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 چكيده

یرندگان شود. یادگآموزان مییادگیری در دانش: بازخورد مثبت به مدرسه، محتوای درسی و رفتارهای معلم، باعث ایجاد انگیزش زمينه

آگاهی از فرآیندهای فکری خود و دانستن چگونگی استفاده از راهبردهای یادگیری، دارای این بازخورد مثبت جو به واسطة خودخودنظم

.     پایین به مدرسه بوده استآموزان دارای بازخورد جویی در دانشهستند. از این رو مسئلة پژوهش حاضر بررسی ت ثیر آموزش خودنظم

آموزاِن پایة یازدهم انجام گرفت.                 جویی در افزایش بازخورد نسبت به مدرسه در دانشهدف تعیین اثربخشی خودنظم پژوهش با این هدف:

پسر( پایة  44دختر و  44موز )دانش آ 88نمونة پژوهش  بود. کنترل گروه با آزمونپس – آزمونپیش طرح با آزمایشی پژوهش روش روش:

امة ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنای چندمرحلهگیری خوشهیازدهمِ دارای نمراتِ بازخورد نسبت به مدرسة پایین بودند که با روش نمونه

نتایج  ها:هيافتمتغیری استفاده شد.  ها از تحلیل کوواریانس تك( بود. و برای تجزیه تحلیل داده2119) مککوچ و سیگلبازخورد نسبت به مدرسة 

بدین  گيری:نتيجه (. >15/1P)آموزان دختر و پسرِ گروه آزمایشی بود نشان دهندة افزایشِ معنادار بازخورد نسبت به مدرسه در دانش

هند، که از خود نشان دآموزان در مقایسه با قبل، عملکرد بهتری در یادگیری جویی باعث شده دانشنظمهای خودمعنی که کسب توانش

 آموزاندانش، جویی، بازخورد نسبت به مدرسهخودنظم ها:كليدواژه این مهم، افزایشِ بازخورد مثبت به مدرسه را به دنبال داشت.
Background: Positive attitude toward school, educational content, and teachers’ behaviors cause academic 

motivations in students.  Self-regulated learners develop the positive attitude through their own intellectual 

processes and knowing how to utilize learning strategies.  This research project determines the effectiveness 

of self-regulation on students with low attitude toward school. Aims: The study aimed to assess the 

effectiveness of self-regulation in reinforcing positive attitude toward school among grade 11 students. 

Method: This experimental study was carried out with a pretest-posttest design and control groups. 88 

students (44 male and 44 female) with low scores in attitude to school were selected by using the multistage 

cluster sampling. The attitude questionnaire toward Mccoach and siegle (2003) school was used as the 

research tool, and data were analyzed by using one way analysis of covariance (ANCOVA). Results: 

Results showed the significant effectiveness of the attitude toward to school among both of experimental 

male and female groups (p<0/01). Conclusions: The development of self-regulation skills, improved the 

student performance in learning as compared before.  This achievement, in turn, instilled a positive attitude 

to school among them. Key words: self-regulation, attitudes toward school, students 
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 مقدمه

