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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و
وجدان تحصیلی دانشآموزان اهمالکار انجام شد .روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح گروه
کنترل نامعادل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه
نظری پایه دوم (یازدهم) دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو رشت در سال تحصیلی  31-39بود که از بین
آنها تعداد  43نفر به روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب و بهصورت تصادفی به  2گروه (آزمایش و کنترل)
تقسیم شدند .آزمودنیهای دو گروه پرسشنامههای وجدان تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ ( )2332و
سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و حسینچاری ( )7037را در مرحله پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند.
گروه آزمایش به مدت  71جلسه  33دقیقهای تحت مداخله آموزشی راهبرد یادگیری خودگردان قرار گرفتند
درحالیکه در طول این مدت گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند .نتایج تحلیل کوواریانس
نشان داد که آموزش راهبرد یادگیری خودگردان سبب افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی
دانشآموزان اهمالکار میشود ( .)P˂3/337بهطورکلی نتیجه این پژوهش نشان داد برای کاهش
اهمالکاری در دانشآموزان ،استفاده از آموزش راهبرد یادگیری خودگردان مؤثر است.

 .7دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،ایران
 .2استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،ایران(نویسنده مسئول)
Foumani1397@gmail.com
 .0استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،ایران
 .4دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ،ایران
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واژگان کلیدی :آموزش راهبرد یادگیری خودگردان ،سرزندگی تحصیلی ،وجدان تحصیلی،
دانشآموزان اهمالکار.

