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Introduction: The procrastination is a common failure in self-regulation. Students who 

consider themselves efficient, use cognitive and metacognitive learning strategies more and 

make more effort to do their assignments. The aim of this study was to investigate the effect 

of cognitive and metacognitive learning strategies on academic procrastination and self-effi-

cacy of students. 

Methods: The research method was semi-experimental and its design was pretest, post-

test with control group and follow-up stage. The statistical population comprised all mid-

dle school students in the city of Khorramabad, in the academic year of 2015-2016, among 

whom 30 students having academic procrastination (score≥30) were selected through the 

step random sampling method. Then, with semi-experimental method, the students were di-

vided into two groups: exprimental (15 students) and control (15 students). The students in 

exprimental group received the training of cognitive and metacognitive learning strategies 

for 90-min eight sessions (once a week). The data were obtained by using the Academic Pro-

crastination Questionnaire and General Self-efficacy Scale and the multi-variable covariance 

analysis (MANCOVA) was applied to analyze the data.

Results: The results showed that cognitive and metacognitive learning strategies training re-

duced significantly academic procrastination and increased self-efficacyy in the exprimental 

group towards the control group (P>0.001). Also, this effect continued until the follow-up 

phase.

Conclusion: Based on the research results, it can be said the training of the cognitive and 

metacognitive learning strategies has a beneficial effect on decreasing academic procrastina-

tion and increasing self-efficacy among female students.doi.org/10.30699/icss.21.3.31
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از  مي دانند،  کارآمد  را  خود  که  دانش آموزاني  است.  خودتنظیمی  در  شکست  از  شایع  صورتی  اهمال کاري  مقدمه: 

راهبرد هاي شناختی و فراشناختی بیشتري استفاده مي کنند و براي انجام تکالیف تالش بیشتري مي ورزند. هدف پژوهش 

حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان بود.

روش کار: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه 

پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95-1394 بودند، که از میان آنها 

30 دانش آموز دارای اهمال کاری تحصیلی )نمره 30 به باال( به شیوه نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب و با شیوة نیمه 

آزمایشی، در دو گروه  آزمایش و کنترل )هر گروه 15 نفر( گمارده شدند. آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی 

به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای طی یک جلسه در هفته بر روی دانش آموزان گروه آزمایش انجام گرفت. داده ها با استفاده 

پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی عمومی جمع آوری شد. از روش تحلیل کواریانس چند  متغیره و تک 

متغیره با نرم افزار SPSS-18 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. 

به طور  فراشناختی  و  یادگیری شناختی  راهبرد های  آموزش  داد که  نشان  تحلیل کواریانس  از  نتایج حاصل  یافته ها: 

معناداری باعث کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش خودکارآمدی در دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 

گردیده است )P>0/001(. همچنین این تاثیر تا مرحله پیگیری حفظ شده بود. 

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مي توان گفت آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی در کاهش 

اهمال کاری تحصیلی و افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر مؤثر است.
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مقدمه
اهمال کاری )Procrastination( به عنوان یک عادت رفتاری در نظر 
فراوانی در جوامع مختلف دارد و روند رشد  گرفته می شود که شیوع 
آن رو به گسترش است. به گفته Moon و Illingworth اهمال کاري 
جلوه هاي گوناگونی دارد اما متداول ترین نوع آن اهمال کاري تحصیلی 
است )1(. اهمال کاری تحصیلی یک رویداد شایع میان دانش آموزان و 

دانشجویان است که معموال به صورت عدم انجام تکالیف و عدم مطالعه 
براي  آمادگی  اهمال کار  دانش آموزان   .)2( دیده می شود  امتحان  برای 
امتحان را به شب پایانی موکول می کنند و در نتیجه در زمان امتحان 
به گزارش دانش آموزان،  با توجه  را تجربه می کنند.  اضطراب شدیدي 
میزان اهمال کاری آنها رابطه منفی معناداری با عملکرد تحصیلی شان 

چکیده

32

doi.org/10.30699/icss.21.3.31

https://bit.ly/3dpkiht
https://bit.ly/3acFsgP
https://orcid.org/0000-0001-6814-9213


صفحات  31-41

تاثیر راهبرد های یادگیری بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی عزت اله قدم پور و همکاران

33

دالیل  که  دانش آموزانی  دادند  نشان  همکاران  و   Senécal  .)3( دارد 
درونی براي درس خواندن دارند، به احتمال کمتري نسبت به آنهایی 
اعتقاد  به   .)4( اهمال کاري می زنند  به  دارند، دست  بیرونی  که دالیل 
Solomon و Rothblum که اگرچه دانش آموزان دالیل متعددي براي 

