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ان پسر آموز دانشتحصیلي و خودتنظیمي تحصیلي در  کاري اهمالمقایسه 

 مصروع و غیرمصروع

 4مریم قربانيو  9پادروندحافظ ، 2روح اهلل درخشان فر، 9پور اله قدم عزت

 

 چكیده
 16-12ان پسر آموز دانشتحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در  کاری اهمالهدف از این پژوهش مقایسه 
. جامعه ای است روش این پژوهش علی مقایسهبود. استان خراسان جنوبی سال مصروع و غیر مصروع 

که در استان خراسان جنوبی سال مصروع و عادی  16-12آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر 
ان آموز دانش 03از میان جامعه آماری . دادندمشغول به تحصیل هستند، تشکیل  96-95سال تحصیلی 

به  گیری تصادفی سادهعادی به روش نمونه آموز دانش 03گیری در دسترس و مصروع به روش نمونه
های پژوهش بر اساس معدل و مقطع تحصیلی نمونه شدند.در این پژوهش جای داده عنوان نمونه پژوهش 

تحصیلی سولومون و راث بلوم و  کاری اهمالپرسشنامه  ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل همتا شدند.
تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی  کاری اهمال. نتایج نشان داد که بین بودپرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی 

دست ههای ب(. براساس یافتهP<35/3) رمصروع تفاوت معناداری وجود داردان مصروع و غیآموز دانشدر 
که اختالل صرع همواره با نواقصی در ابعاد شناختی، هیجانی و تحصیلی جااز آن گرددآمده پیشنهاد می

و  کاری اهمالان مصروع به آموز دانشهمراه است، مشاوران و مربیان آموزشی در زمینه تحصیلی 
 خودتنظیمی تحصیلی توجه خاصی مبذول نمایند.
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 مقدمه 

-می بروز تشنج صورت حمالت به که شودمی اطالق عصبی اختالالت از گروهی به 1صرع

 تشنجی حمله دو حداقل که است کسی صرع به مبتال فرد(. 2312)فیشر و همکاران،  کند

(. 2331الندگرین، ) باشد داشته را مغز در همزمان و غیرطبیعی تکراری، هایتخلیه علت به

سازد )سوتر و درصد افراد جامعه را مبتال می 5/3-1اختالل صرع در جوامع مختلف 

 توسعه کشورهای از بیشتر درحال توسعه کشورهای در صرع شیوع و وزبر (.2313رویگ، 

درصد گزارش شده است  8/1و در ایران میزان شیوع آن  (2315فایور، ) است یافته

صرع در دوران کودکی و یا بلوغ  (.1090)اسماعیلی، عبیدی، نجفی، آقایی و اسماعیلی، 

شود )اخالقی و همکاران،  از طریق امواج غیر نرمال الکتروانسفالوگرام شناسایی می

انعت از تشنج نظیر استفاده از دارو، جراحی، رژیم غذایی چندین روش برای مم (.1098

و  2مخصوص و تحریک عصب واگ وجود دارد که اولین گام، استفاده از دارو است )واینر

(. داروهای ضدصرع به دو دسته داروهای ضدصرع قدیمی و داروهای 2338همکاران، 

اما عالوه بر مسائل  (؛1981و همکاران،  0)اسمیت شوندبندی می ضدصرع جدید تقسیم

های تحصیلی، هیجانی و رفتاری نیز جسمانی و شناختی، بیماران مبتال به صرع در زمینه

 مباحث جمله از(. 2311مک کالین و مک فارلند، ) دچار مشکالت و نواقصی هستند

 2یلیتحص کاری اهمال ،شناسان را به خود جلب کرده استتوجه روان راًیاخ که یمهم

 کـه اسـت رفتـاری مشـکالت از کـییتحصیلی  کاری اهمال(. 1093سواری، ) است

 لییتحص تیوضـع بـا کـه اسـت ییرهـایمتغ از و دارد ییبـاال اریبسـ شیوع
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به عنوان فقدان  کاری اهمال(. 1086جوکار و دالورپور، دارد ) رابطه انآموز دانش

یک هدف ضروری است،  خودتنظیمی و تمایل در به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به

در  کاری اهمالپدیدار شدن ویژگی یا صفت  کاری اهمال از مظاهر شود توصیف می

 کاری اهمالاین نوع  .شود تحصیلی نامیده می کاری اهمالآموزشگاهی است که  های محیط

ی برای به تعویق انداختن آغاز، یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی به تمایل غیرمنطق

