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اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش 
 کاراهمال آموزاندانشسرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی 

 4، حسن اسدزاده9، مسعود حجازی2، غالمحسین انتصار فومنی1سلیمان کابینی مقدم

 76/31/7031تاریخ پذیرش:  24/30/7031تاریخ وصول: 

 چکیده
اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و پژوهش حاضر با هدف 

طرح گروه از نوع شبه آزمایشی با  پژوهشروش این انجام شد.  کاراهمال آموزاندانشوجدان تحصیلی 
اخه رانه شمدارس غیرانتفاعی پس آموزاندانشامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه جبود. کنترل نامعادل 

بود که از بین  31-39در سال تحصیلی نظری پایه دوم )یازدهم( دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو رشت 
گروه )آزمایش و کنترل(  2تصادفی به  صورتبهی انتخاب و اچندمرحلهی اخوشهنفر به روش  43تعداد  هاآن

( و 2332تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ ) وجدانی هاپرسشنامههای دو گروه یآزمودنتقسیم شدند. 
تکمیل کردند.  آزمونپسآزمون و یشپ( را در مرحله 7037چاری )ینحسزاده و یدهقان سرزندگی تحصیلی

ای تحت مداخله آموزشی راهبرد یادگیری خودگردان قرار گرفتند یقهدق 33جلسه  71گروه آزمایش به مدت 
ی را دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس امداخلهگونه یچهل که در طول این مدت گروه کنتریدرحال
سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی  آموزش راهبرد یادگیری خودگردان سبب افزایش داد که نشان

ی نتیجه این پژوهش نشان داد برای کاهش طورکلبه(. ˂337/3P)شود یم کاراهمال آموزاندانش
 اهبرد یادگیری خودگردان مؤثر است.استفاده از آموزش ر، آموزاندانشی در کاراهمال
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آموزش راهبرد یادگیری خودگردان، سرزندگی تحصیلی، وجدان تحصیلی، : کلیدی گانواژ
 .کاراهمال آموزاندانش

 مقدمه
امروز، افزایش کیفیت یادگیری در  وپرورشآموزشی هادغدغهین ترمهمیکی از 

د در توانیممشکالت یادگیری در آنان است. یکی از عواملی که  وفصلحلو  آموزاندانش
 زمینه در داشتن مشکل معنی ی بهکاراهمالاست.   7یکاراهمالاین زمینه تأثیرگذار باشد، 

 کار ی به معنیکاراهمالتوان گفت که یمبه عبارتی  یا کارهاست کردن تمام شروع یا
کند. یم محول به آینده را کار شروع دائماً کاراهمال است. فرد فردا انداختن به را امروز
 تأخیر بیندازد به را کارها انجام عمدتاً فرد شودیمباعث  و است زمان غاصب ،یکاراهمال

فقدان  عنوانبهی کاراهمال(. 7394، 2راث بلوم از دست بدهد )سولومون و  را و زمان
خودتنظیمی و تمایل در به تأخیر انداختن آنچه برای رسیدن به یک هدف ضروری است، 

(. با افزایش استرس و پیامدهای منفی در زندگی 2377، 0شود )اینور و همکارانیمتوصیف 
 مانعی برای موفقیت تحصیلی، کمیت و کیفیت عنوانبهی کاراهمال، آموزاندانشتحصیلی 

ی، پدیدار شدن کاراهمال(. از مظاهر 2372، 4دهد )میراو و میرانایم یادگیری را کاهش
ی تحصیلی کاراهمالهای آموزشگاهی است که یطمحی در کاراهمالویژگی یا صفت 

ی به تمایل غیرمنطقی برای به تعویق انداختن، آغاز یا کامل کاراهمالشود. این نوع یمنامیده 
حصیلی در قصد انجام فعالیت ت باوجودکه فراگیران کردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد 

 (.7034زمان مشخص، انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند )نریمانی و همکاران، 
اهده کمتر مش کاراهمال آموزاندانشکننده که معموالً در یینتعیکی از مفاهیم بسیار 

 پنج که از است مدارییفهوظ هاییرمجموعهز وجدان ازاست.  1یلیتحصشود وجدان یم

 و هاارزشبا  را آید. رفتارگرایان وجدانیم حساببهشخصیتی  صفات بزرگ عامل
رفتارها  که این دارند اعتقاد پردازان صفتیهنظر اما دانند،یم شده مرتبطیتتقو هنجارهای

 وجدان(. 7031گیرند )نوروزی و همکاران، یم نشئت عمومی و پنهان اساسی منبع یک از

                                                           
1. procrastination 

2. Solomon & Rothblum 

3. Aynur & et al 

4. Meirav & Marina 

5. educational conscience 
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 انجام دهد را هدف به معطوف رفتارهای سری یک کندیمرا متعهد  که فرد نیرویی است

سازد. کاستا  همگرا سازنده، رفتار یک یدهشکلهای متفاوت را برای یقهسل و نیز افکار و
 شناسی،یفهوظ نظم، ی؛ کفایت،هامؤلفهشامل زیر  ( عامل وجدان را7333) 7یگرمکو 

 به ؛ افرادی مولد، پایبندباوجدان دانند. افرادیمی و تعمق طلبیتموفقمتانت،  داری،یشتنخو

، 2کار و روبرتزپذیر هستند )یتمسئول و اشتیاق، مستقل باالی دارای سطوح اخالقیات،
کننده شخصیت  بینییشپبهترین  وجدان که اندداده نشان هاپژوهش(. تعدادی از 2374
مثال مک کراتورو  طوربهاست.  و عملکرد تحصیلی آموزشیشغلی، عملکرد  عملکرد برای

 باال برخوردارند، از ویژگی وجدان که دادند افرادی نشان ( در پژوهشی2374) 0و مانتنا

و  دارند ترمتعهدانه و ترمثبتاجتماعی  باالتر، روابط معدل تحصیلی کنند،یمکار  سخت
( 2370) 4فیلیپسن. مک مولن و دارند کارو  درس در عملکرد ضعیفی پایین، با وجدان افراد

 باال به تمایل به دلیل است باال، ممکن با وجدان آموزدانشنیز در پژوهشی نشان دادند که 

به  و این امر موفقیت باالتری داشته باشند احتمال دارند، که یا اهداف مسلطی یادگیری
 (.1237، 1همکارانکند )آوشر و یممدرسه کمک  در هاآنموفقیت  و شایستگی

و تالش برای درمان آن، به  آموزاندانشی تحصیلی در کاراهمالتوجه به موضوع 
اشاره کرد.  6توان به سرزندگی تحصیلییمشود که از آن جمله یمپیامدهای مثبتی منجر 

 در که موانعی و هاچالشانواع  به مفید، سازنده و انطباقی مثبت، پاسخ نوین به مفهوم این
(. 2377، 1دارد )پوتواین و همکاران اشاره شوند،یم تجربه تحصیلی، و جاری مداوم عرصه

ی بهزیستی سازمفهوم و درک برای مفید و ساده راهی تحصیلی سرزندگی در واقع
(. در حیطه تحصیلی، اولین 2370، 9است )ساره و همکاران تحصیلی بافت در آموزاندانش

( مفهوم سرزندگی تحصیلی را مطرح و آن را توانایی برخورد 2336) 3بار مارتین و مارش
و موانع  هاچالشواکنش سازنده و مثبت برای انواع  در ارائه آموزاندانشآمیز یتموفق

