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 چکیده
 ی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی وررسپژوهش حاضر با هدف ب

 روش پژوهشان دختر ناسازگار دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام شد. آموزدانشسازگاری تحصیلی 
. جامعه آماری این پژوهش شامل بودآزمون و گروه گواه پس، آزمونبا طرح پیش از نوع شبه آزمایشی

شهر کرمان در سال تحصیلی  8ناسازگار در مدارس دوره متوسطه دوره دوم ناحیه ان دختر آموزدانش
ناسازگار که  آموزدانش 90های پژوهش عبارت بودند از بر اساس هدف موردبررسیبود. نمونه  31-33

ناسازگار تشخیص داده شدند و سپس با ، (AISSان دبیرستانی )آموزدانشبه کمک آزمون سازگاری 
نفر( تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش عبارت  43ی به دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه گمارش تصادف

پرسشنامه خودکارآمدی ، (4339ان دبیرستانی سینها و سینگ )آموزدانشبودند از پرسشنامه سازگاری 
 2(. به گروه آزمایش 4371( و پرسشنامه سازگاری تحصیلی کالرک )4337تحصیلی جینگ و مورگان )

ای راهبردهای خودتنظیمی آموزش داده شد و گروه گواه در این مدت آموزشی دریافت دقیقه 30جلسه 
شد. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای  وتحلیلتجزیه کوواریانسها با استفاده از تحلیل نکردند. داده

در سطح  هان ناسازگار دوره متوسطآموزدانشخودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی 
04/0P< راهبرد و شناختی راهبردهای از استفاده جهت خودتنظیمی در معناداری دارد. آموزش یرتأث 

تا کمتر شاهد ناسازگاری تحصیلی و عدم خودکارآمدی  ارائه شود آموزان ناسازگاردانش به فراشناختی
 .آموزان باشیمدانش گونهاینتحصیلی 

، ان ناسازگارآموزدانش، خودکارآمدی تحصیلی، ودتنظیمیخآموزش راهبردهای : های کلیدیواژه
ری تحصیلی سازگا
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 قدمهم
اجتماعی و ، های عاطفیاست و با حوزه شناختیرواننشانه سالمت  ترینمهمسازگاری 

شوند دچار مشکالتی آموزان وارد دوره متوسطه میدانش کههنگامیآموزشی مرتبط است. 
 برای فرد توانایی به معنای سازگاری (.4933، )اسفندیاریشوند می یسازگاردر زمینه 

، گیخانواد، اجتماعی ازجمله مختلفی ابعاد دارای و است تعریف اطراف محیط با تطابق
ها عرصه ترینمهمیکی از  (.8042، 4کاسی و باچم) استبهداشتی و تحصیلی ، عاطفی

اق انمندی فراگیران در انطبکه ناظر به تو استسازگاری تحصیلی ، ی سازگاریدر زمینه
یک نهاد اجتماعی فرا روی  عنوانبههایی که مدرسه با شرایط و الزامات تحصیل و نقش

 یبا تقاضاها آمدن کنار برای فرد توانایی را تحصیلی دهد. سازگاریقرار می هاآن
 احساسات فرد با سازگاری فرآیند را هیجانی سازگاری و مدرسه هایفعالیت و تحصیلی

ناسازگارانه  (. رفتارهــای8044، و همکاران 8یتأنکنند )می تعریف خود عواطف و
 .ندارد سازگاری جامعه و مدرسه، اطرافیان، مادر و پدر نظر با که هستند رفتارهایی
 آنان 1 یاجتماع – عاطفی سازگاری از مدرسه قسمتی در آموزاندانش تحصیلی سازگاری

 ساختار آموزدانش یک، آن توسط که باشد هاییاکنشو مجموعه شامل تواندمی که است

آن  که هاییفعالیت به جدید )مدرسه( و شرایط به موزون پاسخی برای را خود رفتاری
آموزان ناسازگار (. دانش8048، 9دهد )دریورمی تغییر، خواهدمی آموزدانش از محیط

آموزان دارای مشکالت دانش معلمان و سایر، عالوه بر ناسازگاری با محیط مدرسه معموالً
 ستندهتحصیلی عمده نظیر عدم عالقه و انگیزش به تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی 

 (.8001، یتوسپ)

 و لیران) است 1تحصیلی خودکارآمدی، تحصیلی سازگاری با مرتبط عوامل از یکی
 ،خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مطلوب، در نظام آموزشی(. 8047، 3میلر

ی سازگاراین لحاظ توجه به نقش  از. شودتلقی می آموزاندانش انتظار مورد عملکردهای
رسد. پیشرفت ضروری به نظر می آموزاندانشخودکارآمدی تحصیلی و  تحصیلی

ق این شود که تحقهدف نهایی هر نظام آموزشی تلقی می عنوانبهتحصیلی یادگیرندگان 
دیدگاه دانشجویان درباره ، یکی از این عوامل، امر متأثر از عوامل متعددی است

