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  چكيده
ي بـر خودپنـداره و پيشـرفت    اين پژوهش به منظور تعيين تأثير آموزش راهبردهـاي خـود تنظيمـ   

سوم راهنمايي شهرستان اراك انجام شد. به همين منظور  آموزان دخترسال رياضي دانش تحصيلي
نفر (مشتمل بر دو كالس سوم راهنمايي كه به صورت طبيعي تشكيل شـده   69اي به حجم  نمونه

گيـري   نمونـه آموزان دختـر سـال سـوم راهنمـايي شهرسـتان اراك بـه روش        بودند) از بين دانش
اي انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمـايش و كنتـرل جـايگزين شـدند.      تصادفي چند مرحله

نخست از هر دو گروه پيش آزمون خودپنداره آهلوواليا به عمل آمد و نمـرات مسـتمر رياضـي    
روز ابتداي شروع سال تحصيلي، به عنوان پـيش آزمـون رياضـي محسـوب شـد. پـس از آن        45
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جلسه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي دريافت نمـود،   12گروه آزمايش به مدت  هاي آزمودني
ــه  ــه مداخل ــرل هيچگون ــان دوره آمــوزش راهبردهــاي   امــا گــروه كنت اي دريافــت نكــرد. در پاي

خودتنظيمي، از هر دو گروه پس آزمون خودپنـداره آهلوواليـا بـه عمـل آمـد و نمـرات مسـتمر        
عنوان پس آزمـون رياضـي در نظـر گرفتـه شـد. تحليـل       ماه طول آموزش راهبردها، به  3رياضي
تحليل واريانس چند متغيره بـراي نمـرات افتراقـي نشـان داد كـه آمـوزش راهبردهـاي         باها  داده

دختر سال سوم راهنمـايي را  آموزان  دانشخودتنظيمي، خودپنداره، و پيشرفت تحصيلي رياضي 
دار  معنـي  01/0 از ح معنـي داري كمتـر  افزايش داده است و اين افزايش به لحاظ آماري در سـط 

هاي خودپنداره بجـز خـرده    بود. همچنين آموزش راهبردهاي خود تنظيمي بر همه خرده مقياس
 01/0آموزان مؤثر بود و ايـن تـأثير نيـز بـه لحـاظ آمـاري در سـطح كمتـر از          مقياس رفتار دانش

  دار بود. معني

 .پنداره، پيشرفت رياضيآموزش راهبردهاي خود تنظيمي، خود :واژگان كليدي

  مقدمه
گرايي خود هسته مركزي شخصـيت اسـت و در سـالمت جسـماني،      شناسي انسان بر اساس روان

تـوان   مـي رواني، موفقيت شغلي، تحصيلي و هويتي نقش مهمي بـر عهـده دارد و بـه طـور كلـي      
ود اسـت  نفـوذ خـ  شناسان تمام رفتارهاي انسان تحت تأثير و گفت كه بر اساس ديدگاه اين روان

هاي شخصـيتي، مـنش و    شناسان قسمت عمده ويژگي ). از نگاه اين روان1388(جاللي و نظري، 
وي بسـتگي   1خصوصيات رفتاري هر فرد به تصويري كه از خود در ذهن دارد يعني خود پنداره

  ). 1385 ، به نقل از احمدي، گروسـي فرشـي، و شـيخ عليـزاده،    1983، 3، ميشل2(گرينبرگ دارد
  

                                                 
1  . Self - concept 
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3  . Mishell 
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). 1374است كه فرد از خود دارد (بيابانگرد،  3و برداشتي 2، ادراك1اره به معناي نگرشخود پند
هـاي   هـا و نيـز مقولـه    ها، نگـرش  ، ارزيابي4ها شناختي است كه احساس خود پنداره مفهومي روان

نقـش مهمـي در    6و كلـي  5گيـرد. خودپنـداره از نظـر راجـرز     ميا را از خودمان در بر متوصيفي 
معتقـد اسـت كـه حفـظ و نگهداشـت خـود درك        7تن عملكرد انسان دارد. كمبـز يكپارچه ساخ

  ). 1388خرم رودي،به نقل از است (ا شده، انگيزه تمام رفتاره
ها و موضوعات مختلفـي كـه بـر رفتـار و زنـدگي انسـان تـأثير عميقـي دارد،          از ميان پديده

هـاي   هـا و انسـان   ت به پديدهباشد. همانطور كه ما نسب مينگرش و طرز تلقي او نسبت به خودش 
اي ديگـر در   هايي داريم و بر اثر تجربيات گذشته آنهـا را بـه گونـه    ها و طرز تلقي ديگر برداشت

ها ممكن  هايي داريم. اين برداشت كنيم، از خودمان نيز برداشت ميها درك  مقايسه با ساير انسان
راد داراي توانـايي خاصـي   گـاهي اوقـات بعضـي افـ     .است مثبت، منفي، غلط و يا درسـت باشـد  

يابنـد.   مـي هاي تصادفي در گذشته، خـود را نـاتوان    ها و عدم موفقيت هستند كه به علت شكست
پندارند. در هر صورت و يا به هر  مياي نيز توانايي خود را پايين تر و يا فراتر از آنچه هست  عده

هـاي بعـدي افـراد در     سـت هـا و شك  شكل اين پنداشت و ادراك از خود تأثير زيادي بر موفقيت
بسـياري از صـاحب نظـران معتقدنـد كـه      ). 1388، به نقل از محسـني،  8زندگي آنها دارد (پركي

خودپنداره آموختني است و اين موضوع براي فـرد و بـراي كسـاني كـه مسـئول پـرورش او در       
ييــر ). بنــابراين، بــا تغ1374باشــند حــائز اهميــت فراوانــي اســت (بيابــانگرد،   مــيدوران زنــدگي 

تـوان بـه يـك جامعـه      ميتوان كل زندگي فرد را تغيير داد و با متحول شدن افراد  ميخودپنداره 
  ايده آل دست يافت. 

