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Abstract

Introduction: Motivation and self-education are the basis of learning and are one of the most 
important determinants of students' failure or success in school. Therefore, the present study 
was conducted to compare the effectiveness of self-regulation and problem-solving education 
on self-efficacy and academic motivation of 9th grade female students.
Method:This quasi-experimental study was a pretest-posttest design with control group. The 
statistical population included all 9th   grade girls in Bonab city, Iran. In this regard, 45 female 
high school students of 9th grade  in Bonab citywere selected by cluster random sampling and 
randomly assigned to experimental and control groups. The members of the first experimental 
group received 8 sessions of problem-solving training and the second group attended 8 sessions 
of self-regulatory education (control) simultaneously with their regular classroom programs. 
The three groups responded to Valerand motivation questionnaire and Mccllroy Bunting self-
efficacy in the pre-test and post-test stages. Data were analyzed using SPSS-21 software and 
covariance analysis.
Results: Regarding to the effectiveness of self-regulation training on increasing self-efficacy and 
academic motivation of students toward problem-solving, counselors and psychologists can 
effectively increase self-efficacy and academic motivation of students through self-regulation 
skills.
Conclusion: Effectiveness of self-regulation education on increasing self-efficacy and academic 
motivation   The ratio of problem-solving method to increasing self-efficacy and academic 
motivation is obvious. Therefore, self-efficacy and academic motivation can actually be 
increased by applying self-regulatory skills
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مقدمه
يكي از بنيادي ترين نيازهاي بشري در عصر حاضر موضوع آموزش 
و پرورش است. زندگي در وضعيت پيچيده و متحول جامعه امروزي 
ايجاب مي كند كه افراد به طور دائم در حال يادگيري دانش و فنون 
از  فرد  مگر  پيوست  نخواهد  واقعيت  به  عمل  اين  باشند.  جديد 
انگيزش الزم برخوردار باشد. انگيزش يكي از مفاهيم اساسي از ديد 
روانشناسان و صاحب نظران تعليم و تربيت براي توضيح سطوح 
مختلف عملكرد بوده و در بحث يادگيري، تفاوت در ميزان تالش 
براي انجام تكاليف درسي و رفتارهاي تحصيلي را بيان مي كند [1]. 

مقايسه اثربخشي آموزش خودتنظيمى و حل مسئله بر خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلى 
دانش آموزان دختر پايه نهم 
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چكيد   ه

يـا  شكسـت  كننـده  تعيـين  عوامـل  مهم ترين  از  و  هستند  يادگيري  اساس  كارآمدى  خود  و  انگيزش  مقدمه: 
موفقيـت دانش آموزان در مدرسه محسوب مى شوند؛ بنابراين پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي آموزش 

خودتنظيمى و حل مسئله بر خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلى دانش آموزان دختر پايه نهم انجام شد.
روش: اين پژوهش شبه آزمايشى و از نوع طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آمارى شامل 
همه دانش آموزان دختر پايه نهم شهرستان بناب بودند. در اين راستا 45 نفر از دانش آموزان دختر پايه نهم 
دخترانه شهرستان بناب به روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى انتخاب و به  طور تصادفي در هر يك از گروه هاي  
آموزش  جلسه  دوم 8  گروه  و  مسئله  حل  آموزش  جلسه  اول 8  گروه  گرفتند .  قرار  كنترل  و  آزمايشي  دوگانه 
خودتنظيمى را دريافت نمودند و گروه سوم (كنترل) نيز هم زمان به برنامه هاي عادي كالسي خود ادامه دادند. هر 
سه گروه به پرسش نامه هاى انگيزش تحصيلى والرند و خود  كارآمدي مك ايلروى بانتينگ در مراحل پيش آزمون 
و پس آزمون پاسخ دادند. براى تحليل داده ها از آزمون آمارى در دو سطح آمار توصيفى و آمار استنباطى (تحليل 

كوواريانس) و نرم افزار SPSS.21 استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه آموزش حل مسئله و خودتنظيمى بر خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلى دانش آموزان 
اثر متفاوت داشته و تأثير روش آموزش خودتنظيمى در افزايش خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلى بيشتر از روش 

آموزش حل مسئله است.
تحصيلى  انگيزش  و  كارآمدي  خود   افزايش  بر  خودتنظيمى  آموزش  بيشتر  اثربخشي  به  توجه  با  نتيجه گيرى: 
دانش آموزان نسبت به روش حل مسئله، مشاوران و روانشناسان مى توانند با انجام فنون مهارت هاى خودتنظيمى 

عمًال خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلى دانش آموزان را افزايش دهند.
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تاريخ  پذيرش: 1398/01/18

كليدواژهها: 
مسئله،  حل  تحصيلى،  انگيزش 

خود  كارآمدي، خودتنظيمى

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

انگيزش تحصيلى به فرايندهاى درونى گفته مى شود كه فعاليت ها را 
تحريك مى كنند و با هدف دستيابى به دستاوردهاى تحصيلى خاص 
تداوم مى يابند [2]. با اين انگيزش، افراد تحرك الزم را براي به پايان 
رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به هدف يا دستيابي به درجه 
معيني از شايستگي در كار خود دنبال مي كنند [3]. در سال هاي 
گذشته نظريه هاي گوناگوني در زمينة انگيزش بيان شده اند كه از 
جمله ى آن ها نظريه خودمختاري Deci & Rayan است، اين نظريه 
فرض مي كند كه در انسان تمايل ذاتي و دروني براي رفتار يادگيري 
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تنيدگي، افسردگي و ديد محدود نسبت به حل مسئله مي شود [8].
يكي از روش هاي سودمند براي افزايش انگيزش تحصيلى و خود  
كارآمدي آموزش حل مسئله است. كاربرد آموزش مهارت هاي حل 
مسئله در اواخر دهه 1960 و اوايل 1970 به عنوان بخشي از جنبش 
 Dzurilla & Chang .شناختي رفتاري براي اصالح رفتار آغاز گشت
پايه گذاران اين شيوه طي مقاله اي به لزوم آموزش مهارت حل مسئله 
در برنامه آموزشي مهارت هاي فردي تأكيد نمودند [9]. آموزش حل 
مسئله را مي توان فرآيند كمك به فرد براي رشد يادگيري او در نتيجه 
افزايش احتمال مقابله مؤثر در طيف وسيعي از موقعيت ها، تعريف 
كرد D’Zurilla, Alberto & David .[10] يك مدل پنج بعدي 
حل مسئله را مطرح كردند كه بر اساس آن پيامدهاي حل مسئله به 
وسيله دو فرايند جهت دهى مسئله و سبك حل مسئله تعيين مى شود. 
جهت دهى مسئله يك فرايند شناختي هيجاني است كه به عنوان يك 
عملكرد انگيزشي در فرايند حل مسئله عمل مي كند و شامل دو بعد 
متفاوت مثبت و منفي مي باشد. در حالى كه جهت دهى مثبت مسئله 
شامل تمايل غالب به ارزيابي مسئله به عنوان چالش و اعتقاد به 
توانايي فرد براي حل موفقيت آميز مسئله است، جهت دهي منفي 
مسئله شامل نگريستن به مسئله به عنوان تهديد براي بهزيستي و 
ترديد در توانايي فرد براي حل موفقيت آميز مسئله مي باشد. سبك 
حل مسئله نيز شامل فعاليت شناختي رفتاري است كه در آن فرد 
براي درك مشكل و پيدا كردن راه حل يا پاسخ هاي كنار آمدن 
تالش مي كند. طبق اين مدل چهار مهارت اصلي حل مسئله عبارتند 
از: تدوين و تعريف مسئله، ارائه راه حل هاي مختلف، تصميم گيري 

