
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(49 یاپی)پ 1400 زییشماره اول، پا زدهم،یسال س

 

حل   یها  وهی آن بر ش  ری یادگیری خود تنظیمی و تاث  یراهبردها یارائه الگو
 مسأله دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

 3، قدسی احقر 2، امینه احمدی* 1زهرا تفرجی گیالوندانی 

 چکیده 
-های حل مسأله دانشو تاثیر آن بر شیوه  تنظیمی  خود  یادگیری  راهبردهای  شناسایی  پژوهش  هدف این

  برای انجام این  کمی( است.-. روش انجام پژوهش آمیخته )کیفیاستتهران    آموزان دوره دوم متوسطه شهر 
 شناسایی برای  ،    MAXQDA12افزار  تحلیل مضمون با نرماسنادی، از تکنیک    عۀوه بر مطالالپژوهش ع

جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه برنامه ریزی درسی و آموزشی   .شداستفاده  ها  و مؤلفه  ابعاد
مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. در نهایت برای راهبردهای   16و مدیریت آموزشی بودند که بعد از انجام  

متغیر دوم   22مولفه و    9بعد،    3یادگیری خودتنظیمی   برای  از طریق تحلیل مضمون شناسایی شد  شاخص 
شاخص بود.    24مولفه و    3  (1996)  النگ  و  مسأله با توجه به پرسشنامه استاندارد کسدی  حل  هاییعنی شیوه

درصد بدست    63روایی بخش کیفی با توجه به نظر خبرگان تایید و پایایی این بخش با استفاده از فرمول کوپا  
های حل مسأله به دلیل قبول است و نشان از پایایی باالی کدهای حاصله دارد و پرسشنامه شیوهآمد که مورد 

بدست آمد.   0.7ها باالی  استاندارد بودن تنها با فرمول آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که تمام مولفه
استفاده شد. نتایج نشان داد که smartpls3 افزارنرم  در نهایت برای ترسیم الگو از روش معادالت ساختاری

( منابع  مدیریت  رهبردهای  بعد  ترتیب  ) 0.932به  شناختی  راهبردهای  فراشناختی  0886(،  راهبردهای  و   )
( به ترتیب بیشترین اهمیت را در متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دارند و همچنین راهبردهای  0.843)

 های حل مسأله دارد.  درصدی بر شیوه 70نشان از تاثیر  0.703خود تنظیمی با ضریب 

کلیدی: مسأله  واژگان  حل  های  شیوه  خودتنظیمی،  یادگیری  راهبردهای  ساختاری،   ،الگوی  معادالت 
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 مقدمه
از دیدگاه نظری، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یکی از مهم ترین وجوه یادگیری دانش آموزان  

دارای خودتنظیم  فراگیران  های     است.  نگرش  و  باورها  همچنین  و  فراشناختی  و  شناختی  توانایی 
فرآیندهای   در  چناچه  خود هستند.  یادگیری  فرآیندهای  هدایت  و  نظارت  درک،  برای  انگیزشی الزم 
و   راهبردها،  بکارگیری  در حین  بودن  کارآمد  یادگیری مختلف، خود  راهبردهای  بکارگیری  آموزشی  

اهدا به  دستیابی  به  بودن  در  متعهد  یادگیری  فرآیند  آنرا  توان  می  گیرند،  قرار  مدنظر  تعیین شده،  ف 
چارچوب خودتنظیمی تلقی نمود. هدف اولیه از فرهنگ خودتنظیمی حصول اطمینان از این است که  
نهاد یا شخصی که وارد این فرآیند شده، قادر به جستجو و بهبود کیفیت ذاتی خود خواهد بود و اینکه  

رخاسته از تمایل درونی افراد مشارکت کننده در این برنامه می باشد. فراگیران  چنین فرهنگی صرفا ب
اسی برای  خودتنظیم نسبت به مشارکت فعال در فرآیند های یادگیری، نظارت و کنترل فرآیندهای اس

تمایل زیادی دارند. در نتیجه چنین فراگیرانی در تالش برای یادگیری فعال    دستیابی به اهداف علمی، 
 (.  1397)مسعودیان و همکاران،   د زیرا از نقاط قوت و ضعف خودآگاه می باشند هستن

فرآیندهای   شامل  کارآمد  و  مستقل  علمی  یادگیری  های  راه  به  خودتنظیمی  یادگیری  ساختار 
فراشناختی، انگیزش درونی و عملکرد مرتبط می باشد. آن جنبه های  انگیزشی  واحساسی فراگیران  