                                                 
1  . attitude 
2. perception 
3  . impression 
4  . semsation 
5. Ragerz 
6. Kely 
7. Kambez 
8. Preky 
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هاي  رشد مهارت كه در جريانآن خود تحصيلي است، از ابعاد  زيادي دارد. يكي  خود ابعاد
موزشـگاهي آنـان   هـاي آ  هـاي يـادگيري   در باره برداشت آنها از توانـايي آموزان  دانشتحصيلي 

سـرعتي   :عبـارت اسـت از   1پيشرفت تحصـيلي ). 1386؛ سيف، 1363، ترجمه سيف، (بلوم است
در تكميل پايه ها و درجات گوناگون دارند و بر حسب مقدار پيش افتادگي و آموزان  دانشكه 

). بر اين اسـاس پيشـرفت   1373شود (شعاري نژاد،  ميسرعت يا عقب ماندگي وي اندازه گيري 
شود كه شامل پيشرفت تحصيلي پايين و پيشرفت تحصـيلي بـاال    ميلي به دو قسمت تبديل تحصي

آمـوز در سـال يـا يـك دوره      عدم موفقيت دانش :است. پيشرفت تحصيلي پايين عبارت است از
ت فرد در يك يا چند موضـوع درسـي.   پيشرف :تحصيلي و پيشرفت تحصيلي باال عبارت است از

شـود (شـعاري    مـي هاي ميزان شده  پيشرفت تحصيلي اندازه گيـري   چنين پيشرفتي توسط آزمون
). در بعضي دروس مانند رياضي به علت انتزاعي بودن آن و تصور عـدم كـاربرد آن   1373نژاد، 

كم به تنفر  نسبت به آن بي عالقه شده و همين بي عالقگي كمآموزان  دانشدر زندگي روزمره، 
). اين پديده عالوه بر 1373شود (صمدي،  مير آن مبدل و در نتيجه به پيشرفت تحصيلي پايين د

گيـرد آثـار سـوئي بـر هسـته       مـي هاي هنگفت اقتصادي كه به دليل تكـرار دروس صـورت    زيان
زاده،  دارد (رحيمـي آمـوزان   دانشباشد و سالمت و بهداشت رواني  ميشخصيت كه همان خود 

1381(.  
شناختي بسيار مورد بحث قرار گرفتـه   انرابطه خودپنداره و پيشرفت تحصيلي در ادبيات رو

را نشـان   6/0تـا   4/0تعدادي از مطالعات بين خود پنداره و پيشـرفت تحصـيلي همبسـتگي     .است
بـه نقـل از كـريم زاده،     ،1996، 4؛ اسكا لوئيك1982، 3؛ پارسا كوآ1982، 2دهد (بروك اور مي

ي و رابطــه بــين آنهــا بــا توجــه بــه اهميــت موضــوعات خودپنــداره و پيشــرفت تحصــيل ). 1380
پژوهشـــگران متعـــددي تحقيقـــات فراوانـــي را در ايـــن زمينـــه انجـــام داده انـــد از آن جملـــه  

                                                 
1. academic achievement 
2. Brook over  
3. Parssa lacqua 
4. Skalvic 
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) بـه ايـن نتيجـه رسـيده انـد كـه: بـا        2009( 4، تيـوداركيز 3، پومپـاكي 2، زوربانوز1هاتزيگورگيدز
 يابـد. در  مـي كـاهش  آمـوزان   دانـش افزايش خودپنداره و اعتماد به نفس اضـطراب شـناختي در   

نتيجه آنها در اجراي وظايف بهتر عمل كرده و در تحصيالت خود بـه پيشـرفت بيشـتري دسـت     
) نشان دادنـد دانـش آمـوزاني كـه در انجـام      2009(7گوداس و 6، ليونداري5يابند. درميتزاكي مي

پيشـرفت  يابد.  ميله موفقيت و پيشرفت بيشتري دارند خودپنداره آنها افزايش أوظايف و حل مس
انـد و بـه    يندي هستند كه به صورت شـبكه اي در هـم تنيـده شـده    اود پنداره دو فرتحصيلي و خ

  ).1377؛ به نقل بيابانگرد، 1984، 8گذارند (مارش ميصورت تقابلي در يكديگر تأثير 
  گيـري خودپنـداره و خـود    شـكل واده سه بعـد عمـده تأثيرگـذار در    فرد، آموزشگاه، و خان

شـوند. . هركـدام از ايـن ابعـاد      ميآموان محسوب  دانشتحصيلي و در نهايت پيشرفت تحصيلي 
ــودتنظيمي      ــاي خ ــردي، راهبرده ــد ف ــژوهش از بع ــن پ ــد. در اي ــادي دارن ــزاي زي ــد 9اج ؛ از بع

؛ و از بعد خانوادگي تعامل بيشتر بين خانواده، معلم و 10آموزشگاهي، سنجش به عنوان يادگيري
 مـي تـأثير آمـوزش راهبردهـاي خـود تنظي    شاگردان مورد مطالعه قرارگرفته است و اين مقاله بـه  

تواند كل فرآيند زندگي را تحت تأثير قرار دهد و همچنين بـر   ميپردازد. مهمترين عامل كه  مي 
فرد بايـد از لحـاظ    ز اثر داشته باشد عامل فردي است.آمو پيشرفت تحصيلي و خود پنداره دانش

ز متحول شود كه يكـي از عوامـل تغييـرات    ها ني دروني و فردي تغيير كند تا بتواند در تمام زمينه
  باشد.  ميفردي راهبردهاي خودتنظيمي 

                                                 
1. Hatzigeorgiadis  
2. Zourbanos 
3. Pounpaki  
4. Theodoriksy 
5. Dermitzaki 
6. Leondri  
7. Goudas  
8. Marsh 
9. self regulation 
10 .assessment as learning 
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 2و شـانك  1از خود تنظيمي تعاريف متعددي به عمل آمده است. بنـا بـه تعريـف زيمـرمن     
ينــدهايي اســت كــه منجــر بــه فعــال ســازي و حفــظ ا) يــادگيري خــود تنظيمــي شــامل فر1998(

شود كه معطوف به دستيابي به هدف هستند. منظور  يم 5و عاطفي4، رفتاري3هاي شناختي فعاليت
ينــدهاي امهـارت طراحـي و كنتـرل و هـدايت فر    آمـوزان   دانـش از خـودتنظيمي ايـن اسـت كـه     

يند يـادگيري را بـراي خـود ارزيـابي     ايادگيري خود را دارند و تمايل دارند ياد بگيرند و كل فر
خودتنظيمي بر اين اساس استوار است كه ). نظريه يادگيري 1992، 6(بري كنند و به آن بينديشند

