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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بین خودتنظیمي و
خودکارآمدي با تعللورزي در دانشآموزان سال هفتم شهر
تهران و مقایسه مدل ساختاري این روابط در بین دو گروه با
اختالالت یادگیري و عادي است .به این منظور300 ،
دانشآموز سال هفتم ابتدایي ( 150دانشآموز با اختالالت و
 150دانشآموز عادي) ،بهصورت تصادفي از چهار منطقه (،2
 )18 ،13 ،6آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به
مقیاس سنجش یادگیري خودتنظیمي میلر و همکاران
( ،)1996خودکارآمدي عمومي دانشجویان شرر و همکاران
( )1982و تعللورزي سولومون و روثبلوم ( )1984پاسخ
دادند .نتایج نشان داد که دانشآموزان با اختالالت یادگیري
و عادي ،به لحاظ مدل ساختاري در پژوهش حاضر با
یکدیگر تفاوت دارند و همارز نیستند و برگزاري دورههاي
آموزشي به منظور افزایش خودکارآمدي و خودتنظیمي
دانشآموزان داراي اختالل یادگیري به منظور کاهش تعلل-
ورزي در آنها سودمند است.
واژههای کلیدی :خودتنظیمي ،خودکارآمدي ،تعللورزي،
اختالالت یادگیري

Abstract
The purpose of this study was to investigate
the relationship between self-regulated, selfefficacy with procrastination, and compare
disabilities students and normal students in
structural model of this relationship. For this
reason 300 students (150 disabilities students,
150 normal students) were chosen randomly
(2, 6, 13, 18) and completed a questionnaire
with 3 sub scales self-efficacy (Middelton,
Midgly, 1997) self-regulation of Miller et al
(1996), and procrastination of Solomon and
Ratblvm (1984). The results indicated that
there is difference between
disabilities
students and normal students in structural
model and both of them are not parallel and
Training courses to enhance students' selfefficacy and self-regulated with learning
disabilities to reduce their procrastination is
usefull.
Key Words: self-regulated, Self-efficacy,
procrastination, Learning disorders
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مقدمه
1

