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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و
انگیزش پیشرفت دانشآموزان انجام شد .روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیشآزمون -پسآزمون و
گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر مشهد
در نیم سال تحصیلی اول  1397-98تشکیل دادند که از بین آنها  30نفر به روش نمونهگیری تصادفی
چند مرحلهای و هدفمند (مالکهای ورود و خروج) بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و بهصورت تصادفی
در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) گمارده شدند .گروه آزمایش ،برنامه آموزش راهبردهای
خودتنظیمی را در  8جلسه  90دقیقهای در هر هفته یک جلسه بهصورت گروهی دریافت کردند؛ گروه
کنترل به مدت 2ماه در لیست انتظار قرار گرفت .به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای
خودکارآمدی عمومی شوارزر و همکاران ( ،)1979اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران ( )1375و
انگیزش پیشرفت هرمنس ( )1970در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،استفاده شد .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها با توجه به فرضیات پژوهش از تحلیل کوواریانس یکمتغیره و چندمتغیرها استفاده شد.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که با کنترل اثر پیشآزمون بین میانگین نمرات پسآزمون گروه
آزمایش در متغیرهای خودتنظیمی ،اضطراب اجتماعی و انگیزش پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P<0/001با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت ،آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش اضطراب
امتحان و افزایش خودکارآمدی و عاملهای انگیزش پیشرفت شامل اعتماد به نفس ،پشتکار ،سخت
کوشی و آیندهنگری دانشآموزان دختر تأثیر دارد.
واژگان کلیدی :خودتنظیمی ،خودکارآمدی ،اضطراب امتحان ،انگیزش پیشرفت
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of self-regulated education
strategies on self-efficacy, test anxiety, and student achievement motivation. The
research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group.
The statistical population of the study consisted of all third grade female students
in the second semester of Mashhad in the first semester of the school year 2018-19,
out of which 30 students were selected through multistage random sampling
(inclusion and exclusion criteria). Subjects were selected and randomly assigned to
two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The experimental group
received a self-regulated strategy training program in 8 sessions of 90 minutes per
week as a group; the control group was on the waiting list for 2 months. The
Schwarzer et al. (1979), Abolghasemi et al. (1996) test anxiety, and Hermans
Progressive Motivation Questionnaire (1970) were used for data collection in both
pre-test and post-test stages. Data were analyzed using univariate and multivariate
analysis of covariance. The results of data analysis showed that there was a
significant difference between control group post-test scores on self-regulation,
social anxiety and achievement motivation (P <0.001). According to the results of
the study, it can be said that self-regulation strategies have an impact on reducing
test anxiety and increasing self-efficacy and progressive motivational factors
including self-confidence, perseverance, diligence and future of female students.
Keywords: self-regulation, self-efficacy, test anxiety, achievement
motivation
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مقدمه
امروزه رسالت نظامها ،آموزش ،پرورش و تربیت نسلهایی برای آینده است .آیندهای که بسیار پیشرفتهتر،
پیچیدهتر و کامل تر از وضع موجود خواهد بود (بامبر .)2016 ،1یکی از اصلی ترین عناصر سیستمهای
آموزشی ،عنصر فردی میباشد که دانشآموزان از مهمترین آنها هستند و نقش واالیی در کارایی و
اثربخشی سیستم های آموزشی دارند (تارانتینو ،لمیس ،باالرد ،مسودا و دوراک .)2015 ،2در واقع آموزش
و پرورش پایه و اساس پیشرفت جامعه بشری است و دانشآموزان به عنوان هسته اصلی این نظام ،نقش
مهمی در ارتقاء و بهبود وضعیت جامعه دارند (شیخ االسالمی ،قمری کیوی و اشرفی ورجوی.)1394 ،
بنابراین ،سیاستهای آموزشی نهاد آموزش و پرورش ،عالوه بر توسعه علمی و گسترش سطح سواد و
معلومات ،باید شامل رشد و بالندگی بهداشت روانی جامعه نیز باشد .کودکان و نوجوانان بهترین سالهای
عمر خود را در مدرسه میگذرانند و تجربه هر گونه شکست یا موفقیت در این دوران ،تأثیری عمیق بر
نگرش مثبت یا منفی آنها از خود و تواناییهایشان بر جا میگذارد .موفقیت و پیشرفت در تحصیل عالوه
بر رشد علمی به سالمت روانی دانشآموزان نیز کمک میکند .از سوی دیگر ،عدم موفقیت تحصیلی و
فشارهای روانی ناشی از آن ،بهداشت روانی را برهم زده ،دانش آموز و جامعه را متحمل خسارتهای
جبرانناپذیری مینماید (سلطانی مجد ،تقی زاده و زارع .)1393 ،از این رو ،موفقیت و پیشرفت در
تحصیل محقق نخواهد شد مگر آنکه فرد از انگیزش 3الزم که یکی از مفاهیم اساسی از دید روانشناسان
و صاحبنظران تعلیم و تربیت برای توضیح سطوح مختلف عملکرد بوده و تفاوت در میزان تالش برای
انجام تکالیف درسی و رفتارهای تحصیلی را بیان می کند ،برخوردار باشد (جلیل زاده و زارعی.)1397 ،
انگیزش پیشرفت 4یکی از عوامل روانشناختی پیشرفت تحصیلی بوده و سرمایهگذاری شناختی،
عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت است (دسی و ریان .)2002 ، 5دسی و ریان ( ،)1985در
نظریه خود تعیینگری 6به بررسی و نحوه اثر پذیری انگیزش تحصیلی پرداختهاند .بر اساس این نظریه،
برانگیخته شدن به داشتن انگیزه برای انجام کارها اشاره دارد .نظر به اهمیت انگیزش در پیشرفت جوامع،
این متغیر همواره توجه محققان را به خود جلب کرده است ،عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت را میتوان
در دو طبقه کلی جای داد .یکی عوامل و روحیات فردی و دیگری عوامل محیطی که در برگیرنده محیط
خانواده ،مدرسه و اجتماع میباشد .در حوزه آموزش ،انگیزه یک پدیده سه بعدی است که در برگیرنده
باورهای شخص درباره توانایی انجام فعالیت مورد نظر ،دالیل یا اهداف فرد برای انجام آن فعالیت و
واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت میباشد .روانشناسان ،ضرورت توجه به انگیزش در تعلیم و
1. Bamber
2. Tarantino, Lamis, Ballard, Masud & Dvorak
3. Motivation
4. Academic motivation
5. Deci & Ryan
6. Self -determination
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تربیت را ،به دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیری جدید ،مهارتها ،راهبردها و رفتارها متذکرشده و یکی از
سازههای اولیهای که برای تبیین این انگیزش ارائه کرده اند ،انگیزش پیشرفت است (جلیل زاده و
همکاران .)1397 ،روانشناسان اعتقاد دارند که انگیزش پیشرفت دانشآموزان برای یادگیری مطالب
درسی ،با عواملی نظیر اعتماد بهنفس ،تمرکز حواس ،سخت کوشی و پشتکار در انجام دادن تکلیف
دشوار ،تمایل به ادامۀ مطالعه در ساعات پس از اتمام کالس و انتخاب تکالیف نیازمند به تالش بیشتر
مرتبط میشود (رادل 1و همکاران2018 ،؛ مارتوس و سالی .)2017 ،2به اعتقاد بروس 3و همکاران
( )2007راهبردهای انگیزش برای یادگیری ،یکی از اصلیترین مؤلفههای اثرگذار بر یادگیری موفق بوده
و در صورت توجه آموزش دهندگان به این مؤلفه ،محیطهای یادگیری برای یادگیرندگان جذابتر و با
نشاطتر خواهد بود .اختالل در انگیزش همچنین میتواند در سطح احساسات و رفتار سبب بروز مشکالتی
شده و مقدمات اضطراب (پکران 4و همکاران2016 ،؛ پاسکورا2016 ،5؛ ستین )2015 ،6را فراهم آورد که
یکی از انواع رایج آن در بین دانشآموزان ،اضطراب امتحان 7یا ادراک هر ارزشیابی تحصیلی است که
یکی از مهمترین جنبههای انگیزش منفی میباشد و اثرات نامطلوبی بر عملکرد کالسی فراگیران دارد
(رایوفلـدر ،رگنر و وود.)2017 ،8
اضطراب امتحان ،نوع خاصی از اضطراب است که با نشانههای جسمی ،شناختی و رفتاری به هنگام
آماده شدن برای امتحان و انجام تستها و آزمونها مشخص میشود و زمانی تبدیل به یک مشکل
میشود که سطح باالی این اضطراب با آماده شدن برای امتحان و انجام آزمون تداخل پیدا کند (التاز،
پانتیچ و آبرادوویچ .)2010 ،9اضطراب امتحاالن عامل  10تا  20درصد افت تحصیلی (التاز و همکاران،
 )2010و کاهش نظمدهی یادگیری (ابراهیمی و لکی )1396 ،در بین دانشآموزان محسوب میشود.
االبیسی )2014( 10اضطراب امتحان را بهعنوان پاسخی رفتاری ،هیجانی و شـناختی کـه احسـاسهـای
منفی را در مورد امتحان برمیانگیزد تعریف میکند؛ این پاسخهـای جسـمانی و شـناختی منجـر بـه
شناختها و احساسهای منفی در مورد موقعیتهای امتحان میشود .نتایج پژوهش بوناسیکو و ریو11
( ،)2015حاکی از آن میباشد که دانشآموزان ادراک از امتحان ،از خود و تواناییهایشان و ادراکشان از
موقعیت و مکان امتحان را بهعنوان منابع اصلی اضطرابشان معرفی میکنند .یافتههای پژوهـشی

