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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش اشتیاق
و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اهمالکار انجام شد.
روش :روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل
بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم دوره
متوسطه دوم نواحی یک و دو شهر رشت (به تعداد  92مدرسه و  325دانشآموز) در سال تحصیلی  7521-29بود که
از بین آنها تعداد  06نفر دانشآموز اهمالکار از طریق پرسشنامه اهمالکاری سولومون و راث بلوم ( )9675بهصورت
تصادفی ساده انتخاب و بهصورت تصادفی به  5گروه  96نفری ( 9گروه آزمایش و  7گروه کنترل) تقسیم شدند.
پرسشنامههای اشتیاق تحصیلی اسچافلی و همکاران ( )9669و سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و حسینچاری ()7527
را همه آزمودنیهای سه گروه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند .سپس یکی از گروههای آزمایش به
مدت  79جلسه  26دقیقهای تحت آموزش راهبرد یادگیری کمکخواهی و گروه آزمایش دیگر نیز بهمدت  73جلسه
 26دقیقهای تحت آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی قرار گرفتند .در حالی که در طول این مدت گروه کنترل
هیچگونه آموزشی را دریافت نکردند .داده ها با استفاده از آزمون آمار استنباطی تحلیل چندمتغیره و آزمون تعقیبی
بنفرونی تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی سبب افزایش اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان اهمالکار شد .آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی سبب افزایش سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان اهمالکار شد .از طرفی نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش از نظر تأثیر بر اشتیاق تحصیلی و
سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجهگیری :براساس نتایج حاصل از این پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که برای کاهش و از بین بردن اهمالکاری
دانشآموزان استفاده از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی مفید و مؤثر است.
کلید واژهها :راهبرد یادگیری خودتنظیمی ،کمکخواهی ،اشتیاقتحصیلی ،سرزندگی تحصیلی ،دانشآموزان اهمالکار.
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین دغدغههای آموزشوپرورش امروز ،افزایش کیفیت یادگیری در دانشآموزان و
حلوفصل مشکالت یادگیری در آنان است .یکی از عواملی که میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد،
اهمالکاری 7است .اهمالکاری به معنی مشکل داشتن در زمینه شروع یا تمام کردن کارهاست یا به
عبارتی میتوان گفت که اهمالکاری به معنی کار امروز را به فردا انداختن است .فرد اهمالکار دائماً
شروع کار را به آینده محول میکند .اهمالکاری غاصب زمان است و باعث میشود فرد عمدتاً انجام
کارها را به تأخیر بیندازد و زمان را از دست بدهد (سولومون و راث بلوم .)9675 ،9اهمالکاری بهعنوان
فقدان خودتنظیمی و تمایل در به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به یک هدف ضروری است،
توصیف میشود (مون و آلینگ ورث .)9663 ،5با افزایش استرس و پیامدهای منفی در زندگی تحصیلی
دانشآموزان ،اهمالکاری بهعنوان مانعی برای موفقیت تحصیلی ،کمیت و کیفیت یادگیری را کاهش
میدهد (میراو و میرانا .)9679 ،4از مظاهر اهمالکاری ،پدیدار شدن ویژگی یا صفت اهمالکاری در
محیطهای آموزشگاهی است که اهمالکاری تحصیلی نامیده میشود .این نوع اهمالکاری به تمایل
غیرمنطقی 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 (نریمانی،
محمدامینی ،زاهد و ابوالقاسمی.)7524 ،
توجه به موضوع اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان و تالش برای درمان آن ،به پیامدهای مثبتی
منجر میشود که از آن جمله میتوان به سرزندگی تحصیلی 3اشاره کرد .سرزندگی تحصیلی بهصورت
توانایی دانشآموزان برای موفقیت در برخورد با موانع و چالشهای تحصیلی که در مسیر زندگی
تحصیلی معمول هستند ،تعریف شده است (مارتین و مارش .)9669 ،0این مفهوم نوین به پاسخ مثبت،
مفید ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی تجربه میشوند،
اشاره دارد (پوتواین ،کانرز ،سایمس و داگلس -آسبورن .)9677 ،1در واقع سرزندگی تحصیلی راهی
ساده و مفید برای درک و مفهومسازی بهزیستی دانشآموزان در بافت تحصیلی است (ساره ،پاول و
لیسا .)9675 ،9در حیطه تحصیلی ،اولین بار مارتین و مارش ( )9660مفهوم سرزندگی تحصیلی را
مطرح و آن را توانایی برخورد موفقیتآمیز دانشآموزان در ارائه واکنش سازنده و مثبت برای انواع
چالشها و موانع زندگی تحصیلی یا مدرسه تعریف کردند .سرزندگی تحصیلی الزمه زندگی موفق و
پیامدهای مثبت تحصیلی است .سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای مهمی است که بر تربیت و
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یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز فرد اثر میگذارد و تحت تأثیر زمینههای هیجانی و ابرازگری هیجانی
قرار دارد (مارتین .)9673 ،باوجوداینکه سرزندگی تحصیلی میتواند با پیشرفت تحصیلی و موفقیت
تحصیلی در ارتباط باشد ،برخی از پژوهشها نشان میدهند که ناامیدی میتواند با عملکرد تحصیلی
پایین در ارتباط باشد و سرزندگی تحصیلی را بهصورت منفی تحت تأثیر قرار دهد (شک و لی،7
.)9670
عالوهبر مطالب شرح باال ،یکی دیگر از ویژگیهای دانشآموزان اهمالکار ،پایین بودن اشتیاق
تحصیلی 9در آنان است .اشتیاق تحصیلی بهعنوان زمان و انرژی که دانشآموزان در فعالیتهای
هدفمندانه آموزشی صرف می نمایند ،تعریف شده است .اشتیاق تحصیلی به کمیت و کیفیت انرژی
جسمانی و روانی دانشآموز اطالق میشود که در طول دوران تحصیلی سرمایهگذاری میشود (گنجی،
توکلی ،بنیاسدی و اسدی .)7523 ،در زمینه اشتیاق تحصیلی اعتقاد بر این است که دانشآموزان
