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  چکیده 
 آموزشتعاملی  اثربخشی تعیینبا هدف  حاضر پژوهش :هدف

 بر خودپنداره تحصیلی و فراشناختیـ  یادگیري خودگردان راهبردهاي
 آموزانو هیجانات تحصیلی مثبت دانش تحصیلی آوري تاب هاي لفهؤم

 آزمون از نوع پیشیشی آزما طرح این پژوهش نیمه: روش. گرفت انجام
آموزان پسر  جامعه این پژوهش دانش. کنترل بود آزمون با گروه پس و

نفر  60نمونه آماري این پژوهش شامل . دوره متوسطه شهر تبریز بودند
با استفاده  غربالگريآموزان بودند که از طریق مطالعه مقدماتی و از دانش
انتخاب شدند و با استفاده از  يا اي چندمرحله گیري خوشه از نمونه

. کنترل گمارده شدند آزمایش و دو گروه د درروش جایگزینی هدفمن
. استفاده شد چندمتغیره عاملیها از تحلیل کوواریانس براي تحلیل داده

آموزش راهبردهاي خودگردان فراشناختی موجب افزایش و  :هایافته
آوري تحصیلی و هیجانات مثبت تحصیلی شده هاي تاب بهبود مؤلفه

آوري و هیجانات  هاي تابلفهؤی مو اثر تعاملی متغیرها در تمام است
با آموزش راهبردهاي  :گیري نتیجه .دار بودمثبت تحصیلی معنی

خودگردانی فراشناختی و همچنین توجه به نقش تعاملی خودپنداره 
را آوري تحصیلی و هیجانات مثبت تحصیلی  تابتوان  تحصیلی می
 و انمعلم براي مدیران، تلویحاتی داراي پژوهش این. افزایش داد

 پیشرفت بهبود براي آن از نتایج توانند می که است مدرسه مشاوران
  .نمایند استفاده آموزان دانش

 ،خود پنداره تحصیلی ،فراشناخت، یادگیري خودگردان : کلیدي واژگان
 .هیجانات تحصیلی، آوري تحصیلیتاب

 

Abstract 
 

Introduction: The present study was conducted with the aim at 
determining the interactive effecttiveness of selfregulated-
metacognitive strategies and academic self-concept on 
educational resilience and positive academic emotions of 
secondary school students. Method: The design of this semi-
experimental research was pre-test and post-test with control 
group. The population of this study was Tabriz secondary school 
students. The statistical sample of this study was 60 students 
who were selected through a pilot study and a multi-stage 
cluster sampling.They then were assigned into two experimental 
and control groups by using a targeted substitution method. The 
experimental group participated in the training sessions for 
selfregulated-metacognitive strategies for 12 sessions and the 
control group did not receive any interventions. Results: the 
training of metacognitive self-directed strategies led to 
significant improvement in the experimental group compared to 
control group in academic resilence and positive emotion, and 
also the interactive effect of teaching selfregulated-
metacognitive strategies and self-concept on all components of 
academic resilience and positive emotional were significant. 
Conclusion: academic resilience and positive emotions can be 
increased by training metacognitive selfregulation strategies, as 
well as paying attention to the interactive and moderating role of 
self-concept. This research has implications for managers, 
teachers and school advisers who can use their results to 
improve student progress. 
Kewords: Selfregulated-learning; Metacognition; Academic 
self-concept; Academic Resilience; Academic emotions. 
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     مقدمه
 پیشرفت هدف حققت براي تربیتی شناسانروان

آن  اثرگذار عوامل جستجوي در همواره تحصیلی،
 غافل اثرگذارآن هاي مؤلفه از بررسی براي و اند بوده

 آوري تاب عوامل مؤثر، این از یکی. اند نمانده
 مطرح و مهم هاي سازه از یکی ،1آوري تاب. است

 در زندگی ضروریات و از گرا مثبت شناسی روان در

 هاي پاسخ هدکنن تعیین عوامل از و یکی کنونی دنیاي

       شمار به زا استرس رویدادهاي مقابل در افراد
 خصوص در اولیه باورهاي اگرچه .رودمی

 و اند گرفته نظر در ذاتی صفتی را آن آوري، تاب
 هاي ویژگی با و پذیر آسیب غیر را آور تاب افراد

از ( نتایج تحقیقات اما پنداشتند؛می فرد به منحصر
 ؛ همتی و غفاري،2014 ،2ارتین و مارشجمله؛ م

 و 1395 ،قرطمانی قرطمانی و کریمی کریمی؛ 1395
 داده نشان اخیر هايسال در )1395عشور نژاد، 

 و نبوده ذاتی توانمندي یک آوري تاب که است،
 که است نیاصلی ا لهئمس. است اکتساب قابل
 در )ها زهیباانگ غلبا( آموزان دانش یبرخ چرا

 و تنش ف،یضع عملکرد شکست، با مواجهه
 در هستند ناتوان مطالعه از یناش فشارهاي

 خودشان عملکرد آموزان دانش ریسا که یصورت
 رو حرکت ای کنند یم یابیباز دهند، یم ارتقاء را
 مفهوم در ها پرسش نیا پاسخ .دارند جلو به

، 3ایسور ایجا(است  نهفته یلیتحص آوري تاب
  ).2016 ،5سیلوي و 4جایا سوریا، تاي

                                                             
1. Resilance 
2. Martin & Marsh 
3. Jayasuriya 
4. Tay 

 از یشاخص عنوان به یلیتحص آوري تاب
 يقو اي کنندهینیبشیپ و مدرسه با سازگاري

 بشمار مطالعه زهیانگ و کالس در مشارکت براي
مارش  مارتین و ).2014، 6خلف( دیآ یم
 عنوانبه آموزشی محیط در را آوري، تاب)2014(

 سایر و مدرسه در باال بسیار موفقیت احتمال
 و مصائب به رغم زندگی هاي موقعیت
 آموزشی؛ محیط در .دانند می محیطی هاي دشواري

 و موانع رغم به آوري،تاب داراي آموزان دانش
 سطح در و اقتصادي فرهنگی اجتماعی، مشکالت

 با مرتبط تکالیف انجام هنگام .شوندمی موفق باالیی

 ترینبیش آموزاندانش تحصیلی، شایستگی
 به .برندمی صیلیآوري تح تاب از را منفعت

 از خارج و داخل در مختلفی هاي پژوهش طورکلی

 که ،است شده انجام آوري تاب درخصوص کشور

با استفاه از  فکري هاي مهارت شیافزابه  توان می
؛ )2015 ،7لیاسماع و هاشم کالداس،( يآور تاب

هاي  آوري و فعالیت بدنی با نشانه رابطه تاب
 ادراك ؛)2016  و همکاران، 8مالجورد( افسردگی

  رشیدي، امیري،(  درس کالس آموز از دانش
؛ عوامل فردي، خانواده )1394 نودهی، و   مهرآور

خودکارآمدي ؛ )2013 ،9فاستر( و مدرسه
نفس و سرمایه اجتماعی و  تحصیلی و عزت

                                                                                   
5. Silowe 
6. Khlaf 
7. Kuldas, Hashim, & Ismail 
8. Moljord 
9. Foster 
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 ،؛ مارتین1395همتی و غفاري، ( نییپااضطراب 
  .کرد اشاره) 2014 

 تحصیلی آوري بتا با مرتبط تحقیقات بررسی 

 وقوع وجود با آور تاب آموزان دانش که دهد می نشان

 آنان براي که فشارزایی شرایط و  تکرار رویدادها و

 و انگیزشی قیتموف باالي سطوح به افتد می اقاتف

 عمدتاً مربوط، تحقیقات .یابند دست می عملکردي

 در را بیرونی و درونی حفاظتی عوامل دسته دو
آوري  تاب ارتقاءو  ایجاد بر ثرمؤ عوامل همطالع

عوامل حفاظتی . اند تحصیلی تشخیص داده
هاي  ها و حمایت بیرونی عبارت از فرصت

در خانه، مدرسه،  دردسترساجتماعی محیطی 
عوامل . هاي همساالن هستند اجتماع و گروه

هاي فردي و  حفاظتی درونی نیز کیفیت
ها، باورها و  ها، نگرش شخصیتی مانند مهارت

یافته مثبت هاي مرتبط با پیامدهاي توسعه زشار
  ).2013فاستر، ( هستند

 شناسیروان دیگري که از مهم  سازه متغیر و 

نگر برآمده و براساس مبانی نظري و  مثبت
و تحقق شواهد تجربی بر بهزیستی تحصیلی 

گذار ثیرأآموزان تدانشهدف پیشرفت تحصیلی 
شکل  به ار آموزاندانش تحصیلی بوده و عملکرد

هیجانات  دهد،  می قرار ثیرأت تحت منفی یا مثبت
هاي هیجان. است آموزان دانش  مثبت تحصیلی

 ویژههب تحصیلی اضطراب شامل صرفاً تحصیلی

 وسیعی دامنه بلکه ،نیستند امتحانی اضطراب
 تحصیل جریان در آموزاندانش که ها ازهیجان

 از ییها که هیجان شوندمی شامل را کنند می تجربه

  ، ناامیدي   خشم،  شرم، ، فخر  امید،  لذت، قبیل

 هستند هاهیجان از دسته  این از  خستگی و  رهایی
هیجانات مثبت ). 2011 ،و همکاران  1پکران(

