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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of self-regulation learning 
strategies training on academic self-efficacy and test anxiety among female students with 
academic failure. The research method was semi-experimental and its pre-test design was a 
post-test with control group. The statistical population of the study was all 12th grade 
female students of Sanandaj city Who had academic failure. There were 837 students that 
studying in 2018-2019 school year. a 32 students were selected using randomized cluster 
multistage sampling in the experimental and control groups. To collect data, academic self-
efficacy and anxiety test questionnaires were used. The training program for self-regulation 
learning strategies was presented to the experimental group during the eight sessions, while 
the control group did not receive any training. The findings showed that the mean scores 
both experimental and control groups in post-test and follow up were significantly different 
and training has increased academic self-efficacy and reduced test anxiety in the 
experimental group. So using self-regulated learning strategies improves academic 
performance by increasing the quality of cognitive and metacognitive strategies in order to 
achieve goals. In this case, the student will feel more self-effective and will experience less 
anxiety during the exam. 
Keywords  : Academic failure, Academic self-efficacy, Self-regulation learning strategies, 
Test anxiety.  
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 خودکارآمدی بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای آموزش ثیرأت

 آموزان دختر دارای افت تحصیلیامتحان دانش تحصیلی و اضطراب

 3عباس صنوبر، 2مجید سلیمانی، 1حسنعلی ویسکرمی

 ایران ،آبادشناسی، دانشگاه لرستان، خرم استادیار، گروه روان . 

 ایرانآباد، تی، دانشگاه لرستان، خرمشناسی تربی دانشجوی دکتری روان .2

 ایران آباد،شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم دانشجوی دکتری روان .3

 (49/46/9311: ؛ تاریخ پذیرش40/43/9318: تاریخ دریافت)

 چکیده

آمشوزان  امتحان دانشش پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب 
جامعش   . آزمون بشا گشروه کنتشرو بشود    پس -آزمون آزمایشی بوده و طرح آن پیش روش پژوهش نیمه. دختر دارای افت تحصیلی انجام شد

دادنشد کشه در سشاو    نفر تشکیل می 838آموزان دختر پای  دوازدهم دارای افت تحصیلی شهر سنندج به تعداد آماری پژوهش را کلی  دانش
ای در دو گشروه آزمشایش و   چندمرحلشه  ایگیری تصشادفی خوششه  آموز به روش نمونهدانش 33. کردند تحصیل می 9318-9318یلی تحص

برنام  آمشوزش  . کار گرفته شد های خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان بهها پرسشنامهآوری داده برای جمع. کنترو وارد نمونه شدند
ی طی هشت جلسه به افراد حاضر در گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه گواه تحت هشی  آموزششی   راهبردهای یادگیری خودتنظیم

آزمشون و  خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحشان دو گشروه آزمشایش و کنتشرو در پشس      ها نشان داد میانگین نمراتیافته. قرار نگرفتند
و کشاهش اضشطراب   ( =P 440/4و  =F 986/1)زایش خودکارآمشدی تحصشیلی   ها باعث افش پیگیری دارای تفاوت معناداری است و آموزش

کارگیری راهبردهشای یشادگیری    توان گفت، بهبا توجه به نتایج پژوهش می. در گروه آزمایش شده است( =P 068/4و  =F 330/4)امتحان 
ششناختی بشه منظشور رسشیدن بشه اهشداف       خودتنظیمی موجب بهبود عملکرد تحصیلی، از طریق افزایش کیفیت راهبردهای ششناختی و فرا 

 .آموز احساس خودکارآمدی بیشتری کرده و در موقعیت امتحان اضطراب کمتری را تجربه خواهد کرددر این صورت، دانش. شود می

 .خودتنظیمی یادگیری تحصیلی، راهبردهای خودکارآمدی، امتحان، افت تحصیلی اضطراب :واژگان کلیدی
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 مقدمه

یا به عبارتی دیگر بهبود عملکرد  ،الب و کمک به یادگیری در یادگیرندگانتالش برای فهم مط

یکی از (.   11،  ادنل، ریو و اسمیت)است شناسی تربیتی  روان ةتحصیلی، از اهداف اصلی رشت

امانی )آموزان است های رسیدن به این هدف، تأکید بر تقویت خودکارآمدی تحصیلی در دانشراه

و سازماندهی  ادراک فرد از توانایی خویش بر مدیریت( 311 ) 1ورابند(. 931 و کیانی، 

بر این . نامد ها را خودکارآمدی میثیرگذاری بر آن موقعیتأهای مختلف، به منظور ت موقعیت

های تحصیلی را آمیز در موقعیتهای خود بر عملکرد موفقیتاساس، قضاوت فرد از توانایی

ای برای جایگاه ویژه( 339 )بندورا (. 1112، 9کشان)گویند خودکارآمدی تحصیلی می

خودکارآمدی قائل است و معتقد است تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی بیش از عواملی همچون 

توان یک آمادگی ذهنی به حساب آورد به عبارت دیگر، خودکارآمدی را می. توانایی و دانش است

بقال و محمدی درویش)لی است که این آمادگی ذهنی شرط اصلی رسیدن به موفقیت تحصی

های مختلف، آموزش راهبردهای یادگیری با اشاره به پژوهش( 1111)  اسالوین(. 931 همکاران، 

رسد آموزش به نظر می ،بنابراین. داندثر میؤبهبود عملکرد تحصیلی، م را در  خودتنظیمی

تحصیلی جامعه مورد نظر  تواند خودکارآمدیآموزان میراهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانش

 . ثیر قرار دهدأرا تحت ت

شناسی تربیتی دارد  بر خالف خودکارآمدی تحصیلی که نقش مثبتی در تحقق اهداف روان

فرخی، )شود ، اضطراب امتحان، مانع پیشرفت تحصیلی می( 93 هاشمی، اکبری و عباسی اصل، )

