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Abstract 

Background & Objectives:  Academic buoyancy, academic achievement, and self–regulation are to some extent correlated with each other. 

Self–regulation is a multi–dimensional concept, i.e., its aspects have concurrent inner and independent relations. Besides, it refers to cognitive, 

metacognitive, motivational, behavioral, and affective activities. Self–regulation learning strategies include overt approaches (controlling the 
task situation & others in the task setting) and covert methods (meta–cognitive control, motivation control & emotion control). On this basis, 

learning self–regulation strategies significantly impact eliminating or decreasing students’ numerable academic problems, such as academic 

languish and poor academic achievement, which encompass numerous female students. Therefore, the current research aimed to investigate the 
effects of self–regulation learning strategies training on academic buoyancy and academic achievement among female students with academic 

buoyancy and academic achievement problems. 

Methods: This was an experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The research statistical population consisted of all 
the second–grade female high school students in Kerman City, Iran, in the 2015–2016 academic year. The study participants were selected using 

a multiphase cluster sampling method in the final forth cluster of a school, as well as a simple cluster sampling approach. Accordingly, among 
all schools in the region one, 9 high schools were randomly recruited. Then, 4 classes were considered among them. The sample size was 

estimated to range between 32 and 50 individuals using Cohen’s table. This number was confirmed by GPower software concerning the effect 

size, the alpha 0.05, and the test power indices. Subsequently, 46 students with academic buoyancy and academic achievement problems were 
identified. By simple random clustering method, the selected students were placed into two groups of experimental and control (n=23/group). 

The Academic Buoyancy Scale (ABS) (Dehghanizadeh & Hosseinchari, 2012) and the Grade Point Average (GPA) of the first semester of the 

students were considered as the screening tools (diagnosing academic problems) and as the pretest scales; the second semester GPA was 
considered as the posttest measure. The inclusion criteria of the study were not using any medicine, not participating in any workshop 

simultaneously or in the previous three months, the lack of any mental health disorders (according to the school counselor), acquiring low scores 

in the ABS, presenting low academic achievement, and providing written informed consent forms of the participating parents and their children. 
Furthermore, the study exclusion criteria included absence from even one training session, experiencing a sudden poor academic achievement 

for any reason, initiating pharmacotherapy, beginning to participate in any instructional workshop or any other treatment, and unwillingness to 

continue participation in the experiment for any reason. The experimental group received 8 sessions of training, each lasting two hours and two 
times a week. The study instruction was based on Zimmerman and Risemberg’s model of instruction (1997), i.e., conducted by the researcher. 

After the end of the instructional sessions, the posttest was administrated (reconducting the ABS) and the GPA was recorded for the experimental 

and control groups. The obtained data were analyzed using Multivariable Analysis of Covariance (MANCOVA) in SPSS. 
Results:  The age of the individuals in the experimental and control groups (summed together or separated from each other) ranged from 15 to 

17 years. The mean (SD) age of the study groups was 16.173(0.491) years; the experimental and control groups’ mean (SD) age scores were 

16.043(0.638) and 16.043(0.562) years, respectively. The descriptive analysis data indicated an increase in the explored students’ academic 
buoyancy and academic achievement in the posttest phase. In terms of inferential analysis, the ultimate findings suggested the significant 

effectiveness of the self–regulation learning strategies training on students’ academic buoyancy (p˂0.001) and their academic achievement 

(p˂0.001). Additionally, based on the effect size, the instruction–induced effectiveness (the effect of the independent variable) on the academic 
buoyancy was approximately 60% (p˂0.001) with the test power of 1. Moreover, the later effect (the experimental effect) on academic 

achievement was around 26% (p˂0.001) with the test power of 0.963.   

Conclusion: The self–regulation learning strategies training was effective in enhancing female high school students’ academic buoyancy and 
academic achievement; thus, through presenting these training strategies to students with academic buoyancy or academic achievement problems, 

it is possible to improve their academic conditions. 

Keywords: Self–Regulation learning strategies, Academic buoyancy, Academic achievement. 
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  .۷۳1(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ یورشهر برخط انتشار   

 اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
 دختر دارای مشکالت تحصیلی آموزاندانش

 ۳، آناهیتا تاشک۲افسانه توحیدی*، 1سمیه خوشاب

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛رانیاکرمان، باهنر کرمان،  دیدانشگاه شه ،شناسی تربیتیکارشناس ارشد روان. 1
  ن؛رایاکرمان، باهنر کرمان،  دیدانشگاه شه، شناسی تربیتییار رواندانش .۲
 .رانیاکرمان، باهنر کرمان،  دیدانشگاه شه ،یشناسروان شناسی سالمت، گروهروان اریاستاد. ۳

  atowhidi@uk.ac.ir مسئول: مٔه نویسندٔه*رایانا

 1۳۹۹تیر ۳۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹خرداد1۲ تاریخ دریافت:

 

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .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 دانشی خودتنظیمی نقش مهمی در حذف یا حداقل کاهش بسیاری از مشکالت تحصیلی نظیر خمودگی تحصیلی و افت تحصیلی راهبردهارسد که یادگیری نظر میبه زمینه و هدف:
 یسرزندگدختر دارای مشکالت  آموزانبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشپژوهش حاضر هدف دارد؛ بنابراین، 

 بود. یلیتحص پیشرفتو  یلیتحص
در سال  یک شهر کرمان دوم ناحیٔه دوم متوسطٔه دختر پایٔهآموزان تمامی دانش راآماری  جامعٔه. بود گواهآزمون با گروه پسآزمونطرح پیش با پژوهش آزمایشیاین  بررسی:روش

 دبیرستانناحیٔه یک، یک مدارس این صورت که از بین  بهبود؛  و در آخرین خوشه به روش تصادفی سادهای ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه تشکیل دادند. 1۳۹۴-۹۵
نفر برآورد  ۵۰تا ۳۲حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن بین در نظر گرفته شد. تصادفی ساده  صورتکالس به ها، چهارکالساز بین ساده انتخاب شد. سپس طور تصادفی به

و  یلیتحص یسرزندگمشکالت آموز دارای دانش ۴۶شد؛ بر این اساس، یید أو توان آزمون ت ۰٫۰۵های اثر اندازه و آلفای باتوجه به شاخص GPowerافزار و با استفاده از نرمشد 
. مقیاس سرزندگی تحصیلی گواه قرار گرفتندآزمایش و نفری ۲۳آموزان در دو گروه دانشگیری تصادفی ساده، روش نمونهبه شدند. سپس ی شناساییلیتحص پیشرفتمشکالت 

آزمون عنوان پسبه دوم نیزسال نیممعدل آزمون و عنوان پیشعنوان ابزار غربالگری )تشخیص مشکالت تحصیلی( و بهبهسال اول نیمو معدل  (1۳۹1، چاریزاده و حسیندهقانی)
واریانس تحلیل کوبا استفاده از  ۰٫۰۵ها در سطح معناداری ی دریافت کرد. دادهمیخودتنظ یریادگی یراهبردهاآموزش هشت جلسه مدت مدنظر قرار گرفته شدند. گروه آزمایش به

 تحلیل شدند. ۲۰نسخٔه  SPSSافزار کمک نرمبه )مانکوا( وچندمتغیری 
( p<۰٫۰۰1) تحصیلی پیشرفتو  (p<۰٫۰۰1)سرزندگی تحصیلی افزایش بر را آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تحلیل معناداری، اثربخشی نتایج : هایافته
 .نشان داد آموزاندانش

تحصیلی تأثیر مثبت دارد و ازطریق آموزش این  مشکالت دختر باآموزان سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش یراهبردهای یادگیری خودتنظیمی در ارتقاآموزش  گیری:تیجهن
 .وجود داردآموزان دانشراهبردها امکان بهبود شرایط تحصیلی این دسته از 

 . تحصیلی، پیشرفت تحصیلی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، سرزندگی :هاکلیدواژه
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۲ 

 

 مقدمه ۱
ی و خودتنظیمی مفاهیمی هستند لیتحص شرفتیپو  سرزندگی تحصیلی

شادابی، سرزندگی تحصیلی، . در (1)هم مرتبطند نحوی بهکه به
 و سازنده هایپاسخ، حل مسئله، (۲شناختی )تحمل روان آوری،تاب

با  مبارزهمشکالت تحصیلی و توان انواع رویارویی با  ،انطباقی
  ٔکنندهبینیپیشیکی از عوامل مارتین،  (.۳)است معضالت نهفته 

با موضوعاتی  که آن (1،۲)داند ی میمیخودتنظرا  سرزندگی تحصیلی
نظیر چگونگی مواجهه با مشکالت تحصیلی، برخورداری از ظرفیت 
چالش با مشکالت، بهبود ظرفیت یادگیری، افزایش توان یادگیری و 

ی مفهوم یمیخودتنظ(. ۴)عبارتی پیشرفت تحصیلی سر و کار دارد به
ا-شناختی از نظریٔهشده رگرفتهب و مدل یادگیری   1اجتماعی بندور

را  یمیخودتنظ ،کاسانتر(. ۵) استخودتنظیمی تحصیلی زیمرمن 
ها و رفتارها توسط هیجان و هافرایند تولید و هدایت اندیشهصورت به

 زمبرگیرو زیمرمن . (۶)کند تعریف میفرد جهت رسیدن به هدف 
شیؤه بهد که نداناحساسات و اعمالی می و را عبارت از افکار یمیخودتنظ

