
 8 -11  ، ص1398 پاییز، 19رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
ان آموزدر دانش زشیبر انگ یمیآموزش مهارت خودتنظ یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس

آزمون پس-آزمونطرح پیش ،یشیآزما مهین یوهیبود. پژوهش به ش ییششم ابتدا هیدختر پا

 ییاتدششم اب هیدانش آموزان دختر پا یشامل تمام یبا گروه کنترل اجرا شد. جامعه آمار

ه ساد یتصادف یریگنمونه وهیش قیاز طر نفر 04 بود که 89-89 یلیشهر گناوه در سال تحص

نفر  04و کنترل هر گروه  شیساده در دو گروه آزما یبه صورت تصادفو انتخاب شدند 

 یلیتحص زشیپرسشنامه استاندارد انگ پژوهش نیشدند. ابزار مورد استفاده در ا نیگزیجا

خودتنظیمی  تحت آموزش یاقهیدق 84به مدت هفت جلسه  شیه آزمابودند. گروهارتر 

ها با اده. ددندیدن یمدت آموزش نیقرار گرفتند و گروه کنترل در ا مبتنی بر مدل پینتریچ

مورد  انسیکووار لیو آزمون تحل یفیآمار توص یهاوهیو ش SPSS-25افزار استفاده از نرم

 زشیانگ یدر ارتقا یمین داد که آموزش مهارت خودتنظنشا جیقرار گرفتند. نتا لیوتحلهیتجز

 از توانیکه م شودیگرفته م جهیها مؤثر بود. نتآن یهامؤلفهو  زشیو کاهش انگ یدرون

و کاهش مشکالت دانش آموزان  یلیتحص زشیدر ارتقاء انگ یمیخودتنظ یریادگی یراهبردها

 .بهره گرفت

 .یمیآموزش مهارت خودتنظ ،یونریب زشیانگ ،یدرون زشیانگ: واژگان کليدي
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 2، زهرا شهابی1، محمدرضا بحرانی1سوسن آقاجان بگلو

 .استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر 1
 .کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر 0
 

  نام نویسنده مسئول:

 سوسن آقاجان بگلو

  یليتحص زشيبر انگ یميمهارت خودتنظ یاثربخش یبررس

 شهر گناوه ییششم ابتدا هیآموزان دختر پادر دانش
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 مقدمه
های شناختی و آموزان برای آنکه در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشند، به مهارتنظر به وجود آمده است که دانشامروزه این اتفاق

شود شرفت مربوط است اطالق میهای آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری و پیدر محیط 1انگیزش تحصیلیتمایالت انگیزشی نیاز دارند. 

تواند درونی یا بیرونی انگیزش می (.0419، 3گرستنرکند )( و نقش کلیدی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایفا می0440، 0)پینتریچ و شانک

ی )زارع، رضایی و مصطفائی، انجام فعالیت به خاطر یک پاداش بیرون 5انجام کار به خاطر خود کار است و انگیزش بیرونی 0باشد. انگیزش درونی

1385.) 

رفتار  های کامالً متفاوتیآموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه پیشرفت تحصیلی برخوردارند، به همین علت در زندگی خود به شیوهدانش

تری دارند، فنیاز به پیشرفت ضعیعنوان نمونه، اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح باالیی قرار دارند، نسبت به افرادی که کنند. بهمی

برنامه هستند. انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به های فوقهای باالتر و فعالیتبیشتر متمایل به تحصیالت دانشگاهی، کسب نمره

 (.1381، عبیاوی، حمید و شهنی ییالقشوند )شود که منجر به یادگیری و پیشرفت میرفتارهایی اطالق می

معلمان و والدین خواستار پاسخگویی به آن از جانب پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت هستند این است که  پرسش اساسی که

ترین عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی است )مهقانی آموزان را برانگیخت؛ چراکه انگیزش یکی از مهمتوان انگیزش دانشچگونه می

عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی کیفیت و توجه به اینکه میزان پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان به (. با1389الدین و جناآبادی، جمال

جانبه یادگیرندگان در تکالیف تحصیلی و های آموزشی موردتوجه بوده است بدیهی است که تحقق این امر جز با مشغولیت همهموفقیت نظام

 (.1389دی و نیکدل، انگیزش تحصیلی باال میسر نخواهد شد )همتی، نوشا

های فیزیکی شامل تالش، استقامت و دیگر اقدامات آشکار هایی نیاز دارد که هم فیزیکی و هم ذهنی باشند. فعالیتانگیزش به فعالیت

تند سگیری، حل مسأله و ارزیابی پیشرفت هدهی، نظارت، تصمیمریزی، سازمانهای ذهنی مثل برنامههای ذهنی شامل فعالیتاست. فعالیت

یک خودتنظیمی  یادگیریتواند یکی از موارد تأثیرگذار باشد. می 9(. در این راستا یادگیری خودتنظیمی0410، 1)شانک، پینتریچ و میک

کند و با توجه به اهداف و شرایط موجود در محیط سعی در فرایند فعال و سازنده است که طی آن یادگیرنده برای خود هدف تعیین می

مفهوم خودتنظیمی برای (. 0411و همکاران،  9کند )ساالمونسوناش میای و رفتارییم و مهارگری فرایندهای شناختی، انگیزهارزیابی، تنظ

، 10؛ پینتریچ0444، 11های متفاوتی در این زمینه ارائه گردید )زیمرمنبرخاست و بعداً مدل 14بندورا 8اولین بار از بطن نظریه شناختی اجتماعی

1888.) 

کنند تا شناخت خود را تنظیم آموزان استفاده میعنوان راهبردهایی که دانش( یادگیری خودتنظیمی را به1884) 13گروتو دیپینتریچ 

 -کنند. تعاریف بسیاری از یادگیری خودتنظیمی در طول سالیان وجود داشته است. جدیدترین تعاریف در حوزه شناختیکنند، تعریف می

ای است که فراگیرندگان به صورت فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در دارد که یادگیری خودتنظیمی درجه اجتماعی به این موضوع اشاره

(. راهبردهای خودتنظیمی به طور مؤثری بر تعدادی از 0419، 10، به نقل از گلن0413شان فعال هستند )زیمرمن، فرایندهای یادگیری

رای شده، بابی خود نظارتی، فرآیند یادگیری و درک نتایج یادگیری در نظر گرفتههای مختلف، همچون تفکر فراشناختی، ارزیاستراتژی

آموزان درواقع، دانش (.0415، 15گیری از نظر عاطفی، شناختی و انگیزشی برای رسیدن به یک هدف است )ساوتل، بولز، هاتی و آریفینتصمیم

آموزان ممکن است تکالیف محوله و مورد انتظار را اجه هستند. دانشمو تحصیلیهای های انگیزشی در حین تکمیل فعالیتاغلب با چالش

رای آموزان بکننده و یا دشوار درک کنند. یک بدنه بزرگ و هنوز رو به رشد شواهد حاکی از آن است که توانایی دانشربط، خستهعنوان بیبه

 (.0419، 11داشته باشد )کیم، برادی و وولترزها تواند تأثیر مهمی بر یادگیری و موفقیت آنها میپاسخ به این چالش

                                                           
1- academic motivation 
2- Pintrich, & Schunk 
3- Gerstner 
4- internal motivation 
5- external motivation 
6- Meece 
7- Self-regulation learning 
8- Salamonson 
9- Social cognitive theory 
10- Bandura 
11- Zimmerman 
12 Pintrich 
13- De Groot 
14- Glenn 
15- Sautelle, Bowles, Hattie & Arifin 
16- Kim, Brady & Wolters 
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ون های مختلفی چای مؤثر بر ارتقای انگیزش تحصیلی در نمونهاند که خودتنظیمی شیوهگرفته نشان دادههای پژوهشی انجامیافته

