
  
  ع�وم ����ی و روا��نا�یدا�ه 

ع�وم ����ی��وه آ�وز�ی 

  

  ارشد یکارشناسنامه براي دریافت درجه  پایان

  رشته مشاوره گرایش مدرسهدر

  

دهی بر یادگیري خودنظم راهبردهاياثربخشی آموزش 

آموزان با طلبی دانشاشتیاق تحصیلی و رفتار کمک

  پیشرفت تحصیلی پایین

  :پژوهشگر

  منیره جعفرزاد

:استاد راهنما

  االسالمیدکتر علی شیخ

  :استاد مشاور

  دکتر احمدرضا کیانی

  1397شهریور 

  

  

  

  



  3  پیوست ها

  :نام پدیدآور و عنوان
-دهی بر اشتیاق تحصیلی و رفتار کمکیادگیري خودنظم اثربخشی آموزش راهبردهاي

  منیره جعفرزاد/آموزان با پیشرفت تحصیلی پاییندانشطلبی 

  االسالمیشیخعلیدکتر   : راهنمااستاد

  دکتر احمدرضا کیانی  :مشاور استاد

  21/6/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 108  : اتصفحتعداد

  نامه انیشماره پا/ علوم تربیتی  :نامه شماره پایان/ گروه 

  :چکیده

دهـی بـر اشـتیاق    یادگیري خـودنظم راهبردهاي آموزش اثربخشی  بررسیپژوهش حاضر با هدف :هدف 

  .انجام گرفت آموزان با پیشرفت تحصیلی پایینطلبی دانشار کمکتحصیلی و رفت

. بـود با گروه کنترل آزمون  پس -	آزمون طرح پیشبا آزمایشی نیمه، پژوهشروش :شناسی پژوهش روش

، جامعه آماري این پـژوهش  96-97در سال تحصیلی  آموزان دختر پایه نهم شهر گنبد کاووسکلیه دانش

از  دو مدرسـه  ،ايخوشه گیري تصادفینمونه روش ابتدا با استفاده از،راي انتخاب نمونهب. دادندرا تشکیل 

آموزان گیري تصادفی ساده از میان دانشبا استفاده از روش نمونهسپس . میان مدارس مذکور انتخاب شد

یگزین جـا =n)15(و کنتـرل  =n)15(دو گروه آزمـایش نفر انتخاب و در 30با پیشرفت تحصیلی پایین، 

ریـان و پنتـریچ   طلبیرفتار کمک هايآزمون به پرسشنامه آزمون و پس هر دو گروه در مراحل پیش.شدند

ي راهبردهاي برنامه. پاسخ دادند)2004(پاریس وبلومنفیلدفردریگز، اشتیاق تحصیلیو مقیاس)1997(

گـروه کنتـرل هـیچ     .ر شـد برگـزا گروه آزمایش یک ساعته براي  جلسه 8دهی به مدت یادگیري خودنظم

و ده با استفاده از آزمون تحلیـل کوواریـانس چنـدمتغیري    شآوريهاي جمعداده.اي دریافت نکردمداخله

  .تجزیه و تحلیل شدSPSS23افزار فرونی با استفاده از نرمآزمون تعقیبی بن

زایش اشـتیاق تحصـیلی و   دهی در افنظمیادگیري خود راهیردهايها نشان داد که آموزش یافته:ها یافته

آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین اثربخش بوده دانش )طلبیپذیرش و اجتناب از کمک(طلبیکمک رفتار

طلبی تفـاوت معنـاداري وجـود    تحصیلی و رفتار کمکاست و بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ اشتیاق 

  .دارد

 بـر   دهـی هـاي یـادگیري خـودنظم   راهبردموزشدرکل، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آ:گیري نتیجه

آموزان بـا پیشـرفت   دانش)طلبیپذیرش و اجتناب از کمک(طلبیاشتیاق تحصیلی و رفتار کمکافزایش 

توانند از میباشد و مسئوالن مدارس و به خصوص روانشناسان و مشاوران مدارس میمؤثر  تحصیلی پایین

  .این روش استفاده کنند

، پیشـرفت  طلبـی دهی، اشـتیاق تحصـیلی، رفتـار کمـک    یادگیري خودنظم راهبردهاي:هاي کلیدي واژه

  .تحصیلی پایین

  

  



  مقدمه- 1-1

آموزش، مدارس به عنوان یک ضرورت مطرح  در جوامع امروزي، براي تحقق اهداف

آموزان است که غالباً یکی از اهداف مهم مدارس، پیشرفت و موفقیت علمی دانش. است

در نظام آموزشی، منظور از . شودمطرح می ٢یا پیشرفت تحصیلی ١عملکردتحت عنوان 

دي محم(است آموزش ينظر دورهآموزشی موردابی به اهداف پیشرفت تحصیلی، دستی

هاي آموزشی را گیري پیشرفت تحصیلی، دستیابی به هدفبا اندازه). 1394آبادي، کمال

افت  ،مقابل آن يدر مجموع، میزان پیشرفت تحصیلی و نقطه. توان مشخص نمودمی

). 2012، 3ادودونو و دودونوا(آموزشی است یی نظامهاي کارآمالكیکی از  ،تحصیلی

امل متعددي از عو يواسطههکشور بهاي مالی و انسانی هر ایهسالیانه مبالغ فراوانی از سرم

-که دستکامالً معقول و منطقی است . رودآموزان به هدر میدانشجمله افت تحصیلی 

به دنبال شناخت عواملی باشند که بر پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش اندرکاران 

 با ،بنابراین. گیرندکارمطلوب بهآموزان مؤثر است تا بتوانند این عوامل را در جهت دانش

صورت گرفته  زیاديهاي تحصیلی پژوهشپیشرفت این انگیزه، در مورد عوامل مؤثر بر 

این  ،این تحقیقات يبا مطالعه). 2011، 5ویکلمن و ادواردز، مائوچ؛ 2011، 4یوسوف(است

می است آموزان از جمله عوامل مهشود که افت تحصیلی در بین دانشنتیجه حاصل می

. هایش باز داردعملکرد، هر محیط آموزشی را از دستیابی به رسالت تواند با کاهشکه می

ها شاید هنوز پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل فراوانی است که بسیاري از آن

  . دباشناشناخته مانده 

شود میعمده تقسیم يعوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی به چهار دسته ،یر کلّبه طو

شامل  این چهار عامل. ي این متغیر باشندکنندهتوانند به نوعی تبیینمییککه هر

هاي نظري و  شواهد بررسی. ندباشعوامل فردي، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی می

