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چكيده

 یادگیرندگان. باعث ایجاد انگیزش یادگیری در دانشآموزان میشود، محتوای درسی و رفتارهای معلم، بازخورد مثبت به مدرسه:زمينه
 دارای این بازخورد مثبت،خودنظمجو به واسطة خودآگاهی از فرآیندهای فکری خود و دانستن چگونگی استفاده از راهبردهای یادگیری
. از این رو مسئلة پژوهش حاضر بررسی ت ثیر آموزش خودنظمجویی در دانشآموزان دارای بازخورد پایین به مدرسه بوده است.هستند
. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی خودنظمجویی در افزایش بازخورد نسبت به مدرسه در دانشآموزا ِن پایة یازدهم انجام گرفت:هدف
 پسر) پایة44  دختر و44(  دانش آموز88  نمونة پژوهش. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود:روش
 ابزار پژوهش پرسشنامة.یازدهمِ دارای نمراتِ بازخورد نسبت به مدرسة پایین بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند
 نتایج: يافتهها. و برای تجزیه تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس تكمتغیری استفاده شد.) بود2119( بازخورد نسبت به مدرسة مککوچ و سیگل
 بدین: نتيجهگيری.)P< 1/15( نشان دهندة افزایشِ معنادار بازخورد نسبت به مدرسه در دانشآموزان دختر و پسرِ گروه آزمایشی بود
 که، عملکرد بهتری در یادگیری از خود نشان دهند،معنی که کسب توانشهای خودنظمجویی باعث شده دانشآموزان در مقایسه با قبل
 دانشآموزان، بازخورد نسبت به مدرسه، خودنظمجویی: واژهكليدها. افزایشِ بازخورد مثبت به مدرسه را به دنبال داشت،این مهم
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

و رفتارهایی را به کار میبندد تا به این اهداف برسد (زیمرمن،5989 ،

یکی از مسائل پیشرو در حوزه تحقیقی عوامل عاطفی مرتبط با

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

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

شناختی اجتماعی نیز خودنظمجویی تفکرات ،عواطف و رفتارهای

آموزان از لحاظ آمادگی عاطفی در برخورد با موضوع یادگیری با

مورد استفاده برای به دست آوردن اهداف یادگیری میباشد

هم تفاوت دارند و این تفاوتها در عالقهها ،بازخوردها و

(زیمرمن2111 ،؛ به نقل از جوادی ،هاشمی رزینی .)5994 ،شناخت

خودنگریهای 2آنها ظاهر میشود .وقتی دانشآموزان انجام دادنِ

را میتوان به عنوان فرآیندها یا جریانهایی که به کمك آنها

یك تکلیف یادگیری را با اشتیاق و عالقه آشکار آغاز میکنند

یادگیری ،یادآوری ،و تفکر صورت میپذیرد تعریف کرد.