اشاره دارد که فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص، انگیزه 

( بر این باور 2310) (. دیون2311آینور، موراتا و کان، ) کافی برای انجام آن را ندارند

تحصیلی  کاری اهمالمنفعل( وجود دارد.  است که دو نوع اهمال کاری تحصیلی )فعال و

منفعل  کاری اهمالاما  ؛فعال اساساً مثبت و سازنده است و یک راهبرد بازدارنده است

شود افراد اهمال کار دچار رفتارهای ترس،  بازتاب یک رفتار منفی است که باعث می

 و دمیر در پژوهشی اوزر،تردید و دو دلی شده و توانایی کار کردن را نداشته باشند. 

 را آموزشی های محیط درصد 95 تا 23 حدود اهمال کاری که اند داده ( نشان2339) فراری

 23و  دانشجویان درصد 13 که شده گزارش چنین دیگر در پژوهشی و گیرد می بر در

( به این نتیجه 2311) اوزر و ساکس .هستند اهمال کاری دارای تمایالت عادی مردم درصد

ینه درصد دانشجویان، شدیداً اهمال کار هستند. با این وجود در زم 08دست یافتند که 

اما  ؛ان با اختالل صرع پژوهشی انجام نشده استآموز دانشتحصیلی در  کاری اهمال

چندین پژوهش در ارتباط با دیگر افراد دارای ناتوانی انجام شده است که هر یک نتایجی 

( به بررسی و 1090) از جمله محمدی قلعه تکی، قمرانی، برمک اند.را بدنبال داشته 

حرکتی، ناشنوا و نابینا با  -معلول جسمی انآموز دانشتحصیلی در  کاری اهمالمقایسه 

تحصیلی  کاری اهمالهای آنان نشان داد در توجه به نقش جنسیت آنان پرداختند که یافته

حرکتـی  -بین سـه گـروه، تفـاوت معنـاداری وجود دارد و معلـوالن جسـمی
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( در 1090) عباسی و قراملکی پور عبدل، صبحی .باالتری را نشان دادند کاری اهمال

باالتری  کاری اهمالان با اختالل یادگیری خاص از آموز دانشپژوهش خود نشان دادند که 

( 1092) پژوهش رئوفی راد و شریفی درآمدی .نسبت به همتایان عادی خود برخوردارند

بینا  انموزآ دانشتحصیلی باالتری نسبت به  کاری اهمالان نابینا از آموز دانشنشان داد که 

به این نتیجه دست یافتند که ( 1092جوادی، هاشمی رزینی و هاشمی رزینی ) .برخوردارند

ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطه منفی و معنادار و بین بین تعلل

 .تابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار اس

ان ایفا آموز دانشکه نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی از جمله متغیرهای روانشناختی 

را به عنوان فرآیند  خودتنظیمی( 2333) است. زیمـرمن 1کند خودتنظیمی تحصیلیمی

هـا بـرای دسـتیابی بـه اهداف تعریف کرده فعال نگه داشـتن افکـار، رفتارهـا و هیجـان

کـه اهـدافی را بـرای خـود انتخاب،  داند میاست و افراد خودتنظیم یافته را کسانی 

راهبردهای مناسب یادگیری را گزینش و انگیزش خود را حفظ کرده، به نظارت خـود 

 ( معتقدند1993) دگروت و ریچپینت .کننـدپرداختـه و پیشـرفت خـود را ارزیـابی مـی

 یادگیری هایمؤلفه ترینمهم از و پردازدمی رفتار شناخت و تنظیم به خودتنظیمی تحصیلی

 هایدر اهمیت یادگیری خودتنظیمی یافته .رودشمار می به انآموز دانش تحصیلی عملکرد و

 منجر تحصیلیهای موفقیت به خودتنظیمی فرآیندهای که داد ( نشان2335) سکالر و زویچ

معتقدنـد کـه فراگیران خود تنظیم یافته باال  (2339) و زیمـرمن کیتسـانتاسشود. می

 .دهندهای مختلفی تکالیف درسی را انجام میبرخوردار به شیوه نسبت به افراد کمتر

ا باورهای نشان داد که فراگیـران دارای یـادگیری خـود تنظیمی باال و ب( 2313) بمبنیوتی

