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  چكيده
 خودكارآمدي برخودگردان  رييادگي  ردهايهاي راهب پژوهش بررسي اثربخشي مؤلفه هدف
آموز  دانش 1093آماري شامل تعداد  جامعه. ه استآموزان پسر پايه سوم دبيرستان بود دانش

اي و تصادفي  گيري خوشه نفر به صورت نمونه 60 پايه سوم دبيرستان بود كه از اين تعداد،
و كنترل  )سطح چهار( مستقل مختلف متغير تصادفي در سطوح ساده انتخاب، و به صورت

سه  فراشناختي، گروه راهبردهاي دو شناختي، گروه يك راهبردهاي به گروه  .قرار داده شدند
ابزار . آموزش داده شد منابع چهار راهبردهاي مديريت راهبردهاي انگيزشي و به گروه

و  آزمون پيشكه به صورت  ه استبود 3رفته در پژوهش، آزمون خودكارآمدي شرر كار به
هاي  داد كه آموزش مؤلفه نتيجه پژوهش نشان. ها اجرا گرديد روي آزمودني بر آزمون پس

  .مؤثر بوده و آن را افزايش داده است خودكارآمدي برراهبردهاي يادگيري خودگردان 
  

  .آموزش مدي، اثربخشيآخودگران، مدل پينتريچ، خودكار يادگيري :واژگان كليدي
  

   مقدمه
از جمله  .عميقي مواجه بوده است سال اخير با تغييرات 30تربيتي در طي  بافت روان شناسي
يادگيرندگان در فرايند  پردازان در رابطه با نقش توان به تغيير ديدگاه نظريه اين تغييرات مي

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز سقز -1

 عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي -2
3.Sherer 
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كيد أرويكردهاي جديد بر نقش فعال يادگيرنده در فرايند يادگيري ت. يادگيري اشاره كرد
به يك موضوع اساسي پژوهشي تبديل  1ودگردانيبا توجه به اين موارد، يادگيري خ .دارند

يادگيري خودگرداني نيازمند خواستن . اساسي كار پژوهشي است شده و يكي از محورهاي
بايد به يادگيرندگان كمك كند تا از تفكر خودشان  دليل آموزش  همين به. و مهارت است
سمت اهداف ارزشمند  شان را به راهبردي باشند و انگيزش هاي داراي مهارت آگاه باشند،

  .هدايت نمايند
آموزان به وارسي، اداره، و تنظيم  شناختي رفتار، تأكيد بر ترغيب دانش هاي در رويكرد

. بيروني كنترل شوند كردن رفتار خود است، تا اينكه به آنها اجازه دهند تا به وسيله عوامل
هاي   مهارت دهند، تغيير  را   وزانآم دانش هاي تا بدفهمي  كنند مي سعي رفتار شناختي هاي رويكرد

سازنده را  مليأترا افزايش دهند و خود ها آن آمدن وي را تقويت نمايند، خودكنترلي كنار
  .)1384؛ به نقل از بيابانگرد، 2دوم ژان(كنند  تشويق

از جمله . است شده خودنظم داده آدمي عمدتاً يك رفتار ، رفتار3نظر بندورا طبق
آموزد، معيارهاي عملكرد  مي) جانشيني(مستقيم  مستقيم يا غير از تجربهچيزهايي كه انسان 

شوند براي ارزشيابي  اي مي شدند، پايه آن كه اين معيارها آموخته از  است، و پس
معين با معيارهاي او هماهنگ يا باالتر  يك موقعيت  شخص در  اگر عملكرد. فرد شخصي

ارزيابي   باشد آن را منفي  تر از آن معيارها كند، اگر پايين مي ارزيابي  مثبت  را  باشد، آن  آن از
  ).1382 سيف،( كند مي

؛ 2000، 8، و شافر7، اليور6، الولت5، لروكس4البالنك(هاي مختلف  نتايج پژوهش
گيري خودگردان اضطراب را نشان داده كه آموزش راهبردهاي ياد) 1999، 9ولترز

يابي به هدف و  مستقيماً به دست دهد، كه اين نيز مي داده و خودكارآمدي را افزايش كاهش

                                                 
1.Self-Regulation 
2.Doomjan 
3.Bandora 
4.Leblank 
5.Leroux 
6.Laveanlt 
7.Oliver 
8.Shaffer 
9.Wolterz 
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رشدي  يك مطالعه  در) 1992( 2پونز -و مارتينز 1زيمرمن .تحصيلي مرتبط است پيشرفت
دادند،  پنجم، هشتم و يازدهم انجام هوش و عادي پايه آموزان تيز روي دانش مقطعي كه بر

ي رابطه مثبت و معناداري با از كارآمدي كالمي و رياض آموز دانشدريافتند كه ادراكات 
  .داردخودگرداني  ها مبني بر استفاده از راهبردهاي گزارش آن
ان بايد فعاالنه در ارزيابي اثربخشي استفاده خود از راهبردها، مشاركت آموز دانش

بندورا اهميت مفهوم خودكارآمدي  نظريه. باشند، و طالب ايجاد تغييرات الزم باشند داشته
، بندورا( دهد ي، و محيط را در رشد خودگرداني به هم پيوند م)شناختي ياه كننده تعيين(

بيروني و خود نظارتي در مقايسه  نشان داد كه نظارت )1983( 3شانك نتايج مطالعه). 1986
خودكارآمدي، پشتكار، و  كردند، منجر به شان را نظارت نمي با گروهي كه پيشرفت

بيروني و خودنظارتي يكسان  ن مورد، اثربخشي نظارتالبته در اي. باالتري شده است پيشرفت
  تر خودنظارتي ارجحيت دارد، زيرا نياز يهاي زماني طوالن در دورهدر حالي كه بود، 

سازد كه بر پيامدها  منتقل مي آموز دانشكمتري به كمك معلم دارد و اين حس را به 
شناختي از رشد عقل   يندهافرايداده   نشان )1986بندورا، ( همچنين پژوهش. كنترل دارد

