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Abstract
Aim: Aim of this study was to investigate the
effectiveness of self-regulation strategies training on selfefficacy, motivation and academic achievement of secondgrade students. Method was a two-group design (one
experimental group and one control group) with pre-testpost-test. The statistical population of this study included
2nd grade high school students in Isfahan 5th District in
the academic year of 97-96. To select the sample, a multistage and randomized cluster sampling method was used;
first, six regions were randomly selected, and from among
the 6 male state-run high schools, 2 schools and 2 Three
selected classes were selected randomly and the average
of the first semester of all the students in that class was
studied. In the next stage, 30 students with lower grade
points in the first semester were selected for the selection
of subjects, Were randomly assigned to the experimental
group (15) and the control group (15). The intervention
group received training on self-regulation strategies for
seven sessions. Subjects completed two questionnaires:
pre-test and post-test, self-efficacy and academic
motivation questionnaires. In order to measure the
academic achievement of the students, the average of the
first and second semesters of the semester was used. Data
were analyzed by SPSS 21 using multivariate analysis of
covariance test. Results of this study showed the
effectiveness of self-regulation strategies training on selfefficacy, motivation and academic achievement of secondgrade students.
Keywords: self-regulation strategies,
motivation, academic achievement.
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشی آ ﻮﻣ زش راهبردهای خودتنظیمی بر
. انگيزش و پیشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه دوم بود،خودکارآمدی
گروه آزمايش و

ش نیمه آزمایشی از نوع طرح دو گروهي ( كي
 ش پژوه
 رو

 جامعه آماري اين پژوهش. پسآزمون بود-گروه كنترل) با پيشآزمون

كي

96 -79  اصفهان در سال تحصیلی5 شامل دانشآموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه
 جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و تصادفی.بودند
 یک ناحیه به تصادف،ساده استفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا از شش ناحیه
2  مدرسه و از بین2 ، دبیرستان پسرانه دولتی این ناحیه6 انتخاب شد و از بین
 کالس به صورت تصادفی انتخاب شد و معدل نیمسال اول3 ،مدرسه انتخاب شده
کلیه افراد آن کالس مورد بررسی قرار گرفتند و در مرحله بعد برای انتخاب
 نفر از دانشآموزانی که معدل پایینتر در نیمسال اول کسب30 ،آزمودنیها
) نفر15 (  نفر) و گروه کنترل15 (  به طور تصادفی در گروه آزمایش،کرده بودند
 گروه مداخله به مدت هفت جلسه تحت آموزش راهبردهای.گمارده شدند
، آزمودنیها در دو مرحله؛ پیشآزمون و پسآزمون.خودتنظیمی قرار گرفتند
 براي سنجش.پرسشنامههای خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی را تکمیل کردند
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان از معدل کل درسي نيمسال تحصيلي اول و دوم

 و با استفاده از آزمونSPSS21  دادهها با نرم افزار آماری.آنان استفاده شد
 نتیجه گیری.تحليل کواريانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
حاصل از این مطالعه حاکی از اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر
. انگيزش و پیشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه دوم بود،خودکارآمدی
، انگیزش، خودکارآمدی، راهبردهای خودتنظیمی:کلید واژهها
پیشرفت تحصیلی

79 13 /7/ 13 :تاریخ دریافت
79 13 / 11 /3 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از محصوالت عینی یادگیری مورد توجه پژوهشگران است .این موضوع طی سه دهه اخیر
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .امروزه ،تمرکز آموزش به جای ارائه برنامههای آموزشی یا مدیریت

رفتارکالسی ،به پرورش یادگیرندگان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است (پاریس و وینوگراد .) 2014 ،1در گذشته
بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرآیندهای شناختی -انگیزشی پیشرفت تحصیلی را به طور مجزا بررسی کردهاند ،ولی
امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگیزش و نقش آنها در یادگیری توجه دارند و براساس نظریههای جدید
مانند یادگیری خودتنظیمی ،مولفههای شناخت ،انگیزش و پیشرفت تحصیلی آنها را به صورت مجموعهای درهم تنیده و
مربوط به هم در نظر میگیرند (باتلر و وین 1995 ،؛ به نقل از دانامزرعه .)29 13 ،خودتنظیمی برای فرایند یادگیری ضروری

است (جاروال و جارونوجا .) 2011 ،2این امر به دانشآموزان کمک میکند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود
بیاورند .مهارتهای مطالعه خود را بهبود بخشند ،راهبردهای یادگیری را برای تقویت نتایج تحصیلی به کار گیرند و
عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند و پیشرفت تحصیلیشان را ارزیابی نمایند .از این رو معلمان باید با عوامل مؤثر بر
توانایی فراگیر برای خودتنظیمی و راهبردهایی که میتوانند برای شناسایی و ارتقای یادگیری خودتنظیمی در کالس مورد
استفاده قرار دهند ،آشنا باشند (ولترز .) 2011 ،3مونتاگو ) 2008 ( 4راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را شامل مهارت چون

خودآموزی ،سؤال پرسیدن از خود ،خود بازبینی و تقویت خود است که به دانشآموزان کمک میکند تا با استفاده از این

فرآیندهای شناختی به عملکرد تحصیلی و یادگیری خود بهبود بخشند .روهوتی )0 200 ( 5یادگیری خودتنظیم را به عنوان
کنترل ارادی یادگیری و عوامل مؤثر بر انگیزه یادگیری توسط خود یادگیرنده تعریف میکند .مطابق نظریههای اراده،

عوامل انگیزشی از عوامل ارادی مجزا هستند (کورنو و کانفر .) 1993 ،6کورنو و کانفر (  ) 1993معتقد است که فرآیندهای
انگیزشی به تعیین و انتخاب اهداف کمک مینمایند ،اما فرآیندهای ارادی به مدیریت و اجرای این اهداف مربوط هستند.
فرآیندهای ارادی ،فرآیندهای بعد از تصمیم هستند و زمانی وارد عمل میشوند که برای یادگیری یا کامل کردن یک
تکلیف ،تصمیمی گرفته شده باشد .ممکن است دانشآموزی برای مطالعه در شب امتحان انگیزه داشته باشد ،اما بعد از آنکه
کتاب را در دست گرفت و مطالعه را شروع کرد (تا اینجای کار ،انگیزه وظیفه خود را به پایان رسانده است) وظیفه
فرآیندهای ارادی است که به او کمک کنند تا علیرغم برنامههای جالب توجه دیگر ،به ادامه مطالعه بپردازد (وولترز،

