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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقش تعدیلکننده اضطراب امتحان در تأثیر آموزش همشاگردی بر
اهمالکاری تحصیلی :فایده اضطراب امتحان بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم
متوسطه بهبهان در سال تحصیلی  1397-98بودند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تعداد 6۰
نفر به عنوان افراد اهمالکار تحصیلی انتخاب شدند و به صورت تصادفی 3۰ ،نفر در گروه آزمایشی (1۰
نفر گروه اضطراب امتحان باال 1۰ ،نفر گروه اضطراب امتحان متوسط و  1۰نفر گروه اضطراب امتحان
پایین) و  3۰نفر در گروههای کنترل ( 1۰نفر گروه اضطراب امتحان باال 1۰ ،نفر گروه اضطراب امتحان
متوسط و  1۰نفر گروه اضطراب امتحان پایین) قرار گرفتند .به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه
اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی استفاده شد .روش تحقیق آزمایشی از نوع پیشآزمون و
پسآزمون با یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه دارای سه زیرمجموعه شامل اضطراب
امتحان باال ،متوسط و پایین) بود .دادهها با استفاده از آزمون آماری آنکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش همشاگردی دردانشآموزان با اضطراب امتحان باال و متوسط
مؤثر بوده اما در دانشآموزان با اضطراب امتحان پایین تأثیری نداشت .همچنین نتایج نشان داد که متغیر
اضطراب امتحان به طور معناداری تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی را تعدیل میکند.
واژگان کلیدی :اضطراب امتحان ،اهمالکاری تحصیلی ،آموزش همشاگردی
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Abstract
The purpose of this study was to the moderating role of test anxiety in the impact
of peer education on academic negligence: the benefits effects of test anxiety. The
statistical population of this study included all female students high school
Behbahan city in year academic 2018-2019, using a targeted sampling, 60 people
were selected as procrastinators and randomly, 30people in the experimental group
(10 people in the high test anxiety, 10 people in the moderate test anxiety and10
people in the low test anxiety) and 30people in the control group (10 people in the
high test anxiety, 10 people in the moderate test anxiety and10 people in the low
test anxiety). To collect data test anxiety and academic procrastination
Questionnaire. The experimental research method was pre-test and post-test with
one experimental and one control groups (each group has three subsets including
high, moderate and low test anxiety). Data were analyzed using one-way
ANCOVA Analysis. The results showed that peer education was effective in
students with high and moderate test anxiety, but it had no effect on students with
low test anxiety. The results also showed that the text anxiety variable significantly
modulates the effect of peer education on academic negligence.
Keyword: test anxiety, academic negligence, peer education tutoring
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مقدمه
اضطراب1به