؛ گرشاسبی، 0419ی و حجازی، (، دانشجویان )میرحسینی، لواسان1389الدین و جناآبادی، آموزان دارای اختالل یادگیری )مهقانی جمالدانش

باشد. عالوه بر این برخی تحقیقات ( می1380کار )نریمانی، محمدامینی، زاهد و ابوالقاسمی، آموزان اهمال(، دانش1381خورسند و تقی زاده، 

، 19؛ هنریکسون0419، 19 و لیاند که بین خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )آدسوالگرفته نشان دادهانجام

های خودتنظیمی را در بافت تحصیلی بر روی متغیرهای مختلف مورد بررسی (. با وجود تحقیقاتی که اثربخشی مهارت0419، 18؛ احمد0419

تدایی آموزان مقطع ابا دانشاند و در ارتباط بآموزان دبیرستانی متمرکز بودهاند، اما این تحقیقات عمدتاً بر دانشجویان و همچنین دانشقرار داده

تحقیقات بسیار کمتری وجود دارد. با توجه به آنچه گفته شد مسأله تحقیق حاضر این است که آموزش مهارت خودتنظیمی بر انگیزش 

 پایه ششم ابتدایی شهر گناوه را مورد مطالعه قرار دهد. دختر آموزانتحصیلی دانش

 

 روش
بود.  04آزمون با گروه کنترلپس-آزموناین پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیش :ي آماري و نمونهروش پژوهش، جامعه

در مدارس این  89-89آموزان دختر پایه ششم شهر گناوه تشکیل دادند که در نیمسال دوم سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش

باشد و نیاز به مداخله دارد؛ بنابراین امکان انتخاب نمونه با حجم ایشی میبا توجه به روش تحقیق که نیمه آزمشهر مشغول به تحصیل بودند. 

باشد. به همین دلیل بین مدارس مختلف به صورت تصادفی ساده یک مدرسه انتخاب شدند و دو پایه ششم این مدرسه پذیر نمیزیاد امکان

به نسبت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. هر  نفر بودند. این تعداد 04به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که 

مون آزمعیار تفاوت نمرات پیشهای پژوهش پاسخ دادند. سپس میانگین و انحرافدو گروه پیش و پس از آموزش گروه آزمایش به پرسشنامه

یار تفاوت نمرات گروه کنترل که آموزش ندیده بودند، با معآزمون گروه آزمایش که تحت آموزش قرارگرفته بودند و میانگین و انحرافو پس

 یکدیگر مقایسه شدند تا تأثیر آموزش، مشخص گردد

 

 ابزار پژوهش
( استفاده شد. پرسشنامه استاندارد انگیزش 1891) 01هارترهای موردنیاز از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی آوری دادهبرای جمع

 هارتر شده مقیاسباشد. این ابزار شکل اصالحآموزان میو هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانشگویه  33تحصیلی هارتر شامل 

؛ گاهی 0ندرت،؛ به1وقت،( به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )هیچ1891،1894)

های معمول درآوردند که هر سؤال شکل مقیاس ( مقیاس هارتر را به0445. لپر و همکاران )باشد( می5؛ تقریباً همیشه؛0؛ اکثر اوقات 3اوقات،

 09، 01، 18، 11، 15، 14، 8، 5، 0، 3های گذاری در سؤالگیرد. البته این شیوه نمرهدر نظر می تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی

 سنجد که یک قطب آنهای دوقطبی مییاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سؤالگونه که بیان شد مقمعکوس خواهد شد. همان 31و 

تواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط می

درونی و بیرونی هردو نقش دارند. این مقیاس در بعد انگیزش درونی  هایتحصیلی انگیزه هایدربرداشته باشد. ازآنجاکه در بسیاری موضوع

