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 تأثير آموزش خودآموزي كالمي بر تنيدگي تحصيلي و خودپنداشت رياضي

 آموزاندانش 

 
 2، رامين حبيبي كليبر1*جعفر بهادري خسروشاهي

 35/54/31تاریخ پذیرش:  51/51/31تاریخ دریافت: 

 چكيده

پژوهي با  کند. اینآموزان ایفا میخودپنداشتت ریايتتی و تنيدتی تلصتتيلی نمي مرمی در پيتتترفت تلصتتيلی داني زمينه و هدف: 

 آموزان انجام ترفت.  هدف بررسی تأثير آموزش خودآموزي کالمی بر تنيدتی تلصيلی و خودپنداشت ریايی داني

آزمون و پيگيري با تروه تواه استتتت. عامآه آماري شتتتامی تمامی  پس - آزمونروش پژوهي آزمایتتتتی و از نور  ري پييروش: 

 45بود. نمونه شامی  5331-39در سال تلصيلی  دوره اول متوستهه مدار  شترر ایلي ی ساستتان آاربایجان شر ی    آموزان دختر داني

نفر  وتروه تواه  05اي انتياب و به صورت تصادفی در دو تروه آزمایي ساي چندمرحلهتيري خوشهکه به روش نمونهآموز بود داني

  بود 5335  و خودپنداشت ریايی مارش س0550ها پرستنامه تنيدتی تلصيلی موریس سآوري دادهند. ابزار عمعاهشد عایدهینفر   05س

برنامه آموزش خودآموزي کالمی براي تروه آزمایي در  کردند.تكميی  و پيگيري آزمونسپ ،آزمونپيي مراحیهتا در  کته آزمودنی 

اریانس ها از روش تلليی وبه منظور تجزیه و تلليی داده اي را دریافت نكرد.در حالی که تروه کنترل چنين برنامه هفت علسته اعرا شد 

   تيري مكرر استفاده شد.با اندازه

دارد  آنادارم آموزان تأثيرداد که آموزش خودآموزي کالمی بر تنيدتی تلصتتيلی و خودپنداشتتت ریايتتی داني نتایج نتتتان ها: يافته

بازبينی دیداري نمودارهاي اثربيتتتی و اندازض يتتریث تأثير نيز بيانگر کاهي مآنادار نمرات تنيدتی تلصتتيلی و افزایي   . P <555/5س

         آزمایي بود و نتایج در مرحله پيگيري نيز حفظ شدند. هاي تروهآزمون آزمودنیخودپنداشت ریايی در پس

توان خودآموزي کالمی را به عنوان یك روش مؤثر در کاهي تنيدتی تلصتتتيلی و نتتایج این پژوهي، می  بر استتتا گيري: نتيجهه 

   آموزان به کار برد.  افزایي خودپنداشت ریايی داني

       خودپنداشت ریايی، تنيدتی تلصيلی، خودآموزي کالمی ها: كليدواژه
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 مقدمه 
شده فرد است. خود یا ، توصيف از خود ادراک1خودپنداشتت 

