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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و
سازگاری تحصیلی دانشآموزان دختر ناسازگار دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام شد .روش پژوهش
از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش شامل
دانشآموزان دختر ناسازگار در مدارس دوره متوسطه دوره دوم ناحیه  8شهر کرمان در سال تحصیلی
 33-31بود .نمونه موردبررسی بر اساس هدفهای پژوهش عبارت بودند از  90دانشآموز ناسازگار که
به کمک آزمون سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ( ،)AISSناسازگار تشخیص داده شدند و سپس با
گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  43نفر) تقسیم شدند .ابزارهای پژوهش عبارت
بودند از پرسشنامه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی سینها و سینگ ( ،)4339پرسشنامه خودکارآمدی
تحصیلی جینگ و مورگان ( )4337و پرسشنامه سازگاری تحصیلی کالرک ( .)4371به گروه آزمایش 2
جلسه  30دقیقهای راهبردهای خودتنظیمی آموزش داده شد و گروه گواه در این مدت آموزشی دریافت
نکردند .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد آموزش راهبردهای
خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانشآموزان ناسازگار دوره متوسطه در سطح
 P<0/04تأثیر معناداری دارد .آموزش خودتنظیمی در جهت استفاده از راهبردهای شناختی و راهبرد
فراشناختی به دانشآموزان ناسازگار ارائه شود تا کمتر شاهد ناسازگاری تحصیلی و عدم خودکارآمدی
تحصیلی اینگونه دانشآموزان باشیم.
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مقدمه
سازگاری مهمترین نشانه سالمت روانشناختی است و با حوزههای عاطفی ،اجتماعی و
آموزشی مرتبط است .هنگامیکه دانشآموزان وارد دوره متوسطه میشوند دچار مشکالتی
در زمینه سازگاری میشوند (اسفندیاری .)4933 ،سازگاری به معنای توانایی فرد برای
تطابق با محیط اطراف تعریف است و دارای ابعاد مختلفی ازجمله اجتماعی ،خانوادگی،
عاطفی ،بهداشتی و تحصیلی است (باچم و کاسی .)8042 ،4یکی از مهمترین عرصهها
در زمینهی سازگاری ،سازگاری تحصیلی است که ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق
با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی که مدرسه بهعنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی
آنها قرار میدهد .سازگاری تحصیلی را توانایی فرد برای کنار آمدن با تقاضاهای
تحصیلی و فعالیتهای مدرسه و سازگاری هیجانی را فرآیند سازگاری فرد با احساسات
و عواطف خود تعریف میکنند (تأنی 8و همکاران .)8044 ،رفتارهــای ناسازگارانه
رفتارهایی هستند که با نظر پدر و مادر ،اطرافیان ،جامعه و مدرسه سازگاری ندارد.
سازگاری تحصیلی دانشآموزان در مدرسه قسمتی از سازگاری عاطفی – اجتماعی  1آنان
است که میتواند شامل مجموعه واکنشهایی باشد که توسط آن ،یک دانشآموز ساختار
رفتاری خود را برای پاسخی موزون به شرایط جدید (مدرسه) و به فعالیتهایی که آن
محیط از دانشآموز میخواهد ،تغییر میدهد (دریور .)8048 ،9دانشآموزان ناسازگار
معموالً عالوه بر ناسازگاری با محیط مدرسه ،معلمان و سایر دانشآموزان دارای مشکالت
تحصیلی عمده نظیر عدم عالقه و انگیزش به تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی هستند
(پیتوس.)8001 ،
یکی از عوامل مرتبط با سازگاری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی 1است (لیران و
میلر .)8047 ،3در نظام آموزشی ،خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مطلوب،
عملکردهای مورد انتظار دانشآموزان تلقی میشود .از این لحاظ توجه به نقش سازگاری
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ضروری به نظر میرسد .پیشرفت
تحصیلی یادگیرندگان بهعنوان هدف نهایی هر نظام آموزشی تلقی میشود که تحقق این
امر متأثر از عوامل متعددی است ،یکی از این عوامل ،دیدگاه دانشجویان درباره
تواناییهایشان برای انجام فعالیتهای تحصیلی است که بهعنوان خودکارآمدی تحصیلی
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مطرح شده است .خودکارآمدی تحصیلی به ادراک فرد در ارتباط با شایستگی و قابلیت
یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد .اطمینان افراد به
تواناییهای آموزشی خود تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی آنهاست .این باورها به طرز
قدرتمندی انگیزه تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی آنها را در امر تحصیل و درنهایت
موفقیت تحصیلی ،تحت تأثیر قرار میدهد (بدل .)8041 ،4خودکارآمدی نقش
تعیینکنندهای بر خود انگیزشی افراد دارد؛ زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف
چالشآور ،میزان تالش و کوشش در انجام وظایف ،میزان استقامت و پشتکاری در
رویارویی با مشکالت و میزان تحمل فشارها اثر میگذارد .خودکارآمدی تحصیلی به
باورهایی همچون ،مطالعه کردن ،انجام فعالیتهای پژوهشی ،پرسیدن سؤال در کالس
درس ،ارتباط موفقیتآمیز با اساتید ،برقراری رابطه دوستانه با دیگر دانشجویان ،گرفتن
نمرههای خوب ،شرکت در بحثهای گروهی و غیره اشاره دارد که شخص این باور را
دارد که تحت شرایط خاص و موقعیتهای تحصیلی میتواند آنها را انجام دهد .این
افراد با کنجکاوی و تالش میتوانند از راهحلهای مناسب برای حل مشکالت خویش
بهره ببرند و از خود مقاومت برای حل مسائل تحصیلی نشان میدهند (عجم.)4933 ،
خودکارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به تواناییاش برای سازمان و انجام انواع
تکالیف آموزشی طرحشده گفته میشود .خودکارآمدی تحصیلی باال باعث میشود که
دانشآموز به توانایی خود اطمینان بیشتری خواهد داشت و میزان استرس تجربهشده
توسط این افراد نیز کمتر است (والنتا و هانتر .)8049 ،8نظریه خودکارآمدی نماینده مدلی
علی از تعامل بین خود و اجتماع است که رفتار ،عوامل فردی درونی (شناخت ،عوامل
زیستی و محرک) و محیط بیرونی را بهعنوان عواملی در تعامل متقابل با هم ترسیم میکند.
محیط متأثر از رفتار و عوامل فردی و عوامل فردی متأثر از رفتار و محیط هستند.
خودکارآمدی ،عامل فردی پویایی است که برای انسان یا توانایی ما برای عمل ،تعیینکننده
است .خودکارآمدی واسطه رابطه بین آگاهی و رفتار بوده و متقابالً در زمینه محیطی
اثرگذار است (پیانتا 9و همکاران .)8001 ،پژوهشهای مختلفی در ارتباط با متغیرهای
پژوهش حاضر انجام شده است میرسد .ازجمله نتایج یک پژوهش نشان داد که بین
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خودکارآمدی تحصیلی با موفقیت تحصیلی ،نوع استرس و واکنش به استرس ،حمایت
اجتماعی خانواده و افراد مهم رابطه وجود دارد (جمالی .)4938 ،نتایج پژوهش دیگری
نشان داد که روش تدریس نمایشی در خودکارآمدی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین
اعتمادی و سعادت ( )4931نشان دادند که بین خودکارآمدی با سالمت خانواده و سبک
دلبستگی ایمن همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین عجم ( )4933نشان داد
بین خودکارآمدی تحصیلی با سالمت اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد و همچنین خودکارآمدی توسط مؤلفههای شکوفایی اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تبیین میشود .صنوبر ( )4937نشان داد
خودکارآمدی تحصیلی ،شادکامی و تابآوری با سازگاری تحصیلی دانشآموزان رابطه
مثبت و معناداری دارد و در پیشبینی سازگاری تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی بیشتر
از دیگر متغیرها نقش داشت .همچنین نتایج پژوهشها رابطه مثبت و معنادار بین
خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی را نشان دادند .لیران و میلر8047 ،؛ سپهوندی
و منصوری 4931؛ محمدزاده و همکاران.)4933 ،
اخیراً آموزشها و مداخلههایی برای ارتقاء بهبود خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی
بهخصوص برای کودکان ،نوجوان ،دانشآموزان و افرادی که مشکالت عاطفی دارند،
طراحی شده است (خانجانی .)4931 ،یکی از این آموزشها برای دانشآموزان راهبردهای
خودتنظیمی است .خودتنظیمی بهعنوان کوششهای روانی در مهار وضعیت درونی،
فرآیندها و کنشها برای دستیابی به هدفهای باالتر تعریف شده است (کول ،لگانو و
الکر .) 8044 ،یادگیری خودتنظیمی بخش نوعی فرایند ساختاری فعال است که از طریق
