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  چکیده

 تأثیردانش آموزانگرایش به تکالیف درسی در موفقیت تحصیلی  ،بنا به شواهد پژوهشی: هدف

ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی بـا   حاضرق همین مناسبت در تحقیه گذار بوده و ب

از نـوع  –توصـیفی   حاضـر تحقیـق  : روش. گرایش به تکالیف درسی مورد بررسی قـرار گرفـت  

جامعـه آمـاري   آموزان دختر و پسر آموزش و پرورش ناحیه یک اهـواز  همبستگی است و دانش

چنـد  بـه شـیوه تصـادفی    ) دختـر  80و پسـر  70(نفر  150اند که از بین آنانتحقیق را تشکیل داده

محقق ساخته راهبردهاي خود  هايها از پرسشنامه آوري داده براي جمع. انتخاب شدند مرحله اي

. اسـتفاده شـد  ) 1984(تنظیمی تحصیلی، گرایش به تکالیف درسی و خـود اثربخشـی اولنـدیک    

: یافتـه هـا  . ت گرفتصور چندگانهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  تحلیل داده

ها نشان داد که بین خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشـی بـا گـرایش بـه تکـالیف درسـی        یافته

 نشان داد که از بین دو متغیر پیش بـین چندگانه رگرسیون . همبستگی مثبت معناداري وجود دارد
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:نتـایج . بینـی کنـد  فقط خودتنظیمی تحصیلی توانست گرایش به انجـام تکـالیف درسـی را پـیش    

را  تکالیف درسـی ش به یتوان گرامیتحصیلی می یق خود تنظیق حاضر نشان داد که از طریتحق

  .نی کردیش بیپ

  .خود اثربخشی، گرایش به تکالیف درسی ،خود تنظیمی تحصیلی:واژگان کلیدي

  مقدمه

درسیف یلاتکطرح 
1

مطـرح  ربـاز  یاز دبلکـه   ،سـت یدي نیـ جدنظران موضوع نسبتاًبراي صاحب

نسون و پاتالیکوپر، راب(گردد میالدي بریم 1800به دهه ده و بو
2

ن رابطـه هاگـان  یدر ا.)2006
3

آمـوزان  شرفت درسی دانـش یف درسی بر پیتکال تأثیری بود که یکاین پژوهشگرآمریاول) 1927(

درسی تالشی است که براي فیاري از صاحبنظران معتقدند که تکالیبس. مطالعه قرار داد را مورد

بمبنـوتی (ت اسـت یـ ارحائز اهمین و معلمـان بسـ  یآموزان، والـد نشدا
4

ن، ی؛ دتمـرز، تراتـو  2010

کانتر و بامرت،لوتک
5

نی؛ پاتال ؛کوپر و وا 2010،
6

در و لوتکین، نگلی، اسنای؛ تراتو 2010،
7

 ،

ن راستا کوپریدر هم). 2009
8

لی یشرفت تحصیف درسی براي پیز معتقد است که تکالین) 2007(

  . د استیار مفیرستانی بسیی و دبیراهنما ژه دورةیوه وزان بآملی دانشیتحص

هـا و عملکـرد   ش مهـارت یف درسـی در افـزا  یدهد کـه تکـال  مینشان انجام شده قات یتحق

کــسیا(گــذار اســتتأثیرار یلی بســیتحصــ
9

سیچ و مــینتــریشــانک، پ؛ 2010،
10

  کــوپر، ،2008،

  

                                                
١. academic homework 
٢. Cooper, Robinson & Patall
٣. Hagan
٤. Bembenutty
٥. Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter & Baumert 
٦. Patall, Cooper & Wynn
٧. Trautwein, Niggli, Schnyder & Lüdtke 
٨. Cooper 
٩. Xu 
١٠. Schunk, Pintrich & Meece
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نسون و پاتالیراب
1