در  سلیگمن در نظریه بهزیستی جامع تحصیلی
هاي جدید  به عنوان یکی از جنبه 2مدل پرما

 .)2011 ،3سلیگمن( شکوفایی مطرح شده است

 که نقش مهمی در خنثی کردن هیجانات منفی
، 5نقل از لسینیو 2011 و همکارن، 4گارلند(

  داري در افزایش دادن  ثیر معنیأو ت) 2016
 آوري و سطح بهزیستی افراد داشته استتاب

؛ هارت، کالبالرو 2007فریدریکسون،  توگاد و(
همچنین ). 2016 نقل از لسینیو، 2010 ،6کاپر و

شی در پژوه )2009( نز و همکاران، سیمو7یآرک
آوري  که افراد داراي تاب شی نشان دادندپژوه

هه با ماهیت خنثی و نامعلوم، باال در مواج
تر تمایل به نشان دادن هیجانات مثبت  بیش

ها این امر ممکن است به به اعتقاد آن. داشتند
یز آم ایی افراد براي کنار آمدن موفقیتعلت توان

به  هاي دشوار وقعیتبه هنگام روبرو شدن با م
ماهیت بین فردي  باهایی  خصوص موقعیت

 ).1392 همکاران، از رستمی و به نقل( باشند
آوري  که تاب نشان داد در تحقیقی )2005( 8ریو
آوري با هیجانات مثبت، همبستگی مثبت و  تاب

م همبستگی با هیجانات منفی مانند خشم و غ

                                                             
1. Pekrun  
2. Positive Emotion, Engagement, Relationship, 
Relationship, Meaning & Achievement 
3. Sligman  
4. Garland  
5. Licinio  
6. Hart, Caballero & Cooper 
7. Arce  
8. Reeve  
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آوري از طریق افزایش  همچنین تاب. منفی دارد
خودپنداره ، باعث تقویت تهیجانات مثبسطوح 

هاي منفی  موفق با تجربه  و مقابله تحصیلی
ماك و  ؛2003 ،1گروس وجان( شود می

 نقل از رستمی و همکاران،؛ به 2011 ،2همکاران
  ).1392 همکاران،

 و زندگی در هیجان ها زیاد اهمیت توجه بهبا 
       تحصیلی  کارکردهاي بر هاهیجان عمیق تأثیر

 نظام در مقوله این به سفانهأمت ان،آموزدانش
 شدهکمتري  توجه پژوهش حیطه در و آموزشی

 اظهار پژوهشگران از برخی همچنان که. است
 مغفول تحصیلی هايهیجان پژوهش اند؛داشته
 و  )2014 پري، و گوئتز فرنزل، پکران،( است مانده
 نشده کشف هايحوزه توانمی را هاآن حتی

 و گوئتز( لمداد کردق شناختی روان پژوهش
 هیجانی تنها امتحان  اضطراب). 2008 همکاران،

 3شوتز( است بوده پژوهشگران عالقه  مورد است که

 آموزاندانش بخواهیم اگر ).2007 پکران، و 3شوتز(
 بهتري روانی بهزیستی و تحصیلی ازعملکرد آموزان

 آشنا خود هاي هیجان با است الزم باشند برخودار

چرا . نمایند کنترل و مدیریت را هاآن بتوانند شوند و
 تنظیم در مختلف به دالیل آموزان دانش از برخیکه 

 هايپاسخ. دارند مشکل خود تحصیلی هیجان هاي

 و معلم بین تعامل توانندمی نشده کنترل هیجانی
 سازند مشکل دچار را آموزاندانش بین و آموزدانش

 یاد مواد بازیابی جدید، اطالعات اکتساب و بر

                                                             
1. Gros & John 
2. Mak  
3. Schutz 

 عملکرد منفی گذاشته و اثر له،ئمس حل و شده گرفته

 ).2010 ،4استاین( نمایند تضعیف را تحصیلی
 باالي سطح از که آموزانیدانش همچنین
 به تنظیم نسبت و برخودارند هیجانی دهی خودنظم

 از بنابراین و ترند موفق دارند بینش خود هاي هیجان

 کرفت و هاگا،( برخودارند باالیی  روانی بهزیستی
بنابراین اهمیت و ضرورت . )2009 ،5کوربی
آموزان دانشبیشتر این متغیر در دانش  بررسی
   لذا با توجه به نتایج . گرددمی ترروشن

ریق مداخله هاي مختلف از طپژوهش
آوري در افزایش تاب فراشناختیـ  خودگردانی

آموزان  صیلی و هیجانات مثبت تحصیلی دانشتح
تجارب هیجانی  اي وابلهمق هاي توان مهارت می

ها افزایش داد و از بروز مثبت را در آن
هیجانات منفی و متعاقب آن عدم موفقیت 

  . تحصیلی، پیشگیري کرد
 بهبود هايراه از یکی مطالعات،  اساس بر

 يراهبردها استفاده از ،فراگیران عملکرد
هاي آموزشی  محیط در فراشناختی خودگردان

 نظریه خودگردانی رد ،)2015( 6زیمرمن .است
خودگردانی مبتنی بر  در گوید می خود فراشناختی

 از توجه بیشتر و است فراشناخت، تأکید بر توجه

ر اث عملکرد بر  خوب  و آموزش هاي ذاتی قابلیت
 است، خودگردانی وي همچنین معتقد. دارد

 و بعد از حیطه قبل، هنگام سه در فراشناختی

 خودگردانی ايه ویژگی .شود می عملکرد انجام

                                                             
4. Stein  
5. Haga, Kraft & Corby  
6. Zimerman  
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 بخشی از :تفکر از آگاهی. 1: عبارت است از

 مؤثر تحلیل اندیشیدن و شامل است که خودگردانی

 کاربرد. 2 .خود است هاي تفکر عادت یک فرد از

فرد  يرشد راهبردها رو به خزانه شامل: راهبردها
و پیگیري اهداف  ها کنترل هیجان یادگیري، براي

 سومینکه : داومم انگیزش. 3. این راهبردهاست

نیازمند  زیرا یادگیري است؛ گردانیخود همؤلف
، )2015( زیمرمن. تالش مداوم است و انتخاب

را  تأثیرگذار خودگردانی و حیطه اصلی چهار
 فراشناخت، شناخت، يندهایتنظیم فرا عبارت از

 و شناختی حیطه که .داند می انگیزش و هیجان

 توجه مورد بسیار هاي اخیر سال در فراشناختی

  .قرارگرفته است
 دهدمی نشان زمینه این در پیشین تحقیقات مرور

 و   فراشناختیـ  گردان یادگیري خود خصوص در

آوري تحصیلی و هیجانات مثبت تحصیلی به  تاب
گرفته و تحقیقی  انجام هایی طور جداگانه پژوهش

که به صورت همزمان به بررسی این متغیرها 
اغلب مطالعات  و ت نشدبپردازد توسط محقق یاف

مل سالمت روان و آوري را به عنوان یک عا تاب
ند و به ا آموزان بررسی کرده بهزیستی در دانش

اند  ي آموزشی و تحصیلی آن توجه نکردههاجنبه
مثبت و ( و همچنین به هیجانات خاص تحصیلی

 گردان و یادگیري خودپرداخته نشده ) منفی
زیاد مد نظر گر  لهفراشناختی به عنوان متغیر مداخ

آوري  برخی از تحقیقات به رابطه تاب. نبوده است
 :تحصیلی و یادگیري خودگردان اشاره داشتند

 ،2تفضلی ؛ پرتوي و2017همکاران،  و 1گاردي(
                                                             
1. Garade 

؛ میرزایی و 2016، 3بیولوسکی ؛ هرناندز و2017
 ؛1394 ؛ رشیدي وهمکاران،1395 همکاران،

یی و ؛ میرزا1396صیف، امینی و رستگار، 
؛ کریمی، عابدي و فرحبخش 1395 همکاران،

 و همکاران 4نتایج تحقیقات کریمی ).2014،
 شادي ؛)1395(همکاران  و میرزایی ؛)2014(
؛ کریمی )1391(نیکدل وهمکاران  ؛)1391(

 عشورنژاد ؛)1395( کریمی قرطمانی قرطمانی و
نشان داده است که که یادگیري ، هم )1395(

ري آو تاب دار در ثیر معنیأت ان عالوه برخودگرد
 ثیرأهاي آن هم ت لفهؤآموزان، در م تحصیلی دانش

   .گذار است
در برخی از تحقیقات به رابطه یادگیري  

ت تحصیلی اشاره شده است هیجانا خودگردان و
 و ؛ یو)2018( 5والی نسب و زینالی( :از جمله

 قبالی،ا؛ سپهریان آذر و1395 رضایی، ؛2014 کانگ،
؛ نیکدل و 1392 زاده و همکاران، ب؛ عر1394

 و یو ؛2007 ،6شوتز و پکران. ()1391 همکاران،

نقش  ها کنند که هیجان بیان می) 2014 ،7کانگ
و . کنند دهی بازي میمهمی در یادگیري خودنظم

