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بررسی نگرش دانشآموزان به تکليف درسی و ارتباط آن با راهبردهاي
مديريت تکاليف




ناهيد وکيلی

دکتر ناصرشيربگی

دانشگاه کردستان
چکيده
هدف عمده تحقیق تعیین رابطه نگرش دانشآموزان به تکاایی
بهرهگیری از راهبردهای مدیریت تکایی

درساي و میازان

بود .طرح تحقیق مورد استفاده توصیفي

ا همبستگي و جامعه آماری ،شامل کلیه دانشآموزان دوره راهنمایي شهر سانند
در سال  2939بود .در مجموع ،چهار مدرسه بر اساس جنسایت دانشآماوزان از
نموناهگیاری تصاادیي ووشاهای

دو ناحیه آموزش و پرورش سنند به صاور

انتخاب شدند که تعداد  629دانشآموز را از هر سه پایه تحصایلي در برگریات.
جهت گردآوری دادهها از مقیاسهای نگارش باه تکاایی
مدیریت تکایی

درساي و راهبردهاای

استفاده شد .نتایج گویای آن بود که مقیاسهای مذکور از روایي

و پایایي مطلوبي برووردارند .یایتهها نشان داد که بین متغیر نگارش باه تکاایی
درسي دانشآموزان با مؤیفههای راهبردهای مدیریت تکایی

همبساتگي مببات و

معناداری وجود دارد .دانشآموزاني که نگرش مببتي به انجاام تکاایی
سطح باالتری از راهبردهای مدیریت تکایی
نگرش مببتتری به تکایی

داشاتند از

برووردار بودند .دانشآموزان دوتار

درسي داشتند و از میانگین نمرا

پسران در بکارگیری راهبردهای مدیریت تکایی

باالتری نسبت باه

برووردار بودند .یایتههای دیگر

 دانشیار گروه علوم تربیتي (نویسنده مسؤل) Nshirbagi@uok.ac.ir
 کارشناس ارشد برنامهریزی آموزشي
تاريخ دريافت مقاله9319/3/52 :

تاريخ دريافت مقاله نهايی9315/99/8 :

تاريخ پذيرش9315/95/95 :
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بیانگر تفاو
تکایی

معنادار باین میازان اساتفاده دانشآماوزان از راهبردهاای مادیریت

و نگرش به تکلی

با توجه باه پایاه تحصایلي آناان باود .دانشآماوزان
و تنظایم

پایههای پایینتر به راهبردهای مدیریتي (مانند :بازوورد معلم در تکایی
یضای انجام تکلی ) توجه بیشتری نسبت به پایههای باالتر داشتند.

واژههاي کليدي :تکلی

درسي ،مشق شب ،نگرش ،راهبردهای مدیریت تکایی .
مقدمه

هرچند بیشتر یادگیریها در مدرسه اتفاق ميایتد ،مقدار قابلتاوجهي از یاادگیری هام

در بیرون از آن رخ ميدهد .تکلی

درسي (تکلی

شب) نوعي یادگیری واار از مدرساه

است که اغلب در میان یعاییتهای وانگي و در طاول سااعتهای پا
ميشود .به نظر کوپر )2373( 2تکایی

از مدرساه انجاام

درسي وظایفي است که معلمان بارای دانشآماوزان

تعیین ميکنند تا آنها را در ساعت وار از مدرسه انجام دهند .این تعری

مسؤوییتهاای

وانگي ،یعاییتهای یوق برنامه غیرعلمي (مانند :ورزش و ریتن به باشگاه) ،مطایعه آزاد در
منزل ،تماشای تلویزیون و کار باا اینترنات را در بار نمايگیارد .تکلیا

درساي یراینادی

چندوجهي است که دربرگیرنده تعامل پیچیدهای از عوامل دو بایت وانه و مدرسه و طیفاي
از همکاریهای گردانندگان مدرسه و دانشآموزان است (وارتاون .)1992 ،1دروالل ساده
گذشته نگرشهای عمومي به تکلی

درسي دارای یراز و یرودهاایي باوده اسات (گیال و

شلوسمن ،)2335 ،9اما این پدیده هنوز یک یعاییت آموزشاي عاادی در تماامي یرهن هاا،
دورههای تحصیلي و سطوح یادگیری است و برای دانشآماوزان بخاش مهماي از زنادگي
روزمره دوران تحصیل است (کوپر ،رابینسون و پاتال .)1995 ،4تکلیا

هماواره باه عناوان

یکي از عوامل مهم در شکلگیری یاادگیری مطارح باوده و در هار دوره متناساب باا ناوع
برداشت از یادگیری ،شکل و نوع تکلی
اهداف تکلی

نیز متفاو

بوده است (سی .)2932 ،

درسي ،اغلب به وسیله برنامهریزان درسي و معلمان تعیین ميشاود اماا

ندرتاً یک هدف واحد را دنبال ميکند .کورنو )1999( 6هدف اصلي از ارایه تکلی
را کمااک بااه دانشآمااوز باارای توسااعه عااادا

درساي

صااحیح مطایعااه و راهبردهااای مطلااوب

وودتنظیمي 5ميداند .اپستین و وانورهی  )1992( 8برای انجام تکلی

درسي ده هادف را

ارایه کردهاند که در سه گروه دستهبندی شده است :اهداف آموزشي (شامل :تمرین ،آمااده-

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 81 ...

سازی ،مشارکت و پیشریت شخصي) ،اهداف ارتباطي (شاامل :روابا وایادین باا یرزناد،
ارتباط معلم و وایدین و تعامل همگنان) و اهداف سیاساي (شاامل :وا مشايهاا ،روابا
عمومي و تنبیه) .از نگاهي دیگر ،کوپر و همکاران ( )1995اهداف تکلی

درساي را باه دو

دسته عمده تقسیم کردهاند که دربرگیرنده اهداف آموزشي (مارور ،تمارین ،آماادهساازی و
شروع) و اهداف غیرآموزشي (رواب وایدین با یرزند ،ارتباط معلام و وایادین و تعاامل
همگنان) ميشود.
برای دستیابي به اهداف یوق ،دانشآموزان باید دروواستهای معلمان را بارای انجاام
در میان یعاییتهای وانگي و در طاول

تکایی

به اجرا برسانند اما از آن جا که این تکایی

ساعا

بعد از مدرسه اتفاق ميایتاد ،باه کنتارل ارادی و داوطلباناه داناشآماوز نیااز دارد.

تکلی

درسي در حایي یرایند یادگیری را باه زنادگي روزماره دانشآماوزان مايآورد کاه

همزمان یعاییتهای قابل رقابت دیگری (مانند :تفریح ،بازی و استراحت) وجود دارناد و از
دانشآموزان انتظار ميرود که در پيریزی محی یادگیری و نظار

بر یعاییتهاای مرباوط

به آن مسؤوییت بیشتری بپذیرند (وو .)1994 ،7از این رو ،دانشآموزان باید به طور مساتقل
تکایی

درسي وود را مدیریت کنند.
تأثیرا

درسي گسترده و غایبااً شاگفتانگیاز

مببت و منفي بیان شده در مورد تکلی

است (کورنو .)1999 ،بدیهيترین تأثیر مببت آن این است که تأثیر یوری بار حفاو و یهام
مطایب دارد و تلویحاً ،تکایی

مهار هاای مطایعاه و نگارش داناشآماوزان را نسابت باه

مدرسه بهبود ميبخشد و آنها ميآموزند که یادگیری نه یق در ساوتمان مدرساه بلکاه در
هر جایي ميتواند اتفاق بیفتد .مزایای غیرعلمي تکایی

درسي پرورش ویژگيهای ریتاری،

مسئوییتپذیری ،مدیریت زمان ،یادگیری مستقل و درگیر سااوتن وایادین در جریاان کاار
مدرسه را دربر ميگیرد( .وارتون .)1992 ،تأثیرا

منفي تکلی

درسي ،اطلعا

جایبتری

را یراهم ميکند .نخست ،گفته شده که هر یعاییتي تنها برای مدتي ميتواند ارزشامند بااقي
بماند؛ بنابراین ،اگر دانشآموزان برای صرف زمان بیشتری بار مطایاب علماي ملازم شاوند
وسته ميشوند .دوم ،تکلی

درسي مانع دسترسي دانشآموزان به اوقا

یراغت و یعاییت-

های گروهي مي شود .سوم ،درگیر شدن وایدین غایباً ميتواند باه دوایات آناان در یرایناد
انجام تکلی

درسي منجر شود .متفاو

بودن ینون آموزشي مورد استفاده معلمان و وایدین

باعث گیج شدن کودکان ميشود .چهارم ،یشار تکایی  ،ميتواند منجار باه کپاي یاا کماک
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گریتن از دیگران در انجام تکایی