دارای ابعاد رفتاری (نظیر انجام بهموقع و از روی رغبت تکالیف درسی) ،عاطفی (احساسات و عالیق
مثبت نسبت به تحصیل) و شناختی (نیروگذاری روانشناختی در امر یادگیری) هستند که هر کدام
به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند .فالو و پاگانی )9673( 5در پژوهشی نتیجه
گرفتند فقدان اشتیاق تحصیلی میتواند پیامدهای جدی نظیر عدم.پیشرفت در مدرسه ،تمایل به
رفتارهای انحرافی و خطر ترک تحصیل در دانشآموزان را به دنبال داشته باشد.
از ویژگیهای بارز دانشآموزان اهمالکار میتوان به عدمتمایل آنان به کمک گرفتن از همکاری و
تخصص اطرافیان اشاره کرد .استفاده از آموزش راهبردهای کمکخواهی 4در این زمینه مؤثر واقع
میگردد .این راهبرد آموزشی از جایگاه ویژهای برخوردار است ،بهنحویکه در قالب این راهبرد ،روند
تحقق اهداف آموزشی در حوزه های عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و تسلط بر موقعیتهای
تنشزای آموزشگاهی تبیین گردیده و در کنار آن ،چالشهای نظری و عملی جدیدی را به ارمغان
آورده است (هاشمی ،بیرامی ،واحدی و بیرامی .)7520 ،مبتنی بر چالشهای موجود ،چگونگی مواجعه
فراگیران با دشواریهای تحصیلی در هالهای از ابهام باقیمانده است بهنحویکه برخی نظریهپردازان
(شانک )9660 ،3بر فرآیندهای کمک خواهی در قالب تنظیم یادگیری آموزشگاهی تأکید نموده و
برخی نیز به استناد دیدگاههای اجتماعی ویگوتسکی )7206( 0رویکردهای اکتشافی برونر)7214( 1
بر موضوع یاریگری در فرآیند آموزش توجه ویژه نمودهاند .از طرفی ،منتقدان دیدگاه عاملیت انسانی
در فرآیندهای یادگیری آموزشگاهی ،تضعیف جایگاه مربیان در عرصههای آموزشگاهی (برنارد،9
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 )9661و نامشخص بودن پیامدهای احتمالی فرآیندهای خودتنظیمی کمکخواهی (ادوارد)9669 ،7
را از مهمترین چالشهای تغییر روندهای سنتی آموزش به مدرن میدانند .با توسعه دانش روانشناختی،
امروزه بر نقش راهبردهای کمکخواهی در فرآیندهای تحصیلی تأکید ویژه میشود .توضیح اینکه
دانشآموزان در طی دوران تحصیلی با مشکالت متنوعی روبهرو میشوند که نمیتوانند آنها را
بهتنهایی حل کنند و گاهی اوقات ،خود را در رفع مشکالت آنها ناکارآمد احساس میکنند .در چنین
مواقعی ،برخی از دانش آموزان ممکن است برای رفع مشکالت تحصیلی خود از کمک دیگران استفاده
کنند و یا با مطالعه و تالش بیشتر ،عملکرد تحصیلی خود را بهبود ببخشند .تحقیقات زیادی به استفاده
مؤثر و مناسب از دیگران بهعنوان روشی از حل مسئله و یادگیری تأکید کردهاند (نیومن.)9676 ،9
با تأکید میتوان بیان داشت که آموزش کمکخواهی یکی از مهمترین راهبردهای تنظیم منابع
است .این راهبرد به دانشآموزان کمک میکند تا امکانات موجود در کالس و محیط اطراف را تنظیم
و اداره نمایند (دامبو .)7224 ،5کمکخواهی تحصیلی بهعنوان راهبردی برای غلبه بر مشکالت
یادگیری و بهبود تبحر تعریف شده است .ازاینرو ،کمکخواهی یکی از راهبردهای یادگیری است که
دانشآموزان با استفاده از آن میتوانند مسائل و مشکالت یادگیری و تحصیلی خود را تشخیص داده
و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع آنها برآیند .آنها از این راهبرد میتوانند
برای تسلط بر مهارتها در رسیدن به یادگیری بهتر استفاده کنند .در واقع کمکخواهی تحصیلی
شامل رفتارهایی از قبیل؛ سؤال کردن از معلمان ،والدین و همکالسیها و تقاضای توضیح بیشتر درباره
مسئله ،گرفتن سرنخها و راهحلهای مسئله و سایر کمک درسی است .این نوع کمکخواهی بهعنوان
راهبردی جهت جلوگیری از شکست تحصیلی عمل میکند .از طریق کمک گرفتن ،نهتنها مشکالت
تحصیلی دانشآموزان کاهش مییابد ،بلکه آنان آگاهی و مهارتهایی را کسب میکنند که در
موقعیتهای دیگر بهعنوان روشی از حل مسئله و یادگیری تبحری عمل میکند (ریان و شین،4
 .)9677دانشآموزان بهموجب استفاده از چنین راهبردی میتوانند بسیاری از موانع موجود در فرآیند
یادگیری شان را برطرف نموده و به یادگیری و عملکرد تحصیلی بهتری نائل شوند (ریان و پینتریچ،3
.)7221
پژوهشها نشان میدهد که کمکخواهی میتواند بهعنوان یک راهبرد یادگیری خودتنظیمی مهم
و بهعنوان یک ویژگی مهم فراگیران قوی ،باعث برانگیخته شدن بیشتر دانشآموزان و عملکرد تحصیلی
بهتر آنان شود (کارابنیک .)9677 ،0این دیدگاه که کمکخواهی میتواند راهبردی انطباقی باشد ،باعث
شده است پژوهشگران به والدین پیشنهاد دهند تا از طریق آموزش کمک گرفتن مؤثر به هنگام نیاز،
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انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشآموزان را افزایش دهند (ادواردز .)9675 ،7بااینحال کمکخواهی
تحصیلی با اَشکال مختلفی صورت میگیرد که همه آنها به پیشرفت تحصیلی و بهبود عملکرد منجر
نمیشوند .براساس مشاهدات کالسی (باتلر )9661 ،9طبقهبندی رفتار کمکخواهی شامل تقاضاهای
کالسی دانشآموزان برای دریافت اطالعات مرتبط با فرآیند (سرنخها) ،تأیید عملکرد قبلی و دریافت
پاسخ درست مسئله از فردی دیگر است.
یافتههای پژوهشی دیگر نشان میدهد که کمکخواهی تحصیلی با بسیاری از فرآیندهای تحصیلی
ازجمله باورهای خودکارآمدی و استرسهای تحصیلی رابطه دارد .همچنین نتایج تعدادی از پژوهشها
نشان داده است که راهبرد کمکخواهی قادر است در فرآیند حل مسئله و مشکالت تحصیلی ،تغییرات
مثبت و چشمگیر به وجود آورد و مجهز کردن دانشآموزان به راهبرد کمکخواهی میتواند نتایج
سودمندی در تمامی موقعیتهای تحصیلی داشته باشد و این نتایج از طریق افزایش توانمندیهای
کارآمدی دانشآموزان و کنترل منابع استرس ناشی میشود (اسکینر و سالوین .)9673 ،5عالوه بر
موارد یاد شده ،تحقیقات متعددی نشان دادهاند بسیاری از دانشآموزان هنگام روبهرو شدن با تکالیف
دشوار تحصیلی ،فعاالنه به جستجوی کمک نمیپردازند (نیومن .)9676 ،همچنین دانشآموزانی
هستند که در یک موقعیت برای رفع ابهام ،از دیگران کمک میخواهند و در موقعیتی دیگر از کمک
خواستن اجتناب میورزند .ازاینرو پژوهشگران بهدنبال فهم این مسئله بر آمدهاند که چرا دانشآموزان
