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Abstract  Article Info 

Introduction: Today, knowledge of self-regulated learning strategies is one of the 

requirements for students' success. Self-regulatory learning is not an academic or 

mental performance skill, but a self-directed process in which learners can apply their 

mental skills to academic skills. The purpose of this study was to investigate the effect 

of teaching self-regulated learning strategies on critical thinking and mental health. 

Methods: This research was a quasi-experimental study with pre-test and post-test 

design with control group. The statistical population of this study was male and 

female students of sixth grade elementary school in Fahraj city in the school year of 

2018-2019. Each group (n = 25) was assigned. The data collection tool in this study 

was the Rickets Critical Thinking Questionnaire (2003) and the Goldberg Health 

Questionnaire (1970) that was distributed to control and experimental students before 

and after teaching self-regulated learning strategies. Data analysis was performed 

using one-way covariance analysis test using SPSS23 software. 

Results: The findings of the study indicate a significant and positive effect of teaching 

self-regulated learning strategies on students' critical thinking and mental health. 

Moderated mean scores of critical thinking (creativity) and mental health indicated 

improving physical symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and 

depression. The experimental group being trained in self-regulated learning strategies 

compared to the control group. Those who are not educated have a higher level of 

critical thinking and better mental health. 

Conclusion: It is suggested to include teaching self-regulated learning strategies in 

the teacher's teaching guide for students' awareness and it is recommended that the 

authors of textbooks further discuss teaching patterns based on self-regulated learning 

in student books. 
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 آموزان روان دانش سالمتآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی و  اثربخشی

 

 2 مریم ریاضی ،*1سعیده خجسته
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 رانینور،کرمان،ا امیو فلسفه آموزش و پرورش و مدرس آموزش و پرورش،دانشگاه پ خیتار گروه 2

 
 
 

 
 Saeidehkhojasteh333@gmail.com. ایمیل: رانینور،تهران،ا امیدانشگاه پ یتیگروه علوم ترب ، خجسته دهیسعمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

یادگیری خود تنظیمی یک  امروزه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، یکی از الزامات موفقیت دانش آموزان محسوب می شود. :مقدمه

مهارت های ذهنی شان را در مهارت  بلکه یک فرایند خود هدایت گری است که یادگیرندگان می توانند ،مهارت عملکرد تحصیلی یا ذهنی نیست

 روان میباشد. سالمتآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی و  اثربخشیهدف پژوهش حاضر  .های تحصیلی بکار گیرند

پس آزمون همراه با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش، دانش -این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ها: روش

گروه  در دو کالسانتخاب و بر اساس شماره  تصادفیباشند که به روش نمونه گیری  آموزان پسر ودختر پایه ششم ابتدایی شهرستان فهرج می

(وپرسشنامه استاندارد سالمت روان 2003)پرسشنامه تفکرانتقادی ریکتس داده،گمارده شدند. ابزار گردآوری (نفر 25هر گروه ) کنترلآزمایش و 

ا ها ب توزیع شد.تجزیه و تحلیل داده دو گروهدر بین دانش آموزان  (که قبل و بعد از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 1970)گلدبرگ 

 .انجام شد SPSS23 با استفاده از نرم افزار و استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری

بر تفکر انتقادی و سالمت روان دانش آموزان  های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یافته :ها یافته

در کارکرد  ختاللهای جسمانی، اضطراب و بی خوابی، ا نشانه )بهبودبرو سالمت روان (خالقیت(است. نمرات میانگین تعدیل شده تفکر انتقادی 

ر گرفته اند در مقایسه با گروه کنترل که قرا تأکید میکند، گروه آزمایش که مورد آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (اجتماعی و افسردگی

 .و سالمت روان بهتری برخوردارندباالترتحت آموزشی قرار نداشته اند، از میزان تفکر انتقادی 

 ی یادگیری خودتنظیمیدرسی برای آگاهی دانش آموزان، آموزش راهبردها راهنمای تدریس معلم در کتاببنابراین پیشنهاد می شود  :یریگ جهینت

های درسی، الگوهای تدریس را که بر اساس یادگیری خودتنظیمی بنا شده است، در  مولفین و نویسندگان کتابو توصیه می گردد که گنجانده شود

 .دانش آموزان بیشتر مورد بحث قرار دهند اب هایکت

 ،دانش آموز،معلمراهبردهای یادگیری خودتنظیمی، تفکر انتقادی، سالمت روان :واژگان کلیدی
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 مقدمه
راهی است به سوی  (Critical thinking) تفکر انتقادی
توانایی پژوهش، حل  که موجب توسعه   ] 1[درست فکر کردن

مسئله، خود راهبری، تصمیم گیری ویادگیری مادام العمر در 
   ] 2[ جاوارنه و همکاران .از نظرشود دانش آموزان می

 ، بالندگی (Creativity) خالقیتتفکرانتقادی دارای سه بعد 
(Growth) و تعهد (Obligation)  است . خالقیت تمایل فرد

و تعصبات خود و تمایالت با آگاهی از  مشکالتبرای شناسایی 
ها برای  دیگران است؛ بالندگی میل فرد به جستجوی فرصت