اختالالت یادگیري یکي از بزرگترین و شاید جنجالبرانگیزترین مقولههاي آموزش و پرورش استثنایي است.
اختالل یادگیري در ایاالت متحده آمریکا اصطالحي براي توصیف کودکاني است که در رشد زبان و مهارتهاي
ارتباطي ،داراي اختالل هستند (فلتچر ،ریدلیون ،فاچس و بارانس ،)2007 ،این اختالالت پایه عصبشناختي و
روندي تحولي دارد که پیش از دبستان شروع ميشود و تا بزرگسالي ادامه پیدا ميکند (گارتلند و استروسنیدر،
 .)2007اختالالت یادگیري مهمترین علت عملکرد ضعیف تحصیلي محسوب ميشود و هر ساله تعداد زیادي از
فراگیران به این علت در فراگیري مطالب درسي دچار مشکل ميشوند .معموالً این دانشآموزان از هوش متوسط یا
باالتري برخوردارند و ظاهري طبیعي دارند ،رشد و وزن و قدشان طبیعي است و مثل سایر کودکان بازي ميکنند،
ولي در شرایط تقریباً یکسان آموزشي نسبت به دانشآموزان دیگر عملکرد تحصیلي ضعیفتري نشان ميدهند و
عليرغم ق رار داشتن در محیط آموزشي مناسب و نیز فقدان ضایعات بیولوژیک بارز و عدم مشکالت اجتماعي و
رواني حاد ،با داشتن هوش متوسط قادر به یادگیري در زمینههاي خاصي (خواندن ،نوشتن و محاسبه) نميباشند
(نریماني و سلیماني .)1392 ،هاالهان2005( 2؛ به نقل از حاجلو و رضایي شریف )1390 ،میزان شیوع ناتوانيهاي
یادگیري را در تمام نقاط مختلف جهان بین  3و  12درصد گزارش کردهاند .یکي از این اختالالت یادگیري،
اختالل یادگیري در نوشتن است .اختالل نوشتن یک ناتواني یادگیري ویژه است که اکتساب زبان نوشتاري و
استفاده از زبان نوشتاري براي بیان افکار و اندیشهها را تحت تاثیر قرار ميدهد .اختالل نوشتن ،شرایطي است که
نوشتن حروف با دست آسیب ميبیند ،بهطوري که در نوشتن با دست یا هجي کردن ،ناتواني ایجاد ميکند (کي،
 .)2006نوشتن براي بسیاري از افراد به ویژه دانشآموزان مبتال به اختاللهاي یادگیري ،فرایند چالشانگیزي
است .حتي نویسندگان ماهر هم گاهي در طرحریزي ،ویرایش و ارزیابي نوشتههاي خود دچار مشکل ميشوند.
براي مثال ،پژوهشهاي اخیر نشان دادهاند که از هر پنج دانشآموز ابتدایي فقط یک نفر دانش و مهارتهاي
نوشتن را بدست ميآورد (دان و جین  ،2003 ،به نقل از سانتانگلو ،هریس و گراهام.)2008 ،
یکي از متغیرهایي که در دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیري مشاهده ميشود ،تعللورزي است .تعللورزي
با توجه به مؤلفههاي شناختي ،عاطفي و رفتاري آن داراي ابعاد گوناگوني است .نوع رایج تعللورزي تحصیلي در
دانشآموزان به تأخیر انداختن آغاز یک تکلیف واگذارشده و برنامهریزي در شروع و عصبانیت در زمان آن است
(بدري گرگري ،فتحي آذر و محمدي .)1393 ،وجود تعللورزي تحصیلي باال در دانشآموزان داراي اختالل
یادگیري ،با ایجاد تعلل در تکالیف تحصیلي و عدم ایجاد انگیزه مثبت ،نقش مؤثري در افت تحصیلي و بالطبع
تداوم این اختالل در این دانشآموزان ميشود (پور عبدل و همکاران .)1393،تعللورزي مفهوم جدیدي نیست و
داراي تاریخچه طوالني است .تعللورزي نبود خودتنظیمي و گرایش رفتاري در به تأخیر انداختن آنچه براي
رسیدن به هدف ضروري است (بامیستر ،هترتون ،تیس .)2009 ،در واقع تعللورزي را به تأخیر انداختن عملي
تعریف کردهاند که شخص باید انجام دهد و از این رو سطحي از اضطراب ناشي از تعلل را تجربه ميکند (برسو،
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ساالنوا ،اسکوفلي .)2007 ،فراري ( .)1991تعللورزي تحصیلي را اینگونه تعریف کرده است :تمایل غیرمنطقي در
شروع یا اتمام یک تکلیف تحصیلي .سولومون و روثبلوم ( )1984نیز در تعریف و تشخیص تعللورزي تحصیلي 1دو
مالک مطرح کردهاند )1 :تمایل به کنار گذاشتن همیشگي یا تقریباً همیشگي یک تکلیف ،و  )2تجربه همیشگي یا
تقریباً همیشگي ناشي از چنین رفتاري ،به عبارتي تعللورزي تحصیلي باید شامل تأخیر مکرر و اضطراب
قابلمالحظه باشد .ادبیات مربوط به تعللورزي نشان داده است که میزان تعللورزي در سطوح باالتر تحصیل
بیشتر است (هاریوت و فراري1996،؛ الیس و کناوس1977 ،؛ استیل .)2007 ،میزان تعللورزي تحصیلي