درسي ،تشویق تقلب و ویژگايهاای ریتااری ناامطلوب

منجر شود .سرانجام اینکه ،استدالل ميشود که تکایی

درسي یکسان ساز واوبي نیسات و

نابرابریهای اجتماعي احتمایي موجود را برجسته ميکند .احتماالً یرزندان وانوادههای یقیر
بعد از مدرسه کار کنند یا مکان آرام و مناسب برای انجام دادن تکایی شاان نداشاته باشاند
(کوپر و واینتین.)1992 ،
یکي از چایشهای موجود در زمینه مدیریت تکایی
محیطي آرام و مناسب برای انجام آن است (هون

درسي چگونگي یاراهم سااوتن

و میلگارام .)2333 ،3چاایش دیگار ،باه

حل و یصل حواسپرتيهای گوناگون مربوط است که اغلب در طول زمان انجاام تکاایی
اتفاق ميایتد .مشکل بعدی ،به انگیزش پایین و حایتهای هیجاني دانشآماوزان در هنگاام
انجام تکایی

مربوط ميشوند .تکایی

اغلب به عنوان یعااییتي دارای مطلوبیات کام تلقاي

ميشود (ییاون و ریچااردز .)2373 ،29در واقاع ،تکلیا

درساي باه یاک رویاداد عااطفي

بحثانگیز تبدیل ميشود که معموالً دانشآموزان احساس ميکنند ناه تنهاا وودشاان بلکاه
وایدین و معلمان هم اذیت ميشوند؛ تا حدی که گاهي انجام تکلی

یا کااملً رهاا

متوق

ميشود (بگلي .)2337 ،22اینکه چگونه دانشآموزان وادار شوند تا تکاییفشان را انجام دهناد
یکي از مشکل

ریتااری معماول داناشآماوزان اسات کاه مربیاان در آن ناکاام شادهاناد

(کیلوران .)1999 ،21یک چایش عمده دیگر مدیریت زمان انجاام تکلیا
دانشآموزان در موعد مقرر تکایی

درساي اسات تاا

را انجام دهند (هاری  ،نیکسون و راداک .)2339 ،29در

واقع ،این یک دغدغه مهم برای بسیاری از وانوادهها و مربیان است چرا که در اغلب موارد
دوایت وایدین در تکلی

بر مدیریت زمان تمرکز دارد (یورسبرگ.)1998 ،24

در مطایعه گلاین و تومااس )2384( 26باه ترتیاب ،نظاار

برواود ،وودارزشایابي و

پاداشدهي به وود در مورد دانشآموزان به اجرا گذاشاته شاد تاا وادار باه انجاام تکاایی
شوند .در طول مطایعه سطح ریتار انجام تکلی

از حدود  69درصد به  39درصاد ایازایش

یایت .اگر در کلسهایي مشاهده ميشود که به رغم تلشهای جدی معلم بیشتر از نیماي
از دانشآموزان پیوسته تکاییفشان را انجام نميدهند در آن صاور

باه اهمیتاي کاه چناین

تکنیکي در بهبود وضعیت کلس دارد پي برده ميشود.
یرایند مدیریت تکایی

ميتواند مهار هایي مانند برنامهریزی ،ساازماندهي ،مادیریت

یضای کار ،تمرکز ،حفو و ارتقای میل به انجام تکلی  ،پایشاری بر انجام تکاایی

دشاوار،

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

یایق آمدن بر انواع حواسپرتيها و کنترل عواطا

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 19 ...

ناوواساته هنگاام انجاام تکلیا

را در

برگیرد .از دیدگاه وو و کورنو ( )1999راهبردهای مدیریتي که به دانشآموزان در تکمیل و
اجرای تکلی

درسي یاری ميبخشد ميتوانند در این پنج حیطه دستهبندی شوند:

 -2سازماندهي محی  :یعاییتهایي که به تدارک و تجهیز محی کار ميپردازد.
 -1مدیریت زمان :تلشهایي که زمان دیدارها و انجام تکلی
 -9تمرکز حواس :تلشهایي که اطلعا

منطبق با تکلی

را سازماندهي ميکند.
را از اطلعا

ناامربوط و

مزاحم جدا ميکند.
 -4انگیزشي :تلشهایي که میزان انگیزه انجام تکلی

درسي را حفو کرده یا ایزایش

ميدهد.
 -6کنترل عواط  :تلشهایي که برای کنترل هیجاناا
منفي صور

یاا ممانعات از محارکهاای

ميگیرد.

در بیشتر مواقع دانشآموزان با عدم آگاهي و آموزش صحیح در زمینه چگاونگي مطایعاه و
بکارگیری راهبردهای مدیریت تکایی
مشکل

برای یادگیری بهتر رو باه رو هساتند و ایان مساأیه

عدیده ای به وجود ميآورد.

پژوهشهای متعددی به موضوع تکلی
انجام و زمان مؤثر صرف شده بر تکلی

درسي ،آنچه که انجاام ماي شاود ،چگاونگي

در مویقیت دانشآموزان پرداوتهاند (کوپر2373 ،؛

پاسکال ،وینستین و وایبرگ .)2374 ،25نتایج در ماورد رابطاه زماان صارف شاده بار روی
تکایی

با پیامدهای مهم برای اقداما

معلمان در طراحي تکایی  ،پیچیده هساتند .در یاک

مطایعه ،اپستین ( )2377از دانشآموزان ،وایدین و معلمان یک مدرسه ابتدایي اطلعااتي در
مورد تکایی

جمعآوری کرد .نتایج نشان داد که به طاور متوسا  ،داناشآماوزان ضاعی ،

زمان بیشتری روی تکایی
ضعی

صرف ميکنند .معلمان گزارش دادند که از وایدین دانشآموزان

بیشتر از سایر وایدین برای کمک به یرزندانشان تقاضای همکاری کردهاند .سرانجام

این که ،وایدین دانشآموزان ضعی
وود در انجام تکایی

گزارش دادند که زمان بیشتری برای کمک به یرزنادان

صرف مينمایند .نتایج مشابهي توس یوین 28و همکاارانش ()2338

گزارش شده است .بابي )2339( 27بر این باور است که نباید همبساتگي منفاي باین میازان
توانایي دانشآموزان و زمان صرف شاده روی تکاایی
قلمداد شود .مطایعا

باه عناوان رابطاه علات و معلاویي

دیگری نشان داد که در مدارس متوسطه ،دانشآماوزان قاوی ،تمایال
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دارند زمان بیشتری روی تکایی
مطایعا

صرف کنناد (کامپبال ،هومباو و ماازیو .)1999 ،23برواي

مربوط به دوره متوساطه از دادههاای طاویي یاا انادازهگیاری مهاار هاای اوییاه

دانشآموزان استفاده کردهاند که حاکي از رابطه علت و معلویي بین زماان انجاام تکلیا

و

میزان مویقیت است .برای مبال ،کیت )2371( 19گزارش ميدهاد کاه بادون در نظرگاریتن
سطوح اوییه توانایي ،دانشآموزاني که به طور منظم تکایی

را انجام ميدادند نمرا

عایي-

تری نسبت به دیگر دانشآموزان دریایت ميکردند.
بروي محققان به بررسي نقش و دیدگاه معلمان و وایدین در یرآیناد انجاام تکاایی
پرداوتهاند (اپستین و وانورهی  .)1992 ،اما شگفتا که در ادبیا

معاصر مربوط به تکلی

درسي دیدگاهها و وواستههای دانشآموزان که ذینفع اصلي تعلیم و تربیت هستند ،به طاور
برجسته و محسوس مورد غفلت قرار گریته است (وارتون .)1992 ،به باور کوپر ،ییندسای،
نای و گریتهاوس )2337( 12آنچاه کاه در تکاایی
وواستهها و انتظارا

درساي انجاام مايشاود و آن مقادار از

معلمان و وایدین که توس دانشآماوزان بارآورده مايشاود تاا حاد

زیادی تحت تأثیر باورهایشان نسبت به تکایی

درسي است.