 .) 2011از نظر چن ) 2002 ( 7یادگیری خودتنظیمی عبارت است از فعالیت خود آغازگری یادگیری که شامل تعیین هدف،

تنظیم تالشها برای رسیدن به هدفهای خودنظارتی ،مدیریت زمان و تنظیم محیط فیزیکی و اجتماعی یادگیری میباشد.
در نظریه شناخت اجتماعی بندورا (  ) 1997از سه فرآیند اصلی و مهم خودتنظیمی یعنی خویشتننگری ،خودداوری و
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خودواکنشی یادشده است .منظور از خویشتننگری ،مشاهده رفتارهای خویش و توجه آگاهانه به شناختها ،فرآیندها و
ًال شامل بازبینی منظم رفتارها است که درنتیجه آن
جنبههای خاص رفتاری خود است (زیمرمن .) 1989 ،خویشتننگری معمو ًال
اطالعاتی درباره پیشرفت به دست میآید .یکی از شیوههای رایج برای خویشتننگری یا خودبازبینی ،یادداشت منظم
رفتارهای خود میباشد (زیمرمن .) 1989 ،منظور از خودداوری ،مقایسه پیشرفت خود با اهداف یا مالکهای تعیین شده
است .خودداوری تحت تأثیر فرآیندهایی نظیر خودبسندگی ،هدفگذاری و اطالعات حاصل از خود بازبینی قرار میگیرد
(زیمرمن .) 1989 ،خودواکنشی نیز بیانگر پاسخهای توأم با ارزیابی نسبت به قضاوتهایی است که فرد درباره عملکرد خود
دارد .واکنشهایی نظیر احساس رضایت خاطر به دنبال دستیابی به هدف ،سبب افزایش احساس توانایی یا خودبسندگی
میشوند اما اگر فرد احساس کند که از توانایی برخوردار نیست ،انگیزه تالش را از دست میدهد .خودداوری تحت تأثیر
فرآیندهایی نظیر خودبسندگی ،هدفگذاری و اطالعات حاصل از خود بازبینی قرار میگیرد (زیمرمن.) 1989 ،
خودواکنشی نیز بیانگر پاسخهای توأم با ارزیابی نسبت به قضاوتهایی است که فرد درباره عملکرد خود دارد .واکنشهایی
نظیر احساس رضایت خاطر به دنبال دستیابی به هدف ،سبب افزایش احساس توانایی یا خودبسندگی میشوند اما اگر فرد
احساس کند که از توانایی برخوردار نیست ،انگیزه تالش را از دست میدهد .ضیایی و انتصارفومنی ( )6931به منظور تعیین
اثربخشی آموزش راهبرد خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی مطالعهای انجام
دادند .نتایج حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای خودتنظیمی منجر به پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری ریاضی میگردد .خوشاب (  )59 13اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه دوم متوسطه دوم شهر کرمان را مورد مطالعه قرار داد .پژوهش به شیوهی آزمایشی،
طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل اجرا شده است .جامعه آماری ،شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه دوم
متوسطه دوم سال تحصیلی  49 13 -95شهر کرمان بوده که از میان آنان با روش خوشهای چندمرحلهای و درون هر خوشه،
تصادفی ساده  46نفر از کسانی که نمره پایینی در سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی داشتهاند ،انتخاب شده و در دو
گروه آزمایش و کنترل ،هر گروه  23نفر جایگزین شدهاند .نتایج نشان داده است که آموزش راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی بر خودتنظیمی ،سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد .پورمحمد و اسماعیلپور
(  )49 13در تحقیقی تحت عنوان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دختر هنرستانی به این نتیجه رسیدند که از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت معنیداری بین گروههای آموزش و کنترل وجود
داشت و نمره تعدیل شده پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش ،پس از آموزش خودتنظیمی باالتر از گروه کنترل بود بر اساس
نتایج میتوان گفت آموزش خودتنظیمی ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را افزایش میدهد .نریمانی و همکاران (  )49 13به
مقايسهي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و آموزش حل مسئله بر انگيزش تحصيلي دانشآموزان اهمال
كار پرداختند .نتایج حاکی از آن بوده است آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در مقايسه با آموزش حل مسئله تأثیر
بيشتري بر انگيزش تحصيلي آزمودنيها داشته است .همچنين نتايج نشان داده كه آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي
نسبت به آموزش حل مسئله تأثیر بيشتري بر افزايش انگيزش دروني و انگيزش بيروني و كاهش بي انگيزشي داشته است .بر
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اساس نتايج ،گفتهاند كه آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و حل مسئله به دانشآموزان كمك ميكند تا فرايندهاي
تنظيم اهداف ،خودكنترلي ،خود ارزشيابي و خود انگيزشي را مديريت كنند و با رشد جهت گيري هدفهایشان در

يادگيري ،انگيزه يادگيري خود را تقويت و تسهيل كنند .نتایج پژوهش لوئیس ) 2016 ( 1تحت عنوان تاثیرات یادگیری

خودتنظیمی بر راهبردهای فراشناختی ،عملکرد تحصیلی و انتقال مفهوم معلمان در یک کالس تکنولوژی آموزشی نشان
داد که آموزش خودتنظیمی بر راهبردهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی و انتقال مفهوم معلمان تأثیر بسزایی دارد و تفاوت
معناداری گروهی که تحت آموزش خودتنظیمی قرار گرفته بودند و گروهی که تحت آموزش قرار نگرفته بودند ،وجود

