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Abstract 

Background & Objectives: Procrastination has many different dimensions. Academic procrastination is among the most common problems at 

various levels of education, as a set of behavioral problems that numerous factors could reduce it. One of the most significant variables in 
explaining the cause of procrastination is self–regulation. The current study aimed to assess an educational package developed based on self–

regulation strategies, academic engagement, and self–handicapping and explore its effect on high school students' procrastination. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study 
consisted of all 10th– and 11th–grade students in Sardasht, Iran in the academic year of 2018–2019. Accordingly, 60 study subjects were randomly 

assigned in the experimental and control groups, each consisting of 30 individuals. The study participants were selected using a purposive 

sampling method. A designed training package based on self–regulation strategies, academic engagement, and self–handicapping was provided 
to the experimental group in ten 90–minute sessions. The required data were collected at pretest and posttest phases using the Tuckman 

Procrastination Scale (Tuckman, 1991). The scale’s reliability was established by a Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Descriptive statistics 

indices, including mean and standard deviation, were used for the statistical analysis of the descriptive data. One–way Analysis of Variance 
(ANOVA), Analysis of Covariance (ANCOVA), Pearson’s correlation coefficient, and Independent Samples t–test were used for running 

inferential statistics evaluations. 
Results: The obtained quantitative data revealed a significant difference between the control and experimental groups; thus, the provided training 

package presented a significant effect on the procrastination of investigated high school students (p<0.001). The results of Independent Samples 

t–test and one–way ANOVA suggested no significant relationship between age, household size, and economic status, and academic 
procrastination (p=0.624, p=0.784, p=0.802, respectively). The mean (SD) pretest scores of procrastination in the experimental and control 

groups were equal to 48.89(4.31) and 45.65(5.77), respectively. However, the posttest mean (SD) scores of the experimental and control groups 

were calculated as 27.89(3.50) and 44.68(6.10), respectively. These data indicate that compared to the controls, the procrastination scores of the 

students in the experimental group have changed after receiving the training. 

Conclusion: Based on the current study findings, the presented training package based on self–regulation strategies, academic engagement, and 

self–handicapping could improve procrastination among the investigated high school students. 
Keywords: Procrastination, Self–Handicapping, Self–Regulatory strategies, Academic engagement. 
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  .۸۰1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ماهریت برخط انتشار   

سازی و بر راهبردهای خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و خودناتوانآموزشی مبتنی ارزیابی بستٔه
 آموزان دبیرستانیکاری دانشاثربخشی آن بر اهمال

 ۲مریم اکبری، ۲، هوشنگ جدیدی۲حمزه احمدیان*، 1سوران رسولی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایراندانشجوی دکتری گروه روان. 1

 .شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران. استادیار گروه روان۲
 ahmadian2012@gamil.comرایانامٔه نویسندٔه مسئول: *

 1۳۹۸ اسفند ۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸ دی ۲۹ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 ند.هست ثیرگذارأمشکالت رفتاری است که عوامل متعددی در کاهش آن ت عنوان مجموعٔهتر در سطوح مختلف تحصیلی بهکاری تحصیلی از مشکالت شایعاهمالزمینه و هدف: 
آموزان دبیرستانی انجام کاری دانشسازی و اثربخشی آن بر اهمالدرگیری تحصیلی و خودناتوان و راهبردهای خودتنظیمیبر آموزشی مبتنی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بستٔه

 شد.
های دهم و یازدهم شهرستان سردشت آموزان پایهآماری تمامی دانش آزمون با گروه گواه بود. جامعٔهپس-آزمونآزمایشی پیشروش تحقیق این پژوهش طرح نیمه :بررسیروش

ها اختصاص صورت گمارش تصادفی به گروهو سپس بهشده مند گزینش نفری آزمایش و گواه با روش انتخاب هدفسینفر از آنان در دو گروه  شصت .بودند 1۳۹۶-۹۷در سال 
که مورد ارزیابی قرار  دشای اجرا دقیقه۹۰ لسٔهسازی بر گروه آزمایش در ده جای خودتنظیمی و درگیری تحصیلی و خودناتوانبر راهبردهآموزش مبتنی شدٔهطراحی ٔهبست یافتند.
برای . صورت گرفتپیش و پس از آموزش  آموزان در مرحلٔه( از دانش1۹۹1کاری تحصیلی تاکمن )استاندارد اهمال های پژوهش ازطریق پرسشنامٔهداده آوریجمع گیرد.
، کوواریانس، ضریب همبستگی طرفههای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی از تحلیل واریانس یکهای آماری از شاخصتحلیل دادهوتجزیه

 استفاده شد.  ۰٫۹۵در سطح اطمینان  SPSSافزار تی دو گروه مستقل با نرم و پیرسون
ثیر أتدارای  سازیدرگیری تحصیلی و خودناتوان و بر راهبردهای خودتنظیمیآموزش مبتنی تفاوت معناداری را بین نتایج دو گروه آزمایش و گواه نشان داد.کمی های داده ها:یافته
 (.p<۰٫۰۰1) بودآموزان دبیرستانی کاری دانشداری بر اهمالامعن

آموزان را فراهم کاری دانشکاهش اهمال تواند زمینٔهسازی میدرگیری تحصیلی و خودناتوان و بر راهبردهای خودتنظیمیهای این پژوهش آموزش مبتنیبراساس یافتهگیری: نتیجه
 آورد.