ــه از نظــر شــناختيآمــوزان  دانــش ــادگيري را در خــود ســازمان   ،چگون ــاري، ي انگيزشــي و رفت
دهـد تـا بـر رفتارهـاي      مي). توانايي خود تنظيمي به فرد اين امكان را 1382بخشند (كجباف،  مي

جد و در مـورد تقويـت   خودش كنترل و نظارت داشته باشد، آنهـا را بـا معيارهـاي خـودش بسـن     
لفـه اساسـي اسـت:    ؤ). خـود تنظيمـي داراي سـه م   1386 شخص خود و بقيه اعمال كند (سـيف، 

؛ به 1990، 9و دي گروت 8و مديريت منابع (پنتريچ 7راهبردهاي شناختي، راهبردهاي فراشناختي
  ). 1382نقل از كجباف، 

آمـوزان   دانـش ت تحصـيلي  توان به پيشـرف  ميبا استفاده از آموزش راهبردهاي خودتنظيمي 
آمـوزان   دانـش ). همچنين اين راهبردهـا بـر خودپنـداره    2010، 11و اكتاميس 10(اكار كردكمك 

). راهبردهاي خودتنظيمي شامل عقايـد  2009، 14و گوداس 13، لوآندري12تأثير دارد (درميتزاكي

                                                 
1. Zimmerman 
2. Shank 
3. cognition 
4. behavior 
5. affective 
6. Beri 
7. meta cognition 
8. Pintrich 
9. Digrot 
10. Acar 
11. Aktamis 
12. Dermitzaki 
13 .Leandari 
14. Goudas 
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ري بـا  انگيزشي، شناختي و فراشناختي و مـديريت منـابع اسـت كـه ايـن راهبردهـا رابطـه معنـادا        
). همچنـين رفتارهـاي راهبـردي رابطـه     2010، 2و هـيالل 1پيشرفت تحصيلي رياضي دارند (اسـين 
) و هرچه فرد از راهبردهاي 2009، 5و ماريوس4، آنجليكي3معناداري با خودپنداره دارند (ايريني

هتـر  يابد و در نتيجه در اجراي وظيفـه، ب  ميخودتنظيمي بيشتر استفاده كند خودپنداره او افزايش 
، و 12؛ و اوهـوس 2010، 11و ميلـر 10؛ پيـك 2009، 9و ينيـز 8، سوفيا7، نيكوز6(آنتونيز كند ميعمل 

). پژوهشگران علت اختالف سطح يادگيري دانش آموزاني را كه از شرايط 2009، 13ويكگنانت
مساوي برخوردارند، در ميزان انگيزش تحصيلي و استفاده از راهبردهاي شـناختي و فراشـناختي   

ها نشان د اده است كه دانش آمـوزاني كـه    ). گزارش1387(انصاري،  اند ادگيري دانستهدر امر ي
گيرنـد و از انگيـزش تحصـيلي يـا باورهـاي       مـي بيشتر از اين راهبردها آگاهند و آنها را  به كـار  

انگيزشــي از قبيــل احســاس خودكارآمــدي، ارزش گــذاري درونــي بــاالتر و اضــطراب امتحــان 
 ،و همكاران 14اند(استيونس گيري دست يافته چشم هاي تحصيلي ه موفقيتكمتري برخوردارند؛ ب

، 19و تـاپ  18؛ سـواالندر 2010، 17و لنـي  16؛ يانـگ 2009، 15؛ برايانت1386، به نقلِ سيف، 1991

                                                 
1. Esin 
2. Hilal 
3. Irini 
4. Angelaki 
5. Maraias 
6. Antonis 
7. Nikos 
8. Sofia 
9. Yannis 
10. Peak 
11. Miller 
12. Owosso 
13. Weickgenannt 
14. Stovens 
15. Bryant 
16. Young  
17. Lenne 
18. Swalander 
19. Taube 
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؛ و 1387؛ علـي اقـدام،   1373؛ صمدي، 1388؛ ورزدار، 1380؛ رحماني، 1387؛ انصاري، 2007
 ).1382اميني، 

ثر بخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر پيشـرفت تحصـيلي   هدف اين پژوهش تعيين ا
له اصـلي  أدختر سال سـوم راهنمـايي شـهر اراك بـود. و مسـ     آموزان  دانشرياضي و خودپنداره 

پژوهش اين بـود كـه: آيـا آمـوزش راهبردهـاي خـودتنظيمي بـر پيشـرفت تحصـيلي رياضـي و           
  ه پژوهش عبارت بود از: تأثير دارد؟ و بر همين اساس فرضيآموزان  دانشخودپنداره 

آمـوزان   دانـش آموزش راهبردهاي خودتنظيمي، خود پنداره و پيشرفت تحصـيلي رياضـي   
  دهد. ميدختر را افزايش 

  روش
دختـر سـال سـوم    آمـوزان   دانـش  :جامعه آماري پژوهش عبارت بود از الف) جامعه آماري:

فـر در  ن  5094بر  بالغ كالس 171؛ در 1389-90راهنمايي شهرستان اراك كه در سال تحصيلي 
 مشغول به تحصيل بودند.  اين شهرستان

هـاي نيمـه آزمايشـي اسـت و      پـژوهش حاضـر از پـژوهش    روش نمونه گيري: ب) نمونه و
و  1انـد( كـوهن   نفر پيشنهاد كـرده  15ها حد اقل نمونه در هر گروه  متخصصان براي اين پژوهش

و يك گروه كنترل) (يك گروه آزمايش  در اين پژوهش به دوگروه آزمودني ).2000، 2مانيون
اي اسـتفاده شـده    اي چند مرحله گيري تصادفي خوشه براي انتخاب نمونه از روش نمونه نياز بود.

است. در مرحله اول واحد انتخاب نمونه ناحيه بود. براي اين منظور از بـين دو ناحيـه يـك و دو    
خـاب شـد. در مرحلـه دوم، واحـد     ؛ ناحيه يك به تصادف انت1389 -90اراك در سال تحصيلي 

مـدارس راهنمـايي دخترانـه ناحيـه يـك، يـك        ه، مدرسه راهنمايي بـود كـه از بـين   انتخاب نمون
مدرسه راهنمايي به طور تصادفي انتخاب شد. در مرحله سوم واحد انتخاب نمونـه كـالس بـود.    

