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 دهی تحصیلینظمپذیری با خودخت حالتی و مسئولیترابطه بین فراشنا

  
 28/06/94تاریخ پذیرش:  12/03/94تاریخ دریافت: 

 2رضا زربخشمحمد، 1*مریم شهیدی

 چکیده

 یر   عنروان  بره  آن امرروزه از  که است دهینظمخود یادگيري معاصر، جهان هايآموزش در مطرح مفاهيم جمله از و هدف: زمینه

شرود  پرهوهح ضا رر برا هریی تعيريه رابطره بريه فراشرناخت ضرا تی و           مری  یاد تربيت و تعليم اساسی محورهاي از یكی و مهم کانون

 آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شی دهی تحصيلی در دانحبا خودنظم پذیريمسئو يت

آموزان دختر مقطع متوسطه شرهر رشرت در سراح تحصريلی     روش پهوهح از نوع همبستگی بود  جامعه آماري شامل کليه دانح روش: 

(، 1387پذیري منيرره کرد رو    هاي مسئو يتپرسشنامهاي انتخاب شینی و به نفر به شيوه تصادفی خوشه 283بودنی که از بيه آنها  94-93

 ( پاسخ دادنی  1987دهی تحصيلی کانل و ریان  ( و خودنظم1996فراشناخت ضا تی اونيل و عابیي  

هراي آن یعنری آگراهی،    و فرا شناخت ضا تی و خرده مقيرا   پذیرينی متغيري نشان داد بيه مسئو يتنتایج تحليل رگرسيون چ ها:یافته

(  همچنريه دو  p<01/0داري وجرود دارد   آموزان رابطه مثبرت و معنرا  دهی دانحریزي و بررسی خود با خود نظممههبرد شناختی، برنارا

 آموزان را تبييه نماینی دهی تحصيلی دانحدرصی از واریانس خودنظم 20پذیري و فراشناخت ضا تی توانستنیمتغير مسئو يت

به عنوان ی  متغيرر مهرم در پيشربرد اهریای     را  آموزاندهی تحصيلی دانحتوان خودنظممی ،هاي تحقيقیافتهبا توجه به  گیری:نتیجه

 آموزان باال برد ریزي، بازبينی و شناخت دانحپذیري، برنامهآموزشی با افزایح سطح مسئو يت

 دهی تحصيلی پذیري، فرا شناخت ضا تی، خود نظممسئو يتها: کلیدواژه

 

 

 

 
  

                                                           
   (Maryamyas.shahidi@gmail.com) ایران، اسالمی واضی تنكابه، تنكابه،دانشجوي کارشناسی ارشی، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد  نویسنده مسئول:*  1

 تنكابه، تنكابه، ایران    واضی اسالمی آزاد   استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه2
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 مقدمه
هراي اخيرر متخصصران تعلريم و تربيرت و روانشناسران،       در ساح