 من بته منزلته وعود فرد کوچكی در درون ما نيستتتت. انستتتان   

خویتتتتتنی ندارد که رفتار او را مرار کند، بلكه این خویتتتتتن  

 . نظریه 5ها استتت سها و برداشتتتدهنده مجموعه ادراکنتتتان

اعتماعی بر این باور استتت که انستتان به عاي یك   - شتتناختی

خود داراي چنتدین خود استتتت کته احتمتازم از زمانی به زمان    

این خودها، یك   بر استتتا  3 . مارش س0یابد سدیگر تغيير می

رده کمراتبی و چندوعری از خودپنداشتتت ارا ه الگوي ستلستتله 

 خودپنداشت»به دو مؤلفه « خودپنداشت کلی»استت که در آن  

ردد. تتمستتيم می « خودپنداشتتت ريرتلصتتيلی »و « تلصتتيلی

هایی از  بيی خودپنتداشتتتت تلصتتتيلی خود شتتتامی زیرمؤلفه  

شتتتت ، علوم و... استتتت و خودپندا 2خودپنداشتتتت ریايتتتی 

ريرتلصتتيلی نيز شتتامی خودپنداشتتت اعتماعی، خودپنداشتتت  

 . هم نين 4تردد سو خودپنتتداشتتتتت بتتدنی می  ،هتيتجتتانی  

هاي ها از تواناییها و ادراکخودپنداشتتت ریايتتی برداشتتت  

 . به 1فردي براي یتادتيري و انجام تكاليف ریايتتتی استتتت س  

اند که خودپنداشت و انگيزش  وري که در پژوهتی نتان داده

موزان دوره آکننده پيترفت تلصيلی دانيبينی، پيي3يلیتلص

و افراد داراي خودپنداشتتت تلصتتيلی باز داراي  بودهراهنمایی 

 . هم نين متتتي  9نگرش مثبت نستتبت به مدرستته هستتتند س 

آموزان با خودپنداشتتتت باز، نستتتبت به شتتتده استتتت که داني

ليف اآموزانی که خودپنداشتت پایينی دارند، در انجام تك داني

 . 7ند سکنتر کار میکنند و سيتآموزشتی بيتتتر شترکت می   

  به این نتيجه دستتتت 4فریتا  و رین سدر پژوهتتتتی دیگر دي

یافتند که بين خودپنداشتتتت تلصتتتيلی با پيتتتترفت تلصتتتيلی 

آمتوزان ارتتبتتاب متثتبتتتی وعتود دارد و بترخورداري         دانتي 

آموزان از ستتهب بازي خودپنداشتتت تلصتتيلی ممدم بر   داني

لكرد مناسث آنرا در مدرسه است. پژوهي دیگري هم نتان عم

داده استت که وعود ستهب بازي خودپنداشتت تلصيلی براي    

                                                           
1. Self-concept 

2. Mmathematics self-concept  

3. Academic motivation 

 . 3دستتتيابی به عملكرد تلصتتيلی مناستتث يتتروري استتت س    

هم نين نمي خودپنداشتتتت در رابهه بين توانایی شتتتناختی و  

عملكرد تلصتتيلی بر این منها استتتوار استتت که خودپنداشتتت 

هاي خود، لذت آموزان درباره تواناییادراک دانيتلصيلی یا 

و عال ته بته متدرستتته بته  ور کلی، به منزله یكی از ابآاد مرم     

  .55ارد سد به دنبالخودپنداشت، افزایي پيترفت تلصيلی را 

 هايهاي پرورشتی در ويآيت آموزان در نظامبيتتتر داني 

يري تبرند، چرا که ستترعت شتتكیستتر میپي يده و متآارض به

آنرا هميوانی نداشتتتته و این امر به  4یافتگیتغييرات با ستتتازش

شتتتود. هرچند منتری می 5اي تلت عنوان تنيدتیبروز پتدیتده  

ویژه وعتود پتتدیتتده تنيتتدتی در زنتتدتی عتتامتته مردم و بتته   

آموزان امري تریزناپذیر است؛ اما عدم تدبير راهكارهاي داني

در  هاي عديروز آسيثتواند به بمناسث براي ممابله با آن، می

عملكرد بدن و کارکردهاي اعتماعی، تلصيلی، و شغلی منجر 

دهد که بيي اعظم ها  نتان می . به نلوي که بررسی55شود س

نرا در مدیریت یتافتگی افراد، از نتاتوانی آ  متتتتكالت ستتتازش 

 آموزان از این امرشود که در این ميان، دانيتنيدتی، ناشی می

به احسا  نياز فزاینده  6 . تنيدتی تلصيلی50مستتثنی نيستند س 

 ور همزمان، ادراک فرد مبنی بر نداشتتتتن زمان بته داني و بته  

 . مبتنی بر این 53کتتافی براي دستتتتيتتابی بتته آن اشتتتاره دارد س 

 هاياي مآمول در عرصتتتهتآریف، تنيتدتی تلصتتتيلی پتدیده  

آموزشی بوده و بسياري از فراتيران بهور روزمره آن را تجربه 

واند بر تده و تریزي از آن نيست و این تنيدتی تلصيلی میکر

آموزان نيز تأثيرتذار باشد و ميزان خودپنداشتت ریايتی داني  

 . بوناستتی و ریو در پژوهتی 54خودپنداشتت را کاهي دهد س 

ویژه  هایتان بهافرادي که نسبت به خود و توانمندينتان دادند 

ني مثبت و یا در بآد تلصتتتيلی و آموزشتتتگاهی، ادراک و دا 

ستتازنده دارند، چنين ادراک و تفكري خود به عنوان مانآی در 

ی هاي زندتبرابر بروز افكار و اعمال نامهلوب در تمامی عرصه

4. Adaptation 

5. Stress  

6. Academic stress 
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کند و از این  ریا باعث کاهي هتاي مرم عمی می و مو آيتت 

