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ABSTRACT 

Background and Aims: Educational self-efficacy implies one's belief in his abilities in 
achieving educational goals and activities, and is influenced by several factors. The purpose of 
the present study was to compare the effectiveness of teaching self-regulation strategies of 
motivation and communication skills on academic self-efficacy of female Tabriz talented 
students. 
Materials and Methods: In the current quasi-experimental study with pre-test, post-test, and 
control groups, a total of 90 female high school third grade students in regions 1 and 4 of Tabriz 
in 2016-2017 were selected using cluster random sampling and were randomly assigned to 
experimental and control groups. The first group received a training course on motivational 
self-regulation strategies in 10 sessions, the second group received 10 sessions of 
communication skills training, and the third group (control) continued its regular classroom 
programs. A self-efficacy questionnaire was used for data collection. 
Results: Data analysis, using single-variable covariance, showed that self-regulation of 
motivation and communication skills had different effects on academic self-efficacy, and self-
regulating strategies of motivation were more effective on academic self-efficacy. 
Conclusion: According to the results, it seems that planning effective interventions to promote 
academic self-efficacy is imperative for female students. 
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 چکیده

وزشی های آمهایش در دستیابی به اهداف و فعالیتخودکارآمدی تحصیلی داللت بر باور یك فرد به تواناییمقدمه و اهداف: 

راهبردهای  آموزش اثربخشی مقایسه پژوهش حاضر انجام از هدف .گیری آن متأثر از عوامل مختلفی استکه شكل دارد

 شهر تبریز آموزان دختر استعدادهای درخشانخودکارآمدی تحصیلی دانش بر های ارتباطیخودتنظیمی انگیزش و مهارت

 .بود

 هایکنترل بود. آزمودنی با گروه آزمونپس آزمون،پیش طرح آزمایشی بانیمه نوع حاضر از پژوهش روشها: و روش مواد

سال  در تبریز 1و  4 ناحیه های دخترانه استعدادهای درخشاندبیرستان پایه سوم آموزاندانش از نفر 90 شامل پژوهش

 دوگانه گروه های از یك هر در تصادفی و به طور شدند انتخاب ایخوشه تصادفی روش به که بودند 96-95 تحصیلی

 و گروه دریافت جلسه 10 در انگیزش راآموزش راهبردهای خودتنظیمی  دوره یك اول گروه گرفتند. قرار کنترل و آزمایشی

 خود کالسی عادی هایبرنامه به زمانهم نیز کنترل((سوم  گروه و کرد های ارتباطی را طیآموزش مهارت جلسه 10 دوم

 بود. برتولد تحصیلی پرسشنامه خودکارآمدی شامل شدهاستفاده داد. ابزار ادامه

های راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارت که داد نشان متغیرهتك کواریانس تحلیل از روش استفاده با هایافتهها: یافته

 تحصیلی افزایش خودکارآمدی انگیزش در روش راهبردهای خودتنظیمی و داشته اثر متفاوت خودکارآمدی تحصیلی ارتباطی بر

 (.p<05/0(است  تراثربخش

آموزان دختر دانش مؤثر در زمینه ارتقای خودکارآمدی تحصیلیت المداخبرای ریزی برنامهرسد به نظر میگیری: نتیجه

 . باشدی برخوردار الیاز ضرورت بابرای پیشرفت تحصیلی بهتر, 

 تحصیلی خودکارآمدی های ارتباطی؛راهبردهای خودتنظیمی انگیزش؛ مهارتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و اهداف

های تعلیم و تربیت از دیرباز برای تربیت شهروندان نظام
ای را پیگیری نموده و جهت تحقق این توانمند اهداف ویژه

های آموزشی خاصی را راهنمای عمل خویش اهداف، مدل
دهند. در پرتو نگاه های آموزشگاهی قرار میدر موقعیت

های متنوعی از های تربیتی، جنبهگرایانه به عرصهعمل
های ویژه حوزهزندگی فردی و اجتماعی فراگیران به

-شناختی، عاطفی، اجتماعی و مهارتی مورد توجه دست

ن اند که در ایهای تعلیم و تربیت واقع شدهاندرکاران نظام
های نظری به میان خودکارآمدی در قالب الگوها و مدل

 ]14[اند.بوته آزمون گذارده شده

یكی از موضوعات محوری که در نظام تعلیم و تربیت 
یادگیری بر آن تاکید -پیشرفته در فرآیندهای یاددهی