خود اثربخشی باال تمایل دارند که ارضـای نیازهـای خـود را بـه عقـب بیندازند، عالقه 

                                                                                                                                                    
1.academic self-regulation 
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ها دارند و برای تکمیل تکالیف درسی از خـود فعالیـت بیشـتری نشان درونی به درس

( نشان دادند که آموزش یادگیری 1090اوغلی ) ابوالقاسمی، برزگر و رستم .دهندمی

ان دارای اختالل ریاضی آموز دانشخودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در 

مؤثر است. با وجود نقش مهمی که خودتنظیمی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی ایفا 

ال به صرع نپرداخته است، با این حال کند، تاکنون پژوهشی به بررسی آن در افراد مبت می

ان مصروع را مورد مطالعه آموز دانشها وضعیت کلی تحصیلی  تعداد محدودی از پژوهش

( در پژوهش خود دریافت که افراد مصروع در 2311) جنسوناند. از جمله  قرار داده

معرض مشکالتی مثل اختالل در شناخت، کارکرد روانی اجتماعی و افت تحصیلی در 

( نشان داد که بین 1092) و همکاران پژوهش عیدی بایگی. وند تحصیل خود هستندر

غیر مصروع در سالمت روانی کلی و عملکرد تحصیلی تفاوت  مصروع و انآموز دانش

مصروع از نظر سالمت روانی کلی،  انآموز دانشبه طوری که  ،معناداری وجود دارد

تر و بدکاری اجتماعی و نشانه های افسردگی وضعیت نامطلوب جسمانی، های نشانه

( به مرور 2311) در پژوهش دیگر رلی و نویل .تری دارندعملکرد تحصیلی ضعیف

نشان داد پرداختند که نتایج  2313تا  1983پیشرفت تحصیلی در افراد مصروع از سال 

 .تر استپیشرفت تحصیلی افراد مصروع از پیشرفت تحصیلی افراد غیر مصروع پائین

مشکالت  تنهاه نشان دادند که وجود اختالل صرع در فرد ن( 2311) رودینبرگ و همکاران

بلکه نواقصی را در زمینه های رفتاری، تحصیلی و اجتماعی نیز  ،دنبال داردهجسمانی را ب

 رانوجوان  یلیتحص عملکرد و روان سالمت تواندیم صرع به ابتال ،نینابراب ؛دنبال داردهب

 شود یم مشاهده وفور به مدارسکه در  یمسائل جملهاز  یازطرف دهد، قرار تأثیر تحت

 یلیتحص یمیچون خود تنظ یریکه وجود متغ ستیدر حال نیاست ا یلیتحص یکار اهمال

 وزاندانش آم یلیتحص تینموده و موفق لیرا تعد یتواند اهمال کار یم یادیتا حد ز
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 از و یلیتحص یاهمال کار وعیش یبا توجه به آمار باال رو نیا ازمصروع را رقم بزند. 

 دانش بخصوص آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ در یلیتحص یمیتنظ خود نقش یطرف

 نیب ایسوال خواهد بود که آ نیبه ا ییپاسخگو بدنبال پژوهش نیا صرع، اختالل با آموزان

سال مصروع  12-16در دانش آموزان پسر  یلیتحص یمیو خود تنظ یلیتحص یاهمال کار

 ؟دارد وجود یمعنادر تفاوت یخراسان جنوب استانمصروع  ریو غ

 روش 

 است. ای مقایسهپژوهش حاضر زمینه یابی از نوع علی 

جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر  گیری: جامعه، نمونه و روش نمونه

در  95-96که در سال تحصیلی استان خراسان جنوبی با و بدون اختالل صرع  16-12

میان جامعه آماری باشند، تشکیل می دهد. از  مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل می

، تعداد با مراجعه به پرونده تحصیلی دانش آموزان با اختالل صرع() دانش آموزان مصروع

دسترس و از میان جامعه آماری دانش آموزان  دانش آموز به روش نمونه گیری در 03

دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش  03عادی، 

 شارها باید( گروه هر برایدانش آموز  03نفر نمونه ) 63 انتخاب مورد در شدند.انتخاب 

 ین کها برایو  باشد نفر 15 حداقل یرگروهز هر باید ای مقایسه - علی در روش که کرد

 63 تعداد باشد شتهدا باالیی بیرونی عتبارو ا باشد جامعه قعیوا نماینده شده، نتخابا نمونه

