
 

 

  
  
  

مثبت و منفی تحصیلی با یادگیري  هاي هیجانیادگیري کلب و  هاي سبک ۀرابط
  خودگردان

 2؛ امجد اقبالی1*آذر سپهریان فیروزه

  
  

  چکیده
 هاي سبکپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه 

 با یلیتحص یمنف و مثبت هاي هیجان کلب، يریادگی
 روش پژوهش انجام شده است. خودگردان يریادگی

جامعۀ  .است یهمبستگ طرح یک قالب در و توصیفی
 سقز شهر هاي دبیرستان آموزان دانشآماري، کلیۀ 

 .بودند 1392- 93 یلیتحص سال در )نفر 7000(
 نفر 363 تعداد ،پژوهش اهداف به یابیدست جهت

 یتصادف گیري نمونه روش اب) پسر 181 و دختر 182(
 مطالعه، مورد ۀنمون عنوان به ،اي چندمرحله اي خوشه

 تا شد خواسته آنها از ؛ وشدند انتخاب جامعه نیا از
 و گوئتز ،پکران یلیتحص هاي هیجان هاي نامه پرسشبه 
 خودگردان يریادگراهبردهاي ی ،)2005( نزلیفر
 يریادگی هاي سبکو  )1990( تي گرود و چینتریپ

 استفاده با پژوهش يها داده .دهند پاسخ )2007( کلب
 یهمبستگ بیدارد، ضراستان انحراف ن،یانگیم از

 قرار لیتحل مورد گام به گام ونیرگرس و رسونیپ
 هاي سبکن یب ۀرابط که داد نشان جینتا .گرفت

 نیست. معنادار ،خودگردان يریادگی و کلب يریادگی
 يریادگی با يدواریام از کالس و ن لذتیب ۀرابط

 ۀبطرا نیهمچن .است معنادار ومثبت  خودگردان
خودگردان  يریادگی با تیانعصب و یخستگ اضطراب،

 ونیرگرس لیتحل جینتا اساس بر .است معنادار و یمنف
ی لیتحص هاي هیجان و يریادگی هاي سبک، گام به گام
 را خودگردان يریادگی به مربوط راتییتغ درصد 29

 ینیب شیپ به قادر یلیتحص هاي هیجان کنند. می تبیین
 لذت ریمتغ آنها انیم از که هستند خودگردان يریادگی
  .دارد را یکنندگ ینیب شیپ قدرت نیباالتر کالس از

یادگیري کلب،  هاي سبک :گان کلیديواژ
منفی  هاي هیجانمثبت تحصیلی،  هاي هیجان

  .تحصیلی، یادگیري خودگردان
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  مقدمه
فرایند فعالی است که مطابق آن  1یادگیري
یادگیري از جمله: شناخت،  هاي فعالیتیادگیرنده 

 کند میانگیزه و رفتار خود را کنترل و تنظیم 
چ ). خودتنظیمی در یادگیري از 1999 ،2(پینتری

یادگیري  که به نقش فرد در فرایند است هایی مقوله
 وسیلۀ به 1967 سال درتوجه دارد؛ این سازه ابتدا 

به نقل از گلدوست  1380 ،رکدیوبندورا مطرح شد (
تولید و هدایت «). منظور از آن 1388کیا،  و معینی
فرد به منظور  به وسیلۀ رفتارهاو  ها هیجان، ها اندیشه

، به نقل از 2004 (سانتروك، »رسیدن به هدف است
 خودمختاري بر). این اصطالح 173 ص ،1387 سیف،

 تأکیدفراگیران در پیشبرد یادگیري  پذیري مسئولیتو 
براي  حیاتی ينیاز پیش) و 2009 ،3(آزویدو کند می

و  در مدرسه آموزان دانشبه وسیلۀ  قیتموفکسب 
ز این رو براي یادگیري پایدار و ا خارج از آن است

). انگیزش، 2008، 4دارد (شانک اي ویژهاهمیت 
خود  هاي مدلشناخت و فراشناخت از اجزاي اصلی 

هستند (زیمرمن و  خودگرداندهی و یادگیري  نظم
و پونز  نظریه زیمرمن اساس بر). 1986 ،5پونز -مارتینز

) راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی شامل 1986(
 یمیخودتنظي، رفتار یمیخودتنظ هاي هزیرمجموع

است. تحقیقات  یفراشناخت یمیخودتنظی، زشیانگ
خودگردان از لحاظ  آموزان دانشنشان داده است که 

هستند  آموزانی دانشتحصیلی به مراتب برتر از سایر 
 خودگردان نیست (مردعلی و شان یادگیريکه 

 شرفتیپ قبال در آنها). 71:ص 1387 کوشکی،
 يدارا ،پذیرند می يشتریب تیمسئول ،خود یشخص

درگیر  يریادگبا ی ياراد طور بهو  هستند زهیانگ

                                                             
1. Learning 
2. Pintrich 
3. Azevedo 
4. Schunk 
5. Zimmerman & Martins– pons 

شناسان  امروزه روان ).1985 ان،یر و یدس( شوند می
ي ها آموزشدر طی  آموزان دانشتربیتی معتقدند که 

شناختی  هاي مهارترسمی نه تنها به کسب دانش و 
اخوشایند خوشایند و ن هاي هیجان، بلکه شوند مینایل 

(حسینی  دهند میمرتبط با یادگیري و پیشرفت را رشد 
سال اخیر بر تعداد محققینی که  چند در). 1390و خیر،

، کنند میبافت آموزشی را با نگاه هیجانی مطالعه 
 ،6افزوده شده است (شوتز، هانگ، کراس و اسبن

). پژوهش 2002 ،7آنیلی و هیدي و برندرف ؛2006
) نشان داد که بین 2002( 8و پري، تیتز گوئتز پکران،
ی هاي هیجان و راهبردهاي یادگیري  9تحصیل

وجود دارد. مطالعه نیکدل،  معنادار ۀرابطخودگردان 
- 103 ص ،1391کدیور، فرزاد، عربزاده و کاووسیان (

دبیرستانی انجام  آموز دانش 840) که بر روي 119
ذت و امیدواري) و مثبت (ل هاي هیجاندادند. رابطه 

) را با یادگیري عصبانیت و یخستگ اضطراب،فی (من
و نشان داد که هیجان خستگی از  کرد تأییدخودگردان 

کنندگی یادگیري  بینی پیشکالس بیشترین قدرت 
 ،یزندگ به دیام مثبت هاي هیجان دارد. خودگردان را
 و دهند می شیافزا را خودپنداره و خودکارآمدي

