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 چکیده 

هرای یرادگیری خرودتنظیمی و     برر افرزایش مررارت    ،ش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خودکنترلی گروهیپژوه

آزمون  انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش ،آموزان پایه ششم دوره ابتدایی آوری در دانش تاب

آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی شرر  . جامعۀ آماری شامل کلیه دانشاستبا یک گروه کنترل  زمون آ پس –

هرای دخترانره بره عنروان گرروه       آمروزان پایره ششرم یکری از دبسرتان      بود. دانش 9911-9911سال تحصیلی  زابل در

ررت  نفرر(. ج  21گرروه کنتررل در نظرر گرفتره شرد )     نفر( و از مدرسه دیگری نیز پایه ششم بره عنروان    93آزمایش )

تنظیمی میلرر و برراون   ( و یرادگیری خرود  2339سون و کونر )آوری دیوید های تاب نامه ها از پرسش آوری داده جمع

تفاوت معنراداری وجرود داشرت     ،های خودتنظیمی دو گروه آزمایش و کنترل در مولفهبین ( استفاده گردید. 9111)

(3030p<بی .)روه آزمایش و کنترل در تابن دو گ (  30339آوری تفاوت معناداری وجود داشتp<    برا توجره بره .)

آمروزان   هرای خرودتنظیمی دانرش    تواند مررارت  گفت که آموزش گروهی خودکنترلی میتوان  های حاصل می یافته

 آوری آنان را به سطح مطلوبی برساند. ره ابتدایی را افزایش داده و تابدو
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 ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group self-control training on 

self-regulatory learning skills and resilience in sixth-grade elementary school students. 

The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with a 

control group. The statistical population included all female students in the sixth-grade 

of primary schools in Zabol in the academic year 2391-2323. Sixth-grade students in one 

of the girls' primary schools were considered as the experimental group (93 subjects) and 

students from another school in the sixth grade were considered as the control group (21 

subjects). We used resilience questionnaires of Davidson and Connor (2339) and self-

regulatory learning questionnaires of Miller and Brown (9111) to collect data. Finally, the 

data were analyzed using mean, standard deviation, univariate, multivariate analysis of 

covariance and SPSS software. There was a significant difference between the 

experimental and control groups in self-regulatory components (p <3030). Moreover, 

there was a significant difference in resilience between the experimental and control 

groups (p <30339). According to the findings, group self-control training can increase the 

self-regulatory skills of elementary school students and bring their resilience to a 

desirable level. 
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 مقدمه 

های خاص  ویژگی آموزان ابتدایی به دو دلیل اهمیت فراوانی دارد؛ اول آنکه دانش یلی، دوره ابتداییدر بین مقاطع تحص

 های تحصیلی باالتر است در دوره  زیربنای آموزش ی ابتداییها بسیاری از آموزشو دیگر اینکه  دارندجسمانی و فکری 

(Hodges,  Joosten, Bourke-Taylor,  Cordier, 0202روان .) گیری به موقع از مداخالت  ان تربیتی بر این باورند که بررهشناس

 ,Kamakinaشد) آموزشی خواهدتحصیلی و در نتیجه، ارتقای کیفیت نظام  باعث بربود عملکرد ،در این دوران ،شناختی روان

های یادگیری فراگیران  افزایش مرارتتاثیر شایانی بر  ،به صورت گروهی ،ویژه ههای آموزشی نظیر خودکنترلی ب (. مداخله0202

 (. Lei,  Chiu,  Quan,  Zhou, 0202های پایین تحصیلی دارد) در دوره

 از جلوگیری در شرایط دشوار و عملکرد حداکثر رساندن به جرت ،برانگیختگی فرد سطوح کنترل به 9خودکنترلی

 (؛ لذاClinton,  Conway,  Sturges,  Hewett, 0202گردد) اطالق می تحریک مقابل ب نظیر خشم و تعجیل درمخرّ های واکنش

تواند با کاهش رخداد رفتارهررای مخل، موجبات افزایش و بربود  می ،های خودکنترلی رفتاری گیری از آموزش شیوه برره

و  9، خودارزیابی2هرای خودنظارتی آمروزش خودکنترلری به اجرای روش اصطالحعملکرد آموزشررگاهی را فراهم سازد. 