یادگیری آسانتر خواهد بود و این دانشآموزان ،در شرایط یکسان،

راهبردهای شناختی اقدامهایی هستند که ما به کمك آنها اطالعات

در مقایسه با دانشآموزانی که اشتیاق و عالقه آشکار ندارند ،آن

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

تکلیف درسی را بسیار سریعتر و با سطو دستاورد یا پیشرفت باالتری

شده و ذخیرهسازی آنها در حافظهی دراز مدت آماده میکنیم

میآموزند (بلوم ،5982 ،ترجمة سیف ،5914 ،ص .)86

(سیف .)5992 ،توانشهای شناختی میتواند دامنهای از رفتارها و

بسیاری از کسانی که درباره تعلیم دادن دانشآموزان نگران

بازخوردها از قبیل تنظیم وقت ،برنامهریزی و راههای اندوختن و

هستند معتقدند که یکی از مهمترین پیامدهای آموزش کودکان،

سازماندهی اطالعات که تحت ت ثیر موضوع مورد مطالعه برانگیخته

بازخوردهایی هستند که آنها نسبت به مدرسه پرورش میدهند (آلن

میشوند ،را در بر بگیرد .عالوه بر این میتواند عناوین دیگری چون

دن .)2151 ،پینتریچ (2111؛ به نقل از موسوی و عمران )5991 ،معتقد

عادات مطالعه ،فرآیندهای یادگیری و بازخوردهای مطالعه را هم در

است بازخورد نسبت به مدرسه میتواند در جهتگیری دانشآموزان

بر بگیرند (بحرانی5919 ،؛ به نقل از محمدی فر و ملکیان.)5994 ،

در فعالیتهای یادگیری ت ثیر عمدهای داشته باشد .دانشآموزان وقتی

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

موضوع درس را لذتبخش و مفید بدانند ،بر یادگیری تمرکز کرده

فرآیند شناخت توصیف شده است ،یا در سادهترین حالت "دانش

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

درباره نحوه یادگیری" (وندن5998 ،؛ به نقل از آکپور.)2151 ،

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

به طور کلی میتوان گفت خودنظمجویی به مشارکت فعال

توسعه و همکاری اقتصادی ( ،)2119گزارش میکند که جهان به

یادگیرنده (از نظر شناختی و فراشناختی) ،در فرآیند یادگیری به

سمت دانشی مبتنی بر اقتصاد حرکت میکند .بنابراین الزاماتی در

منظور بیشینه کردن آن اطالق میشود (زیمرمن5991 ،؛ به نقل از

سیستم آموزشی وجود دارد که باید سطو دانش ،توانشها ،و

نقش ،رمضانی خمسی .)5991 ،پژوهشهای زیادی ادعا کردند

بازخوردهای دانشآموزان ارتقا داده شود (الوتیبی ،تهماز ،و جباک،

دانشآموزانی که دانش فراشناختی باالتری دارند در عملکرد

 .)2151به همین منظور ،به سیستم آموزشی نیاز است که تئوریها،

تحصیلی موفقیت بیشتری را از دانشآموزانی که دانش فراشناختی

دستورالعملها ،و الگوهای مختلفی را خلو کنیم تا دانشآموزان

پایینتری دارند از خود نشان میدهند (کرامارسکی ،موارچ و آرامی،

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

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

الگوی یادگیری خودنظمجویی 9است .از شاخص ترین زمینهها در

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

این الگو ارائه قدرت به دانشآموزان در زمینه اجرای دانش توسط

های موجود در دانش و فهم خودآگاه هستند و میدانند چگونه به آن

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

جهت دهند .نه تنها آنها میدانند که چگونه خالءهای یادگیری خود

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

را برای بهبود یادگیری پر کنند ،بلکه بر ضعفهای خود با تمرکز بر

خودنظم جویی تحصیلی یك روی آورد منظم به منظور دستیابی

راهبردهایی مانند سؤال کردن از معلمان برای کمك یا فهمیدن اینکه

به اهداف تحصیلی ویژه است ،که در آن یادگیرنده عمداً شناختها

چگونه برای آزمونها آماده شوند و مدیریت پروژههای طوالنی آگاه

1.

3.

attitude toward school
self views

2.

self regulated learning

فاطمه خرمی ،علی اکبر سیف ،علیرضا کیامنش ،فریبرز درتاج

هستند(فیلیپس ،2151 ،ص  .)24-29مسئلة بازخورد منفی به محیط
آموزشی به یکی از بزرگترین دغدغهها برای مدارس در همة سطوح
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و از نگرانیهای مهم معلمان ،والدین و پژوهشگران در دهههای اخیر
تبدیل شده است .برای مسئولین آموزشی مهم است که دانشآموزان
در فرآیند یادگیری فعاالنه درگیر شوند و در حد توانایی ،استعداد و

جامعه آماری این پژوهش را کلیة دانشآموزان دختر و پسر پایة
یازدهم مدارس شهرِ تهران در سال تحصیلی  5996-91تشکیل می-

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

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

این هدف خواهد شد افزایش بازخورد و عالقه در دانشآموزان

حجم نمونه در پژوهشهای آزمایشی برای هر گروه حداقل  51نفر

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

میباشد (حافظ نیا ،)5995 ،مجموعاً  88دانشآموز دبیرستانی (44

خودنظمجویی در حیطههای آموزشی در این پژوهش آموزش

دانشآموز دختر و  44دانشآموز پسر) ،به عنوان نمونه انتخاب شدند.

خودنظمجویی به عنوان راهکاری برای افزایش بازخورد دانش

برای انتخاب نمونه از روش خوشهای چند مرحلهای استفاده شد ،به

آموزان دارایِ بازخورد پایین نسبت به مدرسه مورد ارزیابی قرار

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

گرفت.

