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 چکیده 

بررس  ینا  مقدمه: به  راهبردها  یرتاث  یپژوهش  و-خود  یادگیری  یآموزش  )شناختی  ها  فراشناختی(  تنظیمی  مولفه    یبر 

 .دانش آموزان پرداخته استانگیزش تحصیلی   و خودکارآمدی

 96-97  یلی)دوره دوم( شهرستان آستارا در سال تحص  یرستاندانش آموزان دختر اول دب  یهشامل کل  یجامعه آمارروش پژوهش:  

به    واهگ  و  یشدر دو گروه آزما  نفر انتخاب شد و46  یچند مرحله ا  یخوشه ا  یریدانش آموزان به روش نمونه گ  نای  یانبود. از م

از  هایابزار  شدند.   یگزینجا   و  یهمتاساز  ی روش تصادف بودند  استفاده عبارت  راهبردهامورد   یمیخودتنظ  یادگیری  ی: پرسشنامه 

 یقیحق  یدانی م  یشیپژوهش آزما  یک  یقتحق  ینا  .یلره  گلدبرگ و  یسالمت عمومانگیزش تحصیلی والرند و     ،گروت  ید  و  یچپنتر

در    یشزما آگروه  ، گواه    و  یش زماآ  یگروه ها  یآزمون برا  یش بعد از انجام پ   پس آزمون با گروه گواه است.-آزمون    یشاز نوع طرح پ 

 همکاران  و پژوهش نانس    نظری  پیشینهاساس    بر  فراشناختی  و شناختی  یادگیری  یموزش راهبردهاآتحت    یا  یقهدق90جلسه  8

برنامه عنوان  مستقل(  e-Trealتحت  یادگیری  برای  الکترونیک  آموزش  و   و  )  زیمبرمن  راهبر  وهمکاران    پژوهش  دهای  نظریه 

 وگواه انجام شد.  یشزماآ  یگروه ها یزمون براآقرارگرفتند. آنگاه پس  شناختی و فراشناختی

آنوا یری)مانوا(چند متغ  یانس ارو  یل تحل  یجنتا   یافته ها:  خودکارآمدی،    معنی دار  یشافزا  یانگرب(  و تحلیل واریانس تک متغیری) 

 انگیز تحصیلی بود و از طرف دیگر شاهد کاهش نمرات مولفه سالمت روانی درگروه آزمایش شدیم. 

نتایج این پژوهش نشان داد که در میانگین نمرات خود کارآمدی گروهها تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی    نتیجه گیری: 

 وزانی که تحت آموزش راهبرهای یادگیری قرارگرفته بودند افزایش داشته استکه خودکارآمدی در دانش آم

   سالمت روانی  "خودکارآمدی "تنظیمی -خود "انگیزش تحصیلی :کلمات کلیدی

   10/11/1398تاریخ پذیرش:                        22/1/1398تاریخ دریافت:      

 

 
 ایران   ،اردبیل، آزاد اسالمی دانشگاهواحد اردبیل، ، وانشناسیرگروه  - 1

             mrashidi409@gmail.com   
 نویسنده مسئول، ، ایران اردبیل،، آزاد اسالمی دانشگاهواحد اردبیل، روانشناسی، گروه  - 2

     Tavakkolmousazadeh@email.com   
   azra.ghaffari@yahoo.com                         ایران  اردبیل،، آزاد اسالمی دانشگاهواحد اردبیل، روانشناسی، گروه  - 3

ی  بر مولفه ها  فراشناختی(  تنظیمی )شناختی و -خود  یادگیری  یآموزش راهبردها  رشیدی س، موسی زاده ت، غفاری نوران ع. اثر بخشی  استناد: 

 11-24(: 4)9؛ 1398خانواده و بهداشت، . دانش آموزان شهرستان آستاراانگیزش تحصیلی  سالمت روانی  و  خودکارآمدی،

mailto:azra.ghaffari@yahoo.com


 11-24  ص، 1398 زمستان، چهارمفصلنامه خانواده و بهداشت دوره نهم، شماره 

Family and Health Quarterly, vol9, Issue 4, winter 2020, ISSN: 2322-3065 
 رشیدی و همکاران 

  

 
 : مقدمه

شدن دانش آموزان به  ی اجتماع  یندساز و فرا یندهنسل آ یتو ترب یم که در امر تعل یریآموزش و پرورش به جهت نقش مهم و خط  

 یر رود که مقاد  یجامعه به شمار م  یو فرهنگ   یاسیاقتصادی، س  ی،در توسعه اجتماع   یربناییاز نهادهای مهم و ز  یکیعهده دارد،  

  یدهد نشان م  یشرفتهجوامع پ   ی و ترق  یشرفتعوامل مؤثر بر پ   یرا به خود اختصاص داده است. بررس  ی و انسان  ی از منابع مال  یادیز

عمل   یکدیگر  با یاریعوامل بس  ی،در هر نظام آموزش ینکشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچن  ینکه همه ا

 . ددصل گربرای دانش آموزان حا یلیتحص یشرفتو پ  یادگیریتا  کنند  یم

تحصیلیپیش  های   1رفت  زمینه  به  کمک  هدف  با  که  است  پرورش  و  آموزش  ارزیابی  در  مهم  شاخصهای  از  یکی  آموزان،  دانش 

به کار میرود. افراد  ابعاد رشد شناختی، عاطفی، شخصیتی و به منظور رشد و تعالی  از  پیشرفت تحصیلی به معنای    گوناگون اعم 

ست و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد  مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد ا 

یادگیرندگان با هدفهای آموزشی یا هدفهای یادگیری که بیانگر میزان موفقیت آمیز بودن فعالیتهای آموزشی معلمان و کوششهای  

 ت اساسی در نظام آموزش و پرورش هر کشور محسوب می از طرف دیگر، افت تحصیلی یکی از مشکال  یادگیری دانش آموزان است.

شود. افت تحصیلی باعث هدر رفتن منابع مادی و عدم کارایی منابع انسانی میگردد. همچنین شکست تحصیلی موجب دلزدگی  

 دانش آموزان از تحصیل وتضعیف روحیه آنان و یا ترك تحصیل میشود.