                                                 
1. Cohen  
2. Man ion 
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انتخاب شد. و  كالس 2كالس دانش آموز سال سوم راهنمايي الغدير به تصادف  7يعني؛ از بين 
س انتخاب شده در مدرسه به طور تصادفي يـك كـالس در گـروه آزمـايش و     كال 2باالخره از 

. بـراي رعايـت همگـن بـودن و اطمينـان بيشـتر از       نديك كالس در گروه كنترل جايگزين شـد 
نظر سن، جنس و محل تحصـيل   گروه مورد مطالعه از2هاي افراد  يكسان بودن شرايط و ويژگي

اني را داشتند. دانستن اين نكته ضروري است كه كالس بندي ابتداي سال تحصـيلي  شرايط يكس
شرايط يكسـاني را  نظر سن، جنس و محل تحصيل  از بر اساس حروف الفبا بوده وآموزان  دانش

    برابر بوده است. ا يكديگرتقريباًكالس ب 2ميانگين معدل هر داشتند. به عالوه 
رهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبـارت بـود از: پرسشـنامه    ابزا د) ابزارهاي اندازه گيري:

  .خودپنداره (آهلو واليا) و آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي محقق ساخته
كنتـرل در  هاي آزمـايش و  هاي گروه در پژوهش حاضر براي سنجش خودپنداره آزمودني

پرسشـنامه   شـد. از آزمـون خودپنـداره كودكـان آهلـو واليـا اسـتفاده       آزمون،  آزمون و پس پيش
 16ت ايـن مقيـاس   سـؤاال از بـين   مي باشـد.  سؤال 80(آهلو واليا) كه شامل  خودپنداره كودكان

مربوط به وضع  سؤال 12مربوط به وضعيت عقالني و تحصيلي،  سؤال 18مربوط به رفتار،  سؤال
مربوط به شهرت ؛كه دراينجـا منظـور    سؤال 12مربوط به اضطراب،  سؤال 12ظاهري و نگرش، 

آمـوز از ديـدگاه خـود     تي است كه نظرمثبت يا منفي ديگران را نسبت به دانشسؤاال از شهرت،
باشد كه نمره كل آنها برابـر بـا    مربوط به شادي و رضايت مي سؤال 8كند و  دانش آموز بيان مي

دهد، آيا كودكـان و   ميدروغ سنج است كه نشان  سؤال 16است. همچنين اين مقياس شامل  78
 باشـد.  ت اين پرسشنامه به صورت بلي و خيـر مـي  سؤاالاند يا خير.  پاسخ صحيحي داده نوجوانان

خواهـد بـود. ايـن مقيـاس يـك      » خيـر «يـا  » بلـي «است كه پاسخ آنها  سؤال 80اين آزمون شامل 
وضـعيت  ، رفتـار،  مقيـاس فرعـي   6 پرسشـنامه داراي  كاغـذي كالمـي اسـت. ايـن     -آزمون مداد

اسـت.   شـادي و رضـايت  ، و شـهرت  ،اضـطراب  ،ها ني و نگرشظاهر جسما ،عقالني و تحصيلي
شـوند، تـا بعـد ارزيـابي را مـنعكس كنـد.        مـي ت مقياس در جهت مثبت يا منفي نمره داده سؤاال

ي مطلـوب اسـت.    ي يـك خودپنـداره   فرض بر اين است كه نمره ي باال در مقياس نشان دهنـده 
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ت مطـابق الگـوي نمـره گـذاري در     سؤاالروش نمره گذاري اين مقياس خودپنداره ساده است. 
در بـيش از يـك   ت سؤاالقابل ذكر است كه برخي از  شوند. ميجهت خودپنداره باال نمره داده 

اي آمـده باشـد، جـزو نمـرات آن حـوزه فرعـي        ي در هـر حـوزه  سـؤال حوزه آمده است. لذا هر 
  و حداقل صفر است.  78حداكثر نمره براي مقياس خود پنداره  شود. ميمحاسبه 

آمـوزان   دانـش  1060نسخه ي هندي اين مقياس خود پنداره بر يـك نمونـه ي تصـادفي از    
بـاز   اعتبـار روش آزمـون بـه    1اعتبـار  سـال بـود.   5/14اوتار پرادش اجرا شد. ميانگين اين نمونـه  

  گزارش شده است. 1و دو نيمه كردن در جدول آزمايي

  مقياس خودپنداره اعتبارضرائب  .1 جدول
  ضريب  روش  تعداد  جنس  سن  نمونه

  83/0  بازآزمايي  330  پسر  ساله 12  ي راهنمائي مدرسه
  88/0  بازآزمايي  380  دختر  ساله 14  دبيرستان

  74/0  دو نيمه كردن  470  پسر  ساله 15  متوسطه كالسهاي باال
  79/0  دو نيمه كردن  590  دختر  ساله 15  متوسطه كالسهاي باال

دهد كه مقيـاس خـود پنـداره كـامالً      مي نشان 1 ضرائب همبستگي گزارش شده در جدول
و بـه روش   82/0ريچاردسـون   -در پـژوهش حاضـر  اعتبـار مقيـاس بـه روش كـودر       .پايا است

  برآورد شد. 78/0بازآزمايي با فاصله سه ماهه 
  مقياس خود پنداره به سه طريق تعيين گرديده است. 2روايي :روايي

 »بـاز ترجمـه مجـدد    -روش ترجمـه «بـا  روايي محتوايي مقياس خود پنـداره   روايي صوري:
 5ي اصلي پيرز توسط نويسنده به هنـدي ترجمـه شـده اسـت. سـپس بـه        تعيين شده است. نسخه

 ت داده شـد. سـؤاال متخصص هندي (مصحح و ويراستار) بـراي كنتـرل دقـت و كفايـت زبـاني      
 مه شد.گليسي به زبان انگليسي ترجمتخصص در زبان ان 5ت دوباره توسط سؤاالي هندي  نسخه

ت مشـابه يـا   سـؤاال و درونـي  آيا انديشـه هـا و معـاني ذاتـي      و از آنان خواسته شد كه بيان كنند،
                                                 
1. reliability  
2. validity  
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نمايند  ميت كامالً همان انديشه هائي را سؤاالمتفاوت هستند. پيرز و آهلو واليا دريافتند كه تمام 
اين مقياس بود.  اي ازروايي محتواي كه در مقياس اصلي منعكس است. اين اندازه به عنوان نشانه