 سازی، راهبردهای خودتنظیمی، درگیری تحصیلی.کاری، خودناتواناهمالها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
تر در نظام آموزشی کاری تحصیلی از مشکالت رایجورزی یا اهمالتعلل

تأخیرانداختن انجام تکالیف است که به تمایل غالب فراگیران برای به
ثر فرد را ؤکه عملکرد متاآنجا ؛های درسی اشاره داردو فعالیت

کاری تحصیلی، ل(. به عبارت دیگر اهما1سازد )دستخوش تغییر می
شدن های درسی، غفلت از آمادهو فعالیت هارفتن از انجام تمرینطفره

کاری . اهمالاستبرای امتحان و نوشتن تکالیف تا آخرین زمان ممکن 
صورت آموزان بهر دانشکه د بودههایی ورزی یکی از آسیبیا تعلل

و ازطرفی  آموزان زیاد استفراوانی آن در دانشکند و رفتاری بروز می
تر و (. از علل شایع۲با وضعیت تحصیلی فراگیران در ارتباط است )

های آموزشی و فرایند تر شکست یا کمبود موفقیت در محیطمهم
تمایل به کاری (. اهمال۳کاری است )یادگیری در فراگیران، اهمال

دن کارها به آینده و استفاده از عذرخواهی کرمحول و اجتناب از فعالیت
کاری و (. اهمال۴) استخیر در انجام فعالیت أبرای توجیه ت

تأخیرانداختن کارها از امروز به فردا، ویژگی شخصیتی منفی است که به
زه باتوجه بگذارد. امرو در زندگی افراد به جا ناپذیریتواند آثار جبرانمی

کاری و لزوم اتخاذ تأثیرات مخرب اهمال به افزایش آگاهی در زمینٔه
تصمیمات در کمترین زمان ممکن و ناتوانی برخی افراد در انجام 

کاری و های ظهور اهمالگیری، به زمینههای نیازمند تصمیمفعالیت
(. اونویگبزی سطح ۵دالیل و درمان آن توجه بیشتری شده است )

التحصیالن در عرض در بین فارغ را کاری تحصیلیاز اهمال بیشتری
طورکلی این رفتار به ؛گزارش داد ۰٫۶۰و  ۳۹٫۳ و ۴1٫۷سه تکلیف از 
التحصیل شده و تر است که از دبیرستان فارغآموزانی رایجدر بین دانش

کاری تحصیلی رسد اهمالنظر میبنابراین به ؛(۶اند )وارد دانشگاه شده
 اری از فراگیران باشد.مشکل بسی

های قبلی مشخص شده که عوامل متعددی در بروز براساس پژوهش
ترس  ،نژندیروان ،سازیازجمله خودناتوان ؛کاری دخیل استاهمال

 و های شخصیتیویژگی ،ترس از ارزیابی منفی و اضطراب ،از شکست
گرایی برونانداختن کارها با تعویق(. فرایند به۷،۸باورهای فراشناختی )

معدل  کنندٔهبینیتواند پیشهمچنین می ؛رنجوری نیز رابطه داردو روان
کاری وجود دارد نتایج تحصیلی که اهمال(. زمانی۹تحصیلی باشد )

(. ریبتز و همکاران عنوان کردند که 1۰شود )تری مشاهده میضعیف
شکست در خودتنظیمی باشد. افراد  تواند نتیجٔهکاری میاهمال

کاری کمتری دارند. اهمال ،از راهبردهای خودتنظیمی کنندهستفادها
توان های خودتنظیمی، میخوشبختانه با بهبود و ارتقای مهارت

های (. در بیشتر پژوهش11د )اانداختن کارها را کاهش دتعویقبه
آموز نحوی با عملکرد تحصیلی دانشذکرشده هریک از متغیرها به

 ثیر قرار دهد.أترا تحتتواند آنمی کند وارتباط پیدا می
تواند بر آن اثرگذار باشد که مشاوره می ضوعاتییکی از مو

سازی شامل طیف خودناتوان .آموزان استسازی دانشخودناتوان
انداختن، استفاده از مواد، تعهد تعویقوسیعی از رفتارهایی چون به

(. 1۲) استرین ازحد، فقدان تالش و درنظرنگرفتن زمان برای تمبیش
اند: صورت تعریف کردهسازی را بدینزاکرمن و تسای، خودناتوان

اندازد. در کارها به خطر می را ایجاد موانع و معایب که عملکرد مطلوب
هایش را به بیرون نسبت سازد شکستسازی فرد را قادر میخودناتوان