آموز را از  دانش شناختي، طور به عقل، رشد. پذيرند ثير ميأدهد، ت مي  كه رفتارها را اطالع
از نظر محيطي، . برد مي ، يعني خودتنظيم پيش5به دروني» 4تنظيم ديگر«حالت   يك
توانند از  ان ميآموز كه دانش هايياز آن) مانند معلمان و همساالن( 6يهاي مؤلفهاجتماعي،  جو
  .سازد ها كمك بطلبند، فراهم مياز آن

منحصر به فردترين زير فرايند  فراشناختي است، بازخوردي كه نوعي دانشخود توانايي
دهد تا اوضاع  اين شكل از تفكر خودگرداني، به فرد اجازه مي. شود خودگرداني تلقي مي

ها به  خود بازخوردي). 1996، 7سپاجار( دهد را تغيير خود رفتار را ارزيابي كند و تفكر و

                                                 
1.Zimmerman 
2.Martiney- Ponez 
3.Shuack 
4.Other regulation 
5.Internal 
6.Components 
7.Pajares 
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فرد قابل قبول است،   اين باور كه پيشرفت. كنند ن مييمنظور نيل به هدف، رفتارها را تعي
  .دهد يخودكارآمدي و انگيزش را افزايش م بخش هدف، همراه با انتظار تحقق رضايت

آموزان  خودگردان را در دانش يمؤلفه يادگير پينتريچ و همكارانش رابطه ميان چندين
، انگليسي، و مطالعات موضوعي مختلف مانند رياضيات، علوم يها حوزهراهنمايي در  مقطع

 2ولترز؛ 1994پينتريچ و همكاران،  ؛1990 1دي گروت پينتريچ و(اند  اجتماعي بررسي كرده
شان باور داشتند بيشتر استفاده از  يها آموزاني كه به قابليت دانش). 1996و پينتريچ، 

شناختي و فراشناختي را گزارش كردند، و در تكاليف تحصيلي دشوار و غير  ياراهبرده
  .دجذاب، مقاومت بيشتري به خرج دادن

آموزان  آموزاني كه براي يادگرفتن چيزي انگيزه قوي دارند، بيشتر از ساير دانش دانش
عات كسب كنند و اطال ريزي كرده، اين برنامه را اجرا مي آگاهانه يادگيري خود را برنامه

رحماني  ).1387؛ به نقل از اقدم، 2004 و همكاران، 3رادوسويچ( نمايند شده را حفظ مي
پيشرفت  يادگيري خودتنظيم بر يانگيزشي و راهبردها به بررسي رابطه باورهاي نيز )1380(

آموزان نابيناي پايه سوم راهنمايي شهر  تحصيلي در دروس تاريخ و رياضي در ميان دانش
كنندگي مثبت  بيني شناختي قدرت پيش ينتايج نشان داده كه راهبردها. اخته استشيراز پرد

   .آموزان بينا دارد و معناداري از درس رياضي دانش
اين . شناختي و خبرپردازي دارد يها يادگيري ريشه در نظريه  يخودگردان نظريه

با نوع فعاليت و نحوه فعال است و مطابق  يكه يادگيرنده در جريان يادگير ها معتقدند نظريه
يابد كه منحصر به فرد است و ديگران به  پردازش اطالعات است كه به دانشي دست مي

تنظيمي  هاي نظري برجسته در زمينه خود ديدگاه .كنند نوع خالص آن دانش دست پيدا نمي
در تالش براي توصيف آنچه  1980ها اكثراً از  اين نظريه. يادگيري، فراوان است

 ،5پاجارس ،4،2002بوكائرتز، 1986بندورا، (آمدند  دهد، پديد موفق انجام مي هيادگيرند
ها ساختارها و  اين ديدگاه). 1387اقدم،  ي؛ به نقل از عل2004، 2000، 1989 زيمرمن؛ 2003

                                                 
1.De Groot 
2.Wolterz 
3.Radoswitch 
4.Boekaerz 
5.Pajares 
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ها از نظر ابعادي كه  اين نظريه ،ديگر به عبارت. كنند هاي متفاوتي را پيشنهاد مي مكانيسم
يندهايي را براي انتيجه اين كه چه راهبردها و فر دهند و در ميكيد قرار أمورد ت
  .دهند، متفاوتند كيد ميأتحصيلي مورد ت موفقيت يارتقا

اول اين كه : ها چهار فرض عمومي مشترك درباره يادگيري دارند اكثر اين نظريه
 دوم اين كه يادگيرندگان. كنند يادگيرندگان در يادگيري خودشان فعاالنه شركت مي

گزيني، به كارگيري و كنترل راهبردهاي  از قبيل هدف(هايي از شناخت  توانند جنبه مي
از قبيل (، رفتار )از قبيل باورهاي خودكارآمدي، ارزش تكليف، عاليق(، انگيزش )شناختي
هاي محيط  ويژگي) خواستن، نگهداري و نظارت بر تالش و زمان مورد استفاده كمك

خود را نظارت، كنترل و تنظيم ) و نظارت بر تغيير شرايط تكليفاز قبيل ارزيابي (يادگيري 
توانند عمل خود را براي تعيين اين  سوم اين كه يادگيرندگان معيارهايي دارند كه مي. كنند

يندهاي خاصي بايد ادامه يابند يا اين كه بايد در آنها تغييراتي ايجاد شود، ارزيابي اكه آيا فر
تنظيمي شناخت، انگيزش و رفتار خود، رابطه بين شخص، بافت  چهارم اين كه، خود. كنند

  ).2006، 1به نقل از يتكين؛ 2004، لوين و همكاران(كند  و موقعيت را ميانجي مي
ديگري به خودگردان را از طريق  فرهنگي انتقال از تنظيم توسط/ اجتماعي پژوهشگران

مرحله،  اولين. كنند مي تبيين) 1979، 3ورتش؛ 1981، 2ويگوتسكي(اصلي  مرحله چهار
بزرگسال ديگر يا  يها درك يادگيرنده از تكليف و تنظيم يها تواند به وسيله محدوديت يم

تر ديگر، از طريق گفتار، نمادها، و  يادگيرنده و فرد مجرب. تر فهميده شود فرد باتجربه
ي را خورد، درك مشترك هايي كه با تعريف يادگيرنده از موقعيت پيوند مي بازنمايي