م قرار  تاثیر  تحت  داشته  را  را  یادگیری  برای  موردنیاز  متدهای  و  ابزارها  آموزان  دانش  اگر  دهد..  ی 
آنان   علمی  عملکرد  بهبود  به  کردکه  خواهند  پیدا  دست  از خودکارآمدی  باالیی  به سطح  آنها  باشند، 
دارای   و  شده   برانگیخته  هدف   به  دستیابی  برای  درونی  بطور  آموزان  دانش  شد.  خواهد  منجر 

نسبت به اخذ نمرات عالی می باشند. زیرا آنان باور دارند این آموزش ها برای آینده  احساسات مثبتی  
 (. 2020، 1آنان مفید است )ال آدی و آل کاروسی 

راهبردهای  یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهش های اخیر روانشناسی تربیتی  
اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی  مطرح شد و به واسطه    1980است . این رویکرد ازسال  

دانش آموزان دارد، شهرت فزاینده ای پیدا کرده است . برای توصیف یادگیری خودتنظیمی الگوهای  
فرآیند   اند  وابسته  آن  به  که  رویکردی  و  نظری  دیدگاه  به  توجه  با  هرکدام  که  دارد  وجود  متعددی 

مه الگوهای یادگیری خودتنظیمی، تاکید بر ترغیب  یادگیری خودتنظیمی را توصیف کرده اند، اما در ه
(  1397دانش آموزان به وارسی، اداره و تنظیم کردن رفتار خود است. )نقی بیرانوند، قدم پور و صادقی،  

بری  و  موفقیت  2017)  2زی  و  تنظیمی  خود  یادگیری  راهبرد  میان  که  دریافتند  خود  پژوهش  در   )
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ریاضی و خواندن توسط دانش آموزان در نیوزلند همبستگی مثبت  تحصیلی در آموختن مهارت های  
وجود داشت. دیگر پژوهش ها نشان داده اند افرادی که از مهارت های حل مساله پایینی برخوردارند  
کنند،   می  ناکامی  احساس  موانع،  با  رویارویی  در  و  شوند  مواجه  شکست  با  مشکالت  با  برخورد  در 

پره برای  یا  میشوند  افت پرخاشگر  آنها دچار  .متعاقبا  موقعیت مشکل ساز گوشه گیر می شوند  از  یز 
تحصیلی و بدنبال آن شکست تحصیلی، ترک تحصیلی و در نهایت این وضعیت منجر بزهکاری می  

شعبانی،   و  احقر  بیان،  جمله  1396شود.)انتظامی  از  مساله  توانایی حل  رسد  می  نظر  به  اینرو  از     .)
ر در  ها  شیوه  ترین  سریع  اساسی  تغییرات  بطن  در  واقع،  در  است.  مشکالت  گونه  این  با  ویارویی 

اجتماعی و وقایع تنیدگی زا فرد باید یاد بگیرد جایگاهی در اجتماع بیابد، با همساالن رابطه مطلوب  
برقرار کند، خود را با مدرسه، اجتماع، همساالن و خانواده سازگار سازد و بر تحقق بسیاری از اعمال  

دی و بین فردی حیاتی که وی را برای زندگی آینده آماده می کند، تسلط یابد. بنابراین، نیاز  پیچیده فر
با   تعامل  از طریق  را  تمامی زمینه های زندگی مشهود است و فرد آن  در  به روش های حل مساله 

معتمدیگانه،   و  نیا، شریفی  های مختلف کسب می کند)شکوهی  و وضعیت  (. همچنین  1394محیط 
و    مطالعات  مهارتی  و  عاطفی  شناختی،  بلوغ  در  مساله  حل  های  شیوه  کاربست  که  دهند  می  نشان 

بهبود   و  افسردگی  و  اضطزاب  کاهش  در  همچنین  و  آموزان   دانش  گیری  تصمیم  قدرت  افزایش 
ارتباطات اجتماعی نقش بسزایی دارد و به انسان انگیزه ای مناسب برای مواجهه سازنده با مشکالت  

(. در واقع، امروز ضروری است که تمامی افراد متعلق به جوامع و  1395کنجینی،  می دهد ) فیضی  
با   بتوانند  تا  گروه های مختلف روی موضوع روزآمد کردن شیوه های حل مساله خود متمرکز شوند 
چالش های متنوع در زمینه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مواجه گردند.این مهم در شرایطی  

که  شود  می  های    محقق  روش  از  آموزشی  مقاطع  تمامی  در  شان،  درسی  های  در کالس  مدرسان 
کسب  با  فراگیران  ترتیب،  این  به  نمایند.  استفاده  مساله  حل  های  شیوه  تقویت  بر  مبتنی  تدریس 
به   توانند  متعاقبا می  توانایی حل مساله شان می شوند و  ارتقاء سطح   به  قادر  آموزش های مناسب 