حالتی اشاره میکند که به موجب آن ،فرد بیش از حد معمول درباره وقوع رخدادی
وحشتناک در آینده ،نگران و ناراحت است .در تعریف این سازه ،به ترکیب پیچیدهای از دیگر واکنشهای
احساسی منفی ،مانند نگرانی و ترس نیز اشاره شده است .از جمله پیامدهای آسیبزای اضطراب میتوان
به اطمینان نداشتن فرد به توانایی خود در کنترل احساسها و واکنشهای اضطرابی و نیز اداره تکالیف
زندگی به نحو مطلوب اشاره کرد (هالیون ،تولین و دیفنباچ .)2۰19 ،2از طرفی ،حضور در محیطهای
آموزشی مانند مدرسه ،همواره برای بسیاری از دانشآموزان ،با تجاربی از سطوح گوناگون اضطراب همراه
است و یکی از مهمترین انواع اضطرابها در محیطهای آموزشی ،اضطراب امتحان 3میباشد (بورتون و
باکستر .)2۰19 ،4امتحان یکی از مهمترین عوامل استرسزا در مدارس است که پیامدهای روانشناختی و
فیزیولوژیکی مختلفی دارند و میتواند منجر به کاهش عملکرد دانشآموزان در طی زمان برگزاری
امتحان شود (جلیلزاده و زارعی1397 ،؛ اُوان ،باسی و اتوک .)2۰2۰ ،5اضطراب امتحان واکنشی
روانشناختی در برابر یک موقعیت ارزیابی کننده است که دانشآموزان تحت ارزیابی را دچار تردید کرده
و توان مقابله با موقعیتها را در آنها کاهش میدهد .اضطراب امتحان در موقعیتهای فشارزای
تحصیلی منجر به کاهش عملکرد تحصیلی و بروز اندیشههای آزار دهنده ذهنی میگردد .براساس
مدلهای شناختی ،اضطراب امتحان شامل دو بعد شناختی اضطراب (افکار نگران کننده و نشخوارهای
ذهنی) و رفتاری (واکنشهای فیزیولوژیکی در موقعیت امتحان و کاهش عملکرد) میباشد (کنول،
والنتینر و هولزمن.)2۰19 ،6
به دنبال ترس از شکست در امتحان ،یک پاسخ اضطرابی در فرد ایجاد میشود .در این حالت ،سطح
اضطراب شخص از سطح نرمال باالتر رفته و این امر موجب میشود فرد به دنبال راهی برای کاهش
میزان اضطراب در خود باشد ،در نتیجه به اهمالکاری تحصیلی 7دچار میشود (سولومون و راثبلوم،
 ،1984چانگ و لی .)2۰2۰ ،8درواقع ،این افراد زمانی که در انجام تکالیف تحصیلی خود با چالشهای
جدید مواجهه شوند ،ترس از مطلوب واقع نشدن در آنها شکل میگیرد ،به همین دلیل دچار اضطراب
خواهند شد و برای رها شدن از این وضعیت ،تکالیف درسی خود را به تأخیر انداخته و این امر موجب
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تقویت منفی در آنها میشود زیرا موقتاً از اضطراب دور میمانند (بالکیز و اِردینس .)2۰17 ،1به عقیده
کورتوویچ ،ورودولجک و ایدزانوویک )2۰19( 2نوع رایجی از اهمالکاری در دانشآموزان ،اهمالکاری
تحصیلی میباشد .اهمالکاری تحصیلی به عنوان اهمال یا تعلل در آمادگی برای امتحان یا انجام تکالیف
درسی تعریف شده است .بعبارت دیگر ،اهمالکاری تحصیلی به این معنا است که فرد تصمیم به اتمام
کاری را دارد اما در به پایان رساندن آن کار در زمان مورد نظر ناموفق است .اهمالکاری تحصیلی
میتواند پیشبینی کننده افسردگی و نشانههای آن در دانشآموزان باشد و سطح پیشرفت تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان را در مدرسه پایین آورد (لوین ،گرین-دمرس ،ورنر و میلیاوسکایا،3
 .)2۰19پژوهشها نشان دادهاند که اهمالکاری تحصیلی باعث تجربه اضطراب امتحان در دانشآموزان
میشود (ونستونه و هیکز.)2۰19 ،4
با توجه به نزدیکی و تعامل اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی توسط دانشآموزان در محیط
مدرسه و کالس ،به کارگیری مداخالت آموزشی میتواند موجب بهبود عملکرد تحصیلی آنان شود .به
عقیده یامان )2۰19( 5از مداخالت آموزشی که میتواند در زمینه بهبود اضطراب امتحان و اهمالکاری
تحصیلی مؤثر باشد ،روش همشاگردی 6است .روش همشاگردی به صورت دو نفری صورت میگیرد و به
صورت آموزش یک دانشآموز به دانشآموز دیگر صورت میگیرد .در آموزش همشاگردی معموالً یک
