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خودتنظیمی فراشناختی، خودپندارة تحصیلی،  اهمالکاری تحصیلی كلید واژه ها:

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودتنظیمی فراشناختی بر مؤلفه های اهمالکاری 
تحصیلی با نقش تعدیلی خودپندارة تحصیلی دانش آموزان دورة دوم متوسطة شهر تبریز انجام گرفت. 
از طرح پژوهشی نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد که با استفاده از 
روش خوشه ای چندمرحله ای، بعد از غربالگری دانش آموزان دارای خودپندارة باال و پایین، تعداد 60 نفر 
گزینش و از طریق روش تصادفی به چهار گروه 15 نفری در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل گمارده 
شدند. برای جمع آوری اطالعات از »پرسش نامه های تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم )1984(« 
و »پرســش نامة خودپندارة تحصیلی لیو و وانگ )2005(« اســتفاده شد. در نگاه کلی نتایج حاصل از 
»تحلیل کوواریانس عاملی چندمتغیره« نشان داد که آموزش خودتنظیمی فراشناختی موجب کاهش 
مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی شده است. همچنین خودپندارة تحصیلی نقش تعدیل کننده ای در رابطه 
بین خودتنظیمی فراشناختی با  اهمالکاری تحصیلی دارد )p ≤ 0/01(. این پژوهش، اهمیت استفاده از 
خودتنظیمی فراشناختی و در نظر گرفتن خودپندارة تحصیلی دانش آموزان را به عنوان منابع اساسی 
و مداخله گر مهم در فراهم کردن زمینة آموزش مؤثــر و بهبود مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی برای 
دانش آموزان آشکار ساخت؛ بنابراین با به کارگیری و آموزش خودتنظیمی فراشناختی و همچنین توجه 

به نقش تعدیلی خودپندارة تحصیلی می توان  اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان را کاهش داد.

 اثر بخشی بستة آموزشی 
 خود تنظیمی فراشناختی 

بر مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی 
)با نقش تعدیلی خودپندارة تحصیلی(
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مقدمه
» اهمالکاری« صفتی روان شناختی است که در زندگی و در میان قشرها و رده های سنی متفاوت 
ديده می شــود. به خصوص در محیط های آموزشــی میان فراگیراندگان ديده می شــود و با پیامدهای 
زيانباری، ازجمله گرفتن نمره های پايین کالســی تا انصراف های دوره ای، همراه است. در بین انواع  
اهمالکاری،  اهمالکاری تحصیلی شــايع ترين نوع  اهمالکاری دانش آموزان است که اثرات منفی بر 
يادگیری و عملکرد تحصیلی آن ها دارد و باعث پیشــرفت کم، شکســت در امتحان، ترس از امتحان، 
اضطراب، افســردگی و کاهش روحیة آن ها می شود )حســین و سلطان1، 2010(. پژوهش ها به شیوع 
بســیار زياد  اهمالکاری در محیط های آموزشی اشاره کرده اند )صمدی پور، 1396؛ فتحی، فتحی آذر، 
بدری و میرنسب، 1394( و پیامد منفی آن را برای میلیون ها دانش آموز )سولومون2 و راثبلوم3، 1984(؛ 
انگیزش پايین )ريبتز4، روچات5 و لیندن6، 2015(؛ ناتوانی در گذراندن واحدهای درســی، افسردگی، 
اضطراب، عزت نفس پايین، کاهش انگیزه، تالش کم برای موفقیت و روان نژندی )میلگرام و توبیانا7، 
1999؛ ســادلر و ســاکس8، 1993؛ جانســون و بلــوم9، 1995 به نقل از عینی پور، بــدری، واحدی و 
بیرامی، 1394(؛ اهداف پائین تحصیلی )واســکل10، الجاير11، الکچنر12، فینک13 و نیکولس14، 2014(؛ 
اعتمادبه نفس پايین، خودکارآمدی پايین، نقص در خودتنظیمی، خلق و صفات شخصیتی، جهت گیری 
هدف و کاربرد ضعیف مهارت های يادگیری تمرکز داشــته اند )اســتیل15، 2007؛ نقل از صمدی پور، 
1396؛ بالکیس و دورو16، 2009؛ دی پائوال، اسکوپا17، 2014؛ عینی پور و همکاران، 1394( و همچنین 
شــیوع بیشتر آن در پسران )اســتیل، 2007؛ نقل از صمدی پور، 1396؛ بالکیس و دورو، 2009( و در 
کل تأثیر آن بر جنبه های شــخصیتی، تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان و اخیرًا در فراتحلیلی که کیم 
و ســئو18 )2015( روی 55 پژوهش مرتبط با  اهمالکاری، انجام دادند، به رابطة منفی  اهمالکاری با 
عملکرد تحصیلی و عمومیت اين پديده بین دانشجويان پی بردند. با وجود پژوهش هايی که همچنان 

ادامه دارند، هنوز  اهمالکاری مفهومی ناشناخته است.
  مرور شــواهد تجربی نشــان می دهد کــه  اهمالکاری می تواند عاملی بــرای هیجان های منفی، 
همچون خجالت زدگی و احســاس گناه، افسردگی و انگیزش پايین باشد )ريبتز و همکاران، 2015(. 
تاکنون بیشتر نظريه ها بر سازه های رفتاری و شناختی تعلل ورزی تأکید داشته اند، اما تعلل ورزی شامل 
مؤلفة هیجانی نیز هست. با وجود اين، کمتر روی جنبة هیجانی آن پژوهش شده است. مرور شواهد 
پژوهشــی انجام گرفته در زمینة نقش هیجان در تعلل ورزی به وجود هم بســتگی بین تنظیم هیجانی و 
تعلل ورزی را نشــان می دهد )ريبتز و همکاران، 2015(. اين موضوع با نظريه های کنترل شــناختی و 
فراشناختی  اهمالکاری که بر وجود هم بستگی بین انتخاب راهبردهای کنترل ناسازگارانه برای مقابله 
با خلق منفی تأکید دارد، هم سوست. در يک فراتحلیلی که توسط سیرويز و پیچل19 )2014( صورت 
گرفت، مشخص شد که افراد اهمال کار دارای سوگیری های زمانی نسبت به حال و آينده هستند که به 



139

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

 ë 72 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 زمستان

اثر بخشی بستة آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی )با نقش تعدیلی خودپندارة تحصیلی(

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

نظر می رسد قسمتی از فرايند ناشی از حاالت خلقی و هیجانات منفی در اين افراد باشد.

