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   :چکیده
 تأثیر آموزش بررسی پژوهش این ت. هدفداشتن خودکارآمدي تحصیلی از ضرورتهاي اساسی موفقیت تحصیلی اس 
. شد روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده. آموزان دختر دورة متوسطه اول است خودکارآمدي تحصیلی دانش ي تحصیلی برها مهارت

شهر شیراز در سال تحصیلی  4ناحیه  آموزان دختر کالس هشتم متوسطه اول جامعه آماري پژوهش عبارت بودند از کلیۀ دانش
انتخاب و  تصادفاي یک مدرسه به  اي تصادفی چند مرحله گیري خوشه با استفاده از روش نمونهنفر بود و  630 ها که تعداد کل آن 94-93

به ) 147، ص 2001پرسشنامه خودکارآمدي (موریس، شدند.  انتخاب آماري نمونه عنوان به نفر 70تعداد  به کالس به تصادف دوسپس 
مستقل،  tاستنباطی  آمار آزمون و توصیفی آمار يها شاخص از ها داده و تحلیل تجزیه یري استفاده گردید. برايگعنوان ابزار اندازه

 که آموزانی دانش خودکارآمدي تحصیلی میزان که داد نشان هاطرفه استفاده شد. یافتهتحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک
  .است بیشتر بودند، ها این آموزش فاقد که آموزانی دانش از گرفتند ي تحصیلی قرارها مهارت تحت آموزش

 
 .آموز، دختر، دورة متوسطه ي تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی، دانشها مهارتا: ه کلید واژه
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  مقدمه  -1

 به عنوان و مدرسه رودمی شمار پیشرفت به و رشد براي الزم انسانی نیروي تربیت آموزشی، نظامهاي اصلی از اهداف
 و علمی همراهی امکانات آموزشی. کندمی ایفا میان این در مهمی  بسیار پرورش کودکان و نوجوانان نقش مرکز مهمترین

 پیشرفت که شود. از آنجامی منجر به پیشرفت آموزان، دانش مشتاق و پویا ذهن تجربه، توام با با مناسب و معتبر، معلمان
 روند نباشد، خود قادر به انجام وظایف آموزشی چنانچه نظام است، وابسته آموزشی نظام فراگیران به کارآمدي تحصیلی
 وسیلۀ به و دانش علم آموز، کسب دانشوظایف  مهمترینیکی از در این بین  گردید. مواجه خواهد مانع با سعهتو و رشد

تحصیلی،  موفقیت و مطلوب یادگیري به رسیدن براي. تحصیل است با مرتبط مهارتهاي کمک به و ثمربخش مطالعۀ
 را این شرایط و شناخته را مؤثر مطالعۀ شرایط و حلمرا. کند تنظیم را خود یادگیري باشد فرآیند قادر باید آموز دانش
 کند.  و حفظ آورده بوجود

اجتماعی از میان ساز و کارهایی که نقش بنیادي در انجام تکلیف دارند، هیچ کدام در کنترل  _طبق دیدگاه شناختی 
باور کارآمدي شخصی را، ، و )37ص ، 1997، 2و باورهاي افراد از توانایی نیست (بندورا 1کارکرد پرنفوذ تر از خودکارآمدي
داند، که از طریق تأثیر بر شناخت، انگیزش، عواطف و فرآیندهاي  ، سازگاري موفق و تغییر می3یک منبع کلیدي براي رشد خود

، در گرو باور 6کنندة خودیا ناتوان 5بینانه یا بدبینانۀ فرد در جهت افزایش خود کند. تفکر خوش ، عمل می4گیريتصمیم
- هاي چالش برانگیزتر و باالتري را برمی کسانی که خودکارآمدي باالیی دارند، هدف). 4، ص 2006آمدي است (بندورا، کار

-گزینند، به خود بیشتر باور داشته، کوشش و پافشاري بیشتر و یادسپاري بهتري دارند، راهبردهاي یادگیري و خود
انجام کار بهتر است. ولی کسانی که خودکارآمدي پایینی دارند، به برده و کارکردشان در کار سودمندتري را به 7تنظیمی

- مهم ترتیب خودکارآمدي یکی از به این ).308، ص 2001شوند (بندورا، و شکستها دلسرد می موانعآسانی در برخورد با 
کنندة ینیبعوامل پیشمهمترین و از  ،)1040، ص 2004، 8یافتگی است (ولو سازش موفقیت کسب يها مؤلفه ترین

