اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان فراشناختی
بر تابآوری و اهمالکاری تحصیلی
عبداله رشیدزاده*                 رحیم بدری**                اسکندر فتحی آذر***                تورج هاشمی

****              

چكيده:
پژوهش حاضر بهمنظور تعیین اثربخشــی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی
بر تابآوری و اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان دورة دوم متوســطة شــهر تبریز که در سال -97
 1396مشــغول تحصیل بودند ،انجام گرفت .طرح این پژوهش نیمهآزمایشــی از نوع پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة این پژوهش دانشآموزان پســر دورة دوم متوسطه شهر تبریز
و نمونة آماری آن شــامل  60نفر از دانشآموزان دارای اهمالکاری تحصیلی باال بودند که از طریق
مطالعة مقدماتی و ســرندکردن و با استفاده از نمونهگیری خوشــهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
دانشآموزان نمونة آماری با استفاده از روش جایگزینی هدفمند به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم
شــدند .گروه آزمایش به مدت  12جلسه در جلسههای آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی
شرکت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد .ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق
عبارت بودند از «مقیاس تابآوری تحصیلی» (ســاموئلز و وو )2009 ،و «مقیاس اهمالکاری نسخة
دانشآموز» (ســولومون و راثبلوم .)1984 ،برای تحلیل دادهها از«تحلیل کوواریانس چندمتغیره»
استفاده شــد .نتایج نشــان دادند که آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی موجب افزایش و
بهبود تابآوری تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی شــده است .بهعالوه با آموزش راهبردهای
خودگردان فراشــناختی میتوان برنامههایی برای بهبــود و افزایش تابآوری و کاهش اهمالکاری
تحصیلی دانشآموزان تدارک دید .این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمان ،مربیان و مشــاوران
مدرسه است و میتوانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانشآموزان استفاده کنند.
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مقدمه

روانشناسان تربیتی برای تحقق هدف پیشرفت تحصیلی ،همواره در جستوجوی عوامل اثرگذار
آن بودهانــد و در بررســیهای خود از مؤلفههای اثرگذار آن غافل نماندهانــد .یکی از این عوامل مؤثر
«تابآوری »1است .تابآوری یکی از سازههای مهم و مطرح در روانشناسی مثبتگرا ،از ضروریات
زندگی در دنیای کنونی و یکی از عوامل تعیینکنندة پاســخهای افراد در مقابل رویدادهای اســترسزا
به شــمار مــیرود .اگرچه باورهای اولیه در خصوص تابآوری آن را صفتــی ذاتی در نظر گرفتهاند و
افراد تابآور را غیرآسیبپذیر و با ویژگیهای منحصربهفرد میپنداشتند ،اما نتایج تحقیقات (از جمله؛
مارتین و مارش2014 ،2؛ همتی و غفاری1395 ،؛ کریمی قرطمانی و کریمی قرطمانی1395 ،؛ عشورنژاد،
 )1395سالهای اخیر نشان دادهاند ،تابآوری یک توانمندی ذاتی نیست و قابلاکتساب است.
موضوع اصلی این است که:
 éچرا برخی دانشآموزان (اغلب دارای انگیزه) در مواجهه با شکست ،تنش و فشارهای ناشی از
مطالعه ناتوان هستند ،درصورتیکه سایر دانشآموزان عملکرد خودشان را ارتقا میدهند ،بازیابی
میکنند یا حرکت روبهجلو دارند؟

 éچرا برخی دانشآموزان هنگام افت درسی ،خود را میبازند ،اما برخی دیگر بهسادگی پاسخگوی
عملکرد ضعیف خود هستند؟

 éچرا برخی دانشآموزان زیر فشــار ناشــی از مدرســه تسلیم میشــوند ،اما برخی دیگر چنین
چالشهایی را از پیش پذیرفتهاند؟