  روايي صوري و محتواي در سطح باالئي دارد. آشكار است كه اين ابزار
همبسـتگي نمـرات هـر     ،براي اطمينان ازروايي همزمان مقياس خـود پنـداره   روايي همزمان:

 گزارش شده است. 2مقياس فرعي با هم بدست آمد. اين مقادير در جدول 

  )239=  نمونه گون خود پنداره (تعدادماتريس همبستگي بين عناصر گونا .2جدول 
  ابعاد خود پنداره

  ج  ث  ت  پ  ب  الف
  540/0  512/0  539/0  433/0  504/0  -  الف
  384/0  517/0  512/0  621/0  -  504/0  ب
  453/0  427/0  412/0  -  621/0  433/0  پ
  451/0  397/0  -  412/0  512/0  539/0  ت
  400/0  -  397/0  427/0  517/0  512/0  ث
  -  400/0  451/0  453/0  384/0  540/0  ج

آشكار اسـت   و معنا دار هستند 01/0 آلفاي كمتر از در سطح 2ي جدول ها تمام همبستگي
رسد كه مقيـاس هـاي فرعـي رفتـار و      مياست. به نظر  621/0تا   397/0كه همبستگي دروني از 

  دارند.وضعيت عقالني و تحصيلي با بيشتر اندازه هاي ديگر خود پنداره همبستگي باالتري 
 سـؤال  80هـاي   پاسـخ  ،دانش آمـوز كـالس ششـم    457 به حجمنمونه اي  در روايي عاملي:

ده عامل اسـتخراج  و شد و چرخش واريماكس تحليل عاملي تحليل مؤلفه اصلي به روشمقياس 
بـا در نظـر گـرفتن محتـواي      هـا  شده و عامل انتخابدر هر عامل  30/0با بار باالتر از  سؤالشد. 
 مشـترك ريـانس  ادرصد از كل و 42عوامل باالي  الترين بار نام گذاري شده است.ت با باسؤاال

(آهلواليا،  در حدي بودند، كه قابل تفسير باشند عامل 6ده عامل، . از اين كردند مقياس را توجيه 
(بـا   روايـي مقيـاس بـه روش روايـي مالكـي همزمـان      در پژوهش حاضر  .)1383ترجمه كرمي، 

  برآورد شد. 72/0نك) پنداره آيز استفاده از آزمون خود
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جلسه يـك   12گروه آزمايش در آموزان  دانشدر اين پژوهش  ها: د) روش اجرا و مداخله
گـروه كنتـرل   آمـوزان   دانشساعتي راهبردهاي خود تنظيمي را دريافت كردند، در صورتي كه 

در جـدول   يماي دريافت نكرد. رئوس مطالب و محتواي راهبردهاي خود تنظي هيچگونه مداخله
  گزارش شده است. 3

  فهرست مطالب آموزش راهبردهاي خودتنظيمي .3جدول 
  محتوا  جلسه
  آشنايي با دانش آموزان، توضيح در مورد موضوع و فعاليت ها، اجراي پيش آزمون  اول
  آموزش مولفه هاي انگيزشي و راهبردهاي مديريت منابع  دوم
  مرور فعاليت هاي جلسه دوم  سوم
  ش راهبردهاي تكرار و مرورآموز  چهارم
  مرور فعاليت هاي جلسه قبل و آموزش راهبردهاي الگوسازي براي قبول خطر در امور تحصيلي و بسط معنايي  پنجم
  آموزش راهبردهاي سازماندهي و پذيرش موفقيت ،مرور فعاليت هايي جلسه قبل  ششم
  مرور فعاليت هاي جلسات قبل  هفتم
  در انتخاب پاداش و تنبيه مناسبآموزان  دانشمه ريزي و كمك به آموزش راهبردهاي برنا  هشتم
  مرور فعاليت جلسه قبل، آموزش راهبردهاي كنترل و نظارت و قبول خطر تحصيلي  نهم
  مرور فعاليتهاي جلسه قبل، آموزش راهبردهاي نظم دهي  دهم
  مرور فعاليت هاي جلسه قبل تكاليف جلسه قبل دانش آموزان  يازدهم
  مرور راهبردهاي آموزش داده شده به صورت تركيبي  مدوازده

 ها يافته

اين پژوهش داراي يك گروه آزمايش و يك گـروه كنتـرل بـوده اسـت.      ها: الف) توصيف داده
و انحـراف   (ميـانگين  هاي توصـيفي  هاي گروه كنترل وگروه آزمايش و شاخص تعداد آزمودني

هـاي گـروه كنتـرل و آزمـايش در      ودنياستاندارد) نمرات پيشرفت تحصيلي درس رياضي آزمـ 
  گزارش شده است.  4آزمون، در جدول  آزمون و پس پيش
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  هاي پژوهش آزمودني پيشرفت تحصيلي درس رياضي هاي توصيفي نمرات شاخص .4جدول 

  شاخص
  گروه آموزش راهبردهاي خود تنظيمي  گروه كنترل

  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آزمون
  38  38  31  31  تعداد
  92/11  71/10  90/12  03/12  ميانگين

  52/4  49/4  74/4  14/4  انحراف معيار

گزارش شده است، ميانگين نمرات پيشـرفت تحصـيلي درس   4همان طوري كه در جدول 
 5 خصوص در پس آزمـون گـروه آزمـايش افـزايش داشـته اسـت. جـدول       ه رياضي در كل و ب

هاي گروه كنترل و  ودپندارة آزمودنيهاي توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون خ شاخص
  گروه آزمايش را گزارش كرده است.