در چنین مواردی از کمک خواستن اجتناب میکنند و چه میتوان کرد تا دانشآموزان نقش فعالتری
در فرآیند یادگیری به عهده بگیرند .لینین برینک )9677( 4در پژوهشی نشان داد آموزش راهبردهای
کمکخواهی ،با در نظر گرفتن اهداف پیشرفت دانشآموزان تأثیر معنیداری بر بهبود انگیزش و
عملکرد تحصیلی ندارد .همچنین ریان و ریان )9663( 3دریافتند آموزش راهبردهای کمکخواهی ،به
دلیل پیچیدگی فرآیند کمکخواهی و کمکدهی و با توجه به جنسیت دانشآموزان اثرات مثبت بر
بهبود عملکرد تحصیلی آنان ندارد .مبتنی بر آنچه گذشت چنین بر میآید که راهبردهای کمکخواهی
به ادعای شواهد پژوهشی و نظری ،تأثیرات متفاوتی بر بهبود انگیزش و عملکرد تحصیلی دارد.
عالوه بر راهبرد کمکخواهی ،برای کمک به دانشآموزان اهمالکار میتوان از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی 0نیز استفاده کرد .رویکردهای شناختی رفتار ،تأکید بر ترغیب دانشآموزان به وارسی
ادراک و تنظیم کردن رفتار خود است تا اینکه به آنها اجازه دهند بهوسیله عوامل بیرونی کنترل
شوند ،این رویکردها سعی میکنند خودکنترلی دانشآموزان را افزایش دهند ،مهارتهای حل مسئله
وی را تقویت نمایند و خودانعکاسی سازنده را تشویق کنند .خودتنظیمی به فرآیندی اشاره دارد که در
1. Edwards
2. Butler
3. Skinner & Slavin
4. Linnenbrink
5. Ryan & Ryan
6. self-regulated learning strategy
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آن فراگیر ،بهطور نظامند ،افکار ،احساسات و رفتارهای خود را در دستیابی به اهداف موردنظر هدایت
میکند (بمبنیتی .)9677 ،7یادگیرندگان خودتنظیم از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بهطور
مناسب استفاده میکنند و از لحاظ انگیزشی در سطح باالیی قرار دارند (زیمرمن .)9669 ،9این افراد
در موقعیتهای گوناگون از راهبردهای مختلفی برای حل مسئله خود استفاده میکنند که انتخاب
راهبردهای مناسب و متناسب با موقعیت مسئله اهمیت زیادی دارد (پری ،فیلیپس و هاتچینسون،5
 .)9670راهبردهای یادگیری خودتنظیمی عبارتند از؛ راهبردهای شناختی (راهبردهای تکرار و مرور،
بسط و گسترش و سازماندهی)؛ راهبردهای فراشناختی (راهبردهای برنامهریزی ،راهبردهای کنترل
و نظارت و راهبردهای نظمدهی) و راهبردهای مدیریت منابع .فراگیران ،باید قادر باشند زمان و
محیطهای مطالعه خود را مدیریت و تنظیم نموده ،بر تالشها نظارت کرده و از همساالن و معلمان
جهت حل مسئله طلب کمک کنند (پینتریچ و دگروت .)7226 ،4از نظر ماتیکا )9662( 3بهطورکلی،
یادگیری خودتنظیمی ،ترکیبی از مهارتها و خواستههاست .مهارتها به همان راهبردهای شناختی،
فراشناختی و مدیریت منابع اشاره میکند و خواستهها به جهتگیری انگیزشی دانشآموزان مانند
باورهای خودکارآمدی ،جهتگیری هدف و ارزش و انتظارات اشاره دارد .وی معتقد است که یادگیری
این مهارتها میتواند به دانشآموزان در حل مسائل و تصمیمگیریهای مناسب کمک کند .پژوهشها
نشان دادهاند که راهبردهای مقابلهای فعاالنه ،جستجوی حمایت اجتماعی و حلمسأله با خودتنظیمی
باال ارتباط دارد (کاواناق.)9674 ،0
نتایج تحقیقات نشان میدهد که فرآیندهای شخصی ،رفتارهای محیطی و فردی معلمان و
دانشآموزان عواملی هستند که استفاده دانشآموزان از راهبردهای خودتنظیمی را تسهیل میکند
(هانسند و رایس .)9679 ،1طبق نظر زیمرمن ( )9669ویژگی اصلی فراگیران خودتنظیم ،مشارکت
فعال آنها در فرآیند یادگیری از دیدگاه فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری است .ویژگی دیگر این دسته
از یادگیرندگان ،عملکرد مطلوب و باال و نیز ظرفیت باالی آنها برای یادگیری است که آنها را از
فراگیران با عملکرد نامطلوب متمایز میسازد (میرافشار ،خانآبادی ،آزادنیا و سلطانی .)7527 ،در
مجموع مطالعات نشان میدهد که فراگیران خودتنظیم دارای ویژگیهای زیر هستند )7 :آنها میدانند
چگونه از یک سری راهبردهای شناختی (تکرار و تمرین ،بسط و تفصیل و سازماندهی) در جهت
یادگیری بهتر استفاده کنند )9 ،آنها میدانند چگونه برنامهریزی کرده و تمام فرآیندهای ذهنی خود
را در راستای دستیابی به اهداف شخصی خود جهتدهی نمایند )5 ،آنها یک سری باورهای انگیزشی
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و عواطف انطباقی (خودباوری و احساس مثبت نسبت به انجام وظایف) را نشان میدهند )4 ،آنها
برای زمان خود برنامهریزی کردهاند و از آن در جهت انجام تکلیف استفاده میکنند و نشان میدهند
که چگونه میتوان محیطهای یادگیری مطلوبی را سازمان داد )3 ،آنها تالش زیادی در جهت
مشارکت ،کنترل و نظم بخشیدن به تکالیف تحصیلی ،جو و ساختار کالس درس از خود نشان میدهند
و  )0آنها یک سری راهبردهای آگاهانهای را در راستای اجتناب از عوامل درونی و بیرونی حواسپرتی
بهکار میگیرند (زیمرمن.)9669 ،
راهبرد خودتنظیمی برای فرآیند یادگیری ضروری است (جاروال و جارونوجا .)9675 ،7این امر به
دانشآموزان کمک می کند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند ،مهارتهای مطالعه
خود را بهبود بخشند ،راهبردهای یادگیری را برای تقویت نتایج تحصیلی به کار گیرند (ولترز،)9677 ،9
عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند (هاریس ،گلنی ،دالتون ،لنون و بازیک )9673 ،5و پیشرفت
تحصیلی خود را ارزیابی نمایند (دی بران ،تاید و کامپ .)9677 ،4مهقانیجماالدین و جناآبادی ()7529
نیز در پژوهشی اعالم کردند آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان تأثیر دارد .ازاینرو معلمان باید با عوامل مؤثر بر توانایی فراگیر برای خودتنظیمی و
راهبردهایی که میتوانند برای شناسایی و ارتقای خودتنظیمی در کالس درس مورد استفاده قرار
دهند ،آشنا باشند .در همین رابطه نتایج تحقیقی نشان داد که با استفاده از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی ،دانشآموزان می توانند بدون مداخله مستقیم معلم ،بر موضوعات درسی مسلط شوند.
