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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و
خوشبینی تحصیلی دانشآموزان بود .این پژوهش به روش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه گواه انجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول
مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  6934-39در شهر خرمآباد بود که از میان آنان دو کالس با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،به عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شد .ابزارهای
مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تأخیر در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و همکاران ( )6331و پرسشنامه
خوشبینی تحصیلی دانشآموزان اسچنن موران و همکاران ( )3769بود .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمونهای آمار استنباطی (تحلیل
کوواریانس چند متغیره و تک متغیره) استفاده گردید .آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث
افزایش میزان تأخیر در رضامندی تحصیلی ( )P<7/776و همچنین افزایش خوشبینی تحصیلی
دانشآموزان ( )P<7/776شد .بر این اساس به معلمان پیشنهاد میشود در طول دوره آموزش خود ،به
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانشآموزان اقدام کنند.

واژگان کلیدی :راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،تأخیر در رضامندی تحصیلی ،خوشبینی
تحصیلی.
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مقدمه
امروزه آموزش و پرورش ،بخش مهمی از زندگی هر فرد است .کیفیت و کمیت این
آموزش نقش مهمی در آینده فرد بازی میکند (حامدی نسب ،اصغری و آیتی.)3769 ،
تربیت کودکان و نوجوانان شاد ،سالم و از نظر اخالقی خوب ،جزء هدفهای مهم والدین،
معلمان و مربیان است .مهمترین زمانهای آموزشی هر فرد در مدرسه میگذرد و آموزش
و پرورش زندگی آینده افراد را تعیین میکند .برنامههای اغلب مدارس بر فراگیری
مهارتهای خواندن ،نوشتن ،حساب کردن و تفکر خالق 6متمرکز است (نیکمنش و
کاظمی)6910 ،؛ اما بدون توجه به مؤلفههایی مانند ،تأخیر در رضامندی تحصیلی 3و
خوشبینی تحصیلی 9دانشآموزان ،نمیتوان در آرزوی تحقق چنین اهدافی بود.
خوشبینی از برجستهترین سازههای شخصیتی است که از شناختهای مثبت تشکیل شده
است (کارور و شیر .)6316 ،4خوشبینی به جهتگزینی اشاره دارد که در آن معموالً
پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها بهعنوان نتایج عوامل ثابت ،کلی و درونی در
نظر گرفته میشوند (پترسون .)3777 ،9خوشبینی تحصیلی شبیه به خوشبینی کلی است؛ با
این تفاوت که خوشبینی تحصیلی متمرکز بر حوزه زندگی تحصیلی است (تور سالمان،1
0
 .)3773خوشبینی تحصیلی دانشآموزان حوزه جدیدی است که توسط اسچنن -موران
و همکاران ( )3769شکل گرفته است .این مفهوم که از سه مؤلفه تأکید تحصیلی
دانشآموزان ،1اعتماد دانشآموزان به معلمان 3و احساس هویت دانشآموزان نسبت به
مدرسه 67تشکیل شده است ،یک باور مثبت در دانشآموزان است مبنی بر اینکه آنها
قادر هستند با تأکید بر یادگیری خود ،اعتماد به معلمان و احساس هویت نسبت به
مدرسه ،زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند .بهطور خالصه ،خوشبینی تحصیلی
1. creative thinking
2. academic delay of gratification
3. academic optimism
4. Carver & Scheier
5. Peterson
6. Toor Salmaan
7. Tschannen-Moran
8. students�academic press
9. students trust in teachers
10. students identification with school
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دانشآموزان تصویر غنی از عاملیت انسانی را به تصویر میکشد که رفتار دانشآموزان
را از نظر ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری تبیین میکند.
همانطور که گفته شد خوشبینی تحصیلی دانشآموزان از سه مؤلفه تشکیل شده
است که شرح آنها در ادامه آمده است :احساس هویت دانشآموزان نسبت به مدرسه
اولین مؤلفه خوشبینی تحصیلی دانشآموزان است .این مؤلفه بر این موضوع اشاره دارد
دانشآموزانی که احساس هویت نسبت به مدرسه خود دارند ،اغلب رفتار آنها با
واژههایی مانند احساس وابستگی ،دلبستگی ،درگیری ،تعهد ،الفت و محبت آنها نسبت
به مدرسهشان توصیف میشود؛ برعکس این امر ،دانشآموزانی با موفقیت کمتر هستند
که فاقد هویت نسبت به مدرسه خود هستند .این دانشآموزان با واژههایی از قبیل
گوشهگیر ،بیگانه و ناخشنود توصیف میشوند (فین .)6313 ،6اعتماد دانشآموزان به
معلمان دومین مؤلفه تشکیل دهنده سازه خوشبینی تحصیلی دانشآموزان است .اعتماد
دانشآموزان به معلمان شامل این موارد میشود :دانشآموزان اعتقاد دارند که معلمان
همیشه آماده کمک کردن هستند ،معلمان برای گفتگو به آسانی در دسترس هستند،
معلمان در نحوه آموزش خود خوب عمل میکنند ،دانشآموزان میتوانند روی کمک
معلمان حساب کنند ،معلمان کارهای معرکهای انجام میدهند ،معلمان همیشه صادق
هستند و معلمان واقعاً به صحبتهای دانشآموزان گوش میدهند .آخرین مؤلفه تشکیل
دهنده سازه خوشبینی تحصیلی دانشآموزان ،تأکید تحصیلی است تأکید تحصیلی شامل
سیاستها ،اقدامات ،انتظارات و هنجارهایی است که دانشآموزان را به سوی پیشرفت
سوق میدهد .دانشآموزان با تأکید تحصیلی باال ،بر این عقیده هستند که دانشآموزان
مدرسه آنها به کسانی که نمره خوب میگیرند ،احترام میگذارند ،دانشآموزان مدرسه
تالش زیادی برای بهبود وضعیت آموزشی خود میکنند ،مدرسه آنها نسبت به یادگیری
دانشآموزان جدی است ،دانشآموزان فعالیت و کوشش زیادی برای گرفتن نمره خوب
میکنند ،میزان پیشرفت دانشآموزان در مدرسه به چالش کشیده میشود ،میتوانند در
صورت نیاز مدرسه کمک بیشتری به مسئوالن مدرسه بکنند و در مدرسه از نمرههای خوب
قدردانی میشود (اسچنن موران و همکاران.)3769 ،