پاســخ این پرســشها در مفهوم تابآوری تحصیلی نهفته است (جایا ســوریا ،جایا سوریا ،تای و
سیلوی.)2016 ،3
تابآوری تحصیلی بهعنوان شــاخصی از سازگاری با مدرسه ،پیشبینیکنندهای قوی برای مشارکت
در کالس ،و انگیــزة مطالعه به شــمار میآید (خلف .)2014 ،4مارتین و مــارش ( )2014تابآوری را در
محیط آموزشی بهعنوان احتمال موفقیت بسیار باال در مدرسه و سایر موقعیتهای زندگی بهرغم مصائب و
دشواریهای محیطی میدانند .در محیط آموزشی ،دانشآموزان دارای تابآوری ،بهرغم موانع و مشکالت
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،در سطح باالیی موفق میشوند .هنگام انجام تکلیفهای مرتبط با شایستگی
تحصیلی ،دانشآموزان بیشترین منفعت را از تابآوری تحصیلی میبرند .عنوان برخی پژوهشهای داخل
و خارج از کشــور در خصوص تابآوری از این قرار اســت« :افزایش مهارتهای فکری با اســتفاده از
تابآوری» (کالداس ،هاشم و اسماعیل)2015 ،5؛ «رابطة تابآوری و فعالیت بدنی با نشانههای افسردگی»
(مالجورد ،موکسنس ،اسپنس ،هجمیلد و اریکسون)2016 ،6؛ «ادراک دانشآموز از کالس درس» (رشیدی،
امیــری ،مهرآور و نودهی)1394 ،؛ «عوامل فردی ،خانواده و مدرســه» (فاســتر)2013 ،7؛ «خودکارامدی
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تحصیلی و عزتنفس ،و سرمایة اجتماعی و اضطراب پایین» (همتی و غفاری1395 ،؛ مارتین.)2014 ،
بررســی تحقیقات مرتبط با تابآوری تحصیلی نشــان میدهد ،که دانشآموزان تابآور با وجود
وقوع و تکرار رویدادها و شــرایط فشــارزایی که برای آنان اتفاق میافتد ،به ســطوح باالی موفقیت
انگیزشی و عملکردی دست مییابند .تحقیقات مربوط ،عمدت ًا دو دسته عوامل حفاظتی درونی و بیرونی
را در مطالعــة عوامل مؤثر بــر ایجاد و ارتقای تابآوری تحصیلی تشــخیص دادهاند .عوامل حفاظتی
بیرونی عبارتاند از فرصتها و حمایتهای اجتماعی محیطی در دسترس در خانه ،مدرسه ،اجتماع و
گروههای همساالن .عوامل حفاظتی درونی نیز کیفیتهای فردی و شخصیتی مانند مهارتها ،نگرشها،
باورها و ارزشهای مرتبط با پیامدهای توسعهیافتة مثبت هستند (فاستر.)2013 ،
یکی از مشکالت دیگری که در زمینة پیشرفت تحصیلی بروز میکند و چهرة خود را به شکل ضعف
عملکرد و انگیزة شــخص در انجام تکلیفهای مربوط به آموزش و یادگیری نمایان میسازد و درنهایت
به افت تحصیلی و بروز نیافتن ظرفیت و اســتعدادهای حقیقی دانشآموزان منجر میشــود ،اهمالکاری
است .در بین انواع اهمالکاری ،اهمالکاری تحصیلی شایعترین نوع اهمالکاری دانشآموزان است که بر
یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان اثرات منفی دارد و باعث پیشرفت کم ،شکست
در امتحان یا ایجاد ترس از امتحان ،اضطراب ،افســردگی و افت روحیة آنها میشود (حسین و سلطان،
 .)2010پژوهشها به ارتباط بین اهمالکاری در ابتدای سال تحصیلی و بیماریهای جسمانی و روانی ،از
جمله افسردگی و اضطراب ،در انتهای سال تحصیلی اشاره دارند (حسین و سلطان .)2010 ،اهمالکاری
در محیطهای آموزشی سبب این موارد میشود :انگیزش پایین (ریبتز ،روچات و لیندن)2015 ،8؛ عملکرد
تحصیلی ضعیف (دی پائوال و اسکوپا)2014 ،9؛ ناتوانی در گذراندن واحدهای درسی ،افسردگی ،اضطراب،
عزتنفس پایین ،تالش کم برای موفقیت و رواننژندی (جانسون و بلوم1995 ،به نقل از عینیپور؛ بدری،
واحدی و بیرامی)1394 ،؛ اهداف پایین تحصیلی (واســچلی ،الجایر ،الکچنر ،فینک و نیوکلز)2014 ،10؛
اعتمادبهنفــس پایین ،خودکارامدی پایین ،نقص در خودتنظیمگری و کاربرد ضعیف مهارتهای یادگیری
(استیل2007 ،11؛ نقل از صمدیپور1396 ،؛ دی پائوال و اسکوپا2014 ،؛ عینیپور و همکاران.)1394 ،
اخیراً در فراتحلیلی که کیم و سئو )2015( 12روی  55پژوهش مرتبط با اهمالکاری انجام دادند ،به
ارتباط منفی اهمالکاری با عملکرد تحصیلی و عمومیت این پدیده بین دانشجویان پی بردند .با وجود
پژوهشهای روبه رشــد ،هنوز اهمالکاری مفهومی ناشناخته اســت و به بررسی بیشتری نیاز دارد .از
طرف دیگر ،عوامل زمینهساز اهمالکاری کمتر مورد شناسایی قرار گرفتهاند و دیگر یافتههای متناقض
در این زمینه اهمیت و ضرورت بررسی بیشتر این رفتار را در دانشآموزان روشنتر میسازد.
بر اســاس یافتههای مطالعات ،یکی از راههای بهبود عملکرد فراگیرندگان ،اســتفاده از راهبردهای
خودگردان فراشناختی در محیطهای آموزشی است .زیمرمن )2015( 13در نظریة خودگردان فراشناختی
خود میگوید :در خودگردانی مبتنی بر فراشــناخت ،تأکید بر توجه اســت و توجه بیشتر از قابلیتهای
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ذاتی و آموزش خوب بر عملکرد اثر دارد .وی همچنین معتقد اســت؛ خودگردانی فراشــناختی در سه
حیطة قبل ،هنگام و بعد از عملکرد انجام میشود .ویژگیهای خودگردانی عبارتاند از:
 .1آگاهی از تفکر :بخشــی از خودگردانی اســت که شامل اندیشــیدن و تحلیل مؤثر یک فرد از
عادتهای تفکر خود میشود.
 .2کاربرد راهبردها :شــامل خزانة رو به رشــد راهبردهای فرد برای یادگیری ،کنترل هیجانها و
پیگیری هدفهای این راهبردهاست.
 .3انگیزش مداوم :که سومین مؤلفة خودگردانی است ،از این نظر اهمیت دارد که یادگیری نیازمند
انتخاب و تالش مداوم است.