همچنین شواهد تجربی حکایت از پیشرفت درسی دانشآموزان ،پس از آشنایی با راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی دارد .بااینوجود ،بسیاری از دانشآموزان در استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
ناتوانند یا اگر هم استفاده کنند باز هم ممکن است عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته باشند (زومبران،
تادالک و رابرتس .)9673 ،3با توجه به توضیحات شرح باال فرضیههای این پژوهش بدین هستند:
 بین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش اشتیاق تحصیلیدانشآموزان اهمالکار تفاوت وجود دارد.
 بین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش سرزندگی تحصیلیدانشآموزان اهمالکار تفاوت وجود دارد.
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 .2روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه
کنترل بود .در این پژوهش ،جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه
نظری پایه دوم (یازدهم) دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو شهر رشت (به تعداد  92مدرسه و 325
دانشآموز) در سال تحصیلی  7521-29بودند که از طریق پرسشنامه سولومون و راثبلوم ()9675
اهمالکار تحصیلی تشخیص داده شدند .برابر اطالعات موجود در کارشناسی آمار و بودجه اداره کل
آموزشوپرورش استان گیالن ،تعداد این مدارس  92واحد آموزشی و تعداد دانشآموزان مذکور نیز
 325نفر بود .در این تحقیق ،نمونه آزمایشی شامل گروهی از دانشآموزان مدارس مذکور بودند .در
همین رابطه ابتدا آن دسته از دانشآموزانی که نمره اهمالکاری تحصیلی آنان باالتر از خط برش ()97
بودند مشخص شدند .سپس تعداد  06نفر از بین آنان که در هر دو پرسشنامههای اشتیاق تحصیلی و
سرزندگی تحصیلی کمترین نمره گرفتند براساس نمرات ،سن ،رشته تحصیلی ،مدرسه محل تحصیل
و نمرات پیشآزمون همتراز شده و بهصورت تصادفی به سه گروه  96نفری (دو گروه آزمایش و یک
گروه کنترل) تقسیم شدند .در ادامه ،یکی از گروههای آزمایش به مدت  79جلسه  26دقیقهای تحت
آموزش راهبرد یادگیری کمکخواهی و گروه آزمایش دیگر نیز به مدت  73جلسه  26دقیقهای تحت
آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی قرار گرفتند .درحالیکه در طول این مدت گروه کنترل هیچگونه
آموزشی را دریافت نکردند .تمامی این آموزشها توسط پژوهشگر و در محل مؤسسه آوای پژوهشگران
گیل رشت انجام شد .در پایان مجدداً پرسشنامههای اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی برای هر
سه گروه بهعنوان پسآزمون اجرا شد .جزئیات بستههای آموزشی و پرسشنامهها به شرح زیر بود:
 پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم ( )9675با تعداد  91گویهتدوین نمودند .پرسشنامه مذکور دارای سه خردهمقیاس شامل؛ آماده شدن برای امتحان (شامل
سؤاالت  7تا  ،)9آماده کردن تکالیف تحصیلی (شامل سؤاالت  2تا  ،)72آماده کردن مقاالت پایان
نیمسال تحصیلی (شامل سؤاالت  96تا  )91است .پاسخ گویههای پرسشنامه در مقیاس لیکرت ،از
هرگز ( )7تا همیشه ( )3درجهبندی میشود .حداقل نمره این پرسشنامه  ،91حداکثر نمره آن 753
و خط برش آن نیز  97میباشد .همچنین در این پرسشنامه ،سؤالهای ،70 ،73 ،75 ،77 ،0 ،4 ،9
 95 ،97و  93بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .سولومون و راث بلوم ( )9675برای همسانی
درونی این پرسشنامه ،ضریب  6/94را گزارش داده است .مطیعی ( )7527نیز در پژوهشی پایایی این
پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6/90برآورد کرده است .در این پژوهش هم پایایی
ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6/97محاسبه شد.
 پرسشنامه سرزندگی تحصیلی :این پرسشنامه توسط دهقانیزاده و حسینچاری ( )7527ساختهشده است .این مقیاس براساس نسخه انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ()9660
که دارای  4گویه است ،ایجاد شده است .مارتین و مارش ( )9660پایایی این پرسشنامه را با استفاده
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از ضریب آلفای کرونباخ  6/96به دست آوردند .نسخه فارسی این مقیاس توسط دهقانیزاده و
حسینچاری ( )7527در  2گویه و براساس مقیاس  1درجهای در طیف لیکرت از کامالً مخالفم ()7
تا کامالً موافقم ( )1ساخته شده است .حداقل نمره این پرسشنامه  ،2حداکثر نمره آن  05و خط برش
آن نیز  50میباشد .دهقانیزاده و حسینچاری ( )7527در مطالعهای پایایی این پرسشنامه را با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6/15به دست آوردند .در این پژوهش هم پایایی ابزار با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  6/10محاسبه شد.
 پرسشنامه اشتیاق تحصیلی :این پرسشنامه توسط اسچافلی ،ساالنوا ،گونزالز -روما و باکر)9669( 7ساخته شده و دارای  71ماده است .پرسشنامه مذکور دارای سه خرده مقیاس؛ نیرومندی (شامل
سؤاالت  7تا  ،)0وقف کردن خود (شامل سؤاالت  1تا  )77و جذب (شامل سؤاالت  79تا  )71است.
پاسخها در تمامی مادهها در طیف  0درجهای لیکرت از هرگز ( )7تا همیشه ( )0درجهبندی میشوند.
حداقل نمره این پرسشنامه  ،71حداکثر نمره آن  769و خط برش آن نیز  32/3است .اسچافلی و
همکاران ( )9669پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  6/19محاسبه کردهاند.
همچنین نعامی و پیریایی ( )7527نیز پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 6/97
بهدست آوردند .در این مطالعه هم پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6/94محاسبه شد.
 آموزش راهبردهای یادگیری کمکخواهی :این بسته آموزشی براساس نظریههای موجود درکمکخواهی بهخصوص الگوهای نیومن ( )9676و ویگوتسکی ( )7206در  79جلسه ساخته شده و
در پژوهش هاشمی و همکاران ( )7520مورداستفاده قرار گرفته است .هر یک از این جلسات بهمدت
 26دقیقه بوده و شامل محورهای زیر است:
جدول  :1خالصه جلسات آموزش راهبردهای یادگیری کمکخواهی
جلسات
7