هستند، که یکی از مهمترین عوامل، ضعف مهارت یادگیری دانش آموزان و عدم  وامل متعددی در امر شکست تحصیلی دخیل  ع  

در واقع توجه اصلی محققان به این مساله معطوف است که چه باید کرد تا دانش آموزان در آموختن مستقل بوده و    یادگیری است.

را به عهده گرفته و رفتار خود را کنترل کنند تا  بتوانند یادگیری خود را شخصاً اداره و رهبری کنند؛ یعنی مسئولیت یادگیری خود  

راهبردهای   آموزش  نیایند.  بار  معلم  به  ریزی،  یادگیریمتکی  برنامه  با  که  میدهد  را  امکان  این  آموزان  دانش  و    به  سازماندهی 

بپردازند. دانش آموزا و فعالیتهای روزمره  تکالیف درسی  انجام  به  راهبردهای  خودبازبینی به شیوه های تکلیف مدارتر  ن به کمک 

میتوانند شکستهای متعدد خود را دوباره مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و در نهایت یادگیری فعال در    فراشناختی  شناختی و

خاص برای حل مسئله   دهایمیتوانند از مفید بودن راهبر  راهبردهای یادگیری. این دانش آموزان به واسطه  یابددانش آموزان بهبود  

 (. 1داشته باشند) ییادگیری مؤثرآگاه  کارا و

از   یکیلحاظ به عنوان    یناز ا  بوده و  یتیترب  یشده در حوزه روانشناس  یمباحث بررس  یناز مهمتر  یکی  یلیتحص   یشرفتپ   یزشانگ

فهم    یبرا  یتیترب  ی از پژوهشها  یادی رود. در تعداد ز  ی به شمار م  یلیعملکرد تحص  ی کننده  واقع  ینی ب  یش پ   یرهایمتغ  ینمهمتر

  یبا استفاده از روشها  مولفه ها و   ین ا  یتعامل   یها  یلتحل  یقازطر  یلیتحص  یشرفتگذار بر پ   ثیرتا  یزشی نقش شناخت و عوامل انگ

  و   یشناخت  یندهایاز مطالعات وجود دارند که اثر فرا   یادیرا ا نجام داده اند.در حال حاضر تعداد ز  یادیمختلف مطالعات ز  یمارآ

از   یکی  مستقل  نشان داده اند.  یرهای به شکل متغ یلیتحص یتمناسب موفق  یکننده ها  ینی ب یشرا به عنوان پ  شی یزانگ یرهایمتغ

  یادگیری،   یراهبردها  ینا  یاز مولفه ها  یکیاست.    یادگیری یاثرگذار است راهبردها  یلیتحص  یزشعمده که در انگ  یرهایمتغ  ینا

 (.2یشود)م  هبکار برد یمیخود تنظ یادگیریبه عنوان  یعیطب یادگیری  یندهایفرا است که در یفراشناخت راهبرد

 
Academic achievement 1- 
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و   یاضیآموزش ر  آموزش علوم،  یی،آموزش ابتدا  یرمختلف نظ  یدر حوزه ها   مردم و  یربرایاخ  یدر دهه ها   یمیخود تنظ  یادگیری

ا  یتیوترب  یگرآموزشیمختلف د  یها  یتموقع قابل مالحظه  است.  یبه طور  بوده   و  جذاب  تنظ(  3)یگراند  براون  به    یمیخود  را 

ر برنامه  استعداد  پذ   یرفتارها  یبازنگر  و  اهنماییر  یزی،عنوان  تغ  یرانعطاف  برنامه ها  ییرفرد در جهت    ی م  یفتعر  یدرس  یدادن 

احساسات و    ینده،شامل افکار خود زا  یندیرا فرا  یمیخود تنظ  ی( صورت گرفته است. و4)  1یمبرمنز  یلهبوس  یگرد   یفکنند. تعر

 (.5کند)   یم  یفتعر ، شوند یفرد منجر م  فمعطوف به اهدا  یبه تالش هاکه  یشده ا یزیاعمال برنامه ر

ز  م  یادیتعداد  نشان  مطالعات  ب  یاز  که  تنظ  یراهبردها  یندهند  عملکرد  یمیخود  معن  یلیتحص  و  دارد.   یدار  یارتباط  وجود 

 یمی خود تنظ  یادگیری  یبه استفاده از راهبردها  یعیآموزان به طور طبدا نش    یلیتحص  یشرفتدارند که پ   یم  یانب  یشواهد پژوهش

نشان داده شده    یشواهد فراوان  یلهبوس  یلیمختلف تحص  یها  یتدر موقع  یمیخود تنظ  تاثیر  شی،مطالعات پژوه   در  شود.  یمربوط م

 یهارا  یبا لپ تاب در مقاله ا  یادگیری  یطمح  یکرا در    یمیخود تنظ  یادگیری  ی استفاده از راهبردها  یرتاث   یج ( نتا  6)  2شان  است.

 رفتار  یادگیری،  یطمح  یکدوره متوسطه که تالش داشتند در    آموز دانش    197با    یقشده از تحق  یجمع آور  یداده است.داده ها

تنظ را  آموزان  یند، نما  یمخود  دانش  داد  راهبردها  ینشان  از  بودند،   ی مناسب  یادگیری  ی که  کرده  را   یادگیری  یشترینب  استفاده 

 داشتند.

