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مقطع  آموزان در دانش خودگردانی با یاجتماع یها و مهارت فراشناخترابطه 

 متوسطه

 واسؿٌاػی اسؿذ سٍاًـٌاػی تشتیتی؛ 1*هاسیِ اػواػیل پَس

 اػتادیاس داًـىذُ سٍاًـٌاػی ٍ ػلَم اختواػی داًـگاُ آصاد ٍاحذ تْشاى هشوضهظگاى ػپاُ هٌصَس؛ 

ٍ  وٌٌذ هی ایفادس پیـشفت اّذاف آهَصؿی ًمؾ تِ ػضایی سا گشداًی ی اختواػی ٍ خَّا هْاست ٍ فشاؿٌاخت: همذهِ

ی ًظام آهَصؿی دس اهش ّا حائض اّویت تاؿذ ٍ خض ػشهایِتَاًذ  هی تشای ّش ًظام آهَصؿی پشداختي تِ ایي هَضَع

. ایي پظٍّؾ تش آى اػت وِ تِ هطالؼِ ٍ تشسػی ساتطِ تحصیل ٍ سػیذى تِ اّذاف تؼییي ؿذُ هحؼَب ؿًَذ

 .ؿْش تْشاى تپشداصد آهَصاى داًؾدس  خَدگشداًیی اختواػی تا ّا هْاستٍ  اؿٌاختفش

فشاؿٌاخت تِ ظشفیتی اؿاسُ داسد وِ فشد ًؼثت تِ تَخِ خَد، آگاّی یاتذ. یؼٌی ایٌىِ فشد ودا تِ صَست فؼال اطالػات 

ّای رٌّی )سٍاًی(  ّی اص حالتّا سا رخیشُ وٌذ. فشاؿٌاخت، آگا دس هَسد خَد سا هـخص ػاختِ، پشداصؽ ًوایذ ٍ آى

ّا ٍ  ّای ػوَهی)وِ ؿاهل سفتاس ّا، توایالت، ّیداًات ٍ ....( ٍ خَد ٍیظگی خَد فشد )اص لثیل ادساوات، احؼاػات، ًگشؽ

ؿَد، سفتاسّای ػادُ دس  یاد هی ّای اختواػی هْاست . صهاًی وِ اص(2،2003)هَسیي تاؿذ( اػت ظاّش خؼواًی ولی هی

ّای اختواػی وَدواى تخـی اص اختواػی ؿذى  ّای گًَاگَى اختواػی هَسد ًظش اػت. وؼة هْاستِ ّا ٍ ػشص هَلؼیت

گیشد، تا تِ ًحَ هٌاػة  ّا ٍ سفتاس فشد ؿىل هی ّا، ًگشؽ ّا، اسصؽ آًاى اػت؛ دس فشایٌذ اختواػی ؿذى، ٌّداسّا، هْاست

ّای هٌظن تشای ّذایت افىاس،  خَدگشداًی تالؽ .(3)هاتؼَى ٍ هطلَتی ًمؾ وًٌَی یا آتی خَد سا دس خاهؼِ ایفا وٌذ

تاؿذ. گشٍّی دیگش اص سٍاًـٌاػاى هؼتمذًذ وِ خَدگشداًی، تَاًایی فشد تشای  احؼاػات ٍ اػوال دس وؼة اّذاف هی

اًدام سفتاس تش اػاع تغییش ؿشایط دسًٍی ٍ تیشًٍی اػت ٍ ؿاهل فشآیٌذّای خَداخشایی دس طشاحی، اخشا ٍ ّذایت اػوال 

 .(1999، 4)پٌتشیچ اػت

اص اتؼاد فشاؿٌاختی ٍ سفتاسی دس فشآیٌذ  آهَصاى داًؾخَدگشداى اص ایي ًظش تا اّویت اػت وِ ایي  آهَصاى داًؾتشتیت 

ٍ دس یادگیشی تِ  وٌٌذ هیؿخصا یادگیشی سا آغاص ٍ آى سا اداسُ  آهَصاى داًؾیادگیشی خَد ؿشوت فؼال داسًذ. ایي 

 آهَصاى داًؾاص ًظش فشاؿٌاختی،  ذ تا تِ هؼلواى، ٍالذیي ٍ ػَاهل دیگش آهَصؿی.فؼالیت ٍ تالؽ خَد هتىی ّؼتٌ

