فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی

Journal of Applied Psychological Research
2020, 11(3), 207-222

1399, 11)3(, 222-207
مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

Institute of Psychology and Educational Sciences

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

Faculty of Psychology and Educational Sciences

دانشگاه تهران

University of Tehran
(DOI): 10.22059/japr.2020.297861.643438

اثربخشی یادگیری مستقل بر پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب
امتحان دانشآموزان دختر پایه هفتم شهر اصفهان
The Effectiveness of Independent Learning on Academic Achievement,
Academic Self Efficacy, and Test Anxiety in Seventh Grade Female
Student in Isfahan City
*

فاطمه زینلی
سید عباس حقایق

Fatemeh Zeinali
**

Sayed Abbas Haghayegh

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی یادگیری مستقل بر
پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان
دانشآموزان دختر پایه هفتم شهر اصفهان بود .روش پژوهش از
نوع کاربردی در دسته پژوهشهای نیمهتجربی بهصورت
پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعه آماری
را دانشآموزان دختر پایه هفتم شهر اصفهان در سال تحصیلی
 1396-97تشکیل میدادند .بهمنظور انتخاب نمونه از بین مدارس
ناحیه  5اصفهان دو مدرسه و از بین این مدارس 30دانشآموز
براساس مالکهای ورود و خروج انتخاب و بهصورت تصادفی در
دو گروه آزمایش ( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) جایگزین شدند.
بهمنظور جمعآوری دادهها از معدلتحصیلی و ریزنمرات (ریاضی،
علوم ،فارسی و تعلیمات اجتماعی) ،پرسشنامههای
خودکارآمدیتحصیلی ( )ASESو اضطراب امتحان ()TAI
استفاده شد .همچنین از پرسشنامههای انگیزه پیشرفت
( )A.M.Tو آزمون هوش ماتریسهای پیشرفته ریون (،)APM
هم بهمنظور سنجش دو متغیر کنترل انگیزه پیشرفت و بهرههوشی
در مرحله پیشآزمون استفاده شد .آزمودنیهای گروه آزمایش طی
 10جلسه  90دقیقهای آموزش یادگیری مستقل -براساس
راهنمای پرورش یادگیری مستقل ی هاروی و چیکی وولف
( -)1392را دریافت کردند ،ولی گروه کنترل مداخلهای دریافت
نکردند .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-23تحلیل شدند.
نتایج تحلیل کوواریانس (آنکوا) نشان داد که آموزش یادگیری
مستقل بر پیشرفت تحصیلی (معدل و ریزنمرات علوم ،فارسی و
تعلیمات اجتماعی) و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان تأثیر
معنادار داشته است ،ولی بر اضطراب امتحان و نمره ریاضی
دانشآموزان تأثیر معنا دار نداشته است .نتایج این پژوهش نشان
داد که آموزش یادگیری مستقل ،میتواند در بهبود پیشرفت
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :اضطراب امتحان ،پیشرفت تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی ،یادگیری مستقل