ی فردی یا شغلی  خود مواجه شده، وظایف محوله را به درستی انجام داده و  روش مناسب با چالش ها
به هدف های موردنظر دست یابند. برای دست یابی به این منظور پژوهش حاضر بر آن شد که به این  
سوأل پاسخ دهد که آیا می توان الگویی را برای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی طراحی و تاثیر آن  

 ای حل مسأله مورد ارزیابی قرار داد؟ را بر شیوه ه

 روش پژوهش: 
از   استفاده  با  کیفی  مرحله  در  است.  کیفی(  و  )کمی  آمیخته  روش  به  مطالعه  یک  مطالعه  این 

های اولیه از روش تحلیل مضمون شناسایی شد. مشارکت کنندگان  مصاحبه نیمه ساختار یافته مولفه
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آمو مدیریت  زمینه  در  خبره  افراد  را  پژوهش  یادگیری  در  راهبردهای  عالی،  آموزش  مدیریت  زشی، 
اند و همچنین در این زمینه مسائل  خودتنظیمی و شیوه های حل مسأله مقاله، کتاب و یا تالیفی داشته

اند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از  مرتبط به دانش آموزان تدریس کرده باشند، تشکیل داده
تجربه با حداقل سه سال  با حداقل    خبرگان  عالی، متخصصین  آموزش  زمینه  در  دانشگاه  در  فعالیت 

تحصیالت دکتری در مدیریت آموزشی برنامه ریزی آموزشی و درسی استفاده شد. روش نمونه گیری  
نظر   از  بود.  هدفمند  به صورت  نیز  کیفی  تدلیهبخش  و  موارد    1تشکری  گیری،  نمونه  روش  این  در 

(. که در بخش  93،  2003انتخاب می شوند )تدلیه و تشکری،    بصورت غیرتصادفی و کامال هدفمند
تعداد   برای    16کیفی  تحلیل مضمون کیفی  فرایند  داشتند.  پژوهش مشارکت  این  در  از خبرگان  نفر 

تعیین مهم ترین تعیین کننده های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده شد و برای سنجش تاثیر  
ر شیوه های حل مسأله از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر  راهبردهای یادگیری خود تنطیمی ب

ها در  بهره گرفته شد. روش گردآوری داده  آزمودنی  300ای از    مرحله  چند   گیری   تهران با روش نمونه
ابزار   با  کیفی  داده   maxqda12بخش  آوری  جمع  برای  و  مضمون  تحلیل  کمی،  روش  های 

سوال) شاخص( و پرسشنامه استاندارد    22خودتنظیمی با  پرسشنامه محقق ساخته راهبردهای یادگیری  
سوال) شاخص( که با طیف لیکرت از خیلی مناسب است تا اصال مناسب    24شیوه های حل مسأله با  

گردید.   طراحی  مصاحبهنیست  زمانی  بود   65ها  میانگین  مصاحبه دقیقه  سازی  پیاده  از  پس  به  .   ، ها 
ها استفاده شد. بدین ترتیب  مون و همزمان با جمع آوری دادهها از روش تحلیل مضمنظور تحلیل داده

ها ابتدا متن نوارها پیاده شد. پس از آن یک نسخه از کدهای استخراج شده  که پس از انجام مصاحبه
داده با  آشنایی  تایید شد. جهت  و  ارسال  داده برای مصاحبه شونده  و غرق شدن،  ها چندین مرتبه  ها 

بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه مشابه در یک طبقه کنار هم قرار  بازخوانی گردید  
دادند.   تشکیل  را  ها  مایه  و درون  ادغام شده  درهم  این طبقات  گرفت.  اولیه شکل  و طبقات  گرفتند 

های جمع آوری شده، درگیری طوالنی مدت و عمیق داده ها  همچنین جهت اطمینان از صحت داده
ها مشارکت داشتند.  عالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران اصلی، درتحلیل دادهوجود داشت. ب

می طبقات  و  کدگذاری  تایید  برای  را  ها  نوشته  دست  تاییدپذیری  پژوهشگر  افزایش  برای  خواندند. 
دیدارهای   و  گیری  نمونه  در  تنوع  حداکثر  داشتن  میگردید.  مراجعه  کنندگان  مشارکت  به  مجددا 

ها بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و طبقات فرعی شکل  راه های دیگر افزایش اعتبار داده طوالنی،  
ها ظهور یافتند.  ها در تمام واحدهای تحلیل)کدها( ادامه یافت تا درون مایهگرفتند و سپس کاهش داده 

دادهمصاحبه نظری  اشباع  مرحله  تا  افزها  نرم  با  کیفی  محتوای  تحلیل  یافت.  ادامه  ار  ها 
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MAXQDA12    انجام شد.برای بخش دوم ) کمی ( پرسشنامه های پر شده توسط دانش آموزان
 smartتوسط روش معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه با استفاده از نرم افزار  

pls3    الگوی نهایی تاثیر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر شیوه های حل مسأله طراحی گردید. در
پیاده سازی   در  داری  امانت  رعایت  و  هویتی  اطالعات  ،حفظ  آگاهانه  نامه  رضایت  اخذ  پژوهش  این 