دارد .نوتا ،سریسی و زیمرمن ) 2014 ( 2به مطالعه طولی در بین دانشآموزان ایتالیایی پرداختند .در این پژوهش آنها به
بررسی خودتنظیمی دانشآموزان سال آخر دبیرستان پرداختند و پیشرفت تحصیلی آنها را در مقاطع باالتر تعقیب کردند.
آنها از یک مصاحبه در مورد راهبردهای شناختی ،انگیزشی و رفتاری در طول یادگیری تحصیلی و غیرتحصیلی استفاده
کردند .راهبرد خودتنظیمی شناختی پیشبینی کننده معنیداری برای نمرات دانشآموزان در دروس ایتالیایی ،ریاضی و
دروس فنی بود .همچنین پیشبینی کننده معناداری برای ورود به دانشگاه و نمرات دانشگاهی بود .راهبرد خودتنظیمی
انگیزشی پیشبینی کننده معناداری برای نمرات دیپلم در دبیرستان و هم چنین عالقه به ادامه تحصیل بعد از دبیرستان بود.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا آموزش راهبردهای خود تنظیمی به دانش آموزان ،تاثیری
بر خودکاآمدیی ،انگیزش و نیز پیشرفت تحصیلی آنان دارد؟
روش

پژوهش اخیر از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایشی و گواه و پیش آزمون و پس آزمون بود .جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل دانشآموزان دورة متوسطه دوم ناحیه  5اصفهان در سال تحصیلی  96 -79بود .طبق آمار مدیریت آموزش و
پرورش ناحیه  5اصفهان 00 120 ،نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند .حجم نمونه بر اساس جدول کریجس
و مورگان ( 375 )0791نفر بودند که از این تعداد به طور تصادفی  30دانش آموز انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو
گروه آزمایشی (  15نفر) و گروه شاهد (  15نفر) گمارده شدند.
ابزار

3

پرسشنامه خودکارآمدی :این پرسشنامه توسط شرر و همکاران ( ) 199 8طراحی شده است و  17ﻪﯾﻮﮔ دارد ﻪﮐ در ﮏﯾ
ﺎﯿﻘﻣ س ﺞﻨﭘ در ﻪﺟ اي از  :1ﻼًﻣﺎﮐ
ﺮﺷ ر و ﺎﮑﻤﻫ ران ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ
ﺮﮐ دن ﻒﯿﻠﮑﺗ

و ﺎﻘﻣ و ﺖﻣ

از روش ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯿﺑ

ﻪﮐ ا ﻦﯾ

ﻢﻔﻟﺎﺨﻣ ﺎﺗ  5ﻼًﻣﺎﮐ
ﺎﯿﻘﻣ س ﻪﺳ

یشود .دا ﻪﻨﻣ ﺮﻤﻧ ات ا ﻦﯾ
ﻮﻣ ا ﻢﻘﻓ ﺮﻤﻧ ه ﺬﮔ اري م 

ﻪﺒﻨﺟ از ر ﺎﺘﻓ ر ﻞﻣﺎﺷ

ﻞﯿﻣ ﻪﺑ آ ﺎﻏ ز ﺮﮔ ي ر ﺎﺘﻓ ر ،ﻞﯿﻣ ﻪﺑ

یکند .ا ﺎﺒﺘﻋ ر ا ﻦﯾ
در رو ﺎﯾ رو ﯽﯾ ﺎﺑ ﻮﻣ ا ﻊﻧ را ا ﺪﻧ ازه ﺮﯿﮔ ي م 

ﺎﯿﻘﻣ س در ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﺎﯿﻘﻣ س ﺎﻫ ي ﻮﺧ د ﺎﮐ رآ ﺪﻣ ي و ﺎﯿﻘﻣ س ﺮﺘﻨﮐ ل ﺮﯿﺑ و ﯽﻧ -درو ﯽﻧ  0/97ﻪﺑ د ﺖﺳ

ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ

 17ﺎﺗ  85ا ﺖﺳ .

ﺮﺘﺴﮔ ش ﻼﺗ ش ﺮﺑ اي ﻞﻣﺎﮐ
ﺮﺑ ا ﯽﺗ ( ) 137 5ﺎﺑ ا ﺎﻔﺘﺳ ده
آ ﺪﻣ ه و ﯽﯾﺎﯾﺎﭘ آن ﺰﯿﻧ ﺮﺑ ا ﺮﺑ

ﺎﺑ  0/ 81ﺰﮔ ارش ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ .
1. Lewis
2. Nota & Soresi
3
. Sherer
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پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر :این پرسشنامه شامل  33گویه است و هدف آن بررسی انگیزش
تحصیلی در بین دانشآموزان میباشد .این ابزار شکل اصالح شده مقیاس هارتر (  ) 1980 ، 1981به عنوان یک ابزار سنجش
انگیزش تحصیلی است .این مقیاس انگیزش تحصیلی را با سؤالهای دو قطبی میسنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و
یتواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را
قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط م 

دربرداشته باشد .از آنجا که در بسیاری موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و بیرونی هردو نقش دارند ،لپر 1و همکاران
(  )02 05مقیاس هارتر را به شکل مقیاسهای معمول درآوردند که هر سؤال تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در
یگیرد (ظهیری و رجبی.) 1388 ،
نظر م 
پيشرفت تحصيلی دانشآموزان :براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان از معدل کل درسي نيمسال تحصيلي
اول و دوم آنان استفاده شد ،که این کار با مراجعه به اسناد و مدارك تحصيلي موجود در پروندهي تحصيلي دانشآموزان و
با هماهنگي با مسئولين مربوطه انجام گرفت .معدل نیمسال اول به عنوان نمره پیشآزمون پیشرفت تحصیلی و معدل نیمسال
دوم به عنوان نمره پسآزمون پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
راهبردهای خودتنظیمی

محتوای جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی
جلسات

محتوا و فعالیتهای جلسه

هدف

 .1توضیح کلی درباره مدل یادگیری خودتنظیمی زیمرمن
اول

 .2بیان تجارب مرتبط یادگیرندگان
 .3بیان ابعاد مهم تعیین هدف (اهداف واقعی ،ملموس ،چالشبرانگیز و کوتاه مدت)

تعیین هدف

 .4نوشتن حداقل سه مورد از مهمترین اهداف مربوط به یادگیری یادگیرندگان
 .1بیان تجارب یادگیرندگان در مورد جلسه اول
دوم

 .2توضیح درباره مدیریت زمان به عنوان عامل مهمی برای دستیابی به هدف
 .3توضیح در مورد طفره رفتن