)، بخصوص 476، ص 2007، 10؛ هسیه، سولیوان و گوئرا401، ص2007، 9(کلومگا گرددآموزان محسوب می دانش موفقیت
). 14، ص 2014، 12باشد (ورنرباخ، کرولی، بیتس و رزنتال 11خودکارآمدي تحصیلیبخصوص اگر در یک حوزة خاص مثل 

 استي خود براي فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درسی ها آموزان در مورد توانایی باور دانشخودکارآمدي تحصیلی، 

                                                           
1. self-efficacy 
2. Bandura 
3. self-development 
4. decisional processes 
5. self-enhancing 
6. self-debilitating 
7 . self-regulation 
8. Woll 
9. Klomegah 
10. Hsieh, Sullivan, & Guerra 
11. academic self-efficacy 
12. Wernersbach, Crowley, Bates, & Rosenthal 
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، ص 2013، 2نقش مهمی در عملکرد تحصیلی دارد (پوتوین، ساندر و الرکین )، که501، ص 2005، 1کلور(فستکو و مک
کند، و زمانی که گر را در پیوند میان کنشهاي شناختی بازي می). در حقیقت خودکارآمدي نقش میانجی و تسهیل634
، 2001تري براي پیشرفت تحصیلی خواهد بود (بندورا، بینی بهتر و دقیقکلیف معینی اختصاص داشته باشد، پیشبه ت

). پیوستگی خودکارآمدي با موفقیتهاي تحصیلی در فعالیتهاي مطالعه و اهمیت آن در پیشرفت کالسی 308ص 
نده و هدایت کننده رفتار به سوي هدف اثبات )، بعنوان یک عامل انگیزشی فعال کن3، ص 1994، 3(وارکنتین و گریفین

). انجام یک فراتحلیل نشان داد که 69، ص 1391به نقل از پورقاز و همکاران،  1990، 4شده است (پنتریچ و دگروت
، 6و تحصیلی وجود دارد (ریچاردسون، آبراهام و باند 5همبستگی باالیی بین نمرات دانشگاهی با خودکارآمدي عملکردي

موفقیت  تري برايبین قويپیش 7نسبت به خودکارآمدي عمومی تحصیلی ). با اینحال خودکارآمدي367، ص 2012
، ص 2005، 9)، و تاثیر مهمی بر عملکرد فراگیران دارد (زاجاکوا، لینچ و اسپنشاد197، ص 2005، 8است (چوي تحصیلی

قابل توجهی بر نمرات آنها دارد و در اواخر ترم ). با آنکه در دانشجویان سال اول خودکارآمدي ضعیف است لیکن اثر 677
-شود بلکه تاثیر آن بر عملکردشان نیز افزایش میتحصیلی نه تنها  افزایش خودکارآمدي و باور دانشجویان مشاهده می

  ). 92، ص 2006، 10یابد (گور
 مختلف با استفاده از هايخودکارآمدي تحصیلی در امر پیشرفت تحصیلی، نظامهاي آموزشی به شیوهنظر به اهمیت 

در  11هاي تحصیلی هاي آموزشی مهارتهاي فردي، کالسهاي خصوصی، دروس و کارگاهاي نظیر مشاورههاي مداخلهبرنامه
(ورنرباخ، و آموزان هستند  دانش تحصیلی خودکارآمديوضعیت تحصیلی و ، در صدد بهبود جهت کمک به یادگیري بهتر

گیري  صورت مثبت منجر به رفتارهایی با جهت شان به هاي تحصیلی آموزان از مهارت نشادراك دا ).14، ص 2014همکاران، 
س و ی(والنتین، دوبو شودهاي کالسی، انجام تکالیف و مطالعه براي امتحان می گیر شدن در فعالیتنظیر در 12اکتساب
امور جاري نیازمند فراگیري و  ها و یادگیري و مطالعه هدفمند نیز مثل بسیاري از فعالیت). 130، ص 2004، 13کوپر

هاي زندگی اعم از تصمیم گیري، حل  چنانکه هر فرد براي بهتر زیستن نیازمند به کسب مهارتمهارت الزم است، هم
مسئله، خالقیت، کنترل خشم و... است، براي بهتر و مؤثرتر آموختن نیز باید به علوم و فنون مربوطه مجهز گردد، چرا که 