 ها به عنوان مالحظات اخالقی مد نظر قرار گرفت.محتوای مصاحبه

 گیری و حجم نمونه آماری، روش نمونهجامعه
  آموزشی   مدیریت   های رشته  در   دانشگاهی   در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان   کیفی:

برنامه ریزی درسی و آموزشی بود. خبرگان پژوهش، به تأیید اساتید راهنما و مشاور، افرادی بودند    و
توانستند با  که ازنظر آگاهی و اطالعات در زمینه یادگیری و راهبردهای یادگیری برجسته بوده و می 

گیری  از روش نمونه  هاتعیین نمونه   ارائه اطالعات دقیق، نمادی از جامعه باشند. در این پژوهش برای
و   استفاده شد  نظر گرفته    16هدفمند  در  نمونه مصاحبه شونده)تحلیل مضمون(  عنوان حجم  به  نفر 

 شدند. 

تمامی دانش آموزان دوره  گروه دوم از جامعۀ آماری در بخش کمّی این پژوهش شامل    کمّی:

ای  گیری خوشهول کوکران و از طریق نمونهبود. با استفاده از فرم   1398  سال  در   متوسطه شهر تهران
به  223ای،  مرحله بهنفر  پژوهش  این  در  شدند.  انتخاب  آزمودنی  و  تعمیممنظور  عنوان  بیشتر  پذیری 

حجم نمونه بیشتر باشد دقت نتایج    و با توجه به اینکه در تحلیل عاملی هرچه  جلوگیری از اُفت نمونه 
پرسشنامه به دلیل    10الزم به ذکر است که  ر افزایش یافت.  نف  310حجم نمونه به    نیز باالتر است، 

 آزمودنی انجام گرفت.  300ناقص بودن کنار گذاشته شد و عملیات آماری بر روی  

 ها، پایایی و روایی ابزار گرداوری داده
کیفی: به  روایی  و  پژوهش  کیفی  بخش  در  ابزار  روایی  از  اطمینان  حصول  منظور  برای 

ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و  ق بودن یافتهاطمینان خاطر از دقی
چنین  متخصصان و مسئولین آموزش و پرورش که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

 ها کمک گرفته شد. کنندگان در تحلیل و تفسیر داده زمان از مشارکتطور همبه

ی برای محاسبه درون موضوعر پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق  د  پایایی کیفی: 

 های انجام گرفته استفاده شد. پایایی مصاحبه
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روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که در    smsrtpls: از طریق نرم افزار  روایی کمی  

 .ارائه شده است 2جدول 

 ایایی ابزار: اطالعات پرسشنامه و محاسبه روایی و پ2جدول 
 CR AVE MSV ASV 1 2 3 آلفای کرونباخ  متغیر

ـ  78/0 0.30 0.41 61/0 801/0 0.736 . راهبردهای یادگیری خود تنظیمی 1 ـ  ــــ  ــــ

ـ  76/0 53/0 0.08 0.14 57/0 889/0 0.838 حل مساله .2  ــــ

وضعیت بسیار خوب  مشخص است پرسشنامه ها از لحاظ روایی و پایایی در    2با توجه به جدول  
 قرار دارند. 

 يافته های پژوهش: 

 ابعاد، مولفه ها و شاخص های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی کدامند؟

برنامه ریزی درسی    و   آموزشی  مدیریت  هایرشته مصاحبه از خبرگان    16برای پاسخ به این سوال  
کد اولیه استخراج    162ین فرایند با سواالت نیمه ساختار یافته انجام پذیرفت. در نهایت در ا   و آموزشی

بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله،   با  بعد برای راهبردهای    3گردید. 
درون مایه اصلی )که بسیاری در بخش ادبیات پژوهش بدست آمده بودند( و   9یادگیری خودتنظیمی و  

 دید. ( استخراج گر1شاخص )مطابق جدول شماره   22در نهایت 
 های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( ابعاد و مولفه1جدول 

 بعد مولفه خودتنظیمی  یادگیری شاخص های راهبردهای

کنم تا بعــدا خوانم، مطالب را مرتباً برای خودم تکرار میوقتی درس می
 ان را بهتر به خاطر بیاورم.

 تکرار و به یادسپاری 

ی شناختی 
راهبردها

 

کنم، مطالب مهم را بارها و بارهــا امتحان مطالعه میهنگامی که برای  
 کنم.برای خودم تکرار می

 هنگام مطالعه پیدا کردن نکات مهم برای من سخت است.

