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Abstract
The aim of this study was to investigate the role of extracurricular learning assignments on
increasing academic well-being and students' academic engagement. The research method
was descriptive-correlation. The statistical population in this study were all male high school
students in Bandar Lengeh in the second semester of 1397-98. In order to select the sample
and conduct the research, among the students of boys' secondary schools, by available
sampling method, 120 third grade students were selected as the research sample after the
initial evaluation in terms of IQ. Out-of-school learning curricula (researcher-made), Jenks
and Morgan academic self-efficacy (1999) and Bloomfield-Paris academic conflict (2004)
were used to collect data. Pearson correlation test was used to analyze the data. Findings
showed that there was a positive and negative relationship between the use of extracurricular
learning assignments with academic self-efficacy (r = 0.35). Also, there was a positive
relationship between the use of extracurricular learning assignments and academic
engagement. And there was significant (r = 0.43). Therefore, it can be said that purposeful
learning assignments outside of school play an important role in increasing academic selfefficacy and student engagement, which can improve students' academic performance and
achieve better results in academic exams.
Keywords: Extracurricular learning tasks, Academic self-efficacy, academic engagement,
Students
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان انجام شد .
روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر بندرلنگه در نیم سال
تحصیلی دوم  9911-19بودند .به منظور انتخاب نمونه و اجرای پژوهش ،از بین دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه ،به شیوه نمونهگیری در
دسترس 921 ،دانش آموز کالس سوم پس از ارزیابی اولیه از نظر بهره هوشی ،به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .به منظور جمع آوری
اطالعات از پرسشنامه های نکالیف یادگیری خارج از مدرسه (محقق ساخته) ،خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان ( )9111و درگیری تحصیلی
بلومنفیلد و پاریس ( )2110استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .یافتههای حاصل از پژوهش نشان
داد که بین میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و منفی( )r=1/93وجود داشت ،همچنین ،بین
میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار( )r=1/09وجود داشت .از این رو ،می توان گفت که
تکالیف یادگیری هدفمند خارج از مدرسه نقش بسزایی در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و درگیری دانش آموزان دارد که می تواند موجب ارتقاء
عملکرد تحصیلی دانش آموزان و کسب نتایج بهتر در آزمون های تحصیلی داشته باشد.
واژگان کلیدی :تکالیف یادگیری خارج از مدرسه ،خودکارآمدی تحصیلی ،درگیری تحصیلی ،دانش آموزان
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

شکست یا موفقیت در این دوران ،تأثیری عمیق بر نگرش مثبت
یا منفی آنها از خود و تواناییهایشان بر جا میگذارد .موفقیت و
پیشرفت در تحصیل عالوه بر رشد علمی به سالمت روانی
دانش آموزان نیز کمك میکند .از سوی دیگر ،عدم موفقیت
تحصیلی و فشارهای روانی ناشی از آن ،بهداشت روانی را برهم
زده ،دانش آموز و جامعه را متحمل خسارتهای جبرانناپذیری
مینماید[.]2

 -1مقدمه
آموزش و پرورش پایه و اساس پیشرفت جامعه بشری است و
دانش آموزان به عنوان هسته اصلی این نظام ،نقش مهمی در
ارتقاء و بهبود وضعیت جامعه دارند [ .]9بنابراین ،سیاستهای
آموزشی نهاد آموزش و پرورش ،عالوه بر توسعه علمی و
گسترش سطح سواد و معلومات ،باید شامل رشد و بالندگی
بهداشت روانی جامعه نیز باشد .کودکان و نوجوانان بهترین
سالهای عمر خود را در مدرسه میگذرانند و تجربه هر گونه
2

