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 چکيده
میازان  به تکاایی  درساي وآموزان دانش نگرش رابطه تعیین تحقیقعمده هدف 
توصیفي  مورد استفاده تحقیق طرحبود. های مدیریت تکایی  درراهباز گیری بهره
آموزان دوره راهنمایي شهر سانند  دانشکلیه  ، شاملجامعه آماری وهمبستگي ا 

از  آماوزاندانش چهار مدرسه بر اساس جنسایت ، مجموعدر . بود 2939در سال 
 ایتصاادیي ووشاه گیارینموناه به صاور  سنند  دو ناحیه آموزش و پرورش

 .از هر سه پایه تحصایلي در برگریات را آموزدانش 629که تعداد  انتخاب شدند
راهبردهاای و نگارش باه تکاایی  درساي  هایها از مقیاسآوری دادهجهت گرد
از روایي  مذکورهای که مقیاساستفاده شد. نتایج گویای آن بود  یی مدیریت تکا

که بین متغیر نگارش باه تکاایی  داد ها نشان یایتهبرووردارند.  مطلوبي پایایيو 
راهبردهای مدیریت تکایی  همبساتگي مببات و های مؤیفهبا آموزان دانشدرسي 
ز شاتند اانجاام تکاایی  دابه  تينگرش مببآموزاني که دانش داری وجود دارد.امعن

 دوتارآموزان دانشبرووردار بودند.  راهبردهای مدیریت تکایی سطح باالتری از 
از میانگین نمرا  باالتری نسبت باه و  شتندتری به تکایی  درسي دانگرش مببت
های دیگر یایته .برووردار بودند بکارگیری راهبردهای مدیریت تکایی  پسران در
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راهبردهاای مادیریت از آماوزان دانشمیازان اساتفاده باین دار معنابیانگر تفاو  
آماوزان دانش آناان باود. با توجه باه پایاه تحصایليو نگرش به تکلی  تکایی  
و تنظایم در تکایی  بازوورد معلم به راهبردهای مدیریتي )مانند:  ترهای پایینپایه
 شتند.دا ی باالترهانسبت به پایهتوجه بیشتری  انجام تکلی ( یضای

  .راهبردهای مدیریت تکایی  ، نگرش،مشق شبتکلی  درسي،  :هاي کليديواژه

 

 همقدم

تاوجهي از یاادگیری هام ایتد، مقدار قابلمدرسه اتفاق ميها در بیشتر یادگیری چندهر

نوعي یادگیری واار  از مدرساه ( تکلی  شب) درسي تکلی دهد. رخ مي در بیرون از آن

پا  از مدرساه انجاام  هایسااعتو در طاول  وانگي هایاییتیعاغلب در میان  که است

 آماوزاندانشاست که معلمان بارای  ایفيیی  درسي وظاتک (2373) 2کوپربه نظر  .شودمي

 هاایمسؤوییترا در ساعت وار  از مدرسه انجام دهند. این تعری   هاآنتا  کنندميتعیین 

در  آزاد مطایعه ،ورزش و ریتن به باشگاه( مانند:علمي )یوق برنامه غیر هاییعاییت، گيوان

. تکلیا  درساي یراینادی گیاردنماي بار در را نترناتین و کار باا اتلویزیوتماشای  ،منزل

طیفاي از عوامل دو بایت وانه و مدرسه و  ایپیچیدهتعامل دربرگیرنده وجهي است که چند

دروالل ساده  .(1992، 1وارتاون) است آموزاندانشمدرسه و  گردانندگان هایهمکاریاز 

های عمومي به تکلی  درسي دارای یراز و یرودهاایي باوده اسات )گیال و گذشته نگرش

هاا، (، اما این پدیده هنوز یک یعاییت آموزشاي عاادی در تماامي یرهن 2335، 9وسمنلش

آماوزان بخاش مهماي از زنادگي و برای دانش استهای تحصیلي و سطوح یادگیری دوره

تکلیا  هماواره باه عناوان (. 1995، 4)کوپر، رابینسون و پاتالاست  لدوران تحصیروزمره 

ناوع یاادگیری مطارح باوده و در هار دوره متناساب باا  گیریشکلیکي از عوامل مهم در 

   .(2932)سی ،  ، شکل و نوع تکلی  نیز متفاو  بوده استاز یادگیریبرداشت 

اماا شاود معلمان تعیین ميو  ریزان درسيبرنامه ف تکلی  درسي، اغلب به وسیلهاهدا

 درسايتکلی  ارایه اصلي از  هدف( 1999) 6کند. کورنوندرتاً یک هدف واحد را دنبال مي

 مطلااوب مطایعااه و راهبردهااایصااحیح   اتوسااعه عاااد باارای آمااوزدانشکمااک بااه  را

 راده هادف برای انجام تکلی  درسي ( 1992) 8ورهی داند. اپستین و وانمي 5وودتنظیمي

-تمرین، آماادهشامل: ) آموزشياهداف : است شدهبندی دستهسه گروه  اند که درکردهارایه 
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روابا  وایادین باا یرزناد، شاامل: ارتباطي )اهداف سازی، مشارکت و پیشریت شخصي(، 

هاا، روابا  مشايوا شاامل: سیاساي )اهداف  ارتباط معلم و وایدین و تعامل همگنان( و 

ي را باه دو ( اهداف تکلی  درسا1995)و همکاران  کوپراز نگاهي دیگر، عمومي و تنبیه(. 

ساازی و آموزشي )مارور، تمارین، آماادهاهداف دربرگیرنده اند که دسته عمده تقسیم کرده

تعاامل   و واب  وایدین با یرزند، ارتباط معلام و وایادینر) آموزشيغیر اهداف شروع( و

 شود.همگنان( مي

معلمان را بارای انجاام های وزان باید دروواستآمدانش یوق، به اهدافدستیابي برای 

های وانگي و در طاول در میان یعاییت تکایی این اما از آن جا که تکایی  به اجرا برسانند 

. نیااز دارد آماوزداناش ، باه کنتارل ارادی و داوطلباناهایتادساعا  بعد از مدرسه اتفاق مي

کاه  آوردماي آماوزاندانشروزماره حایي یرایند یادگیری را باه زنادگي  تکلی  درسي در

و از  وجود دارناد)مانند: تفریح، بازی و استراحت( ی قابل رقابت دیگر هاییعاییتهمزمان 

مرباوط  هااییعاییتمحی  یادگیری و نظار  بر  ریزیپيکه در  رودميانتظار آموزان دانش

باید به طور مساتقل ن آموزادانش از این رو، (.1994 ،7)وو بپذیرندوییت بیشتری ؤمسبه آن 

 .تکایی  درسي وود را مدیریت کنند

ز انگیادرسي گسترده و غایبااً شاگفتتکلی  بیان شده در مورد تأثیرا  مببت و منفي 

که تأثیر یوری بار حفاو و یهام آن این است  تأثیر مببتترین بدیهي(. 1999است )کورنو، 

را نسابت باه  نآماوزارش داناشهاای مطایعاه و نگایی  مهار اتلویحاً، تک و مطایب دارد

در بلکاه مدرساه  نه یق  در ساوتماند که یادگیری نآموزميآنها بخشد و مدرسه بهبود مي

 ،های ریتاریاتفاق بیفتد. مزایای غیرعلمي تکایی  درسي پرورش ویژگيتواند ميهر جایي 

ریاان کاار وایادین در ج و درگیر سااوتن یادگیری مستقل ،مدیریت زمان ،پذیریمسئوییت

تری (. تأثیرا  منفي تکلی  درسي، اطلعا  جایب1992. )وارتون، گیردرا دربر ميمدرسه 

ارزشامند بااقي تواند ميهر یعاییتي تنها برای مدتي  گفته شده که ،کند. نخسترا یراهم مي

 شاوندآموزان برای صرف زمان بیشتری بار مطایاب علماي ملازم بنابراین، اگر دانش ؛بماند

-آموزان به اوقا  یراغت و یعاییتتکلی  درسي مانع دسترسي دانش ،شوند. دومه ميوست

در یرایناد  آناانباه دوایات تواند ميغایباً  شدن وایدین سوم، درگیر شود. های گروهي مي

