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چکیده
پژوهش حاضر در روند تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
شهرتبریز انجام گرفت .به همین منظور تعداد  06نفر از دانش آموزان دارای تعلل ورزی باال که از طریق غربالگری و با استفاده از روش نمونه
گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند .در یک طرح نیمه آزمایشی به صورت جایگزینی هدفمند به دو گروه آزمایش و کنترل
گمارده شدند .برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق از مقیاس تعلل ورزی(سولومون و راثبلوم) و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس
چند متغیره استفاده شد .نتایج این پژوهش ،نشان داد که بین میانگین های دوگروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(>6/665
 .)pبنابراین آموزش راهبردهای خودگردان -فراشناختی موجب کاهش و بهبود میانگین نمرات گروه آزمایش در سه مولفه (آماده کردن
مطالب و تکالیف ،مطالعه برای امتحان ،تهیه مقاالت ترمی و سالی)و موجب افزایش میانگین نمرات در مولفه (احساس ناراحتی نسبت به
اهمال کار بودن و تمایل به تغییر عادت) شده است.داد که نمی توان نقش سازنده و مؤثر یادگیری خودگردان فراشناختی را نادیده گرفت به
این دلیل که آگاهی و استفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان باالخص فراشناختی ،عناصر اساسی هستند که مدیریت زمان را افزایش می
دهند و تاثیر مثبت برای ارائه گزارش و تهیه و تنظیم مقاالت  .این پژوهش اهمیت استفاده از راهبردهای یادگیری خود گردان -فراشناختی را
به عنوان یکی ازمنابع اصلی و مداخله گر مهم در فراهم کردن زمینه آموزش موثر و بهبود مولفه های تعلل ورزی تحصیلی برای دانش آموزان
آشکارساخت و نشان دا دکه با آموزش راهبردهای خود گردان فراشناختی ،می توان برنامه هایی برای بهبود وکاهش تعلل ورزی تحصیلی
دانش آموزان تدارک دید ،ین پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین ،مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که می توانند ازنتایج آن برای بهبود
پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
کلید واژه ها  :یادگیری خودگردان؛ فراشناخت ؛ تعلل ورزی تحصیلی.
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 -2استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.
 -3استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.
 -4استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.
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مقدمه
تعلل ورزی صفت روانشناختی است که در زندگی و در میان قشرها و رده های سنی مختلف دیده می شود .به خصوص در محیط
های آموزشی میان فراگیران شایع است و با پیامدهای زیانباری از جمله گرفتن نمره های پایین کالسی تا انصراف های دوره ای همراه است.
در بین انواع تعلل ورزی ،تعلل ورزی تحصیلی شایع ترین نوع تعلل ورزی دانش آموزان است که اثرات منفی بر یادگیری و عملکرد تحصیلی
دانشجویان دارد و باعث پیشرفت کم ،شکست در امتحان یا ایجاد ترس از امتحان ،اضطراب ،افسردگی و کاهش روحیه آنها می شود(حسین
و سلطان .)2656 ,5پژوهش ها به ارتباط بین تعلل ورزی تحصیلی در ابتدای ترم تحصیلی و بیماریهای جسمانی و روانی از جمله افسردگی و
اضطراب درانتهای سال تحصیلی اشاره دارند (حسین و سلطان )2656،و به شیوع بسیار زیاد تعلل ورزی در محیط های آموزشی (صمدی
پور5330،؛ فتحی و همکاران  )5334،و پیامد منفی آن برای میلیونها دانش آموز(سولومون و راثبلوم5394،2؛ توکلی )5332،؛ انگیزش پایین(
رببتز ،روچات و لیندن )2651 ،3؛ عملکرد تحصیلی ضعیف (دی پائوال ،اسکوپا)2654،4؛ ناتوانی در گذراندن واحدهای درسی ،افسردگی،
اضطراب ،عزت نفس پایین ،کاهش انگیزه ،تالش کم برای موفقیت و روان نژندی ( میلگرام و توبیانا 5333،1؛ سادلر و ساکس 5333،0؛ جانسون
و بلوم 5331،7نقل از عینی پور و همکاران)5334 ،؛ اهداف پائین تحصیلی (واسکل ،الجایر ،الچنر و همکاران)2654 ،9؛ اعتماد به نفس پایین،
خودکارآمدی پایین ،نقص در خود تنظیم گری ،خلق و صفات شخصیتی ،جهت گیری هدف و کاربرد ضعیف مهارتهای یادگیری متمرکز
داشته اند(استیل2667 3؛ نقل از صمدی پور5330،؛ بالکیس و دورو2663 ،56؛ دی پائوال ،اسکوپا2654 ،55؛ عینی پور و همکاران  )5334،و
همچنین شیوع بیشتر آن در پسران ( استیل 2667 ،؛ نقل از صمدی پور5330 ،؛ بالکیس و دورو )2663،و در کل تأثیر آن بر جنبه های شخصیتی،
تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان و اخیرا در فراتحلیلی که کیم و سئو )2651( 52بر روی  11پژوهش مرتبط با تعلل ورزی ،انجام داد،رابطه منفی
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تعلل ورزی با عملکرد تحصیلی و عمومیت این پدیده را در بین دانشجویان نشان داد .علیرغم پژوهش های روبه رشد ،هنوز تعلل ورزی یک
مفهوم ناشناخته باقی مانده است و نیاز به بررسی بیشتری است.
یافته های پژوهشی جدید حاکی از آن است که تعلل ورزی می تواند به عنوان عاملی برای هیجانهای منفی همچون خجالت زدگی
و احساس گناه  ،افسردگی و انگیزش پایین باشد (رببتز ،روچات و لیندن .)2651،تاکنون بیشتر نظریه ها تأکید شان بر سازه ها ی رفتاری و
شناختی تعلل ورزی بوده است ،اما تعلل ورزی شامل مؤلفه هیجانی نیز هست .با وجود این  ،کمتر روی جنبه هیجانی آن پژوهش شده است .به
نظر می رسدکه هیجانات منفی تحصیلی از متغیرهایی هستند که با تعلل ورزی در رابطه اند .مرور شواهد پژوهشی انجام گرفته در زمینه نقش
هیجان در تعلل ورزی به وجود همبستگی بین تنظیم هیجانی و تعلل ورزی اشاره دارد (رببتز ،روچات و لیندن  .)2651،این موضوع با نظریه های