 یــاد بــه بهتــر را مطالب بعدا تا کنم  می  برداری  یادداشت  مطالعه  هنگام
 .آورم

 برداری  یادداشت

 نویسی خالصه کنم تا راحت ترمطالعه کنم.من هر فصل کتاب را برای خود خالصه می
 آورم.هنگام مطالعه، مطالب مهم را با بیانی قابل فهم برای خودم در می

کنم، مطالب کتاب را با مطالبی که استاد وقتی برای امتحان مطالعه می
 دهم.سر کالس گفته ربط می

 سازماندهی 

خوابگــاه، بــرای پاســخ دادن بــه هنگام انجام تکالیف درسی در خانه یا  
 سواالت، سعی می کنم آنچه را که استاد در کالس گفته است را یاد آورم.

من آنچه را که از تکالیف و کتابهای درسی گذشته یاد گرفته ام، بــرای 
 کنم.انجام تکالیف جدید استفاده می
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 دهم.کنم همه چیز را به هم ربط هنگام مطالعه یک موضوع، سعی می

خوانم به مطالبی کــه در هنگام مطالعه سعی می کنم مطالبی را که می
 دانستم ربط دهم.از قبل می

گویــد بفهمــم، حتــی اگــر آن کنم مطالبی را که استاد میمن سعی می
 مطالب کامال روشن و قابل فهم نباشد.

 مطلب  درک

چه بیشتر بــه کنم مطالب را هر  خوانم، سعی میوقتی برای امتحان می
 خاطر بسپارم.

کنم کــه الزم اســت قبل از شروع به مطالعه، در مورد کارهایی فکر می
 برای بهتر یادگرفتن انجام دهم .

 ریزی  برنامه

ی فراشناختی
راهبردها

حتی وقتی درسی را دوس ندارم برای گــرفتن نمــره ی خــوب، ســخت  
 کنم.تالش می

پرســم تــا مطمــئن شــوم خود ســوال مــیی هر درس از بعد از مطالعه  
 مطالبی را که خوانده ام یاد گرفته ام.

 کنترل  و  نظارت

دهم، تمرینات کتاب را انجام داده و سواالت پایان هر فصل را پاسخ می
 حتی زمانی که مجبور به انجام آن نباشم.

دهد، من اغلب به فکر چیز دیگری هستم و به وقتی که استاد درس می
 گوید گوش نمی دهم.آنچه معلم می

موقع درس خواندن، احظه ای توقف کرده و آنچه را که خوانــدم مــرور 
 می کنم.

حتی زمانی که مطالب خسته کننده بوده و جالــب نباشــد، بــه خوانــدن 
 دهم تا آن را به پایان برسانم.ادامه می

 پشتکار  و  تالش

ی 
راهبردها

 
ت

مدیری
 

منابع 
 

گــذارم یــا فقــط قســمت درسی سخت است، یا آن را کنار میوقتی که  
 خوانم.های آسان آن را می

دانم کــال در مــورد خوانم نمــیکنم مطالبی را که میاغلب احساس می
 .چیست.

 دهی  نظم فعالیت

 

در ادامه برای تایید روایی و پایایی مولفه ها همچنین ترسیم الگوی مناسب از معادالت ساختاری  
با   الگوی نهایی  شاخص مورد    22مولفه و    9بعد و    3)درونی و بیرونی( استفاده گردید که نشان داد 

 تایید است در زیر به بحث و تفسیر هریک به شکل جداگانه پرداخته می شود. 
براالگوی   تهران   یمناسب  پرورش  و  آموزش  در  تنظیمی  خود  یادگیری  راهبردهای 

 ؟چگونه است

  بدین .  شد   استفاده   تأییدی   ساختاری   معادالت  مدل  از  پاسخ به سوال فوق   منظور   به   بخش،  این   در 
  اجرا   مدل  درستنمایی،  ماکسیمم  روش  انتخاب  و  مدل  قیود  نمودن  اضافه  ساختار،  رسم  از  پس   منظور،

به  شکل   . آمد  دست   به   زیر   هایشکل   برازش   مسیر   نمودار   و   شده برازش شده  نمودار مسیر  زیر  های 



 1400اييز  پ   ، اول ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑62
 

می داده  نشان  را  شاخص ها  که  همانگونه  می  gofو    R2های  دهد.  برازش  نشان  مدل  دهند، 
 زیر مورد بررسی قرار گرفته است.  7های الگو در جدول کند. خروجی ها ارائه می تری را به داده مناسب

 
 : الگوی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 1نمودار 

 