  .دهند گسترش مي
آميز و از طريق ابزارهاي  صورت موفقيت  مرحله، يادگيرندگان به در طي دومين

كنند، و پيوندهايي را بين سخن بزرگسال و  ، شروع به مشاركت در ارتباط مي4ميانجي
، 5ها ترسيم(در اين مرحله، به عنوان نمونه، يادگيرنده . سازند موقعيت تكليف برقرار مي

                                                 
1.Yetkin 
2.Vigotky 
3.Vertch 
4.Mediational Means 
5.Drawings 
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با هدايت يك بزرگسال، براي درك و تكميل تكاليف، ) ، زبان رياضي1مفهومي يها نقشه
ها به موقعيت تكليف،  با اين حال، درك آن. كند ها مي يشروع به تمرين نمادها و بازنماي

  .ها هنوز برعهده بزرگسال قرار دارد و انجام نقشه شود و مسئوليت تنظيم رفتار يمحدود م
سازد  ها را قادر مي ز نقش و كاركرد ابزارهاي ميانجي كه آندر سومين مرحله تنظيم، ا

با اين وجود، . شوند يمستقالنه و با مسئوليت بيشتر انجام دهند، آگاه م طور تا تكاليف را به
توانند  براي نمونه، يادگيرندگان مي. شان هنوز وابسته به راهنمايي بزرگسال است تنظيم

به درك خود و تكميل تكاليف با راهنمايي بزرگسال،  منظور كمك هايي به سؤاالت يا مثال
   .توليد بكنند

فرهنگي به بخشي از  ياجتماعي، استفاده از ابزارها آخر، از طريق تعامل در مرحله
هاي  ها شروع به كسب مسئوليتدر اين مسير، آن. شود دروني يادگيرنده تبديل مي سازمان

خود  يصالحيت خودگردان و سعي در رشد كنند ديگر مي تر ارتباطي از افراد باتجربه
 . دارند

شناختي مطرح  -، چهارچوبي نظري مبتني بر چشم انداز اجتماعي2)ب2000( پينتريچ
كرده است؛ و هدفش اين بوده فرايندهاي متفاوتي را كه در يادگيري خودتنظيمي نقشي به 

ار مطابق چهار مرحله در اين مدل، فرايندهاي نظامد. و تحليل كند بنديعهده دارند، طبقه 
برنامه ريزي، خودنظارتي، كنترل، و : اين چهار مرحله عبارتند از. سازمان دهي مي شوند

هاي خودتنظيمي به نوبه خود در چهارمرحله  در درون هر كدام از مراحل، فعاليت. ارزيابي
  .سازمان داده مي شود عاطفي، رفتاري، و بافتي/شناختي، انگيزشي

به اين معنا . داني و خودكارآمدي، رابطه ميان كلي و جزئي استرابطه ميان خودگر
توان گفت كه خودكارآمدي  كه خودكارآمدي بخشي از خودگرداني است و در واقع مي

منبع اطالعات سازمان  باورهاي خودكارآمدي از چهار. بخش انگيزشي خودگرداني است
، و 3ترغيب كالمي ،)اي مشاهده( جانشيني مستقيم، تجارب تجارب تسلط غير: شوند يداده م
اين چهار منبع، خودكارآمدي را به طور اتوماتيك تحت . شناختي و عاطفي روان يها حالت

                                                 
1.Concept maps 
2.Pmtich, 2000b 
3.Persuation 
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شود  شناختي ارزيابي مي طور ضروري از هر منبع به دهند، زيرا اطالعات ثير قرار نميأت
خود،  يوانايشان از ت آموزان سهم چندين عامل مانند ادراك دانش). 1997، 1986بندورا، (

شده از  شده، مقدار و نوع مساعدت خارجي دريافت تكليف، مقدار تالش صرف يدشوار
  .كنند كننده را ارزيابي و تركيب مي ديگران، شباهت تصوري با الگوها، و اعتبار فرد ترغيب
هاي راهبردي يادگيري خودگردان بر  پژوهش بر آن است تا اهميت هر يك از مؤلفه

شامل  پينتريچمدل . كند را بر خودكارآمدي در جامعه تحقيق مشخص يچپينترمبناي مدل 
 پس. تنظيمي شناختي، فراشناختي، انگيزشي و مديريت منابع است راهبر يادگيري خود چهار
خودگردان   ييادگير  يراهبردها هاي مؤلفهكلي پژوهش بررسي اثربخشي آموزش  هدف

  .يرستان استان پسر پايه سوم دبآموز دانش خودكارآمدي بر
  .هاي زير مورد آزمون قرار مي گيرد:هدف پژوهش فرضيه....... 

  .دهد شناختي، خودكارآمدي را افزايش مي يآموزش راهبردها .1فرضيه 
  .دهد فراشناختي، خودكارآمدي را افزايش مي يآموزش راهبردها .2فرضيه 
  . دده انگيزشي، خودكارآمدي را افزايش مي يآموزش راهبردها .3فرضيه 
  .دهد مديريت منابع، خودكارآمدي را افزايش مي يآموزش راهبردها .4فرضيه 
بين ميزان افزايش خودكارآمدي ناشي از آموزش راهبردهاي يادگيري : 5فرضيه 

  .تفاوت وجود دارد
  

  روش
هاي شهر سردشت در  آموز پايه سوم دبيرستان دبيرستان دانش 1093آماري شامل  جامعه

 روش. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 60از اين تعداد . باشد يم 87/88سال تحصيلي 
 پس انپژوهشگر كه صورت اين به بود؛ ساده تصادفياي و  خوشه صورت به گيري، نمونه

 پايه كالس تعداد و ها دبيرستان تعداد آمار شهرستان، پرورش و آموزش از مجوز كسب از
 ،مدرسه چهار مدارس ميان از تصادف به سسپ و .ندآورد دست به را دبيرستان هر در سوم

گيري از  و با بهره كردهها را انتخاب  كالس همههاي سوم اين مدارس  و از بين كالس
آموزان را براساس هوشبهر  آموزان كه در مدرسه وجود داشت، دانش دانش نمرات هوشبهر
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افرادي كه و از بين  )شدندانتخاب  ود،ب 105تا  95افرادي كه هوشبهرشان بين (  نمودههمتا 
كه در آزمون  يو كسان هبه عمل آمد خودكارآمدي شررداراي هوشبهر مشابه بودند آزمون 