کنترل شناختی -فراشناختی تعلل ورزی که بر وجود همبستگی بین انتخاب راهبردهای کنترل ناسازگارانه برای مقابله با خلق منفی تأکید دارد،
همسو می باشد(اسپادا5و همکاران .)2660،در یک پژوهش فراتحلیلی که توسط سیرویز 2و همکاران( )2654صورت گرفت ،مشخص شد که
افراد تعلل ورز دارای سوگیری های زمانی نسبت به حال و آینده هستند که به نظر می رسد قسمتی از فرایند ناشی از حاالت خلقی و هیجانات
منفی در این افراد باشد.
بر اساس مطالعات ،یکی از راه های بهبود وکاهش تعلل ورزی استفاده از راهبردهای خود گردان-فراشناختی در محیط های آموزشی
است .زیمرمن )2651( 3صاحبنظر برجسته حوزه خودگردانی چهار حیطه اصلی و تأثیرگذار خودگردانی را عبارت از تنظیم فرایندهای شناخت،
فراشناخت ،هیجان و انگیزش می داند .که حیطه شناختی و فراشناختی درسالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .فراشناخت به
ساختارهای روانشناختی ،اطالعات و رویدادهایی اشاره دارد که در کنترل  ،اصالح و تفسیر تفکر نقش دارند(گولدین ،لی ،زیو ،جزایری،
هیمبرگ وگروس .) 2654،4فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است و به دانش یا باور های مربوط به فکر کردن و راهبردهایی که افراد از
آن ها برای تنظیم و کنترل فرایندهای تفکر استفاده می کنند اشاره دارد(ولز ،کالرک ،سالکویسکیز ،لودگیت و همکاران .)2650،1برطبق
الگوی 0S-REFناراحتی احساسی با ناسازگاری فراشناختی ارتباط دارد و فراشناخت می تواند ،مستقیم و یا غیرمستقیم بر ایجاد احساسات منفی
و تعلل ورزی دخالت داشته باشد(به نقل از اسپادا و همکاران .)2660 ،پژوهش ها نشان می دهند که که ابعاد فراشناختی مانند باور های شناختی
مثبت درباره نگرانی و تنبلی ،اعتماد شناختی پایین و باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی و اضطراب از جمله عوامل آغازگر و نگهدارنده
عالیم در اضطراب اجتماعی و تعلل ورزی است(غیور کاظمی ،سپهری شاملو ،مشهدی ،غنائی چمن آباد و پاساالر ( .)5337بررسی تحقیات
پیشین در این خصوص نشان می دهد که به طورجداگانه پژوهش هایی در زمینه یادگیری خودگردان  -فراشناختی و تعلل ورزی صورت
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گرفته است  .اما تحقیقی که از روش مداخله ای به صورت مدون در این زمینه استفاده شود توسط محقق یافت نشد .برخی از تحقیقات به
رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان(شناختی و فراشناختی) و تعلل ورزی پرداخته اند از جمله (:گیسلمن و پتروسکی2650 ،5؛ رزنتال
فوستروم ،تانقن و کارلبرینق2651 ،2؛ گلستانه و همکاران5331 ،؛ گزیدری و همکاران 5334،؛ فتحی و همکاران5334،؛ یعقوبی وهمکاران
5334،؛ هن و گروشیت2654،3؛ارغوانی وهمکاران 5333،؛ کاندمیر2654 ،4؛ رببتز ،روچات و لیندن .)2651،یافته ها در پژوهش (ربتز،روچات
و لیندن2651،؛ هن و گروشیت  ،)2654،نشان می دهد که تعلل ورزی منجر به کاهش استفاده از متغیرهای انگیزشی مانند خودکارآمدی و
راهبردهای خودگردانی(شناختی وفراشناختی) می شود و با سطوح باالتر اضطراب ،استرس و بیماری ،رابطه نزدیک دارد .کاندمیر (،)2654
در پژوهشی به این نتیجه رسید که موفقیتهای تحصیلی ،خود تنظیمی(شناختی و فراشناختی) تحصیلی ،خود کارامدی تحصیلی و رضایت از
زندگی به ترتیب بیشترین تاثیر را به صورت منفی با تعلل ورزی تحصیلی داشتند .یعقوبی و همکاران ( ،)5334در پژوهشی به این نتیجه دست
یافتند که متغیرهای کمال گرایی  ،خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی پیش بینی کننده های مناسبی برای تعلل ورزی کلی
محسوب می شوند.
برخی پژوهش ها نشان می دهند که تعلل ورزی یک مشکل فراشناختی است .تعلل ورزی از دو جنبه می تواند با فراشناخت در
پیوند باشد .نخست اینکه تعلل ورزیدن می تواند به عنوان یک راهبرد برای تنظیم شناختها و عواطف منفی در نظرگرفته شود .دوم اینکه
پژوهشهای زیادی تعلل ورزی را با هیجانهای منفی مرتبط گزارش کرده اند( .چو و چول ،)2652،1در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش
آموزان تعلل ورز درمقایسه با همساالن خود از راهبردهای فراشناختی کمتری درحل تکلیف درسی استفاده می کنند .سان ،روزالن و صبوری
پور ) 2650( 0در تحقیقی با عنوان رابطه یادگیری خود گردان فراشناختی با تعلل ورزی تحصیلی به این نتیجه دست یافتند که جهت گیری
اهداف بیرونی ،ساز مان دهی ،مدیریت منابع ،تمرین ،فراشناخت ،راهبردهای شناختی و انگیزش باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی می شوند.
یامادا ،گودا ،ماتسودا ،کوتا و میاگاوا )2651( 7در پژوهشی نشان دادندکه آگاهی و استفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان باالخص
فراشناختی ،عناصر اساسی هستند که مدیریت زمان را افزایش می دهند و تاثیر مثبت برای ارائه گزارش و تهیه و تنظیم مقاالت در زمان مقرر
دارند و باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی می شوند .قره آغاجی ،واحدی  ،فتحی آذر وادیب( ،)5337در یک مطالعه ترکیبی(کمی و کیفی)
در دانش آموزان دوره متوسطه به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزشی مبتنی بر خود تنظیمی(شناختی و فراشناختی) و ذهن آگاهی ومدیریت
زمان  03درصد از واریانس کاهش تعلل ورزی را نشان می دهد .شیخ االسالمی( ،)5331در تحقیقی که انجام دادند .نتایج تحلیل رگرسیون
آشکار کرد که راهبردهای شناختی و مؤلفه هایش و راهبردهای فراشناختی و مؤلفه هایش به طور منفی و معناداری و اضطراب امتحان و مؤلفه
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هایش به طور مثبت و معناداری ،می توانند اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند .گلستانی بخت وشکری ( )5332در تحقیقی به