دانشآموز به وسیله دانشآموز دیگری که از او مجربتر و آگاهتر است آموزشها را دریافت میکند
(سیف .)1397 ،یکی از پشتوانههای نظری روش همشاگردی نظریه ویگوتسکی )1978( 7است .بر اساس
مفاهیم نظریه ویگوتسگی ،کمکطلبی از فرد ماهرتر به دانشآموز کمک میکند تا در «حوزه تقریبی
رشد »8پیشرفت داشته باشد .حوزه تقریبی رشد فاصلهای است میان سطح فعلی رشد که از طریق توانایی
حل مسئله مستقل فرد تعیین میشود با پتانسیل رشد که از طریق حل مسئله با راهنمایی و همکاری یک
بزرگسال یا شخص توانمندتر از خود تعیین میگردد (براون ،کورتیس و هاریس .)2۰19 ،9مطالعات
مختلف اثربخشی آموزش همشاگردی را مورد تأیید قرار داده است .برای مثال ،در پژوهشی ،هلی ،بلوک
و کلی )2۰2۰( 1۰نشان دادند که آموزش همشاگردی موجب افرایش خودتنظیمی و انگیزه تحصیلی در
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دانشآموزان شده و اهمالکاری را در آنها کاهش میدهد .در پژوهشی دیگر ،بورگر و مک
( )2۰18بر تأثیرات آموزش همشاگردی بر سالمت و پیشرفت برنامۀ آموزش تأکید کردند .عبدالرحیم،
یوسف و اودو تایو )2۰17( 2در پژوهشی باعنوان تأثیر آموزش همشاگردی بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نشان دادند که دانشآموزان در گروه آموزشی همشاگردی ،نمرات درس باالتری نسبت به
دانشآموزان گروه آموزشی عادی را به دست آوردند و اضطراب امتحان نیز در آنها کاهش یافت .با توجه
به اثرات نامطلوب اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی و پیامدهای ناشی از آنها ،باید در ابتدا منابع
اضطراب را تعیین کرد و با مداخالت آموزشی توسط معلمان و شاگردان توانا و ماهر به بهبود آن پرداخته
شود .اضطراب در حد کم و سازنده در دوره برگزاری امتحانات باعث افزایش تکاپو و انگیزه فرد خواهد
شد ،اما اگر مقدار آن از حد تعادل فراتر رود باعث اختالل در عملکرد شخص میشود و میتواند منجر به
تهدید زندگی حرفه ای فرد مبتالء گردد و وی را در انجام تکالیف و آماده شدن برای امتحان دچار
اهمالکاری و مشکل نماید .از بین دانشآموزان اهمالکار ،گروهی نیز مشاهده میشوند که اهمالکاری
تحصیلی دارند اما اضطراب امتحان ندارند .در نتیجه در این پژوهش ،افراد دارای اضطراب امتحان به سه
گروه با اضطراب امتحان باال ،متوسط و پایین تقسیم شدند ،تا به این ترتیب بتوان نقش تعدیل کننده
اضطراب امتحان در رابطه اثربخشی آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی را مورد بررسی قرار داد.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش ،آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس
آزمون با گروه کنترل بود .که بر اساس سطوح اضطراب امتحان ،هر گروه از سه زیرمجموعه شامل
اضطراب امتحان باال ،متوسط و پایین تشکیل شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم
متوسطه بهبهان در سال تحصیلی 1397-98بودند .پس از کسب موافقت کتبی از مدیریت آموزش و
پرورش شهر بهبهان ،از بین مدارس متوسطه دوم دخترانه این شهرستان ،چهار مدرسه به روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شد و با نظر معلمان 253 ،دانشآموز این مدارس که مشکوک به
اهمالکاری تحصیلی بودند ،شناسایی شدند و پرسشنامههای اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در
بین آنها توزیع شد ،از بین این افراد ،تعداد  6۰نفر با دو مالک انتخاب شدند .مالک اول اینکه همگی
دارای یک انحراف استاندارد نمره باالتر از میانگین در پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی بودند و مالک دوم
از لحاظ اضطراب امتحان دارای سه سطح بودند ( 2۰نفر دارای اضطراب امتحان باال 2۰ ،نفر دارای
اضطراب امتحان متوسط و  2۰نفر دارای اضطراب امتحان پایین) .این افراد به طور تصادفی در گروههای