زیمرمن ( )2015چهار حیطة اصلی و تأثیرگذار خودگردانی را عبارت میداند از تنظیم فرایندهای
شــناخت ،فراشــناخت ،هیجان و انگیزش که حیطههای شناختی و فراشناختی در سالهای اخیر بسیار
مورد توجه قرارگرفتهاند.
مرور تحقیقات پیشین در این زمینه نشان میدهد ،اغلب مطالعات تابآوری را بهعنوان یک عامل
سالمت روان و بهزیستی در دانشآموزان بررسی کردهاند و به جنبههای آموزشی و تحصیلی آن توجه
زیادی نشــده اســت .درواقع یادگیری خودگردان بهعنوان متغیر مداخلهگر چندان مدنظر نبوده اســت
(گاردی 14و همکاران2017 ،؛ پرتوی و تفضلی2017 ،15؛ هرناندز و بیولوسکی2016 ،16؛ کریمی قرطمانی
و کریمی قرطمانی1395 ،؛ عشور نژاد1395 ،؛ میرزایی ،کیامنش ،حجازی و بنیجمالی1395 ،؛ رشیدی
و همکارانش1394 ،؛ صیف ،امینی و رستگار.)1396 ،
آرتوچ گاردی و همکارانش ( )2017در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که یادگیری خودگردانی
بهطور معنیداری سازههای تابآوری و تحمل در موقعیتهای منفی ،سازگاری ،سرسختی روانشناختی
و کنارآمدن مطمئن و موفق را در دانشآموزان پیشبینی میکند .نتایج تحقیقات میرزایی و همکارانش
( ،)1395کریمــی قرطمانی و کریمی قرطمانی ( )1395و باباچاهی و عابدینی ( )1395هم نشــان داده
اســت :یادگیری خودگردان عالوه بر تأثیر معنیدار در تابآوری تحصیلی دانشآموزان ،در مؤلفههای
آن هم تأثیرگذار است .لذا نیاز فزایندهای به درک رابطة بین یادگیری خودگردان و تابآوری تحصیلی
وجود دارد .همچنین ،عشــورنژاد ( )1395در تحقیقی به این نتایج دســت یافت که آموزش راهبردهای
خودتنظیمی تأثیر معنیداری در افزایش تابآوری و دلمشغولیهای تحصیلی دانشآموزان دختر دارد.
همچنین مرور تحقیقات پیشــین در خصوص رابطة اهمالکاری تحصیلــی و راهبردهای خودگردان
فراشناختی نشان میدهد که در تحقیقات گذشته بیشتر به اهمالکاری روانشناختی پرداخته شده و راهبردهای
خودگردان فراشناختی بهعنوان متغیر مداخلهگر چندان مدنظر نبوده است (گیسلمن و پتروسکی2016 ،17؛
روزنتال و همکاران2015 ،18؛ هن و گروشیت2014 ،19؛گلستانه ،رفیعی و سادات حسینی1395 ،؛ گزیدری،
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لواســانی و اژهای1394 ،؛ فتحی ،فتحی آذر ،بدری و میرنسب1394 ،؛ یعقوبی ،قالئی ،رشید ،وکردنوقابی،
1394؛ کاندمیــر2014 ،20؛ ریبتــز و همکاران .)2015 ،یافتههای رببتز و همکارانــش ( ،)2015و نیز هن و
گروشیت ( )2014نشان دادند که تعللورزی به کاهش استفاده از متغیرهای انگیزشی مانند خودکارامدی و
راهبردهای خودگردانی میانجامد و با سطوح باالتر اضطراب ،استرس و بیماری ،رابطة نزدیک دارد.
کاندمیــر ( )2014و نیز یعقوبی و همکارانش ( )1394در پژوهشهای خود به این نتیجه رســیدند
که موفقیتهای تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی ،بیشــترین تأثیر را بهصورت معکوس با اهمالکاری
تحصیلی دارند .برخی پژوهشها نشــان میدهند که اهمالکاری مشکلی فراشناختی است .اهمالکاری
از دو جنبه میتواند با فراشناخت در پیوند باشد .نخست اینکه اهمالکاری میتواند بهعنوان راهبردی
برای تنظیم شناختها و عواطف منفی در نظر گرفته شود .دوم اینکه پژوهشهای زیادی اهمالکاری را
با هیجانهای منفی مرتبط گزارش کردهاند.
بومان و میجر )2012( 21در پژوهشــی به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان اهمالکار در مقایسه با
همســاالن خود از راهبردهای فراشناختی کمتری در حل تکلیف درسی استفاده میکنند .سان ،روزالن
و صبوریپــور )2016( 22در تحقیقــی با عنــوان رابطة یادگیری خودگردان بــا تعللورزی تحصیلی در
دانشآموزان مالزی به این نتیجه دست یافتند که جهتگیری هدفهای بیرونی ،سازماندهی ،مدیریت
منابع ،تمرین ،فراشــناخت ،راهبردهای شــناختی و انگیزش رابطة منفی و معنــیداری با اهمالکاری
23
تحصیلی دارند و باعث کاهش اهمالکاری تحصیلی میشــوند .یامادا ،گودا ،ماتســودا ،کوتا و میاگاوا
( )2015در پژوهشــی نشــان دادند که آگاهی و اســتفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان ،عناصری
اساسی هستند که مدیریت زمان را تقویت میکنند ،تأثیر مثبتی روی ارائة گزارش و تهیه و تنظیم مقاالت
در زمان مقرر دارند ،و باعث کاهش اهمالکاری تحصیلی میشوند .شیخاالسالمی ( )1395در تحقیقی
آشکار کرد که راهبردهای شناختی فراشناختی بهطور منفی و معناداری ،و اضطراب امتحان بهطور مثبت
و معناداری ،میتوانند اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کنند.
درمجموع مرور تحقیقات پیشین نشان میدهد که راهبردهای خودگردان فراشناختی یکی از منابع اصلی
هستند که میتوانند سطوح عوامل فشارزا ،ناتوانی در شرایط ناگوار ،و اثرات منفی عوامل استرس را تعدیل
کنند و تابآوری و اهمالکاری دانشآموزان را بهبود بخشــند .با اســتناد به مطالعات پیشین ،در ارتباط با
اثرگذاری یادگیری خودگردان فراشــناختی بر متغیرهای روانشناختی تابآوری و اهمالکاری تحصیلی،
نمیتوانیم به نتیجهای قطعی برسیم؛ چراکه نتایج مطالعات پیشین متناقض هستند .در کل نتایج پژوهشهای
موردبحث بهصورت مجزا ارتباط بین متغیرهای تابآوری تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی را با راهبردهای
یادگیری خودگردان نشان میدهند ،ولی کمتر به بررسی روابط این متغیرها بهصورت همزمان پرداختهاند.
از ســوی دیگر ،در تحقیقات گذشــته متغیرهای یادگیــری خودگردان فراشــناختی بهعنوان متغیر
مداخلهگر و تأثیرگذار مدنظر نبودهاند .بر این اســاس ،بهمنظور گســترش نتایج مطالعات پیشین در این
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خصوص و رســیدن به دیدگاهی جامع ،به بررســی و مطالعات بیشــتری در ارتباط با عوامل مؤثر بر
مؤلفههای تابآوری تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی نیاز داریم .بنابراین نیاز فزایندهای به درک رابطة
بیــن تابآوری تحصیلــی و اهمالکاری تحصیلی با یادگیری خودگــردان و تأثیرگذاری متغیر یادگیری
خودگردان فراشــناختی بر متغیرهای وابســتة این پژوهش وجود دارد .لذا ســؤال پژوهش حاضر این
اســت که« :آیا با آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی میتوان تابآوری تحصیلی و اهمالکاری
تحصیلی دانشآموزان را بهبود بخشید؟» برای یافتن پاسخ این سؤال ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی آموزش یادگیری خودگردان فراشناختی بر بهبود تابآوری تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان دورة دوم متوسطه انجام گرفت.

روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل بود .جامعه آماری آن شامل تمامی دانشآموزان پسر دورة دوم متوسطة شهر تبریز بود که طبق
آمار ارائهشده در سال  1396حدود  25هزار نفر بودند .این مطالعه بهصورت مداخلهای برای تعیین اثربخشی
آمــوزش راهبردهای خودگردان فراشــناختی بر تابآوری و اهمــالکاری تحصیلی صورت گرفت .برای
انتخاب نمونه از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .ابتدا از بین پنج ناحیة شهر تبریز،
ناحیههای  3و  5انتخاب شدند .در مرحلة دوم ،چهار مدرسة پسرانه و از بین آنها 25 ،کالس گزینش شدند.
در مرحلة بعدی با توجه به اینکه برای پیدا کردن دانشآموزان دارای اهمالکاری تحصیلی باال ،غربالگری
انجام شد .به این منظور دو مدرسة مشابه از ناحیة  5شهر تبریز انتخاب شدند و مقدمات الزم و اخذ مجوز
صورت گرفت .سپس ،غربالگری در هر دو پایة دورة دوم متوسطه یکی از مدرسهها ،روی  460نفر انجام
شد .با توجه به اینکه نمونة دانشآموزان در این مدرسه تکمیل شد ،غربالگری در مدرسة دوم انجام نشد.
در گام بعــدی ،بهمنظور گزینش گروههــای آزمایش و کنترل ،از میــان دانشآموزانی که در مقیاس
تعللورزی یک انحراف معیار باالتر از میانگین به دست آورده بودند 64 ،نفر گزینش شدند که از طریق
روش جایگزینی هدفمند در دو گروه  32نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروهها از نظر سن ،پایه،
رشــتة تحصیلی و همچنین میزان اهمالکاری تحصیلی همتا شــدند .در جریان اجرای بستة آموزشی،
تعداد مشــارکتکنندگان به دلیل افت به  30نفر در هر گروه کاهش یافت .در راســتای اجرای آموزش،
عالوه بر اخذ رضایت دانشآموزان برای شرکت در پژوهش ،رضایت والدین نیز اخذ شد.
 éاجرا
مراحــل اجــرای پژوهش به این صورت بود :ابتدا از هر دو گــروه کنترل و گروه آزمایش پیشآزمون
متغیرهای وابســته گرفته شد .در مرحلة بعد ،آموزش بستة آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی در
گروه آزمایش بدون اطالع گروه کنترل اجرا شــد که خالصة جلســههای مداخله در جدول  1آمده است.
144

 ëشمارة 69
 ëسال هجدهم
 ëبهار 1398

در مــدت اجرای مداخلة آموزشــی ،گروه کنترل روند طبیعی آموزشهای کالســی خــود را طی کرد .در
مرحلة آخر ،از هر دو گروه پسآزمون متغیرهای وابسته به عمل آمد .همة شرکتکنندگان در پژوهش ،فرم
رضایتنامة اخالقی شــرکت در پژوهش را تکمیل کردند و افراد گروه آزمایش متعهد شــدند که طی 12
جلسه در طول یک ماه و نیم در کالس آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی شرکت کنند.
الزم به ذکر اســت که بستة آموزشی بر اســاس مطالعات موجود ،نظریههای مربوطه و لحاظ کردن
اصول روانشناسی تربیتی و یادگیری ،متناسب با دانشآموزان دبیرستانی تهیه و تدوین شده بود .بعد از
تهیه و تدوین بستة آموزشی ،برای اطمینان از روایی محتوایی بستة آموزشی ،نظر متخصصان صاحبنظر
( 10نفر) در این حوزه در مورد بســتة آموزشــی اخذ و اعمال شد که ضریب توافق  0/83به دست آمد.
همچنین برای به دست آوردن پایایی بستة آموزشی ،آن را روی پنج نفر به شیوة مطالعة مقدماتی بررسی
کردیم که میانگین نمرههای تابآوری قبل از مداخله  84و میانگین نمرهها بعد از مداخله  93و میانگین
نمرههای اهمالکاری قبل از مداخله  100و میانگین نمرهها بعد از مداخله  84به دست آمد پس از آن
ابزارهای تأییدشده ،در نمونة اصلی تحقیق اجرا شدند.
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جدول    .1محتوای جلسههای آموزش یادگیری خودگردان فراشناختی                                                                               

جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم
پنجم

ششم
هفتم

هشتم
نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

شرح جلسه

آشنایی با شرکتکنندگان ،انجام پیشآزمونها و معرفی طرح
معرفی یادگیری خودگردان و تأکید بر اهمیت راهبردهای یادگیری خودگردان در آموزش
آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان
راهبرد بسط ویژة مطالب ساده و پایه ،پیچیده و معنیدار
راهبرد سازماندهی ویژة تکلیفهای ساده و پایه ،و ویژة تکلیفهای پیچیده و معنیدار
آموزش راهبرهای فراشناختی بهصورت کلی و آماده کردن ذهن دانشآموزان در این زمینه
آموزش راهبردهای برنامهریزی ،نظارت و خودنظمدهی
آموزش راهبرد گوش دادن فعال
آموزش راهبرد خود پیامدی
آموزش راهبرد جستوجوی کمک اجتماعی
آموزش راهبرد مدیریت تالش و منابع
نظر دهی و رفع اشکال ،جمعبندی و انجام پسآزمون

 éابزارها
پرسشنامة تابآوری تحصیلی ساموئلز و وو :این پرسشنامه را ساموئلز در سال  2004بهعنوان
موضوع رســالة دکترای خود برای بررســی تابآوری تحصیلی دانشآموزان تهیــه کرد .در دو مطالعه
24
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مناســب بودن آن تأیید و نســخة نهایی آن با  40ســؤال با همکاری وو )2009( 25به چاپ رسید .شیوة
ال مخالفم ( )1تا کام ً
نمرهگــذاری آن بهصورت طیــف پنجدرجهای لیکرت از کام ً
ال موافقم ( )5اســت.
البته سؤالهای  28 ،27 ،23 ،15 ،14 ،11 ،10 ،7 ،5 ،4و  ،29با توجه به مفهوم منفی ،بهصورت عکس
نمرهگذاری میشــوند .سلطانینژاد ،آسیایی ،ادهمی و توانایی یوســفیان ( ،)1393بهمنظور آمادهسازی
پرسشنامه برای استفاده در داخل ایران ،آن را به فارسی ترجمه و ضریب آلفای کرونباخ آن را در نمونة
دانشآموزی بین  0/63تا  0/77و در نمونة دانشجویی بین  0/62تا  0/76به دست آوردند .با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی نیز روایی آن را تعیین کردند .سپس سؤالها را بر اساس محتوای تحت پوشش
در قالــب ســه عامل «مهارتهــای ارتباطــی» 28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،7 ،5 ،و 29
«جهتگیری آینده»  20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4و «مســئلهمحور و مثبتنگر»  21، 9 ،3،2 ،1و
 22نامگذاری کردند .تعداد  11سؤال را هم به دلیل بار عاملی کمتر از  ،0/3حذف و درنهایت پرسشنامه
را با  29سؤال ارائه کردند .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش عشورنژاد ( )1395برابر با 0/72
و در این تحقیق به میزان  0/84به دست آمد.
آزمون اهمالکاری تحصیلی ســولومون و راثبلوم ،نســخة دانشآموز :26این مقیاس راسولومون
و راثبلوم )1984( 27ســاختند و آن را «مقیاس تعلــلورزی تحصیلی» نام نهادند .این مقیاس را دهقان
( ،1387بــه نقــل از صمدیپــور )1396 ،برای اولین بــار در ایران به کار برده اســت .مقیاس ارزیابی
اهمالکاری تحصیلی  27گویه دارد که چهار مؤلفه را بررســی میکنند :مؤلفة اول« ،آماده شــدن برای
امتحانات» شامل سؤالهای  1تا  ،6مؤلفة دوم« ،آماده شدن برای تکلیفها» ،شامل سؤالهای  9تا ،17
مؤلفة سوم« ،آماده شدن برای مقالههای پایانترم» ،شامل سؤالهای  20تا  ،25و مؤلفه چهارم« ،تمایل
و تالش برای تغییر عادت تعللورزی» ،شامل سؤالهای  26 ،19 ،18 ،8 ،7و .27
نحوة پاسخدهی به گویهها به این صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه
با انتخاب یکی از گزینههای «همیشه»« ،اکثر اوقات»« ،بعضیاوقات»« ،بهندرت» و «هرگز» ،از  1تا
 5نمــره میدهند .ضرایــب آلفای کرونباخ این آزمون در مطالعة حاضر نیز  0/78برای خردهقیاس آماده
شدن برای امتحانات 0/ 86 ،برای خردهقیاس آماده شدن برای تکلیفها و  0/84برای آماده شدن برای
مقالهها و تکلیفهای پایانترم 0/86 ،برای تمایل به تغییر عادت به تعللورزی و  0/91برای کل مقیاس
محاسبه شد.