9

5

4

موضوع

شرح جلسات

معارفه و تعریف و
ماهیت کمکخواهی
تواناییهای شناختی و
آشنایی با ضرورت
کمکخواهی
تواناییهای اجتماعی و
شناسایی منابع در
دسترس
نحوه بررسی مسئله و
تشخیص مشکل

آشنایی آزمودنیها با همدیگر ،ارائه مطالبی در مورد راهبرد کمکخواهی
و نقش و اهمیت آن در کمک به یادگیری بهتر
آموزش زمان ضروری کمکخواهی و چگونگی بیان کمکخواهی

آموزش تشخیص مربیان و همکالسیهای مطلع و آموزش زمان و
چگونگی نزدیک شدن به افراد مطلع
تمرین مرور ذهنی در خصوص تشخیص و بررسی مسئله در قالب برنامه-
ریزی یک سفر تحقیقاتی کوتاه در نقش راهنمای گروه

1. Schafeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Baker
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3

خودباوری و تقویت
خود برای دوری از
ادراکات منفی

0

آموزش تبیین مهارتها

1

اشارات تبیینی

9

سؤال پرسیدن دوجانبه

2

تخصصی کردن نقشها

76

بازبینی درک مطلب
درخواست کمک
انطباقی یا راهبردی
کمکدهی مناسب و
ارزیابی نهایی

77
79

آموزش اهداف تحصیلی و اجتماعی ،خودباوری و هیجاناتی که به دانش-
آموزان کمک میکند تا مشکل را تحمل کنند و همچنین تقویت خود
برای دوری از ادراکات منفی
آموزش تبیینهای مؤثر همراه با فعالیتهایی برای گسترش مهارتهای
کلی برقراری ارتباط
آموزش استفاده از تبیینهای علمی به هنگام حل مسئله بهصورت
مشارکتی
آموزش پرسیدن سؤاالت سطح باال و آموزش طراحی سؤاالت راهبردی
بهویژه در برنامهریزی برای چگونگی حل مسئله
تقسیم دانشآموزان بهصورت دو نفری و توضیح مطالبی که نیاز به تبیین
دارند .آموزش خواندن ،خالصه کردن توسط یک دانشآموز و مشخص
کردن اشتباهات او توسط دانشآموز دیگر
آموزش حل مسئله و بیان استدالل خود با استفاده از اشارات فراشناختی
آموزش تنهایی کار کردن ،دریافت سرنخ و درخواست راهنمایی جزئی
ارائه مطالبی در خصوص اهمیت کمکدهی ،ارائه تمرین و اجرای عملی
جلسات

 آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :این بسته آموزشی از منابع گوناگون بهخصوص یافتههایپنتریچ و دیگورت ( )7226در  73جلسه ساخته شده و در پژوهش عربزاده و همکاران ()7525
مورداستفاده قرار گرفته است .هر یک از این جلسات به مدت  26دقیقه بوده و شامل محورهای زیر
است:
جدول  :2خالصه جلسات آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
جلسات

موضوع

7

معارفه اعضاء

9

معرفی یادگیری خودتنظیمی و تأکید بر
اهمیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
در آموزش

5

آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی-راهبرد تکرار و
تمرین

4

آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد بسط و
گسترش معنایی

شرح جلسات
معرفی پژوهشگر و آزمودنیها به یکدیگر و بیان اهداف
پژوهش
معرفی راهبرد یادگیری خودتنظیمی بهعنوان نوعی از
یادگیری شامل؛ هدف ،تنظیم تالشها برای رسیدن به
هدفها ،خودنظارتی ،مدیریت زمان و تنظیم محیط
فیزیکی و اجتماعی یادگیری
توضیح مفهوم شناخت بهعنوان فرایند ذهنی که اطالعات را
پردازش میکند تا دانشآموزان آن اطالعات را موردتوجه
قرار دهند ،تشخیص دهند ،به رمز در بیاورند و در حافظه
ذخیره کنند.
توصیه اینکه این راهبرد ،یک روش برای به خاطر سپردن
اطالعات است و هنگامیکه دانشآموزان بخواهد مطلب
جدیدی یاد بگیرند ،سعی میکنند بین آن مطالب جدید و
اطالعاتی که از قبل دارد ارتباط برقرار کنند.

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

3

آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد سازماندهی

0

آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد برنامهریزی

1

آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد کنترل و
نظارت

9

آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد خودنظم-
دهی

76

آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد مدیریت
زمان
آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -راهبرد سازماندهی
محیط
آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -کمک خواستن و
تنظیم تالشها

79

آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -خودکارآمدی

2

77

75

74

73

جلسه سیزدهم) آموزش راهبردهای
انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودتنظیمی-
جهتگیری هدف
آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر
یادگیری خودتنظیمی -تأخیر ارضاء
تحصیلی
انجام پسآزمون

سال هفتم ،شماره سیزدهم ،پاییز و زمستان 967 8931
توضیح اینکه راهبرد سازماندهی ،بهترین راه برای
یادگرفتن مطالب پیچیده و مفصل است؛ یعنی اینکه
دانشآموزان با استفاده از شباهتها و تفاوتهایی که میان
مطالب وجود دارد ،آنها را دستهبندی میکنند.
توضیح مفهوم فراشناخت و راهبرد برنامهریزی که عبارت از
ایجاد هماهنگی بین حجم منابع یادگیری و زمان یادگیری
و اینکه دانشآموزان برای خود معلوم و مشخص نمایند که
کارهای خود را با چه زمانی ،با چه ترتیب و کیفیتی انجام
دهند.
توضیح راهبرد کنترل و نظارت بهصورت عملی تا اینکه
دانشآموزان از پیشرفت کار خود و زیر نظر گرفتن و
هدایت و ارزشیابی آن آگاهی پیدا کنند.
توصیه اینکه این راهبرد با راهبردهای کنترل و نظارت
بهطور هماهنگ عمل میکنند .توضیح مهمترین
راهبردهای نظمدهی ازجمله؛ تعدیل سرعت مطالعه و
اصالح یا تغییر راهبرد شناختی.
توصیه اینکه مدیریت زمان به دانشآموزان کمک میکند تا
با محیط سازگار شوند ،آن را تغییر دهند تا اهداف و
نیازهای آنها برآورده شود.
توضیح اینکه دانشآموزان باید بتوانند برای مطالعه خود،
محیطی انتخاب کنند که از نظر فیزیکی ،کنترل حواس-
پرتی ،امکانات و افراد حمایتی مناسب باشد.
آموزش چگونگی سؤال پرسیدن از دیگران و اینکه چگونه
از افراد مناسب برای کمک بهره گرفته و به شیوه مناسب
اجتماعی از دیگران درخواست کمک کنند.
توضیح انگیزش و باورهای خودکارآمدی و اینکه چگونه
این باورها بر نوع فعالیتهای دانشآموزان بهویژه بر
فعالیتهای تحصیلی تأثیر میگذارد.
توضیح جهتگیری هدف ،نقش جهتگیری هدف در
یادگیری خودتنظیمی ،ویژگیهای خوب یک هدف دقیق،
درست و دستیافتنی
توضیح تأخیر ارضاء تحصیلی و نقش آن در یادگیری
خودتنظیمی و اهمیت آن برای دانشآموزان
تشکر و قدردانی از مشارکتکنندگان در طرح پژوهشی و
اجرای پسآزمون