رو در حوزه تحقیقی عوامل عاطفی مرتبط با پیش یکی از مسائل

است. در واقع دانش  5پیشرفت تحصیلی، بازخورد نسبت به مدرسه

آموزان از لحاظ آمادگی عاطفی در برخورد با موضوع یادگیری با 

ها و ها، بازخوردها در عالقههم تفاوت دارند و این تفاوت

آموزان انجام دادنِ شود. وقتی دانشآنها ظاهر می 2هایخودنگری

نند کیك تکلیف یادگیری را با اشتیاق و عالقه آشکار آغاز می

آموزان، در شرایط یکسان، تر خواهد بود و این دانشیادگیری آسان

آموزانی که اشتیاق و عالقه آشکار ندارند، آن در مقایسه با دانش

تری االتر و با سطو دستاورد یا پیشرفت بتکلیف درسی را بسیار سریع

 (. 86، ص 5914، ترجمة سیف، 5982آموزند )بلوم، می

آموزان نگران بسیاری از کسانی که درباره تعلیم دادن دانش

هستند معتقدند که یکی از مهمترین پیامدهای آموزش کودکان، 

آلن دهند )بازخوردهایی هستند که آنها نسبت به مدرسه پرورش می

( معتقد 5991ز موسوی و عمران، ؛ به نقل ا2111(. پینتریچ )2151دن، 

وزان آمگیری دانشتواند در جهتاست بازخورد نسبت به مدرسه می

ان وقتی آموزای داشته باشد. دانشهای یادگیری ت ثیر عمدهدر فعالیت

بخش و مفید بدانند، بر یادگیری تمرکز کرده موضوع درس را لذت

بازخورد افراد  و هدف تکلیف مداری را دنبال خواهند کرد. همچنین

در مورد تحصیل و مدرسه در انتخاب اهداف مؤثر است. سازمان 

کند که جهان به (، گزارش می2119توسعه و همکاری اقتصادی )

ی در کند. بنابراین الزاماتسمت دانشی مبتنی بر اقتصاد حرکت می

ها، و سیستم آموزشی وجود دارد که باید سطو دانش، توانش

موزان ارتقا داده شود )الوتیبی، تهماز، و جباک، آهای دانشبازخورد

ا، ه(. به همین منظور، به سیستم آموزشی نیاز است که تئوری2151

 آموزانها، و الگوهای مختلفی را خلو کنیم تا دانشدستورالعمل

بتوانند خود را به کشاکش بکشند. در این میان، یکی از مهمترین آنها 

ها در ترین زمینه است. از شاخص 9جوییالگوی یادگیری خودنظم

آموزان در زمینه اجرای دانش توسط این الگو ارائه قدرت به دانش

خود آنها است. به این دلیل که در این نوع یادگیری، نتیجه دانش 

 (.2151آموز بستگی دارد )دنت و کونکا، شدیدا به نقش دانش

یابی دستخودنظم جویی تحصیلی یك روی آورد منظم به منظور 

ا هبه اهداف تحصیلی ویژه است، که در آن یادگیرنده عمداً شناخت

                                                           
1. attitude toward school 
2. self views 

، 5989بندد تا به این اهداف برسد )زیمرمن، و رفتارهایی را به کار می

5998 a ،2118 ،بر طبو دیدگاه 29، ص 2151؛ به نقل از فیلیپس .)