  با   یسهدر مقااستفاده کرده بودند،    یادگیری  یاز مهارتها  یفانجام تکل  یها  یتکه در موقع  یی آنها  نشان دادند،   یزن  یگرد   یپژوهشها 

  ین( ارتباط ب7)  3  یبخط  یگریمطالعه د  داشتند. در  یمهارتها استفاده نکردند عملکرد بهتر  ینها از ا  یتموقع  ینکه در ا  ییآنها

مورد بر    یدانش آموزان کشور امارت متحده عرب   یلیرا در عملکرد تحص   یزشیانگ  ی باورها  و فراشناخت و   یمیخود تنظ  یادگیری

خود    یادگیریاضطراب آزمون و    ی، مد، خود کارآ  ی درون  یارزشگذار  یعنی   مستقل،   یرچهار متغ  یربه تاث  ی قرار داد. مطالعه و  یرس

بود.یفراشناخت  و  ی)شناخت   یمیتنظ مربوط  ها  (  آور  یداده  بررس  یجمع  از  زمودن   یشده  آ  مق  یپاسخ  خرده  هفت  به    یاس ها 

آزمون   ین پرسش ا  43  ی ملعا  یلقرار گرفت. تحل  یلتحل  و  یه( مورد تجز  MSLQ)  یادگیری  یبرا  یزشیانگ   یپرسشنامه راهبردها

از روش تحل از ع   یدار  یمعن   ینیب  یشپ   یون،رگرس  یل تحل  )مانووا( و  یرهچند متغ  یانسوار  یلبا استفاده  دانش    یلیتحص  ملکردرا 

 موزان نشان دادآ

العاده ضرور  یادگیری  یمموضوع تنظ اجرا    یمیخودتنظ  یادگیریموزش، تحت عنوان  که درجهت ارزشمند ساختن آ  یستامر فوق 

از خود   یفیاست ادراك ضع  یینشان پا   یلیتحص  یشرفتکه پ   یبدست آمده نشان داده است، دانش آموزان   یقاتتحق  یج نتا  شود.   یم

مد تاث  دارند.   ی کارآ  تن  یرامروزه  پ   ظیمیخود  پژوهش  یلیتحص  یشرفتبر  حوزه  عنوان  جذاب  یبه  و  نظم  از    یادی ز  یاربس  یتمهم 

تحق است.  به    یقاتبرخوردار  ا  یکی  یاضیر  یادگیریمربوط  در  مهم  موضوعات  م  یناز  شمار  به  و   مالپاس،   رود.  یحوزه    هارولد 

  یمی ، خودتنظیاضیر یشرفتپ  ینداشتند، ب وبی عملکرد خ یاضیاتکه در آزمون ر یدانش آموزان یافتند پژوهش  یک ( در 8) 4ر هوچوا 

کنند چه رابطه    یینبود که تع  ینهدف مطالعه آنها ا  وجود دارد.  یدار  یارتباط معن   آنها   ی مد  اهداف و ادراك از خود کارآ  یریت ،مد

 
 - Zimmerman BJ -1 

2-shuan   

3-khatib 

4- Harold & Hocevar   
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  یط،مح  مطالعه  و زمان    یمتنظ  ی، فراشناخت  یمیخود تنظ)  یمیخود تنظ  ی دانشگاه و مهارتها  یاندانشجو    یاضی ر  یشرفتپ   ینب  یا

 وجود دارد. یادراك از خود کار آمد  راهبردها( و  یتالش، کسب جستجو یریتمد

در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا، روان شناس معروف قرار دارد که به باورها یا قضاوتهای    "کارآمدی  -خود"مفهوم   

نجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. نظریه بندورا بر نقش یادگیری مشاهده ای، تجربیات اجتماعی و  افرد به توانائیهای خود در  

تشکیل دهنده    ،اناییها و مهارتهای شناختی هرفردبر اساس نظر بندورا، نگرش ها، تو  ابلی در رشد شخصیت تاکید دارد.جبرگرایی تق

است که   در    نامیده می شود.   "سیستم خود"ی چیزی  ما  رفتار  و چگونگی  از شرایط مختلف  ما  این سیستم در چگونگی درك 

 (.9مدی، بخش مهمی از این سیستم است) آخودکار واکنش به آنها، نقش عمده ای ایفا می کند. 

با نام خودکارامدی، به سوی نگره ای یکپارچه از دگرگونی رفتاری    (9)  1ا خودکارآمدی تاریخچه ای کوتاه دارد که با نوشتار بندور 

آغاز شد. پایه های خودکارامدی در رشته ها و محیط های گوناگون آزمایش شده و پشتوانه هایی فزاینده از یافته ها دریافت کرده  

)  است. بیهوده ترسی  بالینی مانند  اجتماعی )11افسردگی )  (10همچنین خودکارامدی در بررسی مسائل  ابراز 12( مهارتهای  ( و 

 (.  15) 2)برگرفته از پاجارس.  ( و در کارکرد ورزشی به دست آمده است14) ( سالمتی13وجود) 

اعتقاد یک نفر به قابلیت های خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیتهای   مدی عبارت است از:آبه گفته آلبرت بندورا ،خودکار 

خودکارامدی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق    یت شرایط و وضعیت های مختلف.به عبارت دیگر،مورد نیاز برای مدیر

.  ( 16)  رفتار و احساس افراد است  به عقیده بندورا این اعتقاد، عامل تعیین کننده چگونگی تفکر،  شدن در یک وضعیت خاص است. 

را منتشر نمود، این موضوع به    "خودکارامدی به سوی یک نظریه یکنواخت برای تغییر رفتار"که بندورا مقاله ی    1997از سال  

چرا خودکارایی چنین موضوع   صورت یکی از موضوعات روز روان شناسی درامده و مطالعات بسیاری روی آن صورت گرفته است.

 مهمی در بین روانشناسان و آموزشگران شده است؟

و س  بندورا  اند،همانگونه که  داده  نشان  پژوهشگران  تا    ایر  روانی گرفته  از حاالت  روی همه چیز،  بر  تقریبا  میتواند  خودکارآمدی 

بندورا خودکارامدی را به عنوان باورهایی درمورد توانایی شخصی برای سازمان دادن و طی    رفتارها و انگیزه ها تاثیر داشته باشد.