 آورند می فراهم را فرد یستیبهز و یسالمت
 به ،دیام .)175:ص ،2002 ،10نریجو و کسونیفردر(

 از استفاده با . فرد امیدوارشود می مربوط هدفمند رفتار
 خود ریمس دتوان می ،يپافشار با ،ها توانایی و ها مهارت

 ،1386 زاده، حسن( کند دایپ هدف به دنیرس در را
 گذارد می فشار در را یآدم یمنف هاي هیجان ).172:ص
 بجنگد، خشم هنگام: کند عمل یخاص هاي شیوه به تا

 .کند انزجار ابراز نفرت هنگام ای زدیبگر ترس هنگام
 هاي هیجان که کرد اشاره توان می زین لیتحص ۀنیزم در

                                                             
6. Schutz, Hong, Cross & Osban 
7. Ainley, Hidi & Berndorff 
8. Pekrun, Goetz, Titz, & Perry 
9. Academic emotions 
10. Fredrickson & Joiner 
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 نسبت خالقانه و سازگارانه راهکارهاي جادیا در یمنف
 و أسی اضطراب، با اکثراً و کم ،مثبت هاي هیجان به
  .است همراه يدیناام

هستند  هایی یجانه ،تحصیلی هاي هیجاننظور از م
پیشرفت  هاي یتفعالکه به طور مستقیم در پیوند با 

 و آموزش یط در یخستگ ،يریادگی از لذت مثل(
) یا پیامدهاي پیشرفت فیتکل الزامات از خشم

) قرار دارند شرم ای اضطراب غرور، تحصیلی (مثل،
) 2010( 1طبق الگوي پکران). 315:ص ،2006 (پکران،

تعدادي  به وسیلۀبر یادگیري و پیشرفت  ها هیجاناثر 
که  شود میمکانیسم میانجی شناختی و انگیزشی ایجاد 

 تر مهمشامل انگیزش براي یادگیري، منابع شناختی و 
) در 2006پکران ( از همه خودگردانی یادگیري است.
آیندها و پیامدهاي  مدل نظري خود به تبیین پیش

آیندهاي   . از نظر او پیشپردازد یملی تحصی هاي هیجان
تحصیلی باید در سطوح مختلف اجتماعی  هاي هیجان

فرهنگی و شخصی) مورد توجه قرار گیرد. منظور از (
مرتبط با کنترل و  هاي یابیارزآیندهاي شخصی،  پیش

تحصیلی است.  هاي موقعیتفرد در  يها ارزش
 ، بیانگرها هیجانهاي اجتماعی فرهنگی آیند یشپ

محیط  تأثیراجتماعی است.  هاي یطمح تأثیرات
 تحصیلی، به وسیلۀ هاي هیجاناجتماعی بر 

 گري واسطهفرد  هاي ارزشکنترل و  هاي ارزیابی
. همچنین، پیامدهاي هیجان تحصیلی عبارتند شود می
. عالقه و انگیزش به 2. استفاده از منابع شناختی، 1 از:

پکران، یادگیري ( راهبردهاياستفاده از . 3 یادگیري و
). بر اساس مدل 99:، ص2002گوئتز، تیتز و پري، 

 ،پکران تحصیلی هاي هیجاناجتماعی  شناختی
و  کنند میرا تحریک  ها هیجان ها ارزشیابیو  ها محیط
 تأثیرنیز به نوبه خود بر یادگیري و موفقیت  ها هیجان

و تجربیات مربوط به  بازخوردها. همچنین گذارند می
 بر دتوان می خود نوبه ز بهین شکستموفقیت و 

                                                             
1. Pekrun 

کالس درس و  .بگذارند تأثیر آموزان دانش هاي هیجان
د احساسات را در توان میي اجتماعی ها محیط
ایجاد کرده و احساسات نیز آموزش و  آموزان دانش

قرار دهد، به عنوان مثال از طریق  تأثیرمحیط را تحت 
ثبت م هاي هیجانی معلم، جانیه و شوقسرایت شور 

و داشتن  شود میبرانگیخته  آموزان دانشدر 
معلم را در  و شوقد شور توان میمشتاق  آموزان دانش

  کالس برانگیزد.
 رابطه خودگردان يریادگی با که يگرید ریمتغ
در ) 2004( ونیگ. است يریادگی هاي سبک دارد،

 راهبردهاي و يریادگی هاي سبکمطالعه خود، بین 
 نیا خصوص به ،به دست آوردرابطه معنادار  يریادگی

 پژوهش در .بود واضح درك، کنترل راهبرد نیب ارتباط
 سبک از یآگاه ارتباط )2006( والسن بوستروم

 تأیید يریادگی راهبردهاي و فراشناخت با يریادگی
 یشناخت هايراهبرد تأثیر ،یانتزاع يساز مفهوم در. شد

 در و است مشخص یدرون گذاري ارزش و باال سطح
 تأثیرگذار امتحان اضطراب بر فعال يشگریآزما تینها
 پژوهش در) 2003( ویش ).1384 ان،یعاصم( باشد می

 يریادگی هاي سبک يدارا انیدانشجو که افتیدر خود
 واگرا، هاي سبک يدارا انیدانشجو به نسبت همگرا
 مهارت يریادگی در ابندهی انطباق و کننده جذب

 و یساب ؛ امادارند يباالتر خودکارآمدي وتریکامپ
 در معلم 109 با که یقیتحق در) 2012( 2نسنلپی

 که داد نشان داد، انجام پرورش و آموزش ةدانشکد
 رد،ندا سبک يرو يمعنادار تأثیر يریادگی يراهبردها

 یده سازمان و بسط ن،یتمر راهبردهاي آنها مطالعۀ در
 تیریمد و زمان تیریمد فراشناخت، و يانتقاد تفکر
 سبک با همساالن از کمک يدهاراهبر و تالش

  .نداشت رابطه يریادگی
 که یروش عنوان به توان می را يریادگی سبک

 به تازه اتیتجرب و اطالعات یادگیرنده در یادگیري
                                                             
2. Cabi & Yacinalp 
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 ف،یس( کرد فیتعر ،دهد میدیگر ترجیح  يها روش
 از یبیترک يریادگی سبک گرید یعبارت به). 1387
 از که ستا یجسمان و یعاطف ،یشناخت هاي ویژگی
 شکل طیمح به رندهیادگی پاسخ و ادراك ةنحو تعامل

 از او یفرهنگ تجارب و انسان رشد رایز ؛گیرد می
 ساختار ریزي قالب در جامعه و مدرسه خانه، قیطر
 دارد اي سازنده نقش فرد یشخص و یعصب نظام قیعم