باشد. تقریباً هر هاي زندگی به صورت رسمی و غیررسمی درگیر آموزشگاه و آموختن می وزها و سالبهترین ساعات، ر
هاي خود را براي رسیدن به موفقیت تحصیلی بهبود بخشد. تحقیقات مکرر  آموزي مایل است که عادات و مهارت دانش

                                                           
1. Festco & McClure 
2. Putwain, Sander, & Larkin 
3. Warkentin & Griffin 
4. Pintrich & DeGroot 
5. performance self-efficacy 
6. Richardson, Abraham, & Bond 
7. generalized self-efficacy 
8. Choi  
9. Zajacova, Lynch, & Espenshade 
10. Gore 
11. study skills 
12. attainment oriented 
13. Valentine, Dubois, & cooper 
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کند، مشکالت زیادي را براي افراد ایجاد می هاي تحصیلی، فشارها و پژوهشگران بیانگر این واقعیت است که فقدان مهارت
آموزان انجام  نمایند. متأسفانه بسیاري از دانشهاي تحصیلی می لیکن تنها معدودي از این افراد، اقدام به فراگیري مهارت
ا باید بدانند که هیچ راه آسانی براي موفقیت وجوتمرین و فنون مطالعه و یادگیري را کاري سخت می د ندارد. با  دانند. ام

کنند، زیرا با کوشش کمتر مطلب بیشتري یاد گرفته، از اینحال افراد با بکارگیري این روشها معموالً پاداش دریافت می
  ).10، ص 1389کنند (کیانی، مطالعات خود لذت برده و نمرات باالتري کسب می

آموزان، اقدام به اجراي  دانش یشرفت تحصیلیتحصیلی و پ خودکارآمديهاي مختلف با هدف افزایش در این راستا پژوهش
اند (برانشتین، هاي آموزشی را اثبات کردهکرده و تاثیر چنین کارگاه شناختیو فرا هاي تحصیلی آموزشی مهارت هايدوره

   ).120، ص 1391، رشیدي و یعقوبی زاده،؛ یوسف14، ص 2014؛ ورنرباخ، و همکاران، 37، ص 2008، 1لسر و پسکاتریک
 اندآموزان نشان داده دانشو پیشرفت  خودکارآمدي شناخت تاثیر خود را برآموزش فرا هايمانگونه که ذکر شد دورهه

 تنظیمی و یادگیريهاي خود هاي اصلی مدلدر واقع  فراشناخت از مولفه  ).120، ص 1391و همکاران،  زاده،(یوسف
وز در هنگام درس خواندن، نظیر بکارگیري راهبردهایی جهت آم که شامل طرح و برنامه ریزي دانش، تنظیم استخود

، 1995، 2بوفارد، بویسورت، وزو، و الروچ( شودمیزمان بندي مطالعه، خالصه برداري، سازمان بندي و نظارت بر مطالعه 
ند از: گردد که عبارتآموزان می تنظیم باعث ارتقاء پنج مهارت تحصیلی مهم در دانشچرخۀ یادگیري خود. )319ص 

، انتظار و آماده سا زي براي 5، یادداشت برداري در کالس4، درك و خالصه سازي متن3مدیریت و برنامه ریزي زمانی
-فعالیتهایی را نظیر نحوة برنامه تحصیلی يها مهارت .)24تا  5، ص 1996، 8(زیمرمن، بانر و کواچ 7و نوشتن  6امتحان

زنی خوانی، تستنویسی، تندبرداري، تمرکز حواس، تقویت حافظه، خالصهریزي، مدیریت زمان، مطالعۀ صحیح، یادداشت
براین ندگیرو کنترل اضطراب امتحان را در بر می ، 11الن ;40تا  10، ص 2007، 10مولنهاربو و ون  ;10، ص 2009، 9(اُ

مطالعه و بهترین  و یادگیري براي هدف تعیین ریزي شامل). مهارت برنامه168تا  13، ص 1389؛ کیانی، 20، ص 2010
ها و فعالیتهاي راه رسیدن به آن هدف است، مهارت مدیریت زمان یعنی استفاده مطلوب از زمان براي اجراي برنامه

پرتی، مهارت تقویت حافظه به معناي باال بردن متناسب با اهداف، مهارت تمرکز حواس یعنی به حداقل رساندن حواس
مطالعۀ صحیح شامل ایجاد عالقه نسبت به مطالب درسی و کاربرد ماهرانۀ فنون و توانایی فهم و حفظ مطالب، مهارت 