  . 51شود ستنيدتی در افراد می

از  یهاي تلصتتتيلی یكبتا توعته بته اینكه ممابله با تنيدتی   

آموزان بوده و تلما این امر، بتتا هتتاي اصتتتلی دانيدرتتدرتته

ین حال آن ه در امدیریت منابع تنيدتی تره خورده است بااین

اي هميان  ابی توعه است این است که ممابله انفآالی با تنيدتی

؛ به آوردآموزان به بار میتلصتتتيلی، نتایج وخيمی براي داني

يب روندهاي آموزشتتتی نلوي کته آنرا را از  ی نمودن صتتتل 

ي فردملور و فآال آوردهادارد، اما امروزه بر نمي رويبتازمی 

شود که در این ميان، اعتماعی تأکيد می آوردهايرويبيي از 

اي برخوردار است از عایگاه ویژه 1کالمی آموزيآموزش خود

آورد اخير مبتنی بر روي در دهتتهختودآموزي کالمی   . 59س

سازي آن با توعه   رشد یافته و مفروم5375نظري مایكن باوم س

  و 5340شتتتناستتتان روستتتی چون لوریا س هاي روانبه نوشتتتته

بر نمي تفتار  ترستتيم تردیده استتت و    5390ویگوتستتكی س

درونی و خودمرتارتري کالمی در مرتار رفتار و پيامدهاي آن   

از تفتار درونی به  آوردتأکيد فراوان شتتده استتت. در این روي

 و شتتتدهرفتتار، حتازت و عوا ف یاد برده    کننتده عنوان تنظيم

شتود که موعود انستانی  ادر استتت از  ریا صلبت   تأکيد می

بر  . 57کردن با خود، به خودفرمانی و خودمدیریتی نا ی شود س

سازي دستورات و این دیدتاه کودکان از  ریا درونی استا  

اد یرهنمودهاي بزرتستتازن سیآنی از  ریا تفتار خودهدایتی  

تيرند رفتارشان را مدیریت کنند و به عبارتی خودمرارتري، می

ود. مایكن شبه وستيله تفتار ناآشكار یا تفتار درونی تنظيم می 

بتاوم با توعه به این دیدتاه نظري، درصتتتدد ارا ه مدلی عرت  

درونی کردن تفتتتار برآمتتد. بتته نظر وي، دروا ع نلوه تفكر 

ا ستميم بر چگونگی احسا  متواند به  ور عمدي و نستبتام م می

      تویی تتتأثير بگتتذارد و هر یتتك از متتا بتته وستتتيلتته نوعی تتتك 

هاي عاري به خودمان بر افكارمان یك ستتتري خهابه - درونی

تتذاریم و بته این ترتيتث دربتاره اینكته به چه چيزي      تتأثير می 

                                                           
1. Self-instruction training 

 ذاردتاعتماد داشته باشيم و حتی چهور رفتار کنيم بر ما اثر می

  .  54س

ي هاهاي بيرونی به نظارتر راستتتتاي این دیدتاه، نظارتد

شود امور زندتی خویي شتود و فرد  ادر می درونی تبدیی می

 . مبتنی 53و پيي ببرد س کردهرا به واسهة عوامی کالمی تنظيم 

المی ک آموزيبر این نظریه، مهالآات وسيآی در کاربست خود

می صيلی به عشناسی و تلهاي متنور رفتاري، آستيث در حوزه

دهند که آموزش آمده استتتت و نتایج این مهالآات نتتتتان می 

ع ها و منابخودآموزي کالمی اثرات مثبت در مرار رفتار، هيجان

اند که ها نتان دادهحال برخی پژوهي . بااین05تنيدتی دارد س

دتی، اثرات ماندتار در کاهي تني خودآموزي کالمیآموزش 

 ثيرتأکه  پژوهتتتیيت این استتت که  . نكته حا ز اهم05ندارد س

را بر روي تنيدتی و خودپنداشت خودآموزي کالمی آموزش 

 ور مستميم انجام دهد، صورت نگرفته است؛ بنابراین ریايی به

از  کند وعدید بودن مويور پژوهي بر يرورت آن تأکيد می

هدف  ،هاي ميتلفپژوهي هاي متنا  مبتنی بر یافتهستتتویی 

تتتأثير آموزش خودآموزي کالمی بر ن پژوهي حتتايتتتر تآيي

 ت.   آموزان استنيدتی تلصيلی و خودپنداشت ریايی داني

 روش 
ه بنور مهالآه حاير كنندگان: الف( طرح پژوهش و شركت

 تآزمون پس - آزمونشتتيوه آزمایتتتی استتت که از  ري پيي 

پيگيري با تروه تواه استتتفاده شتتد. عامآه آماري این پژوهي  

آموزان دختر دوره اول متوستتهه شتتررستتتان ایلي ی در  داني

نفر به روش  45بودند که از بين آنرا  5331-39ستتال تلصتتيلی 

اي انتياب شتتتده و به تصتتتادف در دو  مرحلهتيري چندنمونته 

نفر  عایدهی شدند. به این  05نفر  و تواه س 05تروه آزمایي س

توستتتهه مدرستتته دخترانه دوره اول م 0ابتدا از بين ترتيتث که  

شتررستتان ایلي ی، یك مدرسه به صورت تصادفی انتياب و   

هاي آن مدرسته به صورت تصادفی  ستسس دو کال  از کال  

انتياب شتتدند. در نرایت به صتتورت تصتتادفی یك کال  به   
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عنوان تروه آزمایي و یك کال  به عنوان تروه تواه انتياب 

 هاي تروه آزمایي تلت آموزشکه آزمودنینلويبه ؛تردید

خودآموزي کالمی  رار ترفتنتتد و در ممتتابتتی تروه تواه هي  

آموزشتتتی را دریتافت نكردند. شتتترایب ورود به پژوهي عدم   

مآلوليت عستتمانی و عدم مصتتترف دارو بود. مالک خرو  از  

 پژوهي ريبت بيي از دو علسه در علسات آموزشی بود.   