دگرگوني و تنوع در نگرشها و نوع یعاییت دانشآماوزان در انجاام تکاایی

در دوره

متوسطه نسبت به دوره راهنمایي و ابتدایي ممکن اسات باا دو عامال ذیال توجیاه شاود:
نخست آن که ارزش قایل شدن برای تکایی
معلمان برای انجام دادن بهتر تکایی

تحت تأثیر میزان اهمیت و وضاوح انتظاارا

و سازگاری محتوا و نحوه طراحي تکایی

با علیق و

مهار های دانشآموزان قرار ميگیرد (کامپبل و همکاران .)1999،دوم ،به احساس تواناایي
وایدین برای یاری یا درگیر ساوتن نوجوانان دبیرستاني در انجام تکایی

مرباوط مايشاود

(اپیستن و یي.)2336 ،11
چن و استیونسن

19

( )2373در یک تحقیق بینیرهنگي دریایتند کاه باه داناشآماوزان

چیني نسبت به دانشآموزان ژاپني تکایی
منزل صرف انجام تکایی

بیشتری داده ميشود و آنان وقت بیشاتری را در

ميکنند .ضمناً نگرش دانشآموزان چیني باه تکلیا

درساي در

مقایسه با همتایان ژاپني مببتتر بود.
پژوهش کوپر ،ییندسای و نای ( )1999نشان داد کاه حمایات و طریاداری وایادین از
استقلل عمل دانشآموزان با پیشریت تحصایلي و انجاام کامال تکاایی

درساي رابطاهای

مببت ،و دوایت مستقیم وایدین با پیشریت تحصیلي دانشآموزان همبستگي منفي دارد.

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

مطایعا

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 13 ...

دیگری نشان دادهاند که نگرش دانشآموزان به تکلیا

ممکان اسات نقاش

مهمي در مادیریت آن باازی کناد .واو و یاوان )1999( 14چگاونگي درک داناشآماوزان
راهنمایي از تکایی

درسي را با استفاده از مصاحبه بررسي کردند .نتایج نشان داد که اگرچه

جایب بودن بروي از تکایی
که تکایی

را اذعان کرده بودند ،اما بسیاری از دانشآموزان شاکي بودناد

اغلب ویلي آسان یا بیش از حد سخت و بي رب به زندگي آنان اسات .از ایان

رو ،نگرش دانشآموزان ،بر شیوهای که آنان با تکاایی

باه صاور

کال و باا راهبردهاای

مدیریت آن به طور واص بروورد ميکنند تأثیر ميگذارد.
مطایعهی وو و کورنو ( )1999مشخص کرد که کمک وایدین با سازماندهي محی و
کنترل هیجانا

دانشآموزان دوره راهنمایي همبستگي مببتي دارد .در یک مطایعاهی دیگار،

وو ( )1994نشان داد که دانشآموزان دبیرستاني ،نسبت به دانشآموزان راهنمایي حاواس-
پرتااي کمتااری در انجااام تکااایی

مدرسااه داشااته ،و از انگیاازه و پاااداش درونااي بیشااتری

برووردارند .وو و کورنو ( )1999در پژوهشي تأثیر متغیرهای جنسایت ،کماک واانواده و
پایه تحصیلي دانشآموزان را بر راهبردهای مدیریت تکاایی

باا کنتارل ساطح تحصایل

وایدین بررسي کردند .نتایج نشان داد که در بین دانشآموزان پایاههاای مختلا
راهبردهای مدیریت تکایی
مدیریت تکایی

تفاو

معناداری وجاود نادارد .راهبردهاای بکاار بارده شاده

هیچ ارتباطي با سطح تحصیل

وانواده را در انجام تکایی

در زمیناه

وایدین نداشت .دانشآموزاني کاه کماک

دریایت کرده بودند اغلاب از راهبردهاای مادیریتي مشخصاي

(مانند :وود انگیزشي) استفاده ميکردند .در یک مطایعه دیگر ،وو ( )1997همبستگي طی
وسیعي از ویژگيهای دانشآموزان را با مدیریت تکایی
دوتران بیشتر از راهبردهای مدیریت تکایی
تکایی

مطایعه کارد .نتاایج نشاان داد کاه

استفاده ميکنند .علقاه و نگارش عااطفي باه

با میزان استفاده از راهبردهای مدیریت همبستگي مببت داشت.
دسلندز ،روسو و نادیو )1997( 16نیز رابطه باین کماک وایادین در انجاام تکاایی

استفاده دانشآموزان از راهبردهای مدیریت تکایی

و

را بررسي کردند .نتایج گویاای آن باود

که ویژگيهای واص دانشآماوز و واانواده بار اساتفاده از راهبردهاای مادیریت تکاایی
دانشآموزان تأثیر ميگذارد .کمک وانواده ،راهبردهای مدیریتي واصي را در دانشآماوزان
(مانند کنترل احساسا ) پرورش ميدهد.
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تحلیل مطایعه بینیرهنگي وو و وو )1929( 15در چین و آمریکا نشان داد که بیشترین
تغییرا

به ویژگيهای دانشآموز بستگي دارد .راهبردهاای ماذکور باا

در مدیریت تکایی

جهتگیری یادگیری ،نگرش عاطفي ،نمرا

درسي ،میزان کمک وانواده ،بازوورد معلماان

و جهتگیری بزرگساالن رابطه مببات و باا زماان ساپری شاده بارای تماشاای تلویزیاون
همبستگي منفاي داشات .ایان مطایعاه بارای اویاین باار نمارا
راهبردهای مدیریت تکایی

پیشاریت تحصایلي را باا

پیوند داد .سرانجام اینکه نگرش عاطفي و علقه به تکلیا

پیشبیني کننده مهم استفاده از راهبردهای مدیریت تکایی
دراني( )2987در تحقیق وود درباره وضاعیت تکلیا

دو

بودند.
شاب در مقطاع ابتادایي شاهر

تهران از دیدگاه دانشآموزان ،وایدین و معلمان گزارش کرد که بیشتر دانشآماوزان شارکت
کننده در تحقیق اعلم داشتند که در انجام تکایی

به کمک اعضای وانواده و دوساتان نیااز

دارند .ترکیب اعضای وانواده بیشترین نقش را در میزان کماک باه انجاام تکاایی
وجود تکلی

داشت .بر اساس تحلیل دادهها هرچند ضرور

درساي

رد نميشود اما تجدیادنظر و

اصلح چگونگي اجرا ،میزان و نوع آن ایزاماي اسات .هامچناین ایجااد شارای مناساب و
مراکز ویژه نظارتي برای انجام بهتر تکلی

تأسی

دانشآموزان پیشنهاد شده است.

محققان حوزه علوم تربیتي و روانشناسي کشور به مباحث مربوط به نگرش به تکلی
درسي یا راهبردهای مدیریت تکایی

هنوز علقهای نشاان نادادهاناد .از ایان رو ،پاژوهش

برای یهم بهتر پیچیدگي یرآیند انجام تکایی
دانشآموزان با باورها و نظرا

و درک مناسب از توایق یا عدم توایق نظارا

وایدین و معلمان بارای راهنماایي بهتار ضاروری باه نظار

ميرسد .متأسفانه در بارهی اینکه دانشآموزان ایراني چه نگرشي نسبت به تکاایی
دارند و در حین انجام تکایی

درساي

از چه راهبردهای مادیریتي اساتفاده ميکنناد ،اطلعااتي در

دست نیست .علوه بر این ،نوع رابطه دو متغیر نگرش باه تکلیا

و مادیریت تکاایی

در

بین جامعه دانشآموزان ایراني مشخص نیست .سرانجام اینکه محققان آموزشي به ابزارهاای
هنجاریابي شده برای اندارهگیاری ایان متغیرهاا دسترساي ندارناد .از آنجاا کاه بخشاي از
مشکل
موضوعا
معضل

مربوط به ایت تحصیلي دانشآموزان به نگرشهای منفي آنان نسبت به مدرساه و
درسي مختل

مربوط ميشود امید است انجام پژوهش حاضر در حل این گونه

آموزشي مفید واقع ایتد.

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 12 ...

این تحقیق در پي بررسي نگرش دانشآموزان به تکایی

درسي و تعیاین رابطاه آن باا

راهبردهای مدیریت تکایی

است .به منظور دستیابي به اهداف یاوق ساؤاال

ذیال طارح

شده است:
 )2آیا مقیاسهای نگرش به تکلی

درسي و راهبردهاای مادیریت تکاایی

در یاک

نمونه از دانشآموزان ایراني روایي و پایایي مطلوبي دارد؟
 )1چه ارتباطي باین نگارش داناشآماوزان باه تکاایی
راهبردهای مدیریت تکایی