(، تمرکز بر کنجکاوی )گویه های 33و  34، 05، 08، 00، 19، 10، 9، 1انگیز بودن مسائل درسی )گویه های شامل سه مؤلفه ترجیح چالش

، 8، 3ترجیح کار آسان )گویه های نگیزش بیرونی نیز شامل و ابعاد ا (01و  04، 10، 9، 0(، تمایل به تسلط مستقالنه )گویه های 18و  13، 1

و  09، 03، 19، 11، 5(، وابستگی به قضاوت معلم )گویه های 00و  11، 14، 0(، تمرکز بر خوشایندی معلم )گویه های 31و  09، 01، 15

کودر  04ن مقیاس را با استفاده از فرمول ( ضریب اعتبار ای1891( است. این مقیاس از روایی و پایایی خوبی برخوردار است. هارتر )30

ی دیگری به مدت پنج و در نمونه 13/4تا  09/4ماهه از ای نهو ضریب بازآزمایی آن را در یک نمونه طی دوره 90/4تا  50/4ریچاردسون بین 

اسبه گردید. در پژوهش خالق مح 80/4( 1399گزارش نموده است. پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی ) 91/4تا  59/4ماه بین 

آزمون در دو کالس سنتی و جیگ ساو آزمون و پس( میزان پایایی مقیاس با استفاده از بازآزمایی در دو نوبت پیش1380خواه و همکاران )

ه گردید که در در پژوهش حاضر میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبمحاسبه گردید.  99/4اجرا گردید که میزان آن 

 بود. 98/4بود؛ و میزان پایایی مقیاس کلی نیز  95/4تا  10/4ای از دامنه

                                                           
17- Adesola & Li 
18- Henriksson 
19- Ahmed 
20- Pretest- post test control group design 

21- Harter motivation scale 
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ه باشد. این برنامآموزش خودتنظیمی: آموزش خودتنظیمی در این پژوهش نیز برنامه آموزشی است که برگرفته از مدل پینتریچ می

که گروه کنترل در این مدت آموزشی ندید. قه به طول انجامید؛ درحالیدقی 84آموزان گروه آزمایش ارائه شد و هر جلسه آموزشی به دانش

 خالصه شده است. 1محتوای جلسات در جدول 
 

 . محتواي جلسات آموزش مهارت خودتنظيمی1جدول 
 

 خالصه جلسات عنوان جلسه جلسه

 اول
برقراری ارتباط و بحث در 

 معرفی انگیزش و عالقه

ترین عوامل پیشرفت و آموزش چند روش جهت کی از مهممعرفی انگیزش و عالقه به عنوان ی

های خود تقویتی، تفکر مثبت و راهکارهایی جهت افزایش انگیزش ازجمله تعیین هدف، نظام

 تبدیل انگیزش درونی به بیرونی

 دوم

آشنایی با تعیین هدف 

مطالعه و راهبرد توجه و 

 تمرکز

ک چارچوب ذهنی برای مطالعه و توضیح آموزان با تعیین هدف به عنوان یآشنا کردن دانش

 های محیط مناسب برای درس خواندنمدت و بلندمدت، بررسی ویژگیاهداف کوتاه

 هابندی و تعیین اولویتریزی و تنظیم زمان با استفاده از جدول زمانآموزش برنامه ریزی و مدیریت زمانبرنامه سوم

 لین راهبرد شناختیآموزش تکرار به عنوان او تکرار و مرور چهارم

 بسط و گسترش معنایی پنجم
آموزان جهت بسط دادن و اطمینان از یادگیری این هایی به دانشتعریف بسط و ارائه مثال

 مفهوم

 بندی، تهیه فهرست و استفاده از نقشه و نمودار(دهی )دستههای سازمانمعرفی انواع روش دهیسازمان ششم