و اثبات و اجراي راه حل [11].
بر اساس مطالعات، يكي از راه هاي بهبود عملكرد فراگيران، 
استفاده از آموزش راهبردهاي خودتنظيمي در محيط هاي آموزشي 
تحصيلى  عملكرد  و  يادگيري  مهم  جنبه  يك  خودتنظيمي،  است. 
دانش آموزان در محيط كالسي است، پيامدهاي ارزشمندي در فرآيند 
يادگيري، آموزش و حتي موفقيت زندگي دارد و يكي از مفاهيم 
نظريه  اصلي  چهارچوب  است.  معاصر  تربيت  و  تعليم  در  مطرح 
يادگيري خودتنظيمي بر اين اساس استوار است كه افراد چگونه 
از نظر باورهاي فراشناختي، انگيزشي و رفتاري، يادگيري خود را 
سازماندهي مي كنند. يادگيري خودتنظيمي به معناي ظرفيت فرد 

وجود دارد كه توسط محيط پيرامون تشويق و حمايت مي شود و يا 
بالعكس، بر اثر بي توجهي تضعيف مي گردد. نظريه خودمختاري، 
انگيزش را به انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي تقسيم مي كند. 
انگيزش دروني، مبتني به نيازهاي ذاتي براي شايستگي و خودمختاري 
است و باعث مي شود كه انسان پيوسته در جستجو و تالش براي 
غلبه بر چالش ها باشد و فعاليتي نظير يادگيري، به خاطر خشنودي 
و رضايت دروني انجام مي شود. انگيزش بيروني بدين معناست كه 
فرد فعاليتي را به خاطر نفس عمل انجام نمي دهد بلكه آن عمل 
وسيله اي براي رسيدن به اهداف ديگر نظير جوايز و پاداش ها است 
و قسمت سوم كه بي انگيزگي است در آن فرد بين رفتار و نتايج 
آن ارتباطي نمي يابد و علت رفتار را نيروهاي خارج از كنترل خود 

مي پندارد [4].
 يكي از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش در همه جوامع كمك 
به فرد است تا خود كارآمد شود. خود  كارآمدي از مفاهيم مهم و 
مؤثر و مكانيسم اساسي در نظريه شناختي اجتماعي بندورا است. 
بندورا خود  كارآمدي را توجه به باورها يا قضاوت فرد نسبت به 
توانايي هاي خودش در انجام وظايف و مسئوليت ها مي داند [5]. در 
اين ديدگاه رفتار آدمي نه تنها در كنترل عوامل بيروني و محيطي 
نيست، بلكه فرآيندهاي شناختي نقش تعيين كننده در رفتار دارند. 
فرآيندهاي شناختي به عنوان بخشي از آسيب شناسى رواني موجب 
انتظارات و ادراكات نادرستي مي گردد كه فرد از كارآمدي خود 
دارد و اين انتظارات مي توانند به اضطراب و اجتناب هاى دفاعي از 
موقعيت هاي تهديد كننده منجر شوند [6]. باورهاي خود  كارآمدي در 
ميزان تالشي كه افراد در هر فعاليت بايد صرف نمايند و مدت زماني 
كه در برخورد با موانع پافشاري مي نمايند و در انعطاف پذيري آنان 
در موقعيت هاي مختلف، تعيين كننده هستند. اين باورها در ميزان 
تنيدگي و اضطرابي كه افراد در برخورد با موانع تجربه مي نمايند، 
تأثير دارد [7]. افرادي كه داراي باورهاي خود  كارآمدي قوي هستند، 
تكاليف را چالش هايي مي بينند كه بايد بر آن ها تسلط يابند نه به 
عنوان تهديداتي كه از آن ها دوري نمايند. اين افراد در فعاليت ها 
عميق تر مشغول مي شوند و تالش بيشتري را در موقع شكست به كار 
مي برند. افرادي كه داراي باورهاي خود  كارآمدي ضعيفي هستند 
باعث  امر  اين  كه  مي بينند  هستند  چه  آن  از  دشوارتر  را  تكاليف 
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براي تعديل رفتار متناسب با شرايط و تغييرات محيط بيروني و 
دروني است و شامل توانايي فرد در سازماندهي و خود مديريتي 
رفتارهايش جهت رسيدن به اهداف گوناگون يادگيري است و از 
دو مؤلفه راهبردهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري تشكيل شده 