و بهاشته هاي فردي بار بیشتري دجنبه ،شدهعوامل یاددهد که از میان تجربی نشان می

یکی از عوامل ). 2016،  6برناردو و ساالنگا(دگی بیشتري دارندکننتبیین ی قدرتطور کلّ

 ٧اشتیاق ،کندثیر آن بر پیشرفت تحصیلی حمایت میأاز ت پژوهشی مهم فردي که سوابق

______________________
1. Academic Function
2. Academic Achievement
3.  Dodonova
4.  Yousof
5.  Edwards, Mauch& Winkelman
6. Bernardo & Salanga
7. Engagement
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شود که در واقع اشتیاق و عالقه فردي با ایجاد انگیزه باعث می. فردي است يو عالقه

ده و در این حالت میزان مطالعه و آموزان به درس و تحصیل اهمیت بیشتري دادانش

هاي فردي همچنین یکی دیگر از جنبه. )1384بیابانگرد، (یابدها افزایش مییادگیري آن

آموزانی که دانش. است ٨طلبیرفتار کمک ،تواند پیشرفت تحصیلی را افزایش دهدکه می

ه و مدام در براي افزایش یادگیري خود و درك بهتر مطالب درسی از دیگران کمک خواست

آموزان مطالب بیشتري نسبت به دانش ،جو براي یادگیري بیشتر هستندوحال پرس

تواند در احتمال این امر می. دهندنتیجه اطالعات خود را توسعه میمنفعل فرا گرفته و در

در این  ،طور که گفته شدهمان. )1382پور، قدم(ثر باشدؤها براي پیشرفت مموفقیت آن

طلبی و از جمله رفتار کمک ،اندوامل مهمی که با پیشرفت تحصیلی گره خوردهع ،مطالعه

در واقع متغیرهاي یاد شده روابط درونی با . گیردبحث قرار میاشتیاق تحصیلی مورد

ر داده و بر پیشرفت تحصیلی قرا ثیرأترا تحتتوانند یادگیري یکدیگر دارند که می

  . گذار باشندتأثیر

باید به  ،طلبی و اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلیرفتار کمکبا توجه به نقش 

در  آموزانتوان متغیرهاي یاد شده را در دانشبهایی بود که از طریق آن دنبال روش

شواهد نظري ،در همین راستا. داد ثیر قرارأتتحصیلی تحت جهت افزایش پیشرفت 

؛ 2016، 10یک و برادبنتهان(و مطالعات تجربی همخوان) ٩،1990ن و پونززیمرم(

توان از آموزش راهبردهاي دهد که مینشان می) 2017، 11کلیري، والردي و اشنایدمن

) 1993(12یکارول.شده استفاده نمودمتغیرهاي یاد دهی براي افزایشیادگیري خودنظم

هدف  کیاست که رفتار را در جهت  يرومندیعامل ن ،یدهمعتقد است که خودنظم

 هدف ،هاي موجود و همچنین برخی از سوابقکید بر نظریهأابراین با تبن. کندیم تیهدا

اشتیاق بردهیخودنظمیادگیريهايراهبرداثربخشی آموزشبررسی  ،مطالعه حاضر

  .باشدتحصیلی پایین میپیشرفتباآموزانطلبی دانشتحصیلی و رفتار کمک

    بیان مسئله - 1-2

کاران اندرها و دستهاي اساسی خانوادهنیترین مسائل و نگراامروزه یکی از مهم

آموزان و افت تحصیلی و پایین بودن عملکرد تحصیلی دانش ي، مسئلهآموزش و پرورش

______________________
8. Help- seeking behavior
9. Zimmerman & Ponz
10. Honicke, Broadbent
11. Cleary, Velardi, Schnaidman
12. Karoly



-میزان مردودي دانش ،مرکز آمار و فناوري وزارت آموزش و پرورش. باشددانشجویان می

اییابتد يدورهدر  ،اساسبر این . آموزان را در مقاطع مختلف تحصیلی اعالم کرده است

درصد  8/0نیزل متوسطه او يدرصد و در پایه 6/4راهنمایی  يدرصد، در دوره 1/1

به  ،موفقیت در تحصیل يافراد به واسطه). 1392سلطانی، (اندمردود شده آموزاندانش

وي درونی و بیرونی خود در راستاي کثر نیرأیابند که از حدموقعیت و جایگاهی دست می

زشی و تربیتی استفاده نموده و شرایط الزم براي زندگی اجتماعی موفق را اهداف آمو

مشکالت فردي  يزمینه ،این در حالی است که عدم موفقیت در تحصیل. کنندکسب می

و اجتماعی و انحراف از دستیابی به اهداف سیستم تعلیم و تربیت را به همراه دارد

که در راستاي عملکرد افراد  هاي مهمؤلفهیکی از م). 2005، 13ریوکین، هانوشک و کاین(

سیبرت، ماي، فیتجرالد و (باشدپیشرفت تحصیلی می ،گردددر تحصیل مطرح می

  ).2017، 15؛ آراتا2016،  14فینچام

از جمله موضوعات مورد عالقه  ،آموزانبا توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانش

کنندکه این متغیر را تضمین می دستیابی به عواملی است ،بسیاري از پژوهشگران

ابعاد فردي مؤثر در  ،از میان این عوامل). 2016، 17؛ ینگ2016و  2015، 16چانگ(

به عنوان محور اصلی در مطالعات روانشناسان مطرح و مورد پژوهش  ،پیشرفت تحصیلی

باید در نظر داشت که  ،با این حال). 2015، 18دافی، داگالس و اوتین(قرار گرفته است

تنیده و در تعامل با یکدیگر هستند که تعیین همچنان درآن ،عوامل و متغیرهاي فردي

 يشده در حیطهمطالعات انجام. روستها با دشواري روبهنقش و سهم هر یک از آن

- به عنوان یکی از ویژگی ،حاکی از آن است که راهبردهاي یادگیري ،روانشناسی شناختی

ها حائز بیشتر از سایر جنبه ،کرد و توانمندي تحصیلیهاي فردي موثر در بهبود عمل

چرا که یادگیري اساس  ؛)2017، 20؛ جانریو2015، 19موالس و ناوارو(اهمیت است

. پیشرفت تحصیلی را شکل داده و پیشرفت پایین ناشی از مشکالت در یادگیري است

العات زیادي را و مط استترین موضوع مورد بحث در روانشناسی تربیتیبنیادي ،یادگیري

______________________
13. Rivkin, Hanushek, Kain
14. Seibert, May, Fitzgerald, Fincham
15. Arata
16. Chang
17. Ying
18. Duffy, Douglass, Autin
19. Muelas, Navarro
20. Janeiro
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.)2014، 22گلیساس و ؛ کالو، آربیول2014، 21جیمز(به خود اختصاص داده است 