او خودکارامدی ادراك شده را به عنوان باورهای افراد در    ت تعریف کرده است.کردن مسیرهای عمل به منظور دستیابی به پیشرف

مورد توانایی هایشان برای تولید انتخابی سطوح عملکرد میداند که تالش برای تاثیر و مهار بر رویدادهایی است که بر زندگی آنها  

او باورهای خودکارامدی مشخص می   گذارد.  تاثیر می کنند و    کنند، چگونه فکر می   م چگونه احساس میکند که مرد  از دیدگاه 

(. اینکه ما معیارهای رفتارمان را تا چه اندازه درست براورده کرده باشیم  17،18کنند)  خودشان را برمی انگیزند و چگونه رفتار می 

می تعیین  را  ما  کارایی شخصی  شایستگی،  کند.  احساس  احساسهای  کارایی شخصی  از  منظور  بندورا  نظام  قابلیت  ک  در  و  فایت 

افزایش میدهد و ناکا آبر  کنارآمدن با زندگی است. وردن و  آمی در برورده کردن و حفظ معیارهای عملکردمان، کارایی شخصی را 

 (. 19حفظ آن معیارها آن را کاهش میدهد )

انجام       به  باور  نیرومندی  با گزارش سطح فراگیرندگی و  را  افراد  باورهای خودکارآمدی  پیروزی در آن   پژوهشگران  یا  کار  یک 

ن درباره اندازه ای که به توانایی شان در  ادر موقعیتهای آموزشی ابزارهای خودکارامدی میتواند از دانش آموز  اندازه گیری میکنند.

 
1-Bandura 
2- Pajares, F 
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،  ( باور دارند9یا شرکت در راهبردهای خود سازمان دهی )  (21،انجام کارهای ویژه در خواندن یا نوشتن)  20حل مسائل ریاضی )

 (. 22پرسش کند)

را به خود   یقاتاز تحق  یادیاست که هر ساله حجم ز  یو روان پزشک  یاز مقوله های مهم در مباحث روان شناس  یکیسالمت روان    

دوره ای از چرخه تحول است که در  یاست. دوره نوجوان دهد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه روانشناسان بوده  یاختصاص م

آ باورهای خود کار  پ    مدیخالل آن،  ا  یرگذارتأث  یروان شناخت  یامدهایبر  با چالش های جد  ینو مهم است. در  افراد    یدی دوره 

 (. 23باورهای خود کار آمدی فرد است ) یرچالشها تا حدی تحت تأث ینکنار آمدن و سازگاری با ا ی و چگونگ یشوندمواجه م

کمتر    یزشبه درد، انگ   یفترپاسخهای ضع  ی، با فشار روان  یین بندورا نشان داده است که احساس خود کار آمدی پا  یراخ  یقاتتحق 

پ  تندرست  یگیریبرای  به  مربوط  های  روان  ی،برنامه  فشار  با  باال  آمدی  کار  خود  احساس  عکس  بر  است،  بسته  پاسخهای    یهم  و 

. باورهای خود  هم بسته است  یهای تندرست  به برنامه  یادترمندی ز  عالقه  تر و   یش انطباق ب  قدرت  ی،کمتر به فشارهای روان  یستیز

باورها بر رفتارهای مرتبط با    ین ا  یراتتأث  یقاز طر  کیی  یگذارند،م  یرانسان تأث  یبر رفتارهای مرتبط با تندرست  یقکار آمدی از دو طر

  یندمختلف و هم بر فرآ  یماریهایهم بر احتمال بروز ب  یاو، به عبارت   زیستیآنها بر کارکرد    یرتأث  یق از طر  یگریفرد و د  یتندرست

ب از  )  ی م  یرتأث  یماریبهبود  ا24گذارند  مع  ین(.  ما  باش  یارهایکه  کرده  برآورده  درست  اندازهای  چه  تا  را  احساس    یم،رفتارمان 

تع  یشخص  ییکارآ را  کارآک  یم  یینما  از  منظور  بندورا،  آلبرت  نظام  در  شا  یشخص  ییند.  های  احساس    یستگی )خودکارآمدی( 

اما    یدهد،م  یشدی را افزاعملکردمان، خود کار آم  یارهایاست. برآورده کردن و حفظ مع  یدر کنار آمدن با زندگ  یتو قابل  یتکفا

برآوردن و حفظ آن مع   ی ناکام افریدهد آن را کاهش م  یزانم  یارها، در  کنند که در    ی دارند، احساس م  ی خودکارآمدی کم  ادیکه. 

که آنها با موانع    ی است. هنگام  یهوده ب  یکنندکه م  یاند. آنها معتقدند هر تالش   ناتوان  درمانده و   یزندگ   یدادهایاعمال کنترل بر رو

. خود کار آمدی کم  یکنندم  یدام  طعق  یعاًبوده باشد، سر  یجهنت  یآنها در برخورد با مشکالت ب  یهاگر تالشهای اول  یشوند،رو به رو م

  ی و روان  یبر سالمت جسمان  نامطلوبی   یرو تاث  یدتداخل نما  یشناخت  ییهایرا نابود سازد، آرزوها را کم کند، با توانا   یزشانگ  یتواندم

برخورد   یشوندم  هکه مواج  یطیو شرا  یدادهابه طور مؤثر با رو  یتواننددارند معتقدند که م  یادی که خود کار آمدی ز  یبگذارد. کسان 

 . کنند

 

 :   پژوهش  روش

ا   آزما  ینروش  به صورت  پ   یشی پژوهش  از طرح  استفاده شد. -آزمون  یشاست که درآن  باگروه کنترل  آزمون  با    ینا  پس  طرح 

به کمک   انتخاب و  یبه صورت تصادف  یهاطرح آزمودن  ینا  در  .یردگ  یآزمون به طرح پس آزمون با گروه کنترل شکل م  یشافزودن پ 

جا  ی روش درگروهها  ینهم ازاجرا  شوند.  می  یگزینمختلف  قبل  درانتخاب    یهایآزمودن  (،  x)یرمستقلمتغ  یسپس    دو   هر  شده 

وس به  گ  یشپ   یلهگروه  اندازه  مورد  م  یریآزمون  پ   .یرند گ  ی قرار  ا  یش نقش  در  آمار  ینآزمون  )کنترل  کنترل  اعمال  و یطرح   )  

   . یگرعوامل د یا بوده است  یرآزمایشیمتغ یاجرا از یشده ناش ایجاد ییرتغ ینکها یینتع یجهدر نت و ،است یسهمقا