جویی تفکرات، عواطف و رفتارهای شناختی اجتماعی نیز خودنظم

باشد تفاده برای به دست آوردن اهداف یادگیری میمورد اس

(. شناخت 5994؛ به نقل از جوادی، هاشمی رزینی، 2111)زیمرمن، 

هایی که به کمك آنها توان به عنوان فرآیندها یا جریانرا می

پذیرد تعریف کرد. یادگیری، یادآوری، و تفکر صورت می

مك آنها اطالعات هایی هستند که ما به کراهبردهای شناختی اقدام

ای را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبال آموخته تازه

کنیم ی دراز مدت آماده میسازی آنها در حافظهشده و ذخیره

ای از رفتارها و تواند دامنههای شناختی می(. توانش5992)سیف، 

 وهای اندوختن ریزی و راهها از قبیل تنظیم وقت، برنامهبازخورد

دهی اطالعات که تحت ت ثیر موضوع مورد مطالعه برانگیخته سازمان

 تواند عناوین دیگری چونشوند، را در بر بگیرد. عالوه بر این میمی

های مطالعه را هم در عادات مطالعه، فرآیندهای یادگیری و بازخورد

(. 5994؛ به نقل از محمدی فر و ملکیان، 5919بر بگیرند )بحرانی، 

(، فراشناخت به طور کلی دانش درباره 5919تعریف فالول )طبو 

نش دا"ترین حالت فرآیند شناخت توصیف شده است، یا در ساده

 (. 2151؛ به نقل از آکپور، 5998)وندن،  "درباره نحوه یادگیری

جویی به مشارکت فعال توان گفت خودنظمبه طور کلی می

به  ر فرآیند یادگیرییادگیرنده )از نظر شناختی و فراشناختی(، د

؛ به نقل از 5991شود )زیمرمن، منظور بیشینه کردن آن اطالق می

های زیادی ادعا کردند (. پژوهش5991نقش، رمضانی خمسی، 

آموزانی که دانش فراشناختی باالتری دارند در عملکرد دانش

تی آموزانی که دانش فراشناختحصیلی موفقیت بیشتری را از دانش

دهند )کرامارسکی، موارچ و آرامی، رند از خود نشان میتری داپایین

(. آنها راهبردهای یادگیری و مطالعه 2151؛ به نقل از آکپور، 2112

-ای را انتخاب کنند که پیشرفت خود را افزایش دهند؛ آنها از خالء

دانند چگونه به آن های موجود در دانش و فهم خودآگاه هستند و می

دانند که چگونه خالءهای یادگیری خود ا میجهت دهند. نه تنها آنه

مرکز بر های خود با ترا برای بهبود یادگیری پر کنند، بلکه بر ضعف

راهبردهایی مانند سؤال کردن از معلمان برای کمك یا فهمیدن اینکه 

های طوالنی آگاه ها آماده شوند و مدیریت پروژهچگونه برای آزمون

3. self regulated learning 
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مسئلة بازخورد منفی به محیط  (.24-29، ص 2151هستند)فیلیپس، 

ها برای مدارس در همة سطوح آموزشی به یکی از بزرگترین دغدغه

های اخیر های مهم معلمان، والدین و پژوهشگران در دههو از نگرانی

موزان آتبدیل شده است. برای مسئولین آموزشی مهم است که دانش

تعداد و ایی، اسدر فرآیند یادگیری فعاالنه درگیر شوند و در حد توان

شایستگیِ خود ظاهر شوند و یکی از عواملی که منجر به دستیابی به 

آموزان این هدف خواهد شد افزایش بازخورد و عالقه در دانش

نسبت به محیط آموزشی است. از این رو، با توجه به کارایی روش 

در این پژوهش آموزش های آموزشی جویی در حیطهخودنظم

وان راهکاری برای افزایش بازخورد دانش جویی به عنخودنظم

آموزان دارایِ بازخورد پایین نسبت به مدرسه مورد ارزیابی قرار 

 گرفت. 

 هافرضيه
آموزش خودنظم جویی در افزایش بازخورد نسبت به مدرسه 

 دانش آموزان مؤثر است.

 هاتعاریف مفهومی و عملی متغیر

ها و رفتارها هیجانها، دهی: تولید و هدایت اندیشهخود نظم -5

؛ به نقل 2114توسط خود به منظور رسیدن به هدف است )سانتروک، 

 (.5992از سیف، 

جلسه آموزش  8جویی، ارائة در این پژوهش، منظور از خودنظم

 باشد.بر مبنای پروتکل تهیه شده به وسیلة پژوهشگر می

 مندی یا بیبازخورد نسبت به مدرسه:به طرز فکر و عالقه -2

من این  "شود. آموز نسبت به کل مدرسه اطالق میعالقگی دانش

 (.969؛ ص 5989)سیف،  "مدرسه را دوست دارم

در این پژوهش، بازخورد به مدرسه از طریو پرسشنامة مك کوچ 

 ، اندازه گیری شد.(2119و سیگل )

 روش
-گروه آزمایشِ دانش2گروه ) 4در این پژوهش با توجه به وجود 

آموزان پسر و دختر( و گروه گواه دانش2دختر و آموزان پسر و 

آزمون قبل ها در هر گروه و اجرای پیشگمارش تصادفی آزمودنی

جلسه آموزش  8آزمون پس از از اجرای روش آموزشی و اجرای پس

آزمون با پس-آزمون، پیشآزمایشی گروه، ازطرح 4بر روی هر 

خودنظم آموزش های آزمایشی گروه گروه گواه استفاده شده است.

ح دیاگرام طر .های گواه هیچ آموزشی دریافت نکردندگروهو  جویی

 باشد:پژوهش به این صورت می

 E1 R T1 X T2 دختران

C1 R T3 - T4 

 E2 R T1 X T2 پسران

C2 R T3 - T4 
 

آموزان دختر و پسر پایة جامعه آماری این پژوهش را کلیة دانش

-تشکیل می 5996-91سال تحصیلی یازدهم مدارس شهرِ تهران در 

با توجه به طرح آزمایشی پژوهش و از آنجایی که حد نصاب دهند. 