مقدمه
یکی از مهمترین دغدغههای آموزشوپرورش امروز ،افزایش کیفیت یادگیری در
دانشآموزان و حلوفصل مشکالت یادگیری در آنان است .یکی از عواملی که میتواند در
این زمینه تأثیرگذار باشد ،اهمالکاری 7است .اهمالکاری به معنی مشکل داشتن در زمینه
شروع یا تمام کردن کارهاست یا به عبارتی میتوان گفت که اهمالکاری به معنی کار
امروز را به فردا انداختن است .فرد اهمالکار دائماً شروع کار را به آینده محول میکند.
اهمالکاری ،غاصب زمان است و باعث میشود فرد عمدتاً انجام کارها را به تأخیر بیندازد
و زمان را از دست بدهد (سولومون و راث بلوم  .)7394 ،2اهمالکاری بهعنوان فقدان
خودتنظیمی و تمایل در به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به یک هدف ضروری است،
توصیف میشود (اینور و همکاران .)2377 ،0با افزایش استرس و پیامدهای منفی در زندگی
تحصیلی دانشآموزان ،اهمالکاری بهعنوان مانعی برای موفقیت تحصیلی ،کمیت و کیفیت
یادگیری را کاهش میدهد (میراو و میرانا .)2372 ،4از مظاهر اهمالکاری ،پدیدار شدن
ویژگی یا صفت اهمالکاری در محیطهای آموزشگاهی است که اهمالکاری تحصیلی
نامیده میشود .این نوع اهمالکاری به تمایل غیرمنطقی برای به تعویق انداختن ،آغاز یا کامل
کردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد که فراگیران باوجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در
زمان مشخص ،انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند (نریمانی و همکاران.)7034 ،
یکی از مفاهیم بسیار تعیینکننده که معموالً در دانشآموزان اهمالکار کمتر مشاهده
میشود وجدان تحصیلی 1است .وجدان از زیرمجموعههای وظیفهمداری است که از پنج
عامل بزرگ صفات شخصیتی بهحساب میآید .رفتارگرایان وجدان را با ارزشها و
هنجارهای تقویتشده مرتبط میدانند ،اما نظریهپردازان صفت اعتقاد دارند که این رفتارها
از یک منبع اساسی پنهان و عمومی نشئت میگیرند (نوروزی و همکاران .)7031 ،وجدان
1. procrastination
2. Solomon & Rothblum
3. Aynur & et al
4. Meirav & Marina
5. educational conscience
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نیرویی است که فرد را متعهد میکند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را انجام دهد
و نیز افکار و سلیقههای متفاوت را برای شکلدهی یک رفتار سازنده ،همگرا سازد .کاستا
و مکگری )7333( 7عامل وجدان را شامل زیر مؤلفههای؛ کفایت ،نظم ،وظیفهشناسی،
خویشتنداری ،متانت ،موفقیتطلبی و تعمق میدانند .افراد باوجدان؛ افرادی مولد ،پایبند به
اخالقیات ،دارای سطوح باالی اشتیاق ،مستقل و مسئولیتپذیر هستند (کار و روبرتز،2
 .)2374تعدادی از پژوهشها نشان دادهاند که وجدان بهترین پیشبینی کننده شخصیت
برای عملکرد شغلی ،عملکرد آموزشی و عملکرد تحصیلی است .بهطور مثال مک کراتورو
و مانتنا )2374( 0در پژوهشی نشان دادند افرادی که از ویژگی وجدان باال برخوردارند،
سخت کار میکنند ،معدل تحصیلی باالتر ،روابط اجتماعی مثبتتر و متعهدانهتر دارند و
افراد با وجدان پایین ،عملکرد ضعیفی در درس و کار دارند .مک مولن و فیلیپسن)2370( 4
نیز در پژوهشی نشان دادند که دانشآموز با وجدان باال ،ممکن است به دلیل تمایل باال به
یادگیری یا اهداف مسلطی که دارند ،احتمال موفقیت باالتری داشته باشند و این امر به
شایستگی و موفقیت آنها در مدرسه کمک میکند (آوشر و همکاران.)2371 ،1
توجه به موضوع اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان و تالش برای درمان آن ،به
پیامدهای مثبتی منجر میشود که از آن جمله میتوان به سرزندگی تحصیلی 6اشاره کرد.
این مفهوم نوین به پاسخ مثبت ،مفید ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در
عرصه مداوم و جاری تحصیلی ،تجربه میشوند ،اشاره دارد (پوتواین و همکاران.)2377 ،1
در واقع سرزندگی تحصیلی راهی ساده و مفید برای درک و مفهومسازی بهزیستی
دانشآموزان در بافت تحصیلی است (ساره و همکاران .)2370 ،9در حیطه تحصیلی ،اولین
بار مارتین و مارش )2336( 3مفهوم سرزندگی تحصیلی را مطرح و آن را توانایی برخورد
موفقیتآمیز دانشآموزان در ارائه واکنش سازنده و مثبت برای انواع چالشها و موانع
1. Costa & McCrae
2. Carr & Roberts
3. Croitoru & Munteanu
4. McMullen & Philipsen
5. Osher & et al
6. educational buoyancy
7. Putwain & et al
8. Sarah
9. Martin & Marsh
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زندگی تحصیلی یا مدرسه تعریف کردند .از نظر مارتین و مارش ( )2336سرزندگی
تحصیلی الزمه زندگی موفق و پیامدهای مثبت تحصیلی است .سرزندگی تحصیلی یکی از
شاخصهای مهمی است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز فرد اثر میگذارد
و تحت تأثیر زمینههای هیجانی و ابرازگری هیجانی قرار دارد (مارتین .)2371 ،با وجود
اینکه سرزندگی تحصیلی میتواند با پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی در ارتباط باشد،
برخی از پژوهشها نشان میدهند که ناامیدی میتواند با عملکرد تحصیلی پایین در ارتباط
باشد و سرزندگی تحصیلی را بهطور منفی تحت تأثیر قرار دهد (شک و لی.)2376 ،7
یکی دیگر از ویژگیهای دانشآموزان اهمالکار ،عدم توجه آنان به تواناییهای
خودشان است که آموزش راهبرد یادگیری خودگردان 2میتواند در این زمینه مؤثر واقع
گردد .رویکردهای شناختی رفتار ،تأکید بر ترغیب دانشآموزان به وارسی ادراک و
تنظیم کردن رفتار خود است تا اینکه به آنها اجازه دهند بهوسیله عوامل بیرونی کنترل
شوند ،این رویکردها سعی میکنند خودکنترلی دانشآموزان را افزایش دهند،
مهارتهای حل مسئله وی را تقویت نمایند و خودانعکاسی سازنده را تشویق کنند.
خودگردانی به فرآیندی اشاره دارد که در آن فراگیر ،بهطور نظاممند ،افکار ،احساسات و
رفتارهای خود را در دستیابی به اهداف موردنظر هدایت میکند (بیمبنتی.)2377 ،0
یادگیرندگان خودگردان از راهبردهای یادگیری خودگردان بهطور مناسب استفاده
میکنند و از لحاظ انگیزشی در سطح باالیی قرار دارند (زیمرمن .)2333 ،4این افراد در
موقعیتهای گوناگون از راهبردهای مختلفی برای حل مسئله خود استفاده میکنند که
انتخاب راهبردهای مناسب و متناسب با موقعیت مسئله اهمیت زیادی دارد (پری و
همکارا ن .)2336 ،1راهبردهای یادگیری خودگردان عبارتنداز؛ راهبردهای شناختی
(راهبردهای تکرار و مرور ،بسط و گسترش و سازماندهی)؛ راهبردهای فراشناختی
(راهبردهای برنامهریزی ،راهبردهای کنترل و نظارت و راهبردهای نظم دهی) و راهبردهای
مدیریت منابع .در جریان این راهبرد ،فراگیران باید قادر باشند زمان و محیطهای مطالعه
خود را مدیریت و تنظیم کرده ،بر تالش نظارت کرده و از همساالن و معلمان جهت حل
1. Shek & Li
2. self-regulated learning strategy
3. Bembenutty
4. Zimmerman
5. Perry & et al
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مسئله طلب کمک کنند (پنتریچ و دیگروت .)7333 ،7از نظر ماتیوکا )2333( 2یادگیری
خودگردان ،ترکیبی از مهارتها و خواستهها است .مهارتها به همان راهبردهای شناختی،
فراشناختی و مدیریت منابع اشاره میکند و خواستهها به جهتگیری انگیزشی
دانشآموزان مانند باورهای خودکارآمدی ،جهتگیری هدف و ارزش و انتظارات اشاره
دارد .وی معتقد است که یادگیری این مهارتها به دانشآموزان در حل مسائل و
تصمیمگیریهای مناسب میتواند کمک کند .پژوهشها نشان دادهاند که راهبردهای
مقابلهای فعاالنه ،جستجوی حمایت اجتماعی و حل مسئله با خودگردانی باال ارتباط دارد
(به نقل از از عربزاده و همکاران.)7030 ،
نتایج تحقیقات نشان میدهد که فرآیندهای شخصی ،رفتارهای محیطی و فردی معلمان
و دانشآموزان عواملی هستند که استفاده دانشآموزان از راهبردهای خودگردان را تسهیل
میکند (هاسند و رایس .)2339 ،0طبق نظر زیمرمن و مارتینز-پونز )7333( 4ویژگی اصلی
فراگیران خودگردان ،مشارکت فعال آنها در فرآیند یادگیری از دیدگاه فراشناختی،
انگیزشی و رفتاری است .ویژگی دیگر این دسته از یادگیرندگان ،عملکرد مطلوب و باال و
نیز ظرفیت باالی آنها برای یادگیری است که آنها را از فراگیران با عملکرد نامطلوب
متمایز میسازد (میرافشار و همکاران .)7037 ،در مجموع مطالعات نشان میدهد که فراگیران
خودگردان دارای ویژگیهای زیر هستند )7 :آنها میدانند چگونه از یک سری راهبردهای
شناختی (تکرار و تمرین ،بسط و تفصیل و سازماندهی) در جهت یادگیری بهتر استفاده
کنند )2 ،آنها میدانند چگونه برنامهریزی کرده و تمام فرآیندهای ذهنی خود را در راستای
دستیابی به اهداف شخصی خود جهتدهی نمایند )0 ،آنها یک سری باورهای انگیزشی و
عواطف انطباقی (خودباوری و احساس مثبت نسبت به انجام وظایف) را نشان میدهند)4 ،
آنها برای زمان خود برنامهریزی کرده و از آن در جهت انجام تکلیف استفاده میکنند و
نشان میدهند که چگونه میتوان محیطهای یادگیری مطلوبی را سازمان داد )1 ،آنها تالش
زیادی در جهت مشارکت ،کنترل و نظم بخشیدن به تکالیف تحصیلی ،جو و ساختار کالس
درس از خود نشان میدهند و  )6آنها یک سری راهبردهای آگاهانهای را در راستای
1. Pintrich & Degroot
2. Matuga
3. Housand & Reis
4. Zimmerman & Martinez-Pons
