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تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در 
 آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشرضامندی و 

 7مسعود صادقی، 2پورقدم الهعزت، 1فاطمه نقی بیرانوند

 70/47/6930تاریخ پذیرش:  61/66/6931تاریخ وصول: 

 چکیده
خیر در رضامندی و بر تأاهبردهای یادگیری خودتنظیمی آموزش ر یرتأثهدف پژوهش حاضر بررسی 

با  آزمونپس -آزمونیشپبا طرح  آزمایشییمهنبود. این پژوهش به روش  آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوش
دختر پایه دوم دوره متوسطه اول  آموزاندانشگروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

بود که از میان آنان دو کالس با استفاده از  آبادخرمدر شهر  6934-39مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 
عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شد. ابزارهای  بهای، چندمرحله یاخوشهتصادفی  یریگنمونهروش 

( و پرسشنامه 6331همکاران )و خیر در رضامندی تحصیلی بیمبنتی رد استفاده در این پژوهش مقیاس تأمو
از  هادادهتجزیه و تحلیل  منظور بود. به( 3769همکاران )اسچنن موران و  انآموزدانشتحصیلی  ینیبخوش

آمار استنباطی )تحلیل  یهاآزمونآمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و از  یهاشاخص
کوواریانس چند متغیره و تک متغیره( استفاده گردید. آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث 

تحصیلی  ینیبخوش( و همچنین افزایش >776/7P)در رضامندی تحصیلی  یرتأخن افزایش میزا
در طول دوره آموزش خود، به  شودیم( شد. بر این اساس به معلمان پیشنهاد >776/7P) آموزاندانش

 اقدام کنند. آموزاندانشآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به 

 ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی،  یرتأخیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظ: واژگان کلیدی
 تحصیلی.
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 مقدمه
امروزه آموزش و پرورش، بخش مهمی از زندگی هر فرد است. کیفیت و کمیت این 

(. 3769حامدی نسب، اصغری و آیتی، ) کندیمآموزش نقش مهمی در آینده فرد بازی 
مهم والدین،  یهاهدفتربیت کودکان و نوجوانان شاد، سالم و از نظر اخالقی خوب، جزء 

و آموزش  گذردیمآموزشی هر فرد در مدرسه  یهازمان ینترمهممعلمان و مربیان است. 
اغلب مدارس بر فراگیری  یهابرنامه. کندیمی آینده افراد را تعیین و پرورش زندگ

و  منشیکناست )متمرکز  6خواندن، نوشتن، حساب کردن و تفکر خالق یهامهارت
و  3خیر در رضامندی تحصیلیأمانند، ت ییهامؤلفهاما بدون توجه به ؛ (6910کاظمی، 

در آرزوی تحقق چنین اهدافی بود.  توانینم، آموزاندانش 9تحصیلی ینیبخوش
مثبت تشکیل شده  یهاشناختشخصیتی است که از  یهاسازه ینتربرجستهاز  ینیبخوش

اشاره دارد که در آن معموالً  ینیگزجهتبه  ینیبخوش(. 6316، 4کارور و شیراست )
نتایج عوامل ثابت، کلی و درونی در  عنوانبهمورد انتظارند و این پیامدها  پیامدهای مثبت

با  ؛کلی است ینیبخوشتحصیلی شبیه به  ینیبخوش(. 3777، 9پترسون) شوندیمنظر گرفته 
، 1ور سالمانتاست )تحصیلی متمرکز بر حوزه زندگی تحصیلی  ینیبخوشاین تفاوت که 

 0موران -اسچنن توسط که است یجدید حوزه آموزاندانش تحصیلی ینیبخوش(. 3773

 تحصیلی تأکید مؤلفه سه از است. این مفهوم که گرفته شکل (3769) همکاران و

 به نسبت آموزاندانشهویت  احساس و 3معلمان به آموزاندانش ، اعتماد1آموزاندانش

 هاآن کهنیا بر مبنی است آموزاندانش در مثبت باوریک  است، شده لیتشک 67مدرسه
 به نسبت هویت احساس و به معلمان اعتماد خود، ییادگیر بر تأکید با هستند قادر

 تحصیلی ینیبخوش خالصه، طوربهآورند.  فراهم را خود تحصیلی زمینه پیشرفت مدرسه،

                                                           
1. creative thinking 

2. academic delay of gratification 

3. academic optimism 

4. Carver   & Scheier 

5. Peterson 

6. Toor Salmaan 

7. Tschannen-Moran 

8. students’ academic press 

9. students trust in teachers 

10. students identification with school 
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 آموزاندانشرفتار  که شدکیم تصویر به را انسانی عاملیت غنی از تصویر آموزاندانش

 .کندیم تبیین یرفتار و عاطفی شناختی، ابعاد نظر از را
 شده تشکیل مؤلفه سه از آموزاندانش تحصیلی ینیبخوش شد گفته که طورهمان

 مدرسه به نسبت آموزاندانش هویت احساسدر ادامه آمده است:  هاآنشرح  است که
 دارد اشاره موضوع این بر مؤلفه این .است زانآمودانش تحصیلی ینیبخوش مؤلفه اولین

 با هاآن رفتار اغلب دارند، خود مدرسه به نسبت هویت احساس که یآموزاندانش

 نسبت هاآن محبت و الفت تعهد،، درگیری دلبستگی،، وابستگی احساس مانند ییهاواژه

 هستند کمتر موفقیت با یآموزاندانش این امر، برعکس ؛شودیم توصیف شانمدرسه به

 از قبیل ییهاواژه با آموزاندانش این هستند. خود مدرسه به نسبت فاقد هویت که

 به آموزاندانش (. اعتماد6313، 6فین) شوندیم وصیفت ناخشنود و بیگانه ،ریگگوشه

اعتماد  .است آموزاندانش تحصیلی ینیبخوش سازه لفه تشکیل دهندهؤم دومین معلمان
 معلمان که دارند اعتقاد آموزاندانش :شودیم این موارد شامل علمانم به آموزاندانش

