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 چکیده 

 خودکارآمددی )شدناختی،   هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی یادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( بر

آموزان پایه چهدارم ابتددایی عشدایر شدهرکرد در درس علدوم در سدال       وانتخابی( و شادمانی دانش انگیزشی عاطفی،

آزمون خودکارآمدی و شدادمانی بده   به عنوان متغیر مستقل، پیش« یادگیری خودتنظیمی »است.  9911-11تحصیلی

و شدادمانی بده عندوان متغیرهدای وابسدته بده وسدیله تحلیدل         آزمدون خودکارآمددی    عنوان متغیرهدای همایندد و پد    

هدای   کوواریان  چندمتغیره یک طرفه در گروه کنترل و آزمایش مقایسه شدند. ابزار اصلی این پدژوهش پرسشدنامه  

رایددان و فردریددک و بسددته آموزشددی راهاردهددای یددادگیری   خودکارآمدددی بندددورا و پرسشددنامه شددادمانی  هنددی  

های پژوهش هر دو مؤلفه شناختی و فراشناختی پروتکل یادگیری خدودتنظیمی در   ساس یافتهبر اخودتنظیمی است. 

بهاود ابعاد شناختی و انتخابی خودکارآمدی مؤثر بوده است اما بر میدزان ابعداد عداطفی و انگیزشدی خودکارآمددی      

ودتنظیمی بر ابعاد شدناختی  ست که راهاردهای شناختی و فراشناختی یادگیری خا  اثرگذار ناوده است، این در حالی

هدای شدناختی و فراشدناختی یدادگیری      اندد. عدالوه بدراین، مشدخ  شدد مؤلفده       و انتخابی خودکارآمدی مؤثر بدوده 

 آموزان مؤثر است. خودتنظیمی بر شادمانی دانش
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 ABSTRACT 
The general purpose of this study is to determine the effectiveness of self-regulatory 

learning (cognitive and metacognitive) on self-efficacy (cognitive, emotional, 

motivational and selective) and happiness of fourth-grade elementary students of 

Shahrekord tribes in science in the academic year 2183-2121. Self-regulatory learning as 

an independent variable, self-efficacy and happiness test as matching variables and self-

efficacy and happiness post-test as dependent variables by one-way multivariate analysis 

of covariance were compared in the control and experimental groups. The main tools of 

this research are Bandura self-efficacy questionnaires and Ryan and Frederick's mental 

happiness questionnaire and self-regulated learning strategies training package. 

According to the research findings, both cognitive and metacognitive components of the 

self-regulated learning protocol have been effective in improving the cognitive and 

selective dimensions of self-efficacy, but they have not affected the emotional and 

motivational dimensions of self-efficacy. Besides, it was found that cognitive and 

metacognitive components of self-regulated learning affect students' happiness. 
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 مقدمه 

در پاسخ به این سؤال مطرح شد که چه طور  9112 ۀاز اواسط دهتئوری و تحقیق عملی در مورد یادگیری خودتنظیمی 

به بعد یادگیری خودتنظیمی به عنوان راهاردی نو برای  9112شوند. از دهه آموزان به فرایندهای یادگیری خود مسلط می دانش

مورد توجه محققان حوزه تعلیم و تربیت  ،برای تسلط بر فرایندهای یادگیری و بهاود کیفیت یادگیری ،آموزان کمک به دانش

 و کنندمی انتخاب برای خود را اهدافی یادگیرندگان، درآن که است سازنده و پویا فرایندی قرار گرفت. یادگیری خودتنظیمی،

 ( خود6291)9زیمرمن. کنند کنترل شان نظر مورد با هدف متناسب را خود انگیزش و رفتار شناخت، تا کنندمی سعی سپ 

 مطالعه چگونگی از ارزیابی به فرد که معنا بدین خود، از مراقات و ارزشیابی مرحله کند: می معرفی چهار مرحله طی را تنظیمی

 انتخاب را راهاردهایی و گزیند برمی خود برای اهدافی را فرد کهاست  راهارد احیطرّ و هدف تعیینمرحلۀ بعد پردازد. می خود

کار  انجام از بعد ارزیابی به ،راهاردها صالح وا آیند می در اجرا به یادگیری راهاردهای که است زمانی طرح نماید. اجرای می

این نوع یادگیری، بر  ۀدهند. در واقع، شالودیادگیری خودتنظیمی را راهاردهای شناختی و فراشناختی تشکیل می. شودمی مربوط

 های شناختی و فراشناختی قرار دارد. راهاردها و مهارت ۀپای

 باگردد. وی در پژوهشی ( آغاز می 9177)  6های بندورا مفهوم خودکارآمدی تاریخچه نساتاً کوتاهی داردکه با فعالیت

های افراد در یعنی قضاوت «خودکارآمدی»به این موضوع اشاره کرد. « های تغییرات رفتارکردن تئوریبه سوی یکپارچه»عنوان

گذارد. به عاارتی تالش و پشتکار آنها اثر می ،برهایشان های خود که این باورهای افراد نسات به تواناییرد تواناییمو