شهرستان آستارا درسال    یرستانهای دانش آموزان دختر سال اول )دوره دوم( دب  یهپژوهش حاضر راکلمطالعه    آماری مورد  جامعه 

  نفر انتخاب شدند؛  46تعداد    ی چندمرحله ا  یخوشه ا  یریجامعه به روش نمونه گ  ین از بین ا  دهند.  یم   یلتشک  96-97  یلیتحص

در    (25شدند. طبق نظر دالور)  یگزیننفر کنترل( جا  23نفر آزمایش و  23گروه )    دوسپس این افراد به صورت تصادفی ساده در  
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هرگروه    یپژوهش برا  یرونیب  اعتبار  یشاست، اما در پژوهش حاضر جهت افزا  ینفرنمونه در هرگروه کاف15تعداد    یشیآزما  یقاتتحق

 از سه پرسشنامه استفاده شد:  پژوهش   ینداده ها، در ا یآور به منظور جمع .نفر انتخاب شدند23

دارا   1MSLQپرسشنامه  :(MSLQ)پرسشنامه  مق  یکه  و  25)    یزشیانگ  یباورها  یاسدو   یادگیری   یراهبردها  ماده( 

ساخته شده  (  26)  یگروت و د  ینتریچپ   یلهعدد است، به وس  47آن    یاس مق  ی ها  یتم و مجموعه آ  یباشد ( مدهما22)    یمیخودتنظ

 یادگیری  یاس و اضطراب امتحان است. مق  ی درون  یارزشگذار  ی،شامل سه خرده آزمون خودکارآمد   یزشی، انگ  یباورها  یاساست. مق

 ی ( در بررس26)2گروت   یو د  ینتریجپ   .یباشدم  یو فراشناخت  یشناخت  یدو خرده آزمون استفاده از راهبردها  یهم دارا  یمیخودتنظ

و اضطراب    یدرون  ی،ارزشگذاریسه عامل خودکارآمد  یزشیانگ  ی باورها  یاسمق  یبرا  یلاستفاده از روش تحل  پرسشنامه با  ینا  ییروا

برا و  راهبردها  یمیخودتنظ  یادگیری  یراهبردها   یاسمق  یامتحان  از  استفاده  عامل  راهبرده  یشناخت  ی دو  از  استفاده    ایو 

مد  یفراشناخت ضرا  یریتو  آوردند.  دست  به  را  مق  یاییپا  یبمنابع  اضطراب    یدرون  یارزشگذار  ی،خودکارآمد  یها  یاسخرده  و 

راهبردها از  استفاده   ، آلفا  یو فراشناخت  یشناخت  ی امتحان  با روش  ترت  یرا  به  %  74% و  83% و  75% و    87%و    89  یبکرونباخ 

 یین تع  یاستفاده کرد. برا  یعامل  یلو تحل  ییمحتوا  ییمه از روش رواپرسشنا  ینا  ییروا  یبررس  ی( برا 27نژاد)  یکردند. موسو  یینتع

پا  ی شناخت  یراهبردها  یایی پا ده   یین،سطح  خودنظم  و  باال  و  79%و  98  یآلفا  یبضرا  یفراشناخت  یسطح  استخراج   %84  را   %

 (.28کرد)

تحصیلی انگیزش  گ  یبرا  :(AMS) پرسشنامه  مق  یلیتحص  یزشانگ  یریاندازه  والرند   AMS)  یلیتحص  یزشانگ  یاساز    )

  یان را  یگر  یینخود تع  یهبر اساس نظر  یلیتحص  یزشانگ  یریاندازه گ   یبرا  ( 29توسط والرند وهمکاران )  یاس مق  ین استفاده شد. ا

  یمتنظ-4  یختگیتجربه برانگ  -3انجام دادن  یزشانگ-2دانستن    یزش انگ-1  یاسشش خرده مق  یساخته شده است که دارا  یودس

بر  یماده است.پا سخ ها28  یپرسشنامه دارا  یندرست شده است.ا  یهمانندساز  یمتنظ-6  ی درون  یم تنظ-5  یرونیب   یک   یرو  آن 

را با   یاس مق ین( اعتبار ا29همکاران ) والرند و  .یرند گ ی م ( قرار6( تا کامال موافقم)0از کامال مخالفم ) یهفت درجه ا یکرتل یاسمق

آلفا از روش  اند.%  85کرونباخ    یاستفاده  پژوهش  گزارش کرده  ا  ی در  ا30)   یحجاز  رشوانلو و  یزن  یراندر  اعتبار  با    یاسمق  ین(  را 

کرونباخ    یآلفا  و  ییرا با استفاده از روش باز آزما  یاسمق  ینا  یاییپا  ی% گزارش کرده اند. بحران71کرونباخ    یاستفاده از روش آلفا

 ی محاسبه شده برا  یآلفا  یبضر  ین%بدست آمده است. همچن73  یببه فاصله دو هفته ضر  ییدر روش بازآزما  کرده است.  یبررس

معادل   پرسشنامه  م88کل  بر  باشد  ی %  افزون  مق  یلتحل  ینا  و  انگ  یلیتحص  یزشانگ  یاسعوامل  گانه  سه  ابعاد   یزه توانست 

 قرار گرفت  ییدمورد تا  یاییپا  ییروا یبترت ینبد  سازد. نمودار  1باالتر از  یژهرا با ارزش و یزشیانگ یب  و یرونی ب ی،انگیزشدرون

عموم     سالمت  روان  یابیارز  یبرا   :(GHQ 28)  3ی پرسشنامه  عموم  یسالمت  سالمت  این  شداستفاده    یازپرسشنامه    .