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
درگیری تحصیلی ،9یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت
دانشآموزان و یکی از مهمترین شاخصهای نشاندهنده کیفیت
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است [ .]9درگیری فعال در
محیطهای آموزشی برای موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان
امری اساسی است .دانشآموزان برای کسب دانش و
مهارتهای موردنیاز برای عبور از مسیرهای مختلف تحصیلی،
باید با آموزشهای ارائهشده در محیطهای آموزشی بهگونهای
فعال درگیر شوند[ .]0هسته اصلی تعاریف درگیری شامل تمایل،
اشتیاق و مشارکت شناختی متمرکز در فعالیتهای یادگیری است.
تعاریف و مدلهای مختلفی از درگیری تحصیلی ارائهشده است،
در الگوی فین 2درگیری تحصیلی دارای دو مؤلفه رفتاری
(پایداری در تکالیف درسی) و انگیزشی (ارزشده به تکالیف
درسی) است .توافق در مورد چندبعدی بودن ساختار درگیری
تحصیلی در دانشآموزان در حال افزایش است[ .]3وانگ و
فریدریکس ]6[)2190( 9درگیری تحصیلی را ساختاری چندبعدی
شامل درگیری رفتاری ،شناختی و عاطفی میدانند .درگیری
رفتاری مشارکت در فعالیتهای مرتبط با موفقیت تحصیلی و
زمانی است که دانشآموزان از لحاظ جسمی در شیوههای
یادگیری مؤثر و فعالیتها دخیل هستند[ .]1درگیری رفتاری به
مؤلفههایی مانند مشارکت در فعالیتهای مربوط به مدرسه ،تالش
در تحصیل و میزان توجه در امور تحصیلی و در کالس درس
اشاره دارد .درگیری شناختی به ارزیابی استفاده دانشآموزان از
استراتژیهای پیچیده درگیری و استراتژیهای فراشناختی مانند
برنامهریزی و نظارت میپردازد درگیری عاطفی هنگامی رخ می-
دهد که دانشآموزان احساساتی مانند شور و شوق و لذت را نسبت
به یادگیری و محیط یادگیری درک کرده و نسبت به آنچه انجام
میدهند نگرش مثبت دارند و از آن لذت میبرند[.]1
براساس دیدگاه بندورا ،زمانی که افراد باور داشته باشند ،توانایی
انجام اعمالی را دارند و آن اعمال پیامدهای مورد نظرشان را
ایجاد میکند ،نسبتبه زمانی که باور نداشته باشند تالششان
موفقیتآمیز است ،به احتمال بیشتری برای انجام عمل
برانگیخته میشوند .این باورها ،به معنای خودکارآمدی است [.]9
باورهای خودکارآمدی باال بدون توجه به حوزۀ خاص با
پیامدهای موفقیتآمیز مرتبط است [ .]91 ،1خودکارآمدی به
توان فرد در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و
موفقیت او اشاره دارد .خودکارآمدی بیشتر از اینکه تحت تأثیر
ویژگیهای هوش و توان یادگیری افراد باشد تحت تأثیر
ویژگیهای شخصیتی ازجمله باور داشتن خود (اعتمادبهنفس)،
تالشگر بودن و تسلیم نشدن ،وارسی علل عدم موفقیت به
هنگام ناکامی (خودسنجی )،آرایش جدید مقدمات و روشهای
اجتماعی رسیدن به هدف (خودتنظیمی) و تحت کنترل درآوردن