اهمال کاري می آورند، اما معموال دالیل آنها مربوط به ترس از شکست 
)شامل اضطراب در عملکرد، کمال گرایی و کمبود اعتماد به نفس( است 
 .)6( است  در خودتنظیمی  از شکست  شایع  اهمال کاري صورتی   .)5(
میزان  که  دانشجویانی  است  داده  نشان  خود  تحقیقات  در   Wolters

دانشجویان  از  کمتر  داشتند،  تکالیف شان  در  اهمال کاري  از  بیشتري 
دیگر راهبرد هاي شناختی و فراشناختی را مورد استفاده قرار می دادند 
فراگیرانی  از  دسته  آن  که  می دهند  نشان  نیز  پژوهش ها  سایر   .)7(
می کنند،  استفاده  فراشناختی  و  شناختی  یادگیری  راهبردهاي  از  که 
کمتر مرتکب اهمال کاري می شوند )8(. داشتن انگیزه، انتخاب هدف، 
کنترل عواطف و احساسات منفي، آغاز گري، پشتکار، پایداري به هنگام 
ارتباط  در  مي توانند  که  هستند  مفاهیمي  همگي  با شکست،  مواجهه 
با  مطابق  باشند.  داشته  کاهنده  و  منفي  نقشي  اهمال کاري  و  تعلل  با 
می گذارد،  تاثیر  اهمال کاری  بر  که  عواملي  از  یکي   Bandura نظر 
خود  ارزیابی  از  است  عبارت  خودکارآمدي   .)9( است  خود کارآمدي 
با فعالیتی خاص. خودکارآمدي  ارتباط  توانایی هاي خود در  از  شخص 
تکالیف جدید است  با  برخورد  یادگیرندگان در  توانایی  منعکس کننده 
انگیزه را  افزایش خودکارآمدی دانش آموزان به نوبه خود سطح   .)10(
پژوهشي حاکي است دانش آموزاني که  افزایش می دهد )12(. شواهد 
خود را کارآمد مي دانند، از راهبرد هاي شناختي و فراشناختي بیشتري 
استفاده مي کنند و براي انجام تکالیف تالش بیشتري مي ورزند )11(. 
خودتنظیمي، سازه اي است که از سال 1967 از سوي Bandura طرح 
شد. مطالعه اولیه در این زمینه، مبتني بر خودتنظیمي به معناي عام 
کلمه بود که زمینه هاي گوناگون فردي_خانوادگي و اجتماعي را مورد 
یادگیري  زمینه  در  سازه  این   ،1980 دهه  از  ولي  مي داد؛  قرار  توجه 
مطرح شد )Oxford .)13 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را مجموعه 
فعالیت های خاص انجام شده توسط یادگیرنده جهت یادگیری آسان تر، 
سریع تر، لذت بخش تر، خودراهبرتر، مؤثرتر و قابل انتقال به موقعیت های 
و  نگرش ها  باورها،  افکار،  شامل  شناخت   .)14( می کند  تعریف  جدید 
ارزش هایی است که یک فرد آگاهانه درباره خودش، رفتارش و محیط 
پیرامونش دارد )15(. Pintrich )1991( راهبردهای شناختی را شامل 
راهبردهای تکرار و مرور ذهنی، بسط و گسترش و سازمان دهی می داند 
)16(. سازمان دهی بهترین و کامل ترین نوع راهبرد یادگیری است، در 
واقع نوعی راهبرد بسط معنایی است )17، 18(. راهبردهای یادگیری 