 ردیفجهت دستیابی به اهداف شخصی  مندو قانون شدهریزیبرنامه
یادگیری و  فراینددر  میآموزان خودتنظدانشد و تأکید دارند که انشده

 .(۷) ندکنتالش زیادی می خوب، یلیتحص شرفتیپ
گاهی های در فرایند یادگیری باید دارای ویژگیخودتنظیم  افراد خودآ

پذیری، مستقل و توان حل مسئله باشند و اثربخشی، اطمینان، انعطاف
. خودتنظیمی، مفهومی چندبعدی و (۸) مند باشندریزی تواندر برنامه

های دارای ارتباطات درونی و در عین حال مستقل است که به فعالیت
یزشی، رفتاری و عاطفی اشاره دارد. فرد شناختی، فراشناختی، انگ

محور متمرکز است، پیوسته راهبردهای های هدففعالیتودتنظیم بر خ
زمان بر گیرد، همکار میبه صورت مراحل چرخشیمرتبط با کار را به

وجوی بازخورد بیرونی است، پیشرفت خود نظارت دارد، در جست
نماید، در میا تنظیم کند، هیجاناتش رمیراهبردهایش را سازگار 

که چرخٔه برد، زمانیکار میدستیابی به اهداف ابزارهای انگیزشی را به
های یادگیری خود عمقی رسد، به تجربهدستیابی به هدف به پایان می

مند اهداف جدیدی را در طور نظامزمان بهپردازد و همبه تفکر می
دهای یادگیری راهبرازآنجاکه . (۹نهد )ای جدید بنا میچرخه

موقعیت کار و کنترل راهبردهای آشکار )کنترل خودتنظیمی شامل 
دیگران در تعیین موقعیت( و راهبردهای پنهان )کنترل فراشناختی، کنترل 

توانند با استفاده از می انآموزدانش شود،انگیزشی، کنترل هیجانی( می
تحصیلی خود  و یادگیری و پیشرفت یندهای شناختیافراین راهبردها، 

آموزان با انواع دانش. در زندگی تحصیلی، (1۰) دنبخشبهبود را 
و صرفاً  شوندمیموانع و فشارهای خاص مواجه  و هاچالش
در برخورد با  راهبردهای خودتنظیمی هایتواناییی که از آموزاندانش

و فقط آن دسته افرادی که  (11)برخوردار هستند ها موانع و چالش
و توان انطباقی  ،سازنده هایپاسخدارای رزندگی تحصیلی یا دارای س

کنند موفق عمل  ندقادر، رویارویی با مشکالت تحصیلی هستند
(۲،۳.) 

                                                      
1. Bandura 

یافت نشد که اثربخشی  تاکنون پژوهشی ها،جووبراساس جست
آموزش خودتنظیمی را بر سرزندگی تحصیلی نشان دهد. در حوزٔه 

های زیادی وجود پیشرفت تحصیلی پژوهشبر  یمیخودتنظاثربخشی 
؛ ولی پژوهشی مشاهده نشد که اثربخشی آموزش (1۲-1۵)دارد 

زمان بر سرزندگی و پیشرفت تحصیلی راهبردهای خودتنظیمی را هم
های دو یا رابطٔه مقیاسبهنشان دهد. مطالعات بیشتر رابطٔه دو

ظیمی با دهند: خودتنخودتنظیمی را با متغیرهای پژوهش نشان می
با  (مقیاس خودتنظیمی)خودکارآمدی (، 1) رددامثبت  رابطٔهی سرزندگ

اضطراب )مقیاس خودتنظیمی( ، (۲) مثبت دارد رابطٔه سرزندگی
( و ۳) کندبینی میرا پیش سرزندگی تحصیلیصورت منفی به

نتایج (. 1۶رد )دا رابطهتحصیلی  سرزندگی هیجانی باخودتنظیمی 
 یمیخودتنظتحلیل مدل ساختاری در درس ریاضیات، مشخص کرد که 

با خودتنظیمی . (1۷)تحصیلی تأثیر مستقیم و مثبت دارد  یسرزندگ رب
 از راهبردهای برخورداری مرتبط است و شاخصپیشرفت تحصیلی 

در فراتحلیلی که هدف . (1۰-1۵است )یادگیری خودتنظیمی 
روش آزمایشی های اجراشدٔه قبلی بهژوهشاش بررسی اثر اندازٔه پاصلی

خودتنظیمی بر بود، نشان داده شده است که اساساً راهبردهای یادگیری 
 برآموزش خودتنظیمی  ( و1۸)پیشرفت تحصیلی اثر زیادی دارند 

بر این اساس  .(1۲-1۵است )مثبت  دارای اثربخشیپیشرفت تحصیلی 
 یسرزندگبر آموزش خودتنظیمی هدف پژوهش بررسی اثربخشی 