یلی خودکارآمدی تحص عنوانبهتحصیلی است که  هایفعالیتهایشان برای انجام توانایی
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به ادراک فرد در ارتباط با شایستگی و قابلیت  خودکارآمدی تحصیلیمطرح شده است. 
 اطمینان افراد به. یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد

این باورها به طرز . هاستآنهای آموزشی خود تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی توانایی
 ایتدرنهرا در امر تحصیل و  هاآنقدرتمندی انگیزه تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی 

خودکارآمدی نقش (. 8041، 4بدل)دهد تحت تأثیر قرار می، موفقیت تحصیلی
زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف  بر خود انگیزشی افراد دارد؛ ایکنندهیینتع

میزان استقامت و پشتکاری در ، ش و کوشش در انجام وظایفالمیزان ت، آورچالش
خودکارآمدی تحصیلی به  .گذاردت و میزان تحمل فشارها اثر میالبا مشک رویارویی

س الپرسیدن سؤال در ک، وهشیپژ هایفعالیتانجام ، مطالعه کردن، باورهایی همچون
گرفتن  ،برقراری رابطه دوستانه با دیگر دانشجویان، با اساتید آمیزارتباط موفقیت، درس
های گروهی و غیره اشاره دارد که شخص این باور را شرکت در بحث، های خوبنمره

را انجام دهد. این  هاآنتواند های تحصیلی میدارد که تحت شرایط خاص و موقعیت
ت خویش المناسب برای حل مشک هایحلراهتوانند از ش میتالافراد با کنجکاوی و 

(. 4933، دهند )عجمبرای حل مسائل تحصیلی نشان میبهره ببرند و از خود مقاومت 
ع انجام انوا اش برای سازمان وخودکارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی

ود که شد. خودکارآمدی تحصیلی باال باعث میشوگفته می شدهطرحتکالیف آموزشی 
 شدهتجربهبه توانایی خود اطمینان بیشتری خواهد داشت و میزان استرس  آموزدانش

(. نظریه خودکارآمدی نماینده مدلی 8049، 8توسط این افراد نیز کمتر است )والنتا و هانتر
 عوامل، ونی )شناختعوامل فردی در، علی از تعامل بین خود و اجتماع است که رفتار

ند. کعواملی در تعامل متقابل با هم ترسیم می عنوانبهزیستی و محرک( و محیط بیرونی را 
از رفتار و محیط هستند.  متأثراز رفتار و عوامل فردی و عوامل فردی  متأثرمحیط 

 دهکننینتعی، عامل فردی پویایی است که برای انسان یا توانایی ما برای عمل، خودکارآمدی
در زمینه محیطی  متقابالًاست. خودکارآمدی واسطه رابطه بین آگاهی و رفتار بوده و 

 یرهایمتغ با ارتباط در مختلفی های(. پژوهش8001، و همکاران 9اثرگذار است )پیانتا
 بین که داد نشان پژوهش یک نتایج ازجمله رسد.می است شده انجام پژوهش حاضر
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حمایت  ،استرس به واکنش و استرس نوع، تحصیلی موفقیت تحصیلی با خودکارآمدی
نتایج پژوهش دیگری  (.4938، دارد )جمالی وجود رابطه مهم افراد و خانواده اجتماعی
مثبت و معناداری دارد. همچنین  یرتأثخودکارآمدی  در نمایشی تدریس روش که نشان داد

مت خانواده و سبک ( نشان دادند که بین خودکارآمدی با سال4931اعتمادی و سعادت )
( نشان داد 4933مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین عجم ) یهمبستگایمن  بستگیدل

وجود  معناداری و مثبت رابطه دانشجویان اجتماعی تحصیلی با سالمت بین خودکارآمدی
، اجتماعی انسجام، اجتماعی شکوفایی یهامؤلفه همچنین خودکارآمدی توسط دارد و

( نشان داد 4937. صنوبر )شودیمی و پذیرش اجتماعی تبیین همبستگی اجتماع
طه ان رابآموزدانشبا سازگاری تحصیلی  آوریتابشادکامی و ، خودکارآمدی تحصیلی

سازگاری تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی بیشتر  بینیپیشدارد و در  یمعنادارمثبت و 
 بین معنادار و مثبت رابطه هاپژوهش از دیگر متغیرها نقش داشت. همچنین نتایج

؛ سپهوندی 8047، میلر و لیران. تحصیلی را نشان دادند سازگاری و تحصیلی خودکارآمدی
 (.4933، ؛ محمدزاده و همکاران4931و منصوری 

هایی برای ارتقاء بهبود خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی ها و مداخلهاخیراً آموزش
، و افرادی که مشکالت عاطفی دارندان آموزدانش، نوجوان، برای کودکان خصوصبه

آموزان راهبردهای ها برای دانش(. یکی از این آموزش4931، )خانجانی شده استطراحی 
، های روانی در مهار وضعیت درونیکوشش عنوانبهخودتنظیمی  خودتنظیمی است.