Abstract
This study aimed to examine the efficacy of the
Independent Learning program (IL) on academic
achievement, academic self-efficacy, and test
anxiety of female students in seventh grade in
Isfahan.The research method was quasiexperimental using pre-test, post-test, and control
group. In order to choose a sample, among all
schools of 5 regions, 4 schools, 30 students
selected who met the inclusion criteria. They were
randomly assigned to two groups of experimental
(15 students) and control (15 students). In addition
to academic Self-efficacy Test (ASES) and Test
Anxiety Inventory (TAI), the Achievement and
Motivation test of Herman (A.M.T), and Raven
intelligence test (APM), were used in this research.
Students in the experimental group received
Independent Learning program in 10 ninetyminute sessions. Independent Learning program is
)based on Harvey and Chickie-Wolfe's book (2007
translated by Abedi and Azimifar (1393). The
Results The results of the analysis of covariance
(ANCOVA) showed that Independent Learning
’program significantly increased students
academic self-efficacy and their average academic
achievement in natural science, Farsi literature,
and social science; but had no effect on their test
anxiety and mathematics scores.
Keywords:
Test
Anxiety,
Academic
Achievement,
Academic
Self-Efficacy,
Independent Learning
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مقدمه
یادگیری ،به توانایی فرد در فراگیری و تعمیم آموختهها به موقعیتهای مشابه تعریف شده است (لیدی ،ریتچه
و مسلمی .)2020 ،عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،بسیار گسترده است و شناسایی این عوامل در
رفع مشکالت و نارساییهای موجود در نظام آموزشی مهم است .افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود از
سبکهای یادگیری متفاوتی برای یادگیری بهره میجویند .معلمان باید در فرآیند آموزش ،نیازهای یادگیری
دانشآموزان را در نظر بگیرند (تاب ،سایر ،اسمیثرا و الستر.)2020 ،
در سالهای اخیر ،یکی از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی دانشآموزان که کانون توجه پژوهشگران و
صاحبنظران تعلیموتربیت نیز بوده است ،یادگیری مستقل 1میباشد (اتس2019 ،؛ موناری2012 ،؛ شانک و
ارتمنر2000 ،؛ زیدنر ،بوکایرتز و پینتریچ .)2000 ،منظور از یادگیری مستقل ،این است که دانشآموزان در
جریان یادگیری بهطور فعال و مستقل ،خودشان فرآیند یادگیری مدرسهای خود را تنظیم و هدایت کنند.
یادگیری مستقل ،به دانشآموزان کمک میکند که به هنگام یادگیری ،اهداف مطالعه و یادگیری خود را تنظیم
کنند ،مدیریت زمان و سازماندهی داشته ،میزان تسلط خود را بر مطالبی که خواندهاند ،ارزیابی نمایند تا بهترین
عملکرد را در امتحانات داشته باشند (هاروی و چیکی -وولف .)1392 ،همانطور که بهوسیله پوشینن و پولکینن
( )2001تأکید شده ،یکی از اهداف عمده آموزش باید رشد مهارت های خودتنظیمی و ایجاد موقعیتهایی برای
یادگیری مادامالعمر باشد.
یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی ،عامل خودتنظیمی یا مستقل عمل کردن دانشآموزان است.
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که از دانشآموزانی که میتوانند جنبههای شناختی ،انگیزشی و رفتاری
عملکرد تحصیلی خود را تنظیم و کنترل کند ،موفقیت تحصیلی زیادی داشتهاند .این یافتهها نشان میدهد که
سبک یادگیری خودتنظیمی نقش زیادی در عملکرد تحصیلی موفق داشته است (فنگ ،فان و یانگ2013 ،؛
بمبنوتی2008 ،؛ پنتریچ و اسچانک.)2015 ،
خودکارآمدی ،به سطح اعتماد فرد به خود در انجام نقشها و مسئولیتها در حیطههای مختلف زندگی
تعریف شده است (ماریکوتی و سالی .)2019 ،خودکارآمدی ،یکی از جنبههای مهم نظریه شناخت -اجتماعی2
است که نخستین بار توسط بندورا 3مطرح شد (وایسل ،مرهان ،سینگر و استویس کیو .)2011 ،بندورا،
خودکارآمدی را یکی از فرآیندهای شناختی میداند که ما از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود و
بسیاری از خصوصیات شخصیتی را ایجاد و ادامه می دهیم .یکی از جنبههای مهم خودکارآمدی ،خودکارآمدی
تحصیلی 4است .خودکارآمدی تحصیلی ،به باور دانشآموز به تواناییهای خود در درک و انجام مطالب و تکالیف
درسی تعریف شده است (آلتونسوی ،سیمن ،ایکی ،آتیک و گاکمن2010 ،؛ فستکو و مککلور2005 ،؛ الیاس،
1. independent learning
2. social-cognitive
3. Bandura, A.
4. academic self-efficacy
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 .)2008گالیون ،بلوندین ،یاو ،نالس و ویلیامز ( ،)2012معتقدند دانشآموزانی که دارای خودکارآمدی تحصیلی
باالیی هستند ،بیشتر در فعالیتهای تحصیلی مشارکت میکنند .کمبود خودکارآمدی منشأ بسیاری از مشکالت
مانند اُفت تحصیلی و مشکالت روانی مانند اضطراب و افسردگی است (خواجه و حسینچاری1390 ،؛ پگورو و
شافر .)2015 ،با توجه به اهمیت زیاد خودکارآمدی تحصیلی (لدزما ،وگا ،رودریگز -ویاللوز ،فرناندز و لوپز -ول،
 ،2015آلتونسوی و همکاران2010 ،؛ ریچارد2010 ،؛ تورگوت )2013 ،بررسی خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان در جهت کمک به بهبود وضعیت تحصیلی آن ها از بسیار مهم است.
اضطراب امتحان ،1به اشتغال ذهنی فرد بدر انجام یک تکلیف ساختاریافته در یک موقعیت امتحانی تعریف
شده است (باچمین ،هاتچینس و پترسون .)2008 ،اضطراب امتحان با غرق شدن در افکار منفی ،مقایسه خود
با دیگران ،احساس عدم آمادگی برای امتحان و فقدان خودارزشی همراه است و به شدت بر عملکرد تأثیر منفی
دارد .یافتههای تجربی نشان میدهد که سطوح باالی اضطراب امتحان ،با اُفت عملکرد رابطه قوی دارد
(بالتراس و همکاران.)2011 ،
دانشآموزان با بهکارگیری روشها و فنون راهبردهای یادگیری ،قادر خواهند بود که مطالب درسی را سریع
تر و صحیحتر یاد بگیرند (حسینی شهیدی ،عطاردی و مقیمیان .)1384 ،توجه رویکردهای نوین آموزشی
معطوف بر فعالیتهای یادگیری مستقالنه است .در سالهای اخیر ،یکی از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی
دانشآموزان که در حوزه عوامل فردی قرار میگیرد و کانون توجه پژوهشگران و صاحب نظران تعلیموتربیت
بوده است ،یادگیری خودتنظیمی یا یادگیری مستقل میباشد (اتس .)2019 ،در کشور ما ،پژوهشهای اثربخشی
رویکردهای یادگیری دانشآموزمحور (مستقالنه) کمی بر وضعیت تحصیلی و شاخصهای روانشناختی
دانشآموزان انجام شده است ،این در حالی است که یادگیری مستقل یا خودتنظیمی ،یکی از رویکردهای
مداخلهای مهم در جمعیت دانشآموزی میباشد و در افزایش انگیزه تحصیلی و بهبود راهبردهای یادگیری تأثیر
زیادی دارد (ردکو ،یوشاکووا و یانوشاسکایا .)2015 ،این روش آموزشی بهخصوص در دانشآموزان مقاطع پایین
تر که نیاز بیشتری به انتخاب سبک و راهبردهای یادگیری مستقالنهتری دارند ،از اهمیت بیشتری برخوردار
است (ناگر ،استراس ،فیلیپس ،کارتر و وب .)2014 ،مقطع هفتم ،پایه اول از دوره متوسطه اول میباشد که
دروس آن بهلحاظ کمی و کیفی نسبت به دوره قبلی از پیچیدگی و دشواری بیشتری برخوردار میباشد .براساس
مطالب فوق ،هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی مداخله یادگیری مستقل را بر پیشرفت تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان مقطع هفتم (پایه اول دوره متوسطه اول) است .فرضیه
های اهداف پژوهش حاضر به شرح ذیل بوده است:

فرضیه اصلی
 -1یادگیری مستقل بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع هفتم تأثیر معنادار دارد.

1. test anxiety
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فرضیههای فرعی
 -1یادگیری مستقل بر خودکارآمدی دانشآموزان مقطع هفتم تأثیر معنادار دارد.
 -2یادگیری مستقل بر اضطراب امتحان دانشآموزان مقطع هفتم تأثیر معنادار دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی به شکل نیمهآزمایشی نیمهتجربی بهصورت دو گروهی (گروه
آزمایش و گروه کنترل) همراه با مرحله پیشآزمون و پسآزمون بوده و جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان
دختر پایه هفتم شهر اصفهان در سال  1396-97تشکیل دادند .به شیوه نمونهگیری در دسترس ،ابتدا از بین
دبیرستانهای دخترانه نوبت اول ناحیه  5شهر اصفهان  4مدرسه انتخاب شد که دو مدرسه حاضر به همکاری
با دانشجو شدند .سپس دانشآموزان هفتم این دو مدرسه موردارزیابی قرار گرفتند .از بین دانشآموزان (که
براساس تشخیص معلم مقطع در اکثر دروس عملکرد تحصیلی ضعیف داشتند)  30نفر از دانشآموزان انتخاب
و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .در انتخاب نمونه پژوهش ،مالکهای ذیل در نظر گرفته شد.
مالک ورود ،رضایت آگاهانه والدین به شرکت فرزندانشان در پژوهش بود .مالکهای خروج نیز ،شامل غیبت
بیش از سه جلسه ،عدم تمایل برای ادامه حضور در جلسات آموزشی و عدم شرکت در مرحله پیشآزمون یا
پسآزمون بود.
نحوه اجرای پژوهش بدینگونه بود که پس از کسب اجازه ورود به مدارس از آموزشوپرورش ناحیه 5
استان اصفهان و پس از هماهنگی با مدیر مدارس و بیان هدف پژوهش ،در ساعات درس پرورشی جلسات
یادگیری مستقل برگزار شد .در جلسه اول ،دانشآموزان پرسشنامههای پژوهش موردنظر را که توسط محقق
در دفترچهای تنظیم شده بود را کامل کردند ،در مورد یادگیری مستقل ،تکنیکها و اهمیت آن برای دانشآموزان
توضیحاتی ارائه شد .در جلسه دوم ،سبک مطالعه هر دانشآموز مشخص شد .جلسه سوم ،اهداف بلند و کوتاه
مدت تحصیلی و شغلی دانشآموزان در مدت سه دقیقه تعیین شد ،همچنین آموزش خودگویی مثبت و نظام
خودتقویتی و مثبتاندیشی به دانشآموزان یاد داده شد .در جلسه چهارم ،عواقب هیجانات منفی و فواید هیجانات
مثبت در هنگام مطالعه برای دانشآموزان توضیح داده شد ،راهکارهای مقابله با اضطراب ،مقابله با عصبانیت،
خستگی ،کسالت و ناامیدی آموزش داده شد .جلسه پنجم ،به دانشآموزان برگههای برنامهریزی روزانه و هفتگی
داده شد و به آنها نحوه برنامهریزی توضیح داده شد و موظف شدند که تا پایان جلسات یادگیری مستقل
برگههای برنامهریزی خود را بهطور دقیق و صحیح تکمیل کنند و تحویل دهند .جلسه ششم و هفتم ،چگونه
درس خواندن صحیح در دروس حفظی به آنها آموزش داده شد .آموزش مهارتها بدین شرح است -1 :آموزش
پیشخوانی؛  -2آموزش خواندن و برجسته کردن متن؛  -3آموزش طبقهبندی و دستهبندی همراه با شکل و
 -4حفظ کردن .جلسه هشتم و نهم ،چگونگی صحیح خواندن ریاضی به دانشآموزان آموزش داده شد که
شامل -1 :بلند خوانی؛  -2درک و فهم؛  -3حدس زدن؛  -4محاسبه کردن و  -5بازبینی .در جلسه دهم افزایش
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توجه و تمرکز آموزش داده شد و در نهایت ،پرسشنامه خودکارآمدی و اضطراب امتحان برای مرحله پسآزمون
بهوسیله دانشآموزان تکمیل شد .همچنین برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از دروس موردنظر
امتحاناتی توسط معلمان مربوطه گرفته شد.
برنامه پرورش یادگیری مستقل که از کتاب پرورش یادگیری مستقل نوشته هاروی و چیکی -وولف ()1392
اقتباس شده است ،بر روی گروه آزمایش در 10جلسه  90دقیقهای ،هفتهای یکبار اجرا شد .آزمودنیهای گروه
کنترل در طول مدت اجرای مداخله آموزشی ،صرفاً آموزش معمول کالسی را دریافت کردند .خالصه پرورش
یادگیری مستقل که بر روی دانشآموزان گروه آزمایش اجرا شد ،بهشرح زیر است:
جدول  -1خالصه پرورش یادگیری مستقل
جلسه
1