مشکلآفرین بین دانشجویان حداقل  70تا  95درصد برآورد شده است (استیل .)2007 ،برخي دیگر از پژوهشها
شیوع تعللورزي مزمن را تا  23درصد گزارش کردهاند (تمدني .)1390 ،مطالعات نشان ميدهد که ویژگيهاي
تعللورزي فراگیران از قبیل بيتوجهي به موضوعات درسي و پشت گوش انداختن انجام تکالیف درسي از جمله
عوامل شکست تحصیلي آنان است (الکشمینارایان ،پوتدار ،ردي .)2013،ناتواني یادگیري به اختالالت گوناگوني
اشاره ميکند که بر فراگیري ،حفظ ،درک ،سازماندهي یا استفاده از اطالعات کالمي و یا غیرکالمي تأثیر
ميگذارد .این اختالالت از نارسایي در یک یا چند فرایند رواني مرتبط با یادگیري به همراه دیگر توانایيهاي
متوسط ضروري براي تفکر و استداللآوري نشأت ميگیرند (هیل  .)2005نتایج پژوهشهاي متعدد (والش و
اوگومبا-آگونوبي2002 ،؛ راثبلوم و همکاران 1986؛ زیمرمان 2002 ،؛ سیرویس و پاپچیل2002 ،؛ دویت و
اسکوونبرگ2002 ،؛ استیل ،)2007 ،حاکي از آن است که کودکان داراي اختالل یادگیري در مقایسه با دانش-
آموزان عادي اهمالکاري تحصیلي باالتري دارند .سولومون و راثبلوم ( )1984بیان ميکنند که اگرچه فراگیران
داراي اختالل یادگیري دالیل متعددي براي اهمالکاري ميآورند ،اکثریت دالیل آنها مربوط به ترس از شکست
است .فراگیران مبتال به ناتوانایيهاي یادگیري هرچند که از لحاظ ظاهر و هوش و  ...با همساالن خود تفاوتي
ندارند ،ولي عدم عالقه به تکالیف منجر به این احساس در آنان ميشود که نميتوانند مانند دوستان خود به
تکلیف عمل کنند و این طرز تفکر باعث ميشود که نوعي تعللورزي تحصیلي در آنان شکل بگیرد که این خود
باعث عدم پیشرفت تحصیلي و عدم عالقه به مدرسه ميشود .تأخیر در شروع و اتمام تکالیف باعث خواهد شد تا
یادگیري در فرصتهاي مناسب از دست برود و فرد مطالعه و انجام تکالیف را به زمان نامناسب و همواره با
محدودیت زماني پيگیري کند که این مسئله در فرایند یادگیري اختالل به وجود ميآورد و موجب کاهش دقت،
افزایش استرس و ارتکاب اشتباهات فراوان در انجام تکالیف و فرایند یادگیري ميگردد (توکلي.)2013،
یکي از متغیرهایي که توجه به آن از اهمیت باالیي برخوردار بوده و بر تعللورزي دانشآموزان تأثیرگذار است،
خودتنظیمي است .مطابق نظر بندورا ،خودتنظیمي کاربرد توانایيها و قابلیتهاي خودهدایتي ،خودکنترلي و
خودمختاري است .از نظر وي قابلیتهاي ذکرشده تحت تأثیر باور افراد درباره خودکار آمدي در فعالیتها و
رفتارهاي مختلف است (بندورا .)1977 ،خودتنظیمي به فرایندي اشاره دارد که در آن فراگیر بهطور نظاممند ،افکار،
احساسات و رفتارهاي خود را در دستیابي به اهداف موردنظر هدایت ميکند (زیمرمن و شانک ریا .)2008 ،محققان
زیادي از جمله (اندرسن2001،؛ فراري و تیس 2000 ،و ولترز2003،؛ بیک و همکاران ،)2000 ،به بررسي رابطه
1
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خودتنظیمي با تعللورزي پرداختهاند و بیان ميکنند که خودتنظیمي یکي از قويترین پیشبیني کنندههاي رفتاري
تعللورزي است .چو و چول در مطالعهاي به این نتیجه رسیدند که فراگیران تعللورز در مقایسه با همساالن خود از
خودتنظیمي پاییني برخوردارند (بومان ،میجر  .)1999،فراري ( ،)2001بیان ميکند که تعللورزان در تنظیم
عملکردشان در موقعیتهاي استرسزا و در موقعیتهاي با بار شناختي باال ناتوان هستند و نیز محققان زیادي از
جمله (کالسن وهمکاران2008 ،؛ سنکال وهمکاران1995 ،؛ ون ارد2000،؛ هاوول و واتسون ،)2007 ،معتقدند که
افراد تعللورز در تنظیم و نظمبخشي به رفتارهاي خود مشکل دارند.
خودتنظیمي متغیري است که احتماالً در فراگیران مبتالبه ناتوانيهاي یادگیري کمتر وجود دارد .خودتنظیمي،
بهعنوان کوششهاي رواني در کنترل وضعیت دروني ،فرایندها و کارکردها جهت دستیابي به اهداف باالتر تعریف
شده است (کول ،لوگان و والکر .)2011 ،خودتنظیمي رفتار به استفادهي بهینه از منابع گوناگون که یادگیري را
بیشینه ميسازد ،گفته ميشود .بهطور کلي ،زیمرمن ( )1990خودتنظیمي در یادگیري را به مشارکت فعال یادگیرنده
