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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتها ی مطالعه و یادگیری در کاهش هیجانات منفی تحصیلی و
خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان انجام شد.
روش :روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زاهدان (به تعداد  3753دانشآموز) در سال تحصیلی -33
 1331بود که از بین آنها به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تعداد  06نفر دانشآموز دارای هیجانات منفی
تحصیلی زیاد و خودناتوانسازی تحصیلی زیاد از طریق پرسشنامههای هیجانهای تحصیلی پکران ( )2667و
خودناتوانسازی شوینگر و استینسمر پالستر ( )2611در مرحله پیشآزمون انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه 36
نفری ( 1گروه آزمایش و  1گروه کنترل) تقسیم شدند .پرسشنامههای مذکور را همهی آزمودنیها ی دو گروه در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند .سپس گروه آزمایش بهمدت  1جلسه  36دقیقهای تحت آموزش مهارتهای
مطالعه و یادگیری قرار گرفت .درحالی که در طول این مدت گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند .دادهها با
استفاده از آزمون آمار استنباطی آنالیز کوواریانس (آنکوا) تحلیل شدند.
یافتهها :تفاوت بین میانگین گروه آزمایش بهطور معناداری از تفاوت میانگین گروه کنترل بزرگتر بوده است .براساس
یافتههای بهدست آمده اندازه اثر آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانات منفی دانش آموزان 13/5
درصد و در سطح  P<6/61معنادار بوده است .همچنین اندازه اثر آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش
خودناتوانسازی تحصیلی دانش آموزان  26درصد و در سطح  P<6/61معنادار بوده است.
نتیجهگیری :برای کاهش هیجانات منفی تحصیلی و خود ناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان استفاده از آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری مفید و مؤثر است.
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 .1مقدمه
یکی از موضوعاتی که در دهههای اخیر ،تالش و توجه نظری بسیاری را به خود جلب کرده است
بحث هیجانات است .این عالقه و توجه تا حدی میتواند بهدلیل نقش مهمی باشد که هیجانها در
رفتارها و زندگی فرد ایفا میکنند .نظریهپردازان مختلف تعاریف متعددی از هیجان ارائه دادهاند ،اما
در مجموع میتوان گفت هیجان رویدادی چندبعدی و پیچیده است (حسینی .)1330 ،هیجان
بهصورت واکنش کلی و کوتاه به واقعیتی غیرمنتظره همراه با حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند
تعریف میشود (دبیر ،اسدزاده و حاتمی .)1330 ،پکران ،گوئتز و فرنزل )2611( 1هیجانها را
بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای مرتبط به هم میدانند که شامل مؤلفههای عاطفی ،شناختی،
فیزیولوژیکی و انگیزشی است .مثالً در هیجان اضطراب امتحان ،شاهد احساس تشویش و ناراحتی
(بعد عاطفی) ،نگرانی (شناختی) ،تمایل به اجتناب (انگیزشی) و حاالت چهره و برخی واکنشهای
فیزیولوژیکی هستیم .این عالقه روزافزون به بحث هیجانات و همچنین پیشایندها و پیامدهای آن،
اندکاندک توجه روانشناسان تربیتی را نیز به خود جلب کرده است (شوتز و پکرون )2665 ،2و به
معرفی سازة هیجانات پیشرفت و هیجانات تحصیلی در سالهای اخیر منجر شده است (لیننبرینک و
پینتریچ .)2662 ،3هیجانات تحصیلی عبارت است از فراز و نشیبهایی که دانشآموز در کالس
درس و در رابطه با موضوعات درسی تجربه میکند .این هیجانات میتوانند بر کیفیت عملکرد فرد
تأثیرگذار باشند و موجبات موفقیت یا عدمموفقیت وی را در امور وابسته به تحصیل فراهم آورند.
هیجانات ناشی از تحصیل نسبت به اثراتی که محیط بر هیجانات دانشآموزان دارد ،نقش مهمتری
در ارزیابی و پیشرفت تحصیلی ایفا میکنند و این یعنی اینکه هیجانات تحصیلی مستقیماً با
یادگیری ،آموزش کالسی و پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد (جمالزاده .)1337 ،پکران ( )2662در
مدل نظری خود به تبیین پیشایندها و پیامدهای هیجانات تحصیلی میپردازند .از نظر او هیجانات
تحصیلی باید در سطوح مختلف اجتماعی – فرهنگی (محیط) و شخصی (شناختی) موردتوجه قرار
گیرد .پیشایندهای اجتماعی – فرهنگی هیجانات ،بیانگر تأثیرات محیطهای اجتماعی بر هیجانات
است که بهوسیله ارزیابیهای کنترل و ارزش افراد واسطهگری میشوند (سلیمانی شبیلو.)1330 ،
هیجانات پیشرفت براساس نظریه کنترل – ارزش 7میتوانند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را
بهشدت تحت تأثیر قرار دهند (رضایی .)1337 ،کالس درس مکان تجربههای هیجانی چندگانه