 انو ولگ، )کول شده استباالتر تعریف  یهاهدفها برای دستیابی به فرآیندها و کنش
(. یادگیری خودتنظیمی بخش نوعی فرایند ساختاری فعال است که از طریق 8044، الکر

، ا شناختکوشند تسپس می، کنندآن یادگیرندگان اهدافی را برای یادگیری خود تعیین می
(. 8003، شانک نقل از 8000، تنظیم و گواه کنند )پنتریج، و رفتارشان را نظارت، انگیزش
 مفهومی برای مطالعه یادگیری خودتنظیمی ارائه کردهچهارچوب ی ( نوع8000پنتریچ )

ه همین نظری بر اساسبخشد. ها و مطالعات مربوط به آن انسجام میاست که به اندیشه
و  انگیزشی، فراشناختی، راهبردهای خودتنظیمی شامل چهار جزء اصلی است: شناختی

فرد  هاییشهاندین است که باور بر ا، رفتاری. در راهبردهای شناختی خودتنظیمی
، هادفهگرایان معتقدند که رفتارها توسط سرچشمه انگیزش او هستند. همچنین شناخت

شوند و لذا انگیزه درونی بیشتر از انگیزه انتظارات و اسناد فرد ایجاد و هدایت می، هانقشه
از نظر ولترز  خودتنظیمی فراشناختی .(8040، یانگآنان است )چن و  تأکیدبیرونی مورد 
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نظارت و تنظیم است. ، ریزیبرنامه( شامل راهبردهای مختلف 8009و همکاران )
نظر انداختن به متن قبل از ، مطالعه یرأریزی شامل تعیین اهداف برنامه هایفعالیت
قبل از خواندن یک متن و انجام تحلیل تکلیف مربوط به  ییهاپرسشتولید ، مطالعه

گیزشی فراگیران خودتنظیم در تمام مراحل متفاوت یادگیری خود از نظر ان .موضوع است
دهای پیام، بینند و از نظر رفتاری راهبردهای خودتنظیمیرا الیق و کارآمد و مستقل می
 انآموزدانشآموزش و حتی موفقیت در زندگی دارد و ، ارزشمندی در فرآیند یادگیری

نابراین کنند. بسب یادگیری تبدیل میهای منافیزیکی و اجتماعی را به محیط هاییطمح
آموزان بر این اساس استوار است که دانشچهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی 

یادگیری خود را ، انگیزشی و رفتاری، فراشناختی، چگونه از نظر باورهای شناختی
 ترینهمم(. راهبردهای خودتنظیمی یکی از 8044، ساسمنکنند )هونگ و دهی میسازمان
 یشناسرواناند. مطالعات متعدد در پیشرفت تحصیلی شناخته شده کنندهتعیینعوامل 

زیرا  ،دهد که خودتنظیمی با یادگیری آموزشگاهی ارتباط داردتربیتی و یادگیری نشان می
 .(8044، شارپ) یادگیری فرایند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است

شوند و ای محسوب میساز هر جامعهکه آینده انآموزدانش توجه به سازگاری
 یفرهنگ و اجتماعی شرایط و هاینهزم تأثیر تحت تحصیلی که همچنین خودکارآمدی

. است اجتماعی مسائل ترینمهم از، کندمی درک را آن و شده واقع آن در فرد که است
پرخاشگری و  کاهش، به کاهش مشکالت رفتاریراهبردهای خودتنظیمی آموزش 
مندی و باورهای مثبت در رابطه با خودکارآمدی تأافزایش رفتارهای جر، اضطراب

کاهش رفتارهای پرخاشگری نوجوانان و افزایش سازگاری ، هیجانی نوجوانان فراری
نظام  بنابراین الزم است (.4938، شود )حیاتیهای شغلی منتهی میتحصیلی در محیط

در  که دکنن استفاده ییهابرنامه و معیارها و هاشیوه از ربیتو ت تعلیم در وپرورشآموزش
 یهاپژوهشدر  حالدرعین. باشند تأثیرگذاران آموزدانشسازگاری و خودکارآمدی 

در مراکز راهبردهای پردازش هیجان مدار های آموزش برنامه کارگیریبهدر ، مربوط
 . درواقعشده استداخته کمتر پر مراتببهها آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه

 نامطلوب کاهش تأثیرهای کندمی ضروری را پژوهش این انجام که وجهی ترینیاساس
و همچنین افزایش خودکارآمدی تحصیلی  آن از ناشی پیامدهای و تحصیلی ناسازگاری

با توجه به اثرات پایدار آن در پیشرفت تحصیلی است. این پژوهش در نظر دارد به این 
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ی پاسخ دهد که آیا آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی پژوهش سؤال
 دارد؟ یرأثتان ناسازگار دوره متوسطه شهر کرمان آموزدانشتحصیلی و سازگاری تحصیلی 