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اجتناب از عوامل درونی و بیرونی حواسپرتی به کار میگیرند (زیمرمن و مارتینز-پونز،
.)7333
راهبرد خودگردانی برای فرآیند یادگیری ضروری است (جاروال و جارونوجا.)2377 ،7
این امر به دانشآموزان کمک میکند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند،
مهارتهای مطالعه خود را بهبود بخشند ،راهبردهای یادگیری را برای تقویت نتایج تحصیلی
بهکارگیرند (ولترز ،)2373 ،2عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند (هاریس و همکاران،0
 )2331و پیشرفت تحصیلی خود را ارزیابی نمایند (به نقل از دبروین و همکاران .)2377 ،4از
این رو معلمان باید با عوامل مؤثر بر توانایی فراگیر برای خودگردانی و راهبردهایی که
میتوانند برای شناسایی و ارتقای خودگردان در کالس درس مورد استفاده قرار دهند ،آشنا
باشند .زومبران و همکاران )2377( 1در تحقیقی نشان دادند که با استفاده از راهبردهای
یادگیری خودگردان ،دانشآموزان میتوانند بدون مداخله مستقیم معلم ،بر موضوعات
درسی مسلط شوند .همچنین شواهد تجربی حکایت از پیشرفت درسی دانشآموزان ،پس از
آشنایی با راهبردهای یادگیری خودگردان دارد .با این وجود ،بسیاری از دانشآموزان در
استفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان ناتوان هستند یا اگر هم استفاده کنند باز هم ممکن
است عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته باشند.
با توجه به توضیحات شرح باال در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا آموزش
راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانشآموزان
اهمالکار تأثیر دارد؟
پژوهشها ی مختلفی پیرامون اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان با سرزندگی
تحصیلی و وجدان تحصیلی انجام شده است که در شرح زیر به تعدادی از آنها اشاره
میشود:
صدری دمیرچی و همکاران ( )7031در پژوهشی با عنوان «پیشبینی گرایش به تفکر
انتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفتشناختی در دانشجویان» نتیجه
گرفتند که؛ بین باورهای معرفتشناختی و گرایش به تفکر انتقادی و بین یادگیری
1. Jarvela & Jarvenoja
2. Wolters
3. Harris & et al
4. De Bruin & et al
5. Zumbrunn & et al
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خودگردان و مؤلفههای آن با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که مؤلفههای باورهای معرفتشناختی  47درصد و
یادگیری خودگردان  41درصد قدرت پیشبینی را داشت .بازیاری و توفیقی ( )7031در
پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان با وجدان تحصیلی و
اهمالکاری در دانشآموزان دختران» نتیجه گرفتند که؛ بین میزان استفاده از راهبردهای
فراشناختی با وجدان تحصیلی دانشآموزان دختر رابطه ضعیف و مستقیمی وجود دارد.
همچنین بین راهبردهای فراشناختی ،وجدان تحصیلی و اهمالکاری دانشآموزان دختر
برحسب سن آنان تفاوت معناداری وجود نداشت .سعادتی و همکاران ( )7031در پژوهشی
با عنوان «تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر کاهش اهمالکاری تحصیلی و
اضطراب امتحان» نتیجه گرفتند که؛ مداخله آزمایشی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی و
اضطراب امتحان در دانشآموزان معنیدار بود ،یعنی دانشآموزانی که از مهارت بهینه
شناختی استفاده میکردند و در کنار آن اطالعاتی مناسب در مورد خودشان ،تکلیف و
راهبردهای یادگیری داشتند میتوانستند اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان خود را
کاهش دهند .باقری و همکاران ( )7034در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نارساخوان» نتیجه گرفتند که؛ پس
از آموزش ،بین پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده
شد .پورمحمد و اسماعیلپور ( )7034در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر هنرستانی» نتیجه گرفتند که؛
از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت معنیداری بین گروههای آموزش و کنترل وجود داشت.
نمره تعدیلشده پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش ،پس از آموزش راهبردهای یادگیری
خودگردان باالتر از گروه کنترل بود .سعیدی پور و میرمعینی ( )7034در پژوهشی با عنوان
«بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر
ارزشگذاری درونی و میزان نمره درس ریاضی» نتیجه گرفتند که؛ آموزش مؤلفههای
یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ  17درصد بر ارزشگذاری درونی
دانشآموزان تیزهوش تأثیر داشت ولی بر میزان نمره درس ریاضی تأثیری نداشت.
نریمانی و همکاران ( )7034در پژوهشی با عنوان «مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان اهمالکار» نتیجه گرفتند
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که؛ آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و حل مسئله در مقایسه با گروه کنترل بر
انگیزش تحصیلی آزمودنیها تأثیر داشت .بهعالوه آموزش راهبردهای یادگیری
خودگردان در مقایسه با آموزش حل مسئله تأثیر بیشتری بر انگیزش تحصیلی آزمودنیها
داشت .عربزاده ،کدیور و دالور ( )7030در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش
راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل مسئله اجتماعی دانشآموزان» نتیجه گرفتند
که؛ آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان در افزایش مهارت حل مسئله اجتماعی
دانشآموزان گروه آزمایش مؤثر بود .همچنین میزان مهارت حل مسئله اجتماعی
دانشآموزان گروه آزمایش در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار بود .بیرامی
( )7032در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر
کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان» نتیجه گرفتند که؛
آزمودنیها در عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی پیشرفت داشتند و این پیشرفت در
پیگیری دو هفتهای پایدار بود .پیوسته گر و موسوی ( )7032در پژوهشی با عنوان «تأثیر
آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر شادکامی ،راهبردهای یادگیری و باورهای
انگیزشی دانشآموزان» نتیجه گرفتند که؛ بین دو گروه (در نمره شادکامی) تفاوت
معنیداری وجود داشت .بدینصورت که آموزش مهارتهای خودتنظیمی ،میزان
شادکامی دانشآموزان را افزایش داده و این حالت بعد از گذشت یک ماه نیز حفظ شده
بود .همچنین ،گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،عملکرد بهتری در باورهای انگیزشی
و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نشان دادند .محمدی و همکاران ( )7032در پژوهشی با
عنوان «بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر باورهای انگیزشی (انگیزش
تحصیلی ،خودکارآمدی و اضطراب آزمون)» نتیجه گرفتند که؛ آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان سبب ارتقای انگیزش درونی ،احساس خودکارآمدی شده
و اضطراب آزمون را کاهش میدهد .جعفرطباطبایی و همکاران ( )7037در پژوهشی با
عنوان «تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب
دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند» نتیجه گرفتند که؛ پس از ارائه آموزش
راهبردهای یادگیری خودگردان ،میزان اضطراب گروه آزمایش از  79/26به  1/90کاهش
معنیداری نشان داد .درحالیکه میانگین میزان اضطراب گروه کنترل ثابت بود و میانگین
نمره پیشرفت تحصیلی پس از مداخله ،از نظر آماری در گروه آزمایش معنیدار نبود.
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میرافشار و همکاران ( )7037در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد»
نتیجه گرفتند که؛ بین میانگین نمرات آزمونهای گرفته شده از دانشآموزان در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون ،آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معنیداری وجود
داشت.
سان و همکاران )2379( 7در پژوهشی با عنوان «تأثیر یادگیری خودگردان در موفقیت
دانشجویان دوره کارشناسی در درس ریاضی» نتیجه گرفتند که؛ آمورش راهبرد یادگیری
خودگردان در یادگیری درس ریاضی دانشجویان مؤثر بود .بهطوریکه بین میانگین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون آنها تفاوت مثبت معنیداری وجود داشت .عالوه بر این،
خودکارآمدی دانشجویان پس از آموزش راهبردهای خودگردان بهطور چشمگیری افزایش
یافت .دورنباچر و پرلز )2376( 2در پژوهشی با عنوان «اثربخشی مداخله آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان در موفقیت تحصیلی دانشآموزان» نتیجه گرفتند که؛ دانشآموزانی
(گروه آزمایش) که مداخله آموزشی را دریافت کردند نسبت به سایر دانشآموزان (گروه
کنترل) دارای میانگین نمره باالتری در موفقیت تحصیلی بودند .برودبنت و پون )2371( 0در
پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان در پیشرفت تحصیلی
دانشجویان در کالسهای آموزشی آنالین» نتیجه گرفتند که؛ آموزش راهبردهای یادگیری
خودگردان؛ مطالعه استراتژی مدیریت زمان ،فراشناخت ،تنظیم تالش و تفکر انتقادی در
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر بود .درحالیکه آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان؛
4