 مدل های برازش تحلیل مسیر : شاخص7جدول 
 های برازش شاخص  نام شاخص 

 حد مجاز  مقدار 

R squares  یاR2 0.620  0.3بزرگتر از 

GOF 0.520   0.3بزرگتر از از 

𝐴𝑣𝑔(Communalities) 0.437  0.3بزرگتر از 

Source: Research Findings, 2020 

گرفته است.  های برازش الگو در وضعیت مطلوبی قرار  همانگونه که مشاهده می شود شاخص

ی مقادیر پارامترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشان داده  در ضمن، کلیه 

 ارائه گردیده است:   8شده که خالصه آن در جدول  
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 ابعاد مدل : برآوردهای مربوط به 8جدول 
 وضعیت  ضریب مسیر  مسیر

 پذیرفته شد 0.762 شناختی  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

 پذیرفته شد 0.571 فراشناختی  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

 پذیرفته شد 0.607 مدیریت منابع انسانی  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

Source: Research Findings, 2020 

 

 الگوی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دارای اعتبار است. " %95بنابراین با اطمینان 

ا یر   یادگیری  آیا الگوی راهبردهای ل مسا له تا ای حا خودتنظیمی بر شیوه ها

 دارد؟
تاثیر   میزان  برای سنجش  ساختاری  معادالت  شیوه  از  پژوهش  این  در  سوال  این  به  پاسخ  برای 
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را بر شیوه های حل مسأله استفاده شد. برای این امر در بخش اول  

یید  ابعاد و شاخص های حل مسأله را مورد ارزیابی قرار گرفت. که تمام شاخص ها و مولفه ها مورد تا
قرار گرفتند. در بخش دوم تاثیر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر شیوه های حل مسأله با نرم افزار 

smartpls3    مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می تواند
 درصد بر شیوه های حل مسأله تاثیرگذار باشد.   70تا 

 
 : برازش مولفه ها و شاخص های شیوه های حل مسأله 2شکل  
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مسأله  نشان از برازش مناسب و تایید تمام شاخص ها و مولفه های شیوه های حل    2نتایج شکل  
ضریب   با  اجتنابی  مولفه  مدل  این  در  که  است  مشخص  همچنین  و  با  0.616دارد  تکانشی  مولفه   ،

به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در شیوه های حا مسأله    0.473و مولفه منظقی    0.590ضریب تاثیر  
ه آمده  مدل نهایی تاثیر الگوی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر شیوه های مسأل  3هستند.در شکل  

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر شیوه های حل    0.70است. نتایج این بخش نشان از ضریب تاثیر  
 مسأله دارد. 

 

 
 

 گیری و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه
خبره در این زمینه    16های تشکیل دهنده راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، با  در شناسایی مولفه 

ا با  مضمون  تحلیل  روش  اساس  با  بر  پذیرفت.  صورت  یافته  ساختار  نیمه  های  مصاحبه  از  ستفاده 
راهبردهای   های  و شاخص  ها  مولفه  ابعاد،  پژوهش)  اول  سؤال  به  تحلیل مضمون  روش  از  استفاده 
یادگیری خودتنظیمی کدامند؟( پاسخ داده شد. براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و از طریق واکاوی 

ت شده  انجام  های  مصاحبه  بررسی  و    5وسط  و  مشاور  و  راهنما  اساتید   ( همکاران  3خبره  از  نفر 
خودتنظیمی   یادگیری  راهبردهای  متغیر  برای  امر(  ایت  در  و    3متخصص  فراشناختی  شناختی،  بُعد) 

همچنین   و  منابع(  )تکرار  9مدیریت    نویسی،   خالصه   برداری،   یادداشت  یادسپاری،  به  و  مولفه 
  22دهی( و درنهایت  نظم فعالیت و ممارست و تالش  ارزیابی، خود ریزی،  برنامه فهمیدن، سازماندهی،

الگوهای   آیا   ( پژوهش  دوم  سوأل  به  پاسخ  برای  کمی  بخش  در  همچنین  شد  شناسایی  شاخص 
ساختاری   معادالت  روش  از  دارد؟(  تاثیر  مسأله  حل  های  شیوه  بر  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردی 

هریک از مولفه های حل مسأله را در شیوه های حل    استفاده شد که در مرحله نخست میزان اهمیت 
تاثیر   با ضریب  اجتنابی  نتایج نشان دادکه مولفه  قرار گرفت  ارزیابی  با    0.616مسأله مورد  تکانشی   ،

تاثیر   تاثیر    0.590ضریب  با ضریب  به ترتیب از اهمیت فراوانی در شیوه های حل    0.473و منطقی 
بر    0.703الگوهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با ضریب تاثیر    مسأله دارند در نهایت میزان تاثیر
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شیوه های حل مسأله تاثیرگذار است که این ضریب نشان از این دارد که با هر تغییر در راهبردهای  
مسأله   حل  های  شیوه  خودتنظیمی  راهبردهای    70یادگیری  دیگر  بیان  به  یا  کند  می  تغییر  درصد 

