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وزش    منـد   هـا بهـره   تحت آموزش راهبردهاي خودتنظیمی قرار گرفت اما گروه کنتـرل از ایـن آـم

د. تجزیـه و تحلیـل        روه مجـددا پرسـش نامـه   نبود در نهایت هـر دو گـ   ـوق را تکمیـل کردـن هـاي ف

ـبب ارتقـاي انگیـزش درونـی، احسـاس          داده اي خـودتنظیمی س ها نشان داد که آمـوزش راهبردـه

  دهد. خودکارآمدي شده و اضطراب آزمون را کاهش می

  .اضطراب آزمون انگیزش درونی، خودکارآمدي، خودتنظیمی، :واژگان کلیدي

  مقدمه

ـوزش   نیاي امروزدر د ـام آموزشـی اسـت،       ، از جملـه دغدغـه  ، ارزیـابی کیفیـت آم هـاي اصـلی نظ

ـه کـردن نظـام آمـوزش خـود       به کارکرد یکدیگر و اقتبـاس مناسـب  ها با نگاهی  ملت ، طالـب بهین

ـد کـدام اسـت؟   «االتی نظیر، ؤهستند. س کـدام نظـام آموزشـی کـارایی     «، »کالس و مدرسه کارآم

ــري چیســت؟ «و  »ر در آمــوزش برتــر اسـت؟ کــدام کشــو«، »بیشـتري دارد؟  ــن برت در  »ویژگــی ای

آمـوزان بـه عنـوان     بسیاري مـوارد، پیشـرفت تحصـیلی دانـش     درهاي اخیر بسیار مطرح شده و  دهه

ـوثر        ـیم و تربیـت، حـین مطالعـه عوامـل م پاسخ مطرح شده است. اما در دو دهه اخیر متخصصان تعل

پیشرفت تحصیلی به دو عامل زیربنایی پیش رفت تحصیلی متمرکز گردیده اند که ایـن دو عامـل   بر 

  هستند. »2انگیزش«و  »1شناخت«

ـن موقعیـت       به واقع مدرسه یک موقعیت آموزش رسمی است و فراگیـران بـراي اینکـه در ای

ـد،    موفق باشند و به اهداف شناختی ـوثر داشـته     موردنظر نظام آموزش دسـت یابن بایـد یـادگیري م

  داشتن انگیزه است. همیادگیري موثر  باشند و کلید

یرویی است که توسط هدف هدایت شده مـه  و اد و منجر به برانگیختگی افـراد شـده   انگیزه ن ا

ـر تعلـیم و      موجب می شود. از دید روانرفتار را تا دستیابی به هدف  شناسان و دسـت انـدرکاران ام

رود.  ار مـی انگیزه ،یک مفهوم کلیدي است و براي توضیح سطوح مختلف عملکرد بـه کـ   تربیت،

                                                 
1. Cognition 
2. Motivation 
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ه ریـزي،      هـاي دانـش   در واقع انگیزه در آموختن موثر اسـت و کـنش   تاي برناـم آمـوزان را در راـس

ـل مسـ   سازماندهی، بازبینی، تصمیم ی   أگیري، ح (ادونـل و همکـاران،    کنـد  له و ارزیـابی هـدایت ـم

2007.(  

صـیلی  ارتباط مثبت و معنادارآن باموفقیـت تح  هاي بسیاري بیانگر اهمیت انگیزش و پژوهش

(محمـد امینـی    اند که موفقیت تحصیلی رابطه تنگاتنگی با سالمت روانی دارد اند و نشان داده بوده

ـارتمن   ،1386 ــکالت شــایع     .)1999 ،متئــوس و همکــاران ،2000ه ـود یکــی از مش امـا بــا ایــن وج

ال توسـعه، کـاهش           نظام هاي آموزشی بسیاري از کشـورهاي جهـان چـه توسـعه یافتـه و چـه در ـح

هـاي بسـیاري بـه شـکل روشـن مـورد بررسـی         به تحصیل است که این موضوع در پژوهش انگیزه

نویسـند کـه نیمـی     ) پیرو انجام پژوهششان مـی 1980قرار گرفته است از جمله میسکل و همکاران (

) 1995اي براي تحصـیل ندارنـد. در همـین رابطـه هـاریس و هـدجز (       از فراگیران هیچ گونه انگیزه

ـورت یـک اپیـدمی نامحسـوس و نـامرئی       اند  هم بیان داشته که بی انگیزگی در بین فراگیران بـه ص

م مـی  1993در آمده است و داچن میلی ( درصـد از   56درصـد از فراگیـران دختـر و     34گویـد   ) ـه

فراگیران پسر، در مورد اینکه خوانـدن یـک سـرگرمی دوسـت داشـتنی اسـت مخـالف یـا شـدیداً          

  مخالفت هستند.