                                                           
1. Costa & McCrae 

2. Carr & Roberts 

3. Croitoru & Munteanu 

4. McMullen & Philipsen 

5. Osher & et al 

6. educational buoyancy 

7. Putwain & et al 

8. Sarah 

9. Martin & Marsh 
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( سرزندگی 2336زندگی تحصیلی یا مدرسه تعریف کردند. از نظر مارتین و مارش )
تحصیلی الزمه زندگی موفق و پیامدهای مثبت تحصیلی است. سرزندگی تحصیلی یکی از 

گذارد یمآمیز فرد اثر یتموفقی مهمی است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و هاشاخص
با وجود (. 2371رازگری هیجانی قرار دارد )مارتین، های هیجانی و ابینهزمو تحت تأثیر 

در ارتباط باشد،  و موفقیت تحصیلیتواند با پیشرفت تحصیلی یمکه سرزندگی تحصیلی ینا
تواند با عملکرد تحصیلی پایین در ارتباط یمدهند که ناامیدی یمنشان  هاپژوهشبرخی از 

 (.2376، 7ر قرار دهد )شک و لیمنفی تحت تأثی طوربهباشد و سرزندگی تحصیلی را 
های ییتوانا، عدم توجه آنان به کاراهمال آموزاندانشهای یژگیویکی دیگر از 

تواند در این زمینه مؤثر واقع یم 2ری خودگردانیادگیراهبرد خودشان است که آموزش 
 و ادراک یوارس به آموزاندانشب یبر ترغ دیرفتار، تأکی شناخت کردهاییروگردد. 

 کنترل یرونییله عوامل بوسبه اجازه دهند هاآن به کهینا تا است رفتار خود کردن میتنظ

ش دهند، یافزا را آموزاندانش یخودکنترل کنندیم یکردها سعیرو نیا شوند،
کنند.  قیتشو را سازنده یخودانعکاس ند وینما تیتقو را وی مسئلهحل  یهامهارت

و  احساسات افکار، ،مندنظام طوربه ر،یکه در آن فراگ اشاره دارد ندییفرآ به یخودگردان
(. 2377، 0کند )بیمبنتییم هدایت موردنظراهداف  به یابیدست در را خود رفتارهای

مناسب استفاده  طوربه ری خودگردانیادگی راهبردهای از خودگردان رندگانیادگی
(. این افراد در 2333، 4مرمنیدارند )ز قرار ییباال در سطحی زشیانگ از لحاظ و کنندیم

 که کنندیم استفاده خود مسئلهبرای حل  یهای گوناگون از راهبردهای مختلفیتموقع

و  دارد )پری ادییت زیاهم مسئلهت یموقع با و متناسب انتخاب راهبردهای مناسب
ن ی ری خودگردان عبارتنداز؛ راهبردهای شناختیادگی (. راهبردهای2336، 1همکارا

ی ؛ راهبردهای فراشناخت(یدهسازمان و و گسترش مرور، بسط و ی تکرارراهبردها)
و راهبردهای ( ینظم دهراهبردهای  و راهبردهای کنترل و نظارت یزی،ربرنامهراهبردهای )

مطالعه  هاییطمح و زمان قادر باشند دیبا رانیمنابع. در جریان این راهبرد، فراگ تیریمد
 حل جهت معلمان و از همساالن و نظارت کرده تالش بر م کرده،یت و تنظیریخود را مد

                                                           
1. Shek & Li 

2. self-regulated learning strategy 

3. Bembenutty 

4. Zimmerman 

5. Perry & et al 
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 رییادگی( 2333) 2(. از نظر ماتیوکا7333، 7گروتیو د چیکمک کنند )پنتر طلب مسئله

 ،یبه همان راهبردهای شناخت هامهارتاست.  هاخواستهو  هامهارت ازی بیترک خودگردان،
ی زشییری انگگجهتبه  هاخواسته و کندیم منابع اشاره تیریمد وی فراشناخت

انتظارات اشاره  و ارزش و هدف یریگجهتی، خودکارآمدباورهای  مانند آموزاندانش
 و مسائل حل در آموزاندانشبه  هامهارت نیا رییادگیکه  است دارد. وی معتقد

 که راهبردهای انددادهنشان  هاپژوهشکند.  تواند کمکیمهای مناسب گیرییمتصم

باال ارتباط دارد  یخودگردان با مسئلهحل  و یت اجتماعیجستجوی حما فعاالنه،ی امقابله
 .(7030و همکاران،  عربزادهاز )به نقل از 

دهد که فرآیندهای شخصی، رفتارهای محیطی و فردی معلمان یمنتایج تحقیقات نشان 
از راهبردهای خودگردان را تسهیل  آموزاندانشعواملی هستند که استفاده  آموزاندانشو 
( ویژگی اصلی 7333) 4پونز-(. طبق نظر زیمرمن و مارتینز2339، 0کند )هاسند و رایسیم

در فرآیند یادگیری از دیدگاه فراشناختی،  هاآنفراگیران خودگردان، مشارکت فعال 
و باال و  بانگیزشی و رفتاری است. ویژگی دیگر این دسته از یادگیرندگان، عملکرد مطلو

را از فراگیران با عملکرد نامطلوب  هاآنبرای یادگیری است که  هاآننیز ظرفیت باالی 
دهد که فراگیران یم(. در مجموع مطالعات نشان 7037سازد )میرافشار و همکاران، یممتمایز 

دانند چگونه از یک سری راهبردهای یها مآن( 7های زیر هستند: یژگیوخودگردان دارای 
اده در جهت یادگیری بهتر استف ی(دهسازمانشناختی )تکرار و تمرین، بسط و تفصیل و 

یزی کرده و تمام فرآیندهای ذهنی خود را در راستای ربرنامهدانند چگونه یم هاآن( 2کنند، 
باورهای انگیزشی و یک سری  هاآن( 0ی نمایند، دهجهتدستیابی به اهداف شخصی خود 

( 4د، دهنیمعواطف انطباقی )خودباوری و احساس مثبت نسبت به انجام وظایف( را نشان 
و  کنندیمو از آن در جهت انجام تکلیف استفاده  کردهیزی ربرنامهبرای زمان خود  هاآن

تالش  هاآن( 1های یادگیری مطلوبی را سازمان داد، یطمحتوان یمدهند که چگونه یمنشان 
زیادی در جهت مشارکت، کنترل و نظم بخشیدن به تکالیف تحصیلی، جو و ساختار کالس 

ی را در راستای اآگاهانهیک سری راهبردهای  هاآن( 6 ودهند یمدرس از خود نشان 

                                                           
1. Pintrich & Degroot 

2. Matuga 

3. Housand & Reis 

4. Zimmerman & Martinez-Pons 
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پونز، -گیرند )زیمرمن و مارتینزیمی به کار پرتحواساجتناب از عوامل درونی و بیرونی 
7333.) 