تسانتاسیمرمن و کی؛ ز 2006،
2

ف درسـی  یت تکـال یـ در رابطه بـا اهم ). 2005،

لی را یف درسی نه فقط دانش تحصـ یمعتقد است که تکال) 2002(مرمن یصاحبنظرانی همچون ز

در  .کند تا به مطالعات خـود جهـت دهنـد   میکند بلکه به آنها کمک میبه دانش آموزان منتقل 

ف درسـی را  یکـه تکـال  یموزانآد که دانشیجه رسین نتیقی به ایطی تحق) 1989(کوپرن راستایا

از . لی بـاالتري را نشـان دادنـد   یدهند عملکرد تحصمیی که انجام نیدهند نسبت به آنهامیانجام 

چینتریطرفی پ
3

ن و کولریو تراتو) 2000(
4

ش یف درسـی باعـث افـزا   یمعتقدند که تکـال ) 2003(

حفـظ توجـه و خـود    ،طیت محـ یریمد ،ت زمانیریمد ،م اهدافیتنظ ،خود باوري ،مییخود تنظ

ن اسـت کـه   یـ ر رسـمی درسـی ا  یـ ف درسـی در وقـت غ  ید تکـال یگر فوایاز د. شودمیاثربخشی 

ري مطالـب  یادگیـ کنـد،  مـی آمـوزان توانمنـد   شرفت منظم دانـش یی معلم را در نظارت بر پیتوانا

زتیهورو(دهدمیش یط کالس را افزایدرسی در خارج ازمح
5

؛ مـک پرسـون  2005،
6

و ) 2005،

شان کمک کـرده و  یهایص اشتباهات و مشکالت درسی و حواسپرتیآموزان در تشخانشو به د

ت عمـومی یمرکز ترب(شودمیهاي مطالعه آنان باعث رشد مهارت
7

،b2007  نسـون  ی؛ کـوپر، راب

؛ بمبچـت 2006،وپاتال
8

کـس ی؛ کورنـو و ا 2004،
9

؛ کـاتز 2004،
10

کـس و کورنـو  ی؛ ا2004،
11

ش نگرش مثبـت بـه مدرسـه شـده و     یدایوزان کمک کرده و باعث پآم، به استقالل دانش)1998

، ؛ کـوپر b2007،ت عمـومی یـ مرکـز ترب (دهدمیش یت شخصی را در آنان افزایاحساس مسئول

؛ وارتون2005، ؛ مک پرسون2007
12

،2001.(  

                                                
١. Cooper, Robinson & Patall
٢. Zimmerman & Kitsantas
٣. Pintrich 
٤. Trautwein & Koller
٥. Horowitz
٦. Mcperson
٧. Center for Public Education
٨. Bempechat
٩. Corno & Xu
١٠. Coutz
١١. Xu & Corno
١٢. Warton
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ر درسـی جـزو برنامـه آموزشـی     یـ ف درسی خارج از وقـت غ یا تکالین خصوص که آیدر ا

در . هاي مورد عالقه برخی از صـاحبنظران بـوده اسـت   ا نباشد از جمله بحثیآموزان باشد دانش

هـاي  شـرفت مهـارت  یف درسی نـه تنهـا باعـث پ   یه معتقدند که تکالین قضین این راستا منتقدیهم

شـرفت  یش پیشـود بلکـه بـه افـزا    مـی ري در آنهـا ن یپـذ تیباطی و مسـئول رشد خود انضـ  ،مطالعه

کوهن(کندمیز کمک نیلی آنان نیتحص
1

؛ کرالووك و بول 2006، 
2

ن رابطه کـه  یدر ا). 2005،

انـد کـه   معتقد است آنها کسانی) 2002(من مریبرند زمیآموزانی از آموزش سود نکه چه دانش

ی یویدیـ هـاي و يپردازند، مشغول بـاز میون یزیکنند، به مشاهده تلومیمسائل مشکل را انتخاب 

ت شخصـی خـود را   ینی دارنـد، مسـئول  ییلی پاینمرات تحصپردازند، میشوند،کمتر به مطالعه می

