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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

فت دهی به تکلیف در پیشری راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزشبررسی رابطه

 تحصیلی 

 پرورش، دانشگاه تهرانآموزشو فلسفهسمیه دهمرده، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ

 سراوانمربی مدارس شهرستان دانشحوی کارشناسی ارشد و سمانه بزرگزاده، 

 و بلوچستانشناسی، دانشگاه سیستان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد روانبهروز دهواری

 ی اول ابتدایی شهرستان مرندلو؛ آموزگار پایهرقیه علمی

 

 چکیده

-آموزان پایهدهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشو ارزشی راهبردهای انگیزشی یادگیری هدف این مطالعه بررسی رابطه

پسر و  31آموز )دانش 371ی تحقیق، متشکل از باشد. نمونهمی 3141ـ 49در سال تحصیلی  ،ی پنجم ابتدایی شهر زاهدان

نتخاب گردیدند. ی پنجم ابتدایی شهر زاهدان اهاای و سپس تصادفی ساده از میان پایهصورت خوشهدختر( بودند که به 49

آموزان استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری، ی خودتنظیمی در یادگیری دانشها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع

( دارند. نتایج حاصل از تحلیل p<51/5داری )تکلیف و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنیدهی بهگویای آن بود که دو عامل ارزش

( p<35/5داری )ی مثبت و معنینشان داد که در هر دو گروه دختران و پسران، راهبردهای انگیزشی، رابطهزمان رگرسیون هم

اند. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر مؤید آن است که توجه به راهبردهای انگیزشی و توجه به با پیشرفت تحصیلی داشته

 دهی به تکلیف، حایز اهمّیّت است.ارزش

 دهی به تکلیف، پیشرفت تحصیلیهبردهای انگیزشی، ارزشراهای کلیدی: واژه
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The relationship of motivational strategies for learning and the 

value of the task in progress 

Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between motivational strategies for learning 

and student achievement based on the value of the task fifth in Zahedan, in the academic year 1393 is 

94. The study sample consisted of 175 students (83 boys and 92 girls) who cluster and then randomly 

chosen from the base of the fifth Zahedan. To collect the data, students were learning self-regulation. 

Multivariate analysis of variance, revealed that two of the homework and academic achievement of 

significant value (p< 0/05) are. The results of the regression analysis showed that in both groups of 

girls and boys, motivational strategies, and a significant positive correlation (p< 0/10) with their 

achievement. In total, according to the results of this study confirms that motivational strategies and 

giving value to what is important. 

 

Keywords: Motivational Strategies, The value of the assignment, Achievement 
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های زمینهباشد که با هدف کمک بههای مهم در ارزیابی آموزش و پرورش میآموزان، یکی از شاخصپیشرفت تحصیلی دانش

رود )فلتچر، ریدلتون، فاچس و بارنس، کار میشخصیّتی، به منظور رشد و تعالی افراد بهگوناگون اعمّ از ابعاد شناختی، عاطفی و 

پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در ( 3145نقل از حاجلو و رضایی شریف، ؛ به9551( هاالهان )9557

د. پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمّیّت دارد که شوگیری میهای مختلف، اندازهداند که به روشموضوعات آموزشگاهی می

آموزان، نسبت به دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانشپیشرفت آموزشگاهی، پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

هد های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیّت روش آموزش را افزایش دیادگیری موضوع

نفس کسب کنند )داکرل و آموزان، به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اعتماد بهتا از این طریق دانش

ای برخوردار است، که پیشرفت تحصیلی از اهمّیّت ویژه( با توجه به این3139نقل از نریمانی و رجبی، ؛ به9553شین، مک

اند )کیرک، های تدریس در کالس را مورد مطالعه قرار دادهن، از جمله هوش هیجانی و روشمحققان، عوامل تأثیر گذار بر آ

 (3444گاالگ، کلیمان و آناستاسیو، 

توانند پیشرفت تحصیلی خود را بهبود بخشند، بنابراین آموزان با درک فرایند یادگیری خودتنظیمی، میدر حقیقت؛ اغلب دانش

