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 چکیده
عوامل اثرگذار بر راهبرد  نۀیشده در زمهای ارائهتحلیلهدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب 

جامعه آماری پژوهش را کلیه مقاالت با درجه  وخودتنظیمی در یادگیری بود. روش این پژوهش فراتحلیل 
موجود در  یهانامهانیوپرورش و پاعلمی و پژوهشی، طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزش

عوامل اثرگذار بر راهبرد  ریکه به بررسی تأث 4931-4916 یهای و رازی در بین سالمحقق اردبیل یهادانشگاه
مورد برای بررسی  44شده انجام یها. از بین پژوهشدادیخودتنظیمی در یادگیری پرداخته بودند، تشکیل م

انجام گرفت. در  .22Spss.vو  2CMA ،Excelافزار ها با کمک سه نرمداده لیوتحلهیبرگزیده شد. تجز
هگز و  gسطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از 

ئر ها از روش شمارش کای اسکوداری فراوانی پژوهشمدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای بررسی معنی
منظور بررسی وجود سوگیری د. بهشواینر استفاده  tو جهت ترکیب اندازه اثرها از روش ترکیب احتماالت 

انتشار در مطالعات اولیه از نمودار فونل استفاده شد که سوگیری انتشار را در مطالعات اولیه در متغیر راهبرد 
خودتنظیمی نشان داد. برای رفع این مشکل از آزمون برازش دووال و توییدی برای هر دو مدل اثرات ثابت 

که نشان داد  استفاده شد Qو  I2همگنی مطالعات از آزمون منظور بررسی اده گردید. بهو تصادفی استف
شده برای مطالعات تحت هر دو مدل ثابت و تصادفی از نظر مطالعات اولیه همگن نیستند. اندازه اثر محاسبه

 ین داد بین اندازۀ اثرهاواینر نشا tآماری برای متغیر مورد بررسی معنادار بود. همچنین نتایج ترکیب احتماالت 
عامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی شناسایی و  46 تیتفاوت معناداری وجود دارد. درنها شدهبیترک

ده مربوط شارزیابی شد. در بین عوامل شناسایی باالترین شاخص اندازه اثر محاسبه داریها معناثرگذاری آن
 .به متغیر یادگیری مشارکتی از نوع جیک ساو بود

                                                           
. )نویسنده مسئول(،  ، ایران،هواز، اشهید چمران، دانشگاه علوم تربیتی ،دانشجوی دکتری  4

fzaegamean@gmail.com 
  .تی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانبیعلوم تر ،دانشیار. 2



 98زمستان ، پانزدهم، سال و چهارم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                         33 

 .فراتحلیل، راهبرد خودتنظیمی، خودتنظیمی، یادگیری: واژگان کلیدی

 مقدمه
آموزشی جهان امروز از جمله اهدافی که در فرایند تعلمیم و تربیت فراگیران  یهادر نظام

ها به یادگیرندگان راهبردی و برخوردار از توانایی خودتنظیمی حائز اهمیت است، تبدیل آن
عنوان یکی از راهبردهای انگیزشی (. خودتنظیمی به4931در یادگیری است )درخشان هوره، 

متشکل از فرآیندهای رفتاری، شناختی، هیجانی و  یری چندبعددر یادگیری دارای ساختا
 آگاهانه یا ناآگاهانه شخص در جهت یهاتمامی کوشش رندۀیفیزیولوژیک است که دربرگ

موضوع (. 4936گر، کارشکی و اصغری نکاح، هاست )جلوهتعدیل حاالت یا واکنش
 ۀیدارد. چارچوب اصلی نظرخودتنظیمی ارتباط نزدیکی با مفهوم انگیزش در یادگیری 

خودتنظیمی بر این استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی، 
(. 2661، 4)لنینبرک و پینتریچ کنندیم یدهانگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازمان

عنوان فرآیندی فعال و ساختاری پردازشی ( یادگیری خودتنظیمی را به4333)  2پینتریچ
ار یادگیری، شناخت، انگیزه و رفت یهاتیکه با آن یادگیرنده اهداف فعال کندیتعریف م

( 4313)  1(. زیمرمن2661، 9)به نقل از نیکوس و جورج کندیو کنترل م میخود را تنظ
که آن یجابهراهبردهای خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرد که در دانش آموزان 

بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند؛ شخصاً برای کسب مهارت و دانش 
. خودتنظیمی یادگیری در فراگیران، چگونگی کنندیخود را شروع و هدایت م یهاکوشش

)زیمرمن و  شودیکنترل افکار و رفتارهای آنان برای دستیابی به پیشرفت تحصیلی تعریف م
منظور آیندهای رفتاری است که به(. خودتنظیمی مجموعه اقدامات و فر2644، 1شانک

کیزلسک، ) ردیگیرسیدن به اهداف یادگیری و تالش جهت دستیابی به موفقیت صورت م
 (.2640؛ 0ساناگاستین و مالدونادو
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: بعد رفتاری، دانندی( راهبردهای خودتنظیمی را دارای چهار بعد م4311) 4زیمرمن و پونز
 یمیفراشناختی. پژوهشگران راهبردهای یادگیری خودتنظبعد و  بعد انگیزشی، بعد شناختی

 کنندیقی مبلکه آن را مهارتی تل رندیگیمنزله یک صفت ثابت و بدون تغییر در نظر نمرا به
ن در فرد آ یافتگیاز طریق تجارب شخصی و استفاده از این راهبردها در عمل، به توسعهکه 

(. فراگیرانی که از 2641 ؛ زیمرمن،2661 ک،؛ شان2661، 2)آزویدو و کروملی شودیمنتج م
که به سطوح باالتری از ضمن آن کنندیراهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده م

ر ، قادابندییعنوان ارزش تکلیف دست مخودکارآمدی و درک صحیح از یادگیری به
؛ 4336 ،9گروتیخواهند بود که سطوح عملکرد تحصیلی خود را ارتقا دهند )پینتریچ و د

 (.2663و همکاران،  1ساالمونسون
رفتاری در نظر گرفت که به استفادۀ بهینه از منابع گوناگون اطالق  توانیخودتنظیمی را م

. این منابع، زمان، مکان، چگونگی کمک گرفتن از دهدیو یادگیری را افزایش م شودیم
را شامل  یآموزشکمک منابع در دسترس ازجمله: معلم، والدین، دوستان، مواد آموزشی و

ایش یادگیری منظور افز. خودتنظیمی انگیزشی به کاربرد فعال راهبردهای انگیزشی بهشودیم
. فراگیران با خودتنظیمی انگیزشی در تمام مراحل یادگیری، خود را فردی شودیاطالق م

افرادی  رگمی. از نظر شناختی و فراشناختی نیز افراد خودتنظدانندیخودکارآمد و مستقل م
، خودآموزی، خودکنترلی و یده، سازمانیزیرهستند که در فرآیند یادگیری از برنامه

ن است ها ممک. یادگیری خودتنظیمی در طی اکتساب مهارتکنندیخودارزیابی استفاده م
فردی افراد را توجیه کند. دانش آموزان موفق راهبردهای یادگیریِ خودتنظیمیِ  یهاتفاوت

و الگوهای انگیزشی را در هنگام انجام دادن تکالیف )مثل کوشش برای سازش یافته 
فعالیت، استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری، تنظیم  یهاموفقیت، لذت بردن از چالش

کردن اهداف ویژه و نشان دادن سطح باالیی از احساس خودکارآمدی( از خود نشان 
و عالقۀ کمتری به انجام دادن  کنندیتالش م. در مقابل دانش آموزان ناموفق کمتر دهندیم