توا می  خودتنظیمی  عامل  یادگیری  باشد.  70ند  مسأله  حل  های  شیوه  تغییرات  استنباط    درصد  در 
بیان نمود که نهادهای حاصله می یافته اینگونه    و   مهم  نقش  کشوری   هر  در   پرورش   و   آموزش  توان 

  مهم   از  یکی  رسمی،   نهادهای   طریق   از   تربیت  و  تعلیم  و  دارد   جامعه  آن   شهروندان  تربیت  در  اساسی
  اساسی   ارکان   از  یکی (.  1393  مراحل،  و   طاهری  قلتاش، )است  آدمی   تربیت  بخش   هدفمندترین   و  ترین 
  دانش  که  چرا  است،  مدرسه  آموزان  دانش  زندگی  های  حوزه  ترین  مهم  از  یکی  نیز  و  آموزشی  نظام

  برای   را  شرایط  ترین  آل  ایده  باید  مدارس  لذا.  کنند   می  سپری  مدرسه  در  را  خود  وقت  بیشتر  آموزان
  جایی   آن از.   نمایند  فراهم  آموزان  دانش یادگیری  فرآیند   بهبود  و   تسهیل  منظور   به  آموزش،  و  یادگیری 

 نیست،  آینده  و  حاضر   نسل  تربیتی  نیازهای  جوابگوی  دیگر  یادگیری،   و   تدریس  سنتی   های   روش  که
  ای   گونه  به  باید   فراگیران   صحیح   تربیت  برای   آموزشی   مراکز  و  مدارس   های   برنامه   براین  بنا

  ان   تحلیل  و  مساله   درگیر  علمی،  حقایق  سازی   ذخیزه  جای   به   و   نقادانه را   فراگیران   که   شود  سازماندهی 
   .(1396 وند،  یوسف و فرحبخش  پی،  نیک. )نماید 

  رویکرد  این .    است   یادگیری   مقوله   به   نسبت   شناختی   -   انگیزشی   رویکرد   خودتنظیمی   یادگیری 
  ال) باشد می  آموزان دانش  انگیزش و  دانش  ها، مهارت  کسب زمینه در  نگرانه کل دیدگاه  یک  دارای
  می   کمک  یادگیرنده  به  که   است   گرایانه  گرایش  فرایندی   خودتنظیمی ( .  2020  ،   کاروسی   آل   و   آدی 
  اثربخش   کنترل  و   ها  استراتژی   جایگزینی  انتخاب،   اهداف،   تنظیم  جمله  از  آکادمیک  های  مهارت   کند

  از   خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  واقع  در(.  1396  وند،  یوسف  و  فرحبخش  پی،  نیک. )کند  کسب  را
  یادگیری   هدایت   در   فرد   نقش  به  که  است  تربیتی   روانشناسی  اخیر   های  پژوهش   در  مطرح   های  مقوله 

  شد   توجه  آن  به  روانشناسی  مختلف  های  نظریه  در   و  کرد  مطرح  را  سازه  این   بندورا.  دارد  توجه  خویش 
  اواسط  تنظیمی،   خود   علمی   یادگیری  مورد  در   تحقیق .    شد   ارائه   آن   از   گوناگونی   های   مدل   و   تعاریف   و

  می   مسلط   خودشان   یادگیری  فرآیندهای  بر  آموزان   دانش   چطور   که  سوال  این   به   پاسخ  در 1980  دهه 
  شناخت  خودتنظیمی،   یادگیری   راهبردهای   مبنای    بندورا   وجهی   سه   نظریه  براساس .  شد   مطرح   شوند، 

  محیطی  شخصی،  فرآیندهای  راه  از  آموزان  دانش  یادگیری  های  فعالیت  وی،  عقیده  به.  است  اجتماعی 
   .(1396 چاالن،  گیل  شعبانی و احقر  بیان، انتظامی.  ) شود می  تعیین  آنان رفتاری  و

  انتخاب   تری  انگیز  چالش  تکالیف  که  دانشجویانی   و  آموزان   دانش  دارد  می  اظهار   ایمز  همچنین
  می   کار  به   را   موثرتری   یادگیری   راهبردهای   و  شدند   می   درگیر   بیشتر  یادگیری   فرآیند   در   کردند،   می

  یادگیری   راهبردهای  کاربرد  و  تبحری  اهداف  پذیرش   بین  که  دریافتند   همکاران  و  پینتریچ .  گرفتند 
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  انجام   های  بررسی   همچنین .  دارد  وجود   مثبتی   رابطه(    تنظیمی  خود   راهبردهای)  فراشناختی   و  شناختی 
  نقش   و   خودتنظیمی   یادگیری  راهبردهای   و   انگیزشی  باورهای  بین  رابطه  بیانگر  نیز  دیگری   شده