(  از 31سئوالی این  پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر)  28سئوالی میباشد. فرم    60و  20،30  ،12،28پرسشنامه به صورت فرمهای  

شامل   و  شده  ساخته  اصلی  فرم  مقیاس    4روی  ا  7خرده  جسمانی،  های  نشانه  و    ضطراب،سئوالی  درکارکرداجتماعی  اختالل 

است. کل  در  افسردگی  صورت  به  پرسشنامه  این  از  حاضر،  روان  ی پژوهش  سالمت  سنجش  برای  م  یتر  ..مطالعات  یشوداستفاده 

 
1-Motivational strategies learning Questionear 

2- Pintrich, P.R. & De Grot 

3- General health Questionear 
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پژوهش به    43نتیجه فراتحلیل    حاکی از اعتبار و پایایی باالی آن میباشد. ویلیامز ، ماری  و گلدبرگ در  GHQیبر رو  یابیاعتبار

در بررسی یعقوبی حساسیت، ویژگی و پایایی این پرسشنامه بر روی    .یافتند% دست    82  یژگی%  ومتوسط و  84میانگین حساسیت

رومزپور و همکاران نیز در مطالعه خود یک  .  شد   یین% تع88% ،     82% و     86از    یبجمعیت عمومی در بهترین نقطه برش به ترت

وضعیت روانی بوده است، به    نجش سانحراف معیارباالی میانگین به عنوان نقطه برش تعیین کرده اند. در مطالعه حاضر، چون هدف  

. در پژوهش حاضر  یشودجای استفاده از نقطه برش از میانگین نمرات کلی آزمون و خرده مقیاسهای آن به تناسب اهداف استفاده م

 شد.  یین% تع 81ضریب پایایی پرسشنامه سالمت عمومی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش، شامل تمام دانش آموزان -پیش آزمونبا طرح    یشی این پژوهش از نوع آزما 

  ی خوشه ا یریجامعه به روش نمونه گ یناز بین ا هستند.  96-97 یلیسال تحص آستارا در یرستانهایسال اول دختر  )دوره دوم( دب

  23  نفر آزمایش و   23سپس این افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه )    نفر انتخاب شدند؛   46تعداد    یتصادف  یمرحله ا  چند

طی   مرحله بعد گروه آزمایش، هفته ای دو جلسه و    در   آزمون اجرا شد.  یش هردوگروه پ   یشدند. سپس برا  یگزین نفر کنترل( جا

و گروه کنترل، آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام   تندی قرار گرفتحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم یدقیقه ا 90جلسه 

  شناختی وجلسات برنامه آموزشی راهبردهای یادگیری    در همان شرایط فوق گرفته شد؛ آموزش، از هر دو گروه مجدداً پس آزمون

برفراشناختی پژوهش  ،  در  شده  ارائه  نظری  پیشینه  برنامتحت    ( 32)  همکاران)  و   1نانز  اساس   2TRAL" 2011e-e هعنوان 

و مستقل(  یادگیری  برای  الکترونیک  ز  )آموزش  پژوهش  اساس  عنوان    و  3یمرمنبر  تحت  خودتنظیم  "همکاران  فراگیر  چگونه 

 تنظیم شد و نظر پژوهشی محقق نیز در این برنامه آموزشی آمده است.  (33و نظریه راهبردهای شناختی و فراشناختی )"شویم؟

تفاضل    ینداری ب  یمعن  یوابسته و به منظور بررس  یرهای نمره متغ  یارو انحراف مع  یانگینداده ها از محاسبه م  یفمنظور توصبه  

 spssا استفاده از نرم افزار  بگواه    و  یش آزما  ی( درگروههایزشیانگ  یوابسته)باورها  یها  متغیر  آزمون  پس–آزمون    یشپ   ینمره ها

 .( استفاده شدمانوا)یریچند متغ یانس وار یل( و تحلنوواآ) یریتک متغ یانسوار یلاز تحل

 

 یافته ها: 

نمره   یانگین شود م ی مشاهده م1در جدول شماره  یکهوردهند. همانط ی پژوهش را نشان مکلی   یها  یافته   3و1شماره  جدول        

سالمت    لفهوم در و  یشافزا انگیزش تحصیلی،  یخود کارآمد یآزمون در مولفه ها  یشدر پس آزمون نسبت به پ   یشگروه آزما  یها

  یافته است.کاهش   روانی

 

 

 

 

 

 
1 - Nunes 

2- Electronic trail 

3 - Zimmerman 
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 وگواه یشآزما یوابسته در گروهها  یرهاینمره متغ  یارانحراف مع و  یانگین. م1جدول 

Table 1. Mean and standard deviation of the score of the dependent variables in the experimental 

and control groups  

تعداد   مرحله 

افرادگروه 

 آزمایش 

تعداد  

افرادگروه 

 گواه

متغیرهای  

 وابسته 

میانگین در  

 گروه آزمایش 

انحراف معیار 

در گروه  

 آزمایش 

مبانگین در  

 گروه گواه 

انحراف معیار 

 در گروه گواه 

ش آزمون
پی

 

خود   23 23

 کارآمدی 

31.9130 7.11537 26.7826 10.40523 

سالمت 

 روانی

27.5217 12.19489 29.9565 12.59682 

انگیزش 

 تحصیلی

98.5217 19.91543 90.9565 24.54398 

س آزمون
پ

 

خود   23 23

 کارآمدی 

36.9130 7.13451 25.8696 10.13681 

سالمت 

 روانی

25.3478 10.73486 29.0000 10.92537 

انگیزش 

 تحصیلی

109.6957 25.42982 86.6957 21.08303 

 

 یم انتخاب افراد که در زمان تقس  یعنیبودن(    ی : مستقل بودن )تصادفیانسوار  یلتحل  یم براال  یفرضها   یشپژوهش پ   یندر ا       

شده    یید تا   یرونوفاسم  -داده ها که با انجام آزمون کولموگروف  یعشده است. ، نرمال بودن توز  یتوگواه رعا  یش آزما  یبه گروه ها

  لذا   حاصل بوده اند.   ی ،همگ   یدگرد  ییدتا  ینوگواه که با انجام  آزمون لو  یش آزما  ی در گروهها  ها داده    یانس و همگن بودن وار  است

تحل ابتدا  انجام محاسبات ذکر شده  از  متغ  یانس ارو  یلپس  انجام گرفت )جدول  یریچند  ف2)مانوا(  پژوهش    یها  یهضر( وسپس 