های علت فقدان مهارتآموزان بهسزایی دارد. بسیاری از دانشخودتنظیمی، در این امر تأثیر بههای یادگیری آشنایی با مهارت

ی ابزاری مثابهکه راهبردهای یادگیری، بهشوند؛ در حالیراهبردهای مطالعه و یادگیری، دچار ناامیدی و شکست تحصیلی می

هایی را که در طول کنند تا مهارتآموزان کمک میدانشبهگیرند و است که در حل مشکالت تحصیلی مورد استفاده قرار می

-کند تا با تکیه بر تواناییآن نیاز دارند رشد و توسعه دهند. شناسایی و تقویت این راهبردها به افراد کمک میدوران تحصیل به

 (3171)مرویان حسینی، سر گذارند ها، قادر باشند، با موفقیت کامل تحصیالت خود را پشتهای خود، کشف و تقویت آن

 ـ بیان مسأله1

های یادگیریی خود راهبرد"هایی از این قبیل مورد توجه پژوهشگران بوده است از جمله متغیرهایی که همواره در پژوهش

های یادگیری خود تنظیمی، به نقش فرد در فرایند یادگیری ه است. عبارت راهبرد( بود9535فریلیچ و شتمن، ) "تنظیمی 

هایشان را جهت دستیابی به تالش ها وها، رفتارمستمر شناخت دگیرندگان به طور فعال واکنند، که به موجب آن یمی تاکید

انگیزشی در جهت  یرندگان، هدف وگکنند؛ لذا خود تنظیمی اثر بخش، نیازمند آن است که یاداهداف مورد نظر هدایت می

تواند با اش میمهار محیط زندگی های شناختی خود وانسان از طریق فعالیتدستیابی به این اهداف داشته باشند. از طرفی، 

 ( 3447لرنر، از این راه به مهار رفتار خود بپردازند) ند وکتقویت وتنبیه شخصی در خود ایجاد انگیزش 

خود را برای های یادگیری خود تنظیم را نوعی از یادگیری که در آن افراد تالش3449در سال  (Zimmermanزیمرمان )

عبارت دیگر در کند بهتعریف می ؛بخشدجهت می دیگران، شخصا شروع کرده و مهارت بدون تکیه به  معلم و فراگیری دانش و

قادرند کل  تمایل دارند یاد بگیرند و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و هایی برای طراحی، کنترل واین یادگیری افراد مهارت

  (9557؛ باکر، دنس، بوسمن، کریجر و بوتس، 9551)الیاس و آرنولد،  ارزیابی کنندفرآیندیادگیری را 

های انسان در اعمال کنترل بر رفتار، احساسات و رفتار است که از طریق آن انسان بر رفتار خود خودتنظیمی یکی از توانمندی

( آموختن مهارت خود تنظیمی کلید 3133دیور، پردازد )ککند و با توجه به معیارهای فردی به ارزیابی خود مینظارت می

آموزان  نه تنها اساسی موفقیت هر فرد در هر زمینه است و دیدگاه یادگیری خودتنظیم در زمینه یادگیری و پیشرفت دانش

دگاه ای در زمینه خدمات و تکنولوژی آموزشی را در بر دارد و بطور کلی این دییک دیدگاه متمایز است بلکه تلویحات عمده
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ها و فرآیندهایی که برای بهبود توانایی فردی و محیط وی در یادگیری مطرح های تربیتی را به پاسخکانون تجزیه و تحلیل

 (3131، به نقل از حضرتی، 3477داند)بندورا،است، مرتبط می

پژوهش حاضر با هدف  آموزان،آموزش و یادگیری در مدارس و شناخت عوامل تأثیرگذار در یادگیری دانش اهمّیّتبا توجه به 

ی پنجم آموزان پایهدهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشی راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزشبررسی بررسی رابطه