 هاي بندي دسته از یکی). 59:ص ،1994 وشر،یس(
و  2007( کلب دیوید به وسیلۀ يریادگی هاي سبک
 بر اساس بندي دسته نیا است، گرفته انجام )1991

 يا تجربه يریادگی ۀچرخ نام به يریادگی ۀچرخ کی
 عنوان به را يریادگی کلب، .است شده نهاده بنا
 شکل رییتغ راه از دانش آن لهیوس به که ینديفرا«

) 265:ص ،1387سیف، ( » شود می جادیا تجربه
 چهار پیشنهادي او، ۀچرخ طابقم. است کرده فیتعر
 ،یتامل ةمشاهد ،ینیع تجربه شامل یاصل ةویش

 يریادگی يبرا فعال یشگريو آزما یانتزاع يساز مفهوم
 هاي یوهش نیا يدو به دو بیترک از. دارد وجود

 انطباق همگرا، واگرا، يریادگی سبک چهار ،يریادگی
 يریادگی سبک. شود می حاصل کننده جذب و ابندهی

 يساز مفهوم يریادگی ةویش دو بیترک از اهمگر
 از همگراها. شود می جادیا فعال يشگریآزما و یانتزاع
 در يادیز ییتوانا و گیرند یم ادی عمل و تفکر قیطر

 یهای موقعیت در و دارند ها یهنظر و ها یشهاند کاربرد
 يبرا حل راه کی فقط ای درست جواب کی فقط که

. دارند يبهتر لکردعم دارد، وجود مسئله ای سؤال
 یجانیرهیغ نسبتاً همگراها که دهند می نشان ها پژوهش
 باشند، داشته ارتباط افراد با نکهیا يجا به و هستند
 ،یالمبرسک( ندینما عمل به اقدام ،دهند می حیترج

 ةویش دو بیترک از واگرا يریادگی سبک). 2002
 از واگراها. شود می جادیا یتأمل ةمشاهد و ینیع تجربه

 آنهای ژگیو و گیرند می ادی مشاهده و احساس قیطر
 افراد نیا). 2002 ،یالمبرسک( است هااهمگر مخالف

 هاي اندیشه ابراز به ازین که پسندند می را یهای موقعیت
 و یفرهنگ متنوع هاي جاذبه به وند دار متنوع
 طور به. دهند می نشان عالقه اطالعات آوري جمع

 و لیتخ قدرت از راواگ سبک يدارا افراد ،یکل
 سبک). 268:ص ،1387 ف،یس( برخوردارند احساس

 و یانتزاع سازي مفهوم بیترک از کننده جذب يریادگی
 سبک نیا يدارا افراد. شود می لیتشک یتأمل ةمشاهد

 لیتبد و گسترده اطالعات درك و کسب در يریادگی
. هستند توانا ،یمنطق و قیدق خالصه، یصورت به آن
 یانتزاع میمفاه و ها اندیشه بر عمده، طور به افراد نیا

 از که هایی نظریه افراد، نیا دگاهید از. ورزند می تأکید
 تیقابل که هایی نظریه بر هستند درست یمنطق لحاظ
 دنینام علت. شوند می داده حیترج ،دارند یعمل کاربرد

 افراد که است آن کننده جذب به يریادگی سبک نیا
 و گوناگون هاي داده افتیدر هب قادر سبک نیا يدارا

). 268ص:، 1387 ،فیس( هستند آنها به دادن سازمان
 ةویش دو بیترک از ابندهی انطباق يریادگی سبک

 جادیا فعال يشگریآزما ی ونیع تجربه يریادگی
 ادی عمل و احساس قیطر از ها یابنده انطباق. شود می
 آنها. هستند ها کننده جذب متضاد کامالً و گیرند می
 با يریدرگ و شیآزما ،ها برنامه انجام در يادیز ییتوانا

 یهای موقعیت در و خطرپذیرند دارند، دیجد تجارب
 بر دارد، عیسر يسازگار و گیري تصمیم به ازین که
 هینظر کی که یهای موقعیت در. دارند يبرتر گرانید
 کنند می رها را آن ست،ین تیواقع با متناسب برنامه ای
 به طور را لیمسا آنها. پردازند می يگرید موضوع به و

 يبرا و کنند می حل خطا و آزمون روش به و يشهود
 ،یالمبرسک( اند متکی گرانید به اطالعات کسب
2002.(   

 به بر بافت آموزشی ها هیجانبا وجود اهمیت 
در  ها پژوهش، مطالعات و ندیخوشا هاي هیجان ژهیو

 است اندك یتیترب محققان به وسیلۀ این حوزه،
) 2003( همکاران و گوئتز). 1 ،1390 ر،یخ و ینیحس(
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 هاي هیجان هرچند که اند کرده تأکید نکته نیا بر
 تیفیک ،یستیبهز بر یتشاناهم لیدل به یلیتحص

 درس کالس یاجتماع تعامالت و شرفتیپ ،يریادگی
 نیا ةدربار اندکی هاي یدانستن یول است یتبااهم ذاتاً

 خاص يها در حوزه شانهایادرخد و ها هیجان از دسته
 ،وهال پکران بل، رنگیز گوئتز،( دارد وجود یلیتحص

 که ییرهایمتغ از طرفی دیگر توجه به). 190، 2003
 بینی یشپ آموزان دانشدر  را خودگردان يریادگی بتواند
 انجامبنابراین ؛ ، از اهمیت زیادي برخوردار استکند
بر یادگیري  رتأثیرگذامهم  يها سازهی در مورد قاتیتحق

 در را آموزان دانش عملکرد بتواندکه  آموزان دانش
، بخشد بهبود مدرسه از خارج و مدرسه طیمح

ي پژوهشی ها یافتهبا توجه به  .رسد یمي به نظر ضرور
حاضر به دنبال یافتن  ۀو مطالبی که ذکر شد، مطالع

 يریادگی هاي سبکآیا  - 1زیر است.  سؤاالتپاسخ به 
ند به طور توان میی منف و مثبت يها هیجان و کلب

 - 2کنند؟  بینی یشپرا  خودگردان يریادگی يمعنادار
 کلب يریادگی هاي سبکاز متغیرهاي  یک کدام

 و) ابندهی انطباق ،هکنند جذب واگرا، همگرا،(
 یمنف و) کالس يدواریام لذت،( مثبت هاي هیجان