نی هسـتند، اهـداف   یدهند، فاقد نظارت والدمیگران نسبت یکنند، شکست خود را به دمیانکار 

طـی  یکننـد، سـاختار مح  مـی ثر اسـتفاده  ر مـؤ یـ ري غیادگیراهبردهاي نند، ازیگزمیر واقعی بریغ

قـه بـوده و نسـبت بـه مدرسـه خـود       زه و عالیـ نگمـی، ا یهـاي خـود تنظ  فاقـد مـدل   ،فی دارندیضع

  .نی دارندییاحساس و اعتماد به نفس پابی

بنا به شواهد پژوهشی خـود  . ندمؤثربدیهی است که عوامل زیادي در انجام تکالیف درسی 

تنظیمی تحصیلی
3

) 1989،2000(زیمـرمن  . برانجام تکـالیف درسـی اسـت    مؤثراز جمله عوامل  

هـا بـراي دسـتیابی بـه     رفتارهـا و هیجـان  ن فرایند فعال نگه داشـتن افکـار،  خود تنظیمی را به عنوا

داند کـه اهـدافی را بـراي خـود     اهداف تعریف کرده است و افراد خودتنظیم یافته را کسانی می

به نظارت خـود   ،راهبردهاي مناسب یادگیري را گزینش و انگیزش خود را حفظ کرده ،انتخاب

مــرمن، بـونر وکــواچ یز. کننـد مــییـابی  پرداختـه و پیشـرفت خــود را ارز  
4

معتقدنـد کــه  ) 1996(

دار، راهبردهاي مناسب ف هدفیشوند که تکلمیف درسی موفق یران وقتی در انجام تکالیفراگ

ف را یـ امـدهاي تکل یشرفت خـود نظـارت و پ  یزش خود را حفظ، و بر پیانگ ،ري را انتخابیادگی

                                                
١. Kohn
٢. Kralovec & Buell
٣. academic self-regulation 
٤. Zimmerman, Bonner  & Kovach
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معتقدنـد کـه   ) 2009(مـرمن  یتسـانتاس و ز یک. ا کننـد دیاز پیمی نیري خود تنظیادگیابی و به یارز

ف درسی یمختلفی تکال هايوهیافته باال نسبت به افراد کمتر برخوردار به شیم یران خود تنظیفراگ

اي نشان داد کـه فراگیـران داراي یـادگیري خـود     طی مطالعه) 2010(بمبنیوتی . دهندمیرا انجام 

شی باال تمایل دارند که ارضـاي نیازهـاي خـود را بـه عقـب      ثربختنظیمی باال و با باورهاي خود ا

ها دارند و براي تکمیل تکالیف درسـی از خـود فعالیـت بیشـتري     ندازند، عالقه درونی به درسبی

  .دهندمینشان 

 ةکننـد بیننشان داد که خود اثربخشی و تکالیف پیش )2009(مرمن یتسانتاس و زیبررسی ک

ی با تکمیل تکـالیف و عملکـرد تحصـیلی در ارتبـاط اسـت و      معدل تحصیلی است و خود تنظیم

وريگـ گر.ري اسـت یادگیـ مـی  یز مسـتلزم خـود تنظ  یـ ت آمیـ ف موفقیل تکالیتکم
1

در) 2009(

قـرار توجـه موردراتحصیلیپیشرفتدریادگیري خودتنظیمیوخودکنترلینقشپژوهشی

کـرده، عمـل کارهـا خـوب  لباغدردارندمناسبیخودکنترلیکهافراديويبه اعتقاد. داد

در مطالعـه  . کننـد مـی غلبـه هـاي خـود  پرتـی برحـواس ودهنـد مینشانخودازمناسبیتالش

که بین انجام تکالیف، اسـتفاده از راهبردهـاي   نشان دادند) 2005(تسانتاسیکدیگري زیمرمن و 

