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چکيده
هدف از پژوهش حاضر" بررسی تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی
دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی" است .روش تحقیق این پژوهش ،شبه تجربی با طرح پیش آزمون و
پس آزمون با گروه گواه و جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی که
در سال تحصیلی  1392-93مشغول به تحصیل بودند تشکیل میدهد؛ که به روش خوشه ای تصادفی تک
مرحلهای از بین  4مدرسه دخترانه  2مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید و دانش اموزان پایه ششم آن
در  2گروه  30نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزارگرآوری دادهها نیز ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت
تحصیلی هرمنس ( )3991و فرسودگی تحصیلی برسو ( )7991و آموزش راهبردهای فراشناختی به دانش
اموزان است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها متناسب با فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه
استفاده گردید .نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی ،بر فرسودگی
تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است و موجب کاهش فرسودگی تحصیلی گروه آزمایش میگردد .در حالی
که تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ انگیزش پیشرفت تحصیلی مشاهده نشد.

کليد واژهها :انگیزش پیشرفت تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی ،راهبردهای فراشناختی

 1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،اموزگار آموزش و پرورش شهرستان اقلید ،اداره کل آموزش و پرورش فارس.
 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی؛ دانشگاه کردستان.
 3کارشناس ارشد علوم تربیتی ،کارشناس مسئول امور پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروزه در هر کشوری ،سرمایهگذاری هنگفتی به دست گروه پرشماری از مردم برای پروراندن و
آموزش جمعیتی بزرگ از دانشجویان و دانشآموزان انجام میشود .با این حال ،همه افرادی که در
آن نظام وارد میشوند ،بر طبق برنامههای پیشبینی شده ،مراحل تحصیلی را طی نمیکنند ،بلکه
برخی کندتر از معیار پیشبینی شده در این مسیر حرکت میکنند و گاهی هم از حرکت باز می-
مانند و از خیل دانشآموزان جدا میشوند (فیضی پور و اخوان .)1384 ،فرسودگی تحصیلی در
مدارس به صو رت یکی از مشکالت عمده مراکز آموزشی کشور درآمده است (علیخانی )1385 ،که
نه تنها ممکن است دانش آموزان را از نظر روحی دچار مشکل کند ،بلکه از نظر انگیزه پیشرفت
تحصیلی آن ها را در معرض خطر محرومیت از تحصیل نیز قرار میدهد (صالحی و عنایتی.)1389 ،
فرسودگی تحصیلی ،شامل سه حیطه  :خستگی تحصیلی 1،بی عالقگی تحصیلی2و ناکارآمدی
تحصیلی3می شود .افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند ،معموالً عالیمی مانند :بی اشتیاقی نسبت
به مطالب درسی ،ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در کالس های درس ،مشارکت نکردن در فعالیت
ها ی کالسی ،احساس بی معنایی در فعالیت های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی
و در نهایت ،افت تحصیلی را تجربه می کنند (نعامی .)1388 ،نیومن ( )1990معتقد است که
فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان ،بنا به دالیلی مختلف ،یکی از عرصه های مهم پژوهشی در
مدارس است .دلیل نخست این است که فرسودگی تحصیلی می تواند کلید مهم درک رفتارهای
مختلف دانش آموزان ،مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل باشد .دلیل دوم این است که
فرسودگی تحصیلی رابطه دانش آموزان را با مدارس خود تحت تأثیر قرار می دهد و سوم این که
فرسودگی تحصیلی می تواند شوق و اشتیاق دانش آموزان را به ادامه تحصیل ،تحت تأثیر قرار دهد
).(Brouwers and Tomic, 2010