راهبردهای  برگیرنده  در  شناختی،  راهبردهای  بر  عالوه  خودتنظیمی 
بار توسط مطرح  فراشناختی نیز می باشد. مفهوم فراشناخت نخستین 
شد، وی فراشناخت را هرگونه دانش یا کنش شناختی تعریف می کند 
که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است )19(. فراشناخت یکی از 
مؤثرترین مؤلفه های پیش بینی کننده در انجام تکالیف پیچیده به شمار 
ساختاری  راهبردهای  یادگیری  فراشناختی  راهبردهای   .)20( می رود 
هستند که به یادگیرنده اجازه استفاده از فراشناخت را در حل مسئله 
و  طراحی  یادگیری،  آگاهانه  بررسی  شامل  راهبردها  این  می دهند. 
انتخاب راهبردها، بررسی پیشرفت یادگیری، تصحیح اشتباه ها، تحلیل 
کارایی راهبردهای شناختی یادگیری و تغییر رفتارها در زمان الزم است 
)21، 22(. راهبردهای فراشناختی شامل سه راهبرد برنامه ریزی، کنترل 
و نظارت و نظم دهی می باشد )17(. مطالعات متعددي نشان داده اند که 
خود-کارآمدي، با کاربرد راهبردهاي خودتنظیمي و راهبردهاي شناختي 
رابطه ي مثبت دارد )23، 24(. تالش و استقامت عملکرد دانش آموزان 
را در مواجهه با مشکالت افزایش می دهند و احساس خودتنظیمی را 
بهبود می بخشند و به آنها کمک می کند تا خودکارآمدی بالقوه خود را 
رشد دهند )25(. برخي از مطالعات نشان داده اند که بین خود کارآمدي 
موفقیت  با  خودتنظیمي  همچنین  و  عمیق  یادگیري  راهبرد هاي  و 
باالیي  افرادي که خودکارآمدي  دارد )28-26(.  رابطه وجود  تحصیلي 
از  پایین دارند،  باورهاي خودکارآمدي  با کساني که  دارند، در مقایسه 
راهبردهاي شناختي و خودتنظیمي به میزان بیشتري استفاده مي کنند 
یکي  که  دریافتند  مطالعه اي  در   Zimmerman و   Cleary  .)29(
آنان  است.  پایین  خودکارآمدي  تحصیلي،  موفقیت  نبود  مهم  علل  از 
دریافتند مشکالت تحصیلي برخي از دانش آموزان، به علت به کار نبردن 

راهبرد هاي یادگیری خودتنظیمي است )30(. 
با توجه به مطالب گفته شده راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی 
از جمله عواملی هستند که بر اهمال کاری )6-8( و خودکارآمدی )11، 
23، 24، 29، 30( دانش آموزان تاثیر متفاوتی دارد. راهبردهای شناختی 
تدابیری  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  عنوان  به  فراشناختی  و 
این  چند  هر  کرد،  خواهند  کمک  یادآوری  و  یادگیری  به  که  هستند 
راهبردها قابل یادگیری هستند ولی بعضی از یادگیرندگان از عهده ی آن 
بر نمی آیند و الزم است در این زمینه آموزش ببینند )17(. دانش آموزانی 
هم که اهمال کاري دارند، در آغاز و همچنین در مداومت در پیگیري 
هدف هاي تحصیلی شان ناتوان اند، که نمودي از ضعف در خودتنظیمی 
در آنها است. با آگاهي از راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي و تأثیر آن 
بر عملکرد تحصیلی، دست اندرکاران تعلیم و تربیت مي توانند با در نظر 
گرفتن شیوه هاي یادگیري و راهبردهاي آن، هدف هایي قابل دسترس 
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خالصه محتوای جلساتجلسات

اول
دانش آموزان ضمن معرفی خود و آشنایی با مدرس دوره به  طور خالصه با مفهوم یادگیري، انواع حافظه و ساختار آن و علل 
فراموشی آشنا شدند. در ادامه راهبرد تکرار و مرور ویژه مطالب ساده با مثال های متنوع و با استفاده از پاورپوینت آموزش 

داده شد.

دوم
آموزش راهبرد تکرار ویژه موضوع  های پیچیده و راهبرد هاي کلمه کلیدي، سرواژه، تصویرسازی ذهنی، استفاده از واسطه ها 

و روش مکان  ها 

آموزش راهبرد هاي گسترش ویژه مطالب پیچیده مثل یادداشت برداري، خالصه کردن، بازگو کردن مطالب به زبان خودسوم

آموزش شرح و تفسیر و تحلیل روابط، استفاده از اطالعات آموخته شده براي حل مسائل، قیاس گري به شیوه جلسات قبلچهارم

پنجم
آموزش راهبرد سازمان دهی شامل دسته بندی اطالعات جدید بر اساس مقوله های آشنا، تهیه فهرست عناوین، تبدیل متن 

درس به نقشه و ترسیم طرح درختی و تهیه نمودار، نقشه مفهومی و الگوي مفهومی

ششم
دانش آموزان با راهبرد هاي برنامه ریزی از زیرمجموعه راهبرد هاي فراشناختی شامل تعیین هدف مطالعه، پیش بینی زمان 

الزم براي مطالعه، تعیین سرعت مطالعه و انتخاب راهبرد هاي شناختی مناسب آشنا شدند

هفتم
آموزش راهبرد های نظارت و ارزشیابی از زیرمجموعه راهبرد هاي فراشناختی شامل ارزشیابی از پیشرفت، نظارت بر توجه 

و طرح سؤال در زمان مطالعه

هشتم
آموزش راهبرد های نظم دهی شامل سازگاری های فراشناختی پایدار و بهسازی هایی که از سوي یادگیرنده در برابر بازخورد هاي 