ها است که با ترکیب انواع ارزش و هااصالح و ارتقاء دانش، رفتارها، مهارت 23یادگیري

یادگیري  ینددر فرآچنانچه ). 2011، 24و ویس زوران(گردد مختلف اطالعات حاصل می

در . رو خواهیم بودا احتمال بیشتري با کاهش پیشرفت تحصیلی روبهب ،اختالل ایجاد شود

به عنوان هدف  ،آموزان را کاهش دهندتوانند یادگیري دانشمسائلی که می ،این راستا

  . شونداصلی براي پیشرفت در نظر گرفته می

-آموزان براي مشکالت یادگیري خود از آن استفاده میهایی که دانشیکی از ویژگی

راهبردي جهت غلبه  ،طلبی تحصیلیرفتار کمک. طلبی تحصیلی استرفتار کمک ،دکنن

رو،ازاین.)2017، 25لیو(تعریف شده است افزایش توانمنديبر مشکالت یادگیـري و 

توانند آن میاستفاده ازآموزان باراهبردهاي یادگیري است که دانشیکی از طلبیکمک

کمک طریق پرسش وازخود را تشخیص داده و تحصیلیمسائل و مشکالت یادگیري و

 .)2012، 26راندا، سوان، عزیزه، نصار و یحیی(ها برآینددر جهت رفع آن ،گرفتن از دیگران

والدین و  ،از معلمان پرسیدنتحصیلی شامل رفتارهایی از قبیل سـؤال  طلبیکمکرفتار 

-و سایر کمکهاحلو راه ، گرفتن سرنخمسائلها، تقاضاي توضیح بیشتر درباره همکالسی

شکست به عـنوان راهـبردي جهـت جلوگیري از طلبیاین نوع کمک.هاي درسی است

-دهد که رفتار کمکشواهد نشان می. کندو افزایش پیشرفت تحصیلی عمل میتحصیلی 

، پایاکاچات(داردآموزان ارتباط پیشرفت تحصیلی دانش طلبی با بهبود یادگیري در

که راهبردي عالوه بر این طلبی تحصیلیکمک). 2013، 27نورمن و فالورزد، گابینز، راگلن

، به صورت یک فرایند اجتماعی تعاملی نیزباشدمیرفع مشکالت تحصیلی  به منظور

نیازمند افراد دیگري است که  صرفاًطلبیکمک. )2016، 28کیفر و شیم(گرددمیمطرح

 از ابعادطلبیواقع کمکدر.گیرندها کمک میآنازها تعامل دارند وآموزان با آندانش

بهبخشیدننظمبراينمایدآموزان کمک میبه دانشکه	باشدمی تحصیلی دهینظمخود

،29ویسنت، ورا و گارزون-، ساندر، مارتینزدال فانته(نمایندآن استفاده ازخودیادگیري

______________________
21. James
22. Calvo, Arbiol,  Glesias
23. Learning
24. Zoran & Weiss
25. Liu
26. Randa, Sowan, Azizeh Nassar, Yahya
27. Payakachat, Gubbins, Ragland, Norman & Flowers 
28. Kiefer, Shim
29. de la Fuente, Sander, Martínez-Vicente, Vera & Garzón 