است [12].
zimmerman مدل پيشرفته اى از يادگيري خودتنظيمي را 

بر اساس ديدگاه شناختي اجتماعي بندورا بيان كرد. به عقيده او 
يادگيري خودتنظيمي با تفكرات خود توليد، احساسات و فعاليت هاي 
برنامه ريزي شده اي مربوط است كه به صورت چرخشي در جهت 
دستيابي به اهداف شخصي تعديل مي شوند. وي يادگيري خودتنظيم 
را شامل تعيين اهداف، انتخاب راهبرد مناسب براي يادگيري، حفظ 
انگيزه، نظارت و ارزيابي در يادگيرنده در فرآيند تحصيل برشمرد. 
اين نوع يادگيري تركيبي از مهارت هاي شناختي و فراشناختي از 
قبيل راهبردهاي برنامه ريزي و سازماندهى براي يادگيري، تنظيم 
اهداف، خودكنترلي، خودارزشيابي و مديريت منابع است كه در 
آن فراگيران براي دست يابى به اهداف از پس خوراندهاى عاطفي، 
شناختي، انگيزشي و رفتاري براي تغيير يا سازگاري راهبردها و 
يادگيري،  كنترل  اهداف،  به  دست يابي  قبيل  از  خود،  رفتارهاي 

انگيزه، رفتار و شناخت استفاده مي كنند [13].
مطالعات نشان داده اند كه آموزش مهارت حل مسئله مي تواند 
بر انگيزش تحصيلى Wentzel & Wigfield[14]، خود  كارآمدي 
 Nouri, Zadeh  [15] و يا هر دو Zahrakar, Rezazadeh & Ahgar

Mohammadi & Pour Abraham [16] تأثيرگذار باشد. هم چنين 

يافته ها نشان از اثربخشي راهبردهاي خودتنظيمي بر خود  كارآمدي 
Mami, Nasseri, & Wisie [17]، انگيزش تحصيلي دانش آموزان 

 Narimani, Mohammad Amini, Zahid & Abolgasemi

 Abolgasemi,[19] و Alexiou& Paraskeva [18] و يا هر دو
Barzegar & Rostam Oghli [20] تأثير دارند. با توجه به مبانى 

نظرى و تجربى بيان شده از تحقيقات انجام شده، نقش آموزش هاى 
خودتنظيمى و حل مسئله ضروري است تا دانش آموزان با فراگيري 
مهارت هاي شناختي و فراشناختي، انگيزه يادگيري خود را باال برده، 
مسئوليت يادگيري شان را خود بر عهده گرفته و خودتنظيم شوند و 
به هنگام نياز به كمك، ضمن تشخيص آن با انتخاب كمك مؤثر 

نسبت به رفع نواقص يادگيريشان اقدام نمايند و هم چنين در تكميل 
نتايج يافته هاى قبلي، هدف پژوهش حاضر درصدد مقايسه اثربخشي 
آموزش خودتنظيمي و حل مسئله بر خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلي 

دانش آموزان دختر پايه نهم تحصيلي مى باشد.

روش
شبه  تحقيق  يك  فرضيه ها  و  اهداف  به  توجه  با  حاضر  پژوهش   
آزمايشى از نوع پيش آزمون-پس آزمون همراه با گروه كنترل مى باشد. 
جامعه آماري پژوهش دانش آموزان دختر پايه نهم شهر بناب در سال 
تحصيلي 96-95 مى باشد. بر اساس نظر Delaware [21] مبنى 
بر چگونگى انتخاب حجم نمونه در طرح هاى نيمه  آزمايشى، در 
اين پژوهش، حجم نمونه 45 نفر برآورد  شد. روش نمونه گيرى از 
اين قرار بود كه ابتدا از ميان مدارس، با استفاده از روش نمونه گيرى 
تصادفى خوشه اى چند مرحله اى، سه مدرسه انتخاب گرديد. سپس 
از بين كالس هاى نهم هر مدرسه، به تصادف يك كالس تعيين و 
در گروه هاى آزمايش و كنترل جايگزين شدند. با اجراى پيش آزمون 
(پرسش نامه هاى انگيزش تحصيلى و خود كارآمدى) روى تمامى 
دانش آموزان سه كالس، 15 نفر از دانش آموزان هر كالس كه در 
برش  نمرات  كارآمدى  خود  و  تحصيلى  انگيزش  پرسش نامه هاى 
كمتر از ميانگين داشتند انتخاب شدند. علت انتخاب نمرات برش 
كمتر از ميانگين، در دو متغير ياد شده نيز به خاطر اين بوده تا در 
مداخله ى آموزشى به افراد نيازمند خدمات، كمك شود. آزمودنى هاى 
گروه آزمايش اول يك دوره آموزش حل مسئله را در 8 جلسه دريافت 
كردند، گروه دوم دوره آموزش خودتنظيمى را در 8 جلسه طى كردند 
و گروه (كنترل) نيز هم زمان به برنامه هاى عادي كالسي خود ادامه 
داد. بعد از اجراي آموزش، پس آزمون اجرا و نتايج تجزيه و تحليل 
شدند. معيار ورود كليه  دانش آموزان پايه نهم، دختر بودن و نداشتن 
مشكالت جسماني و روان شناختي، معيار خروج از پژوهش، غيبت 
بيش از دو جلسه در مداخله آموزشي و عدم همكاري در مداخله بود.

ابزارهاي پژوهش:
پرسش نامه انگيزش تحصيلي: اين مقياس توسط Vallerend و 
همكاران [22] ساخته شده است. مقياس انگيزش تحصيلي يك ابزار 
خود گزارشي در مقياس ليكرت هفت درجه اى (اصالً= 1 و كامالً= 7)، 
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شامل 3 خرده مقياس انگيزش دروني (12 ماده)، انگيزش بيروني (12 
ماده) و بى انگيزگى (4 ماده) و در مجموع داراي 28 ماده يا پاسخ در 
ارتباط با يك پرسش (چرا به مدرسه مى آييد؟) مي باشد كه به منظور 
تشخيص نوع انگيزش تحصيلي در دو طيف دانشجويي و دانش آموزي 
بر اساس نظريه خود تنظيمي طراحي شده است. Vallerend و 
همكاران [22]، پايايي ابزار را از طريق آلفاي كرونباخ بين 0/83 
تا 0/86 گزارش كرده اند. هم چنين ضريب پايايي روش بازآزمايي 
در فاصله يك ماه نيز بين 0/71 تا 0/83 گزارش شده است. در 
ايران نيز ضرايب آلفاي كرونباخ پرسش نامه براي انگيزش دروني، 
0/81، براي انگيزش بيروني، 0/83 و براي بي انگيزشي برابر با 
0/77 به دست آمده است و نتايج تحليل عاملي مقياس به اثبات 

رسيده و حاكي از اعتبار سازه مطلوب آن مى باشد (1).
 پرسش نامه خود  كارآمدي تحصيلي: اين مقياس براي اندازه گيرى 
خود  كارآمدي تحصيلي توسط McIlroy & Bunting [23] ساخته 
شده است و شامل 10 سؤال است كه دانش آموزان بر اساس يك مقياس 
ليكرت هفت درجه اى به آن پاسخ مى دهند. به اين صورت كه كامًال 
موافقم نمره 7 و كامالً مخالفم نمره صفر مي گيرد. دامنه نمرات بين صفر 
تا 70 است. McIlroy & Bunting [23]، ضريب اعتبار مقياس را 
0/81 گزارش كرده اند. هم چنين در ايران نيز روايي محتوا و صوري 
آن با استفاده از نظرات متخصصين مورد تأييد قرار گرفته است [24].