 روش
آزمون با گروه گواه است. پس، آزمونبا طرح پیش از نوع شبه آزمایشی این پژوهش

ناسازگار در مدارس متوسطه دوره دوم  ان دخترآموزدانشجامعه این پژوهش شامل همه 
به مرکز مشاوره اداره  4933-31شهر کرمان بودند که در سال تحصیلی  8ناحیه 
آموزان بر اساس تشکیل داد. تعداد این دانش، ارجاع داده شده بودند وپرورشآموزش

اس ان مذکور تمآموزدانشبا ، آموز بود که در گام بعدیدانش 880گزارش مرکز مشاوره 
رضایت آگاهانه آنان جلب ، هاپرسشنامه گرفته شد و جهت شرکت در پژوهش و تکمیل

اجرا شد. سپس  هاآن( روی AISS) یرستانیدبان آموزدانشسازگاری  سپس آزمونشد. 
شد  گذارینمره، ان بودندآموزدانشفردی  هایویژگیهایی که دارای تمام پرسشنامه

آموزانی که نمره سازگاری تحصیلی شد(. تمام دانشمیپرسشنامه را شامل  430)درکل 
نفر در نظر  90نمونه انتخاب شدند. حجم ، دو انحراف معیار باالتر از میانگین بود هاآن

نفر دیگر در گروه گواه  43آزمایش و  نفر در گروه 43تصادفی  صورتبهگرفته شد و 
ه عبارت بودند از: تحصیل در ان گروه نمونآموزدانشهای ورود جایگزین شدند. مالک

عدم وجود ، درمانی دیگرو روان شناختیرواندریافت خدمات  عدم، دوره متوسطه
اختالالت اضطرابی و اختالالت ، اختالالت بیش فعالی خصوصبهاختالالت روانی 

ستانی. آموزان دبیرتر از نقطه برش در مقیاس سازگاری دانشکسب نمره پایین، شخصیت
 عنوانهبن حجم نمونه ابتدا پرسشنامه خودکارآمدی و ناسازگاری تحصیلی پس از تعیی

در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس برنامه آموزشی راهبردهای خودتنظیمی  آزمونپیش
در مورد گروه آزمایش اجرا شد. گروه  شودیمبه شرحی که در صفحات بعد توضیح داده 
قرار گرفت که در پایان دوره پژوهش مداخله  گواه برای دریافت مداخله در لیست انتظار

، نیز به اجرا درآمد. پس از اتمام دوره مداخله درباره گروه آزمایش هاآنمذکور درباره 
در مورد هردو گروه اجرا شد. بدین  آزمونپس عنوانبههای مذکور بار دیگر پرسشنامه

، هی تحصیلی دو نمرترتیب برای هر یک از متغیرهای سازگاری تحصیلی و خودکارآمد
از  شدهیآورجمعهای داده وتحلیلتجزیهآمد. جهت  به دست آزمونپسو  آزمونپیش
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استفاده شد.  88ی نسخه (SPSS)افزار با استفاده از نرم کوواریانسروش آماری تحلیل 
 زیر استفاده شد: یهاپرسشنامهدر پژوهش حاضر از 

(: این مقیاس توسط سینها و سینگ 4ISSA) آموزان دبیرستانیمقیاس سازگاری دانش
سال( با سازگاری خوب  42تا  41آموزان دبیرستانی )جداسازی دانش منظوربه، (4339)

اجتماعی و آموزشی تهیه شده ، ان با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفیآموزدانشاز 
و خیر  بلی صورتبهآن  هایینهگزکه  یاماده 10از فرم نهایی  پژوهشاست. در این 

. ضریب پایایی این مقیاس را به روش دونیمه کردن برای کل شده استاستفاده ، است
گزارش  31/0و آموزشی  39/0اجتماعی ، 31/0های عاطفی خرده مقیاس، 33/0مقیاس 

ضرایب پایایی مقیاس فوق با استفاده روش ، (. در پژوهش حاضر4923، اند )کرمیکرده
های خرده مقیاس، 71/0و  29/0ن برای کل مقیاس کودر ریچاردسون و دونیمه کرد

به دست آمد.  78/0و  23/0آموزشی  و 20/0و  34/0 یاجتماع، 72/0و  22/0 یعاطف
آموز دانش عنوانبهتر از آن که کسب نمره پایین است 83نقطه برش این پرسشنامه 

 شد.ناسازگار شناخته می
( در 4337و ویکی مورگان ) : جری جینگ(MJSES8) یلیتحصمقیاس خودکارآمدی 

حلیل ی خود کارآمدی تحصیلی از تبررسی اعتبار عاملی پرسشنامه منظوربهاین پرسشنامه 
ولین قرار داد. ا ییدتأعوامل بهره گرفتند. تحلیل عوامل سه عامل اصلی را در مقیاس مورد 

مل سومین عاهای مربوط به بافت و دومین عامل گویه، های مربوط به استعدادعامل گویه
های مربوط به کوشش هماهنگ بودند که نمره کلی از جمع سه عامل به دست گویه

