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چکیده
هدف :هدف پژوهش بررسی رابطه بین خودتنظیمی با میزان یادگیری واقعی دانش آموواان دخرور سواو سوور دورم دور
مروسطه بود
روش :روش پژوهش توصیفی اا نوع همبسرگی بود .جامعه آماری عبارت اا کلیه دانشآمواان دخرر ساو سور دورم دور
مروسطه ناحیه دو شهر همدان در ساو تحصیلی  69-69بود؛ که تعداد کل آنها  1191نفر بودند .با اسرفادم اا روش
نمونهگیری خوشه ای و با اسرفادم اا جدوو برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد  589نفراا دانشآمواان بهعنوان
نمونه آماری انرخاب شدند .تعداد  15پرسشنامه پس اا پیگیریهای مکرر عودت دادم نشد لذا حجم نمونه واقعی 572
نفر بود .ابزار انداام گیری عبارت بود اا پرسشنامه اسراندارد سنجش خودتنظیمی پنرریچ و دی گروت ( )1661و
پرسشنامه سنجش میزان یادگیری واقعی که بر اساس نظریه ریوا ( ) 5119ساخره شدم است .پایایی این ابزارها در
پژوهشهای مخرلفی موردسنجش قرار گرفره است .در این پژوهش پایایی ابزارها با اسرفادم اا روش آلفای کرونباخ به
ترتیب  ./86و  ./82محاسبه گردید .برای تجزیهوتحلیل دادمها اا شاخصهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و آامونهای آماری بررسی نرماو بودن توایع دادمها کالموگروف -اسمیرونف وآامون تی تک
گروهی و ضریب همبسرگی پیرسون و رگرسیون چندگانه اسرفادم شد .دادمها با اسرفادم اا نررافزار آماری  Spssمورد
تحلیل قرار گرفرند.
یافتهها :یافرهها نشان داد که میزان خودتنظیمی و یادگیری واقعی دانشآمواان باالتر اا مروسط است و بین ابعاد
خودتنظیمی و میزان یادگیری واقعی رابطه و جود دارد و ابعاد سهگانه خودتنظیمی قادر به پیشبینی یادگیری واقعی
هسرند و حدود  25درصد اا واریانس یادگیری واقعی بهوسیله این ابعاد قابل توجیه است.
نتیجهگیری :یادگیری واقعی منجر به یادگیری عمیق ،پایدار ،معنادار و لذتبخش میشود و تابع عوامل و شرایط
مخرلف است و یکی اا مهمترین این عوامل پرورش مهارتهای خودتنظیمی در دانشآمواان است.
کلید واژهها :یادگیری ،یادگیری خودتنظیمی ،یادگیری واقعی.
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 .1مقدمه
درادبیات یاددهی -یادگیری انواع مخرلفی اا یادگیریها تحت عنوان یادگیری منبع محور ،یادگیری
اصیل ،یادگیری تکلیف محور ،یادگیری پروژم محور ،یادگیری کاربردی ،یادگیری خودتنظیم و
یادگیری طبیعی موردتوجه واقع شدماند (یعقوبی ،یوسفاادم و معرمدی )1267 ،یکی اا انواع
یادگیریهای نوین یادگیری واقعی است که در نظارهای آمواشی جهان موردتوجه چشمگیر واقع
شدم است .یادگیری واقعی مبرنی بر یک رویکرد آمواشی است که اجاام میدهد دانشآمواان به
کشف بپردااند ،مباحثه داشره باشند و بهطور معنیداری ارتباط مفاهیم با امینه واقعی را درک کنند
و نیااهای یادگیری را با محیط واقعی مرناسب سااند (هرینگرون و هرینگرون .)5119 ،1یادگیری
واقعی به مشکالت پیچیدم دنیای واقعی و اندیشیدن به رامحلهای آنها با بهکارگیری روشهای
مبرنی بر ایفای نقش ،فعالیتهای مسئلهمحور ،مطالعات موردی و اجرماع یادگیری تمرکز دارد .
محیط یادگیری دارای ماهیت چندرشرهای و شبیه به جهان واقعی است (دید ،کورت ،نلسون ،والدا،5