با توجه به احساس  ،خودکارآمدی ؟که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر بارۀ اینست از باور فرد، درا خودکارآمدی عاارت

(. خودکارآمدی عموماً در حوزه اختصاصی در نظرگرفته Ghanbaritalab, 6296متفاوت است) ،ها تفکر و عمل انسان

های عملکردی خاصی داشته های مختلف یا موقعیتها و دامنهتواند خودباوری نساتاً محکمی در حیطهشود، بدین معنا فرد می می

به توانایی  ، نساتمفهوم به اعتماد کلی فرداند. این ر شدهباشد. اما برخی از محققین یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصوّ

گردد. خودکارآمدی عمومی بر پایه و اساس روشن شدن لیاقت و برمی ،های جدیدها یا موقعیتگذر از دامنه وسیعی از خواسته

 با ارآمدی،خودک اندکههداد نشان متعددی . مطالعاتاستزا های تنشقابلیت فرد، برای کنارآمدن مؤثر با بسیاری از موقعیت

 مثاتۀ رابط تنظیمی خود و شناختی راهاردهای با خودکارآمدی ، همچنیندارد تنظیمی رابطه خود یادگیری راهاردهای کاربرد

هایش برای انجام تکالیف  قابلیت و ها، ظرفیت ها های فرد در مورد توانایی خودکارآمدی عاارت است از قضاوتدارد. 

 (.Asadi, 6296خاص)

، آموز باشد به ویژه اگر این فرد دانش ،خودتنظیمی و خودکارآمدی ارتااط تنگاتنگی با ح  شادمانی در فرد دارندیادگیری 

ها و رویدادها کنترل داشته باشند تهدیدها را آگاهانه از  هن  توانند روی موقعیت که باوردارند می آموزانی دانش به عاارت دیگر

جسورتر و با  ،ها در دست و پنجه نرم کردن با شرایط دشوار خودکارآمدی افراد تقویت شود آنزدایند و شادمان ترند و اگر  می

 (. Khoini, 6297)شوند های مثات و شادتر وارد عمل می هیجان

-دهد که فرد از آرامش روانی برخوردار باشد و یکی از عواملی که در فرد آرامش روانی ایجاد میشادمانی زمانی روی می

ترین بخش در فرایند خودتنظیمی دستیابی فرد به اهدافش در زندگی است. زمانی که فرد زیرا مهم ؛ند خودتنظیمی استکند فرای

شادمانی بیشتری تجربه  وکند و احساس آرامش کمتری تجربه می فشار روانیکند قادر است به اهدافش برسد، احساس می

                                                           
1 Zimmerman 

2 Bandura 
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 به نوعی ها آن درهمه کهاند  کرده ارائه شادی درباره متعددی تعاریف پردازان  نظریه.( ,Redder & Wit 6222خواهد کرد)

 احساسات تقلیل و زندگی از باال مثات، رضایت هیجانات فزونی یعنی شادی خورد. می چشم به مثات احساسات کردن تجربه

 ،«مثات هیجان» جزءاصلی سه دارای شادکامی دیگر، (. به عاارت ,Lyubomirsky, King & Diener 6291)منفی

(.  ,6291Argyl and Lu (است«( اضطراب و افسردگی قیال )ازمنفی هیجان نداشتن »و  «زندگی از رضایت»

(6291Meyers and Diener,  )ۀاست. مؤلف شناختی و اجتماعی عاطفی، های مؤلفه شادکامی دارای که باورند این بر نیز 

 با روابط اجتماعی گسترش باعث اجتماعی، ۀباشد. مؤلف خوشحال و شاد خلقی، نظر از فرد همواره که شود می باعث عاطفی

 داشته خود ویژه اطالعات پردازش و تفکر فرد نوعی گردد می موجب شناختی ۀشود. مؤلف می اجتماعی حمایت افزایش و دیگران

به  شادکامی اجزای از نیز طایعت و دیگران داشتن دوست شخصی، رشد زندگی، مند بودن  هدف دیگران، با مثات باشد. روابط

 (. ,6291Carr)آید  می حساب

در تحقیقات زیادی مورد تجزیه و تحلیل  ،تعیین اثربخشی یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی یا شادمانی و دیگر متغیرها

نشین مورد توجه محققان زیادی قرار نگرفته  اما این نوع اثربخشی در بین مردم عشایر و کوچ ،کیفی و آماری قرار گرفته است

و بیشتر در حاشیه نگاه  گیرند چندان مورد توجه قرار نمیدر تحقیقات  ،نوع زندگی متحرک خود به ساباست. در واقع عشایر 

 و مردم هایآگاهی و دانش دهد با گسترش تربیت و شیوه زندگی آنها نشان می و تعلیم شوند. گرچه بررسی تاریخچۀ داشته می

اقدام  خود فرزندان تربیت و آموزش به ،جامعه هایگروه سایر همانند، عشایر نیز امروزی زندگی، مردمان هایضرورت