 هستند، در دسترس آسانی به گفتگو یبرا معلمان هستند، کمک کردن آماده همیشه

کمک  یرو توانندیم آموزاندانش ،کنندیم خوب عمل خود آموزش نحوه در معلمان
 صادق همیشه معلمان ،دهندیمانجام  یامعرکه یکارها معلمان کنند، حساب معلمان

تشکیل  مؤلفه . آخریندهندیم گوش آموزاندانش یهاصحبت واقعاً به معلمان و هستند
 شامل تحصیلی است تأکید تحصیلی تأکید ،آموزاندانش تحصیلی ینیبخوش سازه دهنده

 پیشرفت یسو به را آموزاندانش که است هنجارهایی و انتظارات ، اقدامات،هااستیس

 آموزاندانشبا تأکید تحصیلی باال، بر این عقیده هستند که  آموزاندانش. دهدیم سوق
مدرسه  آموزاندانش، گذارندیم، احترام رندیگیمبه کسانی که نمره خوب  هاآنمدرسه 

 ینسبت به یادگیر هاآن، مدرسه کنندیمبهبود وضعیت آموزشی خود  یبرا یتالش زیاد
گرفتن نمره خوب  یبرا یفعالیت و کوشش زیاد آموزانشداناست،  یجد آموزاندانش

در  توانندیم، شودیمدر مدرسه به چالش کشیده  آموزاندانش، میزان پیشرفت کنندیم
خوب  یهانمرهبه مسئوالن مدرسه بکنند و در مدرسه از  یصورت نیاز مدرسه کمک بیشتر

 (.3769اسچنن موران و همکاران، ) شودیمقدردانی 

                                                           
1. Finn 
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گر از متغیرهای تحصیلی که از اهمیت زیادی برخوردار است، تأخیر در یکی دی
همکاران و  6به تعویق انداختن رضامندی ابتدا توسط میشل. باشدیم رضامندی تحصیلی

. به تأخیر انداختن رضامندی نوعی شدمطرح  (3777 ،شلیمو  3به نقل از آی دوک ؛6319)
 منظوربهفوری را  یهاپاداشورت ارادی، صتا به  کندیمشایستگی است که به فرد کمک 

موقت دور هستند به تعویق بیاندازد؛ به عبارت  صورتبهکه  ییهاپاداشبه دست آوردن 
میشل و ) شودیمدیگر، به تأخیر انداختن در دستیابی به لذت تا زمان مناسب گفته 

( اگرچه در بافت 7037) یمبنتیب(. بنا به نظر 3773، 9به نقل از بیمبنتی ؛6313همکاران، 
 یهاپاداشکه روی جذابیت  ییهاعاملفوری و همچنین  ییهاپاداشتحصیلی ممکن است 

باشد که میشل و همکاران برای کودکان تعریف  ییهاپاداش، شبیه گذارندیم ریتأثفوری 
مثال تالش جهت کسب  عنوانبه ؛متفاوت هستند کامالًبا تأخیر  یهاپاداش، اما اندکرده
کلی و عمومی در نظر گرفته  صورتبهاین به تأخیر انداختن رضامندی بنابر ؛ک دیپلممدر

. شودیمو در بافت تحصیلی از اصطالح تأخیر در رضامندی تحصیلی استفاده  شودینم
و  مدتکوتاهتأخیر در رضامندی تحصیلی یعنی به تعویق انداختن اهداف تحصیلی 

اهداف تحصیلی بلندمدت که به طور موقت دور، موجود فوری و دنبال کردن  یهاپاداش
( تأخیر در رضامندی تحصیلی 3771) یمبنتیب(. از نظر 6333، بیمبنتیهستند )اما ارزشمندتر 

بر تکالیف خود  -3به طور فعال، دانش را خلق کنند،  -6تا:  کندیمکمک  آموزاندانشبه 
تحصیلی را کسب  یهاتیموفق -4 اهداف با ارزش را دنبال کنند و -9تمرکز داشته باشند، 

راهبردهای هستند از که دارای ویژگی تأخیر در رضامندی تحصیلی  یآموزاندانشکنند. 
، یزیربرنامهو تمرین و راهبردهای فراشناختی همچون  یدهسازمانشناختی همچون بسط، 

ان و راهبردهای مدیریت منابع از جمله تنظیم زم ژهیوبهو  یدهخودنظمخودنظارتی و 
 مناسب و مستمر طوربهمک خواستن و یادگیری دو جانبه محیط مطالعه، تنظیم تالش و ک

 (.6936نقل از عرب زاده و کدیور، ؛ به 3766بیمبنتی و همکاران، ) کنندیماستفاده 
، 4کمک یوجوجستعملکرد تحصیلی،  کنندهینیبشیپدر رضامندی تحصیلی  ریتأخ

یکی از متغیرهایی که  (.6333 بیمبنتی،است ) 6هدف یریگجهتو  9خودکارآمدی
                                                           
1. Mischel 

2. Ayduk 

3. Bembenutty  

4. help seeking 

5. self- Efficacy 
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تحصیلی در ارتباط باشد، یادگیری  ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی و  یرتأخبا  تواندیم
و همکاران،  3؛ آدامز3769، یآبادنیزرخدارحمی و ؛ 3771خودتنظیمی است )بیمبنتی، 

تربیتی  یشناسوانراخیر  یهاپژوهشمهم در  اندازچشم(. یادگیری خودتنظیمی یک 3766
مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در  6317(. این رویکرد از سال 3773، 9آکساناست )

ریان و است )پیدا کرده  اییندهفزاشهرت  دارد آموزاندانشیادگیری و پیشرفت تحصیلی 
( یادگیری خودتنظیمی را 6333) (. پینتریچ6933؛ به نقل از یعقوبی، 6330، 4پینتریچ

 هاییتفعالکه با آن یادگیرنده اهداف  کندیمساختاری پردازشی تعریف  عنوانبه
و  9به نقل از نیکوس) کندیمیادگیری، شناخت، انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل 

(. برای توصیف یادگیری خودتنظیمی الگوهای متعددی وجود داردکه هر 3779همکاران، 
فرآیند یادگیری  اندوابستهی که به آن کدام با توجه به دیدگاه نظری و رویکرد