بهترین  )کالس از یخستگ ت،یعصبان اضطراب،(
  هستند؟  خودگردان يریادگی براي بین یشپ

  ها روشمواد و 
پژوهش حاضر از نوع  توصیفی و همبستگی 

از  استعبارت  حاضر پژوهش يآمار ۀجامع. است
 سقز شهر هاي دبیرستان پسر و دختر آموزان دانش ۀیکل
مشغول به  92- 93که در سال تحصیلی  نفر) 7000(

 جدول به توجه با شده ادی جامعه ازتحصیلی بودند. 
 روش با یآزمودن 363 حجم به يا نمونه مورگان
. ندشد انتخاب اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه
 رستانیدب دو یتصادف صورت به ها رستانیدب از ابتدا

 هر از بعد مرحله درو  پسرانه رستانیدب دو و دخترانه
 و سوم دوم، اول، يها هیپا از کالسچهار  رستانیدب

تشریح اهداف پژوهش  پس از انتخاب شدند و چهارم
 ،کنندگان شرکتو جلب مشارکت و همکاري 

 خودگردان يریادگی يراهبردها هاي نامه پرسش
)MSLQ( ،تحصیلی هاي هیجان )AEQ(1 و 

 LSI(2( 3 و 1 يها نسخهیادگیري کلب  هاي سبک
   اجرا شد. ها یآزمودن براي

براي  انگیزشی يراهبردها نامه پرسشالف) 
   :)MSLQ( خودگردان يریادگی

در  3گروت يد و چینتریپ به وسیلۀ نامه پرسش نیا
 يباورها اسیمق دو شامل و شد هیته 1990 سال
 در. است خودگردان يریادگی يراهبردها و یزشیانگ

 يریادگی يراهبردها اسیمق از حاضر پژوهش
 آزمون خرده دو يدارا که شد استفاده خودگردان

 ور،مر ن،یتمر( یشناخت يراهبردها از استفاده
 و فراشناخت يراهبردها( یفراشناخت و) یده سامان

 يدارا اسیمق نیا. است) يفرد يها تالش تیریمد
 از يا درجه پنج کرتیل صورت به که است سؤال 12

 شده میتنظ) 5( موافقم کامالً تا) 1( مخالفم کامالً
به نقل از  1379( را رفیعیان نامه پرسشاین  .است

به فارسی ترجمه کرده  )1388کیا،  گلدوست و معینی
  است.
 ییروا یبررس براي) 1990( گروت دي و چینتریپ

 آنها .کردند استفاده یعامل لیتحل روش از نامه پرسش
 نظم خود ريیادگی هايراهبرد اسیمقی عامل لیتحل در
 و یهاي شناختراهبرد از استفاده عامل دو ی،ده

 تیریمد ،یفراشناخت هايراهبرد( یده خودنظم
 دست به را) فیتکال انجام در تالش ترلکن و یشخص
  . )1391 (رضایی، خورشا و مقامی، آورند

 يبرا یی آزمونروا یبررس در )1390زاده ( توکلی
 عامل دو ،یمیخودتنظ يریادگی يراهبردها اسیمق

                                                             
1. Academic Emotions Questionnaire 
2. Kolb learning stlyle inventory 
3. Degroot 
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 يراهبردها از استفاده و یشناخت يراهبردها از استفاده
  .آورد دست به را تالش تیریمد و یفراشناخت
) 1392، شهنی ییالق (نسب پروینیاني، بهروز

 راهبردهاي يها اسیمق خرده براي پایایی ضریب
 71/0و  79/0 ترتیب بهرا  خودگردانی و شناختی

 ،)1385( فوالدچنگ و لطیفیان ،رضویهگزارش کردند. 
 30 گروه یک ییبازآزما باآزمون را  این پایایی ضریب
 ؛ وکردند برآورد 83/0 ماه، یک زمانی فاصله در نفري

 يآلفا بیضر با یشناخت راهبرد حاضر پژوهش در
 ،62/0 يآلفا بیضر با یفراشناخت يراهبردها و 70/0
  .است برخوردار یخوب ییایپا بیضر از

  ):AEQ( یلیتحص هاي هیجان نامه پرسش ب)
 شرفتیپ هاي هیجان یريگ اندازه منظور به ابزار نیا
 نزلیفر و زگوئت پکران، به وسیلۀ آموزان دانش یلیتحص

داراي سه بخش با عناوین  .شد ساخته) 2005(
 و يریادگی به وطبمر کالس، به مربوط هاي هیجان
. دارد اسیرمقیز 8 بخشهر . است امتحان به مربوط

 است سؤال 80 شامل کالس، به مربوط هاي یاسمقریز
 غرور، ،يدواریام کالس، از لذت جانیه هشت و

 یريگ اندازه ار یخستگ و يدیناام شرم، اضطراب،
 موردنظر اهداف به توجه با مطالعه حاضر در .کند می
 از لذت یعنی جانیه پنج یريگ اندازه يبرا سؤال 50از

 از یو خستگ تیعصبان اضطراب، ،يدواریام کالس،
 هاي یاسمق خرده کرونباخ يآلفا. شد استفاده کالس
 انگریب که گزارش شده% 95 تا% 75 از نامه پرسش

 همکاران و پکران( است ابزار نیا قبول قابل ییایپا
 و زاده عرب فرزاد، ور،یکد نقل از نیکدل، به 2002
 آموزان دانش ،نامه پرسش نیا در. )1392 ،انیکاووس
 پنج کرتیل اسیمق در را خود یجانیه اتیتجرب
 5 موافقم کامالً تا 1 مخالفم کامالً از يا درجه
 و زاده عرب فرزاد، ؛وریکد کدل،ین. کنند می يبند درجه
 کالس به مربوط هاي یاسمق ییایپا) 1391( انیکاووس

 ؛75/0 کالس، از لذت يبرا را نامه پرسش نیا

 ؛78/0 کالس، از اضطراب ؛76/0 کالس، به يدواریام
 84/0 ،از کالس یخستگ ؛74/0 کالس، از یتعصبان

 همکاران و کدلین روایی آزمون را. کردند گزارش
 تأییدي عامل تحلیلش با استفاده از رو) 1392(

و  96/0و شاخص برازندگی تطبیقی را  محاسبه
  گزارش کردند.  86/0شاخص نیکویی برازش را 

 ؛78/0 لذت،یی براي ایپا بیضر در مطالعه حاضر
 ؛77/0 کالس، از تیعصبان ؛71/0 کالس، به يدواریام

 دست به 87/0 کالس، از یو خستگ 76/0 اضطراب،
 نامه پرسش ن است کهآ دهنده نشان که است آمده