(. 2377، 7دانی برای فرآیند یادگیری ضروری است )جاروال و جارونوجاراهبرد خودگر
کند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند، یمکمک  آموزاندانشاین امر به 

ی مطالعه خود را بهبود بخشند، راهبردهای یادگیری را برای تقویت نتایج تحصیلی هامهارت
، 0عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند )هاریس و همکاران (،2373، 2یرند )ولترزکارگبه

(. از 2377، 4( و پیشرفت تحصیلی خود را ارزیابی نمایند )به نقل از دبروین و همکاران2331
 رو معلمان باید با عوامل مؤثر بر توانایی فراگیر برای خودگردانی و راهبردهایی کهینا
ودگردان در کالس درس مورد استفاده قرار دهند، آشنا توانند برای شناسایی و ارتقای خیم

( در تحقیقی نشان دادند که با استفاده از راهبردهای 2377)  1باشند. زومبران و همکاران
توانند بدون مداخله مستقیم معلم، بر موضوعات یآموزان مدانشیادگیری خودگردان، 

پس از  ،آموزاندانشدرسی  درسی مسلط شوند. همچنین شواهد تجربی حکایت از پیشرفت
ر د آموزاندانشآشنایی با راهبردهای یادگیری خودگردان دارد. با این وجود، بسیاری از 

ن هستند یا اگر هم استفاده کنند باز هم ممک ناتواناستفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان 
 است عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته باشند.

موزش آدر این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا ال با توجه به توضیحات شرح با
 آموزانشدانراهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی 

 تأثیر دارد؟ کاراهمال
ی مختلفی پیرامون اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان با سرزندگی هاپژوهش

 اشاره هاآنتحصیلی و وجدان تحصیلی انجام شده است که در شرح زیر به تعدادی از 
 شود:یم

بینی گرایش به تفکر پیش»( در پژوهشی با عنوان 7031صدری دمیرچی و همکاران )
یجه نت« شناختی در دانشجویانای معرفتانتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باوره

 یریادگی نیب و یانتقاد تفکر ش بهیگرا و یشناختمعرفت یباورها نیبگرفتند که؛ 
                                                           

1. Jarvela & Jarvenoja 

2. Wolters 

3. Harris & et al 

4. De Bruin & et al 

5. Zumbrunn & et al 
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وجود داشت.  یمعنادار و مثبت رابطه یتفکر انتقاد با آن یهامؤلفه و خودگردان
و  درصد 47 یشناختمعرفت یباورها یهامؤلفه که داد نشان ونیرگرس جینتا نیهمچن

( در 7031بازیاری و توفیقی ) داشت. را ینیبشیپ قدرت درصد 41خودگردان ی ریادگی
بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان با وجدان تحصیلی و »پژوهشی با عنوان 

ین میزان استفاده از راهبردهای نتیجه گرفتند که؛ ب« دختران آموزاندانشی در کاراهمال
. ردادختر رابطه ضعیف و مستقیمی وجود د آموزاندانشفراشناختی با وجدان تحصیلی 

دختر  آموزاندانش کاریاهمالهمچنین بین راهبردهای فراشناختی، وجدان تحصیلی و 
( در پژوهشی 7031سعادتی و همکاران ) شت.برحسب سن آنان تفاوت معناداری وجود ندا

ی تحصیلی و کاراهمالبر کاهش  ری خودگردانیادگی راهبردهایتأثیر آموزش »ا عنوان ب
ی و ی تحصیلکاراهمالنتیجه گرفتند که؛ مداخله آزمایشی بر کاهش « اضطراب امتحان

ی که از مهارت بهینه آموزاندانشدار بود، یعنی یمعن آموزاندانشاضطراب امتحان در 
کردند و در کنار آن اطالعاتی مناسب در مورد خودشان، تکلیف و یمشناختی استفاده 

ی تحصیلی و اضطراب امتحان خود را کاراهمالتوانستند یمراهبردهای یادگیری داشتند 
 راهبردهایاثربخشی آموزش »( در پژوهشی با عنوان 7034باقری و همکاران ) کاهش دهند.

پس  نتیجه گرفتند که؛« نارساخوان موزانآدانشدر پیشرفت تحصیلی  ری خودگردانیادگی
داری مشاهده یمعناز آموزش، بین پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت 

راهبردهای اثربخشی آموزش »( در پژوهشی با عنوان 7034پور )یلاسماعشد. پورمحمد و 
فتند که؛ نتیجه گر« دختر هنرستانی آموزاندانشبر پیشرفت تحصیلی  ری خودگردانیادگی

داشت.  وجود و کنترل ی آموزشهاگروهداری بین یمعن تفاوت پیشرفت تحصیلی نظر از
ری یادگی راهبردهایآموزش از  پس آزمایش، تحصیلی گروه پیشرفت شدهیلتعد نمره

( در پژوهشی با عنوان 7034سعیدی پور و میرمعینی ) گروه کنترل بود. باالتر از خودگردان
ی یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر هامؤلفهبررسی اثربخشی آموزش »

 یهامؤلفهآموزش نتیجه گرفتند که؛ « ی درونی و میزان نمره درس ریاضیگذارارزش
ی درون یگذارارزش بر درصد 17چ ینتریپ الگوی بر یمبتن ری خودگردانیادگی

 نداشت. رییتأث یاضیر درس نمره زانیم بر یر داشت ولیزهوش تأثیت آموزاندانش
 راهبردهایمقایسه اثربخشی آموزش »( در پژوهشی با عنوان 7034نریمانی و همکاران )

رفتند نتیجه گ« کاراهمال آموزاندانشو حل مسئله بر انگیزش تحصیلی  ری خودگردانیادگی



 97 زمستان، سال چهاردهم، ی تربیتی شماره پنجاهمشناسروانفصلنامه                                                    171 

و حل مسئله در مقایسه با گروه کنترل بر  ری خودگردانیادگی راهبردهایکه؛ آموزش 
ری یادگی راهبردهایآموزش  عالوهبهها تأثیر داشت. یآزمودنانگیزش تحصیلی 

ها یزمودنآدر مقایسه با آموزش حل مسئله تأثیر بیشتری بر انگیزش تحصیلی  خودگردان
بررسی اثربخشی آموزش »( در پژوهشی با عنوان 7030عربزاده، کدیور و دالور ) داشت.

تند نتیجه گرف« آموزاندانشراهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل مسئله اجتماعی 
 یاجتماع حل مسئله ش مهارتیدر افزا خودگردان رییادگی راهبردهای آموزشکه؛ 

ی مسئله اجتماع حل مهارت زانیم نیهمچنبود.  ش مؤثریآزما گروه آموزاندانش
بیرامی  بود. برخوردار یداری مناسبیپا از زمان در طول شیگروه آزما آموزاندانش

ری خودگردان بر یادگی راهبردهایآموزش اثربخشی »( در پژوهشی با عنوان 7032)
نتیجه گرفتند که؛ « نارساخوان آموزاندانش کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن

ها در عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی پیشرفت داشتند و این پیشرفت در یآزمودن
تأثیر »( در پژوهشی با عنوان 7032پیوسته گر و موسوی ) ی پایدار بود.اهفتهپیگیری دو 

بر شادکامی، راهبردهای یادگیری و باورهای  ری خودگردانیادگی راهبردهایآموزش 
شادکامی( تفاوت  نمره گروه )در دو بینه گرفتند که؛ نتیج« آموزاندانشانگیزشی 

 میزان خودتنظیمی، یهامهارت آموزش که صورتینبدداری وجود داشت. یمعن
 شده حفظ نیز ماه یک گذشت از بعد این حالت و را افزایش داده آموزاندانششادکامی 

 انگیزشی باورهایدر  عملکرد بهتری گروه کنترل، آزمایش نسبت به گروه همچنین، بود.
( در پژوهشی با 7032محمدی و همکاران ) دادند. نشان خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و