؛ اما در همه الگوهای یادگیری خودتنظیمی، تاکید بر اندکردهخودتنظیمی را توصیف 
 اره و تنظیم کردن رفتار خود است.به وارسی، اد آموزاندانشترغیب 

در تحقیق خود با هدف بررسی نقش یادگیری  باریناول( برای 6337) ینتریچپ
بهبود و تقویت باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را خودتنظیمی در 

مطرح کرد. الگوی یادگیری خودگردان پینتریچ شامل سه دسته راهبرد کلی است: 
(؛ یدهسازمانراهبردهای تکرار و مرور، بسط و گسترش و ) 1راهبردهای شناختی

و راهبردهای  کنترل و نظارت ، راهبردهاییزیربرنامه)راهبردهای  0راهبردهای فراشناختی
 هاییطمح؛ یادگیرندگان، باید قادر باشند زمان و 1( و راهبردهای مدیریت منابعیدهنظم

نظارت کرده و از همساالن و معلمان  هاتالشمطالعه خود را مدیریت و تنظیم کرده، بر 
ور، تکرار و مر) یشناختراهبردهای  (.6337، 3گروتیدپینتریچ و کنند )طلب کمک 

اطالعات تازه را  هاآنهستند که ما به کمک  ییهااقدام( یدهسازمانبسط و گسترش و 

                                                                                                                                        
1. goal orientation 

2. Adams 

3. Aksan 

4. Pintrich & Ryan 

5. Nikos 

6. cognitive strategies 

7. metacognitive strategies 

8. resource management strategies 

9. De Groot 
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در  هاآن سازییرهذخو  شدهآموخته قبالًبرای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات 
(، 6331) 6و هیوم . راهبرد تکرار و مرور ذهنی را واینستاینکنیمیمحافظه درازمدت آماده 

(. 6913سیف، ) اندکردهسپردن آن تعریف  خاطربهار فعال یک موضوع برای تکر عنوانبه
راهبرد بسط و گسترش معنایی عبارت است از راهبرد ایجاد ارتباط ذهنی بین مطالبی که 

بهترین و  یدهسازمان(. 3777، 3وارو داونینگموجود )باید آموخته شود با دانش 
نوعی راهبرد بسط معنایی است، با این تفاوت که  نوع راهبرد یادگیری و در واقع نیترکامل

ساختن یادگیری، به مطالبی که  داریمعن، برای یدهسازمانیادگیرنده در استفاده از راهبرد 
، اما چنین کندیمرا دارد نوعی چهارچوب یا ساختار سازمانی تحمیل  هاآنقصد یادگیری 

(. راهبردهای یادگیری 6913 سیف،) ستینعملی در راهبردهای بسط معنایی الزامی 
. است راهبردهای فراشناختی نیز رندهیدربرگخودتنظیمی عالوه بر راهبردهای شناختی، 

مطرح شد، وی فراشناخت را هرگونه دانش یا  9توسط فالول بارنینخستمفهوم فراشناخت 
که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است )فالول،  کندیمکنش شناختی تعریف 

 یدهنظم، نظارت و ارزشیابی و یزیربرنامهراهبردهای فراشناختی شامل سه راهبرد (. 6301
زمان الزم برای  ینیبشیپشامل تعیین هدف برای یادگیری،  یزیربرنامه. راهبردهای است

مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و 
این است که است. منظور از نظارت و ارزشیابی  تخاب راهبردهای یادگیری مفیدان

نظارت آگاهانه اعمال از چگونگی پیشرفت خود بر کارش  افتنییآگاهیادگیرنده برای 
موجب  یدهسامانیا  یدهنظمبه ارزشیابی آن بپردازد. راهبردهای  مرتب صورتبهکند و 
تا در هر زمان که برایش  دکننیمو به او کمک  شوندیمدر رفتار یادگیرنده  یریپذانعطاف

زیمرمن و  (.6913ضرورت داشته باشد، روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد )سیف، 
راهبردهایی که یادگیرندگان از  عنوانبهرا  ( راهبردهای مدیریت منابع6311) 4پونز-مارتینز

حیط برای کنترل و اداره محیط مثل مدیریت در تنظیم وقت، نحوه تالش، انتخاب م آن
 کنندیممطالعه و استفاده از افراد دیگر مثل معلمان، همساالن، منابع و مانند آن استفاده 

تا با محیط سازگار شده و آن  کندیمکمک  آموزاندانشتعریف کردند؛ این راهبردها به 

                                                           
1. Weinstein & Hume 

2. Warr & Downing 

3. Flavell 

4. Martinez-pons 
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یادگیری  یطورکلبه(. 6919صمدی، دهند )و نیازهای خود تغییر  هاهدفرا با توجه به 
تربیتی بر شرکت  شناسانروانیک موضوع مهم برای یادگیری انسان است و خودتنظیمی 

، 6چن) کنندیم دیتأکتجربه یادگیری انفعالی  یجابهفعاالنه یادگیرنده در فرآیند یادگیری 
همکاران و  9پژوهش کیم یهاافتهی(. 3771، 3به نقل از اومن چی ؛3777پینتریچ،  ؛3773

در رضامندی تحصیلی، عملکرد تحصیلی و یادگیری  ریتأخ( نشان داد که بین 3776)
به نقل از دارد )دبیرستانی در کره رابطه معناداری وجود  آموزاندانشخودتنظیمی در میان 

در  ریتأخ( نشان داد که بین 3771همکاران )( و نتایج پژوهش بیمبنتی و 3770بیمبنتی، 
(. 3771بیمبنتی و همکاران، رد )دارضامندی تحصیلی و خودتنظیمی رابطه معناداری وجود 

تحصیلی و  ینیبخوش( نشان داد که بین 3769) یآبادنیزرنتایج پژوهش خدارحمی و 
استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آدامز و 

 یک دییتأ: آموزدانشتحصیلی  ینیبخوش( در پژوهش خود با عنوان 3766همکاران )
رابطه  و یادگیری خودتنظیمی آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشسازه، نشان دادند که بین 

بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که مطالعات پیرامون  معناداری وجود دارد.
تحصیلی  ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی و  یرتأخراهبردهای یادگیری خودتنظیمی و 

ا پژوهشی که تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری صورت همبستگی انجام شده است امّبه
تحصیلی را بررسی کرده باشد،  ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی و  یرتأخخودتنظیمی بر 

صورت نگرفته است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای 
 آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی و  یرتأخیادگیری خودتنظیمی بر 

 است. آبادخرمدختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر 
 سؤاالت پژوهش

 آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشآیا آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر -6
 دارد؟ یرتأثدختر پایه دوم دوره متوسطه اول 

در رضامندی تحصیلی  یرتأخآیا آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر -3
 دارد؟ یرتأثدختر پایه دوم دوره متوسطه اول  زانآمودانش

                                                           
1. Chen 

2. Ao Man-chih 

3. Kim 
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 روش

و  آزمونیشپبا  آزمایشییمهنطرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن، طرح 
 آموزاندانشهمراه با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  آزمونپس

بود. با عنایت به  6934-39لی در سال تحصی آبادخرمپایه دوم دوره متوسطه اول شهر 
که حجم نمونه در طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و با توجه به این کهینا

)دالور،  شودیمدر دو گروه آزمایش و گواه توصیه  نفر 97حداقل  آزمایشییمهن یهاطرح
الب گروه نفر در ق 69نفر انتخاب شد و از نمونه مذکور،  97(، لذا حجم نمونه برابر با 6911

صورت تصادفی انتخاب گردید. روش نفر در قالب گروه گواه به 69آزمایش و 
ای است به این صورت که ابتدا چندمرحله یاخوشهصورت در این پژوهش به یریگنمونه

تصادفی انتخاب شد و از بین  صورتبه 6، ناحیه آبادخرمشهر  وپرورشآموزشاز دو ناحیه 
دوم  یهاکالستصادفی یک مدرسه انتخاب گردید و از بین  رطوبهمدارس اول متوسطه 

عنوان گروه آزمایش و یک کالس دیگر نیز طور تصادفی بهمدرسه مذکور، یک کالس به
 عنوان گروه گواه انتخاب شد.طور تصادفی بهبه

تحصیلی  ینیبخوشاز پرسشنامه  آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشسنجش  منظوربه
( استفاده شد. این پرسشنامه که توسط 3769همکاران )چنن موران و اس آموزاندانش

گویه است. این پرسشنامه  31دارای  شدهساخته 3769اسچنن موران و همکاران در سال 
به  آموزاندانشگویه(، اعتماد  1) آموزاندانشتحصیلی  یدتأکدارای سه خرده مقیاس 

( است. مرادی یهگو 67مدرسه )سبت به ن آموزاندانشگویه( و احساس هویت  67معلمان )
به  هایاسمقدر پژوهش خود پایایی پرسشنامه را برای هر یک از خرده  (6939همکاران )و 

محاسبه کردند. روایی این پرسشنامه نیز  33/7و برای کل ابزار  36/7و  11/7، 13/7ترتیب 
اسچنن موران و است )ه قرار گرفت ییدتأمورد  کنندگانیهتهاز طریق تحلیل اکتشافی توسط 

 ریتأخاز مقیاس  آموزاندانشدر رضامندی تحصیلی  ریتأخبرای سنجش (. 3769همکاران، 
( استفاده شد. این مقیاس یک ابزار 6331همکاران )در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و 

در  ریتأخخودگزارشی است که بر پایه پژوهش کیفی و کمی ساخته شده است و 
سؤال است که  67. مقیاس دارای کندیم یریگاندازهرا  آموزاننشدارضامندی تحصیلی 

در  ریتأخ، یک قسمت مربوط به عدم استهر سؤال خود دارای دو قسمت متضاد 
در رضامندی تحصیلی است. بیمبنتی و  ریتأخرضامندی تحصیلی و قسمت دیگر مربوط به 
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و ضریب آلفای  10/7تا  13/7این مقیاس را بین  ییباز آزما( پایایی 6331همکاران )
کردند و روایی سازه این ابزار نیز با استفاده از  گزارش 19/7تا  11/7کرونباخ آن را بین 

یادگیری خودگردان  خصوصبهانگیزشی  یهااسیمقتحلیل اکتشافی و همبستگی با دیگر 
(. در پژوهش 6936و کدیور،  زادهعرببه نقل از است )شده  دییتأهدفی  یریگجهتو 

 محاسبه شد. 37/7حاضر میزان آلفای کرونباخ برای این مقیاس 

مقیاس  به مربوط آزمونپیش ،زمانهم و سانیک طیشرا درجهت اجرای پژوهش 
 بهآزمایش و گواه  دو گروه هر تحصیلی از ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی و  یرتأخ

ی یادگیری گروه آزمایش تحت آموزش راهبردها آموزاندانشآن  ازآمد. پس  عمل
خودتنظیمی با الهام از بسته آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی کرمی و همکاران 

و هر هفته یک جلسه  اییقهدق 37 جلسه 63( قرار گرفتند که این آموزش طی 6933)
آموزشی دریافت نکردند.  گونهیچهگروه گواه  آموزاندانشصورت گرفت. در این زمان 

با استفاده از  هادادهبه عمل آمد و  آزمونپسهر دو گروه  زانآمودانشپس از آن از 
 یهاشاخصاز  هادادهقرار گرفت. برای توصیف  وتحلیلیهتجزمورد  SPSS-19افزار نرم

از آزمون تحلیل  هادادهآمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( استفاده شد. برای تحلیل 
 یرهمتغتکیل کوواریانس ( و تحلMANCOVAکوواریانس چند متغیره )

(ANCOVA)  استفاده شد. جلسات آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اساس
در آغاز این جلسه : جلسه اول: استزیر  صورتبه( 6933بسته آموزشی کرمی و همکاران )