 تا 71/0 نیب يآلفا بیضرا با یلیتحص هاي هیجان
  برخوردار است. یو کاف قبول قابل يایپااز  87/0

 :)LSI( کلب يریادگی هاي سبک نامه پرسش) ج
 ی،تجرب يریادگی يالگو سنجش جهت نامه پرسشاین 
 از و معرفی شد کلب دیوید به وسیلۀ 1971 سال در

 گرفته قرار دنظریتجد مورد بار پنج آن انتشار زمان
 شد منتشر 2005 سال در آن 1,3 يها نسخهو  است

بر  نامه پرسشاین  سؤاالت گذاري نمره). 2007 کلب،(
 4 تا شباهت حداقل 1( يا چهاردرجهاساس لیکرت 

که دو زیرمقیاس استخراج  ) قرار داردشباهت حداکثر
  . شود می

 ربهتج وهیش چهار شامل که يریادگی حاالت - 1
 سازي مفهوم ،)RO( یتأمل مشاهده )،CE( ینیع

 از که است) AE( فعال يشگریآزما و )AC( یانتزاع
. دیآ یم دست به عبارت 12 هر بخش چهار جمع

 عبارت 12 مورد در اول ۀنیگز يها پاسخ جمع حاصل
 مشاهده دوم ۀنیگز يها پاسخ ،ینیع تجربه عامل
 و ینتزاعا سازي مفهوم سوم ۀنیگز يها پاسخ ،یتأمل

 نشان را فعال يشگریآزما چهارم ۀنیگز يها پاسخ
 در افراد يالگو و تفکر سبک ،ها وهیش نیا. دهد می

 بر کدام چیه که دهد می نشان را اطالعات با برخورد
  .ندارد تیارجح يگرید
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 ینیع تجربه از یانتزاع سازي مفهوم قیتفر با. 2
)AC- CE (یتامل مشاهده از فعال يشگریآزما و 
)AE- RO (حاصل  يریادگی يها وهیش و حاتیترج

 در افراد تیاولو و کردیرو دهنده نشان که شود می
 آمده دست به نمره دو حالت نیا در که است يریادگی
 ای مثبت حسب بر( مختصات محور يرو بر انتقال با

 هاي داده با سهیمقا و) آمده دست به نمره بودن یمنف
 واگرا، را،همگ يریادگی وهیش چهار ،يهنجار
 هاي سبک دهنده نشان که کننده جذب و ابندهی انطباق

  .شود می مشخص است، افراد غالب يریادگی
 در گذشته سال 30 یط در اسیمق نیا

) 2010 سون،یجام( شده استفاده يمتعدد يها پژوهش
 است شده گزارش آن يبرا یمناسب ییایپا و ییروا و
 ،یاسمق از نقل به 2005 کلب، ،2010 سون،یجام(

 سبک چهار يبرا) 2009( کلب و يجو). 1391
 94/0 یال 79/0 نیب کرونباخ يآلفا کلب يریادگی

 يها فرم با یهمبستگ و سازه ییروا و اند کرده گزارش
 رانیا در. اند کرده گزارش مطلوب حد در را راستا هم
 با) 1390( ینیکل ینجف ،يدیجمش ،زاده عباس زین

 انیدانشجو نیب در يریادگی هاي سبک یبررس

 تیرضا و مناسب یدرون یهمبستگ بیضر يپرستار
 ،یقاسم. کردند گزارش نامه پرسش يبرا را یبخش
 لیتحل یبررس با) 1391( يکالنتر و پاالهنگ ،یعیرب

 و کرونباخ يآلفا اس،یمق یاکتشاف و يدییتا یعامل
)، 73/0 و CE )71/0 ینیع تجربه گاتمن، بیضر

 سازي مفهوم ،)73/0 و RO )71/0 یتامل مشاهده
  AEفعال يشگریآزما و) 89/0 و AC )92/0 یانتزاع

  . اند آورده دست به را )90/0 و 90/0(
 از نفر 1446 يرو که یپژوهش با 1985 در کلب
 داد، انجام دانشگاه دوم سال مرد و زن انیدانشجو

 و کرد یبررس را نامه پرسش نیا ییمحتوا ییروا
 و دارد یخوب ییوار نامه پرسش نیا که کرد گزارش

 يریادگی هاي سبک و ها وهیش صیتشخ يبرا
ضریب پایایی  ؛ واست یمناسب ابزار رندگانیادگی

 ی،تامل ، مشاهدهینیع تجربهآزمون را براي 
 تا 82/0 را فعال يشگریآزما ی وانتزاع سازي مفهوم

 نسب، ینیحس و نژاد مانیسل(گزارش کرد  88/0
1391.(  
به  1377در ایران نیز در سال  نامه پرسش ییروا
 وسیلۀ به 1387در سال  سپس و یلرگان وسیلۀ

 متغیرهاي مورد مطالعه یفیتوص هاي یافته .1جدول 

  کشیدگی  کجی  بیشترین  کمترین  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرهاي مورد مطالعه
  - 126/0  467/0  25/43  157  03/9  59/59  واگرا
  167/0  - 007/0  36/36  132  57/5  72/63  کننده جذب
  - 156/0  270/0  35/17  63  04/9  40/60  همگرا

  - 193/0  133/0  03/3  11  55/5  27/56  باق یابندهطان
  - 372/0  - 450/0  50  13  50/7  66/35  ت از کالسذل

  296/0  - 714/0  40  12  87/5  52/30  امیدواري
  - 494/0  135/0  55  11  13/9  96/30  رابضطا

  - 338/0  249/0  50  10  88/8  93/26  بانیتعص
  - 693/0  141/0  55  11  10/1  34/32  ستگیخ

  - 101/0  - 452/0  108  40  85/1  63/80  ودگردانخي یادگیري راهبردها
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نژاد  سلیمان( است گرفته قرار یبررس مورد يارمحمدی
  ). 1391نسب،  و حسینی

 تجربه يبرا کرونباخ يآلفا حاضر پژوهش در
 سازي مفهوم ؛52/0 ،یتامل مشاهده ؛69/0 ،ینیع

 دست به 72/0 فعال، يشگریآزما و 64/0 ،یعانتزا
  . است آمده
  ها یافته

 آموزان دانش درصد 25/43 حاضر در مطالعۀ
 36/36 واگرا، يریادگی سبک يدارا کننده شرکت
 35/17 ،کننده جذب يریادگی سبک يدارا درصد
 درصد 03/3 و همگرا سبک يدارا آموزان دانش درصد