آن یادگیرندگان اهدافی را برای یادگیری خود تعیین میکنند ،سپس میکوشند تا شناخت،
انگیزش ،و رفتارشان را نظارت ،تنظیم و گواه کنند (پنتریج 8000 ،نقل از شانک.)8003 ،
پنتریچ ( )8000نوعی چهارچوب مفهومی برای مطالعه یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده
است که به اندیشهها و مطالعات مربوط به آن انسجام میبخشد .بر اساس همین نظریه
راهبردهای خودتنظیمی شامل چهار جزء اصلی است :شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و
رفتاری .در راهبردهای شناختی خودتنظیمی ،باور بر این است که اندیشههای فرد
سرچشمه انگیزش او هستند .همچنین شناختگرایان معتقدند که رفتارها توسط هدفها،
نقشهها ،انتظارات و اسناد فرد ایجاد و هدایت میشوند و لذا انگیزه درونی بیشتر از انگیزه
بیرونی مورد تأکید آنان است (چن و یانگ .)8040 ،خودتنظیمی فراشناختی از نظر ولترز
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و همکاران ( )8009شامل راهبردهای مختلف برنامهریزی ،نظارت و تنظیم است.
فعالیتهای برنامهریزی شامل تعیین اهداف رأی مطالعه ،نظر انداختن به متن قبل از
مطالعه ،تولید پرسشهایی قبل از خواندن یک متن و انجام تحلیل تکلیف مربوط به
موضوع است .از نظر انگیزشی فراگیران خودتنظیم در تمام مراحل متفاوت یادگیری خود
را الیق و کارآمد و مستقل میبینند و از نظر رفتاری راهبردهای خودتنظیمی ،پیامدهای
ارزشمندی در فرآیند یادگیری ،آموزش و حتی موفقیت در زندگی دارد و دانشآموزان
محیطهای فیزیکی و اجتماعی را به محیطهای مناسب یادگیری تبدیل میکنند .بنابراین
چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانشآموزان
چگونه از نظر باورهای شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری ،یادگیری خود را
سازماندهی میکنند (هونگ و ساسمن .)8044 ،راهبردهای خودتنظیمی یکی از مهمترین
عوامل تعیینکننده پیشرفت تحصیلی شناخته شدهاند .مطالعات متعدد در روانشناسی
تربیتی و یادگیری نشان میدهد که خودتنظیمی با یادگیری آموزشگاهی ارتباط دارد ،زیرا
یادگیری فرایند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است (شارپ.)8044 ،
توجه به سازگاری دانشآموزان که آیندهساز هر جامعهای محسوب میشوند و
همچنین خودکارآمدی تحصیلی که تحت تأثیر زمینهها و شرایط اجتماعی و فرهنگی
است که فرد در آن واقع شده و آن را درک میکند ،از مهمترین مسائل اجتماعی است.
آموزش راهبردهای خودتنظیمی به کاهش مشکالت رفتاری ،کاهش پرخاشگری و
اضطراب ،افزایش رفتارهای جرأتمندی و باورهای مثبت در رابطه با خودکارآمدی
هیجانی نوجوانان فراری ،کاهش رفتارهای پرخاشگری نوجوانان و افزایش سازگاری
تحصیلی در محیطهای شغلی منتهی میشود (حیاتی .)4938 ،بنابراین الزم است نظام
آموزشوپرورش در تعلیم و تربیت از شیوهها و معیارها و برنامههایی استفاده کنند که در
سازگاری و خودکارآمدی دانشآموزان تأثیرگذار باشند .درعینحال در پژوهشهای
مربوط ،در بهکارگیری برنامههای آموزش راهبردهای پردازش هیجان مدار در مراکز
آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها بهمراتب کمتر پرداخته شده است .درواقع
اساسیترین وجهی که انجام این پژوهش را ضروری میکند کاهش تأثیرهای نامطلوب
ناسازگاری تحصیلی و پیامدهای ناشی از آن و همچنین افزایش خودکارآمدی تحصیلی
با توجه به اثرات پایدار آن در پیشرفت تحصیلی است .این پژوهش در نظر دارد به این
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سؤال پژوهش ی پاسخ دهد که آیا آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی
تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانشآموزان ناسازگار دوره متوسطه شهر کرمان تأثیر دارد؟
روش
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه است.
جامعه این پژوهش شامل همه دانشآموزان دختر ناسازگار در مدارس متوسطه دوره دوم
ناحیه  8شهر کرمان بودند که در سال تحصیلی  4933-31به مرکز مشاوره اداره
آموزشوپرورش ارجاع داده شده بودند ،تشکیل داد .تعداد این دانشآموزان بر اساس
گزارش مرکز مشاوره  880دانشآموز بود که در گام بعدی ،با دانشآموزان مذکور تماس
