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چكیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی
دانشآموزان بیشفعال انجام شد .این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای آزمایش و
کنترل بود .جامعه پژوهش دانشآموزان پس��ر مقطع ابتدایی شهرس��تان پاوه در سال تحصیلی  1396-97بودند که
از میان آنها  30نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی
تقس��یم ش��دند .گروه آزمایش  8جلس��ه  45دقیقهای مفاهیم یادگیری خودتنظیمی را آموزش دید و گروه کنترل
آموزش��ی دریافت نکرد .دادهها با پرسش��نامههای مش��کالت رفتاری کانرز ( ،)1990پرخاشگری شهیم ( )1385و
حل مس��اله اجتماع��ی دزوریال و همکاران ( )2002جمعآوری و ب��ا روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل
ش��دند .نتایج نشان داد که بین گروههای آزمایش و کنترل در پرخاشگری و حل مساله اجتماعی تفاوت معناداری
وجود داشت .به عبارت دیگر آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی باعث کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله
اجتماعی دانشآموزان بیشفعال ش��د ( .)P<0/001نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی
در کاهش پرخاش��گری و افزایش حل مس��اله اجتماعی دانشآموزان بیشفعال بود .در نتیجه مش��اوران مدارس و
درمانگران میتوانند از آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی برای بهبود پرخاشگری و حل مساله اجتماعی استفاده
کنند.
واژه های کلیدی :یادگیری خودتنظیمی ،پرخاشگری ،حل مساله اجتماعی ،دانشآموزان بیشفعال
.1اس��تادیار ،گ��روه عل��وم تربیت��ی ،دانش��کده عل��وم انس��انی ،دانش��گاه ش��هید رجایی ،ته��ران ،ایران (نویس��نده مس��ئول)
ntahmasbipour45@gmail.com

 . 2کارشناس ارشد مشاوره مدرسه ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
اخت�لال بیشفعالی همراه با کمبود توجه با س��ه دس��ته عالئم بیشفعال��ی ،بیتوجهی و رفتارهای
تکانش��ی مشخص میش��ود که باید حداقل ش��ش ماه به طول انجامیده و حداقل در دو موقعیت از سه
موقعیت خانه ،مدرس��ه و کلینیک وجود داشته باش��د (وانگ ،لیو ،لیو ،لی و وانگ .)2018 ،2بیشفعالی
باعث میش��ود تا علیرغم هوش طبیعی در عملکرد تحصیلی و اجتماعی اختالل ایجاد شود (مککلین،
میلز و مورفی .)2017 ،3یکی از عملکردهای اجتماعی ،عملکرد حل مساله اجتماعی 4است (نورین ،ویتی
و دریس��چل .)2015 ،5حل مس��اله یکی از مهمترین فرایندهای تفکر است که به افراد کمک میکند تا
مقابله موثری با مش��کالت و چالشهای زندگی داش��ته باش��ند (جان و لی .)2017 ،6توانایی حل مساله
ب��ه طور کلی و حل مس��اله اجتماعی به طور خاص ی��ک مهارت ضروری برای ارتقای بهداش��ت روانی
اس��ت (جیانگ ،لیونز و هیوبنر .)2016 ،7حل مساله اجتماعی یک فعالیت هدفمند ،مجدانه و آگاهانه و
نیز یک پیامد ش��ناختی هدفمند و موثر میباش��د (واکیلینگ .)2007 ،8حل مساله اجتماعی به فرایند
ش��ناختی – رفتاری و خودهدایتشده اطالق میش��ود که به وسیله تالش فرد برای رویارویی با مسائل
خاص زندگی روزانه در ارتباط با دیگران ش��کل میگیرد (ش��اراف ،الچین و تامپس��ون .)2018 ،9حل
مس��اله اجتماعی یک راهبرد کلی اس��ت که افراد به واسطه آن برای موقعیتهای چالشانگیز پاسخهای
مقابلهای موثر پیدا میکنند و نقش مهمی در سازگاری روانشناختی دارد (ثابت و جمشیدیفر.)1391 ،
یکی دیگر از عملکردهای اجتماعی ،پرخاش��گری 10است (بوک ،ویسر ،ولک ،هولدن و داگاتا.)2019 ،11
یکی از مهمترین دالیل ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز مش��اوره پرخاشگری میباشد که از آن برای
توصیف بسیاری از انواع رفتارها از جمله بدخلقی ،بحث و مشاجره ،زورگویی ،تخریب لوازم شخصی ،نزاع
و بیرحمی اس��تفاده میشود (الیس��ون ،گاروفالو و ویلوتی .)2014 ،12پرخاشگری دارای سه بعد ابزاری،
عاطفی و ش��ناختی اس��ت .بعد ابزاری به صورت پرخاشگری کالمی و جس��مانی ظاهر میشود و هدف
اصلی آن آس��یب رس��انده به دیگران است .بعد عاطفی به صورت خش��م بروز میکند و عوامل و شرایط
درونی ارگانیزم را برای برانگیختگی فیزیولوژیک و هیجانی آماده میس��ازد و زمینه را برای انجام رفتار
پرخاش��گرانه مهیا میکند .بعد شناختی که خصومت نام دارد سبب ایجاد احساس غرضورزی ،دشمنی
و کینهتوزی نسبت به دیگران میشود (لی ،چیو ،سیو ،ژو و لی.)2018 ،13
بر اساس رویکرد شناختی یکی از روشهای بهبود ویژگیهای روانشناختی ،آموزش مفاهیم یادگیری
1