مدیریت زمان و برنامهریزی

 .4درخواست از یادگیرندگان برای بیان راهبردهای خود را در قالب جمالت مثبت برای غلبه بر طفره رفتن و همچنین ذکر پیامدهای منفی آن
 .1بحث گروهی در مورد برنامه زمانی (روزانه ،هفتگی و )...و فواید آن
سوم

 .2درخواست از یادگیرندگان برای برنامهریزی در مورد اهداف جلسه قبل
 .3درخواست از یادگیرندگان برای برنامهریزی تکالیف خود تا جلسه آینده

چهارم

 .1مرور دوباره راهبردهای مدیریت زمان
 .2استفاده از فرمهای تکمیل شده یادگیرندگان برای برنامهریزی در طول این یک هفته و پرسش در خصوص مواردی استفاده از برنامهریزی
 .3درخواست از یاگیرندگان برای بیان روشهای جلوگیری از اتالف وقت

خودانگیزشی رفتاری

 .4توضیح در مورد انگیزش رفتاری و تفاوت آن با انگیزش شناختی
 .1درخواست از یادگیرندگان برای صحبت در مورد رابطه بین موضوعات دو جلسه گذشته
پنجم

 .2درخواست از یادگیرندگان برای تفکر در مورد انگیزهشان از مطالعه
 .3توضیح در مورد انگیزش ،تفاوت بین انگیزه درونی و بیرونی
ًال انگیزه پیدا نکردند
 .1درخواست از یادگیرندگان برای توضیح در مورد موقعیتهایی که در آن بسیار باانگیزه شدند و همچنین موقعیتهایی که اص ًال

ششم

 .2آموزش استفاده از خودآموزههایی مانند توقف افکار منفی و شروع به صحبت مثبت با خود
 .3درخواست از یادگیرندگان برای ساختن جمالت برانگیزاننده برای ادامه فعالیتهای یادگیری

خودانگیزشی شناختی

 .4آموزش شناسایی افکار منفی و چگونگی اقدام در مورد آنها
 .1آموزش راهبردهای مدیریت تمرکز مانند آرامسازی
هفتم

 .2آموزش روش آرامسازی عضالنی به عنوان راهی برای افزایش تمرکز و کاهش اضطراب
 .3درخواست از یادگیرندگان برای بحث در مورد روشهای کاهش اضطراب

1

. Lopper
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یافتهها و نتایج پژوهش
جدول  :1میانگین و انحراف معیار پیش آزمون وپس آزمون
متغیرها

میانگین

گروه /آزمون

انحراف معیار

آزمایش:
خودکارآمدی

پیش آزمون

32 / 03

پس آزمون

46 / 05

5
10 / 01

شاهد:
پیش آزمون

31 / 11

پس آزمون

31 / 18

5/ 03

5

پیش آزمون

108

61/ 07

پس آزمون

128

14 / 03

آزمایش:
انگیزش تحصیلی

شاهد:
61/ 05

پیش آزمون

109

پس آزمون

108

پیش آزمون

17 / 12

0/ 37

پس آزمون

18 / 05

0/ 24

14 /20

آزمایش:
پیشرفت تحصیلی

شاهد:
پیش آزمون

17 / 22

0/ 29

پس آزمون

17 / 25

0/ 26

یتوان اذعان نمود که بسیاری از میانگینهای متعلق به متغیرهای سه گانه خودکارآمدی ،انگیزش
با نگاهی به جدول یک م 
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در پس آزمونهای مربوط به گروه آزمایشی تغییر چشمگیر و قابل مالحظهای داشتهاند و با
صهای پیش آزمونها و
پیش آزمونهای مربوطه تفاوت داشته ا ند .برای بررسی تفاوت معنادار این گونه اختالفها بین شاخ 
یشود.
پس آزمونها در ادامه از آزمونهای فرض صفر استفاده و دادهها به همراه توصیف هر کدام ارائه م 
جدول  :2آزمون شاپیرو-ویکلز
متغیرها

مرحله

شاخص

خودکاآمدی

پیش آزمون

0/79

0/ 81

پس آزمون

0/ 94

0/ 17

پیش آزمون

0/ 95

0/ 33

پس آزمون

0/ 96

0/16

پیش آزمون

0/ 96

0/55

پس آزمون

0/79

0/ 83

انگیزش تحصیلی
پیشرفت تحصیلی

سطح معناداری

نتایج آزمون شاپیرو -ویلکز نیز نشان میدهد که سطح معناداری به دست آمده برای توزیع متغیرها باالتر از سطح  0/ 05قرار
دارد .در نتیجه میتوان گفت توزیع متغیرهای خودکارآمدی ،انگیزش و پیشرفت تحصیلی در گروههای آزمایش و کنترل با
توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد و درنتیجه مفروضه همگنی توزیع متغیرها در دادهها وجود دارد.
برای بررسی همگنی گروههای مورد مطالعه در این تحقیق از آزمون لوین استفاده گردید .جدول  3نتایج آزمون همگنی
یدهد.
واریانس لوین بین متغیرهای وابسته پژوهش در گروههای آزمایش و کنترل را نشان م 
جدول  :3نتایج آزمون لوین
درجه آزادی مخرج

F

P

متغیرها

درجه آزادی صورت

خودکارآمدی

1

28

0/ 42

0/ 49

انگیزش

1

28

0/ 12

0/ 13

پیشرفت تحصیلی

1

28

0/ 21

0/ 15
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همانطور که اطالعات جدول  3نشان میدهد مقدار  Fمشاهده شده با درجات آزادی ( 1و  ) 28در متغیرهای مورد بررسی
حاکی از تائید فرض صفر و از این رو همگنی واریانس گروههای آزمایش و کنترل در این متغیرها است.
جدول شماره  4نتایج به دست آمده از بررسی اثرهای متقابل و بین آزمودنی در متغیرهای خودکارآمدی ،انگیزش و
پیشرفت تحصیلی را نشان میدهد.
جدول  :4نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها
متغیرها