نفر  51های آزمایشی برای هر گروه حداقل حجم نمونه در پژوهش

 44) آموز دبیرستانیدانش 88(، مجموعاً 5995باشد )حافظ نیا، می

 .انتخاب شدند، به عنوان نمونه آموز پسر(دانش 44آموز دختر و دانش

ای استفاده شد، به ای چند مرحلهبرای انتخاب نمونه از روش خوشه

این صورت که، ابتدا شهر تهران به پنج منطقة جغرافیایی)شرق، غرب، 

ك ها، یشمال، جنوب و مرکز( تقسیم شد، سپس از بین این خوشه

منطقه )شمال تهران( به تصادف انتخاب شد و از بین مناطو شمالِ 

به تصادف انتخاب و از بین مدارس این مناطو،  9و  5، دو منطقة تهران

 از آنجا که یکیمدرسه از هر منطقه به طور تصادفی انتخاب شد.  6

آموزانی با نمراتِ بازخورد به های ورود به پژوهش دانشاز مالک

آموزانِ مدارس دخترانه و پسرانه، مدرسة پایین بودند، به کلیة دانش

شد و با  داده( 2119) سیگل و مککوچ مدرسة به وردبازخ پرسشنامة

 44به پایین(، در نهایت،  529توجه به نقطه برشِ )بازخورد به مدرسة 

آموزِ پسرِ دارای نمراتِ پایین بازخورد دانش 44آموز دختر و دانش

گروه جایگزین  4به مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی در 

آموز در هر دانش 22گروه آزمایشی و  آموز در هردانش 22شدند، 

 گروه گواه. 

 ابزار

: در این پژوهش از  (SAAS-R) پرسشنامة بازخورد نسبت به مدرسه

پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش بازخورد نسبت به مدرسه استفاده 

سؤال بود توسط مککوچ و  41شد. فرم اولیه این پرسشنامه که شامل 

پس  SAAS-R( تهیه شده است. فرم تجدید نظر شده 2119) لسیگ

باشد و با استفاده از مقیاس سؤال می 49های مختلف، شامل از بررسی

خجسته مهر و عباسپور، شود. گذاری مشای لیکرت نمرهپنج درجه

( در پژوهش خود برای بررسی ضریب 5995کارایی و کوچکی )

)آلفای کرونباخ( استفاده  قابلیتِ اعتماد از روش همسانی درونی

در پژوهش بوده است. همچنین،  61/1کردند که مقدار این ضریب 

 (88/1بازخورد به مدرسه ) کلِ ةنمرضریبِ قابلیت اعتمادِ  حاضر
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همسانی درونی باالی بین سؤاالت و  ةدهندکه نشان بدست آمد،

 است. پرسشنامه بازخورد به مدرسه قابلیتِ اعتمادِ خوبِ

ویی جبستة آموزشی خودنظمروش اجرا به این صورت بود که ابتدا 

ادِ به منظور تعیین درستی و قابلیت اعتمتوسط پژوهشگر تهیه شد، 

 شد ت یید قرار استفاده کانونی گروه روش پروتکل آموزشی از

ساعته برای دو گروه آزمایشی   2جلسة  8گرفت. آموزش طی 

ی جلسات آموزشی بدین اجرا شد. خالصة محتوا صورت گروهی

 باشد:  می تصور

بیان اهداف جلسات، آشنایی و معارفه، برقراری ارتباط با جلسة اول: 

اعضاء گروه، و مشخص کردن چهارچوب کلی جلسات: معرفی 

ا آموزان بجویی. جلسة دوم: آشنایی دانشکاملِ یادگیری خودنظم

وتاه حافظه کمفاهیم احساس، ادراک، توجه، یادگیری، حافظه حسی، 

 انواع مدت، درازمدت و غلبه بر فراموشی. جلسة سوم: آموزش

 سترشگ یا یا مرور، بسط تکرار شناختی شاملِ؛ راهبردهای راهبردهای

 یمعنای گسترش یا بسط دهی. جلسة چهارم: آموزشسازمان معنایی،

م: پیچیده. جلسة پنج تکالیف ویژه پایه و و ساده تکالیف ویژه)