شمال ،جنوب و مرکز) تقسیم شد ،سپس از بین این خوشهها ،یك

فرضيهها

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

آموزش خودنظم جویی در افزایش بازخورد نسبت به مدرسه

تهران ،دو منطقة  5و  9به تصادف انتخاب و از بین مدارس این مناطو،
 6مدرسه از هر منطقه به طور تصادفی انتخاب شد .از آنجا که یکی

دانش آموزان مؤثر است.
تعاریف مفهومی و عملی متغیرها

از مالکهای ورود به پژوهش دانشآموزانی با نمراتِ بازخورد به

 -5خود نظمدهی :تولید و هدایت اندیشهها ،هیجانها و رفتارها

مدرسة پایین بودند ،به کلیة دانشآموزانِ مدارس دخترانه و پسرانه،

توسط خود به منظور رسیدن به هدف است (سانتروک2114 ،؛ به نقل

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

از سیف.)5992 ،

توجه به نقطه برشِ (بازخورد به مدرسة  529به پایین) ،در نهایت44 ،

در این پژوهش ،منظور از خودنظمجویی ،ارائة  8جلسه آموزش
بر مبنای پروتکل تهیه شده به وسیلة پژوهشگر میباشد.
 -2بازخورد نسبت به مدرسه:به طرز فکر و عالقهمندی یا بی

دانشآموز دختر و  44دانشآموزِ پسرِ دارای نمراتِ پایین بازخورد
به مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی در  4گروه جایگزین
شدند 22 ،دانشآموز در هر گروه آزمایشی و  22دانشآموز در هر

عالقگی دانشآموز نسبت به کل مدرسه اطالق میشود " .من این

گروه گواه.

مدرسه را دوست دارم" (سیف5989 ،؛ ص .)969

ابزار

در این پژوهش ،بازخورد به مدرسه از طریو پرسشنامة مك کوچ
و سیگل ( ،)2119اندازه گیری شد.

روش
در این پژوهش با توجه به وجود  4گروه (2گروه آزمایشِ دانش-
آموزان پسر و دختر و 2گروه گواه دانشآموزان پسر و دختر) و
گمارش تصادفی آزمودنیها در هر گروه و اجرای پیشآزمون قبل
از اجرای روش آموزشی و اجرای پسآزمون پس از  8جلسه آموزش
بر روی هر  4گروه ،ازطرح آزمایشی ،پیشآزمون-پسآزمون با
گروه گواه استفاده شده است .گروههای آزمایشی آموزش خودنظم
جویی و گروههای گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند .دیاگرام طرح
پژوهش به این صورت میباشد:

پرسشنامة بازخورد نسبت به مدرسه ) : (SAAS-Rدر این پژوهش از
پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش بازخورد نسبت به مدرسه استفاده
شد .فرم اولیه این پرسشنامه که شامل  41سؤال بود توسط مککوچ و
سیگل ( )2119تهیه شده است .فرم تجدید نظر شده  SAAS-Rپس
از بررسیهای مختلف ،شامل  49سؤال میباشد و با استفاده از مقیاس
پنج درجهای لیکرت نمرهگذاری مششود .خجسته مهر و عباسپور،
کارایی و کوچکی ( )5995در پژوهش خود برای بررسی ضریب
قابلیتِ اعتماد از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده
کردند که مقدار این ضریب  1/61بوده است .همچنین ،در پژوهش
حاضر ضریبِ قابلیت اعتمادِ نمرة کلِ بازخورد به مدرسه ()1/88
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بدست آمد ،که نشاندهندة همسانی درونی باالی بین سؤاالت و

همانطور که جدولِ شمارة ( )5نشان میدهد ،در گروههای آزمایشی

قابلیتِ اعتمادِ خوبِ پرسشنامه بازخورد به مدرسه است.

میانگین نمرة بازخورد به مدرسه دانشآموزانِ پسر و دختر در مرحلة

روش اجرا به این صورت بود که ابتدا بستة آموزشی خودنظمجویی

پسآزمون به مقدار زیادی افزایش داشته است .اما در گروههای

توسط پژوهشگر تهیه شد ،به منظور تعیین درستی و قابلیت اعتمادِ

گواه ،میانگین نمرة بازخورد به مدرسه دانشآموزان پسر و دختردر

پروتکل آموزشی از روش گروه کانونی استفاده شد ت یید قرار

مرحلة پسآزمون افزایش کمی داشته است .برای بررسی فرضیة

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

پژوهش ،ت ثیر آموزش خودنظمجویی در افزایش بازخورد به مدرسه

صورت گروهی اجرا شد .خالصة محتوای جلسات آموزشی بدین

دانشآموزان ،از تحلیل کوواریانس تك متغیری استفاده شده است.

