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را شکل می دهد ،مالی توانالد امکالاخ سالازگاری فالرد را بالا

مقدمه
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نهادهایی هستند که

دگرگونی های سری آینده ممکن سازد واطیالب زنجالانی،

الزم است دداقل یک گام از نظر دانش ،علالوم و فنالوخ و

عجم و بادنوا 7931ا.

الگوهای رفتاری از بقیۀ نهادها جلوتر باشند و نظر به نقش

هاو ،،گریسوخ اودراهبری را به عنواخ اود مدیریتی

دانشگاهها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات اجتماعی و

ومدیریت زمینه شامل محیط اجتماعی ،مناب و عملکرد

جهانی ،ایجاب می کند کاله آمالوزش عالالی و سالازمانهای

هاا ،اود بازبینی وتنظیم ،ارزشیابی و بازنگری راهبردهای

آموزشی به طور مداوم کیایت فرایند و فعالیتهای اود را

شنااتیا ،تعریف می کنند وهمتیاخ ،رضایی و محمدی فر

بهبود بخشند وپهلواخ هادق ،عبدالهی ،نوه ابراهیم و زیالن

7939ا.

آبادی 7931ا که این امر در سایه بهره گیالری از آمالوزش

به اعتقاد گیبونز یادگیری اود راهبر فرایندی طبیعی

هحیح امکاخ پالذیر اسالت .آمالوزش نخسالتین گالام بالرای

است که برای همه افراد رخ می دهد و نباید به عنواخ یک

فعالیت بشری تلقی می شود که نقالش دیالاتی در توسالعه

استعداد بلکه به عنواخ مهارتی طبیعی که می تواند ایجاد

سرمایه انسانی ایاا می کند و با رفاه و فرهت های زنالدگی

شود و رشد کند ،در نظر گرفته می شود وابیلی ،نارنجی

بهتر در ارتبالا اسالت .روشالن اسالت کاله کسالب دانالش و

ثانی و مصطاوی 7931ا.

مهارت ،افراد را قادر می سازد تا بهره وری شاخ را افالزایش

مهارت های اودراهبری یادگیری یکی از مهم ترین

داده و کسایت زندگی شاخ را بهبالود بخشالند وزنالدوانیاخ

مهارت هایی است که نظام آموزشی می تواند در

نائینی ،ردیمی و پور طاهری 7939ا .ایالن امالر در دالالی

دانشجویاخ ایجاد نماید ومونرو 1171ا و رویکردی است

است که امروزه بسیاری از تحوالت جدیدی که در آموزش

که یادگیرندگاخ را جهت مسئولیت پذیری در فرایند

رخ داده ،مسئولیت به دست گرفتن ابتکار و یادگیری را تا

شنااتی و رسیدخ به نتایج یادگیری ارزشمند برمی

دالد زیالادی بالر عهالده یادگیرنالدگاخ مالی گذارنالد و

انگیزاند وگرندینتی 1179ا.

یادگیرنالالدگانی کالاله بالالدوخ براالالورداری از مهارتهالالای

افرادی با سطوح باالی یادگیری اودراهبر ،یادگیرندگاخ

جستجوگری و اودراهبری وارد این برنامه ها می شالوند،

فعالی هستند که میل قوی به یادگیری دارند ،از مهارتهای

دچار اضالطراب ،ناکالامی و غالبالا شکسالت اواهنالد شالد،

دل مسئله استااده می کنند ،دارای توانمندیهای الزم

همچنین با توجه به دگرگونیهای سالری در درك دانالش،

برای درگیری در فعالیتهای یادگیری مستقل هستند و به

واق بینانه نیست که هدف یادگیری را انتقال دانش عنواخ

طور اودمختار یادگیریشاخ را اداره می کنند وابیلی،

کرد .هدف اهلی آموزش و یادگیری در دال داضالر بایالد

نارنجی ثانی و مصطاوی 7931ا.

ایجاد و شکل دهالی مهارتهالای پالژوهش و جسالتجوگری

از این رو یادگیری اود راهبر امروزه از اهمیت زیادی

باشد ،از این رو یادگیری اود راهبر یکالی از مهالارت هالای

براوردار بوده و به عنواخ بازوی موفقیت و پیشرفت

کلیدی قرخ  17است که هر فرد به منظور آمالادگی بالرای

تحصیلی مطرح است؛ لذا در این پژوهش این رویکرد مورد

رویارویی با مسائل قرخ  17بایالد دارا باشالدوابیلی ،نالارنجی

بررسی قرار گرفته است .نکته قابل توجه آنکه با توجه به

ثانی و مصطاوی 7931ا .به بیاخ دیگر ویژگی محیط های

بررسی های هورت گرفته ،دو متغیر مسئولیت پذیری و

یادگیری در عصر جدید ،مستقل و فعال بودخ دانشجو می

اهمال کاری تحصیلی در ارتبا با رویکرد یادگیری اود

باشد که بر این اسالا ،،االود راهبالری یالادگیری یکالی از

راهبر مورد بررسی قرار نگرفته است از این رو پژوهش

عامل های مهم و اساسی در موفقیت دانشجویاخ محسالوب

داضر با هدف بررسی اثر بخشی بسته آموزشی مبتنی بر

می شود وایا 1171ا .این موضوع روح یادگیری مالداوم

مولاه های یادگیری اودراهبر بر مسئولیت پذیری
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نادی و همكاران

تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی به این مهم در بین

یادگیری اود هستند و همچنین آخ را به عنواخ یک

دانشجویاخ جدید الورود دانشگاه فرهنگیاخ پردیس شهید

اصوهیت شخصی که توانایی ها ،تمایمت و مسئولیت

باهنر اهاهاخ پردااته است.

یادگیرنده را برای کنترل فرایند یادگیری اودراهبر

مبانی نظری و شالالواهد پژوهشالالی مرورشالالده نشاخ می-

ضروری می دانند ،در نظر گرفته اند .این دو بعد از

دهد که یادگیری اودراهبر یک فرایند هدفمند است که

یادگیری اودراهبر ،ارتباطی دوطرفه با هم دارند ،بدین

معموال به وسیله فعالیتهای رفتاری درگیر در شناسایی و

معنی که وقتی یادگیرندگاخ به هورت مناسب از طریق

جستجوی اطمعات مشخص می شود و یادگیرنده ،آگاهانه

فرایندهای یادگیری که تشویق کننده اودراهبری است،

مسئولیت تصمیمات مربو به اهداف و فعالیتها می پذیرد

به یادگیری بپردازند ،ویژگیهای اودراهبری در

وابیلی ،نارنجی ثانی و مصطاوی 7931ا.

یادگیریشاخ ،بهبود می یابد و وقتی این ویژگیها بهبود

تاریخچۀ یادگیری اودراهبر به آغاز قرخ بیستم و تمرکز

یابد ،آنها مسئولیت بیشتری برای اودراهبر شدخ در

بر توسعۀ آموزش بزرگ سال برمی گردد واسار و زین

یادگیریشاخ بر عهده اواهند گرفت وابیلی ،نارنجی ثانی و

الدین  1179ا و به دلیل مزایای مربو به آخ ،مورد توجه

مصطاوی 7931ا.

دست اندرکاراخ محیطهای آموزشی و سازمانی قرارگرفته

براسا ،نظر آنار و شاری یادگیری اودراهبر فرایندی

و به عنواخ یک مهارت ضروری برای آموزش و کار در قرخ

است که افراد طی آخ نیازهای یادگیری اود را ارزیابی و

بیست و یکم مطرح می شود وآهنچیاخ عصاررودی

در راستای آخ ،اهداف را هورت بندی ،استراتژیها مناسب

7931ا.