نتايج پژوهش های هن و گروشــیت20 )2014( و ظنی پور، قاسمی جوبنه، موسوی و حسینی صديق، 
)1395( نشان داده اند که بین تنظیم هیجان و  اهمالکاری رابطة منفی و معنادار وجود دارد؛ به طوری که با 
افزايش تنظیم هیجان، میزان  اهمالکاری در دانش آموزان نیز کاهش می يابد. بنابراين تربیت يادگیرندگان 
راهبردی و خودگردان که بتوانند هیجان های منفی خود را مديريت کنند و در نهايت  اهمالکاری خود را 
کاهش دهند، از اهمیت زيادی در نظام های آموزشی برخوردار است. براساس مطالعات، يکی از راه های 
بهبود و کاهش  اهمالکاری اســتفاده از راهبردهای خودتنظیمی فراشــناختی در محیط های آموزشــی 
است. »خودتنظیمی« در يادگیری به معنی مشارکت فعال يادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی 
و فراشناختی در فرايند يادگیری برای بیشینه نمودن يادگیری است و »راهبردهای فراشناخت« مفهومی 
چندوجهی است که به دانش يا باورهای مربوط به فکر کردن و راهبردهايی که افراد از آن ها برای تنظیم 

و کنترل فرايندهای تفکر استفاده می کنند، اشاره دارد )ولز21 و همکاران، 2016(.
دانش آموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی فراشناختی بیشتر استفاده می کنند، طی تحصیل، يادگیری 
کالسی بهتری دارند. فرايندهای يادگیری خودگردان پیش بینی کننده های خوبی برای موفقیت و افزايش 
جهت گیری دانش آموزان به ســمت هدف در مدرســه محسوب می شــوند )زيمرمن22، 2015(. بی شک 
آگاهــی نداشــتن دانش آموزان از راهبردهــای يادگیری خودتنظیمی، مانعی برای آموزش مؤثر اســت. 
زيمرمن )2015(، صاحب نظر برجستة حوزة خودگردانی، چهار حیطة اصلی و تأثیرگذار خودگردانی را  
از اين قرار برشمرده است:  تنظیم فرايندهای شناخت، فراشناخت، هیجان و انگیزش  که حیطة شناختی 

و فراشناختی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در فراتحلیلــی که عرفانی آداب و مصرآبادی )1390( در مورد اثربخشــی راهبردهای خودتنظیمی 
روی 105 تحقیــق انجام دادند، اندازة اثر ترکیبــی »0/63«، در پژوهش فراتحلیلی صالحی )1392( در 
زمینة اثربخشی آموزش های فراشناختی بر عملکردهای تحصیلی دانش آموزان ايرانی اندازة اثر »0/98« 
به دست آمد. يعنی از میان عوامل مؤثر بر يادگیری، راهبردهای فراشناختی بیشترين تأثیر را بر يادگیری 

دانش آموزان داشتند
مــرور شــواهد تجربی در اين خصوص نشــان می دهد که به طور جداگانــه پژوهش هايی در زمینة 
خودتنظیمی و  اهمالکاری انجام گرفته اند؛ ازجمله: گیســلمن و پتروسکی23 )2016(؛ رشیدزاده، بدری، 
فتحی آذر و هاشــمی )1398(؛ روزنتال24، فورســترون25، تانگن26 و کاربرلینــق27 )2015(؛ مصرآبادی و 
گزيدری )1398(؛ هن و گروشیت )2014(؛ گلستانی بخت و شکری )1392(؛ گزيدری، لواسانی و اژه ای 
)1394(؛ فتحــی و همکاران )1394(؛ يعقوبی، قالئی، رشــید و کردنوقابی )1394(؛ کاندمیر28 )2014(؛ 
ريبتــز و همــکاران )2015(. همچنین نتايج برخی پژوهش ها نشــان می دهند که  اهمالکاری مشــکلی 
فراشــناختی اســت.  اهمالکاری از دو جنبه می تواند با فراشــناخت در پیوند باشــد: نخســت اينکه 
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راهبــردی برای تنظیم شــناخت ها و عواطف منفــی در نظر گرفته شــود، و دوم اينکه به هیجان های 
منفی مربوط دانسته شود؛ به ويژه آنکه پژوهش های زيادی  اهمالکاری را با هیجان های منفی مرتبط 
گزارش کرده اند. ســان29، روزالن30 و صبوری پور31 )2016( در تحقیقی به اين نتیجه دســت يافتند که 
فراشناخت، راهبردهای شناختی و انگیزش باعث کاهش  اهمالکاری تحصیلی می شوند و به اين نکته 
اشاره داشتند که دانش آموزان اهمال کار در مقايسه با هم ساالن خود از راهبردهای فراشناختی کمتری 
در حل تکلیف درسی استفاده می کنند. رشیدزاده و همکارانش )1398( در تحقیقی نشــان دادند که 
آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی موجب کاهش  اهمالکاری تحصیلی و افزايش تاب آوری 
تحصیلی دانش آموزان شــده است. مصرآبادی و گزيدری )1398( در فراتحلیلی بر پاية اندازة اثرهای 
به دست آمده نشــان دادند که آموزش راهبردهای يادگیری خودنظم جويی تأثیر چشمگیری در کاهش  
اهمالــکاری دانش آمــوزان دارد. در تحقیقی ديگر، رشــیدزاده، فتحی آذر، بدری و هاشــمی )1398( 
اســتفاده از راهبردهای يادگیری خودگردان فراشــناختی را به عنوان يکی از منابع اصلی و مداخله گر 
مهم در فراهم کردن زمینة آموزش مؤثر و بهبود مؤلفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات تحصیلی 