 .)5119در یادگیری واقعی فراگیر مهارت تشخیص و تفکیک اطالعات موثق اا غیرموثق؛ افزایش
آسرانۀ تحمل در مقابل ایدمهای مخالف ،توانایی تشخیص الگوهای مناسب رفرار در بافتها و
امینههای ناآشنا و انعطافپذیری و اندیشیدن خالقانه برای حل مسائل با در نظر داشرن چهارچوب و
قوانین فرهنگی را کسب میکنند که کسب آنها اا طریق سایر یادگیریها دشوار است (هارت،2
 )5119محققان و مرخصصان یادگیری دم ویژگی تناسب با دنیای واقعی؛ دشواری تعریف مسائل؛
تحقیقات مسرمر؛ دیدگامها و منابع چندگانه؛ همکاری؛ فراشناخت ،ماهیت میانرشرهای؛ ارایابی
منسجم و یکپارچه؛ تفاسیر و بروندادهای چندگانه و برخورداری اا باادم تربیری نهایی؛ را برای
یادگیری واقعی بیان کردماند (ریوا .)5119 ،4همچنین اا منظر نظر فری 9یادگیری واقعی داری
ویژگیهای ارتباط بین مفاهیم؛ تمرین مسرمر؛ کشف بافتهای جدید؛ ماهیت شهودی و هنری؛ کسب
مهارت در امینه شامل مهارتهای شناخری ،عاطفی و حرکری است (فری )5119 ،خودتنظیمی در
یادگیری اا مقولههایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری میپردااد .این ساام ابردا در ساو
 1697توسط بندورا مطرح شد (کدیور .)1281،خودتنظیمی یا یادگیری خودتنظیم شدم همرام با
خود کارآمدی تحصیلی بهعنوان مؤلفه مؤثر در شدت بخشیدن به تالشها و کوششهای
دانشآمواان شناخره شدم است .خودتنظیمی فرایندی است که بر کارآمدی ،انرخاب راهبردهای
یادگیری و ارایابی نرایج کوششها اسروار است (نیکوو وگیلینسکای .)5111،9یادگیرندمهای
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خودتنظیم بهوسیله ویژگیهایی اا قبیل ابرکار شخصی ،تسلط بر یادگیری هدف و خود اسنادی
مطلوب مرمایز میشوند (ایمرمان به نقل اا صادقی و بیرانوند.)1269 ،
یادگیری خودتنظیم فرایندی ساخرار یافروه و فعواو اسوت کوه بوهموجوب آن یادگیرنودم اهوداف
یادگیری را تنظیم کردم و انگیزش و رفرارش را کنررو ،نظارت و مودیریت موینمایود .فعالیوتهوای
خودتنظیم با مدیریت محیط میتواند در حصوو هدف تربیری موؤثر باشود (شوات .)5116 ،1فراینود
خودتنظیمی ،شامل انگیزش (خودابراای ،اسوناد ،انگیوزم و اراش تکلیوف) و فعالیوتهوای شوناخری
(شناخت ،خودکنررلی و خودارایابی) میشود( .شانک به نقل اا رهبر کرباسدهی ،ابوالقاسمی و رهبور
کرباسدهی )1267 ،خودتنظیمی برجهتگیری بوهسووی اهوداف یوادگیری ،اسورفادم اا راهبردهوای
موفق ،مدیریت منابع ،افزایش تالش و کوشش و ارائه عکسالعمل مناسب نسبت به باادمهوا و نروایج
رفرار تأکید دارد (نیکوو و مک فارلند دیک) 5119 ،5
اا مهمترین مؤلفههای خودتنظیمی میتوان به جهتگیری درونی هدف ،اراش تکلیف و تفکر
انرقادی .اشارم کرد ( داک ورث ،گرانت ،لو ،اوتینگس و گل ویرزر .)5111 ،2جهتگیری درونی هدف
بهعنوان محرکی که دانشآمواان را برای انجار وظایف آمواشی و پژوهشی مصمم میسااد ،تعریف
میشود (هسی ،سولیوان و گورا .)5117 ،4جهتگیری درونی هدف گویای این توانایی است که
دانشآموا با اسرفادم اا ظرفیتهای آشکار و پنهان به باا چینش موضوعات آمواشی اقدار میکنند و
تالشها ی خود را معطوف حصوو به اهداف کیفی در یادگیری میسااند .یادگیری است میکوشد.
در امینه اهداف معموالً به سه شیوم رفرار میکنند .برخی فینفسه بر دسریابی به هدف و بهبود