2017.(

عنوان جستجوي موفقیت، به قابلم نقطه عنوانبهطلبی رسد کاهش کمکبه نظر می

شوند تا عملی را  این افراد به طور منفی برانگیخته می. دباشحالت اجتناب از شکست می

بر این اساس، افرادي که داراي این . انجام دهند که ممکن است منجر به شکست شود

ه و این مسئل دهندمیدست اشتیاق و انگیزش خود را براي تحصیل از  ،ویژگی هستند

، 30صحرانس(د نتوانند در امر یادگیري و پیشرفت تحصیلی موفق گردندشوباعث می

تواند ناشی از عدم براي یادگیري است که می مهم يیک جنبه،اشتیاق تحصیلی). 2011

اشتیاق ). 1394،عباسی، درگاهی، پیرانی و بنیادي؛ 2003، 31والترز(خودتنظیمی باشد

وکندمیکیدأتاجتماعینهادهايبهتعلقوگیتحصیلی بر نقش احساسات، دلبست

- مینیزاشتیاقیبی،صورتهمینبهشود؛میتبیینجامعهوفردبینپیوندهايبراساس

این،اجتماعیکنترلنظریهدر. باشدآموزشینهادهايبافردرابطهتضعیفنتیجهتواند

هايمدلدر.شوندمیمشخصاشتیاقودلبستگیباورها،تعهد،يوسیلهبهپیوندها

تأثیرآموزدانشاشتیاقيسازهسازيمفهومبرنظريعناصراینتحصیلی،افتجدید

دهد نشان می شواهد).  2009، ٣٢، جونز، فال و پاگانیآرچامبالت(اندداشتهبسزایی

-به طور معمول خود را در تکلیف شکست ،شان به آموزش کاهش یافتهافرادي که عالقه

  . ها کمتر استتحصیلی نیز در آنيطلبانهکمکدانند و  رفتارهاي خورده می

به  ،طلبی و اشتیاق تحصیلی به عنوان یک رفتار اجتنابیجایی که رفتار کمکاز آن

ثیر پایداري بر أتواند ت و می شدهطور واضح به کاهش عملکرد و تخریب تحصیلی منجر 

نیاز به  ،شد فرد در بزرگسالی شودفرد داشته و مانع ر يشخصیت و سازگاري آینده

طلبی و اشتیاق کمک ،طور که گفته شدهمان ،از سوي دیگر. ي داردبررسی و توجه بیشتر

-روند که به نظر میدهی یادگیري به شمار میی از خودنظمیتحصیلی به عنوان پیامدها

طلبی را کمک دهی بتواند رفتارهايهاي افراد در خودنظمو مهارت هارسد افزایش توانایی

 ياشتیاق و عالقه ،آموزشیآموز و محیط افزایش داده و از طریق ایجاد پیوند بین دانش

دهی یادگیري دهد راهبردهاي خودنظمشواهد نشان می. تحصیلی را در وي افزایش دهد

رسد می به نظر ،بنابراین. دبخشلبی و اشتیاق تحصیلی را بهبود طتواند رفتارهاي کمکمی

______________________
3. Sahranc
4. Wolters
5. Archambault, Janosz, Fall & Pagani



  9  پیوست ها

أثیر شده را تحت ترهاي یادتوان متغیمی ،دهیهاي یادگیري خودنظمراهبردزش با آمو

 »دهیخودنظم«يطبق نظریه. پیشرفت تحصیلی را بهبود بخشید ،نتیجهداده و درقرار 

بر این اساس استوار است که  دهینظممطرح شده، خود) 1990(ن و پونز مکه توسط زیمر

را در خود سامان می... گیري مانند فراشناخت و آموز عوامل مؤثر در یادچگونه دانش

راهبردهاي . مستقیم دارد يرابطه ،لکرد تحصیلیبخشد و این امر به طور قطع با عم

ان براي طراحی، کنترل و آموزهایی است که دانشمهارت مجموعه ،دهییادگیري خودنظم

یند یادگیري د فرآنریند یادگیري خود کسب نموده و براي یادگیري تمایل داهدایت فرآ

  ). 1392محمدي کمال آبادي، (مورد آن بیندیشد خود را ارزیابی نموده و در

کارگیري اثربخش یافته، عالوه بر آگاهی از راهبردهاي یادگیري و بهفراگیران خودنظم

ها، از توانایی حفظ یا ارتقاي سطح انگیزش خود براي به انجام رسانیدن وظایف آن

-کننده روبهتکالیف پیچیده و دشوار یا یکنواخت و کسلشرایطی که با تحصیلی حتی در 

طبق ). 1388کیا، ؛ به نقل از گلدوست و معینی1998، ٣٣ولترز(گردند، برخوردارندرو می

صورت گرفته است، مشخص شده که بین ) 2017(34ریوتحقیقاتی که توسط فرناندز 

نتیجه پیشرفت رآمدي فرد و دریري و تقویت خودکایادگ دهیهاي خودنظمراهبرد

)  2017(ته و همکاراناندیال ف ،در همین راستا. منسجمی وجود دارد يرابطه ،تحصیلی

توانند اند که زمانی که  افراد احساس کنند در فرایند یادگیري خودکنترلی نمینشان داده

فته و دچار دهی دست نیابه راهبردهاي خودنظم ایند،راهبردهاي یادگیري استفاده نم از

دهی دهد که آموزش یادگیري خودنظمهمچنین شواهد نشان می. شوندافت تحصیلی می

کلیري، والردي و  ،در همین راستا. گذار باشدهاي مختلف تحصیلی تأثیرجنبهد برتوانمی

تواند عملکرد دهی میند که آموزش راهبردهاي خودنظمدادنشان ) 2017(35اشنایدمن

36، آلسی، بادمکی اوغلو و ارگینکاراتاس.درس ریاضیات بهبود بخشد آموزان را دردانش

.ثر استؤمانگیزشیباورهايبردهیخودنظمآموزش راهبردهايکه  ندنشان داد) 2016(

روند تواندمیضروري بوده وبسیاردهیخودنظم یادگیريينحوهیادگیريبنابراین 

نیاز،پیچیدهيیادگیرندهیکبهشدنیلتبد. دهدافزایشتحصیلی راکاراییوپیشرفت

هاییذهنیتازاجتنابواشتباهاتتفسیروشناسایییادگیري،فرآیندازايپایهدركبه

______________________
33. Walters
34. Fernandez-Rio
35. Cleary, Velardi, Schnaidman
36. Karatas, Alci, Bademcioglu, Ergin



توان استدالل نمود که بنابراین می ؛دهدرا افزایش میفردیادگیريتواناییکهدارد

، باعث نفس و کاهش خطاهاتتواند با ایجاد عزّتوانایی درك یادگیري و تنظیم آن می

اي است که ایجاد چرخه ،پیامد این روند. اي موفق تبدیل گرددگردد که فرد به یادگیرنده

طلبی براي افزایش یادگیري را هدایت نموده و در نتیجه اشتیاق رفتار کمک ،طی آن

دهی هاي خودنظمراهبردرسد با آموزش به نظر می ،بنابراین. دهدتحصیلی را افزایش می

در راستاي  متغیرهاي یاد شده را ،یادگیري بتوان با ایجاد تغییر در روند شناختی افراد

با این حال بررسی شواهد . ثیر قرار دادأآموزان تحت تدانش افزایش پیشرفت تحصیلی

دهد که از این آموزش براي متغیرهاي مفروض کمتر استفاده شده پژوهشی نشان می

هاي نظري زیربنایی آموزش ه بر اساس مطالعات مشابه و جنبهاین در حالی است ک. است

با . زنی پرداختثیر این روش به گمانهأتوان در رابطه با تمی ،هاي خودنظم دهیراهبرد

اثربخشی این روش را مورد بررسی  ،هاي میدانیاین حال نیاز است که در چارچوب روش

ه این سوال اساسی تدوین گردید که آیا  مطالعه حاضر به منظور پاسخ ب ،لیکن. قرار داد

-طلبی دانشاشتیاق تحصیلی و رفتار کمکبردهیخودنظمیادگیريهايراهبردآموزش

  ت؟پایین موثر استحصیلیپیشرفتباآموزان

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

مقاطع تحصیلی  يگیر سیستم آموزشی در همهافت تحصیلی یکی از مسائل گریبان

افت تحصیلی  يهاي مالی و انسانی به واسطهیانه مبالغ هنگفتی از سرمایهسال. است

دشت (رودبه هدر می ،دهدآموزان که به صورت تکرار پایه یا تجدیدي رخ میدانش

هاي عاطفی و اجتماعی را آسیب ،مشکالت تحصیلی ،همچنین). 2015بزرگی و همکاران، 

ترین علت خودکشی شایع ،جام گرفته در آمریکادر یکی از مطالعات ان. نیز به همراه دارد

، 37والبورگ، ذاکاري و چابرول(نارسایی و اختالل در تحصیل بوده است ،دانشجویان

هاي جلوگیري از افت تحصیلی موضوع شیوهبا توجه به همین اهمیت است که ). 2014

وري و بهرهها و افزایش به منظور کاهش هزینه ،هاآموزان و پیشرفت آموزشی آندانش

ترین مباحث نظام آموزشی ما اخیر به یکی از مهم يیی نظام آموزشی در سه دههکارآ

مسئوالن نظام  يهمه ،در حال حاضر ،به عبارتی). 1385زهراکار، (تبدیل شده است

آموزان گاه به نحوي با این معضل آموزشی درگیر آموزشی و بسیاري از اولیا و دانش

-دهند و بحثاکنون نیز انجام میاند یا همپژوهشگران انجام داده تحقیقاتی که وهستند 

______________________
37. Walburg, Zakari, Chabrol
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در این راستا دارند، آموزش و پرورش هاي فراوانی که روانشناسان، مشاوران و متخصصان 

 يریشه ،هاي اساسیحلو کشف راه لهسئمصرفاً به همین جهت است که شاید با شناخت 

باید  ،با این حال ).1388یوسفی، (ین برودیا از ب دهاین معضل براي همیشه خشکانده ش

ي پیچیده هاي روابط انسانی به قدردر نظر داشت که جریان یادگیري همچون دیگر زمینه

متغیر پیشرفت  ،در واقع. ممکن استعوامل دخیل در آن غیر يشناخت همه است که

 ،رفت تحصیلیاما زیاد بودن عوامل مؤثر بر پیش ،تحصیلی تحت تأثیر عوامل فراوانی است

اشتیاق تحصیلی و رفتار  ،در همین راستا. کندکار و پژوهش در رابطه با آن را منتفی نمی