هراي  تحقيقاتی را پيرامون افت تحصيلی، یادگيري و سایر متغير

هرا،  ترریه نظریره  انری  یكری از معرروی   آن انجرام داده مربوط به 

 یر   عنروان  بره  آن امرروزه از  است، کره  دهینظم نظریه خود

 یراد  تربيرت  و تعلريم  اساسری  محورهراي  از یكی و مهم کانون

-بحث از یكی تحصيلی دهیخودنظم عبارت دیگر شود  بهمی

 شناسران و روان مربيران  از بسرياري  عالقره  مرورد  و جا ب هاي

برراون و   همچرون  نظرانری  صراضب  کره  طروري  بره  اسرت 

 یرادگيري  از  زمينره  در را آن يافزاینیه طور (، به1 همكاران

هراي   مهرارت یرادگيري   اشركاح  دیگر مطا عه( عملكرد و قبيل

 انری  در قررار داده  استفاده مورد اجتماعی( و ضرکتی شناختی،

 یرادگيري  اسرت  معتقری  (،2  مختراري و ریچرارد   رابطره،  ایره 

 تریهازمهم و پردازدمی رفتار شناخت و تنظيم دهی بهخودنظم

شرمار  آموزان بره دانح تحصيلی عملكرد و یادگيري هايمؤ فه

دهی بره بررسری ایره مو روع     نظریه یادگيري خودنظم  رودمی

و 2، فراشناخت1پردازد که افراد چگونه با استفاده از انگيزشمی

سایر رفتارهاي تنظيم شیه براي دستيابی به اهیای تربيتی تالش 

 ( 3کننی  می

دهی، پيامیهاي ارزشرمنیي در فرآینری یرادگيري،    خودنظم

هارچوب اصلی نظریره  آموزش و ضتی موفقيت زنیگی دارد  چ

برر ایره اسرا  اسرتوار اسرت کره افرراد        دهی یادگيري خودنظم

چگونرره از نظررر باورهرراي فراشررناختی، انگيزشرری و رفترراري،     

دهری  یادگيري خودنظم  کننیدهی مییادگيري خود را سازمان

به معناي ظرفيت فرد برراي تعرییل رفترار متناسرب برا شررای  و       

است و شرامل توانرایی فررد در     تغييرات محي  بيرونی و درونی

دهرری و خودمررییریتی رفتارهررایح جهررت رسرريین برره  سررازمان

اهرریای گونرراگون یررادگيري اسررت و از دو مو فرره راهبردهرراي 

در  ( 4  اسرت  انگيزشی و راهبردهراي یرادگيري تشركيل شریه    

اجتماعی تصرویري از رفترار انسرانی را ترسريم      -نظریه شناختی 

                                                           
1.motivation 

2.metacognition 

  اسررت  3ن خودکارآمرریيتررریه عنصررر آکننرری کرره مهررم مرری

در واقع عبارتست از باورهاي شرخ  در مرورد    خودکارآمیي

هایح براي اتخاذ سطوح انتخابی عملكرد کره راهنمرا و   توانایی

در  ( 5  باشیهاي مؤثر بر زنیگی فرد میي روییادشكل دهنیه

در آمروز  دانرح محي  تحصريلی، خودکارآمریي بره باورهراي     

شریه اشراره دارد     وظایف درسی تعيريه ارتباط با توانایی انجام 

بيشتري دارنی، تمایل، تالش  نظم بخشیکه خود آموزانیدانح

 و گيرنیو استقامت بيشتري را در انجام وظایف درسی بكار می

 (  6  توانایی خود اطمينان دارنی به

از طرفی شناخت عوامل مؤثر برر یرادگيري، جهرت ارتقرا      

آمروزان، یر  هریی    حسطح عملكرد و پيشرفت تحصيلی دان

 آمروزان هاي تربيتی بوده است  دانرح اساسی در اغلب پهوهح

 تجربرره را مختلفرری هررايهيجرران تحصرريلی، هررايموقعيررت در

 منرابع  یرادگيري،  راهبردهراي  انگيرزش،  برا هرا  هيجران   کننیمی

تحصرررريلی  یرررادگيري و پيشررررفت   خرررودگردانی  شرررناختی، 

 جسمانی و شناختیروان سالمت بر و داشته آموزان رابطهدانح

(  فراشناخت، فراینیي اسرت کره در آن   7 هستنی  اثرگذار آنها

فراگيران از چگونگی استفاده از اطالعات موجود براي رسيین 

ي فراینیهاي شناختی در ی  به هیی، توانایی قضاوت درباره

تكليف خاص و چگونگی استفاده از راهبرها برراي رسريین بره    

ضيه عملكررد، پيشررفت خرود را     هیی ها، آگاهی داشته و در

 ( 8نی  کنارزیابی می

باشری و  در یرادگيري خرودگردان مری    فراشناخت او يه مررؤ فه 

  هرا  ریرزي، برازبينی و اصرالح شرناخت    شامل راهبردهراي برنامره  

دانح فراشناختی اطالعاتی اسرت کره شرخ  در    (  9  باشیمی

مررورد شررناخت خررود و راهبردهرراي یررادگيري دارد و نظررارت  

اي از کارکردهرراي اجرایرری، نظيررر توجرره،  ناختی، برره دامنررهشرر

ریزي و تشخي  خطاها در عملكرد اشراره دارد    کنترح، برنامه

رابطه دارد و به طور کلی دهی باورهاي فرا شناختی با خود نظم

هررا، ایرره باورهررا، داراي دو ضيطرره اسررت  یكرری از ایرره ضيطرره  

هراي  و سرودمنیي باورهاي فرا شناختی مثبت است که به فوایی 

                                                           
3.Self-Efficacy 
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دهنریه نشرانگان   هراي شرناختی تشركيل   درگير شین در فعا يرت 