پرتی، مهارت خالصه نویسی مهارتهاي مطالعه، مهارت یادداشت برداري به معناي یادداشت نکات مهم و کاهش حواس
خوانی یعنی مهارت تندکنندة درك و فهم فراگیر از مطالب به منظور یادگیري و حفظ مطالب و مرور آسان آنها، بیان

                                                           
1. Braunstein, Lesser, & Pescatrice 
2. Bouffatd, Boisvert, Vezeau, & Larouche 
3. time planning and management 
4. text comprehension and summarization 
5. classroom note taking 
6. test anticipation and preparation 
7. writing 
8. Zimmerman, Bonner, & kovach 
9. O’Brien 
10. Harboe & Von Müllen 
11. Allan 
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بکارگیري زمان کمتر براي خواندن و یادگیري مطالب بیشتر، مهارت تست زنی شامل ارائه راهکاري مناسب جهت فهم 
کم کردن تشویش و  که دراي و انتخاب گزینۀ صحیح، و بالخره مهارت کنترل اضطراب امتحان، سواالت چهار گزینه

  ). 169تا  10، ص 1389انی، کاربرد دارد (کی انآموزنگرانی دانش
موفقیت و عملکرد تحصیلی نقش مهمی دارد، و وجود  بینیخودکارآمدي تحصیلی در پیش ،تحقیقات پیشین با توجه به

حمایتها، مداخالت آموزشی و اجراي کارگاههاي آموزش مهارتهاي تحصیلی در افزایش خودکارآمدي و موفقیت تحصیلی 
آموزان ال تاکنون ارتباط میان آموزش مهارتهاي تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی در دانشتاثیر بسزایی دارند. با اینح

ي تحصیلی بر خودکارآمدي ها مهارت آموزش تأثیر بررسی ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا  پژوهش حاضر به
 بدین صورت مطرح شد که، وهشپژ اصلی فرضیه اساس براین. ي متوسطه اول پرداخت دوره دختر آموزان دانش تحصیلی
 این که آموزانی دانش از اند، قرار گرفته تحصیلی يها مهارت آموزش تحت که آموزانی دانش خودکارآمدي تحصیلی میزان
 .است بیشتر اند، ندیده را ها آموزش

  
 روش - 2
  پژوهش روش -2-1

 گروه کنترلزمون و پس آزمون با پیش آ طرح از است عبارت پژوهش طرح و1 آزمایشی پژوهش شبه این تحقیق روش
 متغیر عنوان به و خودکارآمدي تحصیلی مستقل متغیر عنوان به تحصیلی يها مهارت پژوهش این . در2غیر تصادفی

  .بودند وابسته
  
  گیري نمونه روش و جامعه آماري،مشارکت کنندگان -2-2

شهر  4س هشتم متوسطه اول مدارس ناحیه کال دختر آموزان از کلیۀ دانشت حاضر عبار پژوهش در ي آماري جامعه
در  اياي چند مرحلهگیري خوشه نمونه روش استفاده از بود. با نفر 630 کل با تعداد 93- 94 تحصیلی سال در شیراز

  شدند. انتخاب آماري نمونه عنوان نفر) به 35نفر (هر کالس  70کالس با حجم  دو یک مدرسه
  
  ابزار سنجش  - 2-3
خرده  3گویه  با  21) شامل 147، ص 2001 ،3یسمورپرسشنامه خودکارآمدي (ه خودکارآمدي: پرسشنام - 1- 3- 2 

و  17، 15، 12، 10، 9، 6، 3هاي  گویه ) است. گویه 8کدام مقیاس شامل خودکارآمدي تحصیلی، اجتماعی و عاطفی (هر
گذاري ها استفاده گردید. نمره دهند که در پژوهش حاضر تنها از این گویه خودکارآمدي تحصیلی را تشکیل می 20

 پرسشنامه این نمره گیرد. کمترین(خیلی زیاد) انجام می 5 تا (اصالً ) 1اي از  پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج نمره

                                                           
1. quasi-experimental design 
2. pretest- posttest nonrandomized control group design 
3. Muris 
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 »توانید یک فصل درس را براي امتحان مطالعه کنید؟خوبی می بهآیا  « گویه .است 40 بیشترین آن و 8 فرد هر براي
) پایایی پرسشنامه را از طریق محاسبۀ آلفاي کرونباخ 340، ص 2002ودکارآمدي تحصیلی است. موریس (نمونه گویه خ