عملکرد اهرمار میوراند ،برخی دیگر قصدنمایش شایسرگیهای خود رادارند و آنها را با
شایسرگیهای همکالسیهایشان مقایسه می کنندوصرفا بر آنندکه اا دیگران تأیید بگیرند و سرانجار
گروهی که اهداف اجرنابی عملکردی دارند و اا قضاوتهای اجرماعی اجرناب می وراتددانشآمواان
خودتنظیم واجد ویژگی گروم اوو هسرند آنها نه تنها بر نیل به هدف اصرار دارند ،بلکه بررسی
انرقادی اهداف نیز اا عالیق ویژم آنها بهشمار میرود .دانشآمواان خودتنظیم انجار تکالیف را
بخش الینفک یادگیری میدانند و سعی میکنند تکالیفی را انجار دهند که برای رشد و پیشرفت
آنها ضروری است و بر این اساس تکالیف را به لحاظ اهمیت و اراش به طبقات مخرلف ضروری و
غیرضروری و کاربردی و غیرکاربردی تقسیم میکنند .بین با ئورم و نگرش دانشآمواان ،جهتگیری
هدف و اراش تکلیف رابطه مرقابل وجود دارد (لیم ،الن و نی .)5118 ،9باورهای دانشآمواان و
میزان اطمینان و اعرمادبهنفس آنها در انجار تکالیف تحصیلی و پیگیری تکالیف تحصیلی در
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احساس اراشمندی تکالیف مؤثر است و میزان اراشمندی تکلیف میتواند موفقیت و پیشرفت
تحصیلی دانشآمواان را پیشبینی نماید (شانک .)5118 ،1مؤلفه دیگر خودتنظیمی تفکر انرقادی
است .تفکر انرقادی شامل مجموعهای اا تواناییها و گرایشها اا قبیل توانایی پرسشگری ،تبیین،
مشاهدم دقیق ،قضاوت و ارایابی مشاهدات ،حساسیت نسبت به محیط پیرامون ،جسرجوگری
سنجیدم و موشکافانه و ارائه رامحلهای بهینه جایگزین است (گرین ،میلر ،کروسون ،داک و آکی،5
 .)5114پائوو و الدر )5119( 2تفکر انرقادی را هنر تجزیهوتحلیل و ارایابی تفکر توأر با بهبود،
توسعه و تقویت آن تعریف میکنند .تفکر انرقادی مهارت بااساای مسرمر تجارب یادگیری بهمنظور
اصالح و بهبود آن است.
یادگیری واقعی و خودتنظیمی در برخی اا پژوهشها بهصورت مسرقل موردبررسی قرارگرفرهاند:
بارنز و شیرلی )5117( 4در پژوهشی تحت عنوان یادگیری واقعی ،چیسری ،چرایی و چگونگی نشان
دادند که کاربردی بودن ،مبرنی بر عالقه بودن ،ترویج نشاط و شادابی ،ترغیب کنجکاوی و
لذتبخش بودن اا مهمترین ویژگی یادگیری واقعی است رو )5119( 9در پژوهشی تحت عنوان
مؤلفههای یادگیری واقعی نشان داد که تناسب با دنیای واقعی ،پرورش مهارتهای فراشناخری،
توجه به یادگیری اجرماعی اا طریق اجرماع یادگیری و خود هدایری در یادگیری مهمترین
مؤلفههای یادگیری واقعی هسرند .ساکناسیس )5114( 9در پژوهش خود با عنوان تأثیر یادگیری
طبیعی و خودتنظیم بر مهارتهای تفکر انرقادی و ارایابی دانشجویان نشان داد که این روش
یادگیری توانایی یادگیرندگان را در ارایابی فعالیتها و پروژمها افزایش دهد ،محبی و یوسفاادم
( )5114در پژوهشی با عنوان تأثیر اسرفادم اا روش حل مسئله در افزایش میزان خودتنظیمی
دانشآمواان نشان دادند که میزان خودتنظیمی دانشآمواان باالتر اا مروسط است و روش حل
مسئله در افزایش خودتنظیمی مؤثر است .ناگپاو ،ماکیجا ،جیمز و پراکاش )5112( 7در تحقیقی با
عنوان یادگیری مسرقل و رشد دانشآمواان نشان داد که یادگیری مسرقل تواناییهای تحقیق ،کاوش
و ارایابی انرقادی دانشآمواان را بهبود میبخشد (لیم ،لو و نی .)5118 ،در پژوهشی با عنوان اهداف