1. Radel
2. Martos & Sally
3. Bruce
4. Pekrun
5. Paskova
6. Çetin
7. Aest anxiety
8. Raufelder, Regner & Woo
9. Latas, Pantić & Obradović
10. Olabisi
11. Bonaccio & Reeve
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بوناسـیو و ر یـو )2010( 1نشان داد که ادراک دانشآموزان از منبع اضطراب امتحان بـر سـه مقولـهی
ادراکـی شـامل ادراک از امتحان (شامل شـک و تردیـد از نحـوهی تکمیـل سـؤاالت امتحـان) ،ادراک
از خـود (شامل نگرانی از ناتوانی در پاسخگویی و خودکارآمـدی پـایین) و ادراک از موقعیـت امتحـان
(مثـل احتمال از دست دادن وقت ،ناتمام گذاشتن جوابها و نبود نور کافی در کالس) ،قرار میگیرد .فرد
دچـار اضطراب امتحان مواد درسی را میداند اما شدت اضطراب وی مانع از آن میشود که معلومات
خـود را در زمان معین نشان دهد .در این رابطه ،تخمـین زده شده که در هر کالس  2تا  3دانش آموز از
اضطراب باال رنـج مـیبرنـد (تـالبوت .)2016 ،2شیوع اضطراب امتحان را در دانشآموزان سراسر جهان
 10الی  30درصد و در دانشآموزان ایرانی  17/2درصد گزارش کردهاند (ابوالقاسمی .)2010 ،با این حال
نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از آن است که میزان شیوع اضطراب امتحان در دختـران بیشـتر از
پسـران اسـت و دختـران اضطراب امتحان را با شدت بیشتری تجربه میکنند (اکبری ،بهروزیان و
شقاقی1390 ،؛ رسولی ،میرنسب و بدری .)1390 ،پوتون و دلی )2014( 3در مطالعـه خود میزان اضطراب
امتحان در دانشآموزان دبیرستانی را 4/16درصد و در بین دانشآموزان دختـر 5/22درصد و در بین
دانشآموزان پسر 3/10درصد ،گزارش نمودنـد .همچنین ،دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان،
ادراک از خود ضعیفتری نیز نسبت به دانشآموزان پسر ،دارند که این امر باعث میشود خودکارآمدی4
آنها نیز کاهش پیدا کند (پوتون و همکاران.)2014 ،
براساس دیدگاه بندورا ،زمانی که افراد باور داشته باشند ،توانایی انجام اعمالی را دارند و آن اعمال
پیامدهای مورد نظرشان را ایجاد میکند ،نسبتبه زمانی که باور نداشته باشند تالششان موفقیتآمیز است،
به احتمال بیشتری برای انجام عمل برانگیخته میشوند .این باورها ،به معنای خودکارآمدی است (لی،
پاترسون و وگا .)2011 ،5باورهای خودکارآمدی باال بدون توجه به حوزۀ خاص با پیامدهای موفقیتآمیز
مرتبط است (مارتینز 6و همکاران2010 ،؛ ونزاندرت ،فرگوسن ،شیفمن و انگلز .)2010 ،7خودکارآمدی به
توان فرد در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد .خودکارآمدی بیشتر از
اینکه تحت تأثیر ویژگیهای هوش و توان یادگیری افراد باشد تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی ازجمله
باور داشتن خود (اعتمادبهنفس) ،تالشگر بودن و تسلیم نشدن ،وارسی علل عدم موفقیت به هنگام
ناکامی (خودسنجی )،آرایش جدید مقدمات و روشهای اجتماعی رسیدن به هدف (خودتنظیمی) و تحت
کنترل درآوردن تکانهها (خودرهبری) قرار دارد (اسمیت .)2015 ،8این عوامل در برخی از افراد حتی بیشتر
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از توان یادگیری موجب پیشرفت و موفقیت میشود .پیاژه معتقد است طرحوارههای خودکارآمدی طی
درونسازی و برونسازیهای بیشماری شکل میگیرد که در محیطهای غنی رخ میدهد .خودکارآمدی
بهواسطه انگیزه درونی موجب میشود که فرد بهطور خودانگیخته در محیط تالش کند و به باورهای
کارآمدی خود دست یابد (اسالمی ،آزادی ،غرایاق زندی و عمادالدین .)1396 ،در این رابطه ،نتایج
پژوهشها نشان داده است که خودکارآمدی و ارتقای آن ،اضطراب امتحان را کاهش داده و باعث
افزایش انگیزش پیشرفت دانشآموزان می شود (اقدامی و یوسفی1397 ،؛ محمدی ،صیدآبادی ،زینل
آبادی ،توحیدی و نوروزی نیا1394 ،؛ زیمرمن و کیتساناتاز .)2014 ،1همچنین ،خودکارآمدی با عملکرد
تحصیلی بهتر (دبیکی ،کلرمانز ،بارنت ،پیرسون و پیرسون )2016 ،2و پیشرفت تحصیلی باالتر (بلوغون،
بلوغون و اونین چو ،)2017 ،3مرتبط است.
بر اساس مطالعات ،یکی از راههای بهبود عملکرد فراگیران ،استفاده از آموزش راهبردهای
خودتنظیمی 4در محیطهای آموزشی است .آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد دانشآموزان تأثیر
میگذارد (دیاسمول ،هیروگ ،و کیر ،دیواس و وندیولد2018 ،5؛ گارسیا ،فالکنر و ویویان )2018 ،6و
میتواند در کاهش میزان اضطراب امتحان و افزایش انگیزه پیشرفت (جلیل زاده و زارعی1397 ،؛ ادونی،
مرزیه و پورفاز )1396 ،و خودکارآمدی (مامی ،ناصری و ویسی )1393 ،مؤثر باشد .خودتنظیمی ،یک
جنبهی مهم یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در محیط کالسی است .نظریههای خودتنظیمی
بهطور کلی به دنبال این سؤاالت هستند که بدانند چرا و چگونه دانشآموزان به یادگیری روی میآورند؟
و برای یادگیری مستقل چه چیزی را میباید در مورد خود و کارهای تحصیلی خود بدانند؟ ،به بیان دیگر
دانشآموزان چگونه یادگیری خود را هدایت میکنند؟ و چگونه انتخاب راهبردهای شناختی ،فراشناختی و
رفتاری موجب افزایش تالش آنها میگردد؟ (ریسانن ،پوستاروف و لیندبلوم-یالنی .)2016 ،7آموزش
راهبردهای خو دتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند آموزش و یادگیری دارد و سازگاری و موفقیت در
مدرسه مستلزم آن است که دانشآموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه شناخت ،عواطف و یا
رفتارهای خود را در جهت دستیابی به اهداف گسترش دهند و تقویت کنند (کازان .)2013 ،8آموزش
راهبردهای خودتنظیمی باعث میشود که یادگیرندگان در دانش فراشناختی کسب مهارت کرده و بدانند
که چگونه فرآیندهای ذهنی خود را در جهت پیشرفت و اهداف فردی سوق دهند .همچنین چگونه در
مراحل مختلف یادگیری اقدام به برنامهریزی ،خودنظارتی ،خودکنترلی و خودسنجی کنند (برادبنت،9
1. Zimmerman & Kitsantas
2. Debicki, Kellermanns, Barnett, Pearson & Pearson
3. Balogun, Balogun & Onyencho
4. Self-regulated strategies
5. DeSmul, Heirweg, VanKeer, Devos & Vandevelde
6. Garcia, Falkner & Vivian
7. Raisanen, Postareff & Lindblom-Ylanne
8. Cazan
9. Broadbent
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 .)2017مهمترین راهبرهای خودتنظیمی شامل راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و راهبردهای
مدیریت منابع هستند .راهبردهای شناختی به هرگونه رفتار ،اندیشه یا عمل که هدف آن کمک به
یادگیری ،سازماندهی و ذخیرهسازی دانش و سهولت بهرهبرداری از آنها در آینده است ،اطالق میشود و