بینی  ل و پیشالاستفاده منطقی و اطمینان به توانایی استد
منطق هستند؛ تعهد تمایل فرد به  هایی که نیازمند  موقعیت
دانش  .  ] 3[است و میل به درک حقیقت های منطقی  خواسته

های  آموزان برخوردار از توانایی تفکر انتقادی دارای ویژگی
مختلفی از جمله:خودتنظیمی، انعطاف پذیری، خالقیت، تحلیلی 

های جدید، پرانرژی، ریسک پذیری  ، پذیرش ایده  ] 4[ بودن
.یکی از عوامل موثر در پرورش خالقیت  ] 5[معرفت هستند  و 

مدارس امروز  در دانش آموزان،داشتن سالمت روان است.
های علوم وفنون وبراساس بعضی از  متاسفانه به دلیل پیشرفت

و  اطالعاترویکردهای روانشناختی توجه خود را بیشتر به انتقال 
های متفکرفاصله گرفته  معطوف کرده واز تربیت انسان معلومات

 جهانی، سالمت روانکارشناسان سازمان بهداشت  . ] 6[اند 
(Mental Health)  را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با

محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و  اصالحدیگران، تغییر و 
 و مناسب عنوان می دالنهشخصی به طور منطقی، عا تمایالت

کنند و معتقدند سالمت روان تنها نداشتن بیماریهای روانی 
گوناگون تجربیات زندگی به  انواع نیست بلکه واکنش در برابر 

داشتن سالمت .  ] 7[صورت قابل انعطاف و معنی دار است 
 روانی، خود نشانگر مهارت روانشناختی سازگار در فرد تلقی می

واجد سالمت روان،  افراد. ] 8[انجامد  شود که به پایش خود می
را حل شدنی  التهایشان اعتماد دارند، مشک به خود و توانایی

مکان او  باال انگارند، شاد و برونگرا هستند و از عزت نفس می
های دانش آموزی نیز از  محیط .  ] 7[دکنترل درونی برخوردارن

جمله جوامعی اند که با توجه به سن افراد و نقش آینده سازان 
های بهداشت روانی در  جامعه، مورد توجه بسیاری از پژوهش

کنار سالمت روان،اختالل در  . ] 9[ ماستسراسر دنیا و کشور 
دانش نیز مشکل ساز هستند.اختالل های روانی روانی  های

آموزان، نه تنها برعملکرد تحصیلی آنان به شدت اثر گذاشته و 
 و اجتماعی آنان را مختل می اخالقیرشد شناختی، عاطفی، 

تحت تاثیر قرار می بلکه خانه، مدرسه و جامعه را نیز  ،سازد 
ویژه در زمینه رشد ه مت روانی دانش آموزان ب. ارتقای سالدهند

حساس  بسیار موضوعی آنها،های مختلف  و خود شکوفایی جنبه
خودتنظیمی فرایندی گرایشگرایانه است  .  ] 10[و مهم است 

که به یادگیرنده کمک می کند، مهارتهای جایگزینی آکادمیک 
ها وکنترل  از جمله تنظیم هدفها،انتخاب، جایگزینی استراتژی

   ] 12[همکاران  و Cole . ] 11[ کنداثربخش راکسب 
درونی  لکنتر در نیروا یهاشتال رتبه صو را تنظیمیدخو

تعریف  باالتر به منظور دستیابی به هدفها ،فرایندها و کارکردها
خود یادگیری نظریه   DeGrootوPintrich  .کنند می

یادگیری عصاره ی این نوع که عنوان کردند  را تنظیمی
 .  ] 13[دهد  فراشناختی تشکیل می را،راهبردهای شناختی و

راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف 
 اطالعات کند تا آموزان کمک می شوند و به دانش استفاده می

جدید را برای ترکیب با اطالعات قبلی فراهم کنند و آنها را در 
نمایند . این راهبردها عبارتند از سازی  حافظه بلندمدت ذخیره

 .راهبردهای تکرار یامرور،بسط باگسترش معنایی وسازماندهی

پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و  خودتنظیمی
حتی موفقیت زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در مدرسه 

راهبردهای مستلزم آن است که دانش آموزان با توسعه 
ندهای مشابه، شناخت، عواطف یا رفتارهای یا فرآی خودتنظیمی

بتوانند به  از این طریقتا  ،و تقویت کنند خود را گسترش دهند
.مشکل اصلی آموزش و پرورش این است برسند هدف هایشان

که پرورش تفکر انتقادی در آن جایگاهی ندارد و هدف اصلی 
انتقال معلومات و اطالعات به دانش آموزان است ، لذا در این 

یان به سالمت روان دانش آموزان نیز توجهی نمی شود و وقتی م
هدف اصلی تمرین و تکرار باشد خیلی از دانش آموزان درگیر 
اضطراب تحصیلی می شوند و روز به روز از فاکتورهای سالمت 
روان فاصله می گیرند اما آموزش راهبردهای یادگیری 

فکر انتقادی خودتنظیمی می تواند راهکار مناسبی برای پرورش ت
و سالمت روان دانش آموزان باشد .بنابراین مهمترین هدف 

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری  پژوهش حاضر بررسی
روان دانش  سالمت بر تفکر انتقادی و سالمت خودتنظیمی

است که در ادامه به بررسی سابقه پژوهش های تطبیقی آموزان 
 پرداخته می شود.