گرفته شد و جهت شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامهها ،رضایت آگاهانه آنان جلب
شد .سپس آزمون سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ( )AISSروی آنها اجرا شد .سپس
تمام پرسشنامههایی که دارای ویژگیهای فردی دانشآموزان بودند ،نمرهگذاری شد
(درکل  430پرسشنامه را شامل میشد) .تمام دانشآموزانی که نمره سازگاری تحصیلی
آنها دو انحراف معیار باالتر از میانگین بود ،انتخاب شدند .حجم نمونه  90نفر در نظر
گرفته شد و بهصورت تصادفی  43نفر در گروه آزمایش و  43نفر دیگر در گروه گواه
جایگزین شدند .مالکهای ورود دانشآموزان گروه نمونه عبارت بودند از :تحصیل در
دوره متوسطه ،عدم دریافت خدمات روانشناختی و رواندرمانی دیگر ،عدم وجود
اختالالت روانی بهخصوص اختالالت بیش فعالی ،اختالالت اضطرابی و اختالالت
شخصیت ،کسب نمره پایینتر از نقطه برش در مقیاس سازگاری دانشآموزان دبیرستانی.
پس از تعیین حجم نمونه ابتدا پرسشنامه خودکارآمدی و ناسازگاری تحصیلی بهعنوان
پیشآزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد .سپس برنامه آموزشی راهبردهای خودتنظیمی
به شرحی که در صفحات بعد توضیح داده میشود در مورد گروه آزمایش اجرا شد .گروه
گواه برای دریافت مداخله در لیست انتظار قرار گرفت که در پایان دوره پژوهش مداخله
مذکور درباره آنها نیز به اجرا درآمد .پس از اتمام دوره مداخله درباره گروه آزمایش،
پرسشنامههای مذکور بار دیگر بهعنوان پسآزمون در مورد هردو گروه اجرا شد .بدین
ترتیب برای هر یک از متغیرهای سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دو نمره،
پیشآزمون و پسآزمون به دست آمد .جهت تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از
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روش آماری تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمافزار ( )SPSSنسخهی  88استفاده شد.
در پژوهش حاضر از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
مقیاس سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ( :)AISS4این مقیاس توسط سینها و سینگ
( ،)4339بهمنظور جداسازی دانشآموزان دبیرستانی ( 41تا  42سال) با سازگاری خوب
از دانشآموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی ،اجتماعی و آموزشی تهیه شده
است .در این پژوهش از فرم نهایی  10مادهای که گزینههای آن بهصورت بلی و خیر
است ،استفاده شده است  .ضریب پایایی این مقیاس را به روش دونیمه کردن برای کل
مقیاس  ،0/33خرده مقیاسهای عاطفی  ،0/31اجتماعی  0/39و آموزشی  0/31گزارش
کردهاند (کرمی .)4923 ،در پژوهش حاضر ،ضرایب پایایی مقیاس فوق با استفاده روش
کودر ریچاردسون و دونیمه کردن برای کل مقیاس  0/29و  ،0/71خرده مقیاسهای
عاطفی  0/22و  ،0/72اجتماعی  0/34و  0/20و آموزشی  0/23و  0/78به دست آمد.
نقطه برش این پرسشنامه  83است که کسب نمره پایینتر از آن بهعنوان دانشآموز
ناسازگار شناخته میشد.
مقیاس خودکارآمدی تحصیلی ( :)8MJSESجری جینگ و ویکی مورگان ( )4337در
این پرسشنامه بهمنظور بررسی اعتبار عاملی پرسشنامهی خود کارآمدی تحصیلی از تحلیل
عوامل بهره گرفتند .تحلیل عوامل سه عامل اصلی را در مقیاس مورد تأیید قرار داد .اولین
عامل گویههای مربوط به استعداد ،دومین عامل گویههای مربوط به بافت و سومین عامل
گویه های مربوط به کوشش هماهنگ بودند که نمره کلی از جمع سه عامل به دست
می آید و در این پژوهش نمره کلی پرسشنامه تحلیل شده است .جهت سؤاالت مثبت
بوده و در یک مقیاس  1درجهای لیکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» تنظیم
شدهاند .روایی آزمون به کمک تحلیل عاملی ،سه عامل را نشان داده و ضرایب آلفای
کرونباخ حاصل از این گویهها  0/28گزارش شده و زیر مقیاسها به ترتیب  0/72برای
استعداد 0/70 ،برای بافت و  0/11برای کوشش گزارش شدهاند (جینگ و مورگان،
.)4337
 مقیاس سازگاری تحصیلی کالرک :مقیاس سازگاری تحصیلی اولین در سال 4371توسط کالرک ،تورپ و تیگز بهمنظور سنجش سازگاری تحصیلی دانشآموزان
2. Morgan-Jinks student efficacy scale

