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 چکيده
راهبردهای یادگیری خود تنظیمی یکی از راهبردهای یادگیری است که پیامدهای ارزشمندی در 

یادگیری، آموزش و زندگی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیرآموزش راهبردهای یادگیری خود 

تنظیمی بر اضطراب درس ریاضی دانش آموزان دختر دوره ی اول متوسطه شهرستان سمنان در سال 

بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل انجام  99-97تحصیلی 

شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان سمنان بود. دو 

آموزشگاه دخترانه به صورت تصادفی ازبین مدارس شهرستان سمنان انتخاب شدند. دانش آموزانی که 

بودند از لیست دبیران در نوبت اول استخراج و پرسشنامه اضطراب ریاضی  51نمرات ریاضی زیر  دارای

 51دانش آموز دختر از دو آموزشگاه با نمرات ریاضی زیر  04را پاسخ دادند. درنهایت نمونه ی پژوهش 

نفری  24و اضطراب ریاضی باالتر نسبت به سایردانش آموزان، به صورت تصادفی ساده در دو گروه 

کار رفته در این پژوهش بسته آموزش راهبردهای یادگیری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزارهای به

دگروت و مقیاس اضطراب ریاضی بالوگلو و زل هارت بود. آزمودنی های گروه  -خود تنظیمی پنتریچ 

 می قرار گرفتند،دقیقه، هفته ای دو جلسه تحت آموزش یادگیری خودتنظی94جلسه به مدت  8آزمایش 

اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزش، مجددا از آزمودنی های گروه 

کنترل و آزمایش پس آزمون گرفته شد.  در پایان داده های به دست آمده ازگروه کنترل و آزمایش با 

spss22 کی از آن است که آموزش و تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر حا

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه را به طور 

معنی داری کاهش می دهد. درمجموع یافته ها نشان می دهد که آموزش راهبردهای یادگیری خود 

  د.آموزان دختر ایفا کن تنظیمی می تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت آموزشی و سالمت روان دانش

 .اضطراب ریاضی  راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، : يديکل واژگان
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 2 نعمت ستوده،  1 مهناز بهرامی نسب

 .دانش آموخته کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سمنان، سمنان، ایران 5
 .های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران مرکز تحقیقات مراقبت 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 نعمت ستوده

تاثير آموزش راهبردهاي یادگيري خود تنظيمی بر اضطراب ریاضی 

 دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه
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 مقدمه
ی آنها، از حساب جهانی درآمده است، چراکه زندگی روزانهدر دنیای امروز دیگر ریاضیات برای دانش آموزان، به شکل یک اولویت مهم 

ی انهزکردن در فروشگاه مدرسه گرفته تا پرداخت وجوه نقدی، با ریاضیات سروکار پیدا کرده و از فن آوری تا کاربرد آن در صنعت، امور زندگی رو

بینی کننده ی نیرومندی، برای موفقیت های اقتصادی فرد در  هر فرد را تحت تأثیر قرار داده است، به گونه ای که شایستگی در ریاضیات پیش

 درزندگی موثر فردی مدیریت و شغلی موفقیت راستای در مسلم امری عنوان به معموال ریاضیات (. فهم2013شود )موسوی، آینده محسوب می

، 5کوکاک و بلوگلو (شود می یاد حیاتی درسی مثابه از ریاضی به عالی آموزش و متوسطه ابتدایی، مقاطع در رو این از می گردد، تصور روزمره

 از بسیاری برای ریاضی در ضعیف عملکرد و ریاضی یادگیری مشکالت مختلف، های حرفه زندگی و در ریاضی وسیع کاربرد علی رغم (. اما2459

پیشرفت در  .(5889و رکابدار،  )سلیمانیاست  رایج مشکلی و داشته وجود هستند، دانشگاهی تحصیالت دارای افرادی که  حتی و مردم عادی

 طرابدرس ریاضی نیز، تنها با سازه های دانش و روند پردازش اطالعات رابطه ندارد، بلکه با علل انگیزشی چون باورها، نگرش ها، ارزش ها و اض

 ها مرتبط است.

 نیز و رویدادها اهمیت معنا، مکان، زمان، درک از آنها توانایی می شود گذاشته که باعث ثرا آموزان دانش یادگیری و ادراک تفکر، بر اضطراب

 (. 5887لوئیان،  کاهش یابد )حمزه یادآوری قدرت و تمرکز

( اضطراب ریاضی را به عنوان یک اصطالح مورد استفاده برای توصیف وحشت، بی نظمی، فلج ذهنی و اختالل در بدن بیان 2452)2لیللی

کند اضطراب ( بیان می2452) 8، زمانی که آنها نیازمند حل یک مشکل ریاضی هستند، به وجود می آید. مکارىکندکه در میان برخی افرادمی

شود ترس از عدم توانایی انجام ریاضی یا ترس از دشواری آن یا ترس از شکست که اغلب ناشی ریاضی باعث عصبانیت، ترس، دغدغه و نگرانی می

رین تبه طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر تمامی جنبه های آموزش ریاضی تاثیر می گذارد. یکی از عمومیاز عدم اطمینان است. اضطراب ریاضی 

 (. 0،2449تحقیقات در آموزش ریاضی بررسی این مساله است )کتالی اوگلو

 عوامل ذهنی )آموزش شده(، ارائه و محتوای درسی کتاب های معلمان، نقش والدین، نقش منفی، محیطی )تجارب ریاضی عوامل ر اضطرابد

 راهنمایی، بدون درخواست تکلیف دادن انجام یاد سپاری، سرعت حافظه بر تاکید نظیر عواملی بر با تاکید که نامناسب هایروش طریق از ریاضی

 بودن پایین )خجالتی بودن،شخصی  عوامل و ریاضی( هایفایده درک عدم و توانایی ریاضی در اعتماد عدم یادگیری،-آموزش فرایند در تنوع فقدان

. امکان 2. طبیعت دانش ریاضی 5(. عواملی چون: 5895باشند )بشاورد،  موثر می مردانه( یحوزه یک عنوان به ریاضیات پذیرفتن نفس، عزت

ازگار با ظرفیت های عقالنی . نگرش های غیر علمی، تعلیم و تربیت در ریاضیات و اعمال فشارهای ناس8تحقق یادگیری غیر معنا دار برای فراگیران 