آید و در این پژوهش نمره کلی پرسشنامه تحلیل شده است. جهت سؤاالت مثبت می
تنظیم  «مخالفم کامالً» تا« موافقم کامالً»لیکرت از  یادرجه 1بوده و در یک مقیاس 

سه عامل را نشان داده و ضرایب آلفای ، مک تحلیل عاملیاند. روایی آزمون به کشده
برای  72/0ها به ترتیب گزارش شده و زیر مقیاس 28/0ها کرونباخ حاصل از این گویه

، اند )جینگ و مورگانبرای کوشش گزارش شده 11/0برای بافت و  70/0، استعداد
4337.) 
 اولین در سال مقیاس سازگاری تحصیلی مقیاس سازگاری تحصیلی کالرک: -
وزان آمسنجش سازگاری تحصیلی دانش منظوربهتورپ و تیگز ، توسط کالرک 4371

                                                                                                                                        
1. adjustment inventory for high school student 2. Morgan-Jinks student efficacy scale 
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توسط کالرک و همکاران  4332در سال  مجدداًقرار گرفته است.  مورداستفادهتهیه و 
 43بازبینی شد و به کمک تحلیل عامل پرسشنامه نهایی ساخته شد. این پرسشنامه شامل 

تنظیم شده  یادرجه 1آن بر مبنای مقیاس طیف لیکرت  گذاریهنمرکه شیوه  است سؤال
 4مخالفم نمره  کامالًو  8مخالفم نمره ، 9موافقم نمره ، 1موافقم نمره  کامالً هایینهگزو 

که هر چه نمره کلی این  است 10تا  43شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین داده می
شماره  سؤاالت .استآموزان زگاری باالی دانشمیزان سا دهندهنشانآزمون باالتر باشد 

. در پژوهش شوندیمگذاری به شیوه معکوس نمره 43و  41- 48 -2 -1 -3 -1 -8
/. گزارش 29، پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان، کالرک و همکاران

ن نیز در ایرا شده است. ییدتأ تأییدیمقیاس به روش تحلیل عاملی روایی  شده است و
به دست آورده است  24/0فای کرونباخ مقیاس را لضریب آ ییجمال جورضایی 

 (.4931، )سپهوندی و منصوری
 یآبادحسناز برنامه آموزشی در این پژوهش  برنامه آموزشی راهبردهای خودتنظیمی:

 .داده شدان در گروه آزمایش آموزش آموزدانش( استفاده و به 4933)

 جلساتمحتوای  جلسات
 و فیزیولوژیکی سهیم در فرآیند یادگیری شناختیروانان برای آگاهی از عوامل آموزدانشکمک به  اول

 دوم
های معرفی مفهوم تکنیک، کنندگانشرکتحس به  3معرفی مفهوم یادگیری فعال با استفاده از 
 SQ3Rو  SQ4Rمطالعه 

 سوم
و آگاه کردن دانشجویان از  SQ3R خصوصبهن اآموزدانشهای مطالعة فعال عینی با یکتکنمرور 

 استفاده کنند. هاآنتوانند برای مشارکت فعال در مطالعه از ی متفاوت دیگری که میهاروش

 چهارم
های گوش دادن تهیه ساختاری شناختی برای تشخیص عناصر سخنرانی و ارتقای مهارت

 انآموزدانش

 پنجم
کند و ارائة اطالعاتی مغز چگونه کار می کهاینان در باب آموزدانشارائة معلومات کاربردی به 

ز ا ویژهبهان تمرین داد آموزدانشرسانی بهتر به توان مغز را برای خدمتدربارة اینکه چگونه می
 های حافظهطریق استفاده از تکنیک

 انآموزدانشیکی به و فیزیولوژ شناختیروانارائة یک برنامة زمانی امتحانی مؤثر بر اساس نیازهای  ششم
 هایی عملی برای امتحان دادنارائه یک رویکرد ذهنی مثبت به امتحان دادن تکنیک هفتم

 هشتم
، ان و فرصت دادن جهت تجربه موقعیت امتحانآموزدانشهای عینی تحصیلی به آموزش مهارت

 آزموناجرای پس
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شد و از روش  دتأکیان آموزدانشبر مشارکت فعال ، در اجرای برنامه آموزشی
و تکالیف خانگی و همچنین از وسایل  مسئلهحل ، سخنرانی، آموزشی بحث گروهی

 مانند پاورپوینت استفاده شد. یآموزشکمک

 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد نمره خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی  4جدول 

 .دهدیمنشان  آزمونپسو  آزمونپیشدر گروه آزمایش و گروه گواه را دو مرحله 

 خودکارآمدی تحصیلی  آزمونپس – آزمونپیشتوصیفی نمرات  یهاآماره .1جدول 

 و سازگاری تحصیلی

 متغیرها گروه
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آزمایش
 49/3 28/73 71/1 33/34 خودکارآمدی تحصیلی

