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Abstract 
Background & Objectives: Educational motivation plays a major role in academic achievement and the formation of a positive self–concept in 

students. Educational motivation is the set of internal and external factors that help a person to achieve learning goals; motivation creates energy 

in the learners and leads their activities; therefore, the higher the motivation of individuals to learn and study, the more active they will be to 
reach their ultimate goal. Educational motivation has different pathways to inclusive behaviors. The lack of purposefulness in performing an 

activity also causes anxiety in individuals. Furthermore, self–concept is among the basic notions in psychology. Based on the theory of self–

concept, i.e., related to self–assessment, self–concept is a network of positive and negative beliefs as well as beliefs about self–acceptance or 
rejection. This study aimed to investigate the effectiveness of self–directed learning strategies training on self–concept in students with low 

academic motivation. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest–follow–up and a control group design. The statistical population of this 
study included all low–motivated students of the ninth grade who were studying in the ordinary schools of Yazd City, Iran, in the 2017–2018 

academic year. To select the research sample, 40 students with low academic motivation were selected by convenience sampling method and 
randomly assigned to two experimental groups (20 subjects) and a control group (20 subjects). After conducting the pretest and grouping, 8 

sessions of self–directed learning strategies were provided to the experimental group. Then, both groups completed the research inventory again, 

as the posttest. After one month, the follow–up assessment was implemented. Hartler's Hearing Inventory (1981) and the Self–concept 
questionnaire of Chen (2004) were used to collect data in this research. Hartler's Hearing Inventory includes 33 items and aims to study academic 

motivation among students. In a study by Leper et al. (2005), a re–test performed on 208 subjects after 6 weeks indicated a high positive 

correlation (0.74) between two stages of the test. This questionnaire’s reliability was obtained by Zahiri and Rajabi, with Cronbach's alpha 
coefficient of 0.92. The Self–concept questionnaire of Chen includes 15 items, and the individual's mental image is measured. Chen (2004) 

reported the reliability of this test through internal consistency for three subscales to be 0.75, 0.82, and 0.82, respectively. Besides, the reliability 

of this questionnaire was obtained by Marashian with Cronbach's alpha coefficient of 0.92. The obtained data were analyzed by repeated–

measures Analysis of Variance (ANOVA) in SPSS. 

Results: The repeated measures ANOVA results suggested a significant interaction between the pretest, posttest, and follow–up scores in the 

level of academic self–concept between the groups (p≤0.001). Furthermore, the Bonferroni posthoc test results revealed a significant difference 
in the mean scores of academic self–concept between pretest, posttest, and pretest–follow–up stages (p≤0.001). In other words, the level of self–

concept in the experimental group has significantly increased; however, there was no significant difference between the posttest and follow–up 

scores of self–concept. Accordingly, the effectiveness of teaching autonomous learning strategies on the self–concept of students with low 
academic motivation remained stable.  

Conclusion: The present study findings emphasized the importance of autonomous learning strategies in the formation of a positive self–concept. 

Thus, it is suggested that self–taught learning in the school curriculum be included as the necessary educational skills to use cognitive strategies 
and metacognitive strategies by students. 
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  .۴۹(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دیبهشتار برخط انتشار 

آموزان دارای اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودپندارٔه تحصیلی دانش
 انگیزٔه تحصیلی پایین
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

آموزان دارد. این پژوهش با هدف بررسی شگیری خودپندارٔه مثبت در دانهای تحصیلی و در ادامه شکلدستیابی به موفقیت انگیزٔه تحصیلی نقش زیادی در :زمینه و هدف
 ضعیف انجام شد.  یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش یلیتحص خودگردان بر خودپندارٔه یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش

دارای انگیزٔه آموزان دانش را تمامیآماری  و گواه استفاده شد. جامعٔه شیبا گروه آزما یریگیآزمون و پپس و آزمونو طرح پیش یتجربهمین ؤهیپژوهش از ش نیدر ا بررسی:روش
آموز دردسترس چهل دانشگیری روش نمونهبهانتخاب نمونه  برایمشغول به تحصیل بودند.  زدیشهر  عادیدر مدارس  1۳۹۶-۹۷که در سال تحصیلی  تشکیل دادند تحصیلی کم

در هشت  بندی افراد،آزمون و گروهپس از انجام پیش. گواه )بیست نفر( قرار گرفتندو )بیست نفر(  گروه آزمایش دوتصادف در به دارای انگیزٔه تحصیلی ضعیف انتخاب شدند و
 آزمون و بعد از دو ماه، پیگیری گرفته شد. ابزار گردآوری اطالعات شاملو گروه پسجلسه آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان به گروه آزمایش صورت پذیرفت. سپس از هر د

 افزار با نرم مکرر یرهایگاندازه برای انسیوار تحلیل از استفاده با هاداده( بود. ۲۰۰۴ی چن )لیتحص خودپندارٔه پرسشنامٔه و( 1۹۸1) هارتر یلیتحص زشیانگ پرسشنامٔه

SPSS25شدند لیوتحلهیتجز . 
معنادار است  آموزانهای مکرر نشان داد که اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان بر خودپندارٔه تحصیلی دانشگیرینتایج آزمون تحلیل واریانس برای اندازه :هایافته

(۰٫۰۰1p≤ .) 