 وایدینو  معلمان مورد استفادهینون آموزشي  بودنمتفاو  . شود منجرانجام تکلی  درسي 

کپاي یاا کماک  منجار باه تواندمي، یی ایشار تک ،. چهارمشودمي کودکانگیج شدن باعث 
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هاای ریتااری ناامطلوب ویژگايو تقلب ، تشویق تکایی  درسي انجام در از دیگران گریتن

 و یی  درسي یکسان ساز واوبي نیساتاشود که تکاستدالل مي، اینکه سرانجام .جر شودمن

 های یقیروانواده یرزنداناحتماالً کند. موجود را برجسته مياحتمایي های اجتماعي ابریرناب

شاان نداشاته باشاند برای انجام دادن تکایی مناسب بعد از مدرسه کار کنند یا مکان آرام و 

 (.1992 و واینتین،ر )کوپ

یاراهم سااوتن  گيچگون یی  درسياتکمدیریت موجود در زمینه  هایچایشیکي از 

باه  ،(. چاایش دیگار2333، 3میلگارامون  و )ه است آنبرای انجام  آرام و مناسب محیطي

تکاایی  انجاام است که اغلب در طول زمان  گوناگون مربوط هایپرتيحل و یصل حواس

در هنگاام آماوزان دانشهیجاني  هایحایتبه انگیزش پایین و مشکل بعدی، . ایتدمياتفاق 

طلوبیات کام تلقاي دارای م یعااییتيتکایی  اغلب به عنوان  .شوندميانجام تکایی  مربوط 

عااطفي رویاداد  یاک باه   درسايدر واقاع، تکلیا (.2373، 29زریچاارد و )ییاون شودمي

 ناه تنهاا وودشاان بلکاه کنندمياحساس  آموزاندانشکه معموالً  شودميانگیز تبدیل بحث

رهاا کااملً متوق  یا انجام تکلی  که گاهي  تا حدی ؛شوندمياذیت  هم معلمان و وایدین

تا تکاییفشان را انجام دهناد  شوند آموزان وادارینکه چگونه دانشا (.2337، 22گلي)ب شودمي

 ناداشاده در آن ناکاام مربیاانآماوزان اسات کاه داناشیکي از مشکل  ریتااری معماول 

 تاا اسات تکلیا  درسايانجاام زمان مدیریت  دیگر یک چایش عمده (.1999، 21)کیلوران

در  (.2339، 29راداک و انجام دهند )هاری ، نیکسون موعد مقرر تکایی  را زان درآمودانش

در اغلب موارد ها و مربیان است چرا که مهم برای بسیاری از وانواده دغدغهاین یک  ،واقع

   .(1998، 24یورسبرگ) دوایت وایدین در تکلی  بر مدیریت زمان تمرکز دارد

دارزشایابي و ظاار  برواود، وو( باه ترتیاب، ن2384) 26در مطایعه گلاین و تومااس

د تاا وادار باه انجاام تکاایی  آموزان به اجرا گذاشاته شاهي به وود در مورد دانشدپاداش

درصاد ایازایش  39درصد به  69در طول مطایعه سطح ریتار انجام تکلی  از حدود  .شوند

جدی معلم بیشتر از نیماي  هایشود که به رغم تلشهایي مشاهده ميیایت. اگر در کلس

دهند در آن صاور  باه اهمیتاي کاه چناین اییفشان را انجام نميپیوسته تک موزانآاز دانش

 شود.هبود وضعیت کلس دارد پي برده ميتکنیکي در ب

ریزی، ساازماندهي، مادیریت هایي مانند برنامهتواند مهار يیرایند مدیریت تکایی  م

، دشاوارانجام تکاایی   یضای کار، تمرکز، حفو و ارتقای میل به انجام تکلی ، پایشاری بر
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در را ها و کنترل عواطا  ناوواساته هنگاام انجاام تکلیا  پرتيانواع حواسر یایق آمدن ب

آموزان در تکمیل و راهبردهای مدیریتي که به دانش( 1999از دیدگاه وو و کورنو ) .دبرگیر

 ند:وشبندی دسته حیطه پنجاین در  دنتوانمي بخشدیاری مياجرای تکلی  درسي 

 پردازد.ي که به تدارک و تجهیز محی  کار ميیهایعاییتدهي محی : ازمانس -2

 کند.دهي ميرا سازمان و انجام تکلی  هایي که زمان دیدارهاتلشمدیریت زمان:  -1

را از اطلعا  ناامربوط و  تکلی هایي که اطلعا  منطبق با تلشتمرکز حواس:  -9

 کند.مزاحم جدا مي

یا ایزایش  کرده را حفو درسي تکلی انجام  یزان انگیزهمهایي که تلش :شيانگیز -4

 دهد.مي

 هاایمحارکاز ممانعات  جاناا  یااهیهایي که برای کنترل تلشکنترل عواط :  -6

 گیرد.منفي صور  مي

و  طایعاهدر زمینه چگاونگي مصحیح آموزش  وآگاهي با عدم  آموزاندانشدر بیشتر مواقع 

و ایان مساأیه  رو باه رو هساتندبرای یادگیری بهتر راهبردهای مدیریت تکایی   بکارگیری

 آورد.مشکل  عدیده ای به وجود مي

، چگاونگي شاود آنچه که انجاام ماي ،موضوع تکلی  درسي بههای متعددی پژوهش

؛ 2373اند )کوپر، آموزان پرداوتهمویقیت دانش درتکلی   بر صرف شدهمؤثر و زمان  انجام

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

یاک  تکایی  با پیامدهای مهم برای اقداما  معلمان در طراحي تکایی ، پیچیده هساتند. در

مدرسه ابتدایي اطلعااتي در یک آموزان، وایدین و معلمان ز دانشا (2377) اپستین ،مطایعه

 ضاعی ،آماوزان طاور متوسا ، داناش نتایج نشان داد که به .کردآوری مورد تکایی  جمع

آموزان کنند. معلمان گزارش دادند که از وایدین دانشزمان بیشتری روی تکایی  صرف مي

 ند. سرانجاماهکرد همکاریی تقاضا یرزندانشانبرای کمک به وایدین سایر بیشتر از  ضعی 

یرزنادان مک به کبرای گزارش دادند که زمان بیشتری  آموزان ضعی دانش، وایدین این که

 (3382و همکاارانش ) 28نتایج مشابهي توس  یوین نمایند.ميصرف در انجام تکایی   وود

باین میازان همبساتگي منفاي نباید ( بر این باور است که 3392) 27گزارش شده است. بابي

آموزان و زمان صرف شاده روی تکاایی  باه عناوان رابطاه علات و معلاویي توانایي دانش

تمایال  ،قاویآماوزان متوسطه، دانش مدارسدر  داد کهنشان  یطایعا  دیگرم قلمداد شود.
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 رواي(. ب1999، 23هومباو و ماازیو ،)کامپبال کنناد صرف زمان بیشتری روی تکایی دارند 

هاای اوییاه گیاری مهاار هاای طاویي یاا انادازهوساطه از دادهمت دورهمطایعا  مربوط به 

معلویي بین زماان انجاام تکلیا  و و ز رابطه علت احاکي اند که آموزان استفاده کردهدانش

کاه بادون در نظرگاریتن  دهاد( گزارش مي3712) 19. برای مبال، کیتاستمیزان مویقیت 

-نمرا  عایيادند دکه به طور منظم تکایی  را انجام مي يآموزانتوانایي، دانش سطوح اوییه

   کردند.ميآموزان دریایت تری نسبت به دیگر دانش

کاایی  تانجاام معلمان و وایدین در یرآیناد  به بررسي نقش و دیدگاهمحققان  بروي 

عاصر مربوط به تکلی  که در ادبیا  م ا(. اما شگفت1992ورهی ، اند )اپستین و وانپرداوته

آموزان که ذینفع اصلي تعلیم و تربیت هستند، به طاور های دانشها و وواستهدرسي دیدگاه

، (. به باور کوپر، ییندسای1992غفلت قرار گریته است )وارتون، برجسته و محسوس مورد 

و آن مقادار از  شاود( آنچاه کاه در تکاایی  درساي انجاام ماي2337) 12و گریتهاوس نای