یافتهها

بر اساس هدفها و روش پژوهش حاضر ،دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در ادامه ،ابتدا جدول توصیفی و سپس نتایج حاصل از تحلیلهای استنباطی
ارائه شدند.
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جدول .2خالصة شــاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش (مؤلفههای تــابآوری و اهمالکاری تحصیلی) برای گروههای
آزمایش و کنترل در دو مرحلة پیشآزمون و پسآزمون

متغیر

مهارتهای
ارتباطی

جهتگیری
آینده

مسئلهمحور
و مثبتنگر

آماده کردن
تکلیفها

مطالعه
برای امتحان

وضعیت
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

تهیة مقالهها

پسآزمون
احساس
ناراحتی
نسبت به
اهمالکار
بودن

پیشآزمون
پسآزمون

کالموگراف-اسمیرنف

سطح معنیداری

گروهها

میانگین انحراف معیار

آزمایش

26/75

4/193

0/66

0/76

کنترل

26/700

4/180

0/80

0/53

آزمایش

51/82

3/908

0/67

0/75

کنترل

31/350

5/235

0/74

0/63

آزمایش

28/50

6/78

0/77

0/58

کنترل

29/27

6/65

0/66

0/77

آزمایش

42/27

6/919

0/72

0/66

کنترل

29/65

6/94

0/58

0/65

آزمایش

17/65

5/42

0/80

0/88

کنترل

17/85

5/32

0/67

0/53

آزمایش

24/85

2/66

0/52

0/75

کنترل

17/75

5/36

0/78

0/94

آزمایش

27/75

4/96

0/69

0/64

کنترل

23/95

3/63

0/74

0/52

آزمایش

14/65

2/11

0/57

0/53

کنترل

23/60

3/58

0/73

0/61

آزمایش

16/45

2/37

0/68

0/64

کنترل

15/65

2/35

0/72

0/55

آزمایش

8/15

1/203

0/74

0/52

کنترل

15/35

2/27

0/63

0/65

آزمایش

16/75

2/46

0/63

0/64

کنترل

16/95

2/434

0/74

0/51

آزمایش

9/500

2/226

0/57

0/53

کنترل

16/80

2/439

0/73

0/61

آزمایش

25/45

2/27

0/62

0/64

کنترل

25/65

2/17

0/72

0/54

آزمایش

28/15

1/31

0/74

0/52

کنترل

24/35

2/47

0/63

0/67
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در جدول  2خالصة شــاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ،شامل میانگین و انحراف استاندارد
برای گروههای آزمایش و کنترل در دو مرحلة پیشآزمون و پسآزمون و آزمون کالموگراف -اســمیرنف
برای بررســی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش گزارش شــدهاند .معنادار نبــودن آمارة کالموگراف-
اسمیرنف نشــاندهندة نرمال بودن توزیع متغیرهاست .همانطور که مالحظه میشود ،میانگین نمرههای
گــروه آزمایش در مؤلفههای تابآوری شــامل مهارتهای ارتباطــی  ،26/75جهتگیری آینده  28/50و
مسئلهمحور و مثبتنگر  ،17/65از قبل از مداخله ،به مهارتهای ارتباطی  ،51/82جهتگیری آینده 42/27
و مسئلهمحور و مثبتنگر  24/85بعد از مداخله ،افزایش یافت .همچنین میانگین نمرههای گروه آزمایش
در مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی ،شامل آماده کردن تکلیفها  ،27/75مطالعه برای امتحان  16/45و تهیة
مقالهها  ،16/75از قبل از مداخله ،به آماده کردن تکلیفها  ،14/65مطالعه برای امتحان  8/15و تهیة مقالهها
 ،9/50بعد از مداخله ،کاهش یافت .میانگین نمرههای مؤلفة احســاس ناراحتی نسبت به اهمالکار بودن
 25/45نیز ،از قبل از مداخله ،به  28/15بعد از مداخله ،افزایش یافت .این در حالی است که در گروه کنترل
میانگین مؤلفههای تابآوری و اهمالکاری قبل و بعد از مداخله تغییر چندانی نداشتند.
در فرضیة اول ،برای بررســی اثر بســتة آموزشــی راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مؤلفههای
تابآوری تحصیلی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .قبل از انجام تحلیل ،مفروضه همگنی
شیبها بررسی شد که نشانگر این نکته بود که مفروضة همگنی شیبهای رگرسیون برای انجام تحلیل
کوواریانس برقرار اســت و بین متغیرهای وابســته و متغیرهای کمکی درون گروهها رابطة خطی وجود
دارد .همچنیــن مفروضة همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس با اســتفاده از آزمون باکس بررســی
شــد .معنیدار نشــدن این آزمون با توجه به  Fبرابر با  ،2/194و مقدار خطای بهدســتآمده  0/052از
برقراری مفروضه حمایت کرد .در ادامه ،معنیدار بودن آزمون کرویت بارتلت نشــان داد که برای ادامه
تحلیل بین متغیرهای وابســته همبســتگی کافی وجود دارد و از نظر آماری معنادار است (.)p ≤ 0/000
برای بررسی مفروضة یکســانی واریانسها در گروههای مورد مطالعه که یکی دیگر از پیشفرضهای
تحلیل کوواریانس اســت از آزمون لون اســتفاده شــد و برای آزمون فرضیه از بین آمارههای چهارگانه
(پیالیی ،المبدا ویلکز ،هاتلینگ و ریشه روی) آمارة المبدای ویلکز برای محاسبه انتخاب شد .که نتایج
بهدستآمده در جدولهای  3تا  5ارائه شدهاند.
جدول    .3آزمون لون برای بررسی مفروضه یکسانی واریانسها                                                                                          