راهبردهای یادگیری قادر نیستند، خودکارآمدی  ژۀیها به تنظیم اهداف ودارند. آن هاتیفعال
(. بر اساس 2661، 1)بمبنیوتی رسندیندرت به سطح باالیی از موفقیت مپایینی دارند و به
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یادگیری شامل سه سازه است که  ( راهبرهای خودتنظیمی4310) 4دیدگاه وینشتین و مایر
اند از: شناخت، فراشناخت و منابع مدیریت و نظارت. شناخت در این مدل مشتمل بر عبارت

یری . راهبردهای شناختی یادگگرددیراهبردهای شناختی یادگیری و قدرت تفکر انتقادی م
. منظور از شودیاطالعات و تفکر را شامل م یدهدر این مدل، مرور ذهنی، بسط، سازمان

فراشناخت، راهبردهای نظارت بر فرآیند یادگیری و خودتنظیمی است. راهبردهای مدیریت 
عنوان سومین مؤلفه خودتنظیمی، دربرگیرنده راهبردهایی برای کنترل و اداره منابع نیز به

(. استفاده از 4936عوامل غیر شناختی یادگیری، مانند زمان، تالش و محیط است )سیف، 
منظور های یادگیری خودتنظیمی باعث ایجاد تنظیم مؤثر در کنترل یادگیری فرد، بهراهبرد

 (.2641، 2، شورز و هافمنتفلدیی)ن شودیدستیابی به اهداف شخصی م

 یهاجنبه توانندیکه م یآموزانکه بسیاری از دانش دهدیپژوهشی نشان م یهاافتهی
ک یادگیرنده عنوان یرا تنظیم کنند، به شناختی، انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود

کنندۀ   ینیبشیکه یادگیری خودتنظیمی پ دهندینشان م هاافتهی گونهنیاند. ابسیار موفق بوده
عملکرد تحصیلی است و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی باید یاد بگیرند که 

رغم مشکل بودن تکالیف درسی چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را به
اند که آموزش ها نیز نشان داده(. تعدادی از پژوهش2662، 9حفظ کنند )پینتریچ و روشو

ادگیری را تسهیل ی زۀیپیشرفت تحصیلی را تقویت کند و انگ تواندییادگیری خودتنظیم م
 دگیری در دانشتنها به فرآیندهای یا(. راهبردهای خودتنظیمی نه4311کند )زیمرمن و پونز، 

یندهایی طور فعال فرآتا به کندیبرای آنان فراهم م ییهابلکه فرصت کندیآموزان کمک م
مانند تنظیم اهداف، خودکنترلی، خودارزیابی و خود انگیزشی را مدیریت کنند و با رشد 

 ، اهداف خود در یادگیری را تقویت و تسهیل نمایند.یریگجهت
 . اگرچه این دو مفهوم دارای عناصر مشترکیشودیاشتباه مخودتنظیمی اغلب با انگیزش 

ها وجود دارد. در بعضی از تعاریف انگیزش، انتخاب سازه هم بین آن ییهاهستند اما تفاوت
(، با وجود این دانش آموزان ممکن است براثر 4311، 1اصلی انگیزش نیست )دسی و ریان

 ناخودآگاه یا ضمنی یهاوهیا حتّی به ششده و یانتخاب شخصی و یا به دلیل نیاز ادراک

                                                           
1. Weinstein & Mayer 

2. Nietfeld, Shores & Hoffmann 

3. Rusho 

4. Deci & Ryan 
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از انتخاب  یا(. برعکس خودتنظیمی به درجه2666، 4برانگیخته شوند )برگ و فرگوسن
قصدمندانۀ راهبردها یا رفتاری که برای دستیابی به اهدافی طراحی شده است نیاز دارد. 

عنوان یزش بهگانگیزشی روی چگونگی فراخوانی یا تقویت و تضعیف ان یهاهیهمچنین نظر
رل یا ، اما تمرکز کمی بر چگونگی کنتشوندیتابعی از عوامل شخصی و موقعیتی متمرکز م

تنظیم آگاهانه انگیزش وجود دارد. در مقابل، الگوهای خودتنظیمی معموالً به موضوعاتی 
 ازدپردیانگیزه، شناخت و رفتار خود را کنترل کنند، م توانندیافراد چگونه م کهنیدربارۀ ا

که دانش آموزان برای طراحی،  ییها( خودتنظیمی را مهارت4332) 2بری(. 2666)پینتریچ، 
کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند، همچنین تمایل برای یادگیری و نیز اندیشیدن 

وضوع که . این مکندیبه کل فرآیند یادگیری و ارزیابی آن توسط دانش آموزان، توصیف م
، دهندیچگونه یادگیری خود را از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری سامان مدانش آموزان 

(. بر 4336پونز،  -)زیمرمن و مارتینز دهدیاساس نظریه یادگیری خودتنظیمی را تشکیل م
زعم . بهدهدیمبنای نظریه بندورا؛ شناخت اجتماعی، اساس یادگیری خودتنظیمی را تشکیل م

یادگیری  یهاتیکلیه فعال کنندهنییخصی، محیطی و رفتاری، تعوی، سه عامل فرآیندهای ش
(. بر اساس نظریه یادگیری خودتنظیمی، 4310، 9)بندورا ندیآیحساب مدانش آموزان به

 عامل خودتنظیمی منبعث از فرآیندهای فراشناختی، تالش و تدبیر دانش آموزان است.
اجتماعی خودتنظیمی را متشکل از سه فرآیند  –( نظریه شناختی 2662پینتریچ و شانک )

. این سه فرآیند به فرد کمک دانندیمشاهدۀ خود، قضاوت در مورد خود و خود واکنشی م
د و از مقایسه کن شدهنییتا عملکرد خود را با معیارها و استانداردهای از پیش تع کنندیم

ر مشاهدۀ خود )خود  (.2666، 1پیشرفت در مسیر اهدافش آگاه شود )شانک و ارتم
از رفتار فرد اشاره دارد. اگر افراد ندانند که چه  ییها( به توجه آگاهانه به جنبهیگرمشاهده
یزش انگ تواندیم یگر، قادر به تنظیم عملکرد خود نخواهند بود. خودمشاهدهدهندیانجام م

د، ممکن است به این آگاهی دارن دهندیرا افزایش دهد؛ زیرا زمانی که افراد از آنچه انجام م
هدف )خاص بودن،  یهایژگیآگاهی واکنش نشان داده و رفتار خود را تغییر دهند. و

 یهاسهیاهدف مق یهایژگی. وگذاردیم رینزدیکی و دشواری( بر خودتنظیمی و انگیزش تأث

                                                           
1. Bargh & Ferguson 

2. Berry 

3. Bandura 

4. Ertmer 
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رفت، بسته به ارزیابی پیش توانندیدانش آموزان م کهیطور، بهدهدیپیشرفت را افزایش م
ی و رفتاری، شناخت یهاپاسخ هایراهبردهای خود را حفظ کنند یا تغییر دهند. خود واکنش

ولی دارد، ، این باور که فرد پیشرفت قابل قباندزانندهیها برانگهستند آن یابیعاطفی به خودارز
. شودیخودکارآمدی م از دستیابی به هدف، باعث افزایش شدهینیبشیهمراه با خوشنودی پ

؛ دهندینم منفی انگیزش را کاهش یهایابیاگر افراد به پیشرفت و بهبود معتقد باشند، ارزش
اما اگر دانش آموزان بر این باور باشند که فاقد توانایی الزم هستند و هر قدر کار کنند و از 

راد . آموزش به افبداییموفق نخواهند شد، انگیزش افزایش نم ندیراهبردها هم استفاده نما
صورت ارزشیابانه به عملکردهای خود پاسخ دهند، انگیزش را افزایش به کهنیبرای ا

ی نشان بهتر عمل کنند بیشتر سرسخت توانندیم کنندیطور مثال افرادی که فکر م؛ بهدهدیم
 ییهاافراد همچنین ممکن است مشوق (.2662)پینتریچ و شانک،  کنندیو تالش م دهندیم