(ازنظر رفتاري ،انگیزشي ،شناختي و فرا شناختي) ،در فرایند یادگیري ،بهمنظور بیشینه کردن فرایند یادگیري اطالق
نموده است .پاجارس و ولنت2002 ،؛ کاپرارا ،فیدا ،وسچیون ،دل بوو ،وسچیو و باربرانلي ( )2008نحوهي مدیریت
خودتنظیمي را بهعنوان یک عامل کلیدي در موفقیت تحصیلي کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن ميدانند که با
ارتقاي سالمتي مرتبط است و در کنترل سالمتي اهمیت ویژهاي دارد (بندورا .)2005 ،نتایج تحقیقات نشان داده
است که فراگیران با اختالالت یادگیري و دانشآموزان عادي تفاوت معناداري در خودتنظیمي دارند (فالک،
بریگهام و الهمن .)1994 ،به نحوي که خودتنظیمي فراگیران داراي اختالالت یادگیري بهطور معناداري پایینتر
از فراگیران عادي است و سطوح پایین مهارت در این فراگیران باخودتنظیمي پایین در آنها مرتبط است (گاراهام
و هاریس2003 ،؛ وونگ ،هاریس ،گراهام و بوتلر2003 ،؛ کالسن 2007 ،و کالسن .)2010
متغیر دیگري که بر تعللورزي دانشآموزان تأثیر ميگذارد ،خودکارآمدي 1است .بندورا یکي از مهمترین
سازههاي مؤثر در خودساماندهي را گذشته از داشتن هدف ،احساس خودکارآمدي ميداند .او خودکارآمدي را
دریافت و داوري فرد دربارهي مهارتها و توانمنديهاي خود براي انجام کارهایي که در موقعیتهاي ویژه بدانها
نیاز است ،تعریف ميکند .از سوي دیگر ،خودکارآمدي تنها زماني بر کارکرد تأثیر ميگذارد که شخص مهارتهاي
الزم براي انجام کاري ویژه را دارا باشد و براي انجام آن کار بهاندازه کافي برانگیخته شود (فراري1991 ،؛ برگرفته
از پاجاراس .)1996 ،کساني که خودکارآمدي باالیي دارند ،هدفهاي چالشبرانگیزتر و باالتري را برميگزینند ،به
خود بیشتر باور دارند ،کوشش و پافشاري بیشتري نشان ميدهند ،یادسپاريشان بهتر است ،راهبردهاي یادگیري
(راهبردهاي خودسامان بخش ،)2سودمندتري را به کار ميبرند و سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است .ولي
کساني که خودکارآمدي پاییني دارند ،به آساني در برخورد با سدها یا شکستها دلسرد ميشوند .در حقیقت
خودکارآمدي نقش میانجيگر و آسانساز را در پیوند میان کنشهاي شناختي بازي ميکند .همچنین ،خودکارآمدي
زماني که به تکلیفي معین اختصاص داشته باشد ،پیشبیني بهتر و دقیقتري براي پیشرفت تحصیلي خواهد بود
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(بندورا1997 ،؛ بري1987 ،؛ الریوي 1999؛ برگرفته از بندورا .)2001 ،هر اندازه که باور خودکارآمدي دریافت-
شدهي فرد باالتر باشد ،براي پردازش شناختي کار و اندیشهي تحصیلي بیشتر کوشش ميکند (بندورا.)2001 ،
پینتریچ و همکاران ( ،)1994نشان دادند که خودکارآمدي دانشآموزان همبستگي باالیي با پیشرفت تحصیلي دارد.
دانشآموزان داراي توانایي دریافت شدهي باال پیشرفت تحصیلي بیشتري نیز دارند .این باورها بهگونهاي
غیرمستقیم برافزایش سطح هدفهاي دانشآموزان اثر ميگذارد .پاجاراس ( ،)1997در پژوهشي دیگر نشان داده
است که خودکارآمدي همچون توانایي ذهني عمومي ،تأثیراتي مستقیم و نیرومند بر پیشرفت تحصیلي دارد.
پژوهشها نشان ميدهد که استفاده از راهبردهاي خودتنظیمي ضمن ایجاد یادگیري ،ادراکات خودکارآمدي مربوط
به انگیزش دروني را نیز بیشتر ميکند و سبب پیشرفت تحصیلي ميشود (زیمرمن .)2003 ،مطالعات مربوط به
تعللورزي مبتني بر چشمانداز شناختي به بررسي این سؤال ميپردازند که چرا فراگیران ،اگرچه با پیامدهاي منفي
تعویق آشنا هستند ،ولي باز بهطور هوشیارانه تکالیف خود را به تعویق مياندازند (کاراس و اسپادا.)2009،
پژوهشهاي زیادي (ازجمله فراري ،پارکر و وار1992،؛ کالسن و کازوکا2009 ،؛ توکمان )1991 ،دریافتند که یک
رابطه منفي معنادار بین باورهاي خودکارآمدي و تعللورزي تحصیلي وجود دارد ،بهنحوي که دانشجویان با
خودکارآمدي پایین تعللورزي بیشتري از خود نشان دادهاند .افراد با خودکارآمدي پایین ،انتظار کمتري از خود
نشان ميدهند که به نوبه خود ممکن است باعث ایجاد تعلل در آنها شود و یافتهها حاکي از آن است که افراد
تعللورز خودکارآمدي کمتري نسبت به سایر افراد دارند (تاکمن .)2007 ،توکمن و خادم ( )1992به این نتیجه