را انتخاب و اجرا و پیامدهای یادگیری را تحلیل می کنند،

یادگیری اودراهبر ،گسترة ماهومی وسیعی از یادگیری

بنابراین نیاز است که افراد هم اود و هم جامعۀ اود را

اودآمواته ،یادگیری مستقل ،یادگیری غیر سنتی،

بهبود بخشند وآنار و شاری 1171ا .به عبارتی دیگر،

یادگیری باز ،یادگیری مشارکتی ،اود آموزش ،یادگیری

افرادی که نسبت به یادگیری اود ادسا ،مسئولیت

اود نظم دهنده تا یادگیری اود برنامه ریزی شده است

داشته ،توانایی تاکر انتقادی ،تحلیلی و همچنین توانایی

واسار و زین الدین 1179ا؛ اما متداولترین تعریف مربو

برقراری ارتباطات مؤثر را داشته باشند ،افرادی اود

به یادگیری اودراهبر متعلق به نولز است .او یادگیری

یادگیرنده هستند وابیلی ،نارنجی ثانی و مصطاوی7931ا.

اودراهبر را فرایندی تعریف کرده است که در آخ ،افراد

در یادگیری اود راهبر ،فراگیراخ با یک رویارویی عظیم و

برای شناسایی نیازهای یادگیری اود ،تعیین اهداف

مستقل به هدف گذاری و تصمیم گیری در یادگیری و

و مطالب موردنیاز برای

تشخیص ارزشمندی پردااته و درمیابند که چگونه

یادگیری ،شناسایی مناب

یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و

تکالیف یادگیری اود را در یک چارچوب معین انجام

ارزیابی پیامدهای یادگیری اود ،با یا بدوخ کمک دیگراخ

دهند تا به هدف دست یابند وهمتیاخ ،رضایی و محمدی

وارده عمل شده و ابتکار عمل را به دست می گیرند

فر 7939ا

ومونرو 1171ا .فیشر و همکاراخ در تعریای دیگر،

همچنین اعتماد به ناس فراگیراخ و ظرفیت آنها را برای

یادگیری اودراهبر را درجه مسئولیت پذیری یادگیرنده،

یادگیری مستقل در محیط ها و موقعیت های آموزشی و

نسبت به یادگیری اش تعریف کرده اند وآهنچیاخ

کاری چالش برانگیز ،افزایش می دهد وسونگ و بونک

عصارودی 7931ا.

1171ا .همچنین در پژوهش های مختلف از جمله چو و

کافارل و مریم میگویند ،اودراهبری فرایندی است که در

تسای ،استوارت ،کلوتز ،االطیبی و ویلسوخ و نارایاخ رابطه

آخ یادگیرندگاخ مسئول طرادی ،اجرا و ارزیابی تجارب

بین مهارت یادگیری اود راهبر و موفقیت دانشجویاخ به
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تایید رسیده است .اگرچه توجه به این نکته ضروری است

بر اسا ،نظر آرگیلد و همکاراخ ،یادگیری اود راهبر ،به

اود راهبردی در یادگیری روش انتخابی برای همه

عنواخ یکی از روش های افزایش مسئولیت پذیری موجب

دانشجویاخ نیست و ممکن است باعث آشاتگی و نا امیدی

می شود که یادگیرنده اود را مسئول یادگیری اود

در بعضی از دانشجویاخ شود وچو و تسای  ،1113استوارت

بداند؛ فرد ادسا ،نمی کند تحت کنترل دیگراخ است و

 ،1111کلوتز  ،1171االطیبی  1171و ویلسوخ و نارایاخ

ادسا ،فردی آنها را نیروها و تجارب بیرونی شکل نمی

1171ا .مطالعات نشاخ می دهد دانشجویاخ سال باالتر

دهند ،بلکه تشخیص می دهند که اود دق انتخاب

معموال نسبت به دانشجویاخ سال پایین تر اود راهبرترند،

داشته و مسئول سااتن زندگی اود هستند وآرگیلد و

عموما دانشجویاخ با آمادگی پایین برای اود راهبری در

همکاراخ 7331ا .این امر را می تواخ اینگونه عنواخ نمود

یادگیری و انجام پروژه های مستقل و مطالعه انارادی،

که رفتارهای مسئوالنه در فراگیراخ سبب بوجود آمدخ

بیشتر مضطرب می شوند وزائرثابت و همکاراخ 7939ا.

رشد و انگیزه درونی می شود که عملکرد تحصیلی آناخ را

بر مبنای آنچه که بیاخ شد یادگیری اود راهبر وابسته به

تحت تاثیر قرار می دهد وعقیلی و نصیری 7939ا.

کسی است که مسئولیت یادگیری را بر عهده دارد و فرد

در نتایج پژوهش زائر ثابت و همکاراخ نشاخ داده شده

مسئول ،شخصی است که باید یاد بگیرد چگونه از روش ها

است که بین آمادگی اود راهبری در یادگیری در دیطه

و مناب آموزشی استااده کند و تمش های اود را مورد

مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی و معدل ارتبا

ارزیابی قرار دهد .بنابر این مسئولیت پذیری به عنواخ نکته

معنی دار و مستقیمی وجود دارد .به نظر پژوهشگر،

مهمی در یادگیری اود راهبر مطرح است وعصاره و

یادگیرندگاخ با سطح باالی آمادگی اود راهبری در

همکاراخ 7939ا .یادگیری اود راهبر سبب مسئولیت

یادگیری ،یادگیرندگاخ فعالی هستند که اشتیاق زیادی

پذیری فراگیر در فرایند یاددهی و یادگیری می شود؛ زیرا

برای یادگیری داشته و به طور اودکار مسئولیت بیشتری

یادگیرنده اود راهبر کنترل یادگیری اود را بر عهده

پذیرفته و یادگیری اود را کنترل می کنند وزائر ثابت و

گرفته و مسئولیت یادگرفتن آنچه را که برای اویش مهم

همکاراخ 7939ا.

تلقی می کند می پذیرد ورابرت 1171ا.

در پژوهش عقیلی و نصیری نیز وجود رابطه بین یادگیری

در محیط های آموزشی ادسا ،مسئولیت و تعهد به آخ

اود راهبر ،به عنواخ یکی از راهبردهای یادگیری و

از دو طریق در پیشرفت تحصیلی کمک می کند :نخست

مسئولیت پذیری تایید شده است .تسلط دانش آموزاخ به

رفتار مسئوالنه در فراگیراخ باعث می شود تا بین آخ ها و

راهبردهای یادگیری باعث می شود تا کنترل و مسئولیت

همکمسی ها و معلم تعامل مثبت برقرار شود؛ به این

پذیری بیشتری داشته باشندوعقیلی و نصیری 7939ا.

ترتیب امکاخ یادگیری موثر فراهم می شود .دوم ادسا،

در مطالعه عبدالهی و همکاراخ ،هیچ گونه رابطه ای بین

تعهد و مسئولیت سبب رشد انگیزه درونی شده؛ لذا باعث

میزاخ آمادگی اود راهبری در یادگیری در دیطه

افزایش فرایند یادگیری می شود وعقیلی و نصیری

مسئولیت برای یادگیری شخصی تایید نشده است

7939ا.