حاد  شاود تاابارآورده مايآماوزان دانشها و انتظارا  معلمان و وایدین که توس  وواسته

 سي است.زیادی تحت تأثیر باورهایشان نسبت به تکایی  در

 دورهدر  در انجاام تکاایی  آماوزانها و نوع یعاییت دانشدگرگوني و تنوع در نگرش

  :شاود جیاهتوذیال دو عامال  ابا ممکن اسات ابتدایيراهنمایي و نسبت به دوره متوسطه 

ل شدن برای تکایی  تحت تأثیر میزان اهمیت و وضاوح انتظاارا  یارزش قاکه  آن نخست

ق و یعل بامحتوا و نحوه طراحي تکایی  سازگاری بهتر تکایی  و  معلمان برای انجام دادن

تواناایي به احساس  ،دوم (.1999،و همکاران )کامپبل گیردميآموزان قرار دانش هایمهار 

 شاودمرباوط ماي در انجام تکایی  وجوانان دبیرستانينساوتن  درگیریا یاری وایدین برای 

 (. 2336 ،11)اپیستن و یي

آماوزان داناشباه کاه  دریایتندیرهنگي ( در یک تحقیق بین3732) 19نسنچن و استیو

در وقت بیشاتری را آنان شود و آموزان ژاپني تکایی  بیشتری داده ميچیني نسبت به دانش

در تکلیا  درساي  باه آموزان چینيکنند. ضمناً نگرش دانشصرف انجام تکایی  ميمنزل 

 .بودتر ژاپني مببت همتایانمقایسه با 

کاه حمایات و طریاداری وایادین از  داد( نشان 1999)ر، ییندسای و نای کوپ پژوهش

ای رابطاه و انجاام کامال تکاایی  درساي پیشریت تحصایليبا  آموزاندانش استقلل عمل

   .دارد منفيهمبستگي  آموزاندانشتحصیلي  پیشریتدوایت مستقیم وایدین با  ، ومببت
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نقاش  اسات به تکلیا  ممکان انآموزدانش نگرش کهاند داده نشاندیگری مطایعا  

 آماوزانداناشدرک  چگاونگي (1999) 14یاوان واو و باازی کناد. آن در مادیریت مهمي

 اگرچهکه بررسي کردند. نتایج نشان داد مصاحبه  با استفاده از سي راردتکایی  از  راهنمایي

بودناد اکي شآموزان نشاز دابسیاری اذعان کرده بودند، اما را  از تکایی جایب بودن بروي 

از ایان . اسات انآنزندگي  به رب و بي  سخت حد از بیش آسان یا ویلي اغلب که تکایی 

باه صاور  کال و باا راهبردهاای  یی ابا تکا انای که آنشیوه ، برآموزاننگرش دانشرو، 

 . گذاردکنند تأثیر ميبه طور واص بروورد مي آنمدیریت 

 دهي محی  وسازمانبا کمک وایدین  شخص کرد کهم( 1999ی وو و کورنو )مطایعه

ی دیگار، در یک مطایعاه .اردد مببتيهمبستگي  آموزان دوره راهنمایيدانش کنترل هیجانا 

-آموزان راهنمایي حاواس، نسبت به دانشدبیرستاني آموزان( نشان داد که دانش1994وو )

بیشااتری  پاااداش درونااي انگیاازه و از و شااته،مدرسااه داتکااایی   در انجااامپرتااي کمتااری 

واانواده و  کماک جنسایت،تأثیر متغیرهای  يدر پژوهش (1999) کورنو وو و برووردارند.

 تحصایل  کنتارل ساطح تکاایی  باا آموزان را بر راهبردهای مدیریتپایه تحصیلي دانش

در زمیناه  هاای مختلا آموزان پایاهدانش بین که در وایدین بررسي کردند. نتایج نشان داد

بکاار بارده شاده وجاود نادارد. راهبردهاای معناداری  تفاو  تکایی  ردهای مدیریتراهب

کماک  کاه يآموزاندانش نداشت. وایدین سطح تحصیل مدیریت تکایی  هیچ ارتباطي با 

 يصامشخ يمادیریت راهبردهاای از اغلابتکایی  دریایت کرده بودند در انجام را  وانواده

طی  همبستگي  (1997) و، ودیگر مطایعه یکدر  .ردندکاستفاده مي (انگیزشي وود مانند:)

کاه  داد نشاانمطایعه کارد. نتاایج  تکایی  مدیریتبا آموزان را دانش هایویژگي وسیعي از

باه  عااطفي نگارشعلقاه و  .کنندتکایی  استفاده ميمدیریت بیشتر از راهبردهای  دوتران

 داشت.  مببت گيهمبست راهبردهای مدیریت استفاده ازمیزان  با تکایی 

و  تکاایی کماک وایادین در انجاام  رابطه بایننیز  (1997) 16دسلندز، روسو و نادیو

 گویاای آن باودنتایج راهبردهای مدیریت تکایی  را بررسي کردند. آموزان از استفاده دانش

 تکاایی  راهبردهاای مادیریت از اساتفاده بار واانواده آماوز ودانش های واصویژگي که

آماوزان در دانش را واصي مدیریتي راهبردهای ،کمک وانواده .ذاردگتأثیر مي آموزاندانش

 دهد.پرورش مي (احساسا  کنترل مانند)
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که بیشترین نشان داد در چین و آمریکا  (1929) 15ووو  وویرهنگي بینمطایعه تحلیل 

باا  کورماذراهبردهاای . بستگي داردآموز دانشهای به ویژگيتغییرا  در مدیریت تکایی  

بازوورد معلماان  ،میزان کمک وانواده ،نمرا  درسي ،گیری یادگیری، نگرش عاطفيجهت

 تماشاای تلویزیاون باا زماان ساپری شاده بارایو مببات رابطه گیری بزرگساالن و جهت

را باا  پیشاریت تحصایلي ایان مطایعاه بارای اویاین باار نمارا  .شاتداهمبستگي منفاي 

دو  به تکلیا  نگرش عاطفي و علقه. سرانجام اینکه دادپیوند تکایی  مدیریت راهبردهای 

  .بودند ت تکایی یاستفاده از راهبردهای مدیر بیني کننده مهمپیش

بتادایي شاهر درباره وضاعیت تکلیا  شاب در مقطاع ا تحقیق وود در (2987)دراني

رکت شا آماوزاندانش بیشترکه  کردگزارش آموزان، وایدین و معلمان تهران از دیدگاه دانش

به کمک اعضای وانواده و دوساتان نیااز یی  ادر انجام تک که داشتنداعلم کننده در تحقیق 

کماک باه انجاام تکاایی  درساي  میزان در نقش رابیشترین ترکیب اعضای وانواده  .دارند

ما تجدیادنظر و شود اا هرچند ضرور  وجود تکلی  رد نميهبر اساس تحلیل داده .داشت

چناین ایجااد شارای  مناساب و . هام، میزان و نوع آن ایزاماي اساتاصلح چگونگي اجرا

 آموزان پیشنهاد شده است. ارتي برای انجام بهتر تکلی  دانشتأسی  مراکز ویژه نظ

شناسي کشور به مباحث مربوط به نگرش به تکلی  حوزه علوم تربیتي و روانمحققان 

 از ایان رو، پاژوهش اناد.ن نادادهای نشااعلقهراهبردهای مدیریت تکایی  هنوز  یادرسي 

ز توایق یا عدم توایق نظارا  تکایی  و درک مناسب اانجام یرآیند  یهم بهتر پیچیدگي برای

راهنماایي بهتار ضاروری باه نظار  بارایوایدین و معلمان آموزان با باورها و نظرا  دانش

ت به تکاایی  درساي نسبچه نگرشي  ایراني آموزاندانشاینکه ی در باره متأسفانه رسد.مي

اطلعااتي در  ،کنناداساتفاده ميمادیریتي حین انجام تکایی  از چه راهبردهای  و در دارند