پشداصًذ ٍ اص ًظش  سیضی، خَدآهَصی، ًظاست ٍ خَدػٌدی هیخَدگشداى دسهشاحل هختلف یادگیشی ؿخصا تِ تشًاهِ
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ادگیشی سا اًتخاب، ی یّا ٍ اص ًظش سفتاسی ًیض هحیط وٌٌذ هیاًگیضؿی خَد سا تاوفایت، خَدواسآهذ ٍ هؼتمل دسن 

 (.1382، تِ ًمل اص وذیَس 1990)صیوشهي،  تا یادگیشی سا تْیٌِ ػاصًذ وٌٌذ هی ػاصهاًذّی ٍ خلك

خاهؼِ پظٍّؾ حاضش  تا تَخِ تِ اّذاف ٍ هاّیت پظٍّؾ، دس پظٍّؾ حاضش اص سٍؽ تَصیفی اػتفادُ ؿذُ اػت.: سٍؽ

هـغَل تِ  1394-1393وِ دس ػال تحصیلی  تاؿذ هیى ؿْش تْشا 5همطغ هتَػطِ، هٌطمِ  آهَصاى داًؾؿاهل ولیِ 

 .اًذ تحصیل تَدُ

پشػـٌاهِ  (،1944ؿشاٍ ٍ دًیؼَى ) MAI فشاؿٌاختشػـٌاهِ ّا ؿاهل ػِ پشػـٌاهِ اػت. پ اتضاسّای خوغ آٍسی دادُ

 (.1995)تَفاسد  خَدگشداًی پشػـٌاهٍِ ( 1992) 5ایٌذستیتضى ٍفَػتش  (TISSاختواػی ) یّا هْاست

دٍ هؼٌاداس ساتطِ دٍ تِ  آهَصاى داًؾ خَدگشداًیتا  فشاؿٌاختهتغیشّای اصلی ؿاهل  ًتایح آًالیض ّاتا تَخِ تِ : ّا یافتِ

 دسصذ داسًذ. 95یىذیگش دس ػطح تا 

 .ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداس ٍخَد داسد خَدگشداًیی اختواػی ٍ ّا هْاستتیي  ّا حاوی اص آى اػت وِ آًالیض دادُ

 .تاؿذ هی 236/0تشاتش  فشاؿٌاختاختواػی ٍ ی ّا هْاستضشیة ّوثؼتگی تیي وِ  دس ًْایت هـخص ؿذ

 یخَدگشداً اًغیدسصذ ٍاس 3/14 فشاؿٌاخت ٍ یاختواػ یّا ًـاًگش آى اػت وِ هْاستتحلیل سگشػیَى خطی  حیًتا

تا  فشاؿٌاختٍ  یاختواػ یّا هْاست ؿَد یه یشیگ دِیًت يی. تٌاتشاوٌٌذ یه یٌیت ؾیآهَصاى سا پ داًؾ یلیتحص

 یٌیت ؾیلادس تِ پ فشاؿٌاختآهَصاى فمط  وِ دس داًؾ دّذ یًـاى ه حیًتا ساتطِ هؼٌاداس داسًذ. یلیتحص یخَدگشداً

هؼٌاداس  01/0دس ػطح ووتش اص  َىیسگشػ ةیضشا یهؼٌا داس یتشا  tآهَصاى ّؼتٌذ ٍ آصهَى  داًؾ یلیتحص یخَدگشداً

 اػت.
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یح آصهَى ّوثؼتگی پیشػَى تشای هتغیشّای اصلی پظٍّؾ، هتغیشّای اصلی ؿاهل تا تَخِ تِ ًتا: گیشی تحث ٍ ًتیدِ

ػاالسی فش ٍ ی ّا پظٍّؾتا هزوَس ًتیدِ  هؼٌاداس تا یىذیگش داسًذ. هثثت ٍ ساتطِ آهَصاى داًؾ خَدگشداًیتا  فشاؿٌاخت

داًیل ٍ ّوىاساى ، (2002) تىایپظٍّؾ اػى (،2008واپالى )(، 1392سػتن اٍغلی ٍ ّوىاساى ) (،1391ّوىاساى )

 افتیدس ٌذیتِ ػٌَاى فشآ یشیادگیاطالػات،  یخثشپشداص یۀًظش دس .تاؿذ هیّوؼَ  (2010سایي ٍ ّوىاساى ) ٍ (2008)

وَتاُ هذت، تِ سهض  ۀٍ حافظ یحؼ ۀّا اص حافظ هحشن يیگزس ا ،یّای حؼ شًذُیگ ۀلیتِ ٍػ یؼیّای طث هحشن

 سهٌظَ يیوِ تِ ا یشیؿذُ اػت. ّش تذت فیدساص هذت تؼش ۀگشفتي دس حافظ لشاس تاًیدسآٍسدى ٍ هؼٌاداس ؿذى، ٍ ًْا