 دختر بود.آموزان دانشپیشرفت تحصیلی و  یلیتحص

 بررسیروش 2
بود.  گواهآزمون با گروه پسآزمونپیشاز نوع پژوهش آزمایشی روش 
 دوم ناحیٔه دوم متوسطٔه آموزان دختر پایٔهتمامی دانش راآماری  جامعٔه

گیری روش نمونه تشکیل دادند. 1۳۹۴-۹۵در سال  یک شهر کرمان
پژوهشگر ای( بود. برداری چندمرحله)نمونهای ای چندمرحلهخوشه

شهر کرمان، از بین  پرورشوآموزش ادارٔه پس از کسب مجوز رسمی
ساده انتخاب کرد. طور تصادفی بهرا  دبیرستانناحیٔه یک، یک مدارس 

کالس  ها، چهارکالسمدرسه از بین دیر با م یهماهنگسپس با 
ترم اول معدل ثبت  در نظر گرفته شد و بهتصادفی ساده  صورتبه

براساس جدول کوهن، حجم نمونه د. ش اقدامها آموزان آن کالسدانش
 GPowerافزار ( که با استفاده از نرم1۹نفر برآورد شد ) ۵۰تا۳۲بین 

و توان آزمون تأیید  ۰٫۰۵های اثر اندازه و آلفای و باتوجه به شاخص
بود  (۷، ۲۰به نقل از ) زمبرگیو ر مرمنیزمدل بر مبتنی آموزش  شد.

پیش از اجرای آموزش، مقدمات اجرای اجرا شد. که توسط پژوهشگر 
معلمان با  یو هماهنگ آموزاندانشو  نیوالد تیرضاآزمایش با جلب 

( ۲1) یلیتحص یسرزندگ مقیاس اجرای ها فراهم شد وآن کالس
افزار کمک نرمنهایتاً به .شدآغاز آزمون عنوان ابزار غربالگری و پیشبه

GPower  های دست آمد که دارای نمرهآموز بهدانش ۴۶حجم نمونه
( و نیز پیشرفت 1۹کمی در سرزندگی تحصیلی )کمتر از حد متوسط 

 آموزان( بودند. در ادامه این دانش1۲تحصیلی )کسب معدل کمتر از 
نفری( ۲۳دو گروه مساوی آزمایش و گواه )طور تصادفی ساده در به
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۳ 

 

آموزان به پژوهش عبارت بود های ورود دانشمالک .جایگزین شدند
زمان )یا سه ماه اخیر( نداشتن همنکردن هر نوع دارو؛ شرکتاز: مصرف

؛ نداشتن هرگونه اختالل روانی از دید آموزشی یا درمانیدر هیچ کارگاه 
سرزندگی تحصیلی و نیز  پرسشنامٔهمشاور مدرسه؛ کسب نمرات کم در 

از سوی داشتن پیشرفت تحصیلی نامطلوب؛ اعالم همکاری کتبی 
های خروج از پژوهش شامل داشتن آموزان. مالکوالدین و دانش

جلسه غیبت، افت تحصیلی ناگهانی، شروع به مصرف هر نوع یک
به دارو، شرکت در هر کارگاه آموزشی یا درمانی دیگر و نداشتن تمایل 

دوساعته  ماه، هشت جلسٔه گروه آزمایش طی یکادامٔه همکاری بود. فقط 
خودتنظیمی آموزش  یادگیری راهبردهایتحت آموزش  (هفته)دو بار در 

در  قرار گرفت. (۷، ۲۰به نقل از ) زمبرگیو ر مرمنیبر مدل ز یمبتن

که عبارت بود از: هماهنگی و  پژوهش رعایت شدی پژوهش، اخالق اجرا
پرورش، مدیر و معلمان در مدارس؛ جلب وجلب رضایت مسئوالن آموزش

 ؛آموزاندانشهای پژوهش به تشریح هدفآموزان؛ رضایت والدین و دانش
گذاشتن نتایج پژوهش  طالعات؛ در اختیارماندن امحرمانهدادن اطمینان به 

در همکاری ادامٔه در حق انتخاب ؛ آموزاندانشدر صورت تمایل 
در  یآموزشدورٔه از اتمام  پس به هر دلیل.از آن یا انصراف پژوهش 

 یسرزندگ )اجرای مجدد مقیاس آزمونپسآزمایش و گواه،  هایگروه
 و ثبت معدل ترم دوم صورت گرفت. (یلیتحص

 1در جدول جلسات آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  خالصٔه
 .استارائه شده 

 یادگیری خودتنظیمی راهبردهای های آموزشمحتوای جلسه خالصٔه. 1جدول 
 جلساتخالصٔه محتوای  آموزشی راهبردهایعنوان کلی  جلسه

 و قوانین آموزشی، روش ، بیان اهداف جلساتمعارفه ارائٔه اهداف و قوانین آشنایی 1
 مباحثه تعیین هدف و یراهبردها ایجاد انگیزه هدف ۲