شامل مرور ،بسط دهی و سازماندهی میباشد .راهبردهای فراشناختی ،راهبردهایی جهت نظارت هستند و
برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها مورد استفاده قرار میگیرند و شامل برنامهریزی ،نظارت
و نظمدهی میباشند (پربرتاوشی ،برجعلی و کیامنش.)1397 ،راهبردهای مدیریت منابع ،راهبردهایی
تسهیل کننده بوده و یادگیرندگان معموال از آنها برای کنترل و اداره محیط مانند مدیریت در تنظیم وقت،
نحوه تالش ،انتخاب محیط مطالعه و کمک گرفتن از افراد دیگر مثل معلمان ،همساالن و منابع استفاده
میکنند (دیاسمول و همکاران .)2018 ،خودتنظیمی ،پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری ،آموزش و
حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است (کیم ،وانگ ،اهن و
بانگ .)2015 ،1استفاده از انواع راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری ،دانشآموزان را قادر میسازد که
شخصاً به رفتار و محیطشان نظم دهند (برادبنت .)2017 ،همچنین ،فراگیران خودنظم یافته ،عالوه بر
آگاهی از راهبردهای یادگیری و به کارگیری اثربخش آنها ،از توانایی حفظ یا ارتقای سطح انگیزش خود
برای به انجام رسانیدن وظایف تحصیلی حتی در شرایطی که با تکالیف پیچیده و دشوار یا یکنواخت و
کسل کننده روبهرو میگردند ،برخوردارند (جلیل زاده و همکاران .)1397 ،عالوهبراین موارد ،نتایج
مطالعات نشان داده است آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانشآموزان اثربخش بوده
(کرامتی ،حسن آبادی و هاشمی )1395 ،و میتوان از آن به عنوان راهبردی کارآمد و سودمند برای
کاهش تعللورزی تحصیلی (پریرتاوشی و همکاران1397 ،؛ ارغوانی ،قمرانی ،طباطالئی )1393 ،و
افزایش خودآگاهی و خودکارآمدی (باقرزاده نیم چاهی ،حسینی طبقدهی و حافظیان1397 ،؛ مامی و
همکاران )1393 ،و انگیزش پیشرفت (گارسیا و همکاران2018 ،؛ جلیل زاده و همکاران1397 ،؛ ادونی و
همکاران )1396 ،در دانشآموزان بهره برد.
با توجه به حساسیت باالیی که دانشآموزان دختر بر روی موفقیت تحصیلیشان دارند و از آنجایی که
انگیزش پیشرفت عامل مهمی در پیشبینی موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانشآموزان میباشد،
پرسش اساسی که معلمان والدین خواستار پاسخگویی به آن از جانب پژوهشگران ،مشاوران ،روانشناسان
تربیتی و متخصصان تعلیم و تربیت میباشند این است که چگونه میتوان انگیزش تحصیلی دانشآموزان
را که نقش اساسی بر خودکارآمدی و اضطراب امتحان دارد را برانگیخت؟ عالوه براین ،از آنجایی که
آمارهای منتشر شده در این زمینه ،اضطراب امتحان را دانشآموزان دختر باالتر از دانشآموزان پسر و
خودکارآمدی را به نسبت در دانشآموزان دختر پایینتر از دانشآموزان پسر (نیک منش و یاری)1390 ،
دانسته اند ،توجه بیشتر به بهبود این عوامل در این گروه از دانشآموزان ضروری به نظر میرسد .از این
1. Kim, Wang, Ahn & Bong
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رو ،از آنجایی که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بهصورت پراکنده در مطالعات پیشین تأثیرات قبل
مالحظهای در زمینه بهبود خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت دانشآموزان نشان داده
است؛ ولی مطالعه منسجمی در ارتباط بین این متغیرها تا کنون صورت نگرفته است .از اینرو ،این
مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و
انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر انجام شد.
فرضیههای پژوهش
آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش خودکارآمدی دانشآموزان دختر تأثیر دارد.
آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دختر تأثیر دارد.
آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر تأثیر دارد.
روش پژوهش
طرح پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را
کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر مشهد در نیم سال تحصیلی اول 1397-98
تشکیل دادند .به منظور انتخاب نمونه پژوهش ،از بین نواحی شهر مشهد دو ناحیه (3و  )5به صورت
تصادفی انتخاب و از بین مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه در هر ناحیه  2مدرسه یهصورت تصادفی
انتخاب (در مجموع  4مدرسه) و پس از از اخذ مجوزات الزم و با هماهنگی مدیران مدارس ،پرسشنامه-
های پژوهش بین  98نفر از دانشآموزان دختر پایه سوم که تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند ،اجرا
و پس از جمعآوری و تحلیل نتایج ،از  67نفر از دانشآموزانی که نمرات خودکارآمدی (نمره برش  )25و
انگیزش پیشرفت پایین (نمره برش  )60و اضطراب امتحان باال (نمره برش  )43را کسب کردند ،با توجه
به مالکهای ورود و خروج مورد ارزیابی قرار گرفتند .در مجموع 30 ،نفر آنها به صورت هدفمند بهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از :نداشتن اختاللهای حاد
روانشناختی (به تشخیص روانشناس)؛ کسب رضایت والدین و توانایی شرکت در جلسات آموزشی.
مالکهای خروج مشتمل بر داشتن اختالالت رفتاری و روانی شدید ،همچون اختالل نافرمانی مقابلهای،
اختالل سلوک ،بزهکاری ،و افسردگی (تشخیص به وسیله روانشناس پژوهش)؛ داشتن نوعی بیماری
پزشکی که فرد را وادار به جستجوی فوری درمان سازد و عدم تمایل به ادامه آموزش .الزم به ذکر است
که از تمامی دانشآموزان نمونه پژوهش ،جهت شرکت در این پژوهش از والدین و مسئولین مدرسه
رضایتنامه گرفته شد و به آنها اطمینان خاطر در مورد محرمانه ماندن اطالعات و تحلیل دادهها به-
صورت گروهی داده شد.
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ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه خودکارآمدی عمومی :1این مقیاس در دهه  1979توسط شوارزر و
ساخته شد .این مقیاس شامل  10سؤال از جمله «اگر به اندازه کافی تالش کـنم ،همیـشه قـادر بـه
حـل مـشکالت سخت میباشم» ،میباشـد کـه بـه صـورت گزینـههـای اصـالً صـحیح نیـست تـا
کـامالً صـحیح اسـت و از 1تـا  4درجهبندی شده اسـت .اخـذ نمـره بـاال در ایـن مقیـاس نــشان
دهنــده خــودکارآمــدی عمــومی بــاالتر بــوده و بالعکس و دامنه آن بین 10تا  40است (شوارزر و
جروسالم .)1995 ،این پرسشنامه از روایی و پایایی الزم برخوردار است .ضرایب همسانی درونی
ویرایشهای مقیاس خودکارآمدی عمومی را برای دانشجویان ،در آلمان 84درصد ،در کاستاریکا و اسپانیا
81درصد و در چین 91درصد به دست آوردند .در پژوهش حاضر به منظور بررسی همسانی درونی ابزار از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن  0/87به دست آمد.
جروسالم2