در  نگرش باه تکلیا  و مادیریت تکاایی  و متغیردنوع رابطه  ،علوه بر این .دست نیست

ارهاای ابزمحققان آموزشي به سرانجام اینکه  .ستیآموزان ایراني مشخص نبین جامعه دانش

بخشاي از . از آنجاا کاه دسترساي ندارنادگیاری ایان متغیرهاا جاریابي شده برای اندارههن

های منفي آنان نسبت به مدرساه و آموزان به نگرشمشکل  مربوط به ایت تحصیلي دانش

در حل این گونه  انجام پژوهش حاضرامید است  شودموضوعا  درسي مختل  مربوط مي

 ایتد. واقع مفید معضل  آموزشي
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ن باا آرابطاه  تعیاین به تکایی  درسي وآموزان دانش بررسي نگرش در پي ین تحقیقا

طارح ساؤاال  ذیال  یاوق فاهدابه منظور دستیابي به . استهای مدیریت تکایی  درراهب

 :شده است

در یاک  راهبردهاای مادیریت تکاایی و به تکلی  درسي  نگرشهای آیا مقیاس (2

 ي و پایایي مطلوبي دارد؟آموزان ایراني رواینمونه از دانش

میازان اساتفاده از و آماوزان باه تکاایی  درساي داناش نگارشباین چه ارتباطي  (1

 ؟راهبردهای مدیریت تکایی  وجود دارد

راهبردهاای مادیریت  میزان اساتفاده ازو به تکایی  درسي  گرشجنسیت در نآیا  (9

 کند؟تفاو  معناداری ایجاد ميتکایی  

میازان اساتفاده از راهبردهاای  ه تکاایی  درساي ودر نگارش باآیا پایه تحصیلي  (4

 ؟کندایجاد مي تفاو  معناداریمدیریت تکایی  

   

 روش

  .بود همبستگي -توصیفيي و روش مورد استفاده رویکرد تحقیق کمّ در این مطایعه
 

 گيريو روش نمونه نمونه آماري، جامعه 

 2939سانند  در ساال راهنماایي شاهر دوره  آموزاندانشمامي تجامعه آماری شامل 

 24482 در مجماوع تعاداد کردساتانآماوزش و پارورش  ساازمان. با توجاه باه آماار بود

نساخه از  49نخسات .در اوتیاار محقاق قارار گریاتی تحقیق نوان جامعهبه ع آموزدانش

باه منظاور انجاام  (2975 با پیروی از روش سهمي )عریضاي و یراهااني،پرسشنامه تحقیق 

کفایت حجم نمونه در جامعه توزیع گردید. باا توجاه باه محاسابا  پیش پژوهش و تعیین 

ند. در تبیاین نفر به عناوان نموناه کاایي تشاخیص داده شاد 629 آماری انجام گریته تعداد

( اشااره -221/9توان به نرمال بودن جامعه و عدم کجي قابل توجه )کفایت حجم نمونه مي

( با توجه باه 2977این، به نظر مویوی ) بر نمود که نشان از معرف بودن نمونه است. علوه

کاه  ( مي توان یرض کرد994/9pو سطح معناداری نزدیک به صفر ) 79/9توان آماری باالی

اسات از  يشهر سنند  دارای دو ناحیاه آموزشا که با توجه به این. حجم نمونه کایي است

ساه بار اسااس چهار مدردر مجموع  انتخاب شد. ایصور  ووشهدو مدرسه به  ناحیههر 
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 181) آموز راهنمایيدانش 629 با پیروی از روش یوقجنسیت دوتر و پسر انتخاب شدند. 

نفار  218( و ساوم %15نفار ) 299(، دوم %43)نفر 69نفر پسر( از پایه اول 197نفر دوتر و 

 نتخاب گردیدند.انمونه آماری عنوان به ( 16%)

 

 سنجش ابزار

با ماورد ساؤال  کنند کهچنین استدالل مي( 2986، )ترجمه کساییان 18گاردنر و المبر 

ي درسایادگیری موضاوعا  درباره علقه و طرز یکرش نسبت به  آموزدانشقرار دادن هر 

از این رو  توان یک شاوص پایه برای سنجش میزان استقامت یا شد  انگیزه تهیه نمود.مي

. ابازار استفاده گردید شنامهپرساز ها آوری دادهجهت گردبا توجه به اهداف و روش تحقیق 

)جنسیت، پایه تحصیلي و نوع مدرساه(  های جمعیت شناوتيویژگي بخشدو از بکار ریته 

جاویي در وقات پاساه دهنادگان، برای صریه است.تشکیل شده  ذیلاصلي مقیاس دو  و 

کاه طبقاا  در ها از تنه مشترک و طبقا  یکسان پاساه هاا برووردارناد های مقیاسگویه

 2تاا  6ه و باه ترتیاب از عادد طراحي شاد (هرگزای ییکر  )از همیشه تا نج گزینهطی  پ

 :شودگذاری مينمره

 وسااوته شاده  (1999) و کورناو به وسیله وو نگرش به تکاليف درسیمقياس  -2

تک عااملي در اصل مقیاس یوق  رود.کار ميبآموزان به تکایی  برای ارزیابي نگرش دانش

  (1999) و واو و کورناو (1997، 1994وو ) هایدر پژوهش. استیه گو 26 ایبوده و دار

، 71/9 نبااخکرو . هام چناین مقادار آیفاایتأیید قرارگریته اساتتک عاملي بودن آن مورد 

 برای پایایي آن گزارش شده است.   شده یادهای در پژوهش به ترتیب 74/9 ، و75/9

( تهیه 1999) و کورنو س  ووکه تو راهبردهاي مديريت تکاليفارزيابی  مقياس -1

نتارل کو  شانگیزایجاد تنظیم یضا، مدیریت زمان،  ،)بازوورد معلم مؤیفهحاوی پنج  و شده

 (،1929) واو و وو و (1997) و همکااران دسلندزدر مطایعا   .است گویه 98و  عواط (

ر گریتاه تأیید قاراآزمون و مورد  مختل  های تحصیليپایهو  نژادها درپنج عاملي بودن آن 

باه آیفاای کرانبااخ  بار اسااس ضاریب کل این مقیاس نیزپایایي در مطایعا  مذکور است. 

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

 روايی -الف

نده سااز از نخسات باا مکاتباه و دروواساتسانجي، های روانبرای ارزیابي شاوص

و اصالح عباارا  و ه انگلیسي آن دریایت شد. پ  از ترجماه باه یارساي ها نسخمقیاس

ها باا اساتفاده از مقیاسروایي اصطلحا  با استفاده از متخصصان زبان یارسي و انگلیسي، 

کرویات )بررساي  مفروضاهجهت بررسي  .تحلیل عاملي اکتشایي مورد ارزیابي قرار گریت

 اساتفاده شاد.  عه( از آزمون کرویت بارتلتماتری  ضرایب همبستگي بین متغیرها درجام

 کاه کنادماي کایزر، که مشخص ملک -2: شد استفاده شاوص دو از هاعامل انتخاب برای

 کاه 17کتال اساکری آزماون - 1 اده شوندد چروش 2از  بیشتر ویژه مقادیر با هاعامل یق 

 تحقیاق نایا در هاا اسات.عامال انتخااب بارش نقطاه مورد در گیریتصمیم برای يروش

 .اسات بوده اسکری آزمون پرسشنامه و نظری چارچوب اساس شده، بر استخرا  هایعامل

 و( KMOگیری )نمونااهکفایاات  شاااوص کااهدهااد مي نشااان 2 جاادول در ایاان راسااتا،

 در ماورد اساتفاده مقیااسبارتلات بارای دو  کرویت آزمون مجذورکای محاسبه شده برای

یعني یرض واحاد باودن مااتری   .هستنددار امعن (P<9992/9) سطح آماری پرسشنامه در

 مناسب و کایي هستند.لیل عاملي حانجام تها برای دادهو  حجم نمونهو  ههمبستگي رد شد

 
هاي مقياسبراي (KMOگيري )شاخص کفايت نمونه آزمون کرويت بارتلت و: 9لجدو

  تکاليف مديريت  هايراهبرد به تکليف درسی ونگرش 

 تکایی  راهبردهای مدیریت مقیاس لی  درسيبه تک نگرش مقیاس

فایت ک

 گیرینمونه

فایت ک آزمون کرویت بارتلت

 گیرینمونه

 آزمون کرویت بارتلت

2X df P 2X df P 

87/9 73 296 9992/9 85/9 55/1 599 9992/9 

 