برای دانش آموزان آشکار ساختند.
پژوهــش گرانــد32 و فرايــس33 )2018( بــا تأکید بر جنبه های انگیزشــی  اهمالــکاری، رابطة بین 
خودتعیین گری پايین با  اهمالکاری را در تکمیل فعالیت های روزانه نشان داد. نتايج تحقیقات قدم پور، 
ويس کرمــی و وجدان پرســت )1396( و شیخ االســالمی )1395( هــم حاکی از آن اســت که آموزش 
خودتنظیمی شناختی و فراشناختی باعث کاهش  اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان شده است. در نتیجه 
افرادی که بتوانند با استفاده از خودتنظیمی فراشناختی به تنظیم هیجانات خود به خصوص آن بخش از 
هیجانات که منفی و ناخوشايندند، بپردازند، میزان کمتری از افسردگی و اضطراب را تجربه خواهند کرد 

که همة اين ها با کاهش گرايش به  اهمالکاری مرتبط اند )روزنتال و همکاران، 2015(.
مســئلة ديگــری که در پژوهش های پیشــین از نظر دور مانده و در تحقیــق حاضر بدان پرداخته 
می شــود، رابطة  اهمالکاری تحصیلی با »خودپنداره تحصیلی« اســت. خودپنــدارة تحصیلی، يکی 
از متغیرهايی اســت که هم می تواند با  اهمالکاری تحصیلی در ارتباط باشــد و هم اينکه تحت تأثیر 
تغییرات ناشــی از آموزش خودتنظیمی فراشناختی قرار گیرد. خودپندارة تحصیلی فرايند شکل گیری 
ارزشــیابی از خودپندارة متأثر از تجربه های آموزشــی دانش آموزان و تفســیر محیط آموزشــی است 
)ناجــی34 و همکاران، 2010 به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 1390(. نتايج پژوهش ها نشــان می دهند 
که، خودپندارة تحصیلی بســیار بیشــتر از خودبیانگری و خودپندارة اجتماعی، پیشرفت تحصیلی را 
تحت تأثیر قرار می دهد. هانگ35 )2011( در فراتحلیلی نشــان داد که خودپندارة مثبت باال با عملکرد 

تحصیلی باال، و خودپندارة پايین با عملکرد تحصیلی پايین مرتبط است.
کمبود خودپنداره، منشــأ بســیاری از مشــکالت افت تحصیلی و مشــکالت روحی و روانی، از 
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جمله اضطراب و افسردگی است. در بسیاری از پژوهش ها نیز توجه بر چگونگی شکل گیری مفهوم 
خــود و خودپنداره بوده اســت، اما به ندرت نقش خودپنداره تحصیلــی را مدنظر قرار داده اند. مرور 
تحقیقات پیشــین نشــان می دهد، در خصوص رابطة خودپندارة تحصیلــی و  اهمالکاری تحصیلی، 
به صــورت جداگانه پژوهش هايی انجــام گرفته ولی تحقیقی که در آن خودپنــدارة تحصیلی به عنوان 
متغیر تعديل کننده و اثرگذار در نظر گرفته شده باشد و هر سه متغیر مذکور به صورت هم زمان در نظر 
گرفته شــده باشــد باشــند، وجود ندارد. در برخی تحقیقات به رابطة  اهمالکاری و خودپنداره اشاره 
شده است؛ از جمله دورا و بالکیز36 )2017(؛ درستی و زارعی )1398(؛ بتول37، خورشید38 و جهانگیر39 
)2017(؛ هن و گروشیت )2014(؛ کاندمیر )2014(؛ کردتامینی و میناخانی40 )2013(؛ قدم پور و همکاران 

)1396(؛ آفاقی، عسگری و پورشافعی )1394(؛ يعقوبی و همکاران )1394(.
درســتی و زارعی )1398( در تحقیقی نشان دادند که متغیرهای خودتنظیمی و خودپنداره به طور 
معناداری تعلل ورزی دانش آموزان را پیش بینی می کنند. يعقوبی و همکارانش )1394(، در پژوهشی به 
اين نتیجه دســت يافتند که متغیرهای کمال گرايی، خودتنظیمی تحصیلی و خودکارامدی و خودپندارة 
تحصیلی پیش بینی کننده های مناســبی برای  اهمالکاری کلی محسوب می شوند. اصغری )1393( در 
تحقیقی به اين نتیجه رســید که درمجموع، خودپنداره و راهبردهای يادگیری خودتنظیمی 61 درصد 
از واريانس  اهمالکاری را در دانش آموزان دبیرســتانی پیش بینی می کنند. به طورکلی شواهد پژوهشی 

بیانگر وجود رابطه بین متغیرهای خودتنظیمی و خودپنداره با تعلل ورزی است. 
بــا توجه به مطالبی که بیان شــد و با عنايــت به اينکه تعلل ورزی در دانش آموزان پديده ای نســبتًا 
شايع است و مشکالت تحصیلی زيادی را برای دانش آموزان، والدين و معلمان ايجاد می کند، بنابراين 
نیــاز فزاينده ای به درک ارتبــاط بین  اهمالکاری با خودتنظیمی فراشــناختی و خودپندارة تحصیلی و 
تأثیرگذاری متغیرهای يادگیری خودتنظیمی و خودپندارة تحصیلی بر متغیر وابســتة اين پژوهش وجود 

دارد. لذا سؤال های اساسی اين پژوهش عبارت اند از: 

1. آيا با آموزش خودتنظیمی فراشناختی می توان مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان را 
بهبود بخشید؟

2. آيــا خودپندارة تحصیلی در رابطة بین خودتنظیمی فراشــناختی با  اهمالکاری تحصیلی نقش 
میانجی و تعديل کننده ای دارد يا نه؟

برای يافتن جواب اين ســؤال ها، پژوهش حاضر با هدف بررســی اثربخشی آموزش خودتنظیمی 
فراشــناختی بر کاهش  اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان )با نقش تعديلی خودپندارة تحصیلی( دورة 

متوسطه انجام گرفت



ë شمارة 72 
ë سال هجدهم 

ë زمستان 1398
142

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

اثر بخشی بستة آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی )با نقش تعدیلی خودپندارة تحصیلی(

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

روش
در اين تحقیق از طرح نیمه آزمايشــی »پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل« استفاده شد. جامعة 
آماری اين پژوهش شــامل تمامی دانش آموزان پسر دورة دوم متوسطة شهر تبريز بود. برای نمونه گیری 
از »روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای« استفاده شد که ابتدا از بین نواحی پنج  گانة تبريز، نواحی 
3 و 5 آموزش وپرورش شهر تبريز انتخاب شدند. سپس چهار مدرسة پسرانه و از بین آن ها، 15 کالس 
گزينش شــدند. در مرحلة بعدی برای پیدا کردن دانش آموزان دارای خودپندارة تحصیلی باال و پايین، 

غربالگری صورت گرفت و موارد زير در نمونه گیری مدنظر قرار گرفت:

1. دو مدرســه مشــابه )از لحاظ معرف بودن، مســائل فرهنگی، نمرات( از ناحیه پنج شــهر تبريز 
انتخاب شدند و مقدمات الزم از قبیل اخذ مجوز انجام شد.