صورت میباشد:

قبل اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا عدم تخطی از مفروضههای

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

ضروری جهت انجام تحلیل کوواریانس تكمتغیری مورد بررسی و

اعضاء گروه ،و مشخص کردن چهارچوب کلی جلسات :معرفی

ت یید قرار گرفت .بنابراین اجرای تحلیل کوواریانس تك متغیری

کاملِ یادگیری خودنظمجویی .جلسة دوم :آشنایی دانشآموزان با

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

مفاهیم احساس ،ادراک ،توجه ،یادگیری ،حافظه حسی ،حافظه کوتاه
مدت ،درازمدت و غلبه بر فراموشی .جلسة سوم :آموزش انواع
راهبردهای شناختی شاملِ؛ راهبردهای تکرار یا مرور ،بسط یا گسترش
معنایی ،سازماندهی .جلسة چهارم :آموزش بسط یا گسترش معنایی

جدول :2خالصه تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزش خودنظمجویی بر
بازخورد به مدرسه
گروه

پیشآزمون
M

MS

پسآزمون
M

MS

(ویژه تکالیف ساده و پایه و ویژه تکالیف پیچیده .جلسة پنجم:

خودنظمجویی 6/96 599/96 6/21 89/69

آموزش راهبردهای سازماندهی (ویژه تکالیف ساده و ویژه

1/91 519/12 1/89 94/88

گواه

F

Df

Sig

Eta2

 81 545/999و1/621 1/115** 5

موضوعهای پیچیده .جلسة ششم :آموزش سه دسته از راهبردهای
فراشناختی شاملِ؛ برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و راهبرد نظمدهی.

نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات

جلسة هفتم :آموزش روش پسختام  PQRSTیا  ، PQ4Rروش مردر

بازخورد به مدرسه گروه آموزش خودنظمجویی و گروه گواه تفاوت

و روش کاپس .جلسة هشتم :مرور جلساتِ گذشته ،برطرف نمودن
اشکاالت و جمع بندی مطالب.

معناداری وجود دارد ( .)F)81،5(=545/999, P>1/15میزان ت ثیر
 1/621بود .با توجه به تفاوت در افزایش میانگینها در مرحله پس-

دادهها و يافتهها

آزمون نسبت به مرحله پیشآزمون که در گروه خودنظمجویی این

نتایج شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) دو گروهِ

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

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

میتوان گفت که آموزش خودنظمجویی بر افزایش بازخورد به

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

مدرسه دانشآموزان ت ثیر معناداری دارد و فرضیه پژوهش ت یید شد.

جدول:5توصیف نمرات بازخورد به مدرسه به تفکیك جنسیت در گروه
آزمایش و گواه
متغیر

جنسیت

بازخورد به مدرسه

دختر

پسر

M
مرحله

SD

گروه خودنظم جویی

SD

M

گروه گواه

پیش آزمون

82/11

1/15

91/22

1/59

پس آزمون

592/91

6/41

519/14

1/14

پیش آزمون

84/11

6/16

94/14

8/68

پس آزمون

599/21

1/18

551/41

1/51

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی خودنظمجویی بر
افزایشِ بازخورد نسبت به مدرسه در دانشآموزان پایة یازدهم شهر
تهران انجام شد .نتایج به دست آمده نشان دادند آموزش خودنظم
جویی بر بازخورد به مدرسه دانشآموزان ت ثیر میگذارد .همچنین
آموزش خودنظمجویی به طور یکسان ،هم در دانشآموزان دختر و
هم در دانشآموزان پسر ،موجب افزایش بازخورد به مدرسه شده
است .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای موسوی و
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فاطمه خرمی ،علی اکبر سیف ،علیرضا کیامنش ،فریبرز درتاج

عمران ( ،)5991محمدی درویش بقال ( ،)5992مك کوچ و سیگل

دروس خود هستند و میتوانند با بازخورد مثبتتری از طریو

( ،)2119و فیلیپس ( )2151همسو میباشد.

استراتژیهایی مانند درخواست از معلم و مدیریت دراز مدت

در تبیین این نتایج میتوان گفت که از طریو آموزش خودنظم

تکالیفشان آنها را به خوبی انجام دهند.