شامل هیجانات مربوط به موفقیت (هیجانات مثبت تحصیلی) یا شکست تحصیلی ،پذیرش یا عدم
پذیرش بهوسیله همساالن و نظایر آن (هیجانات منفی تحصیلی) است .منظور از هیجانات مثبت
تحصیلی هیجاناتی است که بهطور مستقیم در پیوند با فعالیتهای پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت
1. Pekrun, Goetz & Frenzel
2. Schutz & Pekrun
3. Linnenbrink EA, Pintrich PR
4. Control – Value theory
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هستند .هیجانات تحصیلی منفی هم هیجانات مرتبط با پیامدهای شکست در فعالیتهای تحصیلی
مانند اضطراب یا شرم را در بر میگیرد و هم هیجانات مرتبط با فعالیت ،مثل خستگی در طی
آموزش و خشم از الزامات تکلیف را شامل میشود (پکران.)2660 ،
ازآنجاییکه کالس درس ،مکانی عاطفی است؛ دانشآموزان در کالس درس بارها هیجانات منفی
گوناگونی را تجربه میکنند .هیجانهای منفی تحصیلی با اثرگذاری منفی و نامطلوب در رفتار و
افکار ،زمینهساز بروز عصبانیت ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی در یادگیرندگان میگردد و باعث
میشود که فرد سازگاری پایینی در زندگی تحصیلی داشته باشد (شهیدی و منشئی.)1337 ،
دانشآموزان میتوانند احساس ناامیدی از نتیجه نامطلوب امتحانات خود یا احساس تشویش و
اضطراب قبل از امتحان و  ...را تجربه کنند .هیجانات منفی توجه دانشآموزان را کنترل میکند و بر
آنها تأثیر میگذارد .اگرچه هیجانها برای یادگیری ،رشد ،سالمت و پیشرفت بشر هم مهم است،
ولی هیجانات منفی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد (دبیر و همکاران،
 .)1330برخی از دانشآموزان در کنترل هیجانهای منفی تحصیلی خود مشکل دارند .پاسخهای
هیجانی کنترل نشده میتوانند تعامل بین معلم و دانشآموز و بین دانشآموزان را دچار مشکل
سازند و بر اکتساب اطالعات جدید ،بازیابی مواد یاد گرفته شده و حل مسئله ،اثر منفی گذاشته و
عملکرد تحصیلی را تضعیف نمایند (استاین.)2616 ،1
از سال  1351سازهای موردتوجه روانشناسان قرار گرفت که از آن تحت عنوان خود ناتوانسازی2
یاد میشود .خود ناتوانسازی راهبردی است که فرد در آن تالش میکند تا شکستهای احتمالی را
به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل درونی نسبت دهد تا از این طریق خود را از نتایج احتمالی
ضعیف مبرا سازد .در واقع فرد با اتخاذ این راهبرد برای حفظ حرمت خود 3بهنوعی بیمسئولیتی در
قبال وظایف خویش دست میزند .بهنحویکه در صورت نداشتن نتیجه دلخواه از عملکرد ،با نسبت
دادن آن به عوامل بیرونی ،خود را تبرئه میکند .اگر این راهبرد بهصورت مداوم استفاده شود،
میتواند بهداشت روانی و حتی بهداشت جسمانی فرد را مختل نماید (آرازینی استوارت2617 ،7؛
دی جورواکر2617 ،7؛ نوسنکو ،آرشاوا و نوسنکو.)2617 ،0
برگالس و جونز )1315( 5معتقدند برخی مواقع افراد بهجای اینکه پس از دریافت بازخورد
عملکرد (شکست یا موفقیت) به توجیه آن بپردازند ،از قبل (قبل از انجام عملکرد) راهبردهایی را
بهکار میبرند تا با توجه به آن شکست احتمالی بعدی را توجیه کنند .آنان این راهبردها را
1. Stein
2. Self - handicapping
3. Self - Esteem
4. Arazzini Stewart
5. De Georg - walker
6. Nosenko, Arshava & Nosenko
7. Berglas & Jones
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راهبردهای خودناتوانسازی نام نهادند ،چراکه استفاده از این راهبردها قبل از انجام عملکرد ،باعث
تضعیف عملکرد میشود .زمانیکه فرد از پذیرش مسئولیت خود اجتناب میکند نوعی راهبرد
خودناتوانسازی را بهکار میگیرد .در موقعیتهایی که توانایی افراد در حد باالیی ارزیابی میشود،
تمایالت خود ناتوانسازی افزایش مییابد .وقتی این تمایالت متداول باشد ،خوپنداره فرد دائماً
محک میخورد ،صیانت نفس یا عزتنفس وی تهدید میشود و سازوکارهای غلبه بر این تهدید که
همان خود ناتوانسازی است فعال میگردد ،ضعف عملکرد در این موقعیتها شکست تلقی میشود
و استرس زیاد ناشی از آن فرد را به استفاده از این راهبرد سوق میدهد (هاشمیان.)1332 ،
کاوینگتون )1332( 1هدف دانشآموز ان را از تالش در مدرسه ،حفظ تصویری مثبت از خود و
اجتناب از برچسب کودن میداند .یکی از راههایی که دانشآموزان میتوانند بهوسیله آن از خوردن
برچسب کودن اجتناب کنند استفاده از راهبردهای خود ناتوانسازی تحصیلی است .اسمدورک،
نوویل ،میلین ،جانیجیل ،پاجیل و بیرو )2663( 2در تحقیقات خود دو نوع خود ناتوانسازی را
مشخص کردهاند .نوع اول خود ناتوانسازی ادعایی 3است که توسط اکثر مردم استفاده میشود و آن