 هاییارائۀ آموزش با اندبوده مواجه آن با که فراوانی هایمحدودیت وجود با (؛ وBakhshande Nosrat, 6294اند) کرده

اند محیط زندگی خویش آماده کرده احتیاجات به گویی پاسخ برای را ها آن ،خود دختران و پسران برای کاربردی کامالً

(Sohrabi, 6299)، آموزان این دانشکه ااشدشاید از عمده دالیل آن .اند کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته همچنان اما  

ترین عامل درگیر در زندگی و تعلیم و تربیت این  و آموزگار تنها و مهمنیستند دسترس  شان به آسانی در به خاطر نوع زندگی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش -حکیم زاده .آموزان قابل توجه است که تعداد این دانش حالی آموزان است،  در دانش

اد از این تعد در ایران وجود داردکهآموز عشایری  دانش 917411گزارش کردند که  9911در برنامه پرسشگر سال -وپرورش

)سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش(. به گزارش ایرنا از این تعداد عشایر اعالم  پسر هستندنفر 11242نفر دختر و  11 241

آموز در زمان  این تعداد دانش باشد و  نفر می 622چهارمحال و بختیاری رو مقطع ابتدایی استان  آموزان کوچ تعداد دانش،شده

. شوند خوردار میعار مجتم یک قالب در بومی وآموزگار سیار درس کالس 64خانواده از همراه  11-11شروع سال تحصیلی 

از امکانات بودن  محروم سابآموزان عشایر سهم قابل توجهی در جامعه آموزشی ایران دارند و به دهد دانش این آمار نشان می

تواند سهم کوچکی در پیشارد عدالت  هستند و بررسی مسائل مرتاط با این گروه می ، نیازمند توجه ویژهگسترده آموزشی

ترین اهداف نظام آموزشی محسوب  یکی از مهم باید،ل تعلیم و تربیت این عزیزانئآموزشی داشته باشد. از این رو توجه به مسا

هدف دارد پژوهش  ۀش و شناخت جامعهای آموزش و پرور گذاری ای در تعیین هدف شود. از آنجا که پژوهش نقش عمده

آموزان عشایر پایه چهارم ابتدایی  اثربخشی یادگیری خودتنظیمی را بر خودکارآمدی و شادمانی دانشحاضر در صدد بر آمد تا 

 مورد بررسی قرار دهد.  11-11عشایر شهرکرد در درس علوم سال 

 «در سطوح خرد و کالنشناختی عوامل مؤثر بر شادمانی جامعهبررسی »( در پژوهش 6291چلای و موسوی )، در همین راستا

میزان شادمانی کمتری نسات به حد  ،موزانآ اند که سطح شادمانی در جامعه ایران پایین و بیش از نیمی از دانش چنین بیان کرده
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مدی است آافزایش دهد خودکارآموزان را  تواند شادمانی دانش دیگر متغیرها می ۀمتوسط دارند. یکی از عواملی که بدون واسط

 آموزان را بیشتر کند.  که منجر به ایجاد روابط اعتمادآمیز شود و سرزندگی تحصیلی دانش

اند شادکامی با  ا عان کرده« بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان شادکامی»ای با عنوان  مقالهدر  (6291کشاورز و وفاییان )

ورزشی، فعالیت مذهای، سالمت جسمی و روانی، روابط اجتماعی و حتی خودتنظیمی افزایش سن، تحصیالت، فعالیت هنری و 

یابد و با مسائل و مشکالتی  یابد. عالوه براین، توانایی فرد برای سازگاری با شرایط جدید، با باال رفتن سن افزایش می افزایش می

 باشند.  که افراد جوان با آنها روبرو هستند کمتر درگیر می

اند که افراد  چنین بیان کرده «شادمانی و شخصیت»در پژوهش  (6291دوقی، سپهری، کاظمی، اردکانی و سهیلی )مرادی، ص

همدیگر را بیشتر  ،شاد نه تنها تعامل اجتماعی بیشتری با دیگران دارند، بلکه کیفیت ارتااط آنها نیز بهتر است. این افراد شاد

گویند باز هم  گذرانند می شوند و کسانی که وقت بیشتری با آنها می داشته میدوست دارند و بیشتر به وسیله دیگران دوست 

کنند.  دهند و از کودکانشان بهتر مراقات می دوست دارند آنها را مالقات کنند. افراد شاد به احتمال بیشتری تن به ازدواج می

کند و  روابط را تسهیل می، دهد اجتماعی افزایش میهای  ها را برای پرداختن به فعالیت اشتیاق انسان ،«شادی»بنابراین 

 دهد.   مدی را بسط میآخودکار

 ،ها کاهش داده کند مدرنیته احتمال خطر را در بعضی حوزه ا عان می «معیارهای مدرن شادمانی»( در پژوهش 6262) 9گیدنز

شادمانی از نظر وی عاارتند از:  ۀتهدیدکنند های دیگری را جایگزین ساخته است. برخی عوامل اما در عین حال خطرات و ناامنی

اضطراب  ،احساس ناامنی ،های انتزاعی های اعتماد به نظام خشونت آمیز ناشی از جنگ صنعتی، متزلزل شدن ریشه هایتهدید

 وجودی و عدم خودتنظیمی. 