 ب( ابزار 

 15این مميا  یك پرستتتتتتتنامه  : مميا  تنيدتی تلصتتتيلی:5

  ساخته شده 00سوالی خودتزارشی است که توسب موریس س

ها، ینایافتگاستتتت و منتابع تنيدتی تلصتتتيلی را در حوزض کام  

دهتتد و نلوض و تغييرات مورد ارزیتتابی  رار می ،تآتتاريتتتتات

و  ،عستتتمانی، هيجانی، رفتاري تنتتتتگرواکني افراد به عوامی 

تذاري آن به صورت بلی شيوه نمرهستنجد.  شتناختی را نيز می 

  با استفاده از 03  استت. مهالآه ميسرا و کاستيلو س 5  و خير س5س

يریث آلفاي کرونباخ نتان داده است که این مميا  با يریث 

از اعتبار مهلوبی برخوردار است و روایی مميا  هم تأیيد  /.43

  نيز روایی این 04پژوهتتتی شتتكري و همكاران س .شتتده استتت

ستتتتتنامه را مورد تأیيد  رار دادند و يتتریث اعتبار آن را به   پر

 تزارش کردند.  45/5روش آلفاي کرونباخ 

براي ستتنجي خودپنداشتتت  : آزمون خودپنداشتتت ریايتتی:0

  استتتفاده شد. این 3ریايتی از آزمون تجدیدنظرشتده مارش س  

اي سکتتامالم موافا تتتا مميتتا  در یتتك  يف ليكرت پنج درعتته

شود و داراي دو مؤلفه عال ه به پاستخ داده می کامالم ميالف ، 

تویه  است و  1تویه  و ادراک از توانایی ریايی س 7ریايی س

؛ 37/5از روایی سازه برخوردار است سشاخ  نيكویی برازش، 

 . شتتاخ  همستتانی 35/5شتتاخ  تآدیی شتتده نيكویی برازش

هتتاي عال تته بتته و در مؤلفتته 45/5درونی کتتی آزمون برابر بتتا 

به دست آمد  79/5و ادارک از توانایی ریايی،  75/5ریايتی، 

  در پژوهتتتتی روایی ملتوایی 01 . عهتتایی و همكتتاران س3س

 و پایایی آن را به روش آلفاي کرونباخ کردهپرستنامه را تأیيد 

 تزارش کردند.   33/5

بر  برنتامه آموزش خودآموزي کالمی اي: نهامه مداخله ج( بر

  5340  و لوریتتا س5390سهتتاي نظري ویگوتستتتگی آموزه

مبتنی استتتت و از  رفی ا تبتتاستتتی از کتتارهتتاي درمتتانی و  

 . در این برنامه، به 59  استتت س5375باوم سپژوهتتتی مایكن

نظور شود و م ور استاستی بر سين تفتن با خود تأکيد می  

کالمی این استتتت کته شتتتي  بتته خودش    خودآموزياز 

 دهد.هاي ميتلف چه کاري انجام بگویتد کته در مو آيتت   

اي در د يمته  95علستتته  7اي در ارا ته این برنتامته متتداخلته    

سته توسب پژوهتگر انجام ترفت.  درستی و در مدر  کال 

خالصته ملتواي آموزشتی علسات ميتلف در عدول زیر   

 ارا ه شده است.
 

 خالصه جلسات خودآموزي كالمي :1جدول  

 هافعاليت خالصه محتواي جلسات و موضوع جلسه

 جلسه اول
آشنایی و بر راري ارتباب اوليه و 

 آزموناعراي پيي
 آزمون. توييب ميتصر در مورد آموزشمآارفه و بر راري ارتباب اوليه. اعراي پيي

 الگودهی شناختی جلسه دوم

که مراحی مربو ه با صتتداي بلند بيان شتتري دادن یا الگوستتازي یك تكليف درحالی 

کودکان یاد داده شتتتد که با صتتتداي بلند صتتتلبت کنند. ستتتسس   شتتتوند. ابتدا بهمی

ها را کرد و همان الگوشتتنا  الگوهاي متناستتث با رفتار را با صتتداي بلند بيان میروان

 تر این عمی بود.که کودک متاهدهداد، درحالیهمزمان با تفتار بلند انجام می

 راهنمایی آشكار یا بيرونی جلسه سوم

داد ها را با صتتتداي بلند ارا ه میآموزيدهنده خوددرحالی که آموزشدر این مرحله 

دادند، یآنی کودک رفتار متناستتتث با تفتار  بلند را انجام کودکتان آنرتا را انجتام می   

 ور کالمی رفتتار کودک را عرت داده و راهنمایی  دهنتده بته  داد. دروا ع آموزشمی

 .کردمی
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 خودهدایتی آشكار جلسه چهارم

را که در مرحله اول و  هاخودآموزين در حين انجام تكاليف با صتتتداي بلند کودکتا 

کردند، یآنی در این مرحله کودک رفتار متناستتتث با دوم یتاد ترفتته بودند تكرار می  

دک داد. به عبارت دیگر کوکرد انجام میکه با صتتتداي بلند بيان میتفتار را درحالی

 .ردیدتهمزمان با آن درتير رفتار مناسث می بيانات پيتين مربی را الگوسازي کرده و

 شدهخودهدایتی آشكار ملو جلسه پنجم
 زيخودآموداد و همراه با آن اظرارات مربوب به ابتدا مربی رفتار متناستث را انجام می 

 ترفت.کرد و سسس همان عمی توسب کودک انجام میکالمی را نجوا می

 جلسه ششم
ستفتار خودآموزي یا کالمی پنران 

 درونی 

ایی از همربی دستتور دادن به خود را به صورت ناآشكار همراه با عال م رفتار و تو ف 

ها، لمس کردن چانه و ... انجام داده و سسس کودک فكر کردن مانند باز بردن چتتم 

 ی کرد ستفتار دروندر حين انجام تكاليف از زبان درونی استفاده می

 پایانیارزیابی  جلسه هفتم
کننتده و تمتدیر و تتتتتكر از آنرتا به خا ر    آزمون بر روي افراد شتتترکتت اعراي پس

 همتارکت در این برنام

 
ابتتدا بتا مراعآته بته متدار  و انتياب نمونه      : د( روش اجرا

هاي آماري و متي  شدن دو تروه آزمایي و تواه پرستنامه

آزمون عنوان پييتنيدتی تلصتيلی و خودپنداشت ریايی به  

براي هر دو تروه اعرا شتد و سسس براي تروه آزمایي برنامه  

اي ه شتتتد و تروه تواه مداخلهارا آموزش خودآموزي کالمی 

دریافت نكرد. بآد از اعراي برنامه آموزشتتی هر دو تروه مورد 

 آزمون  رار ترفتند. پس

اخالق در پژوهي به  ور کامی رعایت شتتتد. به  وري که 

ر ترفتن مجوزهتتاي ززم از کميتتته علمی و اخال ی عالوه ب

آموزان با ريتتتایت آتاهانه، تمتامی داني آموزش و پرورش، 

 ها را تكميیپرستتتتتتتنامه  ،داو لبانه و با هماهنگی مآلم و مدیر

. هم نين، به آنرا ا مينان داده شتد که ا العات حاصی  کردند

به افراد تروه آزمایي نيز  از پرستتتتتنامه، ملرمانه خواهد ماند. 

توانند علستتتات اي میتفته شتتتد در هر مرحله از برنامه مداخله

آوري هاي عمعداده زرم به اکر است آموزشی را ادامه ندهند.

هاي آمار توصيفی سميانگين و انلراف شتده با استفاده از روش 

يري تتلليی واریانس با اندازهاستتتاندارد  و استتتنبا ی سآزمون 

مورد تجزیتته و تلليتتی  رار  SPSS.21افزار   در نرمرمتكر 

 ترفت. 