(، در تحقیقی نتیجه گیری 1394وند ) در این راستا یوسف
)شناختی و  کرد که؛ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

فراشناختی( به طور کلی بر تفکر انتقادی و از بین خرده 
های آن، بر خالقیت و تعهد تاثیر داشت ولی بر خرده  مولفه

همچنین سپهوندی و  .  ] 14[ مولفه بالندگی تاثیر نداشت
آموزش ین نتایج دست یافتند که؛ ( به ا1393همکاران )

به طور معناداری  راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی
پی، فرحبخش  از طرفی نیک.  ] 15[ شدافزایش خالقیت  موجب

(، نیز در تحقیق دیگری به این نتایج دست 1396وند ) و یوسف
بر تفکر  یافتند که؛ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
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از  .  ] 16[داشتموزان تاثیر مثبت و معناداری آ انتقادی دانش
(، در تحقیقی دیگر نتیجه 1394طرف دیگر کیوانی و جعفری )

های  تواند مؤلفه گرفتند که آموزش راهبردهای فراشناختی می
همچنین  .  ] 17[ داری افزایش دهد خالقیت را به طور معنی

 و خالقیت ( دریافتند که میانگین1394صلحی و همکاران )
 بود. همچنین میان متوسط بررسی مورد دانشجویان خودتنظیمی

 میان و یادگیری خودتنظیمی و معدل و خالقیت، میان خالقیت

 مثبت همبستگی دانشجویان خودتنظیمی  یادگیری و معدل

    .  ] 18[داشتوجود  معنادار
م (، نشان دادند که ه1398در این راستا امرایی و همکاران )

آزمون و هم در مرحله پیگیری، آموزش  در مرحله پس
طور کلی  توانست بر خالقیت به راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

از طرفی هم، نتایج نشانگر آن بود که .تأثیر معناداری بگذارد 
در مقایسه با آموزش  آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

ر خالقیت تری ب بخشی تفکر، تأثیر بیش های وسعت مهارت
 و  Dunn. ] 19[ مؤلفه بسط داشت  طور کلی و خرده به

نیز نشان دادند که آموزش  ( ،2014همکاران )
آموزان شده  موجب افزایش تفکر انتقادی در دانش خودتنظیمی

نیز  ( ،2018همکاران ) و Panuntunو همچنین   ] 20[است
بر  های یادگیری خودتنظیمی به این نتایج دست یافتند که؛ روش

های تفکر انتقادی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری  مهارت
 . ] 21[دارد

(، ،به این نتایج دست 1393شیرمحمدی و امینی نصر )
روان  با اختالل در سالمت و شادکامی بین خودتنظیمییافتند که 

همچنین محمدی  .   ] 22[جود دارد داری و رابطه منفی معنی
 دادند (، در تحقیقی دیگر نشان1392درویش بقال و همکاران )

 درونی، انگیزش ارتقای سبب خودتنظیمی راهبردهای آموزش که

 دهد می کاهش را آزمون اضطراب و شده احساس خودکارآمدی
این  (، به1390زاده و همکاران ) از طرف دیگر توکلی .  ] 23[

 خودتنظیمی یادگیری راهبردهای دست یافتند که آموزشنتایج 

 .  ] 24[ ندارد داری تاثیر معنی آموزان دانش سالمت روانی بر
(،  به این نتایج 1395جوادی، خامسیان و راستگو مقدم )

 با اضطراب خودتنظیمی طریق از تفکر های دست یافتند که سبک

 کردن مشخص طریق از دارد. لذا غیرمستقیم رابطه امتحان

 از مقداری توان افراد می مهارت خودتنظیمی و تفکر سبک

. حسنی زنگبار و  ] 25[ کرد تبیین را ها آن امتحان اضطراب
(، در تحقیقی دیگر به این نتایج دست یافتند 1396لیوارجانی )
 کاهش خودتنظیمی موجب یادگیری راهبردهای که آموزش

و در نهایت جعفرطباطبایی و  . ] 26[شد آموزان دانش اضطراب
 یادگیری راهبردهای (، نشان دادند که آموزش1391همکاران )

خودتنظیمی به طور معناداری موجب کاهش اضطراب 
 .  ] 27[شده است دانشجویان

 روش ها
ز آنجا که در پژوهش حاضر، هدف بررسی تاثیر آموزش ا

ت راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر تفکر انتقادی و سالم
روان دانش آموزان است از این رو طرح پژوهش مذکور، از نوع 

های نیمه تجربی است. در این پژوهش، از طرح پیش  طرح
استفاده شده است و دانش  کنترلآزمون پس آزمون با گروه 

و  یهای آزمایش انتخاب و در گروه در دسترسبه شیوه  زانآمو
هدف  جایگزین شدند. همچنین این پژوهش از جهت کنترل

جامعه ی آماری در  .استتحقیق در زمره تحقیقات کاربردی 
این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی 

مدرسه ابتدایی 53 .در شهرستان فهرجباشند شهرستان فهرج می
در نفر به روش نمونه گیری   50وجود دارد که از این مدارس،