مربوط به خطاها

و موفقیت آمیز طراحي کرده و از انحرافات احتمالي در برنامه ریزی هاي 
دراز مدت خود بکاهند. با توجه به نقشي که دانش آموزان در یادگیري 
خود دارند و آن را نظم مي دهند، عدم آگاهي از راهبردهاي یادگیري 
خودتنظیمي دانش آموزان بي شک مانعي در جهت آموزش مؤثر است. 
پس آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی می تواند روند 
آنها  تحصیلی  افت  مشکل  و  بخشیده  بهبود  را  دانش آموزان  یادگیری 
را کاهش دهد )31(. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 
و  اهمال کاری  بر  فراشناختی  و  یادگیری شناختی  راهبرد های  آموزش 

خودکارآمدی دانش آموزان بود. 

 روش کار
پیش آزمون_پس آزمون  طرح  با  آزمایشی  نیمه  حاضر،  پژوهش  روش 
تمامی  شامل  آماری  جامعه  بود.  کنترل  گروه  با  همراه  پیگیری  و 
دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 
دانش آموزان  از  نفر   30 پژوهش  این  در  بودند.  تشکیل   1394-95
گرفتن  نظر  در  و  تصادفی  نمونه گیری  با  دوم  متوسطه  دوره  اول  پایه 
مالک های ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 

آزمایش و کنترل قرار گرفتند )هر گروه 15 نفر(. معیار های ورود عبارت 
بود از: دختر بودن، قرار داشتن در پایه اول دوره متوسطه دوم، گرفتن 
نمره باالی 30 در پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی، اعالم رضایت برای 
حضور در جلسات و مالک های خروج عبارت بود از: شرکت همزمان و 
قبلی در دوره های آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی 
و بیش از دو جلسه غیبت در جلسات آموزشی. پیش از شروع جلسات 
آموزش در شرایط یکسان و همزمان، پیش آزمون مربوط به پرسشنامه 
اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی از هر دو گروه به عمل آمد. پس 
 از آن دانش آموزان گروه آزمایش با استفاده از بسته آموزشی راهبردهای 
یادگیری شناختی و فراشناختی کرمی و همکاران )32( تحت آموزش 
جلسات  گرفتند.  قرار  فراشناختی  و  شناختی  یادگیری  راهبردهای 
آموزشی طی 8 جلسه  90 دقیقه ای و هر هفته یک جلسه برگزار شد. 
دریافت  مداخله ای  هیچ گونه  کنترل  گروه  دانش آموزان  مدت  این  در 
نکردند. پس از آن از دانش آموزان هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد 
و بعد از گذشت یک ماه نیز آزمون پیگیری انجام شد. برای تجزیه و 
تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره به 

وسیله از نرم افزار SPSS-18 استفاده شد.

جدول 1. خالصه جلسات آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی
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 Academic Procrastination( پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
Questionnaire(: برای سنجش اهمال کاری تحصیلی از پرسشنامه 

اهمال کاری تحصیلی سواری استفاده شد )33(. این پرسشنامه دارای 
12 سؤال و سه بعد  اهمال کاري عمدي )5 گویه(، اهمال کاري ناشی 
از خستگی جسمی_روانی )4 گویه(، و اهمال کاري ناشی از بی برنامگی 
تا همیشه )4(  از هرگز )0(  این پرسشنامه  )3 گویه( است. گویه های 
درجه بندی می شود. سواری پایایی کل این پرسشنامه را از طریق آلفاي 
کرونباخ 0/85 و روایی آن از طریق همبستگی با پرسشنامه اهمال کاری 
باالی این  Tukman 0/35 گزارش کرده است که بیانگر روایی نسبتاً 

پرسشنامه است. همچنین وی همسانی درونی ابعاد پرسشنامه را برای 
جسمي  خستگي  از  ناشي  اهمالکاري   0/77 عمدی  اهمال کاری  بعد 
روانی 0/60 و اهمالکاري ناشي از بي برنامگي 0/70 گزارش کرده است 
)33(. زارعی و خشوعی )1395( پایایی این پرسشنامه را با استفاده از 
برای  حاضر  پژوهش  در   .)34( کرده اند  گزارش   0/83 کرونباخ  آلفای 
بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و 
ابعاد آن یعنی اهمال کاری عمدی، اهمالکاري ناشي از خستگي جسمي 
روانی و اهمال کاری ناشی از بی برنامگی به ترتیب برابر با 0/85، 0/71، 