روشهای آماری مورداستفاده در این پژوهش در بخش توصیفی شامل؛ میانگین و انحراف استاندارد
و در سطح استنباطی شامل؛ آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی بود که
با استفاده از نرمافزار  Spssنگارش  94تجزیهوتحلیل شد .در این پژوهش نسبت به کنترل متغیرهای
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محیطی اقدام شد؛ بنابراین آزمودنیهایی وارد محیط آزمایش شدند که تمامی شرایط زیر را داشتند:
دانش آموزان پسر ،پایه تحصیلی یازدهم شاخه نظری ،مدارس غیرانتفاعی مستقر در نواحی  7و 9
رشت ،شاغل به تحصیل در سال تحصیلی  ،7521-29دارای سن  71سال ،کسب نمره بیش از  97در
پرسشنامه اهمالکاری ،کسب نمره کمتر از  32/3در پرسشنامه اشتیاق تحصیلی و کسب نمره کمتر
از  50در پرسشنامه سرزندگی تحصیلی .بدیهی هست آزمودنی که شرایط یاد شده را نداشت از محیط
آزمایش خارج شد .همچنین مالحظات اخالقی زیر شامل؛ جلب رضایت ،دادن اطمینان به آزمودنیها
مبنی بر محرمانهبودن پاسخ هایشان و دادن اختیار برای خروج از پژوهش در هر مرحله از پژوهش،
رعایت شد.
 .3یافتههای پژوهش
قبل از اقدام به تحلیل استنباطی دادهها ،محاسبه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
محاسبه شد .نتایج بهدستآمده به شرح زیر است:
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرها

وضعیت

پیشآزمون
اشتیاق
تحصیلی
پسآزمون

پیشآزمون
سرزندگی
تحصیلی
پسآزمون

گروهها

میانگین

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل

45/636
49/966
47/536
12/336
10/666
41/666
92/066
59/266
55/336
37/566
49/536
55/266

انحراف
استاندارد
2/533
0/969
4/203
9/761
4/335
1/991
5/239
3/196
3/990
0/666
0/341
3/969

نتایج جدول  ،5میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای اشتیاق تحصیلی و سرزندگی
تحصیلی را در گروههای آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،کمکخواهی و کنترل نشان
میدهد.
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده
شد .نتایج غیرمعنادار نشانگر نرمال بودن توزیع متغیرها است .در جدول  9نتایج آزمون شاپیرو -ویلک

سال هفتم ،شماره سیزدهم ،پاییز و زمستان 965 8931
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برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروهها
گزارش شده است.
جدول  :4نتایج آزمون شاپیرو -ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش
وضعیت

متغیر

پیشآزمون
اشتیاق
تحصیلی
پسآزمون

پیشآزمون
سرزندگی
تحصیلی
پسآزمون

گروه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری کمکخواهی
کنترل

آماره شاپیرو-

سطح

ویلک

معنیداری

6/296
6/299
6/200
6/213
6/257
6/211
6/237
6/209
6/271
6/991
6/259
6/214

6/766
6/457
6/700
6/770
6/749
6/999
6/242
6/962
6/092
6/291
6/712
6/607

نتایج جدول  4نشان داد که آماره شاپیرو -ویلک برای تمامی متغیرهای پژوهش در دو گروه
آزمایش و گروه کنترل معنیدار نبود ( .)P<6/63با توجه به این نتایج میتوان نتیجه گرفت که توزیع
متغیرها نرمال میباشد؛ بنابراین میتوان در مورد این متغیرها از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس
استفاده کرد.
بهمنظور بررسی این پیشفرض ،در جدول  5نتایج آزمون امباکس برای بررسی برابری ماتریس
کواریانس متغیرهای وابسته در بین گروههای آزمایش و کنترل گزارش شده است.
جدول  :5آزمون باکس برای شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کواریانس در متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره امباکس

اشتیاق تحصیلی
سرزندگی تحصیلی

2/991
9/593

F
7/473
7/590

سطح معنیداری
6/963
6/947

همانطور که در جدول  3مالحظه میگردد ،براساس آزمون ام باکس متغیرهای پژوهش معنیدار
نبود و شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کواریانس بهدرستی رعایت شد ( F=7/590 ،P=6/947و
.)BOX =9/593
در جدول  4بررسی همگنی واریانسهای خطای متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایش و کنترل
گزارش شده است.
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جدول  :6نتایج بررسی همگنی واریانسهای خطای متغیرهای تحقیق در گروهها
متغیر

آماره  Fلوین

سطح معنیداری

اشتیاق تحصیلی
سرزندگی تحصیلی

9/729
6/632

6/797
6/245

یافتههای جدول  0نشان داد که آماره  Fآزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسهای خطای
متغیرها در گروههای پژوهش برای متغیرهای اشتیاق تحصیلی ( )9/729و سرزندگی تحصیلی
( )6/632معنیدار نبود .این یافتهها نشان داد که واریانسهای خطای این متغیرها در گروهها همگن
بود.
جدول  :7نتایج آزمون معنیداری تحلیل کوواریانس برای متغیرهای پژوهش
نام آزمون