دهی به تکلیف راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزش ال که آیا بینؤدر جهت پاسخگویی به این س ابتدایی شهرستان زاهدان

 .داری وجود دارد، انجام گرفترابطه معنی ،در دانش آموزانحصیلی درس با پیشرفت ت

 ی تحقیقـ پیشینه2

 همچنین. است نموده اشاره انگیزشی هایمؤلفه و تنظیمدخو یادگیری راهبردهای بین رابطة به( 9555) پینتریچ

 که آنچه. کنندیم استفاده خودتنظیم یادگیری راهبردهای از آموزاندانش بیشتر معموالً که است معتقد( 3444زیمرمن)

 کاربرد برای انگیزه داشتن نیز و راهبردها این چگونگی از آنها آگاهی شود، می دیگران از خودتنظیم آموزان دانش تمایز موجب

 .آنهاست

 فعاالنه را خود یادگیری تجارب کسب خودتنظیمی، در بیشتر مهارتهای دارای فراگیران که دهدمی نشان باتلر و واینر پژوهش

 داشته ضرورت که زمان هر و جویندمی سود مناسبی نظارتی راهبردهای از آنان. نمایند می هدایت متنوع بسیار راههای از و

)باتلر  دهند می تغییر محیط شرایط و تکلیف ویژگیهای خود، ملزومات به پاسخ در را استفاده مورد یادگیری راهبردهای باشد،

 (3434؛زیمرمن، 3441و واینر ، 

 ولی است، داشته معناداری تأثیر یادگیرندگان( راهبردهای یادگیری خود تنظیم در پیشرفت تحصیلی 9559در پژوهش چن )

( راهبردهای یادگیری 9553دهند در پژوهش لی )ویژگی را یادگیرندگان رشد نمی این سخنرانی بر مبتنی یادگیری هایطمحی

 یادگیرندگان و است بوده اثرگذار آنان تحصیلی عملکرد بر هم و آموزشی نظام از یادگیرندگان رضایت بر هم خودتنظیم،

 یادگیری راهبردهای از محورمعلم یا و محتوامحور هایمحیط یادگیرندگان با مقایسه در محور یادگیرنده یادگیری هایمحیط

 .اندبوده برخوردار بیشتری خودتنظیم

« فراشناخت»، «شناخت»( فرایند یادگیری را مشتمل بر سه محور 3431مایر ) الگوی یادگیری و پردازش اطالعات اینشتاین و

 مرور به عنوان نخستین جزء این الگو از راهبردها شناختی یادگیری از قبیل« شناخت»داند. می« نظارت مدیریت و»و منابع 

 بر مشتمل الگو این فراشناختی اجزای. شده است تشکیل انتقادی تفکر و اطالعات سازماندهی و تلخیص بسط، ذهنی،

این  در زمان و تالش مدیریت. نماید مهار و نظارت هدایت، را خود شناخت تا کندیکمک م فراگیرنده به که است راهبردهایی

دگیری با اضافه کردن دو راهبرد ( در حیطه راهبردهای یا3441گیچی )گیرد. پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مکمقوله قرار می

ها هیافت و شد برده کار به متعدد هایپژوهش در الگو ینا .کردند این الگو را تکمیل« یادگیری با همساالن»و « کمک طلبی»

های دانش آموزان در حیطه« پیشرفت تحصیلی»و « باورهای انگیزشی»روابطی پیچیده بین اجزای این الگو با  وجود از نشان

ها در ( این یافته3444؛ ولترز ،  3443؛لطیفیان ، 3441، متفاوت درسی از جمله ریاضی داشته است)پینتریچ و همکاران
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؛ 3139؛ البرزی و سیف، 3137های انجام شده در فرهنگ ایرانی نیز تأیید شده است )برای مثال البرزی و سامانی، پژوهش

 (3174داپناهی، باعزت، حیدری، شهیدی، ؛ خ3131؛ سیف ولطیفیان، 3135لطیفیان وسیف، 

 ـ هدف پژوهش3

 آموزاندهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشی راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزشبررسی رابطه