وعبدالهی و همکاراخ 7913ا.،

یواخ در پژوهش اود بر روی دانشجویاخ علوم پزشکی در
چین ،انجام داد ،نشاخ داد شخصیت ااص دانشجویاخ
مثب مسئولیت پذیری و اود نظم دهی می تواند به اود
یادگیری آنها کمک کند ویواخ 1171ا.

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال نهم ،ویژه نامه7931

05

نادی و همكاران

یادگیری اود راهبر و اهمال کاری اهمال کاری عموما

در بر گیرنده ادسا ،هایی نسبت به اانواده فرد می

یک هات یا منش رفتاری برای به تاایر اندااتن انجام

باشند ،شناسایی می کنند.

یک تکلیف یا تصمیم گیری است .همچنین اهمال کاری

بر اسا ،نظریه رفتاری ،اهمال کاری در نتیجه سابقه

به عنواخ تعویق عمدی کار یا وظیاه که باید تکمیل شود،

پیشین موفقیت آمیز اهمال کاری ،رخ می دهد.

تعریف می شود وتمنایی فر و منصوری نیک 7931ا.

یادگیرندگانی که اهمال کاری می کنند ،ممکن است

اهمال کاری از یک سو بیانگر اود نظم جویی و از سوی

کارهای دیگری یافته باشند که تقویت کننده تر از مطالعه

دیگر ،رفتار ناسازگارانه و راهبرد دفاعی غیر موثری است

باشد.

که افراد برای پرهیز از شکست ،داظ عزت ناس و ارزش

در دیدگاه شنااتی مبنای اهمال کاری ،افکار و باورهای

شخصی از آخ بهره می جویند و پیامد مایدی برای افراد

غلط و غیر منطقی در مورد چگونگی شرایط و نتایج

مسامحه کار ندارد وپورعبدل ،هبحی قراملکی و عباسی

فعالیت ها است و معتقدند وقتی برای یادگیرندگاخ ارزش

7931ا.

اود را فقط اسا ،توانایی اود در انجام دادخ تکالیف می

از مصادیق اهمال کاری ،اهمال کاری در موقعیت های

سنجند ،به طور غیر منطقی عمل می کنند و از اتمام کار

آموزشی است .اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویاخ

اجتناب می کنند تا دیگراخ نتوانند توانایی واقعی آخ ها را

پدیده ای شای است .در میاخ دانشجویاخ دو نوع تاایر

در انجام دادخ تکالیف ارزیابی کنند وشیخ االسممی

در انجام تکالیف مشاهده می شود؛ یک نوع آخ تاایر

7931ا.

هدفمند ،برنامه ریزی شده و متاکرانه است .نوع بعدی

از دیدگاه انگیزشی ،اهمال کاری به دلیل تنبلی یا بی

تاایر غیر منطقی ،اودشکنانه و آسیب زا است که این

انگیزه بودخ هورت نمی پذیرد ،بلکه از آخ جهت هورت

نوع تاایر به عنواخ اهمال کاری تحصیلی شنااته شده

می گیرد که افراد اهمال کار عمقه مند به فعالیت های

است وتمنایی فر و منصوری نیک 7931ا.

دیگری غیر از تکلیای که برای آخ ها در نظر گرفته شده

از نظر میلگرم و همکاراخ واهمال کاری تحصیلی ،به

می باشند .از موارد دیگر اهمال کاری را می تواخ به تعویق

معنای به تاایر در انجام کارهای تحصیلی است واواجه

اندااتن مطالعه درو ،تا شب امتحاخ که شتاب و

دادمیر ،ناستی زایی و پورقاز 7939ا .در واق اهمال کاری

اضطراب ناشی از آخ گریباخ کیر دانشجویاخ می شود و

تحصیلی تمایلی غیرمنطقی برای به تعویق اندااتن امور

عملکرد تحصیلی آخ ها را مختل می کند اشاره کرد

در شروع ،یا کامل کردخ یک تکلیف درسی است که

واواجه دادمیر ،ناستی زایی و پورقاز 7939ا.

فراگیراخ باوجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زماخ

واتسوخ معتقد است اهمال کاری در زمینه های مختلف

مشخص ،انگیزه ی کافی برای انجام آخ را ندارند و

تحصیلی ظاهر می شود و این زمینه ها با مدل پنج عاملی

درنتیجه درانجام کامل تکالیف در چارچوب زمانی مطلوب

شخصیت ارتبا دارند وواتسوخ 1117ا .نتایج مطالعه ی

و مورد انتظار با شکست مواجه می شوند وچن و هاخ

وی نشاخ داده است که اهمال کاری با مسئولیت پذیری

1171ا

پایین و رواخ رنجوراویی باال مرتبط است .رواخ رنجور

پژوهشگراخ اهمال کاری را به چندین سااتار شنااتی،

اویی باال پیش بینی کننده اهمال کاری در تصمیم گیری

رفتاری و عاطای ربط می دهند .رویکرد رواخ تحلیل

است؛ در دالی که مسئولیت پذیری پایین اهمال کاری در

گری ،اهمال کاری را به عنواخ یک رفتار مسئله دار که

انجام تکلیف را پیش بینی می کند وتمنایی فر و منصوری

نشاخ دهنده ی هیجاخ های روانی زیربنایی است و بیشتر

نیک 7931ا.
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در دقیقت اهمال کاری در یک موقعیت تحصیلی به این

داشتن سممت کامل جسمی و روانی و جدید الورود بودخ

معنا است که فشار انگیزشی مطالعه کم تر از فشار

دانشجو و ممك اروج نیز عدم همکاری و انصراف دانشجو

انگیزشی سایر افکار در آخ موقعیت می باشد واواجه

در فرایند مطالعه ،غیبت در جلسات آموزشی اجرای بسته

دادمیر ،ناستی زایی و پورقاز 7939ا.

آموزش و وجود هرگونه ااتمل در روند اجرای آزمایش

نتایج برای از پژوهش ها بیانگر آخ است که یادگیری

توسط شرکت کنندگاخ بود .ابزارهای پژوهش شامل

اود راهبر با ایجاد انگیزه کافی دردانشجویاخ مان از

پرسشنامههای زیر بود:

اهمال کاری آنها اواهد شد .به عنواخ مثال مطالعات

پرسشنامه استاندارد مسئولیتپذیریونعمتی 7911ا که

نوردبی نشاخ داد افزایش انگیزه در فراگیراخ از طریق

در برگیرنده  91سوال و به هورت تک مولاهای در طیف

روش های یادگیری می تواند به عنواخ عامل موثری در

لیکرت می باشد .دداقل امتیاز بدست آمده در این

کاهش اهمال کاری دانشجویاخ مطرح شود و در این میاخ

پرسشنامه  91و دداکثر  191می باشد .نمره بین  91تا

شیوه یادگیری اود راهبر می تواند قابل توجه باشد

 19بیانگر مسئولیتپذیری در دد پایین ،نمره  19تا 711

ونوردبی 1171ا.

بیانگر مسئولیتپذیری در دد متوسط و نمره باالتر از

روساریو و همکاراخ شیوه یادگیری اود راهبر را به عنواخ

 711بیانگر مسئولیتپذیری باال می باشد .در پژوهش

یکی از فاکتورهای مرتبط با آموزشگاه به عنواخ عامل مهم

نعمتی روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید مورد

در اهمال کاری فراگیراخ مطرح می کند که با شیوه و

تایید قرار گرفته است و از روش تحلیل عاملی و تااوت-

روند یادگیری مرتب باعث کاهش اهمال کاری می شود

های گروهی نشاخ داده شد که همبستگی سواالت با

وروساریو و همکاراخ 1113ا .اگرچه نکته قابل توجه در

ماهوم کلی مسئولیتپذیری  1/11و پایایی پرسشنامه به

پژوهش سالوموخ آخ است که بسیاری از دانشجویاخ با

روش آلاای کرونباخ  1/31بدست آمد ونعمتی 7931ا.