1. hyperactive
2. Wang, Liu, Liu, Li & Wang
3. McClain, Mills & Murphy
4. social problems solving
5. Noreen, Whyte & Dritschel
6. Jun & Lee
7. Jiang, Lyons & Huebner
8. Wakeling
9. Sharaf, Lachine & Thompson
10. aggression
11. Book, Visser, Volk, Holden & D'Agata
12. Elison, Garofalo & Velotti
13. Lei, Chiu, Cui, Zhou & Li

مجله روان شناسی اجتماعی

25

خودتنظیمی 1اس��ت (مونتروی ،باولز و اس��کیبی .)2016 ،2خودتنظیمی توانایی فرد در کس��ب کنترل
کارکرده��ای بدن��ی ،مدیریت هیجانها و حفظ توجه و تمرکز اس��ت و یادگی��ری خودتنظیمی توانایی
مش��ارکت فعال از نظر ش��ناختی ،فراش��ناختی ،انگیزش��ی و رفتاری در فرایند یادگیری میباشد (کیم،
ی��ون ،جو و برانچ .)2018 ،3خودتنظیمی با پیوند عناصر ش��ناختی ،انگیزش��ی و رفتاری روابط متقابل
بین این مفاهیم را درون یک بافت واحد بررس��ی میکند (مولر و س��یوفرت .)2018 ،4درباره یادگیری
خودتنظیمی مدلهای فراوانی وجود دارد که مهمترین آنها بر تعامل عوامل ش��ناختی ،فراش��ناختی و
انگیزش��ی اتفاق نظر دارند .ش��ناخت به دریاف��ت درونداد ،ذخیره کردن ،بازخوان��ی ،انتقال و کار روی
اطالعات اشاره دارد که از طریق حواس کسب میشود .فراشناخت مجموع دانش و فرایندهایی است که
کنشهای ش��ناختی فرد را نظارت ،هدایت و کنترل کرده و به مدیریت فعالیتهای شناختی میپردازد.
راهبردهای انگیزش��ی به تمایل فرد برای هدفگذاری مس��تقالنه ،خودکاری و پذیرش فعال موفقیت و
شکس��ت اش��اره دارد (اگینا .)2012 ،5یادگیرندگان خودتنظیم در دانش فراش��ناختی مهارت داشته و
میدانند که چگونه فرایندهای ذهنی خود را در جهت پیش��رفت و اهداف فردی س��وق دهند .آنان در
مراحل مختلف یادگیری اقدام به برنامهریزی ،خودنظارتی ،خودکنترلی و خودس��نجی میکنند .از نظر
انگیزشی این نوع از یادگیری به داشتن باورها و نگرشهای انطباقی مناسب کمک کرده و سبب میشود
تا فرد خود را توانمند ،خودکارآمد و مستقل تصور نماید (سیوفرت.)2018 ،
درب��اره اثربخش��ی یادگی��ری خودتنظیمی بر متغیره��ای تحصیلی پژوهشهای نس��بتا زیادی انجام
ش��ده ،اما درباره اثربخش��ی آن بر متغیرهای روانشناختی از جمله پرخاش��گری و حل مساله اجتماعی
پژوهشهای اندکی انجام ش��ده اس��ت .برای مثال والکر )2011( 6ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسید
که بین خودتنظیمی با س��ازگاری اجتماعی و حل مسائل اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .رامانی،
براون��ل و کمپب��ل )2010( 7ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که بی��ن خودتنظیمی و تعامالت
اجتماعی مثبت و منفی با همس��االن بهعنوان یک عملکرد اجتماعی رابطه معناداری وجود داش��ت .در
پژوهشی دیگر بوکنر ،مزاکاپا و بیردسلی )2009( 8گزارش کردند که کودکان دارای سطح خودتنظیمی
باالتر نس��بت به کودکان دارای خودتنظیمی پایینتر در موقعیتهای حل مس��اله اجتماعی پاس��خهای
س��ازگارانهتری ارائه میدهند .دیوال ،بامیس��تر ،اس��تیلمن و گیلیوت )2007( 9ضمن پژوهشی به این
نتیجه رس��یدند که آموزش خوتنظیمی باعث کاهش خش��ونت ش��د .همچنین ارجمندنیا ،حس��ینی و
ولیزاده ( )1396ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که آموزش خودتنظیمی هیجانی باعث کاهش
مشکالت رفتاری و مولفههای پرخاشگری ،کارایی تحصیلی ،سخت کوشی و شاد بودن دانشآموزان دختر
ش��د .نتایج پژوهش جلوهگر ،کارشکی و اصغرینکاح ( )1393حاکی از آن بود که آموزش خودتنظیمی
در بهبود حل مساله اجتماعی کودکان پیشدبستانی موثر بود و در این زمینه بین کودکان دختر و پسر
1. training the self-regulation learning concepts
2. Montroy, Bowles & Skibbe
3. Kim, Yoon, Jo & Branch
4. Muller & Seufert
5. Agina
6. Walker
7. Ramani, Brownell & Campbell
8. Buckner, Mezzacappa & Beardslee
9. DeWall, Baumeister, Stillman & Gailliot