هراي فررا   شرود  ضيطره دیگرر باور   توجهی مربوط می –شناختی 

شناختی، باورهاي منفی است که به کنترح ناپذیري و خطرناک 

(  به طرور  10شود  هاي شناختی مربوط میبودن افكار و تجربه

آمروزان  هیی اساسی نظریه فراشناخت کمر  بره دانرح   کلی 

هرراي فكررر کررردن اسررت  بررراي انییشرريین و گسررترش مهررارت

هاي صورت گرفته با توجه به مو روع ایره   شماري از پهوهح

( در 11  1هررافمه و اسررراداریو شرررح اسررت:  پررهوهح بررییه  

هراي فراشرناختی   ی به ایه نتيجره رسريینی کره اسرتراتهي    پهوهش

ریررزي، نظررارت، مرررور و ارزیررابی، و تجربيررات همچررون برنامرره

فراشناختی نقح مهمی در کنترح و استراتهي شرناختی بره کرار    

در پهوهح هاي مختلرف نشران   در رفته در یادگيرنیگان دارد  

برا   و ترریه پيشرگوي یرادگيري اسرت    فراشناخت قروي  داده شی

آموزان دانحهمچنيه، (  13و 12 ي مثبت دارد یادگيري رابطه

 ( 14  دهری، از یرادگيري بهترري برخوردارنری    خود نظم داراي

مستقيم بيه بررسی خود  ( رابطه15 و همكاران  2کوریتامطا عه 

هرراي   یافترره خودبررازبينی( و کنترررح یررادگيري را تمويرری نمررود  

 به یادگيري دهیخودتنظم يمو فه( نشان داد که 16  3متكا ف

 شرناختی  اسرتراتهي  برازدهی  کمبرود  برر  غلبره  در آمروزان دانح

 رابطره  عنروان  تحرت  پهوهشی در( 17  جوادي  کنیمی کم 

 دهرریخررودنظم و مطا عرره راهبردهرراي از فراشررناختی آگرراهی

 دادنی نشاناصفهان  پزشكی علوم دانشگاه دانشجویان تحصيلی

 برا  معنراداري  ارتبراط  فراشرناختی،  آگاهی مقيا  سه هر در که

 آگراهی  داشرت   وجود دانشجویان تحصيلی دهیخودنظم نمره

 ارتبراط  سركونت  محرل  و جرنس  سره،  متغيرهراي  با فراشناختی

 بره  داشرت،  ارتباط تحصيلی مقطع متغير با اما نیاشت، معناداري

 فراشررناختی نمررره از کارشناسری  مقطررع دانشرجویان  کرره نحروي 

  بودنری  برخروردار  دکترري  مقطرع  به دانشرجویان  نسبت بيشتري

 رابطر   داد نشران ( 14  پاکریامه  و فرساالري پهوهح هايیافته

 سره  و اسرت  مثبرت  تحصريلی  دهیخودنظم و فراشناختی ضا ت

                                                           
1 .Hoffman & Spatariu 

2 .Koriat 
3 .Metcalfe 

 و خودبرازبينی  فراشرناختی،  آگراهی   فراشرناختی  ضا رت  مؤ فه

 تحصيلی دهینظم خود واریانس از درصی 69( شناختی راهبرد

 واریررانس از درصرری 63 ضرریود در و کننرریمرری بينرریپرريح را

     قابررل فراشررناختی آگرراهی مؤ فرره توسرر  تحصرريلی عملكرررد

 تیویه به تحقيقی در ،(18  و همكاران 4کاسه  است بينیپيح

 دهری خرودنظم  به کم  منظوربه پذیريمسئو يت هايشاخ 

 نترایج    اسرت  پرداختره  اسرترا يا  کشرور  دانشجویان در تحصيلی

 بره  دانشرجویان  %70 از بريح  کلری  طور به که داد نشان ضاصله

  انری داشرته  مثبتری  پذیري نگرشمسئو يت شاخ  شاخ  پنج

 بررريه پهوهشررری رابطررره یررر  در( 19  و همكررراران 5کيتایامرررا

 را ضرا تی  فراشرناخت  برا  مسرئله  ضرل  مهارت و پذیريمسئو يت

 در بيشرتري  امتيراز  دختر نوجوانان که ایه نتيجه  کردنی بررسی

 مهرارت  و اجتماعی هايمهارت در و انیپذیري داشتهمسئو يت

 پرذیري مسئو يت که هاجنس چشمگير تفاوت نبودن مسئله ضل

برا توجره بره مطا رب مطررح        است نیاشته وجود داشتنی، باالیی

اح بررسی ایه سواح اسرت: آیرا بريه    شیه، پهوهح ضا ر به دنب

دهری تحصريلی   پذیري با خودنظمفراشناخت ضا تی و مسئو يت

 آموزان دختر رابطه وجود دارد؟ در دانح

 روش
روش پرهوهح از   :کننردگان شررکت  و پژوهش طرح (الف

آموزان نوع همبستگی بود  جامعه آماري پهوهح، تمامی دانح

بودنی   93-94دختر مقطع متوسطه شهر رشت در ساح تحصيلی 

آمرروز دختررر مقطررع دانررح 283نمونرره آمرراري پررهوهح شررامل 

انتخراب شرینی    اي ن بودنی که به شيوه تصرادفی مرضلره  دبيرستا

میرسه و  5بییه صورت که از ميان میار  ناضيه ی  رشت، 

کرال  انتخراب شرینی و     1کال  و از هر پایه  3از هر میرسه 

نفرر بودنری،     302ها که مجموعرا  آموزان ایه کال کليه دانح

هاي تحقيق پاسخ دادنی  الزم به ذکرر اسرت کره از    به پرسشنامه

د يل عریم همكراري یرا مخریوش     نمونه به  19نمونه،  302ميان 

                                                           
4 .Kasen 

5 .Kitayama 
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 283هاي ها، از  يست نمونه ضذی و دادههاي آنبودن پرسشنامه

 نفر به عنوان نمونه نهایی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت  

در پرهوهح   به منظور گردآوري اطالعرات  ب( ابزار پژوهش:

 هاي زیر استفاده گردیی:از پرسشنامه

 1387در سراح  رسشنامه یه پا پذیري:پرسشنامه سنجح مسؤ يت

توس  منيره کرد  و و بر اسرا  سلسرله مراترب نيازهراي مراز و      

کره  خرده مقيا  اسرت   5ایه پرسشنامه داراي  طراضی گردیی 

آموز در داخل هاي دانحمقيا  اوح فعا يتخرده به ترتيب در 

مقيا  بره هرر   خرده شود  در ایه و خارج از میرسه پرسيیه می

هرا ميرزان   اسرت و جمرع گویره   یافتره  گویه ی  نمره اختصراص 

مقيرا  دوم  خررده  دهری   آمروز را نشران مری   هاي دانرح فعا يت

آمرروزان را در منررزح مررورد بررسرری قرررار هرراي دانررحمسررئو يت

ت و جمرع  اسر  نمرره اختصراص یافتره    1دهی  براي هر گویه می

یري آزمررودنی در منررزح را نشرران ذپررهررا ميررزان مسررئو يتگویرره

دوم مقایسررره هررراي مقيرررا ه خررررد هررریی از  دهررریمررری

(  باشیپذیري آزمودنی در محي  آموزشی و منزح میمسئو يت

ميرررزان ضضررور و غيرراب و یررا ترررمخير    سرروم  مقيررا   خرررده  

پرنجم پرسشرنامه   مقيرا  چهرارم و     سرنجی آموزان را مری دانح

     ميرررزان اضسرررا  امنيرررت، عرررزت نفرررس، تعلرررق و اضسرررا    

ایره  دهری   قررار مری  ري آزمودنی را مورد سنجح پذیمسئو يت

آمروزان شرهر   آزمون محقق ساخته بر روي جامعه آماري دانح

آمرروزان دانررح 479اسررت کرره در آن تعرریاد تهررران اجرررا شرریه

انری   دبيرستانی دختر و پسر شهر تهران مورد آزمون قرار گرفتره 

باشی که نمایانگر اعتبار براالي  می %89اعتبار ایه آزمون برابر با 

اخ کل نبدر پهوهح ضا ر نمره آ فاي کرو  (20  آزمون است

 بیست آمیه است   78/0یري پذمسئو يتپرسشنامه 

دهرری پرسشررنامه خررودنظم دهرری تحصرريلی:پرسشررنامه خررودنظم

گيرري  توس  کانل و ریان براي انریازه  1987تحصيلی در ساح 

دهی کودکان تهيه شی  ایه پرسشنامه مربروط بره   ميزان خودنظم

شران  دالیلی است که چرا کودکان و نوجوانان تكا يف میرسره 

دهری تحصريلی، چهرار    دهنری  پرسشرنامه خرودنظم   را انجام نمی

دهی درونی، دهی بيرونی، خودنظمخرده مقيا  دارد: خودنظم

( 21  1گ و اونرل هانر دهی شناختی و انگيزش درونی  خودنظم

خررود، در سرره نمونرره شررهري، ضومرره شررهري و      در پررهوهح

روسررتایی،  ررریب همسررانی درونرری ایرره پرسشررنامه را بررسرری 