 12/3 88/34 44/1 12/89 سازگاری تحصیلی

 گواه
 34/1 91/30 12/1 27/13 خودکارآمدی تحصیلی

 48/3 73/89 34/1 94/81 سازگاری تحصیلی

 هایآزمودننمره خودکارآمدی تحصیلی  دهدیمنشان  4جدول که اطالعات  طورهمان
و در  71/1و انحراف معیار  33/34با میانگین  آزمونپیشدر گروه آزمایش در مرحله 

است. نمره خودکارآمدی  49/3و انحراف معیار  28/73با میانگین  آزمونپسله مرح
و انحراف  27/13با میانگین  آزمونپیشدر گروه گواه در مرحله  هایآزمودنتحصیلی 

 است. 34/1و انحراف معیار  91/30با میانگین  آزمونپسو در مرحله  12/1معیار 
ین با میانگ آزمونپیشه آزمایش در مرحله در گرو هایآزمودننمره سازگاری تحصیلی 

و انحراف معیار  88/34با میانگین  آزمونپسو در مرحله  44/1و انحراف معیار  12/89
 با آزمونپیشدر گروه گواه در مرحله  هایآزمودناست. نمره سازگاری تحصیلی  12/3

و انحراف  73/89ن با میانگی آزمونپسو در مرحله  34/1و انحراف معیار  94/81میانگین 
  است. 48/3معیار 
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 تحصیلی خودکارآمدی متغیر در گواه و آزمایش هایگروه کوواریانس تحلیل نتایج .2 دولج

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورها Fنسبت  یمعنادارسطح 

 آزمونپیش 72/17 4 72/17 79/4 14/0

 هاهگرو 19/328 4 19/328 80/84 01/0

 خطا 78/714 87 17/87  

 ،ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شددر ادامه جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده
و برای متغیر  277/0مقدار آزمون شاپیرو ویلک برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی 

معنادار نشد که ، >04/0Pآمد و این مقادیر در سطح به دست  133/0سازگاری تحصیلی 
است. تحلیل همبستگی نشان داد که  آزمونپیشهای اکی از نرمال بودن توزیع متغیرح

( همبستگی =P< ،11/0 R 04/0خودکارآمدی ) آزمونپیشو  آزمونپسبین نمرات 
 یکی از عنوانبهمفروضه همگنی شیب رگرسیون نمرات در دو گروه  معنادار وجود دارد.

شد. خطوط میزان و جهت شیب  موردبررسی اصلی تحلیل کوواریانس نیز یهامفروضه
خودکارآمدی در دو گروه مشابه است و بین  آزمونپیشو  آزمونپسرگرسیون نمرات 

آن رابطه خطی برقرار است. آزمون اثرات بین آزمودنی همگنی  متغیر وابسته و همپراش
خودکارآمدی تحصیلی در دو  آزمونپیشآزمون و شیب خطوط رگرسیون نمرات پس

ی خودکارآمد آزمونپسواریانس نمرات ، کرد. بر پایه نتایج آزمون لوین ییدتأروه را گ
رای ب کوواریانستحلیل  یهامفروضه .تحصیلی در دو گروه گواه و آزمایش همگون است

 شد. ییدتأمتغیر سازگاری تحصیلی نیز بررسی و 
ی آمدی تحصیلآزمایش و گواه در متغیر خودکار یهاگروه کوواریانسنتایج تحلیل 

 وسیلهبهشود یممالحظه  8که در جدول  گونههمان نشان داده شده است. 8ل در جدو
 آزمونپس یهانمرههای یانگینمبودن تفاوت بین  معنادار، کوواریانستحلیل 

خودکارآمدی تحصیلی هر دو گروه آزمایش و گواه را پس از منظور داشتن تفاوت اولیه 
 آزمونپسآزموده شد و این نتیجه حاصل شد که دو گروه در ، نآزموپیشبین دو گروه در 

یعنی پس ، اندداشته معناداریباهم تفاوت ، >04/0Pدر سطح ، =F1,27 80/84با نسبت 
این گروه ، ان گروه آزمایشآموزدانشاز ارائه جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی به 

زمون خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند. آ سؤاالتمعناداری بیشتر از گروه گواه به  طوربه
آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی »بنابراین این فرضیه پژوهش که: 
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، >04/0Pدر سطح معناداری ، «آموزان ناسازگار شهر کرمان تأثیر داردتحصیلی دانش
 واقع شد. موردقبول

در  گاری تحصیلیی آزمایشی و گواه در متغیر سازهاگروه کوواریانسنتایج تحلیل 
 نشان داده شده است. 9جدول 

 ی آزمایش و گواه در متغیر سازگاری تحصیلیهاگروه کوواریانس. نتایج تحلیل 3جدول 

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورها Fنسبت  یمعنادارسطح 

 آزمونپیش 13/14 4 13/14 91/4 11/0

 هاگروه 43/234 4 43/234 21/42 01/0

 خطا 31/4843 87 42/13  

ن بود معنادار، کوواریانستحلیل  وسیلهبهشود یممالحظه  9که در جدول  گونههمان
آزمون سازگاری تحصیلی هر دو گروه آزمایش و پس یهانمرههای یانگینمتفاوت بین 