 و ویژه ساده تکالیف ویژه) دهیسازمان هایآموزش راهبرد

 راهبردهای از دسته سه پیچیده. جلسة ششم: آموزشهای موضوع

دهی. ظمن ارزشیابی و راهبرد نظارت و ریزی،برنامه فراشناختی شاملِ؛

مردر  روش ،PQ4R  یا  PQRSTختامپس جلسة هفتم:  آموزش روش

 دننمو برطرف جلساتِ گذشته، کاپس. جلسة هشتم: مرور و روش

 مطالب. بندی جمع و اشکاالت

 هاها و يافتهداده

های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( دو گروهِ نتایج شاخص

پس آزمون، به تفکیك  -آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون 

 ( ارائه شده است.  5جنسیت، در جدول شمارة )
 

 روهگ در تفکیك جنسیت به مدرسه به بازخورد نمرات :توصیف5جدول

 گواه و آزمایش

غیر
مت

ت 
سی

جن
 

 مرحله
M SD M SD 

 گواه گروه خودنظم جویی گروه

سه
در

ه م
د ب

ور
زخ

با
 

سر
پ

 

 59/1 22/91 15/1 11/82 پیش آزمون

 14/1 14/519 41/6 91/592 پس آزمون

ختر
د

 

 68/8 14/94 16/6 11/84 پیش آزمون

 51/1 41/551 18/1 21/599 پس آزمون

 

های آزمایشی دهد،  در گروه( نشان می5) طور که جدولِ شمارةهمان

آموزانِ پسر  و دختر در مرحلة میانگین نمرة بازخورد به مدرسه دانش

های گروهدر  اماآزمون به مقدار زیادی افزایش داشته است. پس

آموزان پسر و دختردر گواه، میانگین نمرة بازخورد به مدرسه دانش

یة فرض برای بررسیآزمون افزایش کمی داشته است. مرحلة پس

 بازخورد به مدرسه افزایشدر  جوییخودنظمت ثیر آموزش  پژوهش،

کوواریانس تك متغیری استفاده شده است.  تحلیلاز ، آموزاندانش

 هایقبل اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا عدم تخطی از مفروضه

متغیری مورد بررسی و س تكری جهت انجام تحلیل کوواریانوضر

ت یید قرار گرفت. بنابراین اجرای تحلیل کوواریانس تك متغیری 

 ( ارائه شده است.2بالمانع بود. خالصة نتایج در جدولِ شمارة )

ر ب جوییخودنظمبرای اثربخشی آموزش  وواریانسکخالصه تحلیل : 2جدول

 بازخورد به مدرسه

 گروه
 آزمونپس آزمونپیش

F Df Sig 2Eta 

M MS M MS 

 96/6 96/599 21/6 69/89 جوییخودنظم
 621/1 115/1** 5و 81 999/545

 91/1 12/519 89/1 88/94 گواه

 

گین نمرات که بین میان دادنشان  تك متغیری نتایج تحلیل کوواریانس

و گروه گواه تفاوت  جوییخودنظمآموزش  گروه بازخورد به مدرسه

(. میزان ت ثیر P ,999/545=(،581)F<15/1دارد )داری وجود امعن

-سها در مرحله پمیانگین افزایشبود. با توجه به تفاوت در  621/1

ین ا جوییخودنظمآزمون که در گروه آزمون نسبت به مرحله پیش

بیشتر است و با توجه به سطو معناداری به دست آمده، بنابراین  افزایش

بازخورد به افزایش بر  جوییخودنظمتوان گفت که آموزش می

 و فرضیه پژوهش ت یید شد. آموزان ت ثیر معناداری دارددانش مدرسه

 گيریبحث و نتيجه

ر جویی بپژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی خودنظم

آموزان پایة یازدهم شهر افزایشِ بازخورد نسبت به مدرسه در دانش

ن دادند آموزش خودنظم تهران انجام شد. نتایج به دست آمده نشا

گذارد. همچنین آموزان ت ثیر میجویی بر بازخورد به مدرسه دانش

آموزان دختر و جویی به طور یکسان، هم در دانشآموزش خودنظم

آموزان پسر، موجب افزایش بازخورد به مدرسه شده هم در دانش

های موسوی و های پژوهشهای پژوهش حاضر با یافتهاست. یافته
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توان گفت که از طریو آموزش خودنظم در تبیین این نتایج می