امدهای که پی کندیاجتماعی فرض م –ملموس را مشروط به عملکرد کنند. نظریه شناختی
فاده از وقت . استدهندیرفتار بیشتر از پیامدهای واقعی انگیزش را افزایش م شدۀینیبشیپ

دانش آموزان را برای مطالعه جدی برانگیزاند.  تواندیآزاد مشروط به کسب نمرات خوب، م
ا ، انگیزش و خودکارآمدی راندافتهیواقعی پیوند  یهاتیرونی که با موفقبی یهاپاداش

لکرد ها بر مبنای عم. بیان این جمله به دانش آموزان که دستیابی به پاداشدهندیافزایش م
. زمانی که دانش کندیها القا مهاست. حسی از خودکارآمدی را برای یادگیری به آنآن

 شرفتشانیو به خاطر پ کنندی، به پیشرفت خود توجه مکنندیآموزان روی تکالیف کار م
که  ییها(. پاداش2661)پینتریچ،  شودیم دییتأ شانی، خودکارآمدکنندیپاداش دریافت م

با عملکرد واقعی پیوند یافته است )مثالً برای صرف زمان داده شده است( ممکن است 
اطالعات خودکارآمدی منفی را منتقل کند؛ دانش آموزان ممکن است استنباط کنند که به 

 دلیل عدم توانایی، نباید انتظار یادگیری زیادی داشته باشند.
 رباز به بررسی تأثیر عوامل شناختی وروانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دی

اند هگوناگون درسی توجه داشت یهاانگیزشی در یادگیری و عملکرد یادگیرندگان در حوزه
میالدی تحقیقات در زمینه  4316(. از دهه 4932)پوراصغر، کیامنش، سرمدی و زارع، 

ادگیری و ی طور مشترک روییادگیری بر چگونگی تعامل عوامل انگیزشی و شناختی که به
نظر وجود دارد که اکنون این اتفاق ؛ متمرکز شده است.گذارندیپیشرفت یادگیرندگان اثر م

شناختی و هم باورها و تمایالت  یهایادگیرندگان برای موفقیت تحصیلی هم به مهارت
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(. این موارد عواملی درون فردی هستند که 2646، 4گروتیانگیزشی نیاز دارند )پینتریچ، د
؛ اوزر و 2661، 2و کاستیچ نیدارد )وینترس، گر ریعملکرد تحصیلی یادگیرندگان تأثبر 

اجتماعی، یادگیرندگان برای موفقیت تحصیلی به  -طبق دیدگاه شناختی(. 2641، 9آکگان
شناختی، باورها و تمایالت انگیزشی نیاز دارند. بر اساس این دیدگاه  یهامهارت

 یهایژگیاز شناخت، انگیزش، رفتار و و یهاجنبه توانندیمیادگیرندگان در فرایند یادگیری 
محیط یادگیری خود را نظارت، کنترل و تنظیم کنند. نظارت و کنترل شناخت بخشی از 

 .شودییادگیری خودتنظیمی است که توسط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام م
و رفتار واقعی  شناختی یهاتیعالراهبرد خودتنظیمی به نظارت، تنظیم و کنترل فراگیران از ف

طبق تحقیقات وینترز و همکاران  (.4932دارد )پوراصغر و همکاران، خودشان اشاره 
و  1(؛ گرونچل2640) 1(؛ ترویلت، دورون و کومبس2646) گروتی(؛ پینتریچ و د2661)

( بین یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبتی وجود دارد. 2640)همکاران 
( رابطۀ مستقیم قوی بین خودکارآمدی با یادگیری 2646) گروتیپینتریچ و د یهاافتهیطبق 

خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی هم در دانش آموزان دوره متوسطه و هم در دانشجویان 
و  (، پینتریچ2661نتایج تحقیقات وینترز و همکاران ) دانشگاه وجود دارد. همچنین طبق

هدف درونی رابطه قوی مثبتی با استفاده از راهبردهای  یریگ( جهت2646) گروتید
ها هدف بیرونی تن یریگشناختی و نیز راهبردهای خودتنظیمی و خودکارآمدی دارد. جهت

ارد. لذا ادگیری خودتنظیمی درابطۀ منفی پایدار با ی دهدیمتغیر انگیزشی است که نشان م
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی عاملی شناختی و درون فردی است که در تعامل با عوامل 

رد هدفی( بر عملک یریگانگیزشی درون فردی )باور خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت
 .گذاردیو رفتار فرد تأثیر م

 عوامل درونی که مسیر رسیدن به پیشرفت نیترعنوان یکی از مهمراهبرد خودتنظیمی به
و موجب تسهیل یادگیری و کنترل رفتار فراگیران به سبب  کندیتحصیلی را هموار م

. از این روی همواره شودی، در نظر گرفته مآورندیکه خودشان به وجود م ییهامحرک
 یهاپژوهش از یتوجهمورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده و موضوع اصلی بخش قابل

                                                           
1. Pintrich & De Groot 

2. Winters, Greene, Costich 

3. Ozer & Akgun 

4. Trouillet, Doron & Combes 

5. Grunschel, Schwinger, Steinmayr & Fries 
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ه در با یک جستجوی ساد کهیطورگرفته در کشور را به خود اختصاص داده است، بهانجام
که در طول دوازده سال گذشته، چندین مورد  شودیپایگاه مجالت علمی کشور، مشاهده م

ه اند. کثرت مطالعات صورت گرفتاز مقاالت علمی پژوهشی کشور به این موضوع پرداخته
 ییهاو همواره پژوهش شودیه قطعاً به مقاالت علمی پژوهشی محدود نمدر این حوزه ک

ان که به توصیه سازمان یا ارگ ییهاو یا پژوهش گرددیها منتشر نموجود دارند که نتایج آن
ه ها مقدور نیست، ضمن اینکو دسترسی به نتایج آن دسته از پژوهش شوندیخاصی انجام م

، این مفهوم را دهدیدهای آموزشی برای پژوهشگران نشان ماهمیت این راهبرد را در فرآین
وده است. همراه ب یتوجهدر بردارد که انجام این تحقیقات با صرف منابع انسانی و مالی قابل

و  یزساکپارچهیپیشین و  یهااز نتایج پژوهش یریگدر صنعت علمی حال حاضر، بهره
 شگران تبدیل شده است و جهت رفع اینها به دغدغه بزرگی برای پژوهترکیب این پژوهش

یج نتا یسازکپارچهیچالش، استفاده از روش علمی که با اتکا بر آن بتوان به هدف 
 افتیبه این مهم دست توانیاز آن م یریگ، ضروری است. روشی که به مدد بهرهافتیدست

ظر عنوان یک بازنگری در پیشینه پژوهش در نبه توانیروش فراتحلیل است. فراتحلیل را م
ت که فرض این انگاره آن اس نیترگرفت که مبتنی بر انگاره تراکمی دانش است؛ زیرا مهم

پژوهشگران قبلی،  یهاافتهیدانش حالت تراکمی دارد و پژوهشگران بر اساس آثار و 
عنوان رویکردی واضح، (. روش فراتحلیل به4932)هومن،  برندیمطالعات خود را پیش م

سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد  یامدهایکه پ کندیمند دارد و سعی مبدون ابهام و نظام
عنوان واحد تجربی در یک مطالعه جامع مطالعات پیشین به یهاداده 4زعم گالسنماید. به

ر تفاده است. داین مطالعه قابل اس یهاعنوان دادهو اندازه اثر یا رابطه به شوندیمحسوب م
تا  رندیگیمند قرار مروش فراتحلیل ادبیات موضوع از منابع مکتوب مورد بررسی نظام

قدر است. این دیگر چ ریروی متغ ریمشخص شود که بر مبنای تحقیقات گذشته، اثر یک متغ
ات است، افراد، نتایج تحقیق یجاروش مشابه تحقیقات میان بخشی است که در تن موضوع به