آموزان  دانشموزش خودکنترلی جرت رسرریدن آ در واقع (.Yang, Zhao, Chen, Zu, Zhao, 0202)شود مربوط می 4خودتقویتی

یق معلم آمرروز در کالس از طر انشمرحله اول شررامل اداره رفتار د شود: و سه مرحله کلی را شامل می است به منبع کنترل درونی

آموز  شود. در مرحله دوم به دانش آموزان می به تغییر رفتارهای نامناسب دانش های مختلف، منجر که وی با استفاده از روش

شود که بر رفتار خود نظارت کرده و با رفتار مناسب، مثل انجام دادن تکلیف، به تقویت رفتارهای مثبت خود  آموزش داده می

 (. Katz and Et al, 0202)استآموزان  ی حل مسئله و خودارزیابی به دانشها بپردازد. مرحله آخر، شامل شیوه

و توانایی افراد را جرت تحقق اهدافشان   هش داده های فردی را کا فقدان خودکنترلی، تالشاست،  گونه که محرز همان

های تحصیلی است. یکی از  گذاری و برنامه نداشتن به هدف توجه لیلسازد؛ چرا که بخشی از عدم خودکنترلی به د مختل می

ن را قادر ی است که آنااهداف برنامه آموزش خودکنترلی، متمایل ساختن افراد به انجام وظایفشان بدون وجود یک عامل خارج

یکی از  0تنظیمییادگیری خود های (. لذا، مرارتYang and Et al, 0202) تنظیم اهداف یادگیری خواهد نمود ریزی و به برنامه

 استییر و انطباق هیجانات و امیال تنظیمی به معنای توانایی کنترل، تغاهداف عالی در آموزش خودکنترلی است. خود

(Jansen,  Leeuwen,  Janssen,  Jak,  Kester, 0202کودکانی که از این مرارت .)  ها برخوردار هستند؛ رفتارهای خود را مورد

ریزی بوده و با آموزش  قادر به برنامه ،مندی از توانایی خودتنظیمی ( و با بررهSun,  Wang, 0202بازبینی و قضاوت قرار داده)

مدت نمایند  بلندمدت را جایگزین اهداف کوتاه های دفتوانند ه یابی به پیامدهای مطلوب می کنترلی، جرت دستخود

(Bai,  Shen,  Mei, 0202 .) 

ای مواجه شده نشده بینی ریزی شده، همواره با شرایط پیش یابی به هدافِ برنامه آموزان در راستای دست ، دانشاز سوی دیگر

وری با تعدیل و اصالح اثرات ناگوار و افزایش آگردد. در چنین شرایطی است که تاب منجر به کاهش انگیزه در آنان می که

به تنظیم اهداف پیشرفت خود بپردازند  ،گرفتن در معرض مشکالترغم قرار شود تا آنان علی ظرفیت افراد باعث می

(Backmann,  Weiss,  Schippers,  Hoegl, 0202در واقع، تاب .) وقایع سازگاری با شرایط محیطی و مرارکردنتوانایی  ،آوری 

                                                           
0 Self-Control 
0 Self -monitoring 

3 Self -evaluation 

4 Self -reinforcement 

5 Self-regulated learning 
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(. در King, 0202بینی نشده است که صرف نظر از خطرات تردیدکننده، در همه افراد عاملی بالقوه برای تغییر می باشد)پیش

و  ظرفیت شخصی افزایش موجب احساسات ها شده و تنظیم هیجان بر باعث نظارت صحیح ،همین راستا، آموزش خودکنترلی

 (.Candeias, GrácioOriol, Miranda, Oyanedel, Torres, 0202گردد ) آوری افراد می تاب

(، کاهش Schneider,  Gillebaart,  Mattes, 0202گیری) میماثربخشی آموزش خودکنترلی بر فرایند تص ،در مطالعات مختلف

 ,Mahboobi and Et al(، افسردگی)Taghdisi and Et al, 0205(، تنظیم هیجانات )Wijaya , Tori, 0202کاری تحصیلی) اهمال

0205; Yang and Et al, 0202سازگاری اجتماعی ،)(Salehi,0202)باورهای خودکارآمدی ،(Ghalami, 0202) کاهش ،

 ,Shir-Mohammadiگشایی) (، راهبردهای مسئلهGhalami, 0202(، سازگاری تحصیلی)Balazadeh, 0202)فرسودگی تحصیلی

 ,Simyariyan and Et alانگاری)( و کاهش سرلDenson,  Capper,  Oaten,  Friese,  Schofield, 0200(، پرخاشگری)0202

کنترلی به طور وسیعی برکیفیت تحصیلی اثرگذار نظری حاکی از این امر است که خود( مورد تایید قرار گرفته و مبانی 0202

 است. 