اهمال کاری تحصیلی در مواجهه با رویکرد یادگیری اود

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی برای اولین بار توسط

راهبر دچار اضطراب و تنش شده و از پذیرش آخ اود

سولونوخ و رثبلوم تهیه شد که طیف پاسخگویی به آخ از

داری می کنند وسالوموخ 1111ا .با توجه به مطالب بیاخ

نوع لیکرت بود و دارای  71سوال می باشد که سوالهای

شده مسأله اهلی پژوهش داضر این است که بررسی شود

 9-1-9-1-7بعد اهمال کاری عمومی ،سواالت 3-1-1-1

آیا بسته آموزشی مبتنی بر مولاه های یادگیری اودراهبر

بعد اهمال کاری ناشی از استگی جسمی-روانی و

بر مسئولیت پذیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در

سواالت  71-77-71بعد اعمال کاری ناشی از بی برنامه-

دانشجویاخ جدید الورود دانشگاه فرهنگیاخ موثر است.

گی را مورد بررسی قرار میدهد .برای بدست آوردخ
امتیازات مربو

روش کار

به هر بعد مجموع امتیازات سواالت

روش پژوهش داضر شبه آزمایشی از نوع وپش

مربو به آخ بعد با هم جم می گردد وسولونوخ و رثبلوم

آزموخ -پس آزموخا با گروه کنترل و پیگیری بود که

7311ا .برای بدست آوردخ ضرایب پایایی این پرسشنامه

نمونههای پژوهش به روش تصادفی در گروهها جایگزین

را از روش آلاای کرونباخ استااده شد که هریک از ارده

شدند .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویاخ جدیدالورود

مقیا ،های اهمال کاری عمومی ،اهمال کاری ناشی از

دانشگاه فرهنگیاخ شهید باهنر اهاهاخ در سال تحصیلی

استگی جسمی و روانی ،اهمال کاری ناشی از بی برنامگی

 7931-39به تعداد  119نار در رشتههای مختلف بودند.

به ترتیب  1/11، 1/11و  1/11گزارش شده است کرده

نمونه پژوهش در برگیرنده  1گروه وکنترل و آزمایشا 71

اند .سواری ضریب پایایی کل این مقیا ،را  1/39گزارش

ناری بود که ممك ورود این افراد در پژوهش شامل

کرده است وسواری 7931ا .همچنین روایی سازه این
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پرسشنامه در پژوهش جوکار و دالور پور به روش تحلیل
عاملی تأییدی به میزاخ  1/11به دست آمده است وجوکار
و دالور پور 7911ا.
امهه جلسات آموزش مولاه های مبتنی بر یادگیری
اودراهبر شامل موارد زیر بود:
جلسه اول :برقراری ارتبا و معرفی اعضاء ،معرفی کلی
برنامه آموزشی ،بیاخ اهداف کارگاه آموزشی ،ایجاد انگیزه،
بیاخ قواعد کارگاه آموزشی ،معرفی سرفصل جلسات
آموزش ،اجرای پیش آزموخ .جلسه دوم :آموزش
اودمدیریتی ،تعریف و اهمیت اودمدیریتی .مدیریت
زماخ ،اهول مدیریت زماخ ،مرادل مدیریت زماخ ،آموزش
تمش و کوشش ،عوامل تاثیرگذار بر تمش فردی ،آموزش
دق انتخاب موضوعات یادگیری ،تاثیرات دق انتخاب
موضوعات یادگیری بر یادگیرنده ،آموزش کنترل فراگیر،
جنبه های توهیف کنترل فراگیر ،آموزش های تئوری
های کنترل فراگیر ،انجام فعالیت های تمرینی توسط
دانشجویاخ ،آموزش ایجاد اهداف یادگیری ،مزایای ایجاد
اهداف یادگیری توسط فراگیر ،انجام فعالیت های تمرینی
در کم ،توسط دانشجویاخ درمورد مضامین آموزش داده
شده .جلسه سوم :مرور جلسه ی قبل ،بررسی تکالیف
اارج از کم ،،آموزش اودکارآمدی شامل ،روش های
ارتقاء باورهای اودکارآمدی ،آموزش اودنظارتی ،آموزش
مسئولیت پذیری فردی .شامل شااص های مرتبط با
مسئولیت پذیری فردی ،پیامدهای مسئولیت پذیری،
روش های افزایش مسئولیت فردی ،آموزش ارزیابی اعمال
و وظایف فراگیر ،شامل ارزیابی اثربخشی و انواع ارزیابی،
پرورش اود ارزیابی  ،آموزش اود آموزی و انجام فعالیت
های تمرینی توسط دانشجویاخ .جلسه چهارم :مرور
جلسه ی قبل ،بررسی تکالیف اارج از کم ،،آموزش
تدریس اهداف یادگیری شامل ویژگی های اشخاص دارای
اهداف یادگیری ،آموزش یادگیری مشارکتی شامل روش
های یادگیری مشارکتی ،نوشتن مشارکتی ،آموزش
یادگیری اودتنظیمی شامل تعریف ویژگی های افراد
اودتنظیم ،الگوی زیمرمن برای تبدیل فراگیراخ به
یادگیرنده اودتنظیم ،آموزش عوامل بافتی و زمینه ای
شامل محیط یادگیری ،دسته بندی محیط های یادگیری،
ادارك محیطی و انجام فعالیت های تمرینی توسط
دانشجویاخ .جلسه پنجم :مرور جلسه ی قبل ،بررسی