 یریادگی آموزش گرددمی کند. بر این اساس، پیشنهادخودپندارٔه مثبت تأکید میگیری اهمیت راهبردهای یادگیری خودگردان در شکل های این پژوهش بریافته گیری:نتیجه
 شود.  گنجانده آموزاندانش توسط فراشناختی راهبرد و شناختی راهبردهای از استفاده درجهت تحصیلی های الزممهارت عنوانبه مدارس درسی برنامٔهفوق در دانخودگر

 .یادگیری خودگردان، انگیزش تحصیلی، خودپنداره :هاواژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
در میان عوامل متعدد و گوناگون فردی و محیطی تأثیرگذار بر یادگیری 

د. کنای را ایفا میبرجستهانگیزش نقش ران، یو پیشرفت تحصیلی فراگ
مدرس را در انتخاب مناسب تدابیر و  یلیتحص زٔهیشناخت انگ

های یاددهی و یادگیری و تعامل اثربخش با فراگیران و درنهایت فعالیت
مجموعه  یلیتحص زٔهی(. انگ1) دینماتدریس یاری می اثربخشیافزایش 

 یریادگیبه اهداف  دنیاست که فرد را در رس یرونیو ب یعوامل درون
سبب رنده، یادگیدر  یانرژ جادیبا ا زهی(. درواقع، انگ۲کند )کمک می

 یفرد برا زٔهیهرچه انگن، ی(؛ بنابرا1،۲) شودمیهای او فعالیتهدایت 
 یرا برا یشتریو رنج ب تیفعال دیباشد، با ترزیادل یآموختن و تحص

، قوی زٔهیآموختگان با انگمتحمل شود. دانش ییبه هدف نها دنیرس
دارند  یخود توجه خاص یلیتحص یگرفته و به محتوا یرا جد فیتکال

، یحس کارآمد شیو افزا تیفعالانجام  برایعالقه  جادیبا ا زهی(. انگ1)
 نیمحافظت کرده و ا لیاز تحصیناش یارهاافراد را درمقابل فش

 تیموفق نیکنند. همچنسب میرا ک یشتریب یلیتحص تیموفق شخاصا
عالقه به موضوع  شیو افزا شتریب یمندسبب احساس توان، یریادگیدر 

 یرونیب ی ودرون زشیتوان به انگرا می یلیتحص زٔهیشود. انگمی یریادگی
 ریتأث ریبر رفتار فراگ یمتفاوت یرهایکرد که از مس میانگیزگی تقسو بی

 جادیسبب ا زین تیدر انجام فعال یمندگذارد. فقدان هدفمی
 (. ۲) شودانگیزگی در فرد میبی

توان می یلیتحص زٔهیطور خاص انگو به زشیانگ یرا برا یمختلف ابعاد
صورت خودجوش و درونی به متصور شد. انگیزش درونی افراد را به

های بیرونی، از پاداش غیردارد و بهانجام تکلیفی خاص به حرکت وامی
 شخاصا انگیزش بیرونی .مند استخود تکلیف برای فرد ارزش جرایا

 .دکنمی یهای بیرونی مجبور به انجام تکلیفپاداش دلیلرا به
که  است حالت فقدان قصد و اراده برای انجام تکلیف انگیزشیبی

 (. ۳دارد )هرکدام چند زیرمؤلفه 
س شناسی است. براسایکی از مفاهیم اساسی در روان  1خودپنداره

، بودهخودپنداره که ازجمله نظریات مرتبط با خودارزشیابی  نظریٔه
 و خود بارٔهای از عقاید و باورهای مثبت و منفی درخودپنداره شبکه

 در زمینٔههای مختلفی که پذیرش یا رد خود است. در پژوهش
خودپنداره انجام گرفته است، این مفهوم را با اصطالحات متفاوتی 

نفس و خودتنظیمی برخی نیز آن را مترادف با عزت اند وتعریف کرده
و  تر(. افرادی که در انجام کارها، خود را اثربخش۴اند )دانسته
 دانند درمقایسه با سایرین از خودپندارٔهمندتر میتر و توانمطمئن

 ییهاطبع چنین خودپندارههو ب دبرخوردار خواهند بو قویتحصیلی 
هیجانات منفی  نکردنی آتی فرد و بروزمنجربه رشد و پیشرفت تحصیل

ی که در آغاز تحصیل تفکر و شخاصشود. بر این اساس ادر وی می
های خود دارند، چنین تفکرِ مثبتی مندیو توان یشبرداشت مثبتی از خو

تحصیلی  شرفتشود. همچنین پیها میمنجر به پیشرفت تحصیلی آن
خودپنداره و صحت بازخورد مثبتی به ، دوسویه یآنان، در ارتباط

سو  گری(. از د۵بخشد )هایشان میبرداشتشان از خود و توانمندی
سختی کار دارند، به کمیموفقیت انگیزش  درقبالآموزانی که دانش

 (. ۶ند )هستضعیفی  خودپندارٔهدارای کنند و احتماالً نمی
                                                      

1. Self-concept 

 نیا انگریب جینتا یلیتحص زٔهیانگ نٔهیشده در زمتوجه به مطالعات انجامبا
 لیدلبه ضعیف یلیتحص زٔهیبه سطح انگ آموزان مبتالاست که دانش

 سطح خودپندارٔه یاغلب دارا لیدرجهت تحص قوی زٔهیفقدان انگ
 شرفتیو بدون هدف پ کمبینی ، خوشزیادکاری اهمالف، یضع

ها را تعداد زیادی از ابزارها و شیوه، ان موفقآموزدانشهستند. ازطرفی 
تر کرده و احتمال موفقیتشان گیرند تا تکالیف مدرسه را آسانمیکار به