بر باورهای انگیزشی )انگیزش  ری خودگردانیادگی راهبردهایآموزش بررسی تأثیر »عنوان 
راهبردهای آموزش نتیجه گرفتند که؛ « تحصیلی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون(

شده  یخودکارآمد احساس ،یدرون زشیانگ یارتقا سبب خودگردانری یادگی
( در پژوهشی با 7037جعفرطباطبایی و همکاران ) دهد.یمآزمون را کاهش  اضطراب و

بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب  ری خودگردانیادگی راهبردهایآموزش تأثیر »عنوان 
آموزش ارائه  از پسنتیجه گرفتند که؛ « دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

کاهش  90/1به  26/79گروه آزمایش از  اضطراب میزان ،ری خودگردانیادگی راهبردهای
 میانگین و بود گروه کنترل ثابت اضطراب میزان میانگین کهیدرحالداری نشان داد. یمعن

 نبود. داریمعناز مداخله، از نظر آماری در گروه آزمایش  پس تحصیلی پیشرفت نمره
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بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای »( در پژوهشی با عنوان 7037میرافشار و همکاران )
« ر یزددختر پایه پنجم ابتدایی شه آموزاندانشیادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی 

مرحله  در آموزاندانشی گرفته شده از هاآزمونبین میانگین نمرات نتیجه گرفتند که؛ 
داری وجود یمعنهای گروه آزمایش و کنترل، تفاوت یآزمودن، آزمونپسآزمون و یشپ

 داشت.
یادگیری خودگردان در موفقیت  تأثیر»( در پژوهشی با عنوان 2379) 7و همکارانسان 

نتیجه گرفتند که؛ آمورش راهبرد یادگیری « دانشجویان دوره کارشناسی در درس ریاضی
مرات که بین میانگین نیطوربهدر یادگیری درس ریاضی دانشجویان مؤثر بود. خودگردان 

داری وجود داشت. عالوه بر این، یمعنتفاوت مثبت  هاآن آزمونپسآزمون و یشپ
چشمگیری افزایش  طوربهخودکارآمدی دانشجویان پس از آموزش راهبردهای خودگردان 

اثربخشی مداخله آموزش راهبردهای »( در پژوهشی با عنوان 2376) 2دورنباچر و پرلز یافت.
ی آموزانشداننتیجه گرفتند که؛ « آموزاندانش موفقیت تحصیلییادگیری خودگردان در 

روه )گ آموزاندانش)گروه آزمایش( که مداخله آموزشی را دریافت کردند نسبت به سایر 
( در 2371) 0نبرودبنت و پو بودند. موفقیت تحصیلیکنترل( دارای میانگین نمره باالتری در 

صیلی پیشرفت تحراهبردهای یادگیری خودگردان در اثربخشی آموزش »پژوهشی با عنوان 
یری راهبردهای یادگآموزش نتیجه گرفتند که؛ « ی آموزشی آنالینهاکالسدانشجویان در 

مطالعه استراتژی مدیریت زمان، فراشناخت، تنظیم تالش و تفکر انتقادی در خودگردان؛ 
ان؛ که آموزش راهبردهای یادگیری خودگردیدرحالپیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر بود. 

 4اندوهونگ و همکار عریف و سازمان کمترین تأثیر را در پیشرفت آنان داشت.تمرین، ت
ین آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان با ببررسی ارتباط »( در پژوهشی با عنوان 2371)

ی که وزانآمدانشنتیجه گرفتند که؛ « زبان انگلیسی آموزانزبانخودکارآمدی تحصیلی 
ان را دریافت کرده بودند از خودکارآمدی باال و آموزش راهبردهای یادگیری خودگرد

نترل گروه ک آموزاندانشکه نمره خودکارآمدی تحصیلی یدرحالمتوسط برخوردار بودند. 
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تأثیر آموزش راهبردهای »( در پژوهشی با عنوان 2374) 7لی و اورسیلو در حد پایین بود.
نتیجه  «عنوان مکانیسم بالقوه ذهن آگاهی در اختالل اضطراب عمومیبهیادگیری خودگردان 

اختالل اضطراب آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان موجب کاهش گرفتند که؛ 
( در پژوهشی 2370) 2الکسی و پاراسکیوا های گروه آزمایش شد.عمومی در بین آزمودنی

بر باورهای خودکارآمدی و  خودگردانری یادگی راهبردهایآموزش تأثیر »با عنوان 
، ری خودگردانیادگی راهبردهایآموزش نتیجه گرفتند که در نتیجه « آموزاندانشانگیزش 

در گروه آزمایش  آموزاندانشباورهای خودکارآمدی و انگیزش  آزمونپسمیانگین نمره 
آموزش تأثیر  بررسی»( در پژوهشی با عنوان 2372)  0ایفنتالر بیشتر از گروه کنترل بود.

ین نتیجه گرفت که؛ ب« آموزاندانشبر پیشرفت تحصیلی  ری خودگردانیادگی راهبردهای
 داشت و مداخالت آموزشی وجود مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت و آموزش خودتنظیمی

عوامل  ارزیابی و کشف به منجر مسئله حل فرایند در مؤثر برای آموزش خودتنظیمی
ی نرن مکل شد. فرد توسط یادگیری کیفیت خودکار برای تعیینوتحلیل یهتجز و یادگیری

راهبردهای آموزش  و یلیتحص خودپندارة رابطه»ی با عنوان پژوهش در( 2372) 4و همکاران
ن یب دارییمعن رابطهنتیجه گرفتند که؛ « یلیتحص عملکرد با ری خودگردانیادگی

 وجود یلیتحص و عملکرد خودگردانری یادگی راهبردهایآموزش  ،یلیتحص خودپندارة

و  ری خودگردانیادگی راهبردهایآموزش  نیب دارییمعن مثبت طۀراب نیداشت. همچن
 یهاکنندهبینییشپمطالعه »( در پژوهشی با عنوان 2377) 1والکر داشت. خودپنداره وجود

 آموزاندانشدر  ری خودگردانیادگیراهبردهای آموزش حل مسئله اجتماعی و رابطه آن با 
نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای خودگردانی به دانش آموزان کمک کرد « دوره ابتدایی

 توانایی حل مسائل اجتماعی را بهبود بخشند و از این طریق احساس شرم آنان را کاهش داد.
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان در »( در پژوهشی با عنوان 2373ولترز )

نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای یادگیری « آموزاندانش افزایش مهارت مطالعه
کند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود یمکمک  آموزاندانشخودگردان به 
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و  عربزاده؛ به نقل از 2377)  7بربرینا ی مطالعه خود را بهبود بخشند.هامهارتبیاورند و 
ه بین راهبردهای یادگیری خودگردان با بررسی رابط»در پژوهشی با عنوان  (7030همکاران، 

نتیجه گرفت که حل مسئله اجتماعی شامل « آموزاندانشیی تحصیلی در گراکمالابعاد 
در  یی تحصیلیگراکمالی شناختی و فراشناختی با هامهارتی از امجموعهیری کارگبه

 دار داشت.یمعنرابطه مثبت و  آموزاندانش

 روش
 در این پژوهش، جامعهبود. گروه کنترل نامعادل از نوع شبه آزمایشی با طرح  پژوهشاین 

مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم )یازدهم(  آموزاندانشآماری شامل کلیه 
بودند که از طریق  31-39در سال تحصیلی دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو رشت 