 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد: آوری داده جهت جمع شد.گرفته  نظردر  نفر

را  آن و ساخته( 1982) راثبلوم و سولومون را مقیاس این تحصیلی: کاری اهمال مقیاس

 21 دارای تحصیلی کاری اهمال ارزیابی مقیاس .نهادند نام تحصیلی کاری اهمال مقیاس

 برای شدن آماده اول، مؤلفه دهد:می قرار بررسی مورد را مؤلفه سه که باشدگویه می
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 11 شامل و باشدمی تکالیف برای شدن آماده دوم، مؤلفهباشد. می سؤال 8 امتحانات؛ شامل

 گویه 8 شامل که باشد می ترم پایان های مقاله برای شدن آماده سوم، مؤلفه و باشدگویه می

 یلیتحص کاری اهمال پرسشنامه در نمرات نییپا حد اس،یمق یگذار نمره براساس .است

 به ترم، پایان هایمقاله به مربوط سؤاالت سوم، مؤلفه در. باشد یم 105 باال حد و 21

 و شد گرفته نظر در ایرانی انآموز دانش برای های کالسیپژوهش و تحقیقی تکالیف صورت

 ها گویه به دهی پاسخ نحوه شد. داده توضیح این مقیاس به دهندگان پاسخ برای گزینه این

 از یکی انتخاب با هرگویه با را خود میزان موافقت دهندگان پاسخ که است صورت این به

، مطیعی پژوهش دردهند.  می نشان و همیشه اوقات اکثر اوقات، بعضی ندرت، به های گزینه

 .است آمده دست به 86/3کرونباخ  آلفای به روش آزمون ( پایایی1091) حیدری و صادقی

 اهمال مقیاس( در پژوهش خود آلفای کرونباخ 1095رضاپور میرصالح، نجیبی و موسوی )

گزارش  12/1و  19/1،11/1های اول تا سوم به ترتیب  برای عاملرا  تحصیلی کاری

 بدست آمد. 18/3در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  .کردند

گیری متغیر خود تنظیمی این پرسشنامه به منظور اندازه :تحصیلی خودتنظیمی پرسشنامه

-تحصیلی ساخته شده است. ساخت و تنظیم این پرسشنامه در ایران توسط سواری و عرب

 با مصاحبه و خارجی های پرسشنامه از برخی ( از طریق مطالعه ماده های1092) زاده

 عاملی تحلیل نهایتاً و اهواز یک ناحیه و پرورش آموزش متوسطه آموزان دانش از تعدادی

 5) حافظه راهبرد عنوان شش عامل با و سئوال 03 ازآمد. این پرسشنامه  دست به اکتشافی

(، مسئولیت ماده 6) خواهی (، کمکماده 6) (، خود ارزیابیماده 0) گزینی (، هدفماده

 از مذکور نامه پایایی پرسش( ساخته شده است. ماده 6) ( و سازماندهیماده 2) پذیری

برای هدف  12/3، برای راهبردهای حافظه 81/3نامه  پرسش کل برای کرونباخ آلفای طریق

برای مسئولیت پذیری  11/3برای کمک خواهی  80/3برای خود ارزیابی  15/3گزینی 
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تأییدی  عاملی تحلیل طریق از آن روایی برآورد شد. ضمناً 16/3و برای سازماندهی  12/3

 .بود 10/3 حاضر پژوهش در اسیمق نیا یابر آمده بدست ییایپا .شد تأیید و بررسی

مراجعه کرده و  استانبه منظور جمع آوری داده ها پژوهش ابتدا به آموزش و پرورش 

قرار ر ضمن بیان اهداف پژوهش برای مسئولین، لیستی از مدارس در اختیار پژوهشگ

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 

ان عادی و دانش آموزان مبتال به آموز دانشصرع بودند معرفی شدند. در ادامه به سراغ 

االت را بدقت ؤاز آنها خواسته شد که س ها پرسشنامهتوضیح سواالت صرع رفته و ضمن 

 روش واریانس چند متغیرهداده های بدست آمده با ی آنها جواب دهند. ه و به تمامخواند

 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد SPSS افزار نرم با و

 نتایج

های جمعیت شناختی نشان داد، گروه ها از نظر فراوانی سن تفاوت چندانی  نتایج یافته

 ندارند.
 

 هاهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه. شاخص1 جدول

SD M N گروه متغیرها 

 تحصیلی کاری اهمال 03 21/60 52/6
 مصروع

 خودتنظیمی تحصیلی 03 03/15 89/6

 تحصیلی کاری اهمال 03 23/22 20/5
 غیرمصروع

 خودتنظیمی تحصیلی 03 10/131 93/1
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 آموزان دانش یلیتحص کاری اهمال در دهد یم نشان فوق جدول جینتا که همانگونه

 رمصروعیغ آموزان دانش یلیتحص یمیخودتنظ در و دارند یرتباال نیانگیم مصروع

 .دارند یباالتر نیانگیم

 شد یبررس رنوفیاسم کولموگروف آزمون با که باشد یم وابسته یرهایمتغ بودن نرمال

 که پژوهش یها ریمتغ از کیهر آمده بدست یمعنادار سطوحو نتایج آن نشان داد که 

 از کیهر آزمون یبرا و است نرمال ها ریمتغ تمام یها داده و باشد یم 35/3 از بزرگتر

 .کرد استفاده کیپارامتر های آزمون از توان یم رهایمتغ

، نتایج نشان داد شد استفاده نیلو آزمون از ها انسیوار یهمگن مفروضه یبررس یبرا

 .(P>35/3) است ربرقراریمتغ دو هر یبرا ها انسیوار یتساو فرضکه 

 . آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری2 جدول

 F df ارزش آزمون       

 فرضیه
df 
 خطا

P  اندازه

 اثر

 توان

 آزمون

 گروه

 99/3 82/3 331/3 53 9 15/26 82/3 اثرپیالی

 99/3 82/3 331/3 53 9 15/26 11/3 المبدای ویلکس

 99/3 82/3 331/3 53 9 15/26 81/2 اثرهتلینگ

 99/3 82/3 331/3 53 9 15/26 81/2 بزرگترین ریشه روی
 

 کاری اهمالهای مؤلفهنشان می دهدکه حداقل بین یکی از  2نتایج جدول 

تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دو گروه مصروع و غیرمصروع تفاوت وجود 

 (.p<0.05) دارد

 آزمون های تحلیل واریانس یک راهه در دل تحلیل واریانس چند متغیری .0 جدول

SS df متغیرها
 

F P آزمون توان اندازه اثر 

 89/3 25/3 332/3 25/9 1 36/03 امتحانات برای شدن آماده
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 12/3 18/3 335/3 81/8 1 52/1 تکالیف برای شدن آماده

 21/3 32/3 22/3 21/1 1 00/08 ترم پایان های مقاله برای شدن آماده

 99/3 56/3 331/3 26/22 1 80/292 حافظه راهبرد

 99/3 58/3 331/3 82/25 1 21/226 هدف گزینی

 81/3 20/3 330/3 19/8 1 61/12 ارزیابی خود

 21/3 39/3 38/3 21/0 1 66/19 کمک خواهی

 89/3 25/3 332/3 25/9 1 36/03 پذیری مسئولیت

 99/3 26/3 331/3 22/18 1 51/159 سازماندهی

تحصیلی و خودتنظیمی  کاری اهمالهای نشان می دهد، در همه مؤلفه 0 نتایج جدول

خواهی، تفاوت بین دو  و کمک ترم پایان های مقاله برای شدن آمادهبه جز  تحصیلی

مالحظه می گردد سطح معناداری  0گروه، تایید می گردد. همانگونه که از نتایج جدول 

در مقایسه  تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی کاری اهمال حاصل شده برای بیشتر مؤلفه های

 بر 35/3ح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری به دست آمده از اصال 336/3با سطح معناداری 

 میزان تأثیر صرع تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی( کوچکتر می باشد. کاری اهمالمؤلفه  9

درصد کل واریانس یا  82بوده است؛ یعنی  82/3ها برای کل مؤلفه« معنادار بودن عملی»

به صرع بوده مربوط  تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی کاری اهمالهای فردی در تفاوت

 با که است نکته این بیانگر حاضر پژوهش در آماری آزمون باالی توان عالوه است. به

 است. شده رد درستی به صفر فرض درصد 99 احتمال

 گیری بحث و نتیجه

ان آموز دانشاین پژوهش با هدف مقایسه اهمال کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در 

نتیجه حاصل از  انجام شد.استان خراسان جنوبی مصروع و غیرمصروع  16-12پسر 

تحصیلی  کاری اهمالان مصروع و غیرمصروع در آموز دانشپژوهش نشان داد که بین 
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 کاری اهمالان مصروع در آموز دانشمیانگین بدین ترتیب که  تفاوت معناداری وجود دارد.