گروه  در دوبه صورت تصادفی انتخاب و سپس  دسترس
 .گمارده شدند کنترلو  یآزمایش

 الزمبرای جمع آوری اطالعات، پس از گرفتن آمار و مجوز 
با  الزماز اداره آموزش و پرورش شهرستان فهرج و هماهنگی 

های  به مدارس مراجعه شد و پرسش نامه ،مسئولین مدارس
نفر از دانش آموزان دختر  50مزبور را به طور همزمان در اختیار 

% ( دختر در 25نفر ) 25پایه ششم ابتدایی قرار داده شد.  و پسر
% ( دختر در در گروه آزمایش بودند، 25نفر ) 25گروه کنترل و 

% ( 25نفر ) 25% ( پسر در گروه کنترل و 25نفر ) 25همچنین 
دانش آموزان بر اساس . پسر در گروه آزمایش حضور داشتند
متا شدند. قبل از ه کالسیسن، پایه تحصیلی، جنسیت و نمرات 

های هر دو گروه پرسشنامه تفکرانتقادی  شروع مداخله آزمودنی
 Critical Thinking Disposition) (CTDI)ریکتس

Inventory)  عمومیو پرسشنامه سالمت(GHQ) 
)General Health Questionnaire( .را تکمیل نمودند

مداخله تحت آموزش راهبردهای یادگیری  آزمایشی سپس گروه
هیچ مداخله ای دریافت  کنترلد تنظیمی قرار گرفتند و گروه خو

آموزش گروهی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر  .نکردند
 45 جلسه 8در   ] 28[و همکاران  اساس بسته آموزشی کرمی

 4دقیقه ای و به صورت گروهی و در هر هفته دو جلسه به مدت 
گردید. بعد از اتمام آموزش راهبردهای یادگیری خود  هفته اجرا 

سالمت تنظیمی مجددا پرسشنامه تفکر انتقادی و پرسشنامه 
 .های هر دو گروه تکمیل شد توسط آزمودنیعمومی 

گرایش به تفکر ا دو پرسشنامه ه ابزار گرد آوری داده
سالمت عمومی  و پرسشنامه (2003)انتقادی ریکتس 

یک ابزار تفکر انتقادی  رسشنامه پ ( بود.1972گلدبرگ)
سنجد .  تفکر نقادانه را می خودگزارشی است و میزان تمایل به

و سه مولفه می باشد که عبارتند  گویه 33این پرسشنامه حاوی 
. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، از از:بالندگی،خالقیت و تعهد

شنامه روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بدین شیوه که ابتدا پرس
نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و  35به طور تصادفی بین 
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مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد توزیع شد و ضریب آلفای 
به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب پایایی با  87/0کرونباخ 

برای مؤلفه  81/0روش آلفای کرونباخ، برای کل پرسشنامه 
به دست  76/0تعهد و  79/0، مؤلفه بالیدگی  76/0نوآوری 

(می باشد GHQسالمت عمومی) .پرسشنامه دوم پرسشنامهآمد
 عمومی سالمت. پرسشنامه شدتوسط گلدبرگ ساخته  که

(GHQ)  و به منظور شناسایی گلدبرگ  توسط  1972در سال
روانی در مراکز و محیط های مختلف تدوین شده  الالتاخت

سمانی ، خرده مقیاس نشانه های ج 4است. این پرسشنامه 
در کارکرد اجتماعی و افسردگی را در بر می  اللاضطراب ، اخت

درصد گزارش شده  5/86روایی این آزمون به میزان  . گیرد
 این آزمون می 8/0 باالیمطالعات مختلف نشانگر پایایی  .است
وهش حاضر ضریب پایایی با روش ژهمچنین در پ .  ] 29[دباش

 عالیمبرای مؤلفه  86/0آلفای کرونباخ، برای کل پرسشنامه 
عملکرد اجتماعی  الل،اخت 83/0،مؤلفه اضطراب  81/0جسمانی 

 . ] 30[ددست آم به 79/0و مولفه افسردگی 78/0

 یافته ها

به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل 
ها از  تفاده شد. پیش از بررسی دادهکوواریانس تک متغیری اس

اسمیرنوف به منظور بررسی فرض نرمال  -آزمون کلموگروف
ها و همچنین از تست لون به منظور بررسی  بودن توزیع داده

فرض یکسانی واریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از 
دهد که  ( نشان میP >05/0اسمیرنوف )  -آزمون کلموگروف
 بالندگی، در متغیر تفکر انتقادی ،خالقیت، نمرات هر دوگروه

اضطراب و بی  نشانه های جسمانی، سالمت روان، تعهد،
خوابی،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی در مرحله پس از 

ها را تایید  آموزش نرمال است و فرض نرمال بودن توزیع داده
کند. همچنین با توجه به مقدار معناداری آزمون لون )  می

05/0<P مفروضه یکسانی واریانس در تفکر انتقادی و مولفه )
تعهد( و سالمت روان و مولفه  بالندگی، )خالقیت، های آن شامل

 اضطراب و بی خوابی، )نشانه های جسمانی، های آن شامل
اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی( در مرحله پس از 