كردند  يكسب م )افراد با خودكارآمدي پايين(  44تا  35خودكارآمدي شرر نمره اي بين 
به و نامشان در يك ليست ثبت شد، و از ميان آنان  شدند يآماري تلق به عنوان جامعه

را  نفر 48تصادفي  سپس به همين شيوه و به صورت .نفر انتخاب شدند 60تصادفي  صورت
كه راهبردهاي  يك، گروهي افراد سطح( مستقل آزمايشي سطوح مختلف متغير گروهعنوان  به

فراشناختي به آنان آموزش  يكه راهبردها يگروه شد، سطح دو داده شناختي به آنان آموزش
 ،ارهچ سطح و شد؛ داده آموزش آنان به انگيزشي راهبردهايسه گروهي كه  داده شد؛ سطح

به عنوان  نيز نفر را 12و  )آموزش داده شد آنان به منابع مديريت راهبردهاي كه گروهي
 گواه و آزمايش با استفاده از مقياس خودكارآمدي هاي گروهاز . ندگروه گواه قرار داد

گروه يك ( جلسه 43طي ) گروه هارچ( هاي آزمايش آزمون به عمل آمد؛ سپس گروه پيش
جلسه؛ دليل متفاوت  13جلسه، و گروه چهار  12جلسه؛ گروه سه 9جلسه، گروه دو،  9

آموزش (مستقل  در معرض متغير )باشد بودن تعداد جلسات ماهيت موضوع آموزشي مي
هاي آزمايش  گرفتند، سپس در پايان آموزش از گروه قرار) خودتنظيمي يادگيري راهبردهاي

  .مربوط به عمل آمد آزمون پسو كنترل 
 آموزش(مستقل متغير، به اين معني كه پژوهشگر .آزمايشي واقعي است روش پژوهش

متغيرهاي / را روي متغير را دستكاري و اثر آن )خودتنظيمي راهبردهاي يادگيري يها مؤلفه
شناختي، ( حسط مستقل با چهار شامل يك متغير ،طرح تحقيق .كند گيري مي وابسته اندازه

. بودآزمون  آزمون و پس گواه با پيش   و يك گروه) منابع  فراشناختي، انگيزشي و مديريت
دياگرام طرح . شد آزمودني را به صورت تصادفي انتخاب 12براي هر سطح متغير مستقل 

  .باشد يبه شكل زير م
  

    R                              T 1                                    X 1                                T2  
    R                              T 1                                    X 2                                T2  
    R                              T 1                                    X 3                                 T2  
    R                              T 1                                    X4                                 T2  
    R                              T 1                                     -                                   T2  
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  چند گروهي با گروه كنترل آزمون پس - آزمون پيشدياگرام طرح 
 1T ها، حرف يبيانگر انتخاب و جايگزيني تصادفي آزمودنR  حرف: در دياگرام فوق

  ي، گروه آموزش راهبردها1Xآزمون؛ حرف  بيانگر پس 2Tآزمون، حرف  بيانگر پيش
گروه  4Xانگيزشي و   يگروه راهبردها X 3گروه راهبردهاي فراشناختي؛  2Xشناختي؛ 
  .باشد يمنابع م مديريت  يراهبردها

  

 خودگردان ييادگير يراهبردها يآموزش اجزا

براساس روش توضيح مستقيم توسط  گردانييادگيرى خود  راهبردهاىدر اين مطالعه، 
  .شده ئآموزان ارا هاى زير به دانش جلسه با موضوع 43پژوهشگر طى 

  

  شناختي يابرنامه آموزش راهبرده .1جدول 
 به گروه آزمايشي شماره يك راهبردهاي شناختي طبق برنامه زير آموزش داده شد

 جلسه اول انجام پيش آزمونها، معارفه ومعرفى طرح

  جلسه دوم  معرفى يادگيرى خودتنظيمى، اهميت و راهبردهاى آموزشى آن
مكرر ( ژه تكاليف سادهويتكرار و مرور آموزش راهبردهاى شناختى مؤثر بر يادگيرى خودتنظيمي،

خواني، مكرر نويسي، تكرار اصطالحات مهم و كليدي با صداي بلند، بازگويي مطالب، براي چندين 
خط كشيدن زير مطالب مهم، عالمت گذاري و حاشيه نويسي، (تكاليف پيچيده  و )بار پشت سر هم

تكليف منزل جهت دادن  و) برجسته سازي قسمت هايي از كتاب،و رونويسي يا كپي كردن مطالب
  .تمرين راهبردهاي آموزش داده شده

  جلسه سوم

مرور راهبردهاي آموزش داده شده تكرار و مرور ويژه تكاليف ساده و پيچيده و دادن بازخورد 
  .اصالحي به آزمودني ها در رابطه با به كارگيري راهبردهاي يادگرفته شده

جلسه 
  چهارم

و گسترش معنايي ويژه  يرى خودتنظيمى، راهبردهاى بسطآموزش راهبردهاى شناختى مؤثر بر يادگ
 )استفاده از واسطه ها، تصوير سازي ذهني، استفاده از كلمه كليد، استفاده از سرواژه ها( ساده تكاليف

دادن تكليف منزل  و) يادداشت برداري، قياس گري، خالصه كردن به زبان خود(تكاليف پيچيده و
  .ده شدهجهت تمرين راهبردهاي آموزش دا

  جلسه پنجم

مرور راهبردهاي آموزش داده شده بسط و گسترش معنايي ويژه تكاليف ساده و پيچيده و دادن 
  .بازخورد اصالحي به آزمودني ها در رابطه با به كارگيري راهبردهاي يادگرفته شده

  جلسه ششم

ويژه تكاليف ساده  هيراهبردهاى سازماند آموزش راهبردهاى شناختى مؤثر بر يادگيرى خودتنظيمى،
تهيه (و پيچيده  ...)دسته بندي اطالعات جديد در قالب حيوانات، گياهان، مواد معدني و( پايه و