مقدار

F

المبدای ویلکز

6/707

46/530

درجه آزادی

خطای درجه

فرضیهها

آزادی

4

769

P
6/667

مجذور
اتا
6/322

نتایج جدول  1نشان داد که سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس
را مجاز میشمارد .این نتایج نشان داد که در گروههای موردمطالعه در مرحله پسآزمون حداقل از
نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود داشت (=6/707 ،F=46/530 ،P>6/67المبدای
ویلکز)  .مجذور اتا (که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی
است) نشان داد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهایی وابسته در مجموع معنادار و میزان این
تفاوت  6/322درصد بود؛ یعنی  32درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از تأثیر
متقابل متغیرهای وابسته بود.
فرضیه اول :بین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان اهمالکار تفاوت وجود دارد.
جدول  :8نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری جهت تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان اهمالکار
منبع

df

MS

پیشآزمون

94/141

7

94/141

6/366

گروه

77053/662

9

3971/363

771/355

تغییرات

SS

F

ضریب

توان

اتا

آماری

6/499

6/662

6/761

6/667

6/976

7

P

در جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نمرات پیشآزمون نشان داد که نمره اشتیاق تحصیلی
آزمودنیهای سه گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت معنیداری نداشت .در واقع اثرات نمرات
پیشآزمون بر پسآزمون معنیدار نبود .با کنترل این رابطه غیرمعنیدار و با توجه به ضریب F
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محاسبهشده ،تفاوت میانگین اشتیاق تحصیلی سه گروه از لحاظ آماری معنیدار بود (.)P ˂6/667
بهعبارتدیگر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان اهمالکار تأثیر داشت .از آزمون تعقیبی بنفرونی جهت تعیین اختالف بین گروهها استفاده
شد.
فرضیه دوم :بین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش سرزندگی
تحصیلی دانشآموزان اهمالکار تفاوت وجود دارد.
جدول  :9نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری جهت تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اهمالکار
منبع

df

MS

پیشآزمون

774/033

7

774/033

5/797

گروه

5696/395

9

7376/927546

47/775

تغییرات

SS

F

ضریب

توان

اتا

آماری

6/695

6/634

6/477

6/667

6/322

7

P

در جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نمرات پیشآزمون نشان داد که نمره سرزندگی
تحصیلی آزمودنیهای سه گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت معنیداری نداشت .در واقع اثرات نمرات
پیشآزمون بر پسآزمون معنیدار نبود .با کنترل این رابطه غیر معنیدار و با توجه به ضریب F
محاسبهشده ،تفاوت میانگین سرزندگی تحصیلی سه گروه از لحاظ آماری معنیدار بود (.)P˂6/667
بهعبارتدیگر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان اهمالکار تأثیر داشت .از آزمون تعقیبی بنفرونی جهت تعیین اختالف بین گروهها استفاده
شد.
جدول  :11مقایسه میانگین نمرات اشتیاق و سرزندگی تحصیلی در سه گروه آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی ،کمکخواهی و کنترل با آزمون بنفرونی
متغیرها

گروهها

اشتیاق و
سرزندگی
تحصیلی

یادگیری خودتنظیمی
یادگیری کمکخواهی
کنترل

یادگیری خودتنظیمی

کنترل

یادگیری کمکخواهی

()I-J

P

()I-J

P

()I-J

-

-

0/749

6/797

42/090

6/667

-

-

45/344

6/667

-

-

P

در جدول  76نتایج آزمون بنفرونی نشان داد که میانگین نمرات اشتیاق و سرزندگی تحصیلی هر
دو گروه آزمایش از گروه کنترل بهطور معناداری کمتر شد ( .)P>6/667همچنین نتایج نشان داد که
بین دو گروه آزمایش (راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمک خواهی) از نظر اثربخشی بر اشتیاق
و سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش
اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اهمالکار بود .برای این منظور تعداد دو فرضیه موردمطالعه
قرار گرفت .نتایج بحث و بررسی فرضیههای مذکور به شرح زیر میباشد.
در فرضیه اول؛ نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نمرات پیشآزمون نشان داد که در اشتیاق
تحصیلی آزمودنیهای سه گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت معنیداری نداشتند .در واقع اثرات نمرات
پیشآزمون بر پسآزمون معنیدار نبود .با کنترل این رابطه غیرمعنیدار و با توجه به ضریب F
محاسبهشده ،تفاوت میانگین اشتیاق تحصیلی سه گروه از لحاظ آماری معنیدار بود .بهعبارتدیگر
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان
اهمالکار تأثیر داشت .از آزمون تعقیبی بنفرونی جهت تعیین اختالف بین گروهها استفاده شد .نتایج
آزمون بنفرونی نشان داد که میانگین نمرات اشتیاق تحصیلی هر دو گروه آزمایش از گروه کنترل
بهطور معناداری بیشتر شد .همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش از نظر اثربخشی بر
اشتیاق تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت .این نتیجه با یافته پژوهشهای پیرانی و همکاران
( ،)7523نعامی و پیریایی ( )7524و گلسون و باتلیر )9671( 7همسو است.
در تبیین این نتیجه میتوان چنین استدالل کرد که فراگیری راهبرد یادگیری خودتنظیمی و
کمکخواهی منجر به افزایش احساس کفایت و کنترل درونی فراگیران میشود و این عامل ،اشتیاق
به تحصیل فراگیران را افزایش میدهد .احساس کفایت و کنترل درونی باعث میشود تا دانشآموز
فعالیتهای آموزشی را عاملی در جهت کامروایی نیازهای خود در نظر گیرد و اهداف آموزشی و
یادگیری را در راستای اهداف شخصی خود ببیند .در نتیجه ،تحصیل را امری بامعنا تصور کند و بدین
ترتیب ،اشتیاق وی به تحصیل افزایش مییابد .راهبرد یادگیری خودتنظیمی بهواسطۀ افزایش
هدفگذاری ،حل مسئله ،تصمیمگیری منجر به افزایش توانایی در ارزیابی مهارتها ،آگاهی از
رجحانها ،عالیق ،نقاط قوت و ضعفها ،توانایی در نظر رفتن ابعاد مختلف یک موضوع و همچنین
قابلیت تعیین پیامدها هنگام تصمیمگیری میشود و با گسترش مهارتهای دفاع کردن از خود،
مهارتهای خودارزشیابی ،مهارتهای عملکرد مستقالنه و قدرت سازگاری با تغییرات و اعتمادبهنفس
و خالقیت ،اشتیاق به تحصیل را افزایش میدهد.
در فرضیه دوم؛ نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نمرات پیشآزمون نشان داد که در سرزندگی
تحصیلی آزمودنیهای سه گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت معنیداری نداشت .در واقع اثرات نمرات
پیشآزمون بر پسآزمون معنیدار نبود .با کنترل این رابطه غیر معنیدار و با توجه به ضریب F
محاسبهشده ،تفاوت میانگین سرزندگی تحصیلی سه گروه از لحاظ آماری معنیدار بود .بهعبارتدیگر
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی در افزایش سرزندگی تحصیلی دانشآموزان
1. Closson & Boutilier
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اهمالکار تأثیر داشت .از آزمون تعقیبی بنفرونی جهت تعیین اختالف بین گروهها استفاده شد .نتایج
آزمون بنفرونی نشان داد که میانگین نمرات سرزندگی تحصیلی هر دو گروه آزمایش از گروه کنترل
بهطور معناداری کمتر شد .همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش از نظر اثربخشی بر
سرزندگی تفاوت معناداری وجود نداشت .این نتیجه با یافته پژوهشهای هاشمی و همکاران (،)7520
پیرانی و همکاران ( ،)7523پیوسته گر و موسوی ( ،)7529لی و اورسیلو )9674( 7و کارابنیک ()9677
همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت اگر دانشآموزان راهبردهای خودتنظیمی و کمکخواهی را یاد
بگیرند امید خود را در هر شرایطی حفظ میکنند ،بهآسانی دست از تالش نکشیده و امیدوارانه به
فعالیت و تحصیل خو ادامه میدهند .همین احساس موجب سرزندگی در آنان میگردد .نشاط ،انبساط
و سرزندگی نیز موجب شکوفایی استعدادها میشود و دانشآموز شاداب ،پویا و پرتحرک نسبت به
تحصیل و زندگی امیدوار شده و برای رسیدن به اهداف خود سرسختانه تالش میکند .از طرفی
سرزندگی تحصیلی باعث میشود تا دانشآموزان اعتقاداتی پیدا کنند که باعث توانایی شخصی شده و
از مدرسه و محیط آن ارزیابیهای مثبتی داشته باشند و در نتیجه انتظار نتایج مثبت را خواهند داشت.
این امر موجب قوی شدن آنان در مقابل شرایط ناگوار میشود .سرزندگی تحصیلی به شکل صحیح آن
سبب پیشرفت تحصیلی و افزایش خودکارآمدی خالق شده ،دانشآموز را به جلو سوق میدهد ،زیرا
دانشآموزان دارای عاطفه مثبت تحصیلی بعد از درک مشکل ،از آن عبور کرده ،به راهحل متمرکز
میشوند .به همین جهت ،نگرش خوشبینانه و مثبت ،طبیعتاً با موفقیت همراه است.
همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش (راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
کمکخواهی) از نظر تأثیر بر اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت .در
تبیین این یافته میتوان گفت که اگر دانشآموزان از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی
استفاده کنند ،میتوانند بهطور مؤثرتری مطالعه کنند و بر چگونگی مطالب درسی خود نظارت کنند.
در این راهبردهای آموزشی یادگیرندگان ،بر روند آموزش کنترل شخصی خواهند داشت و عالوهبر
سرعت و دقّت بیشتر در یادگیری ،مسائل پرورشی نظیر اتکای به نفس بیشتر و خودکارآمدی و
همچنین مسئولیتپذیری بیشتری نیز در دانشآموزان ایجاد خواهد شد؛ بنابراین ،دانشآموزان دارای
توانایی درونی برای چگونگی یادگیری خویش هستند که میتوان آن را در قالب نظریۀ یادگیری
خودتنظیمی توصیف کرد و عوامل تسهیلکننده و محدودکنندهی آن را شناخت .اگر دانشآموزان از
تواناییهای شناختی و انگیزشی خودآگاه شوند ،در حقیقت تبدیل به فراگیرانی خودتنظیم خواهند
شد .از طرف دیگر ،الگوهای نظری و یافتههای تجربی نیز نشان دادهاند که تواناییهای یادگیری
خودگران در خالل کودکی و نوجوانی ظاهر و ثابت میشوند.