 (.2آموزش رعایت شده است )جدول
ها و نمرات  بررسی عدم تعامل بین گروههمچنین به منظور 

پیش آزمون تفکر انتقادی خالقیت،بالندگی،تعهد،سالمت 
روان،نشانه های جسمانی،اضطراب و بی خوابی،اختالل در 
کارکرد اجتماعی و افسردگی  در مرحله پس از آموزش 
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مفروضه همگونی شیب 

دست آمده از آزمون اثرات بین رگرسیون بررسی شد. نتایج به 
ها و نمرات پیش آزمون تفکر  ها )تعامل بین گروه آزمودنی

انتقادی،خالقیت،بالندگی،تعهد،سالمت روان،نشانه های 
جسمانی،اضطراب و بی خوابی،اختالل در کارکرد اجتماعی و 

(. بنابراین P>05/0باشند) معنادار نمی 05/0افسردگی( در سطح 
باشد و با توجه  یب رگرسیون نیز برقرار میمفروضه همگونی ضرا
های تحلیل کوواریانس، محقق مجاز به  به برقراری مفروضه

 استفاده از این آزمون آماری می باشد.
دهد  نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان می

بر متغیر تفکر  که اثر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
( بعد از حذف اثر  F(1و47) = P،466/12= 001/0انتقادی  )

احتمالی پیش آزمون معنادار است. به عبارت دیگر بین نمرات 
 پایه ششم ابتدایی شهرستان فهرجدانش آموزان تفکر انتقادی  

پیش از آموزش و در مرحله پس از آموزش در بین دو گروه 
تفاوت  کنترل و گروه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

شود، به عبارت دیگر  مشاهده شد و فرضیه صفر رد می معناداری
بر  توان گفت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می

 .(3افزایش میزان تفکر انتقادی دانش آموزان تاثیردارد )جدول 

 اسمیرنوف، آزمون لون  جهت بررسی اعتبار مدل –آزمون کلموگروف . 2جدول 

 متغیر
 آزمون لون اسمیرنوف -آزمون کلموگروف

 مقدار -F Pآماره  مقدار -K-S Pآماره 

 22/0 542/1 2/0 073/0 تفکر انتقادی 

 217/0 56/1 536/0 392/0 خالقیت

 249/0 363/1 2/0 108/0 بالندگی

 63/0 226/0 149/0 120/0 تعهد

 091/0 474/2 2/0 093/0 سالمت روان 

 45/0 575/0 67/0 73/0 جسمانیهای  نشانه

 308/0 063/1 34/0 984/0 اضطراب و بی خوابی

 072/0 05/2 2/0 096/0 اختالل در کارکرد اجتماعی

 072/0 05/2 2/0 096/0 افسردگی
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 بر تفکر انتقادی نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی .3جدول 

 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع تغییرات

Intercept 55/14 1 55/14 54/25 001/0 35/0 

 001/0 82/0 051/0 029/0 1 029/0 پیش آزمون تفکر انتقادی

 21/0 *001/0 466/12 10/7 1 10/7 گروه

 - - - 57/0 47 77/26 خطا

همچنیییین نتیییایج بدسیییت آمیییده از آزمیییون تحلییییل    
دهیید کییه اثییر آمییوزش راهبردهییای    کوواریییانس نشییان مییی 
 ،P= 001/0) بیییر متغییییر خالقییییت  ییییادگیری خیییودتنظیمی

( و بعیید از حییذف اثییر احتمییالی پیییش آزمییون  F(1و47) = 93/34
تییوان گفییت آمییوزش   معنییادار اسییت. بییه عبییارت دیگییر مییی  

افیزایش مییزان خالقییت     بیر  راهبردهای ییادگیری خیودتنظیمی  
 .(4دانش آموزان تاثیردارد )جدول 

عالوه بر این نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس 
بر  دهد که اثر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نشان می

 ،P= 89/0) ( و تعهد F(1و47) = P، 03/2= 16/0) متغیر بالندگی
مالی پیش آزمون معنادار ( بعد از حذف اثر احتF(1و47) = 018/0
توان گفت آموزش راهبردهای  باشد. به عبارت دیگر می نمی

بر افزایش میزان بالندگی وتعهد دانش  یادگیری خودتنظیمی
 .(6و5آموزان تاثیرمعناداری ندارد )جدول 

دهد که اثر آموزش راهبردهای  همچنین نتایج نشان می
 P،64/16 = 001/0بر متغیر سالمت روان ) یادگیری خودتنظیمی

( بعد از حذف اثر احتمالی پیش آزمون معنادار است. به F(1و47) =
توان گفت آموزش راهبردهای یادگیری  عبارت دیگر می

بر افزایش میزان سالمت روان دانش آموزان  خودتنظیمی
 .(7تاثیردارد )جدول 

دهد  انس نشان مینتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواری
بر متغیر  که اثر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

( و اضطراب F(1و47) = P ،431/11= 001/0) های جسمانی نشانه
بعد از حذف اثر  (F(1و47) = P، 425/41= 001/0) و بی خوابی

توان گفت  احتمالی پیش آزمون معناداربود. به عبارت دیگر می
بر افزایش میزان  خودتنظیمیآموزش راهبردهای یادگیری 

های جسمانی  و اضطراب و بی خوابی دانش آموزان تاثیر  نشانه
.(9و8داشت)جدول معناداری

 بر خالقیت نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی .4جدول 
 𝛈𝟐مقدار  معناداریمقدار  Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 02/30 1 02/30 45/65 001/0 58/0 