زمانی است که افراد شکست را پیشبینی میکنند و انتظار آن را دارند .این حالت با بیرونی جلوه
دادن شکست موجب میشود تصویر منفی کمتری در شخص ایجاد شود و احساس عدمشایستگی
نکند .نوع دوم خود ناتوانسازی رفتاری 7شامل الگوهای رفتاری میباشد که در آن بهانههای روانی –
حرکتی برای توجیه شکست ظاهر میشود .درباره ساختارهای زیربنایی خود ناتوانسازی چندین
نظریه وجود دارد که عبارتاند از -1 :نظریه خود ارزشی -2 ،نظریه هدف -3 ،نظریه نیاز به
پیشرفت -7 ،نظریه انگیزشی اجتنابی .در همه این نظریهها فقدان تالش شاخص مشترک خود
ناتوان سازه است (عدنان حسینی .)1333 ،با توجه به اینکه دانشآموزانی که معموالً از راهبردهای
خود ناتوانسازی تحصیلی استفاده میکنند از نظر پیشرفت تحصیلی معموالً دانشآموزان ضعیفی
هستند و در درازمدت مشکالتی از قبیل اطمینان نداشتن به خود و تواناییهایشان ،ترس از ابراز
عالقه و اشتیاق خود و نداشتن امید به تکرار موفقیتهای گذشته و عزتنفس کمتر ،اعتقاد به ثبات
توانایی و تغییرناپذیر بودن آن ،بهداشت روانی کمتر ،خلق منفی ،نشانههای مرضی بیشتر،
ناخرسندی و رضایت کم از زندگی ،بزرگنمایی بیماری و درد دارند و از طرفی چون خود ناتوانسازی
باعث بروز مشکالت رفتاری میشود باید قبول کنیم که پیامدهای منفی و مخربی به همراه داشته
باشد .خود ناتوانسازی بسیاری از رفتارهای مخرب و فاقد کارایی را در فراگیرندگان نظام آموزشی
تقویت میکند و باعث میشود آنان بهجای استفاده از راهکارهای سازنده و مؤثر جهت رفع مشکالت
آموزشی به انجام رفتارهایی حاکی از انکار مسأله پیش روی بپردازند .این رفتار در شرایطی که فرد
1. Cawington
2. Smederevac, Novovil, Milin, Janajil, Panji &Biro
3. Claim self – handi- capping
4. Behavioral self- handicapping
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ترس از ارزیابی شدن داشته باشد بیشتر رخ میدهد و باعث میشود تا فرد هر چه بیشتر از واقعیت
روبهرویش فاصله بگیرد (جاویدان.)1330 ،
تولید فزایندة دانش و اطالعات و پیشرفت تکنولوژی سبب گردیده که عمر دانش و اطالعات بسیار
کوتاه باشد .لذا جهت چیره شدن بر این شرایط بهجای انتقال مجموعهای از دانش و اطالعات به
افراد باید نحوة یادگرفتن و مطالعه کردن و دسترسی سریع به اطالعات را به آنان آموخت (معیاری،
صبوری کاشانی ،قریب و بیگلرخانی .)1311 ،باید بیان نمود که مطالعه کردن یکی از شاخصهای
توسعه و رایجترین در تحصیل است و دانشآموزان با مطالعه مناسب و روشهای مناسب مطالعه
میتوانند در فرآیند رشد و بالندگی تحصیلی خود مسیر کم چالشی را طی نمایند (احمدزاده،
 .)1332یکی از پیشنیازهای مهم پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان استفاده از روش مناسب
مطالعه و یادگیری در زمان مناسب میباشد .اگر دانشآموزان از روشهای ناسازش یافته و بی
سازماندهی در مطالعه مواد درسی استفاده کنند و زمان مفید خود را از دست بدهند معموالً در
هنگام امتحان و قرار گرفتن در موقعیت باز پس دادن دچار استرس و اضطرابهای متعدد میشوند
و کارایی خود را از دست میدهند (مرید صالح .)1336،باید گفت مطالعه صحیح یک فرآیند با
تحرک و پویا است که شامل خواندن ،نوشتن ،فکر کردن ،یادآوری و نظایر آن خواهد بود .با یادگیری
کامل مهارتهای مطالعه که فقط با انجام تمرین میسر است میتوان در مدت کوتاهی به اهداف
حداکثر استفاده از وقت ،افزایش تمرکز حواس و قدرت حافظه ،افزایش سرعت مطالعه و درک
مطلب ،ایجاد عالقه به مطالعه و درس خواندن ،تفکر منسجمتر و دقیقتر ،جلوگیری از اضطراب و
ترس از امتحان ،ایجاد یا افزایش خالقیت ،ابتکار و اعتمادبهنفس دست یافت .راهبردهای مطالعه
یکی از جنبههای مهم و تعیینکننده میزان مطالعه است .این مهارتها فرد را قادر میسازد که به
نحو سازندهای آنچه میخواند  ،درک کند و به معنا و کلیت آن دست یابد (پایدار .)1336 ،مهارتها
یا راهبردهای مطالعه و یادگیری شامل افکار و رفتارهای نهان و آشکاری است که با موفقیت در
یادگیری مرتبط هستند و میتوانند از طریق مداخالت آموزشی تغییر یابند .همچنین این مهارتها
یا راهبردها بهصورت هر فعالیت شناختی ،عاطفی یا رفتاری تعریف شده است که فرآیند ذخیره،
بازیابی و استفاده از دانش یا آموختهها را تسهیل مینماید (دروسیس ،روسا ،شوارتز ،هانگ و
بورداج .) 2667 ،1اجزاء عاطفی فرآیند مطالعه شامل مهار اضطراب و اجتناب از تعلل یا مسامحه و
یادداشتبرداری ،برجسته کردن اطالعات و مرور مجدد آن از عوامل رفتاری است (گدالس و هوگ،2
 .)2666مهارتهای مطالعه در مراحل مختلف چرخه یادگیری – امتحان یعنی مراحل سهگانه قبل،
حین و بعد از امتحان تأثیرگذار است .در مرحله آمادگی ،دانشآموزان دارای مهارتهای ضعیف