 .هستند ابندهی انطباق يریادگی سبک يدارا
 عیتوز بودن نرمال یبررس ،یفیتوص يها شاخص
 گزارش 1 جدول در متغیرهاي مورد مطالعه به مربوط
   .اند شده

 کلب يریادگی هاي سبک، در 1 جدولبا توجه به 
 کننده جذببیشترین میانگین مربوط به سبک 

)72/63=M و کمترین میانگین مربوط به سبک (
. در میان هیجانات باشد می) M=27/56اق یابنده (انطب

مثبت و منفی بیشترین میانگین مربوط به لذت از 
) و کمترین میانگین مربوط به M=66/35کالس (

. همچنین بر اساس باشد می) M=93/26( تیعصبان
 نرمال هاي مورد مطالعهریمتغ عیتوز، 1جدول 

از  اه دادهبراي تحلیل  توان می نیبنابرا؛ باشد می
  آمار پاري امتریک استفاده کرد. يها روش

 هاي سبک نیب یهمبستگ سیماتر 2 و 3 جدول
 مثبت و منفی هاي هیجان) و 2 ي (جدولریادگی

  .دهد می نشان را خودگردان يریادگی با ) را3 (جدول
حاضر،  در مطالعۀ 2ا توجه به جدول شماره ب

با  يمعناداررابطه  يریادگی هاي سبکاز  کی چیه
ماتریس  3یادگیري خودگردان ندارد. جدول 

 خودگردان يریادگی با يریادگی هاي سبک نیب یهمبستگ سیماتر .2 جدول

  خودگردانیادگیري   باق یابندهطان  همگرا  کننده جذب  واگرا  یرغمت
          1  واگرا
        1  -03/0  کننده جذب
      1  03/0  - 99/0**  همگرا

    1  -03/0  - 99/0**  03/0  باق یابندهطان
  1  -03/0  07/0  02/0  07/0  ودگردانخیادگیري 

*05/0 P <   **01/0P < 

 خودگردان يریادگی با واگرا يریادگی هاي سبک نیب یهمبستگ سیماتر .3 جدول

  خودگردان يریادگی  خستگی  عصبانیت  اضطراب  ريامیدوا  لذت  متغیر
            1  لذت

          1  54/0**  امیدواري
        1  - 20/0**  - 12/0*  اضطراب
      1  44/0**  - 36/0**  - 40/0**  عصبانیت

    1  66/0**  35/0**  - 41/0**  - 52**  خستگی از کالس
  1  - 39/0**  - 29/0**  - 15/0**  42/0**  49/0**  خودگردان يریادگی

* 05/0P<    **01/0p < 
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مثبت و منفی را با یادگیري  هاي هیجانهمبستگی 
  .دهد میخودگردان نشان 

ثبت است و م هاي هیجان يها مؤلفهاز  يدواریام
 يریادگی با را) =49/0r( یگهمبست نیشتریب

ی خستگمنفی  هاي هیجاناز میان  ؛ ودارد خودگردان
 يریادگی با را) =r-39/0( همبستگی نیشتریب

  . دارد خودگردان
مربوط به  زمان هم ونیرگرس لیتحل 5 و 4 جدول

. با توجه به دهد میمتغیرهاي مورد مطالعه را نشان 
معناداري  ۀیادگیري رابط هاي سبکاز  کدام چیهاینکه 

با یادگیري خودگردان نداشتند، لذا وارد تحلیل 

 ریمتغ عنوان به خودگردان يریادگرگرسیون نشدند. ی
 و مثبت هاي هیجان يرهایمتغ از کی هر و مالك

 و) يدواریام و از کالس لذت یعن(ی آن يها مؤلفهریز
 اضطراب، یعن(ی آن يها مؤلفهریز و یمنف هاي هیجان
 ریمتغ عنوان به) ر کالسی دخستگ و تیعصبان

اولیه به منظور  يها لیتحل .شدند معادله وارد نیب شیپ
نرمال بودن،  يها مفروضهاز  یتخط  عدماطمینان از 

) و >10VIF) و چند هم خطی (>7/0r( خطی بودن
   یکسانی پراکندگی انجام شد.

 ،دهد مینشان  4رگرسیون در جدول  نتایج معادلۀ
F 0001/0( است معنادار شده مشاهده=P و 

 بین یشپدر مجموع متغیرهاي  ؛ و)5Fو 357=300/29
 )R )291/0=R²مثبت و منفی با مجذور  هاي هیجان

درصد از واریانس متغیر مالك  29، 291/0برابر با 
 راتییتغ هیبقو  کنند مییادگیري خودگردان را تبیین 

 نیا در که يگرید يرهایمتغ به وسیلۀ مالك ریمتغ
 اند نشده مدل وارد و نشده گرفته در نظر پژوهش

  . شوند می نییتب

 را کننده بینی یشپ هر ینسب ییاتوان 5 شماره جدول
 معنادار شاخص پنج از شاخص سه که دهد می نشان
   .باشد می

 توان می 5بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 
) Beta، 0001/0=p=312/0( نتیجه گرفت که لذت

در گروه  یادگیري خودگردانکننده  ینیب شیپ نیتر يقو
، Beta=186/0(سپس امیدواري  ؛ وباشد مینمونه 

001/0=p ( کننده  ینیب شیپبعد از لذت از کالس

 نندهک بینی پیش مجموعه کی يبرا رهیچندمتغ یخط ونیرگرس لیتحل جینتا .5 جدول

 SS  df  MS  F  P  R R2  AdjustR    مدل
  281/0  291/0  539/0  0001/0  300/29  878/3481  5  391/17409  رگرسیون  زمان هم

            836/118  357  334/42424  باقیمانده
              362  725/59833  کل  

بر  مثبت و منفی هاي هیجانآماري متغیرهاي  يها مشخصهمدل رگرسیون، تحلیل واریانس و  خالصه .4جدول 
 یادگیري خودگردان

  B  Beta  SE  بین متغیر پیش
 

T P  VIF corelation 
part Partial 

  لذت
  امیدواري

  خشم
  اضطراب

 خستگی از کالس

536/0  
408/0  
023/0  
046/0 -  
174/0 - 

312/0  
186/0  
016/0  
033/0  
150/0 - 

100/0  
119/0  
091/0  
071/0  
075/0 

377/5  
422/3  
252/0  
651/0 -  
316/2 -  

000/0  
001/0  
801/0  
516/0  
021/0  

701/1  
493/1  
099/1  
283/1  
121/2  

240/0  
152/0  
011/0  
029/0 -  
103/0 -  

274/0  
178/0  
013/0  
034/0 -  
122/0 -  
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. بر اساس ستون باشد مییادگیري خودگردان  دارامعن
 لذت مثبت، هاي هیجان، 5همبستگی تفکیکی جدول 

 023/0 و امیدواري درصد )2402/0(058/0از کالس 
 به تنهایی ) درصد یادگیري خودگردان را1522/0(
 شود میدول مشاهده . با توجه به نتایج جکنند می نییتب

معنادار براي  کننده ینیب شیپمنفی  هاي هیجانکه 
  یادگیري خودگردان نیستند.