تجربه نشان داده است که برخی از دانش آموزان ساعت ها مطالعه میکنند ،اما نتیجهای که
میگیرند ،رضایت بخش نیست و درصد آموختهها پایین است .این افراد به علت بیخبری از روش
های درست مطال عه و یادگیری کوشش زیادی را برای یادگیری انجام میدهند و انرژی زیادی را
تلف میکنند ولی به نتیجه مطلوب دست نمییابند (کرمی .)1390 ،بنابراین تدابیری که برای
یادگیری توسط روانشناسان و صاحبنظران روانشناسی خبرپردازی کشف و ابداع شد ،با نام مهارت
های یادگیری و مطالعه یا به اصطالح فنیتر ،راهبردهای فراشناختی نامگذاری شدهاند .راهبردهای
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فراشناختی عبارتند از ،تکنیکهایی که به دانش آموزان یاد داده میشود تا ضمن نظارت بر جریان
یادگیری فرآیندهای ذهنی خود را در تفکر ،یادگیری و یادآوری هدایت کنند .راهبردهای
فراشناختی به مجموع راهبردهای برنامهریزی ،کنترل و نظارت و نظمدهی گفته میشود .نه تنها
مهارت های یادگیری و مطالعه در یادگیری بسیار موثر است ،بلکه این مهارت ها از سوی معلمان و
دانش آموزان قابل آموزش و یادگیری هستند (حاج بابایی .)1388 ،فراشناخت عبارت است از،
دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش ( .)Gardner& Jewler, 2009فراشناخت کلیدی است
برای توانایی شناختی که به افراد اجازه میدهد تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند و نقشی
اساسی در یادگیری ایفا میکند (سیف .)1390 ،مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این است که
یادگیرنده را قادر می سازد لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه
باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خود را تشخیص دهد ). (Gardner& Jewler, 2009
در حال حاضر بخش عمدهای از فرسودگی تحصیلی فراگیران به این دلیل اتفاق میافتد که آنان
با روش های ناکارآمد به استقبال یادگیری میروند .چرا که سبک یادگیری ،کیفیت یادگیری و
انگیزه پیشرفت تحصیلی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد (  .)Olson &Hergenhahn, 2000بر
اساس نتایج تعدادی از پژوهش ها ،معلمان میتوانند از راه آموزش راهبردهای فراشناختی به دانش
آموزان خود کمک کنند تا انگیزه پیشرفت تحصیلی در آنان افزایش یابد و در سرنوشت تحصیلی
خود نقش فعالتری ایفا کنند(حاج بابایی.)1388 ،
انگیزش پیشرفت تحصیلی ،گرایشی همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود دارد که با توجه به
عالی ترین معیارهای تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در
عملکرد همراه است ،تاثیر مستقیم دارد ( .)Weiner, 2010انگیزه پیشرفت ،یکی از مهم ترین
انگیزههای اکتسابی هر فرد است که برای نخستین بار توسط موری مطرح شد .انگیزه پیشرفت،
گرایش فرد برای گذر از سدها ،تالش برای دست یابی به گونهای برتری و حفظ معیارهای سطح
باالست .کسانی که انگیزه پیشرفت باال دارند ،می خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود
بخشند .آنان وظیفه شناس اند و ترجیح می دهند کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز باشد و به
کاری دست بزنند که ارزیابی پیشرفت شان به گونه ای (خواه در مقایسه با پیشرفت دیگران یا خواه
بر پایه مالک های دیگر) ،شدنی باشد .این افراد ،مسوولیت فردی را ترجیح می دهند و دوست دارند
که به گونهای ملموس از نتایج کار خود آگاه شوند .در انجام کارها ،همکاری با کارشناسان و صاحب
نظران را به همکاری با دوستان خود ترجیح می دهند و در برابر فشارهای اجتماعی بیرونی مقاومت
نشان می دهند (.)Cross& Paris, 2010
با توجه به اهمیت و نقش راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی
دانشآموزان پارهای از پژوهش ها در این زمینه صورت گرفته که به آنها اشاره میشود:
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 (2009) Gardner& Jewlerبر اساس نتایج تحقیقاتی که به منظور بررسی تاثیر آموزش شیوه
صحیح مطالعه (راهبرد فراشناختی) بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی
انجام دادند نشان دادند که آموزش شیوه مطالعه با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه
مثبت و معنیداری دارد .در تحقیقی که عطارخامنه و سیف ( )1388با عنوان تاثیر آموزش
راهبردهای مطالعه و یادگیری فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام دادند،
نتایج پس آزمون انگیزش پیشرفت نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و آزمایش
وجود دارد و در این مقایسه نمره گروه آزمایش (آموزش دیده با راهبرد فراشناختی) نسبت به گروه
کنترل بیشتر بوده است .بنابراین آموزش راهبرد فراشناختی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان موثر است.
 (2001)Dighartدر مطالعه ای روی دانش آموزان پایه هفتم با هدف بررسی ارتباط فراشناخت
با عملکرد تحصیلی دانش آموزان و انگیزه پیشرفت آنان به این نتیجه رسید که فراشناخت با