ضطراب است که بیشتر از سایر ، نوعی از ا1اضطراب امتحان(. 931 کرمی و میردریکوند، 
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و با تاثیرگذاری (  93 بیدی و خرمائی، ده آزادی)های آموزشی وجود دارد ها در محیطاضطراب

های بر فرایندهای شناختی فرد، عملکرد او را تحت تأثیر قرار داده و باعث نتایج منفی و ناراحتی

، 1براساس بیان ساراسون و استویس(. 1 11،  آبرادویچالتاس، پانتیچ و )شود جسمانی در وی می

گیرد که طی آن نگران شده و مواجهه با در این نوع از اضطراب، فرد در فرایندی قرار می( 312 )

شود، هر اندازه که به زمان امتحان نزدیک می. کندبینی میکننده را پیشیک موقعیت ارزیابی

در این نوع اضطراب، فرد . گیردار میهای وی بیشتر شده و عملکرد او تحت تأثیر قرنگرانی

شده را نداشته و ذهنش به تفکرات تهدیدآمیز و منفی ناشی از  توانایی تمرکز بر مطالب آموخته

شود که کامالً برایش شود که با این فرایند ذهن او خالی از موضوعاتی میعدم موفقیت متمرکز می

در مدل خود اضطراب امتحان را با (  32 ) 9ستوبیا(. 931 زاده و زارعی، جلیل)آشنا بوده است 

ب باعث ایجاد اختالل در توجه کند، اضطرادر توضیح اول بیان می: دو توضیح تبیین کرده است

در توضیح دوم . دهنده متوجه تکلیف و نگرانی از نتیجه آن است شود، زیرا تمام فکر فرد آزمونمی

دانند ها نمی زیرا آن. لیل اضطراب امتحان استنیز معتقد است، نارسایی راهبردهای یادگیری د

آمیزی داشته باشند چگونه با کیفیت مطالعه کنند و چگونه با استفاده از راهبردها، امتحان موفقیت

  .(921 پینتریچ و شانک، )

دهد، ثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته اول نشان میأت ةهای گذشته در زمیننتایج پژوهش

آموزان دختر نابینا ی یادگیری خودتنظیمی، بر روی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزش راهبردها

، خودکارآمدی (939 مامی، ناصری و ویسی، )، خودکارآمدی در درس ریاضی ( 93 لو، رجب)

آموزان دختر سال اول دبیرستان ، خودکارآمدی دانش(931 محمدامینی، )کار آموزان اهمالدانش

و  (  11)  قوامابراهیمی زاده و توکلی. ثیرگذار استأت( 931 مکاران، بقال و همحمدی درویش)
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بودن آموزش راهبردهای یادگیری  های خود، اثربخشنیز در پژوهش(   11)و همکاران   لواسانی

، (931 )زاده و زارعی های جلیلهمچنین، پژوهش. خودتنظیمی بر خودکارآمدی را تأیید کردند

، بر (931 )بقال و همکاران ، محمدی درویش(931 )ای و داوودی غالمعلی لواسانی، اژه

براساس . انداثرگذاری آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اضطراب آزمون تأکید کرده

گرفته در مطالعات خارجی، پژوهشی مبنی بر اثربخشی راهبردهای یادگیری  وجوهای انجام جست

نشان داد ( 1 11) 1کازان، کسیچی و بالگلو د، اما پژوهشخودتنظیمی بر اضطراب امتحان یافت نش

و چنگ و ( 1 11) 9چانگ. بین منفی اضطراب امتحان استراهبردهای یادگیری خودتنظیمی، پیش

های مشابه، در پژوهش. نیز رابطة منفی معناداری بین این دو متغیر گزارش کردند( 1 11)  لیائو

نشان داد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تأثیر مثبتی بر ( 9 11)  نتیجة پژوهش راودن کوئینس

نیز نشان داد آموزش ( 1 11) 1همچنین، نتایج پژوهش اوالکانمی و گامبو. موفقیت تحصیلی دارد

 . آموزان در درس شیمی، اثر مثبت داردراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش

(  91 افروز، )تر تعریف شده است ح به سطح پایینافت تحصیلی به معنای نزول از یک سط

عوامل . تواند از عوامل درونی نظام آموزشی یا عوامل بیرونی نظام آموزشی نشأت بگیردکه می

ها و امکانات، بودن روش بودن اهداف و محتوای درسی، نامناسب درونی مانند نامناسب

های ارزشیابی و اضطراب بودن روش سببودن شرایط فیزیکی و اجتماعی مدرسه، نامنا نامناسب

عوامل بیرونی نیز عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی را . ناشی از امتحان و غیره

بیان کرد از بین عوامل درونی نظام آموزشی، ( 919 )زمردیان (.  93 گنجی، )گیرد دربرمی

آموزان بوده و دی همیشگی برای دانش، به عنوان تهدیدارندنسبی  ها علی رغم اینکه ارزشامتحان

از جمله اضطراب )دهند که باعث تهدید سالمت روان ها را شکل می آن ةبخش بزرگی از دغدغ
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از بین عوامل (.  93 گنجی، )آید شده و مانعی برای اهداف تعلیم و تربیت به شمار می( امتحان

دهای مختلف در یادگیری، بخش مهمی بیرونی نظام آموزشی نیز کیفیت مطالعه و استفاده از راهبر

آموزان دانش( افت تحصیلی)تواند در کیفیت تحصیلی دهند که میاز عوامل فردی را تشکیل می

توجهی از  شایانای است که ساالنه تعداد افت تحصیلی و عملکرد پایین درسی، مسئله. ثر باشدؤم

شود که های آموزشی میج از محیطیادگیرندگان را درگیر خود کرده و باعث ترک تحصیل یا خرو

ة با مشکالت رفتاری نیز رابط(  92 خدیوزاده، سیف و والیی، )های آموزشی جدای از هزینه