ـه   هـاي خـویش   ) هم در پـژوهش 1384) و بحرانی (2001فلمینگ و کاتفرید ( بررسـی  ، کـه ب

ــزش          انگیـزش تحصـیلی دانـش    ـه بودنـد، دریافتنـد کـه سـطح انگی وزان در طـول زمـان پرداخت آـم

  تحصیلی در طول زمان رو به کاهش است.

هاي تحصیلی، اوقـات فراغـت دانـش آمـوزان رو بـه افـزایش اسـت و         به دنبال کاهش انگیزه

ـث     ــه رفتارهـاي پرخطـر و تفریحـات بعضـاً ناســالم       روي آوردن دانـش ایـن موضـوع باع آمـوزان ب

  ).1376 شود (جمشیدي، می

اختالل در انگیزش همچنین می توانـد در سـطح احساسـات و رفتـار سـبب بـروز مشـکالتی        

 ) و مشـکالت روانـی (بـاقریزدي و   1374شده و مقدمات بدبینی و اضطراب و افسردگی (احمدي، 
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پیروي،  ـاعی و شـغلی (بـتمن، بـراون و     1374بوالهري و  ) و افت چشمگیر در عملکرد فردي و اجتم

  ) را فراهم آورد.2000پدر،

) نشـان  1387ها از جمله پـژوهش مظلـومی و همکـاران (    این در حالی است که نتایج پژوهش

ه درسـی           داده که فراگیرانی که انگیـزش تحصـیلی بـاالتري دارنـد، سـاعات بیشـتري را بـه مطالـع

تیابی بـه اهـداف آموزشـی و        2002دهند، استندیج و همکاران ( میاختصاص  ) هـم بـین میـزان دـس

  اند. ابعاد مختلف انگیزشی رابطه معناداري را گزارش نموده

ـواهد تحقیقـ     طی دهه ـوده کـه فراگیـران     هـاي اخیـر ش خـودتنظیم عـالوه بـر    اتی بیـانگر آن ب

ـا      ـاي سـطح     آگاهی از راهبردهاي یادگیري و بـه کـارگیري اثـربخش آنه ظ و ارتق از توانـایی حـف

ـا یکنواخـت و کسـالت         پیچیـده و دشـوار ی انگیزش خود براي انجام وظایف تحصـیلی در شـرایط 

  ).1998آور برخوردارند (ولترز، 

ت کـه بزرگسـاالن اقـدام بـه       اما متاسفانه روش هاي مدیریتی و آموزشی رایج به گونه اي اـس

ـا مـی    آموزان می نمایند و این ام حفظ کنترل دانش  در شـود.  ر موجب کاهش انگیـزش درونـی آنه

ـرده شـوند.       اي بهبود انگیزه راهبردهاي مفید که بر حالی ه کـار ب توسط فراگیران بایـد آموختـه و ـب

ـودتنظیمی   آمـوزان   بـه دانـش   1هدف از انجام این پژوهش هم بررسی تاثیر آموزش راهبردهـاي خ

  بر باورهاي انگیزشی بوده است.

ـاهی را در     شناسی تربیتی این است کـه دانـش   روان یکی از مهمترین اصول آمـوزان بایـد آگ

د نردبـانی را در اختیـار دانـش     ذهن خویش بسازند، آموزگار مـی  د کـه بـه       تواـن آمـوزان قـرار دهـن

آموزان خودشان باید از این نردبـان بـاال برونـد. اسـالوین،      تر منتهی می شود، اما دانش درك عالی

ه درباره اثربخشی آموزش راهبرهاي یـادگیري و مطالعـه انجـام شـده،     هایی ک با استناد به پژوهش

وزش داد. واینسـتاین و هیـوم       بیان داشته که می توان به دانش اي گونـاگون را آـم آموزان راهبردـه

ـایج ذکـر کـرده    1998( ـان مـی     ) هم تعدادي پژوهش با ایـن نت تواننـد از راه آمـوزش    انـد کـه معلم