 .آزمون شدند

 ای اثر اصلی متغیرهای وابسته )مانوا( بر آزمونهای معناداری یج. نتا2 جدول

Table 2. Results of significant tests for the main effect of the dependent variables 

 سطح معنی داری خطا  DF فرضیه   F DF ارزش  آزمون  منبع

 

 

 002. 83.000 6.000 2.357 428. اثر پیالری 

 001. 83.000 6.000 2.602 598. لمبدای ویکلز 
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 000. 83.000 6.000 2.848 628. اثرهتلینک  گروه

 7.777b 6.000 83.000 .000 549. بزرگترین ریشه روی 

 

 .% =ال مبدای ویلکز(، به عبارت598ترکیب خطی متغیرهای وابسته معناداراست ) اثرگروه بر  2براساس جدول          

 دیگر بین دانش آموزان در گروه گواه وآزمایش حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داروجود دارد.

 وابسته یها یرغآزمون مت پیش–پس آزمون   ی)آنوا(  بر تفاضل نمره هایریتک متغ یانسوار یلتحل یج. نتا3 جدول

Table 3. Univariate analysis of variable results (ANOWA) on the difference between post-test 

scores - pre-test of dependent variables 
مجموع  متغیر منبع

 مجذورات

میانگین   درجه ازادی 

 مجدورات

F   سطح معنی

 داری 

 گروه

 

 

 000. 7.684 600.420 3 1801.261 خود کارآمدی 

 564. 684. 92.638 3 277.913 سالمت روانی 

انگیزش 

 تحصیلی

7016.467 3 2338.822 4.476 .006 

 خطا

 

 

   78.138 88 6876.174 خود کارآمدی 

   135.499 88 11923.913 سالمت روانی 

انگیزش 

 تحصیلی

45984.435 88 522.550   

 

 کل

    91 8677.435 خود کارآمدی 

    91 12201.826 سالمت روانی 

انگیزش 

 تحصیلی

53000.902 91    

 

ر  م  3که در جدول    یهمان طو  ب  ی مشاهده  آزما  یهای آزمودن  ینشود    آموزش را   خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهایکه    یش گروه 

  ( =F  476/4و انگیزش تحصیلی) (F  =684/7   ) یخود کارآمد  یرنکرده اند در متغ  یافتدر    یآموزش  یچاند و گروه گواه که ه  یده د

به   یجنتا( مشاهده نمی شود.  F=0.684اما این تفاوت در مولفه سالمت روانی )  .(تفاوت معنی دار وجود دارد   p<5%  (در سطح  

 را در  و انگیزش تحصیلی  توانسته خود کارآمدی(  یختا، فراشنی)شناخت  یادگیری خودتنظیمی  یمعناست که آموزش را هبردها   ینا

 مایش افزایش دهد اما تاثیری در سالمت روانی دانش آموزان نداشته است.گروه آز
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 : نتیجه گیری  بحث و

  بر  (فراشناختی  و  ی شناخت  خود تنظیمی)  یادگیری  یآموزش راهبردها  تاثیر  یینتع  از  بودعبارت    پژوهش حاضر  یهدف کل          

روانی   ،خودکارآمدی تحصیلی  و   سالمت  آموزان  انگیزش  راهبردها  یرتاث  یانگرب  یج نتا  .دانش    و    ی شناخت  یادگیری  یآموزش 

.  اما این تاثیر در متغیر سالمت روانی مشاهده نشد  باشد  یدر پژوهش حاضر م  وانگیزش تحصیلی  خود کارآمدیمتغیربر    یفراشناخت

  خود را بر    فراشناختی  شناختی و  یادگیری  یدار آموزش را هبردها  یمعن  یرکه تاث  یپژوهش با مطالعات متعدد  ینا  یها  یافتهلذا  

که    ه شدنشان داد  (34همکاران)  مثال در مطالعه محمدی درویش بقال و   .دارد  یینشان داده اند همسو  انگیزش تحصیلی  و  کارآمدی

  یمرمنبا پژوهش رامداس و ز  یافته  ین. ایشودآمدی م  خودکار  و  ی درون  یزشسبب ارتقای سطح انگ  یمیآموزش راهبردهای خودتنظ

و    دارند   خودکار آمدی باالتری  یکنند استفاده م  یمیکه از راهبردهای خودتنظ  یآموزان  که دانش   دادند  ( همسو است، آنها نشان 35)

آموزان   شدان یشرفترا در پ  یتی نقش عل  خودکارآمدی باور بود که باورهای   ین( بر ا35) یمرمنکنند . ز ی م  یابیخود را مثبت تر ارز

 حاصل از آن  یجمشخص و نتا  یطمح  ییراتو نشان داد که خودکارآمدی نسبت به تغ  یفا میکندا  یو استفاده از مهارت های آموزش

  یف آموزان از تکال  اجتناب دانش   اصلی   از عوامل  یرواقعی و غ   یهای منف  یابی خودارز  ینکهبا در نظر گرفتن ا  ینبنابرا  .است  یر پذ  تغییر

  اگر بتوان با بهره  مربوط است    یطی به عوامل مح  یابیهاخودارز  ینا  ییرپذیریتغ  یت و قابل  یتحساس  به  هستند و توجه  یزانگ  چالش

 دانش  بود که خودکارآمدی  یدوارام  توان  یرا کاهش داد م   آموزان  دانش  ی و منف  یرواقعی غ   ارزیابیهای  خاص   یی از راهبردها  یریگ

و به   یطیمح  ییراتخودکارآمدی از تغ  یت باورهای بر حساس  ی گواه  یز. پژوهش حاضر نابدی  یشافزا  یتهایشانآن موفق  یرو و پ   آموزان

ا  است،  و مطالعه  یسروش های گوناگون تدر  یژهو   که  یبه شکل  یسآموزش و تدر  یطشرا  ییرتغ  یقاز طر  یتوانکه م  یمعن  ینبه 