عملکرد تحصیلی دانش آموزان و انگیزه پیشرفت آنان همبستگی مثبت دارد و دانش آموزان موفق
تر نسبت به دانش اموزان ضعیف تر به میزان بیشتری از راهبردهای فراشناخت استفاده میکنند
(عطارخامنه و سیف.)1388 ،
نتایج پژوهش های سبحانی نژاد و عابدی ( )1385نشان داد که راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی رابطه دارد .در پژوهش سبحانی نژاد و عابدی این نتیجه
حاصل شده است که بین راهبردهای یادگیری (فراشناختی و شناختی) با عملکرد تحصیلی ریاضی
دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد .به طور کلی یادگیری خودتنظیمی(که راهبرد فراشناختی
یکی از زیرمجموعههای آن است) موضوعی مهم برای یادگیری انسان است و روان شناسان تربیتی بر
شرکت فعاالنه یادگیرنده در فرآیند یادگیری به جای تجربه یادگیری انفعالی تأکید می کنند .چرا که
شرکت فعاالنه یادگیرنده ،انگیزه دانش آموز را برای یادگیری افزایش میدهد و به تبع ،فرسودگی
تحصیلی کاهش مییابد.
هر چند در ارتباط با تاثیر راهبردهای یادگیری فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی به طور خاص
تحقیقات اندکی صورت گرفته است ،با این حال به پارهای از تحقیقات در این زمینه اشاره میشود:
محققانی مانند ) ، Koeske and Koeske (1991پژوهشی را با هدف بررسی رابطه فرسودگی
تحصیلی با استرسهای تحصیلی انجام دادند که نشان میدهد فرسودگی تحصیلی ،رابطهی بین
استرس های تحصیلی و پیامدهای آن مانند :سردرد ،احساس ترس و افسردگی را افزایش می دهد.
این محققان همچنین دریافتند که با وارد کردن متغیر فرسودگی تحصیلی ،استرس های تحصیلی
و پیامدهای آن به طور معناداری افزایش مییابد .روشن و آقایی ( )1390طی نتایج مطالعات خود
نشان دادند که بسیاری از دانش آموزان به علت عدم وجود مهارت های مطالعه و یادگیری (راهبرد
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فراشناختی) دچار ناامیدی میشوند .نتایج پژوهش فیضیپور و زینالی نیز ( )1391نشان داد که
آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه (راهبرد فراشناختی) تاثیر مثبتی بر پیشگیری از افت و
فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دارد و میتوان به عنوان یک راهکار آموزشی در طول دوران
تحصیلی استفاده کرد .محمد امینی و همکاران ( )1391طی تحقیق خود با عنوان اثربخشی آموزش
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان اهمالکار به
این نتیجه دست یافتند که؛ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (که شامل راهبرد شناختی و
فراشناختی است) در مقایسه با گروه کنترل بر فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی آزمودنی ها تأثیر
داشته است؛ بطوری که بعد از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فراگیران باورهای
خودکارآمدی بیشتر و فرسودگی تحصیلی کمتری را گزارش کردند .براساس این یافته ها می توان
گفت که استفاده از راهبردهای خودتنظیمی منجر به موفقیت و در نتیجه افزایش خودکارآمدی و
کاهش فرسودگی تحصیلی میشود .در تحقیقی که عظیمی و تقی زوار ( )1392با عنوان رابطه
فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
انجام دادند ،نتایج نشان داد که بین ابعاد فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و بین
یادگیری خودنظم داده و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نسبت به
یادگیری خودنظم داده ،فرسودگی تحصیلی بیشترین واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی می
کند.
بنابراین از آن جایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با سالمت کل جامعه ارتباط دارد،
بدیهی است که نظام های آموزشی باید بر تالش خود در جهت ارتقای آموزش و مولفههای مربوط
یعنی فراگیر ،فرادهنده و محیط و امکانات آموزشی بیافزایند .تحقیق حاضر نیز بر اساس نتایج
پژوهش های صورت گرفته در این زمینه با هدف بررسی تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه
پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی اجرا گردید و دو فرضیه زیر را در
باره اهداف تحقیق به وجود آورد:
)1راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
تاثیر دارد؛
) 2راهبردهای فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی تاثیر
دارد؛
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روش شناسي
روش تحقيق
پژوهش حاضر ،شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه مورد مطالعه این پژوهش را ،همه دانش آموزان دختر
پایه ششم ابتدایی شهر حسن آباد که در سال تحصیلی  1392-93مشغول به تحصیل بودند،
تشکیل داده است؛ که به روش خوشه -ای تصادفی تک مرحلهای از بین  4مدرسه دخترانه  2مدرسه
به صورت تصادفی انتخاب گردید و دانش اموزان پایه ششم آن در  2گروه  30نفره آزمایش و گواه
قرار گرفتند.