 006/0 60/0 267/0 122/0 1 122/0 پیش آزمون خالقیت

 426/0 *001/0 93/34 02/16 1 02/16 گروه

 - - - 459/0 47 55/21 خطا

 بالندگیبر  نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی .5جدول 
 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 67/6 1 67/6 59/10 002/0 18/0 

 16/0 005/0 89/8 60/5 1 60/5 پیش آزمون بالندگی

 04/0 16/0 03/2 28/1 1 28/1 گروه

 - - - 63/0 47 59/29 خطا

 بر تعهد تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمینتایج . 6جدول
 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 43/5 1 53/5 98/6 002/0 27/0 

 34/0 001/0 42/24 807/8 1 807/8 پیش آزمون تعهد

 001/0 895/0 018/0 006/0 1 006/0 گروه

 - - - 459/0 47 55/21 خطا

 بر سالمت روان نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی .7جدول 

 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 12/42 1 12/42 31/5 001/0 27/0 

 54/0 001/0 40/56 25/1813 1 25/1813 پیش آزمون سالمت روان

 36/0 001/0 64/16 82/534 1 82/534 گروه

 - - - 15/32 47 98/1510 خطا
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 های جسمانی بر نشانه نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی. 8جدول 
 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 044/33 1 044/33 56/5 02/0 17/0 

 28/0 003/0 985/9 53/92 1 53/92 های جسمانی پیش آزمون نشانه

 20/0 *001/0 431/11 931/105 1 931/105 گروه

 - - - 267/9 47 549/435 خطا

دهد  نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان می
بر متغیر اختالل  که اثر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

 و افسردگی ( F(1و47) = P،23/14= 001/0در کارکرد اجتماعی)
(001/0 =P،567/15 = (471و)F بعد  )  از حذف اثر احتمالی پیش

توان گفت آموزش  آزمون معناداربود.به عبارت دیگر می
بر افزایش میزان اختالل در  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

کارکرد اجتماعی و افسردگی دانش آموزان تاثیر معناداری داشت 
.( 10و11)جدول 

 بر اضطراب و بی خوابی یادگیری خود تنظیمینتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای . 9جدول 

 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 967/8 1 967/8 768/3 03/0 16/0 

 427/0 001/0 018/35 888/177 1 888/177 پیش آزمون اضطراب و بی خوابی

 468/0 *001/0 425/41 431/210 1 431/210 گروه

 - - - 08/5 47 752/238 خطا

 بر اختالل در کارکرد اجتماعی نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی .10جدول
 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 35/11 1 35/11 64/6 001/0 36/0 

 821/0 001/0 198/215 578/679 1 578/679 پیش آزمون اختالل در کارکرد اجتماعی

 23/0 *001/0 23/14 936/44 1 936/44 گروه

 - - - 158/3 47 422/148 خطا

 بر افسردگی نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی .11جدول 
 𝛈𝟐مقدار  مقدار معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

Intercept 34/10 1 34/10 014/5 001/0 21/0 

 662/0 001/0 075/92 405/307 1 405/307 پیش آزمون افسردگی

 249/0 *001/0 567/15 971/51 1 971/51 گروه

 - - - 339/3 47 915/156 خطا

 بحث
آموزش  بررسی اثربخشیحاضر از انجام مطالعه هدف 

و مولفه ها  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی
 و مولفه های آن) روان سالمتو  (بالندگی،تعهد و خالقیت آن)

نشانه های جسمانی ،اضطراب و بی خوابی،اختالل در کارکرد 
بر اساس نتایج به دست آمده از باشد.  می (گیاجتماعی وافسرد

آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری، اثر آموزش راهبردهای 
بر متغیر تفکرانتقادی و مولفه های  یادگیری خودتنظیمی

آن)بالندگی،تعهد و خالقیت( بعد از حذف اثر احتمالی پیش 
آزمون معنادار است. به عبارت دیگر بین نمرات تفکرانتقادی 

نش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان فهرج پیش از آموزش دا
و در مرحله پس از آموزش در بین دو گروه کنترل و گروه 

تفاوت معناداری  آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
توان گفت آموزش راهبردهای  مشاهده شد، به عبارت دیگر می

ش بر افزایش میزان تفکر انتقادی دان یادگیری خودتنظیمی
آموزان و همچنین مولفه های آن)بالندگی،تعهد و 

نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش  خالقیت(تاثیردارد.
،   ] 16[وند  پی، فرحبخش و یوسف گرفته توسط نیکصورت 

،کیوانی و   ] 15[سپهوندی و همکاران ،   ] 14[یوسف وند 
،امرایی و   ] 18[،صلحی و همکاران  ] 17[جعفری

 Panuntunو    ] 20[و همکاران   Dunn  ] 19[همکاران
همخوانی دارد. در تبیین تاثیر راهبردهای یادگیری    ] 21[

بر تفکر انتقادی و مولفه های آن)بالندگی،تعهد و  خودتنظیمی
توان به این موضوع اشاره داشت که الزمه تفکر  خالقیت( می