رفتار خویش را ارزیابی  ،ظرفیت درونی خودتوان به کودکان آموخت تا با افزایش  می ،اقع، با آموزش فنون خودکنترلیدر و

ینکه گرایش به خودکنترلی در (. با توجه به اLi and Et al, 0202نموده و اهداف بلندمدت تحصیلی برای خود تنظیم نمایند)

رای این  ب ،کمتر است؛ لذا نیاز به مداخالت به موقع خودکنترلی ،نسبت به سایر دوره های تحصیلی ،آموزان دوره ابتدایی دانش

های انجام شده نیز حاکی از این است  (. مروری بر پژوهشCandeias and Et al, 0202ضرورتی مضاعف دارد) ،گروه آموزشی

های  زان دبیرستانی، دانشجویان و گروهآمو بر روی گروه دانش ،موزش خودکنترلیکه اکثر مطالعات انجام شده در حوزه آ

گرفته است. نتایج مطالعه حاضر وهی خودکنترلی در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار نبیماران خاص بوده و تاثیر آموزش گر

های آموزشی اعم از مدارس و سایر مؤسسات آموزشی، معلمان و والدین قرار گیرد. لذا با عنایت  انتواند مورد استفاده سازم می

، بر با هدف اثربخشی آموزش خودکنترلی گروهی به مبانی نظری و تاثیر خودکنترلی در افزایش عملکرد فردی، پژوهش حاضر

 آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شد و این سوال اصلی مطرح گردید که آیا آموزش آوری در دانش و تاب ،تنظیمییادگیری خود

ترل وه آزمایش نسبت به گروه کنآموزان گر آوری دانش های یادگیری خودتنظیمی و تاب خودکنترلی منجر به افزایش مرارت

 گردد؟ می

 

 پژوهششناسی  روش
آزمون و یک گروه کنترل  پس –آزمون  آزمایشی با طرح پیش هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه پژوهش حاضر از حیث

آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی دولتی  شرر زابل در  نیمسال اول سال تحصیلی  باشد. جامعۀ آماری شامل کلیه دانش می

از نفر( 21)نفر( و  93به عنوان گروه آزمایش ) ،های دخترانه شرر زابل آموزان پایه ششم یکی از دبستان بود. دانش 9911-9911

 مدرسه دیگری نیز پایه ششم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. 

این  :)RISC-CD(آوری  نامه تاب پرسش-9های مورد نیاز از ابزارهای زیر استفاده شد: آوری دادهدر این پژوهش به منظور جمع

ای لیکرت از صفر تا  آوری را در طیف پنج درجه ، تابسوال 20ده و با ( طراحی کر2339) Conner, Davidson نامه را پرسش

. حداقل نمره استی یک نمره کل اسنجد، ولی دار  آوری را میهای مختلف تاب  مقیاس اگرچه جنبهسنجد. این  چرار می

 ،۵0آوری باال و نمرات کمتر از  دهنده تاب نشان ،۵0این مقیاس صفر و حداکثر نمره صد است. نمرات بیشتر از آزمودنی در 

ده است. جرت تعیین روایی، ( هنجاریابی کر2330) Mohammadi را در ایران این مقیاس .ین استیآوری پا دهنده تاب نشان
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/. گزارش 11آوری از روش آلفای کرونباخ  گرفت و پایایی مقیاس تابید قرار همبستگی هرگویه با نمره کل مقیاس مورد تای

تنظیمی تدوین و های خود جرت سنجش مرارت (9111) میلر و براون این مقیاس را: (SRQ)تنظیمی نامه خود . پرسش2گردید. 