. چگونگی و نوع اقتدار علمی و اخالقی  و 1. عدم توجه به تفاوت های فردی و سبک های یادگیری آنها و مشارکت های موثر در کار 0فراگیران 

تحان و انتظارات نابجای . هراس های ناشی از عدم توفیق در ام9شخصیتی معلمان در ایجاد روابط متعادل و عدم اعتماد متقابل در کالس درس 

ی اضطراب ریاضی در افراد می شود و احساس رضایت از فعالیت های ریاضی را به ناخرسندی و تنفر تبدیل والدین از فرزندان، سبب بروز پدیده

 (.5890کند )علم الهدایی، می

 به جسمانی می توان بعد بر ریاضی اضطراب تأثیرات جمله از است. تأیید شده رفتاری، و شناختی جسمانی، ابعاد بر ریاضی تأثیر اضطراب  

 از و منفی خودگویی های کننده و نگران افکار باید ریاضی اضطراب شناختی واکنش های هم چنین، از کرد. اشاره قلب ضربان افزایش و تعریق

 و (.اضطراب ریاضی2449، 1)کریزینگر، کافمن و ویلمزکرد  اشاره را محاسبه و عدد پردازش با مرتبط از موقعیت های اجتناب آن، رفتاری سو آثار

 گریز و اجتناب برای نوجوان بنابراین دهد، قرار تاثیر تحت را نوجوان زندگی و درآمده اختالل یک صورت به گذشت زمان با است ممکن تشویش

این  یجمله از .کنندمی استفاده متنوعی راهبردهای از استرس زا شرایط با مواجهه در افراد که باورند این بر نیز محققان تالش می کند. آن از

برنامه  و پذیرش مثبت، ارزیابی چشم انداز، یتوسعه مثبت، مجدد تلقی و فاجعه آمیز تلقی دیگران، سرزنش خود، سرزنش فکری، نشخوار راهبردها،

شود. مقدار اضطراب ریاضی با یادگیری ریاضی ریاضی می(. اضطراب ریاضی موجب اجتناب از 2449،  9کات و کرایج )گرانفسکی، است کردن ریزی

جب ی  موای معکوس و با اجتناب از ریاضی ارتباطی مستقیم دارد. موفقیت دریک مبحث درس ریاضی  به منزلهپیشرفت ریاضی فرد رابطه و

 کاهش اضطراب ریاضی در فرد یادگیرنده نخواهد شد. 

                                                           
1 Baloglu & Kocack 
2 Hlalele 
3 Makari 
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فرآیندهای پردازش اطالعات  افکار منفی به ذهن را افزایش دهد و در ساختارهای ذهنی و اضطراب ریاضی می تواند حواس پرتی و هجوم

 اختالل ایجاد نماید. همچنین اضطراب ریاضی موجب می شود تا افراد نتوانند موضوعات ریاضی را به خوبی درک کنند.

 مثبت همبستگی، پذیرش( و فاجعه آمیز تلقی ی،فکر نشخوار دیگران، سرزنش خود، )سرزنش منفی نشان داده شده است که راهبردهای

(، نقش پنج متغیر روان شناختی 2452) 5(. در یک مطالعه مرتبط، جوزف2454صادقی،  و دارند )سامانی استرس و اضطراب افسردگی، با معناداری

ی مورد مطالعه ازکالس نهم مطالعه کرد. نمونهکننده های عملکرد ریاضی دانش آموزان بینی که یکی از آنها اضطراب بود را به عنوان پیش

میزان  که است حاکی از آن پژوهش ها، گردد. نتایجدبیرستان نیجریه بود. یافته ها نشان دادندکه اضطراب مانع پیشرفت ریاضی دانش آموزان می

 2454، 0همکاران و ویتاساری ؛  2009، 8اتسانوانک و کریمی ؛ 2441، 2است )گری پسران از بیشتر معناداری طور به دختران در ریاضی اضطراب

 ریاضی اضطراب و تحصیلی عملکرد بین که دادند نشان (2454)1طرمیزی و محامد ( و2449(. کریمی و وانکاتسان )2459، کوکاک و بالگلو ؛

 دارد.  وجود معناداری منفی همبستگی

 و توسعه آموزش برای را هایی برنامه و متمرکزشد آموزان دانش یادگیری راهبردهای بر آموزان باید دانش تحصیلی عملکرد افزایش منظور به

 آن که جای به یادگیرندگان آن در یادگیری است که یادگیری، نوعی راهبردهای (.9،2449ز، گازنت، آلمدیا و پرموفراهم کرد )سوار راهبردها این

 کنند. کاربرد می هدایت و شروع خود را های کوشش "شخصا کنند، تکیه آموزش متولیان دیگر یا و والدین معلمان، بر و مهارت دانش کسب برای

، 7)زیمرمن.کنند تسهیل را خود و عملکرد گذاشته اثر خود درس مطالعه چگونگی بر آموزان دانش که شود می باعث مختلف یادگیری راهبردهای

به  دست یابی برای کارکردها و فرایندها درونی، وضعیت کنترل در روانی تالش های به صورت را خودتنظیمی (،2455) 8(. کول و همکاران2451

به  دانش آموزان آن به کمک می شود تا تأکید یادگیری فرایند در فرد نقش بر خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای در می کنند. تعریف بهتر اهداف

 کلید (. بنابراین2449، 9کنند )ماتوگا هدایت اهداف مورد نظر تحقق سمت به را تالش هایشان و رفتارها شناخت ها، مستمر، و فعال صورت

 (.2455 ،54)الینس است اهداف به دست یابی آنها هدف که هستند رفتارهایی و احساسات خود ساخته، خودتنظیمی، افکار

پردازان مختلف، راهبردهای خود در میان مهارت های مختلفی که برای تبدیل شدن به یک فرد خودتنظیم به کار برده می شود، نظریه 

 عملکردارزیابی و نظارت را برای موفقیت مورد توجه قرار داده اند. نظارت و خود ارزیابی نشان می دهد که توانایی دانش آموزان برای قضاوت در 

 نهایی به دست می آید )زیمرمن وی عملکرد و خود ارزیابی هنگامی است که نتیجه و نتایج خود، معموال از طریق مشاهده دقیق در طول دوره