) ضریب آلفاي کرونباخ براي بعد 49، ص 1391به دست آورد. چراغی ( 84/0براي بعد خودکارآمدي تحصیلی برابر با 
ها  ة محاسبۀ همبستگی نمرات خرده مقیاسگزارش نمود. وي روایی پرسشنامه را به شیو 72/0خودکارآمدي تحصیلی را 

  به دست آورد. 70/0با نمره کل بررسی و ضریب همبستگی خرده مقیاس خودکارآمدي تحصیلی، را 
بود، که همۀ  74/0تا  43/0روایی پرسشنامه از طریق محاسبۀ همبستگی سواالت با نمرة کل و بین در پژوهش حاضر 

به  75/0تحصیلی خودکارآمدي   همچنین آلفاي کرونباخ خرده مقیاسبودند. ) معنادار P> 01/0همبستگیها در سطح (
 دست آمد.

 
  
  
  اجرا روش -2-4

 بعنوان و کالس دیگر گواه بعنوان گروه ي آماري (دو کالس)، یک کالس نمونه انتخاب از پس پژوهش این انجام براي
 پیش دو گروه  آموزان کل دانش از تحصیلی، يخودکارآمد میزان شدند، و سپس به منظور سنجش انتخاب آزمایش گروه
 آموزشآزمایش توسط خود پژوهشگر که سابقۀ تدریس و اجراي کارگاههاي  گروه آمد. در مرحلۀ بعد عمل به آزمون
. گرفتند تحصیلی قرار يها مهارت آموزش تحت ساعته جلسۀ دو 12 در هفته 12مدت  به ي تحصیلی را داشت،ها مهارت

شامل برنامه ریزي، مدیریت زمان، تمرکز حواس، تقویت حافظه، مطالعۀ صحیح، یادداشت  وزشآم مورد موضوعات
 پس گروه هر دو از آموزش پایان از برداري، خالصه نویسی، تند خوانی، تست زنی و کنترل اضطراب امتحان بودند. پس

  .گرفت قرار تحلیل مورد استنباطی رآما آزمون و توصیفی آمار يها شاخص از استفاده نتایج با و آمد عمل به آزمون
  
 نتایج - 3

 به توجه بامستقل انجام گردید.  tبود. در ابتدا آزمون  84/0سال و انحراف معیار  54/14آموزان میانگین سنی دانش
  دندار وجود تفاوت پیش آزمون در مقایسه مورد يها بین میانگین که گفت توان می 1 جدول در مندرج اطالعات

) 28/0=, p16/1 =)68 ((t آموزان خودکارآمدي تحصیلی دانش بین که گفت توان می اطمینان درصد 95با  . بنابراین 
  .ندارد وجود معناداري تفاوت آزمون پیش آزمایش در و کنترل گروه

  

  آزمون پیش در آزمایش و گواه يها گروه تحصیلی آمدي کار خود میزان : مقایسه 1 جدول

حراف ان  میانگین  گروهها  متغیر
 F p t df p استاندارد

  28/0  68  16/1  84/0  035/0  68/2  65/15  کنترل  تحصیلی خودکارآمدي
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            56/2  02/15  آزمایش  
  

بحرانی  Fاز  25/4یعنی  شده محاسبه Fآزمون، چون آزمون بوسیلۀ حذف اثر پیشپس از تعدیل نمرات پس 2 جدول در
توان گفت که  درصد اطمینان می 95با  ایناست، بنابر بزرگتر 05/0) در سطح 1و 68آزادي ( با درجات 71/2یعنی 

نحوي که کارآمدي تحصیلی شده است، بهدار بر نمرات خودآزمون موجب تاثیر معنیمرحلۀ پس مداخلۀ آزمایشی در
آزمون ) نسبت به پیش33/2و انحراف استاندارد  65/37آزمون (میانگین کارآمدي تحصیلی در پسخود 3مطابق جدول 

  ) بطور معناداري افزایش یافته است.52/3و انحراف استاندارد  45/20(میانگین 
  

     آزمونکارآمدي تحصیلی با کنترل اثر پیشآزمون خودهاي پس: نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه روي نمره2 جدول
 SS df MS F p  منابع واریانس