تحصیلی تشخیص داده شدند. برابر  کاراهمال (7394)  2بلومراثسولومون و پرسشنامه 
استان گیالن، تعداد  وپرورشآموزشاطالعات موجود در کارشناسی آمار و بودجه اداره کل 

 نمونه. نفر بودند 130مذکور نیز  آموزاندانشواحد آموزشی و تعداد  23این مدارس 
در همین رابطه مدارس مذکور بودند.  آموزاندانشآزمایشی پژهش حاضر شامل گروهی از 

ی تحصیلی آنان باالتر از خط برش کاراهمالنمره ی که آموزاندانشنفر از  34ابتدا تعداد 
و بعد از بررسی دقیق و کنترل متغیرهای جمعیت ( بودند شناسایی و مشخص شدند 97)

ن آنان که در هر دو نفر از بی 43سپس تعداد نفر کاهش پیدا کرد.  11شناختی، تعداد آنان به 
به روش  وکمترین نمره را گرفته وجدان تحصیلی و  سرزندگی تحصیلیی هاپرسشنامه

شده بودند بر اساس نمرات، سن، رشته تحصیلی، مدرسه ی انتخاب اچندمرحلهی اخوشه
نفری  23تصادفی به دو گروه  صورتبهشده و  ترازهمآزمون یشپمحل تحصیل و نمرات 

ای یقهدق 33جلسه  71)آزمایش و کنترل( تقسیم شدند. در ادامه، گروه آزمایش به مدت 
 که در طول اینیدرحالتحت مداخله آموزشی راهبرد یادگیری خودگردان قرار گرفتند؛ 

ی هاهپرسشنامی را دریافت نکردند. در پایان مجدداً امداخلهگونه یچهمدت گروه کنترل 
. اجرا شد آزمونپس عنوانبهبرای هر دو گروه  وجدان تحصیلی و سرزندگی تحصیلی

 :استبه شرح زیر  هاپرسشنامهجزئیات بسته آموزشی و 

                                                           
1. Berberena   

2. Solomon & Rothblum 
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( با تعداد 7394ی تحصیلی: این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم )کاراهمالپرسشنامه 
ه مقیاس شامل؛ آماده شدن برای گویه تدوین نمودند. پرسشنامه مذکور دارای سه خرد 21

(، 73تا  3(، آماده کردن تکالیف تحصیلی )شامل سؤاالت 9تا  7امتحان )شامل سؤاالت 
های یهگو. پاسخ است( 21تا  23آماده کردن مقاالت پایان نیمسال تحصیلی )شامل سؤاالت 

شود. حداقل نمره این یمی بنددرجه( 1تا همیشه ) (7پرسشنامه در مقیاس لیکرت، از هرگز )
. همچنین در این پرسشنامه، است 97آن نیز  خط برشو  701، حداکثر نمره آن 21پرسشنامه 

شوند. یمی گذارنمرهمعکوس  صورتبه 21و  20، 27، 76، 71، 70، 77، 6، 4، 2ی هاسؤال
. را گزارش داده است 94/3( برای همسانی درونی این پرسشنامه، ضریب 7394سولومون )

( پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 7037مطیعی نیز در پژوهشی )
برآورد کرده است. در این مطالعه هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب  96/3

 به دست آمد. 16/3آلفای کرونباخ 
( 7037چاری )نیحس و زاده یدهقانسرزندگی تحصیلی: این پرسشنامه توسط پرسشنامه 

ساخته شده است. این مقیاس بر اساس نسخه انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و 
پایایی این  (2336گویه است، ایجاد شده است. مارتین و مارش ) 4( که دارای 2336مارش )

به دست آوردند. نسخه فارسی این  93/3پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
ی ادرجه 1گویه و بر اساس مقیاس  3( در 7037چاری )ینحسو  زاده یدهقانتوسط مقیاس 

، 3حداقل نمره این پرسشنامه ( ساخته شده است. 1تا کامالً  7از نوع لیکرت )کامالً مخالفم 
( در 7037چاری )ینحسو  زاده یدهقان. است 06و خط برش آن نیز  60حداکثر نمره آن 

 به دست آوردند. 10/3پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ی پایایی این امطالعه
به دست  92/3در این مطالعه هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 آمد.
در  (2332) 7بانتینگ توسط مک ایلروی و پرسشنامه اینتحصیلی:  وجدانپرسشنامه 

کامالً  ( تا7مخالفم ) ی لیکرت از کامالًادرجههفت گویه ساخته شده و در طیف 3 قالب
 معکوس صورتبه 9و  1، 6، 4، 0، 2، 7شود. سؤاالت یمی گذارنمره( 1موافقم )

و خط برش آن نیز  60، حداکثر نمره آن 3حداقل نمره این پرسشنامه شوند. یم یگذارنمره
 آلفای روش از این مقیاس اعتبار ( جهت تعیین2332بانتینگ ) مک ایلروی و. است 06

                                                           
1. McIllory & Bunting 
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به دست آوردند. نوروزی و  93/3را  آلفای مربوطه و ضریب کردند کرونباخ استفاده
آلفای  از ضریب یریگبهرهبا  پرسشنامه را درونی این ( نیز همسانی7031همکاران )
در این مطالعه هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از  به دست آوردند. 19/3کرونباخ، 

 به دست آمد. 93/3یب آلفای کرونباخ ضر
: این بسته آموزشی از منابع گوناگون آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان

و  عربزادهو در پژوهش  شدهساختهجلسه  71( در 7331) های پینتریچیافته خصوصبه
دقیقه  33هر یک از این جلسات به مدت ( مورد استفاده قرار گرفته است. 7030همکاران )

 :استبوده و شامل محورهای جدول زیر 

 (1991. مراحل جلسات آموزشی راهبردهای یادگیری خودگردان بر اساس پروتکل پنتریچ )1جدول 
 محتوا جلسات

 معارفه اعضاء، اول
 در آموزش،معرفی یادگیری خودگردان و تأکید بر اهمیت راهبردهای یادگیری خودگردان  دوم
 راهبرد تکرار و تمرین، -آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان سوم

 راهبرد بسط و گسترش معنایی، -آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان چهارم
 ی،دهسازمانراهبرد  -آموزش راهبردهای شناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان پنجم
 یزی،ربرنامهراهبرد  -آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان ششم
 راهبرد کنترل و نظارت، -آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان هفتم
 ی،دهخود نظمراهبرد  -آموزش راهبردهای فراشناختی مؤثر بر یادگیری خودگردان هشتم
 راهبرد مدیریت زمان، -مدیریت منابع مؤثر بر یادگیری خودگردانآموزش راهبردهای  نهم
 ی محیط،دهسازمانراهبرد  -آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر یادگیری خودگردان دهم

 یازدهم
راهبرد کمک خواستن و تنظیم  -آموزش راهبردهای مدیریت منابع مؤثر بر یادگیری خودگردان

 ،هاتالش
 ی،خودکارآمد -آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودگردان دوازدهم
 یری هدف،گجهت -آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودگردان سیزدهم

 تأخیر ارضاء تحصیلی و -آموزش راهبردهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودگردان چهاردهم
 .آزمونپسانجام  پانزدهم

، 7مراحل نیز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیریپس از اتمام این 
 وتحلیل آماری اقدام شد.یهتجزنسبت به 

 
                                                           

1. multivariate analysis of variance 
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 هایافته
های مربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول زیر ارائه شده یافته

 است.