زمان
90
دقیقه

2

90
دقیقه

3

90
دقیقه
90
دقیقه
90
دقیقه
90
دقیقه

4
5
6و7

8و9
10

90
دقیقه
90
دقیقه

موضوع
معرفی یادگیری مستقل و ابعاد آن و ارائه تکنیکهایی که
قرار است به دانشآموزان یاد داده شود
آموزش یادگیری خودتنظیمی
آموزش خودتنظیمی مطالعه و یادگیری
آموزش تنظیم واکنشهای هیجانی در یادگیری
دانشآموزان
آموزش مدیریت زمان و سازماندهی به دانشآموزان
آموزش مهارتهای فراشناخت در یادگیری دروس حفظی
آموزش مهارتهای فراشناخت در یادگیری درس ریاضی
آموزش توجه و تمرکز

شرح جلسه
معارفه و آشنایی ،بیان قواعد گروه ،بیان اهداف و
معرفی دوره آموزشی ،آشنایی با متغیرهای پژوهش و
کلیات مداخله یادگیری مستقل
تغییر نگرش نسبت به یادگیری ،آشنایی با سبکهای
اثباتی ،تسلطی و اجتنابی و شناسایی باورهای شناختی
هوش
ایجاد باورهای مثبت تحصیلی ،اطمینانبخشی از ارائه
تقویت ،تقویت نگرش سازنده و منبع کنترل درونی
آموزش روشهای مقابله با استرس و تقویت خوش
بینی تحصیلی
تغییز یادگیری استوانهای به ذوزنقهای ،اولویتبندی
اهداف و برنامهریزی و سازماندهی
آموزش نحوه مطالعه دروس حفظی ،آموزش تکنیک
پیشخوانی و مراحل آن شامل مرور کلی و خواندن و
برجسته کردن متن و استخراج سؤال
تهیه کارتهای یادگیری ،تکنیک بلندخوانی ،تکنیک
حدسزدن و بازبینی
تکنیک خط و نشان زدن ،اشباعسازی ،توقف فکر،
نوشتن افکار مزاحم قبل از مطالعه و استفاده از زمان
حال