این  د وآزموده ش، آزمونپیشگواه را پس از منظور داشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در 
، >04/0Pدر سطح ، =F1,27 21/42با نسبت  آزمونپسنتیجه حاصل شد که دو گروه در 

یعنی پس از ارائه جلسات آموزش راهبردهای ، اندداشته معناداریباهم تفاوت 
 معناداری بیشتر از گروه گواه طوربهاین گروه ، ان گروه آزمایشآموزدانشخودتنظیمی به 

ی تحصیلی پاسخ دادند. بنابراین این فرضیه پژوهش که: آزمون سازگار سؤاالتبه 
آموزان ناسازگار شهر کرمان آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی دانش»

 واقع شد. موردقبول، >04/0Pدر سطح معناداری ، «تأثیر دارد

 گیریبحث و نتیجه
خودکارآمدی  آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر یرتأثی ررسپژوهش حاضر با هدف ب

ان ناسازگار دوره متوسطه شهر کرمان انجام شد. آموزدانشتحصیلی و سازگاری تحصیلی 
ان دبیرستانی آموزدانشناسازگار که به کمک آزمون سازگاری  آموزدانش 90بر این اساس 

(AISS) ،انتخاب و سپس با گمارش تصادفی به دو گروه ، ناسازگار تشخیص داده شدند
ای دقیقه 30جلسه  2نفر( تقسیم شدند. به گروه آزمایش  43)هر گروه  آزمایش و گواه

راهبردهای خودتنظیمی آموزش داده شد و گروه گواه در این مدت آموزشی دریافت 
نکردند. بررسی حاصل از فرضیه اول که عبارت بود از آموزش راهبردهای خودتنظیمی 
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س نشان داد پ، دارد یرتأثمتوسطه ان ناسازگار دوره آموزدانشبر خودکارآمدی تحصیلی 
این گروه ، ان گروه آزمایشآموزدانشاز ارائه جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی به 

آزمون خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند.  سؤاالتمعناداری بیشتر از گروه گواه به  طوربه
. این یافته واقع شد موردقبول، >04/0Pدر سطح معناداری ، بنابراین این فرضیه پژوهش

محمدزاده ، (4931) یرگریت، (8044شارپ )، (4938های حیاتی )با نتایج پژوهش
( 8044( و کول و همکاران )8047) یرانل، (4931عجم )، (4931سپهوندی )، (4933)

 بردهاییراه شامل، خودتنظیمی توان گفت یادگیریهمسو است. در تبیین این نتایج می
 راهبردهای .کنند تنظیم را یشانهاشناخت تا برندمی کار به انآموزدانشکه  است

 هاآن زا اطالعات اکتساب یادگیرندگان برای که هستند هاییروش یا فنون، خودتنظیمی
 این است و گرایی نظریة سازنده از برخاسته راهبردهای خودتنظیمی .کنندیم استفاده

انتخاب  قح و داشتن بودن فعال نی ا و دارد تأکیدیادگیری  در فراگیر فعال نقش نظریه به
بر خودکارآمدی  مؤثرعوامل  عنوانبه( 8003هستند که توسط اسکلکتی ) عواملی آزادی و

 پژوهش نتیجه و( 4333) دیگروت و پینتریچ نظریه به استناد اند. باتحصیلی مطرح شده
 ربرت تبمرابه تحصیلی نظر از خودتنظیم آموزان( دانش8000) پونس -مانینز و زیمرمن

 .توانند با نیازهای تحصیلی خود درگیر شوندهستند و بهتر می آموزاندانش سایر از
 اهداف تنظیم خودتنظیمی و آموزش بر مبنی( 8003) شانک به تحقیقات توجه با همچنین

 افزایش و ارتقاء خودتنظیمی قابلیت که کرد استدالل گونهاین توانیم، آموزاندانش برای
 یتحصیل مهارت یک عنوانبهبه خودتنظیمی  توانیم و دارد را حصیلیخودکارآمدی ت

 خودکارآمدی تحصیلی و به دنبال آن افزایش به توانمی آن آموزش با که نگریست
 .یافت دست پیشرفت تحصیلی

بررسی حاصل از فرضیه دوم که عبارت بود از آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر 
ائه نشان داد پس از ار، دارد یرتأثسازگار دوره متوسطه ان ناآموزدانشسازگاری تحصیلی 

 طوربهاین گروه ، ان گروه آزمایشآموزدانشجلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی به 
آزمون سازگاری تحصیلی پاسخ دادند. بنابراین  سؤاالتمعناداری بیشتر از گروه گواه به 