1. Finn
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یکی دیگر از متغیرهای تحصیلی که از اهمیت زیادی برخوردار است ،تأخیر در
رضامندی تحصیلی میباشد .به تعویق انداختن رضامندی ابتدا توسط میشل 6و همکاران
(6319؛ به نقل از آی دوک 3و میشل )3777 ،مطرح شد .به تأخیر انداختن رضامندی نوعی
شایستگی است که به فرد کمک میکند تا به صورت ارادی ،پاداشهای فوری را بهمنظور
به دست آوردن پاداشهایی که بهصورت موقت دور هستند به تعویق بیاندازد؛ به عبارت
دیگر ،به تأخیر انداختن در دستیابی به لذت تا زمان مناسب گفته میشود (میشل و
همکاران6313 ،؛ به نقل از بیمبنتی .)3773 ،9بنا به نظر بیمبنتی ( )3770اگرچه در بافت
تحصیلی ممکن است پاداشهایی فوری و همچنین عاملهایی که روی جذابیت پاداشهای
فوری تأثیر میگذارند ،شبیه پاداشهایی باشد که میشل و همکاران برای کودکان تعریف
کردهاند ،اما پاداشهای با تأخیر کامالً متفاوت هستند؛ بهعنوان مثال تالش جهت کسب
مدرک دیپلم؛ بنابراین به تأخیر انداختن رضامندی بهصورت کلی و عمومی در نظر گرفته
نمیشود و در بافت تحصیلی از اصطالح تأخیر در رضامندی تحصیلی استفاده میشود.
تأخیر در رضامندی تحصیلی یعنی به تعویق انداختن اهداف تحصیلی کوتاهمدت و
پاداشهای موجود فوری و دنبال کردن اهداف تحصیلی بلندمدت که به طور موقت دور،
اما ارزشمندتر هستند (بیمبنتی .)6333 ،از نظر بیمبنتی ( )3771تأخیر در رضامندی تحصیلی
به دانشآموزان کمک میکند تا -6 :به طور فعال ،دانش را خلق کنند -3 ،بر تکالیف خود
تمرکز داشته باشند -9 ،اهداف با ارزش را دنبال کنند و  -4موفقیتهای تحصیلی را کسب
کنند .دانشآموزانی که دارای ویژگی تأخیر در رضامندی تحصیلی هستند از راهبردهای
شناختی همچون بسط ،سازماندهی و تمرین و راهبردهای فراشناختی همچون برنامهریزی،
خودنظارتی و خودنظمدهی و بهویژه راهبردهای مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان و
محیط مطالعه ،تنظیم تالش و کمک خواستن و یادگیری دو جانبه بهطور مناسب و مستمر
استفاده میکنند (بیمبنتی و همکاران3766 ،؛ به نقل از عرب زاده و کدیور.)6936 ،
4
تأخیر در رضامندی تحصیلی پیشبینیکننده عملکرد تحصیلی ،جستوجوی کمک ،
خودکارآمدی 9و جهتگیری هدف 6است (بیمبنتی .)6333 ،یکی از متغیرهایی که
1. Mischel
2. Ayduk
3. Bembenutty
4. help seeking
5. self- Efficacy
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میتواند با تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی در ارتباط باشد ،یادگیری
خودتنظیمی است (بیمبنتی3771 ،؛ خدارحمی و زرینآبادی3769 ،؛ آدامز 3و همکاران،
 .)3766یادگیری خودتنظیمی یک چشمانداز مهم در پژوهشهای اخیر روانشناسی تربیتی
است (آکسان .)3773 ،9این رویکرد از سال  6317مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در
یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد شهرت فزایندهای پیدا کرده است (ریان و
پینتریچ6330 ،4؛ به نقل از یعقوبی .)6933 ،پینتریچ ( )6333یادگیری خودتنظیمی را
بهعنوان ساختاری پردازشی تعریف میکند که با آن یادگیرنده اهداف فعالیتهای
یادگیری ،شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل میکند (به نقل از نیکوس 9و
همکاران .) 3779 ،برای توصیف یادگیری خودتنظیمی الگوهای متعددی وجود داردکه هر
کدام با توجه به دیدگاه نظری و رویکردی که به آن وابستهاند فرآیند یادگیری
خودتنظیمی را توصیف کردهاند؛ اما در همه الگوهای یادگیری خودتنظیمی ،تاکید بر
ترغیب دانشآموزان به وارسی ،اداره و تنظیم کردن رفتار خود است.
پینتریچ ( )6337برای اولینبار در تحقیق خود با هدف بررسی نقش یادگیری
خودتنظیمی در بهبود و تقویت باورهای انگیزشی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را
مطرح کرد .الگوی یادگیری خودگردان پینتریچ شامل سه دسته راهبرد کلی است:
راهبردهای شناختی( 1راهبردهای تکرار و مرور ،بسط و گسترش و سازماندهی)؛
راهبردهای فراشناختی( 0راهبردهای برنامهریزی ،راهبردهای کنترل و نظارت و راهبردهای
نظمدهی) و راهبردهای مدیریت منابع1؛ یادگیرندگان ،باید قادر باشند زمان و محیطهای
مطالعه خود را مدیریت و تنظیم کرده ،بر تالشها نظارت کرده و از همساالن و معلمان
طلب کمک کنند (پینتریچ و دیگروت .)6337 ،3راهبردهای شناختی (تکرار و مرور،
بسط و گسترش و سازماندهی) اقدامهایی هستند که ما به کمک آنها اطالعات تازه را
1. goal orientation
2. Adams
3. Aksan