1- Burgess& McGregor
2- AbdulRaheem, Yusuf & Odutayo
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آزمایشی و کنترل جایگزین شدند .هر  3۰نفر آزمودنی گروه آزمایشی از دو مدرسه و  3۰آزمودنی گروه
کنترل نیز از دو مدرسه دیگر انتخاب شدند تا با همدیگر در ارتباط نباشند و از جلسات برگزاری آموزش و
روند اجرا مطلع نگردند .دیگر مالکهای ورود به پژوهش شامل رضایت حضور ،نداشتن بیماری خاص
پزشکی یا روانپزشکی ملزم به مصرف دارو و مالکهای خروج نیز شامل غیبت در جلسات آموزشی،
عدم رضایت از ادامه همکاری و تغییر مدرسه بود .پس از انتخاب اعضای گروهها به صورت تصادفی ،ابتدا
از گروهها پیش آزمون گرفته شد ،سپس در گروه آزمایشی طبق آموزشی که از قبل به معلم داده شده
بود ،روش همشاگردی اجرا شد ولی گروه کنترل مداخلهای را دریافت نکرد و با همان آموزش سنتی معلم
آموزش داده میشدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری آنکوا استفاده شد .جدول  1دیاگرام
طرح پژوهش را نشان میدهد.

جدول.1طرح آزمایشی
Table 1
Experimental design

گروهها

متغیر تعدیلکننده

نحوه انتخاب

پیش آزمون

متغیر مستقل

پس آزمون

groupes

Moderator variable

Selection

Pre-test

independe
nt variable

post-test

اضطراب امتحان باال
High test anxiety

گروه آزمایش

اضطراب امتحان متوسط

Experimental group

Moderate test anxiety

R

T1

X1

T2

اضطراب امتحان پایین
Low test anxiety

اضطراب امتحان باال
High test anxiety

گروه کنترل

اضطراب امتحان متوسط

Control group

Moderate test anxiety

اضطراب امتحان پایین
Low test anxiety
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ابزارهای پژوهش
-1پرسشنامه اضطراب امتحان :پرسشنامه اضطراب امتحان توسط اسپیلبرگر ،گونزالز ،تیلور ،آلگازه
و آنتون )1978( 1تهیه شده است .این پرسشنامه  2۰سوال دارد دو مولفه «نگرانی» سواالت ،9 ،7 ،5 ،3
 19 ،17 ،16 ،14 ،12و  »2۰و «هیجانپذیری» سواالت  15 ،13 ،11 ،1۰ ،8 ،6 ،4 ،2 ،1و  »18را
اندازهگیری میکنند .نمرهگذاری در طیف لیکرت  4درجهای صورت میگیرد به این صورت که اصالً 1
نمره ،به ندرت  2نمره ،گاهی اوقات  3نمره و اغلب  4نمره تعلق میگیرد .حداقل و حداکثر نمرهی فرد در
این پرسشنامه به ترتیب  2۰و  8۰میباشد (شیخ االسالمی .)1395 ،نمرات دانشآموزان به سه دسته
اضطراب امتحان در حد کم (نمره بین  2۰تا  ،)4۰متوسط (نمره بین  41تا  )6۰و زیاد (نمره بین  61تا
 )8۰تقسیم بندی می شود .بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب
آلفای کرونباخ  ۰/92و ضرایب به روش تصنیف  ۰/92و بازآزمایی  ۰/9۰به دست آمده است (شاهرخی و
نصری .)1393 ،در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده
است که ضریب آلفای کرونباخ  ۰/84به دست آمده است.
-2پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سواری ( )139۰تهیه
شده است .این پرسشنامه شامل  12سوال و  3مؤلفه «اهمالکاری تحصیلی عمدی»« ،اهمالکاری
تحصیلی ناشی از خستگی جسمی روانی» و «اهمالکاری تحصیلی ناشی از بیبرنامگی» اندازهگیری
میکند .سؤاالت پرسشنامه به صورت پنجگزینهای بوده که به صورت هرگز نمره صفر ،به ندرت نمره ،1
بعضی اوقات نمره  ،2بیشتر اوقات نمره  3و همیشه نمره  4نمرهگذاری میشوند .سواری ( )139۰ضریب
آلفای کرونباخ کل مقیاس را  ،۰/85مؤلفه اول را  ،۰/77مؤلفه دوم را  ۰/6۰و مؤلفه سوم را  ۰/7۰گزارش
نموده است و از طریق همبسته کردن این مقیاس با پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی تاکمن روایی
آزمون را با مقدار ضریب همبستگی  ۰/35بدست آورده که این مقدار در سطح  ۰/۰۰3معنیدار بوده است
(سواری .)139۰ ،پایایی پرسشنامه بر روی دانشآموزان دبیرستانی شهرستان رامیان به تعداد  86۰نفر
ضریب آلفای کرونباخ  ۰/85به دست آمده است (میرعرب رضی و جعفری .)1394 ،پایایی کل پرسشنامه
از طریق آلفای کرونباخ  ۰/85و روایی آن از طریق همبستگی با پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی تاکمن
( )1991محاسبه و برابر  ۰/35برآورد شد که در سطح  ۰/۰۰3معنیدار بوده است که نشان دهنده روایی
پرسشنامه است (سواری .)1392 ،در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای
کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ  ۰/83دست آمده است.
1- Spielberger, Gonzalez, Taylor, Algaze & Anton
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-3خالصه جلسات روش همشاگردی :برای اجرای آموزش همشاگردی از درس شیمی در
دانشآموزان رشتههای علوم تجربی و ریاضی-فیزیک استفاده شد .به معلم کالس اطالعات الزم در
ارتباط با روش آموزش همشاگردی و نحوه صحیح اجرای آن ،ارائه گردید .پس از آنکه معلم به طور
کامل با این روش آشنا شد ،برای آگاه شدن و آشنایی دانشآموزان با روش آموزش همشاگردی ،معلم
کالس به همراه پژوهشگر در قالب یک زوج آموزشی روش را عمالً برای دانشآموزان به اجرا در آوردند.
در واقع برای دانشآموزان نقش بازی کردند .از آنجا که این روش با پرسیدن سواالت هدفدار و مرحله
به مرحله از طرف آموزش دهنده و دادن پاسخ و رسیدن به جواب مسئله از طرف یادگیرنده همراه بود ،در
مرحله نقش با زی کردن معلم و پژوهشگر ،نکاتی در ارتباط با نحوه سوال پرسیدن آموزش دهنده،
چگونگی پاسخ دادن یادگیرنده به سواالت ،چگونگی تقاضای کمک گیرنده از یادگیرنده مقابل ،نحوه
بازخورد دادن و تشویق کردن یادگیرنده مقابل به دانشآموزان ارائه شد .از آنجایی که در هر کالس فقط
چند نفر دانشآموز اهمالکار وجود داشت و نیز به خاطر عدم حساسیت و آگاهی آزمودنیهای اهمالکار
از روند اجرای آموزش ،همه دانشآموزان کالس در پژوهش شرکت داده شدند .با اینحال ،توجه و تمرکز
بیشتر پژوهشگر به طور نامحسوسی بر افراد موردنظر در هر کالس بود .مدت زمان هر جلسه همشاگردی
 75دقیقه بود که  45دقیقه معلم به تدریس موضوع درسی خود میپرداخت و  3۰دقیقه نیز به آموزش
همشاگردی اختصاص مییافت .معلم کالس بعد از تدریس ،جفتهای آموزشی را تعیین میکرد و بر
اساس عالقه خود دانشآموزان و یا به صورت تصادفی یکی از آنها را به عنوان آموزش دهنده و دیگری
را به عنوان یادگیرنده انتخاب مینمود .نقشهای دانشآموزان مرتباً تعویض میشد .به طوری که همه
آنها هر دو نقش آموزش دهنده و یادگیرنده را تجربه کردند .روش همشاگردی به مدت  6جلسه به اجرا
درآمد .روایی و پایایی این روش آموزشی در پژوهشهایی از جمله قدمپور و همکاران ( )1397و سونگ،
لووناستین و شای )2۰18( 1تأیید شده است.