1. Lee & Orsillo
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از طرف دیگر دانشآموزان هنگامیکه میدانند بهتنهایی نمیتوانند مسائل درسی و تحصیلی را حل
کنند از دیگران درخواست کمک میکنند .این درخواست کمک باعث میشود دیگران بهویژه معلمان
و همساالن برتر ،مسائل را برای آنها توضیح دهند که این امر باعث افزایش اشتیاق و سرزندگی
تحصیلی میشود .کمکطلبی نوعی تعامل اجتماعی و رفتار انطباقی است و باعث سازگاری افراد با
موقعیتهای جدید میشود .حال اگر این کمکطلبی در زمینه تکالیف درسی و تحصیلی باشد باعث
سازگاری فرد با موقعیتهای جدید ،مسائل جدید و نسبتاً دشوار درسی میشود که این امر باعث افزایش
سرزندگی تحصیلی میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمکخواهی سبب
افزایش اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اهمالکار شد .از طرفی نتایج نشان داد که
بین دو گروه آزمایش از نظر اثربخشی بر اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود
نداشت .در همین رابطه پیشنهاد میشود )7 :در مطالعاتی که پیرامون اهمالکاری دانشآموزان انجام
میشود متغیرهای دیگری که ارتباط بسیار نزدیکی با اهمالکاری دارند ازجمله مسؤلیتپذیری،
افسردگی و اضطراب ،موردبررسی قرار گیرد؛  )9معلمان در رابطه با مدیریت کالس و برای تدریس
دروس مختلف ،طرح درس روزانه ،هفتگی و ماهانه داشته باشند؛  )5عوامل مدارس به ایجاد محیطهای
گرم و حمایتی توأم با احترام و اعتماد و تشویق دانشآموزان به مشارکت سازنده در کالس بپردازند؛
 ) 4معلمان انتظارات خود را کامالً مشخص کنند و برای کالس قواعد و مقررات الزم را با مشارکت
دانشآموزان بهصورت انعطافپذیر وضع نموده و برای اجرای دقیق آنها تأکید نمایند؛  )3معلمان در
کالس درس به ارزشیابی مستمر در طول سال تحصیلی اقدام کرده و بازخورد الزم را به دانشآموزان
بدهند؛  )0ازآنجاییکه بخش عمدهای از اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان به خاطر بیبرنامگی است،
برگزاری کالسهای مدیریت زمان برای دانشآموزان میتواند مفید باشد؛  )1برنامههای پیشگیرانه در
رابطه با ترس از شکست و وظیفهشناسی برای دانشآموزان برگزار گردد.
این پژوهش با محدودیتهایی روبرو بود .از آن جمله میتوان به محدود بودن آن به دانشآموزان
اهمالکار مدارس غیرانتفاعی شهر رشت اشاره کرد؛ بنابراین در تعمیم نتایج بهدستآمده باید جانب
احتیاط صورت گیرد .همچنین به نظر میرسد کمکطلبی رفتاری است که از ویژگیهای فردی
متعددی از قبیل کمرویی ،جرأتورزی ،فرهنگ محیط اجتماعی و امثال آنها تأثیر میپذیرد ،بنابراین
در تحقیقات آینده چنین متغیرهایی موردتوجه و بررسی قرار گیرد.
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