ها و همچنین به ي آن ها دهی بر هیجان نظم خود
ثیر أها تبر رویکرد یادگیري آننوبه خود 

در تحقیقی ) 2018(نسب و زینالی  لیا و. گذارد می
هاي مثبت که هیجان به این نتایج دست یافتند

هاي منفی مستقیم، مثبت و هیجان تحصیلی رابطه

                                                                                   
2. Partovi. N, Tafazoli 
3. Herna´ndez .A & Białowolski 
4. Karimi 
5. Valizade & zeinali  
6. Schutz& Davis 
7. You & Kang 
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و منفی با یادگیري  معکوستحصیلی رابطه 
آموزان  خودگردان و انگیزش تحصیلی دانش

اشاره ) 2015( و همکاران 1روسی جانات .دارد
و تنظیم هیجانی داشتند که آموزش مدیریت 

اي در افزایش  سازندهنقش و تأثیر مثبت و 
هاي فردي ردانی و سایر مهارتگ رفتارهاي خود

؛ )1394( شهیدي و منشئی. آموزان دارد دانش
 ؛)1391( نیکدل وهمکاران؛ )2012( 2هوگز و کیم

؛ )1395(؛ رضایی )1394( اقبالی آذر و سپهریان
 گوئتز، پکران،( ؛)1392( همکاران عرب زاده و
 برناردو، و  ویالویسنسیو  ؛2004 تیتز و پري،

شواهدي دال بر  به، هم )2006 ؛ بوش، 2013
دهی نظم ها و رفتار خود ارتباط بین هیجان

ها نشان هاي آن افتهو ی. یادگیري اشاره داشتند
هاي مثبت به استفاده از  داد که هیجان

 )فراشناختی( راهبردهاي یادگیري پیچیده تر
طبق الگوي پکران و همکاران  .بود مرتبط

 به پیشرفت و یادگیري بر هاهیجان اثر )2011(

 و شناختی میانجی تعدادي مکانیسم هوسیل
 براي انگیزش که شامل شود می ایجاد انگیزشی

 همه از مهمتر و شناختی یادگیري، منابع
  . است یادگیري خودگردانی

هاي پیشین از  مسئله دیگري که در پژوهش
و در تحقیق حاضر بدان پرداخته دور مانده نظر 

تحصیلی و  آوريشود ارتباط متغیرهاي تاب می
. پنداره تحصیلی است هیجانات تحصیلی با خود

 هم که است متغیرهایی یکی از  تحصیلی خودپنداره

                                                             
1. Rosea  
9. Kim, Ch & Hodges 

آوري تحصیلی و هیجانات  تاب با تواندمی
 تأثیر تحت اینکه هم و باشد ارتباط تحصیلی در

یادگیري  آموزش راهبردهاي از اشین تغییرات
خودپنداره . گیرد قرار فراشناختی خودگردان

 خودپنداره از ارزشیابی گیريشکل تحصیلی فرایند

 تفسیر آموزان و دانش تجارب آموزشی از متأثر
به  2010 همکاران، و 3ناجی( است آموزشی محیط

و  4گواي  ).1391 به نقل از ارفع و بلوچی،
 که دادند نشان ژوهشیپ در) 2010( همکاران

 بین رابطه در تحصیلی انگیزش و خودگردانی
 بازي را میانجی  نقش تحصیلی عملکرد و خودپنداره

 داد نشان فراتحلیل یک در )2011( 5هانگ. کندمی

 باال تحصیلی عملکرد با باال مثبت خودپنداره که

 تحصیلی عملکرد با پایین خودپنداره و است مرتبط

 از يبسیار منشاء پنداره،خود کمبود .پایین
 و یروح مشکالت و یتحصیل افت مشکالت

 در. است یافسردگ و اضطراب جمله از ،یروان

 گیريشکل چگونگی بر توجه ها پژوهش از بسیاري

 ندرت به اما است، بوده خودپنداره و خود مفهوم

نقش خودپنداره تحصیلی را مدنظر قرار داده 
  . اند

 دهد می نشان زمینه نای در پیشین تحقیقات مرور

 خصوص رابطه خودپنداره تحصیلی و در
تحصیلی به  هاين، هیجاآوري تحصیلی تاب

 .است گرفته انجام هاییصورت جداگانه پژوهش
در تحقیقی که در آن خودپنداره تحصیلی  ولی

                                                             
3. Naji  
4. Guay 
5. Hung  
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دان تعامل با آموزش راهبردهاي خودگر
گذار در  گر و اثر فراشناختی و به عنوان مداخله

سه متغیر مذکور به  فته شده باشد و هرنظر گر
صورت همزمان در نظر گرفته شده باشد توسط 

برخی تحقیقات به رابطه  .محقق یافت نشد
ره داشتند پنداره اشا آوري و خود مثبت تاب

هرناندز و  ؛1393 ،؛ اسفندرامز1391 شادي،(
. ؛)2016( ؛ مارتین و نتو)2016( 1بیولوسکی

 ؛ کازوکی و)2015( 3؛ البهاس)2016( 2مارتینز
امینی و رستگار  ؛ صیف،) 2014( 4تاکاهیرو

 6؛ اورتوگا2013 وهمکاران، 5؛ آناگئوت)1396(
 فر ؛ کرامتی و پاینده2016 ،و همکاران 6اورتوگا

 ؛ مارتین و نتو،1394 همکاران، ؛ قلعه و)1395(
اسفند  .)2016 بیولوسکی، هرناندز و ؛2016
ت قی به این نتیجه دس، در تحقی)1393(رامز 

شکوفایی و یادگیري آوري با خود یافت که تاب
 دار و مستقیمی دارد وخود تنظیمی رابطه معنی

بینی سهم مهمی در پیشخودشکوفایی 
در ) 2014( 7تاکاهیرو کازوکی و. آوري دارد تاب

در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که 
پنداره و دانشجویان با عزت نفس و خود 

سبت به دانشجویان نهاي اجتماعی باال مهارت
اجتماعی و عزت نفس پایین از  هايبا مهارت

آوري بیشتري در برابر مشکالت و مسائل  تاب

                                                             
1. Hernandez & Białowolski 
2. Martinez  
3. LabBass  
4. Kazuki&Takahiro  
5. Ana kuot  
6. Ortega 
7. Kazuki&Takahiro  

، در تحقیقی )2016(مارتینز . برخوردار هستند
هاي ساله داراي ناتوانی 35تا  18در بین جوانان 

که تفاوت  مختلف به این نتیجه دست یافتند
پنداره در خود آوري و معناداري در میزان تاب

یت کنندگان بر اساس نوع معلولبین شرکت
. وجود دارد) فیزیکی، فکري، بصري و شنوایی(

ر تحقیقی اشاره د) 1395(فر کرامتی و پاینده
پنداره بدنی ودآوري با خ کردند که بین تاب

برخی از تحقیقات به  .اي وجود ندارد رابطه
پنداره  ابطه  مثبت هیجانات تحصیلی و خودر

 ران،همکا نیکدل و(اشاره داشتند تحصیلی
؛ فرینزل، تراش، 2008؛ گوئتز و همکاران، 1391

 همکاران، ؛ گوئتز و2007 گوئتز، پکران و
و  9؛ شمسایی2017، 8؛ بهارا و رانگیاه2009

ی ن؛ البها2017، 10ایورسکی ؛ و2016 همکاران،
 1391 همکاران، نیکدل و ).2015 ،11باویسکار و

 خودپنداره ه رابطهک به این نتیجه رسیدند 1391

 با کالس به مربوط مثبت هايهیجان و تحصیلی

     و با معنادار مثبت یادگیري خودگردانی
 و منفی یادگیري خودگردانی و منفی هايهیجان
 یاجتماع یشناخت الگوي براساس .است معنادار
پنداره رابطه بین خود )2011( همکاران و پکران

از لحاظ هاي مثبت و منفی  تحصیلی و هیجان
کند  این الگو فرض می. قابل تبیین استنظري 
هاي  ههاي کنترل و ارزش تعیین کننند ارزیابی

ها به انتظارات علی  این ارزیابی. هیجانی هستند

                                                             
8. Behera.S & Rangaiah  
9. Shamsaei.  
10. Yavorsky  
11. Labhane,C.P. & Baviskar  
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 پندارههاي علی و خود ط به نتایج، اسنادمربو
پنداره  بنابراین خود. تحصیلی مربوط است

تن آموز درباره داشتن و یا نداش دانشتحصیلی 
اعمال کنترل بر یادگیري و توانایی براي 

ي پیشرفت خود در تعیین نوع ها فعالیت
   .ها تعیین کننده است هیجان
با استناد به مطالعات پیشین در  مجموع در

گذاري یادگیري خودگردان  ارتباط با اثر
تحصیلی بر متغیرهاي  پندارهفراشناختی و خود

 آوري وهیجانات تحصیلی شناختی تابروان
 که چراتوانیم به یک نتیجه قطعی برسیم نمی

نتایج مطالعات پیشین متناقض هستند از طرف 
تعاملی  به شیوهدیگر  اثرات  این متغیرها 

بر این اساس به منظور   .نشده است بررسی
این خصوص  در گسترش نتایج مطالعات پیشین
 پژوهش حاضر، و رسیدن به یک دیدگاه جامع