طرح مداخلهای
در شرایط یکسان و طبیعی و همزمان ،پیش آزمون مربوط به انگیزش پیشرفت و فرسودگی
تحصیلی از هر دو گروه به عمل آمد .پس از اجرای پیش آزمون ،گروه های آزمایشی به مدت 10
جلسه  100دقیقهای در طول یک ماه در معرض اجرای متغیر مستقل (آموزش راهبردهای
فراشناختی برای گروه آزمایش) قرار گرفتند .این برنامه ها ،طوری تنظیم شدند که در هر جلسه
پس از پایان آموزش نظری مطالب ،آموزش دهنده چندین تمرین عملی نیز با دانش آموزان
انجام می داد ،تا مطمئن شود راهبردهای یادگیری را در حد کافی فراگرفته اند .پس از پایان دوره
آموزش مجددا ،همزمان و در شرایط یکسان پس آزمون مربوط به انگیزش پیشرفت و فرسودگی
تحصیلی در دوره امتحانان نوبت دوم از هر دو گروه (کنترل و آزمایش) دانش آموزان صورت گرفت.
راهبردهای فراشناختی که طی  10جلسۀ آموزشی بر اساس جدول برنامه تعیین شده به گروه
های آزمایشی آموزش داده شد ،به قرار زیر است:

جدول شماره  .1جدول برنامه جلسات آموزشی راهبردهای فراشناختی به گروههای مورد آزمایش
مراحل
اول

اهداف

گام ها

جلسهها

-1جلب توجه و بیان اهمیت و رئوس کار دوره اموزشی،

اول

زمان جلسه
به دقيقه
90
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آموزش راهبردهای
تعیین هدف و
برنامه ریزی

دوم

آموزش راهبرد
درک نکات و مهم
کلیدی متن

سوم

آموزش راهبرد
نظارت و ارزشیابی

چهارم

آموزش همزمان
سه راهبرد باال

گروه بندی و اعضاء گروه آزمایشی
 -2معرفی برنامه ریزی و اجزای آن و تاکید بر هدف
گذاری
 -3ارائه الگویی برای برنامه ریزی
 -4توضیح روش برنامه ریزی مطالعه کتاب
 -5بررسی تکالیف و رفع اشکاالت

دوم

10

 -6آموزش برنامه ریزی برای مطالعه یک فصل کتاب
 -7آموزش برنامه ریزی برای مطالعه یک فصل متن
 -8جمعآوری تکالیف و رفع اشکاالت

سوم

90

 -9بررسی تکالیف

چهارم

10

-1توضیحاتی درباره راهبرد درک نکات مهم متن و
اهمیت آن
 -2ارائه الگویی برای آموزش درک نکات مهم و کلیدی
متن
 -3انجام تکلیف گروهی در ارتباط با راهبرد یادشده
 -4تعیین تکلیف برای جلسه آینده

پنجم

90

 -5بررسی تکالیف

ششم

10

-1ارائه توضیحاتی کلی پیرامون راهبرد نظارت و اهمیت
آن
-2ارائه الگویی برای نظارت و ارزشیابی
-3انجام کار و نظارت بر فعالیت های درنظر گرفته در
برنامه هفتگی و گزارش آن
 -4تعیین تکلیف برای راهبرد نظارت و ارزشیابی

هفتم

90

 -5بررسی تکالیف

هشتم

10

-1ارائه توضیحاتی مختصر پیرامون هر یک از سه راهبرد
ذکر شده در باال
 -2ارائه الگویی برای انجام همزمان سه راهبرد باال
 -3انجام کار گروهی برای کاربرد همزمان سه راهبرد
 -4تعیین تکلیف و بررسی تکالیف