0/79 و 0/78به دست آمد.
 :)General Self-efficacy Scale( پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
 Sherer در این مطالعه از پرسشنامه 17 گویه ای خودکارآمدی عمومی
کاماٌل  تا   )1( مخالفم  کاماٌل  از  گویه ها  که  شد  استفاده   Maddux و 
را  کرونباخ  آلفای  میزان  آنان   .)35( می شوند  درجه بندی   )5( موافقم 
0/86 گزارش کردند )36(. بختیاری براتی )1376( برای سنجش روایی 
این  از  آمده  بدست  نمرات  عمومی،  خودکارآمدی  مقیاس  سازه ای 
مقیاس را با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی )مقیاس کنترل درونی 
و بیرونی Rutter، خرده مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی 
 ) Rosenberg و مقیاس شایستگی بین فردی Marlowe-Crowne

همبسته کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی 
و اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط 0/61 و در جهت تایید سازه 
مورد نظر بود )35(. بختیاری براتي )1375( در یک نمونه 100 نفري 
ضریب پایایي آزمون را از طریق Spearman-Brown و روش دو نیمه 
کردن Guttmann برابر با 0/76 و آلفای کرونباخ را برابر 0/79 را به 
از  استفاده  با  پرسشنامه  پایایی  حاضر  پژوهش  در   .)36( آورد  دست 
ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه، برابر با 0/82 به دست آمد.

یافته ها 
در جدول 2 شاخص های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( دو گروه 

نشان  پیگیري  و  پیش آزمون، پس آزمون  در شرایط  کنترل  و  آزمایش 
کل  نمره  میانگین  می شود  مشاهده  که  همان طور  است.  شده  داده 
اهمال کاری تحصیلی و ابعاد آن )اهمال کاری عمدی، اهمال کاری ناشی 
پیش آزمون  در مرحله  بی برنامگی(  از  ناشی  اهمال کاری  و  از خستگی 
برای گروه آزمایش به ترتیب برابر با 35/06، 15/20، 11/26 و 8/60 
بود. پس از انجام آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی 
این مقادیر در نمره کل اهمال کاری تحصیلی و ابعاد آن کاهش یافته 
نمره متغیر خودکارآمدی در مرحله پیش آزمون 44/26  بود. میانگین 
بود که پس از انجام آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی 
پیگیری  مرحله  در  همچنین  بود.  یافته  افزایش   48/66 به  مقدار  این 
به  ابعاد آن نسبت  و  اهمال کاری تحصیلی  آزمایش نمره کل  در گروه 
مرحله پیش آزمون کاهش یافته بود. از طرفی در مرحله پیگیری نمره 
خودکارآمدی برای گروه آزمایش برابر با 50/53 بود که نسبت به مرحله 
پیش آزمون افزایش یافته بود. اما در گروه کنترل نمره کل اهمال کاری 
تحصیلی و ابعاد آن و نمره خودکارآمدی در مرحله پیش آزمون نسبت 

به مرحله پیش  آزمون و پیگیری تفاوت چندانی نیافته بود.
آزمون  از  پژوهش  متغیر های  توزیع  بودن  نرمال  از  اطمینان  برای 
یک  هر  در  آزمون  این  نتایج  شد.  استفاده  کولموگروف_اسمیرنف 
بنابراین  نبود؛  معنا دار  پیگیری  و  پس آزمون  پیش آزمون،  مراحل  از 
متغیر های  واریانس  همگنی  بررسی  برای  بود.  نرمال  داده ها  توزیع 
پژوهشی از آزمون لوین استفاده شد. نتایج بدست آمده از این آزمون 
از  ناشی  اهمال کاری  عمدی،  اهمال کاری  تحصیلی،  اهمال کاری  برای 
نشان گر  خودکارآمدی  و  بی برنامگی  از  ناشی  اهمال کاری  خستگی، 
رابطه ی  یکسانی  برای   .)P<0/05( بود  گروه  دو  واریانس های  همگنی 
متغیر وابسته و متغیر کمکی نمره پیش آزمون برای گروه های پژوهشی 
از آزمون نشان دهنده یکسانی  نتایج حاصل  از رگرسیون استفاده شد. 
رابطه ی متغیر وابسته و پیش آزمون برای هر دو گروه بود. بنابراین از 
تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره برای تحلیل آماری استفاده 

شد که نتایج آن را در جدول 3 ارائه شده است. 
اثر  کردن  خارج  از  پس  می شود  مشاهده   3 جدول  در  که  همان طور 
پیش آزمون، به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره، اثر معناداری برای 
عامل عضویت گروهی وجود داشت. این اثر چند  متغیره نشان می دهد 
که آموزش راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر اهمال کاری تحصیلی 
دانش آموزان تأثیر دارد. به منظور تعیین این که در کدام  یک از ابعاد 
اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود 
دارد از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در 