4. Pintrich & Ryan
5. Nikos
6. cognitive strategies
7. metacognitive strategies
8. resource management strategies
9. De Groot
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برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبالً آموختهشده و ذخیرهسازی آنها در
حافظه درازمدت آماده میکنیم  .راهبرد تکرار و مرور ذهنی را واینستاین و هیوم،)6331( 6
بهعنوان تکرار فعال یک موضوع برای بهخاطر سپردن آن تعریف کردهاند (سیف.)6913 ،
راهبرد بسط و گسترش معنایی عبارت است از راهبرد ایجاد ارتباط ذهنی بین مطالبی که
باید آموخته شود با دانش موجود (وارو داونینگ .)3777 ،3سازماندهی بهترین و
کاملترین نوع راهبرد یادگیری و در واقع نوعی راهبرد بسط معنایی است ،با این تفاوت که
یادگیرنده در استفاده از راهبرد سازماندهی ،برای معنیدار ساختن یادگیری ،به مطالبی که
قصد یادگیری آنها را دارد نوعی چهارچوب یا ساختار سازمانی تحمیل میکند ،اما چنین
عملی در راهبردهای بسط معنایی الزامی نیست (سیف .)6913 ،راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی عالوه بر راهبردهای شناختی ،دربرگیرنده راهبردهای فراشناختی نیز است.
مفهوم فراشناخت نخستینبار توسط فالول 9مطرح شد ،وی فراشناخت را هرگونه دانش یا
کنش شناختی تعریف میکند که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است (فالول،
 .)6301راهبردهای فراشناختی شامل سه راهبرد برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و نظمدهی
است .راهبردهای برنامهریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری ،پیشبینی زمان الزم برای
مطالعه ،تعیین سرعت مناسب مطالعه ،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و
انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است .منظور از نظارت و ارزشیابی این است که
یادگیرنده برای آگاهییافتن از چگونگی پیشرفت خود بر کارش نظارت آگاهانه اعمال
کند و بهصورت مرتب به ارزشیابی آن بپردازد .راهبردهای نظمدهی یا ساماندهی موجب
انعطافپذیری در رفتار یادگیرنده میشوند و به او کمک میکنند تا در هر زمان که برایش
ضرورت داشته باشد ،روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد (سیف .)6913 ،زیمرمن و
مارتینز-پونز )6311( 4راهبردهای مدیریت منابع را بهعنوان راهبردهایی که یادگیرندگان از
آن برای کنترل و اداره محیط مثل مدیریت در تنظیم وقت ،نحوه تالش ،انتخاب محیط
مطالعه و استفاده از افراد دیگر مثل معلمان ،همساالن ،منابع و مانند آن استفاده میکنند
تعریف کردند؛ این راهبردها به دانشآموزان کمک میکند تا با محیط سازگار شده و آن
1. Weinstein & Hume
2. Warr & Downing
3. Flavell
4. Martinez-pons
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را با توجه به هدفها و نیازهای خود تغییر دهند (صمدی .)6919 ،بهطورکلی یادگیری
خودتنظیمی یک موضوع مهم برای یادگیری انسان است و روانشناسان تربیتی بر شرکت
فعاالنه یادگیرنده در فرآیند یادگیری بهجای تجربه یادگیری انفعالی تأکید میکنند (چن،6
3773؛ پینتریچ3777 ،؛ به نقل از اومن چی .)3771 ،3یافتههای پژوهش کیم 9و همکاران
( )3776نشان داد که بین تأخیر در رضامندی تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و یادگیری
خودتنظیمی در میان دانشآموزان دبیرستانی در کره رابطه معناداری وجود دارد (به نقل از
بیمبنتی )3770 ،و نتایج پژوهش بیمبنتی و همکاران ( )3771نشان داد که بین تأخیر در
رضامندی تحصیلی و خودتنظیمی رابطه معناداری وجود دارد (بیمبنتی و همکاران.)3771 ،
نتایج پژوهش خدارحمی و زرینآبادی ( )3769نشان داد که بین خوشبینی تحصیلی و
استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین آدامز و
همکاران ( )3766در پژوهش خود با عنوان خوشبینی تحصیلی دانشآموز :تأیید یک
سازه ،نشان دادند که بین خوشبینی تحصیلی دانشآموزان و یادگیری خودتنظیمی رابطه
معناداری وجود دارد .بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که مطالعات پیرامون
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی
بهصورت همبستگی انجام شده است امّ ا پژوهشی که تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی را بررسی کرده باشد،
صورت نگرفته است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی دانشآموزان
دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرمآباد است.
سؤاالت پژوهش