 ۵ و ۴و ۳

اهبردهای ر
 شناختی

 ورتکرار و مرالف. 
نویسی، رونویسی(؛ گذاری، حاشیهکشیدن زیر مطالب، عالمت)خطتکالیف ساده  ویژٔه

 سازی(گذاری، برجستهکشیدن زیر مطالب، عالمت)خط پیچیده ویژٔه تکالیف

  بسط و گسترش معنایی .ب
 ویژٔه)واسطه، تصویرسازی ذهنی، روش مکان، کلید و سرواژه(؛ تکالیف ساده  یژٔهو

کردن، قیاسگری، آموزش به دیگران، حل برداری، خالصه)یادداشت تکالیف پیچیده
 مسئله، تفسیر روابط(

 دهیسازمان .ج
فهرست )تهیٔه تکالیف پیچیده  ویژٔهبندی اطالعات جدید(؛ )دسته تکالیف ساده یژٔهو

بندی مطالب، طرح درختی، نمودار گردشی، عناوین، تبدیل متن به طرح و نقشه، دسته
 نقشه و الگوی مفهومی(

 ۸و ۷و ۶

اهبردهای ر
 فراشناختی

 (، طرح سؤالعهد، نگرش، دقت)نظارت بر توجه، تدانش و کنترل خود الف.  یزیربرنامه
 (، فنون انگیزشیدهینظم، ارزیابییند )کنترل و ادانش و کنترل فر ب. نظارت و ارزشیابی

 دهینظم
گیری، ج. تعدیل سرعت مطالعه، اصالح راهبردهای شناختی، خالصه و نتیجه

 آزمونپساجرای 

عنوان ابزار هچاری بحسینو زاده دهقانیسرزندگی تحصیلی مقیاس الف. 
. در اصل پرسشنامه (۲1)کار رفت به آزمونآزمون و پسغربالگری و پیش

( و ۳تدوین شد ) ۲۰۰۸در سال مارتین و مارش با چهار گویه توسط 
مقیاس گویه در  نُه آن را به 1۳۹1در سال  چاریحسینو زاده دهقانی

 گسترش( ۵) کامالً موافق ( تا1) از کامالً مخالفتایی لیکرت پنج
قرار دارد: سرزندگی  ۴۵تا۹، بین جمع نمراتاز حاصل نمرٔه کلی  .دادند

(؛ سرزندگی ۳۶تا۲۸(؛ سرزندگی نسبتاً خوب )۴۵تا۳۷بسیار زیاد )
(؛ سرزندگی 1۸تا1۰(؛ سرزندگی کم )۲۷تا1۹ برش نقطٔهمتوسط )

برای احراز روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی (. 1۰تا۹بسیار کم )
بزار با پایایی ا شد.و همسانی درونی استفاده و نتایج مطلوب گزارش 

 د.مدست آبه ۰٫۷۳و  ۰٫۸۰استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی 
همسانی  معنایبه ۰٫۶۸تا۰٫۵1کل  ها با نمرٔههمبستگی گویه دامنٔه

 (.۲1) شد گزارشها گویهدرونی 
و ترم دوم اول  معدل ترم ،پیشرفت تحصیلیمالک سنجش ب. 
با  آموزانبود. از معدل ترم اول جهت شناسایی دانش آموزاندانش

عنوان آزمون و از معدل ترم دوم بهپیشرفت تحصیلی نامطلوب و پیش
 .شدآزمون استفاده پس

تحلیل کوواریانس استنباطیِ آمار توصیفی و از  با استفادهها دادهتحلیل 
انجام  ۲۰نسخٔه  SPSSافزار نرمکمک به (مانکواچندمتغیری )

 باکس،ام ،لکیو-رویشاپ هایآزمونها پذیرفت. برای بررسی مفروضه
 تحلیل شدند. لکسیو یالمبداو  نلوی

 هایافته ۳
تفکیک از های آزمایش و گواه باهم و بهردٔه سنی تمامی افراد در گروه

سال بود. دو گروه آزمایش و گواه باهم دارای میانگین  1۷تا1۵
گروه آزمایش با میانگین ، ۰٫۴۹1سال و انحراف معیار  1۶٫1۷۳
 1۶٫۰۴۳گواه با میانگین و گروه  ۰٫۶۳۸سال و انحراف معیار  1۶٫۰۴۳

تحلیل  هایمفروضه لیاز تحل شیپ. بودند ۰٫۵۶۲سال و انحراف معیار 
-رویآزمون شاپنتایج اجرای  کوواریانس تحت بررسی قرار گرفت.