هرا از  فراي کرونبراخ برراي خررده مقيرا      کردنی که  رایب آ 

ميرزان اعتبرار و روایری زیرر      گزارش شریه اسرت    82/0تا 62/0

ی درونری  ده، خودنظم(72/0دهی بيرونی  هاي خودنظممقيا 

( 68/0( و انگيزه درونی  71/0دهی شناختی  (، خودنظم69/0 

 یپهوهشر  درنيرز   مرذکور  پرسشرنامه  است  پایرایی گزارش شیه

 شریه  گرزارش  88/0 نيز آن روایی و   82/0 پرسشنامه کل براي

 کررل برراخکرون آ فرراي نمررره ضا ررر پررهوهح   در(22  اسررت

 است   آمیه بیست 82/0تحصيلی دهیخودنظم پرسشنامه

پرسشرنامه فراشرناخت ضرا تی در     پرسشنامه فراشرناخت ضرا تی:  

توس  اونيل و عابیي و با هیی طراضی ابرزاري بره    1996ساح 

هراي الزم  منظور به دسرت آوردن اطالعراتی در مرورد مهرارت    

براي ضرل یر  تكليرف پيچيریه  توانرایی تفكرر سيسرتماتي         

آموزان در مورد یر  تمرریه( سراخته شری  ایره آزمرون       دانح

مقيررا : آگرراهی، راهبرررد    گویرره و چهررار  خرررده   20داراي 

 فررزاد  و ریرزي و بررسری خرود اسرت  صرا حی     شناختی، برنامه

 انری آورده بیسرت  81/0 پرسشرنامه  ایره  روایی و اعتبار( 1381 

( برر روي  20اي کره توسر  مقریم       در مطا عره (13به نقرل از   

ميرزان اعتبرار و روایری    آموزان مقطع دبيرستان انجام شی، دانح

هراي  راشناخت ضرا تی را  در خررده مقيرا    هاي فخرده مقيا 

و  (77/0ریرزي   (، برنامره 71/0(، راهبردشناختی 69/0آگاهی  

 پهوهح بیست آورد  در78/0( در نمره کل 68/0  خودبازبينی

 ضرا تی  فراشرناخت  پرسشرنامه  کرل  کرونباخ آ فاي نمره ضا ر

 است  آمیه بیست 73/0

هرا  آوري دادهدر ایه پهوهح بره منظرور جمرع    اجرا: شیوه (ج

هراي  کننریگان و تهيره پرسشرنامه   بعی از انتخاب گرروه شررکت  

ها در خواسرت کررد کره جهرت     آزمون، پهوهشگر از آزمودنی

يق و به هیر نررفته زضمرات   دقيق و قابل استناد بودن نتایج تحق

، با دقرت و ضوصرله پاسرخ    هاها و محقق، به پرسشنامهآزمودنی

                                                           
1 .Hong & O’Neil 
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هراي واقعری و   دن پاسرخ در صرورت عریم تمایرل بره دا     دهنی و