کـوپر،  .یادگیري خودتنظیم، درك مسئولیت تحصیلی و پیشرفت درسی همبسـتگی وجـود دارد  

ناي و گریتهاوس،لیندسی
2

کـه نسـبت بـه    آمـوزانی اي نشـان داد کـه دانـش    طی مطالعه) 1998(

دادند در میتري تکالیف درسی را انجام ه طور منظمیادگیري خود احساس مسئولیت کردند و ب

در مطالعه دیگري رادمـس و زیمـرمن  . انجام موفقیت آمیز تکالیف درسی شانس بهتري داشتند
3

  .نیز نشان دادند که بین خودتنظیمی و تکالیف درسی ارتباط وجود دارد) 2011(

بنا به شواهد پژوهشی خود اثربخشی
4
از . در انجام تکـالیف درسـی اسـت   مؤثردومین عامل  

دیدگاه بندورا
5

اش در انجام امور مـرتبط اسـت   خود اثربخشی با تصورات فرد ازتوانایی) 1994(

                                                
١. Gregory
٢. Cooper,Lindsay , Nye & Greathouse
٣. Ramdass & Zimmerman
٤. self-efficacy
٥. Bandura
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هایش در سازماندهی و انجـام کـنش بـراي    خصی فرد از تواناییهاي ش عنوان قضاوته و آن را ب

ی باالیی برخـوردار باشـند   افرادي که از خود اثربخش. کندمیرسیدن به اهداف مشخص تعریف 

 ،تـوان گفـت خـود اثربخشـی بـاال در یـادگیري افـراد       رو مـی  از ایـن . توانند یـاد بگیرنـد  بهتر می

ابراین ممکـن اسـت افـراد توانـایی بـاالیی در کـار       بن. باشدبخصوص در مراکز آموزشی مهم می

لذا احسـاس اثربخشـی بـاال بـر تکـالیف      . اما حس اثربخشی آنان پایین باشد ،خاصی داشته باشند

دهـد کـه خـود    مـی تحقیقات انجـام شـده نشـان    . مثبت دارد تأثیردرسی و عملکرد آموزشی نیز 

جام آن تکالیف و اسـتفاده از راهبردهـاي   اثربخشی باال با انتخاب تکالیف درسی، استقامت در ان

؛ دیبندتو و زیمرمن2000،زیمرمن(یادگیري همبستگی دارد
1

، شیما و ویـر کیتسانتاس). 2010،
2

اي نشان دادند که شـکاف پیشـرفت بـا افـزایش دسترسـی بـه منـابع تکـالیف         طی مطالعه) 2011(

ن این بـا اسـتناد بـه ایـ    بنـابر  .دکنـ مـی درسی کاهش و با خود اثربخشی در ریاضیات افزایش پیدا 

گـرایش  بـا  خود اثربخشـی  بین خود تنظیمی تحصیلی و ها که مقدمه در تحقیق جاري این فرضیه

گـرایش بـه تکـالیف    آمـوزان دختـر و پسـر ارتبـاط وجـود دارد و نیز     در دانش به تکالیف درسی

  .  فتاز طریق دو متغیره یاد شده قابل پیش بینی است مورد بررسی قرار گر درسی

  روش 

انـد  اري را تشـکیل داده آموزان دختر و پسر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز جامعه آمـ دانش

مدرسـه   4مدرسـه دخترانـه و    4(مدرسـه   8هاي دخترانـه و پسـرانه آن ناحیـه    که از بین دبیرستان

بـه صـورت تصـادفی    ) پسـر  80پسـر و  70(نفر 150به صورت تصادفی انتخاب و در کل) پسرانه

 الزم به ذکر است که قرار بود نمونـه تحقیـق بـه صـورت کـامالً     . اندانتخاب شده د مرحله ايچن

هـا از  ه علت عدم کامل نمـودن پرسشـنامه  آموزان پسر بنفر از دانش 10، امامساوي انتخاب شوند

تنظیمی تحصیلی از پرسشنامه محقـق  گیري متغیر خود به منظور اندازه. تحقیق حذف شدندنمونه 

                                                
١. DiBenedetto & Zimmerman
٢. Kitsantas, Cheema & Ware



75                                   ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی

خـارجی و   هـاي برخـی از پرسشـنامه   هـاي این پرسشنامه از طریق مطالعه ماده. استفاده شدساخته 

 30تحلیل عـاملی بدسـت آمـد و داراي    و نهایتاًدانشگاه پیام نورمصاحبه با تعدادي از دانشجویان 

عامل بـا عنـوان راهبـرد حافظـه     ششسئوال و 
1

هـدف گزینـی  ،)مـاده (
2

خودارزیـابی ،)مـاده 3(
3

خواهیمکک،)ماده6(
4

پذیريمسئولیت،)ماده6(
5

سازماندهیو) ماده4(
6

شده تشکیل) ماده6(

،بـراي راهبـرد   85/0پایایی پرسشنامه مذکور از طریق آلفاي کرونباخ براي کل پرسشـنامه  . است

بـراي   ،71/0براي کمـک خـواهی   83/0براي خودارزیابی 75/0براي هدف گزینی  74/0حافظه 

ضـمنا روایـی آن از همبسـته کـردن     . برآورد شد 76/0سازماندهی  و براي 72/0مسئولیت پذیري

با پرسشنامه اهمال کاري تحصـیلی 
7
کـه در سـطح   -165/0تعیـین و مقـدار آن   ) 1391(سـواري   

مخـالفم   اي کـامالً آن به صورت مقیاس پـنج درجـه   هاينمره گذاري ماده. دار استامعن 044/0

خـود اثربخشـی   . شـود مـی انجام ) 5(و کامال موافقم  )4(موافقم) 3(نظري ندارم ) 2(مخالفم ) 1(

دومین متغیري است که در این تحقیق استفاده شد که توسط اولندیک
8

اوزولـد و کـرو  ،1984(
9

کرو
9

مـاده   17سـاخته شـد و داراي   ) 1382،میـاح و موسـوي  مهرنیـا،  ،به نقل از عسکري 1986

یـایی آن را از طریـق آلفـاي    در یـک مطالعـه پا  ) 1389(مشـاك و درویشـی    ،يحیـدر . باشدمی

بدسـت   49/0و روایی آن از طریـق همبسـتگی بـا پرسشـنامه رضـایت از زنـدگی       85/0کرونباخ 

انجـام  ) 5(مـوافقم   تـا کـامالً  ) 1(مخـالفم   آن بـه صـورت کـامالً    هـاي گذاري مادهنمره. آوردند

بـراي  . شـود مـی گـذاري  صـورت معکـوس نمـره   بـه  15و  13، 8،9، 3، 1االت ؤس ضمناً. شودمی

گیري گـرایش بـه تکـالیف درسـی    اندازه
10

. اسـتفاده شـد  ) الؤسـ  6(االت محقـق سـاخته   ؤاز سـ  

                                                
١. Memory strategy 
٢. Goal setting
٣. Self-evaluation 
٤. Helping assistance
٥. Responsibility 
٦. Organization
٧. Academic procrastination 
٨. Olandick
٩. Ozold & Crow
١٠. Tendency to academic homework 
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االت بـا  ؤروایـی سـ  . )74/0آلفاي کرونباخ (خوبی برخوردار بود  نسبتاًاالت یاد شده از پایاییؤس

بدست آمـد کـه در سـطح     193/0ال کلی محاسبه و مقدار ضریب همبستگی آن ؤکمک یک س

) صـفر (هرگـز  ازاي آن به صورت مقیـاس پـنج درجـه    هايگذاري مادهنمره. دار شدامعن 018/0

  . شودانجام می) 4(همیشه  تا) 3(اکثر اوقات ) 2(بعضی اوقات ) 1(بندرت 

  ها یافته

  .ها در جداول زیر آمده استمربوط به فرضیهتوصیفی و یافته هاي هاي یافته

خود تنظیمـی تحصـیلی   ن و انحراف معیار متغیر دهد که میانگیمینشان  1مندرجات جدول 

 هـا بـراي متغیـر   و همـان شـاخص  ) 37/7( 48/44و ) 46/15(31/134به ترتیب  خود اثربخشی و