 تنظیمی خود راهاردهای تگیرد مداخال ( در پژوهش ماتنی بر راهاردهای خودتنظمی و یادگیری نتیجه می6291) 6پترایدز

 در فعال ناودن و دهدمی افزایش را یادگیری ساله شهر پنسیلوانیا باکنترل شرایط، 96-1آموزان دانش در شناختی فرا و شناختی

 زیاد، پیشرفت دارای آموزان دانش شود. افزون براین،می به تکالیف پرداختن موجب کلی به طور و دهدمی کاهش را یادگیری

 تراختصاصی به طور را شان  یادگیری هدف کم، پیشرفت آموزان دانش با مقایسه در و تنظیم هستند خود یادگیرندگان اغلب

 کنند.  و شادی بیشتری در یادگیری تجربه می کنندمی استفاده یادگیری برای بیشتر از راهاردهای کنند،می تنظیم

به  کنندگان مراجعهروانشناسی مثات: علم شادمانی و راهکارهای انسانی با بررسی »عنوان  با( در پژوهش خود 6291) 9کار

 شادی دارد. خودتنظیمی با نزدیکی ارتااط خودتنظیمی گیرد که موضوعنتیجه می «مرکز مشاوره تحصیلی در شهر لوزان فرانسه

 است اهداف اکتساب متوجه مندنظام به طور که را عواطفی و رفتارها ها،شناخت آموزان آن دانش طریق از که است فرآیندی

 اعتقاد ها آن بودن به مفید که هاییفعالیت به اند،شده برانگیخته هدف به دستیابی برای که آموزانی کنند. دانشمی و حفظ فعال

 را تنظیمی خود و انگیزش بیشتر، شایستگی و ادراک دهدمی افزایش را یادگیری خودتنظیمی، پردازند. درحقیقت،می دارند

 آورد. کند که به تاع آن ح  خرسندی و شادمانی را به ارمغان میمی حفظ جدید اهداف به دستیابی برای

 

 

 

 

                                                           
1 Giddens  

2 Petrides 
3 Carr  
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 پژوهشروش شناسی 

که بالغ   11-11آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد  در سال تحصیلی  دانشجامعه آماری این پژوهش عاارت است از 

 91آموز پسر پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد است که در دو دسته ی  دانش 92پژوهش که شامل  ۀباشند.نمون نفر می 12بر 

آزمون و پ  آزمون با دوگروه  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشگیرند. نفری کنترل و شاهد به طور تصادفی ساده قرار می

 گواه، و آزمایش پرسشنامه شادمانی و خودکارآمدی برای هر دو گروه از همزمان، و یکسان آزمایش و گواه است که درشرایط

 راهاردهای یادگیری ،آموزشی بستۀ از گیری بهره با آزمایش گروه آموزان دانش سپ  است؛ اجرا شده آزمون  پیش

زمون به عمل آدوگروه، پ   هر آموزان دانش از سپ آموختند.  ای دقیقه 41جلسۀ 1فراشناختی( را در و خودتنظیمی)شناختی

های آمار  ها از شاخ  اند. برای توصیف داده تجزیه و تحلیل شده SPSS-81ها با استفاده از نرم افزار  آمده است. در نهایت داده

 ها، آزمون تحلیل کوواریان  به کار گرفته شده است.  توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و برای تجزیه و تحلیل داده

 پیش آزمون و پ  آزمون از دو پرسشنامه استفاده شده است: در طرح 

دسته بندی ای لیکرت  اساس طیف پنج درجهبرگویه  61با ( 9117پرسشنامه خودکارآمدی  بندورا ): پرسشنامه خودکارآمدی

یوسف  رااین پرسشنامه  .دهد را مورد سنجش قرار میشود و چهاربعد خودکارآمدی شناختی، عاطفی، انگیزشی و انتخابی می

ای  ( با هفت گویه بر اساس طیف هفت درجه9117) 9. پرسشنامه شادمانی  هنیرایان و فردریکاست کرده (اعتااریابی9919وند)

 دهد.  لیکرت مقیاس انرژی و شور و اشتیاق برای زندگی را به منزلۀ یک صفت مورد سنجش قرار می

 19/2ضریب آلفای کرونااخ استفاده شد. این ضریب برای کل پرسشنامه خودکارآمدی ها از  به منظور بررسی پایایی پرسشنامه

 16/2و برای پرسشنامه شادمانی  هنی نیز  14/2و شناختی  19/2، انتخابی 14/2، انگیزشی 11/2های عاطفی  و برای خرده مقیاس

های جهت بررسی برابری کوواریان  6 پایایی قابل قاول ابزار پژوهش است. برای آزمون باک ۀدهند باشد که نشان می