تربیتی، این ابزارها را راهبردهای یادگیری  شناسانرا افزایش دهند. روان
اند: گونه تعریف کرده(. راهبردهای یادگیری را این۷نامند )می

های آشکار و پنهان پردازش اطالعات که در هنگام رمزگردانی فعالیت
یادگیرندگان برای تسهیل در اکتساب اندوزش و بازیابی  لٔهیسوبه

شود. یادگیری کار گرفته میشده، بهیادگرفته ترشیصحیح اطالعات پ
 و های رفتاریعمومی به فعالیت یعنوان مفهومخودگردان به

شود که در جریان آموزان اطالق میدانش گیزشیان و فراشناختی
 خودگردان عبارت رییادگی(. راهبردهای ۸شان سهیم هستند )یادگیری

)راهبردهای تکرار و مرور، بسط و  یراهبردهای شناخت :از ستا
)راهبردهای  یگسترش و سازماندهی(؛ راهبردهای فراشناخت

 ؛(یدهراهبردهای نظم ،راهبردهای کنترل و نظارت، ریزیبرنامه
های و محیطقادر باشند زمان  دیباران یمنابع. فراگ تیریراهبردهای مد

و از  نندها نظارت کبر تالش و کرده میو تنظ تیریخود را مد مطالعٔه
(. تحقیقات ۹د )نماینهمساالن و معلمان جهت حل مسئله طلب کمک 

نشان داده است که با استفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان، 
مستقیم معلم، بر  توانند بدون مداخلٔهآموزان باهوش میدانش

موضوعات درسی مسلط شوند. همچنین شواهد تجربی حکایت از 
آموزان، پس از آشنایی با راهبردهای یادگیری پیشرفت درسی دانش
آموزان در استفاده از وجود، بسیاری از دانشخودگردان دارد. بااین

م ه راهبردهای یادگیری خودگردان ناتوانند، یا اگر هم استفاده کنند باز
روش  نیممکن است عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته باشند. در ا

بر روند آموزش خواهند داشت و لذا سرعت  یکنترل شخص رندگانیادگی
ر، یشتاتکا به نفس ب رینظ یمسائل پرورش، یادگیریدر  شتریو دقت ب

خواهد  جادیا رندگانیادگی در زین ترزیادپذیری خودکارآمدی و مسئولیت
های خود باتوجه به نظارت رندهیادگی یمیخودتنظ یریادگیشد. در 

و  سازدیرا کارآمدتر م یریادگی ،دارد یریادگی انیکه در جر یقیدق
 جادیا یریادگیالزم را در  زٔهیانگ نیزو  گرداندیم یشخص را به خود متک

 یریادگیاز  یعنوان نوعرا به یمیخودتنظ یریادگی مرمنی. زدکنیم
دانش و مهارت  یریفراگ یداند که در آن افراد تالش خود را برامی

 .دنبخششخصاً شروع کرده و جهت میگران، یبر معلم و د هیبدون تک
 ندیفرا تیکنترل و هدا ی وطراح یهایی براافراد مهارت، دیگرعبارتبه
را  یریادگی ندقادر نیز و رندیبگ ادی شتهدا لیخود دارند و تما یریادگی

های کتاب استراتژی بخشی که ازدر  یرسکیناپ نیکنند. همچن یابیارز
 یریادگیهای استراتژی ،خودگردان آورده شده است یریادگی

 نیداند. او امی یلیتحص خودپندارٔه تیخودگردان را شاهراه تقو
محتمل  اریبس یرونیو ب یهای دروندر صورت وجود تقویت را زمیمکان

 (. ۸)به نقل از  درپنداو دردسترس می
 یآموزان به وارسدانش بیبر ترغ دیرفتار، تأک یشناخت کردهاییرو در
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۳ 

ها اجازه دهند به آن نکهیکردن رفتار خود است تا امیادراک و تنظ
کنند می یسع کردهایرو نیا .کنترل شود یرونیعوامل ب وسیلٔهبه

وی  های حل مسئلٔهمهارت و دهند شیآموزان را افزادانش یخودکنترل
به  یکنند. خودگردان قیسازنده را تشو یو خودانعکاس ندینما تیرا تقو

احساسات  و مند، افکارطور نظامبهر یاشاره دارد که در آن فراگ ندییفرا
(. 1۰کند )می تیبه اهداف مدنظر هدا یابیو رفتارهای خود را در دست

مرور ادبیات پژوهشی، بیانگر اثربخشی راهبردهای خودگردان بر افراد 
است؛ برای مثال میرافشار و همکاران، در پژوهشی دریافتند که آموزش 

آموزان دختر راهبردهای یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانش
(. در تحقیقی دیگر 11طور معناداری مؤثر است )پایٔه پنجم ابتدایی به

طور مؤثری های یادگیری خودگردان بهداده شد که آموزش مؤلفه نشان
آموزان پسر پایٔه سوم باعث افزایش میزان خودکارآمدی در دانش

وند نیز در پی و فرحبخش و یوسف(. نیک1۲شود )دبیرستان می
پژوهشی مشخص کردند که اجرای آموزش راهبردهای یادگیری 

گیری هدف ب افزایش جهتخودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( سب
ای دیگر (. مطالعه1۳شود )آموزان دختر پایٔه دوم متوسطه میدانش

نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان، در مهارت حل 
آموزان پسر دبیرستانی مؤثر است؛ نتایج این مسئلٔه اجتماعی دانش

ه از این بود که راهبردهای یادگیری خودگردان بپژوهش حاکی
ها بتوانند در مسائل اجتماعی و تحصیلی کند تا آنآموزان کمک میدانش

 نیز نگیآلبرت و داهل(. ۲حل ارائه کنند )خود بهتر تصمیم گرفته و راه
و  یریادگیدر  یکه اهداف تبحر به این نتیجه رسیدندخود  تحقیقدر 
 تیموجب تقو یریادگیدر انتخاب راهبرد  یشخص تیمسئول رشیپذ

 (. 1۴) دشومی یلیتحص ارٔهخودپند
ها نظر زیمرمن ویژگی اصلی فراگیران خودگردان مشارکت فعال آن طبق

 (.۸) استانگیزشی و رفتاری  و در فرآیند یادگیری از دیدگاه فراشناختی
خودگردان باعث  یتوان تصور کرد استفاده از راهبردهاگونه مینیبد
در  نیسب کند و ارا ک یشتریهایی بآموز موفقیتشود دانشمی

رو ازاین ؛دارد ییسزاهنقش ب یلیمثبت تحص گیری خودپندارٔهشکل
 ینقش انکارنشدن نیز و سویکفرد از یلیتحص یزندگ تیباتوجه به اهم

پژوهش با هدف  نیا، فرد یعموم در خودپندارٔه یلیتحص ارٔهخودپند
 یلیتحص خودگردان بر خودپندارٔه یآموزش راهبردها یاثربخش یبررس
 . شد یزیرطرح ضعیف یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش

 بررسیروش 2
 و آزمونپس و آزمونپیش آزمایشی از نوعمهینطرح پژوهش حاضر، 

 آموزاندانش را تمامی آماری جامعٔه. بود گواه و شیآزما گروه با یریگیپ
 تحصیلی سال در که تشکیل دادند متوسطٔه اول نهم ٔهیپا کم زٔهیانگ با

 مالک. بودند تحصیل به مشغول زدی شهر عادی مدارس در ۹۷-1۳۹۶
 سنجش یبرامدنظر  ابزار در آموزاندانش ضعیف زٔهیانگ صیتشخ

 دردسترس گیرینمونه روش با نمونه انتخاب برای. بود یلیتحص زٔهیانگ
 استاندارد پرسشنامٔه بعد مرحلٔه در. شد انتخاب ینفر۳۵ کالس دو
 روی یلیتحص زشیانگ زانیم تشخیص جهت رترها یلیتحص زشیانگ

 کم زٔهیانگ با آموزدانش چهل سرانجام انجام پذیرفت. آموزاندانش
 و)بیست نفر(  آزمایش گروه دوتصادف در به وشده  انتخاب یلیتحص
های ورود نمونه به پژوهش مالک. )بیست نفر( قرار گرفتند گواه

ها به شرکت در پژوهش و نعبارت بود از: تمایل والدین و فرزندان آ
انگیزش تحصیلی؛ کسب نمرٔه مدنظر براساس  تکمیل پرسشنامٔه

هارتر برای تشخیص وجود انگیزٔه ضعیف  انگیزش تحصیلی پرسشنامٔه
تحصیلی؛ حواس بینایی و شنوایی سالم و نداشتن اختالل همراه. 

های خروج شامل نداشتن تمایل اولیه برای شرکت در پژوهش و مالک
نکردن نمرٔه مدنظر از نکردن پرسشنامٔه انگیزش تحصیلی، کسبمیلتک

انگیزٔه کم تحصیلی، غیبت بیش  شده جهت تشخیصپرسشنامٔه استفاده
آموزان در جلسات آموزشی، ابتال به بیماری خاص، از دو جلسٔه دانش

مصرف دارو و وجود مشکالت و اختالالت مؤثر بر روند مداخله بود. 
حظات اخالقی پژوهش حاضر، رضایت آگاهانه و همچنین جهت مال

رازداری و آگاهی از نتایج در نظر گرفته شد. پس از گمارش افراد نمونه 
 یمنظور اجراپژوهش را به یابتدا پژوهشگر ابزارهاها، در گروه

 نیشده با والدانجام یهاید. سپس با هماهنگکراجرا  آزمونشیپ
گروه  در ادامهشرکت در جلسات هماهنگ شد.  یهایبندنوجوان زمان

آموزش  ، تحتخودگردان یریادگی یراهبردها یآموزش با بستٔه شیآزما
 افتیدر یامداخله گونهچیمدت ه نیا گروه گواه در ؛ اماگرفت قرار

 یورآمنظور گردابزار پژوهش به گرید بارکیجلسات  انینکرد. پس از پا
ماه با  دوو پس از  تیشد. درنها اآزمون اجرپس مرحلٔه یهاداده

 یریگیمنظور پابزار پژوهش به مجدداًن، یبا والد مالز یهایهماهنگ
 SPSS یافزار آمارآمده با استفاده از نرمدستبه یها. دادهکار رفتبه

خودپندارٔه  یریگیآزمون و پپس و آزمونشیبراساس نمرات پ ۲۵نسخٔه 
 و نیانگیم یهاوتحلیل قرار گرفت. از شاخصتجزیه تحت تحصیلی

 سٔهیمقا یبرا نیهمچن ی وفیاطالعات توص ارائٔه یبرا اریانحراف مع
های گیریاندازه انسیو گواه از وار شیآزما یهاگروه راتنم نیانگیم