شود خودکارآمدی است که برای نخستین بار در می
مطرح و در چند  Banduraاجتماعی -رویكرد شناختی

پردازان این های اصلی نظریهدهه اخیر به یكی از دغدغه
مطابق با این رویكرد،  ]1-3[است.رویكرد تبدیل شده 

خودکارآمدی، ناظر بر باور فرد مبتنی بر توانایی انجام یك 
که این باور از  ]4[عمل یا مهارت در حد مطلوب است

-چندین منبع مستقل تغذیه شده و زمینه را برای ادراک

  ]5[کند.های مثبت یا منفی خودکارآمدی مهیا می
بر روی  Banduraپردازان شناختی از جمله نظریه
طور افكار بر روی احساسات و رفتار تأثیرگذار اینكه چه

، منظور از Banduraنظام  در ]6[است، تأکید دارند.
خودکارآمدی، احساس شایستگی، کفایت و قابلیت کنار 

کارآیی  Banduraآمدن با زندگی است. راه دیگری که 
شخصی را شرح داد، برحسب ادراک ما از درجه کنترلی 

 ]7[که بر زندگیمان داریم، بود.
، افرادی که میزان حس Schultzبه اعتقاد 

خودکارآمدی آنها ضعیف است، توانایی الزم را در اعمال 
هر گونه نفوذ و تأثیر بر رخدادها و شرایطی که آنها را 

جای شگفتی نیست که  دهد، ندارند،تحت تأثیر قرار می
آنها اندوه و نگرانی زیاد داشته باشند و در نتیجه احتمال 

کرده و حس خودکارآمدی آنها اینكه انتظارات کسب
 ]8[کاهش یابد، وجود دارد.

شود؛ به خودکارآمدی باال منجر به سالمت روان می
این صورت که افراد دارای خودکارآمدی باال در مواجه با 

طراب و ترس احساس آرامش را تجربه مشكل به جای اض
کنند و قادر هستند با ناکامی و ناامیدی مقابله نمایند می

نفس باالیی و از جرأتمندی، عزت نفس و اعتمادبه
تواند شده میبرخوردارند، اما برعكس ناکارآمدی ادراک

منجر به احساسات و باورهای پوچی، اندوه و اضطراب 
در رسیدن به انتظارات  گردد و زمانی که فرد خود را

باارزش ناکارآمد بداند، افسرده خواهد شد و وقتی خود را 
های بالقوه تهدیدآمیز، ناتوان در کنار آمدن با محرک

 آموزانیدانش در مجموع ]9[ببیند، مضطرب خواهد شد.

 دارد بیشتری احتمال هستند، باال خودکارآمدی دارای که

-مثال، دوره عنوان سخت )به هایدوره گذراندن برای که

 را خود آموزش هایدوره از فراتر پیشرفته( ریاضی های

 از یكی خودکارآمدی ]10[دهند. ادامه و کنند انتخاب

برابر  در که است ما باور نظام یا شخصیتی هایویژگی
 عمل کنندهتعدیل یك عامل عنوان به تواندمی روانی فشار

 به شخصی کارآمدی بر فرد ادراک بر Bandura کند.

 انجام حین در که کندمی تأکید شناختی میانجی عنوان

 خود هایقابلیت مورد در داوری به آن روی بر عمل یك

 هیجان، تفكر، بر هاقابلیت از داوری این و پردازدمی

 ]3[گذارد.می اثر رفتار و عاطفه
با طرح خودکارآمدی  Zimmermanدر این راستا 

های خودکارآمدی را تحصیلی، حوزه نفوذ و گستره ادراک
های تربیتی و آموزشگاهی تسری داد و بیان به عرصه

های خودکارآمدی تحصیلی به طور عام و داشت که ادراک
تواند در فراگیران شكل گرفته و رفتار خاص می

قرار ها تحت تاثیر خود آموزشگاهی آنها را در این عرصه
های تحصیلی منجر ها و شكستداده و به تداوم موفقیت
توضیح داده است که  Pajaresشود. در همین راستا 

های های خودکارآمدی تحصیلی، در طول فعالیتادراک
ر یابد و دچاگیرد، تداوم میتحصیلی فراگیران شكل می

گردد؛ از این رو، وی در تبیین نحوه تغییر و تحول می
کند که تجارب مثبت ین پدیده تاکید میگیری اشكل

ی هاگیری ادراکتحصیلی یكی از مهمترین منابع شكل
خودکارآمدی است و از طرفی دیگر، مهیا بودن زمینه برای 

های تواند ادراکهای جمعی و همكارانه، میفعالیت
در  ]11[خودکارآمدی تحصیلی را در فراگیران شكل دهد.