1. adjustment inventory for high school student
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تهیه و مورداستفاده قرار گرفته است .مجدداً در سال  4332توسط کالرک و همکاران
بازبینی شد و به کمک تحلیل عامل پرسشنامه نهایی ساخته شد .این پرسشنامه شامل 43
سؤال است که شیوه نمرهگذاری آن بر مبنای مقیاس طیف لیکرت  1درجهای تنظیم شده
و گزینههای کامالً موافقم نمره  ،1موافقم نمره  ،9مخالفم نمره  8و کامالً مخالفم نمره 4
داده میشود .دامنه نمرات این پرسشنامه بین  43تا  10است که هر چه نمره کلی این
آزمون باالتر باشد نشاندهنده میزان سازگاری باالی دانشآموزان است .سؤاالت شماره
 41- 48 -2 -1 -3 -1 -8و  43به شیوه معکوس نمرهگذاری میشوند .در پژوهش
کالرک و همکاران ،میزان پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ./29 ،گزارش
شده است و روایی مقیاس به روش تحلیل عاملی تأییدی تأیید شده است .در ایران نیز
رضایی جمال جویی ضریب آلفای کرونباخ مقیاس را  0/24به دست آورده است
(سپهوندی و منصوری.)4931 ،
برنامه آموزشی راهبردهای خودتنظیمی :در این پژوهش از برنامه آموزشی حسنآبادی
( )4933استفاده و به دانشآموزان در گروه آزمایش آموزش داده شد.
جلسات