 ـ سؤاالت پژوهش4

 ای وجود دارد؟ آموزان چه رابطهـ بین یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش

 ای وجود دارد؟آموزان چه رابطهپیشرفت تحصیلی دانشدهی به تکلیف و ـ بین ارزش

 هاـ ابزار گردآوری داده 5

( 3431این ابزار توسط زیمرمن و مارتیننزپونز ) (:SRLISآموزان )ی خودتنظیمی در یادگیری دانش. پرسشنامه1ـ  5

شود. فرم بندی میدرجه 9تا  3از ای باشد که پاسخ بر اساس یک مقیاس چهار درجهگویه می 31شده است که دارای ساخته

دهد. زیمرمن و آموز از خودتنظیمی خویش را نشان میباشد و نتایج آن میزان برداشت هر دانشامتیاز می 15مذکور دارای 

( روایی صوری پرسشنامه را از طریق تأیید 3177درصد را گزارش نمودند. محمودی ) 75( روایی همگرایی 3431مارتینزپونز )

-است و پایانی این ابزار را از طریق بازآزمایی و همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ بهان قابل قبول گزارش کردهمتخصص

( پایانی این پرسشنامه را از طریق روش آزمون مجدد و 3131درصد گزارش نموده است. همچنین صمدی ) 11و  13ترتیب

آوری شده با تحلیل واریانس های جمعت. بدین ترتیب سرانجام، دادهدرصد گزارش نموده اس19و  19همسانی درونی به ترتیب

 ( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.MANOVAچندمتغیری مانوا )

 .آموزان، از دفتر نمره مدرسه نیز استفاده شده استضمناً؛ جهت اطالع از سطح پیشرفت تحصیلی دانش

 ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 6

 عریف نظریـ ت1ـ 6

خودتنظیمی در یادگیری عبارت است از مشارکت فعال یادگیرنده )از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و . خودتنظیمی: 3ـ  3ـ 1

( یادگیری 3449(کرنو )3131دهد )صمدی، کردن فرایند یادگیری ارجاع میمنظور بیشینهفراشناختی( در فرایند یادگیری به

گزینی و کنترل راهبردها و فرایندها در انجام تکالیف یادگیری تعریف مشارکت فعاالنه یک فرد در اهدافعنوان خودتنظیم را به

عامل ایجاد اهداف یادگیری و نیز انتخاب راهبردهائی  "خود"که چگونه کند. خودتنظیمی فرایند ارزشمندی است زیرا بر اینمی

کند )همان: گذارد، تأکید میلیف بر کیفیت یادگیری متعاقب آن، تأثیر میبرداشت هر فرد از خود و تکشود و این که چگونهمی

های افتد که افراد به صورت فعال در حیطه( معتقدند که یادگیری خودتنظیمی زمانی اتفاق می9559( چاالوات و دیبیکز )97

ی نقشه ذهنی به دانش آموزان در هاو رفتاری در فرایند یادگیری خودشان مشارکت کنند. استراتژیفراشناختی، انگیزش 

روانشناسی مولد برای یادگیری  توجیه تکالیف، تمرکز روی بخش مهم تکالیف، سازماندهی مواد درسی و نگهداری یک جور
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( راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرد، که در آن دانش آموزان به 9555کند. زیمرمن)کمک می

های خود را ب مهارت و دانش بر معلمان، والدین و یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصا کوششجای آن که برای کس

 (3131کنند )صمدی، شروع و هدایت می

 هاـ تحلیل داده 7

 آموزان رابطة معنادار وجود دارد.فرضیه اول: بین راهبردهای انگیزشی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

 برای گروههای مستقل استفاده شد. t از آزمون برای پاسخ به فرضیه فوق

 دهد:آموزان را نشان میبرای مقایسه پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بین دانش tجدول زیر نتایج آزمون 

 آموزانبرای مقایسه پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بین دانش t. نتایج 1جدول

سطح  آزمون لوین

 معناداری

t سطح  درجه آزادی

 معناداری

.107 .745 96711 13 009. 