و عملکرد آمواشی نشان داد که اهداف چالش پذیر و وابسره به محیط منجر به عملکرد سطح باال
میشود پژوهشی تحت عنوان بررسی تکالیف درسی جهت نیل به اهداف آمواشی توسط بنکوسکی8
( ،)5119انجار شد نرایج نشان داد که تکالیف و مطالب درسی که چالشبرانگیز بودند ،بیشرر
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دانشجویان را به مسؤولیتپذیری و مطالعه خالقانه و مسرقل ترغیب میکردند .برتولین و
( )5117در پژوهشی تحت عنوان بااخود مبرنی بر شبیهساایهای کامپیوتری در یادگیری و
یادگیری واقعی غوطهور شدم نشان دادند که فراگیرانی که در معرض یادگیری واقعی قرار میگیرند،
در برابر ناامیدی و سرگشرگی مقاومت بیشرری نشان میدهند این یادگیری ،فراگیران را تشویق
میکند تا عالیق شخصی خود را بر اساس نیااهای واقعی خود و جامعه مورد واکاوی قرار دهند و به
سؤاالتی اا این قبیل بیندیشند که آیا من میتوانم عضو مفیدی برای جامعه باشم؟ چه چیزی میتواند
انگیزمار را بهطور مسرمر افزایش دهد؟ چگونه میتوانم با افرادی که در اطرافم حضور دارند ،کار کنم؟
چگونه میتوانم منشأ اثر شور و مرمایز باشم؟ هارت ( )5119در پژوهشی چگونگی آمادم کردن
دانشجویان برای اندگی در دنیای اقرصاد جهانی را موردبررسی قرار داد و نشان داد که یکی اا رامها
آمادمساای توجه به یادگیری واقعی است چون یادگیری واقعی بهدنباو رامهایی برای بهبود بخشیدن
جذب ،نگهداری و انرقاو دانش توسط فراگیران است یادگیری واقعی درصدد است تا ذهن انسان
برواند اطالعات خار را به دانش کاربردی و قابلانرقاو تبدیل نماید میلر و بریکمن )5114( 5در
پژوهشی با بررسی نقش اهداف آیندم نگرانه و انجار تکلیف و موفقیت تحصیلی نشان دادند اگر انجار
تکلیف درسی بهعنوان یک هدف آیندمنگر داری اراش شخصی باشد ،ضریب تعهد و دسریابی به
اهداف یادگیری را افزایش میدهد هرینگرون و اولیور )5111( 2در پژوهشی با عنوان یک چارچوب
طراحی آمواشی برای محیط یادگیری واقعی نشان دادند که طراحی یک محیط یادگیری واقعی تابع
یک سری مهارتهای مدیریت کالس درس ،مدیریت منابع ،فعالیتهای درهمتنیدم ،خودراهبری
فراگیر و یادگیری پروژم محور است .معرمدی ( )1262در پژوهشی با عنوان تأثیر سبکهای
آمواشی بر میزان خود کارآمدی و خودتنظیمی دانشآمواان دورم مروسطه نشان داد که میزان
خودتنظیمی دانشآمواان باالتر اا مروسط است و سبک غیر مداخلهای اا سایر سبکها در افزایش
خودتنظیمی مؤثرتر است .ملکی ( )1261در پژوهشی با عنوان تدریس ریاضی به روش حل مسئله و
تأثیر آن در میزان خودتنظیمی دانشآمواان نشان داد که میزان خودتنظیمی دانشآمواان باالتر اا
مروسط است.
تغییرات مسرمر در نیااها و احریاجات بااار کار و ظهور و بروا رشرههای درهمتنیدم و
میانرشرهای در دورمهای تحصیالت عمومی و قبل اا دانشگام و شکلگیری رشرههای تخصصی با
عناوین و محروی نوین در مراکز آمواشی ،لزور تحرک و دگردیسی در فرهنگ یادگیری و بهویژم
انواع یادگیری را ضرورتی اجرنابناپذیر ساخره است (وارینگ .)5119 ،امروام فراگیران نسبت به
یادگیری موضوعاتی که موردعالقه آنها نبودم و خود نقشی در شکلگیری آن نداشرهاند رویکرد
انفعالی اتخاذ میکنند (یوسفاادم و هوشدار .)1269 ،ذائقه فراگیران امروای با فراگیران گذشره