تمرین ،تعریف و سازمان کمترین تأثیر را در پیشرفت آنان داشت .دوهونگ و همکاران
( )2371در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط بین آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان با
خودکارآمدی تحصیلی زبانآموزان زبان انگلیسی» نتیجه گرفتند که؛ دانشآموزانی که
آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان را دریافت کرده بودند از خودکارآمدی باال و
متوسط برخوردار بودند .درحالیکه نمره خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان گروه کنترل

1. Sun & et al
2. Dorrenbacher & Perels
3. Broadbent & Poon
4. Do-Hong & et al
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در حد پایین بود .لی و اورسیلو )2374( 7در پژوهشی با عنوان «تأثیر آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان بهعنوان مکانیسم بالقوه ذهن آگاهی در اختالل اضطراب عمومی» نتیجه
گرفتند که؛ آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان موجب کاهش اختالل اضطراب
عمومی در بین آزمودنیهای گروه آزمایش شد .الکسی و پاراسکیوا )2370( 2در پژوهشی
با عنوان «تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر باورهای خودکارآمدی و
انگیزش دانشآموزان» نتیجه گرفتند که در نتیجه آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان،
میانگین نمره پسآزمون باورهای خودکارآمدی و انگیزش دانشآموزان در گروه آزمایش
بیشتر از گروه کنترل بود .ایفنتالر )2372( 0در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر آموزش
راهبردهای یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان» نتیجه گرفت که؛ بین
آموزش خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود داشت و مداخالت آموزشی
مؤثر برای آموزش خودتنظیمی در فرایند حل مسئله منجر به کشف و ارزیابی عوامل
یادگیری و تجزیهوتحلیل خودکار برای تعیین کیفیت یادگیری توسط فرد شد .مکل نرنی
و همکاران )2372( 4در پژوهشی با عنوان «رابطه خودپندارة تحصیلی و آموزش راهبردهای
یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی» نتیجه گرفتند که؛ رابطه معنیداری بین
خودپندارة تحصیلی ،آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و عملکرد تحصیلی وجود
داشت .همچنین رابطۀ مثبت معنیداری بین آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و
خودپنداره وجود داشت .والکر )2377( 1در پژوهشی با عنوان «مطالعه پیشبینیکنندههای
حل مسئله اجتماعی و رابطه آن با آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان در دانشآموزان
دوره ابتدایی» نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای خودگردانی به دانش آموزان کمک کرد
توانایی حل مسائل اجتماعی را بهبود بخشند و از این طریق احساس شرم آنان را کاهش داد.
ولترز ( )2373در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان در
افزایش مهارت مطالعه دانشآموزان» نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای یادگیری
خودگردان به دانشآموزان کمک میکند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود
1. Lee
2. Alexiou & Paraskeva
3. Ifenthaler
4. Mclnerney
5. Walker
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بیاورند و مهارتهای مطالعه خود را بهبود بخشند .بربرینا2377( 7؛ به نقل از عربزاده و
همکاران )7030 ،در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودگردان با
ابعاد کمالگرایی تحصیلی در دانشآموزان» نتیجه گرفت که حل مسئله اجتماعی شامل
بهکارگیری مجموعهای از مهارتهای شناختی و فراشناختی با کمالگرایی تحصیلی در
دانشآموزان رابطه مثبت و معنیدار داشت.