 

)سطح معناداری بیشتر  p ،357/5F>51/5در واریانس انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی، تفاوت معناداری وجود نداشت، 

دهد که بر اساس آموزان در جدول باال را نشان میبرای مقایسه میانگین انگیزش پیشرفت در دانش tبود( نتایج آزمون  51/5از 

 .شودهای جدول فوق فرضیه تأیید مییافته

 آموزان رابطة معنادار وجود دارد.بین یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش فرضیه دوم:

 برای گروههای مستقل استفاده شد.  tبه فرضیه فوق از آزمون  برای پاسخ

 

 آموزانبرای مقایسه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش t. نتایج آزمون 2جدول

سطح  آزمون لوین

 معناداری

t سطح  درجه آزادی

 معناداری

1.427 .240 2.306 38 .027 

 

بود( نتایج  51/5)سطح معناداری بیشتر از  p ،997/3=F>51/5واریانس خودتنظیمی در دو گروه تفاوت معناداری نداشت، 

دهد که خودتنظیمی در دو گروه تفاوت برای مقایسه میانگین خودتنظیمی در دو گروه در جدول باال نشان می tآزمون 
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شود. بود( بنابراین فرضیه فوق تأیید می 51/5)سطح معناداری کمتر از  p ،13 =df ،151/9 =t<51/5معناداری وجود داشت، 

-آموزان تأثیر دارد. میانگین خودتنظیمی در دو گروه بهحصیلی دانشآموزان در پیشرفت تدر واقع یادگیری خودتنظیمی دانش

 .های زیادی داشتصورت تفاوت

 آموزان دختر و پسر به تفکیک جنسیتی تأثیر دارد.دهی به تکلیف و خودتنظیمی دانشفرضیه سوم: ارزش

 جنسیتیآموزان دختر و پسر به تفکیک دهی به تکلیف و خودتنظیمی دانش. تأثیر ارزش3جدول

 میانگین متغیرها جنسیت

 گروه

 آزمایش

میانگین 

 گروه

 کنترل

-سطح معنا آزمون لوین

 داری

T سطح معنا آزادیدرجه-

 داری

دهی به ارزش پسران

 تکلیف

11/9 75/9 347. 119. 96991 34 .517 

انگیزش 

 پیشرفت

13/9 19 36914 991. 96594 34 .517 

 

دهی به ارزش دختران

 تکلیف

13/9 15/9 36999 935. 36191 37 .393 

انگیزش 

 پیشرفت

14/9 11/9 599. 339. 36359 37 .931 

 

)سطح  p>51/5واریانس خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت در پسران گروه آزمایش و گروه کنترل، تفاوت معناداری نداشت،  

در پسران گروه کنترل به صورت معناداری نشان داد میانگین انگیزش پیشرفت t بود( نتایج آزمون 15/5معناداری بیشتر از 

. ـ  p>15/5. ولی میانگین خودتنظیمی در پسران دو گروه تفاوت معناداری نداشت p>15/5بیشتر از گروه آزمایش بود 

.میانگین خود  p>/51واریانس و میانگین خود تنظیمی. انگیزش پیشرفت در دختران دو گروه تفاوت معناداری نداشت 

 زش پیشرفت در دختران گروه کنترل بیشتر از گروه آزمایش بود ولی این تفاوت معنادار نبود. تنظیمی و انگی

-ها بهره میهایی که معلمان از راهبردهای انگیزشی در کالسآموزان کالسشود، دانشمشاهده می 9همانطور که در جدول 

)و  15/33(، راهبرد بسط و گسترش معنایی 94/3)و  11/35برند، میانگین)و انحراف معیار( نمرات راهبرد تکرار و مرور ذهنی 