کاه متغیار نگارش باه تکلیا   دهادنشان مي 1نتایج تحلیل عاملي مندر  در جدول 

گویاه مرباوط باه  26از مجماوع ای گویاه ي هیچدر تحلیل عامل است.دی تک بُع ، درسي

 از آن متمایز نشده است. یحذف نشده و ابعاد دیگرمقیاس نگرش به تکلی  درسي 
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  نگرش به تکليف درسی  مقياسنتايج تحليل عاملی : 5جدول 

 ردی 
 هاگویه

 انجام تکایی  ...
 میانگین

انحراف 
 معیار

بار 
 عاملي

 41/9 26/2 34/9 گذرد.کند که بفهمم در کلس چه ميکمک مي 2
 64/9 21/2 37/9 دهد که وقت و زمان وود را مدیریت کنم.یاد ميبه من   1
 66/9 23/2 89/9 دهد.های کلسي را ميبه من یرصت تمرین درس 9
 68/9 26/2 77/9 کند.مسئوییت کمک مي به من در گسترش ح  4
 42/9 19/2 77/9 گیرم به طور مستقل کار کنم.کند که یاد بکمک مي 6
 59/9 19/2 99/4 کند. کمک مي به گسترش نظم و انضباط بهتر 5
 62/9 98/2 99/4 کند مهار  های مطایعه را بهتر یاد بگیرم.کمک مي 8
 67/9 16/2 75/9  .سازدتر ميام را نسبت به یادگیری ما آگاهوانواده 7
 61/9 11/2 91/4 یید کند. أا تشود معلم مرباعث مي 3
 43/9 19/2 84/9 تمجید وانواده را برای من به همراه دارد. 29
 64/9 13/2 48/9 هایم را برای من به همراه دارد.یید همکلسيأت 22
 61/9 97/2 19/4 کند نمره ووب بگیرم.به من کمک مي 21
 63/9 28/2 33/9 های بعدی آماده شوم.کند برای درسکمک مي 29
 62/9 14/2 62/9 دهد.هایم را ميبه من یرصت کار با همکلسي 24
 49/9 17/2 69/9 دهد.هایم ميیادگیری مطایب را از همکلسي یرصت 26

 29/4 مقدار ویژه

 66/18 واریان  تبیین شده درصد

 

را نشاان  راهبردهای مدیریت تکاایی  درسايکه نتایج تحلیل عاملي مقیاس  9 جدول

در تحلیال  .نبوده اسات 99/9با عامل کمتر از  گویههر  یهرابطکه است  دهد، گویای آنمي

حاذف  گانه مقیاس ماذکورهای پنچگویه مربوط به عامل 98از مجموع ای گویه ي هیچعامل

عامال اول )باازوورد  .هساتند یک از باالترپنج همه  تا یک یهاویژه عامل مقادیر اند.نشده

 که بیشاترین کنددرصد کل واریان  را تبیین مي 53/29، معادل 39/4ژه با ارزش وی معلم(،

باا دارد و عامل پنجم )کنتارل عواطا (  برعهده یوق مقیاس ن واریان یتبی در را مشارکت

 را مشاارکت که کمترین کنددرصدکل واریان  را تبیین مي 49/4، معادل 63/2ارزش ویژه 

 62/96 در مجماوع هااتحلیال، عامل ایان ارد. درد برعهاده  یوق مقیاس ن واریان یتبی در

کاه اعتباار دهاد نتایج جداول یاوق نشاان ميبنابراین . کنندرا تبیین ميدرصد کل واریان  



 11...  راهبردهایبا  ارتباط آن آموزان به تکلی  درسي وبررسي نگرش دانش

 
 

هاای یارضباا قباول پایشهای پرسشنامه تحقیاق حاضار و روایي محتوایي مقیاسعاملي 

آماوزان ایراناي دانش ای ازهای آموزشي نمونههستند و برای اجرا در محی مربوطه مناسب 

 مورد قبول هستند.

 
  درسی راهبردهاي مديريت تکاليف مقياسنتايج تحليل عاملی : 3جدول

 میانگین هاگویه عامل
 انحراف
 معیار

بار 
 عاملي

2- 
لم
مع
رد 
وو
باز

 

 98/9 91/2 51/9 چه مقدار از تکایی  در کلس مطرح شده است.

 51/9 19/2 65/9 مع شده است.معلمان جی وسیلهه چه مقدار از تکایی  ب

 41/9 27/2 76/9 چه مقدار از تکایی  بوسیله معلمان بررسي شده است.

 66/9 22/2 21/4 چه مقدار از تکایی  بوسیله معلمان نمره بندی شده است.

 49/9 24/2 75/9 چه مقدار از تکایی  در کل نمره های شما به حساب آورده شده است.

 39/4 مقدار ویژه

 53/29 درصد وایان  تبیین شده

1- 
کار
ی 
ضا
م ی
ظی
تن

 

 95/9 33/9 98/9 کنم.سایلي را که برای انجام تکاییفم الزم دارم مشخص ميو

 45/9 29/2 91/4 کنم.محی  آرامي را برای انجام تکایی  پیدا مي

 99/9 12/2 15/9 کنم که از دیگران بتوانم کمک بگیرم.محیطي را پیدا مي

 98/9 41/2 54/9 دارم.های اضایي را از روی میز بر ميچیز

 97/9 19/2 37/9 کنم.یضای کایي برای انجام تکاییفم یراهم مي

 41/9 98/2 45/9 کنم.برای انجام تکایی  تلویزیون را واموش مي

 99/9 96/2 79/9 اندازم.های ریتن به مدرسه به تأویر ميانجام تکاییفم را تا آورین یحظه

 64/1 مقدار ویژه

 2/8 درصد واریان  تبیین شده

9- 
ان
زم
ت 
یری
مد

 

 69/9 29/2 34/9 کنم.ریزی ميدهم و برایشان برنامهدار را مدنظر قرار ميموارد اویویت

 99/9 24/2 35/9 کنم.تکلی  را از آن جایي که باقي مانده است شروع مي

 98/9 24/2 71/9 کنم.زمان باقي مانده را برای وود یادآوری مي

 46/9 11/2 95/4 تر باشم.گویم که باید سریعایتم به وودم ميهروقت در تکاییفم عقب مي

 41/9 97/2 34/1 شوم.طول انجام تکایی  دچار ویاال  مي در

 91/9 47/2 81/9 کنم که با تکاییفم نامربوط است.شروع به گفتگوهایي مي

 96/9 22/2 41/9 کنم.سایل دیگری بازی ميهنگام اجرای تکایی  با و
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 میانگین هاگویه عامل
 انحراف
 معیار

بار 
 عاملي

 99/9 91/2 14/9 .کنم تا چیزی را برای نوشیدن یا ووردن پیدا کنممرتباً تکاییفم را قطع مي

 46/9 48/2 95/9 .کنمهای تلویزیوني قطع ميانجام تکاییفم را به دییل نگاه کردن به برنامه

 91/9 19/2 19/4 .کنمميانجام تکایی  را به منظور بازی کردن قطع 

 1/2 مقدار ویژه

 76/6 درصد واریان  تبیین شده

4- 
گیز
ان

 ش

 67/9 22/2 99/4 کنم که انجام تکایی  را ووشایند کند.هایي را پیدا ميراه

 69/9 29/2 96/4 کنم.به واطر تلش ووبم وودم را تشویق مي

 99/9 26/2 33/9 کنم.به واطر انجام کار ووب وودم را تشویق مي

 97/9 92/2 81/9 دهم که قادر به انجام تکایی  سخت هستم.ه وودم اطمینان ميب

 99/9 91/2 71/9 کنم.از انجام تکایی  صرف نظر مي رایانهاستفاده از  برای

 99/9 99/2 34/9 کنم.صرف نظر مي ایرایانههای از انجام تکایی  برای بازی

 52/2 مقدار ویژه

 47/4 د واریان  تبیین شدهدرص

6-
 
واط
ل ع
نتر
ک

 