1- Song, Loewenstein & Shi
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نتایج تحقیق
اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار گروه آزمودنی اضطراب امتحان باال به تفکیک گروه
کنترل و آزمایش در جدول  2نشان داده شده است.
جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش گروه آزمودنی با اضطراب امتحان باال ،متوسط و پایین
Table 2
Mean and standard deviation of research variables of subjects with high, moderate and low test anxiety

شاخص آماری
Statistical measures
متغیرvariable

high test anxiety

اضطراب امتحان باال

گروهها
group

آزمایش
Experimental
group

کنترل
control

اهمالکاری تحصیلی

moderate test
anxiety

اضطراب امتحان
متوسط

Academic Negligence

گروهها
group

آزمایش
Experimental
group

کنترل
control

low test anxiety

اضطراب امتحان پایین

گروهها
group

آزمایش
Experimental
group

کنترل
control

پیش آزمون

پس آزمون

Pre-test

post-test

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

Mean

St. Deviation

Mean

St. Deviation

27.32

2.72

22.08

3.57

28.01

2.43

27.51

2.64

میانگینMean

انحراف معیار St.
Deviation

میانگینMean

انحراف معیار St.
Deviation

26.84

2.79

23.57

3.81

26.42

2.61

26.93

2.58

میانگینMean

انحراف معیار St.
Deviation

میانگینMean

انحراف معیار St.
Deviation

26.15

2.29

23.32

2.40

27.02

2.14

26.86

2.36

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیر اهمالکاری در گروه
آزمودنی با اضطراب امتحان باال ،متوسط و پایین در مراحل پیش آزمون و پس آزمون آورده شده است.
در ادامه آزمون آنکوا برای تک متغیر وابسته (اهمال کاری تحصیلی) اجرا شده است.
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فرضیه اول :آموزش همشاگردی بر اهمال کاری تحصیلی در دانشآموزان با اضطراب
امتحان باال ،متوسط و پایین تأثیر دارد.
جدول  .3نتایج آنکوا برای بررسی تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان باال ،متوسط و
پایین
Table 3
Ancova results to investigate the impact of peer education on Academic Negligence in high test Anxiety students
F
اندازه
سطح
میانگین
درجه
مجموع
منابع تغییر
گروهها
groups