هایی که باشد. همچنین در کالس( می49/1)و 31/13دهی به تکلیف  ( و میزان ارزش14/3)و  37/4(، راهبرد سازماندهی 19/9

(، راهبرد 54/9)و  41/1 کنند؛ میانگین )و انحراف معیار( نمرات راهبرد تکرار و مرور ذهنیاز راهبردهای انگیزشی استفاده نمی

-( می75/1)و  39/93دهی به تکلیف ( و میزان ارزش33/9)و 95/3(، راهبرد سازماندهی 74/9)و  77/1بسط وگسترش معنایی 

 باشد.
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های باکس و لوین های آن، از آزمونفرضقبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری جهت رعایت پیش

های است، شرط همگنی ماتریسدار نبودهیک از متغیرها معنی. بر اساس آزمون باکس که برای هیچاستفاده شد

مشاهده  9( همانطور که در جدول P ،79/3= F ،91/33= BOX =/511واریانس/کوریانس به درستی رعایت شده است )

های بین گروهی رعایت شده انی واریانسداری آن برای همه متغیرها، شرط همسشود بر اساس آزمون لوین و عدم معنیمی

 است. بنابراین آزمون تحلیل واریانس چند متغیری قابل اجرا است.

. میانگین و انحراف معیار متغیرهای راهبرد تکرار و مرور ذهنی، راهبرد بسط و گسترش معنایی، راهبرد سازماندهی و میزان 4جدول

 آموزان دهی به تکلیف در دانشارزش

 متغیر

 

 از راهبردهاآموزش با استفاده                          ش بدون استفاده از راهبردهاآموز

X                                                 SD                                             X                                      SD 

                                      23/6                                         92/0                     53/01                                  راهبرد تکرار و مرور ذهنی

12/9 

                                     77/3                                         53/9                     51/00                            راهبرد بسط و گسترش معنایی

72/9 

                                     91/7                                         62/0                      77/2                                             راهبرد سازماندهی

00/9 

                                   09/30                                         23/5                    03/50                               به تکلیف دهیمیزان ارزش

71/3 

راهبرد تکرار و مرور ذهنی، راهبرد بسط و گسترش  های دو گروه درفرض تساوی واریانس. نتایج آزمون لوین در مورد پیش5جدول

 آموزاندهی به تکلیف در دانشمعنایی، راهبرد سازماندهی و میزان ارزش

ی آزادی درجه F متغیر

 اوّل

 P ی آزادی دوّمدرجه

17/9 راهبرد تکرار و مرور ذهنی  1 77 113/0 

 راهبرد بسط و گسترش معنایی
31/3  

1 77 291/0 

 279/0 77 1 14/1 سازماندهیراهبرد 

 153/0 77 1 07/2 دهی به تکلیفمیزان ارزش
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های راهبرد تکرار و مرور ذهنی، راهبرد بسط و ی آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفهنتایج مشخصه

 = P ،97/13 = F ،991/5 <553/5باشد )دار میدهی به تکلیف معنیگسترش معنایی، راهبرد سازماندهی و میزان ارزش

المبدای ویلکز( آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( را مجاز شمرد. نتایج نشان داد که حداقل بین 

 یکی از متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته MANOVAداری . نتایج آزمون معنا6جدول

 F P ارزش آزمون متغیر

 000/0 47/57 757/0 پیالی ـ بارتلت 

 000/0 47/57 243/0 المبدای ویلکز گروه

 000/0 47/57 119/3 اثر هتلینگ 

 000/0 47/57 119/3 ی خطابزرگترین ریشه 

 

(553/5> P) 

 

، راهبرد بسط و گسترش معنایی، راهبرد سازماندهی و میزان راهبرد تکرار و مرور ذهنی واریانس چند متغیری روی میانگین. نتایج تحلیل 7جدول