رسیدند که عدم خودکارآمدي تحصیلي منجر به تعللورزي ميشود .پینتریچ و دي گروت ( )1990نیز دریافتند که
میان خودکارآمدي با پیامدهاي تحصیلي ،مانند نمره امتحاني همبستگي وجود دارد .همچنین سایر بررسيهاي
انجامشده گویاي وجود رابطه بین باورهاي خودکارآمدي فرد و ناتوانيهاي یادگیري است .نتایج بررسي لطیفي،
امیري ،ملک پور و مولوي ( )1388حاکي از تأثیر آموزش حل مسأله ي شناختي-اجتماعي بر بهبود و افزایش
ادراک خودکارآمدي دانش آموزان مبتال به ناتواني یادگیري است ( .(P ≥000/1با توجه به اینکه کودکان دچار
اختالالت یادگیري اوصاف مشترک زیادي با کودکان عقبمانده ذهني خفیف و کودکان دچار پریشانيهاي عاطفي
دارند (هاالهان و کافمن ،)1385 ،به نظر ميرسد باورهاي خودکارآمدي پاییني داشته باشند .دانشآموزان دچار
اختالالت یادگیري در مقایسه با همساالن بدون اختالالت یادگیري مفهوم خود و حرمت خود ضعیفتري دارند
(گرمن ،)1386 ،که ممکن است این امر ناشي از شکستهاي مکرري باشد که این کودکان تجربه ميکنند (مه یر،
 .)1983برخي از این کودکان موفقیت تحصیلي را با پذیرش والدیني یا شایستگي خود یکسان ميپندارند ،همین
امر منجر به احساس بيکفایتي و باور به ناکارآمدي آنها ميشود .مفهوم خود ضعیف ميتواند با حساسیت بیش از
حد در ارتباط باشد ،کودکان دچار اختالالت یادگیري از تحقیر شدن بیشتر واهمه دارند و تجربههاي شکست
پيدرپي آنها را بهآساني ناکام ميسازد (گرمن .)1386 ،شواهد پژوهشي نیز حاکي از آن است که دانشآموزاني که
خود را کارآمد ميدانند ،از راهبردهاي شناختي و فرا شناختي بیشتري استفاده ميکنند و براي انجام تکالیف تالش
بیشتري ميورزند (پاریس و اوکا .)1986 ،برخي از مطالعات نشان دادهاند که بین خودکارآمدي و راهبردهاي
یادگیري عمیق و معنيدار و همچنین خودتنظیمي و موفقیت تحصیلي ارتباط وجود دارد (چاالرات و دبکر2004 ،؛
فورتسک ،هتینگ و نیلسن1990،؛ حاج شمسایي ،کارشکي و امین یزدي .)1393 ،مطالعات متعددي نشان دادهاند
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که خودکارآمدي ،با راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي رابطه دارد و خودکارآمدي با راهبردهاي شناختي و
خودتنظیمي رابطهي مثبت دارد (گرین و میلر1996 ،؛ میلر ،گرین ،مونتاگو ،راوین داران و نیکولز .)1996 ،در
پژوهش کلري و زیمرمن ( )2004بعد از آموزش راهبردهاي خودتنظیمي ،خودکارآمدي دانش آموزان افزایش یافت.
لواساني ،میر حسیني ،حجازي و داوودي  )2011،در پژوهشي نشان دادند که آموزش راهبردهاي یادگیري
خودتنظیمي اثر معني داري بر انگیزه تحصیلي و خودکارآمدي دانش آموزان دارد .توکلي زاده و ابراهیمي قوام
( )2011در پژوهشي دریافتند که آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي افزایش معنيداري در سطوح
خودکارآمدي گروه آزمایشي نسبت به گروه کنترل ایجاد مينماید.
کالسن و همکاران ( ،)2008در مطالعهاي به بررسي تعللورزي و رابطه آن با خودتنظیمي و خودکارآمدي
تحصیلي دانشجوها پرداختهاند .نتایج نشان داد که همه متغیرهاي مورد بررسي رابطه معناداري با تعللورزي دارند.
کراچوک و کالسن و لینچ ،2008 ،در مطالعهاي به مقایسه متغیرهاي تعللورزي ،خودکارآمدي و خودتنظیمي در
دانشجویان با اختالل یادگیري و دانشجویان عادي در دوره کارشناسي پرداختند .یافتههاي آنها نشان داد که افراد
با اختالل یادگیري داراي تعللورزي بیشتر و خود کارآمدي و خودتنظیمي کمتري هستند .آنها معتقدند که
یادگیري خودتنظیمي و خودکارآمدي بهعنوان کلیدي براي تعللورزي است .با توجه به شیوع باالي ناتوانيهاي
یادگیري در فراگیران ،خألهاي پژوهشي در این زمینه و استفاده از نتایج این پژوهش در زمینه آسیبشناسي
مبتالیان به اختالالت یادگیري ،هدف این پژوهش مقایسه روابط بین متغیرهاي خودتنظیمي ،خودکارآمدي و تعلل
ورزي در دانشآموزان با ناتوانایيهاي یادگیري و دانشآموزان عادي است .در این پژوهش مدل مفهومي در نظر
گرفتهشده براي برازش و مقایسه بدینگونه است:
شکل -1مدل مفهومی در نظر گرفتهشده برای برازش