1. Bertoline & Duchkotov
2. Miller & Brickman
3. Herrington & Oliver
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مرفاوت است .امروا فراگیران دنباو رویکرد هزینه-فایدم در آمواش هسرند و دنباو فراگیری مطالبی
هسرند که برواند نیاای اا نیااهای اساسی شناخری و عاطفی آنها را برآوردم سااد .مرأسفانه
نظارهای آمواشی هموارم دانشآمواان را در معرض تکالیف آمادم ،اجباری ،تصنعی ،غیرقابل تجربه و
آامایش و بیگانه با فرهنگ و خصوصیات شخصی فراگیر قرا میدهند و اا آنها انرظار دارند آیندم
خود و دیگران را شکل دهند .بدیهی است که اا این نوع فرصتهای یادگیری به دور اا واقعیت و
ماهیت کاربردی نمیتوان چنین انرظار بزرگی داشت .اگر قرار است نظارهای آمواشی پاسخگوی
نیااهای شخصی و اجرماعی باشند باید تغییر جهتگیری دادم و برنامههای پدیدارشناسانه را مبنا و
راهنمای عمل مراکز آمواشی خود قرار دهند( .پاوو و الدر .)5111 ،با توجه به اینکه کسب دانش
توسط دانشآموا ،تعامل بالواسطه بین محیط آمواش و محیط اندگی واقعی ،فراهم ساخرن فرصت
اکرشاف ،خلق مفاهیم جدید مرناسب با نیااها و عالیق شخصی و درونی و آمادگی برای مواجهه با
مسائل موقعیتهای گوناگون اندگی اا طریق رویکرد یادگیری واقعی امکانپذیر است (مایمز،
 )5112و با عنایت به اینکه یادگیری مطالبی که ارتباطی با نیااهای دنیای واقعی ندارد ،یکی اا
چالشهای اساسی اغلب نظارهای آمواشی شمار میرود (بارنز وشیرلی .)5117 ،این پژوش درصدد
بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم با یادگیری واقعی است.
 .2سؤاالت پژوهش
 -1میزان خودتنظیمی و یادگیری واقعی دانشآمواان چقدر است؟
 -5تا چه میزان یادگیری واقعی بر اساس ابعاد خودتنظیمی قابل پیشبینی است؟
فرضیه :بین خودتنظیمی و میزان یادگیری واقعی رابطه وجود دارد.
 .1-2روششناسی
روش پژوهش توصیفی اا نوع همبسرگی است .جامعه آماری عبارت اا کلیه دانشآمواان دخرر ساو
سور دورم دور مروسطه ناحیه دو شهر همدان در ساو تحصیلی  69-69میباشد که تعداد کل آنها
 1191نفرمیباشد .با اسرفادم اا روش نمونهگیری خوشهای و با اسرفادم اا جدوو برآورد حجم نمونه
کرجسی و مورگان تعداد  589نفر اا دانشآمواان بهعنوان نمونه آماری انرخاب شدند تعداد 15
پرسشنامه پس اا پیگیریهای مکرر عودت دادم نشد لذا حجم نمونه واقعی  572نفراست ابزار
انداامگیری عبارت اا پرسشنامه اسراندارد سنجش خودتنظیمی پنرریچ و دی گروت ( )1661بود.
این پرسشنامه دارای  47گویه بودم و سه بعد جهتگیری درونی هدف ،اراش تکلیف و تفکر انرقادی
را میسنجد و براساس مقیاس پنجدرجهای کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارر ،مخالفم و کامالً
مخالفم تنظیم شدم است .حداقل نمرم  47و حداکثر نمرم  529و میانگین مجموع نمرم و نمرم برش
آن  141و میانگین براساس وان مقیاس  2بودم است .پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای قبلی
معرمدی ( 1885 )1262محاسبه شدم است .در این پژوهش با اسرفادم اا روش آلفای کرونباخ میزان
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پایایی آن  1886محاسبه گردیدم است و همچنین پرسشنامه سنجش میزان یادگیری واقعی که
براساس نظریه ریوا ( .)5119ساخره شدم است .این پرسشنامه دارای  19گویه بودم و براساس
مقیاس پنجدرجهای خیلی ایاد ،ایاد ،تا حدودی ،کم و خیلی کم تنظیم شدم است و دارای
مؤلفههای ارتباط با مسائل واقعی ،طبیعی ساخرن فرایند آمواش ،تکالیف شخصی شدم ،بااخورد
بالواسطه و خودسنجی است .حداقل نمرم  19و حداکثر نمرم  79و میانگین مجموع نمرات  49و
میانگین بر اساس وان مقیاس  2است .روایی این ابزار با اسرفادم اا روایی محروایی و ضریب CVR
محاسبه شدم است .بر این اساس پرسشنامه در اخریار  8نفراا مرخصصان قرار گرفت و میزان ضریب
روایی محروا  1881محاسبه گردید که براساس جدوو الوشی اا روایی الار برخوردار است .برای
سنجش پایایی آن نیز اا روش آلفای کرونباخ اسرفادم شدم و میزان پایایی آن  1882محاسبه گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادمها اا شاخصهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
معیار و آامونهای آماری بررسی نرماو بودن توایع دادمها کالموگروف -اسمیرونف ،آامون تی تک
گروهی و ضریب همبسرگی پیرسون و رگرسیون چندگانه اسرفادم شد .و دادمها با اسرفادم اا
نررافزار آماری  spssمورد تحلیل قرار گرفرند.
 .3تجزیه تحلیل دادهها
میزان خودتنظیمی و یادگیری واقعی دانشآمواان دخرر ساو سور دورم دور مروسطه چقدر است؟
جدول  :1میزان خودتنظیمی دانشآموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه
درجه