موزش یادگیري ثیر آأبررسی ت با هدف
تعامل با خودپنداره  فراشناختی در گردانخود

صیلی آوري تح هاي تاب لفهؤتحصیلی بر بهبود م
آموزان دوره  و هیجانات تحصیلی مثبت دانش

  .متوسطه انجام  گرفت
  
   روش

 آزمون پیش آزمایشینیمه  طرح از تحقیق این در
 .ه استشد استفاده کنترل گروه با آزمون پسـ 

ري این پژوهش شامل تمامی جامعه آما
دوره دوم  متوسطه شهر تبریز  آموزان پسر دانش

حدود  1396ه در سال بود که طبق آمار ارائه شد

هاي  نظر به محدودیت .بودندنفر  25000
سازمانی وزارت آموزش و پرورش، امکان 
اجراي این طرح توسط محقق در مدارس 

از طرفی آموزش . دخترانه وجود نداشت
ي فراشناختی در دوره متوسطه راهبردها

آموزان پسر که با مشکالت  باالخص دانش
 مورالز،(آوري پایین  متعددي از قبیل تاب

کیم و ( و هیجانات منفی تحصیلی) 2008
مواجه ) 2015 ،1لینگ چیح ؛2012 ،هادگس

آموزان  لذا این دانش. هستند، امري ضروري بود
ب براي انتخا . براي طرح مذکور استفاده شدند

  يا اي چندمرحله خوشه گیري نمونه روش از نمونه
، زیتبر گانه 5ی نواح  بین  ابتدا از .استفاده شد

 4 در مرحله دوم. انتخاب شدند 5 و  3 نواحی

 کالس گزینش 25ها، آن بین از و مدرسه پسرانه

در مرحله بعدي با توجه به اینکه براي پیدا . شد
تحصیلی خودپنداره آموزان داراي  کردن دانش

در  زیر ، غربالگري شد، مواردپایین  وباال
دو مدرسه  ـ1: گیري مدنظر قرارگرفت نمونه
از ناحیه پنج شهر تبریز انتخاب شدند و  مشابه

در . صورت گرفت مجوز اخذ و الزم مقدمات
 از یکی متوسطه مقطع پایه دو هر غربالگري در ،ادامه

 اینکه به توجه با. شد انجام نفر  460 روي ،مدارس

 شد، تکمیل مدرسه این در آموزاننمونه دانش
 بعدي، گام در .نشد انجام دیگر مدرسه در غربالگري

نفر  84 کنترل، و آزمایش هاي گروه گزینش جهت
خودپنداره در مقیاس  آموزانی که دانش از

                                                             
1. Chih-ling 
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از  تر و پایین باالتر معیار یک انحراف تحصیلی
 نفر 64 دتعدا آورده بودند، به دست به را میانگین

 دو به هدفمندی نیگزیجا روش طریق از و گزینش

 .یافتند اختصاص و کنترل آزمایش نفري   32 گروه

همچنین  و تحصیلی رشته پایه، ،سن از هاگروه
 جریان در. شدند همتا تحصیلی خودپنداره میزان

 به ها کننده تعداد مشارکت آموزشی بسته اجراي

 در .یافت هشکا گروه هر در نفر 30 به افت دلیل
 رضایت اخذ بر عالوه آموزش راستاي اجراي

  .شد اخذ نیز والدین رضایت، آموزان دانش
 امهنپرسش :ي مورد استفاده در پژوهشابزارها

 خودپنداره امهنپرسش :تحصیلی خودپنداره

 شده ساخته )2005( 1وانگ  و لیو  توسط  تحصیلی

 هاي مقیاس خرده اساس بر امهنپرسش این  ،است

 خودپنداره ،)1998( 2باتلر تحصیلی نفس عزت

 ،3اسمیت و رلیک مارش،( مدرسه هاي  یآزمودن
  پییرز( تحصیلی و پایگاه عمومی مقیاس و )1983

 این .است شده طراحی )1964 ،4هاریس و
 :است سؤالی10 مقیاس خرده دو شامل امهنپرسش
 تالش و )الؤس 10(  آموزاندانش تحصیلی اعتماد

 مقیاس خرده. )سؤال 10( وزانآم دانش تحصیلی

 آموزاندانش ادراکات و احساسات تحصیلی اعتماد

 و کندمی ارزیابی را خودشان تحصیلی کفایت درباره
 میزان تعهد، نیز تحصیلی تالش مقیاس خرده

 را مدرسه  تکالیف به آموزان دانش و عالقه گیريدر

 داد  نشان یابی اعتبار  مطالعه  یک .کند می ارزیابی

                                                             
1. Liu & Wang  
2. Butler  
3. Marsh,Relich &Smith  
4. Piers & Harris  

 تحصیلی نفسعزت مقیاس خرده این مقیاس با که

 پنداره مقیاس خود ،)=73/0r()1998( باتلر
 اسمیت و رلیک ،مارش  مدرسه هايآزمودنی

)1983)(71/0r=( و  پایگاه عمومی مقیاس و
اعتبار  )=63/0r)(1964( هاریس  و رزپی تحصیلی

 این آزمون ضرایب آلفاي کرونباخ .همگرا دارد

و دو ) 82/0( مقیاس این کلی نمره که ددا نشان نیز
 درونی همسانی) 76/0 و 71/0( خرده مقیاس آن

 آلفاي ضرایب .)2005 لیو وانگ،( دارند باالیی

 77/0مطالعه حاضر نیز  در آزمون این کرونباخ
 83/0آموز،  دانش اعتماد براي خرده مقیاس

 براي 91/0 و آموزدانش تالش مقیاس خرده براي
   .شد  محاسبه  مقیاس  کل

  : تحصیلی ساموئلز و وو آوريتاب پرسشنامه
 به عنوان 2004 سال در  5ساموئلز را پرسشنامه این

 مطالعه دو در .کرد تهیه خود دکتريموضوع رساله 

سؤال با  40 با آن نهایی نسخه و تأیید آن بودن مناسب
 شیوه . به چاب رسید )2009( 6همکاري وو

اي درجه 5گذاري آن به صورت طیف نمره
 )5( موافقم تا کامالً )1( یکرت از کامال مخالفمل

 ،15 ،14 ،11 ،10 ،7 ،5 ،4هاي الؤالبته س. است
منفی به  با توجه به مفهوم 29 ،28 ،27 ،23

. شوند گذاري میصورت عکس نمره
 توانایی یوسفیان ادهمی و آسیایی، نژاد، سلطانی

سازي پرسشنامه براي مادهآبه منظور  )1393(
آن را به فارسی ترجمه  استفاده در داخل ایران،

فاي کرونباخ آن را در نمونه و ضریب آل

                                                             
5. Samuels 
2. Woo 
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در نمونه  و 77/0 تا 63/0آموزي بین  دانش
. وردندآبه دست  76/0تا  62/0 دانشجویی بین

و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نیز روایی 
ها را براساس الؤسپس س. آن را تعیین کردند

پوشش در قالب سه عامل  محتوي تحت
 ،11 ،10 ،7 ،5، 29 ،28، 27هاي ارتباطی مهارت

 ،4 گیري آینده، جهت26 ،25 ،23 ،15 ،14 ،13
 و 24 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،12 ،8 ،6

 22 ،21 ،9 ،3 ،2 ،1 نگر محور و مثبت لهئمس
ال را به دلیل ؤگذاري کردند و تعداد یازده سنام

و در نهایت  ، حذف3/0تر از بار عاملی کم
در . ال ارائه کردندؤس 29پرسشنامه را با 

آلفاي کرونباخ این  )1395( عشورنژاد پژوهش
 این در به دست آمد و 72/0پرسشنامه برابر با 

 شده برآورد کرونباخ آلفاي ضریب نیز میزان تحقیق

  .آمد بدست 84/0این پرسشنامه به میزان  براي
   به منظور ارابز این :پرسشنامه هیجانات تحصیلی

 تحصیلی هاي پیشرفتهیجان گیرياندازه
 )2005( فرینزل و گوئتز پکران، توسط آموزان دانش

 نوع ازاین پرسشنامه  .شد ساخته و طراحی
 قسمت سه داراي و کاغذيـ  مداد و خودگزارشی

  کالس، به مربوط هاي بخش هیجان شامل که است
 هر در که امتحان به  مربوط و یادگیري به مربوط

 هاي زیرمقیاس. دارد وجود زیرمقیاس 8 قسمت

 هشت و است سؤال 75 شامل به یادگیري، مربوط

 امیدواري، لذت، .کند می گیرياندازه را هیجان زیر

و  ناامیدي ،شرم اضطراب، عصبانیت، غرور،
 هاي خرده مقیاس کرونباخ آلفاي .خستگی

بیانگر  که آمده به دست 95/0 تا 75/0 از پرسشنامه
 همکاران، و پکران( است ابزار این قبول قابل پایایی
 آموزان تجربیاتدانش پرسشنامه این در  .)2002

 از ايدرجه 5 لیکرتی مقیاس یک در را خود هیجانی

 بنديدرجه )5( موافقم کامالً تا )1( مخالفم کامالً

 )1391( نیکدل و کاووسیان فرزاد، کدیور، .کنند می
 یادگیري مربوط به هاينهاي هیجا اسمقی پایایی