آموزش خودتنظيمى
بسته آموزش خودتنظيمى، توسط Tavakolizadeh [25] تدوين 
شده است كه براى سنجش روايى بسته آموزشى از تكنيك روايى 
سازه اى استفاده كرد و دريافت كه بسته آموزشى، روايى سازه ى مقبولى 
دارد. در اين پژوهش به منظور بررسى روايى صورى و محتواى بسته 
آموزشى، با جمع آورى نظرات و راهنمايى هاى اساتيد و صاحب نظران 

حوزه تعليم و تربيت به ويژه اساتيد محترم دانشگاه استفاده شد.
 برنامه آموزشى بر روي گروه آزمايش، توسط محقق، زير نظر 
استاد راهنما به مدت 8 جلسه، هر هفته دوجنسه يك ساعته، به آموزش 
خود تنظيمى پرداخته شده. البته قبل از شروع برنامه آموزش، جلسه اى 
با دعوت رسمى و همكارى مدير مدرسه براى اولياى دانش آموزان، 
به مدت 2 ساعت برگزار شد و در مورد موضوع پژوهش، آموزش 
و  كارآمدى  خود  تحصيلى،  برانگيزش  آن  اهميت  و  خودتنظيمى 

نحوه ترغيب فرزندانشان براى شركت در برنامه آموزشى صحبت 
شد. خالصه محتواى جلسات به اين صورت بود:

جلسه اول: آموزش راهبردهاي تعيين هدف و برنامه ريزي
جلسه دوم: آموزش پردازش اطالعات راهبردي به خاطر سپارى، يادآوري

مسائل  با  مقابله  جهت  فرد  توانايي  و  كارآمدي  خود   سوم:  جلسه 
چالش انگيز

جلسه چهارم: مديريت زمان، اولويت بندي امور زندگي، بهبود زمان 
و مدت بهره برداري از زمان

جلسه پنجم: آموزش خالصه كردن و يادداشت برداري كردن
جلسه ششم: به درك و شناسايي توانايى هاى ذهني خود و قرار دادن 

پاداش و تنبيه براي موفقيت ها و شكست هاى خود
تمركز  طريق  از  خود  ضعف  و  قوت  نقاط  شناخت  هفتم:  جلسه 
و محاسبه رفتارهاى گذشته خويش و مقايسه آن با سطوح قابل 

انتظار مشخص شده
و  يادگيرى  در  تمركز  راه هاى  و  مباحث  جمع بندى  هشتم:  جلسه 

چگونگى مهار حواس پرتى
آموزش حل مسئله:

 بسته آموزشى آموزش حل مسئله بر اساس الگوى پنج مرحله اى 
ديكسون و گلوور [26] تدوين گرديده است در اين پژوهش به منظور 
بررسى روايى صورى و محتواى بسته آموزشى، با جمع آورى نظرات 
و راهنمايى هاى اساتيد و صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت به ويژه 
گروه  روي  بر  آموزشى  برنامه  شد.  استفاده  دانشگاه  محترم  اساتيد 
آزمايش، توسط محقق، زير نظر استاد راهنما به مدت 8 جلسه، هر 
هفته دو جلسه يك ساعته، به آموزش حل مسئله پرداخته  شد. البته 
قبل از شروع برنامه آموزش، جلسه اى با دعوت رسمى و همكارى 
برگزار  ساعت  مدت 2  به  دانش آموزان،  اولياى  براى  مدرسه  مدير 
گرديد و در مورد موضوع پژوهش، آموزش حل مسئله و اهميت آن 
در انگيزش تحصيلى، خود كارآمدى و نحوه ترغيب فرزندانشان براى 
شركت در برنامه آموزشى صحبت شد. خالصه محتواى جلسات به 

اين صورت بود:
جلسه اول: دسته بندي موضوع ها، پيگيري مشكل و اجراي پيش آزمون

جلسه دوم: تعيين هدف (شامل پرسش هاي مستقيم و پرداختن به 
ناهمخواني ها)
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جلسه سوم: انتخاب راهبرد و سرمشق دهي و ايفاي نقش
جلسه چهارم: اجراي راهبرد شامل آگاهي از افكار و تصوير سازي ذهني
جلسه پنجم: ارزيابي نتايج، جمع بندي و تعميم به موقعيت هاي ديگر

جلسه ششم: آموزش مهارت هاي تفكر خالق و ايده پردازي و بيان 
ايده هاي خود

جلسه هفتم: ارائه راه حل هاي مختلف نسبت به يك مسئله و انتخاب 
روش حل مسئله درست

روش هاي  و  فكري  بارش  از  استفاده  روش  آموزش  هشتم:  جلسه 
مختلف حل مسئله و مرور مطالب

روش  تجزيه و تحليل داده ها
به منظور تجزيه و تحليل داده ها از تحليل كوواريانس استفاده شد 
الزم به يادآورى است كه داده ها توسط نرم افزار SPSS.21 مورد تجزيه 

و تحليل قرار گرفت.