 مکرر استفاده شد. 
 شدٔهشکل اصالح ی: این ابزارلیتحص زشیانگ استاندارد پرسشنامٔه-
که در سال  است یلیتحص زشیعنوان ابزار سنجش انگبه هارتر اسیمق

 انیب که گونههماناست.  هیگو ۳۳ شاملساخته شد. پرسشنامه  1۹۸1
 یدوقطب یهاسؤال با را یلیتحص زشیانگرتر، های اصل اسیمق شد

 یرونیب زشیانگ گرید قطب و یدرون زشیانگ آن قطبکی که سنجدیم
 لیدال از یکی تواندیم فقطهر سؤال  موضوع به یآزمودن پاسخ و است

 اسیمق براساس پرسشنامه نیا. باشد داشته بر در را یدرون ای یرونیب
 یاریبس درازآنجاکه است. ( پنج شهیتقریباًهمیک تا  وقتچی)ه کرتیل

دارند،  نقش دو هر یرونیب و یدرون یهازهیانگ یلیتحص یهاموضوع
 معمول یهااسیمق شکلبه را رترها اسیمق( ۲۰۰۵) همکاران و لپر

 در را یرونیب و یدرون زشیانگ لیدال از یکی تنها هر سؤال که درآوردند
نفر، بعد از شش هفته نشان  ۲۰۸ها در بازآزمایی بر آن. گیردمی نظر

(. 1۵است ) ۰٫۷۴ دادند که ضریب همبستگی بین دو مرحله آزمون
 یآلفا محاسبٔه با یرجب و یریظه توسط پرسشنامه نیا یی درونیایپا

 (. 1۶) آمد دستبه ۰٫۹۲ کرونباخ
 توسط ۲۰۰۴ سال در پرسشنامه نیای: لیتحص خودپندارٔه پرسشنامٔه-
 و ییابتدا دورٔه آموزاندانش خودپندارٔه سنجشمنظور به چن سنی یی

 اسیمقخرده سه و پرسش پانزده یدارا ابزار نیا. شد ساخته ییراهنما
. یآموزشگاهریغ .۳ ی؛آموزشگاه .۲ ی؛عموم خودپندارٔه .1: است

کامالً مخالف،  صورتبه و ایدرجهچهار کرتیل فیط در پرسشنامه
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۴ 

 نیا نمرٔه حداقل. شودمی گذارینمرهیک تا کامالً موافق، چهار 
 نیا در نمره بودنبیشتر. است ۶۰ نمره و حداکثر 1۵ پرسشنامه
 آزمون این پایایی ضریب. کندبیان میرا  ترمثبت خودپندارٔه پرسشنامه

 و ۰٫۸۲ و ۰٫۷۵ ترتیببه زیرمقیاس سه برای درونی همسانی ازطریق
 که( 1۸) همکاران و زادهیافشار پژوهش در(. 1۷) شد برآورد ۰٫۸۲
 هاهیگو تعداد دادند انجام را یلیتحص خودپندارٔه پرسشنامٔه یابیهنجار

 بار لیدلبه پنج ٔهیگو فقط و افتی کاهش هیگو چهارده به هیگو پانزده از
( 1۹و فرخی ) انیمرعش. شد حذف پرسشنامه از ۰٫۳۰ از کمتر یعامل

 . کرد گزارش ۰٫۹۲ را پرسشنامه نیا ضریب آلفای کرونباخ
دوره آموزش ، یکخودگردان یریادگی یآموزش بستٔهی: امداخله برنامٔه

شده در قالب هشت جلسٔه راهبردهای یادگیری خودگردان تنظیم
( ساخته شد 1۹۷۹ای است که توسط دنسرو و همکاران )دقیقه۹۰

ها راهبردهای یادگیری خودگردان ازجمله (. در این جلسه۲۰)
صورت گروهی آموزش داده راهبردهای شناختی و فراشناختی به

 وای آموزشی جلسات آمده است. محت 1شود. در جدول می

 (1۹۷۹)دنسرو و همکاران،  خودگردان یریادگی یراهبردها آموزش جلسات. 1جدول 
جلسٔه 
 آموزش

 محتوای آموزشی

 راهبردهای یادگیری خودگردان.آموزان با های آموزشی و بیان اهداف در راستای آموزش و آشنایی اولیٔه دانشمعرفی کلی برنامه جلسٔه اول

 جلسٔه دوم
کردن کشیدن یا برجستهکردن موضوعات، خطکردن و خالصهراهبردهای تمرین و تکرار: تکرار ساده و بازگویی مطالب، کپی

دشوار، تمرین ازطریق بازگویی مطالب برای  وضوعاتشده، رونویسی مبرداری، تکرار مطالب یادگرفتهکلیدی، یادداشت نکات
 .دیگران

 جلسٔه سوم

شده و تأویل و تفسیر آن، دادهاز دانش توضیح ایراهبردهای توضیح و بسط معنایی: تلفیق اطالعات جدید در داخل شبکه
شخصی برای ایجاد اطالعات برداری، کاربرد دانش قبلی و تجارب ها و یادداشتها، کاربرد الگوریتمکردن، خلق آنالوگخالصه

دیگر و تالش برای کاربرد راهبرد جهت حل مشکل در موقعیت  رشته با محتویات رشتٔهجدید معنادار، پیوند بین محتویات یک
 .جدید

جلسٔه 
 چهارم

شده ئههای ارابندیچارچوبی برای تسهیل کدگذاری، یادآوری و سازماندهی اطالعات و طبقه راهبردهای سازماندهی: ارائٔه
اصلی،  مطالبکشیدن زیر متن و خطهای اصلی یککردن اندیشهسازی، برجستهباتوجه به خصوصیات مشترک، شبکه

های مفهومی و حمایت از اطالعات و ارتباط بین علل متن، خلق دیاگرامشناسایی ارتباطات درونی در یک وسیلٔهسازی بهشبکه
 و اثرات.