 75/0 یادگیري، از لذت براي را پرسشنامه این
 یادگیري، از خستگی  ؛76/0 ،یادگیري به امیدواري

 اضطراب، ؛74/0 یادگیري، از عصبانیت ؛84/0
 پایایی ضریب نتایج محاسبه .گزارش کردند 78/0

 با تحصیلی هايهیجان پرسشنامه دهد می نشان
 و  قبول قابل پایایی  ،93/0 تا 88 بین آلفاي ضرایب

 مورد  اهداف به توجه با پژوهش این در .دارد کافی
لفه هیجانی ؤم سه گیرياندازه براي سؤال 22 از نظر

 امیدواري غرور، لذت، مربوط به یادگیري؛ یعنی

یید أتحقیق براي براي ت این و در شد استفاده
پایایی این مقیاس از آلفاي کرونباخ استفاده شد 

 به امیدواري 84/0 یادگیري، از لذت براي پایاییکه 

   .به دست آمد 78/0 غرور، ؛76/0 یادگیري،
 آموزشی بسته پژوهش این در: روش اجرا
 به ،فراشناختی یادگیري خودگردان راهبردهاي

 با محقق توسط ايدقیقه 90 جلسه 12 مدت
 از نیز کنترل گروه و شد اجرا آزمایش گروه
. شدند برخوردار انهروز آموزش عادي روال
 اساس بر آموزشی بسته که است ذکر به الزم

 لحاظ و مربوطه هاي نظریه موجود، مطالعات
 یادگیري و تربیتی شناسیروان اصول کردن
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 تهیه متوسطه اول مقطع آموزان دانش با متناسب
 بسته تدوین و تهیه از بعد. شد تدوین و

 براي مطروحه موارد کردن لحاظ با آموزشی
نظر  آموزشی، بسته محتوایی روایی از یناناطم

 مورد این در حوزه این درمتخصصان صاحبنظر 
که ضریب توافق . شد اعمال و اخذ

 همچنین .به دست آمد) روش الوشه=83/0(
، بسته آموزشی بسته پایایی آوردن بدست براي

نفر به شیوه مطالعه مقدماتی  5 آموزشی روي
از مداخله  که میانگین نمرات قبل، بررسی شد

نمرات   و میانگین) 65( هیجانات مثبت تحصیلی
) 72( آوري تحصیلی و تاب )80( بعد از مداخله

به دست ) 92( نمرات بعد از مداخلهو میانگین 
 و و تدوین تهیه اولیه مراحل است ذکر به الزم .آمد

 پس  هم و آزمونپیش ابزارها هم پایایی بررسی
 جامعه با ابهنمونه مش هايه گرو روي آزمون
 کالس انجام دو روي ابزارها از کدام هر تحقیق
 نمونه در  یید شد،أت آن ابزارهاي از پس و گرفت

  .شد اجرا  تحقیق اصلی

  

 جلسه 12 در محتواي آموزشی . 1جدول 

  هایافته
 هاياین تحقیق براي تجزیه و تحلیل فرضیه در

ه متغیره استفادیک و دو، از تحلیل کواریانس چند
هاي سه و چهار  تحلیل فرضیهوشد و براي تجزیه

 .تفاده شدچندمتغیره اسعاملی از تحلیل کواریانس 

نتایج مربوط به بررسی نرمال بودن با استفاده از 
نشان داد که  2 آزمون شاپیرو ویلکز در جدول

 01/0(تمامی متغیرها داراي توزیع نرمال هستند 
>p.(  

  

  شرح جلسات  جلسه
  طرح معرفی و هاپیش آزمون انجام کنندگان،شرکت با آشنایی  اول
  آموزش  در خودگردان راهبردهاي یادگیري اهمیت بر تأکید و ردانخودگ یادگیري معرفی  دوم
   خودگردان یادگیري بر مؤثر شناختی راهبردهاي آموزش  سوم

  راهبرد بسط ویژه مطالب ساده، پایه و پیچیده و معنی دار   چهارم
  دهی ویژه تکالیف ساده و پایه و ویژه تکالیف پیچیده و معنی دارراهبرد سازمان  پنجم

  آموزان در این زمینهآماده کردن ذهن دانش آموزش راهبرهاي فراشناختی به صورت کلی و  شمش
  ریزي و نظارت و خودنظم دهیآموزش راهبردهاي برنامه  هفتم
  آموزش راهبرد گوش دادن فعال  هشتم
  آموزش راهبرد خود پیامدي  نهم
  آموزش راهبرد جستجوي کمک اجتماعی  دهم

  مدیریت تالش و منابع اموزش راهبرد  یازدهم
  آزمونبندي و انجام پسجمع دهی و رفع اشکال ونظر  دوازدهم
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)آزمون شاپیرو ویلکز(نتایج مربوط به بررسی نرمال بودن متغیرها . 2جدول 
  معناداري  درجه آزادي  آماره  گروه  متغیر

  

 هاي ارتباطیمهارت
 299/0 28 950/0 آزمایش

 862/0 30 979/0 کنترل
  

 ري آیندهگیجهت
 216/0 28 944/0 آزمایش

 889/0 30 981/0 کنترل
  

 مسئله محور و مثبت نگر
 158/0 28 917/0 آزمایش

 678/0 30 972/0 کنترل
  

  288/0  28  946/0 آزمایش  امید
 811/0 30 977/0 کنترل

  

 لذت
 719/0 28 971/0 ایشآزم

 182/0 30 931/0 کنترل
  

 619/0 28 941/0 آزمایش  فخر

 184/0 30 831/0 کنترل

  
 ـ ر خودگردانثیأنتایج آزمون لون و تحلیل کواریانس تک متغیري ت ،نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیريخالصه  .3جدول 

 تحصیلی آوري وهیجانات مثبتتابهاي  لفهؤفراشناختی  بر م

 و آوري تحصیلیتاب  مدل
  هیجانات مثبت تحصیلی

 ANCOVA  آزمون لون  المبداي ویلکز

f Sig.  f Sig.  F Sig. اتا 

  
  گروه

  886/0  000/0  78/196  213/0  567/1  000/0  30/136  هاي ارتباطیمهارت
30/136  گیري آیندهجهت  000/0  280/1  261/0  31/38  000/0  602/0  

30/136  نگرمحور و مثبتمسئله  000/0  85/36  245/0  64/135  000/0  843/0  
  770/0  000/0  954/84  973/0  051/0  000/0  895/28  لذت
895/28  امید  000/0  881/9  12/0  309/103  000/0  803/0  
895/28 فخر  000/0  235/1 270/0 137/48  000/0  655/0  

به دست آمده  )F(هايداري با توجه به معنی
 3 ، درجدول)ویلکز المبداي(براي آزمون 

هاي توان فرضیه مشابه بودن میانگینمی
جامعه بر اساس متغیرهاي وابسته براي 

و . هاي کنترل و آزمایش را رد کردگروه
 ثیر خودگردانأگیري کرد که تچنین نتیجه

 آوري تحصیلی هاي تاب لفهؤفراشناختی بر م

 نتایج .معنادار است مثبت تحصیلی هیجانات

ها واریانس همگنی بررسی جهت لون آزمون
 از فرض برابري هامقیاس همه نشان

همچنین نتایج  .ها برخوردارندواریانس
اثرات بین گروهی پس  کوواریانس آزمون

 متغیرهاي اثر ساختن خارج از پسآزمون 
 آزمونپس مرحله در ،)آزمون پیش( همپراش
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آوري  هاي تاب لفهؤمیانگین م آزمون پیش ـ
 درمثبت تحصیلی  هیجانات وتحصیلی 

 داري معنی گواه تفاوت و آزمایش هاي گروه
  . گردید مشاهده

هاي  لفهؤم بر خودپنداره تحصیلی و راهبردها آموزش تعاملی و اصلی اثرات چندمتغیري کوواریانس تحلیل خالصه .4جدول
  تحصیلی آوري تاب

  

  اثر
  F Df آماره  آزمون چند متغیره

  فرضیه
Df  
  خطا

Sig.  M-Eta  

  945/0  001/0  54  3  694/427  055/0  المبداي ویلکز  راهبردها آموزش

  819/0  001/0  54  3  497/111  181/0  المبداي ویلکز  خودپنداره تحصیلی

  292/0  001/0  54  3  189/10  708/0  المبداي ویلکز  اثرتعاملی
  

کوواریانس  تحلیل خالصه 4 جدول در
 آموزش تعاملی و اصلی اثرات متغیري چند

 نمرات بر خودپنداره تحصیلی و راهبردها
ورزي تحصیلی ارائه شده  هاي تعلل لفهؤم

به ) F )694/427 معناداري  به توجه با .است
    ویلکز دست آمده براي آزمون المبداي

 راهبردها آموزش اثر که گرفت توان نتیجهمی

 معنادار تحصیلیآوري  تابهاي  لفهؤم بر

ه خودپنداره تحصیلی با توجه باثر  و است
به دست آمده براي  )f )497/111معناداري 

 .نیز معنادار است آزمون المبداي ویلکز
 و راهبردها آموزش تعاملی اثر همچنین 

 fبا توجه به معناداري  پنداره تحصیلیخود
به دست آمده براي آزمون المبداي ) 189/10(

تحصیلی  آوري تابهاي  لفهبرمؤ ویلکز
 .معنادار است

  تحصیلی  آوري تابهاي  لفهؤروي م بر پنداره تحصیلیخود راهبردها و آموزش متغیري تک کوواریانس یلتحل خالصه. 5جدول
هاي تعلل ورزي لفهمؤ  اثر

  تحصیلی
 
SM  
 

 
F  

 
Sig.  