معنی-

آزادی

داری

575

18115
18111

میانگین

میانگین

انحراف

نظری

مشاهدهشده

استاندارد

2859

18996

2848

18758

4815

575

2887

575

18112

575

18112

575

18115

متغیرها

تعداد

جهتگیری
درونی هدف

572

2

اراش
تکلیف

572

2

2811

تفکر
انرقادی

572

2

2818

18856

خودتنظیمی

572

2

2817

18741

2885

یادگیری
واقعی

572

2

2817

18481

4871

t

با توجه به اطالعات مندرج در جدوو  1میانگین و انحراف معیار بعد جهوتگیوری درونوی هودف
 2/59و  ./996و میانگین و انحراف معیار بعد اراش تکلیف  2/11و  ./758و میانگین و انحراف معیوار
بعد تفکر انرقادی  2/18و /826؛ و میانگین و انحراف معیار مجموع مؤلفههوا  2/17و  ./749اسوت؛ و
همچنین میانگین و انحراف معیار یادگیری واقعی دانشآموواان  2/17و  ./481اسوت .هومچنوین بوا
توجه به اینکه مقدار  tمحاسبه شدم برای خودتنظیمی یعنی  2885و  tمحاسبه شدم برای یوادگیری
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واقعی یعنی  4871اا  tبحرانی با درجه آاادی  572در سطح  ./.9معنیدار است ،بنابراین با  69درصد
اطمینان میتوان گفت بین میانگینهای مورد مقایسوه تفواوت وجوود دارد و میوزان خوودتنظیمی و
یادگیری واقعی دانشآمواان باالتر اا مروسط است.
جدول  :2آزمون بررسی نرمال بودن دادهها
متغیر

تعداد

کجی

کشیدگی

Z

جهتگیری درونی هدف

572

-1/111

-1/178

1/128

اراش تکلیف

572

-1/541

1/191

1/194

تفکر انرقادی

572

-1/282

1/216

1/189

یادگیری واقعی

572

-1/187

-1/514

1/919

همانطور که در جدوو  5مشاهدم میشود با توجه به اینکه همه مرغیرهای موردبررسی براساس
کشیدگی و چولگی آمارمای بین  +5تا  -5دارند ،همچنین با توجه به اینکه میزان  zدر سطح ./.9
معنیدار نیست لذا با  69درصد اطمینان میتوان گفت که دادمها دارای توایع نرماو و طبیعی
میباشند.
فرضیه :بین خودتنظیمی و یادگیری واقعی رابطه وجود دارد.
جدول  :3رابطه بین خودتنظیمی و یادگیری واقعی
متغیر