تکالیف اارج از کم ،،آموزش یادگیری از همتایاخ شامل
فواید روش استااده از یادگیری همتایاخ ،ارائه رهنمودیابی
برای تسهیل یادگیری از همتایاخ ،آموزش سبک مدیریت
تعامل گرا در کم ،در،وسبک آزادا شامل رویکرد های
سبک مدیریت کم ،در ،،آموزش ارزیابی کمسی
ادراك شده ،شامل ادراك های سااتار ارزشیابی کمسی و
عناهر محیط ارزشیابی کمسی ،آموزش محیط غیر رقابتی
شامل ،شرایط یک جو رقابتی ،پیامدهای رقابت بین
فراگیراخ و مزایای یک محیط غیررقابتی ،انجام فعالیت
های تمرینی توسط دانشجویاخ .جلسه ششم :مرور جلسه
ی قبل ،بررسی تکالیف اارج از کم ،،آموزش مناب
یادگیری شامل ،تعریف انواع مناب یادگیری ،آموزش
استااده موثر از راهبردهای یادگیری شامل ،تعریف انواع
راهبردهای یادگیری ،مواردی را که یادگیرندگاخ
اودراهبر در استااده از راهبردهای یادگیری انجام می
دهند .آموزش سبک یادگیری شامل تعریف ،انواع سبک
یادگیری ،ترجیح سبک یادگیری ،آموزش انگیزش و
اشتیاق ،تعاریف ،انواع اشتیاق و انواع انگیزه  ،انجام فعالیت
های تمرینی در کم ،در ،توسط دانشجویاخ .جلسه
هاتم :مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،آموزش انگیزش،
شامل تعریف ،دیدگاه های متااوت رواخ شناسی در رابطه
با انگیزه ،انگیزه درونی ،تاثیر انگیزه درونی بر یادگیری و
پشتکار افراد،انگیزه بیرونی ،تعریف ،تاثیر انگیزه بیرونی بر
فراگیراخ .آموزش انگیزه تحصیلی شامل تعریف  ،ویژگی
های یادگیرندگاخ دارای انگیزه تحصیلی باال ،آموزش
اودانگیختگی شامل تعریف ،عوامل ایجاد اودانگیختگی،
انتظارات پیامدی در رفتار اود انگیخته انجام فعالیت های
تمرینی در کالس در ،توسط دانشجویاخ .جلسه هشتم:
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،آموزش عمقه فردی
فراگیر شامل تعریف تاثیرات عمقه ،عوامل کمک کننده به
عمقه ،آموزش لذت یادگیری شامل تعریف ،راهنمای لذت
بردخ از یک فعالیت یادگیری پیامدهای لذت بخش نبودخ
یادگیری ،عوامل موثر در ایجاد لذت بردخ از یادگیری،
آموزش جرات مندی و قاطعییت شامل تعریف ،زمانی که
باید جرات مند بود ،تااوت بین جرات مندی و
پرااشگری ،جائی که باید برای کسب جرات مندی و
قاطعیت در یادگیری شروع کرد .انجام فعالیت های
تمرینی توسط دانشجویاخ در کم ،در .،جلسه نهم:
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،آموزش راهبردهای
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شنااتی و فراشنااتی شامل تعریف ویژگی های افرادی
که از راهبردهای شنااتی و فراشنااتی استااده می
کنند ،آموزش تاکر امق شامل تعریف ،اجزاء تاکر امق،
راه های افزایش مهارت تاکر امق ،آموزش اودبازبینی
شامل تعریف عوامل موثر بر اودبازبینی ،فریب دانستن یا
نادانی ثانوی ،آموزش تامل یا دروخ اندیشی شامل ،تعریف،
پیامدهای تامل یا دروخ اندیشی ،روش های ارتقاء
یادگیری تاملی یا بازاندیشی ،مزایای تامل و بازاندیشی،
انجام فعالیت های تمرینی در کالس در ،توسط
دانشجویاخ .جلسه دهم :مرور جلسه قبل به بررسی
تکالیف اارج از کم ،،آموزش اود پنداره ،تعریف علل
پیدایش اود پنداره ،مناب شکل گیری اود پنداره،
اودپنداره تحصیلی ،اودپنداره مورد نیاز برای یادگیری
اودراهبر آموزش تاکر انتقادی شامل  ،تعریف ،ویژگی
های افراد نقاد تاثیر سوال کردخ در تاکر نقادانه آموزش
ویژگی های فردی ،تعریف ،قابلیت ها و استعدادهای
فردی ،آموزش یادگیرنده فعال شامل ،تعریف ،ویژگی های
یک یادگیرنده فعال ،مزایای یادگیری فعال ،مهارتهای
مورد نیاز یک یادگیرنده فعال انجام فعالیت های تمرین در
کالس در ،توسط دانشجویاخ .جلسه یازدهم :مرور جلسه
قبل بررسی تکالیف اارج از کم ،آموزش منب کنترل
درونی شامل تعریف افراد دارای منب کنترل درونی و
باورهای آنها ،پیامدهای نسبت دادخ های علّی در رابطه با
منب کنترل درونی و راهکارهایی برای بهبود نسبت دادخ
های علی در رابطه با کنترل درونی.آموزش ماهوم چالش
در یادگیری اود راهبر ،تعریف ،مزایای موقعیت چالش بر
انگیز برای فراگیراخ آموزش عزت ناس تعریف ویزگی های
افراد دارای عزت ناس باال اشکال متداول عزت ناس
پایین.تمرین و پرورش عزت ناس ،آموزش اود تعیین
گری تعریف راهنمای افزاش اود تعیین گری شرایظ
رسیدخ به اود تعیین گری .انجام فعالیت های تمرینی در
کم ،در ،توسط دانشجویاخ .جلسه دوازدهم :مرور
جلسه قبل بررسی تکالیف اارج از کم ،آموزش
کنجکاوی و اهمیت آخ تعریف مزایا وپیامد های کنجکاوی
در یادگیری و روشهای تقویت کنجکاوی در فراگیراخ
آموزش استقمل فراگیر رشد ،راهکارهای یادگیری مستقل
آموزش رفتار اود مختارانه تعریف،عوامل و متغیر های
تاثیر گذار بر اود مختاری،آموزش تغییر مسئولیت
یادگیری ،تعریف ،اهمیت تغییر مسئولیت فرآیند یادگیری

نقش اساتید و فراگیراخ در تغییر مسئولیت فرآیند
یادگیری ،مزایای تغییر مسئولیت فرآیند یادگیری آشنایی
با یکی از مدل های آموزشی جدید در تغییر مسئولیت
فرآیند یادگیری .انجام فعالیت های تمرینی در کم،
توسط دانشجویاخ .جلسه سیزدهم :مرور جلسه قبل،
برررسی تکالیف اارج از کم ،،آموزش درگیری فعال در
یادگیری ،اهمیت در گیری فعال در یادگیری ،ویژگی های
یادگیرندگاخ درگیر در یادگیری ،مزایای درگیری فعال در
یادگیری .آموزش اود اتکایی در یادگیری،تعریف اهمیت
اود اتکایی و یادگیری مستقل در یادگیری .مزایای
یادگیری مستقل و اود اتکایی در یادگیری ها ،نقش
اساتید و معلماخ و فراگیراخ در یادگیری مستقل و اود
اتکایی در یادگیری .آموزش جهت گیری هدف ،تعریف،
ویژگی های افراد دارای جهت گیری هدف ،توجه به
اهداف یادگیری و اهداف عملکردی .آموزش مهارت های
ارتباطی بین فردی شامل ،تعریف و مزایای ارتبا بین
فردی ،پیامد های ارتبا بین فردی ،انجام فعالیت های
تمرینی در کم ،در ،توسط دانشجویاخ .جلسه
چهاردهم :مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف اارج از
کم ،،آموزش تعامل و تمایل به کار گروهی شامل
تعریف ،مزایای یادگیری از طریق تعامل یادگیراخ ،ویژگی
های کم ،های که به عنواخ اجتماعی از فراگیراخ عمل
می کند ،آموزش تصمیم گیری مشارکتی شامل تعریف و
اهمیت تصمیم گیری مشارکتی  ،فرآیند چند مردله ای
تصمیم گیری مشارکتی ،امتیاز تصمیم گیری
مشارکتی،آموزش مهارتهای عاطای شامل تعریف و اهمیت
این مهارتها،مزای مهارتهای عاطای ،ارزش گذاری به
یادگیری شامل تعریف و اهمیت ارزش گذاری،
یادگیری،ابعاد ارزش های تحصیلی ،رابطه بین یادگیری
اود راهبر و ابعاد ارزش های تحصیلی،آموزش ریسک
پذیری ،شامل تعریف و اهمیت آخ در یادگیر،ارتبا بین
ریسک پذیری  ،امقیت و نوآوری،رفتارهای افراد در
ریسک پذیری  ،نکاتی که باید در ریسک پذیری رعایت
کرد،انجام فعالیت های تمرینی در کم ،در ،توسط
دانشجویاخ .جلسه پانزدهم :مرور جلسه قبل ،بررسی
تکالیف اارج از کم ،،آموزش اعتماد به ناس شامل
تعریف ،اهمیت اعتماد به ناس در یادگیری ،موان اعتماد
به ناس،شناسایی راه های افزایش اعتماد به ناس ،آموزش
مهارت دل مسئله ،تعریف ،اهمیت مهارت دل مسئله،
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نادی و همكاران