پور، زارعی زینلی)از سوی دیگر، خودکارآمدی پایین (.  92 محمدخانی و اسکندری، )دارد  مثبت

با عملکرد (  92 یمانی، پور، بخشانی و سللشکری)و اضطراب امتحان ( 922 نیا، و زندی

 .مثبت دارد ةتحصیلی ضعیف رابط

 آموزانشناسی تربیتی بر ابعاد شناختی و انگیزشی دانش های روانهای گذشته، پژوهشدر سال

دهد، یادگیری که محور اصلی تعلیم و تربیت را تشکیل می ها یکی از این حوزه. اندکید کردهأت

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، (.  93 ، همکاران و پورمحمدی)خودتنظیمی تحصیلی است 

احمدیان، فتحی )رود الگویی است که برای بهبود عملکرد تحصیلی و یادگیری فردی به کار می

و فرایندی است که یادگیرنده به صورت فعاالنه در جهت یادگیری، اهدافی ( 931 آذر و میرنسب، 

(. 331 ،  شانک)کند به آن دست یابد تالش می ،ییرا انتخاب کرده و با استفاده از راهبردها

یادگیری خودتنظیمی را راهبردهای شناختی و فراشناختی  ةچکید( 331 ) 1گروتپینتریچ و دی

مرور ذهنی، بسط و سازماندهی  مانندهایی در راهبردهای شناختی، یادگیرنده از روش. دانندمی

ریزی، یادگیرنده دست به برنامه ،ای فراشناختیدر راهبرده. کندبرای رسیدن به هدف استفاده می

همسو با این . کندزند و تکالیف و اهداف تحصیلی را مدیریت میکنترل و ساماندهی خود می

سنجد پرسد و خود را ارزیابی کرده و میزان دستیابی به هدف را میآموز از خود میراهبردها دانش
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 آموزش ثیرأانجام پژوهشی با هدف بررسی میزان ت ،دبا توجه به آنچه گفته ش(. 1112،  مونتاگو)

آموزان دختر امتحان دانش تحصیلی و اضطراب خودکارآمدی بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 .یابد دارای افت تحصیلی ضرورت می

 پژوهش شناسی روش

 در. آزمون با گروه کنترل استپس -آزمون آزمایشی بوده و طرح آن پیش روش پژوهش نیمه

ثیر آن أپژوهش حاضر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به عنوان متغیر مستقل به کار برده شد تا ت

آموزان دانش ةکلی. خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان سنجیده شود ةبر دو متغیر وابست

معدل نیمسال اول تحصیلی  ةبر اساس مقایس)دوازدهم شهر سنندج دارای افت تحصیلی  ةدختر پای

-32آموز که در سال تحصیلی  دانش 291به تعداد (  31-31با معدل نیمسال دوم تحصیلی  31-31

گیری با استفاده از روش نمونه. دادندآماری پژوهش را تشکیل می ة، جامعکردند تحصیل می 31

ها به تصادف در  نفر آن 11آموز وارد نمونه شدند که دانش 1 ای ای چندمرحلهتصادفی خوشه

پیش از آموزش متغیر مستقل، با . آموز دیگر در گروه آزمایش قرار گرفتنددانش 11واه و گروه گ

آزمون به عمل آمد و پس از پایان جلسات آموزش استفاده از دو ابزار پژوهش، از دو گروه پیش

آزمون گرفته شد که دو نفر به دلیل متغیر مستقل به گروه آزمایشی، از هر دو گروه، پس

ماه  1پس از گذشت . کنار گذاشته شدند ةپرسشنامه و دو نفر به دلیل غیبت، از نمون بودن مخدوش

های آزمون، مجدداً از افراد حاضر در دو گروه آزمایش و کنترل خواسته شد پرسشنامهاز پس

پیگیری نیز  ةثیر آن در مرحلأتا ت کنندخودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان را تکمیل 

ها، از هدف مراجعه شد و در زمان استراحت بین کالس ةبه مدرس ،ترتیب به این. دشومشخص 

. شود، پاسخ دهندها گذاشته می آموزان خواسته شد اکنون به دو پرسشنامه که در اختیار آندانش

 . دشآوری های آماری جمعها برای انجام تحلیلپس از تکمیل، پرسشنامه

                                                           
1  . Montague 
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دوازدهم بودن، داشتن افت تحصیلی، عدم  ةایدختر بودن، پ ه،های ورود به مطالعمالک

دیگر و رضایتمندی بود و معیارهای خروج از مطالعه، غیبت حتی برای یک  ةدریافت مداخل

نفر از گروه آزمایش کنار گذاشته شدند    ،به این ترتیب. بودن پرسشنامه بود جلسه و مخدوش

گروه . اه مورد بررسی قرار گرفتندنفر در گروه گو 1 نفر در گروه آزمایش و  1  ،و در مجموع

هفته، تحت آموزش راهبردهای یادگیری   ای در مدت دقیقه 31 ةجلس 2آزمایش در 

محتوای  ةخالص. قرار گرفتند( 931 آموزشی کرمی، کرمی و هاشمی،  ةبست)خودتنظیمی 

 :شرح زیر استابزار مورد استفاده در پژوهش به . ارائه شده است  جلسات در جدول 

ابداع شده است  (333 ) 1این ابزار توسط جینکز و مورگان:  تحصیلییاس خودکارآمدی مق

تا   : مخالفم از کامالً)ای افراد باید نظر خود را در یک طیف لیکرت چهاردرجه. داردگویه  91و 

 گذاریبوده و نمره 11 و حداکثر آن  91ابزار  ةحداقل مجموع نمر. عالمت بزنند(  : موافقم کامالً

سازندگان این ابزار، پایایی آن . معکوس است(  1، 19، 11، 11، 3 ، 1 ،   ،  ،  )ها برخی گویه