گروهها

خودکارآمدی

پیش آزمون * گروهها

131 / 43

خطا

323 / 81

پیش آزمون * گروهها

654/ 891

انگیزش
پیشرفت تحصیلی

مجموع مجذورات

درجه آزادی
2

56 /1
27

خطا

453/ 91

پیش آزمون * گروهها

543 / 91

خطا

9 34 / 81

میانیگن مجذورات

F
1/ 53

P
0/ 15

42 / 91
31 / 81

2
27

1/ 91

0/ 24

1/ 81

0/ 17

71 / 67
72 / 91

2

16/ 91

27

با توجه به نتایج جدول  4-4اثر تعاملی پیشآزمون و گروهها در متغیر خودکارآمدی (  )1/ 53معنادار نیست (  .)P>0/ 05با
توجه به نتیجه به دست آمده میتوان گفت که بردارهای متقابل معنادار نبوده و شیبهای رگرسیونی خودکارآمدی در دو
گروه تفاوت معناداری ندارند .بر اساس نتایج همین جدول اثر تعامل پیشآزمون و گروهها در متغیر انگیزش (  )1/ 91معنادار
نیست (  .)P>0/ 05با توجه به نتیجه به دست آمده میتوان گفت که بردارهای متقابل معنادار نبوده و شیبهای رگرسیونی
انگیزش در دو گروه تفاوت معناداری ندارند .همچنین با توجه به همین جدول اثر تعامل پیشآزمون و گروهها در متغیر
پیشرفت تحصیلی (  )1/ 81معنادار نیست (  .)P>0/ 05با توجه به نتیجه به دست آمده میتوان گفت که بردارهای متقابل
معنادار نبوده و شیبهای رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در دو گروه تفاوت معناداری ندارند.
P
0/150

جدول  :5نتایج آزمون ام باکس
DF2
6 402 1/868

DF1
3

F
1/ 18

M BOX
14 / 18

با توجه نتایج به دست آمده در جدول  5از آزمون ام باکس فرض صفر تائید میشود و میتوان گفت مفروضه همگنی
کوواریانسهای متغیرهای وابسته در گروه برقرار است.
جهت بررسی اثر مداخله ،تحلیل کوواریانس چند متغیره روی نمرات پسآزمون انجام گرفت .جدول  6نتایج تحلیل
کوواریانس چند متغیری را روی نمرات پسآزمون خودکارآمدی ،انگیزش و پیشرفت تحصیلی نشان میدهد.
جدول  :6خالصه تحلیل کواریانس چند متغیره
اثر

آزمون

ارزش

F

df
فرضیه

 dfخطا

معناداری

مجذور اتا

اثر پیالی

0/ 75

93/ 60

3

93

0/ 000

0/ 75

امبدای

0/ 24

93/ 60

3

93

0/ 000

0/ 75

ویلکز
اثر هتلینگ

3/40

93/ 60

3

93

0/ 000

0/ 75

ریشه دو روی

3/40

93/ 60

3

93

0/ 000

0/ 75

28

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  /43پاییز 7931
فصلنامه روا 

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره  6اثر پیالی به عنوان محافظه کارترین شاخص تحلیل کوواریانس نشان می-
دهد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی روی متغیرهای وابسته اثربخش بوده است .نتایج همچنین نشان میدهد
که بین گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیههای اختصاصیتر ،تفاوت کوواریانس در متن مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام شد که نتایج در
جدول  7آورده شده است.
جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا
اثر

متغیر وابسته

گروه

خودکارآمدی
انگیزش

خطا

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

f

0 219 / 638

1

0 219 /386

67 / 87

0/ 000

0/ 62

0885/282

1

0885/282

48 /20

0/ 000

0/93

0/ 000

0/ 53

پیشرفت تحصیلی

8/ 42

8/ 42

1

خودکارآمدی

1323 / 27

25

32 / 27

انگیزش

20 05/ 469

25

0/ 312

25

122 / 45

پیشرفت تحصیلی

P

مجذور اتا

12 /97
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نتایج به دست آمده در جدول  7نشان میدهد که تحلیل کوواریانس در متغیر خودکارآمدی (  )F= 67 / 87 ،P=0/ 001معنادار
است .در متغیر انگیزش نیز (  )F= 48 /20 ،P=0/ 001و در متغیر پیشرفت تحصیلی (  )F= 27 / 00 ،P=0/ 001معنادار است .با
توجه به نتیجه به دست آمده میتوان گفت که در دو گروه آزمایش تغییر معناداری در متغیرهای مذکور در پسآزمون
نسبت به گروه کنترل تحت تأثیر مداخله به وجود آمده است .بر اساس ضرایب ایتا بیشترین اثربخشی روی متغیر
خودکارآمدی بوده است.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آ ﻮﻣ زش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی ،انگيزش تحصیلی و پیشرفت

تحصيلي دانشآموزان دورة متوسطه دوم شهرستان اصفهان انجام گرفت .در راستای تحقق هدف مزبور از یک طرح نیمه
آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و طی هفت جلسه  45دقیقهای ،برنامه
یهای گروه آزمایش اجراء گردید .دادهها و اطالعات به دست آمده با نرم
آزمایشی از قبل آماده شده بر روی آزمودن 
افزارهای آماری مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیههای پژوهشی آزمون شدند .یافتههای حاصل در ارتباط با
فرضیه اول پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی ،حاکی از این بود که
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی مؤثر است .بدین معنی که افراد گروه آزمایش که تحت
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرارگرفته بودند افزایش معناداری در خودکارآمدی در مرحله پسآزمون نشان
دادند ،در حالیکه در گروه گواه که هیچ آموزشی برای آنان اجرا نشده بود ،تغییری مشاهده نشد؛ بنابراین فرضیه اول
تحقیق تأیید میگردد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای گنجی (  ،)49 13مامی (  ،)39 13محمدی و همکاران ( ،)29 13
برزگربفرویی و سعدیپور (  ،)19 13پورقاز و همکاران (  ،)19 13غالمعلیلواسانی و همکارانش (  ،) 1387رضویه و همکاران
(  ،) 1385اورا (  ،) 2013یوسف (  ،) 2011غالمیلواسانی و همکاران (  ،) 2011شلدون و لیسا (  ،)0 201برگر و کارابنیک
(  )0 201همخوانی دارد ،که نشان دادند که آموزش راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای سطح خودکارآمدی میشود.