  و بحث گیري نتیجه
ي حاصل از ضریب همبستگی پیرسون ها یافته

یادگیري و یادگیري  هاي سبکنشان داد که بین 
 يریادگخودگردان همبستگی برقرار نیست. بین ی

 مثبت هاي هیجان نیب شیپ يرهایمتغو  خودگردان
وجود دارد  معنادار و مثبت رابطه) يدواریام و لذت(

 اضطراب،( یمنف هاي هیجان اما این همبستگی با
  .دبو معنادار و یمنف) تیو عصبان یخستگ
 هاي سبک ایآ( پژوهش اول سؤال به پاسخ در

 به ندتوان می یمنف و مثبت هاي هیجان و کلب يریادگی
) کنند؟ بینی پیش را ردانخودگ يریادگی داريمعنا طور

 نیب ازنشان داد که  رگرسیون ازنتایج حاصل 
 از لذت( مثبت هاي هیجانا تنه ،بین پیش رهايیمتغ

یادگیري به طور معناداري  )يدواریام و کالس
ي مطالعه ها یافته .کنند می بینی یشپخودگردان را 

 از یبخشو با  )2002( همکاران و پکران حاضر با
 .باشد می همسو ،)1391( همکاران و دلکین يها یافته

 معنادار رابطه ،)2002( همکاران و پکراندر مطالعه 
 یخودگردان ريیادگی راهبردهاي و یلیتحص هاي یجانه

 ،)1391( نیکدل و همکاران مطالعه در. شد تأیید
) يدواریام و کالس از لذت( مثبت هاي هیجان

و با که همس کند می بینی پیش را خودگردان يریادگی
 توان مییافته مطالعه حاضر است. در تفسیر این یافته 

 است فعال نديیفرا ري،یادگی در یخودگردانگفت که 
 د،یترد بدون. باشد فعال دیبا خودگردان رندهیادگی و

 یحت ،برد ینم لذت درس کالس از که يآموز دانش

به فکر آن  دائماً ،باشد حاضر درس کالس در اگر
تعطیل  و کالس ابدی انیاپ آموزش ساعتاست که 

لذت از  .شدی بافعال رندهیادگی دتوان مین ینبنابراشود، 
 خالق ريیادگی راهبردهاي کاربردکالس و یادگیري، 

  .کند میرا تسهیل 
که براي موفقیت خود  يآموز دانشهمچنین 

امیدوار است، از یادگیري لذت برده و در یادگیري 
 راتاث مثبت هاي هیجانفعال است. همچنین 

 خالقانه يها واکنش ندتوان می پس دارند کننده یقتشو
 شوند آموز دانش شرفتیپ موجب و زدیبرانگ را فرد در
   .)197:ص ،1998 نسون،یولو کسونیفردر(

 همکاران و کدلیناما در بخش دیگر مطالعه 
 يها کننده ینیب شیپاز جمله  منفی هاي هیجان ،)1391(

ش از مطالعه یاد بخ یادگیري خودگردان بودند. این
 زیرا در مطالعۀ؛ ستینحاضر همسو  شده با مطالعۀ

منفی نتوانستند به طور معناداري  هاي هیجانحاضر 
کنند. علت این  ینیب شیپیادگیري خودگردان را 

 آماري دانست در تفاوت جامعۀ توان میرا  ییسو ناهم
دو شهر تهران و سقز از لحاظ فرهنگی و بافت  که

) نیز اشاره 2010دارند. پکران ( هم باتفاوت زیادي 
 مختلف سطوح در دیبا یلیتحص هاي هیجانکه  کند می

   .ردیگ قرار توجه مورد) یشخص و یفرهنگ( یاجتماع
در  حاضر پژوهش از آمده دست به دیگر ۀیافت

 هاي سبککه بین  است آن گویاي ،اول سؤالارتباط با 
جود و معنادار یادگیري و یادگیري خودگردان رابطۀ

) 2003( ویشي به دست آمده با مطالعه ها یافته ندارد.
) در مطالعه خود نشان داد 2003( . شیوستینهمسو 

در  همگرا يریادگی هاي سبک يدارا انیدانشجوکه 
 وتریکامپ مهارت يریادگی در دیگر هاي سبکمقایسه با 

 سو ناهم علت. دهند میبیشتري نشان  خودکارآمدي
) 2003( شیو که کرد نییتب گونه نیا توان می را بودن
را در آموزش کامپیوتر با هم مقایسه کرده  ها سبک

است و با توجه به ویژگی افراد با سبک همگرا که غیر 
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هیجانی هستند و کار کردن با اشیا را به کار کردن با 
)، 267:، ص1387سیف، ( دهند میترجیح  ها ناانس

ا سبک افراد ب هاي ویژگی تأییداو در جهت  یافتۀ
 خودگردانهمگرا است. ولی مطالعه حاضر یادگیري 

 نیا با همسو یقاتیتحقاست.  قرار دادهرا مورد مطالعه 
) 2012( نسنلپی و یساب مطالعه به توان می افته،ی

یادگیري و  هاي سبکبین  يا رابطهاو نیز . کرد اشاره
یادگیري خودگردان به دست نیاورد در تبیین این یافته 

ت که یادگیري خودگردان بیشتر با گف توان می
که از  يآموز دانشهیجانات مرتبط است بنابراین 

و به موفقیت خود امیدوار است  برد یمیادگیري لذت 
 به ،کند میبراي پیشرفت خود در یادگیري تالش 

 را يبند زمان دارد، یده خودسازمان کارهاي در خوبی
 مطالعه به فراوان کوشش با و کند می تیرعا
را بر  ها تیفعالاین  آموز دانش، ولی هر پردازند یم

بنابراین ؛ کند می میتنظ خوداساس سبک یادگیري 
گفت که یک سبک در مقایسه با بقیه  توان مین

یادگیري، فرد را در امر یادگیري خودگردان  هاي سبک
  .کند می

 از یک کدامدوم پژوهش ( سؤالدر پاسخ به 
 مثبت هاي هیجان و کلب يریادگی هاي سبک يرهایمتغ
 خودگردان يریادگی يبرا بین پیش نیبهتری منف و