های کوواریان  این ( و نشان داد که ماتری  F ،44/2=p= 12/6دار ناود ) خودکارآمدی وشادمانی اجرا شد که نتایج معنی

به منظور بررسی هماستگی  9متغیرهای وابسته برای سطوح مختلف متغیر مستقل برابر هستند. عالوه بر آن، آزمونکرویت بارتلت

-داری آماری این آزمون نیز هماستگی کافی بین متغیرهای وابسته را نشان میشد. نتیجه معنیین شادمانی و خودکارآمدی انجام ب

x= 64/42دهد )
6،229/2=p شود. ها تأیید می (. لذا روایی داده 

 

 های پژوهشیافته
آزمون و به تفکیک گروه آزمایش و گروه کنترل پ  آزمون ومیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیش 9در جدول 

 گزارش شده است.

 های پژوهش در گروه آزمایش و کنترل : میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین  نمرات متغیر9جدول 

 متغیرهای

 پژوهش

 ابعاد

 متغیرها

 

 گروه

 آزمونپیش آزمون                               پ 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 نمره کل 

 

 29/99 27/11 16/99 19/21 آزمایش

 49/1 29/41 79/99 42/12 کنترل

 99/96 22/69 94/9 12/69 آزمایش شناختی 

                                                           
1 Rayan & Fredric  

2 Box Test 

3 Bartletts Test of Sphericity 
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 69/6 42/99 21/4 22/94 کنترل  خودکارآمدی

 17/99 22/61 27/6 29/66 آزمایش انتخابی 

 11/6 94/99 12/4 99/94 کنترل  

 14/1 99/64 71/6 12/91 آزمایش انگیزشی 

 19/9 62/99 62/9 79/99 کنترل 

 11/1 22/91 16/6 12/91 آزمایش عاطفی 

 99/6 79/1 71/6 19/1 کنترل  

 نمره کل شادمانی
 21/6 22/66 46/6 29/69 آزمایش

 27/1 29/99 49/2 19/91 کنترل

 

خودکارآمددددی )شدددناختی، انتخدددابی، عددداطفی و انگیزشدددی( و  -در جددددول فدددوق، میدددانگین و انحدددراف معیدددار متغیرهدددای وابسدددته 

نفددر( درج شددده اسددت. بددر اسدداس    92هددای پژوهشددارای دو گددروه آزمددایش و کنتددرل )   بدده همددراه بیشددترین  نمددرات متغیددر   -شددادمانی

اسددت. بددرای متغیددر خودکارآمدددی در گددروه آزمددایش     29/41کنتددرل  و بددرای گددروه  27/11آن،میددانگین کددل بددرای گددروه آزمددایش   

مربددوط بدده خددرده مقیدداس عدداطفی اسددت؛ در     22/91مربددوط بدده خددرده مقیدداس انتخددابی و کمتددرین میددانگین      22/61بیشددترین میددانگین 

متددرین میددانگین مربددوط بدده خددرده مقیدداس شددناختی و ک  42/99حالیکدده بددرای متغیددر خودکارآمدددی در گددروه کنتددرل بیشددترین میددانگین   

بددرای گددروه  29/99بددرای گددروه آزمددایش  و میددانگین   22/66بددرای خددرده مقیدداس عدداطفی اسددت. بددرای متغیددر شددادمانی میددانگین    79/1

اسددمیرنف در مددورد نرمددال بددودن متغیرهددای خودکارآمدددی و شددادمانیدر      -کنتددرل گددزارش شددده اسددت.نتایج آزمددون کددالموگروف    

 ارائه شده است.  6جدول شماره 

 (متغیرهای خودکارآمدی و شادمانی)اسمیرنف در مورد نرمال بودن  -نتایج آزمون کالموگروف .6ول جد

 

 متغیر

 

 گروه

 

 تعداد

 
Z 

 سطح 

 معناداری

 خودکارآمدی
 624/2 22/9 92 پیش آزمون

 991/2 91/9 92 پ  آزمون

 شادمانی
 611/2 17/2 92 پیش آزمون

 616/2 11/2 92 پ  آزمون

 

نشان داده شده است، آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای خودکارآمدی و شادمانی معنادار نیست  و  6که در جدول همانگونه 

 های پارامتریک برای آن استفاده کرد. توان از تحلیل بنابراین دارای توزیع نرمالی است و می

آزمون و متغیر یادگیری خودتنظیمی مشخ  گردید.  مفروضه دیگر مربوط به همگنی شیب رگرسیون است که از طریق بررسی تعامل پیش

های خودکارآمدی و شادمانی اجرا شد که نتایج جهت بررسی برابری کوواریان  9، آزمون باک دار ناود. همچنین این تعامل نیز معنی

سطوح مختلف متغیر مستقل های کوواریان  خودکارآمدی و شادمانی برای و نشان داد که ماتری (  F ،44/2=p= 12/6)دار ناود  معنی

توان متغیرهای شادمانی و خودکارآمدی را در تحلیل کواریان  در ارتااط با راهاردهای یادگیری  برابر هستند. بر این اساس، می