                                                 
1. Self regula tion strategies 
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آموزان خود کمک کننـد تـا یادگیرنـدگان موفـق تـري       به دانش راهبردهاي شناختی و فراشناختی

  .)2006 ،(اسالوین باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعال تري ایفا کنند

ه   نتـریچ ودي        هـاي مطـرح در   یکـی از نظرـی پی ن خصـوص، نظریـه یـادگیري خـودتنظیمی  اـی

حـان را بـه عنـوان    ) است. آنها خودکارآمدي، ارزشـگذاري درونـی و اضـطراب امت   1990گروت (

ـودتنظیمی      3و فراشناختی 2و راهبردهاي شناختی 1باورهاي انگیزشی را تحـت عنـوان یـادگیري خ

  ).1389معرفی کردند (راهب، 

ــدورا (  ــرت بنـ ــورد      ،)1996-1998آلبـ ــده در مـ ــاوت آموزنـ ــار آمـــدي را قضـ ــود کـ خـ

ـودن فعالیـت    توانمندي ـت دسـ    هایش براي سازماندهی و اجرایـی نم ت یـافتن بـه   هـاي الزم در جه

  ).2007 (ادونل، کند هدف تعریف می

ـاندن کـار       ـرد در بـه انجـام رس خودکارآمدي در چگونگی انجام فعالیت، تالش و استقامت ف

ا اجتنـاب       پـایین اسـت از انجـام کارـه مورد نظر موثر است.فراگیرانی که میزان خودکارآمدي شان 

ـا مشـارکت مـی    مدي باالیی دارند به خوبیآمیکنند اما افرادي که خودکار د  در کاره یـنچ،   کنـن (ل

2006.(  

ی دهـد،       به اهمیتی که دانش 4ارزشگذاري درونی ـا درس خـاص ـم  آموز به یـک تکلیـف ی

ـژوهش  شود. کند، اطالق می باوري که به آن تکلیف دارد و هدفی که از مطالعه آن دنبال می هـا   پ

ـر کـار و تکل      دهند که دانش نشان می ـه عبـارتی      آموزي کـه داراي انگیـزه غلبـه ب یـف هسـتند یـا ب

پیچیـده    گـرا هسـتند در یـادگیري مطالـب از سـبک      تکلیـف مـدار یـا تسـلط     تــر و  هـاي یـادگیري 

ـرجیح مـی     تري بهره می عمیق ـر سـاده ت  دهنـد (میلتیـادو و همکـاران،    گیرند و تکالیف پیچیده را ب

2003.(  

                                                 
1. Motivational beliefs 
2. Cognitive strategies 
3. meta cognitive 
4. Internal motivation 
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شایسـتگی و تسـلط در    گرا، صرفاً به دنبال افـزایش  افراد با ارزشگذاري درونی یا افراد تسلط

یادگیري هستند و به همین دلیل بیش از سایر فراگیـران از راهبردهـاي خـود نظـم دهنـده اسـتفاده       

پیشرفت تحصیلی بیشتري هم دارند می   ).1389(راهب،  کنند و 

پیامـدهاي رفتـاري و        1اضطراب امتحان ت کـه  ایندي اـس ـانی ناخوـش ـا حالـت هیج  ، احساس ی

شـود.   هـاي ارزشـیابی تجربـه مـی     امتحانات رسمی یا دیگر موقعیت شناختی خاص دارد و در روان

ـودتنظیمی         ـا عوامـل خ در رابطه با اضطراب امتحان، تحقیقات بیانگر رابطـه غیرخطـی ایـن عامـل ب

(پینتریچ و دي گروت،    ).1990بوده است 

ــش    ــتقل دان ــه فعالیـت مس ــی  خـود تنظیمــی ب ــش  آمـوزان در آمــوختن م ن آمــوزا انجامـد، دان

ــه هدفهای   هــاي شـناختی و رفتــاري  کــنش خـودتنظیم  ــار  خــود را در جهـت دســتیابی ب ــه ک شـان ب

ز قضـاوتی اسـت   ). انگیزه آموزندگان براي دستیابی به هـدف برگرفتـه ا  1989(زیمرمن،  گیرند می

خودگردانشان دارند، خود تنظیمی منجـر بـه آمـوختن بهتـر و بـروز احسـاس       که در مورد عملکرد 