  هاي پژوهش هاي توصيفي نمرات خودپندارة آزمودني شاخص .5جدول 

  شاخص
  گروه آموزش راهبردهاي خود تنظيمي  گروه كنترل

  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آزمون
  38  38  31  31  تعداد
  18/66  76/61  93/57  93/59  ميانگين

  47/8  97/9  88/12  24/12  انحراف معيار

گزارش شده است ميانگين نمرات خودپنداره در پس آزمون  5همان طوري كه در جدول 
هاي توصيفي نمـرات پـيش آزمـون، پـس      شاخص 6گروه آزمايش افزايش داشته است. جدول 

هاي  دارة آزمودنيآزمون) خودپن افتراقي(تفاوت بين نمرات پس آزمون و پيش آزمون، و نمرات
  گروه كنترل را گزارش كرده است.
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  هاي گروه كنترل هاي خودپندارة آزمودني هاي توصيفي نمرات خرده مقياس شاخص .6جدول

  خرده مقياس
  نمرات افتراقي  پس آزمون  پيش آزمون

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
  61/0  72/0  11/3  71/8  18/3  52/8  شهرت
  62/0  42/0  87/1  97/8  61/1  55/8  اضطراب

  39/1  -03/0  62/2  77/7  72/2  81/7  وضع ظاهر و نگرش
  61/2  -97/0  48/3  10/13  96/2  06/14  وضعيت عقالني و تحصيلي

  61/0  38/0  85/1  61/6  98/1  22/6  شادي و رضايت
  71/1  1  76/2  77/12  11/3  77/11  رفتار

هـاي   گـزارش شـده اسـت ميـانگين نمـرات خـرده مقيـاس        6ل همان طـوري كـه در جـدو   
هـاي   شـاخص  7خودپنداره در پس آزمون گروه كنترل افزايش چنـداني نداشـته اسـت. جـدول     

آزمـون و   (تفـاوت بـين نمـرات پـس     آزمون، و نمرات افتراقي توصيفي نمرات پيش آزمون، پس
زش راهبردهاي خـودتنظيمي  هاي گروه آمو هاي خودپندارة آزمودني آزمون) خرده مقياس پيش

  را گزارش كرده است.

  هاي  هاي توصيفي نمرات خرده مقياسهاي خودپندارة آزمودني شاخص 7.جدول
  گروه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي

  خرده مقياس
  كل  پس آزمون  پيش آزمون

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
  63/0  72/0  08/2  24/9  50/2  56/8  شهرت
  09/1  87/0  07/2  89/9  22/2  87/8  اضطراب

  50/1  56/1  67/1  53/10  08/2  16/9  وضع ظاهر و نگرش
  15/2  59/1  98/2  31/14  55/3  78/12  وضعيت عقالني و تحصيلي

  08/1  28/1  14/1  86/7  52/1  56/6  شادي و رضايت
  25/1  19/1  89/1  53/14  06/2  50/13  رفتار
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هـاي   گـزارش شـده اسـت ميـانگين نمـرات خـرده مقيـاس        7در جـدول  همان طـوري كـه   
افـزايش   )(گـروه آمـوزش راهبردهـاي خـودتنظيمي     خودپنداره در پس آزمون گروه آزمـايش 

ها مثبت است و اين ها نشانگر  عالوه ميانگين نمرات افتراقي در همه خرده مقياسه داشته است. ب
  تأثير مداخله آزمايشي است.

آزمون  هاي توصيفي مربوط به نمرات افتراقي (تفاوت بين نمرات پس شاخص 8در جدول 
هـا بـه تفكيـك گـروه كنتـرل       هاي پژوهش، براي خودپندارة آزمـودني  آزمون) آزمودني و پيش

  وگروه آزمايش گزارش شده است.

  هاي پژوهش هاي توصيفي نمرات خودپندارة آزمودني شاخص .4جدول 

  شاخص
  دهاي خودتنظيميگروه آموزش راهبر  گروه كنترل

  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آزمون
  38  38  31  31  تعداد
  42/4  21/1  -2  129/0  ميانگين

  10/4  11/1  68/3  67/1  انحراف معيار

هـاي آزمـايش    نشان مي دهد كه ميانگين نمرات افتراقي( افزايشي) گروه 8دقت در جدول 
قي (افزايشي) گروه كنترل است و اين مطلب نشانگر در خودپنداره باالتر از ميانگين نمرات افترا

 هاي آزمايشي است.  تأثير مداخله

(تفـاوت بـين نمـرات پـس      ها، از نمرات افتراقـي  براي استنباط از داده ب) تحليل استنباطي:
هـاي خودپنـداره، و پيشـرفت تحصـيلي درس      آزمون) خودپنداره، خـرده مقيـاس   آزمون و پيش

آزمـون بـر نمـرات     استفاده از نمرات افتراقي خنثي كردن اثـرات پـيش   رياضي استفاده شد. دليل
هاي آن، و پيشـرفت تحصـيلي درس رياضـي بـوده اسـت.       ها، خرده مقياس خودپندارة آزمودني

هاي آزمايش و كنترل از نمـرات   هاي گروه هاي اوليه آزمودني همچنين براي از بين بردن تفاوت
هـاي تحليـل كوواريـانس چنـد      ست كـه در بررسـي مفروضـه   افتراقي استفاده شد. الزم به ذكر ا

آزمـون پيشـرفت    متغيره مشخص شد كه مفروضه هم خطي بودن رابطه بـين متغيـر وابسـته (پـس    
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تحصيلي رياضي و خودپنداره) با متغير كمكي ( همپراش) يعني پيش آزمون پيشرفت تحصـيلي  
از تحليـل كوواريـانس چنـد متغيـره      رياضي و خودپنداره برقرار نيست. بنابر اين شرايط اسـتفاده 

  براي نمرات افتراقي استفاده شد.  1چند متغيرهتحليل واريانس وجود نداشت، و به همين دليل از 
راي آزمــودن فرضـية پــژوهش يعنـي؛ آمــوزش راهبردهـاي خــود تنظيمـي خودپنــداره و     بـ 

آماري تحليـل   از آزمون ،دختر دوره را افزايش مي دهدآموزان  دانشپيشرفت تحصيلي رياضي 
واريــانس چنــد متغيــره بــراي نمــرات افتراقــي خودپنــداره و پيشــرفت تحصــيلي درس رياضــي   

تحليل واريـانس چنـد متغيـري در واقـع گسـترش تحليـل واريـانس بـه          ها استفاده شد. آزمودني
؛ 2،1999هايي است كه در آنها بيش از يك متغير وابسته وجود دارد (آداليد و پكسـمن  موقعيت
و بـه جـاي    3). براي كاهش خطاي نوع اول از تصحيح بنفروني1388هومن و عسگري، ترجمه، 

 05/0آلفاي رسمي از آلفاي تعديل شده استفاده گرديد. بدين ترتيب در پژوهش حاضر آلفـاي  
). 2/05/0=  025/0( در نظر گرفته شد 025/0 بر تعداد متغيرهاي وابسته تقسيم و سطح معناداري