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تفاوت معناداری وجود نداش��ت .مامی ،ناصری و ویس��ی ( )1393ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که آموزش راهبردهای خودتنظیمی باعث بهبود حل مساله و خودکارآمدی دانشآموزان دختر شد .در
پژوهشی دیگر شیرازی ( )1392گزارش کرد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش پرخاشگری
و افزایش شادکامی دانشآموزان پسر موثر بود .جلوهگر ،کارشکی و اصغرینکاح ( )1392ضمن پژوهشی
به این نتیجه رس��یدند که آموزش خودتنظیمی باعث افزایش حل مساله در کودکان پیشدبستانی شد.
طباطبائیان ،حمید و نیس��ی ( )1392ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که آموزش خودتنظیمی
باعث بهبود س��ازگاری اجتماعی ش��د و نتایج در پیگیری نیز باقی ماند .در پژوهش��ی دیگر توکلیزاده،
ابراهیمیق��وام ،فرخی و گلزاری ( )1390گزارش کردند ک��ه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
باعث بهبود س�لامت روانی و مولفههای آن ش��امل شکایات جسمانی ،اضطراب ،سوءعملکرد اجتماعی و
افسردگی شد.
عدم کنترل پرخاش��گری سبب بروز عوارض جسمی ،اجتماعی و روانی فراوانی میشود و پرخاشگری
میتواند پیشبینیکننده استفاده از مواد مخدر و الکل ،کشیدن سیگار ،سازگاری کم ،اخراج از مدرسه،
احساس درماندگی ،ناسازگاری اجتماعی ،تنهایی ،افسردگی ،فشار خون و بیتوجهی به حقوق و خواسته
دیگران باش��د (پووی��س و الی��ور .)2014 ،1همچنین توانایی پایین حل مس��اله اجتماع��ی میتواند بر
مش��کالت ذکر ش��ده باال بیفزاید .عالوه ب��ر آن ،با اینکه پژوهشهای نس��بتا زیادی درباره اثربخش��ی
یادگیری خودتنظیمی بر متغیرهای تحصیلی انجام شده ،اما پژوهشهای اندکی درباره آن بر متغیرهای
روانش��ناختی از جمله پرخاش��گری و حل مس��اله اجتماعی انجام شده اس��ت .در نتیجه این پژوهش با
هدف تعیین اثربخش��ی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاش��گری و حل مس��اله اجتماعی
دانشآموزان بیشفعال انجام شد.
روش پژوهش
ای��ن پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون ب��ا گروههای آزمایش و کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش دانشآموزان پس��ر مقطع ابتدایی شهرس��تان پاوه در سال تحصیلی  1396-97بودند .از
می��ان اعضای جامعه  30نفر با روش نمونهگیری خوش��های چندمرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی
به دو گروه مس��اوی (هر گروه  15نفر) تقس��یم شدند .در این روش نمونهگیری از میان مدارس ابتدایی
شهرس��تان پاوه ابتدا تعدادی مدرس��ه و س��پس تعدادی کالس به روش تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب
ش��دند و معلمان درباره آنها به پرسشنامه مشکالت رفتاری کانرز ( )1990پاسخ دادند .مالکهای ورود
به مطالعه شامل نداشتن مشکالت جسمی ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی ،عدم مردودی در پایههای
تحصیلی پایینتر ،کس��ب نمره برش در پرسش��نامه مش��کالت رفتاری کانرز ،عدم سابقه گذراندن دوره
آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی و تمایل جهت ش��رکت در پژوهش و مالکهای خروج از مطالعه
شامل انصراف از ادامه همکاری ،عدم تکمیل مناسب پرسشنامهها و غیبت دو جلسه و یا بیشتر از آن بود.
نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از انتخاب نمونه و تقسیم آنها به دو گروه مساوی ،یکی
از گروهها با روش قرعهکش��ی بهعنوان گروه آزمایش (آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی) و دیگری
بهعنوان گروه کنترل انتخاب ش��د .گروه آزمایش  8جلس��ه  45دقیقهای مفاهیم یادگیری خودتنظیمی
آموزش دید و گروه کنترل آموزش��ی دریافت نکرد .در جدول  1محتوی آموزش��ی به تفکیک جلس��ات
ارائه شد.
1. Powis & Oliver
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جدول  .1محتوی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی به تفکیک جلسات
جلسات