روایی ابزار فوق در کشور، مطلوب بوده و . گزارش کردند 21/1را به روش ضریب آلفای کرونباخ 

و  بندک)به دست آمده است  1/ 2ها استفاده شده است و پایایی آن نیز در بسیاری از پژوهش

به دست  12/1در پژوهش حاضر نیز، ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ (.  93 ، همکاران

 .آمد

ساخته شده است و (  91 ) و همکاران توسط ابوالقاسمی این ابزار :9امتحانمقیاس اضطراب 

؛  : ندرت؛ به1: هرگز)ای گذاری این مقیاس در طیف لیکرت چهاردرجه نمره. داردگویه   1

و مجموع حداکثر  1ابزار  ةحداقل مجموع نمر. شودانجام می( 9: ها؛ بیشتر وقت1: هاقتبعضی و

اضطراب  کنندة بیان ،است که هر چه نمره باالتر باشد  1تواند دریافت کند، ای که فرد مینمره

و با  1/ 1سازندگان، همبستگی ابزار حاضر با مقیاس اضطراب عمومی را  ةنمر. امتحان بیشتر است

                                                           
1  . MJSES 

2  . Jinks & Morgan 

3. Test Anxiety Inventory 
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، 1/1 ها گزارش کردند، که ضریب روایی برای کل آزمودنی 1/  مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 

ها پایایی به  آن ،همچنین. گزارش شده است 9/1 های دختر و آزمودنی 12/1های پسر آزمودنی

و پایایی به روش  11/1و  22/1، 11/1 ،روش بازآزمایی را در کل، در پسران و در دختران به ترتیب

. گزارش کردند 1/ 3و  31/1، 1/ 3ریب آلفای کرونباخ را در کل، در پسران و در دختران را نیز ض

 .به دست آمد 22/1میزان پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش، 
 

 (1931آموزشی کرمی، کرمی و هاشمی،  ةبست) محتوای جلسات آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی .1 جدول

 محتوای آموزشی جلسه

 دادن جلسات، مفهوم یادگیری، انواع حافظه، علل فراموشی بخشی برای ادامهمعارفه و آشنایی، انگیزه  

1 

همانند مطالعه با فاصله، ( دارامعن غیر)راهبردهای تکرار موضوعات ساده : آموزش راهبردهای شناختی

مانند ( دارامعن)لند و موضوعات پیچیده چندبار خواندن، چندبار رونویسی کردن، تکرار با صدای ب

آموزان خواسته شد تجربیات در پایان این جلسه از دانش. سازی مطالب مهمانتخاب نکات مهم، برجسته

 .بزنند خود را بیان کرده و مثال

9 

ة تصویرسازی ذهنی، کلم: راهبردهای گسترش و بسط مطالب ساده مانند: آموزش راهبردهای شناختی

نویسی، بازگوکردن مطالب به مانند خالصه، رواژه و راهبردهای گسترش و بسط مطالب پیچیدهکلید، س

بعد راهبردهای تکرار و  ةآموزان خواسته شد برای جلسدر پایان جلسه از دانش. گریزبان خود، قیاس

 .دشوبعد ارائه و تمرین  ةیک موضوع استفاده کنند و در جلس ةگسترش را در مطالعه دربار

  
شده در جلسات  آموزان بررسی شد و عالوه بر مرور مطالب گفتهشده به دانش در این جلسه تکالیف ارائه

 .محتوای جلسات گذشته پاسخ داده شد ةآموزان درباراالت دانشؤقبل به س

  

بندی مطالب  ثر مطالب، دستهؤبندی و سازماندهی  سازماندهی؛ همانند دسته: آموزش راهبردهای شناختی

در پایان این . مفهومی، الگوی مفهومی ةهای آشنا، ترسیم طرح درختی، ترسیم نمودار، نقشاساس مقولهبر

 .دشبندی جلسه، راهبردهای شناختی به صورت کلی مرور و جمع

1 
ریزی؛ مانند هدف از مطالعه، زمان الزم، سرعت مطالعه، راهبردهای برنامه: آموزش راهبردهای فراشناختی

 .ات یادگیری و انتخاب راهبردهای مطلوب شناختی مربوطهتحلیل موضوع

1 
نظارت و ارزشیابی؛ همانند ارزشیابی پیشرفت حاصل شده، نظارت بر : آموزش راهبردهای فراشناختی

 .در زمان مطالعه و یادگیری، بررسی زمان و سرعت مطالعه پرسشتوجه، طرح 

2 

مانند بهسازی سرعت مطالعه، خطاهای حاصل از  دهی؛راهبردهای نظم: فراشناختی آموزش راهبردهای

بندی  در پایان جلسات ضمن جمع. استفاده از راهبردهای شناختی ناکارآمد، اصالح راهبرد انتخابی

 .کنندگان تقدیر به عمل آمد شرکت همة راهبردهای فراشناختی از
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 ی پژوهشهایافته

به این ترتیب که ده . سن داشتندسال  3 تا  1 افراد نمونه دختر بوده و بین  ةجنسیت هم

از بین افراد . سال سن داشتند 3 آموز سال و دو دانش 2 آموز سال، بیست دانش 1 آموز  دانش

آموز بین دانش  آموز بین یک تا دو نمره، دانش   آموز کمتر از یک نمره، دانش 1 نمونه، تعداد 

سبت به معدل نیمسال تحصیلی گذشته، دارای آموز بین سه تا چهار نمره ندانش  دو تا سه نمره و 

 1 ریاضی و فیزیک،  ةآموز در رشتدانش 1از بین مجموع افراد حاضر در نمونه، . افت بودند

 . علوم انسانی به تحصیل اشتغال داشتند ةآموز در رشتدانش 3علوم تجربی و  ةآموز در رشتدانش

های خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان در در ادامه، ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیر

تحلیل  ،های تحلیل واریانس و در انتهافرضآزمون و پیگیری و سپس پیشآزمون، پسمراحل پیش

 .ها ارائه شده استواریانس برای تفاوت میانگین
 

 هاهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهشاخص. 1جدول 

 تعداد گروه وضعیت متغیر
 نمرات

 کل
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

کولموگروف 

 فواسمیرن -

سطح 

 داریامعن

 -شاپیرو

 ویلک

سطح 

 داریامعن

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 آزمون پیش
 111/1 1/ 21 121/1 111/1 1 /19 11/ 1   1  1  آزمایش

 1/ 12 211/1 139/1 32/1   99/1 1/12  1 1  1  کنترل

 آزمون پس
 111/1 1/ 21 119/1 1/1 1 19/11 21/21 931  1  آزمایش

 139/1 211/1 113/1 111/1  1/ 1 39/12 119  1  کنترل

 پیگیری
 1/ 11 212/1 131/1 1/1 1 1/11  21/ 1 921  1  آزمایش

 112/1 1/ 21 111/1 1/  1  1/ 2 13/ 1 112  1  کنترل

اضطراب 

 امتحان

 آزمون پیش
 2/1   1/1 3 119/1 1/ 11 13/3 1 /11 9 1 1  آزمایش

 12/1  1/  3 111/1 1/    3/ 3 1 /12 119 1  کنترل

 آزمون پس
 131/1 311/1 111/1 1/    3/1  2/99   9  1  آزمایش

 1/ 13 1/ 39 1/ 1  21/1  1 /11 1 / 1  11 1  کنترل

 پیگیری
 211/1 311/1 111/1 11/1  1/ 1 91/99  9  1  آزمایش

 123/1 1/ 39 1/ 1  21/1  1 /11 1 /12 119 1  کنترل
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آزمون گروه آزمایش نسبت به نمرات دهد میانگین نمرات پسنشان می 1نتایج جدول 

آزمون آن در متغیر خودکارآمدی تحصیلی افزایش و در متغیر اضطراب امتحان کاهش داشته  پیش

کارآمدی دهد، افزایش خودبررسی میانگین نمرات مرحله پیگیری نشان می ،همچنین. است

 .تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان پایدار بوده است

 های گروه ویلک -ف و شاپیرو واسمیرن -کولموگروف ةدهد آمارنشان می 1های جدول یافته

 اضطراب و خودکارآمدی تحصیلی آزمون و پیگیری متغیرهای پس آزمون، پیش در کنترل و آزمایش

 متغیرهای توزیع گفت توانمی ،این دو آزمون نبودن نتایجمعنادار به توجه با. نیست دارامعن امتحان

برای بررسی  در ادامه .است نرمال گروه دو هر آزمون و پیگیری درپس ، آزمونپیش در پژوهش

 .شده استبیان  9نتایج آن در جدول  .شد جراها آزمون لوین اهمگنی واریانس
 

 های متغیرهای پژوهشهای نمرهریانسفرض تساوی واپیش ةنتایج آزمون لوین دربار. 9جدول 

 سطح معناداری آزادی دوم ةدرج آزادی اول ةدرج Fآمارة  متغیر
 1/1 2 91   199/1 آزمون خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش پیش

 119/1 91    / 91 آزمون خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش پس

 1/1 1 91    /11  پیگیری خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش

 311/1 91   /119 آزمون اضطراب امتحان گروه آزمایش پیش
 1/    91   1/  1 آزمون اضطراب امتحان گروه آزمایش پس

 1/1   91   3/1 1 پیگیری اضطراب امتحان گروه آزمایش

و برای بررسی  شد حاصل اطمینان هاداده واریانس بودن همگن فرض از 9با توجه به جدول 

آزمودنی از آزمون ماچلی استفاده شد که های درونهمگنی واریانس ةیعنی مفروضدیگر،  ةمفروض

 .شده است بیان  نتایج آن در جدول 
 

 کرویت ةنتایج آزمون ماچلی برای بررسی مفروض. 4جدول 

 گرین هاوس گیزر سطح معناداری درجة آزادی خی دو آزمون ماچلی متغیر
 /9   /111 1 1 /1 3 / 3  خودکارآمدی تحصیلی

 /93  /111 1 1 /111 /    اضطراب امتحان

توجه  که با اجرا شدآزمون ماچلی  ،آزمودنیهای درونهمگنی واریانس ةبرای بررسی مفروض
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های آزمایش و آموزان در گروه، این مفروضه رعایت نشده، اما چون گمارش دانش به جدول 

گایسر استفاده شد که طبق این آزمون،  از آزمون گرین هاوس ،گواه به صورت تصادفی بوده است

الزم  هایفرضپیش ،های درون آزمودنی رعایت شده است، بنابراینهمگنی واریانس ةمفروض

  .دش تأیید واریانس تحلیل انجام برای

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گروه  ، در جدول 

 :است به شرح زیرن و پیگیری استفاده شد که گزارش آن آزموآزمون، پسکنترل در پیش
 

متغیرهای وابسته  پیگیری -آزمون  پیش – زمونآ پس های نمره تفاضل بر چندمتغیری واریانس تحلیل نتایج. 5جدول 

 کنترل و آزمایش گروه در دو( خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان)

 سطح معناداری فرضیه جة آزادیدر خطادرجة آزادی  F آمارة مقدار نام آزمون

 111/1  /111 111/11 1 /  9 219/1 اثر پیالیی

 111/1  /111 111/11 1 /  9 91/1  المبدای ویلکز

 از متغیرهای یکی لحاظ از حداقل کنترل و آزمایش هایگروه بین دهدمی نشان   جدول

 روی متغیری واریانس تک تحلیل تفاوت، این به بردن پی برای. دارد وجود معناداری تفاوت ةوابست

 خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان ةوابست متغیرهای در آزمونپیش از آزمونپس تفاضل

 .گرفت انجام
 

 وابسته پیگیری متغیرهای –آزمون  پیش –آزمون  پس هاینمره تفاضل روی متغیری تک واریانس تحلیل نتایج. 6جدول 

 کنترل و گروه آزمایش دو در( تحانخودکارآمدی تحصیلی و اضطراب ام)

 متغیر وابسته
منبع 

 تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآمارة 
سطح 

 معناداری
مجذور 

 اتا
خودکارآمدی 

 تحصیلی
 1/ 19 1/ 11 21/3  1/119     1/119   گروه

     9/2 1 91 11 923/1 خطا

 اضطراب امتحان
 1/  1 11/1  1/ 99 11 /1 9   11 /1 9 گروه
    91 /    91 319  /1   خطا

آموزش راهبردهای  که آزمایش گروه هایآزمودنی بین شود،می مشاهده 1 جدول در همانگونه

تفاوت معناداری  ،اند نکرده دریافت آموزشی هیچ که کنترل گروه و اندهدید خودتنظیمی یادگیری
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که  ابه این معن. ی و اضطراب امتحان وجود داردخودکارآمدی تحصیل ةدر هر دو متغیر وابست

آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش اضطراب 

 .امتحان منجر شده است
 

 آزمون تعقیبی بونفرینی. 7جدول 

 سطح معناداری انحراف استاندارد هاتفاوت میانگین   

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 آزمونپیش
 مونآزپس

*1 1/ -  12/1 111/1 

 111/1 1/    - / 3 * پیگیری

 آزمونپس
 111/1 12/1   /1 1 آزمونپیش

 / 31 3/1   1/1   پیگیری

 پیگیری
 111/1 1/     / 3 * آزمونپیش

 1/ 31 3/1   -/1   آزمونپس

 اضطراب امتحان

 آزمونپیش
 111/1 99/1  311/1* آزمونپس

 111/1 2/1   1/  2* پیگیری

 آزمونپس
 111/1 99/1  -311/1* آزمونپیش

  /111 11/1  -/119 پیگیری

 پیگیری
 111/1 2/1   -1/  2* آزمونپیش

  /111 11/1  119/1 آزمونپس

*=P< 1 /1  

آزمون و پیگیری در آزمون، پسهای پیشمقایسة میانگین نمرات گروه آزمون تعقیبی بونفرینی

، عالوه بر 1ر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان به کار رفته که بر اساس جدول هردو متغی

ها وجود آزمون و پیگیری نیز اختالف معناداری بین میانگینآزمون؛ بین پسآزمون و پسبین پیش

افزایش خودکارآمدی  موجب آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ةبرنام ،بنابراین .دارد

 .شده است آموزان دارای افت تحصیلیاضطراب امتحان در دانش شکاه تحصیلی و

 گیریبحث و نتیجه

 بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای آموزش ثیرأهدف پژوهش حاضر، بررسی میزان ت

 نشان نتایج. آموزان دختر دارای افت تحصیلی بودامتحان دانش تحصیلی و اضطراب خودکارآمدی
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خودکارآمدی تحصیلی و  لحاظ از کنترل و گروه روه آزمایشگ هایآزمودنی بین تفاوت داد

پیگیری نیز نشان داده  ةاست و این تفاوت در مرحل معنادار آزمونپس ةمرحل در اضطراب امتحان

آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی و  ،بنابراین. شد

 ةدر دو مرحل کنترل گروه با مقایسه در مایشآز گروه هایآزمودنی کاهش اضطراب امتحان

های مبتنی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی براساس آموزش. است شده آزمون و پیگیری پس

اثربخشی  ةدر زمین(  93 )لو های رجبراهبردهای یادگیری خودتنظیمی با نتایج پژوهش

در ( 939 ) ری و ویسی، ناصراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی، مامی

در ( 931 )اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی ریاضی، محمدامینی  ةزمین

بقال و  اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی عمومی، محمدی درویش ةزمین

دی عمومی، اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآم ةدر زمین( 931 )همکاران 

اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر  ةدر زمین(   11)زاده و همکاران توکلی

اثربخشی راهبردهای یادگیری  ةدر زمین(   11)خودکارآمدی عمومی و لواسانی و همکاران 

توان گفت، افراد در تبیین این یافته می. خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی همسوست

پینتریچ ( )فراشناخت)تفاده از راهبردهای شناختی و مدیریت و کنترل استفاده از آن خودتنظیم با اس

براساس  ،سپس. های خود ارزیابی مثبتی خواهند داشتنسبت به توانایی( 331 و همکاران، 

ثیر گذاشته یا به أثری بر محیط تؤکنند به صورت مثبت و مهای خود تالش میارزیابی از توانایی

استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  ،بنابراین(. 311 بندورا، )نظر برسند اهداف مورد 

آمیز در آمادگی ذهنی وی برای عملکرد موفقیت ،آموز و در نتیجهباعث یادگیری بهتر دانش

آموزان با آموختن راهبردهای خودتنظیمی، به توان گفت دانشمی. شودها تحصیلی می آزمون

های خود را معنا داده و عمیق توانند یادگیریکه از آن طریق می یابند، میدست  ابزارهای نیرومندی

چنین شرایطی . کنندریزی و نظارت داشته و آن را ارزیابی میبرنامهها در جریان یادگیری  آن. کنند

توانند بر عملکرد تحصیلی خود، کنترل داشته آموزان احساس کنند، میشود که دانشباعث می

آموزان دانش. این احساس کنترل، افزایش خودکارآمدی تحصیلی خواهد بود ةکه نتیج باشند

کنند و های خود را ارزیابی میها و تواناییدادن به یادگیری خویش، قابلیت خودتنظیم، برای نظم
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انجام موفق )ارزیابی، سطحی از تالش و کوشش به منظور دستیابی به هدف  ةبراساس نتیج