 (.2449، 55میلن

در تجزیه وتحلیل مداخله های خود تنظیم، کسانی بیشترین نتیجه را به دست آوردندکه استفاده دقیق از نظارت و ارزیابی را در ترکیب با  

می  بهبود را تحصیلی پیشرفت و یادگیری می،خودتنظی راهبردهای از استفاده (.  2448، 52برنامه ریزی انجام دادند )دیگنس، بتنر و النگ فلت

 50پاجارس و شانک ،(5989)58بندورا .دارد خبرپردازی و شناختی های نظریه در یادگیری خودتنظیمی، ریشه (. نظریه2451  زیمرمن،(بخشد 

 دانشی به اطالعات نحوه پردازش و فعالیت نوع با مطابق و است فعال یادگیری جریان در یادگیرنده که معتقدند (،2451، 2449زیمرمن) (،2442)

 خودتنظیمی یادگیری، زمینه در برجسته نظری های نمی کنند. دیدگاه پیدا دست دانش به آن دیگران و است فرد به منحصر که یابدمی دست

و  ساختارها ها دیدگاه این آمدند. پدید دهد،می انجام موفق یادگیرنده آن چه توصیف برای تالش در 5984سال از اکثرا ها نظریه است. این فراوان

 موفقیت برای ارتقای را فرایندهایی و راهبردها چه که این و ابعاد نظر از ها نظریه این دیگر، عبارت کنند. به می پیشنهاد را متفاوتی های مکانیسم

 خود یادگیری در . یادگیرندگان5دارند:  یادگیری درباره مشترک عمومی فرض چهار ها نظریه این اکثر .متفاوتند دهند، می تأکید مورد تحصیلی

 انگیزش شناختی(،راهبردهای کنترل و کارگیری به گزینی، )هدف شناخت از هایی جنبه توانند یادگیرندگان می .2کنند.   می شرکت فعاالنه

 محیط یادگیری های استفاده( ویژگی مورد زمان و تالش بر نظارت و نگه داری خواستن، رفتار )کمک عالیق(، تکلیف، ارزش خودکارآمدی، )باورهای

                                                           
1 Joseph 
2 Garry 
3 Karimi &Venkatesan  
4 Vitasari 
5 Mohamed & Tarmizi 
6 Soares, Guisande, Almedia,  & Paramo 
7 zimmerman 
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9 Matuga 
10 Leins 
11 Moylan 
12 Dignath, Büttner, & Langfeldt 
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 برای را خود عمل می توانند که دارند معیارهایی یادگیرندگان .8تنظیم کنند.  و کنترل نظارت، را تکلیف خود شرایط( تغییر بر نظارت و )ارزیابی

 و انگیزش شناخت، تنظیمی، خود .0 .ارزیابی کنند شود، ایجاد تغییراتی آنها در باید که این یا یابند ادامه باید خاصی فرایندهای آیا این که تعیین

 (.5،2449)یتکین کند می میانجی را موقعیت و بافت  شخص، بین یرابطه خود، رفتار

 پینتریچ هایی که  درباره ی یادگیری خود تنظیمی مطرح شده است. ( یکی از نظریه5994نظریه یادگیری خود تنظیمی پینتریچ و دگروت)

 که متفاوتی کردن فرایندهای تحلیل و بندی طبقه هدف آن، که  مطرح کرد؛ شناختی -اجتماعی انداز چشم بر مبتنی نظری چهارچوبی (،2444)

پینتریچ و دگروت یادگیری خود تنظیمی را فعالیت و فرایند سازنده ای می دانند که به   دارند بوده است. بر عهده نقشی خودتنظیمی یادگیری در

ب آن یادگیرنده مجموعه ای ازاهداف را برای یادگیری انتخاب کرده و درجهت باز بینی و تنظیم شناخت خویش تالش می کنند. دراین بین موج

(. پینتریچ معتقد است فرد می تواند بین سه نوع 2،2447انگیزش و رفتاراز طریق اهداف و موقعیت یاد گیرنده مشخص می شوند )هاول و واتسون

راهبردهای شناختی: مرور ذهنی، بسط دهی، دگیری خود تنظیمی تفاوت قائل شود: راهبرد شناختی، راهبرد فراشناختی، مدیریت منابع . راهبرد یا

سازمان دهی، راهبردهای فراشناختی : طرح ریزی، نظارت بر درک مطلب و خود نظم دهی و راهبردهای مدیریت منابع کمک طلبی، مدیریت 

 (. 2454، 8)برگر و کارابنیک را در بر می گیرندمحیط مطالعه  زمان و

 دانش چنین .باشند داشته فعال خود مشارکت یادگیری فرایند در رفتاری و شناختی انگیزشی، نظر خود تنظیم هستندکه از آموزانی دانش

 آموزشی کمتر عوامل دیگر یا والدین معلمان، بر و دهندمی جهت و کرده شروع مهارت و کسب دانش برای را خود های کوشش شخصا آموزانی

 انتخاب اهدافی خود برای خودتنظیم یادگیرنده .باال از ویژگی های مهم افراد خودتنظیم است پذیری مسئولیت (.2451کنند )زیمرمن، می تکیه

گردد  می مند بهره دیگران کمک از وریضر موقع در نماید،می ها برنامه و اهداف آن رسیدن های خود را متمرکز به تالش و کند می ریزی برنامه و

 مسئولیت و هستند امورمختلف فعال انجام در افراد معموال قبیل کند. این می اصالح ضرورت، صورت در و ارزیابی نظارت، را خود یادگیری و روند

 پیشرفت به و کنند کنترل و هدایت را خود امور فراشناختی، و شناختی از راهبردهای استفاده با قادرند آنها می گیرند عهده بر را شخصا امور آن

 باعث می شود اضطراب  تنظیمی خود یادگیری (، درپژوهش خود دریافتند که2454)0 یو (. اگس 5889هوره، دست یابند )درخشان بیشتری

روابط بین فردی را افزایش داده و  پذیریانعطاف  کاهش پیدا کند و در دانش آموزان انعطاف پذیری به وجود آید. این آزمایش گروه آموزان دانش

(، در پژوهش خود به رابطه راهبردهای یادگیری با اضطراب ریاضی 2455)1تعارضات و اضطراب دانش آموزان را کاهش می دهد. کسکی و همکاران

نی که راهبردهای یادگیری را به کار می پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد؛ دانش آموزا

 بردند اضطراب کمتر و نگرش مثبت بیشتری نسبت  به ریاضی داشتند. 

(، تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشجویان 5895طباطبایی، بنی جمال، احدی وخامسان )

طالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی اضطراب را روان شناسی دانشگاه آزاد بیرجند را مورد م

 یادگیری راهبردهای تحصیلی، سازگاری تحقیقات خود دریافت در (، در2452)9کاهش داده و باعث پیشرفت تحصیلی شده است. کازن

 .بود فراشناختی خودتنظیمی راهبردهای کننده، بینی پیش کننده دارند. امتحان نقش پیش بینی اضطراب و تحصیلی خودکارآمدی خودتنظیمی،

 کیفیت افسردگی و بهبود باعث کاهش اضطراب و آزمایش گروه در دانش آموزان خودتنظیم (، دریافتند که یادگیری2450)7پیترسون و الکور

(، پژوهشی انجام دادندکه در آن به اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری 5891حسنی زنگبار و لیوارجانی)شناختی آنان شده است.  روان زندگی

آباد پرداختند. نتایج حاکی از آن بود ی اول متوسطه شهرستان بستانآموزان دختر دورهخود تنظیمی بر یادگیری درس ریاضی و اضطراب دانش

هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر آموزش راهبردهای ری درس ریاضی و کاهش اضطراب شده است. آموزش موجب باال رفتن سطح یادگیکه این 

یادگیری خود تنظیمی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه است. فرضیه ما مبنی بر این موضوع است که آموزش راهبردهای 

 وزان دختر دوره اول متوسطه می شود.یادگیری خود تنظیمی باعث کاهش اضطراب ریاضی دانش آم
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 روش پژوهش
 15 هرگروه آزمایش وکنترل را در نمونه حداقل ها پژوهش این برای متخصصان و بود تجربی آزمایشی نیمه های پژوهش از حاضر پژوهش

می  کنترل توصیه و آزمایش دوگروه در نفر  30حداقل نیمه آزمایشی های طرح در نمونه حجم (.2444مانیون، و 5کرده اند)کوهن پیشنهاد نفر

ی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر متغیر های مختلف صورت گرفته است گواه پژوهش هایی که در زمینه (.5891دالور،  شود)

 اضطراب نمره دارای دانشجویان از نفر 09(، 5895طباطبایی و همکاران )( بیان کرده اند، می باشد. 2444( و کوهن و مانیون)5891آن چه دالور)

آموز با اضطراب دانش04(، 5891دانش آموز دارای اختالل ریاضی، حسنی زنگبار و لیوارجانی) 04(،5898ابوالقاسمی، برزگر، رستم اوغلی )باال، 

 وکنترل قرار دادند. دانش آموز را برای انجام پژوهش انتخاب ودرگروه های آزمایش 84(، 5899کاظم پور، قدیری و اسالمی)باال و 

 گیری تصادفی ساده نمونه روش از نمونه انتخاب بود. برای کنترل نیاز گروه یک و آزمایش گروه آزمودنی، یک دوگروه به در پژوهش حاضر

ی بعد، درمرحلهانتخاب گردید.  صورت تصادفی به آموزشگاه سمنان دو شهرستان متوسطه اول یدوره یدخترانه مدارس بین از ابتدا استفاده شد،

ی . نمونهشدند دریافت کرده بودند، انتخاب 51آموزشگاه، دانش آموزانی که نوبت اول در درس ریاضی نمره پایین تر از آموزان این دو دانش از بین

های ورود این دانش آموز بودکه از لیست نمرات نوبت اول دبیران دو آموزشگاه به دست آمد. همان طور که مشخص است، مالک  88آماری 

بودند. دانش آموزان مذکور توسط،  51و دانش آموزان با نمرات درس ریاضی زیر  99-97پژوهش، لیست نمرات دبیران در نوبت اول سال تحصیلی 

زپژوهش خارج نبودند، بنابراین ا مناسب نهایی به تحلیل ورود برای ازدانش آموزان پرسشنامه اضطراب ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعدادی

شدند. پرسشنامه های ناقص، حذف دانش آموزان با اضطراب پایین،  داده های پرت و تعدیل های آماری، مالک های خروج دانش آموزان از این 

ل پیدا سایردانش آموزان داشتند، تقلی به نسبت اضطراب ریاضی باالتری دانش آموزکه نفر 04پژوهش بودند. تعداد نهایی اعضای این پژوهش به 

 به مدت جلسه 8 آزمایش گروه های نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. آزمودنی 24کرد. این دانش آموزان به صورت تصادفی ساده در دو گروه 

 جلسات پایان از پس .نکرد ای دریافت مداخله کنترل گروه اما گرفتند، قرار خودتنظیمی یادگیری آموزش تحت ای دو جلسهدقیقه، هفته94

  شد. گرفته آزمون پس آزمایش و گروه کنترل های آزمودنی از موزش، مجدداآ
 

 ابزارهاي پژوهش

 پژوهش مصطفایی در پینتریچ مدل است، پینتریچ تنظیمی خود مدل براساس برنامه اینخودتنظيمی:  (آموزش راهبردهاي یادگيري1

که شامل  شد انجام جلسه 8طی آموزش این .است گرفته قرار استفاده مورد( 5898ابوالقاسمی، رستم اوغلی و برزگر) ( و پژوهش5887) و مهاجر

 مراحل زیر می باشد:

 طرح و انجام پیش آزمون ها. ایجاد رابطه ی دوستانه، معرفى معارفه، ارتباط : اول: برقراري جلسه

 رفتار، تشخیص بر آن تأثیر منفی و افکار و شکست.  موفقیت عاطفی های کنترل.واکنش منبع راهبرد آموزشعالقه:  و دوم: انگيزش جلسه

 منفی(. افکار جای به مثبت سازی افکار )جانشین مثبت عاطفی واکنش، منفی از احساسات منفی افکار دادن

 واضح و )تعریف روشن بینانه واقع اهداف تعیین توجه:  و تمرکز راهبرد با آشنایی و مطالعه هدف تعيين با سوم: آشنایی جلسه