نهم

90

دهم

10

ابزارهای اندازهگيری
ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه  29سوالی انگیزش پیشرفت
تحصیلی هرمنس ( )1993و پرسشنامه  15سوالی فرسودگی تحصیلی برسو ( )1997بود.
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پرسشنامهی انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس 1:در سال  1970میالدی ،هرمنس بر مبنای
دانش نظری و تجربی موجود درباره ی نیاز به پیشرفت و با بررسی پژوهش های مربوط ،پرسشنامه
ی انگیزه ی پیشرفت را تدوین کرد .پس از اجرای آزمایشی پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آن ،در
نهایت  29پرسش که دارای همبستگی باال و معنادار با کل آزمون بودند در نسخه نهایی پرسش
نامه قرار گرفت .پرسش های آ زمون به صورت جمله های ناتمام و به صورت چهار گزینه ای بیان
شده اند و این گزینه ها بر حسب این که نشان دهنده انگیزه پیشرفت از زیاد به کم و یا کم به زیاد
باشد نمره گذاری می شود.
نمره گذاری پرسش نامه :مدت اجرای پرسش نامه بر اساس زمینه یابی انجام شده 15 ،دقیقه
در نظر گرفته شده است .برای نمره گذاری بر اساس دستورالعمل پرسش نامه ،و با توجه به این که
در مورد هر جمله آزمودنی عالمت خود را روی کدام قسمت زده باشد ،نمره آزمودنی تعیین می
گردد .به این صورت که برای پرسش های  28 ،27 ،21 ،20 ،16 ،15 ،14 ،9 ،4 ،1نمرات به صورت
معکوس یعنی از  4 -0محاسبه می شود .برای پرسش های ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،3 ،6 ،5 ،2
 26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،17و  29نمرات از  0 -4محاسبه می شود و دامنه نمرات از  29تا
 116متغیر است.
روایی و پایایی آزمون :هرمنس ( ،)1970با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی اعتبار
آزمون را به ترتیب  0/84و  0/83محاسبه نموده بود (شاهماری سوها .)1386 ،هومن و عسگری
( ،) 1379پژوهشی را با هدف ساخت ،اعتباریابی ،رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت روی
گروه نمونه ای به حجم  560( 1073دختر و  513پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه
اجرا کردند .ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  0/803گزارش شده است .در
تحقیق حاضر نیزضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  0/72گزارش شده است.
پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی :این پرسشنامه توسط برسو و همکاران ( )1997مطرح شده
است .این پرسشنامه سه حیطهی فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بی عالقگی تحصیلی،
و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد .پرسشنامه ی مذکور  15ماده دارد که با روش درجه بندی
لیکرت  5درجه ای کامال مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنی ها درجه بندی شده است .خستگی
تحصیلی پنج ماده (سواالت  ،)5-1بی عالقگی تحصیلی چهار ماده (سوال  6تا  )9و ناکارآمدی
تحصیلی شش ماده ( 10تا  )15دارد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب  0/82 ،0/70و
) Questionnaire Measure of Achievment Motivition ( Hermans, 1970

5
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 0/75برای سه حیطه ی فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند .نعامی  )2010(،ضرایب اعتبار این
پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه ی فشارزاهای دانشجویی) پوالدی ری
شهری ) 1374،به دست آورده است که به ترتیب برابر 0/42 ،0/38 ،و  0/45محاسبه شده که در
سطح  P< 0/ 001معنادار است .در تحقیق حاضر نیزضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/71گزارش شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :اطالعات و داده های حاصل شده از این تحقیق ،از طریق نرم
افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اطالعات با استفاده از روش آمارهای توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) و آمارهای استنباطی (تحلیل کوواریانس یکراهه) برای بررسی فرضیههای
تحقیق استفاده گردید.

يافتههای تحقيق
يافتههای توصيفي
بررسی توصیفی نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در مرحله پیش آزمون و
پس آزمون
جدول  . 1میانگین و انحراف استاندارد نمرات فرسودگی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرحله پیش آزمون
و پس آزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
مراحل

پيش آزمون

متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

انگیزه پیشرفت تحصیلی
آزمایش

کنترل30
30

88/03
90/23

8/24
7/55

فرسودگی تحصیلی
آزمایش

کنترل30
30

44/77
47/17

8/19
5/95

انگیزه پیشرفت تحصیلی
آزمایش

کنترل30
30

59/57
59/53

5/84
6/63

گروه ها

تعداد
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پس آزمون

کنترل30
30

فرسودگی تحصیلی
آزمایش

6/58
6/46

44/87
43/07

جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون را به تفکیک گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد و
همان طور که قابل مشاهده است ،در مرحله پیشآزمون؛ گروه کنترل در متغیر انگیزه پیشرفت
دارای میانگین ( )88/03و گروه آزمایش ( )90/23است .همچنین گروه کنترل در متغیر فرسودگی
تحصیلی دارای میانگین ( )44/77و گروه آزمایش دارای میانگین ( )47/17است.
در مرحله پس آزمون نیز؛ گروه کنترل در متغیر انگیزه پیشرفت دارای میانگین ( )59/77و گروه
آزمایش ( ) 59/53است و همچنین گروه کنترل در متغیر فرسودگی تحصیلی دارای میانگین
( )44/87و گروه آزمایش دارای میانگین ( )43/07است.
يافتههای استنباطي
فرضيه اول  :راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم
ابتدایی شهر حسن آباد تاثیر دارد؛
جهت بررسی این فرضیه ،ابتدا از تحلیل کوواریانس استفاده شده است .این آزمون دارای پیش
شرط برابری واریانس گروه هاست و برای تعیین برابری واریانسها از آزمون  Fاستفاده گردید که
نتیجه آن در جدول زیر امده است:
جدول . 2جدول تعیین برابری واریانس نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 Fمقدار

درجه ازادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنيداری

0/29

1

58

0/58

همان گونه که مشاهده میشود ،مقدار  fبا (1و  )df= 58معنیدار نگردیده است (، ) p≥ 0/05
بنابراین نتیجه می گیریم که بین میزان واریانس نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و
کنترل در پس آزمون تفاوت معنیدار وجود ندارد و این پیش فرض رعایت گردیده است.
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جدول  .3بررسی تفاوت نمرات پسازمون انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
منبع تغييرات
اثر پيشآزمون

مجموع
224/509

1

224/509

6/26

0/01

3/88

1

3/88

0/108

0/74

2042/32

57

35/83

......................