وجود دارد؟

 )9آیا جنسیت در نگرش به تکایی
تکایی

تفاو

درسي و میزان اساتفاده از راهبردهاای مادیریت

معناداری ایجاد ميکند؟

 )4آیا پایه تحصیلي در نگارش باه تکاایی
مدیریت تکایی

درساي و میازان اساتفاده از

تفاو

درساي و میازان اساتفاده از راهبردهاای

معناداری ایجاد ميکند؟
روش

در این مطایعه رویکرد تحقیق کمّي و روش مورد استفاده توصیفي -همبستگي بود.
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماری شامل تمامي دانشآموزان دوره راهنماایي شاهر سانند در ساال 2939
بود .با توجاه باه آماار ساازمان آماوزش و پارورش کردساتان در مجماوع تعاداد 24482
دانشآموز به عنوان جامعهی تحقیق در اوتیاار محقاق قارار گریات .نخسات 49نساخه از
پرسشنامه تحقیق با پیروی از روش سهمي (عریضاي و یراهااني )2975 ،باه منظاور انجاام
پیش پژوهش و تعیین کفایت حجم نمونه در جامعه توزیع گردید .باا توجاه باه محاسابا
آماری انجام گریته تعداد  629نفر به عناوان نموناه کاایي تشاخیص داده شادند .در تبیاین
کفایت حجم نمونه ميتوان به نرمال بودن جامعه و عدم کجي قابل توجه ( )-9/221اشااره
نمود که نشان از معرف بودن نمونه است .علوه بر این ،به نظر مویوی ( )2977با توجه باه
توان آماری باالی 9/79و سطح معناداری نزدیک به صفر ( )p9/994مي توان یرض کرد کاه
حجم نمونه کایي است .با توجه به این که شهر سنند دارای دو ناحیاه آموزشاي اسات از
هر ناحیه دو مدرسه به صور

ووشهای انتخاب شد .در مجموع چهار مدرساه بار اسااس
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جنسیت دوتر و پسر انتخاب شدند .با پیروی از روش یوق  629دانشآموز راهنمایي (181
نفر دوتر و  197نفر پسر) از پایه اول 69نفر( ،)%43دوم  299نفار ( )%15و ساوم  218نفار
( )%16به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.
ابزار سنجش
گاردنر و المبر ( 18ترجمه کساییان )2986 ،چنین استدالل ميکنند که با ماورد ساؤال
قرار دادن هر دانشآموز درباره علقه و طرز یکرش نسبت به یادگیری موضاوعا
ميتوان یک شاوص پایه برای سنجش میزان استقامت یا شد

درساي

انگیزه تهیه نمود .از این رو

با توجه به اهداف و روش تحقیق جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردید .ابازار
بکار ریته از دو بخش ویژگيهای جمعیت شناوتي (جنسیت ،پایه تحصیلي و نوع مدرساه)
و دو مقیاس اصلي ذیل تشکیل شده است .برای صریهجاویي در وقات پاساه دهنادگان،
گویههای مقیاسها از تنه مشترک و طبقا
طی

پنج گزینهای ییکر

یکسان پاساه هاا برووردارناد کاه طبقاا

در

(از همیشه تا هرگز) طراحي شاده و باه ترتیاب از عادد  6تاا 2

نمرهگذاری ميشود:
 -2مقياس نگرش به تکاليف درسی به وسیله وو و کورناو ( )1999سااوته شاده و
برای ارزیابي نگرش دانشآموزان به تکایی

بکار ميرود .مقیاس یوق در اصل تک عااملي

بوده و دارای  26گویه است .در پژوهشهای وو ( )1997 ،1994و واو و کورناو ()1999
تک عاملي بودن آن مورد تأیید قرارگریته اسات .هام چناین مقادار آیفاای کرونبااخ ،9/71
 ،9/75و  9/74به ترتیب در پژوهشهای یاد شده برای پایایي آن گزارش شده است.
 -1مقياس ارزيابی راهبردهاي مديريت تکاليف که توس وو و کورنو ( )1999تهیه
شده و حاوی پنج مؤیفه (بازوورد معلم ،تنظیم یضا ،مدیریت زمان ،ایجاد انگیزش و کنتارل
عواط ) و  98گویه است .در مطایعا

دسلندز و همکااران ( )1997و واو و وو (،)1929

پنج عاملي بودن آن در نژادها و پایههای تحصیلي مختل
است .در مطایعا

مورد آزمون و تأیید قارار گریتاه

مذکور پایایي کل این مقیاس نیز بار اسااس ضاریب آیفاای کرانبااخ باه

ترتیب مقدار  9/83و  9/77گزارش شده است که در سطح مطلوبي است.

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 19 ...

شاخصهاي روانسنجی
الف -روايی
برای ارزیابي شاوصهای روانسانجي ،نخسات باا مکاتباه و دروواسات از ساازنده
مقیاسها نسخه انگلیسي آن دریایت شد .پ
اصطلحا

از ترجماه باه یارساي و اصالح عباارا

و

با استفاده از متخصصان زبان یارسي و انگلیسي ،روایي مقیاسها باا اساتفاده از

تحلیل عاملي اکتشایي مورد ارزیابي قرار گریت .جهت بررسي مفروضاه کرویات (بررساي
ماتری

ضرایب همبستگي بین متغیرها درجامعه) از آزمون کرویت بارتلت اساتفاده شاد.

برای انتخاب عاملها از دو شاوص استفاده شد -2 :ملک کایزر ،که مشخص مايکناد کاه
یق عاملها با مقادیر ویژه بیشتر از  2چروش داده شوند  - 1آزماون اساکری کتال 17کاه
روشي برای تصمیمگیری در مورد نقطاه بارش انتخااب عامالهاا اسات .در ایان تحقیاق
عاملهای استخرا شده ،بر اساس چارچوب نظری پرسشنامه و آزمون اسکری بوده اسات.
در ایاان راسااتا ،جاادول  2نشااان ميدهااد کااه شاااوص کفایاات نمونااهگیری ( )KMOو
مجذورکای محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلات بارای دو مقیااس ماورد اساتفاده در
پرسشنامه در سطح آماری ( )P>9/9992معنادار هستند .یعني یرض واحاد باودن مااتری
همبستگي رد شده و حجم نمونه و دادهها برای انجام تحلیل عاملي مناسب و کایي هستند.
جدول :9آزمون کرويت بارتلت و شاخص کفايت نمونهگيري ()KMOبراي مقياسهاي
نگرش به تکليف درسی و راهبردهاي مديريت تکاليف
مقیاس نگرش به تکلی
کفایت

مقیاس راهبردهای مدیریت تکایی

درسي

آزمون کرویت بارتلت

کفایت

آزمون کرویت بارتلت

نمونهگیری

X2

df

P

نمونهگیری

X2

df

P

9/87

73

296

9/9992

9/85

1/55

599

9/9992

نتایج تحلیل عاملي مندر در جدول  1نشان ميدهاد کاه متغیار نگارش باه تکلیا
درسي ،تک بُعدی است .در تحلیل عاملي هیچ گویاهای از مجماوع  26گویاه مرباوط باه
مقیاس نگرش به تکلی

درسي حذف نشده و ابعاد دیگری از آن متمایز نشده است.
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جدول  :5نتايج تحليل عاملی مقياس نگرش به تکليف درسی
انحراف

بار

معیار

عاملي

2

کمک ميکند که بفهمم در کلس چه ميگذرد.

9/34

2/26

9/41

1

به من یاد ميدهد که وقت و زمان وود را مدیریت کنم.

9/37

2/21

9/64

9

به من یرصت تمرین درسهای کلسي را ميدهد.

9/89

2/23

9/66

9/77

2/26

9/68

2/19

9/42
9/59

گویهها

ردی

انجام تکایی

میانگین

...

مسئوییت کمک ميکند.

4

به من در گسترش ح

6

کمک ميکند که یاد بگیرم به طور مستقل کار کنم.

9/77

5

به گسترش نظم و انضباط بهتر کمک ميکند.

4/99

2/19

4/99

2/98

9/62

2/16

9/67
9/61

های مطایعه را بهتر یاد بگیرم.

8

کمک ميکند مهار

7

وانوادهام را نسبت به یادگیری ما آگاهتر ميسازد.

9/75

3

باعث ميشود معلم مرا تأیید کند.

4/91

2/11

29

تمجید وانواده را برای من به همراه دارد.

9/84

2/19

9/43

22

تأیید همکلسيهایم را برای من به همراه دارد.

9/48

2/13

9/64

21

به من کمک ميکند نمره ووب بگیرم.

4/19

2/97

9/61

29

کمک ميکند برای درسهای بعدی آماده شوم.

9/33

2/28

9/63

24

به من یرصت کار با همکلسيهایم را ميدهد.

9/62

2/14

9/62

26

یرصت یادگیری مطایب را از همکلسيهایم ميدهد.

9/69

2/17

9/49

مقدار ویژه
درصد واریان

4/29
18/66

تبیین شده

جدول  9که نتایج تحلیل عاملي مقیاس راهبردهای مدیریت تکاایی

درساي را نشاان

ميدهد ،گویای آن است که رابطهی هر گویه با عامل کمتر از  9/99نبوده اسات .در تحلیال
عاملي هیچ گویهای از مجموع  98گویه مربوط به عاملهای پنچگانه مقیاس ماذکور حاذف
نشدهاند .مقادیر ویژه عاملهای یک تا پنج همه باالتر از یک هساتند .عامال اول (باازوورد
معلم) ،با ارزش ویژه  ،4/39معادل  29/53درصد کل واریان
مشارکت را در تبیین واریان

را تبیین ميکند که بیشاترین

مقیاس یوق برعهده دارد و عامل پنجم (کنتارل عواطا ) باا

ارزش ویژه  ،2/63معادل  4/49درصدکل واریان

را تبیین ميکند که کمترین مشاارکت را

در تبیین واریان

مقیاس یوق برعهاده دارد .در ایان تحلیال ،عاملهاا در مجماوع 96/62

درصد کل واریان

را تبیین ميکنند .بنابراین نتایج جداول یاوق نشاان ميدهاد کاه اعتباار

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 11 ...