گرفتن ارتباط بین شایستگی و عملکرد، از دهد و با نادیده
سازی نیز با خودناتوان اش محافظت کند. رابطٔهارزشمندیخود

 ؛است رسیدهیید أت بهمتغیرهای زیادی بررسی شده و همبستگی آن 
 (.1۳راهبردهای فراشناختی ) و کاری تحصیلیبرای مثال: اهمال

کاری همچنین یکی دیگر از متغیرهایی که اثربخشی آن بر اهمال
 وسیلٔهکه به بودههای خودتنظیمی راهبرد ،دشوتحصیلی بررسی می

صورت رساندن به یادگیرندگان با اکتساب و حفظ دانش بهیاری
دهد. ثیر قرار میأتمند و ساختاریافته نتایج یادگیری را تحتنظام

های خودتنظیمی یادگیری قسمتی از فرایند خودتنظیمی استراتژی
آموزان یاد داد انشها را به دتوان آنهایی که میمهارت است؛یادگیری 

یادگیرندگان  . همچنینکار گیرندتا در تجربیات دنیای واقعی به
دانند چگونه خودتنظیم در دانش فراشناختی مهارت داشته و می

یندهای ذهنی خود را درجهت پیشرفت و اهداف فردی سوق دهند. افر
اند که ارتباط مثبتی بین استفاده از راهبردهای تحقیقات نشان داده

ادگیری خودتنظیمی و نتایج تحصیلی در محیط یادگیری سنتی وجود ی
ها در دیید شده که استفاده از این راهبرأپژوهشی قوی ت دارد. با پشتوانٔه

تنظیم تالش و تنظیم  و محیط یادگیری سنتی با تنظیم فراشناخت
 (.1۴مدیریت زمان همراه است )

کیفیت آموزش و پیشرفت  دهندٔهمهم نشانبسیار های از شاخص
که درگیری  دتحصیلی، درگیری تحصیلی است. روتستین نشان دا

آموزان ایفا کند. کاری دانشثری در اهمالؤتواند نقش متحصیلی می
آموزان در معنای تمایل به مشارکت دانشدرگیری تحصیلی به

انجام تکالیف  و هامدرسه ازقبیل شرکت در کالس های روزانٔهفعالیت
. کاهش درگیری تحصیلی در استکردن دستورات معلم السی و دنبالک

که پژوهش طوریبوده؛ بهکاری فرد همراه بیشتر مواقع با بروز اهمال
های تحصیلی کاری در موقعیتاهمالدرگیری و  روتستین نشان داد که

درصد از ۷۰ای معمول است. براساس مطالعات حدود پدیده
های علمی خود گزارش کاری را در فعالیتدانشجویان دانشگاه اهمال

(. درگیری تحصیلی پایه و اساسی برای اقدام درجهت رفع 1۵اند )کرده
تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفته که در آغاز برای  ها در حوزٔهکاستی

ده است. درگیری شدرک تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح 
ش مستقیم برای شناختی و تالگذاری روانتحصیلی نوعی سرمایه

ها و هنرهایی است که یادگیری، فهمیدن و تسلط در دانش، مهارت
 گیرد.ها صورت میهای تحصیلی برای ارتقای آندرواقع فعالیت

کیفیت آموزش  دهندٔههای مهم نشاندرگیری تحصیلی یکی از شاخص
 دهندٔهبنابراین الزم است تا عوامل افزایش ؛و پیشرفت تحصیلی است

سفانه نتیجه أآموزان شناسایی شده و ارتقا داده شود. متدانش درگیری
درگیری تحصیلی برای نظام آموزشی و فراگیر، گران تمام  نبودو پیامد 

 و شکست تحصیلی و و نتایج ناگواری ازجمله ترک تحصیل شودمی
این خود هر ساله باعث هدررفتن منابع  .افت تحصیلی را در پی دارد

 وانی خواهد شد.انسانی و مالی فرا
ای نوجوانی اهمیت ویژه در دورٔه کاری خصوصاًبنابراین توجه به اهمال

ها باید خود را برای ورود به ای است که آنزیرا نوجوانی دوره دارد؛
هایشان خانواده نیزشود نوجوانان و سبب می ودانشگاه آماده سازند 

تحقیق و  لذا باتوجه به ادبیات و پیشینٔه ؛استرس زیادی را تحمل کنند
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۳ 

بر راهبردهای مبتنی آموزشی ٔهبست ارزیابیمطالعه در  ناینکه نوآوری ای
سازی بوده و مطالعات درگیری تحصیلی و خودناتوان و خودتنظیمی

، هدف از انجام این است داخلی مشابه در این حیطه صورت نگرفته
و بررسی اثربخشی آن بر  مذکورآموزشی  پژوهش ارزیابی بستٔه