 99/9 21/2 91/9 گویم که اشتباها  قبلي نباید مرا دیسرد کند.به وودم مي

 91/9 19/2 81/9 .گویم به چیزهای ضروری که باید انجام شود توجه کنمبه وودم مي

 99/9 95/2 99/4 کنم.استراحت کوتاهي ميدر ضمن انجام تکایی  

 99/9 29/2 38/9 گیرم.ن یا سایر اعضای وانواده کمک مياز وایدی

 93/9 19/2 91/9 گیرم.از دوستانم )تلفني یا حضوری( کمک مي

 66/9 97/2 53/1 گیرم.های کمک درسي کمک مياز کتاب

 91/9 91/2 58/1 دهم.به وودم احساس رضایت مي "توانممن مي"با گفتن جمله 

 98/9 93/2 88/9 گیرم.تي کمک مياز وب سایت های اینترن

 91/9 94/2 12/9 گویم باید وونسرد باشمبه وودم مي

 63/2 مقدار ویژه

 49/4 درصد واریان  تبیین شده

 

 پايايی -ب

 نبااخضاریب آیفاای کروروش از هاا هاای مقیااسهمساني دروني گویهبرای بررسي 

 آمده است. 4آن در جدول  استفاده گردید که نتایج
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 تحقيقهاي ياسمق درونی همسانی ضرايب :9دولج
 نباخویفای کرآ هاتعداد گویه هاعامل هامقیاس

 تکایی  مدیریت هایراهبرد مقیاس

 84/9 6 بازوورد معلم

 87/9 8 تنظیم یضا

 78/9 29 مدیریت زمان

 81/9 5 شانگیز

 74/9 3 کنترل عواط 

 83/9 98 کل

 76/9 26 مقیاس کل کلی  درسيبه ت آموزاننگرش دانش مقیاس

 

مقیااس   نبااخوکر آیفاای ضارایب کلیاه شود،مي مشاهده  4 جدول در که گونههمان

از  حکایات که هستند  (89/9تر از )باال بخشرضایت در سطح های مدیریت تکایی راهبرد

ضریب پایایي مقیاس نگرش باه ضمناً  .دارد  یوق پرسشنامه های گویه همگوني و همساني

   بخشي است.بدست آمده که ضریب مطلوب و رضایت 76/9 مقدار ایی  درسيتک

 

 هايافته

)ضریب همبساتگي  استنباطي هایتحلیل ،نامهشز اطمینان از روایي و پایایي پرسپ  ا

هاای پرساشبار اسااس  راهه(مستقل و تحلیل واریان  یک گروهدوپیرسون، آزمون تي با 

باا اساتفاده از ضاریب  اصلي تحقیاقبین متغیرهای نخست رابطه . مطرح شده انجام گریت

اطلعاا   آمده است. 6که نتایج آن در جدول  رسي قرار گریتتگي پیرسون مورد برسهمب

باه آماوزان دانشبین متغیار نگارش کلیه ضرایب همبستگي آن است که  گویای این جدول

، از یحاظ مببتاز جهت همبستگي راهبردهای مدیریت تکایی  متغیرهای تکایی  درسي با 

باالترین ضریب مربوط باه همبساتگي  هستند.دار امعن آماری نظرشد  در سطح قوی و از 

متغیار ترین آن باا ( و پاایین=82/9rبین نگرش به تکلی  درسي با متغیر مادیریت زماان )

هام همبساتگي  هاا نیاز بااتمام وارده مقیاس ( است.=63/9rتنظیم یضای انجام تکایی  )

 و معناداری دارند. مببت، متوس  
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 راهبردهاي مديريت تکاليفو نگرش به تکاليف يب همبستگی بين اضر: 2جدول 

 در کل نمونه 

 5 6 4 9 1 2 عامل

      2 بازوورد معلم -2

     2 62/9 تنظیم یضا -1

    2 43/9 67/9 مدیریت زمان -9

   2 69/9 42/9 47/9  شانگیز -4

  2 43/9 47/9 49/9 48/9 کنترل عواط  -6
 2 58/9 53/9 82/9 63/9 57/9 نگرش به تکلی  درسي -5

 هستند.دار معنا 92/9کلیه ضرایب در سطح 

 

دوتاران و پساران  میاانگین نمارا  باین دهادمينشاان  5در جادول  tنتایج آزمون 

 متغیر نگرش به تکایی  درسي تفاو  معناادار وجاود دارد. میاانگین یدر زمینهآموز دانش

دوتاران و میانگین نمرا  پسران بیشتر است. بین نمرا  نگرش دوتران از میانگین  نمرا 

مشااهده  یمعناادار هاایتفاو نیز  راهبردهای مدیریت تکایی در زمینه  آموزدانش پسران

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

فاو  معنادار نبوده است. در زمیناه نماره مجماوع کال راهبردهاا نیاز بازوورد معلم این ت

 دوتران دارای میانگین باالتر بودند که از یحاظ آماری معنادار بود.

 
راهبردهاي مديريت و  نگرش به تکليف درسی نمرات و انحراف معيار ميانگين: 9جدول 

  آموزاندانش تجنسي  با توجه به تکاليف

 هامؤیفه
  (n= 197پسر ) (n= 181دوتر )

 t p انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 92/9 62/4 63/9 73/9 81/9 51/4 نگرش به تکلی 

 .N. S 99/2 58/9 76/9 85/9 85/4 بازوورد معلم
 99/9 13/9 61/9 57/9 81/9 73/4 تنظیم یضا
 94/9 99/1 69/9 82/9 51/9 71/4 مدیریت زمان

 91/9 96/4 54/9 87/9 55/9 26/4 شانگیز
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 هامؤیفه
  (n= 197پسر ) (n= 181دوتر )

 t p انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 92/9 99/4 47/9 19/9 67/9 69/4 کنترل عواط 

 92/9 94/9 97/9 56/9 46/9 59/4 مجموع کل راهبردها

 

 ریتیماد هاایراهبردو ه تکاایی  درساي نگارش با میانگین نمرا  مقایسه 8 جدول

ن هاه نشاارا یاک  حلیل واریانبا استفاده از تآموزان دانشبر اساس پایه تحصیلي  تکایی 

آماوزان باه تکلیا  وصوص متغیر نگارش داناشدر شودميمشاهده  که چنان هم .دهدمي

 ساه متغیار در آماوزاندانشاماا  های مختل  وجود ندارد.تفاو  معناداری بین پایه درسي

 هایپایاهباا توجاه باه  «مادیریت زماان»و  «ی انجام تکلیا ایضتنظیم » ،«ازوورد معلمب»

وجاود تفااو  جز اي از این رو، و با توجه باه  دارند. داریامعنو  با هم تفا شانتحصیلي

 هاااطالع از محال تفاو جهات  13از آزمون تعقیبي گابریال در هر پایه هاحجم نمونه بین

نتایج آزماون  .شودميوودداری آن  کامل مقایه از ذکر جدولجهت تلخیص که  استفاده ش

نمارا  میاانگین  .داردوجاود  او فاتساوم  بااو دوم  اول هاایپایهبین که  دادنشان یوق 

اول بیشاتر از  پایاهدر « مادیریت زماان»و « ی انجاام تکلیا تنظیم یضا»، «بازوورد معلم»

 است. ی دوم و سومهاپایهمیانگین 
 بر اساس پايهمديريت راهبردهاي  و مقايسه ميانگين نگرش به تکليف درسی: 9جدول 

 آموزاندانش تحصيلی

 میانگین دادتع پایه متغیر
انحراف 
 معیار

مجموع 
 مجذورا 

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورا 

F p 

 نگرش به
 تکلی 

2 
1 
9 

169 
299 
218 

39/9 
67/9 
86/9 

55/9 
59/9 
85/9 

82/2 1 76/9 76/2 N. S. 