در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرم افزار  SPSS-20استفاده شد .در سطح توصیفی ،فراوانی،
درصد ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای وابسته ارائه شد.
در قسمت آمارههای استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس (بعد از بررسی پیشفرضها) استفاده شد.
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ابزار سنجش
انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس ( )A.M.Tو آزمون ماتریسهاس پیشرونده ریون ( )APMبهعنوان متغیر
کنترل توسط هر دو گروه آزمایش و کنترل در ابتدای پژوهش و فقط یک مرتبه اجرا و توسط آزمودنیها تکمیل
شد .بعد از انتخاب نمونه و گمارش آن ها در دو گروه ،مداخله پژوهش شروع شد .به این صورت که  15نفر
گروه کنترل ،آموزشی دریافت نکردند و  15نفر گروه آزمایش طی 10جلسه  90دقیقهای برنامه یادگیری مستقل
را دریافت کردند .برنامه پرورش یادگیری مستقل ،از کتاب پرورش یادگیری مستقل نوشته هاروی و چیکی-
وولف ( ،)1392اقتباس شده است .این پروتکل توسط سه نفر از اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه
اصفهان بررسی و روایی محتوایی آن تأیید شد .این جلسات بهصورت هفتگی در هریک از مدارس اجرا شد که
محتوای کلی آن در جدول  1ارائه شده است.
پرسشنامه اضطراب امتحان :)TAI( 1این پرسشنامه توسط ابوالقاسمی ،اسدی مقدم ،نجاریان و شکرکن
در سال  1375ابداع شد .پرسشنامه اضطراب امتحان ،مشتمل بر  25گویه است که آزمودنی براساس یک
مقیاس لیکرت  4گزینهای (هرگز= ،0بهندرت= ،1گاهیاوقات= 2و اغلباوقات= )3پاسخ میدهد .حداقل نمره
در این آزمون  0و حداکثر  75است .هرچه فرد نمره باالتری کسب کند ،نشاندهنده اضطراب بیشتری است.
ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه ،برابر با  0/77بهدست آمد .جهت سنجش اعتبار این آزمون نیز ضرایب
همبستگی پرسشنامه اضطراب امتحان با مقیاس اضطراب عمومی و مقیاس عزتنفس بهترتیب 0/67 ،و 0/57
بهدست آمد که مؤید اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان بود (ابوالقاسمی و همکاران .)1375 ،پایایی درونی این
پرسشنامه (به شیوه آلفای کرونباخ) در پژوهش حاضر ،برابر با  0/81بهدست آمده است.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :)ASES( 2این پرسشنامه توسط اون و فرامن1988( 3؛ به نقل از
جمالی و همکاران )1392 ،و بهمنظور اندازهگیری اعتقادات خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تهیه شده است.
اون و فرامن ( )1988در ساخت این پرسشنامه از نظرات هفت متخصص آموزش استفاده کردهاند .این آزمون
دارای  33عبارت است و براساس مقیاس  5درجهای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم پاسخ داده میشود.
همسانی درونی پرسشنامه 0/93گزارش شده است .فوالدوند و همکاران ( )1389بهمنظور بررسی ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه آن را بر روی  320دانشجو اجرا نموده و همسانی درونی آن را  0/91گزارش نموده
اند .پایایی درونی این پرسشنامه (به شیوه آلفای کرونباخ) در پژوهش حاضر ،برابر با  0/84بهدست آمده است.

)1. Test Anxiety Inventory (TAI
)2. Academic Self-Efficacy Scale (ASES
3. Owen, S., & Froman, R.
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پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس :)AMT( 1این پرسشنامه توسط هرمنس1970( 2؛ بهنقل از
ابوالقاسمی )1381 ،ابداع شد .سؤاالت این پرسشنامه  29جمله ناقص است که بهدنبال هر جمله ناتمام گزینه
ارائه شده است .نمرهگذاری این پرسشنامه به این صورت است که در سؤاالت شماره (،15 ،14 ،10 ،9 ،4 ،1
 28 ،27 ،23 ،16و  )29گزینه الف) نمره  ،1گزینه ب) نمره  ،2گزینه ج) نمره  3و گزینه د) نمره  4تعلق می
گیرد و در سؤاالت ( 25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2و  )26گزینه الف) نمره
 ،4گزینه ب) نمره  ،3گزینه ج) نمره  2و گزینه د) نمره  1تعلق میگیرد .ابوالقاسمی ( )1381بهمنظور هنجاریابی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت بر روی دانشآموزان مقطع راهنمایی ،ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای
کرونباخ  0/79گزارش کرده است .اکبری ( )1386اعتبار و روایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت را بر روی
دانشآموزان دوره متوسطه استان گیالن را  0/8گزارش کرده است .پایایی درونی این پرسشنامه (به شیوه آلفای
کرونباخ) در پژوهش حاضر ،برابر با  0/76بهدست آمده است.
ماتریسهای پیشرونده ریون :)APM( 3این ابزار توسط ریون1947( 4؛ بهنقل رحمانی و عبادی)1386 ،
ابداع شد .ماتریسهای پیشرونده ریون ،یکی از آزمونهای هوشی غیرکالمی است که برای اندازهگیری عامل
عمومی ( )gاسپیرمن ساخته شده است .در حال حاضر ،سه فرم این آزمون برای اندازهگیری هوش افراد در
سطوح توانایی -از کودکان  5ساله تا بزرگساالن سرآمد -در دسترس است .ماتریسهای پیشرفته ریون ،فرم
سوم آزمون ریون که دارای دو دفترچه است و برای سنجش هوش بزرگساالن ( 11سال تا بزرگسالی) بهکار
گرفته میشود .نسخه اولیه این فرم ،دارای  12سؤال در دفترچه اول و  48سؤال در دفترچه دوم در سال 1947
منتشر شد .این آزمون توسط رحمانی و عابدی ( )1386هنجاریابی شده است و پایایی آن در تحقیقات متعدد
بین  0/83تا  0/93بهدست آمده است (توکلی و همکاران1386 ،؛ بهنقل از عابدی ،قادری نجفآبادی ،شوشتری
و گلشنی.)1391 ،
کارنامه تحصیلی :در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی معدل و ریزنمرات ابتدای سال تحصیلی
دانشآموزان در دروس ریاضیات ،علوم ،تعلیمات اجتماعی و فارسی است که با معدل و ریزنمرات بعد از ترم
اول آنها مقایسه میشود.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی در جدولهای  2و  3ارائه شده است.
)1. Achievement Motivation Test (AMT
2. Hermans, H.
)3. Advanced Progressives Matrices (APM
4. Raven, J.
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جدول  -2فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش برحسب تحصیالت پدر و مادر
گروه