مطالعه و یادگیری در فرآیندهای مختلف پردازش اطالعات ازجمله رمزگردانی و ذخیرهسازی مطالب
1. Derossis, Rosa, Schwartz, Hauge &Bordage.
2. Godellas & Hauge.
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نقصهای اساسی دارند که این مسئله خود باعث تضعیف یادگیری و عملکرد ضعیف امتحان میشود.
این عملکرد ضعیف و افکار و هیجانهای منفی موجب کاهش جدیتر در عملکرد میشود .پس از
امتحان نیز نگرانی از نتیجه امتحان در قالب افکار و هیجانهای منفی ادامه مییابد .آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری میتواند با رفع نواقص پردازش اطالعات و افزایش دانش فراشناخت
موجب بهبود عملکرد تحصیلی و در نهایت پیشرفت تحصیلی میگردد (صبحیقرامکی ،رسولزاده
طباطبایی ،آزاد فالح و فتحی آشتیانی .)1315 ،باید اذعان داشت که هیجانات تحصیلی ناحیه کشف
نشدهی بزرگی در تحقیق روانشناختی است (گوئتز ،پکران ،هال و هاگ )2660 ،به استثناء تحقیق
در مورد اضطراب امتحان که بهطور وسیعی از سال  1356توسط زیدنر انجام شده و تحقیق در مورد
هیجانات اسناد محور در موقعیت تحصیلی (وینر )2661 ،فقدان تحقیق تجربی در خصوص هیجانات
منفی تحصیلی و تأثیر آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری در این هیجانها بهطور کامل مشهود
است .از طرفی ضعف در کنترل هیجانات منفی تحصیلی یکی از علتهای عدم پیشرفت تحصیلی به
نظر میرسد و در تمام ناکامیهای تحصیلی میتوان رد پای خود ناتوانسازی تحصیلی را جستوجو
کرد .ازآنجاییکه در پژوهشهای انجام شده در ایران تاکنون پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانات منفی تحصیلی و خود ناتوانسازی تحصیلی
نپرداخته است لذا با توجه به خأل موجود این نیاز احساس شد که پژوهش در این حوزه میتواند
راهگشا باشد .با توجه به موارد پیش گفته پژوهشگران در نظر دارند به آزمون این موضوع بپردازند
که آیا آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانهای منفی تحصیلی و خود
ناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان مؤثر است؟
 .2روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .در این
پژوهش ،جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زاهدان به تعداد 3573
دانشآموز در سال تحصیلی  1331 -33بود .در این پژوهش با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای یکی از مدارس شهر زاهدان انتخاب گردید .برای انتخاب نمونه پژوهش ابتدا گویههای
منفی پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پکران ( )2667و پرسشنامه خود ناتوانسازی تحصیلی
شوینگر و استینسمر پلستر ( )2611در بین کل دانشآموزان دبیرستان بهعنوان پیشآزمون اجرا
گردید .سپس  06نفر از دانشآموزانی که دارای باالترین نمره در هیجانات منفی تحصیلی و خود
ناتوانسازی تحصیلی بودند بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند و بهصورت کامالً تصادفی در دو گروه
گواه و آزمایش جایگزین شدند .گروه آزمایش بهمدت دو ماه در  1جلسه  36دقیقهای آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری شرکت نمودند درحالیکه در طول این مدت گروه کنترل هیچگونه
آموزشی را دریافت نکردند .تمامی این آموزشها توسط پژوهشگر و در محل دبیرستان یاس نبی
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شهر زاهدان انجام شد .در پایان مجدداً گویههای منفی پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران ()2667
و خود ناتوانسازی تحصیلی شوینگر و استینسمر پلستر ( )2611برای هر دو گروه بهعنوان
پسآزمون اجرا شد .جزییات پرسشنامهها و بسته آموزشی به شرح زیر بود:
 پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران :این پرسشنامه را پکران ،گوئتز ،تیتز و پری (الف ،2662 ،)2667برای مطالعه هیجانهای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با تعداد  73گویه طراحی کردند.
این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است .با توجه به اهداف موردنظر در این پژوهش
تنها گویههای منفی هیجانهای مربوط به یادگیری در اختیار دانشآموزان قرار گرفت که شامل 33
سؤال است و پنج هیجان منفی تحصیلی زیر را اندازهگیری میکند :خشم (شامل  7سؤال،17 ،12 :
 25و  ،)32اضطراب (شامل  0سؤال ،)32 ،23 ،27 ،13 ،3 ،1 :شرم (شامل  1سؤال،17 ،11 ،1 ،3 :
 ،)31 ،20 ،21 ،15ناامیدی (شامل  7سؤال )23 ،11 ،0 ،7 :و خستگی (شامل  11سؤال،5 ،7 ،2 :
 .)33 ،36 ،27،21 ،26 ،10 ،13 ،16در این پرسشنامه دانشآموزان تجربیات هیجانی خود را در یک