راهبرد 
بازوورد 
 معلم

2 
1 
9 

169 
299 
218 

39/9 
77/9 
67/9 

53/9 
57/9 
89/9 

11/3 1 52/4 11/3 992/9 

تنظیم راهبرد 
 یضا

2 
1 
9 

169 
299 
218 

77/9 
83/9 
55/9 

52/9 
52/9 
52/9 

11/9 1 52/2 35/9 992/9 
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 میانگین دادتع پایه متغیر
انحراف 
 معیار

مجموع 
 مجذورا 

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورا 

F p 

راهبرد 
مدیریت 
 زمان

2 
1 
9 

169 
299 
218 

78/9 
87/9 
52/9 

68/9 
62/9 
51/9 

65/4 1 17/1 39/5 992/9 

راهبرد 
 شانگیز

2 
1 
9 

169 
299 
218 

31/9 
36/9 
77/9 

57/9 
51/9 
57/9 

92/9 1 26/9 94/9 N. S. 

کنترل  راهبرد
 عواط 

2 
1 
9 

169 
299 
218 

43/9 
49/9 
94/9 

64/9 
69/9 
66/9 

66/2 1 87/9 63/1 N. S. 

 

 گيريبحث و نتيجه

راهبردهای مدیریت تکایی  که بین متغیر نگرش به تکایی  درسي با داد نشان  هایایته

 مساتقیمهاای يهمبستگ (وکنترل عواط  انگیزه بازوورد معلم، تنظیم یضا، مدیریت زمان،)

نگارش کاه  آماوزانيدانش نتیجه گریت توانمي یایتهبر اساس این داری وجود دارد. او معن

برووردارناد.  راهبردهای مدیریت تکاایی سطح باالتری از ز ا به انجام تکایی  دارند تيمبب

مرباوط باه راهبردهاای  هاایمهار کارگیری تر باشد احتمال بهر نگرش مببتدقچ هریذا 

وو و  نتایج تحقیقا با  هایایتهاین  تر وواهد بود.شبیموزان آدانشدر بین یت تکایی  مدیر

باین نگارش باه تکاایی  درساي و مببات کاه بیاانگر ارتبااط ( 2373) کوپر و( 1929) وو

تاوان گفات در تبیین ایان وضاعیت ماي .است همخوان بودندراهبردهای مدیریت تکایی  

وجاود آموزان در انجام تکلی  در بین دانشاری شخصي گذاحتمال وجود تنوعي از سرمایه

  دارد.

کلسي و تکایی  درسي باه هماه های آموزان کمک کرد تا بدانند یعاییتباید به دانش

آمیزی بارای ها روش بسایار مویقیاتاوتصاص دارد. به چایش کشیدن نگرشآموزان دانش

بایاد نظار ن به چایش کشایده شاود آموزاهای دانشها است. قبل از این که نگرشتغییر آن

بر ایان بااور آموزان بروي دانشممکن است های کلسي درک شود. ها در مورد یعاییتآن

این نگارش یاا از انجاام برواي کارهاا  یشایستگي بروي کارها را ندارند. در نتیجه باشند
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ای تکمیال اجتناب وواهند کرد گرچه توانایي آن را داشته باشند و یا در صور  اجباار بار

معلماان  . (2973ترجمه تلخابي و وادایاری،  ،99کارشان کمتر تلش وواهند کرد. )وایتبرد

آموزان بحث نمایند و اگر ضرور  بحث ایجااب کارد، ناوع در مورد تکایی  با دانشباید 

آموزان باید وواسته شود در نظاار  ند. در صور  یزوم از وایدین دانشتکلی  را تغییر ده

توانناد باا ارایاه ا معلماان همکااری کنناد. معلماان ميتکایی  وانه یرزندانشان بابر انجام 

هاا کماک کنناد. ایان آموزان به امار وودآماوزی آنهایي برای مطایعه بهتر به دانشمهار 

در این  .مبنای استنباط یا عرف معمول های پژوهشي باشد نه برها باید براساس یایتهمهار 

 ،نیااز معتقدنااد کااه در مطایعااه نژاد(، ترجمااه وااوی2984) 92گاایج و برالینااروصااوص 

آموزان نیاز به رهنمودهایي درباره طریقه مطایعه و اینکه چاه ناوع یاادگیری مطلاوب دانش

 .است دارند

تری باه تکاایی  درساي نگرش مببت دوترآموزان دانشکه  دادنشان چنین هم هایایته

یضاای انجاام تادارک و تجهیاز  )مبلً دریی  راهبردهای مدیریت تکا استفاده از بهدارند و 

دوتاران از  ،در انجام تکاایی که  دهدمينشان نتایج این . دهندميبیشتری اهمیت تکایی ( 

و واو و و ،(2339) و همکااران هااری  هاایگازارشباا که  تر هستندیایتهپسران سازمان

آماوزان دوتار اناشکاه د این باشادتوضیح این پدیده ممکن است  همخواني دارد.( 1929)

(. در 1995، 91)مساي، گلینکاه  و بارگ هساتندتار تر و سمجقریحهبه وود، ووشتر متکي

نشان داد که پسران بایش  نیز انگلستاندر  (2331) 99یوید و دیووینپژوهش تأیید این یایته 

 رهاهای معلمین با پسادر نتیجه اکبر تعامل .از دوتران متمایل به تعطیلي کار کلسي هستند

باه  عشود در حایي که تعامل آنان با دوتران عمومااً راجابه ایجاد نظم و انضباط مربوط مي

 94ماناد. اکلا یتاری تا دوره متوساطه هام بااقي مايها و ایگوهای راین نگرشکار است. 

آماوزان را در قبال از مدرساه و هام در رب وانگي دانشا( نیز در ایاال  متحده تج2339)

قرار داد و دریایت که وایدین اغلب مواقع دوترانشان را به  مطایعهمورد طول دوره تحصیل 

انشاان را ورند در حایي که پسرها کتاب ميترغیب کرده و برای آنمطایعه و انجام تکایی  

دوتاران از هماان اوان کاودکي کنناد. وی نتیجاه گریات کاه بیشتر به ورزش تشاویق ماي

 .کننادکساب ماي اروانایي تمرکز بر تکاایی  یکاری ویژه تبههای الزم برای مدرسه مهار 

بارای تکاایی  مدرساه هاای جسامي آناان ن، به علت ترغیب پسران به یعاییتعلوه بر ای

آموزان بروي دانشاز این رو،  کنند.را یعاییت دوترانه تلقي مي شوند زیرا آنبرانگیخته نمي
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هاایي رساه آورده و از یعاییاتت را به مدای مربوط به جنسیهای کلیشهنگرش ممکن است

تمااالً معناایش اندیشند احاگر چنین ميویژه جن  مخای  هستند کناره گیرند.  به ظاهر که

در صاور  وجاود کنند که پسران یا دوتران در بروي کارها بهترناد. این است که یکر مي

چاایش  با باه های مناسب را برای بحث در باب این مسأیه وهایي باید یرصتچنین نگرش

در هرحال، باید توجه کارد کاه همیشاه متقاعاد  ها شناسایي نمود.کشیدن این گونه نگرش

ها به طور برابر که تمامي تکایی  و یعاییت تر به اینهای پاییندر کلس آموزاندانشکردن 

ایتند کاه ست. جداسازی اغلب زماني اتفاق ميای نیدوتران و پسران مناسبند کار سادهبرای 

معلماان توسا  هاایي کاه یعاییت ،کننادهاا را انتخااب مايآموزان وودشاان یعاییتدانش

 (. 2339، 96)ثورن گیردشوند کمتر نشان جنسیت به وود ميدهي ميسازمان

در  آماوزاندانشنماره باین میاانگین حاکي از آن بود کاه این پژوهش های دیگر یایته

باا  (معلم، تنظایم یضاا و مادیریت زماانبازوورد ) راهبردهای مدیریت تکایی  هایمؤیفه

های پایه آموزاندانشنتیجه گریت که  توانمي شت وتحصیلي تفاو  وجود دا پایهتوجه به 

انجاام  و تنظایم یضاایتکاایی   درباازوورد معلام مانند: به راهبردهای مدیریتي ) ترپایین