محتوای جلسات

اول

کمک به دانشآموزان برای آگاهی از عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی سهیم در فرآیند یادگیری

دوم
سوم
چهارم

معرفی مفهوم یادگیری فعال با استفاده از  3حس به شرکتکنندگان ،معرفی مفهوم تکنیکهای
مطالعه  SQ4Rو SQ3R

مرور تکنیکهای مطالعة فعال عینی با دانشآموزان بهخصوص  SQ3Rو آگاه کردن دانشجویان از
روشهای متفاوت دیگری که میتوانند برای مشارکت فعال در مطالعه از آنها استفاده کنند.
تهیه ساختاری شناختی برای تشخیص عناصر سخنرانی و ارتقای مهارتهای گوش دادن
دانشآموزان
ارائة معلومات کاربردی به دانشآموزان در باب اینکه مغز چگونه کار میکند و ارائة اطالعاتی

پنجم

دربارة اینکه چگونه میتوان مغز را برای خدمترسانی بهتر به دانشآموزان تمرین داد بهویژه از
طریق استفاده از تکنیکهای حافظه

ششم

ارائة یک برنامة زمانی امتحانی مؤثر بر اساس نیازهای روانشناختی و فیزیولوژیکی به دانشآموزان

هفتم

ارائه یک رویکرد ذهنی مثبت به امتحان دادن تکنیکهایی عملی برای امتحان دادن

هشتم

آموزش مهارتهای عینی تحصیلی به دانشآموزان و فرصت دادن جهت تجربه موقعیت امتحان،
اجرای پسآزمون
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در اجرای برنامه آموزشی ،بر مشارکت فعال دانشآموزان تأکید شد و از روش
آموزشی بحث گروهی ،سخنرانی ،حل مسئله و تکالیف خانگی و همچنین از وسایل
کمکآموزشی مانند پاورپوینت استفاده شد.
یافتهها
جدول  4میانگین و انحراف استاندارد نمره خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی
در گروه آزمایش و گروه گواه را دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
جدول  .1آمارههای توصیفی نمرات پیشآزمون – پسآزمون خودکارآمدی تحصیلی
و سازگاری تحصیلی
گروه
آزمایش
گواه