)شد   تایید(  1392  قدمی،)  طلبی  یاری  رفتار  بینی  پیش  در  انگیزشی  باورهای (.  1387  کارشکی،. 
  انگیزشی،   رفتاری،  نظر   از   یادگیرنده   فعال   مشارکت  به   را   تنظیمی   خود  یادگیری(  5200)   1زیمرمن 
.    است  نموده   اطالق  یادگیری فرآیند  کردن  بیشینه  منظور  به  یادگیری   فرآیند   در    فراشناختی  و  شناختی

  مکان  زمان،   یعنی   سازد   می   بیشینه   را   یادگیری   که   گوناگون   منابع   از   بهینه  استفاده   به   رفتار  خودتنظیمی 
  اطالق  انگیزشی   راهبردهای   فعال   کاربرد   به  عاطفه   و   انگیزش   خودتنظیمی   همچنین . دارد  اشاره  منابع  و

  شناختی   تنظیمی  خود .دهد  می  کاهش  را  اظطراب   و  ترس   و   سازد  می  بیشینه  را   یادگیری  که  شود  می
  خودتنظیمی   و   سازد   می   بیشینه   را   یادگیری   هستندکه  تکلیف   خاص   شناختی   راهبردهای   فعال   کاربرد 

  می   اطالق  هستند  مدیریتی   و   نظارتی  راهبردهای   که  فراشناختی   راهبردهای  فعال  کاربرد   به  فراشناختی 
  .(1387  صمدی،) سازند می  رابیشینه  یادگیری که  شود

  ناپذیر   اجتناب  و  طبیعی  امری  روزمره  زندگی  در  مشکل  با  مواجهه  که  هستیم  شاهد   ما  همچنین
  توانایی   رو  این  از   شوند،   می  رو   روبه  مختلفی  مشکالت  و   مسائل   با   خود   زندگی  سراسر   در   افراد   و  است
  است   برخوردار  باالیی   اهمیت  از   کارآمد  و   صحیح   شیوه   به   ها  موقعیت  گونه   این   با  مواجهه  در  افراد

  ازجمله   و  ذهن  عالی  های  کنش  از  یکی   مساله  حل  شیوه  راستا،  این  در (.2013  ،  2پاریس و وینوگارد )
  و   گذشته  های  تجربه  بین  روابط   برقراری  با  باید  فرد   آن   در  که  است  خودگردانی  مهارت  های   مؤلفه

  و   شریفی  یکتا،  شکوهی )کند  اتخاذ   را  مناسب  حل  راه  آن،   به  توجه  با  و  کشف  را  آنها  بین  رابطه  مساله،
  عصر   در  زندگی   برای   اساسی  شیوه  یک  مساله  حل   ها،  دیدگاه  جدیدترین   در(.  1394  یگانه،   معتمد
  به   که  است  منظمی  و  منطقی   تفکر  و   ذهنی فرآیند  و  بوده   هدف   به   معطوف  تفکر   نوعی  که  است   حاضر

  بهترین  سپس   و  جستجو  را  متعددی  های  حل  راه  مشکالت،  با  رویارویی   هنگام  تا  کند  می  کمک  فرد
  – اجتناب  شیوه  مساله،  حل  در خود  به  اعتماد   مؤلفه  سه  شامل  مساله  حل  شیوه.  کند   انتخاب  را  حل  راه

  مشکالت،   حل  در  توانایی  به  فرد  اعتقاد  بیانگر  ترتیب  به  که  است  شخصی  کنترل  و   مساله  به  نزدیکی
  و   متنوع   راهکارهای   از   استفاده  و  انها   با  رو   در   رو   مقابله   یا  و   مشکالت  کنار   از   شدن   رد  برای   وی   تمایل

  همکاران،   و  کنجینی   فیضی )    باشد  می  مساله   حل  شیوه  فرایند   در   هدفداری  و  رفتار  کنترل   در  متفاوت
  در   مهم  های   مهارت   از   یکی   بعنوان   مساله   حل   شیوه    که   است   این  از   حاکی   ها   بررسی (.  1395

  بر   غلبه  توان  افراد   به  مساله   حل   شیوه  از  برخورداری .    است  شده  شناخته  درس  کالس   مدیریت 

 
1 Zimmerman 
2 Paris & Winogard 
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  های  برنامه  درتنظیم   ای   ویژه  اهمیت   از   باید   مساله   حل   کاربست.  دهد  می   را  روزمره  زندگی   مشکالت 
   . (2020 ،1  سانتوس تریگو )گردد  برخوردار 21 قرن  در    درسی 

 

 

  

 
1 Santos-Trigo 
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