عوامل  یکی از به عنوان ،طلبی که پیش از این در بیان مسئله نیز به آن اشاره شدکمک

-بنابراین بررسی آموزش. اي در رابطه با پیشرفت تحصیلی فرد دارندجایگاه ویژه ،فردي

تواند نتایج بسیار سودمندي می ،پیشرفت تحصیلیها در راستاي افزایشثر بر آنؤمهاي 

شان افت که معضل اصلی) هااعم از مسئوالن و خانواده(را در اختیار کسانی قرار دهد

ثیر آموزش أمطالعه پیرامون چگونگی ت،در واقع. تحصیلی و عواقب ناشی از آن است

کند شده به سیستم آموزشی کمک میبر متغیرهاي یاد دهیراهبردهاي یادگیري خودنظم

هاي هاي آموزشی را در جنبهبتوانند این دوره ،داشتن ارتباط وجود که در صورت

توان بیان کرد که تحقیقی می ،با توجه به مطالب ارائه شده ،بنابراین. تحصیلی لحاظ کنند

 ي مهم در پیشرفت تحصیلیهادهی را در ارتباط با جنبهکه آموزش راهبردهاي خودنظم

در داخل کشور انجام نشده  ،طلبی سنجیده باشدیعنی اشتیاق تحصیلی و رفتار کمک

که در شرف انتخاب رشته و انتخاب آموزان پایه نهم، به علت ایندانش ،طورهمین. است

مسیر شغلی آینده خود هستند، باید عوامل روانشناختی مربوط به آنان مورد توجه قرار 

  .دگیر

شود تا با استفاده از ها، نیاز به تحقیق بیشتر در این حوزه احساس میبا توجه به یافته

آموزان توجه نموده و احتمال بر عوامل روانشناختی مرتبط با تحصیل دانشها بتوان آن

  .موفقیت تحصیلی آنان را بیشتر کرد

  اهداف پژوهش - 1-4

  :هدف کلی

اشتیاق تحصیلی و بردهیخودنظمیادگیريراهبردهاي آموزشتعیین اثربخشی-

  .پایینتحصیلیپیشرفتباآموزاندانش)طلبیپذیرش و اجتناب از کمک(طلبیرفتار کمک

  :اهداف جزئی



 تحصیلیاشتیاق بردهیخودنظمیادگیريراهبردهاي  آموزشتعیین اثربخشی- 1

  .پایینتحصیلیپیشرفتباآموزاندانش

طلبیکمک رفتاربردهیخودنظمیادگیريراهبردهاي زشآموتعیین اثربخشی- 2

  .پایینتحصیلیپیشرفتباآموزاندانش )طلبیپذیرش و اجتناب از کمک(

  هاي پژوهشهفرضی - 1-5

  :فرضیه کلی

طلبـی اشتیاق تحصیلی و رفتار کمـک بردهیخودنظمیادگیريآموزش راهبردهاي-

  .اثربخش است پایینتحصیلیپیشرفتباوزانآمدانش )طلبیپذیرش و اجتناب از کمک(

  :هاي جزئیفرضیه

باآموزاندانش تحصیلیاشتیاق بردهیخودنظمیادگیريراهبردهايآموزش- 1

  .اثربخش استپایینتحصیلیپیشرفت

پذیرش و اجتناب (طلبیکمک رفتاربردهیخودنظمیادگیريراهبردهايآموزش- 2

  .پایین اثربخش استتحصیلیپیشرفتابآموزاندانش)طلبیاز کمک

  هاتعاریف مفاهیم فرضیه - 1-6

  تعاریف مفهومی -1- 1-6

	تحصیلیاشتیاق  يهاانجام کار يبرا فردکیکه يانرژ زانیبه م یلیتحص اقیاشت:

. شودیحاصل شده اطالق م ییو کارا یاثربخش زانیم زیکند و نیخود صرف م یلیتحص

بر مسائل و موضوعات  يشتریشته باشند، توجه و تمرکز بدا یلیتحص اقیکه اشت افرادي

-ینشان م يشتریتعهد ب لیتحص لو مقرارت مح نیدارند، به قوان يریادگیهدف مورد

ها عملکرد کنند و در آزمونیمطلوب اجتناب مگارانه و ناناساز يدهند، از انجام رفتارها

  .)2001مسلش، اسکافیلی و لیتر، (دارند يبهتر

آموزان طلبی عبارت است از راهبردي که توسط دانشرفتار کمک:طلبیکمکرفتار

 به عبارتی،). 1990نیومن، (د برنبراي غلبه بر مشکالت یادگیري و بهبود تبحر به کار می

مسائل و مشکالت یادگیري و از طریق آنآموزانطلبی راهبردي است که دانشکمک

کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع و طریق پرسشازتحصیلی خود را تشخیص داده و

  .)2012راندا  و همکاران، (آیندبر میها آن

عبارت است از راهبردهایی که یادگیرندگان به : دهیخودنظمیادگیريراهبردهاي 
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-ان را جهت دستیابی به اهداف موردهایشها، رفتارها و تالششناخت ،طور فعال و مستمر

هایی راهبرددهی عبارت از راهبردهاي یادگیري خودنظم ،به عبارتی. کنندمینظر هدایت 

در  ،توانند با تقویت و تنبیه شخصیمی هاي شناختی خودکه افراد از طریق فعالیتاست

  ).2009، ٣٨ماتوگا(دنبپردازخود ایجاد انگیزش کنند و از این راه به مهار رفتار خود 

  تعاریف عملیاتی -2- 1-6

  :	تحصیلیاشتیاق

مقیاس آموزان در اي است که دانشاز اشتیاق تحصیلی در این پژوهش، نمرهمنظور 

گیريمقیاس اندازه. اندکسب کرده) 2004(پاریس وبلومنفیلداشتیاق تحصیلی فردریگز،

  .اي استمتغیر فاصلهاین

آموزان دراي است که دانشطلبی در این پژوهش، نمرهمنظور از کمک:طلبیکمک

اینگیريمقیاس اندازه. اندکسب کرده) 1382(پور و سرمد طلبی قدمپرسشنامه کمک

  .اي استمتغیر فاصله

باکهساعته  1آموزشی  يجلسه8عبارت است از : خودنظم دهییادگیريراهبردهاي 

 به صورت به مدت چهار هفته و،)1391،سیف(شیورپرنشناسیروابکتاازدهستفاا

  .اي دو جلسه، برگزار شدهفته

  

  

  

  

  

  

______________________
38. Mattoga



  

  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مقدمه  - 2-1

توانـد بـه عنـوان شاخصـی     زیرا می. آیدپیشرفت تحصیلی یک عامل مهم به حساب می

دورتـی و  (براي ارزیابی موفقیت آموزش و پـرورش در سـطح کشـور درنظـر گرفتـه شـود       

اسـت کـه   همین دلیل، پیشرفت تحصیلی به عنوان یکـی از مسـائلی   به). 2017، ٣٩شارکی