 دو گروه آموزاندهی به تکلیف در دانشارزش

 SS dF MS F P متغیر وابسته

 555/5 54/71 95/913 3 95/913 راهبرد تکرار و مرور ذهنی

 555/5 59/49 13/135 3 13/135 راهبرد بسط و گسترش معنایی

 555/5 91/31 33/11 3 33/11 راهیرد سازماندهی
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 555/5 71/39 53/344 3 53/344 دهی به تکلیفمیزان ارزش

 

 (553/5 > P) 

(، راهبرد بسط و F = 54/71نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای تکرار و مرور ذهنی )

-طور معنی( بهF = 71/39دهی به تکلیف )( و میزان ارزشF = 91/31(، راهبرد سازماندهی )F = 59/49گسترش معنایی )

آموزان دیگر از اند نسبت به دانشهای درس با استفاده از راهبردهای انگیزشی را تجربه کردهآموزانی که کالسداری دانش

 .هتری برخوردارندسطح یادگیری با کیفیّت ب

 گیرینتیجه

توانند پیشرفت تحصیلی خود را بهبود بخشند، بنابراین آشنایی با آموزان با درک فرایند یادگیری خودتنظیمی، میاغلب دانش

 های راهبردهایعلت فقدان مهارتآموزان بهسزایی دارد. بسیاری از دانشهای یادگیری خودتنظیمی، در این امر تأثیر بهمهارت

ی ابزاری است که در مثابهکه راهبردهای یادگیری، بهشوند؛ در حالیمطالعه و یادگیری، دچار ناامیدی و شکست تحصیلی می

هایی را که در طول دوران تحصیل کنند تا مهارتآموزان کمک میدانشگیرند و بهحل مشکالت تحصیلی مورد استفاده قرار می

های خود، کشف کند تا با تکیه بر تواناییند. شناسایی و تقویت این راهبردها به افراد کمک میآن نیاز دارند رشد و توسعه دهبه

 .سر گذارندها، قادر باشند، با موفقیت کامل تحصیالت خود را پشتو تقویت آن

بود( نتایج  51/5)سطح معناداری بیشتر از  p ،997/3=F>51/5واریانس خودتنظیمی در دو گروه تفاوت معناداری نداشت، 

دهد که خودتنظیمی در دو گروه تفاوت برای مقایسه میانگین خودتنظیمی در دو گروه در جدول باال نشان می tآزمون 

شود. بود( بنابراین فرضیه فوق تأیید می 51/5)سطح معناداری کمتر از  p ،13 =df ،151/9 =t<51/5معناداری وجود داشت، 

-آموزان تأثیر دارد. میانگین خودتنظیمی در دو گروه بهآموزان در پیشرفت تحصیلی دانشواقع یادگیری خودتنظیمی دانشدر 

 های زیادی داشت.صورت تفاوت

اند میانگین)و توجههایی که معلمان به راهبردهای انگیزشی بیآموزان کالسشود، دانشمشاهده می 9همانطور که در جدول 

(، راهبرد 19/9)و  15/33(، راهبرد بسط و گسترش معنایی 94/3)و  11/35ار( نمرات راهبرد تکرار و مرور ذهنی انحراف معی

هایی که استفاده از باشد. همچنین در کالس( می49/1)و 31/13( و میزان ارزش به تکلیف 14/3)و  37/4سازماندهی 

(، راهبرد بسط و گسترش 54/9)و  41/1( راهبرد تکرار و مرور ذهنی راهبردهای انگیزشی جریان دارد؛ میانگین )و انحراف معیار

 باشد.( می75/1)و  39/93دهی به تکلیف ( و میزان ارزش33/9)و 95/3(، راهبرد سازماندهی 74/9)و  77/1معنایی 

های باکس و لوین های آن، از آزمونفرضقبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری جهت رعایت پیش

های است، شرط همگنی ماتریسدار نبودهیک از متغیرها معنیاستفاده شد. بر اساس آزمون باکس که برای هیچ

مشاهده  9( همانطور که در جدول P ،79/3= F ،91/33= BOX =/511واریانس/کوریانس به درستی رعایت شده است )