يافته ها
شاخص هاي پراكندگي و تمايل مركزي خودتنظيمي و آموزش حل 
در  كارآمدي  خود   متغيرهاي  پس آزمون  و  پيش آزمون  در  مسئله 

جدول 1 نشان داده شده است.
جدول 1. آماره هاي توصيفي مربوط به خود  كارآمدي در پيش آزمون و پس آزمون مربوط به خودتنظيمي، حل مسئله و كنترل

پس آزمونپيش آزمونگروهمتغيرها
انحراف استانداردميانگينانحراف استانداردميانگين

خود  كارآمدي
28/061/9830/802/21خودتنظيمي
28/331/4930/731/86حل مسئله
29/011/5128/932/01كنترل

 مندرجات جدول (1): نشان داد كه ميانگين خود  كارآمدي در 
پيش آزمون گروه هاي خودتنظيمي، حل مسئله و كنترل به ترتيب 
28/06، 28/33 و 29/01 است. هم چنين ميانگين خود  كارآمدي 
در پس آزمون گروه هاي خودتنظيمي، حل مسئله و كنترل نيز به 
ترتيب 30/80، 30/73 و 28/93 است. به طوري كه ميانگين 

نمرات خود  كارآمدي در پس آزمون گروه هاي خودتنظيمي و حل 
مسئله نسبت به پيش آزمون افزايش يافته؛ اما در گروه كنترل كاهش 
يافته است. بنابراين پس آزمون گروه خودتنظيمى بيشتر از حل مسئله 
است و مى توان نتيجه گرفت آموزش خودتنظيمى در مقايسه با حل 

مسئله تأثير بيشترى بر خود كارآمدى دانش آموزان دارد.
جدول 2. آماره هاي توصيفي مربوط به انگيزش تحصيلي در پيش آزمون و پس آزمون مربوط به خودتنظيمي، حل مسئله و كنترل

پس آزمونپيش آزمونگروهمتغيرها
انحراف استانداردميانگينانحراف استانداردميانگين

انگيزش دروني
34/931/2241/802/21خودتنظيمي
33/932/0140/531/59حل مسئله
33/602/4133/802/04كنترل

انگيزش بيروني
46/931/7544/861/99خودتنظيمي
45/132/2344/202/67حل مسئله
46/202/0446/602/69كنترل

بي انگيزگي
18/201/6915/932/34خودتنظيمي
18/801/8916/402/29حل مسئله
19/801/9318/332/38كنترل

انگيزش تحصيلي
100/063/17102/604/11خودتنظيمي
97/863/73101/133/75حل مسئله
99/602/9498/734/55كنترل
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مندرجات جدول (2) نشان داد كه ميانگين انگيزش دروني در 
پيش آزمون گروه هاي خودتنظيمي، حل مسئله و كنترل به ترتيب 
34/93، 33/93 و 33/60 و در پس آزمون 41/80، 40/53 
و 33/80 است. هم چنين ميانگين انگيزش بيروني در پيش آزمون 
گروه هاي خودتنظيمي، حل مسئله و كنترل نيز به ترتيب 46/93، 
45/13 و 46/20 و در پس آزمون 44/86، 44/20 و 46/60 
است. ميانگين بي انگيزگي نيز در پيش آزمون گروه هاي خودتنظيمي، 
حل مسئله و كنترل به ترتيب 18/20، 18/80 و 19/80 و در 
پس آزمون 15/93، 16/40 و 18/33 است. در نهايت در متغير 
انگيزش تحصيلي نيز در پيش آزمون گروه هاي خودتنظيمي، حل مسئله 
و كنترل به ترتيب 100/06، 97/86 و 99/60 و در پس آزمون 
102/60، 101/13 و 98/73 است. به طوري كه ميانگين نمرات 
انگيزش دروني و نمره كل انگيزش تحصيلي در پس آزمون گروه هاي 
خودتنظيمي، حل مسئله نسبت به پيش آزمون افزايش يافته؛ اما در 
گروه كنترل كاهش يافته است. از سويي ميانگين نمرات انگيزش 
بيروني و بي انگيزگي نيز در پس آزمون گروه ها كاهش يافته است. 
آموزش خودتنظيمى در مقايسه با حل مسئله تأثير بيشترى بر انگيزش 

تحصيلي دانش آموزان دارد.

پيش از بررسى فرضيه هاي پژوهشي پيش فرض هاي الزم از 
جمله نرمال بودن داده ها، همگني واريانس ها و شيب خط رگرسيون 
را بررسي گرديد. كه نتايج نشان داد كه مقدار سطح معناداري در 
آزمون كولموگروف- اسميرنوف براي بررسي طبيعي بودن متغيرها 
از 0/05 بزرگ تر است و لذا توزيع داده ها نرمال است. در واقع 
كارآمدي،  خود   متغيرهاي  براى  اسميرنوف  كولموگروف  آزمون 
انگيزش تحصيلي معنادار نيست و بنابراين متغيرهاي خود  كارآمدي، 
انگيزش تحصيلي داراى توزيع نرمالى است و مى توان از تحليل هاى 
پارامتريك (تحليل كوواريانس) براى آن استفاده كرد. هم چنين براي 
همگني واريانس ها از آزمون لون استفاده شد كه نتايج نشان داد بر 
اساس آزمون لون و عدم معنادارى براى متغير هاي خود  كارآمدي، 
انگيزش تحصيلي شرط برابرى واريانس هاى بين گروهى رعايت 
شده است و گروه ها داراي تجانس مي باشند. هم چنين پيش شرط 
ديگر خطي بودن هم بستگي متغير پيش آزمون و متغير مستقل است 
كه مقدار F تعامل متغير مستقل و هم پراش در متغير خود  كارآمدي 
2/18 مي باشد كه معنادار نيست و مي توان گفت كه هم بستگي 
هم پراش و مستقل رعايت شده است و مي توان از تحليل كوواريانس 

استفاده كرد.

جدول 3. نتايج تحليل كوواريانس يك متغيري روي نمرات پيش آزمون-پس آزمون متغير خود  كارآمدي

اندازه اثرسطح معناداريFميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
0/7710/770/160/680/006پيش آزمون

26/65126/655/770/020/17گروه
124/56274/61خطا
26912/0130كل

تعديل  از  پس   (3) جدول  از  آمده  دست  به  ارقام  اساس  بر 
نمرات پيش آزمون، اثر معني داري در عامل بين آزمودني هاي گروه 
نشان  نمرات  كه  طوري  به   .(P=0/02 ،F=5/77) دارد وجود 
مي دهد ميانگين گروه آزمايش كه در معرض آموزش خودتنظيمي 
قرار گرفته اند، به طور چشمگيري افزايش داشته است. از اين رو 
مي توان نتيجه گرفت كه آموزش خودتنظيمي، ميزان خود  كارآمدي 
دانش آموزان را به طور معناداري افزايش مي دهد. در واقع آموزش 

خودتنظيمي، 17 درصد بر خود  كارآمدي تأثير دارد.