  ).1389(راهب،  شود می کفایت بیشتر در آموزندگان

کنند کـه فراگیـران خـود تنظـیم بـا یـک کـار آموزشی،کارشـان را          ، بیان می)2000پنتریچ (

کننـد، راهکارهـایی را بـراي     پردازنـد، هـدف را تعیـین مـی     بـه ارزیـابی کـار مـی     کنند، شروع می

ی       کنند و به پیشرفت دستیابی به هدف مشخص می نـد،  کن شان بـراي دسـتیابی بـه هـدف نظـارت ـم

ـده از بازخوردهـاي درونـی و           راهبردها را ارزیابی مـی  د و بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آم کنـن

  ).1389(راهب،  کنند بیرونی کار را دوباره بازبینی می

براي توصیف خودتنظیمی تا به حال الگوهاي بسیاري پیشـنهاد شـده اسـت کـه یکـی از ایـن       

  الگوها الگوي خودتنظیمی پنتریچ است:

ران خـود          پنتریچ و ه ورد اسـتفاده فراگـی ا را کـه ـم مکاران او سـه مقولـه عمـومی از راهبردـه

راهبردهـاي فراشـناختی    -2 راهبردهاي شـناختی  -1:اند، شامل گیرند شناسایی کرده تنظیم قرار می

(پنتریچ،  -3   ).  2004راهبردهاي کنترل و مدیریت منابع 

                                                 
1. Exam anxiety 
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وزش د  به دانش در این پژوهش دو راهبرد نخست اده شـد. منظـور از راهبردهـاي    آموزان آـم

ـه ریـزي، بـازبینی و اصـالح فعالیـت       هـاي شـناختی اسـت و     فراشناختی، مجموعه فراینـدهاي برنام

ـاطر سـپاري و درك             راهبردهاي شـناختی بـه چـاره اندیشـی کـه فراگیـران بـراي یـادگیري، بـه خ

  ).2004(پنتریچ،  کنند اشاره دارد مطلب از آنها استفاده می

دگان بـه تـدریج و در پـیش خـود ایـن       آنچه نیاز به ت وضیح دارد این است که برخی یادگیرـن

ر نمـی    ها را می مهارت آینـد و الزم اسـت در    آموزند اما برخی دیگر به تنهایی از عهده این کـار ـب

بینند. اسالوین ( هایی که درباره اثربخشـی آمـوزش    ) با استناد به پژوهش2006این زمینه آموزش ب

ی   و مطالعه انجام شده، ري راهبرهاي یادگی ـه دانـش    بیان داشـته کـه ـم راهبردهـاي  آمـوزان   تـوان ب

ن نتـایج ذکـر کـرده      2004پنتریچ ( گوناگون را آموزش داد. انـد کـه    )، هم تعدادي پـژوهش بـا اـی

ـه دانـش   ـود کمـک     معلمان می توانند از راه آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی ب آمـوزان خ

  تري ایفا کنند. تري باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعال کنند تا یادگیرندگان موفق

) هـم پـس از اجـراي برنامـه آمـوزش خـودتنظیمی، انگیـزه آمـوختن را در دو         2002شارپ (

ـوختن در گـروه آزمـایش     تایج بیانگر بهبود انگیزه آم گروه آموزندگان مورد سنجش قرار داد و ن

  در مقایسه با گروه کنترل بود.

ک ( ریـان و گرون  ــنامه    1985ـی ــی از فراگیـران خواســتند کـه بـه پرسش ــه   ) در پژوهش هـایی ک

اش و میزان موردکنترل قرار گـرفتن از سـوي معلـم و انگیـزه آمـوختن را       ادراك فرد از شایستگی

ـابی کـرده           آن بود که فراگیرانی که احساس مـورد کنتـرل قـرار گـرفتن توسـط معلـم را کـم ارزی

ر ارزیـابی کـرده و از انگیـزه      دانسـتند، خـود را شایسـته    اب مـی بودند و خـود را آزادتـر در انتخـ    ـت

  بیشتري برخوردار بودند.