2. غربالگری در هر دو پايه مقطع متوســطه انجام گرفــت. در گام بعدی، جهت گزينش گروههای 
آزمايــش و گواه 90 نفــر از دانش آموزانی که در مقیاس خودپنداره تحصیلی يک انحراف معیار 

باالتر و پايین تر از میانگین را به دست آورده بودند، غربال شدند. 

در مرحلــه بعد تعداد 64 نفر انتخاب و از طريق روش تصادفی به چهار گروه 16 نفری به دو گروه 
آزمايش و گواه اختصاص يافتند. گروه ها از نظر سن 16 تا 18 سالگی(، دورة تحصیلی  )متوسطه دوم(، 

رشتة تحصیلی )علوم تجربی(، و همچنین میزان خودپندارة تحصیلی همتا شدند. 
به منظــور رعايت اصول اخالقی، همة شــرکت کنندگان در پژوهش قبل از تکمیل پرســش نامه های 
مربوط و اجرای مداخله ها، اهمیت پاســخ های دقیق و صادقانه به اعضای نمونه خاطرنشان شد. ضمنًا 
به آن ها در خصوص خودداری از تکمیل پرســش نامه حق انتخاب داده شد و فرم رضايت نامة اخالقی 
شــرکت در پژوهش را تکمیل کردند. افراد گروه آزمايش متعهد شــدند که طی 12 جلســه در طول دو 
ماه، هر جلســه به مدت يک و نیم تا دو ساعت، در کالس آموزش راهبردهای خودتنظیمی فراشناختی 

شرکت کنند. 
در راســتای اجرای آموزش، عالوه بر اخذ رضايت دانش آموزان، رضايت والدين نیز دريافت شد. 
مالک هايی نیز برای ورود و خروج افراد به نمونة هدف در نظر گرفته شدند. مالک های ورودی عبارت اند 
از: دانش آموز متوســطه بودن؛ تمايل داوطلبانه به شــرکت در جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی 
فراشــناختی؛ داشتن محدودة سنی 16 تا 18 ســال(. و مالک های خروج  نیز از اين قرار بودند: ابتال به 
بیماری طبی و اختالالت روان شناختی در زمان پژوهش؛ دريافت هرگونه درمان دارويی و روان شناختی 

در زمان پژوهش؛ شرکت در جلسات آموزشی کمتر از 10 جلسه. 
بستة آموزشی راهبردهای خودتنظیمی فراشناختی که با اقتباس از نظرية پنتريچ41 )2004( و نظرية 
زیمرمــن )2015( و مطالعات موجود، نظريه های مربوطه و لحاظ کردن اصول روان شناســی تربیتی و 
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يادگیری، متناسب با دانش آموزان دورة دبیرستان تهیه و تدوين شده بود، به مدت 12 جلسة 90 دقیقه ای 
به مدت دو ماه در گروه آزمايش اجرا شــد. اجرای بســتة آموزشی راهبردهای خودگردانی فراشناختی 
در گــروه آزمايش بــدون اطالع گروه گواه صورت گرفت و در مدت اجرای آن، گروه گواه روند طبیعی 
آموزش های کالســی خود را طی کرد. در مرحلة آخر، پس آزمون متغیرهای وابسته از هر چهار گروه به 
عمل آمد. الزم به ذکر است، بعد از تهیه و تدوين بستة آموزشی، با لحاظ کردن موارد مطروحه و برای 
اطمینان از روايی محتوايی بســتة آموزشی، نظر 10 نفر از متخصصان صاحب نظر در اين حوزه در اين 
مورد با استفاده از روش الوشه اخذ و اعمال شد که ضريب توافق 0/81 به دست آمد. در جريان اجرای 

بستة آموزشی تعداد مشارکت کننده ها به دلیل افت به 15 نفر در هر گروه کاهش يافت.

ابزارها
پرســش نامة خودپندارة تحصیلی: پرسش نامة خودپندارة تحصیلی توســط لیو و وانگ42 )2005( 
ســاخته شــده اســت، اين پرســش نامه بر اســاس خرده مقیاس های عزت نفس تحصیلی و خودپنداره 
آزمودنی های مدرسه )مارش، رلیک و اسمیت43، 1983( طراحی شده شامل دو خرده مقیاس 10 سؤالی 
اســت: اعتماد تحصیلی دانش آموزان )10 ســؤال( و تالش تحصیلی دانش آموزان )10 ســؤال(. خرده 
مقیاس اعتماد تحصیلی، احساسات و ادراکات دانش آموزان دربارة کفايت تحصیلی خودشان، و خرده 
مقیاس تالش تحصیلی نیز، تعهد و میزان درگیری و عالقة دانش آموزان به تکلیف های مدرسه را ارزيابی 
 ،)r= 0/73( می کند. يک مطالعة اعتباريابی نشان داد که اين مقیاس با خرده مقیاس عزت نفس تحصیلی
مقیاس خودپندارة آزمودنی های مدرسة مارش، رلیک و اسمیت )r =0/71( اعتبار هم گرا دارد. ضرايب 
آلفای کرونباخ اين آزمون نیز نشان داد که نمرة کلی اين مقیاس )0/82( و دو خرده مقیاس آن )0/71 و 
0/76(، همســانی درونی بااليی دارند )لیو وانگ، 2005(. ضرايب آلفای کرونباخ اين آزمون در مطالعة 
حاضــر نیز 0/77 برای خرده مقیاس اعتماد دانش آمــوز، 83 /0 برای خرده مقیاس تالش دانش آموز و 

0/91 برای کل مقیاس محاسبه شد.
آزمون  اهمالکاری تحصیلی ســولومون و راثبلوم )1984(: اين مقیاس را ســولومون و راثبلوم 
)1984( ساختند و آن را »مقیاس تعلل ورزی تحصیلی« نام نهادند. اين مقیاس را دهقان، )1387؛ به نقل 
از صمدی پور، 1396( برای اولین بار در ايران به کار برد. مقیاس ارزيابی  اهمالکاری تحصیلی 27 گويه 

دارد که چهار مؤلفه را بررسی می کنند:

è مؤلفة اول: آماده شدن برای امتحانات؛ شامل سؤال های 1 تا 6 می باشد. 
è مؤلفة دوم: آماده شدن برای تکالیف؛ شامل سؤال های 9 تا 17. 