روش
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل بود .در این پژوهش ،جامعه
آماری شامل کلیه دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم (یازدهم)
دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو رشت در سال تحصیلی  31-39بودند که از طریق
پرسشنامه سولومون و راثبلوم )7394( 2اهمالکار تحصیلی تشخیص داده شدند .برابر
اطالعات موجود در کارشناسی آمار و بودجه اداره کل آموزشوپرورش استان گیالن ،تعداد
این مدارس  23واحد آموزشی و تعداد دانشآموزان مذکور نیز  130نفر بودند .نمونه
آزمایشی پژهش حاضر شامل گروهی از دانشآموزان مدارس مذکور بودند .در همین رابطه
ابتدا تعداد  34نفر از دانشآموزانی که نمره اهمالکاری تحصیلی آنان باالتر از خط برش
( )97بودند شناسایی و مشخص شدند و بعد از بررسی دقیق و کنترل متغیرهای جمعیت
شناختی ،تعداد آنان به  11نفر کاهش پیدا کرد .سپس تعداد  43نفر از بین آنان که در هر دو
پرسشنامههای سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی کمترین نمره را گرفته و به روش
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده بودند بر اساس نمرات ،سن ،رشته تحصیلی ،مدرسه
محل تحصیل و نمرات پیشآزمون همتراز شده و بهصورت تصادفی به دو گروه  23نفری
(آزمایش و کنترل) تقسیم شدند .در ادامه ،گروه آزمایش به مدت  71جلسه  33دقیقهای
تحت مداخله آموزشی راهبرد یادگیری خودگردان قرار گرفتند؛ درحالیکه در طول این
مدت گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند .در پایان مجدداً پرسشنامههای
وجدان تحصیلی و سرزندگی تحصیلی برای هر دو گروه بهعنوان پسآزمون اجرا شد.
جزئیات بسته آموزشی و پرسشنامهها به شرح زیر است:

1. Berberena
2. Solomon & Rothblum
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پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم ( )7394با تعداد
 21گویه تدوین نمودند .پرسشنامه مذکور دارای سه خرده مقیاس شامل؛ آماده شدن برای
امتحان (شامل سؤاالت  7تا  ،)9آماده کردن تکالیف تحصیلی (شامل سؤاالت  3تا ،)73
آماده کردن مقاالت پایان نیمسال تحصیلی (شامل سؤاالت  23تا  )21است .پاسخ گویههای
پرسشنامه در مقیاس لیکرت ،از هرگز ( )7تا همیشه ( )1درجهبندی میشود .حداقل نمره این
پرسشنامه  ،21حداکثر نمره آن  701و خط برش آن نیز  97است .همچنین در این پرسشنامه،
سؤالهای  20 ،27 ،76 ،71 ،70 ،77 ،6 ،4 ،2و  21بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.
سولومون ( )7394برای همسانی درونی این پرسشنامه ،ضریب  3/94را گزارش داده است.
مطیعی نیز در پژوهشی ( )7037پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 3/96برآورد کرده است .در این مطالعه هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  3/16به دست آمد.
پرسشنامه سرزندگی تحصیلی :این پرسشنامه توسط دهقانی زاده و حسینچاری ()7037
ساخته شده است .این مقیاس بر اساس نسخه انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و
مارش ( )2336که دارای  4گویه است ،ایجاد شده است .مارتین و مارش ( )2336پایایی این
پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/93به دست آوردند .نسخه فارسی این
مقیاس توسط دهقانی زاده و حسینچاری ( )7037در  3گویه و بر اساس مقیاس  1درجهای
از نوع لیکرت (کامالً مخالفم  7تا کامالً  )1ساخته شده است .حداقل نمره این پرسشنامه ،3
حداکثر نمره آن  60و خط برش آن نیز  06است .دهقانی زاده و حسینچاری ( )7037در
مطالعهای پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/10به دست آوردند.
در این مطالعه هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/92به دست
آمد.
پرسشنامه وجدان تحصیلی :این پرسشنامه توسط مک ایلروی و بانتینگ ( )2332در
قالب  3گویه ساخته شده و در طیف هفتدرجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )7تا کامالً
7