 آموزان دبیرستانی بود.کاری دانشاهمال

 بررسیروش 2

آزمون با پس-آزمونآزمایشی پیشروش پژوهش حاضر، طرح نیمه
صورت  مند گزینشگروه گواه بود که در ابتدا با روش انتخاب هدف

طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم به هانمونه سپس گرفت.
های دهم و یازدهم آموزان پایهشدند. جامعٔه آماری پژوهش شامل دانش

پژوهش،  نمونٔه .بود 1۳۹۶-۹۷ صیلیحت در سالشهرستان سردشت 
حجم نمونه براساس حداقل حجم ند. کار بودآموز اهمالدانش شصت

روش با ونه (. انتخاب نم1۶)بود نمونه در مطالعات آزمایشی 
 پرسشنامٔهافراد واجد شرایط داوطلبی که در از  ،مندگیری هدفنمونه
بیشتری از میانگین کسب  نمرٔه( 1۷)  1کاری تحصیلی تاکمناهمال

واجد  شدٔهآموز انتخابدانش شصتتمامی  ه، صورت گرفت.کرد
 رسشنامهپ نیاند، در شرایط که برای شرکت در پژوهش رضایت داشت

 هایسپس نمونهبودند. تر از حد میانگین یشکاری باهمال نمرٔهدارای 
 و گواه)سی نفر( شده با روش تصادفی به دو گروه آزمایش انتخاب

 عبارت بود از: تقسیم شدند. معیارهای ورود به پژوهش )سی نفر(
حد تر از یشب گرفتن نمرٔه ش ورضایت کامل افراد برای شرکت در پژوه

کاری تحصیلی. معیارهای خروج نیز شامل وجود در اهمالنگین میا
آموز بود که براساس بررسی شناختی در دانشمشکالت روان سابقٔه

تحصیلی و نظرات مشاور مدرسه  ٔهها در پروندآنشدٔه درجمشخصات 
 صورت گرفت. 

معلمی  را این برنامه .آموزشی قرار گرفت گروه آزمایش تحت برنامٔه
مطالب توسط محققان برای او تفهیم و توجیه شد و  که کامالا را کرد اج

گروه  در ولی گروه گواه هیچ آموزشی ندید. ؛مطالب مسلط گردید بر ارائٔه
بر راهبردهای مبتنیای آموزش دقیقه۹۰ جلسٔه دهآزمایش طی 

که  انجام پذیرفت سازیدرگیری تحصیلی و خودناتوان و خودتنظیمی
 است. 1 شرح جدولبه آموزشمحتوای جلسات 

 شده. جلسات آموزشی و محتواهای ارائه1جدول 
جلسات 
 آموزشی

 محتوا

 اول
اجرای  ،کردن اصل رازداری، آگاهی از هدایت خودکارآشنایی اعضای گروه با یکدیگر، بیان هدف، ماهیت گروه و قوانین، عنوان

 آزمون.پیش

 دوم
مرور، آموزش راهبردهای  و آموزش راهبردهای شناختی ازجمله تکرار ،آموزش راهبردهای خودتنظیمی )برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه

 .(دهیبسط و گسترش معانی و آموزش راهبردهای سازمان

 سوم
ریزی(، آموزش راهبردهای فراشناختی ازجمله تعیین هدف، برنامه ریزیآموزش راهبردهای خودتنظیمی )آموزش راهبردهای برنامه ادامٔه

دهی شامل اصالح و تغییر شامل راهبردهای کنترل و نظارت و همچنین ارزشیابی از پیشرفت و هدایت خود، آموزش راهبردهای نظم
 دادن فعال و تمرکز.راهبرد شناختی و آموزش راهبردهای گوش

 چهارم
خودتنظیمی )آموزش راهبردهای مدیریت زمان و انتخاب محیط مطالعه، آموزش راهبردهای مدیریت منابع شامل  آموزش راهبردهای ادامٔه

 .جوی کمک همساالن، معلمان و بزرگساالن(وریت منابع ازجمله جستیآموزش راهبردهای مد ،دهیخوددستوردهی و خودتقویت
 .گذاری(های هدفو گام گذاری، انواع هدفتحصیلی )معرفی هدفدرگیری آموزش  پنجم
 .تحصیلی )آشنایی با ابعاد درگیری تحصیلی رفتاری(درگیری  آموزش ادامٔه ششم
 .تحصیلی )آشنایی با ابعاد درگیری تحصیلی شناختی و انگیزشی(درگیری  آموزش ادامٔه هفتم
 .سازی(های خودناتوانسازی )آشنایی با مفاهیم و دیدگاهآموزش خودناتوان هشتم
 .سازی )آشنایی با ابعاد خلق منفی، تالش و عذرتراشی(خودناتوان آموزش ادامٔه نهم

 دهم
بازخوردهایی  مرور عملکرد جلسات گذشته و سنجش میزان رضایت اعضا جهت انجام تکالیف و ارائٔه ،کنندگانتقدیر و تشکر از شرکت