è مؤلفة سوم: آماده شدن برای مقاله های پايان ترم؛ سؤال های 20 تا 25 
è مؤلفة چهارم: تمايل و تالش برای تغییر عادت تعلل ورزی؛ شامل سؤال های )7، 8، 18، 19، 26(.
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اين مقیاس به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های کالسی برای دانش آموزان ايرانی نگاشته شد. 
نحوة پاســخ دهی به گويه ها به اين صورت اســت که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را در مورد هر 
گويه با انتخاب يکی از گزينه های»همیشه«، »اکثر اوقات«، »بعضی اوقات،»به ندرت« و»هرگز« )از نمرة 
1 تــا 5( بیان می کنند. ضرايب آلفای کرونباخ اين آزمون در مطالعة حاضر نیز 0/78 برای خرده مقیاس 
آماده شدن برای امتحانات،86 /0 برای خرده مقیاس آماده شدن برای تکالیف و 0/84 برای آماده شدن 
بــرای مقاله ها و تکالیف پايان ترم، 0/86 بــرای تمايل به تغییر عادت به  اهمالکاری، و 0/91 برای کل 

مقیاس محاسبه شد..

شرح جلسات مداخله
è جلسة اول: محتوای جلسه: آشنايی با شرکت کنندگان و جلسة معارفه و انجام پیش آزمون ها.

é هدف: آشنايی دانش آموزان با طرح.
è جلسة دوم: محتوای جلسه: معرفی يادگیری خودگردان و تأکید بر اهمیت آن در آموزش.

é هدف: آشنايی دانش آموزان با راهبردهای يادگیری خودگردان در آموزش و اهمیت آن.
è جلسة سوم: محتوای جلسه: آموزش و معرفی راهبردهای شناختی مؤثر بر يادگیری خودگردان. 
é هــدف؛ آگاهی دانش آمــوزان از راهبردهايی همچون، مطالعة با فاصلــه، پرآموزی موضوع های 
پیچیده و معنادار، کپی کردن مطالب، انتخاب نکات مهم و کلیدی، تکرار ويژة موضوع های ساده، 
پايه و پیچیده، درکل آشنا شدن آنان بااهمیت، تعريف، توضیح، کاربرد و ارزشیابی راهبرد شناختی 

»تکرار و مرور«.

è جلسة چهارم: محتوای جلسه: آموزش راهبرد بسط ويژة مطالب ساده، پايه، پیچیده و معنادار.
é هدف: آگاهی دانش آموزان از  نحوة اســتفاده از واســطه ها، تصويرسازی ذهنی، روش مکان ها، 
يادداشت برداری، قیاس گری، خالصه کردن به زبان خود و... و  آشنا شدن آنان با راهبرد شناختی 

»بسط و گسترش مطالب«.

è جلســة پنجم: محتوای جلســه: آموزش راهبرد ســازمان دهی ويژة تکالیف ســاده و پايه و ويژة 
تکالیف پیچیده و معنادار.

é هدف: آگاهی دانش آموزان از چگونگی دسته بندی اطالعات جديد در قالب های متفاوت تبديل 
متن درس به طرح، نقشــه و نمودار، تهیة فهرســت عناوين و استفاده از طرح های متنوع درختی، 
ستونی،...( و در کل آشنا شدن آنان بااهمیت، تعريف، توضیح، کاربرد و ارزشیابی راهبرد شناختی 

»سازمان دهی«.
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è جلسة ششم: محتوای جلسه؛ آموزش راهبردهای فراشناختی به صورت کلی و آماده کردن ذهن 
دانش آموزان. هدف: آشنايی دانش آموزان با مهارت های برنامه ريزی، نظم دهی، گوش دادن فعال، 
خودپیامدی، جست وجوی کمک اجتماعی، مديريت تالش و منابع، ايجاد انگیزه در آنان، و درکل 

آشنا شدن آنان با اهمیت، تعريف، توضیح، کاربرد و ارزشیابی راهبردهای »فراشناختی.«

è جلسةهفتم: محتوای جلسه: آموزش راهبردهای برنامه ريزی، نظارت و خودنظم دهی. 
é هدف؛ آگاهی دانش آموزان از نحوة ارزشیابی از کار خود برای آگاهی يافتن از چگونگی پیشرفت، 
زيــر نظر گرفتن و هدايت خود و انعطاف پذيری در رفتارشــان، آگاهی از چگونگی برنامه ريزی 
صحیــح برای زمان بندی و دســتیابی به هدف و آشــنايی با اهمیت، تعريــف، توضیح، کاربرد و 

ارزشیابی راهبردهای »برنامه ريزی، نظارت و خود نظم دهی.«

è جلسة هشتم: محتوای جلسه: آموزش راهبرد گوش دادن فعال. 
é هــدف: آگاهی دانش آموزان از نحوة انجام گوش دادن فعال که اين عمل به عنوان عملی فعال و 
ارادی، به دقت و توجه نیاز دارد، و آشنا شدن آنان با اهمیت، تعريف، توضیح، کاربرد و ارزشیابی 

راهبرد »گوش دادن فعال«.

è جلسة نهم: محتوای جلســه: آموزش راهبرد خودپیامدی. هدف: آگاهی دانش آموزان از اينکه 
چگونــه برای موفقیت ها و شکست هايشــان، پاداش ها و تنبیه هايی از طــرف خود قرار دهند يا 
تصويرســازی کنند، و آشــنايی آنان بــا اهمیت، تعريف، توضیــح، کاربرد و ارزشــیابی راهبرد 

»خودپیامدی.«

è جلسة دهم: محتوای جلسه: آموزش راهبرد جست وجوی کمک اجتماعی.
é هــدف: آگاهــی دانش آموزان از اينکه در امــر يادگیری، به چه صورت از هم ســاالن، معلمان و 
بزرگ ساالن خود طلب کمک کنند، و آشنايی آنان با اهمیت، تعريف، توضیح، کاربرد و ارزشیابی 

راهبرد جست و جوی کمک اجتماعی.