 هاي هیجانبه دست آمده نشان داد که  ) یافتۀهستند؟
 بینی پیشلذت از کالس و امیدواري) بهترین ( مثبت

هستند. این یافته با بخشی  خودگردان يریادگکننده ی
 . درنیستهمسو  ،)1391( همکاران و کدلیناز نتایج 
خستگی که هیجان منفی است،  ،اد شدهی مطالعۀ

 در بود. البته خودگردان يریادگکننده ی بینی پیشبهترین 
 یول است بوده اثرگذار ریمتغ دو نیا مطالعه دو هر
 مطالعه دو در جانیه دو نیا کنندگی بینی پیش بیترت

 ابزار ياجرا لیدل به دیشا تفاوت نیا .بود متفاوت
همچنین . باشد روز زا متفاوت ساعت در یريگ اندازه
 جامعه تفاوت علت به توان می را ییسو ناهم نیا علت

 جو نیهمچن و متفاوت فرهنگ و بافت با يآمار
 کند میکه احساس  آموزي دانش .دانست درس کالس

برخورد معلم  یادگیري در کالس کنترل دارد، شیوةبر 
دیرتر  برند میو از کالس لذت  با او محترمانه است

 مانند مثبت هاي هیجان مجموع در. شوند یمنیز خسته 
 لیتسه را ريیادگی یخودگردان کالس، از لذت
 بر یخستگ مانند یمنف هاي هیجان که درحالی ،کنند می

 توان میدر نهایت . دارد یمنف اثر ريیادگی یخودگردان
مثبت و منفی با  هاي هیجاناستنباط کرد که  گونه این

هم بر یادگیري  و در ارتباط با هم همپوشی دارند
  . گذارند می یمنف و مثبت تأثیرات
 ریز موارد توان یم حاضر ۀمطالع يها تیمحدود از

 نیب ارتباط مورد در اندکی يها پژوهش :برشمرد را
 خودگردان يریادگی با کلب يریادگی سبک يرهایمتغ

وجود  ها یافته، لذا مقایسه نتایج و است گرفته صورت
 ،سقز شهر به ها یبررس نمودن محدود .ندارد
 روبرو يدشوار با را پژوهش يها یافته يریپذ میتعم
 ادی يها تیمحدود تبع به .کرد اطیاحت دیبا و سازد یم

 که شود می شنهادیپ مطالعه، نیا یینها يها یافته و شده
 به يگرید قاتیتحق ،یندهآ یپژوهش يها طرح در

 در ریمتغ دو نیا نیب ارتباط شدن روشن منظور
 تا شود انجام مقاطع تحصیلی دیگر و گرید ياه جامعه
   .شود تر روشن هاي مورد مطالعهریمتغ ارتباط
 مهم نقش به توجه با و فوق قاتیتحق به استناد اب

 معلمان به خودگردان يریادگی در یلیتحص هاي هیجان
 درس هاي کالس در ها هیجان نقشبه  ،شود می هیتوص
 بردن باال در ار خود یسع حداکثر. باشند داشته توجه
 و کالس از لذت( جمله از یلیتحص مثبت هاي هیجان

 نندک فراهم ییفضادر مدرسه  و به کار برند )يدواریام
از یادگیري لذت ببرند و به پیشرفت  آموزان دانش که

  خود امیدوار باشند. 
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 منابع

، القیی یشهن محمد؛ نسب، پروینیانناصر؛  ،يبهروز
 دبیرستانیآموزان  نشدا مقایسه". )1392(منیجه. 

 یادگیري يها سبک با دهدشتپسر شهرستان 
 یادگیري راهبردهاي و خالقیت لحاظ از متفاوت

 و آموزش هاي فصلنامه پژوهش. "خودگردان
 .3 شماره جدید دوره ،بیستم سال، یادگیري

 یاثربخش یررسب" ).1390( زاده، جهانشیر. توکلی
 بر یمیخودتنظ يریادگی يراهبردها آموزش
 دوم سال پسر آموزان دانش یروان سالمت
فصلنامه اصول بهداشت . "مشهد شهر ییراهنما
 250- 9 صفحه ،51 شماره ،13 دوره. روانی

تهران:  ). انگیزش و هیجان.1386، رمضان. (زاده حسن
  .42- 157صص.  اول، چاپنشر ارسباران، 

نقش "). 1390السادات؛ خیر، محمد. ( حسینی، فریده
در تبیین رابطه ابعاد فرزندپروري  ارزیابی شناختی

 ."ریاضی و تنظیم هیجانی  با هیجانات تحصیلی
، دوره سوم، مطالعات آموزش و یادگیري فصلنامۀ

 .17 - 46، صص 139شماره اول، 

حمیدرضا.  ،یمقام، محسن؛ خورشااکبر؛  ،ییرضا
 ،یتیشخص هاي یژگیو رابطه یبررس"). 1391(

 با ريیادگی هاي ياستراتژ و یزشیانگ باورهاي
 علوم يها گروه انیدانشجو یلیتحص عملکرد

 .یتیترب شناسی روان فصلنامه. "هیپا علوم و یانسان
 .234- 211ص  هشتم، سال ششم، و ستیب شماره

 .محبوبه فوالدچنگ، ؛مرتضی لطیفیان، اصغر؛ رضویه،
 هاي مهارت آموزش تأثیر اي مقایسه بررسی" ).1385(

 بر خودبسندگی يباورها افزایش و خودگردانی
 مجله ."دبیرستانی آموزان دانش تحصیلی کارکرد
 .25- 7 ، ص3، شماره تربیتی نوین هاي اندیشه

 ).1391. (داوود، سیدنسب ینیحس ، اکبر؛نژاد مانیسل
 و خودتنظیمی راهبردهاي آموزش تعاملی یرتأث"

 حل عملکرد بر آموزان دانش شناختی يها سبک
 و آموزش مطالعاته مجل. "ریاضی مسئله
 .113- 81، صدوم شماره چهارم، دوره .یادگیري

 شناسی پرورشی، روان). 1387اکبر. ( سیف، علی
 ویرایش ششم، تهران، انتشارات آگاه.

هاي  بررسی رابطه سبک"). 1384عاصمیان، فهیمه. (
کننده و انطباق  شناختی (واگرا، همگرا، جذب

ي یادگیري خودتنظیمی و ها مؤلفهیابنده) با 
نامه کارشناسی ارشد،  یانپا، "فت تحصیلیپیشر

 دانشگاه تبریز.
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