اطالعاتی در مورد پژوهش و اهمیت متغیرهای آن  آموزاندانش بعد از انجام معارفه، به
به عمل آمد. جلسه دوم: در این جلسه به  آزمونیشپ آموزاندانشاز تمامی  آنگاهد ارائه ش

بر اهمیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در  یدتأکمعرفی یادگیری خودتنظیمی و 
در کنترل و  آموزاندانشآموزش پرداخته شد و در پایان جلسه برای خودانگیختگی بیشتر 

نماینده از سوی کالس  عنوانبهی هر جلسه یک نفر پیگیری امور برنامه آموزشی برا
در جلسه قبل، مفهوم  شدهگفتهانتخاب شد. جلسه سوم: در این جلسه بعد از مرور مطالب 

تعریف و توضیح داده شد. بعد تعریفی از  آموزاندانششناخت و فراشناخت برای 
شامل تکرار و مرور  گفته شد که این راهبردها هاآنراهبردهای شناختی ارائه شد و به 

است که مرتبط با عملکرد تحصیلی در کالس درس هستند  یدهسازمانو  یدهبسطذهنی، 
. آنگاه راهبردهای تکرار و شویدیمو شما در این جلسه با راهبرد تکرار و مرور ذهنی آشنا 
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ر چند بار از رو خواندن، چند بار رونویسی کردن، تکرا) یهپامرور ویژه تکالیف ساده و 
 هماصطالحات مهم و کلیدی با صدای بلند، بازگویی مطالب برای چندین بار پشت سر 

استفاده از تدابیر یادیار مانند آهنگ، قافیه و تصویر( و راهبردهای ویژه تکالیف پیچیده 
از  ییهاقسمت یسازبرجسته، نویسییهحاشو  یگذارعالمت)خط کشیدن زیر مطلب، 

( آموزش داده شد. در پایان تکلیفی در زمینه کاربرد کتاب و رونویسی کردن مطالب
خواسته شد که این تکلیف  هاآنداده شد و از  آموزاندانشراهبرد تکرار و مرور ذهنی به 

را برای جلسه بعد آماده کنند. جلسه چهارم: در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد 
ری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و با همکا آموزاندانشتکرار و مرور ذهنی یکایک 

نکات الزم یادآوری شد. سپس به آموزش راهبرد بسط و گسترش معنایی پرداخته شد. به 
با مفهوم  آموزاندانشاین صورت که بعد از ارائه تعریفی کامل از این راهبرد و آشنا شدن 

و پایه )استفاده از  بسط و گسترش معنایی، کاربرد انواع این راهبردها برای تکالیف ساده
( و هاسرواژه، استفاده از کلمه کلید، استفاده از هامکان، تصویرسازی ذهنی، روش هاواسطه

 کار بستن، خالصه کردن به زبان خود، گرییاسق، بردارییادداشتتکالیف پیچیده )
به دیگران، استفاده از اطالعات  شدهآموخته، آموزش دادن مطالب شدهآموختهمطالب 

برای حل کردن مسائل و شرح و تفسیر و تحلیل روابط میان اجزای  شدهموختهآ
مفصل توضیح داده شد. در پایان  طوربهمتنوع  یهامثالیک مطلب( با ارائه  دهندهیلتشک

 هاآنارائه شد و از  آموزاندانشتکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد بسط و گسترش معنایی به 
را برای جلسه بعد آماده کنند. جلسه پنجم: در این جلسه ابتدا خواسته شد که این تکلیف 

با همکاری  آموزاندانشتکالیف مربوط به راهبرد بسط و گسترش معنایی یکایک 
خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات الزم یادآوری شد. سپس به آموزش راهبرد 

یفی کامل از این راهبرد، پرداخته شد. به این صورت که بعد از ارائه تعر یدهسازمان
اطالعات جدید در قالب حیوانات،  یبنددسته) یهپاکاربرد آن را در مورد تکالیف ساده و 

گیاهان، مواد معدنی و روابط سلسله مراتبی در ریاضیات( و تکالیف پیچیده )تهیه فهرست 
عات جدید اطال یبنددسته، تبدیل متن درسی به طرح، نقشه و نمودار، هاسرفصلعناوین یا 
آشنا، استفاده از طرح درختی و استفاده از نمودار گردشی( با ارائه  یهامقولهدر قالب 

 به یدهسازمانجذاب توضیح داده شد. در پایان تکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد  یهامثال
خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه بعد آماده کنند.  هاآنارائه و از  آموزاندانش
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 آموزاندانشیکایک  یدهسازمانسه ششم: در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد جل
با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات الزم یادآوری شد. بعد به آموزش 

در توجه و حافظه و پیشرفت تحصیلی  فراشناختی هایییتوانا مفهوم فراشناخت و نقش مهم
، کاربرد انواع یزیربرنامهراهبرد  ارائه تعریفی کامل از پرداخته شد. آنگاه بعد از

تعیین هدف برای یادگیری و شد )توضیح داده  آموزاندانشبرای  یزیربرنامهراهبردهای 
عه، تحلیل چگونگی زمان الزم برای مطالعه و یادگیری، تعیین سرعت مطال بینییشپمطالعه، 

برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری(. در پایان تکلیفی در زمینه 
خواسته شد که این تکلیف را  هاآنارائه و از  آموزاندانشبه  یزیربرنامهکاربرد راهبرد 

 برای جلسه بعد آماده کنند. جلسه هفتم: در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد
با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات  آموزاندانشیکایک  یزیربرنامه

راهبرد کنترل و نظارت، کاربرد انواع  ارائه تعریفی کامل از بعد از آنگاهالزم یادآوری شد. 
توضیح داده شد. از جمله این راهبردها  آموزاندانشراهبردهای کنترل و نظارت برای 

در  سؤالپیشرفت، نظارت بر توجه، طرح  د زیر اشاره کرد: ارزشیابی ازبه موار توانیم
ضمن مطالعه و یادگیری و کنترل زمان و سرعت مطالعه. در قسمت بعدی جلسه روش پس 

آموزش داده شد و در پایان جلسه تکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد  آموزاندانشختام به 
خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه  هاآنز ارائه و ا آموزاندانشکنترل و نظارت به 