مقیاس لیکرتی  7درجهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )7درجهبندی میکنند .پژوهش
پکران و همکاران ( )2667نشان میدهد که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خردهمقیاسهای
پرسشنامه از  6/57تا  6/37بهدست آمده است که نشاندهندهی پایایی قابلقبول این ابزار است.
کدیور و همکاران ( ،)1311این پرسشنامه را در جامعه دانشآموزان دبیرستانی ایران مورد اعتبار
یابی قرار داده و پایایی مقیاسهای این پرسشنامه را نیز بین  6/53تا  6/17گزارش نمودهاند؛ که
نشاندهندة این است که پرسشنامه هیجانهای تحصیلی ،پایایی قابلقبول و کافی دارد و ضرایب
حاصل از آن با نتایج پژوهش پکران و همکاران ( )2667قابلقیاس است .همچنین بررسی روایی این
ابزار در پژوهش کدیور و همکاران ( )1311نشان میدهد این پرسشنامه از میزان روایی مناسبی
برخوردار است .در این پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه  6/31بهدست آمده است.
 پرسشنامه خودناتوانسازی تحصیلی شوینگر و استینسمر پلستر ( :)2111این پرسشنامه هفتعاملی و دارای  5گویه میباشد  .پایایی این پرسشنامه را با توجه به ضریب همسانی درونی برابر %16
گزارش نمودند .در ایران نیز تابع بردبار و رستگار در سال  1337این پرسشنامه را روی  271نفر
انجام دادند (تابع بردبار و رستگار .)1337 ،در پژوهش آنها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده
برای این پرسشنامه  6/55بهدست آمد .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 6/56
است .این پرسشنامه فاقد زیر مقیاس بوده و تکعاملی است .عبارات این پرسشنامه ،بر روی یک
مقیاس پنج درجهای نمرهگذاری میشوند و که هر یک از این گزینهها از  1تا  7امتیاز دارند :کامالً
مخالفم ( ،)1مخالفم ( ،)2نه موافقم و نه مخالفم ( ،)3موافقم ( ،)7کامالً موافقم ( .)7این پرسشنامه
فاقد زیرمقیاس بوده و تکعاملی است .بر باالترین نمرهای که فرد در این پرسشنامه میتواند اخذ
نماید  37و پایینترین نمره  5میباشد .یقیناً اگر نمره یک آزمودنی باالتر از ( 21حاصلضرب تعداد
سؤاالت در عدد  )3باشد نمرهای باالتر از میانگین بهدست آورده است و نشانگر خود ناتوانسازی
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تحصیلی بیشتر در وی میباشد و اگر کمتر از  21دریافت نموده باشد پایینتر از میانگین و به معنی
خودناتوانسازی تحصیلی پایین (یک ویژگی مثبت شخصیتی) خواهد بود.
 بسته آموزشی مهارتهای مطالعه و یادگیری با راهنمایی استادان دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان تهیه گردید .محتوای جلسات آموزش مهارتهای مطالعه و
یادگیری به شرح زیر است:
جلسه اول :برقراری ارتباط و بیان اهداف پژوهش و مزایای روش صحیح مطالعه ،آموزش روش
مطالعه خواندن اجمالی
جلسه دوم :آموزش روش مطالعه تندخوانی و عبارت خوانی.
جلسه سوم :آموزش روش دقیق خوانی و روش خواندن تجسسی
جلسه چهارم :آموزش روش خواندن انتقادی و خواندن برای درک زیبایی و جنبههای هنری مطلب.
جلسه پنجم :آموزش روش مطالعه پسختام
جلسه ششم :آموزش روش مطالعه کاپس و مردر
جلسه هفتم :آموزش مهارت مدیریت زمان.
جلسه هشتم :آموزش مهارت تمرکز حواس ،مرور و جمعبندی کلی جلسات و اجرای پسآزمون.
روشهای آماری مورداستفاده در این پژوهش در بخش توصیفی شامل میانگین و انحراف
استاندارد و در بخش استنباطی شامل تحلیل کوواریانس تکمتغیره (آنکووا) و تحلیل کوواریانس
چندمتغیره (مانکووا) میباشد .استفاده گردید .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-25استفاده شد.
نمونه موردبررسی شامل  06نفر از دانشآموزان دختر دوره اول شهر زاهدان بودند که در سال
تحصیلی  1331-33در پایه هفتم  21/3درصد ( 15نفر) ،هشتم  31/3درصد ( 23نفر) و نهم 33/3
درصد ( 26نفر) مشغول به تحصیل بودهاند و بهصورت تصادفی  76درصد ( 36نفر) در گروه آزمایش
و  76درصد ( 36نفر) در گروه گواه قرار گرفتند.
برای رعایت مالحظات اخالقی چند مورد بهدقت رعایت شد؛ توجیه پاسخگویان و کسب رضایت
آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،رعایت بیطرفی و پرهیز از گرایشهای خاص توسط پژوهشگر،
رعایت صداقت هنگام تجزیهوتحلیل دادهها و عدم تحریف دستاوردها در جهتی که با خواستههای
پژوهشگر همسو باشد ،محرمانه نگهداشتن اطالعات حاصل از پرسشنامه و دقت در نگهداری
اطالعات حاصل از پرسشنامه بهطور محرمانه.
 .3یافتههای پژوهش
قبل از اقدام به تحلیل استنباطی دادهها ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش محاسبه
شد .نتایج بهدست آمده به شرح زیر است:
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
گروه