و    ] 31[های شناختی و فراشناختی است  انتقادی، مهارت
عنایت به تفکر انتقادی و یادگیری خودتنظیمی، شناسایی 

ها به عنوان  ها و سایر عوامل تاثیر گذار بر آن ها، آسیب چالش
شود. با توجه به  های نظام آموزشی تلقی می مهم ترین دغدغه

های درسی در نظام آموزشی و تاثیر آن بر  اهمیت برنامه
انش آموزان از جمله های تحصیلی د های فکری و توانایی مهارت

رخ نخواهد  تفکر انتقادی و یادگیری خودتنظیمی، اتفاق مهمی
داد مگر اینکه توجه به تفکر انتقادی سطح باال در نظام آموزشی 
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کشورمان مورد توجه دست اندرکاران این نظام قرار گیرد. 
بنابراین درک اهمیت تفکر انتقادی در کالس درس، مستلزم 

ر انتقادی در یادگیری است. زیرا درک و فهم اهمیت تفک
یادگیری همان تفکر است و ضعف در تفکر، یعنی ضعف در 
یادگیری و درست اندیشیدن، که درست یادگرفتن را به دنبال 

شود  لذا با توجه به نتایج حاصل شده، مشخص می . ] 32[دارد
های فکری قابل آموزش و یادگیری اند و معلمان باید  که مهارت

ها به دانش آموزان  ه آموزش خود به آموزش آندر طول دور
مبادرت ورزند تا بتوانند ازین طریق بر پیشرفت یادگیرندگان تاثیر 
چشمگیری بگذارند. بنابراین اگر عالقمند باشیم که فراگیران از 
تعیلم و تربیت بهره مند شوند تا بتوانند عملکرد عملی داشته 

شوند و بتوانند در تولید باشند و در آینده نظریه پردازان خوبی 
علم مشارکت داشته باشند، باید راهبردهای شناختی و 

شوند، یاد  فراشناختی را که موجب افزایش تفکر انتقادی می
 . ] 33[ببرند بگیرنند و به کار 

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل  همچنین
کوواریانس تک متغیری، اثر آموزش راهبردهای یادگیری 

)نشانه های  بر متغیر سالمت روان مولفه های آن خودتنظیمی
جسمانی ،اضطراب و بی خوابی،اختالل در کارکرد اجتماعی 
وافسردگی( بعد از حذف اثر احتمالی پیش آزمون معنادار است. 
به عبارت دیگر بین نمرات سالمت روان دانش آموزان پایه 

مرحله پس ششم ابتدایی شهرستان فهرج پیش از آموزش و در 
از آموزش در بین دو گروه کنترل و گروه آموزش راهبردهای 

تفاوت معناداری مشاهده شد، به عبارت  یادگیری خودتنظیمی
بر  توان گفت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دیگر می

)نشانه های  افزایش میزان سالمت روان و مولفه های آن
ارکرد اجتماعی جسمانی ،اضطراب و بی خوابی،اختالل در ک

وافسردگی( دانش آموزان تاثیردارد. نتایج حاصل از این پژوهش 
با پژوهش صورت گرفته توسط شیرمحمدی و امینی نصر 

،توکلی زاده و   ] 23[ محمدی درویش بقال و همکاران،  ] 22[
  ] 25[ ،جوادی،خامسیان و راسیتگو مقدم  ] 24[ همکاران

 و جعفر طباطبایی و همکاران   ] 26[ ،حسنی زنگبار و لیوارجانی
های مذکور به تاثیر مثبت  در پژوهش دارد. همخوانی  ] 27[

بر سالمت روان و مولفه های  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
)نشانه های جسمانی ،اضطراب و بی خوابی،اختالل در  آن

در تبیین این کارکرد اجتماعی وافسردگی( اشاره شده است،
آموزش راهبردهای  توان بیان کرد کهفرضیه اینطور می 
در  خودتنظیم شود که یادگیرندگان سبب می یادگیری خودتنظیمی

فرآیندهای  چگونه بدانند پیدا کنند و مهارت فراشناختی دانش
 .دهند سوق فردی اهداف و پیشرفت جهت در را خود ذهنی

برنامه ریزی،  به اقدام یادگیری مختلف مراحل در آنها همچنین
 نظر انگیزشی می کنند. از خودسنجی و خودکنترلی ارتی،خودنظ

 های انطباقی نگرش و باورها داشتن به یادگیری از نوع این

 در انجام عالقه مندی ویژه به تحصیلی حوزه ی در مناسب

 زمینه، کمک این در الزم پشتکار و تالش و تحصیلی تکالیف

 و خودکارآمدالیق،  را خود فرد می شود سبب و نموده فروانی
 نظر رفتاری، این یادگیرندگان از نماید. همچنین تصور مستقل

 و پی ریزی بهینه، انتخاب، یادگیری برای را هایی محیط قادرند
، لذا این افراد از وضعیت سالمت روان   ] 34[ خلق نمایند

باشند. فرد برخوردار از  بهتری نسبت سایرین برخوردار می
سالمت روان، توان یا شهامت و یا جرات عمل کردن را برای 
رسیدن به اهداف دارد. چنین فردی جذاب و شاداب است و 
روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به نظر 

ر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبنی آدل
بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارای سالمت روان مطمئن و 
خوش بین است و ضمن پذیرفتن اشکاالت خود در حد توان 