این نتیجه دست یافتند که تفاوت میان دختران و پسران در باورهای فراشناختی معنادار نیست ولی در متغیر تعلل ورزی تحصیلی بین دو گروه
دانش آموزان دختر و پسر در تعلل ورزی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد که تعلل ورزی پسران بیشتراز دختران میباشد و عدم اطمینان
شناختی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی سهم دارد  .نتایج تحقیقات قدم پور و همکاران()5330؛ شیخ االسالمی( )5331و ارغوانی و
همکاران( )5333هم حاکی از آن است که آموزش راهبردهای خودگردان-شناختی و فراشناختی باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش
آموزان شده است.
در مجموع بررسی پیشینه نشان می دهد که یادگیری خود گردان -فراشناختی یکی از منابع اصلی است که می تواند سطوح
عوامل فشار زا ،ناتوانی در شرایط ناگوار و اثرات منفی عوامل استرس را تعدیل کند و تعلل ورزی دانش آموزان را کاهش دهد .با استناد به
مطالعات پیشین در ارتباط با اثر گذاری یادگیری خود گردان فراشناختی بر متغیرهای روانشناختی تعلل ورزی نمی توانیم به یک نتیجه قطعی
برسیم چراکه نتایج مطالعات پیشین متناقض هستند .بنابراین نیاز فزاینده ای به درک رابطه بین تعلل ورزی تحصیلی با یادگیری خود گردان و
تاثیر گذاری متغیر یادگیری خود گردان فراشناختی بر متغیر وابسته این پژوهش وجود دارد .لذا سوال پژوهش حاضر این است آیا با آموزش
یادگیری خودگردان–فراشناختی می توان مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشید؟ برای یافتن جواب به این سوال،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش یادگیری خود گردان-فراشناختی بر بهبود وکاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره
متوسطه انجام گرفت .که در این راستا سوال زیر مورد بررسی ،پژوهش و آزمون قرار گرفت.
 -5آیا با آموزش راهبردهای خود گردان -فراشناختی می توان مولفه های تعلل ورزی را بهبود بخشید؟ خودگردان-فراشناختی موجب
کاهش مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می شود.
روش پژوهش
این پژوهش ،از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی ودارای طرح پیش آزمون-پس آزمون
با گروه کنترل بود که طی آن اثر بخشی«آموزش راهبردهای خودگردان -فر اشناختی »  ،بر روی متغیر وابسته « مولفه های تعلل ورزی
تحصیلی بررسی شده است .به منظور بررسی فرضیه این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود که طبق آمار ارائه شده در سال 5330
حدود  21666نفر بودند .از روش نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد که ابتدا از بین نواحی 1گانه تبریز نواحی  3و 1
آموزش و پرورش شهر تبریزانتخاب شدند .بعد  4مدرسه پسرانه و از بین آنها 21 ،کالس گزینش شد .درمرحله بعدی با توجه به اینکه برای
پیدا کردن دانش آموزان دارای تعلل ورزی تحصیلی باال  ،غربالگری شد موارد زیر در نمونه گیری مدنظر قرار گرفت-5 :دو مدرسه مشابه(از
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لحاظ معرف بودن ،مسائل فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،نمرات)از ناحیه پنج شهر تبریز انتخاب شدندو مقدمات الزم از قبیل اخذ مجوز و
...انجام شد -2 .غربالگری در هر دو پایه مقطع متوسطه یکی از مدارس روی  406نفر انجام شد(با توجه به اینکه نمونه دانش آموزان در
این مدرسه تکمیل شد ،غربالگری در مدرسه دیگر انجام نشد) در گام بعدی ،جهت گزینش گروه های آزمایش و گواه94 ،نفر ازدانش
آموزانی که درمقیاس هیجانات منفی یک انحراف معیار باالتر ازمیانگین را به دست آورده بودند .به تعداد  04نفر گزینش و از طریق روش
جایگزینی هدفمند به دو گروه  32نفری آزمایش و گواه اختصاص یافتند .گروه ها از سن ،جنس ،پایه ،رشته تحصیلی و همچنین میزان
هیجان های پیشرفت منفی یادگیری همتا شدند .در جریان اجرای بسته آموزشی تعداد مشارکت کننده ها به دلیل افت به  36نفر در هر
گروه کاهش یافت در راستای اجرای آموزش عالوه بر اخذ رضایت دانش آموزان و تهیه هدایایی برای افزایش انگیزه دانش آموزان گروه
آزمایش برای شرکت در پژوهش ،رضایت والدین نیز اخذ شد.
روش اجرا :ابتدا پیش آزمون متغیرهای وابسته از دانش آموزان گروه کنترل و گروه آزمایش گرفته شد ،در مرحله بعدی اجرای
بسته آموزشی راهبردهای خودگردان –فراشناختی در گروه آزمایش بدون اطالع گروه گواه صورت گرفت و در مدت اجرای آن گروه گواه
روند طبیعی آموزشهای کالسی خود را طی کرد ،در مرحله آخر پس آزمون متغیرهای وابسته از هر دو گروه به عمل آمد.کلیه شرکت کنندگان
در پژوهش ،فرم رضایتنامه اخالقی شرکت درپژوهش را تکمیل کردند و افراد گروه آزمایش متعهد شدند که طی  52جلسه در طول یک ماه
ونیم در کالس آموزش راهبرد های یادگیری خودگردان  -فراشناختی شرکت کنند .الزم به ذکر است که بسته آموزشی براساس مطالعات
موجود ،نظریه های مربوطه و لحاظ کردن اصول روانشناسی تربیتی و یادگیری متناسب با دانش آموزان مقطع دبیرستان تهیه و تدوین شد .بعد
از تهیه و تدوین بسته آموزشی با لحاظ کردن موارد مطروحه برای اطمینان از روایی محتوایی بسته آموزشی ،نظر متخصصان صاحبنظر در این
حوزه در این مورد اخذ واعمال شد .همچنین برای بدست آوردن پایایی بسته آموزشی ،بسته آموزشی روی 3نفر به شیوه مطالعه مقدماتی
بررسی شد .الزم به ذکر است مراحل اولیه تهیه و تدوین و بررسی پایایی ابزارها هم پیش آزمون و هم پس آزمون روی گرو ه های نمونه مشابه با
جامعه تحقیق هر کدام از ابزارها روی دو کالس انجام گرفت و پس از آن ابزارهای تایید شده ،در نمونه اصلی تحقیق اجرا شد.محتوی خالصه
جلسات مداخله در جدول  5آمده است.
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جدول :5خالصه جلسات مداخله
جلسه