با توجه به اينكه آماره چند متغيره المبداي ويكلز در سطح اطمينان 
99 درصد معني دار است (F=25/30 ،P <0/01، 0/23= المبداى 
ويلكز). بدين ترتيب فرض صفر آماري رد و مشخص مي گردد كه 
تركيب خطي ميزان پس آزمون هاي انگيزش تحصيلي و مؤلفه هاي آن 
پس از تعديل تفاوت هاي متغير هم پراش از متغير مستقل (آموزش 

خودتنظيمي) تأثير پذيرفته است.
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بر اساس ارقام به دست آمده از جدول (4) پس از تعديل نمرات 
پيش آزمون، اثر معني داري در عامل بين آزمودني هاي گروه وجود 
دارد. به طوري كه نمرات نشان مي دهد ميانگين گروه آزمايش كه 
در معرض آموزش خودتنظيمي قرار گرفته اند، به طور چشمگيري 

آموزش  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  رو  اين  از  است.  داشته  تغيير 
خودتنظيمي، ميزان انگيزش دروني و انگيزش تحصيلي دانش آموزان 
را به طور معناداري افزايش داده و انگيزش بيروني و بي انگيزگي 

را كاهش مي دهد.

جدول 4. تحليل چند متغيري يك طرفه نمرات پيش آزمون، پس آزمون انگيزش تحصيلي
سطح معناداريآزمون Fميانگين مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمتغيرها

343/631343/6372/480/0001انگيزش دروني
30/21130/215/740/02انگيزش بيروني
44/61144/617/940/009بي انگيزگي

40/46140/462/490/05انگيزش تحصيلي

جدول 5. نتايج تحليل كوواريانس يك متغيري روي نمرات پيش آزمون-پس آزمون متغير خود  كارآمدي

اندازه اثرسطح معناداريFميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
0/9210/920/230/620/009پيش آزمون

21/06121/065/410/020/16گروه
104/93273/88خطا
26831/0130كل

بر اساس ارقام به دست آمده از جدول 5، پس از تعديل نمرات 
پيش آزمون، اثر معني داري در عامل بين آزمودني هاي گروه وجود 
دارد (P=0/02 ،F=5/41). به طوري كه نمرات نشان مي دهد 
ميانگين گروه آزمايش كه در معرض آموزش حل مسئله قرار گرفته اند، 
به طور چشمگيري افزايش داشته است. از اين رو مي توان نتيجه 
گرفت كه آموزش حل مسئله، ميزان خود  كارآمدي دانش آموزان 
را به طور معناداري افزايش مي دهد. در واقع آموزش حل مسئله، 

16 درصد بر خود  كارآمدي تأثير دارد.
سطح  در  ويكلز  المبداي  متغيره  چند  آماره  اينكه  به  توجه  با 
 ،F=32/33 ،P <0/001) اطمينان 99 درصد معني دار مي باشد
0/19=المبداى ويلكز). بدين ترتيب فرض صفر آماري رد و مشخص 
مي گردد كه تركيب خطي ميزان پس آزمون هاي انگيزش تحصيلي 
و مؤلفه هاي آن پس از تعديل تفاوت هاي متغير هم پراش از متغير 

مستقل (آموزش حل مسئله) تأثير پذيرفته است.

جدول 6. تحليل چند متغيري يك طرفه نمرات پيش آزمون، پس آزمون انگيزش تحصيلي

سطح معناداريآزمون Fميانگين مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمتغيرها
316/581316/5899/380/001انگيزش دروني
28/37128/373/860/06انگيزش بيروني
18/29118/293/310/08بي انگيزگي

67/05167/054/080/05انگيزش تحصيلي

بر اساس ارقام به دست آمده از جدول 6 پس از تعديل نمرات 
پيش آزمون، اثر معني داري در عامل بين آزمودني هاي گروه وجود 
دارد. به طوري كه نمرات نشان مي دهد ميانگين گروه آزمايش كه 

در معرض آموزش حل مسئله قرار گرفته اند، به طور چشمگيري 
تغيير داشته است. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه آموزش حل 
مسئله، ميزان انگيزش دروني و انگيزش تحصيلي دانش آموزان را 
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به طور معناداري افزايش داده و بر انگيزش بيروني و بي انگيزگي 
دانش آموزان تأثيري ندارد.

هم چنين براي بررسي اينكه بين كدام گروه ها تفاوت معناداري 

وجود دارد، از آزمون تعقيبي LSD استفاده شد كه نتايج در جدول 
7 نشان داده شده است.

جدول 7. نتايج آزمون تعقيبي تأثير آموزش خودتنظيمي، حل مسئله بر خود  كارآمدي و انگيزش تحصيلي

سطح معناداريخطاي استانداردتفاوت ميانگينگروه (J)گروه (I)متغير

خودتنظيمىخود كارآمدى
0/060/690/92حل مسئله
*1/860/690/01كنترل

خودتنظيميانگيزش دروني
26/10/710/08حل مسئله
*8/010/710/001كنترل

خودتنظيميانگيزش بيروني
0/660/970/49حل مسئله
1/730/970/08-كنترل

خودتنظيميبى انگيزشى
0/460/880/60-حل مسئله
*2/400/880/009-كنترل

خودتنظيميانگيزش تحصيلي
1/461/570/35حل مسئله
*3/861/570/01-كنترل

نتايج آزمون تعقيبي LSD نشان داد كه ميانگين نمرات خود  
حل  گروه  به  نسبت  خودتنظيمي  گروه  با  دانش آموزان  كارآمدي 
مسئله معنادار نيست؛ اما نسبت به گروه كنترل معنادار است. اثرات 
آموزش خودتنظيمي و حل مسئله بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان 
متفاوت است. هم چنين ميانگين تفاوت نمرات انگيزش دروني در 
گروه خودتنظيمي نسبت به حل مسئله و گروه كنترل معنى دار است. 
از سويي ميانگين تفاوت نمرات انگيزش بيروني در گروه خودتنظيمي 
نسبت به حل مسئله كنترل معنى دار نيست. هم چنين ميانگين تفاوت 
نمرات بي انگيزشي در گروه خودتنظيمي و حل مسئله نيز نسبت به 
گروه كنترل معني دار است. در واقع خودتنظيمي نسبت به حل مسئله 
تأثير بيشتري دارد. در نهايت در انگيزش تحصيلي نيز خودتنظيمي 

نسبت به گروه كنترل تفاوت معنى دارى دارد.