جدول 4 ارائه گردیده است.
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متغیرگروه
پیش آزمون

میانگین± انحراف معیار

پس آزمون
میانگین± انحراف معیار

پیگیری
میانگین± انحراف معیار

گروه آزمایش

29/13±55/22/47±68/253/29±06/35اهمال کاری تحصیلی

12/13±18/11/24±61/140/12±20/15اهمال کاری عمدی

9/73±14/11/03±48/180/9±26/11اهمال کاری ناشی از خستگی

7/26±11/11/03±18/133/7±60/8اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

50/53±77/33/92±16/466/48±26/44خودکارآمدی

گروه کنترل

61/2±69/236/37±67/296/36±16/36اهمال کاری تحصیلی

96/0±83/006/15±24/186/14±40/14اهمال کاری عمدی

91/1±88/160/12±16/253/12±13/12اهمال کاری ناشی از خستگی

10/13±03/11/12±28/106/10±62/9اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

44/33±92/66/66±16/613/44±86/46خودکارآمدی

FPدرجه آزادی خطاارزشآزمون

گروه

0/8120/0015/070/001پیالیی

0/1820/0015/070/001المبدای ویلکز

4/5220/0015/070/001هتلینگ

4/5220/0015/070/001بزرگترین ریشه روی

جدول 2. شاخص های توصیفي نمرات اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی آزمودنی ها برحسب مرحله و عضویت گروهی 

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در مراحل پس آزمون و پیگیری
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جدول 4 نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس یافته هاي پژوهش را نشان 
می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، بین آزمودنی هاي گروه های 
آزمایش و کنترل تفاوت معنا داري در متغیرهاي وابسته دیده می شود. به 
گونه اي که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی توانسته 
است به  طور معنا داري در کاهش اهمال کاری عمدی، اهمال کاری ناشی 
از خستگی، اهمال کاری ناشی از بی برنامگی )P>0/001( گروه آزمایش 
نسبت به گروه کنترل در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیري مؤثر باشد. 
این آموزش در مرحله پس آزمون 0/65 بر اهمال کاری عمدی، 0/46 بر 
اهمال کاری ناشی از خستگی و 0/57 بر اهمال کاری ناشی از بی برنامگی 
و در مرحله ي پیگیري، 0/65 بر اهمال کاری عمدی، 0/53بر اهمال کاری 
ناشی از خستگی و 0/60 بر اهمال کاری ناشی از بی برنامگی موثر بوده 
است. همچنین باال بودن توان آماری نشان دهنده ی دقت آماری باال و 
کفایت حجم نمونه در ابعاد اهمال کاری تحصیلی است. اندازه اثر نشان 

می دهد مداخله مورد نظر پس از گذشت یک ماه ماندگار بوده است.
همچنین جدول 5 نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس یافته هاي پژوهش 

جدول  در  که  گونه  همان  می دهد.  نشان  را  خودکارآمدی  متغیر  در 
مشاهده می شود، بین آزمودنی هاي گروه های آزمایش و کنترل تفاوت 
تاثیر  مجذورات  میانگین  می شود.  دیده  وابسته  متغیر  در  معنا داري 
پس آزمون خودکارآمدی 589/20 و مقدار F بدست آمده 56/44 است و 
میزان این تاثیر 0/67 است لذا سطح معناداری بدست آمده برای آزمون 
F  کمتر از 0/05 است و در نتیجه فرض همبستگی متغیرهای مستقل 
گروهی  عضویت  مجذورات  میانگین  همچنین  شد.  تایید  همپراش  و 
325/57، مقدار F 31/18 و میزان تاثیر 0/53 بود. میانگین مجذورات 
تاثیر خودکارآمدی در مرحله پیگیری 613/75 و مقدار F بدست آمده 
برای  مجذورات  میانگین  نهایت  در  بود.   0/73 تاثیر  مقدار  و   74/20
عضویت گروهی 510/29 و مقدار F بدست آمده 61/69 و مقدار تاثیر 
اتا 0/69 بود. با توجه به مطالب گفته شده آموزش راهبردهای یادگیری 
افزایش  در  معنا داري  طور  به   است  توانسته  فراشناختی  و  شناختی 
مرحله  دو  هر  در  کنترل  گروه  به  نسبت  آزمایش  گروه  خودکارآمدی 

.)P>0/001( پس آزمون و پیگیري مؤثر باشد

متغیر منبع تغییرات
مجموع 
مجذورها

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورها

FP مجذور
اتا

توان 
آماری

پیش  آزمون/ پس 
آزمون

5/6915/698/510/0070/250/80اهمال کاری عمدی

40/65140/6539/350/0010/611/00اهمال کاری ناشی از خستگی

8/0818/088/840/0060/260/81اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

عضویت گروهی

32/32132/3248/320/0010/651/00اهمال کاری عمدی

22/61122/6121/890/0010/460/99اهمال کاری ناشی از خستگی

30/82130/8233/710/0010/571/00اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