فهرست عناوين يا سرفصل ها، تبديل متن درسي به طرح و نقشه و نمودار، دسته بندي اطالعات جديد 
دادن  و) انديشه هاي اصليبر مبناي مقوله هاي آشنا، استفاده از طرح درختي براي خالصه كردن 

  جلسه هفتم
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  تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده
مرور راهبردهاي آموزش داده شده سازمان دهي ويژه تكاليف ساده و پيچيده و دادن بازخورد 

  اصالحي به آزمودني ها در رابطه با به كارگيري راهبردهاي يادگرفته شده
  جلسه هشتم

  جلسه نهم  ها و جمع بندي آزمونپساجراي 
  

 فرا شناختي يبرنامه آموزش راهبردها .2 جدول

 به گروه آزمايشي شماره دو راهبردهاي فرا شناختي طبق برنامه زير آموزش داده شد

 جلسه اول انجام پيش آزمونها، معارفه ومعرفى طرح

  جلسه دوم  معرفى يادگيرى خودتنظيمى، اهميت و راهبردهاى آموزشى آن
 زش راهبردهاى نظم دهى و فرا شناختى مؤثر بر يادگيرى خودتنظيمى، راهبردهاى برنامه ريزىآمو

دادن تكليف منزل  و) تعيين هدف مطالعه، پيش بيني زمان الزم براي يادگيري، تعيين سرعت مطالعه(
  .جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده

  جلسه سوم

 ؤثر بر يادگيرى خودتنظيمى، راهبردهاى برنامه ريزىآموزش راهبردهاى نظم دهى و فرا شناختى م
دادن تكليف منزل  و) و انتخاب راهبردهاي شناختي مناسب تحليل چگونگي برخورد با موضوع،(

  .جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده

جلسه 
  چهارم

ر رابطه با و دادن بازخورد اصالحي به آزمودني ها د 4و  3مرور راهبردهاي آموزش داده شده جلسه 
  .به كارگيري راهبردهاي يادگرفته شده

  جلسه پنجم

 آموزش راهبردهاى نظم دهى و فرا شناختى مؤثر بر يادگيرى خودتنظيمى، راهبردهاى خود نظارتى
ارزشيابي از پيشرفت، نظارت بر توجه، طرح سؤال ضمن مطالعه و يادگيري، و كنترل زمان و سرعت (

  .هت تمرين راهبردهاي آموزش داده شدهدادن تكليف منزل ج و) مطالعه

  جلسه ششم

 و) تعديل سرعت مطالعه، و اصالح يا تغيير راهبرد شناختي(آموزش راهبردهاي فراشناختي نظم دهي
  دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده

  جلسه هفتم

  تمجلسه هش  مرور راهبردهاي فراشناختي نظم دهي و دادن بازخورد اصالحي
  جلسه نهم  ها و جمع بندي آزمونپساجراي 
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  انگيزشي يبرنامه آموزش راهبردها .3 جدول
 به گروه آزمايشي شماره سه راهبردهاي انگيزشي طبق برنامه زير آموزش داده  شد

 جلسه اول معرفى طرح انجام پيش آزمونها، معارفه و

  جلسه دوم  وزشى آنمعرفى يادگيرى خودتنظيمى، اهميت و راهبردهاى آم
معرفي راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي، واكنش هاي عاطفي موفقيت و 

ثير آن بر رفتار، أو ت) ان با افكار منفيآموز دانشآشنا كردن (شكست، و واكنش هاي عاطفي منفي
  .دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده و

  جلسه سوم

دهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي، تشخيص دادن افكار منفي از آموزش راهبر
ودادن تكليف منزل جهت ) نظير احساس غمگيني، عصبانيت، نگراني، و غيره(احساسات منفي 

  .تمرين راهبردهاي آموزش داده شده

  جلسه چهارم

ز همديگر و دادن ان در رابطه با تشخيص افكار و احساسات منفي اآموزدانشمرور تكليف منزل 
  .بازخورد اصالحي

  جلسه پنجم

ي جانشين ساز( آموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي، واكنش عاطفي مثبت
  .، ودادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده)افكار مثبت به جاي افكار منفي

  جلسه ششم

  جلسه هفتم  زي افكار مثبت به جاي افكار منفيمرور تكاليف منزل در رابطه با جانشين سا
دادن  ؛ ودتنظيمي آموزش راهبرد منبع كنترلآموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خو

  تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده
  جلسه هشتم

 ؛ وراهبرد منبع كنترلآموزش  ادامه آموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي،
  .دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده

  جلسه نهم

تعريف ( نظيمي، تعيين اهداف واقع بينانهآموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودت
روشن و واضح هدف، تهيه فهرست گام هاي الزم جهت نيل به اهداف، تشخيص موانع موجود و 

  .تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده دادن و) غيره

  جلسه دهم

  جلسه يازدهم  مرور تكاليف منزل در رابطه با تعيين اهداف و دادن بازخورد اصالحي
  جلسه دوازدهم  ها و جمع بندي آزمونپساجراي 
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  زير آموزش داده  شدبه گروه آزمايشي شماره چهار راهبردهاي مديريت منابع طبق برنامه  .4 جدول
 جلسه اول .انجام پيش آزمونها، معارفه ومعرفى طرح

  جلسه دوم  معرفى يادگيرى خودتنظيمى، اهميت و راهبردهاى آموزشى آن
  جلسه سوم  برنامه ريزيآموزش راهبردهاى مديريت منابع مؤثر بر يادگيرى خودتنظميي، 

  جلسه چهارم  تنظيم برنامه هفتگي و ماهيانه
ي برنامه هفتگي درس خواندن، فرم تكميل شده خودنظارتي زمان مطالعه، تعيين ساعات مورد بازبين

  نياز براي هر درس، و تقويم ماهيانه تهيه شده
  جلسه پنجم

  جلسه ششم  پاداش دادن به خود، هنگام استفاده مؤثر از زمان درس خواندن
ي آن ها ارزش تقويتي دارد و دادن بازبيني تكاليف منزل در رابطه با جمالت و كارهايي كه برا
  .بازخورد اصالحي