کنترل

آزمایش

متغیرها
اضطراب
شرم
خشم
ناامیدی
خستگی
هیجانهای تحصیلی
خودناتوانسازی تحصیلی
اضطراب
شرم
خشم
ناامیدی
خستگی
هیجانهای تحصیلی
خودناتوانسازی تحصیلی

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

27/06
32/16
17/73
17/30
71/56
121/66
23/23
25/36
30/20
10/36
10/00
70/76
173/73
27/30

2/55
3/65
2/77
2/52
7/01
1/60
2/27
2/70
2/12
2/16
1/51
3/00
1/25
1/36

23/76
31/70
17/13
13/36
76/06
123/56
21/20
26/36
25/60
11/30
11/73
33/16
167/20
11/56

2/33
7/60
2/51
2/32
7/70
11/02
2/75
7/37
2/12
3/17
2/30
5/13
26/70
2/13

نتایج جدول ( ،)1میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای هیجانهای منفی تحصیلی (و
مؤلفههای آن) و خود ناتوانسازی تحصیلی را در گروههای آزمایش و کنترل به تفکیک پسآزمون و
پیشآزمون نشان میدهد.
بهمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش مؤلفههای هیجانات منفی
دانشآموزان دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان ،از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره
( )MANCOVAاستفاده شد.
جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هیجانهای تحصیلی در گروه آزمایش و گروه کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

277/71

1

277/71

مقدار
F
6/117

6/37

3156/77

1

3156/77

13/37

/661

خطا

17117/57

75

255/77

کل

165773/66

06

منبع تغییرات
پیشآزمون
هیجانهای
تحصیلی

سطح

اندازه

معناداری

اثر
6/617
6/135

در جدول ( )2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات هیجانهای تحصیلی دانشآموزان
دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان در گروههای آزمایش و کنترل ،در مرحله پسآزمون ،نشان
داده شده است .مقدار  Fبهدست آمده برابر با  13/37است که در سطح اطمینان  33درصد معنادار
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میباشد ( .)P>6/61همچنین اندازه اثر آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانات
منفی دانشآموزان دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان  13/5درصد بوده است .بر این اساس و با
توجه به پایین بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانات منفی دانشآموزان دختر دبیرستان دوره اول شهر
زاهدان مؤثر بوده است.
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه مؤلفههای هیجانات منفی در
گروه آزمایش و کنترل
اثر

گروه

آزمونها

مقادیر

F

درجه آزادی
اثر

درجه آزادی
خطا

سطح
معناداری

اندازه
اثر

اثر پیالیی

6/202

3/71

7

73

6/663

6/202

المبدای
ویلکز

6/531

3/71

7

73

6/663

6/202

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میگردد مقدار آماره اثر پیالیی ( )6/202و مقدار آماره
المبدای ویلکز ( )6/531در سطح اطمینان  33درصد معنادار است ( .)P<6/61همچنین اندازه اثر
آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش مؤلفههای هیجانات منفی دانشآموزان  20/2درصد
بوده است .بدین ترتیب بین کاهش مؤلفههای هیجانات منفی دانشآموزان دو گروه آزمایش و
کنترل ،در پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش مؤلفههای هیجانات منفی دختر دبیرستان دوره اول شهر
زاهدان مؤثر بوده است.
بهمنظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از مؤلفههای تفکر انتقادی ،آزمون
اثرات بین آزمودنی مورداستفاده قرار گرفت که نتایج حاصل در جدول ( )3آمده است.
جدول  :4نتایج آزمون اثرات برای مقایسه مؤلفههای هیجانات منفی گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اضطراب
شرم
خشم
ناامیدی
خستگی

01/07
151/76
113/70
71/21
351/73

1
1
1
1
1

01/07
151/76
113/70
71/21
351/73

3/51
0/63
13/01
1/02
16/16

6/67
6/61
6/661
6/667
6/662

اندازه
اثر
6/605
6/162
6/267
6/176
6/106

در جدول ( )7با توجه به پایینتر بودن میانگین نمرات افراد گروه آزمایش در مرحله پسآزمون و
اندازه اثر آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش مؤلفههای هیجانات منفی میتوان نتیجه
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گرفت که آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش مؤلفههای هیجانات منفی دانشآموزان
دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان تأثیر داشته است.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه خودناتوانسازی تحصیلی در گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