بحث
 هدف اين پژوهش مقايسه اثربخشي آموزش خودتنظيمي و حل 
مسئله بر انگيزش تحصيلي و خود  كارآمدي دانش آموزان دختر پايه 
نهم تحصيلي بود. يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه عالوه بر تأثير 

معنى دار هر دو آموزش خودتنظيمي و حل مسئله بر خود  كارآمدي 
و انگيزش تحصيلي، آموزش خودتنظيمي در مقايسه با حل مسئله 
تأثير بيشتري بر خود كارآمدي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان 

دارد. يافته فوق با يافته هاى
 Narimani, Mohammad ،[17] Mami; Nasseri, & Wisie

 Alexiou, Paraskeva ،[18] Amini, zahed & Abolqasemi

 ،[20] Abolgasemi, Barzegar & Rostam Oghli  ،[19]
 Zahrakar, Rezazadeh &  ،[14] Wentzel & Wigfield

 Nouri, zadehMohammadi & Pour Abraham ،[15] Ahger

Pintrich & Zusho ،[27] Anderew & david ،[16] [28] و 
Rakes & Dunn [29] هم سو مى باشد. در تبيين اين يافته مي توان 

شناختي،  جنبه هاي  مي توانند  كه  دانش آموزاني  از  بسياري  گفت 
انگيزشي و رفتاري عملكرد تحصيلي خود را تنظيم و كنترل كنند، 
به عنوان يك يادگيرنده بسيار موفق محسوب مي شوند. اين افراد 
انگيزه بااليي براي پيشرفت به ويژه در زمينه تحصيلي دارند و با 
به كارگيري مهارت هايي چون حل مسئله و راهبردهاي يادگيري 
خودتنظيمي براي دستيابي به موفقيت تحصيلي، اهداف و اعمال خود 
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را تنظيم مي كنند و انگيزه خود را على رغم مشكل بودن تكاليف 
درسي حفظ مي كنند [28]. با آموزش مهارت حل مسئله به دانش 
آموزان، موجبات آگاهي آنان از توانايي ها و ارزش قائل شدن به 
توانايي ها فراهم مي شود و از اين طريق انگيزش تحصيلي آنان افزايش 
مي يابد. هم چنين دانش آموزان از طريق تصميم گيري درست و منطقي 
و تأملي عمل كردن، خودپنداره مثبتي پيدا مي كنند. افرادي كه داراي 
خودپنداره بهتري هستند و برداشت هاى خوبي از خود و توانايي هاي 
با  دانش آموزان  برخوردارند.  هم  باالتري  انگيزش  از  دارند،  خود 
آموزش مهارت حل مسئله، نگرش و ارزيابي مثبتي نسبت به خود 

و زندگي پيدا مي كنند [30].
توانايي  مسئله  حل  مهارت هاى  به كارگيرى  با  دانش آموزان 
تصميم گيرى درست و مديريت احساسات، افكار، رفتار و شناخت 
خود را دارا مي شوند در واقع آموزش حل مسئله به دانش آموزان 
كمك مي كند تا با مشكالت، مقابله مسئله مدار داشته و بتوانند افكار 
خود را تصحيح نموده و به مشكالت و سختي ها با ديد مثبت بنگرند 
كه اين مثبت انديشي مي تواند باعث تغيير ديدگاه فرد نسبت به خود 
و ديگران شده، عزت نفس آن ها را افزايش داده و موجب افزايش 
خود  كارآمدي فرد مى شود. در واقع آموزش حل مسئله روش درماني 
است كه بدان طريق فرد مي آموزد تا از مجموعه مهارت هاي شناختي 
مؤثر خود براي كنار آمدن با موفقيت هاي بين فردي مشكل آفرين 
براي  ابزاري  حكم  در  مى تواند  مسئله  حل  رويكرد  كند.  استفاده 
مواجهه با بسياري از مشكالت موقعيتي و حل آن ها باشد. هم چنين 
در راهبرد آموزش حل مسئله اين باور وجود دارد كه تحت تأثير اين 
آموزش ميزان انتظار خود  كارآمدي و كفايت شخصي افراد افزايش 
خواهد يافت [31]. از طرفي، چنانچه دانش آموزان مهارت و دانش 
كافي در استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي داشته باشند، 
در افزايش انگيزش درونى، فعاليت هاي رفتاري و فراشناختي و به 

عالوه كنترل يادگيري آنان، مؤثر خواهد بود [32].
Zimmerman [33] معتقد بود كه يادگيرندگان خودتنظيم مي دانند 

چگونه راهبردهاي يادگيري را به كار گيرند، آن ها از توانايي هايشان در 
حيطه هاي خاص، ادراكاتي دارند و خود را متعهد و ملتزم به رسيدن به 
اهداف تحصيلي شان مي دانند. در واقع آموزش راهبردهاي يادگيري 
خودتنظيمي و حل مسئله به دانش آموزان كمك مي كند تا فرايندهاي 