متغیرها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی تحصیلی

34/33

1/71

73/28

3/49

سازگاری تحصیلی

89/12

1/44

34/88

3/12

خودکارآمدی تحصیلی

13/27

1/12

30/91

1/34

سازگاری تحصیلی

81/94

1/34

89/73

3/48

همانطور که اطالعات جدول  4نشان میدهد نمره خودکارآمدی تحصیلی آزمودنیها
در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون با میانگین  34/33و انحراف معیار  1/71و در
مرحله پسآزمون با میانگین  73/28و انحراف معیار  3/49است .نمره خودکارآمدی
تحصیلی آزمودنیها در گروه گواه در مرحله پیشآزمون با میانگین  13/27و انحراف
معیار  1/12و در مرحله پسآزمون با میانگین  30/91و انحراف معیار  1/34است.
نمره سازگاری تحصیلی آزمودنیها در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون با میانگین
 89/12و انحراف معیار  1/44و در مرحله پسآزمون با میانگین  34/88و انحراف معیار
 3/12است .نمره سازگاری تحصیلی آزمودنیها در گروه گواه در مرحله پیشآزمون با
میانگین  81/94و انحراف معیار  1/34و در مرحله پسآزمون با میانگین  89/73و انحراف
معیار  3/48است.
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش و گواه در متغیر خودکارآمدی تحصیلی
منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورها نسبت F

سطح معناداری

پیشآزمون

17/72

4

17/72

4/79

0/14

گروهها

328/19

4

328/19

84/80

0/01

خطا

714/78

87

87/17

در ادامه جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد،
مقدار آزمون شاپیرو ویلک برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی  0/277و برای متغیر
سازگاری تحصیلی  0/133به دست آمد و این مقادیر در سطح  ،P<0/04معنادار نشد که
حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرهای پیشآزمون است .تحلیل همبستگی نشان داد که
بین نمرات پسآزمون و پیشآزمون خودکارآمدی ( )R= 0/11 ،P< 0/04همبستگی
معنادار وجود دارد .مفروضه همگنی شیب رگرسیون نمرات در دو گروه بهعنوان یکی از
مفروضههای اصلی تحلیل کوواریانس نیز موردبررسی شد .خطوط میزان و جهت شیب
رگرسیون نمرات پسآزمون و پیشآزمون خودکارآمدی در دو گروه مشابه است و بین
متغیر وابسته و همپراش آن رابطه خطی برقرار است .آزمون اثرات بین آزمودنی همگنی
شیب خطوط رگرسیون نمرات پسآزمون و پیشآزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو
گروه را تأیید کرد .بر پایه نتایج آزمون لوین ،واریانس نمرات پسآزمون خودکارآمدی
تحصیلی در دو گروه گواه و آزمایش همگون است .مفروضههای تحلیل کوواریانس برای
متغیر سازگاری تحصیلی نیز بررسی و تأیید شد.
نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش و گواه در متغیر خودکارآمدی تحصیلی
در جدول  8نشان داده شده است .همانگونه که در جدول  8مالحظه میشود بهوسیله
تحلیل کوواریانس ،معنادار بودن تفاوت بین میانگینهای نمرههای پسآزمون
خودکارآمدی تحصیلی هر دو گروه آزمایش و گواه را پس از منظور داشتن تفاوت اولیه
بین دو گروه در پیشآزمون ،آزموده شد و این نتیجه حاصل شد که دو گروه در پسآزمون
با نسبت  ،F1,27= 84/80در سطح  ،P<0/04باهم تفاوت معناداری داشتهاند ،یعنی پس
از ارائه جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانشآموزان گروه آزمایش ،این گروه
بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه به سؤاالت آزمون خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند.
بنابراین این فرضیه پژوهش که« :آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی
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تحصیلی دانشآموزان ناسازگار شهر کرمان تأثیر دارد» ،در سطح معناداری ،P<0/04
موردقبول واقع شد.
نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایشی و گواه در متغیر سازگاری تحصیلی در
جدول  9نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش و گواه در متغیر سازگاری تحصیلی
منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورها نسبت F