اندازه

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اثر

پیشآزمون
خود
ناتوانسازی
تحصیلی

3/73

1

3/73

6/711

6/73

6/661

161/76

1

161/76

17/22

6/661

6/266

خطا

551/333

75

13/733

کل

22023/66

06

در جدول ( )7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات خودناتوانسازی تحصیلی
دانشآموزان دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان در گروههای آزمایش و کنترل ،در مرحله
پسآزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبهدست آمده برابر با  17/22است که در سطح اطمینان
 33درصد معنادار میباشد ( .)P>6/61همچنین اندازه اثر آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر
کاهش خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان  26درصد بوده
است .بر این اساس و با توجه به پایین بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان
نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش خودناتوانسازی تحصیلی
دانشآموزان دختر دبیرستان دوره اول شهر زاهدان مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانهای
منفی تحصیلی و خود ناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زاهدان بود.
نتایج پژوهش نشان داد پس از آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری ،میانگین نمره هیجانهای
منفی تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهطور معناداری
کاهش یافته بود .این نتایج نشانگر این است که آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بهطور
معناداری هیجانهای منفی تحصیلی و خود ناتوانسازی تحصیلی را در گروه آزمایش نسبت به گروه
گواه کاهش داده است .در تبیین این مسئله میتوان به این مورداشاره داشت که دانشآموزانی که از
مهارتهای مطالعه و یادگیری استفاده میکنند هیجانات منفی تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی
کمتری دارند.
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در تبیین فرضیه اول میتوان گفت فرض آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری این است که
هیجانهای منفی تحصیلی دانشآموزان به دلیل کمبود مهارتهای مطالعه است .دانشآموزان دچار
هیجانهای منفی تحصیلی ،مهارتهای مطالعه کمتر یا ضعیفتر و تواناییهای پایینتری دارند و
بهطور غیر مؤثری درگیر مؤلفههای هیجانات منفی تحصیلی میشوند و بنابراین ناتوانی دانشآموزان
در مطالعه مناسب ،باعث ایجاد تداخل در عملکرد میشود .در هنگام حضور در کالس دانشآموزان
در مییابند که برای یادگیری خوب آماده نشدهاند ،چون دانش و اطالعاتشان در رابطه با مطالب
محدود است و در نتیجه دچار هیجانات منفی میشوند و عملکردشان کاهش مییابد .عملکرد
ضعیف ناشی از این فرآیند منجر به نگرشهای بدبینانه مضر نسبت به موقعیتهای ارزیابی میشود و
این مسئله میتواند واکنش هیجانهای منفی بعدی را تشدید نماید ،با این تفاسیر تأثیر آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری در کاهش هیجانات منفی تحصیلی قابل تبیین است .افرادی که از
سطوح باالی هیجانات منفی تحصیلی رنج میبرند ،مستعد توجه به واکنشهای غیرمرتبط با تکالیف
خود و یا عادت و مهارتهای ضعیف مطالعه هستند .این دانشآموزان به احتمال زیاد ،راهبردهایی را
انتخاب میکنند که نیاز کمتری به تفکر شناختی دارند؛ مانند پردازش سطحی یا تمرینات تکراری
جهت حفظ کردن مطالب که اینها باعث افزایش زمان مطالعه برای یادگیری میشوند (کسدی،
 .)2667پس میتوان با آموزش مناسب مهارتهای مطالعه و یادگیری این نقص دانشآموزان را
برطرف نموده و در نتیجه آن هیجانات منفی دانشآموزان را کاهش داد.
در خصوص فرضیه دوم با توجه به اینکه حرمت خود و خود پنداره ضعیف از عوامل راهانداز
خودناتوانسازی است بنابراین در راستای تبیین نتیجه این پژوهش به نظر میآید که آموزش
مهارتهای مطالعه و یادگیری در سطح شناختی ،نظارتی و کنترلی افراد اثرگذار بوده و لذا به
دانشآموزان در بهتر اندیشیدن و خودگردانی کمک کرده است .ازآنجاییکه در خصوص مهارتهای
مطالعه و یادگیری ،مهارتهای فراشناختی تنظیمکننده فرآیندهای شناختیاند ،به عملکرد تنظیم
جریان شناخت کمک میکنند .آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری با تأثیر بر سازههای شناختی
و فکری دانشآموزان ،به آنها کمک میکند تا بدانند که چگونه یاد بگیرند .این امر موجب بهبود
رغبت آنها به تحصیل و مطالعه میشود و به عملکرد تحصیلی بهتری منجر میگردد ،لذا خودپنداره
و حرمت خود در آنها بهبود مییابد .ازآنجاییکه داشتن خود پنداره و حرمت خود پایین از عوامل
زیربنایی خودناتوانسازی است لذا عواملی که منجر به بهبود و ارتقای این دو سازه شود ،میتواند به
بهبود خود ناتوانسازی کمک کند .در آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری دستیابی به راهبردهای
شناختی و فراشناختی باعث میشود فرد رشد در یادگیری را تجربه کند و چون این رشد در راستای