کند آگاهی مربیان از یبیان م Schunkهمین راستا، 
گیری خودکارآمدی های کالمی در شكلاثرات ترغیب

تواند زمینه را برای بروز چنین تحصیلی در فراگیران، می
 هایی مهیا کند.ادراک

Chang  پژوهشی تحت عنوان ارتباط عملكرد
شناختی، فراشناختی، تحصیلی دانشجویان و سبك
خودتنظیمی انجام داده انگیزشی و راهبردهای یادگیری 

 هایآمده نشانگر این بود که مؤلفهدستاست. نتایج به
های درونی( و راهبردهای انگیزشی )خودکارآمدی و ارزش

یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی همبستگی 
  ]12[اند.معناداری داشته

های دهد که مهارتهای پژوهشی نشان مییافته
ندهای تحصیلی از جمله ارتباطی با بسیاری از فرآی

های تحصیلی رابطه دارد. باورهای خود کارآمدی و استرس
آموزانی که دهد دانشها نشان میدر این رابطه بررسی

خواهند، دارای انگیزه پیشرفت باال، کمك مؤثر می
خودکارآمدی تحصیلی باال و عملكرد تحصیلی باال بوده و 

چشمگیری  های تحصیلی را به طورقادر هستند استرس
خواهی آموزانی که تمایل به کمكکنترل کنند و دانش

ندارند، دارای اهداف عملكردی پایین، حرمت نفس پایین 
های و خودکارآمدی تحصیل ضعیف هستند و استرس
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؛ از این رو، توجه به ]13[کنندتحصیلی بیشتری تجربه می
های آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارت

آموزان با فراگیری باشد تا دانشوری میارتباطی ضر
های شناختی و فراشناختی انگیزه یادگیری خود را مهارت

شان را خود بر عهده گرفته و باال برده، مسئولیت یادگیری
خودتنظیم شوند و به هنگام نیاز به کمك، ضمن تشخیص 
آن با انتخاب کمك مؤثر نسبت به رفع نواقص 

بنابراین آموزش این راهبردها  شان اقدام نمایند.یادگیری
هایی نوین در آموزش باعث افزایش به عنوان روش

 ]14[آموزان خواهد شد.خودکارآمدی تحصیلی دانش
رغم مزایای راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و علی
ها آموزان این مهارتهای ارتباطی, بسیاری از دانشمهارت

برند. نمیهای یادگیری به طور مناسب بكار را در محیط
بر این اساس، برای مقابله با این مشكل, پژوهشگران بر 

هایی برای افزایش آگاهی فراگیران بر ضرورت ایجاد راهكار
 اند.این مداخالت آموزشی تمرکز کرده

با توجه به این شواهد پژوهشی و همچنین با افزایش 
های تحصیلی در مدارس خاص و تاثیر استرس

این موانع، هدف پژوهش حاضر خودکارآمدی تحصیلی بر 
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی 

های ارتباطی بر خودکارآمدی تحصیلی انگیزش و مهارت
   آموزان دختر استعدادهای درخشان شهر تبریز است.دانش

 هامواد و روش

-طرح نوع از هافرضیه و اهداف به توجه با حاضر پژوهش

 با همراه آزمونپس و آزمونبا پیش آزمایشیهای نیمه
 مطالعه مورد جامعه پژوهش این باشد. درمی کنترل گروه

های دبیرستان سوم پایه آموزاندانش از عبارت
-آموزش 1و  4 ناحیه دخترانه استعدادهای درخشان

 وپرورشآموزش آمار با مطابق که بود تبریز شهر وپرورش
سال  در که بود نفر 737 بر بالغ آنها تعداد تبریز شهر

 مورد جامعه از. بودند تحصیل به مشغول 95-96 تحصیلی
و  انتخاب نفر 90 تعداد پژوهشی طرح با منطبق مطالعه،

 .شدند جایگزین نفره 30 گروه 3 در
-روش نمونه از مطالعه مورد هاینمونه انتخاب برای

 در آنها جایگذاری برای نیز و ایتصادفی خوشه گیری
 سمدار بین از یعنی شد؛ استفاده تصادفی روش از هاگروه