کنند و با را برای خود ترسیم می( و تسلط بر عملکرد یا خودکارآمدی تحصیلی تکالیف تحصیلی

 .رسنداین تالش به خودکارآمدی مطلوبی می

آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث کاهش اضطراب امتحان  طور که بیان شد، همان

ه کنترل شد که این آزمون و پیگیری نسبت به گروپس ةافراد حاضر در گروه آزمایش در دو مرحل

اثربخشی راهبردهای یادگیری  ةدر زمین( 931 )زاده و همکاران های جلیلیافته با نتایج پژوهش

بینی اضطراب امتحان از پیش ةدر زمین( 1 11)خودتنظیمی بر اضطراب امتحان، کازان و همکاران 

دهای یادگیری ارتباط راهبر ةدر زمین( 1 11)روی راهبردهای یادگیری خودتظیمی، چانگ 

همبستگی راهبردهای یادگیری  ةدر زمین( 1 11)خودتنظیمی با اضطراب امتحان، چنگ و همکاران 

اثربخشی  ةدر زمین( 931 )خودتنظیمی با اضطراب امتحان، غالمعلی لواسانی و همکاران 

 (931 )بقال و همکاران و محمدی درویش ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اضطراب امتحان

در تبیین این . اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اضطراب امتحان، همسوست ةدر زمین

های آموزانی که اضطراب امتحان دارند، نتایج منفی را در موقعیتتوان گفت، دانشیافته می

دهند که دلیل آن ضعف در فعالیت شناختی و عدم استفاده از آموزشی نشان می ةکنندارزیابی

 بیان کرد،( 312 ) ساراسون و همکاران (.1 11التاس و همکاران، )ردهای شناختی است راهب

شده و تمام تمرکزشان به   گیرند، دچار نگرانیها زمانی که در یک موقعیت ارزیابانه قرار می آن

ها،  شود، در این صورت فرایندهای شناختی آنعدم موفقیت و شکست در امتحان معطوف می

، توبیاس در همین زمینه(. 931 زاده و همکاران، جلیل)دهد ظم خود را از دست میمختل شده و ن

داند مدل خود، نگرانی و تفکرات منفی متمرکز بر آزمون را باعث نارسائی در توجه می در(  32 )

فعال محدود است، بخش زیادی از این حافظه درگیر تفکرات  ةو از آنجا هم که ظرفیت حافظ

فعال و به تبع آن اختالل در  ةشود و باعث کاهش میزان ظرفت حافظآزمون می ةمزاحم دربار

عدم آگاهی از راهبردهای یادگیری را نیز دومین  ،عالوه بر این .شودبلندمدت می ةبازیابی از حافظ

دانند مطالب را باید آموزان نمیکه دانش اداند، به این معنعامل مهم در ایجاد اضطراب امتحان می

داند که دلیل  او این دو عامل را مکملی می. ه به حافظه بسپارند و چگونه به خاطر بیاورندچگون
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با یادگیری راهبردهای شناختی و  ،بنابراین(. 1111پینتریچ و شانک، ) اصلی اضطراب امتحان است

 دهند و در رویارویی باآموزان به فرایندهای شناختی خود نظم میها، دانش چگونگی مدیریت آن

شدن  با خودتنظیم. کنند های ارزیابانه از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده میموقعیت

آمیز تحصیلی خواهند ها تجارب موفقیت تنها آن آموزان دارای افت تحصیلی، نهیادگیری دانش

عملکرد مثبت در )، بلکه به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر (9 11 ،راودن کوئینس)داشت 

بخشی به و از راهبردهای مختلف به منظور عمق( 1112مونتاگو، )ریزی کرده برنامه( انامتح

آموزان دارای افت تحصیلی، خود دارای دانش(. 331 شانک، )کنند مطالعات استفاده می

امتحان دارند که باعث  ةنتیج ةهای تحصیلی هستند و بیش از دیگران، تفکرات منفی دربار نگرانی

شود استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم باعث می ،از این رو. شودلکردشان میاختالل در عم

ریزی زمانی برای امتحانات، سرعت مطالعه، استفاده از راهبردهای آموزان عالوه بر برنامهاین دانش

ثری داشته باشند ؤراهنمای عمل م ،برای به خاطر سپاری، سازماندهی مطالب، خود ارزیابی و غیره

 . مطلوبی در امتحان دست یابند ةکه با استفاده از آن به نتیج

تحصیلی  ةهدف در پژوهش مورد نظر، دختران دارای افت تحصیلی پای ةبا توجه به اینکه جامع

های آینده چنین پژوهشی در هر شود در پژوهشدوازدهم بوده است، به پژوهشگران پیشنهاد می

عالوه بر آن، نتایج پژوهش بر . ت نیز آزمون شوددو جنس انجام شود و تفاوت بین جنسی

باید در  ،ترپذیری گسترده دوازدهم قابل تعمیم است که به منظور تعمیم ةآموزان دختر پای دانش

ریزان آموزشی نیز به مدیران و برنامه. تر باشدهدف، به صورت گسترده ةهای آتی جامعپژوهش

های  و موفقیت تحصیلی بیشتر، واحدی با عنوان روشوری بهتر شود به منظور بهرهپیشنهاد می

آموزان بگنجانند تا در آن راهبردهایی برای یادگیری خودتنظیمی مطالعه در واحدهای درسی دانش

های آموزشی برای معلمان به منظور برگزاری کارگاه ،همچنین. آموزان آموزش داده شودبه دانش

تواند در پیشرفت تحصیلی  آموزان میآن به دانش تشریح یادگیری خودتنظیم و چگونگی آموزش

آموزان حاضر در نمونه و دانش ةاز هم ،در پایان. ثیرگذاری مثبتی داشته باشدأآموزان تدانش