کـه افـراد بایـد داراي چـه شـرایط و      ایـن . تحقیقات زیادي را به خود اختصاص داده است

که موفقیت به چـه عـواملی مربـوط    امکاناتی باشند تا بتوانند در تحصیل موفق شوند و این

نظـران علـوم تربیتـی    عالقه و توجه روانشناسـان و صـاحب  است، از جمله موضوعات مورد

کـه یکـی از معضـالت نظـام     پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی است  وجه مخالف .باشدمی

یابی آموزان در دستهاي گوناگون همچون عدم موفقیت دانشو به شیوهباشدآموزشی می

-خود را نشـان مـی  ... هاي تحصیلی، ترك تحصیل و به اهداف مقاطع تحصیلی، تکرار پایه

ی خواهان پیشرفت تحصیلی بیشـتري  آموزانشود تا دانشکه چه عواملی باعث میاین. دهد

آموزان دیگري به حدأقل پیشـرفت تحصـیلی   بوده و دائم در تالش باشند و درمقابل، دانش

وجود آمده کـه آنـان   در ذهن پژوهشگران به ،ها سؤال دیگر از این قبیلرضایت دهند و ده

  ). 1389خی، االسالمی، ابراهیمی قوام و فرشیخ(اند درصدد یافتن جواب مناسبی برآمده

  اشتیاق تحصیلی - 2-2

  یلیتحص اقیاشتفیتعر -1- 2-2

 اقیمفهوم اشت ،در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان یاساس میاز مفاه یکی

 کهنیا ایرا داشتن  يزیچ يو آرزو لیم يبه معنا ياز نظر لغو اقیاشت. است یلیتحص

). 1391، يکردافشار(ندیرا گو يکار کیيهاداشتن به امور و جنبه يادیز يعالقه

 یهدفمند آموزش يهاتیآموزان صرف فعالکه دانش یتالش تیفیبه ک یلیتحص اقیاشت

و  يحجاز(اشاره دارد ،ابندیمطلوب دست  جیبه نتا میصورت مستقکنند تا بهیم

______________________
39. Dougherty & Sharkey
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شود و یم نییتع دانشگاه ایو شرکت فعال در مدرسه  ییو با شناسا) 1387همکاران، 

مشارکت . گرددیمبر) دانشگاهیا (درسهبه م ياحساس تعلق و ارزشمندکیبه  ییشناسا

 ایبا مدرسه  ترشیو احساس تعلق ب ترشیباعث ارتباط ب ،دانشگاه ایدر مدرسه  شتریب

 اقی، اشت)2000(و همکاران  ٤٠عقیده مارکسبه ). 1391،ینیام(شودیدانشگاه م

که  یلیتحص يهاتیمند در فعالگرانه و هدفعبارت است از مشارکت خودآغاز یلیتحص

همراه  ،يریادگیيکنندهلیو تسه داریپا یروانشناخت يگذارهیسرما ینوع يدهندهنشان

که به دنبال  ییهاکوشش ؛است يفرد يهاکوشش زانیمثبت، در م یجانیبا حاالت ه

 است که آموزش آن، هدف ییهاحرفه ایدانش، مهارت و تسلط فرد بر ایارتقاء، درك و 

، )2000(و همکاران  ٤١عقیده اسکینربه ). 1394،یعلشاه(باشدیم یلیتحص يهابرنامه

داللت  يداریاست که بر عدم تالش و پا یتفاوتیب اینقطه مقابل اشتیاق، عدم اشتیاق 

کند یم دایبروز پ ،ها و رها کردن کارتالش یدارد که به صورت انفعال، فقدان ابتکار، کاست

 )مالمت ،یعالقگیب ،یخستگ(کننده فیتضع جاناتیاز قبیل ه یمنف جاناتیگر هانیو نما

است ) اضطرابو تیاحساس فشار در فعال ،تیعصبان ،یناکام(یگانگیب جاناتیه و

برنامه فوق يهاتیتواند شامل مشارکت در فعالیم یلیتحص اقیاشت). 1393،يسور(

باشد شودیمدرسه سازمان داده م لهیکه به وس یتئاتر و کار جمع ،یقیمانند ورزش، موس

 ایفیتکل کیورود فعال فرد در  انگریب ،یلیتحص اقیاشت ،)2004(٤٢از دیدگاه ریوایو

 ،یلیتحص تیفعال کیآموزان به اشتیاق دانش ،)2005(٤٣یاسکلکتاز نظر. استتیفعال

 ،ست و پس از آنآموز را جلب کرده اتوجه دانش ،فیکه تکلنیدر نگاه اول اشاره دارد به ا

، یصرم ینجف(است فیتکل انیپا ات اقیو اشت جانیالزم جهت تداوم ه يانرژ نیتأم

1394( .  