  029/0  25/4  01/657  1  34/663  گروهها
      59/154  68  61/10571  خطا
        69  95/11234  کل

  

  
 68آزادي  با درجه 99/1یعنی  بحرانی tاز  99/3یعنی  شده محاسبه tاز آنجاکه  3جدول  در مندرج اطالعات به توجه با

  ددار وجود تفاوت مقایسه مورد يها میانگین بین گفت توان درصد اطمینان می 95با  بزرگتر است، بنابراین 05/0در سطح 
) 001/0=, p99/3 =)68 ((t داده افزایش را آموزان دانش خودکارآمدي تحصیلی ي تحصیلی میزانها مهارت ، و آموزش 

 .است
  

  گروه تفکیک به خودکارآمدي تحصیلی میزان بر ي تحصیلیها مهارت آموزش تأثیر : تحلیل3جدول
انحراف   میانگین Nتعداد   گروهها  متغیر

  t  df  p  استاندارد

  001/0  68  99/3  52/3  45/20  35  کنترل  حصیلیت خودکارآمدي
        33/2  65/37  35  آزمایش  

  
  بحث -4

پس از  لذاآموزان است.  خودکارآمدي تحصیلی دانش ي تحصیلی برها مهارت آموزش بررسی تاثیر منظور از پژوهش حاضر
آموزان مورد بررسی و سایر  شي تحصیلی تفاوت معناداري میان خودکارآمدي تحصیلی دانها اجراي کارگاه آموزش مهارت

ي تحصیلی، داراي ها آموزان پیش از آموزش مهارت آموزانی که این آموزشها را دریافت نکرده بودند، یافت. دانش دانش
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خودکارآمدي آنها افزایش یافت. نتایج  ي تحصیلی، میزانها مهارت خودکارآمدي تحصیلی کمی بودند و با دریافت آموزش
؛ یوسف زاده و همکاران، 23، ص 2014همکاران،  (ورنرباخ وهمخوانی دارد  ها هاي سایر پژوهشاین پژوهش با یافته

آموزان (از قبیل مدیریت  ي تحصیلی دانشها دانشگاهها و مدارس با هدف بهبود مهارتدر طول سالیان  ).118، ص 1391
همکاران،  (ورنرباخ و اندکردههاي آموزشی ري دورهزمان، یادداشت برداري، آماده شدن و دادن امتحان و ...) اقدام به برگزا

در پیشرفت تحصیلی  ها ي مطالعه و یادگیري و اثر بخشی آموزش این مهارتها تاثیر مهارت)، و 21، ص 2014
، ص 1387گرد، ؛ عبدخدایی، سیف، کریمی و بیابان211، ص 1389آموزان اثبات شده است (عبدخدایی و غفاري،  دانش

ي تحصیلی دارد) ها ي تحصیلی و فراشناختی (که شباهت زیادي به مهارتها تاثیر آموزش مهارت مختلف ). پژوهشهاي5
به نقل از یوسف زاده و  2،1992، حل مسئله (کاي)89، ص 2001، 1را، بر توانایی خواندن و فهمیدن (پاریس و پاریس

، ص 1390فر، شرفت تحصیلی (پارسایی)، پی19، ص 2006، 3)، اجراي آموزش موفق (شراو123، ص 1391همکاران، 
خودکارآمدي عمومی (یوسف زاده، و  ،)37، ص 2008؛ برانشتین، و همکاران ، 69، ص 1389؛ علی بخشی و زارع، 71

. با دهندمی) نشان 14، ص 2014آموز (ورنرباخ، و همکاران، ) و خودکارآمدي تحصیلی دانش118، ص 1391همکاران، 
عنوان مثال آموز ضعیف کاربرد دارد و به ها و فنون مطالعه صرفاً براي دانش کنند توصیه مان میآنکه بسیاري از افراد گ

، ص 1389دانند (غفاري، مفرد و حافظ شعرباف، آموزش مهارتهاي تحصیلی را براي دانشجویان ضعیف اثر بخش می
)، زیرا همانگونه که 10، ص 1389یانی، کند (ک آموزان ضعیف و قوي هر دو کمک می ها به دانش )، لیکن این مهارت357

آموزان، پیشرفت تحصیلی آنها را در  هاي مطالعه با افزایش انگیزش تحصیلی دانش دهند آموزش مهارتتحقیقات نشان می
هاي پژوهش حاضر  ). تمامی این پژوهشها تاییدي بر یافته5، ص 1387پی خواهد داشت (عبدخدایی، و همکاران،  

 هستند.
  