اضطراب
امتحان باال
high test
anxiety

Source

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

اثر

Sum of
squares

df

Mean of
squares

Sig

Effec
t size

پیش آزمون

83.03

1

83.03

0.001

0.49

بین گروهها

114.21

Pre-test
Between groups

درون گروهها
Within groups

اضطراب
امتحان
متوسط
moderate
test
anxiety

اضطراب
امتحانپایین
low test
anxiety

پیش آزمون
Pre-test

بینگروهها
Between groups

درون گروهها

1

114.21

117.16

26

4.50

79.93

1

79.93

16.24

0.001

102.17

1

102.17

23.19

0.001

0.49

97.32

26

پیشآزمون

88.17

1

88.17

بینگروهها

0.79

Pre-test
Between groups

درون گروهها
Within groups

25.33

0.001

0.56

0.41

3.74

Within groups

18.28

115.85

1
26

0.79

21.37
0.23

0.001
0.074

0.58
0.12

4.45

بر اساس جدول  3نتایج آنکوا برای بررسی تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان با اضطراب امتحان باال نشان میدهد که آموزش همشاگردی با اندازه اثر  ۰/56بر
اهمالکاری تحصیلی تأثیر داشته است ( F=25/33و  .)P<۰/۰1با توجه به کاهش معنادار متغیر
اهمالکاری تحصیلی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که آموزش
همشاگردی تأثیر مثبتی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان باال داشته است .در
بررسی تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان متوسط ،نتایج
نشان میدهدکه آموزش همشاگردی با اندازه اثر  ۰/49بر اهمالکاری تحصیلی تأثیر داشته است
( F=23/19و  .)P<۰/۰1با توجه به کاهش معنادار متغیر اهمالکاری تحصیلی در گروه آزمایشی نسبت
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به گروه کنترل ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که آموزش همشاگردی تأثیر مثبتی بر اهمالکاری
تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان متوسط داشته است .همچنین ،نتایج نشان داد ،آموزش
همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان پایین تأثیر ندارد ( F=۰/23و
.)P>۰/۰5
فرضیه دوم :اضطراب امتحان تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی در
دانشآموزان را تعدیل میکند.
جدول  .4نتایج اثر تعاملی آنکوا برای آزمودنی با اضطراب امتحان باال ،متوسط و پایین
Table 4
Results of the ANKOVA Interactive Effect for High, Medium, and Low Test Anxiety Subject