-6آیا آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان
دختر پایه دوم دوره متوسطه اول تأثیر دارد؟
-3آیا آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی تحصیلی
دانشآموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول تأثیر دارد؟

1. Chen
2. Ao Man-chih
3. Kim

121

فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره چهل و نهم ،سال چهاردهم ،پاییز 97

روش
طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن ،طرح نیمهآزمایشی با پیشآزمون و
پسآزمون همراه با گروه گواه است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان
پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرمآباد در سال تحصیلی  6934-39بود .با عنایت به
اینکه طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و با توجه به اینکه حجم نمونه در
طرحهای نیمهآزمایشی حداقل  97نفر در دو گروه آزمایش و گواه توصیه میشود (دالور،
 ،)6911لذا حجم نمونه برابر با  97نفر انتخاب شد و از نمونه مذکور 69 ،نفر در قالب گروه
آزمایش و  69نفر در قالب گروه گواه بهصورت تصادفی انتخاب گردید .روش
نمونهگیری در این پژوهش بهصورت خوشهای چندمرحلهای است به این صورت که ابتدا
از دو ناحیه آموزشوپرورش شهر خرمآباد ،ناحیه  6بهصورت تصادفی انتخاب شد و از بین
مدارس اول متوسطه بهطور تصادفی یک مدرسه انتخاب گردید و از بین کالسهای دوم
مدرسه مذکور ،یک کالس بهطور تصادفی بهعنوان گروه آزمایش و یک کالس دیگر نیز
بهطور تصادفی بهعنوان گروه گواه انتخاب شد.
بهمنظور سنجش خوشبینی تحصیلی دانشآموزان از پرسشنامه خوشبینی تحصیلی
دانشآموزان اسچنن موران و همکاران ( )3769استفاده شد .این پرسشنامه که توسط
اسچنن موران و همکاران در سال  3769ساختهشده دارای  31گویه است .این پرسشنامه
دارای سه خرده مقیاس تأکید تحصیلی دانشآموزان ( 1گویه) ،اعتماد دانشآموزان به
معلمان ( 67گویه) و احساس هویت دانشآموزان نسبت به مدرسه ( 67گویه) است .مرادی
و همکاران ( )6939در پژوهش خود پایایی پرسشنامه را برای هر یک از خرده مقیاسها به
ترتیب  7/11 ،7/13و  7/36و برای کل ابزار  7/33محاسبه کردند .روایی این پرسشنامه نیز
از طریق تحلیل اکتشافی توسط تهیهکنندگان مورد تأیید قرار گرفته است (اسچنن موران و
همکاران .)3769 ،برای سنجش تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشآموزان از مقیاس تأخیر
در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و همکاران ( )6331استفاده شد .این مقیاس یک ابزار
خودگزارشی است که بر پایه پژوهش کیفی و کمی ساخته شده است و تأخیر در
رضامندی تحصیلی دانشآموزان را اندازهگیری میکند .مقیاس دارای  67سؤال است که
هر سؤال خود دارای دو قسمت متضاد است ،یک قسمت مربوط به عدم تأخیر در
رضامندی تحصیلی و قسمت دیگر مربوط به تأخیر در رضامندی تحصیلی است .بیمبنتی و
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همکاران ( )6331پایایی باز آزمایی این مقیاس را بین  7/13تا  7/10و ضریب آلفای
کرونباخ آن را بین  7/11تا  7/19گزارش کردند و روایی سازه این ابزار نیز با استفاده از
تحلیل اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاسهای انگیزشی بهخصوص یادگیری خودگردان
و جهتگیری هدفی تأیید شده است (به نقل از عربزاده و کدیور .)6936 ،در پژوهش
حاضر میزان آلفای کرونباخ برای این مقیاس  7/37محاسبه شد.
جهت اجرای پژوهش در شرایط یکسان و همزمان ،پیشآزمون مربوط به مقیاس
تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی از هر دو گروه آزمایش و گواه به
عمل آمد .پس از آن دانشآموزان گروه آزمایش تحت آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی با الهام از بسته آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی کرمی و همکاران
( )6933قرار گرفتند که این آموزش طی  63جلسه  37دقیقهای و هر هفته یک جلسه
صورت گرفت .در این زمان دانشآموزان گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکردند.
پس از آن از دانشآموزان هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد و دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS-19مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای توصیف دادهها از شاخصهای
آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAو تحلیل کوواریانس تکمتغیره
( )ANCOVAاستفاده شد .جلسات آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اساس
بسته آموزشی کرمی و همکاران ( )6933بهصورت زیر است :جلسه اول :در آغاز این جلسه
بعد از انجام معارفه ،به دانشآموزان اطالعاتی در مورد پژوهش و اهمیت متغیرهای آن
ارائه شد آنگاه از تمامی دانشآموزان پیشآزمون به عمل آمد .جلسه دوم :در این جلسه به
معرفی یادگیری خودتنظیمی و تأکید بر اهمیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در
آموزش پرداخته شد و در پایان جلسه برای خودانگیختگی بیشتر دانشآموزان در کنترل و
پیگیری امور برنامه آموزشی برای هر جلسه یک نفر بهعنوان نماینده از سوی کالس
انتخاب شد .جلسه سوم :در این جلسه بعد از مرور مطالب گفتهشده در جلسه قبل ،مفهوم
شناخت و فراشناخت برای دانشآموزان تعریف و توضیح داده شد .بعد تعریفی از
راهبردهای شناختی ارائه شد و به آنها گفته شد که این راهبردها شامل تکرار و مرور
ذهنی ،بسطدهی و سازماندهی است که مرتبط با عملکرد تحصیلی در کالس درس هستند
و شما در این جلسه با راهبرد تکرار و مرور ذهنی آشنا میشوید .آنگاه راهبردهای تکرار و
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مرور ویژه تکالیف ساده و پایه (چند بار از رو خواندن ،چند بار رونویسی کردن ،تکرار
اصطالحات مهم و کلیدی با صدای بلند ،بازگویی مطالب برای چندین بار پشت سر هم
استفاده از تدابیر یادیار مانند آهنگ ،قافیه و تصویر) و راهبردهای ویژه تکالیف پیچیده
(خط کشیدن زیر مطلب ،عالمتگذاری و حاشیهنویسی ،برجستهسازی قسمتهایی از
کتاب و رونویسی کردن مطالب) آموزش داده شد .در پایان تکلیفی در زمینه کاربرد
راهبرد تکرار و مرور ذهنی به دانشآموزان داده شد و از آنها خواسته شد که این تکلیف
را برای جلسه بعد آماده کنند .جلسه چهارم :در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد
تکرار و مرور ذهنی یکایک دانشآموزان با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و
نکات الزم یادآوری شد .سپس به آموزش راهبرد بسط و گسترش معنایی پرداخته شد .به
این صورت که بعد از ارائه تعریفی کامل از این راهبرد و آشنا شدن دانشآموزان با مفهوم
بسط و گسترش معنایی ،کاربرد انواع این راهبردها برای تکالیف ساده و پایه (استفاده از
واسطهها ،تصویرسازی ذهنی ،روش مکانها ،استفاده از کلمه کلید ،استفاده از سرواژهها) و
تکالیف پیچیده (یادداشتبرداری ،قیاسگری ،خالصه کردن به زبان خود ،کار بستن
مطالب آموختهشده ،آموزش دادن مطالب آموختهشده به دیگران ،استفاده از اطالعات
آموختهشده برای حل کردن مسائل و شرح و تفسیر و تحلیل روابط میان اجزای
تشکیلدهنده یک مطلب) با ارائه مثالهای متنوع بهطور مفصل توضیح داده شد .در پایان
تکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد بسط و گسترش معنایی به دانشآموزان ارائه شد و از آنها
خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه بعد آماده کنند .جلسه پنجم :در این جلسه ابتدا
تکالیف مربوط به راهبرد بسط و گسترش معنایی یکایک دانشآموزان با همکاری
خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات الزم یادآوری شد .سپس به آموزش راهبرد
سازماندهی پرداخته شد .به این صورت که بعد از ارائه تعریفی کامل از این راهبرد،
کاربرد آن را در مورد تکالیف ساده و پایه (دستهبندی اطالعات جدید در قالب حیوانات،
گیاهان ،مواد معدنی و روابط سلسله مراتبی در ریاضیات) و تکالیف پیچیده (تهیه فهرست
عناوین یا سرفصلها ،تبدیل متن درسی به طرح ،نقشه و نمودار ،دستهبندی اطالعات جدید
در قالب مقولههای آشنا ،استفاده از طرح درختی و استفاده از نمودار گردشی) با ارائه
مثالهای جذاب توضیح داده شد .در پایان تکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد سازماندهی به
دانشآموزان ارائه و از آنها خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه بعد آماده کنند.
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جلسه ششم :در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد سازماندهی یکایک دانشآموزان