 ها  يافته
درصد پدران  53آموزان، از نظر ميزان تلصيالت والدین داني

 4/05درصتتتد راهنمایی،  55درصتتتد ابتدایی،  0/34ستتتواد، بی

 7درصد تلصيالت دانتگاهی داشتند؛  50درصتد دبيرستتان و   

درصد راهنمایی  35ابتدایی، درصد  01سواد، درصد مادران بی

درصتتد تلصتتيالت دانتتتگاهی    54درصتتد دبيرستتتان و   05و 

 4/05ا تصادي، ويآيت  - داشتتند. از للا  ويآيت اعتماعی 

درصد  05درصتد ستهب متوستب و     9/13درصتد ستهب پایين،   

 سهب باز بودند.  

ميانگين و انلراف استاندارد متغيرهاي پژوهي  0در عدول 

آزمون تروه آزمتتایي و تواه تزارش پسآزمون و در پيي

 شده است.
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 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش به تفكيك گروه آزمايش و گواه :2جدول 

 هاگروه متغير

آزمون  گروه گواه گروه آزمايش

 -كالموگروف

 فناسمير

 سطح معناداري
 نميانگي

انحراف 

 استاندارد
 نميانگي

انحراف 

 استاندارد

خودپنداشت 

 رياضي

 آزمونپيي

 آزمونپس
 پيگيري

41/9 

11/4 
51/3 

30/0 

33/5 
33/5 

95/9 

31/9 
75/9 

30/0 

99/5 
75/5 

34/5 

31/5 
31/5 

33/5 

30/5 
35/5 

تنيدگي 

 تحصيلي

 آزمونپيي

 آزمونپس
 پيگيري

95/35 

91/04 
45/07 

19/3 

45/0 
54/3 

91/35 

15/30 
51/30 

31/4 

41/3 
53/3 

45/5 

75/5 
44/5 

13/5 

93/5 
47/5 

 

دهد که ميانگين خودپنداشتتتت نتتتتان می 0نتتایج عدول  

ر از آزمون و پيگيري به ترتيث بيتتآزمون، پسریايی در پيي

تروه تواه استتتتت. هم نين ميتتانگين تنيتتدتی تلصتتتيلی در  

ایي تروه آزمآزمون و پيگيري بته ترتيث در  آزمون، پسپيي

 تر از تروه تواه است.  پایين

پيي از بررسی مآناداري تأثير آموزش خودآموزي کالمی 

بر متغيرهتتاي تنيتتدتی تلصتتتيلی و خودپنتتداشتتتت ریتتايتتتی   

ه از عمل تيري مكررتلليی واریانس با اندازههتاي  شتتتربپيي

ث بدین ترتيها بررسی شد. ها، همگنی واریانسنرمال بودن داده

ممدار استتتميرنوف نتتتتان داد که  - نتایج آزمون تالموتروف

 51/5متغيرهتتا از  تمتامی ستتتهب مآنتتاداري در این آزمون براي 

آزمون  نتایجها نرمال است. براین توزیع دادهو بنا تر استبزرگ

ی تروهي بينهاشتترب همگنی واریانس نتتتان داد کهنيز  لوین

تآامی متغير مستمی و  Fممدار هم نين ستت.  نيز رعایت شتده ا 

همسراش در متغير خودپنداشتتت ریايتتی و تنيدتی تلصتتيلی    

توان تفتتت کته همبستتتتگی متغير همسراش و  و می مآنتادار بود 

ا هتوان براي تلليی دادهبنابراین می؛ مستتمی رعایت شتده است  

.استفاده کرد تيري مكررتلليی واریانس با اندازهاز 
 

 هاي مكرر براي مداخله خودآموزي كالمي بر تنيدگي تحصيليگيرينتايج آزمون تحليل واريانس اندازه :9جدول 

 منبع تغييرات تلليی واریانس متغير
مجمور 

 مجذورات

درعه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سهب 

 مآناداري

اندازه 

 اثر

تنيدگي 

 تحصيلي

 

 هابين آزمودنی
  33/5  5555/5 43/3795 554/550730 5 554/550730 تروه

 - - - 33/03 33  91/5593 خها

 هادرون آزمودنی

  57/5  557/5 510/4 41/94 5 41/94 زمان 

  550/5 739/5 594/5 457/5 5 457/5 زمان* تروه

 - - - 155/4 33 115/335 خها 

 

تيري بر اندازهدهد که تأثير زمان نتتتتان می 3نتایج عدول 

 5س= P ،510/4<557/5دار است سنمرات تنيدتی تلصيلی مآنی

، P>739/5دار نيست س . اثر تآامی بين زمان و تروه مآنیF  33و 

شود تأثير تروه نيز بر  . در عدول متاهده میF  33و  5س= 594/5

 P ،43/3795<5555/5نمرات تنيدتی تلصتيلی مآنادار است س 

آزمون دهتد کته در مرحلته پيي   یج نتتتتان می . نتتتاF  33و  5س=

تتفتتاوت مآنتتاداري بين ميتتانگين نمرات تنيتتدتی تلصتتتيلی   

هتتاي آزمتتایي و تواه وعود نتتداشتتتتت؛ امتتا در مرحلتته تروه

آزمون و پيگيري ميانگين نمرات تنيدتی تلصتتتيلی تروه پس

  . P<555/5آزمایي به  ور مآناداري کاهي یافته است س
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 هاي مكرر براي مداخله خودآموزي كالمي بر خودپنداشت تحصيليگيرينتايج آزمون تحليل واريانس اندازه :4جدول 

 منبع تغييرات تحليل واريانس متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

اندازه 

 اثر

خودپنداشت 

 تحصيلي 

 

 هابين آزمودنی
  39/5  5555/5 47/5555 35/9995 5 35/9995 تروه

 - - - 33/1 33  75/033 خها

 هادرون آزمودنی

  55/5  535/5 533/1 41/09 5 41/09 زمان 

  515/5 514/5 573/0 45/1 5 45/1 زمان* تروه

 - - - 534/1 33 115/050 خها 

 