.....................

مجذورات

اثر متغير
مستقل
خطا

درجه ازادی

ميانگين

F

سطح معنيداری

* p≤ 0/05

0/01

مجذورات

≤** p

N=60

همان گونه که در ردیف دوم مشاهده میشود ،مقدار  fبرابر با ( )0/108گردیده که این مقدار
در سطح  95درصد ( sig=0/74و  )p≥ 0/05معنیدار نشده است و بین میزان نمرات انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در پسآزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنیدار وجود
ندارد .بنابراین نتیجه میگیریم که بین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که راهبردهای
فراشناختی به آن ها آموزش داده شده است و آن هایی که به آن ها این مهارت ها آموزش داده
نشده است ،تفاوت معنیداری وجود ندارد.

جدول  .4میانگین و انحراف معیار نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی
گروه

تعداد

ميانگين تعديل نشده

ميانگين تعديل شده

کنترل

30

59/57

59/29

آزمايش

30

59/53

59/80

همان گونه که مشاهده میشود ،میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و کنترل پس
از حذف تاثیر پیش آزمون به ترتیب برابر با  59/80و  ، 59/29که نشان دهنده این است که اجرای
راهبردهای فراشناختی بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیری نداشته است.
فرضيه دوم :راهبردهای فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر
حسن آباد تاثیر دارد؛
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جهت بررسی این فرضیه نیز ،از تحلیل کوواریانس استفاده شده است .این آزمون دارای پیش
شرط برابری واریانس گروه هاست و برای تعیین برابری واریانسها از آزمون  Fاستفاده گردید که
نتیجه ان در جدول زیر آمده است:

جدول  . 5جدول تعیین برابری واریانس نمرات فرسودگی تحصیلی
 Fمقدار

درجه ازادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنيداری

0/002

1

58

0/96

همان گونه که مشاهده میشود ،مقدار  fبا (1و  )df= 58معنیدار نگردیده است (، ) p≥ 0/05
بنابراین نتیجه می گیریم که بین میزان واریانس نمرات فرسودگی تحصیلی گروه آزمایش و کنترل
در پس آزمون تفاوت معنیدار وجود ندارد و این پیش فرض رعایت شده است.

جدول  .6بررسی تفاوت نمرات پسازمون فرسودگی تحصیلی
منبع تغييرات
اثر پيشآزمون
اثر متغير
مستقل
خطا

مجموع
568/114

1

568/114

18/07

0/00

118/318

1

118/318

3/76

0/05

1791/219

57

31/42

......................

.....................

مجذورات

درجه ازادی

ميانگين

F

سطح معنيداری

* p≤ 0/05

0/01

مجذورات

≤** p

N=60

همان گونه که در ردیف دوم مشاهده میشود ،مقدار  fبرابر با ( )3/76شده که این مقدار در
سطح  95درصد ( )p≤ 0/05معنیدار شده است .بنابراین نتیجه میگیریم که بین میزان نمرات
فرسودگی تحصیلی دانش آموزان در پسآزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون ،تفاوت معنیدار
وجود دارد .بنابراین بین میزان فرسودگی تحصیلی دانشآموزانی که راهبردهای فراشناختی به آن
ها آموزش داده شده است و کسانی که به آن ها این مهار ها آموزش داده نشده است ،تفاوت معنی-
داری وجود دارد.
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جدول  .7میانگین و انحراف معیار نمرات فرسودگی تحصیلی
گروه

تعداد

ميانگين تعديل نشده

ميانگين تعديل شده

کنترل

12

44/87

45/39

آزمايش

12

43/07

42/54

همان گونه که مشاهده میشود میانگین فرسودگی تحصیلی گروه آزمایش و کنترل پس از
حذف تاثیر پیش ازمون به ترتیب برابر با  42/54و  45/39میباشد که این نشان دهنده این است
که اجرای راهبردهای فراشناختی بر میزان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر داشته است و
باعث کاهش میزان فرسودگی در دانش آموزان شده است.