 آزمون.اخذ پسهفته، اخذ تعهد جهت انجام تکالیف پس از یک ،به اعضای گروه

کاری تاکمن استاندارد اهمال وری اطالعات از پرسشنامٔهآبرای گرد
مقیاس خودگزارشی ، این پرسشنامه ( استفاده شد.1۹۹1)

=کمترین 1ای )گزینهچهارکه برمبنای طیف لیکرت  بودهای مادهشانزده
در این مقیاس  بیشتر =بیشترین( طراحی شده است. گرفتن نمرٔه۴و 

گزارش  ۰٫۸۶در آن است. تاکمن، پایایی پرسشنامه را  زیادتعلل  نشانٔه
از واریانس  ۰٫۳۰تواند کرد و تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس می

آموزان خیر و اجتناب از تکالیف ناخوشایند را در دانشأت و کشیوقت
مکاران مقدار آلفای در پژوهش کاظمی و ه (.1۷کار تبیین کند )اهمال

پرسشنامه است  زیاددست آمد که گویای اعتبار به ۰٫۷1کرونباخ 
                                                      

1. Tuckman's Academic Procrastination Questionnaire  

(1۸.) 
های آمار شده با استفاده از شاخصهمچنین اطالعات گردآوری

توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی )کوواریانس، 
آزمون تحلیل واریانس  ،ضریب همبستگی پیرسون، تی دو گروه

بررسی  ۰٫۹۵ان ندر سطح اطمی SPSSافزار ه( با استفاده از نرمطرفیک
گرفته در فرایند انجام مطالعه عبارت مالحظات اخالقی صورت د.ش
امکان خروج آزادانه از  ؛هاآزمودنی از از: کسب رضایت آگاهانه دبو

 رازداری و حراست از اطالعات افراد. ؛پژوهش
آزمون پس و آزمونز طرح پژوهشی پیشباتوجه به اینکه در این پژوهش ا
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۴ 

ها تأثیر متغیر مستقل بر گونه طرحبا گروه گواه استفاده شد و در این
کنترل متغیرهای  داردشود، آنچه اهمیت متغیر وابستٔه دیگر سنجیده می

. درواقع آن بخش از واریانس متغیر وابسته که استگر همگام و مداخله
گر است، از واریانس کل همگام و مداخلهاز واریانس متغیرهای ناشی

شده بررسی های گروهی از لحاظ واریانس تعدیلشود تا تفاوتکم می
آزمون با استفاده از روش تحلیل بنابراین در این پژوهش اثر پیش شود؛

 د.شآزمون کنترل کوواریانس در پس

 هایافته ۳
وه در گر از لحاظ سن، که دادنشان  ۲اطالعات حاصل از جدول 

 یشتر ازافراد ب سال یا کمتر و بقیٔه پانزدهدرصد افراد ۵۶٫۶۶آزمایش 
 . تقریباًاستدرصد ۴۶٫۶۶ند. این درصد برای گروه گواه دارسال  پانزده

عد ند. متغیر دیگر بُردو گروه از لحاظ سنی اختالف زیادی باهم ندا
اد در درصد از این افر۴۰تا۳۶خانوار افراد نمونه بود که نشان داد حدود 

درصد نیز در ۶۳تا۶۰ند و کنمینفره و کمتر زندگی چهار خانوادٔه
ند. از لحاظ وضعیت اقتصادی نیز هستنفره چهار یشتر ازب خانوادٔه

درصد افراد در هر دو گروه ۲۰حدود  مشخص کردشده های تحلیلداده
درصد در ۴۰تا۳۰حدود  وآزمایش و گواه در وضعیت بد اقتصادی 

افراد در وضعیت  درصد۲۶٫۶۶ تا۲۳٫۳۳ وضعیت خوب و حدود
. این در حالی است که در بررسی قرار دارنداقتصادی بسیار خوب 

طرفه، هر شده با آزمون تی دو گروه و آزمون تحلیل واریانس یکانجام
یک ارتباط آماری وضعیت اقتصادی، هیچ و بُعد خانوار و سه متغیر سن

وضعیت  ،p=۰٫۶۲۴کاری تحصیلی نداشتند )سن ا اهمالبداری امعن
 .(p=۰٫۷۸۴بُعد خانوار  ،p=۰٫۸۰۲ اقتصادی

 شدهبررسی آموزان در نمونٔههای دموگرافیک دانشویژگی ۲جدول 
 گروه گواه گروه آزمایش 

 درصد تعداد درصد تعداد گروه سن
 ۴۶٫۶۶ 1۴ ۵۶٫۶۶ 1۷ سال و کمتر پانزده

 ۵۳٫۳۳ 1۶ ۴۳٫۳۳ 1۳ سال پانزده بیشتر از
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی بعد خانوار