عاملي و روایي محتوایي مقیاسهای پرسشنامه تحقیاق حاضار باا قباول پایشیارضهاای
مربوطه مناسب هستند و برای اجرا در محی های آموزشي نمونهای از دانشآماوزان ایراناي
مورد قبول هستند.
جدول :3نتايج تحليل عاملی مقياس راهبردهاي مديريت تکاليف درسی
عامل

انحراف

بار

معیار

عاملي
9/98

 -2بازوورد معلم

گویهها

میانگین

چه مقدار از تکایی

در کلس مطرح شده است.

9/51

2/91

چه مقدار از تکایی

به وسیلهی معلمان جمع شده است.

9/65

2/19

9/51

چه مقدار از تکایی

بوسیله معلمان بررسي شده است.

9/76

2/27

9/41

چه مقدار از تکایی

بوسیله معلمان نمره بندی شده است.

4/21

2/22

9/66

چه مقدار از تکایی

در کل نمره های شما به حساب آورده شده است.

9/75

2/24

9/49

مقدار ویژه
درصد وایان

4/39

تبیین شده

وسایلي را که برای انجام تکاییفم الزم دارم مشخص ميکنم.

29/53
9/98

9/33

9/95

4/91

2/29

9/45

محیطي را پیدا ميکنم که از دیگران بتوانم کمک بگیرم.

9/15

2/12

9/99

چیزهای اضایي را از روی میز بر ميدارم.

9/54

2/41

9/98

یضای کایي برای انجام تکاییفم یراهم ميکنم.

9/37

2/19

9/97

9/45

2/98

9/41

انجام تکاییفم را تا آورین یحظههای ریتن به مدرسه به تأویر مياندازم9/79 .

2/96

9/99

محی آرامي را برای انجام تکایی

 -1تنظیم یضای کار

برای انجام تکایی

پیدا ميکنم.

تلویزیون را واموش ميکنم.
مقدار ویژه
درصد واریان

1/64
8/2

تبیین شده
9/34

2/29

9/69

9/35

2/24

9/99

زمان باقي مانده را برای وود یادآوری ميکنم.

9/71

2/24

9/98

هروقت در تکاییفم عقب ميایتم به وودم ميگویم که باید سریعتر باشم.

4/95

2/11

9/46

1/34

2/97

9/41

9/81

2/47

9/91

9/41

2/22

9/96

موارد اویویتدار را مدنظر قرار ميدهم و برایشان برنامهریزی ميکنم.

 -9مدیریت زمان

تکلی

را از آن جایي که باقي مانده است شروع ميکنم.

در طول انجام تکایی

دچار ویاال

ميشوم.

شروع به گفتگوهایي ميکنم که با تکاییفم نامربوط است.
هنگام اجرای تکایی

با وسایل دیگری بازی ميکنم.
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عامل

انحراف

بار

معیار

عاملي
9/99

گویهها

میانگین

مرتباً تکاییفم را قطع ميکنم تا چیزی را برای نوشیدن یا ووردن پیدا کنم.

9/14

2/91

انجام تکاییفم را به دییل نگاه کردن به برنامههای تلویزیوني قطع ميکنم9/95 .

2/48

9/46

4/19

2/19

9/91

انجام تکایی

را به منظور بازی کردن قطع ميکنم.
مقدار ویژه
درصد واریان

2/1

تبیین شده

راههایي را پیدا ميکنم که انجام تکایی

6/76

 -4انگیزش

4/99

2/22

9/67

را ووشایند کند.

به واطر تلش ووبم وودم را تشویق ميکنم.

4/96

2/29

9/69

به واطر انجام کار ووب وودم را تشویق ميکنم.

9/33

2/26

9/99

9/81

2/92

9/97

9/71

2/91

9/99

9/34

2/99

9/99

به وودم اطمینان ميدهم که قادر به انجام تکایی
برای استفاده از رایانه از انجام تکایی
از انجام تکایی

سخت هستم.

صرف نظر ميکنم.

برای بازیهای رایانهای صرف نظر ميکنم.
مقدار ویژه
درصد واریان

به وودم ميگویم که اشتباها

2/52

تبیین شده
9/91

2/21

9/99

به وودم ميگویم به چیزهای ضروری که باید انجام شود توجه کنم9/81 .

2/19

9/91

استراحت کوتاهي ميکنم.

4/99

2/95

9/99

از وایدین یا سایر اعضای وانواده کمک ميگیرم.

9/38

2/29

9/99

از دوستانم (تلفني یا حضوری) کمک ميگیرم.

9/91

2/19

9/93

از کتابهای کمک درسي کمک ميگیرم.

1/53

2/97

9/66

با گفتن جمله "من ميتوانم" به وودم احساس رضایت ميدهم.

1/58

2/91

9/91

از وب سایت های اینترنتي کمک ميگیرم.

9/88

2/93

9/98

به وودم ميگویم باید وونسرد باشم

9/12

2/94

9/91

در ضمن انجام تکایی

قبلي نباید مرا دیسرد کند.

4/47

-6کنترل عواط

مقدار ویژه
درصد واریان

تبیین شده

2/63
4/49

ب -پايايی
برای بررسي همساني دروني گویههاای مقیااسهاا از روش ضاریب آیفاای کرونبااخ
استفاده گردید که نتایج آن در جدول  4آمده است.

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 999 ...

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

جدول :9ضرايب همسانی درونی مقياسهاي تحقيق
مقیاسها

مقیاس راهبردهای مدیریت تکایی

مقیاس نگرش دانشآموزان به تکلی

درسي

عاملها

تعداد گویهها

آیفای کرونباخ

بازوورد معلم

6

9/84

تنظیم یضا

8

9/87

مدیریت زمان

29

9/78

انگیزش

5

9/81

کنترل عواط

3

9/74

کل

98

9/83

مقیاس کل

26

9/76

همانگونه که در جدول  4مشاهده ميشود ،کلیاه ضارایب آیفاای کرونبااخ مقیااس
راهبردهای مدیریت تکایی

در سطح رضایتبخش (باالتر از  )9/89هستند که حکایات از

همگوني و همساني گویه های پرسشنامه یوق دارد .ضمناً ضریب پایایي مقیاس نگرش باه
درسي مقدار  9/76بدست آمده که ضریب مطلوب و رضایتبخشي است.

تکایی

يافتهها
پ

از اطمینان از روایي و پایایي پرسشنامه ،تحلیلهای استنباطي (ضریب همبساتگي

پیرسون ،آزمون تي با دوگروه مستقل و تحلیل واریان

یکراهه) بار اسااس پرساشهاای

مطرح شده انجام گریت .نخست رابطه بین متغیرهای اصلي تحقیاق باا اساتفاده از ضاریب
همبستگي پیرسون مورد بررسي قرار گریت که نتایج آن در جدول  6آمده است .اطلعاا
این جدول گویای آن است که کلیه ضرایب همبستگي بین متغیار نگارش دانشآماوزان باه
تکایی
شد

درسي با متغیرهای راهبردهای مدیریت تکایی

از جهت همبستگي مببت ،از یحاظ

در سطح قوی و از نظر آماری معنادار هستند .باالترین ضریب مربوط باه همبساتگي

بین نگرش به تکلی

درسي با متغیر مادیریت زماان ( )r=9/82و پاایینترین آن باا متغیار

تنظیم یضای انجام تکایی

( )r=9/63است .تمام وارده مقیاسهاا نیاز باا هام همبساتگي

مببت ،متوس و معناداری دارند.
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جدول  :2ضرايب همبستگی بين نگرش به تکاليف و راهبردهاي مديريت تکاليف
در کل نمونه
عامل

2

 -2بازوورد معلم

1

4

9

5

6

2

 -1تنظیم یضا

9/62

2

 -9مدیریت زمان

9/67

9/43

2

 -4انگیزش

9/47

9/42

9/69

2

 -6کنترل عواط

9/48

9/49

9/47

9/43

2

9/57

9/63

9/82

9/53

9/58

 -5نگرش به تکلی

درسي

2

کلیه ضرایب در سطح  9/92معنادار هستند.