 تبریز شهر وپرورشآموزش 1و  4 ناحیه دخترانه متوسطه
 از و انتخاب مدرسه 3تعداد  95-96 تحصیلی سال در

 یوهش به متوسطه پایه سوم کالس یك شدهانتخاب مدرسه
 کنترل و آزمایشی هایدر گروه و انتخاب تصادفی

 .شدند جایگذاری
که در  Bertoldاز پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی 

 44در دانشگاه میشیگان ساخته شده و حاوی  2005سال 
-سوال است، برای ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانش

برای ساختن این پرسشنامه، از  ]15[آموزان استفاده شد.
های خودکارآمدی یادگیری مقیاسخرده

و  Ownمدی و مقیاس خودکارآ  Banduraخودتنظیمی

Frowman  11استفاده شده است که در این راستا از 
سوال مقیاس خودکارآمدی یادگیری خودتنظیمی 

Bandura  سوال پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  33و
دهی به هر اون و فرومن استفاده شده است. برای پاسخ

خوبی اصال به-1ای لیكرت )درجه 4سوال از یك مقیاس 
خیلی خوب( -4خوب -3زیاد خوب نه -2توانم نمی

-استفاده گردیده که با توجه به مجموع نمرات هر پاسخ

دهنده به کل آزمون، میزان خودکارآمدی وی مشخص 
شود. برای تعیین ثبات درونی سواالت این پرسشنامه، می

انجام  2006ای توسط رول و گریسمر در سال مطالعه
هد که این دگرفته است که نتایج این مطالعه نشان می
 (. 81/0سواالت از ثبات درونی مطلوبی برخوردارند )

 این: آموزشی راهبردهای خودتنظیمی انگیزش بسته
پردازانی های درمانگران و نظریهبرنامه مبتنی بر آموزه

اجتماعی -و رویكرد شناختی CBTاست که در عرصه 
 ]13، 4، 3، 1[اند.ریزی کردههای مدونی را طرحبرنامه

دف این جلسه برقراری ارتباط اولیه قدماتی: هجلسه م
آموزان است که مورد سنجش و آموزش و آشنایی با دانش

قرار خواهند گرفت. هدف ایجاد انگیزش و نگرش مطلوب 
آموزان نسبت به راهبردهای خودتنظیمی در دانش

 الزم به اجرا در نآزموانگیزش است. در این جلسه پیش
مورد شیوه آموزش و اهمیت آمد و توضیحات مختصری در 

راهبردهای خودتنظیمی انگیزش در جریان یادگیری ارائه 
 سپس روند مداخله معرفی شد. و

، گذاری و تعیین اهداف تحصیلیجلسه اول: هدف
 ریزی تحصیلیبرنامه

 وم: خودمدیریتیدجلسه 
 م: خودنظارتیسو جلسه

 م: خودارزیابیچهارجلسه 
 م: خوداصالحیپنججلسه 
 م: خودتقویتیششجلسه 

 های مثبتم: خودگوییفتجلسه ه
 گیریسازی و تصمیمم: مهارت تصمیمهشتجلسه 
 استرسو  م: مدیریت زماننهجلسه 

 ]14[جلسه دهم: خودسازماندهی فضای کالس
های ارتباطی: برنامه آموزشی بسته آموزشی مهارت

 ,Camca, Beylundهای ارتباطی که توسط مهارت

Richard, Brown, Barbara .تهیه شده است 
معارفه و بیان اهداف و ضرورت یادگیری جلسه اول: 

-های ارتباطی و ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارتمهارت

 ها
های ارتباطی، مزایا و آشنایی با انواع روشوم: دجلسه 

 معایب هر کدام
 ها و موانع ارتباطیتشریح پلم: سو جلسه
آن، خصوصیات زبان غیرکالمی و تفسیر م: چهارجلسه 

 فیزیكی و عوامل محیطی در ارتباط غیرکالمی
انتخاب دقیق کلمات، انعكاس معانی و م: پنججلسه 
 احساسات
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انواع گوش دادن، موانع گوش دادن، م: ششجلسه 
 های گوش دادن در حین رابطهتسلط بر مهارت

انواع ابراز وجود، فواید و کارکردهای آن، م: فتجلسه ه
 پذیریهمراه انعطاف قاطعیت در رفتار به