ــون توبــاس (     ــایج پــژوهش افــرادي چ ــم نشــان داده 2003دنــیس (  )1995نت انــد کــه    ) ه

ـاداردارد و چنانچـه مـی    خودگردانی و عامل دانـیم   هاي آن با خودکارآمدي همبستگی مثبت و معن

  ).2008بمبنتی، (زش است مدي کلید انگیآکار
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رمن (    ـوزش    2008در پژوهشی هم که توسـط رامـداس و زیـم ـورد اثـر بخشـی آم هـاي   ) در م

ـایج نشـان    راهبردهاي خودتنظیمی برخودکارآمدي و خودارزیابی دانش آموزان صورت گرفته، نت

ــی ــش  م ــه دان ــرار مــی   دهــد ک ــتفاده ق دهنــد،  آمــوزان کــه راهبردهــاي خــودتنظیمی را مــورد اس

کننـد و در نتیجـه انگیـزه     ري دارند و خود را به شکل مثبـت تـري ارزیـابی مـی    خودکارآمدي بهت

  آموختن باالتري دارند.

ــی ()2002)، چــن (1988زیمــرمن و پــونز (  ــژوهش 2008، ل ــان   ) هــم در پ ــویش نش هــاي خ

ـه معنـادار          داده اند که بین موفقیـت تحصـیلی و اسـتفاده از راهبردهـاي یـادگیري خـودتنظیم رابط

  وجود دارد.

ـه شـواهد پژوهشـی نشـان مـی       ای یـد فزاینـده بـر پیامـدهاي     دهـد کـه تاک   ن در حـالی اسـت ک

ـه بیـان دیگـر، نظـام       به کارگیري راهبردها را در آموختن درس با مانع مواجه مـی عملکرد،  کنـد. ب

ـم مطالـب درسـی،    آموزشی که روش وع آمـوزش و شـیوه    هاي آموزش، حج هـاي ارزشـیابی و    ـن

ب نمـی   گیرد، دهی را در بر می نمره کنـد بلکـه    یادگیري عمقی و انسجام یافته و آفرینشی را ترغـی

د و حتـی    سـوق مـی   هرچه بیشتر به پیامدهاي عملکرد، بـه ویـژه نمـره،   آموزان را با توجه  دانش دـه

ـن اهـداف عملکـردي مـی        ـد (سـیف، لطیفیـان،     خودتنظیمی و نظارت یـادگیري را هـم تـابع ای کن

  ) .2006، فاي مارشا، 1385بشاش، 

ـا آنچـه را آمـوزش     نظام آموزشی پیش در تنها بر این موضوع تاکید دارد که تنه گفته، معلم 

ه شـود،    چگـونگی   دهد که باید یاد گرفته شود. اما آیا بهتر نیست که در کنار آنچه باید یـاد گرفـت

ـران بهبـود            ـا ایـن امـر انگیـزه آمـوختن را در فراگی یـاموزیم؟ چـه بس یادگرفتن را نیز به فراگیـران ب

ـربا هـدف      ب ور پـژوهش حاض ـو      خشد. بـه ایـن منـظ ـاثیر آمـوزش راهبردهـاي خ تنظیمی دبررسـی ت

ــناختی)  ــطراب      (شـناختی و فراش ــی و اض بـر باورهــاي انگیزشـی (خودکارآمــدي، انگیـزش درون

ـا مـی           دانش امتحان) ـود کـه آی ـخ داده ش ـه ایـن موضـوع پاس تـوان از طریـق    آموزان انجام شـد تـا ب

  زمینه بهبود باورهاي انگیزشی را فراهم آورد؟هاي خودتنظیمی  آموزش مهارت
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  طرح پژوهش

 شود. هاي نیمه آزمایشی است که با نمادهاي زیر نمایش داده می این پژوهش از نوع طرح

E                 O1                  X                       O2  
C                 O1                                            O2 

ون،   ، نشـانه پـیش  O1کنتـرل،   ، نشانه گـروه Cآزمایش، ، نشانه گروهEدر این طرح  ، O2آزـم

  ، نشانه متغیر مستقل است.Xآزمون و  نشانه پس

ه یـک و نـیم سـاعته تحـت آمـوزش راهبردهـاي خـودتنظیمی قـرار           گروه آزمایش ده جلـس

هـا   یت هر دو گروه به پـس آزمـون  ها بی بهره بودند و در نها گرفتند اما گروه آزمایش از آموزش

  پاسخ دادند.