آموزان اطالعاتی در مورد راهبردها، نحوه به کارگیری جویی، دانش

نها را به دست آنها، دالیل مفید بودن آنها، و شرایط استفاده از آ

آورند و به طور آگاهانه در طول مطالعه مورد استفاده قرار می

، به نقل از 2119دهند. طبو نظر کاربنیك، ولترز، و پنتریچ )می

تنظیم رفتار به عنوان یك جنبه از خودنظم بخشی  (5995پاکدامن، 

های افراد برای گواه رفتار آشکار است و به نظر دربرگیرنده کوشش

آموزانی که از توانایی خودنظم جویی برخوردار هستند د دانشرسمی

آموزانی که این آموزش را ندیدند، در در مقایسه با سایر دانش

 تر ازهای آموزشگاهی موفوجویی رفتار خود در موقعیتخودنظم

کنند. نتایج به دست آمده با آموزان ذکر شده عمل میسایر دانش

، به نقل 5916فرست، هیل، و کراتول) مبانی نظری بلوم، انگلهارت،

های حوزه ( همخوانی دارد که هدف5968از سیف و علی آبادی، 

ط اند و معتقدند که رفتار یادگیرندگان توسبندی کردهعاطفی را طبقه

ی راهبردهاشوند. ها و بازخورد هایی که پذیرفته اند هدایت میارزش

ها ها و توانشی دانششناختی به فراگیری، سازماندهی و ذخیره ساز

کنند. بنابراین با کسب برداری از آنها کمك میو سهولت بهره

ظار های فراشناختی انتهای استفاده از راهبرد شناختی و آگاهیتوانش

آموزان در مقایسه با عدم استفاده صحیو و کارآمد از رود دانشمی

خود این راهبرد، عملکرد بهتری را در یادگیری و درک مطلب از 

 آموزاننشان دهند که این موجب بازخورد مثبت به مدرسه در دانش

توان شود. همچنین در تبیین اثربخشی آموزش خودنظم جویی میمی

هایی های فراشناختی، توانشآموزان در اثر آگاهیگفت: دانش

کنند تا بر راهبردهای شناختی نظارت داشته باشند. نتایج کسب می

ین است که فراشناخت با خودنظم جویی، ( ا2118پژوهش شانك )

زانی که آموتنظیم رفتار، تنظیم انگیزش و عاطفه رابطه دارد و دانش

ز توانند انگیزش و عاطفه خود را نیکنند، میشناخت خود را تنظیم می

های فراشناختی آموزان با آگاهیگواه نمایند. به عبارتی دانش

ه یادگیری یك تکلیف بهای بیشتر و کارآمدتری را برای توانش

دارند ها را نرود با کسانی که این آگاهیآورند که انتظار میدست می

در عملکرد تحصیلی و بازخورد کلی آنها به مدرسه تفاوت قابل 

( در تحقیو خود به این نتیجه 2151مالحظه ای را نشان دهند. فیلیپس )

فت در شرشوند قادر به پیآموزانی که خودتنظیم میرسید که دانش

تری از طریو توانند با بازخورد مثبتدروس خود هستند و می

هایی مانند درخواست از معلم و مدیریت دراز مدت استراتژی

 تکالیفشان آنها را به خوبی انجام دهند.

این که پژوهش فوق شامل سه محدودیت است. اولین محدودیت 

 و با توجه به های بدست آمده صرفاً محدود به پرسشنامه استداده

های دیگر به منظور محدودیت زمانی پژوهشگر، ارزیابی با روش

. محدودیت دوم اینکه تر وجود نداشتکسب اطالعات جامع

ماعی، اجت -های اقتصادیهای جمعیت شناختی مانند وضعیتویژگی

مورد بررسی قرار نگرفته است و سومین  تحصیالت والدین و...

یگیری طوالنی مدت افزایش بازخورد محدودیت پژوهش، ارزیابی پ

توان دانست آیا دستاوردهای آموزان است که نمیبه مدرسه در دانش

، پایدار جوییخودنظمای آموزش آموزان در برنامه هشت هفتهدانش

 به بعدی تحقیقات در شودمی توصیهبنابراین  بوده است یا خیر،

 پرداخته جویی خودنظم برنامه آموزشی بلندمدت اثربخشی ارزیابی 

 .شود
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