های گانه ابراز وجود و شیوهمراحل ششم: هشتجلسه 
 بیان نظر خود

 "نه گفتن"پرورش مهارت م: نهجلسه 
شده و ایجاد بندی مطالب گفتهجمعجلسه دهم: 

  ]16[شدههای آموختهانگیزه در اعضا برای استفاده از مهارت

 هایافته

تحصیلی در های توصیفی میزان خودکارآمدی یافته
با  .است آمده 1 های مورد مطالعه در جدول شمارهگروه

شود که میانگین توجه به جدول، مالحظه می
های مهارت آزمون در گروهخودکارآمدی تحصیلی در پیش

 راهبردهای خودتنظیمی و در گروه 70/117 ارتباطی
های مهارت آزمون در گروه؛ در پس43/118انگیزش برابر 

 راهبردهای خودتنظیمی و در گروه 73/132 ارتباطی
 نشان 1 جدول است. مندرجات 33/137انگیزش برابر 

-گروه در تحصیلی خودکارآمدی پراکندگی (1که  دهدمی

 قابل آزمون تفاوتپیش مرحله در مطالعه مورد های
 خودکارآمدی متوسط (2ندارد،  یكدیگر با ایمالحظه
 مطالعه مورد هایگروه در آزمونپیش مرحله در تحصیلی

 تحصیلی خودکارآمدی پراکندگی (3است،  تقریباً یكسان
 به گروه نسبت آزمایش هایگروه در آزمونپس مرحله در

 خودکارآمدی متوسط (4است،  یافته کنترل افزایش
 نسبت آزمایش هایگروه در آزمونپس مرحله در تحصیلی
 پراکندگی متوسط (5است و  یافته افزایش کنترل به گروه

-گروه همه در آزمونپس مرحله در تحصیلی خودکارآمدی

 .است یافته افزایش آزمونپیش مرحله نسبت به ها

 پراکندگی خودکارآمدی تحصیلیهای مرکزی و شاخص :1جدول 

 تعداد متغیرمستقل متغیر وابسته
 آزمونپس آزمونپیش

-میانگین تعدیل

 میانگین شده
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 

  891/7 93/120 276/8 70/118 30 کنترل
 073/133 161/10 73/132 049/10 70/117 30 های ارتباطیمهارت

راهبردهای 
خودتنظیمی 

 انگیزش

30 43/118 161/8 33/137 695/8 994/136 

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر خودکارآمدی 
ویلك استفاده شده است. -از آزمون شاپیرو تحصیلی

ارائه شده است. با توجه به  2نتایج در جدول شماره 

شود آمده نتیجه گرفته میدستداری بهسطوح معنا
های مورد مطالعه در گروه تحصیلیکه خودکارآمدی 

 (.p>05/0باشد )دارای توزیع نرمال می

 تحصیلی خودکارآمدی ویلك برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر-نتایج آزمون شاپیرو. 2جدول 

 تعداد گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

-شاپیرو آماره
 ویلک

 سطح
 داریامعن

-شاپیرو آماره
 ویلک

 سطح
 داریامعن

 خودکارآمدی
 تحصیلی

 .062 .931 .450 .967 30 کنترل
 .122 .945 .154 .948 30 های ارتباطیمهارت

 .071 .936 .552 .970 30 راهبردهای خودتنظیمی
 

 جهت آزمودن سوال تحقیق، از تحلیل کوواریانس
نرمال بودن توزیع متغیر وابسته  استفاده شده است. مفروضه

 بررسی و تایید شده است. مفروضه 2در جدول شماره 
بررسی شده  3ها در جدول شماره همگنی شیب رگرسیون

است.  66/0آزمون برابر است. سطح معناداری اثر گروه *پیش
گرفته  است، نتیجه 05/0با توجه به اینكه این مقدار بزرگتر از 

 شود.ها تایید میشود که فرض همگنی شیب رگرسیونمی

 راهبردهای خودتنظیمیو  های ارتباطیمهارت در گروه تحصیلی ها برای خودکارآمدیآزمون همگنی شیب رگرسیوننتایج . 3جدول 

 داریاسطح معن F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر
 .656 .200 3,661 1 3,661 آزموناثر گروه *پیش

   18,265 56 1022,831 خطا
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همچنین جهت بررسی مفروضه برابری واریانس متغیر 
داری آزمون ها از آزمون لوین استفاده شد. سطح معنادر گروه