  ه آماري، نمونه و روش نمونه گیريجامع

آموزان دختر پایـه اول متوسـطه شهرسـتان     جامعه آماري موردمطالعه پژوهش حاضر را کلیه دانش

ـد. بـراي محاسـبه حجـم نمونـه از جـدول        تشـکیل مـی   1389-90اسالمشهر در سـال تحصـیلی    دادن

ـر  ) با ح1990( استیونس ـون ِآمـاري     40/0جم اث وان ِِآزم  27حجـم نمونـه بـراي هـر گـروه       91/0و ـت

  ).1386 ،(سرمد و همکاران نفر در نظر گرفته شد

  ها ابزار جمع آوري داده

پرسشنامه  پرسشـنامه   -1زیر در دو نوبت پیش و پـس آزمـون اسـتفاده شـد:     در این پژوهش از سه 

آمـوزان   ، پرسشـنامه انگیـزش تحصـیلی دانـش    0,93ابوالقاسـمی بـا پایـایی    TAIاضطراب امتحان 

AMS  پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي 0,86والراند با پایایی پایایی  شرر GSE و    .0,76با 

  ها ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده روش



 
یتی شماره بیست و  فصلنامه روان                              58    92 بهار، نهم، سال هفتمشناسی ترب

داري بـین   ها از محاسبه میانگین و انحراف معیار و به منظـور بررسـی معنـی    به منظور توصیف داده

ـانس تـک    ها در سه متغیر وابسته، از روش گروهتفاضل میانگین  هاي آمار استنباطی (تحلیل کواری

  .متغیري و تحلیل کواریانس چند متغیري) استفاده شده است

  

  

  

  مقایسه دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون.1جدول 

انحراف معیار 

 آزمون پس

انحراف معیار 

 آزمون پیش

  میانگین 

 ها آزمون پس

  میانگین 

 ها ونآزم پیش
 ها گروه تعداد

هاي  شاخص

 آماري

 کنترل 28 54/58 14/58 34/13 59/11
 انگیزش درونی

 آزمایش 28 61/57 39/69 08/13 98/6

 کنترل 28 71/57 61/56 79/11 15/15
 خودکارآمدي

 آزمایش 28 21/62 57/70 33/9 19/8

 کنترل 28 93/37 71/41 35/15 22/19
 اضطراب امتحان

 آزمایش 28 79/36 96/21 97/13 42/10

  تحلیل کواریانس چند متغیري براي بررسی اثر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی  .2جدول

  انگیزش درونی، اضطراب امتحان بر خودکارآمدي تحصیلی،

 داري سطح معنی Fمیزان   Df اشتباه DF فرضیه مقدار نام آزمون

 0001/0 7,57 144 8 0,592 آزمون اثر پیالیی

 0001/0 8,13 142 8 0,464 المبداي ویلکزآزمون 

 0001/0 9,06 140 8 1,035 آزمون اثر هتلینگ

 0001/0 16,23 72 4 0,901 آزمون بزرگترین ریشه روي

ـانطور کـه در جـدول     ـود یافتـه   مشـاهده مـی   2هم ــد      ش ـانس چن ل کواری اي حاصـل از تحلـی ـه

ـه مقـدار       )Mancova( متغیـري  ري   Fحـاکی از ایـن اسـت ک از   >0001/0Pدر سـطح  چنـد متغـی

آمـوزان گـروه آزمـایش، کنتـرل،      توان گفت که بین دانش دار می باشد. لذا می لحاظ آماري معنی
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(خودکارآمدي تحصیلی، انگیزش درونی، اضـطراب امتحـان)    وابسته حداقل در یکی از متغیرهاي

ــی ــاوت معن ــه از آزمــون   داري وجــود دارد. تف ــاوت، در ادام ــه ایــن تف ــردن ب ــی ب ــراي پ ــل  ب تحلی

  استفاده گردید. )Ancova( کواریانس تک متغیري

  

  

  تحلیل کواریانس براي بررسی اثر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر خودکارآمدي .3جدول 

 داري سطح معنی Fمیزان  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 0001/0 13,25 1541 1 3082 گروه

 662/0 0,19 22,5 1 22,5 پیش آزمون

   116,3 77 8953 خطا

    54  کل

ــدول   ـه در ج ــی  3همــانطور کـ ـاهده م ــک متغیــري     مشـ ــانس ت ـل کواری ــایج تحلیـ ــود نت  ش

)ANCOVA (  ـان مـی ــروه    نش د کـه بـین گ ـرل از لحـاظ خـود کارآمــدي       دـه اي آزمـایش، کنت ـه

    .) >0001/0Pو  =13,25F( تحصیلی تفاوت معنی داري وجود دارد

ـی دانـش   به منظور بررسی آمـوزان از   تاثیر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر انگیزش درون