محتوی

جلسه اول

معرفی اعضاء و رهبر گروه ،بیان اهداف و مقررات گروه از سوی رهبر ،تمرین عملی نحوه آشنا شدن و ارتباط
صحیح اعضا با هم

جلسه دوم

آموزش مفهوم عالقه و انگیزش و راههای افزایش آن و آوردن مثالهایی از سوی رهبر و اعضا و تمرین عملی با
اعضا در کالس

جلسه سوم

آموزش مفهوم توجه و آمادگی ذهنی و ارایه مثالهای از سوی اعضا و رهبر درباره آن

جلسه چهارم

ترسیم جدول برنامهریزی هفتگی بر روی تخته و آشنایی دانشآموزان با نحوه برنامهریزی هفتگی و تمرین عملی
انجام برنامهریزی با اعضا

جلسه پنجم

آشنایی اعضا با مفهوم تکرار و مرور و شیوههای استفاده از آن

جلسه ششم

آشنایی اعضا با مفهوم تکنیکهای بسط دادن ،خالصهکردن و یاداشتبرداری

جلسه هفتم

آموزش خودنظارتی و نحوه صحیح درخواست کمک از همساالن ،بزرگساالن و اطرافیان و تمرین عملی در کالس

جلسه هشتم

آموزش روش پسختام در امر مطالعه و انجام این روش در عمل در خانه

مداخله در گروه آزمایش توس��ط یک متخصص تربیتی دارای مدرک دوره آموزش خودتنظیمی برای
گروه آزمایش اجرا ش��د .الزم به ذکر است که در پایان هر جلسه آموزشی ،تکلیفی به آزمودنیها داده و
در آغاز جلسه بعد ضمن بررسی آن به آنها بازخورد سازنده داده شد .پرسشنامههای زیر توسط گروهها
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون تکمیل شد.
پرسش�نامه مش�کالت رفتاری :1این پرسشنامه توسط کانرز ( )1990ساخته شد .نسخه والدین این ابزار
دارای  48گویه است که با استفاده از مقیاس چهار گزینهای لیکرت (=0اصال صحیح نیست یا هرگز یا به
ندرت تا =3کامال صحیح است یا اغلب اوقات یا تقریبا همیشه) نمرهگذاری میشود .این ابزار دارای پنج
بعد مش��کالت سلوک ،مشکالت یادگیری ،مشکالت روانتنی ،بیشفعالی-تکانشگری و اضطراب-انفعال
اس��ت که در این پژوهش از بعد بیشفعالی-تکانش��گری استفاده شد .این بعد  4گویه دارد و نمره آن با
مجموع نمره گویهها بدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  0تا  12است و نمره باالتر بهمعنای مشکالت
بیش��تر میباش��د .کانرز ( )1990روایی س��ازه ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 0/91
گزارش کرد .همچنین ش��هیم ،یوسفی و ش��هائیان ( )1386روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و
پایایی بیشفعالی-تکانش��گری را با روش آلفای کرونباخ  0/74گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با
روش آلفای کرونباخ  0/81بدست آمد.
پرسش�نامه پرخاش�گری :2این پرسشنامه توسط شهیم ( )1385ساخته ش��د .این ابزار دارای  21گویه
است که با استفاده از مقیاس چهار گزینهای لیکرت (=1به ندرت تا =4اغلب روزها) نمرهگذاری میشود.
نم��ره اب��زار با مجموع نمره گویهها بدس��ت میآید ،لذا دامنه نمرات بین  21تا  84اس��ت و نمره باالتر
بهمعنای پرخاشگری بیشتر میباشد .شهیم ( )1385روایی صوری و محتوایی ابزار را تایید و پایایی آن
را با روش آلفای کرونباخ  0/91گزارش کرد .در این پژوهش پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/87بدست
آمد.
1. behavioral problems questionnaire
2. aggression questionnaire