مؤلفههای تابآوری

148

Sig

مهارتهای ارتباطی

4/64

 dfفرضیه
1

 dFخطا

جهتگیری آینده

1/101

1

58

0/297

مسئلهمحور و مثبتنگر

2/140

1

58

0/147
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F

58

0/054

نتایج جدول  3نشان میدهند که مفروضة یکسانی واریانسها در گروههای مورد مطالعه برای انجام
تحلیل کوواریانس برقرار است.
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جدول    .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره :اثرات آموزش بر مؤلفههای تابآوری تحصیلی                                                                               

ارزش ویژه

F

Sig

اندازة اثر

توانآزمون

اثر آموزش
اثر پیالیی

0/945

419/4

0/001

0/945

1

المبدای ویلکز

0/055

419/4

0/001

0/945

1

اثر هتلینگ

17/237

419/4

0/001

0/945

1

بزرگترین ریشه روی

17/237

419/4

0/001

0/945

1

نتایج جدول  4در بخش اثر آموزش نشان میدهند که با توجه به مقدار  Fبهدستآمده برای ارزش
ویــژه اثر المبــدای ویلکز ،ترکیب خطی نمرههای مؤلفههای تابآوری تحصیلــی در دو گروه کنترل و
آزمایش بعد از برداشتن اثر نمرههای پیشآزمون معنادار است ( p ≤ 0/01و  )F3,65 = 419/444اندازة اثر
برابر ( )0/945است که قدرت باالی ارتباط کاربندی آزمایش را با تغییرات به وجود آمده در نمرههای
متغیر وابســته نشــان میدهد .توان آزمون نیز درنهایت خود ،یعنی  1است که نشان میدهد احتمال رد
فرضیه صحیح مقابل (خطای نوع دوم) برابر با صفر است.
جدول .5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر مؤلفههای تابآوری تحصیلی

مدل

گروه

متغیرهای
وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

F

Sig

اتا

پسآزمون
مهارتهای
ارتباطی

8384/51

1

860/07

0/001

0/920

پسآزمون
جهتگیری
آینده

3878/11

1

71/870

0/001

0/489

پسآزمون
مسئلهمحور و
مثبتنگر

897/80

1

239/66

0/001

0/762
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نتایــج آزمــون اثــرات بین گروهــی پسآزمون با برداشــتن اثــر پیشآزمون در جدول  5نشــان
میدهــد کــه بیــن میانگینهای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل در مؤلفههــای مهارتهــای ارتباطی
(= 0/920اتا F = 860/079 ،و  ،)P ≤ 0/01مؤلفة جهتگیری نسبت به آینده (=0/489اتاF = 71/870 ،
و  )P ≤ 0/01و مؤلفة مسئلهمحور و مثبتنگر (=0/762اتا F = 239/66 ،و  )P ≤ 0/01تفاوت معنیداری
وجود دارد.
در فرضیـة دوم بـرای بررسـی اثـر بسـتة آموزشـی راهبردهـای خودگـردان فراشـناختی بـر
مؤلفههـای اهمـالکاری تحصیلـی از تحلیـل کوواریانـس چندمتغیـری اسـتفاده شـد .قبـل از انجـام
تحلیـل ،مفروضـة همگنـی شـیبها بررسـی شـد کـه نشـانگر ایـن نکتـه بـود کـه مفروضـة همگنـی
شـیبهای رگرسـیون بـرای انجـام تحلیـل کوواریانـس برقـرار اسـت و بیـن متغیرهـای وابسـته و
متغیرهـای کمکـی در درون گروههـا رابطـة خطـی وجـود دارد .همچنیـن مفروضـة همگنـی ماتریـس
واریانـس و کوواریانـس بـا اسـتفاده از آزمـون باکـس بررسـی شـد .معنـیدار نشـدن ایـن آزمـون بـا
توجـه بـه  Fبرابـر بـا  ،3/13و مقـدار خطـای بهدسـتآمده  0/060از برقراری مفروضـه حمایت کرد.
در ادامـه ،معنـیدار بـودن آزمـون کرویـت بارتلـت نشـان داد کـه بـرای ادامـة تحلیـل بیـن متغیرهـای
وابسـته همبسـتگی کافـی وجـود دارد و از نظـر آمـاری معنـادار اسـت ( .)p ≤ 0/000بـرای بررسـی
مفروضـة یکسـانی واریانسهـا در گروههـای مـورد مطالعـه کـه یکی دیگـر از پیشفرضهـای تحلیل
کوواریانـس اسـت ،از آزمـون لـون اسـتفاده شـد و بـرای آزمـون فرضیـه از بیـن آمارههـای چهارگانه
(پیالیـی ،المبـدا ویلکـز ،هاتلینـگ و ریشـه روی) آمـارة المبـدا ویلکز برای محاسـبه انتخاب شـد که
نتایـج بهدسـتآمده در جدولهـای  6تـا  8ارائـه شـدهاند.
جدول    .6آزمون لون برای بررسی مفروضة یکسانی واریانسها                                                                                         

مؤلفههای تعللورزی

Sig

آماده کردن تکالیف

4/285

 dfفرضیه
3

 dFخطا

مطالعه برای امتحان

3/214

3

58

0/065

تهیة مقالههای ترمی و سالی

1/941

3

58

0/168

ناراحتی نسبت به تعللورزی

0/077

3

58

0/782

F

58

0/055

نتایج جدول  6نشان میدهد که مفروضة یکسانی واریانسها در گروههای مورد مطالعه برای انجام
تحلیل کوواریانس برقرار است.
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جدول    .7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر مؤلفههای تعللورزی تحصیلی                                                                               