  استفاده شد.   )Ancova( آزمون تحلیل کواریانس تک متغیري

  تحلیل کواریانس براي بررسی اثر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر انگیزش درونی .4جدول 

 سطح معنی داري F میزان میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 0001/0 9,19 1229 1 2458 گروه

 607/0 0,27 35,8 1 35,8 پیش آزمون

   133,8 77 10301 خطا

    54  کل
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ــدول   ـه در ج ــی  4 همــانطور کـ ـاهده م ــک متغیــري     مشـ ــانس ت ــایج تحلیــل کواری ــود نت  ش

)ANCOVA( ـد کـه بـین گـروه     نشان می ـرل از لحـاظ انگیـزش درونـی        ده ـاي آزمـایش و کنت ه

  )  >0001/0Pو  =9,19F( داري وجود دارد اوت معنیتف

 تحلیل کواریانس براي بررسی اثر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر اضطراب آزمون .5جدول 

 سطح معنی داري Fمیزان  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 0001/0 14,7 3579 1 7159 گروه

 461/0 0,55 133,9 1 133,9 پیش آزمون

   243 77 18742 خطا

    54  کل

ـه بـین گـروه    نشان می 5 نتایج حاصله از تحلیل کواریانس در جدول هـاي آزمـایش و    دهد ک

  ).  >0001/0Pو  =14,7F( کنترل از لحاظ اضطراب آزمون تفاوت معنی داري وجود دارد

ـون نشـان   جداول اختالف معناداري را در هر سه عامل در پیش و پـس  ـد. بـه ایـن     مـی  آزم ده

ـدي دانـش    آمـوزان افـزایش و اضـطراب     معنا که به شکل معناداري انگیزش درونـی و خودکارآم

 آزمون آنها کاهش یافته است.

  گیري بحث و نتیجه

این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهاي خودتنظیمی سبب ارتقاي سـطح انگیـزش درونـی و    

ـا نشـان     2008امداس و زیمـرمن ( شود. این یافته با پژوهش ر خودکار آمدي می ) همسـو اسـت، آنه

ار آمـدي   آموزانی که از راهبردهاي خودتنظیمی استفاده می دادند که دانش بـاالتري   کنند خودـک

ــابی مـی   دارنـد و خـود را مثبــت   ــد. تـر ارزی ــن   )2008( زیمـرمن  کنن ــود کـه باورهــاي   بـر ای بـاور ب

پیشرفت دانشخودکارآمدي  آموزشـی ایفـا    هـاي  سـتفاده از مهـارت  آمـوزان و ا  نقش علیتی را در 

و نشان داد که خودکارآمـدي نسـبت بـه تغییـرات محـیط مشـخص و نتـایج حاصـل از آن          کند می

ـرفتن اینکـه     تغییر پذیر است هـاي منفـی و غیرواقعـی از عوامـل      خودارزیـابی  بنابراین بـا در نظـر گ

ــش  ــاب دان ــلی اجتن ـالش  اص ــوزان از تکــالیف چـ تند و توجــه حسا  آم ــ ــت  انگیــز هس ــیت و قابلی س
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گیـري از راهبردهـایی خـاص     به عوامل محیطی، اگر بتوان بـا بهـره  ها  پذیري این خودارزیابی تغییر

توان امیدوار بود کـه خودکارآمـدي    آموزان را کاهش داد می دانش واقعی و منفی هاي غیر ارزیابی

پیروي آن موفقیت دانش ـواه   آموزان و  ، ی بـر حساسـیت  هایشان افزایش یابد. پژوهش حاضر نیـز گ

ه ویـژه روش     باورهاي خودکارآمدي از تـدریس و مطالعـه    هـاي گونـاگون   تغییـرات محیطـی و ـب

ــه       اسـت، بــه ایـن معنــی کـه مــی     ــدریس بـه شــکلی ک ــرایط آمـوزش و ت ـوان از طریــق تغییـر ش ت

ـبب ایجـاد     تري را در روند یادگیري خویش ایفـا کننـد مـی    آموزان بتوانند نقش فعال دانش تـوان س

ر گـرفتن آمـوزش         رمـدي بیشـت  آتـاري و خودکار حس خودمخ در آنهـا شـد. ایـن پـژوهش در نـظ

مـدتر  آکاردآموزشی به منظور هـر چـه خو   مداخالتراهبردهاي خوذتنظیمی را به عنوان بخشی از 