منابع تغییر

مجموع مجذورات

Source

Sum of squares

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

Mean of squares

سطح معناداری

اندازه اثر

Sig

Effect size

df

پیش آزمون
Pre-test

گروه  اضطراب
امتحان
درون گروهها
Group * Test
Anxiety
Within groups

137.51

1

137.51

197.44

1

197.44

296.86

54

5.49

25.44
32.37

0.001
0.001

0.63
0.67

مطابق جدول  ،4متغیر اضطراب امتحان (اضطراب امتحان باال ،اضطراب امتحان متوسط و اضطراب
امتحان پایین) تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی را به طور معناداری تعدیل میکند
( F=32/37و )P<۰/۰۰1؛ به عبارت دیگر ،همانطور که در فرضیه اول هم مشخص شد ،آموزش
همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی در گروه اضطراب باال و متوسط تأثیر معناداری داشت اما در گروه
اضطراب پایین تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری
یکی از عوامل افت تحصیلی در دانشآموزان ،اهمالکاری تحصیلی است که با پیشگیری به موقع و
حذف آن میتوان از مشکالت تحصیلی و آموزشی بعدی دانشآموزان ،جلوگیری کرد .محققان حیطه
آموزش در پی دستیابی به روشهایی هستند که به کمک آنها میزان اهمالکاری تحصیلی در
یادگیرندگان را کاهش دهند .در این میان دانشآموزانی وجود دارند که عالوه بر اهمالکاری ،سطوح
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مختلفی از اضطراب امتحان را نیز دارا میباشند و این سطوح پیش بینی کننده میزان اثرگذاری آموزش
همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان بود .بنابراین میتوان اذعان نمود که اضطراب امتحان
نقش تعدیل کننده را در رابطه اثربخشی آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی ایفا میکند.
یافتههای پژوهش به طور کلی نشان داد که آموزش همشاگردی بر دانشآموزان با اضطراب امتحان باال
و متوسط مؤثر بوده و در دانشآموزان با اضطراب امتحان پایین اثری نداشته است .بنابراین ،بین دو گروه
اضطراب امتحان باال ،متوسط و پایین در اثربخشی آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی ،تفاوت
معناداری وجود داشته است .یافتهها نشان داد اهمالکاری تحصیلی در گروه آزمایشی نسبت به گروه
کنترل ،کاهش معنادار داشته است .این کاهش بدان معنی است که آموزش همشاگردی تأثیر مثبتی در
کاهش اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان باال و متوسط داشته است .نتایج این
فرضیه با یافتههای یامان ( )2۰19و هلی و همکاران ( )2۰19هماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان
گفت ،همکالسیها میتوانند به عنوان اعطاکنندگان مشترک یادگیری به یکدیگر محسوب شوند .بر
اساس نظریه ویگوتسکی ،باید فرصتهایی را برای ساختن دانش و یادگیری دانشآموزان از طریق معلم
و سایر همکالسیها فراهم ساخت .یکی از ابزارهای مهم برای تحقق بخشیدن به این مسئله ،آموزش
روش همشاگردی است (لک .)1387 ،روش همشاگردی به عنوان یکی از روشهای آموزشمحور است
که در ایجاد رفتارهای اجتماعی مثبت و افزایش تعامالت در بین دانشآموزان بسیار مؤثر است .همچنین
یک روش فعال با تأثیر بر پیشرفت تحصیلی ،باال بردن تمرکز و افزایش مدت زمان انجام تکالیف مؤثر
است .منظور از روش همشاگردی روشی است که تمام اعضای کالس همزمان به صورت گروههای دو
نفری به صورت زوجهای آموزشی تمرین میکنند .در هر جلسه دانشآموزان هم میتوانند آموزش دهنده،
هم یادگیرنده و یا فقط یک نقش را داشته باشند .از طرفی ،این یافته نشان داد که اضطراب امتحان به
عنوان موتور حرکتی برای دانشآموزان اهمالکار محسوب میشود و در واقع ،به نوعی میتوان آن را
تقویت منفی در دانشآموزان اهمالکار محسوب کرد ،زیرا باعث میشود برای غلبه بر اضطراب امتحان
به راهکارهایی روی آورند که از اضطراب آنها کاسته شود .در آموزش همشاگردی وقتی دانشآموزان با
هم تعامل داشته باشند ،میتوانند در آموزش و انتقال آموختههای خود به همدیگر نقش فعال داشته و
دانستههای خود را به روشهای متفاوت و با زبان گویاتر منتقل کنند (هلی و همکاران .)2۰19 ،بر این
اساس وقتی دانشآموزان با هم تعامل آموزشی دارند ،آمادگی بهتری برای امتحان کسب میکنند و کمتر
دچار اضطراب امتحان میشوند .از طرفی وقتی در طول سال تحصیلی دانشآموزان سطح یادگیریشان با
هم پیش برود و سطح توانایی مشابه با یکدیگر جفت شوند این موارد میتواند عاملی باشد که در انجام
تکالیف جدیت بیشتری داشته را باشند.
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همچنین ،یافتهها نشان داد که آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب
امتحان پایین تأثیر ندارد ،به این معنا که برای بررسی تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان با اضطراب امتحان پایین ،تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد .محقق
به پژوهشی که اثربخشی آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان
پایین را مورد بررسی قرار داده باشد ،دست نیافت .بنابراین ،همسویی و ناهمسویی این فرضیه با