شرح جلسات

اول

آشنایی با شرکت کنندگان و

هدف
انجام پیش آزمونها و معرفی طرح.

جلسه معارفه
دوم

آشنایی با راهبردهای یادگیری خودگردان در آموزش.

معرفی یادگیری خودگردان و
تأکید بر اهمیت ان درآموزش

سوم

آموزش راهبردهای شناختی
مؤثر بر یادگیری خودگردان

آشنایی با راهبرد تکرار ویژه موضوعات ساده وپایه (آگاهی دانش آموزان
از راهبردهایی همچون ،مطالعه با فاصله –پرآموزی و )...و موضوعات پیچیده و
معنی دار (کپی کردن مطالب-انتخاب نکات مهم و کلیدی

چهارم

آموزش راهبرد بسط ویژه مطالب
ساده ،پایه و پیچیده و معنی دار

آشنایی با (استفاده از واسطه ها ،تصویر سازی ذهنی ،روش مکان
هاو()......استفاده از یادداشت برداری ،قیاس گری،خالصه کردن به زبان خود
و.)......

پنجم

آموزش راهبرد سازمان دهی ویژه

آگاهی دانش آموزان از چگونگی دسته بندی اطالعات جدید در قالب

تکالیف ساده و پایه و ویژه تکالیف

های مختلف وآگاهی دانش آموزان در تبدیل متن درس به طرح و نقشه و

پیچیده و معنی دار

نمودار ،چگونگی تهیه فهرست عناوین واستفاده از طرح های مختلف درختی،
ستونی و.)....

ششم

آموزش راهبرهای فراشناختی به

آشنایی با مهارتهای (برنامه ریزی،نظم دهی،گوش دادن فعال،

صورت کلی وآماده کردن ذهن دانش خودپیامدی ،جستجوی کمک اجتماعی و مدیریت تالش و منابع) و ایجاد انگیزه
آموزان
هفتم

آموزش راهبردهای برنامه ریزی و
نظارت و خودنظم دهی

در دانش آموزان
آگاهی دانش آموزان از نحوه ارزشیابی از کارخود برای آگاهی یافتن از
چگونگی پیشرفت و زیر نظر گرفتن و هدایت خود و انعطاف پذیری در
رفتارشان .وآگاهی دانش اموزان درباره چگونگی برنامه ریزی صحیح برای زمان
بندی و دستیابی به هدف

هشتم

آموزش راهبرد گوش دادن فعال

نهم

آموزش راهبرد خود پیامدی

آگاهی دانش آموزان از نحوه انجام این عمل که با عنوان عملی فعال و
ارادی که به دقت و توجه نیاز دارد تعریف شده است.
آگاهی دانش آموزان در جهت اینکه چگونه بر موفقیت ها و شکست
هایشان  ،پاداش ها و تنبیه هایی از طرف خود قرار داده یا تصویر سازی کند.
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آموزش راهبرد جستجوی کمک

دهم

اجتماعی
اموزش راهبرد مدیریت تالش و

یازدهم
منابع
دوازدهم

آگاهی دانش آموزان در جهت اینکه در امر یادگیری به چه صورت از
همساالن  ،معلمان و بزرگساالن خود طلب کمک کنند
دانش آموزان تالش خود را نسبت به تکالیف تحصیلی مدیریت کرده از
منابع محیطی و شخصی برای انجام دان تکالیف به صورت بهینه استفاده کنند.