 وغیره(. گوش دادن فعال.  موجود موانع تشخیص اهداف، به نیل جهت الزم های گام فهرست تهیه هدف،

مطالعه(.  سرعت تعیین یادگیری، برای الزم زمان بینی پیش مطالعه، هدف ریزى )تعیین برنامه راهبردهاىریزي:  چهارم: برنامه جلسه

 هفتگی و بازبینی آن. تنظیم برنامه

 کلیدی و مهم اصطالحات تکرار نویسی، مکرر ساده )مکررخوانی، تکالیف مرور ویژه و تکرار مرور: و تکرار راهبرد با پنجم: آشنایی جلسه

نویسی،  حاشیه و گذاری عالمت مهم، مطالب زیر کشیدن پیچیده )خط تکالیف هم و ...( سر پشت چندین بار برای مطالب، بازگویی بلند، صدای با

 .شده داده آموزش راهبردهای جهت تمرین منزل تکلیف دادن مطالب(. کردن کپی یا رونویسی کتاب و از هایی قسمت سازی برجسته

پیچیده.  و ساده تکالیف ویژه مرور و تکرار شده داده آموزش راهبردهای مرور معنایی: گسترش و بسط راهبرد با ششم: آشنایی جلسه

ساده  ویژه تکالیف معنایی گسترش و بسط راهبردهاى .شده یادگرفته راهبردهای کارگیری به با رابطه در ها آزمودنی به بازخورد اصالحی دادن

کردن،  خالصه برداری، تکالیف پیچیده )یادداشت ها( و سر واژه از استفاده کلید، کلمه از استفاده ذهنی، سازی تصویر ها، واسطه از )استفاده

 ی آموزشی. خود(. تمرین راهبرد درجلسه زبان به بازگوکردن مطالب
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 به اصالحی دادن بازخورد ی قبل وآموزش های جلسه مرورختام :  پس روش آموزش و سازماندهی راهبرد با هفتم: آشنایی جلسه 

 ها، سرفصل یا عناوین )تهیه فهرست پیچیده ( و تکالیف جدید اطالعات بندی پایه )دسته ساده و تکالیف ویژه سازماندهی راهبردهاى ها. آزمودنی

 کردن خالصه برای درختی طرح از استفاده آشنا، های مقوله مبنای جدید بر اطالعات بندی دسته نمودار، و نقشه و طرح به درسی متن تبدیل

 .راهبردها تمرین منزل جهت تکلیف آموزش روش پس ختام. دادن هنگام فیزیکی وضعیت محیط و سازماندهى اصلی(. راهبردهاى های اندیشه

 توجه، بر نظارت پیشرفت، از نظارتى )ارزشیابی خود راهبردهاىگذشته:  مطالب مرور و خودتنظيمی راهبرد با آشناییهشتم:  جلسه

 یا اصالح و مطالعه سرعت دهی)تعدیل نظم فراشناختی راهبردهای سرعت مطالعه(. آموزش و زمان کنترل و یادگیری، و مطالعه ضمن سؤال طرح

 شناختی(.  راهبرد تغییر

 سال در 2ساین و ریچاردسون توسط ریاضی اضطراب تجدید نظر شده مقیاس(: 1زل هارت و (پرسشنامه اضطراب ریاضی)بالوگلو2

 گویه 24 به گویه 21 از را آن عاملی تحلیل از استفاده با هارت زل و بالوگلو توسط 2447 سال در که بود، گویه 21 دارای و گردید تدوین 5972

( 0= زیاد خیلی و 8خیلی=  ،2= تاحدودی ،5= کمی، 4 ابدا =)  0 تا صفر نمره از ای قرارداردکهدرجه پنج طیفی گویه هر مقابل دادند. در کاهش

، 0، 8، 2، 5اضطراب ریاضی شامل سوال های ) -5است. پرسشنامه دارای سه بعد است:  بیشتر ریاضی اضطراب بیانگر باالتر های نمره است. متغیر

 و )رجبی (،24و 59، 58، 57، 59اضطراب دوره ریاضی) -8(. 51و  50، 58، 52، 55اضطراب عددی شامل سوال های ) -2(. 54و  9، 8، 7، 9، 1

آلفای کرونباخ  هنجاریابی از ضریب منظور به است. برگردانده شده فارسی به (5890وحریزاوی ) رجبی توسط این پرسشنامه. (5890حریزاوی، 

 ( برای کل مقیاس89/4ریاضی آمده است.  با توجه  به یافته ها مقدار) اضطراب مقیاس کرونباخ آلفای پایایی زیر ضرایب استفاده نمودند. درجدول

 .باشد می ابزار این مناسب پایایی نشانگر شده است، که گزارش پرسشنامه این
 

 هایافته
 هاي جمعيت شناختیویژگی

درصد دانش  84درصد پایه نهم می باشند. برای گروه آزمایش 21درصد پایه هشتم و  81درصد دانش آموزان گروه کنترل پایه هفتم،  04

ی افراد در دوره اول متوسطه )پایه هفتم، درصد پایه نهم می باشند. مطابق یافته ها تقریبا همه 81درصد پایه هشتم و  81آموزان پایه هفتم، 

درصد دانش آموزان گروه 24آزمایش و درمقایسه با گروه خود قرار دارند. هم چنین  هشتم، نهم( با توزیع تقریبا یکسانی در دو گروه کنترل و

درصد دانش آموزان گروه کنترل 24ساله می باشند. برای گروه آزمایش، 59درصد  21ساله و 51درصد  84ساله  50درصد 21ساله،  58کنترل 

باشند. مشخص است که دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمایش از نظر ساله می  59درصد  24ساله و 51درصد  84ساله،  50درصد 84ساله،  58

 رده سنی میانگین نزدیک به هم دارندو با توزیع مناسب سنی دردوگروه قرار گرفته اند. 