جویی ،دانشآموزان اطالعاتی در مورد راهبردها ،نحوه به کارگیری

پژوهش فوق شامل سه محدودیت است .اولین محدودیت این که

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

دادههای بدست آمده صرفاً محدود به پرسشنامه است و با توجه به

میآورند و به طور آگاهانه در طول مطالعه مورد استفاده قرار

محدودیت زمانی پژوهشگر ،ارزیابی با روشهای دیگر به منظور

میدهند .طبو نظر کاربنیك ،ولترز ،و پنتریچ ( ،2119به نقل از

کسب اطالعات جامعتر وجود نداشت .محدودیت دوم اینکه

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

ویژگیهای جمعیت شناختی مانند وضعیتهای اقتصادی -اجتماعی،

دربرگیرنده کوششهای افراد برای گواه رفتار آشکار است و به نظر

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

میرسد دانشآموزانی که از توانایی خودنظم جویی برخوردار هستند

محدودیت پژوهش ،ارزیابی پیگیری طوالنی مدت افزایش بازخورد

در مقایسه با سایر دانشآموزانی که این آموزش را ندیدند ،در

به مدرسه در دانشآموزان است که نمیتوان دانست آیا دستاوردهای

خودنظمجویی رفتار خود در موقعیتهای آموزشگاهی موفوتر از

دانشآموزان در برنامه هشت هفتهای آموزش خودنظمجویی ،پایدار

سایر دانشآموزان ذکر شده عمل میکنند .نتایج به دست آمده با

بوده است یا خیر ،بنابراین توصیه میشود در تحقیقات بعدی به

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

ارزیابی اثربخشی بلندمدت برنامه آموزشی خودنظم جویی پرداخته

از سیف و علی آبادی )5968 ،همخوانی دارد که هدفهای حوزه

شود.

عاطفی را طبقهبندی کردهاند و معتقدند که رفتار یادگیرندگان توسط

منابع

ارزشها و بازخورد هایی که پذیرفته اند هدایت میشوند .راهبردهای

بلوم ،ب؛ انگلهارت ،ا .د؛ فرست ،ا .ج؛ هیل ،د .ا ،و کراتول ،د .آ.)5916( .

شناختی به فراگیری ،سازماندهی و ذخیره سازی دانشها و توانشها

طبقه بندی هدفهای پرورشی ،کتاب اول :حوزه شناختی( .ترجمه

و سهولت بهرهبرداری از آنها کمك میکنند .بنابراین با کسب
توانشهای استفاده از راهبرد شناختی و آگاهیهای فراشناختی انتظار
میرود دانشآموزان در مقایسه با عدم استفاده صحیو و کارآمد از
این راهبرد ،عملکرد بهتری را در یادگیری و درک مطلب از خود
نشان دهند که این موجب بازخورد مثبت به مدرسه در دانشآموزان

علی اکبر سیف و خدیجه علی آبادی .)5968 ،تهران :رشد.

بلوم ،بی .اس .)5914( ،.ویژگیهای آدمی و یادگیری آموزشگاهی
(ترجمه علی اکبر سیف) .تهران: :مرکز نشر دانشگاهی) تاریخ
انتشار به زبان اصلی.)5982 ،

پاکدامن ،مجید ( .)5995خودنظم بخشی در دانش آموزان .مجله بر خط
دانش روان شناختی.91-518 ،2 ،

میشود .همچنین در تبیین اثربخشی آموزش خودنظم جویی میتوان

جوادی ،فرشته؛ هاشمی رزینی ،هادی؛ هاشمی رزینی؛ سعداهلل (.)5994

گفت :دانشآموزان در اثر آگاهیهای فراشناختی ،توانشهایی

روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و

کسب میکنند تا بر راهبردهای شناختی نظارت داشته باشند .نتایج

پیشرفت تحصیلی .پژوهش های کاربردی روان شناختی،)5(6 ،

پژوهش شانك ( )2118این است که فراشناخت با خودنظم جویی،

.599-211

تنظیم رفتار ،تنظیم انگیزش و عاطفه رابطه دارد و دانشآموزانی که
شناخت خود را تنظیم میکنند ،میتوانند انگیزش و عاطفه خود را نیز
گواه نمایند .به عبارتی دانشآموزان با آگاهیهای فراشناختی
توانشهای بیشتر و کارآمدتری را برای یادگیری یك تکلیف به
دست میآورند که انتظار میرود با کسانی که این آگاهیها را ندارند
در عملکرد تحصیلی و بازخورد کلی آنها به مدرسه تفاوت قابل
مالحظه ای را نشان دهند .فیلیپس ( )2151در تحقیو خود به این نتیجه
رسید که دانشآموزانی که خودتنظیم میشوند قادر به پیشرفت در

حافظ نیا ،محمدرضا ( .)5995مقدمه ای در روش تحقیو در علوم انسانی.
تهران :سمت.
خجسته مهر ،رضا؛ عباسپور ،ذبیو اله؛ کرایی ،امین؛ کوچکی ،رحیم
( .)5995ت ثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی ،بازخورد
نسبت به مدرسه ،خودپنداشت تحصیلی ،یادگیری شیوه موفقیت در
مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان .مجله رواشناسی مدرسه،
.21-41 ،)5( 5
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