و مطلوبی  کند. او روابط خانوادگی صمیمی اقدام به رفع آنها می
درستی  دارد و جایگاه خودش را در جامعه و خانواده به

شناسد. در زندگی هدفمند و غایت مدار است. چنین فردی  می
سعی در کاستن عقده حقارت خود دارد و به دنبال غلبه بر 

شود که  چنین فردی موفق میهمچنین باشد.  جراتی خود می بی
های نامطلوب خود را دگرگون سازد. لذا الگوهای  انگیزه

ه تهدید سالمتی مورد توانند در درک پاسخ افراد ب می خودتنظیمی
با  دهند که خودتنظیمی استفاده گیرند و مدارک موجود نشان می

 . ] 35[های بهداشت روانی در ارتباط است برخی از جنبه

شیدن   محیدود  قبییل  از هیایی  محیدودیت  از مطالعیه  ایین 
 ابیزار  ششم ابتدایی و محیدودیت  پایه ی به پژوهش های نمونه

ین اسییتفاده از خییود همچنیی سیینجش سییالمت روان مییی باشیید.
اظهاری برای تکمیل پرسشنامه ها نیز می تواند به عنوان یکیی  
از محدودیت های این پژوهش در نظر گرفته شود. احتمیال داده  

رفتارهیای   ٔەهنگام ارائه گزارش دربیار  آموزان می شود که دانش
 آموزان دانش آگاهی برایکرده باشند.شان، محافظه کارانه رفتار 

راهبردهیای   آمیوزش  درسیی،  در کتابهیای  پیشینهاد میی شیود   
 ایین  آمیوزان  بیه دانیش   آگاهی شود. این گنجانده خودتنظیمی

 بهتیرین  شیناختی  تکیالیف  با رویارویی در که دهد می را امکان

 راهبردهیای  اهمییت  و نقیش  بیه  بیا توجیه   برگزینند. را راهبرد

ی هیا  دوره و سینین  در آنهیا  اسیت  الزم خیودتنظیمی  ییادگیری 
 کیه  شیود  میی  پیشینهاد  همچنیین  شوند. داده آموزش مختلف،

 بر که را الگوهای تدریس درسی، کتابهای نویسندگان و مولفین

 دانیش  کتیب  در اسیت،  شیده  بنیا  خودتنظیمی یادگیری اساس

 مسئولین آشناسازی.همچنین قرار دهند بحث مورد بیشتر آموزان

جهیت   خیودتنظیمی  ییادگیری  و شیناختی  سیبکهای  بیا  تربیتیی 
دانش آموزان در جهت ایجاد تفکر انتقیادی   به کمک و راهنمایی
 و معلمان به است باشد.ضمنا شایسته می تحقیق بعدی پیشنهاد
 شیرایط  آوردن فیراهم  بیا  شود تا سفارش تربیت و تعلیم مربیان

عالئیم مرضیی عیدم     کمک بیه بهبیود   و روحی و روانی مناسب
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 بیه  خیودتنظیمی،  یادگیریراهبردهای  آموزش با سالمت روان،

 با همچنین بدهند. یادگیری برای بیشتری فرصت آموزان دانش

 آمیوزان،  دانیش  از دسیته  این به فراشناختی آموزش راهبردهای

کنند.به منظور پرورش تفکیر   ایجاد مناسب تری یادگیری محیط
انتقادی در دانش آموزان از طریق آموزش راهبردهای ییادگیری  

واسیطه نظیام تعلییم و تربییت رسیمی، امیری       و به  خودتنظیمی
ضروری است که به منظور هیر چیه بهتیر صیورت گیرفتن آن،      

های تفکر انتقادی در برنامه درسی به برنامه رییزان   کاربرد مولفه
 شود. نظام تعلیم و تربیت پیشنهاد می

 نتیجه گیری
اثربخشی  که بررسی اصلی مطالعه بنابراین بر اساس هدف

تفکر انتقادی و  بر یادگیری خودتنظیمی راهبردهایآموزش 
بود نتیجه گیری می شود که آموزان دانش سالمت روان در 

راهبردهای یادگیری آموزش  مورد که آزمایش گروه
که تحت  کنترل گروه با مقایسه در گرفته اند قرار خودتنظیمی

میزان رشد تفکر انتقادی باالتر و  از آموزشی قرار نداشته اند،

برخوردارند . این نشان دهنده آن است که  ن بهتریسالمت روا
 هدف  پژوهش محقق شده است.

 سپاسگزاری
در پایان از همه کسانی که به نوعی در انجام این تحقیق 

 سپاسگزاری می شود. ،پژوهشی نویسندگان را یاری کرده اند

 تضاد مالی
این تحقیق برگرفته از پایانامه کارشناسی ارشد  رشته تاریخ 

فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه  پیام نور مرکز کرمان می و 
باشد و از هیچ ارگان یا شرکت دیگری چه خصوصی و چه 

 ای بابت انجام این تحقیق دریافت نشده است. هزینه ،دولتی

 مالحظات اخالقی
این مقاله برگرفته از پایانامه کارشناسی ارشد 

/د می باشد.857کد مصوبه  پایانامه با 31/6/98مورخ
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