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پرسش�نامه حل مساله اجتماعی :1این پرسشنامه توس��ط دزوریال ،نزو و میدیو-الیوارز )2002( 2ساخته
ش��د .این ابزار دارای دو فرم  70و  25گویهای اس��ت که در این پژوهش از فرم  25گویهای استفاده شد
که با اس��تفاده از مقیاس پنج گزینهای لیکرت (=0به هیچ وجه در مورد من صدق نمیکند تا =4کامال
در مورد من صدق میکند) نمرهگذاری میش��ود .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها بدس��ت میآید ،لذا
دامنه نمرات بین  0تا  100است و نمره باالتر بهمعنای پرخاشگری بیشتر میباشد .دزوریال و همکاران
( )2002پایای��ی ابزار را با روشهای بازآزمایی و آلف��ای کرونباخ بهترتیب  0/91و  0/89گزارش کردند.
3
ثابت و جمش��یدیفر ( )1391روایی همگرای این ابزار را با پرسش��نامه حل مس��اله کس��یدی و النگ
( )1996تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/85گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با روش
آلفای کرونباخ  0/84بدست آمد.
دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرمافزار  SPSSنسخه بیست و یک در سطح معناداری P<0/05
تحلیل شدند .در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها و در
سطح استنباطی از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد.
يافتههای پژوهش
آزمودنیه��ا  30دانشآموز مقط��ع ابتدایی بودند که  15نفر در گ��روه آزمایش یعنی آموزش مفاهیم
یادگیری خودتنظیمی ( )50%و  15نفر در گروه کنترل ( )50%قرار داشتند .در جدول  2نتایج میانگین
و انحراف معیار پرخاش��گری و حل مساله اجتماعی گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون ارائه شد.
جدول  .2نتایج میانگین و انحراف معیار پرخاشگری و حل مساله اجتماعی گروههای آزمایش و
کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه آزمایش
متغیرها/گروهها

پیشآزمون

گروه کنترل
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

پرخاشگری

59/56

9/23

45/13

6/11

60/84

8/72

60/46

7/90

حل مساله اجتماعی

35/28

6/40

56/27

6/35

33/76

6/52

33/58

6/57

پیش از تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،مفروضههای آن بررسی شد .نتایج نشان
داد که مفروضه نرمال بودن بر اس��اس آزمون کولموگروف – اس��میرنوف ،مفروضه برابری ماتریسهای
کوواریان��س بر اس��اس آزمون  Mباکس ،مفروضه برابری واریانسها بر اس��اس آزم��ون لوین و مفروضه
همبس��تگی کافی بین متغیرهای وابسته بر اساس آزمون کرویت بارتلت برقرار است .در جدول  3نتایج
آزمون چندمتغیری برای بررس��ی اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل
مساله دانشآموزان بیشفعال ارائه شد.
1. social problem solving questionnaire
2. D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares
3. Cussidy & Long
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جدول  .3نتایج آزمون چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر
پرخاشگری و حل مساله دانشآموزان بیشفعال
اثر
آموزش مفاهیم یادگیری
خودتنظیمی