 9در درجه بندی لیکرت از ( ریزی، بررسی، راه اندازی، ارزیابی و پذیرشسنجش، اجرا، برنامهخرده مقیاس ) ۵گویه و  29با 

بیانگر  291شود. نمره باالی  گذاری می صورت معکوس نمره. برخی سواالت به )کامالً مخالفم( تنظیم کردند 0 )کامالً موافقم( تا

. این استتنظیمی پایین حاکی از خود 299و نمره کمتر از  تنظیمی متوسطنشان از خود 291تا  249نمره بین تنظیمی باال، خود

. روایی مقیاس مذکور تایید گردیده و آلفای اند کردهتایید  آن را پژوهشگران ربرد داشته ونامه در دوره ابتدایی کا شپرس

 (. Rabbani, 0202به دست آمده است ) 3019کرونباخ 

گروه )آزمایش و  های خودکنترلی برای گروه آزمایش، ازهر دو قبل از اجرای مداخله آموزش مرارتجرت انجام پژوهش، 

ای مداخله آموزش  دقیقه 23جلسه  99ه عمل آمد. سپس آزمون بآوری به عنوان پیش های خودتنظیمی و تاب نامه کنترل( پرسش

ضر، جرت آموزش در مطالعه حا هفته متوالی صورت گرفت.  0در طی  ،برای گروه آزمایش ،های خودکنترلی مرارت

دهنده را  رلی استفاده شد و محقق نقش آموزشهای خودکنت آموزشی مرارت بستۀ، از ایشآموزان گروه آزم خودکنترلی به دانش

 ,Katz and Et al)آموزان  آموزش خودکنترلی رفتار به دانشگیری از کتاب شناس، برره مشاوره از متخصص روان داشت. با

یت بسته آموزش خودکنترلی به در نرا( Mahboobi and Et al, 0205) و همچنین ارتقای بسته آموزش خودکنترلی (0202

گویی،  های بازی، قصه ویژه از روش الزم به ذکر است که در جلسات به جلسه به شرح زیر تدوین گردید. 99آموزان در  دانش

 انواع معرفی آزمون، معارفه، اجرای پیششد. جلسات به طور خالصه شامل؛ جلسه اول:  ای نقش و الگوسازی برره گرفته میایف

 خودکنترلی، جلسه دوم: تعریف .خود در هیجان ترین غالب هفته و تعیین طول در خود یادداشت هیجانات تکلیف ارائه جان،هی

کنترل  آن در که مواردی بیان برای ،آموزان از دانش درخواست خودکنترلی، مرم فواید بیان سالمت، و رابطه خودکنترلی بیان

 هیجانی، هوش تکلیف مدیریت ارائه هیجانی، هوش جلسه سوم: تعریف .است شده نامطلوبی پیامدهای باعث هیجاناتنشدن 

 تکنیک ارائۀ ها، آن سازگارانه و ابراز پذیرش و هیجانی آگاهی جلسه چرارم:  تعریف .خود در هوش هیجانی میزان تخمین

جلسه پنجم:  .احساس و هیجان ابراز های شیوه جدول ارائه تکلیف نقش، بازی و تصاویر از استفاده با حاالت هیجانی تمرین

 خشم، کنترل های تکنیک خشم. جلسه ششم: ارائه های ابراز شیوه و برانگیز خشم های شناسایی موقعیت خشم، عالئم و تعریف

 برای خودکنترلی، رفتاری رویکردهای جلسه هفتم: ارائه .خشم برای کنترل درونی گفتار از استفاده منفی، افکار تمرین تصحیح

 بلندمدت و مدت کوتاه بررسی اهداف زمان، مدیریت تکلیف ارائه فردی، و اجتماعی های روزمره فعالیت در  نظم نقش بررسی

راهبردهای  ارائه ها، س استر جلسه هشتم: بررسی .های غیرضروری بحران از پرهیز برای یزی ر طرح هفتگی، در برنامه آن جایگاه و

 ژست بدنی و ای ه چرر حاالت و عمیق تنفس آرامی، تکلیف تن ارائه هیجان، جسمانی بعد تنظیماسترس. جلسه نرم:  با مقابله

 پردازش بر سیستم آن تأثیر و هیجان شناختی بعد هیجانات. جلسه دهم: تنظیم برای کنترل مطلوب هیجانی وضعیت با مناسب

الزم به ذکر است که یکی از گیری و اجرای پس آزمون.  نتیجه و بندی جمع سالمت روانی. جلسه یازدهم: بر در نتیجه و اطالعات