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر...
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ﻮﺧ د ﯽﻤﯿﻈﻨﺗ  ،ﺰﻠﺘﺴﻣ م ﺎﻌﻓ ل ﺪﺷ ن ﺮﻓ د ﺎﯾ د ﺪﻧﺮﯿﮔ ه و ﺖﯾﻮﻘﺗ
ﻪﺒﻨﺟ ﺎﻫ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﺎﻫ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ  ،ﺮﺑ

و ﺪﺗ اوم باورها و ر ﺎﺘﻓ ر ﯽﯾﺎﻫ ا ﺖﺳ

ﺮﻓ آ ﯽﯾﺎﻫﺪﻨﯾ از ﻞﯿﺒﻗ

ﻪﺟﻮﺗ  ،ﺮﻣ ور ذ ﯽﻨﻫ  ،ﻪﺑ

ﻮﺧ د ﺎﮐ رآ ﺪﻣ ي ،ا ﺎﻈﺘﻧ ر ﺞﯾﺎﺘﻧ  ،ارزش ﺬﮔ اري برای ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي ،ﺎﻈﻧ رت ﺮﺑ
ﺮﺘﻨﮐ ل ﻂﯿﺤﻣ

ا ﺮﻓ ادي ﻪﮐ ﻞﯿﻣ ﻪﺑ

ﻮﺧ د و ﺮﯿﺛﺄﺗ

ﻼﺗ ش ﺮﺑ اي ﺮﺒﺸﯿﭘ د آن و ارز ﯽﺑﺎﯾ
ﯽﻓﺪﻫ ا ﺖﺳ

ر ﺪﯿﺳ ن ﻪﺑ

ﺮﺑ

ﻮﺧ د ﯽﻤﯿﻈﻨﺗ

یکند ،و ا ﻦﯾ
ﻪﮐ آن را د ﺎﺒﻧ ل م 
ﺶﻟﺎﭼ

یتواند ﺐﺟﻮﻣ
ﻦﯿﯾﺎﭘ م 

ﺪﻨﻨﮐ و ﺎﺑ ﺮﻓ ا ﺮﯿﮔ ي ﻮﻨﻓ ن و ﻮﺤﺗ ل ﺎﻬﻣ رت ﺎﻫ ي ﯽﺼﺨﺷ
ﺶﻨﺗ زا و ﻼﮑﺸﻣ ت ز ﯽﮔﺪﻧ  ،ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان ﺎﺸﻣ ر ﺖﮐ

خهای
ﺪﯾﺪﺟ و ﺎﮐ رآ ﺪﻣ  ،ﺶﻨﮐ وري و پاس 

ﺎﮐ ر ﺪﻧﺮﺒﺑ  ..در ﺎﯾﺮﺟ ن آ ﻮﻣ زش ﻮﻨﻓ ن ر ﺎﺘﻓ ري ،ا ﺮﻓ اد ﺎﺑ

ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﺎﺑ ا ﺮﺘﺳ س ،ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﻮﻨﻓ ن ،در ﺎﯾﺮﺟ ن ز ﯽﮔﺪﻧ

دارند ﺎﺗ از ﺰﻧ د ﮏﯾ

ز ﺎﻣ ن ،ﻮﻨﻓ ن ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﻮﺧ د و ﺰﻋ ت ﺲﻔﻧ ،

ﺖﻣﺮﺣ

ﺎﮐ رآ ﺪﻣ ي ﺎﺷ ن ا ﺖﺳ  .آنها ﺎﺑ ﻪﺑ

خصوص ،ﺪﻫﺎﺸﻣ ة ا ﺮﻓ اد ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ
افزایش ضربان ﺐﻠﻗ
و ﯽﮔﮋﯾ ﺎﻫ ﻪﺑ

در ﺮﺑ ا ﺮﺑ آرا ﺶﻣ

ﻮﺧ د ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ  .از آ ﺎﺠﻧ ﻪﮐ
ﻪﮐ ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﺮﮑﻓ ي ﻒﯾﺮﺤﺗ

ا ﺎﺴﺣ س ﻮﺧ د ﺎﮐ رآ ﺪﻣ ي ا ﺮﻓ اد میشود .از آ ﺎﺠﻧ ﻪﮐ
یکنند ،ﻊﻧﺎﻗ
ﻪﮐ ا ﻦﯾ ر ﺎﺘﻓ ر را ا ﺮﺟ ا م 
آن ،ﺪﯾﺎﻘﻋ

ﻪﮐ از آن ﺎﻬﻣ رت ﺎﻫ ا ﺎﻔﺘﺳ ده میکنند و ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
ا ﺎﺴﺣ س ﺎﮐ را ﯽﯾ

ﺎﺳﻊﻧﺎﻗ زي ﯽﻣﻼﮐ

ﺎﻀﻗ وت و وا ﺶﻨﮐ

ﺖﺒﺴﻧ

ﺎﻫ و ﻞﻣﺎﮐ

ﮋﭘ و ﺮﮕﺸﻫ  ،از ﺠﯿﺘﻧ ﮥ ر ﺎﺘﻓ ر ﻮﺧ د ﺖﯾﻮﻘﺗ

از ا ﻦﯾ

در ﺖﻓﺎﯾ

ﺮﮐ ده و از

ﮋﭘ و ﺶﻫ  ،ﺪﻫﺎﺸﻣ ة ﻮﺧ د ،ﺎﻀﻗ وت در ﺎﺑ رة ﻮﺧ د و وا ﺶﻨﮐ
دا ﺶﻧ  ،د ﯽﺑﺎﯿﺘﺳ

ﺮﮐ دن ﺎﺠﺗ رب ﻮﺧ د ،ﻪﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

ﻪﺑ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﻞﺣ

داده و ا ﺎﺴﺣ س ر ﺎﺿ یتمندی از ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ

ﻪﻠﺌﺴﻣ  ،ﺎﺳ ز ﺎﮔ ر

ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي ﺮﭘ دا ﺪﻨﺘﺧ و ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺸﻣ ه و