آزمونها

مقدار

آماره F

معناداری

مجذور اتا

اثر پیالیی

المبدای ویلکز

0/81
0/34

53/28

0/001

0/86

اثر هاتلینگ

2/67

53/28

0/001

0/86

بزرگترین ریشه روی

2/67

53/28

0/001

0/86

53/28

0/001

0/86

ب��ر اس��اس نتایج ج��دول  ،3آموزش مفاهی��م یادگیری خودتنظیم��ی حداقل بر یک��ی از متغیرهای
پرخاش��گری و حل مس��اله دانشآموزان بیشفعال اثر معنادار دارد ( .)F=53/28 ,P>0/001در جدول
 4نتای��ج آزمون تحلیل کوواریان��س تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررس��ی
اثربخش��ی آم��وزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر هر یک از متغیرهای پرخاش��گری و حل مس��اله
دانشآموزان بیشفعال ارائه شد.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای
بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر هر یک از متغیرهای پرخاشگری و حل
مساله دانشآموزان بیشفعال
متغیرها

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

مجذور اتا

پرخاشگری

732/58

1

732/58

42/37

0/001

0/81

حل مساله اجتماعی

924/16

1

924/16

59/36

0/001

0/89

بر اساس نتایج جدول  ،4آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر هر دو متغیر وابسته اثر معناداری
دارد؛ بهط��وری که  81درصد تغییرات پرخاش��گری و  89درصد تغییرات حل مس��اله اجتماعی نتیجه
آم��وزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی اس��ت .به عبارت دیگر آم��وزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی
باع��ث کاهش معن��ادار پرخاش��گری ( )F=42/37 ,P>0/001و افزایش معنادار حل مس��اله اجتماعی
( )F=59/36 ,P>0/001دانشآموزان بیشفعال شد.
بحث و نتیجهگیری
دانشآم��وزان بیشفع��ال با مش��کالت فراوانی در زمین��ه تحصیلی و اجتماعی مواجه هس��تند که از
مهمترین مش��کالت اجتماعی آنها میتوان به پرخاش��گری و حل مساله اجتماعی اشاره کرد .در نتیجه
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخش��ی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاش��گری و حل
مساله اجتماعی دانشآموزان بیشفعال انجام شد.
یافتهها نش��ان داد که آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی باعث کاهش پرخاش��گری دانشآموزان
بیشفعال شد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای قبلی همسو بود (دیوال و همکاران2007 ،؛ ارجمندنیا و
همکاران1396 ،؛ شیرازی .)1392 ،برای مثال دیوال و همکاران ( )2007ضمن پژوهشی به این نتیجه
رس��یدند که آموزش خوتنظیمی باعث کاهش خش��ونت ش��د .همچنین ارجمندنیا و همکاران ()1396
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ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که آموزش خودتنظیمی هیجانی باعث کاهش مشکالت رفتاری
و مولفههای آن از جمله پرخاش��گری دانشآموزان شد .در پژوهشی دیگر شیرازی ( )1392گزارش کرد
ک��ه آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش پرخاش��گری دانشآموزان موثر بود .در تبیین این یافته
میتوان گفت که یادگیری خودتنظیمی با بکارگیری راهبردهای ش��ناختی ،فراش��ناختی و انگیزش��ی
مناس��ب س��عی در افزایش تمرکز و درک دانشآموزان دارد و از این طریق باعث بهبود عملکردهای آنها
میش��ود .در نتیجه یادگیری خودتنظیمی با اس��تفاده از راهبردهای ش��ناختی ،فراشناختی و انگیزشی
می��زان مهارتها و توانمندیه��ای دانشآموزان را در تکالیف ارتق��اء داده و از طریق افزایش اعتماد به
نفس ،کفایت و خودکارآمدی آنان در روابط اجتماعی و بینفردی باعث کاهش پرخاشگری دانشآموزان
بیشفعال میشود.
یافتهها نش��ان داد که آم��وزش مفاهیم یادگی��ری خودتنظیمی باعث افزایش حل مس��اله اجتماعی
دانشآموزان بیشفعال ش��د .این نتیجه با نتایج پژوهشهای قبلی همس��و ب��ود (والکر2011 ،؛ رامانی