مسئوالن آموزش و پرورش شهر سنندج که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، تقدیر و تشکر 

 .دشومی
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 منابع

ساخت و (.  91 )قدم، عزیزه، نجاریان، بهمن، و شکرکن، حسین مابوالقاسمی، عباس، اسدی

آموزان پایة سوم دورة راهنمایی اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش

 . 1- 1،  و  9، شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ن تربیتی و روا علوم. تحصیلی اهواز

اثربخشی راهبردهای (. 931 )سب، میرمحمود آذر، اسکندر، و میرناحمدیان، رئوف، فتحی

تعلیم . آموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضیخودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش

 .3-2 ، ( )1 ، و تربیت استثنایی

های بینی اضطراب امتحان براساس سبکپیش(.  93 )بیدی، فاطمه، و خرمائی، فرهاد آزادی ده

مطالعات آموزش و  .گرایی در دانشجویانهای هدفری مؤلفهگ شناختی تفکر با واسطه

 . 1-33، ( )1، یادگیری

 .انجمن اولیاء و مربیان: تهران .شناسی تربیتیروان(.  91 )افروز، غالمعلی 

نقش : گرایی و عملکرد تحصیلیبررسی رابطة کمال(. 931 )امانی، مالحت، و کیانی، عارفه 

، شناختی های کاربردی روانپژوهش. مدی تحصیلیمیانجی خودنظم بخشی و خودکارآ

2(1) ،12-  . 

تأثیر آموزش (.  93 )قوام، صغری بندک، موسی، ملکی، حسن، عباسپور، عباس، و ابراهیمی

 . 1- 9، (91)  ، شناسی تربیتی روان .های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلیمهارت

ترجمة مهرناز شهرآرای، . ش در تعلیم و تربیتانگیز(. 921 )اچ . ، و شانک، دیل.آر. پینتریچ، پال

 . انتشارات علم: تهران

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر (. 931 )زاده، حکیمه، و زارعی، حیدرعلی جلیل

-91، (1 )  ، آموزش و ارزشیابی. آموزانانگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش

 9. 

بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و (.  92 )والیی، ناصر اکبر، و خدیوزاده، طلعت، سیف، علی

 . 9-1 ، ( )1، پژوهنده. میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی (.  93 )لو، زهرا رجب
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نامة کارشناسی ارشد  پایان. ر تهرانآموزان دختر نابینای مقطع دبیرستان شه دانش

 .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شناسی تربیتی، دانشکده روان روان

خودکارآمدی عمومی و تحصیلی (. 922 )نیا، زهره پور، حسین، زارعی، اقبال، و زندیزینلی

 .9 -12، (3)1، شناسی تربیتی مطالعات روان. آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلیدانش

تأثیر آموزش راهبردهای (. 931 )ای، جواد، و داوودی، مریم غالمعلی لواسانی، مسعود، اژه

 .های خودتظیمی، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحانیادگیری خودتنظیمی بر مهارت

 .13 - 2 ، (1)1 ، شناسین روا

وزش راهبردهای فراشناختی تأثیر آم(. 931 )اله فرخی، حسین، کرمی، امیر، و میردریکوند، فضل

مجلة مرکز . در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری
 . 9-  ، ( )9 ، مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی یزد

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و (. 931 )کرمی، بختیار، کرمی، آزاداله، و هاشمی، نظام 

ابتکار و خالقیت در علوم . گیزة پیشرفت و خودپندارة تحصیلیفراشناختی بر خالقیت، ان
 . 1 -91 ، ( )1، انسانی

با تأکید بر )آموزان دبیرستان رهیافتی نظری و تجربی بر افت تحصیلی دانش(.  93 )گنجی، محمد 

 .119-192، ( )3، خانواده و پژوهش(. نقش مدرسه خانواده

 بین ارتباط بررسی(.  92 )لیمانی، محمدجواد پور، کبری، بخشانی، نورمحمد، و سلشکری

 سال در زاهدان شهر راهنمایی مقطع آموزاندانش در تحصیلی عملکرد با امتحان اضطراب

 .9 1-3 1، ( )2. (طبیب شرق)تحقیقات علوم پزشکی زاهدان .  92 

ظیمی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتن(. 939 )مامی، شهرام، ناصری، نصرت، و ویسی، فاطمه 

، شناختی آوردهای رواندست. آموزان در درس ریاضیبر حل مسئله و خودکارآمدی دانش

1 (1) ، 12- 13. 

مقایسة اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله (. 931 )محمدامینی، زرار 

نامة پایان .کارآموزان اهمالبر فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش

 .شناسی دانشگاه محقق اردبیلی تربیتی و روانشناسی عمومی، دانشکدة علوم دکتری روان

گیرشناسی مشکالت رفتاری بررسی همه(.  92 )محمدخانی، شهرام، و اسکندری، حسین 

 . 1-31، (1) ، شناسی تربیتی روان .سالة شهر تهران 1-  آموزان  دانش
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بررسی (. 931 )میدرضا، اسدزاده، حسن، و احدی، حسن بقال، ناهید، حاتمی، حمحمدی درویش

بر باورهای انگیزشی ( شناختی و فراشناختی)تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی 

شناسی  ن روا .آموزان دبیرستاندانش( انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون)

 .3 -11، (11)3، تربیتی

(.  93 )، درتاج، فریبرز، و اسدزاده، حسن پور، محمد، دالور، علی، احدی، حسنمحمدی

های پژوهش(. ASRL-S)سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی  های روانشاخص
 .13- 3، (1)1، شناسی بالینی و مشاوره روان

رابطة علی ابعاد الگوی ارتباطی (.  93 )اصل، رؤیا هاشمی، سهیال، اکبری، عباس، و عباسی 

آموزان پسر خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش خانواده، هوش هیجانی و
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