موافقم ( )1نمرهگذاری میشود .سؤاالت  1 ،6 ،4 ،0 ،2 ،7و  9بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .حداقل نمره این پرسشنامه  ،3حداکثر نمره آن  60و خط برش آن نیز
 06است .مک ایلروی و بانتینگ ( )2332جهت تعیین اعتبار این مقیاس از روش آلفای
1. McIllory & Bunting
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کرونباخ استفاده کردند و ضریب آلفای مربوطه را  3/93به دست آوردند .نوروزی و
همکاران ( )7031نیز همسانی درونی این پرسشنامه را با بهرهگیری از ضریب آلفای
کرونباخ 3/19 ،به دست آوردند .در این مطالعه هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  3/93به دست آمد.
آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان :این بسته آموزشی از منابع گوناگون
بهخصوص یافتههای پینتریچ ( )7331در  71جلسه ساختهشده و در پژوهش عربزاده و
همکاران ( )7030مورد استفاده قرار گرفته است .هر یک از این جلسات به مدت  33دقیقه
بوده و شامل محورهای جدول زیر است:
جدول  .1مراحل جلسات آموزشی راهبردهای یادگیری خودگردان بر اساس پروتکل پنتریچ ()1991
جلسات

محتوا

اول

معارفه اعضاء،

دوم

معرفی یادگیری خودگردان و تأکید بر اهمیت راهبردهای یادگیری خودگردان در آموزش،

سوم

آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد تکرار و تمرین،

چهارم

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

پنجم

آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد سازماندهی،

ششم

آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد برنامهریزی،

هفتم

آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد کنترل و نظارت،

هشتم

آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد خود نظمدهی،

نهم

آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد مدیریت زمان،

دهم

آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد سازماندهی محیط،

یازدهم

آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر یادگیری خودگردان -راهبرد کمک خواستن و تنظیم
تالشها،

دوازدهم

آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودگردان -خودکارآمدی،

سیزدهم

آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودگردان -جهتگیری هدف،

چهاردهم

آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودگردان -تأخیر ارضاء تحصیلی و

پانزدهم

انجام پسآزمون.

پس از اتمام این مراحل نیز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری،7
نسبت به تجزیهوتحلیل آماری اقدام شد.

1. multivariate analysis of variance
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یافتهها
یافته های مربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول زیر ارائه شده
است.
جدول  .2نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

سرزندگی تحصیلی
وجدان تحصیلی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

24/13

7/70

40/31

6/43

کنترل

02/23

7/70

00/23

6/24

آزمایش

22/36

7/23

42/11

6/66

کنترل

26/13

7/23

29/69

6/43

یافتههای توصیفی نشان میدهد میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش در سرزندگی
تحصیلی ( M= 40/31و  )SD= 6/43نسبت به پیشآزمون ( M= 24/13و )SD= 7/70
افزایش یافت .میانگین نمرات پسآزمون گروه کنترل در سرزندگی تحصیلی (M= 00/23

و  )SD= 6/24نیز نسبت به پیشآزمون ( M= 02/23و  )SD= 7/70افزایش بسیار اندکی
پیدا کرد .همچنین میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش در وجدان تحصیلی
( M= 42/11و  )SD= 6/66نسبت به پیشآزمون ( M= 22/36و  )SD= 7/23افزایش
یافت .همینطور ،میانگین نمرات پسآزمون گروه کنترل در وجدان تحصیلی (M= 29/69

و  )SD= 6/43نیز نسبت به پیشآزمون ( M= 26/13و  )SD= 7/27افزایش بسیار اندکی
پیدا کرد.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت رعایت
فرضهای آن از آزمونهای شاپیرو-ویلک ،باکس و لوین استفاده شده است .فرض صفر
برای نرمال بودن توزیع نمره متغیرهای سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی تأیید میگردد.
بهعبارتدیگر سطح عدم معنیداری شاخص شاپیرو-ویلک بیانگر نرمال بودن توزیع نمره
برای متغیرهای سرزندگی تحصیلی ( )P=3/467و وجدان تحصیلی ( )P=3/072است .بر
اساس آزمون باکس که برای هیچیک از متغیرها معنادار نبوده است ،شرط همگنی
ماتریسهای واریانس /کوواریانس بهدرستی رعایت شده است (،F=3/321 ،P=3/331
 .) BOX=3/397بر اساس آزمون لوین و عدم معناداری آن برای همه متغیرها ،شرط برابری
واریانسهای بین گروهی رعایت شده است .نتایج آزمون المبدای ویلکز نیز نشان داد که اثر
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گروه بر ترکیب متغیرهای سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی معنادار است (،P>3/337
=3/013 ،F=77/139المبدای ویلکز) .مجذور اتا (که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین
متغیرهای وابسته و عضویت گروهی) نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به
متغیرهای وابسته درمجموع معنیدار است و میزان این تفاوت  3/032است؛ یعنی 03/2
درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از متغیرهای وابسته است.
جدول  .3خطی بودن و همگنی شیبهای رگرسیون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

سرزندگی تحصیلی

7369/301

7

7369/301

29/409

3/339

خطا

7033/169

01

01/199

وجدان تحصیلی

2099/277

7

2099/277

خطا

7932/647

01

49/123

3/273

43/373

یکی از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس ،بررسی همگونی شیبخط رگرسیون
است .جهت بررسی این پیش فرض ،از نمودار پراکنش خط رگرسیون بهره گرفته شد.
مندرجات جدول  0نشان میدهد شیبهای خطوط رگرسیون موازی هستند و بهعبارتدیگر
معادله همگنی شیب رگرسیون معنادار نیست ( .)P>3/31ازاینرو میتوان گفت که فرض
همگنی رگرسیون در همه متغیرها برقرار است؛ بنابراین استفاده از روش تحلیل کوواریانس
مجاز است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت تعیین اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری
خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانشآموزان اهمالکار
منبع
تغییرات