 هفتم
 آموزش پس ختام و آشنایی

 با راهبردهای خودتنظیمی

خوانی، سؤال کردن، خواندن، تفکر، از حفظ گفتن، توضیح مراحل مختلف پس ختام )پیش

مرور( و بیان این نکته که یک خواننده خودتنظیم همواره از راه نظارت به کار خود به نقایص 

 کندبرد و آن را اصالح میکارش پی می

 

 وتحلیل قرار گرفت.و شیوه آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه SPSS-25افزار نرم ها با استفاده ازپس از آموزش داده

 

 هاي پژوهشیافته
نفره جایگزین شدند. میانگین سنی  04نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه  04تعداد دانش آموزان در این پژوهش شامل 

های توصیفی مربوط ( بود. شاخص30/4) 15/11( و میانگین کلی نیز 30/4) 19/11گروه کنترل  (،39/4) 13/11)انحراف معیار( گروه آزمایش 

 ارائه شده است. 0به متغیرهای پژوهش در جدول 
 

 هاي انگيزش تحصيلیمعيار مربوط به مؤلفه. ميانگين و انحراف2جدول 
 

 متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

ی
صیل

ش تح
انگیز

 

 انگیزش درونی

 انگیزترجیح چالش
 43/5 54/30 95/0 1/30 آزمونپیش

 41/1 45/33 14/0 05/31 آزمونپس

 تمرکز بر کنجکاوی
 99/1 85/9 41/0 95/9 آزمونپیش

 83/1 94/9 11/0 15/14 آزمونپس

 تمایل به تسلط مستقالنه
 38/3 05/11 11/3 95/11 آزمونپیش

 53/3 04/19 10/3 15/18 آزمونپس

 انگیزش درونی
 90/9 84/59 18/9 04/59 آزمونپیش

 31/9 45/58 31/1 55/15 آزمونپس

 ترجیح کار آسان انگیزش بیرونی
 01/3 04/15 30/0 05/15 آزمونپیش

 81/3 45/11 89/3 54/13 آزمونپس
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 تمرکز بر خوشایندی معلم
 91/0 11 05/0 9/11 آزمونپیش

 93/0 04/11 50/0 55/8 آزمونپس

 وابستگی به قضاوت معلم
 80/0 04/18 08/0 35/18 آزمونپیش

 11/0 55/18 50/0 15/19 آزمونپس

 انگیزش بیرونی
 48/1 14/05 01/5 34/01 آزمونپیش

 99/0 09 38/5 94/04 آزمونپس

 

اده ها از آزمون لوین استفابتدا برخی مفروضات مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی همگنی واریانس برای انجام تحلیل کوواریانس در

فرض ی تأیید این مفروضه بود. پیشدهندهبود که نشان 84/4تا  49/4ای از های انگیزش تحصیلی در دامنهشد که سطح معناداری برای مؤلفه

ای اسمیرنف بررسی شد که سطح معناداری آن در دامنه-ا استفاده از آزمون ناپارامتریک کالموگرافها بود که ببعدی نرمال بودن توزیع داده

آزمون آزمون و پسفرض نیز مورد تأیید قرار گرفت. مفروضه خطی بودن رابطه پیشبود. با توجه به عدم معناداری، این پیش 99/4تا  49/4از 

د. در پایان نیز همگنی شیب رگرسیون نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این با استفاده از خطی بودن بررسی شد که رد نش

ها، فرض نیز تأیید شد. با توجه به تأیید این مفروضهها، این پیشفرض نیز مورد تأیید قرار گرفت. درواقع با توجه به عدم معناداری مؤلفهپیش

 ده شد.از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس استفا

ر آزمون پس از حذف اثنتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تفاوت میانگین انگیزش تحصیلی در دو گروه در پس 3در جدول 

 آزمون نشان داده شده است.پیش

 هاي متغيرهاي وابستهآزمونآزمون با کنترل پيشهاي پس. نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيري روي نمره3جدول 