  . باشدمی) 13/3(54/14گرایش به تکالیف درسی 

  گرایش به تکالیف درسیو  خود اثربخشی، خود تنظیمی تحصیلیهاي توصیفی متغیرهاي شاخص.1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  اکثر نمرهحد  حداقل نمره  متغیرنام 

  46/15  31/134  163  93  خود تنظیمی تحصیلی

  37/7  48/44  60  23  خود اثربخشی

  13/3  54/14  26  7  گرایش به تکالیف درسی

 خود اثربخشـی و  خود تنظیمی تحصیلیکه بین متغیرهاي دهد نشان می 2مندرجات جدول 

همبستگی مثبـت   گرایش به تکالیف درسیدختر و پسر و  هايمودنیآز ،هانمرات کل آزمودنی

  . شودیید میتحقیق تأ 1و 2به این تحلیل فرضیه بنابراین با استناد . وجود دارد داريمعنا
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  ف درسییش به تکالیگرابا  خود اثربخشیو  لییمی تحصیخود تنظضرایب همبستگی 2.جدول

  بین متغیرهاي پیش

  )ف درسییه تکالش بیگرا(متغیر مالك 

  جنس

  پسر

70=n  

  دختر

80=n  

  کل

150=N  

  لییخود تنظیمی تحص

  )فرضیه اول(

528=./r  

000=./P
342=./r  

002=./P  

436=./r  

000= ./P

  خود اثربخشی

  )فرضیه دوم(

398=./r  

001=./P
237=./r  

032=./P
310=./r  

000=./P
  

  ) ه سومیفرض(خود اثربخشیو  لییمی تحصیتنظخود : بین نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي پیش. 3جدول 

  همزمانبا روش  گرایش به تکالیف درسیبا 

  بین متغیرهاي پیش
همبستگی 

چندگانه

ضریب 

  تعیین

  اف نسبت

  )سطح معناداري(

می یخود تنظ

  لییتحص

خود 

  اثربخشی

  190/0  436/0  لییمی تحصیخود تنظ
79/34  

0001/0  

436/0β  

08/0b=  

89/.t=  

000/0P=  

  

  206/0  453/0  ثربخشیخود ا
01/19  

0001/0  

373/0β

075/0b=

501/4t=  

0001/0P=  

139/0β

059/0b=  

67 /1t=  

096/0P=  

بـین   دهـد بـین متغیرهـاي پـیش     نشـان مـی   همزماننتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش 

ضـریب همبسـتگی    گـرایش بـه تکـالیف درسـی    بـا  ) خـود اثربخشـی  و  لییمی تحصـ یخود تنظ(

ر اسـت و مقـدار آن نیـز از    نادامع >0001/0Pکه در سطحوجود دارد)MR=453/0(چندگانه 

در . بیشـتر اسـت   گـرایش بـه تکـالیف درسـی    ضرایب همبستگی ساده هر یک از آن متغیرهـا بـا   

را  گرایش به تکـالیف درسـی  واریانس متغیر مالك یعنی  206/0،بین پیشمجموع این دو متغیر 

دهـد کـه    سطر آخر جدول نشان میایب رگرسیون مندرج درنتایج مربوط به ضر. کنند تبیین می
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را تبیـین   گرایش به تکـالیف درسـی  داري واریانس  به طور معنالییمی تحصیخود تنظمتغیر فقط 

  .شود یید میتأق نیز یتحق 3بنابراین با استناد به این جدول فرضیه  .کند می

  گیريبحث و نتیجه

 گـرایش بـه تکـالیف درسـی    و  لییمـی تحصـ  یخـود تنظ بـین  ق حاضـر نشـان داد کـه    یج تحقینتا

رادمـس و زیمـرمن   نتیجـه ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیـق        .داري وجـود دارد همبستگی مثبت معنا