يكـديگر ارتبـاط خطـي و معنـادار دارنـد و در عـين حـال مسـأله هـم خطـي            متغيرهاي وابسته با
هـاي اصـلي تحليـل     بين زوج متغيرها وجـود نـدارد و بـدين ترتيـب يكـي از مفروضـه       4چندگانه

ي كه دو متغير خودپنداره و پيشرفت تحصـيلي درس  يواريانس چند متغيري وجود دارد. از آنجا
، ميزان همبستگي ايـن دو متغيـر بـا يكـديگر قابـل توجـه       مشابهي هستند هاي تقريباً رياضي سازه

هـاي   است. از اين گذشته براساس بررسي هـاي بـه عمـل آمـده سـاير شـرايط همگنـي مـاتريس        
نيز برقـرار اسـت.    6و بهنجاري توزيع با آماره اسميرنف 5با آزمون باكس كو واريانس -واريانس
د متغيـره بـراي نمـرات افتراقـي     خالصـة تحليـل آزمـون آمـاري تحليـل واريـانس چنـ        9جدول 

  كند. بكارگرفته شده در اين مورد را گزارش مي

                                                 
1. MANOVA 
2. Adelaide & Pex man 
3. Bonferroni correction 
4. multiple  co linearity 
5. Box test 
6. Smirnov  
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  خالصة تحليل واريانس چند متغيره براي نمرات افتراقي خود پنداره و پيشرفت تحصيلي رياضي. 9جدول
  توان آماري  اندازه اثر  معني داري  F  درجه آزادي  ها آزمون

  001/0P<  609/0  1  570/13  7و  61  آزمون اثرپياليي
  001/0P<  609/0  1  570/13  7و  61  آزمون اثر هوتلينگ
  001/0P<  609/0  1  570/13  7و  61  آزمون المبدا ويلكز

 001/0P<  609/0  1  570/13  7و  61  آزمون بزرگترين  ريشه روي

دهد كه بين سطوح آموزش(آموزش راهبرهـاي خـود تنظيمـي در     مينشان  9نتايج جدول 
هـاي   متغيرهاي وابسته پيشرفت تحصيلي، خودپنداره، و خـرده مقيـاس  فقدان آموزش) در مقابل 

. بـدين  ] F)7و  2 ،001/0P< ،570/13 =)61= 609/0[ خودپنداره تفاوت معنـي دار وجـود دارد  
خودپنـداره و پيشـرفت    ،ترتيب فرضيه دوم پژوهش مبني بـر آمـوزش راهبرهـاي خـود تنظيمـي     

  شود. ميتأييد  ،دهد دختر دوره را افزايش ميموزان آ دانشتحصيلي رياضي 
خالصة تحليل آزمون آماري تحليل واريانس يك متغيره بـراي نمـرات افتراقـي     10جدول 

هاي خودپنداره و پيشرفت تحصـيلي درس   هر يك از متغيرهاي وابسته خودپنداره، خرده مقياس
  رياضي را گزارش مي كند.

  ند متغيره براي نمرات افتراقي خود پنداره و پيشرفت تحصيلي رياضيخالصة تحليل واريانس چ. 10جدول

  متغير وابسته
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

  معني داري  F  واريانس
اندازه 
  اثر

توان 
  آماري

  001/0P<  212/0  987/0  037/18  635/30  1  635/30  پيشرفت رياضي
  001/0P<  406/0  1  820/45  896/703  1  896/703  خودپنداره
  001/0P<  197/0  979/0  388/16  563/4  1  563/4  شهرت
  638/0  076/0  022/0  504/5  297/4  1  297/4  اضطراب

 001/0P<  192/0  976/0  904/15  497/27  1  497/27  وضع ظاهر و نگرش

 001/0P<  259/0  998/0  412/23  472/142  1  472/142  وضعيت تحصيلي

  001/0P<  207/0  985/0  518/17  902/13  1  902/13  شادي و رضايت
  144/0  012/0  370/0  814/0  998/1  1  998/1  رفتار
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دهد كه؛ تحليل هريك از متغيرهاي وابسته به تنهايي با استفاده از  مينشان  10نتايج جدول 
، 2=  212/0 [آلفاي تعديل شده بنفروني نيز نشـان داد كـه پيشـرفت تحصـيلي درس رياضـي      

001/0P< ،037/18 =)68  1و (F [ خودپنداره ،] 2=  406/0  ،001/0P< ،820/45  =)68  1و (F [ ،
؛ بـراي خـرده مقيـاس    ] F) 1و 2 ،001/0P< ،388/16 =)68= 197/0 [ براي خرده مقياس شهرت

، براي خرده مقيـاس وضـعيت ظـاهر و    ] F) 1و 2، 025/0P< ،504/5 =)68= 076/0 [، اضطراب
؛ براي خرده مقياس وضعيت تحصيلي و  ] F) 1و 2 ،001/0P< ،904/15 =)68= 192/0 [ نگرش

؛ بـــراي خـــرده مقيـــاس شـــادي و    ] F) 1و 2، 001/0P< ،412/23 =)68= 259/0 [ عقالنـــي
هــاي مــورد بررســي گــروه  در آزمــودني] F) 1و 2 ،001/0P< ،518/17 =)68= 207/0[ نگــرش

كنترل و گروه آزمايش تفاوت معنادار داشته و باعث افـزايش خودپنـداره و پيشـرفت تحصـيلي     
درس رياضــي گــروه آزمــايش شــده اســت. بــدين ترتيــب فرضــيه پــژوهش مبنــي بــر آمــوزش  

دختـر دوره را  آمـوزان   دانـش لي رياضـي  راهبردهاي خود تنظيمي خودپنداره و پيشرفت تحصـي 
= 2، 370/0P< ،814/0=  012/0 [شود. اما براي خرده مقياس رفتار  ميدهد، تأييد  مي افزايش

نداشـته و   هاي مورد بررسي گروه كنترل و گروه آزمايش تفاوت معنـادار  در آزمودني] F) 1و 68(
  ه آزمايش نشده است.باعث افزايش خرده مقياس رفتار گرو

  يجه گيرينتو بحث 
ها  نشان داد كه: فرضيه پژوهش يعني؛ آموزش راهبردهاي خودتنظيمي خودپنداره و  تحليل داده