بعد آماده کنند. جلسه هشتم: در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد فراشناختی کنترل 
با همکاری خودشان مورد بازبینی قرار گرفت و نکات الزم  آموزاندانشو نظارت یکایک 

شد. به این صورت که پس از  پرداخته یدهخودنظمیادآوری شد. سپس به آموزش راهبرد 
 آموزاندانشکه  یدهنظمراهبردهای  ینترمهم یدهخودنظمارائه تعریف و توضیح مفهوم 

 هاآنشامل: تعدیل سرعت مطالعه، اصالح یا تغییر راهبرد شناختی به  یرندکارگبه توانندیم
ه شد و آموزش داد آموزاندانشآموزش داده شد. در قسمت بعدی جلسه روش مردر به 

 هاآنارائه و از  آموزاندانشبه  یدهخودنظمتکلیفی در زمینه کاربرد راهبرد  در پایان
خواسته شد که این تکلیف را برای جلسه بعد آماده کنند. جلسه نهم: در این جلسه ابتدا 

با همکاری  آموزاندانشیکایک  یدهخودنظمتکالیف مربوط به راهبرد فراشناختی 
بینی قرار گرفت و نکات الزم یادآوری شد. سپس راهبردهای مدیریت خودشان مورد باز

یادگیری خودگردان که برای کنترل و اداره  یهامؤلفه ینترمهمیکی از  عنوانبهمنابع 
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 عنوانبه، توضیح داده شد. بعد به آموزش مفهوم مدیریت زمان شودیم گرفتهمحیط به کار 
تکلیفی در زمینه  پرداخته و در پایان آموزاننشدایکی از راهبردهای مدیریت منابع به 

خواسته شد که این تکلیف را  هاآنارائه و از  آموزاندانشکاربرد راهبرد مدیریت زمان به 
برای جلسه بعد آماده کنند. جلسه دهم: در این جلسه ابتدا تکالیف مربوط به راهبرد 

د بازبینی قرار گرفت و نکات با همکاری خودشان مور آموزاندانشمدیریت زمان یکایک 
محیط آشنا شدند و  یدهسازمانبا اهمیت و تعریف  آموزاندانشالزم یادآوری شد. سپس 

خواسته شد قبل از مطالعه محیط مناسبی را از هر جهت انتخاب نمایند.  آموزاندانشاز 
تن و جلسه یازدهم: در این جلسه ابتدا مطالب جلسه قبل مرور و سپس راهبرد کمک خواس

و مشکالت تحصیلی  هاچالشآموزش داده شد. اهمیت کمک خواستن در  هاتالشتنظیم 
پرسیدن از دیگران برای کمک  سؤالنحوه  آموزاندانشقرار گرفت. به  یدتأکمورد 

چگونه از فرد مناسب برای کمک بهره گرفته و به شیوه مناسب اجتماعی  ینکهاخواستن و 
آموزش داده شد. جلسه دوازدهم: در این جلسه ضمن  از دیگران درخواست کمک کنند،

 یهاپرسشنامهتقدیم و سپس  هاآنمناسب به  اییههد، کنندگانشرکتتشکر و قدردانی از 
را با دقت بخوانند و نظر خود را در  سؤاالتخواسته شد  هاآنتوزیع شد و از  آزمونپس

 مشخص نمایند. دقتبه سؤالارتباط با هر 

 هاافتهی

برحسب  هایآزمودنتوصیفی )میانگین و انحراف استاندارد(  یهاشاخص 6جدول در 
 است. شدهمرحله و عضویت گروهی نشان داده 

 هاآزمودنیتحصیلی  ینیبخوشدر رضامندی تحصیلی و  یرتأخ نمرات یتوصیف هایشاخص. 1جدول 

 یگروه عضویت و مرحله برحسب

 آزمونشیپ مرحله عضویت
 

  
M SD M SD 

 وه آزمایشگر

47/61 تأخیر در رضامندی تحصیلی  71/9  31/99  94/3  

4/61 تحصیلی ینیبخوش  49/1  1/669  99/0  

31/61 تأکید تحصیلی  49/9  99/93  69/9  

09/33 اعتماد به معلمان  46/9  99/46  3/9  

4/33 هویت نسبت به مدرسه  96/4  69/47  61/9  
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 گروه گواه

69/63 تأخیر در رضامندی تحصیلی  33/3  1/36  49/6  

99/11 تحصیلی ینیبخوش  33/9  09/01  09/1  

11/60 تأکید تحصیلی  3/9  4/36  91/3  

31/31 اعتماد به معلمان  01/3  71/31  4 

47/33 هویت نسبت به مدرسه  14/3  31/30  91/4  

 در رضامندی تحصیلی یرتأخارائه شده است میانگین نمره  6که در جدول  طورهمان
 و 47/61به ترتیب برابر با  آزمونیشپگروه آزمایش و گروه گواه در مرحله  هاییآزمودن

 و 31/99این نمرات تغییر یافته و به ترتیب برابر با  آزمونپس. در مرحله است 69/63
گروه آزمایش و گروه گواه  هاییآزمودنتحصیلی  ینیبخوش. میانگین نمره است 17/36

آزمون این است. در مرحله پس 99/11و  47/16ر با به ترتیب براب آزمونیشپدر مرحله 
از آزمون  هادادهبرای تحلیل . است 09/01و  17/669 مقادیر تغییر یافته و به ترتیب برابر با

در متغیرهای  شدهمشاهده یهاتفاوتتحلیل کوواریانس استفاده شد و برای بررسی 
الزم جهت انجام  یهافروضهمتحصیلی و تأخیر در رضامندی تحصیلی، ابتدا  ینیبخوش

که معناداری  دهدیمنشان  هایانسوارتحلیل کوواریانس بررسی شد. بررسی همگنی 
 آزمونیشپتحصیلی و تأخیر در رضامندی تحصیلی در  ینیبخوش یهانمرهآزمون لون در 