تکانهها (خودرهبری) قرار دارد .این عوامل در برخی از افراد حتی
بیشتر از توان یادگیری موجب پیشرفت و موفقیت میشود .پیاژه
معتقد است طرحوارههای خودکارآمدی طی درونسازی و برون-
سازیهای بیشماری شکل میگیرد که در محیطهای غنی رخ
میدهد .خودکارآمدی بهواسطه انگیزه درونی موجب میشود که
فرد بهطور خودانگیخته در محیط تالش کند و به باورهای
کارآمدی خود دست یابد[ .]99در این رابطه ،نتایج پژوهشها
نشان داده است که خودکارآمدی و ارتقای آن ،اضطراب امتحان
را کاهش داده و باعث افزایش انگیزش پیشرفت دانش آموزان
می شود [ .]90 ،99 ،92همچنین ،خودکارآمدی با عملکرد
تحصیلی بهتر[ ]93و پیشرفت تحصیلی باالتر مرتبط است.
درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مؤلفه های گوناگونی
ارتباط دارند .اما در این میان یکی از مؤلفه هایی که کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است تکالیف یادگیری خارج از مدرسه است .در
میان فعالیته ای بعد از مدرسه محققان به «تکلیف مدرسه» توجه
بیشتری کرده اند ،چرا که این فعالیت  21درصد از فعالیت های
علمی دانش آموزان را تشکیل می دهد [.]96
برنامه های آموزشی رسمی رشد و تقویت همه ابعاد شخصیتی
دانش آموزان را در پی ندارد و همه اهداف را در زمان و وقت
محدود به کالس و مدرسه نمی توان به انجام رساند .از سوی
دیگر ،امکانات و هزینه های کافی برای صرف زمان بیشتر در
برنامه های مصوب وجود ندارد .به همین خاطر یکی از راه های
جبران معضل یاد شده امر تکلیف دهی است و باید به بهینه سازی
آن اقدام شود .از سوی دیگر ،تعمیم و ارتباط دادن مطالب و
آموخته های مدرسه ای در عرصه زندگی دانش آموزان از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .از نظر دانش آموزان ،یادگیری زمانی
مطلوب است که آنها طعم شیرین درس و مشق را در خارج از
مدرسه بچشند و با تکیه بر آن ،نیازهای خود را برطرف کنند .این
خواسته از طریق انجام تکلیف که حلقه ارتباطی بین مدرسه،
جامعه و خانواده است متحقق می شود .همچنین توجه به تفاوت
های فردی فراگیران ایجاب می کند که توانایی ها و عالیق و
نیازهای دانش آموزان تشخیص داده شود و با همه آنها برخورد
یکسانی صورت نگیرد .مدارس و کالس های موجود امکان توجه
ویژه به عالیق شخصی را ندارند و معلم نمی تواند در زمان
محدود به صورت انفرادی با تك تك دانش آموزان به فعالیت
بپردازد برای جبران این مهم از طریق ارایه تکلیف اقدام می شود.
از موارد مهم دیگر کمبود تجهیزات و وسایل آموزشی است که
ارایه تکلیف را ضروری می سازد .بدیهی است که هر گروه از
دانش آموزان برای انجام تکالیف خود به وسایل ،تجهیزات و
رسانه هایی نیازمندند .شرایط موجود در اکثر مدارس ،نمی تواند
نیاز ذکر شده را تامین کند و در این زمینه سعی می شود از
9
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زمان شرکت در کالس های خصوصی از پرسشنامه پژوهشگر
ساخته استفاده شد.
4
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی ( :)ASEQاین
پرسشنامه توسط جینکز و مورگان ،]91[ 3در سال 9111ساخته
شده و دارای  91گویه است که با استفاده از مقیاس چهار درجه-
ای لیکرت ( -9کامال مخالفم تا  -0کامالموافقم) نمرهگذاری
میشود .نمره این ابزار با مجموع نمره گویهها بهدست میآید ،لذا
دامنه نمرات بین  91تا  921است و نمره باالتر بهمعنای
خودکارآمدی تحصیلی بیشتر است .جینکز و مورگان ()9111
روایی سازه ابزار را تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 1/92گزارش کردند .همچنین حاتمزاده عربی ،ایزدی و هاشمی
( ]21[)9910پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  1/13گزارش
کردند .در این پژوهش برای سنجش همسانی درونی این ابزار از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن  1/91بهدست آمد.
مقیاس درگیری تحصیلی دانشآموزان:)SES( 6
بهمنظور بررسی درگیری تحصیلی از مقیاس درگیری تحصیلی
فردریکس ،بلومنفیلد و پاریس ]29[)2110( 1استفاده شد .این
مقیاس دارای  93گویه در طیف لیکرت  3درجهای است که
پاسخ شرکتکنندگان در هر گویه از ( 9هرگز) تا ( 3همیشه)
نمرهگذاری میشود که سه مؤلفه درگیری رفتاری (سؤاالت -9
 ،)0درگیری عاطفی (سؤاالت  )91-3و اشتیاق شناختی (سؤاالت
 )93-99را اندازه میگیرد .فردریکس ،بلومنفیلد و پاریس
( ،]29[)2110ضریب اعتبار آن را  1/96گزارش کردهاند .در
تحلیل عامل تأییدی و بررسی ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه در پژوهش عباسی ،درگاهی ،پیرانی و بنیادی ()9910
[ ]22حاکی از وجود روایی سازه مطلوب و مناسب بودن این
پرسشنامه در نمونه ایرانی بوده و پایایی کل به روش آلفای
کرونباخ در پژوهش آنها  1/66گزارش شده است .در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ برای کل این مقیاس  1/93به دست آمد.

امکانات و تسهیالت خارج از مدرسه استفاده شود .در خصوص
میزان ساعات مطالعه کتاب درسی و کمك درسی مطالعات نشان
می دهد که هر چه تعداد بیشتری کتاب از کتابخانه مدارس توسط
دانش آموزان به امانت گرفته شود میزان پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان بیشتر است .مدت زمانی که به آموزش اختصاص داده می
شود در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش زیادی دارد.
بطورکلی هر چه دانش آموزان زمان بیشتری صرف مطالعه نمایند
با ثابت نگه داشتن بقیه عوامل مطالب بیشتری فرا خواهند گرفت.
محققان معتقدند که تکلیف مدرسه فرصتی در اختیار دانش آموزان
می گذارد تا تمرین بیشتری روی مفاهیم ارائه شده در کالس
داشته باشند[ . ]91در این رابطه یوسف زاده وسرندی ()9913
[ ]99ضمن مطالعه ای نشان دادند که سه نوع تکالیف تمرینی،
آماده سازی و تلفیقی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه ششم
ابتدایی تأثیر دارند ،با این وجود ،تأثیر تکالیف تلفیقی (تمرینی و
آماده سازی) بیشتر از تأثیر تکالیف تمرینی و آماده سازی به
تنهایی است و همچنین تأثیر تکالیف آماده سازی نیز به مراتب
بیشتر از تأثیر تکلیف تمرینی می باشد .با توجه به نتایج بدست
آمده دبیران و دست اندرکاران امور آموزشی می توانند در کنار
تکالیف تمرینی از تکالیف آماده سازی نیز بهره برده و با این کار
برونداد مهارتی و آموزشی دانش آموزان را بهبود ببخشند .میکائیلو
و انتصار فومنی (]91[ )9919در مطالعه ای نشان دادند افزایش
ساعات انجام تکلیف در خارج از مدرسه  ،موجب ارتقاء پیشرفت
تحصیلی ریاضی دانش آموزان می شود.
-2روش
روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری در این
پژوهش کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر بندرلنگه
در نیم سال تحصیلی دوم  9911-19بودند .به منظور انتخاب
نمونه و اجرای پژوهش ،از بین دانش آموزان مدارس متوسطه
پسرانه ،به شیوه نمونهگیری در دسترس 921 ،دانش آموز کالس
سوم پس از ارزیابی اولیه از نظر بهره هوشی ،به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .برای اندازه گیری هوش از آزمون ریون
استفاده شد (برای کنترل آن فقط دانش آموزان سوم تجربی که
تقریباً در یك سطح هوشی هستند انتخاب شد و همچنین با
آزمون همبستگی تفکیکی تأثیر هوشبهر آنها در پیشرفت
تحصیلی حذف گردید) ،برای کنترل جنسیت یك جنس یعنی
فقط پسران انتخاب شد و برای کنترل نوع مدرسه ،فقط مدارس
دولتی انتخاب شدند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد.
ابزارهای اندازه گیری :برای اندازه گیری میزان ساعات انجام
تکلیف ،میزان ساعات مطالعه کتاب درسی و کمك درسی و مدت