نتایج آزمون  tدر جادول  5نشاان ميدهاد باین میاانگین نمارا
دانشآموز در زمینهی متغیر نگرش به تکایی
نمرا

نگرش دوتران از میانگین نمرا

درسي تفاو

معناادار وجاود دارد .میاانگین

پسران بیشتر است .بین میانگین نمرا

پسران دانشآموز در زمینه راهبردهای مدیریت تکایی
شد .میانگین نمرا

دوتاران و پساران
دوتاران و

نیز تفاو هاای معنااداری مشااهده

دوتران در تمامي راهبردها بیشتر از میانگین پسران است ،اما در زمیناه

بازوورد معلم این تفاو

معنادار نبوده است .در زمیناه نماره مجماوع کال راهبردهاا نیاز

دوتران دارای میانگین باالتر بودند که از یحاظ آماری معنادار بود.
جدول  :9ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش به تکليف درسی و راهبردهاي مديريت
تکاليف با توجه به جنسيت دانشآموزان
مؤیفهها

دوتر ()n =181

پسر ()n =197

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/51

9/81

9/73

9/63

t
4/62

p
9/92

بازوورد معلم

4/85

9/85

9/76

9/58

2/99

N. S.

تنظیم یضا

4/73

9/81

9/57

9/61

9/13

9/99

مدیریت زمان

4/71

9/51

9/82

9/69

1/99

9/94

انگیزش

4/26

9/55

9/87

9/54

4/96

9/91

نگرش به تکلی

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 993 ...

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

دوتر ()n =181

مؤیفهها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/69

9/67

9/19

9/47

t
4/99

p
9/92

4/59

9/46

9/56

9/97

9/94

9/92

کنترل عواط
مجموع کل راهبردها

جدول  8مقایسه میانگین نمرا
تکایی

پسر ()n =197

درساي و راهبردهاای مادیریت

نگارش باه تکاایی

بر اساس پایه تحصیلي دانشآموزان با استفاده از تحلیل واریان

یاک راهاه نشاان

ميدهد .هم چنان که مشاهده ميشود دروصوص متغیر نگارش داناشآماوزان باه تکلیا
درسي تفاو

معناداری بین پایههای مختل

وجود ندارد .اماا دانشآماوزان در ساه متغیار

«بازوورد معلم»« ،تنظیم یضای انجام تکلیا » و «مادیریت زماان» باا توجاه باه پایاههای
تحصیليشان با هم تفاو

معناداری دارند .از این رو ،و با توجه باه وجاود تفااو

جز اي

بین حجم نمونهها در هر پایه از آزمون تعقیبي گابریال 13جهات اطالع از محال تفاو هاا
استفاده ش که جهت تلخیص مقایه از ذکر جدول کامل آن وودداری ميشود .نتایج آزماون
وجاود دارد .میاانگین نمارا

یوق نشان داد که بین پایههاای اول و دوم باا ساوم تفااو

«بازوورد معلم»« ،تنظیم یضای انجاام تکلیا » و «مادیریت زماان» در پایاه اول بیشاتر از
میانگین پایههای دوم و سوم است.
جدول  :9مقايسه ميانگين نگرش به تکليف درسی و راهبردهاي مديريت بر اساس پايه
تحصيلی دانشآموزان
متغیر

پایه تعداد میانگین

انحراف

مجموع

درجه

میانگین

معیار

مجذورا

آزادی مجذورا

2

169

9/39

9/55

2/82

9/76

1

299

9/67

9/59

9

218

9/86

9/85

راهبرد

2

169

9/39

9/53

بازوورد

1

299

9/77

9/57

معلم

9

218

9/67

9/89

2

169

9/77

9/52

1

299

9/83

9/52

9

218

9/55

9/52

نگرش به
تکلی

راهبرد تنظیم
یضا

3/11

9/11

1

1

1

4/52

2/52

F

p

2/76

N. S.

3/11

9/35
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بحث و نتيجهگيري
یایتهها نشان داد که بین متغیر نگرش به تکایی

درسي با راهبردهای مدیریت تکایی

(بازوورد معلم ،تنظیم یضا ،مدیریت زمان ،انگیزه وکنترل عواط ) همبستگيهاای مساتقیم
و معناداری وجود دارد .بر اساس این یایته ميتوان نتیجه گریت دانشآماوزاني کاه نگارش
مببتي به انجام تکایی

دارند از سطح باالتری از راهبردهای مدیریت تکاایی

برووردارناد.

یذا هر چقدر نگرش مببتتر باشد احتمال بهکارگیری مهار هاای مرباوط باه راهبردهاای
مدیریت تکایی

در بین دانشآموزان بیشتر وواهد بود .این یایتهها با نتایج تحقیقا

وو ( )1929و کوپر ( )2373کاه بیاانگر ارتبااط مببات باین نگارش باه تکاایی
راهبردهای مدیریت تکایی

وو و

درساي و

بودند همخوان است .در تبیین ایان وضاعیت مايتاوان گفات

احتمال وجود تنوعي از سرمایهگذاری شخصي در انجام تکلی

در بین دانشآموزان وجاود

دارد.
باید به دانشآموزان کمک کرد تا بدانند یعاییتهای کلسي و تکایی

درسي باه هماه

دانشآموزان اوتصاص دارد .به چایش کشیدن نگرشها روش بسایار مویقیاتآمیزی بارای
تغییر آنها است .قبل از این که نگرشهای دانشآموزان به چایش کشایده شاود بایاد نظار
آنها در مورد یعاییتهای کلسي درک شود .ممکن است بروي دانشآموزان بر ایان بااور
باشند شایستگي بروي کارها را ندارند .در نتیجهی این نگارش یاا از انجاام برواي کارهاا

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 992 ...

اجتناب وواهند کرد گرچه توانایي آن را داشته باشند و یا در صور

اجباار بارای تکمیال

کارشان کمتر تلش وواهند کرد( .وایتبرد ،99ترجمه تلخابي و وادایاری .)2973 ،معلماان
باید در مورد تکایی
تکلی

با دانشآموزان بحث نمایند و اگر ضرور

را تغییر دهند .در صور

بر انجام تکایی

بحث ایجااب کارد ،ناوع

یزوم از وایدین دانشآموزان باید وواسته شود در نظاار

وانه یرزندانشان باا معلماان همکااری کنناد .معلماان ميتوانناد باا ارایاه

مهار هایي برای مطایعه بهتر به دانشآموزان به امار وودآماوزی آنهاا کماک کنناد .ایان
مهار ها باید براساس یایتههای پژوهشي باشد نه بر مبنای استنباط یا عرف معمول .در این
وصااوص گاایج و برالیناار ،2984( 92ترجمااه وااوینژاد) نیااز معتقدنااد کااه در مطایعااه،
دانشآموزان نیاز به رهنمودهایي درباره طریقه مطایعه و اینکه چاه ناوع یاادگیری مطلاوب
است دارند.
یایتهها همچنین نشان داد که دانشآموزان دوتر نگرش مببتتری باه تکاایی
دارند و به استفاده از راهبردهای مدیریت تکایی

درساي

(مبلً در تادارک و تجهیاز یضاای انجاام

تکایی ) اهمیت بیشتری ميدهند .این نتایج نشان ميدهد که در انجام تکاایی  ،دوتاران از
پسران سازمانیایتهتر هستند که باا گازارشهاای هااری

و همکااران ( ،)2339واو و وو

( )1929همخواني دارد .توضیح این پدیده ممکن است این باشاد کاه داناشآماوزان دوتار
متکيتر به وود ،ووشقریحهتر و سمجتار هساتند (مساي ،گلینکاه و بارگ .)1995 ،91در
تأیید این یایته پژوهش یوید و دیووین )2331( 99در انگلستان نیز نشان داد که پسران بایش
از دوتران متمایل به تعطیلي کار کلسي هستند .در نتیجه اکبر تعاملهای معلمین با پسارها
به ایجاد نظم و انضباط مربوط ميشود در حایي که تعامل آنان با دوتران عمومااً راجاع باه
کار است .این نگرشها و ایگوهای ریتاری تا دوره متوساطه هام بااقي مايماناد .اکلا
( )2339نیز در ایاال

94

متحده تجارب وانگي دانشآماوزان را در قبال از مدرساه و هام در

طول دوره تحصیل مورد مطایعه قرار داد و دریایت که وایدین اغلب مواقع دوترانشان را به
مطایعه و انجام تکایی

ترغیب کرده و برای آنها کتاب ميورند در حایي که پسرانشاان را

بیشتر به ورزش تشاویق مايکنناد .وی نتیجاه گریات کاه دوتاران از هماان اوان کاودکي
مهار های الزم برای مدرسه بهویژه توانایي تمرکز بر تکاایی

یکاری را کساب مايکنناد.