تعلل ورزی

خود تنظیمی

خود کارآمدی

روش
طرح این تحقیق از نوع طرحهاي غیرآزمایشي و بهطور دقیقتر همبستگي از نوع معادالت ساختاري است .نمونه
این پژوهش را  300نفر ( 150دانشآموز با اختالل یادگیري در نوشتن و  150دانشآموز عادي) تشکیل ميدهد که
این تعداد به روش نمونهگیري تصادفي و از بین دانشآموزان سال هفتم ابتدایي با هوش متوسط که فاقد مشکالت
رفتاري بودند ،انتخاب شد .قابل ذکر است که دانشآموزان دو گروه با اختالل یادگیري و عادي بر اساس دو ویژگي
هوش و عدم مشکالت رفتاري همگن شدند به این ترتیب که آزمون هوش وکسلر ( )1969در هر دو گروه اجرا و
دانشآموزاني با دامنه هوشي  90تا  110انتخاب شدند .از مقیاس مشکالت رفتاري راتر ( )1976که توسط معلمان
آنها تکمیل شد استفاده و دانشآموزاني که مشکالت رفتاري نداشتند ،براي هر دو گروه انتخاب شدند.
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ابزار
مقیاس یادگیری خودتنظیمی :براي سنجش یادگیري خودتنظیمي از مقیاس تهیه شده توسط میلر و
همکاران ( )1996استفاده شد .این مقیاس داراي  7گویه بوده و در طیف لیکرت از "کامالً موافقم" تا کامالً
مخالفم" تهیه شده است .میلر و همکاران ( )1996پایایي این مقیاس را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/8
بدست آورده اند .پایایي این مقیاس در پژوهش حاضر در یک اجراي آزمایشي در بین گروهي از دانشجویان جامعه
تحقیق ( )n=70با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  0/72بدست آمد .بهمنظور شناسایي و تائید عوامل
اندازهگیري سازه یادگیري خود خودتنظیمي ،اعتبار سازه این پرسشنامه با انجام تحلیل عامل تأئیدي مورد آزمون
قرار گرفت .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ( ،)1/633نیکویي برازندگي ( ،)GFI=0/97شاخص
تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=0/96و ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب  )RMSEA=0/04حاکي
از برازش خوب مدل بود.
مقیاس خودکارآمدی :براي اندازهگیري خودکارآمدي عمومي دانشجویان از مقیاس مورد استفاده توسط شرر و
همکاران ( ،)1982استفاده شده است .این مقیاس از  17گویه تشکیل شده است که هر یک باورهاي دانشآموزان
را در مورد توانایيهاي خود ميسنجد .طیفهاي این پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجهاي لیکرت از "کامالً
موافقم" تا "کامالً مخالفم" تنظیم شدهاند .پایایي این مقیاس در مطالعه صورت گرفته توسط شرر و همکاران با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/85بدست آمده است .در پژوهش حاضر پایایي این پرسشنامه در یک اجراي
آزمایشي در بین گروهي از دانشجویان جامعه تحقیق ( )n=70با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با 0/83
بدست آمد .بهمنظور شناسایي و تأیید عوامل اندازهگیري سازه خودکارآمدي اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملي
تأئیدي انجام شد .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ( ،)2/26نیکویي برازندگي (،)GFI=0/99
شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=0/97و ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب
( )RMSEA=0/056حاکي از برازش خوب مدل بود.
تعللورزی :به تأخیر غیرضروري در انجام تکالیف تعللورزي ميگویند (سولومون و روثبلوم .)1984 ،تعللورزي
در این پژوهش از طریق پرسشنامه سولومون و روثبلوم )1984(1اندازهگیري ميشود .این مقیاس داراي  27گویه
بوده و در طیف لیکرت از "همیشه" تا "هرگز" تهیه شده است .پایایي این پرسشنامه در یک اجراي آزمایشي در
بین گروهي از دانشجویان جامعه تحقیق ( )n=70با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  0/92به دست آمد.
بهمنظور شناسایي و تأیید عوامل اندازهگیري سازه تعللورزي ,اعتبار سازه این پرسشنامه با انجام تحلیل عامل
تأئیدي مورد آزمون قرار گرفت .تمامي گویهها بهجز گویه هاي  8و 11داراي نقش مهم و معنادار در اندازهگیري
عامل تعللورزي هستند .شاخصهاي نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ( ،)2/274نیکویي برازندگي