è جلسة یازدهم: محتوای جلسه: آموزش راهبرد مديريت تالش و منابع.
é هدف: دانش آموزان تالش خود را برای انجام تکالیف تحصیلی مديريت کنند، از منابع محیطی 
و شــخصی برای انجام تکالیف به صورت بهینه اســتفاده کنند، با مديريت زمان تالش و منابع و 

سازمان دهی محیط آشنا شوند. 

è جلسة دوازدهم: محتوای جلسه: نظردهی، رفع اشکال، جمع بندی و انجام پس آزمون ها.
é هدف: دانش آموزان روند پیشــرفت خود را گــزارش دهند، و در صورت وجود هرگونه ابهامی، 

موارد را بیان کنند تا نقاط ابهام برطرف شوند، و به جمع بندی و انجام پس آزمون ها بپردازند.
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یافته ها
ابتدا آماره های توصیفی )میانگین و خطای معیار( گروه های آزمايش و کنترل به تفکیک خودپندارة 
تحصیلی باال و پايین در جدول )1( ارائه شده است در ادامه برای بررسی فرضیه ها از تحلیل کوواريانس 
چندمتغیری استفاده شد. قبل از استفاده از آزمون پارامتريک تحلیل کوواريانس، پیش فرض نرمال بودن 
توزيــع داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای تعلل ورزی تحصیلی و مؤلفه های آن به تفکیک 
خودپندارة تحصیلی )باال و پايین( در چهار گروه آزمايش و کنترل بررسی و از نرمال بودن توزيع داده ها 
اطمینان حاصل شــد در ادامه، پیش فرض همگنی واريانس ها برای تعلل ورزی تحصیلی با آزمون لون 
موردبررســی قرار گرفت نتايج حاصــل از آزمون لون در جدول )2( نشــان داد که پیش فرض همگنی 
واريانس ها برای تعلل ورزی به تفکیک خودپندارة تحصیلی باال و پايین برقرار است. همچنین پیش فرض 
همگنی شیب خط رگرسیونی برای تعلل ورزی تحصیلی به تفکیک خودپندارة تحصیلی موردبررسی قرار 
گرفت که نتايج حاصل از آن در جدول )3( حاکی از نبود تعامل بین کووريت )پیش آزمون تعلل ورزی( 
و متغیرهای مســتقل )گروه و زيرگروه ها(، اســت. همچنین برای بررســی برابری ماتريس واريانس-

کوواريانس متغیرهای وابسته از آزمون ام باکس استفاده شد که نتايج آزمون در جدول )3( نشان داد که 
پیش فرض برابری و همگنی ماتريس واريانس-کوواريانس برای انجام تحلیل کوواريانس برقرار است. 
در ادامه و بعد از برقراری پیش فرض ها از تحلیل کوواريانس چندمتغیری و برای آزمون فرضیه از آماره 
المبدای ويلکز استفاده شد؛ که نتايج در جداول 4 و 5 ارائه شده است. الزم به ذکر است معیار و مالک 
و نقطه برش خودپندارة تحصیلی باال در اين تحقیق عبارت بود از دانش آموزانی که نمراتشان در مقیاس 
خودپنــدارة تحصیلی بین يک انحراف معیار باال تا 1/5 انحراف معیــار باالتر از میانگین )6/5±47( و 
معیار و نقطه برش خودپندارة تحصیلی پايین در اين تحقیق عبارت بود از دانش آموزانی که نمراتشــان 

در مقیاس خودپندارة تحصیلی بین میانگین تا يک انحراف معیار پايین تر از میانگین بود )10±30(. 

 جدول 1. 		میانگین	ها	و	خطای	معیار	تعدیل	شده	مؤلفه	های		اهمالکاری	تحصیلی	بر	اساس	نوع	کاربندی	و	خودپندارة	تحصیلی																		

مؤلفه

کنترل )30 نفر(آزمایش )30 نفر(

 خودپندارة باال 
)15 نفر(

 خودپنداره پایین 
)15 نفر(

 خودپندارة باال 
)15 نفر(

 خودپنداره پایین 
)15 نفر(

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

16/101/1815/691/1829/151/1835/841/18آماده کردن تکالیف

9/6100/8110/140/8017/810/8021/190/81مطالعه برای امتحان

 تهیه مقاالت 
11/821/899/221/8919/471/8921/491/89ترمی و سالی

ناراحتی به  
24/270/6025/700/6012/300/6010/800/60اهمالکاری
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همان گونــه کــه در جدول 1 مالحظه می شــود، بعد از برداشــتن اثرات نمره هــای پیش آزمون از 
پس آزمون، گروه آزمايش دارای خودپندارة تحصیلی باال، در مؤلفه های آماده کردن تکالیف و مطالعه 
بــرای امتحان پايین  ترين نمره ها را به دســت آورد، گروه آزمايــش دارای خودپندارة تحصیلی پايین 
در مؤلفة احســاس ناراحتی نســبت به  اهمالکاری، گروه آزمايش دارای خودپندارة تحصیلی پايین 

باالترين نمرات را در بین گروه ها کسب کرد. 