ارزش ویژه

F

Sig

اندازة اثر

توان آزمون

اثر آموزش
اثر پیالیی

0/905

169/69

0/001

0/905

1

المبدای ویلکز

0/095

169/69

0/001

0/905

1

اثر هتلینگ

9/560

169/69

0/001

0/905

1

بزرگترین ریشه روی

9/560

169/69

0/001

0/905

1
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نتایج جدول  7در بخش اثر آموزش نشان میدهند که با توجه به مقدار  Fبهدستآمده برای ارزش
ویــژة اثر المبدای ویلکز ،ترکیب خطی نمرههای مؤلفههای تعلــلورزی تحصیلی در دو گروه کنترل و
آزمایــش بعد از برداشــتن اثر نمرههای پیشآزمــون معنادار اســت ( p ≤ 0/001و .)F4,64 = 569/725
اندازة اثر نیز برابر  0/905اســت که قدرت باالی ارتبــاط کاربندی آزمایش را با تغییرات بهوجودآمده
در نمرههای متغیر وابســته نشان میدهد .توان آزمون نیز درنهایت خود ،یعنی  1است که نشان میدهد
احتمال رد فرضیة صحیح مقابل (خطای نوع دوم) برابر با صفر است.
جدول .8نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر بســتة آموزشــی راهبردهای خودگردان فراشــناختی بر مؤلفههای
اهمالکاری تحصیلی

مدل

گروه

متغیرهای
وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

F

Sig

اتا

آماده کردن
تکلیفها

5508/97

1

438/82

0/001

0/85

مطالعه برای
امتحان

1861/65

1

389/86

0/001

0/84

تهیة
مقالههای
ترمی و سالی

1969/61

1

81/58

0/001

0/52

ناراحتی
نسبت به
تعللورزی

393/43

1

99/40

0/002

0/57
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اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تابآوری و اهمالکاری تحصیلی

نتایج آزمون اثرات بینگروهی پسآزمون با برداشــتن اثر پیشآزمون در جدول  8نشــان میدهد که
بین میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل در مؤلفة تعللورزی تحصیلی آماده کردن مطالب و تکالیف
( ،)F = 438/829مؤلفــة تعللورزی تحصیلی مطالعه برای امتحان ( ،)F = 389/867مؤلفة تعللورزی
تحصیلی تهیة مقالههای ترمی و سالی ( )F = 81/589و مؤلفة احساس ناراحتی نسبت به اهمالکار بودن
( )F = 99/401تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد (.)p ≤ 0/01