ﻪﺑ ادراك ﻮﺧ د از ﺰﯿﻣ ان د ﯽﺑﺎﯿﺘﺳ ﻪﺑ ا ﺪﻫ اف خود آ ﺎﮔ ه ﺪﻧﺪﺷ  .وا ﺶﻨﮐ

ﺪﻫ ف ،ﻮﺧ د ﺎﮐ رآ ﺪﻣ ي ﺮﻓ د را ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺎﻫ ي ﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ژ ﯽﮑﯾ

ﺪﻨﻨﮐ  ،در ﺎﺴﻠﺟ ت آ ﻮﻣ ز ﯽﺷ روي ﺮﻫ ﮏﯾ

ﺪﻨﻧﺎﻣ

ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي تنآرامی و ﺎﻬﻣ رت ﺎﻫ ي ﯽﻠﻤﻋ و ﺮﺛﺆﻣ  ،ﺪﻫﺎﺸﻣ ة ا ﺮﻓ اد ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ

ﻮﺧ د را در ﺮﺑ دا ﺖﺷ  .ا ﺮﻓ اد ﺎﺑ اهدافی از قبیل؛ ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي و ﺐﺴﮐ

ﺪﺷ ن ﺎﺑ ﺮﺷ ا ﻂﯾ و تکمیل ﻒﯿﻟﺎﮑﺗ

ﯽﮐﺮﺘﺸﻣ در ﻦﯿﯾﺎﭘ

ﻘﺑﺎﺳ ﮥ ﯽﺼﺨﺷ در ا ﺮﺟ ای ر ﺎﺘﻓ ري به

ﺎﺳ زي ﯽﻣﻼﮐ د ﺮﮕﯾ ان و ﺖﻟﺎﺣ

ﺎﮐ رآمدی را تقویت ﯽﻣ

آ ﺎﮔ ه میشوند .ﻮﻨﻓ ن ﻮﺧ د ﯽﻤﯿﻈﻨﺗ در ا ﻦﯾ
و ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ

ﺪﻧﻮﺷ و ﺎﺑ ﺚﺤﺑ

ﺪﺷ ه و ﺎﺑ ور ﺎﻫ ي ﻂﻠﻏ  ،ﻞﻣﺎﻋ

و

ﺎﮐ ر ﺮﯿﮔ ي ﺎﻨﯾﺮﻤﺗ ت ﺎﮐ ر ﺮﺑ دي و ﺮﺛﺆﻣ  ،ﺎﺑ ﻮﺗ ا ﺎﻫﯽﯾﺎﻧ و ﺎﻬﻣ رت ﺎﻫ ی خود آ ﺎﻨﺷ می-

ﻮﻃ ر ﺎﺧ ص ﺎﮐ ر میشود ،ﻼًﺜﻣ ا ﺮﻓ اد ﻦﻤﺿ
ﺶﯾﻮﺧ

ﺎﺴﻠﺟ ت به صورت ﺮﮔ و ﯽﻫ ﺰﮔﺮﺑ ار میشوند،

ﺎﺑ ﻼﮑﺸﻣ ت سایر اعضای گروه و ﻮﺤﻧ ة ﻮﺧﺮﺑ رد آ ﺎﻬﻧ ﺎﺑ ﻞﺋﺎﺴﻣ آ ﺎﻨﺷ

ﮋﭘ و ﺮﮕﺸﻫ در ﺪﻨﺑﺎﯾ

شوند ﻪﮐ ا ﻦﯾ موضوع سبب ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺖﻬﺟ

ﺪﻨﻨﮐ هاي

ﻮﺧ د ﺎﻫﯽﯾﻮﮔ ي ﯽﻔﻨﻣ و ﺶﻨﺗ زدا ﯽﯾ و ﺮﯿﻏ ه ،آ ﺎﻨﺷ میشوند و ﺎﺑ ﺎﻨﯾﺮﻤﺗ ت ﯽﻠﻤﻋ و ﺎﺳ ده ﻖﯾﻮﺸﺗ میشوند ﺎﺗ به

ﻮﮕﺘﻔﮔ ي ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ و ﺪﻫ ا ﺖﯾ

ﺖﺒﺴﻧ

ﺐﯾﺮﺨﺗ

ا ﺰﯿﮕﻧ ه ،ﻦﯿﯾﺎﭘ آ ﺪﻣ ن ﺢﻄﺳ آرزو و ا ﻼﺘﺧ ل در ﻮﺗ ا ﺎﻫﯽﯾﺎﻧ ي

ﺎﺴﻠﺟ ت آ ﻮﻣ زش را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﻮﺧ د ﯽﻤﯿﻈﻨﺗ  ،از ا ﺮﻓ اد خواسته میشود ﺎﺗ ﻪﺑ

طور ﺎﮐ ر ﺮﺑ دي از ا ﻦﯾ

ﻪﺑ

ﻪﺑ

ﻼﺗ ش ﺎﺟ ري ﺮﻓ د ﺮﺑ اي

تهای
یگیرد ،به ﺎﮐ ر ﺮﯿﮔ ي مهار 
ﻮﺻ رت م 

ﺪﯿﺸﮐ ه ﻮﺷ د و ا ﺮﻓ اد ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ در ﯽﭘ

ﻮﯿﺷ ه ﯽﯾﺎﻫ از ﻞﯿﺒﻗ روش ﺎﻫ ي ذ ﯽﻨﻫ و ﯽﻤﺴﺟ

ﻮﺑ دن ﺢﻄﺳ

ﻞﻤﻋ

ﻞﮑﺷ

د ﻖﯿﻗ

ﻦﺘﻓﺎﯾ

ﺮﺗ ي را در ﻮﺧﺮﺑ رد ﺎﺑ ﻞﺋﺎﺴﻣ

ا ﺮﻓ اد ﺖﺻﺮﻓ

ﻮﺧ د ﺮﮔ دا ﯽﻧ  ،ﻞﻤﻋ ذ ﯽﻨﻫ
ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ

ﺮﺘﻨﮐ ل و ارز ﯽﺑﺎﯾ

ﺪﻫ ف،

ﺮﮑﻔﺗ ﺎﮐﺎﻧ رآ ﺎﺷﺪﻣ ن ﺮﺑ آ ﺪﻨﯾ  .آنها

ﺎﻌﻓ ل ،در ﺎﺴﻠﺟ ت ﻞﻤﻋ

ﺮﺑ ر ﯽﺳ و ﺮﯿﯿﻐﺗ

ﻮﺧ د ،ﻮﺧ دآ ﻮﻣ زي و ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﻮﺧ د ﺎﮐ رآ ﺪﻣ ي افراد ﺮﯿﺛﺄﺗ مثبت دارد .آ ﻮﻣ زش را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﻮﺧ د ﯽﻤﯿﻈﻨﺗ

ﻮﺷ د .در ﻦﯿﺣ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﻮﺧ د ،ﺪﯿﮐﺄﺗ میشود.