علوه بر این ،به علت ترغیب پسران به یعاییتهاای جسامي آناان بارای تکاایی

مدرساه

برانگیخته نميشوند زیرا آن را یعاییت دوترانه تلقي ميکنند .از این رو ،بروي دانشآموزان
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ممکن است نگرشهای کلیشهای مربوط به جنسیت را به مدرساه آورده و از یعاییاتهاایي
که به ظاهر ویژه جن

مخای

هستند کناره گیرند .اگر چنین مياندیشند احتمااالً معناایش

این است که یکر ميکنند که پسران یا دوتران در بروي کارها بهترناد .در صاور

وجاود

چنین نگرشهایي باید یرصتهای مناسب را برای بحث در باب این مسأیه و با باه چاایش
کشیدن این گونه نگرشها شناسایي نمود .در هرحال ،باید توجه کارد کاه همیشاه متقاعاد
کردن دانشآموزان در کلسهای پایینتر به این که تمامي تکایی

و یعاییتها به طور برابر

برای دوتران و پسران مناسبند کار سادهای نیست .جداسازی اغلب زماني اتفاق ميایتند کاه
دانشآموزان وودشاان یعاییتهاا را انتخااب مايکنناد ،یعاییتهاایي کاه توسا معلماان
سازماندهي ميشوند کمتر نشان جنسیت به وود ميگیرد (ثورن.)2339 ،96
یایتههای دیگر این پژوهش حاکي از آن بود کاه باین میاانگین نماره دانشآماوزان در
مؤیفههای راهبردهای مدیریت تکایی
توجه به پایه تحصیلي تفاو

(بازوورد معلم ،تنظایم یضاا و مادیریت زماان) باا

وجود داشت و ميتوان نتیجه گریت که دانشآموزان پایههای

پایینتر به راهبردهای مدیریتي (مانند :باازوورد معلام در تکاایی

و تنظایم یضاای انجاام

تکلی ) توجه بیشتری نسبت به پایههای باالتر مبذول ميدارند .تفسیر این پدیده مايتواناد
این باشد که در سطوح پایینتر تکایی

نقش مهمتری را در تحکایم و تقویات مهار هاای

علمي بازی ميکند .این یایته با یایتههای وو ( )1994هم سو است.
راهبردهای پنجگانه معریي شده برای مدیریت تکایی

داناشآماوزان از یحااظ عناوان

روشن به نظر ميرسند اما ریتارهایي هساتند کاه داناشآماوزان بایاد وودشاان مسائوییت
بکارگیری و نظار

بر آنها را تقبل کنند .اعتبار تجربي آنها نشاان داده کاه ایان راهبردهاا

احتماالً در پیشریت تحصیلي دانشآموزان مؤثر باشد .در یک تحقیق دانشآموزاني که اظهار
کرده بودند از این نوع مهار ها استفاده ميکنند نسبت به دانشآموزاني که با همان استعداد
تحصیلي از چنین مهار هایي استفاده نکرده بودند پیشریت تحصایلي بیشاتری داشاتند .در
کل دوره هایي که در آن دانشآموزان مستقیماً تحت آموزش عادا

بهتر مطایعه کردن قارار

گریته بودند عموماً نتایجي مببت داشتهاند (گیج و برالینر ،ترجمه ووینژاد .)2984 ،مطایعه
مستقل و مطایعه وود ا رهبر از جمله روشهایي است که برای تمرین راهبردهای مدیریت
تکایی

ميتوان به کار برد .از دانشآماوزاني کاه در ایانگوناه برناماهها شارکت مايکنناد

ریتارهایي مانند وود را موظ

کردن به انجام تکایی  ،بهتار شادن باازده نسابت باه قبال،

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی
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معنيدارکردن یادگیری و اعتقاد به ارزشها مشاهده شد (گیج و برالینر ،ترجماه واوینژاد،
.)2984
یکي از روشهای برنامهریزی برای مطایعه وود ا رهبر و مستقل «طرح قرارداد» است.
معلم و دانشآموز با هم قراردادی مينویسند و در آن مواردی از قبیال آنچاه کاه بایاد یارا
گریته شود و شیوهای که دانشآموز پیشریت وود را ارایه دهد مشخص مايکنناد .معلام و
دانشآموز ميتوانند با همکاری یکدیگر برای تکلی
کنند که نظار

دانشآماوز باه گوناهای برناماهریازی

و نقد درباره او کمتر باشد یا دانشآموز تقریباً به طور مستقل کار کند ،برای

یعاییتها برنامهریزی کند و تکلی

کامل شده را به معلام بدهاد (گایج و برالینار ،ترجماه

ووینژاد.)2984 ،
رزنبام و درابمن )2383( 95در وصوص وودگرداني ریتار ضمن انجام تکلی

بر ایان

باورند که هنگامي که وابستگيهای وودسامان وارد عمل شدند دستورایعملهاای کلماي و
عبارتي تحسینآمیز باید به دانشآموزان داده شود تاا بتوانناد در هادایت ریتارشاان از آنهاا
استفاده کنند ایبته وقتي دانشآموزان کنترل ریتار وودشان را به دست مايگیرناد وابساتگي
بیروني باید حذف شود .باید اطمینان حاصل شود که دانشآموزان به طور صاحیح باه کاار
وودشان نظار

ميکنند و در آغاز گزارشهایشان را با گزارشهای معلم مقایسه کنند.

یکي از مهمترین وظای

معلمین پرداوتن به یرد یرد شااگردان و برقاراری رابطاه باا

آنان است .معلمین به منظور تصدیق یردیت کودکان باید واکنش آنان را باه وواساتهاای
برنامه درسي مدرسه درک کنند .متناسب کردن تکایی

با تک تک شااگردان عمالً دشاوار

است اما در جریان متناسب سازی بسیاری از مشکل

زماني بروز ميکند که اویویاتهاا و

نیازهای واقعي گنجانده شده در برنامه درسي مورد تجزیه و تحلیل قرار نميگیرد .در ماورد
یعاییتهای یردی در کلس نظیر نوشتن داستان ،یا اجرای تحقیقاق علماي تفااو
کودکان وابسته به این است که تکلی

یاردی

از کودکان چه ميوواهد .مبلً ،ارتباط ،مهاار هاای

اجتماعي ،استدالل ،سوادآموزی ،دانش و غیره .در تحلیال تکاایی
شناوتي زمینه یادگیری بحث شود بلکه اغلب انتظارا

ناه تنهاا بایاد نیازهاای

پنهان هر یک از یعاییتهای کلسي

برای کودکان روشن گردد .مبلً انتظاراتي مانناد ووانادن ،درک دساتورایعملهاا ،نوشاتن و
دست ورزی با اشیا .تحلیل تکایی

ميتواند چنان ساوتاری داشته باشد که تفاو

کودکاان

در تفکر و یادگیری در آن یحاظ گردد (وایتبرد ،ترجمه تلخابي و ودایاری.)2973 ،
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توانایي معلمان در اوتصاص وقات بارای برناماهریزی ،تماایز ،آماادهساازی و تعیاین
چارچوب برای تکایی

یادگیری ميتواند توانایي تفکر را در آنان به وجود آورد و محیطاي

امن برای یادگیری یراهم کند .تا زماني که ایگوی دروني کار کودکان دانشآماوز باه واوبي
کار نکند آنان هم چنان به بازنمایيهای موجود دربااره وودشاان ،یاادگیری و ایاراد دیگار
وواهند چسبید (وایتبرد ،ترجمه تلخابي و ودایاری.)2973 ،
در یرآیند طراحي تکایی  ،حمایت وایدین ،به تنهایي نميتواند بر روی عادا
به انجام تکایی

و تلشهای دانشآموزان مؤثر واقع شاود .بلکاه اگار تمایال باه یهمیادن

مهار های انجام ریتار تکلی

مدنظر باشد توجه صارف باه اهاداف و ارزش ایان کاار از

دیدگاه معلمان و وایدین کایي نیست .نظرا
تکایی

و ادراکاا

اثر ميگذارد اما بیشترین تأثیر طاوالني ماد

تصورا

مربوط

دانشآموزان در مورد آن است .تکایی

معلماان مهام اسات و بار ریتاار
بار ریتاار تکاایی

درساي ناشاي از

باید به ایزایش یادگیری ،رشد دانشآماوز

و توسعه مشارکت گروه وانه ا مدرسه کمک کند .از ایان رو ،بارای درک نقاش معلام در
یرایند تکایی  ،الزم است که پژوهشي در وصوص این که چارا معلماان تکاایی

را بارای

دانشآموزان تعیین ميکنند آغاز شود.
این تحقیق با بروي محدودیتهای اجرایاي روبارو باود .نخسات آن کاه پاساههاای
بدست آمده در پژوهشهای توصیفي معماوالً از کنجکااوی پاساهگویاان از ایان کاه چارا
محققان باید چنین اطلعاتي را جستجو کنند تأثیر ميپذیرد .علوه بر این ،به دییال مساایل
یرهنگي و اجتماعي ،بروي دانشآموزان تمایل نداشتند که نگرش و مهار های مرباوط باه
انجام تکایی

درسي وود را اعلم کنند .برای بعضي از آناان انجاام تکلیا

درساي بیشاتر

ممکن است با عملکرد پایین تحصیلي مرتب بوده و احتمااالً احسااس شارم را باه هماراه
داشته باشد .از محدودیتهای دیگر این پژوهش ميتوان به استفاده صرف از دادههای کمي
در جمعآوری اطلعا

اشاره نمود.
يادداشتها

2. Warton
4. Cooper, Robinson & Patall
6. Self-regulation
8. Xu

1. Cooper
3. Gill & Schlossman
5. Corno
7. Epstein & VanVoorhis

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

10. Leone & Richards
12. Killoran
14. Forsberg
16. Pascal , Weinstein & Walberg
18. Babbie
20. Keith
22. Epstein & Lee

درسي و ارتباط آن با راهبردهای 991 ...