  جه گیرينتی -4-1

اي هفته، بطور قابل مالحظه 12هاي تحصیلی در طول  هاي پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت از آنجا که یافته
آموزان را افزایش عبارتی خودکارآمدي تحصیلی دانشها یا به توانایی مهارتی و احساس اطمینان در استفاده از آن مهارت

و چگونگی استفاده  ههاي درسی گنجانده شد مناسب براي مطالعه باید در برنامه آموزش روشها و راهبردهايدهد، لذا می
 به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود ،سنین و مقاطع تحصیلی مختلف متناسب با ،یندهاي یادگیريآصحیح از فر

 موجب یادگیري و عهمطال فنون و ها آموزش مهارت اي و مداخله و پیشگیرانه ). این اقدامات220، ص 1390، کدیور(
 باعث تکنیکها این مستمر کارگیريبه و آموزشی شده امکانات و منابع از استفاده صحیح در افراد آگاهی سطح باالرفتن

به این سو سوق  را آموزان . بدون شک اگر دانششود می افراد خودکارآمدي و انگیزه افزایش نتیجه در و موفقیت بیشتر
از شکستهاي تحصیلی خود را به عدم استفاده از روشهاي درست مطالعه و یادگیري و نه  داده و تشویق شوند که بخشی

                                                           
1. Paris, & Paris 
2. Kay 
3. Sharaw 
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 ،در عین حال روشهاي درست به آنها ارائه شودو  کم استعدادي و دشواري تکلیف نسبت دهند ،عامل دیگري چون شانس
). 221، ص 1390، کدیور( کنندموفقیت تحصیلی کسب  ،پذیري در قبال شکستهاپشتکار و مسئولیت ،می توانند با تالش
 و مواجهند آن با در مدرسه که شرایطی شناخت و درك براي آنها، هم راهنمایی و آموزان دانش به به این ترتیب کمک

. است مشکالت این حل براي موجود راهکارهاي از است، شانموفقیت تحصیلی الزمه که مهارتهایی فراگیري براي هم
آموز میسر  دانش به ي تحصیلیها زمینه در آموزشی يها کارگاه برگزاري و راهنمایی و مشاوره خدمات قالب در راهکار این

عالقگی به درس مقاطع تحصیلی  پایین، از افت تحصیلی و بی از علمی صورت مهارتهاي تحصیلی به آموزش با می گردد.
 میزان رفتن هدر به از و یل، جلوگیري کردهتحص سالهاي خالل آموزان امروز و دانشجویان فردا در و محیط آموزشی دانش

توسط افراد مجرب در کلیه مقاطع این کارگاههاي آموزشی اجراي . خواهد آمد عملبه جلوگیري کشور سرمایه از زیادي
 گام راهکارهاي مطالعاتی، به کاربستن و این کارگاهها  در شرکت به آموزان و دانشجویان دانش تحصیلی و ملزم کردن

انگیزة  سطح افزایش موجب نفس و خودکارآمدي تحصیلی باال، با ایجاد عزت و بوده تحصیلی افت کاهش جهت رد بزرگی
  گردد. افراد می موفقیت و مطالعاتی

  
  پیشنهادها -4-2
هاي آزمایش و کنترل به تصادف صورت نگرفت، لیکن همانندي با آنکه در پژوهش حاضر جایگزینی افراد در گروه 

آزمون آزمون تایید شد، بنابراین تفاوتهاي مشاهده شده در پسها در پیشمرات خودکارآمدي تحصیلی گروهمیانگینهاي ن
توان با اعتماد بیان کرد که هیچگونه عاملی بجز دورة آموزشی تواند ناشی از آموزش مهارتهاي تحصیلی باشد و میمی

). 436، ص 1990، 1ون نشده است (آري، جیکوبز و رضویهآزمبرگزار شده براي گروه آزمایشی باعث ایجاد تفاوت در پس
آموزان گروه آزمایشی ایجاد حساسیت و اثرات لیکن ممکن است برگزاري این دورة آموزشی بدلیل تازگی آن، براي دانش