 ۴۰ 1۲ ۳۶٫۶۶ 11 چهارنفره و کمتر
 ۶۰ 1۸ ۶۳٫۳۳ 1۹ چهار نفر بیشتر از

 درصد تعداد درصد تعداد وضعیت اقتصادی
 ۲۰ ۶ ۲۰ ۶ بد

 ۲۶٫۶۶ ۸ 1۳٫۳۳ ۴ متوسط
 ۳۰ ۹ ۴۰ 1۲ خوب

 ۲۳٫۳۳ ۷ ۲۶٫۶۶ ۸ بسیار خوب

کاری شود، میانگین نمرات اهمالمشاهده می ۳طورکه در جدول همان
با  ۴۸٫۸۹ با آزمون برابرآموزان در گروه آزمایش در مرحلٔه پیشدانش

با انحراف  ۴۵٫۶۵و در گروه گواه میانگین برابر با  ۴٫۳1انحراف معیار 
آزمون میانگین نمرات در که در پسدرحالی ه است؛بود ۵٫۷۷معیار 

و درنهایت در گروه گواه  ۳٫۵۰با انحراف معیار  ۲۷٫۸۹گروه آزمایش 
کاری اهمالدر دهد که نشان می هبود ۶٫1۰با انحراف معیار  ۴۴٫۶۸

آزمون های پسیش و گواه، میانگین نمرهگروه آزمادو  آموزاندانش
 .ه استر یافتیآزمون تغیپیش درمقایسه با

 کاریآزمون اهمالپس و آزمونهای توصیفی نمرات پیشآماره .۳جدول 

 تعداد گروه
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 ۳٫۵۰ ۲۷٫۸۹ ۴٫۳1 ۴۸٫۸۹ ۳۰ آزمایش
 ۶٫1۰ ۴۴٫۶۸ ۵٫۷۷ ۴۵٫۶۵ ۳۰ گواه

همسانی  و بودن توزیع نمراتهای نرمالفرضتوجه به رعایت پیشبا
آوردن نتایج دستمتغیره برای بهاریانس تکوتحلیل کو ،هاواریانس

از  هابودن توزیع نمرهاستنباطی صورت گرفت. جهت بررسی نرمال
نتایج نشان داد که  .اسمیرنوف استفاده شدآزمون کولموگروف

 شودمیها رد نآزمون در هریک از گروهبودن توزیع پاسخ در پسنرمال
(۰٫۰۵>p)توان از های اصلی مطالعه نرمال بوده و میلفهؤبنابراین م ؛

های آماری پارامتریک برای آزمون اهداف پژوهش استفاده کرد. آزمون
. مقدار شداز آزمون لوین استفاده  نیز هابررسی همگنی واریانسبرای 

ها واریانس مشخص کرد ،بود ۰٫۰۵از  تراحتمال این آزمون که بزرگ
همگنی شیب رگرسیون  (. همچنین مفروضٔهp=۰٫۶۸۸) استبرابر 

های همگنی شیب های تحقیق نشان داد که مفروضٔهلفهؤبرای م
 .(p<۰٫۵۸) شده استمحقق  شپژوههای رگرسیون برای متغیر
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۵ 

 آموزانکاری دانشسازی بر اهمالنتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش خودتنظیمی درگیری تحصیلی و خودناتوان .۴جدول 
متغیرهای 

 پژوهش
مجموع 
 مجذورات

 درجٔه
 آزادی

 میانگین
 F مجذورات

مقدار 
 احتمال

مجذور اتا 
 )شدت تأثیر(

 توان
 آماری

 ۰٫۲۴۷ ۰٫۰۲1 <۰٫۰۰1 ۸۵٫۸۶ 1۴۰٫۴1۲ 1 1۴۰٫۴1۲ آزمونپیش
 ۰٫۰۰1 ۰٫۵۳۶ <۰٫۰۰1 ۶۵٫۷۷۹ ۷۴۹۷٫۳۸ 1 ۷۴۹۷٫۳۸ عضویت گروهی

 - - - - 11۳٫۹۷۷ ۵۷ ۶۴۹۶٫۶۸۴ خطا

شده است، پس از حذف تأثیر  آورده ۴طورکه در جدول همان
آمده دستآزمون بر متغیر وابسته و باتوجه به مقدار احتمال بهپیش

کاری نمرات اهمال شدٔههای تعدیلشود بین میانگینمشاهده می
آموزان برحسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و گروه گواه( در دانش
لذا  ؛(p<۰٫۰۰1) وجود دارد یآزمون تفاوت معنادارپس مرحلٔه

بر آموزشی مبتنی بنابراین بستٔه شود؛میمداخله رد  نداشتنثیرأت
سازی گروه درگیری تحصیلی و خودناتوان و راهبردهای خودتنظیمی

آزمون پس شدت این تأثیر در مرحلٔهشته و آزمون تأثیر داآزمایش در پس
آموزشی  آموزش بستٔه . به عبارت دیگر ارائٔهبوده است درصد۵۳٫۶
سازی درگیری تحصیلی و خودناتوان و بر راهبردهای خودتنظیمیمبتنی