ﺮﺷ ا ﯽﻄﯾ را ﺎﯿﻬﻣ میکند ﺎﺗ ﺎﺑ ور

درمییابند ﻪﮐ ا ﺎﺴﺣ س ﺎﮐ رآ ﯽﯾ
ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ

ﺎﮐ ر ﺮﯿﮔ ي را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي ،ﺎﻈﻧ رت،

ﺬﮔ اری ﺮﺑ آن را دار ﺪﻧ  ،در رو ﺪﻧ پیشبرد ا ﺪﻫ افشان ﺎﯿﻧ ز ﺪﻨﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ

ﺞﯾﺎﺘﻧ دار ﺪﻧ  .از آ ﺎﺠﻧ ﻪﮐ

ﻪﺑ ﻮﺗ ا ﺪﻨﻤﻧ ي ﺎﺸﯾﺎﻫ ن ،ﻪﺑ

ا ﺎﺨﺷ ص ﺖﺒﺴﻧ

ﻪﮐ متوجه ﺪﻫ ف ا ﺖﺳ  .در ﻪﯾﺮﻈﻧ -

ﺺﺨﺷ

ﺖﺒﺴﻧ

ﻪﺑ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ

در

را در را ﺎﺘﺳ ي ﺪﻫ ف ا ﺎﺠﯾ د میکند.

یافتههای حاصل در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش
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فصلنامه روا 

تحصیلی ،حاکی از این بود که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش مؤثر است .بدین معنی که افراد گروه
آزمایش که تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرارگرفته بودند افزایش معناداری در انگیزش تحصیلی در
مرحله پسآزمون نشان دادند ،در حالیکه در گروه گواه که هیچ آموزشی برای آنان اجرا نشده بود ،تغییری مشاهده نشد؛
بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید میگردد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای نریمانی و همکاران (  ،)49 13محمدی و
همکاران (  ،)29 13کاری (  ،) 2013غالمعلیلواسانی و همکاران (  ،) 2011همخوانی دارد .در حوزه آموزش ،انگیزش عامل
بسیار مهم و اغلب مهمترين شرط يادگیری است .اهمیت آن اغلب از هوش كلي بیشتر است .در حقیقت روانشناسان
معتقدند كه انگیزش مايهی اساسي يادگیری است .آنها معتقدند كه در غیاب انگیزش كافي برای آموختن ،يادگیری در

آموزشگاه نامحتمل است .انگیزش ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است .دانش-
آموزانی که بیشتر از راهبردهای يادگیری خودتنظیمی آگاهند و آنها را به کار میگیرند ،از انگیزش تحصیلی یا باورهای
انگیزشی از قبیل احساس خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی باالتر و اضطراب امتحان کمتر و اهمالکاری کمتری
برخوردارند و به موفقیتهای تحصیلی چشمگیری دست یافتهاند .اعتقاد بر این است که انگیزه ،محرک اولیه برای شروع
یادگیری را فراهم میکند و بعد ًاًا نیروی الزم برای پایداری یادگیری اثربخش را برمیانگیزد (یان و فردریک.)0 201 ،
همچنین آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) فرایندهای عقالنی و ذهنی دانشآموزان را پویا
میسازند و از آنجا که ابعادی از عملکرد تحصیلی مستقیم ًاًا متأثر از فرایندهای عقالنی است ،تأیید تأثیر این آموزشها بر
پیشرفت تحصیلی دور از انتظار نیست.
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خوشاب ،سمیه .)59 13 ( .اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی .پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه باهنر کرمان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
دانامزرعه ،علی .)29 13 ( .تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
سپهوندی ،محمدعلی؛ غالمرضایی ،سیمین؛ جعفری آورزمان ،راضیه؛ محمدی ،عبداله .)39 13 ( .تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه شهر خرمآباد .اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم
تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
ضیایی ،شیرزاد؛ انتصار فومنی ،غالمحسین .)6931( .اثربخشی آموزش راهبرد خودتنظیمی کمکخواهی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری ریاضی .پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران ،تهران.
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...اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر

، بررسي ارتباط گروهي از متغيرها با كاهش انگيزش تحصيلي دانشجويان رشتهي زبان و ادبيات فارسي.) 1388 ( . سوران، بیژن؛ رجبی،ظهیری
. 99 - 112 :) 36 ( 61 ،مجله دانشور رفتار
 بررسی میزان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر مفهومی در دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی شهر.)6 38 1( . علی،عمادی
. دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. 85 - 86 مرودشت در سال تحصیلی
- اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر بهبود خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش.)49 13 ( . زهرا،گنجی
 پردیس علوم انسانی و، دانشگاه یزد، پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.آموزان دختر مقطع دوم متوسطه دوره دوم شهرستان یزد
.اجتماعی
) بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی.)29 13 ( . حسن، حسن؛ احدی، حمیدرضا؛ اسدزاده، ناهید؛ حاتمی،محمدی
. 49 - 66 :)7( 27 . فصلنامه روانشناسی تربیتی. اضطراب آزمون) دانشآموزان دبیرستان، خودکارآمدی،بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی
 مقايسهي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي.)49 13 ( . عباس، زاهد؛ ابوالقاسمی، عادل، زرارمحمد؛ زاهد، محمد؛ امینی،نریمانی
. 19 - 32 :)1( 13 ، مجله روانشناسی مدرسه.و آموزش حل مسئله بر انگيزش تحصيلي دانشآموزان اهمال كار
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