نفر کاهش یافت. پس از اتمام  21آزمون شرکت کند و تعداد گروه آزمایش نیز به  موزان گروه آزمایش نتوانست در پسآ دانش

را تکمیل آوری  های خودتنظیمی و تاب نامه گروه )آزمایش و کنترل( پرسش آموزش برای گروه آزمایش، بالفاصله هر دو

آموزان توضیح داده شد که هیچ  شها به نرم افزار، به دان ل اخالقی پژوهش و ورود صحیح دادهنمودند. به جرت رعایت اصو

های آمار  ا بنویسند. فرضیات پژوهش با شاخصه نامه قط یک اسم مستعار باالی پرسشاطالعاتی از نام آنرا نیاز نیست و ف
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های تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره با نرم افزار  ر(، آزمون)میانگین و انحراف معیاتوصیفی 

SPSS.91 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 

 های پژوهشیافته
 های گروه کنترل و آزمایش در مرارت های خودتنظیمی و تاب آوری های توصیفی نمرات آزمودنی شاخص .9جدول 

 آزمون پس پیش آزمون متغیر گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آزمایش

 

 23/92 49/12 11/92 91/۵0 تاب آوری

 20/4 20/92 19/4 09/94 سنجش

 1۵/0 31/91 39/2 92/90 اجرا

 4۵/4 49/91 99/2 40/90 ریزیبرنامه

 ۵0/9 19/9۵ 9۵/0 10/90 بررسی

 14/4 49/91 12/0 29/90 راه اندازی

 39/2 01/42 41/2 92/43 ارزیابی

 24/0 03/49 31/2 ۵3/90 پذیرش

 31/21 94/2۵0 01/2۵ 12/202 نمره کل خودتنظیمی

 04/92 39/۵1 29/99 20/۵2 تاب آوری کنترل

 ۵2/4 1۵/94 22/9 ۵2/99 سنجش

 49/0 49/90 30/0 92/92 اجرا

 12/0 ۵2/90 19/2 20/90 ریزیبرنامه

 49/0 19/90 14/4 ۵2/92 بررسی

 ۵4/4 19/99 14/2 49/94 راه اندازی

 ۵1/2 14/43 12/4 21/91 ارزیابی

 39/9 ۵4/94 2۵/0 39/90 پذیرش

 3۵/24 43/209 ۵4/22 1۵/203 نمره کل خودتنظیمی

 04/92 39/۵1 29/99 20/۵2 تاب آوری

 

دهد. بر  کنترل را در متغیرهای پژوهش نشان میآموزان گروه آزمایش و  های آمار توصیفی نمرات دانش شاخص 9جدول 

آزمون  آوری در مرحله پیش یانگین و انحراف معیار نمره تاببرای گروه آزمایش، م ،اساس نتایج مندرج در جدول مذکور

 است. همچنین، میانگین و انحراف معیار نمره کل خودتنظیمی برای این گروه، در 12049±92023آزمون  و پس  92011±۵0091

ل مذکور نشان . برای گروه کنترل نیز اطالعات جدواست 20۵094±21031و پس آزمون  202012±2۵001مرحله پیش آزمون 

باشد.  می ۵1039±92004آزمون و پس ۵2020±99029آزمون  آوری در مرحله پیش میانگین و انحراف معیار نمره تابدهد که  می

 باشد. می 209043±2403۵آزمون  و پس 20301۵±220۵4آزمون  مرحله پیش نمره کل خودتنظیمی در میانگین و انحراف معیار
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 های خودتنظیمی یری جرت مقایسه دو گروه در مولفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغ .2جدول 
 مجذور اتای سرمی مقدار معناداری Fمقدار  فرضیه df مقدار نام آزمون

 11/3 392/3 21/2 ۵ 40/2 المبدای ویکلز

 11/3 392/3 21/2 ۵ 11/9 پیالیی تریساثر 

 11/3 392/3 21/2 ۵ 32/2 تی هتلینگ

 11/3 392/3 21/2 ۵ 32/2 ریشه روی

 

کنند به  آموزش خودکنترلی گروهی دریافت میآموزانی که  های خودتنظیمی در دانش کرد نمرات مولفه ضیه اول بیان میفر

از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده   ،به منظور آزمون این فرضیهطور معناداری بیشتر از نمرات گروه کنترل است. 