 در نظر گرفت.خودتنظیمی 

                                                           
1 Box Test 
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-شد. نتیجه معنینی( انجام به منظور بررسی هماستگی بین متغیرهای وابسته )خودکارآمدی و شادما 9عالوه بر آن، آزمونکرویت بارتلت

x= 64/42)دهد داری آماری این آزمون هماستگی کافی بین متغیرهای وابسته را نشان می
6،229/2=p توان به  ( که بر اساس آن می

 (. 9ها اجرا شد )جدول  هماستگی شادمانی و خودکارآمدی پی برد. همچنین، آزمون لوینارای بررسی همگنی واریان 

 

 درباره متغیرهای وابسته پژوهش هاواریان  همگنیبه منظور بررسی لوین آزمون  .9جدول
 سطح معناداری      F Df9      Df6  متغیر

 642/2 61 9 92/9 خودکارآمدی

 169/2 /6 9 29/2 شادمانی

 

)خودکارآمدددی و شددادمانی(  هددای متغیرهددای وابسددته   در بررسددی همگنددی واریددان   ،ماتنددی بددر آزمددون لددوین   9بددر اسدداس جدددول  

هددا نیددز برقددرار اسددت. بدددین ترتیددب، بددرای تعیددین اثربخشددی پروتکددل یددادگیری    دار ناددود و نشددان داد کدده همگنددی واریددان   نتددایج معنددی

تددوان از تحلیددل پارامتریددک در قالددب تحلیددل کوواریددان  چندددمتغیره   خددودتنظیمی بددر متغیرهددای وابسددته شددادمانی و خودکارآمدددی مددی 

هددای ابعدداد خودکارآمدددی و شددادمانی اسددتفاده کددرد؛ چددرا کدده همگنددی        یددادگیری خددودتنظیمی بددر نمددره    ۀتددأثیر برنامدد مربددوط بدده  

 های شادمانی و خودکارآمدی تأیید شده است.  واریان 

: یادگیری خودتنظیمی)شناختی و فراشناختی( بر ابعاد خودکارآمدی )شناختی، عاطفی، انگیزشی و فرضیه فرعی اول پژوهش

 آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد در درس علوم اثربخش است.بی( دانشانتخا

بر روی ابعاد خودکارآمدی استفاده « یادگیری خودتنظیمی»ی ها از تحلیل مانکووا جهت بررسی تاثیر برنامهبعد از برقراری مفروضه

 گردید. 

 

 های ابعاد خودکارآمدیی یادگیری خودتنظیمی بر نمرهتأثیر برنامهخالصه نتایج تحلیل کوواریان  چندمتغیره مربوط به  .4جدول 

درجه آزادی  F ارزش آزمون اثر

 فرضیه

خطای درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتای تفکیکی  

 

 گروه

 61/2 241/2 69 4 92/6 61/2 اثر پیالی

 61/2 241/2 69 4 92/6 79/2 المادا ویلکز

 61/2 241/2 69 4 92/6 49/2 اثر هتلینگ

 61/2 241/2 69 4 92/6 49/2 ترین ریشه روی کوچک

 

های آزمایش و  دار بین گروه منجر به تفاوت معنا« یادگیری خودتنظیمی» ۀشود، مداخله برنام مالحظه می 4گونه که در جدول  همان

 معنادار است. p=241/2است که در سطح  61/2است و میزان اثر پیالی  کنترل در ابعاد خودکارآمدی نشده 

در بهاود ابعاد « یادگیری خودتنظیمی» ۀ( نیز حاکی از آن است که برنام1نتایج تحلیل کواریان  تک متغیره در بافت مانکووا )جدول 

 خودکارآمدی )شناختی و انتخابی( تأثیرگذار بوده است، اما بهاود ابعاد خودکارآمدی )عاطفی و انگیزشی( تأثیرگذار ناوده است. 
 

 

 

                                                           
1 Bartletts Test of Sphericity 
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 یی یادگیری خودتنظیمی بر روی ابعاد خودکارآمدخالصه نتایج تحلیل کوواریان  مربوط به تأثیر برنامه .1جدول 

 متغیر مناع

 وابسته 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 مجذور

 اتای تفکیکی 

 

 

 گروه

 94/2 241/2 21/4 71/944 9 71/944 شناختی

 61/2 221/2 99/1 66/149 9 66/149 انتخابی

 99/2 211/2 92/9 41/941 9 41/941 انگیزشی

 96/2 279/2 12/9 19/922 9 19/922 عاطفی

 

 

 خطا

    91/14 64 11/6262 شناختی

    229/27 64 29/9221 انتخابی

    97/47 64 91/9996 انگیزشی

    19/41 64 49/9926 عاطفی

 

 

 کل

     61 12/6197 شناختی

     61 62/4219 انتخابی

     61 92/6696 انگیزشی

     61 19/9712 عاطفی

 

بر میزان ابعاد شناختی و انتخابی از « یادگیری خودتنظیمی»شود که در این پژوهش مداخله  نتیجه گرفته می، 1بر اساس جدول 

 خودکارآمدی اثرگذار بوده است، اما بر میزان ابعاد عاطفی و انگیزشی از خودکارآمدی اثرگذار ناوده است.