آزمون اجرای  . نتایج(p>۰٫۰۵)ها بود بودن دادهدال بر نرمال لکیو
 یهمگن) وابسته یرهایمتغ یهاانسیکووار یهمگناز حاکیباکس ام
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۴ 

 

آزمون . نتایج اجرای (p>۰٫۰۵( بود )انسیکووار/انسیوار یهاسیماتر
پژوهش در  وابستٔه یرهایمتغ نیب انسیوار برابری دهندٔهنشان نیلو

 ی( بودگروهنیب یهاانسیوار یهمگن) گواهو  شیآزما یهاگروه
(۰٫۰۵<p) ی( آزمودن نیمتقابل و بی )آزمودن نیب یآزمون اثرها. نتایج

در دو گروه آزمایش و کنترل رگرسیونی  هاییبشهمگنی  بیانگر رعایت
دهندٔه تفاوت معنادار نشان لکسیو یآزمون المبدا جینتاو  (p>۰٫۰۵)بود 

بود  و گواه شیآزما یهاگروه نیب وابسته یرهایاز متغ یکی لحداقدر 
(۰٫۰۰1=p). 

در ن آزموپس سٔهیمقاهای توصیفی و داده به مربوط نتایج ،۲ جدول در
تفکیک دو گروه آزمایش و سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به

 شده ارائه (مانکوا)همراه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری گواه به
 .است

  تحلیل کوواریانس چندمتغیری جیهمراه نتابهتفکیک دو گروه آزمایش و گواه بهن آزموپس سٔهیمقاهای توصیفی و . نتایج داده۲جدول 

 گروه متغیر
 آزمونمقایسٔه پس آزمونپس آزمونپیش

 توان آماری اندازٔه اثر pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 سرزندگی
 تحصیلی

  ۵٫۶۲۳  ۳۶٫۴۳۴  ۴٫۹11  ۲1٫۸۶۹ آزمایش
۶۲٫۲11  ۰٫۰۰1> ۰٫۵۹۷  1٫۰۰۰  

  ۵٫۵۵۵  ۲۲٫۰۴۳  ۵٫۲۰۲  ۲۰٫۶۰۸ گواه

پیشرفت 
 تحصیلی

  ۰٫۴۷۷  1۹٫1۲۳  ۰٫۵۲۹  1۸٫۸۷۷ آزمایش
1۴٫۶۷۵  ۰٫۰۰1> ۰٫۲۵۹  ۰٫۹۶۳  

  ۰٫۹۷1  1۸٫1۸۲  ۰٫۹۸۴  1۸٫۲۹۲ گواه

آزمون گروه آزمایش را در هر دو متغیر نشان ، افزایش پس۲نتایج جدول 
 در حلیل کوواریانسمعناداری ت آزمون،پیش اثر حذف دهد. بامی

 (p˂۰٫۰۰1پیشرفت تحصیلی )و  (p<۰٫۰۰1سرزندگی تحصیلی )
آزمون آزمایش تغییر معناداری در پس در گروه شود؛ بنابراین،دیده می

ایجاد شده  آزمایش )آموزش( یرتأثتحت گواهگروه  با درمقایسه هامتغیر
 ریمتغ ریثأتآموزش )از یبیشتر ناش یاثربخش، اثر براساس اندازٔه است.

توان با  (p˂۰٫۰۰1) درصد ۶۰تقریبًا  سرزندگی تحصیلی( بر مستقل
اثربخشی بعدی )اثر آزمایش( بر پیشرفت تحصیلی تقریباً  و 1ی آمار
  بوده است. ۰٫۹۶۳توان آماری ( با p˂۰٫۰۰1درصد )۲۶

 بحث 4
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری  ،هدف پژوهش

آموزان خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش
و  یلیتحص یسرزندگبا داشتن مشکالت دوم  دوم متوسطٔه دختر پایٔه
آموزش راهبردهای  بر اثربخشیفرضیٔه مبتنیبود.  یلیتحص پیشرفت

تأیید شد. این یافته با نتایج یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی 
در زمینٔه سرزندگی تحصیلی و پیامدهای آموزشی  العات مارتینطم

 بارٔهدر،مارتین (1)فعالی آموزان عادی و دارای اختالل توجه/بیشدانش
( و مارتین ۲ی )رستاندبی آموزاندانشآوری سرزندگی تحصیلی و تاب

آموزان آوری تحصیلی دانشو مارش دربارٔه سرزندگی تحصیلی و تاب
بهرامی در زمینٔه سرزندگی تحصیلی و خودتنظیمی ، (۳)دبیرستانی 

( و 1۶آموزان دختر دبیرستانی )شناختی هیجانی و خودناتوانی دانش
راملی و کاسنین دربارٔه سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت و 

این  همخوانی دارد. (1۷)آموزان در درس ریاضیات دانشخودتنظیمی 
توان زمبرگ میییمرمن و ربه باور زشود: به استناد گونه تبیین مییافته این