 جدول 2. 		خالصة	نتایج	تحلیل	کوواریانس	چندمتغیری،	نتایج	آزمون	لون	و	تحلیل	کوواریانس	تأثیر	خودتنظیمی	فراشناختی	
بر	مؤلفه	های		اهمالکاری	تحصیلی	

متغیرهای مدل
آنکواآزمون لونالمبدای ویلکزوابسته

وه
ـر

گ

FF
سطح 

معنی داری
F1 ضریب

 آماده کردن 
تکالیف

83/79**0/8310/12150/23**0/798

 مطالعه برای 
امتحان

83/79**4/1640/055191/93**0/835

 تهیه مقاالت 
و تکالیف

83/79**1/5200/221107/35**0/739

ناراحتی نسبت به 
تعلل

83/79**28/740/0610/55*0/217

p > 0/05 ** و p > 0/01 *

بــا توجه بــه معناداری )F( های به دســت آمده برای آزمون )المبدای ويلکــز( در جدول 2 می توان 
چنین نتیجه گرفت که تأثیر خودتنظیمی فراشــناختی بر مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی معنادار است. 
همچنین نتايج آزمون لون نشــان داد که همة مقیاس ها از فرض برابری واريانس ها برخوردارند. نتايج 
تحلیل کوواريانس نیز نشان داد که پس از خارج ساختن اثر متغیرهای هم پراش )پیش آزمون( در مرحلة 
پس آزمون- پیش آزمون بین میانگین مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی در گروه های آزمايش و گواه تفاوت 

معناداری وجود دارد.
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 جدول 3. 		نتایج	شــیب	رگرســیون	و	آزمون	ام	باکس	برای	پیش	آزمون	تعلل	ورزی	تحصیلــی	با	توجه	به	خودپندارة	
تحصیلی	باال	و	پایین	

آزمون ام باکسشیب رگرسیون

F سطح معناداریمقدارF سطح معناداریمقدار

1/9050/1541/3180/059زیرگروه * تعلل ورزی تحصیلی

0/6770/5101/080/054گروه* زیرگروه * تعلل ورزی تحصیلی

 جدول 4. 		خالصة	تحلیل	کوواریانس	تک	متغیری	آموزش	راهبردها	و	خودپندارة	تحصیلی	بر	روی	مؤلفه	های		اهمالکاری	
تحصیلی	

آزمون چند اثر
ضریب df1 خطاdf فرضیهFآمارهمتغیره

آموزش 
راهبردها

4530/933**0/067253/08المبدای ویلکز

خودپندارة 
تحصیلی

4530/804**0/19674/77المبدای ویلکز

4530/471**0/52916/21المبدای ویلکزاثر تعاملی

p > 0/05 ** و p > 0/01 *

با توجه به معناداری F )253/085( به دســت آمده برای آزمون المبدای ويلکز در جدول 3 می توان 
نتیجه گرفت که اثر آموزش راهبردها بر مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی معنادار اســت. اثر خودپندارة 
تحصیلی با توجه به معناداری f )74/771( به دســت آمده برای آزمون المبدای ويلکز نیز معنادار است. 
همچنین اثر تعاملی آموزش راهبردها و خودپندارة تحصیلی بر مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی معنادار 

است.



149

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

 ë 72 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 زمستان

اثر بخشی بستة آموزشی خود تنظیمی فراشناختی بر مؤلفه های اهمالکاری تحصیلی )با نقش تعدیلی خودپندارة تحصیلی(

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

جدول 5. خالصه	تحلیل	کوواریانس	تک	متغیری	آموزش	راهبردها	و	خودپندارة	تحصیلی	بر	روی	مؤلفه	های		اهمالکاری	تحصیلی

مؤلفه های  اهمالکاری مدل
ضریب F1میانگین مجذوراتتحصیلی

خودتنظیمی 
فراشناختی

0/854**5511/200443/93آماده کردن تکالیف

0/830**1862/450371/80مطالعه برای امتحان

0/398**1970/11350/21تهیه مقاالت و تکالیف

0/556**396/05095/31ناراحتی نسبت به تعلل

خودپندارة تحصیلی

0/437**732/05058/96آماده کردن تکالیف

0/532**432/45086/33مطالعه برای امتحان

0/130**446/51211/38تهیه مقاالت و تکالیف

0/653**594/050142/96ناراحتی نسبت به تعلل

تعامل خودتنظیمی 
فرا شناختی و 

خودپندارة تحصیلی

0/211**252/05020/30آماده کردن تکالیف

0/093*39/2007/82مطالعه برای امتحان

103/5122/630/034تهیه مقاالت و تکالیف

0/275**120/05028/14ناراحتی نسبت به تعلل

p > 0/05 ** و p > 0/01 *

همان طور که در جدول 5 مشــاهده می شــود، آموزش خودتنظیمی فراشــناختی با توجه به F های 
به دســت آمده و سطح معنی داری بر تمام مؤلفه های  اهمالکاری تحصیلی معنی دار بوده است. از سوی 
ديگر اثر خودپندارة تحصیلی هم بر تمام مؤلفه های تعلل ورزی تحصیلی معنی دار بوده است و همچنین 
آموزش راهبردها در تعامل با خودپندارة تحصیلی به جز بر مؤلفه تهیه مقاالت و تکالیف بر ســه مؤلفه 

ديگر  اهمالکاری معنی دار بوده است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در روند تعیین اثربخشی بستة آموزشی خودتنظیمی فراشناختی بر 
مؤلفه هــای  اهمالکاری تحصیلی با نقش تعديلی خودپندارة تحصیلی در دانش آموزان 
دورة دوم متوســطة شــهر تبريز انجام گرفت. نتايج نشــان داد که نمرات گروه آزمايش 
در پس آزمــون مؤلفه های  اهمالــکاری تحصیلی ) اهمالکاری آمــاده کردن مطالب و 
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تکالیف، مطالعه برای امتحان، تهیه مقاالت ترمی و سالی(، کاهش و در مؤلفه احساس 
ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن و تمايل به عادت(، به طور معنی داری نسبت به گروه 
کنترل افزايش يافته اســت. اين يافته در جهت تأيید و همســويی با پژوهش های بتول 
و همکاران )2017(؛ رشــیدزاده و همــکاران )1398(؛ مصرآبادی و گزيدری )1398(؛ 
گراند و فرايس )2018(؛ سان و همکاران )2016(؛ ريبتز و همکاران )2015(؛ روزنتال 
و همــکاران )2015(؛ هــن و گروشــیت )2014(؛ کاندمیر )2014(؛ گلســتانی بخت و 