اقیمتغیر اشت يرا برا یگوناگون يهاابعاد و مؤلفه ،پردازان مختلفهیروانشناسان و نظر

 کیدر  را یلیتحص) يریگدر(اقیاشت، 1998در سال  ٤٤فین. اندکرده شنهادیپ یلیتحص

اپلتون، نظر به وکرد آموزان مطرح دانش یلیدرك افت تحص يبرا ينظر يوالگ

 يامداخله کردیرو نیترکنندهاکنون به عنوان متقاعدهم ،)2006(٤٥یرشلو نستنسیکر

 ،کیفردر). 1391،يبروجرد(باشدیمطرح م یلیاز شکست و افت تحص يریشگیجهت پ

______________________
40. Marx
41. Skinner
42. Rio
43. Skelecty
44. Phinne
45. Appleton, Christensen & Rashly



ساختار  کییلیه اشتیاق تحصکردند ک شنهادی، پ)2004(٤٦سیو پار لدیبلومنف

از  کیکه هر  است یو عاطف یشناخت ،يرفتار يهالفهؤاست که شامل اجزا و م يبعدچند

  : اندکرده فیتعر ریاجزا را به صورت ز نیا

دقت، توجه،  ،يریادگیيهاتیفعال،مشارکت در آموزشبه  :يرفتار اقیاشت. 1

و  مراقبت و مشارکت در مدرسه،مثبت يهابرخورد،شرکت داوطلبانه، عملکرد مثبت

  .اشاره دارد لیتحصحضور در محل

 قیبه سمت مدرسه و تطب یعاطف يهابه نگرش یعاطف اقیاشت:یعاطف اقیاشت. 2

  .گرددیمرو حس تعلق به مدرسه ببا آن

 يو استفاده از راهبردها يریادگییمیتنظخود کردیبه رو :یشناخت اقیاشت. 3

،یو اهداف شخص يریادگیارزش  ،یمیتنظخود يهااز مؤلفهوشناخت داللت دارد فرا

شده  لیتشک یختشنافرا يهايبه آموزش و استفاده از استراتژ ی، دسترسیگردانخود

  .)1394و همکاران،  یعباس(است

جوانان در  يبه طور خاص برا ،اقیاشت يهاشاخص نیا،)2004(فردریکزاز دیدگاه 

رشد در مراحل  يازهایها با نچون آن شود،یداد مقلم تیحائز اهم ،متوسطه يهاسال

  ).1391،يبروجرد(هستند  متناسبو مرتبط بودن در دانشگاه ییتوانا ت،یقابل يبرا هیاول

  یلیتحص اقیاشت يهالفهؤم -2- 2-2

  يرفتار اقیاشت -2-1- 2-2

مشاهده مانند شامل اعمال قابل يرفتار يریدرگکند کهبیان می) 2004(چیپنتر

و  یبرنامه مانند مسابقات ورزشفوق يهاتیار مثبت، تالش، مقاومت و مشارکت در فعالرفت

و  فیدر برخورد با تکال انیمشاهده دانشجوقابل يرفتارها و است یعلم يهاانجمن

اصل . شودیرا شامل م گرانیکمک از د تو درخواس يداریلفه تالش، پاؤم نیهمچن

 ،انجام شده اقیو اشت زشیانگ نهیکه در زم ییهاشدر پژوه ،یطلبو کمک يداریتالش، پا

در زمان  یحت ،یدرس فیآموزان در انجام تکالاگر دانش. همواره مورد توجه بوده است

مطلب  نیابه خرج دهند،  يداریتالش کرده و پا ،یخستگ ایکسالت  ،يمواجهه با دشوار

. باشندیبرخوردار م فیانجام آن تکل يبرا یکاف زشیها از انگشود که آنیاستنباط م

رفتار  ،تواند در کالس درسیم یمرب. باشندیمشاهده مقابل ،یطلبو کمک يداریتالش، پا

______________________
46. Frederic, Bloomfield & Paris
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ها و عالقه آن اقیاشت زانیم قیطر نیو از ا دیمشاهده نما فیتکال يآموزان را بر رودانش