. با توجه به این امر دلیلی بر ناهمگن فرض کردن (<79/7Pبرقرار بود ) آزمونپسو 
وجود ندارد. بررسی همگنی رگرسیون نیز از معنادار نبودن شرایط و  هانسیاوار

با استفاده از آزمون  همچنین قبل از انجام آزمون کوواریانس، کندیمحمایت  آزمونیشپ
مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین از  هانمونهروف اسمیرنف نرمال بودن توزیع گکولمو

بررسی اینکه آیا آموزش  منظوربهی استفاده شد. کوواریانس برای تحلیل آمارتحلیل 
مؤثر بوده است از  آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر 

  تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

 تحصیلی ینیبخوشبرای  آزمونپسچند متغیره در مرحله  یانسکووار. تحلیل 2جدول 

 Error df F P ارزش اثر 

 گروه

 776/7 03/43 39 14/7 پیالیی
 776/7 03/43 39 69/7 المبدای ویلکز

 776/7 03/43 39 91/9 هتلینگ
 776/7 03/43 39 91/9 ریشه روی ینتربزرگ
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و سایر  آزمونیشپپس از خارج کردن اثر  ارائه شده است، 3که در جدول  طورهمان
برای عامل  دارییمعنند متغیره، اثر متغیرهای کنترل، به روش تحلیل کوواریانس چ

که آموزش  دهدیم. این اثر چند متغیره نشان (>76/7Pدارد )عضویت گروهی وجود 
دختر پایه دوم دوره  آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر 

 یهاوهگر آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشآباد تأثیر دارد و بین متوسطه اول شهر خرم
از  یککدامتعیین اینکه در  منظوربهوجود دارد.  دارییمعنآزمایش و گواه تفاوت 

بین گروه آزمایش و گواه وجود دارد از  دارییمعنتحصیلی، تفاوت  ینیبخوش یهامؤلفه
 ارائه گردیده است. 9آزمون کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جداول 

ری خودتنظیمی بر راهبردهای یادگی تأثیر یبررس رهیتک متغ انسیووارک لیلتح جی. نتا3جدول 
 تحصیلی ینیبخوش

 متغیر
مجموع 
 مجذورها

درجه 
 آزادی

 یانگینم
 F مجذورها

سطح 
 یمعنادار

اندازه 
 اثر

 11/7 776/7 79/693 17/1119 6 17/1119 تحصیلی ینیبخوش
 01/7 776/7 01/11 40/091 6 40/091 تأکید تحصیلی
 00/7 776/7 90/09 31/6611 6 31/6611 اعتماد به معلمان
هویت نسبت به 

 مدرسه
69/311 6 69/311 07/31 776/7 13/7 

خرده  آزمونپسنشان داده شده است بین میانگین نمرات  9که در جدول  طورهمان
 f=01/11) تفاوت معناداری وجود دارد آزمونیشپتحصیلی پس از حذف اثر  یدتأکمؤلفه 

خرده مؤلفه اعتماد به معلمان نیز پس از حذف اثر  آزمونپسنمرات  .(p<76/7 و
که در  طورهمانو نیز  (p<76/7و  f=90/09) دهدیمتفاوت معناداری را نشان  آزمونیشپ

خرده مؤلفه هویت نسبت به مدرسه پس از  آزمونپسبین نمرات  شودیمجدول مشاهده 
بنابراین ؛ (p<76/7و  f=07/31) شودیمری مشاهده تفاوت معنادا آزمونیشپحذف اثر 

تحصیلی بیش از گروه  ینیبخوشمعناداری در  طوربهگروه آزمایش  آزمونپسنمرات 
 طوربهگفت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  توانیم یبه عبارتاست. گواه 

تعیین اینکه  منظوربه شده است. آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشمعناداری موجب افزایش 
بین گروه  دارییمعن، تفاوت آموزاندانشدر رضامندی تحصیلی  یرتأخبین نمرات 
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آزمایش و گواه وجود دارد یا خیر، از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج 
 ارائه گردیده است. 4آن در جداول 

 یرتأخراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر  یرتأث یبررس رهیتک متغ انسیووارک لیتحل جی. نتا4جدول 
 در رضامندی تحصیلی

 متغیر
مجموع 
 مجذورها

درجه 
 آزادی

 یانگینم
 F مجذورها

سطح 
 یمعنادار

اندازه 
 اثر

تأخیر در رضامندی 
 تحصیلی

74/6793 6 74/6793 39/390 776/7 36/7 

مایش و آز یهاگروهبین نشان داد  4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در جدول 
تفاوت  آزمونپسدر مرحله  آموزاندانشدر رضامندی تحصیلی  یرتأخگواه در متغیر 

پس آموزش راهبردهای یادگیری  .(F=39/390و  P<776/7معنادار وجود دارد )
در  آموزاندانشدر رضامندی تحصیلی  یرتأخدرصدی  36/7خودتنظیمی موجب افزایش 

 شده است. آزمونپسمرحله 

 گیریو نتیجه بحث

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر 
دختر پایه دوم دوره  آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشتأخیر در رضامندی تحصیلی و 

که نتایج نشان داد آموزش راهبردهای یادگیری  طورهمانآباد بود. متوسطه اول شهر خرم
تحصیلی در  ینیبخوشزان تأخیر در رضامندی تحصیلی و خودتنظیمی باعث افزایش می

؛ به نقل از 3776همکاران )و  پژوهش کیم یهاافتهیبا شد که این یافته  آزمونپسمرحله 
(، خدارحمی و 3763دالور )، کدیور و زادهعرب(، 3773(، بیمبنتی )3770بیمبنتی، 

نتایج پژوهش نشان داد که  همسو است. (3766همکاران )( و آدامز و 3769) یآبادنیزر
مثبت  ریتأث آموزاندانشتحصیلی  ینیبخوشآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر 

که  یآموزاندانش یهایژگیوو معناداری دارد. در تبیین این یافته باید گفت که از جمله 
درسه ل و مدر زمینه یادگیری، تحصی هاآنتحصیلی باالیی دارند این است که  ینیبخوش