ب)پرسشنامه اضطراب امتحان :3پرسشنامه اضطراب امتحان توسط ابوالقاسمی ،اسـدی مقـدم،
نجاریان و شکرکن ( )1375ساخته شده است .این پرسشنامه  25گویه دارد و آزمودنی به هر گویه بـر
اساس انتخاب یکی از چهار گزینه (هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات) پاسخ مـیدهـد .ایـن
گزینهها به ترتیب بر اساس مقادیر  0تا  3نمرهگذاری میشوند که گرفتن نمره باال در این پرسشنامه
نشان دهنده اضطراب امتحان باالست .حداقل و حداکثر نمره در این آزمون  0تا  75میباشد (رسـولی،
میرنسب و بدری .)1390 ،در پـژوهش ابوالقاسـمی و همکـاران ( )1375ضـرایب پایـایی پرسشـنامه
اضطراب امتحان با روشهای بازآزمایی (پس از چهار هفته) ،همسانی درونی و تنصـیف ،بـه ترتیـب،
 0/94 ،0/77و  0/89گزارش شده است .جهت سنجش روایی ایـن آزمـون نیـز ،ضـرایب همبسـتگی
پرسشنامه اضطراب امتحان با مقیاس اضطراب عمومی و مقیـاس حرمـت خـود بـه ترتیـب 0/67 ،و
 0/57به دست آمد که مؤید اعتبار پرسشنامه بود .در پژوهش کاظمی ،وزیری و عابـدی ( )1395نیـز
پایایی این ابزار مورد سنجش قرار گرفت که ضرایب آن با استفاده از آلفای کرونباخ و دونیمه سازی به
ترتیب عبارت بود از  0/54و  .0/79کرد نوقابی ( )1392هم گزارش کرد که ایـن مقیـاس از اعتبـار و
روایی باالیی برخوردار است .قابلیت اعتماد این ابزار بـه روش آلفـای کرونبـاخ  0/92به دسـت آمـد
همچنین ضریب همبستگی نمرات حاصل از این آزمون با مقیاس ارزیابی شناختی به عنـوان شـاخص
روایی  0/67و با میانگین  0/52محاسبه شد .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی همسانی درونی ابزار از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن  0/83به دست آمد.