 (.4939و نانگیر،  زادهیتفاوت که شرایط مطالعه در اینجا دشوارتر است )قربان با این

گرفته در حوزه راهبرد خودتنظیمی در انجام یهابا توجه به کثرت پژوهش یطورکلبه
یادگیری و نیز اهمیتی که این موضوع در عملکرد و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد؛ به 

رد عوامل اثرگذار بر راهب شده تا از این رهگذر مشخص شود،پرداختهاین تحقیقات واکاوی 

                                                           
1. Glass 
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راهبرد  یرغاثر را بر مت ترینییناند؟ کدام عوامل باالترین و پاخودتنظیمی در یادگیری کدم
مطالعات مختلف در حوزه عوامل  یها؟ و آیا ترکیب آزمونکنندیخودتنظیمی اعمال م

 ار است؟اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی معناد

 روش
 و از نظر یاها؛ کتابخانهپژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش گردآوری داده

شده درباره تکنیک تحلیلی از نوع فراتحلیل است. در این تحقیق، تمرکز روی تحقیقات انجام
و مقاالت )حاصل از  هانامهیانپا یجامعه موردبررس روینموضوع خاص است. ازا یک

شده( در ارتباط با عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری است. های انجامپژوهش
دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه رازی  هاینامهیانتر شامل پاطور دقیقاین جامعه به

های کرمانشاه، مقاالت منتشرشده در مجالت و نشریات معتبر داخلی و مقاالت و چکیده
 رانی )مانندشده ایمعتبر و شناخته یهای علممرتبط با راهبرد خودتنظیمی در تعدادی از سایت

sid ،irandoc ،magiran ،noormagz ) پژوهشی موجود در سازمان  یهاطرحو
است. همچنین در این پژوهش بنا بر انجام ، 4931-4916 یهاوپرورش در بین سالآموزش

 نیش محقق به بررسی کل جامعه )تمام شماری( بوده است؛ بنابراگیری نبوده و تالنمونه
ناسب گیری مبرای تلخیص و نتیجه یازاهتمام محقق بر مطالعه و گردآوری اطالعات موردن
نامه با موضوعات کامالً منطبق و یا تشابه از تمامی آحاد جامعه است. درمجموع مقاله و پایان

گردآوری شد و سپس  16-31های راتحلیل در بین سالموضوعی نسبتاً باال و مناسب برای ف
مورد،  44ها به فراتحلیل در نهایت در ها با بررسی شرایط ورود هر یک از پژوهشاز بین آن

ها اجرا شد. برای گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات و های فراتحلیل روی آنآزمون
با موضوع پژوهش استفاده شده  های مرتبطها، مقاالت و سایتپیشینه پژوهش؛ از کتاب

برای گردآوری اطالعات مرتبط با هدف و سؤال پژوهش از فرم کدگذاری  یناست. همچن
و مقاالت موجود در زمینه عوامل اثرگذار بر  هانامهیاناستفاده شد. ابتدا جهت شناسایی پا

و همچنین  irandoc یعلمراهبرد خودتنظیمی در یادگیری به پایگاه مرکز اطالعات و مدارک 
و مقاالت نمایه شده در مجالت مراجعه و لیست اولیه  noormagzو  magiran،sidهای سایت

های الزم برای ورود به فراتحلیل را دارا که مالک ییهاپژوهش یتمطالعات تهیه شد. درنها
کدگذاری گردیدند. فرم کدگذاری جهت اخذ اطالعات خاصی نظیر  شدهیهبودند در فرم ته
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محقق، نوع مقاله و سال انتشار و اطالعات اضافی کدگذاری شده مانند اندازه نمونه، نام 
آمده و نظایر دستهای آماری بهگیری شده، سازمان اجرای پژوهش، دادهمتغیرهای اندازه

 هایآن تهیه گردید. در این زمینه از فرم کدگذاری شدۀ کتاب فراتحلیل در پژوهش
منظور ( استفاده شده است که به4936اطبایی و ودادهیر )اجتماعی و رفتاری قاضی طب

استخراج اطالعات متناسب تلخیص شده است. فرم کدگذاری این پژوهش از سه بخش کلی 
 شد:تشکیل می

اطالعات مربوط به نام محقق، سال انتشار یا اجرای پژوهش و محل  الف( شناسه پژوهش:
 شد.اجرای پژوهش در این بخش درج می

این بخش اطالعات مربوط به جامعه  های کیفی:صات نمونه پژوهش و شاخصب( مشخ
شده شامل: جامعه آماری، حجم نمونه، روش و نمونه آماری که پژوهش در آن انجام

 ید.گردشده و روش محاسبه پایایی و روایی کدگذاری میگیری، پایایی گزارشنمونه
گیری بوط به متغیرهای اندازهاین بخش اطالعات مر های آماری مطالعه:ج( شاخص

 شد.های آماری مورداستفاده را شامل میشده، روش انجام پژوهش و شاخص
 یاطالعات از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. برا وتحلیلیهبرای تجز

گویی به سؤاالت و برای پاسخ .22Spss.vsافزار بررسی اطالعات توصیفی پژوهش از نرم
استفاده و برای محاسبه ترکیب احتماالت با  2CMAافزار پژوهش در بخش استنباطی از نرم

ها از داده وتحلیلیهاستفاده گردید. برای تجز Excelافزار استفاده از فرمول نویسی، از نرم
کیکی اندازه اثر تف های فراتحلیل اثرات ثابت و اثرات تصادفی و برای به دست آوردنمدل

هجز، برای بررسی سوگیری انتشار از نمودارهای قیفی  gو کلی برای مطالعات از اندازه اثر 
)فونل پالت( و آزمون اصالح و برازش دووال توییدی، برای بررسی تعداد مطالعات گم شده 

و  2Iو  Qایمن از خطا، همچنین برای بررسی ناهمگونی مطالعات از آزمون  Nاز آزمون 
افزار واینر استفاده شد. کلیه این عملیات با استفاده از نرم tجهت ترکیب احتماالت از روش 

Excel و ویرایش دوم نرم( 2افزار جامع فراتحلیلCMA و به روش ترکیب اندازه اثر )
 صورت گرفت.
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 هایافته
مورد در سال تحصیلی  2، 12-19مورد در سال تحصیلی  4شده، انتخاب یهااز بین پژوهش

مورد در سال  4و  39-31مورد در سال تحصیلی  0، 32-39مورد در سال تحصیلی  4، 34-36
 9، در یاخوشه یریگمورد از روش نمونه 0گرفته بود. همچنین در انجام 31-31تحصیلی 

 4و در  یاطبقه یریگمورد از روش نمونه 4ر تصادفی ساده، د یریگمورد از روش نمونه
مورد نیز آر روش نمونه در دسترس )اتفاقی( استفاده شده بود. عالوه بر این از بین 

مورد  2مورد آزمایشی،  2برای فراتحلیل از نظر نوع روش تحقیق،  شدهیدهبرگز یهاپژوهش
مورد از  4بود. در  اییسهمورد علی مقا 2همبستگی و  -مورد توصیفی 1نیمه آزمایشی، 
مورد  2و در  Rمورد از شاخص آماری  1، در fمورد از شاخص آماری  t ،0شاخص آماری 

شتر از ها بیاستفاده شده بود. الزم به ذکر است که در بعضی از پژوهش 2xاز شاخص آماری 
 42عداد ، تشدهیپژوهش بررس 44یک آزمون آماری مورد استفاده قرار گرفته بود. از میان 

است که از  دهشییفرضیه مرتبط با عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری شناسا
 فرضیه رد شده است. 2و  ییدفرضیه تأ 46این بین تعداد 