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهشنتایج . 2 جدول
 آزمونپس آزمونیشپ گروه متغیر
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  

 
 سرزندگی تحصیلی

 43/6 31/40 70/7 13/24 آزمایش
 24/6 23/00 70/7 23/02 کنترل

 
 وجدان تحصیلی

 66/6 11/42 23/7 36/22 آزمایش
 43/6 69/29 23/7 13/26 کنترل

ی گروه آزمایش در سرزندگ آزمونپسدهد میانگین نمرات یمهای توصیفی نشان یافته
( =SD 70/7و  =M 13/24آزمون )یشپ( نسبت به =SD 43/6و   =31/40Mتحصیلی )

  =23/00Mگروه کنترل در سرزندگی تحصیلی ) آزمونپسافزایش یافت. میانگین نمرات 
( افزایش بسیار اندکی =SD 70/7و   =23/02Mآزمون )یشپنیز نسبت به  (=SD 24/6و 

گروه آزمایش در وجدان تحصیلی  آزمونپسپیدا کرد. همچنین میانگین نمرات 
(11/42M=   66/6و SD= نسبت به )یشپ( 36/22آزمون M=  23/7و SD= افزایش )

  =69/29Mگروه کنترل در وجدان تحصیلی ) آزمونپسطور، میانگین نمرات ینهمیافت. 
( افزایش بسیار اندکی =SD 27/7و   =13/26Mآزمون )یشپنیز نسبت به  (=SD 43/6و 

 پیدا کرد.
یانس چندمتغیری جهت رعایت کووارقبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل  
فر فرض صویلک، باکس و لوین استفاده شده است. -ی شاپیروهاآزمونی آن از هافرض

گردد. زندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی تأیید میبرای نرمال بودن توزیع نمره متغیرهای سر
ره ویلک بیانگر نرمال بودن توزیع نم-داری شاخص شاپیرودیگر سطح عدم معنیعبارتبه

بر است.  (P=072/3و وجدان تحصیلی ) (P=467/3برای متغیرهای سرزندگی تحصیلی )
یک از متغیرها معنادار نبوده است، شرط همگنی یچهاساس آزمون باکس که برای 

، P ،321/3=F=331/3ی رعایت شده است )درستبههای واریانس/ کوواریانس یسماتر
397/3=BOX بر اساس آزمون لوین و عدم معناداری آن برای همه متغیرها، شرط برابری .)
های بین گروهی رعایت شده است. نتایج آزمون المبدای ویلکز نیز نشان داد که اثر یانسوار
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، P<337/3) استمعنادار  متغیرهای سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلیگروه بر ترکیب 
139/77=F ،013/3 .)مجذور اتا )که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین =المبدای ویلکز

دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به گروهی( نشان میمتغیرهای وابسته و عضویت 
 2/03است؛ یعنی  032/3دار است و میزان این تفاوت متغیرهای وابسته درمجموع معنی

 .درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از متغیرهای وابسته است

 رگرسیون هاییبهمگنی ش. خطی بودن و 3جدول 

 دارییمعن سطح F مجذورات نیانگیم درجه آزادی مجذورات مجموع 

 339/3 409/29 301/7369 7 301/7369 سرزندگی تحصیلی
   199/01 01 169/7033 خطا

 273/3 373/43 277/2099 7 277/2099 وجدان تحصیلی
   123/49 01 647/7932 خطا

یون خط رگرسیبشی آزمون تحلیل کوواریانس، بررسی همگونی هامفروضهیکی از 
فرض، از نمودار پراکنش خط رگرسیون بهره گرفته شد. یشپاست. جهت بررسی این 

گر یدعبارتبههای خطوط رگرسیون موازی هستند و یبشدهد یمنشان  0مندرجات جدول 
 فرضتوان گفت که یمرو ینازا(. <31/3Pمعادله همگنی شیب رگرسیون معنادار نیست )

 بنابراین استفاده از روش تحلیل کوواریانس ؛است برقراردر همه متغیرها  ونیرگرسی همگن
 مجاز است.

 آموزش راهبرد یادگیری. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت تعیین اثربخشی 4جدول 
 کاراهمال آموزاندانشدر افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی  خودگردان

منبع 
 تغییرات

تغیر م
 وابسته

 مجموع
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 نیانگیم
 مجذورات

F 
 سطح

 دارییمعن

ضریب 
 اتا

توان 
 آماری

 گروه

سرزندگی 
 تحصیلی

231/7470 7 231/7470 337/13 337/3 111/3 333/7 

وجدان 
 تحصیلی

611/2674 7 611/2674 013/33 337/3 173/3 333/7 

آزمون، بین نمره یشپدهد با کنترل نمرات یمنشان  4ی جدول هادادهی که طورهمان
( در دو گروه آزمایش و = اندازه اثر 111/3 و 337/3P˂،337/13 =Fسرزندگی تحصیلی )

 باعثآموزش راهبرد یادگیری خودگردان یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعنکنترل تفاوت 
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درصد  11توانسته است  وشده یشآزماگروه  آزمونپسافزایش نمره سرزندگی تحصیلی در 
یری آموزش راهبرد یادگتوان گفت یمبنابراین ؛ واریانس متغیر وابسته را تبیین کند

ج مؤثر است. برابر نتای کاراهمال آموزاندانشافزایش سرزندگی تحصیلی خودگردان در 
دهد با یمی جدول مذکور نشان هادادهشود. از طرفی یمفرضیه اول تأیید  آمدهدستبه

و  337/3P˂،013/33 =Fآزمون، بین نمره وجدان تحصیلی )یشپکنترل نمرات 
یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعن( در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت =اندازه اثر173/3

 آزمونپسباعث افزایش نمره وجدان تحصیلی در آموزش راهبرد یادگیری خودگردان 
براین بنا؛ درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کند 17شده و توانسته است یشآزماگروه 

افزایش وجدان تحصیلی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در گفت توان یم
 شود.یمفرضیه دوم نیز تأیید  آمدهدستبهمؤثر است. برابر نتایج  کاراهمال آموزاندانش

 گیریو نتیجه بحث
اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش هدف پژوهش حاضر با هدف 

انجام شد. برای این منظور  کاراهمال آموزاندانشسرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی 
به شرح  های مذکوریهفرضتعداد دو فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بحث و بررسی 

 .استزیر 
ون، بین نمره آزمیشپد با کنترل نمرات نتایج تحلیل کوواریانس نشان دا در فرضیه اول؛

( در دو گروه آزمایش و = اندازه اثر 111/3 و 337/3P˂،337/13 =Fسرزندگی تحصیلی )
 باعثآموزش راهبرد یادگیری خودگردان یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعنکنترل تفاوت 

موزش آتوان گفت یمشده و یشآزماگروه  آزمونپسافزایش نمره سرزندگی تحصیلی در 
ؤثر م کاراهمال آموزاندانشافزایش سرزندگی تحصیلی راهبرد یادگیری خودگردان در 

و همکاران  هاشمیی هاپژوهشاین نتیجه با یافته  شود.یمبنابراین فرضیه اول تأیید ؛ است
و  (2374لی و اورسیلو )، (7032گر و موسوی )یوستهپ، (7031پیرانی و همکاران )، (7036)

هبردهای را آموزاندانشتوان گفت اگر یمهمسو است. در تبیین این یافته  (2377)کارابنیک 
الش ی دست از تآسانبهکنند، یمخودگردان را یاد بگیرند امید خود را در هر شرایطی حفظ 
دهند. همین احساس موجب یمنکشیده و امیدوارانه به فعالیت و تحصیل خود ادامه 