 

آموزان مقطع چهارم ابتدایی در درس علوم بر شادمانی دانش: یادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( فرضیه فرعی دوم پژوهش

 تجربی در عشایر شهرکرد اثربخش است.

های کوواریان  برقرار بودند، از تحلیل کوواریان  جهت بررسی فرضیه مانی بر اینکه یادگیری خودتنظیمی به جهت اینکه، کلیه مفروضه

شهرکرد در درس علوم تجربی  اثرگذار است، استفاده شد. با توجه به نتایج تحلیل  آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایربر شادمانی دانش

 ŋ6=92/2آزمون به عنوان متغیر همایند، یادگیری خودتنظیمی بر شادمانیاثربخش بود )( و با در نظر گرفتن نمرات پیش2کوواریان  )جدول

Partial ،229/2=p  ،16/92( =67  ،9)F .) 

 
 خالصه نتایج تحلیل کوواریان  مربوط به تأثیر یادگیری خودتنظیمی بر نمره شادمانی  .2جدول 

مجموع  مناع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F مجذور اتای   سطح معناداری

 تفکیکی

 49/2  229/2 47/61 41/691 9 41/691 پیش آزمون

 92/2  229/2 16/92 97/12 9 97/12 گروه

     49/7 67 21/622 خطا

      61 92/112 کل

 

های آزمایش و کنترل در متغیر شادمانی شده و نمره  دار بین گروه منجر به تفاوت معنا« یادگیری خودتنظیمی»، مداخله 2بر اساس جدول 

یادگیری »درصد از واریان  بهاود شادمانی مربوط به مداخله  92است. همچنین  کل شادمانی را در گروه آزمایش افزایش داده 
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آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد شود که یادگیری خودتنظیمی بر شادمانی دانش نابراین، نتیجه گرفته میبوده است. ب« خودتنظیمی

 در درس علوم اثربخش است.

:یادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( بر خودکارآمدی )شناختی، عاطفی، انگیزشی و انتخابی( و فرضیه اصلی پژوهش

 پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد در درس علوم اثربخش است.آموزان شادمانی دانش

آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد در یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و شادمانی دانش» که فرضیهاین به منظور بررسی 

دکارآمدی و شادمانی به عنوان متغیر آزمون متغیرهای خواز تحلیل کواریان  چندمتغیری استفاده شد. پیش« درس علوم اثربخش است

 آزمون متغیرهای خودکارآمدی و شادمانی به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شد.  همایند و پ 

بر روی خودکارآمدی و شادمانی « یادگیری خودتنظیمی» ۀها از تحلیل مانکووا جهت بررسی تاثیر برنامبنابراین بعد از برقراری مفروضه

 شود.  دیده می 7که نتایج آن در جدول استفاده گردید 
آموزان پایه چهارم های خودکارآمدی و شادمانی دانشی یادگیری خودتنظیمی بر نمرهخالصه نتایج تحلیل کوواریان  چندمتغیره مربوط به تأثیر برنامه .7جدول 

 ابتدایی عشایر شهرکرد در درس علوم 

درجه آزادی  F ارزش آزمون اثر

 فرضیه

درجه خطای 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتای تفکیکی  

 

 گروه

 17/2 229/2 61 6 12/92 17/2 اثر پیالی

 17/2 229/2 61 6 12/92 46/2 المادا ویلکز

 17/2 229/2 61 6 12/92 94/9 اثر هتلینگ

 17/2 229/2 61 6 12/92 94/9 کوچکترین ریشه روی

 

های آزمایش و کنترل  دار بین گروه منجر به تفاوت معنا« یادگیری خودتنظیمی» ۀمداخله برنام شود، مالحظه می 7گونه که در جدول  همان

است که در سطح  17/2است و میزان اثر پیالی  آموزان پایه چهارم عشایر شهرکرد در درس علوم شده در خودکارآمدی و شادمانی دانش

229/2=p .معنادار است 

گروه آزمایش و کنترل در خودکارآمدی و شادمانی، به منظور پی بردن به محل تفاوت از تحلیل با توجه به معنادار بودن تفاوت 

 آورده شده است. 1کواریان  تک متغیره در بافت مانکووا استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 
 

آموزان پایه چهارم خودکارآمدی و شادمانی دانش ی یادگیری خودتنظیمی بر رویخالصه نتایج تحلیل کوواریان  مربوط به تأثیر برنامه .1جدول 

 عشایر شهرکرد در درس علوم

 متغیر مناع

 وابسته 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 مجذور

 اتای تفکیکی 

 

 گروه

 94/2 229/2 49/99 49/7991 9 49/7991 خودکارآمدی

 67/2 224/2 71/1 16/79 9 16/79 شادمانی

 

 خطا

    42/161 62 21/99722 خودکارآمدی

    99/7 62 29/912 شادمانی

 