 ؟انداثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری کدم عوامل

 
 نمودار قیفی شکل خطای استاندارد با انحراف استاندارد از میانگین .1شکل 
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 نمودار قیفی شکل اندازه اثر هر مطالعه با دقت اندازه اثر .2شکل 

 دهنده مطالعاتی استشده به سمت چپ با رنگ تیره نشانمطالعات افزوده 2در نمودار 
وگیری دهنده سکه باید برای متقارن شدن نمودار به آن افزوده شوند. نتایج هر دو نمودار نشان

انتشار در مطالعات سؤال پژوهشی است. اندازه اثر برآورد شده در صورت اضافه شدن 
فراتحلیل با رنگ تیره در قسمت پایین نمودار نمایش داده شده است که مطالعات به نمونه 

ت یابد و نمودار بهتر به سمدهند با افزایش مطالعات جا افتاده اندازه اثر کاهش مینشان می
مطالعه  0با اضافه شدن تعداد  2و  4 یبر اساس اطالعات نمودارهاکند. متقارن شدن میل می

و توزیع مطالعات از حالت نامتقارن به  گرددیموجود رفع م به سمت چپ میانگین، تورش
 .ابدییحالت متقارن تغییر شکل م

 اصالح برازش )دووال توییدی( در مدل اثرات ثابت و تصادفی آزمون .1جدول 

 
مطالعات 

 هشداضافه

 اثرات تصادفی اثرات ثابت
نقطه  Qارزش 

 تخمین
حد 
 پایین

 حد باال
نقطه 
 تخمین

حد 
 پایین

 حد باال

 9111/212 2121/4 0411/6 3901/6 1012/6 1962/6 1322/6  شدهمشاهدهارزش
 2210/104 2420/6 6441/6 9011/6 9360/6 2012/6 9223/6 0 شدهلیارزش تعد

در مدل اثرات ثابت و تصادفی برای رفع  4طبق محاسبات این آزمون در جدول 
مطالعه این امکان را  0نمودار اضافه شود. مطالعه به سمت چپ  0سوگیری مطالعات باید 

)در مدل اثر  922/6 شدهلیرا به ارزش تعد 132/6شده که ارزش مشاهده سازدیفراهم م
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)در مدل اثرات تصادفی(  901/6 شدهلیرا به ارزش تعد 390/6شده ثابت( و ارزش مشاهده
 کاهش دهد.

 آزمون ناهمگونی مطالعات نتایج .2جدول 

 p 𝑰𝟐مقدار  Q Dfمقدار  مدل

 011/31 664/6 41 911/212 ثابت

برابر  41مطالعه با درجه آزادی  44شده برای محاسبه Q، 2با توجه به نتایج جدول 
فرض صفر تأیید  نیمعنادار است؛ بنابرا >61/6p( محاسبه شد که در سطح آلفای 911/212)

ون نامتجانس و ناهمگ یشود که مطالعات موردبررسدرصد نتیجه گرفته می 31 نانیو با اطم
است که بازهم نشانگر ناهمگونی در مطالعات  011/31نیز که مقدار آن  2Iهستند. شاخص 

 از تغییرات کل آثار منتشرشده، به دلیل ناهمگونی گروه نمونه است. %011/31است؛ بنابراین 

 ایمن از خطای کالسیک Nنتایج آزمون  .3 جدول

Z مقدار  شدهمطالعات مشاهدهp شدهتعداد مطالعات مشاهده آلفا Z تعداد مطالعات جاافتاده آلفا 

91294/42 664/6 61/6 40 31/4 4293 

شده )با اثر میانگین صفر( را تعداد تحقیقات گم  4ایمن از خطای روزنتال Nآزمون 
به  داری آماری اثر کلیها اضافه شود تا عدم معنیکند که الزم است به تحلیلمحاسبه می

مطالعه  40با  =Z 91294/42شود مقدار مشاهده می 9طور که در جدول دست آید. همان
 شده با اثر میانگینطالعات گمدار است، همچنین تعداد ممعنی >61/6pشده در سطح مشاهده

 4293شود  61/6تر از دو دامنه بزرگ pصفر که باید به نمونه فراتحلیل افزوده شود تا مقدار 
مطالعه دیگر انجام شود تا در نتایج نهایی محاسبات  4293مطالعه است. به این معنی که باید 

مده از آدستو نتایج به خطایی رخ دهد و این نتیجه حاکی از دقت و صحت باالی اطالعات
ابراین است، بن یتوجهاین پژوهش است. این مقدار مطالعه فاصله از خطا مقدار مناسب و قابل

آمده برای عوامل اثرگذار دستبه توان گفت اندازه اثر کلیبا توجه به باال بودن این تعداد می
 اعتماد است.بر خودتنظیمی قابل

شده، بر اساس بکار گرفته یقاتبرای هر یک از تحق: اتاندازه اثر تفکیکی و کلی مطالع
طور جداگانه شاخص اندازه ها در راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بهاثرگذار آن یرهایمتغ

                                                           
1. Rosenthal, s Fail-safe N test 
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و نیز معناداری محاسبه شد که نتایج آن در جدول ذیل آمده  zاثر، حدود باال و پایین، مقدار 
 است.

 های آماری برای هر مطالعهمقادیر اندازه اثر و شاخص .4جدول 

 رهایمتغ نام پژوهشگر

 آماری یهاشاخص

g هجز 
حد 
 پایین

 z p حد باال

 141/6 601/6 214/6 -424/6 606/6 عملکرد -اهداف رویکرد مظلومیان

 221/6 611/4 214/6 -614/6 466/6 ارزش تکلیف مظلومیان

 611/6 130/4 113/6 -662/6 224/6 هیجانیهوش  یعاملموسوی و جبل
 642/6 911/2 169/6 693/6 224/6 پیشرفت تحصیلی مظلومیان

 666/6 010/9 121/6 404/6 911/6 اهداف تبحری مظلومیان

 011/6 119/6 961/2 -111/4 121/6 تحصیلی یهاجانیه واحدی، قره آغاجی

 694/6 412/2 626/4 614/6 104/6 بهر دانش آموزانهوش رزمی

کرمی، پاکمهر، 
 عقیلی

 612/6 316/4 411/4 -660/6 120/6 الگوی تدریس کاوشگری

 666/6 161/0 142/6 193/6 021/6 خودکارآمدی تحصیلی مظلومیان

 666/6 100/2 261/4 261/6 310/6 باورهای انگیزشی سیف، لطیفیان

 664/6 191/9 144/4 131/6 419/4 آموزش راهبردهای شناختی برزگر
 666/6 129/1 141/4 242/6 201/4 ارتباطی یهاآموزش مهارت احمدی

 برزگر
آموزش راهبردهای 

 فراشناختی
119/4 202/6 493/2 412/1 666/6 

 666/6 626/49 016/4 293/4 106/4 تدریس تحولی معلمان یخانمیابراه

 666/6 920/1 932/2 462/4 212/4 یادگیری مشارکتی کریمی مونقی

 666/6 219/46 662/46 341/0 111/1 یادگیری مشارکتی جیگساو هاشمی

اثرگذار بر راهبرد  ریعنوان متغعامل به 40، از میان 1باتوجه به اطالعات جدول 
. (>61/6Pاست ) داری، معنشدهمحاسبه Z  مقادیر اندازه اثر و ریمتغ 44خودتنظیمی، در 

، پاکمهر و عقیلی؛ موسوی، یقره آغاجی؛ کرمآمده در مطالعات واحدی، دستمقادیر به
ح عملکرد( در سط –و علی بخشی؛ مظلومیان )ارزش تکلیف و اهداف رویکرد  یعاملجبل

معنادار نشده است اما باقی مطالعات به نتایج معنادار منتج گردیده است.  61/6کمتر از 
اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی کمترین  یرهایدر بین متغ دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی
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پیشرفت تحصیلی در پژوهش مظلومیان است.  ریمربوط به متغ 224/6مقدار اندازه اثر برابر با 
هجز در بین مطالعات مربوط به آموزش  gبیشترین مقدار اندازه اثر بر اساس شاخص 