 ،)2005(زیمـرمن و کیتسـانتاس   ،)2009(گریکـوري  ،)2009(کیتسانتاس و زیمـرمن   ،)2011(

از . گ اسـت نـ هماه )1996(وکـواچ   زیمـرمن، بـونر   ،)1998(ناي و گریتهاوس ،کوپر، لیندسی

هـاي علمـی    افتـه یش یف درسـی باعـث افـزا   یتکـال  ا واقعـاً یـ آ کـه  بـود ایـن بحـث مطـرح     دیرباز

ن موضوع توافـق  ین بر این و والدیاري از معلمیبسدر این خصوص ، خیرا یشود  آموزان می دانش

ظـار  دهـد و انت  ش مـی یآمـوزان را افـزا   ت دانـش یف درسی ذوق و شوق و مسـئول یدارند که تکال

  .کند ن و عموم را برآورده مییآموزان، والد دانش

بیشـتر  . شـوند مـی دقـت   یبدرسی در انجام تکالیف  ،یآموزان در اوج خستگمعموالً دانش

ه آنهـا شـکایت دارنـد وبـ     یدانش آموزان از حجم زیاد تکالیف در دروس مختلـف و یکنـواخت  

و آمـوزان و میـزان   دانـش  يبـرا  یرستعیین تکالیف د. تعطیل يروزها يویژه تکالیف محوله برا

رسـد بـا ایـن کـه     مـی بـه نظـر   . آمـوزش و پـرورش اسـت    یسنت حثانجام آن، از جمله مبا ةنحو

بـا شـرایط    یو درسـ  یآمـوزان را درگیـر مسـائل آموزشـ    دانـش  یتکالیف داده شده به حد کـاف 

در پیشـرفت   ،انـه از آنان اعتقاد دارند کـه انجـام تکلیـف در خ    يتعداد زیاد اماکند، میکالس ن

ممکـن اسـت    يفـرد . گیرنـد مـی همه فراگیران با یک روش یاد ن. داردیمثبت تأثیرآنان  یتحصیل

بـا  . گیـرد بينتیجه بهتـر  ،از طریق تمرین کردن يدیگر فردو  شته باشددا يتريقو يشنیدار ةقو

تکلیـف  انجـام   يتوان گفت یک روش بـرا مین یاجتماع -یو فرهنگ يفرد هايتوجه به تفاوت

  . کامالً درست است
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انجـام و ارائـه   شود بایستی گفـت کـه   میاینکه با انجام تکالیف درسی چه سودي عاید فرد 

عـادت بـه مطالعـه    ، آمـوزان لی دانـش یشـرفت تحصـ  یمثبـت بـر پ   تـأثیر ، عالوه بردرسیف یلاتک

ي آمـاده  ري مسـتقل و انفـراد  یادگیـ را بـراي   آنهـا دهـد؛ مـی ش یدر منـزل را افـزا   انآمـوز دانش

آمـوزش  کنـد؛ مـی ري کالس درس آشـنا  یادگیهاي تین دانش آموزان را با فعالیوالدکند؛می

فرصت اندیشه و تفکر درباره آنچه را که کند؛میواري کالس درس خارج یاردهرسمی را از چ

دهـد  میشتري یبه معلم فرصت بکند؛میارائه شده است فراهم  انآموزدر کالس درس به دانش

ن، یبنـابرا .آمـوزان نظـارت داشـته باشـد    ري دانـش یادگیـ هـاي  تیـ لی و فعالیشرفت تحصیتا بر پ

ري یادگیـ توانـد در امـر   میدر صورتی که معلمان به درستی از آن استفاده کنند،  درسیف یلاتک

درسـی  فی یبگذارد و از افت کمی و ک تأثیرلی آنان ید باشد و بر عملکرد تحصیآموزان مفدانش

ري یادگیـ -اددهییند یستم فرآینفک سیال ءبه عنوان جزدرسی ف یلابه هر حال تک.بکاهدآنان