  جلسه هفتم

 آموزش راهبردهاى مديريت منابع مؤثر بر يادگيرى خودتنظميي، راهبردهاى سازماندهى محيط
عدم مطالعه به حالت ( وضعيت فيزيكي هنگام مطالعه و )انتخاب محيط پرنور، آرام و ساكت(

ر جلوگيري شسته، دست قرار ندادن زير گوشها به منظومطالعه به صورت قدم زدن يا ن درازكش،
  .ودادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده...) از خواب آلودگي و

  جلسه هشتم

  جلسه نهم  ادامه موضوع سازمان دهي محيط، و وضعيت فيزيكي هنگام مطالعه
  همجلسه د  مطالب جلسات هشت و نه و تدريس مراقبت از شرايط جسمي

  جلسه يازدهم  تغذيه تحصيلي
  جلسه دوازدهم  تنفس صحيح، ورزش

  جلسه سيزدهم  ها و جمع بندي آزمونپساجراي 
  

توانند به  عالقمندان جهت دسترسي به محتواي مطالب آموزش داده شده مي: توضيح
جعه اگران مر پور، انتشارات دكلمه يليف بيژن علأگام تا موفقيت، ت 20هاي  مجموعه كتاب

  .نمايند
 كه صورت اين به .آمد دست به شرر خودكارآمدي ي پرسشنامه از استفاده با ها داده

 با كنترل و آزمايش هاي گروه هاي آزمودني از ،و پس از آموزش آموزش آغاز از قبل
  .آمد عمل به آزمون و پس آزمون پيش فوق ي پرسشنامه از استفاده
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  مقياس خودكارآمدي
سؤالي استفاده شد كه به وسيله  17آموزان از پرسشنامه  دي دانشدكارآمبراي سنجش خو

عمومي   يگيري سطوح مختلف خودكارآمد هدف اين آزمون اندازه .شرر تهيه شده است
  .است

  
  سازه مقياس خودكارآمدي يرواي

منفي، و با  يراتر همبستگ يبيرون -سازه با آزمون منبع كنترل دروني ياين آزمون از نظر رواي
  .مثبت دارد يمارلو همبستگ -ن مقياس اجتماعي كراونآزمو

  
  مقياس خودكارآمدي يپاياي
؛ 1383؛ زارع زاده، 1382؛ اميني، 1380كديور، ( هاي مختلف آزمون در پژوهش يپاياي

 80/0تا  75/0براون، و گاتمن بين  -با روش آلفاي كرانباخ، اسپيرمن) 1385ميرسميعي، 
  .گزارش شده است

  
  رسشنامهنمره گذاري پ

 از ها ، به ترتيب به آنباشد مي واز نوع ليكرتاي  ين پرسشنامه پنج درجهابا توجه به اين كه 
، 9، 8، 3، 1هاي شماره  ماده. است 85داده شده كه حداكثر امتياز اين پرسشنامه  امتياز 5ا ت 1

كوس يعني ها به صورت مع يابد و بقيه ماده از راست به چپ امتيازشان افزايش مي 15، و 13
كسب  44اي كمتر از  فردي كه در آزمون نمره. يابد از چپ به راست امتيازشان افزايش مي

به دست آورد داراي  69اي باالتر از  نمايد داراي خودكارآمدي پايين، و فردي كه نمره
  .خودكارآمدي باالست

  

 ها يافته
خودگردان بر  هاي اين بررسي در مورد اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري يافته

نتايج  5جدول شماره . خودكارآمدي و مقايسه ميزان اثربخشي متغيرهاي انجام شده است
  .بخش آماري را براي متغيرهاي پژوهش نشان مي دهد

  



 

 

امة
صلن

ف
 - 

وان
ر

ي 
ربيت

ي ت
ناس

ش
 

78  

  به منظور بررسي معناداري تفاوت ميانگين آزمون مقايسه هاي چندگانه): 5(جدول 
  خودكارآمدي: متغير وابسته                      آزمون سي دانت         

  ده شدهمبتني بر ميانگين هاي مشاه
  .معنادار است 05/0تفاوت ميانگين ها در سطح 
  .معنادار است 01/0تفاوت ميانگين ها در سطح 

  

  دهد كه ها نشان مي نتايج مقايسه بين گروه
و گروه ) 42/61با ميانگين ( انگيزشي يراهبردها گروه بين گروه راهبردهاي شناختي با -1

دار  تفاوت معني 01/0در سطح كارآمدي از لحاظ ميزان خود ،)17/43با ميانگين ( كنترل

تفاوت ميانگين هاي    jگروه   iگروه 
ij  

خطاي 
  دارداستان

  %99فاصله اطمينان 
  حد بااليي  حد پاييني

  فراشناختي  شناختي
  انگيزشي

  مديريت منابع
  كنترل

0883/1-  
**5000/8-  

0000/5-  
**7500/9  

11511/3  
91452/1  
17394/2  
57774/1  

2338/14-  
5822/16-  
1773/14-  

0896/3  

0671/12  
4178/-  
1773/4  
4104/16  

  شناختي  فراشناختي
  انگيزشي
  منابع مديريت
  كنترل

0833/1  
4167/7-  
9167/3-  

*8333/10  

11511/3  
92186/2  
09804/3  
71314/2  

0671/12-
7513/19-  
9951/16-  

6440/1  

2338/14  
9180/4  
1617/9  
0227/20  

  شناختي  انگيزشي
  فراشناختي
  مديريت منابع

  كنترل

**5000/8  
4167/7  
5000/3  

**2500/18  

91452/1  
92186/2  
88662/1  
15004/1  

4178/0  
9180/4-  
4644/4-  
3951/13  

5822/16  
7513/19  
4644/11  
1049/23  

مديريت 
  منابع

  شناختي
  فراشناختي
  انگيزشي
  كنترل

0000/5  
9167/3  
5000/3-  

**7500/14  

17394/2  
09804/3  
88662/1  
54376/1  

1773/4-  
1617/9-  
4644/11-  

2330/8  

1773/14  
9951/16  

4644/4  
2670/21  

  شناختي  كنترل
  فراشناختي

  يزشيانگ
  مديريت منابع

**7500/9-  
*8333/10-  
**2500/18-  
**7500/14-  

57774/1  
71314/2  
15004/1  
54376/1  

4104/16-  
0227/20-  
1049/23-  
2670/21-  

0896/3-  
6440/1-  
3951/13-  

2330/8-  
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انگيزشي است؛ به اين معنا كه آموزش   ياين تفاوت به نفع گروه راهبردها .وجود دارد
انگيزشي خودكارآمدي را افزايش داده است و در افزايش خودكارآمدي   يراهبردها