ه بررسی شدمورد  موزان دبیرستانی در نمونٔهآموجب کاهش اهمال دانش
 .است

 بحث 4
بر راهبردهای آموزشی مبتنی حاضر با هدف ارزیابی تدوین بستٔه مطالعٔه

سی اثربخشی سازی و برردرگیری تحصیلی و خودناتوان و خودتنظیمی
آموزان دبیرستانی انجام شد. نتایج این مطالعه کاری دانشآن بر اهمال

 و بر راهبردهای خودتنظیمیآموزشی مبتنی نشان داد که آموزش بستٔه
داری بر کاهش اثیر معنأسازی تدرگیری تحصیلی و خودناتوان

واه موزان دبیرستانی گروه آزمایش درمقایسه با گروه گآدانش کاریاهمال
دهد که آمده از مطالعات مختلف نشان میدستداشته است. شواهد به

سازی درگیری تحصیلی و خودناتوان و آموزش راهبردهای خودتنظیمی
کند. موزان ایفا میآدانش کاریمیزان اهمال کاهشنقش مهمی در 

(،کیم و 1کیم و همکاران ) مطالعاتهای این پژوهش با نتایج یافته
کارت و (،ا۸)همکاران  و گارسیا، (۴الکساندر و آونوگبو ) (،۳و )ئس

پژوهش همخوانی دارد. نتایج  (1۲و همکاران ) و جین (1۰همکاران )
از آن است که در صورت وجود خلق منفی در  ریبتز و همکاران حاکی

های خودمهارگری )پایداری و تداخل فعال( نقش اصلی فرد، توانایی
(. همچنین رشیدزاده و همکاران در 11) کندبازی می ارکاری در اهمال

که آموزش راهبردهای خودگردان  ندپژوهشی به این نتیجه رسید
آوری تحصیلی و کاهش فراشناختی موجب افزایش و بهبود تاب

عالوه با آموزش راهبردهای هکاری تحصیلی شــده است. باهمال
و افزایش  هایی جهت بهبــودتوان برنامهخودگردان فراشــناختی می

( که 1۴کاری تحصیلی فراگیران تدارک دید )آوری و کاهش اهمالتاب
توان اظهار داشت همسوست. می حاضر این یافته با نتایج پژوهش

 ؛شوداستفاده از راهبردهای خودتنظیمی موجب کاهش عذرتراشی می
چراکه فرد برای حل مشکالت تحصیلی و یادگیری خود در هر مرحله 

شود می و مشخصی خواهد داشت که باعث موفقیت میراهبردهای عل

و درنتیجه نیازی به عذرتراشی نخواهد بود. در این راستا گارسیا و 
معنای درگیری فعال دارند یادگیری خودتنظیم بهبیان می همکاران

های یادگیری فردی، رفتاری، انگیزشی و شناختی فراگیران در تالش
(. ۸) مهم و ارزشمند است منظور کسب اهداف آکادمیکخود به

همچنین، مدیریت منابع و استفاده از انواع راهبردهای شناختی و 
علت افزایش موفقیت و فراشناختی، تالش فراوانی را در پی دارد و به

آموز به اهداف پیشرفت، میزان بهبود عملکرد تحصیلی و رسیدن دانش
اران در (. کریسپنز و همک1۹یابد )کاری در او کاهش میاهمال
ای نشان دادند که آموزش فنون و راهبردهای ارزیابی مجدد مطالعه

شناختی مسائل ازطریق تقویت خودکارآمدی تحصیلی موجب کاهش 
 ها نیز با مطالعٔهشود که این یافتهکاری تحصیلی میاسترس و اهمال

پانایا و همکاران ای در مطالعه. (۲۰راستا قرار دارد )حاضر در یک
توان های صـحیح و مـؤثر آمـوزش میکارگیری روشکه بـا به ددریافتن

سطح آگاهی و نگـرش، موجب تغییـر الگوهـای رفتاری  یبا ارتقا
 (.۲1آموزان شد )دانش

کاری ورزی و اهمالثیر آموزش خودتنظیمی بر کاهش تعللأدر تبیین ت
د که کرنی و باورهایی اشاره روهای دتوان به نقش انگیزهفراگیران می

کند. خود پیدا می درقبال شدهفراگیر در انجام وظایف و تکالیف محول
رسند با استفاده از راهبردهای خودتنظیمی فراگیرانی که به این باور می

فرایند بر این افراد  .توانند اقدام کنندبرای موفقیت تحصیلی خود می
کنند ی میرشتخوبی نظارت کرده و احساس خودکارآمدی بیهب انجام کار
با تکیه بر فنون  ؛ همچنیننهندمدت خود را ارج میهای کوتاهو هدف

های معنادار، تکیه بر راهبردهای مدیریت زمان، استفاده از تمرین
ای درجهت موفقیت خود انهنبیهای واقعشناختی و فراشناختی، هدف