1. General Self Efficacy-10
2. Shoartz & Jrosjelm
)3. Test Anxiety Questionnaire (TAI
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ج) پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس :1هرمنس ( )1970این پرسشنامه را بر مبنای دانش
نظری و تجربی دربارۀ نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینۀ پژوهشهای مربوط به موضوع ساخته است.
ابتدا او ِ 92سؤال را برای پرسشنامه تهیه و در نهایت 29سؤال را بهعنوان پرسشنامۀ نهایی انگیزش
پیشرفت انتخاب کرد (به نقل از کدیور ،جوادی و ساجدیان .)1389 ،اکبری ( )1386روایی آزمون انگیزش
پیشرفت را بررسی کرد .تحلیل عاملی یافتهها نشان داد که پرسشنامۀ هرمنس از چهار عامل کلی یعنی
اعتمادبه نفس ،سخت کوشی ،پشتکار و آیندهنگری تشکیل شده است که در مجموع این چهار عامل
 40/27درصد از کل واریانس را تبیین میکنند .او پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی برابر با
 0/74به دست آورد و ضریب آلفای کرونباخ را برای زیر مقیاسهای این پرسشنامه شامل اعتماد به نفس
 ،0/72پشتکار  ،0/65آیندهنگری  0/60و سخت کوشی  0/57گزارش کرده است (مهدوی غروی،
خسروی و نجفی .)1391 ،در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی همسانی درونی ابزار از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد که میزان آن به ترتیب برای مؤلفههای اعتمادبهنفس ،پشتکار ،آینده نگری ،سخت کوشی و
کل مقیاس 63 ،0/61 ،0/57 ،0/53 ،و  0/62به دست آمد.
روش اجرا
بعد از اجرای پیشآزمونها و جایگزینی دانشآموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ،دانشآموزان گروه
آزمایش ،برنامه آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر اساس پیشینه نظری ارائه شده در پژوهش نانز 2و
همکاران ( )2011تحت عنوان برنامه (" )e–TRALآموزش الکترونیک برای یادگیری مستقل" و بر
اساس پژوهش زیمرمن و همکاران تحت عنوان"چگونه فراگیر خودتنظیم شویم؟ " و نظریه راهبردهای
شناختی و فراشناختی (به نقل از سیف )1386 ،تنظیم شده و در پژوهش جلیل زاده و همکاران ()1397
روایی آن تأیید شده است ،را در 8جلسه 90دقیقهای در هر هفته یک جلسه بهصورت گروهی دریافت
کردند؛ گروه کنترل به مدت 2ماه در لیست انتظار قرار گرفت .پس از پایان جلسات آموزش ،از هر یک از
گروهها پسآزمون به عمل آمد.
جلسات آموزش راهبردهای خودتنظیمی
جلسه اول) معارفه ،بیان اهداف جلسات آموزشی :معارفه و آشنایی اعضا با یکدیگر و درمانگر ،بیان
قوانین جلسات و توضیح روش آموزشی ،بیان هدف حضور شرکت کنندگان در جلسات آموزشی،
آموزش راهبردهای تعیین هدف و برنامهریزی که به سه موضوع تعیین هدف ،مدیریت زمان و
راهکارهای رفع تعللورزی اشاره گردید.
)1. Achievement Motivation Test (AMT
2. Nunes
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جلسه دوم) آموزش مهارتهای به یادسپاری :آموزش پردازش اطالعات ،راهبردهای به خاطرسپاری،
یادآوری و درک مطلب که شامل موضوعات مربوط به ثبت حسی ،حافظه کوتاهمدت و حافظه فعال،
می باشد.
جلسه سوم) آموزش راهبردهای یادگیری :در بخش راهبردهای یادگیری و مطالعه (قسمت اول
شناخت) ،تکالیفی برای استفاده از این راهبردها داده شد که شامل این موضوعات میباشد :الف)
راهبرد تکرار موضوع های ساده و پایه (غیرمعنیدار) و ب) بسط و گسترش معنایی (راهبردهای
گسترش ویژه مطالب ساده و پایه).
جلسه چهارم) آموزش طراحی نقشه مفهومی :آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه (قسمت دوم
شناخت) و بسط و گسترش معنایی (راهبردهای گسترش ویژه مطالب پیچیده) و در نهایت به
آموزش چگونگی سازماندهی مطالب و استفاده از نقشه مفهومی پرداخته شد.
جلسه پنجم) کار بر روی فراشناخت :آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه (فراشناخت) که شامل
راهبردهای فراشناختی ،روش مطالعه مشارکتی و فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان است ،پرداخته
و سپس کار گروهی به آنها داده شد.
جلسه ششم) آموزش مهارت حل مسئله و خودکارآمدی :در بخش حل مسأله ،سه موضوع حلمسئله،
آموزش مراحل روند حلمسئله و پیشنهادهایی برای افزایش توانایی حلمسئله و خودکارآمدی در
یادگیرندگان مطرح گردید.
جلسه هفتم) ایجاد انگیزه و ارائه مهارتهای کنترل اضطراب :در بخش آماده شدن برای امتحان سعی
بر آن بود که توضیحاتی در خصوص سه موضوع زیر داده شود؛ این موضوعات عبارتند از :الف –
آماده شدن برای امتحان؛ ب -روشهای رسیدن به آرامش ،توضیح اهمیت تمرکز در یادگیری و
چگونگی نحوه تمرکزکردن و ج -آموزش راهبردهای یادگیری.
جلسه هشتم :آموزش مهارت تمرکز و کار بر روی فراشناخت و اتمام جلسات :توضیحاتی در خصوص
راه های تمرکز در یادگیری و کاهش اضطراب داده شد و عالوه بر آن در این جلسه ،مطالبی درباره
اضطراب امتحان ،انواع راههای اثربخشی درمانی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش
خودکارآمدی و چگونگی مهار عوامل حواسپرتی بیان گردید و پسآزمونها اخذ و پایان جلسات
اعالم شد.
یافتهها
در جدول  ،1شاخصهای توصیفی و پیش فرضهای نرمال بودن دادهها در متغیرهای وابسته پژوهش
شامل؛ خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و مؤلفههای انگیزش پیشرفت به تفکیک دو گروه آزمایش و
کنترل در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون ارائه شد .همانطور که نتایج نشان میدهد میانگین نمرات
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متغیرهای خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت در مرحله پسآزمون در گروه آزمایش به تأثیر متغیر مستقل
(آموزش راهبردهای خودتنظیمی) در بین افراد گروه آزمایش افزایش و اضطراب امتحان کاهش پیدا کرده
است .نتایج آزمون لون جهت بررسی تساوی واریانس گروهها در خرده مقیاسهای متغیرهای وابسته
پژوهش شامل :خودکارآمدی ( ،)P= 0/920اضطراب امتحان ( ،)P= 0/600اعتماد به نفس (،)P= 0/170
پشتکار ( ،)P= 0/620آیندهنگری ( )P= 0/170و سخت کوشی ( ،)P= 0/630سطح معناداری بهدست
آمده بزرگتر از  0/05است ،بنابراین با  0/95اطمینان میتوان قضاوت کرد که گروههای آزمایش و
کنترل از نظر پراکندگی نمرات خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت در مرحله پیشآزمون
یکسان میباشند .نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف– اسمیرنوف خرده مقیاسهای متغیرهای وابسته
پژوهش شامل :خودکارآمدی ( ،)P= 0/055اضطراب امتحان ( ،)P= 0/200اعتماد به نفس (،)P= 0/050
پشتکار ( ،)P= 0/200آینده نگری ( )P= 0/130و سخت کوشی ( ،)P= 0/200نشان میدهد که توزیع
نمرات مؤلفههای متغیرهای وابسته در مرحله پسآزمون تابع توزیع نرمال است ( .)P> 0/05نتایج آزمون
فرض همگنی شیب رگرسیون نشان داد که تحلیل کوواریانس عاملی تعامل گروه با متغیر خودکارآمدی
( F=0/378و  ،)P= 0/546تعامل گروه و اضطراب امتحان ( F=0/092و  ،)P= 0/764تعامل گروه و
مؤلفه اعتماد به نفس ( F=0/396و  ،)P= 0/546تعامل گروه و مؤلفه پشتکار ( F=0/378و ،)P= 0/546
تعامل گروه و مؤلفه آیندهنگری ( F=0/378و  )P= 0/251و تعامل گروه و مؤلفه سخت کوشی
( F=0/480و  ،)P= 0/496معنادار نمیباشند .لذا پیش فرض همگنی شیب رگرسیون برای تمامی
متغیرها رعایت شده است .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمرههای پسآزمون
متغیرهای خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت افراد گروه آزمایش و کنترل با کنترل اثر
پیشآزمون ،نشان داد که آزمون اثر پیالیی (با ارزش=  ،)0/849آزمون المبدای ویلکز (با ارزش=
 ،)0/151آزمون اثر هتلینگ(با ارزش=  )5/619و آزمون بزرگترین ریشه روی(با ارزش= ،)5/619
( P=0/001 ،F= 15/90و  )η2=0/849برای متغیر خودکارآمدی و آزمون اثر پیالیی (با ارزش= ،)0/482
آزمون المبدای ویلکز (با ارزش=  ،)0/518آزمون اثر هتلینگ(با ارزش=  )0/929و آزمون بزرگترین
ریشه روی(با ارزش=  P=0/006 ،F= 4/87( ،)0/929و  )η2=0/482برای متغیر اضطراب امتحان و
آزمون اثر پیالیی (با ارزش=  ،)0/731آزمون المبدای ویلکز (با ارزش=  ،)0/221آزمون اثر هتلینگ(با
ارزش=  )0/345و آزمون بزرگترین ریشه روی(با ارزش=  P=0/001 ،F= 12/30( ،)0/413و
 )η2=0/763برای متغیر انگیزش پیشرفت ،با درجه آزای  3و سطح معناداری ( )p<0/01با توان آماری
برابر با  1است ،یعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
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جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و دو مرحله پیشآزمون -پسآزمون به همراه پیش فرضهای
نرمال بودن دادهها
)Table (1
Descriptive indices of the research variables in two groups and two stages of pre-test and post-test with
assumptions of normality of data