 اندازه اثر داریسطح معنی خطا df فرضیه F df مقدار موننام آز

 91/4 4441/4 01 8 94/5 91/4 اثر پیالیی

 91/4 4441/4 01 8 94/5 08/4 ویلکز المبدا

 91/4 4441/4 01 8 94/5 08/0 هاتلینگاثر

 91/4 4441/4 01 8 94/5 08/0 ترین ریشه رویبزرگ

 

های آزمایشی و گواه ازلحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود گروهدهد که بین نشان می 3مندرجات جدول 

 تر مورد بررسی قرار گرفته است.(؛ در ادامه این موضوع به صورت دقیق4441/4با سطح معناداری  08/4دارد )المبدای ویلکز=

 هاي انگيزش تحصيلیآموزش بر مؤلفهشده نمرات هاي تعدیل. نتایج تحليل کوواریانس تفاوت ميانگين4جدول 

 منبع تغییر منبع
مجموع 

 مجذورات
درجات 

 آزادی
میانگین 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح 

 معناداری
مجذور 

 اتا

 گروه

 10/4 45/4 40/0 81/94 1 81/94 انگیز بودن مسائل درسیترجیح چالش

 10/4 40/4 90/0 51/19 1 51/19 تمرکز بر کنجکاوی

 10/4 45/4 40/0 05/05 1 05/05 قالنهتمایل به تسلط مست

 09/4 440/4 50/11 99/331 1 99/331 مقیاس کلی انگیزش درونی

 15/4 43/4 89/0 89/94 1 89/94 ترجیح کار آسان

 00/4 449/4 49/9 04/54 1 04/54 تمرکز بر خوشایندی معلم

 10/4 40/4 95/0 50/31 1 50/31 وابستگی به قضاوت معلم

 31/4 441/4 35/11 80/001 1 80/001 لی انگیزش بیرونیمقیاس ک

 

آزمون دو گروه موردمطالعه ارائه شده است. بر اساس آزمون پس از برداشتن اثر پیشنتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس 0در جدول 

است، فرض صفر رد و فرض  45/4ی انگیزش تحصیلی که کمتر از هاآمده در مؤلفهدستنتایج مندرج در جدول، با توجه به سطح معناداری به

شود. بر این اساس میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در انگیزش درونی باالتر و در درصد تأیید می 85پژوهش با اطمینان 
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های آن شامل ( و مؤلفهp=440/4و  F=50/11)تر بوده است و آموزش مهارت خودتنظیمی بر افزایش انگیزش درونی انگیزش بیرونی پایین

 F=40/0( و تمایل به تسلط مستقالنه )p=40/4و  F=90/0(، تمرکز بر کنجکاوی )p=45/4و  F=40/0انگیز بودن مسائل درسی )ترجیح چالش

(، تمرکز p=43/4و  F=89/0های آن شامل ترجیح کار آسان )( و مؤلفهp=441/4و  F=35/11( و همچنین کاهش انگیزش بیرونی )p=45/4و 

( مؤثر بوده است. عالوه بر این، شاخص اثر )مجذور p=40/4و  F=95/0( و وابستگی به قضاوت معلم )p=449/4و  F=49/9بر خوشایندی معلم )

انگیز یح چالشدرصد از تغییر در ترج 10/4درصد از تغییر در مقیاس کلی انگیزش درونی،  09/4آمده نیز حاکی از این است که دستاتا( به

درصد از تغییر در مقیاس  31/4از تغییر در تمایل به تسلط مستقالنه،  10/4درصد از تغییر در تمرکز بر کنجکاوی،  10/4بودن مسائل درسی، 

تغییر در  درصد از 10/4درصد از تغییر در تمرکز بر خوشایندی معلم و  00/4درصد از تغییر در ترجیح کار آسان،  15/4کلی انگیزش بیرونی، 

 های خودتنظیمی نسبت داد.توان به آموزش مهارتوابستگی به قضاوت معلم را می

 