اط، انبساط و سرزندگی نیز موجب شکوفایی استعدادها گردد. نشیمسرزندگی در آنان 
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شاداب، پویا و پرتحرک به زندگی امیدوار شده و برای رسیدن به  آموزاندانششود و یم
 تا شودیم باعث سرزندگی تحصیلیکنند. از طرفی یماهداف خود سرسختانه تالش 

 محیط آن و از مدرسه و شده توانایی شخصی باعث که پیدا کنند اعتقاداتی آموزاندانش

 امر خواهند داشت. این را مثبت انتظار نتایج جهیدرنت و باشند ی مثبتی داشتههایابیارز

و همکاران  پوتواین. در همین رابطه شودیمناگوار  شرایط مقابل در شدن آنان موجب قوی
 و سازنده مفید، مثبت، پاسخ نوین به تحصیلی یک مفهوم سرزندگیمعتقدند ( 2377)

 ،شوندیم تجربه تحصیلی، و جاری مداوم عرصه در و موانعی که هاچالش انواع به انطباقی
 راهی تحصیلی کنند که سرزندگییم( بیان 2370ساره و همکاران )دارد. همچنین  اشاره
 است. بافت تحصیلی در آموزاندانشی بهزیستی سازمفهوم و درک برای مفید و ساده

و افزایش  تحصیلی پیشرفت آن سبب صحیح شکل تحصیلی به سرزندگی
 آموزاندانش، زیرا دهدیمبه سمت جلو سوق  را آموزاندانشخالق شده،  خودکارآمدی

 متمرکز حلراه به کرده، آن عبور درک مشکل، از از عاطفه مثبت تحصیلی بعد دارای

خواهد بود. از با موفقیت همراه  طبیعتاً و مثبت، نانهیبخوش نگرش جهت، . به همینشوندیم
 طوربه توانندیم کنند، استفادهراهبردهای یادگیری خودگردان از  آموزاندانش اگرطرفی 

کنند. در این راهبرد  نظارت خود مطالب درسی چگونگی بر و کنند مؤثرتری مطالعه
 عالوه بر سرعت داشت و شخصی خواهند کنترل بر روند آموزش آموزشی یادگیرندگان،

و  خودکارآمدی و بیشتر به نفس نظیر اتکای پرورشی مسائل یادگیری، در بیشتر دقّت و
 آموزاندانششد.  ایجاد خواهد آموزاندانش در نیز ی بیشتریریپذتیمسئول همچنین

 در را آن توانیم که خویش آگاه هستند یادگیری چگونگی برای توانایی درونی دارای

 آن محدودکننده و کنندهلیتسهعوامل  و توصیف کرد خودتنظیمی یادگیری هینظرقالب 

شوند، در  خودآگاهو انگیزشی  شناختی یهاییتوانا از آموزاندانشاگر  را شناخت.
 کارانهاهمالخودتنظیم خواهند شد در چنین شرایطی رفتارهای  حقیقت تبدیل به فراگیرانی

 نشان نیز جربیت یهاافتهو ی الگوهای نظری دیگر، کمتری از آنان سر خواهد زد. از طرف

ثابت  ظاهر و و نوجوانی کودکی خالل ی یادگیری خودگران درهاییتوانا که اندداده
 .شوندیم

آزمون، بین یشپدهد با کنترل نمرات یمنتایج تحلیل کوواریانس نشان  در فرضیه دوم؛
( در دو گروه آزمایش = اندازه اثر 173/3و  337/3P˂،013/33 =Fنمره وجدان تحصیلی )
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اعث بآموزش راهبرد یادگیری خودگردان یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعنو کنترل تفاوت 
 آموزشتوان گفت یمشده و یشآزماگروه  آزمونپسافزایش نمره وجدان تحصیلی در 

؛ تمؤثر اس کاراهمال آموزاندانشافزایش وجدان تحصیلی راهبرد یادگیری خودگردان در 
( 7031و توفیقی ) بازیاریی هاپژوهشاین نتیجه با یافته  شود.یمبنابراین فرضیه دوم نیز تأیید 

برد ی که از راهآموزاندانشتوان گفت یمدر تبیین این یافته  همسو است. (2377والکر )و 
رفتار خود  کردن میتنظ و ادراک یکنند به وارسیمیادگیری خودگردان استفاده 

 یکردها سعین رویشوند، ایمی کنترل درون عوامل یلهوسبهآن  واسطهبهپردازند و یم
ت یآنان را تقو مسئله حل یهامهارتش دهند، یافزا را آموزاندانش یخودکنترل کنندیم

ی از امجموعهاز طرفی وجدان تحصیلی کنند.  قیتشو را سازنده یخودانعکاس ند وینما
های تحصیلی، مفاهیم، آرا و معتقداتی که شخص را به رهبری و تشخیص رفتار یزهانگ

یی که آموزش آنجاسازد. از یمتحصیلی، احساسات و منظورهایش متمایل و متوجه 
به رهبری و تشخیص رفتار  آموزاندانشراهبردهای یادگیری خودگردان موجب هدایت 

دگیری راهبرهای خودگردان در افزایش توان گفت که یایمشود بنابراین یمتحصیلی 
راهبردهای یادگیری ی هاآموزشنقش مؤثری دارد. از طرفی  آموزاندانشوجدان تحصیلی 

 و تقویت با که دارد را پتانسیل رفتاری، این داشتن منبع غنی از تمرینات باخودگردان 
 در آنان ارتقاء، نیروی درونی وجدان را آموزاندانشبالقوه  و ی مثبتهایژگیو آموزش

کنار تمرینات رفتاری  ضمنی که در یبخشیخودآگاهبا  رویکرد این اینکه بخشد. ضمن
 را افزایش افراد رفتاری هم ذخیره زمانهم که دارد را توانایی شده است، این گنجانده

 تقویت کند. را خودکنترلی با خودآگاهی مرتبط و هم داده
 قوی صورتبهفردی  هر در شخصیتی عامل بزرگ پنج از یکی عنوانبهوجدان  عامل

 یهامهارت با یادگیری آموزاندانشکه  وجود دارد امکان دارد، این وجود ضعیف یا
صفت شخصیتی  این ارتقاء و تقویت در جهت بتوانند چه بیشتر هر خودکنترلی با مرتبط

هد را متع آموزدانشگفت وجدان نیرویی است که  توانیمبردارند. همچنین  مؤثر ییهاگام
تا یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در مدرسه انجام دهد و نیز افکار و  کندیم

ی یک رفتار سازنده همگرا سازد. شخصی که از تعهد و دهشکلی متفاوت را برای هاقهیسل
ی چه کسی است و چه فعالیت کهنیاوجدان باالیی برخوردار است، بر اهمیت، ارزش و معنای 

، معنایی دهدیمانجام  آنچه، باور دارد و بر همین مبنا قادر است در مورد هر دهدیمانجام 
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ی که از وجدان و تعهد باالیی برخوردار آموزاندانشبیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد. 
بهترین  عنوانبهرا  شده و این موقعیت ورغوطههستند، با عالقه وافری در فعالیت درسی خود 

که  ودشیم. چنین نگرشی باعث کنندیمشیوه، برای نیل به اهداف آموزشی خود تلقی 
موقعیتی مهم، ارزشمند  عنوانبهی، دوره تحصیلی را کاراهمال هرگونه، به دور از آموزدانش