های خودتنظیمی برای  حاکی از این بود که مولفه ،سمیرنفشد. بررسی پیش فرض نرمال بودن داده ها با آزمون کالموگروف ا

بنابراین، در این تحلیل، گروه )گروه  ( و استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری ندارد.>30/3pهر دو گروه نرمال بوده )

ریزی،  ی خودتنظیمی )سنجش، اجرا، برنامهها ها در مولفه آزمایش و گروه کنترل( به عنوان عامل بین آزمودنی، نمرات آزمودنی

متغیرهای  آزمون به عنوان ان متغیرهای کنترل و در مرحله پسآزمون به عنو ی، ارزیابی، پذیرش( در مرحله پیشانداز بررسی، راه

ارائه شده است. قبل از ارائه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری،  9و  2وابسته وارد مدل شدند. نتایج این تحلیل در جداول 

کوواریانس برای هر دو متغیر وابسته )خودتنظیمی و تاب آوری(  -نتایج آزمون باکس جرت بررسی پیش فرض همگنی واریانس

باشد. بنابراین از  های کوواریانس می نای برقراری مفروضه همگنی ماتریس( و این به مع<30/3pد )از لحاظ آماری معنادار نبو

دهد با کنترل  نشان می 2آزمون المبدای ویکلز برای بررسی معناداری اثرهای چندمتغیری استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 

های  آزمون مولفه جدیدی که از ترکیب خطی نمرات پس متغیراثر نمرات پیش آزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل در 

 (. p<21/2=F , 30/3المبدای ویکلز،=40/2خودتنظیمی به عنوان متغیرهای وابسته حاصل شده، تفاوت معناداری وجود دارد )

 
 های خودتنظیمی مقایسه مقایسه دو گروه در مولفه ها جرت های اثرات بین آزمودنی نتایج آزمون .9جدول 

 مجذور اتای سرمی مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات مجموع مجذورات شاخص آماری

 24/3 3۵2/3 99/2 42/1 42/1 سنجش

 22/3 39/3 20/99 10/22 10/22 اجرا

 ۵2/3 339/3 31/90 19/2۵ 19/2۵ ریزیبرنامه

 21/3 301/3 ۵1/4 04/92 04/92 بررسی

 ۵1/3 339/3 19/9۵ 24/21 24/21 راه اندازی

 02/3 39/3 32/1 ۵0/91 ۵0/91 ارزیابی

 11/3 339/3 09/91 49/99 49/99 پذیرش

 

نشان  9ها در جدول  های خودتنظیمی، نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی دو گروه از جرت هر یک از مولفه منظور مقایسه

(، >339/3pریزی ) اندازی، برنامه آزمون پذیرش، راه پسگروه آزمایش و کنترل در نمرات های دو  دهد که بین آزمودنی می

( <30/3pهای بررسی و سنجش ) که تفاوت معناداری در مولفه ( تفاوت معناداری وجود دارد. در حالی>39/3pاجرا و ارزیابی )
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آزمون  مرحله پسنسبت به گروه کنترل در  های گروه آزمایش آزمودنی 9شود. بر اساس اطالعات مندرج در جدول  مشاهده نمی

 اند.  ارزیابی نمرات بیشتری کسب نموده مولفه پذیرش، راه اندازی، برنامه ریزی، اجرا و 0در هر 

 
 آوری نس تک متغیری مربوط به نمرات تابنتایج تحلیل کوواریا .4جدول 

 مجذور اتای سرمی سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات مجموع مجذورات منبع تغیرات

 11/3 339/3 39/9۵1 14/4294 14/4294 پیش آزمون 

 12/3 339/3 2۵/24 12/249 12/249 گروه

    ۵0/92 1۵/922 خطا

     2۵/0203 کل

 

. بررسی پیش فرض نرمال بودن از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد ،دوم پژوهش  به منظور آزمون فرضیه

( و >30/3pآوری برای هر دو گروه نرمال بوده ) حاکی از این بود که نمرات تاب ،نفاسمیرها با آزمون کالموگروف  داده

آموزش خودکنترلی آموزانی که  آوری در دانش کرد نمرات تاب فرضیه دوم بیان میاستفاده از آزمون پارامتریک مانعی ندارد. 