تعداد

یادگیری واقعی R

سطح معنیداری

جهتگیری درونی هدف
اراش تکلیف
تفکر انرقادی
خودتنظیمی

572
572
572
572

**1/466
**1/269
**1/ 275
**1/455

1/111
1/111
1/111
1/111

با توجه به اطالعات مندرج در جدوو  ،2مقدار ضریب همبسرگی جهتگیری دورنی ،اراش
تکلیف و تفکر انرقادی به ترتیب برابر  **1/269 ،1/466و  **1/275و سطح معنیداری آامون
 1/111است؛ بنابراین با  %66اطمینان میتوان گفت رابطه مثبت و معنیداری بین مرغیرهای
جهتگیری درونی هدف ،اراش تکلیف و تفکر انرقادی و یادگیری واقعی وجود دارد .بهعبارتدیگر با
افزایش میزان جهتگیری درونی هدف ،اراش تکلیف و تفکر انرقادی میزان یادگیری واقعی
دانشآمواان افزایش مییابد .همچنین مقدار ضریب همبسرگی خودتنظیمی برابر  1/455و سطح
معنیداری آامون  1/111است بنابراین با  %66اطمینان میتوان گفت رابطه مثبت و معنیداری بین
خودتنظیمی و یادگیری واقعی وجود دارد .به عبارت با افزایش میزان خودتنظیمی میزان یادگیری
واقعی افزایش مییابد.
سؤاو اصلی :تا به میزان یادگیری واقعی بر اساس ابعاد خودتنظیمی قابل پیشبینی است؟
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جدول  :4تحلیل رگرسیون چندگانه پیشبینی یادگیری واقعی براساس ابعاد خودتنظیمی
مدل

R

مجذور R

 Rتعدیلشده

F

Sig

1

1/972

1/258

1/219

54/648

1/111

در این مدو مرغیرهای ابعاد خودتنظیمی یعنی ابعاد جهتگیری درونی هدف ،اراش تکلیف و
تفکر انرقادی بهعنوان مرغیر پیشبین و مرغیر یادگیری واقعی بهعنوان مرغیر مالک موردبررسی قرار
گرفرند .بر اساس اطالعات مندرج در جدوو شمارم  4توجه به اینکه مقدار  Fیعنی  54/64در
سطح  .111معنیداری است لذا با  66درصد اطمینان میتوان گفت که یادگیری واقعی براساس
ابعاد خودتنظیمی قابل پیشبینی است و به تعبیر دیگر ابعاد خودتنظیمی با ورود به تحلیل
رگرسیون  25درصد واریانس یادگیری واقعی را توجیه میکنند.
جدول  :5ضرایب استاندارد رگرسیونی ابعاد پیشبینی کننده میزان یادگیری واقعی
مدل