تيري بر اندازهدهد که تأثير زمان نتتتتان می 4نتایج عدول 

، P<535/5دار استتتت سنمرات خودپنداشتتتت تلصتتتيلی مآنی 

ر از نظتوان بيان کرد که صتترفمیبنابراین   F  33و  5س= 533/1

تروه آزمایتتی بين ميانگين نمرات خودپنداشتتت تلصيلی در  

آزمون و پيگيري تفتتاوت مآنتتاداري وعود آزمون، پسپتيي 

، P>514/5دار نيستتتت سدارد. اثر تآامی بين زمان و تروه مآنی

تتتأثير تروه بر نمرات خودپنتتداشتتتتت   و  F  33و  5س= 573/0

 . F  33و  5س= P ،47/5555<5555/5تلصتتتيلی مآنادار استتتت س

ين تيري بنظر از زمان اندازهتوان نتيجته ترفت که صتتترف می

هاي آزمایي و ميانگين نمرات خودپنداشتتتت تلصتتتيلی تروه

دروا ع نتایج نتتتتان داد که  تواه تفاوت مآناداري وعود دارد.

آزمون تفتتاوت مآنتتاداري بين ميتتانگين نمرات در مرحلتته پيي

هتتاي آزمتتایي و تواه وعود خودپنتتداشتتتت تلصتتتيلی تروه 

آزمون و پيگيري ميانگين نمرات امتا در مرحله پس  ،نتداشتتتت 

خودپنتتداشتتتتت تلصتتتيلی تروه خودآموزي کالمی بتته  ور 

   . P<555/5مآناداري افزایي یافته است س

اختالف نمرات را در متغيرهتتاي تنيتتدتی  0و  5نمودار 

آزمون، پس آزمون و تلصيلی و خودپنداشت ریايی در پيي

 دهد. پيگيري نتان می

 
 آزمون و پيگيري متغير خودپنداشت رياضيآزمون، پسميانگين پيش :2نمودار آزمون و پيگيري متغير تنيدگي تحصيلي               آزمون، پسميانگين پيش :1نمودار 
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دهد در متغير تنيدتی تلصتتيلی ميانگين نتتتان می 5نمودار 