غلی ورستم او جالب ارزیابی نموده و زمان بیشتری را به آن اختصاص دهد. در همین رابطه 
های شخصیت، وجدان نقش یهنظر( در پژوهشی اعالم کردند که در 7032و خشنودنیای )

کند و با پیشرفت تحصیلی در مطالعات تجربی ارتباط دارد. وجدان تحصیلی یممرکزی ایفا 
بینی کننده شخصیت برای عملکرد آموزشی و عملکرد تحصیلی است. یشپبهترین 

ن تحصیلی باالیی برخوردارند تکالیف مدرسه را کامل و ی که از ویژگی وجداآموزاندانش
دهند و این ویژگی با پیشرفت تحصیلی مرتبط است. همچنین وجدان یمبا جدیت انجام 

 بینی کند.یشپرا  آموزاندانشتواند عملکرد تحصیلی یمتحصیلی 
ی کاراهمال( موضوع 7شود؛ یماز این تحقیق، پیشنهاد  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

قرار گرفته و در این زمینه مداخله  موردتوجهدر اولین فرصت و در سنین اولیه  آموزاندانش
راهبرد یادگیری مثبت  به تأثیر با توجه( 2الزم از سوی روانشناسان و مشاوران صورت گیرد، 

راهبردهایی نظیر ، آموزش و استفاده از آموزاندانشی کاراهمالدر کاهش  خودگردان
( در 0شود. یمیزی برای آنان توصیه ربرنامهی و دهسازمانکرار و تمرین، بسط و تفصیل، ت

ی آموزشی، باورهای انگیزشی و عواطف انطباقی نظیر خودباوری هاکارگاهقالب جلسات و 
( از سوی 4تقویت شود،  کاراهمال آموزاندانشو احساس مثبت نسبت به انجام وظایف در 

ی الزم جهت مشارکت، کنترل و نظم بخشیدن به تکالیف هاآموزشمربیان و اولیاء، 
( از سوی 1 وارائه گردد  کاراهمال آموزاندانشتحصیلی، جو و ساختار کالس درس برای 

ی پرتحواسمشاوران و روانشناسان راهبردهایی در راستای اجتناب از عوامل درونی و بیرونی 
هایی روبرو بود. از یتمحدوداین پژوهش با یرد. قرار گ کاراهمالدر اختیار دانش آموزان 

مدارس غیرانتفاعی شهر  آموزاندانشتوان به محدود بودن آن به گروهی از یمآن جمله 
د. باید جانب احتیاط صورت گیر آمدهدستبهرشت اشاره کرد. بنابراین در تعمیم نتایج 

قبیل  از فردی متعددی یهایژگیواز  رفتاری است که راهبرد یادگیری خودگردان همچنین
 رونیا ، ازردیپذیمتأثیر  هاآن امثال و محیط اجتماعی فرهنگ ی،ورز-جرئتیی، روکم

 قرار گیرد. و بررسی موردتوجهمتغیرهایی  آینده چنین در تحقیقات شودیمپیشنهاد 
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 منابع
با یادگیری خودگردان بررسی رابطه راهبردهای  (.7031. )مرضیه و بهمن توفیقی، بازیاری

کنفرانس جهانی  مقطع متوسطه شهر بوشهر، وجدان تحصیلی دختران پایه دوم
روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش 

 .شرکت ایده بازار صنعت سبز
(. اثربخشی آموزش 7034نژاد، گلین. )باقری، سیده نفیسه؛ محمدی فر، محمدعلی و مهدی

کتری پایان نامه دیادگیری خودگردان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان. 
 روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان.

(. اثربخشی آموزش یادگیری خودگردان بر کارکردهای اجرایی و 7032بیرامی، منصور. )
 ،شناختیهای نوین روانفصلنامه پژوهشآموزان نارساخوان. واندن دانشعملکرد خ

9(23 ،)17-49. 
(. اثربخشی آموزش یادگیری خودگردان بر 7034پور، خلیل. )یلاسماعپورمحمد، ژیال و 

و  پژوهشی آموزش-نشریه علمیدختر هنرستانی.  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 
 .30-732(، 07)9، ارزشیابی

بر  آموزش یادگیری خودگردان(. تأثیر 7032پیوسته گر، مهرانگیز و موسوی، سیده افروز. )
ی نامه دکترشادکامی، راهبردهای یادگیری و باورهای انگیزشی دانش آموزان. پایان

 ع(.) روانشناسی عمومی دانشگاه امام رضا
. خامسان؛ احمدجعفرطباطبایی، سمانه سادات؛ بنی جمالی، شکوه سادات؛ احدی، حسن و 

بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب  آموزش یادگیری خودگردان(. تأثیر 7037)
 نامه دکتری روانشناسیدانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند. پایان

 تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ه وجدان تحصیلی در دانش آموزان (. مقایس7032رستم اوغلی، زهرا و خشنودنیای، بهنام. )

 .79-01(، 0)2، های یادگیریمجله ناتوانیبا و بدون ناتوانی یادگیری. 
های (. تأثیر آموزش مهارت7031سعادتی، ابوطالب؛ طاهرغالمی، راحله و جالیی، شهربانو. )

فصلنامه خانواده و کاری تحصیلی و اضطراب امتحان. فراشناختی بر کاهش اهمال
 .93-732، 04، پژوهش
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ی هامؤلفه(. بررسی اثربخشی آموزش 7034سعیدی پور، بهمنی و میرمعینی، فاطمه سادات. )
نمره  ی درونی و میزانگذارارزشیادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر 

، و مجازی پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی-فصلنامه علمیدرس ریاضی. 
2(1،) 64-10. 

بینی (. پیش7031صدری دمیرچی، اسماعیل؛ جعفری، کریم؛ کیانی، عارفه و باالخانی، آذر. )
ناختی در شگرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفت

-770(، 2)70، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزددانشجویان. 
737. 

(. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای 7030عربزاده، مهدی؛ کدیور، پروین و دالور، علی. )
-علمی دو فصلنامه. آموزاندانشیادگیری خودگردان بر مهارت حل مسئله اجتماعی 

 .30نامه زمستان یژهو، پژوهشی شناخت اجتماعی
(. بررسی 7032محمدی، ناهید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن و احدی، حسن. )

( بر باورهای انگیزشی )انگیزش تحصیلی، آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان
نامه دکتری روانشناسی آموزان دبیرستان. پایانخودکارآمدی، اضطراب آزمون( دانش

 ران.دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ته
(. بررسی 7037آبادی، مهدی؛ آزادنیا، ابوالفضل و سلطانی، سمیه. )میرافشار، سحر؛ خان

آموزان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر پیشرفت تحصیلی دانش
-771(، 1)3، ریزی درسیمجله پژوهش در برنامهدختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد. 

731. 
(. مقایسه 7034نریمانی، محمد؛ محمدامینی، زرار؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس. )

و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی  آموزش راهبردهای یادگیری خودگرداناثربخشی 
 .703-711(، 7)4، مجله روانشناسی مدرسهکار. آموزان اهمالدانش

جالل و براتیان، امین.  ودی، محمدزاده، رضوان؛ داورنیا، رضا؛ محم نوروزی، سوده؛ حکیم
(. تأثیر مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی در ارتقاء وجدان تحصیلی 7031)

 .77-73، 2، مجله پیشگیری و سالمتآموزان. دانش
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