است. در این تحلیل، گروه )گروه آزمایش و گروه کنند به طور معناداری بیشتر از نمرات گروه کنترل  گروهی دریافت می

آزمون  آوری در پس ه عنوان متغیر کنترل و نمرات تابآزمون ب آوری در پیش نمرات تاب کنترل( به عنوان عامل بین آزمودنی،

تک متغیری در ارائه شده است. آزمون تحلیل کوواریانس  4به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شدند. نتایج این تحلیل در جدول 

(؛ بدین معنا که بین =Ƞ ،339/3p< ،9۵1039F=11/3) استآزمون معنادار  دهد که اثر نمرات پیش ور نشان میجدول مذک

نتایج مندرج در جدول فوق آزمون این متغیر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین،  آوری و نمرات پس تابآزمون  نمرات پیش

 Ƞ=12/3باشد ) آوری نیز معنادار می آزمون تاب آزمون، اثر گروه بر نمرات پس پیش دهد پس از کنترل نمرات نشان می

،339/3p< ،2۵/24F= ( به طور 49/12های گروه آزمایش ) آوری برای آزمودنی آزمون تاب نمرات پس 9(. با توجه به جدول

 . استحاکی از تایید فرضیه دوم تایج باشد. این ن ( می39/۵1های گروه کنترل ) معناداری بیشتر از نمرات آزمودنی

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان پایه  آوری در دانش کنترلی گروهی بر یادگیری خودتنظیمی و تابخودپژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش 

های یادگیری  خودکنترلی منجر به افزایش مرارت ششم ابتدایی انجام شد و این فرضیه اصلی مطرح گردید که آموزش

های  کرد نمرات مولفه ضیه اول بیان میگردد. فر وه آزمایش نسبت به گروه کنترل میآموزان گر آوری دانش خودتنظیمی و تاب

کنترل  کنند به طور معناداری بیشتر از نمرات گروه آموزش خودکنترلی گروهی دریافت میآموزانی که  خودتنظیمی در دانش

آزمون  ش و کنترل در ترکیب خطی نمرات پسنشان داد بین دو گروه آزمای ،است. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری

اندازی،  های پذیرش، راه داری نمرات گروه آزمایش در مولفهتفاوت معناداری وجود داشته و به طور معنا ،های خودتنظیمی مولفه

 به گروه کنترل بیشتر بوده است.  ریزی، اجرا و ارزیابی نسبت برنامه

( حاکی از اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تنظیم هیجانات Taghdisi and Et al, 0205حاضر، نتایج مطالعه) ۀهمسو با یافت

آموزان را  رل خشم بر خودتنظیمی هیجانی دانش( نیز اثربخشی آموزش کنتGolshani-Jourshari and Et al, 0202بوده و پژوهش)
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آموزش خودکنترلی بر بخشی حاکی از اثر (Shir-Mohammadi, 0202)همچنین، بخشی از نتایج مطالعه تایید کرده است.

 گشایی بوده است.   راهبردهای مسئله

های  مسرئله و آموزش خودتعلیمی از روشهای آموزشی حل  شود. شیوه های متعددی استفاده می در آموزش خودکنترلی از شیوه

در آموزش  ؛آموزان برای حل مسئله است مل آموزش راهبردهای منظم به دانشن مداخله اسرت. آمروزش حرل مسرئله، شرامناسب در ای

ن را برای خودشران حل کنند. شود تا در مواجره با مشکالت از طریق بیان مسئله، آ آموزان یاد داده می دانش خودتعلیمی نیز  به

ع مشکالت و در نظر گرفتنِ راه کره قبل از انجام هر کاری، تفکر کنند و با تشخیص به موقآموزند  آموزان در این روش می دانش

 ,Mirovsky(. DeWall, 0204هررای متفاوت و همچنین پیش بینی موانع در جرت دست یافتن به اهداف مورد نظر تالش کنند) حل

Ross (2339) ها کمک کند تا برتر  تواند در آینده به آن است که می ای نیز معتقدند نگاه این افراد به شکست به عنوان تجربه

 اهدافشان را بررسی و ارزیابی کنند. 