 گيريبحث و نتيجه
آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر گناوه ی اثربخشی مهارت خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی در دانشهدف این پژوهش، مطالعه

حقیقات این یافته با نتایج تها مؤثر بوده است. های آنایش انگیزش درونی و بیرونی و مؤلفهبود. نتایج نشان داد که آموزش خودتنظیمی بر افز

(، نریمانی 1381(، گرشاسبی و همکاران )0419(، میرحسینی و همکاران )1389(، جلیل زاده و زارعی )1389الدین و جناآبادی )مهقانی جمال

آدسوال و لی (، 1380(، محمدی درویش بقال و همکاران )1380سمی نژاد و همکاران )(، یا0410(، دوستیان و همکاران )1380و همکاران )

 ( همسو بود و تحقیق ناهمسویی یافت نشد.0419( و احمد )0419(، هنریکسون )0419)

انگیزش  آموزاندانش کهاست. مشخص شده است هنگامی تربیتی روانشناسی در بررسی مورد مفاهیم ترینمهم از یکی تحصیلی انگیزش

کرد. یکی از مواردی که با انگیزش تحصیلی  خواهند تصور ترجذاب و ترمرتبط معنادارتر، را کالسی وظایف باشند داشته باالتری پیشرفت

وان این تآموزان میآموزان همبسته است، خودتنظیمی است. در تبیین اثربخشی آموزش مهارت خودتنظیمی برانگیزش تحصیلی دانشدانش

 و شکست یابیعلت در را آنان توانمی آموزاندانش شناخت( به تغییر و نظارت خودتنظیمی )مانند راهبردهای آموزش نمود که بارا مطرح 

 و غرور احساس ایجاد با و دهند نسبت بیرونی عوامل به را شکست و درونی به عوامل را موقعیت آموزاندانش تا کرد کمک موفقیت یا

 است اهمیت حائز و بیشتر نمایند بعدی هایموفقیت برای را تالششان شکست، بروز با و یافتهدست باالتر گیزشان به از موفقیت نفسعزت

 جایبه آموزاندانش که سازند فراهم ایگونهبه را آموزشی هایو محیط کنند توجه آموزاندانش انگیزشی مشکالت و مسائل به مدارس که

 درونی و انگیزش شایستگی احساس یادگیری برای اجتماعی، امتیازهای به رسیدن نهایتاً و دیگران به خود هایتوانایی و برتری دادن نشان

رقابتی  و سطحی هاییادگیری جایگزین عمیق کسب یادگیری برای تالش یادگیری، محیط در تغییراتی چنین ایجاد با باشند. چراکه داشته

از  مختلف راهبردهای از واقعی یادگیری به رسیدن برای آموزاندانش که است جوی نچنی شود. با وجودبهتر( می نمره کسب برای )تالش

 (.1380)گنجی،  کنندمی استفاده خودتنظیمی راهبردهای جمله

 خود یادگیری اهداف آن طریق از که یادگیرندگان داندمی یافتهسازمان و فعال فرایند یک را خودتنظیمی (0440پینتریچ و شانک )

 خودآموزی، هایمهارت شامل خودتنظیمی یادگیری کنند. راهبردهای نظارت خود و رفتار انگیزش شناخت، بر کنندمی تالش و کرده تنظیم را

 شانیادگیری فرایندهای شناختی، از استفاده با تا کندمی کمک یادگیرندگان به که است خود تقویت و خود بازبینی پرسیدن از خود، سؤال

شان فعال هستند، مجهز به راهبردهای خودتنظیمی متعددی هستند که آموزان خودتنظیم، در فرایند یادگیریکه دانشیازآنجای شود. تسهیل

موفقیتشان را به خودشان و به استفاده ها برانگیز را انتخاب کنند و از آن لذت ببرند؛ زیرا آندهد که تکالیف چالشها امکان را میاین به آن

 بیشتر در آموزاندانش از گروه مهار مانند شانس و آسانی تکلیف. ایندهند، نه به عوامل غیرقابلفراشناختی نسبت میدرست از راهبردهای 