 در پژوهش هاشمی است. ساوگییادگیری مشارکتی از نوع ج

 توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری .1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی شدت اندازه اثر

 66/21 1 کم 9/6تا  4/6
 21/94 1 متوسط 1/6تا  9/6

 21/19 2 باالتر 1/6
 466 40 کل

اندازه اثر متوسط بین  یرمتغ 1، 9/6متغیر اندازه اثر کمتر از  1؛ برای 1با توجه به جدول 
برای  Zمقدار  ،یطورکلشده است. بهمحاسبه 1/6تر از اندازه اثر بزرگ یرمتغ 2و  1/6تا  9/6

تحصیلی(؛  یهاجانیجز مطالعات واحدی، قره آغاجی )در متغیر هها بهتمامی پژوهش
در ) یعامل، پاکمهر و عقیلی )در متغیر الگوی تدریس کاوشگری(؛ موسوی و جبلیکرم

رد( عملک –متغیر هوش هیجانی(؛ مظلومیان )در متغیرهای ارزش تکلیف و اهداف رویکرد 
ع توزی همچنین شده است.؛ در باقی موارد معنادار گزارشاندشدهیابیکه غیر معنادار ارز

درصد از مطالعات مربوط به عوامل مؤثر در  21/19دهد که ، نشان می1فراوانی جدول 
تیجه حاکی تر، این ندر یادگیری، اندازه اثر باال داشته است. به بیان سادهراهبرد خودتنظیمی 

 از شدت تأثیر باالی عوامل متعدد در راهبرد خودتنظیمی است.

 اندازه اثر کلی مطالعات بر اساس مدل ثابت و تصادفی .6جدول 

 درصد 31اندازه اثر و سطح اطمینان  
 یآزمون معنادار
 )دو دامنه(

 اثراتمیانگین 

 منفی مثبت z-value p-value حد باال حدپایین اندازه اثر تعداد مطالعات مدل

 664/6 111/41 101/6 196/6 132/6 44 ثابت
2200/4 - 

 664/6 224/1 211/4 040/6 392/6 44 تصادفی

 111/41در مدل ثابت و تصادفی به ترتیب برابر  z ریدهد که مقادنشان می 0نتایج جدول 
باشند. اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده معنادار می >61/6pداری در سطح معنی 224/1و 

و در مدل اثرات  132/6در زمینه عوامل مؤثر بر راهبرد خودتنظیمی در مدل اثرات ثابت برابر 
 است. 392/6تصادفی برابر 
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 (.1334معیار تفسیر اندازه اثر استاندارد )اقتباس از دالور،  .7جدول 

 dمقدار  rمقدار  تفسیر اندازه اثر

 2/6 4/6 کم
 1/6 9/6 متوسط

 1/6 1/6 زیاد

، اندازه اثر کلی برای مطالعات سؤال پژوهش در مدل اثرات ثابت در 2بر اساس جدول 
عوامل مختلف  ری(، بنابراین تأث0حد متوسط و در مدل اثرات تصادفی بزرگ است )جدول 

 گردد.بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری تأیید می

 0Hهای آماری مطالعات مرتبط با راهبرد خودتنظیمی بر مبنای وضعیت شاخص .8جدول 

 اثرگذار ریمتغ سال پژوهشگر ردیف
شاخص 
 آماری

 𝐻0وضعیت

4 
واحدی و قره 

 آغاجی
4939 

)ارزش تکلیف و  یزشیعوامل انگ
مثبت و منفی  یهاجانیخودکارآمدی( و ه

 تحصیلی
R رد 

2 
سیف، 
 لطیفیان

 رد R-T باورهای انگیزشی 4919

9 
کرمی، 
پاکمهر، 

 عقیلی
 دییتأ F الگوی تدریس کاوشگری 4934

1 
موسوی، جبل 
عاملی، علی 

 بخشی
4934 

 یهامؤلفه
هوش 
 هیجانی

حل مسئله، استقالل، تحمل فشار 
خودشکوفایی، روانی، 

خودآگاهی هیجانی، 
، کنترل تکانشی، ینیبخوش

 یریپذانعطاف

T رد 

روابط بین فردی، همدلی، خود 
 دییتأ T ابرازی

1 
کریمی مونقی 

 و همکاران
 رد F – T آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی 4939

 رد F یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو 4939 هاشمی 0

 -F- R تدریس تحولی معلمان 4931 خانی ابراهیم 2
T 

 رد

 رد F هوش 4939 رزمی 1
 رد F ارتباطی یهاآموزش مهارت 4939 احمدی 3
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 اثرگذار ریمتغ سال پژوهشگر ردیف
شاخص 
 آماری

 𝐻0وضعیت

46 

مظلومیان، 
رستگار، 
صیف و 
 جهرمی

 رد R پیشرفت تحصیلی قبلی 4939

 رد F آموزش یادگیری خودتنظیمی 4932 برزگر 44

فرضیه مطروحه در زمینه عوامل مؤثر بر  42از میان  گرددی، مشاهده م1بر اساس جدول 
شده  دییفرض صفر تأ 2فرضیه صفر رد و تعداد  46، تعداد یریادگیراهبرد خودتنظیمی در 

 است.

 نتایج آزمون کای اسکوئر مطالعات مربوط به متغیر راهبرد خودتنظیمی .3جدول 
 P<0/05 P>0/05 کل 
 42 2 46 شدهمشاهده

 42 3 9 مورد انتظار
=12/922X ،df= 1 ،p<0/05 

شده محاسبه 2Xتوان نتیجه گرفت می 3با توجه به مفروضات جدول 
(4=df،32/42=2X از )2X  0/05>جدول معیار، در سطح معناداریp 31تر بوده و با بزرگ 

است؛  داریمعن 61/6شده در سطح توان نتیجه گرفت مقدار محاسبهدرصد اطمینان می
 .گرددیم دییبر راهبرد خودتنظیمی تأ شدهییبنابراین نقش عوامل شناسا

ندازه ا نیبرای بررسی تفاوت معناداری ب: نتایج آزمون ترکیب احتماالت مطالعات
که به روش واینر معروف است استفاده گردید.  tکردن مقادیر اثرهای مطالعات از روش جمع

برقرار باشد  ≤46dfگیرد که شرط توجه کرد که این روش زمانی مورد استفاده قرار می دیبا
( باشد. در صورت ≤46n)46مساوی  ایتر های مورد استفاده بزرگو حجم نمونه پژوهش

 صورت نادقیق باشد.برقرار نبودن این شرط نتایج ممکن است به

 

  

 / 2

t
z

df df
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 مطالعات مربوط به متغیر خودتنظیمی t یرجمع مقاد .1۱جدول 

 سطح معناداری Z dfآمارۀ 

192/2 3 664/6 

 664/6در سطح معناداری  =3df، با =Z 192/2مقدار  46با توجه به نتایج جدول 
 یهاتوان نتیجه گرفت که با ترکیب آزموندرصد می 33با اطمینان  نیدار است؛ بنابرامعنی

ه حاصل از نتیج یطورکلمستقل در حوزه عوامل مؤثر بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری، به
ترکیب این نتایج، معنادار است. به زبان ساده، خالصه و ترکیب کلی آزمون که به بررسی 

 است. داریمطالعه پرداخته است، معن 44فرضیه در 

 گیریجهو نتی بحث
شود، بنابراین باید ای محسوب میجامعهعلمی رکن توسعه هر  یهامطالعات و پژوهش

کمیت و کیفیت آن را پیوسته موردمطالعه و ارزشیابی قرار داد. ارزشیابی کمی و کیفی 
 هایشده است و به صورتها سال پیش شروعاز ده افتهیها در کشورهای توسعهپژوهش

