academic procrastination, academic self-regulation, epileps
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