مرحله اوو

ضریب ثابت
جهتگیری درونی
اراش تکلیف
تفکر انرقادی

ضرایب استاندارد
Beta
1/249
1/189
1/177

T

سطح معناداری

15/95
4/62
1/11
5/59

1/111
1/111
1/111
1/156

همانگونه که در جودوو  9مشاهدم میشود ،مقدار برووا برای مرغیور جهتگیری درونی هدف
 ،β=1/24برای مرغیر اراش تکلیف  β=1/189و برای مرغیرتفکر انرقادی  β=1/177بهدست آمد که
در سطح  P=1/19معنیدار بود؛ بنابراین با  69در صد اطمینان میتوان نریجه گرفت که مرغیرهای
جهتگیری درونی هدف ،اراش تکلیف و تفکر انرقادی قادر به پیشبینی  25درصد یادگیری واقعی
هسرند.
بحث و نتیجهگیری
یافرهها نشان داد که میزان خودتنظیمی و یادگیری واقعی دانشآمواان باالتر اا مروسط است .نرایج
این پژوهش با یافرههای پژوهش معرمدی ( ،)1262ملکی ( )1261و محبی و یوسفاادم ( )5114و
دیدگام فری ( )5119همخوانی دارد .در تبیین این یافره میتوان گفت بر که هرچه انرظارات فراگیر
براساس تصمیمات آگاهانه او اا خود بیشرر باشد ،میزان مسئولیتپذیری وی جهت واقعیت بخشیدن
به اهداف و انرظارات خودتنظیم افزایش مییابد (فری .)5119 ،همچنین نرایج پژوهش نشان داد که
بین خودتنظیمی و میزان یادگیری واقعی رابطه و جود دارد و ابعاد سهگانه خودتنظیمی قادر به
پیشبینی یادگیری واقعی هسرند .این یافره با نظریه رو ( )5119و تاحدودی با نرایج پژوهشهای
ساکناسیس ( ،)5114محبی و یوسفاادم ( ،)5114ناگپاو ،ماکیجا ،جیمز و پراکاش (،)5112
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برتولین و دوچکوتوف ( ،)5117هارت ( )5119و میلر و بریکمن ( )5114همخوانی دارد .همچنین
این یافره با نرایج پژوهش اامبرون ،تادلوک و رابرتز ( )5111که در پژوهشی با عنوان ترغیب
یادگیری خودتنظیم در کالس درس نشان دادند پذیرش مسئولیت یادگیری یعنی تدوین هدف،
خودکنررلی و پایش توجهات ،انجار تمرین و تکالیف مسرقل ،برانگیخرن کنجکاوی و ایجاد هویت
خود ساامان دهندم در فراگیران اا طریق راهبردهای یاددهی-یادگیری انعطافپذیر مبرنی بر
یادگیری طبیعی و واقعی قابلتحقق است نیز همخوانی دارد .در تبیین این بافره میتوان گفت
بهدلیل اینکه دانشآمواان خودتنظیم خود نسبت به تدوین اهداف شخصی و ترسیم افق یادگیری
آیندم اقدار میکنند ،نسبت به تحقق و واقعیت بخشیدن اهداف و واقعی ساخرن آن تالش مضاعف
میکنند و احساس مسئولیت بیشرری اا خود نشان میدهند و همچنین این دانشآمواان به تکالیف
بهمنزله یادگیری نگام میکنند و صرف انجار تکلیف و دریافت نمرم برای آنان مهم نیست و بر این
اساس خود تکلیف برای آنها اراشمند است .بهعالوم دانشآمواان خودتنظیم نسبت به مطالب
یادگیری بیتفاوت نیسرند و اا اوایای مخرلف مطلب مورد یادگیری را موردنقد و بررسی قرار
میدهند و سعی میکنند وقت خود را به فراگیری مطالبی اخرصاص دهند که منجر به رشد و
پیشرفت آنها شود و به همه پیامدهای مثبت و منفی آن میاندیشند و این معرف توانایی تفکر
انرقادی فراگیران است .نرایج پژوهش نشان داد بین ابعاد تفکر انرقادی و اراش تکلیف کمرر اا بعد
جهتگیری درونی هدف با میزان یادگیری واقعی رابطه وجود دارد .بر این اساس پیشنهاد میشود
که در مدارس با تمسک بر اهداف خانوادم پردااش اطالعات و بهرمگیری اا روشهای گوناگون
تدریس این خانوادم مهارت تفکر انرقادی دانشآمواان تقویت شود و همچنین تکالیف دانشآمواان
بهدقت مورد واکاوی قرار گیرد و بااخوردهای بهموقع و مناسب پیرامون تکالیف به دانشآمواان ارائه
گردد و بین انجار تکالیف و یادگیری جدایی وجود نداشره باشد و انجار تکلیف بهعنوان آخرین حلقه
یادگیری تلقی گردد .بچون هرچه این ابعاد تقویت شوند ،میزان تحقق یادگیری واقعی بیشرر خواهد
بود.
بهطورکلی میتوان گفت یادگیری واقعی یا یادگیری بهوسیله انجار دادن اا ضرورتهای اساسی
برنامهها ریزیهای نظارهای آمواشی در قرن بیست و یکم به شمار میرود؛ و بر اهدافی چون مواجه
با دادمهای پژوهشهای واقعی ،بررسی میزان تحققیافرههای پژوهشهای انجار شدم ،تعریف
پروژمهای فردی ،خود انرقادی و خود اصالحی مداور ،تولید رسانههای یادگیری دانشآموا ساخره،
اسرفادم اا تولیدات و ابداعات شخصی و طبیعی ساای فرایند آمواش تأکید دارد (ریوا )5119 ،و
برای تحقق این هدف باید همزمان اا روشهای طراحی اا محیط به کالس درس و بالعکس،
شبیهساایهای آمواشی ،رویکرد آمواشی آامایشگاهی و تجربی اسرفادم کرد (لونباردی.)5117 ،
تحقق یادگیری واقعی نیاامند معلمانی است که خود اا پشرکار و جدیت برخوردار باشند و اا محیط
واقعی اندگی فراگیر و توانمندیهای وی آگام باشند و با بینش بهدستآمدم اا این دو حوام به
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تدارک فرصتهای یادگیری کاربردی اقدار نمایند .در این صورت میتوان به باادمهای یادگیری
پایدار امیدوار بود (واتاگداک امبورا .)5112 ،بر این اساس واقعیت بخشیدن به خودتنظیمی و
یادگیری واقعی مسرلزر بااتعریف رسالت مدرسه و انرظارات اا معلم و دانشآموا و در یک عبارات
نهادینه ساخرن اکولوژی ارگانیکی بهجای اکولوژی مکانیکی در فرایند یاددهی و یادگیری است.
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