پیش آزمون/ پیگیری

5/0615/065/150/030/170/58اهمال کاری عمدی

44/06144/0654/700/0010/681/00اهمال کاری ناشی از خستگی

13/49113/4917/940/0010/410/98اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

عضویت گروهی

47/25147/2548/090/0010/651/00اهمال کاری عمدی

23/09123/0928/660/0010/530/99اهمال کاری ناشی از خستگی

29/18129/1838/810/0010/601/00اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

جدول4. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی تأثیر مداخله بر اهمال کاری در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری
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بحث
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری شناختی 
دانش آموزان  خودکارآمدی  و  تحصیلی  اهمال کاری  بر  فراشناختی  و 
بود. بر اساس نتایج پژوهش، آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و 
فراشناختی باعث به طور معناداری باعث کاهش اهمال کاری تحصیلی 
یافته های  با  نتیاج  این  شد،  دانش آموزان  خودکارآمدی  افزایش  و 
 Oka و   Paris  ،)7(  Wolters  ،)8( همکاران  و   Milgram پژوهش 
 Breuer ،)24( و همکاران Miller ،)23( Miller و Greene ،)11(
است.  همسو   )30(  Zimmerman و   Cleary  ،)29(  Eugster و 
از  که  فراگیرانی  از  دسته  آن  که  می دهد  نشان  تحقیقاتی  یافته های 
مرتکب  کمتر  می کنند،  استفاده  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهاي 
Wolters در پژوهش خود نشان می دهد  اهمال کاري می شوند )8(. 
که افرادي که داراي اهداف تبحري_رویکردي هستند، وظایفشان را به 
تأخیر نمی اندازند )7(. افراد داراي این اهداف، به یادگیري براي خود 
یادگیري عالقه دارند. به نظر می رسد، دانش آموزانی که با مهارت هاي 
نظارت  خود  عملکرد  بر  یادگیري،  شرایط  کنترل  و  فراشناختی 
دانش آموزان  می اندازند.  تعویق  به  را  تحصیلی شان  امور  کمتر  دارند، 
پرسشی،  )خود  فراشناختی  راهبردهاي  از  استفاده  با  اهمال کار  غیر 
واقف اند،  خود  یادگیري  چگونگی  بر  ارزیابی(  خود  و  نظارتی  خود 
استفاده  راهبردها  این  از  کمتر  اهمال کار  دانش آموزان  که  حالی  در 
 Wolters است.  پیشین  یافته هاي  با  همسو  نیز  یافته  این  می کنند. 
)7( نشان داد عدم استفاده از راهبردهاي فراشناختی موجب درجات 
باالیی از اهمال کاري در دانش آموزان می شود. همچنین  Howell و 
از راهبردهاي یادگیري و فراشناختی  Watson اعتقاد دارند استفاده 

 .)37( می دهد  کاهش  آنان  در  را  اهمال کاري  دانش آموزان،  توسط 

یادگیری  راهبردهای  آموزش  که  داد  نشان  نیز  حاضر  پژوهش  نتایج 
شناختی و فراشناختی باعث کاهش اهمال کاری دانش آموزان می شود 
نتایج   .)8  ،7( است  یافته  این  بر  تاییدی  پیشین  پژوهش های  که 
شناختی  یادگیري  راهبردهای  آموزش  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش 
است.  شده  دانش آموزان  خودکارآمدي  افزایش  باعث  فراشناختی  و 
علل  از  یکي  که  دریافتند  مطالعه اي  در   Zimmerman و   Cleary