اهداف اوست باعث خشنودی و رضایت فرد از عملکرد خویش میشود؛ بنابراین حرمت خود در او
بهطور قابلمالحظهای افزایش پیدا میکند ،چراکه تقویت درونی ناشی از بهکارگیری راهبردها و
موفقیت تحصیلی انگیزش بیشتری برای فراگیران فراهم میآورد (کرمی و امیر تیموری.)1332 ،
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راهبردهای مطالعه و یادگیری متمرکز بر افکار ،رفتارها ،نگرشها ،انگیزشها و باورهای واگرا و
همگرای دانشآموزان در ارتباط با یادگیری موفق است که میتوان با دخالتهای آموزشی در آن
تغییراتی ایجاد کرد؛ بنابراین مهارتهای مطالعه و یادگیری بر انواع راهبردهایی که برای تنظیم افکار
و احساساتمان بهکار میبریم اثر میگذارد و آموزش این مهارتها منجر به دستکاری باورهای افراد
از خود و موقعیتهای مختلف میشود و دیدگاه فرد را نسبت به خود افزایش میدهد .لذا با حس
نظارت و نظم دهی به بهبود خود ناتوانسازی کمک میکند .همچنین افرادی که مهارتهای مطالعه
و یادگیری توسعهیافتهتری دارند ،در حل مسئله ،تصمیمگیری و تفکر انتقادی از سایرین بهتر عمل
میکنند (کریمی عموقین ،فتحآبادی ،پاکدامن و شکری )1333 ،در خصوص خود ناتوانسازی بدون
شک ،اگر دانشآموزان بخشی از شکستهای خود را – اعم از شکستهای تحصیلی و یا غیر
تحصیلی – بهجای نسبت دادن ب ه عواملی چون شانس ،کم استعدادی و دشواری تکلیف و غیره،
متوجه خودشان کنند و به عدماستفاده از روشهای درست مطالعه و یادگیری نسبت دهند و تغییر
در ماهیت فکری آنها نیز رخ دهد ،موفقتر خواهند بود و میتوانند با تالش و پشتکار و
مسؤولیتپذیری در قبال شکستها ،موفقیت بیشتری کسب کنند .بدین معنا که مهارتهای مطالعه
و یادگیری ضمن نظارت بر جریان یادگیری ،فرآیندهای ذهنی افراد را نیز برای تفکر و یادگیریشان
تنظیم میکند .از سوی دیگر باید در نظر داشت که آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری باید در
برنامههای درسی دانشآموزان موردتوجه جدی قرار گیرد (احدیان و آقازاده)1355 ،؛ بنابراین با
توجه به نتایج این پژوهش انتظار میرود آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بهعنوان یک فرآیند
مؤثر در بهبود خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان در نظر گرفته شود و بهتبع آن نیز میتواند
زمینه را برای ارتقای بهداشت روانی و جسمانی باالتر دانشآموزان فراهم سازد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل و آزمون فرضیههای تحقیق ،مطالعات گسترده و مراجعات
محقق و افزون بر اینها ،راهنماییهای اساتید محترم ،پیشنهاد میشود مهارتهای صحیح مطالعه و
یادگیری توسط روانشناسان و مشاوران مدرسه به دانشآموزان آموزش داده شود تا هیجانات منفی
تحصیلی دانشآموزان کاهش پیدا کند .در رابطه با کاهش خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان،
مشاوران مدارس طی جلسات فردی و گروهی با دانشآموزان ،روشهای صحیح مطالعه و یادگیری را
به دانشآموزان آموزش دهند و آنها را توجیه نمایند .همچنین کارشناسان برنامهریزی و تدوین
کتب درسی ،کتابی تحت عنوان مهارتهای مطالعه و یادگیری تدوین نمایند تا در قالب دروس
مدرسه به دانشآموزان ارائ ه گردد و در یکی از ساعات برنامه هفتگی مدارس گنجانده شود .معلمان و
سایر دستاندکاران تعلیموتربیت آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری را در اولویت قرار دهند و با
برگزاری کالسهای آموزش ضمنخدمت ،آشنایی دبیران مدارس با روشهای صحیح مطالعه و
یادگیری ارتقا یابد ،دانشآموزان با داشتن ساعتهای درسی بنام مهارتهای مطالعه و یادگیری
دروس بیشتر میتوانند به اهمیت مطالعه و نحوة مطالعه پی ببرند و حتی وقت کمتری برای مطالعه

10

اثربخشی آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری بر کاهش...

جناآبادی و همکاران

انواع کتابهای درسی و غیردرسی سپری نمایند و بدین طریق هیجانات منفی تحصیلی و خود
ناتوانسازی تحصیلی کمتری را تجربه نمایند .این پژوهش با محدودیتهایی روبرو بود ازجمله اینکه
جهت جمعآوری اطالعات موردنظر فقط از پرسشنامه استفاده گردید و روشهایی مثل مصاحبه و
مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را بهدست دهد .پرسشنامهای بودن تحقیق و محدودیت ذاتی
پرسشنامه گاهاً باعث میشود پاسخدهندگان آنچه را که به نظرشان صالح میدانند جواب دهند نه
آنچه را که واقعیت است .همینطور میتوان به محدود بودن آن به دانشآموزان دختر دوره اول
متوسطه شهر زاهدان اشاره کرد؛ بنابراین در تعمیم نتایج به دست آمده باید جانب احتیاط صورت
گیرد.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از مساعدتهای تمامی عوامل ،بهویژه مدیریت محترم
آموزشوپرورش ،دبیرستان یاس نبی و تمامی دانشآموزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند
صمیمانه سپاسگزاری نمایند.
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منابع
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