پدر

مادر

وضعیت اقتصادی

وضعیت تأهل

تحصیالت

فراوانی

درصد

زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
نامشخص
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
نامشخص
بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
مطلقه
غیرمطلقه
نامشخص

23
3
3
0
1
21
5
1
2
1
3
5
12
9
1
23
6
1

76/7
10
10
0
3/3
70
16/7
3/3
6/7
3/3
10
16/7
40
30
3/3
76/6
2
3/4

جدول  -3آمارههای توصیفی سن و بهره هوشی شرکتکنندگان پژوهش
متغیر
سن
هوش
انگیزه پیشرفت

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

میانگین
12/93
13/33
97
95
61/25
58/7

انحراف استاندارد
0/46
0/49
8/19
8/52
5/21
5/04

حداقل
12
13
80
80
116
116

حداکثر
14
14
110
105
12
10

براساس دادههای جدولهای  3و  ،4مشاهده میشود که بیشتر سطح تحصیالت والدین در سطح غیردانشگاهی
بوده است .بیشتر آنها در وضعیت اقتصادی متوسط بودهاند .براساس جدول  ،3مشاهده میشود که میانگین
نمرات سن ،هوش و انگیزه پیشرفت بین دو گروه نزدیک بههم است.
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ب) توصیف شاخصها
جدول  -4میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و
اضطراب امتحان دانشآموزان
متغیر
ریاضی
علوم
فارسی
اجتماعی
معدل
خودکارآمدی تحصیلی
اضطراب امتحان

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

10/67
11/35
10/90
11/47
13/23
14/17
14/13
15/12
12/23
13/02
62/13
58/77
47/65
49/29

3/68
3/71
3/14
3/37
3/32
2/12
2/65
2/92
2/39
2/16
10/14
13/94
8/99
13/44

12/33
11/88
13/35
12/44
15/27
14/23
15/97
14/78
14/23
13/33
69/93
58/09
43/87
49/04

3/64
2/88
2/61
2/86
2/99
1/69
2/36
1/72
2/36
1/91
7/17
13/11
7/69
12/63

ج) آزمون فرضیهها
پیشفرضهای آماری
برای بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات گروههای نمونه در جامعه از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده
شد .نتایج حاصل از این آزمون در هر سه متغیر تأیید شد (( )P>0/05جدول  .)5جهت بررسی پیشفرض
تساوی واریانس های دو گروه در جامعه از آزمون لوین استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که
سطح معناداری بهدست آمده در همه متغیرهای پژوهش بزرگتر از  0/05است و پیشفرض همگنی واریانس
ها تأیید شد (جدول  .)6از دیگر پیشفرضهای پژوهش ،فرض تساوی کوواریانسها است .این پیشفرض با
استفاده از آزمون باکس ارزیابی شد که نتایج نشان داد ،کوواریانس متغیرهای پژوهش یا رابطه متغیرهای وابسته
در مرحله پسآزمون یکسان و برابر رابطه این متغیرها در جامعه است .بنابراین ،این پیشفرض نیز تأیید شد
(جدول  .)7بهدلیل اینکه بین دو متغیر کنترل بهره هوشی و انگیزه پیشرفت ،بین دو گروه تفاوت معناداری به
دست نیامد؛ بنابراین نیازی به کنترل آنها نبود .نتایج تحلیل اثربخشی مداخله در جدول ذیل ارائه شده است.
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جدول  -5نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در مورد پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر

گروه

خودکارآمدی
تحصیلی
اضطراب امتحان

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

ریاضی
علوم

متغیر

شاپیرو -ویلک
آماره

معناداری

0/91
0/96
0/94
0/96
0/89
0/92
0/91
0/89

0/13
0/76
0/37
0/67
0/08
0/16
0/14
0/07

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

فارسی
اجتماعی
معدل

شاپیرو -ویلک
آماره

معناداری

0/76
0/94
0/93
0/71
0/95
0/97

0/001
0/34
0/16
0/06
0/47
0/82

جدول  -6نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه در جامعه
آزمون لوین

متغیر
F

خودکارآمدی تحصیلی
اضطراب امتحان
ریاضی
علوم
فارسی
اجتماعی
معدل

2/44
2/49
0/24
0/002
0/006
0/03
0/77

درجه آزادی دوم
28
28
28
28
28
28
28

درجه آزادی اول
1
1
1
1
1
1
1

معناداری
0/14
0/13
0/63
0/97
0/94
0/86
0/39

جدول  -7نتایج آزمون باکس در بررسی تساوی کوواریانس متغیرهای پژوهش
F

سطح معناداری
0/07

1/82

جدول  -8نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی
تحصیلی و اضطراب امتحان
متغیرها