سطح معناداری

پیشآزمون

14/13

4

14/13

4/91

0/11

گروهها

234/43

4

234/43

42/21

0/01

خطا

4843/31

87

13/42

همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود بهوسیله تحلیل کوواریانس ،معنادار بودن
تفاوت بین میانگینهای نمرههای پسآزمون سازگاری تحصیلی هر دو گروه آزمایش و
گواه را پس از منظور داشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیشآزمون ،آزموده شد و این
نتیجه حاصل شد که دو گروه در پسآزمون با نسبت  ،F1,27= 42/21در سطح ،P<0/04
باهم تفاوت معناداری داشتهاند ،یعنی پس از ارائه جلسات آموزش راهبردهای
خودتنظیمی به دانشآموزان گروه آزمایش ،این گروه بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه
به سؤاالت آزمون سازگاری تحصیلی پاسخ دادند .بنابراین این فرضیه پژوهش که:
«آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی دانشآموزان ناسازگار شهر کرمان
تأثیر دارد» ،در سطح معناداری  ،P<0/04موردقبول واقع شد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی
تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانشآموزان ناسازگار دوره متوسطه شهر کرمان انجام شد.
بر این اساس  90دانشآموز ناسازگار که به کمک آزمون سازگاری دانشآموزان دبیرستانی
( ،)AISSناسازگار تشخیص داده شدند ،انتخاب و سپس با گمارش تصادفی به دو گروه
آزمایش و گواه (هر گروه  43نفر) تقسیم شدند .به گروه آزمایش  2جلسه  30دقیقهای
راهبردهای خودتنظیمی آموزش داده شد و گروه گواه در این مدت آموزشی دریافت
نکردند .بررسی حاصل از فرضیه اول که عبارت بود از آموزش راهبردهای خودتنظیمی
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بر خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ناسازگار دوره متوسطه تأثیر دارد ،نشان داد پس
از ارائه جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانشآموزان گروه آزمایش ،این گروه
بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه به سؤاالت آزمون خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند.
بنابراین این فرضیه پژوهش ،در سطح معناداری  ،P<0/04موردقبول واقع شد .این یافته
با نتایج پژوهشهای حیاتی ( ،)4938شارپ ( ،)8044تیرگری ( ،)4931محمدزاده
( ،)4933سپهوندی ( ،)4931عجم ( ،)4931لیران ( )8047و کول و همکاران ()8044
همسو است .در تبیین این نتایج میتوان گفت یادگیری خودتنظیمی ،شامل راهبردهایی
است که دانشآموزان به کار میبرند تا شناختهایشان را تنظیم کنند .راهبردهای
خودتنظیمی ،فنون یا روشهایی هستند که یادگیرندگان برای اکتساب اطالعات از آنها
استفاده میکنند .راهبردهای خودتنظیمی برخاسته از نظریة سازنده گرایی است و این
نظریه به نقش فعال فراگیر در یادگیری تأکید دارد و ا ین فعال بودن و داشتن حق انتخاب
و آزادی عواملی هستند که توسط اسکلکتی ( )8003بهعنوان عوامل مؤثر بر خودکارآمدی
تحصیلی مطرح شدهاند .با استناد به نظریه پینتریچ و دیگروت ( )4333و نتیجه پژوهش
زیمرمن و مانینز -پونس ( )8000دانشآموزان خودتنظیم از نظر تحصیلی بهمراتب برتر
از سایر دانشآموزان هستند و بهتر میتوانند با نیازهای تحصیلی خود درگیر شوند.
همچنین با توجه به تحقیقات شانک ( )8003مبنی بر آموزش خودتنظیمی و تنظیم اهداف
برای دانشآموزان ،میتوان اینگونه استدالل کرد که خودتنظیمی قابلیت ارتقاء و افزایش
خودکارآمدی تحصیلی را دارد و میتوان به خودتنظیمی بهعنوان یک مهارت تحصیلی
نگریست که با آموزش آن میتوان به خودکارآمدی تحصیلی و به دنبال آن افزایش
پیشرفت تحصیلی دست یافت.
بررسی حاصل از فرضیه دوم که عبارت بود از آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر
سازگاری تحصیلی دانشآموزان ناسازگار دوره متوسطه تأثیر دارد ،نشان داد پس از ارائه
جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانشآموزان گروه آزمایش ،این گروه بهطور
معناداری بیشتر از گروه گواه به سؤاالت آزمون سازگاری تحصیلی پاسخ دادند .بنابراین
این فرضیه پژوهش ،در سطح معناداری  ،P<0/04موردقبول واقع شد .این یافته با نتایج
پژوهشهای دانش و همکاران ( ،)4939خانجانی و همکاران ( ،)4931ملتزر (،)8003
مالمبرگ ( )8041همسو است .در تبیین این نتایج میتوان گفت پینتریچ ()8001
خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمانیافته میداند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف
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یادگیری خود را تنظیم کرده و تالش میکنند بر شناخت ،انگیزش و رفتار خود نظارت
کنند .راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارتهای خودآموزی ،سؤال پرسیدن از
خود ،خودبازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک میکند تا با استفاده از
فرایندهای شناختی ،یادگیریشان تسهیل شود .مالمبرگ ( )8041در تحقیق خود به این
نتیجه رسید که آموزش خودتنظیمی وسیلهای برای چگونگی استفاده دانشآموزان از
تاکتیک مطالعه و استراتژی تنظیم شناختی است و این استراتژیها باعث سازگاری بیشتر
و بهتر با محیط مدرسه ،معلم و دانشآموزان و به دنبال آن بهبود عملکرد تحصیلی میشود.
مهارتهایی مانند سازماندهی و ذخیرهسازی دانش و سهولت بهرهبرداری از آنها،
یادداشتبرداری و استفاده از استراتژیها برای مرور و ذخیرهسازی اطالعات در حافظه
مانند نقشه مفهومی و رمزگردانی و آموزش راهبردهای نظم دادن به ذهن ،دانشآموزان
ناسازگار در مدارس را قادر میکند تا بر فرایند یادگیری و مطالعه خود تسلط یابند و این
تسلط از طریق افزایش انگیزه تحصیلی در آنها به سازگاری تحصیلی بهتر منجر میگردد.
همچنین آموزش یادگیری خودتنظیمی با بهکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی و
همچنین راهبردهای مدیریت مناسب منابع ،سعی در افزایش یادگیری و درک و تمرکز
دانشآموزان دارد؛ ازاینرو موجب بهبود یادگیری بهتر و درک لذت یادگیری و متعاقب
آن سازگاری تحصیلی دانشآموزان میگردد .درنتیجه ،آموزش یادگیری خودتنظیمی با
کاربرد راهبردهای شناختی و خودتنظیمی مهارتهای دانشآموزان را در تکالیف ارتقا
داده و موجب میشود دانشآموزان ،تکالیف درسی را بیشتر پیگیری کنند و اهداف
تحصیلی را دنبال کنند و برای این موردنیاز به سازگاری بهتر با محیط مدرسه و شرایط
موجود در آن دارند .با توجه به مطالب فوق و نتیجه پژوهش حاضر میتوان آموزش
خودتنظیمی را بهعنوان تسهیلکننده در امر یادگیری و عاملی مؤثر در سازگاری و
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ناسازگار برای مجریان امر تعلیم و تربیت پیشنهاد
داد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد آموزش خودتنظیمی در برنامه درسی
مدارس بهعنوان مهارتهای الزم تحصیلی گنجانده شود و برای معلمان و مشاوران
آموزشهای الزم جهت استفاده موفقیتآمیز آموزش خودتنظیمی در جهت استفاده از
راهبردهای شناختی و راهبرد فراشناختی توسط دانشآموزان ارائه شود و برای استفاده
بهینه از امکانات راهبردهای مدیریت منابع (محیط مدرسه و خانه و منابع انسانی اعم از
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همساالن و معلمان) تا کمتر شاهد افت و شکست تحصیلی اینگونه دانشآموزان باشیم.
البته با توجه به شرایط خاص دانشآموزان ناسازگار و تفاوتهای انگیزشی آنها ،پیشنهاد
میشود این راهبردهای آموزشی خودتنظیم به دانشآموزان دیگر هم ارائه شود و نتایج
آنها بر روی سایر متغیرهای مهم حوزه روانشناسی تربیتی نظیر افت تحصیلی،
اهمالکاری تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و  ...بررسی شود .از محدودیتهای مهم این
پژوهش ،مطالعه در مورد یک گروه کوچک از دانشآموزان است که به دالیل اجرایی و
کمبود وقت امکان انتخاب نمونه بزرگتر بهویژه گروه پالسیبو فراهم نبود .عالوه بر این
به دلیل کمبود وقت و با توجه به مقررات مدرسه امکان پیگیری اثر مداخله پس از چند
ماه فراهم نشد.
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