با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات الزم یادآوری شد .بعد به آموزش
مفهوم فراشناخت و نقش مهم تواناییهای فراشناختی در توجه و حافظه و پیشرفت تحصیلی
پرداخته شد .آنگاه بعد از ارائه تعریفی کامل از راهبرد برنامهریزی ،کاربرد انواع
راهبردهای برنامهریزی برای دانشآموزان توضیح داده شد (تعیین هدف برای یادگیری و
مطالعه ،پیشبینی زمان الزم برای مطالعه و یادگیری ،تعیین سرعت مطالعه ،تحلیل چگونگی
برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری) .در پایان تکلیفی در زمینه
کاربرد راهبرد برنامهریزی به دانشآموزان ارائه و از آنها خواسته شد که این تکلیف را
برای جلسه بعد آماده کنند .جلسه هفتم :در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد
برنامهریزی یکایک دانشآموزان با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات
الزم یادآوری شد .آنگاه بعد از ارائه تعریفی کامل از راهبرد کنترل و نظارت ،کاربرد انواع
راهبردهای کنترل و نظارت برای دانشآموزان توضیح داده شد .از جمله این راهبردها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :ارزشیابی از پیشرفت ،نظارت بر توجه ،طرح سؤال در
ضمن مطالعه و یادگیری و کنترل زمان و سرعت مطالعه .در قسمت بعدی جلسه روش پس
ختام به دانشآموزان آموزش داده شد و در پایان جلسه تکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد
کنترل و نظارت به دانشآموزان ارائه و از آنها خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه
بعد آماده کنند .جلسه هشتم :در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد فراشناختی کنترل
و نظارت یکایک دانشآموزان با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات الزم
یادآوری شد .سپس به آموزش راهبرد خودنظمدهی پرداخته شد .به این صورت که پس از
ارائه تعریف و توضیح مفهوم خودنظمدهی مهمترین راهبردهای نظمدهی که دانشآموزان
میتوانند بهکارگیرند شامل :تعدیل سرعت مطالعه ،اصالح یا تغییر راهبرد شناختی به آنها
آموزش داده شد .در قسمت بعدی جلسه روش مردر به دانشآموزان آموزش داده شد و
در پایان تکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد خودنظمدهی به دانشآموزان ارائه و از آنها
خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه بعد آماده کنند .جلسه نهم :در این جلسه ابتدا
تکالیف مربوط به راهبرد فراشناختی خودنظمدهی یکایک دانشآموزان با همکاری
خودشان مورد باز بینی قرار گرفت و نکات الزم یادآوری شد .سپس راهبردهای مدیریت
منابع بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای یادگیری خودگردان که برای کنترل و اداره
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محیط به کار گرفته میشود ،توضیح داده شد .بعد به آموزش مفهوم مدیریت زمان بهعنوان
یکی از راهبردهای مدیریت منابع به دانشآموزان پرداخته و در پایان تکلیفی در زمینه
کاربرد راهبرد مدیریت زمان به دانشآموزان ارائه و از آنها خواسته شد که این تکلیف را
برای جلسه بعد آماده کنند .جلسه دهم :در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد
مدیریت زمان یکایک دانشآموزان با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات
الزم یادآوری شد .سپس دانشآموزان با اهمیت و تعریف سازماندهی محیط آشنا شدند و
از دانشآموزان خواسته شد قبل از مطالعه محیط مناسبی را از هر جهت انتخاب نمایند.
جلسه یازدهم :در این جلسه ابتدا مطالب جلسه قبل مرور و سپس راهبرد کمک خواستن و
تنظیم تالشها آموزش داده شد .اهمیت کمک خواستن در چالشها و مشکالت تحصیلی
مورد تأکید قرار گرفت .به دانشآموزان نحوه سؤال پرسیدن از دیگران برای کمک
خواستن و اینکه چگونه از فرد مناسب برای کمک بهره گرفته و به شیوه مناسب اجتماعی
از دیگران درخواست کمک کنند ،آموزش داده شد .جلسه دوازدهم :در این جلسه ضمن
تشکر و قدردانی از شرکتکنندگان ،هدیهای مناسب به آنها تقدیم و سپس پرسشنامههای
پسآزمون توزیع شد و از آنها خواسته شد سؤاالت را با دقت بخوانند و نظر خود را در
ارتباط با هر سؤال بهدقت مشخص نمایند.