 یتش ساّثشدّا یتِ اصطالح فٌ ایٍ هطالؼِ،  یشیادگیّای  اًذ، تا ًام هْاست تَػط سٍاى ؿٌاػاى وـف ٍ اتذاع ؿذُ

 (.1382اًذ )ػیف،  ؿذُ یًام گزاس یٍ فشاؿٌاخت یؿٌاخت

ًتیدِ  .ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداس ٍخَد داسد خَدگشداًیی اختواػی ٍ ّا هْاستّا حاوی اص آى اػت وِ تیي  ًتیدِ تحلیل

، َسیػشتضادُ، وذ(، 1392یی )ؿوؼا یحاخ(، 1393احوذی )(، 1393هحوَدی وْشیض ٍ ّوىاساى )ی ّا پظٍّؾتا  هزوَس

ّای فؼاالًِ،  هماتلوِ ساّثشدّای  اًذ دادُ ّا ًـاى پظٍّؾ .تاؿذ هیّوؼَ  (2011ٍالىش ٍ ّوىاساى )ٍ  (1393) دالٍس

 يیت سٍاتطتش  ذیتأو يیتٌاتشا(. 1999، 6استثاط داسد )واٍاًاق تاال یٍ حل هؼألِ تا خَدگشداً یاختواػ تیحوا خؼتدَی

 خَدگشداى، اص شییادگی یاختواػ یؿٌاخت هؼألِ ٍ فؼال تَدى دس هذلْای حل ّای وؼة هْاست ،یفشدی ٍ اختواػ

 .(1393ِ ًمل اص ػشتضاسدُ ٍ ّوىاساى، )ت گشدد هحؼَب هی ذییول ٌذّاییفشآ

هزوَس ًیض ًتیدِ  .ٍخَد داسد هؼٌاداس ساتطِ فشاؿٌاختٍ  یاختواػ یّا هْاستّا حاوی اص آى اػت وِ تیي  ًتیدِ تحلیل

، یطالة صادُ ثاً( 2006) ٍ ّوىاساى شایهَس(، 1392ٍ ّوىاساى ) ییشصایه(، 1994ٍ ّوىاساى ) آًذسای ّا پظٍّؾ تا

 پشداصؽ اطالػات ِیًظش اػاع تش .تاؿذ هیّوؼَ ( 2002) تىایاػى ( 1389ٍٍ ّوىاساى ) تِ پظٍُ(، 1387)َس یوذ

 یتِ دسػت یاختواػ هحشن الصم اػت اتذ،یتِ صَست هٌاػة تحمك  یوِ تؼاهل اختواػ يیا یتشا وشیه ٍ داج

تْتش پشداصؽ ؿَد، هْاست  یاػهحشن اختو ّشچِ گشدد. شیٍ تفؼ ؼِیاطالػات هشتَطِ هما گشیؿذُ ٍ تا د یسهضگشداً

تَاى ًتیدِ گشفت افضایؾ خَدآگاّی  پغ هی خَاّذ تَد. ضتشیآه تیهَفم گشاىیتا د یٍ تؼاهل ٍ ـتشیوَدن ت یاختواػ

  گزاسد. ّای اٍ تاثیش هی گیشی فشاؿٌاختی تش هْاست اختواػی ٍ ًحَُ تشخَسد فشد دس اختواع ٍ تصوین

آهَصاى ّؼتٌذ.  داًؾ یلیتحص یخَدگشداً یٌیت ؾیلادس تِ پ فشاؿٌاختصاى فمط آهَ ًـاًگش آى اػت وِ دس داًؾ حیًتا

آهَصاى  داًؾ یلیتحص یخَدگشداً فشاؿٌاختآهَصاى ًـاًگش آى اػت وِ  اػتاًذاسد  دس داًؾ  َىیسگشػ ةیضشا ؼِیهما

 یتا خَدگشداً ٌاختفشاؿهثثت ّؼتٌذ وِ ًـاًگش ساتطِ هثثت  َىیسگشػ ةی(. ضشاBeta;358/0) وٌذ یه یٌیت ؾیسا پ

فش ٍ ّوىاساى  ی( ٍ ػاالس1390فش ٍ ّوىاساى ) یػاالس یّا پظٍّؾ حیوِ تا ًتا تاؿذ یآهَصاى ه دس داًؾ یلیتحص

 .تاؿذ ی( ّوؼَ ه1391)
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 داًؾ آهَص ،خَدگشداًی ،یاختواػ یّا هْاست ،فشاؿٌاخت: ولیذیٍاطُ ّای 
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