 

 متغير پژوهش یافته هاي توصيفی 

 داده هاي توصيفی متغير مورد مطالعه دردوگروه و در پيش آزمون و پس آزمون 

 به گذرا میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل و آزمایش را در دو مرحله پس آزمون و پیش آزمون نشان می دهد. نگاهی 5جدول 

 ویژه به توصیفی شاخص های مهم نظر از آموزشی، مداخالت از پیش کنترل، و گروه های آزمایش فوق مشخص می شودکه جدول اطالعات

 پس آزمون، در ی آموزشیمداخله پس از ولی نداشته اند، یکدیگر با معنی داری اضطراب ریاضی تفاوت متغیر استاندارد در انحراف و میانگین

 نتیجه گیری، است. این کرده پیدا مداخله کاهش ازبعد  آزمایش گروه میانگین اضطراب ریاضی در خورد؛می چشم به بین آنها چشمگیری تفاوت

 تفاوت وجود و در پیش آزمون مطالعه گروه های مورد واریانس دار معنی عدم تفاوت دقیق تر بررسی های در آماری است؛ آزمون بدون استنباط

 شد.  خواهد داده پس آزمون نشان در معنی دار

 ي اندازه گيريپراکندگی متغيرهاي مورد مطالعه در دوگروه و در دو مرحله: توزیع 1جدول 

 گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 اضطراب ریاضی
 00/8 21/07 54/8 24/07 کنترل

 05/7 42 76/4 74/53 آزمایش

                                                           
1 BaloGlu, & Zelhart  
2 Richardson & Suinn 
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 مربوط به فرضيه پژوهشیافته هاي 
 "آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی باعث کاهش اضطراب درس ریاضی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه می شود. "

از تحلیل کوواریانس  پژوهش، در این آزمون پس و پیش آزمون از استفاده به توجه با و فرضیه این به مربوط های داده آماری تحلیل برای

صورت بودن واریانس، فرض شیب رگرسیون  همگن و بودن نرمال های مفروضه از تخطی عدم اطمینان برای های مقدماتی شد. بررسی استفاده

 .شدند تایید ها فرض پیش زیر شرح به کهبرای معنادار بودن هرگروه در دو موقعیت متفاوت صورت گرفت،  نیز زوجی )وابسته( t. گرفت
 

 هاتوزیع نرمال داده 
یافته های این جدول  آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های گروه کنترل و آزمایش را نشان می دهد. از 2جدول

 (، داده ها از توزیع نرمال برخوردار می باشند. P> 0/05است ) 41/4مشخص است که سطح معناداری باالتر از 

 بررسی نرمال بودن توزیع مقادیر متغيراضطراب ریاضی. آزمون کولموگرف اسميرنف جهت 2جدول  

 گروه آزمایش گروه کنترل مرحله متغیر

 معناداری سطح zمقدار معناداری سطح zمقدار

اضطراب 

 ریاضی

 200/4 142/4 244/4 498/4 پیش آزمون

 244/4 144/4 244/4 581/4 پس آزمون
 

 ها واریانس تساوي فرض

 اضطراب ریاضی واریانس هاي متغير بررسی تساويجهت  لون . آزمون3جدول 

 لون 5درجه آزادی 2درجه آزادی  معنا داری

598/4 88 5 979/5 

می  598/4پیش فرض لون مبنی بر تساوی واریانس گروه ها می باشد. با توجه به مقدار به دست آمده سطح معنا داری برابر 8نتایج جدول 

باشد. تایید پیش فرض تساوی واریانس ها به  توان نتیجه گرفت که واریانس گروه ها همگن میباشد. لذا می می 41/4مقداری بزرگتر از باشد و 

  .این معنی است که پراکندگی وضعیت اضطراب ریاضی دانش آموزان در گروه کنترل و آزمایش برابر است
 

 فرض شيب رگرسيون 

 گروه دو در آموزان دانش ریاضی اضطراب رگرسيونی شيب آزمون . نتایج4جدول 

 سطح معنا داری واریانس مقدار مجذورات میانگین درجه آزادی مجذورات مجموع 

 445/4 574/28 701/829 5 701/829 پیش آزمون

 040/4 758/4 417/27 5 417/27 گروه ها

   904/87 89 829/5891 خطاها

 

 شیب فرض پیش می باشد که معنا دار نیست.  758/4تعامل متغیر مستقل و همپراش  Fشود مقدار  می مالحظه 0جدول  نتایج به باتوجه

  (.p>41/4است ) تأیید مورد رگرسیونی
 

 تحليل کوواریانس 

 دانش آموزان ریاضی دراضطراب کنترل و آزمایش گروه دو کوواریانس تحليل . نتایج5جدول 

 سطح معنا داری مقدار واریانس میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  

 445/4 487/20 897/940 5 897/940 پیش آزمون

 445/4 825/25 908/842 5 908/842 گروه ها

   901/87 87 888/5892 خطا ها
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 این است. در شده ارائه 1دوگروه کنترل و آزمایش درجدول  در دانش آموزان ریاضی وضعیت اضطراب بر شده انجام کواریانس تحلیل نتایج

 و شده اضطراب ریاضی برداشته نمره روی از همانند متغیر های نمره اثر یعنی است. گرفته قرار آماری تحت کنترل آزمون پیش های نمره تحلیل

 ریاضی نمره اضطراب بین دهد می نشان تحلیل کواریانس نتایج که طورشوند. همان  می مقایسه باقی مانده واریانس اساس بر گروه دو سپس

 ریاضی درصد واریانس اضطراب 87است. یعنی 899/4 اتا مجذور(. F =825/25و P<41/4تفاوت معناداری وجود دارد ) کنترل و آزمایش گروه

 .است بوده خودتنظیمی یادگیری راهبردهای آموزش به مربوط
 

 کنترل پيش آزموناضطراب ریاضی پس از 
 همانند متغیر مهار از پس کنترل و آزمایش گروه در دو آموزان اضطراب ریاضی دانش میزان استاندارد خطای و میانگین 9جدول  با مطابق

 آموزش عبارتی به .دارند یکدیگر با داری معنی تفاوت که باشد می 019/5و  90/09 کنترل گروه برای و  019/5و  95/89آزمایش گروه برای

 .است ایجادکرده مثبت تأثیر آموزان دانش درکاهش اضطراب ریاضی خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 . ميانگين و خطاي استاندارد نمره اضطراب ریاضی پس از کنترل   پيش آزمون6جدول 

 %91سطح اطمینان
 گروه میانگین انحراف استاندارد

 حدپایین حد باال

 کنترل 90/09 019/5 99/09 19/12

 آزمایش 95/89 019/5 99/89 19/02

 