آموزان دارای مهارت خودتنظیمی با تنظیم و کاربرد مناسب گفت دانش
های مستمر درجهت رسیدن به افکار، احساسات و اعمال و با تالش

بینی شرایط، ضمن مساعدسازی کنند و با پیشاهداف، تالش می
 ندنمایآمده سازگاری یا مقابله میهای پیشموقعیت، با فشارها و چالش

که دارند،  مدیریتی شدٔهآموخته راهبردهایآموزانی با (. چنین دانش۷)

خوبی قادر به کنترل های جدید بهخویش به محیط راهبردهایبا انتقال 
یادگیرندگان دارای بنا به نظر راملی و کاسنین تند. و سازگاری با آن هس

درجهت زدودن و  مهارت خودتنظیمی درجهت استفاده از فرصت
بر اقدامات خود نظارت زمان همکنند و نامالیمات تحصیلی اقدام می

 نبودآموزان با دارابودن باور خودتنظیمی در صورت ند. دانشنمایمی
آزمایند و برای رسیدن و میکنند میب انتخا ی راهای دیگرموفقیت، راه

ورزند. این تبیین به موفقیت و عملکرد بهتر، تالش و اصرار بیشتری می
ها خودکارآمدی و خودتنظیمی شود که در آنهایی ناشی میاز پژوهش

 (؛1۸) کندرتباط پیدا میااصرار بر پیشرفت و  با پیامدهایی مثل تالش
صورت ای است که بهودتنظیمی سازهخبر طبق نظر مارتین، بنابراین 

چنین پیامدهایی  اط بتبهای مرمستقیم به سرزندگی تحصیلی و تالش
توانایی تسلط بر دارای آموزانی که باور دارند ، دانشیعنی ؛مربوط است

که  شتهبرای موفقیت دا نیزند، انتظارات مثبتی هستالزامات تحصیلی 
 . (1،۲) کندها را درگیر میرفتار و هیجانات آن و شناخت

آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر بر اثربخشی فرضیٔه مبتنی
و  عدل-های الیافتٔه پژوهش با نتیجهاین تأیید شد. یشرفت تحصیلی پ

الخواروسی در زمینٔه راهبردهای خودتنظیمی و یادگیری انگیزش و 
(، دورنباخر و پرلز دربارٔه 1۲ات )انگیزش پیشرفت در درس ریاضی

یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی و شخصیت دانشجویان 
(، میرحسینی و همکاران در زمینٔه اثربخشی یادگیری خودتنظیمی 1۳)

آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی درس علوم و انگیزش تحصیلی دانش
ری خودتنظیمی ی و سبان دربارٔه یادگیزلیلد، یی(1۴) سال پنجم دبستان

و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات و باورهای انگیزشی 
ارگان و کندلی دربارٔه  و فراتحلیل (1۵) آموزان سال ششم دبستاندانش

یمی ظشدٔه قبلی در حوزٔه راهبردهای خودتنهای انجاماثر اندازٔه پژوهش
گونه تبیین این یافته این همخوانی دارد.( 1۸و پیشرفت تحصیلی )

و مدل یادگیری اجتماعی بندورا -شناختی نظریٔهبرطبق  که شودمی
محور و بیشتر ، هدفودتنظیمخودتنظیمی تحصیلی زیمرمن، فرد خ

ور خاص، پیشرفت طدنبال حل مسئله و پیشرفت در همٔه امور و بهبه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
19

8.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.198.7
https://jdisabilstud.org/article-1-2027-fa.html


۵ 

 

صورت چرخشی راهبردهای مرتبط با . او پیوسته به(۵تحصیلی است )
دنبال ائم بر پیشرفتش نظارت دارد، پیوسته بهدهد، دکار را تغییر می

بازخورد است، سعی در سازگاری راهبردها و تنظیم هیجاناتش دارد و 
کند درجهت رسیدن به اهداف، ابزارهای انگیزشی جدید را شناسایی می

 ی مفید درجهت هدایتراهبردهابندد و در چرخٔه بعدی، از کار میو به
چنین  اعتقاد شیه،(؛ بنابراین، بنا به۹کند )عمقی استفاده میتفکر 
خودتنظیمی قابلیت ارتقا و افزایش پیشرفت آموزانی ازآنجاکه دانش

آموزان مراتب برتر از سایر دانشنظر تحصیلی به از، تحصیلی را دارد
. خودتنظیمی در حقیقت بیشتر یادگیری فرایند حل (1۰) دخواهند بو

بنابراین ماتریک معتقد است، در ویژگی؛ مسئله است تا داشتن یک
گیرند چگونه آموزانی که یاد میزندگی تحصیلی فقط آن دسته از دانش

قادر  مجهز به این راهبردها شوند، در برخورد با مشکالت تحصیلی
تکلیف  زمان ارائٔه رد موفق باشند؛ همچنینیادگیری  خواهند بود در