تواننی در تحقيق مشرارکت نكننری  عرالوه برر ایره بره       دقيق، می

هراي  ر آزمون اطمينان داده شری کره جرواب   کننیگان دشرکت

   آنان  محرمانه خواهی مانی

 نتایج
 پژوهش: میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای 1جدول

 M SD 1 2 3 4 5 6 متغير

      1 99/13 11/97   خود نظم دهی تحصيلی1

     1 42/0**  68/23 96/208 پذیري  مسئو يت2

    1 10/0**  18/0** 08/3 07/14   آگاهی3

   1 65/0**  16/0**  18/0**  99/2 70/13   راهبرد شناختی4

  1 61/0** 61/0** 17/0**  24/0** 11/3 73/14   برنامه ریزي5

 1 61/0** 64/0** 67/0**  17/0**  20/0**  84/2 35/14   بررسی خود6

     *p< و05/0  **p< 01/0  

شرود، ميرانگيه متغيرر وابسرته     چنانچه در جیوح براال دیریه مری   

و از  99/13با انحرای اسرتانیارد   11/97دهی تحصيلی خودنظم

بيه متغيرهراي مسرتقل نيرز بيشرتریه ميرانگيه مربروط بره متغيرر         

 68/23برا انحررای اسرتانیارد     96/208 پذیري با مقیارمسئو يت

مو فره راهبررد شرناختی از    کمتریه ميرانگيه مربروط بره    است و 

برا انحررای اسرتانیارد      70/13متغير فراشناختی ضا تی به ارزش 

نشرران داد، برريه متغيررر   1اسررت   همررانطور کرره جرریوح    99/2

دهررری برررا خرررودنظمپرررذیري و مسرررئو يت یفراشرررناخت ضرررا ت

رابطه مثبت وجود دارد که از نظر آماري معنرادار  آموزان دانح

دهرری از تحليررل بينرری خررودنظم  جهررت پرريح(P<01/0 اسررت 

رگرسرريون چنرری متغيررره بررا روش همزمرران و همبسررتگی جزیرری 

ارایرره شرریه اسررت   2نتررایج آن در جرریوح  اسررتفاده شرری کرره  

دهی تحصیلی:ضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد وغیر استاندارد برای پیش بینی خودنظم2جدول  

 متغير

 مالک
 میح

 شاخ  آماري

 متغير پيح بيه

 رایب غير 

 استانیاردبتا

خطاي 

 استانیارد

  ریب

 استانیارد بتا
 

t 

 سطح

 معناداري

خودنظم
صيلی

دهی تح
 

 

1 

 000/0 740/6  732/6 375/45 عیدثابت

 000/0 733/7 419/0 032/0 248/0 مسئو يت پذیري

 

2 

 

 000/0 920/4  326/7 047/36 عید ثابت

 000/0 113/7 388/0 032/0 230/0 يریپذ تيمسئو 

 585/0 547/0 044/0 367/0 201/0 یآگاه

 865/0 -171/0 -013/0 369/0 -063/0 یشناخت راهبرد

 059/0 896/1 141/0 335/0 635/0 ریزيبرنامه

 755/0 312/0 025/0 396/0 123/0 خود یبررس
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در جریوح تحليرل    Fبا توجه به نتایج جیوح فوق و معناداري 

 به قرار زیر است   معاد ه رگرسيونباال  در جیوح tواریانس و 

a+b1x1+ b2x2 

بنررابرایه بررا جررایگزینی  رررایب در فرمرروح فرروق، معاد رره     

متغيرر  هراي  مو فره  از رويدهری تحصريلی   خودنظمبينی پيح

 آیی  به قرار زیر بیست میضا تی فراشناخت

+  230/0( پذیري +  مسئو يت201/0(  آگاهی  -063/0( +  راهبرد شناختی 635/0( ریزي +  برنامه123/0(  بررسی خود 