شــکری )1392(؛ گزيدری و همکاران )1394(؛ فتحی و همکاران )1394( می باشد.
در تبیین اثربخشی آموزش خودتنظیمی فراشناختی بر  اهمالکاری، می توان به نقش 
انگیزه و باورهای فراگیر در انجام تکالیف اشاره کرد. فراگیرانی که باور دارند راهبردهای 
خودگردانی موردنیاز برای موفقیت تحصیلی را دارند، انگیزش باالتری داشته و معتقدند 
که می توانند مهارت های فراشناختی موردنیاز برای استفاده از اين راهبردها و مديريت 
منابــع الزم جهت انجام مؤثر يک تکلیف را بــه کار بندند؛ بنابراين اين افراد نه تنها در 
شروع و به انجام رساندن تکلیف، تأخیر نشان نمی دهند، بلکه فرايند انجام کار را تحت 
نظارت درمی آورند. فرد خودتنظیم گر، فردی هدفمند بوده که با استفاده از فنون مديريت 
زمان، تمرين معنادار، کاربرد مناســب راهبردهای شــناختی و فراشــناختی و احساس 
خودکارآمدی، ســعی در رسیدن به هدف به بهترين شــیوه داشته، از سويی وی، فردی 
خودانگیخته است که اهداف واقع گرايانه برای خود وضع نموده و بر هیجانات خودکنترل 
دارد. درحالی که فرد اهمال کار از احساســات خودکم بینی رنج می برد، از عدم موفقیت 
و از دســت دادن کنترل واهمه داشته و به تأخیر انداختن اعمال را نوعی خودمختاری 
می داند تا بدان طريق، خودارزشــمندی خود را حفظ کند. ازاين رو، فرد اهمال کار فاقد 
خودنظم دهی است و از اينکه مورد قضاوت ديگران قرار گیرد، هراسان بوده، ولی فرد 

خودتنظیم گر، اعمال خود را مورد بازبینی قرار داده و در مورد اعمالش قضاوت می کند.
 نتايــج تحلیل کوواريانس عاملی چنــد متغیره در مورد فرضیــه دوم حاکی از آن 
اســت که خودپندارة تحصیلی نقش تعديل کننده ای در اثربخشی آموزش خودتنظیمی 
فراشناختی بر تعلل ورزی تحصیلی دارد. در تبیین اين يافته می توان به اين نکته اشاره 
کرد که دانش آموزان برای خودتنظیمی بايد دارای يک خودپنداره نسبتًا ثابت و روشن 
هم به شکل کلی و هم در يک بعد ويژه مانند خودپندارة تحصیلی باشند و نیز باور داشته 
باشــند که توانايی های الزم برای کنترل عوامل بافتی و فرايندهای شناختی و انگیزشی 
خود را دارند. زيمرمن )2015(، معتقد اســت برای خودگردانی، باورهای مثبت درباره 
توانايی های خود ضروری است. اگر افراد درک درستی از خود داشته باشند، از فرايندهای 
خودتنظیمی بیشتر استفاده می کنند و عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت. خودپندارة 
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تحصیلی فرايند شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان 
و تفسیر محیط آموزشی است )ناجی و همکاران، 2010 به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 
1390(. اين يافته در جهت تأيید و همسويی با نتايج تحقیقات؛ )درستی و زارعی، 1398؛ 
اصغری، 1393؛ يعقوبی و همکاران، 1394؛ کاندمیر، 2014؛ هن و گروشــیت، 2014( 
که به شــواهدی دال بر رابطه معنی داری بین  اهمالکاری و خودپنداره اشــاره داشتند، 
می باشــد. در اين راستا، اصغری )1393( در تحقیقی به اين نتیجه رسید که درمجموع 
خودپنــداره و راهبردهای يادگیری خودتنظیمــی 61 درصد از واريانس  اهمالکاری را 
در دانش آموزان دبیرســتانی پیش بینی می کنند. همچنین درســتی و زارعی )1398( در 
تحقیقی نشان دادند که متغیرهای خودتنظیمی و خودپنداره به طور معنی داری تعلل ورزی 
دانش آمــوزان را پیش بینی می کنند. يعقوبی و همکاران )1394( در پژوهشــی اشــاره 
کردند که متغیرهای کمال گرايی، خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی و خودپندارة 

تحصیلی پیش بینی کننده های مناســبی برای  اهمالکاری کلی محســوب می شــوند.
 در آخــر می توان چنین نتیجه گیری کرد که خودتنظیمی فراشــناختی و خودپندارة 
تحصیلی از منابع اصلی هستند که می توانند سطوح عوامل فشارزا، ناتوانی در شرايط 
ناگوار و اثرات منفی عوامل استرس را تعديل کنند و  اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان 
را کاهش دهند؛ زيرا بسیاری، از مشکالت دانش آموزان به مهارت های ضعیف شناختی 
و فراشناختی و پايین بودن خودپندارة تحصیلی آنان مربوط می شود و از داليل اصلی 
مشــکالت اين دانش آموزان عدم استفادة مناسب از راهبردها، مهارت های فراشناختی 
و به طورکلی خودتنظیمی فراشــناختی اســت. با توجه به اينکه، اين پژوهش در مورد 
دانش آموزان پسر دوره متوسطة شهر تبريز انجام گرفت؛ لذا اين امر ممکن است تعمیم 
نتايــج به دانش آموزان دختر و ديگر مناطق را دچار محدوديت کند. از ســوی ديگر به 
داليل محدوديت های سازمانی، گروه های آزمايش و کنترل در اين تحقیق از يک مدرسه 
انتخاب شده بودند که عامل مجاورت و انتشار عمل آموزشی ممکن است بر روايی اين 
تحقیق اثر بگذارد. پیشنهاد می شود، تحقیقات آينده با نمونه های متنوع تر و گسترده تر و 
انتخاب گروه های آزمايش و کنترل از مدارس گوناگون، پژوهش مشــابهی را با در نظر 
گرفتن بحث روايی تحقیق و کنترل تمام عوامل تهديدکننده روايی بیرونی و درونی انجام 
دهند. همچنین به منظور دستیابی به نتايج بهتر و حفظ آن توصیه می شود در تحقیقات 
بعدی از دوره های پیگیری طوالنی اســتفاده شــود. جهت بررســی عمیق تر متغیرهای 
خودپنــدارة تحصیلی و تعلل ورزی دانش آموزان از روش ها و ابزارهای نوين )ازجمله 
عصب روان شــناختی( و همچنین از روش های مشاهده رفتاری و ديگر شاخص های 
بالینی و مصاحبه و گزارش معلمان و والدين برای گردآوری داده ها اســتفاده شــود. 
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