آزمایش

متغیر /گروه

کنترل

pretest

پیشآزمون

posttest

پسآزمون

pretest

پیشآزمون

posttest

پسآزمون

Km-s

sig

معنی داری

levene

آزمون لوین

sig

معنی داری

کلموگرف –اسمیرنوف

Variable / Group

mean

میانگین

23.17

29.5

23.10

23.35

SD

5.11

6.33

5.04

5.31

انحراف معیار

Efficacy

خودکارآمدی
SD

انحراف معیار

6.95

5.29

Exam Anxiety

mean

میانگین

49.45

38.95

49.90
6.58

mean

Self Confidence

میانگین

SD

انحراف معیار

mean

میانگین

16.90

13.95
2.91

3.14
19.35

19

13.25

1/58
17.05

Perseverance

.09

.200

.24

.620

49.85

اضطراب امتحان

.19

.050

1.90

.170

6.46
13.28
1.41

اعتماد به نفس

.13

.200

.28

.600

.22

16.95

پشتکار

.055

.09

.920
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SD

انحراف معیار

2.37

2.75

2.37

2.46

Looking ahead

آینده نگری

Diligence

SD

انحراف معیار

2.94

2.54

2.19

سخت کوشی

mean

میانگین

12.95

20.50

11.80

11.85
.09

.200

.24

.630

2.23

.017

.130

1.53

.170

mean

میانگین

14.90

20.35

13

13.95

SD

انحراف معیار

2.37

3.75

2.37

2.46

فرضیة اول :آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش خودکارآمدی دانشآموزان دختر تأثیر دارد.
با توجه به نتایج نحلیل کوواریانس یکمتغیره جدول  ،2پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،بین نمرات
پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد ،بنابراین فرض صفر مبنی بر نبود
تفاوت بین دو گروه رد میشود و میتوان گفت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش
خودکارآمدی دانشآموزان دختر تأثیر معناداری دارد ( F=77/03و  .)P<0/001میزان تفاوت نمرات گروه
آزمایش و کنترل یا اندازه تأثیر دوره آموزشی ( )ἠ2=0/58است ،یعنی 58درصد واریانس نمرات کل
باقیمانده متأثر از آموزش راهبردهای خودتنظیمی (عضویت گروهی) میباشد.
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جدول ( )2نتایج تحلیل کوواریانس یکمتغیره بر روی نمرات خودکارآمدی در بین هر دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون

)Table (2
Results of univariate analysis of covariance on self-efficacy scores between the two groups with pre-test effect
control
F
df
ایتا
سطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
source

همپراش

SS
3256.074

1

MS
3256.074

5.05

Sig
.003

Eta2
.15

13216.719

1

13216.719

77.03

.001

.58

pretest

گروه
group

خطا

4235.067

27

162.538

error

کل

462397

30

total

فرضیة دوم :آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دختر تأثیر دارد.
با توجه به نتایج نحلیل کوواریانس یکمتغیره جدول  ،3پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،بین نمرات
پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد ،بنابراین فرض صفر مبنی بر نبود
تفاوت بین دو گروه رد میشود و میتوان گفت آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش اضطراب
امتحان دانشآموزان دختر تأثیر معناداری دارد ( F=31/27و  .)P<0/001میزان تفاوت نمرات گروه
آزمایش و کنترل یا اندازه تأثیر دوره آموزشی ( )ἠ2=0/35است ،یعنی 35درصد واریانس نمرات کل
باقیمانده متأثر از آموزش راهبردهای خودتنظیمی (عضویت گروهی) میباشد.
جدول ( )3نتایج تحلیل کوواریانس یکمتغیره بر روی نمرات اضطراب امتحان در بین هر دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
)Table (3
Results of univariate analysis of covariance on test anxiety scores between the two groups with pre-test effect
control
F
df
ایتا
سطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
source