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررســی اثربخشــی بستة آموزشــی راهبردهای یادگیری
خودگردان فراشناختی بر تابآوری و اهمالکاری دانشآموزان دورة دوم متوسطة شهر
تبریز انجام گرفت .در نگاه کلی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای
خودگردان فراشناختی موجب افزایش و بهبود تابآوری تحصیلی و کاهش اهمالکاری
تحصیلی میشود .نتایج پژوهش در بررسی فرضیة  1نشان داد که بین میانگینهای دو
گــروه آزمایش و کنتــرل در مؤلفة تابآوری تحصیلی جهتگیــری آینده و تابآوری
تحصیلی ارتباطی و مؤلفة مسئلهمحور و مثبتنگر تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش
و کنتــرل وجود دارد .بر اســاس یافتههای پژوهش حاضر مشــخص شــد که آموزش
راهبرهای یادگیری خودگردان فراشناختی ،مؤلفههای تابآوری تحصیلی دانشآموزان
را افزایش داده است .نتایج این پژوهش همسو با یافتههای پژوهشی این محققان است:
گاردی و همکارانــش2017 ،؛ پرتوی و تفضلی2017 ،؛ هرناندز و بیولوســکی2016 ،؛
میرزایی و همکارانش1395 ،؛ رشــیدی و همکارانش1394 ،؛ عباســی و همکارانش،
1394؛ عابدینی و بابا چاهی1395 ،؛ کریمی  ،عابدی و فرحبخش.)2014 ،
در همین راستا نتایج تحقیق کریمی و همکارانش ( )2014نشان داد که راهبردهای
خودگردان فراشــناختی ،عالوه بر تأثیر معنیدار بر تــابآوری تحصیلی دانشآموزان،
در مهارتهــای ارتباطــی ،جهتگیری آینده و ترویج و رشــد تفکر مثبت در آنها هم
تأثیرگذار است.
کریمی قرطمانی و کریمی قرطمانی ( )1395در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند
که آمــوزش یادگیری خودگردان افزایش چشــمگیری در باالبــردن میانگین نمرههای
تــابآوری تحصیلی (مهارت ارتباطی ،جهتگیری آینده ،مســئلهمحور و مثبتنگر) و
اشــتیاق تحصیلی (شــناختی و رفتاری) دانشآموزان داشته اســت .در تبیین این یافته
میتوان چنین اظهار داشت که تابآوری به معنی ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی
شــکوفا شدن در شرایط فشــارزای مثبت یا منفی است .عملکرد موفق تحصیلی امری
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راحت و بدون دردســر نیســت .در زندگی تحصیلی ممکن است اتفاقاتی رخ دهند که
نیازمنــد برخورداری دانشآموزان از برخی ویژگیهــا و مهارتها همچون تابآوری
باشــند .تابآوری ضعیف و نداشــتن خودکنترلی سازههایی هســتند که آمادگی برای
هیجانات منفی ،مقابلة ضعیف در رویارویی با مشکالت ،و دشواری در کنترل تکانهها
را در پی دارند .این شرایط باعث میشوند ،موقعیت را درست درک نکنند و در نتیجه
از سبکهای مقابلهای ناکارامد استفاده کنند.
از طــرف دیگر آنچــه در تابآوری تحصیلــی اولویت دارد ،مجهز بــودن فرد به
مهارتهــا و راهبردهای مقابلهای ،از جمله مجهز بــودن به خودکنترلی و خودگردانی
فراشــناختی است .در خصوص نقش راهبردهای خودگردان فراشناختی در تابآوری
تحصیلی نیز میتوان چنین تبیین کرد که در شرایط نامطلوب و ناگوار تحصیلی ،داشتن
رویکردی فعال ،عامل کلیدی ســازگاری با تنشهای تحصیلی است .بنابراین ،منطقی
به نظر میرسد که افراد دارای نمرة پایین ،در خودگردانی و خودکنترلی نیز ،تابآوری
تحصیلی پایین داشــته باشــند .دانشآموزانی که خودکنترلی ضعیفی دارند ،از موفقیت
تحصیلی اندکی برخوردارنــد .اما افراد دارای نمرههای باال ،در راهبردهای خودگردان
فراشــناختی ،ویژگیهایی همچون نظم ،برنامهریزی در زندگی ،مســئولیتپذیری باال،
خودنظمدهی وخود کارامدی باال ،و تالش برای موفقیت را دارند.
همچنین نتایج آزمون نشان داد که نمرههای گروه آزمایش در پسآزمون مؤلفههای
اهمالکاری تحصیلی (اهمالکاری آماده کردن مطالب و تکالیف ،مطالعه برای امتحان،
تهیة مقالههای ترمی و ســالی ،کاهش در مؤلفة احســاس ناراحتی نسبت به اهمالکار
بودن و تمایل به عادت) ،بهطور معنیداری نســبت به گروه کنترل افزایش یافته است.
بدین معنا که آموزش خودگردان فراشناختی به کاهش تعللورزی دانشآموزان انجامید
و فرضیه تأیید شــد .در تبیین تأثیر خودگردان فراشــناختی بــر تعللورزی ،میتوان به
نقش انگیزه و باورهای فراگیرنده در انجام تکلیفها اشــاره کرد .فراگیرندگانی که باور
دارند ،از راهبردهای خودگردانی مورد نیاز برای موفقیت تحصیلی برخوردارند ،انگیزة
باالتری دارند و معتقدند که میتوانند مهارتهای فراشــناختی مورد نیاز برای استفاده
از ایــن راهبردهــا و مدیریت منابع الزم برای انجام مؤثــر یک تکلیف را به کار بندند.
بنابراین این افراد نهتنها در شــروع و به انجام رســاندن تکلیف تأخیر نشان نمیدهند،
بلکــه فرایند انجام کار را تحت نظــارت درمیآورند .فرد خودتنظیمگر ،فردی هدفمند
است که با اســتفاده از فنون مدیریت زمان ،تمرین معنادار ،کاربرد مناسب راهبردهای
شناختی و فراشناختی ،احساس خودکارامدی ،میکوشد به بهترین شیوه به هدف برسد.
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از ســوی دیگر ،وی فردی خودانگیخته اســت که هدفهای واقعگرایانه برای خود در
نظر گرفته است و بر هیجانات خود کنترل دارد .درحالیکه فرد تعللورز از احساسات
خودکمبینی رنج میبرد ،از موفق نشــدن و از دست دادن کنترل واهمه دارد و به تأخیر
انداختن اعمال را نوعی خودمختاری میداند تا بدان طریق ،خودارزشــمندی خود را
حفــظ کند .ازاینرو ،فرد تعللورز فاقد خودنظمدهی اســت و از اینکه مورد قضاوت
قرار میگیرد هراســان اســت .ولی فرد خودتنظیمگر ،اعمال خود را بازبینی و در مورد
اعمالش قضاوت میکند .این یافته با نتایج تحقیقات سان و همکارانش ( ،)2016یامادا
و همکارانش ( ،)2015ریبتز و همکارانش ( ،)2015هن و گروشــیت ( ،)2014کاندمیر
( ،)2014گلســتانه و همکارانش ( ،)1395عباســی و همکارانــش ( ،)1394گزیدری و
همکارانــش ( ،)1394فتحی و همکارانش ( ،)1394یعقوبــی و همکارانش ()1394و
گلستانی بخت و شکری ( )1392همسویی و همخوانی دارد.
در پایــان میتوان چنین نتیجه گرفت که نقش ســازنده و مؤثر یادگیری خودگردان
فراشناختی را نمیتوان نادیده گرفت .زیرا نظریة یادگیری خودگردان فراشناختی یکی
از منابع اصلی اســت که میتواند سطوح عوامل فشــارزا ،ناتوانی در شرایط ناگوار و
اثرات منفی عوامل استرس را تعدیل کند .بهعالوه ،اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان
را کاهــش و تابآوری را افزایش دهد .چون بســیاری از مشــکالت دانشآموزان به
مهارتهای ضعیف شــناختی و فراشــناختی آنــان مربوط میشــود و از دالیل اصلی
مشــکالت این دانشآموزان استفاده نکردن مناسب از راهبردها و نداشتن مهارتهای
فراشناختی و بهطورکلی خودگردانی یادگیری است (زیمرمن.)2015 ،
از لحاظ نظری انجام این پژوهش توانســت گامی مثبت در جهت شناخت ماهیت
ایــن موضوع و عوامــل مرتبط با آن بهعنوان یک مبحث جدید بــردارد که بهتازگی به
قلمرو روانشناسی تربیتی وارد شده است و درنهایت ،رهنمودهایی در جهت شناسایی
و کاهش آن در دانشآموزان ارائه کند .این پژوهش ،در راســتای اهداف روانشناســی
تربیتی ،توجه خود را به مساعدســازی شــرایط و محیط یادگیــری فراگیرندگان ،ارائة
آموزشهــای مؤثــر برای یادگیری بهینــه و مطلوب آنان و شناســایی عوامل مخل آن
معطوف کرده اســت .در این بین ،اهمالکاری تحصیلی از موانع اصلی رســیدن به این
هدف اســت .لذا آموزش یادگیری خودگردان که فقدان یا نقصان آن میتواند از جمله
علل یــا پیشآیندهای اهمالکاری تحصیلی و تابآوری پایین باشــد ،ضرورت دارد.
نتایج این پژوهش در این راســتا ،اهمیت راهبردهای یادگیری خودگردان فراشــناختی
را بهعنوان یک مداخلهگر مهم آشــکار ساخت و لزوم توجه بیشتر به آن را یادآوری و
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برجسته کرد.
مداخلة اثربخشــی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی را میتوان
با ســایر مؤلفههــای موفقیت تحصیلی نیز اجرا کرد .مهمترین پیشــنهاد این اســت با
طرحریزی برنامههای آموزش یادگیری خودگردان فراشناختی و گنجاندن آن در برنامة
درسی دانشآموزان ،این مهارت را در آنها بهبود بخشید .از جمله محدودیتهای این
پژوهش ،استفاده از مقیاس خودگزارشی شرکتکنندگان است که میتواند به سوگیری
در پاســخها به نفع مطلوبیتهای جامعه بینجامد .همچنیــن یافتهها مبتنی بر نمونهای
از دانشآموزان پســر بودهاند .لذا انجام پژوهش در نمونههای دیگر و انجام تحلیل به
تفکیک ویژگیهای جمعیتشناختی ،از جمله به تفکیک پسر و دختر ،پیشنهاد میشود.
این پژوهش برگرفته از رسالة دکترای دانشگاه تبریز است .نویسندگان مقاله بر خود الزم
میدانند ،از همکاری و مساعدت کلیة عوامل ،استادان داور و کسانی که در این پژوهش
ما را یاری کردهاند ،سپاسگزاری کنند.
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