ویژگی های افراد فاقد تواخ دل مسئله ،مرادل مهارت
دل مسئله ،انجام فعالیت های تمرین در کم ،توسط
دانشجویاخ .جلسه شانزدهم :مرور جلسه قبل ،بررسی
تکالیف اارج از کم ،،ارائه االصه ای از کل مبادث
مطرح شده در مورد مولاه های یادگیری اود راهبردی در
طول دوره آموزشی ،اجرای پس از آزموخ .تجزیه و تحلیل
دادهها با استااده از آزموخ تحلیل واریانس اندازههای مکرر
و از طریق نرم افزار  Spss24هورت گرفت.

یافته های پژوهش
هماخ گونه که در جدول و7ا مشاهده می شود،
میانگین نمرات اهمال کاری تحصیلی و همه ابعاد آخ در
مرادل پس آزموخ و پیگیری در گروه آزمایش یا بسته
آموزشی مؤلاه های یادگیری اود راهبر کاهش بیشتری
نسبت به گروه کنترل دارد .اما میانگین نمرات مسئولیت
پذیری در این مرادل در گروه آزمایش افزایش بیشتری
نسبت به گروه کنترل دارد.

جدول  .1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهش
پیش آزمون
متغیر

گروه

پس آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

پیگیری

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اهمال کاری

آزمایش

23/444

9/212

31/111

6/708

31/944

6/619

تحصیلی

کنترل

23/666

9/333

23/166

7/372

23/00

7/804

آزمایش

14/611

4/388

9/222

2/293

9/833

2/284

کنترل

12/388

4/279

12/111

4/138

12/00

4/314

آزمایش

9/944

2/988

6/888

3/729

8/166

3/838

کنترل

10/666

2/260

10/300

2/139

10/277

2/172

آزمایش

8/777

3/297

30/00

1/322

3/033

1/484

کنترل

7/833

3/363

7/333

3/487

7/611

3/300

آزمایش

162/333

9/326

191/033

13/964

179/722

14/761

138/444

9/034

عمومی

جسمی-روانی

بی برنامگی

مسئولیتپذیری

کنترل

160/300

10/403

/033
160

10/332

تحصیلیو،sig=1/111

استااده از آزموخهای پارامتریک مانند تحلیل آزموخ

F=71/19،ا،

تحلیل واریانس با اندازه های مکرر مستلزم رعایت چند

F=1/93ا ،بعد اهمالکاری عمومیوF=1/11،sig=1/113ا

اهمالکاری
روانیو=1/711

F=1/97،sigا،

پیش فرض اولیه بود .نتایج داهل از آزموخ کلموگروف-

جسمی-

اسمیرنوف در مورد نمرات متغیرهای پژوهش نشاخ داد،

برنامگیوF=1/93، sig=1/193ا ،هم چنین در مردله

فرض هار مبنی بر نرمال بودخ توزی نمرات در متغیر

پیگیری متغیر مسئولیت پذیریوF=71/39 ،sig=1/117ا،

مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی و ابعاد آخ در

اهمالکاری تحصیلیوF=1/111، sig=1/393ا ،بعد

همه گروه ها در همه مرادل به جز گروه آزمایش در

اهمالکاری عمومیوF=1/997 ،sig=1/913ا جسمی-
و،sig=1/199

F=1/119ا،

بی

متغیر اهمال کاری در مردله پس آزموخ و پیگیری ،اهمال

روانی

کاری عمومی در این گروه در پیگیری ،بعد جسمی-روانی

برنامگیوF=1/179 ،sig=1/313ا ،داهل شده است که

در گروه ازمایش در پس آزموخ و بعد بی برنامگی در این

مجموع نتایج نشاخ می دهد پیش فرض برابری واریانس

گروه در هر سه مردله تأیید شده استوسطوح معنی داری

ها در بعد جسمی -روانی در مردله پس آزموخ ،اهمل

بیشتر از  1/19استا.

کاری تحصیلی و هر سه بعد اخ در مردله پیگیری تأیید

جهت بررسی پیش فرض برابری واریانس ها ،از آزموخ

شده استوسطح معنی داری بیشتر از 1/19ا و در سایر

لوین استااده شده است .نتایج نشاخ داده است در مردله

متغیرهای پژوهش رد شده استوسطح معنی داری کمتر

پس آزموخ در متغیر مسئولیت پذیریوsig=1/117

از 1/19ا.
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با توجه به تأیید شدخ نرمال بودخ بیشتر داده ها و هم

نتایج تحلیل تحلیل واریانس با اندازه های مکرر جهت

چنین تأیید بیشتر پیش فرض های آماری ،برابری تعداد

مقایسه گروهها در جدول  1ارائه شده است.

در گروه ها می تواخ از روش پارامتریک تحلیل واریانس با
اندازه های مکرر استااده نمود.
جدول  .3نتایج تحلیل اثرات درون آزمودنی در تحلیل واریانس چند متغیره در خصوص اشتیاق تحصیلی و ابعاد آن و سرزندگی تحصیلی