 زوجی )وابسته( tتحليل 
ی زوجی نمره پس آزمون با پیش آزمون هر گروه مقایسه شد تا مشخص گردد که آیا پس از مداخله tدر این مرحله با استفاده از تحلیل 

 ریاضی هرگروه ایجاد شده است یا خیر.آموزشی تغییری دراضطراب 

 آزمون اضطراب ریاضیآزمون و پس زوجی جهت بررسی تفاوت پيش  t. آزمون 7جدول 

 سطح معناداری t انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغیر

 ریاضی اضطراب

 کنترل
 971/4 82/4 54/8 24/07 پیش آزمون

 445/4 97/9 00/8 21/07 پس آزمون

 آزمایش
   79/0 74/18 پیش آزمون

   41/7 02 پس آزمون

 

بود و در پس آزمون  24/07گردد نمره اضطراب ریاضی دانش آموزان گروه کنترل در پیش آزمون همان گونه که در جدول باال مشاهده می

(. این مطلب بیانگر آن است که تفاوت معنا داری در دو مرحله ی  p> 0/05بیشتر است) 41/4می باشد که از  971/4سطح معناداری  و 21/07

 پیش آزمون و پس آزمون ها تفاوت معنا دار در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش دیده می شود.
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 گيري و بحثنتيجه

یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر اضطراب درس ریاضی دانش آموزان دختر دوره اول 

 .متوسطه تاثیر مثبت دارد. به گونه ای که آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی باعث کاهش اضطراب درس ریاضی دانش آموزان می شود

معنی  تفاوت به گروه کنترل نسبت آزمایش گروه در خودتنظیمی بر اضطراب درس ریاضی یادگیری تحلیل نتایج نشان دادکه آموزش راهبردهای

  .است داشته دنبال به داری

طباطبایی  (،5898)سعید  و نژاد ، علی(5891) لیوارجانیحسنی زنگبار، نتایج به دست آمده در تحلیل فرضیه اول با نتایج پژوهش های  

 ( هم سو می باشد.2449(، زیمرمن )2454یو) اگس (،2452کربی ) و (، دلوزوسکا2450) پیترسون و الکور (،2452(، کازن )5895و همکاران )

گفت که  توان چنین می آموزان دانش اضطرابتبیین نتایج به دست آمده مبنی براثر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر  در

آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی به فراگیران می تواند اضطراب آنان را کاهش دهد. یادگیرندگان نقش فعالی دریادگیری خود دارند و 

یرنده را هدایت وکنترل می کند. خود تنظیمی یک عامل درونی و کوشش های برنامه ریزی شده ای است که افکار، احساسات و رفتارهای یادگ

آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی باعث می شود یادگیرندگان دانش و مهارت الزم برای کنترل و هدایت یادگیری خود به دست آورند، 

 به یادگیری عالقه نشان دهند و آن را مورد ارزیابی قرار دهند.

که مانع از یادگیری فراگیران می شود شناسایی کرد. یکی از عوامل موثر بر یادگیری و  در بهبود آموزش و یادگیری ریاضی باید عواملی را

پیشرفت درس ریاضی،  اضطراب ریاضی است. اضطراب درهمه ی جنبه های زندگی افراد وجود دارد. اضطراب به مقدار کم مفید می باشد اما 

بوده و فرد را دچار مشکل می کند. اضطراب یک عکس العمل هیجانی نامناسب زمانی که به صورت مداوم و مستمر صورت گیرد، مطلوب و مفید ن

 به یک موقعیت است که با نگرانی و درماندگی همراه می شود و منبع نامشخصی دارد.

و اضطراب درکل و اضطراب ریاضی به طورخاص، تحصیل دانش آموزان و سالمت روانی آنان را دچار چالش می کند و اثرات سوء بر رشد 

گذارد . اضطراب ریاضی یک پیامد شناختی و عاطفی منفی است و زمانی رخ می دهد که فرد بخواهد فعالیت های شکوفایی توانایی های آنان می

فی من وریاضی را آغازکند. اگر فرد احساس کند آمادگی کافی برای انجام فعالیت ریاضی را ندارد یا به توانایی خود شک کند، افکار نگران کننده 

 هد. را تجربه خواهد کرد ، به ارزیابی های منفی از خود می پردازد و واکنش هایی چون فرار یا اجتناب از انجام تکالیف را از خود بروز می د

اضطراب ریاضی باعث حواس پرتی، ایست فکری می گردد که پردازش اطالعات و فرایندهای ذهنی را مختل کرده و عملکرد یادگیرنده را  

دهد. پس می توان گفت اضطراب ریاضی بر حافظه اثر می گذارد، یادگیری و یاد آوری مطالب ینه یادگیری و پیشرفت  این درس کاهش میدر زم

 را مختل می کند. این فشارهای روانی کاهش انگیزه و رفتارهای مطلوب و اثر گذار را به دنبال دارد. 

شود آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی به دانش و بهبود عملکرد ریاضی مییکی از راهبردهایی که باعث کاهش اضطراب ریاضی 

آموزان است. با آموزش این راهبردها دانش آموز، دانش و مهارت الزم جهت ارتقا سطح یادگیری، درک مطالب و یاد آوری موضوعات درس ریاضی 

نامطلوب نسبت به درس ریاضی، فعالیت ها و آزمون های مربوط به آن کاهش  را به دست می آورد. این امر باعث می شود که ترس، نگرانی، افکار

ی آن کاهش اضطراب درس ریاضی می باشد. اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر خود کار آمدی، خود پیدا کند که نتیجه

 ت رسیده است. ارزیابی، یادگیری درس ریاضی، اضطراب امتحان توسط پژوهش های مختلف به اثبا

تحقیقات بیان شده و نتایج حاصل از این پژوهش، می توان بیان کرد که برای افزایش یادگیری و پیشرفت در درس  و ها نظریه به توجه با

ریاضی، اضطراب ریاضی را باید کاهش داد که یکی از روش های موثر در کاهش اضطراب ریاضی، فراهم کردن شرایط مناسب برای آموزش 

موجب  ی به کارگیری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی،بر نحوه تسلط و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانش آموزان می باشد. آگاهی