 
M-Eta  

  880/0  001/0  920/555  513/8384  هاي ارتباطیمهارت  فراشناختی ـ خوگردانی
  524/0  001/0  759/83  112/3878  گیري آیندهجهت

  730/0  001/0  211/205  800/897  نگرو مثبت محورمسئله
  306/0  001/0  384/33  013/505  هاي ارتباطیمهارت  خودپنداره تحصیلی

  185/0  001/0  281/17  112/800  گیري آیندهجهت
  701/0  001/0  571/178  250/781  نگرو مثبت محورمسئله

  212/0  001/0  903/11  613/13  هاي ارتباطیمهارت  یتعاملاثر
  155/0  001/0  912/13  113/644  گیري آیندهجهت

  233/0  001/0 143/23  250/101  نگرو مثبت محورمسئله
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 تک هاي کوواریانس تحلیل نتایج 5 جدول
خودپنداره  و راهبردها آموزش تعاملی اثر متغیري

 هاي تعلل ورزي تحصیلی لفهؤم بر تحصیلی را
شود،  می مشاهده که همانطور. دهد می نشان

هاي  Fآموزش راهبردهاي فراشناختی با توجه به 
تمام  بر) 001/0( داري سطح معنی و به دست آمده

. بوده است دار تحصیلی معنیآوري  تابهاي  لفهؤم
تمام  همچنین اثر خودپنداره تحصیلی هم بر و
بوده است  دار تحصیلی معنی آوري تابهاي  لفهؤم

پنداره  ر تعامل با خودآموزش راهبردها د همچنین
 دوبر  هاي ارتباطیمهارتلفه ؤتحصیلی به جز بر م

 .دار است معنی آوري تحصیلی تابلفه دیگر ؤم
 نمرات بر خودپنداره تحصیلی و راهبردها آموزش تعاملی و اصلی اثرات چندمتغیري کوواریانس تحلیل خالصه .6جدول

  تحصیلی مثبتهاي هیجانات  لفهؤم

آزمون چند   اثر
 F آماره  متغیره

Df  
  فرضیه

Df  
-Sig.  M  خطا

Eta  
  884/0  001/0  74  3  163/181  116/0  المبداي ویلکز  آموزش راهبردها

  458/0  001/0  74  3  019/20  542/0  المبداي ویلکز  خودپنداره تحصیلی
  241/0  001/0  74  3  515/7  759/0  المبداي ویلکز  اثرتعاملی

 کوواریانس چند تحلیل خالصه 6 جدول در

 و راهبردها آموزش تعاملی و اصلی اثرات متغیري
هیجانات هاي  لفهؤم نمرات بر خودپنداره تحصیلی

 به توجه با. تحصیلی ارائه شده استمثبت 

به دست آمده براي ) F )163/181معناداري 
 که گرفت توان نتیجه می ویلکز آزمون  المبداي

 تمثبهاي هیجانات  لفهؤم بر راهبردها آموزش اثر

اثر خودپنداره تحصیلی  واست  دار معنا یلی تحص
به دست آمده  )f )019/20با توجه به معناداري 

  .نیز معنادار است براي آزمون المبداي ویلکز

پنداره خود و راهبردها آموزش تعاملی اثرهمچنین 
به دست آمده ) f )515/7تحصیلی با توجه به 

هاي هیجانات لفهؤم براي آزمون المبداي ویلکز بر
  .ستاتحصیلی معنادارثبت م

 مثبتهاي هیجانات  لفهؤروي م بر پنداره تحصیلیخود راهبردها و آموزش متغیري تک کوواریانس تحلیل خالصه  .7جدول
  تحصیلی 

  

  اثر
  

   مثبتهیجانات تحصیلی 
SM 

 
F 

  
 

Sig.  
  

 
M-Eta  

 ـ خود گردانی اثر
  فراشناختی

  826/0  001/0  749/346  800/1036  لذت
  73/0  001/0  179/201  612/292  امید
  744/0  001/0  351/212  512/556  فخر

  اثرخودپنداره تحصیلی
  250/0  001/0  327/24  738/72  لذت
  393/0  000/0  222/47  684/68  امید
  368/0  001/0  356/5  036/14  فخر

  اثرتعاملی
  337/0  001/0  826/12  450/8  لذت
  234/0  001/0  353/22  513/32  امید
  319/0  001/0  378/11  613/3  فخر
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شود، می مشاهده 7 در جدول که همانطور
 Fآموزش راهبردهاي فراشناختی با توجه به 

تمام  ح معنی داري برسط هاي به دست آمده و
 دار تحصیلی معنی مثبتهاي هیجانات  لفهؤم

 سه پنداره تحصیلی بر اثر خود و. بوده است
بوده  ی معنی دارتحصیل مثبتلفه هیجانات ؤم

آموزش راهبردها در تعامل با  همچنین .است
هیجانات  هايلفهؤمتمام بر  پنداره تحصیلیخود

  .استبوده  مثبت تحصیلی معنادار
  

  بحث و گیرينتیجه
 آموزش اثربخشی بررسی به حاضر پژوهش

ی در فراشناخت گیري خودگردانیاد راهبردهاي
هاي  لفهؤم برتعامل با خودپنداره تحصیلی 

و هیجانات مثبت  تحصیلی آوري تاب
 تبریز شهر دوره دوم متوسطه آموزان دانش

 نشان حاضر،  پژوهش هايیافته .پرداخته است
آموزش راهبردهاي تعاملی  بخشیدهنده اثر

 بر و خودپنداره تحصیلی خودگردان فراشناختی
آوري تحصیلی و افزایش  هاي تاب مؤلفه

بارت دیگر به ع. بودهیجانات مثبت تحصیلی 
ردهاي فراشناختی در تعامل با آموزش راهب

آوري و  هاي تاب لفهؤخودپنداره تحصیلی بر م
داري داشته  یتأثیر معنهیجانات مثبت تحصیلی 

در  پژوهش نتایج .ها را افزایش داده استو آن
بین       که ،داد نشان بررسی فرضیه یک

 مؤلفه در کنترل و آزمایش گروه دو هايمیانگین

 گروه بین داريمعنی تفاوت تحصیلی آوري تاب

نتایج این پژوهش  .دارد وجود کنترل و آزمایش
  هاي و همسویی با یافته ییدأدر جهت ت

 ؛ پرتوي و2017همکاران،  و 1گاردي( :پژوهشی
 ؛2016، 3بیولوسکی ؛ هرناندز و2017 ،2تفضلی

؛ میرزایی و 1395 همکاران، کریمی قرطمانی و
؛ 1394 همکاران، رشیدي و ؛1395 همکاران،
؛ 1393 ؛ اسفند رامز،1394 همکاران، عباسی و
 ؛ بشارت و1391 ؛ شادي،1393برزگر، 
 ؛1395 همکاران، ؛ میرزایی و2017 ،همکاران

و  کریمی ؛1395 عابدینی و بابا چاهی،
ها  نتایج این پژوهش .است )2014 ،همکاران

آموزش راهبردهاي خودگردان ، دهد نشان می
هاي  لفهؤافزایش و بهبود م درختی فراشنا

ثیر أت مثبت تحصیلی تآوري و هیجانا تاب
در تبیین این یافته . داري دارد مثبت و معنی

آوري،  تاب که داشت؛ اظهار توان چنین می
ظرفیت فرد براي پاسخ دادن و حتی شکوفا 
. شدن در شرایط فشارزاي مثبت یا منفی است

بدون عملکرد موفق تحصیلی امري راحت و 
سر نیست، در زندگی تحصیلی ممکن است  درد

اتفاقاتی رخ دهد که نیازمند برخورداري 
ها ها و مهارت آموزان از برخی ویژگی دانش

آوري ضعیف و  تاب. باشد آوري  همچون تاب
 که آمادگی هستند اي سازه عدم خودکنترلی

 با در رویارویی ضعیف و مقابله منفی هیجانات
 .دارد را ها تکانه کنترل و دشواري در مشکالت

                                                             
1. Garade 
2. Partovi. N, & Tafazoli 
3. Herna´ndez .A & Białowolski 
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درست  را موقعیت شود می باعث شرایط این
 اي مقابله هايسبک از نتیجه در ،نکنند درك

تاب در از طرفی، آنچه .کنند استفاده ناکارامد
 به فرد بودن مجهز دارد، اولویت تحصیلی آوري

اي از جمله مجهز  مقابله ها و راهبردهايمهارت
 گردانی فراشناختیبودن به خودکنترلی و خود