متغیر

مسئولیت پذیری

اثر زمان

آزمون

ضریب

F

درجه آزادی
فرض

درجه
آزادی

معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

خطا

اثر پیالیی

0/844

48/913

3

22

0/001

0/844

1/000

المبدای ویلکز

0/336

48/913

3

22

0/001

0/844

1/000

اثر هتلینگ

3/904

48/913

3

22

0/001

0/844

1/000

بزرگترین ریشه

3/904

48/913

3

22

0/001

0/844

1/000

اثر پیالیی

0/876

60/472

3

22

0/001

0/876

1/000

المبدای ویلکز

0/314

60/472

3

22

0/001

0/876

1/000

اثر هتلینگ

2/66

60/472

3

22

0/001

0/876

1/000

بزرگترین ریشه

2/66

60/472

3

22

0/001

0/876

1/000

اثر پیالیی

0/328

19/14

3

22

0/001

0/328

1/000

المبدای ویلکز

0/462

19/14

3

22

0/001

0/328

1/000

اثر هتلینگ

1/16

19/14

3

22

0/001

0/328

1/000

بزرگترین ریشه

1/16

19/14

3

22

0/001

0/328

1/000

روی

اثر زمان× گروه

روی

اهمال کاری تحصیلی

اثر زمان

روی

اثر زمان× گروه

اثر پیالیی

0/479

13/71

3

22

0/001

0/479

0/999

المبدای ویلکز

0/311

13/71

3

22

0/001

0/479

0/999

اثر هتلینگ

0/937

13/71

3

22

0/001

0/479

0/999

بزرگترین ریشه

0/937

13/71

3

22

0/001

0/479

0/999

روی

پیش آزمون
عمومی

اثر پیالیی

0/872

المبدای ویلکز

0/318

13/631

اثر هتلینگ

2/603

13/631

بزرگترین ریشه

2/603

13/631

6/00

36/00

0/001

0/872

1/00

6/00

36/00

0/001

0/872

1/00

6/00

36/00

0/001

0/872

1/00

13/631

6/00

36/00

0/001

0/872

1/00

ابعاد اهمال کاری تحصیلی

روی

پیش آزمون
جسمی-روانی

1/429

6/00

36/00

0/327

0/349

0/460

اثر پیالیی

0/349

6/00

36/00

0/327

0/349

0/460

6/00

36/00

0/327

0/349

0/460

المبدای ویلکز

0/831

1/429

اثر هتلینگ

0/223

1/429

36/00

0/327

0/349

0/460

بزرگترین ریشه

0/223

1/429

6/00

0/001

0/693

1/00

اثر پیالیی

0/693

9/833

6/00

36/00

0/693

1/00

المبدای ویلکز

0/207

9/833

6/00

36/00

0/001

1/00

اثر هتلینگ

3/331

9/833

6/00

36/00

0/001

0/693

1/00

بزرگترین ریشهه

3/331

9/833

6/00

36/00

0/001

0/693

روی

پیش آزمون
بیبرنامهگی

روی

گروه

اثر پیالیی

0/661

7/447

6/00

36/00

0/001

0/661

0/999

المبدای ویلکز

0/229

7/447

6/00

36/00

0/001

0/661

0/999

اثر هتلینگ

1/949

7/447

6/00

36/00

0/001

0/661

0/999
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بزرگترین ریشهه

7/447

1/949

6/00

36/00

0/661

0/001

0/999

روی

یافتالاله هالالا در جالالدول و1ا در سالالطح اسالالتنباطی مبنالالی بالالر

نشاخ داده است که رابطه بین پیش آزموخ با پس آزموخ و

اثربخشی بسته آموزشی مؤلاه های یادگیری اود راهبالر

پیگیری نمرات این متغیالر در هالر چهالار روش معنالی دار

بر مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی دانش آمالوزاخ

شده استوp>1/117ا.

جدول .2نتایج تحلیل اثرات درون آزمودنی در آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی در پیش
آزمون،پس آزمون و پیگیری در دو گروه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

فرض کرویت

2738/908

3

1937/934

18/194

منبع

اثر زمان

اثر زمان× گروه

اثر زمان

اثر زمان× گروه

آزمون

F

معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

0/001

0/226

1/000

گرین هاوس گیزر

2738/908

1/402

3849/481

18/194

0/001

0/226

0/996

هاین فلت

2738/908

1/477

3393/193

18/194

0/001

0/226

0/998

حد پایین

2738/908

1

2738/908

18/194

0/001

0/226

0/971

فرض کرویت

4939/896

3

3464/797

31/98

0/001

0/292

1/000

گرین هاوس گیزر

4939/896

1/402

2312/279

31/98

0/001

0/292

0/999

هاین فلت

4939/896

1/47

2213/412

31/98

0/001

0/292

1/000

حد پایین

4939/896

1

4939/896

31/98

0/001

0/292

0/993

فرض کرویت

893/3

3

298/83

12/39

0/001

0/376

0/998

گرین هاوس گیزر

893/3

1/818

462/233

12/39

0/001

0/376

0/994

هاین فلت

893/3

1/732

439/411

12/39

0/001

0/376

0/996

حد پایین

893/3

1

893/3

12/39

0/001

0/376

0/948

فرض کرویت

643/168

3

233/372

11/03

0/001

0/343

0/979

گرین هاوس گیزر

643/168

1/818

283/89

11/03

0/001

0/343

0/989

هاین فلت

643/168

1/732

247/361

11/03

0/001

0/343

0/973

حد پایین

643/168

1

643/168

11/03

0/001

0/343

0/798

نتایج جدول و9ا نشاخ می دهد که بین میانگین نمرات
مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی در مرادل
پژوهش به طور کلی تااوت معنی داری وجود
داردوp>1/117ا ،عموه بر این تعامل اثر زماخ و عضویت
گروهی نیز در هر دو متغیر معنی دار استو p>1/117ا.
به عبارت دیگر تااوت بین نمرات مسئولیت پذیری و
اهمال کاری تحصیلی در مرادل پژوهش در کل نمونه
پژوهش و تااوت نمرات این متغیر در مرادل در دو گروه
معنی دار است که نشاخ می دهد روند تغییر نمرات در

مرادل پژوهش در دو گروه با هم تااوت دارند .میزاخ این
تااوت ها برای متغیر مسئولیت پذیری در ددود 1/939
است .یعنی  93/9درهد از واریانس یا تااوت های فردی
به تااوت های بین مرادل پژوهش و عضویت گروهی
مربو است .و برای متغیر اهمال کاری تحصیلی میزاخ
این تااوت ها در ددود  1/119است .یعنی  11/9درهد از
واریانس یا تااوت های فردی به تااوت های بین مرادل
پژوهش و عضویت گروهی مربو است.

جدول  .4نتایج تحلیل اثرات بین آزمودنی در متغیر مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی
متغیر

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

مسئولیت

گروه

12344/392

1

12344/392

63/161

0/001

0/638

1/000

پذیری

خطا

6910/713

24

302/339

گروه

1263/22

1

1263/22

خطا

3002

24

148/13

اهمال کاری

نتایج جدول و1ا نشاخ داده است که میانگین نمرات
مسئولیت پذیری و اهمال کاری تحصیلی در دو گروه

9/37

0/004

0/314

0/741

آزمایش و کنترل به هورت کلی تااوت معنی داری
داردوp>1/117ا .نتایج نشاخ داده است که نزدیک به
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 19/1درهد از تااوت های فردی در متغیر مسئولیت
پذیری و  17/1درهد در متغیر اهمال کاری تحصیلی به
تااوت بین دو گروه در هر سه مردله مربو است که این
مقدار معنی دار است و بنابراین میتواخ گات که بسته

آموزشی مبتنی بر مؤلاه های یادگیری اود راهبر بر
افزایش مسئولیت پذیر ی و کاهش اهمال کاری تحصیلی
اثربخش است.

بحث و نتیجه گیری
امروزه اعتقاد بر این است که افراد باید یادگیری اود
را تحت کنترل اویش درآورده و فرایند یادگیری اود
راهبر را به عنواخ یک اولویت مادام العمر در نظر بگیرند
یادگیری اود راهبر به عنواخ عاملی برای پیش بینی
عملکرد آموزشی یادگیرندگاخ به کار رفته است و دتی
یک شااص کامل برای پیش بینی موفقیت در محیط
های یادگیری می باشد .پژوهش داضر با هدف بررسی اثر
بخشی بسته آموزشی مبتنی بر مولاه های یادگیری
اودراهبر بر مسئولیت پذیری تحصیلی و اهمال کاری
تحصیلی در دانشجویاخ جدید الورود دانشگاه فرهنگیاخ
پردیس شهید باهنر اهاهاخ ،به این مهم پردااته و نتایج
بررسی پیش فرض برابری واریانس ها ،در آزموخ لوین
نتایج نشاخ می دهد پیش فرض برابری واریانس ها در بعد
جسمی -روانی در مردله پس آزموخ ،اهمل کاری
تحصیلی و هر سه بعد اخ در مردله پیگیری تأیید شده
استوسطح معنی داری بیشتر از 1/19ا و در سایر
متغیرهای پژوهش رد شده استوسطح معنی داری کمتر
از 1/19ا.
نتایج آزموخ باکس جهت بررسی همسانی ماتریس
های وایانس -کواریانس نمرات در متغیر مسئولیت پذیری
رد شده است اما در متغیر اهمال کاری تحصیلی تأیید
گردیده است .همچنین این پیش فرض در مورد ابعاد
اهمال کاری رد شده است .لذا در بررسی مسئولیت پذیری
و ابعاد اهمال کاری تحصیلی نتایج هر چهار آزموخ مربو
به تحلیل کوواریانس چند متغیره ارائه شده و با یکدیگر
مقایسه می شوند .همچنین یافته ها در سطح استنباطی
نشاخ داده است که نزدیک به  11/1درهد از تااوت های
فردی در بهبود مسئولیت پذیری در دو مردله پس آزموخ
و پیگیری پژوهش به تااوت بین دو گروه مربو است .به
عبارت دیگر بسته آموزشی مبتنی بر مؤلاه های یادگیری
اود راهبر  ،باعث بهبود مسئولیت پذیری در گروه
آزمایش شده است.
نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج بدست آمده در
پژوهش های آرگیلد و همکاراخ ،یواخ ،زائر ثابت و