 نوع فراتحلیلهای از ها، پژوهشهای ارزشیابی پژوهششده و یکی از شکلمختلف انجام
های متعددی در مورد شود که پژوهشاست. ضرورت این نوع پژوهش زمانی آشکار می

و  ها با یکدیگر ناسازگار، متفاوتیک سؤال پژوهشی خاص صورت گرفته ولی نتایج آن
کند این نظران خطور میبعضاً متعارض باشند. در چنین وضعیتی سؤاالتی که به ذهن صاحب

عارض و ها تتوان اعتماد کرد؟ چرا بین نتایج آنها میاز پژوهش کیکداماست که به نتایج 
های شده، وجود متغیرهای انجامتفاوت وجود دارد؟ آیا علت تفاوت و یا تضاد نتایج پژوهش

گران پنهان مانده است؟ و باالخره این سؤال گری بوده است که از چشم پژوهشمداخله
شده چیست؟ های انجامشده پژوهشع، پیام خالصهتواند مطرح بشود که در مجمومی

شده های انجامسؤاالتی که در عصر حاضر به علت وجود حجم انبوه و فزاینده پژوهش
گران را به خود جلب نماید. از طرفی دیگر تواند در هر حوزه علمی، ذهن پژوهشمی

که در  یری استراهبردهای خودتنظیمی یکی از عوامل کلیدی در عملکرد تحصیلی و یادگ
نظران و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. با توجه به چند دهه اخیر، توجه صاحب

موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در 
شده در این حوزه و های انجامیادگیری انجام گرفت تا از این رهگذر هم به اهمیت پژوهش
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ناسایی عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی پرداخته شود. برای بررسی سؤال هم به ش
مودار های فراتحلیل پرداخته شد. در نمربوط به آزمون یهافرضشیپژوهش ابتدا به بررسی پ

فونل پالت بر اساس شاخص دقت، میزان مطالعات الزم جهت ایجاد تقارن تعیین گردید. 
دل اثرات ثابت و تصادفی نشان داده است که برای رفع جدول چینش دووال توئیدی در م

مطالعه به سمت چپ نمودار اضافه شود. در بررسی ناهمگونی  0سوگیری مطالعات باید 
با  نیمعنادار است؛ بنابرا 61/6شده در سطح آلفای محاسبه Qمطالعات مشخص شد که 

گروه مطالعات ناهمگون  شودیشود و نتیجه گرفته مدرصد فرض صفر رد می 31 نانیاطم
از تغییرات کل آثار منتشرشده، به دلیل  %011/31نشان داد  2Iشاخص  نیاست. همچن

ایمن از خطا حاکی از آن بود که مقدار  Nناهمگنی گروه نمونه بود. در ادامه نتایج آزمون 
Z  یل لدار شده است، همچنین تعداد مطالعاتی که باید به نمونه فراتحمعنی 61/6در سطح

مطالعه است. با توجه به باال بودن  4293 ابدیکاهش  61/6افزوده شود تا اندازه اثر به آلفای 
آمده برای عوامل اثرگذار بر راهبرد دستبه توان گفت اندازه اثر کلیاین تعداد می

ده در زمینه شاعتماد است. نتایج اندازه اثر کلی مطالعات انجامخودتنظیمی در یادگیری قابل
وامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در مدل اثرات ثابت و در مدل اثرات تصادفی در سطح ع

دار بوده و اندازه اثر در مدل اثرات ثابت در حد متوسط و در مدل تصادفی باال معنی 61/6
شده و این موضوع تأییدی بر تأثیر عوامل مختلف بر راهبرد خودتنظیمی فراگیران گزارش

مستقل در حوزه عوامل مؤثر بر راهبرد  یهاگفت با ترکیب آزمون توانیم تیاست. درنها
بان نتیجه حاصل از ترکیب این نتایج، معنادار است. به ز یطورکلخودتنظیمی در یادگیری، به

مطالعه پرداخته است،  44ساده، خالصه و ترکیب کلی آزمون که به بررسی فرضیه در 
مثبت و  یهاجانی)ارزش تکلیف و خودکارآمدی( و ه یزشیعوامل انگاست و  داریمعن

هوش هیجانی )حل مسئله، استقالل، تحمل  یهامنفی تحصیلی، باورهای انگیزشی، مؤلفه
، کنترل تکانشی، ینیبفشار روانی، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، خوش

از نوع  ی(، آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی، یادگیری مشارکتیریپذانعطاف
ارتباطی، پیشرفت تحصیلی  یهاجیگ ساو، تدریس تحولی معلمان، هوش، آموزش مهارت

قبلی و آموزش یادگیری خودتنظیمی بر راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری اثرگذارند. این 
از  یمیشده در زمینه راهبردهای خودتنظیمی مبنی بر اینکه خودتنظیافته با مبانی نظری ارائه

به نظریه  توانی، همسو و همخوان است. در این راستا مردیپذیم ریتأث یادهیعوامل عد
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( مبنی بر اینکه الگوی یادگیری خودتنظیمی از سه دسته راهبرد کلی شناختی، 4333پینتریج )
ریه زیمرمن ؛ نظردیپذیم ریخودتنظیمی برای کنترل شناخت و راهبردهای مدیریت منابع تأث

 یادهی( مبنی بر اینکه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی از عوامل عد4311و مارتینز پونز )
، جستجوی یزیرو انتقال، انتخاب هدف و برنامه یدههمچون خودارزیابی، سازمان

، ، یادآوری و به خاطر سپارییریگجهیاطالعات، تثبیت و نظارت، ساخت دهی محیطی، نت
، ابعاد روانی، شرایط تکلیف، و آغازگری هاادداشتیجستجوی کمک اجتماعی، مرور 

 ؛ اشاره کرد.ردیپذیم ریمدیریت زمان، خود نظارتی و کمک طلبی تأث
مؤثر بر راهبردی  شدهییدر بین این عوامل شناسانتایج تحقیق حاضر نشان داد 

گیری شده مربوط به متغیر یادخودتنظیمی در یادگیری، باالترین شاخص اندازه اثر محاسبه
که  یآموزانگفت دانش توانیم افتهیمشارکتی از نوع جیگ ساو بود. در راستای تبیین این 

وی توجه به خوشایند کردن معلم، ر یجا، بهنندیبیبا الگوی مشارکتی جیگ ساو آموزش م
د و کمتر باش زیانگکه چالش پردازندیو به حل مسائلی م کنندیکنجکاوی خود تمرکز م

؛ چون در یادگیری مشارکتی جیگ ساو به دلیل همکاری بین روندیسراغ تکالیف آسان م
آموز تمایل بیشتری حل خواهند شد و دانش یآساندانش آموزان، مسائل درسی دشوار به

یادگیری از طریق  یهاتیهرگاه بیشتر فعال .برای تمرکز روی این مسائل خواهد داشت
 و خورندی، زمینه دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند مشودیمشارکت ترغیب م

موزشی آ یها. روشرندیگیگوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تأیید قرار م یهاجنبه
ی مشارکتی یادگیر لهیوسفردی و رقابتی در برنامه آموزشی جایگاه خاصی دارند ولی باید به

تنها مسئول یادگیری آن چیزی است که تدریس متعادل گردند. هر یک از اعضای گروه، نه
شده است، بلکه مسئول کمک به یادگیری سایر اعضای گروه خود نیز هست تا بدین ترتیب 

رارگرفته و و بررسی ق قیفت تحصیلی ایجاد شود. موفقیت این روش موردتحقفضای پیشر
ایش ها در مدرسه، افزاز قبیل بهتر شدن رفتار دانش آموزان و حضور آن ییهانهیتأثیر در زم