ستند؛ هایشان ه ها و شکست شان، مسئول موفقیتده خوشود تا افراد به این امر واقف باشند ک آموزش خودکنترلی باعث می

دهند، بلکه با تجدید نظر در اهداف تعیین شده  نسبت نمیها، شکست اهدافشان را به عوامل بیرونی  این افراد با پذیرش واقعیت

تنظیم مجدد اهداف تحصیلی خود  خود و بررسی اهداف از حیث قابلیت دسترسی با ارزیابی راه های مختلف موفقیت، به

الت تعام هایشان، کار مشارکتی و گروهی را ترجیح داده و (. چنین افرادی در تنظیم هدفLi and Et al, 0202پردازند ) می

 (.Jeno, Raaheim , Kristensen, Kristensen,   Hole, Haugland,  Mæland, 0202کنند) اجتماعی خود را نیز تقویت می

کنند به طور  آموزش خودکنترلی گروهی دریافت میآموزانی که  آوری در دانش کرد نمرات تاب دوم بیان می فرضیه

آزمون  غیری حاکی از آن بود که نمرات پسنتایج تحلیل کوواریانس تک متمعناداری بیشتر از نمرات گروه کنترل است. 

های گروه کنترل  بوده است. این یافته با  های گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از نمرات آزمودنی آوری برای آزمودنی تاب

آوری تاثیر ای آموزش خودکنترلی بر تابه و بوده و نشان داده شده که مولفه( همسKhoda-Javadi, Pero, 0222نتایج پژوهش )

شده و لذا، آموزش خودکنترلی کنترلی با افزایش سن، بیشتر دارند که میزان خود( بیان می239۵) WangFan, Tao, Gao دارد.

یز آماده سازد. آموزان، آنان را برای رویارویی با مشکالت ناشی از بحران دوره بلوغ ن آوری دانش تواند با باال بردن آستانه تاب می

ها و  یجویی از توانمند دراك هیجانات، تنظیم اهداف، بررهتوان گفت که ا جه به ساختار آموزش خودکنترلی میدر واقع، با تو

آوری افراد  وان عامل محافظتی عمل کرده و تابهای مختلف تحصیلی به عن های مختلف حل مسئله و خودنظارتی در موقعیت راه

ر این اساس، برنامه آموزش جامع خودکنترلی می تواند به طور قابل توجری، ظرفیت درونی افراد را افزایش ب دهد. را ارتقا می

به های دشوار تحصیلی، قادر  وزان حتی با قرارگرفتن در موقعیتآم شود تا دانش آوری، باعث می ابداده و با باال بردن سطح ت

نان با محیط اطراف را به طی برنامه مداخله خودکنترلی، عواملی که سازگاری آ دارند که افراد در حل مسائل گردند. آنان بیان می

آوری خود در مواجره با مسائل مختلف آموزشی، قادر خواهند شد تا بر  ناسایی کرده و با افزایش سطح تابکشاند، ش چالش می

 (.Yang and Et al, 0202) مشکالت مختلف تحصیلی فائق آیند

های خودتنظیمی و افزایش سطح  نترلی نقش مرمی در یادگیری مرارتکفت که آموزش خودتوان گ در مجموع، می

خله آموزشی گیری از مدا تلویحات تجربی مرمی در خصوص برره ،های پژوهش حاضر ری دانش آموزان دارد. لذا، یافتهآو تاب

های  ردد با اجرای برنامه آموزش مرارتگ یی دارد. بر این اساس، پیشنراد مهای آموزشی دوره ابتدای خود کنترلی در موقعیت

 خودکنترلی و یا ادغام این برنامه در فرایند آموزشی و تدریس اهتمام ورزید. به عالوه با توجه به اینکه مطالعات اثربخشی در

شگاهی و ارائه عوامل آموز گردد با شناسایی سیار اندك و ناچیز است، توصیه میهای تحصیلی ب دوره ابتدایی نسبت به سایر دوره
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های جامع در این خصوص به بربود کیفی نظام آموزشی مبادرت نمود. الزم به ذکر است که کنترل متغیرهای مزاحم نظیر  برنامه

پژوهشگر در این مطالعه  های اجتماعی و سایر متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل فیزیکی از جمله محدودیت-طبقه اقتصادی

 بود.
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