 دهی تحصيلیخودنظمپيح بينی =  047/36

يرهراي فررا شرناخت    متغ با توجه به مقیار شيب، هرر چره مقریار   

 رابرراي نی، مقریار بيشرتري   بيشرتر باشر  پذیري ضا تی و مسئو يت

 کنی  می بينیپيحدهی تحصيلی خود نظم

 بحث  
ر دهری تحصريلی  بر   بينی خود نظمپيحپهوهح ضا ر با هیی 

انجام شی  نتایج ایه پذیري اسا  فراشناخت ضا تی و مسئو يت

و  یفراشرررناخت ضرررا تپرررهوهح نشررران داد کررره بررريه متغيرررر  

رابطره مثبرت بره    آمروزان  دهی دانحبا خودنظمپذیري مسئو يت

( وجود دارد که از نظر آمراري معنرادار اسرت    =455/0rميزان  

 01/0>P)  22صررمیي  هرراي ایرره نتررایج بررا نتررایج پررهوهح ،)

همسرو   (،25 و همكاران  (، زیینر24رودو يكو  (، 23هوشيار  

(، در پهوهشررری نشررران داد کررره آمررروزش  20مقررریم   اسرررت 

دهی تحصريلی تراثير   هاي فراشناختی بر افزایح خودنظممهارت

(، در پهوهشی به ایه 26داشته است  صاضب ا زمانی  معناداري 

-پذیري و تمامی مؤ فهدست یافت که بيه متغير مسئو يت نتيجه

دهی تحصريلی و سرالمت روانری    هاي آن با متغيرهاي خود نظم

  کررل دانشررجویان همبسررتگی معنررادار و مثبررت وجررود دارد     

خت در پهوهشی نشان داد کره آمروزش فراشرنا   ( 24رودو يكو  

آموزان تمثير دهی تحصيلی دانحتوانی بر افزایح نظمضا تی می

تحقيقی به تیویه در  (18  و همكاران کاسهمثبت داشته باشی  

دهری  پذیري به منظور کم  به خود نظمهاي مسئو يتشاخ 

 تحصرريلی در دانشررجویان کشررور اسررترا يا پرداخترره اسررت  در   

دادنری، بره ایره    انجرام  ( 27  سون و متكا ف که طو ی پهوهح

 دوران طرروح در تحصرريلی دهرریخررود نظررم نتيجرره رسرريینی کرره

 سرطح  و کراري  تعهری  از براالیی  سطح کننیه بينیپيح دانشگاه

همچنيه نتایج ضاصله نشان داد که بره    است مسئو يت از باالیی

-دانشجویان بره پرنج شراخ  مسرئو يت     %70طور کلی بيح از 

 انی پذیري نگرش مثبتی داشته

پرذیر در  افرراد مسرئو يت  توان گفت، ه ایه نتيجه میتبيي در

ایره گونره    شونی ورویی با مشكالت دچار سردرگمی نمیرویا

پذیر بودن، تغييرات زنیگی را پذیرفتره و  افراد به خاطر انعطای

دارنری و از رشری   مشكالت را با صبر و ضوصله از سر راه بر مری 

خرود را بره    فكري و اسرتعیاد بيشرتري برخوردارنری و کارهراي    

ر صرورتی کره در   دهنری و در هر  موقع و با تمام تالش انجام مری 

کوشرنی   نی با تمام سرعی در اصرالح آن مری   کار خود اشتباه کن

آمرروزش  تواننرری بررابنررابرایه معلمرران و مسررئوالن آموزشرری مرری

جهت استقالح افراد در او يه فرصرت   میرسهصحيح در محي  

افرزایح داده و در  یه در آینر  راپرذیري آنران   ممكه، مسرئو يت 

بينری  یكری از مهمترریه عوامرل پريح    دهی را که نتيجه خودنظم

اسرت، را افرزایح    کننیه موفقيت تحصيلی در محي  آموزشری 

آموزانی که از فراشناخت ضا تی برخوردار هستنی، دهنی  دانح

تروان گفرت   دهی تحصيلی باالتري برخوردارنی، میاز خودنظم

و  کردن دربرار  افكرار خرود اسرت    فكر، فراشناختاز آنجا که 

گيرد و منبع آن افكار فراشناختی از واقعيت خارجی نشمت نمی

که  ،شودهاي ذهنی شخ  از آن واقعيت مربوط میبه بازنمایی

دانی، اینكه چطور کار توانی شامل آنچه باشی که شخ  میمی

انجرام تكليرف دارد     کنری، و اضساسری کره شرخ  دربراره     می

آموزانی که بر افكار خود آگاهی بيشتري دارنی و حبنابرایه دان
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هنگرام کسرب دانرح     ی بيشتري برخوردارنری دانح فراشناختاز 