یافتهها
در جدول  6شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آزمودنیها برحسب
مرحله و عضویت گروهی نشان داده شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی آزمودنیها
برحسب مرحله و عضویت گروهی
عضویت

پیشآزمون

مرحله

M

گروه آزمایش

SD

SD

M

تأخیر در رضامندی تحصیلی

61/47

9/71

99/31

3/94

خوشبینی تحصیلی

61/4

1/49

669/1

0/99

تأکید تحصیلی

61/31

9/49

93/99

9/69

اعتماد به معلمان

33/09

9/46

46/99

9 /3

هویت نسبت به مدرسه

33/4

4/96

47/69

9/61
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تأخیر در رضامندی تحصیلی

63/69

3/33

36/1

6/49

خوشبینی تحصیلی

11/99

9/33

01/09

1/09

تأکید تحصیلی

60/11

9 /3

36/4

3/91

اعتماد به معلمان

31/31

3/01

31/71

4

هویت نسبت به مدرسه

33/47

3/14

30/31

4/91

گروه گواه

همانطور که در جدول  6ارائه شده است میانگین نمره تأخیر در رضامندی تحصیلی
آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پیشآزمون به ترتیب برابر با  61/47و
 63/69است .در مرحله پسآزمون این نمرات تغییر یافته و به ترتیب برابر با  99/31و
 36/17است .میانگین نمره خوشبینی تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه گواه
در مرحله پیشآزمون به ترتیب برابر با  16/47و  11/99است .در مرحله پسآزمون این
مقادیر تغییر یافته و به ترتیب برابر با  669/17و  01/09است .برای تحلیل دادهها از آزمون
تحلیل کوواریانس استفاده شد و برای بررسی تفاوتهای مشاهدهشده در متغیرهای
خوشبینی تحصیلی و تأخیر در رضامندی تحصیلی ،ابتدا مفروضههای الزم جهت انجام
تحلیل کوواریانس بررسی شد .بررسی همگنی واریانسها نشان میدهد که معناداری
آزمون لون در نمرههای خوشبینی تحصیلی و تأخیر در رضامندی تحصیلی در پیشآزمون
و پسآزمون برقرار بود ( .)P>7/79با توجه به این امر دلیلی بر ناهمگن فرض کردن
واریانسها وجود ندارد .بررسی همگنی رگرسیون نیز از معنادار نبودن شرایط و
پیشآزمون حمایت میکند ،همچنین قبل از انجام آزمون کوواریانس با استفاده از آزمون
کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن توزیع نمونهها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین از
تحلیل کوواریانس برای تحلیل آماری استفاده شد .بهمنظور بررسی اینکه آیا آموزش
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده است از
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
جدول  .2تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله پسآزمون برای خوشبینی تحصیلی

گروه

اثر

ارزش

پیالیی

7/14

Error df
39

F
43/03

P
7/776

المبدای ویلکز

7/69

39

43/03

7/776

هتلینگ

9/91

39

43/03

7/776

بزرگترین ریشه روی

9/91

39

43/03

7/776
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همانطور که در جدول  3ارائه شده است ،پس از خارج کردن اثر پیشآزمون و سایر
متغیرهای کنترل ،به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ،اثر معنیداری برای عامل
عضویت گروهی وجود دارد ( .)P<7/76این اثر چند متغیره نشان میدهد که آموزش
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان دختر پایه دوم دوره
متوسطه اول شهر خرمآباد تأثیر دارد و بین خوشبینی تحصیلی دانشآموزان گروههای
آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .بهمنظور تعیین اینکه در کدامیک از
مؤلفههای خوشبینی تحصیلی ،تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و گواه وجود دارد از
آزمون کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جداول  9ارائه گردیده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره بررسی تأثیر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر
خوشبینی تحصیلی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورها

آزادی

مجذورها

خوشبینی تحصیلی

1119/17

6

1119/17

693/79

تأکید تحصیلی

091/40

6

091/40

11/01

7/776

اعتماد به معلمان

6611/31

6

6611/31

09/90

7/776

7/00

311/69

6

311/69

31/07

7/776

7/13

متغیر

هویت نسبت به
مدرسه

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

7/776

7/11
7/01

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است بین میانگین نمرات پسآزمون خرده
مؤلفه تأکید تحصیلی پس از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد (f=11/01

و  .(p<7/76نمرات پسآزمون خرده مؤلفه اعتماد به معلمان نیز پس از حذف اثر

پیشآزمون تفاوت معناداری را نشان میدهد ( f=09/90و  (p<7/76و نیز همانطور که در
جدول مشاهده میشود بین نمرات پسآزمون خرده مؤلفه هویت نسبت به مدرسه پس از

حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری مشاهده میشود ( f=31/07و (p<7/76؛ بنابراین
نمرات پسآزمون گروه آزمایش بهطور معناداری در خوشبینی تحصیلی بیش از گروه
گواه است .به عبارتی میتوان گفت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بهطور
معناداری موجب افزایش خوشبینی تحصیلی دانشآموزان شده است .بهمنظور تعیین اینکه
بین نمرات تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشآموزان ،تفاوت معنیداری بین گروه
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آزمایش و گواه وجود دارد یا خیر ،از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج
آن در جداول  4ارائه گردیده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره بررسی تأثیر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر
در رضامندی تحصیلی
متغیر
تأخیر در رضامندی
تحصیلی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورها

آزادی

مجذورها

6793/74

6

6793/74

F
390/39

سطح

اندازه

معناداری

اثر

7/776

7/36

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در جدول  4نشان داد بین گروههای آزمایش و
گواه در متغیر تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشآموزان در مرحله پسآزمون تفاوت