های بین گروهی رعایت شده آن برای همه متغیرها، شرط همسانی واریانسداری شود بر اساس آزمون لوین و عدم معنیمی

 است.
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های تکرار و مرور ذهنی، راهبرد بسط و گسترش ی آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفهنتایج مشخصه

المبدای ویلکز( آزمون  = P ،97/13 = F ،991/5 <553/5باشد )دار میمعنایی، سازماندهی و یادگیری خودتنظیمی معنی

فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( را مجاز شمرد. نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از متغیرهای 

 مورد بررسی در بین دو گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

(، راهبرد بسط و F = 54/71ن نمرات راهبرد تکرار و مرور ذهنی )نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگی

-طور معنی( بهF = 71/39دهی به تکلیف )( و میزان ارزشF = 91/31(، راهبرد سازماندهی )F = 59/49گسترش معنایی )

آموزان دیگر از دانشاند نسبت به های درس با استفاده از راهبردهای انگیزشی را تجربه کردهآموزانی که کالسداری دانش

 سطح یادگیری با کیفیّت بهتری برخوردارند.

 پیشنهادات

شهر زاهدان، الزم است تا استفاده از  آموزان مدارس مقطع ابتدییتحصیلی دانشـ برای اتقاء بخشیدن به انگیزش و پیشرفت

 شود.وپرورش در مدارس به آنان آموزش دادهراهبردهای خودتنظیمی توسط آموزش

 ها آغاز گردد.آموزان تکالیف کمی باالتر از سطح عادی بدهند تا فرایند خودتنظیمی در آنلمان به دانشـ مع

ی تحصیلی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، میزان آموزان، به پایهـ مسؤولین  آموزش و پرورش، برای آموزش خودتنظیمی به دانش

 د.ی معلم توجه کننآشنایی با تکالیف و سن و تجربه

شود؛ الزم است که معلمان ، منجر به پیشرفت تحصیلی میدهی به تکلیفآنجا که توجه به راهبردهای انگیزشی و ارزشاز  ـ

کاربستن آموزان برای بهسعی نمایند که روی تفکر مستقل و تبحر یافتن محتوای موضوع درس تأکید کنند، بر این اساس دانش

های تبحر اغلب پیامدهای مطلوب نظیر ( هدفMayetقول مایت )شوند. بهمیراهبردهای یادگیری کارآمد ارزشی قایل 

توانند همانند نیز می ها که استفاده از راهبردهای انگیزشیباشد. این یافتهاستفاده از راهبردهای شناختی عمیق همراه می

عنوان مصداقی توان بهی باشند؛ را میکننده پیشرفت تحصیلبینیی تأثیرات متفاوت ـ پیشهدفهای تبحری ـ البته با درجه

 (3137نقل از فراهانی، برای توجیه علمی فوق دانست )به

 شود.ها و انتخاب راهبردها، پسخوراند بیرونی دادهآموزان جهت تنظیم اهداف و نظارت بر آنـ حتماً به دانش

تربیتی مناسب که در آن خودتنظیمی رشد  هایآموزان و شیوهشایسته است که نقش خودتنظیمی در انگیزش پیشرفت دانش

 یابد، در برنامه تربیت معلم و آموزش خانواده مورد توجه قرار گیرد.می

گذاری و ریزی، نشانههای یادگیری خودتنظیمی مثل حفظ توجه و هشیاری، طراحی و برنامهآموزان در فعالیتـ باید به دانش

 عملکرد کمک نمود.های در ضمن بازیابی اطالعات و خودارزیابی
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 منابع

های انگیزشی وراهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری در میان بررسی و مقایسه بارور»( ، 3173البرزی، شهال و سیامک. )  .3

 (3)31، مجله  علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، « آموزان دختر وپسر مقطعراهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیرازدانش

بررسی رابطه باورهای انگیزشی راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمیعتی با »( ، 3139شهال و دیبا سیف. ) البرزی،  .9
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