هدیدي ها تآزمون و آزمودنیانگیزشی کرده و خودکارآمدي تحصیلی آنها را افزایش داده باشد، در نتیجه تعامل بین پیش
هاي آینده براي جلوگیري از این مشکل گروه شود که در پژوهشبراي اعتبار بیرونی طرح محسوب گردد، لذا پیشنهاد می

آزمون در مورد آن گروه اجرا نگردد (آري، و همکاران، سومی (بعنوان گروه کنترل دوم) نیز در نظر گرفته شود که پیش
  ن چنین اثرات انگیزشی پیشگیري به عمل خواهد آمد.)، با این کار از بوجود آمد422، ص 1990

  آموزان، قدرت بیشتري به طرح مطالعاتی خواهد داد.همچنین مشاهده مستقیم رفتارهاي دانش
مهارتهاي تحصیلی، یک دورة پیگیري در نظر گرفته  شود که براي بررسی اثرات بلند مدت آموزشدر نهایت پیشنهاد می

 آزمون بعمل آید. از خودکارآمدي تحصیلی، پسو چند ماه بعد بار دیگر 
  

  مراجع
جم: وازگن سرکیسیان، مینو ). روش تحقیق در تعلیم و تربیت. متر1380/1990آري، دانالد، جاکوبز، لوسی چسی، و رضویه، اصغر ( ]1[

   .ایران اي صدا و سیماي جمهوري اسالمیمرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه :نیکو و ایما سعیدیان، تهران
                                                           
1. Ary, Jacobs, & Razavieh 
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 الهحجت بوشهر، شهر راهنمایی سوم پایه آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر فراشناختی راهبرهاي تاثیر ).1390( الهام فر،پارسایی ]2[
   نشده). (منتشر اسالمی، آزاد دانشگاه مرودشت: شمشیري، بابک و فانی

ارآمدي تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل ). تاثیر خودک1391محمدي، امین، و دوستی، مرضیه ( پورقاز، عبدالوهاب،  ]3[
 .86- 67، 15، شماره 9آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی،  شناختی دانش

). بررسی نقش واسطه گري انگیزش تحصیلی در رابطۀ بین خودکارآمدي و اهمال کاري تحصیلی دانش 1391چراغی، اعظم (  ]4[
   نشده). (منتشراالسالمی، شیراز: دانشگاه شیراز، نگ و شیخشیراز، یوسفی، فوالدچ آموزان دورة راهنمایی شهر

 انگیزش مقیاس هنجاریابی و تدوین ).1387( اسماعیل ،گرد بیابان، یوسف ،کریمی، اکبر علی ،سیف ،محمدسعید ،عبدخدایی ]5[
  .5-20 ،1 شماره ،9 ،شناسیروان و تربیتی مطالعات .انگیزش افزایش بر مطالعه هاي مهارت آموزش اثربخشی بررسی و تحصیلی

بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت هاي مطالعه و یادگیري و رابطه آن با ). 1389( ابوالفضل ،محمدسعید، غفاري ،عبدخدائی ]6[
  .226- 211، 2، شماره 11ی، شناسنطالعات تربیتی و رواموضعیت و سوابق تحصیلی آنها. 

 پیشرفت تحصیلی بر مطالعه مهارتهاي و یادگیري اثربخشی آموزش خودتنظیمی). 1389علی بخشی، سیده زهرا، و زارع، حسین ( ]7[
 .69-80، 15، شماره 3، 4، سالکاربردي روانشناسی فصلنامهدانشجویان. 
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The impact of study skills instruction on first secondary education 
girl students’ academic self-efficacy of Shiraz, Iran. 

 
Abstract 
 The basic necessities of academic success is having academic self-efficacy. The main purpose of 
this study was to determine the impact of study skills instruction on secondary education girl 
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students’ academic self-efficacy . A quasi experimental research method was used. The statistical 
population (N= 630) comprised all grade eight secondary education girl students in Shiraz city. 
Using a multistage cluster sampling method, two classes were selected as the study sample (N= 
70). The instrument used for data collection was Self-Efficacy Questionnaire (SEQ). The validity 
and reliability of the questionnaire has been reported as acceptable. Data were analyzed using 
descriptive indices and inferential tests such as the independent t-test, analysis of covariance and 
one-way Anova. Findings show that academic self-efficacy evaluation of the students who 
received study skills instruction was greater than those of students not receiving such instruction. 
 
Keywords: study skills, academic self-efficacy, students, girl, secondary education. 
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