  .شناختي بوده است يمؤثرتر از گروه راهبردها
 ،)17/43با ميانگين ( كنترل باگروه )54با ميانگين ( تيبين گروه راهبردهاي فراشناخ -2

اين تفاوت به نفع  .دار وجود دارداتفاوت معن 05/0در سطح از لحاظ ميزان خود كارآمدي 
آمدي  فراشناختي خودكار يراهبردها كه آموزش معنا اين فراشناختي است؛ به يراهبردها گروه

  .را افزايش داده است
با ميانگين ( هاي شناختي باگروه )42/61با ميانگي ( انگيزشي ين گروه راهبردهايب -3

تفاوت  01/0در سطح  كارآمدياز لحاظ ميزان خود ،)17/43با ميانگين ( و كنترل )92/52
انگيزشي است؛ به اين معنا كه   ياين تفاوت به نفع گروه راهبردها .دار وجود داردامعن

يشتر از گروه شناختي و كنترل افزايش انگيزشي ب يخودكارآمدي گروه آموزش راهبردها
  .يافته است

از  ،)17/43( باگروه كنترل )92/57با ميانگين ( منابع بين گروه راهبردهاي مديريت -4
اين تفاوت به نفع  .دار وجود دارداتفاوت معن 01/0در سطح  لحاظ ميزان خود كارآمدي

مديريت منابع  يراهبردهامديريت منابع است؛ به اين معنا كه آموزش  يگروه راهبردها
  .خودكارآمدي را افزايش داده است

، )92/52با ميانگين ( هاي شناختي باگروه )17/43با ميانگين ( كنترل بين گروه -5
از لحاظ ميزان خود ) 92/57با ميانگين ( منابع و مديريت) 42/61با ميانگين ( انگيزشي
دار اتفاوت معن 05/0تي در سطح فراشناخ ي، و با گروه راهبردها01/0در سطح  كارآمدي
آزمايشي در مقايسه  معناي اين گفته اين است كه خودكارآمدي هر چهار گروه .وجود دارد

 .كنترل افزايش يافته است با گروه
  

  :توان گفت كه يبه نتايج فرض ها مبا توجه 
نتايج  .آموزان را افزايش داده است شناختي، خودكارآمدي دانش يآموزش راهبردها

فراشناختي نيز توانسته است خودكارآمدي را افزايش  يدهد كه آموزش راهبردها ان مينش
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هاي  دهد كه آموزش راهبرد نتايج نشان مي. شود ييد ميأنيز ت 2بنابراين فرضيه . دهد
  .شود ييد ميأنيز ت 3بنابراين فرضيه . دهد است خودكارآمدي را افزايش انگيزشي نيز توانسته

است خودكارآمدي  مديريت منابع نيز توانسته يكه آموزش راهبردها دهد مي نشان نتايج
  .شود ييد ميأنيز ت 4بنابراين فرضيه . را افزايش دهد

يادگيري   يهاي راهبردها آموزش مؤلفه: توان گفت كه ها مي با توجه به نتايج فرضيه
  .دهد خودگردان، خودكارآمدي را افزايش مي

هاي  توان گفت كه فقط بين اثربخشي مؤلفه مي) 5فرضيه (ها  در مورد مقاله گروه
داري  هاي انگيزشي تفاوت معني خودكارآمدي به نفع مؤلفه شناختي و انگيزشي در ارتباط با

  .وجود دارد
  

  بحث و نتيجه گيري
نتايج نشان داد كه همه راهبردها منجر به افزايش خودكارآمدي شده است ولي در اين ميان 

هاي ديگر  اين نتايج با يافته.انگيزشي بوده است  يگروه راهبردها مربوط به ......بهترين
اشاره  )1994( شانكاجارس و پتوان به پژوهش  از جمله مي .همخوان است پژوهشگران

در حل مسائل  كننده باورهاى خودكارآمدى را بينى يشپاى و  نقش واسطة آن ها ،كرد
نداره رياضى در پ ى رياضى و خوددر اين تحقيق، نقش خودكارآمد. رياضى نشان دادند

نداره در پ مقايسه با خود آمدى در حل مسائل رياضى مورد بررسى قرار گرفت كه خودكار
نقش  ،همچنين خودكارآمدى. تر بوده است قوى كننده يشگويىپرياضى،  لئمسا حل

. اشتنداره دپشين برخود پيجنسيت و تجارب  اى در رابطه با تأثير اى و تعديل كننده واسطه
نشان دادند كه  ،مولتون و همكاران طى يك تحقيق كه به روش فرا تحليل انجام شد

نقل از پاجارس و شانك،  به( تحصيلى رابطه دارد مثبت با پيشرفت طور بهخودكارآمدي 
2002 .(  

 ؛ ولترز2000هاي البالنك، لروكس، الولت، اليور، و شافر،  همچنين نتايج پژوهش
يادگيري خودگردان اضطراب را كاهش داده و  يآموزش راهبردهانشان داده كه ) 1999(

يابي به هدف و پيشرفت  دهد، كه اين نيز مستقيماً به دست خودكارآمدي را افزايش مي
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نيز در يك مطالعه رشدي مقطعي ) 1992( پونز  -زيمرمن و مارتينز. تحصيلي مرتبط است
هشتم و يازدهم انجام دادند، دريافتند  هوش و عادي پايه پنجم، آموزان تيز كه بر روي دانش

آموز از كارآمدي كالمي و رياضي رابطه مثبت و معناداري با گزارش  كه ادراكات دانش
   .خودگرداني داشت  يآن ها مبني بر استفاده از راهبردها