که وقتی  دهدینفس و انگیزه، دوست داشتن مدرسه، استقالل و خودتنظیمی نشان ماعتمادبه
گروهی و مسئولیت فردی با هم مورد استفاده قرار گیرند،  دو عنصر کلیدی یعنی اهداف

 کنندیار مکه با هم ک یآموزانو دانش شودینتایج پیشرفت تحصیلی کامالً مثبت و محرز م
 یاهیییکدیگر را دوست خواهند داشت و بیشتر دانش آموزان کالس که دارای ناتوانا

ابط خود در کالس رو یهایسایر همکالس یادگیری هستند، در اثر استفاده از این راهبرد با
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. با توجه با اینکه در تحقیق حاضر مشخص گردد که روش مشارکتی از کنندیبهتری پیدا م
پیشنهاد  در یادگیری دارد، بنابراین یمیرا بر راهبرد خودتنظ رینوع جیگ ساو بیشترین تأث

صورت گروهی و از طریق مشارکت به معلمان به دانش آموزان فرصت دهند تا به گرددیم
 عالی ذهنی موفق شوند. یهاتیبه فعال یابیدر دست تییادگیری اقدام کنند تا درنها

طور طبیعی برخی عوامل، اثر پژوهش حاضر نشان داد، اگرچه به هاییافتهطور که همان
ب ؛ اما ترکیدهندیر راهبرد خودتنظیمی نشان مبزرگ و برخی دیگر اثر کوچکی را ب

 کندی، اثر متوسط و معناداری را بر راهبرد خودتنظیمی اعمال مشدهییمجموعه عوامل شناسا
که این یافته از اهمیت و توجه هرچه بیشتر به این عوامل در جهت کنترل مطلوب عوامل مؤثر 

 ارد. الزم به ذکر است که اگرچهفراگیران حکایت د یادگیریبر راهبرد خودتنظیمی در 
ساله عنوان یکی از عوامل مؤثر بر فرآیندهای یادگیری، همهراهبرد خودتنظیمی به

بسیاری را به خود معطوف داشته است اما با توجه به این مسئله که بخشی این  یهاپژوهش
 یهاشژوهو همچنین کلیه پ پذیرندیاسناد انتشار نیافته صورت م یهاها در قالبپژوهش

یل را ها، قابلیت ورود به فراتحلبکار برده شده در آن یهانیز با توجه به روش یافتهانتشار
این نیست؛ بنابر یرپذها همیشه امکانبه کلیه اطالعات آماری پژوهش یابیندارند، دست

فی در دشوار است. از طر یادشده هاییتبه نتیجه قطعی با در نظر گرفتن محدود یابیدست
بکار برده شده در این مطالعه، به شکل  یهاحاسبه شاخص اندازه اثر در برخی از پژوهشم

در تفسیر کوهن فاصله دارد که این محاسبه ممکن  شدهیفدامنه تعر یهااز اندازه یتوجهقابل
 یهاها و مقادیر اعالم شده از آزموناست بر اساس عدم تناسب بین حجم نمونه در پژوهش

؛ یطورکلآماری باشد و این مورد نیز یکی دیگر از تنگناهای انجام این پژوهش بوده است. به
در داخل  گرفتهانجام یهابر راهبرد خودتنظیمی بر اساس پژوهش یرگذاربررسی عوامل تأث

عامل باقدرت اثر بزرگ منتج شده است که با توجه به نتایج  46کشور به شناسایی 
مطالعه، عامل روش تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو باالترین اثر را  آمده در ایندستبه

 .طلبدیبر راهبرد خودتنظیمی دارد و این ارتباط توجه بیشتر متولیان امر را به این الگو م
در پایان از داوران گرامی که وقت ارزشمند خود را صرف مطالعه و بررسی این مقاله 

 ، تشکر و قدردانیندینمایدر راستای غنای مقاله ارائه مو نظرات سودمند خود را  ندینمایم
 .میینمایم

  



 98زمستان ، پانزدهم، سال و چهارم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                         53 

 منابع
(. رابطه تدریس تحولی با باورهای خودکارآمدی و 4931) .ابراهیم خانی، محمدرضا

یادگیری خودتنطیم دانش آموزان. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تحقیقات 
 آموزشی. دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

 ارتباطی بر خودتنظیمی یهاآموزش مهارت ی(. اثربخش4939) ید.احمدی، محمد سع
دانش و پژوهش در روانشناسی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان. 

 .449- 426(:4) 41، و کاربردی
آموزش یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و  ی(. اثربخش4932) .برزگر، سبحان

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل ریاضی مدارس راهنمایی. 
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم  نامهیانپا

 تربیتی و روانشناسی.
(. مدل 4932) .زارع، عباس و پوراصغر، نصیبه؛ کیامنش، علیرضا؛ سرمدی، محمدرضا

عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس متغیرهای فردی، باورهای انگیزشی و  بینییشپ
-14: 13، یشناختنوین روان یهافصلنامه پژوهشیمی. راهبردهای یادگیری خودتنظ

22. 
آموزش  یر(. تأث4939) .گر، افسانه؛ کارشکی، حسین و اصغری نکاح، سیدمحسنجلوه

جله مدختر و پسر.  دبستانییشخودتنظیمی بر حل مسئله اجتماعی کودکان پ
 .400-411(: 4) 1. علوم شناختی و رفتاری یهاپژوهش

ماهنامه (. یادگیری خودتنظیم، راهبردی نو در یادگیری. 4931) .هدرخشان هوره، خدیج
 .23-20(: 2) 20، تکنولوژی آموزشی

(. مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، احساس شادکامی، منزلت و 4939) .رزمی ویرثق، فاطمه
مقطع کارشناسی ارشد  نامهیاناعتماد اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش و عادی. پا

 رشته روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
(. تهیه و اعتباریابی مقیاس راهبردهای خودتنظیمی ریاضی و رابطه 4936) .سیف، دیبا
و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی.  ییگراآن با هوش، هدف یهامؤلفه

 .242-431(: 2) 41. مجله روانشناسی



 55                                                                یریادگی در یمیخودتنظ راهبرد بر اثرگذار عوامل لیفراتحل 

 

 

 

 

خود  ی(. بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردها4911) .لطیفیان، مرتضی و سیف، دیبا
 .161 – 126( 2)1. 92، مجله روانشناسینظم ده دانشجویان در درس ریاضی. 

اجتماعی و  یها(. فراتحلیل در پژوهش4936) .ودادهیر، ابوعلیو قاضی طباطبایی، محمود 
 ن: انتشارات جامعه شناسان.رفتاری. تهرا

(. گرایش به تفکر انتقادی، 4934) .عقیلی، علیرضا و کرمی، مرتضی؛ پاکمهر، حمیده
صلنامه فیادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری. 

 .09 – 14: 440، تعلیم و تربیت
می، حسن؛ کارشکی، کریمی مونقی، حیبن؛ محمدی، اعظم؛ صالح مقدم، امیررضا؛ غال

آموزش به روش یادگیری مشارکتی و  یر(. مقایسه تأث4939) .زمانیان، نازنین و حسین
وزش مجله ایرانی آمسخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم. 

 .939 – 162(: 1) 41، در علوم پژشکی
(. نقش 4939) .قربان جهرمی، رضا و مطلومیان، سعید؛ رستگار، احمد؛ صیف، محمدحسن

شرفت تحصیلی قبلی و پی یلیباورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحص
 .12-11(: 1)4. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی(. یلفعلی )الگوی تحل

هوش  یها(. رابطه بین مؤلفه4934) .علی بخشی، فاطمه و موسوی، ستاره؛ جبل عاملی، جالل
حقیقات تای انگیزشی و خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان. هیجانی باوره
 .423 – 432(: 9)46، علوم رفتاری

یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو در خودتنظیمی و  یر(. تأث4939) .هاشمی، سیده زهرا
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