نظر دهی و رفع اشکال وجمع
بندی و انجام پس آزمون

دانش آموزان روند پیشرفت خود را گزارش داده و در صورت وجود
هرگونه ابهامی  ،موارد را بیان کنند تا نقاط ابهام برطرف شود .جمع بندی و انجام
پس آزمون

ابزارها
آزمون تعلل ورزی تحصیلی 1سولومون و راثبلوم :)1891( 2این مقیاس را سولومون و راثبلوم( )5394ساخته و آن را
مقیاس تعلل ورزی تحصیلی نام نهادند .این مقیاس را (دهقان 5397،؛ به نقل از صمدی پور )5330،برای اولین بار در ایران به کار برده اند.
پایایی مقیاس تعلل ورزی تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه سولومون()5399انجام شد و ضریب 6/04بدست آمد .در مورد روایی
مقیاس نیز سولومون( )5339با استفاده از روایی همسانی درونی ضریب  6/94بدست آمده است .مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی دارای
27گویه می باشد که چهار مولفه را مورد بررسی قرار می دهد  :مولفه اول  ،آماده شدن برای امتحانات ؛ شامل سواالت  0تا  5می باشد.
مولفه دوم ،آماده شدن برای تکالیف می باشد و شامل سواالت  3تا  57می باشد و مولفه سوم  ،آماده شدن برای مقاله های پایان ترم
سواالت  26تا  21و مولفه چهارم ،تمایل و تالش برای تغییر عادت تعلل ورزی؛ شامل سواالت ( )7،9،59،53،20،27به صورت تکالیف
تحقیقی و پژوهش های کالسی برای دانش آموزان ایرانی نگاشته شد و این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد.
نحوه پاسخ دهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های» ،
همیشه «  » ،اکثر اوقات «  » ،بعضی اوقات«  » ،به ندرت» و«هرگز» از نمره  1تا 5تعلق می گیرد.
روایی آزمون :با توجه به اینکه این مقیاس از راه تحلیل عاملی به دست آمده است می توان به روایی سازه آن اعتماد کرد  .هم چنین
علی رغم تفاوت های نظام آموزشی موجود ایران با نظام های آموزشی کشور های غربی در ابعاد مختلف نحوه آموزش و نحوه یادگیری
تکالیف درسی  ،همبستگی این پرسشنامه با آزمون تعلل ورزی ( تاکمن )5335 ،نشان از روایی نسبتا خوب این آزمون است .برای روایی
محتوایی و صوری این آزمون از نظرات  3نفر از متخصصین صاحب نظر در این زمینه استفاده شد که روایی آن را تایید کردند .این مقیاس
هم چنین توسط (دهقان 5397،؛ صمدی پور )5330،استفاده شده است که روایی این آزمون را تایید کرده اند.

1

-Academic procrastination
2- Solomon, & Rothblum.
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پایایی آزمون :برای بررسی پایایی این آزمون پژوهشگر این آزمون را به صورت آزمایشی روی  21نفر از دانش آموزان یکی از
مدارس انجام داد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرایب آلفای کرونباخ این آزمون در مطالعه حاضر نیز6/79
برای خرده مقیاس اماده شدن برای امتحانات 6/ 90 ،برای خرده مقیاس آماده شدن برای تکالیف و 6/94برای اماده شدن برای مقاله ها و
تکالیف پایان ترم6/90،برای تمایل به تغییر عادت به تعلل ورزی و 6/35برای کل مقیاس به دست آمد .و بررسی پایایی این آزمون توسط
محققان قبلی (دهقان 5397،؛ صمدی پور )5330،هم نشان داده است که این آزمون از پایایی باالیی برخوردار بوده است .
یافته ها
براساس اهداف و روش پژوهش حاضر ،داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در ادامه
ابتدا جدول توصیفی و سپس نتایج حاصل از تحلیل های استنباطی ارائه شده است.
جدول . 2داده های توصیفی مولفه های تعلل ورزی تحصیلی با توجه به گروه ها ی کنترل و آزمایش

متغیر وابسته

گروه ها

آماده کردن مطالب و

پیش آزمون
تعداد

میانگین

پس آزمون

انحراف

میانگین

معیار
تکالیف
مطالعه برای امتحان
تهیه مقاالت ترمی و سالی
احساس ناراحتی نسبت به
اهمال کار بودن و تمایل به تغییر

انحراف
معیار

گروه آزمایش

46

27/766

3/547

54/016

3/172

گروه کنترل

46

27/066

3/546

27/716

3/547

گروه آزمایش

46

50/416

2/316

9/216

5/215

گروه کنترل

46

50/066

2/346

50/166

2/316

گروه آزمایش

46

50/716

2/439

3/366

2/220

گروه کنترل

46

50/916

2/449

50/316

2/439

گروه آزمایش

46

24/166

2/457

20/166

5/357

گروه کنترل

46

24/416

2/439

24/166

2/457

عادت
نتایج داده های توصیفی مولفه های تعلل ورزی تحصیلی در جدول  ،2حاکی از آنست که در هر سه مولفه تعلل ورزی تحصیلی (آماده
کردن مطالب و تکالیف ،مطالعه برای امتحان ،تهیه مقاالت ترمی و سالی)نمره های پس آزمون در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل می
باشد که به معنی تعلل ورزی کمتر در پس آزمون گروه آزمایش می باشد .ودر مولفه احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن و تمایل به
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تغییر عادت نمره های پس آزمون در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد .که به معنی تمایل بیشتر گروه آزمایش به تغییر عادت
تعلل ورزی و ترک آن می باشند.
جهت بررسی اثر بسته آموزشی راهبردهای خودگردانی-فراشناختی برمولفه های تعلل ورزی تحصیلی از تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .که نتایج در جداول  3،4،1آمده است .قبل از انجام تحلیل ،مفروضه همگنی شیب ها بررسی شد که نشانگر این نکته بود
که مفروضه همگنی شیب های رگرسیون برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار می باشد و بین متغیرهای وابسته و متغیرهای کمکی در
درون گروهها رابطه خطی وجود دارد .همچنین مفروضه همگونی ماتریس واریانس و کوواریانس با استفاده از آزمون باکس بررسی شد.
معنی دار نشدن این آزمون با توجه به ( )F= 2/534و ( ) Sig = 6/612به دست آمده از برقراری مفروضه حمایت کرد .همچنین معنی دار
بودن آزمون کرویت بارتلت نشان داد که برای ادامه تحلیل بین متغیرهای وابسته همبستگی کافی وجود دارد .برای بررسی مفروضه یکسانی
واریانس ها در گروههای مورد مطالعه که یکی دیگر از پیش فرض های تحلیل کوواریانس می باشد از آزمون لون استفاده شد که نتایج در
جدول  3ارائه شده است.
جدول .3آزمون لون برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها

Df
فرضیه

DF
خطا

Sig

مولفه های تعلل ورزی

F

79

6/611

آماده کردن تکالیف

4/291

3

6/601

مطالعه برای امتحان

3/254

3

79

تهیه مقاالت ترمی و سالی

5/345

3

79

6/509

ناراحتی نسبت به تعلل

6/677

3

79

6/792

ورزی
نتایج جدول ،3نشان می دهد که مفروضه یکسانی واریانس ها درگروه های مورد مطالعه برای انجام تحلیل کوواریانس تایید شده
است.
در ادامه برای تحلیل های چند متغیری از شاخص المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج در جدول  ،4ارائه شده است.
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جدول  4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برمولفه های تعلل ورزی تحصیلی
اثر

F

ارزش

Df
فرضیه

ویژه

آموزش

Df
خطا

معناداری

اندازه اثر

توان
آزمون

اثر پیالیی

6/361

503/039

4

75

6/666

6/361

5

المبدای ویلکز

6/631

503/039

4

75

6/666

6/361

5

اثر هتلینگ

3/106

503/039

4

75

6/666

6/361

5

بزرگترین ریشه

3/106

503/039

4

75

6/666

6/361

5

روی

نتایج جدول  4در بخش اثر آموزش نشان میدهد :با توجه به مقدار  Fبه دست آمده برای ارزش ویژه اثر المبدای ویلکز ،ترکیب
خطی نمرات مولفه های تعلل ورزی تحصیلی در دوگروه کنترل و آزمایش بعد از برداشتن اثر نمرات پیشآزمون معنادار میباشد(P≤ 6/65
و ) F4،75= 103/721اندازه اثر برابر( ) 6/361بوده که نشان از قدرت باالی ارتباط کاربندی آزمایش با تغییرات به وجود آمده در نمرات متغیر
وابسته بوده و توان آزمون نیز در نهایت خود ،یعنی  ،5میباشد که نشان دهنده آن است که احتمال رد فرضیه صحیح مقابل (خطای نوع دوم
) برابر با صفر میباشد.
جهت بررسی اثر بسته آموزشی راهبردهای خودگردانی-فراشناختی برمولفه های تعلل ورزی تحصیلی از تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .که نتایج در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری تاثیر بسته آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی
مدل

متغیرهای وابسته

مجموع

df

مجذورات
گروه

میانگین

F

Sig.

اتا

مربعات

آماده کردن تکالیف

1169/373

5

1169/373

439/923

6/666

مطالعه برای امتحان

5905/014

5

5905/014

393/907

6/666

6/910
6/946

تهیه مقاالت ترمی و سالی

5303/053

5

5303/053

95/193

6/666

6/124

ناراحتی نسبت به تعلل

333/433

5

333/433

33/465

6/662

6/173

ورزی

نتایج آزمون اثرات بین گروهی پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون در جدول .1نشان می دهد که بین میانگین های دو گروه
آزمایش و کنترل در پس آزمون مولفه تعلل ورزی تحصیلی آماده کردن مطالب و تکالیف(میانگین گروه آزمایش برابر با 54/01و میانگین

آموزش پژوهی /شماره دوازدهم /زمستان 6931
گروه کنترل برابر با ، 27/716درجه آزادی (،)5سطح معنی داری()6/66و  ) F= 439/923و تعلل ورزی تحصیلی مطالعه برای امتحان(میانگین
گروه آزمایش برابر با  9/216و میانگین گروه کنترل برابر با ، 50/166درجه آزادی (،)5سطح معنی داری()6/66و  )F=393/907و مولفه تعلل
ورزی تحصیلی تهیه مقاالت ترمی و سالی(میانگین گروه آزمایش برابر با 3/366و میانگین گروه کنترل برابر با ، 50/016درجه آزادی (،)5سطح
معنی داری()6/66و ) F=95/193و مولفه احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن(میانگین گروه آزمایش برابر با 20/166و میانگین گروه
کنترل برابر با ، 24/166درجه آزادی (،)5سطح معنی داری()6/662و  )F=33/465تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل وجود
دارد( .)p≤ 6/65که در سه مولفه کاهش و در مولفه احساس ناراحتی نسبت به اهمال کا ر بودن افزایش نشان می دهد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی
تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرتبریز انجام گرفت .با توجه به نتایج به دست آمده اثربخشی مثبت بسته آموزشی راهبردهای
خودگردانی فراشناختی برمولفه های تعلل ورزی تحصیلی تایید شد .نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در پس آزمون مؤلفه
های تعلل ورزی تحصیلی (تعلل ورزی آماده کردن مطالب و تکالیف ،مطالعه برای امتحان ،تهیه مقاالت ترمی و سالی کاهش و در مولفه
احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن و تمایل به عادت) ،به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است .بدین معنا که
آموزش خودگردانی-فراشناختی باعث کاهش تعلل ورزی دانش آموزان شده است و فرضیه تایید شد.
بر اساس مطالعات ،یکی از راه های بهبود وکاهش تعلل ورزی استفاده از راهبردهای خود گردان-فراشناختی در محیط های
آموزشی است .زیمرمن )2651( 5صاحبنظر برجسته حوزه خودگردانی چهار حیطه اصلی و تأثیرگذار خودگردانی را عبارت از تنظیم
فرایندهای شناخت ،فراشناخت ،هیجان و انگیزش می داند .که حیطه شناختی و فراشناختی درسالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .فراشناخت به ساختارهای روانشناختی ،اطالعات و رویدادهایی اشاره دارد که در کنترل  ،اصالح و تفسیر تفکر نقش دارند(گولدین،
لی ،زیو ،جزایری ،هیمبرگ وگروس .)2654،2فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است و به دانش یا باور های مربوط به فکر کردن و
راهبردهایی که افراد از آن ها برای تنظیم و کنترل فرایندهای تفکر استفاده می کنند اشاره دارد(ولز ،کالرک ،سالکویسکیز ،لودگیت و
همکاران .)2650،3برطبق الگوی 4S-REFناراحتی احساسی با ناسازگاری فراشناختی ارتباط دارد و فراشناخت می تواند ،مستقیم و یا
غیرمستقیم بر ایجاد احساسات منفی و تعلل ورزی دخالت داشته باشد(به نقل از اسپادا و همکاران .)2660 ،پژوهش ها نشان می دهند که که
ابعاد فراشناختی مانند باور های شناختی مثبت درباره نگرانی و تنبلی ،اعتماد شناختی پایین و باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی و
اضطراب از جمله عوامل آغازگر و نگهدارنده عالیم در اضطراب اجتماعی و تعلل ورزی است.
1