بحث و نتيجهگيری
در بررسی فرضیه اول نشان داده شد که؛ بین میزان نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش
اموزان پایه ششم ،در پسآزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنیداری مشاهده نشده
است؛ که نتیجه میگیریم بین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که راهبردهای
فراشناختی به آن ها آموزش داده شده است و کسانی که به آن ها این مهارت ها آموزش داده نشده
است ،تفاوت معنیداری وجود ندارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات )،Gardner& Jewler (2009
عطارخامنه و سیف ( )1388و عشورنژاد ( )1392هم خوانی ندارد.
استنباط مورد نظر برای این نتیجه بیانگر است که؛ احتماال دانش آموزان دارای فرسودگی
تحص یلی بودند و همچنان که نتایج تحقیقات قبلی نشان داد ،فرسودگی تحصیلی در دانش اموزان
خود عاملی است مهم برای کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آنان .بنابراین تا زمانی که
احساس فرسودگی با استفاده از آموزشها از دانش آموزان رفع نمی شد ،آموزش راهبردهای
فراشناختی هم برای افزایش انگیزه پیشرفت کارساز نخواهد بود .بنابراین چنان چه مطالعات دوره-
های پیگیرانه داشته باشد ،شاهد آن خواهیم بود که با آموزش راهبردهای فراشناختی ،فرسودگی
تحصیلی کاهش (همچنان که این نتیجه از تحقیق حاضر حاصل شده است) و به تبع موجبات
افزایش انگیزه پیشرفت فراهم میشود.
از طرف دیگر می توان گفت برای افزایش و تاثیرگذاری بر روی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
اموزان ،تنها یک عامل (آموزش راهبرد فراشناختی) موثر نیست و عوامل درونی و بیرونی مختلفی
وجود دارد که انگیزه پیشرفت را تحت تاثیر قرار میدهد .برای توجه به نقش حیاتی انگیزش
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پیشرفت در فرایند یادگیری دانش آموزان الزم است تاحد امکان شرایط بهینه اجتماعی ،فرهنگی،
خانوادگی و روانی جهت افزایش این انگیزه ،تقلیل عوامل کاهنده آن و هدایت این انگیزه فراهم
گردد تا بتوان جامعه ای پویا و شاد را پرورش داده و از رقابت ها و استعدادهای افراد به نحو شایسته
در خدمت هدف های جامعه مسوولیت پذیر و مدنی بهره جست .معلمان می توانند برای افزایش
انگیزه درونی دانش آموزان در مورد فعالیت هایی که چندان برای آن ها جالب توجه نیست و
راهبردهای یادگیری فراشناختی نیز مفید نیست ،با اطمینان کامل از راهبردهای انگیزه بیرونی سود
جویند.
انگیزش تحصیلی یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر سرمایهگذاری شناختی ،عاطفی و
رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف آموزشگاهی است .تاکر ،رایکو و هرمان
( ،2002نقل از تنهایرشوانلو و حجازی .)1388 ،انگیزهی دانش آموزان به تحصیل در صورتی
افزایش می یابد که به آن ها کمک شود تا خود را درک کنند و به خویشتن خویش احترام بگذارند.
دانش آموزانی وجود دارد که پس از شکست های پیاپی در یادگیری ،به خود پنداره ی ضعیفی از
خود دست می یابند و بین این موفقیت ها و اعمال خود ،رابطهی نزدیکی نمیبینند و تمام شکست
های خود را به فقدان توانایی نسبت میدهند ،در نتیجهی چنین دیدگاهی ،این دانش آموزان دست
از تالش و کوشش بر می دارند و به این نتیجه می رسند که تالش های آن ها فایدهای نخواهد
داشت(سر آبادانی تفرشی .)1384 ،از این رو ،معلمان باید به این گونه دانش آموزان آموزش دهند
که اسناد خود را از فقدان توانایی به فقدان کوشش تغییر دهند.
جهت بررسی فرضیه دوم نیز ،از تحلیل کوواریانس یکراهه استفاده شد .این آزمون دارای پیش
شرط برابری واریانس گروه ها بود و نتایجش بیانگر آن بود که؛ بین میزان نمرات فرسودگی
تحصیلی دانش آموزان در پسآزمون ،پس از حذف تاثیر پیش آزمون ،تفاوت معنیداری قابل
مشاهده است .و نتیجه کلی آن که؛ بین میزان فرسودگی تحصیلی دانشآموزانی که راهبردهای
فراشناختی به آن ها آموزش داده شده است و کسانی که به آن ها این مهارت ها آموزش داده نشده
است ،تفاوت معنی داری وجود داشت و موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان گروه
آزمایش شد .این نتیجه با نتایج تحقیقات روشن و آقایی ( )1390و فیضیپور و زینالی ()1391
همخوان و همسوست.
در این باره میتوان چنین بیان داشت که استفاده از یادگیری راهبردهای فراشناختی ،دانش
آموزان را قادر می سازد تا خود ،شخصا به رفتار و محیطشان جهت دهند .بدین معنی که اگر بازنگری
در کارایی تحصیلی ،این موضوع را برای دانش آموز آشکار کند که او در عملکرد خود ،کاستی هایی
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دارد ،این کاستی ها خودکارآمدی او را تحت تأثیر قرار داده و خودکارآمدی می تواند انگیزش و
انتخاب راهبردهای مناسب را موجب شود تا دانش آموز بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد و این
گونه از فرسودگی تحصیلی اجتناب گردد (.)Salmela-Aro, Savolainen and Holopainen, 2009
 (1998) Weinstein and Humeدر مطالعه خود ،اظهار می دارند که معلمان می توانند از راه آموزش
مهارت های یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی و فراشناختی) به دانش آموزان خود کمک
کنند تا یادگیرندگان موفق تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود ،نقش فعال تری ایفا کنند و
این فعالیت فعاالنه از دچار شدن دانش آموزان به فرسودگی تحصیلی جلوگیری میکند.
پژوهش انجام شده درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی نشان داده است که استفاده از این
تدابیر ،به افزایش یادگیری یادگیرندگان منجر می شود ( )Beckman, 2002این اثر به ویژه برای
یادگیرندگانی که به نحوی با مشکالت یادگیری مواجه اند ،چشمگیر است.
 (1999 ) Hallدر مطالعه خود مشخص ساخت که ارائۀ آموزش های ویژه و نیز راهبردهای
فراشناختی (نظارت و کنترل ) به گروه های آزمایشی ،آن ها را در مقایسه با گروه کنترل در زمینه
حل مسایل پیچیده تر و حل سریع تر مسایل ،تواناتر میسازد که این امر احساس خستگی ناشی از
تقاضاها و الزامات تحصیل) خستگی( ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد
)بی عالقگی) و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانش آموز با کارآمدی پایین و به طور کلی
فرسودگی تحصیلی را در میان دانش آموزان مدارس کاهش میدهد .) ) Zang and gan, 2007
بنابراین با توجه به این که نه تنها مهارت های یادگیری و مطاله (راهبرد فراشناختی) در
یادگیری و پیشرفت تحصیلی و در نتیجه اجتناب از فرسودگی تحصیلی بسیار موثر است ،بلکه این
مهارت ها از سوی معلمان و دانش اموزان قابل آموزش و یادگیری هستند ،ضرورت آموزش
راهبردهای یادگیری و مطالعه (راهبرد فراشناختی) در مدارس احساس میشود تا دانش آموزان هر
چه بیشتر نسبت به آنچه برای یک یادگیری فعال الزم است ،آگاهی یافته و در عمل بتوانند در
فرآیند یادگیری نظارت داشته باشند و با دریافت تقویت درونی در این زمینه ،انگیزه الزم را برای
ادامه یادگیری به دست آورده و موفقیت تحصیلی باالتری کسب کنند و به این ترتیب دچار مشکل
فرسودگی تحصیلی نشوند .بنابراین توجه به نحوه یادگیری و مطالعه دانش اموزان و اصالح به موقع
آن از طرف معلم و همچنین توجه به عوامل مختلف موثر در یادگیری که یکی از آن ها انگیزش
پیشرفت و فرسودگی تحصیلی است ،میتواند در بهرهمندی دانش آموزان از موقعیت های یادگیری
و تحصیلی بسیار موثر و مفید واقع گردد که در این باره پیشنهاد میشود معلمان به جای تمرکز بر
حجم یادگیری های یادگیرندگان ،به روشهای یادگیری و افزایش مهار های آنان در یادگرفتن
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توجه کنند .یادگیرندگان از طریق آموزش راهبردهای فراشناختی میتوانند مهارت های یادگیری
خود را توسعه دهند و به کسب دانش مبادرت ورزند و از این طریق به یادگیرندگان فعال مبدل
شوند که یادگیری فعال نیز دانش اموزان را از بی عالقگی و خستگی (که از ابعاد فرسودگی
تحصیلی است) ناشی از تحصیل ،نجات میدهد.
از محدودیت های این تحقیق از جمله ،تک جنسی و دانش آموز بودن نمونه (دانش آموزان
دختر) و نبود درمان غیراختصاصی موازی ،تعمیم یافتهها را با احتیاط مواجه میسازد .همچنین
دوره پیگیری برای اثربخشی این روش آموزشی بر فرسودگی و انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود
ندارد؛ چرا که یافتههای پیگیری  6ماه ........یک ساله و دو ساله و  ....میتواند پایداری تغییر را با
اطمینان بیشتری تایید کند.
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