  . باشدمیان بوده و یو مرب ءایمورد توجه و نظر صاحب نظران بخصوص اول

 گرایش به تکالیف درسـی و  خود اثربخشیبین تحقیق حاضر این بود که  هاياز دیگر یافته

دیبنـدتو  ) 2000(زیمرمن نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق . داري وجود داردهمبستگی مثبت معنا

انجـام  بدیهی است . هماهنگ و همسو است) 2011(کیتسانتاس، شیما و ویر  ،)2010(و زیمرمن

آموزانی کـه   براي مثال، دانش. شود د مییاي اکتسابی جدهتت مهاریف درسی، باعث تقویتکال

هـا داده  نی بـه آ یها مسألهد نمونهیاند، با د گرفتهایاضی را یر ک مسألهیدي جهت حل یروش جد

کنـد تـا بـراي     آمـوزان کمـک مـی    ف بـه دانـش  یانجـام تکـال  . شود تا خودشان آن را حـل کننـد  

ف درسی مناسـبی کـه   یم که تکالیدان ما می. د انجام شود، آماده باشندیی که در کالس بایاهتیفعال

ش یکمک کند تا عادات و رفتارهـاي سـالم را افـزا   فراگیران تواند به  ت انجام شوند، مییبا موفق

  .خبر داشته باشندفرزندانشان  تا در مورد آموزش کندمیکمک ن یبه والد درسیف یتکال. دهند

اجراي تحقیق حاضر منحصرا روي دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه ناحیـه یـک آمـوزش و        

لـی و خـارجی در خصـوص    نفر از آنـان و نبـود پیشـینه کـافی داخ     150پرورش اهواز و انتخاب 

بـه منظـور افـزایش    . رودشـمار مـی  ه هاي این تحقیق بـ موضوع مورد بررسی از جمله محدودیت



91زمستان، هشتم، سال ششمشناسی تربیتی شماره بیست و فصلنامه روان                            80

شـده توسـط   درسـی کارشناسـی  آموزان به انجام تکالیف درسـی؛ ارائـه تکـالیف   گرایش دانش

آمـوزان از پیشـنهادات   هاي خود تنظیمی و تقویت خود اثربخشـی دانـش  دبیران، پرورش مهارت

  .باشدتحقیق حاضر می

بـه منظـور افـزایش سـرعت، تسـلط، تثبیـت        یگفته شـد تکـالیف درسـ    که قبالًهمانطوري

تکلیـف بـه منظـور افـزایش درگیـري و      . پـذیرد میحفظ، یادگیري و مهارت صورت  ي،یادگیر

تکـالیف  . هاي یادگیري مورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت   آموز در فرآیند فعالیتدانشاشتغال هر

امانـت و صـداقت، قـدرت، مـدیریت زمـان،       شخصـی، به منظور پرورش حس مسـئولیت   یدرس

به عنوان برقـراري ارتبـاط    یتکالیف درس. گیرداعتماد به خود و تداوم در امریادگیري انجام می

انجـام  . شـود فرآیند یادگیري بـه کارگرفتـه مـی    یله یعنأالدین و فرزند درباره مهمترین مسبین و

گـذرد، بـه کارگرفتـه    ین از آن چـه درکـالس درس فرزنـد مـی    آگـاهی والـد  تکالیف بـه منظور 

این بنـابر . رودآموز به کار مـی و هشدار به دانش شود و ازسوي دیگر تکالیف به منظور اخطارمی

 یدرسـ  يکند تا خطاهـا میمناسب به فراگیران کمک  یو درس یو تهیه تکالیف آموزش یطراح

 ی،تکالیف درسـ  یبه زبان دیگر طراح. شان افزایش پیدا کندیادگیری يهاآنان کاهش و موفقیت

است که به آموزش ویژه نیاز دارند و ایـن نیـاز بـا     یفراگیران يبرا يیک فرصت یادگیر یطراح

  .شودمیهایش شناخته و موفقیت یآموزش يمطالعه عملکرد گذشته فرد وتحلیل خطاها
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