 ییهاواژهتحصیلی کمتری دارند با  ینیبخوشکه  یآموزاندانش، لدرگیر هستند و در مقاب
( 3773آکسان )(. بنا به نظر 6313فین، ) شوندیم و ناخشنود توصیف ریگگوشه چون

یادگیری را افزایش  یطورکلبه آموزاندانشآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به 
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با تکالیف  آموزاندانشو باعث درگیری  دهدیمرا کاهش  یریگهکنار، همچنین دهدیم
تحصیلی باید گفت که در تأکید تحصیلی  دیتأکدر مورد خرده مؤلفه . همچنین گرددیم

تحصیلی مجموعه اقداماتی  دیتأکتوجه اصلی بر یادگیری و آموزش متمرکز است. در واقع 
در  آموزاندانش کهنیاو  هددیمپیشرفت سوق  یسوبهرا  آموزاندانشاست که 

موران و -اسچنن) رسندیمباشد بیشتر به موفقیت  زیانگچالشکه جالب و  ییهاطیمح
عالقه  توانیم( که از طریق آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 3769همکاران، 

. این مطلب (6934پورمحمد و همکاران، ) دیبخشرا نسبت به یادگیری بهبود  آموزاندانش
 ینیبخوشه این معنی است که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث افزایش ب

 یآبادنیزرخدارحمی و  یهاپژوهشو این یافته با نتایج  شودیم آموزاندانشتحصیلی 
همسو است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش  (3766همکاران )( و آدامز و 3769)

مثبت  ریتأث آموزاندانشخیر در رضامندی تحصیلی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأ
یادگیری  یراهبردهاکه بیشتر از  یآموزاندانشباید گفت  یطورکلبهو معناداری دارد. 

بیشتر احتمال دارد که تأخیر در رضامندی را از خود نشان  کنندیمخودتنظیمی استفاده 
انداختن  ریتأخباال برای به با آمادگی  آموزاندانش(. در واقع، 3773 بیمبنتی،دهند )

رضامندی کسانی هستند که ساعات بیشتری از زمان را برای تضمین عملکرد تحصیلی 
کسانی هستند که در کتابخانه باقی  گراندهیآ آموزاندانش، این کنندیمصرف مطالعه 

ندی با تأخیر در رضام آموزاندانش، در مقابل کنندیمو برای یک امتحان مطالعه  مانندیم
برای آزمون آمادگی کسب کرده باشند از  یخوببه کهنیاپایین کسانی هستند که بدون 

(. راهبردهای 3779بیمبنتی، ببرند )تا با دوستان خود لذت  شوندیمکتابخانه خارج 
راهبردهای مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان و محیط مطالعه  ژهیوبهیادگیری خودتنظیمی 

؛ به نقل از 3766بیمبنتی، است )در ارتباط  آموزاندانشدی تحصیلی با تأخیر در رضامن
(، در نتیجه از طریق آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 6936عرب زاده و کدیور، 

در جهت ارتقاء سطح تأخیر در رضامندی  توانیمراهبردهای مدیریت منابع  ژهیوبه
نشان داد که آموزش راهبردهای نتایج پژوهش  کمک نمود. آموزاندانشتحصیلی به 

 ینیبخوشیادگیری خودتنظیمی منجر به افزایش میزان تأخیر در رضامندی تحصیلی و 
از آموزش راهبردهای  شودیم. در این راستا پیشنهاد شودیم آموزاندانشتحصیلی در 

برای افزایش این  ینههزکمیک شیوه عملی، در دسترس و  عنوانبهیادگیری خودتنظیمی 
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استفاده شود و آن را به معلمان نیز آموزش داد تا  آموزاندانشمتغیرهای تحصیلی در 
متفاوت تحصیلی به کار  هاییتموقعمتناسب با  هایییتفعالخودشان در قالب مجموعه 

ارتقا دهند. از جمله  آموزاندانشتحصیلی را در  ینیبخوشدر رضامندی و  یرتأخببرند و 
دختر اشاره کرد،  آموزاندانشبه اجرای آن بر روی  توانیم این پژوهش هاییتمحدود

دارای محدوده سنی دوره متوسطه اول انجام شد؛  یاجامعههمچنین این پژوهش بر روی 
 احتیاط نمود. هایافتهیمتعملذا باید در 

محترم دانشگاه، مدیریت  ینمسئول یژهوبهتمامی عوامل  یهامساعدتدر پایان از 
ما  دریغیبعزیزی که  آموزاندانشو تمام  آبادخرم، مدارس شهر وپرورشآموزشمحترم 

. الزم به ذکر گرددیمرا در روند انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری 
 .است ارشدیکارشناسدانشجویی  نامهیانپااست که این مقاله مستخرج از 

 منابع
(. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت 6934، خلیل. )پوریلاسماعپورمحمد، ژیال و 

(، 96)1 نشریه آموزش و ارزشیابی،دختر هنرستانی تبریز.  آموزاندانشتحصیلی 
673-39. 

 ویرایش. تهران:، علوم تربیتی و یشناسروانروش تحقیق در (. 6913دالور، علی. )

، ی و آموزشیادگیر یشناسروانپرورشی نوین:  یشناسروان(. 6913اکبر. )سیف، علی
 تهران: دوران.
 و والدین: مطالعه آموزاندانش(. بررسی خودتنظیمی یادگیری 6919) صمدی، معصومه.

 .690-609، 94و  6،و علوم تربیتی یشناسروان نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی.
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مدارس متوسطه پسرانه  آموزاندانشبا پیشرفت تحصیلی در بین  تحصیلیینیبخوش
 .13-17 ،9 و 3، پژوهش در یادگیری آموزشیشهر تهران.  3و  1مناطق 
به روش  ینیبخوشآموزش  یالگو ریتأث(. 6910کاظمی، یحیی. ) و زهرا، نیک منش
 .9-69، 3و  9، یشناختروانپژوهش در سالمت بر سبک اسناد کودکان.  ییگوقصه
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 ریتأث(. 6933یاری مقدم، نفیسه. ) و لقاسم؛ محققی، حسین؛ جعفری، مجیدیعقوبی، ابوا
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