مجموع

پیشآزمون ریاضی
عضویت گروهی
پیشآزمون علوم
عضویت گروهی
پیشآزمون فارسی
عضویت گروهی

مجذورات
142/79
8/29
74/22
8/89
32/34
20/26

Df

1
1
1
1
1
1

میانگین
مجذورات
142/79
8/29
74/22
8/89
32/34
20/26

F

68/13
3/89
37/23
4/46
14/82
9/29

معناداری
0/001
0/06
0/001
0/04
0/001
0/006

میزان

توان

تأثیر
0/74
0/14
0/61
0/16
0/38
0/28

آماری
0/99
0/47
0/99
0/53
0/96
0/83
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متغیرها
پیشآزمون اجتماعی
عضویت گروهی
پیشآزمون معدل
عضویت گروهی
پیشآزمون خود
کارآمدی تحصیلی
عضویت گروهی
پیشآزمون اضطراب
امتحان
عضویت گروهی

مجموع

Df

میانگین

F

معناداری
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میزان

توان

0/09
0/02
0/001
0/002
0/001

تأثیر
0/12
0/21
0/69
0/29
0/83

آماری
0/40
0/67
0/99
0/90
0/99

0/54
0/61

0/99
0/99

0/09

0/35

مجذورات
9/15
18/16
89/92
16/75
2598/43

1
1
1
1
1

مجذورات
9/15
18/16
89/92
16/75
2598/43

3/16
6/27
60/89
11/35
132/31

618/56
1868/26

1
1

618/56
1868/26

31/49
42/27

0/001
0/001

118/39

1

118/39

2/68

0/11

همانطور که جدول  8نشان میدهد ،آموزش یادگیری مستقل بر پیشرفت تحصیلی (معدل و ریزنمرات علوم،
فارسی و تعلیمات اجتماعی) و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار داشته ،ولی بر اضطراب امتحان
و نمره ریاضی دانشآموزان تاثیر معنادار نداشته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر بخشی یادگیری مستقل بر پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و
اضطراب امتحان دانشآموزان دختر پایه هفتم شهراصفهان است .طرح تحقیق نیز نیمهتجربی است .برای
بررسی نتایج از تحلیل کوواریانس استفاده شد که در ذیل بحث و نتیجهگیری مربوط به این نتایج ارائه میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله آموزش یادگیری مستقل بر متغیر پیشرفت تحصیلی منجر به
افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد .آموزش یادگیری مستقل در متغیر
پیشرفت تحصیلی  29درصد واریانس تغییرات را در مرحله پسآزمون تبیین مینماید .نتایج پژوهش با یافته
های تحقیق امرمن چی ( )2006همسو است .دانشآموزانی که از راهبردهای یادگیری مستقل ،بیشتر استفاده
میکنند در هنگام مطالعه یا تدریس معلم سعی میکنند با معنادار کردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با
اطالعات قبل ،کنترل چگونگی این فرآیند و ایجاد محیط یادگیری مناسب ،مطالب را یاد بگیرند و عملکرد
تحصیلی خود را باال ببرند .بهعبارت دیگر ،این دانشآموزان با استفاده از راهبردهای فراشناختی (خودپرسشی،
خودنظارتی و خودارزیابی) بر چگونگی یادگیری خود واقف هستند .افزایش سطح آزادی عمل ،باعث افزایش
سطح انگیزه و پیشرفت ،استفاده از راهبردهای یادگیری چالش برانگیزتر و جدیدتر می شود و پردازش ذهنی
فرد در مطالعه ،انجام تکالیف درسی و موقعیت های امتحانی افزایش میدهد .راهبردهای یادگیری مستقل ،نه
تنها به فرأیند یادگیری در دانشآموزان کمک میکند ،بلکه فرصتهایی را برای آنها فراهم میکند تا بهطور
فعال فرآیندهایی مانند تنظیم اهداف ،خودکنترلی ،خودارزشیابی ،خودانگیزشی را مدیریت کنند و با رشد جهت
گیری خود در یادگیری ،انگیزه یادگیری را در خود تقویت و تسهیل کنند و زمینه پیشرفت تحصیلی فرد را
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فراهم میکنند.
همچنین نتایج نشان داد که مداخله آموزش یادگیری مستقل در خودکارآمدی تحصیلی منجر به افزایش
معنادار عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .در تبیین این نتایج میتوان گفت یادگیری
مستقل ،میتواند به دانشآموزان کمک کند در انتخاب و اجرای راهکارهایی که در یادگیری تکالیف درسی
فراگرفتهاند ،مهارت بیشتری کسب کنند و تقویت مثبت ناشی از این نتایج بهتر در عملکرد تحصیلی ،باعث
افزایش احساس خودکارآمدی در موقعیتهای امتحانی بعدی میشود .دانشآموزانی که از راهبردهای