د. منطقی در راستای آن انجام خواهند دا یهایو تالش گیرندمیدر نظر 
ورزی و شود که تعللروند منظم انجام این امور در فراگیر سبب می

خیرانداختن تکالیف در او کاهش چشمگیری پیدا کند. در این رابطه أتبه
( ۲۲سان و همکاران )و ( 1۴نیز نتایج مطالعات رشیدزاده و همکاران )

. همچنین باتوجه به نتایج استراستا های این مطالعه همبا یافته
توان گفت فراگیرانی که راهبردهای لعات گراند و فرایس میمطا

. (۲۳) د، بر شناخت و یادگیری خود مسلط هستندنفراشناختی دار
 و کارگیری این راهبردها باعث موفقیت فرد در فعالیت تحصیلیبه

آموزان دانش .(۲۴انگیزه خواهد شد ) افزایشاحساس خودکارآمدی و 
شوند که قادر به ارزیابی جو تبدیل میمزمانی به یادگیرندگان خودنظ

دهی تا حد زیادی بنابراین آموزش خودنظم ؛یادگیری خود باشند
بتوانند  تای از مهارت رسانده یشترب تواند این فراگیران را به درجٔهمی

 دست آورند.بیشتری به موفقیتو  نندفرایند تحصیلی خود را مدیریت ک
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۶ 

سازی که توان بیان داشت خودناتوانمی مذکور همچنین در تبیین یافتٔه
 وهای خاص برای عملکرد است درواقع، هر عمل یا انتخاب زمینه

 ،دهدکردن موفقیت را افزایش میکردن شکست و درونیامکان بیرونی
جای تالش شود که در بعد رفتاری درگیری تحصیلی، فرد بهموجب می

ن انجام تکالیف درسی، شدن با مشکالت حیو پایداری در هنگام مواجه
و بار مسئولیت این ناتوانی و ضعف در انجام وظیفه را بر  ودتسلیم ش

ندازد. بی، دادهرخدوش افراد مختلف پیرامون و اتفاقات گوناگون 
آموز در تر دانششدن سریعسازی موجب تسلیمدرحقیقت، خودناتوان

زیرا فرد  ؛شودهای مختلف تحصیلی میهنگام افزایش فشارها و چالش
 کند و انگیزٔهراحتی پذیرش مسئولیت شکست را از خود سلب میبه

کاری در وی افزایش گیرد و میزان اهمالتالش دوباره را از خود می
 .یابدمی

توان به اجرای این پژوهش در می حاضر های پژوهشاز محدودیت
خی ها در برمضمون پرسشنامهکامل توانایی درک  نبودمناطق دوزبانه و 

آموزی دشوار بود، با بیانی )الزم بود سؤالی که درک آن برای دانش افراد
 آموزان دورٔهو استفاده از دانشساده و ذکر مثال توضیح داده شود( 

د، این تحقیق شوبنابراین پیشنهاد می ؛عنوان نمونه اشاره کردمتوسطه به
ر اجرا آموزان مقاطع سنی دیگر و در هر دو جنس دختر و پسبر دانش

  های تحقیق را تعمیم داد.شود تا با اطمینان بیشتری بتوان یافته

 گیریهتیجن ۵
از آن است که  آمده حاکیدستهای بهتایج پژوهش براساس دادهن

درگیری و  بر راهبردهای خودتنظیمیآموزشی مبتنی آموزش بستٔه

 کاریداری بر کاهش اهمالاثیر معنأسازی تتحصیلی و خودناتوان
موزان دبیرستانی گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه داشته است. آدانش

د آموزش و کاربست شو، پیشنهاد میحاصلبا عنایت به نتایج 
 جهتسازی، درگیری تحصیلی و خودناتوان و راهبردهای خودتنظیمی

ویژه هو بستر مناسب برای آموزش و یادگیری ب موقعیتآوردن فراهم
 .صورت گیردآموزان دانش کاریکاهش اهمال

 قدردانی و تشکر 6
دانند که از زحمات و همکاری سندگان این پژوهش بر خود الزم مینوی

و نیز از مدیریت محترم  پژوهش افراد شرکت کننده درهمٔه  صمیمانٔه
ن و کارکنانی اپرورش استان آذربایجان غربی و معاونوکل آموزش ٔهادار

 ، تشکر و قدردانی نمایند. ندکردکه به اجرای این پژوهش کمک 

 بیانیه 7
پژوهش حاضر از رسالٔه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 
استخراج شده که پس از بررسی در معاونت پژوهشی دانشگاه با کد 

پرورش استان وو اخذ مجوز از ادارٔه کل آموزش ۶1۵۲۰۷۰۵۹۷۲۰۰۲
گونه تضاد منافعی آذربایجان غربی اجرا شده است. در این پژوهش هیچ

از سوی نویسندگان گزارش نشده است. همچنین، این پژوهش با 
 حمایت مالی هیچ نهاد یا سازمانی انجام نشده است. 
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