 و تحقیقی تکالیفمنظور ترم ) پایان هایمقاله برای شدن به جز مؤلفه آماده تحصیلی

نسبت به همتایان عادی خود باالتر است.  (ایرانی انآموز دانش برای های کالسیپژوهش

را در افرادی که به اختالل صرع مبتال  کاری اهمالتاکنون پژوهشی به صورت مستقیم 

ها اما در زمینه دیگر افراد مبتال به ناتوانی پژوهش هستند، مورد مطالعه قرار نداده است؛

توان نتایج این یافته پژوهش را با  میباال در آنان است، از این رو  کاری اهمالحاکی از 

معلـول ان آموز دانش ( که نشان دادند1090و همکاران ) محمدی قلعه تکیهای  یافته

( 1090) و عباسی ملکیپورعبدل، صبحی قرایی دارند، باال کاری اهمالحرکتـی  -جسـمی

باالتری نسبت به  کاری اهمالان با اختالل یادگیری خاص از آموز دانشنشان دادند که 

تحصیلی  کاری اهمالکه رئوفی راد و شریفی درآمدی  و همتایان عادی خود برخوردارند

 یپژوهش افتهی نیا نییدر تب گزارش کردند، همسو دانست.ان نابینا آموز دانش باالیی را در

( اشاره 2311به نقل از پاال و همکاران ) زیرویدست آمده از پژوهش سهب جهیتوان به نت یم

 یلیتحص کاری اهمال با یروان و یعاطف ،یمشـکالت مختلف جسمنشان داد کرد که 

 و یاجتماع ،یروان ،یستیز ابعاد یدارا فرد در اختالل وجود که معنا نیبد. دارد رابطـه

 انآموز دانشگفت که  توان می همچنین .گذارند اثر یگرید بر کدام هر که است یلیتحص

چون در مقایسه با همساالن خود در تکالیف درسی و امتحانات درسی ناتوانی دارای 

به این ترتیب از  بینند، میو این احساس کمبود توانایی را در خود  کنند میضعیف عمل 

در وظایف  کاری اهمالو این منجر به  شوند میوط به مدرسه دلسرد انجام تکالیف مرب

شروع و اتمام تکالیف باعث خواهد شد تا یادگیری در  تأخیر در شود. میمربوطه 

ود و فرد مطالعه و انجام تکالیف را به زمان نامناسب و مناسب از دست بر های فرصت

له در فرآیند یادگیری اختالل به أهمواره با محدودیت زمانی پی گیری کند که این مس
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و موجب کاهش دقت، افزایش استرس و ارتکاب اشتباهات فراوان در  آورد میوجود 

 (.2310)توکلی،  گردد میانجام تکالیف و فرآیند یادگیری 

 کمک مؤلفه جز به)ی لیتحص یمیتنظ خود در مصروع انآموز دانش که داد نشان جینتا

که  یمعن نیبد ؛دارند یخود تفاوت معنادار یعاد یان همتاآموز دانشبا  زی( نیخواه

ند. هست ترفیمصروع ضعریان غآموز دانشاز  یلیتحص یمیان مصروع در خودتنظآموز دانش

و  یگیبا یدیع، (2311جنسون ) یهادست آمده از پژوهشهب جیبا نتا ینوع به افتهی نیا

 النپای( س2335رودنبرگ و همکاران )(، 2311) لینو و یرل گری(، د1090) همکاران

 پژوهش از حاصل جیتوان به نتایم یپژوهش افتهی نیا نییهمسو است. در تب( 2332)