نمرات تروه آزمایي در مرحله پيگيري کاهي یافته استتتت و 

نيز در متغير خودپنداشتتتت ریايتتتی نمرات تروه   0در نمودار 

 یافته است. آزمایي در مرحله پيگيري افزایي 

 گيري  و نتيجه بحث
پژوهي حاير با هدف تآيين تأثير آموزش خودآموزي کالمی 

ن انجام آموزابر تنيدتی تلصيلی و خودپنداشت ریايی داني

تيري بر نمرات شتتتد. نتتایج نتتتتان داد کته تتأثير زمتان اندازه     

توان بيان کرد که دار استتت. میخودپنداشتتت تلصتتيلی مآنی 

آزمایتتی بين ميانگين نمرات خودپنداشت  نظر از تروه صترف 

آزمون و پيگيري تفتتاوت آزمون، پستتلصتتتيتلتی در پتيي    

آزمون و پيگيري ميانگين مآنتاداري وعود دارد. در مرحله پس 

نمرات خودپنداشت تلصيلی تروه خودآموزي کالمی به  ور 

رادي و هاي ممآناداري افزایي یافت. این یافته با نتایج پژوهي

  هميوانی دارد. مرادي و 57  و استتتميتتث س59هتمكتتاران س 

  در پژوهي خود به این نتيجه دستتتت یافتند که 59همكاران س

ر آموزش خودآموزي کالمی بتتاعتتث بربود خودپنتتداشتتتتت د

 ابتكار که آموزانیدانيشتتتود. کني میآموزان فزونداني

 کسانی با  يا  تيرند، درمی دست به را خود یادتيري عمی

 هاآموزش و شده حاير کال  در  درمنفآی  شتكی  به که

 یادتيري و یاد ترفته را بيتتتتري ، مهالثکننددریافت می را

 به پاي بازتري انگيزه و منديدارنتد. آنرتا بتا هدف    برتري

 یادتيرندتان با در ممایستتته و تتذارند یتادتيري می   لمرو

تيرند. با می برره بيتتتتتر و برتر خود هاياز آموخته منفآی

 فراینتتدهتتاي تلول بتتا کالمی خودآموزي اینكتتهتوعتته بتته 

 تر استتت. یك بآدیافتهستتازش انستتان  بيآی شتتناختیروان

 ترفتن روزافزون عرده بر توانمندي تيريشكی بلوغ، اساسی

 . از 57است س متلول  شدن ايفزاینده  ور به یآنی مستووليت 

 شتتكی آموزش در که تلوزت عدیدي از بستتياري ستتویی

 حد تا را یادتيري و ابتكار دست ترفتن بهمستووليت   ترفته،

 که یادتيرندتانی و نرندمی عرده یادتيرندتان بر زیتادي 

 خودآموزي و عستتتجوتري هايمرارت برخورداري از بدون

 دچار خود مآلمان همراه به شتتتوند،ها میاین برنتامته   وارد

شد. هم نين  خواهند شتكست  رالبام و نایافتگیکام ايتهراب، 

 این دیگر داني، درک در هاي ستتریعدترتونی به توعه با

 داني انتمال را هدف یادتيري که نيستتت بينانهوا ع مويتتور

 حاير حال در یادتيري آموزش و اصلی کنيم. هدف عنوان

هاي پژوهي و عستتتجوتري دهی مرارتشتتكی و ایجاد باید

هتتا بتاشتتتد کته خودآموزي کالمی بتتاعتث افزایي این ویژتی   

  . 09شود سمی

خودآموزي کالمی موعث توانمند شدن فراتيران  آموزش

راي شتتود. این تفتار زمينه را بدر به کارتيري تفتار درونی می

و  ردهکترین شتتتكتی تفكر یآنی تفكر کالمی مريا  ظرور عتالی 

کند که به واستتهه آن دستتتاوردهاي مرمی را به فرد ارزانی می

ی ندتهاي متنور زتوانتد به مدیریت رفتار خویي در حوزه می

می هاي تلصيلی نمي تفكر کالبسردازد. از آنجا که در فآاليت

برعسته است و بدون تلما چنين تفكري، امكان مواعره برينه 

 آموزان ازشود. برخورداري دانيبا مستا ی تلصتيلی مريا نمی  

نرا را براي پيتتترفت در امور تلصتتيلی و ممابله چنين مرارتی، آ

ه شتتود ککند و باعث میمیمؤثر با متتتكالت تلصتتيلی آماده 

فرد از خودپنداشتتتت بازیی در هنگام انجام تكاليف برخوردار 

  . 59باشد س

هاي خودآموزي کالمی باعث افزایي باور استفاده از روش

ان شود. بسياري از رفتارهاي انسهایي میفرد نستبت به توانایی 

ر شتتتوند. دبا ستتتازوکارهاي نفوا بر خود، برانگييته و مرار می

ر از تر و فراتيرتهاي نفوا بر خود، هي  یك مرمميان مكانيستتم

باور به پيتترفت شيصی نيست. اتر فردي باور داشته باشد که  

توانتد نتایج مورد انتظار را به دستتتت آورد و یا به این باور  نمی

تواند مانع رفتارهاي رير ابی  بول شود، انگيزه او برستد که نمی 

د یافت. بنابراین از آنجایی که براي انجتام کتار کتاهي خواهت    

هاي کالمی خود به نوعی روش حی مستتتوله تلمی تمام آموزش

آموزند تا در برخورد با متتتكالت چهور شتتوند، به فرد میمی

فكر کنتد، نته آن کته چه فكر کند. بنابراین روش خودآموزي    
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آموزان کالمی باعث افزایي خودپنداشتتتت ریايتتتی در داني

  . 07شود سمی

در  متتتتارکت  بر این باورند که 04س و همكاران ستلدمن

شتتود که فراتيران، خودشتتان  هاي یادتيري ستتبث میمو آيت

داني را بسازند. بنابراین براي ساخت این داني باید اهدافی را 

براي خود تنظيم کننتد کته در نرتایتت ستتتبث بربود و افزایي     

 و کارتيري الگوي تفكر انتماديشتتتود. بهخودتنظيمی آنرا می

هتاي یادتيري، نه تنرا  آموزان در مو آيتت درتير شتتتدن داني

شود یشود، بلكه سبث مباعث ارتماي انگيزش آنرا به تفكر می

که آنرا براي یادتيري برتر، اهدافی را براي خویي تنظيم کنند 

ریزي به آن اهداف دست یابند. روش آموزش و  ی یك برنامه

فآال کردن یادتيري  خودآموزي کالمی از آنجتا کته منجر بته   

شتتود و فراتيران در پی این هستتتند که به اهداف یادتيري  می

تواند منجر به بربود عملكرد تلصتتتيلی شتتتود دستتتت یابند، می

  . 04س

دتی تيري بر نمرات تنينتایج نتان داد که تأثير زمان اندازه

آزمون و پيگيري دار استتتتت. در مرحلتته پستلصتتتيلی مآنی

ی تلصتتتيلی تروه خودآموزي کالمی ميتتانگين نمرات تنيتتدت

اي ه ور مآنتاداري کتاهي یافت. این یافته با نتایج پژوهي  بته 

  همستتتو و بتتا نتتتایج پژوهي دوران و 05استتت وارز وکنول س

فت توان تدر تبيين این یافته می  ناهمستو است.  05همكاران س

که به تناسث افزایي آتاهی و شناخت، فرد به درک برتري از 

یابد. این افزایي آتاهی  بآام موعث میز دستتتت رفتار خود ني

شود که ميزان و ور رفتار در صورت مناسث بودن، افزایي می

یابد و درنتيجه رفتارهایی و در صتتورت نامناستتث بودن کاهي 

را انتياب کرده و انجام دهد که پيامدهاي مثبتی به همراه داشته 

ی کالمی دهباشتد. بر این استا  استفاده از روش خودآموزش  

آموزان بر تكاليف، منجر به تواند يمن افزایي توعه دانيمی

افزایي خودمرارتري آنرا در رفتارشتان شتود و ميزان تنيدتی   

خودآموزي  . 03تلصتتتيلی آنرا را تا حد زیادي کاهي دهد س

کالمی ناظر بر فرآیندي استتت که در آن کودکان براي کمك 

به حی مسوله اعتماعی یا تلصيلی از تفتار خودراهگتا استفاده 

. خودآموزي ارلث شتتامی عناصتتر مربوب به آموزش حی  کنند

براي  حیمسوله مثی یادتيري تتيي  وعود متكی، ایجاد راه

هاي ميتلف و حیمستتتا تی ميتلف، ارزشتتتيتابی پيامدهاي راه   

 . 05شتتود سهاي ميتلف میحیبررستتی عوا ث و پيامدهاي راه

در ایتن روش، فترد بتتا درونی کردن تفتتتار و استتتتفتتاده از    

د و کنهاي کالمی به هدایت رفتار خویي ا دام میخودفرمانی

ند و کهاي کالمی استتتفاده میدر  ی این فرایند از خودتمویتی

ن تنيدتی تلصتتيلی شتتي  شتتود که ميزااین عوامی باعث می

 کاهي یابد.  