-3یافته ها
در جدول  ،9آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
ارائه شده است.
جدول  .1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

0

متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

میزان ساعات مطالعه کتاب کمك درسی
میزان ساعات انجام تکلیف
میزان ساعات شرکت در کالس های خصوصی
خودکارآمدی تحصیلی
درگیری تحصیلی

1/19
9/63
1/02
29/09
99/61

9/19
9/12
1/19
9/61
0/19

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

جدول  .2همبستگی بین تکالیف یادگیری خارج از مدرسه ،خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی
متغیر
میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه
خودکارآمدی تحصیلی
درگیری تحصیلی

میزان استفاده از تکالیف یادگیری
خارج از مدرسه
9
1/93
1/09

با توجه به نتایج جدول  ،2بین میزان استفاده از تکالیف یادگیری
خارج از مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و
منفی( )r=1/93وجود دارد ،همچنین ،بین میزان استفاده از
تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با درگیری تحصیلی رابطه
مثبت و معنادار( )r=1/09وجود دارد.

خودکارآمدی تحصیلی

درگیری تحصیلی

1/09
9

1/93
9
-

کنجکاوی در زمینه موضوع درسی جدید ،در ارتباط است و
موجب درگیری بیشتر دانش آموزان در فرایند یاددهی -یادگیری
شده و در واقع از این طریق موجب بهبود خودکارآمدی تحصیلی
و عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گردد.
واژه نامه
درگیری تحصیلی
فین
وانگ و فریدریکس
خودکارآمدی تحصیلی

 -4بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه
بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان
انجام شد .یافته های حاصل از پزوهش نشان داد که بین میزان
استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی
رابطه مثبت و منفی وجود دارد ،همچنین ،بین میزان استفاده از
تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .این یافته ها همسو با نتایج مطالعات یوسف زاده
وسرندی (]99[)9913؛ میکائیلو و انتصار فومنی ( ،]91[)9919در
زمینه تأثیر تکالیف خارج از مدرسه بر افزایش پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ،است.
تکالیف تمرینی برای تقویت مهارت و دانش کسب شده و جهت
تثبیت یادگیری از سوی معلم ارائه می شود و این نوع تکالیف با
وجود کاربرد گسترده ای که دارند ،دارای معایبی همچون
یادگیری غیر تحلیلی و نبود زمینه ای برای پرورش خالقیت
دانش آموز هستند ،از این رو انجام دادن این نوع تکالیف به
علت تکراری بودن ،اغلب برای دانش آموزان کسل کننده می
باشد و معموالً به این دلیل با وجود تأثیر بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ،اثربخشی آنها نسبت به سایر روش ها کمتر است.
با این وجود ،اگر تکالیف تمرینی به دقت و مطابق با توانایی تك
تك دانش آموزان و تفاوت های فردی آنان انتخاب شوند ،بسیار
مفید خواهند بود و خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی
آنها را افزایش خواهد داد .تلفیق تکالیف تمرینی و آماده سازی با
تقویت مهارت ها و افزایش سرعت عمل دانش آموز در کار،
تثبیت آموخته های قبلی در ذهن دانش آموز و همچنین آماده
سازی ذهن فراگیر برای یادگیری مطالب جدید و تقویت آمادگی
دانش آموز جهت یادگیری مستقل و در نهایت با تحریك حس
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