دهـد، تأييـد    مـي دختر مقطع سـوم راهنمـايي را افـزايش    آموزان  دانشپيشرفت تحصيلي رياضي 
افـزايش پيشـرفت تحصـيلي و     شود. اثر بخش بودن استفاده از راهبر هاي خود تنظيمـي بـراي   مي

)؛ بريانـت  2010خودپنداره توسط نويسندگان و پژوهشـگران متعـددي ازجملـه يانـگ و لينـي (     
  )؛ اوهوســو و 2009)؛ درميتزاكــي، يونــداري و گــوداس (  2010)؛ اكــار و اكتــاميس ( 2009(
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مـورد  ) گـزارش و  2007( 4و بيرمان 3)؛ كرونر2008( 2و پالفاي 1)؛ مك دونالد2009وكگنانت (
)؛ 1387هاي ساير پژوهشگران از جمله انصـاري (  تأييد قرار گرفته است. اين نتيجه گيري با يافته

محمدي )؛ 1386)؛ عمادي (1382)؛ اميني (1380)؛ رحماني (1388)؛ ورزدار (1387علي اقدام (
) همخواني داشـته و از يافتـه    1373)؛ و صمدي (1382)؛ كجباف (1374)؛ كديور (1385آريا (

  كنند. مياين پژوهش حمايت 
از تحليـل واريـانس چنـد متغيـره بـراي       داده هـا  استنباطيبا لحاظ اين مطلب كه در تحليل 

ها را خنثي  هاي اوليه آزمودني نمرات افتراتي استفاده شد. اين روش اثرات پيش آزمون و تفاوت
صادفي، و بـراي آزمـودن   كند، و با عنايت به اينكه براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري ت مي

فرضــيه از يــك تجربــي اســتفاده شــد. بنــابراين بــا قاطعيــت فرضــيه پــژوهش مبنــي بــر آمــوزش  
دختـر افـزايش   آمـوزان   دانـش هاي خود تنظيمي خود پنداره و پيشرفت تحصيلي رياضـي   راهبرد

  شود. ميدهد، تأييد  مي
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(ترجمـه علـي اكبـر سـيف).      هاي آموزشگاهي هاي آدمي و يادگيري ويژگي). 1363بلوم، بي. اس. (
   .تهران: انتشارات مركز نشر دانشگاهي

تهران: انتشارات انجمن  هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان. روش). 1374بيابانگرد، ا. (
 اوليا و مربيان.

. تهـران: دفتـر نشـر    ماي والدين و معلمان در تربيـت و آمـوزش خـانواده   راهن). 1377بيابانگرد، ا. (
 فرهنگ اسالمي.

تأثير الگوي يادگيري اجتماعي بر عزت نفس، اعتماد به نفس رفتارهاي ). 1388جاللي، و نظري، آ. (
 . خود ابرازي بر پيشرفت تحصيلي

دين كودكان و بدون نارسـايي  ). مقايسه ميزان سالمت روان خودپنداره وال1388( .خرم رودي، اكرم
  عمومي چاپ نشده دانشگاه آزاد اراك.  .شناسي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانتوجه. 

رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خـود تنظيمـي بـا پيشـرفت     . بررسي )1380رحماني، خ. م. (
طع راهنمايي شهر شيراز. رياضي در ميان داشن آموزان نابينا و بينا مق تحصيلي در درس تاريخ و

 . شناسي تربيتي دانشگاه شيراز پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان

در درس رياضـي دوره  آمـوزان   دانـش . بررسـي علـل افـت تحصـيلي     )1381رحيمي زاده، يد اله. (
 متوسطه استان همدان.

. (ويرايش ششم) و آموزش شناسي ياد گيري شناسي پرورشي نوين. روان . روان)1386سيف، ع. ا. (
 : نشر دوران.تهران

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي :شناختي تربيتي. تهران . مباني روان)1373شعاري نژاد، ع. ا. (
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اثر بخشي آموزش راهبردهـاي يـادگيري در گـرايش هـدف و خـودتنظيمي       .)1387علي اقدام، ا. (
دانشـگاه عالمـه    شناسـي تربيتـي   وانرساله دكتـري رشـته ر  پايه اول دوره متوسطه. آموزان  دانش
 ي.ئطباطبا

). بررسي ميزان اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خـود تنظيمـي بـر تفكـر     1386عمادي، ع. (
پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد،      .پايه چهارم ابتدايي شـهر مـرو دشـت   آموزان  دانشمفهومي، در 

 .يائدانشگاه عالمه طباطب

له رياضي دانش آموزن پايه چهارم ابتـدايي.  أفراشناخت در حل مس). تأثير دانش 1373صمدي، م. (
 .شناسي تربيتي پايان نامه كارشناسي ارشد روان

آمـوزان   دانـش مدي با پيشرفت تحصـيلي رياضـي در   آ). بررسي رابطه خودكار1380كريم زاده، م. (
  ن.، دانشگاه تهراپايان نامه كارشناسي ارشد دختر شهر تهران.

. رابطه باور هاي انگيزشي و راهبرد هاي يادگيري خود تنظيمي بـا عملكـرد   )1382كجباف، م. ب. (
 .1شماره  5. سال تازه هاي شناختيدبيرستاني، آموزان  دانشتحصيلي 

پـژوهش در  . فراينـدهاي شـناختي و كاربردهـاي آن در آمـوزش و يـادگيري.      )1374كديور، پ. ( 
 . شماره جديد. تهران. مسائل تعليم و تربيت

پايـان  . پسر پنجمآموزان  دانشهاي رفتاري بر خود پنداره  . تأثير آموزش تمرين)1388حسني، ل. (م
  ، دانشگاه آزاد اراك. نشده شناسي عمومي چاپ نامه كارشناسي ارشد رشته روان

. بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر عملكرد و حـل  )1385محمدي آريا، ع. (
هـاي حرفـه اي آمـوزش     عقب مانده پايه سوم مقطع مهـارت آموزان  دانشر سازشي له و رفتاأمس

  ي.ئدانشگاه عالمه طباطبا .پايان نامه كارشناسي ارشدستثنائي تهران، پرورش ا
آموزان  دانشموزش راهبردهاي فراشناختي در پيشرفت تحصيلي رياضي آ). تاثير 1388ورزدار، ف. (

 .ريـزي  پايان نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته برنامـه     اسالمشهر.  شهرستان دختر پايه اول راهنمايي
   ي.ئدانشگاه عالمه طباطبا
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