همکاراخ ،عقیلی و نصیری همسو می باشد وآرگیلد و
همکاراخ  ،7331یواخ  ،1171زائر ثابت و همکاراخ ،7939
عقیلی و نصیری 7939ا .در تبیین این امر می تواخ گات
بر اسا ،نظر آرگیلد و همکاراخ ،یادگیری اود راهبر ،به
عنواخ یکی از روش های افزایش مسئولیت پذیری موجب
می شود که یادگیرنده اود را مسئول یادگیری اود
بداند؛ فرد ادسا ،نمی کند تحت کنترل دیگراخ است و
ادسا ،فردی آنها را نیروها و تجارب بیرونی شکل نمی
دهند ،بلکه تشخیص می دهند که اود دق انتخاب
داشته و مسئول سااتن زندگی اود هستند .این امر را
می تواخ اینگونه عنواخ نمود که رفتارهای مسئوالنه در
فراگیراخ سبب بوجود آمدخ رشد و انگیزه درونی می شود
که عملکرد تحصیلی آناخ را تحت تاثیر قرار می دهد
وآرگیلد و همکاراخ 7331ا .همچنین یادگیرندگاخ با
سطح باالی آمادگی اود راهبری در یادگیری،
یادگیرندگاخ فعالی هستند که اشتیاق زیادی برای
یادگیری داشته و به طور اودکار مسئولیت بیشتری
پذیرفته و یادگیری اود را کنترل می کنند.
اگر چه نتایج داهل با نتایج کسب شده در مطالعه
عبدالهی و همکاراخ ،مغایرت دارد وعبدالهی و همکاراخ
7913ا .از سوی دیگر در ارتبا بین متغیر آموزش
مهارت یادگیری اود راهبر و اهمال کاری تحصیلی ،نتایج
نشاخ می دهد نزدیک به  11/9درهد از تااوت های فردی
در کاهش اهمال کاری تحصیلی در دو مردله پس آزموخ
و پیگیری پژوهش به تااوت بین دو گروه مربو است .به
عبارت دیگر بسته آموزشی مبتنی بر مؤلاه های یادگیری
اود راهبر ،باعث کاهش اهمال کاری تحصیلی در گروه
آزمایش شده است .نتایج کسب شده در این پژوهش با
مطالعات نوردبی ،روساریو همراستا است ونوردبی ،1171
روساریو 1113ا .یادگیری اود راهبر با ایجاد انگیزه کافی
دردانشجویاخ مان از اهمال کاری آنها اواهد شد؛ افرادی
که ابتکار عمل یادگیری اود را به دست می گیرند ،در
قیا ،با کسانی که به شکل مناعل در کم ،داضر می
شوند ،مطالب بیشتری یاد گرفته و یادگیری بهتری داهل
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 فهم،آموزشی کامل جهت انجام وظایف اولیه پژوهش
 ارتقاء مهارت های، اجرای پژوهش و ارائه نتایج،پژوهش
 همچنین می.پژوهشی دانشجویاخ را امکاخ پذیر سازند
تواخ با معرفی مناب و سایتهای ارائه دهنده پژوهشهای
جدید به دانشجویاخ در به روز بودخ اطمعاتشاخ یاری
 از سوی دیگر اثربخشی تدریس اساتید و به روز.رساند
بودخ آخ ها یکی از فاکتورها و عوامل موثر در ایجاد انگیزه
در دانشجویاخ برای رویکرد یادگیری اود راهبر است و در
چنین شرایطی است که دانشجویاخ به جستجوگرانی فعال
تبدیل می شوند که با دریافت استقمل و آزادی عمل از
اساتید اود چگونگی یادگیری را آمواته و مسیر
جستجوی علو م ودانش اود را طی می کنند و به
.یادگیرندگانی اود راهبر تبدیل می شوند

 آنها با هدفمندی و انگیزه باالتر فعالیت می.می نمایند
، افرادی اودانگیخته، یادگیرندگاخ اود راهبر.کنند
 منضبط اود باور و هدف محور هستند و، مستقل،ساعی
 از این رو.این امر با اهمال کاری تحصیلی مغایرت دارد
می توااخ عنواخ نمود که اود راهبری اهمال کاری
 اگرچه نکته قابل.تحصیلی را به دداقل اود می رساند
توجه در پژوهش سالوموخ آخ است که بسیاری از
دانشجویاخ با اهمال کاری تحصیلی در مواجهه با رویکرد
یادگیری اود راهبر دچار اضطراب و تنش شده و از
.ا1111 پذیرش آخ اودداری می کنند وسالوموخ
با توجه به نتایج بدست آمده و اهمیت مهارت یادگیری
 پیشنهاد می شود که در ابتدای ورود،اود راهبر
 با برگزاری دوره های، دانشگاه،دانشجویاخ جدید الورود
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The effectiveness of training package self-directed learning on
academic responsibility and academic procrastination in students

Alireza Jafari: Ph. D student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Isfahan
Branch (Kharazgan), Isfahan, Iran.
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Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
GHolamreza Manshaei: Faculty Member, Department of Psychology, Islamic Azad
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Abstract: Self-directed learning is one of the ways to increase responsibility that
recognizes the learner as responsible for learning. The present study aims at the
effectiveness of the educational package based on self-directed learning components on
academic accountability and academic procrastination in new students of Farvardian
University. Is. The statistical population consisted of freshman students from Farhangian
University in the academic year 2012-2013, which were replaced in two groups (control
and experiment) of 18 people. The research instrument was a standard accountability
questionnaire (Nemati, 1999), Solonon & Rothblum (1984), and Educational Package,
based on self-directed learning components developed in the study. Data analysis was
done by repeated measures analysis of variance (ANOVA) through Spss24 software. The
results showed that the difference between the mean scores in all research variables (p
<0.01). The effect of this educational package on the improvement of accountability in the
post-test and follow-up stage was 58.6% and 64.8%, respectively, and the effect of this
treatment on reducing the academic procrastination in the post-test and follow-up stage
was respectively 35.0 And 30.9% respectively. Also, the effect of this curriculum on
decreasing general negligence, physical and mental dimensions, and significant reduction
in unsatisfactory (P <0.01). According to the findings of the research, it can be said that
the educational package based on self-directed learning components has increased in the
experimental group in the post-test and follow up of academic accountability. Also,
academic pay neglected and its dimensions decreased in both experimental and
experimental groups.
Keywords: self-directed learning; academic responsibility; academic procrastination;
student; Farhangian University.
.
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