 هايمهارت نقش خصوص در. است
 تحصیلی آوري تاب در خودگردانی فراشناختی

 در شرایط تبیین کرد، که چنین توان می نیز
 رویکردي داشتن و ناگوار تحصیلی، نامطلوب

هاي تنش با سازگاري کلیدي عامل فعاالنه،
 ).1393 جوکار، هاشمی و( هستند تحصیلی
 نمره با افراد که رسد می نظر به  منطقی بنابراین،

 آوريدر خودگردانی و خودکنترلی، تاب باال

  . باشند داشته باالیی تحصیلی
فرضیه در مورد  پژوهش از حاصل هاي یافته

 و آموزشی اجراي بسته که داد نشان دو
 یادگیري خودگردان فراشناختی و اي مداخله

  مثبتهاي تحصیلی هاي هیجان لفهؤثیر آن بر مأت
 نظریه نظریه پنتریج و در جهت همسویی با

هاي  ، هیجانپیشرفت هايهیجان ارزش ـ کنترل
 افزایش را آموزاندانش امید غرور، ،مثبت لذت

 خودگردانی بدین معنا که آموزش .دهد می
 مثبتهیجانات  افزایشباعث  فراشناختی
یید أفرضیه ت آموزان شده است ودانشتحصیلی 

 کنترل و ارزش با نظریه یافته همسو این .شد
 و یدأیت جهت در و )2011پکران و همکاران، (

به  نظریه مذکور ساختار. است آن تجربی تقویت

 توانمندي و ظرفیت افزایش با که است این شیوه

 راهبردهاي یادگیري آموزش طریق از یادگیري
 ضمن )شایستگی یا لهئمس رویکرد با تنظیم(

 ت تحصیلی،پیشرف و یادگیري انگیزش، تقویت

 تحت نیز را فرد شناختی هايارزیابی و هاهیجان

 تنظیم مستقیم دیگر طرف از .دهد می قرار ثیرأت

 کنترل ،)هیجان رویکرد با تنظیم( هاهیجان
) ارزیابی رویکرد با تنظیم( شناختی هايارزیابی

 سازگار اجتماعی و یادگیريها  محیط طراحی و

بوده  همدیگر با ارتباط در تعاملی چرخه یک در
 دیگر عبارت به .دارند متقابل ثیرأت هم بر و

 بر تأثیر ضمن پیشایندها و اي زمینه عوامل
پژوهش  نتایج. پذیرند می تأثیر ازآن هاهیجان
 و زینالی نسبلی او هاي با نتایج پژوهشحاضر 

 ؛)1395( رضایی ؛)2014 ( 1کانگ و یو؛ )2018(
؛ )1394( شهیدي و منشئی ؛)1394( زارع

 وشکري  ؛)1394( سپهریان آذر و اقبالی
، )1391( و همکاران نیکدل؛ )1393( فلسفین

  .همخوانی و همسویی دارد
در مورد نتایج تحلیل کواریانس چندعاملی 

که خودپنداره   فرضیه سوم حاکی از آن بود
اي در  کنندهتعدیل تعاملی وتحصیلی نقش 

اثربخشی آموزش راهبردهاي یادگیري 
هاي  لفهؤتمام مراشناختی بر خودگردان ف

هاي تحقیقاتی در  یافته .دارد آوري تحصیلی تاب
 آموزان دانشکه  ستا این حوزه حاکی از آن

یک  داراي باید خودگردان یادگیري براي

                                                             
1. You & Kang,  
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 کلی به شکل هم روشن و ثابت اًنسبت خودپنداره

 خودپنداره تحصیلی مانند ویژه بعد یک در هم و

 هاي توانایی که اشندب داشته باور نیز و باشند
 فرایندهاي و بافتی عوامل کنترل براي الزم

 میتزاکی، در دارند را خود انگیزشی و شناختی
 )2015( زیمرمن). 2009( موریس و آنجلکیو

 مثبت باورهاي خودگردانی، براي است معتقد
 افراد اگر .ضروري است خود هايتوانایی درباره

 فرایندهاي از باشند، داشته خود از درستی درك
 و کنند می بیشتراستفاده خودگردان یادگیري
. داشت خواهند بهتري تحصیلی عملکرد

 ارزشیابی گیري شکل خودپنداره تحصیلی فرایند
 تجارب آموزشی از متأثر خودپنداره از

 است آموزشی محیط تفسیر آموزان و دانش
نقل از ارفع و ؛ به 2010 همکاران، و ناجی(

همتی و  ؛2011 ،1هانگ( ).1391 بلوچی،
 که ندداد در تحقیقی نشان )1395 ،غفاري

 انگیزش و نفستعز( فردي سطح متغیرهاي
 اجتماعی هسرمای( خانواده سطح و )تحصیلی
 تحصیلی آوري تاب بر معناداري تأثیر) خانواده

نتایج به دست آمده درجهت تأیید  .دارند
 3؛ البهاس)2014( 2تاکاهیرو کازوکی وتحقیقات 

 همکاران قلعه و؛ )2016( 4مارتینز ؛)2015(
 ؛ هرناندز و)2016( نتو مارتین و ؛)1394(

؛ اسفندرامز )1391(شادي ؛ )2016( بیولوسکی

                                                             
1. Hung  
2. Kazuki&Takahiro  
3. Labاass  
4. Martinez  

؛ )2013( و همکاران 5آناگئوت ؛)1393(
به رابطه  کهاست  )2016( و همکاران 6اورتوگا
آوري و خودپنداره اشاره  بدار تا معنی مثبت و

     .اند کرده
 تأثیر با ارتباط در حاصل یجنتا همچنین

 آوري تاب بر خودپنداره تحصیلی معنادار
  پژوهش نتایج با پژوهش این تحصیلی در

در  .همسوست) 1395( همتی ؛)2014( مارتین
توان گفت که  تبیین این رابطه و اثربخشی می

آوري رابطه مثبت  خودپنداره تحصیلی با تاب
توان  می و. بینی کند تواند آن را پیش دارد و می

که حس قوي خودپنداره و  چنین بیان کرد
خودکارآمدي نه تنها، انجام شایسته کارها را 

کند بلکه فرد را براي ایستادگی و  تسهیل می
پایداري در برابر شکست و ناکامی یاري 

افراد با خودپنداره تحصیلی و . دهد می
آمدي باال به دلیل توانایی حل مشکالت  خودکار

شتن تجارب موفق، هنگام روبرو در گذشته و دا
شدن با مشکالت با باور این موضوع که 

توانند برآن فائق آیند به حل مسئله  می
در این ). 1395میرزایی و همکاران، (پردازند  می

راستا همچنین نتایج تحقیق قلعه، قناعتیان 
نشان داده است که ) 1394(جهرمی و ارشم 

درت خودپنداره تحصیلی و اجتماعی داراي ق
درصد  71که  استآوري  بینی تاب پیش

لفه ؤآوري بوسیله این م واریانس متغیر تاب

                                                             
5. Ana kuot  
6. Ortega 
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به  نتایج ها ازنکات و یافته این. شود تبیین می
  . کند می حمایت پژوهش این دست آمده در

  چند متغیره نتایج تحلیل کواریانس عاملی  
که  مورد فرضیه چهارم حاکی از آن بود در

آموزش  وره تحصیلی خودپندااثرتعاملی 
راهبردهاي یادگیري خودگردان فراشناختی بر 

 .بود معنادار هیجانات مثبت تحصیلیهاي لفهؤم
هاي تحقیقاتی در این حوزه حاکی از یافته

 خودگردان یادگیري براي آموزان که دانشآنست 

 روشن و ثابت نسبتاً یک خودپنداره داراي باید
 مانند ژهوی بعد یک در هم و کلی به شکل هم

 داشته باور نیز و باشند خودپنداره تحصیلی
 عوامل کنترل براي الزم هاي توانایی که باشند
 را خود انگیزشی و شناختی فرایندهاي و بافتی
  .دارند
 براي است معتقد )2015( زیمرمن  

 هايتوانایی درباره مثبت باورهاي خودگردانی،
 از درستی درك افراد اگر .ضروري است خود

 یادگیري فرایندهاي از باشند، داشته ودخ
 عملکرد و کنند می استفاده بیشتر خودگردان

 در این یافته که. داشت خواهند بهتري تحصیلی
تحقیقات نیکدل  و همسویی با نتایج جهت تأیید

 ؛2017 رانگیاه، بهارا و ؛1391 همکاران، و
 2017 ورسکی،وای ؛2016 شمسایی و همکاران،

 رابطهبه که است  )2015 ار،باویسک البهایی و

    و تحصیلی پنداره خودمثبت و مستقیم 
 خودگردانی با کالس به مربوط مثبت هايهیجان

 هاي هیجانو رابطه منفی و معکوس با یادگیري

 .اشاره شده است یادگیري خودگردانی و منفی
اینگونه تبیین کرد که   توان می این یافته را

داره تحصیلی مثبت پن آموزان با داشتن خود دانش
که باعث افزایش درگیري نسبت به امور 

شود، نقش مهمی در برانگیخته  تحصیلی می
و . آموزان نسبت به امرتحصیلی دارد شدن دانش

تواند میزان  پنداره تحصیلی مثبت می خود
هیجانات منفی تحصیلی را کاهش دهد و باعث 

آموزان گردد  بهبود عملکرد تحصیلی دانش
  ).1391 کاران،نیکدل و هم(

 جاتوان گفت از آن گیري پایانی مینتیجهدر 
که اثربخشی تعاملی آموزش راهبردهاي 
خودگردان فراشناختی و خودپنداره تحصیلی به 