 کل

     61 12/99716 خودکارآمدی

     61 92/112 شادمانی
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،  Partial ŋ6 ،229/2=p=67/2در افزایش شادمانی )« یادگیری خودتنظیمی» ۀحاکی از آن است که برنام 1نتایج مندرج در جدول 

71/1( =62  ،9)F )( 94/2و خودکارآمدی=Partial ŋ6 ،229/2=p  ،49/99( =62  ،9)F ،تأثیرگذار بوده است. همچنین )درصد از  94

یادگیری خودتنظیمی بوده است. بنابراین  ۀدرصد از واریان  افزایش شادمانی مربوط به مداخله برنام 67واریان  بهاود خودکارآمدی و 

)شناختی و فراشناختی( بر افزایش خودکارآمدی )شناختی، عاطفی، « یادگیری خودتنظیمی»اخله شود که در این پژوهش مد نتیجه گرفته می

 آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد در درس علوم موثر بوده است.انگیزشی و انتخابی( و شادمانی دانش

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان مقطع چهارم ابتدایی  خودکارآمدی و شادمانی دانشپژوهش حاضر به دناال بررسی تأثیر یادگیری خودتنظیمی بر 

های شناختی و فراشناختی  عشایر بود. بدین منظور سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی فرضیه ماتنی بر تأثیر مؤلفه

تدایی عشایر شهرکرد در آموزان پایه چهارم اب های شناختی، عاطفی، انگیزشی و انتخابی خودکارآمدی دانش خودتنظیمی بر مؤلفه

درس علوم مشخ  شد که هر دو مؤلفه شناختی و فراشناختی پروتکل یادگیری خودتنظیمی در بهاود ابعاد شناختی و انتخابی 

خودکارآمدی مؤثر بوده است اما بر میزان ابعاد عاطفی و انگیزشی خودکارآمدی اثرگذار ناوده است. این امر شاید بدین دلیل 

و راهاردهای شناختی و  هستندزان عشایر از لحاظ عاطفی بسیار حساس، صاور، متواضع، سرسخت  و قانع آمو باشد دانش

توان ا عان داشت سهم قابل  گذارد. از نظر انگیزشی نیز می آموزان سخت اثر می فراشناختی یادگیری خودتنظیمی بر این دانش

دانند و انگیزه زندگی بسیاری از  کوشانه خود جدا می زندگی سختتحصیل را از انگیزه  ۀآموزان عشایر انگیز توجهی از دانش

شود و در این میان راهاردهای  رسانی به خانواده و قوم یا ایل خود خالصه می آموزان عشایر در کار و زحمت برای یاری دانش

ست که اثربخشی ا در حالیشناختی و فراشناختی یادگیری خودتنظیمی اثر چندانی بر تغییر این دیدگاه آنها ندارد؛ این 

تواند به این دلیل باشد که  راهاردهای شناختی و فراشناختی یادگیری خودتنظیمی بر ابعاد شناختی و انتخابی خودکارآمدی می

آموزان عشایر میل وافری به خودشناسی و خودکنترلی در جهت انتخاب بهترین موارد ممکن در زندگی تحصیلی دارند و  دانش

توان در این موضوع  اتی با روحیه استقالل طلاانه و متکی به خود بودن آنها ندارد. دلیل احتمالی دیگر این امر را میاین امر مناف

آموزان عشایر در عین داشتن روحیه نوع دوستی و کمک به افراد ایل خود، به سختی عواطف و احساسات خود  دانست که دانش

حیه سرسخت آنها باشد. لذا از بروز عواطف و احساسات خود و حتی تغییر این دهند که شاید ناشی از همان رو را بروز می

های شناختی و فراشناختی یادگیری  کنند. عالوه براین، با بررسی فرضیه ماتنی بر تأثیر مؤلفه عواطف در جهت دیگر اجتناب می

های شناختی و فراشناختی  شد مؤلفه آموزان پایه چهارم عشایر شهرکرد در درس علوم مشخ  خودتنظیمی بر شادمانی دانش

آموزان پایه چهارم عشایرشهرکرد در درس علوم مؤثر است. علت احتمالی کسب این  یادگیری خودتنظیمی بر شادمانی دانش

آالیشی دارند در آشنایی با خود در قالب راهاردهای  موزان عشایر که سراسر زندگی ساده و بیآ تواند این باشد دانش نتیجه می

آموزان عشایر پ  از  الوصول برای دانش توانند به سادگی شادمانی را تجربه کنند و این شادمانی سهل شناختی و فراشناختی می

ها و  توان ا عان داشت زندگی عشایر با وجود سختی شود. افزون براین، می شناخت خود و پیرامون خود سریعتر محقق می

گرایی از لحظات موجود  آموزان عشایر نوعی دید لذت به دانش ،ندگی یکجانشینیز برخوردار ناودن ازهای کوچ و  دشواری

 باشد.  بخشیده است که جدای از ح  شادمانی  هنی در لحظه نمی
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