خودتنظیمی بیشتری استفاده میکنند ،در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میکنند با معنادار کردن
اطالعات ،پیوند با مطالب قبلی و پردازش ذهنی فعال مطالب را یاد بگیرند و سطح خودکارآمدی خود را افزایش
بدهند .آموزش یادگیری مستقل مکانیسمهای یادگیری را هدف میگیرد و بر حوزههایی چون بهبود انجام
تکلیف و مدیریت زمان تمرکز دارد و به عوامل روانشناختی زیربنایی مؤثر بر یادگیری توجه میکند و باعث
افزایش سطح خودکارآمدی تحصیلی میشود .این هدف توسعه یافته به معلمان و والدین این امکان را میدهد
به یادگیری مستقل دانشآموزان در محیطهای آموزشی و در طی سالهای تحصیلی تا بزرگسالی کمک کند.
در خصوص تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان در مرحله پسآزمون
نتایج نشان داد که مداخله آموزش یادگیری مستقل در متغیر اضطراب امتحان براساس ارزیابی محقق تفاوت
معناداری نداشت .براساس دادههای پژوهش ،آموزش یادگیری مستقل بر اضطراب امتحان فقط  9درصد
تغییرات را در مرحله پسآزمون تبیین مینماید .دانشآموزانی که اضطراب امتحان را در سطح باالیی تجربه
میکنند در مورد چگونگی عملکرد خود نگران هستند ،اشتغال ذهنی دارند و نمیتوانند به بخشهای مرتبط با
تکلیف توجه کنند؛ بنابراین افکار نامربوط به ذهن آنها خطور کرده و مشکالت رفتاری و فیزیولوژیکی برای
آنها پدید میآید (اکسان2009 ،؛ برگر و کارابینک .)2010 ،از آنجا که یادگیری مستقل با بهکارگیری مهارت
هایی مانند برنامهریزی ،مدیریت زمان ،سازماندهی ،نظارت و کنترل ،انتخاب محیط و زمان مطالعه ،کنترل
اضطراب و تنظیم هیجان ،اصول شناختی و فراشناختی مطالعه سعی در افزایش یادگیری و درک تمرکز
دانشآموزان دارد؛ ازاینرو ،موجب کاهش اضطرب امتحان دانشآموزان میشود .بااینحال ،مشاهده شد که
دانشآموزان همچنان در موقعیتهای حلمسئله دچار اضطراب میشوند که این احتمال وجود دارد که چون
آموزش یادگیری مستقل کمتر از روشهای آرامسازی مانند تنفس شکمی ،آرامسازی عضالنی پیشرونده و
مراقبه کمتر استفاده میکند ،این روش کمتر بر کاهش سطح اضطراب بتواند مؤثر باشد .یادگیری مستقل ،فرد
را یاری می دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن امور ،پیشرفت خود را در نظر بگیرد .تحقیقات نشان داده است
که برنامههای آموزش راهبردهای خودتنظیمی مانند یادگیری مستقل ،موجب کاهش اضطراب امتحان می
شوند و مهارتهای خودتنظیمی با اضطراب امتحان ارتباط دارند (شو -شن2004 ،؛ ماتوکا2009 ،؛ پنتریچ و
دیگروت .)1990 ،بااینحال ،همانطور که گفته شد بهنظر میرسد کاهش سطح اضطراب امتحان به راهبردهای
آرامسازی نیازمند باشد.
از نتایج پژوهش حاضر ،میتوان استنباط کرد که راهبردهای یادگیری مستقل در پژوهش حاضر ،منجر به
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افزایش خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شده است و آموزگاران میتوانند با استفاده از
این روش انگیزه دانشآموزان خود را نسبت به یادگیری افزایش بخشند .همچنین از آنجایی که این راهبردها
بهعنوان مهارتهای عمومی محسوب میشوند در آموزش ضمنخدمت معلمها ،آنها را با راهبردهای یادگیری
مستقل آشنا ساخته و زمینه آموزش اینگونه مهارتها در مدارس سازند ،زیرا یادگیرندهگان بهطور خودبهخودی
از راهبردهای یادگیری مستقل استفاده نمیکنند ،مگر اینکه این راهبردها به آنان آموخته شود .هر پژوهشی با
محدودیتهایی روبهرو است و این پژوهش نیز از این امر مستثنا نیست .با توجه به اینکه از نظر تجربی یک
روش درمانی زمانی حمایت میشود که حداقل در چند پژوهش مستقل اجرا صورت گیرد و همه این پژوهش
ها اثربخشی آن را تأیید کنند ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابه بیشتری در این زمینه صورت گیرد و
اثربخشی آموزش یادگیری مستقل بر اضطراب امتحان ،خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان بررسی شود .همچنین پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش توان آماری و قابلیت تعمیمدهی نتایج ،از حجم
نمونه باالتری در پژوهشهای آتی استفاده شود.
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