9. Hong & Milgram
11. Begley
13. Harris, Nixon & Rudduck
15. Glynn & Thomas
17. Levin
19. Campbell, Hombo, & Mazzeo
& 21. Cooper, Lindsay, Nye
Greathouse
23. Chen & Stevenson
& 25. Deslandes, Rousseau,
Nadeau
27. Gardener & Lambert
29. Gabriel
31. Whitebread
33. Lioyd & Duveen
35. Thorne

24. Xu & Yuan
26. Xu & Wu
28. Cattell
30. Gage & Berliner
32. Meece, Glienke & Burg
34. Eccles
36. Rosenbaum & Drabman

منابع
الف .فارسی
دراني ،کمال ( .)2987بررسي وضعیت تکلی

شاب در مقطاع ابتادایي شاهرتهران از نظار

دانشآموزان اوییا و معلمان ،یصلنامه روانشناسي و علوم تربیتي دانشاگاه تهاران،67 ،
.28 -2

سی  ،علياکبر ( .)2932روانشناسي پرورشي ناوین – روانشناساي یاادگیری و آماوزش،
تهران :نشر دوران :ویرایش هفتم.

عریضااي ،حمیدرضااا و یراهاااني ،حجااتایااه ( .)2975روشهااای کاااربردی پااژوهش در
روانشناسي و مشاوره ،تهران :نشر دانژه
گاردنر ،سي ،و المبر  ،دبیلو .ای .)2986( .نگرش و انگیزش در یادگیری .ترجمه کسا یان،
زهره .نشر دانشگاه اصفهان.

گیج ،نیت ،ل؛ و برالینر ،دیوید ،سي ( )2984روانشناسي تربیتي ،ترجمه غلمرضا وویناژاد
و همکاران ،مشهد :انتشارا حکیم طوسي.
مویوی ،حسین ( .)2977راهنمای عملي  SPSS 10-14در علوم ریتااری ،اصافهان :پاویش
اندیشه.

2931  پاییز و زمستان، شماره دوم، دوره پنجم،مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري

999

 ترجماه محماد تلخاابي و، مباني روان شناوتي آموزش برای هماه.)2973(  دیوید،وایتبرد
.)1999 : (تاریه انتشار به زبان اصلي. نشر آییژ: تهران.مقصود ودایاری
 انگليسی.ب
Babbie, E. (1990). Survey research methods (2nd Ed.). Belmont CA:
Wadsworth
Begley, S. (1998). Homework doesn’t help. Newsweek, 131(13), 50-51.
Campbell, J. R.; Hombo, C. M., & Mazzeo, J. (2000). NAEP 1999 trends
in academic progress: three decades of student performance.
Washington DC: U.S. Department of Education.
Chen, C., & Stevenson, H. W. (1989). Homework: a cross-cultural
examination. Child Development, 60, 551–561.
Cooper, H. (1989). Homework. White Plains, NY: Longman.
Cooper, H., Lindsay, J. J., & Nye, B. (2000). Homework in the home,
how students, family and parenting style differences related to the
home-work process. Contemporary Educational Psychology, 25(4),
464–487.
Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998).
Relationships among attitudes about homework, amount of
homework assigned and completed, and student achievement.
Journal of Educational Psychology, 90(1), 70-83.
Cooper, H., Robinson, J. C., & Patall, E. A. (2006). Does homework
improve academic achievement? Review of Educational Research,
76, 1-62.
Cooper, H., & Valentine, J. (2001). Using research to answer practical
questions about homework. Educational Psychologist, 36(3), 143153.
Corno, L. (2000). Looking at homework differently. The Elementary
School Journal, 100, 529–548.
Deslandes, R., Rousseau, M., & Nadeau, T. (2008). Evolution and
relation of students’ homework management strategies and their
parents’ help in homework during the transition to high school.
Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association, New York, NY.
Eccles, J. (1993) Age and gender differences in children's self- and task
perceptions during elementary school, Child Development, 64(3)
830-847.
Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievement, and behaviors
of elementary school students. Report 26. Baltimore, MD: Johns

999 ... درسي و ارتباط آن با راهبردهای

بررسي نگرش دانشآموزان به تکلی

Hopkins University, Center on Families, Communities, Schools, and
Children’s Learning.
Epstein, J. L., & Lee, S. (1995). National patterns of school and family
connections in the middle grades. In B. A. Ryan, G. R. Adams, T. P.
Gullota, R. P. Weissberg, & R. L. Hampton (Eds.), The familyschool connection: theory, research, and practice (pp. 108–154).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Epstein, J. L., & Van-Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: teachers'
roles in designing homework. Educational psychologist, 36(3), 181193.
Forsberg L. (2007). Homework as serious family business: Power and
subjectivity in negotiations about school assignments in Swedish
families. British Journal Sociology of Education, 28(2), 209 – 222.
Gill, B., & Schlossman, S. (1996). A sin against childhood: progressive
education and the crusade to abolish homework, 1897-1941.
American Journal of Education, 105(1), 27–66.
Glynn, E. L., & Thomas, J. D. (1974). Effect of cueing on self-control of
classroom behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 299306
Harris, S., Nixon, J., & Rudduck, J. (1993). Schoolwork, homework and
gender. Gender and Education, 5, 3-14.
Hong, E., & Milgram, R. M. (1999). Preferred and actual homework
style: a cross-cultural examination. Educational Research, 41, 251265.
Keith, T. Z. (1982). Time spent on homework and high school grades: a
large-sample path analysis. Journal of Educational Psychology, 74,
248–253
Killoran, I. (2003). Why is your homework not done? How theories of
development affect your approachin the classroom. Journal of
Instructional Psychology, 30, 309-315.
Leone, C. M., & Richards, M. H. (1989). Classwork and homework in
early adolescence the ecology of achievement. Journal of Youth and
Adolescence, 18, 531-548.
Levin, I., Levy-Schiff, R., Appelbaum-Peled, T., Katz, I., Komar, M., &
Meiran, N. (1997). Antecedents and consequences of maternal
involvement in children’s homework: a longitudinal analysis.
Journal of Applied Developmental Psychology, 18, 207–222.
Lioyd, B., & Duveen, G. (1992). Gender identities and education.
London: Harveester/ Wheatsheaf.

2931  پاییز و زمستان، شماره دوم، دوره پنجم،مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري

995

Meece, J. L., Glienke, B. B., & Burg, S. (2006). Gender and motivation.
Journal of School Psychology, 44, 351–373.
Paschal, R. A., Weinstein T., & Walberg, H. J. (1984). The effects of
homework on learning: a quantitative synthesis. Journal of
Educational Research, 78, 97–104.
Rosenbaum, M. S., & Drabman, R. S. (1979). Self-control training in the
classroom: A review and critique. Journal of Applied Behavior
Analysis, 12, 467-485.
Thorne, B. (1993). Gender play: Girl and boys in school. Buckingham:
The Open University Press.
Warton, P. M. (2001). The forgotten voices in homework: views of
students. Educational Psychologist, 36(3), 155-165.
Xu, J. (2004). Family help and homework management in urban and
rural secondary schools. Teachers College Record, 106, 1786-1803.
Xu, J. (2008). Validation of scores on the homework management scale
for high school students. Educational and Psychological
Measurement, 68(2), 304-324
Xu, J., & Corno, L. (2003). Family help and homework management
reported by middle school students. Elementary School Journal,
103(5), 503-518.
Xu, J., & Wu, H. (2013). Self-Regulation of homework behavior:
Homework management at the secondary school level. The Journal
of Educational Research, 106(1), 1-13
Xu, J., & Yuan, R. (2003). Doing homework, listening to students’
parents and teachers' voices in one urban middle school community.
School Community Journal, 13, 25-44.