 ،یدرسلهسئمحل  نیدر ح يآموزمورد قضاوت قرار دهد و اگر دانش ،ینه درسیرا در زم

ادامه  يبرا یکاف اقیاشت کند که احتماالً يریگجهیتواند نتیم ،کرد یگوشيو باز یتابیب

-تر از جهتبه مراتب راحت لهسئمنیا. نکرده است لهسئمریکار را ندارد و خود را درگ

و  کیبرنیلنعقیده به). 1391،ینیام(ردیگیم قرارمورد قضاوت  یشناخت يهايریگ

آموزان در توان گفت دانشیم یراحتبه ،آموزانبا نگاه کردن به دانش،)2003(چینتریپ

که تالش  یآموزاندانش. دهندیرا از خود نشان م يرفتار اقیدارند و اشت کتتکالیف مشار

کنند و به یخواست کمک ممانند و دریم یباق يادیمدت ز ،فیدر تکال ،کنندیم يشتریب

به صورت  نیهمچن يداریپا. دنرسیو به سطوح باالتر م رندیگیم ادیشتریب ،ادیاحتمال ز

مداوم  يگذارهیکه معرف سرما شده است فیتعر زیتالش ن تیریمد ایتنظیم تالش 

 فیتعر ،يدشوار ركد لیاز قب یبه هنگام مواجهه با مشکالت يریادگیآموزان در دانش

و  يداریپا ،يرفتار اقیتاش نیرسد که بینظر مبه نیبنابرا. )1394ز،یپره(شده است

 یکیتالش به عنوان ). 1395،يکرد(وجود داشته باشد  یمفهوم یهمپوش ،تنظیم تالش

 يباز موزانآدانش یلیتحص شرفتیدر پ یتوجهسهم قابل ،يرفتار اقیاشت يهالفهؤاز م

-یم فیو مداومت بر انجام تا اتمام تکل فیانجام تکال يفرد برا لیاز تما یکند و حاکیم

را ارائه  يرفتار يریگشش شاخص در)1993(٤٧فین و ولکل). 1385رستگار، (باشد

، عدم )یآموزش طیآمدن به مح ریبه د ادتع(ریخأو ت بتیغ: اند که عبارتند ازردهک

داشتن (ی، آمادگ)هامنظم بودن در همه کالس(، حضور )فیانجام ندادن تکل(شرکت 

رابطه استاد و)يریادگیطیعدم اختالل در مح(، رفتار)ملزومات گریو د ریالتحرلوازم

  .)1393،يداود) (بازخورد و پاسخ مثبت(دانشجو 

  :هاي اشتیاق رفتاري شامل موارد زیر استمؤلفه

تالش ،)1999(و همکاران  ٤٨وتیالبنابه تعریف :فیو تالش در تکل يداریپا )الف

 اقیاشت يلفه رفتارؤعنوان مبه  ،زیانگهنگام مواجه با تکلیف سخت و چالش يداریو پا

ا نظم دادن به یتالش  تیریکه به صورت مد فیدر تکل يداریپا. مورد نظر است یلیتحص

مثل  یهنگام روبرو شدن با موانع يریادگیبه تالش مستمر در  ،شودیم فیتعر زینتالش

 يردایپادارند کهبیان می) 1996(و همکاران  لریم.)1391زرنگ، (اشاره دارد  يدشوار

 اقیاز سطح اشت یشاخص ،دهندیاز خودشان نشان م فیتکلبه هنگام انجام رانیکه فراگ

______________________
47. Velkelle
48. Elliott



 کیانجام  يبرا رانیکه فراگ یتالش زانیعبارت است از ماست و فیآنان نسبت به آن تکل

  .)1391،يبروجرد(دهندیفعال به خرج م فیتکل يرغم دشواریعل فیتکل

 یعنیتالش است،  ینوع یطلبکمک، )1933(٤٩مزیاعقیده به:یطلبکمک )ب

.کندیاستفاده م ندهیدر آ تیموفق شیطور فعاالنه از امکانات موجود جهت افزاشخص به

،یصرمینجف(کرد  فیتوص گریکدیافراد با  یتعامل اجتماع یتوان نوعیرا م یطلبکمک

توان یم را یطلبکمک. دارد یآدم یدر زندگ ياریبس يودهانم یطلبکمک دهیپد). 1394

انو همکار لگایل –به نظر نلسون .نمود فیتوص گریکدیافراد با  یتعامل اجتماع ینوع

).1395،يکرد(دانسته شده است زین يریادگیراهبرد  کییطلب، کمک)1983(

از  فیانتظارات تکل انیکه اختالف م ی، زمان)1995(٥٠ومنیباتلر و ن عقیدهبه همچنین

 نیبه چن یمنطق یپاسخ یطلبکمک ،باشد ادیز گرید ياز سو ریفراگ ییطرف و توانا کی

 رانیکه فراگ یزمان اند کهنیز اضهار داشته) 2003(چینتریو پ کیبرنیلن.است یتیوضع

 يریادگیاز  يخود را در وضع نامساعد ،کنندیآن را تقاضا نم یدارند ول اجیبه کمک احت

 یند و کمک را در زمانکیکالس سؤال م که در يریفراگ ،واقعدهند و دریو عمل قرار م

بلکه در  ،دهدیخود را کاهش م یلیتنها مشکالت تحصنه ،آوردیکه الزم است به دست م

تواند از یم يبعد يهاتیکند که در موقعیرا کسب م ییهادانش و مهارت ،ندیفراطول 

 گرانیکان از داستفاده کود). 1394،ینجفیصرم(کمک به خود استفاده کند  يها براآن

 یمورد تحول ذهندر )1987(٥١یگوتسکیو هینظریها ، فرض اساسکسب مهارت يبرا

شود و هر یاجتماع به فرد منتقل م قیاز طر اساسًا ،معتقد بود که دانشیگوتسکیو. است

کودکان . ابدییوقوع م يفردنیدر سطح ب،شده باشد یکه درونقبل از آن یذهن دهیپد

کاربردها  نیا جیکنند و به تدریتجربه م گرانیحضور درا در لهسئمحل يهاتیابتدا فعال

  .)1391،يبروجرد(دهندیکرده و خودشان انجام م یرا درون

  یعاطف اقیاشت -2-2- 2-2

و  یدهارزش ،یدرس فیبه مطالب و تکال یدرون يشامل عالقمند اشتیاق عاطفی

اضطراب و خشم  ،يدیناام رینظ یمنفها، وجود عاطفه مثبت و فقدان عاطفه نآ تیاهم

٥٢یشوفلعقیده به). 1387،يحجاز(است  يریادگیو  یدرس فیهنگام انجام تکال

______________________
49. Ames
50. Butler & Newman
51. Vigotsky
52. Shouflly
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و  ردیگیمرا دربر یزشیانگ -یجانیه يهااست که جنبه یحالت آن کیاقیاشت، )2007(

 يو شامل نشانگرها خاص متمرکز است يرفتار ایفرد  اییشئ خاص ایو  یبر موضوع

  .استارزش و، عاطفه انتظار

اگر  ،واقعو در ردیگیمدربر فیآموزان را در انجام تکلدانش يانتظار، باورها لفهؤم

ش دارد و اگر یخو تیفعال طیمح يهابر مهارت یباور باشد که کنترل نیآموز بر ادانش

 نآانجام  ،ادید، به احتمال زمطمئن باش ،الزم يهاخود بر کاربرد مهارت یینسبت به توانا

در انجام آن  ،ندکیه مآن قضی ریرا درگ خود ،یو به لحاظ شناخت دنیگزیرا برم تیفعال

شامل  مؤلفه انتظار. دشویدر آن نائل م يو به سطوح باالتر دادهبه خرج  يداریپا ،فیتکل

  . باشدیم يآمدخودکار يو باورها یستگیو شا تیقابل يکنترل، باورها يباورها

 یو شامل واکنش عاطف بودهفیتکال یعاطف يامدهایپ دهرنیگدربرهعاطف لفهؤم

 يازهایو ن) اضطراب، غرور و شرم یعنی(عملکردشانو فیآموزان نسبت به تکالدانش

وجود عاطفه  ،ییو خودشکوفا ییوندجوینفس، پعزت،يارزشمندها به خودتر آنیعاطف

  . دباشیم یمثبت و فقدان عاطفه منف

 نیهمچن ف،یتکل کیوارد شدن در  ياهداف فرد برارندهیگدربر ،لفه ارزشؤم

فیاست که شامل ارزش تکل تیعالقه به آن فعال ایيسودمند ت،یدر مورد اهم شیباورها

  :)1392ان،یسماوات(باشدیمو انتظار ارزش 

 یمحرک ،فیارزش تکل، )1996(و همکاران  لدیکفیوعقیده به:فیارزش تکل )الف

شده ادراك تیو جذاب يسودمند ،تیو به اهم یلیتحص يهاتیدر فعال يریدرگ ياست برا

 زانیو م آموزاندانش یدرون اقیدهنده عالقه و اشتنشان ،فیارزش تکل. اشاره دارد فیتکال

).1394على،شاه(است  یموضوع درس يمندسود

 یلیتحص يهاتیمشارکت در فعال يبه صورت شوق برا فیارزش تکل ،یطور کلبه 

 يریادگیبه مطالب  رندهیادگییعالقه درون انگریب ،فیارزش تکل يباورها. شودیم فیتعر

  .کندیمنعکس م ،دارد فینسبت به تکال رندهیادگیکه  را یاحساس کهاست

سه  يدارا ،کندیم انیب )2000(چیهمانطور که پنتر فیمربوط به ارزش تکل يباورها

 تیلفه اهمؤم.باشدیم فیتکليو سودمند فیعالقه به تکل ف،یتکل تیلفه مهم اهمؤم

یرا مهم تلق یدرس فیتکالتا چه حد رندهیادگیمطلب است که  نیا انگریب، فیارزش تکل
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Abstract
Research Aim: This study was carried out to consider the Effectiveness of 

self-regulated learning strategies teaching on academic engagement and help-
seeking behavior in students with low academic achievement.

Research method: The design of this study was quasi-experimental and 
pre/post-test with control group. All grade ninth girl students in Gonbad 
Kavoos city in 2017-2018 comprised statical population of this study. First, 
two school were chosen by cluster sampling. Then, 30 students with low 
academic achievement were chosen by random sampling and were classified 
into one experimental and one control groups. These groups responded to 
demographic questionnare, help-seeking behavior questionnare and academic 
engagement scale at pre-test and post-test. Self-regulated learning strategies 
teaching was held in 1-hour 8 sessions for experimental group after pre-test. 
There was no intervention for control group. Collected data were analyzed by 
ANCOVA and Bonferroni post hoc test in SPSS23.

Findings: The results showed that self-regulated learning strategies teaching
was effective on raising academic engagement and help-seeking behavior 
(acceptance and avoidance of help-seeking) in students with low academic 
achievement and there is a significant difference between experimental and 
control groups in  academic engagement and help-seeking behavior.

Conclusion: Totally the results showed that self-regulated learning strategies 
teaching is effective on  raising academic engagement and help-seeking 
behavior (acceptance and avoidance of help-seeking) in students with low 
academic achievement and authorities specially psychologists and school 
counsellors can use of this method.

Keywords: self-regulated learning strategies teaching, academic engagement, 
help-seeking behavior, low academic achivement
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