ها  آموزان فاقد خودكارآمدي و راهبردهاي كنترل انگيزش مؤثر باشند، آن دانش اگر
ي اهداف يادگيري بر اهداف عملكردي متمركز شوند يا حتي ممكن ممكن است به جا

، انگيزش، وابستگي متقابل اهداف) 1996(وبيو ني 1ارتمر. است تكليف را به كلي رها كنند
يادگيرندگاني كه . افزودند تنظيم و خودكارآمدي را به عنوان محور، به يادگيري خود

را براي دست يابي به آن تجربه كنند، پذيرند ممكن است يك حس كارآمدي  هدفي را مي
  . انگيزد به آموزش توجه كنند، مقاومت كنند، و تالش به خرج دهند كه آن ها را بر مي
نشان داد كه نظارت بيروني و خود نظارتي در مقايسه  نيز) 1983( شانك نتايج مطالعه

تكار، و خودكارآمدي، پش كردند، منجر به شان را نظارت نمي با گروهي كه پيشرفت
البته در اين مورد، اثربخشي نظارت بيروني و خودنظارتي . پيشرفت باالتري شده است

نظارتي ارجحيت دارد، زيرا نياز كمتري به  تر خود هاي زماني طوالني يكسان بود، در دوره
 .سازد كه بر پيامدها كنترل دارد آموز منتقل مي كمك معلم دارد و اين حس را به دانش

فرايندهاي شناختي از رشد عقل كه رفتارها را نشان داده  )1986بندورا، ( شهمچنين پژوه
آموز را از يك حالت  دانش به طور شناختي، رشد عقل،. پذيرند ثير ميأدهد، ت اطالع مي

از نظر محيطي، جو اجتماعي، . برد ، يعني خودتنظيم پيش مي3به دروني» 2ديگر تنظيم«
ها كمك توانند از آن ان ميآموز دانشكه  هايياز آن) االنمانند معلمان و همس( 4يهاي مؤلفه

  .سازد بطلبند، فراهم مي
به كودكاني كه در مهارت تقسيم ضعيف بودند ) 1981( بندورا وشانكهمچنين 

كردند كه  بعضي كودكان هدف نزديكي را دنبال مي. هفت جلسه آموزش و تمرين دادند

                                                 
1.Ertmer 
2.Other regulation 
3.Internal 
4.Components 
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ي انتخاب كردند كه جلسه آخر كامل گروه دوم هدف دور. شد طي يك جلسه كامل مي
آموزشي  جلسه بودند، در طي كار مستقالنه كرده نزديكي انتخاب  گروهي كه اهداف. شد مي
تنظيمي بيشتري را گزارش نمودند و حداكثر مهارت حل تقسيم، خودكارآمدي، و  خود

  .دست آوردند عالقه دروني را به
شناختي، فراشناختي و مديريت  راهبردهايگروه  مقايسه با انگيزشي در گروه راهبردهاي

دليل اين كه گروه . منابع بهتر عمل كرده و به خودكارآمدي باالتري منجر شده است
است كه اصوالً   شده اين  باالتري برخوردار  انگيزشي از خودكارآمدي  راهبردهاي
دي باال در افراد با خودكارآم. آيد آمدي بخشي از باورهاي انگيزشي به حساب مي خودكار

دهند و مجدداً براي كسب  صورتي كه با شكست مواجه شوند مقاومت بيشتري به خرج مي
در صورتي كه افراد با خودكارآمدي پايين از مواجهه مجدد با . كنند موفقيت تالش مي

  ). 2006به نقل از يتكين، ( كنند تكليف خودداري مي
آموزان  دانشر گيري خودگردان را دياد همكارانش رابطه ميان چندين مؤلفه پينتريچ و

، انگليسي، و مطالعات موضوعي مختلف مانند رياضيات، علوم هاي راهنمايي در حوزه مقطع
؛ ولترز 1994؛ پينتريچ و همكاران، 1990پينتريچ و دي گروت، (اند  اجتماعي بررسي كرده

يشتر استفاده از شان باور داشتند ب هاي آموزاني كه به قابليت دانش). 1996و پينتريچ، 
راهبردهاي شناختي و فراشناختي را گزارش كردند، و در تكاليف تحصيلي دشوار و غير 

  .دجذاب، مقاومت بيشتري به خرج دادن
ثير بيشتر راهبردهاي انگيزشي در مقايسه با ساير راهبردها را مي توان اين گونه أعلت ت

در واقع، خودكارآمدي، . دباش توجيه كرد كه خودكارآمدي خود بخشي از انگيزش مي
هاي اسنادي و جهت گيري هدف در مجموع بخش انگيزشي راهبردهاي يادگيري  سبك

ثير أدهند و چون خودكارآمدي بخشي از انگيزش است، بنابراين ت خودگردان را تشكيل مي
  .باشد پذير مي بيشتر آن قابل انتظار بوده و توجيه

تي و مديريت منابع در مقايسه با راهبردهاي دليل اين كه راهبردهاي شناختي، فراشناخ
اند، اين است كه اين راهبردها به بحث در  انگيزشي از اين ميزان موفقيت برخوردار نبوده

پردازند و صرفاً به  رابطه با افكار منفي، نحوه كنترل افكار منفي و خنثي سازي آن نمي
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بخش مهم تحصيل، . كنند ميآموزش راهبردهايي كه مرتبط با امر يادگيري است، اكتفا 
اگر فردي با راهبردهاي شاختي، فراشناختي و مديريت منابع آشنا باشد، ولي . انگيزش است

پس براي اين كه . فاقد انگيزش تحصيلي باشد، از موفقيت الزم برخوردار نخواهد شد
هاي يادگيري  خودكارآمدي افزايش يابد، الزم است همراه با آموزش ديگر مؤلفه

توان گفت كه  به بيان ساده تر مي. دان، راهبردهاي انگيزشي نيز آموزش داده شودخودگر
شود، بلكه بايد در وي انگيزه  صرف يادگيري راهبردها به افزايش خودكارآمدي منجر نمي

ايجاد شود تا با به كارگيري اين راهبردها براي خودش موفقيت كسب نمايد تا اين موفقيت 
  .كارآمدي منجر شودبه نوبه خود به افزايش 
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