پیشنهاد می   کند. نمودن فراگیران 

ی اسـت و ایـن نظریـه بـه نقـش فعـال فراگیـر در          خودتنظیمی برخاسته از نظریه سازنده گراـی

یادگیري تاکید دارد و این فعال بودن و داشتن حـق انتخـاب و آزادي عـواملی هسـتند کـه  توسـط       

ـزه مطـرح شـده    1998)و ریان و گرونیک(1383عطاپور ( انـد.   )، به عنوان عوامل موثر بر بهبـود انگی

ـده توسـط شـارپ    همچنین این پژوهش ـان داد کـه آمـوزش    2002( همسو با پژوهش انجام ش ) نش

 آمـوزان مـی شـود.    آموزان سبب بهبود انگیزه آموختن در دانـش  ودتنظیمی به دانشراهبردهاي خ

ـر در یـادگیري بـه انگیـزش تحصـیلی و          نیز ) 1384رضویه ( نشـان داد کـه رویکردهـاي مسـتقل ت

ـوان گفـت   و پیشرفت تحصیلی باالتر می آمدي خودکار انگیـزش   انجامند. در تبیین این موضوع میت

ــ  ــی اس ــی، انگیزشــی طبیع ــتگی و    درون ــه شایس ــه از نیازهــاي افــراد ب ــه طــور خودانگیخت ــه ب ت ک

توانند در افراد انگیزش درونـی بـه    آید. بنابراین، رویدادهاي بیرونی نمی خودمختاري به وجود می

ل دارنـد،     توان از آنها براي کمـک کـردن بـه انگیـزش درونـی      وجود آورند، ولی می اي کـه از قـب

ـر انگیـزش      سـنجیده از از رویـدادهاي بیرونـی مـی     استفاده کرد. بنابراین با اسـتفاده  تـوان عـالوه ب

  بیرونی افراد به انگیزش درونی آنها نیز کمک کرد.

ون دانـش         ـن پـژوهش همچنـین کـاهش معنـاداري را در اضـطراب آزـم ر نتیجـه  آمـوزان د  ای

ه  آموزش راهبردها نشان داد ایج پـژوهش     که این یافـت ـا نـت ـده توسـط غالمـی و       هـا ب هـاي انجـام ش
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) همخــوانی دارد.در 1388و بـایرامی و عبـدي (   )1386ونـد (  صـبحی و رسـول   )،1387زاده ( ریمکـ 

توان گفـت اضـطراب    تبیین کاهش اضطراب آزمون از طریق آموزش راهبردهاي خودتنظیمی می

هـا   هـاي دردسرسـاز یـا شـناخت     داراي بعد شناختی و بعـد هیجـانی اسـت کـه در انـواع اضـطراب      

ایی کـه شـناخت و      هیجانتحریف شده هستند و یا  ها نا مرتبط هستند از این رو آمـوزش راهبردـه

دهاي زیربنـایی در      دهند می فراشناخت افراد را هدف تغییر قرار می توانند از راه اصـالح ایـن فرایـن

  اضطراب آزمون نقش داشته باشند.   کاهش

ی دارد،       ایـن گونـه   در اینجا باید توجه داشت که هرچند انگیـزه در امـر آمـوزش نقـش مهـم

ـادگیري ایجـاد کرد،آزوبـل در ایـن زمینـه مـی        نویسـد: بـین    نیست که بدون انگیزه نتوان در فـرد ی

هـاي یـادگیري را    انگیزش و یادگیري رابطۀ دوسویه است، نه یک سویه؛ لزومی ندارد که فعالیـت 

ژوهش حاضـر و  ها رشد یابند پس با توجه به یافته هـاي پـ   به تعویق اندازیم تا اینکه عالیق و انگیزه

ـوع    پژوهشهاي مشابه، شای ت موض ا بـی انگیـزه بـودن        د بهتر باشد که بـه طـو موـق انگیـزه ناکـافی ـی

ودتنظیمی بـه آنهـا بپـردازیم، چـرا کـه        دانش آموزان را فراموش کنیم و به آموزش راهبردهاي ـخ

ر و مسـئول بـودن در امـ    آمـوزان احسـاس اسـتقالل و فعـال     همانگونه که شرح آن رفت اگـر دانـش  

  یادگیري داشته باشند آنگاه باورهاي انگیزشی آنها هم به شکل مطلوب تغییر خواهند کرد.
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