نسبت به امور مختلف و انجام تكرا يف، پيشررفت خرود را زیرر     

هاي خود را ارزیابی کرده، و ميزان نتایج تالشگيرنی و مینظر 

ي شرتر دهری بي سرنجنی در نتيجره از خرودنظم   مری تسل  خرود را  

هاي بيشتري براي طراضی و ، به عبارت دیگر مهارتبرخوردانی

مهار و هیایت یادگيري خود دارنی و تمایل بيشتري دارنری کره   

کرررده و برره آن بينییشررنی   فراینرری یررادگيري خررود را ارزیررابی  

آمروزان برا فراشرناخت ضرا تی مشرابه در صرورت داشرته        دانح

ی تحصريلی بيشرتري   دهر پذیري باالتر اضتماال خودنظممسئو يت

  (28خواهنی داشت  

سرطح  با توجه به نتایج به دسرت آمریه در ایره تحقيرق، در     

رابطره بريه   شود کره بره بررسری    پهوهشی به محققان پيشنهاد می

 دهری تحصريلی  پذیري با خود نظمفراشناخت ضا تی و مسئو يت

و نتایج آموزان پسر و همچنيه در دانشجویان برردازنی در دانح

مچنريه در سرطح   ه هراي پرهوهح ضا رر مقایسره شرود      یافتهبا 

دهری  شود راهبردهاي یادگيري خود نظرم کاربردي پيشنهاد می

هراي  کاران تربيتری در قا رب دوره  انریر تحصيلی توسر  دسرت  

مروزش داده شرود، مشركالت    آموزان آآموزشی منظم به دانح

هاي الزم صرورت  آموزشی آنها به طور منظم بررسی و ضمایت

  گيرد

   آمرروزان در پایرران از زضمررات دانررح   تشررکر و ررردردانی: 

ت همكراري را داشرتنی   کننیه در ایه پهوهح کره نهایر  شرکت

 شود سراسگزاري می
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Abstract 

Background and purpose: Self-regulated learning is among the most important topics in 

contemporary world and is considered as a fundamental concept in educational planning. 

Present study aimed to investigate the relationship between state metacognition and 

responsibility with academic self-regulation among high school female students. 

Method: Current research was a correlational study. Population consisted of all the high school 

female students that were studying in high schools of Rasht City in 1393-94 academic year. 

Sample consisted of 283 students that were selected using random cluster sampling method, and 

completed Responsibility Questionnaire (Monireh Kordlou, 2006), State Metacognitive 

Inventory (O’Neil and Abedi, 1996), and Academic Self-Regulation Questionnaire (Connell and 

Ryan, 1987). Data analyzed using multivariate regression analysis in SPSS. 

Results: Research findings showed significant positive correlations between academic self-

regulation with responsibility and state metacognition and its subscales, including awareness, 

cognitive strategy, planning, and self-checking among students (p < 0.01). Moreover, 

responsibility and state metacognition could explain 20 percent of the variance of academic self-

regulation. 

Conclusion: According to our finding, self-regulated learning as an important factor in 

academic achievement can be gained through increasing responsibility level, planning, review, 

and knowing the students. 

Keywords: Responsibility, state metacognition, academic self- regulation. 
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