روند    دانش آموزان را در  ا  یتوانکنند م  یفاا  یش خو  یادگیریبتوانند نقش فعالتری  خودمختاری و خودکارآمدی    یجاد حس سبب 

به منظور   ی آموزش  از مداخالت  ی را به عنوان بخش  یمیتنظدخو  راهبردهای   پژوهش در نظر گرفتن آموزش  ین در آنها شد. ا  یشترب

 .یکندم یشنهادپ  یرانفراگ نمودن هر چه خودکارآمدتر

ب  یافتندخود    یقدرتحق  نیز  (36)  1توماس   و  یبیالوت  و   ینکه  شناختی  یادگیری    یلی تحص  یشرفتپ   و  فراشناختی  راهبردهای 

خود   یادگیریکه سطوح    یدندرس  یجهنت  ین مطالعه خود به ا  در  2  یر جاو  فرناندز و .  وجود دارد  یدار  یمعن  رابطه مثبت و  یاندانشجو

و  یمشارکت  یادگیریو    یمیتنظ کارآمد  یرهامتغ  ینا  ینب  مشابه هم هستند  و  یلیتحص   یوخود  مثبت  وجود   یدار  یمعن  رابطه 

در پژوهش    یزقدم پور ن  ید. مشاهده گرد  یلی تحص  یو خود کار آمد  یمی خود تنظ  یادگیری  ینب  یزن  یدار  ی معن  ینداشته و باالتر

عملکرد    یبرا  یمعنادار  ی ها  ینب  یشپ   یباضطراب آزمون به ترت  و   یخودکارآمد  یلی،تحص  یزشانگ   ی ها  یرخود نشان داد که متغ

و  هستند.  یلیتحص موسوی  های  یافته  با  تحقیق  این  نتایج  دیگر  که    از طرف  یافتند  ای  مطالعه  در  آنها  دارد.  عابدینی همخوانی 

 .دراهبردهای یادگیری و ادراك از خود تاثیر مثبتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دختران پایه سوم دار

 
Alo taibi &  Tohmaz -1 

2- Fernandez-Rio&,J.Cecchin,J 
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مثبت و    ی و عاملهای آن با خودکارآمدی همبستگ  خودگردانی  که  استهم نشان داده    یس دن  1پژوهش افرادی چون توباس  یج نتا 

به    یادگیریمستقل تر در    یکردهاینشان داد که رو  یزن  یهرضو،  ( 20)  است  یزشانگ  ید کارآمدی کل  یم دان  ی معناداردارد و چنانچه م

 انجامند.  یباالتر م  یلیتحص یشرفتو پ   خودکارآمدی و یلیتحص یزشانگ

دارد  این   نتایج وجود  داری  معنی  تفاوت  گروهها  کارآمدی  خود  نمرات  میانگین  در  که  داد  نشان  که    بدین   .پژوهش  معنی 

این نتیجه با یافته های    قرارگرفته بودند افزایش داشته است.  یادگیریدانش آموزانی که تحت آموزش راهبرهای  در    خودکارآمدی

سبب ارتقا سطح انگیزش درونی و    یادگیریمحمدی درویش بقال همخوانی دارد.وی در تحقیق خود یافت که آموزش راهبردهای  

د نمرات خودکارآمدی و  بدین معنی که دانش آموزانی که تحت آموزش راهبردهای یادگیری قرارگرفته بودن  خود کارآمدی می شود.

 انگیزش درونی امتحانشان بیشترشد

بهره مند    یفراشناخت  و  ی شناختیبود که از آموزش راهبرها  یدر دانش آموزان  یلیتحص  یزشانگ  یش پژوهش افزا  یگرایند  یجاز نتا 

که دانش    یدندرس  یجهنت  یندر پژوهش خود به ا  آنها  دارد  یپور همخوان  یلپور محمد واسماع   یها   یافته  با  یزن  یجهنت  ینبوده اند. ا

در خودتنظ  یافت آموزان  آموزش  مقا  یمیکننده  م  یسهدر  کنترل  گروه  راهبردها   یزانبا  از  را   یوفراشناخت  یشناخت  یاستفاده 

 . داشتند ییباال  یلیتحص یشرفتپ   و یزهانگ ینهمچن کرده بودند و  یشترگزارشب

دانش    ی نتوانست سالمت روان  (یفراشناخت  و   ی شناخت  یادگیری)  یبود که آموزش راهبردها  ینپژوهش حاضر ا  یج از نتا  یگر د  یکی  

ا  یشافزا  یشآموزان را در گروه آزما تاثیر آموزش راهبردهای    یدارد. و  یزاده همخوان  یپژوهش توکل  یافتههم با    یجهنت  یندهد. 

شناخت د  سالمتبر    یفراشناخت  و   ی یادگیری  سال  پسر  آموزان  دانش  داد روانی  نشان  نتایج  نمود.  رد  را  راهنمایی  آموزش   وم 

 .نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری از نظر وضعیت سالمت روانی به دنبال نداشته است یشیراهبردهای یادگیری درگروه آزما

مقطع سال اول )پایه    دخترنمونه مورد بررسی دانش آموزان    این پژوهش در باره دانش آموزان شهرستان آستارا انجام شده است و  

پژوهش هایی درباره مقایسه این   پیشنهاد می شود  دوم( متوسطه می باشد که به همین دلیل قابلیت تعمیم نتایج محدود می باشد.

و پسر  آموزان  دانش  در  شود.  متغیرها  انجام  نیز  دانشجویان  پیشنهاد   برای  پژوهش  نتایج  به  توجه  آموزش    با  راهبردهای  میگردد 

در فوق برنامه درسی مدارس به عنوان مهارتهای الزم تحصیلی گنجانده شود و برای معلمان و مشاوران آموزشهای الزم    رییادگی

آموزان ارائه شود  جهت استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی توسط دانش  در  راهبردهاآمیز آموزش    جهت استفاده موفقیت

بردهای مدیریت منابع )محیط مدرسه و خانه و منابع انسانی اعم از همساالن و معلمان( آموزش بهینه از امکانات راه  و برای استفاده

 .خودتنظیمی برای دانش آموزان ارائه شود
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