 جلسٔه پنجم

 انتخابی قبلی، توجه دانش منابع، کاربرد شده، تخصیصیابیجهت بندی، توجهزمان و زمان اهداف، مدیریت تعیین: طراحی
 و اهداف روی انتخابی صورتبه یادگیری، تمرکز هایفعالیت یبندزمان و یادگیری، توالی راهبردهای کاربرد جهت آمادگی و

 یادگیرندگان، انتخاب توسط قبلی دانش کردنفعال همچنین و تکلیف وتحلیلتجزیه. یادگیری راهبردهای مندهدف انتخاب
 .مناسب راهبردهای

 جلسٔه ششم

 جهتتأمل اثربخشی،  و فهم و دقت و درکازلحاظ  یادگیری هایفعالیت کارایی کنترل برای هاییتکنیک ارائٔه: خودنظارتی
اهداف،  به دستیابی جهت یادگیری، کنترل روی تأملفهم،  کنترل برای خود از ها، پرسشفعالیت برای دالیل وجویجست

 راهبردهای انتخاب و مطالعه حال در تصحیح، توقف جهت فراگیران عملکرد فراگیران، مشاهدٔه توسط بازخورد دریافت
 .مناسب ترمیمی

 جلسٔه هفتم

 و اهداف شده، ارزیابیکاربردهبه رییادگی فرایندهای تکلیف، ارزیابی تکمیل از بعد یادگیری نتایج کیفیت بررسی: خودارزیابی
فعالیت،  بودنکامل و دقت تخمین ازطریق یادگیری نتایج به توجه و یادگیری در پیشرفت یا کیفیت مجدد، بررسی بازبینی
 روش در دنظریتجدخود،  فهم و درک میزان از فرد نتایج، ارزیابی بررسی و شده، بازبینیکاربردهبه یادگیری فرایندهای ارزیابی
 شده.استفاده

جلسٔه 
 هشتم

 شده و بررسی تأثیر آموزش.ای از تمام کارهای انجامتکرار و مرور تکالیف جلسٔه قبل و بحث دربارٔه خالصه

 هایافته ۳
بیست هرکدام از  کننده در این مطالعهگواه شرکتهای آزمایش و گروه
ضعیف تشکیل شد. میانگین و  آموز دارای انگیزٔه تحصیلیدانش

 گروه گواه و 1۵٫۹±۰٫۹1ترتیب انحراف معیار سن گروه آزمایش به
و همچنین میانگین و انحراف معیار نمرٔه کل انگیزٔه  1۵٫۲±۰٫۸۴

 ±۶٫۵۹و در گروه گواه  ۵۸٫۰۴ ±۷٫۵۳تحصیلی در گروه آزمایش 
 یریادگی یآموزش راهبردهابود. جهت بررسی اینکه آیا  ۵۹٫۳۲

 یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش یلیتحص دگردان بر خودپندارٔهخو
کار های مکرر بهگیریکم مؤثر است یا خیر، آزمون واریانس برای اندازه

ها، برای بررسی فرضرعایت پیشرفت. قبل از انجام تحلیل، جهت 
ها از بودن دادهها از آزمون لون و جهت ارزیابی نرمالهمگنی واریانس
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۵ 

ها از آزمون کوواریانس همگنی منظور ارزیابین شاپیرو ویلک و بهآزمو
استفاده شد. سطوح معناداری حاصل از آزمون لون و  1موچلی کرویت

ها و انسیوار یهمگن ازموچلی، حاکی و کرویت لکیو رویشاپ

 آمار ۲(. در جدول p>۰٫۰۵ها است )و همگنی کوواریانس بودننرمال
توصیفی خودپندارٔه تحصیلی و نتایج حاصل از تحلیل واریانس برای 

 های مکرر ارائه شده است. گیریاندازه

 گیریهای آزمایش و گواه در سه مرحلٔه اندازهدر گروه یلیتحص خودپندارٔه. میانگین و انحراف معیار نمرات ۲ جدول

 گروه متغیر
 نتیجٔه آزمون پیگیری آزمونپس آزمونپیش

مقدار  انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
F 

 pمقدار 
مجذور 

 اتا

 خودپندارٔه
 یلیتحص

  ۴٫۶۴±۳۳٫۳۵  ۴٫۴۴±۳۷٫۸ ۴٫۰۹±۲۳٫۲۰ آزمایش
۳۲٫۵۹ ۰٫۰۰1< ۰٫۴۶ 

  ۲۵٫۴۵ ۳٫۸۴±  ۴٫1۹±۲۴٫۴۵  ۳٫۲۰±۲۲٫۶۵ گواه

 خودپندارٔه نمرات میانگینشود، مشاهده می ۲طورکه در جدول همان
 ۳۷٫۸آزمون پس و ۲۳٫۲۰آزمون ی گروه آزمایش در مرحلٔه پیشلیتحص