متغیر

مجموع

درجه

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

7470/231

7

7470/231

13/337

2674/611

7

2674/611

33/013

سرزندگی
گروه

تحصیلی
وجدان
تحصیلی

میانگین

F

سطح

ضریب

توان

معنیداری

اتا

آماری

3/337

3/111

7/333

3/337

3/173

7/333

همانطوری که دادههای جدول  4نشان میدهد با کنترل نمرات پیشآزمون ،بین نمره

سرزندگی تحصیلی ( F= 13/337،P˂3/337و  = 3/111اندازه اثر) در دو گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ یعنی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان باعث
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افزایش نمره سرزندگی تحصیلی در پسآزمون گروه آزمایششده و توانسته است  11درصد
واریانس متغیر وابسته را تبیین کند؛ بنابراین میتوان گفت آموزش راهبرد یادگیری
خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اهمالکار مؤثر است .برابر نتایج
بهدستآمده فرضیه اول تأیید میشود .از طرفی دادههای جدول مذکور نشان میدهد با

کنترل نمرات پیشآزمون ،بین نمره وجدان تحصیلی ( F= 33/013،P˂3/337و

=3/173اندازه اثر) در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ یعنی
آموزش راهبرد یادگیری خودگردان باعث افزایش نمره وجدان تحصیلی در پسآزمون
گروه آزمایششده و توانسته است  17درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کند؛ بنابراین
میتوان گفت آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش وجدان تحصیلی
دانشآموزان اهمالکار مؤثر است .برابر نتایج بهدستآمده فرضیه دوم نیز تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش
سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانشآموزان اهمالکار انجام شد .برای این منظور
تعداد دو فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج بحث و بررسی فرضیههای مذکور به شرح
زیر است.
در فرضیه اول؛ نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد با کنترل نمرات پیشآزمون ،بین نمره