 گیریکاربه، جدید هدافاتوانا خواهند بود تا با بازنگری اهداف، تعیین 
 لهئحل مس طرح نقشٔه و تناوب راهبردها با مالحظٔه و های قبلیدانسته

های هماهنگ برخورد با مشکل، رفتارشان را درنظرگرفتن طرحنیز با  و
باور دارند که این دسته زمبرگ یرو  . زیمرمن(11) کننداداره و کنترل 

واقف های خود ارزشبه ران آموزان در امر یادگیری بیش از دیگدانشاز 
کمتر خود را با دیگران  ،باور دارندبیشتر خود را  های، تواناییهستند

و معیارهای خود به  هامندیبا رجوع به توان، بیشتر کنندمقایسه می
و درنهایت با استفاده از دانش  پردازندشان مییادگیری بارٔهداوری در

کنند که نتیجٔه آن بهبود و افزایش ی خود تجدیدنظر میراهبردهادر  قبلی
 .(۷پیشرفت تحصیلی است )

حاضر تأکید بر مشکالت تحصیلی و در اینجا قوت پژوهش  نقطٔه
ها و چگونگی کاهش آن مشکالت خاص سرزندگی و پیشرفت تحصیلی

ازطریق آموزش راهبردهای خودتنظیمی بود. درمقایسه با سایر 
ها، اساساً تاکنون پژوهشی یافت نشده است که اثربخشی این پژوهش

های این محدودیتراهبردها را بر متغیرهای ذکرشده انجام دهد. 
ی با جنسیت دختر و سال آموزدانشخاص اجرا در گروه پژوهش 

 هادادهری گردآو . روشاجرا در شهر کرمان بوداص و تحصیلی خ
ها غالب در بیشتر پژوهشاین امر گرچه  ؛پرسشنامه بود محدود به

ها استفاده دادهآوری گرداز سایر ابزارها نیز در شود است، پیشنهاد می
)یا مقاطع تحصیلی سایر در های مشابه پژوهش که دشوتوصیه می. گردد

گوناگون در مناطق دیگر کشور اجرا گردد. های ( با ویژگیدانشگاهی
یادگیری عوامل تأثیرگذار بر  تواندمیاجرای پژوهش تحلیل عاملی 

را شناسایی کند  پیشرفت تحصیلیو سرزندگی تحصیلی خودتنظیمی، 
شود که با اجرای مؤثر باشد. پیشنهاد میپژوهشی و بر افزودن پیشینٔه 

راستای آموزش و ارتقای راهبردهای های توجیهی در ها و جلسهکارگاه
وپرورش، اندرکاران آموزشآموزان، معلمان و دستخودتنظیمی دانش

گامی درجهت کاستن مشکالت تحصیلی و افزایش سرزندگی و 
آموزان برداشته شود که پیامد مثبت آن ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش

 وپرورش خواهد بود.کیفیت آموزشی نظام آموزش

 گیرینتیجه ۵
سبب یادگیری خودتنظیمی  شود که آموزش راهبردهاینتیجه گرفته می

و افزایش پیشرفت تحصیلی و بالطبع  سرزندگی تحصیلیافزایش 
ازآنجاکه بسیاری از  گردد.میآموزان دانشکاهش مشکالت تحصیلی 

از مشکالت تحصیلی است که به های تحصیلی ناشیدشواری
سودمندی بیشتر آموزش این راهبردها شود، آموزان تحمیل میدانش
 ،آمیزهای موفقیتتجربهو کسب تسهیل منظور کردن زمینه بهفراهم

دنبال افزایش سرزندگی تحصیلی و بهایجاد فرصت الزم برای تمرین، 
آمیز یادگیری موفقیت کسب تجربٔهدرکل، پیشرفت تحصیلی و آن بهبود 

 آموزان است.دانش

 قدردانی و تشکر 6
و والدینشان  آموزانمسئوالن آموزش و پرورش استان کرمان، دانش تمامیاز 

ه باشند، در اجرای این پژوهش همکاری داشت فرزندانشان که رضایت دادند
 . را داریمنهایت قدردانی و سپاس 

 بیانیه 7
با شناسی تربیتی رشتٔه روان ارشدیکارشناس نامٔهانیبرگرفته از پااین مقاله 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان  ۳۵۰٫۳۸۹۰مصوب پروپوزال  شماره نامٔه

بین نویسندگان در ایرانداک به ثبت رسیده است.  ۲۳۰۳۵۵۹است و با کد 
مقاله حاصل  همچنین،مقاله تضاد منافع به هیچ صورتی وجود ندارد. 

یا سسه ؤم یمال تیطور مستقل و بدون حمابهاست و  نویسندگان پژوهش
 شده است. سازمان خاصی انجام
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