به دست آمد. با توجه به بزرگتر بودن سطح  11/0لوین برابر 

شود که واریانس نتیجه گرفته می 05/0معناداری از 
 باشد.در دو گروه همگن می تحصیلی خودکارآمدی

 

های ارتباطی و راهبردهای خودتنظیمی تحلیل کوواریانس برای مقایسه اثربخشی خودکارآمدی تحصیلی در گروه مهارت. 4جدول 
 انگیزش

 مجذور اتا داریسطح معنا F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر
 /.802 /.001 003/231 041/4160 1 041/4160 آزموناثر پیش

 /.183 /.001 788/12 291/230 1 291/230 اثر گروه

    009/18 57 492/1026 خطا

 

حاکی از آن است که  4نتایج تحلیل کوواریانس جدول 
درصد معنادار است  95گروه در سطح احتمال اثر 

(05/0>p  79/12و=F ؛ یعنی پس از تعدیل نمرات)
آزمون خودکارآمدی تحصیلی آزمون، میزان نمرات پسپیش

های ارتباطی و گروه راهبردهای در گروه مهارت
باشد. از خودتنظیمی انگیزش دارای تفاوت معناداری می

از آن است که در حاکی  1طرفی دیگر، مندرجات جدول 

آزمون، میانگین خودکارآمدی تحصیلی در گروه پس
( به طور m=33/137راهبردهای خودتنظیمی انگیزش )

( m=73/132های ارتباطی )داری بیشتر از گروه مهارتمعنا
شود آموزش راهبردهای است؛ بنابراین نتیجه گرفته می

های خودتنظیمی انگیزش در مقایسه با آموزش مهارت
باطی تاثیر بیشتری بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی ارت

 آموزان دارد.دانش

 بحث

 ،]Ammentorp]10[ ،Bragard]13های های پژوهشیافته
Juhani]22[ و زهتاب و سالمی]نشان داد که آموزش  ]23

های ارتباطی به طور معناداری خودکارآمدی تحصیلی مهارت
 دهد.افزایش میآموزان را دانش

تواند های ارتباطی همچنین میآموزش مهارت
خودکارآمدی را افزایش دهد و ارتباط را در افراد تقویت 

به هر حال، از آنجا که ارتباطات غیرکالمی همچون  ]24[کند.
تواند زبان بدن، حرکات چشمی و صورت و لمس کردن می

آموزش  ]25[تاثیری خاص در ارتباطات بین فردی داشته باشد.
های ارتباطی نیز در این زمینه موثر است و حتی در مهارت

بهبود حل مسائل مرتبط با تضادهای شخصی و افزایش 
 هایپژوهش ]26[کیفیت رابطه نیز دخیل است.

 به موثر ارتباطی هایمهارت اهمیت مورد در ]27[روانشناختی
 روی بر ارتباطی موثر هایمهارت که اندرسیده نتیجه این

 و شخص رشد به دارد، مستقیم تاثیر افراد روان سالمت
-یم افزایش را فرد سازگاری کند،می کمك افراد یابیهویت
 دهسازن مقابله باعث دهد،می افزایش را کیفیت زندگی دهد،

 اینبنابر آورد؛می همراه به خودشكوفایی و گرددمی استرس با
 افزایش تواند موجبمی ارتباطی هایمهارت آموزش

-دانش خودکارآمدی و در نتیجه کاهش استرس تحصیلی

 گردد. آموزان
استناد  Pintrichتوان به دیدگاه در تبیین این یافته می

 یندی فعال وآیادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرکرد که 
آن ی به وسیلهد که نکساختاری پردازشی تعریف می

شناخت، انگیزه و های یادگیری، اهداف فعالیت، یادگیرنده
کند. او معتقد است یكی از رفتار خود را تنظیم و کنترل می

های مهم یادگیری خودتنظیمی، کاربرد راهبردهای جنبه

آموزان برای شناختی و فراشناختی گوناگون توسط دانش
 شان است. یند یادگیریآکنترل و تنظیم فر

 راهبردهای آموزش داد که نشان نتایج عالوهبه
های آموزش مهارت با مقایسه ظیمی انگیزش درخودتن

ارتباطی تاثیر بیشتری در افزایش خودکارآمدی تحصیلی 
 یدر تبیین دیگرآموزان استعدادهای درخشان دارد. دانش

 دیدگاهتوان به برای یافته پژوهشی حاضر می
Zimmerman  ،یادگیرندگان استناد کرد که به باور او