پژوهشهای قبلی قابل دسترسی نبود .در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که ،نمونههای آزمودنیها
برا ی این فرضیه ،افرادی بودند که دارای اضطراب امتحان پایینی بودند .بنابراین ،اضطراب امتحان آنها
باال نبوده که به واسطه آموزش همشاگردی ،انتظار پایین آمدن نمرات اضطراب امتحان آنها را داشته
باشیم .این یافته نشان داد که وجود اضطراب امتحان پایین هیچ گونه حرکت و تالشی برای بهبودی
عملکرد تحصیلی در دانشآموزان اهمالکار ایجاد نمیکند ،زیرا انگیزهای برای بهتر شدن و یادگرفتن در
آنها وجود ندارد که به واسطه آموزش همشاگردی انتظار تغییر در آنها را داشته باشیم .در نتیجه اضطراب
کم هم در جای خود مناسب نیست و میبایست هر فرد در حد متوسطی از میزان اضطراب برخوردار باشد
تا بتواند برای بهتر شدن و ایجاد تغییر تالش نماید (استیگمار .)2۰16 ،1میتوان نتیجه گرفت که برای
اثربخشی آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان ابتدا میبایست معلمان ،مداخلههایی
را به کار برند که به کمک آنها بتوان میزان پشتکار ،مسئولیتپذیری و انگیزش تحصیلی را در
دانش آموزان احیا نموده تا اضطراب امتحان در آنها به میزان متوسطی به وجود آید و سپس با کمک
آموزش همشاگردی انتظار بهبودی اهمالکاری را در این دانشآموزان داشته باشیم.
نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که اضطراب امتحان تأثیر آموزش همشاگردی بر اهمالکاری
تحصیلی در دانشآموزان را تعدیل میکند .بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش تأیید میشود .محقق به
پژوهشی که اثربخشی آموزش همشاگردی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با اضطراب امتحان
پایین را مورد بررسی قرار داده باشد ،دست نیافت .بنابراین ،همسویی و ناهمسویی این فرضیه با
پژوهشهای قبلی قابل دسترسی نبود .آنچه که در این پژوهش بین در فرضیه اول بین مراحل تفاوت
ایجاد کرده است ،متغیر تعدیلگری به نام اضطراب امتحان بوده است .درواقع ،نتایج پژوهش نشان داد،
اضطراب امتحان عامل میانی اثرگذار در رابطه آموزش همشاگردی و اهمالکاری تحصیلی میباشد .این
یافتهها نشان داد که آموزش همشاگردی در کاهش اضطراب امتحان نقش مثبتی دارد .بنابراین انتظار
میرود وقتی فردی دارای اضطراب زیاد است ،آموزش همشاگردی بتواند در کاهش این اضطراب کمک
کند (کاستر .)2۰18 ،2همچنین پژوهشها نشان داده است که آموزش همشاگردی در کاهش اهمالکاری
1- Stigmar
2- Custer
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تحصیلی هم میتواند تأثیر داشته باشد .امازمانی که اضطراب فرد پایی نباشد ،از تأثیر آموزش همشاگردی
بر کاهش اهمالکاری تحصیلی کاسته میشود .در کل میتوان چنین نتیجه گرفت که با توجه به اثرات
منفی اهمالکاری تحصیلی ،از جمله آسیبها و نابهنجاریهایی که مربوط به روان شخص اهمالکار
است و آسیبهایی که در ارتباط با دیگر اشخاص و یا محیط اطراف ،خود را نشان میدهد؛ روش
همشاگردی این پتانسیل را دارد که دامنه کاملی از اضطرابها و استرسهای تحصیلی را که دامنگیر
دانشآموزان میباشد را کم کند و اهمالکاری را کاهش دهد .در واقع ،میتوان گفت اضطراب امتحان
عالوه بر معایبی که داراست ،دارای محاسنی نیز هست .از جمله اینکه فرد اهمالکار را به حرکت و
تالش برای بهتر شدن وامیدارد .اما اضطراب کم هیچ تحرکی در دانشآموز اهمالکاری ایجاد نکرده و
این شرایط برای خود فرد و نظام آموزشی به مراتب بیشتر از داشتن اضطراب باال دارای عوارض سوء
میباشد .لذا ابتدا میبایست بیخیال بودن و بیانگیزگی فرد رابه واسطه پایین بودن اضطراب امتحان
درمان کرد ،زیرا این امر به خودی خود باعث ایجاد تغییر در فرد و نگرانی بایت نمره و تکالیف شده و
اهمالکاری او را کاهش میدهد .به طور کلی ،نتایج نشان داد ،دانشآموزانی که دارای اضطراب امتحان
باالیی میباشند ،در این برنامه موفق بوده و با کاهش میزان اضطراب آنها ،اهمالکاریشان بهبود مییابد
و توجه به اضطراب امتحان به عنوان عاملی که در میزان اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان مؤثراست،
باید بیشتر مورد تأکید قرار گیرد .از آنجا که پژوهش حاضر در میان دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه
شهرستان بهبهان صورت گرفته در خصوص تعمیم نتایج بایستی با احتیاط عمل شود و نسبت به تعمیم
نتایج به دانشآموزان پسر و دختر در دیگر شهرها جانب احتیاط رعایت گردد .برای رفع این محدودیت
میتوان پژوهشهای مشابه در دیگر شهرها و فرهنگهای دیگر بر روی هر دو جنس دانشآموزان به
اجرا درآورد .با توجه به اثربخشی روش همشاگردی پیشنهاد میشود برای معلمان و مسئوالن تربیتی در
دورههای ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی ،آنها را با روش همشاگردی آشنا کرده و آنها را تشویق به
اجرای این روش در کالس درس نمود تا دانشآموزان دچار اضطراب امتحان و اهمالکار ،شناسایی شده
و وضعیت تحصیلی آنها را بهبود بخشید.
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