 اموردر  مصروعپژوهش آنان نشان داد که افراد  ،( اشاره کرد2311) همکاران و رودنبرگ

از جمله: اختالل عملکرد  یلیتواند به دالیم کهترند فیضع ینسبت به افراد عاد یلیتحص

نسبت به فرد  نیواکنش والد ایضد صرع و  یتشنج، داروها ،یمرکز یعصب ستمیس

 و چینتریپاست ) یلیتحص یمیخودتنظ یلیتحص یهامؤلفهاز جمله  یاز طرف ،مصروع باشد

 نیا نیهمچن .گیرد میتأثیر قرار  تحتعوامل ذکر شده  لیدل به بالطبع( که 1993 دگروت،

 نییتب قابل( 2335) کیآلدنکامب و دکوو جر،یاستمس، م رودنبرگ، یهابا پژوهش افتهی

و  یابتال به مشکالت رفتار نهیزم صرع به مبتال افرادنشان داد که  آنان پژوهش ،است

مشکالت  نهیخود زم یامر به خود نیو اضطراب را دارند و ا یمثل افسردگ یعاطف

 نیچند وجود حال نیا باکند. یرا فراهم م یلیتحص یمیاز جمله خود تنظ یلیتحص

: جمله از کندیم یشتریب احتیاط ازمندین را آن یهاافتهی میتعم پژوهش نیا در تیمحدود

پژوهش  نینمونه ا بود؛ یخراسان جنوب استانمحدود به  تنهاپژوهش  نیا یجامعه آمار

ها به سواالت پرسشنامه ییدر پاسخگو نیان مصروع بود؛ همچنآموز دانشمحدود به  تنها

 یعامل سبب ب نیها قابل فهم نبود که هم یآزمودن یبرا یاز سواالت به حد کاف یتعداد
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 به مبتال انآموز دانش که داد نشان پژوهش نیا جیاز سواالت شد. نتا یپاسخ ماندن تعداد

 انیهمتا از تر فیضع یلیتحص یمیخودتنظ در و باالتر یلیتحص کاری اهمال در صرع

اختالل عملکرد  تواند به دالیلی چونمشکالت تحصیلی می نیکه ا هستند خود یعاد

استفاده از داروهای ضد صرع، نوع واکنش والدین و  تشنج، ،یمرکز یعصب ستمیس

 از ان مصروع باشد.آموز دانشهای آموزشی متناسب با و نبود روش همساالن به این گروه

از  یریدر جهت جلوگباید  انیمشاوران و مرب های این پژوهشاین رو با توجه به یافته

 ارائهبا  یلیتحص یمیخودتنظ تیان مصروع و تقوآموز دانشدر  کاری اهمالو کاهش  جادیا

 .آموزش های الزم را ارائه نمایندای به آنان  مشاورهو  یدرمان یراهکارها

 منابع

 یادگیری آموزش اثربخشی (.1090اوغلی، زهرا. ) ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان و رستم

ریاضی.  اختالل دارای انآموز دانش در زندگی از رضایت و خودکارآمدی بر خودتنظیمی

 .6-21(، 2)2، های یادگیری مجله ناتوانی

اله و  مکانی، حامد؛ بتولی، سید امیرحسین؛ خلیفه، سولماز؛ عبدی، روحاخالقی، ژامک؛ چراغ 

 با درمان تحت مصروع بیماران در شناختی عملکردهای بررسی (.1098عشایری، حسن. )

مجله دانشگاه علوم پزشکی صرع.  ضد داروهای دیگر با مقابل در الموتریژین داروی

 .02-22(، 112)29، مازندران

 (.1090عابدی، محمدرضا؛ نجفی، محمدرضا؛ آقایی، اصغر و اسماعیلی، مریم. )اسماعیلی، لیال؛ 

 نوجوان دختران شناختی روان بهزیستی بر هیجان تنظیم رفتاری -شناختی مداخله اثربخشی

 .192-232(، 2)12، مجله تحقیقات علوم رفتاریصرع.  به مبتال
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 و تحصیلی کاری اهمال مقایسه (.1092پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم. )

های  مجله ناتوانیخاص.  یادگیری اختالل بدون و با آموزان دانش در تحصیلی سرزندگی

 .22-08(، 0)2، یادگیری

پیشرفت.  اهداف با آموزشی ورزی تعلل رابطه (.1086جوکار، بهرام و دالورپور، محمدآقا. )

 .61-83(، 2-0)0های نوین تربیتی،  اندیشه

 دانش با بینا آموزان دانش کاری اهمال مقایسه (.1092درآمدی، پرویز. ) راد، سپیده و شریفی رئوفی

 و روانشناسی اجتماعی علوم حوزه در جامعه توانمندسازی نابینا. اولین کنگره ملی آموزان
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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 self-

regulation among students. 
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