مهم نبود موفقیت تحصیلي، خودکارآمدي پایین است. آنان دریافتند 
نبردن  کار  به  علت  به  دانش آموزان،  از  برخي  تحصیلي  مشکالت 
خودتنظیمي  یادگیري  آموزش   .)30( است  خودتنظیمي  راهبردهاي 
در  سعي  مناسب،  فراشناختي  و  شناختي  راهبردهاي  کارگیري  به  با 
افزایش یادگیري، درک و تمرکز دانش  آموزان دارد، از این رو موجب 
بهبود عملکرد دانش آموزان مي گردد، در نتیجه اضطراب دانش آموزان 
آموزش  بنابراین  شد.  خواهد  خودکارآمدي  افزایش  موجب  و  کاهش 
راهبردهای یادگیري شناختی و فراشناختی با به کار بردن راهبردهاي 
ارتقا  تکالیف  در  را  دانش آموزان  مهارت هاي  و خودتنظیمي  شناختي 
داده، موجب مي شود که دانش آموزان، تکالیف درسي و مسائل مربوط 
را پیگیري کنند، از این رو آنان مي توانند در حل مسائل موفق بوده، به 
خود اعتماد کنند و در نهایت، احساس کفایت و خودکارآمدي باالیي 
خودتنظیم،  یادگیرندگان  که  گفت  مي توان  همچنین  باشند.  داشته 
مشارکت کنندگان فعال در فرایند یادگیري هستند. این دانش آموزان 
یادگیري گوناگون  راهبردهاي  از  یادگیري خود  اهداف  پیگیري  براي 
دارند.  نظارت  خود  پیشرفت  بر  مداوم  طور  به  و  می کنند  استفاده 
و  می ورزند  اصرار  یادگیري  براي  تالش  در  خودتنظیم  یادگیرندگان 
تغییر  را  خود  راهبردهاي  بهتر،  یادگیري  منظور  به  لزوم  صورت  در 

متغیر منبع تغییرات
مجموع 
مجذورها

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورها

FP مجذور
اتا

توان 
آماری

589/201589/2056/440/0010/671/00 خودکارآمدیپیش آزمون/ پس آزمون 

325/571325/5731/180/0010/531/00خودکارآمدیعضویت گروهی

613/751613/7574/200/0010/731/00خودکارآمدیپیش آزمون/پیگیری 

510/291510/2961/690/0010/691/00خودکارآمدیعضویت گروهی

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی تأثیر مداخله بر خودکارآمدی در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری
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راهبردهاي  از  مي دانند،  کارآمد  را  خود  که  دانش آموزاني  مي دهند. 
شناختي و فراشناختي بیشتري استفاده مي کنند و براي انجام تکالیف 
داد،  نشان  پژوهش  این  که  )11(. همان طور  بیشتري مي ورزند  تالش 
دانش آموزانی که تحت آموزش قرار گرفتند، متوجه شدند که چه چیزي 
را باید یاد بگیرند، چه چیزي را باید مطالعه کنند و بهترین زمان براي 
تمرکز روي تکالیف چه زماني است. تمامی عوامل فوق باعث جهت دادن 
به افکار یادگیرنده می شود و یادگیرنده را درگیر فعالیت های تحصیلی 
می کند. همان طور که Flavell بیان کرده است، آموزش این راهبردها و 
فراگیري آنها توسط یادگیرندگان باعث می شود آنها با آمادگی و اعتماد 
به  نفس بیشتري در جلسات امتحان حاضر شوند و در نتیجه پیشرفت 

بهتري در عملکرد تحصیلی داشته باشند )19(. 
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر، محدود بودن نمونه ی پژوهش 
به دانش آموزان خرم آبادی بود و دیگر این  که این پژوهش تنها روی 
است.  گرفته  دوم صورت  متوسطه  دوره  اول  پایه  دختر  دانش آموزان 
و  پسر  دانش آموزان  با حضور  پژوهش  این  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
متوسطه  دوره  مختلف  پایه های  از  استفاده  با  و  وسیع تری  سطح  در 

دوم انجام شود.

نتیجه گیری
تاثیرگذاری آموزش راهبردهای شناختی  به  با توجه  پیشنهاد می شود 
اهمال کاری  منفی  پیامد های  از  پیشگیری  منظور  به  فراشناختی،  و 
شود.  استفاده  آموزشی  روش  این  از  پایین،  خودکارآمدی  و  تحصیلی 
مسیر  فراشناختی  و  شناختی  یادگیری  راهبرد های  آموزش  واقع  در 
پیشرفت و دنبال کردن انگیزه های تحصیلی را برای دانش آموزان هموار 
می کند. همچنین با توجه به این که جامعه ای بالنده و شکوفا خواهد بود 
پرورش  و  آموزش  از  باشد،  پرورش داده  بالنده و خودکارآمد  افراد  که 
انتظار می رود برنامه های تربیتی تدوین نماید که هدف آن خودنظم جو 
کردن هر چه بیشتر دانش آموزان در امر آموزش و به تبع آن پرورش 

انسان هایی کارآمد، مسئول، مستقل و دارای معیار های درونی باشد. 

تشکر و قدردانی
اداره  از مساعدت های تمامی عوامل به  ویژه مدیریت محترم  پایان  در 
تمامی  و  آباد  خرم  شهر  مدارس  خرم آباد،  شهر  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان عزیزی که بی دریغ در روند این پژوهش ما را یاری نمودند، 

صمیمانه سپاسگزاری می گردد.
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