 خودتنظیمی راهبردهای کاربرد برای فرصتی عنوانبه آن از و گیرندمی در نظر جالب و برانگیزچالش تکلیف عنوان یکبه را تکلیف موارد

 ارتقاء یادگیری موجبات شناختی راهبردهای از مناسب استفاده ضمن خودتنظیمی راهبردهای آموزش وزان تحتآمکنند. دانشمی استفاده

 انگیزتکالیف چالش از آموزاندانش اجتناب اصلی از عوامل غیرواقعی و منفی هایکه خودارزیابیاین نظر گرفتن در نماید. بامی فراهم خود را

های گیری از راهبردهایی خاص، ارزیابیبهره با بتوان محیطی، اگر عوامل به هاخودارزیابی این غییرپذیریقابلیت ت و حساسیت توجه و ستنده

 ها ارتقا بخشید.توان تا حد زیادی انگیزش درونی را در آنآموزان را کاهش داد میغیرواقعی و منفی دانش

 هایشانو توانایی شناخته را خود هایدیگران ارزش از پیش ترند، یمخودتنظ فرایند یادگیری در که آموزانیدانش گفت توانمی درنهایت

 به خود و معیارهای هابه توانمندی ارجاع با اند، بلکهکمتر به قضاوت معلم خود وابسته کنند؛می مقایسه با دیگران را خود کمتر دارند، باور را

گیرند نه خوشایندی معلم. البته خوشایندی معلم موضوع بدی نیست، ظر میپردازند و یادگیری را اصل در نمی شانمورد یادگیری در داوری

 آموزان از انگیزش تحصیلی باالیی برخوردار باشند.ولی این خوشایندی در صورتی مفید است که دانش
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ارتقای انگیزش  رد مؤثر عاملی و یادگیری امر در کنندهعنوان تسهیلبه را خودتنظیمی آموزش توانبا توجه به نتایج پژوهش می

 راهبردهای مثبت اثرات متعدد تحقیقات در اینکه به عنایت داد. عالوه بر این با پیشنهاد تربیت و امر تعلیم مجریان برای آموزانتحصیلی دانش

 هایکتاب در هاراهبرد این آموزش آموزان،دانش آگاهی برای است الزم است؛ بنابراین شده تحصیلی تأیید مختلف هایزمینه در خودتنظیمی

معلم و همچنین با توجه به تعداد زیاد تربیت یدوره درسی هایبرنامه در خودتنظیمی یادگیری شود راهبردپیشنهاد می .شود درسی گنجانده

 شود. گنجانده هاآن بیشتر هرچه ها( این راهبردها برای آشناییآموختگان سایر رشته)استخدام دانش 09استخدامی ماده 

توان به مواردی چون انجام تحقیق تنها روی دانش آموزان دختر بود که الزم است تأثیر های این پژوهش میترین محدودیتاز مهم

مداخالت در گروه پسرها نیز ارزیابی شود. محدودیت دیگر تحقیق استفاده از پرسشنامه بود که ممکن است تحت سوگیری دانش آموزان قرار 

های پژوهش که مربوط به محدودیت جغرافیایی است، انجام تحقیق تنها در شهر گناوه بود؛ پس در تعمیم محدودیتگرفته باشد. یکی دیگر از 

 نتایج باید این مورد در نظر گرفته شود.
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 مراجعمنابع و 
اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و اضطراب (. 1389جلیل زاده، حکیمه و زارعی، حیدرعلی. ) [1]

 .13-31(، 00)11، پژوهشی آموزش و ارزشیابی-نشریه علمی. آموزانامتحان در دانش

 یادگیری آموزش اثربخشی (. بررسی1380علی؛ رضایی شریف، علی؛ زاهد بابالن، عادل؛ هاشمی، سیده زهرا. ) خواهخالق  [0]
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