همپراش

SS
55.29

1

MS
55.29

105.25

Sig
.001

Eta2
.64

16.40

1

16.40

31.27

.001

.35

pretest

گروه
group

خطا

29.94

27

error

کل
total

166

30

.52
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فرضیة سوم :آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش انگیزش پیشرفت دانشآموزان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج نحلیل کوواریانس چندمتغیره جدول  ،4پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،بین نمرات
پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد ،بنابراین فرض صفر مبنی بر نبود
تفاوت بین دو گروه رد میشود و میتوان گفت آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش مؤلفههای
انگیزش پیشرفت شامل؛ اعتمادبه نفس ( F=8/93و  ،)P<0/001پشتکار ( F=9/45و  ،)P<0/001آینده-
نگری ( F=9/21و  .)P<0/001و سخت کوشی ( F=9/45و  ،)P<0/001دانشآموزان دختر تأثیر
معناداری دارد که میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنترل برای مؤلفه های اعتمادبه نفس ،پشتکار،
آیندهنگری و سخت کوشی به ترتیب برابر با  0/31 ،0/32 ،0/25و  ،0/32به دست آمد.
جدول ( )4نتایج تحلیل چندمتغیره بر روی میانگین نمرات عاملهای انگیزش پیشرفت در بین هر دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
)Table (4
Multivariate analysis results on the mean scores of motivation factors between the two groups with pre-test effect
control
F
ایتا
سطح معناداری
 dfمیانگین مجذورات
مجموع
منبع تغییرات
متغیر
variable