-Zimmerman
-Goldin., Lee., Ziv., Jazaieri, , Heimberg., Gross
3
-Wells.,Clark,.Salkovskis,Ludgate, & et all
6-self-regulatory executive function
2
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در تبیین تاثیر خودگردانی فراشناختی برتعلل ورزی ،می توان گفت که دانش آموزان برخوردار از راهبردهای خودگردان-
فراشناختی ،در هنگام انجام دادن تکالیف (مانند کوشش برای موفقیت ،لذت بردن از فعالیت های چالش برانگیز ،استفاده به موقع از راهبردهای
فراشناختی ،تنظیم کردن اهداف ویژه) سطح باالیی از انگیزه و باورهای پیشرفت از خود نشان می دهند ،در واقع هر چه آگاهی فرد از
اندیشه ،باورها و فرایندهای فکری خود بیشتر باشد بهتر و زودتر می تواند موقعیت های گوناگون را تحلیل کند و رفتار مناسب در پیش گیرد
و کمتر احتمال دارد که در تصمیم گیری های خود تعلل ورزی نشان دهد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبردهای فر اشناخت ازعوامل
پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی هستند .به نظر می رسد ،دانش آموزانی که با مهارت های فراشناختی و کنترل شرایط یادگیری ،بر
عملکرد خود نظارت دارند ،کمتر امور تحصیلی شان را به تعویق می اندازند .دانش آموزان غیر اهمال کار با استفاده از راهبردهای فر
اشناختی(خودپرسشی ،خود نظارتی و خود ارزیابی) بر چگونگی یادگیری خود واقف اند ،در حالی که دانش آموزان اهمالکار کمتر از
این راهبردها استفاده می کنند .بر اساس پژوهش حاضر ،عالوه بر اهمیت نظارت بر یادگیری توسط خود دانش آموز ،کنترل تالش های
شان نیز به کاهش اهمالکاری تحصیلی کمک می کند .تنظیم تالش رابطه منفی و معناداری را با اهما لکاری تحصیلی نشان می دهد .تنظیم
تالش به دانش اموزان کمک می کند ،به طور مستمر تالششان را برای استفاده از راهبردهای یادگیری ادامه دهند .فراگیرانی که باور دارند
راهبردهای خودگردانی مورد نیاز برای موفقیت تحصیلی را دارند ،انگیزش باالتری داشته و معتقدند که می توانند مهارت های فراشناختی
مورد نیاز برای استفاده از این راهبردها و مدیریت منابع الزم جهت انجام موثر یک تکلیف را به کار بندند .بنابراین این افراد نه تنها در
شروع و به انجام رساندن تکلیف ،تا خیر نشان نمی دهند ،بلکه فرایند انجام کار را تحت نظارت درمی آورند .فرد خود تنظیم گر  ،فردی
هدفمند بوده که با استفاده از فنون مدیریت زمان ،تمرین معنادار ،کاربرد مناسب راهبردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی
 ،سعی در رسیدن به هدف به بهترین شیوه داشته ،از سویی وی ،فردی خود انگیخته است که اهداف واقع گرایانه برای خود وضع نموده و
بر هیجانات خودکنترل دارد .در حالیکه فرد تعلل ورز از احساسات خودکم بینی رنج می برد ،از عدم موفقیت و از دست دادن کنترل
واهمه داشته و به تاخیر انداختن اعمال را نوعی خودمختاری می داند تا بدان طریق ،خودارزشمندی خود را حفظ کند .از این رو ،فرد تعلل
ورز فاقد خودنظم دهی است و از اینکه مورد قضاوت دیگران قرار گیرد ،هراسان بوده ،ولی فرد خودتنظیم گر ،اعمال خود را مورد بازبینی
قرار داده و در مورد اعمالش قضاوت می کند .این یافته با نتایج پژوهش کرتل و کوزاک)2657(5؛ سان ،روزالن و صبوری پور)2650(2؛
یامادا و همکاران ()2651؛ ربتز ،روکات و لیندن ()2651؛ رزنتال ،فوستروم ،تانقن و کارلبرینق ()2651؛ هن و گروشیت ()2654؛ کاندمیر
()2654؛ مطیعی و همکاران ()2653؛ قدم پور و همکاران()5330؛گلستانه و همکاران ( )5331؛ عباسی و همکاران ()5334؛ گزیدری و
همکاران ()5334؛ فتحی و همکاران ()5334؛ یعقوبی و همکاران()5334؛ ارغوانی وهمکاران( )5333؛گلستانی بخت وشکری ()5332؛ بدری،
بیرامی و فتحی( ،)5332همسویی و همخوانی دارد.
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-Certel &Kozak
2-San, Roslan &Sabouripour
3- San,S,. Roslan & Sabouripour
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در این راستا ،چو و چول ( ،)2652در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان تعلل ورز درمقایسه با همساالن خود از راهبردهای
فراشناختی کمتری در حل تکلیف درسی استفاده می کنند .سان ،روزالن و صبوری پور )2650( 5در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که
جهت گیری اهداف بیرونی ،ساز مان دهی ،مدیریت منابع ،تمرین ،فراشناخت ،راهبردهای شناختی و انگیزش باعث کاهش تعلل ورزی
تحصیلی می شوند .یامادا ،گودا ،ماتسودا ،کوتا و میاگاوا )2651( 2در پژوهشی نشان دادندکه آگاهی و استفاده از راهبردهای یادگیری