تنظيم اهداف، خودكنترلي، خود ارزشيابي و خود انگيزشي را مديريت 
كنند و با رشد جهت گيري هدف هايشان در يادگيري، انگيزه يادگيري 
 Boekaerts, Niemivirta خود را تقويت و تسهيل كنند. طبق نظر
[34] قابليت هايي كه دانش آموز را قادر به خودتنظيمي مي كنند، در سه 
اليه قرار مي گيرد: تنظيم شيوه پردازش اطالعات، تنظيم فرايند يادگيري 
و تنظيم خود. در اين نوع يادگيري دانش آموزان فرايند يادگيري و 
تحصيلي خود را با تعيين اهداف چالش انگيز، به كارگيري راه هاي مناسب 
براي دستيابي به اهداف و با فهرست كردن عوامل خودتنظيم كه موجب 
برانگيخته شدن و هدايت تالش هايشان مي شود به پيش مى برند اين 
دانش آموزان معموالً به عنوان فراگيراني شناخته مي شوند كه تجربيات 
يادگيري خود را به طور كارآمد به شيوه هاي مختلف مديريت مي كنند 
و در امر يادگيري، شركت كنندگاني برانگيخته، مستقل و به لحاظ 
فراشناختي فعال مي باشند. در مجموع هسته اصلي تمام نظريه هاي موجود 
در خودتنظيمي حول درگيري فعاالنه دانش آموزان با تكاليف يادگيري 
دور مي زند. بنابراين با درگيري فعاالنه دانش آموزان با تكاليف يادگيري، 
آن ها مي توانند افكار، هيجان ها و اعمال خود را طوري هدايت كنند كه 
بر يادگيري و انگيزش آن ها تأثير مثبت داشته باشد. از آنجائى كه در 
آموزش هاي خودتنظيمي، مهارت هايي چون فراگيري، سازمان دهي و 
ذخيره سازي دانش و سهولت بهره بردارى از آن ها، برنامه ريزي، نظارت، 
كنترل، مديريت در تنظيم وقت، نحوه تالش، انتخاب محيط مطالعه و 
كمك گرفتن از افراد ديگر و يادداشت بردارى، برجسته نمودن اطالعات 
و مرور مجدد آموزش داده مي شدند. تركيب اين عوامل و تمرين آن ها 
سبب بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان مي شود. راهبرد مذكور با 
نظم دادن به ذهن و نوع مطالعه افراد، آنان را قادر ساخت تا بر فرايند 
يادگيري و مطالعه خود مسلط شوند و براي آن برنامه ريزي كنند كه به 
نظر مي رسد، تمرين اين مهارت ها در درازمدت موجب افزايش عملكرد 
تحصيلي مي شود. دانش آموزانى كه از راهبردهاي خودتنظيمى بيشتري 
استفاده مي كنند، در هنگام تدريس معلم و يا هنگام مطالعه سعي مي كنند 
هم زمان با معنادار كردن اطالعات، ايجاد ارتباط منطقي با اطالعات قبل، 
كنترل چگونگي اين فرايند و ايجاد محيط يادگيري مناسب، مطالب را 
ياد بگيرند و عملكرد تحصيلي خود را باال ببرند. دانش آموزاني كه خود 
را خود كارآمد مي دانند، از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري 
استفاده مي كنند. عنصر اساسي حل مسئله كاربست دانش ها و مهارت هاي 
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قبالً آموخته شده در موقعيت هاي تازه است. در نظريه گانيه، حل مسئله، 
يادگيري قاعده سطح باالتر نام گرفته است. بر اين اساس يادگيرنده از 
تركيب قاعده هاى حل مسئله، قاعده هاى سطح باالتري درست مي كند كه 
اين خود منجر به حل مسئله مي شود؛ بنابراين در حل مسئله يادگيرى هاى 
قبلي فرد بايد به طريقي تازه با هم تركيب شوند. دانش آموزاني كه با 
به كارگيري مهارت حل مسئله، انگيزش تحصيلي كمتري داشته اند، 
احتمال خود  كارآمدي و خود اثربخشى ضعيف در اين افراد فاقد كنترل 
مهارگري منجر به استفاده از شيوه هاي ناكارآمد مسئله گشايي گرديده 
است. استفاده از شيوه حل مسئله نيازمند تفكر خالق و سازمان دهى 
افكار و برخورداري از هوش باال مي باشد كه همه دانش آموزان داراي 
اين ابزار نيستند و بنابراين در استفاده از مهارت حل مسئله و به كارگيري 

آن ضعيف عمل مي نمايند [35].
از محدوديت هاى عمده اين پژوهش، استفاده از جنسيت دختر 
و عدم پيگيري نتايج آموزشي بود. به همين خاطر در تعميم نتايج 
به ساير مناطق جغرافيايي و فرهنگي بايد احتياط كرد. در اين راستا 
پيشنهاد مي شود كه اين تحقيق بر روي جنس مذكر نيز اجرا و مقايسه 

گردد و اثرات درازمدت رويكردهاي آموزشي نيز بررسي شود.
نتيجه گيرى

آموزش هاي  كه  داشت  بيان  چنين  مى توان  تحقيق  اين  نتايج  از 
خودتنظيمي، يكى از مهارت هاى مهم در دوره متوسطه است و تأثير 
بيشترى براي افزايش انگيزش تحصيلى و خود كارآمدى نسبت به حل 
مسئله دارد زيرا كه دانش آموزان خودتنظيم، فعاالنه با اطالعات برخورد 

مى كنند و چون شروع كننده يادگيرى هستند، اهداف دست يافتنى 
براى خود تعيين مى كنند و آنچه را براى رسيدن به اهداف خود 
با  و  مى نمايند  ارزيابى  و  نظارت  برنامه ريزى،  مستقًال  دارند،  نياز 
به كارگيرى راهبردهاى شناختى و فر اشناختى مطالب را بهتر درك 
نموده، يادگيرى شان افزايش مى يابد و اين امر خود منجر به افزايش 
اعتماد به توانايى هاى خود و انگيزش تحصيلى مى شود. اميد است، 
استفاده از يافته هاى اين پژوهش، بستر و زمينه  مناسبى براى به كارگيرى 
اين شيوه در ميان روانشناسان، معلمان و مشاوران در مدارس ايران را 
فراهم سازد تا در پيشرفت و يادگيرى دانش آموزان مؤثر واقع شود.

سپاسگزارى
بدين وسيله از كليه دانش آموزان عزيزى كه در انجام اين پژوهش ما 

را يارى نمودند صميمانه تقدير و تشكر مي گردد.
مالحظات اخالقى 

به منظور رعايت اصول اخالقى به دانش آموزان اطالع داده شد كه از 
نمرات پرسشنامه ها بدون ذكر نام در پژوهش استفاده خواهد شد. 
اين پژوهش برگرفته از رساله دكترى كه در تاريخ 98/3/1 دفاع 

گرديده است، مى باشد.
تعارض منافع

هيچگونه تعارض منافعى بين نويسندگان وجود ندارد. 
منابع مالى

هزينه هاى اين پژوهش توسط نويسندگان تأمين شده است.
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