source

همپراش
اعتمادبه نفس
Self Confidence

MS

مجذورات

Sig

Eta2

SS
1343/23

1

1343/23

6.06

.021

.19

1978/73

1

1978/73

8.93

.006

.25

5762.75

27

5762.75

-

-

-

pretest

گروه
group

خطا
error

همپراش
پشتکار
Perseverance

24.44

1

24.44

1.69

.209

.08

121.90

1

121.90

9.45

.009

0/32

259.56

27

259.56

-

-

-

pretest

گروه
group

خطا
error

همپراش
آیندهنگری
Looking ahead

33.92

1

33.92

4.22

.055

.19

65.96

1

65.96

9.21

.010

.31

144.51

27

144.51

-

-

-

pretest

گروه
group

خطا
error

سخت کوشی

همپراش

Diligence

pretest

24.44

1

24.44

1.69

.209

.08
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و
انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر انجام شد.
در بررسی فرضیه اول پژوهش ،نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش
خودکارآمدی دانشآموزان دختر تأثیر معناداری دارد .این یافته همسو با نتایج مطالعات باقرزاده نیمچاهی
و همکاران ()1397؛ پربرتاوشی و همکاران ()1397؛ ماهی و همکاران ()1393؛ ابوالقاسمی ،برزگر و رستم
اوغلی ()1393؛ برادینت ()2017؛ ریسانن و همکاران ( )2016و کیم و همکاران ()2015؛ ،همسو است .در
تبیین این یافته میتوان گفت که رهبردهای خودتنظیمی فرآیند خودنگری و خودسنجی است که به
موجب آن فـرد عملکـرد خود را با وضعیت هدفش مقایسه میکند و با زیر نظـر گـرفتن خـود بـه-
صـورت دقیـق و مرتـب ،خودسنجی را ممکن میسازد .بعـد از اینکـه خودسـنجی صـورت گرفـت ،بـه
فرآینـدهای تعیـین هدف و اجرای قصدها اضافه میشود و وسیلهای را در اختیار قرار میدهد که میتوان
به کمـک آن در زمینۀ پیشـرفت هـدف اطالعـاتی را بـه دسـت آورد از میزان بی توجهی به جزئیات
بکاهند و تمرکز بیشتری نسبت به موضوعات درسـی داشـته باشند و بهخاطر احساس مسئولیت ،از
دستورات معلم تبعیت و به خوبی به موضوعات گـوش داده و تکالیف مربوطه را ساماندهی کنند ،از این
رو افزایش خودکارآمدی دانشآموزان دور از انتظار نیست .همچنین ،مهارتهـای خـودتنظیمی موجـب
تـالش ذهنـی ،توجه به اجزاء الزم و تمرکز حواس خواهد شد .در این رابطه ،ماهی و همکاران ()1393
در مطالعه خود دریافت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی اعم از راهبردهای شناختی ،فراشناختی و
مدیریتی سبب گسترش فرآیندهای ادراکی ،تسهیل انتقال مهارتهای شناختی ،تسهیل فرآیندهای حل-
مسئله ،خود انگیزشی ،خود مفهومی ،خودکفایی و اکتساب فرآیندهای شناختی و تعمیم و ازدیاد توجه و
دقت یا به عبارتی خود تنظیمگر نمودن یادگیرندگان در فرآیند یادگیری میشود .این اثر ایجاد شده در
طول آموزش در طول زمان نیز تقریباً ثابت و در مقابل فراموشی مقاوم است .آموزش یادگیری
خودتنظیمی با به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب ،سعی در افزایشیادگیری و درک و
تمرکز دانشآموزان دارد؛ از این رو موجب بهبود عملکرد دانشآموزان میگردد؛ در نتیجه ،اضطراب
دانش آموزان کاهش و موجب افزایش خودکارآمدی خواهد شد .در نتیجه ،آموزش یادگیری خودتنظیمی با
کاربرد راهبردهای شناختی و خودتنظیمی مهارتهای دانشآموزان را در تکالیف ارتقا داده ،موجب
میشود که دانشآموزان ،تکالیف درسی و مسائل مربوط را پیگیری کنند؛ از اینرو آنان میتوانند در حل
مسائل موفق بوده ،به خود اعتماد کنند و در نهایت ،احساس کفایت و خودکارآمدی باالیی داشته باشند
(ابوالقاسمی و همکاران.)1393 ،
در بررسی فرضیه دوم پژوهش ،نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش
اضطراب امتحان دانشآموزان دختر تأثیر معناداری دارد .این یافته همسو با نتایج مطالعات جلیل زاده و
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همکاران ()1397؛ اردونی و همکاران ()1396؛ کرامتی و همکاران ()1395؛ دیاسمول و همکاران
( )2018و برادینت ( ،)2017همسو است .همچنین ،ویسانی ،لواسانی و اژهای ( )1391ضمن مطالعهای
دریافتند که راهبردهای یادگیری بر اضطراب آمار تأثیر میگذارند؛ زارعی ،شهنی کریمزاده و شهنیییالق
( ) 1391نشان دادند ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان تأثیر دارد و
پژوهش محمدی درویش بقال ،حاتمی ،اسدزاده و احدی ( )1392نشان داد که آموزش راهبردهای
خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی و احساس خودکارآمدی شده و اضطراب امتحان را کاهش می-
دهد .همچنین جلیل زاده و همکاران ( )1397بیان داشتند که فرآیندها یا جریان هایی که به کمک آنها
یادگیری ،ی ادآوری و تفکر صورت می پذیرد و یا دانش فرد دربارۀ چگونگی یادگیری خودش ،میتواند در
میزان اضطراب در افراد و عالئم مربوطه به آن تأثیر گذار باشد .در تبیین این یافته میتوان گفت که
آموزش یادگیری خودتنظیمی با بهکارگیری راهبردهای شناختی ،فراشناختی و راهبردهای مدیریت
مناسب منابع موجب افزایش یادگیری ،درک تمرکز دانشآموزان میشود؛ به همین دلیل منجر به کاهش
اضطراب امتحان در دانشآموزان میشود .همچنینف میتوان گفت که یادگیرندههای خودتنظیم،
مشارکت کنندگان فعال در فرآیند یادگیری هستند .این دانشآموزان برای پیگیری اهداف یادگیری خود،
با استفاده از راهبردهای یادگیری گوناگون اقدام میکنند و بهطور مداوم بر شرایط تحصیلی خود نظارت
میکنند و در صورت لزوم شیوهی خود را تغییر میدهند از این رو فرصتهای جدیدی برای آنها ایجاد
میشود و نگرش آنها نسبت به امتحان تغییر میکند و اهداف خود را واقعبینانه انتخاب کنند و مسئولیت
عمل و تفکر خود را برعهده بگیرند و پاسخهای عاطفی و رفتاری وی نیز تغییر کند .تغییر باورها و
تفکرات نه تنها در مورد امتحان ،بلکه در مورد عملکرد تحصیلی باعث میگردد آنها بتوانند توقعات خود را
تغییر دهند ،انتظارات معقول و مناسب از خود داشته باشند ،بهتر و مؤثرتر عمل کنند و در نتیجه کمتر
دچار اضطراب شوند .در ابن رابطه ،جلیل زاده و همکاران ( )1397اظهار داشتند از آنجایی که راهبردهای
خودتنظیمی بهعنوان مهارت عمومی محسوب میشوند و شرط ضروری تحصیل علم ،اضطراب پایین
برای افزایش عملکرد تحصیلی است؛ پیشنهاد میگردد در آموزش ضمن خدمت معلمها ،آنها را با
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی آشنا ساخته و زمینه آموزش اینگونه مهارتها را در مدارس فراهم
سازند،زیرا یادگیرندگان بهطور خودبهخود از راهبردهای خودتنظیمی استفاده نمیکنند ،مگر اینکه این
راهبردها به آنان آموخته شوند.
در بررسی فرضیه سوم پژوهش ،نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عامل-
های انگیزش پیشرفت (شامل؛ اعتمادبهنفس ،پشتکار ،آیندهنگری و سخت کوشی) دانشآموزان دختر
تأثیر معناداری دارد .این یافته همسو با نتایج مطالعات جلیل زاده و همکاران ()1397؛ پربرتاوشی و
همکاران ()1397؛ ادونی و همکاران ()1396؛ ارغوانی و همکاران ()1393؛ دی اسمول و همکاران
()2018؛ گارسیا و همکاران ()2018؛ ریسانن و همکاران ( )2016و کازان ( ،)2013همسو است.
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پربرتاوشی و همکاران ( )1397بیان دشتند یکی از مهمترین مکانیسمهای شناختی و انگیزشی،
راهبردهای خودتنظیمی می باشد .از آنجایی که راهبردهای خودننظیمی به معنای درگیری فعال فراگیران
در تالش های یادگیری فردی ،رفتاری ،انگیزشی و شناختی خود به منظور کسب اهداف درسی مهم و
ارزشمند است و راهبردهای خودتنظیمی نوعی راهبردهای یادگیری هستند که در آن فراگیران به جای
آن که برای کسب دانش و مهارت بر معلمان ،والدین و دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند ،سخت کوشی
خود را با اعتمادبهنفس باال شروع و هدایت کرده تا به اهداف خود برسند .در تبیین این یافته میتوان
گفت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی با پرورش مهارتهای یادگیری ،یادسپاری ،تمرکز و حلمسئله،
این توانایی را به دانشآموزان میدهد که با شناخت نقاط قوت و ضعف خویش ،با اعتمادبهنفس باالتر
جریان آموزش و یادگیری را پیگیری کنند و در برخورد با موانع هنگام یادگیری ،به جای آنکه احساس
ضعف و نات وانی کنند با پشتکار و سخت کوشی بیشتر برای اهدافی که در نظر گرفتهاند تالش کنند و
تکالیف و وظایف تحصیلی خود را ارزشمند تلقی کرده و به همین دلیل بیشتر توجه و دقت کرده و با
استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی به امور تحصیلی خود اقدام کنند ،که این امر عالوه بر اینکه
پیشرفت تحصیلی آنها را افزایش میدهد ،بهطور قابل مالحظهای بر افزایش انگیزش پیشرفت آنان نیز
تأثیر میگذارد.
تحقیق حاضر همانند سایر تحقیقات دارای برخی محدودیتها بود از جمله :عدم وجود مرحله
پیگیری به جهت محدودیتهای زمانی و مکانی؛ عدم تعمیمپذیری نتایج به دانشآموزان شهرهای دیگر
به دلیل محدود شدن نمونه پژوهش به دانشآموزان شهر مشهد؛ عدم امکان کنترل متغیرهای مداخله
کننده از قبیل شرایط محیطی ،وضعیت اقتصادی ،عاطفی و مسائل خاص شخصی دانشآموزان ،که باعث
محدودیت در تعمیم دادن نتایج میشود .در مجموع میتوان گفت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی از
جمله مسائل و ضروریات در حوزه فردی ،اجتماعی و تحصیلی میباشد و نظام آموزش و پرورش باید به
این مهم توجه جدی و اساسی کرده و دانشآموزان را را برای رویارویی با چالشها و زندگی پرتالطم
آماده کند .از این رو پیشنهاد میشود که نظام آموزشی اهمیت بیشتری به چنین برنامههایی بدهد و در
صورت امکان ،آموزش مهارتهای خودتنظیمی جزء الینفک برنامههای درسی در مدارس و در کل دوره-
های تحصیلی شود.
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