هاي  پژوهش ،تازگی در متون علمی مطرح شده
ارائه  تري نتایج محکمبسیاري نیاز است تا بتوان 

 هاي این پژوهش هداد اما به طوري کلی یافت
 نقش توان نمیشواهدي فراهم کرد که نشان داد 

 و یادگیري خودگردان فراشناختی مؤثر و سازنده
 زیرا .نادیده گرفت را خودپنداره تحصیلی

 هايمهارت به آموزان دانش مشکالت از بسیاري
پایین بودن  و فراشناختی و شناختی ضعیف

 دالیل از شود و می مربوط آنان  خودپنداره
  استفاده آموزان عدم دانش ینا مشکالت اصلی

به  و فراشناختی هايمهارت راهبردها، از مناسب
 اسوالندر( است خودگردانی یادگیري کلی طور

پژوهش در این  این نتایج ).2006 ،کارین و
یادگیري خودگردان  راهبردهاي اهمیت راستا

به عنوان  را پنداره تحصیلیخود و فراشناختی
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 لزوم و ساخت ارآشک گر مداخلهمنابع اساسی 
 .کرد برجسته و یادآوري را هابه آن بیشتر توجه

هاي سازمانی وزارت آموزش  نظر به محدودیت
و پرورش، امکان اجراي این طرح توسط محقق 

 این لذا. در مدارس دخترانه وجود نداشت
دوره  پسر آموزان دانش مورد در پژوهش
 از هاییمحدودیت باکه  شد؛ انجام متوسطه

 پیشنهاد. است مواجه هایافته میمتع لحاظ
 تر گسترده و تر متنوع هاي نمونه با شود می

 اثربخشی مداخله .شود انجام مشابهی پژوهش
 ـ یادگیري خودگردان راهبردهاي آموزش

 موفقیت هايلفهؤم سایر با توان را می فراشناختی
 این پیشنهاد مهمترین و کرد اجرا نیز تحصیلی

 آموزش هاينامهبر ریزيطرح با که است
 آن گنجاندن و یادگیري خودگردان فراشناختی

 در را مهارت آموزان این دانش درسی برنامه در
  .بخشید بهبود هاآن

  
  منابع

رابطه میان یادگیري «). 1393( اسفندارمز، ش - 
 .»آوريخودشکوفایی با تاب تنظیمی وخود

 .تربیتی شناسیروان ارشد پایان نامه کارشناسی
  .اه آزاد واحد تهران جنوبدانشگ

- ویژگی       بررسی رابطه بین «). 1393( برزگر، م - 

- آوري تحصیلی با نقش واسطهتاب هاي شخصیتی و

نامه کارشناسی ارشد پایان .»گري انگیزش تحصیلی
  . دانشگاه شیراز .شناسی تربیتیروان

و  .؛ مهرآور گیگلو، ش.م ؛ امیري،.ع رشیدي، - 
ادراك از  بررسی رابطه« )1394( ح نودهی،

 .»آوري تحصیلیتاب محیط یادگیري کالس با
سال  .یادگیري هاي آموزش وفصلنامه پژوهش

  .7جدید شماره  دوره، بیست ودوم

 رابطه« ).1394( ا و اقبالی، .ف ذر،سپهریان آ - 

 و مثبت هايهیجان و کلب یادگیري هايسبک
 امهفصلن .»گردانخودیادگیري  با تحصیلی منفی

   یادگیري در پژوهش پژوهشی، ـ علمی
  .هشتم شماره دوم، سال .مجازي  و آموزشگاهی

     رابطه خودتنظیمی و«). 1391( شادي، ن - 
آوري در نوجوانان مقطع نفس با تابعزت

نامه پایان .»متوسطه شهرستان برازجان
دانشگاه  .شناسی عمومیکارشناسی ارشد روان

  . دشتزاد مروآ

روابط «). 1393( ز ،فلسفین و .ا ،شکري - 
هاي ساختاري بین اسنادهاي علی، هیجان

در  جویی تحصیلینظمخود تحصیلی و
 .شناسی شناختیفصلنامه روان .»دانشجویان

   .2 شماره  .2 دوره

 با آوريتاب رابطه«). 1391( ر زاده، شفیع - 
 در پژوهش و دانش .»شخصیت بزرگ عامل پنج

 ،3 شماره سیزدهم، سال .يکاربرد شناسیروان
  .49پیاپی 
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بخشی اثر« .)1394(منشئی، غ  و .شهیدي، ل - 
بر تنظیم هیجانی و  فراشناخت، آموزش مبتنی بر

آموزان دوره دانش ریاضی هیجان تحصیلی
 .شناختی هاي علومفصلنامه تازه .»متوسطه دوم

  .3شماره  ،17 سال

 رابطه«. )1395(ع  و باباچاهی، .ي عابدینی، - 
  با فراشناختی هايمهارت پیشرفت، اهداف

 پایه آموزان دختردانش در تحصیلی آوريتاب
 شهر دولتی و غیرانتفاعی هايدبیرستان دوم

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم  .»اصفهان
  .سنگاپور .اجتماعی انسانی و

رابطه « ).1390( ف و ارفع بلوچی، .غفاري، ا - 
ه تحصیلی با پندارانگیزش پیشرفت و خود

اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیالت 
هاي پژوهش. »تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

  .121ـ136،)2(1 ،شناسی بالینی و مشاورهروان

 و ارشم، س .؛ قناعتیان جهرمی، ف.قلعه، س - 
آوري در دانشجویان تربیت بینی تابپیش«). 1394(

ین کنفرانس ب. »و شادکامی نفسبدنی براساس عزت
  .شناسی  و علوم اجتماعیروان المللی علوم انسانی و

 رابطه « ).1395( ش پاینده فر، و .کرامتی، م -
پنداره هاي خودلفهؤآوري با م نفس و تابعزت

فصلنامه کودکان . »اتوانیآموزان داراي نبدنی دانش
  .78-63ص ،4شماره  سال شانزدهم، .استثنایی

  ). 1395( م قرطمانی، کریمی و .م کریمی قرطمانی، - 

تنظیمی بر ثیر آموزش راهبردهاي یادگیري خودتأ«
آموزان آوري تحصیلی دانشاشتیاق تحصیلی و تاب

دومین همایش ملی  .»متوسطه شاهد و ایثارگر مقطع
انسانی و مطالعات علوم حوزه  هاي نوین درپژوهش

   .سیویلیکا .اجتماعی ایران

 .)1391( م ند،میم بازییاري و .م صفاري نیا، - 
       در اجتماعی و هیجانی تاب آوري مقایسه«

      .»غیرمحروم و محروم مناطق آموزاندانش
  .107- 124):1(8 تربیتی،  نوین  هاياندیشه

). 1396(ا  و رستگار، .امینی، ا ؛.ح .م صیف، - 
آوري تحصیلی دانشجویان ثر بر تابؤعوامل م«

ایرانی مجله  .»دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  ).33(17 آموزش در علوم پزشکی،

 و .ا حجازي،  ؛.، ع کیامنش  ؛.میرزایی، ش - 
 شایستگی ادراك تأثیر«). 1395( جمالی، ش بنی

انگیزش  گريمیانجی با تحصیلی آوريتاب  بر 
 .شناختی روان هاي مدل و ها روش. »خودمختار

  .25 شماره .هفتم سال 

 و .م طالبی جویباري،؛ .م نریمانی، - 
و  اسناد سبک مقایسه«.  )1392( ع ابوالقاسمی،

 و آسیب دیده آموزاندانش بین در آوريتاب
  .60):10(3 ،استثنایی افراد فصلنامه »عادي

 و .م عربزاده، ؛.و فرزاد،  ؛.پ کدیور،  ؛.ف نیکدل، - 
 تحصیلی، خودپنداره رابطه«). 1391( ج کاووسیان،

 دگیريیا منفی با و مثبت هاي تحصیلیهیجان
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شناسی فصلنامه روان .»آموزانخودگردان در دانش
  .103ـ119 ص.ص ،)21(1شماره ،6سال .کاربردي

 بینی پیش« ).1393( ب جوکار، و .ز هاشمی، - 
 مبناي عوامل  هیجانی بر و تحصیلیآوري تاب
 مجله .»اجتماعی شناختی، خانوادگی وروان

 تربیتی و  شناختی، دانشگاه علوممطالعات روان
  .4شماره /10دوره . شناسی دانشگاه الزهراروان

  تحلیل چند « ).1395( م و غفاري، .ر همتی، - 

 .»آوري تحصیلیبر تاب رثؤسطحی عوامل م
 ،یازدهم سال .آموزشی رویکردهاي نوین

 .24پیاپی ،2شماره

ثیر أت«). 1395(م  و بختیاري، .ب. ا یعقوبی، - 
     بر فرسودگی تحصیلی آوري آموزش تاب

هاي شهر دبیرستان آموزان دختر سال اولدانش
یادگیري  فصلنامه پژوهش در .»همدان

 شماره سال چهارم، .آموزشگاهی و مجازي
 .16- 7ص سیزدهم،
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