1
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( ،)GFI=0/98شاخص تعدیل شده نیکویي برازش ( )AGFI=0/97و ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب
 )RMSEA=0/04حاکي از برازش خوب مدل بود.
یافتهها
قبل از بررسي و مقایسه مدل در دو گروه با اختالالت یادگیري و عادي شاخصهاي توصیفي و ضریب همبستگي
متغیرها در جداول زیر گزارش ميشود.
جدول  -1شاخصهای توصیفی
تعللورزی

خودتنظیمی

خودکارآمدی

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

اختالالت

3/85

0/32

-1/33

3/45

عادي

2/15

1/41

-0/82

1/28

اختالالت

2/11

0/14

-2/56

-2/67

عادي

3/81

1/26

-0/12

-0/46

اختالالت

2/23

0/14

1/77

3/04

عادي

3/11

0/38

0/60

1/67

از آنجاکه ،مبناي تجزیه و تحلیل مدلها ،ماتریس همبستگي ميباشد .بنابراین ،ماتریس همبستگي متغیرهاي مورد
بررسي در جدول  2ارائه شده است.
جدول -2ضرایب همبستگی متغیرهای موردمطالعه
تعللورزي
خودتنظیمي
خودکارآمدي

اختالالت
عادي
اختالالت
عادي
اختالالت
عادي

خودتنظیمي
**-0/240
**-0/198
1
1
**-0/510
**-0/211

خودکارآمدي

*0/192
*0/184
1
1

()**ρ* , 01/0 >ρ>0/05

در ادامه به بررسي سؤال پژوهش "آیا الگوي روابط ساختاري بین دو گروه از دانشآموزان با اختالالت یادگیري و
عادي همارز است؟" پرداخته ميشود .در مدل با محدودیت چنین فرض ميشود کـه ضـرایب مسـیر دو گـروه بـا
اختالالت یادگیري و عادي ،در مدل ساختاري با یکدیگر برابرند و مدل بدون محدودیت چنـین فـرض نمـود کـه

80

رابطه خودتنظیمي و خودکارآمدي با تعللورزي :مقایسه دانشآموزان با ...

ضرایب مسیر دو گروه با اختالالت یادگیري و عادي ،در مدل سـاختاري بـا یکـدیگر برابـر نیسـتند .شـاخصهاي
برازندگي براي دو مدل با محدودیت و بدون محدودیت محاسبه و سپس با یکدیگر مقایسه شد.
جدول  -3شاخص های برازندگی مدل ساختاری بدون محدودیت و مدل ساختاری با محدودیت
گروه

شاخصهای

2

df

2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

AIC

مدل بدون محدودیت
مدل با محدودیت

1191/32
3212/01

244
244

9/09
8/99

0/03
0/03

0/95
0/95

0/935
0/936

0/75
0/75

2343/88
2340/01

برازندگی

با اختالالت
یادگیري و عادي

آنچه در مقایسه دو گروه در یک مدل ساختاري مهم است ،شاخصهاي برازندگي مدل با محدودیت و بدون
محدودیت است .بهطوريکه ،بهعنوانمثال اگر شاخصهاي برازندگي مدل بدون محدودیت بهصورت معناداري
بهتر از مدل با محدودیت باشد ،ميتوان نتیجه گرفت که مدل ساختاري بهصورت متفاوتي با دادههاي دو گروه
برازش دارد .اما از آنجاکه ،شاخصهاي برازندگي بدست آمده براي مدل با محدودیت بهطور معناداري بهتر از مدل
بدون محدودیت است ،در این صورت ميتوان نتیجه گرفت که مدل ساختاري بهصورت یکساني با دادههاي دو
گروه برازش دارد و هیچیک از ضرایب مسیرها در دو گروه تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند (تقي لو .)1388 ،در
مقایسه مدل دانشآموزان با اختالالت یادگیري و عادي همانطور که مالحظه ميشود کلیه شاخصها نزدیک و
شبیه به یکدیگر هستند .جدول  4نتیجه مقایسه شاخصهاي برازندگي دو مدل با محدودیت و بدون محدودیت را
نشان ميدهد.
جدول  -4مقایسه شاخصهای برازندگی دو مدل با محدودیت و بدون محدودیت
گروه
بـــا اخـــتالالت
یادگیري و عادي

شاخصهای

2

df

P

NFI

IFI

RFI

TLI

مدل با محدودیت

2/128

3

0/546

0/001

0/001

-0/03

-0/03

برازندگی

با توجه به جدول فوق مقایسه شاخصهاي برازندگي مدل با محدودیت و بـدون محـدودیت در دانـشآمـوزان بـا
اختالالت یادگیري و عادي نشان داد که تفاوت مجذور کـاي در دو مـدل ( ) Δ 2 =2/128بـا در نظـر گـرفتن
تفاوت درجه آزادي آنها ( )Δdf =3معنادار نیست (جدول .)4بنابراین ،با توجه به نتایج فوق ميتوان گفت دو گروه
با اختالالت یادگیري و عادي ،به لحاظ مدل ساختاري در پژوهش حاضر با یکدیگر تفاوت ندارند و همارز هسـتند.
نسبتهاي بحراني حاصل از مقایسه هر یک از مسیرهاي ساختاري در بین دو گروه بررسي شـد کـه نتـایج آن در
جدول  5نشان داده شده است.
جدول  -5جدول نسبت بحرانی برای آزمون تفاوتهای جنسیتی در ضرایب مسیر
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مسیر آزمون شده
از خودکارآمدي به خودتنظیمي
از خودکارآمدي به تعللورزي
از خودتنظیمي به تعللورزي