هبردهای یادگیری را به کار دانند چگونه رامی خودتنظیم
 یهایهای خاص، ادراکاهایشان در حیطهگیرند، آنها از توانایی

-دارند و خود را متعهد و ملتزم به رسیدن به اهداف تحصیلی

 دانند. شان می
هایی که قابلیت Nimivirtaو   Boekaertsنظرطبق 

د، در سه الیه قرار نکآموز را قادر به خودتنظیمی میدانش
 یندآگیرد: تنظیم شیوه پردازش اطالعات، تنظیم فرمی

آموزان یادگیری و تنظیم خود. در این نوع یادگیری دانش
یند یادگیری و تحصیلی خود را با تعیین اهداف آفر

های مناسب برای دستیابی به کارگیری راهانگیز، بهچالش
اهداف و با فهرست کردن عوامل خودتنظیم که موجب 

شود، به پیش هایشان میو هدایت تالشبرانگیخته شدن 
آموزان معموالً به عنوان فراگیرانی شناخته برند. این دانشمی
ر کارآمد به طویادگیری خود را به  هایهشوند که تجربمی

کنند و در امر یادگیری، های مختلف مدیریت میشیوه
کنندگانی برانگیخته، مستقل و به لحاظ فراشناختی شرکت

 محمدی و پژوهش طرفی دیگر، از ]17[.شندبافعال می
 خودتنظیمی آموزش راهبردهای که داد نشان ]18[همكاران

 شود.می خودکارآمدی و درونی انگیزش سطح ارتقای سبب
 آزمون اضطراب در را معناداری کاهش همچنین این پژوهش

 همین در. داد نشان آموزش راهبردها نتیجه در آموزاندانش
 خودکنترلی نقش پژوهشی در ]19[و همكاران Turner راستا
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وجه ت مورد را تحصیلی پیشرفت در خودتنظیمی یادگیری و
 که افرادی که داد نشان پژوهش این نتایج. دادند قرار

 کرده عمل کارها خوب اغلب در دارند، مناسبی خودکنترلی
ی دهند. در مجموع هستهمی نشان خود از مناسبی تالش و

درگیری حول موجود در خودتنظیمی های هتمام نظریاصلی 
براین بنازند؛ آموزان با تكالیف یادگیری دور میدانشفعاالنه 

ها میآموزان با تكالیف یادگیری، آندانشدرگیری فعاالنه با 
ها و اعمال خود را طوری هدایت کنند توانند افكار، هیجان

 ]17[.که بر یادگیری و انگیزش آنها تاثیر مثبت داشته باشد
های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت

خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خودبازبینی و تقویت خود 
کند تا با استفاده از است که به یادگیرندگان کمك می

 ]20[.یندهای شناختی، یادگیری آنها تسهیل شودآفر
Berger  توانایی "عنوان ه خودتنظیمی را بو همكاران

بازبینی و تعدیل شناخت، هیجان و رفتار برای به انجام برای 
رساندن اهداف فردی و یا سازگاری با الزامات شناختی و 

کنند. این تعریف تعریف می "های خاصاجتماعی موقعیت
گیرد و تنظیمی را دربرمیخود های رفتارهایی جنبههمه

ت اویژه شامل عناصر انگیزشی و انطباقی در ترکیب با تاثیرهب
خودتنظیمی شناخت و رفتار، یك جنبه مهم . محیطی است

آموزان در محیط کالسی یادگیری و عملكرد تحصیلی دانش
ند که کهای خودتنظیمی به طور کلی تصریح میاست. نظریه

آورند و برای آموزان به یادگیری روی میچرا و چگونه دانش
 ارهایباید در مورد خود و کیادگیری مستقل چه چیزی را می

آموزان چگونه دانش ،به بیان دیگر ؛تحصیلی خود بدانند
کنند و چگونه انتخاب راهبردهای یادگیری خود را هدایت می

 شناختی، فراشناختی و رفتاری موجب افزایش تالش آنها
 ]21[.گرددمی برای رسیدن به پیشرفت

 گیرینتیجه

های جامع تحصیلی نیازمند تاکید بر روی عوامل برنامه
های سودمندی را به دنبال تأثیرگذار است که بتواند یافته

-های مطالعه حاضر به نظر میبا توجه به یافته .داشته باشد

ت مؤثر در زمینه ارتقای الریزی مداخرسد برنامه
از ضرورت آموزان دختر دانش برای خودکارآمدی تحصیلی
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