تتأثير آموزش خودآموزي کالمی بيتتتتتر بته دليی افزایي   

توانایی تفتار درونی و ملرمانه است که از  ریا آن، کودک 

شتتتود و موعث هاي نيرومند  بلی می تادر بته بازداري پاستتتخ  

ردد. تافزایي مرتارتري شتتتي  بر رفتار و تفتار خویي می 

ن بتتا ملرک، انتتدیتتتتيتتده و پتتاستتتخ  یآنی پس از روبرو شتتتد

که  بی از آموزش، به کنتد، درحالی تري را ارا ته می منتاستتتث 

صتورت تكانتی و  بی از فكر کردن به مسوله و مو آيت پاسخ  

  . 35س داد که رالبام نيز نادرست و نامتناسث با مو آيت بودندمی

توان تفتت کته کتاربندي آموزشتتتی    دیگر میمنظرياز

 بالدر بتوانندآنراتاکندکمكراتيرانفبهاستتت توانستتته

دهندتغييرراینداپيتهاياحتمازت پاسخدریافتی،ملرکات

آنبهدیرآیند و وابستهپيامدیك احتمالتغييربهدرنتيجه،و

 بهراسودمندپيامدهاي ریا،اینازودبزنن دستملرکات

هايتمویت عانتينرادیرآیندهايپاداشوحداکثر برستانند 

تأخيربهرارفتارهايدریافت وابستتتگیزمانوبكنندفوري

مدت و وابستتتگیبلندپيامدهاي  رفتاري،الگوهايوبياندازند

نظربهکنند. هم نينبينیپييودهآور یادبهرارفتتاري 

آموزان رادانيآموزشتتتیمداخلهکاربرد این کته آیتد می

و ورحالدرحوادثبهراخودتوعه که واداشتتته استتت 

اهندرراده درونیشتتبازنماییا العاتوستتازند مآهوف

رفتارهايدهیشتتتكیبرايا العاتاینازودارند نگته 

  و ميزان تنيدتی خود را کاهي 59استتتتفاده کنند سهتدفمنتد  

 كرد تلصيلی خود را بربود بيتند.  داده و عمل
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  اعمال و 0555شناختی بارکلی س ت بر اسا  نظریه عصبی

کالمی موعث فآال شدن  آموزيهاي خودآموزش کاربندي

آال تردد. با فنظام بازداري رفتاري می و ي اعراییهانينظام ک

 عوییهاي خودنظماعرایی، فآاليت نظام هايکنيشدن نظام 

حافظه کاري، تفتار درونی، خودتنظيمی انگيزش و هيجان و 

افزون تتته، به نلوي که موعث فآال شدن  بازسازي اندیته

و  عوییشوند. بنابراین این خودنظمنظام بازداري رفتاري می

         تفتار درونی با خود باعث افزایي عملكرد تلصيلی 

و ميزان انگيزش و خودپنداشت را افزایي  شودآموزان میداني

  .  59داده و تنيدتی را کاهي دهد س

هتتایی نيز همراه بوده استتتتت. یتتتاین پژوهي بتتا ملتتدود

 پژوهي با استتتتفاده از پرستتتتتتتنامه هاي این دادهکه ازآنجایی

هاي خودتزارشتتی اصتتوزم به دليی و پرستتتتتنامهوري شتتد عمع

مكن منكته هاي ناخودآتاه، مستتتآد تلریف هستتتند، این  یافته

هي این پژو هم نين است نتایج پژوهي را به ميا ره بياندازد.

آموزان دختر انجتتام ترفتتت کتته در تآميم انيفمب بر روي د

می . باوعوداینكه عاباید با احتياب عمی شتتتودنتایج به پستتتران 

هي این پژو تذارد،فرهنگ بر تنيدتی و خودپنداشتتت اثر می

عتوامتتی فرهنگی بر متغيرهتتاي موردنظر  هتوش و  بتته نتمتي   

غير هاي بآدي متشود در پژوهيپيتنراد میبنابراین نسرداخت؛ 

ها نيز به عنوان ا تصتتادي خانواده - ويتتآيت اعتماعیهوش و 

ه با توعه به اینك در هر صورتتر بررستی شوند.  عوامی تآدیی

آموزش خودآموزي کالمی بر تنيدتی تلصيلی و خودپنداشت 

ود در شاست؛ پيتنراد میبوده آموزان تأثيرتذار ریايی داني

متتدار  بتراي کتتاهي تنيتتدتی و افزایي خودپنتتداشتتتتت    

 استفاده شود.  آموزشی آموزان از این روشداني

کننده در آموزان شتتترکتدانيتمامی از : تشههكر و ردرداني

که در اعراي همه افرادي پژوهي حتايتتتر، مدیران مدار  و  

ين . هم ناین پژوهي به ما یاري رساندند، کمال تتكر را داریم

کنند این اثر حاصی یك نویستندتان پژوهي حايتر اعالم می  

تونه تضتتتاد منافآی با ستتتازمان و تمی بوده و هي پژوهي مستتت

 اشياص دیگري ندارد. 
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Abstract 

Background and Purpose: Math self-concept and academic stress are an important factor in 

students' performance. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training 

verbal self instruction on academic stress and math self-concept.  

Method: The research method was semi-experimental with pretest-posttest-follow up design with 

control group. The population of this study was all female students in the first period Ilkhichi 

secondary schools were enrolled in the academic year 2015-2016. The sample consisted of 40 

students who were selected by multistage cluster sampling and randomly divided into two groups 

(N = 20) and control (N = 20) assigned. The experimental group had 7 session of training verbal 

self instruction. Math self-concept and academic stress scale used to data gathering. The data was 

analyzed by covariance statistical method. 

Results: Findings indicated that training verbal self instruction has an impact on math self-concept 

and academic stress high school students. In fact verbal self instruction decrease academic stress 

and increase math self-concept n in students (0.001>P). 

Conclusion: The findings need serious attention from policy makers and officials to the issue of 

math self-concept and academic stress of students is shown. 
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