ارزش بحرانی
*2/027
-1/296
*-2/659

٭ مقادیر بحراني بزرگتر از  ±1/96معنادار است

همانطور که مالحظه ميشود اثر مستقیم خودکارآمدي بر خودتنظیمي و همچنین خودتنظیمي بر تعللورزي در دو
گروه با اختالالت یادگیري و عادي تفاوت معنادار وجود دارد؛ و اثر مستقیم خودکارآمدي و خودتنظیمي بـر تعلـل-
ورزي در گروه با اختالالت یادگیري بیشتر است .ولي در اثر مستقیم خودکارآمدي بر تعللورزي بـین دو گـروه بـا
اختالالت یادگیري و عادي تفاوت معناداري وجود ندارد .اثر غیرمستقیم خود کارآمـدي بـر تعلـلورزي در دانـش-
آموزان با اختالالت یادگیري ( )-0/35نیز بهطور معناداري بیشتر از اثر غیرمستقیم خودکارآمدي بر تعلـلورزي در
دانشآموزان عادي ( )-0/14است.
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شکل  .2مدل برازش شده در نمونه دانش آموزان با اختالل 4
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شکل .3مدل برازش شده در نمونه دانش آموزان عادی 4
4
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر رابطه خودتنظیمي و خودکارآمدي با تعللورزي و مقایسه دانشآموزان با اختالل یادگیري و
دانشآموزان عادي بود .یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد خودتنظیمي در دانشآموزان با اختالالت یادگیري کمتر
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و تعللورزي در این دانشآموزان بیشتر است ،که این نتیجه با یافته بیرد 1و همکاران ( )2009همسو است.
همچنین نتایج پژوهشي حاکي است که دانشآموزان داراي ناتوانيهاي یادگیري بهطور معناداري خودتنظیمي
پایینتري نسبت به دانشآموزان عادي دارند (گاراهام و هاریس2003 ،؛ وونگ ،هاریس ،گراهام و بوتلر2003 ،؛
کالسن .)2007 ،همچنین کالسن ( )2010در پژوهشي نشان داد که دانشآموزان بدون ناتواني یادگیري
خودتنظیمي باالتري نسبت به دانشآموزان داراي ناتوانيهاي یادگیري دارند .یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد
که بین دانشآموزان با اختالل یادگیري و دانشآموزان عادي از نظر تعللورزي تحصیلي تفاوت وجود دارد .نتایج
بدست آمده از پژوهش حاضر ضمن تأیید تحقیقات دیگر (والش و اوگومبا-آگونوبي 2002 ،؛ راثبلوم و همکاران،
زیمرمان2002 ،؛ سیرویس و پاپچیل2002 ،؛ دویت و اسکوونبرگ2002،؛ استیل ،)2007( ،حاکي از آن است
کودکان داراي اختالل یادگیري در مقایسه با دانشآموزان عادي اهمالکاري تحصیلي باالتري دارند .همچنین
یافته دیگر پژوهش نشان داد که خودکارآمدي در دانش آموزان با اختالالت یادگیري کمتر از دانش آموزان عادي
است و این نتیجه با یافته بهرامي و پور جعفر دوست ( )1386همسو است .دانش آموزان مبتال به اختالالت
یادگیري اغلب در رویارویي با مسائل و رسیدن به اهداف با شکست مواجه ميشوند ،در مقابل شکست تسلیم
ميشوند و سطح تالش خود را نیز کاهش ميدهند ،در نتیجه سطح خودکارآمدي در آنها کاهش پیدا ميکند.
کلري و زیمرمن ( ،)2004در مطالعهاي دریافتند که یکي از علل مهم نبود موفقیت تحصیلي ،خودکارآمدي
پایین است .آنان دریافتند مشکالت تحصیلي برخي از دانشآموزان ،به علت به کار نبردن راهبردهاي خودتنظیمي
است .دانشآموزان مبتالبه ناتوانيهاي یادگیري ،از خودتنظیمي و خودکارآمدي پاییني برخوردارند و مسلماً از
راهبردهاي فراشناختي کمتري بهره ميبرند .در واقع این دانشآموزان تکلیف موردنظر را بهعنوان یک تهدید در
نظر گرفته و استقامت و پایداري الزم را نشان نميدهند .بهطورکلي ،یادگیري خودتنظیمي سبب ميشود که فرد
خود را الیق ،خودکارآمد و مستقل تصور کند (والترز ،) 2003 ،حالآنکه دانشآموزان داراي ناتوانيهاي یادگیري
به دلیل اینکه خودکارآمدي و احساس خود ارزشي پاییني دارند (بایرد و همکاران ،) 2009 ،و میزان یادگیري
خودتنظیمي در آنها بهمراتب پایینتر از دانشآموزان عادي است.
دانشآموزان موفق راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي سازشیافته و الگوهاي انگیزشي را در هنگام انجام
دادن تکالیف از خود نشان ميدهند .در مقابل ،دانشآموزان ناموفق در یادگیري کمتر تالش ميکنند و عالقهي
کمتري به انجام دادن فعالیتها دارند .آنها قادر به تنظیم اهداف ویژه و راهبردهاي یادگیري نیستند،
خودکارآمدي پاییني دارند و بهندرت به سطح باالیي از موفقیت ميرسند (بمبوتي .)2008 ،در تبیین این یافته
ميتوان اینگونه بیان کرد که ،در حقیقت دانشآموزان مبتال به اختالالت یادگیري به دلیل اینکه قادر به تنظیم
عملکرد و حفظ اهداف درسي خود نیستند ،یادگیري خودتنظیمي پاییني دارند (زاهد و همکاران .)1391 ،یافته
دیگر این پژوهش نشان داد که خودکارآمدي در دانشآموزان با اختالالت یادگیري کمتر از دانشآموزان عادي
است و این نتیجه با نتایج کالسن ( )2007و کالسن و لینچ ( )2007همسو است .در تبیین این یافته ميتوان
اینگونه بیان کرد که دانشآموزان دچار اختالالت یادگیري در مقایسه با همساالن بدون اختالالت یادگیري و
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دانشآموزان دچار اختاللهاي رفتاري ،مفهوم خود و حرمت خود ضعیفتري دارند (گرمن)1386 ،؛ همین امر منجر
به احساس بيکفایتي و باور به ناکارآمدي آنها ميشود .الکي ،مارگالیت ،زیو و زیمن ( )2006و بایر د ،اسکوت،
دیرینگ و هامیل ( )2009نشان دادند که دانشآموزان داراي ناتوانيهاي یادگیري ،خودکارآمدي اجتماعي و
تحصیلي پاییني را نسبت به دانشآموزان عادي گزارش ميکنند .افرادي که خودکارآمدي باالیي دارند ،در مقایسه
باکساني که باورهاي خودکارآمدي پایین دارند ،از راهبردهاي شناختي و خودتنظیمي به میزان بیشتري استفاده
ميکنند (بریوئر و یوگلستر.)2006 ،
نتایج همچنین نشان داد که اثر غیرمستقیم خودکارآمدي بر تعللورزي با واسطه خودتنظیمي در دانشآموزان
با اختالالت یادگیري بیشتر از دانشآموزان عادي است .یافتههاي مطالعه حاضر حمایتکننده این موضوع است .در
این مطالعه رابطه غیرمستقیم باالیي بین خودکارآمدي و تعللورزي در دانشآموزان با اختالالت یادگیري در
مقایسه با دانشآموزان عادي وجود داشت و لذا نیاز به طراحي برنامههاي حمایتي چندجانبه براي افزایش
خودکارآمدي این دانشآموزان وجود دارد .برگزاري کارگاهي بهمنظور افزایش خودتنظیمي در دانشآموزان در
کاهش تعللورزي آنها مؤثر خواهد بود ،چنانچه ملتزر 2006 ،نیز با برگزاري کارگاههایي در زمینه مدیریت زمان
به اثرات مفید آن در دانشآموزان با اختالل یادگیري پي برد.
در تبیین این یافته ميتوان گفت بین دانشآموزان با اختالل یادگیري و دانشآموزان عادي از نظر تعللورزي
تحصیلي تفاوت وجود دارد و دانشآموزان با اختالل یادگیري در مقایسه با دانشآموزان عادي بهطور معناداري
سطح باالتري از تعللورزي و سطح پایینتري از خودتنظیمي فرا شناختي و خودکارآمدي را نشان ميدهند که این
یافته همسو با پژوهش کالسن و همکاران ( )2008است .همچنین مصطفي سرباز ،ابوالقاسمي و رستم اوغلي
( )1393در پژوهشي نشان دادند که دانشآموزان داراي مشکالت یادگیري ،از راهبردهاي خودتنظیمي پایینتري
برخوردار هستند .نتایج پژوهشهاي (الکسي و پاراسکیوا2013 ،؛ ابوالقاسمي ،برزگر و رستم اوغلي  )1393نشان
ميدهد که آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي باورهاي خودکارآمدي و انگیزش دانشآموزان تعللورز را
افزایش ميدهد.
از محدودیتهاي این پژوهش ميتوان به اجراي آن فقط در  4منطقه از شهر تهران اشاره کرد لذا قدرت
تعمیمدهي و روایي بیروني پژوهش کاهشیافته است و همچنین تعداد زیاد سؤاالت پرسشنامه ميتوانست باعث
خستگي در آزمودنيها گردد و سطح دقت مشارکتکنندگان در پاسخ به سؤاالت کم شود .در این مطالعه سعي بر
آن شد که با دقت و بهصورت تصادفي از دانشآموزان با اختالالت یادگیري نمونهگیري شود ،ولي انجام مطالعه با
در نظر داشتن گروه هاي مختلف اختالالت یادگیري بسیار سودمند خواهد بود که این پژوهش به آن نپرداخته
است .مطالعات دیگر باید به بررسي رابطه بین سایر متغیرها بر تعللورزي دانشآموزان با اختالل یادگیري بپردازند.
همچنین پیشنهاد ميشود ،سودمندي یک دوره آموزشي خودتنظیمي بر افزایش خودکارآمدي و کاهش تعللورزي
در جهت پیشرفت دانشآموزان داراي اختالل یادگیري و دانشآموزان بدون اختالل یادگیري مورد مطالعه قرار
گیرد.
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