 خودپندارٔهکه میانگین نمرات است؛ درحالی ۳۳٫۳۵و مرحلٔه پیگیری 
آزمون پس و ۲۲٫۶۵آزمون شیپ مرحلٔهدر گروه گواه در  یلیتحص

. نتایج حاصل از تحلیل باشدیم ۲۵٫۴۵و مرحلٔه پیگیری  ۲۴٫۴۵
های مکرر روی این نمرات نشان داد که بین گیریواریانس برای اندازه

 در میزان آزمون و پیگیری( و گروهو پس آزمونشیپی عامل )هانمره
(. این ≥۰٫۰۰1p) ی وجود داردتعامل معناداری، لیتحص خودپندارٔه

خودگردان بر  یریادگی یآموزش راهبردهاایج بیانگر اثربخشی نت
است.  ضعیف یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش یلیتحص خودپندارٔه

منظور دست آمد. بهبه ۰٫۴۶میزان تأثیر )مجذور اتا( آزمون نیز 
کردن اینکه میزان خودپندارٔه تحصیلی در کدام مرحلٔه آزمون مشخص

تعقیبی بونفرونی با رعایت شرط  آزمونی دارد، از دارامعنباهم تفاوت 
دوی  دوبهسٔهیمقامنظور استفاده شد. این آزمون به هاانسیوارهمگنی 

 ارائه شده است.  ۳آن در جدول  جینتا که شودیمانجام  هانیانگیم

 دوی مراحل آزمونبهدو درمقایسٔه یلیتحص خودپندارٔهنمرات  تعقیبی بونفرونی نتایج آزمون. ۳جدول 

 پیگیریـآزمونپس پیگیری-آزمونپیش آزمونپس-آزمونپیش  ←مراحل
 p هاتفاوت میانگین p هاتفاوت میانگین p هاتفاوت میانگین گروه متغیر

 ۰٫1۸۰ 1٫۷۲ >۰٫۰۰1 -۶٫۴۸ >۰٫۰۰1 -۸٫۲ آزمایش یلیتحص خودپندارٔه

بین میانگین نمرات  آزمایش گروه ، در۳جدول  نتایج براساس
آزمون و پس-آزمونشیپی در مقایسٔه مراحل لیتحص خودپندارٔه

(؛ به این ≥۰٫۰۰1pپیگیری تفاوت معناداری وجود دارد )-آزمونپیش
معناداری طور ی در گروه آزمایش بهلیتحص خودپندارٔهمعنا که میزان 

و  یلیتحص خودپندارٔهآزمون اما بین پس؛ افزایش پیدا کرده است

دهد شود؛ این مطلب نشان میپیگیری آن تفاوت معناداری مشاهده نمی
 خودگردان بر خودپندارٔه یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش

کم پایدار مانده است. در  یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش یلیتحص
وضعیت میانگین نمرات خودپندارٔه تحصیلی در سه مرحلٔه  1نمودار 

 تفکیک گروه آورده شده است. آزمون به

 
 ها. وضعیت میانگین خودپندارٔه تحصیلی در گروه1نمودار 

                                                      
1. Mauchly’s Test of Sphericity 
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 بحث 4
 یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

 یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش یلیتحص خودگردان بر خودپندارٔه
آموزان در که دانش یجاناتیهد. نتایج مشخص کرد انجام ش ضعیف

نفس صورت جداگانه توسط اعتمادبهکنند بهکالس تجربه می
شود. خودپنداره و ها ساخته میخودپنداره و احساس خودکارآمدی آن

دهد فرد چگونه خود که نشان می بوده یشناختهای خودکارآمدی مؤلفه
و  یهای عاطفمؤلفه بیانگرنفس که اعتمادبهدرحالی ؛کندرا درک می

های نفس شامل قضاوتفرد از خودش است. اعتمادبه ریتصو جانیه
که خودپنداره ابعاد درحالی ؛است یشخو یمندارزش بارٔهدر یارزش
خودش  بارٔهفرد در یبه باورهاتری دارد. خودکارآمدی تر و کلیکالن

. شودمربوط میها ای از فعالیتحوزه ایخصوص هب یتیفعال نٔهیزم در
 یدارد. خودپنداره مفهوم یخودکارآمدی با خودپنداره ارتباط تنگاتنگ

ادراک  ایاز آن است. خودپنداره دانش به خودکارآمدی اما اعم کینزد
مثال کالس درس است.  عنوانمرجع به یخودش در چارچوب ازفرد 
کردن خودکارآمدی و جدا یبرا یقیهنوز افتراق دق یتیشناسان تربروان

 دهندٔهخودپنداره نشان یصورت کلاما به ؛اندنکرده فیخودپنداره تعر
که درحالی ؛مرجع است یفرد از خودش در چارچوب یادراک کل

 است یزیچ آن زمینٔهانتظارات و اعتقادات فرد در  بیانگرخودکارآمدی 
انجام دهند. خودپنداره شامل  یآموزش طیتوانند در محمی نانآ که

 شود؛میگذشته  اتیاز خودش براساس تجرب ردف داریادراکات نسبتاً پا
 (. ۲1) است ندهیبه آ مربوط شتریکه خودکارآمدی بدرحالی

 یریادگی ینشان داد که آموزش راهبردها حاضر پژوهش هاییافته
 یلیتحص زٔهیانگ یآموزان دارادانش یلیتحص خودپندارٔه، خودگردان