اضطراب ریاضی و در نتیجه  موفقیت درمدرسه، زندگی شخصی و اجتماعی آنان خواهد شد. ازجمله محدودیت های این پژوهش می توان  کاهش

جنسیت دختر است. محدودیت دیگر این پژوهش اجرا شدن در  به نمونه بودن بیان نمود: یکی از محدودیت های پژوهش منحصرموارد زیر را 

یک مقطع تحصیلی و عدم امکان مطالعه در مقاطع دیگر می باشد. تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی برای یک درس خاص)ریاضی( 

 ر قرار نگرفت. اجرا گردید و دروس دیگر مد نظ

براساس نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه ها دراین پژوهش، پیشنهادات زیر جهت کاربرد دست اندرکاران تعلیم و تربیت، آموزش و 

خود تنظیمی جهت کاهش  پرورش و مدارس ارائه می شود:  به منظور آشنا ساختن معلمان و مربیان تعلیم و تربیت با راهبردهای یادگیری

دوره های آموزشی درنظر گرفته شود و از معلمان و مربیان  آموزان دانش راب ریاضی و افزایش نگرش مثبت ریاضی و تاب آوری تحصیلیاضط

 خودتنظیمی استفاده نمایند. یادگیری از راهبردهای یادگیری -خواسته شود تا در فرایند یاد دهی 

درسی قرار دهند تا برای  آموزان، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را درکتب درسی برای آگاهی دانش کتاب های نویسندگان و مولفین 

ه با جانبدانش آموز این امکان فراهم شود تا دربرخورد با تکالیف شناختی بهترین راهبرد را انتخاب نماید. معلمان و مشاوران با ایجاد تعامل دو 
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ا راهبردها و چگونگی کاربرد آنان به دانش آموزان یاری رسانند. پیشنهادهای زیر والدین، برگزاری جلسات آموزشی برای آنان، جهت آشنایی ب

 برای پژوهشگران عالقمند به این حوزه ارائه می گردد.

و به صورت مقایسه ای با دختران  و در  خودتنظیمی برای پسران آموزش یادگیری بررسی هدف با آینده های پژوهش می گردد پیشنهاد

های آینده تاثیر آموزش درپژوهش .شود بررسی نیز تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر دروس دیگر .ت پذیردمقاطع مختلف صور

 ی عوامل درونی و محیطی می باشند مورد بررسی قرار گیرند.راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برمتغیرهای دیگرکه در برگیرنده

 

 سپاسگزاري 

می گردد. قدردانی و تشکر دراین پژوهش همکاری جهت شهرستان سمنان و مدارس منتخباز اداره آموزش و پرورش 

http://www.psyj.ir/
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 راجعممنابع و 

(. اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و 5898) اوغلی، زهرا. بوالقاسمی، عباس، برزگر، سبحان، رستما [5]

 .21-6(،58)2،های یادگیریی ناتوانیفصلنامهزندگی در دانش آموزان دارای اختالل ریاضی. رضایت از 

و تهران: سازمان پژوهش  آن چه معلمان باید بدانند. –اضطراب ریاضی و راه های غلبه برآن (. 5895بشاورد، سیمین. ) [2]

 .94برنامه ریزی آموزشی. 

 درس یادگیری بر تنظیمی خود یادگیری راهبردهای آموزش تأثیر بررسی (.5891. )لیوارجانی، شعله، حسنی زنگبار، طاهره [8]

(، 54)89 آموزش و ارزشیابی، ینشریه آباد. بستان شهرستان متوسطه اول ی دوره دختر آموزان دانش و اضطراب ریاضی

98-99. 

 و با متادون نگهدارنده درمان از بعد و قبل افسردگی و اضطراب عالیم مقایسه و بررسی (.5887)  .مهرنوش لوئیان، حمزه [0]
 تهران. دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان ،بوپونورفین

 .545-552(، 29)2، آموزشی تکنولوژی یمجله تنظیم. خود یادگیری(.  راهبردی نو در 5889. )خدیجه هوره، درخشان [1]

 .850 .ویرایش تهران: تربیتی. علوم و روانشناسی در تحقیق روش (.5891علی. ) دالور، [9]

 یمجلهایرانی.  فرم - ریاضیات اضطراب مقیاس تاییدی عاملی ساختار (.  بررسی5890رجبی، غالمرضا و حریزاوی، مهدی.) [7]
 .501-520(، 5)7 سابق(، انسانی و اجتماعی علوم ییادگیری )مجله و آموزش مطالعات

 یلنامهفصدانشجویان.  ریاضی مقدماتی های مهارت با کمال گرایی ابعاد ارتباط (.5889قاسم. ) رکابدار، و بهاره سلیمانی، [8]
 .7-58(، 8)5، تربیتی روانشناسی

آموزش  تأثیر (.5895احمد. ) خامسان، و حسن احدی، شکوه سادات، سادات، جمالی، سمانه بنی جعفر،طباطبایی، [9]

 بیرجند. اسالمی واحد دانشگاه روانشناسی دانشجویان اضطراب و تحصیلی بر پیشرفت تنظیمی خود راهبردهای یادگیری

 292-300.، 9(4)، نوین های مراقبت یفصلنامه

 .229مشهد: نما، جهان فردا.  ریاضی.اصول آموزش (. 5890علم الهدایی، سید حسن. ) [54]

 در مدارس تحصیل از رضایت مندی با خودتنظیمی یادگیری و تعامل (. رابطه5898نسیم) سعید، مهرانگیز، نژاد، علی [55]

  320-311.(، 0)9، آموزش ی فناوریفصلنامه هوشمند،

(. تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر مسئولیت 5899کاظم پور، اسماعیل، قدیری، ندا و اسالمی، سهیال. ) [52]

 .  509-590(، 2)55،ی رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامهپذیری دانش آموزان. 

 پینتریچ، بر مدل مبتنی خودتنظیمی یادگیری راهبردهای مؤلفه های آموزش اثربخشی بررسی(. 5887علی. ) مصطفایی، [58]

 ی دانشکده دکتری. نامه پایان دبیرستان. سوم یپایه پسر دانش آموزان تحصیلی پشرفت و کنترل منبع خودکارآمدی، بر

 .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان
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