معنادار وجود دارد ( P<7/776و  .)F=390/39پس آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی موجب افزایش  7/36درصدی تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشآموزان در
مرحله پسآزمون شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر
تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی دانشآموزان دختر پایه دوم دوره
متوسطه اول شهر خرمآباد بود .همانطور که نتایج نشان داد آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی باعث افزایش میزان تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی در
مرحله پسآزمون شد که این یافته با یافتههای پژوهش کیم و همکاران (3776؛ به نقل از
بیمبنتی ،)3770 ،بیمبنتی ( ،)3773عربزاده ،کدیور و دالور ( ،)3763خدارحمی و
زرینآبادی ( )3769و آدامز و همکاران ( )3766همسو است .نتایج پژوهش نشان داد که
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت
و معناداری دارد .در تبیین این یافته باید گفت که از جمله ویژگیهای دانشآموزانی که
خوشبینی تحصیلی باالیی دارند این است که آنها در زمینه یادگیری ،تحصیل و مدرسه
درگیر هستند و در مقابل ،دانشآموزانی که خوشبینی تحصیلی کمتری دارند با واژههایی
چون گوشهگیر و ناخشنود توصیف میشوند (فین .)6313 ،بنا به نظر آکسان ()3773
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانشآموزان بهطورکلی یادگیری را افزایش
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میدهد ،همچنین کنارهگیری را کاهش میدهد و باعث درگیری دانشآموزان با تکالیف
میگردد .همچنین در مورد خرده مؤلفه تأکید تحصیلی باید گفت که در تأکید تحصیلی
توجه اصلی بر یادگیری و آموزش متمرکز است .در واقع تأکید تحصیلی مجموعه اقداماتی
است که دانشآموزان را بهسوی پیشرفت سوق میدهد و اینکه دانشآموزان در
محیطهایی که جالب و چالشانگیز باشد بیشتر به موفقیت میرسند (اسچنن-موران و
همکاران )3769 ،که از طریق آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی میتوان عالقه
دانشآموزان را نسبت به یادگیری بهبود بخشید (پورمحمد و همکاران .)6934 ،این مطلب
به این معنی است که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث افزایش خوشبینی
تحصیلی دانشآموزان میشود و این یافته با نتایج پژوهشهای خدارحمی و زرینآبادی
( )3769و آدامز و همکاران ( )3766همسو است .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت
و معناداری دارد .بهطورکلی باید گفت دانشآموزانی که بیشتر از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی استفاده میکنند بیشتر احتمال دارد که تأخیر در رضامندی را از خود نشان
دهند (بیمبنتی .)3773 ،در واقع ،دانشآموزان با آمادگی باال برای به تأخیر انداختن
رضامندی کسانی هستند که ساعات بیشتری از زمان را برای تضمین عملکرد تحصیلی
صرف مطالعه میکنند ،این دانشآموزان آیندهگرا کسانی هستند که در کتابخانه باقی
میمانند و برای یک امتحان مطالعه میکنند ،در مقابل دانشآموزان با تأخیر در رضامندی
پایین کسانی هستند که بدون اینکه بهخوبی برای آزمون آمادگی کسب کرده باشند از
کتابخانه خارج میشوند تا با دوستان خود لذت ببرند (بیمبنتی .)3779 ،راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی بهویژه راهبردهای مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان و محیط مطالعه
با تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشآموزان در ارتباط است (بیمبنتی3766 ،؛ به نقل از
عرب زاده و کدیور ،)6936 ،در نتیجه از طریق آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
بهویژه راهبردهای مدیریت منابع میتوان در جهت ارتقاء سطح تأخیر در رضامندی
تحصیلی به دانشآموزان کمک نمود .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی منجر به افزایش میزان تأخیر در رضامندی تحصیلی و خوشبینی
تحصیلی در دانشآموزان میشود .در این راستا پیشنهاد میشود از آموزش راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی بهعنوان یک شیوه عملی ،در دسترس و کمهزینه برای افزایش این
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متغیرهای تحصیلی در دانشآموزان استفاده شود و آن را به معلمان نیز آموزش داد تا
خودشان در قالب مجموعه فعالیتهایی متناسب با موقعیتهای متفاوت تحصیلی به کار
ببرند و تأخیر در رضامندی و خوشبینی تحصیلی را در دانشآموزان ارتقا دهند .از جمله
محدودیتهای این پژوهش میتوان به اجرای آن بر روی دانشآموزان دختر اشاره کرد،
همچنین این پژوهش بر روی جامعهای دارای محدوده سنی دوره متوسطه اول انجام شد؛
لذا باید در تعمیمیافتهها احتیاط نمود.
در پایان از مساعدتهای تمامی عوامل بهویژه مسئولین محترم دانشگاه ،مدیریت
محترم آموزشوپرورش ،مدارس شهر خرمآباد و تمام دانشآموزان عزیزی که بیدریغ ما
را در روند انجام این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری میگردد .الزم به ذکر
است که این مقاله مستخرج از پایاننامه دانشجویی کارشناسیارشد است.
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