تواناد سیر این پدیده مايتف .دارندمبذول مي ی باالترهاپایهنسبت به توجه بیشتری  تکلی (

 هاایمهار را در تحکایم و تقویات  یترمهمتکایی  نقش  ترپایینح ور سطاین باشد که د

 است.سو  هم( 1994) وو هاییایتهاین یایته با  .کندميعلمي بازی 

آماوزان از یحااظ عناوان داناش مدیریت تکایی گانه معریي شده برای پنجی راهبردها

مسائوییت وودشاان آماوزان بایاد ریتارهایي هساتند کاه داناش اما دنرسروشن به نظر مي

ایان راهبردهاا نشاان داده کاه ها اعتبار تجربي آن بر آنها را تقبل کنند. نظار  بکارگیری و 

اظهار آموزاني که دانشدر یک تحقیق آموزان مؤثر باشد. در پیشریت تحصیلي دانش احتماالً

با همان استعداد آموزاني که نسبت به دانشکنند مي ستفادهها ااز این نوع مهار  بودندکرده 

در  داشاتند.پیشریت تحصایلي بیشاتری هایي استفاده نکرده بودند مهار چنین از تحصیلي 

آموزان مستقیماً تحت آموزش عادا  بهتر مطایعه کردن قارار دانش در آن هایي کهه دورکل 

مطایعه  .(2984 نژاد،ترجمه ووی گیج و برالینر،) اندمببت داشته يعموماً نتایج بودندگریته 

مرین راهبردهای مدیریت که برای تاست هایي روش جملهاز رهبر مستقل و مطایعه وود ا 

کنناد ها شارکت مايگوناه برناماهآماوزاني کاه در ایاندانشاز  .بردکار  بهتوان تکایی  مي

 نسابت باه قبال،هتار شادن باازده ب ،وود را موظ  کردن به انجام تکایی ریتارهایي مانند 



 999...  راهبردهایبا  ارتباط آن آموزان به تکلی  درسي وبررسي نگرش دانش

 
 

نژاد، ترجماه واوی)گیج و برالینر،  مشاهده شد هادارکردن یادگیری و اعتقاد به ارزشمعني

2984.)   

است.  «طرح قرارداد»رهبر و مستقل ا  ریزی برای مطایعه وودهای برنامهیکي از روش

چاه کاه بایاد یارا بیال آنق ی ازنویسند و در آن مواردموز با هم قراردادی ميآدانش معلم و

معلام و  .کننادمشخص مايآموز پیشریت وود را ارایه دهد ای که دانشگریته شود و شیوه

ریازی ی برناماهاآماوز باه گوناها همکاری یکدیگر برای تکلی  دانشتوانند بآموز ميدانش

برای  ر کند،وز تقریباً به طور مستقل کاآمیا دانش باشد او کمتر کنند که نظار  و نقد درباره

ترجماه )گایج و برالینار،  ریزی کند و تکلی  کامل شده را به معلام بدهادها برنامهیعاییت

   .(2984، نژادووی

ایان بر در وصوص وودگرداني ریتار ضمن انجام تکلی  ( 8323) 95ام و درابمنبرزن

ماي و هاای کلدسامان وارد عمل شدند دستورایعملهای ووباورند که هنگامي که وابستگي

تاا بتوانناد در هادایت ریتارشاان از آنهاا  داده شودموزان آبه دانشباید آمیز عبارتي تحسین

گیرناد وابساتگي کنترل ریتار وودشان را به دست مايآموزان وقتي دانش ایبته استفاده کنند

آموزان به طور صاحیح باه کاار نان حاصل شود که دانشاطمیباید  .شودحذف  بایدبیروني 

 مقایسه کنند. معلمهای هایشان را با گزارششکنند و در آغاز گزارميظار  وودشان ن

یرد شااگردان و برقاراری رابطاه باا  ترین وظای  معلمین پرداوتن به یردیکي از مهم

هاای کان باید واکنش آنان را باه وواساتآنان است. معلمین به منظور تصدیق یردیت کود

کردن تکایی  با تک تک شااگردان عمالً دشاوار  برنامه درسي مدرسه درک کنند. متناسب

هاا و کند که اویویاتبسیاری از مشکل  زماني بروز مي است اما در جریان متناسب سازی

گیرد. در ماورد ل قرار نمينیازهای واقعي گنجانده شده در برنامه درسي مورد تجزیه و تحلی

تحقیقاق علماي تفااو  یاردی های یردی در کلس نظیر نوشتن داستان، یا اجرای یعاییت

هاای ر امها ،ارتباط ،مبلً .وواهدین است که تکلی  از کودکان چه ميکودکان وابسته به ا

نیازهاای بایاد آموزی، دانش و غیره. در تحلیال تکاایی  ناه تنهاا سواد ،استدالل ،اجتماعي

ی کلسي هایک از یعاییت د بلکه اغلب انتظارا  پنهان هروشناوتي زمینه یادگیری بحث ش

هاا، نوشاتن و ووانادن، درک دساتورایعمل مبلً انتظاراتي مانناد گردد.برای کودکان روشن 

تواند چنان ساوتاری داشته باشد که تفاو  کودکاان ت ورزی با اشیا. تحلیل تکایی  ميدس

 .(2973ترجمه تلخابي و ودایاری، وایتبرد، ) در آن یحاظ گردد یدر تفکر و یادگیر
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ن ساازی و تعیایریزی، تماایز، آماادهماهن در اوتصاص وقات بارای برناتوانایي معلما

تواند توانایي تفکر را در آنان به وجود آورد و محیطاي چارچوب برای تکایی  یادگیری مي

باه واوبي  آماوزدانش امن برای یادگیری یراهم کند. تا زماني که ایگوی دروني کار کودکان

های موجود دربااره وودشاان، یاادگیری و ایاراد دیگار چنان به بازنمایي نکند آنان هم کار

 .(2973ترجمه تلخابي و ودایاری، وایتبرد، ) وواهند چسبید

تواند بر روی عادا  مربوط در یرآیند طراحي تکایی ، حمایت وایدین، به تنهایي نمي

مایال باه یهمیادن تاگار بلکاه  آموزان مؤثر واقع شاود.های دانشبه انجام تکایی  و تلش

از  ایان کاار اهاداف و ارزشتوجه صارف باه  مدنظر باشدریتار تکلی  های انجام مهار 

مهام اسات و بار ریتاار علماان کایي نیست. نظرا  و ادراکاا  مدیدگاه معلمان و وایدین 

گذارد اما بیشترین تأثیر طاوالني ماد  بار ریتاار تکاایی  درساي ناشاي از تکایی  اثر مي

آماوز شرشد دان ،کایی  باید به ایزایش یادگیریت آن است. آموزان در موردتصورا  دانش

بارای درک نقاش معلام در از ایان رو، مدرسه کمک کند. ا  و توسعه مشارکت گروه وانه

که چارا معلماان تکاایی  را بارای  است که پژوهشي در وصوص اینالزم یرایند تکایی ، 

 کنند آغاز شود.آموزان تعیین ميدانش

هاای کاه پاساه روبارو باود. نخسات آن اجرایاي هایمحدودیت بروي تحقیق بااین 

کاه چارا  گویاان از ایانهای توصیفي معماوالً از کنجکااوی پاساهبدست آمده در پژوهش

به دییال مساایل علوه بر این، پذیرد. را جستجو کنند تأثیر مي ياطلعات چنینمحققان باید 

مرباوط باه های نگرش و مهار د که آموزان تمایل نداشتندانشبروي یرهنگي و اجتماعي، 

بعضي از آناان انجاام تکلیا  درساي بیشاتر اعلم کنند. برای وود را درسي انجام تکایی  

ممکن است با عملکرد پایین تحصیلي مرتب  بوده و احتمااالً احسااس شارم را باه هماراه 

های کمي هفاده صرف از دادتوان به استهای دیگر این پژوهش مياز محدودیت. داشته باشد

 آوری اطلعا  اشاره نمود. در جمع
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