و هم��کاران2010 ،؛ بوکن��ر و همکاران2009 ،؛ جلوهگر و هم��کاران1393 ،؛ مامی و همکاران1393 ،؛
جلوهگ��ر و هم��کاران .)1392 ،برای مثال والکر ( )2011ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��ید که بین
خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی و حل مسائل اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر
بوکنر و همکاران ( )2009گزارش کردند که کودکان دارای سطح خودتنظیمی باالتر نسبت به کودکان
دارای خودتنظیمی پایینتر در موقعیتهای حل مساله اجتماعی پاسخهای سازگارانهتری ارائه میدهند.
همچنین جلوهگر و همکاران ( )1393ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش خودتنظیمی در
بهبود حل مساله اجتماعی کودکان پیشدبستانی موثر بود .در پژوهشی دیگر مامی و همکاران ()1393
گزارش کردند که آموزش راهبردهای خودتنظیمی باعث بهبود حل مس��اله دانشآموزان شد .در تبیین
ای��ن یافته بر مبنای نظر جلوهگر و همکاران ( )1393میتوان گف��ت که خودتنظیمی دارای جنبههای
شناختی ،رفتاری و هیجانی است .اگرچه در تنظیم شناختی هر سه عامل برای موفقیت ضروری هستند،
ام��ا تنظی��م هیجانی با توجه به الزامات موجود در مس��ائل اجتماعی اهمیت بیش��تری داش��ته و زمینه
مس��اعدی را برای اثربخش��ی دو بعد دیگر فراهم میکند .تنظیم هیجانی به شکلگیری روابط صحیح با
دیگران منجر میشود ،یک محیط امن اجتماعی را برای کودک به ارمغان میآورد و این محیط امن یکی
از مقدمات الزم برای کارکرد کارآمدی دو بعد تنظیم ش��ناختی و رفتاری میباش��د .همچنین در فرایند
خودتنظیمی ،تنظیم شناختی نیز در حل مسائل اجتماعی جایگاه ویژهای دارد و شامل توانایی سازمان
دادن تفکر و رفتار در مجموعهای از کارهای وابسته به هم در جهت اهداف اجتماعی یا بینفردی است
که از نظر اجتماعی قابل قبول باشند .نداشتن چنین مهارتی بهمعنای عدم حساسیت اجتماعی و درک
ضعیف از موقعیتهای اجتماعی اس��ت و ممکن اس��ت زندگی کودک را در خانه ،مدرس��ه و بازی تحت
تاثیر قرار دهد .جنبه سوم خودتنظیمی یعنی تنظیم رفتاری از طریق به تاخیر انداختن و بازداری رفتار
قالب ،اما نامناس��ب و انجام عمل مطلوب ،اما ناخواس��ته از دید کودک مجالی را برای ارائه پاسخ صحیح
فراهم میآورد .در نتیجه بر اس��اس فرایندهای توضیح داده شده آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی
میتواند باعث افزایش حل مساله اجتماعی در دانشآموزان بیشفعال شود.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود که مهمترین آنها ش��امل محدود بودن نمونه مورد بررس��ی
به دانشآموزان پس��ر بیشفعال ش��هر پاوه بود ک��ه تعمیمپذیری نتایج را با س��وگیری مواجه میکند.
همکاری پایین برخی معلمان و والدین دانشآموزان ،عدم وجود مرحله پیگیری و عدم کنترل متغیرهای
مداخلهگ��ر از جمل��ه هوش و وضعیت خانوادگی محدودیتهای دیگر پژوهش بودند .بنابراین پیش��نهاد
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میشود در پژوهشهای دورههای پیگیری  4 ،2و یا حتی  6ماهه گنجانده شود و پایداری نتایج بررسی
گردد .پیشنهاد دیگر انجام همین پژوهش بر روی سایر گروهها ،دانشآموزان دختر بیشفعال و یا حتی
کودکان و دانشآموزان سایر شهرها میباشد .با توجه به اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی
پیشنهاد میشود که مسئوالن و برنامهریزان مدارس برای معلمان و پرسنل آموزش و پرورش دوره ضمن
خدمت در زمینه مذکور برگزار نمایند .پیش��نهاد دیگر اس��تفاده مش��اوران مدارس و درمانگران از روش
آم��وزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی برای بهبود ویژگیهای تحصیلی و روانش��ناختی بهویژه کاهش
پرخاشگری و افزایش حل مساله اجتماعی میباشد.
منابع
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