با تحقیقات دهد. این یافته طور معناداری افزایش میضعیف را به
ی و پکین(، 1۲(، مصطفایی و مهاجر )11میرافشار و همکاران )

( 1۴) نگیو داهل برتآل( و ۲زاده و همکاران )(، عرب1۳همکاران )
طور مثال میرافشار و همکاران، در پژوهش خود دریافتند به. ستهمسو

که آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی 
زاده و همکاران نشان دادند ای عربآموزان مؤثر است. در مطالعهدانش

ها کند تا آنآموزان کمک میکه راهبردهای یادگیری خودگردان به دانش
تماعی و تحصیلی خویش بهتر تصمیم گرفته و بتوانند در مسائل اج

نشان دادند که  یدر پژوهش نیز نگیو داهل برتآلحل ارائه کنند. راه
در انتخاب  یشخص تیمسئول رشیو پذ یریادگیدر  یاهداف تبحر

 یرسکیاپند. شومی یلیتحص خودپندارٔه تیموجب تقو یریادگیراهبرد 
کند که درک می یرد فرد وقتدامی انیخودگردان ب یریادگی شگامانیاز پ

را  یآموزش خودش، مطالب شده توسطاجراریزی و طرح یبا استراتژ
 یاش در وهای تحصیلیکنش دربرابر یمثبت خودپندارٔه و گیردمی ادی
حاضر  پژوهش یآموزش (. در بستٔه۲۲گردد )می تیتقو ایشده  جادیا

که در روند  یمسائل درقبالدر جلسات مختلف باورها و شناخت افراد 
مداخالت  نیمداخله قرار گرفت و ا تحت وجود آمده،به یریادگی

 در مرحلٔه یلیتحص در خودپندارٔه شخاصموجب بهبود نمرات ا
دلیل به توانایی از برداشت و درک طورکلی اهمیتبه. دشآزمون پس

زیادی دارد.  انگیزشی عناصر، ابعاد سایر برای آن کنندگیبینیپیش نقش
 آمیزموفقیت انجام تکالیف عهدٔه از که کند احساس آموزانشد وقتی
 با مندیتوان احساس واسطٔهبه و شودمی آن درگیر آید، بیشتربرمی

 گفت توانمی کند. درنهایتمی تالش برای آموختن بیشتر اطمینان
دیگران  از ترند، پیشخودگردان فرایند یادگیری در که فراگیرانی

 دارند و نیز کمتر باور را هایشانو توانایی شناخته را خود هایارزش
و  هامندیبه توان ارجاع با بلکه کنند؛می مقایسه با دیگران را خود

. پردازندمی شاندربارٔه یادگیری داوری به خویش معیارهای
 بینیخودکم لذا دارند؛ عملکردی درونی استانداردهای دیگرعبارتیبه
 یابند. می دست تریمثبت خودپندارٔه به و بوده کمتر ایشان در
 زین دانخودگر یریادگیآموزش  بودن اثر آموزش توسط بستٔهداریپا

 عوامل تأثیرگذار بر خودپندارٔه ییشناسا یدقت و درست دهندٔهنشان
 نیا درنهایت. است یمختلف جلسات آموزش یدر محتوا یلیتحص

از  یکی. داشتهایی محدودیت یگرید تحقیقند هر نپژوهش ما
 ازمندیمدرسه بوده که ن امیدر ا یآموزش برنامٔه یاجرا هاتیمحدود

 با نیدر مدرسه بود. همچن شیآموزان گروه آزمادانش شتریحضور ب
های همگن نمونه نتخابخود را در ا یسع تیپژوهشگر نها نکهیا وجود

 یاجتماع-یسطوح اقتصاد ایچون مدارس متفاوت  ینمود، عوامل
ساز باشد. باتوجه به امر مسئله نیست در امتفاوت ممکن ا

های که از روش شودیم شنهادیپژوهش حاضر پ جیها و نتامحدودیت
 ریسا یبرا زیتر و نشدهکنترل طیخودگردان، در شرا یریادگیبر یمبتن
 استفاده شود.  یتیترب یرهایمتغ

 گیرینتیجه ۵
اثربخشی آموزش از های پژوهش حاضر، حاکیطورکلی نتایج یافتهبه

 زٔهیانگ یآموزان دارادانش راهبردهای خودگردان بر خودپندارٔه تحصیلی
های گیرینتایج تحلیل واریانس اندازه نیهمچنضعیف است.  یلیتحص

مکرر بر نمرات مرحلٔه پیگیری نشان داد که اثر آموزش راهبردهای 
 شنهادپی پژوهش نتایج به خودگردان پایدار باقی مانده است. باتوجه

 مدارس درسی برنامٔهفوق در دانخودگر یریادگی آموزش شودمی
 و معلمان برای و شود گنجانده تحصیلی های الزممهارت عنوانبه

آموزش  آمیز ازموفقیت استفادٔه منظوربه الزم یهاآموزش مشاوران
 راهبرد و شناختی راهبردهای کارگیریبه درجهت دانخودگر یریادگی

 . گردد ارائه آموزاندانش توسط فراشناختی

 تشکر و قدردانی 6
کنندگان در این پژوهش و والدین ایشان و نیز از عوامل شرکت همٔهاز 

تقدیر  ،که در انجام این امر به ما یاری رساندند ادشدهمدارس یمحترم 
 شود. و تشکر می

 هینایب 7
و بدون حمایت مالی  بودهاین پژوهش حاصل طرح پژوهشی مستقل 

 سازمان خاصی صورت گرفته است. 
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