خودگردان باالخص فراشناختی ،عناصر اساسی هستند که مدیریت زمان را افزایش می دهند و تاثیر مثبت برای ارائه گزارش و تهیه و تنظیم
مقاالت در زمان مقرر دارند و باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی می شوند .قره آغاجی ،واحدی  ،فتحی آذر وادیب( ،)5337در یک مطالعه
ترکیبی(کمی و کیفی) در دانش آموزان دوره متوسطه به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزشی مبتنی بر خود تنظیمی(شناختی و فراشناختی)
و ذهن آگاهی و مدیریت زمان  03درصد از واریانس کاهش تعلل ورزی را نشان می دهد .شیخ االسالمی( ،)5331در تحقیقی نشان دادند
که راهبردهای شناختی و مؤلفه هایش و راهبردهای فراشناختی و مؤلفه هایش به طور منفی و معناداری و اضطراب امتحان و مؤلفه هایش به
طور مثبت و معناداری ،می توانند تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند .با توجه به این نتایج می توان گفت یکی از تبیین های
احتمالی در رابطه با نقش خودگردانی -فراشناختی در تعلل ورزی ،باالبودن میزان راهبردهای تنظیم هیجانی و شناختی نامناسب همراه با
عزت نفس پایین در این افراد می باشد و این رابطه می تواند همسو با نظریه های کنترل شناختی و فراشناختی تعلل ورزی باشد که معتقد
است تعلل ورزی با انتخاب راهبردهای کنترلی نامناسب برای مقابله با خلق منفی در ارتباط است(هاشمی وجعفری .)5331،همچنین می توان
گفت که عدم اطمینان شناختی سبب می شود که افراد در عملکرد خود دچار تردید شده و احتمال ارزیابی منفی به وسیله دیگران در آنها
افزایش یابد؛ در نتیجه میزان تعلل ورزی در آنها نسبت به وظایف بیشتر می شود .این دانش آموزان احساس بی کفایتی و خود تردیدی
کرده و احتمال شکست در تحصیالت و بهتبع آن در زندگی برای آنها افزایش می یابد .این امر بهنوبه خود احساس گناه ،اضطراب،
افسردگی ،سرشکستگی و درنهایت تعلل بیشتر را به دنبال خواهد داشت.
در آخر می توان چنین نتیجه گیری کرد که نمی توان نقش سازنده و مؤثر یادگیری خودگردان فراشناختی را نادیده گرفت به
این دلیل که نظریه یادگیری خود گردان -فراشناختی یکی از منابع اصلی است که می تواند سطوح عوامل فشار زا ،ناتوانی در شرایط ناگوار
و اثرات منفی عوامل استرس را تعدیل کند و تعلل ورزی دانش آموزان را کاهش دهد .زیرا بسیاری ،از مشکالت دانش آموزان به مهارتهای
ضعیف شناختی و فراشناختی آنان مربوط می شود و از دالیل اصلی مشکالت این دانش آموزان عدم استفاده ی مناسب از راهبردها،
مهارتهای فراشناختی و به طور کلی خودگردانی یادگیری است (اسوالندر و کارین  .)2660،از لحاظ نظری انجام این پژوهش توانست
گامی مثبت در جهت شناخت ماهیت این مسأله و عوامل مرتبط با آن به عنوان یک مبحث جدیدکه به تازگی به قلمرو روانشناسی تربیتی
وارد شده بر دارد و در نهایت رهنمودهایی در جهت شناسایی و کاهش آن در دانش آموزان ارائه نماید .از نکات مثبت دیگر این پژوهش
اینکه ،در راستای اهداف روانشناسی تربیتی توجه خود را معطوف به مساعد سازی شرایط و محیط یادگیری فراگیران و آموزشهای موثر
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برای یادگیری بهینه و مطلوب آنان و شناسایی عوامل مخل آن نموده است .در این بین تعلل ورزی از موانع اصلی رسیدن به این هدف
است که لزوم آموزش یادگیری خودگردان را که فقدان یا نقصان آن می تواند از جمله علل یا پیشایندهای تعلل ورزی تحصیلی باشد ،را
نشان می دهد .که نتایج این پژوهش در این راستا اهمیت راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی را به عنوان یک مداخله گر مهم
آشکار ساخت و لزوم توجه بیشتر به آن را یادآوری و برجسته کرد .با توجه به اینکه ،این پژوهش در مورد دانش آموزان پسر دوره متوسطه
شهر تبریز انجام گرفت؛ بامحدودیت هایی از لحاظ تعمیم یافته ها مواجه است .پیشنهاد می شود با نمونه های متنوع تر وگسترده تر پژوهش
مشابهی انجام شود .مداخله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی را می توان با سایر مولفه های موفقیت تحصیلی
نیز اجرا کرد و مهمترین پیشنهاد این است با طرح ریزی برنامه های آموزش یادگیری خودگردان-فراشناختی و گنجاندن آن در برنامه
درسی دانش آموزان این مهارت را در آنها بهبود بخشید .این پژوهش برگرفته از رساله دکتری دانشگاه تبریز است .نویسندگان مقاله بر
خود الزم می دانند از همکاری و مساعدت کلیه عوامل ،اساتید داور و کسانی که در این پژوهش ما را یاری کرده اند سپاسگزاری نمایند.
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