سرزندگی تحصیلی ( F= 13/337،P˂3/337و  = 3/111اندازه اثر) در دو گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ یعنی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان باعث
افزایش نمره سرزندگی تحصیلی در پسآزمون گروه آزمایششده و میتوان گفت آموزش
راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اهمالکار مؤثر
است؛ بنابراین فرضیه اول تأیید میشود .این نتیجه با یافته پژوهشهای هاشمی و همکاران
( ،)7036پیرانی و همکاران ( ،)7031پیوستهگر و موسوی ( ،)7032لی و اورسیلو ( )2374و
کارابنیک ( )2377همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت اگر دانشآموزان راهبردهای
خودگردان را یاد بگیرند امید خود را در هر شرایطی حفظ میکنند ،بهآسانی دست از تالش
نکشیده و امیدوارانه به فعالیت و تحصیل خود ادامه میدهند .همین احساس موجب
سرزندگی در آنان میگردد .نشاط ،انبساط و سرزندگی نیز موجب شکوفایی استعدادها
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میشود و دانشآموزان شاداب ،پویا و پرتحرک به زندگی امیدوار شده و برای رسیدن به
اهداف خود سرسختانه تالش میکنند .از طرفی سرزندگی تحصیلی باعث میشود تا
دانشآموزان اعتقاداتی پیدا کنند که باعث توانایی شخصی شده و از مدرسه و محیط آن
ارزیابیهای مثبتی داشته باشند و درنتیجه انتظار نتایج مثبت را خواهند داشت .این امر
موجب قوی شدن آنان در مقابل شرایط ناگوار میشود .در همین رابطه پوتواین و همکاران
( )2377معتقدند سرزندگی تحصیلی یک مفهوم نوین به پاسخ مثبت ،مفید ،سازنده و
انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی ،تجربه میشوند،
اشاره دارد .همچنین ساره و همکاران ( )2370بیان میکنند که سرزندگی تحصیلی راهی
ساده و مفید برای درک و مفهومسازی بهزیستی دانشآموزان در بافت تحصیلی است.
سرزندگی تحصیلی به شکل صحیح آن سبب پیشرفت تحصیلی و افزایش
خودکارآمدی خالق شده ،دانشآموزان را به سمت جلو سوق میدهد ،زیرا دانشآموزان
دارای عاطفه مثبت تحصیلی بعد از درک مشکل ،از آن عبور کرده ،به راهحل متمرکز
میشوند .به همین جهت ،نگرش خوشبینانه و مثبت ،طبیعتاً با موفقیت همراه خواهد بود .از
طرفی اگر دانشآموزان از راهبردهای یادگیری خودگردان استفاده کنند ،میتوانند بهطور
مؤثرتری مطالعه کنند و بر چگونگی مطالب درسی خود نظارت کنند .در این راهبرد
آموزشی یادگیرندگان ،بر روند آموزش کنترل شخصی خواهند داشت و عالوه بر سرعت
و دقّت بیشتر در یادگیری ،مسائل پرورشی نظیر اتکای به نفس بیشتر و خودکارآمدی و
همچنین مسئولیتپذیری بیشتری نیز در دانشآموزان ایجاد خواهد شد .دانشآموزان
دارای توانایی درونی برای چگونگی یادگیری خویش آگاه هستند که میتوان آن را در
قالب نظریه یادگیری خودتنظیمی توصیف کرد و عوامل تسهیلکننده و محدودکننده آن
را شناخت .اگر دانشآموزان از تواناییهای شناختی و انگیزشی خودآگاه شوند ،در
حقیقت تبدیل به فراگیرانی خودتنظیم خواهند شد در چنین شرایطی رفتارهای اهمالکارانه
کمتری از آنان سر خواهد زد .از طرف دیگر ،الگوهای نظری و یافتههای تجربی نیز نشان
دادهاند که تواناییهای یادگیری خودگران در خالل کودکی و نوجوانی ظاهر و ثابت
میشوند.
در فرضیه دوم؛ نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد با کنترل نمرات پیشآزمون ،بین
نمره وجدان تحصیلی ( F= 33/013،P˂3/337و  = 3/173اندازه اثر) در دو گروه آزمایش
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و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ یعنی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان باعث
افزایش نمره وجدان تحصیلی در پسآزمون گروه آزمایششده و میتوان گفت آموزش
راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش وجدان تحصیلی دانشآموزان اهمالکار مؤثر است؛
بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید میشود .این نتیجه با یافته پژوهشهای بازیاری و توفیقی ()7031
و والکر ( )2377همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت دانشآموزانی که از راهبرد
یادگیری خودگردان استفاده میکنند به وارسی ادراک و تنظیم کردن رفتار خود
میپردازند و بهواسطه آن بهوسیله عوامل درونی کنترل میشوند ،این رویکردها سعی
میکنند خودکنترلی دانشآموزان را افزایش دهند ،مهارتهای حل مسئله آنان را تقویت
نمایند و خودانعکاسی سازنده را تشویق کنند .از طرفی وجدان تحصیلی مجموعهای از
انگیزههای تحصیلی ،مفاهیم ،آرا و معتقداتی که شخص را به رهبری و تشخیص رفتار
تحصیلی ،احساسات و منظورهایش متمایل و متوجه میسازد .از آنجایی که آموزش
راهبردهای یادگیری خودگردان موجب هدایت دانشآموزان به رهبری و تشخیص رفتار
تحصیلی میشود بنابراین میتوان گفت که یادگیری راهبرهای خودگردان در افزایش
وجدان تحصیلی دانشآموزان نقش مؤثری دارد .از طرفی آموزشهای راهبردهای یادگیری
خودگردان با داشتن منبع غنی از تمرینات رفتاری ،این پتانسیل را دارد که با تقویت و
آموزش ویژگیهای مثبت و بالقوه دانشآموزان ،نیروی درونی وجدان را در آنان ارتقاء
بخشد .ضمن اینکه این رویکرد با خودآگاهیبخشی ضمنی که در کنار تمرینات رفتاری
گنجانده شده است ،این توانایی را دارد که همزمان هم ذخیره رفتاری افراد را افزایش
داده و هم خودآگاهی مرتبط با خودکنترلی را تقویت کند.
عامل وجدان بهعنوان یکی از پنج عامل بزرگ شخصیتی در هر فردی بهصورت قوی
یا ضعیف وجود دارد ،این امکان وجود دارد که دانشآموزان با یادگیری مهارتهای
مرتبط با خودکنترلی هر چه بیشتر بتوانند در جهت تقویت و ارتقاء این صفت شخصیتی
گامهایی مؤثر بردارند .همچنین میتوان گفت وجدان نیرویی است که دانشآموز را متعهد
میکند تا یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در مدرسه انجام دهد و نیز افکار و
سلیقههای متفاوت را برای شکلدهی یک رفتار سازنده همگرا سازد .شخصی که از تعهد و
وجدان باالیی برخوردار است ،بر اهمیت ،ارزش و معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیتی
انجام میدهد ،باور دارد و بر همین مبنا قادر است در مورد هر آنچه انجام میدهد ،معنایی
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بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد .دانشآموزانی که از وجدان و تعهد باالیی برخوردار
هستند ،با عالقه وافری در فعالیت درسی خود غوطهور شده و این موقعیت را بهعنوان بهترین
شیوه ،برای نیل به اهداف آموزشی خود تلقی میکنند .چنین نگرشی باعث میشود که
دانشآموز ،به دور از هرگونه اهمالکاری ،دوره تحصیلی را بهعنوان موقعیتی مهم ،ارزشمند
و جالب ارزیابی نموده و زمان بیشتری را به آن اختصاص دهد .در همین رابطه رستم اوغلی
و خشنودنیای ( )7032در پژوهشی اعالم کردند که در نظریههای شخصیت ،وجدان نقش
مرکزی ایفا میکند و با پیشرفت تحصیلی در مطالعات تجربی ارتباط دارد .وجدان تحصیلی
بهترین پیشبینی کننده شخصیت برای عملکرد آموزشی و عملکرد تحصیلی است.
دانشآموزانی که از ویژگی وجدان تحصیلی باالیی برخوردارند تکالیف مدرسه را کامل و
با جدیت انجام میدهند و این ویژگی با پیشرفت تحصیلی مرتبط است .همچنین وجدان
تحصیلی میتواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند.
با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،پیشنهاد میشود؛  )7موضوع اهمالکاری
دانشآموزان در اولین فرصت و در سنین اولیه موردتوجه قرار گرفته و در این زمینه مداخله
الزم از سوی روانشناسان و مشاوران صورت گیرد )2 ،با توجه به تأثیر مثبت راهبرد یادگیری
خودگردان در کاهش اهمالکاری دانشآموزان ،آموزش و استفاده از راهبردهایی نظیر
تکرار و تمرین ،بسط و تفصیل ،سازماندهی و برنامهریزی برای آنان توصیه میشود )0 .در
قالب جلسات و کارگاههای آموزشی ،باورهای انگیزشی و عواطف انطباقی نظیر خودباوری
و احساس مثبت نسبت به انجام وظایف در دانشآموزان اهمالکار تقویت شود )4 ،از سوی
مربیان و اولیاء ،آموزشها ی الزم جهت مشارکت ،کنترل و نظم بخشیدن به تکالیف
تحصیلی ،جو و ساختار کالس درس برای دانشآموزان اهمالکار ارائه گردد و  )1از سوی
مشاوران و روانشناسان راهبردهایی در راستای اجتناب از عوامل درونی و بیرونی حواسپرتی
در اختیار دانش آموزان اهمالکار قرار گیرد .این پژوهش با محدودیتهایی روبرو بود .از
آن جمله میتوان به محدود بودن آن به گروهی از دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی شهر
رشت اشاره کرد .بنابراین در تعمیم نتایج بهدستآمده باید جانب احتیاط صورت گیرد.
همچنین راهبرد یادگیری خودگردان رفتاری است که از ویژگیهای فردی متعددی از قبیل
کمرویی ،جرئت-ورزی ،فرهنگ محیط اجتماعی و امثال آنها تأثیر میپذیرد ،از اینرو
پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده چنین متغیرهایی موردتوجه و بررسی قرار گیرد.
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