واقع شد. این یافته با نتایج  لموردقبو، >04/0Pدر سطح معناداری ، این فرضیه پژوهش
، (8003ملتزر )، (4931خانجانی و همکاران )، (4939های دانش و همکاران )پژوهش
( 8001) توان گفت پینتریچهمسو است. در تبیین این نتایج می (8041) مالمبرگ

 اهداف نآ طریق از که یادگیرندگان داندمی یافتهسازمان و فعال فرایند یک خودتنظیمی را



 91 ... بر خودتنظیمی راهبردهای آموزش اثربخشی 

 

 ظارتن خود و رفتار انگیزش، شناخت بر کنندیم تالش و کرده تنظیم را خود یادگیری
پرسیدن از  سؤال، خودآموزی یهامهارت خودتنظیمی شامل یادگیری راهبردهای. کنند
 از تفادهاس با تا کندمی کمک یادگیرندگان به که است خود تقویت و خودبازبینی، خود

 این به خود تحقیق در( 8041) مالمبرگ. شود تسهیل انشیادگیری، فرایندهای شناختی
 از انآموزدانش استفاده چگونگی برای ایآموزش خودتنظیمی وسیله که رسید نتیجه

اری بیشتر باعث سازگ هایاستراتژشناختی است و این  تنظیم استراتژی و مطالعه تاکتیک
ود. شن بهبود عملکرد تحصیلی میآموزان و به دنبال آمعلم و دانش، و بهتر با محیط مدرسه

، هاآن از برداریبهره سهولت و دانش سازیذخیره و دهیسازمان مانند ییهامهارت
 هحافظ در اطالعات سازیذخیره و مرور برای هااستراتژی از و استفاده بردارییادداشت

 آموزاندانش، ذهن به دادن نظم راهبردهای و آموزش رمزگردانی و مفهومی نقشه مانند
این  خود تسلط یابند و مطالعه و یادگیری فرایند بر تا کندمی قادر ناسازگار در مدارس را

ردد. گبه سازگاری تحصیلی بهتر منجر می هاآنتسلط از طریق افزایش انگیزه تحصیلی در 
 و اختیفراشن و شناختی راهبردهای کارگیریبه خودتنظیمی با یادگیری همچنین آموزش

 تمرکز و درک یادگیری و افزایش در سعی، منابع مناسب مدیریت هبردهایرا همچنین
یادگیری بهتر و درک لذت یادگیری و متعاقب  بهبود موجب روازاین دارد؛ آموزاندانش

 اخودتنظیمی ب یادگیری آموزش، درنتیجه. گرددمی آموزاندانش تحصیلی آن سازگاری
 ارتقا تکالیف در را انآموزدانش هایرتمهاخودتنظیمی  و شناختی راهبردهای کاربرد

کنند و اهداف  پیگیری بیشتر را درسی تکالیف، انآموزدانش شودمی موجب و داده
به سازگاری بهتر با محیط مدرسه و شرایط  موردنیازتحصیلی را دنبال کنند و برای این 

 آموزش توانمی حاضر پژوهش نتیجه و فوق به مطالب توجه با .موجود در آن دارند
سازگاری و  در مؤثر عاملی و امر یادگیری در کنندهتسهیل عنوانبه خودتنظیمی را

 شنهادپی تربیت و تعلیم امر مجریان برای آموزان ناسازگارخودکارآمدی تحصیلی دانش
 یدرس برنامه خودتنظیمی در آموزش گرددمی پیشنهاد پژوهش به نتایج توجه با. داد

 مشاوران و معلمان برای و شود گنجانده تحصیلی الزم ایهمهارت عنوانبه مدارس
 از استفاده جهت خودتنظیمی در آمیز آموزشموفقیت استفاده جهت الزم هایآموزش

 فادهاست برای و ارائه شود آموزاندانش توسط فراشناختی راهبرد و شناختی راهبردهای
 زاعم ا انسانی منابع و خانه و مدرسه محیط) منابع مدیریت راهبردهای امکانات از بهینه
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. یمآموزان باشدانش گونهاینتا کمتر شاهد افت و شکست تحصیلی  (معلمان و همساالن
یشنهاد پ، هاآن انگیزشی هایتفاوت و آموزان ناسازگاردانش خاص شرایط توجه به با البته
و نتایج  آموزان دیگر هم ارائه شودشود این راهبردهای آموزشی خودتنظیم به دانشمی
 ،تربیتی نظیر افت تحصیلی یشناسروانبر روی سایر متغیرهای مهم حوزه  هاآن

مهم این  هاییتمحدودعملکرد تحصیلی و ... بررسی شود. از ، کاری تحصیلیاهمال
ان است که به دالیل اجرایی و آموزدانشمطالعه در مورد یک گروه کوچک از ، پژوهش

ن گروه پالسیبو فراهم نبود. عالوه بر ای ویژهبه تربزرگ کمبود وقت امکان انتخاب نمونه
به مقررات مدرسه امکان پیگیری اثر مداخله پس از چند  با توجهبه دلیل کمبود وقت و 

 ماه فراهم نشد.
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